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٤قال رحمه الله المقالة 

1.

قال أبقراط: ليستفرغ الحامل عند الحاجة في الشهر الخامس إلى السابع فقط. وليستفرغ التقّدم قليًلا.

اـقأ إذا ـحتول: اـجاـ ـلحت إـماـ الاـلل ـستفى ـ ـيستفراغـ ـ ـ اـفرغـ ـلشهي ـ اـ ـلخر إـماـ اـلس ـلسى وـباـ ـيجع. أواـفوزـ ـشهـرخي اـ وأواـبراـلر لـئع

ـلسا وذـباـ اـلع. لأّن ـلجنيك ـ ـ الأـفنـ ـشهي اـ ـلثر الأولـثلاـ ـضعية ـ ـيكممـلفـ ـ وـ ـيستحكمـلل ـ ـ ـ وـ الأـفم ـشهي الأـ ـخير ـكمدـقرةـ وـ دـقل

ـحتا اـ ـلطبيعاج ـ ـ ـ إـ الٕاـلة ـمسى ـففاكـ اـيذـهيـ ـقتيوـلن ـ لاـ ـيجن الٕاـ ـسهوز ـبخالـ ـبياـملافـ ذـ ـينن اـ ـقتيوـلك ـ ـلقنـ اـ ـلتعلوّة ـ ـ ـحينئّقـ ـ ـ ـفيكذ.ـ ـ ونـ

ـسقالٕا وـناطـ ـشبادًرا. اـهّـ ـلجنيوا ـ ـ ـبثمنـ ـ اـ ـلشجرة ـ ـفكمرةـ ـ أـ اـفـاهّـنا أّول ـلتكي ـ ـضعيفوّنـ ـ ـ ـتسقةـ ـ ـسبىـنأدـبطـ وـ ـعنب الٕادراكـ ـتسقد ـ طـ

ـبنفسه ـ ـ ـ وـ الأوـفا اـيوـقاطـسي ـلتمسة ـ ـ كـ ـلشجاـبّ ـ ـفكرة،ـ اـلذـ ـلجنيك ـ ـ اـحنـ ـلنعذو ـ ـلنعاـبلـ ـ إذاـهل.ـ لٕاـضانـكذا ـسقرًرا أـ ـكثاط ررـضنـمرـ

] قولنج صعب ونحوه فالاستفراغ واجب لا محالة في جميع الأوقات.D2 32bالاستفراغ. وأّما في العكس كما إذا كان [

2.

قال قال أبقراط: ليستفرغ في الصيف بالقيء أكثر وفي الشتاء بالٕاسهال.

إّنـقأ اـحول: ـلصيرارة ـ ـتحفـ اـفدثـ ـلمي ـغليواّدـ ـ وـناـ ا ـطفً إـقرـتوًءاـ الأـلّي [ـلـاعى S5ي 38a[ـلكث ـ ـتهرارـمرةـ ـفينبغاـ ـ ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ رغـ

ـلمقياـب ـ ـ لأـ أوّـهـنّات ـلضعقـفا ـ اـ ـلمعف ـ اـفدةـ ـلصيي ـ وـ ـسخف ـنتهوـ ـ ـلحاـباـ اـ ـلغرارة ـيبرـ واـ ـستعمة ـ ـ اـ ـلمسهال ـ ـ ـضعفاـهدـيزـيلـ ـ وـ ا ـسخً وأـنوـ ـسهة لـ

ـبح اـكرـ ـلمة إـ أـلواّد اـلـاعى ـلمعى ـ وأـ ـخطّلـقدة اـ لأّن ـستًرا اـخرـ آلات ـلصاء اـفدرـ ـلصيي ـ ـتحتمفـ ـ ـ اـ ـلمتل ـ اـ ـللقلازمـلّدد ـ وـلوـقيء.ـ يـفه

ـلشتا ـ ـسهالٕاـباءـ اـ لأّن ـلمال ـفيواّدـ ـغليظهـ ـ ـ وـ ـتكة ـقعيـفونـ اـ ـلمعر ـ وـ ـتطلدة ـ الأـ ـسفب ـفيكلـ ـ الاـ ـستفون ـ ـسهالٕاـبراغـ أـ ـسهال ـلملـ ذـ اـنـركا

ـخطّلـقوأ ـلقًراـ اـ ـلمعوّة ـ وـ اـعدة ـلحدم اـ ـلغرارة ـيبرـ ـتتلاـفةـ ـعليهّرـفوـ ـ ـ الأدوـحاـ إـيرارة و ـضعة ـفهاـ وأوـ لأـفا اـمق آلات ـلصن والأـ ـحشدر نـماءـ

ـنصالا إذاـهداع.ـ الاـكذا ـستفان ـ ـلمقياـبراغـ ـ ـ واـ ـلمسهئ ـ ـ اـ ـلقل ـييوـ وأـ إذاـمن. ا ـبمثانـكّ ـ أوـلزـملـ أوـتاـفاءـمق ـحقنر ـ ـليةـ أوـنّـ ـقبيلة ـ ـ لاـفهـ

تراعى فيه ذلك.

3.

قال قال أبقراط: يعسر الاستفراغ وقت طلوع الشعرى العبور وبقربه.

اـقأ ـلشعول: ـ اـ ـلعبرى ـ اـهورـ ـلشعو ـ اـ ـليمرى ـ ـنياـ وـ ـيقة ـلهالـ ـنجاـ اـ ـلكلم ـ وـ ـكلب اـ ـلجبب ـ وـ ـطلار. ـعهوـ اـفاـ ـلصيي ـ ـبعفـ ـمضدـ اـ ـلعشى ـ نـمرـ

وا ـلخآب ـشيرـ ـقبدـ ـطللـ ـعهوـ ـبعشاـ ـ أّوـموـينـيرـ ا ـلهً أواـ اـئا ـلبل ـحيواـ وـ ـسبعيـهر ـ أـ أّوـية ـلهّام اـ ـليا اـ ـلثوم ـعشنـمنـماـ ـتمنـمرـ إـ و وز. ـيعساّـمـنّ ـ رـ

ـستفالا ـ وـ ـطلتـقراغ ـعهوـ وـ ـبقا أيـبرـ ـقبه ـطللـ ـعهوـ رزـ ـيسيانـما ـ وـ ـبعر ـيسيانـمزـبدهـ ـ لاـ ـستير ـ اـ ـلحلاء ـعلّرـ الأـ واـبى ـلتحليدان ـ ـ ـ اـ ـلكثيل ـ ـ لاـفرـ

ـتحتم ـ ـ الأدوـ اـيل ـلمسهلة ـ ـ ـ أوـ ـتخلخة ـ ـ اـ ـلبل اـهيـفدنـ وـقوـلذا اـجت ـلحذب اـ ـلمرارة إـ اـهـاظىـلواّد ـلبر واـ ـلمستفدن ـ ـ ـ ـيجرغـ الأـ لاطـخذب

إلى الباطن فيتنازعان أو لأّن البدن قد حّم في ذلك الزمان والدواء يزيده سخونة.

4.

قال قال أبقراط: الفصيف إذا سهل عليه القيء فقيّئه لا في الشتاء.

اـقأ ـلنحفول: ـ ـ اـ ـلعضاء ـ الأـ إذاـباف ـتهادـعانـكدان اـ ـلقم ولاـ ـيضيء ـبصّرـ [ـهدورـ S5م 38b[ـلقاـبرهـمأـف اـ لأّن ـلخليء ـ اـ ـلغط بـلاـ

عليهم الصفراء فيكون مائلة إلى فوق لكن في الشتاء للعلّة المذكورة في الفصل المتقّدم.

5.
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] المسهل لا في الصيف.D2 33aقال قال أبقراط: معتدل اللحم أعطى [

اـقول:ـقأ ـلمتول ـ اـسوـ ط ـللحّ ـ وأنـ ـسهم ـعليلـ ـ اـ ـلقه ـيستفّهـنٕاـفيءـ ـ ـ ـسهالٕاـبرغـ ـخصالـ ـاصوـ اـفً ـلشتي ـ الأـ لأّن ـغليظلاطـخاء ـ ـ ـلنسباـبةـ ـ ـ ةـ

إلى القضيف لا في الصيف لأنّه يؤّدي إلى التجاذب بين هواء الصيف والدواء فيعسر ويضّر.

6.

قال قال أبقراط: لا يستفرغ المسلول بالقيء.

اـقأ ـلمسلول: ـ ـ ـيتضولـ ـ ـلقاـبرّرـ اـ لأّن ـلقيء ـتميءـ اـ آلات ـلصدد ـفيكدرـ ـ ـجبوـمونـ اـ اـيزـلً ـلتفادة ـ واـ ـلقرّق اـفـةحرـ لأـئرـلي ـمفتقّهـنة ـ ـ إـ ىـلر

زيادة الرطيب ومنع التحلّل فلا يتعرض بالمستفرغ خصوًصا القيء.

7.

قال قال أبقراط:السوداوي يستفرغ بالمسهل الأقوى.

اـحـاصول:ـقأ ـلمب اـ ـلسرض ـيجوداويـ أنـ ـيكب ـمسهلونـ ـ ـ أـ وأـقه ـغلوى وـمواـقظـ ا ـفعدـبً ـلغلاتـ ـ اـ ـلمظ وـ ـعصياّدة ـ وأرـناـ ـضيتهه ـ ـ وذـ كـلا.

لتحصيل النقاء التاّم. ولا ينحدر بسعرة ولا يكون فيه خطر.

8.

قال قال أبقراط: من به وجع حول السرّة وفي القطن يقع في الاستسقاء الطبلى.

ـمغهـلرضـعنـمول:ـقأ وـ أي الأـفعـجّص ـمعي وـ اـحاء ـلسول واـ ـلقطرّة ـ وـ ـينتفمـلن ـ ـ ـلمسهاـبعـ ـ ـ واـ ـلكمل ـ واـ ـلحقناد ـ ـ إـلـاحؤولـيةـ ىـله

ـستسقالا ـ ـ اـ ـلطبلاء ـ ـ اـ لأّن ـلمغى ـ إنـ اـلنـمانـكّص ـلمذع الأـ ـمعرّة ـفينتفاءـ ـ ـ ـ ـلمسهاـبعـ ـ ـ وإنـ رـمانـكل ـفبحـين ـلكماـ ـ وإنـ نـمانـكاد.

ـخل ـفبامـخطـ ـلحقناـ ـ ـ ـينتفمـلٕاذاـفة.ـ ـ ـ ـبهعـ اـ ـلمذه دّلـكذـ ـعلورات أّنـ ـلفيـفى الأـئاـ ـمعف وـ ة اـفاء ـلصفي ـ رـباّدةـماقـ ـطباردة ـعملةـ ـ تـ

ـفيه ـ ـقليلرارةـحاـ ـ ـ اـثـدحأـفةـ وذـيرـلت ـستسقلاـلبـجوـمكـلاح. ـ ـ اـ ـلطبلاء ـ ـ وـ ـعنى. ـحنيدـ ـ اـ اـبن ـسحن إّنـ ـمثاق اـهلـ ـلمغذا ـ ـيكصـ 1نـمونـ

]S5 39a[ـبلغ ـ ـيجتمامـخمـ ـ ـ ـطبقيـفعـ ـ الأـ ـمعات وـ ـيساء ـمجّدـ اـ ـلكباري ـ وـ ـيضعفهد ـ ـ ـ وـ ـيبا ـفيحاـهردـ ـ الاـ ـستسقدث ـ ـ ـفعلاء.ـ ـ لاـهىـ ذا

يختّص الاستسقاء بالطبلى بل وحدوث الزقي أولى.

