
The University of Manchester Research

              

DOI:
10.3927/52097690

Document Version
Other version

Link to publication record in Manchester Research Explorer

Citation for published version (APA):
Pormann, P., Karimullah, K., Carpentieri, N., Mimura, T., Selove, E., Das, A., Obaid, H., & Masry, S. (2017).           
   . University of Manchester. https://doi.org/10.3927/52097690

Citing this paper
Please note that where the full-text provided on Manchester Research Explorer is the Author Accepted Manuscript
or Proof version this may differ from the final Published version. If citing, it is advised that you check and use the
publisher's definitive version.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Research Explorer are retained by the
authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and
abide by the legal requirements associated with these rights.

Takedown policy
If you believe that this document breaches copyright please refer to the University of Manchester’s Takedown
Procedures [http://man.ac.uk/04Y6Bo] or contact uml.scholarlycommunications@manchester.ac.uk providing
relevant details, so we can investigate your claim.

Download date:26. May. 2023

https://doi.org/10.3927/52097690
https://research.manchester.ac.uk/en/publications/9d20100d-8cde-4701-88a9-cb61e9e6accd
https://doi.org/10.3927/52097690


]S5 59a [٦قال المقالة 

1.

 قال أبقراط: حدوث الجشاء الحامض بعد مع قدم زلق الأمعاء يحمد.

زـبانـكنـمول:ـقأ الأـله ـمعق زـ اـنـاماء ـجشهـلرضـعّمـثًلاـيوـطً ـمحمانـكضـمـاحاءـ ـ لأّنـ ـسبوًدا اـ ـضعقـلزـلب اـ ـلهف ـضماـ ةـ

ـلموا ـسكاـ وـ ـينتلاـمة ـ ـسطهـ اـ ـلمعح ـ اـحٕاذاـفدةـ ـلجشدث ـ ـعناءـ ـتطدـ اـ ـلماول دّلـ ـعلرض اـ أّن ـلهى ـضماـ أـ ـنهضة ـ ـيسيتـ ـ وـ ـهضمًرا ـ تـ

هضًما ما ريثما يحمض. وهذه حالة محمودة في هذا الوقت.

2.

] أشرف على المرض ومن بالضّد فأصّح.S5 59bقال قال أبقراط: من في منخريه رطوبة طبًعا أزيد ومنيه أرّق [

رـقأ اـبـوطول: ـلمنخة ـ ـ ـلطباـبنـيرـ ـ دـ ـليع رـ اـبـوطل ورـمدـلة اـقاغ ـلمنّة ـ دـ ـليّي ـقللـ اـ ـلنضّة ـ وـ ـكثج اـ وـبـوطرـلرة ـقصة اـحورـ ـفصاء.ـسرؤـلرارة ـحباـ هـ

ـيك ـمستعونـ ـ ـ اـ اـملأـلدًّ ـلعفراض ـ ـنيوـ ـسيةـ اـمّـ ـغياـمدـلا ـلكثةـ ـ اـ ـفيةـبـوطرـلرة وـ ـقله اـ ـلحّة وـ ـللتعفبـجوـمـوهرارة ـ ـ ـ ن.ـ وـلوـقّ ـلضاـبنـمه ّحـصأـفّدـ

أي من كان منخراه يابسين قليل الفضلات وغلظ منيه كان أعسر انفعالاً وأويق صّحة وأبعد قبولاً عن الآفات.

3.

قال قال أبقراط: عدم الشهوة في الٕاسهال المزمن الدموي رديء ومع الحّمى أردأ.

الٕاـقأ ـسهول: اـ ـلمال إـينـمزـ اـمىـلؤّدي ـلمعوت ـ اـ ـلمشدة ـ ـمعلأـلةـكارـ ـفبطاءـ ـ اـ ـلشهل ـ وأـ ـاموة. ـسقّ اـ ـلشهوط ـ الاـفوةـ ـبتي ـفسببداءـ ـ ـ هـ

ـتصع ـ اـمزءـجدـ ـلمن اـ ـلمسحجرّة ـ ـ ـ إـ اـفىـلة ـلمعم ـ وـ ـليدة ـعلدّلـيسـ ـكثىـ اـ وـلوـقرداءة.ـلرة اـمه ـلحمع ـ لأـ أردأ ى إّـهـنّ ـيكـاّمـنا ـلعفونـ ـ ةـنوـ

قوّته أو ورم. ولا شّك أّن بطلان الشهوة وحده رديء فمع الحّمى أردأ.

4.

].D2 48bقال قال أبقراط: القرح المنثر ما حوله خبيث [

اـقأ ـنتثول: ـ اـ ـلشعار ـ اـلواـحنـمرـ ـلقي دـحرـ ـلية ـخبثهلـ ـ ـ لاـ أي ـيجيا ـ إـ الاـلب اـلالـمدـنى الآـلرداءة إـتدم ـليهي ـ وـ ـتسدـقا. اـقاـ ـلجلط ـ وـ وـهد

أردأ. وربّما تساقط اللحم وهو أشّد رداءة ولا يؤمن أن يؤول الأمر إلى الأكلة.

5.

قال قال أبقراط: من الوجاع عظم اختلاجها.

اـقأ ـلمول: ـيعاـماعـجوـلاـبرادـ الأـ والأـمّم وـعراض الأوـهراض اـحي ـلخال اـعـةجارـ ـلطبيعن ـ ـ ـ وـ ـيعظة. ـ الاـ ـختم ـمقلاجـ اـ وـجوـلدار يـفع.

ـبع اـ ـلنسض ـ اـ ـختخ ـفهلاـ وـ ـهملاـكا واـ ـيعندـحا ـ إذاـ أوـمرضـعي ـعضيـفرضـعرض الأـموـ ـعضن وـ ـعلبـجاء اـ ـلطبيى ـ ـ أنـ ـيتقب ـ ّدمـ

ـمق [ـ S5دار 60aا ـخت] ـليقهـفلاـ ـ ـعلكـلذـبفـ ـعليدّلـياـمىـ ـ اـحهـ ـلمال وـيرـ ـعلض اـصىـ ـلتواب ـبيدـ ـمثرـ اـ أّن الأـفعـجوـلل لاعـضي

ـلصوا إذاـ ـعظيمانـكدر ـ ـ دّلـ ا ـعلً اـفهـنـوكىـ ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ اـضلأـلنـ وأّن ـلعللاع، ـ ذاتـ ـخطة وأـ ـتحتّهـنر ـ إـ اـلاج ـلعى إـ اـمىـللاج

ـلفصـاكوّيـقـوه ـ إنـ اـكد إـقراـتعـجوـلان اـلى ـلتى إـقرـ اـمىـلوة دون ـلشا ـسيراـ وإنـ ـيسيانـكف. ـ دّلـ ـعلًرا اـفهـنـوكىـ ـلعضي ـ اـ ذيـلل

في الأضلاع وليس يحتاج إلى العلاج القوي ولا كثير خطر فيه، وهكذا الحال في سائر مواضع البدن.

