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]S5 49bقال المقالة الخامسة [

1.

 قال أبقراط: تشنّج الخربق والجرح دليل الموت.

ـيعنول:ـقأ ـ إذاـ اـحي ـلتشندث ـ ـ اـشنـمجـ ـلخرح آـبرـ دواء أو أوـيوازـيـرخق ـبسبه ـ ـكثبـ اـخرةـ اـمدمـلروج ـلجن لـعدّلـيّهـنٕاـفـةحراـ

ـلما لأـ ـيكّهـنوت إـ اـمون ـلقّ اـ ـللوّة ـلفذعـ اـ ـلمعم ـ ـفتشدةـ ـ الأـكارـ ـعصه واـ ـلعضاب ـ أوـ ـلشل، اـ ـليبّدة ـ اـ ـلحس الاـمادثـ ـستفن ـ أوـ نـمراغ

الخربق نفسه أو لدفع الخربق رطوبات البدن إلى الأعصاب. والكّل رديء.

2.

قال قال أبقراط: إن فاجأ السكران التكات تشنّج ومات ما لم يحّم أو لم يتكلّم وقت الانحلال خماره.

إـقأ ـيعـاّمـنول: اـ ـلسكترض ـ ـ اـمةـ ـلشن لأـ اـيـرسّهـنراب ـلحع إـكرـ اـلة ـبحرأسـلى اـيدـشهـترارـ ـلغد الأـفيـفوصـ ـعصي ـللطابـ ـ ـفتاـ ـفمهـ لأـ

والأـبـوطارـباغـمدـلا ـبخات اـفرة.ـ ـمتٕاذا ـمنهلأـ ـ اـ وـمدـلا ـغلباغ ـ رـ ـتهاـبـوطت ـتهرارـحاـ اـحاـ ـلسكتدث ـ ـ واـ ـلتشنة ـ ـ الاـ ـمتج ـفيليـئلاـ ـ ـمهزـ اـ ـلما وتـ

ـجتملا ـ اـ ـلسكتاع ـ ـ واـ ـلتشنة ـ ـ وأـ ـهمدـحّج. ـمهلكاـ ـ ـ ـفكيةـ ـ اـ إذا ـجتمعتف ـ ـ ـ اـ ـللها، ـ أنـ إلا ـيحّم ـبسبّمـ ـ اـحبـ ـلشرارة أوـ ـغيراب ـفتحلـاهرـ ـ ـ لـ

ـتل الأـ ـبخك [ـ D2رة 41bو ـتج] اـ أوـبـوطرـلّف ـتكلات ـ وـ اـقّم ـنحت ـخملالـ اـفاره.ـ ـلتكلٕاّن ـ ـ ـحينئّمـ ـ ـ دـ ـليذ ـعللـ ـتحليىـ ـ ـ اـ ـلتمل ـ ـهلددـ كـ

في أربعة أيّام فٕان عبر برأ ماّدتها فبرأ.

3.

قال قال أبقراط: المصروع قبل شعر العانة إذا بلغ برأ وذو الخمسة والعشرين لا برأ.

إذاـقأ ـللصبيرضـعول: ـ ـ ـ اـ ـلصان ـقبرعـ ـنبلـ ـشعاتـ اـ ـلعر ـبلٕاذاـفةـناـ إـ وـلغ ـنبتـقى ـمنرأـبهـتاـ ـسيهـ إذاـمّـ ـلجـوعا لأّنـ ـعهـرصوا ـيكمـ ونـ

ـبلغمي ـ ـ ـ اـ اـفً ـنتقلٕاذا ـ ـ اـمواـ ـلصبن ـ إـ اـلا ـلبلى ـ ـيبوغـ اـ لأّن ـلقرأون اـهيـفوّةـ ـلسذا أـ واـقّن ـلحوى ـيبمـلٕانـفةـيوـقرارةـ اـهيـفرأـ رأـبتـقوـلذا

اـملازـلا ـلتة ـبييـ ـنبنـ اـ ـلشعات ـ وـ ـبير [ـ S5ن 50aو ـبي] اـ ـلخمسن ـ ـ واـ ـلعشة ـ ـلقنـيرـ اـ ـلموّة وـ اـحزاج ـلحّدة اـ ـلغرارة ـفيهةـيزـيرـ ـ ـبعـةعـاساـ دـ

أـشلاـفة.ـعـاس ـتقاّـهـنّك ـعلوىـ ـتحليىـ ـ ـ اـ اـبـوطرـلل ـلفضليات ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتهادـميـهيـ إذاـمأـفاـ ا ـبلّ ـخمسغـ ـ وـ ـعشة ـسننـيرـ ـيبلاـفةـ إلاـ ـلمرأ اـ ّ

ـقي أّنـملـ اـحن ـلحّدة ـبعرارةـ اـهدـ لاـقوـلذا لأّنـتت ـفيزداد ـنظهـ لأّنـ ـكمًرا اـسالـ ـلنمّن ـ إـ ـثيلاـثىـلو ـسننـ اـبةـ لأّن ـلعلل ـ ـتمكةّـلـ ـ تـنّـ

فيه.

4.

قال قال أبقراط: من لم ينق في ذات الجنب في أربعة عشر يوًما نفح ورمه.

ـينمـلنـمول:ـقأ ـلنفاـبدرهـصقـ ـ اـهيـفثـ ـلمذه الأـ لأّن اـمّدة ـلحراض لاـ ـتتجاّدة ـ ـبخاوزـ ـتهارـ ـمنهاـ ـ أـ آل إـما اـلره ـلقيى ـ لأـ دّلـيهـنح

على غلظ الماّدة وعجز الطبيعة عن الدفع.

5.

قال قال أبقراط: السّل أكثره فيما بين ثماني عشرة وخمس وثلاثين سنة.

أـقأ ـكثول: اـحرـ ـلسدوث اـمّلـ ـبتن ـتقدأـ إـجوـلاّلـ آـله اـخى ـلنمر ـ ـمنوـ إـ آـله اـسـرخى لأّنـقوـلّن اـهيـفوف ـلمذه ـيكّدةـ اـ اـحدمـلون ادًّ

ويكثر المرار فيه فلا يبعد أن يولد تأكًلا في بعض هذه الأوعية.
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6.

قال قال أبقراط: ذو الذبحة إن تخلص ومال الفضل إلى رئته مات في سبعة أيام. وإن عبر تفتح.

اـقأ ـبحذـلول: رومـهةـ اـفاّرـحي ـلعضي ـ ـنبـاجنـملاتـ اـ ـلحلقي ـ ـ اـ ـلتوم ـبهيـ ـيكاـ اـ ـلبلون ـ وـ اـفع ـلعضلي ـ ـ اـ ـلمة ـعلـةعـوضوـ اـفىـ ـلمم ريـ

ـلحلقوا ـ ـ وـ ـبطيـفوم اـناـ ـلمه ـمعنري.ـ ـ أّنـ اـحـاصاه ـبحذـلب إنـ ـتخلة ـ واـ ـنتقص ـ ـتهاّدـملـ إـ ـقصبىـلا ـ اـ وـئرـلة ـحتـاهلأـمة ـتمنّىـ ـ اـ ـلنفع ـ سـ

ـعل ـينبغاـمىـ ـ ـ الاـعيـ ـختنرض ـ وـ ـتضاق اـ ـلقلرّر ـ ـمنهبـ ـ ـحبـاصاـماـ ـسبعيـفهـ ـ أـ أوـية ـقبلهام ـ ـ اـ لأن ـلطبيعا ـ ـ ـ ـليسةـ ـ ـمتمكنتـ ـ ـ ـ اـمةـ ـلجهن ـ ادـ

] البرؤ ندرة.S5 50bوإن عبر عن تلك الأيام تقح ومال أمرها إّما إلى السّل أو الموت [

7.

قال قال أبقراط: نتن بزاق المسلول الملقى على الحمر تناثر شعره دليل الموت فٕان يقع الاختلاف بعد التناثر مات.

أـقأ أّنـمول: ا ـنتّ اـ ـلبن دـ ـليزاق اـ ـلمل داّلـنلأـفوتـ ـعلّه ـعفىـ اـجنـ وـئرـلرم ـعفة رـ ـتهاـبـوطن وأـ اـما. ـتنّ اـثاـ ـلشعر ـ ـعلدّلـيّهـنلأـفرـ اـ اعـّسـتى

ـلمسا ـ واـ ـلمناّم ـ لأـفاـ ـقللـجذ اـ ـللحّة ـ وـ ـتخلخم ـ ـ اـ ـلجلل ـ وـ ـكثد اـ ـليبرة ـ وـسوـ ـفعة اـ ـلغل وأـ وـمذاء. ا الاـقّ ـختوع الٕاـ أي ـسهلاف ـبعالـ اـ ـلتند ـ رـثاـ

لأّن الٕاسهال في هذا المرض دليل ضعف الماسكة عن إمساك الرطوبات الأصلية وكّل هذه سبب الهلاك.

8.

قال قال أبقراط: قذف الدم الزبدي من الرئة.

