
The University of Manchester Research

         

DOI:
10.3927/52097758

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., Van Dalen, E., & Masry,
S. (2017).          . University of Manchester. https://doi.org/10.3927/52097758

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/10.3927/52097758
https://research.manchester.ac.uk/en/publications/cbb47930-3e06-4f6a-83df-fed5ec1e08ec
https://doi.org/10.3927/52097758


]LA 1b.بسم الله الرحمن الرحيم وبه التوفيق# [

قال شيخنا الشيخ الٕامام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفحم المناظرين، قطب دائرة المتطببين، أوحد المجتهدين، أبو الهمم نور 

الدين، علي المناوي، متعنا الله بطول بقاءه، وزاد في عليائه، وأعاد علينا من بركاته وبركات علومه الزاخرة، وجمع لنا وله بين خيري 

1الدنيا والآخرة بمحمد وآله آمين.

]E10 1b.2] #بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيّدنا محمد

 الحمد لله مفيض الحكمة وفصل الخطاب بالٕافضال، الذي خلق الٕانسان وصوره على أحسن الصور والأشكال، والصلاة والسلام 

على سيّدنا محمد أفضل مرسل أزيل به الٕاشكال، محمد الهادي لطريق الحق الماحي لطريق الضلال، وعلى آله وصحابته الأنجم 

الزواهر ما اخضر نجم في الغبراء وطلع في السماء نجم باهر.

 4 قرين لعلم الأديان، وموضوعه أشرف مواليد الأركان، وغايته حفظ الصحة موجودة وردها #لبدن الٕانسان مفقودة3وبعد فٕان علم الطب

 الكتاب الموسوم بالفصول للٕامام الأوحد أبقراط الموصل 5فيالها من أمور قد شرف بها وتوفرت الدواعي عليه بسببها. #وقد اشتمل

] على جمل منه وأحكام محكمات مستندة للقياس والأمور المجربات، فشرعت في شرح له ممزوج بالأصل، LA 2a [6للأصول

مستوفياً للفائدة في كل فصل فصل، وقررت في الغالب على وجه يدفع اعتراضات أوردت عليه، وقد أصرّح بالاعتراض وأضم جوابه إليه

] ومن شرحهE10 2a ومن شرحه للشيخ الٕامام ابن أبي صادق [7مقتبساً من شرحه للٕامام العالم العلامة الشيخ علاء الدين بن النفيس

 ابن القف مضيفاً لذلك ما تيسر لي من 8لفيلسوف الزمان الآتي بالعجائب في هذا الشان جالينوس ومن شرحه للفيلسوف الأستاذ

 الله العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 9الأبحاث من فضل الله تعالى منيل الخيرات. وسميته بتحقيق الوصول إلى شرح الفصول ونسأل

1. آمين وآله بمحمد .... الرحيم الرحمن الله بسم  ] LA: om. E10.

2. محمد سيّدنا .... الرحيم الرحمن الله بسم  ] E10: om. LA.

3. LA جُعِلَ .add [ الطب

4. مفقودة اإلنسان لبدن  ] E10: اإلنسان لبدن مفقودة  LA.

5. اشتمل وقد  ] E10: وكان LA.

6. .LA مشتمالً .add [ لألصول

7. .E10, LA نفيس :correxi [ النفيس

8. .LA: om. E10 [ األستاذ

9. .LA وأسأل :E10 [ ونسأل
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] ونعم الوكيل. هذا LA 2bالكريم ويعصمني من الزيغ والزلل ويوفقني لصالح القول والعمل، وإن ينفع به كما نفع بأصله وهو حسبنا [

وينبغي أن نقدم أمام الكلام على المقالات التي رتب عليها الكتاب مقدمة، فنقول: الطب علٌم يقصد منه معرفة كيفية حفظ الصحة 

 ورّدها لبدن الٕانسان مفقودة، وموضوعه بدن الٕانسان من حيثية حفظ الصحة وإزالة المرض، وغايته أن يبلغ كل إنسان أجله 10حاصلًة

المقدر له في الأزل، وذلك بأن يحمي رطوبته عن التعفين البتة وعن التحليل الزائد على المجرى الطبيعي، وبهذا يندفع ما قيل إذا كان

الموت حقاً فلا حاجة إلى علم الطب. فٕان قيل إذا اقتضى علمه تعالى وقدرته وإرادته أن زيداً لا يمرض أو يمرض ويبرأ أو يمرض ولا 

] شيئاً. وأجاب القرشي وابن القف بأنّه يقال لهذا E10 2bيبرأ فٕان كان الأول اسُتْغني عن الطب وإن كان الثالث لم يفد استعماله [

المعترض اترك الأكل والشرب لأن هذا المذكورات إن اقتضت حياته فلا يضره ترك الأكل والشرب، وإن لم تقتض هذه الأمور حياته لم

] أن هذه الأمور اقتضت صحة LA 3aيفده الأكل والشرب شيئاً. فما أجاب به فهو جواب له ويظهر لي جواب آخر، وهو أن يقال [

 بمراعاته لأسباب تزيل مرضه أو أنّه لا يبرأ لعدم مراعاته لما يزيل مرضه من 11زيد مثلاً #بمراعاته لأسباب تحفظ صحته عليه أو أنه يبرأ

الأسباب. هذا والأقدمون كانوا يقدمون أموراً قبل الكلام على المقصود يسمونها الرؤوس الثمانية. الأول: الغرض لئلا يكون طلبه عبثاً. 

الثاني: المنفعة ليحصل الاشتياق والنشاط للطالب ويتحمل المشاق. الثالث: السمة وهي عنوان العلم ليكون عنده اجمال ما يفصله. 

الرابع: من أي علم هو، ليطلب فيه ما يليق به. الخامس: من أي مرتبة هو، ليقدم على ما يجب وليؤخر عن ما لا يجب. السادس: 

القسمة أي التبويب، ليطلب في كل باب ما يليق به. السابع: الأنحاء والطرق التعليمية كطريق التركيب والعكس مثلاً. مثال الثاني هو 

] تبتدي من آخره راجعاً بالعكس فتنظر في E10 3aأن تنظر إلى الشيء الذي تريد علمه فتضعه في وهمك من أوله إلى أخره، ثم [

] في وهمك LA 3bشيء شيء منه فيما لا يقوم ذلك الشيء إلا به إلى أن تنتهي إلى أوله. مثال ذلك الٕانسان فٕانّك تقيم جملته [

ثم تقول بدن الٕانسان يتحلل إلى الأعضاء الآلية والأعضاء الآلية تتحلل إلى الأعضاء المتشابهة الأجزاء والأعضاء المتشابهة الأجزاء 

 التي منها تركيب الأغذية وطريق 12تتحلل إلى الأخلاط والأخلاط تتحلل إلى النبات الذي هو الغذاء، والنبات إلى الاسطقسات

 كنت 14 تبتدي من الشيء الذي انتهيت إليه بطريق التحليل، وتركب تلك الأشياء التي13التركيب مضادة لهذا المسلك، أعني أنك

حللتها بعضها إلى بعض حتى ينتهي التركيب إلى آخره. مثال ذلك أن تقول الاسطقسات يتركب منها النبات والنبات يتركب منه 

10. .LA: om. E10 [ حاصلة

11. يبرأ أنه أو عليه صحته تحفظ ألسباب بمراعاته  ] LA: om. E10.

12. .E10 االسلفسات :LA [ االسطقسات

13. .LA: om. E10 [ أنك

14. .E10 الذي :LA [ التي
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 الآلية ومن الآلية 15الأخلاط والأخلاط يتركب منها الأعضاء #المتشابهة الأجزاء والأعضاء المتشابهة الأجزاء يتركب منها الأعضاء

يتركب جميع البدن. الثامن وهو تمام الرؤوس الثمانية المؤلف ليسكن قلب المتعلم. ولنذكر نبذة من أحوال أبقراط، فنقول هو إمام 

هذه الصناعة وهو أول من دّون صناعة الطب وأظهرها. وكانت مدة حياته خمسة وسبعين سنة منها صبي متعلم ستة عشر سنة وعالم 

] ومن جملتها كتاب الفصول هذا، وهو يشتمل على تعريفLA 4a سنة، وله مصنفات كثيرة، [17] تسعة وخمسونE10 3b [16معلم

جمل الطب ليكون قوانين في نفس الطب يقف بها على ما يتلقاه من أعمال الطب وهو يحتوي على جمل ما أودعه في سائر كتبه، 

وهذا ظاهر لمن تأمل فصوله. ثم اعلم أن هذا الكتاب قد غيرت ألفاظه من لغته الأصلية إلى لغة غيرها، فلذلك ربما يقع تعقيد في 

حصول المعنى، فٕاذا علم المراد في مثل هذه المواضع بالقرائن فيؤخذ. واعلم أيضاً أن الله تعالى خلق قوة مدبرة للبدن وهي سبب 

لدرء المفاسد عنه وجلب المصالح إليه، وهي التي تسميها الأطباء الطبيعية. واعلم أيضاً أن أحكام الطب في الأكثر أكثرية. هذا والآن

نشرع في المقصود بعون ذي القوة والجود، فنقول:

أّما المقالة الأولى من المقالات السبع التي رتب عليها هذا الكتاب، فهي تشتمل على فصول.

قال جالينوس أن معظم من فسر هذا الكتاب قالوا أن الفصل الأول منها صدر له سواء كان فصلاً واحداً أو فصلين، لكن اختلفوا في 

] يكون مراده بذلك إقامة عذره في تصنيف LA 4b] يجوز أن [E10 4aالمراد منه على أوجه كثيرة. قال القرشي والحسن منها أنّه [

الكتب لأن عمر الٕانسان لا يفي بابتداع الصناعة الطويلة. ويجوز أن يكون مراده إقامة عذره في تصنيف هذا الكتاب على هذا الطريقة 

 هذه18ليكون أسهل ضبطاً، ويجوز أن يكون مراده بذلك إقامة عذر الطبيب إذا أخطأ، ويجوز أن يكون مراده حث المتعلم على تحصيل

الصناعة، ويجوز أن يكون مراده امتحان همة الطالب. ويظهر لك ما ذكر إذا تأملت فيما يقال لك الآن.

.1

» إذ غالب الأعمار ما بين الستين والسبعين، وأطولها مدة مائة قصير» وهو مدة بقاء النفس الناطقة مع الجسم،«العمرقال أبقراط:«

وعشرون سنة، وهذا هو العمر الطبيعي. والعمر لا يجاوز هذه المدة إلا نادراً. والله أعلم. تنبيه: اعلم أن هذا الحكم من الٕامام إنما هو 

بحسب زمانه، وحينئذ فلا يرد الاعتراض بالأعمار الطويلة المنقولة في التواريخ المؤيدة بالكتب الٕالهية كعمر السيد نوح عليه الصلاة 

والسلام، وأعمار غيره ممن وجد في سالف الدهور، وذلك لأن هذه الأعمار كانت موجودة قبل زمانه انتهى.

] ما نحو غرض من الأغراض على سبيل الٕارادة صادرة عن E10 4b»: ملكة نفسانية تقتدر بها على استعمال موضوعات [والصناعة«

15. األعضاء منها يتركب األجزاء المتشابهة واألعضاء األجزاء المتشابهة  ] LA: om. E10.

16. .E10 متعلم :LA [ معلم

17. .LA وسبعين :E10 [ وخمسون

18. .LA: om. E10 [ تحصيل
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 على العمل، والمراد بها هنا الطب.19بصيرة بحسب الممكن فيها. وقال بعض العلماء هي ملكة حاصلة من التمرن

»: وذلك لأن الطب مسائله تتغير بتغير تغيرات أبداننا، وهي متجددة على اللحظات. تنبيه: اعلم أن جالينوس قال إن العمر طويلة«

قصير بالنسبة إلى الصناعة والصناعة طويلة في نفسها. والذي ارتضاه القرشي أن العمر قصير في نفسه #والصناعة طويلة في نفسها وقيل

 والصناعة طويلة بالنسبة إلى العمر، فعلى هذا يكون قوله: والصناعة طويلة مستغنًى عنه. ولا20المراد أن العمر قصير بالنسبة إلى الصناعة

يلزم هذا على ما ذهب إليه جالينوس، إذا الصناعة عنده طويلة في نفسها ولا على ما اختاره القرشي وهو ظاهر، لكن يلزم قول القرشي 

 بالنسبة إليها.21أن تكون الصناعة طويلة بالنسبة إلى العمر والعمر قصيراً

 وقت التعليم.22»: والمراد به الزمان الذي يتمكن الٕانسان من صرفه إلى الاشتغال بالصناعة، وهو المراد بقول بعضهم أنّهوالوقت ضيق«

وقال جالينوس: المراد به وقت استعمال التدابير الجزئية ولا يخفى ضيقه بكل واحد من هذين المعنيين. أّما على المعنى الثاني، 

. 24] فلكثرة الموانع من الاشتغالE10 5a [23] على المعنى الأولLA 5bفواضح، وأّما [

.26 دلالة القياس أو لغيره25»: هي امتحان فعل ما يورد على البدن إّما لتحققوالتجربة«

» القياس، وهذا يكون من القضاء. وقال جالينوس أصحاب القياس فهموا من قوله: «27»: لشدة قبول أبداننا للفساد مع شرفهاخطر«

باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. وقيل المراد الحكم على المريض بما يؤول إليه حاله من صحة أو عطب. وقيل المراد الحكم 

» شاق، وُعسر القضاء وخطر التجربة يدلان على صعوبة إدراك هذه الصناعة لأن اكتسابها إنّما عسربموجب التجربة وبالجملة فذلك «

يتم بهما. هذا آخر الفصل الأول عند القائلين به. 