9.

قال قال أبقراط:من به زلق الأمعاء تعّذر تقيئه في الشتاء.

اـقأ لاـهقـلزـلول: أن ـيلبو ـ اـ ـلطعث ـ اـفامـ ـلمعي ـ والأـ ـمعدة ـينلـباءـ ـيعـرسزلـ واـ ا ـلمً اـ ـلماّدة ـجبوـ لاـلةـ ـيخله ـ إـ أنـمو ا ـيكّ ـغليظونـ ـ ـ ةـ

ـستفاـف ـ ـغهراـ لاـ رديء ـيسا اـفاـمّـ ـلشتي ـ ـلميلهاءـ ـ ـ ـ إـ أـلا ـسفى أوـ ـخلطل ـ اـ دـحً ا ـفيًاـيوـمادًّ اـهدـيزـ اـلا ـلمقيدواء ـ ـ وـعذـلّئـ ا وإنـموءـسً انـكزاج

ـضعنـم اـقفـ ـلموّة ـسكاـ اـ ـلمعة ـ والأـ ـمعدة ـفيحتاءـ ـ ـ اـفاجـ ـلتقي ـ إـيوـ أدوـلة ـبضاـقةـيى والأدوـ اـية ـلمقية ـ ـ ـيجةـئّـ أنـ ـتكب ـخيرـمونـ ـةعّذاـلّةـ

ـفبينه ـ ـ ـ ـتضاـ وإنـ ـبلغنـمانـكاّد. ـ ـيلتقمـ ـ ـ ـعلصـ ـسطىـ اـ ـلمعح ـ والأـ ـمعدة اـلاـفاءـ ـلمقيدواء ـ ـ لاـ ـتقّئ ـعلدرـ [ـبذـجىـ D2ه 33bلأّن [

اـج ـلغليذب ـ ـ اـمظـ ـلمعن ـ ـلقاـبدةـ ـيعسيءـ ـ ـفكيرـ ـ إذاـ الأـفانـكف ـمعي واـ ـعلاء. أّنـ اـهاّدةـمم ـلمذا إذاـ ـصفتـنـاكرض وـحراًءـ يـفاّدة

المعدة فقط وكان الزمان صيًفا يجوز استفراغها بالقيء.

1. .S5 من .add [ من
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10.

قال قال أبقراط: شارب الخربق المتعسر عليه القيء يرطب بالغذاء والراحة.

ـمعنول:ـقأ ـ أّنـ أنـماه أراد ـيشن اـ ـلخرب الأـبرـ ـبيق ـلنقضـ ـ ـبسهاءـ ـ وـلوـ أنـجة اـطرـيب ـلبب ـلغاـبدنـ وـ أّوًلا أيـحراـلاـبذاء ـلسكاـبة ـ ونـ

ـقلو اـ ـلحّة والاـكرـ ـستحمة ـ ـ وـ اـتام ـلفكرك ـ لأـ اـطرـتـاهّـنر ـلبب ـلعاـبدنـ ـلحفظهرضـ ـ ـ ـ ـعلاـ اـ ـلبى رـ وـتاـبـوطدن ـيمه اـهـاظرخـ ـلبر ـخصدنـ ـاصوـ ً

ـلمعا ـ وـ ـليواـحدة وـهالأدـبهـ ـيعان الأـ ـعضّد ـلقباءـ ـ الاـ ـمتول اـ ـللقلازمـلداد ـ ـلتقيءـ ـ اـ ـلجفاوم ـ اـ اـشنـملازمـلاف ـلخرب وـبرـ لاـهق. ذا

ـيخت ـ ـبشّصـ اـ ـلخرب ـلجمياّمـعلـبقـبرـ ـ ـ الأدوـ [ـيع S5ة 39bا ـلق] وـيوـ ذـكة اـكان ـلخر دونـبرـ ـغيق ـلكثرهـ ـ اـ ـستعمرة ـ ـ ـلهاـ إـ اـفاهـيم انـمزـلي

القديم.

11.

قال قال أبقراط:ليحرّك شارب الخربق لتثويره الخلط ويدّل عليه رطوب السفن ولا ينوّم لمنعه من الاستفراغ.

ـمعنول:ـقأ ـ أـ أـناه إذا ـسقّه اـ ـلخي لاـبرـ ـستفق ـ اـ ـلخلراغ ـ اـ ـلغليط ـ ـ وأرـفنـمظـ إـيوق اـخد ـلمراج اـ ـلكثيواّد ـ ـ ـفينبغرةـ ـ ـ ـ أنـ ـيحي ـةكـرحهـبارـشرّكـ

ـمعت ـ لأـلدـ ـتسخـاهّـنة ـ الأـ ن وـخّ ـتثلاط وـهورـ ـتقينها ـ ـ ـ اـ ـلقا اـ ـفعداـلوّة وـ ـتحة ـكهّرـ إـ ـفتنوقـفىـلا ـ ـبسهيءـقاـبعـفدـ ـ واـلوـ ـليدـلة. ـعللـ ذـ كـلى

اـفوبـكرـلا ـلسفيني ـ ـ ـ ـيحّهـنٕاـفةـ اـ ـلمرّك لاـلوـقواّد.ـ ـينه أيـ اـشوّم ـلخارب لأّنـبرـ اـفق ـلني ـتتومـ اـجوـ ه ـلحّ اـ ـلغرارة إـيزـيرـ اـلة وـخداـلى ـيقل اومـ

الدواء فيبطل فعله. وعلم من مفهومه أنّا إذا أردنا تسكين الأخلاط وحبس الٕاسهال، نأمر بالنوم.

12.

قال قال أبقراط: شرب الخربق يشنّج الصحيح.

ـمعنول:ـقأ ـ اـ أّن ـلباه اـ ـلصحيدن ـ ـ إذاـ ـنقيانـكح ـ اـ اـمً ـلمن اـ ـلفواّد اـخٕاـفدةـساـ ـلمراج ـمناّدةـ رديءـ دواءـبه ـفكيان،ـكأي ـ ـلخاـبفـ قـبرـ

ـيخّهـنلأ اـ اـبـوطرـلرج ـلمحتات ـ ـ إـجاـ ـليهة ـ وـ ـيحا اـ ـلتشندث ـ ـ اـ ـليّج ورـباـ ـيحاّـمـبس اـ ـلتشندث ـ ـ اـ ـلتحبـطرـلّج ـ ـيكرـ اـ ـلمه اـ ـلسواّد ـكناـ وـ ـتسييلهة ـ ـ ـ ـ اـ

إلى الأعضاء.

13.

قال قال أبقراط:تقيّئ من به عدم الشهوة ونخس الفؤاد وسدر ومرارة فم غير محمود.

ـبنخدـيرـيول:ـقأ ـ اـ ـلفس وـ اـفعـجؤاد ـلمعم ـ ـمجدةـ وـ ـقياًزا، اـ ـلمل اـبرادـ ـلخفقه ـ ـ ـمجلاـفانـ واـ ـلساز. ـظلمدرـ ـ اـ ـلبصة ـ [ـ D2ر. 34a[

ـمعن ـ ـشهدمـعهـبانـكنـماهـ ووـ اـفعـجوة ـلمعم ـ وـ وـسدة وـفرارةـمدر ـغيانـكم ـمحمرـ ـ ـفعودـ أنـجلاـ ـلقاـبـرمؤـيه لأّنـ ـمثيء ذاـهلـ

] صفراوي والصفراء بالطبع مائلة غلى فوق، فالدفع بالجهة الأقرب أولى.S5 40aالمرض [

14.

قال قال أبقراط: ما في فم المعدة يستفرغ بالقيء وما في أسفله بالٕاسهال.

اـهول:ـقأ ـلفصذا ـ ـغنـرهـاظلـ اـعيـ ـلشن أـ إلا إـنرح اـفيـفـامالـقـامّـنّه ـلمعم ـ لاـ ـكمدة اـفهـلاـقاـ ـلفصي ـ الأوـ اـجول ـلتاع وقـفيـ

ـلحجا ـ لأـ ـمحّهـناب ـنظّلـ اـفر.ـ ـلقٕاّن لاـ ـيجيء اـفوزـ ذات ـلجني ـ اـ وذات اـئرـلب وذات ـلصة اـمدرـ أّن ـفيهعـجوـلع ـ اـفاـ ـلحجوق ـ ابـ

والٕاسهال لا يجوز في وجع الكلى الحصوي مع أّن الوجع تحت الحجاب.

15.
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قال قال أبقراط: شارب الدواء لا يقطع إسهال ما لم يعطش.

ـمعنول:ـقأ ـ أـ اـناه إذا ـستفّه ـ وـلاـبرغـ ـيعطمـلدواء ـ اـبارـششـ ـلعطه ـ اـ ـبسببذيـلش ـ ـ اـشهـ اـلرب ـلمستفدواء ـ ـ ـ لاـ ـغيرغ لاـ ـيقطره ـ ـغنعـ هـ

ـستفالا ـ ـحتراغـ ـيعطّىـ ـ ـفيقطشـ ـ ـ ـحينئعـ ـ ـ واـ ـلعطذ ـ ـبعشـ ـعمدـ اـ دـلل ـليدواء ـعللـ اـ أّن اـبـوطرـلى ـلفضليات ـ ـ ـ اـقةـ ـستفد ـ ـعلتـغرـ اـ ـلتمى ـ امـ

وأخذ الدواء يعمل في الرطوبات المحتاجة إليها فالقطع واجب.

16.

قال قال أبقراط:غير المحمود إذا أصابه مغّص وثقل ووجع في الركبتين والقطن يستفرغ بالمسهل.

ـمعنول:ـقأ ـ ـحصىـ الأـهولـ اـعذه ـلمراض الاـجوـتورةـكذـ ـستفب ـ أـمراغـ ـسفن لأّنـ ـسببهل ـ ـ ـخلاـ ـغيّجـفاردـبطـ ـعفرـ وـ ـغين يـفراريـمرـ

ـحشالأ وأـ اـفـاساء ـستفاـفنـبدـلل ـ ـلمسهاـبـهغراـ ـ ـ أوـ ـلمىـلل ـغيّرـماـ إنـمرـ اـكرّة ـلمان ـغيضـيرـ ـمحمرـ ـ اـ لأّن ـلحمود ـ ىـ ـنفسهّ ـ ـ أـ ـيضا اـ ً

يوجب الٕاسهال من أسفل خوًفا على الرأس من تضرّره بالمواّد لو استفرغ بالقيء.

17.

] بالعكس.S5 40bقال قال أبقراط:البراز الأسود من غير مسهل مع حّمى وغيرها رديء وأكثره أردأ ومع المسهل [

اـقأ ـلبول: الأـ اـسراز ـيخذيـلود ـتلقنـمرجـ ـ ـنفساءـ ـ ـيخاـمّلـكلـبهـ وـ ـيكمـلرج ـعلنـ ـطبيعونـلىـ ـ ـ لأـ رديء إنـني اـمانـكّه ـلحمع ـ ىـ ّ

ـعلدّلـي اـ ـحتى وـيدـشراقـ ـغيعـمد اـ ـلحمر ـ ىـ ـعلّ اـ ـلجمى ـ وـ ـقلود اـ ـلحّة اـ ـلغرارة وـيزـيرـ اـفة. ـلجملي ـ ـ ـعلدّلـيةـ اـ أّن ـلطبيعى ـ ـ ـ نـعزةـجـاعةـ

ـحهلاـصإ وـ ـبهذـجا ـلفساـ ـ وـهادـ ـفعهدـيا ـ لٕاـ ـبهـاهرارـضا واـ ـلكا. [ـ رديء. D2ّل 34b[وـلوـق اـمه ـلمسهع ـ ـ ـلعكاـبلـ ـ اـ أي ـلبس الأـ ودـسراز

متى خرج بالدواء المسهل يكون محموًدا لأنّه يدّل على جودة فعل الدواء إذ أخرج الفاسد الضاّر.