6.
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 من وجع البطن أخّف والأخفض أشّد.1 قال قال أبقراط:الأعالي

اـقأ إذا ـستلقول: ـ ـ اـ ـلمى ـعلضـيرـ ـظهىـ ـفمرهـ ـبياـ اـ ـلقطن ـ إـ اـلن ـلقفى ـ اـفاءـ ـلعمي ـ الأـهقـ ـخفو وـ اـخض، ـلصفارج ـ إـ اـلاق ـلجلى ـ ـوهدـ

أوـكٕاذاـفي.ـلـاعالأ ورم الأـفراجـخان أـكيـلـاعي وأـخان ـسهّف ـلميلـ ـ ـتهاّدـملـ إـ اـخىـلا ـلبارج وـ ـبعدن الأـعـاهدـ ـعضن اـ ـلكاء ـيمرـ ةـ

وفي الأخفض كان أشّد لميل الماّدة إلى الداخل فكان أخطر.

7.

قال قال أبقراط: قرح المستسقي يعسر برؤه.

وذـقأ ـلكثكـلول: ـ اـ اـبـوطرـلرة ـلفضلية ـ ـ ـ اـفةـ ـلمستسقي ـ ـ ـ ـ وـ ـغلبي ـ اـ ـعلةـبـوطرـلة دـ وـمى ـضعه ـهضمفـ ـ إـصواـلاـفه.ـ اـلل ـلقى اـمـةحرـ ـلغن ذاءـ

والرطوبات يكون رديًئا فيعسر الاندمال.

8.

قال قال أبقراط: البثر العريض تعدم حّكته.

أرادـقأ ـبثاـبول: اـ ـلعر ـيكاـمضـيرـ ـمنبسطونـ ـ ـ ـ اـ ـغيً واـحرـ ـبكرأسـلاّد ـبلغنـمهـنوـ ـ اـعارـعمـ ـلحن واـ ـلحّدة ـتكلاـفةـفراـ ـمعونـ ـحكهـ ة.ـ ّ

إنّما قال تبعد حّكته لأنّه يجوز أن يكون من ماّدة بلغمية بورقية فلا يخلو عن الحّكة. و

9.

] أو ما يخرج من منخريه أو أذنيه.S5 60bقال قال أبقراط: من صدع شديًدا برأ بقيح [

اـحـاصول:ـقأ ـلصب اـ ـلشداع [ـيدـ D2د 49a[أوـم ورم ـغين ـفضنـمرهـ ـغيلاتـ ـنضيجرـ ـ ـ إذاـ اـخة ـلقيرج ـ اـ أو ـلفضلح ـ ـ ـمنخنـمةـ ـ هـيرـ

أو أذنيه برأ لزوال سببه.

10. (11?)

قال قال أبقراط: برأ السوداوي والمبرسم بالبواسير.

وذـقأ اـهـاظكـلول: لأّن ـلمر اـ ـلفاّدة ـعلاـ اـ ـنقلة ـ الأـمبـ واـلاـعن إـلي الأـلرأس ـسفى واـ ـلخسيل ـ ـ وزـ اـعس. اـلن أّن ـلبرازي نـمهـثدوـحامـسرـ

ـلطيدم ـ واـ ـلخف اـمارجـ ـلبن ـسيواـ اـ اـلر ـلعكدم ـ ـفكير،ـ ـ ـينتففـ ـ ـ ـجيأه؟ـبهـ وإنـنأـببـ اـكّه اـفدمـلان ـلبي ـلطيفامـسرـ ـ ـ اـ ـلكنً ـ ـيعـرسهـ اـ ـيحتً ـ رقـ

ـيتعكو ـ ـ واـ ر. ـليدـلّ ـعليلـ ـ اـ اـسه واـجوـلوداد وأـله ـيضرأس، إذاـ ا ـفتحً ـ اـ ـلطبيعت ـ ـ ـ أـ اـفة ـلعواه اـفروقـ ـلبي ـسيواـ اـلاـمرـ ـلمت ـجمعهأـبوادـ ـ ـ إـ ـليا هـ

واستفرغت فحينئذ تكون نافعة.

11.

 لم تترك واحدة لمن به بواسير مزمنة حدث استسقاء أو سّل.2قال قال أبقراط: إن

1. .D2 علل الكلى والمثانة عسر برؤه في المشايخ إلا :S5 [ األعالي

2. .D2 إذا :S5 [ إن
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إذاـقأ اـلوـعول: ـلبج ـسيواـ وـ ـتتمـلر واـ ـمنهدةـحرك ـ ـليستفاـ ـ ـ ـ اـ اـلرغ ـلعكدم ـ اـحرـ ـستسقدث ـ ـ أوـ لأـساء إذاـنّل ـيستفمـلّه ـ ـ اـمرغـ ـلمعن ـ وـ ّدـلدة

اـف ـلكبي ـ ورـ ـامد ـيفسً ـ ـفحهـجزاـمهـبدـ الاـ ـستسقدث ـ ـ وإنـ اـقاء. ـلكبوى ـ ودـ ـتلعـفد اـ ـلمك 3ٕادةـ اـلا ـفيهةـئرـلى ـ ـيحاـ اـ ـلسدث ّل.ـ

ـلحوا اـصاـ أّن ـلبل ـسيواـ إنـ وـكرـتر ـتعمـلت ـحتجـلاـ ـيسيّىـ ـ ـمنهلـ ـ اـ اـلا ـلكثيدم ـ ـ اـهرـ ـلبزل وـ ـضعدن اـ ـلحف اـ ـلغاّر وـيرـ ـمتزي. ـقطىـ عـ

استفرغه أّدى إلى المرضين المذكورين. فلذلك يجب أن تترك واحدة منها ليؤمن من كلا الضررين.

12.

قال قال أبقراط: ذو الفواق إن عطس برأ.

اـفهـبنـمول:ـقأ ـمتواق ـبعرضـعّمـثيـئلاـ ـعطدهـ ـمنرأـباسـ اـ لأّن ـلفه [ـ S5واق 61aالا ـمت] ـيحتيـئلاـ ـ إـ ـعجزـمـةكـرحىـلاج ـتخةـ رجـ

تلك الرطوبات وتتحلّل. ولا شّك أّن العطاس يفعل ذلك سيّما مع إمساك النفس.

13.

قال قال أبقراط: المستسقي إن جرى ماءه في عروقه إلى بطنه برأ.

أيـقأ [ـبانـكنـمول: D2ه 49bٕ ا ـسه] وـمزـمالـ ـتلقنـميءـقهـلرضـعن ـ ـنفساءـ ـ وذـبهـ ـلحكـلرأ. اـكرـ ـلمة إـ ـجهىـلاّدة اـ ـلمخة ـ ـلفاـ ةـ

فعلى الطبيب الٕاعانة.

