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٢المقالة 

1.

قال قال أبقراط: نوم المريض إن أضّر دّل على الموت. وإن نفع أو سكن اختلاط الذهن فحسن.

اـقأ ـلنول: اـتومـ ـلنفرك ـ اـ ـستعمس ـ ـ [ـ S5ال 12aا ـلح] ـطلبواّسـ ـ اـ ـللً واـحراـ ـلطبيعة. ـ ـ ـ ـمنيـ إـ ـيكـاّمـنه [ـ D2ون 10a[رـم اـبـوطن اغـمدـلة

ـلمعتا ـ ـ ـبسبةـلدـ ـ وـ ـبخولـصب رـ ـطبارات ـفيـاصةـ ـحيةـ اـمّدةـ ـلبن إـ اـلدن ـفتستاغـمدـلى ـ ـ الأـهـوجيـفرـ ـعصر وـ ـيتكاب ـ ـمسفـثاـ ـلكهاـ ـ اـ

ـتغلو ـ اـ الأرواح ـلنفسظ ـ ـ ـنياـ ـلمةـ ـيخاـ ـلطهاـ ـ ـتلنـماـ الأـ ـبخك ـفتمنرةـ ـ ـ اـمعـ ـلنفن ـ ـفيهوذـ ـ ـلغلظهاـ ـ ـ ـ وـ ـضيا اـ ـلمنق ـ وـفاـ ـيتبذ ـ ذـ ـسككـلع ونـ

ـلحا واـ ـلحواّس أـكرـ ـجمات واـ ـلنفع. ـ أـ ـيضس اـ اـتً ـستعمرك ـ ـ ـلهاـ ـطلباـ ـ اـ ـللً ـعمـةحراـ اـ ـلهاـنّ اـماـ ـلتعن ـ ـستعماـببـ ـ ـ وـهالـ الآلات. ـفيذه دةـئاـفهـ

ـقلأنـب اـ ـلتحليّة ـ ـ ـ ـتسبلـ ـ الٕاـعّبـ ـحسدم إـ و ـيتحلاـمدلـبرادـياس ـ ـ وـ ـقيذاـهنـمّل. اـ ـلنل ـتعومـ اـ ـلمقّم ـ ـللقويـ ـ اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ ـكلةـ إذاّـهـ ـتقا. ررـ

ـفنقذاـه ـ اـ ـلنول: أـ إن اـفدثـحوم ـلمي وـضرضـ أي ـجعرًرا ازدـ أو ا ـعلادـيً ـيكّةـ ذـ اـملاـعنـمكـلون ـلمات اـ لأّن ـلحوت اـ ـلغاّد زيـيرـ

ـيجتم ـ ـ وـفرهـسأـبعـ اـقي ـلنت إـ اـلوم ـلبى وإذاـطاـ ـعنانـكن. اـ ـجتمد ـ لاـعاـ ـيقه ـعلدرـ ـقهىـ ـسبرـ اـ ـلمب وـ ـتسكينرض ـ ـ ـ ـعلدّلـيّهـنٕاـفه.ـ ىـ

ـلعطا ـ ـفكيبـ ـ أـ إذا وـحف ـجعدث أوـ ا آـضرـمً ا وإنـخً ـنفر. اـ ـلنع اـ ـختوم اـ ـفلينـهذـللاط ـ ذـ اـملاـعنـمكـلس ـلمات ـليوتـ ـمعنسـ ـ أـ ّهـناه

يدّل على السلامة بل أنّه لا يدّل على الشّر. ولهذا قال فحسن.

2.

 وّق جاوز الطبيعي فرديء، وكذا الجوع والعطش.1قال قال أبقراط: أي نوم ذي

وا2ولـقأ الأرّق ـلسه: ـ ـمترـ وـفرادـ إـهان اـفراطـفو ـليقظي ـ ـ وـ الأـعروجـخة اـمن ـلطبيعر ـ ـ ـ وـ واـكي. اـمـدحّل ـلنن واـ ـليقظوم ـ ـ واـ ـلجة واـ ـلعطوع ـ شـ

اـجإذا ـلمقاوز ـ اـ يعدار ـلطب ـ ـ ـ اـ أي ـلمعتي ـ ـ ـفهدلـ أـ رديء. الأرّقـمو ا هـنلأـفّ ـيحلّ ـ اـ ل وـجروحـلّ ـيعجًدا ـ اـعزـ ـبحفاءـفوـلن ـ اـ ـلقلظ ـ بـ

ـفتضع ـ ـ اـ ـلقف اـ ـلحيوّة ـ ـنيواـ واـ ـلطبيعية ـ ـ ـ ـ وـ ـتتفة ـ اـ ـلحرّق اـ ـلغرارة وـيزـيرـ ـتصعة ـ الأـ ـبخد اـ ـلحرة إـ ـلياّدة وـ ـيشه [ـ S5وش 12b][D2 10bٔوا اـم]. ّ

ـلنا اـ ـلمفوم ـ اـخرـيّهـنلأـفرطـ ـلقي اـ ـلنفسوّة ـ ـ ـنياـ وـ ـيكة وـ الأرواح ـيبّدر اـهـاظرّدـ ـلبر وأـ اـمدن. ا ـلجّ اـ ـلمفوع ـ ـفلفراطـ ـ إـ اـحرط ـلمعراق ـ اـ ـلغدة ذاءـ

ـلبأو اـ ـلمعرد ـ ـبسبدةـ ـ ـغلببـ ـ اـ ـلسة أوـ ـبسبوداء ـ ـكثبـ اـحرةـ ـلكبرارة ـ وأـ اـمد. ـلعطّا ـ ـعبوـهشـ اـعارةـ ـفتقن ـ اـ ـلطبيعار ـ ـ ـ إـ الأـلة ـشيى اـ ـلباء اردةـ

ـبيـوطرـلا وـ ـقية. اـهلـ ـمتنو ـ اـعاعـ ـلمن لأـ ـمحّهـناء وـخلأـلرقـ ـقيرـتنـععـناـملاط اـ ـلغق وـ ـتبذاء رـ أوـقد ـغتساّة ـ ـعضالأالـ اـماءـ ـنتعن ـ اشـ

الحرارة الغريزية. ولا شّك أّن هذه كلّها رديئة منافية للاعتدال المستلزم للصّحة.

3.

قال قال أبقراط: الٕاعياء بلا ظهور سبب بمرض.

الٕاـقا ـعيول: ـيعلالـكاءـ ـللقرضـ ـ اـ ـلمحوّة ـ ـعضلأـلـةكّرـ اـ ـلمتحاء ـ ـ ـبعجالٕارادةـبـةكّرـ ـ رـمزـ ـفعهن ـ اـ ـلثقيا ـ ـ إـ وـفىـلل ـحطوق اـهّـ ـلخفيا ـ ـ إـ ىـلف

ـسفأ وـ ـكثالأـبيـفـوهل ـيكرـ اـفونـ ـلعضي ـ واـ ـلمفلات ـ وـصاـ ـسببل. ـ اـ ـنجه اـ ـلفضذاب ـ إـ ـليهول ـ ـبسباـ ـ اـ ـلحب وـكرـ أـهة. يـحروـقواعـنو

وـضاـيور ـتمي وورـ واـمّددي لاـلي ـيعذي ـسببرفـ ـ وـ أـهه أردأ ـصنو وـفاـ ـمنوـهه، ـبمذرـ ـسيحرضـ ـ أـ لأّن الٕاـلدث ـعيم ـعلدّلـياءـ ـخلىـ طـ

رديء.

1. .D2, S5 ذا :correxi [ ذي

2. .S5: om. D2 [ أقول
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4.

قال قال أبقراط: من لا يحّس بوجعه في الأكثر فعقله مختلط.

أـقا اـقول: الٕاـهعـجوـلول: ـحسو ـلمناـباسـ ـ ـحينـميـفاـ ـمنـوهثـ إـ و ـقلنـامّـناٍف. ـ ـحينـماـ ـمنـوهثـ اـ لأّن ـلشاٍف اـ ـلمنيء ـ دـقيـفاـ

ـيك أـلونـ ـئملاـموالـحه ـجهنـمةـ أـفا.ـمةـ ـحسٕاذا ـتلنـمنـ اـ ـلجهك ـ اـ ـلتة ـكمهـبّذـ ـيلتنـ ـ ـبشّذـ اـ ـلمرب اـ ـلباء اـفاردـ ـلمي اـ ذيـلرض

ـيض ـفيّرـ اـ ـلمه وـ ـكماء اـكأـينـ ـلفل اـكواـ ـلضه وـ ـتسببارّة ـ ـ ـمختلزاجـموءـسهـ ـ ـ أوـ ـتفف اـ ـغيالـّصـترّق ـطبيعرـ ـ ـ اـ ـلعقي. ـ واـ ـكلنـهذـلل تـلاـقاّـمـ

ـطبالأ أرادواـ اـبّاء ـلقه اـ ـلمفكوّة ـ ـ وـ ـمعنّرة. ـ اـ ـلفصى ـ أّنـ أنـنأـشنـميءـشهـلنـمل اـظيـفعـجوـيه ـلطبيّن ـ ـ ـكجبـ [ـحراـ أو S5ة 13a[

ـمختلزاجـموءـس ـ ـ ورمـ أو وـحف ـنحاّر [ـهوـ D2ا 11aو ـيحمـل] اـ ـلمّس ـجعوـبضـيرـ ـفعقلهـ ـ ـ ـمختلهـ ـ ـ اـ لأّن إذاـجوـلط اـفدثـحع ـلبي دنـ

ـيعمـلو اـفرـ ـلعقه ـ وـ اـكدرـيمـلل ـلحه ـعلدّلـيّهـنٕاـفّسـ أـ ـهمّـنى ـبطدـقاـ إـ و الأـفالـقـامّـنلا. ـكثي اـ لأّن ـلمر ـبعيـفضـيرـ الأوـ اتـقض

يشتغل بأمر مفرح أو يشتغل عنه بأمر آخر أو كان له وجعان أحدهما أقوى فٕانّه يحّس بالأقوى دون الأضعف.

4.

قال قال أبقراط: من هزل في زمان طويل يسمن بتمّهل وبالعكس.

اـقأ ـلهول: ـعبزالـ ـنقصنـعارةـ ـ ـلحانـ اـ ـلبم أوـ ـشحمدن ـ أوـ ـهمه الأـفاـ ـقطي اـ ـلثار واـثلاـ ـلسمة. ـ ـمقنـ ـبلاـ ـمعنه.ـ ـ اـ أّن ـيهنـيذـلاه يـفونـلزـ

رـتلـيوـطانـمز ـتهاـبوـطذوب وأـ ـعضم ـئهاـ الأـ ـصليم ـ وآلاتـ ـئهذاـغة وـ ـتحلم ـ ـتهّوـقّلـ ـعلمـ ـسبيىـ ـ اـ ـلتل وـيدرـ أنـجج ـيسمنب ـ ـ ـعلواـ ىـ

ـلتا أـيدرـ ـيضج اـ لأّن ا ـلهً إـ ـيكـاّمـنزال إذاـ اـكون ـلغان أـ اـمّلـقاذي ـلمتحلن ـ ـ ـ ذـ ودوام ـممكـلّل. اـ ـيصفّ ـ اـ ـلقر ـسيوىـ اـمّـ ـلها ـضماـ ـفهة.ـ ذاـ

ـيتهي ـ ـ أـ ـفعلهّ ـ ـ ـليوـتيـفاـ اـ وـلد ـيعوزـتدم ـعلهـ الأـ ـعضى إلاـ ـيلوـطّدةـميـفاء أنـجوـفةـ ـيعطب ـ اـ ـلغوا ـقليذاءـ ـ ـقليلاًـ ـ ولاـ ـيعطلاً ـ ـمقواـ دارـ

ـلحا دـجاـ ـفعة لأّنـ ـضمتهـاهًة ـ ـ ـضعيفمـ ـ ـ ـتقلاـفةـ ـعلدرـ اـ ـلهضى ـ دـ ـفعم وـلوـقة.ـ ـلعكاـبه ـ اـ أي ـلجمس ـ اـعاـ ـلتة زـفزلـهيـ ـيسيانـمي ـ رـ

ـيسم ـ زـفنـ ـيسيانـمي ـ إـفرـ ـتهادـعٕاّن أيـلاـ ـللسمه ـ ـ ـتكنـ ـبسونـ اـعرـ لأّن ـلشة اـ ـلمتحليء ـ ـ ـ ـمنهّلـ ـ ـلباـغمـ اـ اـهً اـبـوطرـلو ـلغة ـيبرـ والأـ ـعضة اءـ

الأصلية على حالها لا جرم تسمن بسرعة.

6.

قال قال أبقراط: من نقه ونال من الغذاء فلم يقو فقد حمل عليه ما لا يحتمله وإن لم ينل فلخلط.

اـقأ ـلنول: اـههـقاـ زالـلو وـضرـمذي ـبقه ـضعفيـ ـ وـ ـتعمـله ـمعنه.ـتّوـقدـ ـ اـ أّن ـلناه ـقهياـ ـ إذاـ اـمواـلاوـنن ـلغن ولاـ ـتقذاء أـبوىـ ـنهداـبه ولاـ م

ـيع ـغلودواـ اـحىـ ـلصحال ـ اـ ة ـلتّ [ـنـاكيـ S5وا 13b[ـعليه ـ ـ ـعلدّلـيكـلذـفاـ ـتنىـ اـ ـلغاول أـ ـكثذاء الاـمرـ ـحتين ـ ـفحينئاج.ـ ـ ـ ـ ـيلطذـ ـ ّفـ

]. وإن لم يكن ذلك لكثرة الغذاء فيدّل على أّن في بندهم خلًطا رديًئا يحتاج إلى الاستفراغ.D2 11bالتدبير [

7.

