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]D2 1b] [S5 2b[ـبس اـ ـللم اـ ـحمرـله اـ ـحيرـلن إـ ـنستعياكـيم.و ـ ـ ـ الأـفنـ ـنحمم.ـيـركاـيورـمي ـ ـبينـماـيدكـ دهـ

ـبيدـت الأـ وـمر ـتصور اـيرـ ـلفصف ـ واـ اـفـاكاـيور.ـهدـلول ـلمعلي ـ ـ واـ ـلعولات وـلُـ الأـفـاشل واـمي ـلعراض ـعللِّـصل،ـلِـ نـمىـ

اصطفيته من عبادك الموقنين وأنزلت عليه من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.

ـبعو ـفيقدـ ـ الأـ ـستول اـ ـلعاذ اـقةـملاـ ـلحكمدوة ـ ـ اـ ـلمحققياء ـ ـ ـ ـ وأـ اـسن، ـلعلموة ـ ـ اـ ـلماء ـققيدـ ـ ـعمن،ـ اـ ـللاد واـ ـلمله ـ واـ ن،ـيدـلة

ـعباـنولاـم اـ ـحيرـلد اـ ـلطبيم ـ ـ ـسقبـ اـ ـللى ـبترـتهـ اـصهـ وأـضرـلوب ـسكنوان ـ ـبحبهـ ـ اـحوـ ـلجنة ـ ـكتبنواٍشـحذهـهان،ـ ـ ـ ـاهاـ

ـعل وـ اـئـاسى إـصوـلل ـمسىـلول اـئاـ ـلفصل ـ ـلفؤـمنـمولـ اـ ـلمات اـلوـ ـلمعظى ـ ـ اـعم،ـ ـلملز ـ واـ إـيدـلة ـهيراـبن اـ ـلكيشم ـ ـ يـ

تغمده الله بغفرانه، قال بعد ذكر الخطبة:

1١المقالة 

1

العمر قصير والصناعة طويلة والوقت ضيّق والتجربة خطر والقضاء عسرقال أبقراط: 

ـمعن:ولـقأ ـ أـ ـبقى ـلغيـفراطـ اـ ـلية ـنيياـنوـ ـ اـ زاد ـلصحن ـ ووـ ـلكثهـبمـسة. ـ ـمعرةـ ـلجاـ اـتاـ ـلمنجحه ـ ـ ـ وـ أـكة ـقليرـبان ـ دهـجدسـ

ـلثا ـعشيـناـ واـ ـلير. ـنياـنوـ ـيعتقونـ ـ ـ أـ إـحوـيهـندون ـليى ـلطاـبهـ وـ ـيستشف2واـنـاكب ـ ـ ـ اـ ـلمون ـعنىـضرـ ـيحـرضدـ وـعدـبهـ لـكاء

ـليل ـ ـعندونـقوـيةـ ـقبدـ أـ ـقنفـلره وـيدـ ـعلوروهـصل ـقبوقـفىـ وـ ـشجدهـييـفره اـ ـلخطمرة ـ ـ اـهيـفأنـكيـ ـلشجذه ـ رةـ

ـصيـاخ أوـ ـنقمـلراًـسة ـعليفـ ـ إـ واـله الآن. ـلعمى ـ ـلغرـ اـ ـلبقًة ـ وـ اـفاء ـلعي ـعبرفـ ـظهنـعارةـ آـ اـثور ـلنفار ـ اـ ـلنس ـطقاـ ةـ

اـبيـف ـلجنيدن ـ ـ وـ اـهن اـمزـلو ـينفصذيـلان ـ ـ ـبعلـ الأـ ـعضض اـعاءـ ـلبعن ـ اـ ـنفصض ـ وـمالاًـ إـشرـيا، ـليح ـقسهـ واـ رـفط

اـم اـلن ـلحيدم ـ واـنواـ ـلطمثي ـ ـ إـ وـلي ـمفتـقى ـقتهارـ ـ ـعناـ وـ ـمتنوـهه ـ ـلضاٍهـ اـ ـلمرورة وـ اـهوت ـنقطو ـ اـقلاـعاعـ ـلنفة ـ نـمسـ

ـلجسا ـ ـلفندـ ـ اـ اـبـوطرـلاء ـلغة أوـيزـيرـ ـلغية ـ ولاـ اـفكـشره. أن ـلعمي ـ ـقصيرـ ـ اـ إذ ـلغر ـبيبـلاـ ـستينـ ـ وـ ـسبعين ـ ـ ـسننـ وـ ذهـهة

ـلعشا ـ ـسميرةـ ـ ـلقطاـبتـ ـ واـعاـ ـلعة ـسمربـ دـهوـ [ـقاـقا S5ة 3aا [ـقرـل] D2اب. 2Aوا ـلصن] ـ ـملكةـعاـ ـ ـنفسيةـ ـ ـ ـيقتةـ ـ درـ

ـبه الٕاـ ـنسا ـعلانـ اـ ـستعمى ـ ـ ـنحـاماتـعوـضوـمالـ الأـمرضـغوـ ـعلراضـغن ـسبيىـ ـ الٕارادةـ ـبصينـعادرـصل ـ رةـ

ـبحس ـ اـ ـلممكب ـ ـ والأـ واـلن. ـللعهلامـلف ـ ـ أيـ ـصند اـعاـ ـلطة ـيلـوطبـ لأـ ـنهٌة ـتتغياـ ـ ـ ـبتغيرـ ـ ـ أـ ـننداـبرات وـ ـمتجيـها ـ ددةـ

ـفسةـعـاس اـضةـعاـ ـستمرورة ـ اـ ـلتحلرار ـ ـ واـ اـقوـلل. اـمزـلت ـلقصيان ـ ـ واـ ـلمر اـبرادـ اـمزـله ـيمكذيـلان ـ ـبقنـ اـ ـلباء ـعلدنـ ىـ

لاـلـاح أي ولاـيزـيه ـينقد ـ وـ لاـهص ـيكذا إلاـ زـفون اـمي ولاـقوـلان أنـشوف اـهك ـضيتـقوـلذا ـلنسباـبقـ ـ ـ إـ ىـلة

ـجمي ـ ـعمعـ وـبرهـ ـغيل ـعنودـجوـمرـ اـ ـلمحققيد ـ ـ ـ ـ واـ ـلتجن. ـ ـيقةـبرـ ـعلالـ ـمعنييىـ ـ ـ ـ أـ ـهمـدحن اـ ـمتحا ـ ـفعانـ ـعلردـياـملـ ىـ

الٕاـب ـنسدن ـغينـمانـ ـقيرـ إـياسـ ـليؤدي ولاـ وأـناـقه ولاـصون أنـشل. ـفيهك ـ ـخطاـ وـ ـنيهماـثراً. ـ ـ اـ ـعتبا ـ ـعلاـمارـ نـممـ

1. ١ ] S5: الأولى D2.

2. .S5, D2 وكان :correxi [ وكانوا
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ـلقا ـنيواـ اـ ـلكلين ـ ـ اـفةـ ـلمشي ـ اـهاـ ـلجدات ـئيزـ وـ اـهة ـلتجذه ـ ـليـاخةـبرـ اـعةـ ـلخطن ـ إـيؤدـميـهلـبرـ اـلة ـلمطلى ـ ـ وب.ـ

ـلقضوا ـ اـ ماء ـل اـبرادـ ـلحكه ـ ـعلمـ اـ ـلمى ـبمضـيرـ إـياـ يؤول ـل ـصحنـمهـ أوـ واـهة يدـللاك ـل ـعللـ ـعسىـ قرهـ ـب اءـ

ـختالا ـفيلافـ ـعلهـ الأـمىـ وـيرور ـقيام. اـ ـلمل اـبرادـ ـلقيه ـ وـ ـعسوـهاس لأنـ ـصنر اـعاـ ـلقية ـ ـنفسهيـفاسـ ـ ـ ـعساـ رةـ

ـلقيوا ـ ـعباسـ الاـعارةـ ـستن ـبمدلالـ ـيظهاـ ـ ـعلرـ ـيخفـامىـ ـ وـ ـعبى، ـعنرـ ـلقضاـبهـ ـ ـللاءـ إـمزوـ وـيه ـسباه ـتصبـ رـيدـ

ـلكتا ـ ـبهابـ اـ ـلفصذا ـ الاـ ـعتل اـطنـعذارـ ـلطبيرف ـ ـ أـ إذا ـخطب اـ أو ـلتأ ـغيرـ ـتحصيليـفبـ ـ ـ ـ وـ اـصه ـلعمرف ـ ـطلبيـفرـ ـ هـ

أو امتحان همة الطبيب على ماقيل.

2

قال: قال أبقراط: يجب على المريض طاعة الطبيب وأن لا يخبر بما يزيد في مرضه بل بما ينقصه.

ـيج:ولـقأ ـعلبـ اـ ـلمى اـعـاطضـيرـ ـلطبية ـ ـ ـبشبـ اـ وـلرب ـتندواء اـ ـلغاول وـ اـئـاسذاء ـلمعر ـ ـلجاـ وـ ـيجات لاـ أن ـخبـُيب رـ

ـلما ـبشضـيرـ أـمـهضرـميـفدـيزـييءـ ـمفسارجـخرـمن ـ ـلمدـ [ـ D2زاج 2bا ـلعلي] ـ ـ ـنحلـ الأـ ـشيو اـ ـلتاء ـتحيـ [ـنزـ S5ه

3bأو ـتهي] ـ ـغضبجـ ـ إـ ـغيىـله ذـ ـيخبلـبكـلر ـ اـ ـلمر ـبشضـيرـ ـينقيءـ ـ ـكقـهضرـمصـ اـ ـلطبيول ـ ـ أنـ اـهب ـلمذا رضـ

ـسه ولاـ ـفيوفـخل واـ ـلقه وـيوـقوةـ اـهة، ـليذا ـلنسباـبومـ ـ ـ إـ الأـلة اـيى ـلمام ـضياـ ـجيةـ 3ٕدـ ـغيىـلا ذـ لاـلر ـكمك ـتقاـ هـلوـ

أطباء هذا الزمان.

3

أـقال:ـق ـبقال اـ ـلسمراط: ـ اـ ـلمفن ـ اـلرطـ ـخطـةضاـيرـلذوي ـلحرـ ـجتهاـ ـ إـ اـلم ـلغى اـ ـلمضذاء ـ ـبهرـ ـفيجرورةـضمـ ـ أنـ ب

يبادر إلى استفراغهم بحسب الاحتمال وأن لا يبالغ في كل استفراغ وتغذية.