أرادـقأ ـلقاـبول: ـههنذفـ ـ اـ ـلنفا ـ ـمجثـ واـ ـعبدـبزـلاًزا اـعارةـ ـشتبن ـ الأـ اـجاك ـلهزاء ـئيواـ اـجالأـبةـ ـلمزاء ـئياـ إـ و اـكاّـمـنة. ـلنفان ـ اـ نـمديـبزـلث

لأّنـئرـلا ـمملـاهرـهوـجة ـ هاـبوءـ ـل اـ اـبـاشيـحروـلواء ـعندمـلك اـ نفد ـل ـ ـسيسـ اـمّـ اـلا ـيغذيـلدم [ـ D2ذو 42aا هـنٕاـفة.ـئرـل] عـيرـسّ

ـستعالا ـ لأّنـ ـيستحيداد ـ ـ ـ زـ اـبل ـلكثد ـ ـتمحضرةـ ـ ـ اـفهـ ـلقلي ـ واـ ـلشب ـييراـ الآـ ـتين ـمنةـ إـ ـليهه ـ وـ ـليا. دمـكسـ ـيخّل اـمرجـ ـيكةـئرـلن زـ اـيدـبون ً

بل ما كان بسبب قرحة فيها لأّن الخارج بسبب انفجار عرق لا يلبث فيها ريثما يصير زبدًيا

9.

قال قال أبقراط: الحاّر يؤنّث اللحم ويرخي العصب ويضعف الذهن ويسيل الدم ويهلك بالغشي.

أيـحوـهاـمّلـكول:ـقأ ـلفعاـباّر ـ اـنؤـيلـ ـللحّث ـ أيـ ـيليم ـ وـنّـ ـيجعله ـ ـ ـكلحهـ ـ الٕاـ ـليناثـنم ـ اـ ـسخيفً ـ ـ اـ ـلتسيلً ـ ـ ـ اـ وـبـوطرـله اـخرـتات ـلعصي ـ بـ

وبٕارخئه تضعف القوى النفسانية كلّها ويسيل الدم لأنّه يرققه ويلطفه. وإذا أفرط يؤول إلى الغشي والموت.

10.

أـقالـق ـبقال [ـ S5راط: 51aا ـلب] ـيحاردـ اـ ـلتشندث ـ ـ واـ ـلتمّج ـ والاـ وـسّدد ـتلوداد اـ ـلقّذع وـ ـتصلروح ـ اـ ـلجلّب ـ وـ ـيحد وـ ـجعدث اـ ـليـاخً اـ نـعً

التقيّح ونافًضا معه حّمى ويضّر بالعظم والسّن والعصب والدماغ والنخاع والحاّر يوافقها.

أـقأ إـمول: ا اـحّ ـلبداث اـ ـلتشنارد ـ ـ واـ ـلتمّج ـ ـجملٕاـفّددـ رـ اـبـوطاده ـلعصات ـ وـ ـمنّدهـسب اـفاـ ـلعضس ـ وأـ إـمو. ا الاـثداـحّ واـسه ـلكموداد ـ ودةـ

ـفبسب ـ ـ ـجمبـ اـ إـلود و اـتـامدم. ـلحه اـ ـلغاّر وأـيرـ إـمزي. ا ـنجّ اـلهـباـ ـلقذع ـيجمّهـنلأـفروحـ ـ أـ ـئهزاـجع وـ ـيكثفها ـ ـ ـ وأـ ـاما. ـتصليّ ـ ـ اـ ـلجلف ـ دـ

ـفللجم ـ ـ ـ واـ ـلتثيع ـ ـ وأـ إـمف. ا اـثراـيّ ـفتفعـجوـله ـ الاـيرـ ـللتكثيالـّصـتق ـ ـ ـ ـ اـ ـلمفف ـ وـ ـقيرط اـ ـلخاـبعـجوـلد اـعيـلاـ ـلتقين ـ ـ اـ لأّن ـلحّح اـ ـلمنضجرارة ـ ـ ـ ةـ

ـمنطفئ ـ ـ ـ وأـ إـمة. ا اـثداـحّ ـلنه اـمضـفاـ ـلحمع ـ ىـ ـفلحقّ ـ ـ اـ ـلمن اـ ـيئردـلواّد داـ اـخة ـلبل وـ ـعفدن ـنهوـ وأـ إـما ا ـلعظاـبرارهـضّ ـ وـ ـغيم اـمرهـ ـلمن وراتـكذـ

الأـهلأّن ـعضذه ـلطباـباردةـباءـ ـ ـللةـيادـععـ ولاـ اـشدم. أّن ـلبّك ـلطباـباردـ ـ ـيضعـ داـهرـ وـخا ـاجارـخلاً ـلخً ـجهروـ اـعاـ ـعتن اـ ـلمدال زاجـ
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ـصلالأ واـلوـقي.ـ ـلحه ـفقهواـناّرـ ـ ا1اـ ـلحأي اـ ـلمعتاّر ـ ـ اـهقـفواـيدلـ ـلمذه الأـموراتـكذـ والأـمن ـعضراض لأّنـ ـسباء أـ اـحب ـلمضد ـ نـياّدـ

مضاّد لسبب المضاّد الآخر.

11.

قال قال أبقراط: ما برد من العضو يسخن ما لم يخف عليه انفجار الدم.

ـمعنول:ـقأ ـ ـعضّلـكاهـ الاـعرجـخوـ ـعتن ـبسبدالـ ـ اـ ـلبب وـ ـتسخينبـجرودة ـ ـ ـ اـ لأّن ـلضه ـيبطّدـ ـ أـ ـيخمـلاـمهـلوـقّده.ـضرـثل ـعليفـ ـ هـ

ـنفجا ـ اـ أيـلار دامـمدم ـيخمـلا ـعلفـ ذـ اـلى ـلعضك ـ اـموـ ـنفجن ـ اـ ـفحينئدمـلار ـ ـ ـ لاـ ـيستعمد ـ ـ ـ [ـ D2ل 42bا ـلمسخ] ـ ـ اـ ـلقن لأّنـ وي

ـلحا ـتسخرارةـ ـ وـ ـتلطن ـ اـ وـلف ـيكثدم ـ ـحجمرـ ـ وـ ـمقزدادـيه [ـ S5داره 51b[ـفت اـجوـ ـنصب اـ ـلعداع وـ ـسيرق اـ ـمندمـللان ـسيهـ نـمـامّـ

المواضع السهلة الانصداع.

12.

أـقالـق ـبقال ـيصدـقراط:ـ ـعلّبـ ـتمنـمىـ ـغينـمددهـ وـحرـقرـ ـحساّبـشوـهة اـ ـللحن ـ وـفمـ اـسي ـلصيط ـ ـلتقاردـباءـمفـ ـ ـلحا2ويـ رارةـ

.3وبرأ

اـقأ ـلمول: اـ ـلباء ـيشفاردـ ـ اـ ـلتمي ـ ـلعاـبددـ ـلحصرضـ ـ اـ ـلحر اـ ـلغرارة وـيزـيرـ ـجمعهة ـ ـ ـفيتاـ ـ ـفعلهّرـفوـ ـ ـ وـ ـيشتا ـ وـ ـيسخّد ـ الأورامـ ـفيتمكن ـ ـ ـ نـ نـمّ

ـتحلي ـ ـ اـ ـلمل ـبتحاّدةـ ـ اـيرـ إـلك ـجهتهىـلروح ـ ـ وـ ـلكا ـبشنـ لاـئرـ أن ـيطط اـ ـلتمون ـ اـمددـ ـلقن ـلئـةحرـ اـيؤذـيلاـ ـلبه اـضٕاـباردـ ـلعصراره ـ وأنـ ب

ـيك لأّنـبـاشونـ ـغيًّا لاـ ـتبلره ـ إـترارـحغـ ـتقّدـحىـله اـباومـ ـلمدر وأنـ ـيكاء ـحسونـ اـ ـللحن ـ أيـ ـمتم ـسوـ ـاطّ ـبيً اـ ـلنحن ـ واـفاـ ـلسمة ـ لأّنـ ن

ـنحيا ـ ـيغفـ ـفيوصـ اـبهـ ـلمرد واـ ـلسمياء ـ ـ اـبنـ ـلمارد ـفتزاجـ وأنـبزدادـ ـيكروده وـفونـ اـسي ـلصيط ـ ـليفـ ـتقنـمنـمؤـ اـ ـلهاوي اـ أو ـلمواء اءـ

على قهر الحاّر الغريزي.

13.

أـقالـق ـبقال اـ ـلحراط: ـمقيارـ ـ لاـ ـتليـةحرـقّلـكيـفّح ـ ـللجلنـ ـ ـ ـمسكقـقرـمدـ ـ ـللنـ وـجوـ اـيادـعع ـلنة واـفاـ ـلتشنض ـ ـ واـ ـلتمج ـ وـ ـيحدد ـثقّلـ لـ

وـلا ـلكبيقـفواـيرأس ـ ـ اـ ـلعظر ـ ـسيامـ [ـمّـ D2ا 43aا ـلمع] ـ وـ ـعظري اـ وـلم ـلمرأس. أـ ا اـتـامّ ـلبه أـ أو وـحرـقرد ـللقه ـ اـ ـلسبرح ـ واـعاـ ـلمتي ـ لـكأـ

والمعدة والفرج والرحم والمثانة. والبارد بالضّد.