قال قال أبقراط: من تقيّئه فهيّئ ما تخرجه.

اـقأ أردت إن ـلتنقيول: ـ ـ ـ ـفهيةـ ـ ـيخاـمّئـ ـجهرـ أيـ ـيجا ـعليبـ ـ أنـ ـتعك ـمهواـقّدلـ ـليسهاـ ـ ـ ـنهاـيـرجلـ وـ ـيها ـعلوّنـ اـ ـلقى دـ ـفعهوّة ـ وذـ كـلا.

ـيك ـبتونـ ـقيرـ اـ ـلغلق ـ وـ ـتغليظ ـ ـ اـ ـقيرـلظ وـ ـتقطيق ـ ـ اـ ـللع وـ ـتفتيزج ـ ـ اـ ـلسح وـ ـسيوـتّدة اـ ـلمسع ـ وـ ـطيرـتاّم اـ ـلبب الاـ ـستدن والاـحراـ ـستحمة ـ ـ ـلماـبامـ اءـ

ـلعا ـيشغّمـثذبـ ـ اـلاـبلـ ـلمستفدواء ـ ـ ـ ـفحينئرغـ ـ ـ ـ ـيكذـ الاـ ـستفون ـ ـسهراغـ وـ ـينتفًلا ـ ـ اـبعـ ـلمه وأـيرـ الأـمنـمض اـعن ـيئردـلراض ـمثةـ اـ ـلمغل ـ ّصـ

والكرب والفثيان والغشي ويحوها.

8.
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قال قال أبقراط: غير النقي يزيده الغذاء شًرا.

اـقأ ـلبول: اـ ـليذيـلدن ـبنقسـ ـ أيـ ـيكي ـفيونـ أـ ردـخه ـيئلاط ـكلةـ اـيزـيهـتذوـغـامّـ ـلغده اـشذاءـ لأّن ا ـلمرًّ اـ ـيئردـلاّدة ـتحيةـ ـ اـ نـمواردـلل

الغذاء إلى طبيعتها فيزداد. ولا شّك أنّه يوجب زيادة الشّر ويمنع من تقوية البدن.

9.

: الامتلاء الشرابي أسهل من الطعامي.3قال #قال أبقراط

إـقأ الاـكاّـمـنول: ـمتان اـملاءـ ـلشن أـ ـسهراب اـملـ ـلطعن ـ لأـ اـقاّـهـنام ـجتمد ـ ـفيهعـ ـ ـلطاـ اـفاـ ـلجة وـهوـ اـحر ـلمرارة ورـ ورـبـوطزاج اـقة ـلقّة وام.ـ

ـكلذهـهو ـتعياـهّـ ـ ـعلنـ اـ ـلهضى ـ وـ اـجم ـلنفودة ـ وـ ـتكثيوذ ـ ـ اـ وـلر ـيعوزـتدم ـعلهـ الأـ ـعضى ولاـ أّنـشاء. ـفيهّك ـ ـئيذاـغاـ وـ ـكلة. اـكـامّـ ـلغان ذاءـ

أفطف كان انفعاله وتحلّله وهضمه أسرع وأسهل. وإن كان كثيًرا فكان تضرّر البدن به أقّل.

10.

: بقيّة المرض بعد البحران تعيده.4قال #قال أبقراط

ـبقيول:ـقأ ـ اـمةـ ـلماّدة ـبعرضـ اـ ـلبحد ـ اـ ـلنران ـتعيصـقاـ ـ اـ ـلمد أوـ ـتحرض [ـ S5دث 14a[آـضرـم ا لأّنـخً ـتلر اـ ـلبقيك ـ ـ لاـ ـتصلة ـ ـللغحـ ـ ذاءـ

ـفب ـلضاـ ـيتعفرورةـ ـ ـ وـ ن اـلوـيّ ـلحمّد ـ وـ ى ـخصّ أـصوـ إذا ا ـضيً إـ ـليهف ـ وـغاـ ـيتذاء ـمنّدـلوـ أـ ردـخه ـئيلاط ـبسبةـ ـ اـ ـلمخب ـ ـلطاـ واـ ـلمجة ـ إـ و ـاّمـناورة.

ـيك ـبعونـ [ـ D2د 12aا ـلبح] ـ اـ ـلنران ـلعجصـقاـ ـ اـ ـلطبيعز ـ ـ ـ دـعةـ اـمعـفن ـلماّدة ـفيرضـ ـلكلاـبهـ ـ ـبخةـيّـ اـ ـلبحلاف ـ اـ ـلتران إـلآـمٕاّنـفاّمـ اـمه ّ

غلى الصّحة أو العطب كما عرفت.

11.

قال قال أبقراط:المرض في ليلة تسبق البحران صعب ومّما بعد سهل.

ـصعول:ـقأ اـبوـ مة ـل اـهيـفرضـ لأّنـيوـقتـقوـلذا اـهة اـقوـببـيرـقتـقوـلذا ـلمجت ـ اـمدةـهاـ عن ي طب ـل ـ ـ ـ واـ مة ـل ووـ اـقرض عـفدـلت

ـضطوالا اـمرابـ أّن ـلصعع ـ اـفةـبوـ ـلليي ـ ـيكلـ أـ ـكثون وـ وإن اـفعـقر. ـلنهي ـ أـ ـيضار اـ لأّن ا ـلليً ـ اـجدـقلـ ـلعرت ـفيادةـ ـستحالاـبهـ ـ واـلاـ ـلنة ومـ

ـقلو اـ ـلتحليّة ـ ـ ـ وـ اـجوـتل ه ـلحّ اـ ـلغرارة ـفيةـيزـيرـ داـ إل اـخه ـلبل ـلهضاـبدنـ ـ واـ ـشتغم ـ اـ ـلطبيعال ـ ـ ـ اـفدـلاـبةـ لأّن ـلحع ـفيواّسـ ـمجتمعهـ ـ ـ ـ وـ لاـهة. ذا

ـيخت ـ ـببحّصـ ـ دونـ ـبحران ـيكلـبرانـ ـجمييـفونـ ـ اـ ـلبحع ـ أوـماـتتـنـاكواءـساتـنراـ ة ـقصاـنّ ـمحمةـ ـ أوـ وـموـمذـمودة ـسهة. ـلتوـ لأـ لـجه

أعراض الطبيعة عن المجاهدة والمجاورة. أّما في البحارين الجيّدة فلانتصارها. وأّما المذمومة فليأسها من المقاومة.

12.

.والأرديئةقال قال أبقراط: اختلاف الألوان فيه حسن 

اـقأ ـختول: الأـ اـللاف ـلبوان الٕاـفرازـ ـسهي أـ أنـمّمـعال ـيكن ـبحونـ ـنيراـ أوـ ا ـغيً ـبحرـ ـنيراـ اـ ـحسً لأـ ـعلدّلـيّهـنن ـتنقيىـ ـ ـ اـ ـلبة اـ ـلطبيعدن ـ ـ ـ ةـ

الأـم اـخن ـيئردـللاط اـ ـلمحتة ـ ـ إـ اـلاج ـستفى ـ ـغهراـ اـ الأردأ ـللا. اـمونـ ـلبن ـمثرازـ أنـ ـيكل زـ ـنجون أوـيارـ ا أوـيدـصً ـطيّراـخًدا [ـ ا ًS5 14b[

أو ذوبانًيا أو شحمًيا أو دموًيا أو من جنس العفونات الاحتراقية كالمرّة السوداء. فٕاّن كلّها رديئة لأنّه يدّل على نكاية عظيمة.

3. .S5: om. D2 [ قال أبقراط

4. .S5: om. D2 [ قال أبقراط
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13.

 صاحبه، والمراري يداوي.يغذىقال قال أبقراط: صّحي ما يبرز كالجراج والبثور وغيرهما مّما 

اـقأ ـلخول: ـعبراجـ ـجمينـعارةـ ـ اـ ـلمع اـمرّةـ الأورام ـلحن اـ ـلكبيارّة ـ ـ اـ ـلحجرة ـ وـ ـعنم. اـ ـئيرـلد إذاـ ـجمس اـ اـلع ـلحورم ـسماّرـ يـ ـاجراـخّ ً

]D2 12bوا ـلبث]. ـ أورامـ ـصغور ـمعنار.ـ ـ إذاـ اـكاه ـلبان ـعلدنـ اـحىـ ـلصحال ـ ودـ ة ـفعّ اـ ـلطبيعت ـ ـ ـ اـ ـلفضة ـ إـ الأـلل ـعضى وـ ـيكاء داـ لـخون

با ـل ـنقيدنـ ـ واـ ا بً ـل واـ بول ـل ـعلرازـ ـلهـاحىـ الأـ يا ي ـصل ـ ـ أنـجو5نـ ـيغب ـحبـاصذىـ ولاـ غيه ـي ـ رـ اـحنـعذاؤهـغّ ـلصحال ـ ولاـ ة عّ ت ـي ـ رّضـ

ـستفلاـل ـ اـ لأّن ـلطبيعراغ ـ ـ ـ ـنهضدـقةـ ـ اـفدـبتـ ـلفضع ـ إـ اـخىـلول ـلبارج وإنـ اـكدن. ـلخلان ـ واـيرارـمطـ ا ـلبً ـغيدنـ ـنقرـ دواءـلاـبجـلـوعيـ

ويغذى صاحبه بالغذاء القليل المضاّدة لذلك الخلط لتكسر عادته ثّم يستفرغ.

14.

قال قال أبقراط: لا تتبع الجائع.

أرادـقا ـلجاـبول: ـيحاـموعـ اـعنـعدثـ ـلغدم وـ ـتقليلنـمذاء ـ ـ ـ ـمعنه.ـ ـ أـ ـيجّهـناه لاـ أن ـيتعب ـ اـ ـلجب الأـمعـئاـ اـمن ـلمتعبور ـ ـ ـ ـلحـاكةـ ـةكرـ

ـلعنيفا ـ ـ ـ والاـ ـستفة ـ وـغراـ ـكلات ـتتحلاـهّـ ـ ـ ـتحليّلـ ـ ـ ـكثيًلاـ ـ رـ لأّن اـبـوطًرا ـلبات ـتحلدـقدنـ ـ ـبسبتـلّـ ـ اـ ـلجب ولاـ اـشوع. أّن ـلتعّك ـ ـيجفبـ ـ فـ ّ

البدن ويزيده في الضعف وينقص الرطوبات الغريزية وينطفئ الحاّر الغريزي.

15.

قال قال أبقراط: ورود خارج عن الطبيعة كثير ممرض ويعرّفه برؤه.

وردـشّلـكول:ـقأ ـعليء اـ ـلبى وـ ـاجارـخانـكدن اـعً ـلطبيعن ـ ـ ـ اـفةـ ـلكمي ـ واـيّـ ـلكيفية ـ ـ ـ أوـ ـفيهمة ـ ـ ـمعاـ اـ ـممانـكً وـضرـ ا اـكً ـلخذ نـمارجـ

ـلطبيعا ـ ـ ـ اـمةـ ـلستن ـ [ـ S5ّة 15aا ـلض] ـممةـيرورـ ـلغـاكرضـ اـ ـلكثيذاء ـ ـ واـ ـلمر اـ ـلكثياء ـ ـ والأـ اـيـوهر ـلبة اـ ـلمفاردة ـ اـطرـ إذ ـلكثة ـ ـمطلقرةـ ـ ـ اـ عـقوـتً

اـف ـلمي ـسيرضـ اـمّـ ـلكثيا ـ ـ اـمرةـ اـفرداءةـلع ـلكيي ـ اـ لأّن اـفادةـيزـلف ـلكيي ـ واـ ـلكف ـممّمـ ـفكيرضـ ـ اـغفـ ـجتمعتذا ـ ـ ـ وـلوـقا.ـ ـيعه ـيبهـفرـ ؤهـ

ـيعأي اـ ـلمرّف اـبرضـ ـلمرؤ ـيعنرض،ـ ـ اـ إن ـنتفي ـ اـ ـلمع ـستفالاـبرضـ ـ دّلـ ـعلراغ أـ اـنى ـمتّه اـئلاـ وإن ـنتفي ـ ـشيالأـبعـ اـ ـلحاء ـعلارّةـ أّنـ م

سببها برودة وبالعكس إلى غير ذلك لأّن العلاج بالضّد.

16.

قال قال أبقراط: ما يسرع غذاؤه يسرع خروجه.

الأـقا ـشيول: اـ ـلتاء ـتغيـ ـيعـرساذوـ اـ ـيسً ـفضلروجـخرعـ ـ ـثفلهـ ـ اـمأـكهـ ـللحراق ـ وـ اـمم ـلبيّخ ـ اـ ـلنيمض ـ ـ واـشرـ ـلشت [ـ D2راب 13aو ـنح] ا.ـهوـ

إـهو ـيغـاّمـنذه ـيعـرسذوـ اـ ـلسهً ـ ـقبةـلوـ ـلهوـ ـنفعلاـلاـ ـ وـ ـقبال ـلهوـ ـللتحلياـ ـ ـ ـ ـ واـ ـلخل ـبسهروجـ ـ ودـلوـ اـفة ـلفضع ـ ـبسلـ ـفحينئةـعرـ ـ ـ ـ ـينجذـ ـ اـ ـلعضذب ـ وـ

اـم ـلغن ـيجـامذاءـ ـنساـ وـ ـيحته ـ إـ ـلياج وـ أـشّلـكذاـكه. ـبطيء أـغأـ ـبطذاؤه وـجروـخأـ اـككـلذـله. ـلغان اـ ـلبطذاء ـ اـ ـلهضيء ـ ـيبطمـ ـ ئـ

التحليل.

