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[2b] بسم اهلل الرحمن الرحيم، رب يسر 

 قــال الــشيخ اإلمــام الــعالــم الــعالمــة وحــيد دهــره وفــريــد عــصره، عــلي بــن 
أبــــي الحــــرم الــــقرشــــي، املــــعروف بــــابــــن الــــنفيس: لــــكل زمــــان مــــقال، والــــفاضــــل 
جــالــينوس قــد شــرح كــتاب الــفصول إلمــام هــذه الــصناعــة أبــقراط شــرحًــــا كــشف 
أســــراره، وأفــــاض عــــلى مــــلتمسي هــــذا الــــفن أنــــواره، لــــكنه اعــــتمد عــــلى فَــــطانــــة 
مشــتغلي أهــل زمــانــه فــي مــواضــع ظــاهــرة فــقصد فــيها االخــتصار، وخــصوصًــــــــــا 
بــيان تــرتــيب كــل فــصل فــي مــوضــعه ومــناســبته ملــا يَــْحتِف بــه، فــظن بــعض مــن 
جــاء بــعده وعســر عــليه فــهمه أنَّ ذلــك لــعدمــِه الــترتــيب، حــتى بــالــغ فــي التحــذلــق 
قــادحًـــــا فــيه فــقال: إنــه عــديــم الــضبط، كــثير الــَخبْط. فــأحــببت أن أكــتب فــي ذلــك 
مــن املــباحــث مــا أُظهــر بــه مــحاســنه، وأُثــير دفــائــنه، وأنــا أســأل اهلل املــعونــة عــلى 
ذلــك وألــتمس [3a] مــن األصــدقــاء الــذيــن مــن أهــل املــعرفــة أن ال يــبادروا فــيما 
1خـــالـــفت فـــيه املـــشهور بـــالـــنقض واإلبـــطال دون املـــراجـــعة والـــتأمـــل الـــخالـــي عـــن 

ســـوء الـــظن بـــالـــزمـــان وأهـــله، فـــاالعـــتبار بـــما قـــال ال بـــمن قـــال. وقـــد جـــرت عـــادة 
الشـــراح أن يـــفتتحوا كـــتب الشـــروح بـــتطويـــالت فـــي مـــدح تـــلك الـــصناعـــة ومـــدح 

الكتاب الذي يُشرح، وقد رأيت أن ال أضيع الزمان فيها. 

املقالة األولى من كتاب الفصول ألبقراط 

 قـال أبـقراط: الـعمر قـصير، والـصناعـة طـويـلة، والـوقـت ضيق، 
والتجـربـة خـطر، والـقضاء عسـر، وقـد يـنبغي لـك أن ال تـقتصر عـلى 
تــــوخــــي فــــعل مــــا يــــنبغي دون أن يــــكون مــــا يــــفعله املــــريــــض ومَــــن 

يحضره كذلك واألشياء التي من خارج. 

 الشــرح: الــــعمر هــــو مُـــــدَّة بــــقاء الــــنفس مــــتصرِّفــــة فــــي الــــبدن، وهــــو مُـــــدَّة 
 [3b] الــحياة. والــصناعــة مَـــلكة نــفسانــية يــقتدر بــها عــلى اســتعمال مــوضــوعــات
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مــا نــحو غــرض مــن األغــراض عــلى ســبيل اإلرادة، صــادرة عــن بــصيرة بحســب 
ـا الــطويــل والــقصير: فــإنَّ الــطويــل  املــمكن فــيها، فجــميع الــعلوم إذًا صــنائــع. وأمّـَ
يـقال مـطلًقا، كـقولـنا: الـزمـان طـويـل؛ ويـقال مـضافًـا، وكـذلـك الـقصير، ويـجب أن 
يـــكون حـــقيقة فـــي غـــير املـــضاف ألنَّ الـــطويـــل هـــو شـــيء لـــه طـــول، والـــطول هـــو 
االمــــــتداد ولهــــــذا يــــــقال: "الخــــــط طــــــول ال عــــــرض لــــــه" واالمــــــتداد غــــــير مــــــضاف، 
فــالــطويــل كــذلــك وال يــمكن أن يــكون الــشيء قــصير إال إذا كــان مــتناهــيًا. ويــدل 

على تناهي العمر وجوه: 

 أحــــدهــــا: الــــبدن مــــركــــب مــــن أجــــزاء أمــــاكــــنها الــــطبيعية مــــتبايــــنة، واجــــتماعــــها 
بالِقْشِر، والِقْشُر ال يدوم. 

ن الـبدن إال مـن جـسم رطـب مُـَقاَرْن لحـرارة تـعقده وتـُنضج  وثـانـيها: ال يـمكن تَـكوُّ
ـــــره ال مـــــحالـــــة، لـــــكن الـــــغذاء يـــــقوم بـــــدل  غـــــذاءه وتُحـــــلِّل فـــــضالتـــــه، فـــــيجب أن تُبخّـِ

املتحلِّل، والقوة الغاذية جسمانية، فتكون متناهية. 

وثـــــالـــــثها: بـــــقاء الـــــبدن بـــــدون الـــــغذاء مُـــــحال، وآلـــــة الـــــقوة الـــــغاذيـــــة هـــــى الحـــــرارة 
فــيلزمــها تحــليل الــبدن، فــإذا طــال الــزمــان قــوى التحــليل لــدوام املــؤثّـِـر فــي مــتأثــرٍ 
واحـــد، [4a] وال يـــزداد الـــغذاء ألنـــه لـــيس واحـــًدا فـــيدوم تـــأثـــير املـــؤثـــر فـــيه، وذلـــك 
مُــؤدٍّ إلـى الـجفاف وانـطفاء الحـرارة الـغريـزيـة لـفناء مـادتـها، الـتي هـى الـرطـوبـة 
الـــــغريـــــزيـــــة، الـــــتي هـــــى كـــــالـــــدهـــــن للســـــراج، ويـــــلزم ذلـــــك ضـــــعف الـــــهضم وغـــــلبةُ 

الرطوبات الفَْضليَّة التي هى كاملاء للسراج. 

ورابـعها: لـو بـقيت أشـخاص الـناس بـال نـهايـة لـم يَـبْق ملـا عـداهـم مـادة وال مـكان 
وال رزق، فـــيجب بـــقاءهـــم عـــلى الـــعدم دائـــًما وبـــقاء األولـــني عـــلى الـــوجـــود دائـــًما، 

وهو ظلم. 

 وإذا ثــبت أن الــعمر مــتناه، فــأقــول إنــه قــصير، ألن الــبدن رطــب، قــابــل للتحــلل 
ســـريـــًعا، وقـــد فـــارقـــته حـــرارة غـــريـــزيـــة محـــللة تـــعاضـــدهـــا الحـــرارة املســـتفادة مـــن 
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الحـــــركـــــات الـــــبدنـــــية والـــــنفسانـــــية والحـــــرارة الـــــخارجـــــية، وكـــــل ذلـــــك ُمحـــــلِّل لـــــلبدن، 
فـــــالـــــعجب مـــــن بـــــقائـــــه ال مـــــن ســـــرعـــــة فـــــنائـــــه. وغـــــالـــــب األعـــــمار مـــــا بـــــني الســـــتني 
والســبعني ســنة، وأطــولــها مــائــة وعشــرون ســنة وقَـــلَّما تــجاوز ذلــك، والــعمدة فــي 
ــا مــا جــاء فــي الــتواريــخ وصــدقــتها الــكتب اإللــهية مــن  ذلــك عــلى االســتقراء، وأمّـَ
إثـــبات األعـــمار الـــطويـــلة املـــجاوزة لـــتسع مـــائـــة وخـــمسني ســـنة فـــلعل [4b] ذلـــك 
كـــان قـــبل زمـــان أبـــقراط بـــكثير، فـــإنَّ تـــقديـــر أبـــقراط األســـنان هـــو بحســـب هـــذا 
الـعمر. فـإن قـيل: إذا كـان املـوت واجـبًا والـعمر قـصير، فـأيُّ فـائـدة فـي صـناعـة 
ل الـعمر مـطلًقا أو  الـطب. قـلنا: لـيس الـغرض مـن الـطب أن يـمنع املـوت أو يُـطوِّ
بحســــب نــــوع اإلنــــسان، بــــل أن يُــــبلِّغ كــــل شــــخص أجــــله املــــقدَّر لــــه بحســــب قــــوة 
مــــزاجــــه ومــــقدار رطــــوبــــته وحــــرارتــــه، بــــأن يحــــمي رطــــوبــــته عــــن الــــعفن الــــبتَّة وعــــن 
ا أن تـكون إرادة اهلل تـعالـى  التحـلل الـزائـد عـلى املجـرى الـطبيعي. فـإن قـيل: إمّـَ
أو عــلمه، أو الــطالــع الــنجومــي، اقــتضى أنَّ زَيْــد ال تــعفن رطــوبــته أو ال تتحــلل 
بـــأكـــثر مـــن املـــقدار الـــواجـــب، أو ال يـــمرض، أو أنـــه يـــبريء مـــن مـــرضـــه، أو أنـــه 
اقـتضى أضـداد ذلـك؛ فـإن كـان األول اسـتغنى عـن الـطب، وإن كـان الـثانـي لـم 
يـفد اسـتعمالـه. قـلنا: يـنبغي لـقائـل هـذا أن يسـتريـح مـن كُــْلفة الـطعام والشـراب، 
فـــــإن كـــــانـــــت هـــــذه األشـــــياء املـــــذكـــــورة اقـــــتضت حـــــياتـــــه لـــــم يَـــــُضرُّهُ تـــــرُْك الـــــغذاء 

والشراب وإال لم يفده استعمالهما، وما يجيب عنه فهو جوابنا. 

ــا أنَّ الـــصناعـــة طـــويـــلة: [5a] ونـــريـــد بـــالـــصناعـــة صـــناعـــة الـــطب؛ ألنَّ األلـــف  وأمّـَ
والالم لها في اللغة ثالثة معان: 

 أحـدهـا: االسـتغراق، بـأن يـكون مـوقـعها مـوقـع كـل، وال يسـتقيم بـأن يـكون هـذا 
مراًدا ألن بعض الصنائع قصيرة جًدا.  

وثـــــانـــــيها: تـــــعريـــــف الـــــحقيقة، وظـــــاهـــــر أنَّ هـــــذا غـــــير مـــــراد، فـــــإنَّ نـــــفس مـــــسمى 
الصناعة من حيث هى هى ال يَْصُدق عليه أنه طويل. 
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 وثـــالـــثها: املـــعهود، واملـــعهود هـــاهـــنا هـــو الـــطب، ويـــدل عـــلى طـــولـــه أنَّ مـــن جـــملة 
مـــوضـــوعـــاتـــه بـــدن اإلنـــسان مـــن جـــهة مـــا يـــصح ويـــمرض، وبـــدن اإلنـــسان دائـــم 
ه وكـــيفه ألنَّ التحـــليل دائـــم والـــغذاء الـــوارد ال يـــوجـــد مـــنه مـــا هـــو  الـــتغير فـــي كَـــــمِّ
شـــــبيه بـــــه فـــــي كـــــيفياتـــــه مـــــن كـــــل جـــــهة، فـــــهو يـــــغيره ال مـــــحالـــــة؛ وكـــــذلـــــك الـــــهواء 
الـــخارجـــي فـــي أكـــثر أوقـــاتـــه ال يـــكون شـــبيًها بـــكيفية بـــدن اإلنـــسان. وإذا كـــان 
الــــتغير دائــــًما كــــانــــت أحــــوالــــه مــــتبدلــــة دائــــًما، وأحــــوال املــــوضــــوع هــــى مــــطالــــب 

الصناعة، فتكون مطالب هذه الصناعة كثيرة جًدا، وهذا معنى طولها. 

 فــــثبت أنَّ الــــعمر قــــصير فــــي نــــفسه، وأنَّ الــــصناعــــة طــــويــــلة فــــي نــــفسها، 
ويـــلزم ذلـــك كـــون كـــل واحـــٍد مـــنهما كـــذلـــك بـــالـــقياس [5b] إلـــى اآلخـــر. ولـــو كـــان 
مــراده أنَّ الــعمر قــصير بــالنســبة إلــى الــصناعــة، وأن الــصناعــة طــويــلة بــالنســبة 
إلــى الــعمر كــما هــو املــشهور، لــكان ذلــك تــكرارًا بــال مــعنى. ولــو قــيل: إنَّ الــعمر 
قــــصير بــــالنســــبة إلــــى أكــــثر الــــصنائــــع، وأن الــــطب طــــويــــل بــــالــــقياس إلــــى تــــلك 
الــــصنائــــع، فــــيلزم أن يــــكون الــــعمر قــــصيرًا جــــًدا بــــالنســــبة إلــــى الــــطب لـَــــَحسن، 

ولكنه بعيد عن اللفظ. 

ـا أنَّ "الـوقـت ضـيق" والـوقـت والـطَّرْفـة واللحـظة والـساعـة كـلها مـتقاربـة   وأمّـَ
املــفهوم وتُســتعمل لــلزمــان الــقصير، ويــريــد بــذلــك الــزمــان الــذي يــمكن اإلنــسان 
صــــرفــــه إلــــى تــــحصيل هــــذه الــــصناعــــة مــــن جــــملة عــــمره، ألن فــــي بــــعض الــــعمر 
يـــكون اإلنـــسان طـــفاًل أو شـــيًخا أو نـــائـــًما أو مـــشغواًل بـــمهام. ويـــمكن أن يـــكون 
مـراده الـزمـان الـذي يـبقى فـيه بـدن اإلنـسان عـلى حـالـه، لـيكون ذلـك داللـة عـلى 

طول الصناعة. 

ـا أنَّ "التجـربـة خـطر" فـألن مـوضـوع الـصناعـة قـابـل لـلفساد بسـرعـة.   وأمّـَ
ثـم كـثير مـن الـصنائـع وإن شـاركـت الـطب فـي قـبول مـوضـوعـها الـفساد، إال أنَّ 
ـره  مــوضــوع الــطب أشــرف؛ فــكان خــطره أعــظم. والتجــربــة هــى امــتحان مــا يــؤثّـِ
الــــشيء فــــي الــــبدن بــــإيــــراده عــــليه، وذلــــك عــــلى قــــسمني؛ أحــــدهــــما: امــــتحان مــــا 
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اقــــــتضاه الــــــقياس، كــــــما إذا دل الــــــقياس [6a] عــــــلى بــــــرودة الــــــكافــــــور فــــــأردنــــــا 
امــتحان ذلــك. وثــانــيهما: امــتحان الــشيء مــن غــير قــياس. وال شــك أنَّ الخــطر 

في القسم الثاني أعظم. 

ـــا أنَّ "الـــقضاء عســـر" والـــقضاءهـــو الـــحكم، فـــقيل: أراد الـــحكم عـــلى   وأمّـَ
املــــريــــض بــــما يــــؤول إلــــيه حــــالــــه مــــن صــــحة أو عــــطب، وال شــــك فــــي عســــر ذلــــك. 
وقـيل: أراد الـحكم بـموجـب التجـربـة، وذلـك عسـر أيـًضا؛ ألنَّ التجـربـة إنـما يُـوثـق 
بــــها إذا كــــانــــت عــــلى بــــدن إنــــسان، وكــــان الــــوارد خــــالــــيًا عــــن كــــل كــــيفية غــــريــــبة، 
واســتُعمل فــي عــلٍل مــتضادة وبــسيطة بــما قــوتــه مــقاربــة لــقوة الــعلة، وكــان فــعله 
2أواًل ودائـًما أو أكـثريًـا؛ وال شـك أنَّ مـا تـوقّـَـف عـلى ذلـك فـهو عسـر، وخـصوصًـــــــــا 

إذا كـــنا اســـتعملنا صـــنوفًـــا مـــن املـــعالـــجة، كـــالـــفصد واالســـتفراغ وســـقي أدويـــة 
فحصل النفع، فإنَّا ال ندري عن أيها حصل. 

  وقـيل: أراد بـالـقضاء الـقياس؛ ألنَّ الـقياس يـلزمـه الـحكم بـموجـبه فـأطـلق 
اســم الــالزم عــلى املــلزوم. وال خــفاء بعســر مــعرفــة صــحيح الــقياس مــن فــاســده، 
ولــــــو سهــــــل الــــــتمييز بــــــينهما ملــــــا خــــــالــــــف الــــــعلماء وال نــــــاقــــــض أحــــــدهــــــم نــــــفسه. 
ونـقول:الـعلم الـذي يـميز بـني صـحيح الـقياس وفـاسـده هـو املـنطق، فـالبـد لـلطبيب 

القايس من معرفة املنطق.  

 فظهـــر [6b] أنَّ الـــعمر قـــصير وأنَّ الـــصناعـــة طـــويـــلة، ومـــع ذلـــك فـــالـــوقـــت 
الــــذي يــــمكن اإلنــــسان تــــعلمها فــــيه ضــــيق، ومــــع ذلــــك فــــتعلُّمها صــــعب؛ ألنَّ آلــــة 
ـا بـاقـي الـكالم فـبعضهم  اكـتسابـها هـو التجـربـة وهـى خـطر والـقياس عسـر. وأمّـَ
جــعله مــنفصاًل عــن األول وبــعضهم جــعل الــكل فــصاًل واحــًدا، وجــالــينوس قــال: 
سـواء كـان الجـميع فـصاًل واحـًدا أو فـصلني فـليس الـباقـي عـلى نـهج األول؛ ألنَّ 
األول إخــــبار عــــما ذكــــرنــــاه، والــــثانــــي مــــشورة، قــــال: وهــــو مــــشورة عــــلى قــــاريء 
الـكتاب إذا أراد امـتحانـه، ألنـه قـد يـقع الخـطأ بـإغـفال هـذه األشـياء فـيظن كـذب 

2. انما :.corr	[  . أن ما
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مــا تــضمنه الــكتاب. أقــول: بــل وإن كــان ظــاهــره كــاملــشورة، فــاملــراد مــنه بــالــذات 
لـيس املـشورة، بـل لـيكون كـالـبرهـان عـلى صـعوبـة اسـتعمال هـذه الـصناعـة، كـأنـه 
قـال: ومـع مـا بـيَّنَّا مـن صـعوبـتها وطـولـها وقِــصر الـعمر عـنها فـاسـتعمالـها عسـر؛ 
ألنـه ال يـكفي فـي اسـتعمالـها االقـتصار عـلى فـعل مـا قـد فـرغ الـعمر فـي تـعلمه، 
بــل يــحتاج إلــى مــراعــاة أمــور أخــرى غــير مــضبوطــة، كــشهوة املــريــض وأخــالقــه 
ومَــن يـحضره مـن الخـدم والـُعوَّاد، وأشـياء أخَــر خـارجـية كـاألخـبار الـواردة عـليه، 
[7a] وغير ذلك لتكون هذه على وجه ينتفع به، وال شك أنَّ ذلك صعب جًدا. 

  وهــاهــنا شــك أورده فــاضــل فــي زمــانــنا وقــد زدنــا فــي تــقريــره مــا يــفعله 
ـا أن تـكون مـما يـنبغي أن  املـريـض ومَــْن يـحضره، واألشـياء الـتي مـن خـارج إمّـَ
يُــفعل فــتكونــداخــلة فــيما يــتوخــاه، أو تــكون مــما يــنبغي أن ال تُــفعل فــينبغي أن 
تــقتصر عــلى فــعل مــا يــنبغي دونــها، أو ال يــكون مــما يــنبغي أن يُــفعل وال مــما 
يــــنبغي أن ال يُــــفعل فــــال حــــاجــــة لــــلطبيب إلــــى الــــتعرض لــــها الــــبتة. وجــــوابــــه: إنَّ 
3مـــعنى قـــولـــنا: "إنَّ كـــذا مـــما يـــنبغي يُـــفعل" هـــو أنَّ الـــصناعـــة تـــقتضيه، وهـــذه 

4األشــــــياء ليســــــت مــــــن األشــــــياء الــــــتيتقتضيها الــــــصناعــــــة. ولــــــكن لــــــيس كــــــل مــــــا 

تـــقتضيه الـــصناعـــة ال يـــنبغي لـــلطبيب أن يـــفعله، فـــإنَّ كـــون الـــطبيب عـــداًل أمـــينًا 
وغير ذلك ليس مما تقتضيه الصناعة وينبغي للطبيب أن يكون كذلك. 

ـــب    فـــإن قـــيل: الـــعادة جـــرت فـــي أوائـــل الـــكتب أن تـــمدح الـــصنائـــع وتُـــرغّـِ
فـيها،فـكيف ابـتدأ أبـقراط بـبيان صـعوبـتها وطـولـها. قـال بـعضهم: غـرضـه الـصد 
عـنها؛ وهـو قـبيح وبـعيد عـن املـعقول. وقـال آخـر: لـيبنيِّ أنـها [7b] تخـمني؛ وهـو 
بـــــعيد عـــــن الـــــلفظ وغـــــير الئـــــق بـــــافـــــتتاح الـــــكتب. وقـــــال آخـــــر: إلقـــــامـــــة عـــــذره فـــــي 
تــصنيف الــكتب لــئال تــدرس الــصناعــة وال يــسع عــمر اإلنــسان البــتداعــها. وقــال 
آخــــر: لــــيبنيَّ الســــبب فــــي تــــصنيفه هــــذا الــــكتاب عــــلى طــــريــــق الــــفصول ليسهــــل 

3. كدى :.corr	[  . كذا
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حـــــفظه وفـــــهمه فـــــيمكن فـــــي الـــــعمر الـــــقصير أن يـــــنال مـــــنها طـــــرفًـــــا. وقـــــال آخـــــر: 
5إلقــــــامــــــة عــــــذر الــــــطبيب إذا أخــــــطأ. وقــــــال آخــــــر: لــــــيحبب املــــــتعلم. وقــــــال آخــــــر: 

ة الـــطالـــب. وهـــذه األقـــاويـــل كـــلها حـــسنة ويـــمكن أن تـــكون مـــراده.  المـــتحان هِــــمَّ
واعــــــلم أن جــــــميع الشــــــرَّاح اقــــــتصرت هــــــمتهم عــــــلى بــــــيان وجــــــه افــــــتتاحــــــه بهــــــذا 

الفصل، ونحن نرجوا أن يوفقنا اهلل لبيان ترتيبه لكل فصل. 

قــال أبــقراط: إن كــان مــا يُســتفرغ مــن الــبدن  عــند اســتطالق الــبطن 
والـقيء الـلذيـن يـكونـان طـوعًــا مـن الـنوع الـذي يـنبغي أن يـنقى مـنه 
الـبدن، نـفع ذلـك وسهـل احـتمالـه؛ وإن لـم يـكن كـذلـك، كـان األمـر عـلى 
الـضد. وكـذلـك خـالء الـعروق، فـإنـها إن خـلت مـن الـنوع الـذي يـنبغي 
6أن تخـلو مـنه نـفع ذلـك وسهـل [8a] احـتمالـه، وإن لـم يـكن كـذلـك كـان 

األمـر عـلى الـضد. ويـنبغي أيـًضا أن تـنظر فـي الـوقـت الـحاضـر مـن 
أوقـات الـسنة، وفـي الـبلد، وفـي الـسن، وفـي الـعادة، وفـي األمـراض 

هل توجب استفراغ ما هممت باستفراغه أم ال؟ 

 الشــرح: إنـــما قـــدَّم هـــذا الـــفصل ألن غـــرضـــه إثـــبات قـــاعـــدة عـــامـــة يـــجب 
تـــقديـــمها فـــي أول الـــكتاب، وهـــى أنـــه يـــنبغي لـــلطبيب أن يحـــذو فـــعل الـــطبيعة، 
وخــــصص املــــثال عــــليها بــــاالســــتفراغ ألنــــه يــــتكلم فــــي هــــذه املــــقالــــة فــــي قــــوانــــني 
الـــتغذيـــة، وهـــى إنـــما تـــكون بـــعد نـــفض الـــفضول مـــن األمـــعاء وغـــيرهـــا. وأيـــًضا 
فـالغـذاء هـو خـلف لـبدل مـا يتحـلل، والتحـلل اسـتفراغ؛ فـوجـب تـقديـم الـكالم فـي 
االسـتفراغ ألنـه مـقدَّم عـلى الـتغذيـة. وإنـما يـنبغي أن يُسـتفرغ مـا كـان فـاضـاًل، 

والفضل هو االمتالء، واالمتالء على ثالثة أنواع:  

امـتالء األوعـية فـقط، وهـو أن تـكون األخـالط -مـع صـالح كـيفيَّاتـها- زائـدة فـي 
املقدار. 

5. ليحب :.corr	[  . ليحبب

6. تخلوا :.corr	[  . تخلو
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 وامـــتالء بحســـب الـــقوة فـــقط، وهـــو أن تـــكون األخـــالط -مـــع اعـــتدال مـــقدارهـــا- 
خارجة [8b] عن الطبيعة في كيفيَّاتها. 

 وامـتالء بحسـب األوعـية والـقوة، وهـو أن تـكون األخـالط -مـع رداءة كـيفيَّاتـها- 
زائدة في كميتها. وهذا الثالث أولى بوجوب االستفراغ، ثم الثاني. 

8 ونـــعني بـــالـــنوع الـــذي يـــنبغي أن يـــنقى مـــنه الـــبدن كـــل مـــا هـــو غـــير طـــبيعي،  7

ـا فـي جـوهـره كـالـحصا والـثفل والخـلط الـعفن، أو فـي كـيفيته كـالـدم الـحار أو  إمّـَ
الــبارد، أو فــي كــميته كــالــدم إذا كــثر، أو فــي كــيفيَّته وكــميته كــالــدم الــكثير إذا 
فســـد. والـــدلـــيل عـــلى ذلـــك قـــولـــه: "وإن لـــم يـــكن كـــذلـــك كـــان األمـــر عـــلى الـــضد" 
مــعناه: وإن لــم يــكن املســتفرغ طــوعًــــا فــي اســتطالق الــبطن والــقيء مــن الــنوع 
الــذي يــنبغي أن يــنقى مــنه الــبدن، ضَـــــــــــرَّ ذلــك وعســر احــتمالــه. ولــو كــان الخــلط 
الــزائــد فــي كــميته -مــع صــالح كــيفيته- لــيس مــن الــنوع الــذي يــنبغي أن يــنقى 

منه البدن، لبطل ذلك؛ ألنَّ استفراغه ينفع ويسهل احتماله. 

ويـعني "بـالـطوع" مـا لـم تسـتكره الـطبيعة عـلى إخـراجـه بـدواء مسهـل وال بـغيره، 
ســـــــواء [9a] كـــــــان إخـــــــراجـــــــه طـــــــبيعيًا كـــــــالـــــــثفل، أو ال يـــــــكون كخـــــــروج األخـــــــالط 
الـــفاســـدة. ويـــعني "بـــخالء الـــعروق" االســـتفراغ الـــصناعـــي ألنـــه أكـــثر مـــا يـــكون 
بـــالـــفصد أو األدويـــة املسهـــلة، وذلـــك يـــازمـــه خـــالء الـــعروق، فـــأطـــلق اســـم الـــالزم 
ـــا أنــــه إذا كــــان املســــتفرغ طــــوعًـــــا مــــن الــــنوع الــــذي يــــنبغي أن  عــــلى املــــلزوم. وأمّـَ
يــــــنقى مــــــنه الــــــبدن نــــــفع وسهــــــل احــــــتمالــــــه، فــــــألنَّ إخــــــراج املــــــؤذي نــــــافــــــع وسهْـــــــلُ 
االحـتمال ألن الـطبيعة ال تـظن بـه، فيسهـل عـليها مـفارقـته، إال أنـه قـد يـتبع ذلـك 
ضــرر كــثوران حــرارة أو حــمى يــوم أو إعــياء فــي األوعــية أو سَــــــحج فــي األمــعاء 
وال يـــحس بـــنفعه فـــي الـــحال إلـــى أن يـــزول الـــعارض. وأمـــا فـــي الـــحال فـــيحس 

7 ينقا .(دائما يكتب هذه الكلمة بنفس الطريقة كلما وردت، ولذلك فلن نذكرها في الهامش :.corr	[  . ينقى

في كل مرة؛ فتنبه!)

8. كلما :.corr	[  . كل ما
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الــضرر، ولــكن ذلــك الــضرر ال لــكونــه اســتفراغ مــا يــنبغي أن يــنقى الــبدن مــنه، 
ــــــا أنــــــه إذا كــــــان  بــــــل ألمــــــر آخــــــر كــــــضعف املــــــعا وحــــــدَّة الخــــــلط وغــــــير ذلــــــك. وأمّـَ
املســــتفرغ طــــوعًـــــا ال مــــن الــــنوع الــــذي يــــنبغي أن يــــنقى مــــنه الــــبدن، كــــان عــــلى 
الـــضد؛ فـــألنَّ مـــا لـــيس مـــما يـــنبغي أن يـــنقى الـــبدن مـــنه فـــهو طـــبيعي، والـــبدن 
يــحتاج إلــيه ويــنتفع بــه، وإخــراج الــنافــع الـــُمحتاج إلــيه [9b] ال شــك أنــه يــكون 
ـــة بــــه؛ وكــــذلــــك  ضــــار أو عســــر املــــفارقــــة ألن الــــطبيعة تــــكون مشــــتملة عــــليه ضــــانّـَ
فــافــهم الــحال فــي االســتفراغ الــصناعــي. وملــا ثــبت أنَّ االســتفراغ إذا كــان مــن 
الــــنوع الــــذي يــــنبغي أن يــــنقى مــــنه الــــبدن نــــفع وسهــــل احــــتمالــــه، وإذا لــــم يــــكن 
كــــــذلــــــك ضــــــرَّ وعســــــر احــــــتمالــــــه، وجــــــب أن يــــــكون الــــــنفع بــــــاالســــــتفراغ وســــــهولــــــة 
االحـتمال الزمًــا مـساويًـا لـكون املسـتفرغ مـن الـنوع الـذي يـنبغي أن يـنقا الـبدن 
مـنه؛ ألنـه لـو كـان أعـم مـنه لـجاز حـصولـه عـند كـون املسـتفرَغ ال مـن ذلـك الـنوع 
فـاليـصدق قـولـه، وإن لـم يـكن كـذلـك كـان األمـر عـلى الـضد. وإذا ثـبت أنـه الزم 
مـــساٍو، فيســـتدل بـــكل واحـــٍد مـــنهما عـــلى اآلخـــر، فـــإن عـــلمنا أنَّ هـــذا املســـتفرَغ 
مـن ذلـك الـنوع عـلمنا أنَّ االسـتفراغ يـنفع ويسهـل احـتمالـه. وإن عـلمنا أنَّ هـذا 
االســــتفراغ نــــفع وسهــــل احــــتمالــــه، عــــلمنا أنــــه كــــان مــــن ذلــــك الــــنوع، لــــكن هــــذا 
االسـتدالل إنـما يـكون بـعد االسـتفراغ فـينبغي أن نـذكـر عـالمـات تـدل عـلى ذلـك 
الــنوع قــبل االســتفراغ لــيتأتــى لــنا اإلقــدام عــليه، فــقال: [10a] "ويــنبغي أيــًضا 
أن تــنظر فــي الــوقــت الــحاضــر مــن أوقــات الــسنة. إلــى آخــره" ولــم يــذكــر الــلون. 
9وإن كــان يــدل عــلى الخــلط الــغالــب ألنــه قــد يــقع مــن جهــته غــلط، وهــو إذا كــان 

الخــلط غــائــرًا. وهــذه األدلــة املــذكــورة بــعضها أقــوى مــن بــعض، فــإنَّ الــشيخ لــو 
مـــرض فـــي الشـــتاء وفـــي بـــلد بـــارد مـــرضًـــــــــــا صـــفراويًـــا، اســـتفرغـــناه الـــصفراء ولـــم 

نلتفت إلى ما يوجبه البلد والسن والوقت. 

ص الـــالســـتفراغ الـــطوعـــي بـــالـــقيء  بـــقى هـــاهـــنا أســـئلة، أحـــدهـــا أنـــه: مِلَـــا خـــصَّ
واستطالق البطن والحكم عام؟ 

9. نفع :.corr	[  . يقع
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وثانيها: مِلَا عبَّر عن االستفراغ الصناعي بخالء العروق؟  

َــــا ذكـــــر أواًل حـــــكم االســـــتفراغ الـــــطوعـــــي ثـــــم ذكـــــر حـــــكم االســـــتفراغ  وثـــــالـــــثها: مِل
الصناعي، مع أنه كان يمكن ذكرها في قضية واحدة ألن الحكم واحد؟  

ــــــا األول فــــــألنَّ مــــــا ســــــوى الــــــقيء واســــــتطالق الــــــبطن، كــــــالــــــرعــــــاف  الــــــجواب: أمّـَ
واإلدرار والـــعَرق، ال يـــقع مـــن غـــير الـــنوع الـــذي يـــنبغي أن يـــنقى مـــنه الـــبدن إال 
نـادرًا، فـال يظهـر بـه الـتمثيل عـلى أنَّ االسـتفراغ الـطوعـي إذا لـم يـكن مـن ذلـك 
الــــنوع ضــــرَّ وعســــر [10b] احــــتمالــــه؛ وألنَّ غــــالــــب االســــتفراغ الــــطوعــــي يــــكون 

بالقيء واستطالق البطن. 

ـــا الــــثانــــي؛ فــــألنَّ الــــتغيير بهــــذا الــــالزم أكــــثر فــــائــــدة، ألنــــه يــــفيدنــــا مــــعرفــــة أنَّ  وأمّـَ
الـــدواء املسهـــل يخـــرج مـــا فـــي الـــعروق، ويـــفيدنـــا أيـــًضا أنـــه مـــا دام مـــن الـــنوع 
10فـينبغي أن يسـتفرغ إلـى أن تخـلو الـعروق مـنه وال يـلتفت إلـى كـونـه كـثيرًا أو 

غير ذلك. 

ـا الــثالــث؛ فــإنَّ ذلــك إلثــبات الــقاعــدة الــتي هــى املــقصودة مــن الــفصل، وهــى  وأمّـَ
11أنـــه يـــنبغي أن يحـــذو الـــطبيب فـــعل الـــطبيعة، وذلـــك ألنَّ االســـتفراغ الـــطوعـــي 

الـذي مـن الـنوع الـذي يـنبغي أن يـنقى مـنه الـبدن هـو مـن فـعل الـطبيعة فـقط، ثـم 
 ، 12إنَّ االســــتفراغ الــــصناعــــي إذا كــــان مــــوافــــًقا لــــفعل الــــطبيعة نــــفع ولــــم يــــضر

ولــيس ذلــك لــكونــه اســتفراغًـــا بــل لــكونــه مــوافــًقا لــفعل الــطبيعة، فــيجب أن يــكون 
قصدنا أن نفعل كفعل الطبيعة. 

10. تخلوا :.corr	[  . تخلو

11 يحذوا . (دائما يكتب هذه الكلمة بنفس الطريقة كلما وردت، ولذلك فلن نذكرها في :.corr	[  . يحذو

الهامش في كل مرة؛ فتنبه!)

12. واالضر :.corr	[  . ولم يضر
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 قـال أبـقراط: خـصب الـبدن املـفرط ألصـحاب الـريـاضـة خـطر، إذا 
كـانـوا قـد بـلغوا مـنه الـغايـة الـقصوى؛ وذلـك أنـه ال يـمكن أن يـثبتوا 
َا كـانـوا ال يسـتقرون ولـيس  عـلى حـالـتهم تـلك وال [11a] يسـتقروا. وملَّ
 . 13يــمكن أن يــزدادوا صــالحًــــا، فــبقى أن يــميلوا إلــى حــال هــى أردأ

فـلذلـك يـنبغي أن يُـنقص خـصب الـبدن بـال تـأخـير، كـما يـعود الـبدن 
فـيبتديء فـي قـبول الـغذاء، وال يـبلغ فـي اسـتفراغـه الـغايـة الـقصوى، 
فــإنَّ ذلــك خــطر لــكن بــمقدار احــتمال طــبيعة الــبدن الــذي يُــقصد إلــى 
اســـتفراغـــه. وكـــذلـــك أيـــًضا كـــل اســـتفراغ يـــبلغ فـــيه الـــغايـــة الـــقصوى 

خطر، وكل تغذية أيًضا هى عند الغاية القصوى فهى خطر. 

الشـرح: إنـما ذكـر هـذا الـفصل بـعد الـذي قـبله لـوجهـني، أحـدهـما: إنـه قـد فـهم 
مـــــــن الـــــــفصل األول أنَّ الـــــــطبيب يـــــــنبغي أن يحـــــــذو فـــــــعل الـــــــطبيعة فـــــــيما تـــــــفعله 
بـالـذات، كـاسـتفراغ الـنوع الـذي يـنبغي أن يـنقى مـنه الـبدن، وأنـه ال يـنبغي أن 
يحــذو فــعلها الــعرضــي كــاالســتفراغ الــطوعــي ال مــن ذلــك الــنوع، فــأراد أن يــبني 
هــاهــنا أنَّ هــذا لــيس مــختًصا بــاالســتفراغ بــل وفــي كــل فــعل عــرضــي كــإفــراط 
الـخصب، فـإنَّ فـرط الـخصب لـيس [11b] عـن فـعل الـطبيعة بـالـذات؛ ألنَّ فـعلها 
بـــالـــذات هـــو هـــضم الـــغذاء وتـــوزيـــعه، وإنـــما اتـــفق أن كـــان الـــغذاء كـــثير الـــتغذيـــة 
بـطيء التحـلل فـأفـرط الـخصب. وفـي مـثل هـذا الـفعل الـذي بـالـعرض يـجب عـلى 

الطبيب أن يخالفه، كما يجب أن ينقص هذا الخصب. 

والـــوجـــه الـــثانـــي: إنـــه قـــد فُـــهم مـــن الـــفصل األول أنَّ االســـتفراغ الـــصناعـــي إذا 
14كـان مـن الـنوع الـذي يـنبغي أن يـنقى مـنه الـبدن نـفع وإن بـلغ إلـى أن تخـلو 

مــــــنه الــــــعروق، فــــــأراد أن يــــــبنيِّ هــــــاهــــــنا أنَّ مــــــا تــــــعدَّى ذلــــــك ال يــــــجوز إال بشــــــرط 
احتمال الطبيعة، ليبنيِّ أنَّ كل إفراط فهو مؤٍذ وعدو للطبيعة. 

13. أردى :.corr	[  . أردأ

14. تخلوا :.corr	[  . تخلو
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 واعــلم أنَّ قــولــه "املــفرط" صــفة لــلخصب ال لــلبدن، ولــو جُـــــعل صــفة لــلبدن 
لــــصح ولــــكن ال يــــكون فــــيه مــــن الخــــطر مــــا إذا جُـــــــعل صــــفة لــــلخصب، وال يــــكون 
أيـًضا بـاقـي الـكالم مسـتقيًما. وقـولـه: "خـصب الـبدن املـفرط ألصـحاب الـريـاضـة 
خـــطر" يُـــفهم عـــلى وجهـــني، أحـــدهـــما أن يـــكون تـــقديـــر الـــكالم: "خـــصب الـــبدن 
املـفرط خـطر [12a] ألصـحاب" عـلى أن يـجعل قـولـه "ألصـحاب الـريـاضـة" مـن 
بـــقية املحـــمول، فـــتكون الـــريـــاضـــة هـــى ســـبب الخـــطر فـــيهم. والـــوجـــه الـــثانـــي أن 
يـــكون تـــقديـــر الـــكالم: "خـــصب الـــبدن املـــفرط الـــذي ألصـــحاب الـــريـــاضـــة خـــطر" 
فــيكون املحــمول قــولــه "خــطر" وقــولــه "ألصــحاب الــريــاضــة" مــن املــوضــوع. وهــذا 
ص ذلــك بــأصــحاب الــريــاضــة ألنَّ مــعنى  الــثانــي هــو املــشهور. قــالــوا: إنــما خــصَّ
الـخصب املـفرط أن ال تـبقى مـعه األعـضاء قـابـلة لـلتمدد، ومـثل هـذا ال يـوجـد إال 
ألصـــحاب الـــريـــاضـــة أي الـــذيـــن اتخـــذوا الـــريـــاضـــة حِـــــرفـــة، كـــاملـــصارعـــني فـــإنـــهم 
ــــا الــــريــــاضــــة املــــقصود مــــنها املــــعيشة كــــالــــنجارة  يــــتباهــــون بــــزيــــادة الــــِعظَم. وأمّـَ
والحــرْث فــال يــبلغ بــأصــحابــها الــخصب املــفرط، ثــم بــعض مــن فــهم هــذا عَـــلَّل أنَّ 
ذلـك خـطر بـأنَّ الـطبيعة دائـًما تـوزِّع الـغذاء عـلى الـبدن، وأعـضاء هـؤالء ال تـقبل 
الـــــتمدد، فـــــليس يـــــمكن أن يـــــثبتوا عـــــلى حـــــالـــــتهم تـــــلك وال أن يـــــزدادوا صـــــالحًــــــــا. 
وأقـــول: إن صـــح هـــذا املـــفهوم فـــيكون املـــراد بـــالـــصالح زيـــادة [12b] الـــخصب، 
كـأنـه صـالح فـي اعـتقادهـم ألنَّ هـؤالء يـرون أنَّ زيـادة الـخصب صـالحًــــا، وإذ ال 
يــمكن أن يــثبتوا عــلى حــالــتهم تــلك ألجــل زيــادة هــذا الــغذاء الــوارد وال يــمكن أن 
يـــزدادوا خـــصبًا، إذ الـــفرْض أنَّ أعـــضاءهـــم ال تـــقبل االمـــتداد، فـــبقى أن يـــميلوا 
ــا أن يــنشقَّ عِــــْرق، أو يــسيل دمــهم إلــى تــجويــف  إلــى حــال هــى أردأ، وهــى: إمّـَ
ــا أن يــمكن وجــوده لــغير  الــقلب أو الــدمــاغ فــيقتل. فــإن قــيل: الــخصب املــفرط إمّـَ
أصــــحاب الــــريــــاضــــة فــــال يــــكون لــــتخصيصه بــــهم وجــــًها، ألنَّ مــــا ذكــــرتــــموه مــــن 
الســبب قــائــم فــي غــير أصــحاب الــريــاضــة. أو ال يــمكن حــصولــه لــغير أصــحاب 
الــريــاضــة، فــال حــاجــة إلــى الــتخصيص بــهم، ولــهم أن يــجيبوا عــنه بــأنــه يــحتمل 
أن يـكون ذلـك ال لـلتخصيص بـهم بـل كـالـتعريـف لـلخصب الـذي هـو خـطر، كـأنـه 
يـــقول: الـــخصب املـــفرط الـــذي مـــن شـــأنـــه أن يـــعتري أصـــحاب الـــريـــاضـــة خـــطر. 
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ـــــا أواًل: فــــــألنَّ  ونــــــحن نــــــقول: إّن حَــــــــْمل الــــــفصل عــــــلى هــــــذا املــــــعنى ال يــــــصح، أمّـَ
الـخصب املـفرط لـم نجـده يـعتري أصـحاب الـريـاضـة [13a] بـل أكـثر مـا يـعتري 
الــــــُمتَّدعـــــني، كـــــأنَّ الـــــريـــــاضـــــة لتحـــــليلها، ال يـــــجتمع مـــــن املـــــادة مـــــا يـــــوجـــــب ذلـــــك 
ـا ثــانــيًا: فــألنَّ الــدم واألخــالط إذا بــلغ مــن كــثرتــها أنَّ األعــضاء ال  الــخصب. وأمّـَ
يــمكن أن تــتمدد ألكــثر مــنها، وجــب أن يــكون مــنعها لــلزيــادة أسهــل مــن الهــرب 
أمـام الـنافـذ إلـى أن تـشقَّ عِــرْقًـا أو تـنصّب إلـى تـجويـف الـقلب أو الـدمـاغ وتقهـر 
قـوتـهما الـدافـعة، وكـيف يـبلغ الـنافـذ، إن صـح مـع قـلته أن يـوجـب لهـذه األخـالط 
الــزائــدة جــًدا هــذه الحــركــة الــعظيمة. ثــم الــعجب أنَّ نــفوذ الــغذاء ال يــتم إال بــقوة 
دافــــعة مــــن الــــعضو الــــنافــــذ عــــنه وقــــوة جــــاذبــــة مــــن الــــعضو الــــنافــــذ إلــــيه، وهــــذه 
األعـضاء قـد امـتألت جـًدا بـحيث ال تـسع الـزيـادة، فـال تـكون قـوتـها دافـعة لـلوارد 
أولـى مـن أن تـكون جـاذبـة لـه، وخـصوصًـــــــــا وجـالـينوس يـعترف أنَّ فـي كـل عـضو 
قـوة تـدفـع مـا يـفضل عـن غـذائـه وإن كـان صـالـح الـجوهـر، فـالـعجب كـيف تجـذب 
األعـضاء هـذا الـوارد مـع عـدم حـاجـتها إلـيه وقـلة اسـتعداده لـتغذيـتها وتـدفـع مـا 
عــندهــا مــما هــو أتــم نــضًجا واســتعداًدا [13b] لــلتعدي وخــصوصًــــــــــا دفــًعا يــلزمــه 
شـــق عِـــــْرق أو انـــصباب إلـــى فـــضاء قـــتَّال. والـــعجب أنَّ فـــي فـــحوى الـــفصل مـــا 
يـــبطل كـــالمـــهم، وذلـــك قـــولـــه "كـــيما يـــعود الـــبدن فـــيبتدئ فـــي قـــبول الـــغذاء" فـــدل 
عــــلى أنــــه إذا لــــم يســــتفرغ لــــم يــــكن فــــيه قــــبول لــــلغذاء، فــــيثبت مــــا قــــلناه ويــــبطل 
ـــا الـــوجـــه األول فـــالـــعلة فـــي كـــون الـــخصب املـــفرط خـــطر ألصـــحاب  كـــالمـــهم. وأمّـَ
الــريــاضــة، أنَّ الــريــاضــة تــسخِّن األخــالط، والــسخونــة تــوجــب التخــلخل، فــيلزمــه 
زيــــادة حجــــمها، لــــكن األعــــضاء ال تــــقبل الــــتمددفــــيجيء مــــا قــــلناه مــــن انــــشقاق 
بــعض الــعروق أو انــصباب الــدم إلــى فــضاء؛ وهــذا الــوجــه هــو الــحق ولــو صــح 
الـوجـه اآلخـر لـكان هـذا أولـى ألنَّ املـعنى ال يـحوج إلـى زيـادة فـي الـلفظ واآلخـر 
يـــحوج إلـــى زيـــادة . وأيـــًضا فهـــذا أكـــثر فـــائـــدة مـــن وجهـــني: أحـــدهـــما: إنَّ عـــلى 
هــذا يــكون الخــطر ثــابــتًا، ســواء اســتعملوا الــغذاء أو تــركــوه، وعــلى مــا ذكــروه ال 
يــتحقق الخــطر إال إذا اســتعملوا الــغذاء، وإال لــم يــكن [14a] عــند الــطبيعة مــا 
تـــوزعـــه. والـــوجـــه الـــثانـــي: إنَّ حـــْمل الـــكالم عـــلى مـــا قـــلناه يُخـــرج لـــنا مـــن فـــحوى 
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الـــــفصل بـــــرهـــــانـــــني عـــــلى وجـــــوب االســـــتفراغ، أحـــــدهـــــما: لـــــنأمـــــن هـــــذا الخـــــطر. 
15وثــانــيهما: كــيما يــعود الــبدن فــيبتديء فــي قــبول الــغذاء، أي ليخــلو الــبدن مــن 

فـرط االمـتالء فـيمكنه اسـتعمال الـغذاء. وعـلى مـا ذكـروه ال يـكون لـهم دلـيل عـلى 
ذلك إال هذا الثاني.  

 فــإن قــيل مــا ذكــرتــموه يــدل عــلى وجــوب الــضرر، فــال يَــحسن أن يــقال أنَّ 
ذلـــك خـــطر ألن الخـــطر ال يـــكون إال فـــيما يُـــتوقـــع مـــنه الـــضرر، مـــع جـــواز أن ال 
يــكون. قــلنا: الــجواب عــنه مــن وجهــني: أحــدهــما: إنَّ هــذا الــسؤال غــير مــختص 
بـما ذكـرنـاه، فـإنَّ مـا قـالـوه إذا صـح كـان الـضرر واجـبًا أيـًضا. وثـانـيهما: إنَّ مـا 
ذكـرنـاه ال يـدل عـلى وجـوب الـضرر بـل عـلى وجـوب زيـادة حجـم األخـالط، فـيلزمـه 
ـــا شـــق عِـــــْرق، أو انـــصباب األخـــالط إلـــى أحـــد الـــتجاويـــف. وال  أحـــد أمـــريـــن: إمّـَ
شــك أنَّ هــذه الــحالــة أردأ ولــكن قــد ال تــكون ضــارة لــجواز أن يــكون االنــشقاق 
[14b] يـسيرًا مـن عـضو ال يـضر ذلـك فـيه، كـاألنـف، فـيحصل رعـاف ثـم يـنقطع 
بســرعــة، فــاليــكون فــي ذلــك ضــرر، ويــجوز أن يــكون غــير ذلــك، فــحسن أن يــقال 

أنَّ ذلك خطر. 

 قــــولــــه: "وال يــــبلغ فــــي اســــتفراغــــه الــــغايــــة الــــقصوى فــــإنَّ ذلــــك خــــطر، لــــكن 
بــمقدار احــتمال طــبيعة الــبدن الــذي يُــقصد إلــى اســتفراغــه". االســتفراغ الــذي 
فـي الـغايـة الـقصوى هـو الـذي يـجاوز اسـتفراغ مـا فـي الـعروق حـتى وصـل إلـى 
اســـتفراغ مـــا فـــي اللحـــم؛ وذلـــك ألن االســـتفراغ مـــا دام يُخـــرج مـــا فـــي الـــعروق 
ـا إذا تـجاوز  مـما يـنبغي أن يـنقى مـنه الـبدن نـفع وسهـل احـتمالـه بـما تَـقدَّم؛ وأمّـَ
ذلــك فــأخــذ يســتفرغ مــا فــي اللحــم حــتى يــنقص لــه جــرم الــبدن فــهو رديء. وإن 
كـان مـن الـنوع الـذي يـنبغي أن يـنقى مـنه الـبدن فـليس الـواجـب فـي االسـتفراغ 
أن يـــــكون بـــــمقدار االمـــــتالء، بـــــل البـــــد مـــــع ذلـــــك مـــــن مـــــراعـــــاة الـــــقوة. ومـــــثل هـــــذا 
االســتفراغ، أعــني الــذي يــبلغ فــيه الــغايــة الــقصوى، ال تــحتمله الــقوة، ثــم هــؤالء 

15. ليخلوا :.corr	[  . ليخلو
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االمــتالء فــيهم كــثير وقــوتــهم تــامــة فــإذا [15a] لــم يجــز أن يــبلغ بــهم االســتفراغ 
ا كـانـت الـقوة تـختلف فـي  الـغايـة الـقصوى فـبأن ال يـجوز فـي غـيرهـم أولـى. ولــمَّ
الـناس فـي مـقدار االحـتمال قـدَّر ذلـك تـقديـرًا عـامًــا، فـقال: لـكن بـمقدار احـتمال 
طــبيعة الــبدن الــذي يُــقصد إلــى اســتفراغــه، ثــم ربــما ظــن ظــان أنَّ ذلــك مــختص 
بــــاالمــــتالء الــــذي بحســــب األوعــــية، ألنَّ األخــــالط تــــكون صــــحيحة فــــال يــــجوز أن 
ـــا إذا كـــان االمـــتالء بحســـب الـــقوة فـــإنـــه يـــجوز  يخـــرج مـــنها املـــقدار املـــفرط، وأمّـَ
املـبالـغة فـي اسـتفراغـه إلـى الـغايـة ألنـه مـؤٍذ، وإخـراج املـؤذي مـما يـنفع، فـأعـقب 
ذلــــك بــــقولــــه: وكــــل اســــتفراغ يــــبلغ فــــيه الــــغايــــة الــــقصوى فــــهو خــــطر؛ وذلــــك ألنَّ 
املسـتفرغ سـواء كـان صـالـًحا أو فـاسـًدا فـإنـه ال مـحالـة يـتبعه أرواح كـثيرة، فـإذا 
أفـــــرط فـــــي االســـــتفراغ فـــــقد أفـــــرط فـــــي إخـــــراج األرواح، وال شـــــك أنَّ ذلـــــك مـــــما 

يسقط القوة ويوجب الغشي. 

 قـولـه: "وكـل تـغذيـة أيـًضا هـى عـند الـغايـة الـقصوى فـهى خـطر" إنـما ذكـر 
 [15b] هــــاهــــنا أمــــر الــــتغذيــــة لــــوجهــــني: أحــــدهــــما: إنَّ غــــرضــــه فــــي هــــذه املــــقالــــة
ــا الــكالم فــي االســتفراغ فــوقــع بــطريــق الــَعرَض  الــكالم فــي قــوانــني الــتغذيــة، وأمّـَ
فــــاكــــتفى فــــيه بــــما ذكــــر ومَـــــَرج هــــذا الــــقانــــون بــــقانــــون فــــي الــــتغذيــــة لــــيكون ذلــــك 
مــدرجًـــــا إلــى الــكالم فــي الــتغذيــة. والــوجــه الــثانــي: لــيتم لــه إثــبات الــقاعــدة الــتي 
ــا أن يــكون إيــراًدا عــلى  قــصدهــا، وهــى أنَّ كــل كــثير فــهو خــطر؛ ألنَّ الــكثير إمّـَ
الـبدن كـالـغذاء املـفرط وهـو خـطر، أو إخـراجًــــا مـن الـبدن وهـو االسـتفراغ املـفرط 
وهــو خــطر؛ فــكل كــثير خــطر. ثــم كــون الــتغذيــة فــي الــغايــة الــقصوى ال يــختص 

ذلك بالكثرة أو القلة أو الغلظ أو اللطافة، بل ما يعم ذلك. 

 قــال أبــقراط: الــتدبــير الــبالــغ فــي الــلطافــة، عســر، مــذمــوم فــي 
جــميع األمــراض املــزمــنة ال مــحالــة. والــتدبــير الــذي يــبلغ فــيه الــغايــة 
الـــقصوى مـــن الـــلطافـــة فـــي األمـــراض الـــحادة، إذا لـــم تـــحتمله قـــوة 

املريض، عسر، مذموم. 
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 الشـرح: مــن هــاهــنا ابــتدأ أبــقراط بــقوانــني أغــذيــة املــرضــى، ألنَّ الــكالم 
فــيها أهــم مــن الــكالم فــي أغــذيــة األصــحاء، ألنَّ شــهوة األصــحاء تــدعــوهــم إلــى 
[16a] اسـتعمال الـواجـب، وشـبعهم يـمنعهم الـزيـادة؛ وال كـذلـك املـرضـى، فـكثير 
مـنهم يـفتقر إلـى الـغذاء وال شـهوة لـه وكـثير مـنهم مسـتغٍن عـنه وشـهوتـه مـفرطـة. 
وخـصص هـذا الـفصل بـاالبـتداء ألنـه فـي مـعنى األول فـي تـقديـر كـل إفـراط فـهو 
ص فـــــي هـــــذا  خـــــطر، وكـــــان قـــــد ذكـــــر ذلـــــك فـــــي الـــــفصل املـــــتقدم مـــــطلًقا، فـــــخصَّ

اإلفراط في لطافة الغذاء ألن الخطر في ذلك أشد.  

 ونـــريـــد أن نـــقدِّم قـــبل الـــخوض فـــي تـــفسير هـــذا الـــفصل مـــقدمـــة، فـــنقول: 
الــــتدبــــير فــــي الــــلغة هــــو الــــتصرف، وفــــي اصــــطالح األطــــباء هــــو الــــتصرف فــــي 
األسـباب الـضروريـة. وأبـقراط يـريـد بـه هـاهـنا الـتصرف فـي الـغذاء، ولـيس فـي 
الـــــغذاء مـــــطلًقا، بـــــل مـــــن جـــــهة مـــــا يـــــقّل ويـــــكثر، ويَـــــْغلظ ويَـــــْلطف، والـــــغذاء يـــــقال 

بحسب الطب على معنيني: 

 أحــدهــما: يــقال غــذاء لــلجسم الــذي اســتحال حــتى فســدت صــورتــه وحــدثــت لــه 
صـورة عـضو مـن األعـضاء اإلنـسانـية فـصار جـزًءا مـنه وشـبيًها بـه لِسـدِّ بـدل مـا 

تَحلَّل منه أو وليفضل أيًضا للنمو ويسمى [16b] هذا غذاء بالفعل. 

 وثـانـيهما: يـقال غـذاء لـلجسم الـذي هـو بـالـقوة كـذلـك، وهـذه الـقوة عـلى قـسمني: 
ـــا بـــعيدة. والـــذي هـــو بـــالـــقوة الـــبعيدة فـــهو الـــجسم الـــذي مـــن  ـــا قـــريـــبة، وإمّـَ 16إمّـَ

شـأنـه إذا ورد عـلى الـبدن اإلنـسانـي أن يسـتحيل إلـى أن يـصير غـذاء بـالـفعل، 
والـــذي بـــالـــقوة الـــقريـــبة فـــهو الـــجسم الـــذي فـــي بـــدن اإلنـــسان مُــــعدَّا ألن يـــكون 

غذاء بالفعل كاألخالط.  

 فـــــمراد أبـــــقراط بـــــالـــــتدبـــــير الـــــتصرف فـــــي الـــــغذاء، بـــــمعنى الـــــذي بـــــالـــــقوة 
الـــــبعيدة، كـــــالـــــخبز وغـــــيره. والـــــغذاء بهـــــذا املـــــعنى يـــــنقسم إلـــــى غـــــليظ، ولـــــطيف، 

16. البعدية :.corr	[  . البعيدة
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ــد عـــنه غـــليظًا، والـــغذاء  ومـــتوســـط. والـــغذاء الـــغليظ هـــو الـــذي يـــكون الخـــلط املـــتولّـِ
الـلطيف هـو الـذي يـكون الخـلط املـتولّـِد عـنه رقـيًقا. وكـل واحـد مـن الـغذاء الـغليظ 
والـــــلطيف واملـــــتوســـــط فـــــقد يـــــكون كـــــذلـــــك بحســـــب األصـــــحاء، وقـــــد يـــــكون كـــــذلـــــك 

بحسب املرضى. وللغليظ واللطيف مراتب:  

ــا  فــالــلطيف مــنه لــطيف مــطلق، وهــو بحســب األصــحاء كــاألجــديــة واألكــارع؛ وأمّـَ
بحســب املــرضــى فــكاملــزاويــر [17a] وأطــراف الــفراريــج. ومــنه لــطيف جــًدا وهــو 
بحســــب األصــــحاء كــــالــــدجــــاج وأطــــراف األجــــديــــة، وبحســــب املــــرضــــى كــــأمــــراق 
الــــفراريــــج والــــثخني مــــن مــــاء الــــشعير. ومــــنه لــــطيف فــــي الــــغايــــة، وهــــو بحســــب 
األصــحاء كــالــفراريــج ومــرقــة اللحــم، وبحســب املــرضــى كــالــسويــق ومــاء الــشعير 
املـتوسـط. ومـنه لـطيف فـي الـغايـة الـقصوى، وهـو فـي األصـحاء كـأمـراق الـدجـاج 
وأطــراف الــفراريــج واملــزاويــر، وبحســب املــرضــى كــالــِحالب ورقــيق مــاء الــشعير؛ 

وقد يفسر بعضهم ذلك بعدم الغذاء البتة. 

ــــــا الــــــغذاء املــــــتوســــــط فــــــهو بحســــــب األصــــــحاء كلحــــــم الــــــحولــــــي مــــــن الــــــضأن  وأمّـَ
والعجول، وبحسب املرضى كالفراريج.  

ـــا الـــغذاء الـــغليظ فـــهو بحســـب األصـــحاء كـــالهـــريـــسة ولحـــم الـــبقر، وبحســـب  وأمّـَ
املرضى كاألجدية واألكارع. 

 وأقــــول أيــــًضا: املــــرض يــــنقسم إلــــى حــــاد، ومــــزمــــن. فــــاملــــزمــــن كــــل مــــرض 
يـطول مـدتـه أكـثر مـن أربـعني يـومًــا، سـواء كـان مشـتماًل عـلى خـطر أو ال يـكون، 
وسـواء أعـقب الـصحة أو الـعطب. وأمـا الـحاد فـمنه حـاد بـقول مـطلق وهـو الـذي 
يـنقضي فـي الـيوم الـرابـع عشـر، ومـنه مـا هـو أقـل حـدَّة وهـو الـذي يـنقضي فـيما 
بـعد ذلـك إلـى الـسابـع [17b] والعشـريـن، ومـنه حـاد املـزمـنات وهـو مـا يـنقضي 
فـيما بـعد ذلـك إلـى األربـعني، ومـنه حـاد جـًدا وهـو مـا يـنقضي فـيما بـني الـحادي 
عشر والتاسع. وأمَّا ما ينقضي في السابع فما دونه، فإمَّا أن يكون مشتمالً 
عــلى خــطر أو اليــكون، واألول إن كــان يــنقضي فــيما بــني الــرابــع والــسابــع فــهو 
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الـــــحاد فـــــي الـــــغايـــــة، ومـــــا كـــــان فـــــي الـــــرابـــــع فـــــما دونـــــه فـــــهو الـــــحاد فـــــي الـــــغايـــــة 
ى يــوم فــال يــقال لــه حــاد  ــا مــا ال يــكون مشــتماًل عــلى خــطر كحُـــــمَّ الــقصوى، وأمّـَ
وال مــــزمــــن ومــــع ذلــــك فــــقد يــــطول ســــتة أيــــام أو أكــــثر كــــما فــــي االســــتحصافــــية 

والسددية.  

 وأقـــول أيـــًضا: الـــغذاء صـــديـــق الـــطبيعة ألنـــه يـــقويـــها، وعـــدوهـــا ألنـــه يـــقوي 
عـدوهـا الـذي هـو املـرض، فـيجب أن يـراعـى فـي ذلـك األهـم وهـو الـقوة إن كـانـت 
ضــــعيفة، أو املــــرض إن كــــان عــــظيًما. والــــغذاء يُســــتعمل فــــي األصــــحاء ليخــــلف 
بـــدل مـــا يتحـــلل مـــنهم ولـــلنمو إن كـــانـــوا فـــي سِـــــــنِِّه، ويـــلزم ذلـــك تـــقويـــة قـــواهـــم أو 
حـــفظها عـــلى حـــالـــها. ويُســـتعمل فـــي املـــرضـــى لـــيحفظ قـــوتـــهم [18a] إلـــى حـــني 
يـــــمكنها دفـــــع املـــــرض، أو لـــــيقويـــــها إذا طـــــرأ ضـــــعف زائـــــد. ويُـــــمنع الـــــغذاء فـــــي 
املـــرض لـــئال تشـــتغل الـــطبيعة بـــالـــتصرف فـــيه عـــن دفـــع املـــرض وألغـــراض أُخـــر 
نـذكـرهـا فـي مـواضـعها فـإن كـان لـنا مـع ذلـك غـرض حـفظ الـقوة قـلَّلنا فـي كـميته 
أو فـــي تـــغديـــته أو فـــيهما مـــًعا، فـــبما نـــغذوا نـــراعـــي جـــنبه الـــقوة لـــئال تـــخور قـــبل 
املـــنتهى، وبـــما نـــقلل نـــراعـــي جـــنبه املـــادة لـــئال تـــزيـــد فـــيزيـــد املـــرض؛ ويـــجب أن 
نــراعــي فــي ذلــك أهــمهما. واعــتبار األهــم يــكون مــن وجهــني: أحــدهــما: بــاعــتبار 
ا بـاعـتبار املـرض فـيختلف ذلـك بـاخـتالف  17املـرض. وثـانـيهما: بـاعـتبار الـقوة. أمّـَ

ـا نــعلم أنَّ مــنتهاهــا  مــرتــبته، فــإنَّ عــنايــتنا بــالــقوة فــي األمــراض املــزمــنة أكــثر ألنّـَ
بـعيد وتـحتاج فـيها الـطبيعة إلـى مـجاهـدة كـثيرة، بسـبب غـلظ املـادة وكـذلـك أزمـن 
18املــرض، فــإذا لــم تــقو الــقوة لــم يــؤمَــن عــليها أن ال تــبقى بــالــثبات إلــى املــنتهى 

ولـم تـف بـنضج مـا تـطول مـدة إنـضاجـه؛ فـلذلـك يـكون [18b] اسـتعمالـنا الـغذاء 
فـــيها أكـــثر، ويـــكون فـــي ابـــتدائـــها أكـــثر، وكـــلما قـــرب املـــنتهى نـــقصناه ثـــقة بـــما 
ـا األمــراض الــحادة فــإنَّ بحــرانــها  ســلف وتــخفيفًا عــلى الــقوة وقــت جــهادهــا. وأمّـَ
قــريــب، فــنرجــوا أن ال تــخور الــقوة قــبل انــتهائــها، فــإن خِـــــفنا ذلــك لــم نــبالــغ فــي 

17. ويختلف :.corr	[  . فيختلف

18. تقوا :.corr	[  . تقو
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تـقليل الـغذاء. وإذا تـحققت هـذه املـقدمـة فـنقول: الـواجـب فـي األمـراض املـزمـنة 
أن يـكون الـغذاء فـي أولـها غـليظًا بحسـب املـرضـى، ثـم مـتوسـطًا، ثـم لـطيفًا؛ وقـد 
ــا الــغذاء الــبالــغ فــي الــلطافــة فــال  يُســتعمل فــيها الــلطيف جــًدا عــند املــنتهى. وأمّـَ

شك أنه فيها عسر مذموم . 

 قــولــه: "الــتدبــير الــبالــغ فــي الــلطافــة" يــريــد الــتدبــير بــاألغــذيــة الــبالــغة فــي 
ص ذلـك  الـلطافـة، ووصـف الـتدبـير بـذلـك عـلى سـبيل املـجاز. فـإن قـيل: ملِـــــا خـصَّ
بــالــتدبــير الــبالــغ فــي الــلطافــة، مــع أنــه لــو قــال: "الــتدبــير الــلطيف فــي األمــراض 
املـزمـنة عسـر مـذمـوم" لـصحَّ وشـمل جـميع أصـناف مـا هـو لـطيف ألن األمـراض 
ص بــــذلــــك لــــوجهــــني: أحــــدهــــما:  ـــر بــــالــــتدبــــير الــــلطيف. قــــلنا: خــــصَّ املــــزمــــنة ال تُــــدبّـَ
[19a] إنَّ بـعض األمـراض املـزمـنة تُـدبّـَر بـالـتدبـير الـلطيف، وهـى الـتي فـي أول 
ـــا الـــبالـــغ فـــي الـــلطافـــة فـــإنـــه عســـر مـــذمـــوم فـــي  درجـــات األمـــراض املـــزمـــنة. وأمّـَ
جــــميعها ال مــــحالــــة . وثــــانــــيهما: إنَّ الــــتدبــــير الــــلطيف قــــد يُســــتعمل فــــي بــــعض 

أوقات األمراض املزمنة كاملنتهى. 

ص ذلــك بــاألمــراض املــزمــنة وهــو فــي الــصحة عســر    فــإن قــيل: وملــا خــصَّ
مــذمــوم أيــًضا؟ قــلنا: ذلــك لــوجهــني: أحــدهــما: إنَّ كــالمــه هــو فــي تــدبــير أغــذيــة 
املــرضــى. وثــانــيهما: إنَّ الــتدبــير الــلطيف، فــضاًل عــن الــلطيف جــًدا، فــضاًل عــن 
الــــــبالــــــغ فــــــي الــــــلطافــــــة ال يُســــــتعمل فــــــي حــــــال الــــــصحة إال لــــــغرض غــــــير تــــــدبــــــير 

الصحة، وعند ذلك الغرض ال يلتفت إلى كونه مذموًما في تدبير الصحة. 

  فـــإن قـــيل: ملِــــــا قـــال فـــي األمـــراض املـــزمـــنة الـــتدبـــير الـــبالـــغ فـــي الـــلطافـــة، 
وقـال فـي الـحادة الـتدبـير الـذي يـبلغ  فـيه الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة؟ وأيـًضا 
ملِــــــا قـــال فـــي األمـــراض املـــزمـــنة فـــي جـــميع األمـــراض املـــزمـــنة ولـــم يـــقل ذلـــك فـــي 
الـــــحادة؟ وأيـــــًضا ملِـــــــــا شـــــرَط فـــــي األمـــــراض الـــــحادة إذا لـــــم تـــــحتمله الـــــقوة ولـــــم 

  [19b] يشترط ذلك في املزمنة؟
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ــا األول فــألنَّ الــتدبــير الــذي ال يــبلغ فــي الــغايــة مــن الــلطافــة   الــجواب: أمّـَ
أقــــصاهــــا، قــــد ال يــــكون مــــذمــــومًـــــا فــــي بــــعض األمــــراض الــــحادة وال فــــي بــــعض 
ــا الـــثالـــث فـــألنَّ بـــعض األمـــراض  أوقـــاتـــها؛ وبـــه يخـــرج الـــجواب عـــن الـــثانـــي. وأمّـَ
الـحادة، وهـى الـتي فـي الـغايـة الـقصوى مـن الحِـــدَّة تـحتمل الـقوة فـيها ذلـك، فـال 

يكون فيها مذموًما، وال كذلك األمراض املزمنة. 

 قــال أبــقراط: فــي الــتدبــير الــلطيف قــد تخــطيء املــرضــى عــلى 
أنـفسهم خـطأ يـعظم ضـرره عـليهم، وذلـك أنَّ جـميع مـا يـكون مـنه مـن 
الخــطأ أعــظم مــما يــكون مــنه فــي الــغذاء الــذي لــه غــلظ يــسير، ومــن 
قِـبل هـذا صـار الـتدبـير الـبالـغ فـي الـلطافـة فـي األصـحاء أيـًضا خـطر 
19ألنَّ احــــــتمالــــــهم ملــــــا يــــــعرض مــــــن خــــــطئهم أقــــــل؛ فــــــلذلــــــك صــــــار 

الـتدبـيرالـبالـغ فـي الـلطافـة فـي أكـثر الـحاالت أعـظم خـطرًا مـن الـتدبـير 
الذي هو أغلظ قلياًل.  

 الشـــرح: هــــــذا الــــــفصل يــــــوجــــــد عــــــلى نــــــسختني، إحــــــداهــــــما وهــــــى الــــــتي 
اخـــتارهـــا جـــالـــينوس [20a] وهـــى الـــتي ذكـــرنـــاهـــا. ومـــعنى ذلـــك أنَّ الخـــطأ عـــن 
الـواجـب املـائـل إلـى الـلطافـة أعـظم خـطرًا مـن املـائـل إلـى الـغلظ إذا كـثر مـضار 
الــغليظ إطــالــة املــرض بــتغليظ املــادة وتــكثيرهــا، وذلــك أسهــل كــثيرًا مــن إســقاط 
الـــقوة بـــاســـتعمال الـــلطيف. ويـــصير اإلشـــارة فـــي قـــولـــه: "ومـــن قِــــبل هـــذا" إلـــى 
ا كــــــان ذلــــــك فــــــي املــــــرضــــــى خــــــطرًا فــــــهو فــــــي  املــــــذكــــــور فــــــي الــــــفصل، أي: ولـــــــمَّ
األصــحاء أولــى بــالخــطر، ألنَّ املــرضــى قــواهــم مــشغولــة بــاملــرض عــن الــتصرف 
فـــي الـــغذاء؛ ولهـــذا قـــد يـــبقى أحـــدهـــم مُـــدَّة بـــغير غـــذاء ال يـــبقى الـــصحيح فـــيها. 
وإذا ثـبت أنَّ الـتدبـير األلـطف مـن الـواجـب أشـد خـطرًا فـي املـرض والـصحة مـن 
األغـــلظ، فـــال شـــك أنـــه فـــي أكـــثر الـــحاالت أعـــظم خـــطرًا مـــن الـــتدبـــير الـــذي هـــو 
ــد لـه؛ فـإنـه إذا كـان  أغـلظ قـلياًل. ويـكون تـعلق هـذا الـفصل بـما قـبله، ألنـه كـاملـؤكّـِ

19. خطايهم :.corr	[  . خطئهم
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الــتدبــير الــلطيف ألــطف مــما يــجب خــطرًا، فــالــبالــغ فــي الــلطافــة إذا لــم تــحتمله 
القوة ال خفاء أنه عسر مذموم. 

20 والـــــنسخة الـــــثانـــــية هـــــكذا فـــــي [20b] الـــــتدبـــــير الـــــلطيف قـــــد تُخـــــطيء 

املـــرضـــى عـــلى أنـــفسهم خـــطأ كـــثيرًا فـــيعطم ضـــرره عـــليهم. ومـــعنى ذلـــك هـــو أنَّ 
املـرضـى إذا اسـتُعمل لـهم الـواجـب -بحسـب املـرض- مـن الـتدبـير الـلطيف فـقد 
يخـطئوا عـلى أنـفسهم بـأن تحـملهم الـشهوة عـلى مـا هـو أغـلظ كـثيرًا وأضـر مـما 
لـو كـان األطـباء اسـتعملوا لـهم أغـلظ مـن الـواجـب قـلياًل. وهـذا مـن جـملة مـا قـالـه 
فـــــي أول الـــــكتاب، وهـــــو: "قـــــد يـــــنبغي لـــــك أن ال تـــــقتصر عـــــلى تـــــوخـــــي فـــــعل مـــــا 
يــنبغي دون أن يــكون مــا يــفعله املــريــض ومَـــْن يــحضره كــذلــك" ويــؤكــد ذلــك أنــه 
ـا فــي املــعنى الــثانــي، فــاملخــطئ هــو األطــباء ال  نســب الخــطأ إلــى املــرضــى. وأمّـَ
ا بـني أنَّ الـتدبـير الـبالـغ فـي  املـرضـى. ويـكون تـعلق هـذا الـفصل بـما قـبله أنـه لــمَّ
الـلطافـة عسـر مـذمـوم إذا لـم تـحتمله قـوة املـريـض، فـبنيَّ فـي هـذا أنَّ ذلـك مـذمـوم 
أيــــــًضا، وإن احــــــتملته قــــــوتــــــهم، إذا كــــــانــــــت الــــــشهوة ال تــــــحتمله، فــــــينبغي أن ال 

تقتصر على مقدار احتمال القوة، بل يجب مع ذلك مراعاة الشهوة أيًضا. 

 فـإن قـيل: فـكيف يسـتقيم [21a] عـلى هـذا الـتفسير قـولـه: ومـن قـبل هـذا 
صـار الـتدبـير الـبالـغ فـي الـلطافـة فـي األصـحاء أيـًضا خـطر، ألنَّ احـتمالـهم ملـا 
21يـعرض مـن خـطئهم أقـل. فـإنَّ هـذا يـقتضي أن يـكون احـتمال األصـحاء إذا 

اســـتعملوا األغـــذيـــة الـــغليظة فـــي تـــدبـــيرهـــم الـــلطيف أقـــل مـــن احـــتمال املـــرضـــى، 
وذلــك بــاطــل. قــلنا: يــجوز أن تــكون اإلشــارة فــي قــولــه: "ومــن قــبل هــذا" ال تــعود 
إلـى هـذا املـذكـور فـي الـفصل فـقط، فـال يـلزم مـا ذكـرتـموه، ويـكون تـقديـر الـكالم: 
وملـــا كـــان تـــلطيف الـــتدبـــير فـــي املـــرضـــى قـــد يـــكون رديـــئًا. وذلـــك فـــي األمـــراض 
املـــزمـــنة، وعـــند عـــدم احـــتمال الـــقوة فـــي جـــميع األمـــراض كـــما بـــنيَّ فـــي الـــفصل 

20. تخطوا :.corr	[  . تخطيء
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املـتقدم، ومـع قـوة الـشهوة وإن احـتمله املـرض والـقوة كـما بـنيَّ فـي الـفصل، مـع 
أنَّ املـــــــرض يـــــــنبغي أن يُـــــــقلَّل فـــــــيه الـــــــغذاء ويُـــــــلطَّف ألنَّ قـــــــواهـــــــم مـــــــشغولـــــــة عـــــــن 
اســتعمال الــغذاء بــاملــرض، فــباألولــى أن يــكون الــتدبــير الــبالــغ فــي الــلطافــة فــي 
- 		[21b] األصــــحاء خــــطرًا. ولــــم يــــقل الــــتدبــــير الــــلطيف ألنَّ الــــتدبــــير الــــلطيف
بحســـب األصـــحاء- هـــو مـــثل األجـــديـــة واألكـــارع، وذلـــك لـــيس بخـــطر. فـــثبت أنَّ 
الـــتدبـــير الـــبالـــغ فـــي الـــلطافـــة خـــطر فـــي حـــالَـــتيّ الـــصحة واملـــرض. وكـــذلـــك قـــال: 
فـــلذلـــك صـــار الـــتدبـــير الـــبالـــغ فـــي الـــلطافـــة فـــي أكـــثر الـــحاالت أعـــظم خـــطرًا مـــن 
الــــتدبــــير الــــذي هــــو أغــــلظ قــــلياًل. وإنــــما لــــم يــــقل فــــي كــــل الــــحاالت؛ ألنَّ بــــعض 

األمراض قد ينتفع فيها بالتدبير البالغ في اللطافة. 

 قـــال أبـــقراط: أجـــود الـــتدبـــير فـــي األمـــراض الـــتي فـــي الـــغايـــة 
القصوى، التدبير الذي في الغاية القصوى. 

 الشــرح: ربــــما قــــيل: قــــد جــــرت الــــعادة بــــتقديــــم تــــعريــــف الــــجيد والــــنافــــع 
ليُســتعمل، ثــم تــعريــف الــضار والــرديء لــيُجتنب. فــلما عــكس ذلــك أبــقراط، قــلنا: 
إنـما فـعل ذلـك لـتتميم إثـبات أنَّ كـل إفـراط رديء. ويـريـد "بـاألمـراض الـتي فـي 
الــغايــة الــقصوى" الــتي هــى كــذلــك فــي الحــدَّة، وهــى الــتي بحــرانــها فــي الــرابــع 
فـما دونـه. "وبـالـتدبـير الـذي فـي الـغايـة الـقصوى" الـذي هـو كـذلـك فـي الـلطافـة؛ 
ألنَّ [22a] الــظاهــر ثــبات الــقوة بــالــتدبــير الــذي فــي الــغايــة الــقصوى فــي هــذه 
املــدة الــلطيفة، ألنــه ال يــصح أن يــقال فــي مــرض أنــه فــي الــغايــة الــقصوى مــن 
األزمــان وال فــي غــذاء مــن أغــذيــة املــرضــى أنــه فــي الــغايــة الــقصوى مــن الــغلظ. 
بــــقى أنــــه يــــقال: إنــــه أراد مــــا يــــعم الحــــدَّة والشــــدة ألنــــه يــــصح أن يــــقال: أجــــود 
الـــتدبـــير فـــي األمـــراض الـــتي فـــي الـــغايـــة الـــقصوى مـــن الشـــدة هـــو الـــذي فـــي 
الــغايــة الــقصوى مــن الــقوة. وفــي الــتي فــي الــغايــة الــقصوى مــن الــضعف، هــو 
الـذي فـي الـغايـة الـقصوى مـن الـضعف. لـكن هـذا ال يسـتقيم لـو أراد بـالـتدبـير 
الـتصرف فـيما يـعم الـغذاء وغـيره. فـإن قـيل: إنَّ حـمى يـوم قـد تـنقضي فـي يـوم 
واحــد، ومــع هــذا فــالــغذاء ال يــجب تــلطيفه فــيها، وخــصوصًــــــــــا فــي الــجوعــية. قــلنا: 
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ى يــوم ليســت مــن األمــراض الــحادة، والــكالم فــي تــقديــر الــغذاء  قــد بــيَّنَّا أن حُـــــمَّ
بحســب حــدَّة املــرض وإزمــانــه، وذلــك لتشــتغل الــطبيعة بــنضج املــادة وال يــعيقها 

	 [22b] .ى يوم ليست من األمراض املادية عن ذلك الغذاء، وُحمَّ

 قــال أبــقراط: وإذا كــان املــرض حــاًدا جــًدا، فــإنَّ األوجــاع الــتي 
فــي الــغايــة الــقصوى تــأتــي فــيه بــدًءا، ويــجب ضــرورة أن يُســتعمل 
ا إذا لـم  فـيه الـتدبـير الـذي هـو فـي الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة. فـأمّـَ
يـــكن كـــذلـــك، لـــكن كـــان يـــحتمل مـــن الـــتدبـــير مـــا هـــو أغـــلظ مـــن ذلـــك 
فــينبغي أن يــكون االنحــطاط عــلى حســب لــني املــرض ونــقصانــه عــن 
الــغايــة الــقصوى. وإذا بــلغ املــرض مــنتهاه فــعند ذلــك يــجب ضــرورة 

أن يستعمل فيه التدبير الذي هو في الغاية القصوى من اللطافة.    

ا فـرغ مـن  ا بـيان تـعلق هـذا الـفصل بـما قـبله فـظاهـر، ألنـه لــمَّ  الشـرح: أمّـَ
تـــقديـــر الـــغذاء بحســـب األمـــراض املـــزمـــنة وتـــقديـــره بحســـب األمـــراض الـــتي فـــي 
الـغايـة الـقصوى مـن الحـدة، وجـب أن نـذكـر تـقديـره بحسـب األمـراض الـتي هـى 
فــي الحــدة دون ذلــك. وقــد فــرغــنامــن تــقسيم األمــراض بحســب مــراتــبها وأقــسام 
األغـــذيـــة الـــلطيفة فـــيما مـــضى. ونـــريـــد "بـــاألوجـــاع الـــتي فـــي الـــغايـــة الـــقصوى" 

أعراض املنتهى؛ ألنَّ األمراض يكمل اشتدادها عند املنتهى.  

 واعـلم أنَّ ألكـثر األمـراض [23a] أربـعة أوقـات، ومـا يخـرج عـنها فـهو مـن 
الـــصحة ألنَّ كـــل مـــرض مـــن شـــأنـــه أن يشـــتد ويـــنقص، فـــإنـــه إذا ظهـــر فـــإمـــا أن 
يظهـر اشـتداده أو انـتقاصـه، أو ال يظهـر واحـد مـنهما. واألول هـو وقـت الـتزيّـُد، 
والـــثانـــي هـــو وقـــت االنحـــطاط، والـــثالـــث إن كـــان قـــبل الـــتزيـــد فـــهو وقـــت االبـــتداء، 
وإن كــان بــعده فــهو وقــت االنــتهاء. وكــل مــا يشــتد ثــم يــنقص فــبالــضرورة يــقف 
بـينهما، ضـرورة أنَّ بـني كـل حـركـتني مـضادتـني وقـوف. ولـكن ال نـعني بـاالنـتهاء 
هــو ذلــك الــوقــوف فــإنَّ ذلــك قــد يــكون غــير مــحسوس، بــل نــعني بــه الــوقــوف فــي 
الــحس وهــو الــزمــان الــذي بــعد الــتزيــد وال يظهــر فــيه الــتزيــد وال االنــتقاص، وإن 
كـــان قـــد يـــكون بـــعض ذلـــك الـــزمـــان اشـــتداد أو انـــتقاص فـــي نـــفس األمـــر لـــكنه 
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غـــير مـــحسوس. فـــعلى هـــذا يـــكون االنـــتهاء زمـــان مـــحسوس وحـــكم مـــخصوص. 
وأمـــا االبـــتداء فـــقد يـــراد بـــه مـــا قـــلناه وهـــو الـــزمـــان الـــذي يظهـــر فـــيه املـــرض ولـــم 
يظهــــر بــــعد اشــــتداده وال انــــتقاصــــه، [23b] وقــــد يــــراد بــــه أول ســــاعــــة حــــصول 
املـــرض، وقـــد يـــراد بـــه األيـــام الـــثالثـــة األَُول، وهـــذا املـــعنى هـــو املـــراد بـــقولـــه بـــدًءا 

الستحالة حصول أعراض املنتهى في املبتدأ بالتفسرين األولني. 

 قــــولــــه: "ويــــجب ضــــرورة أن يســــتعمل فــــيه الــــتدبــــير الــــذي هــــو فــــي الــــغايــــة 
الـــقصوى مـــن الـــلطافـــة" قـــد يـــظن ظـــان أنَّ هـــذا هـــو تـــدبـــير هـــذا املـــرض، ولـــيس 
كـذلـك، فـإنَّ تـدبـير مـا يـقال أنـه حـاد جـًدا مـا هـو أغـلظ مـن ذلـك، بـل مـراد أبـقراط 
أنــــه فــــي ذلــــك الــــوقــــت أي وقــــت ظــــهور تــــلك األوجــــاع وهــــو أول ظــــهور عــــالمــــات 

املنتهى يكون تدبيره ذلك. 

ـا إذا لـم يـكن كـذلـك" أي لـم يـكن مـما تـأتـي األوجـاع الـتي فـي   قـولـه: "فـأمّـَ
الـغايـة الـقصوى فـيه بـدًءا فهـذا اليـكون حـاًدا جـًدا ألنَّ كـل حـاد جـًدا فـهو كـذلـك. 
ــا حــاًدا  ــا حــاًدا بــإطــالق، أو مــا هــو أمــيل إلــى اإلزمــان، وإمّـَ فــبقى أن يــكون إمّـَ
فـــــي الـــــغايـــــة أو فـــــي الـــــغايـــــة الـــــقصوى ، لـــــكن الـــــحاد فـــــي الـــــغايـــــة وفـــــي الـــــغايـــــة 
الـقصوى يخـرجـان بـقولـه: لـكن كـان يـحتمل مـن الـتدبـير مـا هـو أغـلظ [24a] مـن 

ذلك.  

 قـولـه: "فـينبغي أن يـكون االنحـطاط عـلى حسـب لـني املـرض ونـقصانـه عـن 
ا بـيَّنَّا أنَّ املـرض كـلما كـان أحـّد كـانـت الـحاجـة إلـى غـذاء  الـغايـة الـقصوى" لــمَّ
أقـــل، وكـــلما كـــان أقـــل حـــدَّة كـــانـــت الـــحاجـــة إلـــى غـــذاء أكـــثر. فـــإن قـــيل: قـــولـــه: 
"ونــقصانــه عــن الــغايــة الــقصوى" إنــما يَــحسن إذا كــان املــرض الــذي فُــرض أنَّ 
هـــذا املـــرض ألـــني مـــنه هـــو املـــرض الـــحاد فـــي الـــغايـــة الـــقصوى، لـــكن ذلـــك هـــو 
الــــحاد جــــًدا، فــــكان يــــنبغي أن يــــقول: فــــينبغي أنَّ االنحــــطاط عــــلى حســــب لــــني 
املــرض ونــقصانــه عــن الــحاد جــًدا. قــلنا: لــيس هــذا بــالزم؛ ألنــه يــكون مــعناه أنَّ 
املــرض إذا لــم يــكن حــاًدا بــل ألــني مــنه فــينبغي أن يــكون االنحــطاط عــن تــدبــير 
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الـــحاد جـــًدا عـــلى حســـب االنحـــطاط عـــن الـــغايـــة الـــقصوى إلـــى مـــا ســـواهـــا أي 
درجٍة درجة، وهذا حسن.  

 قـولـه: "وإذا بـلغ املـرض مـنتهاه فـعند ذلـك يـجب ضـرورة أن يسـتعمل فـيه 
الــــتدبــــير الــــذي هــــو فــــي الــــغايــــة الــــقصوى مــــن [24b] الــــلطافــــة" ال يــــريــــد بــــقولــــه 
ــا مـــسمى املـــرض أو كـــل مـــرض، بـــأن يـــكون  "املـــرض" املـــرض حـــاد جـــًدا، بـــل إمّـَ
األلـف والـالم لـلطبيعة واالسـتغراق. والـظاهـر أنَّ املـراد هـو املـرض الـذي قـال أنـه 
يـــحتمل مـــن الـــتدبـــير مـــا هـــو أغـــلظ مـــن، ألنَّ مـــن األمـــراض مـــا ال يســـتعمل فـــي 
انـتهائـها الـتدبـير الـذي هـو فـي الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة. وربـما قـيل: إنَّ -
رًا؛ ألنـــكم فســـرتـــم قـــولـــه: "فـــإنَّ األوجـــاع  عـــلى مـــا ذكـــرتـــموه- يـــكون الـــكالم مـــكرَّ
الـــــتي فـــــي الـــــغايـــــة الـــــقصوى تـــــأتـــــي فـــــيه بـــــدًءا" عـــــلى أنـــــه أراد بـــــذلـــــك أعـــــراض 
املــــنتهى، وحــــملتم قــــولــــه: "ويــــجب ضــــرورة أن يســــتعمل فــــيه الــــتدبــــير الــــذي هــــو 
الــــغايــــة الــــقصوى مــــن الــــلطافــــة" عــــلى أنَّ ذلــــك يــــكون فــــي ذلــــك الــــوقــــت، فــــحينئذ 
يــــغني ذلــــك عــــن قــــولــــه: "وإذا بــــلغ املــــرض مــــنتهاه فــــعند ذلــــك يــــجب ضــــرورة أن 
يسـتعمل فـيه الـتدبـير الـذي هـو الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة" فـتصريـحه تـكرار 

ال معنى له.  

 قـلنا: لـيس ذلـك بـتكرار ألنَّ مـا قـالـه أواًل هـو فـي املـرض الـحاد جـًدا وفـيه 
يـــجب أن يســـتعمل الـــتدبـــير [25a] الـــذي هـــو الـــغايـــة الـــقصوى فـــي أول ظـــهور 
عــالمــات املــنتهى، وذلــك عــند حــصول األوجــاع الــتي هــى فــي الــغايــة الــقصوى. 
ومــا ذكــره ثــانــيًا فــهو فــي األمــراض الــتي تــحتمل مــن الــتدبــير مــا هــو أغــلظ مــن 
ذلـك، فـإنَّ فـي مـثل هـذه ال يـجب أن يسـتعمل فـيها الـتدبـير الـذي هـو فـي الـغايـة 
الــــقصوى إال إذا بــــلغ املــــرض مــــنتهاه؛ وذلــــك ألنَّ املــــرض كــــلما كــــان أقــــرب مــــن 
املـبتدأ واألعـراض أسـكن كـان اسـتعمالـنا الـغذاء أكـثر، وكـلما جـعلت األعـراض 
تشــتد واملــنتهى يَــقرب فــقد أخــذَت الــطبيعة فــي مــقاتــلة املــرض، فــقد يــنبغي أن 
يـلطف الـغذاء أكـثر، تـخفيفًا عـلى الـطبيعة وقـت املـجاهـدة وثـقة بـما أسـلفناه مـن 
ـا غـند املـنتهى فـهو وقـت املـقاتـلة، وإعـطاء الـغذاء فـيه تـكثير لـلعدّو،ِ  الـتقويـة. وأمّـَ
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شـــاغـــٌل لـــلطبيعة، غـــير مُــــنتَفع بـــه فـــي الـــتقويـــة الشـــتغال الـــطبيعة عـــن إصـــالحـــه 
22بــــاملــــرض. لــــكن هــــاهــــنا إشــــكاالن، أحــــدهــــما: إنَّ مــــا ذكــــرتــــموه بــــاطــــل طــــرًدا 

وعـــــكًسا، فـــــإنَّ الـــــتشنج والـــــفؤاق الـــــيابســـــني [25b] مـــــن األمـــــراض الـــــحادة فـــــي 
الـــغايـــة الـــقصوى والـــواجـــب فـــيها اســـتعمال الـــغذاء الـــغليظ، والـــفالـــج والـــلقوة مـــن 

األمراض املزمنة والواجب فيها الغذاء اللطيف.  