ا4ولـقأ ـلسم: ـ ازدـ ـحجادـين اـ ـللحم ـ اـ أو ـلشحم ـ أوـ ـهمم ـمعاـ الأـفاًـ ـقطي اـ ـلثار وـثلاـ ـيقة ـبلاـ اـ ـلهه واـ ـلفزال ـبينرقـ ـ وـ ـبيه نـ

ـلنما ـ أـ ازدـنو الأـيه ـعضاد ـكلهاءـ ـ الأـفاـ ـقطي اـ ـلثار ـبحسةـثلاـ ـ ـمقتضبـ ـ ـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ وـ ـيقة ـبلاـ اـ واـبذـله ـلمول. ذويـبرادـ

ـمثـةضاـيرـلا اـ ـلحمل ـ ـلياـ واـ ـلمصن ـ ـعيارـ واـ إرادـكـرحـةضاـيرـلن. ـتضطةـية ـ إـ اـلر ـلتنفى ـ ـ اـ ـلعظيس ـ ـ اـ ـلمتم ـ ولاـتواـ أـشر ـنهك اـ

اـيدـش ـلتسخيدة ـ ـ ـ ـسينـ رـمّـ وـهـةضاـيا ـجبوـميـهؤلاء لاـ ـنبسة ـ اـ وزـبـوطرـلاط ـحجمهادةـيات ـ ـ ـبسباـ ـ اـ ـلتسخيب ـ ـ ـ وـ يـفن

ـخطكـلذ لأـ ـنهر ـتضطاـ ـ إـ اـلر ـنشقى ـ أوـعاقـ ـضيدوثـحرق ـنفقـ اـ أو ـنصبس ـ اـ إـلاب ـبعىـلدم الأـ ـفضيض ـ ـسيةـ اـمّـ

ـفض اـ ـلقلاء ـ إذـ ـليب اـفسـ ـلبي ـتجدنـ ـتفضفـيوـ ـ إـ ـليي اـ ـلعه اـ ـلتروق ـيسبيـ ـ ـفيهحـ ـ اـ إلاـلا ـتجدم اـيوـ ـلقلف ـ هـلوـقب.ـ

ـلح" ـجتهاـ ـ أيـ ـلكثم" ـ اـجـاحرةـ ذوي إـضاـيرـلة اـلة ـلغى اـ ـلكثيذاء ـ ـ ـبسبرـ ـ ـكثبـ اـ ـلتحليرة ـ ـ ـ واـ ـلغل، اـ ـلكثيذاء ـ ـ ـمضرـ رـ

ـبه ولاـ ـينفم ـ ـقهروـعيـفذـ ـلضيقهمـ ـ ـ ـ وـ اـفا ـمترط ـئهلاـ ـفياـ ـفسَـ وـ ـفسـُيد الأـ ـفحينئلاطـخد ـ ـ ـ ـيجذـ أنـ ـيبب إـ ىـلادر

3. .S5, D2 جيدة :correxi [ جيد

4. .S5: om. D2 [ أقول
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ـستفا ـ ـلغؤلاءـهراغـ ـضيرـ أـ ـهمدـحن الأـ ـعمنـما ذـ وـكا ـنيهماـثر، ـ ـ ـتمكاـ ـ اـ ـلبن اـمدنـ ـستعمن ـ ـ الأوردةـ ـيعلاـف5ال رضـ

ـفسإ لاـ وأن ـيباد، اـفغـلاـ ـستفي ـ إـهراغـ الٕاـحىـلؤلاء ـلئراطـفد ـيللاـ ـكثيروجـخزمـ ـ لاـمرـ وأن الأرواح، ـيبن يـفغـلاـ

ـلتغا ـ ـبعةـيذـ الاـ ـستفد ـ ـلئراغـ ـتخلاـ اـ ـلقور ـضعفهعـموةـ ـ ـ ـستفالاـباـ ـ إذاـ ـحمراغ ـعليهلـ ـ ـ أـ ـكثا ـممرـ ـتحتملاـ ـ ـ ـ [ـ S5ه 4a[

ـيمكو ـ أنـ ـيكن [ـ D2ون 3a[ـمعن ـ يشماًـمـاعاهـ ـل ـ ـ وـهلـ ـغيؤلاء الأـممـهرـ ـصحن واـ ـلماء وـضرـ ـيشمى ـ أـ واعـنل

الاستفراغات.

4

أـقال:ـق ـبقال اـ ـلتراط: ـبيدـ اـ ـلبر اـفغـلاـ ـللطي ـ الأـفومـمذـمةـفاـ اـمي ـلمراض ـمنزـ وـ اـكة ـلبذا ـفيهغـلاـ ـ إـ اـلا ـلقصى ـ يـفوىـ

الحادة إذا لم يحتمله المريض.

الأولـقأ ـجمراضـم: اـ ـلمع وـ ـهيئـوهرض. ـ ـغيةـ ـطبيعيرـ ـ ـ ـ ـتصةـ ـعنهدرـ ـ آـلاـباـ اـفةـفذات ـلفعي ـ وـ أوـبـوجل ـلياً وـ ـوهاً.

ـينقس ـ ـ إـ وـحىـلم ـلحاـفن،ـمزـماد اـمادـ ـشتما ـ ـعللـ ـخطىـ ـقلعـمرـ زـ وـناـمة ـقيه اـهلـ ـيكذيـلو اـعـرسعـمونـ ـنقضة ـ هـئاـ

ـعظي ـ اـ ـلخطم ـ وـ لاـلذـلر ـتكك اـ ـلحمون ـ اـ ـليى ـميوـ واـحاًـضرـمةـ ـلماداً. ـيكاـمنـمزـ زـ أـيـوطهـناـمون أنـممـعلاً ـيكن ونـ

ـخطعـم واـ لا. أو ـلمر اـ ـلحرض اـلادـ ـمته وـ ـينمداد ـ ـبيىـ الٕاـ واـفن ـلتفراط ـ ـلحاـفطـيرـ الٕاـفادـ اـفادـحراطـفي ـةجدرـلي

وـلالأو اـفى ـلتفي ـ اـفادـحطـيرـ اـجدرـلي ـبعراـلة إـ و الٕاـلة اـفادـحراطـفى اـجدرـلي ـلثة ـنياـ إـ و اـلة ـلتفى ـ يـفادـحطـيرـ

اـجدرـلا ـلثة ـلثاـ واـ ـلحة. الأولـفاّدـ ـينقضي ـ ـ اـفيـ الأولـلي اـمدور أيـعوـبراـلن ـينقضات ـ ـ إـ اـلي ـليى اـ نـمعـبراـلوم

ـلما واـ ـلحرض اـفاّدـ ـلثي ـنياـ ـينقضةـ ـ ـ اـفيـ الأولـلي اـمدور ـلسن أيـعوـباـ ـتكات ـيتـاغونـ ـسبعهـ ـ أـ واـية ـلحام، يـفاّدـ

ـلثا ـلثاـ ـينقضةـ ـ ـ اـفيـ ـلبحي ـ اـ ـلثران اـميـناـ ـلسن أيـعوـباـ ـيتـاغات أرـ ـبعه ـعشةـ واـموـيرـ ـلحاً، اـفادـ ـبعراـلي ـينقضةـ ـ ـ يـفيـ

ثا ـل ـمنهثـلاـ ـ أيـ تاـغا ـي ـعشهـ وأـموـيرونـ الأـماً. اـما تراض ـل نقضيـ ـت ـ ـ يميـ ـف ـ ياـ ـب ـعشنـ وأرـيرـ عين ـب ـ ـفهنـ نـميـ

ـلمتا ـ ـسطوـ ـبياتـ اـ ـلحن واـ ـلماد وـمزـ اـمن، ـلجميآل ـ ـ إـ إـمع اـلا ـلبى اـ أو ـلعطرء ـ وـ اـلذـبمـلـُعدـقب. أن ـلمك اـ ـلمرض نـمزـ

اـه ـيكذيـلو اـ ـبتون الأرـمداؤهـ ـبعين ـ أـ أنـممـعن ـيكن اـ ـنقضون ـ إـ اـلاؤه ـلبى اـ أو ـلعطرء ـ واـ ـلتب. ـبيدـ اـفرـ ـللغي ـ [ـ S5ة

4bا ـلتص] ـ والأـ ـطبرف ـيطلقاءـ ـ ـ ـعلهـنوـ ـمعنييىـ ـ ـ ـ أـ ـهمدـحن اـ ـلتصا ـ الأـفرفـ ـسبي اـ ـلضاب لأـيرورـ ـنهة أوـ أنـبىـلا

ـيتص ـ ـفيهرفـ ـ وـ ـنيهماـثا، ـ ـ اـ ـلتصا ـ اـفرفـ ـلغي [ـ D2ذاء 3b[ـجهنـم ـيقلاـمةـ ـ وـ ـيكثّل ـ وـ ـيلطّر ـ وـ ـيغلّف ـ لأـ أوـنّظ ىـله

ـتتصأنـب ـ ـفيرفـ اـقاـبنـمهـ ـلضي وـيرورـ أـمذاـهات ـبقراد ـههنراطـ ـ واـ ـلغا. أرـ ـبعذاء اـ ـللطية: ـ ـ اـ ـلبف اـفغـلاـ ـللطي ـ ةـفاـ

ـلفـاك وـيرارـ اـقرـمج ـللحة ـ ـصحلأـلمـ واـ ـلساء وـيوـ اـمق ـلشعياء ـ ـ اـ ـلمتر ـ ـللمطـسوـ ـ واـضرـ ـللطيى، ـ ـ اـ ـلبف اـفغـلاـ ـللطي ـ إـفاـ ىـلة

ـلغا اـياـ ـلقصة ـ اـمأـكوىـ وأـجدـلراق اـطاج ـلفراف ـصحلأـلجـيرارـ واـ ـلجاء وـ اـملاب ـلشعياء ـ ـ اـ ـقيرـلر ـللمقـ ـ واـضرـ ـللطيى، ـ ـ فـ

وأـجدـلـاكداًـج الأـطاج ـصحلأـلةـيدـجراف وأـ اـماء ـلفراق وـيرارـ ـثخيج ـ اـمنـ ـلشعياء ـ ـ ـللمرـ ـ واـضرـ ـللطيى، ـ ـ ـمطلقفـ ـ ـ اًـ

ـكلح ـ اـ ـلجم وأـ اـطداء ـلضراف ـصحلأـلأنـ وأـ اـطاء ـلفراف ـللمجـيرارـ ـ إذاـضرـ ـثبى. ـفنقذاـهتـ ـ اـ ـلغول اـ ـلبذاء يـفغـلاـ

5. .S5, D2 الواردة :conieci [ الأوردة
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ـللطا ـ ـجمييـفومـمذـمةـفاـ ـ الأـ اـمع ـلمراض ـمنزـ لأنـ ـغليظاـهوادـمة ـ ـ ـعسةـ الاـ ـنفعرة ـ ـمحتالـ ـ إـجاـ ـتعىـلة اـ ـلطبيعب ـ ـ ـ لاـفةـ