18.

قال قال أبقراط:خروج السوداء من أسفل أو فوق أّول المرض يدّل على الموت.

اـخول:ـقأ ـلسروج اـ ـلصوداء اـفرـ أّول ـلمة أـمرضـ ـسفن ـسهالٕاـبلـ اـ أو ـلبال أوـ ـلقاـبوقـفنـمول ـغينـميءـ دواءـ ـعلدّلـير اـ ـلمى وتـ

لاـهّـنلأ ـيخا اـفرجـ ـلمبي ـ ـقبدأـ اـ ـلنضل ـ إلاـ ـبحج ردـلاـ ـيئة الاـ لأّن أو ـحتة واـ ـلجمراق ـ الاـفودـ ـبتي إذاـ ـبهانـكداء اـ ـلحذه ـففّدـ زـ انـمي

ـلتا وـيزـ أنـجّد ـيفب وـ ـيقبرط ـ لأـ أو ـعلدّلـيّهـنل اـ ـستحى ـ الأـلاـ ـكللاطـخة إّـهـ اـلا ـلسى وإلاـ اـفدـتوداء ـلطبيعع ـ ـ ـ الأـ اـخة ـلغليظلاط ـ ـ ـ أّوًلاـ ة

لأّن شأن الطبيعة أن تخرج الرقيق أّولاً هذا. فأّما إذا كانت تخرج في أواخر المرض بعد النضج فذلك دليل محمود.

19.

: ضعيف القوّة إذا خرج منه السوداء أو ما يشبه الدم الأسود ما غد يومه.2قال #قال أبقراط

ـيعنول:ـقأ ـ ـضعنـميـ اـمهـتّوـقفـ ـلمن اـ ـلحرض اـ أو ـلماّد وـمرـ ـمنرجـخن اـ ـلسه أوـ ـيشباـموداء ـ اـ الأـله ـلقاـبودـسدم اـ أو ـلبيء اـ أو ـلبراز ولـ

لأـموـيدـغاـم ـعلدّلـيذاـهّهـنه زـ الأـيى واـخادة ـستحلاط ـ ـلتهاـ ـ إـ ـطبيعىـلا ـ ـ اـ ـلخلة ـ اـ واـلط ـلقرديء اـ ـلضعيفوّة ـ ـ ـ لاـ ـتفة ـفعهدـبيـ ـ واـ ـلفا رقـ

ي ـب اـ بن ـل الأـ واـسراز الأـلود وـسدم ـجمود اـ [ـلود S5دم 41a[ـكم اـ ـنحا وـ ـبقدر اـ باء ـل ذاـ براز ـي وـ ا يً ـب اـ بن ـل الأـ واـسراز ـلمود اـ ـلسرّة وداءـ

بالتلّذع وغليان الأرض في المرّة.

2. .S5: om. D2 [قال أبقراط
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20.

قال قال أبقراط:ابتداء الخلفة بالسوداء دليل الموت.

اـقأ ـلمول: ـلخلفاـبرادـ ـ ـ الٕاـ ـسهة اـ اـمدـلال ـلغيوي ـ اـ ـلمتتر ـ ـ ـمعنع.ـباـ ـ أـ إذاـناه ـتغيّه ـ رـ اـلّ اـفدمـلون ـلخلفي ـ ـ إـ اـلة ـلسى دّلـ ـعلواد اـ ـلمى وتـ

لدلالته على أّن القرحة سرطانية وهي مكروهة في ظاهر البدن فكيف في الباطن.

21.

قال قال أبقراط: خروج الدم من فوق مطلًقا رديء ومن أسفل مع سواد أجود.

اـقأ ـلمول: ـبخرادـ اـ ـههنوقـفنـمدمـلروج ـ ـلقاـبهـجروـخاـ اـ أو ـلنفيء ـ وـ ـبخث أـمهـجروـ ـسفن اـ ـنفتل ـ أـ اـعواهـفاح ـلمعروق ـ لأّنـ ـامدة

[ـهواـس D2ا 35a[واـعرـلـاك ـللثاف ـ اـ ـميداـلة والٕاـ ـسهة ـممالـ اـ ـلهّ أـ ـسما ـتخصاءـ ـ ـلعباـفاـهّـ ـ ـعنهارةـ ـ ـسمأـباـ ـئهاـ أوـ إـلا و ـهجروـخانـكاّـمـنى.

ردـفنـم ـيئوق لأـ ا لاـنً ـيكّه لاـ إلا ـنفجون ـ اـفروقـعارـ ـلصي اـ أو اـئرـلدر أو ـلمعة ـ لاـ أو ـنصبدة ـ اـ ـبعنـمدمـلاب الأـ ـعضض إـ ـليهاء ـ ـمثاـ لـ

ـلكبا ـ واـ وـلد ـجمرأس ـفيهودهـ ـ واـ ـلكا. رديء.ـ أـمهـلوـقّل ـسفن أيـ أـمـهجروـخل ـسفن ـجيلـ أـكواءـسّدـ ـحمان أـ أو واـسر ـلمختلود ـ ـ ـ عـمطـ

السواد أجود لأنّه برئ من الوقوع في الوسواس السوداوي ومن أوجاع الورك والكلى والأمراض السوداوية المزمنة.

22.

قال قال أبقراط: خروج ما يشبه قطع اللحم من اختلاف والدم دليل الموت.

ـيعنول:ـقأ ـ ـمتيـ ـسهالٕاـبرجـخىـ اـ ـشبييءـشويـمدـلال ـ ـبقطهـ ـ اـ ـللحع ـ دـكمـ ـليان اـ ـلمل لأـ ـعلدّلـيّهـنوت أّنـ اـجى ـلكبرم ـ ـيجيدـ ـ ئـ

ـسهالٕاـب ـبسبالـ ـ ـمقطبـ ـ ـلهعـ أوـجاّدـحاـ ا ـعلدًّ اـ أّن ـلقى ـنفـةحرـ الأـجيـفذتـ ـمعرم واـ ـنجاء ـمنهردتـ ـ أـ ـتخزاءـجا ّهـنأـكدمـلاـبطـلاـ

]. ودليل على عسر اندمالها ويبات اللحم منها.S5 41bقطع لحم [

23.

قال قال أبقراط: لمحموم المنفجر منه الدم كثيًرا مطلًقا يلين بطنه إذا نقه واغتذى.

اـخول:ـقأ اـلروج ـلكثيدم ـ ـ اـمرـ ـلمحمن ـ ـ ـمطلقومـ ـ ـ أيـ ا الأـمتـنـاكواًءـسً أوـلـاعن الأـمي ـعلدّلـيلـفـاسن ـليىـ ـبطننـ ـ زـفهـ انـمي

ـلنقا ـ والاـهاـ ـغتة اـ لأّن ـلحذاء اـ ـلغاّر ـيضعزيـيرـ ـ ـلخفـ اـ اـلروج ـلكثيدم ـ ـ وـ ـتضعر ـ اـ ـلقف ـكلوىـ ـخصاّـهـ اـصوـ ا ـلقً اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ اـ ـلمتصة ـ ـ يـفةـفّرـ

الغذاء. فٕاذا ورد الغذاء في زمان النقاهة لم يقو على إجادة الهضم فيلين البطن لا محالة.

24.

الصمم يقطع خلفة المرار وبالعكس.

اـقأ ـلصمول: ـ الاـفمـ ـصطي ـفقلاحـ ـتجدانـ اـيوـ واـمدـلف ـلماغ ـههنرادـ ـ ـبطاـ أوـ ـثقلان ـعظيلـ ـ اـفمـ ـلسمي ـ وـ ـخلفع. ـ اـ ـلمة الٕاـ ـسهرار الـ

ـلصفا ـ إـ و ـيقطـامّـنراوي ـ اـ ـلصمع ـ الٕاـ ـسهم الاـ ـصفال وـ ـلعكاـبراوي ـ اـ لأّن ـلصمس ـ ـبسبهـثدوـحمـ ـ ـتصبـ اـعاـ ـلمد واـ ـستيرار ـ ـعلهـئلاـ ىـ

ـمج اـ ـلسماري ـ والٕاـ ـسهع ـبسببالـ ـ ـ اـجوـتهـ ـلمه إـ أـلاّدة ـسفى أّنـشلاـفلـ ـقطيـفّك أـ ـهمدـحع الآـ واـخا ـعلر. أـ هـنم يّ ـل ـيختسـ ـ ّصـ

بالصمم بل الرمد وغيره من أمراض الأعالي حكمها كذلك.

25.

قال قال أبقراط: المحموم في السادس إذا ناله نافض فبحرانه نكد.
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اـقأ ـلنول: ارـكـرحـوهضـفاـ ـتعة إـمةـيادـ ـحسع وـباسـ أـهرد اـموىـقو ـلقشعن ـ ـ واـيرـ ـلمرة. ـههنهـبرادـ ـ ـجملنـمـوهاـماـ ـ الأـ [ـعة D2راض

35bا ـلمن] ـ ـلبحاـبذرةـ ـ وـ اـفهـثدوـحران. ـليي اـ ـلسوم ـللمحمادسـ ـ ـ ـ ـعلدّلـيومـ أّنـ ـبحى ـنكهـنراـ أيـ ـعسد اـلدـيدـشرـ ـلمرداءة اّدةـ

واحتياج الطبيعة غلى دفعها قبل يوم البحران الحقيقي وكان الطبيعة تحيّرت فغلطت يوم البحران.

26.

قال قال أبقراط: من لحّماه نوائب واتحد وقت تركها وأخذها يوًما أخر عسر انقاؤها.

أيـقأ ـحمانـكنـمول: ذاتـ اه داـبوـنّ ـتهاّدـمرةـئة [ـ S5ا 42a[اـخ ـلعارج واـ ـتحروق وـ أـقد اـخت ـلحمذ ـ ووـ ى ـكهرـتتـقّ ومـييـفاـ

ـبعانـكـرخآ ـمثدهـ اـ إذا ـبتًلا اـفدأـ ـلني الأوـبوـ اـلة أّول ـلظهى ـ واـ ـنقضر ـ وـ اـقى ـلغت واـ ـلنروب اـبوـ ـلثة ـنياـ ـتكةـ ـهكونـ ـعسذاـ اـ ـنقضر ـ ـتلاءـ كـ

الحّمى لأنّه يدّل على غلظ الماّدة وعجز الطبعية عن التأثير فيه وعلى أّن السبب الحافظ للدور شديد التمّكن.

27.

قال قال أبقراط: من أعيا في حّماه حدث الخراج في مفاصله ولحييه.