17.

قال قال أبقراط: لا ثقة على الفضاء بالرؤ أو بالموت في المرض الحاّد.

5. .D2 االصلیان :S5 [ األصلیین
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ـتعول:ـقأ اـ ـلمعدم ـ الأـفةـفرـ اـمي ـلحراض ـغياّدةـ ـبهوقـثوـمرـ لاـ ـلباـبا ولاـ ـلعطاـبرؤ ـ لأّنـ ـيعـرسـاهواّدـمب اـ ـلتغية ـ ـ وـ ـمتحّر ـ عـضوـمنـمـةكّرـ

آـلإ ـيتـاّمـبرـفر.ـخى إـجوـ ه الأـلّ ـعضى اـ ـلخسيساء ـ ـ ـ ـفيةـ ـعلدّلـ اـ ـلسى ورـملاـ ـيتـاّمـبة إـجوـ ه الأـلّ ـعضى اـ ـئيسرـلاء ـ ـفيةـ ـعلدّلـ اـ ـلمى ولأّنـ وت

ـلقا ـفيهوّةـ ـ لاـ ـتضعا ـ اـجفـ ـلقصدًّ ـ اـ ـفتان.ـمزـلر ـيبارةـ اـ ـلمرأ وـيرـ ـيهلارةـتض ـ وإذاـ ـيعتملاـفكـلذـكانـكك. ـ ـ ـعلدـ اـ ـلعى ـجياتـملاـ ّدةـ

ردـنـاك أو ـيئت إـ و اـهىـلة. ـلمعنذا ـ ـ أـ ـلينـاجارـشى ـ اـ أن ـلعوس اـملاـ ـعلّةـلداـلات اـ ـلسى واـملاـ ـلتلة ـ [ـ S5ف 15b[ـليس ـ داـيتـ ـئمدّل اـ ً

دلالة واحدة بخلاف الأمراض المزمنة. فٕاّن التمييز بينها ممكن وعلاماتها تدرك بالحقيقة لسكون مواّدها وغلظها.

18.

قال قال أبقراط: من لان بطنه في شبابه جّف إذا شاخ وبالعكس.

اـقأ ـلسبول: ـ الأـ ـكثب ـلليريـ ـ اـ ـلبطن ـ اـسيـفنـ ـلشبّن ـ ـكثابـ اـ ـلمتنرة ـ ـ وـ اـعـرساولات ـنحة أـ ـطعمتهدار ـ ـ ـ ـقبمـ ـنشلـ اـ ـلحف رـ ـتهاـبـوطرارة أوـ م

ا ـلصفلأّن ـ اـهيـفراءـ ـلسذا ـكثيّنـ ـ ـتنصرةـ ـ اـمّبـ ـلمن إـ ـمعىـلرارة ـئهاـ وـ ـتكسم ـ رـ ـتهاـبوـطح وـ ـتخم ـبسرجـ ـلقةـعرـ داـ ـفعتهوّة ـ ـ أوـ ـلقم وّةـ

ـسكـام أـ ـمعة ـئهاـ وـ ـضعم ـمعفـ ـتهدـ لأـ ـكثلـجم اـ ـلحرة واـ ولاـبوـطرـلرارة أـشة. إذاـهّـنّك ـلغاـبم اـسيـفواـ ـلشيخّن ـ ـ ـنقةـخوـ ـتلصـ كـ

ـسبالأ ـفيبابـ ـ ـبطنهسـ ـ ـ وـ وـهرازـبم ـسبم ـيببـ اـ ـلبطس ـ [ـفنـ D2ي 13bا ـلشب] ـ إـ اـماب ـمنشفرارةـحّ ـ ـ ـللةـ إـبـوطرـ و اـمات ـقلّ اـ ورود ـلغّة ذاءـ

ـمعىـلإ ـتهدـ ـلغلبمـ ـ ـ اـ ـلصفة ـ ـعليهراءـ ـ ـ اـفا.ـ ـلمعٕاّن ـ اـ ـلصفد ـ اـيراوـ ـلحة زـجوـتارّةـ ـشهادةـيب اـ ـلموة اـ لا ـلغاء ـبلغٕاذاـفذاء.ـ ـ إـ ّنـسىـلوا

ـلشيخا ـ ـ ـنقصـةخوـ ـ ـتلتـ الأـ ـسبك ولانـ ـبطنهاب ـ ـ وـ ـيكدـقم. ـليونـ ـبطنـ اـ ـلمشن ـ ـلبخـياـ اـ ـلمعرد ـ ـفيضعدةـ ـ ـ ـنففـ اـ ـلغوذ إـ اـلذاء ـلكبى ـ دـ

ـلغلظ ـ ـ ـفيكهـ ـ ـسببونـ ـ اـ ـلليً ـ اـ ـلبن واـ ـعلراز. أّنـ ـسبم رـ اـبـوطب ـلبطة ـ أـ ـخمسورـمن ـ ـشهوّةـق١ةـ اـ ـلمعوة ـ ـضع٢دةـ اـباذـجفـ ـلكبة ـ ـكث٣دـ رةـ

إّن سبب يبوسته أضداد ذلك الأسنان.٥ ضعف القوّة الماسكة ٤المرّة الصفراء   شّدة القوّة الدافعة في الأمعاء. و

19.

قال قال أبقراط: الشراب يشفي الجوع.

زـقأ ـبعمـعول: الأـ ـطبض اـ أّن ـلمّاء ـلجاـبرادـ ـههنوعـ ـ اـ ـلجا اـ ـلبقوع ـ اـ ـلمسمري ـ ـ ىـ ـببّ ـليموـ ـ وـ ـشبوـهوس اـ ـلمعع ـ اـمدةـ ـفتقع ـ الأـ ـعضار إـ ىـلاء

ـلغا وأـ ـخطذاء ـلينـاجمـهأـ ـ ـليموـبأّنـبًلاـئاـقوسـ ـ [ـ S5وس 16a[ـلي ـاعوـجسـ ـغشوـهلـبً ـيعيـ ـسقنـمرضـ اـ ـلقوط ـبسبوّةـ ـ اـ ـلبب ردـ

ـلعا وـ ـقيارض. اـ ـلمل اـبرادـ ـلجه ـمطلقوعـ ـ ـ وـ ا أـهً ـيضذا اـ ـليً ـبصحيسـ ـ ـ اـ لأّن ـلجح اـ ـيكذيـلوع داـصنـعونـ أوـئوم اـعم ـستطن ـ أوـ لاق

ـنفجا ـ اـ أو دم ـستفار ـ آـ اـنٕاـفر.ـخراغ إذا ـستعمّه ـ ـ أـ اـحل ـلشدث ـتشنرابـ ـ واـّجـ ا ـختً واـطلاـ ـلحًا. اـ أّن ـلمّق اـبرادـ ـلجه اـ ـلكلبوع ـ ـ وـ زـهي ادةـيو

اـيز ـلشهادة ـ واـ ـشتوة واـهدادـ ـلحا ـعلرصـ اـ ـلمى واـكأـ ـلمشولات ـ واـبروـ ـلمكات ـ ـلباـ ـعليهةـ ـ ـ ـكماـ ـطبنـمـوهاـ اـ ـلكع إـ و ـيشفـامّـنلاب. ـ يـ

ـلشا اـهرابـ ـلمذا ـلحرضـ الأـفهـثدوـ ـكثي ـخلنـعرـ أوـمـاحطـ وـبنـعض ـيبرد ـمكثفسـ ـ ـ ـلفانـ اـ ـلمعم ـ وـ ـيسخـوهدة ـ اـ ـلمن اـ ـلبزاج اردـ

ـينفو ـ اـ ـلخلع ـ اـ ـلحط وـماـ ـيحض وـ اـلزـيّدره ـلسق اـ ـلمحوداء ـ اـلذـلةـثدـ ـلمك وـ ـيجرض. أنـ ـيشفب ـ ـبعيـ أـ ـطعمد ـ الأـ اـيذـغة ـسمدـلة اـ ـلحلة ـ وةـ

الدهنة.

20.

قال قال أبقراط: علاج كّل مرض بضّده.

ـلينـاجالـقول:ـقأ ـ الاـ ـستفوس ـ ـيشفراغـ ـ ـسيحرضـمنـميـ ـ الاـثدـ ـمته وـ الاـكلاء ـمتذا ـسيحرضـمنـمنـمؤـيلاءـ ـ الاـ ـستفدث ـ وـ ذاـهراغ.

ـلتا ـبيدـ ـيسمرـ ـ ىـ ـلحفاـبّ ـ وـ ـكلدةـعاـقذهـهظ. اـيّـ ـستقة ـ ـئيراـ ـبضرضـمّلـكلاجـعةـ ـقلٕاّنـفّده.ـ اـكلاجـعتـ ـمتّل [ـ D2لاء 14a[ـلي سـ

ـستفالاـب ـ ـمسالٕاـبلـبراغـ اـعاكـ ـلطعن ـ وأـ ـيضام. اـ ا ـلقً ـلنوـ ـيعاردةـبرضـمجـ ـلمخاـبجـلاـ ـ وـ أـبيـهدرات ـيضاردة وـ ا. ـبعذاـكً اـ ـلتشنض ـ ـ اتـجّـ

ـبصرأـب اـ ـلمّب اـ ـلباء وـ ـبعذاـكارد الأـ اـمض ـلحراض ـلسقماـبداوىـياّدةـ ـ ـ ـنيوـ وـ وـحـوها ـيعذاـكارّة إـكجـلاـ ـسهّل ـسهٕاـبالـ وـ يءـقّلـكال

 5
PORMANN ET AL. 2017 Book 2 of ʿAbd ar-Raḥīm al-Ṭabīb’s commentary on ʾIbrāhīm al-Kīšī’s summary of the

Hippocratic Aphorisms



ـبق ـيكلاـفيء.ـ اـهونـ ـلقذه ـكليدةـعاـ ـ ـقلّة.ـ الٕاـ إن ـمست ـيتباكـ ـ ـتحليعـ ـ ـ ـكثيلـ ـ وـ ـلحقيقاـبوـهر ـ ـ ـ اـ ـستفة ـ [ـ S5راغ 16bو ـمع]. ـلجاـ ةـ

ـلقا ـلنوـ ـلمنحاـبجـ ـ ـ إـ اـفدـلـوهـاّمـندر لاـجوـلع ـللسع ـ وـ اـبّدة. ـلتشنرؤ ـ ـ ـلماـبّجـ اـ ـلباء ـلتقاردـ ـ اـيوـ ـلحة اـ ـلغاّر وـيرـ ـلضاـبلاجـعـوهزي وـ لاجـعّد

اـمالأ ـلحراض ـلسقماـباّدةـ ـ ـ ـنيوـ ـلضاـبلاجـعاـ لأـ ـيخّهـنّد اـ ـلصفرج ـ وـ اـعراء ـلقلاج ـلقاـبيءـ والٕاـ ـسهيء ـسهالٕاـبالـ ـلضاـبلاجـعالـ لأـ ـهمّـنّد اـ

يخرجان الماّدة الفاعلة لهما.

21.

قال قال أبقراط: بحران المرض الحاد يأتي في أربعة عشر يوًما.

ـمثلهيـفّدةـمرضـمّلـكول:ـقأ ـ ـ ـيمكاـ ـ إـ اـين ـلغراد اـ اـبذيـلذاء ـلشفه ـ وـ ذـلاء لا لأـلو ـمكك الأـبنـ ـكلراضـمرؤ واـعـاسيـفاّـهـ دة.ـحة

ـلموا اـ ـلحرض ـمتهـتـذخأـماّدـ ـصلّـ أّوـمةـ إـلن اـله ـنقضى ـ ولاـئاـ اـشه. أّن ـلطبيعّك ـ ـ ـ ـتكةـ ـمشمونـ ـ ـلمقرةـ ـ ـمتاوـ ـعلهـ الاـ ـتصى ـمنهالـ ـ يـتأـياـماـ

ـبح أرـفهـنراـ ـبعي ـعشةـ لاـموـيرـ أي ا ـيتً ـرخأـ ـبحّ اـعهـنراـ ـعشعـبراـلن وـ ـتحتاـمر ـ أيـ اـمه ـلسن ـعيوـباـ أرـ أو ـبعن أراـ ـبية الأـمعـ اـين ـلحقيقيّام ـ ـ ـ ـ ةـ

ـتكأي ـبحونـ ـينهارـ ـ ةـماـتاـ واـبراـلـاكّ ـلسع واـباـ ـلحع ـعشاديـ واـ ـعشعـبراـلر وـ الأـهر. ـتكّامـيذه ـبحونـ ـينهارـ ـ ـمت6اـ ـسوـ ـقصاـنـةطّ ـتكةـ يـفونـ

ـبعضهم ـ ـ ـ ـمثاـمودةـجاـ اـ ـلتل واـساـ ـلخع واـماـ ـلثس وـلاـ ـبعضهيـفث ـ ـ رداءةـ اـما ـلسث واـ ـلثادس واـماـ ـلعن ـلينـاجالـقر.ـشاـ ـ اـ ـلسوس: ادسـ

اـف اـضرداءةـلي ـلسّد اـباـ اـفذيـلع الأوـجدرـلي اـمىـلة ـلشن واـ ـلفضيلرف ـ ـ ـ ـملّهـنأـكالـقة.ـ واـعكـ ـلسادل ـمتفلادسـ ـ ـ الـقر.ـئـاجبـ