ـتتمك ـ ـ دـمنـ ـفعهن ـ إذاـ إلا اـنـاكا ـلقت وـجةـيوـقوةـ لاـهداً ـيمكذا ـ إلاـ ـيلـوطدةـميـفن واـ ـلقة لاـ ـتفوة ـبهيـ إـ ىـلا

ـلمنتها ـ ـ ـ اـمىـ ـلتع ـبيدـ اـ ـلبر اـفغـلاـ ـللطي ـ ـفيهارـصرمـجلاـفةـفاـ ـ ردـ ـيئا "وـلوـقاً.ـ اـكه ـلبذا إـلاـ آـلغ" أيـخى كـلذـكره

ـلتا ـبيدـ اـ ـلبر اـفغـلاـ ـللطي ـ إـفاـ اـلة ـلقصى ـ الأـفوىـ اـمي ـلحراض أـ ـيضادة إذاـ رديء ـيحتملمـلاً ـ ـ ـ اـ ـلمه إذاـيرـ أي مـلض

ـيحتم ـ ـ أنـ ـيبقل ـ ـعنهـبىـ اـ ـلمنتهد ـ ـ ـ واـ ـفيى اـفدـتةـ ـلمع وـ ـمترض اـ ـحتمى ـ اـ ـلمل اـبىـلالأوـفضـيرـ ـلته ـبيدـ اـ ـلمر ورـكذـ

ـبخ اـ ـلتلاف ـبيدـ اـحيـفرـ ـلصحال ـ أـنٕاـفةـ ـكثه لأنـضرـ اـقرراً ـلصحيوى ـ ـ ـمتحـ إـفوـ و ـنمرة، اـهرطـشـُيمـلاـ ـلشذا يـفرطـ

الأمراض المزمنة لأنه لا يوجد فيها ما تحتمل فيه القوة التدبير البالغ في اللطافة.

5

] أكثر الحالات مما هو أغلظ منه قليلاً.S5 5aقال: قال أبقراط: التدبير اللطيف أكثر ضرراً مطلقاً في[

ا6ولـقأ ـلت: ـبيدـ اـ ـللطير ـ ـ أـضفـ ـكثرره ـمطلقرـ ـ ـ أيـ الأـفاً ـصحي واـ ـلماء أـفىـضرـ ـكثي الأـ ـمموالـحر ـفيـوهاـ ـقليهـ ـ لـ

ـغلي ـ بـاكظـ ـل ياـ ـق إـ و ـنمن، ـقليالـقاـ ـ لأـ إذاـنلاً ـكثيانـكه ـ لاـ ـيجراً أـفوزـ ـكثي اـ ـلحر وـ ـقيالات، ـبقدـ أـفهـلوـ ـكثي رـ

ـلحا [ـ D2الات 4aلأن ـبعضه] ـ ـ واـ الأـفعـقم اـمي ـلمراض ـمنزـ وـ ـبعضهة ـ ـ اـفمـ ـلحي وـ ـبعضهادة ـ ـ اـفمـ ـلمتي ـ ـسطوـ ةـ

ـبينهم ـ ـ ـ ولاـ ـتحتما. ـ ـ اـ ـلقل ـفيوةـ اـههـ ـلتذا ـبيدـ اـ ـللطير ـ ـ ولاـ اـشف أن ـلتك ـبيدـ اـ ـللطير ـ ـ ـمضفـ ـللجميرـ ـ ـ ـ ـسيعـ يـفـامّـ

ـصحالأ ـقلٕانـفاءـ ـعلدـقتـ اـممـ ـلفصن ـ اـ ـلمتقل ـ ـ اـ أن ـلتدم ـبيدـ اـ ـللطير ـ ـ واـ ـلبف اـفغـلاـ ـللطي ـ وـمذـمةـفاـ ـعلوم ذاـهمـ

ـلحكا ـ اـهنـممـ ـلفصذا ـ أـ ـيضل وأـ اـحاً، ـلفصليد ـ ـ ـ ـمغنـ الآـعٍنـ ـففيـرخن ـ ـتكهـ ـقلرار،ـ اـ ـلتكت ـ ـمنرارـ ـجهيوـلعـفدـ ـ نـ

ـهمدـحأ اـ أن ـلتا ـبيدـ ـههنرـ ـ ـبمعناـ ـ ـ اـ ـلتصى ـ اـفرفـ ـلستي ـ اـ ـلضة وـيرورـ ـمختمـثة ـ ـلغاـبصـ وـ ـنيهماـثذاء ـ ـ أنـ اـها ـلفصذا ـ لـ

مختص بالتدبير اللطيف وذلك بالتدبير البالغ في اللطافة وأحدهما غير الآخر.

6

قال: قال أبقراط: أجود ما في القصوى من المرض التدبير المقابل له.

أولـقأ اـج: ـلتود ـبيدـ اـفرـ ـلمي اـ ـلحرض اـفذيـلا7ادـ ـلغي اـياـ ـلقصة ـ اـموىـ ـللطن ـ وذـفاـ اـلة لأن ـلمك إـ ـنمرض ـيكاـ ونـ

كذلك إذا كان ينقضي في الرابع وإذا كان كذلك لا تخاف فيها من انحلال القوة لقرب المنتهى.

7

6. .S5: om. D2 [ أقول

7. .S5 الذي يكون في الغاية القصوى التدبير .add [ الحاد
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أـقال:ـق ـبقال اـفراط:ـ ـلمي اـ ـلحرض ـتظهداًـجادـ ـ اـقاتـملاـعرـ ـلموة وـفرضـ الأول ـبحسي ـ ـلينبـ ـ ـيغلهـ ـ اـ ـلتّظ ـبيدـ رـ

وفي المنتهى يترك الغذاء.

اولـقأ ـلع: والأـملاـ واـعات ـبمعنلـئدلاـلراض ـ ـ واـ ـنهأـبـاهوـفـرعدـحى اـهاـ ـلتي ـتكيـ ـبعاـتونـ ـللمةـ ـ وـ رفـعيـفرض

ـطبالأ ـعباءـ اـضنـعارةـ ـلفعرر ـ ـلكلـ ـيختلنـ ـ ـ ـعتباـبفـ ـ ـيسمهـنٕاـفاراتـ ـ دـ ـليى ـلنسباـبلاًـ ـ ـ إـ اـلة ـلطبيى ـ ـ وـ ـلنسباـباًـضرـعب ـ ـ ةـ

]S5 5bٕ ا اـل] ـلمى وـ نسباـبةـملاـعرض ـل ـ ـ إـ يهمة ـل ـ ـ واـ ـلحا. اـ أن ـلعق أـملاـ اـممـعة ـلعن اـ لأن ـلعرض ـتكةـملاـ ونـ

ـللصح ـ ـ واـ ـلمة ـبخرضـ اـ ـلعلاف لاـنٕاـفرضـ ـيكه إلاـ ـللمون ـ اـ وإن ـلعرض. ـعنةـملاـ اـ ـلمحققيد ـ ـ ـ ـ أـ اـممـعن ـليدـلن لـ

ـيضأ وـ ـعناً، الأـ ـطبد لاـ ـبينهمرقـفاء ـ ـ ـ والأولـ ـيقا. ـعلالـ ـمعنييىـ ـ ـ ـ أـ ـهمدـحن اـ ـلمبا ـ اـ لاـلدأ وـلزءـجذي أولـهه و

ـحسالٕا ـبظهاسـ ـ اـ ـلمور وـ ـنيهماـثرض، ـ ـ الأـ اـيا ـلثام ـظهنـمةـثلاـ اـ ـلمور واـ ـلمرض ـههنرادـ ـ اـ ـلثا واـناـ الأول. دون ـلغي ذاءـ

ـللطيا ـ ـ ـعنهـنأـشنـماـمفـ ـفعدـ ـتنرارـحلـ ـفياـ أنـ ـيحصه ـ ـمنلـ رـ دم ـقيه اـفقـ ـلبي واـ ـلغليدن ـ ـ ـيقاـمظـ ـبلاـ أيـ ـيحصه ـ لـ

ـمن دمـ ـمتيه ـ وـ ـمعنن. ـ اـ ـلفصى ـ أنـ اـفل ـلمي اـ ـلحرض إذاـ ـظهاد اـمرـ ـبتن اـ ـلعداءه اـملاـ ـلتات ـعلدلـتيـ اـ ـلنضى ـ جـ

ـتنو ـلبحاـبذرـ ـ ـيجرانـ ـتلطيبـ ـ ـ اـ ـلغف اـفذاءـ ـلغي اـياـ ـلقصة ـ ـلتشتغوىـ ـ ـ ـ اـ ـلطبيعل ـ ـ ـ ـبمقةـ ـ اـماوـ ـلمة ولاـ ـتشتغرض ـ ـ لـ

ـلغاـب وـ ـبحسذاء. ـ ـليبـ اـ ـلمن ـيغلرضـ ـ اـ ـلتظ ـبيدـ وإنـ أي ـيكمـلر، اـ ـلمن اـفرضـ ـلغي اـياـ ـلقصة ـ [ـ D2وى 4b[ـلك نـ

دونها فيجب أن تغلظ بحسب ذاك وفي المنتهى ترك الغذاء لتشتغل الطبيعة بالمقاومة.

8

قال: قال أبقراط: لينظر أقوّة المريض تبقى إلى  المنتهى أم لا.

ـيج:ولـقأ ـعلبـ اـ ـلطبيى ـ ـ أنـ ـينظب ـ أّنـ اـقر ـلموة إـفواـتضـيرـ أنـلي ـينتهى ـ ـ اـ ـلمي لاـ أو الأولـكٕانـفرض رـبدـيان

ـلغاـب اـ ـللطيذاء ـ ـ وإنـ اـكف، ـلثان ـغليـناـ اـ ـلتظ ـبيدـ إـ لأن ـعطر. اـ ـلغاء ـلبقذاءـ ـ اـ ـلقاء لاـ اـفدـلوة ـلمع ـفمترضـ ـ ـعلىـ مـ

ـنهأ ـتبقاـ ـ إـ اـلى ـلمنتهى ـ ـ ـ ـينبغىـ ـ ـ أنـ ـيمني ـ اـ ـلغع أوـ ـيقلذاء ـ ـلئلـ ـيكلاـ وـ ـعلالاًـبون اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ وـ ـشبدـقة. اـقهـ ـلموة ضـيرـ

ـلحماـب ـ وـ اـقال ـلموة ـلحماـبرضـ ـ اـ ـيحملذيـلل ـ ـ وـ اـمه ـلمدة ـلمساـبرضـ ـ اـفاـ ـلتة ـيسلكهيـ ـ ـ ـ ـللثقلاًـمـاحاـ ـ ـ وـ اـمل. ـلبين ـ نـ

] طول المسافة بلغ المقصد وإلا فلا.S5 6aأن القوة متى كانت متوفرة بحيث تشتغل بالحمل [

9

أـقال:ـق ـبقال اـفراط:ـ ـلحمي ـ اـ ـيترةـئداـلى اـ ـلغرك اـفذاءـ ـلني لٕاـبوـ ـفيهرارهـضة ـ إلاـ ـعنا اـ ـلضد وـ ـعنرورة. ـمغدـ أوـ ص

غثي يستفرغ.