14.

قال قال أبقراط: الذرب في ذات الرئة والجنب رديء وفي الرمد جيد.

أيـقأ اـبنـمول: ذات واـئرـله ـلجنة ـ ذربـلرضـعّمـثبـ ردـكه ـيئان وذـ ا. اـلً لأّن ـلكبك ـ ـمشدـ اـ لآلات ـلتنفارك ـ ـ ـفيضعسـ ـ ـ ـسبفـ بـ

اـجنـعةـفالآ ـلغذب وـ ـليوـتذاء اـ ـفيحدمـلد ـ الاـ ـختدث ـسيلافـ إنـمّـ ـعما الآـ ت اـفّ ـلمعة ـ أـ ـيضدة ّـ وأ ا. إنـمً اـعا ـبعقذربـلرض ـ بـ

الرمد كان جيًدا لأنّه يدّل على أن المادة منجذبة إلى الضّد.

15.

قال قال أبقراط: خرق المثانة والدماغ والقلب والكلى والمعدة وبعض الأمعاء الدقاق والكبد قتّال.

الأـخول:ـقأ ـعضرق اـ ـلماء ـبحيورةـكذـ ـ ـينفثـ ـ إـ اـلذ ـلجهى ـ الأـ ـقترىـخة أـ اـمّال. ا ـلمثّ ـ ـفلةـناـ اـ ـلمدوام ـفيهاءـ ـ وـ ـقلا اـ ـتلتحلاـفدمـلّة ـ ـ وأـ ّاـمم.

لأـمدـلا ـيفسّهـناغ ـ ـفتتحلدـ ـ ـ ـ اـ اـلل ـلنفسروح ـ ـ وأـناـ اـمي. ا ـلقلّ ـ ـفلبـ ـكتـرحدوامـ لاـ ـيلتحه ـ ـ اـ ـلخم ـفيستبرقـ ـ ـ ـ ـمنّدـ اـ اـله ـلحيروح ـ وـنواـ كـلـذكي.

ـلقلبادمـلا ـ ـ ـقتـيـفيـ وأـ اـمل. ا ـلكليّ ـ ـ [ـ S5ة 61b[ـفلع ـ اـ ـجتدم ـبهذاـ اـ ـلما ـئياـ اـ ـلحة اـ ـللاّدة وأـعذاـ اـمة. ا ـلمعّ ـ ـلمنعهدةـ ـ ـ ـ الاـ ـلتحا ـ لأـ ـاهّـنام

ـمجتم ـ ـ اـ ـيتمكلاـفاتـبـوطرـلع ـ ـ وـمّنـ الأدوـضن وأـيع اـمة. ـبعرقـخّ الأـ ـمعض اـ ـسياقـقدـلاء اـمّـ ـلصا ـفلمـئاـ وـمـرجّةـقرـ ـكثه ودوامـقروـعرةـ ه

ـنصبا ـ اـ ـلماب إـ ـليرار وأـ اـمه. ا ـلكبّ ـ ـفلمدـ ـ ـيلاـ اـخنـمهـمزـ وـلورج ـتفدم اـيرـ اـلق ـلطبيعروح ـ ـ ـ إـ و ـقياّـمـني. ـبقاـندـ ـلهوـ ـبحياـ ـ ـينفثـ ـ إـ اـلذ ـلجهى ـ ةـ

] لأنّها إذا كانت جراحة ففي بعضها كالمعدة برأ وفي بعضها كالرئة تمّهل.D2 50aالأخرى [

16.

قال قال أبقراط: إذا انقطع عظم أو عضروف أو عصبة أو الرقيق من اللحي أو القلفة لم ينبت.

3. .S5, D2 المدة :correxi [ الماّدة
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اـقأ إذا ـنفصول: ـ الأـهنـملـ ـعضذه ـينبمـلزءـجاءـ ـ أـضوـعتـ لأّنـصه ـبكًلا ـنهوـ ـلمنيانـماـ ـ ـ ـلموانـيّـ ـمفقاّدةـ ـ اـ لأّن أو ـلطبيعودة، ـ ـ ـ ةـ

ـتحت ـ إـ إـلاج اـلـاحى إـلة ـكثيالاتـحدم ـ ـحترةـ ـتعمّىـ ـ ـمنلـ ـتلهـ الأـ ـعضك ـلبعاءـ ـ اـهـوجنـعاـهدـ ولاـلر اـشدم. أّن ـلطبعيّك ـ ـ ـ نـعزةـجاـعةـ

أمثال هذه التصرّفات.

17.

قال قال أبقراط: الدم إن انصّب على فضاء غير طبيعي تقيّح.

ـمعنول:ـقأ ـ اـ أّن اـلاه إذا ـنصدم إـ ـعضىـلّب وـ ـتتصمـلو ـ اـ ـلطبيعرف ـ ـ ـ ـفيةـ إـ اـله ـستحى ـ ـلتاـ إـ آـهوـجىـله ـطبيعـرخر ـ ـ ـللبـاكيـ ـ واـ ـلمنن ـ يـ

وشبهها فٕانه يفسد هناك ويحدث لنفسه فضاء غير طبيعي ويتقيح بٕانضاج الحار الغريزي.

18.

قال قال أبقراط: من جن برأ بالدوالي والبواسير.

اـهول:ـقأ ـلمذان اـمرآنـبانـضرـ ـلجنن ـ ـلحونـ اـكرـ ـلمة إـ اـخىـلادة ـلجهلاف ـ وـ اـمة ـلعضن ـ الأـ إـشو الأـلرف وـخى إذاـهّس. انـكذا

قريب العهد. أما لو طال الزمان حتى فسد مزاج الدماغ وأرواحه فلا.

19.

قال قال أبقراط: من دام تفزعه وخبث النفس فيه سوداء.

[ـقأ S5ول: 62aا ـلتف] ـ اـ وـئداـلزع ـخبم اـ ـلنفث ـ ـعلدلانـيسـ لأـسرضـمىـ ـنهموداوي ـ ـعلدلانـياـ ارـ ـتقى ـبخاءـ ـمظلمةـيوداوـساراتـ ـ ـ ةـ

ـلل اـ ـلنفسروح ـ ـ ـفتعتيـناـ ـ ـ ـلصريـ ـحباـ ـيعتاـمهـ ـ الٕاـ ـنسري اـفانـ ـلظلمي ـ ـ اـمةـ ـلخن واـ ـلكوف داـفة.ـبآـ ـغينـماـمٕاذا ـسبرـ ـسببياـنـاكرـهـاظبـ ـ ـ نـ

للوقوع في الأمراض السوداوية كالجذام والسرطان وما أشبههما.

20.

قال قال أبقراط: ميل الحمرة من خارج إلى داخل يذم وبالعكس يحمد.