أـقأ إذا اـحول: ـلمحمّس ـ ـ ـعيالٕاـبومـ اـحاءـ ـلخدث ـمفيـفراجـ ـصلاـ وـ ـلحييه ـ ـ الٕاـ لأّن ـعيه دـ ـلياء اـجوـتلـ ه ـلمّ إـ اـلاّدة ـلعضى ـ واـ ـلمفل ـ لـصاـ

اـشأ ـستعّد ـ ـبقبداًداـ ـ ـلهوـ ـلسعتهاـ ـ ـ ـ وـ ـكثا ـكتهـرحرةـ ـ إذاـها.ـ اـنـاكذا ـلمت ـمناّدةـ ـفعدـ إـ الأـلة إذاـمأـفراف.ـطى ا إـهّـجوـتّ دثـحوقـفىـلت

الخراج في اللحيين وخلف الأذنين لأنّهما مفّضا الدماغ فيكون جانبهما أولى بقبولها.

28.

قال قال أبقراط: المنتشل من مرض أّن كّل موضع منه حدث فيه الخراج وكذا العضو التعب.

الاـقأ ـنتشول: ـ اـ ـلخفال ـ ةـ ـيقّ اـ ـنتشال ـ اـملـ ـلمن إذاـ ـخفرض أـ ت أنـقـهضراـعّ ـيفارب ـمنارقـ ـمعنه.ـ ـ اـ أّن ـلناه وـقاـ ـينمـلنـمه نـمهـندـبقـ

اـم ـلماّدة أّنـ ـمنعـضوـمّلـكرض أيـ ـعضّلـكه أـموـ ـعضن أيـئاـ ـحصه اـلدثـحلالـكهـللـ ـلخه ذـفراجـ اـلي ـلعضك ـ ـلبقيوـ ـ ـ ةـ

ـلما اـ ـلغليظادة ـ ـ ـ وـ ـميلهة ـ ـ إـ ـليا وـلوـقه.ـ اـلذـكه ـلعضك ـ اـ ـلتعو ـ ـمعنيهـلبـ ـ ـ ـعضّلـكأّن١انـ ـيتعوـ ـ اـلـاحيـفبـ ـلمة ـبقيتـلاـمرضـ ـ اـ ـلمة اّدةـ

ـليإ وـ ـيحه ـفيدثـ ـلثا٢راجـخهـ أنـناـ ـتعي ـعضبـ ـقبوـ اـحلـ ـلمدوث اـلرضـعّمـثرضـ ـلبحه ـ إنـضـرميـفرانـ اـلانـكه ـستعه ـ دادـ

الخراج حدث الخراج في العضو الذي أتعبه.

29.

أـقالـق ـبقال اـ ـلمحمراط: ـ ـ إذاـ ـيكمـلوم ـحلقيـفنـ ـ اـ ـنتفه ـ ـفخناخـ ـ ـبغتقـ ـ واـتوـمانـحةـ اـجوـعه ـقبرـلاج ـحينئةـ ـ ـ [ـ S5ذ 42bو ـعس] اـ ـلبلر ـ عـ

أدّل عليه.

ـمعنول:ـقأ ـ أّنـ ـحمهـبنـماه وـ ى ـيكمـلّ ـحلقيـفنـ ـ ورمـ ـقبه اـ ـلحمل ـ وـ ى ـخنهـلرضـعّ ـبغتاقـ ـ وـ ـيتبيمـلة ـ ـ اـفّنـ ـلحلي ـ ولاـ ـرهـاظيـفق

ـقبرـلا اـ ـنتفة ـ اـمانـحاخـ ـلمحموت ـ ـ لأـ ـعلدّلـيّهـنوم دـ اـفى ـلطبيعع ـ ـ ـ اـ ـلمة ـلبحاـباّدةـ ـ دـ ـفعران إـ اـلة ـلحنجى ـ ـ ـفيضيرةـ ـ ـ اـيـرظقـ ـلهق وـ ـيمتنواء ـ ـ عـ

ـلتا وـيروـ ـخصح ـاصوـ اـفً ـلمحمي ـ ـ ـلشومـ اـ ـحتيّدة ـ إـجاـ ـليه ـفيفسهـ ـ ـ اـمدـ ـلقلزاج ـ وـ ـتخمب ـ اـ ـلحد اـ ـلغرارة إـيزـيرـ #و ـقلنـاّمـنة. ـ ـيكمـلو3اـ يـفنـ

ـحلق ـ ورمـ ـقبه اـ ـلحمل ـ لأـ ى ـلجانـكوـلّهـنّ [ـ أن D2از 36a[ـيك الاـ ـختنون ـ ـحينئاقـ ـ ـ ـحجادةـيزـبذـ اـ ـعنورمـلم ـكمدـ ـنضجالـ ـ ـفيمكهـ ـ ـ نـ

3. إنّما قلنا .S5: om. D2 [ و

 6
PORMANN ET AL. 2017 Book 4 of ʿAbd ar-Raḥīm al-Ṭabīb’s commentary on ʾIbrāhīm al-Kīšī’s summary of the

Hippocratic Aphorisms



ـينفجأن ـ ـ وـ ـيبر اـ ـلعليرأ ـ ـ واـلوـق.4لـ اـجـوعه ـقبرـلاج وـ ـعسة اـ ـلبلر ـ أدّلـ ـعليع ـ أيـ ـعله اـ ـلمى أوـ ـعلوت الاـ ـنفتى ـ أوـ ـعلاخ اـ ـلخنى ـ وـ ـلكاق ّلـ

الاـجو لأّن ـيكدـقاجـجـوعه ـليبونـ ـ ـمشندـيدـشسـ ـ ـللعصّجـ ـ ـ أوـ ـفقزوالـلب إـ داـلرة اـخى ـلقزـمةـبـوطرـلل أوـ داـفورمـلة اـخي ـلمل رّي.ـ

والكّل رديء.

30.

أـقالـق ـبقال اـ ـلمحمراط: ـ ـ ـيحمومـ ـ إنـقرـعدـ ـظهيه ـ اـفرـ ـلثي اـلاـ أو ـلخث اـماـ أو ـلسس اـباـ أو ـلتع اـساـ أو ـعشاديـحع اـ أو ـعشعـبراـلر أوـ ر

العشرين أو الرابع والعشرين أو السابع والعشرين أو الثلاثين أو الرابع واثلاثين أو السابع والثلاثين لا غير.

إـقأ ـيحمـاّمـنول: ـ اـ ـلعد الأـفرقـ اـيي ـلمّام لأـكذـ ـكلـاّهـنورة اـهـاهّـ ـلمخصي ـ ـ ـلبحاـبـةصوـ ـ اـيارـ ـلحقيقين ـ ـ ـ ـ دونـ ـغية لأـهرـ وـلـاّهـنا رقـععـقو

ـغييـف الأـ اـير ـلمّام دّلـكذـ ـعلورة اـ أّن ـلطبيعى ـ ـ ـ اـ ـنتهة ـ ـللمقضـ ـ ـ ـغييـفةـماوـ وـ ـقتهر ـ وـ ـقبا الٕاـ ـنضل إـ و الأرـكذـيمـلـاّمـناج ـبعير ـ لأـ أّولـنن ّه

اـمالأ ـلمراض ـمنزـ وآـ اـخة ـلحر ولاـ ـيبحاّدة ـ ـفيرنـ ـبعهـ اـ ولا ـستفرق ـ آـ ـمحسـرخراغ ـ وـ اـتوس. ـلحرك واـ ـلثادي ـثيلاـ ـسهّهـنأـكنـ اـموـ ـلنن خ.ـساـ

ـقي إـ و اـكذـيمـلـامّـنل ـلتر ـعشعـساـ واـ واـحواـلر ـلعشد ـ لأـيرـ لاـنن ـيعّه ـفيهقـ ـ ـبحاـ [ـ S5ران 43aلأّن ـيناـم] الأـموبـ اـمن ـلحراض اّدةـ

ففي الغالب لا يتأّخر إلى هذه المّدة. وفيه نظر ظاهر.

31.

قال قال أبقراط: بارد العرق مع حّمى حاّدة دليل الموت ومع الهادئة دليل طول المرض.

اـقأ ـلحمول: ـ اـ ى ـلحّ ـتحلاّدةـ ـ اـ ـلقّل ـقبوّةـ ـنضلـ اـ اـبـوطرـلج ـلبات ـبحياردةـ ـ لاـ ـيقث اـ ـلحوى اـ ـلغاّر ـعلزيـيرـ ـتسخينهىـ ـ ـ ـ ـ وإذاـ كـلـذكانـكا.

اـنـاك ـلقت ـضعيفوىـ ـ ـ ا.ـجةـ اـعٕاذاـفدًّ ـلعرض اـ ـلبرق ـفيهاردـ ـ ـلغلبانـكاـ ـ ـ اـ اـبـوطرـلة ـلغات ـيبرـ ـعلةـ اـ ـلبى وـ ـسيدن ـنهلاـ ذاـماـ ـتهن وـ مـلذهـها.

ـتب ـعلقـ واـهدرـبىـ إلا ـلحا اـ ـلغرارة ـيبرـ اـ ـلعفة ـ ـنيوـ ـغييـفةـ ـضعهوـمرـ ـ وذـ إـلا. ـيكاّـمـنك إذاـ اـنـاكون ـلحت اـ ـلغرارة ـيبرـ ـتقةـ اـ ـلقلرب ـ ـفتكبـ ـ ونـ

ـليد اـ ـلمل وـلوـقوت.ـ ـمعه اـ ـلها دـئادـ ـلية اـطلـ ـلمول لأـ لاـهّـنرض ـيمتنا ـ ـ أنـ ـيكع ـتهاّدـمونـ ـلطباـباردةـباـ ـ وـ الأـفع ـكثي إـ ـيكـامّـنر ونـ

ـلمنا ـ [ـفدـ D2ع 36b[ـلعاـب اـمرقـ ـلمن اـ ـلتاّدة ـمنهيـ ـ اـ ـلما واـ ـلمرض اـ ـلباّدة ـعساردةـ الاـ ـنفعرة ـ والاـ ـفيكاعـفدـنال ـ دالّاًـ ـعلون ولـطىـ

المرض.

31.

قال قال أبقراط: حيث كان العرق فالمرض فيه.

ـمعنول:ـقأ ـ أيـ ـعضاه الأـموـ ـعضن اـعاءـ لأّن الأـفاتـبـوطرـلرق الأـمي ـغلر ـتكبـ اـمنـعونـ ـلماّدة ـفيكرضـ ـ اـ ـلمون ـفيرضـ أـ ّدـشه

ولاـقوأ ـمعنوى ـ ـلقىـ ـلهوـ اـ أّن ـلمم ذـفرضـ اـلي ـلمك إلاـضوـ واـهع ـعلذا. أـ ـحيّهـنم أـ ـطلث اـ ـلعق أرـ اـبدـيرق ـلعه اـ ـلحرق اـ ـصطاّر ـاحلاـ ً

فيخرج بذلك القيد العرق البارد على الجبين وما يشبهه الذي يكون لسقوط القوّة، فاعرفه.

32.

قال قال أبقراط: أي موضع لم يعتدل ففيه المرض.

4. .D2 قال .add [ العلیل
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إذاـقأ اـكول: ـلبان ـمعتدنـ ـ ـعضأّيـفدلاًـ ـيكوـ أـ أـحون أو [ـبّر أو S5رد 43bٔا ـيب] أرـ أو ـسبانـكبـطس اـ ـلفب ـللملـعاـ ـ يـفرضـ

اـلذ ـلعضك ـ اـ لأّن ـختصو ـ اـ ـلعضاص ـ ـلخاـبوـ اـعروجـ ـلمجن ـ اـ ـلطبيعرى ـ ـ ـ ـنسبونـكعـميـ ـ أـ اـجة ـلبزاء إـ الأـلدن ـشيى اـ ـلخاء واـجارـ دةـحة

دليل على اختصاص ذلك العضو بالمرض.