 فـأجـيب عـن هـذا: وقـيل إنَّ مـا ذكـرنـاه مـختص بـالحـميات وال حـاجـة إلـى 
هــــذا الــــتخصيص، بــــل نــــقول: إنَّ هــــذا يــــعم كــــل مــــرض مــــادي يــــندفــــع بــــمقاتــــلة 
الــــطبيعة لــــلمرض وتــــحتاج إلــــى إنــــضاج فــــهناك تــــحتاج إلــــى تــــقليل الــــغذاء عــــند 
ــا  قــرب املــقاتــلة وتــكثيره عــند أول املــرض لــيفي بــالــتقويــة إلــى وقــت املــقاتــلة. وأمّـَ
فــي الــفؤاق والــتشنج الــيابســني فــإنَّ اســتعمال األغــذيــة الــكثيرة فــيهما ال ألنــهما 
ـــا تـــقليل  مـــرض حـــاد أو مـــزمـــن، بـــل وال لـــكونـــه غـــذاء، بـــل إلفـــادتـــه الـــترطـــيب. وأمّـَ
الـــغذاء فـــي الـــفالـــج والـــلقوة فـــذلـــك فـــي أول حـــصولـــهما رجـــاًء مـــنا أن يـــكون مـــن 
ـــــا إذا طـــــالـــــت وتـــــحققنا مـــــن إزمـــــانـــــها لـــــم يـــــكن  األمـــــراض الـــــقريـــــبة املـــــنتهى، وأمّـَ
عــــــالجــــــها إال بــــــأغــــــلظ أغــــــذيــــــة املــــــرضــــــى، وإن كــــــان قــــــد يــــــكون لــــــطيفًا بحســــــب 

األصحاء. 

 واإلشــــكال الــــثانــــي: إنَّ الــــعمل عــــلى خــــالف مــــا ذكــــرتــــموه، فــــإنَّ األطــــباء 
يَّات ثـم يسـتعملونـه فـي الـتزيّـُد وفـي [26a] املـنتهى، بـل  يـمنعون فـي أوائـل الحُـــمِّ

ربما استعملوا في التزيُّد ماء الشعير وفي املنتهى أمراق الفراريج. 

  والـــجواب: إنـــه ال يـــناقـــض مـــا يســـتعمله األطـــباء ملـــا قـــلناه، ألنَّ مـــا قـــلناه 
ــــا اســــتعمال األطــــباء، مــــا ذكــــرتــــموه إن ســــلَّمنا  هــــو بحســــب طــــبيعة املــــرض، وأمّـَ
ـــا لـــنفرة املـــريـــض عـــن الـــغذاء فـــي وقـــت االبـــتداء أو  صـــدقـــه فـــليس كـــذلـــك، بـــل إمّـَ
لـــيقدم تخـــمر وامـــتالءات، فـــهم يـــرجـــون تـــرك الـــغذاء فـــي االبـــتداء عـــطف الـــطبيعة 
عـلى تـلك املـادة لـتنضجها وتـأخـذ مـنها الـغذاء، أو ألنَّ املـرض دمـوي أو بـلغمي 

22. انما :.corr	[  . إن ما
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فــــــيرجــــــون بــــــترك الــــــغذاء االغــــــتذاء مــــــن مــــــادة املــــــرض أو ألشــــــياء أُخــــــر تــــــوجــــــبها 
املباشرة. 

 قـال أبـقراط: يـنبغي أن تـزن أيـًضا قـوة املـريـض فـتعلم إن كـانـت 
تـثبت إلـى وقـت مـنتهى املـرض، وتـنظر إلـى أي األمـريـن كـائـن: أقـوة 
املــريــض تــخور قــبل مــنتهى املــرض وال يــبقى عــلى ذلــك الــغذاء؟ أم 
املــرض يــخور قــبل وتــسكن عــاديــته؟ والــذيــن يــأتــي مــنتهى مــرضــهم 
ــروا بـــالـــتدبـــير الـــلطيف بـــدًءا، والـــذيـــن يـــتأخـــر  بـــدًءا فـــينبغي أن يُـــدبّـَ
مــــنتهى مــــرضــــهم [26b] فــــينبغي أن تــــجعل تــــدبــــيرهــــم فــــي ابــــتداء 
مـرضـهم أغـلظ، ثـم يـنقص قـلياًل قـلياًل كـلما قـرب مـنتهى املـرض، وفـي 
وقـت مـنتهاه بـمقدار مـا تـبقى قـوة املـريـض عـليه، ويـنبغي أن يـمنع 

من الغذاء في وقت منتهى املرض فإنَّ الزيادة فيه مضرة. 

ز أن يُـذكـر هـذا فـي فـصلني، وأن يُـذكـر مـع مـا   الشـرح: إنَّ جـالـينوس جـوَّ
قـبله فـصاًل واحـًدا، وأن يُـذكـر مـا قـبله فـصاًل واحـًدا وهـذا فـصاًل واحـًدا، ونـحن 
فــقد اخــترنــا هــذا األخــير، ونــقول: األصــل الــذي يــعتمد عــليه األطــباء فــي تــقديــر 
الـغذاء هـو بـاعـتبار قـانـونـني: الـقانـون األول هـو بـاعـتبار حـال املـرض، أمـزمـٌن هـو 
أو حــاد، وقــد فــرغــنا مــن ذلــك. والــقانــون الــثانــي هــو بــاعــتبار الــقوة، وهــو الــذي 
نـــذكـــره اآلن، وهـــذا وجـــه ذكـــر هـــذا بـــعد مـــا قـــبله. وقـــد كـــنا بـــينا أنَّ الـــغذاء كـــما 
يــزيــد الــقوة يــزيــد فــي املــرض، فــينبغي أن ال يســتعمل مــنه إال مــقدار مــا يــحفظ 
الـقوة، فـينبغي أن يـكون الـطبيب عـارفًـا بـاملـقدار الـذي يـمكِّن بـقاء الـقوة مـنذ أول 
[27a] املــــرض لــــيكون تــــدبــــيره مــــبنيًا عــــلى ذلــــك، فــــينظر أي غــــذاء  تــــبقى عــــليه 
الـــقوة إلـــى أن يـــخور املـــرض، وأي غـــذاء تـــخور الـــقوة بـــاســـتعمالـــه وال يـــبقى لـــها 
إلـى وقـت مـنتهى املـرض مـن الـقوة مـا تـدفـع بـه املـرض. ويـعرف ذلـك بـوجـوه مـنها 
حنة فـي سـرعـة انخـراطـها وبـطؤه، ومـنها كـون املـرض طـويـالً  الـنبض، ومـنها الـسِّ
أو قـصيرًا؛ فـإنَّ الـذيـن يـأتـي مـنتهى مـرضـهم بـدًءا أي فـي األيـام األول الـظاهـر 
بـــقاء قـــوتـــهم فـــي هـــذه املـــدة الـــقصيرة وإن لـــطَّفوا الـــتدبـــير جـــًدا، والـــذيـــن يـــتأخـــر 
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مــــنتهى مــــرضــــهم فــــينبغي أن تــــجعل تــــدبــــيرهــــم فــــي ابــــتداء مــــرضــــهم أغــــلظ ثــــم 
يُــنقص مــن غــلظه قــلياًل قــلياًل كــلما قــرب مــنتهى مــرضــهم وفــي وقــت مــنتهاه، ملــا 
بـــيَّنَّا أنَّ املـــنتهى إذا قـــرب كـــانـــت الـــحاجـــة إلـــى تـــغذيـــة أقـــل، وكـــلما كـــان املـــرض 
أقــرب إلــى املــبتدأ كــانــت الــحاجــة إلــى الــتغذيــة أكــثر. ثــم إنــه لــم يــطلق ذلــك بــل 

جعله مقدَّرًا بمقدار احتمال ما تبقى قوة املريض عليه. 

 ومـعنى قـولـه: "أنـها تـبقى" أي أنـها تـبقى وافـية، وال يـريـد بـقاءهـا عـلى مـا 
هــــى عــــليه فــــي أول [27b] املــــرض، فــــإنَّ ذلــــك لــــيس بــــمطلوب فــــي املــــرضــــى وال 
يـــــمكن أيـــــًضا ألنَّ الـــــغذاء الـــــذي يـــــحفظ قـــــوتـــــهم عـــــلى مـــــا هـــــى عـــــليه يـــــزيـــــد فـــــي 

مرضهم زيادة بيِّنة.  

 بـقى هـاهـنا إشـكاالت: أحـدهـما: إنَّ الـعادة جـرت بـأنَّ الـتدبـير الـذي يـقال 
لـه أنـه لـطيف بـقول مـطلق يـكون أغـلظ كـثيرًا مـن الـذي يـقال لـه أنـه لـطيف جـًدا، 
فــضاًل عــن الــذي يــقال إنــه لــطيف فــي الــغايــة، فــضاًل عــن الــذي هــو لــطيف فــي 
الــغايــة الــقصوى. ثــم إنــه قــال فــيما تــقدَّم : "وإذا كــان املــرض حــاًدا جــًدا فــإنَّ 
األوجـاع الـتي فـي الـغايـة الـقصوى تـأتـي فـيه بـدًءا، ويـجب ضـرورة أن يسـتعمل 
فــيه الــتدبــير الــذي هــو فــي الــغايــة الــقصوى مــن الــلطافــة" فــالــعجيب كــيف يــكون 
املـرض الـذي تظهـر مـبادئ املـنتهى فـيه بـدًءا يـكون تـدبـيره بـالـذي هـو فـي الـغايـة 
الــــقصوى مــــن الــــلطافــــة، واملــــرض الــــذي يــــأتــــي فــــيه املــــنتهى نــــفسه بــــدًءا يــــدبــــروا 

بالتدبير اللطيف. 

ـــــا قــــــد بــــــينا هــــــناك أنَّ مــــــراده بــــــقولــــــه: "ويــــــجب ضــــــرورة" أن   وجــــــوابــــــه: إنّـَ
يسـتعمل فـيه الـتدبـير الـذي هـو فـي الـغايـة الـقصوى مـن [28a] الـلطافـة أي فـي 
ذلــك الــوقــت وهــو حــني ظــهور عــالمــات املــنتهى، وأمــا هــنا فــإنــه قــال: "يــنبغي أن 
يـدبـروا بـالـتدبـير الـلطيف بـدًءا" ومـراده هـاهـنا بـقولـه: "بـدًءا" أي فـي أول ظـهور 
املــرض، وحــينئذ ال يــرد اإلشــكال عــلى أن الــلطيف يــعم مــا هــو لــطيف جــًدا ومــا 

هو لطيف في الغاية القصوى. 
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 اإلشـكال الـثانـي: إنـه قـد تـقدم تـقديـر الـغذاء بحسـب مـرتـبة املـرض، وهـو 
اآلن إنـــما يـــتكلم فـــي تـــقديـــره بحســـب الـــقوة، فـــكيف انـــتقل عـــن ذلـــك قـــائـــاًل بـــأن 
الــذيــن يــأتــي مــنتهى مــرضــهم بــدًءا فــينبغي أن يــدبــروا بــالــتدبــير الــلطيف بــدًءا، 

والذين يتأخر منتهى مرضهم فكذا وكذا. 

 قـلنا: لـيس مـراده هـاهـنا تـقديـر الـغذاء بحسـب مـرتـبة املـرض، بـل بحسـب 
القوة، ثم اعتبر تقدير القوة بمرتبة املرض. 

 اإلشـــــكال الـــــثالـــــث: إنَّ قـــــولـــــه: "ويـــــنبغي أن يـــــمنع مـــــن الـــــغذاء فـــــي وقـــــت 
مـنتهى املـرض فـإنَّ الـزيـادة فـيه مـضرة" ال يسـتقيم؛ ألنَّ كـون الـزيـادة مـضرة ال 

يوجب املنع من الغذاء أصاًل. 

 الـــــجواب: إنَّ الـــــضمير فـــــي قـــــولـــــه: "فـــــإنَّ الـــــزيـــــادة فـــــيه" يـــــجوز أن يـــــكون 
 [28b] عـــائـــًدا إلـــى املـــرض، ويـــكون تـــقديـــر الـــكالم: "فـــإنَّ الـــزيـــادة فـــي املـــرض
مـضرة" فـإن قـيل: فهـذا ال يـختص بـوقـت املـنتهى فـكان يـنبغي أن يـمنع الـغذاء 
فــي املــرض جــملة. قــلنا: هــو فــي املــنتهى أضــر ألنــه يــكون كــالنجــدة لــلعدوِّ مــن 
غـير زيـادة فـي الـقوة لـعد تـصرف الـطبيعة فـيه كـما يـنبغي بسـبب اشـتغالـها عـنه 
بـــاملـــرض. ويـــجوز أن يـــكون الـــضمير عـــائـــًدا إلـــى الـــغذاء الـــزائـــد عـــلى مـــا يـــجب، 
كـأنـه يـقول: ويـنبغي أن تـمنع مـن الـغذاء الـزائـد عـلى مـا يـنبغي فـي وقـت مـنتهى 
املـرض فـإنَّ الـزيـادة فـيه مـضرة. فـإن قـيل: وهـذا ال يـختص أيـًضا بـوقـت املـنتهى 
فـــإنَّ الـــزيـــادة عـــلى مـــا يـــجب دائـــًما مـــضرة. قـــلنا: لـــيس كـــذلـــك، فـــإنـــه قـــد يـــجب 
الــزيــادة عــلى املــقدار الــواجــب إذا كــانــت الــشهوة مــفرطــة كــما قــلناه فــي فــصل 
"فـي الـتدبـير الـلطيف قـد تخـطئ املـرضـى عـلى أنـفسهم" فـإنَّ تـلك الـزيـادة وإن 

كانت قد تجب، لكنها ال يجوز استعمالها في هذا الوقت. 

 اإلشـــكال الـــرابـــع: إنـــه قـــال فـــيما مـــضى: وإذا بـــلغ املـــرض مـــنتهاه فـــعند 
ذلــك يــجب ضــرورة أن يســتعمل فــيه الــتدبــير الــذي هــو فــي الــغايــة الــقصوى مــن 
الـلطافـة، وذلـك كـما بـينتم [29a] بـمثل مـاء الـشعير الـرقـيق والـجالب وغـير ذلـك، 
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وهـــاهـــنا قـــد أوجـــب مـــنع الـــغذاء بـــالـــكلية إذ قـــال: "ويـــنبغي أن يـــمنع مـــن الـــغذاء 
في وقت منتهى املرض" فكيف الجمع بني القولني.  

ــا أواًل: فــإن كــان الــضمير فــي قــولــه: "فــإنَّ الــزيــادة فــيه مــضرة"   قــلنا: أمّـَ
عـائـًدا إلـى الـغذاء الـزائـد عـلى مـا يـجب لـم يـرد اإلشـكال؛ ألنـه يـكون هـناك أمـر 
بـالـغذاء الـذي فـي الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة، وهـاهـنا مـنع مـن الـغذاء الـزائـد 
ــــا ثــــانــــيًا: فــــإنَّ هــــذا الــــكالم هــــو  عــــلى املــــقدار الــــواجــــب وال مــــنافــــاة بــــينهما. وأمّـَ
بحســـب مـــا تـــقتضيه الـــقوة وفـــيما مـــضى كـــان الـــكالم فـــيما يـــوجـــبه املـــرض، وال 
مــنافــاة بــني أن يــكون مــقتضى الــقوة أن ال غــذاء فــي املــنتهى ومــقتضى املــرض 
أن يـكون فـيه غـذاء ولـكن فـي الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة، عـلى أنَّ مـن الـناس 
مـن الـتدبـير الـذي فـي الـغايـة هـو عـنده عـدم الـغذاء الـبتة، فـال يـكون بـني الـقولـني 

خالف.   

قــال أبــقراط: وإذا كــان للحــمى أدوار، فــامــنع مــن الــغذاء أيــًضا فــي 
  [29b] .أوقات نوائبها

الشـرح: الـغذاء كـما يـختلف حـكمه فـي الـقلة والـكثرة والـلطافـة والـغلظ بحسـب 
الـــــقوة وبحســـــب األمـــــراض، كـــــذلـــــك يـــــختلف بـــــاخـــــتالف أحـــــوال األمـــــراض وهـــــى 
الـــــنوائـــــب الـــــتي تـــــكون فـــــيها. ونـــــعني بـــــالـــــدور مجـــــموع زمـــــان األخـــــذ والـــــراحـــــة، 

وبالنوبة زمان األخذ.  

 ونـقول: كـل مـرض فـإمـا أن يـكون لـه نـوائـب أو ال يـكون. فـالـذي ال نـوائـب 
لـــه ال يـــختلف الـــغذاء بحســـب نـــوبـــته إذ ال نـــوبـــة لـــه، والـــذي لـــه نـــوائـــب فـــإمـــا أن 
يـــــــمتنع أخـــــــذ الـــــــغذاء فـــــــيها حـــــــينًا وذلـــــــك كـــــــالـــــــصرع، وإمـــــــا أن ال يـــــــمتنع حـــــــينًا 
كــــــالحــــــميات. والحــــــميات مــــــنها مــــــا ال نــــــوبــــــة لــــــها فــــــال يــــــكون لــــــها أدوار كــــــالــــــدق 
واملـــــطبقة، ومـــــنها مـــــا لـــــها نـــــوائـــــب فـــــيكون لـــــها أدوار. وإذا كـــــان للحـــــمى أدوار 
فـينبغي أن يـمنع مـن الـغذاء فـي وقـت الـنوبـة لـوجـوه: أحـدهـا: أنَّ الحـرارة تشـتد 
الجـــتماع حـــرارة الحـــمى مـــع حـــرارة طـــبخ الـــغذاء. وثـــانـــيها: أنَّ الـــطبيعة تـــتوجـــه 
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إلـى الـغذاء وإلـى املـرض فـيكون فـعلها فـي كـل واحـد مـنهما أقـل مـما لـو انـفرد 
فـــــيجب أن [30a] يـــــنقص فـــــعلها فـــــي مـــــادة املـــــرض فـــــتطول الـــــنوبـــــة وتـــــصعب، 
ويـــــجب أن يفســـــد الـــــغذاء لـــــقصور فـــــعل الـــــطبيعة فـــــيه فـــــتزيـــــد مـــــادة املـــــرض وال 
يـحصل بـه تـقويـة يـعتد بـها. وثـالـثها: أنَّ الـغذاء فـي ذلـك الـوقـت مـغلظ زائـد فـي 
املـــادة فـــيجب أن تـــطول الـــنوبـــة. واعـــلم أنَّ وقـــت الـــنوبـــة أولـــى بـــمنع الـــغذاء فـــيه، 
فـإن كـانـت الحـمى ال تـفارق ولـها فـترات جُــــعل الـغذاء وقـت الـفترة، وإن كـانـت ال 
فـترات لـها جُــــعل فـي الـوقـت األبـرد مـن الـنهار واحـتمل مـا يـوجـبه الـضرر املـذكـور 
إذ ال مــندوحــة عــن الــتغذيــة. وال كــذلــك زمــن الــنوبــة، فــإنــه يــمكن الــتأخــير إلــى أن 
تــــفارق، وهــــذا يــــكون إذا احــــتملت الــــقوة الــــتأخــــير وإال وجــــب الــــغذاء ولــــو وقــــت 

البحران. 

  فـــــإن قـــــيل: مـــــا الـــــفائـــــدة فـــــيقولـــــه: "وإذا كـــــان للحـــــمى أدوار فـــــامـــــنع مـــــن 
الــغذاء فــي وقــت نــوائــبها" وكــان يــمكنه أن يــقول: وإذا كــان للحــمى نــوبــة فــامــنع 
فــيها الــغذاء. قــلنا: ألنــه قــد يــكون للحــمى نــوائــب وال يــكون لــها أدوار، وذلــك بــأن 
تــــكون حــــميات ويــــكون [30b] حــــدوث الــــنائــــبة عــــند فــــراق األولــــى وال يــــكون لــــها 
راحـــة، وال يـــكون لـــها راحـــة فـــال يـــكون لـــها دور، وفـــي مـــثل هـــذه يـــجب اســـتعمال 

الغذاء في وقت النوبة. 

 قـــال أبـــقراط: إنـــه يـــدل عـــلى نـــوائـــب املـــرض ونـــظامـــه ومـــرتـــبته 
ـــد األدوار بــــعضها عــــلى  األمــــراض أنــــفسها، وأوقــــات الــــسنة، وتــــزيّـُ
بـعض، نـائـبة كـانـت فـي كـل يـوم أو يـومًــا ويـومًــا ال أو فـي أكـثر مـن 
ذلـك مـن الـزمـان، واألشـياء أيـًضا الـتي تظهـر مـن بـعد. مـثال ذلـك مـا 
يظهـر فـي أصـحاب ذات الـجنب، فـإنـه إن ظهـر الـنفث فـيهم بـدًءا مـنذ 
أول املــــرض كــــان املــــرض قــــصيرًا، وإن تــــأخــــر ظــــهوره كــــان املــــرض 
طـــويـــاًل. والـــبول والـــبراز والـــعَرق إذا ظهـــرت بـــعُد، فـــقد تـــدلـــنا عـــلى 

جودة بحران املرض ورداءته، وطول املرض وقصره.  
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ــا وجــه تــعلق هــذا الــفصل بــالــفصول املــتقدمــة فــظاهــر، وذلــك   الشـرح: أمّـَ
ألنَّ الــــغذاء يــــختلف تــــقديــــره فــــي الــــقلة والــــكثرة والــــغلظ بحســــب اخــــتالف كــــون 
املــرض مــزمــنًا، أو قــليل الحــدة، أو حــاًدا مــطلًقا، أو حــاًدا جــًدا، [31a] أو فــي 
الــغايــة؛ وذلــك هــو مــرتــبة املــرض. وكــذلــك بحســب نــوائــبه، فــإنــه يــمنع أويــقلل يــوم 
الـــنوبـــة ويـــكثر يـــوم الـــراحـــة. وكـــذلـــك بحســـب نـــظامـــه، ويفســـر جـــالـــينوس الـــنظام 
بــكون املــرض حــاًدا جــًدا، أو فــي الــغايــة، أو بــقول مــطلق. ويــجوز تــفسيره بــغير 
ذلــك وهــو كــون أدوار املــرض وبــحاريــنه وغــير ذلــك فــي األوقــات الــتي تــقتضيها 
طـــبائـــع األمـــراض فـــي الـــعادة، وذلـــك ألن املـــرض إذا كـــان مـــنتظًما كـــنا عـــاملـــني 
بــوقــت الــراحــة وبــمقدار طــولــها وقــصرهــا وطــول الــنوبــة وقــصرهــا، فــعندمــا يــتوقــع 
قــرب الــراحــة يــمنع الــغذاء، وعــندمــا يــتوقــع بُــعد الــنوبــة يــكثر الــغذاء. وإذا تــوقــعنا 
قــرب مــجيء الــنوبــة مــنعنا الــغذاء أو قــللناه فــوجــب ضــرورة أن نــعرف الــعالمــات 
الـــدالـــة عـــلى كـــل واحـــد مـــن ذلـــك، لـــيمكن إذا عـــرفـــناه أن نـــعمل بـــمقتضاه؛ وقـــد 
مـــــضى الـــــكالم فـــــي كـــــل واحـــــد مـــــن ذلـــــك وتـــــقديـــــر الـــــغذاء بحســـــبه إال الـــــنظام، 
 [31b] والســـــبب فـــــي تـــــركـــــه ظـــــهور تـــــقديـــــر الـــــغذاء بحســـــبه ملـــــن عـــــرف الـــــقوانـــــني
املـذكـورة. وأقـسام الـعالمـات الـدالـة عـلى ذلـك أربـعة؛ ألنَّ تـلك الـعالمـات إمـا أن 
تــكون هــى األمــراض أنــفسها، أو ال تــكون. والــثانــي إمــا أن ال تــكون مــختصة 
بـاألمـراض كـأوقـات الـسنة وفـي حـكمها الـسن والـبلد والـعادة وغـيرهـا، أو تـكون 
ــد األدوار، أو تـــكون مـــختصة  مـــختصة إمـــا بـــاألحـــوال الجـــزئـــية لـــألمـــراض كـــتزيّـُ
بــــاألحــــوال الــــكلية لــــألمــــراض كــــالــــعالمــــات الــــدالــــة عــــلى البحــــران وعــــلى الــــنضج، 
وتـــسمى هـــذه األشـــياء الـــتي تظهـــر مـــن بـــعد؛ ألنَّ حـــدوث ذلـــك فـــي أول املـــرض 
مـــــحال، ألنَّ الـــــنضج يـــــتبع اســـــتيالء الـــــطبيعة عـــــلى املـــــادة، ولـــــو كـــــانـــــت الـــــطبيعة 

مستولية في أول املرض لم يحدث. 

ل الـكالم فـي واحـد واحـد مـن هـذه األربـعة، ونـبني داللـته عـلى كـل   فـلنفصِّ
واحد من األشياء الثالثة، وهى نوائب املرض، ونظامه، ومرتبته: 
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 الـــــــصنف األول: وهـــــــو األمـــــــراض أنـــــــفسها، ويـــــــدل عـــــــلى نـــــــوائـــــــب املـــــــرض 
ى غِــــب [32a] خــالــصة دل عــلى أنــه  ونــظامــه ومــرتــبته، ألنَّ املــرض إذا كــان حــمَّ
يـــنوب يـــومًــــا ويـــومًــــا ال، وأنـــه يـــكون مـــنتظًما، وأنـــه أطـــول مـــا يـــكون يـــنقضي فـــي 

سبعة أدوار. وكذلك فاعرف الحال في الربع وفي أمراض أخرى. 

 الـــصنف الـــثانـــي: األشـــياء الـــتي ال تـــختص بـــاألمـــراض بـــل تـــوجـــد مـــعها 
ومــع الــصحة، وهــذه األمــراض كــاألعــراض الــعامــة، وذلــك كــأوقــات الــسنة. ويــدل 
عــلى نــوائــب املــرض ونــظامــه ومــرتــبته، ألنَّ الــزمــان إذا كــان صــيفًا كــانــت نــوائــب 
ًا؛ ألنــــــها تــــــكون فــــــي األكــــــثر صــــــفراويــــــة، وكــــــانــــــت  األمــــــراض ذوات الــــــنوائــــــب غِـــــــبّـَ
األمــراض قــصيرة ألن الجــزء الــهوائــي إن وجــد الــقوة قــويــة أعــانــها عــلى تحــليل 
مــــادة املــــرض، وإن وجــــدهــــا ضــــعيفة أعــــان املــــرض عــــلى إســــقاطــــها بــــالتحــــليل. 
وكــذلــك إذا كــانــت أوقــات الــسنة الزمــة لــنظامــها، كــانــت األمــراض مــنتظمة، وإال 

كانت غير منتظمة. 

 الــصنف الــثالــث: األشــياء املــختصة بــاألحــوال الجــزئــية لــألمــراض، وذلــك 
ـــد األدوار بــــعضها عــــلى بــــعض، وداللــــة ذلــــك [32b] عــــلى الــــنظام ظــــاهــــر.  كــــتزيّـُ
ـد أدواره ســريــًعا يــكون قــصيرًا، ألن  وأمــا عــلى املــرتــبة، فــإنَّ املــرض الــذي يــتزيّـَ
ــد األدوار يـــدل  ســـرعـــة اشـــتداد املـــرض تـــدل عـــلى حـــدتـــه، والـــذي يـــتأخـــر فـــيه تـــزيّـُ
عـلى بـالدة حـركـته وطـولـه. واعـلم أنـه يـريـد هـنا بـاألدوار الـنوائـب، ألنَّ الـذي يـزيـد 
أو يــنقص هــو الــنوبــة، ويــلزم ذلــك زيــادة الــراحــة وقــصرهــا. ولــكن مجــموع الــنوبــة 
والــراحــة الــذي جــرت الــعادة بــتسميته بــالــدور ال يــزيــد وال يــنقص بــل أّي جــزأيــه 
زاد نـــقص اآلخـــر. وأمـــا داللـــة ذلـــك عـــلى عـــلى الـــنوائـــب فـــمحال ألنَّ مـــعرفـــة ذلـــك 
يــتوقــف عــلى مــعرفــة الــنوايــب، فــلو عــرَفــنا الــنوائــب مــنه لــزم الــدور؛ قــولــه: "نــائــبة 
كــانــت كــل يــوم" يــدل عــلى مــا قــلنا، أنــه يــريــد بــاألدوار الــنوائــب، ألنَّ األدوار ال 
تــقال أنــها تــنوب، فــثبت أنــه أراد الــنوائــب. والــنوبــة إمــا أن تــكون كــل يــوم، وذلــك 
اهـــا نـــائـــبة، أو يـــومًــــا ويـــومًــــا ال  إذا كـــانـــت الحـــمى بـــلغمية خـــارجـــة الـــعروق، وســـمَّ
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 [33a] وتــسمى الــغب الــدائــرة وذلــك إذا كــانــت الحــمى صــفراويــة، أو فــي أكــثر
من ذلك من الزمان كالربع والخمس والسدس وغير ذلك. 

 الــصنف الــرابــع: األشــياء الــتي تظهــر مــن بــعد، وذلــك كــعالمــات الــنضج؛ 
وذلــك إمــا أن يــدل عــلى نــضج مــادة خــاصــة كــالــنفث الــذي يظهــر فــي أصــحاب 
ذات الـجنب، فـإنـه إن ظهـر فـيهم بـدًءا أي فـي األيـام األُول كـان املـرض قـصيرًا، 
ألن ظـــهوره يـــكون لـــنضج مـــا، والـــنضج إنـــما يـــكون عـــن اســـتيالء الـــطبيعة عـــلى 
املـادة، وذلـك يـدل عـلى سـرعـة إخـراجـها. وإن تـأخـر ظـهوره كـان املـرض طـويـاًل، 
ألنَّ تـأخـر ظـهوره دلـيل عـلى تـأخـر الـطبيعة فـي االنـضاج فـوجـب أن يـتأخـر فـي 
الـــدفـــع. وأقـــول: إنـــه إذا طهـــر الـــنفث فـــي أول يـــوم، فـــليتوقـــع كـــمال الـــنضج فـــي 
الــرابــع والبحــران فــي الــسابــع. وإن ابــتدأ ظــهوره فــي الــثالــث أو فــي الــرابــع أو 
لـم يـنضج فـي الـرابـع، نـضج فـي الـسابـع، وبحـرن فـي الـحادي عشـر أو الـرابـع 
عشـر بحسـب قُـرب الـنفث والـنضج وبُـعدهـما. وإن تـأخـر الـنفث عـن ذلـك، فـربـما 
تـــــــأخـــــــر [33b] البحـــــــران إلـــــــى الـــــــسابـــــــع عشـــــــر، بـــــــل إلـــــــى العشـــــــريـــــــن والـــــــرابـــــــع 
والعشــريــن، بــل قــد يــتأخــر إلــى الــرابــع والــثالثــني إذا تــأخــر الــنفث عــن الــسابــع. 
وهـذا بـيان داللـة هـذا عـلى املـرتـبة. وأمّـَا داللـته عـلى الـنوبـة فـألنَّ الـنفث فـي ذات 
الـــجنب فـــي الـــغالـــب يـــكون صـــفراويًـــا، فـــيكون اشـــتداد الحـــمى غـــبًا، واالشـــتداد 
ـا داللـته عـلى الـنظام، فـألنَّ الـنفث إن كـان نـضيًجا وفـعل  يـقوم مـقام الـنوبـة. وأمّـَ
الــطبيعة فــيه مــتشابــًها واملــادة مــفردة كــان املــرض مــنتظًما، وإال فــقد يــكون غــير 

منتظم.  

 وإنـــما اقـــتصر أبـــقراط عـــلى بـــيان داللـــته عـــلى املـــرتـــبة، ألنَّ داللـــته عـــليها 
دائــًما وظــاهــرًا، وال كــذلــك داللــته عــلى اآلخــريــن. وأمــا إن كــان يــدل عــلى نــضج 
مـادة غـير مـختصة بـعضو، فخـروج ذلـك إمـا أن يـكون مـن مـنافـذ مـحسوسـة أو 
غـــير مـــحسوســـة. واألول إمـــا أن يـــكون دائـــًما ســـيَّااًل وهـــو كـــالـــبول، أو قـــد يـــكون 
مــتماســًكا وهــو كــالــبراز. والــثانــي كــالــَعَرق، وهــذه ليســت بــأنــفسها مــن األشــياء 
الــتي تظهــر مــن بــعد، بــل وال مــن [34a] األشــياء الــخاصــة بــاملــرض، بــل الــذي 
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يظهــر مــن بــعد مــا يظهــر فــيها مــن عــالمــات الــنضج؛ وهــذا مــعنى قــولــه: "والــبول 
والـبراز والـَعرق إذا ظهـرت بـعد" أي إذا ظهـر فـيها عـالمـات الـنضج بـعد، وهـذه 
الـــعالمـــات الـــدالـــة فـــيها عـــلى الـــنضج ال تـــدل عـــلى الـــنوبـــة وال عـــلى الـــنظام، ألنَّ 
ذلـــك قـــد يـــكون مـــع الـــنظام ومـــع مـــقابـــله وفـــيما لـــه نـــوبـــة وفـــيما ال نـــوبـــة لـــه، لـــكنه 
يـدلـعلى مـرتـبة املـرض. فـإذا ظهـر الـنضج فـي هـذه سـريـًعا كـان املـرض قـصيرًا، 
وإن ظهــر بــطيئًا كــان طــويــاًل بــما قــلناه. لــكن داللــة ذلــك لــيس دائــًما، فــإنــه إذا 
كـــان املـــرض مـــن مـــادة غـــير املـــادة الـــتي تخـــرج مـــن أحـــد هـــذه الـــطرق، لـــم يـــدل 
الــنضج فــي هــذه عــلى نــضج مــادة املــرض، فــلم يــدل ســرعــة ظــهوره عــلى قــصر 
املـــرض وال بـــطء ظـــهوره عـــلى طـــول املـــرض، وذلـــك كـــذات الـــجنب فـــإنـــه قـــد يـــكون 
الـــــبول فـــــي أولـــــها نـــــضيًجا وال يـــــدل عـــــلى قـــــصرهـــــا؛ ولهـــــذا قـــــال أبـــــقراط: "فـــــقد 
تـــدلـــنا". وأمـــا قـــولـــه عـــلى جـــودة البحـــران ورداءتـــه فـــقد وقـــع [34b] دخـــياًل، ألنـــه 
إنــــما ذكــــر فــــي هــــذا الــــفصل مــــا يســــتدل بــــه عــــلى األشــــياء الــــثالثــــة الــــتي هــــى 
الــــنوبــــة، والــــنظام، واملــــرتــــبة. وأمــــا بــــيان أنَّ ذلــــك قــــد يــــدل عــــلى جــــودة البحــــران 

ورداءته وليس دائًما، فهو ظاهر مما قلناه. 

 قــــال أبــــقراط: املــــشايــــخ أحــــمل الــــناس لــــلصوم، ومِــــن بــــعدهــــم 
الـــكهول، والـــفتيان أقـــل احـــتمااًل لـــه، وأقـــل الـــناس احـــتمااًل لـــلصوم 
الصبيان، ومن كان من الصبيان أقوى شهوة فهو أقل احتمااًل له. 

 الشــرح: هـــذا الـــفصل مـــع فـــصول بـــعده يـــجوز أن يـــكون الـــغرض مـــنها 
بـيان مـقاديـر أغـذيـة األصـحاء، كـما كـان الـغرض بـما قـبلها بـيان مـقاديـر أغـذيـة 
املــــــرضــــــى، ويــــــجوز أن يــــــكون الــــــغرض مــــــنها تــــــتمة الــــــكالم فــــــي تــــــقديــــــر أغــــــذيــــــة 
املـــرضـــى؛ وذلـــك ألنَّ األســـنان تـــختلف بـــاخـــتالفـــها مـــقاديـــر األغـــذيـــة فـــينبغي أن 
يُـــراعـــى أمـــرهـــا فـــي تـــقديـــر أغـــذيـــة املـــرضـــى. والـــصوم قـــد يـــراد بـــه اإلمـــساك عـــن 
الـطعام مـدة طـويـلة، وقـد يـراد بـه االكـتفاء بـاألغـذيـة الـيسيرة، وعـلى [35a] هـذا 
املـعنى يـصح قـولـه: "املـشايـخ أحـمل الـناس لـلصوم" وأمـا عـلى املـعنى األول فـال 
يــصح، إال أن يــريــد بــاملــشايــخ الــذيــن فــي أول ســن الــشيخوخــة، فــإنَّ املــتناهــني 
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فـي الـشيخوخـة ال يـحتملون تـأخـير الـغذاء الـبتة، لـكنهم يـحتملون تـقليله. ومـعنى 
قوله: "أحمل الناس" أي أقلهم تضررًا به وأقلهم جوًعا. 

 ونـقول: إنَّ األسـنان أربـعة ألنَّ الـبدن إمـا أن يـكون مـتزايـًدا أو مـتناقـًصا 
أو ال واحــًدا مــنها. واألول هــو ســن الــنمو، ويــسمى ســن الحــداثــة. والــثانــي إمــا 
أن يــكون الــنقصان ظــاهــرًا ومــع ضــعف الــقوة، وهــو ســن الــشيوخ، أو ال يــكون 
كـذلـك وهـو سـن الـكهول. والـثالـث وهـو سـن الشـبان. وسـنبني مـدة كـل واحـد مـن 
األسـنان ونسـتقصي الـكالم فـيها فـي املـقالـة الـثالـثة. وملـا بـني اخـتالف األسـنان 
فــــي احــــتمالــــها لــــلصوم بــــنيَّ أنَّ أشــــخاص الــــسن الــــواحــــد قــــد يــــختلف فــــي ذلــــك 
بســـبب اخـــتالف طـــباعـــهم، ومـــثَّل عـــلى ذلـــك بـــالـــصبيان ألنَّ اخـــتالف ذلـــك فـــيهم 
أكـثر فـقال: "ومـا كـان مـن الـصبيان أقـوى شـهوة فـهو أقـل احـتمااًل لـه" ألنَّ قـوة 
الـشهوة [35b] تـدل عـلى قـوة الـهضم الـدالـة عـلى قـوة الحـرارة، ألنَّ الـكالم فـي 

الشهوة الصحيحة الصادقة. 

 قـال أبـقراط: مـا كـان مـن األبـدان فـي الـنشوء فـالـحار الـغريـزي 
فـيهم عـلى غـايـة مـا يـكون مـن الـكثرة ويـحتاج مـن الـوقـود إلـى أكـثر 
مـما يـحتاج إلـيه سـائـر األبـدان، فـإذا لـم يـتناول مـا يـحتاج إلـيه مـن 
الـغذاء ذبـل بـدنـه ونـقص. وأمـا فـي املـشايـخ فـالـحار الـغريـزي فـيهم 
قـليل، ومـن قِـبل هـذا لـيس يـحتاجـون مـن الـوقـود إال إلـى الـيسير ألن 
، ومِـــن قِـــبل ذلـــك أيـــًضا لـــيس تـــكون  24حـــرارتـــهم تُـــطفَأ مـــن الـــكثير 23

الحـمى فـي املـشايـخ حـادة كـما تـكون فـي األبـدان الـتي فـي الـنشوء، 
وذلك ألنَّ أبدانهم باردة. 

23. تطفى :.corr	[  . تطفأ

24. الكير :.corr	[  . الكثير
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 الشـرح: هـذا الـفصل كـالـتتمة لـلفصل املـتقدم، ولـو زيـد فـي آخـر املـتقدم 
" فـقيل بـعد قـولـه: "فـهو أقـل احـتمااًل": "ألنَّ مـا كـان مـن األبـدان فـي  لـفظة "ألنَّ

النشوء" فكذا وكذا، حتى يصير املجموع فصاًل واحًدا لَحُسَن ذلك. 

 ونــقول: الــفرق بــني الــحار وبــني الحــرارة أنَّ [36a] الحــرارة هــى الــكيفية 
ز فـيطلق كـل واحـد  نـفسها، والـحار هـو الـجسم الـقائـم بـه تـلك الـكيفية، وقـد يـتجوَّ
مـــــنهما عـــــلى اآلخـــــر فـــــيقال: "حـــــار" ويـــــعني بـــــه الحـــــرارة، كـــــما يـــــقال:"حـــــرارة" 
ويـــعني بـــه الـــحار، وهـــذا كـــما يـــقال: رجـــل عـــدل، وخُــــلق رديء. وقـــد غـــلط بـــعض 
املــتقدمــني فــأخــذ فــي مــناقــضة أبــقراط مــثبتًا أنَّ الحــرارة الــغريــزيــة فــي الشــباب 
أقـــوى، وذلـــك لـــيس بـــمناقـــض؛ فـــإنـــه ال امـــتناع فـــي أن يـــكون الـــجسم الـــقائـــم بـــه 
الحــــرارة الــــغريــــزيــــة فــــي األحــــداث أكــــثر، وتــــكون الحــــرارة الــــغريــــزيــــة فــــي أبــــدان 
الشـــبان أشـــد وأقـــوى؛ وســـنزيـــد هـــذا هـــذا بـــيانًـــا ونـــذكـــر االخـــتالف فـــيه بـــعد أن 
نـــــبني حـــــقيقة الحـــــرارة الـــــغريـــــزيـــــة فـــــنقول: الحـــــرارة جـــــنس تـــــحته اربـــــعة أنـــــواع: 
أحــدهــا: الحــرارة املــحسوســة فــي جــرم الــنار. وثــانــيها: الحــرارة املســتفادة مــن 
تــــأثــــير الــــكواكــــب، كــــالحــــرارة املســــتفادة عــــن مــــسامــــتة الــــشمس الــــرأس أو قــــرب 
مـسامـتتها. وثـالـثها: الحـرارة الـتي تـوجـبها الحـركـة. ورابـعها: الحـرارة املـوجـودة 
فـــــي أبـــــدان الـــــحيوانـــــات الـــــتي هـــــى [36b] آلـــــة الـــــطبيعة فـــــي الـــــهضم والجـــــذب 
والتحــــليل وغــــير ذلــــك ، وهــــذه هــــى املــــسماة بــــالحــــرارة الــــغريــــزيــــة، وقــــد اخــــتلف 
الــــناس فــــيها فــــقال بــــعضهم: هــــى مــــزاج الــــروح، وقــــيل: هــــى مــــزاج الــــبدن كــــله، 
25وهـما فـاسـدان؛ وذلـك ألنَّ الحـرارة الـغريـزيـة كـلما ازدادت شـدة ازدادت الـقوة 

قــوة وازدادت األفــعال الــطبيعية، ولــيس كــذلــك مــزاج الــروح أو الــبدن فــإنــه مــهما 
خــرج عــن االعــتدال أورث ال مــحالــة وهَـــنًا فــي الــقوة وتــغيُّرًا فــي أفــعال الــطبيعة. 
وقـــال بـــعضهم هـــى الحـــرارة الـــناريـــة الـــعنصريـــة، وهـــو بـــاطـــل ألنَّ آثـــار الحـــرارة 
الـــــغريـــــزيـــــة مـــــبايـــــنة آلثـــــار الحـــــرارة الـــــناريـــــة، وتـــــبايـــــن الـــــلوازم يـــــدل عـــــلى تـــــبايـــــن 

امللزومات.  

25. ازادت :.corr	[  . ازدادت
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 والـــذي نـــراه أنَّ هـــذه الحـــرارة مـــبايـــنة بـــحقيقتها لـــسائـــر أقـــسام الحـــرارة 
املــــذكــــورة وأنــــها تــــفاض عــــلى أبــــدان الــــحيوانــــات كــــما تــــفاض عــــليها الــــنَّفْس أو 
قـواهـا. وأمـا تـحقيق الـكالم فـي ذلـك وبسـطه فـمما ال يـليق بـالـكتب الـطبية. وهـذه 
الحـرارة هـى آلـة الـطبيعة فـي آثـارهـا، والشـك أنَّ اآللـة كـلما كـانـت [37a] أكـمل 
وأقــوى كــانــت األفــعال الــصادرة بــها أقــوى، فــيلزم أن تــكون هــذه الحــرارة كــلما 
ازدادت قـوة ازدادت األفـعال الـطبيعية جـودة ولـيس كـما يـقال أنَّ هـذه مـا دامـت 
عــلى اعــتدالــها كــانــت غــريــزيــة فــإن أفــرطــت كــانــت غــريــبة، فــإنَّ الحــرارة الــغريــزيــة 
هـــى مـــا تحـــدث عـــن الحـــركـــة او األدويـــة أو الـــعفونـــة أو غـــير ذلـــك، وتـــلك مـــخالـــفة 
بـالـحقيقة للحـرارة الـغريـزيـة فـال يـمكن أن تـنتقل إلـيها وإن أفـرطـت ألنَّ اإلفـراط 
اليــوجــب انــتقااًل فــي الــحقيقة إال بــأن يــتكون شــيء آخــر، كــما إذا أفــرط الــهواء 
فــي الحــرارة فــإنــه يــنتقل نــارًا ولــكن ذلــك كــون وفــساد وال يــمكن أن يــحصل هــذا 
فـــي الحـــرارة الـــغريـــزيـــة مـــادامـــت الـــحياة مـــوجـــودة. وقـــد اخـــتلف األقـــدمـــون فـــي 
حـرارتـي األحـداث والشـبان فـقال بـعضهم: إنَّ حـرارة األحـداث أقـوى، واسـتدل 
عــــلى ذلــــك بــــوجهــــني: أحــــدهــــما: إن األفــــعال الــــطبيعية فــــيهم أقــــوى وأكــــثر، وكــــل 
ــا أنَّ األفــعال الــطبيعية فــيهم أقــوى؛  26مــن كــان كــذلــك فــالحــرارة فــيه أقــوى. أمّـَ

فــــألنَّ شــــهوتــــهم أقــــوى وهــــضمهم أكــــثر وأدوم، فــــإنــــهم يــــهضمون لــــبدل املتحــــلل 
ــــا أنَّ األفــــعال [37b] الــــطبيعية فــــيهم أكــــثر فــــألنــــهم يــــزيــــدون عــــلى  ولــــلنمو. وأمّـَ
ــا أنَّ كــل مــن كــان كــذلــك فحــرارتــه أقــوى؛ فــألنَّ قــوة األفــعال  غــيرهــم بــالــنمو. وأمّـَ
27وكـــثرتـــها إذا كـــان الـــفاعـــل واحـــًدا دلـــيل عـــلى قـــوة اآللـــة، واآللـــة الـــطبيعية فـــي 

هذه األفعال هى الحرارة الغريزية. 

  فـإن قـيل: االعـتراض عـليه مـن وجـوه: أحـدهـا: إنَّ قـوة الـشهوة تـدل عـلى 
بـرد املـزاج، وكـذلـك مَــن مـزاج مـعدتـه بـارد تـكون شـهوتـه أقـوى مـن هـضمه، ومَــن 
مـزاج مـعدتـه حـار يـكون بـالـعكس. وأيـًضا فـإنَّ أكـثر حـدوث الـشهوة الـكلبية عـن 

26. وكلمن :.corr	[  . وكل من

27. وآلة :.corr	[  . واآللة
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بـرد. وثـانـيها: إنَّ الـنمو فـي األحـداث إنـما هـو لـرطـوبـة أمـزجـتهم فـيكون تـمددهـا 
سهـاًل فـيكفي فـي ذلـك الـيسير مـن الحـرارة، وال كـذلـك غـيرهـم، أو ألنَّ األحـداث 
28لـم يسـتكملوا بـعد فـهم يـتمنون الـكمال وقـد حـصل الـكمال لـغيرهـم فـاشـتغلوا 

عــــن الــــنمو. وثــــالــــثها: إنَّ قــــولــــهم إنَّ كــــل مــــن كــــانــــت األفــــعال فــــيه أقــــوى وأكــــثر 
فحـرارتـه أقـوى بـاطـل؛ فـإنَّ الـنوم مـن األفـعال الـطبيعية، وكـلما كـان أقـوى وأكـثر 
دل عــــــلى أنَّ الحــــــرارة أقــــــل وأضــــــعف، وكــــــلما كــــــان أضــــــعف [38a] وأقــــــل كــــــان 

بالعكس.  

ـا األول فـإنَّ كـالمـنا فـي الـشهوة الـصحية الـصادقـة، وهـى ال   الـجواب: أمّـَ
تـكون إال مـع قـوة الـهضم وجـودة االسـتمراء، وذلـك يـدل عـلى قـوة الحـرارة. وأمـا 
الــــثانــــي فــــإنَّ الــــنوم لــــيس طــــبيعيًا مــــطلًقا بــــل بشــــرط وســــبب، وهــــو تــــعب الــــقوى 
الــــبدنــــية مــــن حــــركــــات الــــيقظة وقــــصور الــــهضم الشــــتعال الــــقوى بــــآثــــار الــــيقظة، 
وكــالمــنا فــي األفــعال الــطبيعية مــطلًقا، والــنوم إنــما يــقال لــه ضــروري، فــإن قــيل 

له طبيعي فهو على سبيل االشتراك.  

 والــــوجــــه الــــثانــــي: إنَّ األحــــداث أقــــرب إلــــى الــــتلون، وأقــــرب عهــــًدا بــــاملــــني 
والــدم، والحــرارة املــوجــودة فــيهم لــم يتحــلل مــنه كــما تحــلل مــن أبــدان الــذيــن بــعد 
عهـــدهـــم بـــالـــتكون، وكـــل مـــن هـــو كـــذلـــك فحـــرارتـــه أقـــوى. والـــحق أنـــه ال يـــلزم ان 
يـــكون أقـــوى، إذ مـــن الـــجائـــز أن تـــكون الـــرطـــوبـــات الـــكثيرة تـــغمرهـــا فـــال تظهـــر 
29آثــــارهــــا، فــــإذا كــــمل الــــنمو ونــــقصت الــــرطــــوبــــة أخــــذت وقــــويــــت إلــــى أن انــــفرط 

الجفاف فتضعف لوجه آخر وهو نقصان املدد.  

 وقـــال [38b] بـــعضهم: إنَّ حـــرارة الشـــبان أقـــوى لـــوجهـــني: أحـــدهـــما: إنَّ 
ـا بـيان  آثـار الحـرارة فـيهم أقـوى وأظهـر، وكـل مـن كـان كـذلـك فحـرارتـه أقـوى. أمّـَ
أنَّ آثــار الحــرارة فــيهم أقــوى وأظهــر فــألنَّ الــهضم مــن فــعل الحــرارة وهــو فــيهم 

28. ينمون :.corr	[  . يتمنون

29. انفراظ :.corr	[  . انفرط
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أقــوى، والحــركــات مــن آثــار الحــرارة وهــي فــيهم أقــوى. أمّـــاَ أن هــضم الشــباب 
أقـوى؛ فـألنَّ دمـهم أكـثر وأمـنت، ولـذلـك يـصيبهم الـرعـاف أكـثر وأشـد ويـحتاجـون 
إلــى فــصد أكــثر واســتمراءهــم أتــم وفــساد األغــذيــة فــيهمأقــل وهــضمهم األشــياء 
ــا بــيان أنَّ كــل مَـــن  ــا أن حــركــاتــهم أقــوى فــظاهــر. وأمّـَ الــصلبة أكــثر وأسهــل. وأمّـَ

كان كذلك فحرارته أقوى فتعني ما قلتموه. 

 والـوجـه الـثانـي: إنَّ الشـباب مـزاجـهم أمـيل إلـى الـصفراء، واألحـداث إلـى 
الـبلغم؛ ولـذلـك أكـثر قـيء الشـباب صـفراوي وأكـثر قـيء األحـداث بـلغمي. وأكـثر 
أمـــــراض الشـــــباب صـــــفراويـــــة، وأكـــــثر أمـــــراض األحـــــداث يـــــغلب عـــــليها الـــــبلغم ، 

فظاهر أنَّ ذلك يدل أنَّ الحرارة في الشبان أقوى. 

 واعــلم أنَّ الــحق هــو رأي جــالــينوس وهــو أنَّ الــحار [39a] الــغريــزي فــي 
األحـــــــداث أكـــــــثر والحـــــــرارة فـــــــي الشـــــــباب أحـــــــّد وأقـــــــوى، قـــــــال: والحـــــــرارة فـــــــيها 
مـتساويـة، لـكنها فـي األحـداث فـاشـية فـي جـوهـر رطـب كـثير فـيكون أكـثر وألـني، 
وفـي الشـباب فـاشـية فـي جـوهـر يـابـس قـليل فـيكون أحـّد وأقـوى وأظهـر، وشـبَّه 
ذلــك بحــرارة الحجــر الــصغير واملــاء الــكثير إذا عــرض لــشمس حــارة فــإنَّ الــحار 

املائي يكون أكثر وألني والحار الحجري يكون أحّد وأقل. 

ا يـقال: حـرارة غـريـزيـة ورطـوبـة غـريـزيـة،   بـقى هـاهـنا مـسألـة وهـي أنـه لــمَّ
وال يـقال: بـرودة غـريـزيـة ورطـوبـة غـريـزيـة وال يـبوسـة غـريـزيـة . قـلنا: ألنَّ الـدافـع 
بــالــذات فــي جــميع األفــاعــيل هــى الحــرارة، والــرطــوبــة تــقوم الحــرارة بــها ، وأمــا 
الــــــبرودة والــــــيبوســــــة فــــــمنافــــــيتان لــــــلحياة، ال يــــــنفعان إال بــــــالــــــَعرَض ألن األفــــــعال 
حـركـات والحـركـة بـالحـرارة . وأمـا الـبرودة فـمميتة مـانـعة مـن الحـركـة بـالـذات، ال 
يُنســب إلــيها مــن خــدمــة الــبدن وتــدبــيره مــا ينســب إلــى الحــرارة. وإذ قــد تــبينت 
 [39b] أن الحـرارة فـي األحـداث والشـبان مـتساويـة فـي األصـل، فـأقـول: إنـها
بـعد سـن الشـبان تـنتقص ملـا بـينا فـي أول الـكتاب مـن وجـوب األسـباب املحـللة 
لـلرطـوبـة الـتي هـي للحـرارة الـغريـزيـة كـالـدهـن للسـراج ، وبـينا أيـًضا أن الـغذاء 
ال يـمكن أن يـقاوم هـذا التحـلل ألن هـذا التحـليل يشـتد لـدوام املـؤثـر الـواحـد فـي 
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املـتأثـر الـواحـد كـما بـيناه وال كـذلـك الـحال فـي الـغذاء الـوارد، فـوجـب أن تـنقص 
الحــرارة والــرطــوبــة الــغريــزيــة ويــعني أيــًضا عــلى ضــعف الحــرارة كــثرة مــا يــتولــد 
مـــن الـــرطـــوبـــات الـــغريـــبة الـــتي نســـبتها إلـــى الحـــرارة الـــغريـــزيـــة نســـبة املـــاء إلـــى 
الســـراج ؛ فلهـــذا كـــانـــت أبـــدان الـــشيوخ بـــاردة يـــابـــسة فـــي جـــوهـــرهـــا ويـــدل عـــلى 
ذلــــك قــــشف جــــلودهــــم وصــــالبــــة أعــــضائــــهم وبُــــعد عهــــدهــــم بــــاملــــني والــــدم والــــروح 
ـــة. وأمــــا األحــــداث فــــهم أرطــــب  الــــبخاري، لــــكنها رطــــبة بــــالــــرطــــوبــــة الــــغريــــبة الــــبالّـَ
بـــالـــرطـــوبـــة الـــغريـــزيـــة ، وكـــذلـــك يـــنمون وأعـــضاءهـــم ألـــني وعهـــدهـــم بـــاملـــني والـــدم 
، ورطـوبـة  30والـروح الـبخاري أقـرب، فـرطـوبـة الحـدث كـرطـوبـة غـصٍن غـضٍّ نـضير

الــــشيخ كــــرطــــوبــــة خشــــب داوي نــــقيع. ولــــنرجــــع مــــن هــــاهــــنا إلــــى تــــفسير ألــــفاظ 
[40a] الكتاب. 

  قـولـه: "ولـذلـك يـحتاج مـن الـوقـود" سـمى الـغذاء بـالـوقـود ألن الـغذاء يـمد 
الـرطـوبـات الـغريـزيـة وبـها تـقوم الحـرارة الـغريـزيـة، فـهو كـالـدهـن املـمسك لـلدُّهَـــن 
الــــذي فــــي الــــدِّبــــال الــــقائــــم بــــه الحــــرارة، وكــــالحــــطب الــــقائــــم بــــدل مــــا يــــفنى مــــن 
ــا أنــهم يــحتاجــون مــن الــوقــود إلــى أكــثر مــما  الحــطب املشــتعل فــي األتــون. وأمّـَ
يـحتاج إلـيه غـيرهـم فـلوجهـني: أحـدهـما: إنـهم يـحتاجـون إلـى الـنمو، فـيُحتاج أن 
يــكون الــوارد ألجــل املتحــلل ولــيفضل لــلنمو، وال كــذلــك غــيرهــم. والــوجــه الــثانــي: 
إن أبــدانــهم رطــبة والــجسم الــرطــب أسهــل تحــلاًل وتــبخيرًا، فــيكون املــنفصل مــن 
أبـدانـهم كـثيرًا وأكـثر مـن غـيرهـم، فـيحتاجـون إلـى خـلف أكـثر مـن غـيرهـم؛ ولهـذا 

قال: فإذا لم يتناول ما يحتاج إليه من الغذاء ذبل بدنه ونقص.  

 فـإن قـيل: ملِـــــا سـمى الـغذاء أواًل وقـوًدا ثـم سـماه بـالـغذاء ثـانـيًا؟ وهـال قـال 
"الغذاء" فيهما أو "الوقود" فيهما؟ 

الــــجواب: إنــــه كــــان مــــراده إذًا بــــيان أن الــــحار الــــغريــــزي فــــي [40b] األحــــداث 
أكــثر، وكــون الــحار أكــثر ال يــوجــب لــذاتــه كــون الــغذاء أكــثر مــن حــيث هــو وقــود 
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فـإن الحـرارة الـقويـة تـفتقر إلـى مـادة تـقوم بـها كـثيرة، والحـرارة الـضعيفة يـنبغي 
أن تـكون مـادتـها قـليلة، فـناسـب إذًا أن تـسميه وقـوًدا. وأمـا ثـانـيًا فـمراده إثـبات 
أن حـاجـتهم إلـى خـلف أكـثر، وذلـك ال يـناسـب كـون الـوقـود يـجب أن يـكون أكـثر 

بل كون الغذاء يجب أن يكون أكثر فسماه إذًا غذاء. 

31 قـولـه: "فـي املـشايـخ ألن حـرارتـهم تُـطفأ مـن الـكثير" قـد شـبَّه جـالـينوس 

ذلـك بـحال السـراج إذا صُـــــــــبَّ عـليه دهـن كـثير. قـولـه: "ومـن قِــبَل ذلـك أيـًضا لـيس 
تـكون الحـمى فـي املـشايـخ حـادة كـما تـكون فـي األبـدان الـتي فـي الـنشوء وذلـك 
ألن أبـــدانـــهم بـــاردة" لـــقائـــل أن يـــقول: قـــد بـــينتم أنَّ الحـــرارة الـــغريـــزيـــة مـــخالـــفة 
بــالــحقيقة للحــرارة الــغريــبة، فــال امــتناع إذًا أن تــكون حــرارة الحــمى الــتي هــي 
غــريــبة قــويــة جــًدا ، مــع أن الحــرارة الــغريــزيــة ضــعيفة وبــالــعكس [41a]. بــل لــو 
قــيل: إنَّ الحــرارة الــغريــبة يــنبغي أن يــكون اســتيالؤهــا أكــثر إذا كــانــت الحــرارة 
الــغريــزيــة ضــعيفة، لــكان ذلــك قــواًل لــه مــعنى، كــيف وإنــكم بــينتم أن آلــة الــطبيعة 
هـــي الحـــرارة الـــغريـــزيـــة، وإذا كـــانـــت اآللـــة ضـــعيفة فـــي دفـــع الـــطبيعة للحـــرارة 
الــغريــبة كــان اســتيالؤهــا أكــثر. وعــلى هــذا ال يــدل ضــعف الحــمى فــي املــشايــخ 

على قلة حارهم الغريزي. 

 الـــــجواب: إنَّ مـــــا قـــــلتموه جـــــائـــــز، لـــــكن هـــــاهـــــنا ســـــبب آخـــــر بـــــه يـــــدل كـــــون 
الحـــــمى ضـــــعيفة عـــــلى قـــــلة الـــــحار الـــــغريـــــزي، وهـــــو أن املـــــادة إذا كـــــانـــــت أبـــــطأ 
اســــــتعداًدا كــــــان انــــــفعالــــــها أقــــــل وأضــــــعف، وإذا كــــــانــــــت مســــــتعدة أكــــــثر كــــــان 
انــفعالــها أقــوى وأكــثر، فــإنَّ املســتعد لــلشيء يــكفيه أضــعف أســبابــه. والحــرارة 
الـغريـزيـة وإن كـانـت مـبايـنة لـلغريـبة لـكنهما اشـتركـا فـي جـنس الحـرارة، فـأيـهما 
كــــــان فــــــي جــــــسم أكــــــثر كــــــان اســــــتعداده لــــــلتسخن أكــــــثر؛ ولهــــــذا فــــــإن الــــــجسم 
املـتسخن بـالـشمس أو بـالحـركـة يـكون اسـتعداده لـلتسخن [41b] بـالـنار أكـثر، 
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32مـع أن مـاهـية الحـرارة فـيها مـتخالـفة. وبـدن الـشيخ الـحار الـغريـزي فـيه قـليل 

وضـعيف، فـيكون اسـتعداد بـدنـه لـلتسخن بـأي حـرارة كـان أعسـر. فـإذا فـرضـنا 
حـــــرارة واحـــــدة حـــــصلت للشـــــباب، كـــــان اســـــتعداد بـــــدنـــــه لـــــلتسخن عـــــنها أكـــــثر، 
فــسخن بــدنــه ســخونــة مــفرطــة، ولــو حــصلت بــعينها لــلشيخ كــان اســتعداد بــدنــه 
لــلتسخن عــنها أقــل، فــسخن بــدنــه أقــل؛ ولــذلــك قــال: "وذلــك ألن أبــدانــهم بــاردة" 

أي أنها بعيدة عن االستعداد للتسخن بالحرارة الغريبة. 

 قــال أبــقراط: األجــواف فــي الشــتاء والــربــيع أســخن مــا يــكون 
بـالـطبع، والـنوم فـيهما أطـول مـا يـكون، فـينبغي أن يـكون فـي هـذيـن 
الـــوقـــتني أن يـــكون مـــا يُـــتناول مـــن األغـــذيـــة أكـــثر؛ وذلـــك ألن الـــحار 
الــغريــزي فــي األبــدان فــي هــذيــن الــوقــتني كــثير، ولــذلــك يــحتاج إلــى 

غذاء كثير، والدليل على ذلك أمر األسنان والصرِّيعني. 

 الشــرح: [42a] قــــد مــــضى أن أوقــــات الــــسنة تــــدل عــــلى مــــرتــــبة املــــرض 
ونــظامــه ونــوبــته لــيقدر الــغذاء بحســب ذلــك، واآلن نــبني أن تــقديــر الــغذاء يــختلف 
بحسـب أوقـات الـسنة بـنفسها، ونـاسـب ذكـر هـذا بـعد ذكـر تـقديـر الـغذاء بحسـب 
األســنان، ألن األســنان إنــما اخــتلف الــغذاء بحســبها ألجــل االخــتالف فــي قــوة 
الحــــرارة الــــغريــــزيــــة وضــــعفها وقــــلتها وكــــثرتــــها، وهــــذا يــــختلف أيــــًضا بــــاخــــتالف 
الـفصول، فـإن فـي الشـتاء تـكون الحـرارة الـغريـزيـة أكـثر وأقـوى، وفـي الـصيف 
بــالــضد. وربــما ظــن أن األطــباء يــعنون بــالــفصول مــا يــعنيه املنجــمون، وهــو أن 
يـكون الـفصل عـبارة عـن انـتقال الـشمس فـي ربـعٍ ربـع مـن فـلك الـبروج، مـبتدئـة 
مــــن الــــنقطة الــــربــــيعية، ولــــيس كــــذلــــك، بــــل الــــفصول عــــند األطــــباء هــــي بحســــب 
مــايــحس مــن الــهواء، فــالــزمــان الــحار أي الــذي يــحوج إلــى تــرويــح يــعتد بــه هــو 
 [42b] ،الــصيف، والــزمــان الــبارد الــذي يــحوج إلــى إدفــاء يــعتد بــه هــو الشــتاء
والـزمـان املـتوسـط أي الـذي اليـحوج إلـى إدفـاء يـعتد بـه وال إلـى تـرويـح يـعتد بـه 
وفــيه ابــتداء نــشوء األشــجار وظــهور األزهــار هــو الــربــيع، والــزمــان املــتوســط فــي 
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الحــر والــبرد أي الــذي يــحس مــنه بــالحــر كــما يــحس مــنه بــالــبرد وفــيه اصــفرار 
لـــــون الـــــورق وابـــــتداء ســـــقوطـــــه هـــــو الخـــــريـــــف. وقـــــد اخـــــتلف الـــــعلماء فـــــي ســـــبب 
الــتعاقــب، وأعــني بــالــتعاقــب أن الــجسم إذاســخن ظــاهــره بــرد بــاطــنه وبــالــعكس. 
ومــثال ذلــك األرض فــإنــها فــي الشــتاء يــسخن بــاطــنها، ولهــذا يــسخن مــاء الــبئر 
ويـــرى الـــبخار يـــتصعد مـــن فـــمه، وفـــي الـــصيف يـــبرد بـــاطـــنها فـــيبرد مـــاء الـــبئر 
ويـقل مـا يـتصعد مـنه مـن الـبخار. فـقال بـعضهم: إنَّ ذلـك غـلط فـي الـحس، ألنَّ 
أبــدانــنا تــبرد فــي الشــتاء فــيكون مــاء الــبئر أســخن مــنها، وفــي الــصيف يــسخن 
فـيكون مـاء الـبئر أبـرد مـنه وهـو بـحالـه لـم يـتغير. قـالـوا وهـذا كـالـبول فـإنـه يحسـبه 
ام بــارًدا وفــي خــارجــه حــارًا وهــو بــعينه واحــد لــم يــتغير. وقــال:  فــي داخــل الحــمَّ
[43a] آخـرون وهـو املـشهور: إنَّ ذلـك ألن الـبرد إذا أصـاب الـظاهـر هـربـت مـنه 
الحـــرارة إلـــى الـــباطـــن ألجـــل املـــضادة، وكـــذلـــك إذا أصـــاب الحـــر الـــظاهـــر هـــرب 

البرد للمضادة.  

ـا األول فـمن وجهـني: أحـدهـما: أنـه ال يـمتنع   وهـذان الـقوالن فـاسـدان، أمّـَ
عـلينا أن نـدفـيء بشـرتـنا فـي الشـتاء دفـئًا يـبلغ إلـى سـخونـة هـواءالـصيف، ومـع 
ذلــك فــإذا ملــسنا مــاء الــبئر وجــدنــاه حــارًا. والــوجــه الــثانــي: إنَّ الــبخار املــتصعد 
ــر لــه هــو الحــرارة وهــو مــحسوس بــالــبصر؛ فــيمتنع أن  مــن الــبئر الشــك أن املبخّـِ
يـــــقال أنـــــه غـــــلط فـــــي الـــــحس.  وأمـــــا الـــــقول الـــــثانـــــي فـــــفساده أعـــــظم؛ وذلـــــك ألن 
الحــــــرارة والــــــبرودة مــــــن األعــــــراض، واألعــــــراض يســــــتحيل عــــــليها االنــــــتقال مــــــن 
مـــــوضـــــوع إلـــــى آخـــــر، والـــــحق أن ســـــبب الـــــتعاقـــــب هـــــو أن كـــــل جـــــسم فـــــفيه قـــــوة 
مـــــسخنة أوة مـــــبردة لجـــــميعه، فـــــإذا أصـــــاب ذلـــــك الـــــجسم كـــــيفية مـــــضادة لـــــتلك 
الـكيفية غـصبت األجـزاء الـظاهـرة مـن ذلـك الـجسم عـن فـعل تـلك الـقوة فـيه فـبقى 
[43b] تــأثــيرهــا فــي األجــزاء الــباطــنة فــقط، واملــنفعل إذا قــل قــوى تــأثــير املــؤثــر 
فـــــيه، فـــــإنـــــه ال ســـــواء إضـــــاءة عـــــن مـــــصباح وإضـــــاءة صحـــــراء رحـــــيبة عـــــن ذلـــــك 
املــــصباح. مــــثال ذلــــك أن يــــكون فــــي األرض قــــوة تــــبردهــــا فــــإذا اســــتولــــى الحــــر 
الـــخارجـــي عـــلى األجـــزاء الـــظاهـــرة مـــنها فـــي الـــصيف بـــقى تـــأثـــير الـــقوة املـــبردة 
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33فــي األجــزاء الــباطــنة فــقط فــكان تــبريــدهــا أقــوى؛ وكــذلــك حــال األجــواف فــإنَّ 

الـحار الـغريـزي املـسخن لجـميع الـبدن إذا غـصب الـبرد الـخارجـي مـنه األجـزاء 
الـــظاهـــرة قـــوى تـــسخينه لـــباطـــنه، وأيـــًضا كـــان فـــي الـــصيف تتحـــلل مـــنه أجـــزاء 

كثيرة وفي الشتاء قل ما كان يتحلل منه فقوى تأثيره. 

 وقــولــه: "أســخن مــا يــكون بــالــطبع" وإن كــان قــد يــجوز أن يــسخن أيــًضا 
ســــخونــــة خــــارجــــة عــــن الــــطبع، فــــإنــــه إذا حــــبس الــــبرد األبخــــرة الــــحارة وحــــقنها 
نت الـبدن، ولـكن ذلـك ال يـوجـب زيـادة الـحاجـة إلـى الـتغذيـة. وغـرض أبـقراط  سـخَّ
أن يـــــبني أنـــــه أســـــخن [44a] مـــــا يـــــكون ســـــخونـــــة تـــــوجـــــب زيـــــادة الـــــحاجـــــة إلـــــى 
الـتغذيـة، وذلـك إنـما يـكون عـن الـسخونـة الـتي بـالـطبع وهـي الـتي تـقدم ذكـرهـا. 
وهـــــذا الـــــذي ذكـــــرنـــــاه مـــــن ســـــبب ســـــخونـــــة األجـــــواف فـــــي الشـــــتاء ظـــــاهـــــرًا وأمـــــا 
ســـخونـــتها فـــي الـــربـــيع فـــألن الـــربـــيع لـــم يـــنتقل بـــعد هـــواه إلـــى الحـــرارة املـــوجـــبة 
النــتشار الــحار الــغريــزي وانــتشار فــعل الحــرارة الــغريــزيــة فــيبقى عــلى مــا كــان 
فــــي الشــــتاء أو أقــــل مــــنه قــــلياًل. واعــــلم أن الــــجوف فــــي الــــلغة يــــطلق عــــلى كــــل 
تـــــجويـــــف، وفـــــي اصـــــطالح األطـــــباء يـــــقال لـــــشيئني: أحـــــدهـــــما يـــــقال لـــــه الـــــجوف 
األعــلى، وهــو مــوضــع تــدبــير الــغذاء كــاملــعدة والــكبد. وثــانــيهما يــقال لــه الــجوف 
األسفل، وهو موضع األمعاء. ومراده هاهنا باألجواف مواضع تدبير الغذاء. 

 قــــولــــه: "والــــنوم فــــيهما أطــــول" قــــد قــــيل: إنَّ ســــبب طــــول الــــنوم فــــيهما أن 
الــليل فــيهما أطــول ولــيس كــذلــك، فــإنَّ لــيل الــربــيع أقــصر مــن لــيل الخــريــف، بــل 
ألجـل الـرطـوبـة الـهوائـية، وألن الشـتاء يـكون املـزاج فـيه رطـبًا، والـربـيع تـسيل فـيه 

الرطوبات ويكثر الدم وذلك موجب لزيادة النوم. 

 قـولـه: "فـينبغي فـي هـذيـن الـوقـتني أن يـكون مـا يـتناول مـن األغـذيـة أكـثر" 
مــــعناه أنَّ األجــــواف ملــــا كــــانــــت فــــي هــــذيــــن الــــوقــــتني أســــخن والــــنوم أطــــول كــــان 
الـــهضم واالســـتمراء أتـــم، فـــينبغي أن يـــكون اســـتعمال األغـــذيـــة أكـــثر؛ وذلـــك ال 
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لـــكونـــها وقـــوًدا لـــلحار الـــغريـــزي كـــما بـــني فـــي الـــفصل املـــتقدم، بـــل ألنـــها أغـــذيـــة 
وذلــك ألن الــتغذيــة يــلزمــها الــتقويــة فــتكون الــتغذيــة مــطلوبــة وفــي بــاقــي الــفصول 
34قـد ال يـمكن اإلكـثار مـنها ملـانـع وهـو الـخوف مـن أن ال يـتم انـهضامـها، وأمـا 

في هذين الفصلني فينبغي اإلكثار ألنا جازمني بقوة الهضم. 

 قــولــه: "وذلــك ألن الــحار الــغريــزي فــي األبــدان فــي هــذيــن الــوقــتني كــثير؛ 
ولــذلــك يــحتاج إلــى غــذاء كــثير" هــذا كــأنــه جــواب عــن دجــل مــقدَّر، وهــو أنــه كــأن 
قـائـاًل قـال: إنـه يـنبغي أن يـكون اسـتعمال األغـذيـة فـي هـذيـن الـوقـتني قـلياًل ألن 
الـغذاء إنـما يـحتاج [45a] إلـيه لـيبدل عـلى مـا تحـلل والتحـلل فـي هـذيـن الـوقـتني 
قــليل، فــينبغي أن يــكون الــغذاء فــي هــذيــن الــوقــتني قــلياًل، فــأشــار إلــى مــناقــضة 
ذلــك بــقولــه: "وذلــك ألن الــحار الــغريــزي فــي األبــدان فــي هــذيــن الــوقــتني كــثير" 
وإذا كــان الــحار الــغريــزي كــثيرًا كــان التحــليل كــثيرًا، وإذا كــان التحــليل كــثيرًا 
وجـب أن يـكون الـغذاء كـثيرًا؛ ولهـذا قـد يُـعتقد أن فـي هـذا الـفصل تـكرارًا ولـيس 
كـــذلـــك، ألن املـــدعـــى فـــي أواًل هـــو حـــرارة األجـــواف وإشـــارتـــه بـــزيـــادة الـــغذاء أوالً 
لـعدم املـانـع مـنه إذ الـهضم قـوي، واملـدعـى ثـانـيًا أن الـحار الـغريـزي فـي األبـدان 

جملتها حينئذ كثير.  

 قـــولـــه: "ولـــذلـــك يـــحتاج إلـــى غـــذاء أكـــثر" أي ولهـــذه الـــعلة يـــحتاجـــون إلـــى 
أغـــذيـــة أكـــثر، فـــكأنـــهقال: يـــنبغي أن تـــكون األغـــذيـــة فـــي هـــذيـــن الـــوقـــتني كـــثيرة 
ــا الــحاجــة فــلوجــود الــحار الــغريــزي الــكثير الــذي يــلزمــه زيــادة  لــحاجــة وأمــان، أمّـَ
التحــليل املــحوج إلــى زيــادة الــغذاء، وأمــا األمــان فــلقوة الــهضم. أقــول: وهــاهــنا 
شـــيء آخـــر يـــوجـــب [45b] كـــون الـــغذاء كـــثيرًا وهـــو أن الـــبرد الـــخارجـــي يـــوجـــب 
جـموًدا فـي الـدم، وذلـك يـوجـب نـقصان حجـمه، وذلـك يـوجـب زيـادة الـغذاء ليسـد 
بـــدل مـــا نـــقص بـــالـــتكاثـــف وإن لـــم يـــمكن هـــناك تحـــليل الـــبتة؛ وهـــذا كـــأنـــه أولـــى، 
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وذلـــــــك ألن التحـــــــليل الـــــــخفي ال يـــــــبلغ مـــــــن كـــــــثرتـــــــه أن يـــــــكون مـــــــقاربًـــــــا للتحـــــــليل 
املحسوس في الصيف من العَرق والوسخ وغيرهما. 

يـــــعني" إنـــــما اســـــتدل   قـــــولـــــه: "والـــــدلـــــيل عـــــلى ذلـــــك أمـــــر األســـــنان والـــــصرِّ
بـاألسـنان والـصريـعني ألنـه ملـا لـم يـكن بـينا أنَّ كـون الـحار الـغريـزي أكـثر يـحوج 
إلــى كــون الــغذاء أكــثر، اســتدل بــأمــر األســنان والــصريــعني، وهــذا يــنتظم عــلى 
هـيئة الـتمثيل كـقولـنا: ثـبت أن األحـداث يـفتقرون إلـى أغـذيـة أكـثر وإنـما افـتقروا 
إلــــى ذلــــك ألن الــــحار الــــغريــــزي فــــي أبــــدانــــهم أكــــثر، لــــكن الــــحار الــــغريــــزي فــــي 
األبـدان فـي هـذيـن الـوقـتني أكـثر فـينبغي أن تـكون األغـذيـة فـيهما أكـثر. وكـذلـك 
يـــعني [46a] أي املـــصارعـــني بـــأن نـــجعلهم أصـــاًل وكـــثرة الـــحار  نـــقول فـــي الـــصرِّ
الــــغريــــزي فــــي أبــــدانــــهم عــــلة لــــتكثير األغــــذيــــة فــــيهم، وأن الــــحار الــــغريــــزي فــــي 
األبــدان فــي هــذيــن الــوقــتني أكــثر فــينبغي أنــيكون الــغذاء أكــثر. واعــلم أن هــذا 
االســتدالل ضــعيف؛ وذلــك ألن املــوجــب لــزيــادة الــغذاء فــي األحــداث يــتوقــع كــون 
حـارهـم الـغريـزي كـثيرًا أنَّ التحـليل مـن أبـدانـهم لـرطـوبـتهم كـثير ولـحاجـتهم إلـى 
الــــنمو، وهــــذا املجــــموع مــــنتف هــــنا فــــال يــــلزم مــــن ذلــــك زيــــادة الــــغذاء هــــنا. وأمــــا 
الــــقياس عــــلى أبــــدان الــــصريــــعني فــــله غــــرض أن يــــفرق بــــينهما بــــأن الــــصريــــعني 
كـثرة حـركـة أبـدانـهم الحـركـة الـقويـة جـًدا تـوجـب زيـادة تحـليل مـحوج إلـى زيـادة 
فـــي الـــتغذيـــة، وهـــذا املـــعنى مـــعدوم هـــاهـــنا فـــال يـــلزم مـــن ذلـــك كـــثرة الـــغذاء فـــي 

هذين الوقتني. 

 واعـــــلم أن عـــــلى هـــــذا الـــــفصل إشـــــكاالت: أحـــــدهـــــا: إنـــــه لـــــو كـــــان الـــــحار 
الــغريــزي فــياألبــدان فــي الشــتاء كــثيرًا، ملــا كــثر فــيه الــبلغم، وملــا كــانــت أمــراضــه 
[46b] أكــــثرهــــا بــــاردة كــــالــــصرع والــــسكتة والــــفالــــج والــــرعــــشة، والــــتالــــي بــــاطــــل 

فاملقدم مثله. 

 وثـــانـــيها: إنـــه لـــو كـــان األمـــر كـــما ذكـــرتـــم لـــكانـــت األبـــدان كـــلها كـــذلـــك، أي 
كــلها تــحتاج إلــى غــذاء أكــثر، وذلــك بــاطــل فــإنَّ كــثيرًا مــن الــحيوانــات تــبقى فــي 
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الشــــتاء مــــدة مــــديــــدة غــــير مســــتعملة لــــلغذاء، فــــإنَّ الــــدب يــــبقى ثــــالثــــة أشهــــر ال 
يغتذي. 

    وثــالــثها: لــو كــان كــذلــك لــكانــت األبــدان فــي الشــتاء أنشــط حــركــة، ولــيس 
كذلك، فإنَّ من الحيوانات ما تبقى في أوكارها ملقاة كامليتة. 

 والـجواب عـن هـذا كـله أنَّ مـا ذكـرنـاه إنـما هـو بحسـب مـا تـقتضيه طـبيعة 
الــفصل، فــإنَّ طــبيعة الــفصل تــقتضي أن الــبرد يجــمع الــحار الــغريــزي ويــقويــه. 
وأمـــا كـــثرة الـــبلغم فـــإنـــما هـــو لـــكثرة اســـتعمال األغـــذيـــة الـــغليظة وقـــلة الحـــركـــات، 
وكــذلــك كــثرة األمــراض الــباردة إنــما هــو لــغوص الــبرد إلــى داخــل الــبدن بســبب 
ضــعفه [47a] وقــلة حــرارتــه فــي األصــل أو لــضعف الــعصب أو غــير ذلــك. وأمــا 
بـــقاء الـــدب ثـــالثـــة أشهـــر بـــغير غـــذاء فـــذلـــك لـــضعف حـــرارتـــه وكـــثرة نـــهمه وكـــثرة 
وجـود غـذائـه فـإنـه يـأكـل اللحـم والـثمار فـيكون وجـود ذلـك كـثيرًا فـيجتمع فـيه فـي 
طـول الـزمـان رطـوبـات كـثيرة فـجة فـإذا جـاء بـرد الشـتاء أخـمد حـرارتـه لـضعفها 
وبـقيت تـلك الـرطـوبـات تـمدهـا فـي تـلك املـدة. وأمـا بـقاء بـعض الـحيوانـات كـاملـيتة 
ومــــوت بــــعضها فــــلضعف جــــرمــــه وقــــلة دمــــه فيســــتولــــي عــــليه الــــبرد ويــــغوص إلــــى 
بـاطـنه فيجـمد حـرارتـه الـغريـزيـة وإن كـانـت كـثيرة كـالـحية. وأمـا مـا ذكـرنـاه فـهو 
بحسـب مـا يـوجـبه الـبرد مـن إحـداث الـتعاقـب املـذكـور، وال امـتناع فـي أن يـكون 
بـعض الـناس ضـعيف الـبدن أو قـليل الحـرارة الـغريـزيـة جـًدا أو قـليل الـدم فـيؤثـر 

فيه البرد ما يؤثره في تلك الحيوانات. 

 قــال أبــقراط: األغــذيــة الــرطــبة تــوافق جــميع [47b] املحــمومــني 
الســـــيما الـــــنساء والـــــصبيان وغـــــيرهـــــم مـــــمن قـــــد اعـــــتاد أن يـــــغتذي 

باألغذية الرطبة. 

 الشـــرح: قــــــد مــــــضى الــــــكالم فــــــي كــــــمية الــــــغذاء، وهــــــو اآلن يــــــتكلم فــــــي 
كــــيفيته. ويــــنبغي أن نــــعرف أواًل مــــاذا يــــعني بــــالــــرطــــب حــــتى يــــمكننا تــــعرُّف أن 
األغـــذيـــة الـــرطـــبة تـــوافـــق جـــميع املحـــمومـــني أو لـــيس؛ فـــنقول: قـــد يـــعني بـــالـــرطـــب 
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الـجسم الـذي يـقبل االنـفصال واالتـصال والـتشكل بـسهولـة، بـحيث ال يظهـر فـيه 
مـمانـعة عـن ذلـك، كـما يـقال لـلهواء إنـه رطـب. وقـد يـعني بـه كـون الـجسم بـطبعه 
مـتماسـك، لـكنه بـأدنـى سـبب يـصير بـحيث يـقبل االتـصال واالنـفصال والـتشكل 
بـسهولـة، كـما يـقال لـلماء أنـه رطـب؛ فـإنـه بـطبعه جـامـد لـكنه بـأدنـى سـبب يـزول 
عـنه الجـمود فـيصير قـابـاًل لـالتـصال واالنـفصال والـتشكل بـسهولـة. وقـد يـعني بـه 
كـون الـجسم الـغالـب فـي أجـزائـه األجـزاء الـرطـبة [48a] كـما يـقال فـي الشحـم 
أنـــه رطـــب، بـــمعنى أن الـــجوهـــر الـــرطـــب غـــالـــب عـــليه، فـــإنَّ الشحـــم الـــغالـــب عـــليه 
الجـزء املـائـي. وقـد يـعني بـه كـون الـشيء بـحيث مـا يـتكون مـنه يـكون رطـبًا، كـما 
يـقال فـي الـدم أنـه رطـب، بـمعنى أن الـعضو الـذي يـتكون مـنه يـكون رطـبًا. وقـد 
يـــعني بـــه كـــون الـــشيء بـــحيث إذا ورد عـــلى بـــدن اإلنـــسان وانـــفعل عـــن حـــرارتـــه 
الـغريـزيـة أفـاد الـبدن رطـوبـة زائـدة عـلى مـا كـانـت لـه قـبل ذلـك، وهـذا مـعنى قـولـنا 
لــلدواء أنــه رطــب. وقــد يــعني بــه كــون الــجسم أمــيل عــن االعــتدال الــحقيقي إلــى 
الـرطـوبـة، كـما يـقال إن اإلنـاث أرطـب مـن الـذكـران. وقـد يـعني بـه املـمتزج الـذي 
35أعـطى مـزاجًـــا هـو أرطـب مـما يـنبغي  أن يـكون لـه، كـقولـنا فـالن رطـب املـزاج. 

وقـد نـعني بـه كـون الـغذاء سـريـع االسـتحالـة إلـى الخـلط الـرطـب، كـقولـنا لـلغذاء 
الــتفه أنــه رطــب. قــال جــالــينوس: والــغذاء الــرطــب هــو املــفارق لــكل كــيفية، كــأنــه 

تفه. 

  وكــذلــك فــافــهم الــحال فــي الــيابــس عــلى جــميع هــذه املــعانــي، إال املــعنى 
الـثانـي فـإنـه لـيس فـي الـيابـس مـقابـل لـه مـشهور، ويشـبه أن [48b] يـكون قـول 
األوائـل أن الـنار يـابـسة هـو بـاملـعنى املـقابـل لـذلـك املـعنى؛ وذلـك ألن مـعنى كـون 
املــاء رطــبًا هــو كــونــه بــنفسه عســر الــقبول لــالنــفصال واالتــصال والــتشكل، لــكنه 
بـــأدنـــى ســـبب وهـــو الـــتسخن يـــصير يـــقبل ذلـــك بـــسهولـــة. كـــذلـــك يشـــبه أن يـــكون 
كـون الـنار يـابـسة هـو أنـها بـنفسها سهـلة الـقبول لـالنـفصال واالتـصال والـتشكل 
لــكنها بــأدنــى ســبب وهــو الــتبرد تــصير بــحيث تــقبل ذلــك بعســر؛ وذلــك ألن الــنار 

35. فوالن :.corr	[  . فالن
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إذا بـــردت صـــارت أجـــسامًــــا صـــلبة، ويـــدل عـــلى ذلـــك الـــصواعـــق؛كـــذلـــك املـــاء إذا 
سخن صار جسًما لينًا.  

 وأمــا الــحار فــيقال عــلى مــعان، أحــدهــا: يــقال حــار بــمعنى أن يــحس مــن 
إحـراق، كـما يـقال فـي الـنار أنـها حـارة. وبـمعنى أنـه يـحس مـن حـرافـة، كـقولـنا: 
الـفلفل حـار. وبـمعنى أنـه يـؤثـر فـي املـلمس حـرارة،كـقولـنا: الـهواء حـار. وبـمعنى 
أن الـــغالـــب مـــن اســـتقصائـــه الـــحار، كـــقولـــنا: الـــقلب حـــار. وبـــمعنى أن الـــعضو 
[49a] املــتكون مــنه حــار، كــقولــنا: الــدم حــار. وبــمعنى أنــه إذا ورد عــلى الــبدن 
وانـفعل عـن حـرارتـه أثـر فـيه حـرارة فـوق الـتي كـانـت لـه، كـقولـنا: دواء كـذا حـار. 
وبــمعنى أنــه أمــيل عــن االعــتدال الــحقيقي إلــى الحــرارة، كــقولــنا: الــذكــران أحــر 
مـــن اإلنـــاث. وبـــمعنى أنـــه أعـــطى مـــزاجًــــــا أكـــثر حـــرارة مـــما يـــنبغي أن يـــكون لـــه 
كـقولـنا فـالن حـار املـزاج. وكـذلـك فـافـهم الـحال الـبارد واملـعتدل، إال أنـه ال يـوجـد 

فيهما للمعنيني األولني مقابل مشهور.  

 وإذا تـبني ذلـك فـننظر أي املـعانـي يـصح أن يـراد بـقولـه األغـذيـة الـرطـبة، 
والـــــذي نـــــراه يـــــصلح أن يـــــكون مـــــراًدا، الـــــذي بـــــمعنى أنـــــه إذا فـــــعل فـــــيه الـــــحار 
ى يـلزمـها تـجفيف ال  الـغريـزي مـنا أثّـَر فـينا رطـوبـة أزيـد؛ وذلـك ألن حـرارة الحُــــمَّ
مــحالــة، والــغذاء الــرطــب بــذلــك املــعنى يــتداركــه. وكــذلــك الــذي بــمعنى أنــه ســريــع 
االســـتحالـــة إلـــى الخـــلط الـــرطـــب؛ ألن الـــغذاء الـــتفه يـــنفع جـــميع املحـــمومـــني، مَـــن 
ى  كـــان مـــنهم بـــه ســـعال أو ذات الـــجنب أو غـــير ذلـــك أو لـــم يـــكن. وفـــي أي حُــــــمَّ
اه  كــــــان بــــــخالف الــــــحامــــــض، فــــــإنــــــه [49b] قــــــد يــــــضر الــــــسوداويــــــني، ومَـــــــن حُـــــــــمَّ
اه ســعال؛ وكــذلــك بــاقــي الــطعوم قــد يــضر فــي بــعض  ســوداويــة، ومَــن بــه مــع حُــــمَّ
36األشـياء إال الـتفه. وأظـن هـذا املـعنى أولـى مـن األول ألن مـن الحـميات مـا ال 

ى الـــتي مـــعها  ى الـــبلغمية والحُـــــمَّ تـــنفعها األغـــذيـــة الـــرطـــبة بـــاملـــعنى األول كـــالحُـــــمَّ

36. أوال :.corr	[  . أولى
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اســتسقاء، إال أنــه يــمكن أن يــقال أن املحــموم املســتسقى إذا أضــرتــه األغــذيــة 
الرطبة بذلك التفسير فذلك ال ألنه محموم بل ألنه مستسق. 

 قـــــولـــــه: "الســـــيما الـــــصبيان وغـــــيرهـــــم مـــــمن اعـــــتاد أن يـــــغتذي بـــــاألغـــــذيـــــة 
الــــرطــــبة" وذلــــك ألن املــــرطــــوب املــــزاج يــــكون التحــــليل مــــن بــــدنــــه بــــالحــــرارة أكــــثر، 
فــيكون الــغذاء الــرطــب بــاملــعنى الــذي لــخصناه أولــى لــه. واملــرطــوب إمــا بــأصــل 
الــــطبع كــــالــــنساء، أو بــــالــــسن كــــالــــصبي، أو بــــالكســــب كــــالــــذي اعــــتاد األغــــذيــــة 
الــرطــبة؛ وفــي حــكم ذلــك املــزاج الــطبيعي، والــوقــت الــحاضــر مــن أوقــات الــسنة 

والبلد.  

 قــال أبــقراط: ويــنبغي أن يُــعطى بــعض املــرضــى غــذاءهــم فــي 
مــرة واحــدة، وبــعضهم فــي مــرتــني ونــجعل مــا يُــعطونــه مــنه أقــل أو 
أكــــثر، وبــــعضهم قــــلياًل قــــلياًل. ويــــنبغي أن يُــــعطى [50a] الــــوقــــت 

الحاضر من أوقات السنة حظه من هذا، والعادة، والسن. 

 الشـرح: بـعد الـفراغ مـن كـمية الـغذاء وكـيفيته نـاسـب أن يـتكلم فـي عـدد 
مـــــرات اســـــتعمالـــــه، وذلـــــك مـــــختلف بـــــاخـــــتالف األعـــــضاء الـــــهاضـــــمة فـــــي قـــــوتـــــها 
وضــــعفها، وبــــاخــــتالف الــــبدن فــــي خــــالئــــه وامــــتالئــــه، وهــــذان أولــــى بــــذلــــك. وقــــد 
يـــختلف ذلـــك بـــاخـــتالف الـــوقـــت الـــحاضـــر مـــن أوقـــات الـــسنة، وبـــاخـــتالف الـــعادة 

والسن، وفي حكم ذلك البلد. 