19. .E10 التموّن :LA [ التمرن

20. ـلصنوا ـ ـيلوـطةـعاـ ـنفسهيـفةـ ـ ـ ـقيواـ ـلمالـ ـلعماأنرادـ ـ ـقصيرـ ـ ـلنسباـبرـ ـ ـ ـلصناىـلإةـ ـ ـلصنواةـعاـ ـ ـيلوـطةـعاـ ةـ ]

LA: om. E10.

21. .LA, E10 قصير :correxi [ قصيراً

22. .E10: om. LA [ أنّه

23. .E10 الثاني :LA [ األول

24. .E10 االستعمال :LA [ االشتغال

25. .E10 بتحقيق :LA [ لتحقيق

26. .E10 غيره :LA [ لغيره

27. .LA: om. E10 [ شرفها
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»: أي تحري، على توخي»: إذا كنت معالجاً «أن لا تقتصر»: أيها القارئ لكتابنا المتعلم منه. ابتدأ الفصل الثاني «وقد ينبغي لك«

» من الخدام دون أن يكون ما يفعله المريض ومن يحضره»: أن تفعله من التدبير الصواب «فعل ما ينبغيوهو الاجتهاد في طلب «

] السارة ولقاءLA 6a»: وذلك كالأخبار [الأشياء التي من خارج»: وذلك بأن يكونوا مطيعين لما تشير إليه، وكذلك «كذلكوالعواد «

] مناسباً للفصلE10 5bالأحبة ونحو ذلك. واعلم أن الفصل الثاني وإن كان ظاهرة المشورة فمقصود الٕامام به الٕاخبار وحينئذ يكون [

الأول، وذلك لأنّه لما أخبر أولا بقصر العمر وطول الصناعة كأنّه أخبر ثانياً بأن استعمالها عسر، ولما كانت هذه المقالة مشتملة على 

قوانين التغذية، وهي إنما تكون بعد نقص الفضول من الأمعاء وغيرها، فذكره لفصل يدّل على ذلك مناسب.

2

» من الخلط الفاسد في كيفيته فقط على ما فهمه جالينوس واستدّل على أن مراد أبقراط كّل ما يستفرغ من البدنقال أبقراط: إّن «

ذلك بتكريره لفظ النوع في هذا الفصل مرّتين، وذلك لأّن المراد من لفظ النوع في اللغة اليونانية المؤذي بكيفيته إذ لو كان مراده 

 30 ينقى بدل لفظ29 لأتى بلفظ المقدار بدل لفظ النوع واستدّل أيضاً على ذلك باستعمال الٕامام لفظ28استفراغ المؤذي بالكمية

] إلى أّن مراده LA 6bيستفرغ الذي هو أعّم إذ النقاء في اللغة اليونانية لا يكون إلّا من الشيء المؤذي بكيفيته وذهب القرشي [

استفراغ المؤذي مطلقاً واستدّل على ذلك بقول أبقراط بعد ذلك، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضّد فٕاّن معناه إن لم يكن 

المستفرغ من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن ضّر ذلك، ولو كان الخلط الزائد في كّميته مع صلاح الكيفية ليس من هذا النوع 

ا والواقع بخلافه فٕانّه نافع. فائدة: الامتلاء على ثلاثة أقسام. امتلاء بحسب القوّة فقط وهو الزيادة في E10 6aلكان [ ] استفراغه ضارًّ

 وهو الزيادة فيهما والاستفراغ حينئذ 31الكيفية فقط، وامتلاء بحسب الأوعية فقط وهو الزيادة في الكّمية فقط، وامتلاء بحسبهما معاً

 فقط ولهذا يسّمى 32» وذلك بأن يكون سبب هذا الاستفراغ الطبيعيةعند استطلاق البطن والقيء اللذين يكونان طوعاًنافع. «

إنّما اقتصر فيه على استطلاق البطن والقيء لأنّهما إذا كان المستفرغ منهما « من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه الاستفراغ الطوعي و

ا «البدن » على الطبيعة لأنّها تكون سهل احتماله» لهذا «و» وكان الاستفراغ من المؤذي كثيراً «نفع ذلك» وذلك بأن يكون ضارًّ

28. .E10 بالكيفية :LA [ بالكمية

29. .LA لفظة :E10 [ لفظ

30. .LA لفظة :E10 [ لفظ

31. .LA: om. E10 [ معاً

32. .LA الطبيعة :E10 [ الطبيعية
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 به تشبثها بالنافع وربّما تأّخر نفعه لأمر يتبعه كثوران حرارة وسحج في الأمعاء بواسطة 33] على خروجه غير متشبثةLA 7aمساعدة [

ا وذلك إذا خرج دفعة فٕانّه يوجب أحوالاً رديئة لكثرة ما يخرج من الأرواح حينئذ كخروج ماّدة  خروجه وقد يكون خروجه ضارًّ

»كان الأمر على الضّد من ذلك» بأن يكون من النوع الذي ينفع البدن «كذلك» المستفرغ «وإن لم يكنالاستسقاء مثلاً دفعة هذا «

إنّما يخرج إذا عجزت عن إمساكه لانقهارها 35 لا محالة والطبيعة تكون #متشبثة به34] خروج النافع ضاٌرE10 6bوذلك لأّن [   و

» من المؤذي بكيفيته فقط على ما فهمه جالينوس ومن المؤذي بما وكذلك خلاء العروق محتمل، وقوله «36فلذلك يكون خروجه غير

إنّما خّص ذلك بخلاء العروق لأّن غالب هذا الاستفراغ يكون  هو أعّم من ذلك على ما فهمه القرشي إشارة إلى الاستفراغ الصناعي و

إن  يلزمه خلاء العروق. والمعنى أّن حكم الاستفراغ الصناعي حكم الطوعي فيما ذكر فٕانّها «38 وكّل منهما37بالفصد #وبالدواء المسهل

» تعليل هذا] ذلك وسهل احتماله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضّدLA 7bخلّت من النوع الذي ينبغي أن تخلو منه نفع [

، وإن أردت ما يدّل على ذلك قيل 40 مّما تقّدم. تنبيه: اعلم أّن النفع والسهولة إنّما يدلّان على نوع الماّدة بعد خروجها39يعلم

» الذي حدث فيه المرضالبلد» طبع «وفي» وهي الفصول الأربعة « أيضاً في طبع الوقت الحاضر من أوقات السنة41فينبغي أن تنظر«#

» السالف للمرض وفي التدبير» وهي أربعة وسيأتي بيانها عند الكلام على قوله «أحمل الناس للصوم المشايخ» «السّن» طبع «وفي«

» أحاّر وفي نوع المرض» للمريض من الاستفراغ «وفي العادة] الأدوية الحارّة أم الباردة «E10 7aوذلك بأن تنظر هل كان يستعمل [

استفراغ ما هممت » هذه الأشياء المذكورة «هل توجبهو أم بارد وينظر أيضاً في صنعته وما تقتضيه كالحداد والملاح مثلاً «

» توجب ذلك وهذا الاستفراغ وإن كان نافعاً فشرطه عدم الٕافراط فٕاّن كّل إفراط مذموم.          باستفراغه أم لا

33. .E10 مشتبه :LA [ متشبثة

34. .E10 ضاراً :LA [ ضارٌ

35. به متشبثة  ] LA: له مشتبه  E10.

36. .E10: om. LA [ غير

37. المسهل وبالدواء  ] LA: والمسهل وباليد  E10.

38. .E10 منها :LA [ منهما

39. .E10 علم :LA [  يعلم

40. .LA خروجهما :E10 [ خروجها

41. تنظر أن فينبغي  ] LA: فتنظر E10.
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3

» أعني الذين خطر لأصحاب الرياضة» صفة للخصب «المفرط» أي زيادته في اللحم «] البدنLA 8aخصب [قال أبقراط: «

 لا يتناهون في زيادة أبدانهم بكثرة التغذية بخلاف الرياضة المتخذة للمعيشة. والرياضة حركة إرادية يضطر 42اتخذوها حرفة لأنهم

 في الرطوبات، فيلزمه 43صاحبها إلى الَنَفس العظيم وعلة الخطر الرياضة، وخصوصاً رياضة هؤلاء فٕانها شديدة التسخين فتوجب التحليل

، فبقي أما انشقاق ِعرْق أو انصباب الدم إلى بعض الأفضية أو خنق الحرارة 44زيادتها. والأعضاء في أبدان هؤلاء غيرة قابلة للتمديد

الغريزية. وكٌل من هذه الأمور خطر. وهذا الوجه ارتضاه القرشي، وقال أنه الحق ويؤخذ منه عدم توجيه ما ذهب إليه ابن أبي صادق من

] الرياضة ليفيد أنه في غيرهم أخطر. قال جالينوس، قد وصف أبقراط العلة التي E10 7bأن أبقراط إنما خصص الخطر بأصحاب [

 أعضائهم غير قابلة للتمديد، 45» وذلك بأن تصيرإذا كانوا قد بلغوا منه الغاية القصوىلأجلها ينبغي أن ينقص هذا الخصب بقول «

» وذلك لأنه لما كانت  صلاحا46ً] تلك ولا يستقروا، ولما لم يمكن أن يزدادواLA 8bوذلك أنهم لا يمكن أن يثبتوا على حالهم [«

الطبيعة التي في البدن تنضج الغذاء دائماً وتنفذه إلى مواضعه  وتقلبه دماً. ثم توزعه في الأعضاء وتصلبه وتشبهه بها وجب لهذا أن 

يكون البدن إذا صار إلى حال لا يمكن معه أن تقبل أعضاءه الأصلية شيئاً من الزيادة ولم يبق في العروق موضع لقبول ما ينفذ إليها 

من الغذاء.

» من الحالة التي هم عليها وذلك بأن تنشق بعض عروقهم أو تنصب المادة إلى بعض الأفضية أو فبقي أن يميلوا إلى حالة هي أردى"

يختنق الحار الغريزي ويحصل الفساد كما تقدمت الٕاشارة إليه. واعلم أنه لو حصل لهؤلاء رعاف متوسط لانتفعوا به وانتقلوا عن حالتهم

E10 إنما يكون بعد حركة الرطوبات وانبساطها ولا شك أنها حالة رديئة [47إلى ما هو أصلح منها. تنبيه: اعلم أن حصول هذا الصلاح

8a» «فلذلك ] وإن أعقبها الصلاح المذكور. وحينئذ فلا ينافي حصول هذا الصلاح قول الٕامام «فبقي أن يميلوا إلى حالة هي أردى

فيبتدي في] هي أصلح من التي هم عليها، «LA 9a» إلى حالة [بلا تأخير كما يعود البدن» المفرط «ينبغي أن ينقص خصب البدن

» بأن يتلقاه بالقبول والمحبة فلا يفسد. وأما كونه قابلاً للغذاء فذلك أمر ثابت له دائماً ويلزم هذا أيضاً الأمن من الخطر قبول الغذاء

42. هو ألن :LA [ ألنهم  E10.