33.

قال قال أبقراط: من تغيّر من حال إلى حال فمرضه يطول.

ـيتبنـمول:ـقأ ـ وـتهـندـبرّدـ ـتسخارة ـ أـ ن وـخّ ـتغيرى ـ رـ ـحمنـمهـنوـلّ إـ ـصفىـلرة وـ ـلعكاـبرة ـ ـفهسـ اـ ـلحذه ـعلدّلـتالاتـ أّنـ هـندـبيـفى

اختلاًطا مختلفة وأحوالاً غير طبيعية. والطبيعية لا تقدر على إنضاجها إلا في مّدة طويلة فلا محالة يطول مرضه ويعسر برؤه.

34.

قال قال أبقراط: من عرق كثيًرا بعد النوم بلا سبب بيّن فمتناوله أكثر مّما يجب وهو بلا نيل الخلط.

أيـقأ ـكثيًاـقرـعرقـعنـمول: ـ ـغينـمًراـ ـسبرـ ـكحرـهـاظبـ أوـهرارةـ ـتعواء أوـ ـفضب دـ ـفمتنارـثل ـ ـ أـلاوـ ـكثه أيـ ـعلدّلـير أّنـ ـحبـاصى هـ

ـيتن ـ اـماولـ ـلغن أـ ـكثذاء ـممرـ اـ ـيحتملّ ـ ـ ـ وـلوـقه.ـندـبهـ ـنيلاـبوـهه اـ ـلخلل ـ واـ ـلعط ـبغيرقـ ـ ـعلدّلـيذاءـغرـ زـ ـخلادةـيى اـ لأّن ـلسبط ـ بـ

الماّدي له كثرة الرطوبات.

35.

قال قال أبقراط: دائم العرق الجّم باردة لمرض عظيم وحارّة لأخّف.

اـقأ ـلعول: اـ ـلكثيرق ـ ـ اـ اـفمـئداـلر ـلمي وـ دون اـقرض ـلبحت ـ دـ ـليران ـعللـ ـكثىـ اـ ـلفضرة ـ واـ ـلمول اـ ـلكثيواّد ـ ـ أـ اـمرة. ـفتاردةـبّ ـعلدّلـ ولـطىـ

] أقبل للنضج والتحلّل.D2 37aالمرض لعصيانها على النضج. وأّما حارّة فعلى المرض أخّف وأقصر لأّن الماّدة الحارّة [

36.

قال قال أبقراط: الحّمى اللازمة المشتدة غبًّا أخطر والمفارقة أسلم.

اـقا ـعلول: اـ أّن ـلحمم ـ اـيّـ ـمنهةـملازـلات ـ لاـماـ ـيشتا ـ ـغبّدـ وـ ـليًّا ـلهسـ ـكحمبـئواـناـ ـ اـ ى وـلّ ـمنهدّق. ـ ـلهاـماـ اـ ـشتا ـبعيـفدادـ الأوـ اتـقض

ـعل ـسبيىـ ـ اـ ـلنل وـبوـ ـيشتدـقيـهة ـ ـغبّدـ وـ أـهًّا ـعظي [ـ S5م 44a[اـم ـلمفن ـ اـقارـ لأّن ـلمفة ـ ـيستةـقارـ ـ ـفيهحـيرـ ـ اـ ـلبا وـ ـيتدن اـ ـلطبيعدع ـ ـ ـ يـفةـ

اـمز ـلفتان ـ وـ ـثقرة ـتضلـ اـ ـلقلرر ـ واـ ـلقب اـموىـ أذى ـلعفن ـ ـلفقةـنوـ ـ اـ دوام ـلمدان ولاـ اـلذـكؤذي اـملازـلك ـلمفة ـ ـخصةـقارـ إذاـصوـ ا تـنـاكً

ـعفنـع ـخبيثةـنوـ ـ ـ وـ اـمانـكاـمة ـلحمن ـ اـيّـ ـلمفات ـ أـقارـ ـقصة ـفترـ ـيكرةـ أـ ـخطّدـشون ـفعلًرا.ـ ـ اـنـاكذاـهىـ ـلمت ـظبواـ أـ ـخطة ـلنسباـبرـ ـ ـ إـ ىـلة

الغّب والغّب الغير الحاصلة أخطر بانسبة إلى الربيع وشطر الغّب أخطر بالنسبة إلى الجميع.

37.

قال قال أبقراط: يعرض لمن طالت حماه خراج وكلال المفصل.

أـقأ ـيعـامّـنول: اـ ـلخرض واـ ـلكراج اـفلالـ ـلحمي ـ اـيّـ ـلمات ـمنزـ اـ ـلطة ـيلوـ ـلكثةـ ـ اـ ـلمرة اـ ـلغليظاّدة ـ ـ ـ وـ ـعجة اـ ـلطبيعز ـ ـ ـ دـعةـ ـفعهن ـ ـبساـ ةـعرـ

فندفعها بالتراخي إلى ظاهر البدن والمواضع الرخوة فحدث الخراج إن كانت الماّدة كثيرة وكلال المفاصل إن كانت قليلة.

38.

قال قال أبقراط: الخراج وكلال المفصل بعد الحّمى لغذاء أكثر.
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إذاـقأ ـللنرضـعول: ـ ـبعهـقاـ ـمفدـ اـقارـ ـلحمة ـ وـ ى ـنقّ اـ ـلباء وـخدنـ ـيكلالـكراج ـبسبونـ ـ ـكثبـ اـ ـلغرة ـلقصذاءـ ـ اـ ـلهضور ـ ـحينئمـ ـ ـ ولاـ ـيبعذ ـ دـ

أن تندفع تلك المواّد إلى الظاهر والمفاصل فيوجب الخراج والكلال.

39.

قال قال أبقراط: النافض في الحّمى اللازمة للضعيف دليل الموت.

إذاـقأ ـلضعيرضـعول: ـ ـ اـ ـلقف اـفوّةـ ـلحمي ـ ىـ ـفهضـفاـنّ دـ ـليو اـ ـلمل اـ لأّن ـلقوت اـ ـلضعيفوّة ـ ـ ـ لاـ ـتحتمة ـ ـ ارـ ـتعل وزـ ـعتـزعاده ـللبهـ ـ دنـ

فسقط سقوًطا يؤّدي إلى الموت إذا كان معه استفراغ من غير إقلاع الحّمى.

40.

أـقالـق ـبقال اـ ـلنخراط: ـ اـعاـ ـلمكمة ـ ـ ـشبيهدةـ ـ ـ اـ واـلة ـلمدم اـفةـيرارـ ـلحمي ـ اـ ى ردـملازـلّ ـيئة اـفةـ ـنقضٕان ـ ـجيتـ ـفمحمًّداـ ـ ـ وـ اـمرـئـاسذاـكود

يخرج.

اـقأ ـلنخول: ـ ـيخاـمـةعاـ ـلنفاـبرجـ ـ [ـ D2ث 37b[اـم ـلبلغن ـ ـ واـ ـلكمم ـ اـ ـلمد إـئاـ ـقليىـلل ـ وـسلـ ـيكواد إـ لاـمون ا ـنطفّ ـ اـ ـلغاء أوـيزـيرـ ـلمة اّدةـ

واـيوادـسدةـمـاج ـلشبية ـ ـ الأـلاـبهـ أي ـبسبودـسدم ـ الاـ ـحتب واـ ـلمراق الأـيرارـ أي ـصفة والأـ ـحمر اـ ـلنر اـصاـ أو ـلكع واـثراـ ـنجزـلي وـ ذهـهاري.

ـكل ردـهّـ ـيئا لأـ اـحلـجة ـلمّدة وـ ردـحاّدة ـيئالات اـفةـ ـلبي وـ الاـشدن ـحتّدة اـفهـلوـقراق.ـ ـنقضٕان ـ إـ آـلت اـخى أي ـستفره ـ ـبسهتـغرـ ـ ةـلوـ

ـسكو الأـ وـعن ـينقراض ـ اـ ـلبى ـنقدنـ اـماـتاًءـ ـفهًّ ـمحموـ ـ دلاـ ـلتود ـعلهـ اـقىـ ـلطبيعوّة ـ ـ ـ ـعلةـ اـ وـلوـقع.ـفدـلى ـيخاـمرـئـاسذاـكه اـمرجـ ـلبن دنـ

اـم ـلفضن ـ اـمولـ ـلبن واـ ـلبراز [ـ S5ول 44bوا ـلع] واـ ـلبصرق ـ واـ واـمرـلاق ـلمخص ـ اـ ودم ـلحياط ـ واـ ـلمض واـ ـلصّدة واـيدـ ـللبد ـ واـ ـلمنن ـ ـفكيـ ّلـ

هذه إن خرجت على خلاف المعتاد وغير نضيجة كانت مذمومة وإن انتفع المريض بخروجها وأعقبه راحة محمودة.

41.

 دليل الموت.5ليفورياقال قال أبقراط: العطش في 

ـليفول:ـقأ ـ ـحماـيورـ داـ ى ـئمّ ـمعهةـ ـ اـفدةـيدـشرارةـحاـ ـلبي وـطاـ اـفن ـلملمي ـ ـ أوـبسـ ـقليلرارةـحرودة ـ ـ وإذاـ ـلصدثـحة ذهـهبـحاـ

ـلحما ـ ىـ ـعطّ ـعلدّلـيشـ اـ ـلمى لأـ ـعلدّلـيّهـنوت أّنـ اـفى ـلبي ورـطاـ اـمن ـعظيمً ـ ـ اـ اـجوـتاًراـحً ـلحب ـكلرارةـ إـهّـ ـليها ـ ـفعدـلاـ وـ ـضعفه ـ تـ

القوّة عن الدفع إلى الظاهر. فٕاذا ضعفت عن الدفع إلى الظاهر فبالطريق الأولى أن يعجز عن الدفع التاّم.

42.

أـقالـق ـبقال اـفراط:ـ ـلحمي ـ اـ ى اـملازـلّ إن تة ـل اـ ـلشفوت ـ اـ أو عيه ـل ـ الأـ أو اـنن أو ـلحف أوـجاـ اـيمـلب ـلمر وـيرـ ـيسممـلض ـ عـمعـ

الضعف فالموت قريب.

اـقأ ـلتول: الأـهواءـ ـعضذه وـ ـشنجهاء ـ ـ إـ ـيكـاّمـنا ـبسبونـ ـ ـيببـ ـتنوىـقسـ اـ وـمدـلال ـمخاغ الأـ ـعصراج وذـ لاـلاب. ـيكك إلاـ ـبسبون ـ بـ

ـمجففرارةـح ـ ـ ورمـ أو ـعظية ـ ـسيمـ ـمقيـفـامّـ اـ وـمدـلدم ـضععـماغ اـ ـلقف وـ الأـهّصـخوّة. ـعضذه لاـ ـنجاء ـبهذاـ ـسبىـنأدـباـ ـمشنبـ ـ ّجـ

اـعو ـلجفروض ـ ـلهافـ دونـ أّولاً ـغيا أوـلوـقا.ـهرـ اـيمـله ـلمر إـيرـ آـلض لأّنـخى ـسببهمره ـ ـ ـ ـفقاـ اـ اـلدان ـلنفسروح ـ ـ اـناـ ّبـكرـموـنذيـلي

ـلقا اـ ـلحسوى ـ ولاـيّـ ذـشة. أّن اـمكـلّك ـلحمع ـ اـ ى وـملازـلّ ـضعة اـ ـلقف دـ ـليوّة اـ ـلمل ـفكيوت.ـ ـ اـ إذا ـجتمعتف ـ ـ ـ الاـماـ ـلتع ـفبواءـ ـلحاـ أنـ ري

لا يتأّخر الموت.