 ونـــقول: قـــوة األعـــضاء الـــهاضـــمة فـــي كـــل مـــرض إمـــا أن تـــكون قـــويـــة، أو 
ضـعيفة، أو مـتوسـطة؛ وعـلى كـل تـقديـر فـالـبدن إمـا أن يـكون خـالـيًا، أو مـمتلئًا، 
أو مـتوسـطًا. ونـقول أيـًضا: تـقليل الـغذاء أو تـكثيره إمـا أن يـكون فـي كـميته أي 
فــــي مــــقداره، أو فــــي كــــيفيته أي فــــي تــــغذيــــته، أو فــــيهما مــــًعا. فــــاملــــرض الــــذي 
الـعضاء الـهاضـمة فـيه قـويـة إمـا أن يـكون الـبدن مـمتلئًا، فـيكون الـواجـب الـغذاء 
الـكثير املـقدار، الـقليل الـتغذيـة والـعدد. أمـا كـثرة مـقداره فـلشغل املـعدة وتـسكني 
الـشهوة، وأمـا قـلة عـدده [50b] فـلقوة الـهاضـمة عـلى هـضمه دفـعة، وأمـا تـقليل 
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تــــغذيــــته فــــلئال يــــزيــــد أخــــالط الــــبدن. وإن كــــان ،مــــع قــــوة تــــلك األعــــضاء، الــــبدن 
خــالــيًا، كــان الــواجــب تــكثير املــقدار والــعدد والــتغذيــة، ألجــل الــحاجــة مــع الــقدرة 
عـلى اسـتمراره. وإن كـان مـع قـوة تـلك األعـضاء الـبدن مـتوسـطًا، كـان الـواجـب 
تـكثير املـقدار، والـتوسـط فـي الـتغذيـة واملـرات. وأمـا إن كـانـت قـوة تـلك األعـضاء 
ضــعيفة والــبدن ممتلئ، نــقصنا املــقدار واملــرات والــتغذيــة. أمــا تــنقيص املــقدار 
فــــلضعف تــــلك األعــــضاء، وأمــــا تــــنقيص املــــرات والــــتغذيــــة فــــلعدم الــــحاجــــة إلــــيه 
بســـبب االمـــتالء، بـــل لـــلحاجـــة إلـــى تـــقليل االمـــتالء. وإن كـــان ،مـــع ضـــعف تـــلك 
األعــضاء، الــبدن خــالــيًا، نــقَّصنا املــقدار، وكــثَّرنــا الــعدد والــتغذيــة. أمــا تــنقيص 
املـــــقدار فـــــلضعف تـــــلك األعـــــضاء، وأم تـــــكثير الـــــعدد والـــــتغذيـــــة فـــــليكثر الـــــغذاء ، 
لـيعتدل الـبدن فـي خـالئـه وامـتالئـه. وإن كـان، مـع ضـعف تـلك األعـضاء، الـبدن 
مــتوســطًا، نــقَّصنا املــقدار، وتــوســطنا فــي الــعدد والــتغذيــة. وإن كــانــت قــوة تــلك 
األعـضاء [51a] مـتوسـطة تـوسـطنا فـي املـقدار، وزدنـا فـي الـعدد والـتغذيـة، أو 
نـقَّصنا، أو تـوسـطنا، بحسـب خـالء الـبدن وامـتالئـه أو تـوسـطه. والـوقـت الـحاضـر 
مــــن أوقــــات الــــسنة لــــه فــــي ذلــــك مــــدخــــل؛ وذلــــك ألن الــــصيف يــــضعف فــــيه قــــوى 
الـهضم لتحـلل الـقوة، ويخـلو الـبدن لتحـلل املـادة، فـيكون حـكمه تـنقيص املـقدار، 
وتـــكثير الـــعدد والـــتغذيـــة عـــلى مـــا عـــلمت. والشـــتاء يـــقوي الـــهضم بـــحصر الـــحار 
الــغريــزي داخــاًل وتــقل املــادة لــتكاثــفها، فــحكمه تــكثير املــقدار والــعدد والــتعذيــة. 
ولـكن املـرضـى الـحاجـة إلـى تـغذيـتهم حـفظ قـواهـم، وتـكاثـف الـدم فـي الشـتاء ال 
يــوجــب وهــنًا فــي الــقوة والتحــلل أقــل، والــقوى الــبدنــية تــكون قــويــة فــالــحاجــة فــيه 
إلـــى تـــغذيـــة املـــرضـــى قـــليلة، فـــينبغي أن يـــنقص فـــي الـــتغذيـــة والـــعدد. والـــربـــيع 
يــــكثر فــــيه االمــــتالء؛ لــــسيالن املــــواد وزيــــادة حجــــمها، والــــقوى الــــهاضــــمة قــــويــــة 
العــــتدال املــــزاج، وبــــقية انــــحصار الــــحار الــــغريــــزي عــــن تــــأثــــير الشــــتاء، فــــيكون 
حـــكمه [51b] تـــكثير املـــقدار، وتـــقليل الـــعدد والـــتغذيـــة. والخـــريـــف تـــكون الـــقوى 
الــهاضــمة فــيه ضــعيفة، الخــتالف هــوائــه، ولــبقية تحــليل الــصيف لــلقوى؛ واملــواد 
مــتوســطة ألجــل الــبرد الــحابــس عــن التحــلل، ولــم يــفرط فيجــمد وخــصوصًــــــــــا وحــر 
الــــــظهائــــــر يــــــسيّل، فــــــيكون حــــــكمه بــــــحكم تــــــقليل املــــــقدار والــــــتوســــــط فــــــي الــــــعدد 

	- �  -52



!  53

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

والـتغذيـة، والـعادة لـها فـي ذلـك مـدخـل، فـإن مَــن اعـتاد الـوجـبة لـم يجـز لـه الـتثنية 
ألن الـــعادة كـــالـــطبيعة، وكـــذلـــك مـــن اعـــتاد الـــتثنية لـــم يجـــز لـــه أن يُـــحب؟ وكـــذلـــك 
الــسن لــه فــي ذلــك مــدخــل، فــإن الــصبيان أعــضاءهــم الــهاضــمة قــويــة وأبــدانــهم 
مـــحتاجـــة إلـــى الـــنمو، فـــما فـــي أبـــدانـــهم لـــيس زائـــد؛ فـــلذلـــك يـــنبغي لـــهم تـــكثير 
املـــقدار والـــعدد والـــتغذيـــة. والشـــبان غـــير مـــحتاجـــني إلـــى الـــنمو، ولـــكن التحـــليل 
كـــثير فـــتكون أخـــالطـــهم كـــاملـــتوســـطة وقـــوى هـــضمهم قـــويـــة، فـــينبغي لـــهم تـــكثير 
املـــــقدار والـــــتوســـــط فـــــي الـــــعدد والـــــتغذيـــــة. والـــــكهول أخـــــالطـــــهم وقـــــوى هـــــضمهم 
كــــــاملــــــتوســــــطة، [52a] فــــــينبغي لــــــهم الــــــتوســــــط فــــــي املــــــقدار والــــــعدد والــــــتغذيــــــة. 
واملـشايـخ أمـا مَـن قـرب مـنهم مـن سـن الـكهول فـحالـه كـحالـهم. وأمـا الـبالـغني فـي 
الــــــشيخوخــــــة فــــــأخــــــالطــــــهم قــــــليلة بســــــبب قــــــلة الــــــوارد ولــــــضعف هــــــضمهم وقــــــوى 
هـــضمهم ضـــعيفة، فـــينبغي لـــهم تـــقليل املـــقدار وتـــكثير الـــعدد والـــتغذيـــة. وكـــذلـــك 
يــراعــى كــل مــا فــي حــكم ذلــك كــالــبلد، فــإن الــحار كــالــصيف، والــبارد كــالشــتاء، 
واملــتوســط كــالــربــيع. فــإن قــيل: فــما ذكــرتــموه ال يــختص بــاملــرضــى، فــلم خــصه 
أبــقراط بــذلــك؟ قــلنا: ألن غــالــب األصــحاء ال يــحتاجــون إلــى تــقديــر األطــباء، ألن 
شـهوتـهم تـدعـوهـم إلـى مـقدار الـحاجـة، وشـبعهم يـنفرهـم عـن الـزيـادة، وال كـذلـك 

املرضى؛ فلهذا كان أكثر الكالم في هذا متعلًقا باملرضى.  

 قـال أبـقراط: أصـعب مـا يـكون احـتمال الـطعام عـلى األبـدان فـي 
الـصيف والخـريـف، وأسهـل مـا يـكون احـتمالـه عـليها فـي الشـتاء، ثـم 

بعده في الربيع. 

 الشـرح: هـذا الـفصل [52b] تـفصيل لـقولـه: "ويـنبغي أن يُـعطى الـوقـت 
الـحاضـر مـن أوقـات الـسنة حـظه مـن هـذا والـعادة والـسن" ونـحن قـد عـرَّفـنا ذلـك 
لنا عـليه فـي شـرح الـفصل املـتقدم، ولـيس فـي هـذا تـكرار لـلفصل الـذي هـو:  ودلّـَ
"األجــواف فــي الشــتاء والــربــيع أســخن مــا يــكون" ألن ذلــك الــفصل كــان لــبيان 
تــقديــر الــغذاء بحســب الــفصول، وهــذا لــبيان كــيفية اســتعمالــه، هــل مــرة واحــدة 

أو مرارًا. 
	- �  -53



!  54

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

 قـال أبـقراط: إذا كـانـت نـوائـب الحُـــمَّى الزمـة لـدور، فـال يـنبعي 
فـي أوقـاتـها أن تـعطي املـريـض شـيئًا أو أن تـضطره إلـى شـيء، لـكن 

ينبغي أن يُنقص من الزيادات من قبل أوقات االنفصال. 

 الشـرح: جــرت عــادة أبــقراط إذا أراد أن يــنتقل مــن الــكالم فــي فــن إلــى 
فـن آخـر أن يـذكـر بـينهما فـصاًل مشـتركًــا بـني الـفنني لـيكون الـكالم مـتسًقا، فـفي 
ا أراد الـنقلة عـن الـكالم فـي االسـتفراغ إلـى الـكالم فـي الـتغذيـة  أول املـقالـة لــمَّ
 [53a] ذكـــــر فـــــصاًل مشـــــتركًــــــا بـــــينهما وهـــــو: "خـــــصب الـــــبدن املـــــفرط ألصـــــحاب
الـريـاضـة خـطر" فـقال فـيه: "وكـل اسـتفراغ أيـًضا هـو عـند الـغايـة الـقصوى فـهو 
خــطر" وكــذلــك فــعل هــاهــنا، وربــما ظــن أن أول هــذا الــفصل قــد تــكرر لــقولــه أوالً 
ى أدوار فــامــنع مــن الــغذاء أيــًضا فــي أوقــات نــوائــبها" ولــيس  "وإذا كــان للحُـــــمَّ
كــذلــك فــإنــه كــان كــالمــه أواًل فــي قــوانــني كــمية الــتغذيــة وفــي أوقــات املــنع مــنها، 
وكــالمــه اآلن فــي عــدد مــرات مــا يُســتعمل، فــكأنــه قــال: ويــنبغي أن يــكون عــدد 
اسـتعمال الـغذيـة عـدًدا ال يـقع مـنه شـيء فـي أوقـات الـنوب، فـإن فـي ذلـك الـوقـت 
يــجب فــيه مــنع الــغذاء. وأيــًضا فــإن كــالمــه هــاهــنا  عــام لــلغذاء وغــيره؛ ألنــه قــال 
فــــال يــــنبغي فــــي أوقــــاتــــها أن تــــعطي املــــريــــض شــــيئًا، وهــــذا ال يــــتعني أن يــــكون 
غـذاء، بـل وال يـنبغي أيـًضا أن يـعطى دواء مسهـاًل. فـإن قـيل: فـإذا كـان هـذا ملـا 
يــعم الــغذاء وغــيره، فــفيه كــفايــة وال حــاجــة إلــى الــفصل األول. قــلنا: احــتاج إلــى 
ذكـر كـل واحـٍد مـنهما لـغرض، أمـا األول فـلتعديـد األحـوال الـتي يـجب فـيها مـنع 
[53b] الـــغذاء. وأمـــا الـــثانـــي فـــليتبني أن مـــا يـــجب اســـتعمالـــه مـــن أعـــداد مـــرات 

التغذية يكون واقًعا في وقت الراحة.  

ى فــإمــا أن ال تــكون لــها نــوبــة كــاملــطبقة والــدق وغــيرهــما،   ونــقول: كــل حُـــــمَّ
وهـذه ال يـختلف الـحال فـي الـتغذيـة فـيها مـن جـهة الحـمى، بـل يـنبغي أن نـجعل 
وقــت الــتغذيــة هــو الــوقــت األبــرد مــن الــنهار والــوقــت الــذي جــرت عــادة األصــحاء 
بـاسـتعمال الـغذاء فـيه. وإمـا أن تـكون لـها نـوبـة، فـإمـا أن ال تـكون الزمـة لـدور، 
أي لـطريـقة واحـدة، وحـينئذ ال يـمكن الـوقـوف عـلى الـوقـت الـذي يـنبغي أن يـطعم 
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املــريــض فــيه؛ وإمــا أن تــكون الزمــة لــدور فــحينئذ يــنبغي أن ال يــطعم املــريــض 
وقــت الــنوبــة وخــصوصًــــــــــا فــي أولــها، وال عــند قــرب مــجيء الــنوبــة. وقــد بــينا هــذا 
فــــــي فــــــصل: "وإذا كــــــان للحــــــمى أدوار فــــــامــــــنع مــــــن الــــــغذاء أيــــــًضا فــــــي وقــــــت 
نــوائــبها" وكــذلــك املسهــل فــي وقــت الــنوبــة لــئال يــجتمع عــلى الــطبيعة مــضعفان، 
اإلســــهال والــــنوبــــة. وكــــذلــــك الــــفصد، إال أن الــــفصد أقــــل [54a] ضــــررًا، ألنــــه ال 
يـــــــلزمـــــــه مـــــــع االســـــــتفراغ تحـــــــريـــــــك عـــــــنيف، ويـــــــلزم ذلـــــــك االســـــــتفراغ بـــــــاألدويـــــــة، 

وخصوًصا وأكثر األدوية املسهلة حارة. 

 قــولــه: "أو تــضطره إلــى شــيء" أي إال أن يــضطره إلــى شــيء مــن ذلــك، 
أي مــن الــتغذيــة واالســتفراغ، فــإن لــفظة أو قــد تســتعمل بــمعنى "إال" يــقال: ال 

تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجوًدا.  

 قــولــه: "لــكن يــنبغي أن يــنقص مــن الــزيــادات مــن قــبل أوقــات االنــفصال" 
قــــد فــــهم مــــن وقــــت االنــــفصال وقــــت االنــــفصال مــــن الــــنوبــــة، وهــــذا ال يــــصح ألن 
الــتنقيص اســتفراغ، وقــد بــينا وجــوب املــنع مــن االســتفراغ فــي وقــت الــنوبــة، إال 
أن يـقال أنـه يـكون االسـتفراغ قـبل الـنوبـة فـحينئذ ال يـحسن أن يـقال: مـن قـبل 
أوقــات االنــفصال، بــل مــن قــبل وقــت أوقــات الــنوائــب. وفــهم مــن وقــت االنــفصال 
وقــــت املــــنتهى، وهــــذا ال يــــدل عــــليه الــــلفظ. وفــــهم مــــن وقــــت االنــــفصال البحــــران، 
 [54b] وهــــذا هــــو الــــذي يظهــــر لــــي؛ وذلــــك ألن البحــــران فــــي لــــغة الــــيونــــان هــــو
الـــفصل فـــي الخـــطاب، وهـــو االنـــفصال الـــذي يـــقع بـــني املـــتحاكـــمني فـــي مجـــلس 
الـحكم، ثـم نـقله األطـباء إلـى االنـفصال الـذي يـقع بـني الـطبيعة واملـرض، فـكأنـه 
قــال: لــكن يــنبغي أن يــنقص مــن الــزيــادات مــن قــبل وقــت البحــران. والــزيــادات 
هـي األخـالط الـزائـدة عـلى املجـرى الـطبيعي، وال شـك أن تـلك هـي مـادة املـرض 
إذ لــــو كــــانــــت املــــواد عــــلى مــــاهــــو الــــجاري فــــي الــــطبع لــــم يحــــدث مــــرض مــــادي. 
وإنـــــــما يـــــــنبغي أن تـــــــنقص هـــــــذه قـــــــبل البحـــــــران لـــــــتقوى الـــــــطبيعة عـــــــلى املـــــــرض 
بـتنقيص مـادتـه فـيكون اسـتيالء الـطبيعة عـلى الـباقـي أكـثر مـن اسـتيالئـها عـلى 
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الـكل. ويـنبغي أن يـكون املـراد هـاهـنا بـالبحـران البحـران الـناقـص، ألنـه سـيُنهى 
عند االستفراغ والتحريك حيث البحران كاماًل. 

 قـــال أبـــقراط: األبـــدان الـــتي يـــأتـــيها أو قـــد أتـــاهـــا بحـــران عـــلى 
الــكمال، اليــنبغي أن تحــرك وال أن يحــدث فــيها حــادث بــدواء مسهــل 

وال بغيره من التهييج ، لكن تترك.  

الشـرح: أمـا تـعلق هـذا الـفصل بـما [55a] قـبله فـظاهـر ألن فـي املـتقدم أوجـب 
االسـتفراغ قـبل البحـران، فـبني هـنا أن ذلـك لـيس فـي كـل بحـران فـإن البحـران 
الـكامـل ال يـجوز أن يُسـتفرغ ال قـبله وال بـعده، وسـنحقق هـذا، ونـقول: البحـران 
فـــــي لـــــغة الـــــيونـــــان هـــــو الـــــفصل فـــــي الخـــــطاب وهـــــو االنـــــفصال الـــــذي يـــــقع بـــــني 
املـــتحاكـــمني عـــند الـــحكام، وأمـــا األطـــباء فـــنقلوا لـــفظة البحـــران إلـــى االنـــفصال 
الـواقـع بـني املـرض والـطبيعة، إال أنـهم ال يـمكن أن يـرسـموه بهـذا االنـفصال ألنـه 
غـــير مـــعلوم، لـــكنه يـــلزمـــه تـــغيُّر عـــظيم إلـــى مـــوت أو صـــحة، وهـــذا الـــتغير مـــعلوم 
فــرســموه بــأنــه تــغير عــظيم يحــدث فــي املــرض إمــا إلــى صــحة وإمــا إلــى عــطب، 
وقــد شــبه الــبدن بــاملــديــنة، والــطبيعة بــالســلطان املــحامــي عــنها، واملــرض بــالــعدو 
الـباغـي عـليها، والبحـران بـيوم الـقتال املـفصل، وكـما أن يـوم الـقتال البـد فـيه مـن 
أمـور هـائـلة مـثل الـغبار والـصراخ وسـيالن الـدمـاء، كـذلـك البحـران البـد فـيه مـن 
اضــطراب املــريــض وقــلقه وربــما عــرض لــه مــثل خــياالت وتــباريــق وســيالن، مــثل 
عَـــــــــَرق أو رعــــــــاف أو إســــــــهال. وكــــــــما [55b] أن الســــــــلطان املــــــــحامــــــــي إذا تــــــــرك 
الـــباغـــي تـــأهـــب لـــلقائـــه بـــإصـــالح الـــعدد وغـــير ذلـــك، كـــذلـــك الـــطبيعة تـــتاهـــب لـــيوم 
البحـران بـالـنضج وتـفتيح املـجاري ومـا أشـبه ذلـك. وكـما أنـه إذا وقـع الـقتال فـقد 
يقهـر املـحامـي لـلباغـي قهـرًا تـامًــا يسـتأصـل بـه شـوكـته، وقـد يقهـره قهـرًا يـتمكن 
مــن أخــذ شــأفــته بــالــكلية بــقتال آخــر، وقــد يقهــره قهــرًا يهــزمــه عــن فــريــقة املــديــنة 
37إلـى بـعض نـواحـيها. وقـد يـغلب الـباغـي للسـلطان املـحامـي غَـَلبة يسـتولـي بـها 

عـلى املـديـنة بـالـكلية، وقـد يـغلبه غـلبة يـمكنه أخـذهـا مـنه بـقتال آخـر. وكـذلـك يـوم 

37. عليه :.corr	[  . غلبة
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البحــران قــد تقهــر الــطبيعة املــرض وتــدفــعه بــالــتمام، ويــنبغي أن يــكون هــذا هــو 
املــــراد بــــالبحــــران الــــكامــــل ملــــا ســــتعلمه. وقــــد تقهــــره قهــــرًا يــــمكنها دفــــعه بــــالــــتمام 
ببحــران آخــر، وهــو البحــران الــناقــص. وقــد تقهــره قهــرًا بــحيث تــدفــعه عــن الــقلب 
واألعــــضاء الــــرئــــيسية إلــــى بــــعض األطــــراف، وهــــو بحــــران االنــــتقال. وقــــد يــــغلب 
املـــــرض الـــــطبيعة فيســـــتولـــــي عـــــلى الـــــبدن فيفســـــده، إمـــــا بـــــذلـــــك البحـــــران نـــــفسه 

[56a] أو ببحران ىخر وهو البحران الرديء. 

 قـولـه: "ال يـنبغي أن تحـرك" يـريـد: يـنبغي أن ال تحـرك؛ ويـعني بـالتحـريـك 
نـــقل مـــادة املـــرض مـــن عـــضو إلـــى آخـــر، كـــالجـــذب بـــاملـــحاجـــم وغـــيرهـــا. ويـــعني 
بــالــتهييج، كــالقئ والــترعــيف واإلدرار والــتعريــق. وقــد جــرت الــعادة بــأن يــسمى 
البحــران الــذي يــنقضي بــه املــرض، ســواء كــان بــاســتفراغ أو بــانــتقال، بحــرانًــا 
تـامًــا، فـيجب حـينئذ أن يـكون مـراده بـالبحـران الـذي عـلى الـكمال مـا هـو أخـص 
مــن الــتام، وهــو الــذي يــنقضي فــيه بــاســتفراغ؛ وذلــك ألن بحــران االنــتقال يــجب 
فــــيه االســــتفراغ والتحــــريــــك والــــتهييج، ألن املــــادة إذا انــــصبت إلــــى عــــضو بــــعد 
بحـران االنـتقال أو عُــلم قـبل حـدوث البحـران أنـها تـنصب إلـيه، وجـب أن تـنقص 
املـادة، بـل وإن أمـكن أن تُسـتأصَـــــــــل وجـب اسـتئصالـها، وذلـك إمـا بـاإلسـهال أو 
بـشيء مـن أنـواع الـتهييج، وقـد يـجب نـقلها إلـى عـضو أحـسن مـما انـتقلت إلـيه 
أو مـــــما ســـــتنتقل إلـــــيه. وأمـــــا البحـــــران الـــــذي يـــــجب أن ال تـــــفعل فـــــيه ذلـــــك فـــــهو 
البحـران [56b] الـذي يـدفـع فـيه املـرض بـاالسـتفراغ دفـًعا تـامًـا ألن الـبدن يـنقى 
مـــن مـــادة املـــرض بـــعد ذلـــك البحـــران، فـــال حـــاجـــة إلـــى شـــيء مـــن ذلـــك بـــعده وال 
قـبله أيـًضا ألن فـيه كـفايـة. وفـعل الـطبيعة أفـضل مـن الـفعل الـصناعـي، وألنـه إن 
وقــع الــفعل الــصناعــي مــوافــًقا لــلفعل الــطبيعي أفــرط وأوجــب ضــعف املــريــض، 
وإن وقــع مــضاد الحــركــة فــعل الــطبيعة شــوش وعســر فــعله أو أبــطله، وهــذا هــو 
البحـران املحـمود، فـيجب أن يـكون بـعد تـمام الـنضج وفـي يـوم محـمود مـن أيـام 

البحران فيكون ال محالة قد أنذر به يومه. 
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 قـــــال أبـــــقراط: األشـــــياء الـــــتي يـــــنبغي أن تســـــتفرغ، يـــــجب أن 
تســتفرغ مــن املــواضــع الــتي هــي لــها أمــيل بــاألعــضاء الــتي تــصلح 

الستفراغها. 

 الشـرح: قــد بــنيَّ فــي الــفصل الــذي قــبل هــذا املــنع مــن اســتفراغ بــعض 
املـــرضـــى وهـــم الـــذيـــن يـــكون بحـــرانـــهم كـــامـــاًل، وفـــي الـــذي قـــبله وجـــوب اســـتفراغ 
بــعض املــرضــى وهــم الــذيــن يــكون بحــرانــهم نــاقــًصا؛ وفــي هــذه الــفصول الــتي 
نـــتكلم فـــيها نـــبني [57a] األعـــراض املـــقصودة مـــن كـــل اســـتفراغ وهـــي خـــمسة، 
وقــد اشــتمل هــذا الــفصل عــلى قــانــونــني: أحــدهــما: إنــه يــجب أن تســتفرغ املــادة 
مـن الـجهة الـتي هـي إلـيها أمـيل، ألن هـذا أسهـل وأقـل كـلفة عـلى الـقوى، مـثال 
ذلـك: إن الـغثيان اسـتفراغ مـادتـه بـالقئ أسهـل مـن اإلسـهال، واسـتفراغ مـادة 
الـــحصى بـــاإلدرار أسهـــل مـــن اإلســـهال، ومـــادة املـــغص بـــاإلســـهال أسهـــل مـــن 
القئ واإلدرار. ولـــكن يـــجب أن يـــراعـــى فـــي ذلـــك شـــرط، وهـــو أن يـــكون إخـــراج 
املــــادة مــــن تــــلك الــــجهة ال يــــلزمــــه ضــــرر يــــوجــــبه عــــبورهــــا عــــلى عــــضو رئــــيس أو 
ى صـفراويـة إلـى  شـريـف أو قـوى الـحس، مـثال ذلـك: لـو مـالـت الـصفراء فـي حُــــمَّ
الـــــــرأس مـــــــنعناهـــــــا بـــــــالـــــــحقن واإلســـــــهال، وال نـــــــرجـــــــوا اســـــــتفراغـــــــها بـــــــالـــــــتعطيس 
والـــتسعيط أو غـــير ذلـــك؛ ألن ذلـــك يـــلزمـــه إضـــرارهـــا بـــجوهـــر الـــدمـــاغ. وكـــذلـــك لـــو 
مـــــالـــــت مـــــادة الـــــنزلـــــة إلـــــى جـــــهة الـــــرئـــــة، جـــــذبـــــناهـــــا إلـــــى األنـــــف، وال نـــــطلب أن 
نســـتفرغـــها بـــالـــتنفيث خـــوفًـــا عـــلى الـــرئـــة. وكـــذلـــك لـــو مـــالـــت إلـــى الـــعني مـــنعناهـــا 
وجــذبــناهــا إلــى خــالف تــلك الــجهة، كــما [57b] نجــذبــها إلــى الــنقرة بــاملــحاجــم، 
وال نـطلب اسـتفراغـها بـالتحـليل والـدمـوع خـوفًـا عـلى الـعني. وربـما كـان الـعضو 
الـــذي مـــالـــت إلـــيه أخـــس وأقـــل شـــرفًـــا، لـــكنه أقـــل صـــبرًا عـــلى مـــا يـــرد إلـــيه، فـــال 
تســـتفرغـــها أيـــًضا مـــن تـــلك الـــجهة، بـــل نجـــذبـــها إلـــى الـــخالف، كـــما إذا مـــالـــت 
املـادة عـن الـدمـاغ عـلى الـعني أو إلـى الحـلق. وربـما كـان اسـتفراغـها مـن الـجهة 
الــتي إلــيها يــوجــب عــبورهــا عــلى عــضو رئــيس، ولــكن فــي الــغالــب ال يــضره ذلــك 
فـــتقدم عـــليه، كـــما تســـتفرغ مـــادة الحـــمى بـــاإلســـهال وإن لـــزم ذلـــك عـــبور املـــادة 

على الكبد. 
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 الـقانـون الـثانـي: إنـه يـنبغي أن يـكون اسـتفراغ تـلك املـادة مـن األعـضاء 
الـــتي تـــصلح الســـتفراغـــها، وتـــعتبر هـــذه الـــصالحـــية بـــوجـــوه، أحـــدهـــا: أن يـــكون 
مــشاركًــــا لــلعضو املســتفرغ مــنه، فــال يســتفرغ أمــراض األمــعاء مــن املــثانــة وإن 

اشتركا في أنَّ كل واحد منهما أسفل البدن. 

 وثــانــيها: أن تــكون هــذه الشــركــة قــريــبة، كــما تســتفرغ مــادة أمــراض الــكبد مــن 
الباسليق األيمن ال من القيفال األيمن. 

 وثــــالــــثها: أن يــــكون [58a] عــــضو املخــــرج أخــــس وصــــبورًا عــــلى مــــرور املــــادة 
ولـــيس بـــه مـــرض يـــخاف ازديـــاده، كـــما لـــو مـــالـــت املـــادة إلـــى األمـــعاء وكـــان بـــها 
ســـحج، فـــإنـــا ال نســـتفرغـــها مـــن تـــلك الـــجهة وإن كـــان عـــضو املخـــرج أخـــس، إذ 

نخاف من ذلك زيادة السحج.  

ورابــــــعها: أن يــــــكون مخــــــرج تــــــلك املــــــادة مــــــنه مخــــــرجًـــــــــا طــــــبيعيًا، أي مــــــن شــــــأن 
الطبيعة الدفع إلى هناك كإدرار البول إلدرار مادة الحصى ال اإلسهال. 

وخـامـسها: أن يـكون ذلـك الـعضو مـحاذيًـا لـلعضو املـأووف، كـما نسـتفرغ مـادة 
أمــــراض الــــكبد بــــالــــترعــــيف مــــن املنخــــر األيــــمن، وأمــــراض الــــطحال مــــن املنخــــر 

األيسر. 	

قـال أبـقراط: إنـما يـنبغي أن تسـتعمل الـدواء أو التحـريـك بـعد 
أن يـــنضج املـــرض، فـــأمـــا مـــا دام املـــرض نـــيًا وفـــي أول املـــرض فـــال 
يــنبغي أن تســتعمل ذلــك إال أن يــكون املــرض مــهياجًــــا، ولــيس يــكاد 

في أكثر األمر ان يكون املرض مهياًجا. 

 الشــرح: الـــنضج هـــو إحـــالـــة الحـــرارة لـــلجسم ذي الـــرطـــوبـــة إلـــى الـــهيئة 
املــطلوبــة، وأنــواعــه أربــعة: أحــدهــا: نــضج الــثمرة، وهــو أن يــصير بــحيث يــصلح	
[59a] ألن تـــولـــد املـــثل، وذلـــك هـــو املـــطلوب مـــنها عـــند الـــطبيعة. وثـــانـــيها: نـــضج 
الــغذاء، وهــو أن يــصلح ألن يــصير جــزء عــضو ويــسمى ذلــك هــضًما. وثــالــثها: 
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نـــــــضج الـــــــطعام، وهـــــــو أن يـــــــصير بـــــــحيث يـــــــصلح ألن يـــــــؤكـــــــل. ورابـــــــعها: نـــــــضج 
الـفضالت، وهـو أن يـصير بـحيث تـصلح ألن تُـدفـع، فـإنَّ املـقصود مـن الـفضالت 
الـدفـع وإنـما يسهـل دفـع املـواد إذا اعـتدل قـوامـها، فـإن كـان غـليظًا لُــطِّف، وإن 
كـان لـطيفًا غُــلِّظ، وإن كـان لـزجًــــا قُــطِّع؛ ألنَّ كـل واحـد مـن هـذه تـمنع االنـدفـاع. 
ـا الـلطافـة فـألنَّ الـلطيف يتشـربـه خـمل الـعضو  ـا الـغلظ والـلزوجـة فـظاهـر، وأمّـَ أمّـَ

وال يسهل احتواؤه عليه عند الدفع.  

 وإذا أطـلق لـفظ الـدواء أريـد بـه الـدواء املسـتفرغ. وأمّـَـا التحـريـك فـيريـد بـه 
ـــا لـــفظة  مـــا قـــلناه مـــن نـــقل املـــواد بـــالجـــذب إلـــى الـــخالف الـــبعيد أو الـــقريـــب. وأمّـَ
املـهياج فـقد اسـتعارهـا لـلكيموسـات مـن هـيجان الـحيوانـات، وذلـك ألن الـحيوان 
الـهائـج ال يـمكن قـراره ألجـل حـركـة مـنيّه وفـرط غُــلمته. كـذلـك األخـالط إذا كـانـت 
 [59a] متحــــركــــة ســــائــــلة مــــن عــــضو إلــــى آخــــر لــــم يــــمكن صــــاحــــبها الــــقرار، بــــل
يـعرض لـه قـلق وكـرب، وال كـذلـك إذا كـانـت األخـالط سـاكـنة وهـو األكـثر ويـل عـليه 

االستقراء.  

 واملـرض إن كـان مـزمـنًا فـالـفضالء مـن األطـباء ال يـجوزون االسـتفراغ وال 
التحــريــك إال بــعد الــنضج، فــغنَّ اســتعمالــه قــبل الــنضج فــي أكــثر األمــر يحــرك 
املـادة وال يسـتفرغـها بـل ربـما زاد حجـمها بـالحـركـة املـوجـبة للخـلخلة وبـاسـتحالـة 
غـيرهـا إلـيها، بـل وربـما خـلط ذلـك الـرديء بـالـصالـح وكـانـت الـغلبة لـلرديء فـأحـال 
الـصالـح إلـيه، ثـم بـعد الـنضج يسـتعملون املـفتحات لـيكون جـريـان املـادة أسهـل. 
وأمـــــا إذا كـــــان املـــــرض حـــــاًدا فـــــإن لـــــم يـــــكن مـــــهياجًــــــــا فـــــإنـــــهم يـــــرون أن انـــــتظار 
الــنضج فــيه أولــى وأصــوب وخــصوصًــــــــــا إذا كــانــت املــادة فــي تــجاويــف املــفاصــل 
أو مـــــــداخـــــــلة األعـــــــضاء أو بـــــــعيدة جـــــــًدا كـــــــما إذا كـــــــانـــــــت عـــــــقيب تخـــــــم تـــــــقدمـــــــت 
وخـصوصًـــــــــا إذا كـانـت غـليظة. وامـا إذا كـان املـرض الـحاد مـهياجًـــا، فـإن املـبادرة 
إلـى االسـتفراغ قـبل الـنضج أولـى؛ وذلـك ألن الـضرر املـتوقـع مـن حـركـتها أعـظم 
كــــــثيرًا مــــــن [59b] ضــــــرر اســــــتفراغــــــها غــــــير نــــــضيجة، وخــــــصوصًــــــــــــــا إذا كــــــانــــــت 
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األخــــــالط كــــــثيرة، وخــــــصوصًــــــــــــــا إذا كــــــانــــــت رقــــــيقة، وخــــــصوصًــــــــــــــا إذا كــــــانــــــت فــــــي 
تجاويف العروق، فيكون جذب األدوية لها أسهل. 

  وقـــــد قـــــال بـــــعضهم: إنَّ االســـــتفراغ قـــــبل الـــــنضج فـــــي جـــــميع األمـــــراض 
الــحادة أولــى. واحــتج عــلى ذلــك بــوجهــني: أحــدهــما: التجــربــة. قــال: فــإنــا رأيــنا 
ى، ثــم اســتفرغــناهــم  خــلًقا مــن املحــمومــني فــصدنــاهــم فــي أول يــوم حــدوث الحُـــــمَّ
فـي ذلـك الـيوم بـالـنقوعـات املـعروفـة، وبـرَّدنـا مشـروبـهم وغـذاءهـم، فـبرئـوا فـي ذلـك 
الـــيوم ولـــم نـــحتج أن تـــطول عـــليهم مـــدة ســـوء املـــزاج ولـــم نُـــضعف قـــواهـــم بـــتقليل 
األغــذيــة. والــوجــه الــثانــي: الــقياس. وهــو أنَّ املــانــع مــن االســتفراغ قــبل الــنضج 
هـــو عســـر الخـــروج بســـبب غـــلظ الـــقوام، واملـــرض الـــحاد مـــادتـــه رقـــيقة فـــال مـــانـــع 
مـنه، كـيف والـنضج هـو تـرقـيق الـقوام وقـوام مـادة املـرض الـحاد رقـيًقا فـال وجـه 
لـــــتأخـــــير االســـــتفراغ. وقـــــد فـــــرَّع عـــــلى هـــــذا األصـــــل الـــــفاســـــد بـــــطالن جـــــميع مـــــا 
ذكـــرنـــاه [60a] فـــي قـــانـــون أغـــذيـــة املـــرضـــى بحســـب مـــرتـــبة مـــرضـــهم ألنـــه إنـــما 
أوجـبنا تـقليل الـغذاء ومـنعه لـغرض إقـبال الـطبيعة عـلى املـادة لـتنضجها، وإذ ال 
ــا  يــجب الــنضج فــال حــاجــة إلــى ذلــك الــتقليل. واعــلم أن كــال الــوجهــني فــاســد، أمّـَ
األول فـــــهو أن التجـــــربـــــة إنـــــما تـــــفيد عـــــلًما إذا تـــــكرر حـــــكمها تـــــكرارًا تـــــذعـــــن لـــــه 
الــنفس، وذلــك إنــما يــكون فــي أشــخاص كــثيرة جــًدا وفــي بــالد كــثيرة، ولــعل مــا 
شـاهـد هـذا الـقائـل أعـداًدا قـليلة جـًدا، ولـو فـرضـنا أنـه كـان فـي أعـداد كـثيرة إال 
ــــا أنــــه أفــــضل فــــال يــــدل عــــليه فــــعل أولــــئك الــــقوم  أنَّ ذلــــك يــــدل عــــلى الــــجواز، وأمّـَ
الــذيــن شــاهــدهــم لــو انــتظروا الــنضج كــان عــالجــهم أفــضل ورجــوع قــوتــهم إلــيهم 
أقـرب، والـظاهـر أنَّ بـدنـهم ال يـنقى بـذلـك ولـو سـكنت صـورة املـادة، ألنَّ الـظاهـر 
أنَّ مــا كــان مــن املــادة غــليظًا يتخــلف، ولــعل مــن عــولــج بــذلــك يــعاوده املــرض عــن 
قـرب. وأمـا الـوجـه الـثانـي فـإن املـانـع لـيس هـو الـغلظ فـقط، بـل ورقّـَة املـادة مـانـعة 
أيـــًضا، ويـــدل عـــلى ذلـــك األمـــر الـــطبيعي، فـــإن الـــبول فـــي أول املـــرض الـــحاد ال 
يـكون لـه ثـفل ولـو كـان املـانـع الـغلظ فـقط [60b] وجـب أن يـكون لـه ثـفل فـي أول 
آن حـــدوث املـــرض ألن الـــطبيعة ال تـــشك فـــي أنـــها مـــتضررة بـــمادة املـــرض، فـــلو 
أمـكن دفـعها فـي أول آن حـدوث املـرض لـفعلت ذلـك، فـتأخـيرهـا عـن الـدفـع دلـيل 
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عجـزهـا عـن ذلـك، فعجـز األدويـة أولـيّ ولـيس لـه أن يـقول أن سـبب عجـزهـا أوالً 
لـيس هـو رقّـَة املـادة، بـل انـقهار الـطبيعة ؛ فـإن ذلـك لـو كـان حـًقا لـوجـب أن يـدوم 
ذلـك االنـقهار بـل ويـقوى كـل وقـت ألن السـبب كـلما دام كـان تـأثـيره أقـوى، وذلـك 
يـقتضي أن ال يـمكن دفـع املـرض الـبتة وهـو مـحال أيـًضا لـو لـم تـكن رقـة الـقوام 
ا  ا تخـــلَّف فـــي ذات الـــجنب يـــومـــني، ثـــالثـــة؛ وكـــذلـــك لــــمَّ 38مـــانـــعة مـــن الـــدفـــع لــــمَّ

تخـــلف الـــنقاء بـــالـــنفث فـــي الـــنزل الـــرقـــيقة املـــادة عـــن الـــيوم األول، ولـــيس كـــذلـــك. 
واعــــلم أن االســــتفراغ الــــذي األولــــى فــــيه تــــأخــــير الــــنضج هــــو الــــذي يُــــقصد بــــه 
اســتئصال املــادة، وأمــا الــذي يُــقصد بــه الــتنقيص فــيجوز، بــل يــحسن فــي أول 

 [61a] .يوم

قــال أبــقراط: لــيس يــنبغي أن تســتدل	عــلى املــقدار الــذي يــجب 
أن يســــــتفرغ مــــــن الــــــبدن مــــــن كــــــثرتــــــه، لــــــكنه يــــــنبغي أن يســــــتغنم 
االســـــتفراغ مـــــا دام الـــــشيء الـــــذي يـــــنبغي أن يســـــتفرغ هـــــو الـــــذي 
يسـتفرغ واملـريـض مـحتماًل لـه بـسهولـة وخـفة، وحـيث يـنبغي فـليكن 
االسـتفراغ حـتى يـعرض الـغشي؛ وإنـما يـنبغي أن تـفعل ذلـك مـتى 

كان املريض محتماًل له. 

الشــرح: هــــذا الــــفصل هــــو الــــغرض الــــرابــــع، وهــــو أن يخــــرج مــــقدار مــــا 
يـجب إخـراجـه مـن الخـلط املسـتفرغ، وهـذا ال يـدل عـليه مـقدار مـا قـد خـرج فـقد 
يـــكون االمـــتالء أكـــثر مـــن ذلـــك، وقـــد يـــكون االمـــتالء قـــلياًل فـــال يـــدل قـــلة الـــخارج 
عـلى عـدم الـنقاء؛ والـذي يـدل عـلى ذلـك وجـوه، أحـدهـا: انـتقال الـخارج فـي نـوعـه 
إلــــــى نــــــوع آخــــــر لــــــم يــــــقصد اســــــتفراغ، فــــــإن هــــــذا يــــــدل عــــــلى الــــــنقاء، وذلــــــك أن 
املسـتفرغ لـلصفراء إذا انـتهى إلـى الـبلغم، فـقد بـالـغ ألن الـدواء املسهـل يجـذب 
أواًل مـــا يـــختص بـــه، ثـــم الـــذي يـــليه فـــي الـــكثرة [61b]	والـــرقـــة. وأمـــا إذا انـــتهى 
إلــــى الــــسوداء فــــقد أفــــرط جــــًدا، فــــكيف لــــو انــــتهى إلــــى الــــدم، وقــــد أشــــار إلــــى 

.	تخلف ]	corr.:	38.تختلف
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39هـذا الـوجـه بـقولـه: "لـكنه يـنبغي أن تسـتغنم االسـتفراغ مـا دام الـشيء الـذي 

ينبغي أن يستفرغ هو الذي يستفرغ". 

والـــوجـــه الـــثانـــي: هـــو دوام احـــتمال االســـتفراغ وســـهولـــة قـــبولـــه لـــه، وذلـــك 
إلخـــراج مـــا يـــجب ان يخـــرج مـــما يســـتريـــح الـــبدن بخـــروجـــه ال مـــحالـــة. وأمـــا إذا 
انـــــتهى إلـــــى إخـــــراج الـــــصالـــــح املـــــنتفع بـــــه، فـــــإن الـــــبدن يـــــصعب عـــــليه ذلـــــك ألن 
الـطبيعة تـشح بـالـنافـع فـال تـدفـعه إال لقهـر قـوي جـًدا. وقـد أشـار إلـى هـذا الـوجـه 

بقوله: "والبدن محتمل له بسهولة وخفة". 

قــــولــــه: "وحــــيث يــــنبغي فــــليكن االســــتفراغ حــــتى يــــعرض الــــغشي" يــــريــــد 
الــــغشي الــــحادث عــــن كــــثرة االســــتفراغ، أمــــا الــــحادث عــــن فــــزع املــــريــــض مــــن 
الــفصد مــثاًل، أو ملــن يــنصب إلــى مــعدتــه صــفراء تــوجــب الــغشي بــأدنــى ســبب، 
فـــــــال يـــــــدل عـــــــلى مـــــــبالـــــــغة فـــــــي االســـــــتفراغ. واعـــــــلم أن الـــــــغشي الـــــــذي يـــــــعتري 
املــفصوديــن مــن كــثرة [62a]	االســتفراغ كــثيرًا مــا يــبرد املــزاج فــتُطفأ الحــمى، 
وهـــو فـــي األكـــثر يـــلزمـــه عـــرق ومـــحي طـــبيعة لـــضعف املـــاســـكة، فـــينفع ذلـــك فـــي 

إقالع الحمى. 

قـــولـــه: "وإنـــما يـــنبغي أن تـــفعل ذلـــك مـــتى كـــان املـــريـــض مـــحتماًل لـــه" ال 
يــصح عــود الــضمير فــي "لــه" إلــى االســتفراغ ألن الــفرض أن االســتفراغ مــما 
يـــنبغي أن يُســـتفرغ، وحـــيث يـــكون كـــذلـــك فـــإن املـــريـــض يـــكون مـــحتماًل لـــه، بـــل 
يـجب أن يـعود إلـى الـغشي، كـأنـه قـال: "وحـيث يـنبغي فـليكن االسـتفراغ حـتى 
يــــــعرض الــــــغشي وإنــــــما يــــــنبغي أن تــــــفعل ذلــــــك مــــــتى كــــــان املــــــريــــــض مــــــحتمالً 
لـــلغشي" فـــإن مـــن الـــناس مـــن ال يـــحتمل الـــغشي الـــبتة ويعســـر عـــود قـــوتـــه إلـــيه 

بعده. 

.	هذا ]	corr.:	39.هذه
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والـــوجـــه الـــثالـــث: أن يـــكثر الـــعطش والـــنعاس، فـــإن ذلـــك بـــعد اإلســـهال أو 
القئ يــــدل عــــلى الــــنقاء، وســــنذكــــر هــــذا فــــيما بــــعد ونســــتقصي الــــكالم فــــيه فــــي 

شرح ذلك. 

قــال أبــقراط: قــد تــحتاج فــي األمــراض الــحادة فــي الــندرة إلــى 
أن تســتعمل الــدواء املسهــل فــي أولــها، وإنــما يــنبغي أن تــفعل ذلــك 

[62b]	بعد أن تتقدم فتدبر األمر على ما ينبغي. 

الشــرح: اتـــفق الشـــراح عـــلى أن املـــراد بهـــذا الـــفصل هـــو مـــا كـــان ذكـــره 
فـي فـصل "إال أن يـكون املـرض مـهياجًــــا، ولـيس يـكاد فـي أكـثر األمـر أن يـكون 
املـرض مـهياجًــــا" قـالـوا وإنـما زاد هـاهـنا: "وإنـما يـنبغي أن تـفعل ذلـك بـعد أن 
تــتقدم فــتدبــر األمــر عــلى مــا يــنبغي " أي مــن تــفتيح املــجاري وتــليني الــطبيعة، 
وبــالجــملة تــسهيل إخــراج املــادة، وهــذا الــكالم فــي غــايــة الــفساد وذلــك ألنــه كــان 
يـمكنه أن يـذكـر هـذه الـزيـادة فـي آخـر ذلـك الـفصل، بـل الـحق أن هـذا أعـم مـن 

ذلك، وذلك ألنه قد يحتاج إلى االستفراغ في أول املرض الحاد لوجوه:  

أحدها: أن يكون مهياًجا.  

وثـانـيها: أن تـكون املـادة كـثيرة فـنخاف اسـتيالئـها عـلى الـطبيعة فـي مـدة 
اإلنضاج فيكون ضرر ذلك أعظم من ضرر استفراغها غير نضيجة.  

وثـالـثها: أن تـكون الـقوة ضـعيفة جـًدا فـال يـفي بـالـصبر عـلى املـرض إلـى 
[63a] وقت النضج. 

 ورابــــــعها: أن تــــــكون املــــــادة رديــــــئة جــــــًدا فــــــنخاف إفــــــسادهــــــا لــــــلمزاج أو 
لــبعض األعــضاء لــو بــقيت إلــى وقــت الــنضج، كــالخــرَّاج الــفاســد املــادة فــإنــا قــد 

نفجره قبل النضج خوفًا من إماتته للعضو. 
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 وخـــــامـــــسها: أن تـــــكون املـــــادة دائـــــمة االنـــــصباب إلـــــى الـــــعضو املـــــأووف 
فــــنخاف عــــظم الــــضرر بــــه، فنســــتفرغــــه قــــبل الــــنضج، كــــما نفجــــر الخــــرَّاج قــــبل 

النضج إذا كانت املادة مستمرة االنصباب إلى العضو الوارم.  

وســــادســــها: أن يــــكون ذلــــك لــــغرض الــــتنقيص مــــن املــــادة لــــقبول الــــطبيعة 
على الباقي ال الستئصالها بالكلية. 

 وفـي هـذه األحـوال كـلها ال يـجوز االسـتفراغ إلـى أن يـبلغ الـغشي، وإن 
كـان مـن الـنوع الـذي يـنبغي وكـان الـبدن مـحتماًل لـه بـسهولـة ألن الـغشي يـلزمـه 

ضعف القوة فنكون قد ناقضنا موجب االستفراغ قبل النضج. 

قــولــه: "وإنــما يــنبغي أن تــفعل ذلــك بــعد أن تــتقدم فــتدبــر األمــر عــلى مــا 
يــنبغي" مــعناه أنــه إنــما يــجوز [63b]	 ذلــك بــعد الــتوقــي واالحــتياط فــي تــفتيح 
الـــطرق واالحـــتراز مـــن مـــقارنـــة مـــانـــع أو مـــؤٍذ، ألن هـــذا االســـتفراغ عـــلى خـــالف 
الـواجـب فـوجـب أن يـكون بـتوٍق وحـذر، وال شـك أن مـا يـؤمـر فـيه بـالـتوقـي والحـذر 
اليــــــجوز أن يــــــبلغ فــــــيه إلــــــى الــــــغشي، وهــــــذا وجــــــه ذكــــــر هــــــذا الــــــفصل فــــــي هــــــذا 
ا بـــنيَّ أنـــه حـــيث يـــنبغي فـــليكن االســـتفراغ إلـــى أن يـــحصل  ؛ ألنـــه لــــمَّ 40املـــوضـــع

الــغشي، اســتثنى هــذه الــصورة، فــيفهم مــن فــحوى كــالمــه أنــه اليــجوز أن يــبلغ 
فيها االستفراغ إلى أن يحصل الغشي.  

قــــال أبــــقراط: إن اســــتفرغ الــــبدن مــــن الــــنوع الــــذي يــــنبغي أن 
يـنقى مـنه، نـفع ذلـك واحـتُمل بـسهولـة، وإن كـان األمـر عـلى ضـد ذلـك 

كان عسرًا. 

الشــرح: هـــذا هـــو الـــغرض الـــخامـــس مـــن األغـــراض املـــقصودة فـــي كـــل 
اســتفراغ، وهــي هــذه: إخــراج املــادة مــن حــيث هــي إلــيها أمــيل، وكــون ذلــك مــن 
عــــضو يــــصلح الســــتفراغــــها، وأن يــــكون ذلــــك بــــعد اإلنــــضاج، وأن [64a] يــــكون 

.	املوضع ]	corr.:	40.املواضع
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بـالـقدر الـواجـب، وأن يـكون مـن الـنوع الـذي يـنبغي أن يـنقى مـنه الـبدن فـإنـه إن 
اســتفرغ الــبدن مــن الــنوع الــذي يــنبغي أن يــنقى مــنه نــفع ذلــك إلخــراج املــؤذي 
واحــتمل بــسهولــة لــعدم ضــر الــطبيعة بــه، وإن لــم يــكن كــذلــك كــان عــلى الــضد؛ 
فـعلم مـن هـذا أن هـذا الـفصل لـيس بـمكرر ووجـه ذكـره هـاهـنا، وأنَّ مـا قـيل مـن 

أنه تذكار ملا مضى أو إعادة له ألجل شرفه، قول ال معنى له. 

تمت املقالة األولى بعون اهلل تعالى وحسن توفيقه.	

املقالة الثانية 
 قـــال أبـــقراط: إذا كـــان الـــنوم فـــي مـــرٍض مـــن األمـــراض يُحـــدث 
وجــًعا، فــذلــك مــن عــالمــات املــوت. وإذا كــان الــنوم يــنفع، فــليس ذلــك 

من عالمات املوت. 

الشـرح: إنـما افـتتح هـذه املـقالـة بـالـكالم فـي الـنوم والـيقظة، ألن املـقصود مـن 
الـطب هـو حـفظ الـصحة وإزالـة املـرض، وذلـك ال يـكون إال بـاألسـباب. وأهـم مـا 
يــــتكلم فــــيه مــــن األســــباب هــــي الــــضروريــــة، وأهــــم مــــا يــــتكلم فــــيه الــــطبيب مــــنها 
[64b] هــو مــا يُــتناول، واالســتفراغ، واالحــتباس، والــنوم والــيقظة؛ ألن األهــويــة 
يـقّل كـالم الـطبيب فـيها جـًدا، ألنَّ غـالـب الـبلدان املـسكونـة هـواهـا صـالـح والـتي 
هــي مــنها هــواهــا رديء فــالــناس قَـــلَّما يــنتقلون مــن بــالدهــم ألجــل الــهواء. وأمــا 
الحـــــــركـــــــة والـــــــسكون الـــــــبدنـــــــيان والـــــــنفسيان فـــــــكأنـــــــهما مـــــــن األشـــــــياء املـــــــوافـــــــقة 
بـــاالضـــطرار ويـــقل كـــالم األطـــباء فـــي تـــقديـــرهـــا، وخـــصوصًـــــــــــا الـــنفسانـــية. ثـــم قـــد 
مـضى فـي املـقالـة األولـى الـكالم فـي األغـذيـة وهـو أعـظم مـا يـتكلم فـيه األطـباء 
مــــما يُــــتناول وفــــي االســــتفراغ، فــــوجــــب أن يــــتكلم فــــي الــــنوم والــــيقظة، والــــكالم 
فــيهما أنــهما: كــيف يُســتعمالن؟ وبــأي مــقدار؟ مــما يــقل كــالم األطــباء فــيه ألن 
41الــطبع يــدعــو إلــى املــحتاج إلــيه مــن ذلــك فــي غــالــب األوقــات، فــتكلم فــي ذلــك 

41. يدعوا :.corr	[  .يدعو
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42مـــن جـــهة مـــا يُســـتدل بـــهما، أي مـــن جـــهة كـــونـــها عـــالمـــة. واســـتلزم ذلـــك بـــيان 

كونهما سببًا. 

 واعـلم أن الـنوم فـي املـرض مـنه مـا هـو نـافـع، كـالـنوم عـند انحـطاط املـرض، أو 
وقـــت الـــراحـــة وخـــصوصًـــــــــــا [65a] إذا اتـــفق ذلـــك لـــيالً؛ وذلـــك ألن الـــنوم تـــغور فـــيه 
األرواح إلــــى داخــــل الــــبدن، وتــــجتمع فــــتقوى الــــُقوى ويــــتدارك بــــذلــــك مــــا أوجــــبه 
عف. ومـنه مـا هـو ضـار كـالـنوم فـي انـتهاء الـنوبـة، ووجـه ضـرره  املـرض مـن الـضَّ
ل الـنوبـة بـمنع التحـلُّل واحـتقان الـرُّطـوبـات؛ وإن كـان فـي  أنـه يُـغلِّظ املـادة ويُـطوِّ
األحــشاء ورم زاد فــيه، لتحــريــك املــواد إلــى جهــته. وأضــر مــن ذلــك، الــنوم وقــت 
تـزيّـُد الـنَّْوبـة؛ وأضـر مـنه الـنوم فـي ابـتدائـها، فـإنـه يُـبلِّد حـركـة املـادة جـًدا. وكـذلـك 
نـــوم الـــنهار رديء، ألنـــه يـــمنع مـــا كـــان يَتحـــلَّل بـــالـــيقظة. فـــإذا كـــان الـــنوم مـــطلًقا 
يَــــضر، فــــذلــــك مــــن عــــالمــــات املــــوت. أمــــا الــــذي فــــي ابــــتداء الــــنوائــــب، فــــإذا كــــان 
ـــد  الــــضرر أكــــثر مــــن الــــضرر املــــتوقــــع عــــنه فــــي الــــعادة؛ وكــــذلــــك الــــذي فــــي الــــتَزَيّـُ
واالنـــتهاء والـــنهار. وأمـــا إذا كـــان ذلـــك الـــضرر مـــساويًـــا لـــلضرر املـــتوقـــع مـــنه أو 
أقـــل مـــنه، فـــال يـــدل عـــلى املـــوت. وأمـــا الـــذي فـــي االنحـــطاط أو فـــي الـــراحـــة فـــإن 

يوجد عنه ولو ضرر يسير. 

 وإنـما كـان ذلـك مـن عـالمـات املـوت ألن الـنوم 	[65b]تـغور فـيه األرواح والـقوى 
إلـى داخـل، فـالبـد ضـرورة أن يـصحبها شـيء مـن رطـوبـات الـبدن، فـيصحبها – 
ال مــــــحالــــــة – مــــــن رطــــــوبــــــات املــــــرض ولــــــو الــــــيسير؛ إال أن الــــــُغؤور مــــــن الــــــقوى 
واألرواح يـكون أكـثر ال مـحالـة، ألن مـا غـار مـن الـرطـوبـات املـَـرضـيَّة إنـما يـكون 
تــابــًعا لِــُغؤور الــرطــوبــات الــغريــزيــة الــتابــعة لــُغؤور األرواح والــقوى، ألن ذلــك هــو 
املــقصود مــن الــنوم. والشــك أن الــدافــع لــلمرض واملـُــقاوِم لــه هــو الــقوى، فــوجــب 
أن يـــكون مـــطلق الـــنوم يـــنفع ألنـــه يـــكون قـــد اجـــتمع مـــن الـــقوى شـــيء كـــثير مـــع 
شـــيء يـــسير مـــن مـــادة املـــرض، فـــيكون اســـتيالؤهـــا – ال مـــحالـــة – أعـــظم كـــثيرًا 
مـــن وقـــت آخـــر. ولهـــذا مـــا يـــكون املـــرضـــى فـــي أوائـــل الـــنهار أحـــسن حـــاالً، ألنـــه 

.	كونهما ]	corr.:	42.كونها
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يـــكون قـــد تـــقدم لـــهم الـــنوم األطـــول. وأمـــا الـــضرر الـــحاصـــل مـــن الـــنوم فـــي أول 
الـــنوائـــب أو فـــي الـــنهار وغـــير ذلـــك، فـــإنـــه ال لـــكونـــه نـــومًـــا، بـــل ملـــا يـــلزمـــه مـــن أمـــرٍ 
آخـر. وإذا ثـبت أن مـوجـب الـنوم الـنفع، فـإذا حـصل مـنه ضـرر، دل ذلـك الـضرر 
عـــــلى انـــــقهار الـــــقوى [66a] تـــــحت ذلـــــك الـــــيسير مـــــن مـــــادة املـــــرض. وإذا كـــــان 
الــيسير مــن مــادة املــرض مســتولــيًا عــلى الــطبيعة حــني اجــتماعــها وقــوتــها، فــإذا 
الـتقيا وقـت البُحـران وجـب أن تـكون مـادة املـرض بـأجـمعها قـاهـرة -ال مـحالـة- 

للطبيعة قهرًا تاًما، وذلك يلزمه املوت. 

 ويـريـد بـقولـه: وجـًعا: ضـررًا. ولـذلـك جـعل فـي مـقابـلته الـنفع، فـقال: وإذا 
كـان الـنوم يـنفع. وإذا عـرفـت هـذا فـأقـول: إنـه إن كـان الـضرر الـحاصـل بـالـنوم 
فـي الـوقـت الـذي يـكون فـيه أنـفع كـوقـت انحـطاط الـنوبـة، فـالشـك أن داللـته عـلى 

املوت أقوى. 

قـولـه: وإذا كـان الـنوم يـنفع، فـليس ذلـك مـن عـالمـات املـوت. ألن الـنوم ثـبت أنـه 
نـــافـــع، فـــنفعه ال يـــدل عـــلى املـــوت. وأمـــا داللـــته عـــلى الـــصالح أو الـــصحة فـــإنـــما 
يــكون إذا كــان الــنفع أكــثر مــن املــتوقــع مــنه فــي الــعادة، مــع اشــتراك الــكل فــي 

أنه ال يدل على املوت. 

َن النَّوُم اختالَط الذِّْهِن، فتلك عالمٌة صالحٌة.  قال أبقراط: إذا َسكَّ

الشـرح: [66b] أمــا تــعلُّق هــذا الــفصل بــالــذي قــبله فــظاهــر، بــل لــو جــمع الــكل 
لــــيكون فــــصالً واحــــًدا لــــجاز. ومــــا كــــان مــــن اخــــتالط الــــذِّهــــن عــــن ورمٍ، إمــــا فــــي 
الـدِّمـاغ وهـو السـرسـام، أو فـي الـصدر وهـو الـبرسـام فـظاهـٌر؛ ألن الـنوم ال يـفي 
بــــتسكينه بــــالــــكلية بــــل ربــــما إلــــى حــــني. وكــــذلــــك مــــا كــــان مــــن احــــتراق األخــــالط، 
كــــــاملــــــانــــــيا، والــــــُقطْرُب، وداء الــــــكلب. وأمــــــا مــــــا كــــــان عــــــن يــــــبس يــــــسير أو بــــــخار 
يَّات، فــإن الــنوم قــد يــفي بــتسكينه بــالــُكلِّـيَّة، بــترطــيب  صــفراوي، كــما فــي الحــمِّ
املــزاج وكســر حِـــــدَّة األبخــرة الــتي أحَـــــدَّهــا فــرط الــيقظة أو فــرط االشــتغال. وأمــا 
أنَّ ذلـــك عـــالمـــة صـــالـــحة، فـــظاهـــر. وفـــي مـــعنى ســـكون اخـــتالط الـــذهـــن ســـكون 

	- �  -68



!  69

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

الـوجـع ونـضج املـادة وتحـليل الـورم، فـإنَّ ذلـك كـلَّه عـالمـة صـالـحة. وإنـما اقـتصر 
أبـقراط عـلى تـسكني اخـتالط الـعقل، ألن ذلـك أمـر ظـاهـر، وألنـه يـحصل بـتعديـل 
املــزاج فــقط، فــما يــتوقــف عــلى نــضج وتحــليل مــع إصــالح املــزاج، فــكونــه عــالمــة 

صالحة أولى. 

قــال أبــقراط: [67a] الــنوم واألرق كــالهــما إذا جــاوز كــل واحــد مــنهما 
املقدار الَقْصد، فتلك عالمة رديئة. 

ــا تَــعلُّق هــذا بــما قــبله، فــألنــه فُــهم مــما تــقدم نــفْع الــنوم وأنــه بــطبعه  الشـرح: أمّـَ
نـافـع، فـأراد أن يـبني أنـه مـع نـفعه فـإن اإلفـراط مـنه مـؤٍذ، فـغيره بـطريـق األولـى. 
ــــبات إال أن  ونـقول: األرق يـقظة مـفرطـة، وكـان يـنبغي أن يـجعل فـي مـقابـلته السّـُ
الســبات لــيس نــومًـــا طــويــالً فــقط، بــل وثــقيالً أيــًضا، بــحيث يَْعسُـــــــر االنــتباه مــنه. 
ولـــيس يـــتوقـــف كـــون الـــنوم الـــطويـــل عـــالمـــة رديـــئة عـــلى كـــونـــه ثـــقيالً، وإنـــما كـــان 
43اإلفــراط مــنه عــالمــة رديــئة؛ ألن ذلــك يــدل عــلى ســوء املــزاج املــفرط. أمــا الــنوم 

فـعلى فـرْط بـرٍد ُمخَــدٍِّر لـلدمـاغ، أو فـرط رطـوبـة مُــرْخِـــية مـانـعة مـن نـفوذ الـروح، أو 
فــرط تَحــلُّل مــن الــروح وقِـــلَّته فــال يــفي بــاالنــبساط عــن املــبدأ. وأمــا األرق فــعلى 
دة إلـــــيه، أو اشـــــتعال الـــــروح  فـــــرط اشـــــتغال الـــــدمـــــاغ أو حِــــــــدَّة األبخـــــرة املـُـــــتصعِّ
ونـاريـتها لـفرط حـرارة أو يـبس، وال خـفاء أن ذلـك رديء بـما هـو عـالمـة وبـما هـو 
ســبب. فــإن الــنوم [67b] إذا أفــرط غــلَّظ جــوهــر الــروح وكــدَّره وغــلَّظ املــواد ومــنع 
التحــــلُّل، فــــغلَّظ املــــواد وأرخــــى الــــقوى الــــنفسانــــية كــــلها. واألرق يُــــجفِّف الــــدِّمــــاغ 

ويُضعف القوى بفرط التحليل. 

قـــال أبـــقراط: ال الشـــبع وال الـــجوع وال غـــيرهـــما مـــن جـــميع األشـــياء 
بمحموٍد إذا كان مجاوزًا للمقدار الطبيعي. 

.	منه ]	corr.:	43.منها
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الشــرح: أمـــا تـــعلُّق هـــذا الـــفصل بـــما قـــبله فـــظاهـــر، وذلـــك ألنـــه فـــي األول حـــكم 
بـأن اإلفـراط مـن الـشيء الـنافـع بـل الـضروري ،كـالـنوم والـيقظة، رديء. فـبنيَّ هـا 
هـنا ذلـك فـي الـطبيعي أيـًضا، فـإن اإلفـراط فـي الـشيء الـطبيعي ضـار أيـًضا. 
ونــــقول: الــــفرق بــــني الــــنافــــع، وبــــني الــــضروري، والــــطبيعي؛ أنَّ الــــنافــــع هــــو: كــــل 
يجــلب خــيرًا، ســواء أمــكن التخــلي عــنه أو ال يــمكن. وأمــا الــضروري فــهو:  44مــا

الــذي ال يــمكن التخــلي عــنه، ســواء كــان مــن أفــعال الــطبيعة الــخاصــة بــالــشيء 
الـذي هـو ضـروري لـه، أو ال يـكون. وأمـا الـطبيعي فـهو: املـنسوب إلـى الـطبيعة. 
فــــعلى هــــذا يــــكون الــــطبيعي أخــــص مــــن الــــضروري وهــــو أخــــص مــــن الــــنافــــع، 
[68a] إال أن الــعادة جــرت بــني األطــباء أنــهم ال يــسّمون الــطبيعي والــضروري 
بـــالـــنافـــع وإن كـــانـــا نـــافـــعني؛ وكـــذلـــك ال يـــسمى الـــطبيعي بـــالـــضروري وإن كـــان 

ضروريًا.  

ونــــقول: الــــظاهــــر أنــــه أراد هــــا هــــنا بــــالشــــبع، االمــــتناع مــــن الــــغذاء؛ وبــــالــــجوع، 
الــــشهوة لــــه. وظــــاهــــر أنــــه ال يــــريــــد بــــذلــــك مــــا كــــان مــــنهما صــــادقًــــا، فــــإن ذلــــك ال 
يـوصـف بـاإلفـراط، وإنـما كـان اإلفـراط مـن ذلـك رديـئًا. أمـا الـجوع فـلداللـته عـلى 
شـدة بـرودة املـعدة أو فـرط إحـراقـها أو انـصباب خـلٍط حـامـٍض لـذَّاعٍ إلـيها. وأمـا 
الشـبع فـلداللـته عـلى فـرط االمـتالء أو فـرط حـرارة املـعدة فـيكون اشـتياقـها إلـى 
املــــاء دون الــــغذاء، أو عــــلى بــــطالن حــــس فــــم املــــعدة أو ضــــعف الــــكبد أو مــــوت 
الــــقوة الــــشهوانــــية، والحــــًقا إن ذلــــك كــــله رديء. إال إن أبــــقراط لــــم يــــقل إن ذلــــك 
رديء، بــل قــال إنــه لــيس بمحــمود، وكــونــه لــيس بمحــمود ظــاهــر، وإنــما لــم يجــزم 
بــــرداءتــــه ألنــــه قــــد ال يــــكون رديــــئًا، كــــالشــــبع الــــذي يــــكون فــــي أوائــــل الحــــميات، 

والجوع الذي يكون للناقهني. 

قال أبقراط: اإلعياء [68b] الذي ال يُعرف له سبب، ينذر بمرض. 

.	كل ما ]	corr.:	44.كلما
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الشـرح: أمـا تـعلُّق هـذا الـفصل بـما قـبله، فـألنـه قـد تـكلم فـيما يـتعلق بـاألسـباب 
الـضروريـة فـيما هـو مـتعلق بـاألغـذيـة واالسـتفراغ والـنوم، وقـد بـيَّنَّا أن مـا يـتعلق 
بـــاألهـــويـــة فـــالـــحاجـــة إلـــيه قـــليلة، فـــنفى مـــا يـــتعلق بـــالحـــركـــة الـــبدنـــية والـــنفسانـــية. 
واإلعــياء مــوضــوع فــي األصــل ملــا يُــحس عــند الحــركــة املــفرطــة، ثــم كــان اإلعــياء 
أولـى مـن بـاقـي مـا يـتعلق بـالحـركـة ألنـه كـثيرًا مـا يحـدث عُــقيب الـنوم وخـصوصًـــــــــا 
الـغير تـام، فـوجـب أن يـصله بـالـكالم فـي الـنوم والـيقظة. وأمـا الـفصل الـذي هـو: 

 . ال الشبع وال الجوع. فهو كالتأكيد ملا قبله كما بيَّنَّا، فلهذا وقع دخيالً

ونـــــقول: اإلعـــــياء إمـــــا مـــــفرد، وإمـــــا مـــــركـــــب. واملـــــفرد أصـــــنافـــــه أربـــــعة: أحـــــدهـــــا: 
الــقروحــي: وهــو مــا يــحس مــنه فــي الجــلد كــمس الــقروح، وربــما أحــس كــنخس 
الــــشكوك، ويــــحس ذلــــك عــــند مــــس أعــــضائــــهم وعــــند الحــــركــــة، فــــإذا قــــوى صــــار 

ى.  قشعريرة، وإذا أفرط أوجب نافًضا [69a] وحـُمَّ

وثــانــيها: الــتمدُّدي: وهــو أن يــحس صــاحــبه كــأن بــدنــه قــد رض، ويــحس بحــرارة 
وتـــــمدُّد، ويـــــكره الحـــــركـــــة حـــــتى الـــــتمطي، ويـــــكون عـــــن مـــــواٍد صـــــالـــــحة الـــــجوهـــــر 

ق بينهما بالخفَّة والثِّقل.   محتبسة في العضل، وقد يكون لريح تَمدَّد، ويُفَرَّ

وثـالـثها: الـورمـي: وهـو مـا يـكون مـعه الـبدن كـاملـنتفخ حجـًما ولـونًـا، ويـحس مـعه 
بتمدُّد وكراهة للحركة. 

ورابــعها: يــقال لــه: الــَقَشِفي والــَقَصِفي. وهــو مــا يــحس صــاحــبه كــأنــه قــد أفــرط 
به الجفاف واليبس. 

ــــب فــــما يــــتركــــب عــــن هــــذه بــــعضها مــــع بــــعض. واإلعــــياء يحــــدث عــــلى  وأمــــا املــــركّـَ
وجهـني: أحـدهـما عـن الحـركـة وهـو أسـلم، ويـقال لـه: اإلعـياء الـريـاضـي. وثـانـيها 
، ويــــسمى اإلعــــياء الــــذي ال يُــــعرف لــــه ســــبب؛ ألن  45عــــن كــــثرة املــــواد وهــــو أردأ

السـبب املـعروف لـإلعـياء هـو الحـركـة، فـما لـيس عـن الحـركـة لـيس لـه سـبب ظـاهـر 

.	أردأ ]	corr.:	45.أردى
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عـند الجـمهور، وأمـا الـعلماء فسـببه عـندهـم مـعلوم. وأمـا أنـه يـنذر بـاملـرض، فـألن 
 [69b] الـفضول إذا تحـركـت بـنفسها دلَّ ذلـك عـلى كـثرتـها جـًدا، فـإذا لـم تُـصلح
ولــم تُســتفرغ فــفي غــالــب األمــر تُــوجــب مــرضًـــــــــــا. وأمــا اإلعــياء الــريــاضــي فــليس 

كذلك، ألن مادته إنما حركتها الرياضة فال يدل ذلك على كثرتها. 

قـال أبـقراط: مَـْن يـوجـعه شـيء مـن بـدنـه وال يـحس بـوجـعه فـي أكـثر 
حاالته، فعقله مختلط. 

الشــرح: أمـــا تـــعلق هـــذا بـــما قـــبله فـــلوجهـــني: أحـــدهـــما أن املـــتقدم كـــان مـــتعلًقا 
بــالحــركــة الــبدنــية وهــذا مــتعلق بــالحــركــة الــنفسية ألن اإلحــساس مــن االنــفعاالت 
الـنفسية، واالنـفعال حـركـة. وثـانـيهما أن األول كـان يـتبنيَّ بـه أنـه قـد يـحس شـيء 
ال وجــود لــه، ألن اإلعــياء إحــساس بــالــتعب وال وجــود لــه ألن الــتعب ال يــكون إال 
عـن الحـركـة، وال حـركـة فـال تـعب. وهـذا يـتبنيَّ مـنه أنـه قـد يـكون لـلشيء وجـود وال 
يُــــحّس، والــــوجــــع هــــو اإلحــــساس بــــاملـُــــنافــــي مــــن حــــيث هــــو مــــناٍف بــــْغتًَة. فــــقولــــنا 
بــاملــنافــي، تَخْـــرج الــلذة ألنــها إحــساس بــاملــالئــم مــن حــيث هــو مــالئــم. وقــولــنا مــن 
حــــيث هــــو مــــناف، ألنــــه قــــد يــــكون لــــلشيء املــــنافــــي أحــــوال [70a] ال يــــكون بــــها 
مـنافـيًا فـيُحس بـه مـن تـلك الـجهة فـيُلتذّ بـه كـما يُـتلذّ بـأكـل الـفواكـه الـضارة، ألنّـا 
ال نـــحس بـــها مـــن جـــهة مـــا هـــي ضـــارَّة بـــل مـــن جـــهة مـــا هـــي مـــالئـــمة، مـــثالً مـــن 
جـــهة مـــا هـــي حـــلوة مـــغذيـــة. وقـــولـــنا: بـــغتة. عـــلى ســـبيل الـــتفهيم، فـــإنـــه ال يُـــحس 
املــــنافــــي أو الــــنافــــع إال إذا وقــــع بــــغتة، وأمــــا إذا اســــتمر زمــــانًــــا طــــويــــالً فــــقد ال 
يُـحس، كـما ال يـحس صـاحـب حـّمى الـدق بحـرارتـها وهـي مـذيـبة ألعـضائـه. فـإن 

قيل إذا كان الوجع ما قلتموه لم يصح. 

قـــولـــه: مـــن يـــوجـــعه شـــيء مـــن بـــدنـــه وال يـــحس بـــوجـــعه. ألنـــه إذا لـــم يـــحس بـــه، ال 
يـــكون وجـــًعا. قـــلنا: مـــراده بـــقولـــه: مـــن يـــوجـــعه. أي مـــن يـــوجـــعه ذلـــك فـــي ظـــنِّنا، 
وذلـــك إذا شـــاهـــدنـــا فـــي عـــضٍو ســـببًا لـــلوجـــع، كجـــراحـــة أو ورم فـــنحن نـــظن أنـــه 
يــوجــعه ذلــك؛ فــإذا لــم يــوجــعه، فــإمــا أن يــكون ذلــك الشــتغال الــنفس عــنه بــما هــو 
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أعـظم، كـما إذا كـان بـه وجـع أعـظم مـن ذلـك؛ أو ألن ذلـك الـعضو عـديـم الـحس 
ق بـــني هـــذا وبـــني مـــا قـــبله بـــأن هـــذا قـــد  وال يـــحس؛ أو ألن الـــذهـــن مـــختلط، ويُـــفرَّ
يــوجــعه فــي بــعض األوقــات وهــو عــندمــا [70b] يــصحّ الــذهــن قــليالً، ولهــذا قــال: 
وال يــحس بــوجــعه فــي أكــثر حــاالتــه. وهــذا يُــفهم عــلى وجهــني: أحــدهــما أنــه فــي 
أكـــثر حـــاالتـــه ال يـــحس. وثـــانـــيهما أن ال يـــكون اإلحـــساس فـــي األكـــثر، وهـــذا ال 
يـــمنع أن يـــكون مـــساويًـــا لـــإلحـــساس. وكِــــالَ املـــعنيني صـــحيح. وأمـــا الـــذي يـــكون 
لــــبطالن حــــس الــــعضو فــــال يــــوجــــعه الــــبتة عــــلى كــــل حــــال. وأمــــا الــــذي الشــــتغال 

النفس بما هو أقوى، فلو قوى ذلك أوجع، ألن النفس تنصرف إليه. 

قـال أبـقراط: األبـدان الـتي تهـزل فـي زمـان طـويـل، فـينبغي أن تـكون 
ـل، واألبـدان الـتي ضـمرت فـي  إعـادتـها بـالـتغذيـة إلـى الـخصب بتمهّـُ

زمان قصير ففي زمان يسير. 

الشـرح: قــد بــيَّنَّا فــي الــفصل املــاضــي أن الــوجــع، بــل كــل إحــساس، ال يــكون 
إال بـــما يـــعرض دفـــعة، وأعـــني بـــالـــدفـــعة الـــزمـــان الـــقصير. وأمّــــا مـــا يـــكون قـــليالً 
قـليالً، فـإنـه ال يُـحس. وهـذا الـفصل كـأنـه دلـيل عـلى ذلـك، كـأنـه قـال: وكـذلـك فـإن 
األبــــدان الــــتي تهــــزل فــــي زمــــان قــــصير، تــــعود إلــــى الــــَخْصب [71a] فــــي زمــــن 
يـسير؛ ألن ذلـك لسـبب قـوي عـارض دفـعة، فـتكون الـطبيعة مـدركـة لـه ومـتضرِّرة 
بـــه، ويـــكون ذلـــك الهـــزال كـــالـــغريـــب عـــن املـــزاج الـــطبيعي، فـــتكون إزالـــته أسهـــل. 
وأمـا إذا كـان الهُـــزال فـي زمـن طـويـل كـان عـروضـه بـالـتدريـج، فـلم يـكن لـلطبيعة 
شـعور، ويـكون قـد اسـتقر زمـانًـا طـويـالً فـألـفته األعـضاء والـطبيعة، وصـار كـأنـه 
مـزاج أصـلي، ويـكون الـخصب كـالـغريـب. وال شـك أن ذلـك يـوجـب أن يـكون عَــْود 
الـخصب أعسـر وأبـطأ؛ وهـا هـنا سـبب آخـر، وهـو أن فـي الهـزال البـد وأن يـكون 
الــوارد أقــل مــن املتحــلِّل، وإذا دام ذلــك أوجــب -ال مــحالــة- ضــعفًا فــي الــقوى 
الــغريــزيــة الــتي فــي األعــضاء، وصــالبــة فــي جــواهــرهــا، فــتحتاج فــي الــَعْوِد إلــى 
الـخصب إلـى تـرطـيب األعـضاء ولـينها وتـقويـة الـقوى، وذلـك مُــحوج -ال مـحالـة- 

إلى زمان طويل؛ وال كذلك ما كان من الخصب في زمان قصير. 
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قـــال أبـــقراط: الـــنَّاقِــــه   مـــن املـــرض إذا كـــان [71b] يـــنال مـــن الـــغذاء 
ولـيس يـقوى بـه، فـذلـك يـدلُّ عـلى أنـه يحـمل عـلى بـدنـه مـنه أكـثر مـما 
يـحتمل. وإذا كـان كـذلـك، وهـو ال يـنال مـن الـغذاء، دلَّ عـلى أن بـدنـه 

يحتاج إلى استفراغ. 

الشــرح: أمـــا تـــعلق هـــذا بـــما قـــبله فـــلوجهـــني: أحـــدهـــما: أن الـــنَّاقِــــه   مـــن جـــملة 
الـــذيـــن هـــزلـــوا فـــي زمـــان طـــويـــل. وثـــانـــيهما: أنـــه عـــادتـــه أن يـــذكـــر بـــعد الـــشيء 
مــقابــله، فــفيما قــبله ذكــر مَــْن يــجب أن يُــزاد فــي بــدنــه، وفــي هــذا ذكــر مَــْن يــجب 

أن ينقص من بدنه. 

قــولــه: فــإن كــان ذلــك وهــو ال يــنال مــن الــغذاء. أي ال يــنال مــن الــغذاء أكــثر مــما 
يـحتمله بـدنـه. وحـاصـله أنـه إذا لـم يـقو بـالـغذاء فـهناك فـضلة، إمـا مـن الـغذاء أو 
مــن خــلط مــتقدم. وقــد اســتدرك أبــقراط عــلى وجــوب االســتفراغ حــينئٍذ بــوجهــني: 
أحـدهـما: أن الـبدن الـذي لـيس بـالـنقي كـلما غـذوتـه فـإنـما تـزيـده شـرًا. وثـانـيهما: 
أن الـــبقايـــا الـــتي تـــبقى مـــن األمـــراض مـــن بـــعد البحـــران مـــن شـــأنـــها أن تجـــلب 
عــودة مــن املــرض. ولــو جــعل هــذا الــفصل مــع هــذيــن الــفصلني عــلى هــذا الــنظام 

لجاز [72a] وحسن، لكن املنقول خالفه فيجب أن يُكتب على ما هو عليه. 

قـــال أبـــقراط: كـــل بـــدن تـــزيـــد تـــنقيته، فـــينبغي أن تـــجعل مـــا تـــريـــد 
إخراجه منه يجري فيه بسهولة. 

الشــرح: إن ذلـــك الـــنَّاقِــــه   ملـــا وجـــب اســـتفراغـــه مـــما بـــقي، ذلـــك شـــيء يـــسير، 
والـقوى ضـعيفة لـتَقدُّم املـرض، وجـب أن يسهـل خـروج مـا تـريـد إخـراجـه ليجـري 
بـسهولـة فـال يـحوج إلـى أدويـة قـويـة مـضعفة، وال يـكون ذلـك بـكدٍّ يـوجـب الـضعف 
أيــًضا؛ وذلــك لــتسهيٍل يــكون بــتفتيح املــجاري وتــعديــل قــوام تــلك الــفَْضلة وتــليني 
الــــطبيعة وغــــير ذلــــك. وقــــد جــــرت الــــعادة بــــتسمية االســــتفراغ ملــــثل هــــذه الــــبقايــــا 

تنقية. 
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قــال أبــقراط: الــبدن الــذي لــيس بــالــنقي، كــلما غــذوتــه فــإنــما تــزيــده 
شرًا. 

الشـرح: هـذا الـفصل هـو ذكـر الـعلة فـي أن الـنَّاقِــه   ال يـقوى، وهـو دلـيل عـلى 
وجـوب اسـتفراغـه، فـكان يـجب أن يـقرن بـذلـك الـفصل، إال أنـه ملـا ذكـر فـي ذلـك 
الـــفصل [72b] أنـــه يـــجب أن يســـتفرغ أراد أن يـــبني قـــبل الشـــروع فـــي الـــدلـــيل 
عــلى ذلــك أن ذلــك االســتفراغ يــكون تــنقية، لــيكون قــد حــقق الــدعــوى قــبل ذكــر 
الـدلـيل. وأمـا إشـارتـه بـأن يـجعل جـريـان ذلـك بـسهولـة فـهو كـالـجواب عـن إنـكار، 
كـأنـه قـدره أنـكر عـليه بـه وهـو اسـتفراغ الـنَّاقِــه. والـنَّاقِــه ال مـحالـة يـكون ضـعيفًا، 
واالســـــتفراغ يُـــــزيـــــد فـــــي الـــــضعف، فـــــيكون قـــــولـــــه: فـــــينبغي أن يـــــجعل مـــــا يـــــريـــــد 
إخـــراجـــه يجـــري فـــيه بـــسهولـــة: جـــوابًـــا عـــن ذلـــك، وهـــو أن ذلـــك ال يُـــوجـــب زيـــادة 
الـضعف ألنـه إنـما يـكون بـعد جَــــْعله يجـري بـسهولـة. وأمـا بـيان أّن هـذا هـو عـلة 
كـــون ذلـــك الـــنَّاقِــــه ال يـــقوى، وذلـــك ألن الـــغذاء كـــما بـــيَّنّاه يـــزيـــد فـــي املـــواد. فـــإذا 
كــــان فــــي الــــبدن مــــادة رديــــئة، فــــإن الــــغذاء يــــزيــــد فــــيها. والخــــلط الــــفاســــد يُــــحيل 
الــــوارد وإن كــــان صــــالــــًحا إلــــى طــــبيعته. وذلــــك شــــر، وهــــذا مــــعنى قــــولــــه: فــــإنــــما 
عف،  يــزيــده شــرًا. وإذا أراد ذلــك الخــلط الــرديء، كــان األولــى بــأن يُــوجــب الــضَّ
فـــضالً عـــن [73a]	أنـــه ال يُـــقوِّى. وأمـــا بـــيان داللـــته عـــلى وجـــوب اســـتفراغ ذلـــك 
الـنَّاقِــه فـظاهـر، وذلـك ألنّـَا نـحتاج إلـى الـتغذيـة ألجـل الـتقويـة. فـإذا كـانـت الـتغذيـة 
بســـبب هـــذا الخـــلط تـــزيـــد شـــرًا، وجـــب إخـــراجـــه، لـــيمكن اســـتعمال الـــغذاء عـــلى 

وجه يلزمه التقوية. 

ـــــراب، أسهـــل مـــن أن يُـــمأل مـــن  قـــال أبـــقراط: ألن يُـــمأل الـــبدن مـــن الشّـَ
الطعام. 

الشـــرح: إنــــــما أدخــــــل هــــــذا الــــــفصل قــــــبل ذكــــــر الــــــدلــــــيل الــــــثانــــــي عــــــلى وجــــــوب 
االســتفراغ لــيُبنيِّ أن األغــذيــة، فــي كــونــها تُــزيــد غــير الــنقي شــرًّا، مــختلفة. فــما 
كــان مــنها ألــطف، كــان إحــداثــه للشــر أقــل بســبب ســرعــة انــحاللــه. وكــذلــك فــإن 
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االمـــتالء مـــن الشـــراب أسهـــل مـــن الـــطعام؛ ألن الشـــراب غـــذاءه ألـــطف، وتحـــلَُّله 
أســــرع. وإذا أطــــلق األطــــباء لــــفظة الشــــراب أرادوا الخــــمر، وال شــــك أن الخــــمر 
مـع لـطافـته، تـتلقاه الـطبيعة بـالـقبول والـتوزيـع، وال تجـد مـنه مـن الـثِّقل مـا تجـده 
مــن األغــذيــة األخــر. [73b]	ويُــعرف مــن هــذا الــفصل أنــه يــجب أن يــكون غــذاء 

النَّاِقه الذي ليس بنقي لطيفًا، ليكون أقل إحداثًا للشر. 

قـال أبـقراط: الـبقايـا الـتي تـبقى مـن األمـراض مـن بـعد البُحـران، مـن 
شأنها أن تجلب عودة من املرض. 

الشـرح: هــذا هــو الــدلــيل الــثانــي عــلى وجــوب اســتفراغ ذلــك الــنَّاقِـــه، واملــنع مــن 
تــغذيــته؛ وذلــك ألن هــذه الــبقية إنــما بــقيت لعجــز الــطبيعة عــن دفــعها، فــإذا ورد 
عــليها الــغذاء اســتحال إلــيها فــكثرت، وهــي مــن مــادة املــرض، فــكان اســتيالؤهــا 
عــلى الــطبيعة أكــثر فــوجــب أن يــعود املــرض. فــينبغي أن يُــمنع مــن الــغذاء لــئالَّ 
تـــزيـــد تـــلك الـــبقية. وأن يُســـتفرغ لـــوجهـــني: أحـــدهـــما: لـــيمكن اســـتعمال الـــغذاء. 

وثانيهما: ليؤَمن إحداث هذه البقية للمرض.  

قـولـه: الـبقايـا الـتي تـبقى مـن األمـراض بـعد البُحـران تـزيـد مـن مـادة األمـراض. 
وإنـما قـال بـعد البحـران، وكـان يـنبغي أن يـقول: الـتي تـبقى مـن األمـراض فـي 
الــــنَّاِقهــــني. ألن غــــرضــــه أن ذلــــك الــــنَّاقِـــــه يــــجب اســــتفراغــــه ألن تــــلك الــــبقية الــــتي 
[74a]فــي بــدنــه مــن شــأنــها إعــادة املــرض. إال أنــه أراد أن يــوصــل ذلــك بــكالم 
فــــــي البحــــــران، فلهــــــذه ذكــــــره. وهــــــذا ال يــــــكون إال بُحــــــرانًــــــا نــــــاقــــــًصا، ألن الــــــتام 

يستأصل مادة املرض، وعلم من هذا أن هذا الناقص كان بحرانه ناقًصا. 

قـــال أبـــقراط: إن مَـــْن يـــأتـــيه البُحـــران، قـــد يـــصعب عـــليه مـــرضـــه فـــي 
الــليلة الــتي قــبل نــوبــة الحُــــّمى الــتي فــيها البحــران، ثــم فــي الــليلة 

التي بعدها يكون أخف على األمر األكثر. 
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الشـرح: إنـه ملـّـا عَــلَِم أن ذلـك الـنَّاقِــه كـان قـد أتـاه بحـران نـاقـص، وجـب أن يُـبنيِّ 
أن البحــران الــناقــص كــيف يــعقب الــِخفَّة، مــع أن الــطبيعة قــد عجــزت عــن دفــع 
الـــباقـــي، فـــذكـــر مـــا هـــو أعـــم مـــن ذلـــك وهـــو أن كـــل بحـــران، ســـواء كـــان تـــامًــــا أو 
ـــا الـــتام،  نـــاقـــًصا، ومحـــموًدا أو مـــذمـــومًــــا؛ فـــإنـــه فـــي أكـــثر األمـــر يـــعقبه خـــف. أمّـَ
ـا الـناقـص، فـألن املـرض قـد ضَـــــــــُعف والـطبيعة قـد اسـتولـت نـوعًــا مـن  فـظاهـر. وأمّـَ
االسـتيالء، وإن كـانـت عـاجـزة عـن االسـتيالء الـتام. وأمـا املـذمـوم، فـألن الـطبيعة 
تــايــس مــن املــقاومــة، فــتترك املــجاهــدة [74b] فــال يــبقى مــا يــوجــب االضــطراب، 
حـتى إن كـثيرًا مـن املـرضـى يـحصل لـهم عـند قـرب املـوت حـالـة كـالـراحـة وكـالـقوة، 
حــتى ربــما تحــرك بــعضهم حــركــة قــويــة بــعد أن كــان مــختلطًا. فــإن قــيل: فهــذا 
الـــذي ذكـــرتـــه يُـــوجـــب أن يـــكون بـــعد كـــل بحـــران، ويـــكون ذلـــك دائـــًما، فـــكيف قـــال 
ـًا، ألن مـــــن الـــــبََحاريـــــن  عـــــلى األمـــــر األكـــــثر. قـــــلنا: ال يـــــلزم أن يـــــكون ذلـــــك كـــــلِّيّـَ
املــذمــومــة مــا يــتعقبه املــوت، فــال يظهــر بــعد خــف. وأمــا جــالــينوس فــجعل الــِخفَّ 
عُــــقيب الـــبََحاريـــن املحـــمودة، وادعـــى أن غـــالـــب الـــبحاريـــن كـــذلـــك إال إذا حـــصل 

وباء. وما ذكرناه أكثر أكثرية. 

قـولـه: قـد يـصعب عـليه مـرضـه فـي الـليلة الـتي قـبل نـوبـة الحـمى الـتي يـأتـي فـيها 
البحــران. وذلــك ألن كــل بحــران فــالبــد وأن يــتقدمــه صــعوبــة مــن املــرض ضــرورة 
أنـه البـد قـبل انـفصال املـتقابـلني بـالـقتال مـن اضـطراب وأمـور صـعبة، والبحـران 
هــو انــفصال الــطبيعة مــن املــرض بســبب الــقتال بــينهما فــال [75a]بــد مــن قــتال 
يـتقدَّمـه، وذلـك مـوجـب لـصعوبـة املـرض. وفـي أكـثر األمـر تـقع هـذه الـصعوبـة فـي 
الـليل، ألن األمـراض كـلها تشـتد فـي الـليل بسـبب اشـتغال الـطبيعة بـاملـرض عـن 
كــــل شــــيء، فلهــــذا قــــال: قــــد يــــصعب عــــليه مــــرضــــه فــــي الــــليلة الــــتي قــــبل نــــوبــــة 
الحـمى؛ ألن وقـوع ذلـك فـي الـليل لـيس دائـًما. ويشـبه أن يـكون قـولـه: فـي الـليلة 
الـــتي بـــعدهـــا يـــكون أخـــف عـــلى األمـــر األكـــثر. يـــكون األمـــر األكـــثر راجـــًعا إلـــى 
كــون الــصعوبــة فــي الــليلة املــتقدمــة، وكــون الــخفة فــي الــليلة املــتأخــرة ألن تــقدم 
الـــصعوبـــة وتـــأخـــر الـــخفة دائـــًما فـــي كـــل بحـــران؛ حـــتى إن املـــذمـــوم الـــذي يـــعقبه 
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املــوت البــد وأن يــتقدم املــوت خــف، لــكنه قــد ال يــكون مــحسوسًــــــا. وأمــا كــون ذلــك 
في الليل فهو أكثري.  