43. .LA التخلخل :E10 [ التحليل

44. .LA للتمدد :E10 [ للتمديد

45. .E10 قصير :LA [ تصير

46. .E10 يزداد :LA [ يزدادوا

47. .E10 العالج :LA [ الصالح
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» لكن يكون» لٕاسقاطه القوة «الغاية القصوى فٕان ذلك خطر» أي البدن عند تنقيصك له «ولا يبلغ من استفراغه. هذا: «48أيضاً

 لا يحتمل من الاستفراغ إلا القليل، 49» لأن الأبدان منها متخلخلبمقدار احتمال طبيعة البدن الذي يقصد إلى استفراغهالتنقيص «

 تحتمل ما هو أزيد من ذلك. ولما ذكر خطر المبالغة في التغذية والمبالغة في الاستفراغ في مثال جرى، أراد التعميم في 50ومنها متلززة

» سواءوكل تغذية أيضاً تبلغ فيها الغاية القصوى» لِما تقدم «وكذلك أيضاً كل استفراغ يبلغ فيه الغاية القصوى فهو خطرذلك. فقال «

] معها البدن E10 8b» أما الكثرة فلأنه يلزمها عسر الهضم وفساده، وأما القلة فلأنه يخف [فهي خطركانت في القلة أو في الكثرة «

] الذي قبله الاستفراغ بحسب LA 9bويهزل. تنبيه: اعلم أن جالينوس قال: المراد من هذا الفصل الاستفراغ بحسب الكمية ومن [

الكيفية كما تقدمت الٕاشارة إليه وحينئذ يندفع عنه ما ألزمه له بعض الشراح من أن الفصل الثاني يكون تكراراً. وهو مشتمل أيضاً على 

بعض أحكام التغذية، وحينئذ فذكر هذا الفصل بعده مناسب.

4

» هو في اللغة مطلق التصرّف وفي الاصطلاح التصرّف في الأسباب الستة الضرورية ومراد أبقراط بالتدبير هنا التدبيرقال أبقراط: «

 51التصرّف في الغذاء من جهة ما يقّل ويكثر ويغلظ ويلطف. والغذاء يقال، بحسب الصناعة، على الجسم الذي استحال حتّى فنيت

 52صورته وحدثت له صورة شيء من الأعضاء الٕانسانية، وعلى الجسم الكائن في بدن الٕانسان المعّد لأّن يكون غذاًء بالفعل

كالأخلاط، وعلى الجسم الذي من شأنه إذا ورد على البدن الٕانساني أن يستحيل غذاًء بالفعل كالخبز واللحم. وهذا الأخير هو المراد 

هنا وهو ينقسم إلى غليظ وإلى متوّسط ولطيف. فالغليظ هو أن يكون المقدار القليل منه يغذو غذاء كثيراً. والمتوّسط هو الذي يغذو 

] منه يغذو غذاء يسيراً. قال القرشي والتدبير LA 10a] الكثير [E10 9aقليله قليلاً وكثيره كثيراً. واللطيف هو أن يكون المقدار [

ا، ولطيف في الغاية، ولطيف في الغاية القصوى. ومثَّل للأخير بتناول ماء الشعير  اللطيف له أربع مراتب: لطيف مطلقاً، ولطيف جدًّ

الرقيق. وقال بعضهم أنّها ثلاثة: لطيف مطلقاً، ولطيف في الغاية، ولطيف في الغاية القصوى. ومثَّل للأخير بترك الغذاء أصلاً وحينئذ 

» وذلك لأّن هذه الأمراض غليظة المواّدفهو عسر مذموم في جميع الأمراض المزمنة لا محالة» من التدبير «أّما البالغ في اللطافةفقال «

ا وهذا محال مع هذا التدبير. تنبيهان: الأّول المرض عسرة الانفعال محوجة إلى مجاهدة الطبيعة ولا يمكن ذلك إلّا إذا كانت قوية جدًّ

48. .LA العالج :E10 [ أيضاً

49. .E10 متخلخلة :LA [ متخلخل

50. .E10 متكررة :LA [ متلززة

51. .E10 مىلثت :LA [ فنيت

52. يفعل ما :LA [ بالفعل  E10.
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والتدبير الذي  بخلاف الحكم في الأمراض الحاّدة وإلى ذلك أشار بقوله «53المزمن ما يجاوز أربعين يوماً. الثاني أّن هذا الحكم مطلق

 الخطر وبهذا يخرج عنه ما لا يكون فيه خطر 55» وهي القصيرة المّدة العظيمة من اللطافة في الأمراض الحاّدة54يبلغ فيه الغاية القصوى

] وذلك بأن لا يظّن بقاءها إلى منتهاه LA 10b» [إذا لم تحتمله قوّة المريضكحمى يوم فلا يقال لها مرض مزمن ولا مرض حاّد «

] الحاّد بالقول المطلق هو ما من شأنه الانفصال في أربعة عشر يوماً والقليل الحّدة ما E10 9b». قال القرشي المرض [عسر مذموم«

ا ما ينقضي فيما بين السابع والحادي عشر56ينقضي فيما بعد ذلك إلى أحد وعشرين يوماً والحاّد  والحاّد في الغاية القصوى ما 57 جدًّ

 إلى الأربعين سّماه بحاّد المزمنات وسماه أيضاً بالأمراض المتوّسطة 58ينقضي في الرابع فما دونه والذي ينقضي من أحد وعشرين يوماً

 أيضاً، 59بين الحاّد والمزمن. وقال ابن القّف إّن المتوّسط هو ما ينقضي بعد المرض الحاّد بالقول المطلق إلى الأربعين وسّماه بالمنتقل

وذلك لأنّه قسم المرض إلى ثلاثة أقسام: حاّد في الغاية القصوى وهو الذي ينقضي في الرابع فما دونه وحاّد في الغاية وهو الذي لا 

يتجاوز السابع وحاّد غير بالغ في الحّدة وهو الذي يمتّد إلى أربعة عشر يوماً والذي ينقضي فيما بين الرابع عشر إلى الأربعين هو 

. تنبيه: علم مّما ذكرنا أنّه المرض الحاّد ينقسم إلى أربعة أقسام عند القرشي وإلى60المتوّسط بين الحاّد والمزمن. #والمنقول يؤيد الأول

 التدبير اللطيف مراتبه أربعة عند الأّول وثلاثة عند الثاني كما تقّدمت الٕاشارة إليه قريباً انتهى. وما يذكر61ثلاثة أقسام عند ابن القّف وأّن

 من باب أولى.62] الذي يبلغ فيه الغاية القصوى إلى آخره وذلك لأّن خطره #حينئذ يكونE10 10aالآن يؤيد قوله والتدبير [

5

53. .LA, E10 مطلقاً :correxi [ مطلق

54. .E10: om. LA [ القصوى

55. .LA العظيم :E10 [ العظيمة

56. .E10 والحادّة :LA [ والحادّ

57. .E10 عشرين :LA [ عشر

58. .E10: om. LA [ يوماً

59. .E10 المنتقل :LA [ بالمنتقل

60. األول يؤيد والمنقول  ] LA: om. E10.

61. كان ولهذا :E10 [ وأنّ  LA.

62. يكون حينئذ  ] LA: حينئذ يكون  E10.
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 لهذا التدبير وكانت شهوتهم لا 63» إذا ألزموافي التدبير اللطيف قد يخطئ المرضى على أنفسهم خطأ يعظم ضرره عليهمقال أبقراط:«

أّن جميع ما يكون منه من الخطأ أعظموذلك تحتمل فٕانّها حينئذ تحملهم على إقدامهم على تناول أغذية رديئة فيشتّد لذلك ضررهم «

 والمعنى أنّهم لو وسع لهم عند غلبة شهوتهم عليهم تناول غذاء له غلظ يسير »ضرراً مّما يكون منه في الغذاء الذي له غلظ يسير

ومن قبل هذا صار التدبير البالغ في اللطافةلسكنت بذلك ولم تحملهم على تناول أغذية رديئة. قال القرشي وأشار بقوله بهذا في قوله «

» إلى ما ذكره في الفصل المتقّدم كأنّه قال ومن قبل أّن تلطيف في الأصّحاء أيضاً خطر لأن احتمالهم لما يعرض من خطأ بهم أقّل

] إذا لم تحتمله القوّة مع أّن المرض ينبغي فيه التلطيف فالتدبير LA 12التدبير في الأمراض المزمنة رديء وفي الأمراض الحاّدة أيضاً [

 E10البالغ في اللطافة في الأصّحاء لا شّك أنّه خطر لأّن احتمال الأصّحاء لما يعرض من الخطأ بتلطيف التدبير أقّل، وذلك لأن [

10b المرضى قواهم مشغولة بالمرض عن التصرّف في الغذاء ولهذا قد يبقى واحد منهم مّدة بغير غذاء لا يمكن بقاء الصحيح فيها [

ومن هذا يعلم جواب قوله بن القّف من أّن حكم الٕامام بأّن الأصّحاء أقّل احتمالاً لخطأهم من المرضى خطأ والصواب العكس. تنبيه:

اعلم أّن ضرر الخطأ المذكور في صدر الفصل هو زيادة رداءة الأخلاط بسبب تناول الأغذية الرديئة وضرر الخطأ الثاني هو سقوط القوّة

ً» وذلك لأّن أكثر الأبدان صحيحة ولذلك صار التدبير البالغ في اللطافة في أكثر الحالات أعظم خطرابسبب ملازمة التدبير اللطيف «

 في التلطيف ومناسبة الفصل الذي يذكر الآن لما قبله ظاهرة.64وبعض الأمراض مزمنة وبعضها حاّد لا تحتمل القوّة فيه المبالغة

6

» من الحّدة وهي التيفي الغاية القصوى] LA 12a [الأمراض التي» أي أفضل التدبير الذي يستعمل في «قال أبقراط: «أجود التدبير

» لأّن الظاهر بقاء القوّة إلى هذه المّدة. تنبيه: يوخذ من قوله #أجود في الغاية القصوى65التدبير الذييأتي بحرانها في الرابع فما دونه «

] هذا المرض لكن لا في وقت المنتهى كما يرشد إليه ما ينقله من E10 11a جواز استعمال ما له غلظ يسير في تدبير [66التدبير

الكلام على الفصل الذي نذكره الآن مع أنّه ابتدأ لمعرفة قانونين يعرف منهما التدبير في الأمراض الأّول منهما معرفة مرتبة المرض.

7

ا ا جدًّ فٕاّن الأوجاع التي في الغاية » قال ابن أبي صادق مراده به الحاّد الذي في الغاية القصوى «قال أبقراط: «إذا كان المرض حادًّ

». قال القرشي المراد منه الأيام الثلاثة الأَُول وقال جالينوس ينبغي أن يفهم منه الأيّام تأتي فيه بدياً» أعني أعراض المنتهى «القصوى

63. .E10 لزموا :LA [ ألزموا

64. المبالغة فيه  ] LA: فيه البالغة  E10.

65. .E10 التي :LA [ الذي

66. التدبير أجود  ] LA: التدبير هذا من أجود  E10.
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الأربعة الأول، قال ابن القّف وفي هذه العبارة إيهام شيء فاسد وهو أّن المنتهى يأتي في الأيّام الأول وهو إنّما يأتي في الأيّام الأخيرة 

] أعني وقت الابتداء والتزيدLA 12b الٕايهام بأّن المرض إذا انقضى في هذه الأيّام تكون مشتملة على الأوقات الأربعة [67ثّم دفع هذا

» وذلك لئّلا تشتغل يجب ضرورة أن تستعمل فيه التدبير الذي هو في الغاية القصوى من اللطافة»حينئذ«ووالانتهاء والانحطاط، «

» وذلك إذا كان ألين من الحاّد في الغاية القصوى كالحاّد بقول كذلك» المرض «وإذا لم يكنالطبيعة عن الاستيلاء عن المرض «

» في الأيّام الأّول ما هو أغلظ من ذلك التدبير الذي هو في ولكن كان يحتمل من التدبير] بقوله «E10 11bمطلق وإلى ذلك أشار [

» عن المرض الحاّد في الغايةعلى حسب لين المرض ونقصانه» عن هذا التدبير المذكور «فينبغي أن يكون الانحطاطالغاية القصوى «

ا وإلى ذلك أشار بقوله « ا جدًّ » وبهذا يندفع عن الغاية القصوىالقصوى المراد بقوله في صدر هذا الفصل وإذا كان المرض حادًّ

ا  لا الذي في الغاية  أشكال أورد على المصنّف وهو أّن قوله ونقصانه عن الغاية القصوى لا يستقيم إذ المتقّدم قوله المرض الحاّد جدًّ

 أن 69» ابتداء فصل آخر ويكتب على حدة ويجوز المرض منتهاه68وإذا بلغ] يجوز أن يجعل قوله «LA 13aالقصوى. قال جالينوس [

» فعند ذلك يجب أن تستعمل التدبير الذي في الغاية القصوىيوصل بالفصل الذي قبله ويجعلا فصلاً واحداً. واختار القرشي الثاني «

 فٕان قيل إّن هذا مخالف لما عليه الأطبّاء الآن لأنهم يستعملون في 70من اللطافة لئّلا تشتغل الطبيعة وقت استيلائها على المرض بهم

الابتداء تلطيف الغذاء كماء الشعير أو الجلاب وعند الانتهاء أمراق الفراريج وشيئاً من لحومها فالجواب أّن حكم الٕامام بحسب طبيعة 

]E10 12a المرض واستعمال الأطبّاء لهذا التدبير إّما لنفرة المريض عن الغذاء في وقت الابتداء أو لتقّدم تخم وامتلاء أو لعطف [

 يصلح من مادتهما للتغذية أو لغير ذلك71الطبيعة على إنضاج الماّدة أو لأّن المرض دموي أو بلغمي يرجون بترك الغذاء الاغتذاء من ما

.72انتهى القانون الأّول وما يذكر الآن يشتمل على معرفة القانون الثاني أعني معرفة قوّة المريض

9

] هنا اعتبار حال القوّة في LA 13b» أي مع اعتبارك القانون الأّول والمراد بالوزن [73وينبغي #أن تزن قوّة المريض أيضاًقال أبقراط: «

67. .LA: om. E10 [ هذا

68. .E10 يبلغ :LA [ بلغ

69. .E10 يجوز :LA [ ويجوز

70. .LA: om. E10 [ بهم

71. ما من  ] LA: مما E10.