ـميول:ـقأ اـ ـلحمل ـ وـ اـهرة اـلي ـلصفورم ـ اـخنـمراويـ ـلبارج إـ اـلدن اـخداـلى لأن رديء ـلبل ـمعنـطاـ [ـ D2دن 50bو الأرواح ـمح] لـ

ـعضالأ اـ ـئيسرـلاء ـ ـفيكةـ ـ أـهررـضونـ ـكثا ـممرـ وـجارـخانـكاـ ـعكسا. ـ ـمحمهـ ـ ـمطلقودـ ـ ـ أـ أي ا أنـمّمـعً ـتكن ـحمونـ لأـ أوًلا ـعلدلـيّهـنرة ىـ

قوتها.

21.

قال قال أبقراط: من حّم وبه رعشة فاختلاط الذهن يحلهما.

ـحمهـبانـكنـمول:ـقأ ـمحىـ وـقرـ ـمعهانـكة ـ رـ ـعشا اـفةـ ـختلٕاذا ـ ذـ ـهنط ـسببانـكهـ ـ لاـ ا ـنحً اـ ـعشرـللال واـ ـلحمة ـ لأّنـ ى اـحّ ـعشرـلدوث ةـ

ـنتقاـب ـ اـ ـلمال اـماّدةـ ـلعن إـ اـلروق والأـمدـلى ـعصاغ وـ ـقباب ـحصلـ ـلهوـ اـفاـ ـيماغـمدـلي ـلحجاـبّرـ ـ ـفيابـ ـبحهـيؤذـ ـتهّدـ وـ ـيحا اـ ـعشرـلدث ة،ـ

ـتمكنٕاذاـف ـ ـ اـفتـ وـمدـلي ـتصعمـلاغ ـ آـمدـ إـخادة اـلرى ـبطلاغـمدـلى ـ اـ ـعشرـلت وـ الاـهة. ـنتقذا ـ الاـمالـ أردأ ـنتقن ـ لأـ ـتتعطهـنالات ـ ـ لـ

ـمعه ـ الأـ ـفعا اـ ـلنفسال ـ ـ ـنياـ وـ ـيمة ـحبـاصوتـ ـمختنقهـ ـ ـ ـ اـ لأن ا ـلصً لاـ ـيتحدر ـ وـ اـفرّك. ـلعبي ـ ـتسارةـ لأنـهاـ ـلفظل ـ اـ ـلحة لاـ ـيطلّل ـ إلاـ يـفق

موضع البرأ لا في الانتقال إلى علة أردأ.

22.
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قال قال أبقراط: إن كوي أو بّط المتقيّح أو المستسقي وكثر جري مرته أو مائه دفعة هلك.

اـقأ ـلمول: ـلمتقياـبرادـ ـ ـ ـ ـههنحـ ـ اـحـاصاـ ـلمب ـفضيـفدةـ اـ ـلصاء اـخٕاذاـفدر،ـ ـلقيرج ـ اـ ـلكثيح ـ ـ اـمرـ ـلفضن ـ اـ أو ـلماء اـ ياء ـلكث ـ ـ نـمرـ

ـستسقالا ـ ـ [ـفاءـ S5ٕان 62b[ـحبـاص ـيمهـ وذـ لأنـلوت رـكك لاـبـوطّل وأنـبة ـتتصد ـ اـ ـلطبيعرف ـ ـ ـ ـفيهةـ ـ ـلئاـ ـيشتلاـ ـ ـفسّدـ وـهادـ ـتعفنها ـ ـ ـ اـ

ـفتفس ـ ـ اـ ـلبد وإذاـ وأنـبلاـفكـلذـكانـكدن. ـتكّد ـمخونـ ـلطاـ ـتقلأرواحـلةـ ـبهومـ اـ ـلقا اـ ـلمتصوى ـ ـ ـفيهةـفرـ ـ وإذاـ ـكثييءـشرجـخا. ـ رـ

ـفعد اـخزمـلةـ الأرواح ـلكثيروج ـ ـ وذـ ـللهبـجوـمكـلرة. ـ وـ لاـهلاك. ـيخذا ـيعلـبؤلاءـهصـ اـكمـ ـستفل ـ ـمفراغـ دـ ـفعرط وزـ ـبعمـعة. ضـ

ا ـستفأن ـ اـمراغـ ـلمستسقاء ـ ـ ـ ـ دـ ـفعي اـجوـيةـ ـلجب إـ أـلذب ـسفى ـفينجلـ ـ ـ ـمعذبـ اـ ـلحجه ـ اـ وآلات ـلصاب ـفيضطدرـ ـ ـ اـ ـلقلرب ـ كـلذـلبـ

] الحار الغريزي ويؤدي إلى الغشي وانحلال القوة. ولا شّك أنه مهلك.D2 51aويهزم [

23.

قال قال أبقراط: لا يعرض للخصي نقرس ولا صلع ولا نقرس في امرأة إن لم يقطع دمها ولا في صبي ما لم يطأ.

إـقأ لاـّمـنول: ـيعا اـ ـلنقرض ـ ـللخصرسـ ـ ـ لأنـ اـهروضـعي ـلعذا لأـ ـسبرض الاـ ـمتاب اـملاءـ وـلن اـحدم ـلمدة وـ ـكثواد اـنرةـ ـلمزول إـ ىـلواد

وـجرـلا ـكثل اـ ـلجمرة ـ واـ ـلخصاع ـ واـبهـندـبيـ ـعليةـبـوطرـلارد ـ ـلبـاغهـ وـ ـيقة اـنّلـ ـلمزول إـ رـلواد ـجليى ـ لاـ ـنسه ـمجدادـ اـ ـلغاري ـلكاـبذاءـ يـ

ـلمستعما ـ ـ ـ ـ ـعنلـ ـيخصـامدـ ـ وـ ـقلى ةـ ـمجّ ـمعتاـ ـ اـلدثـحٕانـفهـ ـلنقه ـ ـبسبانـكرسـ ـ اـسبـ ـلتوء ـبيدـ اـفرـ ـلحي واـكرـ إـكرـلات و راطـفوب

ـلسكا ـ إـ و ـنمر. ـيعاـ اـلرضـ ـلصله ـ لأنـ اـفنـمهـثدوـحع ـليبرط ـ وـ ـكثس اـ ـلمجرة ـ ـمعاـ وـ ـهمة ـفياـ ـقليهـ ـ إـ و ـنملان. لاـ ـيعا اـ ـلنقرض ـ ـللمرسـ ـ رأةـ

ـينقطمـلاـم ـ ـ دـ ـمهع اـ ـلحيضا ـ ـ لأنـ ـشهلـكي ـيستفرـ ـ ـ أـمرغـ ـطهلاـخن اـ ـلحا رـ ولأن ـنهدـبةـبـوطادة ـغياـ ـبسبادةـحرـ ـ ـقلبـ اـ ـلحة لاـفرارةـ

ـيصل ـ إـلحـ و ـنمه. إنـقاـ ـينقطمـلال ـ ـ دـ ـمهع لأـ اـنا إذا ـنقطه ـ وـ ـيستفمـلع ـ ـ ـفكثرغـ ـ ـفيهرـ ـ ـفتحتاـ ـ ـ وـ اـلوـتّد ـلنقد ـ إـ و ـنمرس S5[4اـ 63aلا [

ـيع ـللصبرضـ ـ ـ ـيطمـلاـميـ أيـ ـقبأ زـ ـعلهـتردـقانـمل اـ ـلمبى ـ ـضعاـ ـلعةـ دـبذوـ وـمة ـقله ـفضّةـ ـبسبهـتلاـ ـ اـ ـنصب اـ ـلغراف إـ اـلذاء ـلنمى ـ وـ ـلعو دمـ

: إذا وجد صبي منقرس فذلك ميراث. وذكر أنّه رأى خصًيا منقرًسا ولم ير صبًيا منقرًسا.قال جالينوسالهّز الجماعي. 