5. .Galen (iv.48, ed. T. Mimura) ;لیفوریاس :D2, S5 [ لیفوریا
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43.

 ط: إن لم تنحّل بالخراج الحّمى في البحرانات الأول طالت.6] قالD2 38aقال [

اـقأ ـلحمول: ـ [ـ ى ّS5 45aإذا ـفيهدثـح] ـ وـخاـ ـتنحمـلراج ـ اـ ـلحمّل ـ ىـ اـفّ ـلبحي ـ اـنراـ الأول ـلتات ـفيهدثـحيـ ـ اـ ـلخا وـ اـميـهراج

ـبي اـ ـلثن واـلاـ ـلسث اـلـاطعـباـ ـلحمت ـ لأـ ى ـعلدّلـيّهـنّ اـ أن ـلمى ـكثياّدةـ ـ وـ دـمرة ـفعتا ـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ إـ اـلة ـلخى ـبعراجـ ـمنهضـ ـ وإلاـ تـلزاـلا

ـلحما ـ ىـ ـبحّ ـعنوه.ـثدوـ اـ ـلقد ـعلدّلـيّهـنأيـشرـ اـمولـطىـ ـلخّدة اـ لأّن ـلفراج اـ أّن ـلمرض اـفاّدةـ ـلبي ـكثيدنـ ـ وـ اـضوـمرة ـلخع ــضعيراجـ فـ

فيندفع الباقي إلى هناك. ولكّل وجه.

44.

قال قال أبقراط: رداءة التنّفس واختلاط العقل في الحّمى اللازمة دليل الموت.

اـقأ رداءة ـلتنفول: ـ ـ ـيكأنـبّسـ ـعظيمونـ ـ ـ اـ ـمتفً ـ أوـتاوـ ـصغيًا ـ ـيعـرسًراـ اـ ـمتً اـمًراـتواـ ـختع اـ ـلعقلاط ـ اـفلـ ـلحمي ـ اـ ى ـلغيّ ـ اـ ـلمفر ـ دـقارـ ـلية اـ ـلمل وتـ

لأنّها دليل على فساد مزاج الدماغ لاشتغاله بقوّة الحرارة وخفاف آلات التنّفس. وذلك لا محالة رديء.

45.

قال قال أبقراط: الدمع بلا إرادة في كّل مرض رديء.

ـسيول:ـقأ اـ اـمةـبـوطرـللان ـلعين ـ إذاـ ـيكمـلن ـعلنـمنـ اـفّةـ ـلعيي ـ دـ ـلين ـغيلـ ـمحمرـ ـ لأـ ـعلدّلـيّهـنود ـضعىـ اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ هـلوـق.7ةـ

أيـمّلـكيـف اـفانـكواًءـسرض ـلحمي ـ أوـ ى ـغييـفّ لأـبهـلوـقا.ـهرـ إرادة ـفليٕارادةـبانـكوـلّهـنال ـ ـبمنكسـ ـ ـ ـلعرـ نـعهـجروـخدمـ

ـلحا اـلاـ ـلطبيعية ـ ـ ـ ـ أـمةـ لاـنع ـيخلّه ـ لأـعوـ رداءة ـعلدّلـيّهـنن وـبآـكىـ ـلكزنـحة لأـبنـ رديء إرادة ـعلدّلـيّهـنلا ـسقىـ اـ ـلقوط ـكموّةـ اـ

يعرض عند قرب الموت.

46.

قال قال أبقراط: لزوجة سّن المحموم لحّمى قوية.

إـقأ الٕاـجزوـلدّلـيـاّمـنول: ـنسة ـعلانـ اـشىـ ـلحمّدة ـ اـ لأّن ى ـلحّ ـتفنرارةـ ـ اـ اـبـوطرـلي ـللطيفات ـ ـ ـ وـ ـيقعة ـ اـ ـلغليظد ـ ـ ـ ـحتةـ ولاـجزـلارتـصّىـ ة

يكون كذلك إلا في الحّمى القوّة دون الضعيفة.

47.

] طالت.S5 45bقال قال أبقراط: الحّمى إن لم تقلع بالعرق [

أرادـقأ ـلحماـبول: ـ ىـ ـههنّ ـ اـ ـمعنة.ـملازـلا ـ إذاـ اـهيـفرضـعاه ـلحمذه ـ ىـ وـعّ ـتقلمـلرق ـ اـ ـلحمع ـ دّلـ ى ـعلّ اـطىـ ـلحمول ـ لأـ ى إـّهـنّ ـاّمـنا

ـتفن ـ اـمىـ ـلعع إذاـ ـيكمـلرق ذـ اـلن ـلعك دـمرقـ اـفن ـلطبيعع ـ ـ ـ ـبسيلـبةـ ـ اـ ـلكثاتـبـوطرـللان ـ ـتهرـ وـ ـعلمدـقا. ـ أـ ـسبّهـنت ـلهـوطّبـ لأـ أو اّـهـنا

ـعلداّل أـ اـنى ـلمّه أـ ـكثواّد ـممرـ دـ ا ـفعتّ ـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـفلة.ـ ـيلوـطارتـصكـلذـ إـ و ـقلنـامّـنة. ـ اـفاـ ـلحمي ـ اـ ى إذـملازـلّ وـلة اـقو ـلعع يـفرقـ

] الدائرة ولم تقلع الحّمى لم يدّل على الطول والرداءة.D2 38bالحّمى [

6. .D2 قال .add [ قال

7. Cf. Rāzī, K. al-Shukūk ‘alī Jālīnūs.
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48.

قال قال أبقراط: الحّمى بعد التشنج تحلّه.

اـعول:ـقأ ـلحمروض ـ ىـ ـبعّ اـ ـلتشند ـ ـ اـ أي ـسببـطرـلّج ـيحلبـ ـ لأّنـ اـحّه ـلحمرارة ـ ىـ ـتحلّ ـ ـبعلـ وـمضـ ـينضواّده ـ اـ ـلبج إـقاـ و ـفسـاّمـني رـ اـنّ

ـلتشنا ـ ـ اـطرـلاـبجـ لأن ـلحمب ـ وـ ـخصى اـصوـ ا ـلمحً ـ اـمةـقرـ ـلتشنع ـ ـ اـ ـليّج اـملاـعنـمسـباـ ـلمات واـ ـلتشنوت ـ ـ ـتمجـ اـ ـلعصدد ـ بـنـاجنـمبـ

إنّما لم نذكر التمّدد لأّن سببهما واحد. واحد كما أّن التمّدد تشنج العصب من الجانبين و

49.

قال قال أبقراط: الحّمى المحرقة تنحّل بالنافض.

إذاـقأ ـلصرضـعول: اـحاـ ـلحمب ـ اـ ى ـلمحّ ـ دّلـفاـنةـقرـ ـعلض ـسكىـ ـحمونـ لأّنـ اه اـعّ ـلنروض ـبسبضـفاـ ـ اـ ـنتقب ـ اـ ـلمال داـماّدةـ لـخن

العروق إلى ظاهر الجلد وهو دليل قوّة الطبيعة.

50.

قال قال أبقراط: الغّب الحاصلة أطولها تعدم في الرابع عشر.

اـقأ ـلفول: اـ ـلحّب ـصلاـ اـ اـهرةـئداـلة ـلحن اـعةـثادـ ـلصفن ـ اـ ـلصراء وـفرـ ـتكة ـتهاّدـمونـ اـخاـ ـلعارج وـ ـينقضاـمةـيـاغروق ـ ـ ـسبعيـفيـ ـ أدوارـ ة

أرـهو ـبعي ـعشةـ اـمًوـيرـ لأّن ـلطبيعا ـ ـ ـ ـتستةـ ـ ـفيهحـيرـ ـ اـييـفاـ ـلنوم وـبوـ ـتهاّدـمة ـلطيفاـ ـ ـ لاـ ـسية اـمّـ إذا ـنضا إـ ـليهّم ـ اـ ـلتا ـبيدـ اـ ـلصر ـعبٕانـفواب.ـ رـ

عن أربعة عشر يوًما فلا يكون خالصة بل غير خالصة مركبة من الصفراء والبلغم.

51.

] قال أبقراط: الأصّم إن حّم وجرى من منجريه دم واستطلق زال مرضه.S5 46aقال [

الاـهيـفول:ـقأ ـختصذا ـ ـنقوءـسارـ اـبنـمّهـنأـكلـ ـلقلاب ـ اـ لأّن ـلمعنب ـ ـ اـ ـلمى ـكتيـفورـكذـ اـ ـلفصاب ـ وـ اـحروـشول أّن ـلمحمه ـ ـ ذاـغومـ

ـثقهـبـاصأ اـ ـلسمل ـ وـ ـمنخنـمرىـجع ـ أوـيرـ دم إـلرضـعه ـسهه ـفقالـ زالـ ـثقد اـ ـلسمل ـ لأـ إـنع ـيحاّـمـنّه اـفدثـ ـلحمي ـ ـسباتـيّـ ـكثبـ رةـ

الأـجوـت ه ـبخّ واـ ـلمرة إـ اـلواّد اـفاغـمدـلى فٕاذا ـست ـ اـمتـغرـ ـلخن اـ ـلقلاف إـيرـ اـلب ـلمنخى ـ ـ إـعرـلاـبنـيرـ أو اـلاف ـلخى اـ عيلاف ب ـل ـ ـ دـ

بالٕاسهال يندفع الصمم البتّة.

52.

قال قال أبقراط: الحّمى الحّمى المقلعة لا في البحران تعود.

اـقأ إذا ـنقلول: ـ اـ ـلحمع ـ ىـ لاـييـفّ ـيكوم الأـمـوهونـ اـين ـلبام اـيورـحاـ ـلحقيقية ـ ـ ـ ـ ـففةـ الأـلـاغيـ ـتعرـمب لأـ لاـنود ـيكّه اـعونـ اعـفدـنن

ماّدتها وماّدتها موجودة في البدن فمن شأنها العود.

53.

أـقالـق ـبقال اـقرـيراط:ـ ـلمحمان ـ ـ ـقبومـ اـ ـلسل وـباـ رديء اـفع ـلسي واـباـ ـلتع واـساـ ـعشعـبراـلع ـمحمرـ ـ إنـ ـيكمـلود الأـ ـيمن ـممنـ دونـ ا ّ

الشراسيف صلًبا.