72. المريض قوة  ] E10: المرض مرتبة LA.

73. أيضاً المريض قوّة تزن أن  ] LA: ًالمريض قوّة تزن أن أيضا  E10.
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القوّة والضعف ويعرف ذلك بالنبض وصّحة الذهن وشهوة الطعام وهضمه. تنبيه: لا يكفى معرفة مرتبة المرض عن وزن القوّة، وذلك 

لأنّها إذا ضعفت وخيف سقوطها في أّي مرض كان، تصرف العناية إليها بالتقوية، والمعتمد عليه في ذلك هو المقايسة بين المرض 

». قال في الصحاح: وخار الَحرُّ  المريض تخور75 إلى وقت منتهى المرض وينظر أّي الأمرين كائن، أقوّة74فيعلم إن كانت تلبثوالقوّة «

] لزيادته في التلطيف E10 12b» المستعمل [قبل غاية المرض ولا يبقى على ذلك الغذاءوالرَُجُل َيخوُر ُخُؤوَرًة: َضُعَف وانكسر. «

» فيقتصر على الغذاء المقدر بحسب قرب وتسكن عاديته» قبل ضعف قوّة المريض «أم المريض يخور «76وحينئذ يزيد في تغليظه

المنتهى ولا يزيد في تغليظه. قال جالينوس يجوز أن يجعل هذا الفصل والذي قبله والذي نذكره الآن فصلاً واحداً.

10.

 LA يأتي منتهى مرضهم بدياً فينبغي أن يدبّروا بالتلطيف بدياً والذين يتأّخر منتهى مرضهم فينبغي أن يجعل [77والذينقال أبقراط: «

13bقرب منتهى المرض وفي وقت منتهاه بمقدار ما تبقى قوّة78] تدبيرهم في ابتداء مرضهم أغلظ ثّم ينقص من غلظه قليلاً قليلاً وكلما 

» لأنّها كالنجدة للعدو وأضّر ما يكون في هذا المريض عليه، وينبغي أن يمنع من الغذاء في وقت منتهى المرض فٕاّن الزيادة فيه مضرّه

الوقت. قال بن أبي صادق إّن هذا الفصل يتضمن ما مضى له في الفصل المتقدم الدال على مرتبة المرض فالكلام على ذلك الفصل 

يغني عن الكلام على هذا والمناسبة بين ما سيذكر والفصل الذي تقّدم اشتمال كّل منهما على المنع من الغذاء.

11

] وهذه منها ماE10 13a من أوعية الروح إلى جميع البدن وتضّر بالأفعال [79» وهي حرارة غريبة تنبعثوإذا كان للحّمىقال أبقراط: «

» #تنبيه: يؤخذ من هذا أنه يجوز أن يحمل امنع من الغذاء أيضاً» والمراد بالدور هنا مجموع زمان الأخذ والراحة «فأدواريكون له «

المنع من الغذاء في الفصل المتقدم على منع الغذاء أصلاً في وقت الانتهاء وحينئذ يرجع الضمير في قوله «فٕان الزيادة فيه» إلى 

74. .E10 تثبت :LA [ تلبث

75. .E10 لقوّة :LA [ أقوّة

76. .E10 تلطيفه :LA [ تغليظه

77. .E10 والّذي :LA [ والّذين

78. .E10 كأنما :LA [ وكلما

79. .E10 تثبت :LA [ تنبعث
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». النوبة عبارة عن الزمان الذي نوائبها] LA 14b[ 81في أوقات «80المرض انتهى. وأما الحمى التي ليس لها أدوار فلا يمنع من الغذاء

 82بين الأخذ والترك. وأّول النوبة أولى بالمنع من الآخر. وعلّة المنع ازدياد الحّمى بحرارة الطبخ وإطالة النوبة باشتغال الطبيعة عن

 للنوب لا يمنع الغذاء فيها وقت النوبة لكّن الأولى أن يستعمل في وقت الأخّف منها83الٕانضاج بالغذاء. تنبيه: الحّمى المرّكبة المعاقبة

فٕان تساوت ففي أبرد أوقات النهار هذا كلّه إذا لم يعرض ما يوجب الغذاء كضعف القوّة فٕان عرض وجب الغذاء ولو في البحران 

فحاصل هذا الفصل تقدير الغذاء بحسب الأوقات الجزئية وقد تقّدم قبله ذكر قانونين لذلك الأّول معرفة قوّة المريض والأطبّاء متّفقون 

 معرفة الأوقات الجزئية قبل 84على أنّها تحصل بالحدس الصناعي والثاني معرفة مرتبة المرض وأكثر الأطبّاء على المنع من #معرفته ومن

وجودها والٕامام يرى بخلافه.

12

] بكون المرض E10 13b» فّسره جالينوس [وعلى نظامه «85» الجزئية #أعني القانون الثالثإنّه يدّل على نوائب المرضقال أبقراط: «

ا أو مطلقاً أو قليل الحّدة أو مزمناً وفّسره القرشي [ ا جدًّ ] بكون أدوار المرض وبحارينه في الأوقات التي يقتضيها طبع ذلكLA 15aحارًّ

إنّما لم يذكر أبقراط التقدير في الغذاء بحسبه فيما تقّدم لظهور معرفته لمن عرف تقدير الغذاء بحسب  المرض في العادة. ثّم قال و

. وعلى التفسير الأّول يكون قوله 86القوّة المذكورة فٕاّن القوّة إذا كانت قوية على المرض وأثرها ظاهر فيه كان ذلك المرض منتظماً بهذا

 على 89». أّما دلالتهاالأمراض أنفسها الأّول «88. والأمور التي تدّل على ذلك أربعة أمور87» عطف تفسير #وهو القانون الثانيومرتبته«

80. الغذاء من يمنع فال ... هذا من يؤخذ: تنبيه  ] LA: om. E10.

81. .E10 وقت :LA [ أوقات

82. .E10 على :LA [ عن

83. .LA المتعاقبة :E10 [ المعاقبة

84. ومن معرفته  ] LA: om. E10.

85. الثالث القانون أعني  ] LA: om. E10.

86. .E10 هذا :LA [ بهذا

87. الثاني القانون وهو  ] LA: om. E10.

88. .LA: om. E10 [ أمور

89. .E10: om. LA [ داللتها
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النوائب فلأّن المرض إذا كان حّمى صفراوية دّل على أنّها تنوب يوماً ويوماً لا. وأّما على مرتبة المرض فٕانّه إذا كان المرض الصفراوي 

خالصاً دّل على أّن مّدته قصيرة. وأّما على نظامه بالمعنى الذي قاله القرشي فهو أّن المرض إذا كان حادثاً عن ماّدة واحدة كانت نوائبه

» أعني الفصول الأربعة وفي حكمها السّن والبلد والعادة مثلاً إذا أوقات السنة «90» الأمر الثاني #من الأمور الدالّةوعلى نمط واحد «

] غباً وعلى أّن E10 14a] الطبيعي دّل على أنّه يكون في الأكثر [LA 15bكان الوقت الذي حدث فيه المرض صيفاً لازماً لمزاجه [

» ومراده بالدور هنا النوبة. وتزيّد تزيد الأدوار بعضها على بعض «91» الأمر الثالث #من الأمور الدالّةومّدته قصيرة وِقس على ذلك «

 تقّدم وقتها وطولها وشّدتها وهذه الثلاثة إنّما تعرف بالقياس إلى نوبة أخرى تقّدمت في وقت معلوم فمتى 92النوبة يعرف من ثلاثة أقسام

 وقت النوبة الثانية عن الأولى ولبثت زماناً أطول وكانت في ذاتها أشّد فهي متزايدة نائبة كانت في كّل يوم كما في الحّمى النائبة93تقّدم

، 94» كحّمى الربع والخمس والسدس #وغير ذلكفي أكثر من ذلك الزمان» تنوب «أو» كما في حّمى الغّب «أو يوم تنوب ويوم لا«

فٕان كانت النوبة متزايدة دلّت على قصر المرض، وإن لم تكن متزايدة فٕانّها تدّل على طول المرض. وأّمأ دلالة التزيّد على النوائب 

الأشياء التي تظهر  «95» الأمر الرابع #وهو تمام الأمور الأربعة الدالّةوفمحال لتقّدم العلم بها قبل العلم به. فلو توقفت عليه لزم الدور «

 كانت الطبيعة 96» كعلامات النضج وذلك لأّن حدوثها في أّول المرض محال لأّن النضج يتبع استيلاء الطبيعة على الماّدة ولوبعد

مثال ذلك ما] خاّصة بعضو «E10 14b] ما يدّل على نضج ماّدة [LA 16aمستولية في أّول المرض لم يحدث وهذه الأشياء منها [

 ورم حاّر يكون إّما في الحجاب الحاجز أو الغشاء المستبطن للصدر وهما خالصان،97» من النفث وهويظهر في أصحاب ذات الجنب

إّما في الغشاء المجلّل للأضلاع والعضل الخارجين وهما غير خالصين « » وقد تقّدم الكلام عليه عند فٕانّه إن ظهر النفث فيهم بدياًو

ا فٕاّن الأوجاع التي في الغاية القصوى تأتي فيه بدياً «# ا جدًّ منه أّول المرض كان المرض قصيراً وإن تأّخر قوله وإذا كان المرض حادًّ

90. الدالّة األمور من  ] E10: om. LA.

91. الدالّة األمور من  ] E10: om. LA.

92. .LA أشياء :E10 [ أقسام

93. .E10 تقدّمت :LA [ تقدّم

94. ذلك وغير  ] E10: om. LA.

95. الدالّة األربعة األمور تمام وهو  ] E10: om. LA.

96. لو إذ :E10 [ ولو  LA.

97. .LA وهي :E10 [ وهو
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». مهّمة: إن ظهر النفث في اليوم الأّول من المرض توقع النضج في الرابع والبحران في السابع وإن ابتدأ في98ظهوره كان المرض طويلاً

الثالث أو الرابع ولم ينضج في الرابع نضج في السابع والبحران في الحادي عشر أو الرابع عشر بحسب قوّة النفث والنضج، وإن تأّخر 

عن ذلك فربّما تأّخر البحران في السابع عشر بل إلى العشرين والرابع والعشرين وقد يتأّخر إلى الرابع والثلاثين إذا تأّخر النفث عن 

إنّما اقتصر أبقراط فيه على الدلالة على مرتبة المرض لأّن دلالته عليها دائمة ظاهرة « البول والبراز » من الأشياء الدالّة «والسابع، و

] لكّن هذه الدلالة غير دائمة E10 15a] فٕانّها تدّل على مرتبة المرض [LA 16b» [بعد» إذا ظهرت فيها علامات النضج «والعرق

». قال القرشي وذكره لجودة البحران ورداءته دخيل لأنّه ليسفقد تدلّنا على جودة بحران المرض ورداءته وطول المرض وقصرهولذا قال «

من الأمور المستدّل عليها هنا. ثّم قال أيضاً إّن هذه الأمور لا تدّل على النوبة. هذا وما يذكر الآن يشتمل على ما يختلف به تقدير 

الغذاء في الأصّحاء والمرضى فيكون مناسباً لما تقّدم لاختلاف الغذاء بسببه.