24.

قال قال أبقراط: وجع العين يحلّه شراب الصرف أو الحّمام أو التكميد أو فصد العرق أو شرب الدواء.

وـمول:ـقأ اـجاّدة ـلعيع ـ إـ ـمختصاـمن ـ ـ ةـ [ـبّ والأول لا. أو D2ه 51bٕ ا أنـم] ا ـيكّ ـغليظونـ ـ ـ وـ ـلية اـفسـ ـلبي اـ ـمتدن ـفيحللاءـ ـ ـ ربـشـاهّـ

ـلشا اـ ـلصراب ـلتلطيفرفـ ـ ـ ـ ـ ـلههـ وـ ـتحليلا ـ ـ ـ إـ أوـهّاـيه ـلطيفا ـ ـ اـيدـشةـ ـلقبدة ـ ـللتحلولـ ـ ـ ـ ـفيحلهلـ ـ ـ ـ اـ ـلتكميا ـ ـ ـ ـلقطاـبدـ ـ اـ ـلمسخن ـ ـ وـ ـنحن أوـ وه

ـمت ـسطوـ ـبيةـ اـ ـلغلن ـ واـ ـللطظ ـ واـفاـ ـلبة ـفيحلهالـخدنـ ـ ـ ـ اـ ـلحما ـ واـ ام. ـلثّ أيـناـ لاـمي ـيكا ـمختصونـ ـ ـ اـ ـلعياـبًّ ـ ـيخللاـفنـ ـ إـ أنـمو ـيكا دـ ةـيوـمون

فيحلها الفصد أو خلًطا آخر غير الدم فيحلّها شرب الدواء.

25.

قال قال أبقراط: يعرض للثغ ذرب طويل.

اـقأ ـللثول: ـ ـجمغـ أـ ـلثع وـ اـهغ ـتبذيـلو اـ واـلاـبراءـلّدل ـلسيلام ـ ـلثاـبنـ واـ ـلقاء ـلكاـبافـ وذـ ـلضعكـلاف. ـ ـعصفـ اـ ـللسب ـ واـ ـستان ه.ـئـاخرـ

إ ـيعـاّمـنو اـلرضـ دـله لأن رـغاـمذرب اـفبـطه ـلغي ـفينجةـياـ ـ ـ ـمنذبـ إـ اـله ـلمعى ـ والأـ ـمعدة داـ ـئماء رـ ا ـكثياتـبـوطً ـ ـتضعفهرةـ ـ ـ ـ ـفيحاـ ـ دثـ

الذرب.

4. .S5 وانما .add [ وإنما
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26.

قال قال أبقراط: ذو الجشاء الحامض لا يناله ذات الجنب.

وذـقأ لأنـلول: ـسبك اـ ـلجشب ـ رـ اـبـوطاء ـلمعة ـ وـ ـقصدة ـتهرارـحورـ وـ ـغلبا ـ اـ ـلبلغة ـ ـ ـلقصمـ ـ اـ ـلهضور ـ اـ وذات ـلجنم ـ ـضهروـعبـ ادةـمنـعاـ

لطيفة حادة مرارية فهما لا يجتمعان.

27.

].S5 63bقال قال أبقراط: من صلع وناله من دوالي كبيرة بالندرة عاد شعر الرأس [

اـحول:ـقأ ـلصلدوث ـ أـ ـكثع ـيبنـمرهـ اـسوـ وـمدـلة ـقلاغ اـ أوـبـوطرـلّة رـمة ـتفسدةـساـفةـبـوطن ـ ـمنبدـ ـ اـ ـلشعت ـ ـفمترـ ـ ـصللأـلرضـعىـ اـ ـلغيع ـ رـ

ـصلالأ دواـ ـيعيـلي ـشعادـ اـ لاـلر ـتلاعـفدـنرأس اـ ـلمك إـ أـلادة ـسفى وـ ـيكل. ـقليذاـهونـ ـ إـجلاًـ و ـقيـاّمـنداّ، اـنّدـ ـلصلا ـ ـلغياـبعـ ـ الأـ ـصلر يـ

لأن ذو الصلع الأصلي يموت بهذا الدواء.

28.

قال قال أبقراط: سعال المستسقي رديء.

اـحول:ـقأ ـلسعدوث ـ الاـفالـ ـستسقي ـ ـ اـ أي لأـقزـلاء رديء ـعلدلـيهـني اـ أن ـلمى ـئياـ ـبلغةـ ـ ـكثنـمتـ ـتهرـ إـ أنـلا اـحزاـيى ـلحجم ـ ابـ

ـقصبو ـ اـ ـفيضيةـئرـلة ـ ـ ـعلقـ اـ الاـئرـلى ـنبسة ـ ـبحياطـ ـ ـيحثـ إـ اـلوج ـلتسى ـ اـعاـ ـلغيل ـ اـ ـلنر اـفاـ لأن ـلضيع ـ [ـ D2ق 52a[ـههن ـ ـلياـ يءـشنـمسـ

لحج حتى يندفع بالسعال. 

29.

قال قال أبقراط: فصد العرق المداخل يحّل عسر البول.

ـفصول:ـقأ اـ ـلعد اـ اـخداـلرق أي ـلصل لأـفاـ اـمهـنن ـلجن الأـناـ ـنسب اـبآـمنـميـ ـكبرـلض ـيحةـ ـعسلـ اـ ـلبر لأـ الأـفهـنول ـغلي ورمـمبـ ن

اـفويـمد ـلكلي ـ اـ أو ـلمثى ـ أوـناـ اـطة أوـبدـلرف اـفر اـحزاـيمـحرـلم ـلمجم ـ ـيخلاـفرىـ اـ ـلبرج إلاـ ـبعسول ـ وـ ذـكر. ـيحلكـلل ـ اـ ـلفصه ـ دـ

سيما هذا العرق لكثرة مشاركته لهذه الأعضاء.

30.