اـحول:ـقأ ـليدوث اـفانـقرـ ـلحمي ـ ىـ ـقبّ [ـ D2ل 39aا ـلس] لأـباـ رديء ـعلدّلـيّهـنع اـتىـ ـلطبيعأّذى ـ ـ ـ اـمةـ ـلمن ـلكثاّدةـ ـ ـتهرـ ورداءـ ـتها ا.ـ

ـفعتهدـف ـ ـ ـقباـ ـتميلـ ـ اـ ـلجيّز ـ اـمّدـ إـلن اـلرديء ـلظى وأـهاـ إذاـمر. ا اـفانـكّ ـلسي اـباـ أو ـلتع اـساـ أو ـعشعـبراـلع ـفيكرـ ـ ـمحمونـ ـ لأـ دّلـيّهـنوًدا
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ـعل اـقىـ ـلطبيعوّة ـ ـ ـ ودـ ـفعهة ـ اـ ـلخلا ـ ـحياـننـمطـ الأـ ـعضة اـ ـئيسرـلاء ـ إـ اـلة ـلظى ـبطـرهاـ اـيرـ ـلبحق ـ اـ ـلجيران ـ إنـلوـقّد.ـ ـيكمـله الأـ ـيمن إـ ىـلن

ـيعنرهـخآ ـ إنـ ـتكمـلي اـفةـبلاـصنـ ـلكبي ـ واـ ـلطحد ـ أوـ ـبينهمّدةـسال ـ ـ ـ وـ ـبيا اـ ـلمن اـ لأّن ـلمرارة إذاـ ـيجمـلرار ـمنفدـ ـ إـ وـلًذا ـنفهـئـاعى ذـ

] فيكون هذا أردأ لأّن المرض انتقل إلى ما هو شّر.S5 46bمع الدم إلى جميع الأعضاء وحدث اليرقان [

54.

قال قال أبقراط: من ناله نافض كّل يوم فحّماه غير دائمة.

اـهول:ـقأ ـلفصذا ـ ـللفلـ ـ ـبيرقـ اـ ـلحمن ـ اـ ى ـئمداـلّ اـ ـلعة ـلهارضـ اـ ـلنا وـفاـ ـبيض اـ ـلحمن ـ اـ ى ـلمفّ ـ اـقارـ ـلتة ـيعيـ ـلهرضـ واـفاـناـ ـلفض. أّنـ رق

ـلنا اـفاـ ـلعض دـيّلـكيـفارضـ ـليوم ـعللـ اـ أّن ـلحمى ـ ىـ ـغيّ لازـ لأـمر ـيتفدـقّهـنة ـ أنـ ـيتق ـحمنـمبـئواـنّبـكرـ ولاـيّـ ـتكات ـبيونـ نـ

ـلنا راـئواـ ـمحسـةحب ـ ـكمـةسوـ اـ إذا ـبتا اـ ـلندأت اـبوـ ـلثة ـنياـ ـقبةـ اـ ـستكمل ـ ـ اـ ـلنال الأوـبوـ ـتهّدـمىـلة ـفيظاـ ـ ـلحماـبّنـ ـ أـ ى لازـهّـنّ ـفيفةـما ـ ارقـ

ـلناـبةـملازـلا اـفاـ ـيعذيـلض اـفرضـ ـبتي اـ ـلنداء ـفيكةـبوـ ـ اـ ـلنون اـفاـ ـلعض ـفيهارضـ ـ دـيّلـكيـفاـ ـليوم ـعللـ اـ أّن ـلحمى ـ ىـ ـتنقضّ ـ ـ ّلـكيـفيـ

يوم.

55.

قال قال أبقراط: لهيب المعدة شديًدا وخفقان القلب لمن حّم رديء.

اـقأ ـللهيول: ـ ـ اـ ـلشب اـفدـيدـ ـلمعي ـ ـيكدةـ إـ اـمون اـمّ اـلن ـلحورم اـفاّرـ ـلمعي ـ أوـ اـمدة ـلصفن ـ اـ ـلفراء ـئضاـ ـمهـرجيـفةـ ـحتاـ لاـ ـيسهّى ـ لـ

ـجهراـخإ ـلقاـباـ والٕاـ ـسهيء ولاـ أـشال. ـهمّـنّك ردـ وـيا ـخفقآن. ـ اـ ـلقلان ـ اـكـرحبـ ـختة ـجيلاـ ـتعةـ ـللقلرضـ ـ ـ ـبسببـ ـ ولاـمبـ أـشؤذ. ّهـنّك

ـيك ردـ ـيئون اـ ـخصً ـاصوـ اـمً ـلحمع ـ لأـ ى ـعلدّلـيّهـنّ أّنـ اـحى ـلحمرارة ـ وـ ى ـصلّ إـ اـلت ـلقلى ـ وـ ـبهأّذىـتب أوـ ـلسبا ـ ـخلبـ ـينصطـ ـ إـ ىـلّب

القلب وكلاهما رديآن.

57.

قال قال أبقراط: تشنّج الحّمى ووجعها رديء.

إذاـقأ ـللمحمرضـعول: ـ ـ ـ ـنشنومـ ـ وـ أو ـبسبعـجج ـ اـ ـلحمب ـ ىـ ردـكّ ـيئان اـ لأّن ا ـلتشنً ـ ـ إنـ ـبساـيانـكج اـ ـفهً وـ ـقتدهـحو ـفكيّال،ـ ـ عـمفـ

ـلحما ـ وإنـ ى؟ اـكّ ـلتشنان ـ ـ اـ ـيحذيـلج رـعدثـ ـبسباحـين ـ ـفعبـ اـ ـلحمل ـ ىـ اـفّ [ـبـوطرـلي D2ات 39bا ـلبلغمي] ـ ـ ـ ـ وـ ـتشنة ـ الأـ ـعضج اءـ

ـيحو أوـ الأـجدث ـحشاع وـ اـهاء ـلمسمو ـ ـ ىـ ـلعقاـبّ ـ وـ ـيلال ـقحهـمزـ اـ ـلمل واـ ـحتبراق ـ اـ ـلطبيعاس ـ ـ ـ وـ اـشة ـلعطّدة ـ [ـ S5ش 47aو ـقل] اـ ـلبّة ولـ

وكثرة انصباغه. ولا شّك أّن ذلك يكون رديًئا لدلالته على الرطوبات الفّجة التي يلزمها طول المرض.

58.

قال قال أبقراط: تشنج المحموم وتفزّعه في النوم رديء.

إذاـقأ ـللمحمرضـعول: ـ ـ ـ ـتشنومـ ـ وـ ـتفج اـفزّعـ ـلني ـيكومـ ردـ ـيئون لأـ ا ـعلدّلـيّهـنً ارـ ـتعى اـ ـلبخاء ـ اـ ـيئردـلارات إـ اـلة تـنـاكٕانـفاغـمدـلى

ـتهاّدـم ـصفاـ اـحةـيراوـ ـلتشندث ـ ـ ـلتجـ اـ اـمدـلأّذى ـمبوـهذيـلاغ اـ ـلعصدأ ـ وـ ـيجفب ـ ـبسبهـفّـ ـ اـ ـلبخب ـ واـ اـخدـلار ـلمجففيان ـ ـ ـ ـ وإنـ تـنـاكن

سوداوية حدث التفزّع وكلاهما ردئآن لأنّهما يدلّان على عجز الطبيعة عن النضج في أفضل الأوقات وهي وقت النوم.

59.

قال قال أبقراط: انقطاع النفس دخولاً وخروجاً رديء.
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اـقأ ـنقطول: ـ اـ ـلنفاع ـ دـفسـ وـلـوخي ـعنـهجروـخه اـ ـستنشد ـ ـ اـ ـلنسياق ـ ـ ـيستنشّهـنأـكمـ ـ ـ ـ اـ ـتتنشق ـ ـ ـقياـ ـفهمنـ ـ ردـ ذـيا لأّن ـعلدّلـيكـلآن ىـ

تشنّج يعرض في آلات النفس والعصب المحركة للصدر بسبب حرارة الحّمى المجففة.

60.

أـقالـق ـبقال أيـ ـغليولـبراط: ـ ـشبيظـ ـ ـللعبيهـ ـ ـ ـ ـنقلاـبطـ اـماءـ ـلحمن ـ ىـ ـتبعّ ـ رـجولـبهـ ـقيّم ـنفقـ وـ ـلمذاـهع رـ أّولـلوـبيـفبـسن ه

المرض أو بعده سريًعا ثفل.

ـيعنول:ـقأ ـ زـفالـبنـميـ اـمي ـلحمان ـ ىـ ـشبيهولاًـبّ ـ ـ اـ ـلعبياـبً ـ ـ اـ أي اـلط ـلجدم اـفدـماـ ـلقي وـ ـتفمـلوام ـحمارقـ اهـ ـلكلاـبّ ـ ـتبعمـثةّـيـ ـ ّمـجولـبهـ

ـكثيأي ـ رـ ـقير ـلنسباـبقـ ـ ـ إـ لاـكاـمىـلة أّولاً ـلنسباـبان ـ ـ إـ اـلة ـلمعتى ـ ـ اـ ـنتفدل ـ اـ ـلمع ذـبضـيرـ لأّن إـله ـيكاّـمـنك ـللنضونـ ـ ـ اـ ـلبحج ـ ودـنراـ عـفي

ـلطبيعا ـ ـ ـ اـ لأّن ـلنضة ـ ـتغليـوهجـ ـ ـ اـ ـقيرـلظ وـ ـقيرـتق اـ ـلغليق ـ ـ وـلوـقظ.ـ ـلمذاـهه رـ إـسن آـلب أيـخى ـغلره اـ ـلبظ ورـ أّولاً ـقتول آـ ـخيه إـ ـامّـنًرا

ع ـي ـلمرضـ أّولـفانـكنـ أوـضرـمي ـبعه يدهـ ـب ـميوـ ـثفنـ أيـ ـقليل ـ رـ [ـسل S5وب 47bلأّن أواـفذاـه] اـئي ـلمل ـعلدّلـيرضـ ىـ

استيلاء الطبيعة على نضج الماّدة.

61.

قال قال أبقراط: من كان بال منثوًرا فيه صداع أو يحدث.

ـمنثهـلوـبانـكنـمول:ـقأ ـ أيـ ـمتشتدًراـكوًرا ـ ـ الأـ ـكبزاءـجّت اـ [ـلول D2دواّب 40a[ـلصاـف أوـضـاحداعـ ـسيحضر ـ ـ لأـيرـقنـعرـ ّهـنب

يدّل على أّن حرارة نارية عملت في ماّدة غليظة حدث منها غليان ويصعد الأبخرة والرياح الغليظة إلى الرأس.

62.

قال قال أبقراط: بحران السابع تتقّدمه غمامة حمراء في الرابع وقس عليه سائر العلامات.

إذاـقأ ـللعليرضـعول: ـ ـ ـ رـلوـبيـفلـ ـشبيوبـسه ـ ـبغمهـ ـ ـحمةـماـ ـفيـاطراءـ أـ لا ا ـبيً راـ ـسبض اـ ـعلدّلـيّهـنٕاـفً ـكمىـ اـ ـلنضال ـ اـفجـ ـليي اـ عـبراـلوم

ـينوـهو ـببحذرـ ـ اـ ـلسران اـباـ لأّن ـمنعـبراـلع ـلساـبذرـ اـباـ لأّن ـلبحع ـ اـ ـلتران إـ ـيكاّـمـناّم ـبعونـ ـكمدـ اـ ـلنضال ـ وـ وإذا اـفعـقج ـلسي ّدـبلاـفعـباـ

ـيكوأن اـفونـ اـبراـلي ـبتع ـنضداءـ وـمجـ ـمتكـلذـكا. ـظهىـ اـفرتـ ـلسي ـكمانـكعـباـ اـ ـلنضال ـ اـفجـ ـعشعـبراـلي وإنـ ـظهر يـفرتـ

ـعشعـبراـلا ـكمانـكرـ اـ ـلنضال ـ اـفجـ ـلعشي ـ وـلوـقن.ـيرـ ـعليسـقه ـ اـئـاسهـ ـلعر اـملاـ أي ـعلّةـلداـلات اـ ـلنضى ـ اـمجـ واـلن ـلنفراز ـ واـ ـلبصث ـ اقـ

ومستفرغات آخرى.