اولـقأ ـلحم: ـ ـيبـرغرارةـحىـ ـتنبعةـ ـ ـ أوـمثـ ـعين اـ إـلة ـجميىـلروح ـ اـ ـلبع وـ إـهدن داـمي ـئما داـ أو وـئة ـتسمرة ـ ذاتـ ى

ـلنا وـبوـ ـسبة. دواـ ـمهب ـحصاـ اـ ـلمول داـفادةـ اـخي ـلعل وـ ـكثروق ـمحةـفاـ اـ ـلمل وـ اـيـرسادة ـلعفان ـ إـنوـ ـيجاـمىـلة ـاهاورـ

اـشو ـتصدة ـلهاـ ـلقلاـباـ ـ وـ ـسبب دورـ ـمقـاهب ذـباـ واـللات ـلحمك. ـ اـ لاـئداـلى ـتكرة إلاـ ـعفنيون ـ ـ واـ ـلحمة، ـ اـ ةـيوـمدـلى
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ـتك داـ ـئمون #أـ واـبة ـلصفداً، ـ واـيراوـ ـلبلغمية ـ ـ ـ ـ واـ ـلسة ـتكدـقةـيوداوـ داـ ـئمون واـئودا8ةـ ـلمغرة، ـ وـ الأـفعـجص ـمعي اءـ

ـلغثوا ـ ـللمعةـلـاحيـ ـ ـ ـيتقدةـ ـ ـبهىـضاـ اـ ـلتحا ـ إـيرـ اـلك واـفدـلى ـلمعنع ـ ـ أنـ اـتى ـلغرك اـفذاءـ ـلحمي ـ اـ ـلعفنيى ـ ـ ـ واـ يـفبـجة

اـقو ـلنت اـبوـ لأن ـلحة اـ ـلغرارة ـتنغمةـيزـيرـ ـ ـ وـفرـ اـقي ـلنت ـبسبةـبوـ ـ اـ ـلحب اـ ـلعفنيرارة ـ ـ ـ ورـ اـبـوطة ـلخلة ـ واـ ـلغط ـاهدـيزـيذاءـ

ـنغمالا ـ وـ اـميـف9دـيزـيار ـلعفادة ـ ـفيةـنوـ اـفدـيزـ ـلسبي ـ اـ إذ ـلطبيعب ـ ـ ـ ـتشتغةـ ـ ـ ـلغاـبلـ دـعذاءـ اـمعـفن ـلمادة إـ و ـنمرض اـ

اـفالـق ـلني لأنـبوـ ـغييـفة اـ ـلنر ـحكمةـبوـ ـ ذـمهـ اـفـركا ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ "إلاـلوـقدم.ـ ـعنه اـ ـلضد أنـ إلا أي رورة"

ـيك اـ ـلمون ـضعيفضـيرـ ـ ـ أوـ ـغياً أوـبـاصرـ ـغير ـمعترـ ـ ـللجادـ ـ ـفحينئوعـ ـ ـ ـ ـلغاـبصـخرـيذـ اـ ـللطيذاء ـ ـ وـففـ اـقي ـلنت وإذاـبوـ ة

كان به مغص أو غثي يستفرغ بالمسهل اللين أو بالقيء.

10

قال: قال أبقراط: الغذاء الرطب ينفع المحموم سيما رطب المزاج والمعتاد له.

اـقأ ـلغول: اـ اـهبـطرـلذاء وردـلو إذا ـعلذي اـ ـلبى واـ ـنفعدن ـ اـعلـ ـلحن اـ ـلغار اـيرـ ـفيذيـلزي ـجعهـ اـ ـلبل أرـ بـطدن

ـمم ـينبغاـ ـ ـ إـ و ـنمي. [ـ D2ا 5a[ـينف ـ اـ ـلمحمع ـ ـ لأـ ـيضهـنوم اـ ـلحماد ـ لأـ ـنهى ـيبـرغرارةـحاـ [ـيارـنةـ S5ة 6b[ـبساـي ةـ

ـفينف ـ ـ الأـ ولأن اـيذـغع. ـطبرـلة ـيعـرسةـ الاـ ـستحة ـ إـلاـ اـلة ـلخلى ـ اـ اـطرـيذيـلط ـلبب ـلتغاـبدنـ ـ ـسيمةـيذـ ـ رـ اـطا ـلمب زاجـ

ـينفأي ـ ـتكنـمعـ أـ ـجتهزـمون ـ رـ ـطبم ـلطباـبةـ ـ أوـ ـكتسالاـبع ـ ـمثابـ ـتعنـملـ أنـ ـيغتود ـ اـيذـغالأـبذيـ ـطبرـلة إـ و ـنمة اـ

ينفعهم بالمشاكلة لأن حفظ هذه الأمزجة بالمشاكلة والمشابهة.

11

أـقال:ـق ـبقال ـليراط:ـ ـبعَذـغُـ اـ ـلمض وـمىـضرـ ـبعضهرة، ـ ـ ـتيرـممـ ـقلينـ ـ أوـ ـكثيلاً ـ وـ ـبحسراً ـ اـ اـقوـلب ـلحت واـضاـ ـلعر ادةـ

والسن

أولـقأ اـهيـفارـش: ـلفصذا ـ إـ ـكميىـلل ـ الأـ واـيذـغة ـعلة أنـ اـماةـعراـمم ـلغرات الأـفذاءـ ـصحي واـ ـلماء واـضرـ ـجبى ةـ

ـتنقسيـهو ـ ـ إـ ـتسعىـلم ـ أـ ـقسة لأنـ اـحام ـلقال اـ ـلهوة ـضماـ لاـ ـيخلة ـ إـ أنـمو ـتكا أوـيوـقونـ ـمتة ـسطوـ أوـ ـقصاـنة ةـ

وحال مادة البدن زائدة أو متوسطة أو ناقصة فيكون تسعة أقسام: 

أنـه-١ ـتكو اـ ـلقون اـ ـلهوة ـضماـ واـيوـقةـ ـلبة ـممتلئدنـ ـ ـ ـ ـلغاـبرـبدـياًـ اـ ـلكثيذاء ـ ـ اـ ـلمقر ـ اـ ـلقليدار ـ ـ اـ ـلتغل ـ واـيذـ ـلعة أـ اـمدد.

ـكث ـمقرةـ ـفلتشتغدارهـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلمعل ـ وـ ـتسكدة ـ اـ ـلشهن ـ وأـ ـقلاـموة ـتغةـ ـيتذـ ـفلئهـ ـ ـيفلاـ الاـ ـمترط وأـ ـقلاـملاء ـفلقددهـعةـ ـ اـ ـلقوة وةـ

الدافعة بالمرة الواحدة.

8. .S5: om. D2 [ أبداً، والصفراوية والبلغمية والسوداوية قد تكون دائمة

9. .D2 ويزيدها :S5 [ ويزيد
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- أن تكون الهاضمة ضعيفة والبدن ممتلئاً فتقلل مقدار الغذاء والتغذية ومراته لضعف القوة.٢

أن٣ ـتك- اـ ـلهون ـضماـ ـمتةـ ـسطوـ واـ ـلبة ـممتلئدنـ ـ ـ ـ ـيقلاً،ـ ـ اـ ـلتغل ـ ـبشةـيذـ أنـ ـتكرط ـمتونـ ـسطوـ اـفةـ ـلمقي ـ واـ ـلعدار ددـ

وذلك ظاهر.

أن٤ ـتك- اـ ـلقون اـ ـلهوة ـضماـ واـيوـقةـ ـلبة ـليـاخدنـ اـم10اًـ ـلغن ـيكثذاء،ـ ـ اـ ـلمقر ـ واـ ـلتغدار ـ واـيذـ ـلعة لأـ اـجدد ـلحل ـةجاـ

مع التمكن من الهضم.

أن٥ ـتك- اـ ـلهون ـضماـ ـضعيفةـ ـ ـ واـ ـلبة ـليـاخدنـ اـم11اًـ ـلغن ـيقلذاء،ـ ـ ـمقلـ اـ ـلغدار ـلضعذاءـ ـ اـ ـلقف وـ ـيجوة [ـ S5ب

7a.أن يكون كثر التغذية لأجل الخلاء وكثير العدد لتتمكن القوة من استعمال الواجب في مرات كثيرة [

أن٦ ـتك- اـ ـلهون ـضماـ ـمتةـ ـسطوـ واـ ـلبة ـليـاخدنـ اـم12اًـ ـلغن ـيجذاء،ـ أنـ ـيعطب ـ اـ ـلغى اـ ـلكثيذاء ـ ـ اـ ـلتغر ـ وأنـيذـ ـيكة ونـ

معتدلاً في المقدار والعدد، أما تكثيره فلقدرة القوة على الهضم وأما اعتدال مقداره وعدده فظاهر.