ـبع اـ ـلمحقض ـ ـ ـقيّـ لاـ ـيجن: أنـ ـيمسب ـ ـبحأّنـبكـ اـ ـلسران ـيكعـباـ ـجيونـ إذاـبًّداـ اـكل ـليان اـ ـلمنوم ـ ـجيهـبذرـ اـكًّداـ ـلبحان ـ ـجيرانـ ًّداـ

اـكو ـلحكذا ـ الأـئـاسيـفمـ اـير ـلجيّام ـ واـ ـليدـلّدة. ـعللـ ـصحىـ ذـ ة ـلهوـقكـلّ اـ إّن ـليم اـ ـلجيوم ـ [ـمّدـ D2ن 14bٔا اـي] ـلبحّام ـ [ـيارـ S5ن

17aإذا ـظه] ـفيرـ ـجياتـملاـعهـ ـجيانـكّدةـ وـ ًدا ـلعكاـبّ ـ اـ وإن اـفّـتس. اـفاـنق ـلماع ـببحضـيرـ ـ اـ ـلسران ـيخمـلادسـ أـعُلـ راضـعن

ـئلاـه وـ ـيكة اـفونـ ـستعقي ـ ـ ـنكهـباـ وـ ـتمانـكس، إـماـ اـمه ـلخاـبّ اـ اـلراج أو ـليرديء وـقرـ ـيتدـقان اـخأـ ر ـلبحّ ـ أـعرانـ اـمّاـين ـلمستحقه ـ ـ ـ ـ ةـ ـغلّ اـمىـ

ـقبله ـ ـ أوـ ـبعـاما لأـهدـ ـسبا ـعجزـماب.ـ لأـ اـية تاّم ـل ـيقيـ ـفيهعـ ـ ـنحالا7ذاـها.ـ اـهرافـ ـقعواـلي اـفةـ وـسوـلي اـهط ـلثي واـلاـ ـلخث سـماـ

ـلسوا واـ ـلتادس واـساـ ـلثع ـعشثـلاـ وأـ اـهواـقر ـلتا اـثعـساـ ـلخّم اـثسـماـ ـلثّم وـلاـ لاـهث ـينتقو ـ ـ اـعصـ اـبراـلن الأـهذيـلع ـقصلـصو ـبيوًراـ ًا،ـنّـ

والثالث عشر يوم ضعيف قلّما يقع فيه البحران.

22.

قال قال أبقراط: الرابع منذر بالسابع الثامن من أّول الأسبوع الثاني والحادي عشر منذر لأنّه الرابع من الرابع عشر.

اـقأ ـعلول: أـ أّن اـيم ـلمّام إـ أنـمرض ا ـيقّ ـفيهعـ ـ اـ ـلبحا ـ وـ ـتسمران ـ الأـ ى اـيّ ـلبّام إـيورـحاـ و أنـمة ا ـيقّ ـفيهعـ ـ آـ وـثا ـمباره وـئادـ ـتسمه ـ الأـ ى ّامـيّ

ـلمنا ـ ـليـاكذرة،ـ اـ ـيتذيـلوم ـهجوـ ـفيّ اـ ـلعه اـ ـلبدو ـعليـغاـ اـ ـلمى ـيندـ ـفيكةـ ـ ـمنونـ ـلقتاـبذًراـ ـ وـ ـتظهال ـ ـفيهرـ ـ داـملاـعاـ ـعلّةـلات ـبحىـ رانـ

ـسي إـتأـ و أنـمي، ا ـيقّ ـفيهعـ ـ الاـ ـنحا ـلمرافـ وـعزـ ـتسمج ـ اـ ى ـقعواـلّ اـفةـ والأـسوـلي اـيط. ـلمنّام ـ أـ ـيضذرة إـ ا اـمً ـجيّ وـ اـهدة ـلتي ـلبحاـبيـ ـ نـيارـ

ـلجيا ـ وـ ـمندة ـلبحاـبذرةـ ـ اـيارـ ـلمتن ـ ـسوـ واـطّ ـلمة ـبيرادـ اـ ـلبحوم ـ اـ ـليران ـبليلتومـ ـ ـ ـ أيـ ـيكه اـمونـ ـبتن إـئداـ اـله ـنتهى ـ أرـئاـ ـبعه وـ ـعشة ة.ـعـاس8نـيرـ

ـلبحوا ـ اـفنـيارـ ـلحقيقي ـ ـ ـ داـ ـعلرةـئة الأـ ـبيـاسى وـ ـلمع اـ الأراـنـاكّ ـبيت ـمنهعـ ـ أـ ـيضا اـ ـمنارتـصً ـبهذرةـ واـ ـستا ـبهدّلـ ـعلاـ اـ أّن ـمنعـبراـلى ذرـ

]S5 17b[ـلساـب ولاـباـ أّنـشع، ـبينهمّك ـ ـ ـ راـ واـعوـبا ا. ـختلفً ـ ـ اـفواـ أّول ـلمي اـ ـيحسذيـلرض ـ ـمنبـ اـ ـبته اـ ـلبحداء ـ ـبعضهالـقران.ـ ـ ـ إّنـ م

ا ـلمأّول اـهرضـ اـقوـلو اـحذيـلت ـلمّس ـفيضـيرـ اـثأـبهـ ـلمر والٕاـ ـحسرض ـلتغياـباسـ ـ ـ اـعرـ ـلجن اـ ـلطبيعري ـ ـ ـ ـلكسـاكيـ ـ واـ ـلتثل ـ اؤبـ

6. .D2, S5 بحارھا :correxi [ بحارینھا

7. .D2 ھذ :S5 [ ھذا

8. .D2, S5 عشرون :correxi [ عشرین
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ـلتمطوا ـ ـ وـ ـقيّى. اـهلـ اـقوـلو ـيضطجذيـلت ـ ـ ـفيعـ وـ ـيظهه ـ ـفيرـ اـضهـ ـلفعرر ـ وـ اـهل. ـلخذا واـ اـفعـقلاف ـلحمي ـ اـيّـ ـلتات ـينفيـ ـ ـمنهذـ ـ اـ

ـتكشي ـ ـ وـ وـصر ـغيداع ـهمرـ [ـ دون D2ا 15aا ـلت] ـتعيـ ـبغترضـ ـ ـمثلهٕاّنـفةـ ـ ـ لاـ ـيخفا ـ ـفيىـ اـ أّول واـلوـقت.ـقوـله ـلثه اـماـ ـعلن، الأدوارـ أّن م

ـلبحا ـ ـنيراـ أـثلاـثةـ الأراـنة دور ـبيواع: ـمثعـ اـتأـياـملـ ـلبحي ـ اـفرانـ واـبراـلي ـلسع الأـباـ ودور ـبيـاسع. ـمثعـ اـفيـتأـياـملـ ـلسي واـباـ ـعشعـبراـلع رـ

ا ـلعشودور ـ ـينرـ ـمثاتـ اـفيـتأـياـملـ ـلعشي ـ والأرـيرـ ـبعين ـ وـ الأدوارـهن. ـتحسذه ـ وأـلـوصوـمارةـتبـ ـمفصرىـخة ـ ـلجبةـلوـ ـ اـ ـلكسر ـ وـ ـضبر طـ

ـنظ اـ دور ـلقمام ـ وـ ـتقكـلذـلر. اـ أدوار أرـميـفاتـعوـبراـلع ـبعيّدة ـ اـموـينـ ا ـثنً ـعشاـ راـ ـاعوـبر ـحقيقيً ـ ـ ـ اـ وأدوار ا ـلسً ـستاتـعوـباـ واـ ـلعشّة ـ ـينرـ اتـ

ـثنا أـ الأراـمان. ا ـبيّ واـلاـفعـ الأّول ـلثدور ـمنهميـناـ ـ ـ اـصكـلذـلولانـصوـماـ ـفيعـبراـلار اـ ـليه اـ ـلسوم واـباـ ـلثع واـناـ ـلثي ـمفصثـلاـ ـ وـ كـلذـلولان

ـبتا اـمداؤهـ ـلثن ـفصنـماـ اـ اـبراـلار ـلحع ـعشاديـ واـ اـلر ـلثدور واـلاـ ـفيكولانـصوـمعـبراـلث ـ اـ ـلحون ـعشاديـ ـمشترـ ـ لأـكرـ ا اـنً اـمعـبراـلّه عـبراـلن

ـعش اـ الأـهذيـلر ـسبو اـ ـلثوع وـناـ أرـميـفانـكي ـبعّدة ـعشةـ أرـموـيرـ ا ـبعً أدوارـ الأراـمة ـبين ودورانـ الأـمع ـبيـاسن واـلوـقع.ـ ـلحه: اديـ

ـعش اـهيـفر،ـ ـلكذا ـتسلامـ وـهاـ ـقلل اـفبـ ـعشعـبراـلٕاّن راـ اـمعـبر ـلحن ـعشاديـ اـ لا ـلعكر ـ إـ و ـسمـامّـنس راـ ي لاـعوـبّ ا ـستتمً ـ ـ يـفهـماـ

لأـبراـلا [ـنع S5ّه 18aرا وـتوعـب] اـلـذكاّم ـلسك لأـباـ راـكوـلّهـنوع اـعوـبان اـماـتً ـلكًّ أرـ ـبعان أدوارـ ـستّدةـميـفة ـعشّةـ لاـموـيرـ ا أرـفً ـبعي ةـ

ـعش وـموـيرـ ا اـكوـلكـلذـكً ـلسان ـاعوـبـاسوعـباـ اـماـتً ـلكًّ أـميـفانـ وـحّدة ـعشد اـموـينـيرـ أـثلاـثً ـبيـاسة لاـ ـعشّدةـميـفع وأـموـينـيرـ ا. اـمً ّ

بحرانات الأمراض التي الأزمان فينسبونها إلى الشمس وإلى زحل.

23.

الربع الصيفية في الأكثر قصيرة والخريفية لا سيّما آخرها طويلة.

اـقأ ـحمعـبرـلول: ىـ ـتحةـيوداوـسّ ـعفنـعدثـ اـنوـ ـلسة وـ إـهوداء أنـمي ا ـتكّ داـ اـخون ـلعل وـ ـتسمروق ـ ىـ اـبرـلاـبّ ـئمداـلع [ـ D2ة 15b[

وـملازـلوا ـقليليـهة ـ ـ اـ إـقوـلة و أنـموع، ا ـتكّ ـجهـاخونـ وـ ـتسما ـ ىـ اـبرـلاـبّ إـئداـلع و ـسمـاّمـنرة. لأـبرـلاـبتـيّـ ـتنـاّهـنع اـ ـليوب وراـ ـبعوم إـ و ـاّمـنه

اـفتـنـاك ـلصيي ـ ـقصيفـ ـ لأـ الأـماّـهـنرة اـمن ـلمراض ـمنزـ وـ ـتهاّدـمة ـغليظاـ ـ ـ وـ اـحة ـلصيرارة ـ وّـهـبذـتفـ ـفعهدـتا ـ وـ ـتنشا ـ ـجمييـفاـهرـ ـ اـ ـلبع دنـ

ـلمسوا ـ وـ ـمنفتحاّم ـ ـ ـ ـفيكةـ ـ اـ ـلتحلون ـ ـ ـفيّلـ أـ ـسهه واـ ـلخل. ـيفيرـ ـ أـ اـمولـطة ـلصيفين ـ ـ ـ ـلضعةـ ـ اـ ـلقف اـفوىـ ـلخي واـيرـ ـختف وـئواـهلافـ ـكله ـامّـ

اـكـرح ـلطبيعت ـ ـ ـ اـمةـ ـلحماّدة ـ ىـ ـلتحلّ ـ ـ ـلهّـ وـفاـ اـقي ـلظهت ـ اـعرـئاـ ـلبارض اـ ـلمكثرد ـ ـ وـتدواـغيـففـ ـليه ـفلهـلاـ ـتككـلذـ الأـ يـفراضـمون

ـلخا ـكثيفـيرـ ـ واـ ـلمرة ـكثيوتـ ـ لاـلوـقًرا.ـ ـسيه أـمّـ ـرخا أواـهّ لأّن ـمترهـخا ـصلّـ ـلشتاـبةـ ـ وازدـ اـهولـطادـياء ـلمذا ـتكثيادةـيزـلرضـ ـ ـ ردهـبفـ

المسامات فلا يتحلّل سريًعا بل يتحلّل لطفها ويبقى كثفها.

24.

قال قال أبقراط: الحّمى بعد التشنّج خير من العكس.

اـقأ ـلتشنول: ـ ـ ـعلّجـ ـعصبيّةـ ـ ـ ـبتحةـ ـ ـلهرّكـ اـ ـلعضا ـ إـ ـمبىـلل ـئهادـ ـفتعصاـ ـ ـ الاـفىـ ـنبسي ـ [ـ S5اط 18bإـه].و اـمو ا ـمتّ ـيحيـئلاـ نـمدثـ

ـخل ـغليطـ ـ ـبلغمظـ ـ ـ ـنفزجـليـ الأـفيـفذـ ـعصرج وـ ـتهدودـماب ـاضرـعاـ ـفينقً ـ ـ ـلهـوطنـمصـ وـ ـيسما ـ ىـ ـلتشناـبّ ـ ـ اـ وأـطرـلّج الاـمب. ـستفّا ـ يـغراـ

ـيح ـبعقيدثـ ـ ـ الاـ ـتسفب ـ واـغراـ ـلتحليات ـ ـ ـ اـ ـلكثيلات ـ ـ وـ ـعقيرة ـ اـ ـلحمب ـ اـيّـ ـلمحات ـ اـقرـ ـلمجفة ـ ـ ـعصلأـلةـفّـ ـفينقابـ ـ ـ ـلهـوطصـ ـكماـ ـيعاـ رضـ

ـللجل ـ ـ والأوـ اـفارـتود ـلشمي ـ وـ ـيسمس ـ ىـ ـلتشناـبّ ـ ـ اـ ـليّج واـباـ ـلمس. ـلتشنرادـ ـ ـ ـههنّجـ ـ اـ ـلتشنا ـ ـ اـ إـطرـلّج و اـنـاكـاّمـنب. ـلحمت ـ ىـ ـبعّ اـ ـلتشند ـ ـ ّجـ

ـخيبـطرـلا اـ لأّن ـلطبيعًرا ـ ـ ـ اـ أو ـلحمة ـ أذاـ ى وـتاّدـمتـبّ ـلطفته ـ ـ وـ ـحله ـلتّـ اـ دون ـلعكه ـ لأّنـ اـحس ـلحمرارة ـ ىـ ـتسيّ ـ اـملـ ـلتشناّدة ـ ـ وـ لأتـمّج

ـعصالأ ـبهابـ وإذاـ اـحتـناـكا. ـلحمرارة ـ لاـ ى ـتقّ ـعلوىـ ـتحليىـ ـ ـ اـهلـ ـلمذه ـفغياّدةـ ـ لاـهرـ ـتقا ـلطاـبدرـ الأوـيرـ ـفيطىـلق ـ وـتدـمولـ ـيعسه ـ رـ

علاجه.