قـال أبـقراط: عـند اسـتطالق الـبطن، قـد يُـنتفع بـاخـتالف ألـوان الـبراز، 
إذا لم يكن تغيّره إلى أنواع منه رديئة. 

الشـــرح: مـــــن الـــــبحاريـــــن املحـــــمودة الـــــتي يـــــعقبها الـــــخف ال مـــــحالـــــة اســـــتطالق 
الــبطن، [75b]	وخــصوصًـــــــــــا مــن ألــوان ألن ذلــك يــكون اســتفراغًـــا ملــواد مــختلفة؛ 
فــإن لــكل واحــٍد مــن األخــالط لــون يــخصه. فــالــدم أحــمر الــلون، والــبلغم أبــيض، 
والـصفراء لـونـها أحـمر نـاصـع، والـسوداء لـونـها كـلون الـدردي؛ وهـذه هـي ألـوان 
األخـالط الـطبيعية، وأمـا الـتي ليسـت بـطبيعية فـقد تـتغير عـن ألـوانـها، إمـا إلـى 
ســــواد كــــالــــدم املــــحترق، أو إلــــى بــــياض كــــالــــدم املــــائــــي، أو إلــــى صــــفرة كــــالــــدم 

الصفراوي؛ وقد يكون على غير ذلك.  

قـــولـــه: قـــد يـــنتفع بـــاخـــتالف ألـــوان الـــبراز. االخـــتالف هـــو اإلســـهال، أي إســـهال 
ألــــوان مــــن الــــبراز، وإنــــما لــــم يــــجعل ذلــــك االنــــتفاع دائــــًما، ألنــــه قــــد يــــكون ذلــــك 
االسـتفراغ مـن أخـالط محـمودة فـيكون ال مِـــن الـنوع الـذي يـنبغي أن يُـنقَّى مـنه 

البدن. 

وأمــا االنــتفاع بــذلــك إذا كــان مــن أخــالط فــاســدة فــهو ظــاهــر. قــولــه: إذا لــم يــكن 
تـــغيّره إلـــى أنـــواع مـــنه رديـــئة، ألنـــه إذا كـــان الـــتغيّر إلـــى أنـــواع رديـــئة، فـــإنـــه ال 
	[76a] يــــنتفع بــــه. وهــــذه األنــــواع الــــرديــــئة هــــي مــــثل: الــــصديــــد، وذوبــــان اللحــــم
والشحـــم. لـــكن هـــا هـــنا إشـــكال، وهـــو أن املـــواد كـــلما كـــانـــت أكـــثر فـــساًدا كـــان 
االنــــتفاع بخــــروجــــها أكــــثر، فــــوجــــب أن يــــكون تــــغير االخــــتالف إلــــى أنــــواع مــــن 

االختالف رديئة أنفع من تغيره إلى أنواع منه أقل رداءة. 
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الـجواب: إنّـَا ال نـشك أن خـروج هـذه األنـواع مـن الـبدن أولـى لـه مـن بـقائـها فـيه، 
لــكنه ال يُــقال إن كــذا نــافــع إال إذا أعــقب نــفًعا، وهــذه يســتحيل أن تــعقب نــفًعا 

ألنها ال تكون إال عن فساد عظيم. 

قـــال أبـــقراط: مـــتى اشـــتكى الحَـــــْلق أو خـــرجـــت مـــن الـــبدن بـــثور أو 
خـــرّاجـــات فـــينبغي أن تـــنظر وتـــتفقد مـــا يـــبرز مـــن الـــبدن، فـــإن كـــان 
الــغالــب عــليه املــرار فــإن الــبدن – مــع ذلــك – عــليل، وإن كــان مــا يــبرز 
مـــن الـــبدن مـــثل مـــا يـــبرز مـــن الـــبدن الـــصحيح، فـــكن عـــلى ثـــقٍة مـــن 

	 ذلك البدن.	 46التقدم، على أن تغذو

ـــا تـــعلق هـــذا بـــما قـــبله فـــألنـــه أشـــار إلـــى البحـــران الـــناقـــص بـــقولـــه:  الشــرح: أمّـَ
الـــبقايـــا الـــتي تـــبقى مـــن األمـــراض بـــعد البحـــران [76b] وإلـــى البحـــران الـــتام 
بــــالــــفصل املــــتقدم. وفــــي هــــذا يــــشير إلــــى بــــاقــــي أقــــسام البحــــران، وهــــو بحــــران 
االنـــــتقال. ثـــــم ذكـــــر ذلـــــك عـــــامًــــــا، فـــــقال: مـــــتى اشـــــتكى الحـــــلق. أي ســـــواء كـــــان 
ببحــران أو بــغير بحــران. ونــقول: إذا انــدفــعت مــادة إلــى الحــلق أو إلــى الجــلد، 
فــقد يــكون ذلــك املــندفــع هــو جــميع مــا كــان فــي الــبدن مــن تــلك املــادة، وحــينئذٍ 
	الــبدن. وقــد  47يــكون الــبدن قــد نُــقِّي، فــينبغي أن تــكون عــلى ثــقة مــن أن تــغذو

يـبقى بـعد ذلـك فـي الـبدن بـقيَّة مـن تـلك املـادة فـيكون الـبدن غـير نـقي، بـل عـليل، 
48فــينبغي أن يــغذو حــتى يُســتفرغ ألن الــبدن الــذي لــيس بــالــنقي كــلما غــذوتــه 

فــإنــما تــزيــده شــرًا فــينبغي أن تــعرف، إذا حــصل ذلــك، هــل هــو جــميع مــا كــان 
فـي الـبدن أو بـقي مـنه فـيه بـقية؛ لـنعرف أنـه هـل يـنبغي أن يسـتعمل الـغذاء أو 
نـؤخـره إلـى بـعد االسـتفراغ. ويـدل عـلى ذلـك وجـهان: أحـدهـما: مـا يـحصل عـن 
الــتغذيــة مــن الــتقويــة ومــقابــلها، فــإن الــبدن الــغير نــقي ال يــقوى بــالــتغذيــة ويــقوى 

46.تغدوا	:.Corr	[تغذو	

	[تغذو 	Corr.:	47.تغدوا

		[يغذو 	Corr.:	48.يغدوا
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[77a]	الــنقي، كــما بــيَّنَّا فــي قــولــه: إذا كــان الــنَّاقِــه مــن املــرض يــنال مــن الــغذاء 
ولــيس يــقوى بــه. والــوجــه الــثانــي: ذكــره فــي هــذا الــفصل، وهــو أنــه إن كــان مــا 
يـــبرز مـــن الـــبدن، مـــثل مـــا يـــبرز مـــن الـــبدن الـــصحيح، فـــالـــبدن نـــقي، وإال فـــال؛ 
وذلـك ألن الـبدن إذا كـان فـيه خـلط فـفي الـغالـب البـد أن يـندفـع مـنه شـيء فـيما 

يبرز من البدن. وذلك أعم من كونه برازًا، أو بوالً، أو َعرًَقا. 

قال أبقراط: متى كان بإنسان جوع، فال ينبغي أن يُتعب. 

الشـرح: عـادة أبـقراط فـي كـثير مـن املـواضـع أن يـذكـر بـعد الـفصل مـا يـقابـله، 
وهـذا الـفصل كـاملـقابـل ملـا قـبله، ألن فـيما قـبله ذكـر مَــْن ال يـجوز أن يُـغذى حـتى 
49يـــنقص بـــدنـــه. وفـــي هـــذا ذكـــر	 مـــن ال يـــجوز أن يـــنقص بـــدنـــه بـــالـــتعب حـــتى 

50يُـغذى، وإذا لـم يجـز أن يـنقص بـالـتعب حـتى يـغذى، فـبأن ال يُـنقص بـغيره-

كــــالــــدواء املسهــــل والــــفصد وغــــيرهــــما- أولــــى؛ وذلــــك هــــو الــــذي يــــريــــد بــــه جــــوع. 
 [77b] وظـــاهـــر أنـــه يـــريـــد بـــه الـــجوع الـــصادق. ونـــقول: الـــجوع هـــو اإلحـــساس
بــــالــــحاجــــة إلــــى الــــغذاء، فــــقد يــــكون اإلحــــساس صــــادقًـــــا ويــــسمى ذلــــك الــــجوع 
الـصادق، وقـد يـكون كـاذبًـا ويـسمى جـوعًـــا كـاذبًـا. وسـبب الـجوع أن املـعدة إذا 
ْوداء املـنصب إلـيها مـن الـطحال،  51خـلت أُحِــــّس فـيها بـذلـك الخـلو، ويـدغـدغـه الـسَّ

وداء لـيكون  فـإن الـطحال جُــــعل كـالخـزانـة ألن يـجتمع فـيه قسـط صـالـح مـن الـسَّ
52مُــــعدًّا لـــلتنبيه عـــلى شـــهوة الـــغذاء. كـــما أن املـــرارة كـــالخـــزانـــة ألن يـــجتمع فـــيه 

قســـط صـــالـــح مـــثل الـــصفراء، لـــيكون مـــعدًّا لـــالنـــدفـــاع إلـــى األمـــعاء، لـــينبه عـــلى 
إخــراج الــثَّفْل، وليغســل املــعا مــن الــثفل والــبلغم الــلزج. ونــقول: كــان يــنبغي أن 

		[ينقص 	corr.:	49.ينقض

		[يجز 	corr.:	 50.بحر

51.فيما 	:.corr	[فيها		

52.بعدا	:.corr	[معدا		
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53يـــــكون الـــــجوع فـــــي جـــــميع أعـــــضاء الـــــبدن، ألن كـــــل واحـــــٍد مـــــنها يـــــحتاج إلـــــى 

الـــغذاء عـــند الخـــلو عـــنه، إال أنـــه لـــم يـــمكن أن تـــكون األعـــضاء كـــلها حـــساســـة، 
فــجعل فُــّم املــعدة كــاملــتكفل لــألعــضاء كــلها بــذلــك؛ فــلذلــك وجــب أن يــكون حــسه 
قــويًــا جــًدا، فــلذلــك وجــب أن يــكون عــصبيًا. وأقــول: إذا كــان بــإنــسان جــوع، فــال 
يــنبغي أن يُــتعب؛ ألن الــتعب تحــليل [78a]	ومَـــْن بــه جــوع فــأعــضاؤه خــالــية مــن 
الـــرطـــوبـــات، فـــيكون الـــتعب ســـببًا لـــتجفيف بـــدنـــه. وأقـــول غـــير الـــتعب مـــن أنـــواع 
االســتفراغــات بــطريــق األولــى، ألنــه أكــثر إخــراجًـــــا لــلرطــوبــات. وأقــول هــذا حــكم 
الـجوع مـن حـيث هـو جـوع، وإال قـد يـكون مـن الـناس مـن يـنبغي أن يُـتِعبه عـلى 

الجوع، وهو املفرط في الخصب. 

قــال أبــقراط: مــتى ورد عــلى الــبدن غــذاء خــارج عــن الــطبيعة كــثيرًا، 
فإن ذلك يُحدث مرًضا، ويدل على ذلك برؤه. 

الشـرح: إنـما تـعلُّق هـذا بـما قـبله، فـألنـه ملــّـَا ثـبت أن مـن بـه جـوع ال يـنبغي أن 
يُـــتعب حـــتى يـــزول جـــوعـــه بـــاألكـــل، بـــنيَّ أن ذلـــك األكـــل ال يـــجوز أن يـــكون كـــثيرًا، 
خـــارجًــــــا عـــن الـــطبيعة. فـــإن قـــيل: إن هـــذا ال يـــختص بـــصاحـــب الـــجوع ألن ذلـــك 
يــعم الــجيعان والشــبعان؟ قــلنا: هــو لــلجيعان أضــر، فــإن االمــتالء عــقيب الــجوع 
قـتَّال، أعـني الـجوع املسـتمر أيـامًـا، ولهـذا مـا يـكثر الـوبـاء بـعد سـنى الـغالء، ألن 
الــــناس يــــنتقلون مــــن القحــــط إلــــى شــــبع كــــثير [78b]	وذلــــك قــــتَّال ألن األعــــضاء 

تكون قد جفَّت وضعفت قواها املتصرِّفة في الغذاء. 

قــولــه: مــتى ورد عــلى الــبدن غــذاء خــارج عــن الــطبيعة كــثيرًا. أي خــارج خــروجًــــا 
كـثيرًا. وفـي بـعض الـنُّسخ: كـثيٌر بـالـرفـع، فـيكون وصـفًا لـلغذاء تـقديـره مـتى ورد 
عــــلى الــــبدن غــــذاء كــــثير خــــارج عــــن الــــطبيعة، أي ومــــع كــــثرتــــه فــــهو خــــارج عــــن 

الطبيعة. 

53.منهما	:.corr	[منها	
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 قــولــه: فــإنَّ ذلــك يُحــدث مــرضًــــــــــا، ويــدل عــلى ذلــك بــرؤه. أي ويــدل عــلى نــوع ذلــك 
54املـــرض بـــرؤه. وبـــيان هـــذه الـــداللـــة أّن بُـــرْأ األمـــراض بـــالـــضد، كـــما أن حـــفظ 

55الـصحة بـاملـثل، فـاملـرض الـذي يَـبرأ بـاألشـياء الـحارّة يُـعلم أنـه بـارد، وبـالـضد. 

وإنــــما قــــلنا إن ذلــــك يُحــــدث مــــرضًــــــــــــا ألن خــــروجــــه عــــن الــــطبيعة كــــثيرًا، وألنــــه مــــع 
كثرته خارج عن الطبيعة، وذلك في األكثر يُحدث مرًضا. 

قـال أبـقراط: مـا كـان مـن األشـياء يـغذوا سـريـًعا دفـعة، فخـروجـه أيـًضا 
يكون سريًعا. 

الشـــرح: أمّـــــا تــــعلُّق هــــذا بــــما قــــبله فــــظاهــــر، ألنــــه مــــنع [79a]	أن يــــكون غــــذاء 
الـــجائـــع خـــارجًــــــا عـــن الـــطبيعة فـــي الـــغلظ أو فـــي الـــكثرة أو فـــي الـــكيفية، وذلـــك 
الــــجائــــع فــــقد نــــهاه عــــن الــــتعب إلــــى أن يــــتغذى، فــــإذا أراد أن يتحــــرك بســــرعــــة 
ـــب بـــــدنـــــه وال يـــــجفَّ بـــــالحـــــركـــــة.  56فـــــينبغي أن يُـــــغذى بـــــما يـــــغذو ســـــريـــــًعا لـــــيترطّـَ

واألشـــــــياء الـــــــتي تـــــــغذوا ســـــــريـــــــًعا هـــــــي مـــــــثل: مـــــــرقـــــــة اللحـــــــم، وصُـــــــــــــــفرة الـــــــبيض 
 . 57النِّيْمبَرِْشت

قــــولــــه: دفــــعة. يــــريــــد الــــزمــــان الــــقصير جــــًدا. يــــقال دفــــعة، وطــــرفــــة، وبــــغتة. قــــولــــه: 
فخـــروجـــه أيـــًضا يـــكون ســـريـــًعا. يـــحتمل أن يـــكون املـــراد أمـــران: أحـــدهـــما: أن 
عـالمـة الـغذاء الـذي يـغذوا سـريـًعا أّن خـروجـه يـكون سـريـًعا، أعـني خـروجـه مـن 
املــــعدة ومــــن األمــــعاء. وقــــد يُــــقال للمتحــــلِّل ســــريــــًعا أي أنــــه ســــريــــع الخــــروج مــــن 

البدن كله. 

		[برأ 	corr.:	54.برو

		[يبرأ 	corr.:	55 .يبري

		[يغذو 	corr.:	56.يغذوا

		[النيمبرشت 	corr.:	57.النيمرشت
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وثـانـيهما: أن يـكون تـأكـيًدا لـوجـوب اسـتعمال الـغذاء الـذي يـغذوا سـريـًعا، وذلـك 
ألنــه – لخــروجــه ســريــًعا– ال يــطول بــقاؤه فــي املــعدة وال فــي األمــعاء فــال يُــخاف 
مــن الحــركــة عــليه مــا يُــخاف مــنها عــلى الــبطيء االســتحالــة إلــى الــغذائــية؛ ألنــه 

يَفسد في املعدة بالحركة [79b] عليه. 

يـــغذوا   58واعـــلم أن كـــل مـــا يـــغذوا ســـريـــًعا، فـــإن خـــروجـــه يـــكون ســـريـــًعا. وكـــل مـــا	

بـطيئًا، كلحـم الـبقر، والـبيض الـصلب، ولـحوم الـحيوانـات الـكبار، فخـروجـه يـكون 
بطيئًا. 

قــال أبــقراط: إن الــتقدُّم بــالــقضيَّة فــي األمــراض الــحادة، بــاملــوت كــان 
، ليس تكون على غاية الثقة.  59أو بالبرء

الشـرح: قــد مــضى الــكالم فــي عــالمــاٍت بــعضها يــختص بــاملــرض، كــالــعالمــات 
ــــة عــــلى البُحــــران، لــــصعوبــــة املــــرض قــــبله وخِـــــــفَّته بــــعده، وكــــتصحيح الــــنوم  الــــدَّالّـِ
ة بــالــصحة، لــكون  لــلذهــن ولــعدم اإلحــساس بــألــم األعــضاء اآلملــة. ومــنها مــختصَّ
مـا يـبرز مـن الـبدن كـما يـبرز مـن األصـحاء، وهـذا دلـيل عـلى صـحته؛ وكـاإلعـياء 
الـــذي ال يُـــعرف لـــه ســـبب، فـــإن هـــذا يـــكون فـــي الـــصحة ويُـــنذر بـــاملـــرض. ومـــنها 
مشـــتركـــة بـــني الـــصحة واملـــرض، لـــكون الـــجوع والشـــبع وغـــيرهـــما مـــما هـــو زائـــد 
ة بــــالــــحالــــة الــــتي ليســــت  عــــلى املجــــرى الــــطبيعي، عــــالمــــة رديــــئة. ومــــنها مــــختصَّ
بـــصحة وال مـــرض، لـــكون الـــنَّاقِــــه ال يـــقوى بـــالـــغذاء. فـــبنيَّ هـــا هـــنا أن الـــعالمـــات 
[80a] املـرضـيَّة إذا كـان املـرض حـاًدا، غـير مُــوثَـٍق بـداللـتها عـلى عـطب وال عـلى 

سالمٍة غاية الثقة. 

58.كلما	:.Corr [كل ما		

		[بالبرو  	Corr.:	 .بالبرء	59

	- �  -83



!  84

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

أمّــا أنــها أقــل ثــقة مــن األمــراض املــزمــنة، فــألن األمــراض الــحادة مــادتــها تــكون 
– ال مــــحالــــة – أكــــثر حــــركــــة وانــــتقاالً مــــن األمــــراض املــــزمــــنة. والشــــك أن مــــادة 
املــرض يــختلف إيــجابــها لــلصحة والــعطب بحســب مــواضــعها؛ فــإن الــقريــبة مــن 
الــقلب قــتَّالــة، والــبعيدة عــنه عــند األطــراف تــكون ســليمة.  فــإذا دلــت عــالمــة فــي 
املـرض الـحاد عـلى شـيء مـن ذلـك، كـان الـجائـز الـذي يـقع كـثيرًا، انـتقال املـادة 
عـن املـوضـع الـذي اقـتضى حـصول تـلك الـعالمـة إلـى مـا تـقتضي مـقابـلها، فـنفع 
مــقابــل مــقتضى تــلك الــعالمــة، وحــينئٍذ ال يــبقى لــنا بــشيء مــن الــعالمــات الــتي 
فـي األمـراض الـحادة ثـقة، وال كـذلـك األمـراض املـزمـنة فـإن حـركـة مـادتـها بـطيئة 
وقــليلة، فــيكون الــثقة بــدوام تــلك املــادة فــي املــوضــع الــذي اقــتضى حــصول تــلك 

العالمة أكثر. 

وأمّـــا أنــها أقــل ثــقة مــن الــعالمــات الــصحية أو الــعالمــات الــتي لــلحالــة الــثالــثة، 
فــظاهــٌر؛ ألن فــي الــصحة والــحالــة [80b] الــثالــثة ال يــلزم أن يــكون هــناك مــادة 
الــبتة فــضالً عــن أن تــكون متحــركــة. وقــد عــرفــت مــعنى األمــراض الــحادة، وأنــها 
هــي الــقصيرة املــدة، الــعظيمة الخــطر، وأن حُـــــّمى يــوم، مــع قِـــصر مُـــدَّتــها ليســت 
مــن األمــراض الــحادة، ألنــها ليســت بــعظيمة. وعــرفــت مــراتــب األمــراض الــحادة، 
يالن.  وأن مـنها مـا هـو مـهياج، وأن املـهياج هـو الـذي مـادتـه كـثيرة التحـرك والـسَّ
وعـرفـت أن سـبب ضـعف الـعالمـة كـون املـادة متحـركـة، فـيلزم أن تـكون عـالمـات 

األمراض املهياجه أضعف وأقل ثقة. 

قــال أبــقراط: مَـــْن كــان بــطنه فــي شــبابــه لــيِّنًا، فــإنــه إذا شــاخ يَــبُسَ 
بطنه. ومن كان بطنه في شبابه يابًسا، فإنه إذا شاخ الن بطنه. 

ن فـــحواه تـــتّمة هـــذا الـــفصل املـــتقدم، كـــأنـــه قـــال:  الشــرح: هـــذا الـــفصل يـــتضمَّ
والــــدلــــيل عــــلى أن الــــعالمــــات الــــصحية أقــــوى، أّن ضــــعف الــــعالمــــات مــــا يُــــتوقــــع 
حـــصول مـــا هـــي عـــالمـــة عـــليه بـــعد زمـــان طـــويـــل ألن حـــصول املـــوانـــع مـــن ذلـــك 
واملــعارضــات [81a] أكــثر، ثــم الــعالمــات الــصحية وإن كــانــت بــعد زمــان طــويــل 
فـــهي أقـــوى،  ألن أطـــول مـــا يـــكون مـــن مـــدد الـــعالمـــات مـــا يـــمتد مـــدة ســـن مـــن 
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أســــنان بــــدن اإلنــــسان، كــــداللــــة مَـــــْن بــــطنه لــــيِّنًا عــــلى يــــبوســــة بــــطنه إذا شــــاخ، 
60وبــالــعكس؛ فــإن هــذه الــعالمــة قــويــة، أكــثريــة الــصدق مــع طــول زمــانــها جــًدا، 

وذلـــك يـــدل عـــلى أن الـــعالمـــات الـــصحية أقـــوى. ويـــجب أن يُـــعتبر كـــون الـــتدبـــير 
بـاألغـذيـة فـي حـال الشـبيبة والـشيخوخـة واحـًدا، حـتى لـو اخـتلف ذلـك فـاسـتعمل 
فـــي أحـــد األســـنان مـــلينًا وفـــي اآلخـــر قـــابـــًضا لـــم يـــكن ذلـــك ألجـــل الـــسن. وهـــذا 
الــحكم أكــثري، ولهــذا قــال فــي فــصل آخــر: مــن كــانــت بــطنه لــيِّنة، فــإنــه مــا دام 
شـابًـا، فـهو أحـسن حـاالً مـمن بـطنه يـابـسة، ثـم تـؤول حـالـه عـند الـشيخوخـة إلـى 

أن يصير أردأ؛ وذلك ألن بطنه يجف إذا شاخ، على األمر األكثر. 

واعــلم أن الــشاب إذا كــان ســبب لــني بــطنه، كــثرة مــا يــتناول بســبب قــوة شــهوة، 
الــحاصــلة لــغلبة الــبرد عــلى فُــمِّ مــعدتــه؛ فــإنــه إذا شــاخ حــتى [81b] تــفاقــم ذلــك 
الـبرد وأبـطل الـشهوة، كـان ذلـك بـإحـداث بـطالن الـهضم بـالـكلية أوالً، وإذا بـطل 
الـــهضم الن الـــطبع ال مـــحالـــة؛ ألن الـــكبد ال تـــجتذب إال مـــا تـــم هـــضمه، فـــما ال 

يتم هضمه، أَلن تدفعه أولى من أن تجذبه. 

وكـــذلـــك قـــولـــهم: إنـــه قـــد يـــكون لِـــني بـــطن الـــشاب لـــضعف قـــوتـــه املـــاســـكة، لـــغلبة 
الـرطـوبـة، ثـم يـقوى إذا شـاخ لـحصول الـيبس. فـإن هـذا الـكالم بـعيد جـًدا، وذلـك 
ألن الـشاب ال تـكون رطـوبـته الـغريـزيـة بـحيث تـبلغ مـن كـثرتـها أن تُـضعف الـقوة 
املــاســكة؛ بــل إنــما يــكون ضــعف الــقوة املــاســكة فــي الــشاب لــلرطــوبــة إذا كــانــت 
تـلك الـرطـوبـة غـريـبة. ومـثل هـذا، إذا شـاخ، كـان غـلبة الـرطـوبـة الـغريـبة عـليه أكـثر 
بــكثير. وكــيف يــجوز أن يــقال أن قــوةً مــا مِـــْن قــوى الــشيخ أقــوى مــنها فــي حــال 
الشـبيبة، بـل الـحق أن الـشاب إنـما يـلني بـطنه ألجـل أن الـصفراء املـندفـعة إلـى 
أمـــعائـــه كـــثيرة جـــًدا. فـــإنـــما بـــيَّنا أن قســـطًا مـــن الـــصفراء تـــنصب إلـــى األمـــعاء 
لـــتنبهها عـــلى إخـــراج الـــثفل بـــالـــلذع، ولتغســـلها مـــنه ومـــن الـــبلغم [82a] الـــلزج. 
والشـك أن هـذه الـصفراء كـلما كـانـت أكـثر أحـوجـت إلـى إخـراجٍ أكـثر، والـشاب 
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الشـك أنـه حـار املـزاج فـيكون تـولّـُد هـذه الـصفراء وانـصبابـها أكـثر، فـيوجـب لـني 
الـبطن؛ فـإذا شـاخ بـرد مـزاجـه وقـلَّ تـولـيده لـلصفراء فـقّل انـصبابـها إلـى األمـعاء 
فـاعـتقل الـطبع. وهـكذا كـان يـجب أن يـكون الـحال دائـًما، لـكنا نـعلم بـالـضرورة 
أن الــوارد إذا كــان قــليالً، كــان مــا يخــرج مــن الــفضالت قــليالً؛ وإذا كــان كــثيرًا 
فــــكثيرًا. فــــقد يــــكون مــــن الشــــباب مــــن يــــبلغ مــــن حــــرارة مــــعدتــــه مــــا يُــــوجــــب قــــلة 
الــــشهوة، فــــإن قــــوة الحــــرارة مُــــميل لــــلمعدة إلــــى شــــهوة املــــاء أكــــثر مــــن الــــطعام، 
وحـينئٍذ يـكون الـهضم قـويًـا ال مـحالـة، ويـكون ذلـك كـبده ليسـت بـمفرطـة الحـرارة 
املـــولـــدة إلفـــراط الـــصفراء، فـــيكون حـــينئٍذ مـــا يـــتولـــد مـــن الـــصفراء لـــيس بـــمفرط، 
فــــيكون مــــا يــــنصب إلــــى األمــــعاء لــــيس بــــمفرط. والــــوارد بســــبب ضــــعف الــــشهوة 
قـليل، فـيكون مـا يـبرز مـن الـبراز قـليالً ال مـحالـة؛ فـإذا شـاخ ذلـك الـشاب نـقصت 
حـــــرارة مـــــعدتـــــه، فـــــقويـــــت شـــــهوتـــــه [82b] وضـــــعف هـــــضمه، فـــــكثر الـــــوارد وقـــــل 

انهضامه، وذلك يوجب زيادة الخارج ال محالة. 

راب يشفي من الجوع.  قال أبقراط: ُشرْب الشَّ

الشــرح: هــذا كــأنــه مــن تــتمة الــفصل املــتقدم كــأنــه قــال: والــدلــيل عــلى أن بــرد 
املــعدة يــقوي الــشهوة وحــرّهــا يــرخــي الــشهوة، أن الــجوع الــكاذب املــفرط يُــشفى 
61بــــاألشــــياء الــــحارة. وشــــفاء األمــــراض بــــالــــضد، فــــتكون تــــلك الــــشهوة بــــالــــبرد، 

والحـر يـزيـلها. واعـلم أنـه يـريـد هـنا بـالـجوع الـجوع الـكلبي، ألن الـجوع الـصادق 
يـــتضرر صـــاحـــبه بـــالشـــراب. والـــجوع الـــكلبي هـــو شـــهوة لـــلغذاء مـــفرطـــة، فـــتارة 
يـــكون ذلـــك مـــع وفـــاء الـــقوة الـــهاضـــمة بـــهضم مـــا يـــرد. وهـــذا يـــكون لـــفرط حـــرارة 
املـــعدة، أو فـــرط حـــرارة الـــبدن كـــله، كـــما يـــكون عـــقيب األمـــراض املحـــرقـــة، وتـــارة 
يـــكون مـــع العجـــز عـــن هـــضم الـــوارد؛ وهـــذا هـــو الـــذي يـــسمى بـــالـــحقيقة جـــوعًــــا 
كـــلبيًّا. ويـــنبغي أن يـــكون هـــذا هـــو مـــراد أبـــقراط، ألن املـــتقدم يـــضره الشـــراب. 
وهـــــــذا الـــــــجوع ســـــــببه: إمـــــــا ســـــــوء مـــــــزاجٍ بـــــــارٍد [83a] مـــــــفرٍط، كـــــــالـــــــذي يـــــــعرض 
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ــد فـــي  لـــلمسافـــريـــن فـــي الـــبرد الشـــديـــد. وإمـــا خـــلط حـــامـــض أو لـــذّاع، إمـــا مـــتولّـِ
ــــد فــــي املــــعدة  املــــعدة، أو مــــنصّب إلــــيها. وذلــــك الخــــلط، إمــــا بــــلغم حــــامــــض تــــولّـَ
لــــقصور الــــهضم، كــــما يــــكون عــــقيب التخــــم واالمــــتالءات. وإمــــا خــــلط ســــوداوي 
انـصب مـن الـطحال أكـثر مـما يـنبغي، أو حـاصـل فـي املـعدة عـن أغـذيـة سـالـفة، 
62أو خـلط مـحترق بـارد مـتولـد فـي املـعدة أو نـازل إلـيها مـن الـدمـاغ. وقـد يـكون 

سـببه فـرط التحـلل، كـما يـكون عـقيب الـتعب املـفرط، أو عـقيب الحـميات املحـللة. 
وأكـــثر مـــا كـــان عـــن بـــرد مـــكثف، أو خـــلط حـــامـــض، وأيـــما كـــان فـــالشـــراب أوفـــق 
األشــياء؛ ألنــه جــمع بــني الــتسخني الــلطيف والــعطريــة الــتي تــناســب فــم املــعدة، 
والـتقويـة لـجوهـره املـناسـب لـلروح، مـع إنـضاجـه لـلبلغم وتـلطيفه لـه وإحـداره إيـاه. 
ويـــنبغي أن يـــكون هـــذا الشـــراب مـــن الحـــلو، فـــإن الـــقابـــض والـــعفص واملـــر مـــن 
املــقويــات لــلشهوة. ويــنبغي أن يــكون عــتيًقا، لــيكون أســخن وأعــطر. ويــنبغي أن 
يُســــتعمل صــــرفًــــا، لــــيكون أســــخن؛ [83b] ويــــنبغي أن تــــكون األغــــذيــــة دســــمة، 

نة.  حلوة، ُمسخِّ

قـال أبـقراط: مـا كـان مـن األمـراض يحـدث عـن االمـتالء، فـشفاؤه يـكون 
بــاالســتفراغ. ومــا كــان مــنها يحــدث عــن االســتفراغ، فــشفاؤه يــكون 

باالمتالء. وشفاء سائر األمراض، يكون باملضاددة. 

ة لــلدلــيل عــلى أن الــشهوة بــالــبرد، وذلــك ألنّــا قــلنا  الشـرح: هــذا الــفصل كــالــتتمَّ
63فـــي ذلـــك أن الـــشهوة الـــكلبية تَـــبْرأ بـــالحـــر. وشـــفاء األمـــراض بـــالـــضد، فـــتكون 

تـلك الـشهوة بـالـبرد. أمّــا بـيان أن تـلك الـشهوة تـبرأ بـالحـر فـقد بـينَّاه، وهـو أنـها 
تــــبرأ بــــالخــــمر الــــصرف الــــعتيق. وأمــــا أن عــــالج األمــــراض بــــالــــضد، فــــهو الــــذي 
يــــذكــــره اآلن. وقــــد أشــــار فــــي بــــيان ذلــــك إلــــى ضــــرب مــــن االســــتقراء، وذلــــك ألن 
الـــيبوســـة تـــبرأ بـــالـــرطـــوبـــة؛ وذلـــك ألن األغـــذيـــة الـــرطـــبة تـــوافـــق جـــميع املحـــمومـــني؛ 

		[بارد .	corr.:m	62.جارد
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واملحـــمومـــني يـــلزمـــهم الـــيبوســـة. والـــبرودة تـــبرأ بـــالحـــرارة، فـــلذلـــك الـــشهوة الـــكلبية 
تـبرأ بـالخـمر. واالمـتالء يـبرأ بـاالسـتفراغ، ألنـه يـزيـد سـبب املـرض، وعـدم السـبب 
ســـبب لـــعدم املســـبب. [84a] واالســـتفراغ يـــبرأ بـــاالمـــتالء، ويـــعني بـــاالســـتفراغ 
إخـالء الـبدن، سـواء كـان بـإسـهال، أو قـيء، أو تـعريـق، أو إدرار، أو فـصد، أو 
غــير ذلــك. وكــما أن عــالج املــرض بــالــضد، كــذلــك حــفظ الــصحة بــاملــثل، ولــكن ال 
كـل صـحة، بـل الـصحة الـفاضـلة إذا أردنـا حـفظها عـلى حـالـها. فـلو أردنـا نـقلها 
إلـــى أفـــضل مـــنها، كـــان ذلـــك بـــالـــضد. وقـــد أورد عـــلى كـــال الـــقاعـــدتـــني شـــكوك، 
وذلــك ألن الــقولــنج مــرض بــارد، ويُــداَوى بــاملخــدرات، وهــي بــاردة. والــتمدُّد بــارد 
قمونــــيا؛  ويُــــعالــــج بــــصب املــــاء الــــبارد، والحــــمى الــــصفراويــــة حــــارة وتُــــعالــــج بــــالــــسَّ
واالســـــتفراغ يـــــداوى بـــــاالســـــتفراغ، فـــــإن الـــــقيء يُـــــعالَـــــج بـــــاإلســـــهال، واإلســـــهال 
بـــــالـــــقيء، وكـــــالهـــــما بـــــالـــــتعريـــــق، بـــــل الـــــقيء نـــــفسه يُـــــعالَـــــج بـــــالـــــقيء، واإلســـــهال 
بـاإلسـهال. ولـو كـان عـالج املـرض بـالـضد، ملـا كـان كـذلـك. وأيـًضا لـو كـان حـفظ 
الــصحة بــاملــثل لــكان الــشاب يــحفظ صــحته بــاألشــياء الــحارة، والــشيخ بــالــبارد، 
وكـذلـك كـان املحـرور يـنتفع بـاألشـياء الـحارة، واملـبرود بـالـباردة، والـوجـود بـخالف 

ذلك كله. 

الـجواب: أمـا عـن املـعالـجات املـذكـورة فـإن [84b] مـا ذكـرتـموه فـي الـقولـنج لـيس 
هــو عــالج الــقولــنج، ألنــه قــولــنج أو مــرض بــارد، بــل لــلوجــع، وذلــك بــالــحقيقة عــالج 
بـــالـــضد. ونـــقول: تـــأثـــير الـــشيء فـــي الـــبدن، إمـــا بـــالـــذات كـــتسخني الـــفلفل، أو 
بــــالــــَعرَض كــــتسخني املــــاء الــــبارد بــــَحْقن الــــحار الــــغريــــزي. ونــــعني بــــكون الــــفعل 
بــالــذات أن ال يــكون بــينه وبــني أثــره واســطة. ونــعني بــكونــه بــالــعرض أن يــكون 
بـــينه وبـــني أثـــره واســـطة. ومـــداواة الـــتمّدد بـــصب املـــاء الـــبارد، ألن الـــبارد يـــحقن 
الـحار الـغريـزي، فـتقوى الحـرارة، وبـها يـزول املـرض. فـالـعالج بـالـحقيقة بـالـضد، 

واملاء البارد فعل بالعرض، وهو بتقوية الحرارة، فهو بالعرض ُمسخِّن. 

وكـذلـك كـون الحـمى الـصفراويـة تـبرأ بـالـسقمونـيا، ال لـكون الـسقمونـيا حـارة، بـل 
ألنـها مُــبرِّدة بـالـَعرَْض، وهـو بـاسـتفراغ الخـلط املـسخِّن الـذي هـو الـصفراء. وأمـا 
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مــــعالــــجة الــــقيء بــــاإلســــهال وبــــالــــعكس، وكــــالهــــما بــــالــــتعريــــض، فــــذلــــك ال لــــكونــــه 
اسـتفراغًــا، بـل ملـا يـلزمـه مـن عـكس املـادة إلـى خـالف الـجهة. وأمـا عـالج الـقيء 
بـــــالـــــقيء، واإلســـــهال بـــــاإلســـــهال، فـــــهو بـــــالـــــعرض [85a] أيـــــًضا؛ ألن ذلـــــك، ألنـــــه 

يُخرج الخلط املوِجب لذلك. 

وأمــا مــا ذكــر فــي حــفظ الــصحة، فــإنــا نــمنع كــون صــحة الــشاب فــاضــلة عــلى 
اإلطــــالق، بــــل بــــالنســــبة إلــــى سِــــــــنِِّه، وكــــذلــــك الــــشيخ، بــــل بــــاألولــــى. بــــل الــــصحة 
الــفاضــلة هــي صــحة مــا هــو فــي ســن الــفتيان، وهــو بــعد الــبلوغ وقــبل الــوقــوف، 
وفـــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت فـــــإن حـــــفظ صـــــحتهم يـــــكون بـــــاألشـــــياء املـــــعتدلـــــة. وأمـــــا كـــــون 
املحـــرور يـــنتفع بـــالـــبارد، فـــألن صـــحته ليســـت فـــاضـــلة، فـــاألصـــلح لـــه نـــقلها إلـــى 

االعتدال، والنقل كما بيّنا يكون بالضد. 

قـال أبـقراط: إن البحـران يـأتـي فـي األمـراض الـحادة فـي أربـعة عشـر 
يوًما.  

الشرح: أّما تعلُّق هذا بما قبله فهو كالجواب عن دخل ُمقدَّر وهو أنه ملــّا بنيَّ 
أن الـعالج يـكون بـالـضد، فـكان لـقائـل أن يـقول: لـو كـان كـذلـك لـوجـب أن يُـبرئ 
األمــراض كــلها فــي ســاعــٍة واحــدة، ألن الــبرء يــكون بــورود الــضد، ويــمكن ذلــك 
فــي ســاعــٍة واحــدٍة. فــأجــاب عــن ذلــك بــأن األمــراض أنــفسها تســتحق بــطبيعتها 
أن تـبقى [85b] أزمـنة تـأتـي بـحاريـنها فـيها. ومـثال ذلـك أن األمـراض الـحادة 
تسـتحق أن يـأتـي بحـرانـها فـي مـدة أربـعة عشـر يـومًـا. وإذا كـان كـذلـك، لـم يـلزم 
بــرء األمــراض كــلها فــي ســاعــٍة، فــإن قــيل: فــعلى هــذا ال يــكفي ورود الــضد فــي 
. أمّـــا أنــه مــخالــف لــدعــواه أوالً  بــرء األمــراض، وذلــك مــحال ومــخالــف لــدعــواه أوالً
ــــا أنــــه  64فــــظاهــــر؛ فــــإنــــه قــــال: وشــــفاء ســــائــــر األمــــراض يــــكون بــــاملــــضاددة. وأمّـَ

مـحال، فـألنّـا نـعلم بـالـضرورة أن املـزاج املنحـرف عـن االعـتدال إذا أوردنـا عـليه 
مـــا يـــضاّده رجـــع إلـــى االعـــتدال، قـــلنا بـــل يـــكفي ورود الـــضد. ولـــكن األمـــراض 

64.تكون	:.Corr	. 	[يكون
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الـــتي تســـتحق بـــطبيعتها أن تـــبقى زمـــانًـــا مـــا، ال يـــمكن إيـــراد الـــضد عـــليها إالّ 
فــي تــلك األزمــنة. فــإن املــرض االمــتالئــي مــثالً، عــالجــه بــضده وهــو االســتفراغ، 
ولــكن االســتفراغ ال يــمكن اســتعمالــه فــي أول يــوم، بــل البــد مــن انــتظار الــنضج 
وتـفتيح املـجاري وإزالـة املـوانـع، وذلـك يـحوج إلـى زمـان ال مـحالـة. وتـحقيق هـذا 
ـا أن يــكون مــفرًدا، [86a] أو مــركــبًا. واملــفرد أقــسامــه ثــالثــة،  أن كــل مــرض، فــإمّـَ
ألن كـــل مـــرض مـــفرد فـــعروضـــه أوالً إمـــا أن يـــكون لـــألعـــضاء املـــفردة فـــقط، وهـــو 
أمـــــراض ســـــوء املـــــزاج، فـــــإن أمـــــراض ســـــوء املـــــزاج ال يـــــمكن عـــــروضـــــها أوالً إال 
لـألعـضاء املـفردة، ومـن أجـلها يـعرض لـألعـضاء املـركـبة. فـإن الحـرارة ال تـعرض 
لــليد، ألنــها بــديــل يــعرض أوالً للَّحــم الــذي فــي الــيد مــثالً، ومــن أجــل ذلــك يــعرض 
لــــليد. وأمّـــــا أن يــــكون عــــروضــــه أوالً لــــألعــــضاء املــــركــــبة، وهــــو أمــــراض الــــتركــــيب، 
كـــأمـــراض الخـــلقة واملـــقدار والـــعدد والـــوضـــع، فـــإن عـــروض هـــذه أوالً لـــألعـــضاء 
املــركــبة، ومــن أجــلها تــعرض لــلمفردة. وأمــا أن يــكون بــحيث يــمكن عــروضــه لــكل 
ق االتــصال، ويــسمى األمــراض املشــتركــة،  واحــد مــنهما أوالً، وهــو أمــراض تَــفرُّ
فـــإنـــها تـــعرض لـــألعـــضاء املـــركـــبة أوالً مـــن غـــير أن يـــكون ذلـــك تـــابـــًعا لـــعروضـــها 
65لـألعـضاء املـفردة. كـما ينخـلع الـعضو املـركـب فـيفارق أحـد جـزأيـه اآلخـر مـن 

ق اتصال البَتَّة.  غير أن ينال املفرد تَفرُّ

وقــد يــعرض لــلعضو املــفرد، مــن غــير أن يــكون تــابــًعا فــي عــروضــه لــه لــعروضــه 
لــعضٍو مــركــٍب [86b] كــما قــد تــنقطع بــعض األغــشية. ويــعني بــالــعضو املــفرد، 
مـا يـشابـه جـزءه كـله فـي اسـمه وحـده، كـالـَعظْم، والـغضروف، والـربـاط، والـوتـر، 
والـعصب، والشـرايـني، واألوردة، واألغـشية، واللحـم، والـسمني، والشحـم. ويـعني 
بــــالــــعضو املــــركــــب مــــا يــــتركــــب مــــن هــــذه، إمّـــــا تــــركــــيبًا أولــــيًا كــــالــــعضل، أو ثــــانــــيًا 

 . كالعني، أو ثالثًا كالوجه ثم الرأس مثالً
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فــأمــا أمــراض ســوء املــزاج، فــما كــان مــنها ســاذجًـــــا، أي يــكون عــروضــه لــلعضو 
، فهـــذا يـــكفي فـــي بـــرئـــه تـــعديـــل املـــزاج.  66مـــن غـــير خـــلط مـــتكيف بـــتلك الـــكيفية

والـبارد سهـل الـزوال فـي ابـتدائـه، ألنـه مـناٍف لـلحياة. فـالـطبيعة تهـتم بـه فـي أول 
حــدوثــه، وتــصرف األدويــة إلــى جهــته، لــكنه َعســٌر فــي انــتهائــه ألنــه ال يســتحكم 
إال وقـد قهـر الـطبيعة وأخـمد الحـرارة الـغريـزيـة. والـحار بـالـضد مـن ذلـك، أعـني 
عســـر الـــزوال فـــي ابـــتدائـــه، ألنـــه ال يـــضاد الـــطبيعة كـــثير مـــضادة، وسهـــل فـــي 
انــــــتهائــــــه؛ ألنــــــه إذا اســــــتحكم فــــــقد اشــــــتد إضــــــراره بــــــالــــــطبيعة، فتهــــــتم بــــــدفــــــعه. 
والــترطــيب أطــول مــدة مــن [87a] الــتجفيف، ألن الــتجفيف كــأنــه إفــقاد الــجوهــر 
الـرطـب بـالتحـليل، واملـعاون عـلى ذلـك كـثير، حـتى لـو فـقد الـوارد فـقط لـكفى ذلـك 
فــــي الــــتجفيف وإن لــــم يســــتعمل مــــجفِّفًا. وأمّـــــا الــــترطــــيب فــــهو إيــــجاد الــــجوهــــر 
الــــرطــــب، وذلــــك مــــضاد ملــــقتضى الحــــرارة املـحَـــــــلِّلة الــــغريــــزيــــة والــــغريــــبة والــــهواء 
الـــخارجـــي. ومـــا كـــان مـــن أمـــراض ســـوء املـــزاج مـــاديًـــا، أعـــني أن يـــكون تـــكيُّف 
الـبدن أو الـعضو بـه، ألجـل خـلط لـه، تـلك الـكيفية، فهـذا يـحتاج فـي عـالجـه إلـى 
اســـــتفراغ تـــــلك املـــــادة. ثـــــم إن لـــــم يـــــكن قـــــد يخـــــلف بـــــعدهـــــا ســـــوء املـــــزاج، كـــــفى 
االسـتفراغ، وإالّ أُحْــــتيج إلـى الـتعديـل بـعد الـفراغ مـن االسـتفراغ. واالسـتفراغ 
إنــما يــكون بــعد الــنضج وتــهيئة املــادة لــسهولــة الخــروج، وذلــك يــحتاج فــيه إلــى 
زمـــان ال مـــحالـــة، ويـــختلف ذلـــك الـــزمـــان بـــاخـــتالف عـــصيان املـــادة عـــلى الـــنضج 
وقــبولــها لــه، وعــصيانــها يــكون إمــا لــغلظها، أو لــلزوجــتها، أو لــكثرتــها فــال تــقوى 
الـــــطبيعة عـــــليها، أو لـــــضعف الـــــطبيعة. وإن كـــــانـــــت املـــــادة فـــــي نـــــفسها مـــــطيعة 
بحســــــب [87b] الــــــقوة املــــــتوســــــطة. فلهــــــذا الســــــبب كــــــانــــــت األمــــــراض املــــــزاجــــــية 
مــــختلفة فــــي الــــطول والــــقصر، فــــوجــــب أن يــــكون لــــكل واحــــٍد مــــنها زمــــان مــــقدَّر 
بحســب قــبول املــادة لــإلنــضاج وعــصيانــها؛ فــلذلــك كــان مــنها حــاّدة ومــزمــنة. ثــم 
قـدَّر األمـراض الـحادة، ألن املـزمـنة غـير مـضبوطـة فـقد تـطول حـتى تـبقى الـعمر 
كـــّله. وألن أكـــثر الـــبحاريـــن الـــواقـــعة هـــي الـــحادة، ألن أكـــثر األمـــراض الـــواقـــعة 
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حـــادة، ولهـــذا قـــال: إنَّ البُحـــران يـــأتـــي فـــي األمـــراض الـــحادة فـــي أربـــعة عشـــر 
يــومًـــا. والبحــران بــه يــنقضي املــرض، فــاملــرض الــحاد يــنقضي فــي أربــعة عشــر 

يوًما. وأما ملا كان كذلك فسنذكره في شرح الفصل الذي بعده. 

ونــــريــــد أن نــــتمم الــــقول فــــي بــــاقــــي األمــــراض ونــــبني وجــــه اخــــتالفــــها، بــــالــــطول 
والــقصر؛ فــنقول: وأمــا أمــراض الــتركــيب فــتنحصر فــي أربــعة أقــسام: أمــراض 

الِخْلقة، وأمراض املقدار، وأمراض العدد، وأمراض الوضع. 

ْكل، بـــــأن تـــــتغير عـــــن مجـــــراه  وأمـــــراض الخـــــلقة أربـــــعة: أحـــــدهـــــا: أمـــــراض الـــــشَّ
الـــطبيعي تـــغيرًا يـــلزمـــه آفـــة، ويـــحتاج فـــي مـــداواتـــه أن يُـــرَدَّ الـــعضو إلـــى شـــكله 

ويُشّد ُمدَّة حتى يبقى على تلك الحال. 

وثـــــــانـــــــيها: أمـــــــراض املـــــــجاري [88a] إمّـــــــا بـــــــأن تـــــــتّسع، أو تـــــــضيق، أو تنســـــــد. 
ويـــــحتاج فـــــي مـــــداواتـــــها أن يُـــــرَدَّ الـــــعضو إلـــــى حـــــالـــــة تســـــّد املـــــتسع وســـــكونـــــه، 
وبــــــالــــــتفتيح واإلرخــــــاء والــــــتسخني والــــــترطــــــيب لــــــيتسع الــــــضيِّق، ويــــــنفتح املنســــــدّ 

الحادث عن مقابل كل واحد من هذه. 

وثــالــثها: أمــراض األوعــية؛ إمــا بــأن تــكبر وتــتسع، أو تــصغر وتــضيق، أو تنســد 
وتمتلئ، أو تستفرغ وتخلو. ويحتاج في مداواتها إلى مقابالت أسباب ذلك. 

ورابــعها: أمــراض ســطوح األعــضاء؛ وذلــك إمــا مــالمــسة، فــيجب أن تُــحس. أو 
خشونة فيجب أن تُملس. 

وأمـــــا أمـــــراض املـــــقدار: فـــــإمـــــا بـــــالـــــزيـــــادة، أو الـــــنقصان. وكـــــل واحـــــٍد إمـــــا عـــــام 
لــألعــضاء، أو خــاص بــعضو. وكــل ذلــك يــحتاج فــي مــقابــلته إلــى زمــان طــويــل. 
وأمـــا أمـــراض الـــعدد: فـــإمـــا بـــالـــزيـــادة، أو الـــنقصان. وذلـــك إمـــا طـــبيعي أو غـــير 
طـبيعي. وأمـا أمـراض الـوضـع: فـلزوال ذلـك الـعضو عـن مـوضـعه، بخَــْلعٍ أو بـغير 
خـــلع؛ أو حـــركـــته حـــيث يـــجب ســـكونـــه، أو ســـكونـــه حـــيث تـــجب حـــركـــته، أو تـــعذُّر 
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حـــركـــته إلـــى جـــاره، أو عـــنه، أو تعســـرهـــما. والشـــك أن إصـــالح ذلـــك مـــما يُـــحوج 
إلى زماٍن طويل. 

ق االتـــــصال [88b] فـــــتحتاج فـــــي مـــــداواتـــــها إلـــــى جَــــــــْمعِ مـــــا  وأمـــــا أمـــــراض تـــــفرُّ
ق، وحـــفظ مـــا قـــد جُـــــِمعَ عـــلى حـــالـــه، والتحـــرز مـــن وقـــوع شـــيء فـــيما بـــني مـــا  تَـــفرَّ
تـــفّرق، وحـــفظ طـــبيعة ذلـــك الـــعضو عـــليه. وكـــل ذلـــك مُــــحوج – ال مـــحالـــة – إلـــى 
زمـان، فلهـذا تَـعذَّر بـرء األمـراض فـي سـاعـة واحـدة ووجـب أن تـبقى زمـانًـا مـا لَـه 

قْدر. 

قــال أبــقراط: الــيوم الــرابــع مــنذر بــالــسابــع، وأول األســبوع الــثانــي 
الـيوم الـثامـن. واملـنذر بـالـيوم الـرابـع عشـر، الـيوم الـحادي عشـر؛ ألنـه 
الـيوم الـرابـع مـن األسـبوع الـثانـي. والـيوم الـسابـع عشـر أيـًضا يـوم 
إنـــذار؛ ألنـــه الـــيوم الـــرابـــع مـــن الـــرابـــع عشـــر، والـــيوم الـــسابـــع مـــن 

الحادي عشر. 

الشـرح: إن هــذا الــفصل لــو ُوصِـــــــــل بــما قــبله لــصحَّ، إال أن األول كــان الــغرض 
مــنه بــيان وجــه طــول األمــراض، لــكنه ملــا عــلَّق ذلــك بســبب البُحــران احــتاج إلــى 
تـعديـد األيـام الـتي يـقع فـيها البحـران. وإنـما كـان ذَكَـــر األمـراض الـحاّدة وذَكَـــر 
أّن بحـــرانـــها يـــقع فـــي أربـــعة عشـــر يـــومًـــا، فـــبنيَّ فـــي هـــذا الـــفصل تـــفصيل ذلـــك. 
ويـــنبغي أن نُـــبنيِّ الســـبب [89a] فـــي وقـــوف الـــعلماء عـــلى أيـــام البُحـــران. وإن 
كـــــان الـــــطبيب مـــــن حـــــيث هـــــو طـــــبيب، لـــــيس عـــــليه إالّ أن يـــــعرف أن هـــــذه األيـــــام 
اقـتضت الـتجارب وقـوع البحـران فـيها، وال عـليه أن يـعرف كـمية ذلـك مـن جـهة ال 
تــــتعلَّق بــــاخــــتالف تــــغيُّرات تــــلزمــــه، وذلــــك ألنــــها تــــنقص جــــًدا عــــند نــــقصان الــــنور 
الـظاهـر وانـمحاقـه، وذلـك عـند االجـتماع وتـمام الـدورة، ويـزداد جـًدا عـند زيـادة 
الـــنور. وأعـــظمها عـــند االســـتقبال، وهـــو نـــصف الـــدورة. ولـــذلـــك تـــزيـــد املـــياه فـــي 
اآلبـار، ويـزداد نـمو الـثمار الـرّطـبة كـالـِقثَّاء، حـتى سُــــــمع لـنموهـا صـوت، ويـتشّقق 
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67الـرُّمّـَـان لـفرط امـتالئـه رطـوبـة وتـزداد األدمـعة؛	وألجـل ذلـك يـحصل الجَــــزْر واملـد 

فـي األنـهار ذوات املـد والجـزر. وإذ نـصف الـدورة يـقتضي هـذا الـتغيُّر الـعظيم، 
فـــــنصف نـــــصف الـــــدورة يـــــقتضي تـــــغيُّرًا مـــــا ال مـــــحالـــــة، وهـــــو الـــــتربـــــيع؛ ونـــــصفه 
يـقتضي تـغيُّرًا أقـل. والـتغيُّر الـذي يـكون فـي مـادة املـرض فـي هـذه األيـام يـكون 
[89b] بـــه البُحْــــــران، لـــكن ذلـــك لـــيس مُــــعتَبرًا بحســـب زيـــادة الـــنور، بـــل بحســـب 
تـمام الـدورة ونـصفها، ونـصف نـصفها، ونـصفه. وليسـت هـذه الـدورة مـبتديـة مـن 
حــــني االجــــتماع أو غــــير ذلــــك، بــــل بــــاملــــعتبر فــــي الــــبحاريــــن. الــــدورة وتــــنصيفها 
مـبتديـة مـن أول املـرض، ولـلناس فـي ذلـك خـالف، فـقيل: مـن حـني ظـهور الـتغير 
عـــن املجـــرى الـــطبيعي، أي مـــن حـــني ظـــهور التكســـل واإلعـــياء وغـــير ذلـــك؛ وذلـــك 
بـاطـل، ألن املـرض لـم يـكن ُوجِـــَد بـعد. وقـيل: مـن حـني يـطرح الـعليل نـفسه. وهـو 
بــاطــل، فــليس فــي كــل مــرض يــطرح اإلنــسان نــفسه. وأيــًضا فــالــناس فــي ذلــك 
مـختلفون، فـمنهم مـن ال يـطرحـه إال مـرض قـوي جـًدا، ومـنهم مـن يـنطرح بـأدنـى 

سبب. 

ت بـــــعد ذلـــــك،  والـــــحق أنـــــه مـــــن حـــــني يظهـــــر املـــــرض. وإذا ولـــــدت املـــــرأة ثـــــم حُــــــــمَّ
فــالــحساب يــنبغي أن يــكون مــن حــني أول املــرض، ال مــن حــني الــوالدة؛ وكــذلــك 
فــي اإلســقاط. ونــقول: إن مــن االجــتماع إلــى االجــتماع تــسعة وعشــريــن يــومًـــا 
[90a] وخُــْمس وسُــــــْدس، وذلـك ثـلث بـالـتقريـب، يـنقص مـنه زمـان االجـتماع وهـو 
يــــومــــان ونــــصف وثــــلث؛ تــــبقى مــــدة الــــدورة ســــتة وعشــــريــــن يــــومًــــا ونــــصف، فــــيقع 
البحـران فـي الـسابـع والعشـريـن، ونـصفها ثـالثـة عشـر يـومًـا وربـع فـيقع البحـران 
فــي الــرابــع عشــر، ونــصف نــصفها ســتة أيــام ونــصف وثــمن فــيقع فــي الــسابــع؛ 
فـتكون هـذه األيـام بـحاريـن. وكـل بحـران فـالبـد لـه مـن يـوم إنـذار يـكون فـيه تـغيّر 
مـــا، كـــما البـــد قـــبل يـــوم الـــقتال مـــن تحـــرك مـــا، مـــثل ســـتر الـــخندق وتـــهيئة الـــعدو 
لـــلزحـــف. ثـــم لـــيس يـــوم أولـــى بـــذلـــك مـــن اآلخَــــر، فـــيجب أن يـــكون هـــو الـــنصف، 
ونـصف ذلـك ثـالثـة أيـام وربـع ونـصف ثـمن، فـيكون اإلنـذار فـي الـرابـع، لـكنه قـد 
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يـتقدم عـن ذلـك أو يـتأخـر، وخـصوصًـــــــــا فـي مـثل الـِغّب، فـإن البحـران واإلنـذار ال 
يـــقع فـــي األكـــثر إال يـــوم الـــنوبـــة فـــيتقّدم إلـــى الـــثالـــث أو يـــتأخـــر إلـــى الـــخامـــس 
68بحســـب اســـتعجال الـــطبيعة النـــحفازهـــا بـــاملـــادة أو تـــأخـــرهـــا انـــتظارًا لـــلنضج 

 [90b] الـــتام. ثـــم إن أبـــقراط جـــعل الـــيوم الـــحادي عشـــر هـــو الـــيوم الـــرابـــع مـــن
األسـبوع الـثانـي فـتكون إذًا ثـالثـة أرابـيع أحـد عشـر يـومًــا، وجـعل أول األسـبوع 
الــثانــي الــيوم الــثامــن فــيكون الســبعة األيــام األُول رابــوعــني. وإنــما يــكون كــذلــك 
بــــأن يــــجعل بــــينهما يــــوم مشــــترك يُــــعّد فــــي الــــرابــــوع األول والــــثانــــي وهــــو الــــيوم 
الـــرابـــع. ويـــسمى مـــا كـــان كـــذلـــك مـــن األرابـــيع أو األســـابـــيع مـــتصلة، ومـــا لـــيس 
. وكـذلـك جـعل آخـر األسـبوع الـثالـث  كـذلـك كـالـرابـوع الـثانـي مـع الـثالـث مـنفصالً
الــــيوم العشــــريــــن، وســــتعلمه فــــيما بــــعد. وقــــد كــــان أول األســــبوع الــــثانــــي الــــيوم 
الـثامـن، فـيكون إذًا سـابـوعـان ثـالثـة عشـر يـومًـا، فـالبـد مـن يـوم مشـترك. وقـد بـنى 
األطـــباء عـــلى هـــذا، فـــجعلوا حـــكم األرابـــيع مـــخالـــفًا لـــحكم األســـابـــيع؛ وذلـــك ألن 
األرابـــيع رابـــوعـــان مـــتصالن، والـــثالـــث مـــنفصل ألن أولـــه أول األســـبوع الـــثانـــي 
وهـو الـيوم الـثامـن. وأمـا األسـابـيع، فـسابـوعـان مـنفصالن ألن أول الـثانـي الـيوم 
الـــثامـــن، والـــثالـــث مـــتصل ألن آخـــره الـــيوم العشـــريـــن. وضـــابـــطهم فـــي ذلـــك أن 
الــحساب إذا اســتغرق أكــثر يــوم فــصلوا وإال وصــلوا؛ وذلــك ألن الــرابــوع األول 
ثـــالثـــة أيـــام [91a] وربـــع ونـــصف ثـــمن، وهـــو أقـــل مـــن نـــصف يـــوم فـــوصـــلوا بـــه 
الـرابـوع الـثانـي، فـصار ذلـك سـتة أيـام ونـصف وثـمن، وهـو أكـثر مـن نـصف يـوم 
فــفصلوا، ألنــه إذا كــان ذلــك الكســر أكــثر مــن نــصف يــوم غــلب عــلى ذلــك الــيوم 
ذلـك الـرابـوع أو الـسابـوع فحسـبوه لـه يـومًــا كـامـالً، وجـعلوا الـذي بـعده مـنفصالً 
عـنه مـبتديًـا مـن الـيوم الـذي بـعده؛ فـإن األسـبوع األول سـتة أيـام ونـصف وثـمن 
وهـــو أكـــثر مـــن نـــصف يـــوم فـــجعلوه يـــومًــــا كـــامـــالً، فـــصار أول األســـبوع الـــثانـــي 
الـيوم الـثامـن. ومجـموع األسـبوعـني ثـالثـة عشـر يـومًــا وربـع، وهـو أقـل مـن نـصف 
يـــوم فـــوصـــلوا بـــه الـــسابـــوع الـــثالـــث، فـــكان أولـــه الـــيوم الـــرابـــع عشـــر وآخـــره الـــيوم 
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العشـــرون. والـــيوم الـــحادي عشـــر مـــنذر بـــالـــرابـــع عشـــر، ألنـــه الـــيوم الـــرابـــع مـــن 
األسبوع الثاني. 

وقــد بــيَّنَّا أن مــنتصف الــسابــوع مُـــنذر بــه، والــيوم الــسابــع عشــر يــوم إنــذار ألنــه 
الـيوم الـرابـع مـن الـيوم الـرابـع عشـر والـيوم الـسابـع مـن الـيوم الـحادي عشـر. أمـا 
اســتداللــه عــلى أنــه يــوم إنــذار بــأنــه الــيوم الــرابــع [91b] مــن الــيوم الــرابــع عشــر 
فـظاهـر. وأمـا قـولـه: والـيوم الـسابـع مـن الـيوم الـحادي عشـر. فـهو تـأكـيد لـحكمه 
بـأنـه إنـذار، ألن يـوم اإلنـذار هـو نـصف البحـران؛ فـإذا كـان مـع ذلـك بحـرانًـا مـن 
يـوم مـا، فـهو بـالـداللـة عـلى البحـرانـية أولـى. وتـفصيل بـاقـي أيـام البحـران يـؤخـره 
إلـــى شـــرح قـــولـــه: الـــَعَرق يُحـــمد فـــي املحـــمومـــني إذا ابـــتدأ مـــن الـــيوم الـــثالـــث أو 

الخامس. 

يفيَّة فــــي أكــــثر األمــــر تــــكون قــــصيرة،  قــــال أبــــقراط: إنَّ الــــرِّبِــــع الــــصَّ
والخريفيَّة طويلة والسيما إذا اتصلت بالشتاء. 

الشـرح: أمّـــا تــعلُّق هــذا بــما قــبله فــظاهــر، ألن غــرضــه كــان فــيما قــبله بــيان أن 
األمــراض بــطبيعتها تســتحق أن تــبقى مُـــدَّة، وأن بــعضها بــطبيعته يســتحق أن 
يـبقى مـدَّة، وأن بـعضها بـطبيعته يسـتحق أن يـكون أطـول مـن بـعض. وهـا هـنا 
يـبني أنـها تـختلف فـي ذلـك أيـًضا ألمـر خـارج عـن طـبيعتها، وذلـك األمـر إمّــا أن 
يــــكون طــــبيعيًا، وإمّـــــا أن يــــكون مَـــــرضــــيًّا. مــــثال الــــطبيعي: أوقــــات الــــسنة، فــــإن 
األمــــــراض [92a] قــــــد تــــــقصر وتــــــطول بحســــــبها؛ ومــــــثَّل عــــــلى ذلــــــك بــــــاألمــــــراض 
بــع مِــــْن حَـــــْملتها، ألن ظــهور االخــتالف فــيها بحســب أوقــات  الــطويــلة، ومــثَّل بــالــرِّ
الـــسنة أبـــني مـــن غـــيرهـــا. والـــربـــع حـــمى تحـــدث مـــن عـــفونـــة الـــسوداء، إمّـــا داخـــل 
ــا خــارج الــعروق وتــسمى  الــعروق وتــسمى الــربــع الــالزمــة، ووجــودهــا نــادر؛ وإمّـَ

الربع الدائرة. 

ونـقول إنَّ مـن شـأن الـصيف أن يـقصر فـيه مُــدد األمـراض، ألن األخـالط تـكون 
فـــيه ذائـــبة والـــهواء الـــخارجـــي قـــوي التحـــليل، فـــإن وجـــد الـــطبيعة مســـتولـــية عـــلى 
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املـرض أعـانـها بتحـليل مـادتـه، وإن وجـد املـرض غـالـبًا أعـانـه بتحـليل الـقوة. وإذا 
كــان كــذلــك فــالشــتاء يــجب أن يــطول فــيه املــرض لــضد ذلــك. والخــريــف والــربــيع 
مـتوسـطان فـي ذلـك، لـكن يـكون فـي الـربـيع أمـيل إلـى الـقصر، ألن الـقوى تـكون 
فـــــيه أقـــــوى. وفـــــي الخـــــريـــــف إلـــــى الـــــطول، ملـــــا اجـــــتمع فـــــيه مـــــع ضـــــعف الـــــقوى 
اخـــتالف هـــوائـــه فـــي الـــبرد والحـــر، فـــكلما حـــرَّكـــت الـــطبيعة املـــادة بتحـــليل الحـــر 

كثَّفها وحبسها البرد. 

وإنـما كـانـت الـربـع مـن األمـراض [92b] الـطويـلة ألن مـادتـها غـليظة سـوداويـة. 
وإذا اتـــصلت الخـــريـــفية بـــالشـــتاء كـــانـــت أطـــول، لـــزيـــادة تـــكثيف الـــبرد ملـــادتـــها. 

وسميت هذه الحمى بالربع ألنها تنوب اليوم ورابعه. 

قــــال أبــــقراط: ألن تــــكون الحــــمى بــــعد الــــتشنج، خــــير مــــن أن يــــكون 
التشنج بعد الحمى. 

الشـــرح: قــــــد مــــــضى اخــــــتالف األمــــــراض فــــــي الــــــطول والــــــقصر، بســــــبب أمــــــرٍ 
طـبيعي، وهـنا يـذكـر اخـتالفـها فـي ذلـك بسـبب أمـر مَــرضـي ولـم يـمثل بـما يـكون 
ذلـك بسـبب األمـر املـرضـي نـفسه، بـل بـحال األمـر املـرضـي، وهـو كـونـه مـتقدمًــا. 
ويــــعلم مــــن ذلــــك اخــــتالفــــه بســــبب ذلــــك األمــــر، ومــــثالــــه الــــتشنج فــــإنــــه إن حــــدثــــت 
الحــمى بــعده، قــصرت مــدتــه وكــان عــالجــه أمــكن؛ وإن حــدث بــعدهــا كــان أطــول 

 . 69وأردأ

والــتشنج عِــــلَّة عــصبيَّة تــمنع األعــضاء االنــبساط، ويــكون إمــا مــن امــتالء، وإمــا 
مــن اســتفراغ. ويحــدث عــن االســتفراغ، إذا جــفّت الــرطــوبــة الــتي فــي الــعصب، 
فـــــينقص طـــــولـــــه وعـــــرضـــــه أيـــــًضا، كـــــما يـــــعرض لـــــألوتـــــار والجـــــلود فـــــي الـــــصيف. 
ويحـــدث عـــن [93a] االمـــتالء، إمّــــا مـــن مـــواد مـــؤذيـــة بـــأن يـــتأذّى بـــها الـــعصب، 

		 [وأردأ 	Corr.:	69.وأردي
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70فـينقبض إلـى مـبدئـه كـما يـعرض عـن الـقيء الـزنـجاري. وإمّــا مـن خـلط بـارد 

غــليظ يُــغلِّظ جــرم الــعصب، فــيزداد عــرضــه ويــنقص طــولــه، كــما يــعرض لــألوتــار 
والجلود في الشتاء. 

ق بـــني هـــذه األصـــناف، بـــأن مـــا كـــان عـــن االســـتفراغ، كـــان عـــروضـــه قـــليالً  ويُـــفَرَّ
قـــليالً، وبـــعد اســـتفراغـــات مـــجحفة، أو حـــميات محـــرقـــة. ومـــا كـــان عـــن االمـــتالء، 
كـان دفـعة. فـما كـان مـن ذلـك عـن خـلٍط مـؤٍذ، دّل عـليه االشـتعال وعـالمـات غـلبة 

الحرارة. وما كان عن خلٍط بارٍد، دّل عليه أضداد ذلك. 

ومـراده هـا هـنا بـالـتشنج، الـتشنج الـذي عـن خـلٍط بـارٍد، ألن الـتشنج فـي األكـثر 
يـكون مـن ذلـك؛ فلهـذا أطـلق عـليه لـفظة الـتشنج. وإنـما قـلنا أن مـراده ذلـك، ألن 
الـتشنج الـيابـس والـّلذعـي يـتضرران. بحـدوث الحـمى أكـثر كـثيرًا مـما لـو كـانـت 
الحــمى قــبلهما. وإنــما كــان الــتشنج الــرطــب يــنتفع وتــقصر مُـــّدتــه بــالحــمى، ألن 
عـــالج مـــثل هـــذا هـــو إذابـــة الـــبلغم وتـــسخينه وإنـــضاجـــه [93b] والحـــمى تـــفعل 
ذلـــك. وأمـــا إذا عـــرض بـــعد الحـــمى دّل عـــلى أن الخـــلط كـــان غـــليظًا جـــًدا، فـــلما 
أذابــــته أوجــــب الــــتشنج. وحــــني أوجــــب الــــتشنج كــــان غــــليظًا جــــًدا بــــالنســــبة إلــــى 
املـعتدل، وإالَّ لـم يُـوجـب الـتشنج. وإذا كـانـت حـرارة الحـمى لـم تـلطِّفه عـن ذلـك، 
ٌر لــلتشنج  فــأي حــرارة نــرجــو أن تــلطِّفه. فــقد ثــبت أن تــأخــر الحــمى نــافــعٌ، مُــقصِّ
رٌ  الـــرطـــب، وتـــقدمـــها دالُّ عـــلى طـــولـــه. ويُـــعلم مـــن ذلـــك أن حـــدوث الحـــمى مـــقصِّ

نافع. 

قــــال أبــــقراط: ال يــــنبغي أن تَــــْغتَرَّ بــــِخفَّة يجــــدهــــا املــــريــــض بــــخالف 
الــقياس، وال أن يــهولــك أمــور صــعبة تحــدث عــلى غــير الــقياس؛ فــإن 
أكـــثر مـــا يحـــدث مـــن ذلـــك لـــيس بـــثابـــت، وال يـــكاد يـــثبت، وال تـــطول 

ُمدَّته. 

		[مبدئه 	corr.:	70.مبداه
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الشـرح: تـعلُّق هـذا بـما قـبله ظـاهـرة. وقـد جـرت الـعادة أن نـذكـر هـذا مـع الـكالم 
فـي البحـران، وأمـا ذكـره عُــقيب هـذه الـفصول املـتقدمـة فـألنـه قـد تـبني هـناك مـن 
فــحوى كــالمــه أن األمــراض تســتحق بــطبيعتها وبــأمــر خــارج عــنها، طــبيعي أو 
مــرضــي، أزمــنة مــخصوصــة، فــيها يــكون انــقضاؤهــا [94a] وأن ذلــك البــد وأن 
يـكون بـأمـٍر يـزيـل سـبب املـرض، إمـا طـبيعي أو صـناعـي. فـأراد أن يـبني هـاهـنا 
أنـه لـو انـقضت قـبل تـلك املــُـدَّة وبـغير إزالـة السـبب، لـم يـكن ذلـك مـوثـوقًـا بـه، ألنـه 
لــو كــان مــوثــوقًــا بــه ملــا كــان ذلــك الــوقــت الــزائــد بــمقتضى طــبيعتها أو بــمقتضى 
ذلـك األمـر الـخارجـي، وال كـان ذلـك السـبب سـببًا السـتحالـة تخـلُّف املسـبب عـن 
، ال بــالــخفَّة الــتي  ســببه. فــذكــر مــا يــعم هــذا وغــيره، وهــو أنــه ال يــنبغي أن تَــْغتَرَّ
عــلى غــير الــقياس، وال تهــتال بــالــثقل الــذي عــلى غــير الــقياس. ومــعنى الــقياس 
هـــاهـــنا أنـــه إذا دل دلـــيل عـــلى أن املـــرض يـــنقضي فـــي الـــرابـــع عشـــر، وأن ذلـــك 
يـــــكون بـــــاســـــتفراغ طـــــبيعي أو صـــــناعـــــي، ولـــــيكن املـــــرض حـــــمى غـــــب، فـــــفارقـــــت 
الحـمى قـبل ذلـك مـن غـير ظـهور بحـران وال اسـتفراغ ظـاهـر بـإسـهال أو قـيء أو 
إدرار أو عــــرق، فــــال يــــنبغي أن تــــغتر بهــــذه الــــخفة فــــقد يــــكون النــــطفاء الحــــرارة 
الـغريـزيـة فـال تنتشـر الحـرارة الـغريـبة إلـى األطـراف فـال تظهـر. وكـثيرًا مـا يـعقب 
ذلــك املــوت، وقــد يــكون ألن مــادة الحــمى بــردت [94b] بــالــتطفئة فــسكنت ســْورة 
الحــــمى، لــــكن املــــادة الــــعفنة مــــوجــــودة، فــــفي األكــــثر يــــعاودهــــا االشــــتعال وتــــعود 
الحـمى أقـوى مـما كـانـت، ملـصادفـتها قـوى قـد ضـعفت. وكـذلـك قـد تـنضج مـادة 
املــرض وتــكون الــقوة مســتولــية وعــالمــات الــصالح ظــاهــرة، فتحــدث أمــور صــعبة 
ليسـت بـمقتضى طـبيعة ذلـك املـرض وال بـمقتضى تـلك الـعالمـات، فـمثل هـذه ال 
يــنبغي الــفزع مــنها، فــإن الــطبيعة إذا اســتولــت عــلى املــرض، فــفي أكــثر األمــر 
يســـتمر لـــها ذلـــك االســـتيالء إلـــى أن تقهـــر املـــرض. وهـــذه األمـــور الـــصعبة هـــي 
مــــثل: ضــــيق نــــفس، أو اخــــتالط الــــذهــــن، أو خــــياالت، أو غــــثيان، أو مــــغص، أو 
تَـــمدُّد فـــي الشـــراســـيف أو غـــير ذلـــك. ومـــثل هـــذه كـــثيرًا مـــا يـــكون مـــن أعـــراض 

البحران، ويعقب ذلك البرء التام. 
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71إنــــــما الــــــصعوبــــــة الــــــتي يــــــنبغي أن يهــــــتال بــــــها هــــــي الــــــتي تــــــطرأ عــــــلى قــــــوى 

ضـــعيفة، ومـــع عـــالمـــات عـــدم الـــنضج واســـتيالء املـــرض، وخـــصوصًـــــــــــا إذا اتـــفقت 
فــي غــير يــوم بحــرانــي أو يــوم بحــران رديء؛ وأعــظم مــن ذلــك أن [95a] تــكون 

في يوم يتوقع فيه الراحة أو الخفة. 

قــال أبــقراط: مــن كــانــت بــه حــمى ليســت بــالــضعيفة جــًدا، فــإن تــبقى 
بـدنـه عـلى حـالـه تـلك وال يـنقص شـيئًا أو يـذوب بـأكـثر مـما يـنبغي، 
فــذلــك رديء؛ ألن األول يُــنِذر بــطوٍل مــن املــرض، والــثانــي يــدل عــلى 

ضعٍف من القوة. 

الشــرح: قــــد مــــضى أن األمــــراض تــــختلف فــــي الــــطول والــــقصر، إمّــــا لــــذاتــــها، 
72وإمّـا ألمـر خـارج؛ إمّـا طـبيعي كـأوقـات الـسنة، أو غـير طـبيعي كـطرآن مـرض 

مــضاد األول. وهــاهــنا يــذكــر أنــها قــد تــختلف فــي ذلــك بســبب طــبيعة املــريــض 
نــفسه، فــإنــه إن كــان متخــلخل الــبدن، كــان املــرض قــصيرًا لســرعــة تحــلُّل مــادتــه 
وخـــصوصًـــــــــــا إن كـــانـــت األخـــالط رقـــيقة، وألن الـــطبيعة إ ن كـــانـــت غـــالـــبة لـــلمرض 
ـــة األخـــالط عـــلى تحـــليل مـــادتـــه. وإن كـــان املـــرض غـــالـــبًا،  أعـــانـــها التخـــلخل ورِقّـَ
أعـانـه تخـلخل الـبدن ورِقّـَة املـادة عـلى إضـعاف الـقوة. وإن كـان الـبدن مـتكاثـفًا، 
فـــبالـــضد، وخـــصوصًـــــــــــا إن كـــانـــت األخـــالط [95b] غـــليظة. والشـــك أن املـــتكاثـــف 
الــبدن يــكون تَحــلُّل مــواده بــطيئًا، وكــذلــك الــغليظ األخــالط، وهــذا الــالزم مــساويًــا 
مــــنعكًسا؛ فــــكل مــــا تَحــــلُّله بــــطيئًا فــــهو مــــتكاثــــف الــــبدن أو غــــليظ األخــــالط. وكــــل 
متخــــلخل الــــبدن، فــــإن تحــــلُّله ســــريــــًعا، وكــــذلــــك الــــرقــــيق األخــــالط وهــــذا مــــنعكًسا 
أيــًضا. فــكل مــا تحــلُّله ســريــًعا فــهو متخــلخل الــبدن أو رقــيق األخــالط. وإذ هــذا 
الــــكالم مــــساويًــــا فــــأيــــهما ُوجِــــــَد َدلَّ عــــلى اآلخــــر، فــــإن ُوجــــد الــــالزم عــــلمنا وجــــود 
مـلزومـه ضـرورةَ أنـه مـساٍو لـه، فـال يـكون إال مـعه. وإن ُوجـد املـلزوم عـلمنا وجـود 
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73الـالزم ضـرورةَ اسـتحالـة انـفكاك الـالزم عـن مـلزومـه. فلهـذا جـعل أبـقراط بـطء 

التحــــلل عــــالمــــة عــــلى الــــتكاثــــف وغِـــــلظ األخــــالط، ويــــدل ذلــــك عــــلى طــــول املــــرض. 
ـــة األخــــالط، ويــــدل ذلــــك عــــلى قــــصر  وســــرعــــة التحــــلُّل عــــالمــــة عــــلى التخــــلخل ورقّـَ

املرض وضعف القوة. 

قـــولـــه: مـــن كـــانـــت بـــه حـــمى ليســـت بـــالـــضعيفة جـــًدا. أراد أنـــها تـــكون مـــتوســـطة، 
ــــة  فــــإنــــها لــــو كــــانــــت قــــويــــة لــــم يــــدل ســــرعــــة التحــــلل [96a] عــــلى التخــــلخل أو رقّـَ
74األخـــالط الـــدَّاالَّت عـــلى ضـــعف الـــقوة. ولـــو كـــانـــت ضـــعيفة جـــًدا لـــم يـــدل بـــطء 

التحــــلل عــــلى الــــتكاثــــف أو غــــلظ األخــــالط الــــداالن عــــلى  طــــول املــــرض. فــــقولــــه: 
ليســـت بـــالـــضعيفة جـــًدا. يـــدل عـــلى ضـــعٍف مـــا، ألن املـــنفي هـــو الـــضعف جـــًدا، 
، أو فـرط حـركـة،  وهـذا إنـما يـكون دلـيالً إذا لـم يـكن التحـلل تـابـًعا لسهـٍر، أو هـمٍّ

حنة تابًعا ألضداد ذلك.  أو استفراغ، وال كان بطُء التحلل وبقاء السِّ

قــال أبــقراط: مــادام املــرض فــي ابــتدائــه، فــإن رأيــت أن تُحــرِّك شــيء 
فحــرِّك، فــإذا صــار املــرض إلــى مــنتهاه فــينبغي أن يســتقر املــريــض 

ويسكن. 

الشــرح: قــــد بــــنيَّ أن األمــــراض تســــتحق أزمــــنة، وتــــختلف فــــي ذلــــك بــــاخــــتالف 
طـبيعة املـرض، وطـبيعة املـريـض، وأوقـات الـسنة، ومـا فـي حـكمها، وبحسـب مـا 
يـــــطرأ مـــــن األمـــــراض املـُـــــضاِددة. وبـــــيَّنَّا أن ذلـــــك ال يـــــنافـــــي كـــــون الـــــعالج يـــــتم 
بــاســتعمال الــضد، إذ الــضد إنــما يــمكن اســتعمالــه فــي وقــت مــعني. ومــن جــملة 
الـــعالج [96b] بـــالـــضد، التحـــريـــك بـــاالســـتفراغ والـــنقل؛ فـــيجب أن يـــبني الـــوقـــت 
الـــذي يـــمكن فـــيه ذلـــك. ويـــعني بـــالتحـــريـــك نـــقل املـــادة مـــن عـــضو إلـــى آخـــر، إمـــا 
بــــاســــتفراغ كــــالــــحجامــــة فــــي الــــنُّْقرة ألوجــــاع الــــعني، أو بــــغير اســــتفراغ كــــوضــــع 
املـــحاجـــم عـــلى الـــنُّْقرة لـــذلـــك. ويـــريـــد بهـــذا الـــوقـــت أحـــد أوقـــات املـــرض األربـــعة، 
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فـــيكون هـــذا غـــير مـــا كـــنا بـــيَّنَّا فـــي املـــقالـــة األولـــى مـــن اعـــتبار وقـــت االســـتفراغ 
بالنضج وغير ذلك. 

قـــولـــه: مـــادام املـــرض فـــي ابـــتدائـــه، فـــإن رأيـــت أن تُحـــرِّك شـــيئًا فحَـــــرِّك. يـــريـــد أن 
ـا قــد بــيَّنَّا فــي املــقالــة األولــى أنــه  وقــت االبــتداء قــد يــجوز فــيه التحــريــك، وذلــك ألنّـَ
قــــــد يــــــكون االســــــتفراغ فــــــي أول املــــــرض أولــــــى. وذلــــــك إمــــــا ألن املــــــرض يــــــكون 
مـــــهياجًــــــــا، أو ألن املـــــادة تـــــكون كـــــثيرة فـــــيُخاف أن تســـــتولـــــي عـــــلى الـــــطبيعة إن 
انــــتظرنــــا الــــنضج، أو ألن الــــقوى تــــكون ضــــعيفة فــــيُخاف أن ال تــــفي بــــمقاســــاة 
املـادة إلـى وقـت الـنضج، أو ألن املـادة رديـئة جـًدا فـيُخاف إفـسادهـا لـلمزاج أو 
لـــبعض األعـــضاء إن بـــقيت إلـــى زمـــان الـــنضج، أو ألن املـــادة دائـــمة االنـــصباب 
إلــى الــعضو [97a] املــأووف فــيُخاف إن لــم يســتفرغ قــبل الــنضج زيــادة املــادة 
جــًدا أو إفــسادهــا لــلعضو. وإنــما قــال: فــإن رأيــت أن تُحــرِّك شــيئًا فحــرِّك، ولــم 
يـــــــقل: فـــــــإن رأيـــــــت أن تســـــــتفرغ فـــــــاســـــــتفرغ؛ ألن التحـــــــريـــــــك أعـــــــم فـــــــيدخـــــــل فـــــــيه 
االســـتفراغ وغـــيره. قـــولـــه: فـــإذا صـــار إلـــى مـــنتهاه فـــينبغي أن يســـتقر املـــريـــض 
ويـــسكن. أي أن التحـــريـــك وإن كـــان قـــد يـــجوز فـــي االبـــتداء، فـــإنـــه فـــي االنـــتهاء 
غـــير جـــائـــز، وســـيدّل عـــلى ذلـــك فـــي الـــفصل الـــذي بـــعده. فـــإن قـــيل: فـــإذا كـــان 
االنــــــتهاء ال يــــــجوز فــــــيه التحــــــريــــــك، وال يــــــجوز فــــــيه االســــــتفراغ ألنــــــه مــــــن جــــــملة 
التحــريــك؛ وفــي وقــت االبــتداء ال يــجوز إال فــي بــعض األحــوال. وفــي االنحــطاط 
ال يـــــــجوز الـــــــبتَّة، ألن الـــــــطبيعة إذا اســـــــتولـــــــت عـــــــلى املـــــــادة حـــــــتى شـــــــرعـــــــت فـــــــي 
االنحــــطاط كــــان فــــي الــــطبيعة كــــفايــــة. فــــفي أي وقــــت يــــكون االســــتفراغ؟ قــــلنا: 
ـــــد ألن فــــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت لــــــم يــــــكمل اشــــــتداد  يــــــنبغي أن يــــــكون فــــــي وقــــــت الــــــتَزيّـُ
ــد هـــو وقـــت ظـــهور  األعـــراض، ولـــيس املـــادة بـــعد نـــيِّئة لـــم تـــنضج، ألن وقـــت الـــتزيّـُ

النضج. 

قــال أبــقراط: إن جــميع األشــياء فــي أول املــرض وفــي آخــره أضــعف، 
وفي [97b] منتهاه أقوى. 
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الشـرح: هــذا الــفصل لــو ُوصِــــــــــل بــما قــبله، فــقيل بــعد قــولــه: فــينبغي أن يســتقر 
املـريـض ويـسكن؛ وذلـك أن جـميع األشـياء. كـان ذلـك حـسنًا، وهـذا كـالـتعليل ملـا 
قـــــبله. ويـــــعني بـــــاألشـــــياء، األعـــــراض الـــــالزمـــــة لـــــألمـــــراض، فـــــإنـــــها جـــــميعها فـــــي 
املـــــنتهى أقـــــوى؛ وذلـــــك ألن املـــــنتهى هـــــو وقـــــوف االشـــــتداد قـــــبل أن يـــــأخـــــذ فـــــي 
االنحـــطاط، فـــيكون عـــند بـــلوغ قـــوة األعـــراض الـــغايـــة. وفـــيه يـــكون البُحـــران، ألنـــه 
75يــكون عــند قــوة االشــتداد، والــِخّف يــقع بــعده فــي األكــثر كــما بــيَّنَّا، فــيلزم أن 

داع، والـقلق،  يسـتقر املـريـض ويـسكن. وهـذه األعـراض هـي مـثل: األَرق، والـصُّ
واخـتالط الـذِّهْــن. ولـيس يـعني بهـذا، االسـتقرار والـسكون عـن الحـركـات الـبدنـية 
أو الـنفسانـية، فـإن فـي أكـثر األمـراض يـجب ذلـك فـي جـميع أوقـاتـها؛ بـل يـعني 

بهذا، االستقرار والسكون عن التحريك الذي يستعمله األطباء. 

قـولـه: وفـي آخـره يـكون أضـعف. لـيشير بـذلـك إلـى أنـه ال يـجوز االسـتفراغ فـي 
االنحــــــطاط؛ ألن األعــــــراض تــــــكون قــــــد خــــــفَّت بــــــاســــــتيالء الــــــطبيعة عــــــلى املــــــرض 

فتكون في [98a] الطبيعة كفاية. 

قـال أبـقراط: إذا كـان الـنَّاقِـُه مـن املـرض يحـظى مـن الـطعام، فـال يَـتزيّـَد 
بدنه شيئًا، فذلك رديء. 

الشــــرح: إذ قـــــــد مـــــــنع مـــــــن االســـــــتفراغ فـــــــي أول املـــــــرض وفـــــــي مـــــــنتهاه وفـــــــي 
انحــطاطــه ملــا بــيَّنَّا، فــبنيَّ هــاهــنا أنــه قــد يــجب االســتفراغ بــعد غــايــة االنحــطاط 
ألمــر آخــر، وذلــك إذا قــصرت الــطبيعة عــن اســتفراغ بــقية تــبقى مــن األمــراض. 
ومــما يــدل عــلى هــذه الــبقية كــون الــنَّاقِـــه ال يــزيــد بــدنــه بــالــغذاء. واملــعني بــالــنَّاقِـــه 
الــذي قــد انحــط مــرضــه حــتى خــفيت أعــراضــه. وإنــما كــان عــدم الــتزيــد بــالــغذاء 
دلـــيالً عـــلى بـــقية مـــادة، ملـــا تـــقدم مـــن أّن الـــنَّاقِــــه مـــن املـــرض إذا كـــان يـــنال مـــن 
الـــغذاء ولـــيس يـــقوى بـــه، فـــهو يـــميل مـــن غـــذاء أو خـــلط. ثـــم إن أبـــقراط لـــم يـــقل: 
فــذلــك يــحتاج إلــى اســتفراغ. بــل قــال: إن ذلــك رديء ألن وجــوب االســتفراغ قــد 
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عُــلم مـما تـقدم. وأمّــا أن ذلـك رديء، فـألن الـبدن الـذي لـيس بـالـنقي كـلما غـذوتـه 
فإنما تزيده شرًّا. 

 [98b] قـــال أبـــقراط: إن فـــي أكـــثر الـــحاالت، جـــميع مـــن حـــالـــه رديـــئة
ويحـــظى مـــن الـــطعام فـــي أول األمـــر فـــال يـــتزيّـــد بـــدنـــه شـــيئًا، فـــإنـــه 
ـــا مَــــْن كـــان  بـــآخـــره يؤول أمـــره إلـــى أن ال يحـــظى مـــن الـــطعام. فـــأمّـَ
يــمتنع عــليه فــي أول األمــر الــنَّيْل مــن الــطعام امــتناعًـــا شــديــًدا، ثــم 

يحظى منه بآخره، فحاله يكون أجود. 

ة ملـــا قـــبله، وبـــنيَّ فـــيه مـــا يـــلزم ذلـــك الـــنَّاقِــــه الـــذي  الشــرح: هـــذا الـــفصل كـــالـــتتمَّ
76يـغتذي وال يـزيـد بـدنـه شـيئًا، وبـنيَّ أن حـالـه أردأ مِــْن ضـده وهـو الـذي ال يـكون 

77لـه شـهوة فـي أول األمـر، ثـم تـنهضم فـضالتـه ويجـلو بـدنـه فيشـتهي الـطعام. 

إال أنـــه لـــم يـــخص ذلـــك بـــالـــنَّاقِـــه بـــل تـــكلم فـــيما يـــعم ذلـــك وغـــيره، وهـــو جـــميع مَـــنْ 
حــــالــــه رديــــئة. واألطــــباء إذا قــــالــــوا: حــــالــــه. أرادوا بــــذلــــك حــــالــــة مــــن أحــــوال بــــدن 
اإلنـسان، وهـم مـختلفون فـي ذلـك، فـبعضهم يـجعل أحـول بـدن اإلنـسان ثـالثـة: 
الــصحة، واملــرض، وحــالــة ال صــحة وال مــرض؛ وتــسمى الــحالــة الــثالــثة والــحالــة 
الــــوســــطى. وبــــعضهم يــــنفي هــــذه الــــحالــــة وال يــــجعل لــــها وجــــوًدا الــــبَتَّة. وتــــحقيق 
الـحق فـي ذلـك ال [99a] يـليق بـكتب الـطب، لـكن األطـباء اتـفقوا عـلى أن أبـدان 
الـناس تـنقسم إلـى: أصـحاء، ومـرضـى، ومـتوسـطني. وإن كـان بـعضهم ال يـقول 
بــالــحالــة الــوســطى، وذلــك ألن الــذي يــنفي هــذه الــحالــة إنــما يــنفي وجــود شــيء 
ثـالـث مـتوسـط بـني الـصحة واملـرض. وأمّــا أنَّ شـخًصا مـا يـكون بـعض أعـضائـه 

صحيحة وبعضها مريضة، فلهذا ال يمكن أحد إنكاره. 