- أن تكون الهاضمة متوسطة والبدن خالياً من الامتلاء، يعدل المقدار ويكثر التغذية والمرات.٧

- أن تكون الهاضمة ضعيفة والبدن متوسطاً في الامتلاء، يقلل المقدار ويعدل التغذية والمرات.٨

- أن تكون الهاضمة متوسطة والبدن متوسطاً في الامتلاء، تعدل التغذية والمقدار والمرات.٩

"وـلوـقو ـبحسه ـ اـ اـقوـلب ـلحت #أيـضاـ ـيختلكـلذـكر" ـ ـ ـمقفـ اـ ـلغدار أوـ ـبحسهـتراـمذاء ـ اـ اـقوـلب ـلحت نـم13ـرضاـ

اـقأو ـلسنات ـ أيـ ـيختلة، ـ ـ ـختاـبفـ اـ ـلفصلاف ـ وـ ـبحسول ـ اـ ـلعب وـ ـبحسادات ـ الأـ ـسنب [ـ D2ان 5bو أـم] ـشبا هـ

أـلذ اـمك. ـبيرـلا ـفيكثعـ ـ ـ ـفيرـ اـ ـلغه لاـ ـنبسذاء ـ اـ ـلماط واـ ـلهضواد ـ ـفيمـ لاـقهـ ـعتوي اـ ـلمدال واـ ـعتزاج اـ ـلهدال ـفيواءـ هـ

ـفيغ ـ ـلغاـبذىـ اـ ـلكثيذاء ـ ـ اـ ـلمقر ـ واـ ـلقليدار ـ ـ اـ ـلعل واـ ـلتغدد ـ أـيذـ اـمة. ـلصيا ـ ـفيضعفـ ـ ـ اـ ـلهضف ـ ـفيمـ ـلقلهـ ـ اـ ـلحة اـ ـلغار زيـيرـ

اـف ـلبي وـطاـ ـكثن اـ ـلتحليرة ـ ـ ـ ـفيلـ وـ ـكثه اـحرةـ ـلهرارة ـفيجواءـ ـ أنـ ـتقلب ـ ـمقلـ الأـ ـفيةـيذـغدار وـ ـتغيـفزادـيه ـيتهذـ ـ اـ

وأـهددـعو اـفـاما. ـلشتي ـ ـفبعكاءـ ـ ـ اـ ـلصيس ـ ـفينبغفـ ـ ـ ـ أنـ ـتكثي ـ ـمقرـ اـ ـلغدار ـبشذاءـ أنـ ـيكرط ـقليونـ ـ اـ ـلتغل ـ ةـيذـ

ـلموا وأـ اـمرات. ـلخا ـفيضعفـيرـ ـ ـ ـفيفـ اـ ـلهضه ـ لاـ ـختم وـئواـهلافـ ـلتقه ـ ـتحليدمـ ـ ـ اـ ـلصيل ـ واـ ـلمف ـمتوادـ ـسطوـ ةـ

ـلتحليا ـ ـ ـ ـفتقللـ ـ ـ ـمقلـ اـ ـلغدار وـ ـيتذاء ـتغيـفطـسوـ ـيتذـ وـ وـتراـمه ـبحسذاـكه ـ الأـ ـسنب ـيختلانـ ـ ـ ـمقفـ اـ ـلغدار وـ هـتراـمذاء

]S5 7bٔا اـم] ـلصبيا ـ ـ ـهضمهوةـقعـمانـ ـ ـ ورـ ـبتهـوطم ـ الأـ ـصليم ـ ـيحتةـ ـ إـجاـ اـلون ـلنمى ـ ـفينبغوـ ـ ـ ـ أنـ ـيكي ـبحسونـ ـ بـ

10. .S6, D2 خال :correxi [ خالياً

11. .S6, D2 خال :correxi [ خالياً

12. .S6, D2 خال :correxi [ خالياً

13. .S5: om. D2 [ أي كذلك يختلف مقدار الغذاء أو مراته بحسب الوقت الحاضر
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ـلمقا ـ واـ ـلمدار واـ ـلتغرات ـ ـكثيةـيذـ ـ وأـ اـمرة. ـلشبا ـ ـنبضهوةـقعـمانـ ـ ـ واـ ـعتم رـ ـبتهـوطدال ـ ـفيحتمـ ـ ـ إـجاـ ـكثىـلون اـ ـلمقرة ـ دارـ

ـيعو اـفدلـ ـلتغي ـ واـيذـ ـلمة وأـ اـمرات. ـلكها ـ أـمولـ ـنهع ـمتمـ ـسطوـ اـفونـ ـلهضي ـ وـ الاـفم ـمتي ـفيعلاءـ ـ ـفيهدلـ ـ ـمقمـ دارـ

ـلغا واـ ـلتغذاء ـ واـيذـ ـلمة وأـ اـمرات. ـلمشا ـ ـضععـمخـياـ ـهضمهفـ ـ ـ ـفيعطمـ ـ ـ اـ ـلغون اـ ـلقليذاء ـ ـ اـ ـلمقل ـ ـكثيدارـ ـ اـ ـلتغر ـ ةـيذـ

ـلموا وـ ـحكذاـكرات. اـ ـلبم ـحكلادـ اـ ـلفصم ـ اـفولـ ـلبٕان اـ ـلشملاد ـ ـلياـ ـحكمهةـ ـ ـ ـحكاـ اـ ـلفصم ـ اـ ـلبول واـ ـلجناردة ـ ـبيوـ ةـ

ـحكمه ـ ـ ـحكاـ اـ ـلحم وـ ـعلارة، ـحكسـقذاـهىـ اـ ـلعم ـكماداتـ ـيعتنـ ـ أنـ وـييـفلـكأـياد ـجبوٍم وـ أو ـجبتية ـ ـ أوـ ن

وجبات.

12

أـقال:ـق ـبقال ـعلدلـيراط:ـ اـئواـنىـ ـلمب وـ ـتبتـرمرض ـ ـنفسهـ ـ واـ ـلفصه ـ وـ وـيزـتول الأدوار ـيظهـامّد ـ ـبعرـ ـكسدـ ةـعرـ

النفث الدال على القصر في ذات الجنب

الأولـقأ ـشي: اـ ـلتاء ـيستيـ ـ ـبهدلـ ـعلاـ الأـتراـمىـ اـمراضـمب ـلحن واـ واـناـمزـلدة ـلتة ـبينهمطـسوـ ـ ـ ـ أرـ ـبعا اـ ـشية أـ اـهـدحاء:

ـنف اـ ـلمس وـ ـنيهاـثرض، ـ ـفصاـ اـ ـلسنول ـ وـ ـلثهاـثة، ـ اـيزـتاـ أدوار ـلمد أيـ اـمرض ـشتن ـئبهواـندادـ ـ وراـ ـبعها، ـ ـمماـ ـيظهاـ ـ ـبعرـ دـ

الأـمأي ـشين اـ ـلتاء ـتظهيـ ـ ـبعنـمرـ أيـ ـيستد ـ واـلـاحنـمدلـ ـقعة وـفةـ زـسي اـمط ـلمان الأرـهٕانـفرض.ـ ـبعذه نـمةـ

اـل ـلموازم اـ ـلخلطرض ـ ـ ولاـ أـشي ـيلهـنك وـمزمـ اـجن ـلملود ـ وـ اـجزوم ـللود وـ اـموازم ـنتفن ـ اـئاـ ـنتفه ـ وأـهاؤـ الاـما. ـستا دلالـ

ـنفنـم اـ ـلمس ـفمثرضـ ـ اـ ـلغل ـعلدلـيبـ أـ ـنهى ـصفاـ اـخةـيراوـ ـلعارج ـتنروقـ وـموـيوبـ ـتفتاً ـ واـموـيرـ ـلمحاً، ـ دلـتةـقرـ

ـعل أنـ ـتهادـمى ـصفاـ داـيراوـ اـخة ـلعل اـميـهروقـ ـلحمين ـ ـ اـ ـلحات واـ ـنتهادة ـ وـيرـقاـهاؤـ ـتشتب ـ ـغبدـ واـ ـلماً، ـظواـ [ـبِ S5ة

8a[اـم ـلبلغمين ـ ـ ـ ـ اـ ـلنة ـئباـ ـتنةـ وـيلـكوبـ ـتشتوم ـ ـبعيـفدـ أوـ اـقض ـليات واـ [ـبرـلوم، D2ع 6a[ـتن وـموـيوبـ ـتفتاً ـ رـ

ـميوـي واـ ـنتهن ـ ـبعيـاهاؤـ ـ واـ ـلمد، ـكبرـ اـمةـ ـلبلغمين ـ ـ ـ ـ واـ ـلصفة ـ ـعلدلـتةـيراوـ اـ أن ـنتهى ـ ـمتـاهاءـ وـسوـ ـيختلط ـ ـ ذـ كـلف

ـبحس ـ ـنظبـ اـ ـلمام ـفيكثرضـ ـ ـ اـ غر ـل إذاـ وـكذاء اـقان ـلنت ـبعيةـبوـ ـ وـ ـيقلداً، ـ أوـ ـيمنل ـ وـفعـ اـقي ـلنت وأـبوـ ـامة.

ـستالا اـمدلالـ ـلفصن ـ اـفولـ ـلعلٕان ـ اـ ـبيعيرـلل ـ ـ واـ ـلصيفية ـ ـ ـ ـعلةـ الأـ ـكثى ـيعـرسرـ الاـ ـنقضة ـ واـ ـلشتاء، ـ ـلضاـبةـيوـ واـ ـلخد ـيفيرـ ـ ةـ

ـلمتـاك ـ ـسطوـ وأـ الاـمة. ـستا الأدوارـيزـتنـمدلالـ اـفد ـشتٕان اـ ـلنداد ـعلدلـيبـئواـ اـبوـندةـحىـ ـلمة وـ ـتبترـمرض ـ لأنـ ه

ـتفادةـيز اـ ـلناوت ـعلدلـتةـبوـ اـعـرسىـ ـنقضة ـ اـ ـلماء وـ وـتـدحرض ـقله، ذـ ـعلدلـتكـلة اـكـرحلادةـبىـ ـلمة ـفيظهرضـ ـ ـ رـ

ا ـشتأن اـ ـلنداد ـعلدلـيبـئواـ ـتبترـمىـ ـ اـنـاكواءـسهـ ـلنت ـكمومـيلـكيـفبـئواـ اـفاـ ـلحمي ـ اـ ـلنى ـئباـ أوـ ومـييـفدورـتة

ـتفتو ـ ـلغـاكومـييـفرـ أوـ ـتفتب، ـ ـميوـيرـ وـ ـتنن ـكمومـييـفوبـ اـفاـ أـبرـلي أو ـكثع، ـكمرـ اـفاـ ـلخمي ـ واـ ـلسس دس.ـ

ـفتو اـ ـلنور ـعلدلـيةـبوـ زـ وـناـمى ـكلمة ـ أـتادـمانـكاـ ـغله زـكظـ أـناـمان ـكثه وأـ الأـماـمر. ـشين اـ ـلتاء ـتظهيـ ـ ـبعنـمرـ دـ

ـسمي ـ لأـلذـبتـ ـنهك لاـ ـتظها ـ اـمرـ أول ـلمن ـفمثرضـ ـ اـملاـعلـ ـلنضة ـ اـ ـعلةـلداـلج الاـعـرسىـ ـنقضة ـ وـ ـمنهاء ـ دلـياـماـ

ـعل ـنضىـ ـمختصادةـمجـ ـ ـ ـلعضةـ ـ ـمخصوـ ـ اـعـرسةـلدلاـكوصـ ـلنفة ـ اـفثـ ذات ـلجني ـ ـعلبـ ـقصىـ اـ ـلمر لأـ هـنرض

ـنمإ ـتكاـ ـلقونـ اـ ـلقوة وـ ـسهوة اـلوـ ـنتقة ـ اـ ـلمال ـفيكادةـ ـ اـ ـعهاـفدـنون لاـ ـمحا ـيعـرسةـلاـ وإنـ اـخأـتاً ـلنفر ـ اـكثـ ـلمان رضـ

طويلاً بضد ذلك.