قال قال أبقراط: إن عولج ذو سرطان خفي هلك سريًعا وإلا بقي زماًنا طويلاً.

إنـقأ اـلـوعول: ـلسج اـطرـ ـلخفان ـ اـفيـ ـلبي الأـمنـطاـ ـمعن اـ أو ـلحلاء ـ اـ أو اـحرـلق أو أوـبدـلم ـغير ـمتقانـكواءـسـاهرـ ـ أّدىـحّرـ لا، أو ا ً

اـلإ ـلهى اـ لأن ـلسلاك اـطرـ ـلظان إنـهاـ أـلذـبجـلوـعر ـمكك اـ ـستيفن ـ ـ ـبجمياؤهـ ـ ـ أـ ـفبهـلـوصع وأـ اـمرأوا. ا ـلخفّ ـ ـيمكلاـفيـ ـ ـفينـ ذـ ـفيبقكـله ـ ـ ىـ

ـبعضه ـ ـ واـ ـلما ـخبيثادةـ ـ ـ ـيقبلاـفةـ ـ الاـ ـستحمل ـ ـ واـ ـلبام إـمكـلذـفرؤ.ـ اـلؤّد ـلمى ـيعـرسوتـ وإنـلوـقة.ـ أي وإلا ـيعمـله ـيمكجـلاـ ـ أنـ ن

] سرطان عاّم يمكن معه البقاء فكيف بالسرطان في عضو خاّص.S5 64aيعيش زماًنا طويلاً لما أن الجذام الذي هو [

31.

قال قال أبقراط: التشنّج امتلائي واستفراغي وكذا الفواق.
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الأـقأ ـجسول: اـ ـلعصبيام ـ ـ ـ ـيقصةـ ـ ـيمتلأنـبةـبـوطرـلاـبارةـترـ ـ ـ وـ ـضهرـعزدادـيئ وـ ـليباـبارةـتا ـ ـينقأنـبسـ ـ ـلهـوطصـ وـ ـضهرـعا اـ والأول ـلتشنا. ـ ـ جـ

ـمتالا واـئلاـ ـلثي الاـناـ ـستفي ـ وـلوـقي.ـغراـ اـكه ـلفذا لأـ ـلحقيقاـبهـنواق ـ ـ ـ ـتشنةـ ـ ـبجاّصـخّجـ اـ ـلمعرم ـ واـ ـلمدة اـفريـ ـلعضٕان ـ إنـ ـمصبانـكل ـ ًاـبوـ

في مقعر المعدة خرج بالقيء. وإن كان في خملها فبالفواق.

32.

قال قال أبقراط: وجع ما دون الشراسيف بال ورم تحلّه الحّمى.

اـقأ غول: ـل أـمبـلاـ اـهرـمن [ـجوـلذا D2ع 52b[ـبك رـعهـنوـ ـممحـين رـ أو الاـفانـكٕاذاـفة،ـبوـطددة تي ـب وـ قمـلداء ت ن ـي ـ ـ إـ ىـلل

الاستسقاء فتحلّه الحّمى لأّن حرارتها تعين على التحلّل.

33.

قال قال أبقراط: المتقيّح لا يبيّن قيحة لغلظ المادة أو الموضع.

إذاـقأ ـيظهمـلول: ـ اـ ـلقير ـ اـفحـ ـلعضي ـ اـ ـلمتقيو ـ ـ ـ ـيكحـ ـسببونـ ـ إـ ـغلاـمه ـجلظـ اـ ـلعضد ـ الأـفـاسأـكوـ إـقل و ـغلاـمدام اـ ـلمظ اـ لأن ـلقيدة ـ حـ

الغليظ لا فظهر، وذلك ظاهر.

34.

قال قال أبقراط: المطحول إن دام خلفة دمه هلك بالاستسقاء وزلق الأمعاء.

اـقأ دوام ـختول: اـ ـطحيـفنـميـفدمـللاف اـهوـيةـبلاـصهـلاـ ـلحن اـ ـلغار وـيرـ ـيفسزي ـ اـ ـلمد ـفتزاجـ الاـفعـقوـ ـستسقي ـ ـ إنـ أـكاء ـكثان رهـ

لضعف في الكبد وفي زلق الأمعاء إن كان أكثره لضعف المعدة والأمعاء وكلاهما مهلكان.

35.

قال قال أبقراط: أداء تقطير البول إلى إيلاوس هلك في سبعة أيّام إن لم يحّم ولم يجِر بول كثير.

إذاـقأ اـكول: ـلتقطيان ـ ـ ـ [ـ S5ر 64b[ـكثنـم ـبلغرةـ ـ اـفامـخمـ ـلمثي ـ ودـناـ ـفعتة ـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـمنهةـ ـ إـ الأـلا ـمعى اـ وـهّدـساقـقدـلاء ـمنا روجـخعـ

ـلبا ـفيحرازـ ـ إـ اـيدث أي ـلقلاوس ـلنوـ اـ ـلمستعج ـ ـ ـ ـمناذـ وـ ـيقه ارـبالـ رّب لأـحه ـيقّهـنم ـعنالـ اـهدهـ ـلقذا ـفصول.ـ ـحباـ ـهلهـ ـسبعيـفكـ ـ أـ امـية

أرـفلـب ـبعي أـ لأـية ـمنتهّهـنام ـ ـ الأـ اـمى ـلحراض وذـ لأـلاّدة. وـنك ـيقبدةـحه ـ اـهيـفلـ ـلمذه ـفكيدةـ ـ إذاـ ـمعانـكف ـتقطيهـ ـ ـ اـ ـلبر ـكثيولـ ـ رـ

الخروج ما كان محتبًسا في المثانة فيمكن برؤه لزوال السبب.

36.

قال قال أبقراط: بمضى حول أو أزيد بالقرحة تبيّن العظم يغور المندمل.

اـقأ ـلبول: "ـفاءـ ـبمضي ـ ـتتعلى"ـ ـ ـ ـبقّقـ "ـلوـ ـتبيه ـ أيـ وـهـاظـةحرـقهـبنـمّن" ـمضرة ـعلىـ ـحترـقىـ ـسنهـ ـملـاكةـ أزـ أو ـيظهدـية ـ اـ ـلعظر ـ اـ ذيـلم

ـتحت ـ [ـ D2ه 53aا وإذا وـئاـغانـكلـمدـن]. اـعًرا اـمدـندم ـلقال اـفـةحرـ ـلمي اـ ـلطدة ـيلوـ ـسببةـ ـ إـ ـفساـمه ـعظادـ ـضعهوـميـفمـ ـ أوـ انـيـرسا

رطوبات رديئة إليها أو سوء مزاج رديء.

37.