13

» لقلّة ما يتحلّل من أبدانهم ولعدم النمو فيهم. قال القرشي الصوم مصدر معناه الٕامساك99المشايخ أحمل الناس للصومقال أبقراط: «#

 مخالف لما في الصحاح، قال فيه الصوم الٕامساك عن الطعم ويطلق، ويراد به الاكتفاء بالغذاء اليسير 100عن الأكل مّدة مديدة وهذا

فعلى الٕاطلاق الثاني يصّح قوله والمشايخ أحمل الناس للصوم. وأّما الأّول فلا يصّح إلّا أن يراد بالمشايخ الذين في أّول سّن الشيخوخة

 أربعة وذلك لأّن البدن إّما أن يكون متزايداً وهو 101فٕاّن المتناهين في الشيخوخة لا يحتملون تأخير الغذاء البتّة. فائدة: اعلم أّن الأسنان

 الكهولة أو لا يكون زائداً 102سّن النمو أو متناقصاً مع ظهور ضعف القوّة وهو سّن #الشيخوخة أو مع عدم ظهور ضعف القوة وهو سن

] وسّن النمو ينقسم إلى خمسة أسنان وذلك لأّن الأعضاء فيه إذا لم تكن E10 15b] سّن الشباب [LA 17aأو لا ناقصاً وهو [

مستعّدة للحركة فهو سّن الطفولية، وإن استعّدت ولم يكمل نبات الأسنان بعد سقوطها فهو سّن الصبى، وإن كمل ذلك ولم يبلغ 

 سّن 103الحلم فهو سّن الترعرع، وإن بلغ ذلك ولم يتبقل الوجه فهو سّن الرهاق، وإن بقل فهو سّن الحداثة. فظهر من هذا معنى

» وهم الذين سنّهم من حين تبقل الوجه إلىوالفتيانالمشايخ ومن بعدهم في الاحتمال الكهول لٕاشتراكهم في العلّة لكنّها هنا أخّف «

98. طويالً المرض كان ظهوره تأخّر وإن قصيراً المرض كان المرض أوّل منه  ] E10: om. LA.

99. للصوم الناس أحمل المشايخ  ] E10: المشايخ للصوم الناس أحمل  LA.

100. .LA وهو :E10 [ وهذا

101. .E10 االنسان :LA [ األسنان

102. سن وهو القوة ضعف ظهور عدم مع أو الشيخوخة  ] LA: om. E10.

103. .E10: om. LA [ معنى
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وأقّل الناس احتمالاً» أي للصوم لأّن التحلّل من أبدانهم والنمو فيها ليسا في الغاية «له «104» #من الكهولةأقّل احتمالاًآخر سّن النمو «

» وهو الذين سنّهم دون سّن الفتيان لكثرة التحليل في أبدانهم وزيادة النمو. فائدة: الصبى يطلق ويراد به من هو في سّنللصوم الصبيان

وما كان من الصبيان  إلى سّن الترعرع ويطلق ويراد به غير البالغ «105النمو ويطلق ويراد به من تعدى الطفولية ويطلق ويراد به من بلغ

] على توفّر الحاّر الغريزي. قال القرشي موافقاً LA 17b» لأّن قوّة الشهوة تدّل على قوّة الهضم الداّل [أقوى شهوة فهو أقّل احتمالاً له

» ووصل به الفصل الذي بعده بحيث يصير فصلا واحداً لكان حسناً E10 16aلجالينوس ولو زيد في آخر هذا الفصل [ ] لفظُة «لأنَّ

لأّن الثاني كالتتمة له.

14

» أطلق الحاّر وأراد به الجوهر القائم به الحرارة وهي فٕاّن الحاّر الغريزي» أي سّن النمو «ما كان من الأبدان في النشوءقال أبقراط: «

فيهم  ويراد به ما ذكر أّولاً وهو «106الرطوبة الغريزية وذلك لأّن الحاّر الغريزي يطلق #ويراد به نفس الكيفية أعني الحرارة الغريزية ويطلق

» بخلاف الشباب فٕاّن الجوهر القائم به الكيفية فيهم أقّل وبهذا يندفع تناقٌض أورده بعض الأقدمين على على غاية ما يكون من الكثرة

هذا الفصل وهو أّن الحرارة الغريزية في الشبان أقوى وأشّد وذلك لأنّه لا امتناع في أن يكون الجسم القائم به الحرارة الغريزية في 

الأحداث أكثر وتكون الحرارة الغريزية في أبدان الشبان أشّد وأقوى. تنبيه: اعلم أّن الحرارة الغريزية عند أرسطوا حرارة فلكية تفاض على 

 جالينوس #إنّها الحرارة العنصرية 107] الشيخ. وقالLA 18aالبدن الحيواني عند فيضان نفسه وتفارقه عند مفارقتها له، وبه قال [

» لذلك   و وهي متساوية في الصبى والشباب لكّن حرارة الشاب أقوى وأحّد وحرارة الصبى ألين «108المستفادة من المزاج

» لسهولة تحلل أبدانهم لرطوبتها ولاحتياجهم إلى أكثر ما يحتاجون إليه سائر الأبدان» أي الغذاء « من الوقود]E10 16b[يحتاجون«

 110 الحرارة نفسها معلّلاً ذلك بأنّه لا يلزم من زيادة هذا109إلى زيادة النمو. هذا واعلم أّن ابن القّف أوجب أّن المراد بالحاّر الغريزي هو

الجوهر القائم به الحرارة زيادة الحاجة إلى الوقود لاحتمال أن تكون الحرارة الغريزية معه ضعيفة ويشكل عليه ما ذكره في البحث العاشر 

104. الكهولة من  ] LA: om. E10.

105. .LA يبلغ :E10 [ بلغ

106. ويطلق الغريزية الحرارة أعني الكيفية نفس به ويراد  ] LA: om. E10.

107. .LA قال :E10 [ وقال

108. المزاج من المستفادة العنصرية الحرارة إنّها  ] E10: om. LA.

109. .LA هنا :E10 [ هو

110. .LA: om. E10 [ هذا
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في الكلام على هذا الفصل وذلك لأنّه علل قلّة الحرارة الغريزية في المشايخ بما ننقله الآن وهي أنّه إنّما كان كذلك لأّن الجوهر 

الحامل للكيفية فيهم قليل ويلزم من قلّته ضعف الحرارة القائمة #به مع أنه صرح بالتعليل الذي ذكرناه في البحث الثاني لهذا البحث، 

 الشيوخ 111فأّما» لكثرة التحليل وعدم ما يخلف بدله. «ما يحتاج إليه من الغذاء ذبل بدنه ونقص» المحتاج «فٕان لم يتناولانتهى. «

» لأّن الوارد من الغذاء في أبدان فيهم قليل] أريد به الجوهر القائم به الحرارة أو الحرارة نفسها «LA 18b» سواء [فٕاّن الحاّر الغريزي

» من الغذاء وسّمي ومن قبل ذلك ليس يحتاجون من الوقود إلّا إلى اليسير لأّن حرارتهم تُطفأ من الكثيرهؤلاء أنقص من المتحلل «

] الحرارة الغريزية ومن قبل هذا أيضاً ليست تكون الحّمى في المشايخ حاّدةE10 17aالغذاء وقوداً لأنّه يمّد الرطوبة الغريزية القائم بها [

كما يكون في الذين في النشوء لأّن أبدانهم باردة لتحلّل الجوهر الهوائي منهم وغلبة الأجزاء الأرضية عليهم وكثرة ما يتولّد؟ فيهم من 

البلغم وللرطوبات الغريبة وبهذا تكون بعيدة عن الاستعداد لقبول الحرارة الغريزية بخلاف الأبدان التي في النشوء وبهذا يندفع أشكال 

 على أبدان المشايخ أولى لضعف الحرارة الغريزية هذا وما يذكر الآن يشتمل 112أورد هنا وهو أنّه ينبغي أن يكون استيلاء الحرارة الغريبة

 الغريزية بحسب الفصول.113على اختلاف تناول الغذاء بحسب اختلاف الحرارة

15

أـق ـبقال «ـ ـلجا»وافـجالأراط: ـيطلوفـ ـ اـفقـ ـللغي ـ ـعلةـ ـتجّلـكىـ وـيوـ اـفف ـصطي الأـ ـطبلاح ـيقّاءـ ـلشيئيالـ ـ ـ ـ أـ ـهمدـحن اـ ـلمحيا ـ ـ واـئرـلاـبطـ ـلقلة ـ بـ

اـهو ـلصو [ـ LAدر 19aو ـيسم] ـ اـ ى ـلجّ الأـ ـعلوف واـ ـلثى اـناـ ـلمحيي ـ ـ ـلمعاـبطـ ـ والأـ ـمعدة واـ ـلكباء ـ وـ ـغيد وـهرـ ـيسمم ـ اـ ى ـلجّ الأـ ـسفوف وـ ـلجملاـبل. ـ ـ ةـ

ـيك اـفونـ ـلشتي ـ واـ ـبيرـلاء «ـ ـسخأع ـيكاـمنـ ـلطباـبونـ ـ ـيكأنـبكـلوذ»عـ الٕاـ ـسخون اـمانـ ـلحن اـ ـلغرارة ـنفسهةـيزـيرـ ـ ـ ـتقاّـهـنٕاـفاـ اـفوىـ ـلبي نـيذـهيـفنـطاـ

ـلفصليا ـ ـ ـ واـ ـلفصن ـ أرـ ـبعول [ـ E10ة 17b[ـشت ورـ ـبياء وـ ـصيع وـ وـيـرخف الأـمف ـطبراد ـبهّاءـ ـغياـ أرـمرـ ـلحسا114ابـبراد ـ اـ ـلنجاب ـ اـفيـموـ ـبيرـلٕاّن ـعنعـ دـ

ـطبالأ اـمّاءـ ـبتن ـنشداءـ الأـ ـشجوء وـ ـظهار الأزـ إـهور اـلار ـشتى اـ ـلحداد ـتقواءـسّرـ ـعلّدمـ اـ ـبيرـلى اـ ـلحسع ـ أوـباـ واـخأـتي ر. ـلخّ اـموـهفـيرـ ـبتن ـتغيداءـ ـ ّرـ

إـلا الاـلورق ـصفى واـ ـبترار ـسقداءـ إـطوـ اـله ـشتى اـ ـلبداد وـ ـهمواـساـمرد إنـ اـيـدشانـكا ـلحد ـفهّرـ اـ ـلصيو ـ وإنـ اـيـدشانـكف ـلبد ـفهردـ اـ ـلشتو ـ واـ ـبيرـلاء عـ

ـمعت ـ اـفدلـ ـلفي ـعلياـ ـ أـ ـعنن اـ ـلحي واـ ـلبرارة #ـ ـلكنرودة ـ زاـ اـف115دـئه إذاـبـوطرـلي ـيحمـلة ـفيدثـ #ـمهـ اـيزـيا اـبـوطرـلل ـلشتة ـ وـيوـ اـلذـكة ـلخك أـيرـ إلّا ّهـنف

111. .LA وأمّا :E10 [ فأمّا

112. .E10 الغريزية :LA [ الغريبة

113. .LA: om. E10 [ الحرارة

114. .E10 باب :LA [ أرباب

115. زائد لكنه  ] LA: زائدة E10.
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الاـعارجـخ ـعتن اـفدالـ ـليبي ـ ـلصيوا116ـةسوـ ـ واـباـياّرـحفـ ـلشتس، ـ ـلضاـباءـ اـئاـفّد.ـ ـلجسدة: ـ إذاـ ـسخم ـطناـبنـ وـهـاظردـبهـ ـلعكاـبره ـ وـ اـهس. ـلمو رادـ

ـعن ـلتعاـبمـهدـ ـ واـقاـ ـختب ـسببيـفِفـلُـ ـ ـفقه.ـ أرـ ـسطال [ـ LAو 19bا إّن ـلح] ـتهرارةـ إـخنـمربـ داـلارج ـللبلـخى ـ اـ ـلخرد ـفتنميـجارـ ـ ـ ـهنوـ وردـ اك

اـب ـلحأّن اـ ـلغرارة اـيزـيرـ ـنتقلة ـ ـ إـ داـلت ـنتقاـبلـخى ـ اـ ـلجال اـهوـ ـلقر ـئماـ وـبيـهةـ اـبـوطرـلا117وـهه ـلغة وـيزـيرـ آـقة. ـسببرونـخال ـ اـ أن ـلهه اـ ـلخواء ـيكثيـجارـ ـ فـ

ـلجلا ـ ـفيمتندـ ـ ـ ـ ـتحلعـ ـ اـ ـلبخل ـ اـ ـفيحتبيـنـاخدـلار ـ ـ ـ وـ ـيقس اـلذـلويـ ـلحك [ـ E10رارة 18aورد أـه] ـيضذا ـفضلذهـهأّنـباًـ ـ وـ اـهة إذا ـحتبسي ـ ـ تـ