اـقأ ـلحول: اـ ـلمعتاّر ـ ـ ـللقيّدـلوـمدلـ ـ ـ لٕاـفحـ الأورام ـنضي داـمانـكواءـسـهجاـ أوـخن لاـخل ـيستعملـبـةحرـقّلـكيـفارج ـ ـ ـ ـةحرـقيـفلـ

ـنهأـشنـم أنـ ـتنضا ـ اـفجـ الأورام ـلسٕاّن ـنيـاطرـ لاـ ـتنضة ـ أـ وـصج لاـكلاً ـستعمذا ـ ـ اـفالـ ـلقي اـ ـلمتعفنروح ـ ـ ـ ـ اـ لأّن ـلتقية ـ ـ ـعفاـهدـيزـيحـ ـتليةـنوـ ـ نـ

ـللجل ـ ـ اـ أي ـلصلد ـ ـبتحليلبـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلمه اـ ـلغليظادة ـ ـ ـ إرـ و أيـقرـمهـئـاخة ـللخلق ـ ـ ـبتحليلطـ ـ ـ ـ ـ وـ ـتلطيفه ـ ـ ـ ـمسكهـ ـ ـللنـ ـلتخلخلعـجوـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلمسه ـ وـ ـتليينام ـ ـ ـ هـ

ـلجلا ـ وـ ـتلطيفد ـ ـ ـ اـ ـلغله ـ ـمسكظـ ـ ـلعنـ اـيادـ ـلنة أيـفاـ ـلغلئليض ـ ـ ـ ـ [ةـ S5لأّن 52a[اـئـاخٕارـب ـلعضه ـ وـ ـخلختو ـ ـ إـ ـتجاهـيه اـ ـلمد اـ ـلمنصبادة ـ ـ ـ ةـ

ـلمنفضا ـ ـ ـ ـيقـرطةـ اـ ـسهً ـغللاًـ اـ ـلنفى ـ ـلعلـيزـموذـ اـيادـ ـلتشنة ـ ـ واـ ـلتمج ـ الاـ ـمتدد ـئيلاـ ـلتسخيننـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلعصه ـ وـ ـتحليلب ـ ـ ـ ـتهمادـمهـ ـ وـ ـتحا ـثقّلـ اـ رأسـلل

ـلكا الأـمنـئاـ ـبخن اـ ـلغليظرة ـ ـ ـ اـ ـطبرـلة اـ ـلمختنقة ـ ـ ـ ـ ـفيةـ ـللتحليهـ ـ ـ ـ ـ واـ اـمعـفدـلل ـلشن واـ وـلون ـلكبيقـفواـيدروز ـ ـ اـ ـلعظر ـ ـسيامـ اـمّـ ـلمعا ـ أيـ ري

1. .S5 ٮوافھا :D2 [ یوافقھا

2. .D2 لمقوي :S5 [ لتقوي

3. .D2 ویبرأ :S5 [ وبرأ
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ـلخا اـعيـلاـ ـللحن ـ وـ ـعظم اـ الأـلم لأّن ـعضرأس اـ ـلعظيماء ـ ـ ـ اـياـغيـفةـ ـخصرودةـلة ـاصوـ ـعلً اـ ـلمجـهجرـبادةـيزـلرأسـلظ ـ اـ وـمدـلاورة ذاـكاغ

ـلخا اـعيـلاـ ـللحن ـ وـ ـيككـلذـلم اـ ـكبرـلون داـ ـئمة اـ ـلهرضـعٕاذاـفرودةـبة ـكساـ أـ ـضعفهر ـ ـ وـ ـتقا اـ ـلحّل اـ ـلغرارة والأرواحـيزـيرـ ـفيهة ـ ـلحاـفاـ اّرـ

ـلمعتا ـ ـ ـينفعهدلـ ـ ـ ـ وـ ـللعضقـفواـيا ـ ـ اـ أـلو اـتـامذي ـلبه أـ أي اـبـاصرد ـلبه اـفردـ ـلشتي ـ أـ أو ـلفسـاكهـحرـقاء ـ واـ ـلشققوخ ـ ـ اـ ـلعات يـفةـضارـ

ـللمعترافـطالأ ـ ـ ـ وـ ـللققـفواـيادة ـ اـ ـلسبرح ـ ـلنملـاكيـعاـ ـ ـ واـ ـلتة اـكأـ ـلحّل اـملـصاـ ـلمن اـ ـلبواد اـ ـلماردة ـمنزـ ـلتحليلةـ ـ ـ ـ ـ وـهوادـمهـ ـكثيا ـ ـتهّدـحرةـ اـ

ـللقـفواـيو واـحرـ ـلمثم ـ والأـناـ ـعضة اـ ـلعصباء ـ ـ ـنياـ لأـ ـنهة واـباـ ـلحاردة ـينفعهارـ ـ ـ ـ ـلمضاـباـ ـ واـلوـقاّدة.ـ ـلبه ـلضاـباردـ ـفيضّدـ ـ اـ ـستعمّر ـ ـ يـفهـلاـ

المذكورات.

14.

قال قال أبقراط: البارد كالثلج والجمد يضر بالصدر والسعال ويحدث انفجار الدم والنزل.

أـقأ إـمول: ا اـضّ ـلبرار ـلصاـباردـ أـفدرـ ـكثلأن أـ ـعضر ـعظهـئاـ اـعةـيارـعامـ ـللحن ـ وأـ اـمم، ـتهيّ ـ اـجّـ ـلسعه ـ ـفبتخشينالـ ـ ـ ـ ـ ـ اـ آلات ـلنفه ـ وأـ اـمس، ّ

اـثداـحإ ـنفجه ـ اـ ـفلفدمـلار ـ ـتكثيفهرطـ ـ ـ ـ ـ ـللعاـ ـ وـ ـعصروق ـيبعلاـفـاهرـ ـ أنـ ـينصد ـ ـمنهيءـشدعـ ـ وأـ إـما. ا اـثداـحّ ـلنه رأسـلاـبرارهـضلٕاـفزلاتـ

] في سقف الحمام.S5 52bحتى تحيل بالصعد إليه من الأبخرة مائية ويصير نزلة.كما هو مشاهد [

15.

أـقالـق ـبقال اـ ورم ـلمفصراط: ـ ـ اـ ـغينـمعـجوـلل ووـحرـقرـ اـجة ـلنقع ـ واـ ـلفسرس ـ اـ ـلعصبخ ـ ـ ـيسكنهيـ ـ ـ ـ اـصاـ ـلمّب اـ ـلباء ـلتخاـبارجـ ـ رـيدـ

ويضمرها.

اـقأ ـلمول؛: ـلفساـبرادـ ـ اـ ـلعصبخ ـ ـ ـتفيـ اـ ـتصرق اـفالـ ـلعقصي ـ ـ اـ ـصطب إـحلاـ و ا ـنمً لاـشاـ أن ـتكرط ـمعهونـ ـ اـحرـقاـ لأّن ـلكة ـئناـ عـمةـ

ـلقا لاـحرـ ـيسكنهة ـ ـ ـ اـ ـلبا رـباردـ ـبمل زادـ ـفيها ـ ـتلاـ اـ ـلقّذع وـلوـقة.ـحرـ ـيضمه ـ اـهرـ لأن الأورام أي ـلما اـ ـلباء ـلتكثيفاردـ ـ ـ ـ ـ ـيتهـ اـجوـ ه ـلحّ اّرـ

الغريزي إلى الباطن ويحللها ويصغر حجمها. وباقي الفصل ظاهر مّما سلف.

16.

قال قال أبقراط: أخّف المياه ما سخن وبرد سريًعا.

أـقأ اـخول: ـلميّف ـ أيـ ـعلاه اـ ـلمعى ـ أوـ اـفدة ـسخـاموزنـلي وـ ـيعرـسردـبن اـ ـلسهً ـ اـلوـ ـنفعة ـ وـلاـ ـلطه وـهوـجةـفاـ ـخلره الأـعوهـ زاءـجن

الأرضية الغريبة فلا يثقل المعدة ولا يطول مكثه فيها.

17.

قال قال أبقراط: النوم ينفع صاحب العطش الكاذب.

اـقأ ـلعطول: ـ اـ ـلكش ـسبباذبـ ـ ـخلهـ ـغليطـ ـ أوـ واـلاـمظ ـلشح ـعليرابـ ـ ـيكهـ ـسببونـ ـ لاـ ا ـختً ـفيصيـهطلاـ ـ ـ ـغليظرـ ـ ـ ولاـ ا ـينفً ـ اـفذـ ـلكبي ـ دـ

]. فٕاذا نام ذاب ولطف في المعدة بسبب توّجه الحاّر الغريزي إلى الباطن.D2 43bوبقيت الكبد مفتقرة غلى الماء [

18.

قال قال أبقراط: التكميد بالأفاويه يدّر الطمث وغيره ويثقل الرأس.

 4
PORMANN ET AL. 2017 Book 5 of ʿAbd ar-Raḥīm al-Ṭabīb’s commentary on ʾIbrāhīm al-Kīšī’s summary of the

Hippocratic Aphorisms



اـقأ ـلتكميول: ـ ـ ـ اـيالأدوـبدـ ـلحة ـلسلينحـاكارّةـ ـ ـ ـ ـ ـصيندارـلواةـ ـ واـ ـلسنبي ـ ـ ـعللـ ـمحىـ اـ اـيـمحرـلّل ـلطمدّر ـ وـ ـغيث اـمرهـ ـلنفن ـ اـ لأن ـحتباس ـ اسـ

اـفدمـلا ـلنسي ـ أـ ـكثاء ـيكرهـ ـلضيونـ ـ اـ ـلمجق ـ وـ ـغلاري اـ والأـلظ ـبحهـياوـفدم، ـتهرارـ ـيلهزـتاـ ـ وـلوـقا.ـ ـثقه اـ ـللتبخيرأسـلل ـ ـ ـ ـ وـ اـجوـتر ه اتـبـوطرـلّ

إليه.