قال قال أبقراط: الصبي قبل أن ينبت هلك بحدبة ربو أو سعال.
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إذاـقأ ـللصبرضـعول: ـ ـ ـقبيـ ـنبلـ ـشعاتـ اـ ـلعر ـسعةـناـ وـ وـبال ـبسببهمهـبدثـحرو ـ ـ ـ ـ زوالـبدـحاـ أي ـفقة اـمرةـ ـلفقن ـ إـ أوـقنـماـمار دام

ـخلنـم ـهلفـ ـقبكـ الٕاـ ـنبل اـ لأن ـلحات ـسبةـبدـ ـلضيبـ ـ اـ ـلنفق ـ لٕاـ اـثداـحس اـله ـلمضغورم ـ ـ واـ ـلقلط ـ واـ ـمحتةـئرـلب ـ إـجاـ الاـلان ـنبسى ـ اط،ـ

فكيف في وقت الاحتلام بسبب انبساط الحار فلا يجدان فضاء ينبسطان فيه فيسرع الهلاك.

38.

قال قال أبقراط: يسقى دواء ويفصد في الربيع.

ـسقول:ـقأ اـ واـلي ـلفصدواء ـ اـفدـ ـبيرـلي ـلمستحفعـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلصحظ ـ لأـ أو ة أـنّ [ـعّه S5دل 65aالأو وـق] ـتكثات ـ ـفيرـ الأـ وـخه ـتنبسلاط ـ ـ طـ

ـلما ـفيتبعوادـ ـ ـ ـ الاـ ـستفه ـ ـلئراغـ ـتفسلاـ ـ اـ ـلكيمد ـ ـ وـسوـ ـتنصات ـ إـ اـلّب ـلمى اـضواـ ـلمستعع ـ ـ ـ ـلقبدةـ ـ اـ ـلمول اـ ـلفواد وإلاـساـ ـلمضطاـفدة، ـ ـ إـ ـلير هـ

يستعمله في أي وقت عرض له المرض.

39.

قال قال أبقراط: ورم النقرس حار أسكن في أربعين يوًما.

إـقأ ـنمول: ـينحاـ ـ أرـفلـ ـبعيي ـ وإنـموـينـ ا الأـمانـكً اـمن ـلحراض ـفينبغاّدةـ ـ ـ ـ أنـ ـينحي ـ أرـفّلـ ـبعي ـعشةـ لأـموـيرـ ا ـعضيـفهـنً ـعصبوـ ـ يـناـ

ـكثي ـ الأوـ واـتر اـيدـشاتـبوـطرـلار ـلتكد ـ ولاـثاـ ـينحف ـ ـمنلـ إلاـشهـ ـبشيء ـفيكدةـ ـ ـبحونـ ـمشتومـييـفهـنراـ ـ ـبيركـ الأـ اـمن ـلحراض ادةـ

والمزمنة. وليس هو إلا يوم الأربعين.

40.

قال قال أبقراط: ذو قطع في دماغه يحّم ويتقيّأ مراًرا.

اـقأ ـلحمول: ـ وـ ى اـقّ ـلميء لازـ ـلمانـمرار دـفدثـحنـ [ـغاـمي D2ه 53b[ـقط أـ اـمع. ـلحما ـ اـفىـ ـلقطلأن ـ ـيلعـ اـمزـ ـلته واـ ـلحمورّم ـ ىـ ّ

ـلللازم ـبسبورمـ ـ اـ ـفكيع،ـجوـلب ـ الأـففـ ـعضي اـ ـئيسرـلاء ـ وأـ اـقاـمة. ـلميء ـفبسبرارـ ـ ـ اـتبـ ـلمعأّذى ـ وـ ـفمهدة ـ ـلمشاـ ـ ـكتهارـ ـ اـماـ اغـمدـلع

فيضعف وتهيّأ لانصباب المواد إليها. فٕاذا كثرت فيها كان سبًبا لخروجها بالقيء.

41.

قال قال أبقراط: الصحيح إن أسكت بغطيط هلك في سبعة أيام إن لم يحّم.

أيـقأ ـصحيول: ـ اـ ـلبح اـ ـسكتّمـثداعـصهـلرضـعذيـلدن ـ وـ ـعقيرضـعة ـ اـ ـلسكتب ـ ـ ـغطيةـ ـ ـهلطـ ـسبعيـفكـ ـ أـ إنـية ـيحمـلام دثـ

ـحم لأنـ اـحى ـلصدوث إـ ـغليظحـيرـلاـمداع ـ ـ ـفخاـنةـ أوـ ـلمة إـلاـمادةـ اـلت دـلى ـفعرأس وـ ـتلة اـ ـلمك لاـ وأنـبادة ـتكد ـبخونـ وإلاـيارـ ة،

ـتفرـيمـل دـ ـفعع وـ ـيكمـلة وـ ـجعن اـفًدا.ـيـدشهـ ـلمٕان اـ ـلبخادة ـ اـيارـ ـيحيرـلة ـ اـ ـشتة وـ ـجعهّد ـ لأـ ـتملـجا ـبخاـهدـيدـ اـ ـلخلطيلاف ـ ـ ـ ارـ وإذا ـتفة. عـ

اـلإ ـكثيادةـماغـمدـلى ـ دـ ـفعرة ـيصيهـنٕاـفةـ ـ ـحبـاصبـ ـتكتهـ ـ واـ ـلغطية. ـ ـ لاـ ـستط ـعضاءـخرـ اـ ـلصل ـيتحلاـفدرـ ـ اـ ـلصرك إلاـ ـبجهدر ـ دـيـدشدـ

ـضعيفـةكـرح ـ ـ ـفيضعفةـ ـ ـ ـ ـلتنفاـ ـ ـ وـ ـتعس ـشبهـلةـلـاحرضـ اـلـاحهـ ـلسمية ـ ـ ـعننـ اـ ـلند إـ و ـنموم. ـتعاـ [ـ D2رض 54a[ـتل لأـ اـقلـجك ـلموة رضـ

وإلاـجلا ـيحسمـلًدا، ـ ـلتنفاـبنـ ـ ـ إـ و ـنمس ـتهلتـنـاكاـ ـ ـسبعيـفكـ ـ أـ اـية لأن ـلعلام ـ واـ ـقعة ـعضيـفةـ رـ ـئيو وـ ـيحتممـلس ـ ـ أـ ـكثل نـمرـ

اـه ـلمذه لأـ ـنهدة أـ ـيقتضاـمّلـقا ـ ـ ـفيهيـ ـ الأـ اـما ـلحراض إـ و ـنمادة. ـقياـ ـبحاـنّدـ اـ ـلصحال ـ اـ لأن ـلمة ـضعيفهـتوـقضـيرـ ـ ـ لاـ ـتمهة ـ إـ ذهـهىـلل

المدة لأن نفسه إن كان خفًيا جّدا مات في ثلاثة أيام، وإن لم تكن خفًيا مادة المرض بحرارتها القوية فأمكن البرؤ.

42.