 8
PORMANN ET AL. 2017 Book 1 of ʿAbd ar-Raḥīm al-Ṭabīb’s commentary on ʾIbrāhīm al-Kīšī’s summary of the

Hippocratic Aphorisms



13

أـقال:ـق ـبقال أـ ـحمراط: اـ ـلنل ـللجاسـ ـ اـ ـلشيوع ـ ـلقلخـ ـ اـحةـ ـلغاره واـيرـ ـنطفزي ـ ـلكثياـبهـئاـ ـ ـ اـمرـ ـلطعن ـ وـ ـلهام لاـ ـتكذا ونـ

] S5 8bحّماه حاّدة، ثم الكهل ثم الفتى ثم الصبي لكثرة حاره الغريزي سيما قوي الشهوة [

ـقيول:ـقأ اـ ـلمل ـلجاـبرادـ الٕاـ ـمسوع اـعاكـ ـلطعن ـ ـيلـوطدةـمامـ [ـ D2ة 6bو ـبه] اـ ـلمعنذا ـ ـ لاـ ـيصى ـعلدقـ اـ ـلشيى ـ خـ

أـنأ ـحمه اـ ـلنل ـللجاسـ ـ لأـ لاـنوع ـيحتمه ـ ـ اـخأـتلـ ـلغر ـلضعذاءـ ـ وـتوـقفـ ـلجاـبرادـيهـنأـكه، الاـ ـكتفوع ـ ـلغاـباءـ اـ ـليسيذاء ـ ـ رـ

ـلشيوا ـ أـ ـحمخ ـلقلكـلذـللـ ـ ـيتحلـامةـ ـ ـ وـندـبنـملـ ـضعه "وـلوـقه.ـترارـحفـ ـلهه لاـ ـتكذا ـحمونـ لأنـحاهـ ادة"

اـبـوطرـلا ـلفضلية ـ ـ ـ ـنهدـبيـفةـ ـكثيمـ ـ ـتقرةـ اـحاومـ ـلحمرارة ـ واـ ـلحى اـ ـلغرارة ـفيهةـيزـيرـ ـ ـقليلمـ ـ ـ ـبخةـ أـ ـغيدانـبلاف ولاـهرـ م.

اـش أن ـلغك اـيزـيرـ ـلقة واـيوـ ـلحة اـ ـلغرارة ـيبرـ ـحميـفدـيزـتةـ واـهاـ ـعلم. الأـ أن ـسنم أرـ ـبعان اـ لأن ـلبة لاـ ـيخلدن ـ 14ٕوـ اـما

ـيكأن ـيتونـ الأـفدـيزاـ ـقطي اـ ـلثار واـثلاـ ـلقة أزـ اـمدـيوة ـلمتحلن ـ ـ ـ أيـ ـتكل اـ اـبـوطرـلون ـلغة واـيزـيرـ ـفية ـبحفةـ ـ اـ ـلحظ رارةـ

غا ـل وـيزـيرـ وـيزـلاـبة الٕاـفوـهادة ـنسي ـبحسانـ ـ أـلـاغبـ يلاـثنـمبـيرـقرادهـفب ـث ـسننـ وـ ـيسمة ـ اـسىـ ـلنمن ـ أوـ و،

ـمتن ـ ـقصاـ اـ أي ـلقاً أـ ـنقوة اـمصـ ـلمتحلن ـ ـ ـ ـيخللاـفلـ ـ 15ٕوـ أنـما ـيكا ـنقصونـ ـ ـغيهـناـ ـبيرـ أيـ ـغين ـمحسرـ ـ أوـ ـبينوس ـ اًـ

ـمحس ـ والأولـسوـ اـساً: ـلكهن ـ وـلوـ أرـموـهة ـبعين ـ إـ ـستيىـلن ـ ـسننـ واـ ـلبة اـسيـقاـ ـلشيخن ـ ـ وـخوـ ـيسمة ـ اـسىـ ولـبذـلن

ـيضأ اـ لأن ـلباً ـفيلـبذـيدنـ وـ ـستينـموـهه ـ ـسننـ إـ أنـلة ـيتى لاـشلاـ أو ـيكى، ـمتنونـ ـ ـقصاـ ولاـ ـمتاً وـيزاـ نـموـهداً

ـثيلاـث ـسننـ إـ ـخمىـلة وـ ـثيلاـثس إـ أو أرـلن ـبعيى ـ ـسننـ وـ ـيسمة ـ اـسىـ وـقوـلن اـسوف. ـلنمن ـ ـعلوـ ـخمىـ ب:ـتراـمسـ

اـس ـلطفن ـ وـلوـ اـميـهة ـبتن اـ ـلسقداء ـ إـ اـلوط ـستعى ـ اـ ـلنهداد ـ وـ اـسوض، ـلصبن ـ وـ اـميـهى ـلنهن ـ وـ ـقبوض اـ ـلشل دة،ـ

ـلتوا وـعرـ اـميـهرع ـلشن إـ اـلدة واـهرـلى ـلغاق، ـميلاـ وـ اـميـهة إـهرـلن أنـلاق ـيبقى ـ اـ إنـجوـلل ـممكنانـكه ـ ـ وـ نـساً.

ـلفتا ـ وـ اـميـهى ـلغن ـميلاـ إـ آـلة اـسـرخى ـلنمن ـ وـ اـسو. ـلصبن ـ ـيطلىـ ـ ـعلقـ ـمعنييىـ ـ ـ ـ أـ ـهمـدحن ذـماـ واـكا ـلثر [ـناـ S5ي

9a[اـم ـبتن اـ ـلسقداء ـ إـ أولـلوط اـسى ـلفتن ـ وـ اـمـوهى ـلمصنراد ـ ـ ـههنفـ ـ واـ ـعلا. اـ أن ـلمشم ـ ـنمدمـععـمخـياـ مـهوـ

ـتحليلـقأ ـ ـ [ـ D2لاً 7a[ـغينـم ـلقلمـهرـ ـ اـهارـحةـ ـلغم ولاـيرـ ـيضزي، ـبهّرـ اـ ـلجم ـينفعهلـبوعـ ـ ـ ـ أـ ـحيم ـلكثاًـناـ ـ رةـ

ـبتهـوطر ـ اـ ـلفضليم ـ ـ ـ واـ ـلجة ـيحللهوعـ ـ ـ ـ ـلكاـ الٕاـ ـمسن اـعاكـ ـلغن ـمضذاءـ ـبهّرـ ـكممـ ذـ ـيحتلـباـنـركا ـ إـجاـ اـلون ـلغى ذاءـ

ـليسيا ـ ـ ـمتترـ ـ ـبعاـ ـلسـاكاًـ اـ الاـقذيـلراج ـنطفارب ـ ـيمهـنٕاـفاءـ ـليسياـبددـ ـ ـ اـمرـ ـمتتنـهدـلن ـ ـبعاـ ـلئاًـ ـينطفلاـ ـ ـ "ـلوـقئ.ـ ـسيمه ـ اـ

اـق ـلشهوي ـ أيـ اـموة" ـلصبين ـ ـ اـفانـ ـلجٕان ـمطلقوعـ ـ ـ ـيضاًـ ـفكيمـهّرـ ـ وـمفـ اـجع ـلشهود ـ إـيهـنٕاـفوةـ اـلؤدي ول.ـبذـلى

ـلحوا اـ أن ـلجق اـ ـلمفوع ـ ـمضرطـ ـجمييـفرـ ـ الأـ ـقلٕانـفدان.ـبع اـمتـ ـلفا ـبيرقـ اـ ـلحن اـ ـلغرارة واـيزـيرـ ـلحة اـ ـلغار زيـيرـ

ـقل اـ أن ـلغت واـهـوجزيـيرـ ـلغر وـعةـيزـيرـ ـيطلرض، ـ ـمنهملـكقـ ـ ـ ـعلاـ الآـ ـمجـرخى واـ ـلحازاً. ـجنرارةـ ـتحتسـ ـ أرـ ـبعه ةـ

أـنأ اـهدـحواع ـلحا اـ ـلنرارة وـيارـ ـنيهاـثة، ـ اـ ـلحا اـ ـلمستفرارة ـ ـ ـ ـثيأـتنـمادةـ اـ ـلكر وـكواـ ـلثهاـثب، ـ اـ ـلحا اـ ـلترارة ـجبهوـتيـ ـ اـ

14. .D2 يخ :S5 [ يخلو

15. .D2 يخ :S5 [ يخلو
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ـلحا وراـكرـ ـبعهة، ـ اـ ـلحا اـ ـلمرارة اـفودةـجوـ ـلحيي ـ وـ اـهوان ـلحذه اـفـدجوـترارةـ اـلي ـلحيروح ـ وـنواـ اـهي ـلغي لأنـيزـيرـ ذهـهة

ـلحا ـتفرارةـ ـعلاضـ اـ ـلبى ـعندنـ ـتعلدـ ـ اـ ـلنفق ـ ـلتكسـ ـ آـ ـلهةـلون وـ ـينسا ـ إـ ـليهب ـ ـئيداـخدـكاـ اـ ـلبة وـ ـسمدن أـهاـ نـطلاـفا

ـلناـب الٕاـ ـلهيار ـ واـ ـختلفة ـ ـ الآراءـ ـفيهت ـ ـقيا.ـ اـميـهلـ ـلبزاج ـكلدنـ وـ ـقيه اـميـهلـ وـلزاج ـقيروح أـ ـنهل اـ ـلحا اـ ـلنرارة ةـيارـ

ـلعنصا ـ ـ اـيرـ ـلمستفة ـ ـ ـ اـمادةـ ـلمن اـ ورأى ـلعظيزاج، ـ ـ أرـ ـسطم أنـ اـهو ـلحذه ـمغرارةـ ـلناـبرةـياـ واـ ـلحقيقوع ـ ـ ـ ـلبةـ الأـقاـ ـقسي امـ

وأنها يستفيدها المركب بالفيضان عليه كما تفاض النفس. والله تعالى أعلم بحقائق الأمور.