19.

قال قال أبقراط: الحامل إن فصدت أسقطت سيّما الكبير.

[ـقأ S5ول 53aا ـلفص]: ـ ـسقلٕاـلبـجوـمدـ ـجمييـفاطـ ـ الأوـ لأـقع ـيخهـنات اـ اـلرج ـلغدم ـللجنياذيـ ـ ـ ـ ـسينـ إذاـمّـ اـكا ـلجنيان ـ ـ ـكبينـ ـ رـ

فحينئذ يكون الٕاسقاط أسرع لأن الكبير يحتاج إلى غذاء أكثر.

20.

قال قال أبقراط: المرض الحاّد للحمال مهلك.

اـقأ ـلمول: اـ ـلحرض اـتبـجوـمادـ ـلغرك ـيكلاـفذاءـ اـ إـصواـلون اـلل ـلجنيى ـ ـ ـفيـاكنـ اـ وأـلً ـيضه. اـ ـتحتً ـ اـ ـلحاج إـماـ اـلل ـلتنفى ـ ـ ـلهسـ اـ

ـلجنينهو ـ ـ ـ ـ واـ ـلحما ـ وـ ى اـحّ ـلمرارة واـ ـلعفادة ـ زـجوـتةـنوـ واـكادةـحادةـيب ـمنهمدـحّل ـ ـ اـمردـيلاـفاـ ـلتنفن ـ ـ ـفيـاكسـ وـ ا، ذـكً بـجوـيكـلّل

ـسقالٕا ـلضعاطـ ـ اـ ـلقف وـ لاـهوّة ـمحو ـمهلةـلاـ ـ وـ أـجوـيك ـيضب اـ ا ـلمً الٕاـبوتـ ـسقدون اـ لأن ـلطبيعاط ـ ـ ـ ـيعةـ ـلهرضـ ـفساـ اـمادـ ـلقلزاج ـ بـ

وإثقال الجنين وهو يعجزها عن دفع المرض.

21.

قال قال أبقراط: الطمث يقطع في الدم للمرأة وإذا انقطع يقع الرعاف.

ـيقطول:ـقأ ـ اـ ـلطمع ـ اـفثـ ـلتدمـلي اـجوـ ـلمه إـ اـضىـلادة ـلجهد ـ وأـ أـمة. اـنا إذا ـنقطه ـ ـيقعـ اـ ـيمنهـنلأـفافـعرـلع ـ اـجوـتاـمعـ ـحتبه ـ اسـ

ـلطما ـ الأـمثـ وـمن ـتقراض ـمقومـ اـ ـلحيام ـ ـتنقييـفضـ ـ ـ اـ ـلبة وـ ة اـفدن وإنـلي ـيفعانـكدم، ـ ـمثلـ ذـ ـلكنكـلل ـ ـلمّهـ ـلمعاـبرورهـ ـ ـيخشدةـ ـ ىـ

منه جموده فيها. ولذلك قيل إن لم يقع رعاف فبادر إلى الفصد.

22.

قال قال أبقراط: الٕاسهال ربما أسقطت الحامل.

اـقأ ـلمول: ـسهالٕاـبرادـ ـههنالـ ـ الاـ ـستطا ـ اـ ـلحلاق اـحيـفلـصاـ ـلصحال ـ ةـ ـتننـعّ الأـ اـيذـغاول ية ـلكث ـ ـ وإلاـ ـسهالٕاـفرة، اـ ـلمال رضـ

ـخص ـاصوـ ـلتاعـمً ـسقلٕاـلبـجوـمـرجزـ ـقطعاطـ ـ إـ و ا الاـلذـكانـكـامّـنً لأن ـستطك ـ ـعلدّلـيلاقـ اـقىـ ـفعداـلوة وـ ـضعة اـ ـلمف ـسكاـ ةـ

].S5 53bوكلاهما مسقطان [

23.

] الرحم وعسر الولاد.D2 44aقال قال أبقراط: العطاس ينفع خنق [

إذاـقأ ـللمرضـعول: ـ اـ ـلمختنقرأة ـ ـ ـ ـ اـ ـعطـمحرـلة ـتلقنـماسـ ـ ـنفساءـ ـ ـمحمانـكهـ ـ لأـ ـعلدلـيهـنوًدا اـكـرحىـ ـلطبيعة ـ ـ ـ وـ ـنهضهة ـ ـ وأـ ـنفعاـما. ـ هـ

لعسر الولاد فلتحريكه الجنين وإعانته أياه على الخروج.

24.

قال قال أبقراط: تغيّر لون الطمث لا في وقته دليل الحاجة إلى النقاء.
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إذاـقأ ـتغيول: ـ اـلرـ دم ـلحيون ـ ـغييـفضـ وـ ـقتر أـشلاـفهـ اـمهـنّك ـختن ـخللاطـ ـمعطـ ـعلدلـتةـقرـفهـ اـ ـلصفى ـ وـ ـغلظراء ـ ـعلهـ اـ ـلسى وداءـ

ـلبلغوا ـ ـ وـ ـيمتحم. ـ ـ اـمؤـيأنـبنـ ـلمر ـبحمرأةـ ـ ـكتلـ ـنظيفانـ ـ ـ ـليلةـ ـ ـتغسّمـثةـ ـ وـ ـيجفل ـ فـ اـفّ ـلظي ـفيظهّلـ ـ ـ ـعليهرـ ـ ـ اـلاـ ـلخلون ـ وإذاـ انـكط.

كذلك فتحتاج إلى تنقية ذلك الخلط لئلا تتضرر به.

25.

قال قال أبقراط: الحامل إن ضمر ثدياه بغتة أسقطت.

ـضمول:ـقأ اـ ـلثور ـييدـ ـفجنـ دـ ـليأة إـ ـعلاـمل ـقلىـ اـ أوـلة اـجوـتدم ـجمعأـبدمـله ـ إـ اـله ولاـحرـلى أـشم. ـنهمّك ـ ـجبوـياـ الٕاـ ـسقان أـ اـماط. ّ

ـفلفقالأول ـ ـ اـ ـلجنيدان ـ ـ ـيكفيـامنـ ـ ـ اـمهـ ـلغن ـفيتحذاءـ ـ ـ ـلطلبرّكـ ـ ـ وـ ـيسقه ـ وأـ اـمط. ـلثا ـفلثقيـناـ ـ ـ اـ اـحازدـبمـحرـلل اـلام ـلكثيدم ـ ـ وـ هـجوـتر

الرطوبات إليه فيكون سبًبا لزلقه وسقوطه.

26.

قال قال أبقراط: المتآّم بغتة بضمور ثديها الأيمن يسقط الذكر لتوليده فيه وبالأيسر الأنثى.

اـقأ ـلحول: إذاـماـ ـمتتـنـاكل اـمآـ وأـكذـبً ـنثر ـفضمىـ ـ أـ ـيهدـثدـحور ـبغتاـ ـ إـجوـيةـ ـسقب اـ ـلجنياط ـ ـ اـ إـئٕازاـبذيـلن و ـنمه، ـيناـ اـساـ ـركذـلب

الجانب الأيمن لأنها أسخن والأنثى الأيسر لأنّها أبرد وهذا على سبيل الأغلبية.

27.

قال قال أبقراط: غير الحامل لبنها بغير ولاد لفقدان طمثها.

وذـقأ لأـلول: إذاـنك ـيطممـلّه ـ ـتتثـ اـجوـ ه ـلمّ إـ [ـلاّدة S5ى 54aا ـلث] ـييدـ ـتصيو4نـ ـ ـلبنرـ ـ وـ ا. ـيكدـقً اـ ـللبون ـ ـغينـمنـ اـ دم ـلطمر ـ لـبثـ

لغلبة الدم كما يعرض لبعض الرجال ندرة درور اللبن وقد سمعناه وما رأيناه.

28.

قال قال أبقراط: انعقاد دم الثدي دليل الجنون.

ارـقأ إذا ـتفول: إـ اـلع ـلثى ـييدـ دمـ ـمفن اـ ـلحرط وـ ـيعرارة اـ ـلغليرض ـ ـ وـ ـيصلمـلان ـ ـلصيحـ ـ ـلبنهـترورـ ـ وـ ـتحلاًا ـ ـلطيفّلـ ـ ـ وـ ـبقه ـكثيفيـ ـ ـ ـمنعقهـ ـ ـ ًداـ

فتراقى إلى الدماغ والقلب بخارات رديئة فيحدث الجنون.

29.

قال قال أبقراط: المغّص بسقي ماء العسل عند النوم دليل الحمل.

أردـقأ إذا أنـنول: ـنعلا ـ اـهمـ ـلمل لاـمـاحرأةـ أم ـفنسقيهل ـ ـ ـ ـ اـماـ ـلعساء ـ أـفلـ ـبهـاصٕان وـ الأـفعـجا ـمعي [ـ D2اء 44b[ـفه دـ ـليو ـعللـ ىـ

ـلحما ـ لأّنـ اـمأنـشنـمل ـلعساء ـ اـ ـلغيل ـ اـ ـلمطبر ـ ـ وـ ـخصوخ ـاصوـ ـبمً اـ ـلمطاء ـ لأـ لاـنر ـيخلّه ـ رـعوـ ـيحين ـ ودـ ـنيـاخة إنـ الأـفدـلوـتة ـمعي اءـ

ولاـحاـير ا. أـشً أّن ـمعّك اـ ـلحاء ـيضيلـماـ ـ ـبمقـ ـحمزاـ اـ ـلجنية ـ ـ ـلهنـ ـفلاـ ـيسهمـ ـ ـنفلـ ـتلوذـ اـ ـفتحاحـيرـلك ـ ـلمغاـبّسـ ـ إـ و ّصـخـامّـنّص.