25.

 7
PORMANN ET AL. 2017 Book 2 of ʿAbd ar-Raḥīm al-Ṭabīb’s commentary on ʾIbrāhīm al-Kīšī’s summary of the

Hippocratic Aphorisms



: خّفة وقلق المريض بلا قياس لا يلبث في الأكثر.9قال #قال أبقراط

أيـقأ ـيجول: [ـ D2ب 16aلا أن ـيعتم] ـ ـ اـ ـلطبيد ـ ـ ولاـ ـعلنـمأـيب ـخفىـ اـ ة ـلمّ ـبخضـيرـ اـ ـلقيلاف ـ اـ ـلطباس ـ ـمثّي.ـ أـ إذا دأتـهًلا

اـس ـلمورة ـغينـمرضـ ـنضرـ ـغينـمرـهـاظجـ اـ ـستفر ـ ولاـ ـصنراغ لاـعاـ لبي ـي ـ أـفثـ ـكثي الأـ لأـمر ـعلدّلـيدـقـاهّـنر اـخىـ ـلقور وّةـ

ـضعفهو ـ ـ أنـغاـ ـتحن ـشيئرّكـ ـ اـ اـمنـمً ـلماّدة ورـ ـخفرضـعـاّمـبرض وـ ة ـكلمّ ـ ـجهوـماتـ ـنتعواةـ ـ ـعناـماشـ اـقدـ ـلمرب ـللموتـ ـ اـيرـ ذيـلض

ا ـليدـلدّل ـعللـ ورـتوـمربـقىـ ـعنرضـعاّـمـبه. ـبحربـقدـ اـ ـلمران اـ اـلرض دّل ـليدـلذي اـ ـلطبل ـ ـعلّيـ اـ ـلسى ـقلةـملاـ واـ ـضطق وـ قــضيراب

ـنف واـ ـختس ـعقلاطـ وـ ـخيدوثـحل وـ ـمغالات وأـ ـئلاـهراضـعّص ـفينبغةـ ـ ـ ـ لاـ أن ـيعتمي ـ ـ اـ ـلطبيد ـ ـ ـعلبـ اـ ـمثى لاّـهـنٕاـفذهـهالـ ـيلبا ـ يـفثـ

الأكثر.

26.

] والضمور أكثر مّما يجب في حّمى غير ضعيفة جًدا رديء.S5 19aقال قال أبقراط: البقاء على حالة [

ـبقول:ـقأ اـ ـلمحماء ـ ـ وـ ـبقوم أـ الأـمرـماء ـعلورـمن واـلـاحىـ ـقبنـمانـكدةـحة ـحميـفلـ ىـ ـغيّ ـضعيفرـ ـ ـ أيـ ـحميـفة ىـ ـعفنيّ ـ ـ ةـيوـقةـ

ـلحا رديء،ـ ـمثرارة لاـ أن ـيهل ولاـمزاًلاـهزلـ ـينخا ـ ـجهورطـ ـنخاهـ ـاطراـ لأـمً ـعلدّلـيّهـنا ـكثىـ اـفاـ ـلجلة ـ وـ ـغلد اـ ـلكيمظ ـ ـ وـسوـ ـبقات اءـ

ـسب اـ ـلمب وـ ـضعرض اـ ـلطبيعف ـ ـ ـ اـعةـ وـفدـلن اـبّدةـشع ـلمرد وـ الاـشزاج ـمتّدة اـ ـلمنلاء ـ اـمعـفاـ ـلتحلن ـ ـ ـفهّلـ ـكلذهـ ردـهّـ ـيئا لأـ دّلـتـاهّـنة

ـعل اـطىـ ـلمول وـ لأـهرض رديء ـسقبـجوـيّهـنو اـ ـلقوط واـلوـقوّة.ـ ـلضمه ـ أيـ ـضمور اـ ـلبور وـ واـلزاـهدن ـنخه اـ أـجوـلراط ـكثه ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ يـ

أ ـكثأي ـممرـ اـ ـتقتضيّ ـ ـ ـ اـ ـلحمه ـ أوـ ى ـغينـمّ اـطرـ ـلمول أوـ الاـمرض ـستفن ـ اـ ـلمحسراغ ـ ـ أوـ أوـننـموس ـسهوم ـكثيرـ ـ إـيـوطرـ أو ـمسل اكـ

اـم ـلطعن ـ أوـ ـعنيفـةكـرحام ـ ـ أوـ ـكثية ـ إـ أو اـحراطـفرة ـلهرارة لاـ أو ـيكواء؛ اـ ـلمون ـخبيثرضـ ـ ـ لأـ ا لاـنً ـيتحلّه ـ ـ ـيعـرسهـندـبّلـ اـ كـلذـفانـكً

ـيئرد لأـ ا ـعلدّلـيّهـنً رـ الأـقى وـخّة ـتخلخلاط ـ ـ اـ ـلبل [ـ D2دن 16bا ـلم] ـجبيوـ ـ ـللتحلنـ ـ ـ ـ اـ ـلكثيّل ـ ـ اـ ـلمر ـلضعبـجوـ ـ اـ ـلقف إـ و الـقـاّمـنوى.

ـحميـف ىـ ـغيّ ـضعيفرـ ـ ـ اـ ـحتة اـمرازـ ـلحمن ـ اـ ى ـلضعيفّ ـ ـ ـ وـ اـبّدةـشة ـلمرد اـ أو ـلمزاج الاـ ـمترض لاـهبـحـاصٕاّنـفيـئلاـ ـيهذه ـيعـرسزلـ ولاـ ا ً

يدّل على الرداءة.

27.

قال قال أبقراط: ليسكن المريض في المنتهى.

ـمنتهول:ـقأ ـ ـ اـ ـلمى وـ ـمعنه.ـفوـقرض ـ أـ ـيجّهـناه ـعلبـ اـ ـلطبيى ـ ـ لاـ أن ـيتحب ـ اـمرّكـ ـلماّدة زـفرضـ اـمي وـقوـلان اـهوف. ـيكانـمزـلذا ونـ

ـبع ـكمدـ الاـ ـشتال وـ ـقبداد اـ ـلشل الاـفروعـ ـنحطي ـ ـفيجاطـ ـ لاـ أن ـيتعب ـ ـستفلاـلرضـ ـ اـهيـفراغـ أـقوـلذا ـبمثًلاـصت ـ اـ ـلفصل ـ دـ

ـسهوالٕا [ـ والٕادرار S5ال 19bا أو ـلتح] ـ ـغينـمكـيرـ الاـ ـستفر ـ ـمثراغـ وـ اـضل ـلمحع ـ ـعلمـجاـ اـ ـلثى ـييدـ واـ ـلقفن ـ واـ ـلساء ـقياـ ـغينـ رطـشرـ

ـينبغلـب ـ ـ أنـ ـيسكي ـ اـ ـلمن ولاـيرـ ـيحض اـ ـلطبيعرّك ـ ـ ـ اـ ـلبتة ـ ـلئّةـ ـيجتملاـ ـ ـ ـعلعـ اـ ـلبى اـكـرحّدةـشدنـ ـلمات ـتحعـمرضـ اـيرـ ـلثفط ـ أّنـملـ ع

اـهيـفراضـعالأ واـيوـقتـقوـلذا ـلمة ـنضجتادةـ ـ ـ ـفكهـ اـ ـلتحان ـ ـمضعفكـيرـ ـ ـ اـ ـللقً ـ إذاـهوّة.ـ اـنـاكذا ـلعت ـجياتـملاـ واـ ـلمّدة ـسليمرضـ ـ ـ ا.ـ ً

إذاـمأ ا الأـكّ ـئلـاهراضـعا واـ ـلمة ـغيرضـ ـسليرـ ـ ـفيجمـ ـ لاـ أن ـيحب اـ ـلبرّك لاـ الاـفدن ـبتي ولاـ الاـفداء ـنتهي ـ ـلئاءـ ـيحملاـ ـ اـ ـلمكل ـ روهـ

الواقع على تدبير الطبيب بل بخبر بما سيقع.

28 (30)

قال قال أبقراط: مقوّم المرض أضعف أّوًلا وأخيًرا وأقوى انتهاًء.

9. .S5: om. D2 [ قال أبقراط
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اـقأ ـلمقول: ـ اـفوّمـ ـصطي اـ ـلمنطقييلاح ـ ـ ـ ـ ـ ـيطلنـ ـ ـعلقـ الأـ اـجى ـخلداـلزاء أيـ ـعلة اـ ـلجنى ـ واـ ـلفصس ـ واـ ـلمل ـلمقاـبرادـ ـ ـههنوّمـ ـ الأـ راضـعا

ـللمةـملازـلا ـ واـ ـلعرض اـملاـ ـعلّةـلداـلات اـنىـ ـلموع وـ ـعلرض اـ ـلبحى ـ واـ ـلنضران ـ وـ ـقيج. اـ ـلمل ـبمقرادـ ـ اـ ـلموّم اـ ـلسبرض ـ اـ ـلفب ـمعنل.ـعاـ ـ اهـ

الأ واـعأّن ـلعراض اـفاتـملاـ ـبتي اـ ـلمداء أـ ـضعرض [ـ D2ف 17aٔلا ـيكممـلـاهّـن] ـ ـبعلـ وـ الاـفذاـكد ـنحطي ـ لأـ أـهّـناط يـفدثـحا

ـضمحالا ـ وـ ـخفدـقلال. تـ ـبشّ اـ ـستيّدة ـ اـ ـلطبيعلاء ـ ـ ـ ـعلةـ اـ ـلمى وـ زـفرض الاـمي ـنتهان ـ أـ الاـموىـقاء ـبتن والاـ ـنحطداء ـ لأـ ـكمدـقّهـناط لـ

ـكم الاـ ـشتال اـمأـفدادـ اـهـوجّ ـلمر الاـفّهـنٕاـفرضـ ـبتي واـ ـلتداء أـيزـ وـقّد الاـفوى ـنتهي ـ والاـ ـنحطاء ـ أـ ـضعاط ـلقبفـ ـ اـلوـ ـلنضه ـ يـفذاـهج.ـ

الأمراض السليمة. وأّما في الغير السليمة فلا يكون لها الانحطاط لأنّها تقبل قبل الانحطاط.

29.

قال قال أبقراط: من نقه ولم يشته أولّا ثّم يشتهي أجود من العكس.

اـقأ ـلنول: اـههـقاـ [ـلو S5ذي 20a[ـعقيّحـص ـ ـعلبـ أيـ ـنقنـمالـحّة وـ ـيشتمـله ـ أّوًلاـ اـثه ـشتهّم ـ أـ لأـجى ـعلدّلـياّـهـنود ـنهىـ وضـ

ـلقا وـ ـتصوّة ـفهّرـ اـفاـ ـلبي إـ و ـقبدن اـ ـلطبيعال ـ ـ ـ ـبنضةـ ـ الأـ اـخج ـلبلاط اـقاـ ـيئردـلي ودـ اـفة ـلفضع ـ ـغلولـ إـخىـ و ـمميءـشلاحـصارج اـ ـيصلّ ـ حـ

ـللتغ ـ ـ واـيذـ ـلبة. اـمدلـ ـلعكن ـ أيـ ـنقنـمالـحنـمس واـ ـشتهه ـ أّوًلاـ اـعهـلرضـعّمـثى ـلشهدام ـ اـ لأّن ـلنوة اـقاـ ذهـههـلانـكذيـله

الحالة كان جميع بدنه رديًئا سيّما الأعضاء التي تتّم بها الشهوة.

30.