قال قال أبقراط: ظهور بياض العين في النوم مع التغميض بلا استفراغ مهلك.
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ـظهول:ـقأ يورـ ـب اـ ـلعياض ـ ـعننـ اـ ند ـل اـفومـ ـلمي اـ ـلحرض اـمادـ تغميع ـل ـ ـ ـ إذاـ ـيكمـلض ـخلقينـ ـ ـ وـ ا ـيعمـلً اـ ـستفرض ـ يراغـ ـكث ـ ٕانـفرـ

ـستفالا ـ ـيعـرسؤولـييـغراـ إـ ا اـلً ـلحى اـلاـ ـلطبيعية ـ ـ ـ ـ ـفهلةـ ـ لأـ ـعلدلـيهـنك ـضعىـ اـ ـلقف اـ ـلمحوة ـ ـجفلأـلـةكرـ وـ ـفنان وـ الأرواح ـسقاء وطـ

ـلقا إـ و ـنموى. اـ ـختا اـ ـلجفص ـ لأنـلذـبنـ وـباـيـهجزاـمك اـمًداـجبـيرـقـوهس ـللرضـعٕاذاـفاغـمدـلن ـيباغـمدـ ـمفسـ إـبرطـ ـليادر هـ

].S5 65bالجفاف فقصره فعسر إطباقه [

43.

قال قال أبقراط: اختلاط العقل بضحك أسلم وبهّم وحزن أخطر.

اـقأ ـضطول: أـ اـحراب إذاـمدـلوال ـضحعـمانـكاغ أـككـ ـخطلـقان ـممًراـ وـهعـمانـكذاـغاـ اـحّم لأن ـلضحزن ـ الاـمكـ ـختع لاطـ

ـيك إـ ـغلبنـماـمون ـ اـ ـكمدمـلة اـبارـشيـفاـ ـلخمي ـ إـ و أـلاـمر وـسدم ـقليـوهود ـ اـ ـليكل ـ ـللةـياـ ـبتـوطرـلاغـمدـ ـبخهـ ّمـهعـمانـكاـملافـ

وحزن فٕانه يحدث من الاختلاط المحرقة فلا يتمكن الحار الغريزي من الانبساط.

44.

قال قال أبقراط: نفس البكاء في المرض الحاد رديء.

ـنفول:ـقأ اـ ـلبكس ـ أنـ ـينقطاء ـ ـ اـفعـ ـحتطـسوـلي ـيكىـ دـ اـخون ـلهول وـ ـتيرـميـفـهجروـخواء وـ ـسببن، ـ إـ ـضعاـمه ـعضفـ اـ ـلصل ـفيعجدرـ ـ ـ زـ

الاـع ـنبسن ـ اـ ـلتاط وـ ـيقام ـلمستـاكفـ ـ ـ ـيستّمـثحـيرـ ـ ـفعلهمـ ـ ـ إـ و الآـبلاـصاـما، ـحتةـلة ـيعصىـ ـ ـعليـ اـ ـلقى ـبسطهوةـ ـ ـ ـبماـ إـ و اـمرة، ـلتها ـ ابـ

اـمدـيدـش ـلقلن ـ ـحتبـ ـيعىـ ـللقرضـ ـ أنـ ـينقطوة ـ ـ الاـ ـنبسع ـ ـطلباطـ ـ لٕاـ ا الأـخً ـبخراج اـ ـنيـاخدـلرة ـنقبالاـبةـ ـ وـ ـيقطاض. ـ الاـ ـنقبع ـ ـقباضـ لـ

ـتم ـطلبهـماـ ـ اـ ـللهً ـ اـ ـلمواء ـنبسالاـبروحـ ـ وـ ردـهلـكاط. ـيئذه ـفكيةـ ـ اـففـ ـلمي اـ ـلحرض دـنٕاـفادـ ـليه ـعللـ اـ أن ـلحى ـبلغدـقرارةـ ـ إـ راقـحت

بعض الأخلاط.

45.

قال قال أبقراط: المرض السوداوي يؤول إلى السكتة والفالج والتشنج والجنون.

إنـقأ ـتفرـتول: اـمعـ ـلسن إـ اـلوداء دـلى ـنيـاخرأس [ـ D2ة 54b[اـمّـبرـف ـنسا ـمجّدتـ اـ إـلاري ـكلهـامروح ـ ـفتحاـ ـ اـ ـلسكتدث ـ ـ أوـ ة

ـبعضه ـ ـ ـفيحاـ ـ اـ ـلفدث اـلاـ وإن ـحتبسج. ـ ـ اـفتـ أوـمدـلي أـجاغ اـنب ـلجنواع ـ اـ وإن ـفعدـنون، إـ اـلت ـلعينيى ـ ـ ـ اـننـ ـلمزل اـ إـلاء ىـلرديء.

أعصاب حدث التشنج.

46.

قال قال أبقراط: تعرض السكتة والفالج لمن سنّه فيما بين الأربعين إلى الستّين.

ـتيـاهدوثـحول:ـقأ اـ ـلعلن ـ ـتيّـ اـسيـفنـ ـلكهّن ـ [ـلوـ S5ة 66aإذا ـنتـاك] ـيتيوداوـساـ ـ أوـ اـلن لأن ـلسى أـ ـكثوداء اـفهـثدوـحرـ ـلكهي ـ ة.ـلوـ

إذاـموأ ـبلغميتيتـنـاكا ـ ـ ـ ـ ـ ـفحنـ ـثهمدوـ ـ اـفاـ ـلمشي ـ أـياـ ـنسخ اـ لأن اـبـوطرـلب ـلفضليات ـ ـ ـ أـفةـ ـنهداـبي أـ ـكثم ـفيكرـ ـ أـنوـ اـشون ـستعّد ـ داًداـ

لهما.

47.

قال قال أبقراط: إذا بدا الثرب عفن.
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اـقأ ـلثول: ـجسربـ ـطبقتينـمفـلؤـممـ ـ ـ ـ ـغشنـ ـئيتياـ ـ ـ ـيحلنـ ـ ـلهمّـ ـ ـشحاـ ـكثيمـ ـ اـعٕاذاـفر.ـ ـلتفرض ـ اـفرّقـ ـلغشي ـ ـئياـ اـ أـقوـفنـيذـلن ـعنه يـ

الصفاق والمراق وبدا أي ظهر الشحم عفن بسرعة لفرط رطوبته سيّما عند حصول الحرارة الغريزية وضعف الحار الغريزي.

48.

قال قال أبقراط: من ينخلع وركه تعود فيه رطوبة مخاطئة.

إذاـقأ ـعظرجـخول: اـ ـمكنـموركـلم اـناـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ولاـ أـشي ـيكهـنّك ـهنونـ رـ ـخيرـمةـبـوطاك ـللةـ ـفتعاتـبـوطرـ ـ ـفيودـ اـ اـبـوطرـله ـلمخة ـ ـطياـ ةـ

وهي البلغم الذي امتّد زمانه فيتحلّل لطيفه وغلظ قوامه.
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