بحال النوم لأّن البدن فيه ساكن وليس هناك حركة محللة للرياح.

30.

4. .D2: om. S5 [ الثدیین
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قال قال أبقراط: الحامل بالذكر لونها حسن وبالأنثى حائل.

ـحسول:ـقأ اـلنـ ـلحون اـكذـلاـبلـماـ لأّن اـلر ـلغدم أـلاذيـ ـسخه اـمنـ ـيغتذيـلن ـ الأـبذيـ ـنثه واـ ـلحى، ـنثالأـبلـماـ ـلعكاـبىـ ـ لأّنـ س

الغذاء البارد يجعل اللون كمًدا حائًلا، وهذا الاستدلال متعّذر على الطبيب إلا إذا شاهد حال الحامل مرة بعد أخرى.

31.

قال قال أبقراط: الحمرة في الرحم دليل موت الجنين.

اـقأ اـلول: ـلصفورم ـ دمـمهـثدوـحراويـ ـيغلاّدةـحن ـ ـعليبـ ـ اـ ـلصفه ـ اـ ـلغيراء ـ اـ ـلطبيعير ـ ـ ـ ـ وـ ـمثة، ذـ لاـلل ـيصلك ـ ـلغحـ اـ ـلجنيذاء ـ ـ ّكـشلاـفن.ـ

] قاتل له والأّم ايًضا.S5 54bأنّه [

32.

قال قال أبقراط: الحامل المهزول جًدا يسقط قبل السمن.

اـقأ ـلمول: إذاـ ـلماـبزاًلاـهتـلزـهرأة اـ ـتقدـقذيـلرض ـحملمـثّدمـ ـ ـقبتـ أنـ ـيعل إـ ـليهود ـ ـسمنهاـ ـ ـ ـتسقاّـهـنٕاـفاـ ـ وذـ ـلقلكـلط ـ اـ ـلغّة لأّنـ ذاء

إنّه يوجب الٕاسقاط. الدم الحاصل يتوّجه أكثره إلى أعضاء الأّم لأّن الطبيعية عنايتها ببدنها أتّم من عنايتها ببدن الجنين و

33.

أـقالـق ـبقال اـ ـلحراط: اـماـ ـلمعتل ـ ـ اـلدـ ـلبة أـ إن ـسقطدن ـ اـفتـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي ـسبلاـبثـلاـ ـبيبـ ـففّنـ رـ ـحمهم ـ ـمملاـ ـ ـمخوءـ لاـفًـاطاـ

تقدر على الضبط.

أـقأ إذا ـسقطول: ـ اـ ـلمعتت ـ ـ اـلدـ ـلبة ـسبلاـبدنـ ـبيبـ أوـمنـمّنـ ـسقطرض ـ أوـ وـفة ـيحرغ اـفـاهوـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي ـفكثـلاـ ـسببانـ ـ هـ

ـمتا اـفلاءـ اـممـحرـلم ـطبروـلن اـ ـلمخة ـ ـطياـ ـتقلاـفةـ ـعلوىـ الٕاـ ـمسى ـخصاكـ ـاصوـ اـفً ـلشهي ـ ـلكبنـيرـ ـ اـ ـلجنير ـ ـ ـفيهمنـ ـ ـ وـ ـعجا اـ نـعمـحرـلز

حمله سيّما مع الرطوبة المزلقة.

34.

قال قال أبقراط: السمينة جّدا إن لم تحبل فثربها يزحم فم رحمها ولا يحبل دون الهزال.

اـقأ ـلثول: ـعضربـ ـطبقتينـمفـلؤـموـ ـ ـ ـ ـغشنـ ـئيتياـ ـ ـ أـكرـينـ ـهمدـحّب ـعلاـ الآـ وـخى ـتخلر ـ ـبينهملـ ـ ـ ـ ـشحاـ ـكثيمـ ـ ـيبترـ ـ اـفنـمدئـ ـلمعم ـ دةـ

ـينتهو ـ ـ إـ ـمعىـلي ولاـلوـقاءـ أنـشون. ـكثّك ـشحرةـ اـ ـلثم اـفمـحزـيربـ أيـحرـلم ـيمنعم ـ ـ وـمهـ اـصن ـلمول اـ ـعيزرـلاّدة [ـ D2ة 45aٕ ا ىـل]

اـضوـم ـلتكع ـ ـتحبلاـفوّنـ ـ إـ أنـلل ـسمنزولـيى ـ اـهذاـهه.ـ ـلسبو ـ الأـ ـكثب وـ لاـقري ـتحبد ـ اـ ـلسمينل ـ ـ ـ ـلغلةـ ـ ورـ ـكيهظ ـ ـفجاـ ـبهذـ ـفيمناـ ـ ـ عـ

بلوغ الذكر وزرقة المنّي إلى الباطن أو لكثرة الرطوبة المزلقة المانعة عن الحبل.

35.

] احتاجت إلى الفتل.S5 55aقال قال أبقراط: إن تقيّح الرحم حيث يستطلق الورك [

ـفيانـكراجـخول:ـقأ اـفهـ ـلمي اـضوـ ـيستطلذيـلع ـ ـ ـ ـفيقـ اـ وـله دـضوـمـوهورك اـخع ـلقضيول ـ ـ اـ ـلمسمب ـ ـ ىـ ـلفاـبّ أـ ـطلرج ـعليقـ ـ ـلفهـ ظـ

ـتحمـحرـلا ـينجلاـفّوًزا،ـ ـ ـفيعـ اـ ـلعه ـلطةـيالأودوـبلاجـ اـ ـلمسول ـ ـبينةـفاـ ـ وـ ـبيه اـ ـلمعن ـ اـ ـحتدة اـفتـجاـ ـلمعي ـ ـلجاـ إـ اـلة ـستعمى ـ ـ اـ ـلفتال ـ لـ

الفرزجات لملاقاة إيّاها فيسرع الفلاح.

36.
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قال قال أبقراط: إدخال المعطس في الأنف وإمساك المنخرين والفم يسقط المشيمة.

إذاـقأ ـتخمـلول: اـ ـلمشيمرج ـ ـ ـ اـمةـ ـلجنيع ـ ـ أوـ ـبعن وـ أنـجده الأـفلـخدـيب دواءـني ـمعطف ـ وـ ـيسس اـ ـلفك واـ ـلمنخم ـ ـ لأّنـيرـ ن

ـلطبيعا ـ ـ ـ ـتمنةـ ـ إـ ـمسع ـكهاـ ـحينئاـ ـ ـ ـفتحتذـ ـ ـ إـ داـكـرحىـلاج ـفعة ـفتعطةـ ـ ـ وـ ـينجفس ـ ـ اـ ـلحجع ـ إـ أـلاب ـسفى ـفتضغلـ ـ ـ الأـ ـحشط ـفتعياءـ ـ ـ ـعلنـ ىـ

اـفد ـلمشيمع ـ ـ ـ وـ ذـفدـيزـية. ـحصكـلي اـ ـلنفر ـ اـ لأّن ـلهس اـ إذا ـمتنواء ـ ـبحصـهجروـخعـ ـ اـ ـلنفر ـ اـفادـعسـ ـلعي وـ ـتكروق إـ الأـلص واهـفى

التي تتعلّق بالمشيمة وتدفعها دفًعا قوًيا فيخرجها.

37.

قال قال أبقراط: وضع محجمة عظيمة على كّل من الثديين يحبس الطمث.

وـقأ ـمحجمعـضول: ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ ـلتكةـ ـ أـبذـجونـ ـعلوىـقه اـمّلـكىـ ـلثن ـييدـ ـليكنـ ـ اـ ـلجون اـمذبـ ـلجهتين ـ ـ ـ ـيحبنـ ـ اـ ـلطمس ـ ـللجثـ ـ ذبـ

إلى الجهة المقابلة المشاركة للرحم.

38.

قال قال أبقراط: جري اللبن من ثدي الحامل دليل ضعف الطفل وكتنازه دليل الصّحة.

إذاـقأ اـجول: ـللبرى ـ اـثنـمنـ ـلحدي [ـماـ S5ل 55b[ـغييـف وـ ـقتر أيـ ـقبه اـ ـلسل وـباـ ـيكمـلع ـهننـ زـ اـياك ـفيدمـلادة ـعلدلـ ـقلىـ اـمّةـ

ـيتن ـ اـ ـلجنياول ـ ـ اـمنـ ـلغن ـلضعفذاءـ ـ ـ ـفيتهـ ـ ـعلّرـفوـ اـ ـلثى ـييدـ وـ ـيصين ـ ـلبنرـ ـ واـ ا. ـكتنً ـ اـ ـلثاز اـ أي ـجتمدي ـ ـغينـمـهعاـ ـعلدّلـيةـبلاـصرـ أّنـ ى

] أكثر ولا يرد إلى الثديين إلا مقدار ما ينبغي.D2 45bالجنين صحيح بتناول الغذاء [

39.