ونـــقول: مـــن الـــظاهـــر الـــبنيَّ أنـــه ال يـــريـــد بـــقولـــه: مـــن حـــالـــة رديـــئة؛ املـــرضـــى، ألن 
املـريـض إذا كـان يـنال مـن الـطعام فـهو محـمود، وإن كـان ال يـزيـد بـه بـدنـه؛ ألن 

		[أردأ  	Corr.:	76.أردي

		[ويجلو 	Corr.:	77.ويحلوا

	- �  -104



!  105

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

املــراد بــالــغذاء لــلمرضــى لــيس أن يــزيــد بــدنــهم بــل أن يــحفظ قــوتــهم فــقط. فــبقى 
أن يـــكون املـــراد مَــــْن صـــحته رديـــئة؛ وذلـــك يـــعم جـــميع املـــتوســـطني، ويـــدخـــل فـــيه 
الـــــنَّاقِــــــه وغـــــيره. ويـــــنبغي أن تـــــعرف هـــــاهـــــنا مـــــاهـــــية الـــــصحة واملـــــرض، وأقـــــسام 
78املـتوسـطني، فـنقول: الـصحة هـيئة بـدنـية تـكون األفـعال مـعها سـليمة، واملـرض 

79هـيئة بـدنـية تـكون األفـعال مـعها مـأووفـة. وأمـا أقـسام املـتوسـطني، فـإنَّ الـبدن 

يـــكون مـــتوســـطًا، إمّــــا ألنـــه انـــتفى عـــنه كـــون الـــصحة فـــي [99b] الـــغايـــة، كـــبدن 
الــــنَّاقِــــه والــــطفل والــــشيخ، أو ألنــــه اجــــتمع فــــيه الــــصحة واملــــرض. وذلــــك إمــــا فــــي 
عـــضويـــن كـــبدن األعـــمى، أو فـــي عـــضٍو واحـــٍد، ولـــكن فـــي جنســـني مـــن املـــرض، 
إمــــا مــــتباعــــديــــن: كــــصحيح املــــزاج، مــــريــــض الــــتركــــيب. أو مــــتقاربــــني: كــــصحيح 
الـشكل، مـريـض املـقدار. أو صـحيح الـكيفيتني الـفاعـلتني، مـريـض املـنفعلتني. أو 
يـــكون اجـــتماعـــهما فـــي وقـــتني؛ وذلـــك إمّــــا مـــن األســـنان كـــمن شـــأنـــه أن يـــمرض 
ـًا، ويــــصحّ شــــابـًــــا. أو مــــن الــــفصول، كــــَمْن مِــــــن شــــأنــــه أن يــــصحّ شــــتاء،  صــــبيّـَ

ويمرض صيفًا. ولنرجع إلى بحث الفصل. 

قــولــه: إن فــي أكــثر الــحاالت. يــريــد بــالــحاالت هــاهــنا األوقــات، أي أن فــي أكــثر 
األوقــــات. قــــولــــه: جــــميع مــــن حــــالــــه رديــــئة ويحــــظى مــــن الــــطعام فــــي أول األمــــر، 
ولـــيس قـــولـــه: فـــي أول األمـــر؛ فـــي جـــميع الـــنسخ، وكـــان حـــذفـــه أولـــى ألن إتـــيانـــه 
يـقتضي تـخصيص ذلـك بـالـنَّاقِـه، وكـون الـحكم عـاّمـًـا أولـى؛ ألن غـير الـنَّاقِـه مـّمن 
حــالــه رديــئة مــهما تــناول مــن الــطعام مــقدار شــهوتــه، الــحالــة إلــى مــا ذكــر ســواء 

كان ذلك في أول حدوث تلك الحالة أو أي وقٍت [100a] كان. 

قـــولـــه: فـــإنـــه بـــآخـــره يـــؤول حـــالـــه إلـــى أن ال يحـــظى مـــن الـــطعام. أمّــــا كـــون ذلـــك 
ـــا أنــــه يــــؤول حــــالــــه  ـــلنا عــــليه فــــي الــــفصل املــــتقدم. وأمّـَ رديــــئًا فــــهو دائــــًما، وقــــد دلّـَ
بـآخـره إلـى أن ال يحـظى مـن الـطعام. فـوقـوعـه فـي أكـثر الـحاالت، وذلـك ألنـه إذا 
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تــناول مــقدار شــهوتــه وحــال بــدنــه رديــئة، إمــا ألنــه غــير نــقي مــن مــادة رديــئة، أو 
ألن أعــــضاءه غــــير صــــالــــحة املــــزاج، أو ضــــعيفة الــــقوى لــــم تــــتم هــــضم طــــعامــــه، 
واجـــتمع عـــلى طـــول األيـــام شـــيء لـــه قـــدر مـــثقل لـــلبدن كـــاّل عـــليه، صـــار الـــبدن 
شـــهوتـــه إلـــى الـــدفـــع أكـــثر مـــنها إلـــى الجـــذب وإلـــى تـــنقيص مـــا عـــنده أكـــثر مـــن 
ـا عـكس هـذا وهـو مَــْن يـمتنع عـليه فـي أول األمـر الـنيل مـن  الـزيـادة بـالـوارد. وأمّـَ
الــطعام امــتناعًـــا شــديــًدا، ثــم يحــظى مــنه بــآخــره، فــإن حــالــه أجــود. فــالشــك أنّ 
ـا  هــذه الــحالــة أجــود ألنــها انــتقال مــن الــرداءة إلــى الــصالح، وتــلك بــالــعكس. وأمّـَ
كــيف يــكون هــذا، فــألنــه قــد يــكون بــعض الــناس حــالــه رديــئة، وفــي بــدنــه امــتالء 
80مــن مــادة رديــئة ثــم ال يــكون لــه شــهوة إلــى الــغذاء فــيتركــه، فــتُْقِبل الــطبيعة –

81لـــــعدم الـــــوارد- عـــــلى ذلـــــك الخـــــلط [100b] فـــــتُصلح مـــــنه مـــــا يـــــقبل الـــــصالح، 

84وتــــغتذي بــــه وتــــقوى عــــلى الــــباقــــي لــــقلِّته وتــــدفــــعه فــــيُنّقي الــــبدن فــــتنهض  83 82

الشهوة.  

قـــال أبـــقراط: صـــحة الـــذِّهـــن فـــي كـــل مـــرض، عـــالمـــة جـــيدة، وكـــذلـــك 
الهشاشة للطعام؛ وضد ذلك عالمة رديئة. 

الشــرح: إنـــه قـــد يـــظن أن شـــهوة الـــغذاء ملـــا كـــانـــت مـــمن حـــالـــه رديـــئة مـــذمـــومـــة، 
فـــكذلـــك ال يـــنبغي أن تُـــذّم فـــي املـــرض أيـــًضا، فـــبنّي أنـــها فـــي املـــرضـــى عـــالمـــة 
صــالــحة لــئال يــتوهــم ذلــك. ثــم لـــّما كــان صــحة الــشهوة فــي املــرضــى دلــيل عــلى 
صـــحة األعـــضاء الـــهاضـــمة مـــنهم، وهـــي أعـــضاء الـــقوى الـــتي تـــسميها األطـــباء 
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الــــــقوى الــــــطبيعية، ذكــــــر مــــــع ذلــــــك مــــــا يــــــدل عــــــلى صــــــحة أعــــــضاء الــــــقوى الــــــتي 
يــسمونــها الــقوى الــنفسانــية، وذلــك ألن الــدمــاغ لــو كــان مــأووفًــا الخــتلى الــذهــن. 
ولـو كـان األعـضاء املـتصلة بـه كـالـنخاع والـعصب مـأووفـة لـشاركـها الـدمـاغ فـي 

ذلك، فكان يجب اختالل الذهن. 

وكـــــذلـــــك نـــــقول فـــــي األعـــــضاء الـــــهاضـــــمة، فـــــإن قـــــيل: فهـــــال ذكـــــر مـــــا يـــــدل عـــــلى 
[101a] صــحة الــقوة الــتي يــسمونــها قــوى حــيوانــية. قــلنا: هــذه الــقوى ال وجــود 
لــها عــند جــميع الــفالســفة ولــم يــذكــرهــا إال األطــباء فــقط، ولــعل أبــقراط لــم يــكن 
يـعتقدهـا. ويـريـد بـالـهشاشـة اإلقـبال عـلى الـغذاء، وعـدم الـنَّفْرة مـنه. ونـقول: إذا 
85قــلنا أن كــذا عــالمــة صــالــحة، فــلسنا نــعني بــذلــك أنــه يــجب أن تــعقبه الــصحة 

ال مــــحالــــة، فــــقد يــــكون هــــناك عــــالمــــة أخــــرى رديــــئة تــــغلب هــــذه فــــيحصل املــــوت. 
وبهـــــذا يـــــندفـــــع جـــــميع مـــــا يـــــورد مـــــن الـــــشكوك، وهـــــو أن املـــــسهول يـــــكون ذهـــــنه 
صــحيًحا وهــو فــي طــريــق املــوت، بــل كــلما زاد اإلســهال صــح الــذهــن أكــثر مــع 
أن الـحال يـكون أردأ. وكـذلـك املـبطون تـكون شـهوتـه قـويـة جـًدا، إلـى أن يـموت. 
بـــل صـــاحـــب الـــشهوة الـــكلبيّة قـــد تـــبقى عـــليه تـــلك الـــشهوة إلـــى أن يـــموت. وهـــذه 
كــــلها تــــندفــــع بــــأنــــه ال يــــلزم مــــن تــــعقب املــــوت انــــتفاء كــــون عــــالمــــة مــــا صــــالــــحة، 

الحتمال أن يكون هناك حالة رديئة أقوى من تلك. 

قــال أبــقراط: إذا كــان املــرض مــالئــًما لــطبيعة [101b] املــريــض وسِــــنِّه 
وسـحنته والـوقـت الـحاضـر مـن أوقـات الـسنة، فخـطره أقـل مـن خـطر 

الذي ليس بمالئمٍ لواحٍد من هذه الخصال. 

الشـــرح: هــــــذا الــــــفصل يــــــشير فــــــيه إلــــــى دلــــــيل آخــــــر عــــــلى أن صــــــحة الــــــذهــــــن 
والــهشاشــة لــلطعام فــي كــل مــرض عــالمــة صــالــحة، فلهــذا أعــقبه بــه، وذلــك ألن 
ذلـك مـما يـناسـب الـصحة. وكـون الـشيء مـناسـبًا، وإن كـان رديـئًا كـاألمـراض، 

فهو أقل خطرًا وأحمد مما ال يناسب، فكيف إذا كان محموًدا.  
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واعـــلم أن لـــفظ الـــطبيعة يـــقال عـــلى مـــعان. فـــقال طـــبيعة لـــلبراز كـــما يـــقال: هـــل 
الـطبيعة مـجيبة أو لـيس؟ ويـقال: طـبيعة لـلقوة الـتي مـن شـأنـها حـفظ كـماالت مـا 
هـي فـيه، وهـي الـتي تـصدر عـنها أفـعال عـلى نـمٍط واحـٍد وبـغير رويّـَة. كـما يـقال 
أن كـذا مـخالـف لـفعل الـطبيعة. ويـقال طـبيعة لـهيئة الـبدن، كـما قـال أبـقراط فـي 
، أي  ـــــلِّ كــتاب إبــيديــميا: وأكــثر مَــْن كــان يــموت مَــْن كــانــت طــبيعته مــائــلة إلــى السّـُ
. ويـقال: [102a] طـبيعة لـلمزاج،  مـن كـانـت أعـضاؤه عـلى هـيئة أصـحاب السـلِّ
كـما يـقال أن طـبيعة كـذا حـارّة، وهـو الـذي عـناه أبـقراط هـاهـنا، كـأنـه قـال: إذا 
كان املرض مالئًما ملزاج املريض ولِسنِّه ولسحنته وغير ذلك، فهو أقل خطرًا. 

واعـلم أن األطـباء اخـتلفوا فـي ذلـك، فـمنهم مـن قـال بـظاهـر هـذا الـفصل واحـده 
صه بـــــشيء، ومـــــن جـــــملتهم جـــــالـــــينوس، واســـــتدل عـــــلى ذلـــــك  مـــــطلًقا ولـــــم يُـــــخصِّ
بـالـقياس والتجـربـة. أمـا الـقياس، فـألن املـرض املـالئـم يـكون سـببه ضـعيفًا، ألنّ 
املســتعد لــلشيء يــكفيه أضــعف أســبابــه. وغــير املــالئــم ال يــمكن حــدوثــه إال عــن 
ســبب قــوي، ألنــه يــحتاج أن يُــبطل ذلــك املــزاج ويــنقله إلــى الــضد، واملــالئــم إنــما 
يُـقوي ذلـك املـزاج فـقط؛ وإذا كـان كـذلـك، فخـطر املـالئـم أقـل. وأمـا التجـربـة فـإنّـا 
ى املحــرقــة إذا عــرضــت لــلشيخ كــان خــطرهــا وأذاهــا لــه أكــثر مــن  شــاهــدنــا الحُـــــمَّ
ذلــك إذا عــرضــت للشــباب، وكــذلــك أمــراض أخــر. ومــنهم مــن نــاقــض ذلــك وزعــم 
ــــا  أن املــــرض املــــالئــــم أشــــد خــــطرًا واســــتدل عــــلى ذلــــك بــــالــــقياس والتجــــربــــة، أمّـَ
[102b] الــقياس فــمنه مــا هــو كــالــبرهــان، ومــنه مــا هــو كــالجــدل. أمــا الــبرهــان 
86فــألن املــرض املــخالــف تــكون طــبيعة املــريــض أى مــزاجــه مُـــِعينة عــلى عــالجــه، 

ألن الــــعالج هــــو بــــالــــضد، فــــفي نــــفس طــــبيعة املــــريــــض مــــا يــــقوم بــــالــــعالج. وأمــــا 
املــرض املــالئــم فــفي طــبيعة املــريــض مــا يــقوي املــرض ويــضاد الــعالج؛ فــظاهــرٌ 

ٌ أن املخالف يكون أقل خطرًا و أسهل بُرًْءا.  بنَيِّ
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وأمّــا الجــدل فــألن أبــقراط نــفسه قــال: مــا يــعرض مــن الــبُحوحــة والــنزالت لــلشيخ 
الــــفانــــي لــــيس يــــكاد يــــنضج، مــــع أن ذلــــك لــــو عــــرض للشــــباب ألســــرع نــــضجه. 

وكذلك ما نقلناه عنه في أول شرح هذا الفصل أول كتاب إبيديميا. 

وأمّـــــا التجــــربــــة، فــــإنّــــا شــــاهــــدنــــا الــــفالــــج والــــلَّقوة وغــــير ذلــــك إذا عــــرض لــــلشيخ، 
وخــــصوصًــــــــــــا الــــفانــــي، صــــعب عــــالجــــه، وفــــي األكــــثر يــــتعذَّر بــــرؤه؛ وال كــــذلــــك إذا 
ل كــــالم أبــــقراط، فــــقال: إنَّ  عــــرض ذلــــك للشــــباب. وبــــعض مــــن اعــــتقد هــــذا تــــأوَّ
مُــراده بــاملــالئــم املــضاد، ألن املــزاج الــبارد مــالئــم لــلمرض الــحار ألن بــه شــفاءه. 
87وقـد أجـاب جـالـينوس [103a] عـن قـول أبـقراط: إّن مـا يـعرض مـن الـبحوحـة 

والـنزالت لـلشيخ الـفانـي، لـيس يـكاد يـنضج. فـقال: فَـْرٌق بـني كـون الـشيء أشـد 
خـطرًا، وبـني كـونـه ال يـنضج، فـجائـز أن يـصدقـا عـلى شـيء واحـٍد. وأيـًضا فـإنّ 
كــون ذلــك ال يــنضج، ال لــكونــه مــالئــًما لــلمزاج، بــل لــكونــه عــرض لــلشيخ الــفانــي. 
والـــشيخ الـــفانـــي تـــكون قـــواه ضـــعيفة، فـــيكون عـــدم الـــنضج لـــضعف الـــقوى، ال 

لكونه مالئًما أو ليس. 

 . ــــــلِّ وأجــاب عــن قــولــه: وأكــثر مَـــْن كــان يــموت، مَـــْن كــانــت طــبيعته مــائــلة إلــى السّـُ
بـأنَّ املـراد هـناك بـالـطبيعة هـيئة الـبدن، وهـاهـنا مـزاج الـبدن، وال امـتناع فـي أن 

 . 88يكون املناسب للمزاج أقل خطرًا، واملناسب للِخْلقة أشد خطرًا

وهــــــذا الــــــجواب لــــــيس يــــــعجبني، فــــــإن أبــــــقراط قــــــال فــــــي هــــــذا الــــــفصل: وسِــــــــــنّه 
حنة مـن جـملة هـيئة الـبدن. واعـلم أنـه إذا حـققت صـورة الـدعـوى  وسـحنته، والـسِّ
فــي الــفصل لــم يــكن فــيه خــالف، وكــان الــحق مــع كــل واحــد مــن الــرأيــني. وكــذلــك 
ألنّـــــــا إذا فـــــــرضـــــــنا مـــــــرضًـــــــــــــــا واحـــــــًدا، ولـــــــيكن حـــــــرارة واحـــــــدة بـــــــعينها [103b] أو 
حــــرارتــــني مــــتساويــــتني عــــرضــــت إحــــداهــــما لــــشاب واألخــــرى لــــشيخ، فــــإنّــــا نــــعلم 
بــالــضرورة أنــها فــي الشــباب أعــظم خــطرًا، وأشــد أعــراضًــــــــــا، وأكــثر قــتالً، وأكــثر 

		:[إن ما 	Corr.:	87.إنما

		[خطرًا :	Corr.:	88.خطر
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إحـــواجًــــــا إلـــى زيـــادة الـــتطفئة؛ والـــتي عـــرضـــت لـــلشيخ بـــالـــضد مـــن ذلـــك. بـــل لـــو 
فـــرضـــنا أن هـــذه الحـــرارة بـــقدر مـــعتدل، لـــكانـــت تـــبلغ إلـــى أن تُـــمرض الشـــباب؛ 
وأمّــا الـشيخ فـلعلها تـنفعه بـتعديـل مـزاجـه، ونـقله إلـى أفـضل مـنه؛ ولـعل هـذا هـو 

مراد أصحاب املذهب الثاني. 

ونــــعلم أيــــًضا أنــــها بــــالــــضرورة إنــــه إذا مــــرض الــــشيخ  والــــشاب مــــرضًــــــــــــا حــــارًا، 
وبــــــلغا فــــــيه إلــــــى حــــــدٍّ مــــــا فــــــي الخــــــروج عــــــن االعــــــتدال الــــــحقيقي بــــــحيث كــــــان 
خــروجــهما عــن االعــتدال الــحقيقي واحــًدا، لســت أقــول عــن االعــتدال الــذي لــكل 
واحــد مــنهما، فــإن الــشيخ حــينئٍذ يــكون مــرضــه أشــد وأعــظم خــطرًا وأكــثر قــتالً، 
ألن خروجه عن مزاجه الطبيعي له أكثر كثيرًا؛ وهذا هو مراد أبقراط. وحينئذٍ 
يــندفــع الــخالف وتــرتــفع اإلشــكاالت ويــبقى الــكالم ظــاهــرًا بــيِّنًا مــن غــير حــاجــة 

 [104a] .إلى تكلف تأويل

ــرَّة والـثنة  قـال أبـقراط: إن األجـود فـي كـل مـرض أن يـكون مـا يـلي السّـُ
لــه ثــخن، ومــتى كــان رقــيًقا جــًدا مــنهوكًـــا، فــذلــك رديء؛ ومــتى كــان 

كذلك فاإلسهال معه خطر. 

الشـرح: هـذا الـفصل شـديـد الـتعّلق بـقولـه: صـحة الـذِّهْــن فـي كـل مـرض عـالمـة 
جــيدة، وكــذلــك الــهشاشــة إلــى الــطعام؛ ألنــه ذكــر فــي ذلــك مــا يــدل عــلى صــحة 
األعــضاء الــنفسانــية واألعــضاء الــطبيعية، إال أن الــهشاشــة لــلغذاء ليســت تــدل 
عـــلى ســـالســـة األعـــضاء الـــهاضـــمة داللـــة قَــــطِْعيَّة، فـــقد تـــكون قـــوة تـــلك الـــشهوة 
لـــــفساد فـــــي هـــــذه األعـــــضاء، كـــــما فـــــي الـــــشهوة الـــــكلبيَّة. لـــــكن إذا اقـــــترن مـــــع 
الـهشاشـة لـلطعام ثـخن هـذه املـواضـع، كـانـت داللـتها عـلى صـحة تـلك األعـضاء 

أوثق. لكن فصل بينهما بالفصل املتقدم ملا ذكرناه هناك. 

ــــــــرَّة والـــــفَْرج. واعـــــلم أن كـــــون األعـــــضاء كـــــلها عـــــلى مـــــا  والـــــثنة هـــــي مـــــا بـــــني السّـُ
يـنبغي، دلـيل عـلى صـحتها، فـكون الـَجْوف كـله عـلى مـا يـنبغي دلـيل عـلى صـحة 
ص املـــثال بهـــذه ألن داللـــته عـــلى صـــحة تـــلك  األعـــضاء الـــهاضـــمة، إال أنـــه خـــصَّ
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األعـــــــضاء أظهـــــــر، ألنـــــــها إذا كـــــــانـــــــت عـــــــلى مـــــــزاجـــــــها [104b] الـــــــطبيعي كـــــــان 
اسـتعمالـها لـغذائـها عـلى مـا يـنبغي، فـوجـب أن تـكون ثـخينة. وأمّــا إذا كـان بـها 
ضــعف مــن ســوء مــزاج أو غــيره، فــإنــها يــقل اســتعمالــها لــلغذاء، فــتنحف، فــيرقّ 
ذلـك املـوضـع. وأيـًضا ألن ثـخن هـذه املـواضـع محـمود مـن حـيث هـو عـالمـة، ومـن 
؛ ألن هــــذه املــــواضــــع إذا كــــانــــت  89حــــيث هــــو ســــبب؛ وكــــذلــــك رقّــــتها رديء كــــذلــــك

ثـــــخينة، كـــــان ســـــيرهـــــا لـــــلكبد واألمـــــعاء والـــــطحال وغـــــير ذلـــــك عـــــن ضـــــرر الـــــهواء 
الـــخارجـــي أكـــثر، وكـــان تـــسخينها لـــتلك األعـــضاء بســـبب مـــا يـــقبله السحـــم مـــن 
الحــرارة أكــثر، وذلــك مــوجــب لــجودة هــضمها، وكــان ذلــك دلــيالً عــلى كــثرة الــدم 
الــواصــل إلــيها، وذلــك دلــيل عــلى صــحة األعــضاء الــهاضــمة. وإذا كــانــت رقــيقة 
مــــنهوكــــة وصــــل ضــــرر الــــهواء الــــخارجــــي إلــــى تــــلك األعــــضاء ولــــم يَجُــــــْد هــــضمها 
نها بحـــرارة السحـــم الـــذي يـــنبغي أن يـــكون هـــناك، وكـــان ذلـــك دلـــيالً  لـــعدم تـــسخُّ
عـلى قـلة غـذائـنا الـدال عـلى ضـعف األعـضاء الـهاضـمة. وأمّــا أن اإلسـهال مـع 
ذلــك خــطر، فــلوجــوه: أحــدهــا: [105a] ألن مــثل هــؤالء يــكون دمــهم قــليالً بســبب 

ضعف هضمهم. واإلسهال مع قلة الدم رديء.  

وثانيها: أن اإلسهال يقلِّل األخالط، فيقل الغذاء، وذلك يوجب زيادة رقَّتها. 

وثـــالـــثها: أن هـــذه املـــواضـــع تـــكون – ال مـــحالـــة – ضـــعيفة، ونـــفوذ األخـــالط فـــي 
اإلسهال إنما هو بمرورها هناك، ومرور األخالط باألعضاء الضعيفة رديء. 

واعــلم أن الــقيء مــع هــزال هــذه املــواضــع رديء أيــًضا، لــلوجهــني األوَّلــني، وألنــه 
يُــخاف مــن حــركــته انــشقاق هــذه املــواضــع لــضعفها، وذلــك مــوجــب لــلفَتْق. وإنــما 
لـم يـذكـر أبـقراط الـقيء ألن غـالـب مـا يسـتفرغ فـي األمـراض بـاإلسـهال، فـكانـت 

الحاجة إلى النهي عنه أَمّس. 

قــال أبــقراط: مَــْن كــان بــدنــه صــحيًحا، فــأُْسهِــل أو قُــيِّء بــدواء، أسْــــَرعَ 
إليه الَغْشي؛ وكذلك َمْن كان يغتذي بغذاء رديء. 

	[كذلك :	Corr.:	89.لذلك
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ــــا تــــعلُّق هــــذا بــــما قــــبله فــــظاهــــر، وذلــــك ألنــــه يــــتضمن ذكــــر مــــواقــــع  الشـــرح: أمّـَ
اإلسـهال والـقيء، كـما هـو املـتقدم. وكـأن هـذا كـالـدلـيل عـلى مـا قـبله، وذلـك ألنـه 
إذا [105b] كــــان الــــصحيح إســــهال وفــــيه خــــطرًا لــــعدم املــــواد الــــرديــــئة، فــــالــــذي 

بدنه ناقص األخالط عن الصحيح كمهزول تلك املواضع بطريق األولى. 

ونــــقول: إنــــما يُسْـــــــــرع الــــغشي لــــلصحيح، ألن الــــدواء املــُْسهِـــــل واملــــقيِّء ال يجــــد 
مــادة رديــئة يجــذبــها، فيجــذب الــصالــح املــنتفع بــه، وذلــك مــضاد لــفعل الــطبيعة، 
فـــهو ال يخـــرج ذلـــك إال إذا أضـــعف الـــطبيعة جـــًدا وقهـــر قـــوتـــها. ومـــع ذلـــك فـــإنـــه 
يـصحب ذلـك املسـتفرغ أرواح كـثيرة بسـبب صـالحـيته، وذلـك مـوجـب لـلغشي ال 
مــحالــة. وأمــا ســرعــة حــدوثــه ملــن كــان يــغتذي بــغذاء رديء، فــألن األخــالط تــكون 
فــاســدة ضــارة، لــكنها ســاكــنة مــغمورة فــي أخــالٍط جــيدة فــال تــشعر الــطبيعة وال 
األعـــضاء بـــأذاهـــا، فـــإذا حُــــــرِّكـــت بـــالـــدواء املْسهِــــل أو املـــقيَّء تـــأذت بـــها الـــطبيعة 

واألعضاء، وذلك موجب للغشي. 

90واعـلم أنـه إنـما نـهى عـن الـقيء أو اإلسـهال الـكائـن بـالـدواء، أمـا الـقيء بـغير 

ذلـــك كـــاملـــعتاد فـــي حـــال الـــصحة بـــاملـــاء الـــحار وكـــاإلســـهال بـــالـــِفتل والـــحقن فـــال 
يدخل في ذلك، ألن هذه [106a] ال يلزمها ما قلناه.  

ق بـني الـدواء والـغذاء فـنقول: كـل جـسم فـإنـه مـؤلّـَـف مـن مـادة  بـقى عـلينا أن نُـفرِّ
يــكون بــها بــالــقوة كــالــطني لــلكوز؛ ومــن صــورة يــكون بــها بــالــفعل كــصورة الــكوز 
ـا صـورتـه لـكونـه حـارًا أو بـارًدا، ومـن أعـراض تـلزم  لـه. والبـد مـن أعـراض تـلزم إمّـَ
ــا صــورتــه لــكونــه رطــبًا أو يــابــًسا. فــكل مــا يــورد عــلى الــبدن مــن األجــسام  91إمّـَ

ــا أن يــكون مــادتــه فــقط وهــو الــغذاء املــطلق، ألن الــغذاء يــنفصل  فــتأثــيره فــيه إمّـَ
عـــنه صـــورتـــه وتـــتصور مـــادتـــه بـــصورة األعـــضاء، أو يـــكون بـــصورتـــه فـــقط وهـــو 

			[نهى :	Corr.:	90.نهو
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، أو مــخالــفة كــالــبيش. أو  ــا مــوافــقة كــالــبادزهــر 92الــشيء الــذي لــه خــاصــية، إمّـَ

بـــكيفيته فـــقط بـــأن يـــكيّف الـــبدن بـــكيفية، إمـــا زائـــدة عـــلى مـــا لـــلبدن وهـــو الـــدواء 
الــخارج عــن االعــتدال إلــى تــلك الــكيفية، أو غــير زائــدة وهــو الــدواء املــعتدل. أو 
يـكون فـعله بـمادتـه وصـورتـه وهـو الـغذاء الـذي لـه خـاصـية؛ أو مـادتـه وكـيفيته وهـو 

الغذاء الدوائي؛ أو بكيفيته وصورته وهو الدواء الذي له خاصية. 

قال أبقراط: َمْن كان [106b] بدنه صحيًحا، فاستعمال الدواء فيه يعسر. 

الشـرح: قـد بـيَّنَّا أن األطـباء إذا أطـلقوا لـفظة الـدواء أرادوا املسـتفرغ، وقـد بـنيَّ 
فــــــي الــــــفصل املــــــتقدم أن إســــــهال الــــــصحيح رديء يســــــرع إلــــــيه الــــــغشي، فــــــبنيَّ 
هـاهـنا أنـه رديء بـوجـه آخـر، وهـو أنـه َعسِـــــٌر؛ وذلـك ألنـه يُحـدث فـيهم قـلقـًا ودوار 
ومـــغًصا وخـــفقانًـــا وكـــْربـًـــا، وكـــل ذلـــك بســـبب اجـــتذابـــه لـــألخـــالط املحـــمودة لـــعوز 

األخالط الفاسدة ومنازعة الطبيعة له في ذلك. 

قــال أبــقراط: مــا كــان مــن الــطعام والشــراب أخــس قــليالً، إال أنــه ألــذّ، 
فينبغي أن يُختار على ما هو منها أفضل، إال أنه أكره. 

الشــرح: هــذا الــفصل كــأنــه اســتثنى مــن قــولــه: وكــذلــك مــن كــان يــغتذي بــغذاء 
رديء فــإن ذلــك إذا اســتفرغ أســرع إلــيه الــغشي لــفساد أخــالطــه. الــلهم إال أن 
يـكون ذلـك الـرديء قـليل الـرداءة، ويـكون مـع ذلـك لـذيـذًا، فـإن هـذا ال يـكون خـلطه 
رديـئًا، بـل هـذا يُـختار عـلى مـا كـان مـن األطـعمة واألشـربـة أفـضل إال أنـه أكـره؛ 
وذلــك ألن [107a] املــعدة تــحتوي عــلى الــلَّذيــذ ويــلزمــه فــيكون هــضمها لــه أكــمل 
93وأفــــضل ويــــنفي عــــن الــــكربــــة ويــــتبرأ مــــنه فيفســــد ويــــسيء هــــضمه وإن كــــان 

صـالـح الـجوهـر. فـكان يـجب أن يـعقب هـذا الـفصل قـولـه: وكـذلـك مـن كـان يـغتذي 
بغذاء رديء. إال أنه أدخل الفصل الذي قبل هذا بينهما ملا قلناه. 

		[كالبادزهر :	Corr.:	92.كالبادرهر
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قــــال أبــــقراط: الــــُكهول فــــي أكــــثر األمــــر يــــمرضــــون أقــــل مــــما يــــمرض 
الشـباب، إال أن مـا يـعرض لـهم مـن األمـراض املـزمـنة فـي أكـثر األمـر 

يموتون وهي بهم. 

الشـرح: لــّما أوجـب فـي الـفصل املـتقدم مـتابـعة الـشهوة وبـنيَّ أن ذلـك أفـضل، 
وإن كـان مـن طـعام أو شـراب أخـس، بـنيَّ هـاهـنا أن ذلـك لـيس كـيف اتـفق، بـل 
بــقْدر مــتوســط. فــإن اإلفــراط فــي مــتابــعة الــشهوات فــي األطــعمة واألشــربــة مــما 
يـــوجـــب كـــثرة األمـــراض، ولهـــذا كـــان الشـــباب مـــع قـــوة قـــواهـــم وصـــحة أمـــزجـــتهم 
يــمرضــون أكــثر مــما يــمرض الــكهول الغــترارهــم بــقوة هــضمهم وإقــدامــهم عــلى 

األغذية الرديئة كالفواكه وغيرها. 

قــــولــــه: إال أنَّ مــــا يَــــعرُض لــــهم [107b] مــــن األمــــراض املــــزمــــنة فــــي أكــــثر األمــــر 
يـــموتـــون وهـــي بـــهم. ســـبب ذلـــك مـــن وجهـــني: أحـــدهـــما: أن حـــرارتـــهم الـــغريـــزيـــة 
ضـعيفة فـال تـقوى عـلى تحـليل مـادة األمـراض املـزمـنة ألنـها تـكون غـليظة بـاردة. 
وثــــانــــيهما: أن مَـــــْن ال يســــتعّد لــــلشيء ال يــــعرض لــــه إال لســــبٍب قــــوي، والــــكهول 
أمــراضــهم فــيهم، غــير مســتعديــن لــألمــراض، فــال يــحصل لــهم إال لســبب قــوي، 

نه.  وذلك يوجب تمكُّ

ونــقول: هــاهــنا ســبب آخــر لــقلِّة أمــراض الــكهول، وهــو أن أكــثر مــا يــعرض مــن 
األمــراض الــحارة ضــرورة أن أكــثر األمــراض الــواقــعة إمــا حــميات أو يــصحبها 
94حـــــــميات، وأبـــــــدان الـــــــكهول أقـــــــل حـــــــرارة مـــــــن الشـــــــباب فـــــــهم أقـــــــل اســـــــتعداًدا 

لألمراض الواقعة، فوجب أن تكون فيهم قليلة وفي الشباب كثيرة. 

قــال أبــقراط: إن مــا يــعرض مــن الــبحوحــة والــنّزالت لــلشيخ الــفانــي، 
ليس يكاد ينضج. 

		[أقل :	Corr.:	94.أقبل
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95الشـرح:هـذا تـبيينًا لـقولـنا: إّن الحـرارة الـغريـزيـة إذا كـانـت ضـعيفة، ال تـقوى 

عـــــلى إنـــــضاج األمـــــراض املـــــزمـــــنة، وكـــــان [108a] يـــــنبغي أن يـــــمثل عـــــلى ذلـــــك 
بـــأبـــدان الـــكهول حـــتى يـــطابـــق دعـــواه. إال أنـــه لـــيس يـــبني لـــكل أحـــٍد أن الحـــرارة 
الــغريــزيــة فــي الــكهول ضــعيفة، وال كــذلــك الــشيخ الــفانــي، فــإنَّ ضــعف حــرارتــهم 
مـعلوم عـند كـل أحـد. وإنـما مـثل بـالـبحوحـة والـنزالت ألنـها مـن أسهـل األمـراض 
املــزمــنة وأقــبلها لســرعــة الــبرء؛ فــإذا كــانــت فــيهم ال تــبرأ فــغيرهــا بــطريــق األولــى؛ 

وذلك كعلل الُكلى واملفاصل والنَّْقرس وِعْرق النََّسا، وغير ذلك. 

قــال أبــقراط: مَـــْن يــصيبه مِـــرارًا كــثيرة غَـــْشيٌ شــديــد مــن غــير ســببٍ 
ظاهٍر، فهو يموت فجأة. 

الشـرح: هــذا بــيان لــقولــنا: إّن مَـــْن ال يســتعّد لــلشيء، ال يحــدث فــيه إال لســبب 
قــــوي، وأن املســــتعد لــــلشيء يــــكفيه أضــــعف أســــبابــــه. فــــيكون هــــذان الــــفصالن 
مــقرريــن لــلفصل الــذي قــبلهما. فــإن قــيل: فــكيف تــكون الــصورة الجــزئــية دلــيالً 
عـلى املـطلوب الـُكلِّي؟ قـلنا: أمـثال هـذه املـطالـب مـعلومـة عـند الـعقالء فـيكفي فـي 

[108b] إثباتها التنبيه عليها ولو بصورة واحدة. 

 فـــلنبحث اآلن فـــي صـــورة الـــدعـــوى فـــي هـــذا الـــفصل. واعـــلم أنـــه لـــيس كـــل مـــن 
يـصيبه الـغشي فـهو يـموت فـجأة، بـل مَـْن يـعتريـه ذلـك لـضعف قـلبه وضـعف قـّوتـه 
الــحيوانــية، وإنــما يــكون ذلــك إذا اجــتمع فــيه ثــالثــة أشــياء: أحــدهــا: أن يــتكرر 
96عـــروضـــه كـــثيرًا فـــلو طـــرأ مـــرة واحـــدة أو أكـــثر مـــن ذلـــك قـــليالً، لـــم يُـــنذر بـــموت 

فجأة. 

وثـانـيها: أن يـكون ذلـك شـديـًدا، فـلو تـكرر الـغشي الـضعيف الـذي يحـدث كـثيرًا 
عن ضعف فُّم املعدة، لم يُنذر بذلك. 

		[الغريزية :	Corr.	95.الغريزه

		[طرأ :	Corr.:	96.طري

	- �  -115



!  116

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

وثـالـثها: أن يـكون ذلـك مـن غـير سـبٍب ظـاهـٍر، فـلو تـكرر عـن تـكرار سـبب ظـاهـر، 
كاألوجاع الشديدة، لم ينذر بذلك. 

وأمّــــا إذا اجــــتمعت هــــذه األشــــياء الــــثالثــــة، دل عــــلى ضــــعف الــــقلب، وأي عــــضو 
ضـــعف كـــان اســـتعداده لـــعروض اآلفـــات أكـــثر. ودل أيـــًضا عـــلى ضـــعف الـــقوة 
الــحيوانــية، وهــي املــحامــية عــن الــقلب؛ وذلــك يــقتضي الــتأهــب لــحصول اآلفــات. 
وال يـــــعني [109a] أبـــــقراط بـــــقولـــــه: فـــــهو يـــــموت فـــــجأة. إال ذلـــــك، أي أنـــــه يـــــكون 
مســــتعًدا لــــلموت فــــجأة، فــــإنــــه ال يــــمنع أن يــــموت ذلــــك بــــمرض آخــــر، أو بــــبعض 

األسباب البادية، كالغرق والهدم والسيف، وغير ذلك. 

قـــال أبـــقراط: الـــسكتة إن كـــانـــت قـــويـــة، لـــم يـــمكن أن يـــبرأ صـــاحـــبها 
 . 97منها؛ وإن كانت ضعيفة، لم يسهل أن يبرأ

الشــرح: إنـــما ذكـــر حـــكم الـــسكتة بـــعد املـــوت فـــجأة، ألن الـــناس يحســـبون أن 
املــوت فــجأة هــو مــوت بــالــسكتة أيــًضا، وال يُــميِّزون بــينهما. وألن الــسكتة تشــبه 
، والـــفرق بـــني الـــسكتة واملـــوت فـــجأة أن الـــسكتة شـــدة تـــامـــة  98الـــغشي وتُســـبّبه

تـــــعرض لـــــبطون الـــــدمـــــاغ ومـــــجاري روحـــــه فـــــتتعطل األعـــــضاء كـــــلها عـــــن الـــــحس 
والحــــركــــة اإلراديــــة، إال حــــركــــة الــــتنفس؛ فــــقد تــــبقى لشــــدة عــــنايــــة الــــطبيعة بــــها 
لـضرورتـها فـي الـحياة. وسـبب تـعطل األعـضاء عـن الـحس والحـركـة اإلراديـة أنّ 
الـــدمـــاغ هـــو املـــبدأ لـــتلك الـــقوى، إمّـــا بـــنفسه عـــند أكـــثر [109b] األطـــباء، وإمّـــا 
بـعد الـقلب عـند أكـثر الـفالسـفة. والـدمـاغ إنـما يـرسـل تـلك الـقوى إلـى األعـضاء 
فـي األعـصاب، إمـا بـنفسه وإمـا بـتوسـط الـنخاع. فـإذا انسـّدت بـطون الـدمـاغ، 

انسدت مبادئ العصب والنخاع، فلم يبق لتلك القوى مجال. 

		[يبرأ :	Corr.:	97.يبري

		[تسببه :	Corr.:	98.تسبب به
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وأمـا املـوت فـجأة فـأن يمتلئ تـجويـف الـقلب مـن مـادة تـنصّب إلـيه، وفـي األكـثر 
تـــــكون دمًــــــا، فـــــتختنق الـــــروح ويـــــحصل املـــــوت. وســـــنذكـــــر الـــــفرق بـــــني املـــــسكوت 
واملـــــيت. فـــــلنفرق اآلن بـــــني الـــــسكتة وبـــــني األمـــــراض املـــــشابـــــهة لـــــها، كـــــالســـــبات 
والــغشي واخــتناق الــرحــم. فــنقول: إن السّــــــبات يــخالــف هــذه كــلها بــأن صــاحــبه 
م، وسـحنته تشـبه سـحنة الـنوام، ويـتدرج إلـى الـنوم الـثقيل.  يـمكن أن يُـنَبّه ويُـفهَّ
وأمّـــا الــسكتة فــتعرض دفــعة. واملــختنقة الــرّحــم تــفهم بعســر وال تــتكلم. والــغشي 
يــــتغير فــــيه لــــون الــــوجــــه ويــــصفّر حــــتى يشــــبه ســــحنة املــــوتــــى، مــــع ضــــعٍف فــــي 

البصر وصالبة. 

ق اآلن بـني الـسكتة الـقويـة والـضعيفة. أعـظم الـسكتة [110a] وأقـواهـا مـا  ولـنفرِّ
كـان عـن ورم، ثـم مـا كـان عـن بـلغم غـليظ لـزج كـبير. وأمـا مـا يـكون عـن سـوداء 
أو دم حـركـة أو امـتالء أو ضـربـة أو سـقطة، أو كـان ملـؤٍذ أو بـرد أو بـخاٍر فـاسـدٍ 
أو كـثير، فـأمـرهـا أسهـل. وأردأهـا مـن جـهة أعـراضـها مـا ال يظهـر فـيها الـنَّفس؛ 
ثــم الــتي يظهــر فــيها ذلــك، ولــكن بــاســتكراه، ويــكون مــختلفًا بــال نــظام؛ ثــم الــتي 
يـكون الـنَّفس فـيها مـنتظًما وقـليل االخـتالف. وأسـلمها الـتي يـكون الـنَّفَس فـيها 
مسـتويًـا. والسـبب فـي أن الـقويـة مـنها ال تـبرأ أنـه يـلزمـها مـع اإلضـرار الـعظيم 
بـالـدمـاغ اإلضـرار بـالـقلب وأعـضاء الـنَّفَس بسـبب بـطالن الـنَّفس أو اسـتكراهـه. 

وأما الضعيفة منها فال يسهل برؤها، إلضرارها بالدماغ. 

والـــــفرق بـــــني املـــــيت وبـــــني املـــــسكوت إذا لـــــم يظهـــــر نـــــفسه وال بـــــالـــــُقطن املـــــنفوش 
املــوضــوع حــذاء األنــف، أو املــاء املــوضــوع عــلى الــبطن، فــإنــه قــد يظهــر الــنَّفَس 
الــخفي بحــركــتها، وأمــا إذا لــم يظهــر بــذلــك فــقد قــيل: يــدخــل اإلصــبع فــي الــدُّبــر 
فـهناك شـريـان ال يـزال يتحـرك مـدة [110b] الـحياة. وعـندي أن هـذا بـعيد، فـإنـه 
إذا خــــفيت حــــركــــة الشــــرايــــني الــــتي فــــي الــــصدر، الــــقريــــبة مــــن الــــقلب، فــــغيرهــــا 
بـطريـق األولـى، وخـصوصًـــــــــا مـا بَـُعَد جـًدا إلـى ذلـك املـكان. بـل أرى أنـه يُـنظر فـي 
الــــعني، فــــإن شــــوهــــد فــــيها الــــخيال املــــسمى إنــــسان الــــعني، فــــهو مــــسكوت، وإالّ 

ميت. 

	- �  -117



!  118

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

قـال أبـقراط: الـذيـن يـختنقون ويـصيرون إلـى حـد الـغشي ولـم يـبلغوا 
إلى حد املوت، فليس يعيش منهم من يظهر في فيه زَبد. 

الشـرح: ذكـر املـختنقني هـاهـنا ألن حـال صـاحـبه يشـبه الـسكتة مـن جـهة تـعطل 
أفـــعالـــه، ويشـــبه الـــغشي مـــن جـــهة الـــضرر الـــذي يـــتحصل لـــلقلب بســـبب حـــبس 
الـنَّفَس. واعـلم أن الـزَّبـد يحـدث مـن رطـوبـة يـخالـطها جـوهـر ريـحي إذا تـصغَّرت 
أجـزاءهـما تـصغيرًا ال يـقوى الـريـح عـلى حـرق تـلك الـرطـوبـة فـينفصل مـنها، وال 
تـقوى الـرطـوبـة عـلى تـنحيته عـن جهـتها، فـترسـب بـثقلها، فيحـدث مـن ذلـك شـبيه 
الـنفَّاخـات. وكـلما كـانـت تـلك الـرطـوبـة [111a] أكـثر غـلظًا ولـزوجـة، كـان انـفصال 
الــريــح عــليها أعســر، وأمــكن حــدوث نُــفَّاخــات كــبار، وكــان انــحالل الــزَّبَــد أبــطأ، 

وهذا كالزَّبَد الحادث في أفواه الخيل عند ركضها. 

وإنـما كـان املـخنوق إذا أزبـد ال يـعيش، ألن زبـد املـخنوق فـي غـالـب األمـر إنـما 
يحــــــدث إذا اشــــــتعل الــــــقلب بــــــحبس الــــــنَّفَس واشــــــتعلت الــــــروح اشــــــتعاالً يــــــلزمــــــه 
انــــطفاءهــــا، وذلــــك يــــوجــــب فــــرط ســــخونــــة الــــرئــــة وذوبــــان بــــعض جــــرمــــها، فــــيختلط 
بـالـروح الـتي احـترقـت حـتى صـارت دخـانـية، فيحـدث الـزَّبـد، وذلـك مـوجـب لـلموت 
ال مـحالـة. لـكنه قـد يحـدث فـي املـخنوق زبـد ال عـلى ذلـك الـوجـه، بـل بـأن يـسخن 
الـدمـاغ وتـسيل مـنه رطـوبـات تـخالـط مـا يـصعد مـن الـنَّفَس املـتسخِّن الحـتباسـه 
بــالــخنق واســتحالــته إلــى الــدخــانــية، وذلــك ال يــلزمــه املــوت. إال أن حــدوث الــزَّبَــد 
عـــلى هـــذا الـــوجـــه أقـــل مـــن األول ألن تـــسخُّن الـــدمـــاغ بـــالـــخنق مـــن غـــير تـــسخن 
 [111b] :الــــقلب واشــــتعالــــه نــــادر. ومــــراد أبــــقراط هــــو الــــزبــــد األول، ولهــــذا قــــال
ويــصيرون إلــى حــد الــغشي. والــزبــد الــحادث مــن الــدمــاغ ال يــلزم فــيه الــغشي. 
وقــد قــال جــالــينوس: إن هــذا الــحكم أكــثريًــا ولــيس كــليًا. قــال: ألنّــا قــد شــاهــدنــا 
جـماعـة مـن املـخنوقـني عـرض لـهم الـزبـد ثـم عـاشـوا. أقـول: ال يـبعد أن يـكون ذلـك 

الزبد من الدماغ، إذ يمتنع الحياة مع حصول الزبد بالوجه األول. 
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قــال أبــقراط: مــن كــان بــدنــه غــليظًا جــًدا بــالــطبع، فــاملــوت إلــيه أســرع 
منه إلى القضيف. 

الشــرح: أمـــا تـــعلُّق هـــذا بـــما قـــبله، فـــألن مـــن كـــان بـــدنـــه كـــذلـــك فـــإنـــه وإن كـــان 
املــــــوت إلــــــيه أســــــرع مــــــنه إلــــــى الــــــقضيف مــــــطلًقا، فــــــإن املــــــوت إلــــــيه – وإن كــــــان 
مــخنوقًـــا – أســرع مــنه إلــى الــقضيف. وحــينئٍذ يــحسن أن يــوصــل هــذا الــفصل 
بـــاألول، بـــأن يـــقال: فـــليس يـــعيش مـــنهم مـــن يظهـــر فـــي فـــيه زَبَـــد، ومـــا كـــان مـــن 
99هـؤالء غـليظًا جـًدا بـالـطبع فـاملـوت إلـيه أسـرع مـنه إلـى الـقضيف. لـكنه فـصله 

100عــــــنه لــــــيفيد حــــــكًما عــــــامًـــــــا، وقــــــد شــــــرط أبــــــقراط [112a] فــــــي هــــــذا الــــــحكم 

شـرطـني؛ أحـدهـما: أن يـكون غـليظ الـبدن جـًدا. وثـانـيها: أن يـكون ذلـك بـالـطبع. 
والـفرق بـينه وبـني مـا يـكون بـاالكـتساب- كـمن يـكون بـطبعه نـحيفًا ثـم يسـتعمل 
101تـــدبـــيرًا مـــسمنًا فـــيسمن- أنَّ الـــسمن الـــطبيعي تـــكون الـــعروق فـــيه ضـــيقة، 

ويـــــكون صـــــاحـــــبه قـــــليل الـــــدم، ال يـــــصبر عـــــلى الـــــجوع، ويـــــكون لـــــونـــــه يـــــميل إلـــــى 
الــبياض أكــثر مــع قــلة الحُــــمرة. وإنــما يُســرع إلــى هــذا املــوت ألن حــرارتــه قــليلة، 
فيسـتولـي عـليها الـبرد، وخـصوصًـــــــــا والـبلغم يـكون غـالـبًا فـيعني عـلى طـفو الحـرارة 
بـالـخنق والـعمر واملـضادة فـي الـكيفية. ولـو كـان الـقضيف بـارد املـزاج لـم يـمكن 
أن يـكون قـضيفًا، إال إذا كـان يـابـس املـزاج، فـتكون الـرطـوبـات الـغامـرة للحـرارة 
قـــــليلة، وألن ســـــمن املـــــبرود يـــــكون أكـــــثره شحـــــًما، والشحـــــم بـــــارد املـــــزاج فـــــيكون 

ُمبِّرًدا أيًضا، فيشتد البرد. 

		[فصله :	Corr.:	99.فضله

		[ليفيد 	corr.:	100.ليفد

		:[تكون 	Corr.:	101.يكون
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واعــــلم أن أقــــضف األبــــدان هــــو الــــبارد الــــيابــــس، لــــقلة دمــــه بســــبب الــــبرد وعــــدم 
102الـرطـوبـة، فـال يـتكون مـنها شحـم وال سـمني. ثـم الـحار الـيابـس، ألن رطـوبـاتـه 

تـكون قـليلة، لـكن دمـه أكـثر قـليالً فلهـذا [B	112] يـكون أكـثر خـصبًا مـن األول. 
ثـــم الـــيابـــس املـــعتدل فـــي الحـــرارة والـــبرودة. أمـــا قـــضافـــته فـــلقلة رطـــوبـــته. وأمـــا 
نـــقصان الـــقضافـــة عـــن األول، فـــألن فـــرط الحـــرارة يـــلزمـــه التحـــليل الـــزائـــد وحـــدَّة 
الــدم، فــال يــكون حــبيبًا إلــى األعــضاء. ثــم الــحار املــعتدل فــي الــرطــوبــة والــيبس، 
ألن الـرطـوبـة ليسـت زائـدة، والحـرارة ُمحـلِّلة وُمحِــــدَّة لـلدم، لـكنه أقـل قـضافـة مـن 

األول ألن رطوبته أكثر والحرارة تعقدها لحًما. 

واعــلم أن اللحــم يــتولــد مــن مــتني الــدم ويــعقده الحــر. والــسمن والشحــم يــتولــدان 
مـــــن مـــــائـــــية الـــــدم  ودســـــمه، ويـــــعقدهـــــما الـــــبرد؛ ولـــــذلـــــك يحـــــلهما الحـــــر. وأمـــــا أن 
الــسمني جــًدا بــالــطبع يُســرع إلــيه املــوت إذا خُــــنق أكــثر مــن الــقضيف فــظاهــٌر؛ 
وذلـك ألن الـقضيف يـكون شـرايـينه ومـجاري روحـه واسـعة، فـإذا خُــنق أمـكن أن 
يصل إليه في تلك املجاري من الهواء ما يقارب الهواء املستنشق بالتنفس. 

َرع إذا كـان حـدثًا، فـبرؤه مـنه يـكون خـاصـة  قـال أبـقراط: صـاحـب الـصَّ
بانتقاله في السن والبلد والتدبير. 

[113a] الشــرح: الــــصرع عــــلة تــــمنع األعــــضاء الــــنفسانــــية عــــن أفــــعال الــــحس 
والحـــــركـــــة واالنـــــتصاب، وذكـــــره هـــــاهـــــنا ملـــــشاركـــــته الـــــسكتة والـــــَخنْق فـــــي بـــــعض 
األشــــياء ومــــخالــــفته لــــهما فــــي بــــعٍض آخــــر، وكــــان يــــجب ذكــــره عــــقبيهما لــــوال مــــا 
ذكـرنـاه مـن وجـوب تـقدم الـفصل املـتقدم. أمـا مـشاركـة الـصرع الـسكتة فـألن كـل 
واحـٍد مـنهما عـن سـدَّة فـي الـدمـاغ، ويـلزمـهما حـصول اآلفـة فـي أفـعال الـحس 
والحـــــركـــــة اإلراديـــــة، لـــــكن الحـــــركـــــة فـــــي الـــــسكتة تـــــبطل وفـــــي الـــــصرع تـــــضطرب 
وتـــــجعل حـــــركـــــات تـــــشنجية النـــــقباض الـــــدمـــــاغ واألعـــــصاب لـــــدفـــــع املـــــؤذي. وأمـــــا 
مـــخالـــفته لـــها، فـــألن الـــصرع يـــختص بـــرؤه بـــسن الحـــداثـــة، والـــسكتة ال تـــختص 

		:[شحم 	Corr.:	102.سحم

	- �  -120



!  121

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

ــــــــــدَّة فــــــي الــــــسكتة أتــــــم، وفــــــي الــــــصرع نــــــاقــــــصة. وأمــــــا مــــــشاركــــــته  بــــــذلــــــك. والسّـَ
لــالخــتناق، فــألن فــي كــل واحــد مــنهما يــعرض اضــطراب فــي الحــركــة والــتنفس، 
وســــقوط، وغــــيبة. وأمــــا مــــخالــــفته لــــه، فــــألن الــــزبــــد فــــي الــــصرع يــــكون بــــه فــــراق 

النوبة، ويدل على صالح حاٍل، وفي االختناق [113b] عالمة املوت. 

103ونـقول: إنـما كـان الـصرع فـي سـن الحـداثـة يـبرأ بـاالنـتقال فـي الـسن، ألنـه 

يـــــنتقل إلـــــى ســـــن الشـــــباب، وفـــــيه تـــــقوى الحـــــرارة الـــــغريـــــزيـــــة، ويشـــــتد، ويـــــنقص 
الــرطــوبــات، وذلــك مــن أعــظم عــالج لــلصرع، حــتى ربــما كــفى ذلــك وحــده، وربــما 
أُحْــــِتيجَ إلـى االنـتقال فـي الـتدبـير أي االنـتقال إلـى تـدبـيٍر مُــنِْقٍص لـلرطـوبـات مُــقوٍ 

للحرارة. وكذلك االنتقال في البلد، أي إلى بلٍد حاٍر يابٍس كالحجاز. 

قـولـه: خـاصـة. أي يـكون بـرؤه خـاصـة فـي هـذا الـسن بـانـتقالـه فـي ذلـك. أمـا لـو 
104حــصل فــي ســن الشــباب أو مــا بــعده لــم تــزدد الحــرارة الــغريــزيــة بــعده إال 

105نـــقصانًـــا. فـــإن قـــيل: فـــلما كـــانـــت الـــسكتة، مـــع أنـــها ســـدة تـــامـــة، ال يـــختص 

بــــرؤهــــا بــــذلــــك ويــــختص الــــصرع، مــــع أن الــــصرع أسهــــل ألن ســــدتــــه غــــير تــــامــــة 
وســـدة الـــسكتة تـــامـــة. قـــلنا: إن عـــنى بـــالـــصرع الـــنوبـــة، فـــذلـــك ال يـــختص أيـــًضا 
بــرؤه بــسن، بــل بــرؤه أسهــل كــثيرًا مــن بــرء الــسكتة. وإن عــنى بــه املــرض الــذي 
يـــــلزمـــــه الســـــدة فـــــي كـــــل حـــــني، فـــــنحن نـــــمنع كـــــون الـــــصرع أسهـــــل مـــــن الـــــسكتة 
[114a] وخــــصوصًــــــــــــا والــــصرع يــــلزمــــه ضــــعف الــــقلب، ولــــذلــــك يــــعرض لــــهم جــــنب 
وجـــــوع وخـــــبث نـــــفس وضـــــيق صـــــدر، ولهـــــذا يحـــــدث الـــــصرع كـــــثيرًا عـــــند حـــــدوث 

األشياء املضعفة للقلب، كالضجة والهدم وغيرهما. 
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ـا لـدفـع الـدمـاغ لـلرطـوبـة الـسادَّة واخـتالط الـهوائـية  والـزبـد يحـدث فـي الـصرع إمّـَ
املســتنشقة بــتلك الــرطــوبــة، أو الضــطراب الــنفس فــيختلط مــعه الــرطــوبــات الــتي 
فـي الـفم ومـا يـجاوره؛ بـخالف االخـتناق فـإن ذلـك الـزبـد مـن خـنق الـنفس، الـذي 

يلزمه ذوبان جرم الرئة وتضرر القلب. 

وأمـــا الـــتشنج الـــذي فـــي الـــصرع، فســـببه أن األذى الـــذي يـــعرض لـــلدمـــاغ يـــنال 
جـــميع األعـــصاب، فـــيكون حـــالـــها كـــحالـــه؛ وذلـــك ألمـــوٍر ثـــالثـــة: اتـــباع األعـــصاب 
لـجوهـر الـدمـاغ،  وتـأذيـها بـما يـتأذى بـه، وامـتالئـها مـن الخـلط املـندفـع إلـيها فـي 

مبادئها، فيزداد عرضها وينقص طولها. 

قــال أبــقراط: إذا كــان بــإنــسان وجــعان مــًعا، ولــيس هــما فــي مــوضــعٍ 
واحٍد، فإنَّ أقواهما [114b] يخفي اآلخر. 

الشــرح: يــريــد بــقولــه ولــيس هــما فــي مــوضــعٍ واحــٍد. أنــه لــيس هــما فــي عــضو 
واحـد، فـإنـه ال يـمكن أن يـكون فـي مـوضـع واحـد بـعينه وجـعان مـًعا الـبَتَّة. وأمـا 
إذا كــان الــوجــعان فــي عــضو واحــد، فــإنَّ كــل واحــد مــنهما يــزيــد عــلى اآلخــر ال 
مـحالـة، ألن كـل واحـد مـنهما جـذاب ومـضعف، وذلـك مـوجـب لـلتعاون عـلى شـدة 
االســـتعداد لـــلوجـــع. وأمـــا إذا كـــانـــا فـــي عـــضويـــن، وخـــصوصًـــــــــــا مـــتباعـــديـــن، فـــإن 
أقـواهـما يـخفي اآلخـر، ألن الـنفس يـتصرف بجـملة قـواهـا إلـى األقـوى فتشـتغل 
بــــتدبــــيره عــــن إدراك األضــــعف. وكــــذلــــك أيــــًضا إذا تــــصرفــــت الــــطبيعة إلــــى دفــــع 
املـــرض وإنـــضاج مـــادتـــه، وبـــالجـــملة تـــدبـــيره، فـــإنـــها تشـــتغل بـــه عـــن اإلحـــساس 
بــالــجوع وعــن الــتصرف فــي الــغذاء، حــتى يــمكن بــقاء املــريــض مــدة ال يســتعمل 
فـــيها الـــغذاء وال يـــمكن الـــصحيح أقـــل مـــنها بـــكثير. فـــقد اســـتفدنـــا إذًا أن عـــدم 
الـشعور بـالـوجـع قـد يـكون الخـتالط الـذهـن، كـما قـال: مـن يُـوجـعه شـيء مـن بـدنـه 
وال يـــــحس بـــــه فـــــي أكـــــثر حـــــاالتـــــه، فـــــعقله مـــــختلط. وقـــــد يـــــكون [115a] لـــــبطالن 
الـــحس كـــما قـــال فـــي الـــسكتة والـــفالـــج. وقـــد يـــكون الشـــتغال الـــنفس، كـــما قـــال 
هـــاهـــنا. والســـبب فـــي ذكـــر هـــذا بـــعد الـــصرع لـــيبني أن الـــضرر فـــي الـــصرع ال 
يــــلزم أن يــــكون فــــي األعــــصاب فــــقط؛ وذلــــك ألن الــــشيء املــــحسوس الــــذي هــــو 
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الــوجــع قــد يــخفى فــال يُــدرك عــند حــصول مــا هــو أشــد آفــة مــنه. فــكذلــك ال يــلزم 
مــــن كــــون الــــضرر املــــحسوس فــــي الــــصرع، إنــــما هــــو فــــي األعــــصاب أن يــــكون 
الــــدمــــاغ خــــالــــيًا عــــن الــــضرر، فــــقد يــــكون حــــصول قــــوة الــــضرر فــــي األعــــصاب 
أخـــــفى الـــــضرر الـــــحاصـــــل فـــــي الـــــدمـــــاغ، كـــــما يُـــــخفى الـــــوجـــــع الـــــقوي الـــــوجـــــع 

األضعف. 

ِد املِـدَّة، يـعرض الـوجـع والحـمى أكـثر مـما  قـال أبـقراط: فـي وقـت تـولّـُ
يعرضان بعد تولدها. 

الشـرح: هــذا الــفصل كــاملــقابــل ملــا قــبله، ألن مــا قــبله تــبنيَّ فــيه أن الــطبيعة قــد 
تشـــتغل فـــال يـــؤلـــم شـــيء آخـــر. وفـــي هـــذا تـــبيني أن الـــطبيعة قـــد تشـــتغل بـــشيء 
فـيكثر ألـم شـيء آخـر، وذلـك ألن الـطبيعة إذا اشـتغلت بـإنـضاج [115b] املـادة 
قـويـت الحـمى، وكـانـت أقـوى مـما يـكون بـعد ذلـك. وكـذلـك يـقوى الـوجـع، وذلـك ألن 
طــــبخ املِـــدَّة يــــكون بــــالحــــرارة الــــغريــــزيــــة، والحــــرارة الــــغريــــبة. وذلــــك يــــلزمــــه زيــــادة 
الحـــرارة ال مـــحالـــة بســـبب الـــطبخ، ويـــقوى الـــوجـــع لحـــرارة املـــكان ولـــغليان املِـــدَّة 
بــــالــــطبخ ولــــلتمديــــد الــــحاصــــل بــــزيــــادة حجــــم املِـــدَّة بســــبب ســــخونــــتها، وكــــل ذلــــك 
مـــــوجـــــب الشـــــتداد الحـــــمى، فـــــإذا تـــــم الـــــنضج بـــــطل الـــــطبخ، فـــــضعفت الحـــــمى 
106والــوجــع أو بــطال لــفقدان الســبب، وخــصوصًــــــــــا إذا خــرجــت املِــدَّة، فــيزول مــا 

يـسخن سـخونـة مـا بـالحـرارة الـباقـية فـيه، فـالـطابـخ لـلمدة هـو الحـرارة الـغريـزيـة 
والـــغريـــبة مـــًعا، والـــطابـــخ لـــلغذاء هـــو الحـــرارة الـــغريـــزيـــة فـــقط، والـــطابـــخ لـــلمادة 

العفنة هو الحرارة الغريبة فقط. 

قـال أبـقراط: فـي كـل حـركـة يتحـركـها الـبدن فـإراحـته حـني يـبتدئ بـه 
اإلعياء، تمنعه عن أن يحدث به اإلعياء. 

		:[فيزول 	Corr.:	106.فنزول
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الشــرح: أمّــــا صـــحة هـــذا فـــمعلوم، وأمّــــا ذكـــره عـــقيب املـــتقدم فـــللداللـــة عـــلى مـــا 
قـــلناه، وهـــو أنَّ [116a] عـــدم ســـبب الـــشيء ســـبب لـــعدم ذلـــك الـــشيء، إذ عـــدم 
الحـركـة املحـدثـة لـلتعب سـبب لـعدم الـتعب؛ فـيلزم مـن ذلـك أنـه إذا تـم طـبخ املِدَّة، 

وجب أن يكون الوجع والحمى أخف. 

قـــال أبـــقراط: مَـــْن اعـــتاد تـــعبًا مـــا، فـــهو وإن كـــان ضـــعيف الـــبدن أو 
شـيًخا، فـهو أحـمل لـذلـك الـتعب الـذي اعـتاده مـمن لـم يـعتده وإن كـان 

شابًا قويًا. 

ا بـنيَّ أنَّ عـدم السـبب سـبب لـعدم املسـبب، بـنيَّ بهـذا أنـه قـد يـكون  الشـرح: لــمَّ
أيــًضا دوام الســبب ســببًا لــضعف آثــار املســبب، وذلــك ألن مــن اعــتاد تــعبًا، أي 
تــــكرر لــــه وجــــود حــــركــــة مــــا مــــوجــــبة لــــتعب مــــا فــــإنــــه وإن كــــان ضــــعيف الــــبدن أو 
شــــيًخا فــــهو أحــــمل لــــه مــــن غــــيره، فــــصار إذًا كــــثرة وجــــود تــــلك الحــــركــــة املــــوجــــبة 
لــلتعب ســببًا لــقلة الــتألــم بــذلــك الــتعب؛ وذلــك هــو ضــعف آثــار ذلــك الــتعب. وكــمية 
ـــًا ظــاهــر وهــو أن دوام الــشيء قــد يــكون ســببًا إلزالــة شــرط قــوتــه أو  هــذا كــلِّـيّـَ
ســببها أو غــير ذلــك. فــإن دوام وجــود [116b] الــنار فــي الحــطب ســبب إلفــناء 

الحطب وهو شرط أو سبب لقوتها. 

وأمــــا كــــمية الــــصورة الــــخاصــــة بــــالــــفصل فــــهو أن كــــل بــــدن أو كــــل عــــضو عَــــــَود 
107ريـاضـة فـإنَّ اآلالت كـاألعـصاب والـربـاطـات وغـيرهـما تَـَوانـى عـلى إتـيان تـلك 

الــريــاضــة، ونــزول املــوانــع عــنها لتحــليل الــرطــوبــات املــرخــية لــآللــة وإذابــة الــتعقد 
املعسـر لـفعلها، وذلـك يـوجـب كـون فـعلها بـسهولـة؛ ولـيس هـذا مـختًصا بـاألعـضاء 
بـــل وبـــالـــقوى أيـــًضا، فـــإنَّ مَــــْن اعـــتاد كـــثرة الـــحفظ قـــويـــت حـــافـــظته، وكـــذلـــك مـــن 

اعتاد الفكر قويت مفكرته. 

		:[اتيان 	Corr.:	107.ابيان
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قـال أبـقراط: مـا قـد اعـتاده اإلنـسان مـنذ زمـان طـويـل، فـهو وإن كـان 
أضــر مــما لــم يــعتده، فــأذاه لــه أقــل؛ فــقد يــنبغي أن يــنتقل اإلنــسان 

إلى ما لم يعتده. 

الشـــرح: هــــــذا أيــــــًضا يــــــدل عــــــلى مــــــا قــــــلناه، وهــــــو أن الــــــشيء قــــــد يــــــكون دوام  
وجـوده سـببًا لـضعف آثـاره. ومـثل فـي هـذا الـفصل بـالـضار، أي أن الـضار إذا 
تــكرر وأُعْـــِتيد، كــان تــأثــيره فــي الــضرر أقــل. [117a] وأمــا فــي الــفصل املــتقدم 
فــــكان مــــثالــــه بــــالحــــركــــة وهــــي نــــافــــعة، ونــــقول: إنَّ الســــبب فــــي ذلــــك أنَّ الــــشيء 
املــــخالــــف لــــلشيء إذا اســــتحال إلــــى مــــشابهــــته، بــــطل انــــفعالــــه عــــنه؛ فــــإن املــــاء 
الــحار يــنفعل عــن الــبارد ألنــه مــخالــف لــه، فــإذا اســتحال كــل واحــد مــنهما إلــى 
طــــبيعة اآلخــــر بــــطل الــــفعل واالنــــفعال الــــذي بــــينهما. فــــالــــضار لــــلبدن إذا تــــكرر 
عــليه، تــكيف الــبدن بــه، بــطل انــفعالــه مــنه ضــرورة. ثــم إنــه زاد فــي هــذا الــفصل 
زيــادة تــنفع فــي حــفظ الــصحة، وهــو قــولــه: فــقد يــنبغي أن يــنتقل اإلنــسان إلــى 
غــير مــا لــم يــعتده. مــثال ذلــك: إن اإلنــسان قــد يــضطر إلــى االنــتقال إلــى بــلد، 
فــينبغي لــه قــبل االنــتقال إلــيها أن يــتدرج فــي اســتعمال أغــذيــتها حــتى يــألــفها، 

فال ينفعل عنها إذا انتقل إلى ذلك البلد. 

قـال أبـقراط: اسـتعمال الـكثير بـغتة مـما يـمأل الـبدن أو يسـتفرغـه أو 
نه أو يــبرِّده أو يحــرِّكــه بــنوع آخــر مــن الحــركــة أي نــوع كــان،  يُــسخِّ
فــهو خــطر؛ وكــلما كــان كــثيرًا فــهو مــقاوم لــلطبيعة. فــأمــا مــا يــكون 
قـليالً قـليالً، فـمأمـون مـتى أردت [117b] انـتقاالً مـن شـيء إلـى غـيره، 

ومتى أردت غير ذلك. 

الشـرح: قــد اســتدل بهــذا عــلى وجــوب الــتدرج فــيما لــم يــكن لــه بــه عــادة، وذلــك 
نًا أو مُــبرًِّدا أو غـير ذلـك،  ألن ذلـك الـشيء إذا اسـتعمل كـثيرًا، سـواء كـان مُــسخِّ
فــــهو أخــــطر ألن صــــحة الــــبدن بــــاالعــــتدال، فــــكل مــــا يــــوجــــب خــــروجًـــــــا عــــنه يــــكون 
مـنافـيًا لـلصحة. واإلفـراط فـي املـسخِّن أو املـبرِّد أو غـيرهـما إفـراط فـيما يخـرج 
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عــن االعــتدال فــيكون مــنافــيًا لــلصحة، وكــل مــناٍف لــلصحة فــهو مــقاوم لــلطبيعة، 
ألن الــــطبيعة هــــي الــــتي تــــحفظ عــــلى الــــبدن االعــــتدال؛ فــــاملــــوجــــب للخــــروج عــــنه 
مـقاوم لـها ال مـحالـة. وإذا كـان كـذلـك فـينبغي ملـن أراد أن يـنتقل إلـى تـدبـير مـا 
أن يـكون انـتقالـه إلـيه قـليالً قـليالً، فـإن مـا يـكون قـليالً فـمأمـون، سـواء كـان ألجـل 
االنــــتقال أو لــــغيره؛ وذلــــك ألن الــــشيء املــــخالــــف إذا ورد قــــليالً قــــليالً لــــم يــــنفعل 
108الــبدن عــنه انــفعاالً ظــاهــرًا فــيألــفه بــطريــق ال يــتضرر بــه. وإنــما قــلنا إنــه ال 

ينفعل عنه، ألن االنفعال إنما يكون عما [118a] يرد بغتة.  

قــال أبــقراط: إْن أنــت فــعلت جــميع مــا يــنبغي أن تــفعل، فــلم يــكن مــا 
يـنبغي أن يـكون، فـال يـنبغي أن تـنتقل إلـى غـير مـا أنـت عـليه مـا دام 

ما رأيته منذ أول األمر ثابتًا. 

ا بـنيَّ أنـه قـد يـكون شـيء إذا كُــرِّر وطـال زمـانـه، ضـعف تـأثـيره. بـنيَّ  الشـرح: لــمَّ
هــاهــنا أن ذلــك لــيس دائــًما، فــقد يــكون مــن  األشــياء مــا إذا كُــــرِّر وطــال زمــانــه 
قــوى تــأثــيره، بــل هــذا هــو مــا يــكون عــن األمــور بــذاتــها. وأمــا األول فــإنــما كــان 
ــا نـــعلم يـــقينًا أن املـــؤثـــر لـــشيء إنـــما يـــتأثـــر عـــنه املـــنفعل بـــأن  ذلـــك بـــالـــعرض، فـــإنّـَ
يســتعد لــلتأثــر عــنه، فــالســبب الــفاعــل إذا القــى املــنفعل فــي أول األمــر ال يــكون 
اســـــــتعداده لـــــــالنـــــــفعال كـــــــاســـــــتعداده إذا انـــــــفعل عـــــــنه انـــــــفعاالً مـــــــا، وكـــــــلما كـــــــان 
االسـتعداد أقـوى وأكـثر كـان االنـفعال أقـوى وأتـم وكـان أدنـى سـبب فـاعـل يـقوم 
بــــــالــــــفعل. ومــــــثال ذلــــــك: أن الــــــقطرة مــــــن املــــــاء إذا ســــــقطت عــــــلى الصخــــــرة لــــــم 
109تـــــنفعل عـــــنها فـــــي أول األمـــــر انـــــفعاالً يظهـــــر لـــــلحس، فـــــإذا دام ذلـــــك ظهـــــر 

االنــــفعال [118b] عــــنها فــــي أول األمــــر فــــأحــــفرت فــــيها حــــفرة. وإذا ثــــبت هــــذا 
فـأقـول: إذا فـعلت مـا يـنبغي أن تـفعل: أي مـا دل الـدلـيل عـلى وجـوب فـعله. فـلم 
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110يـــكن مـــا يـــنبغي أن يـــكون: أي فـــلم يـــوجـــد أثـــره. فـــال يـــنبغي أن تـــنتقل إلـــى 

غير ما أنت عليه: أي فال ينبغي أن تغلط نفسك فتنتقل عن الواجب. 

قـــولـــه: مـــــادام مـــــا رأيـــــته مـــــنذ أول األمـــــر ثـــــابـــــتًا: أي ال يـــــنبغي أن تـــــنتقل عـــــن 
الــواجــب ألنــه قــد تــأخــر تــأثــيره حــتى بــقى مــا كــان قــبل اســتعمال ذلــك ثــابــتًا ولــم 
يــتغير، بــل يــنبغي أن يــدوم عــلى ذلــك، فــإن الــشيء إذا دام أثّــر. فــإن قــيل: قــد 
بـيَّنتم أنَّ الـشيء إذا دام عـلى الـبدن قـلَّ انـفعالـه عـنه، وكـذلـك يـكون الـتضرُّر بـه 
أقـــل. ولـــذلـــك يـــكون حـــمل الـــتعب املـــعتاد أسهـــل مـــن غـــيره، وأسهـــل عـــلى املـــعتاد 
لـــذلـــك الـــتعب مـــن غـــيره، وإن كـــان الـــغير شـــابـًـــا قـــويًـــا، فـــما بـــالـــكم تســـتتم هـــذا 
فــأوجــبتم املــداومــة عــلى الــشيء وقــلتم: إنــه حــينئٍذ يــنفعل الــبدن عــنه. قــلنا: إنــما 
أوجـــبنا املـــداومـــة عـــلى نـــوع تـــلك املـــداواة ال عـــلى نـــوع الـــشيء املســـتعمل؛ مـــثال 
ذلـــك: إذا أوجـــب الـــقياس [119a] الـــتبريـــد، فـــاســـتعملنا مـــثل شـــراب األجـــاص 
ـــر، فــــال يــــنبغي أن يُــــنتقل إلــــى تــــرك الــــتبريــــد، وال أن يــــدوم عــــلى شــــراب  فــــلم يــــؤثّـِ
111األجــــاص، بــــل أن يــــدوم عــــلى الــــتبريــــد ولــــكن بــــشيء آخــــر ولــــيكن مــــثل بــــذر 

 . البقلة ثم الكافور مثالً

قـال أبـقراط: مَـْن كـانـت بـطنه لَـيِّنة، فـإنـه مـادام شـابًـا فـهو أحـسن حـاالً 
مــمن بــطنه يــابــسة، ثــم تؤول حــالــه عــند الــشيخوخــة إلــى أن يــصير 

أردأ؛ وذلك أن لنَِي بطنه يجف إذا شاخ على األمر األكثر. 

ا أوجــب املــالزمــة عــلى الــشيء الــذي أوجــب الــقياس نــفعه وإن لــم  الشـرح: لـــمَّ
يظهـــــر أثـــــره، وجـــــب أن يـــــبنيِّ أنَّ ذلـــــك لـــــيس دائـــــًما عـــــلى الـــــسواء، فـــــليس يـــــجوز 
املــداومــة عــلى تــبريــد الــشيخ كــاملــداومــة عــلى تــبريــد الــشاب، وذلــك ألن األســنان 
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أحـــكامـــها مـــختلفة، فـــربـــما اقـــتضى ســـن مـــا أمـــرًا واقـــتضى آخـــر مـــقابـــله، كـــمن 
112يكون بطنه في شبابه ليِّنًا، فإنه إذا شاخ يبس بطنه، وقد بيَّنَّا ذلك. 

وأمّـــا أنـــه مَـــْن كـــان لَـــنيِّ الـــبطن كـــانـــت حـــالـــه أحـــسن، ومَـــْن [119b] كـــان يـــابـــسه 
كـانـت حـالـه أردأ. فـألن لَــنيِّ الـبطن يـكون فـضالتـه قـليلة ألنـها تـندفـع بـلني بـطنه، 

وال كذلك يابس البطن. 

ــِبيبَِة لـيس يُـْكره بـل يُسـتحب، إال أنـه  قـال أبـقراط: عِــظَُم الـبدن فـي الشّـَ
عـند الـشيخوخـة يـثقل ويعسـر اسـتعمالـه ويـكون حـالـه أردأ مـن حـال 

البدن الذي هو أنقص منه. 

الشـرح: هـذا الـفصل فـي مـعنى األول ويـدل عـلى اخـتالف مـوجـبات األسـنان، 
ولــــيس يــــعني بــــالــــِعظَمِ الــــسمن فــــقط، بــــل مــــا كــــان عــــظيًما فــــي أقــــطاره الــــثالثــــة، 
ودونــه مــا كــان عــظيًما فــي طــولــه فــقط. وإنــما كــان الــعظم يُســتحب فــي الشــبيبة 
إذا كـان الـِعظم فـي األقـطار الـثالثـة ألن ذلـك يـكون لـكثرة الـرطـوبـات الـغريـزيـة، 
والشـك أن ذلـك مسـتحب فـي الشـبيبة؛ وأمـا فـي الـشيخوخـة، وإن كـان مـن تـلك 
الـــجهة مســـتحبًا أيـــًضا، إال أنـــه رديء مـــن جـــهة أخـــرى، وهـــو أنـــه يـــثقل ويعســـر 

استعماله. 

تمت املقالة الثانية بعون اهلل تعالى. 
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113املقالة الثالثة 

 قــــد بــــيَّنَّا أنــــه تــــكلم فــــي املــــقالــــتني [120a] األولــــتني فــــي قــــوانــــني الــــتغذيــــة 
واالسـتفراغ والـنوم والـيقظة والحـركـة الـبدنـية والـنفسانـية، وقـد بـقي مـن األسـباب 
114الــــضروريــــة الســــتة الــــكالم فــــي األهــــويــــة. وقــــد بــــيَّنَّا أن الــــكالم فــــي مــــا عــــدا 

األهوية أولى بالتقدم، ألن مسائل األطباء فيها أكثر. 

115 فـــنقول: إن األهـــويـــة مـــع أن املـــساءلـــة فـــيها أقـــل، فـــاالضـــطرار إلـــيها 

أكـثر وتـأثـيرهـا فـي إحـداث الـصحة واملـرض أقـوى، وذلـك يـوجـب أن يـكون بسـط 
ـــــا أن  	هـــــذه املـــــقالـــــة. أمّـَ 116الـــــكالم فـــــيها أكـــــثر؛ ولـــــذلـــــك أفـــــرد الـــــكالم فـــــيها فـــــي

االضــــطرار إلــــيها أكــــثر، فــــألن الــــتنفس ضــــروري وهــــو يُــــحتاج إلــــيه فــــي أزمــــنة 
مـتقاربـة. وأمّـَا األغـذيـة واألشـربـة والـنوم والـيقظة، فـإنـها وإن كـانـت ضـروريـة، إال 
117أن الــــحاجــــة إلــــيها إنــــما تــــكون فــــي أزمــــنة مــــتباعــــدة، وخــــصوصًــــــــــــا الحــــركــــات 

الـبدنـية والـنفسانـية. وإنـما كـان الـتنفس ضـروريًـا ألنـه ال يـمكن أن يـكون الـروح 
118إال لـــطيفة الـــجوهـــر حـــارة، لـــتكون ســـريـــعة الـــنفوذ فـــي األعـــضاء، ألن الـــغلظ 

والـــبرد يـــكونـــان مـــع الـــثقل [120b] والـــثقل مـــانـــع مـــن ســـرعـــة الحـــركـــة والـــجوهـــر 
الــلطيف الــحار، وخــصوصًـــــــــــا املتحــرك بســرعــة اســتحالــته إلــى الــناريــة ملــشاكــلته 
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119لـــجوهـــرهـــا، وذلـــك مـــؤدٍّ إلـــى اشـــتعال الـــروح، واشـــتعالـــها مـــؤدٍّ إلـــى تحـــليلها 

وخـــروجـــهاعـــن الـــصالحـــية لـــقبول اآلثـــار الـــنفسانـــية. فـــالبـــد مـــن جـــوهـــر بـــارد يَـــرِدُ 
عـــليها ويُـــَعدِّلـــها، والبـــد وأن يـــكون هـــذا الـــوارد لـــيس مـــفرط الـــبرد فـــيطفئها ألنـــها، 
مـــع ســـرعـــة اســـتحالـــتها إلـــى الـــناريـــة، ســـريـــعة االســـتحالـــة إلـــى الـــبرودة بســـبب 
لـــطافـــة جـــوهـــرهـــا. والبـــد وأن يـــكون هـــذا الـــوارد مـــما يـــتكرر وروده، ألن الـــتبريـــد 
الــــيسير الــــذي يــــصدر عــــنها مــــما يــــزول بســــرعــــة. والبــــد وأن يــــكون هــــذا الــــوارد 

مناسبًا لجوهرها حتى ال يتضرر بمخالطته. 

 وهــذه الــخواص كــلها مــوجــودة فــي الــهواء، مــعدومــة فــي غــيره، فــإنــه وإن 
قـلنا إنـه حـار، لـكن ذلـك ال بـالـقياس إلـى مـزاج الـروح فـإنـه بـالـقياس إلـيه بـارد، 
فـإذا وصـل الـهواء إلـى الـروح وخـالـطه، عَـــَدلـه وسـخن هـو أيـًضا؛ فـإنَّ كـل واحـدٍ 
مـهما يسـتحيل عـن اآلخـر وإذا[121a] سـخن بـطلت فـائـدتـه فـأُحـتيج إلـى هـواء 
غـيره يـقوم مـقامـه، فـأُحـتيج ضـرورةً إلـى إخـراجـه إلخـالء املـكان لــُمعاقِـبِه ولِـيندفـع 
مــعه مــا تُسَــــــلِّمه إلــيه الــقوة املــميزة مــن الــفضالت املــحترقــة مــن جــرم الــروح الــتي 
ِنسْـــــــبتها إلــى الــروح كنســبة الخــلط الــفاســد إلــى األخــالط. وإيــراد الــهواء يــكون 
بــالــتنفس أي بــاالســتنشاق عــند انــبساط الــصدر، وإخــراجــه يــكون بــردِّ الــنَّفَسِ 

عند انقباض الصدر.  

فـإن قـيل: قـد ذكـرتـم وجـه االضـطرار إلـى الـهواء فـما وجـه االضـطرار إلـى بـاقـي 
الستة. 

ـــا األغـــذيـــة، فـــألن الـــبدن -كـــما بـــيَّنَّا- ال يـــمكن بـــكونـــه إال مـــن   فـــنقول: أمّـَ
جـسم رطـب مـقارن لحـرارة تُـنضج غـذاءه وتـعقده وتُحـلِّل فـضالتـه، وهـي المـحالـة 
تحـلِّله، ويُـعاضـدهـا عـلى ذلـك الحـرارة الـخارجـية مـن األهـويـة والحـركـات الـبدنـية 
ن، فــضالً عــما هــو  والــنفسانــية، فــلو لــم يــمده الــغذاء لــم يــمكن بــقاؤه مُـــدَّة الــتكوُّ

أطول منها جًدا. 

	[اشتعال 	Corr.:	119.استعال
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ا املـاء فـال يـغذوا ألنـه بـسيط، والـبسيط ال يـمكن اسـتحالـته إلـى جـوهـر   وأمّـَ
األعــــــــضاء وإال أمــــــــكن الــــــــتكون مــــــــن [121b] بــــــــسيط واحــــــــد ولــــــــم يُــــــــحتج إلــــــــى 
اسـتقصات أربـعة، بـل إنـما يـحتاج إلـيه لـبدء رقـة الـغذاء وتـرقـيه وتـنفيذه وتـعديـل 

مزاجه وطبخه.  

 وأمـا االضـطرار إلـى االسـتفراغ فـألنـه لـيس يـوجـد غـذاء يسـتحيل بجـملته 
إلــــى األعــــضاء، فــــالبــــد وأن تــــبقى مــــن فــــضول فــــالبــــد مــــن إخــــراجــــها، وذلــــك هــــو 

االستفراغ.  

 وأمـــــا االضـــــطرار إلـــــى الحـــــركـــــة الـــــبدنـــــية، فـــــألن الـــــطبيعة اليـــــمكنها دفـــــع 
120الــــفضالت بــــالــــتمام، بــــل البــــد وأن تــــبقى مــــنها عــــند كــــل عــــضو أثــــر ولــــطخة 

تــزداد عــلى طــول الــزمــان، فــإن تــركــت فــي الــبدن ضــرَّت بــكميتها وكــيفيتها، وإن 
121اسـتفرغـت بـاألدويـة تـضرَّر الـبدن بـتركـزهـا عـليه، ألن أكـثرهـا سـمية وألنـها ال 

122تخـلو عـن إخـراج الـصالـح املـنتفع بـه، والحـركـة أعـون األشـياء عـلى تحـليلها 

بتسييلها وترقيقها وإزالقها. 

  وأمـــا الحـــركـــة الـــنفسانـــية فيشـــبه أن يـــكون أكـــثر االضـــطرار إلـــيها ألجـــل 
تــلطيف الــروح وتحــليل فــضالتــه الــتي ال تخــرج بِـــرَدِّ الــنَّفَِس، ولهــذا فــإنَّ الــقليلي 
الحـركـات الـنفسانـية تـضعف قـواهـم [122a] الـفكريـة والـتخيلية وغـيرهـما وتـتبلَّد 
أذهــانــهم لــغلظ أرواحــهم. وأمــا نــفع الحــركــات الــنفسانــية فــي الــبدن فيشــبه أن 
يـــكون أكـــثر مـــا يـــضطر إلـــيه مـــنها ألجـــله إنـــما هـــو بـــالـــعرض أي ألجـــل املـــعيشة 

الضرورية في تحصيل ضروريات البدن. 

	:[ أثر ولطخة 	Corr.:	120.اتر ولطحه

		:[بتركزها 	Corr.:	121.بتكزرها

		:[التخلو 	Corr.:	122.التخلوا
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 وأمـــا الـــنوم والـــيقظة، فـــاالضـــطرار إلـــى الـــيقظة ظـــاهـــر. وأمـــا االضـــطرار 
إلـى الـنوم فـألن الـروح تتحـلل بـالـيقظة ال ملـا يـكون فـيها مـن الحـركـات فـقط، بـل 
وبـــنفس الـــيقظة ملـــا يـــلزمـــها مـــن انـــتشار الـــروح إلـــى خـــارج فـــيحتاج أن يـــجتمع 
لـــيتدارك بـــدل التحـــلل ويـــقوى بـــاالجـــتماع ولـــيكمل هـــضم الـــغذاء الـــذي اشـــتعلت 

عنه باليقظة. 

 قـــال أبـــقراط:إنَّ انـــقالب أوقـــات الـــسنة مـــما يـــعمل فـــي تـــولـــيد 
األمـراض، خـاصـة إذا كـان فـي الـوقـت الـواحـد مـنها الـتغيير الشـديـد 

في الحر أو في البرد؛ وكذلك في سائر الحاالت على هذا القياس.  

 الشـرح: إنـما ابـتدأ بهـذا الـفصل ألنـه يـتكلم فـي هـذه املـقالـة فـي قـوانـني 
األهـويـة؛ واألهـويـة تـختلف بـاخـتالف أوقـات [122b] الـسنة، وبـاخـتالف الـريـاح، 
وبــــاخــــتالف املــــساكــــن، وبــــاخــــتالف مــــا يــــخالــــطها. إال أن اخــــتالفــــها بــــاخــــتالف 
املــخالــط غــير مــضبوط، فلهــذا حــذف الــكالم فــيه. وأمــا الــبلدان فــيعرف حــكمها 
مــن أحــكام الــريــاح ألن الــبالد الــشمالــية كــالــريــاح الــشمالــية، وكــذلــك الــجنوبــية 

كالجنوبية، واملشرقية كالرياح املشرقية، واملغربية كاملغربية.  

وقــد ذكــر فــي هــذه املــقالــة األســنان والــطبائــع، ألن الــهواء وإن كــان واحــًدا فــإنــه 
يــختلف تــأثــيره بــاخــتالف ذلــك، ألن الــفعل كــما يــختلف بــاخــتالف الــفاعــل كــذلــك 
يـــختلف بـــاخـــتالف الـــقائـــل، واخـــتص الـــكالم فـــي أوقـــات الـــسنة بـــاالبـــتداء ألنـــها 
الزمــة لــألهــويــة إذ يســتحيل أن يــكون تــأثــير الــهواء فــي زمــان مــن الــسنة. وأمــا 
األســنان والــطبائــع وإن كــانــت الزمــة ولــكن ال لــألهــويــة بــل لــلقوائــل فــكان الــكالم 
فـي أوقـات الـسنة أولـى بـالـتقدم وكـان هـذا الـفصل مـنها أولـى بـالـتقدم الشـتمالـه 
عـــلى إثـــبات أصـــل تـــأثـــير األوقـــات. واعـــلم أن أوقـــات الـــسنة [123a] تـــؤثـــر فـــي 
أبــدان الــناس ال ألنــها أزمــنة، بــل ملــا يــلزمــها مــن تــغيير الــهواء فــي الحــر والــبرد 

وغير ذلك. 
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 قــولــه: إن انــقالب أوقــات الــسنة مــما يــعمل فــي تــولــيد األمــراض. قــد فــهم 
جـــــالـــــينوس مـــــن االنـــــقالب هـــــاهـــــنا االنـــــقالب عـــــن الـــــطبيعة األصـــــلية، أي خـــــروج 
الـــــفصول عـــــن طـــــبائـــــعها. قـــــال: ألن االنـــــقالب الـــــفصلي كـــــما يـــــعمل فـــــي تـــــولـــــيد 

األمراض يعمل في توليد الصحة. 

 قــولــه: خــاصــة وفــي الــوقــت الــواحــد مــنها الــتغيير الشــديــد فــي الحــر وفــي 
الــبرد. مــعناه: وخــصوصًــــــــــا حــال كــون الــوقــت الــواحــد مــن تــلك األوقــات الــفصلية 
فــيه الــتغيير الشــديــد. واعــلم أن كــون انــقالب الــفصول يــعمل فــي تــولــيد الــصحة 
123ألنـنا فـي قـولـنا: إنَّ انـقالب الـفصول يـعمل فـي تـولـيد األمـراض، فـإن قـولـنا: 

124إنَّ كذا يولِّد كذا؛ ال ينافي كونه مولًِّدا لغيره. 