: صّحة الذهن واشتهاء الطعام جيّدة وضّدهما رديء.10#قال قال أبقراط

ـصحول:ـقأ اـ ة واـهذـلّ ـشتهن ـ اـ ـلطعاء ـ الأـفامـ ـجيراضـمي لأـ ـهمّـنّدة ـعلدلّانـياـ ـصحىـ اـ ة ـلقّ اـ ـلنفسوّة ـ ـ ـنياـ ولاـ ـطبيعية ـ ـ ـ ـكمةـ أّنـ ودةـجا

ـلنبا ـ الاـفضـ ـبتي واـ ـلقداء ـعلدّلـتوّةـ اـجىـ ـلقودة اـ ـلحيوّة ـ ـنيواـ واـ ـلحة. أنـ ـصحّق اـ ة وـهذـلّ اـجن ـلطعودة ـ ـعلدلّانـيامـ ـصحىـ اـ ة ـلقّ وّةـ

ـلحيا ـ ـنيواـ أـ ـيضة اـ لأّن ا ـلقلً ـ ـمببـ ـجميدأـ ـ اـ ـلقع ـعلوىـ اـهذـمىـ ـلعظيب ـ ـ أرـ ـسطم وإذاـ اـنـاكو. ـلقت اـ ـلطبيعيوّة ـ ـ ـ ـ واـ ـلنفسة ـ ـ ـنياـ ـصحيحتيةـ ـ ـ ـ ـ نـ

اـنـاك ـلقت اـ ـلحيوّة ـ ـنيواـ ـصحيحةـ ـ ـ ـغينـمةـ ـعكرـ ـلجسـ ـصحوازـ اـ ة ـلقّ [ـ D2وّة 17bا ـلحي] ـ ـنيواـ ـضعفهعـمةـ ـ ـ ـبسباـ ـ اـ ـلمب ـفيهمعـناـ ـ ـ ا.ـ

إ ـخصـاّمـنو صـ ـبهمّ ـ اـ لأّن اـئدلاـلا ـلمل الأـموذةـخأـ ـعضن اـ ـئيسرـلاء ـ واـ ـلشة ـيفرـ أـ اـقة وـئدلاـلوى ـهمّدـضل لأـ رديء ـعلدّلـيّهـنا ـخطىـ رـ

عظيم في الرئيس سيّما في الدماغ الذي هو الرئيس الأعظم عند الفاضل أبقراط وأتباعه.

31.

قال قال أبقراط: المرض الملائم لطبيعة المريض وسنّه وسخنته والوقت الحاضر أسلم من المخالف لها.

اـقأ ـلطبيعول: ـ ـ ـ ـتطلةـ ـ ـعلقـ ـمعىـ ـمختلفانـ ـ ـ ـ ـتقة.ـ اـتالـ ـلطبيعارة ـ ـ ـ وـ اـبرادـية ـلقه اـ ـلمصوّة ـ وـ ـفيرادـيدـقوّرة اـ ـلقه اـ ـلموّة وـبدـ ـبهرادـبدـقّرة اـ

ـلما وـ ـبهرادـيدـقزاج اـ ـلخلقا ـ ـ وـ ـبهرادـيدـقة اـ ـلبا وـ اـكراز. ـلمان ـههنرادـ ـ اـ ـلما الأـ ـصلزاج إذاـ أي اـكي ـلمان ـئملاـمرضـ اـ ـللمً ـ الأـ ـصلزاج يـ

ـللموا ـ اـ ـلحزاج ـبسبادثـ ـ اـ ـلسب وـ ـئملاـمّن اـ ـللسخنً ـ ـ ـ واـ اـقوـلة ـلحت أوـمـرضاـ اـقن ـلسنات ـ أـكةـ ـخطّلـقان اـ لأّن ـلخًرا ـعنروجـ ـيكهـ ونـ

ـيسي ـ لاـ أو ـيكًرا؛ ـيبرـغونـ اـ اـعً ـلمن ـلطباـبوفـلأـ ـ ـمثعـ إذاـ اـكًلا ـلمان اـحزاجـ أو ا ـلمارًّ ـخطانـكاًراـحرضـ أـ ـمنّلـقره إذاـ ـمضانـكه اًداـ

ـله لأّنـ ـمضا ـلههـتادـ الأـ ـشيذه ـعلدّلـتاءـ اـقىـ ـلسبوّة ـ اـ ـلفب ـللملـعاـ ـ أوـ ـنقرض. اـ ـلمول اـ ـلمرض ـيكمـئلاـ ـسبنـعونـ ـضعيبـ ـ فـ

ـلمضا ـ لاـ ـيحصاّد ـ إلاـ ـسبنـعل وـقبـ لاـلذـلوي. ـيعك اـ ـلفرض ـصمييـفجـلاـ ـ اـ ـلحم ـللشبّرـ ـ ـ اـ ـلحاب اـ ـلماّر لاـ ـبسبزاج ـ الـقوي.ـقبـ

ـبضعه ـ ـ اـ إّن ـلمم اـ ـلمرض أـئلاـ ـخطّدـشم لأـ ـطبيعّهـنًرا ـ ـ اـ ـلمة ـتكضـيرـ ـمقونـ ـللمةـيوـ ـ والأـ ـشيرض اـ ـلشبيهاء ـ ـ ـ ـتقراضـعلأـلةـ ـيهّوـ [ـ S5ا

10. .S5: om. D2 :قال قال أبقراط
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20bوا ـلمن] ـ ـيبطلهيـفاـ ـ ـ ـ واـ ـلشفا. ـ ـلضاـباءـ واـ الأـببـجّد ـشيأّن اـ ـلشبياء ـ ـ وإنـ أـنـاكه ـكثت ـتهيرـ ـ ـاجّـ ـلكنً ـ لاـهّـ ـعلدّلـيا اـقىـ ـلسبوّة ـ بـ

ـفيك ـ أـ ـخطّلـقون وـ ـمنهًرا. ـ إّنـقنـممـ أـمال ـبقراد ـههنراطـ ـ ـلماـباـ اـئلاـ ـلمضم ـ اـ لأّن ـلمضاّد ـ ـللممـئلاـماّدـ ـ ـحينـمرضـ [ـ D2ث 18a[

هو شفاء.

32.

قال قال أبقراط: سمن ما يلي السرّة والثنة في كّل مرض جيد وعكسه رديء. والٕاسهال معه خطر.

اـقأ ـلثنول: ـ ـبياـمةـ اـ ـلسن واـ ـلفرّة ـسمرج.ـ اـهنـ ـلمذه الأـفعـضواـ ـمحمراضـمي ـ لأـ ـعلدّلـيّهـنود أّنـ اـهـوجى ـلسر اـ وآلات ـلجرّة وفـ

ـعل ـطبيعيةـلـاحىـ ـ ـ ـ وـ أـية ـيضدّل اـ ـعلً أّنـ ـيصـامى إـ ـليهل ـ اـماـ ـلغن ـيكذاءـ اـجعـمونـ إذ ـلمعودة ـ واـ ـلكبدة ـ ـينتفعدـ ـ ـ ـ ـبسمانـ ـ ذهـهنـ

ـلما لأـضواـ ـيعيّهـنع ـ ـعلنـ ـهضمهمىـ ـ ـ ـ ـبحفظاـ ـ ـ اـ آلات ـلغه اـعذاءـ ـلبن اـ ـلخرد وـجارـ ـفعدـبي الأـ ـثفه وـ ـبحفظال ـ ـ ـتهرارـحهـ اـعاـ ـلتحلن ـ ـ ّل.ـ

ـعكسو ـ أيـ ـيلاـمزالـهه اـ ـلسي واـ ـلثنرّة ـ ورـ ـتهّـقة رديءـ ـعلدّلـيا الاـسىـ ـستموء ـ وـ ـقلراء اـ وـلّة ـكثدم اـ ـلحرة اـ ـلغرارة ـيبرـ اـ ـلمة ـيبذـ ـللشحةـ ـ ـ مـ

آلاتـهلأّن ـتعيذه ـ ـعلنـ دـ اـفى ـلفضع ـ ـضعٕاذاـفول.ـ اـعرةـصاـقتـنـاكفـ الأـحأـفعـفدـلن والٕاـمدث ـسهراض. ـمعالـ أيـ ّلـكعـمه

ـيلاـمزالـهنـمدـحوا اـ ـلثني ـ وـ ـيلاـمة اـ ـلسي ـخطرّةـ لأـ ـيقلّهـنر ـ اـ ـفياتـبـوطرـلّل ـقحزدادـ اـهلـ ـلمذه ـهتنـمنـمؤـيلاـفعـضواـ يءـشكـ

منها.

33.

قال قال أبقراط: النقي إن يستفرغ عشي عليه أو عسر وكذلك المغتذى برديء.

اـقأ ـلغشول: ـ ـتعطوـهيـ ـ اـجّلـ ـلقّل اـ ـلمحوى ـ واـكرـ ـلحسة ـ اـ ـلضعـةسّ ـ اـ ـلقلف ـ واـ ـجتمب ـ اـ ـكلروحـلاع إـ ـليّه اـ أو ـستفه ـ وـغراـ ـتحله ـ ـحتهّـلـ لاـ ّى

ـيفض ـ ـعللـ اـ ـلمى اـفودـجوـ ـلمعي ـ ـيعندن؛ـ ـ إذاـ اـكي ـلبان ـنقيدنـ ـ اـ اـمً ـلفضن ـ واـ ـستفول ـ ـحصرغـ اـللـ ـلغشه ـ أوـ ـعسي ـعليرـ ـ الاـ ـستفه ـ راغـ

] S5لأّن 21aا إذاـل] ـتجمـلدواء ـفضلدـ ـ ـيستفةـ ـ ـ ـغهرـ ـفيجاـ ـ ـيحتاـمذبـ ـ إـ ـلياج اـ ـلبه الأـمدنـ اـخن ـلجيلاط ـ ـبعسّدةـ ـ وـ ـمشقر ـ وـ ة اـمّ

ـيخ ـستفالاـبرجـ ـ الأـمراغـ اـخن ـلمحملاط ـ ـ ـتصحبودةـ ـ ـ واـ الأرواح ـلقه وذـ ـللغشبـجوـمكـلوى ـ ـ وـ اـكي ـلمغتذا ـ ـ ـبغذىـ إذاـ رديء ذاء

ـستفا ـ ـغشرغـ ـعلييـ ـ أوـ ـعسه ـعليرـ ـ الأـ لأّن اـخه ـلمتلاط ـ اـمّدةـلوـ ـلغن اـ ردـنـاكرديءـلذاء ـيئت واـ واـلة واـلدم ـلحروح اـ ـلغرارة ـتكةـيزـيرـ ونـ

ـقليل ـ ـ [ـفةـ D2ي 18b[ـلكنهـندـب ـ إذاّـهـ ـعضلأـلةـفوـلأـمتـنـاكا اـقاءـ ـنفعّل ـ ـلهاـ ـعنهاـ ـ ـفيضعاـ ـ ـ اـ ـلحف اـ ـلغاّر ـفيزيـيرـ اـفه.ـ ـستفٕاذا ـ أـ رعـسرغ

إليه انحلال القوّة والدواء وتثور الكيموسات الرديئة المألوفة إلى فم المعدة فيحصل الغشي المشاركة.

34.

قال قال أبقراط: المتناول الأخّس قليًلا الأّذ فضل على الأفضل الأكره.

اـقأ ـلمتنول: ـ ـ إذاـ ـفيانـكاول ـخسهـ ورداءةـ ة ـقلعـمانـكاـمّ أـ ورداءة أوـلّة اـفوـلأـمذ ـللطبيعً ـ ـ ـ ـ ـلنسباـبانـكةـ ـ ـ إـ اـلة ـلمتنى ـ ـ اـ انـكذيـلاول

واـضاـف ـلطبيعلاً ـ ـ ـ أوـلةـهارـكةـ ـغيه ـلهةـفوـلأـمرـ أـ ـفضا اـ لأّن ـلطبيعل ـ ـ ـ ـتتلقةـ ـ ـ الأـ ى وـلّ ـتقلبّذ ـ ـ ـقبهـ أـ ـحسولاً وـ ـتمسكن ـ ـ اـ ـلمعه ـ ـفيجيدةـ ـ ـ اـ ـلهضد ـ مـ

ـيصلو ـ رداءـ وـتح ـتميه ـ ـفضزـ وـتلاـ ـعهدـيه وـ ـتقا ـعلدرـ ـهضىـ اـ ـلمم ـبخوف.ـلأـ الأـ ـفضلاف الأـ ـليكرهـكل ـ اـ ـلطبيعون ـ ـ ـ ـئقـاعةـ لاـلةـ ـتقبه ـ لـ

عليه ولا تحتوي المعدة احتواء جيًّدا ولا تمسكه ولا يهضمه هضًما جيًّدا بل يحدث تهوًّعا ونفًخا وقراقر.

35.

قال قال أبقراط: مرض الكهل في الأكثر أقّل من الشباب ويموت بمزمنة.
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إـقأ اـمانـكـامّـنول: ـلكهرض ـ أـ اـمّلـقل ـلشبن ـ أـ لأّن ـكثّاب الأـ اـمر ـقعواـلراض إـ اـمة ـحمّ أوـيّـ ـمعهات ـ اـ ـلحما ـ ىـ ـفيكّ ـ أـ ـكثون ارّةـحـاهرـ

ـلكهوا ـ [ـ S5ول 21bٔا اـمرارةـحّلـق] ـلشبن ـ انـ ـفيكّ ـ اـ ـستعون ـ ـلهمـهدادـ أـ أّنـمّلـقا ـتضعمـلمـهواـقع ـ ـضعففـ ـ اـ ـيستعً ـ ـ راضـملأـلدـ

ـتسكو ـ وـهواّدـمنـ ـقلم اـ ـفيهدمـلّة ـ وـ أـهم ـطهلاـخدوء الاـعمـ ـضطن والاـ ـنصبراب ـ اـ لأّن أو ـلشباب ـ أـ ـكثّان أـ ولاـطلاـخر ـنفونـسرـيًا ـسهوـ مـ

ـبخ اـ ـلكهلاف ـ وـ ـيمول. ـبموتـ ـمنزـ أيـ ـيمة اـ ـلكهوت ـ الأـفولـ ـكثي ـمنزـمراضـمأـبرـ ـمثةـ اـ ـلصل واـ ـعشرـلرع واـ ـلفة وـلاـ ـغيج وذـهرـ كـلا.