قال قال أبقراط: صلابة ثدي الحامل دليل وجع فيهما أو في الوركين أو العينين أو الركبتين فلا تسقط.

اـقأ إذا ـتفول: قـ ـللمّ ـ ـسبرأةـ أـمبـ ـسبن الٕاـ ـسقاب ـلكاطـ ـيضممـلنـ ـ اـ ـلثر اـبديـ ـنتقل ـ إـ اـلل ـلصى ـيسقلاـفةـبلاـ ـ اـ ـلجنيط ـ ـ ؤولـيلـبنـ

إـمإ ا وـلّ اـفعـجى ـلثي ـييدـ اـ أو ـلعينين ـ ـ ـ أوـ اـفن ـكيورـلي اـ أو ـكبتيرـلن ـ ـ اـ لأّن ـلمن اـ ـلماّدة ـجبوـ ـسقلٕاـلةـ إـجوـتاطـ الأـهىـلب ـعضذه وأوـ ىـلاء

المواضع بالقبول على تقدير توجهها إلى أسفل مفصل الورك والركبة وبتقدير ميلها إلى فوق الثديان والعينان وذلك ظاهر.

40.

قال قال أبقراط: الحامل إن كانت حماه سخنية جًدا بلا سبب ظاهر ففي ولادها عسر أو إسقاط مع خطر.

اـعول:ـقأ ـلحمروض ـ ىـ ـللحّ ـ ـكثيلـماـ ـ لأـ اـجر ـحتبل ـ اـ ـلفضاس ـ اـ ـلطمثل ـ ـ ـلهدثـحٕاذاـفيـ ـحماـ ىـ ـسبلاـبةـيوـقّ أيـهـاظبـ ـغينـمر رـ

ـسب ـسببانـكادـببـ ـ اـ ـلطً اـ ـلحمول ـ وـ ى ـضعّ اـ ـلطبيعف ـ ـ ـ ـبقيٕاّنـفة،ـ ـ إـ وـلت اـقى ولادـكولادةـلت ـعساـهان ـلضعًراـ ـ اـ ـلجنيف ـ ـ وأـ لأنـنن ّه

سهولة الولادة تحتاج إلى قوة الحامل وقوة المحمول وإن لم تحتمل إلى وقتها يسقط الجنين. ولا شّك في أّن فيهما خطر.

41.

قال قال أبقراط: التشنج والغشي بعد الطمث رديء.

اـحول:ـقأ ـلتشندوث ـ ـ واـ ـلغشج ـ ـبعيـ ـسيدـ اـ ـلطملان ـ أـ رديء. اـمث ـلتشنّا ـ ـ اـنلأـفجـ ـستفه ـ ـعلدلـييـغراـ اـ ـلجفى ـ وأـ [ـماف. ا ّS5 56a[

الغشي فلأنّه يدّل على ضعف القوة الحيوانية لكثرة استفراغ الدم الذي هو أشرف الأخلاط.

42.

 8
PORMANN ET AL. 2017 Book 5 of ʿAbd ar-Raḥīm al-Ṭabīb’s commentary on ʾIbrāhīm al-Kīšī’s summary of the

Hippocratic Aphorisms



قال قال أبقراط: درود الطمث بمرض وفقده يحدث في الرحم علًلا.

ـكثول:ـقأ ـسيرةـ اـ ـلطملان ـ الأـفعـقوـيثـ اـمي ـليراض ـبساـ الاـ ـستفة ـ ـغيراـ ـلتشنـاكةـ ـ ـ واـ ـلغشج ـ واـ ـلصي اـ ـليداع وـباـ ـنحس وـهوـ ـفقا، اـ ـلطمد ـ ثـ

وعدم انحداره يوجب علًلا في الرحم للامتلاآت الرديئة وعدم الاندفاع.

43.

قال قال أبقراط: يتبع الورم في طرف الدبر أو الرحم تقطير البول وتقيّح الكلى، والفواق تتبع ورم الكبد.

إذاـقأ ورمـعول: اـطيـفرض اـبدـلرف أي ـلمقعر ـ ـ اـ أو أـحرـلدة ـتقطيدثـحم ـ ـ اـ ـلبر ـلقبولـ ـ اـ ـلمثول ـ الآـناـ اـمةـفة ـلمجاـبورمـلن ـ ـلضعفاورةـ ـ ـ هـ

ـلمثا ـ إذاـهة.ـناـ ـيكمـلذا اـ ـعظيمورمـلن ـ ـ أـ ا. إذاـمً ا ـعظيمانـكّ ـ ـ اـ ـفيً الاـجوـ ـحتبب ـ [ـ D2اس 46aلا ـمح] وـلوـقة.ـلاـ ـتقيه ـ اـ ـلكلح ـ أيـ ى

ـلما اـ ـلحّدة ـصلاـ اـفةـ ـلكلي ـ ـتحىـ ـتقطيدثـ ـ ـ اـ ـلبر ـبمولـ ـيصحاـ ـ اـ ـلبب اـمولـ ـلقين ـ اـ ـللح ـللمثذعـ ـ ـ ـيتمكلاـفة.ـناـ ـ ـ اـمّنـ ـلصبن ـ ـعليرـ ـ ـحتهـ ّىـ

ـيجتم ـ ـ ـفيهعـ ـ ـفياـ واـلوـقزًءا.ـجزًءاـجعـفدـ ـلفه ـتتبواقـ ـ اـ ورم ـلكبع ـ ورمـ أي ـمقعد ـ اـ ـلكبر ـ ـمحدـ ـللفدثـ ـ لأّنـ ـعلهـئواـحٕاـبواق اـ ـلمعى ـ دةـ

يضيق النفس فتهيج الفواق أو تتجلّب من الكبد إلى المعدة فضلة مرّية تلّذعها فيحدث الفواق.

44.

قال قال أبقراط: إن بخرت المرأة المغطاة ونفذ البخور إلى فيها ومنخريها فتعّذر الحمل لسبس منها.

أردـقأ إذا أنـنول: ـنعا إنـ اـعرف ـلحمدم ـ ـجهنـملـ اـ ـلمة أوـ ـجهنـمرأة اـ ـنكلـجرـلة ـقمعبـ ـ وـ ا ـنضً اـ ـنبع ـبتوـ اـفيـفهـ وـحرـلم ـيبخم ـ رـ

ـتح اـ ـلقمت ـ ـشيالأـبعـ [ـ S5اء 56bا ـلطيب] ـ ـ اـ ـئحراـلة وـ ـغطة اـ ـلمّت ـلثياـبرأةـ ـ ـلتنحصابـ ـ ـ ـ اـ ـلبخر ـ ـكلورـ داـ ـنفٕانـفًلا.ـخّه اـ ـلبخذ ـ راـ ـئحور ةـ

ـغل ـفمهىـ ـ وـ ـمنخا ـ ـيهرـ ـلمناـفاـ ـ اـمعـ ـلحمن ـ ـليلـ ـجهتهنـمسـ ـ ـ ذـ لأّن دـلا ـليك ـعللـ اـ ـعتى اـمدالـ وـحرـلزاج ـنقم اـمهـئاـ ـلمن اـ ـلفواّد دة.ـساـ

أّما إذا وصلت الرائحة غلى فمها متغيرة هناك ماّدة تغيره ويعرف نوع الماّدة بنوع الرائحة.

45.

قال قال أبقراط: لا يصّح الطفل إن جرى معتاد الطمث.

إذاـقأ اـجول: ـلطمرى ـ اـمثـ ـلحن أدوارهـفلـماـ ـكثيراًراـمي ـ ـينقمـلرةـ ـ ـمقصـ اـ ـلعدار اـ أدواره ـلمعهادة ـ ـ ذـ دّل ـعلكـلودة ـضعىـ فـ

الجنين وسقمه. أّما لو عرض مرّة أو مرّتين فليس كذلك لأنّه ربّما يكون من كثرة الدم ودفع الطبيعة.

46.

قال قال أبقراط: من لم يجر طمثها و لا قشعريرة وحّمى فيعرض كرب وغشي وخبث نفس فقد علقت.

ـصلـاحول:ـقأ اـ أّن ـحتبه ـ اـ ـلطماس ـ إنـ ـيكمـلث ـلقلنـ ـ اـ ـلخللـبدمـلّة ـ رديءـ ـفحينئـهجروـخنـععـناـمط ـ ـ ـ لاـ أنـبذ ـيحّد ـقشعدثـ ـ رةـيرـ

ـحمو ـيحمـلٕانـفّى.ـ ذـ وـكدثـحٕانـفكـلدث ـغشيرب ـ وـ ـخبان ـنفثـ ـفهسـ دـ ـليو اـ ـلعلل ـ اـ لأّن ـلفضوق ـ اـ ـجتمعول ـ ـ اـفتـ ـلمعي ـ وـ مـلدة

ـيحص ـ ـللجنيلـ ـ ـ ـ اـ ـحتبن ـ إـ ـبهذـجىـلاس الأـ أّول ـلصغـرما ـ ـفيكرهـ ـ ـجبـومونـ اـ ـللضً ـ وـ الأـحرر اـمدوث ـلمراض وذـكذـ ـيككـلورة. يـفونـ

ـلشها ـ واـ الأّول ـلثر اـمأـفي.ـناـ ـبعّ اـ ـلثد واـناـ ـلثي الأـهزولـيثـلاـ اـعذه لأّن ـلجنيراض ـ ـ ـلعظمنـ ـ ـ ـيقهـ ـعلوىـ ـيكمـلاـمذبـجىـ ـيقنـ وىـ

عليه لكثرة حاجته إليه.