 قـــــولـــــه: وكـــــذلـــــك فـــــي ســـــائـــــر الـــــحاالت عـــــلى هـــــذا الـــــقياس. أي أن ســـــائـــــر 
الـحاالت كـاملـطر والقحـط والـيبوسـة والـرطـوبـة، فـإنَّ هـذه إذا تـغيرت عـن مـقتضى 
طـبائـع الـفصول تـغيرًا[123b]	 شـديـًدا كـان إنـجابـها لـألمـراض كـإنـجاب الـتغير 
ـــــا أنَّ انـــــقالب الـــــفصول عـــــن طـــــبائـــــعها يـــــوجـــــب  الشـــــديـــــد فـــــي الحـــــر والـــــبرد. وأمّـَ
األمــراض؛ فــألنــه خــروج عــن األمــر الــطبيعي، فــتُغيِّر األبــدان تــغيرًا مــفرطًـا وذلــك 
هــــو املــــرض، ولــــو قــــوي عــــن ذلــــك ألوجــــب املــــوت. واعــــلم أن الــــعمدة فــــي ذلــــكعلى 
االسـتقراء. بـقي هـاهـنا إشـكال وهـو تـخصيصه ذلـك بـأنـه فـي الـوقـت الـواحـد مـع 
أنـــه لـــو كـــان ذلـــك الـــتغير فـــي أوقـــات كـــثيرة كـــان تـــأثـــيره أقـــوى مـــنه إذا لـــم يـــدم. 
ص ذلـك بـالـوقـت الـواحـد ألنـه قـد يخـرج فـصول عـن طـبائـعها وال  قـلنا: إنـما خَــصَّ
يــــوجــــب ذلــــك أمــــراضًــــــــــــا، وذلــــك إذا كــــان خــــروجــــها مــــتضاًدا فــــإنَّ أحــــدهــــا يُــــعدِّل 

125جناية اآلخر. 

		:[يعمل 	Corr.	123.تعمل

		:[كذا 	Corr.	124.كدي

		:[جناية 	Corr.	125.حنايه

	- �  -133



!  134

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

قـال أبـقراط: إن مـن الـطبائـع مـا يـكون حـالـه فـي الـصيف أجـود، وفـي 
؛ ومــــنها مــــا يــــكون حــــالــــه فــــي الشــــتاء أجــــود وفــــي  126الشــــتاء أردأ

 . 127الصيف أردأ

الشــرح: إنـــما ذكـــر هـــذا بـــعد مـــا قـــبله لـــيكون كـــالـــتخصيص[124a] لـــلدعـــوى، 
كـأنـه يـقول: إنَّ ذلـك االنـقالب يـوجـب األمـراض، ولـكن فـي األبـدان املسـتعدة لـها، 
حــــتى ال يُــــكذَّب هــــذا الــــحكم بــــعدم الــــتضرر لــــبعض الــــناس عــــند حــــصول ذلــــك 
االنـقالب،و الـدلـيل عـلى أن األبـدان مـختلفة فـي هـذا االسـتعداد أن مـن الـطبائـع 
أي مــن األمــزجــة مــن يــحسن حــالــه فــي الــصيف ويــسوء فــي الشــتاء، وذلــك هــو 
الــخارج عــن االعــتدال إلــى الــبرد، ومــنهم مَـــن هــو بــالــعكس مــن هــذا وهــو الــحار 
املـزاج؛ وذلـك ألن الـحار يـزيـد الـبدن الـحار حـرارة فـيزيـده خـروجًــــا عـن االعـتدال 
والــبارد يــردَّه إلــى االعــتدال فــيحسن حــالــه، وكــذلــك بــاقــي األمــزجــة. لــكن هــاهــنا 

إشكاالت:  

أحدها: إن ما ذكرتموه يوجب أن يكون حفظ الصحة بالضد، وهو باطل.  

وثــــانــــيها: إنــــه كــــان يــــكفي فــــي بــــيان مــــا ذكــــرتــــموه أحــــد الــــُحْكمني، وهــــو أن مــــن 
128الـطبائـع مـا يـكون حـالـه فـي الـصيف أجـود وفـي الشـتاء أردأ ألن ذلـك كـافٍ 

في بيان اختالف األمزجة في االستعداد لذلك االنقالب.  

وثــــالــــثها: إنــــه ملــــا اقــــتصر عــــلى الشــــتاء[124b] والــــصيف ومــــالط بــــنيَّ أن ذلــــك 
بحسب الربيع والخريف مختلف أيًضا. 

		:[أردأ 	Corr.	126.اردي
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ـــا األول فــــإنَّ هــــذا لــــيس حــــفظًا لــــلصحة، بــــل نــــقالً لــــها إلــــى مــــا هــــو  الــــجواب: أمّـَ
أفــضل مــنها، والــثقل ال يــكون إال بــالــضد. ثــم قــولــهم: إنَّ حــفظ الــصحة بــاملــثل، 
إنــما هــو لــلصحة الــفاضــلة، والــصحة الــفاضــلة ال تــكون إال مــع اعــتدال املــزاج، 

وِحفظ املعتدل املزاج باملعتدل. 

ــــا الــــثانــــي فــــألنَّ املــــراد إثــــبات االخــــتالف فــــي هــــذا االســــتعداد بــــاالســــتقراء  وأمّـَ
فيحتاج فيه إلى تكثير الجزئيات. 

وأمّـَا الـثالـث فـألنـه قـلَّما يـوجـد مَـن يـتضرر بـالـربـيع ويـنتفع بـالخـريـف. وأمّـَا عـكس 
هـــذا فـــكثير، ولـــكن ذلـــك لـــطبيعة الـــفصل ال ملـــزاج األبـــدان، فـــإنَّ الـــربـــيع بـــطبيعته 

نافع ألنه مناسب للحياة، والخريف بطبيعته ضار ألنه مباين لها. 

قــال أبــقراط: كــل واحــد مــن األمــراض فــحالــه عــند شــيء دون شــيء، 
، وأسـناٌن مـا عـند أوقـات مـن الـسنة وبـلدان وأصـتاف  129أمـثل، وأردأ

من التدبير. 

الشـــرح: هـــــذا الـــــفصل مشـــــتمل عـــــلى[125a]	 دلـــــيل آخـــــر عـــــلى تـــــأثـــــير أوقـــــات 
الـــسنة والـــبلدان فـــي أبـــدان الـــناس، وبـــيان ذلـــك أنـــه ثـــبت بـــالتجـــربـــة أن املـــرض 
الـــواحـــد والـــسن الـــواحـــد تـــختلف حـــالـــه بـــاخـــتالف ذلـــك، ولـــوال أن لـــذلـــك تـــأثـــير لـــم 
يـــــختلف الـــــحال. وقـــــولـــــه: وأصـــــناف مـــــن الـــــتدبـــــير. الـــــتدبـــــير هـــــو الـــــتصرف فـــــي 
األســباب الــضروريــة، وال شــك أن أصــناف ذلــك مــؤثــرة فــي األبــدان، ولــعله إنــما 
ذكــــر ذلــــك لــــيجعله أصــــالً وتــــقيس عــــليه أوقــــات الــــسنة والــــبلدان. وبــــيان ذلــــك أن 
يــقال: إنَّ كــل واحــد مــن األمــراض واألســنان فــإنَّ ألصــناف الــتدبــير تــأثــيرًا فــيه، 
وإنـــما كـــان مـــؤثـــرًا فـــيه ألنـــه يـــختلف بـــاخـــتالفـــه فـــوجـــب أن يـــكون كـــل واحـــد مـــن 
األمـــــراض واألســـــنان ألوقـــــات الـــــسنة والـــــبلدان فـــــيه تـــــأثـــــير ألنـــــه تـــــختلف حـــــالـــــه 
بــاخــتالفــهما. وقــد قــال جــالــينوس أنَّ هــذا محــرَّف واألجــود أن يــقال: كــل واحــد 
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مـــن األمـــراض ومـــن األســـنان فـــحالـــه عـــند شـــيء دون شـــيء مـــن أوقـــات الـــسنة 
. وال شـــــك [125b] أنَّ عـــــبارة  130والـــــبلدان وأصـــــناف مـــــن الـــــتدبـــــير أمـــــثل وأردأ

جالينوس في هذا أفصح. 

ونــقول: إنَّ املــرض والــسن يــكون حــالــه فــي الــفصل والــبلد والــتدبــير املــضاد لــه 
أمـــثل ألن ذلـــك يـــردهـــما إلـــى االعـــتدال، وفـــي الـــفصل والـــبلد والـــتدبـــير املـــناســـب 
131أردأ ألن ذلـــك يـــقوي خـــروجـــهما عـــلى االعـــتدال. لـــكن فـــي املـــرض تـــفصيل، 

132وذلـك ألن الـفصل والـبلد والـتدبـير املـضاد إذا طـرأ عـليه املـرض فـهو أردأ ملـا 

قـــلناه: إنـــه إذا كـــان املـــرض مـــناســـبًا لـــطبيعة املـــريـــض وســـنِّه وســـحنته والـــوقـــت 
الـحاضـر مـن أوقـات الـسنة، فخـطره أقـل مـن خـطر الـذي لـيس بـمناسـب لـواحـدة 
ـــا إذا طـــرأ الـــضد مـــن ذلـــك وغـــيره عـــلى األمـــراض فـــإنَّ  مـــن هـــذه الـــخصال. وأمّـَ
حالها يكون أمثل ألن ذلك يكون عالًجا لها، وهذا هو املراد في هذا الفصل. 

قـال أبـقراط: مـتى كـان فـي أي وقـت مـن أوقـات الـسنة فـي يـومٍ واحـدٍ 
َمرَّة حر وَمرَّة برد، فتوقَّع حدوث أمراض خريفية. 

الشـرح:  هـذا الـفصل يشـتمل عـلى دلـيل آخـر عـلى أنَّ [126a] ألوقـات الـسنة 
133تـأثـير فـي األبـدان بـما تشـتمل عـله مـن الـكيفيات، ولـذلـك فـإنَّ أي يـوم شـابـه 

فـصالً فـي طـبيعته ولّـَد أمـراضـه، ويـدل عـلى ذلـك االسـتقراء. وقـد مـثَّل عـلى ذلـك 
بـــالـــيوم املـــشابـــه للخـــريـــف؛ ألن تـــأثـــير ذلـــك أقـــوى ألن الـــكيفية وإن أفـــرطـــت فـــي 

الخروج عن االعتدال، فإنَّ ضررها أقل من ضرر الكيفيات املختلفة. 
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 قــولــه: فــي يــوم واحــد مــرة حــر ومــرة بــرد. يــريــد بــذلــك أن يــكون االخــتالف 
أكـثر مـن الـطبيعي املـعهود فـإنَّ جـميع األيـام يـكون طـرفـاهـا بـارديـن  ووسـطهما 
135حــارًا، لــكن ذلــك صــار مــألــوفًــا لــألبــدان فــال تــنفعل عــنه. وكــذلــك يــريــد إذا  134

تــــكرر ذلــــك، إذ الــــيوم الــــواحــــد إذا كــــان بهــــذه الــــصفة ال يــــبلغ مــــن قــــوتــــه تــــغيير 
األبـدان. وقـولـه: فـي يـوم واحـد. ال يـمنع أن يـكون ذلـك مـكررًا ألن تـقييده بـالـيوم 

الواحد هو الجتماع الحر والبرد فيه، ال لكون هذا يقع في يوم واحد فقط. 

قـــال أبـــقراط: الـــجنوب تُحـــدث ثِــــقالً فـــي الـــرأس وثِــــقالً فـــي الـــسمع 
وغـــشاوة فـــي الـــبصر وكســـالً واســـترخـــاء، فـــعند [126b] قـــوة هـــذه 
ـــا الــــشمال  الــــريــــح وغــــلبتها يــــعرض لــــلمرضــــى هــــذه األعــــراض. وأمّـَ
عال والحــــــلوق والــــــبطون الــــــيابــــــسة وعســــــر الــــــبول  فتُحــــــدث الــــــسُّ
واإلقــشعرار ووجــًعا فــي األضــالع والــصدر؛ فــعند غــلبة هــذه الــريــح 

وقوتها ينبغي أن تتوقع في األمراض حدوث هذه األعراض. 

ا بــــنيَّ أنَّ كــــل واحــــد مــــن أوقــــات الــــسنة والــــبلدان لــــها تــــأثــــير فــــي  الشـــرح: لـــــمَّ
إحـداث األمـراض وفـرغ مـن إقـامـة الـبراهـني عـلى ذلـك، شـرع اآلن فـي تـفصيل 

ذلك وتبيني ما يُحدثه كل واحد منها. 

 وقـولـه: الـجنوب تُحـدث كـذا وكـذا. يـحتاج هـذا الـلفظ إلـى أن يـتقدمـه شـيء قـد 
أضـمره ، وذلـك املـضمر هـو الـريـح أو الـبلدان، كـأنـه قـال: ريـح الـجنوب، أو جـهة 
ـًـا لـهما ولهـذا اقـتصر  الـجنوب، وإنـما أضـمر ذلـك ولـم يـصرِّح بـه لـيكون ذلـك عـامَّ
عـــلى الـــجنوب والـــشمال ولـــم يـــذكـــر املشـــرق واملـــغرب ألن حـــكم ريـــح املشـــرق قـــد 
يــخالــف الــبلد املشــرقــي فــي بــعض األشــياء، وال كــذلــك ريــح الــجنوب والــشمال؛ 

ولهذا بدأ في التفصيل بهذا الفصل لعمومة الريح والبلد.  

		:[صار 	Corr.	134.ضار

		:[تنفعل 	Corr.	135.ينفعل

	- �  -137



!  138

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

 واعـلم أنّـَا إْن شـرعـنا[127a]	 فـي تـحقيق الـجهات ومـهاب الـريـح، أحـوجَ 
ذلـــــك إلـــــى كـــــالم طـــــويـــــل وغـــــير الئـــــق بـــــالـــــكتب الـــــطبية، لـــــكنا نـــــذكـــــر اآلن كـــــالمًــــــا 
مــختصرًا ونــؤخــر الــتحقيق فــيه إلــى الــكتب الــحكمية، فــنقول: قــد يــقال الــجنوب 
والـــــشمال بـــــاإلضـــــافـــــة، وقـــــد يـــــقال مـــــطلًقا؛ وأمـــــا املشـــــرق واملـــــغرب فـــــال يـــــقال إال 
بــاإلضــافــة. فــالــشمال املــطلق هــو مــا مــال عــن خــط االســتواء إلــى جــهة الــقطب 
الـــذي يـــقربـــمنه الـــدب الـــكبر واألصـــغر، وفـــيه األقـــالـــيم الســـبعة. والـــجنوب املـــطلق 
هـو مـا مـال عـن خـط االسـتواء إلـى جـهة الـقطب الـذي يـقرب مـنه سـهيل، ولـيس 
الـعمارة فـي جـميع الجهـتني، بـل لـيعلم أنَّ شـكل األرض كُـــرَة، ولـيتخيل قـطباهـا 
بحـــذاء الـــقطبني املـــذكـــوريـــن، ولـــيتخيل دائـــرة عـــظيمة يـــكون بـــعدهـــا عـــن الـــقطبني 
بــــعًدا واحــــًدا، وتــــلك الــــدائــــرة هــــي خــــط االســــتواء. ولــــيتخيل دائــــرة عــــظيمة تــــمر 
بــــالــــقطبني فــــهي تــــقطع تــــلك الــــدائــــرة ال مــــحالــــة بــــنصفني ، فــــتنقسم األرض إذًا 
بـــأربـــعة أقـــسام مـــتساويـــة، ربـــعان شـــمالـــيان، وربـــعان جـــنوبـــيان، وأحـــد الـــربـــعني	
[127b] الـــشمالـــيني وأحـــد الـــربـــعني الـــجنوبـــيني ال عـــمارة فـــيهما الـــبتة، والـــربـــع 
136اآلخـر الـشمالـي تـنتهي الـعمارة فـيه إلـى سـتة قـرابـة مـن سـتة وسـتني درجـة 

ابـتدأهـا مـن خـط االسـتواء، ومـا عـدا ذلـك فـال يـمكن الـقرار فـيه مـن شـدة الـبرد. 
والــربــع الــجنوبــي تــنتهي الــعمارة فــيه إلــى ســتة عشــر درجــة عــن خــط االســتواء، 
ولــــيس تــــلك الــــعمارة عــــمارة يُــــعتّد بــــها بــــل أولــــئك الــــقوم فــــي حــــرائــــر وهــــم أشــــبه 

بالحيوانات الغير ناطقة. 

 ونــــقول: إنَّ ســــبب ســــخونــــة الــــجو وبــــرودتــــه هــــو أن الــــشمس إذا ســــامــــتت 
رؤوس ســـكان بـــقعة أو قـــربـــت مـــن ســـمت رؤوســـهم كـــان الحـــر هـــناك أكـــثر مـــن 
الــــبقعة الــــتي ال تــــسامــــتها أو ال تــــقرب مــــن مــــسامــــتها، وذلــــك ألن نــــور الــــشمس 
137يــتخيل وقــوعــه عــلى األرض كــأنــه عــلى هــيئة مخــروطــة أو أســطوانــية ويــكون 

قـــوة هـــذا الـــضوء ال مـــحالـــة عـــند ســـهمه، إذ الـــتأثـــير يـــتوجـــه إلـــيه مـــن األطـــراف. 
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فـالـذيـن يـكون الـشمس عـلى سـمت رؤوسـهم يـكونـون واقـعني فـي الـسهم، والـذيـن 
يـــقرب مـــن مـــسامـــته رؤســـهم يـــكونـــون واقـــعني بـــالـــقرب مـــن الـــسهم. وقـــد بـــيَّنَّا أن 
الـــضوء هـــناك أقـــوى، وقـــد تـــبني فـــي الـــعلوم الـــحكمية أنَّ قـــوة الـــضوء يـــلزمـــه قـــوة 

الحر. 

139 ولـــــنبني اآلن أي الـــــبقاع هـــــي أحـــــر، وأيـــــها أبـــــرد، وأيـــــها مـــــعتدلـــــة.  138

فـنقول: إنَّ الـشمس ليسـت تتحـرك بحـركـتها [128a] الـخاصـة عـلى مـوازاة خـط 
االسـتواء، بـل عـلى دائـرة مـقاطـعة لـها تـسمى دائـرة الـبروج وغـايـة مـا يـبعد عـنها 
قـريـب مـن أربـعة وعشـريـن درجـة غـلى الـشمال ومـثلها إلـى الـجنوب مـن الـجانـب 
اآلخـر، وذلـك قـوسـان مـن دائـرة تُـتخيل مـارة بـالـقطبني، وقـطباهـا الـتقاطـع الـواقـع 
بــني دائــرة خــط االســتواء ودائــرة الــبروج، وإحــداهــما عــند رأس الحــمل واآلخــر 
عــــند أول املــــيزان. وتــــمر هــــذه الــــدائــــرة بــــرأس الســــرطــــان فــــي الــــشمال، وبــــرأس 
140الجـدي فـي الـجنوب. وتـكون الـشمس بـالـضرورة مـسامـتة خـط االسـتواء فـي 

السنة مرتني، مرة في رأس الحمل، ومرة في أول امليزان.  

 ونـــقول: إنَّ الســـبب وإن كـــان قـــويًـــا، إال أنـــه لـــم يـــدم كـــان تـــأثـــيره أضـــعف 
حَــــر أشــد  مــن الســبب الــدائــم، وإن كــان ضــعيفًا. ولهــذا مــا يــكون الــبرد عــند السَّ
حَــــر تــكون أقــرب إلــينا. ولهــذا  مــنه عــند مــنتصف الــليل مــع أنَّ الــشمس وقــت السَّ
أيــــــًضا مــــــا يــــــكون الحــــــر بــــــعد الــــــزوال أقــــــوى مــــــن عــــــند االســــــتواء، مــــــع أنَّ قــــــرب 
الــــــشمس إلــــــى ســــــمت الــــــرأس فــــــي وقــــــت االســــــتواء أكــــــثر. ونــــــقول إنَّ الــــــشمس 
[128b] ال تــــدوم مــــسامــــتتها لــــلرأس عــــند الــــعقدتــــني، أعــــني عــــند رأس الحــــمل 
وأول املــيزان. وتــدوم مــسامــتتها أو قــبر مــسامــتتها لــلرأس عــند املــنقلبني، أعــني 
عــــند رأس الســــرطــــان والجــــدي، فــــيكون تــــسخينها عــــند رأس الســــرطــــان ورأس 
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الجـدي أشـد مـنه عـند رأس الحـمل واملـيزان. وإنـما قـلنا أنَّ مـسامـتتها هـناك ال 
تــدوم ألن تــزايــد أجــزاء املــيلعن الــعقدتــني أعــظم كــثيرًا فــاحــًشا مــن تــزايــدهــا عــند 
املــقلبني. وهــذا يــتبني فــي الجــزء الــنجومــي مــن الجــزء الــريــاضــي مــن الــفلسفة ، 
فـــــعلى هـــــذا تـــــكون الـــــبقعة الـــــتي هـــــي خـــــط االســـــتواء فـــــي غـــــايـــــة االعـــــتدال، ألن 
الـــشمس ال تـــدوم مـــسامـــتتها لـــرؤوس ســـكانـــها فـــيسخن الـــجو، وال يـــدوم بـــعدهـــا 
عـــنهم فـــيبرد، بـــل وال تـــبعد بـــعًدا كـــثيرًا، النَّ غـــايـــة بـــعدهـــا عـــنهم هـــو غـــايـــة املـــيل 

فيكونون كأنهم في ربيع دائم.  

 وأمـا الـبقعة الـتي تـحت مـدار رأس السـرطـان فـي الـشمال أو تـحت مـدار 
141رأس الجــــــدي فــــــي الــــــجنوب فــــــحارة جــــــًدا مــــــحترقــــــة لــــــدوام تــــــأثــــــير مــــــسامــــــتة 

الــشمس لــهم. ومــا قــرب مــن خــط االســتواء فــيجب أن يــكون قــريــبًا [129a] مــن 
االعــتدال، ومــا بــعده عــن غــايــة املــيل يــجب أن يــزداد بــرًدا بــقدر بــعده عــنه، فــإذا 
بـــلغ إلـــى عـــرض تـــمام املـــيل وهـــو قـــريـــب مـــن ســـتة وســـتني درجـــة وجـــب أن يـــفرط 

البرد جًدا. 

 واعـلم أنـه إذا تـساوى بـلدان فـي الـبعد عـن خـط االسـتواء وكـان أحـدهـما 
142شـمالـيًا واآلخـر جـنوبـيًا ، فـقد قـال بـعض الـفضالء إنـهما يـكونـان مـتساويـي 

الحــــــرارة كــــــتساوي الــــــبعد عــــــن خــــــط االســــــتواء وتــــــساوي مــــــيل الــــــشمس. وقــــــال 
بـــعضهم بـــل الـــجنوبـــي أحـــّر كـــثيرًا، وعَــــلَّل ذلـــك بـــأن الـــشمس تـــكون هـــناك أقـــرب 
إلـــى األرض ألن خـــضيص؟؟ الـــشمس فـــي هـــذا الـــزمـــان فـــي األبـــراج الـــجنوبـــية 
وقـــرب الـــشمس مـــوجـــب لـــلتسخني. ونـــحن نـــقول: إن ذلـــك يـــكون أســـخن، وســـببه 
لــــيس ألن الــــشمس تُــــسخِّن بــــالــــقرب أو الــــبعد، بــــل ألنــــها إذا كــــانــــت أقــــرب كــــان 
جـرمـها فـي الـرؤيـة أعـظم، وذلـك يـوجـب أن يـكون الـنور أكـثر، وكـثرة الـنور مـوجـب 
لــــقوة الحــــر هــــذا. وأمّــــا الــــجنوب والــــشمال املــــقوالن بــــاإلضــــافــــة، فــــكل بــــقعة فــــإنَّ 
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 [129b] الـــجهة الـــتي مـــنها يـــلي الـــقطب الـــجنوبـــي يـــقال إنـــها جـــنوبـــية، والـــتي
مـــنها تـــلي الـــقطب الـــشمال يـــقال إنـــها شـــمالـــية. وهـــذه الـــبالد الـــتي نـــحن فـــيها 
شـمالـة المـحالـة، فـتكون الـبالد الـتي مـنها الـجنوب حـارة إلـى أن تـنتهي إلـى مـا 
يــقرب مــن خــط االســتواء. وأبــقراط إنــما حــكم عــلى الــبالد الــتي تــقرب مــنا، ومــا 
قـرب مـنا مـن الـبالد الـجنوبـية عـنا فـهي حـارة المـحالـة، وهـي أيـًضا رطـبة لـكثرة 
الـبحار فـيها وإلـحاح الـشمس عـليها وتـصعيدهـا مـنها األبخـرة الـكثيرة. والـبالد 
الـتي تـلي الـشمال عـنا فـهي أبـرد، ويـزداد الـبرد المـحالـة كـلما ازداد الـبعد عـنا 
إلـى تـلك الـجهة. وأيـًضا مـع أنـها أبـرد فـهي أيـبس، ألن الـبخار فـيها قـليلة، هـذا 

حكم البالد. 

  وأمــا حــكم الــريــاح، فــإنَّ الــجنوبــية تــكون حــارة رطــبة المــحالــة، ألنــها إمــا 
أن تهـّب عـلينا مـن بـقعة حـارة وهـي الـتي بـالـقرب مـنا مـن نـاحـية الـجنوب، وإمـا 
مــن بــقعة بــاردة وهــي الــبعيدة عــنا جــًدا مــن جــهة الــجنوب، لــكنها حــينئٍذ ال تــمر 
عـــلينا إال بـــعد أن تـــمر عـــلى تـــلك الـــبالد الـــحارة فـــتسخن المـــحالـــة وتـــترطـــب مـــن 
 [130a] األبخـــرة املـــتصعدة مـــن الـــبخار. وأمـــا الـــشمالـــية فـــإنـــها المـــحالـــة بـــاردة
ـها بــالد بــاردة ثــلجية ويــابــسة، ألنــها تــمر عــلى بــراري أو عــلى مــوضــع  ألن مــهابّـَ

ثلجية. 

  وأمــــا الــــبالد الشــــرقــــية والــــغربــــية فــــال تــــختلف فــــيه الــــحال إال بــــاخــــتالف 
الــعرض فــقط ألن حــركــة الــشمس فــي طــولــها واحــًدا. وأمــا مــا ذكــره مــن أحــكام 
الـبالد الشـرقـية والـغربـية فـإنـما يـعنون بـه كـون الـبلد مـكشوفًـا للمشـرق مـحجوبًـا 

عن املغرب وبالعكس. 

 وإذ قــد بــيَّنَّا هــذه املــقدمــة فــلنتكلم عــلى مــا فــي الــفصل فــنقول: إن َّ ريــح 
الــجنوب والــبالد الــجنوبــية تحــدث ثــقالً فــي الــرأس لحــرارتــها املبخــرة ورطــوبــتها 
املـــرخـــية، وثـــقالً فـــي الـــسمع ألن الـــرطـــوبـــة تـــكدرالـــحواس وتـــرخـــي الـــعصب وإذا 
ارتــــخى الــــعصب الــــذي بــــه الــــسمع تــــكدَّر الــــسمع، وغــــشاوة فــــي الــــبصر لــــتكدُّر 
الــروح الــباصــر بــالــرطــوبــة وكــثرة األبخــرةاملــتصعدة، وكســالً الســترخــاء الــعصب 
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واســـترخـــاء لـــذلـــك أيـــًضا قـــولـــه: فـــعند قـــوة هـــذه الـــريـــح وغـــلبتها يـــعرض لـــلمرضـــى 
هــذه األعــراض، إنــما خــصص ذلــك ذلــك بــالــريــح ألن الــبلد الــجنوبــي ال يــختلف 
حـالـها فـال يـقال إنـها تـقوي وال تـضعف ويـكون مـا [130b] يحـدث عـنها دائـًما. 
وأمــا مــا يــعرض مــن هــذه بــعد أن لــم يــكن فــإنــما يــكون مــن الــريــح، وجــعل هــذه 
األشـــــياء أعـــــراضًـــــــــــــا ألن الـــــعرض هـــــيئة غـــــير طـــــبيعية يـــــتبع األمـــــراض، وتـــــسمى 
أعـراضًـــــــــا بـاعـتبار ذاتـها وأدلـة بـاعـتبار اسـتدالل الـطبيب بـها عـلى األحـوال. وأمّـَا 
أنَّ املــرضــى تــعرض لــهم هــذه األعــراض املــتقدمــة، فــألنَّ هــذه تــعرض لــألصــحاء 
أيــــًضا، فــــألن تــــعرض لــــلمرضــــى وهــــم أضــــعف أبــــدانًــــا فــــهو أولــــى. وجــــعل هــــذه 
ــا لــو حــدثــت لــألصــحاء لــم تــسمّ  أعــراضًــــــــــا بــاعــتبار كــونــها عــارضــة لــلمرضــى، وأمّـَ
أعـراضًـــــــــا بـل مـنذرات ، ألنَّ الـصحيح إذا حـجث بـه ثـقل فـي الـرأس وفـي الـسمع 

وغشاوة في البصر وكسل واسترخاء أنذر ذلك بحدوث مرض يعرض له. 

 واعــــلم أنــــه قــــد يــــعرض لــــلمرضــــى هــــذه األعــــراض مــــن غــــير حــــصول هــــذه 
الـــريـــح، إال أنَّ ذلـــك إنـــما يـــكون لـــطبيعة األمـــراض أنـــفسها. واألمـــراض إذا لـــم 
تـكن عـن سـبب عـام كـالـريـح، فـإنـها ال تـعم، فـال تـكون هـذه األعـراض عـامـة. فـإذا 
هم عـــرض مـــن األعـــراض، أو عـــمَّ أهـــل بـــلٍد واحـــٍد، عـــلمنا  رأيـــنا املـــرضـــى قـــد عـــمَّ
هم غير الريح، كجوعٍ مفرطٍ  [131a] أنه بسبب عام. فإذا لم يكن ذلك ألمر عمَّ
كــما فــي ســنيِّ الــغالء أو غــير ذلــك، عــلمنا أنــه لــطبيعة الــهواء. وقــد كــان يــنبغي 
أن يـــذكـــر أبـــقراط فـــي أحـــكام الـــشمال مـــا تـــقابـــل أحـــكام الـــجنوب، وهـــو: الـــقوة، 
وجــــودة األفــــعال الــــطبيعية، وصــــفاء الــــسمع. إال أنَّ هــــذه كــــلها أحــــوال صــــالــــحة 
ــــا أنَّ  صــــحية، وهــــو فــــي مــــقام بــــيان تــــأثــــير الــــريــــاح والــــبالد فــــي األمــــراض. وأمّـَ
مال يحــدث الــسعال، فــألجــل الــبرد والــيبس، والحنجــرة وقــصبة الــرئــة يــغلب  الــشَّ
عـــليهما الـــبرد والـــيبس، والـــهواء يـــصل إلـــيهما بســـرعـــة فـــيضرهـــما، وألنـــه يحـــدث 

النزالت بسبب تكثيفه وحقنه املواد في الرأس وعصرها إلى أسفل. 

 وقـــولـــه: والحُــــــلوق. يـــحتمل أن يـــكون مـــراده: ووجـــع الحـــلوق. وذلـــك ظـــاهـــر 
لـــكثرة تـــضررهـــا بـــالـــبرد والـــيبس وبـــالـــنزالت املنحـــدرة إلـــيها. ويـــحتمل أن يـــكون 
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ـا  مال يـجفِّف الـبطن والحَــــْلق.أمّـَ قـولـه: الـيابـسة. صـفة لـلبطون والحـلوق، ألنَّ الـشَّ
 [131b] ـا يـبس الـبطن أي يـبس مـا فـي يـبس الحـلق فـظاهـر لـيبس الـهواء، وأمّـَ
الــبطن فــلقوة الــهضم وانــعصار عــضل املــقعدة، فيعســر خــروج الــبراز وتــجتذب 
الـــكبد صـــفاوتـــه لـــطول احـــتباســـه فـــيجف. وألنَّ الـــبدن تـــقل رطـــوبـــته بســـبب يـــبس 
ـــا عســـر الـــبول فـــلتضرر  الـــشمال، فـــيكون جـــذبـــه لـــلرطـــوبـــات الـــغذائـــية أكـــثر. وأمّـَ
ــا االقــشعرار فــلبرد الــهواء  املــثانــة بــالــبرد والــيبس ألنــها عــصبية وقــليلة الــدم. وأمّـَ
ى يــــوم االســــتحصاء فــــيه.  143والحــــتقان األبخــــرة الــــحارة كــــما يــــحصل فــــي حُـــــــمَّ

وأمَّا وجع األضالع والصدر،فلغلبة البرد على هذا العضو، لكثرة العظام فيه. 

يَّات  قـال أبـقراط: إذا كـان الـصيف شـبيًها بـالـربـيع، فـتوقّـَـع فـي الحُـــمِّ
َعرًَقا كثيرًا. 

الشـــرح: قـــــد فـــــهم مـــــن الـــــفصل املـــــتقدم تـــــأثـــــير الـــــهواء فـــــي األمـــــراض بحســـــب 
الـريـاح والـبلدان، وهـنا يـذكـر تـأثـيره بحسـب الـفصول، وقـد كـان بـنيَّ أنَّ انـقالب 
الــفصول عــن طــبائــعها تــوجــب األمــراض. وهــنا يــذكــر أنَّ الــفصل وإن لــم يخــرج 

خروًجا تاًما، فإنه يؤثر في أحوال األمراض. 

 واعـلم أنَّ الـَعرق[132a] يحـدث مـن رشـح الـرطـوبـة املـائـية املـخالـطة لـلدم، 
وأكـــــثر مـــــا يحـــــدث إمـــــا مـــــن حـــــركـــــة تـــــسيّل الـــــرطـــــوبـــــات وتـــــفتح املـــــسام وتحـــــركـــــها 
الـرطـوبـات إلـى ظـاهـر الـبدن فيخـرج الـَعرق. وإمـا مـن حـرارة خـارجـية جـًدا، كـما 
يــكون فــي األوقــات الــحارة. وإمــا مــن اســتيالء الــطبيعة عــلى الــفضول الــرقــيقة 
ودفـعها إلـى خـارج، كـما يـكون فـي الـبحاريـن وعـند الـنوم وعـقيب اسـتعمال املـاء 
الـــبارد لـــتعديـــله املـــزاج فـــتقوى الـــقوة، والشـــك أنَّ الـــفاعـــل ال يـــكفي فـــي صـــدور 
الـــفعل حـــتى يـــكون لـــه قـــابـــل، وإنـــما يـــكون الـــصيف شـــبيًها بـــالـــربـــيع إذا كـــانـــت 
حـــرارتـــه ضـــعيفة ومـــيبسة قـــليالً، ألنَّ الـــصيف بـــطبعه حـــار يـــابـــس. أمـــا حـــرارتـــه 
فــــلقرب الــــشمس فــــيه مــــن ســــمت الــــرأس فــــي بــــعض الــــبالد ومــــسامــــتها لــــه فــــي 

		:[والحتقان 	Corr.	143.واالحتقان

	- �  -143



!  144

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

بــــعضها. وأمــــا يــــبسه فــــلكثرة التحــــلل بســــبب الحــــرارة، ولتخــــلخل جــــوهــــر الــــهواء 
ومـشاكـلته لـلطبيعة الـناريـة، ولـقلة مـا يـقع فـيه مـن األنـداء واألمـطار. وأمـا الـربـيع 
فـقريـب مـن االعـتدال جـًدا، فـالـصيف الشـبيه بـالـربـيع هـو مـا قـارب االعـتدال فـي 
[132b] الحـــــرارة والـــــيبوســـــة. وإنـــــما كـــــان الـــــَعرق يـــــكثر فـــــي تـــــلك الـــــحالـــــة، ألنَّ 
األبـــــدان تـــــكون فـــــي الشـــــتاء كـــــثيرة الـــــرطـــــوبـــــة، والـــــربـــــيع ال تـــــقوى حـــــرارتـــــه عـــــلى 
تحـليلها، بـل أكـثر فـعل حـرارتـه تـسيل تـلك الـرطـوبـة، فـإذا لـم يـكن يـبس الـصيف 
مـفرطًا وال حـرارتـه املحـللة قـويـة، كـانـت الـرطـوبـة الـتي كـانـت فـي األبـدان مـحفوظـة 
والحـــرارة تـــعني الـــطبيعة عـــلى إخـــراجـــها. والحـــميات مـــن شـــأنـــها أن تـــكون فـــيها 
َعرق، فيكون ذلك الَعرق في الحميات أكثر مما كان في العادة بالضرورة. 

 قـال أبـقراط: إذا احـتبس املـطر حـدثـت حـميات حـادة، وإن كـثر 
ذلــــك االحــــتباس فــــي الــــسنة، ثــــم حــــدثــــت فــــي الــــهواء حــــال يــــبس، 

فينبغي أن تتوقع في أكثر الحاالت هذه األمراض وأشباهها. 

 الشــــرح: مـــــــن عـــــــادة أبـــــــقراط أن يـــــــتبع الـــــــفصل بـــــــضده، فـــــــفي الـــــــفصل 
املـاضـي بـنيَّ حـكم الـهواء إذا كـانـت رطـوبـته أزيـد، وهـاهـنا يـبنيِّ حـكمه إذا كـانـت 
يــبوســته أزيــد. وإذا قــلنا هــاهــنا هــواء رطْــب أو هــواء يــابــس فــلسنا نــريــد بــذلــك 
كـــــيفيته [133a] الـــــطبيعية، فـــــإنَّ الـــــهواء كـــــله رطْــــب بـــــذلـــــك الـــــتفسير، بـــــل نـــــعني 
بـــالـــهواء الـــرطـــب الـــهواء الـــذي خـــالـــطته أبخـــرة مـــائـــية، أو الـــذي اســـتحال بـــتكيُّفه 
إلـــى مـــشاكـــلة الـــجوهـــر املـــائـــي. ونـــقول هـــواء يـــابـــس ،ونـــعني بـــذلـــك الـــهواء الـــذي 
ش عــــنه مــــا يــــخالــــطه مــــن خــــلط الــــبخار، او الــــذي اســــتحال بتخــــلخله إلــــى  تــــفشَّ
مـشاكـلة الـجوهـر الـناري. وال شـك أنـه إذا احـتبس املـطر، قـلَّت رطـوبـات الـهواء، 
ألنَّ حـرارة الـشمس محـلِّلة، فـإذا انـقطع مـدد الـرطـوبـات املـائـية وجـب الـجفاف ال 
مـــحالـــة. وإذا جـــف الـــهواء جـــفت األبـــدان النـــتشاف الـــهواء املـــحيط مـــا فـــيها مـــن 
الــرطــوبــة، وذلــك مــوجــب لــنقصان األمــراض، ألنَّ أكــثر مــا يحــدث مــن األمــراض 
مـن الـرطـوبـات؛ إال أنَّ األخـالط ال مـحالـة تـزداد حِـــدَّة فـإذا حـدثـت حـميات كـانـت 

حادة، فإن كثر ذلك االحتباس في السنة كانت الِحدَّة أكثر.  
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 فـإن قـيل: فـلما قـال فـينبغي أن تـتوقـع فـي أكـثر الـحاالت هـذه األمـراض 
وأشــباهــها. وكــان يــنبغي أن تــتوقــع هــذه فــي كــل حــاٍل ألن الســبب قــوي. قــلنا: 
إنـما يُـتوقـع حـدوث الحـميات الـحادة [133b] إذا كـان قـد تـقدم ذلـك االحـتباس 
مــــجيء املــــطر فــــكان فــــي األبــــدان رطــــوبــــة، فــــإن أفــــرط االحــــتباس أفــــرطــــت تــــلك 
الــــرطــــوبــــة فــــي االحــــتداد، وذلــــك مــــوجــــب للحــــميات الــــحادة. وإذا لــــم يــــتقدم ذلــــك 
االحـــتباس مـــطر الـــبتة، كـــما إذا وقـــع االحـــتباس مـــن أول الشـــتاء ولـــم يـــكن وقـــع 
فـــي الخـــريـــف مـــطر، فـــهاهـــنا ال يـــكون فـــي الـــبدن مـــا يـــحتد بـــاحـــتباس املـــطر ، 
وتــــكون األخــــالط قــــليلة جــــًدا؛ فــــفي الــــغالــــب إنــــما يــــوجــــب حــــمى الــــدق ال حــــمى 

حادة، لكن األول هو األكثر فلهذا كان توقع ذلك في األكثر.  

 فــإن قــيل: مــا الــفائــدة فــي قــولــه: وحــدثــت فــي الــهواء حــال يــبس. مــع أنَّ 
ذلـــك الزم الحـــتباس املـــطر؛ قـــلنا: ألنَّ يـــبس الـــهواء قـــد ال يـــلزم احـــتباس املـــطر، 
وذلــك بــأن يــكون هــناك مــرطــب آخــر كــكثرة املــياه، كــما يــكون بــأرض مــصر فــإنَّ 
هــواءهــا مــع قــلة مــطرهــا رطــب بســبب كــثرة املــياه. فــإن قــيل: فــلما قــال: وحــدثــت 
فـــي الـــهواء حـــال يـــبس. وهـــال قـــال: وحـــدث فـــي الـــهواء يـــبس. قـــلنا: ألنَّ مـــفهوم 
الــيبس فــي الــُعرْف ال يــصدق عــلى الــهواء الــبتة [134a] فــقال: حــال يــبس. أي 

حال يسمى يبًسا، وتلك الحال هي كونه قليل املخالطات املائية. 

 قـال أبـقراط: إذا كـانـت أوقـات الـسنة الزمـة لـنظامـها، وكـان فـي 
كـــل وقـــت مـــنها مـــا يـــنبغي أن يـــكون فـــيه، كـــان مـــا يحـــدث فـــيها مـــن 
األمـراض حَـــسن الـثبات والـنظام، حَـــسن البحـران. وإذا كـانـت أوقـات 
الــسنة غــير الزمــة لــنظامــها، كــان مــا يحــدث فــيها مــن األمــراض غــير 

منتظم، سمج البحران. 

 الشـرح: قـد ذكـر أنَّ انـقالب األوقـات عـن طـبائـعها يـوجـب األمـراض، وأنَّ 
تـغيرهـا عـن طـبائـعها تـغيرًا فـي أحـوال األمـراض. وهـو اآلن يـبنيِّ أنَّ الـسنة إذا 
لــــــم يــــــتغير أوقــــــاتــــــها أي فــــــصولــــــها ال تــــــغييرًا يــــــسيرًا وال تــــــغيرًا يــــــنقلب فــــــيه عــــــن 
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طـــبيعتها، بـــل كـــان كـــل فـــصل مـــنها عـــلى مـــا يـــنبغي أن يـــكون عـــليه، وذلـــك هـــو 
املـــعني بـــالـــنظام، كـــان مـــا يحـــدث فـــيها مـــن األمـــراض حـــسن الـــثبات، أي بـــقاؤه 
املـدة الـتي يـقتضيها الـقياس فـي كـل مـرض. ولـذلـك يـكون نـظام األمـراض، أي 
144يــــكون كــــل مــــا مــــن [134b] شــــأنــــه أن يحــــدث فــــيها يحــــدث فــــي وقــــته، ومــــن 

جـــملة ذلـــك البحـــران، فـــتكون حَــــــسنة البحـــران. وإنـــماكـــان كـــذلـــك ألن الـــسنة إذا 
كـانـت كـما هـو املـعتاد فـي غـالـب األحـوال كـانـت أخـالط الـبدن كـذلـك فحـدث فـي 
كـل فـصل مـنها مـا مـن شـأن ذلـك الـفصل أن يُحـدثـه، فـلم يـكن مـا يـوجـب تـغييرًا 
فــي أحــوال األمــراض عــما يــقتضيه طــبائــعها. وإذا لــم يــكن كــذلــك، كــان األمــر 

بالضد. 

وقـــولـــه: ســـمج البحـــران. أي رديـــئه، فـــليس كـــما يـــوجـــبه الـــقياس فـــي طـــبيعة ذلـــك 
املــرض. فــإن قــيل: فــإذا كــان الــنظام هــو مــا ذكــرتــموه كــان قــولــه: وكــان فــي كــل 
وقـــت مـــنها مـــا يـــنبغي فـــيه تـــكرارًا ألنَّ ذلـــك هـــو مـــعنى الـــنظام بـــتفسيركـــم. قـــلنا: 
يشــــبه أن يــــكون بــــدل هــــذه الــــواو فــــاء، ويــــكون الــــكالم هــــكذا: إذا كــــانــــت أوقــــات 
الـسنة الزمـة لـنظامـها، فـكان فـي كـل وقـت مـنها مـا يـنبغي أن يـكون فـيه، لـيكون 

هذا تفسيرًا للنظام؛ وهكذا يوجد في بعض النسخ وهي أصح. 

 قــال أبــقراط: إنَّ فــي [135a] الخــريــف تــكون األمــراض أحــّد مــا 
يــكون وأقــتل فــي أكــثر األمــر. وأمــا الــربــيع فــأصــح األوقــات وأقــلها 

موتًا.  

الشـــرح: أن ذكــــرأحــــكام الــــسنة الــــتي كــــل وقــــت مــــنها عــــلى مــــا هــــو عــــليه فــــي 
الـطبع، شـرع اآلن يـذكـر أحـكام كـل فـصل مـنها. وفـي الخـريـف تـكون األمـراض 
أحــّد مــا يــكون وأقــتل. وأقــول: وأكــثر أيــًضا، وذلــك الخــتالف الــهواء فــيه بــني بــرد 
الــغدوات والــليل وحــر الــنهار، ولــكثرة الــفاكــهة فــيه، ولــوروده بــعد الــصيف املحــلِّل 

		[كل ما 	corr.:	144 .كلما
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لــلبدن، الـــُمْضِعف لــلقوى، املحــرق لــألخــالط، املحــركــها إلــى ظــاهــر الــبدن. فــإذا 
ورد الخـريـف حـرَّكـها إلـى الـقعر غـدواتـه ولـيالـيه، وحـرَّكـتها إلـى الـظاهـر ظـهائـره؛ 
وذلـك مـوجـب الحـتدادهـا المـحالـة، فـتكون األمـراض، مـع كـونـها كـثيرة بـالـقياس 
إلـى بـاقـي الـفصول، حـادَّة لـذَّاعـة وقـتَّالـة لحـدَّة املـادة وعسـر تحـللها ألنَّ الـطبيعة 
كـــــلما حـــــرَّكَــــــتها للتحـــــلل عـــــارضـــــها بـــــرد الـــــغدوات والـــــليل، مـــــع مـــــصادقـــــة ضـــــعف 

القوى. 

 وقـولـه: فـي أكـثر األمـر. ألنـه قـد يـقع فـي الخـريـف [135b] مـطر كـثير أو 
يـــكثر املـــاء، كـــما يـــكون بـــأرض مـــصر، أو يـــجيء الـــبرد دفـــعة فـــال يـــكون كـــذلـــك. 
وأمــا الــربــيع فــأصــح األوقــات وأقــلها مــوتًــا العــتدال هــوائــه ووروده بــعد اجــتماع 
الحــرارة الــغريــزيــة فــي الشــتاء وقــوتــها وقــوة الــقوى كــلها. إال أنَّ الــبرد كــان فــي 
الشــتاء يقهــرهــا،فــيزول ذلــك فــي الــربــيع مــع أنَّ حــرارتــه الــلطيفة مــناســبة ملــزاج 

الروح، مالئمة لجميع القوى. 

لِّ رديء.   قال أبقراط: الخريف ألصحاب السُّ

ا بـــنيَّ أنَّ الخـــريـــف رديء مـــطلًقا، بـــنيَّ أنَّ رداءتـــه ألصـــحاب   الشــرح: لــــمَّ
السـل أكـثر.والسـل قـد يـعني بـه حـمى الـدق، وقـد يـعني بـه دق الـشيخوخـة، وقـد 
يـعني بـه قـرحـة الـرئـة، ألنَّ جـميع ذلـك يـلزمـه انسـالل الـبدن وضـموره. وإنـما كـان 
الخــــريــــف ألصــــحاب هــــذه األمــــراض رديء. أمــــا حــــمى الــــدق ودق الــــشيخوخــــة، 
فـألجـل يـبس هـوائـه فـيجفف أبـدانـهم، والـتجفيف أضـر األشـياء بـهم. وأمـا قـرحـة 
الـرئـة، فـألنـه يـوجـب الـنزالت، والـنزلـة تـضر الـقرحـة، بـل أكـثر مـا تـكون قـرحـة الـرئـة 
عــــن نــــزلــــة[135b] حــــادة. وألنَّ الــــرئــــة يــــلزمــــها حــــمى الــــدق، فــــيضرهــــا الخــــريــــف 
بـــالـــتجفيف كـــما قـــلنا. وإنـــما كـــان هـــواء الخـــريـــف يـــابـــًسا ألنَّ الـــصيف قـــد تـــقدم 
فخـــلخل الـــهواء وشـــبَّهه بـــالـــجوهـــر الـــناري، ولـــم يـــبرد هـــواء الخـــريـــف بـــرًدا يـــحيله 
إلــى الــجوهــر املــائــي، وال كــثرت بــعد األنــداء واألمــطار كــما فــي الشــتاء، فــيكون 

المحالة يابًسا. 
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 أقـول: وال يـبعد أن يـكون خـريـف مَــصر أرطـب كـثيرًا مـن ربـيعها، بـل مـن 
، ألنَّ زيـــادة الـــنيل تـــتم فـــي آخـــر الـــصيف ويـــعم مـــاء الـــنيل األرض  145شـــتائـــها

فــــي فــــصل الخــــريــــف فــــتكثر األبخــــرة املــــائــــية جــــًدا، ثــــم يــــزول املــــاء فــــي أواخــــر 
الخريف، وفي الشتاء يقل جًدا.  

 وأمــا أنَّ الخــريــف  يــوجــب الــنزالت، فــألنَّ األبــدان تــكون قــد تخــلخلت فــي 
الـــصيف، واألخـــالط رقـــيقة لحـــرارة الـــصيف ثـــم يـــأتـــي هـــواء الخـــريـــف املـــختلف 
146والـــناس مُـــْغتَرُّون بـــعد بـــكشف رؤوســـهم، وخـــصوصًـــــــــــا وظـــهائـــره حـــارة مـــرقـــقة 

لـلمواد، وذلـك مـوجـب لـلنزالت المـحالـة، وتـكون حـادة لحـدة األخـالط، وذلـك أضـر 
شــــيء بــــقرحــــة الــــرئــــة، وهــــو يــــكشف		[136b]الــــحال فــــيمن أشــــكل أمــــره مــــنهم، 

فيظهر آثار القرحة. 

ا كــــان بــــرد الخــــريــــف ال يــــرطــــب الــــهواء حــــتى يــــردَّه إلــــى    فــــإن قــــيل: ولـــــمَّ
االعـــتدال، وحـــرارة الـــربـــيع تـــجفِّف الـــهواء، حـــتى تـــردَّه عـــن رطـــوبـــة الشـــتاء إلـــى 
االعـتدال.قـلنا: ألنَّ تـرطـيب الـهواء يـكون بـإحـالـته إلـى مُــشاكـلة الـجوهـر املـائـي، 
وذلــك مُـــحوج إلــى قــوة بــرد ال يــوجــد فــي الخــريــف. وأمــا تــجفيفه فــيكون بتحــليل 
رطـــــوبـــــة الشـــــتاء، وذلـــــك يـــــكفي فـــــيه أدنـــــى حـــــر، بـــــل هـــــواء الشـــــتاء مـــــع بـــــرده ال 
147يخـــلو عـــن تحـــليل إال أنَّ الــــَمدد يـــكون أكـــثر، لـــكثرة األنـــداء واألمـــطار وكـــثرة 

دة مـــــــــــن األرض لـــــــــــقوة حـــــــــــرارة بـــــــــــاطـــــــــــنها وفـــــــــــقدان الحـــــــــــرارة  األبخـــــــــــرة املـــــــــــتصعِّ
الــظاهــرةاملحــلِّلة، وذلــك مــوجــب لــكثرة األبخــرة المــحالــة، فــيكون أكــثر مــن املتحــلل 

بالتحليل اللطيف، وذلك يوجب الترطيب المحالة. 

		[شتائها  corr.:	145.سايها

		[بكشف  corr.:	146 .يكشف

		[يخلو  corr.:	147 .يخلوا
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 وأمّـــــا فــــي الــــربــــيع فــــيكون التحــــليل أقــــوى مــــن الــــتبخير، ألنَّ حــــر األرض 
الــباطــن قــد نــقص وحــر الــظاهــر قــد ازداد، فــيجف الــهواء المــحالــة، وخــصوصًــــــــــا 
وقـد بـيَّنَّا أن االسـتحالـة إلـى الـرطـوبـة أعسـر كـثيرًا مـن االسـتحالـة إلـى الـيبوسـة. 
[137a] فــإن قــيل: فــلّما كــان هــواء الخــريــف مــختلفًا، وهــواء الــربــيع مــتشابــًها، 
مــــع أنَّ بُــــعد الــــشمس وقــــربــــها فــــيهما واحــــد. قــــلنا: ألنَّ هــــواء الخــــريــــف يــــابــــس 
متخـلخل فـيكون قـبولـه لـالنـفعال أسهـل مـن قـبول هـواء الـربـيع لـكثافـته املسـتفادة 
عـن بـرد الشـتاء. وإذا كـان أقـبل لـالنـفعال فـيبرد عـن السـبب املـبرِّد ويـسخن عـن 
ن، بـــرودة ظـــاهـــرة وســـخونـــة ظـــاهـــرة. وفـــي الـــليل والـــغدوات يـــوجـــد ســـبب  املـــسخِّ
الـتبريـد، وهـو بُـعد الـشمس عـنا؛ وفـي الـظهائـر يـوجـد سـبب الـتسخني وهـو قـرب 

الشمس إلينا، فيختلف هواه، وال كذلك الربيع. 

 قـــال أبـــقراط: فـــأمّـــا فـــي أوقـــات الـــسنة فـــأقـــول: إنـــه مـــتى كـــان 
الشــتاء قــليل املــطر، شــمالــيًا، وكــان الــربــيع مــطيرًا، جــنوبــيًا؛ فــيجب 
يَّات حــاّدة ورمــد واخــتالف دم،  ضــرورة أن يحــدث فــي الــصيف حُــــمِّ
وأكثر ما يعرض اختالف الدم للنساء وألصحاب الطبائع الرطبة. 

 الشـرح: مــن هــاهــنا شــرع فــي أحــكام تــركــيب فــصول الــسنة، وذلــك إذا 
خــرج فــصالن [137b] عــن طــبيعتهما، ولــم يــذكــر الخــروج املــفرط، فــإنَّ ذلــك قــد 
عُـــلم حــكمه مــن قــولــه: إنَّ انــقالب أوقــات الــسنة مــما يــعمل فــي تــولــيد األمــراض. 
ونــقول: إذا كــان الشــتاء شــمالــيًا. أي بــارًدا، قــليل الــرطــوبــة، وإنــما يــكون كــذلــك 
إذا كــــان املــــطر قــــليالً، فــــتقل األنــــداء واألبخــــرة املــــائــــية. ثــــم ورد عــــلى ذلــــك ربــــيع 
جـنوبـي، أي كـان دافـئًا رطـبًا. وإنـما يـكون كـذلـك  إذا كـان كـثير املـطر. وحـينئذ 
ـة بســبب  تــترطــب األبــدان الــرطــوبــة الــتي فــاتــتها فــي الشــتاء، وتــبقى األرض نَــديّـَ
وقـــــوع األمـــــطار، فـــــإذا ورد الـــــصيف وجـــــد مـــــن الـــــرطـــــوبـــــة كـــــثرة تســـــتعد بســـــببها 
لـلتعفن، والحـرارة فـاعـلة لـه؛ فـوجـب أن يـحصل الـتعفن، وخـصوصًـــــــــا فـي األبـدان 
الــرطــبة، كــالــنساء والــصبيان واملــرطــوبــي األمــزجــة واملــبدعــني. فــإذا عــقبت هــذه 
الــرطــوبــة، فــما كــان مــنها فــي الــدمــاغ وانــدفــع إلــى الــعينني أوجــب الــرمــد، وإن 
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انـــــدفـــــع إلـــــى أســـــفل أوجـــــب اإلســـــهال والـــــسحج، ألن هـــــذه الـــــرطـــــوبـــــة تـــــكون قـــــد 
احــتدَّت بســبب الــعفونــة، وإذا حــصل الــسحج وجــب أن يــحصل اخــتالف الــدم. 
[138a] ومــا كــان مــن الــرطــوبــة لــيس كــذلــك وجــب أن يــحصل عــنه حُـــــّمى عــفنية 
يَّات الــصيفية فــي غــالــب األمــر ال تــكون إال حــادة،  ألجــل وجــود الــعفونــة. والحــمِّ

فهذه الحمى تكون حادة المحالة. 

 واعـلم أنـه إذا حـدث حـينئٍذ فـي الـصيف وقـت طـلوع الـشعرى مـطر وهـبَّت 
شـــمال، رُجـــي خـــير وتحـــللت األمـــراض املـــذكـــورة وغـــيرهـــا بســـبب انـــكسار الحـــر 

املعفن. 

 بــقي هــاهــنا أبــحاث، أحــدهــا: إنــه حــكم بــعروض الحــمى الــحادة والــرمــد 
مــطلًقا، وأمــا اخــتالف الــدم فــذكــر أنــه أكــثر مــا يــعرض لــلمرطــوبــني. فــنقول: أمــا 
الـرمـد فـظاهـر أنـه يـكفي فـيه أدنـى رطـوبـة، وهـذا الـقْدر يـكون مـوجـوًدا لـكل أحـد، 
إنـما يـنجو مـنه مَـن ال يسـتعد لـه بسـبب قـوة عـينيه. وأمـا الحـمى فـتفتقر المـحالـة 
148إلــى رطــوبــة أكــثر، فــيكون عُـــروض الحــمى أقــل. ولهــذا قــال فــي كــتاب املــياه 

والــبلدان أنــه يــعرض حــينئذ حــميات حــادة وخــصوصًــــــــــا لــلبلغميني. وأمــا اخــتالف 
الـدم فـال يـكون إال مـن رطـوبـة مـفرطـة، وقـد أفـادهـا الـعفن حـّدة. فـلذلـك ال يـعرض 
ذلــك فــي األكــثر إال ملــن رطــوبــته [138b] مــفرطــة، كــالــنساء وأصــحاب األمــزجــة 

الرطبة. 

الــبحث الــثانــي: إنــه ملــا اقــتصر عــلى ذكــر مــا يــحصل فــي الــصيف، وهــال ذكــر 
حــكم كــل واحــد مــن الــفصلني ومــا يــعرض فــيه مــن األمــراض، ألنَّ كــل واحــد قــد 
خـــــرج عـــــن طـــــبيعته. فـــــنقول: إنَّ هـــــذا الـــــتفسير ال يـــــوجـــــب فـــــي كـــــل واحـــــد مـــــن 
الـفصلني مـرضًــــــــــا، وذلـك ألنَّ السـبب إذا كـان ضـعيفًا فـإنـه ال يـؤثـر أثـرًا يـعتد بـه 
إال إذا دام، وخـصوصًـــــــــا إذا لـم يـكن مـخالـف لـطبيعة األبـدان. والشـتاء إذا كـان 

		[فيكون  corr.:	148 .فتكون
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شـمالـيًا، لـعله يـكون سـببًا العـتدال األبـدان الـتي مـن كـونـه مـوجـبًا لخـروجـها عـن 
االعـتدال؛ وذلـك ألن الشـتاء لـو بـلغ فـي قـلة الـرطـوبـة مـا عـسى أن يـبلغ، اليـمكن 
أن يــــبلغ إلــــى إن يخــــرج عــــن االعــــتدال إلــــى جــــهة الــــيبوســــة، بــــل إنــــما يــــقال إنــــه 
يــــابــــس بــــمعنى أنــــه أقــــل رطــــوبــــة مــــما يــــقتضيه طــــبيعة الشــــتاء، وذلــــك ألن الــــبرد 
نــفسه يــوجــب فــي جــوهــر الــهواء اســتحالــة إلــى املــائــية. ثــم إنــه إذا ورد الــربــيع 
مـطيرًا،كـان ذلـك [139a] بـالـحقيقة مـعدال ملـا فـات األبـدان مـن الـرطـوبـة، فـوجـب 
أن يــكون تــصحيحيه لــألبــدان أولــى مــن يحــدث مــرضًــــــــــا، فــإنــه إذا خــرج فــصالن 
أو شـيئان غـيرهـما عـن طـبيعتهما وكـان خـروجـهما مـتضاًدا، فـإنَّ املـتأخـر مـنهما 
يُـعدِّل جـنايـة األول. وإذا ثـبت ذلـك وجـب أن ال تـحصل األمـراض حـينئٍذ إال فـي 
الـصيف. ثـم لـو فـرضـنا أنَّ كـل واحـد مـنهما أوجـب مـرضًـــــــــا، لـم يـكن ذلـك املـرض 
149أحد هذه املذكورة، فإذًا هذه األمراض املذكورة إنما تحدث في الصيف. 

 الـبحث الـثالـث: إنـه لــّما قـال هـاهـنا: فـيجب ضـرورة أن يحـدث كـذا وكـذا؛ 
وكـذلـك قـال هـذه الـلفظة فـي كـتابـه فـي املـياه والـبلدان. قـال جـالـينوس: إنَّ قـولـه 
ذلـك يـدل عـلى أنـه اسـتخرج ذلـك بـالـبرهـان مـن طـبيعة الـفصلني، فـإنَّ التجـربـة ال 
تــــــكاد تــــــفيد دوام ذلــــــك، فــــــضالً عــــــن ضــــــرورتــــــه، فــــــإنــــــه ال يــــــمكن أن يــــــتكرر ذلــــــك 
بــالتجــربــة تــكرارًا يــفيد الــعلم ألنَّ عــمر اإلنــسان يَــقصر عــن إدراكــه ثــالث مــرات 
أو أربــعة [139b] وخــصوصًــــــــــا والتجــربــة إنــما تــفيد الــيقني إذا تــكرر مــقتضاهــا 
فــي بــالد كــثيرة جــًدا، وإال جــاز أن يــكون ذلــك بــمقتضى ذلــك الــبلد؛ هــذا قــولــه 
مـع زوائـد فـي تـقريـره. ونـحن نـقول بـأنَّ قـولـه: إنَّ الـوصـول إلـى الـَقطْعِ فـي ذلـك 
150بـالتجـربـة مـتعذِّر مُــْشكل، وذلـك ألنـه قـد يـكون شـوهـد ذلـك فـي أعـصار أُخَـــر 

قــبل زمــان أبــقراط مــرارًا، يــحصل بــه، وحــده أو مــع مــا شــاهــده أبــقراط، الجــزم. 

		[بالتجربة  corr.:	149 .التجربة

		[فيكون  corr.:	150 .فتكون

	- �  -151



!  152

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

ثـم إنـه ثـبت ذلـك عـنده بـطريـق الـتواتـر، فـحصل لـه الجـزم  وإن لـم يـكن بـقياس. 
ـــــا اشـــــتراط تـــــكثير الـــــبالد فـــــي إفـــــادة التجـــــربـــــة الـــــعلم فـــــليس ذلـــــك يشـــــترط،  وأمّـَ
فــانجــزم بــأنَّ الــضرب بــالخشــب مــؤلــم بــالتجــربــة وإن كــنا لــم نــسافــر عــن بــلدنــا 

البتة. 

ـا قــد حــققنا ذلــك وأجــبنا عــن الــشكوك املــورودة عــليه فــي كــتابــنا   واعــلم أنّـَ
فـــي الـــبرهـــان مـــن كـــتابـــنا الـــكبير الـــذي عـــملناه فـــي املـــنطق. ونـــقول مـــنه هـــاهـــنا 
ـا ال نــدَّعــي أنَّ  شــيئًا يــسيرًا حــتى ال تــبقى فــي نــفس املــتعلم مــنه وقــفة، وهــو أنّـَ
التجـــربـــة نـــفسها تـــفيد الجـــزم، بـــل نـــقول: إنَّ التجـــربـــة [140a] بـــعد الـــنفس لـــه 
151ويـحصل لـلنفس بـتكرار ذلـك تـذكـار فنجـزم بـكون ذلـك الـحكم كـليًا وإن كـان 

الـُمشاَهد منه أفراًدا قليلة. 

 قــال أبــقراط: ومــتى كــان الشــتاء جــنوبــيًا دفــيئًا مــطيرًا، وكــان 
الـربـيع قـليل املـطر شـمالـيًا؛ فـإنَّ الـنساء الـلواتـي يتفق والدهـن نـحو 
الـربـيع يُـْسِقطن مـن أدنـى سـبب، والـلواتـي يَـلدن مـنهن يَـلدن أطـفاالً 
ضـعيفة الحـركـة مـسقامـة، حـتى إنـها إمّـَا أن تـموت عـلى املـكان وإمّـَا 
أن تـبقى مـنهوكـة مـسقامـة طـول حـياتـها. وأمّـَا سـائـر الـناس فـيعرض 
ـا الــكهول فــيعرض لــهم مــن  لــهم اخــتالف الــدم، والــرمــد الــيابــس. وأمّـَ

النزل ما ال يفنى سريًعا. 

 الشــرح: هــــذا الــــفصل كــــالــــضد لــــلفصل األول، فــــلذلــــك ذكــــره بــــعده، وقــــد 
كـــــان الـــــتغير الـــــذي ذكـــــره فـــــي الـــــفصل األول إنـــــما أوجـــــب املـــــرض فـــــي الـــــفصل 
الـثالـث وهـو الـصيف، وذلـك ألنَّ ذلـك الـتغير لـم يـكن خـارجًــــا عـن األمـر الـطبيعي 
جــًدا. وأمــا الخــروج عــن األمــر الــطبيعي فــي الــتغير املــذكــور فــي [140b] هــذا 
الــــفصل فــــكثير، فــــلذلــــك تحــــدث األمــــراض فــــي أحــــد الــــفصلني وهــــو الــــربــــيع وال 
يــتأخــر إلــى الــصيف. ونــقول: مــتى كــان الشــتاء جــنوبــيًا دفــيئًا مــطيرًا. أي كــان 
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دفــــيئًا رطــــب الــــهواء جــــًدا، كــــانــــت األبــــدان ال مــــحالــــة كــــثيرة الــــرطــــوبــــة أكــــثر مــــن 
املــعتاد فــي الشــتاء املــعتاد، وتــكون تــلك الــرطــوبــات ســائــلة ال مــحالــة ألنــها إنــما 
تــكون فــي الشــتاء املــعتاد جــامــدة ألجــل الــبرد الشــديــد، فــإذا لــم يــكن ذلــك الــبرد 
152شــديــًدا وجــب أن تــكون ســيّالــة. فــإذا ورد عــلى ذلــك ربــيع مــضاد لــطبيعته، 

فــــكان قــــليل املــــطر شــــمالــــيًا. أي بــــارًدا يــــابــــًسا، أوجــــب ال مــــحالــــة انــــحصار تــــلك 
153الــــرطــــوبــــة ونــــزولــــها إلــــى أســــفل. فــــما كــــان مــــن الــــنساء قــــد قــــاربــــن الــــوالدة 

أســـــقطن مـــــن أدنـــــى ســـــبب، ألنَّ الـــــرطـــــوبـــــات تـــــكون فـــــي أبـــــدانـــــهن كـــــثيرة جـــــًدا 
154ملـزاجـهن واحـتباس حـيضهن مـدة الحـمل فـتكون الـنوازل فـيهن كـثيرة جـًدا، 

وأعـني بـالـنوازل كـل مـادة تتحـرك مـن عـضو إلـى مـا تـحته. وهـذه الـنوازل يـكون 
نـــزولـــها إلـــى األعـــضاء الـــضعيفة أكـــثر، والـــنساء الـــلواتـــي قـــاربـــن الـــوالدة تـــكون 
155أرحــامــهن ضــعيفة مــثقلة فــيكون قــبولــها [141a] لــلنوازل أكــثر. وإذا كــثرت 

الـــــرطـــــوبـــــات فـــــيها، ضـــــعفت األجِـــــــنَّة واســـــترخـــــى جـــــرم الـــــرحـــــم، فـــــكنَّ مســـــتعدات 
لــإلســقاط، فــيكفي فــي ذلــك أضــعف األســباب. والــلواتــي ال يــعرض لــهن ســبب 
مُـــسقط وولــدن، يــكون أوالدهــن ضــعيفة الحــركــة مــسقامــة ألجــل كــثرة الــرطــوبــة، 
فــتكون األعــصاب ضــعيفة رخــوة. وغــلبة الــرطــوبــات تُــِعد لــقبول الــعفونــة بســرعــة، 
فـيكونـون مـسقامـني. فـإمـا أن يـموتـوا عـلى املـكان ملـصادفـة هـواء فـضل عـلى غـير 
واجــبه، وخــصوصًــــــــــا بــارًدا يــابــًسا مــنافــيًا لــطبيعة الــحياة. وإمــا أن يــكونــوا أقــوى 
قـليالً، فـيبقون، ولـكن مـنهوكـني مـسقامـني طـول حـياتـهم، لـضعف أمـزجـتهم وغـلبة 
الـرطـوبـة الـفضلية عـليهم. وأمـا سـائـر الـناس فـيعرض لـهم اخـتالف الـدم، لـكثرة 
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مــا يــنزل إلــى أمــعائــهم. وأكــثر الــنوازل الــتي تــنزل إلــى املــواضــع الــبعيدة تــكون 
صــــفراويــــة، أو تــــغلب عــــليها الــــصفرة، كــــالــــبلغم املــــالــــح؛ وذلــــك يــــوجــــب انــــسحاج 
األمــعاء وإســهال الــدم، ويــعرض لــهم أيــًضا الــرمــد [141b] الــيابــس. أمــا الــرمــد 
فـلكثرة مـا يـسيل إلـى أعـينهم لـَعْصر الـهواء الـبارد الـيابـس أدمـغتهم. وأمـا كـونـه 
يــــابــــًسا فــــألنَّ الــــبرد والــــيبس يُــــكثِّف جــــرم الــــعني فــــال يــــسيل مــــنها الــــدمــــع، وهــــذا 

معنى كون الرمد يابًسا. 

 قـولـه: وأمـا الـكهول فـيعرض لـهم مـن الـنزل مـا يـفنى سـريـًعا، وفـي بـعض 
الــــنسخ: مــــا ال يــــفنى ســــريــــًعا.ولــــكال الــــنسختني وجــــه: أمــــا األولــــى: فــــألنَّ هــــذه 
الـــنوازل يـــعقبها الـــصيف فـــيلطفها ويحـــللها، وبـــاقـــي الـــنزالت فـــي غـــالـــب األمـــر 
تــــكون فــــي الخــــريــــف أو فــــي الشــــتاء فــــال يــــعقبها مــــا يحــــللها، فــــتطول مــــدتــــها. 
ويـــجوز أن يُـــقرأ: مـــا يـــفني ســـريـــًعا. أي مـــا يـــقتل ســـريـــًعا، ألنَّ كـــثيرًا مـــن هـــذه 
الـنوازل يـكون مـادتـها كـثيرة فتهجـم عـلى مـسالـك الـروح فـتقتل ، ولـذلـك قـال فـي 
كــتاب املــياه والــبلدان فــي هــذه الــصورة: إنَّ املــشايــخ يــعرض لــهم مــن الــنزل مــا 
يهــــلكون مــــنها بــــغتة. وأمــــا الــــنسخة األخــــرى: فــــألنَّ مــــن هــــذه الــــنوازل مــــا يــــنزل 
ســريــًعا إلــى الــرئــة ويــوجــب الــقرحــة، وذلــك ال يَــفنى ســريــًعا، بــل تــطول مــدتــه، ثــم 

يقتل. 

 قـال أبـقراط: [142a] فـإن كـان الـصيف قـليل املـطر شـمالـيًا، وكـان 
الخــريــف مــطيرًا جــنوبــيًا، عــرض فــي الشــتاء صــداع شــديــد وســعال 

وبحوحة وزكام، وعرض لبعض الناس السل. 

 الشــرح: هــــذا الــــفصل هــــو نــــظير الــــفصل الــــذي أولــــه: وأمــــا فــــي أوقــــات 
الـسنة. فـأقـول: وكـما أنَّ األمـراض الـتي ذكـر أنـها تـعرض هـناك إنـما تـكون فـي 
الــــفصل الــــثالــــث، كــــذلــــك املــــذكــــور هــــاهــــنا إنــــما جــــعله عــــارضًــــــــــــا فــــي الشــــتاء وهــــو 
الــــفصل الــــثالــــث، ويــــريــــد بــــذلــــك إذا كــــان الــــفصل الــــثالــــث فــــيهما عــــلى طــــبيعته 
الــواجــبة لــه إال أنَّ الــعارض املــذكــور هــناك هــي أمــراض مــعتّد بــها، وأمــا هــاهــنا 
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فــــهي كــــاألعــــراض ألنَّ هــــاهــــنا لــــم يخــــرج كــــل واحــــد مــــن الــــفصلني عــــن طــــبيعته 
خــروجًـــــا يــضر بــاألبــدان، بــل ربــما انــتفعت بــه. وأمــا هــناك فــإنَّ الشــتاء إذا كــان 

شماليًا، كان البرد شديًدا مؤلـًما. 

  وهـاهـنا فـالـصيف إذا كـان شـمالـيًا، أي بـارًدا يـابـًسا، كـان فـي الـحقيقة 
ـــــــرنـــا  نـــافـــًعا لـــألبـــدان؛ ألنَّ مـــعنى الـــيبوســـة هـــنا أنـــه لـــم يـــقع فـــيه أمـــطار كـــما فسّـَ
[142b] فــــي الــــفصول املــــتقدمــــة، ال أنَّ الــــهواء كــــان متخــــلخاًل شــــبيًها بــــجوهــــر 
الــنار، فــإنَّ ذلــك إنــما يــكون إذا كــان الخــريــف مــفرطًـا. وال شــك أنَّ الــصيف إذا 
كـــان كـــذلـــك، فـــهو وإن كـــان خـــارجًــــــا عـــن مـــقتضى طـــبيعته إال أنـــه خـــروج لـــذيـــذ 
تســـتلذه األبـــدان وال تَحِـــــْد عـــنه إذًا. وكـــذلـــك كـــون الخـــريـــف مـــطيرًا جـــنوبـــيًا فـــمما 
يـنتفع األبـدان بـه أيـًضا، فـإنـها فـي غـالـب األوقـات إنـما تـتضرر بـالخـريـف بسـبب 
بــــرده ويــــبسه. وقــــد عــــد مــــا هــــاهــــنا فــــكان يــــنبغي إذا كــــان الــــحال كــــذلــــك أن ال 
يـــحصل ضـــرر الـــبتة، بـــل لـــو قـــيل إنـــه يحـــدث نـــفع لـــَحسن، إال أنـــه ملـــا كـــان ذلـــك 
خـروجًــــا عـن مـقتضى الـطبيعة فـالشـك أنـه يـكون أردأ. وأمـا مـا يُحـدثـه ذلـك فـي 
الشــتاء فــالــصداع والــسعال والــبحوحــة والــزكــام، وذلــك ألن الشــتاء يــكون بــارًدا 
رطـبًا فيجـمع الـرطـوبـة الـتي أوجـبها الخـريـف وتـكون الـرؤوس مـمتلئة فـيعصرهـا 
الـبرد، فـإن لـم تخـرج مـن الـرأس أوجـبت الـصداع وثـقل الـرأس، وإن نـزلـت إلـى 
األنـــــف أوجـــــبت الـــــزكـــــام، وإن [143a] انحـــــدرت إلـــــى الحـــــلق أوجـــــبت الـــــبحوحـــــة 
والــسعال، وربــما عــرض لــبعض الــناس الســل، وذلــك إذا نــزلــت املــادة إلــى الــرئــة 
فــقرحــتها، وأولــئك هــم املســتعدون للســل، وذلــك إمــا لــهيئة خِـــــلقتهم وهــم الــدِّقــاق 
الـــرِّقـــاق الـــضيقي الـــصدر املـــجنحو األكـــتاف وأعـــناقـــهم بـــارزة نـــحو الـــقدم. وأمـــا 

من جهة ما يعرض لهم بعد ذلك كمن يعتاد أن ينزل له النوازل إلى رئته.  

 قـال أبـقراط: فـإن كـان الخـريـف شـمالـيًا يـابـًسا، كـان مـوافـًقا ملـن 
كـانـت طـبيعته رطـبة، ولـلنساء. وأمـا سـائـر الـناس فـيعرض لـهم رمـد 
يـــــابـــــس، وحـــــميات حـــــادة، وزكـــــام مـــــزمـــــن. زمـــــنهم مَـــــن يـــــعرض لـــــه 

الوسواس العارض عن السوداء. 
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 الشـرح: قــد كــان يــنبغي أن يــذكــر مــكان هــذا الــفصل مــا يــقابــل الــفصل 
األول، كـــما فـــعل فـــي تـــركـــيب الشـــتاء مـــع الـــربـــيع، والـــظاهـــر أنـــه إنـــما تـــركـــه ألنـــه 
يـــبعد أن يـــكون صـــيف جـــنوبـــي أي حـــار رطـــب مـــطير، ألنَّ قـــوة حـــرارة الـــصيف 
تــنافــي وقــوع املــطر ويــجفف الــهواء [143b] بــالتحــليل فــال يــمكن أن يــكون مــع 
قــوة الحــرارة رطــبًا؛ فلهــذا اقــتصر عــلى ذكــر مــقابــل الخــريــف فــقط. وال شــك أنــه 
إذا اتــفق ورود الخــريــف الــشمالــي عــلى الــصيف الــشمالــي فــقد تــوالــى فــصالن 
عــلى الــيبوســة، فــينتفع بــذلــك ال مــحالــة مَـــن مــزاجــه رطــب، إمــا بــالــطبع كــالــنساء 
والـــصبيان واملـــرطـــوبـــي األمـــزجـــة، وإمـــا ألنَّ الـــرطـــوبـــة عـــرضـــت لـــهم كـــأصـــحاب 
الــدعــة واملســتسقني ألنَّ ذلــك يــردهــم إلــى االعــتدال. وأمــا املــعتدلــي األمــزجــة أو 
الـيابـسوهـا فـيضرهـم ذلـك بسـبب زيـادة الـيبس، ويـعرض لـهم رمـد يـابـس بسـبب 
حـــدة مـــوادهـــم لـــغلبة الـــيبوســـة عـــليهم وتـــكثيف الـــبرد والـــيبس الـــهواء فـــي ظـــاهـــر 
الـبدن. وأيـًضا حـميات حـادة لـذلـك أيـًضا وزكـام مـزمـن ألنَّ رقـيق األخـالط يـكون 
قــد جــف بســبب الــيبوســة، فــيبقى غــليظها فيعســر نــضجها، وخــصوصًــــــــــا والــيبس 
الــــــهوائــــــي مــــــع الــــــبرد يــــــمنع تحــــــللها. وبــــــعض الــــــناس يــــــعرض لــــــهم الــــــوســــــواس 
الـسوداوي، وهـم الـسوداويـو األمـزجـة فـتحتد ويـفرط [144a] يـبسها لـفرط يـبس 
الـــــهواء، وهـــــذه األمـــــراض تـــــعرض لـــــهم فـــــي الخـــــريـــــف لـــــقوة الســـــبب، فـــــإذا جـــــاء 
ــب األبـــدان فـــنقص ذلـــك. وإنـــما اقـــتصر أبـــقراط مـــن تـــركـــيب فـــصول  الشـــتاء رطّـَ
الـــسنة عـــلى هـــذا الـــقدر ألنَّ ذلـــك هـــو أكـــثر وقـــوعًــــا مـــن غـــيره ويـــمكن الـــفطن أن 
يســتخرج الــباقــي، وطــريــق ذلــك أن يــنظر مــا يــوجــبه كــل واحــد مــن الــفصول إذا 
خـــــرج فـــــي كـــــيفية مـــــا، مـــــفرطًــــا أو ضـــــعيفًا أو مـــــعتداًل، ثـــــم يـــــؤلـــــف ذلـــــك فـــــصلني 

فصلني، ثم ثالثة ثالثة، ثم ينظر ما حكم األربعة جملة. 

 قـــال أبـــقراط: إنَّ مـــن حـــاالت الـــهواء فـــي الـــسنة بـــالجـــملة: قـــلة 
املطر أصح من كثرته، وأقلها موتًا. 

 الشــرح: قـــال جـــالـــينوس: كـــان يـــنبغي أن يـــذكـــر هـــذا الـــفصل قـــبل هـــذه 
الـفصول املـتقدمـة، ألنَّ مـعرفـة الـبسيط قـبل املـركـب. فـنقول: لـيس كـذلـك ألنَّ هـذا 
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حــــكم الــــفصول األربــــعة، ألنــــه ال يــــقال: إنَّ املــــطر فــــي الــــسنة قــــليل أو كــــثير إال 
بـاعـتبار الـسنة كـلها، وأمـا فـي فـصل واحـد [144b] فـيقال: إنَّ املـطر مـثاًل فـي 
الشـــتاء قـــليل أو كـــثير، وإذا كـــان كـــذلـــك فـــالـــفصول املـــتقدمـــة أبســـط ألنـــها أقـــل 

تركيبًا، ألنها من فصلني فقط، وهذا من أربعة فصول؛ فلذلك وجب تأخيره. 

 ونــقول: كــثرة املــطر يــلزمــها كــثرة الــرطــوبــات وكــثرة الــعفونــة، وذلــك مــوجــب 
ألمــراض كــثيرة. وقــلة املــطر يــلزمــها يــبس الــهواء، فــينشف الــرطــوبــات الــفضلية 
مــــن الــــبدن، ويــــمتنع حــــدوث الــــعفونــــة ألنَّ الــــعفونــــة هــــي تــــغير مــــن الــــرطــــوبــــة عــــن 
الحـرارة الـغيبة تـغيرًا تـزول بـه عـن الـصلوح ملـا أُعـدت لـه مـع بـقاء نـوعـيتها؛ فـلذلـك 

صار قلة املطر أصح من كثرته وأقل موتًا. 

 قــال أبــقراط: فــأمــا األمــراض الــتي تحــدث عــند كــثرة املــطر فــي 
أكــــثر الــــحاالت فــــهي: حــــميات طــــويــــلة، واســــتطالق الــــبطن، وعــــفن، 
وصـرع، وسـكات، وذبـحة. وأمـا األمـراض الـتي تحـدث عـند قـلة املـطر 

فهي: سل، ورمد، ووجع املفاصل، وتقطير البول، واختالف الدم. 

 الشـرح: هــذا [145a] تــفصيل مــا ذكــره فــي الــفصل األول، ونــقول: إنَّ 
كـثرة األمـطار يـلزمـها كـثرة الـرطـوبـات وذلـك مـوجـب ال مـحالـة لـكثرة الـعفونـة، ألنَّ 
الحـرارة الـغريـزيـة يـعرض لـها عـند كـثرة الـرطـوبـات أن تعجـز عـن الـتصرف فـيها 
بـــالـــهضم والـــنضج، وإذا عجـــزت عـــنه تـــركـــتها وصـــادفـــتها الحـــرارة الـــغريـــبة غـــير 
مـشغولـة بـتصريـٍف، فـتصرفـت فـيها وفـعلت فـيها مـقتضى طـبيعتها وهـو الـعفونـة؛ 
وذلـك مـؤٍد ال مـحالـة إلـى كـثرة الحـميات وإلـى طـولـها لـكثرة املـادة وعجـز الـطبيعة 

عن إنضاجها.  

 وأمـــــــا اســـــــتطالق الـــــــبطن فـــــــلكثرة الـــــــرطـــــــوبـــــــة أيـــــــًضا، فـــــــتدفـــــــعها الـــــــطبيعة 
لـــتضررهـــا بـــها. وأمـــا الـــصرع والـــسكات فـــالمـــتالء الـــدمـــاغ مـــن الـــرطـــوبـــة. وأمـــا 
الـذبـحة فـلما يـنزل مـن الـدمـاغ، ولتحـريـك الـطبيعة املـواد لـكثرتـها، وتـدفـعها إلـى 
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املــــواضــــع الــــضعيفة. وهــــذه األمــــراض تــــختلف فــــي عــــروضــــها لــــألبــــدان بحســــب 
اختالف االستعداد لها.  

 [145b] وأمــا قــلة املــطر فــيلزمــها قــلة الــرطــوبــات واحــتدادهــا. وأمــا الســل 
فــقداســتنكره جــالــينوس واخــتار مــا نــقله عــن بــعضهم: إنــه أراد ســل الــعني، ألنَّ 
الـعني تهـزل بسـبب قـلة الـغذاء، ويـعني عـلى ذلـك يـبس الـهواء، ويـكون ذلـك عـقيب 
الـــرمـــد. ولـــيس هـــذا بمســـتنَكر، فـــإنَّ الســـل إن عـــنى بـــه هـــزال الـــبدن فـــظاهـــر أنَّ 
يـــــبس الـــــهواء يـــــوجـــــبه، وإن عـــــنى بـــــه ِدق الـــــشيخوخـــــة فـــــظاهـــــر أن يـــــبس الـــــهواء 
يــوجــبه، وإن عــنى بــه قــرحــة الــرئــة فــألنَّ املــواد تــكون قــد احــتدت فــتكون الــنزالت 
حـادة، وذلـك مـوجـب لـقرحـة الـرئـة ال مـحالـة، مـع أنّـَا ال نـنكر أيـًضا حـدوث السـل 
فـــي الـــعني. وأمـــا الـــرمـــد فـــلتضرر الـــعني بـــلذع الـــهواء الـــيابـــس، ويـــجب أن يـــكون 
هــذا الــرمــد يــابــًسا لــعدم مــا يتحــلل مــن الــدمــوع بســبب يــبس الــهواء. وأمــا وجــع 
املـفاصـل فـقد أنـكره جـالـينوس قـائـاًل: فـإنَّ املـواد تـكون قـليلة فـال يـفضل مـنها مـا 
يـــــسيل إلـــــى املـــــفاصـــــل. بـــــل إن قـــــيل: إنـــــه يـــــحصل ذلـــــك مـــــن ســـــوء مـــــزاج، فهـــــذا 

محتمل. 

 [146a] ونــــقول: ال شــــك فــــي أنَّ املــــواد تــــحتد عــــند قــــلة املــــطر، فــــتلزمــــها 
الــــــطبيعة وتــــــدفــــــعها إلــــــى األطــــــراف وخــــــصوصًــــــــــــــا ملــــــن يــــــعتاده أوجــــــاع املــــــفاصــــــل 
والــــنقرس. والــــعجب أنَّ جــــالــــينوس نــــسى أنَّ الــــنقرس غــــالــــب حــــدوثــــه ألصــــحاب 
األخــالط الــحادة، ولهــذا ال يــعرض لــصبي وال المــرأة وال ملــخصي. وأمــا تــقطير 
الـبول فسـببه حـدة املـادة، فـتؤلـم عـند خـروجـها فـال تـحتمل الـطبيعة االسـترسـال 
فـــــيما يـــــؤلـــــم، وخـــــصوصًـــــــــــــا واملـــــثانـــــة تـــــتضرر بـــــيبس الـــــهواء. وأمـــــا اخـــــتالف الـــــدم 

فلِحدَّته. 

 قــال أبــقراط: فــأمــا حــاالت الــهواء فــي يــومٍ يــوم، فــما كــان مــنها 
شــمالــيًا: فــإنــه يجــمع األبــدان ويشــدهــا ويــقويــها ويــجوِّد حــركــتها 
ن ألــوانــها، ويــصفِّي الــسمع مــنها، ويــجفِّف الــبطن، ويُحــدث  ويــحسِّ
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فــي األعــني لــذعًــا، وإن كــان فــي نــواحــي الــصدر وجــع مــتقدم هــيَّجه 
وزاد فـــيه. ومـــا كـــان مـــنها جـــنوبـــيًا: فـــإنـــه يحـــل األبـــدان ويـــرخـــيها 
ـبها، ويُحــدث ثِــقاًل فــي الــرأس، وثِــقاًل فــي الــسمع، وسَــــدرًا فــي  ويــرطّـِ

العينني، وفي البدن كله عسر الحركة، ويُلنيِّ البطن. 

 الشـرح: قــد مــضى فــي ذكــر أحــكام [146b] الــجنوب والــشمال مــطلًقا، 
وفــي ذكــر أحــكام الــفصول وتــركــيبها كــالمًــا مــختصرًا، واآلن نــذكــر حــكم األيــام. 
وال شــك أنَّ الــيوم الــواحــد إذا كــان عــلى طــبيعة فــصل أو بــلد أوجــب مــن أحــكام 
ذلـــك مـــا ال يـــتوقـــف عـــلى الســـبب الـــقوي كـــما بـــيَّنَّا فـــي فـــصل: إذا كـــان فـــي أي 
وقــــت مــــن أوقــــات الــــسنة فــــي يــــوم واحــــد مَـــــرَّة حــــر ومَـــــرَّة بــــرد. ونــــقول: إنَّ الــــيوم 
الــــشمالــــي يــــكون بــــارًدا يــــابــــًسا، وكــــالهــــما يــــوجــــبان االجــــتماع والــــتكرر ، وذلــــك 
يَجــمع األبــدان ويشــدهــا ويــقويــها الحــصار الــحار الــغريــزي ويــقويــه بــاالجــتماع. 
ويـــــجوِّد حـــــركـــــتها أي قـــــوتـــــها الحـــــركـــــية إلزالـــــته الكســـــل الـــــذي تحـــــدثـــــه الـــــرطـــــوبـــــة 
والحــــرارة املــــرخــــية، هــــذا إذا كــــان الــــهواء عــــلى طــــبيعة الــــشمال يــــومًـــــا أو أيــــامًـــــا 
قــالئــل. أمــا لــو دام ذلــك، أضــعف قــوة الحــركــة إلضــرار الــبرد بــالــعصب. وكــذلــك 
يُـصفِّي الـسمع أيـًضا ، ألنـه يـبطل األبخـرة املـتصعدة بسـبب الحـرارة والـرطـوبـة، 
ولـيس هـذا مـختًصا بـالـسمع بـل يـعم ذلـك جـميع الـحواس؛ بـخالف الـجنوب فـإنـه 

يكدِّر الحواس كلها، للحرارة والرطوبة املرخية [147a] ولجل كثرة األبخرة. 

ن ألــــوانــــها. هــــذا عــــندي فــــيه إشــــكال، وذلــــك ألن فــــعل الــــبرد   قــــولــــه: ويُــــحسِّ
والـيبس بـالـذات هـو ردع الـدم إلـى الـباطـن وتـكثيف ظـاهـر الـبدن، وذلـك مـوجـب 
لــرداءة الــلون؛ بــخالف الحــرارة الــلطيفة فــإنــها تجــذب الــدم إلــى الــظاهــر فيحــمر 
الـلون ويـحسن. وأمـا إن قـيل: إنـه يـفعل ذلـك بـالـعرَض بـأن يـقّوي الـهضم فـيُجوِّد 
الـكيموسـات ويـكثر الـدم فـذلـك جـائـز، ولـكن ال يـكون هـذا فـي يـومٍ واحـٍد بـل فـي 
مـدة طـويـلة يـتأتـى فـيها ذلـك. ويـمكن أن يُـجاب عـنه بـأنـه أراد أنـه يـحسن ألـوانـها 

بالنسبة إلى اليوم الجنوبي املفرط الحر.  
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 وأمّــــا أنـــه يـــجفف الـــبطن فـــظاهـــر، وقـــد بَسَــــــــطنا شـــرحـــه وبـــرهـــنا عـــليه فـــي 
قــولــه: وأمــا الــشمال فيحــدث الــسعال والحــلوق والــبطون الــيابــسة. وكــذلــك قــولــه: 
156ويحــدث فــي األعــني لــذعًــــا ظــاهــرًا ألنَّ الــبرد والــيبس يــفعل ذلــك وخــصوصًـــــــــــا 

في عضو قوي الحسبارز للهواء. 