لنقصان الحاّر الغريزي فيهم. وأمثال هذه الأمراض تحتاج إلى توفيره أو لأنّه مواّدها في الأكثر باردة وقوّتهم لا تفي بالنضج.

36.

قال قال أبقراط: بحوحة ونزلة الهّم لا ينضج.

اـقا ـلبحول: ـ وـلـاحيـهـةحوـ ـخشة ـتعةـنوـ اـفرضـ ـلحلي ـ واـ ـلصق واـ ـلهوت اـ اـجرـلّم ـلمسل ـ [ـ D2ّن 19aوا ـهمرأةـم] أيـ ة ـمسنّ ـ وـ ـسبّة. بـ

ـلبحا ـ رـحوـ ـتنصاتـبـوطة ـ اـمّبـ إـلن اـلرأس ـلحلى ـ وـ ـقصبق ـ اـ واـئرـلة ـلصة وـ ـكلدر. ـتعاّـمـ ـللمشرضـ ـ ـ ـبحخـياـ وـحوـ ـسعة وـ ـتنحنال ـ ـ لاـ ـينضح ـ جـ

ـتهرارـحلأّن وـ إـعزةـجـاعمـهواـقم ـنضن اـ ـلفضاج ـ اـ ـلبلات وـ اـهاردة. ـلسذا ـمختصّنـ ـ ـ ةـ ـببحّ ـ واـحوـ ـلنة وـبةـلزـ ـجميل ـ الأـ اـمع ـلتراض يـ

ـتحت ـ ـفيهجـحاـ ـ إـ اـلا ـلنضى ـ ـمثجـ اـ ـلقل ـلنوـ واـ ـلسعج ـ ووـ اـجال ـلمفع ـ اـصاـ ـلبل اـلـذكاردـ لأّن ـلطبعيك ـ ـ ـ إذاـ ـعجة ـنضنـعزتـ أـ ـيسج وـهرـ وـها

البحوحة والنزلة فبالحرّي أن تعجز عن الأعسر.

37.

قال قال أبقراط: من غشي عليه كثيًرا بلا سبب ظاهر يموت فجأة.

ـغشنـمول:ـقأ ـعلييـ ـ ـكثيراًراـمهـ ـ زـفرةـ اـمي ـلصحان ـ ةـ ـغينـمّ ـسبرـ أيـهـاظبـ ـغينـمر أوـمرـ ـمكولـكرض اـفثـ ـلحمي ـ أوـ ام نـمّ

ـكث ـطعرةـ ـيكامـ ـمستعونـ ـ ـ اـ ـللمدًّ ـ ـفجوتـ اـ وإن اّـفـتأة ـلمق ـبغيوتـ ـ لأّنـهرـ ـسببا ـ ـخفهـ لاـ ـيعّي واـ ـلسبرف ـ اـ ـلخفب ـ ـللغشّيـ ـ ـ إـ اـمي ا ـنسّ دادـ

ـلشا اـيرـ [ـيورـلان S5دي 22aو اـه] ـيسلذيـلو ـ ـفيكـ اـ ـلهه اـمواءـ إـئرـلن اـلة ـلقلى ـ والأـ ـبخب اـ ـنيـاخدـلرة اـمةـ ـلقلن ـ إـ اـلب وـئرـلى أردأـهة و

واـعواـنأ ـنسه. ـمسلدادـ ـ الأـ ـبهك اـ ـيسلذيـلر ـ ـفيكـ اـ اـمروحـله ـلقلن ـ إـ ـجميىـلب ـ اـ ـلبع ـعلدنـ ـسبيىـ ـ ـينساـملـ ـ أواـ اـئّد ـلنخل ـ ـعليـفاعـ ّةـ

ـلصا إـ و ـيفياّـمـنرع. ـ اـ ـلمصق ـ ـعلروعـ الأـ ـكثى ولاـ ـيفير ـ اـ ـلمغشق ـ ـ ـعلييـ ـ لأـ اـنه ـلقلّه ـ أـ اـصب ـلحل اـ ـلغاّر ـفيتسزيـيرـ ـ ـ ـعليارعـ ـ الاـ ـنطفه ـ عـماءـ

عدم الترّوح ولأنّه أشرف من الدماغ فلا يحتمل من من الأذى ما يحتمله.

38.

قال قال أبقراط: السكتة القوية تهلك والضعيفة صعبة البرؤ.

اـقأ ـلسكتول: ـ ـ ةـماـتّدةـسةـ ـبطيـفّ اـ وـمدـلون ـمجاغ روـ ـفتعطـهحاري ـ ـ الأـ ـعضّل اـعاءـ ـلحن واـ ـلحّس الٕارادـكرـ ـبغتةـية ـ ـةكـرحلاـخاـمةـ

ـلتنفا ـ ـ سـ ـلضّ ـستنشالا11رورةـ ـ ـ وـ ـتكدـقيـهاق. وـجةـيوـقونـ ا ـبطيـهدًّ الأـ ـفعلان اـ ـلنفسال ـ ـ ـنياـ ـكلةـ [ـهّـ D2ا 19bٔا ـعن] اـ ـلحسي ـ ةـيّـ

ـلحوا واـكرـ ـلسية ـ وـساـ ـيبطة ـ ـمعهلـ ـ اـ ـلنفا ـ وـ ـيكدـقس. ـمتونـ ـسوـ وـطّ اـهة ـلتي دوـ ـنهي اـفاـ ـلقي وإنـ ـيظهوّة ـ اـ ـلنفر ـ أـ إلا ـيكّهـنس ـستكاـبونـ ـ راهـ

ـختوا اـ ـليظلاف ـ ـفيامـ وـ ـيكدـقه. ـضعيفونـ ـ ـ وـ ـيكة اـ ـلنفون ـ ـفيهسـ ـ ـسليماـ ـ ـ وـ ا ـفيً ـنظهـ إـمامـ و ـتهلاّـمـنا. ـ اـ ـلسكتك ـ ـ اـ ـلقة لٕاـيوـ ـلقلاـبرارهـضة ـ بـ

ـلفسوالأرواح ـ اـحادـ ـلنفال ـ إـ ـلبطّاـمس ـ أوـنلاـ ـلنقصه ـ ـ أوـناـ ـلقله ـ اـ ـحتمّة ـ اـ اـمدـلال ـلعلاغ ـ اـ ـلعظيمّة ـ ـ ـ إـ و اـمة لأّن ـلمّا اـ ـلشرض لاـيدـ ـيهلد ـ كـ

إنّما كانت الضعيفة صعبة البرؤ لصعوبة زوال سببها وهو انسداد مجاري الروح ولمائل فيها من آفة الدماغ. كثيًرا. و

11. .D2 للضرورة :S5 [ لضرورة
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39.

:المخنوق بعد الغشي إن أزبد لم يفق.12#قال قال أبقراط

اـقأ ـلخنول: ـ اـهاقـ ـمتنو ـ ـنفاعـ اـ ـلنفوذ ـ اـ أي واـئرـلس ـلقلة ـ وـ ـسببب. ـ إـ اـمه ورم ا ـللّ اـيوزـ أو ـلعضن ـ اـ ـلتلات ـتطفيـ ـ ـبهمئـ ـ وـ ـيقا. هـلالـ

ـلخنا ـ [ـ S5اق 22bا ـلمطل] ـ ـ وأـ زوالـمق. ا ـفقّ اـ ـقبرـلار وـ ـيقة. اـلالـ ـلخنه ـ اـ ـلكلباق ـ ـ واـ ـمخوـهدـبزـلي ـلطاـ الأـ اـجة ـطبرـلزاء زاءـجالأـبةـ

ـيحيرـلا ـ اـ أو ـلهة ـئيواـ ـعلةـ وـ لاـجى ـيقه واـكوىـ ـمنهمدـحّل ـ ـ ـعلاـ الاـ ـنفصى ـ الآـمالـ وـخن ـتشتبر ـ ـ ـصغزاءـجأـبكـ واـ ـستار اـ اتـبـوطرـلدارت

اـح ـفتصيحـيرـلول ـ ـ ـعببرـ ـ ا.ـ ـمعنً ـ اـ ـلمخناه ـ ـ إذاـ ـحموق ـخنلـ ـبعهـقاـ أنـ ـيكد ـغشدـقونـ أزـنٕاـفيـ إن ـيفمـلدـبّه أـ ـلماـبذرـنق وإنـ مـلوت.

وـبزـي أـحد ـقتاـفي أـ الأّولـمه. ا الأـفّ ـبخلأّن اـ ـنيـاخدـلرة اـ ـلتة ـتلفظهيـ ـ ـ ـ اـ ـلحا وـ ـيقرارة ـفهذـ اـ ـلقلا ـ إـ اـلب إذاـئرـلى ـيلتحمـلة ـ ـ ـلهاـبقـ اـ ـلخواء ارجـ

ـبسب ـ اـ ـلخنب ـ ـمقبلرّددتـتاقـ ـ ـ أـبدـمارةـتةـ ـفيفسرىـخرة ـ ـ أـكاـمخـ ـعهربـقان اـهـوجنـمًداـ ـنعقالاـبةـئرـلر ـ ـبكثادـ ـ الاـ ـضطرة وـ هـبذـيراب

ـبح ـتهرارـ واـ ـمجيبةـئرـلا ـ ـ ـلجميةـ ـ ـ ذـ ـللينهكـلع ـ ـ ـ وـ ـتخلخلها ـ ـ ـ ـ وـ ـلطا ـفتهاـ ـ اـحٕاذاـفا.ـ ـلخنّل ـ اـ ـفعدـناق ـتلتـ الأـ ـبخك ـتلعـمرةـ اـ إـبـوطرـلك ىـلة

اـخ ـاعاـفدـنارج ـمستكً ـ ـ [ـهرـ ا ًD2 20aو ـلحاـب]. لاـ أن ـيعيرّي ـ ـيظهنـمشـ ـ ـفميـفرـ اـههـ ـعلوةـغرـلذه الأـ ـغلى لاـ ـختنب ـ اـ ـلحاق اّرـ

ـلغا وـيرـ ـغليزي ـ اـ ـلحان اـ ـلناّر وـ ـلفساري ـ اـهـوجادـ وأـئرـلر اـمة. ـلثّا ـينجانـكنـملأّنـفيـناـ ـ ـمنهوـ ـ ـينجمـ ـ لأّنـ الآـهو ـبعاتـفذه ـعظماـمدـ ـ تـ

فيه.

40.

قال قال أبقراط: الموت إلى الغليظ طبًعا أسرع.

اـقأ ـلغليول: ـ ـ ـلطباـبظـ ـ اـهعـ ـسمنذيـلو ـ ـمفزيـيرـغهـ اـ ـلمرط. إـ ـليوت أـ وـقروـعةـقدـلرعـسه ـقله ـيحتماـمّةـ ـ ـ اـملـ واـلن ـفيهروحـلدم ـ وـ ـغلا. ظـ

ـللحا ـ وـ ـقلم اـ ـلحّة اـ ـلغاّر ـبسبزيـيرـ ـ اـببـ ـلمدر وـ ـكثزاج اـ ـلشحرة ـ ـطعنٕاذاـفمـ ـ اـفؤلاءـهواـ ـلسي ـنقصّنـ ـ ـتهرارـح13تـ اـ ـلغم وـيرـ ـتطفزي ـ نـمئـ

ـسبىـنأد وـ ـيكب اـبونـ ـلغشه ـ اـ ـلكثيي ـ ـ ـسبلاـبرـ ـفيمرـهـاظبـ ـ [ـ S5وت 23a[الأـف ـكثي ـفجرـ ـلمأةـ اـ ـنسّدة ـمجدادـ أرواـ وأـحاري اـمه. ّ

ـسمنانـكنـم ـ لاـ ـلطباـبه ـ ـمكتبسلـبعـ ـ ـ ـ اـ ـبسبً ـ اـ ـهياـفرـلب واـ ـلتة ـبيدـ ـيسلاـفرـ إـ ـليرع اـ ـلمه لأـ الأـهدادـضوت ـسبذه واـ ـلماب. ـلماـبرادـ وتـ

الذي يكون من قبل نفس الهيئة لا من شيء آخر لأّن الآفات العارضة من خارج إلى القضيف أسبق منها إلى السمين.

41.

قال قال أبقراط: الحدث المصروع برؤه خاصة بانتقاله في السّن والبلد والدم. 