47.
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أـقالـق ـبقال اـ إنـحرـلراط: ـمتكارًداـبانـكم ـ ـثفاـ رـ أو ا ـطبً اـ ـللمنًراـمـاغًداـجً ـ ـ إذاـ [ـجي D2ّف 46b[ـمم اـ ـيجّ أوـ ـمحارًّاـحب مـلًاـقرـ

] كثر الولد.S5 57aيحبل. وإن اعتدل [

اـنواـمول:ـقأ ـلحبع ـ ـكثيلـ ـ ـمنهرةـ ـ اـكاـ ـمتكارًداـبمـحرـلون ـ ـثفاـ لأـ ا ـيضيّهـنً ـ أـ ـنقواهـفق اـ ـيسهلاـفمـحرـلر ـ ـسيلـ اـ ـلحيلان ـ ـمنهضـ ـ وـ ـيغلا ـ ظـ

ـفيفقدمـلا ـ ـ اـغدـ ـلجنيذاء ـ ـ وـ ـمنهن. ـ أنـ ـيكا رـ ـطبون اـ ـيغمّهـنٕاـفًداـجً ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـيجمي ـ اـحدـ ـلغارّه ـفبطزيـيرـ ـ اـقلـ ـلتوّة ـليوـ ـكمدـ ـيعاـ ـللبرضـ ـ زورـ

الأراـف اـضي ـلبي وـ ـمنهزة. ـ أنـ ـيكا أـ ـممّفـجون اـ ـينبغّ ـ ـ لأـ ـتغنـمعـناـمّهـني اـيذـ ـلجنية ـ ـ اـ لأّن ـلغن وـبـوطرـلاـبذاءـ ـمنهة. ـ أنـ ـيكا اًراـحونـ

ـمح وـقرـ ا. اـلوـقـرهـاظذاـهً وإن ـعته ـكثدلـ اـ إـلوـلر و ـكثالـقـامّـند. اـ اـلوـلر لا ـلجنيد ـ ـ اـ لأّن ـعتن اـ ـسبمـحرـلدال ـلتبـ ـليوـ اـفدـ تـقوـلي

ـلطبيعا ـ ـ ـ ـبحييـ ـ ـيعيثـ ـ وـ ـيكش ـسليونـ ـ اـ ـلمم واـ ـلحزاج. اـصاـ أّن ـلسبل ـ الأـ ـكثب ـللعقريـ ـ ـ اـبمـ ـلمرد وـ ـلهزاج اـصذاـ ـلبغلارت ـ ـ لاـ ـتلة إلاـ د

ـلبدرةـن ـجهزاـمرودةـ ـبعالـقوا.ـ اـ ـلفضض ـ اـملاءـ ـلمشن ـ ـحيرـ ـسبنـ ـعقبـ اـ ـلبغم ـ أرـ أن ـمهـاحال ـغياـ ـمنفتحرـ ـ ـ ـ ـلضغةـ ـ وـهرـ ـضيقها ـ ـ وـ ـمعا ـهجوـ ّ

ـضعهوو ـ ـمخاـ اـضوـلفـلاـ ـلبطع ـ اـ إّن و ـلمنن ـ لاـ ـيصيي ـ إـ ـليهر ـ ـعلاـ الاـ ـستقى ـ ولاـماـ ـيبلة ـ إـ اـلغ ـلمى اـضوـ ـيحتذيـلع ـ إـ ـلياج وـ واـحـرشدـقه.

رحم البغلة فوجدوه على الهيئة المذكورة. والغرض من هذا الفصل أنّه يمكن أن يكون عقر النساء لمثل هذه.

48.

أـقالـق ـبقال اـ ـللبراط: ـ رديءـ ـللمصن ـ ـ واـ ـلمحمدوع ـ ـ وـ دونـموم ـسيفراـشن ـ ـمشهـ وـ ـفيرف وـقرـقهـ ـعطهـبنـمرة أوـ ـيغلش ـ ـعليبـ ـ رازهـبهـ

ـلما ـممرارـ ـحميـفوـهنـ ىـ وـحّ ـللمختلاّدة ـ ـ ـ ـ ودـ اـمف ـكثً وـ ـينفًرا، ـ اـ ـلمسلع ـ ـ اـ ـلفول ـحمدـقاـ ىـ وـحّ ـحمنـماّدة اهـ ـضعيفّ ـ ـ ـيلـوطةـ ـلمدـقاـفةـ اـ

 على غير موجب العلّة.ذائًبامّر 

أـقأ [ـمول: أّن ا ّS5 57bا ـللب] ـ رديءـ ـللمصن ـ ـ لأـ ـيسّهـندوع اـ ـستحرع ـ ـلتاـ اـفهـ ـلمي اـ ـلحزاج وـ ـتحصار ـ ـمنلـ اـ ـنيـاخدـله وـ اـفة ـلمي زاجـ

ـلبا ـينقلاردـ ـ ـ إـ اـلب ـلخلى ـ اـ وـلط رـلوـيرديء ـيحد وـ ا ـتقصً ـ اـ ـلمعر ـ إـعدةـ ـتمن ـهضمامـ ـ وأـ اـمه. ـتضّ ـلمحماـبرّرهـ ـ ـ اـ أي ـحمذيـلوم ـعفنياهـ ـ ـ ةـ

اـيـرسّهـنلأ ـلعفع ـ ـفينـ اـفدـيزـ ـلحمي ـ وأـ ى. إـمّ ا ـلمرارهـضّ دونـ ـسيفراـشن ـ ـمشهـ لأّنـ ـسبرف إـ ـفهراـشب ـيكدـقاـ اـفورمـلونـ ـلكبي ـ دـ

ـلطحوا ـ أوـ ـحيهمواـنيـفال ـ ـ وـ ـيكدـقا. ـنفاحـيرـلونـ ولاـخاـ اـشة. أّن ـللبّك ـ ـيضنـ ـلهرـ ـكلهذهـ ـ لأـ اـجوـيّهـنا ـلتعفب ـ ـ وـ ن اـحّ احـيرـلدوث

ـكم ذـ ـقباـنـركا وأـ أـمل. ا ـمضّهـنّ ـلمّرـ ـعطهـبنـ أوـباذـكانـكواءـسشـ ا أـقادـصً ا. اـمً ا ـلكّ [ـثدوـحلأنـفاذبـ D2ه 47a[ـبلغنـع ـ مـ

أوـلاـم ـفتسرارـمح ـ اـ ـستحرع ـ ـلتاـ إـ ـتلىـله اـ ـلمك وأـ اـماّدة. ا ـلصّ ـفبسبادقـ ـ ـ اـ ـنصبب ـ اـ ـلماب إـ اـلرار ـلمعى ـ والأـ ـمعدة ـلساءـ اـعرـ ـستحة ـ ـلتاـ ه.ـ

رداءـموأ ـلنسباـبهـتّا ـ ـ إـ ـيغلنـمىـلة ـ ـعلبـ اـبىـ ـلمرازه لأـ الاـيـرسّهـنرار ـستحع ـ ـفيةـلاـ ـفيدـيزـ وـ ـيحه أـ ـاضراـمدث وأـيرارـمً ـمضّاـمة. ـلمهـترـ وـهنـ

ـحميـف ىـ لأـحّ ـيستحيّهـناّدة ـ ـ ـ إـ اـلل ـنيـاخدـلى واـ ـلمة وأـيرارـ أـمة. ا رديءـنّ ـلنسباـبّه ـ ـ إـ الٕاـحـاصىـلة ـسهب اـ اـمدـلال لأّن ـلهضوي ـ دـقمـ

ـضع ـبخفـ اـ اـلروج ـلكثيدم ـ ـ اـفرـ ورد ـللبٕاذا ـ الأـبـذجنـ ـعضه اـبـذجاءـ ـفينجًداـيـدشً ـ ـ ـقبذبـ اـ ـلهضل ـ ـفيمـ لأـسّدـلوـ أو لاـندًدا، ـستحّه ـ ـلتاـ هـ

اـلإ ـلمى ـيكرارـ ـسببونـ ـ اـ ـللسحً ـ ـ واـ ـلتج ر.ـخرـ وـلوـقّ ـينفه ـ اـ ـلمسلع ـ ـ اـ ـلفول ـحمدـقاـ ىـ ـحمّ ىـ وذـيدـشّ ـلتعتكـلدة ـ ـ ـيترـ ـللقهـ ـ وـحرـ ـطيبرـتة ـ اـ ـلبه دنـ

ـتحصيلو ـ ـ ـ اـيـرسذاءـغهـ ـلنفع ـ وـلوـقوذ.ـ ـحمنـمه اهـ ـضعيفّ ـ ـ إـ آـلة أيـخى ـينفره ـ اـ ـللبع ـ ـلمنـ ـحمنـ اهـ ـضعيفّ ـ ـ ـيلـوطةـ وـ ـيكمـلة نـمهـبنـ

ـسبالأ اـ ـلماب اـكذـ ـلمورة ـنعاـ ـينفعّهـنٕاـفه.ـبـرشنـمةـ ـ ـ ـلتغاـبهـ ـ واـيذـ ـلتة ـطيرـ [ـ S5ب 58a[ذاـلوـق ـئبه اـ ـعلً ـغيىـ اـجوـمرـ ـلعلب ـ أيـ ـينفّة ـ عـ

ـللبا ـ أـمهـندـبذوبـيانـكنـمنـ ـصحن اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلضعيفّ ـ ـ ـ أـ ـكثة ـلمرـ ـجبوـياـ اـ ـلعله ـ اـ ـلمحسّة ـ ـ وـسوـ اـهة ـلحي اـ ـقيدـلرارة ـتهرارـحٕاّنـفةـ اـ

في نفسها أقوى مّما هي في الحّس فتكون إذابتها للبدن أكثر.