وـض اـقرّت. إّنـلال ـغلذاـهرازي اـفظـ ـلحي وذـ لأّنـلّس اـهـاظك ـلجسر ـ ـيكمـ اـفارداًـبونـ ـلشتي ـ ـلباءـ اـ ـلهرد اـ ـلخواء ـفيحيـجارـ ـ ـبحّسـ يـفرارةـ

ـلبا وردـطاـ ـشهرىـنّاـنأـبن اـ ـلطعوة ـ واـ ـلهضام ـ زـفمـ اـمي ـلشتان ـ أـ اـقوى.ـقاء ـلقال واـشرـ ـلحي ذـفّقـ أّنـلي ـجسّلـكك ـمسخنوّةـقهـلمـ ـ ـ أوـ ـمبة ردةـ

ـلجميع ـ ـ ـ إذاـنٕاـفهـ ذـصا118ّٔه اـلاب ـلجسك ـ ـكيفيمـ ـ ـ ـمضةـ ـلتلاّدةـ ـ اـ ـلكيفيك ـ ـ ـ ـمنةـ ـثيأـتعـ اـفاـهرـ ـلظي وـهاـ ـحينئر ـ ـ ـيبقذـ ـ ـثيأـتىـ الأـفاـهرـ اـجي ـلبزاء ـطناـ ـفقةـ طـ

ـفيق ـ ـثيأـتوىـ اـهرـ لأّن ـلقا اـ إذاـحواـلوّة ـفعلدة ـ ـصغيعـضوـميـفتـ ـ وـ ـكبيعـضوـمر ـ ـثيأـتانـكرـ اـفـاهرـ ـلصغيي ـ ـ أـ [ـهذاـهو119وىـقر LAو 20aا ذيـل]

ـختا اـ ـلشياره ـ وأوردـ ـعليخ ـ اـ اـبه ـلقن أـ أـنّف ـيضّه ـيلاًـ ـعليزمـ ـ اـ ـنتقه ـ الأـ وأـعال ـعنابـجراض اـبهـ ـلحأّن إـ اـّمـنرارة ـنتقلا ـ ـ إـ اـلت ـلبى ـنتقاـبنـطاـ ـ ـمحلالـ ـ ـاهّـ

ـحينئو ـ ـ ـيسخذـ ـ اـ ـلبن ـفيهمنـطاـ ـ ـ «ـ ـلنواا ـفيهمومـ ـ ـ أـ ـيكاـمولـطا ـلكث»ونـ ـ اـ اـبـوطرـلرة ـلهة ـئيواـ واـ ـلبة ـنيدـ وـ ـكثة اـ اـفدمـلرة ـبيرـلي وـ ـلينـاجالـقع. ـ ـسببوسـ ـ ولـطهـ

ـلليا ـ وواـ ـقفل اـبا120هـ ـلقن ـفيّفـ ـضمعـمهـ لأـ ه ـسبّ أُـ وأـخاب ـبطلر، ـ اـ ـلقه #ـشرـ ـمعلي ـ ذـ ـليأنـب121كـلّلاً اـ ـلخل أـيرـ اـمولـطف ـبيرـلن [ـ E10ع 18b[

ـفينبغ« ـ ـ ـ اـيذـهيـفيـ ـقتيوـلن ـ أنـ ـعن» اـ ـلشتي ـ واـ ـبيرـلاء «ـ ـيكأنع ـيتناـمونـ ـ الأـماولـ أـيذـغن ـكثة اـلوذ122رـ أّن ـلحك اـ ـلغاّر ازيـيرـ أي ـلح» اـ ـلغرارة ةـيزـيرـ

الأـف« اـيذـهيـفدانـبي ـقتيوـلن ـ ـكثينـ ـ وـ ـيحتكـلذـلر ـ إـ ـكثيذاءـغىـلاج ـ درـ ـلي» ـعللـ وـ ـتكثيوبـجى ـ ـ اـ ـلغر اـيذـهيـفذاءـ ـقتيوـلن ـ ـفيننـ ـ ـبهعـفدـ دـ وىـعذا

ـلتكا ـ «ـ ـليدـلوارار ـعللـ ذـ أيكـلى اـك» ـلحون اـ ـلغرارة ـحينئةـيزـيرـ ـ ـ ـتقتضذـ ـ ـ ـتكثييـ ـ ـ اـ ـلغر اـيذـهيـفذاءـ ـقتيوـلن ـ «ـ الأـمأن ـسنر ـكم»انـ الأـفاـ داثـحي

116. ـلشتاةـبوـطرـلالـيزـي ـ ـلخاكـلذـكوةـيوـ ـعتاالنـعارجـخّهـنأإالّفـيرـ ـليبايـفدالـ ـ ةـسوـ ] E10: ـيق ـلتجفيالـباـ ـ ـ ـ فـ

.LA السابق

117. .E10 وهي :LA [ وهو

118. إذا فإنّه  ] E10: فإذا LA.

119. .E10 أولى :LA [ أقوى

120. .E10: om. LA [ ووافقه

121. ذلك معلّالً  ] E10: om. LA.

122. .E10 وقوله .add [ أكثر
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ـلصوا« ـيعيرـ ـ انـ أي ـلمكث» ـ ـ ـللصنـيرـ ـ اـلوذ123راعـ لأّن ـلحك أـفرارةـ ـمتؤلاءـهدانـبي وـيزاـ ـضعدة اـهفـ ـليدـلذا اـبلـ ـلمقتضأّن ـ ـ ـ اـهيـفىـ ـلسذا 124نـ

ـلي اـهسـ ـلحو ـنفسهرارةـ ـ ـ ـيضلـباـ إـ ـليهاف ـ ـكثاـ اـ ـلتحليرة ـ ـ ـ [ـ LAل 20bوالا ـحتي] ـ إـ زـلاج اـيى ـلنمادة ـ وـ اـفو ـلمصي ـ ـعيارـ اـهنـ ـلحو اـكرـ ـلقة 125ةـيوـ

ـلما ـجبوـ اـيزـلةـ ـلتحليادة ـ ـ ـ ـتنبيل.ـ ـ ـ اـمذـخؤـيه:ـ ـستعمن ـ ـ الأـلاـ ـلفظدونـبوافـجه ـ أّنـكةـ ـبعّل الأـ لاـجض ـيكواف زـفكـلذـكونـ اـمي ـلشتن ـ وـ ـوهاء

اـمٕاّنـفكـلذـك ـلحين ـ ـتكاـماتـنواـ ـتهرارـحونـ ـضعيفاـ ـ ـ وـ ـمنه126ذهـهة ـ لاـماـ ـيحتا ـ إـ اـلاج ـلغى أـ اـهيـفلاًـصذاء ـلضعانـمزـلذا ـ ـتهرارـحفـ وـ ـلتا ّرـفوـ

أـفاتـبـوطرـلا ـنهداـبي ـبكثاـ ـ ـتنرةـ ـلهاوـ ـللثماـ ـ ـ واـ ـللحار ـ ـقبومـ اـ ـلشتل ـ ـيقيّهـنٕاـفدبـلـاكاءـ ـ [ـ E10م 19a[اـم ـلشتّدة ـ لاـ ـشيئّلـكأـياء ـ وـ ـمنهاً. ـ ـيستاـماـ ـ يـلوـ

ـلبا ـعلردـ وـهـرهـاظىـ ـطنهاـبا ـ اـهيـف127اـ ـلمذه ـفيمّدةـ ـ أوـ ـيبقوت ـ ـملقىـ ـ ـلميـاكىـ ـ ـلحيـاكتـ ـ وـ اـهارتـصكـلذـلة، ـلحيذه ـ ـتطلاتـنواـ ـ الأـ نـكاـمب

 أيضاً.128الدفيئة من الأرض حينئذ. هذا والغذاء كما ينظر في كّميته عند الاحتياج إلى تناوله كما تقّدم كذلك ننظر في كيفيته

16

أـق ـبقال «ـترـ اـيذـغالأط: ـطبرـلة ـبعضهالـق»ةـ ـ ـ اـ ـلمم ـلغاـبرادـ اـ اـطرـلذاء ـلغب اـ ـقيرـلذاء اـفقـ ـلقي ـكموامـ اـ ـلشعياء ـ ـ وـ اـمر ـلعساء ـ والأّولـ ـينفل ـ اـ ـلحع ارّةـ

ـلثوا ـينفيـناـ ـ اـ ـلبع واـ . ـلقاردة ـيكأن129وّزـجيـشرـ اـ ـلمون اـههـبرادـ وردـلو إذا ـعلذي اـ ـلبى واـ ـنفعدن ـ ـلحا130نـعلـ [ـ LAرارة 21aا ـلغ] أـيزـيرـ ـفيّرـثة هـ

أزـبـوطر ـممدـية اـ ـعليانـكّ ـ واـ ـعته ـعلرضـ اـهىـ ـلتفسيذا ـ ـ ـ ـلحماـبرـ ـ اـ ى ـلبلغميّ ـ ـ ـ ـ وـ ـبمحمة ـ ـ ـمستسوٍمـ ـ ـ ـبهّهـنٕاـف131ٍقـ اـ ـلتفسيذا ـ ـ ـ ـغيرـ ـلهمقـفواـمرـ ـ ورـ أّنـجا ح

ـلما ـيكاـمهـبرادـ الاـيـرسونـ ـستحع ـ إـلاـ اـلة ـلخلى ـ اـ اـطرـيذيـلط ـلبب ـلتغاـبدنـ ـ وـيذـ اـهة ـلغو اـ ـلتذاء اـفَـ ه ـلمِ ـكميـئاـ اـقرـ ـللحة ـ وأـ اـمم ـلفراق وـيوارـ اءـمح

ـلشعيا ـ ـ والأـ ـبه132ةـيذـغر اـ ـلتفسيذا ـ ـ ـ ـلجميقـفواـمرـ ـ ـ اـ ـلمحمع ـ ـ ـميوـ #ـ وـهن ـملوـلذا الأـ اـيذـغت ـطبرـلة اـهيـفةـ ـلفصذا ـ ـعللـ اـهاـمىـ ـلظو ـمنـرهاـ مـلهـ

123. الصراع من :E10 [ للصراع  LA.

124. .LA: om. E10 [ السن

125. .E10 الغريزية :LA [ القوية

126. .E10 وهذا :LA [ وهذه

127. .LA: om. E10 [ وباطنها

128. .E10 لذلك .add [ كيفيته

129. .E10 جوزوا :LA [ جوّز

130. .E10 على :LA [ عن

131. .LA, E10 مستسقي :correxi [ مستسقٍ

132. .LA والغذاء :E10 [ واألغذية
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ـيمتن ـ ـ ذـ وذـلع اـلك لأن ـلحمك ـ ـحينـمىـ ـحميـهثـ ـيبرـغرارةـحىـ وـ ـتمية ـ إـ اـلل ـليبى ـ اـفـةسوـ ـلصفي ـ إـيراوـ و اـلة ـلليى ـ اـفةـنوـ ـلبلغميي ـ ـ ـ ـ وـ لاـهة، ـيخلذا ـ وـ

ـتجفينـم ـ ـ ـفلف.ـ اـ ـستعمو ـ ـ الأـملـ اـيذـغن ـلمة ـلمعناـبورةـكذـ ـ ـ اـ ـلمى اـفورـكذـ ـلحميي ـ ـ اـ ـللينات ـ ـ ـمقةـ ـبحيدارـ ـ ـيكثـ ـمقونـ وـماوـ ـمعاً ـللتجفيدلاًـ ـ ـ ـ ـ فـ

ـلحا ـلنفادثـ ـ ـخصعـ ـعناًـصوـ الاـ ـشتد وـ ـجميقـفواـت#«133كـلذـلداد ـ اـ ـلمحمع ـ ـ ـميوـ ونـ أـفواـت» ـيضق رـهنـماًـ اـطو ـلمب ـصحتالـحيـفزاجـ ـ واءـسهـ

ـلطباـب134انـك ـ ـلصبيـاكعـ ـ ـ أوـ ـلعاـبان ـكمادةـ اـ ـعتن [ـ LAاد 21b[ـتن الأـ [ـيذـغاول E10ة 19bا ـطبرـل] اـ لأّن ـلصحة ـ ةـ ـتحفّ ـ ـلمثاـبظـ ـ إـ و ذـلل كـلى

ـبقارـشأ «ـلوـ ـسيلاه اـمّـ ـلصبيا ـ ـ وـ ـغيان ـمممـهرـ نـ اـقّ ـعتد أنـ ـيغتاد ـ اـيذـغالأـبذيـ ـطبرـلة وذةـ الأـل» لأّن اـيذـغك ـطبرـلة ـفقهواـتةـ ـ ـجهنـممـ اـ ـلمشة ـ ـكلاـ ة.ـ

هذا والأغذية تختلف في تناولها للمريض بحسب المّرات.