14

أـقال:ـق ـبقال اـ ـلجراط: اـفوفـ ـلشتي ـ واـ ـبيرـلاء أـ ـسخع واـ ـلنن، أـ ـلكثولـطوم ـ اـ ـلحرة اـ ـلغار ـفيهمزيـيرـ ـ ـ ـفليغا.ـ ـ ـ أـ ـكثذ رـ

] والخريف يخالفهما.S5 9bكما في الِصرِّيع. والصيف [

اـقأ ـلجول: ـلغوفـ اـ ـلتقعيًة ـ ـ ـ وـ اـفر ـصطي الأـ ـطبلاح ـيطلاءـ ـ ـعلقـ ـمعنييىـ ـ ـ ـ أـ ـهمدـحن اـ ـلجا الأـ ـعلوف وـ اـهى ـلفضو ـ اءـ

ـيحذيـلا اـفنـمدهـ ـلتوق [ـقرـ D2وة 7bو أـم] ـسفن اـ ـلحجل ـ اـ ـلحاب وـجاـ اـقنـمز ـلقدام وـ ـخلنـمس ـفقفـ راتـ

ـلصا وـ اـحوـهدر لآلات ـلنفاٍو ـ وـ ـيسمس ـ اـ ـلتنى ـ الأـ ـعلور واـ ـلصنى ـ الأـ ـعلدوق واـ ـلبطى ـ الأـ ـعلن أـ ـيضى وـ ـنيهماـثاً. ـ ـ اـ

ـلجا الأـ ـسفوف وـ ـيحل اـفنـمدهـ ـلحجوق ـ اـ ـلحاب وـجاـ ـخلنـمز ـفقفـ اـ ـلقرات واـطَـ ن ـلعجَ ـ وـ اـقنـمز ـلصفدام ـ اقـ

ـلموا واـ ـلثراق وـ ـيسمرب ـ اـ ـلبطى ـ الأـ ـسفن واـ ـلصنل ـ الأـ ـسفدوق واـ ـلتنل ـ الأـ ـسفور وـ اـحـوهل لآلات ـلغاٍو واـ ـبيرـلذاء. عـ

ـبحس ـ الأـ آراء ـطبب اـمـوهاءـ ـبتن ـنشداءـ اـ ـلنبوء ـ ـكلاتـ إـ اـله ـشتى اـ ـلحداد ورـ ـبمر ـيتقاـ ـ ـعلدمـ اـ ـبيرـلى اـ ـلنجع ـ يـموـ

ـبمور ـيتاـ ـعنـرخأـ ـبقليهـ ـ ـ واـ ـلخل اـمفـيرـ ـبتن ـتغيداءـ ـ اـ أـلر ـجمورق إـ اـلع ـشتى اـ ـلبداد وـ ـبينهماـمرد ـ ـ ـ ـصياـ وـ ـشتف اء.ـ

اـكو ـلمأن ـبيرـلاـبرادـ ـههنعـ ـ أواـ ـئلا ـلكهـ ـنهوـ ـشبيهاردةـباـ ـ ـ ـلشتاـبةـ ـ أواـ لا ـنهٕاـف16رهـخاء ـشبيهارةـحاـ ـ ـ ـلصياـبةـ ـ ٕانـفف،ـ

ـفصلـكلـئأوا هلـ ي ـشب ـ ـ اـخأواـبةـ فصر ـل ـ اـ لذيـلل ب ـق ـ إـ و مه. ـن اـكاـ ـلجان اـفوفـ ـلشتي ـ أـ ـسخاء اـ لأن بن ـل ردـ

ـلخا ـيكثيـجارـ ـ اـ ـلجلف ـ وـ ـيمند ـ اـ ـلحع اـ ـلغرارة اـمةـيزـيرـ ـلتحلين ـ ـ ـ اـ ـلكثيل ـ ـ وـ ـيمنر ـ ـتحلعـ ـ اـ ـلبخل ـ اـ ـلحارات اـ ـلتارة ـتتحليـ ـ ـ لـ

اـم ـلمسن ـ واـ ـلنام أـ ـلطولـطوم اـ ـلليول ـ اـ ـلجل ـللنبـلاـ ـ ـبظلمتومـ ـ ـ ـ وـ ـمنعه ـ اـمهـ ـلتصن ـ اـفرـ ـلبصات ـ وـيرـ ـكثة اـ اـبـوطرـلرة ـلهة ـئيواـ ةـ

ـلبوا ـنيدـ وزـ اـية وـلادة ـكثدم اـ ـلهضرة ـ واـ ـلغم اـيذـهيـفذاءـ ـقتيوـلن ـ "ـلوـقن.ـ ـفليغه ـ ـ أـ ـكثذ اـ لأن ـلحر" إـجاـ اـلة ـلغى إـ ـنمذاء اـ

ـبمقيـه ـ اـ ـلحدار اـ ـلغرارة ولاـيزـيرـ اـشة أن ـلحك اـ ـلغرارة إذاـيزـيرـ أـنـاكة ـكثت اـكرـ ـلهضان ـ أـ والاـقم ـحتيوى ـ إـ ىـلاج

ـلغا أوـ وـفذاء ـتقلير ـ ـ اـ ـلغل اـجوـيذاءـ ـلتحليب ـ ـ ـ اـ ـلكثيل ـ ـ ـبحسرـ ـ ـكثبـ [ـ S5رة 10aا ـلح] واـ ـلصرارة ـصينـمعـيرـ غـ

ـلمبا ـ ـلغاـ ـبمعنةـ ـ ـ اـ ـلمصى ـ اـهارع.ـ ـستشهذا ـ ـ ـعلادـ اـ أن ـلحى إـجاـ اـلة ـلغى إـ ـنمذاء ـبمقيـهاـ ـ اـ ـلحدار اـ ـلغار زيـيرـ

ـلصوا ّرـ ـيعِ ـلكثونـ ـ رـ ـضتهاـيرة ـ وـ ـتكم ـجلفـثاـ اـهارـحمـهودـ ـلغم أـيرـ ـكثزي ـفهرـ إـ ـكثىـلم اـ ـلغرة أـ ـغينـموجـحذاء مـهرـ

] والخريف تخالف الشتاء والربيع بضد ما ذكرناه فيهما.D2 8aوالصيف [

16. .S5, D2 أواخرها :correxi [ أواخره
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15

قال: قال أبقراط: المستفرغ إن كان مما ُينقى منه البدن سهل احتماله وإلا فلا. وكذا إخلاء العروق. 

الا17ولـقأ ـستف: ـ اـمادةـمـةكـرحراغـ ـلمن اـ ـلبواد ـنيدـ إـ اـلة ـلخى ـمهمارج.ـ ـ اـ ـستفا ـ اـمرغـ ـلبن وـشدنـ اـمانـكيء ـلنن وعـ

ـينبغذيـلا ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنىـ اـ ـلبه ـفينتفدنـ ـ ـ ـ ـبخعـ ـلطباـبانـكواءـسـهجروـ ـ أيـ ـتلقنـمع ـ ـنفساءـ ـ أوـ ـلصناـبه ـ ـسة،ـعاـ لـهَ ُ

ـحتما ـ ـمخنـمانـكواءـسهـلاـ ـطبيعرجـ ـ ـ ـمحسيـ ـ ـكموسـ الاـفاـ ـستطي ـ أوـ ـغيلاق ـمحسرـ ـ ـكموسـ اـفاـ ـلعي أوـ ـغيرق رـ

ـطبيع ـ ـ وـ ـمنفوـهي ـ ـطبيعذـ ـ ـ ـكميـ ـعناـ اـ ـلقد أوـ ـلييء ـكمكـلـذكسـ ـعناـ اـ ـلفصد ـ إذـ ـغيانـكوـلد ذـ اـلر ـلنك ـعسوعـ رـ

ـحتما ـ "وـلوـقه.ـلاـ اـخذاـكه ـلعلاء ـفيروق"ـ ـتكوعـنهـ لأنـ واـكرار اـمـدحل ـلمستفن ـ ـ ـ ـيلاتـغرـ اـخهـمزـ ـلعلاء اـ ـللهروق ـ مـ

إلا أن يراد بالخلاء الاستفراغ الصناعي وبالمستفرغ الطوعي أو بالعكس.

16

قال: قال أبقراط:ليراع في الاستفراغ دون كثرة الخلط قوة المريض وحيث يجب فٕالى الغشى. 

ـيجول:ـقأ أنـ الاـفىـعراـيب ـستفي ـ اـقاتـغراـ ـلموة ـمطلقضـيرـ ـ ـ لاـ ـكثاً اـ ـلخلرة ـ الاـكواءـسطـ ـمتان ـبحسلاءـ ـ بـ

ـعيالأو أوـ ـبحسة ـ اـ ـلقب أوـ ـبهموة ـ اـ لأن ـلمقصا ـ ـ اـمذاتـلـابودـ ـلمعن ـ ـلجاـ رـ ـحفةـيـاعة اـ ـلقظ وـ ـمتوة وـ بـجى

ـستفالا ـ ـفينبغراغـ ـ ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ إـ وـلرغ اـحتـقى ـلغشد ـ وـ اـبدـيرـيي ـلغشه ـ اـ ـلعي ـكثنـعارضـ الاـ ـستفرة ـ ـمتراغـ انـكىـ

ـلما ـمحتمضـيرـ ـ ـ وأـللاًـ إذاـمه. ـيكمـلا ـكمكـلذـكنـ ـيعسنـ ـ ـبعهـتوـقودـعرـ اـ ـلغشد ـ ـينبغلاـفيـ ـ ـ أنـ ـتفعي ـ ـمعلـ هـ

ذلك خصوصاً وكان ضعيف القلب.

17

] قال أبقراط:يعالج لا في النهوة إلا في نادر مرض مهياج بعد تعديم تدبير. S5 10bقال: [

أرادـقأ ـلعاـبول: ـهنلاجـ الاـ ـستفا ـ واـ ـلنهراغ. ـ اـ ـلفجوة ـ لاـجاـ أي ـتستفة ـ ـ [ـ D2رغ 8b[الأـم اـمواد ـلمراض يـفةـيادـ

اـمز ـلفجان ـ ـتستفلـبـةجاـ ـ ـ ـبعرغـ اـ ـلنضد ـ واـ ـلنضج ـ ـههنجـ ـ إـهاـ اـلـاحو ـلحة اـ ـلغار اـيرـ ـلجسزي ـ اـ ذا إـبـوطرـلَم ـفقواـمىـلة ةـ

ـلغا اـياـ ـلمطلة ـ ـ وـبوـ أنـهة ـيصيي ـ ـبحيرـ ـ ـيصلثـ ـ أنـ ـينح وذـفدـ ـيعتأنـبكـلع ـ ـمهواـقدلـ لاـ أي ـيكا رـ ـقيقون ـ ولاـ اً

ـغليظ ـ ـ "إلاـلوـقاً.ـ ـمهيرضـميـفه ـ اـ ـلماج"، اـ ـلمهيرض ـ ـ اـهاجـ اـيدـشوادهـمذيـلو ـلحدة ـعضنـمـةكرـ إـ آـلو ر.ـخى

اـنـاكوإذا ـلمت رـ ـقيقواد ـ وـ اـجة ـلمبب ـ إـ الاـلادرة ـستفى ـ اـ لأن ـقيرـلراغ أـ اـسق ـنفعرع ـ وأـ ـسهالاً ـخصـةكـرحلـ إذاـصوـ اً

ذـمانـك ـتجيـفكـلع اـياوـ ـلعف ـفيكروقـ ـ ـنهاـيـرجونـ أـيالأدوـباـ ـسهة واـ ـلمل. ـبتقرادـ ـ اـيدـ ـلتم ـبيدـ اـترـ ـلغرك هـنٕاـفذاءـ

اـف ـلجملي ـ ـ ـبيدـتةـ واـ ـعلر. أنـ الأـمم اـمواد ـلمراض ـمنزـ ـيجةـ أنـ ـتستفب ـ ـ ـبعرغـ اـ ـلنضد ـ وأـ الأـمج اـما ـلحراض ادةـ

17. .S5: om. D2 [ أقول

 11
PORMANN ET AL. 2017 Book 1 of ʿAbd ar-Raḥīm al-Ṭabīb’s commentary on ʾIbrāhīm al-Kīšī’s summary of the

Hippocratic Aphorisms



ـكثالأـف ـعلرونـ اـ أن ـنتظى ـ اـ ـلنضار ـ أـ ـيضج ـفيهاًـ ـ أوـ ـخصىـلا إذاـصوـ اـنـاكاً ـلمت ـتجيـفادةـ اـياوـ ـلمفف ـ أوـصاـ ل

داخلة في الأعضاء أو بعيدة كما إذا كانت بقرب الجلد أو عقب اللحم.