49.

أـقالـق ـبقال ـفنـةحرـقهـبنـمراط:ـ ورمـلاـ ـيصبمـله ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج وإنـ وـعون، ورم دـقدم ـفعع وـ ـخلنـميـهة ـتشندثـحفـ ـ أوـ ّج

تمّدد والقدامية تحدث جنوًنا ووجًعا حاّدا في الجنب وتقيًّحا وخلف الدم إن كان الورم أحمر.
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أيـحرـقهـبدثـحنـمول:ـقأ ورمـحراـجة أو إـلاـمة اـله ـلقى ـفنـةحرـ أـلاـ أي ورمـبـاصه ـيصبمـله ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج لأّنـ اـحون ورمـلدوث

اـعدّلـي اـفدـنل ـلماع إـ اـهـاظىـلاّدة ـلبر إـ لا اـلدن إـمدـلى ولا ـحياـنىـلاغ اـ ـلعصة ـ وإنـلوـقب.ـ ورمـعه ـيعندم ـ وإنـ ـبشخانـكي ـ صـ

ـفغورم دـ ـفعاب اـفةـ ـنتقٕان ـ إـ ـخلىـلل اـ ـلبف ـلصرضـعدنـ ـحباـ ـتشنهـ ـ أوـ ـتمّج لأـ ـهمّـنّدد ـعلنـماـ اـ ـلعصل ـ وـ ـعلبـلاـغوـهب اـ ـلظهى ـ ر.ـ

واـلوـق ـلقه ـميداـ إـ آـلة اـخى وإن أي ـنتقره ـ إـ ـيحّدامـقىـلل ـجندثـ إنـنوـ ا إـصً اـلارت وإنـمدـلى إـصاغ، اـلارت ـلصى واـ ـلحجدر ـ ابـ

وـثأور اـجت ـلجنع ـ اـ لأّن ـلغب ـعلبـلاـ الأـ ـعضى اـ ـلقاء ـميداـ اـ ـلعة ـفتصيروقـ ـ ـ اـ ـلمر [ـ D2اّدة 47bٕ ا ـبعىـل] الأـ ـعضض اـ ـلشاء ـيفرـ وـ هـلوـقة.

ـتقيو ـ رـحّـ أي ا ـيحـاّمـبً ـتقيدثـ ـ إنـحّـ ا ـيتحلمـلً ـ ـ وـلوـقّل.ـ ـخلفه ـ اـ إنـلة اـكدم أـلان ـحمورم اـ إن أي ـنتقلر ـ ـ إـ الأـلت ـمعى ـيحاءـ ـخلفدثـ ـ ةـ

الدم إن كان ماّدة الورم دموية.

50.

قال قال أبقراط: عظم الجراحات الخبيثة بلا ورم رديء جًدا.

إذاـقأ [ـعول: S5رض 58b[ـتف اـ ـعظيالـّصـترّق ـ الأـفمـ ـعضي اـ ـللحمياء ـ ـ ـ ـيجةـ إنـ ـتنصب ـ إـ ـليّب ـبسبهـ ـ اـ ـتصياّدةـمعـجوـلب ـ ورـ اـمر ً

ـفه ـتحمـليـ اـ ردـكورمـلدث ـيئان اـ ـلتدلاـلداـجً ـعلهـ اـ أّن ـلمى اـ ـنقلباّدة ـ ـ إـ ـعضىـلت آـ ولاـخو أنـمؤـير ـيكن ذـ الأـمكـلون ـعضن اءـ

الرئيسة أو الشريفة فتوجب العطب.

51.

قال قال أبقراط: الورم الرخو يحمد والني يذم.

اـقأ اـلول: اـخرـلورم ـلبلغمو ـ ـ ـ اـ ـلمسمي ـ ـ ىـ ـيماوذـبّ ـمحماـ ـ اـ لأّن ـلطبيعود ـ ـ ـ ـغلبةـ ـ ـعليتـ ـ وأـ ـنضجته ـ ـ ولأّنـ ـمتفهـتاّدـمه ـ ـفتقبةـقّرـ ـ ـ اـ ـلتحليل ـ ـ ـ ل.ـ

والني وهو الورم الصلب مذموم لدلالته على عدم النضج وطول المرض وعسر التحليل سيّما إذا كان له غلاف.

52.

قال قال أبقراط: وجع مؤّخر الرأس ينفعه فصد الجبهة.

أقول: إنّما ينفع فصدها لأنّه ينّقل ماّدته إلى جهة المخالفة فينتفع به وبالاستفراغ.

53.

أـقالـق ـبقال اـ ـلنراط: أـفاـ ـكثض اـفدؤهـبرـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ إـ اـلب وـلى اـفرأس ـيبتالـجرـلي ـ ـخلنـمدئـ أـ ـكثف وـ ـمنقر ـ اـ ـلبّدم دنـ

أزب تخلخله.

إـقأ أـكاّـمـنول: ـكثان ـظهرـ اـ ـلنور اـفضـفاـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ أيـ اـمب ـلقطن ـ لأـ أـنن وـبّدـشّه ـتكرًدا ـثفاـ لأـ ا اـضوـمّهـنً وـحرـلع وـهم

ـعصب ـ ـبعييـ ـ اـعدـ ـلقلن ـ ـمنىـقراـتّمـثبـ إـ اـله وـلى اـفرأس، ـيبتالـجرـلي ـ ـخلنـمدئـ لأّنـ ـمقف اـ ـلبّدم ـكثيدنـ ـ اـ ـلشعر ـ ـلتخلخلرـ ـ ـ ـ ـ هـ

ـللحوا ـ أـ ـكثم ـعليرـ ـ ـفتتحلهـ ـ ـ ـ اـ ـلمّل اـ ـلناّدة ـفضاـ اـ ـلمة اـمةـيؤذـ ـلمسن ـ اتـماـ ـبخّ اـ ـلملاف ـرخؤـ ـلكثاردـبّهـنٕاـفّ ـ اـ ـلعظرة ـ واـ ـلنخام ـ ـفياعـ لاـفهـ

تتحلّل الماّدة النافضة بسرعة فتحّس بالبرد.

54.

قال قال أبقراط: من به الربع فلا يناله التشنّج وهو يزول بها.

ـحمهـلانـكنـمول:ـقأ اـ ى علاـفعـبرـلّ ـي اـلرضـ تشنه ـل ـ ـ اـ أي ج الاـطرـلّ ـمتب لأّنـئلاـ اـهي ـلحمذه ـ ىـ ـتنضّ ـ [ـ S5ج 59aا ـلم] واّدـ

ـلبلغميا ـ ـ ـ ـ اـ ـسخراـلة الأـفةـ ـعصي وـ ـتخاب ـجهرـ ـمنهاـ ـ ـبقاـ وـلوـقوّة.ـ ـبهزولـيوـهه اـ أي ـلتشنا ـ ـ اـ ـلمّج ـيتحلورـكذـ ـ ـ لأّنـبرـلاـبّلـ اـجلاـعع ـلتحله ـ ـ ّلـ
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ـستفوالا ـ واـ ـنفععـبرـلراغ ـ الأـ وـيرـمل اـهن. ـلخذه لاـصاـ ة ـغييـفبـجوـتّ اـهرـ ـلحما ـ لأّنـيّـ ـلطات ـتهّدـمولـ ـتنضاـ ـ اـ اـبـوطرـلج ـلمشنات ـ ـ ـةجّـ

على سبيل التدريج.

55.

قال قال أبقراط: من جلده متمّدد وقحل فموته بلا عرق ومن بالضّد فبعرق.

[ـقأ D2ول: 48a[ـجلانـكنـم ـمتمدهـ ـ ـقحّدًداـ ـصلبًلاـ ـ اـ ـعنً اـقدـ ـلمرب ـفموتـ ـيكهـتوـ ـبغيونـ ـ لأـعرـ إـنرق إذاـلذـكانـكـامّـنّه ك

رـنـاك ـبتـوطت ـيسيهـ ـ ـفيتكرةـ ـ ـ اـثاـ ـلجلف ـ وـ ـجلانـكنـمد. رـ ـفبًواـخده ـلضاـ أيـ ـبعهـتوـمّد اـ لأّن ـفياتـبـوطرـلرق ـكثيهـ ـ أـفرةـ ـسقطٕاذا ـ تـ

القوّة سالت تلك الرطوبات من نفسها ولا يمانعها الجلد لتخلخله وسعة مساّمه.

56.

قال قال أبقراط: لا يكاد يتولّد الريح فيمن به يرقان.

أيـقأ ـلمول: اـ ـيتّ اـلوـ لأّنـقروـعيـفحـيرـلّد اـمه اـيرـلاّدة ـطبرـلح وـ ـعلاـفة اـ ـلحة اـ ـلضعيفرارة ـ ـ ـ وـ اـمة ـلياّدة وـيّرـمانـقرـ ـفبينهماّدةـحهـترارـحة ـ ـ ـ ـ اـ

تناٍف.
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