17.

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـنقي ـقبدمـ اـ ـلشل اـفروعـ ـلكي ـعللامـ اـهىـ ـلفصذا ـ ـتنبناًـنوـناـقلـ ـ ـ ـعلييـ ـ أـ ـحكه وـماـ ـمعـوهه اـفرـ ـلقة اـ ـلهوّة ـضماـ ـتهوـقيـفةـ اـ

ـضعفهو ـ ـ وـ ـسطهوـتا ـ #وـ ـمعا اـحةـفرـ ـلبال اـفدنـ ـمتي اـمهـئلاـ ـلمن وـ ـخلادة ـمنهوهـ ـ وـ ـسطوـتا أـ اـمه. ـلقا ـفتقلةـيوـقتـنـاكٕانـف135وةـ ـ ـ اـ ـلمّل وـ ـتكثّرات ـ ّرـ

ـلكما ـ لأـيّـ ـحينئاّـهـنة ـ ـ ـتستذـ ـ اـفوـ وإن136كـلذـببـجواـلي ـضعيفتـنـاك، ـ ـ ـفبةـ ـلضاـ وإنـ ـمتتـنـاكّد، ـسوـ ـفمتـةطّ ـ ذـفّطـسوـ وأـلي اـحّاـمك. ـلبال يـفدنـ

إنـنٕاـفواّدهـم ـممتلئانـكّه ـ ـ ـ ـفتقلاًـ ـ ـ اـ ـلمّل واـ ـلغّرات أـ ـيضذاء ـلعاًـ الاـ ـحتيدم ـ إـ ـلياج ـحينئهـ ـ ـ وإنـ ـليـاخانـكذ، ـفباًـ ـلضاـ ـحتيلاـلّدـ ـ إـ ـلياج وإنـ انـكه،

ـمت ـسوـ ـفيتاًـطّ ـ طـسوـ ذـفّ ـلنظاـبذاـهك.ـلي ـ إـ واـكىـلر ـعلدةـحّل وأـحىـ اـمدة. إذا ا ـجتمعّ ـ ـ ـفياـ واـكىـعراـ ـمنهمدـحّل ـ ـ ـمثا.ـ إذاـ [ـكلاً LAان 22a[

ـلبا ـممتلئدنـ ـ ـ ـ اـقاًـ ـلهضوي ـ ـيكثمـ ـ ـكم137رـ اـيّـ ـلغة وـ ـيقلذاء ـ اـ ـلعّل واـ ـلتغدد ـ إـيذـ الأّولانـمة. ا اـفّ ـلقلأّن إذاـ ـتستةـيوـقتـنـاكوّة ـ اـفوـ [ـجواـلي E10ب

20aكّمية الغذاء. وأّما تقليل تغذيته فلعدم احتياج البدن إليه ويقاس على ذلك.139 في مرّة واحدة وتسكن الشهوة بكثرة138] منه 

ـينبغو« ـ ـ أنـ ـيعطي ـ ـبعىـ اـ ـلمض اـف»مـهذاءـغىـضرـ ـليي واـ ـلليلوم ـ ـ واـميـف«140ةـ وـحرّة ـبعضهدة ـ ـ ـتيّرـميـفمـ وـ ـيجعن ـ ـيعطاـملـ ـ ـمنهـنوـ أيهـ اـم» ـلغن ذاءـ

اـف ـلمي اـ اـحواـلرّة أو ـلمدة ـتيّرـ أـ ـكثن أـ أو ـكميـفّلـقر ـيتّـ أوـ ـتغه ـيتذـ أوـ ـهمه ـمعاـ وـ ـبهاً. ـيعلذاـ ـ ذـمـهجوـتدمـعمـ إـها ـليب اـ اـبه ـلقن ـحيّفـ وّزـجثـ

اـجر ـلضميوع ـ ـ «ـفرـ ـمني إـ اـله» ـلمى أـ ـنفسهّرات ـ ـ أوـ وـمّلـكا ـيعطرّة ـ «ـ ـبعضهى ـ ـ امـ ـلغ» ـضهرـميـفذاءـ «ـ ـقليم ـ ـقليلاًـ ـ وذلاًـ ـبحسكـل» ـ ـيقتضياـمبـ ـ ـ ـ هـ

133. ولذلك االشتداد عند ... األغذية ملت ولو هذا  ] LA: om. E10.

134. .E10 كذا .add [ كان

135. القوة أما. وتوسطه ... البدن حال ومعرفة  ] LA: om. E10.

136. .E10: om. LA [ بذلك

137. .LA بكثرة :E10 [ يكثّر

138. .E10: om. LA [ منه

139. .E10 يكثر :LA [ بكثرة

140. .E10 األول :LA [ والليلة
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ـلقا اـناـ ـلمتقون ـ ـ «ـ ـينبغوّدم ـ ـ أنـ ـيعطي ـ اـ اتـقوـلى أي ـلفص» ـ «اـ ـلحل أوـمـرضاـ اـقن ـلسنات ـ وةـ ـحك» اـ ـلبلم ـ ـحكدـ اـ ـلفصم ـ «ـ ـحظل اذاـهنـمهـ ـلحك» ـ مـ

ـلمتقا ـ ـ وذـ ـفيىـعراـيأنـبكـلّدم ـلصياـفه.ـ ـ ـمثفـ ـينبغلاًـ ـ ـ أنـ ـيقلي ـ ـفيّلـ ـمقهـ أـ اـيذـغدار ـلمة ـلضعىـضرـ ـ اـ ـلقف اـ ـلهوّة ـضماـ ـفيةـ وـ ـتغيـفزادـيه ـيتذـ وـ ددـعه

ـلما ـلقلّراتـ ـ اـ ـلمّة ـفياّدةـ ـلكثهـ ـ اـ ـلتحليرة ـ ـ ـ [ـ LAل 22bو ـعلسـق] وـهىـ اـلذـكذا ـلعك اـمٕاّنـفادةـ ـعتن اـ ـجبوـلاد اـ ـصحالـحيـفدةـحواـلة لاـتّـ ه

ـينبغ ـ ـ أنـ ـيثني ـ #وـضرـميـفّيـ اـمه ـعتن اـ ثاد ـل لاـثلاـ ـينبغة ـ ـ أنـ ذـجوـيي «ـلذـك»و«141هـضرـميـفكـلب ـلساك اـف»ّنـ ـلشبٕاّن ـ انـ ـمثّ ـتهّوـقلاًـ مـ

ـلها ـضماـ [ـيوـقةـ E10ة 20bوا ـلم] اـ ـلتاّدة أـفيـ ـنهداـبي ـقليلمـ ـ ـ ـلكثةـ ـ اـ ـلتحليرة ـ ـ ـ ولاـ ـحتيل ـ ـجهاـ إـ زـلم اـيى ـلنمادة ـ ـفلوـ ـيغكـلذـ ـضهرـميـف142ذونـ ـبممـ اـ

ـكثوـه اـ ـلتغرة ـ واـيذـ ـلمقة ـ واـ ـلعدار وـ ـعلدد ـفقذاـهىـ ـتنبيس.ـ ـ ـ إـ الٕاـخاّـمـنه: اـهامـمّص ـلحكذا ـ ـلماـبمـ وإنـضرـ أـهانـكى ـيضو ـمعتباًـ ـ ـ الأـفراًـ ـصحي اءـ ّ

الأ ـصحلأّن اءـ الأـلـاغيـفّ لاـمب ـيحتر ـ إـجاـ ـتقىـلون الأـيدـ ـطبر ـللغّاءـ ـ لأّنـ ـشهذاء ـتهوـ ـتفمـ ـمنبـجواـلاـبيـ وـههـ الآنـكذـياـمذا ـتفصير ـ ـ ـلقلـ هـلوـ

وينبغي أن يعطى الوقت الحاضر من أوقات السنة حظه من هذا.

18

أـق ـبقال «ـ ـصعأراط: ـيكاـمبـ اـ ـحتمون ـ اـ ـلطعال ـ ـعلامـ «ـق»ىـ ـفص»يـفدانـبالأوى «ـ ـلصيال ـ وـ ـفص»ف «ـ ـلخال ـلضع»فـيرـ ـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة ةـيزـيرـ

ـحينئ ـ ـ اـفذـ ـلبي وـطاـ ـلكن ـلخا143ّنـ دوـيرـ اـفهـنف ـلضعي ـ ـفلفـ دوـك144كـلذـ اـهيـفهـنان ـلحكذا ـ «ـ ـسهوأم ـيكـاملـ اـ ـحتمون ـ اهـلاـ أي ـلطع» ـ امـ

ـعليه« ـ ـ أياـ الأـق» «ـبوى ـفص»يـفدان «ـ ـلشتال ـ ـلق»اءـ اـ ـلحوّة اـ ـلغرارة ـحينئةـيزـيرـ ـ ـ [ـ LAذ 23a[اـف ـلبي «ـطاـ ـبعّمـثن أيدهـ ـفص» اـ ـلشتل ـ يـفاءـ

ـسه الاـلوـ ـحتمة ـ «ـ ـبيرـلاال لأّنعـ اـق» ـلحوّة اـ ـلغرارة اـفةـيزـيرـ ـلبي ـفينـطاـ اـ دون ـلشته ـ ـتنبياء.ـ ـ ـ ـليه:ـ ـتكذاـهيـفسـ ـللفصرارـ ـ ـ اـ أّوـلل «الأـلذي وافـجه

اـف ـلشتي ـ واـ ـبيرـلاء أـ ـسخع ـيكاـمنـ ذـ لأّن اـلون» ـلفصك ـ ـلبيانـكلـ ـ ـتقانـ اـيدـ ـلغر ـبحسذاءـ ـ [ـ E10ب 21aا ـلفص] ـ وـ ـلبيذاـهول ـ ـكيفيانـ ـ ـ اـ ـستعمة ـ ـ هـلاـ

أوـميـفـوهلـه ـتيّرـمرّة واـ ـعلن. اـ أّن ـلمصنم ـ ـ أنـتادـعنـمّفـ أراد إذا ـينتقه ـ ـ ـحكنـملـ إـ ـحكىـلم ـغيمـ ذـ ـفص145ـركره ـمشتملاًـ ـ ـ ـعللاًـ ّلـكىـ

منهما كما فعل في هذا الفصل الذي نذكره الآن فٕانّه يشتمل على شيء من حكم التغذية وشيء من حكم الاستفراغ.

19

أـق ـبقال «ـ اـئواـنتـنـاكإذاراط: ـلحمب ـ ىـ الأدوارّ ذات ـعل» ذـمىـ إـها ـليب اـ ـلقه وـشرـ اـقي. اـبال ـلقن إنـ اـممُـهـفّف اـلن ـلشدور واـ ـلخفّدة ـ ةـ ـيكّ ونـ

141. مرضه في ذلك ... الثالثة اعتاد ومن  ] LA: om. E10.