18

قال: قال أبقراط:ليستفرغ الخلط مما هو إليه أميل بالعضو الصالح له. 

اـهول:ـقأ ـلفصذا ـ ـمشتملـ ـ ـ ـعللـ ـنيوـناـقىـ وـ الأول اـجن: ـستفوب ـ اـ ـلمراغ اـموادـ ـلجن اـناـ إـهذيـلب ـليي ـئلاـمهـ ة،ـ

ـكم إذاـ اـنـاكا ـلمت ـمحيـفوادـ اـ ـلكبدب ـ ـفبدـ اـ ـلبٕادرار وإنـ ـمقعيـفتـنـاكول ـ ـفبـاهرـ ـسهالٕاـ وـ ـتستفال ـ ـ ادةـمرغـ

ـلغثيا ـ ـ ـلقاـبانـ ورـ اـميء ـلكليل ـ ـ واـ ـلمثة ـ واـبةـناـ ـلمغالٕادرار ـ ـسهالٕاـبصـ اـ لأن ـستفال ـ اـ ـلمراغ اـموادـ ـلجهن ـ اـ ـلتة يـهيـ

ـميله ـ ـ إـ ـليها ـ أـ ـسها وأـ ـمشقلـقل ـ ـعلةـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ ـلحةـ اـكرـ ـلمة ـلطباـبوادـ ـ إـ ـتلىـلع اـ ـلجهك ـ ـلكةـ ـتجنـ [ـ S5ب 11a[

مراعاة شرائط:

١] أن .D2 9aلا ـيتض] ـ ـعضررـ رـ ـئيو ـبمسـ اـ ـلمرور ـعليادةـ ـ ـكمهـ اـلاـموـلاـ ـلصفت ـ اـفراءـ ـلحميي ـ ـ اـ ـلصفات ـ ةـيراوـ

إلى الدماغ، منعت بالٕاسهال لا بالتعطيس لئلا يتضرر الدماغ.

لا٢ أن ـيتض. ـ ـعضررـ ـكمفـيـرشوـ اـلزـنتـلـاموـلاـ إـمدـلة اـلاغ ـلصى ـبنذـجدرـ إـهاـ الأـلا ولاـنى ـنستفف ـ ـ ـغهرـ اـ

بالنفث خوفاً من تضرر الرئة.

لا٣ أن ـيتض. ـ ـعضررـ ذـ اـكو ـلحي ـكمسـ اـمتـلاـموـلاـ إـلواد اـلرأس ـلعيى ـ ـبنـذجنـ إـهاـ ـنقىـلا اـ ـلقفرة ـ ـلمحاـباـ ـ ـمجاـ

ولا نستفرغها بالدمع.

قا ـل اـناـ ثون ـل "ـلوـقوـهيـناـ عضاـبه ـل ـ اـ ـلصو أيـلحـلاـ غه" ب ن ـي ـ ـ أنـ في ـتست ـ ـ اـ مرغ ـل اـموادـ ـلعضن ـ اـ ـيصلذيـلو ـ حـ

ـستفلا ـ ـغهراـ لاـملأن18اـ ـيصلا ـ لاـلذـلحـ ـيكك اـخونـ ـلمروج ـمنادةـ ـسههـ واـ ـلصلاً ـحيلاـ ـتتةـ أـمأـبمـ ـمشاـهـدحور ـةكارـ

ـلعضا ـ ـللمستفوـ ـ ـ ـ ـ ـمنرغـ وـ ـنيهاـثه، ـ اـقاـ ـلمشرب ـ ـستفلاـلـةكارـ ـ ـكمراغـ ـتستفاـ ـ ـ اـمرغـ ـلكبواد ـ اـمدـ ـلبن ـسلياـ ـ الأـ ـيمق لاـ ن

اـم ـلقيفن ـ ـ وـ ـلثهاـثال، ـ أنـ ـيكا اـ ـلعضون ـ اـ ـلمخو ـ ـمنرجـ أـ وأـخه ـصبس ـعلرـ وـهرورـمىـ ـليـاخا ـيخشرضـمنـعاًـ ـ ىـ

وراـيازد ـبعهاده، ـ لاـ أن ـيكا اـخونـ ـلمروج ـهننـمادةـ ـمباكـ ـيناـ اـملأـلاًـ ـلطبيعر ـ ـ ـ ـتستفلاـفيـ ـ ـ اـمرغـ ـلحصادة ـ إـ ىـلاة

وـف الأـموق ـمعواد اـماءـ ـلمثن ـ أـمةـناـ ـنهمع ـ قاـ ـمت ـ اـفانـبارـ ـلمكي ـ وـ "ـلوـقدلـبالـقوـلان. يستفه ـل ـ ـ ـ اـ ـلخلرغ ـ ط"ـ

"لتستفرغ المادة" ليكون شاملاً للمواد الستة الموجبة لسوء المزاجات والأورام لكان أولى.

19

قال: قال أبقراط:من أتاه أو يأتيه البحران كاملاً لا تحرك بمسهل وغيره. 

18. .S5, D2 لاستفراغه :correxi [ لاستفراغها
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ذيـملـكول:ـقأ حرض ـب وـ إن يعـقران ـف اـ حه ب ـل ـ اـ كران ـل لاـماـ حل ـت اـمركـ مادة ـل مسهرضـ ـب ـ ـ وـ يل ـغ نـمرهـ

ـلمستفا ـ ـ ـ اـغرـ لأن ـلبات ـنقدـقدنـ ـنقيـ ـعلاـماًءـ أـ ـحسى اـ وأوـجوـلن ـفقهوه ـ اـ ولأن ـلبحا ـ إنـ ـجيانـكران ـةجـاحلاـفداًـ

ـتحىـلإ ـيكهرـ ـ أـ ـخصلاًـصا ـستفالاـباًـصوـ ـ اـ لأن ـستفراغ ـ ـغهراـ إنـ ـفقواـمانـكا لاـ ـستفاً ـ اـ ـلطبيعراغ ـ ـ ـ أـ وأـفة ـضعرط فـ

]S5 11bا ـلم] وإنـيرـ [ـكض D2ان 9b[ـمخ ـلفاـ ـفعوّشـشهـلاًـ اـ ـلطبيعل ـ ـ ـ وإنـ اـكة ـلبحان ـ ردـ ـيئران 19تـنـاكاًـ

ـلبليا ـ ـ ـمضّةـ ـعفاـ ـستفالاـبةـ ـ واـ ـعلراغ اـ أن ـلبحم ـ ـلغيـفرانـ اـ ـلية ـنيياـنوـ ـ اـ ـلفصن ـ اـفلـ ـلخطي ـ واـ ـلمحاب ـ والاـبارـ ـضطة رابـ

ـسمور ـتغيهـنأـبوهـ ـ ـيتبيـندـبرـ ـ اـ ـلمخع ـ ـصماـ ـبيةـ اـ ـلطبيعن ـ ـ ـ وـ اـمة ـلمادة وـ أولاً إـهرض ـنمو ـيكاـ الأـفونـ اـمي ـلمراض ةـيادـ

 إما أن يكون سريعاً أو بطيئاً أو متوسطاً بينهما وكل منها مآله إلى البرء أو العطب فتكون ستة:20ولا يخلو

ا١ ـلبح. ـ اـ ـلجيران ـ اـ ـلسد إـيرـ اـلع ـلبى وـ اـهرء ـلكو اـماـ ـلجيل ـ وـ ـيكد ـمنتهيـفونـ ـ ـ اـ ـلمى اـ ـلحرض ـبعادـ اـ ـلنضد ـ اـ ـلتج إذاـ ام

.21كانت القوة قوية والمادة رقيقة طائعة والبدن متحللاً

. البحران السريع إلى العطب وهو الكامل الرديء ويكون أيضاً في المرض الحاد ومآله بالضد من ذلك.٢

ا٣ ـلبح. ـ #اـ ـلجيران ـ اـ ـلبطد ـ 22ٕيءـ اـلا ـلبى وـ ـيكرء الأـفونـ اـمي ـلمراض ـمنزـ ـتستأنـبةـ ـ اـلوـ ـلطبيعي ـ ـ ـ ـعلةـ اـ ـلمى ادةـ

استيلاًء ما ويدفعها على سبيل التدريج ويسمى بالتحلل.

ا٤ ـلبح. ـ اـ ـلبطران ـ إـ اـليء ـلعطى ـ وـ أـهب ـيضو الأـفاًـ اـمي ـلمراض ـمنزـ ـيستأنـبةـ ـ اـلوـ ـلمي ـعلرضـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ وـ ـيسمة ـ ىـ

بالذبول.

ا٥ ـلم. اـمبـكرـ ـلسن واـعرـ بة ـل إـيطءـ اـلؤول بى ـل وـ ـيسمرء ـ اـ بحى ـل ـ اـ مران ـل اـكرـ ـلجيب ـ وـ إـهد ـنمذا ـيكاـ يـفونـ

الأمراض المتوسطة بين الحاد والٕازمان.

. البحران المركب الرديء مآله إلى العطب.٦

ـلبحوا ـ دـ إذا اـفران ـلمع إـ ـغيىـلواد ـمحلهرـ ـ ـ وأـ آـضرـمدثـحا ـسمـرخاً ـبحيـ اـنراـ ـنتقاً ـ ـلياـ وأـ ـحماً. الاـ ـنتقد ـ دـعـَباـمالاتـ ُ

عن الرؤساء والأعضاء الشريفة ومال إلى أسفل البدن أو إلى ظاهره وأرداها بالعكس.

19. .S5, D2 كان :correxi [ كانت

20. .D2 يخ :S5 [ يخلو

21. .S5 متحلحلاً :D2 [ متحللاً

22. .S5 البطيء الجيد :D2 [ الجيد البطيء
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