63.

 أبيض رديء سيّما لمن حّم وبدماغه ورم.8قال قال أبقراط: البول مشّف

إذاـقأ اـكول: ـلبان ـمشفولـ ـ أـ ا ـبيًّ ردـكضـ ـيئان اـ ـسيً ـللمحماـمّـ ـ ـ ـ وـ ـلموم دـفنـ لأـغاـمي ورم ـعلدّلـيّهـنه اـياـغىـ ـلبعة ـ اـمدـ ـلنضن ـ وـ ـعجج زـ

ـلطبيعا ـ ـ ـ دـعةـ اـفن ـلمع وـ ـعلواّد أّنـ اـكـرحى ـلمة اـ ـلصرّة ـبغاـ إـلةـ ولاـفىـله أّنـشوق. ـضععـمذاـهّك اـ ـلقف دـ ـليوّة وـملـ اـموت ـلقع وّةـ

] فيه ورم والكّل رديء.S5 48aدليل طول المرض أو توّجه الماّدة إلى عضو آخر غير الدماغ فيحدث [

64.

8. .D2, S5 مشفا :correxi [ مشّف
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أـقالـق ـبقال اـ ـلقراط: ـلمرةـقرـ ـفيمّمـحنـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ إنـ ـتبعهف ـ ـ وـ أـفعـجا ـسفي اـ ـلظهل ـ اـ لأّن ـلبطر ـ إنـ ـيخمـلن رـ ـكثيحـيرج ـ أوـ ر

بول.

اـقأ ـلعول: اـهنـمرضـ ـلفصذا ـ الاـ ـستل ـعلدلالـ اـكىـ ـلبحون ـ اـفدـيرانـ ـلمع إـ أـلواّد ـسفى ـمعنل.ـ ـ إذاـ أي ـللمحمرضـعاه ـ ـ ـ ـفيمرةـقرـقومـ ـ اـ

ا ـلشدون ـسيراـ أـ أي إنـهلاـعف ـتبعها ـ ـ وـ أـفعـجا ـسفي اـ ـلظهل ـ وـ ـبعرضـعر وـهدـ اـلواـحيـفعـجا ـلقطي ـ لأّنـ ـبطنن ـ أيـ هـلرضـعه

ـسهإ إنـ ـيخمـلال رـ ـكثيحـيرج ـ أـمرـ ـسفلن ـ أوـ اـبه لأّن ـلمعـجوـلول ـمحتبساّدةـ ـ ـ ـ ـهنةـ رـنـاكٕانـفاك.ـ ـيحت أيـ ـغيه ذاتـ ـيخوامـقر رجـ

أـماحـيرـلا ـسفن وـ وإنـهـدحل اـنـاكا اـمحـيرـلت ـفيليةـبـوطرـلع ـ ـ اـ ـلبطن ـ وـ ـيخن ـسهالٕاـبرجـ وـ ـيمكال. ـ أنـ ـيخن اـبـذجنـمرجـ ـلكبه ـ إـ ىـلد

الكليتين ثم يخرج بالبول.

65.

قال قال أبقراط: من به حّمى معها إعياء يحدث خراًجا إن نال غليًظا أبيض كثيراً أو رعف برأ.

[ـعول:ـقأ D2روض 40bالٕا ـعي] ـللمحماءـ ـ ـ ـ اـحبـجوـيومـ ـلخدوث الٕاـ لأّن ـعيراج اـفلالـكاءـ ـلمفي ـ وـصاـ ـلهلاـكل ـضعفهبـجوـياـ ـ ـ اـ

ـضعفهنـمو ـ ـ ـيتاـ اـقوـ ـلخّع وـ ـيتخلراج. ـ ـ ـحبـاصّصـ اـمهـ ـلخن إنـ ـغليظولاًـبالـنراج ـ ـ اـ ـلتً اـجوـ ه ـلمّ إـ أـلاّدة ـسفى وـ ـجهروـخل وـباـ ـقلالٕادرار. هـ

ر إنـبفـعأو أي رـحرأ اـكافـعدث ـنقضان ـ اـلذـبرضـماءـ ـيعـرسافـعرـلك اـ لأّن ا ـيخافـعرـلً ـغليرجـ ـ اـ ـلمظ وـ ـلطيفهاّدة ـ ـ ـ ـبساـ ـةعرـ

والدفع به يكون في يوم واحد.

66.

قال قال أبقراط: من بال معتدلاً فيه قطع صغار كالشعر فذلك من كلاه.

أيـقأ ـمعتولاًـبالـبنـمول: ـ اـفدلاـ ـلقي واـ واـقرـلوام ـلقلّة ـ واـ ـلكثة ـ [ـ S5رة 48bو ـفي] ـقطهـ ـصغعـ ـلشعـاكارـ ـ اـلذـفرـ ـلقطك ـ ـيجعـ نـميءـ

ـلكليتيا ـ ـ ـ ـ وـ ـيكن اـمونـ ـلبن ـنحيرـ ـ اـ ـلجن ـئياـ اـمنـ ـلكليتين ـ ـ ـ ـ إـ اـلن ـلمثى ـ ـلهمٕانـفة.ـناـ ـ ـينعقولاًـطاـ ـ ـ ـفيدـ أـ ـمثه الأـهالـ اـجذه ـلشعزاء ـ إـيرـ و ـاّمـنة

.صفا ىحىهقلنا هذا لأّن الأجزاء الشعرية لا ينعقد في نفس الكلى بل المنعقد فيها يكون 

67.

قال قال أبقراط: من خرخ في بوله المتعدل كالنخالة فمثانته جربة.

أيـقأ اـلوـبيـفرجـخنـمول: ـلنضه ـ اـ ـلمعتج ـ ـ رـ ـشبيوبـسدل ـ اـ ـلنخه ـ ـعلدّلـيةـلاـ أّنـ ـمثيـفى ـنتاـ واـجهـ ـلفرب. ـبيرقـ اـ ـلمثن ـ وـناـ ـغيي اـهرـ

ا ـلمثأّن ـ ـتكيـناـ اـ ـلبون ـمعولـ ـكمهـ اـفاـ ـلصحي ـ ةـ ـلكّ ـمعنـ ـغلهـ ـبسبظـ ـ ـمخبـ ـلطاـ الأـ اـجة ـلجزاء وإنـ ـيظهمـلرب ـ ـحسرـ اـ وً ذـم. كـلع

يكون منتًنا ويكون معه وجع وحّكة عند العانة ولا كذلك غيره.

68.

قال قال أبقراط: من بال دًما غليًظا بلا تقّدم سبب فعرق في كلاه منصدع.

أقول: أي من بال دًما غليًظا من غير سبب ظاهر كوثبة وسقط وضربة يدّل على صدع عرق عظيم في الكلى.

69.

قال قال أبقراط: الثفل الرملي لحصاة يتولّد في مثانته.
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وـبالـبنـمول:ـقأ ـفيبـسرـيولاً رـ رـسه ـملوب اـ أو وـمرـلي ذـكدهـحل ـبسبكـلان ـ اـلوـتبـ ـلحصّد ـ اـفاةـ ـلمثي ـ اـناـ لأّن ـلثفة ـ اـ ـملرـلل يـ

ـيتق ـ اـلوـتهـمّدـ ـلحصّد ـ اـفاةـ ـلمثي ـ اـناـ أو ـلكلة ـ وـ ـتتى ـرخأـ ـبقيتهّ ـ ـ ـ واـ ـلفا. ـبيرقـ اـ ـلمثن ـ واـناـ ـلكلي ـ اـ أّن ـلكلوي ـ ـيكويـ أـ ـحمون اـ لأّن اتـبـوطرـلر

الآتية إلى الكليتين مشوبة بالدموية والآتية إلى المثانة رطوبة محضة. فهي كان ترابها أو رمادًيا فهو يكون من المثانة.

70.

] وعانته فما يلي مثانته وجع.S5 49aقال قال أبقراط: من بال دًما غليًظا وبه تقطير البول وناله وجع في أسفل بطنه [

دـبنـمول:ـقأ ـغليظاـمال ـ ـ وـ ـتقطيهـبا ـ ـ ووـبرـ ـللمثاّمـعـعجول ـ ـ وـناـ ـيليهاـمة ـ ـ اـماـ ـلكلن ـ ـلبواىـ ـنجيرـ ـ اـئـاسونـ آلات ـلبر [ـ D2ول 41a[ـفم اـ

ـيل ـمثيـ ـنتاـ وـ لأـجه ـعلدّلـيّهـنع أّنـ ـهنى اـحاّدةـماكـ ـنضجاّدة ـ اـ ـلبت ـفيولـ ولاـلؤـ ـتتمكم. ـ ـ اـ ن ـلمثّ ـ اـمةـناـ ـلصبن ـ ـعليهرـ ـ ـ إـ اـلا ىـلى

يجتمع البول فيستفرغ دفعة ويعرض منه التقطير لأّن الدم الغليظ يسّد فم المثانة.

71.

قال قال أبقراط: من بال دًما أو قيًحا أو قشوًرا فمثانته قرحة.

اـقأ واـلول: ـلقيدم ـ ـعلدلّانـيحـ اـفـةحرـقىـ آلات ـلبي ـمعهمانـكٕانـفولـ ـ ـ ـقشاـ وزـ ـنتادةـيور اـفنـ ـلبي ـعلدّلـبولـ أـ اـمّهـنى ـلمثن ـ لأّنـناـ ة

جرمها غشائي وأنّها مجمع البول فٕاذا كان معها قرحة فلا شّك أنّه يكون سبًبا لزيادة النتن.

72.

قال قال أبقراط: أسر البول لبثرة إحليل يزول بانفجارها.

إذاـقأ اـفانـكول: ـلبي أـ ـبسبـرسول ـ ـبثبـ الٕاـفرةـ ـحليي ـ الأـنلـ ـنفجاـبـرسزول ـ اـ ـلبثار ـ اـ لأّن ـلمجرة ـ ـمنفترىـ ـ ـ وـ ـليح ـمعنسـ ـ الأـ أن لاـساه ر

يزول إلا بالانفجار كما ظنّه بعضهم. بل المعنى أنّه يندفع تارة بالانفجار وأخرى بالتحلّل.

73.

قال قال أبقراط: من بال بالليل كثيًرا فبرازه يقّل.

اـهـاظذاـهول:ـقأ لأّن اـبـوطرـلر ـلمشات ـ إذاـبروـ إـهّـجوـتة اـلت ـلعى وأدّرـ اـشلاـفرق أّن ـلبّك ـيقرازـ وـ ـيجّل وـ اـباـيّف ـلبطس ـ ـلعكاـبنـ ـ سـ

اـهيـفانـكو ـلفصذا ـ ـتنبيهلـ ـ ـ ـ اـ ـعلً أّنـ لانـمى ـبطنن ـ وـ ـتضه ـيجهـبرّرـ ـعليبـ ـ أنـ ـيقله ـ اـمّلـ ـلشن وـ ـيستعمرب ـ ـ ـ واـلوـبدّرـياـملـ ـليه. سـباـ

].S5 49bالبطن يجب أن يزيد في الشرب ويمنع ما يدّر البول [
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