اـقأ ـلصول: ـعلرعـ ـتمنّةـ ـ الأـ ـعضع اـ ـلنفسياء ـ ـ ـ أـعةـ ـفعن ـلهاـ ـكلاـ ـمنعاّـهـ ـ اـ ـغيً واـماـترـ ا. ـلمًّ ـلصاـبرادـ ـههنرعـ ـ اـ ـلصا اـ ـلبلغمرع ـ ـ ـ لاـ ـغيي ـمعنره.ـ ـ اهـ

ا ـلحأّن اـ ـلمصدث ـ ـيبروعـ اـم14رأـ ـلصن ـنتقالاـبرعـ ـ إـ أـلال الأـهنـمـدحى اـمذه ـلثور إـثلاـ أو اـلة ـثنيى ـ ـمنهنـ ـ إـ أو ـليها ـ ـجميعاـ ـ ـ إـ ا اـمً ـنتقاـبّ ـ هـلاـ

اـف ـلسي ـفمثّنـ ـ ـينتقاـملـ ـ ـ اـملـ ـلطفن ـ إـلوـ اـلة ـلصبى ـ وـ ـمنهى ـ 15ٕاـ اـلا ـلتى وـعرـ ـمنرع إـ اـله وـهرـلى ـمناق إـ اـله ـلفى ـميلاـ وـ ـهمنهة ـ ـ إـ آـلا اـخى ـلنمر ـ وـ

ا ـلصلأّن اـ ـلبلغمرع ـ ـ ـ ـيحتيـ ـ إـجلاـعيـفاجـ اـله ـلحى واـ ـليبّر ـ وـ ـقلس اـ اـبـوطرـلّة ـلفضليات ـ ـ ـ وـ الأـهيـفة ـسنذه ـتقانـ اـ ـلحوى اـ ـلغرارة ةـيزـيرـ

ـفسةـعـاس وـعاـ ـتقة اـ [ـبـوطرـلّل D2ات 20bا ـلفضلي] ـ ـ ـ ـفلة.ـ ـيبكـلذـ وأـعـرصرأـ ـغياـمه. اـ ـلحر اـمرأـبلاـفدثـ ـلصن اـ ـلبلغمرع ـ ـ ـ ـنتقالاـبيـ ـ الـ

12. .S5: om. D2 [قال قال أبقراط

13. .D3, S5 یقص :correxi [ نقصت

14. .S5 برأ :D2 [ یبرأ

15. .S5 منھ :D2 [ منھا
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اـف ـلسي لأّنـ ـينتقاـمّن ـ ـ إـ ـليل اـمهـ ـلسن ـيكّنـ اـ ـلحون اـ ـلغرارة ـفيةـيزـيرـ أـ ـضعه واـ اـبـوطرـلف ـلفضليات ـ ـ ـ أـ ـكثة وأـ اـمر. ـنتقاـبّ ـ اـفالـ ـلبلي ـ أيـ د

من انتقاله من البلد البارد الرطب إلى الحاّر اليابس. وأّما بانتقال التدبير أي التصرّف في الستة الضرورية.

42 (46).

قال قال أبقراط: أقوى الوجعين في محلّين نخفي الآخر.

اـقأ [ـجوـلول: S5ع 23bٔا اـمرـث] ـلمحسن ـ ـ اـ ـلمنوس ـ اـفيـفاـ ـلحي اـ ـللمساّس ـ ـ إذاـ أي اـكي ـجعوـلان ـمحليـفانـ ـ ـمختلفينـيّـ ـ ـ ـ ـ لاـ أي ن

ـيك واـضوـميـفونـ ـلئـدحع ـيللاـ اـقـهجوـبزمـ ـلطبيعوّة ـ ـ ـ إـ أـلة ـهمـدحى ـههّـجوـتاـ إـ الآـلا أـشلاـفـرخى أّن ـضعّك اـ ـجعيوـلف ـ لاـ ـتتبين ـ ـ يـفّنـ

جنب القوى لاشتغال القوى الحّساسة بالأشّد والأهّم ولأّن القوّة بأسرها متوّجهة إلى حيث الألم أقوى.

43

قال قال أبقراط: الحّمى والوجع وقت توليد المرّة أكثر.

إـقأ اـكـاّمـنول: ـلحمان ـ واـ ى وـفعـجوـلّ ـليوـتتـقي اـ ـلمد أـ ـكثرّة اـ لأّن وـلر ـبعدم اـهـوجضـ ـلعضر ـ اـ إذا ـستحو ـ إـ اـلالا ـلمى ـبسبرّةـ ـ رارةـحبـ

ـبخـاط ـلهةـ ـلهرضـعاـ ـغلياـ ـ ـلحطـاكـامانـ ـ اـ إذا ـحتب وـ ـحجادةـيزـلرق اـ ـلمم ـلغلياـبواّدـ ـ ـ وـ ـتلتهان ـ ـ اـ ـلحمب ـ اـ لأّن ى ـلحّ ـتبلرارةـ ـ إـ ىـلغ

ـلقلا ـ وـ ـتغمب ـ ـبعرـ الاـ ـستحد ـ ـكمةـلاـ ـتغماـ ـ اـ ـلنر اـمةـيارـ ـلخشن ـ اـ إذا ـحتب وـ ـفصدـيزـترق اـ ـلحمار ـ واـ ى أـجوـلّ ـكثع أوـ ـنقر. إـ انـكـاّمـنول

أـجوـلا ـكثع اـهيـفرـ ـبسبتـقوـلذا ـ اـ ـلتمب ـ والاـيدـ ـستحد ـ واـلاـ ـلجهة ـ اـ ـيجذيـلاد ـطبيعنـمريـ ـ ـ اـ ـلعضة ـ واـ ـلمو وازدـ ـحجادـيرض اـ ـلمم واّدـ

بالغليان. وتلك موجبة لزيادة التفرّق. ولا شّك أنّها موجعة.

44.

قال قال أبقراط: قطع الحركة أّول الٕاعياء يمنعه.

اـقأ ـلمول: ـلحاـبرادـ ـههنـةكرـ ـ اـ أـضاـيرـلا ـطلة اـ وأرـلق اـيلازم ـلملد ـ ـمعنزوم.ـ ـ اـ أّن ـلماه أـترـ إذا الٕاـبّسـحاض ـعيأّول وـ أنـجاء اـتب ـةضاـيرـلرك

ا ـلقلأّن [ـ إذا D2وّة 21aا ـبت] ـلكاـبدأتـ وـ ـقطبـجلال اـ ـستعمع ـ ـ ـلهاـ وـ أواـكا اـخان أواـضاـيرـلر الٕاـئة ـعيل وإنـ دـتمـلاء يـفلـخرك

ـحك اـ ـلتبم ـ واـ ـلفع. ـبينهمرقـ ـ ـ ـ اـ أّن ـتنهـةضاـيرـلا ـ اـ ـلحض اـ ـلغاّر وـيرـ ـتجزي أـ ـفعود اـ ـلقال واـ ـلتعوى ـ ـيحلبـ ـ ـلهّـ وـ إـيا اـكىـلؤّدي ـلقلال [ـ S5وّة

24a.النفسانية ويسخن المفاصل وفتجلب إليها الفضول [

45.

قال قال أبقراط: المعتاد لتعب ما وإن شيًخا ضعيًفا أحمل من غيره وأّن شابًّا قوًيا.

اـقأ أي ـلشيول: ـ اـ ـلضعيخ ـ ـ اـ ـلمعتف ـ ـ ـللتعادـ ـ ـ أـ ـحمب ـغينـملـ اـ ـلشير ـ وإنـ ذـكخ اـلان ـلغيك ـ اـيوـقًّاـبـاشرـ لأّن ا ـلعضً ـ اـ ـلمو ـيصياضـترـ ـ رـ

ـمنوىـقأ إذاـ وأـترـيمـله ـحمض ـعملأـللـ وـ أـهواـقال ـنها اـ الآلات لأّن ـلتض ـتستعميـ ـ ـ ـ ـتليـفلـ اـ ـلحك اـكرـ ـلمتعبة ـ ـ ـ ـمثةـ الأـ ـعصل ابـ

والرياضات والعضلات تعصير مؤاتية على تلك الحركة تتحّمل فضلاتها وتقوى وتقدر على التعب.

46.

قال قال أبقراط: استعمال الكثير دفعة أي نوع كان خطًرا.

اـقأ أي ـستعمول: ـ ـ اـ ـلكثيال ـ ـ الاـمرـ ـمتن والاـ ـستفلاء ـ واـ ـلمسخنراغ ـ ـ ـ واـ ـلمبات ـ واـ ـلحردات اـكرـ ـلبات ـنيدـ واـ ـلنفسة ـ ـ ـنياـ ـخطةـ لأّنـ يءـشّلـكر

الاـج ـعتاوز ـفهدالـ ـمغيوـ ـ ـللبّرـ ـ وـ ـمقدن وـلاومـ ـمفسه ـ ـلجدـ اـهوـ ـلبر وـ ـمحلدن ـ ـللّلـ ـسيروحـ وـمّـ إذا دـقا ـفعع ـيبرـغانـكةـ وـ ا اـلؤـتمـلً ـلطبيعف ـ ـ ـ ةـ

ـفتتحيهـب ـ ـ ـ وـ ـتحر ـمقنـعرّكـ ـمتاوـ والاـ ـنتقه ـ إـحنـمالـ ـمقىـلال ـبلهاـ ـ ـفجاـ ـخطأةـ ـفمرـ ـللحقـنـاخـوهاـمذهـهنـ ـ اـ ـلغاّر ـمثزيـيرـ اـ ـلغل ذاءـ
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ـلكثيا ـ ـ وـ ـعضلأـلبـيذـموـهـامر ـمثاءـ اـ ـلحل اـكرـ ـلكثيات ـ ـ واـ ـستعمرة ـ ـ اـ ـلمسخنال ـ ـ ـ اـ ـلقات وـيوـ ـمنهة ـ ـمجموـهـاماـ ـ ـمثدـ اـ ـستعمل ـ ـ الـ

ـلمبا ـ اـ ـلكثيردات ـ ـ إذاـمأـفرة.ـ ا ـعلانـكّ ـسبيىـ ـ اـ ـلتل ـيكلاـفجـيدرـ ـفيونـ ـخطهـ لأـ ـيصيّهـنر ـ وـفوـلأـمرـ ـمعتًا ـ وذـ أـلاًدا لأّن ـننداـبك نـمةـبّـكرـماـ

] القوّة الانحلال.D2 21bالعناصر على سبيل المزاج والقوى تتبعه. فٕاذا انتقل المزاج فجأة خيف على [

47.

قال قال أبقراط: فعل كّل ما وجب فلم يكن ما طلب فلا ينتقل إلى غيره إن دام السبب.

[ـقأ S5ول 24bإن ـفع]: اـ ـلطبيل ـ ـ اـمبـ ـلعن اـتيـفلاجـ ـلمداوي اـ ـلمعلرض ـ ـ وـ ـعليبـجوم ـ وـ ـيجممـله ـ اـ ـلعع اـ ـلمطللاج ـ ـ وـ بـجوب

ـعلي ـ لاـ أن ـينتقه ـ ـ إـ ـغيىـلل اـمرهـ ـلعن ـبشاتـجلاـ أنـ ـيكرط اـ ـلسبون ـ اـجوـمبـ لأّن ـلموًدا ـبعيـفاّدةـ الأـ ـنعسراضـمض ـ ـنضجهرـ ـ ـ اـ

ـلغلظه ـ ـ ـ وـ ـجهزوـلا أوـ ـجهزاـمردـبا ـيجلاـفاـ ـمفوزـ اـيـرطةـقارـ ـلصق إنـ ـتظهمـلواب ـ ـللمرـ ـ ـمنفعضـيرـ ـ ـ ـبينةـ ـ وـ ـعنة. ـبقىـ لاـلهـلوـ ـتنتقه ـ ـ أيـ ل

ـينتقلا ـ ـ اـ ـلغيل ـ اـفرـ ـلني وإلاـ ـفللطبيوع ـ ـ ـ ـ ـينتقأن16بـ ـ ـ دواءـملـ ـغلن آـ ـلكـهعوـننـمـرخى اـ اـلن أدـحواـلدواء إذا اـيد ـستعمم ـ ـ ـامّـبرـفهـلاـ

ألفته معدته فصارت تهضمه. وعند ذلك يجب استعمال دواء آخر من نوعه.

48.

قال قال أبقراط: لين البطن في الشباب أصّح.

ـليول:ـقأ اـ ـلبطن ـ اـسيـفنـ ـلشبّن ـ أـ ـحساب ـيبسنـمنـ ـ ـفيهـ اـ لأّن ـلبه ـينقدنـ ـ اـمىـ ـلفضن ـ ـلكثلاتـ ـ اـ ـلهاـعدـنرة اـفاـ ـلبي ـبخرازـ نـملافـ

كان بطنه يابًسا فلا يندفع فضلاته ويؤول أمره عند الشيخوخة إلى خفاق الأحشاء على الأكثر.

49.

 وفي الشيخوخة يعسر لا كالأنقص منه.17قال قال أبقراط: عظم البدن في الشباب يحمد

اـقأ ـلعظول: ـ ـيطلمـ ـ ـشتالاـبقـ اـ ـللفظراك ـ ـ ـعليـ ـمعىـ ـلعظا١ان؛ـ ـ اـ ـلحقيقم ـ ـ ـ وـ أنـهي ـيكو اـ ـلبون ـعظيمدنـ ـ ـ اـ الأـفً ـقطي اـ ـلثار وـثلاـ ٢ة؛

ـعل اـ ـلغلى ـ وـ الازدـهط اـفادـيو ـلعي واـ ـلعمرض ـ ـفققـ ـعل٣ط؛ـ اـ اـفدـئزاـلى ـلطي وـ وـحول اـهده. ـلثذه اـثلاـ ـلمة ـكلورةـكذـ ّنـسنـمـاهّـ

ـلشبا ـ ـمحمابـ ـ تدلاـلودةـ ـل ـعلهـ ـكثىـ اـ مرة ـل وـ ـتصوّةـقاّدة اـ قرّف ـل وـ الٕاـيوى ـنسرى يانـ ـف اـماـكهـ قل ـل ـجيةـماـ اـ ـلصد وـ ّنـسيـفورة

ـلشيخا ـ ـ ـعسومـمذـمـةخوـ ـلعسرـ ـ اـ ـستعمر ـ ـ ـعلهـلاـ اـ ـلنفى ـ ـفيثقسـ ـ ـ الأـ ـعلل اـمىـ ـلبن ـعلدنـ الأـ ـسفى وـ ـيعسل ـ اـ ـلتصر ـ [ـفّرـ S5ات 25a[هـب

] كان بدنه أنقص وأقصر فٕانّه لا يلحقه ذلك في سّن الشيخوخة.D2 22aعلى النفس بخلاف من [

16. .D2 فالطبیب :S5 [ فللطبیب

17. .D2, S5 یسحب :conieci [ یحمد
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