 [147b] قـولـه: وإن كـان فـي نـواحـي الـصدر وجـع مـتقدم هـيَّجه وزاد فـيه. وذلـك
ألنَّ هـــذا املـــضع الـــغالـــب عـــليه الـــعظام واألعـــضاء الـــباردة والـــبرد والـــيبس يـــضر 
ذلـــك. فـــإن قـــيل: فـــلَِما جـــعل أواًل الـــشمال يُحـــدث وجـــًعا فـــي األضـــالع والـــصدر، 
وقـال ذلـك مـطلًقا، وهـنا لـم يـجعله محـدثًـا لـلوجـع بـل مـهيًجا لـه وزائـًدا فـيه. قـلنا: 
ألنَّ السـبب ضـعيف، ألنـه لـيس بـدائـم فـال يـقوى عـلى إحـداث األوجـاع فـي هـذه 
املـواضـع، ألنَّ الـقلب قـريـب مـنها فـهو يـقويـها ويـسخنها فـال يـنفعل إال عـن سـبب 
قــــوي. ولهــــذا لــــم يــــجعل هــــذا مــــوجِــــــبًا لــــالقــــشعرار وال لعســــر الــــبول، ألنَّ ذلــــك ال 

يكون إال عن سبب قوي دائم. 

 وأمــا الــيوم الــجنوبــي فــإنــه يحــل األبــدان ويــرخــيها ويــرطــبها، وذلــك ألجــل 
الحـــرارة والـــرطـــوبـــة. ويـــكفي فـــي ذلـــك يـــوم واحـــٍد، ألنَّ الـــبدن بحـــرارتـــه ورطـــوبـــته 
يــقبل ذلــك بســرعــة ويحــدث ثــقاًل فــي الــرأس وثــقاًل فــي الــسمع وسَــــــدرًا؛ ذلــك كــله 
دهـا إلـى الـرأس فـتتكدر  ألجـل الحـرارة والـرطـوبـة املـوجِـــبتان لـكثرة األبخـرة وتَـَصعُّ
الـــــحواس كـــــلها، فـــــلذلـــــك يـــــثقل الـــــسمع. [148a]  وأمـــــا ثـــــقل الـــــرأس فـــــلكثرة مـــــا 
يــتصعد مــن املــواد، والســترخــاء الــعصب بــالحــرارة والــرطــوبــة فــال يــقوى الــدمــاغ 
ــــدر  ــــدر فـلكثرة األبخـرة . والسّـَ عـلى حـمل مـا يـتصعد إلـيه فـيحس بـثقله. وأمـا السّـَ

هو ظلمة تغشى العينني عند القيام. 

 قـولـه: وفـي الـبدن كـله عسـر الحـركـة. إنَّ ذلـك السـترخـاء الـعصب بـالحـرارة 
والــرطــوبــة ألنَّ الحــرارة مُــسيِّلة والــرطــوبــة مــرخــية، ولهــذا قــالــوا: إنَّ الــعصب كــلما 

		[ظاهرًا  corr.:	156 .ظاهر
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جـف ازداد قـوة وجـودة إلـى أن يـتشنج. ولهـذا مـا يـحصل لـلممروريـن مـن الـقوة 
فــي أعــضائــهم ولــو عــند املــوت، حــتى إنَّ أحــدهــم لــيقوى عــلى مــا ال يــقوى عــليه 

اء، وما ذلك إال ليبس أعصابهم.  َجْمعٌ من األصحَّ

 قــولــه: ويُــلنيِّ الــبطن. لــضد مــا قــلنا فــي تــجفيف الــشمال لــلبطن. وأبــقراط 
يُعبِّر بالبطن على البراز على سبيل املجاز. 

 قــــال أبــــقراط: وأمــــا فــــي أوقــــات الــــسنة، فــــفي الــــربــــيع وأوائــــل 
الـــصيف تـــكون الـــصبيان والـــذيـــن يـــتلونـــهم فـــي الـــسن عـــلى أفـــضل 
حـــاالتـــهم وأكـــمل الـــصحة. وفـــي بـــاقـــي الـــصيف [148b] وطـــرف مـــن 
الخــريــف، يــكون املــشايــخ أحــسن حــااًل. وفــي بــاقــي الخــريــف وفــي 

الشتاء يكون املتوسطون بينهما في السن أحسن حااًل. 

 الشـرح: قــد مــضى بــيان مــا يــؤثــره أوقــات الــسنة واأليــام مــن األمــراض، 
وهـو اآلن يـذكـر أحـكام أوقـات الـسنة مـطلًقا، وابـتدأ هـذا الـفصل الشـتمالـه عـلى 
إثـــبات قـــاعـــدة عـــامـــة وهـــي أنِّ املـــزاج الـــفاضـــل يـــوافـــقه مـــا يـــناســـبه، ويـــضره مـــا 
يــخالــفه؛ واملــزاج الــرديء بــالــعكس. وقــد بــيَّنَّا أنَّ الــربــيع مــعتدل، لــكنه يــميل إلــى 
حـــرارة لـــطيفة ورطـــوبـــة صـــالـــحة، والـــصبيان والـــذيـــن يـــتلونـــهم فـــي الـــسن كـــذلـــك، 
ومـزاجـهم فـاضـل فـلذلـك يـنتفعون بـذلـك. ويـجب أن يـعني بـالـذيـن يـتلون الـصبيان 
بى إلـــى الشـــباب. وأوائـــل الـــصيف أوفـــق لـــلصبيان، والـــربـــيع  مـــا بـــعد ســـن الـــصِّ
أوفـق لـلذيـن يـتلونـهم، وفـي بـاقـي الـصيف وأول الخـريـف يـكون املـشايـخ أحـسن 
حــااًل لــتعديــل مــزاجــهم. وأمــا فــي [149a] بــاقــي الخــريــف وفــي الشــتاء فــيكون 
املــتوســطون بــينهما، أي مــا بــني املــشايــخ وبــني الــصبيان والــذيــن يــتلونــهم وذلــك 
هــو ســن الشــباب والــكهول. أمــا انــتفاع الشــبان بــذلــك فــظاهــر، ألنَّ املــرة تــغلب 
عـليهم، والشـتاء أكسـر الـفصول لـلمرة، وألنـه يـعدل مـزاجـهم. وأمـا الـكهول فـألنَّ 
الـهضم فـي الشـتاء يـقوى والحـرارة الـغريـزيـة تشـتد ولـم تـبرد بـعُد أمـزجـتهم بـرًدا 

يقوي برد الشتاء على التوغل إلى باطنهم كما في املشايخ. 
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 واعــــلم أنَّ الشــــتاء يــــنفع الــــصبيان والــــذيــــن يــــتلونــــهم بهــــذا الــــطريــــق، لــــكن 
الـــربـــيع أولـــى، ألنَّ هـــضمهم قـــوي والـــهضم فـــي الـــربـــيع لـــيس بـــضعيف مـــع أنَّ 
طــبيعته مــناســبة ملــزاجــهم. فــإن قــيل: كــان يــجب أن يــكون الــربــيع أوفــق لــلكهول 
مــن الشــتاء، ألنَّ الــربــيع قــد جــمع مــع تــقويــة الــهضم والحــرارة الــغريــزيــة حــرارة 
لــطيفة مُــعدِّلــة ملــزاجــهم، وال كــذلــك الشــتاء ألنَّ بــرده مــفرط. قــلنا: إنَّ بــرد الــكهول 
لــــــيس ظــــــاهــــــرًا حــــــتى يــــــحتاجــــــون [149b] إلــــــى الــــــتسخني.بــــــل لــــــو قــــــيل: "إنــــــهم 
مــعتدلــون" لــصحَّ، ألنَّ حــرارتــهم لــم تــنقص عــن حــرارة الشــبان املــفرطــة نــقصانًــا 
ـايـبسهم فـمفرط، والشـتاء أكـثر تـرطـيبًا وبـرده ال يـكاد يـضرهـم، وهـم  ظـاهـرًا. وأمّـَ

أحوج إلى الترطيب من التسخني؛ فلذلك كان الشتاء أوفق لهم. 

 وإذا عــرفــت أحــكام الــفصول بحســب األســنان عــرفــت أحــكامــها بحســب 
األمـــــزجـــــة، فـــــإنَّ املحـــــروريـــــن كـــــالشـــــبان، واملـــــبروديـــــن كـــــاملـــــشايـــــخ، واملـــــتوســـــطني 
كــــالــــصبيان. وكــــذلــــك يــــعرف حــــكم الــــبلدان، فــــإنَّ الــــباردة أصــــح مــــا يــــكون فــــي 
الــــصيف، والــــحارة فــــي الشــــتاء، واملــــعتدلــــة فــــي الــــربــــيع، والــــرطــــبة املــــعتدلــــة فــــي 

الكيفيتني الفاعلتني في الخريف. 

 قـال أبـقراط: واألمـراض كـلها تحـدث فـي أوقـات الـسنة كـلها، إالّ 
أنَّ بعضها في بعض األوقات أحرى بأن تحدث وتهيج. 

 الشـرح: قـد مـضى مـا يـوجـبه فـصول الـسنة [150a] مـن األمـراض إذا 
كـانـت خـارجـة عـن طـبيعتها، واآلن يـريـد أن يـذكـر مـا يـوجـبه مـن ذلـك إذا كـانـت 
عــلى طــبيعتها.وكــان الــفصل املــتقدم فــيما يــؤثــره الــفصول مــن الــنفع لــألبــدان ، 
فــناســب أن يــذكــر بــعده مــا يــؤثــره مــن الــضرر لــها والشــك أنــه لــو كــانــت طــبائــع 
الـــناس مـــتساويـــة وتـــدبـــيرهـــم مـــتساويًـــا، وكـــان الـُمحـــدث لـــألمـــراض  هـــو أوقـــات 
الـسنة فـقط ملـا تـخالـف الـناس فـي عـروض األمـراض لـهم، وملـا حـصل فـي فـصلٍ 
أمــراض الــفصل اآلخــر؛ لــكن األمــر لــيس كــذلــك، فــلذلــك األمــراض كــلها تــعرض 
فـــــي األوقـــــات كـــــلها، إاّل أنَّ بـــــعضها فـــــي بـــــعض األوقـــــات أحـــــرى بـــــأن يـــــعرض 

ويهيج. 
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 قـــال أبـــقراط: قـــد يـــعرض فـــي الـــربـــيع الـــوســـواس الـــسوداوي، 
والـــجنون، والـــصرع، والـــسكتة، وانـــبعاث الـــدم، والـــذبـــحة، والـــزكـــام، 
والـبحوحـة، والـسعال، والـِعلَّة الـتي يتقشـر فـيها الجـلد، والـقوابـي، 
والبهق، والــــــبثور الــــــكثيرة الــــــتي تــــــتقرَّح، والخُــــــرَّاجــــــات، وأوجــــــاع 

املفاصل. 

 الشــرح: ربـــما قـــيل: [150b] فـــإذا كـــان الـــربـــيع يـــوجـــب هـــذه األمـــراض 
فكيف جعلتموه أصحّ الفصول وأََقلَّها موتًا. 

 وجـــوابـــه: إنَّ الـــربـــيع لـــم يـــوجـــب هـــذه األمـــراض بـــذاتـــه، بـــل هـــو بـــذاتـــه مـــناســـب 
ـد األمــراض املــناســبة لــها  لــلحياة والــصحة، وال كــذلــك بــاقــي الــفصول فــإنــها تــولّـِ
بــذاتــها. وأيــًضا فــإنَّ هــذه األمــراض وإن كــانــت كــثيرة األنــواع إال أنَّ عــروضــها 

قلياًل؛ ولذلك قال هاهنا: قد يعرض . وفي غيره يقول: يعرض. 

ـــــا أنــــــه كــــــيف يــــــوجــــــب الــــــربــــــيع ذلــــــك، فــــــألنــــــه بحــــــرارتــــــه الــــــلطيفة تــــــسيل   وأمّـَ
دهــا، حــتى يــردَّهــا إلــى االعــتدال، فــإن  الــرطــوبــات الــتي عــقدهــا بــرد الشــتاء وجــمَّ
كـــانـــت تـــلك الـــرطـــوبـــات صـــالـــحة بـــجوهـــرهـــا وكـــمها وكـــيفها، حـــفظ الـــصحة عـــلى 
ــدت هـــذه  أفـــضل مـــا يـــمكن، وإن كـــانـــت تـــلك الـــرطـــوبـــة رديـــئة ظهـــرت آثـــارهـــا فـــتولّـَ
األمــراض. أمــا الــوســواس الــسوداوي والــجنون فــألصــحاب الــسوداء، ألنــها إذا 
تحــركــت بــعد جــمودهــا أوجــبت ذلــك. وأمــكا الــصرع والــسكتة، فــألصــحاب الــبلغم  
رَع، وإن كـان  فـإنـه إذا تحـرك [151a] إلـى جـهة الـدمـاغ وكـان قـلياًل أوجـب الـصَّ
كــثيرًا أوجــب الــسكتة. وكــذلــك أوجــاع املــفاصــل إذا تحــرك الــبلغم بــإذابــة الــربــيع 
لـه. وأمـا انـبعاث الـدم والـذَّبـحة والـبثور والخُــرَّاجـات، فـألصـحاب غـلبة الـدم، فـإذا 
تحـرك عَــظُم حجـمه ال مـحالـة، فـال يـكون لـه فـي األعـضاء مـكان فـيضطر إلـى أن 
ينفجــــر بــــعض الــــعروق السهــــلة االنــــصداع، كــــاملنخــــر واملــــقعدة. أو يــــنصّب إلــــى 
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157بـعض األفـضية فـيوجـب الـسكتة إن انـصب إلـى الـدمـاغ أو املـوت فـجأة إن 

158انـصب إلـى تـجويـف الـقلب. وقـد ال تـقبله تـلك األعـضاء، لـقوتـها، فـيندفـع إلـى 

ـا بـالـطبع كـالجـلد فيحـدث الخـرَّاجـات والـبثور، وكـالـلحوم  األعـضاء الـضعيفة: إمّـَ
الــغدديــة الــتي هــي بــالــطبع كــاملــصب لــألعــضاء الــرئــيسية كخــلف األذن والحــْلق 
والــــنغانــــغ لــــلدمــــاغ، واألربــــية لــــلكبد، واإلبــــط لــــلقلب، وكــــاملــــفاصــــل فــــإنــــها ضــــعيفة 
 [151b] ودائـــمة الحـــركـــة، والحـــركـــة تـــعني عـــلى الجـــذب، وألجـــل الـــتجويـــف الـــذي
فـــيها فتحـــدث أوجـــاع املـــفاصـــل. عـــلى أنَّ أمـــثال هـــذه قـــد تحـــدث ال عـــلى ســـبيل 
اإلســــالــــة والخــــلخلة، بــــل ألنَّ مــــادتــــها تــــكون قــــريــــبة مــــن الــــقلب أو مــــن األعــــضاء 
الـــرئـــيسة، فـــتدفـــعها الـــطبيعة إذا انتعشـــت بـــهواء الـــربـــيع إلـــى األعـــضاء الـــقابـــلة 

لها. 

159 وكــذلــك تحــدث الــعلة الــتي يتقشــر لــها الجــلد ، وذلــك يــكون مــن خــلط 

160مـــحترق يـــندفـــع إلـــى الجـــلد فـــيجف ويتقشـــر. وكـــذلـــك يحـــدث الـــبهق األبـــيض 

لــلبلغميني واألســود لــلسوداويــني ، والــقوابــي ألصــحاب الــسوداء املــحترقــة. وأمــا 
الــــبحوحــــة والــــزكــــام والــــسعال فــــلما يــــسيل مــــن الــــدمــــاغ، فــــإن اتــــجه نــــحو األنــــف 

أحدث الزكام، وإن اتجه إلى الحلق أوجب البحوحة والسعال. 

 قــال أبــقراط: وأمــا فــي الــصيف فــيعرض بــعض هــذه األمــراض، 
وحــميات دائــمة ومحــرقــة، وغِـــبٌّ كــثيرة، وقــيء، وذرب، ورمــد، ووجــع 

األذن، وقروح في الفم، وَعفٌن في القروح وَحصٌف. 

		[األفضية  corr.:	.األقضية	157

		[تقبله  corr.:	158.يقبله

		[يتقشر  corr.:	159.تتقشر

		[يحدث  corr.:	160 .تحدث

	- �  -164



!  165

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

 الشـرح: [152a] أمـا أوائـل الـصيف فـيعرض فـيه أمـراض الـربـيع كـلها، 
ألنَّ أول كــل فــصل شــبيه بــآخِـــــر الــذي يــتلوه وذلــك لــئال تــنتقل األبــدان مــن حــالــة 
إلـــى ضـــدهـــا؛ لـــكن عـــروض ذلـــك يـــكون أفـــل بســـبب قـــوة الحـــرارة وقـــوة تحـــليلها. 
وأمــا فــي وســط الــصيف ووقــت قــوتــه فــال يــعرض مــن أمــراض الــربــيع مــا ســببه 
كـــثرة الـــرطـــوبـــة، وخـــصوصًـــــــــــا مـــع الـــبرد كـــالـــصرع والـــسكتة والـــسعال والـــبحوحـــة 
والــزكــام إال نــادرًا جــًدا، كــما قــلنا إنَّ األمــراض كــلها تحــدث فــي أوقــات الــسنة 

كلها.  

 وأمــا انــبعاث الــدم فــقد يحــدث فــي الــصيف كــثيرًا بســبب حِــــدَّتــه، فتنفجــر 
الـعروق السهـلة االنـصداع، ال لـفرط كـثرتـه. وكـذلـك الـذبـحة قـد تـعرض فـيه كـثيرًا 
ولـــكنها تـــكون مـــراريـــة أو عـــن دم مـــراري، وفـــي الـــربـــيع دمـــويـــة أو بـــلغمية. وأمـــا 
الــــجنون والــــوســــواس فــــقد يــــعرض أيــــًضا فــــي الــــصيف إذا كــــان قــــوي الحــــرارة 
يــــابــــًسا لــــفرط االحــــتراق والــــيبس ال بســــبب التحــــريــــك لــــلمادة كــــما فــــي الــــربــــيع؛ 
وكـذلـك [152b] الـقوابـي. وأمـا الـبهق فـيقل عـروضـه فـي الـصيف لتخـلخل الجـلد 
، وكـــــــذلـــــــك  ــــــــــرى 161وتحـــــــلل مـــــــا يـــــــندفـــــــع إلـــــــيه. وكـــــــذلـــــــك الـــــــبثور الـــــــصفراويـــــــة والشّـَ

الخراجات.   

 وأمـا األمـراض الـتي تـختص بـالـصيف فـهي الـتي ذكـرهـا وهـي: حـميات 
دائــــمة وغــــب ومحــــرقــــة، ألنَّ الــــصفراء تــــكثر مــــع كــــثرة الــــفاكــــهة فــــيعرض لــــها أن 
تـعفن وخـصوصًـــــــــا فـي آخـر. فـإن عـفنت وكـانـت داخـل الـعروق، فـإن كـانـت بـالـقرب 
مــن الــقلب أو الــكبد حــدثــت الحــمى املحــرقــة، وإالَّ الــالزمــة الــدائــمة. وإن عــفنت 

وكانت خارج العروق حدثت الغب. 

 وأمـــا الـــقيء فـــإن تحـــركـــت الـــصفراء إلـــى فـــوق، وأمـــا الـــذرب فـــإن تحـــركـــت 
إلــى أســفل، وأمــا الــرمــد فــإن تحــركــت الــصفراء إلــى الــعني، وحــرارة الــهواء تــعني 

		[الشرى  corr.:	161 .الشرا
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عــلى ذلــك بــتسييل الــرطــوبــات مــن الــرأس إلــى الــعني. وأمــا وجــع األذن، ويــريــد 
بـذلـك الـوجـع الـصفراوي، إمـا مـع ورم أو بـغير [153a] ورم، وسـببه كـثرة املـرار 

وحركته إلى األعالي وتسييل الحرارة له من الرأس. 

 وأمـــــا الـــــبثور الـــــعارضـــــة فـــــي الـــــفم فـــــللبخار املـــــتصعد مـــــن املـــــعدة وأكـــــثره 
صـفراوي. وأمـا عـفن الـقروح فـأكـثر ذلـك إذا كـان الـصيف رطـبًا كـثير املـطر، أو 
كـــــانـــــت املـــــياه كـــــثيرة، أو احتبســـــت ريـــــح الـــــشمال، أو كـــــثرت ريـــــح الـــــجنوب، أو 
احتبســـــت الـــــريـــــاح أصـــــاًل. ولـــــيس الـــــعفن حـــــينئذ يـــــكون مـــــختًصا بـــــالـــــقروح، بـــــل 
وبــالــرطــوبــات كــلها فــتكثر حــينئذ الحــميات الــعفنة إال أنَّ ذلــك فــي الــقروح يــكون 
أكـــثر ألجـــل رطـــوبـــتها، وخـــصوصًـــــــــــا وحـــرارة الـــهواء تـــعني عـــلى جـــذب الـــرطـــوبـــات 
إلـــــيها. وأمـــــا الـــــَحصف فـــــألنَّ أكـــــثر حـــــدوثـــــه مـــــن الـــــعروق، وخـــــصوصًـــــــــــــا إذا كـــــان 
صـــفراويًـــا فيحـــرق البشـــرة، ولهـــذا فـــإنَّ اســـم الـــَحصف فـــي لـــغة الـــيونـــان مشـــتق 

من الَعرق. 

 قـال أبـقراط: وأمـا فـي الخـريـف فـيعرض أكـثر أمـراض الـصيف، 
 [153b] وحـــــــميات ربـــــــع ومـــــــختلطة، وأطحـــــــلة، واســـــــتسقاء، وســـــــّل
وتــــــقطير الــــــبول، واخــــــتالف الــــــدم، وزلق األمــــــعاء، ووجــــــع الــــــورك، 
والـــذبـــحة، والـــربـــو، والـــقولـــنج الشـــديـــد الـــذي تـــسميه الـــيونـــانـــيون 

ايالوس، والصرع، والجنون، والوَسواس السوداوي. 

 الشـرح: عــروض أمــراض الــربــيع فــي الــصيف أقــل مــن عــروض أمــراض 
الــصيف فــي الخــريــف، ألنَّ أمــراض الــربــيع أكــثر حــدوثــها مــن مــادة تــولّـَـدت فــي 
الشـتاء، وحـر الـصيف فـي أكـثر األمـر يحـلل تـلك املـواد. وأمـا الـصيف فـأمـراضـه 
مـن مـادة يسـتقلهو بـتولـيدهـا، والخـريـف لـيس يحـللها بـل يجـمعها ويحـركـها عـن 
الجــــلد إلــــى عــــمق الــــبدن ويــــمنعها مــــن التحــــلل؛ ولهــــذا قــــيل إنَّ الخــــريــــف كــــافــــل 
لــلصيف بــقايــا أمــراضــه، فــلذلــك قــال أبــقراط: فــأمــا فــي الــصيف فــيعرض بــعض 
هـذه األمـراض. يـعني الـربـيعية. وقـال هـاهـنا: وأمـا فـي الخـريـف فـيعرض أكـثر 
أمــراض الــصيف. ويــعني بــذلــك أنَّ أكــثرهــا تــعرض فــيه كــثيرًا، إذ كــلها تــعرض 
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فـي كـل وقـت كـما تـقدم. [154a] وأمـا الـتي تـعرض مـنها فـيه نـادرًا فـهي الـتي 
تـــكون مـــن الـــصفراء الـــساذجـــة، إذ الخـــريـــف بـــبرده يكســـر الـــصفراء كســـرًا مـــا. 
وهــذه األمــراض مــثل الــقيء الــصفراوي فــإنــه يــقل فــي الخــريــف لــغلظ األخــالط 
فــيه. وكــذلــك الــرمــد لــبرد هــوائــه، فــيكثف جــرم الــعني وال يــقبل مــا يــنصب إلــيها. 
وكـــذلـــك الـــحصف لـــقلة الـــعرق الـــصفراوي فـــيه، لـــقلة الـــصفراء وقـــلة الـــعرق لـــقلة 
الحـــرارة ولـــكثافـــة الجـــلد. وأمـــا بـــاقـــي أمـــراض الـــصيف فـــتعرض فـــي الخـــريـــف 
ـــــدهــــــا الــــــصيف وتــــــغليظه لــــــها ولــــــفساد األخــــــالط  كــــــثيرًا بــــــحبسه املــــــادة الــــــتي ولّـَ

واختالفها فيه.  

 وأمــا األمــراض املــختصة بــالخــريــف فــهي: حــميات ربــع، لــكثرة الــسوداء 
فـــيه تـــرمـــيًدا ملـــا أحـــرقـــه الـــصيف وتـــكثيفًا لـــه، والســـتحالـــة املـــزاج بســـبب طـــبيعة 
الـــــــهواء إلـــــــى مـــــــزاج الـــــــسوداء. واعـــــــلم أنَّ حـــــــدوث الـــــــسوداء: إمـــــــا عـــــــلى ســـــــبيل 
االحـــتراق والـــرمـــاديـــة، وهـــذا يـــكون عـــن أي خـــلط كـــان، حـــتى الـــسوداء نـــفسها. 
وإمـا عـلى سـبيل الـرسـوب ، وهـذا ال يـكون إال مـن الـدم، ألنَّ [154b] الـصفراء 
لـــلطافـــتها وقـــلة أرضـــيتها ودوام حـــركـــتها، والـــسوداء لـــغلظها وأرضـــيتها، والـــبلغم 
لــلزوجــته ال يــرســب عــنها شــيء. وأيــًضا حــميات مــختلطة لــكثرة املــواد املــختلطة 
162فــــيه مــــن صــــفراء بــــاقــــية عــــن الــــصيف، وبــــلغم لــــضعف الــــهضم، وســــوداء ملــــا 

قـلنا. وأيـًضا أطحـلة لـكثرة املـواد الـسوداويـة وانـحصارهـا إلـى الـباطـن وضـعف 
األحـشاء، وألجـل الـربـع أيـًضا فـإنـها فـي غـالـب األحـوال تـكون مـع ورم الـطحال، 
وأكــثر أورام الــطحال ســوداويــة، وكــيف ال وهــو بــيت الــسوداء، بــل لــو عــرض فــيه 
ورم دمــــوي ألســــرع اســــتحالــــته إلــــى الــــسوداء. وأيــــًضا نــــفخة الــــطحال، لــــضعف 
الـهضم وتـولـد الـريـاح مـع كـثرة الـسوداء الـرديـئة، فـيكون الـطحال مـأووفًـا، ويـريـد 
بـــــاألطحـــــلة مـــــا يـــــعمهما. وأيـــــًضا اســـــتسقاء لـــــضعف األحـــــشاء وســـــوء الـــــهضم، 
وإضــــعاف الــــطحال لــــلكبد بســــبب املــــضادة ملــــزاجــــها وملــــضادة طــــبيعة الــــفصل 
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ملــــزاجــــها أيــــًضا. وأيــــًضا ســــل، وقــــد اســــتقصينا بــــيان ذلــــك [155a] فــــي قــــولــــه: 
الخريف ألصحاب السل رديء. 

  وأيـًضا تـقطير الـبول، وسـببه حـدة األخـالط لـترمّـُدهـا ويـبسها مـع امـتناع 
تحـللها بـالـَعَرق وانـدفـاعـها إلـى املـثانـة. وأيـًضا اخـتالف الـدم، لحـدَّتـه والنـسحاج 
األمــعاء ملــا يــعرض مــن الــنوازل الــحادة إلــيها، ولســت أعــني بــالــنوازل مــا يــنزل 
163مـــن الـــرأس فـــقط بـــل كـــل مـــا يتحـــرك مـــن عـــضو إلـــى مـــا تـــحته. وأيـــًضا زلـــق 

األمــعاء، ويــريــد بــذلــك مــا يــعم زلــق األمــعاء واملــعدة، ألنَّ ســبب ذلــك: إمــا قــروح، 
ويــدل عــليها وجــع يــحصل عــند وصــول الــطعام إلــى ذلــك املــكان وبــثور فــي الــفم 
وقـــشور وقـــيح يخـــرجـــان فـــي الـــطبيعة. وإمـــا نـــوازل حـــادة جـــاردة، ويـــعرف ذلـــك 
بــــعالمــــات الــــنوازل. وإمــــا خــــلط لــــزج مــــزلــــق لــــلغذاء، ويــــعرف ذلــــك بخــــروجــــه فــــي 
الــطبيعة وبــعالمــات الــبلغم وبــقلة بــقاء األغــذيــة فــي الــبطن. وكــل ذلــك يــكثر فــي 
الخــريــف، لحــدة الــخالط وكــثرة الــنوازل الخــتالف الــهواء وانــعصار املــواد وســوء 

الهضم. 

 [155b] وأيــــًضا وجــــع الــــورك، لــــكثرة األخــــالط الــــعليظة الــــفاســــدة، وســــوء 
الــــهضم وعــــدم التحــــلل، واخــــتالف الــــهواء، وإضــــرار الــــبرد الــــعارض بــــعد تخــــلل 
الـبدن بـالـصيف لـألعـضاء الـعصبية والـباردة. ومـا دام الـوجـع فـي الـَحْقِو قـيل لـه 
وجــع الــورك، فــإذا نــزل إلــى الفخــذ قــيل لــه عِـــْرق الــنَّسا، وكــالهــما يــكثر عــروضــه 

في الخريف.  

 وأيــــــًضا الــــــذَّبــــــحة، ملــــــا يــــــنزل إلــــــى الحــــــلق مــــــن الــــــرأس الخــــــتالف الــــــهواء 
164وانــــعصار املــــواد بــــالــــبرد الــــعرض بــــعد التخــــلخل، وهــــذه الــــذبــــحة تــــكون فــــي 
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الـغالـب مـراريـة، وفـي الـربـيع بـلغمية أو دمـويـة؛ ألنَّ مـبدأ كـل واحـد مـنهما الخـلط 
الذي يولِّده الفصل املتقدم. 

ـــد   وأيــــًضا الــــربــــو، إلضــــرار الــــهواء املــــختلف بــــأعــــضاء الــــنَّفَس، وكــــثرة تــــولّـُ
البلغم، وكثرة النزالت. 

  وأيــــــًضا ايــــــالوس، وهــــــو مــــــغص شــــــديــــــد يــــــعرض فــــــي األمــــــعاء الــــــدقــــــاق، 
ويـــسمى قـــولـــنج عـــلى ســـبيل املـــجاز، وإنـــما يـــكثر فـــي الخـــريـــف لـــيبس الـــهواء، 
فــيجفف فــضالت الــغذاء قــبل نــزولــها إلــى األمــعاء الــغالظ، وألورام تــحصل فــي 

األمعاء لضعف األحشاء وكثرة ما ينزل إليها. 

 وأيـــــًضا الـــــصرع، لـــــفساد 	[156a]األخـــــالط، وضـــــعف الـــــدمـــــغة الخـــــتالف 
الـــهواء، وتـــكاثـــف الـــدمـــاغ لـــعروض الـــبرد بـــعد الـــصيف املخـــلخل لـــلبدن. وأيـــًضا 

الجنون والوسواس، لكثرة السوداء وترمدها. 

 قــــال أبــــقراط: وأمــــا فــــي الشــــتاء فــــيعرض ذات الــــجنب، وذات 
الــرئــة، والــزكــام، والــبحوحــة، والــسعال، وأوجــاع الــجنبني والــَقطن، 

در، والسكات.  والصداع، والسَّ

 الشـرح: ال شــك أنَّ أوائــل الشــتاء تــشارك الخــريــف فــي أمــراضــه، وأمــا 
إذا اسـتحكم الشـتاء فـيندر عـروض أمـراض الخـريـف فـيه، لـترطـيب هـوائـه وقـوة 
الـهضم فـيه وصـالح األخـالط. لـكن يـعرض فـيه أمـراض مـن قـوة الـبرد وإضـراره 
بـــاألعـــضاء الـــباردة والـــتي يـــصل إلـــيها الـــهواء ســـريـــًعا وكـــثيرًا، والـــنزالت بســـبب 
انـــعصار األعـــضاء وتـــكاثـــفها وامـــتناع التحـــلل؛ فـــمن ذلـــك: ذات الـــجنب والـــرئـــة، 
ألنـهما مـن أعـضاء الـنَّفَس وهـي تـتضرر بـالـبرد شـديـًدا، إذ ال يـمكن سـترهـا عـن 
الــهواء الــبارد. وإذا تــضررت هــذه األعــضاء [156b] اســتعدت لــألورام، وأعــان 

على ذلك امتناع التحلل، فتكثر املواد. 
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 ومـــن ذلـــك الـــزكـــام، والـــبحوحـــة، والـــسعال؛ ألجـــل الـــنزالت، وإلضـــرار الـــبرد 
أعـــــضاء الـــــتنفس. ومـــــن ذلـــــك أوجـــــاع الـــــجنبني والـــــَقطن، والـــــصداع؛ لـــــبرد هـــــذه 
ـــــدر والـسكات، لـتضرر الـدمـاغ بـالـبرد  األعـضاء وتـضررهـا بـالـبرد. ومـن ذلـك السّـَ

وامتناع ما يتحلل، ولتكثُّر البلغم. 

 قـــال أبـــقراط: وأمـــا فـــي األســـنان فـــيعرض هـــذه األمـــراض: أمـــا 
األطـــــفال الـــــصغار حـــــني يـــــولـــــدون فـــــيعرض لـــــهم الـــــقالع، والـــــقيء، 

رَّة، ورطوبة األذنني.  والسعال، والسهر، والتفزُّع، وورم السُّ

 الشــرح: بــــعد ذكــــره مــــا مــــضى بــــقي عــــليه الــــكالم فــــي األمــــراض الــــتي 
تـــقتضيها األســـنان، وقـــد بـــيَّنَّا أنَّ األســـنان أربـــعة فـــي الجـــملة، فـــاعـــلم اآلن أنَّ 
بى، وســـن  ســـني الـــنمو يـــنقسم إلـــى خـــمسة أقـــسام: ســـن الـــطفولـــة، وســـن الـــصِّ
الـــــترعـــــرع، وســـــن املـــــراهـــــقة، وســـــن الـــــفتيان. وذلـــــك ألنَّ الـــــبدن الـــــذي يـــــنمو إمـــــا 
[157a] أن ال تـكون أعـضاؤه مسـتعدة للحـركـة والـنهوض وهـو سـن الـطفولـة، أو 
مســتعدة ولــكن لــم تشــتد بــعد ولــم يــكمل نــبات األســنان بــعد ســقوطــها وهــو ســن 
بى، أو كـمل ذلـك ولـكن لـم يـقرب بـعد مـن الـبلوغ وهـو سـن الـترعـرع، أو بـعد  الـصِّ
ذلــك إلــى أن يــثقل الــوجــه وهــو ســن املــراهــقة، أو بــعد ذلــك إلــى أن يــقف الــنمو 
وهــو ســن الــفتيان. ولــكل واحــد مــن هــذه أمــراض تــخصه، أمــا األطــفال وقــولــه: 
الــصغار حــني يــولــدون. تــعريــفًا لــسنهم بــما ذكــرنــاه. فــيعرض لــهم الــقالع، وهــو 
165بـــثور تـــعرض فـــي ســـطح الـــفم، أردأهـــا األســـود الفحـــمي، وأســـلمها األبـــض 

واألحـــمر؛ وذلـــك ألن غـــشاء أفـــواهـــهم لـــني جـــًدا فـــيفعل فـــيه مـــائـــية الـــلنب بـــجالئـــها 
166وبَـْورقـيَّتها ذلـك، ولـذلـك يـعرض لـهم الـقيء لـكثرة مـا يحـرصـن املـراضـع عـلى 

إرضــــاعــــهم الــــلنب فيفســــد وتــــدفــــعه الــــطبيعة. وأيــــًضا الــــسعال لــــتضرر رؤوســــهم 

		[تعرض  corr.:	165.يعرض
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بــالــبرد الــخارجــي ومــالقــاتــه لــها بــعد حــرارة األحــشاء، ولــكثرة [157b] مــا يــتولــد 
فـيهم مـن الـبلغم. وأيـًضا السهـر، ويـجب أن يـعني بـذلـك كـثرة االنـتباه مـن الـنوم، 
وذلـــك لـــفساد الـــلنب فـــي مـــعدتـــهم لـــكثرتـــه وأللـــم الـــتقميط والـــربـــاط. وأمـــا السهـــر 
بــمعنى الــيقظة املــفرطــة فــال يــعرض لــهم، بــل نــومــهم أكــثر مــن الــطبيعي بســبب 
رطـــوبـــة أمـــزجـــتهم. وأيـــًضا الـــتفزُّع، قـــال جـــالـــينوس: إنَّ ذلـــك يـــكون فـــي الـــنوم، 
ـر إلـى أدمـغتهم أبخـرة فـاسـدة تـخيِّل لـهم  وسـببه فـساد الـغذاء فـي مـعدهـم، فيبخّـِ
خــياالت مــفزعــة. أقــول: إنَّ ذلــك وإن كــان يــوجــب لــهم الــفزع لــكنهم يــفزعــون فــي 
الـيقظة أيـًضا وفـي الـنوم؛ وإن كـان هـضمهم جـيًدا، ويـدل عـلى ذلـك االسـتقراء، 
ـــــرَّة، ألنـها  وكـان سـببه ضـعف الـقوى فـينفعلون عـن أدنـى سـبب. وأيـًضا ورم السّـُ
تـقطع مـنهم فـتضعف وتـرم كـما تـرم بـاقـي األعـضاء الـتي تخـرج. وأيـًضا رطـوبـة 
األذنــني، ألنَّ أبــدانــهم، فــضاًل عــن أدمــغتهم، بــالــغة فــي الــرطــوبــة ويــقل انــدفــاع 
فــضول أدمــغتهم فــي املنخــريــن، ألنَّ أكــثر نــومــهم عــلى ظــهورهــم فــيكون ســيالن 

تلك الفضول إلى األذنني أولى. 

بي مـن أن تـنبت لـه األسـنان   قـال أبـقراط: [158a] فـإذا قـرب الـصَّ
عـرض لـه مـضيض فـي الـلثة، وحـميات، وتـشنج، واخـتالف، السـيما 
إذا نـبتت لـه األنـياب، ولـلعبل مـن الـصبيان، وملـن كـانـت بـطنه مـنهم 

معتقلة. 

 الشـــرح: إنَّ عـــــند قـــــرب نـــــبات األســـــنان يـــــعرض لـــــلصبي مـــــضيض فـــــي 
ق اتـصال الـلثة عـند نـفوذ  167الـلثة، واملـضيض حـكة أداء يـسير، وسـبب ذلـك تـفرُّ

الـــسن؛ وحـــميات لـــذلـــك أيـــًضا ولـــلوجـــع، وتـــشنج لـــتضرر الـــعصب بـــتفريـــق الـــسن 
اتــصال الــلثة مــع كــثرة مــا فــيها مــن الــعصب، مــع شــدة اســتعدادهــم لــه بســبب 
ضـــعف أعـــضائـــهم لـــغلبة الـــرطـــوبـــة عـــليهم. وهـــذا الـــتشنج يـــكون امـــتالئـــيًا لـــغلبة 
الـــبلغم فـــيهم، وقـــد يحـــدث فـــيهم حـــينئذ تـــشنج يـــابـــس بســـبب الحـــمى وتحـــليلها 
وخــصوصًــــــــــا ورطــوبــاتــهم قــابــلة للتحــلل بســرعــة. وأيــًضا يــعرض حــينئذ اخــتالف، 

		[أداء  corr.:	167.ادا
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قــــيل: إن ذلــــك ملــــا يــــمتصونــــه مــــن قــــيح مــــالــــح بســــبب تــــقيح الــــلثة بســــبب طــــلوع 
[158b] الــــسن. وقــــيل: إنَّ ذلــــك لــــضعف هــــضمهم الشــــتغال الــــطبيعة بــــتكويــــن 
الــسن عــن إجــادة الــهضم، وألجــل الــوجــع وهــو يــمنع جــودة الــهضم وخــصوصًــــــــــا 

في األبدان الضعيفة. 

 قــولــه: الســيما إذا نــبتت لــه األنــياب. ألنــها أعــظم، فــيكون ضــررهــا أقــوى. 
قــولــه: ولــلعبل مــن الــصبيان، وملــن كــانــت طــبيعنه مــنهم مــعتقلة. ألن هــؤالء تــكون 

رطوباتهم أزيد، واحتباس فضولهم أكثر. 

 قـــال أبـــقراط: فـــإذا تـــجاوز الـــصبي هـــذه الـــسن عـــرض لـــه ورح 
الحَــــْلق، ودخــول خــرزة الــقفا، والــربــو، والــحصا، والــحيَّات، والــدود، 

والثآليل املتعلقة، والخنازير، وسائر الُخرَّاجات. 

 الشـــرح: قـــــولـــــه: فـــــإذا تـــــجاوز الـــــصبي هـــــذا الـــــسن. أشـــــار بهـــــذا الـــــسن 
بى،  بي ســــن الــــصِّ املــــتقدم، وهــــو ســــن الــــصبي، كــــأنــــه قــــال: فــــإذا تــــجاوز الــــصَّ
فــيكون ذلــك هــو ســن الــترعــرع، وهــو بــعد الشــدة ونــبات األســنان قــبل املــراهــقة. 
 [159a] قـــــال: عـــــرض لـــــهم ورم الحـــــلق. وذلـــــك لـــــرطـــــوبـــــة أمـــــزجـــــتهم وخـــــصوصًـــــــــــــا
أدمــــغتهم، وســــيالن الــــرطــــوبــــات بســــبب قــــوة الحــــرارة فــــي هــــذا الــــسن. وأيــــًضا 
دخـــول خـــرزة الـــقفا؛ بســـبب رطـــوبـــة املـــكان واســـتعداد الخـــرزات لـــلزلـــق بســـببها، 

ولجذب الرباطات لها، وألجل تمددها إلى قدَّام بسبب ورم الحلق. 

  وهـاهـنا سـؤال أورده جـالـينوس، وهـو: إنـه لـِـما جـعل ورم الحـلق ودخـول 
خــرزة الــقفا مــن أمــراض هــذا الــسن، مــع أنَّ رطــوبــة الــدمــاغ واســتعداد الخــرز 
لـــــلزلـــــق وضـــــعف الحـــــلق فـــــي الـــــسن الـــــذي قـــــبله أكـــــثر؟ وأجـــــاب عـــــنه بـــــجوابـــــني: 
أحــدهــما: إنَّ أولــئك لــضعفهم، يــعرض لــهم املــوت قــبل عــظم الــورم فــي حــلوقــهم. 
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وثــــانــــيهما: إنَّ الــــربــــاطــــات فــــي ذلــــك الــــسن تــــكون لــــينة جــــًدا، فــــال يــــحصل مــــن 
168تمددها الورم فلن يجذب الخرز. 

 وأقـــــول:الـــــجواب األول خـــــاص بـــــالـــــورم، والـــــثانـــــي خـــــاص بـــــميل الخـــــرزة. 
وأقـول: يـمكن أن نـجيب جـوابًـا يـشملهما مـًعا، وهـو أن الحـرارة تـكون فـي سـن 
الــصبى ضــعيفة، فــال يــسيل مــن الــرطــوبــات وإن كــانــت كــثيرة مــا 	[159b]يــورم 

وال ما يزلق الِفَقر. 

 وأيــًضا الــربــو وهــو ضــيق فــي الــنَّفَس وتــواتــر يشــبه نَــفَس املــتعب، وســببه 
كــثرة ســيالن الــرطــوبــات مــن أدمــغتهم إلــى رئــاتــهم فــتضيق مــجاريــها، فــيقل مــا 
يــصل إلــى الــقلب مــن الــتنفس، فــيحوج إلــى تــكراره لــتقوم الـــِمرار مــقام الـــَمرَّة 

الواحدة العظيمة. والسؤال املذكور وارد، وجوابه قد عرفته. 

  وأيـــًضا الـــحصا؛ لـــكثرة الـــبلغم الـــغليظ الـــلزج فـــيهم، مـــع قـــوة حـــرارتـــهم. 
والـحصا عـلى قـسمني: حـصاة املـثانـة، ولـونـها بـني الـرمـاديـة والـصفرة. وحـصاة 
الـكلية، ولـونـها أحـمر. واملـثانـية تـكثر بـالـصبيان والشـبان ألنَّ قـواهـم تـقوى عـلى 
دفـــع مـــوادهـــم إلـــى أســـافـــل األعـــضاء، والـــكلويـــة بـــاملـــشايـــخ ألنَّ أخـــالطـــهم أغـــلظ 
فـيقل نـفوذهـا وقـواهـم أضـعف. وأكـثر مـن بـه حـصاة الـكلى سـمني، وأكـثر مـن بـه 
حـصاة املـثانـة نـحيف. والسـبب املـادي لـتكون الـحصا هـو الـبلغم الـغليظ الـلزج، 
وقـد يـتكون عـن مِـــدَّة أو دم، وهـما نـادران. [160a] أمـا السـبب الـفاعـل فحـرارة 

قوية محجرة. 

 وأيـــــًضا الـــــحيات والـــــدود والـــــبلغم يـــــكثر فـــــيهم، فـــــيعرض لـــــه إذا عـــــفن أن 
يـحصل لـه مـزاج يسـتحق بـه حـياة دوديـة، فـيفيضها عـليه الـجود اإللـهي، ونسـبة 
الـــدود املـــتولـــد فـــي بـــدن اإلنـــسان إلـــيه كنســـبة الحشـــرات الـــتي فـــي هـــذا الـــعالـــم 

		[فلن يجذب  corr.:	.ان يحدت	168
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إلـيه، وال يخـلو مـن نـفع ألنـها  مـتولـدة مـن مـادة رديـئة عـفنة، ويـجب ان يـكون لـها 
ال مـحالـة غـذاء شـبيه بـها، فـكما أن بـتلك الحشـرات يخـلص هـواء الـعالـم مـن تـلك 
املــادة الــفاســدة بــاغــتذائــها بــها إذ لــوال ذلــك لفســد الــهواء ملــجاورتــها وبــاء عــام. 
كـذلـك الـدود املـتولـد فـي بـدن اإلنـسان يـغتذي بـما بـقى عـنده مـن املـادة الـعفنة ، 
فــينقي الــبدن مــنها، الــلهم إال إن كــثر ذلــك فــيكون كــما لــو كــثرت الحشــرات فــي 

العالم. 

 وأصـناف الـدود أربـعة: أحـدهـا: املـتولـدة فـي أعـالـي األمـعاء، وهـي طـوال 
كــــــبار قــــــد تــــــبلغ قــــــْدر الــــــذراع، وتــــــسمى الــــــحيات؛ وســــــبب [160b] عــــــظمها أن 
مـادتـها الـتي هـي الـبلغم لـم تـتفرق بـعد بجـذب الـكبد وال بـعفونـة الـثفل. وثـانـيها: 
املـــتولـــدة فـــي املســـتقيم، وهـــي صـــغار كـــدود الخـــل لـــضدد ذلـــك، وإلخـــراج الـــثفل 
مــادتــها. وثــالــثها: املــتولــدة فــي قــولــن واألعــور، وهــي عِـــراض تــسمى حــب الــفرع. 

169ورابعها: املستديرة، ومادتها بني املادتني. 

 وأيــــًضا الــــثآلــــيل املــــتعلقة، وهــــي ثــــآلــــيل طــــوال تــــكون فــــي األكــــثر أســــفلها 
170دقيًقا وذلك لكثرة البلغم فيهم، فيتلف ويصير كالسواد. 

 وأيــــًضا الــــخنازيــــر؛ ويــــريــــد بــــذلــــك الــــبلغمية، والــــفرق بــــني الــــخنازيــــر وبــــني 
غــــيرهــــا مــــن األورام أنَّ الــــخنازيــــر متشــــبثة بــــظاهــــرهــــا فــــقط بــــاألعــــضاء، وأكــــثر 
حـــــدوثـــــها فـــــي الـــــنغانـــــغ وعـــــند الـــــلحيني لـــــكثرة ســـــيالن الـــــرطـــــوبـــــات الـــــغليظة مـــــن 
أدمـغتهم. وأيـًضا يـعرض لـهم سـائـر الخـرَّاجـات، لـقوة قـواهـم، وكـثرة رطـوبـاتـهم، 

فتدفعها الطبيعة إلى ناحية الجلد. 

		[ومادتها  corr.:	169.ومادتهما

		[فيتلف  corr.:	170 .فيلتف
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 قـال أبـقراط: فـإذا تـجاوز الـصبي هـذا الـسن وقـرب مـن أن يـنبت 
لــه الــشعر فــي الــعانــة، [161a] فــيعرض لــه كــثير مــن هــذه األمــراض، 

وحميات أزيد طواًل، ورعاف. 

 الشـــرح: قـــــال فـــــإذا تـــــجاوز الـــــصبي هـــــذا الـــــسن. وهـــــو ســـــن الـــــترعـــــرع، 
ويـــجاوزه يـــكون إلـــى ســـن الـــرَّهـــاق. فـــإن قـــيل: فـــكيف جـــعله صـــبيًا بـــقولـــه: فـــإذا 
تـجاوز الـصبي. قـلنا: يـجوز ذلـك مـن وجهـني: أحـدهـما: كـأنـه قـال: فـإذا تـجاوز 
الـــذي كـــان صـــبيًا قـــديـــًما ســـن الـــترعـــرع إلـــى ســـن الـــرهـــاق. وثـــانـــيها: إنَّ لـــفظة 
الـصبي يـقال عـلى مـا قـلناه، ويـقال عـلى كـل مَـن هـو فـي سـن الـنمو. فـعلى هـذا 

يطلق على ذلك أنه صبي وأنه مترعرع. 

 قــــولــــه: فــــيعرض لــــه كــــثير مــــن هــــذه األمــــراض. ولــــم يُــــعنيِّ األمــــراض الــــتي 
تـعرض لـهم؛ ونـقول: أمّــا الـقالع والـقيء والـسعال والسهـر والـتفزع وورم السـرة 
ورطـــوبـــة األذنـــني فـــقلما يـــعرض لـــهم، وذلـــك لـــقوة أعـــضائـــهم واعـــتدال رطـــوبـــاتـــهم 
وانـــــعقادهـــــا واشـــــتداد الحـــــرارة، إال كـــــما قـــــلنا: إنَّ األمـــــراض كـــــلها تحـــــدث فـــــي 
[161b] أوقـــات الـــسنة كـــلها، وكـــذلـــك فـــي األســـنان كـــلها، إال أنَّ بـــعضها أولـــى 
بــــسن مــــن بــــعض. وكــــذلــــك مــــضيض الــــلثة والحــــميات والــــتشنج واالخــــتالف ملــــا 
قـــلناه، إال أنَّ الحـــميات واالخـــتالف يـــكون عـــروضـــهما لـــهم أكـــثر؛ ألنَّ الـــصفراء 
تـكثر فـيهم. وكـذلـك أيـًضا يـقل فـيهم دخـول خـرزة الـقفا والـربـو والـحصا والـحيات 
والـــــدود والـــــثآلـــــيل املـــــتعلقة والـــــخنازيـــــر، ألن الـــــبلغم فـــــيهم يـــــقل والحـــــرارة تشـــــتد 
والـهضم يـقوى؛ لـكن الـخنازيـر قـد تـكثر قـلياًل، ألجـل قـوة أدمـغتهم ودفـعها املـواد 
عـــن الـــرأس إلـــى مـــصبِّه. وأمـــا الخـــراجـــات وأورام الحـــلق فـــقد تـــكثر بـــهم لـــكنها 
تـــكون أمـــيل إلـــى الـــدمـــويـــة، وأولـــئك أمـــيل إلـــى الـــبلغمية، وذلـــك ألن قـــوتـــهم تـــقوى 

فتدفع املواد إلى الجلد وإلى الحلق.  

 وأيـًضا يـعرض لـهم حـميات أزيـد طـواًل ورعـاف. أمـا الحـميات فـقد ذكـرنـا 
وجـــه عـــروضـــها لـــهم. وأمـــا أنـــها تـــكون أزيـــد طـــواًل؛ فـــألن الـــذيـــن هـــم أصـــغر مـــن 
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هـــؤالء يـــكونـــون أســـرع تـــغيرًا فـــتفارق حـــمياتـــهم أســـرع [162a] وأمـــا الـــرعـــاف، 
فألن دمهم أكثر وأسخن. 

 قـال أبـقراط: وأكـثر مـا يـعرض لـلصبيان مـن األمـراض يـأتـي فـي 
بــعضه البحــران فــي أربــعني يــومًــا، وفــي بــعضه فــي ســبعة أشهــر، 
ْعر  وفـي بـعضه فـي سـبع سـنني، وفـي بـعضه إذا جـاوزوا نـبات الـشَّ
فــــي الــــعانــــة. وأمــــا مــــا يــــبقى مــــن األمــــراض، فــــال ينحــــل فــــي وقــــت 
اإلنـــبات، أو فـــي اإلنـــاث فـــي وقـــت مـــا يجـــري مـــنهن الـــطمث؛ فـــمن 

شأنها أن تطول. 

 الشـرح: قــولــه: واكــثر مــا يــعرض لــلصبيان مــن األمــراض. قــال قــوم: إنَّ 
أبـقراط إذا أطـلق لـفظة األمـراض، أراد األمـراض املـزمـنة، ونـاقـضهم جـالـينوس 
فــي ذلــك بــقولــه: قــد يُــحتاج فــي األمــراض الــحادة فــي الــندرة إلــى أن يُســتعمل 
الــدواء املسهــل فــي أولــها. وقــولــه: الــتدبــير الــبالــغ فــي الــلطافــة عســر مــذمــوم فــي 
جـــميع األمـــراض املـــزمـــنة وفـــي األمـــراض الـــحادة إذا لـــم تـــحتمله قـــوة املـــريـــض. 
وهــــذه األقــــاويــــل [162b] ال تــــصلح ملــــناقــــضتهم، ألنَّ ذلــــك ال يــــمنع كــــونــــه يــــريــــد 

األمراض املزمنة إذا أطلق لفظة األمراض.  

 ونـقول: سـواء صـح اإلصـالح الـذي قـالـوه عـنه أو لـم يـصح، فـهاهـنا لـم يـرد 
بــــــقولــــــه األمــــــراض إال األمــــــراض املــــــزمــــــنة. ونــــــقول: إنَّ أول بــــــحاريــــــن األمــــــراض 
املـزمـنة الـيوم األربـعني، ثـم السـتني، ثـم الـثمانـني، ثـم املـائـة والعشـريـن، وسـنبني 
هــذا كــما يــنبغي فــي املــقالــة الــرابــعة. إال أنَّ مــا كــان مــن األمــراض مــزمــنًا جــًدا 
فـإنـهم يـبدلـون فـي الـحساب عـوض الـيوم فـي األمـراض الـحادة شهـرًا، وقـد كـان 
الـيوم الـسابـع فـي األمـراض الـحادة هـو أول الـبحاريـن، وأمـا الـرابـع فـليس هـو 
بـالـحقيقة بحـرانًـا بـل هـو إنـذار، فـيكون إذًا مـن بـحاريـن األمـراض املـزمـنة سـبعة 
أشهـــر، بـــل ربـــما جـــعلوا الـــسنة بـــمنزلـــة الـــيوم فـــتكون الـــسنة الـــسابـــعة بحـــرانًـــا. 
وكــذلــك يــكون بحــران فــي أربــعة عشــر ســنة نــظير األربــعة عشــر يــومًــا وذلــك عــند 
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نــــبات الــــشعر فــــي الــــعانــــة وعــــند جــــريــــان طــــمث الــــنساء، وأمــــا مــــا يــــتعدى ذلــــك 
الـزمـان فـال يـقع بحـرانـه فـيه [163a] بـالـضرورة أنـه يـطول جـًدا ألن هـذا الـوقـت 
يـــتغير فـــيه الـــسن ويـــنتقل ويـــنتقل املـــزاج إلـــى الحـــرارة الـــقويـــة، فـــتتغير الـــسحنة 
171والـصوت، فـإذا لـم تـقو الحـرارة الـغريـزيـة فـي ذلـك الـوقـت عـلى إزالـة املـرض 

بالضرورة يبقى زمانًا طوياًل. 

 قـــال أبـــقراط: وأمـــا الشـــباب فـــيعرض لـــهم نـــفث الـــدم، والســـل، 
والحــــميات الــــحادة، والــــصرع، وســــائــــر األمــــراض؛ إال أنَّ أكــــثر مــــا 

يعرض لهم ما ذكرنا. 

 الشـرح: لــقائــل أن يــقول: قــد بــينا أنَّ ســن الحــداثــة يــنقسم إلــى خــمسة 
أســـــــنان، فـــــــلَِما اقـــــــتصر أبـــــــقراط عـــــــلى ذكـــــــر أمـــــــراض أربـــــــعة مـــــــنها. قـــــــلنا: ألنَّ 
الـــخامـــس وهـــو ســـن الـــفتيان هـــو أصـــح األســـنان وأقـــربـــها إلـــى االعـــتدال، وذلـــك 
يـــــنفي االســـــتعداد لـــــألمـــــراض فـــــال يـــــعرض لـــــهم مـــــن األمـــــراض إال كـــــما تـــــعرض 
األمـراض كـلها فـي كـل واحـد مـن األسـنان واألوقـات، وأمـا االخـتصاص بـمرض 
معني فال، إال أن يكون مثل الرعاف، والرعاف ليس من األمراض املعتد بها. 

  والـــــــــغرض مـــــــــن [163b] هـــــــــذا الـــــــــفصل شـــــــــيئان: أحـــــــــدهـــــــــما: أن نـــــــــبني 
األمــــــــراض الــــــــتي تــــــــعرض للشــــــــبان كــــــــثيرًا، وذلــــــــك مــــــــثل: نــــــــفث الــــــــدم، والســــــــل، 
والحـــميات. وثـــانـــيهما: بـــيان أنَّ األمـــراض كـــلها تحـــدث فـــي األســـنان كـــلها، إال 
أنــها فــي بــعضها أولــى، كــما قــال فــي أوقــات الــسنة، إال أنــه لــو ذكــر ذلــك بــقول 
كــلي كــما قــال فــي أوقــات الــسنة احــتمل أن يــشك فــي ســن الشــباب، وقــد يُــظن 
أنـه مسـتثنى مـن ذلـك ألن الـقوة فـيه أقـوى مـا تـكون والحـرارة الـغريـزيـة أقـوى مـا 
تـكون. أمـا إذا بـنيَّ بـسن الشـباب فـقال إنـه يـحصل فـيه جـميع األمـراض حـتى 
الـــباردة جـــًدا، عَــــلِم ضـــرورة أنَّ غـــيره مـــن األســـنان بـــطريـــق األولـــى ولـــم يـــتهيأ لـــه 

		[تقو  corr.:	171 .تقوى
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فـي ذلـك أوقـات الـسنة، ألنـه لـيس شـيء مـن الـفصول يـنافـي حـصول األمـراض، 
فــإنَّ أصــح الــفصول هــو الــربــيع، وقــد عــلمتم مــا يــقع فــيه مــن األمــراض؛ فــلذلــك 

ذكر ذلك هناك كليًا. 

  ونــــــقول: أمــــــا كــــــثرة عــــــروض نــــــفث الــــــدم للشــــــبان [164a] فــــــلكثرة دمــــــهم 
وحـــــــرارتـــــــه، وقـــــــلة تـــــــوقـــــــيهم الـــــــنوم عـــــــلى األرض، وكـــــــشف الـــــــرأس للحـــــــر والـــــــبرد، 
والـــــصياح الشـــــديـــــد، والـــــَعْدِو، وغـــــير ذلـــــك. وأمـــــا الســـــل فـــــتبًعا لـــــنفث الـــــدم، وألنَّ 
نـزالتـهم تـكون حـادة مـقرحـة لـلرئـة، هـذا إن عـنى بـالسـل قـرحـة الـرئـة، وإن عـنى 
الـدَّقِّ فـظاهـر ألن مـزاجـهم قـوي الحـرارة ورطـوبـتهم ليسـت زائـدة فـإذا وقـعوا فـي 
الحـميات كـانـت أعـضاؤهـم مسـتعدة لـتعلق الحـرارة بـها. وأمـا الحـميات فـظاهـر 
ا كــــان أكــــثر  أنــــه يــــريــــد الحــــميات الــــحادة، ألن املــــرار يــــغلب عــــليهم. إال أنــــه لـــــمَّ
الـــواقـــع مـــن الحـــميات هـــي الـــحادة، فـــلذلـــك إذا أطـــلق لـــفظ الحـــميات تـــبادر إلـــى 

الذهن الحادة، فلذلك لم يحتج إلى التخصيص بذلك. 

  وأمــا الــصرع فــهو مــن جــملة األمــراض الــتي تــعرض نــادرًا، كــأنــه قــال: 
بــل والــصرع وســائــر األمــراض تــعرض للشــبان، إال أن مــا ذكــرنــاه أكــثر. وإنــما 
كـان الـصرع يـقل فـي الشـبان ألنَّ حـرارتـهم الـغريـزيـة قـويـة جـًدا، والـصرع غـالـب 
وقــــوعــــه عــــن الــــبلغم، ولــــذلــــك ال يــــعرض للشــــباب إال لســــبب قــــوي [164b] جــــًدا، 
ولهـــذا إذا عـــرض لـــه مـــات وهـــو بـــه. وأكـــثر مـــا يـــعرض الـــصرع لـــلصبيان، ولهـــذا 

يسمى مرض الصبيان.  

 قــال أبــقراط: فــأمــا مــن جــاوز هــذا الــسن فــيعرض لــهم الــربــو، 
وذات الــــجنب، وذات الــــرئــــة، والحــــمى الــــتي يــــكون مــــعها السهــــر، 
والحــــمى الــــتي يــــكون مــــعها اخــــتالط الــــعقل، والحــــمى املحــــرقــــة، 
والـــــهيضة، واالخـــــتالف الـــــطويـــــل، وزلق األمـــــعا، وســـــحج األمـــــعاء، 

وانفتاح أفواه العروق من أسفل. 
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 الشــرح: إنـــما قـــال: وأمـــا مَـــن جـــاوز هـــذا. وهـــو يـــشير إلـــى الشـــباب ولـــم 
يــــقل: وأمــــا الــــكهول؛ ألن كــــثيرًا مــــن هــــذه األمــــراض الــــتي عــــدهــــا تــــعرض كــــثيرًا 
لــلشيوخ أيــًضا، والــذيــن جــاوزوا ســن الشــباب أعــم مــن الــكهول واملــشايــخ. أمــا 
الــربــو، فــلكثرة الــبلغم وكــثرة الــنزالت. وكــذلــك ذات الــجنب والــرئــة، لــكثرة مــا يــنزل 
إلــيها، وأكــثر ذلــك يــكون مــن بــلغم مــالــح؛ ألنــهم يــنتقلون عــن ســن الشــباب وكــثرة 
  [165a].الصفراء إلى ما هو أبرد منه فيتولد فيهم البلغم ويخالط الصفراء

  وأمـــا الحـــمى الـــتي يـــكون مـــعها السهـــر، فـــلغلبة الـــيبس عـــلى أمـــزجـــتهم. 
وأمــــا الحــــمى الــــتي يــــكون مــــعها اخــــتالط الــــعقل، فــــللصفراء الــــباقــــية عــــن ســــن 
الشـــــباب مـــــع ضـــــعف أدمـــــغتهم بســـــبب اســـــتحالـــــة أمـــــزجـــــتهم إلـــــى الـــــبرد. وأمـــــا 
الحـــمى املحـــرقـــة، فـــإذا كـــانـــت املـــادة الـــعفنة بـــالـــقرب مـــن الـــقلب أو الـــكبد، وهـــذه 
املــادة تــكون صــفراويــة فــيكون عــروضــها للشــبان أكــثر، وقــد تــكون بــلغًما مــالــًحا 
فــيكون عــروضــها لــلكهول أكــثر. ومــن كــان مــن الــكهول يــابــس الــبطن فــي أكــثر 
أوقـاتـه فهـذه األمـراض تـكثر فـيه الحـتباس األخـالط الـحادة فـي بـدنـه. فـإن قـيل: 
لـــما قــال فــي أمــراض الشــبان والحــميات وأطــلق الــلفظ، وهــاهــنا قــال: الحــمى 
املحـرقـة والـتي مـعها السهـر واخـتالط الـعقل، مـع أنَّ عـروض السـرسـام والحـمى 
املحـــرقـــة والـــتي مـــعها سهـــر للشـــبان أكـــثر مـــن الـــكهول. قـــلنا: إنـــما أطـــلق الـــلفظ 
فـــــي الشـــــبان؛ ألنـــــه يـــــعلم أنَّ حـــــمياتـــــهم تـــــكون أحـــــّد مـــــن حـــــميات غـــــيرهـــــم لـــــغلبة 
الـــصفراء عـــليهم، ولـــو أطـــلق هـــاهـــنا لـــم يـــعلم [165b] ذلـــك لـــلعلم بـــأنَّ مـــزاجـــهم 

بارد. 

 واعـلم أنـه أسـقط هـاهـنا حـمى الـربـع، وهـي تـعرض لـلكهول كـثيرًا. وكـذلـك 
أسـقط الـوسـواس الـسوداوي واملـالـيخولـيا، وبـالجـملة األمـراض الـسوداويـة؛ وذلـك 
أخــــــص بــــــهم ألن مــــــزاجــــــهم إلــــــى الــــــسواد أمــــــيل مــــــنه إلــــــى الــــــصفراء. وقــــــد قــــــال 
جــالــينوس: إنــه رأى نــسخة وفــيها: والــوســواس الــسوداوي. قــال: فــال أدري هــل 
أجـد كـتب ذلـك تـعصبًا ألبـقراط وأتـفق أنَّ الـنساخ تـركـوه. والـظاهـر أنـه إنـما تـرك 
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ذلـــك لـــلعلم بـــه، ولهـــذا احـــتاج إلـــى تـــفصيل األمـــراض الـــصفراويـــة الـــتي تـــعرض 
لهم ألنها ال تظن تعرض لهم، وال كذلك األمراض السوداوية. 

 وأمــا الــهيضة فــالغــترارهــم بــهضمهم الــذي كــان لــهم فــي الشــبيبة، واآلن 
فـــــقد ضـــــعفوا عـــــنه. وأمـــــا االخـــــتالف الـــــطويـــــل، فـــــلذلـــــك أيـــــًضا ولـــــكثرة األخـــــالط 
املــــختلفة فــــيهم، فــــهم أشــــبه بــــالخــــريــــف فــــي وروده عــــقيب الــــصيف. كــــذلــــك هــــم 
واردون عـقيب سـن الشـباب الشـبيه [166a] بـالـصيف. وأمـا زلـق األمـعاء، وقـد 
عـــلمت أنـــه يـــكون إمـــا عـــن بـــثور أو نـــزلـــة حـــادة ، وذلـــك لـــكثرة أخـــالطـــهم الـــحادة 
والـبورقـية ولـكثرة الـنوازل فـيهم، أو عـن بـلغم لـزج مـزلـق وذلـك فـيهم كـثير بسـبب 
ضــعف هــضمهم. وأمــا ســحج األمــعاء فــلبورقــية نــوازلــهم، وأكــثر مــا يــعرض بــهم 
ذلــــك مــــن نــــوازل الغــــترارهــــم بــــكشف رؤوســــهم تــــلقاء الــــهواء فــــي زمــــن الشــــبيبة 
فيســـتعملونـــه عـــند انـــتقال مـــزاجـــهم إلـــى الـــبرد. وأمـــا انـــفتاح أفـــواه الـــعروق مـــن 

أسفل فلسوداوية أخالطهم وحدتها وميلها بالطبع إلى أسفل. 

 قـال أبـقراط: وأمـا املـشايـخ فـيعرض لـهم رداءة الـتنفس، والـنُّزل 
الـــــتي يـــــعرض مـــــعها الـــــسعال، وتـــــقطير الـــــبول وعســـــره، وأوجـــــاع 
املـــفاصـــل، وأوجـــاع الـــكلى، والـــدوار، والـــسكات، والـــقروح الـــرديـــئة، 
وحــكة الــبدن، والسهــر، ولــني الــبطن، ورطــوبــة الــعينني واملنخــريــن، 

وظلمة البصر، والزرقة، وثقل السمع. 

 الشــرح: [166b] أمـــا رداءة الـــتنفس فـــلغلبة الـــبرد والـــيبس عـــلى جـــوهـــر 
أعــضائــهم، والــهواء الــبارد يــنفذ إلــى أعــضاء الــتنفس أكــثر مــن غــيرهــا فــتتضرر 
بــه؛ وألنَّ الــبلغم يــكثر فــيهم وأدمــغتهم ضــعيفة فــتكون الــنوازل فــيه كــثيرة. وأمــا 
الـنزل الـتي يـعرض مـعها الـسعال فـلنزول الـبلغم إلـى قـصبة الـرئـة. وأمـا تـقطير 
الـبول، فـلضعف قـوة املـثانـة لـتضررهـا بـالـبرد الـخارجـي والـبرد والـيبس املـزاجـي، 

وكذلك عسر البول.  
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 وأمـــا أوجـــاع املـــفاصـــل، فـــلكثرة مـــا يـــسيل إلـــيها مـــن الـــفضول الـــتي فـــي 
أبــدانــهم ولــتضررهــا بــالــبرد الــخارجــي، ألنــها أبــرد مــا فــي الــبدن. وأمــا أوجــاع 
الــكلى، فــلكثرة فــضولــهم الــغليظة وضــعف قــواهــم يــتولــد فــيهم ســدد الــكلى، فــإن 

كانت مع ذلك لزجة، تولدت فيها الحصاة.  

 وأمـا الـدوار، فـلألبخـرة الـغليظة املـتصعدة مـن مـعدهـم، ولـلريـاح الـبخاريـة 
املحتبسة في أدمغتهم لضعفها وتولد الفضول فيها.  

 وأمـــــا الـــــسكات، فـــــظاهـــــر لـــــكثرة فـــــضول أدمـــــغتهم [167a] وغـــــلبة الـــــبلغم 
عــــليها. وأمــــا الــــقروح، فــــلفساد أخــــالطــــهم، وقــــلة الــــدم فــــيهم، وغــــلبة الــــرطــــوبــــات 

الفضلية، وقصور القوة  الغاذية.  

 وأمــا حــكة أبــدانــهم، فــلكثرة الــبلغم املــالــح فــيهم، وتــكاثــف جــلودهــم بســبب 
الـبرد والـيبس فـال تنحـل الـرطـوبـات الـبورقـية املـندفـعة إلـى جـلودهـم. وأمـا السهـر، 

فلكثرة همومهم وأفكارهم، وغلبة اليبوسة غلى أدمغتهم. 

  وأمــــا الــــرطــــوبــــات الــــفضلية الــــتي فــــيهم، فــــإنــــها مــــالــــحة بــــورقــــية، إال أنَّ 
الـــنعاس يـــغلب عـــليهم إذا جـــلسوا، فـــإذا طـــرحـــوا أنـــفسهم لـــم يـــنامـــوا؛ وذلـــك ألنَّ 
أخـــــالطـــــهم تـــــكون فـــــي حـــــال الجـــــلوس ســـــاكـــــنة غـــــير مـــــؤذيـــــة وال لـــــذاعـــــة لـــــلدمـــــاغ 
بــيبوســتها فــيغشاهــم الــنعاس ملــا تــقدم لــهم مــن السهــر، فــإذا طــرحــوا أنــفسهم 
عــــادت أخــــالطــــهم وحــــرارتــــهم فــــسورت بســــبب الحــــرارة وبخــــرت، فــــادت الــــدمــــاغ 

ومنعت النوم. 

  وأمــــا لِــــني الــــبطن، فــــليس يــــعني بــــه مــــا يــــعرض لــــهم فــــي الــــصحة، فــــإنَّ 
املــشايــخ فــي ذلــك مــختلفون، فــَمن كــان فــي شــبابــه لَـــنيِّ الــبطن يــبس بــطنه إذا 
شــــاخ وبــــالــــعكس، بــــل يــــعني بــــذلــــك الــــلني [167b] الــــذي يــــكون مــــرضًــــــــــــا؛ وذلــــك 

لضعف هضومهم وزلق معدهم وأمعائهم لغلبة الرطوبات عليها. 
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  وأمــــا رطــــوبــــة الــــعينني، فــــلكثرة رطــــوبــــة أدمــــغتهم وضــــعف أعــــينهم فــــتقبل 
الـرطـوبـات وال تـقوى عـلى هـضمها. وأمـا رطـوبـة املنخـريـن، فـلكثرة مـا يـسيل مـن 
أدمــغتهم مــما لــم يــنهضم مــن رطــوبــاتــهم. وأمــا ظــلمة الــبصر، فــلكدر حــواســهم 
بســبب غــلبة الــرطــوبــات الــفضلية، ولــكثرة الــبخارات املــتصعدة مــن مــعدهــم. وأم 
الـزرقـة فـقد تـكون مـن كـثرة الـنوازل إلـى أعـينهم، وقـد تـكون لـغلبة الـيبوسـة فـيقلّ 
سـواد الحـدقـة كـما يـعرض لـلزرع إذا عـطش أن يَـبْيَضَّ عـن خـضرتـه. وأمـا ثـقل 

السمع، فلضعف القوى الحساسة. 

  وإذا قـــلنا: إنَّ ســـن كـــذا أو وقـــت كـــذا أو ريـــح كـــذا أو غـــير ذلـــك، يـــوجـــب 
كـــذا وكـــذا فـــلسنا نـــعني أنَّ ذلـــك كـــيف اتـــفق، بـــل مـــعناه أن طـــبيعة ذلـــك تـــوجـــب 
ذلــــك األمــــر وإن كــــان قــــد يتخــــلف عــــنه ألمــــر خــــارجــــي، بــــل قــــد يــــتفق مــــقتضى 
الـــفصل [168a] والـــبلد والـــريـــح والـــسن عـــلى إحـــداث مـــرض مـــثاًل، فـــيُبطل ذلـــك 

كله جودة التدبير. 

  واعـلم أنَّ سـن الـنمو يـنتهي إلـى قـريـب مـن ثـالثـني سـنة، وسـن الشـباب 
يــــنتهي عــــند خــــمس وثــــالثــــني ســــنة أو أربــــعني ســــنة، وســــن الــــكهول يــــنتهي عــــند 
ســــتني ســــنة، وذلــــك كــــله فــــي الــــبالد املــــعتدلــــة أو الــــقريــــبة مــــنها، وســــن الــــشيوخ 

يبتديء من الستني إلى آخر العمر. 

تمت املقالة الثالثة بعون اهلل تعالى. 

املقالة الرابعة 
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 قـــــد كـــــنا بـــــيَّنَّا أنَّ أبـــــقراط أتـــــى فـــــي الـــــثالث مـــــقاالت الـــــتي تـــــقدمـــــت عـــــلى 
الـــكالم فـــي األســـباب الســـتة، إال أنَّ مـــا ذكـــره مـــن قـــوانـــني االســـتفراغ لـــم يـــكن 
اسـتوفـى الـكالم فـيه، وهـو يسـتقصي فـي هـذه املـقالـة ذكـر قـوانـينه وأنـواعـه ومـا 

يتعلق به. 

 قــــال أبــــقراط: يــــنبغي أن تُــــسقى الــــحامــــل الــــدواء إذا كــــانــــت 
األخــالط فــي بــدنــها هــائــجة مــنذ يــأتــي عــلى الــجنني أربــعة أشهــر، 
وإلــى أن يــأتــي عــليه ســبعة أشهــر، ويــكون الــتقدم عــلى هــذا أقــل. 
وأمّــا مـا كـان أصـغر مـن ذلـك أو أكـبر مـنه فـينبغي أن يُـتوقّـَـى عـليه. 

 [168b]

 الشــــرح: الــــــغرض بــــــتقديــــــم هــــــذا الــــــفصل تــــــأكــــــيد الــــــداللــــــة عــــــلى وجــــــوب 
االســـتفراغ، وبـــيان ذلـــك: إنَّ الـــحامـــل مـــع أنـــها تســـتعمل الـــغذاء لـــبدنـــني، بـــدنـــها 
وجـنينها، وإذا زادت أخـالطـها وجـب أن تسـتفرغ، فـغيرهـا بـطريـق األولـى حـتى 
ال يـــــكون ألحـــــد أن يـــــمنع  وجـــــوب االســـــتفراغ مـــــحتًجا بـــــأنَّ ذلـــــك تـــــنقيص ملـــــادة 
الـغذاء الـضروري، وذلـك يـوجـب نـقصان الـغذاء وذلـك إضـرار. فـإنّـَا حـينئذ نـمنع 
كـونـه مـنقًصا لـلغذاء، بـل مـعينًا عـلى الـتغذيـة بـإزالـة الـفضلة املـانـعة لـلطبيعة عـن 
الــــتصرف كــــما يــــنبغي، مــــع إزالــــة مــــا يــــتوقــــع مــــن ذلــــك الــــضرر. وقــــد شــــرط فــــي 

وجوب استفراغ الحوامل شرطني:  

أحـــدهـــما: أن تـــكون األخـــالط فـــي بـــدنـــها هـــائـــجة، إذ لـــو كـــانـــت ســـاكـــنة لـــرجـــونـــا 
املدافعة بذلك إلى أن تلد.  

وثـانـيهما: أن يـكون ذلـك بـعد الشهـر الـرابـع وقـبل الـسابـع، لـضعف تـعلُّق الـجنني 
بـالـرحـم فـيما قـبل ذلـك الـوقـت وبـعده، كـحال الـثمرة فـي ابـتداء [169a] نـشوئـها 

وبعد إيناعها. 

 وهــــذان الشــــرطــــان مــــختصان بــــوجــــوب اســــتفراغ الــــحوامــــل، وأمّـــــا بــــاقــــي 
الشـــروط كـــاالمـــتالء والـــقوة وغـــير ذلـــك فـــيعم اســـتفراغ جـــميع األبـــدان؛ فلهـــذا لـــم 
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يـــتعرض لـــها هـــاهـــنا. واإلشـــارة بـــقولـــه: ويـــكون الـــتقدم عـــلى هـــذا أقـــل. هـــو إلـــى 
اســــــــتفراغ الــــــــحوامــــــــل، أي: ويــــــــنبغي لــــــــلطبيب أن يــــــــكون إقــــــــدامــــــــه عــــــــلى هــــــــذا 
االسـتفراغ أقـل، بـل يـنبغي لـلطبيب أن ال يُـْقِدمـعلى عـالج األمـراض الـتي يـكون 
الـــعطب فـــيها أكـــثريًـــا الـــبتة، ألنـــه يُـــعرِّض نـــفسه لـــسوء الـــثقة بـــه، إذ الـــغالـــب مـــن 
أحـوالـها أن يـعقب الـعطب. وال يـجوز أن تـكون هـذه اإلشـارة إلـى زمـاٍن مـا بـني 

الرابع والسابع لوجهني:  

أحدهما: أنَّ النهي عن التقدم ليس بأولى من النهي عن التأخر. 

 وثــانــيهما: أنــه كــان يــكون قــولــه: "وأمــا مــا كــان أصــغر مــن ذلــك أو أكــبر مــنه، 
فينبغي أن يتوقى عليه" تكرارًا قبيًحا. 

 [169b] قــــال أبــــقراط: إنــــما يــــنبغي أن يُــــسقى مــــن الــــدواء مــــا 
يَســـتفرغ مـــن الـــبدن الـــنوع الـــذي إذا اســـتُفرغ مـــن تـــلقاء نـــفسه نـــفع 

استفراغه، وأّما ما كان على خالف ذلك فينبغي أن تقطعه. 

 الشــرح: هـــذا الـــفصل يشـــتمل عـــلى تحـــريـــر دعـــوى وجـــوب االســـتفراغ، 
كــأنــه قــال: ولــيس االســتفراغ واجــبًا كــيف كــان، بــل االســتفراغ الــواجــب هــو أن 
يـــكون مـــن الـــنوع الـــذي إذا اســـتُفرغ بـــنفسه نـــفع، وأمّــــا مـــا لـــيس كـــذلـــك فلســـت 
أقـــول إنـــه لـــيس بـــواجـــب فـــقط بـــل ويـــجب أن تـــقطعه. وقـــد عـــلمت أنـــه إذا أطـــلق 
لـفظة الـدواء أراد املسـتفرِغ، ولـيس مـا ذكـره خـاصًـــــــــا بـاملْسهِـل بـل وبـاملـدرِّ واملـعرق 

واملقيئ وغير ذلك. 

 وتــــفسير ألــــفاظ الــــفصل والــــداللــــة عــــلى صــــحته ظــــاهــــر، ملــــا قــــلنا أواًل أنــــه 
ينبغي للطبيب أن يحدو فعل الطبيعة. 

 قــــال أبــــقراط: إن اســــتُفرغ الــــبدن مــــن الــــنوغ الــــذي يــــنبغي أن 
يـنقَّى مـنه نـفع ذلـك واحـتُمل بـسهولـة، وإن كـان األمـر عـلى ضـد ذلـك 

كان 	[170a]عسرًا. 
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 الشـــرح: ربــــما قــــيل: إنَّ هــــذا الــــفصل قــــد ذكــــر مــــعناه فــــي أول املــــقالــــة 
األولـى وآخـرهـا، فـِذكْـــره هـاهـنا زيـادة لـلتكرار، فـبعضهم حـذف هـذا الـفصل مـن 
هـاهـنا، وبـعضهم عَــرَّف بـالـتكرار وادعـى أنَّ ذلـك لـعظمته. واعـلم أنَّ ذكـر الـحكم 
الـواحـد مـرارًا كـثيرة ألغـراض مـختلفة لـيس بـقبيح وال يـسمى ذلـك تـكرارًا، وِذكْــره 
لــــه فــــي املــــقالــــة الــــولــــى مــــرتــــني قــــد عــــرفــــت أنــــه لــــيس بــــتكرار، وأمّــــا ذكــــره هــــاهــــنا 
ا أوجـب أن يـكون مـا يسـتفرغـه الـطبيب بـالـدواء هـو الـنوع الـذي  فـواجـب؛ ألنـه لــمَّ
إذا اســـــتفرغ مـــــن تـــــلقاء نـــــفسه نـــــفع اســـــتفراغـــــه، وجـــــب أن يُـــــعرِّفـــــنا ذلـــــك الـــــنوع 
بـــــعالمـــــة، فـــــقال: ذلـــــك الـــــنوع هـــــو الـــــذي إذا اســـــتُفرغ كـــــان اســـــتفراغـــــه مـــــحتَمالً 
بـسهولـة وخـفة. وهـذه الـعالمـة الزمـة ومـساويـة، ولـذلـك قـال: وإن كـان األمـر عـلى 
ضـد ذلـك كـان عسـرًا. وقـد بـحثنا فـي هـذا بـحثًا مسـتقصى فـي املـقالـة األولـى، 

فليُرجع إليه. 

 [170b] قــال أبــقراط: يــنبغي أن يــكون مــا يُســتعمل مــن االســتفراغ 
بالدواء في الصيف من فوق أكثر، وفي الشتاء من أسفل. 

 الشــرح: بـــعد أن فـــرغ مـــن الـــداللـــة عـــلى وجـــوب االســـتفراغ الـــصناعـــي، 
شـــرع اآلن فـــي ذكـــر أنـــواعـــه وبـــنيَّ أنـــها يـــختلف املـــختار مـــنها بـــاخـــتالف أمـــور: 
إمـــــا طـــــبيعية، وإمـــــا غـــــير الـــــطبيعية. والـــــطبيعية مـــــنها أوقـــــات الـــــسنة، وذلـــــك ألنَّ 
الـــصيف يـــنبغي أن يـــكون االســـتفراغ فـــيه مـــن فـــوق، وفـــي الشـــتاء مـــن أســـفل؛ 
وذلـك ألن حـرارة الـصيف تـرقـقاألخـالط وتُـعلِّيها مـع كـثرة الـصفراء، وذلـك يـوجـب 
خِــــفَّتها وطــفوهــا إلــى جــهة فــوق. وقــد بــيَّنَّا أنــه يــنبغي أن يــكون اســتفراغ املــواد 
مــن الــجهة الــتي هــي إلــيها أمــيل، فــوجــب أن يــكون االســتفراغ فــي ذلــك الــوقــت 
مـــــن فـــــوق. وأمـــــا الشـــــتاء فيجـــــمد األخـــــالط ويـــــغلظها، فـــــتكون ثـــــقيلة مـــــائـــــلة إلـــــى 
أسـفل، فـينبغي أن يـكون اسـتفراغـها 	[171a]مـن تـلك الـجهة، وإنـما لـم يـجعل 
ذلـك دائـًما، بـل أكـثريًـا؛ ألنـه قـد يـكون فـي الـندرة بـدن مـا فـي الشـتاء يـغلب عـليه 
الــصفراء وتــكون أخــالطــه طــافــية إلــى فــوق ، وقــد يــكون بــالــعكس مــن ذلــك فــي 

الصيف. 
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ْعَرى الــَعبُور وفــي وقــت طــلوعــها   قــال أبــقراط: بــعد طــلوع الــشِّ
وقبله، يعسر االستفراغ باألدوية. 

 الشــرح: املــــراد بهــــذا الــــفصل تــــخصيص الــــدعــــوى األولــــى مــــن الــــفصل 
املـتقدم، ألنـه بـنيَّ هـناك أنَّ االسـتفراغ بـالـدواء يـنبغي أن يـكون فـي الـصيف مـن 
فـــوق، فـــبنيَّ فـــي هـــذا أنَّ ذلـــك لـــيس فـــي جـــميع زمـــان الـــصيف بـــل فـــي طـــرفـــيه 
ْعرى الــــَعبُور أو  فــــقط. وأمــــا فــــي وســــطه وقــــت قــــوة الحــــر، وهــــو وقــــت طــــلوع الــــشِّ
بـعده أو قـبله بـقليل، فـإنـه ال يـجوز فـيه االسـتفراغ بـالـدواء، ال مـن أسـفل وال مـن 

فوق. أما من أسفل فظاهر، وأما من فوق فلوجوه:  

أحـــــدهـــــا: إنَّ الـــــقوة تـــــكون بســـــبب الحـــــر الـــــهوائـــــي ضـــــعيفة، والـــــدواء املســـــتفرِغ 
يزيدها [171b] ضعفًا. 

وثــــانــــيها: إنَّ الــــدواء يجــــذب املــــادة إلــــى داخــــل، والحــــر الــــهوائــــي يجــــذبــــها إلــــى 
خــــارج، فــــيتعارض الجــــذبــــان، فــــيضعف فــــعل الــــدواء أو يــــبطل، ويــــبقى ضــــرره 

وتحريكه األخالط. 

وثــــالــــثها: إنَّ أكــــثر األدويــــة املســــتفرغــــة حــــارة، واجــــتماع حــــرارة الــــدواء وحــــرارة 
ــد الحـــرارة بتحـــريـــك األخـــالط؛ ولهـــذا  الـــهواء ريء، وإذا لـــم يـــكن الـــدواء حـــارًا ولّـَ

فإنَّ غالب َمن يستفرغ في الحر فإنه يحّم.  

وهذه الوجوه مطَّردة في االستفراغ من أسفل. 

ام فــــي حــــكم قــــوة الــــصيف، فــــال يــــجوز أن يُســــتعمل فــــيه   واعــــلم أنَّ الحــــمَّ
ــــق  القئ بــــاألدويــــة، بــــل يــــنبغي أن يــــكون ذلــــك بــــعد الخــــروج مــــنه، لــــيكون قــــد رقّـَ
األخــالط وســيَّلها. وظــاهــر كــالمــه فــي هــذا الــفصل يــقتضي أنــه إذا أطــلق لــفظة 

الدواء أراد املستفرِغ، سواء كان باإلسهال أو بالقئ. 
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عرى الـَعبور أو بـعده أو قـبله" يسـتغرق    فـإن قـيل: قـولـه: "عـند طـلوع الـشِّ
األوقــات كــلها، وذلــك يــقتضي أن يــكون االســتفراغ بــالــدواء مــطلًقا عســر. قــلنا: 
جــرت الــعادة [172a] أنــه إذا قــيل: جــئت قــبل كــذا أو بــعد كــذا، فــإنــما يــراد بــه 
أن يـكون ذلـك بـالـقرب مـن الـوقـت. واعـلم أنَّ نـهيه عـن االسـتفراغ فـي هـذا الـوقـت 
إنـما هـو عـن االسـتفراغ بـاألدويـة. وأمـا القئ بـمثل املـاء الـحار، واإلسـهال بـمثل 

الـَمرَقة الدَِّهنة أو الِفتَل املسهلة، فلم يتناوله لفظه. 

 قــال أبــقراط: مَـــن كــان قــضيف الــبدن وكــان القئ يسهــل عــليه، 
فــاجــعل اســتفراغــك إيــاه بــالــدواء مــن فــوق، وتَــوقّ أن تــفعل ذلــك فــي 

الشتاء. 

 الشــرح: ومـــن األشـــياء الـــطبيعية الـــتي يـــختلف بـــها االخـــتبار لـــنوع مـــن 
أنــواع االســتفراغ، الــسحنة. فــمن كــان قــضيف الــبدن وكــان القئ يسهــل عــليه، 
فـينبغي أن يـكون اسـتفراغـه بـالـدواء مـن فـوق؛ ألنَّ هـذا تـكون أخـالطـه صـفراويـة 
طــافــية إلــى فــوق. ثــم قــد يــكون مــن الــقضاف مــن يعســر عــليه القئ، إمــا لســبب 
 [172b] فــي خــلقته، بــأن يــكون طــويــل الــعنق ضــعيفه، أو ضــيِّق الــصدر مــهيئًا
لــــنفث الــــدم؛ وإمــــا لســــبب مــــرضــــي بــــأن يــــكون بــــه وجــــع فــــي حَـــــــْلقه أو ورم فــــي 
صدره، مثل أصحاب السّل، ففي مثل هؤالء ال يجوز استفراغهم من فوق.  

 وقــــد قــــال جــــالــــينوس: إنــــه يــــجب أن يُــــزاد فــــي هــــذا الــــفصل مــــا زاده فــــي 
الـفصل املـقدَّم عـلى الـذي قـبل هـذا فـيقال: فـي األكـثر ولـيس بـواجـب. ألنَّ قـولـه: 
"وكـان القئ يسهـل عـليه" يـغني عـن ذلـك؛ ألنَّ مَــن كـان كـذلـك ولـيس بـصفراوي، 

فليس القئ يسهل عليه. 

 قــولــه: "وتــوّق أن تــفعل ذلــك فــي الشــتاء"؛ يــشير إلــى أنَّ هــذا يــكون فــي 
كــل فــصٍل إال الشــتاء، ألنَّ األخــالط تــكون فــيه جــامــدة كــما قــلنا. فــإن قــيل: إنــه 
يـــجب أن يـــقول: وفـــي الخـــريـــف أيـــًضا؛ ألنَّ الـــقئفي الخـــريـــف دائـــًما ردئ، ألنـــه 
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يجــــلب الحــــمى ألنَّ األخــــالط تــــكون فــــيه رديــــئة حــــادة مــــن إحــــراق الــــصيف لــــها 
والقئ ال يقوى على استفراغها، بل على تحريكها؛ وذلك موجب للحمى.  

 قـلنا: كـالمـه اآلن إنـما هـو فـي سـبب اخـتالف اخـتيار نـوع [173a] عـلى 
نــــوع مــــن االســــتفراغ بســــبب الــــسحنة، واســــتثناءه الشــــتاء إنــــما كــــان ألنــــه بــــغير 
مـــقتضى الـــسحنة. وأمـــا الـــنهي عـــن ذلـــك فـــي الخـــريـــف، فـــهو ألمـــر خـــارج عـــن 
ــا نـــقول: إنَّ الـــنهي عـــن القئ فـــي الخـــريـــف  مـــقتضى الـــسحنة ومـــقابـــله؛ عـــلى أنّـَ
لـــيس هـــو نـــهي عـــما ال يـــجوز وجـــوده، بـــل عـــلى أنَّ غـــيره أولـــى. واعـــلم أنَّ هـــذا 
الـــحكم إنـــما هـــو فـــي حـــال الـــصحة ولـــيس فـــي كـــل األمـــراض، فـــإنَّ الحـــميات ال 
يـــــجوز أن يـــــكون االســـــتفراغ فـــــيها بـــــالـــــدواءمـــــن فـــــوق الـــــبتة، أعـــــني االســـــتفراغ 
املســــــتأصــــــل لــــــلمادة، ألن القئ ال يــــــقوى عــــــلى اســــــتفراغــــــها وخــــــصوصًــــــــــــــا الــــــتي 

مادتها خارج العروق، لكن يحركها ويزعج البدن من غير نفع ظاهر. 

 قــال أبــقراط: وأمــا مَــن كــان يعســر عــليه القئ، وكــان مــن حُـــْسن 
ــاه بـــالـــدواء مـــن  اللحـــم عـــلى حـــال مـــتوســـطة، فـــاجـــعل اســـتفراغـــك إيّـَ

أسفل، وتوقّ أن تفعل ذلك في الصيف. 

 الشـرح: كــان يــنبغي أن يــقول: [173b] ولــم يــكن قــضيفًا؛ حــتى يــدخــل 
فــــــــيه املــــــــعتدل اللحــــــــم واملــــــــفرط الــــــــخصب لــــــــيعم جــــــــميع األبــــــــدان، إال أنَّ املــــــــفرط 
الـــخصب ال يـــجوز اســـتفراغـــه بـــالـــدواء الـــبتة، ال مـــن أســـفل وال مـــن فـــوق؛ فلهـــذا 
قـــــال: وكـــــان مـــــن حـــــسن اللحـــــم عـــــلى حـــــاٍل مـــــتوســـــطة. وذلـــــك ألنَّ الـــــناس جـــــرت 
عـــادتـــهم أن يـــسموا الـــلحيم حـــسن اللحـــم، فـــكأنـــه قـــال: وكـــان مـــن الـــحالـــة الـــتي 

يقال لها حسن اللحم متوسطًا، وتحقيق الفصل ظاهر. 

ـــلِّ فــإذا اســتفرغــتهم فــاحــذر أن   قــال أبــقراط: وأمــا أصــحاب السّـُ
تستفرغهم بالدواء من فوق. 
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ـــح االخـتيار لـنوع مـن   الشـرح: هـذا مـن جـملة األشـياء املـرضـية الـتي تُـرجّـِ
االســتفراغ دون آخــر، وأراد بــالســل هــاهــنا قــرحــة الــرئــة، وأصــحاب الســل يــقال 
غـــلى الـــذيـــن وقـــعوا فـــي قـــرحـــة الـــرئـــة، ويـــقال عـــلى املســـتعديـــن لـــها، وكـــالهـــما ال 
يـجوز اسـتفراغـهما بـالـدواء بـالقئ. والـذيـن وقـعوا فـي السـل هـم أولـى بهـذا؛ ألنَّ 
[174a] القئ يــزيــد فــي تــفرق االتــصال بــالحــركــة الــعنيفة، فــيزيــد فــي الــقرحــة. 
ق اتــصال الــرئــة،  وأمــا املســتعدون لــه؛ فــألن القئ ربــما صــدع مــنهم عِـــرْقًــا أو فــرَّ

لضعف أعضاء النَّفَس منهم. 

قـال: "فـإذا اسـتفرغـتهم"؛ ولـو قـال: وأمـا أصـحاب السـل فـاحـذر أن تسـتفرغـهم 
بـالـدواء مـن فـوق؛ ألدى هـذا املـعنى، ولـكن هـذه الـزيـادة لـينبه عـلى أنَّ هـؤالء فـي 
أكــــثر األمــــر ال يُســــتفرغــــون الــــبتة، وذلــــك ألن قــــرحــــة الــــرئــــة يــــلزمــــها حــــمى الــــدق، 
والــدق يــلزمــه فــناء الــرطــوبــات، فــكيف يــجوز االســتفراغ. إال أنَّ هــؤالء قــد يــكون 
اهـــم الـــدقـــية حـــمى عـــقبية فـــتعني عـــلى الـــتجفيف بحـــرارتـــها، وألنـــها  بـــهم مـــع حـــمَّ
تـحوج إلـى تـقليل الـغذاء وذلـك أضـر بـهم مـن كـل شئ، فـيحتاج إلـى االسـتفراغ 

إلزالة تلك الحمى ألن تجفيفها أكثر كثيرًا من تجفيف االستفراغ. 

 قــال أبــقراط: وأمــا مَــن غــالــب عــليه املِــرَّة الــسوداء، فــينبغي أن 
تسـتفرغـه إيـاهـا مـن [174b] أسـفل بـدواء أغـلظ، إذ تـضيف الـضديـن 

إلى قياس واحد. 

 الشـرح: هــذا أيــًضا مــن جــملة األســباب املــرضــية املــرجــحة الخــتيار نــوع 
مـــن االســـتفراغ. ونـــقول الــــِمرَّة الـــسوداء أثـــقل جـــوهـــرًا، فـــهي تـــميل بـــالـــطبع إلـــى 
أســفل، وأغــلظ جــوهــرًا فــيكون انــفعالــها عــن تحــريــك الــدواء أعســر، فلهــذا يــكون 

استفراغها من أسفل بدواء أغلظ، أي أقوى. 

قــولــه: "إذ تــضيف الــضديــن إلــى قــياس واحــد" ألن الــسوداء ضــدهــا الــصفراء، 
والــصفراء يــنبغي أن تُســتفرغ مــن فــوق ألنــها إلــيه أمــيل. والــقياس الــواحــد هــو 
اســـــتفراغ املـــــواد مـــــن حـــــيث هـــــي إلـــــيه أمـــــيل. ولـــــقائـــــل أن يـــــقول: كـــــيف جـــــعلتم 

	- �  -189



!  190

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

الــــسوداء ضــــد الــــصفراء، والــــجواهــــر ال تــــتضاد ألن الــــضديــــن يــــتعاقــــبان عــــلى 
مــــوضــــع واحــــد، والــــجوهــــر ال ضــــد لــــه. قــــلنا: مــــعنى قــــولــــنا: "إنَّ الــــسوداء ضــــد 
الـــصفراء" أنَّ كـــيفياتـــها مـــضادة لـــكيفياتـــها، ثـــقل الـــسوداء وغـــلظها يـــضاد خـــفة 
الـصفراء ولـطافـتها. والـقياس الـواحـد هـو الـقياس املـوجـب السـتفراغ املـواد مـن 
[175a] حـــــيث هـــــي إلـــــيه أمـــــيل، فـــــإنَّ حـــــركـــــة الـــــسوداء -لـــــثقلها- إلـــــى أســـــفل، 
وحــركــة الــصفراء -لــخفتها- إلــى فــوق، فحــذفــنا املــضاف وأقــمنا املــضاف إلــيه 

مقامه. 

 قـال أبـقراط: يـنبغي أن يسـتعمل دواء االسـتفراغ فـي األمـراض 
الــحادة جــًدا، إذا كــانــت األخــالط هــائــجة مــنذ أول يــوم، فــإن تــأخــيره 

في مثل هذه األمراض ردئ. 

 الشـرح: وجــه ذكــر هــذا الــفصل هــاهــنا أنــه أوجــب االســتفراغ تــارة فــي 
الـــــصيف وتـــــارة فـــــي الشـــــتاء، وملـــــنكٍر أن يـــــنكر ذلـــــك ألن كـــــال الـــــفصلني مـــــفرطـــــا 
الـــكيفية، أمـــا الـــصيف فـــمفرط الحـــر، وأمـــا الشـــتاء فـــمفرط الـــبرد، واإلفـــراط فـــي 
كـــليهما مـــانـــع مـــن االســـتفراغ، فـــكان يـــنبغي أن يـــكون ذلـــك فـــي الـــربـــيع أو فـــي 

الخريف. 

172 وجـوابـه: إنَّ مـا إنـما هـو وقـت االخـتيار وال شـك أنَّ األمـر كـذلـك، وأمـا 

إذا دعـت الـضرورة إلـى االسـتفراغ وجـب اسـتعمالـه فـي أي وقـت كـان؛ والـدلـيل 
عــــــــلى ذلــــــــك أنَّ االســــــــتفراغ [175b] فــــــــي أول املــــــــرض ال شــــــــك أنــــــــه ردئ، ألن 
الــطبيعة تــكون فــي ذلــك الــوقــت قــد قهــرهــا املــرض ولــوال ذلــك لــم يــحصل. وأكــثر 
األدويــة إنــما تــفعل بقهــر الــطبيعة، واجــتماع قــاهــريــن عــلى الــطبيعة ال شــك أنــه 
ردئ، وألمـــور أخـــرى قـــد بـــيَّنَّاهـــا فـــيما تـــقدم. ومـــع ذلـــك فـــإذا كـــان املـــرض حـــاًدا 
مــهياجًـــــا وجــب االســتفراغ فــي أول يــوم وال يــبالــي بــما يــوجــبه ذلــك مــن الــضرر، 

		[إن ما  corr.:	172 .إنما
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فــكذلــك فــي الــصيف والشــتاء، وقــد حــقَّقنا الــكالم فــي هــذا فــي املــقالــة األولــى، 
فـلنرجـع إلـى الـكالم فـيه هـناك. وظهـر بـما ذكـرنـا أنَّ لـذكـر هـذا فـي هـذا املـوضـع 
فـــائـــدة وال يـــكون تـــكرارًا مـــحًضا، ألن الـــحكم قـــد يـــذكـــر تـــارة عـــلى أنـــه مـــسألـــة، 
وتـارة عـلى أنـه مـقدمـة فـي بـرهـان، وال يـقال أنَّ ذلـك تـكرارًا وخـصوصًـــــــــا إذا بـعد 
املـوضـع املـذكـور فـيه مـقدمـة مـن املـوضـع املـذكـور فـيه مـسألـة، أمـا لـو كـان تـالـيه 

لَحُسَن حذفه وذكر املقدمات األخر ألن [176a] النَّفْس تكون ذاكرة له. 

ــرَّة ووجـع فـي   قـال أبـقراط: مَـن كـان بـه مـغص وأوجـاع حـول السّـُ
الــَقطن دائــم ال ينحــّل بــدواء مسهــل وال بــغيره، فــإنَّ أمــره يؤول إلــى 

االستسقاء اليابس. 

 الشــرح: هــذا الــفصل يشــتمل عــلى جــواب عــن إشــكال، بــأن يــورد عــلى 
االســـتفراغ، وبـــيانـــه: إنـــه قـــد يـــقال أنَّ االســـتفراغ ال غـــنى لـــه، ولـــذلـــك فـــإنَّ مـــن 
األمــــراض املــــاديــــة مــــا ال يــــزيــــلها االســــتفراغ بــــل يــــضر بــــإضــــعافــــه فــــقط، وذلــــك 
كــالــلذيــن يــؤول حــالــهم مــن أصــحاب املــغص وأوجــاع حــول الســرة ووجــع الــقطن 
إلــى االســتسقاء الــيابــس، فــإنَّ هــؤالء ال يــزيــل مــا بــهم االســتفراغ ويــكون ســببًا 

لضعف أكبادهم ومعينًا على إيقاعهم في االستسقاء. 

 وجـوابـه: إنَّ ذلـك ال لـكون االسـتفراغ ال يـزيـل مـادة الـعلة بـل ألن ذلـك مـن 
هــــــؤالء دلــــــيل عــــــلى ضــــــعف هــــــذه املــــــواضــــــع مــــــنهم وســــــوء مــــــزاج [176b] فــــــيها 
مســـتحكم، فـــكلما أزال االســـتفراغ املـــادة املـــتولـــدة فـــي هـــذه املـــواضـــع املـــوجـــبة 
لـــلوجـــع أعـــاد ســـوء املـــزاج مـــثلها أو أكـــثر؛ فـــلذلـــك ال يـــفيدهـــم االســـتفراغ ، وذلـــك 
مـــــضر بـــــمزاج الـــــكبد مـــــولـــــد ملـــــادة الـــــريـــــاح فـــــي هـــــذه املـــــواضـــــع، وذلـــــك مـــــوجـــــب 
لـالسـتسقاء الـذي يـسميه املـتأخـرون الـطبلي، ملـشابـهة الـصوت الـذي يحـدث مـن 
الـــضرب عـــلى جـــوف صـــاحـــبه كـــصوت الـــطبل، وذلـــك ألن صـــوت الـــطبل هـــو مـــن 

قرْع الهواء املحصور وراء الجلد املمدد، وكذلك في هذا االستسقاء. 
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 واعــلم أنَّ املــغص وجــع يــكون فــي األكــثر فــي األمــعاء الــدقــاق وقــد يــكون 
فـــي املـــعدة، ويـــكون إمـــا ريـــح مـــحتقنة أو فـــضل حـــاد أو بـــورقـــي مـــالـــح أو غـــليظ 
لــزج ال يــندفــع، وهــذا هــو الــذي يــنذر بــاالســتسقاء. وقــد يــكون مــن ورم أو قــرحــة 
أوجـــب الـــفرع، وإذا اشـــتد املـــغص أشـــبه الـــقولـــنج وعـــولـــج بـــعالجـــه، إال الـــلذعـــي 

فإنه إن عولج بعالج [177a] القولنج قتل. 

 قــال أبــقراط: مَــن كــان بــه زلق األمــعاء فــي الشــتاء، فــاســتفراغــه 
بالدواء من فوق ردئ. 

 الشـرح: قـد بـيَّنَّا أنَّ تـرجـيح اخـتيار نـوع مـن االسـتفراغ عـلى آخـر يـكون 
إمــــا لســــبب طــــبيعي أو لســــبب مــــرضــــي، وهــــاهــــنا الجــــتماعــــهما. أمــــا الــــطبيعي 
فــالشــتاء، وأمــا املــرضــي فــهو زلــق األمــعاء، وهــو خــروج الــطعام قــبل وقــته. وأمــا 
ذكـر ذلـك هـاهـنا؛ فـألنَّ املـاضـي كـان فـي ذكـر مـن بـهم سـوء مـزاج فـي األحـشاء 
مـؤدٍّ إلـى االسـتسقاء، وفـي هـذا كـذلـك. ونـقول: قـد عـلمت أنَّ زلـق األمـعاء يـكون 
إمـا مـن بـلغم لـزج أو بـثور أو خـلط لـذَّاع جـارد، فـما كـان لخـلط لـزج فـظاهـر أنَّ 
اسـتفراغـه مـن فـوق ردئ؛ وذلـك ألنـه يـكون مـائـاًل بـثقله إلـى أسـفل. وأمـا الخـلط 
الـحاد سـواء أوجـب بـثورًا أو تـقرحًــــا أو لـم يـوجـب ذلـك، فـإنـه وإن كـان بـطبعه قـد 
يـــــميل إلـــــى فـــــوق إال أنَّ الشـــــتاء يـــــمنع مـــــن ذلـــــك. وأمـــــا إذا كـــــان [177b] زلـــــق 
األمــعاء مــن ضــعف الــقوة املــاســكة لــسوء مــزاج ســاذج، فــظاهــر أنَّ االســتفراغ 

فيه مطلًقا ردئ، فضاًل عن أن يكون من فوق. 

 قـال أبـقراط: مَـن احـتاج إلـى أن يُـسقى الخـربق وكـان اسـتفراغـه 
مـن فـوق ال يـواتـيه بـسهولـة، فـينبغي أن يُـرطَّب بـدنـه مـن قـبل إسـقائـه 

173إياه بغذاء أكثر، وبراحة. 

		[بغذاء  corr.:	173 .بعدا

	- �  -192



!  193

PORMANN ET AL.      Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms from MS Pococke 294
  

 الشــرح: قـــد بـــيَّنَّا أنـــه قـــد يـــكون تـــرجـــيح اخـــتيار أحـــد نـــوعـــي االســـتفراغ 
عـلى اآلخـر ألمـر مـرضـي أو طـبيعي، فـإن كـان ذلـك قـويًـا جـًدا كـان فـعل خـالفـه 
رديـئًا كـما بـيناه فـي الـفصل املـتقدم؛ ألن السـبب هـناك قـوي جـًدا ألنـه مـرضـي 
عــاضَــــــــــده طــبيعي، وكــالهــما يــقتضيان كــون االســتفراغ مــن أســفل، فــلذلــك كــان 
مــــــخالــــــفة ذلــــــك واســــــتعمال االســــــتفراغ مــــــن فــــــوق ردئ. وأمــــــا إذا كــــــان الســــــبب 
ضـــعيفًا جـــًدا، لـــم يُـــلتفت إلـــيه إذا كـــان إلـــى مـــخالـــفته حـــاجـــة. مـــثال ذلـــك: هـــذا 
الـبدن الـذي نـتكلم فـيه، فـإن مَــن احـتاج إلـى أن يُـسقى الخـربـق [178a] وكـان 
اســتفراغــه مــن فــوق ال يــواتــيه بــسهولــة، فــإنَّ هــذا مــانــع عــن ذلــك ولــكنه ضــعيف 
جـــًدا، فـــال يُـــلتفت إلـــيه بـــل يـــنبغي أن يُـــجعل ذلـــك مـــواتـــيًا ثـــم يُســـتعمل. وطـــريـــق 
جـعله مـواتـيًا لـه مـن وجهـني: أحـدهـما أن يُـعوَّد القئ بـاألشـياء الـخفيفة، ويـنبغي 
أن تـــــكون تـــــلك صـــــالـــــحة الـــــجوهـــــر حـــــتى إن اتـــــفق أن بخـــــلت الـــــطبيعة بـــــها ولـــــم 
تــــدفــــعها بــــالقئ، فــــألن تبخــــل بــــالــــجيد خــــير مــــن أن تبخــــل بــــالــــردئ؛ إال أنَّ هــــذا 

الوجه لم يذكره لظهوره. 

والـــوجـــه الـــثانـــي: أن يُـــرطّـَـب بـــدنـــه بـــغذاء أكـــثر وبـــراحـــة. أمـــا الـــراحـــة فـــترطـــب ملـــا 
يـلزمـها مـن قـلة التحـلل، فـإذا كـان الـوارد عـلى عـادتـه وجـب أن تـكثر الـرطـوبـة ال 
مــــحالــــة. وأمــــا كــــثرة الــــتغذيــــة فــــإليــــجابــــها كــــثرة الــــرطــــوبــــات الــــدمــــويــــة والــــبلغمية، 
ويــنبغي أن يــكون ذلــك الــغذاء لــيس لــه طــعم غــالــب؛ ألن مــا كــان لــه طــعم فــليس 
غــذاًء صــريــًحا بــل دوائــيًا. وإنــما كــان الــترطــيب مــعينًا عــلى القئ [178b] ألن 
الـــرطـــوبـــات إذا كـــثرت اشـــتاقـــت الـــطبيعة إلـــى دفـــع مـــا عـــندهـــا إمـــا إلـــى فـــوق أو 
إلـــــى تـــــحت؛ فـــــلذلـــــك يـــــنبغي ملـــــن أراد أن يـــــلني بـــــطنه أن يـــــكثر أغـــــذيـــــته ويحـــــلها 
ويـدسـمها وأن يـجعلها أغـذيـة مـختلفة وأشـربـة مـختلفة، فـإنَّ الـطبيعة يـعرض لـها 
174عــند ذلــك أن تــنفر عــّما عــندهــا. وأمــا الــطعام الــواحــد أو الــذي لــم يــدخــل بــه 

على طعام آخر لم يتم هضمه، فإنَّ الطبيعة تضن به وتقبضه. 

		[تنفر  corr.:	174.ينفر
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 قــال أبــقراط: إذا ســقيت إنــسانًـا خــربــًقا فــليكن قــصدك لتحــريــك 
175بـدنـه أكـثر ولـتنويـمه وتـسكينه أقـل، وقـد يـدل ركـوب الـسفن عـلى 

أنَّ الحركة ُمثوِّرة لألبدان. 

 الشــرح: تــعلُّق هــذا بــما قــبله ظــاهــر، وكــما أنــه أمــر بــالــراحــة قــبل شــرب 
الخـربـق ملـن يـحتاج إلـى شـربـه وال يـواتـيه القئ بـسهولـة، كـذلـك أمـر بـالحـركـة بـعد 
رة، ويــدل عــلى ذلــك ركــوب الــسفن،  شــربــه؛ وذلــك ألنَّ الحــركــة مــلطِّفة مــسيِّلة مــثوِّ
ر األبــــدان ويُــــهيِّج [179a] فــــيها القئ والــــغثيان، فــــإذا كــــانــــت الحــــركــــة  فــــإنــــه يُــــثوِّ
يـــلزمـــها ذلـــك فـــمع اجـــتماع شـــرب الخـــربـــق والحـــركـــة يـــكون ذلـــك أكـــثر المـــحالـــة، 
وهـذا إذا أردنـا أن يـكون اسـتفراغ الخـربـق والحـركـة يـكون ذلـك أكـثر ال مـحالـة 

وأقوى. 

176 بــقى هــاهــنا أســئلة، أحــدهــا: لِـــم قــال: "وقــد يــدل ركــوب الــسفن"؟ ولــم 

يـــقل: إنَّ ذلـــك دائـــًما. وذلـــك ألن مـــن الـــناس قـــوم ال يـــحصل لـــهم بـــركـــوب الـــسفن 
رة.  قئ وال غثيان، فال يدل ركوبهم السفن على أنَّ الحركة ُمثَوِّ

177 وثـــانـــيها: لِــــم كـــانـــت حـــركـــة ركـــوب الـــسفن يـــلزمـــها ذلـــك، مـــع أنَّ حـــركـــة 

الـبدن فـيها قـليلة؟ ولـو كـان ذلـك ألجـل الحـركـة، يـحصل ذلـك غـن حـركـة الـبدن إذا 
كانت مساوية لحركته بركوب السفن؛ فكيف ملا هي أقوى.  

فـــنقول: إنَّ ذلـــك ملـــا يـــلزم حـــركـــة الـــبدن بـــركـــوب الـــسفن حـــركـــة الـــنَّفْس، وذلـــك ألنَّ 
الـنَّفْس يـلزمـها مـن ذلـك فـزع بـما تـشاهـد فـي ذلـك مـن الـهول، وذلـك ألنَّ الـساكـن 

		[ركوب  corr.:	175.مركوب

		[لم  corr.:	176.ملا

		[لم  corr.:	177.ملا
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178يـــلزمـــه أن تـــكون نســـبته إلـــى [179b] األشـــياء الـــساكـــنة واحـــدة، واملتحـــرك 

179يــلزمــه أن تــكون نســبته إلــى األشــياء الــساكــنة مــتبدلــة، والــذي فــي الــسفينة  

الــنَّفُْس تــعلم ســكونــه ثــم تــرى األشــياء تــتبدل ِنســبها إلــيه فــتظن أنَّ الــعالــم كــله 
ر األخـالط إذا كـان إنـما  يتحـرك وذلـك مـهول لـلنفْس ال مـحالـة. فـإن قـيل: إنَّ تـثوُّ
لـزم راكـب الـسفينة ألجـل مـا يـلزمـه مـن تحـريـك الـنَّفْس الحـركـة الـعظيمة املـفزعـة، 
رًا، وحــينئذ ال يــنتفع بــالحــركــة عــلى شــرب  فــما لــيس كــذلــك ال يــلزم أن يــكون مــثوِّ
الخــْربــق. قــلنا: إذا كــانــت هــذه الحــركــة الــعظيمة يــلزمــها هــذا الــتثويــر الــعظيم، 
فــالحــركــة الــخفيفة يــلزهــا -المــحالــة- تــثويــر مــا، ولــكنه يــكون خــفيفًا ألنَّ الســبب 
كــما أنــه كــلما قــوى قــوى تــأثــيره، كــلما ضــعف ضــغف تــأثــيره ولــكن يــكون تــأثــيرًا 
مـــا. وثـــالـــثها: إنـــه إذا صـــح مـــا قـــلتموه، فـــإنـــما يـــنبغي أن نتحـــرك إذا أردنـــا أن 
يـكون االسـتفراغ كـثيرًا، أمـا لـو أردنـا أن يـكون االسـتفراغ قـلياًل لـم يـجب ذلـك. 
ا أطــــلق الــــقول [180a] وأمــــر بــــالحــــركــــة مــــطلًقا قــــلنا ألنَّ غــــالــــب مــــن يُــــسقى  فــــلمَّ
الخـــْربـــق يـــكون عـــرضـــة أن يـــكون اســـتفراغـــه كـــثيرًا، فـــأطـــلق الـــقول ألجـــل الـــحكم 

الغالب. 

 قــال أبــقراط: إذا أردت أن يــكون اســتفراغ الخــْربق أكــثر، فحــرِّك 
البدن؛ وإذا أردت أن تُسكنه، فنوِّم الشارب له وال تحركه. 

 الشــرح: تــعلُّق هــذا بــما قــبله ظــاهــر، وكــذلــك مــعناه ظــاهــر. وال شــك أنــه 
إذا كـــــان شئ يـــــلزمـــــه تـــــثويـــــر األخـــــالط وتحـــــريـــــكها، فـــــعدمـــــه يـــــلزمـــــه عـــــدم ذلـــــك، 
وخـــــصوصًـــــــــــــا الـــــنوم، فـــــإنـــــه مـــــع مـــــا فـــــيه مـــــن الـــــسكون الـــــبدنـــــي يـــــلزمـــــه الـــــسكون 

النفسي.  
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 قـال أبـقراط: شـرب الخـْربق خـطر ملـن كـان بـدنـه صـحيًحا، وذلـك 
أنه يُحدث به تشنًجا. 

180 الشـــرح: هــــذه الــــفصول خــــكمها ال يــــختص بــــالخــــربــــق وإنــــما ذكــــره 

لــيكون كــاملــثال، وأمــا فــي هــذا الــفصل فحــدوث الــتشنج خــاص بــالخــربــق لــيبسه 
وفـرط اسـتفراغـه، فـيجف الـعصب [180b] ويحـدث الـتشنج الـيابـس، وقـد يحـدث 
الــتشنج الــرطــب إذا لــم يُســتفرغ بــما يحــرك املــواد فــيقبلها الــعصب إذا كــان بــه 
ضــــــعف فــــــيتشنج. وأمــــــا الخــــــطر فــــــهو ثــــــابــــــت فــــــي كــــــل اســــــتفراغ يــــــكون لــــــلبدن 

الصحيح، غير مختص بالخربق. 

 قـال أبـقراط: مَـن لـم تـكن بـه حـمى، وكـان بـه امـتناع مـن الـطعام، 
ونــــخس فــــي الفؤاد،  وسَـــــــدر، ومــــرارة فــــي الــــفم؛ فــــذلــــك يــــدل عــــلى 

استفراغه بالدواء من فوق. 

 الشــــرح: هــــــذا الــــــفصل فــــــي مــــــعنى الــــــفصول املــــــتقدمــــــة، وهــــــو تــــــرجــــــيح 
االخــــتيار لــــنوعٍ مــــن االســــتفراغ بســــبب أمــــر مــــرضــــي، وكــــان يــــنبغي أن يــــتصل 
ا تـــعرض لـــذكـــر الخـــربـــق  بـــفصل: "مَـــن احـــتاج أن يُـــسقى الخـــربـــق". إال أنـــه لــــمَّ
ذكــر جــملة مــن أحــكامــه. واالمــتناع مــن الــطعام هــو بــطالن الــشهوة، وقــد يــكون 
ق الـطبيعة إلـى الـدفـع ال إلـى الجـذب. وقـد يـكون  ألخـالط رديـئة فـي املـعدة تُـشوِّ
النـقطاع انـصباب الـسوداء املـنبه عـلى الـجوع، ومِــثل هـذا إذا اسـتعمل حـامـًضا 
قــويــت شــهوتــه. [181a] وقــد يــكون مــن قــلة الــدم، كــما يــكون لــبعض الــناقهــني. 
وقـد يـكون لـعقد التحـلل، كـما يـعرض لـكثيري الـسكون. وقـد يـكون لـغير ذلـك، إال 
ا يكون ذلك الخلط ردئ في املعدة.  أن هذه األعراض الباقية ال تكون إال لـمَّ
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 ويـريـد بـالـفؤاد هـاهـنا فـم املـعدة ألنـه جـرت الـعادة بـأن يـسمى فـؤاًدا، بـل 
قــــد يــــسمى قــــلبًا ويــــسمى الــــقلب فــــم املــــعدة إمــــا عــــلى ســــبيل املــــجاز لــــلمشاركــــة 

بينهما بينهما في أمور او على سبيل اشتراك االسم. 

ــــَدر يـدل عـلى مـادة أبخـرة كـثيرة فـي   والـنَّْخس يـدل عـلى مـادة لـذَّاعـة. والسّـَ
الـدمـاغ، إمـا مـتولـدة فـيه نـفسه أو مـتصعدة إلـيه مـن املـعدة، ومـع هـذه األعـراض 
َدر  هو ظلمة تغشى البصر عند القيام.  الظاهر أنها تكون من املعدة. والسَّ

 وأمـــــا مـــــرارة الـــــفم فـــــتدل عـــــلى خـــــلط صـــــفراوي فـــــي املـــــعدة، وال شـــــك أنـــــه 
حــــينئذ يــــكون الــــواجــــب االســــتفراغ بــــالقئ ضــــرورة وجــــوب اســــتفراغ املــــواد مــــن 
الــجهة الــتي هــي إلــيها أمــيل، فــإن قــيل: فــإذا كــانــت هــذه األعــراض تــدل عــلى 
وجـوب االسـتفراغ بـالقئ، فـأي فـائـدة [181b] فـي قـولـه: مـن لـم تـكن بـه حـمى. 
قـلنا: الـفائـدة فـي ذلـك مـن وجهـني: أحـدهـما: إنَّ الحـمى إذا كـانـت مـوجـودة فـقد 
ال تــدل هــذه األعــراض عــلى وجــوب القئ، ألن الحــمى قــد يــلزمــها ذلــك مــن غــير 
كــون املــواد متحــركــة إلــى فــوق؛ ألن الحــمى بــتبخيرهــا قــد يــلزمــها ذلــك. وثــانــيها: 
إنَّ الحــــمى ال يــــجوز أن تُســــتفرغ مــــادتــــها بــــالقئ، وإن كــــانــــت هــــذه األعــــراض 
حـاصـلة واملـواد متحـركـة إلـى فـوق؛ ألن تـنقية القئ لـلعروق قـليلة، ومـادة الحـمى 

تكون إما في العروق أو أبعد منها إذا كانت عفونتها خارج العروق. 

 قـال أبـقراط: األوجـاع الـتي فـوق الـحجاب تـدل عـلى االسـتفراغ 
بـــــالـــــدواء مـــــن فـــــوق، واألوجـــــاع الـــــتي تـــــحت الـــــحجاب تـــــدل عـــــلى 

االستفراغ بالدواء من أسفل. 

 الشـــرح: أمـــــا تـــــعلق هـــــذا بـــــما قـــــبله فـــــظاهـــــر، ويـــــنبغي أن يـــــكون املـــــراد 
181بــاالســتفراغ مــن فــوق مــا يــعم القئ والــتنفيث والــترعــيف وغــير ذلــك، وكــذلــك 

 [182a] بـــــــاالســـــــتفراغ الـــــــذي مـــــــن أســـــــفل مـــــــا يـــــــعم اإلســـــــهال واإلدرار وفـــــــصد
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الـصافـن وغـير ذلـك؛ وذلـك ألن فـي ذات الـجنب وذات الـرئـة بـل وفـي السـل تـكون 
األوجـــاع فـــوق الـــحجاب، وال يـــجوز اســـتفراغ مـــواد بـــالقئ بـــل بـــالـــتنفيث، ولـــذلـــك 
أوجــــــاع الــــــرأس إذا لــــــم تــــــكن بشــــــركــــــة املــــــعدة ال يــــــجوز بــــــالقئ بــــــل بــــــالــــــترعــــــيف 
والــتسعيط وغــيرهــما؛ وكــذلــك رمــل املــثانــة ال يُســتفرغ بــاإلســهال وإن كــان وجــعه 
دون الــحجاب، بــل بــاإلدرار. وإنــما كــان كــذلــك ألن االســتفراغ يــجب أن يــكون 
مـــن الـــجهة الـــتي املـــادة إلـــيها أمـــيل، فـــإن قـــيل: إنـــما نـــرى الـــوجـــود عـــلى خـــالف 
هــذا، فــإن الــصداع تــأمــرون فــيه بــاإلســهال والــحقن ونــراه يــخف بــذلــك أكــثر مــن 
غــيره. قــلنا: مــعنى قــولــنا: إن االســتفراغ يــجب أن يــكون مــن حــيث املــادة أمــيل 
لـــيس مـــطلًقا، بـــل بشـــرائـــط قـــد اســـتوفـــينا الـــكالم فـــيها فـــي املـــقالـــة األولـــى؛ ومـــن 
جـملة ذلـك أن ال يـلزم ذلـك ضـرر  بـالـعضو املسـتفرغ عـنه وغـير ذلـك، وإذا كـان 
د فــلو اســتفرغــناهــا  الــصداع وغــيره مــن أمــراض الــرأس عــن مــادة دائــمة الــتصعُّ
مــن الــدمــاغ نــفسه لــزم مــن ذلــك مــرور املــادة بــأجــمعها بــالــدمــاغ [182b] وذلــك 
إضــرار بــه. فــنرى هــاهــنا أن نجــذبــها مــن خــالف جــهة مــيلها وإن كــان أعســر، 
خـــــوفًـــــا عـــــلى الـــــدمـــــاغ. وأمـــــا أنـــــه بـــــذلـــــك يـــــجف أكـــــثر وأســـــرع مـــــن بـــــاقـــــي أنـــــواع 
182االسـتفراغ، فـألنَّ ذلـك يـقطع املـدد عـن الـدمـاغ ويجـذب مـن فـينقى بسـرعـة، 

وال كذلك االستفراغ منه. 

 قــــولــــه: األوجــــاع الــــتي فــــوق الــــحجاب تــــدل غــــلى االســــتفراغ بــــالــــدواء مــــن 
فـوق. يـريـد بـذلـك أنـه إذا احـتيج إلـى اسـتفراغ مـع حـصول هـذه األوجـاع، وجـب 

أن يكون من جهتها. 

 قــال أبــقراط: مَــن شــرب دواء االســتفراغ فــاســتفرغ ولــم يــعطش، 
فليس ينقطع عنه االستفراغ حتى يعطش. 
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 الشــرح: يشـــبه أن يـــكون تـــرتـــيب هـــذا الـــفصل بـــعد الـــذي بـــعده، ويـــكون 
تــقدمــه لــغلط مــن الــنساخ، إذ الــغرض مــنه ذكــر مــقدار مــا يســتفرغ بــعد الــكالم 
فــي وجــوب االســتفراغ وبــيان جهــته. وقــد كــان ذكــر هــذا فــي املــقالــة األولــى، إال 
أنــــه لــــم يــــكن اســــتقصى ذكــــر الــــعالمــــات [183a] الــــدالــــة عــــلى ذلــــك، وفــــي هــــذا 
يـشير إلـى عـالمـة زائـدة. ونـقول: الـغالـب مـن األدويـة املسـتفرغـة أنـه مـا دام بـْعدُ 
فــي الــبدن بــقية مــن الخــلط املســتفرغ، فــإنَّ الــبدن لــم يــغرض لــه جــفاف بســبب 
االســتفراغ، وكــيف يــحصل الــجفاف والــرطــوبــات أزيــد مــما يــنبغي، ومــا لــم يــقع 
جــفاف مــن االســتفراغ لــم يــكن لــلعطش مــوجــب مــن جــهة االســتفراغ، بــل يــتفق 
أن يــكون لــه مــوجــب ال مــن جهــته كحــرارة الــدواء أو يــبوســته أو حــرارة املــعدة أو 
يــبوســتها أو حــدة الخــلط املســتفرغ، فــيعطش بــمروره عــلى األعــضاء. وأمــا مــن 
جــهة االســتفراغ فــإنــه ال يــكون لــه مــوجــب، فــإذًا مــهما بــقى مــن الخــلط املــقصود 
اســـتفراغـــه بـــقية لـــم يـــحصل الـــعطش مـــن جـــهة االســـتفراغ. والـــغالـــب مـــن حـــال 
األدويـة املسهـلة أنـه مـهما بـقى فـي الـبدن مـن الخـلط املسـتفرغ بـقية، فـإنـه فـي 
األكـثر ال يـنقطع فـعله، فـإذا لـم يـحصل عـطش مـن جـهة االسـتفراغ فـفي األكـثر 
ال يـنقطع فـعل الـدواء، إال أن يـحصل الـعطش، فـتكون تـلك الـبقية قـد اسـتفرغـت 
ونـــــقى الـــــبدن، وحـــــينئذ يـــــجب أن يـــــنقطع [183b] فـــــعله ألن الـــــغالـــــب مـــــن حـــــال 
األدويـــة أنـــه إذا نـــقى الـــبدن مـــن الخـــلط املـــقصود اســـتفراغـــه بـــطل فـــعله، وهـــذا 
الـــحكم أكـــثري. وإذا ثـــبت هـــذا فـــيكون الـــعطش الـــحادث مـــن جـــهة االســـتفراغ 
عــــالمــــة عــــلى وجــــوب قــــطع فــــعل الــــدواء، فــــإذا لــــم يــــنقطع مــــن ذاتــــه وجــــب قــــطعه 
183بــالــصناعــة، فــتكون هــذه عــالمــة أخــرى عــلى الــنقاء وعــلى مــقدار مــا يــنبغي 

أن يستفرغ، وسواء كان ذلك بقيء أو إسهال. 

 وأقـــول: إنَّ الـــنعاس والـــنوم فـــي حـــكم ذلـــك أيـــًضا، فـــمتى قـــوى ذلـــك بـــعد 
184اإلســـــــهال أو الـــــــقيء دل عـــــــلى الـــــــنقاء وعـــــــلى فـــــــراغ الـــــــطبيعة مـــــــما يـــــــنبغي 

		[النقاء  corr.:	183.النقى

		[دل  corr.:	184.دال
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إخـراجـه. وسـبب الـنوم طـلب الـطبيعة االجـتماع والـراحـة لـتتدارك بـذلـك مـا حـصل 
لها من الضعف بالتحلل والتعب. 

ـــل الـعطش، وهـي الـتي ذكـرنـاهـا   واعـلم أنـه كـما أنَّ مـن األسـباب مـا يُعجّـِ
كذلك؛ منها ما يوجب تأخير العطش، وهي مقابالت تلك األشياء املذكورة. 

 قـال أبـقراط: مَـن لـم تـكن بـه حـمى وأصـابـه [184a] مـغص وثـقل 
فــي الــركــبتني ووجــع فــي الــَقطن، فــذلــك يــدل عــلى أنــه يــحتاج إلــى 

االستفراغ بالدواء من أسفل. 

 الشـــرح: هـــــذا الـــــفصل يـــــنبغي أن يـــــكون قـــــبل الـــــذي قـــــبله، وال شـــــك أن 
185املـغص والـثقل فـي الـركـبتني والـوجـع فـي الـقطن يـدل عـلى تـوجـه املـواد إلـى 

أســفل، فــوجــب أن يُســتفرغ مــن حــيث هــي مــائــلة. وأمــا قــولــه: "مــن لــم تــكن بــه 
حـمى". فـالـفائـدة فـيه أنـه لـو كـانـت الحـمى مـوجـودة لـوجـب أن يـكون االسـتفراغ 
مــن أســفل، وإن لــم تــكن هــذه األوجــاع. فــلو كــانــت الحــمى مــوجــودة مــع وجــود 
هـــــذه األوجـــــاع، ربـــــما ظـــــن أن وجـــــوب كـــــون االســـــتفراغ مـــــن أســـــفل هـــــو ألجـــــل 
الحــمى ال ألجــل هــذه األوجــاع، فــكأنــه يــعرِّفــنا أن هــذه األوجــاع ســبب مســتقل 

بوجوب كون االستفراغ من أسفل وإن لم تكن حمى. 

 قـــال أبـــقراط: الـــبراز األســـود الشـــبيه بـــالـــدم اآلتـــي مـــن تـــلقاء 
نــفسه، كــان مــع حــمى أو مــن غــير حــمى، فــهو مــن أردأ الــعالمــات. 
وكــلما كــانــت األلــوان فــي الــبراز أردأ [184b] كــانــت تــلك عــالمــة أردأ، 
فــإن كــان ذلــك مــع شــرب دواء، كــانــت تــلك عــالمــة أحــمد. وكــلما كــانــت 

تلك األلوان أكثر، كان ذلك أبعد من الرداءة. 

		[في  corr.:	185 .وفي
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 الشـرح: بــعد أن فــرغ مــن الــداللــة عــلى وجــوب االســتفراغ، وذكــر بــعض 
أنـواعـه ومـا يـوجـب اخـتيار نـوع عـلى آخـر، وجـب أن يـذكـر االسـتفراغـات الـرديـئة، 
وأن يــــــــبدأ مــــــــن ذلــــــــك بــــــــالــــــــنوع الــــــــذي هــــــــو أظهــــــــر االســــــــتفراغــــــــات وأكــــــــثر وقــــــــوع 
االســــتفراغــــات الــــرديــــئة بــــه، وذلــــك هــــو الــــبراز، فــــإنَّ أكــــثر وقــــوع االســــتفراغ فــــي 
الــعادة بــالــطبع وبــالــصناعــة هــو بــاإلســهال، وأكــثر االســتفراغــات الــرديــئة هــو مــا 

نفع باإلسهال. 

 واعلم أن البراز األسود يكون ألحد أسباب أربعة: 

 أحــــــدهــــــا: االحــــــتراق، بــــــأن تــــــحترق األخــــــالط فــــــتتأذى بــــــها األعــــــضاء وتــــــضطر 
الطبيعة إلى دفعها. 

وثـانـيها: السـتيالء الـطبيعة عـلى نـضج مـرض سـوداوي وإخـراجـها لـينقى الـبدن 
مـــنه، والـــفرق بـــني هـــذا [185a] وبـــني األول، أنَّ األول يـــتقدمـــه فـــي أكـــثر األمـــر 
بـــراز صـــفراوي وتـــكون عـــالمـــات االشـــتعال فـــي الـــبدن ضـــاهـــرة وتـــكون رائـــحته 
ًا، وأمــا الــثانــي فــيكون بــعد ظــهور عــالمــات  قــويــة جــًدا وال يجــد الــبدن عــقيبه خِــــفّـَ
مرض سوداوي وبعد عالمات النضج التام ويجد البدن عقيبه خفـًا ظاهرًا. 

186وثــالــثها: أن يــكون ذلــك لــتناول صــابــغ لــلبراز، ونــفرق بــينه وبــني الــولــني بــعدم 

 . 187عالمات األولني، وبتقدم تناول الصابغ

ورابعها: أن يكون ذلك لتناول دواء مسهل للسوداء، ويُعرف ذلك بتقدمه. 

 ونــقول: إنَّ أبــقراط أراد بــالــبراز األســود، الــكائــن بــاالحــتراق؛ ألنــه وصــفه 
أنـــه الشـــبيهبالـــدم اآلتـــي مـــن تـــلقاء نـــفسه، وهـــذا ال يـــكون إال املـــحترق، ألن مـــا 
كـان مـن صـابـغ أو دواء مسـتفرغ لـلسوداء ال يـقال أنـه آت مـن تـلقاء نـفسه، بـل 

		[صابغ  corr.:	186.صابع
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يـــــقال أن ذلـــــك هـــــو الـــــذي فـــــعله. وكـــــذلـــــك الـــــذي عـــــن دفـــــع الـــــطبيعة ملـــــادة املـــــرض 
الـسوداوي، فـإنَّ ذلـك لـيس [185b] مـن تـلقاء نـفسه، بـل لـدفـع الـطبيعة لـه. وأمـا 
الـــكائـــن بـــاالحـــتراق فـــهو آت مـــن تـــلقاء نـــفسه، ألنـــه إمـــا أن يخـــرج بـــنفسه فـــقط 
188لـــثقله ألن األعـــضاء ال تـــمسكه إلضـــراره بـــها، فيخـــرج بـــنفسه، أو بـــإحـــفازه 

الـطبيعة –بـإضـراره لـها- عـلى إخـراجـه، فـيكون هـو بـالـحقيقة الـُمخـرج لـنفسه. 
وأيـًضا يـنبغي أن يُـفهم مـن قـولـه: الشـبيه بـالـدم: أى الشـبيه بـالـدم الـجامـد، ألن 
الـــدم إذا جـــمد صـــار أســـود، فـــيكون هـــذا شـــبيًها بـــه فـــي ســـواده. وأمـــا إذا لـــم 
يجــمد ولــم يــحترق، فــإنــه يــكون أحــمر الــلون، وال مــشابــهة بــني األســود واألحــمر. 
وإذا ثـــبت ذلـــك عـــلم أنـــه أراد الـــكائـــن بـــاالحـــتراق، وألن مـــا ســـوى ذلـــك ال يشـــبه 

الدم الجامد. 

  أمــــا الــــكائــــن عــــن الــــصابــــغ، فــــظاهــــٌر، ألنــــه يــــكون بــــرازًا صــــحيًا، إال أنــــه 
189أســــود الــــلون، وجــــرمــــه جــــرم الــــبراز املــــعتاد. وأمــــا الــــذي الــــسوداء الــــخارجــــة 

بـــــالـــــطبع أو بـــــالـــــصنعة، فـــــال يشـــــبه الـــــدم أيـــــًضا، ألن الـــــسوداء تـــــكون حـــــامـــــضة 
عــــفصة، ويظهــــر ذلــــك بــــرائــــحتها، وربــــما كــــان [186a] لــــها غــــليان عــــلى األرض 
وبـــريـــق بـــخالف الـــدم الـــجامـــد؛ فـــثبت أنـــه أراد الـــكائـــن بـــاالحـــتراق. ثـــم هـــذا قـــد 
يـــكون مـــع حـــمى وقـــد يـــكون بـــغير حـــمى، وهـــو مـــن أردأ الـــعالمـــات لـــداللـــته عـــلى 

احتراق األخالط. 

 لكن هاهنا سؤاالن: 

 أحــدهــما: ملــا عــرَّفــه بــذلــك؟ وهــاّل قــال: "الــبراز الــكائــن بــاالحــتراق"؛ وأغــنى عــما 
ذكرتموه من املباحث. 

		[بإحفازه  corr.:	188.باخفازه

		[وجرمه جرم  corr.:	189.وحرمه حرم
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 وثـــانـــيهما: إنـــه قـــال أواًل: إن اســـتفرغ الـــبدن مـــن الـــنوع الـــذي يـــنبغي أن يُـــنقى 
مـــنه نـــفع ذلـــك واحـــتمل بـــسهولـــة، وإن كـــان األمـــر عـــلى ضـــد ذلـــك كـــان عســـرًا. 
والــبراز األســود الــكائــن بــاالحــتراق الشــك أنــه مــن الــنوع الــذي يــنبغي أن يــنقى 
مــنه الــبدن، فــكان يــنبغي أن يــكون نــافــًعا، سهــل االحــتمال؛ لــكنه جــعله هــاهــنا 

من أردأ العالمات، فكيف الجمع بني القولني؟  

 الـــجواب: أمّــــا األول: فـــألنَّ كـــون ذلـــك كـــائـــنًا عـــن االحـــتراق أو غـــيره غـــير 
مــــعلوم لــــكل أحــــد، بــــل لــــلفضالء مــــن األطــــباء بــــالــــبحث الــــدقــــيق. وأمــــا أنــــه شــــبيه 
[186b] بـالـدم الـجامـد أو خـارج مـن تـلقاء نـفسه فـمعلوم بـاملـشاهـدة، والـتفريـق 

بالظاهر أولى منه بالخفي. 

 وأمـا الـثانـي: فـال شـك أنَّ خـروج هـذا الـكائـن بـاالحـتراق أنـفع لـلبدن مـن 
بــقائــه فــيه. وأمــا كــونــه مــن أردأ الــعالمــات فــليس لــكونــه اســتفراغ مــا يــنبغي أن 
190يُـنقى الـبدن مـنه، بـل لـداللـته عـلى سـببه الـذي هـو االحـتراق. ولـيس إذا قـلنا 

فــي شئ أنــه عــالمــة صــالــحة مــن جــهة يــلزم أن اليــكون مــن جــهة أخــرى عــالمــة 
موت، فضاًل عن كونه عالمة رديئة. 

 قـــــولـــــه: وكـــــلما كـــــانـــــت األلـــــوان فـــــي الـــــبراز أردأ، كـــــانـــــت تـــــلك عـــــالمـــــة أردأ. 
األلـوان الـخارجـة عـن الـطبيعة تـدل عـلى سـبب خـارج عـن الـطبيعة أوجـبها، فـإن 
191كـان خـروجـها عـن الـطبيعة كـثيرًا وهـو الـذي أراد بـاألردأ، كـانـت تـلك عـالمـة 

أردأ لـداللـتها عـلى السـبب الـخارج عـن الـطبيعة خـروجًــــا كـثيرًا. واعـلم أنَّ الـلون 
 [187a] َّالــطبيعي لــلبراز هــو أن يــكون نــاريًــا خــفيف الــناريــة، فــإن اشــتدت، دل
عــلى حــرارة وكــثرة مــرار، وإن نــقصت دل عــلى نــهوه وعــدم الــنضج، وقــد يــكون 

أبيض وأخضر وغير ذلك، وكلها رديئة. 

		[الذي  corr.:	190.للذي

		[أراد  corr.:	191.أرادا
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 قــولــه: فــإن كــان ذلــك أيــًضا مــع شــرب دواء، كــانــت تــلك عــالمــة أحــمد. أي 
إن كـانـت األلـوان الـرديـئة مـع شـرب دواء، كـانـت تـلك عـالمـة أحـمد؛ ألنـه يـدل عـلى 
أنَّ الـــــدواء قـــــد نـــــقى الـــــبدن مـــــن األخـــــالط الـــــرديـــــئة املـــــختلفة، وكـــــلما كـــــانـــــت تـــــلك 
األلـوان أكـثر كـان ذلـك أبـعد مـن الـرداءة، ألنـه يـكون اسـتفراغـه لـلمواد املـختلفة. 
وقــال هــاهــنا: و"كــلما كــانــت تــلك األلــوان أكــثر"، ولــم يــقل: "أردأ"، كــما قــال فــي 
األول، ألنـــه إذا كـــانـــت األلـــوان مـــنكرة كـــانـــت تـــلك عـــالمـــة هـــالك، ســـواء كـــان ذلـــك 

باستفراغ من تلقاء نفسه أو طبيعي لداللته على مواد منافية للحياة. 

 قــال أبــقراط: أي مــرض خــرجــت فــي ابــتدائــه املــرة الــسوداء مــن 
أسفل أو من فوق، فتلك عالمة دالة على املوت. 

 الشــرح: قـــد ذكـــرنـــا الـــفرق بـــني [187b] املـــرة الـــسوداء وبـــني غـــيرهـــا مـــن 
الــــبراز األســــود. وقــــولــــه: "خــــرجــــت"؛ يُــــفهم مــــنه أنَّ خــــروجــــها ال عــــن شــــرب دواء 
مسهـل أو مـقيء، فـإنـه حـينئذ ال يـقال خـرجـت، بـل أُخـرجـت أو اسـتُفرغـت أو مـا 
شـــابـــه ذلـــك. وكـــون خـــروجـــها فـــي أول املـــرض يـــمنع أن يـــكون ذلـــك عـــلى ســـبيل 
192بحـــــران ملـــــرض ســـــوداوي، ألن البحـــــران ال يـــــكون فـــــي االبـــــتداء، وكـــــون ذلـــــك 

سوداء يمنع أن يكون لتناول صابغ. 

 وقــولــه: "املــرة الــسوداء"؛ يــريــد الــسوداء املــحترقــة، ال الــسوداء الــطبيعية، 
فــإنَّ ذلــك ال يــقال لــه مــرة فــي الــعادة؛ وألنَّ الــسوداء الــطبيعية التخــرج بــنفسها 
فــي ابــتداء املــرض، وإنــما كــان ذلــك مــن عــالمــات املــوت ألنَّ املــرض إذا أحــرق 
األخـالط فـي أول ظـهوره فـإذا اشـتد وتـزيـد أوجـب املـوت المـحالـة. وقـد عـلَّل ذلـك 
جــالــينوس بــأنَّ ذلــك يُــعلم أنــه لــيس عــن بحــران، وهــذا مــشكل، فــإنَّ ذلــك لــو كــان 

عند املنتهى يجوز أن ال يكون عن بحران، ومع ذلك ال يكون عالمة املوت. 

		[ملرض  corr.:	192 .املرض
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 قـال أبـقراط: [188a] مَـن كـان قـد أنـهكه مـرض حـاد أو مـزمـن أو 
إســـقاط أو غـــير ذلـــك، ثـــم خـــرجـــت مـــنه مـــرة ســـوداء أو بـــمنزلـــة الـــدم 

األسود ؛ فإنه يموت في غد ذلك اليوم. 

 الشــرح: قـــد بـــينا أنَّ املـــرة الـــسوداء خـــروجـــها فـــي ابـــتداء املـــرض قـــتَّال، 
وأمــــا فــــي انــــتهائــــه إذا كــــان عــــن احــــتراق فــــهو ردئ، لــــكنه ال يــــدل عــــلى املــــوت. 
وكــــذلــــك بــــينا أنَّ الــــبراز األســــود الشــــبيه بــــالــــدم ردئ أيــــًضا، وهــــو ال يــــدل عــــلى 
املــوت. وهــذا إنــما هــو كــذلــك إذا كــانــت الــقوى كــما يــنبغي، فــلو كــانــت ضــعيفة 
فـظاهـر أنَّ ذلـك فـي هـذه الـحالـة تـكون عـالمـة مـوت عـاجـل، وذلـك بـأن تـكون فـي 
غــد ذلــك الــيوم. واعــلم أنَّ الــعمدة فــي إثــبات هــذه األحــكام هــو عــلى االســتقراء 
والتجـــربـــة، ومـــا نـــذكـــره فـــهو تـــعليل لـــلواقـــع وتـــقريـــب لـــه إلـــى الـــعقل ال أنـــه بـــرهـــان 
مـوجـب العـتقاده مـن غـير تجـربـة. وقـد عـلمت أنَّ قـولـه: "خـرجـت" يـمنع أن يـكون 
ذلـك عـن شـرب دواء، وكـونـه مِـــرَّة أو بـمنزلـة الـدم األسـود يـمنع كـون ذلـك طـبيعيًا. 
وظـــاهـــر أنـــه ال يـــريـــد مـــا كـــان عـــن تـــناول صـــابـــغ فـــإنَّ [188b] ذلـــك ال حـــكم لـــه. 
وظــــاهــــر أيــــًضا أنَّ ذلــــك اليــــكون عــــن بحــــران، ألن البحــــران ال يــــكون ملــــن أنــــهكه 
مـــرض حـــاد أو مـــزمـــن أو غـــير ذلـــك، فـــإنـــه ال يـــقال أنـــهكه إال إذا كـــان قـــد فـــارق 
وبـــقى إضـــعافـــه لـــلقوة وإحـــداثـــه الهـــزال. وأمـــا مـــا دام املـــرض مـــوجـــوًدا فـــإنـــه ال 
193يـــقال فـــي الـــعرف أنـــهكه املـــرض، بـــل يـــقال: إنَّ مـــرضـــه صـــعب، أو قـــوي، أو 

مسـتولـي عـلى قـوتـه، أو مـا شـابـه ذلـك؛ وإنـما يـكون البحـران فـي املـرض ال بـعد 
مفارقته. 

وقـــولـــه: "أو بـــمنزلـــة الـــدم األســـود": إشـــارة إلـــى مـــا كـــان ذكـــره أواًل، وهـــو الـــبراز 
األســـود الشـــبيه بـــالـــدم، فـــيُعلم حـــينئذ أنـــه أراد الـــدم األســـود، وذلـــك مـــا تـــأولـــناه. 

ووجه ترتيبه لهذه الفصول ظاهر فال حاجة إلى اإلطالة به. 

		[العرف  corr.:	193 .العرق
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 قـال أبـقراط: اخـتالف الـدم إذا كـان ابـتداؤه مـن املـرة الـسوداء، 
فتلك من عالمات املوت. 

 الشـرح: قــد بــينا أنَّ خــروج املــرة الــسوداء فــي ابــتداء كــل مــرض عــالمــة 
املــوت، فــإذا انــعقب ذلــك الــدم فــكونــه عــالمــة املــوت بــطريــق األولــى. ولــو كــان ذلــك 
لـيس فـي ابـتداء [189a] املـرض، بـل فـي انـتهائـه، ثـم أعـقبه اخـتالف الـدم، كـان 
عـالمـة املـوت أيـًضا كـما لـو تـقدم خـروج املـرة الـسوداء بسـبب مـضغف كـما قـلنا 

في الفصل املتقدم. 

 قــال أبــقراط: خــروج الــدم مــن فــوق، كــيف كــان، عــالمــة رديــئة؛ 
وخروجه من أسفل عالمة جيدة، إذا خرج منه شئ أسود. 

 الشــرح: يـــريـــد بـــقولـــه: خـــروج الـــدم مـــن فـــوق: مـــا كـــان بـــالقئ مـــن تـــلقاء 
نـفسه، ألنَّ مـا كـان مـن األنـف يـقال فـيه رعـاف، وال يـقال خـروج الـدم مـن فـوق. 
وقـــولـــه: كـــيف كـــان: أي كـــيف كـــانـــت صـــفته، أي ســـواء كـــان أســـود أو أحـــمر أو 
غـير ذلـك. ويـريـد بخـروجـه مـن أسـفل: خـروجـه مـن أفـواه الـعروق، ألنَّ مـا سـوى 
ذلـــك ال يـــقال فـــيه خـــروج الـــدم مـــن أســـفل، بـــل يـــقال: إســـهال الـــدم، أو اخـــتالف 
الـدم، أو مـا شـابـه ذلـك. وأمـا فـي أفـواه الـعروق فـيقال لـصاحـبه أنـه يخـرج مـنه 
دم مــن أســفل، وال يــقال لــه ينسهــل الــدم أو يــختلف الــدم، ويــريــد بــذلــك مــا كــان 
ق بــني قــولــنا:  عــلى ســبيل البحــران؛ ولــذلــك قــال: خــروج [189b] الــدم، فــإنــه فــرَّ
خــــروج كــــذا، وقــــولــــنا: إخــــراج كــــذا، وقــــولــــنا: كــــذا يخــــرج مــــن تــــلقاء نــــفسه. فــــإنَّ 
قــولــنا: "إخــراج كــذا" ال يــكون إال إذا كــان لــذلــك ُمخــرج ظــاهــر، كــالــدواء وغــيره. 
وقـولـنا: "كـذا يخـرج مـن تـلقاء نـفسه" يـكون إذا كـان نـفس ذلـك الشئ لـه تـأثـير 
194فـي خـروجـه، إمـا مسـتقاًل كخـروجـه بـثقله إذا بخـلت األعـضاء عـن إمـساكـه، 

أو غــير مســتقل كــما إذا أحــوج الــطبيعة بحــدَّتــه ولــذْعــه إلــى إخــراجــه كــما بــيناه 
في البراز األسود. 

		[بخلت  corr.:	194.نحلب
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 وقـــــولـــــنا:" خـــــروج كـــــذا"؛ يُـــــفهم مـــــن مـــــا يـــــعم املـــــفهومـــــني املـــــذكـــــوريـــــن مـــــع 
ا اخــتص كــل واحــد  195مــفهوم ثــالــث وهــو خــروجــه عــن ســبب خــفي، إال أنــه لـــمَّ

مــن املــفهومــني األولــني بــلفظ يــخصه، وجــب أن يــخص هــذا املــفهوم الــثالــث بهــذا 
الــــلفظ الــــخاص وهــــو خــــروج كــــذا؛ وإنــــما كــــان ذلــــك رديــــئًا إذا كــــان مــــن فــــوق، 
وجــــيًدا إذا كــــان مــــن أســــفل، ألنَّ خــــروجــــه مــــن فــــوق بــــالقئ مــــما يــــضر املــــعدة، 
وربـــما جـــمد [190a] فـــيها بـــعضه، ويـــوجـــب ســـقوط الـــشهوة. وأمـــا خـــروجـــه مـــن 
أفـــواه الـــعروق، فـــليس كـــذلـــك، مـــع نـــفعه مـــن أمـــراض كـــثيرة، فـــإنـــه يـــنفع مـــن كـــل 

مرض سوداوي، ومن أوجاع الورك والكلى واألرحام. 

 وقــولــه: "إذا خــرج مــنه شئ أســود"؛ أي أنــه عــالمــة جــيدة إذا خــرج مــنه 
شئ أســود، ألن ذلــك يــكون اســتفراغًـــا ملــادة رديــئة ضــارة بــالــكم والــكيف. وأمــا 
إذا كـــان أحـــمر، فـــإنـــه ال يـــكون إخـــراجًــــــا لـــضار بـــالـــكيف بـــل بـــالـــكم فـــقط. بـــقى 
هـاهـنا دقـيقة، وهـو قـولـه: "شئ أسـود"؛ ولـم يـقل: "إذا كـان ذلـك أسـود"؛ وذلـك 
ألنــــــه ال يــــــقال أنَّ كــــــذا مــــــنه شئ أســــــود، إال إذا كــــــان لــــــبعضه لــــــون آخــــــر لــــــيس 
بـــأســـود؛ وقـــد بـــينا أنَّ خـــروج املـــواد إذا كـــان بـــاألدويـــة أو بـــدفـــع الـــطبيعة عـــلى 

سبيل البحران، فكلما كانت ألوانها أكثر، كانت عالمة أحمد.  

 واعـلم أنَّ خـروج الـدم مـن فـوق يـهول أكـثر مـن إضـراره، فـإنـه لـم نـشاهـد 
أحــًدا مــات بقئ الــدم، ولهــذا قــال: هــو عــالمــة رديــئة [190b] ولــم يــقل: مهــلكة، 

وال عالمة موت، وال رديئة جًدا. 

 قــال أبــقراط: مَـــن كــان بــه اخــتالف دم، فخــرج مــنه شئ شــبيه 
بقطع اللحم، فتلك من عالمات املوت. 

		[مفهوم  corr.:	195 .مهمم
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 الشـرح: قـال جـالـينوس: ألنَّ ذلـك يـدل عـلى تـمكن الـقرحـة مـن املـعا حـتى 
يـــسمى مـــا يخـــرج مـــن جـــرمـــها قـــطع لحـــم، ألن الـــقرحـــة فـــي أول حـــدوثـــها يـــكون 
الـخارج مـع الـدم أجـسامًــا شحـمية تـم خـراطـه مـن تـقشير السـطح الـداخـل مـن 

األمعاء، ثم إذا قوى ذلك تأدى إلى خروج قطع من جرم األمعاء. 

 ونــقول: إنَّ ذلــك ولــو بــلغ أي مــبلغ كــان فــي الــِعظَم، ال يــقال لــه قــطع لحــم 
وال يشــبهها، بــل يــقال لــذلــك أنــه مــصران أو غــشاء أو مــا يشــبه ذلــك؛ ألن جــرم 
األمــعاء عــديــم اللحــم الــبتة، بــل األولــى أن يــقال: إنَّ هــذا الــدم يــكون مــن الــكبد، 
ــــال حـــاد مـــقطع لجـــرم الـــكبد، أو لـــضربـــة أو ســـقطة  ويـــكون ذلـــك ألجـــل خـــلٍط أكّـَ
أوجــــــــبت [191a] ذلــــــــك. وفــــــــي هــــــــذا كــــــــثيرًا مــــــــا يخــــــــرج أجــــــــزاء صــــــــغار لحــــــــميَّة 
كــــالــــسمسم، بــــل كــــالحــــمص، ويــــعيش صــــاحــــبه. وأمــــا إذا خــــرجــــت أجــــزاء كــــبار 
تشــبه قــطع اللحــم، فــفي األكــثر يــموت صــاحــبه. وقــد رأيــنا مَـــن عــاش بــعد ذلــك 
وكــان قــد خــرج مــنه قــطع كــبار ذوات عــروق ظــاهــرة؛ فــلذلــك هــذا الــحكم يــنبغي 
أن يــــــكون أكــــــثريًــــــا. وســــــبب املــــــوت مــــــن ذلــــــك ظــــــاهــــــر، ألن الــــــكبد مــــــن األعــــــضاء 
الــرئــيسية ومــعدن لــتولــيد الــدم. وأمــا إمــكان الــبرء فــألنــها عــضو لحــمي، فــيمكن 

أن ينبت ِعوض أسلم منها إذا لم يكن عظيًما جًدا. 

 بقى هاهنا إشكاالن: 

 أحـدهـما: إنـه لـو كـان كـذلـك، لـوجـب أن يـقول: فخـرجـت مـنه قـطع لحـم، ال شـبيه 
بقطع اللحم.  

وثـانـيهما: إنَّ هـذه الـقطع تـكون كـبيرة، فـلو كـانـت مـن الـكبد لـم يـكن نـفوذهـا إلـى 
األمعاء؛ ألن طريق ذلك املاساريقا، وهي دقاق جًدا. 

 الــــجواب: أمــــا األول: فــــليس جــــوهــــر الــــكبد [191b] مــــن اللحــــم املــــعروف 
عــند الــناس، بــل هــو جــوهــر شــبيه بــه؛ وذلــك ألن املــسمى عــند الــناس بــاللحــم ال 

يطلق على جوهر األحشاء. 
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وأمـــا الـــثانـــي: فـــإنّـــا نـــمنع تـــعذر نـــفوذ ذلـــك فـــي املـــاســـاريـــقا، فـــإنـــها وإن كـــانـــت 
دقــيقة ضــيقة إال أنــها عــصبية، واألجــسام الــعصبية قــابــلة لــلتمدد، فــيتمدد جــرم 
املـاسـاريـقا بـتمديـد الـطبيعة لـها بـدفـع تـلك الـقطع، ألنـها تـصير غـريـبة، وصـيانـة 
لــلكبد مــن أن تــعفن تــلك الــقطع وتــزيــد فــي ضــررهــا. وهــذا كــحال املــولــود، فــإنَّ 
املـكان الـذي يخـرج مـنه ال يـسع فـي غـير وقـت الـوالدة لـطرف املـيل، ثـم يـصير لـه 
196إذا مـــددتـــه الـــطبيعة بـــإذن خـــالـــقها تـــعالـــى حَــــــدَّه مـــن الـــسعة مـــا يخـــرج مـــنه 

إنسان؛ فال عجب أن لو اتسع جرم املاساريقا لخروج هذه القطع. 

 قــــال أبــــقراط: مــــن انفجــــر مــــنه دم كــــثير مــــن أي مــــوضــــع كــــان 
انـــفجاره، فـــإنـــه عـــندمـــا يَـــنْقه فـــيغذى [192a] يـــلني بـــطنه بـــأكـــثر مـــن 

املقدار. 

 الشــرح: هـــذا الـــفصل دلـــيل عـــلى أنَّ خـــروج الـــدم، كـــيف كـــان، مـــضعف 
لـألعـضاء الـهاضـمة وللحـرارة الـغريـزيـة، ومـن هـذا الـفصل شـرع فـي ذكـر أحـكام 
مــــــا يــــــتبع االســــــتفراغــــــات ، إذ قــــــد فــــــرغ مــــــن أحــــــكام االســــــتفراغــــــات املحــــــمودة 
والــرديــئة. وكــان هــذا الــفصل أولــى بــالــتقدم، الشــتمالــه عــلى االســتفراغ الــردئ 
197مـــع ذكـــر مـــا يـــتبع االســـتفراغ، إذ عـــادة أبـــقراط أنـــه حـــينما يـــريـــد أن يـــنتقل 

مـــن فـــن إلـــى آخـــر أن يـــذكـــر بـــينهما فـــصل يشـــترك فـــيه حـــكمهما لـــيكون الـــكالم 
مــتسًقا. ومــما يــدل عــلى أنَّ خــروج الــدم مــضعف للحــرارة الــغريــزيــة واألعــضاء 
الــهاضــمة خــاصــة، أنــه إذا نــقه املــريــض مــن ذلــك وغُــذِّى فــإنــه يــلني بــطنه بــأكــثر 
مـن املـقدار الـواجـب . وإنـما قـال: "عـندمـا يـنقه املـريـض"؛ ألنـه لـو قـال: "إنـه إذا 
غُــــذِّى الن بــــطنه"، ولــــم يشــــترط أن يــــكون ذلــــك عــــند الــــنَّقه، احــــتمل [192b] أن 

يقال: إنَّ ذلك املرض ال لضعف األعضاء الهاضمة والحرارة الغريزية. 

		[حده  corr.:	196 .جده

		[حينما  corr.:	197.حني ما
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 قـال أبـقراط: مَــن كـان بـه اخـتالف مـرار، فـأصـابـه صـمم، انـقطع 
عــنه ذلــك االخــتالف. ومَــن كــان بــه صــمم، فحــدث بــه اخــتالف مــرار، 

ذهب عنه ذلك الصمم. 

مم والــَوقْــر والــطَّرَش، أنَّ الــصمم هــو أن يــكون   الشـرح:  الــفرق بــني الــصَّ
ماخ قـد خُــلق بـاطـنه عـديـم الـتجويـف املشـتمل عـلى الـهواء الـراكـد الـذي  198الـصِّ

ماع بــــتأدي الــــتموج الــــصوتــــي إلــــى تــــموجــــه فــــتدركــــه الــــحاســــة. وأمــــا  يــــكون الــــسَّ
الـــطَّرش فـــهو كـــالـــنقصان لـــقوة الـــسمع. وأمـــا الـــَوقـــر فـــهو بـــطالن الـــسمع، ســـواء 
كــان لــبطالن حــس الــسمع مــن غــير صــمم أو لــصمم. هــذا هــو املــعنى املــشهور 
199لهـذه األلـفاظ، وقـد يُـطلق كـل واحـد مـنها عـلى مـعنى اآلخـر، إمـا عـلى سـبيل 

  [193a].املـــــجاز أو االشـــــتراك. ومـــــراد أبـــــقراط هـــــاهـــــنا بـــــالـــــصمم: ثـــــقل الـــــسمع
وحــــدوث ذلــــك عــــقيب اخــــتالف املــــرار دلــــيل عــــلى اتــــجاه املــــادة إلــــى فــــوق، وذلــــك 
يـــوجـــب انـــقطاع االخـــتالف ألنـــه إنـــما يـــكون عـــند مـــيل املـــواد إلـــى أســـفل؛ وذلـــك 
بـــالـــعكس، إذا كـــان بـــإنـــسان صـــمم، فحـــدث بـــه اخـــتالف مـــرار، ذهـــب عـــنه ذلـــك 
الـــصمم؛ التـــجاه املـــادة إلـــى أســـفل وحـــركـــتها عـــن جـــهة الـــصمم. وهـــاهـــنا دقـــيقة 
وهــي قــولــه: "فحــدث بــه اخــتالف دم"؛ ألنَّ الــفاء تــفيد كــون الــحادث بــعد األول 
وعـقيبه، أي عـقيب حـدوث الـصمم حـدث االخـتالف؛ وإنـما يـمكن ذلـك بـأن يـكون 
الـــصمم لـــيس قـــديـــًما وإال لـــم يَـــصدق أن يـــقال أنَّ االخـــتالف عـــقيبه. ويُـــعلم مـــن 

هذا أنه لو كان الصمم قديًما، لم يفد فيه اختالف املرار. 

200 بـقى هـاهـنا سـؤال وهـو: إنـه لِـم خـصص ذلـك بـالـصمم؟ فـإن نـفع ذلـك 

كـــما قـــلتم إنـــما هـــو التـــجاه املـــادة إلـــى الـــجهة املـــخالـــفة، فـــلو حـــصل رمـــد عـــقيب 
[193b] االختالف أو اختالف عقيب الرمد، كان ذلك. 

ماخ 		[الصِّ  corr.:	198.الصماح
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 قــلنا: الــجواب عــن هــذا مــن جهــتني: أحــدهــما: أن يــكون ذلــك عــلى ســبيل 
201املــثال، ويــعلم مــنه أنَّ كــل مــا كــان مــثله فــحكمه كــذلــك. وثــانــيهما: إنَّ وقــوع 

ذلـك فـي الـصمم أكـثر، وذلـك ألنَّ الـطبيعة عـادتـها أن تـدفـع الـفضل الـصفراوي 
202الــــــذي فــــــي الــــــدمــــــاغ إلــــــى جــــــهة األذن، فــــــإذا حــــــصل الــــــصمم دل عــــــلى أنَّ 

الـطبيعة دفـعت أكـثر مـما تـحتمله األذن؛ وإنـما تـدفـع أكـثر إذا كـانـت املـادة فـي 
الـــــدمـــــاغ أكـــــثر، وكـــــثرة ذلـــــك دلـــــيل عـــــلى اتـــــجاه املـــــادة إلـــــى هـــــناك. وكـــــذلـــــك إذا 
203ُدفــــعت املــــادة إلــــى خــــالف الــــجهة، قــــلَّت فــــي الــــدمــــاغ، فــــقلَّ انــــدفــــاعــــها إلــــى 

األذن. وإنـما كـانـت الـطبيعة تـدفـع الـصفراء إلـى األذن أكـثر لـيكون هـناك مـادة 
مــرة حــادة، حــتى إذا دخــل إلــى األذن ذبــاب أو غــيره مــن الــحيوانــات قــتلته تــلك 
املـادة، وذلـك [194a] هـو وسـخ األذن؛ ولهـذا هـو مـن الـطعم أصـفر الـلون عـلى 
لــون الــصفراء. فــإن قــيل: إنَّ كــل عــضو فــإنَّ فــضالتــه مــناســبة لــغذائــه، ألن تــلك 
الـفضلة هـي مـا يـفضل عـن كـفايـة الـعضو مـن ذلـك الـغذاء ، فـيكون -المـحالـة- 
عـلى طـبيعته. والـدمـاغ بـارد رطـب، وغـذاؤه مـن دم بـلغمي، ألنَّ الـغذاء البـد وأن 

يكون شبيًها باملغتذي، فيستحيل أن تكون فضلته صفراوية. 

 والـجواب: إنَّ الـدم الـبلغمي بطئ الحـركـة، وخـصوصًـــــــــا إلـى فـوق، فـيحتاج 
إلــــى مــــا يــــنفذه ويــــصعده، وذلــــك هــــو الــــصفراء، فــــإذا صــــعد ذلــــك إلــــى الــــدمــــاغ 
اغــتذى بــالــدم الــبلغمي وبــقيت الــصفراء الــتي كــانــت ضــروريــة فــي نــفوذ الــغذاء 

إليه، فدفعها إلى األذن ملا ذكرناه من املنفعة. 

 قــال أبــقراط: مَــن أصــابــه فــي الحــمى فــي الــيوم الــسادس مــن 
مرضه نافض، فإنَّ بحرانه يكون [194b] نكًدا. 

		[كل ما  corr.:	201.كلما

		[أن  om.	Ox2	202

		[دفعت corr.:	203.ادفعت
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ا اشــــتمل الــــفصل املــــتقدم عــــلى كــــون املســــتفرغ قــــد يــــكون   الشـــرح: لـــــمَّ
انــتقالــيًا عــن عــضو آخــر عــلى ســبيل البحــران، وجــب أن يــصل ذلــك بــاســتقصاء 
الــكالم فــي البحــران، إذ لــم يــكن قــد اســتقصى الــكالم فــيه فــيما تــقدم؛ ووجــب 
أن يــبدأ الــكالم بــذكــر الــبحاريــن الــرديــئة، ألن الــفصل املــتقدم كــان قــد اشــتمل 

على ذكر انتقالني، واملتقدم منهما هو الردئ. 

 ونــــقول: الــــنافــــض مــــنه مــــا يــــكون فــــي ابــــتداء الــــنوائــــب، وهــــذا يــــكون فــــي 
ابـــــتداء كـــــل نـــــوبـــــة غـــــير مـــــختص فـــــي حـــــدوثـــــه بـــــيوم مـــــعني. ومـــــنه مـــــا يـــــكون قـــــبل 
البحــران ، ويحــدث النــتفاض مــادة املــرض إلــى ظــاهــر الــبدن، وإنــما يــكون ذلــك 
فـي الحـميات الـتي عـفونـتها داخـل الـعروق، وغـالـب األحـوال يـكون بحـرانـها فـي 
الــــسابــــع أو الــــتاســــع، لــــكنه قــــد تــــؤخــــر الــــطبيعة ذلــــك لــــالســــتظهار فــــي الــــنضج، 
ـــر بحـــران الـــسابـــع مـــثاًل إلـــى الـــثامـــن. وقـــد تـــكون املـــادة رديـــئة متحـــركـــة وال  فـــيؤخّـَ
تمهــــل الــــطبيعة إلــــى يــــوم البحــــران، فــــيقع البحــــران [195a] فــــي الــــسادس. وال 
شـــك أنَّ كـــل واحـــد مـــن الـــتقدم والـــتأخـــر ردئ؛ ألن الـــتأخـــير إنـــما يـــكون لـــقصور 
مــن الــطبيعة عــن الــوفــاء بــإنــضاج املــادة إلــى يــوم البحــران، أو لــعصيان املــادة. 
204والـــتقديـــم إنـــما يـــكون النـــحفاز الـــطبيعة بـــأذى املـــادة، إال أنَّ الـــتقديـــم أردأ، 

ألنـه مـع مـا يـدل عـلى االنـحفاز يـكون البحـران نـكًدا؛ ألن الـنضج لـم يـكمل بـعد، 
فـــيكون دفـــع املـــادة عســـرًا. ولـــيس هـــذا مـــختًصا بـــالـــنافـــض، إال أنـــه ذكـــره عـــلى 

سبيل املثال، ولبيان تعقب بعض أنواع البحران للنافض. 

اه نـــوائـــب، فـــفي أي ســـاعـــة كـــان   قـــال أبـــقراط: َمـــن كـــانـــت لحـــمَّ
تــركــها لــه إذا كــان أخــذهــا لــه مــن غــٍد فــي تــلك الــساعــة بــعينها، فــإنَّ 

بحرانه يكون عسرًا. 

 الشـرح: قــد فــهم جــالــينوس مــن هــذا مــا أقــولــه: إذا كــانــت الــنوائــب كــلها 
تــــأخــــذ فــــي وقــــٍت واحــــٍد، كــــأنــــه قــــال: إذا كــــانــــت الــــنوائــــب تــــبتدئ كــــلها فــــي وقــــت 
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واحـــــد. وأمـــــا [195b] تـــــرْكـــــها فـــــليكن فـــــي أي وقـــــت كـــــان، فـــــإنَّ البحـــــران يـــــكون 
عســرًا، واســتدل عــلى ذلــك بــالتجــربــة وبــالــقياس؛ وهــو أنَّ املــرض إذا كــان ثــابــتًا 
205عـلى حـالـة واحـدة دل عـلى أنَّ مـادتـه غـليظة قـليلة الحـركـة، وذلـك يـوجـب كـون 

البحران عسرًا. 

 وفـهم جـماعـة مـن املـتقدمـني مـن هـذا أنـه إذا كـانـت الـنوبـة تـفارق مـثاًل فـي 
الــساعــة الــثانــية، كــان أخــذ الــنوبــة الــثانــية فــي تــلك الــساعــة، وأمــا الــنوبــة الــثالــثة 
فــال تــأخــذ فــيها، بــل فــي الــساعــة الــتي تــفارق فــيها الــنوبــة الــثانــية. وال شــك أنَّ 
هـــذا املـــعنى ظـــاهـــر مـــن لـــفظ أبـــقراط وُمســـتغٍن عـــن الـــتأويـــل، لـــكن جـــالـــينوس رد 
عـليهم بـأنـهم لـم يـأتـوا عـلى ذلـك بـقياس، قـال: وال تجـربـة تـدلـهم عـلى ذلـك. ونـحن 
نــقول: إن عــنى بــذلــك أنــه لــم يجــرب بــنفسه تجــربــة تــدل عــلى ذلــك، فهــذا ُمســلَّم، 
ولــكن ال يــمنع كــون التجــربــة دالــة عــليه، فــقد يــكون أولــئك الــقوم جــربــوا فــوجــدوا 
األمــر [196a] كــذلــك. وإن عــنى أنَّ نــفس التجــربــة تــكذبــهم، أو أنَّ التجــربــة ال 
ـا قــد شــاهــدنــا جــماعــة أصــابــهم حــميات عــلى  تــصدِّق قــولــهم، فهــذا مــمنوع؛ فــإنّـَ
هــذه الــصورة وكــان مــرضــهم يــطول، وظــاهــر أنــه إذا طــال املــرض كــان بحــرانــه 
ـا لــم نجــد أحــًدا مــات بهــذه الحــمى، فــكذلــك -فــيما أظــن- لــم يــدم  عســرًا. ثــم إنّـَ
اه؛  مــنها إال أنَّ البحــران يــكون عســرًا. ولــعله وجــد مــن كــان كــذلــك ولــم تــطل حــمَّ
فـلذلـك لـم يـقل إنَّ ذلـك يـدل عـلى طـول الحـمى لـو لـم يجـد ذلـك، إال أنَّ كـالمـه فـي 
البحــران ومــا يــدل عــلى جــودتــه ورداءتــه؛ فلهــذا لــم يــتعرض لــكون املــرض يــكون 
طـويـاًل أو قـصيرًا. وأمّــا أنـهم لـم يـأتـوا عـلى ذلـك بـقياس، فـلعل ذلـك ألنـهم عـلموا 
أنَّ الــقياس عــلى ذلــك مــتعذِّر، أو ألنــهم عجــزوا عــن ذلــك وإن كــان مــمكنًا. وأمــا 
قـياس جـالـينوس فـهو مـشكل؛ وذلـك ألنـه ال يـلزم مـن كـون أوقـات ابـتداء الـنوائـب 
واحــــــدة أن يــــــكون املــــــرض بــــــاقــــــيًا عــــــلى حــــــالــــــه، فــــــقد [196b] يظهــــــر االشــــــتداد 
واالنـتقاص فـي شـدة الحـمى وضـعفها، وفـي طـولـها وقـصرهـا، مـن دون تـقدمـها 

أو تأخرها. 

		[ أن  Om.Ox2.205
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 قــال أبــقراط: صــاحــب اإلعــياء فــي الحــمى، أكــثر مــا يخــرج بــه 
الُخرَّاج في مفاصله وإلى جانب اللحيني. 

 الشـــرح: مـــــن جـــــملة الـــــبحاريـــــن الـــــرديـــــئة، الـــــبحاريـــــن املحـــــدثـــــة للخـــــرَّاج، 
فـناسـب ذكـر هـذا مـع هـذه الـفصول املـتقدمـة. وبـحاريـن الخـرَّاج أكـثر إحـداثـها 
للخـرَّاج فـي املـفاصـل وعـند الـلحوم الـرخـوة ، كـالـحالـبني والـلحيني؛ وذلـك لـضعف 
هـذه املـواضـع، وسـعة مـوضـع املـفاصـل فـتقبل املـادة، ولـدوام حـركـتها. وأكـثر ذلـك 
ملــــن بــــه فــــي الحــــمى إعــــياء، ألن اإلعــــياء يــــدل عــــلى حــــركــــة مــــادة إلــــى مــــوضــــعه، 
وإنـــما يـــكون ذلـــك فـــي الـــعضل الـــتي عـــند املـــفاصـــل أو فـــي املـــفاصـــل نـــفسها؛ 
وأكـثر ذلـك فـي اإلعـياء الـحادث بـالحـركـة، فـإنَّ الحـركـة تـوجـب سـخونـة املـفاصـل، 
والــسخونــة جــذابــة 	[197a] ولهــذا أطــلق لــفظ اإلعــياء. وقــد كــنّا بــيَّنّا أنَّ اإلعــياء 
بـــالـــقول املـــطلق هـــو الـــحادث بـــالحـــركـــة، وأمـــا مـــا يحـــدث بـــنفسه فـــال يـــطلق لـــفظ 

اإلعياء، بل يقال: اإلعياء الذي ال يُعرف له سبب. 

 وتــــقديــــر هــــذا الــــفصل أن يــــقال: صــــاحــــب اإلعــــياء فــــي الحــــمى إذا كــــان 
يخــرج بــه خــرَّاج، فــإنــه أكــثر مــا يخــرج بــه فــي مــفاصــله وإلــى جــانــب الــلحيني. 
وقـــد بـــيَّنّا أنَّ كـــون ذلـــك فـــي املـــفاصـــل لـــضعفها، وســـخونـــتها بـــالحـــركـــة، وتـــوجـــه 
املــــواد الــــتي أوجــــبت اإلعــــياء إلــــيها. وأمــــا الــــلحيني فــــلكثرة اللحــــم الــــرخــــو فــــيها، 

وتصعيد الحمى املواد إلى جهتها. 

 قـال أبـقراط: مَـن انتُشـل مـن مـرض، فـَكلَّ مـنه مـوضـع مـن بـدنـه، 
حدث به في ذلك املوضع ُخرَّاج. 

 الشــرح: يــقال: انتُشــل مــن املــرض: إذا خَــــفَّت أعــراضــه وقــارب أن يَــنْقه 
 [197b] مـــنه. والـــَكالل حـــالـــة بـــني اإلعـــياء والكســـل، وال شـــك أنـــه إذا حـــدث ذلـــك
عـقيب االنـتشال مـن املـرض، دل عـلى أنَّ مـادة املـرض قـد انـدفـعت إلـى املـوضـع 
الــكال؛ وذلــك يــعقبه -ال مــحالــة- خــرَّاج. ولــيس املــراد أن يــكون هــذا الــكالل قــد 
: يــدل  حــصل بــعد االنــتشال بســبب ضــربــة أو تــعب أو غــير ذلــك، ألن قــولــه: فــَكلَّ
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عـــــلى أنَّ ذلـــــك الـــــكالل قـــــد حـــــصل عـــــقيب االنـــــتشال؛ ألن الـــــفاء تـــــفيد الـــــتعقيب. 
وأيــًضا فــإنَّ قــولــه: حــدث بــه فــي ذلــك املــوضــع خــرَّاج: جــرت الــعادة أن ال يــطلق 
مــــثل هــــذا الــــلفظ إال إذا كــــان حــــدوث ذلــــك واجــــبًا وعــــقيب االنــــتشال، وعــــلى مــــا 
ذكــروه ال يــكون واجــبًا، بــل عــسى مــمكنًا أكــثريًــا، فــقد ال يــكون فــي الــبدن مــادة 
فـــيكون مـــنها الخـــرَّاج. وأيـــًضا ال يـــلزم أن يـــكون عـــقيب االنـــتشال، بـــل قـــد يـــبقى 

ُمدة إلى أن تجتمع إليه مادة؛ وعلى ما قلناه يكون مطابًقا للفظه. 

 قـال أبـقراط: وإن كـان أيـًضا قـد تـقدم فـتعب عـضو مـن األعـضاء 
مــــن [198a] قــــبل أن يــــمرض صــــاحــــبه، فــــفي ذلــــك الــــعضو يــــتمكن 

املرض. 

 الشـرح: قــال جــالــينوس: يــمكن جــعل هــذه الــفصول كــلها فــصاًل واحــًدا، 
وذلـك ألن اإلعـياء والـَكالل والـتعب إذا كـانـت فـي مـواضـع أنـذر ذلـك بخـرَّاج فـيه، 
ســواء كــان ذلــك قــبل املــرض كــما هــو املــذكــور هــاهــنا، أو بــعده كــما فــي الــفصل 

املتقدم. 

  واعـــلم أن قـــولـــه: فـــفي ذلـــك الـــعضو يـــتمكن املـــرض: ال يُـــشعر بـــأن هـــناك  
يحـــدث خـــرَّاج، وال يـــلزم أيـــًضا مـــا لـــم يـــحصل فـــيه كـــالل أو إعـــياء، ويـــكون ذلـــك 
املـــرض مـــا يُبَحـــرن بخـــرَّاج. وأمـــا نـــفس الـــتعب فـــال يـــلزم مـــنه إال تَـــمُكن املـــرض 

هناك، أي تكون قوته في ذلك العضو؛ ألن التعب مسخن مضعف. 

 قــــال أبــــقراط: مَــــن اعــــترتــــه حــــمى، ولــــيس فــــي حَـــــْلقه انــــتفاخ، 
فعرض له اختناق بغتة، فذلك من عالمات املوت. 

 الشـرح: ومــن الــبحاريــن الــتي بــاالنــتقاالت الــرديــئة أن تــندفــع املــواد فــي 
[198b] الحـــمى، وخـــصوصًـــــــــــا الشـــديـــدة، إلـــى الحنجـــرة فتســـد الـــنفس وتـــخنق. 
ويــلزم ذلــك املــوت، الشــتعال الــقلب، ألنــه حــينئذ يــكون مــحتاجًـــــا إلــى هــواء أكــثر، 

فإذا حبس عن الوصول إليه قتل. 
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 قـــولـــه: ولـــيس فـــي حـــلقه انـــتفاخ: أي لـــيس فـــيه ورم مـــتقدم، وإنـــما شـــرط 
ذلـــك ألنـــه لـــو كـــان هـــناك ورم مـــتقدم فـــعرض االخـــتناق بـــغتة جـــاز أن يـــكون ذلـــك 
ألجـل كـمال نـضج الـورم، فـيكبر حجـمه بسـبب ذلـك، وذلـك فـي أكـثر األمـر يـعقبه 
االنـفجار، ويخـلص املـريـض. وأمـا إذا حـدث ذلـك ولـم يـكن هـناك انـتفاخ مـتقدم 

دل على أن املواد قد اتجهت إلى ذلك املوضع. 

 قــولــه: فــعرض لــه اخــتناق بــغتة: هــذا إنــما يــكون إذا انــدفــعت مــواد كــثيرة 
إلـى الحنجـرة دفـعة، وال يـكون ذلـك إال بحـران االنـتقال ، وال يـلزم ذلـك أن يـكون 
عــن ورم حــادث عــن تحــرك املــادة بــنفسها، بــل وال يــجوز؛ ألن الــورم إذا لــم يــكن 
عـــن دفـــع املـــواد بـــالبحـــران، إنـــما يحـــدث الـــخنق قـــلياًل قـــلياًل بـــقدر تجـــلُّب املـــادة. 
[199a]  وأمــا إذا انــدفــعت املــادة بــالبحــران إلــى الحنجــرة دفــعة، فــإنــها تــوجــب 

االختناق بغتة، سواء أوجبت ورًما أو لم توجب. 

 قــال أبــقراط: مَــن اعــترتــه حــمى فــاعــوجــت مــعها رقــبته، وعســر 
عــليه االزدراد، حــتى ال يــقدر أن يــزدرد إال بــكد، مــن غــير أن يظهــر بــه 

انتفاخ؛ فذلك من عالمات املوت. 

 الشـــرح: ملــــا اشــــتمل الــــفصل املــــتقدم عــــلى ذكــــر أحــــد أنــــواع االخــــتناق 
الـــــردئ الـــــدال عـــــلى املـــــوت، ذكـــــر فـــــي هـــــذا نـــــوعًــــــا آخـــــر مـــــن تـــــلك الـــــنواع. وهـــــذا 
االعـــوجـــاج قـــد يـــكون ألجـــل إفـــراط الـــيبس املـــجفِّف، فـــيتشنج الـــعصب ويـــتعوج 
الــــعنق، ومــــثل هــــذا الــــيبس يــــلزمــــه -ال مــــحالــــة- عســــر حــــركــــة أعــــضاء االزدراد 
وأعـضاء الـنفس أيـًضا، ويـدل عـلى مـوت لـداللـته عـلى فـناء الـرطـوبـات األصـلية. 
وقـد يـكون لـزوال فـقرة بسـبب ورم عـظيم مـمدد لـلربـاطـات، وإنـما يـكون ذلـك بـأن 
يـــكون ذلـــك الـــورم فـــي الـــعضالت الـــتي فـــي داخـــل املـــرئ أو فـــي نـــفس املـــرئ، 
بـحيث ال [199b] يظهـر لـلحس، ألن هـذا املـوضـع يـشارك األغـشية الـتي تـحيط 
بــالــنخاع والــنخاع نــفسه بــعصب وأربــطة كــثيرة؛ ومــثل هــذا الــعرض الــذي لــزمــه 
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قـتَّال المـحالـة. وأمـا لـو كـان الـورم مـن خـارج أو فـي مـثل هـذا الـلوزتـني، بـحيث 
يظهر للحس، لم يلزم ذلك. 

 قــولــه: مــن اعــترتــه حــمى: قــال جــالــينوس: إنَّ عــادة أبــقراط إذا قــال مــثل 
هـذا أراد بـه الحـمى الشـديـدة. وأمـا إذا أراد مـطلق الحـمى قـال: مـن كـانـت بـه 

حمى، أو ما يشبه ذلك.  

 قـــولـــه: ولـــيس فـــي حـــلقه انـــتفاخ: أي ورم، ألن ذلـــك إن كـــان عـــن الـــيبوســـة 
فــظاهــر، وإن كــان عــن ورم فــيكون كــأنــه يــقول: ولــيس فــي حــلقه انــتفاخ يظهــر 

للحس. 

 تـم الجـزء األول مـن شـرح فـصول أبـقراط، شـرح الـفقير إلـى اهلل عـلي بـن 
أبــــي الحــــرم الــــقرشــــي املــــتطبب، يــــتلوه فــــي الــــذي يــــليه: قــال أبــقراط: الــَعَرق 
يُحــــمد فــــي املحــــموم إذا ابــــتدأ فــــي الــــيوم الــــثالــــث، أو فــــي الــــيوم 

الخامس. وباهلل التوفيق واملعونة. 
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