142. .LA, E10 يغذوا :correxi [ يغذون

143. .E10: om. LA [ لكنّ

144. .LA: om. E10 [ فلذلك

145. .E10 ذكره :LA [ ذكر
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ـبه اـ واـئداـلا ـئمداـلرة وإنـ ـفهة، ـمنمـ وـ الأـقه واـخت ـلتذ ـةصـاختـنـاكركـ واـئداـلاـبّ ـحترة. ـبقرزـ اـئواـنهـلوـ ـلحمب ـ ىـ اـعّ ـلحمن ـ ىـ ـغيّ اـ ذات ـلنر بـئواـ

ـلمطبقـاك ـ ـ ـ ـتنٕانـفةـ اـ ـلغاول ـفيهذاءـ ـ لاـ ـيختلا ـ ـ ـبحسبهفـ ـ ـ ـ ـيجعللـباـ ـ ـ وـ الأـقه اـمردـبت ـلنهن ـ واـ اـقوـلار الأـعهـبرتـجذيـلت ـصحادة اءـ ـستعماـبّ ـ ـ الـ

ـلغا ـفيذاءـ واـ ـحته [ـ LAرز 23b[ـبق «ـلوـ لأدوارـملازه ـغينـع»ـاهة اـ لاـهّـنٕاـفةـملازـلر ـيمكا ـ ـفيهنـ ـ أنـ ـيعا اـ اـقوـلرف ـينبغذيـلت ـ ـ أنـ ـيطعي ـ مـ

ـلما ـفيضـيرـ ـبخهـ اـ ـينبغلاـفةـملازـللاف ـ ـ أوـفيـ ـتهاـقي أنـ ـيعطا ـ اـ ـلمى ـشيئضـيرـ ـ وـ ـخصاً اـفاًـصوـ أّول ـلني دواءـغانـكواءـس146وبـ ـمسهذاءأو ـ لاًـ

اـلـذك#و ـلفصك ـ أـ إلا ـليهـند ـيكسـ ـفيونـ اـمهـ ـلتحن ـ اـيرـ ـلعنيك ـ ـ ـيكاـمفـ الأدوـفونـ اـيي ـلمسهلة ـ ـ ـ ـبهو147ةـ اـلـُعذاـ ـشتمِم ـ اـهالـ ـلفصذا ـ ـعللـ يءـشىـ

ـنيواـقنـم الأـ وـيذـغن ـنيواـقنـميءـشة الاـ ـستفن ـ [ـ E10راغ 21bو ـعل] أـ ـيضم أّولـ أّن اـهاً ـلفصذا ـ ـليلـ ـفيسـ ـتكهـ ـلقرارـ اـ ـلمصنول ـ ـ «وإذاـ انـكّف

ـللحم ـ ـ أدوارـ ى ـمناـفّ اـمعـ ـلغن وـفذاءـ ـبتهوـنتـقي ـ اـ لأّن ـلنها» ـ ـهنيـ ـلغاـباّصـخاكـ وـ اـهيـفذاء ـلفصذا ـ ـللغاّمـعلـ ـ واـ اـقدواء.ـلذاء أـبال ادقـصيـبن

ـلفإّن أوـ اـفظ ـللغي ـ اـ ـلية ـنياـنوـ ـبمعنةـ ـ ـ أنـ إلّا ـيضطى ـ اـ ـلحّر إـ ـتنىـلال ذـميءـشاولـ «ـلن ـلكك ـينبغنـ ـ ـ أنـ ـينقي ـ اـمصـ الأاداتـيزـلن أي لاطـخ»

ـعلدةـئزاـلا اـ ـلمجى ـ اـ ـلطبيعرى ـ ـ ـ «ـ ـقبنـمي أوـ الاـقل ـنفصات ـ االـ أي ـلبح» ـ اـقران.ـ ـلقال اـشرـ ـلبحي ـ اـفرانـ ـللغي ـ اـ ـلية ـنياـنوـ اـهةـ ـلفصو ـ ـللخطلـ ـ ـ ّمـثابـ

ـنقل ـ الأـ ـطبه إـ اء الاـلّ ـنفصى ـ اـ ـيقذيـلال ـبيعـ اـ ـلطبيعن ـ ـ ـ واـ ـلمة وـ ـينبغرض ـ ـ أنـ ـلبحاـبرادـيي ـ ـهنرانـ اـ ـلبحا ـ [ـ LAران 24aا ـلن] ـمتّهـنٕاـفصـقاـ انـكىـ

ا عند الانفصال ويؤيد هذا ما نذكره الآن. كذلك استولت الطبيعة على المرض ودفعته دفعاً تامًّ

20

أـق ـبقال «ـ اـبالأراط: ـلتدان ـتيهأـييـ ـ ـبح»اـ ـيكأنـبرانـ ـمتونـ «ّـعـقوـ أـقأواً ـبحاـهاـتد ـعلرانـ اـ ـلكمى ـ ـينقضأنـب»148الـ ـ ـ اـبيـ ـلمه وـ ـيعرض. ـكمرفـ هـلاـ

اـجوـب الأّول ـلقوه: اـ ـلموّة ـللبّرةـبدـ ـ إنـهّـنٕاـفدنـ ـمستةـيوـقتـنـاكا ـ ـليوـ ـعلةـ اـ ـلمى #اـ ـلماّدة ـجبوـ ـللمةـ ـ اـك149رضـ ـلبحان ـ وإنـمـاكرانـ ـيكمـللاً، نـ

اـككـلذـك ـلبحان ـ ـقصاـنرانـ اـ ـلثاً. اـناـ ـلمي اـ ـلحاّدة ـعنهادثـ ـ اـ ـلما إنـّهـنٕاـفرضـ ـمطتـنـاكا [ـعاوـ E10ة 22a[ـلل ـلبحاـفعـفدـ ـ وإنـمـاكرانـ مـلل،

ـتك ـلبحاـفكـلذـكنـ ـ اـقاـنرانـ ـلثص. الٕاـلاـ اـنث ـلبحذارات ـ ـنيراـ ـمتـاهّـنٕاـفةـ ـجيتـنـاكىـ ـلبحاـفدةـ ـ اـ ـلكران ـبعنـئاـ وإنـمـاكـاهدـ ـتكمـلل، كـلذـكنـ

ـلبحاـف ـ اـ ـبععـقواـلران اـقاـنـاهدـ الأـبراـلص. اـيع ـلمتّام ـ ـحصّعـقوـ ـفيههـلوـ ـ ـمتـاهّـنٕاـفاـ ـغيتـنـاكىـ ـجيرـ #ـ ـلبحاـفدة ـ اـ ـفيهعـقواـلران ـ وـقاـناـ ـمتص تـنـاكىـ

146. .E10 الالزمة :LA [ النوب

147. المسهلة األدوية في ... أنه إال الفصد وكذلك  ] LA: om. E10.

148. .LA الكامل :E10 [ الكمال

149. للمرض الموجبة  ] LA: للبدن المدبّرة  E10.
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ـجي ـلبحاـف150دةـ ـ اـ ـلكران ـفيهنـئاـ ـ وـمـاكاـ ـحينئل ـ ـ «ـ ـينبغلاذ ـ ـ ـتحأن151كـليـ ـفيه»ركـ ـ اـماـ ـلماّدة «ـ ـبشرض ـتنقلهأنـب»152يءـ ـ ـ ـ إـضوـمنـماـ آـلع ـرخى

ـكم ـيفياـ ـ اـجدهـ ـلمحذب ـ «ـجاـ ـيحولام ـفيهدثـ ـ لاـحاـ ـمسهدواءـبادث ـ ولاـ ـبغيل ـ اـمرهـ ـلتهيين ـ ـ ـ ـمث»جـ اـ ـلقل واـ ـلتيء ـعيرـ [ـ LAف 24bوالٕادرار [

ـلتغوا ـ لأّنـيرـ اـمق ـلماّدة ـتنرضـ ـفيعـفدـ دـ ـفعه اـماـتاًـ ـفينقًّ ـ ـ ـمنهىـ ـ ـلبا153اـ ولاـ ـيحتدن ـ إـ ـقبليءـشىـلاج ـ وـ ـبعه ـلكدهـ ـيتنـ لأّنـ ـفعرك اـ ـلطبيعل ـ ـ ـ أوـ نـمىـلة

الفعل الصناعي وما نذكر الآن يشتمل على بيان شروط الاستفراغ.

21

أـق ـبقال «ـ ـشيالأراط: ااءـ ـلم» «ـملأـلّدةـلوـ ـلتاراض ـينبغيـ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ اـم»رغـ ـلبن «ـ ـينبغدن ـ ـ أنيـ ـفيهىـعراـي» ـ أـ اـقور.ـما ـلقال والأـشرـ ـشيي اـ ـلتاء يـ

ـيج ـتهاـعراـمبـ اـكيـفاـ ـستفّل ـ ـعشراغـ أـ الاـهـدحرة: ـمتا ـلخاـفلاءـ وـناـملاءـ ـنيهاـثع، ـ اـ ـلقا ـلضعاـفوّةـ ـ وـناـمفـ ـلثهاـثع، ـ اـ ـلما اـفٕاـفزاجـ ـلحراط واـ ـليبرارة ـ سـ

ا ـلبأو وـناـمردـ ـقلع اـ وراـناـمدمـلّة ـبعهع، ـ اـ ـلسحنا ـ ـ اـفٕاـفةـ ـلقضراط ـ واـفاـ ـلتخلخة ـ ـ ـ E10[154لـ 22b[155ٕعـناـم ا اـفو ـلسمراط ـ وـناـمنـ ـمسهـاخع، ـ الأـ راضـعا

ـستعالاـكةـملازـلا ـ ـللدادـ وـ الأـقذرب ـمعروح وـناـماءـ ـسهادـسع، اـ ـلسا ـلهاـفّنـ واـ ـلطفرم ـ ـليوـ #ـ ـمنهمّلـكة ـ ـ #وـناـم156اـ ـبعهـاسع، ـ اـ ـلقاـفتـقوـلا وـئاـ دـيدـشظ

ـلبا و157عـناـمردـ ـمنهاـث، ـ اـ ـلبلا ـ ـلحاـفدـ واـ ـلباّر اـ ـلمفارد ـ ـنعاـمانـطرـ وـ ـسعهاـتان، ـ اـ ـلصنا ـ ـلشاـفـةعاـ اـيدـ ـلتحليدة ـ ـ ـ ـلقميـاكلـ ـ ـ ـلحماـب158مـ ـ و159عـناـمامـ اـهـرشـاع،

ـلعا ـفمادةـ ـيعتمـلنـ ـ الاـ ـستفد ـ لاـ ـيهجراغ ـ ـعلمـ اـ ـستفى ـ وـهوي.ـقدواءـبهـغراـ ـينبغذا ـ ـ أنـ ـيقصي ـ اـكيـفدـ ـستفّل ـ ـخمسراغـ ـ أـ أـمة ـيضور وـ اـهاً ـلتي يـ

]LA 25a[ـتع ـلهرضـ اـ ـلمصنا ـ ـ ـهنّفـ «ـ الأّول ـيستفأنا ـ ـ اـمرغـ ـلمن اـضواـ ـلتع 160ٕيـهيـ ـليها ـ أـ ـميا لألـ أـن» ه ـسهّ وأـ ـكلفّلـقل ـ ـعلةـ اـ ـلقى وىـ

150. جيدة كانت ومتى ناقص فيها الكائن فالبحران  ] LA: om. E10.

151. .LA: om. E10 [ لك

152. .E10: om. LA [ بشيء

153. .E10 منه :LA [ منها

154. .E10 والتحليل :LA [ والتخلخل

155. .E10: om. LA [ مانع

156. منهما كل  ] E10: om. LA.

157. مانع، البرد وشديد فالقائظ الوقت وسابعها  ] LA: om. E10.

158. .LA, E10 كالقيم :conieci [ كالقميم

159. .E10 مانعة :LA [ مانع

160. .LA: om. E10 [ هي
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ـستفـاك ـ اـمراغـ ـلغثياّدة ـ ـ ـلقاـبانـ وـ اـميء ـلحصاّدة ـ وـباـ اـمالٕادرار ـلمغاّدة ـ ـسهالٕاـبصـ وـ ـيعتبال. ـ ـ الأـهيـفرـ لاـشرـمذا أن الأّول ـيلروط: ذـ ـتضكـلزم رّرـ

ـعض رـ ـئيو ـلعبسـ ـ ـلما161ورـ ـعلياّدةـ ـ ـعنهـ اـ ـستفد ـ اـ ـلمراغ ـمناّدةـ إذاـ ـجوـته إـهّ ـليت ـمثاغـمدـلـاكهـ اـ ـلثلاً، لاـناـ أن ـيلي ذـ ـتضكـلزم ـعضرّرـ فـيـرشوـ

ـستفالاـب ـ ـمنراغـ ـعنهـ اـجوـتدـ ه ـلمّ إـ ـلياّدة اـئرـلـاكهـ ـلثة، لاـلاـ أن ـيلث ذـ ـتضكـلزم ـعضرّرـ ذـ اـكو ـلحي ـستفاـبّسـ ـ اـ ـلمراغ ـمناّدةـ ـعنهـ ـجههوـتدـ ـ إـ ـليا هـ

ـلعيـاك ـ ورـ اـكـامّـبن، ـلعضان ـ اـ اـلاـمذيـلو ـلمت إـ ـلياّدة أـ اـمّسـخه ـلمنقن ـ ـ ـعنولـ اـ ـلمه ـلكناّدةـ ـ أـ ـصبّلـقّه ـعلراًـ ـعليردـياـمىـ ـ [ـمهـ E10ن 23a[

ـلما ـعنواّدـ الاـ ـستفد ـ ـمنراغـ ـكمهـ إذاـ ـعض162ادةـمتـلاـما رـ ـئيو إـ الأـلس ـمعى ـعناءـ ـسحجهدـ ـ ـ ـتستفلاـفاـ ـ ـ ـمنرغـ ورـ اـكـاّمـبه، ـستفان ـ اـ ـلمراغ نـماّدةـ

ـلجها ـ اـ ـلتة إـلاـميـ ـليهت ـ ـعببـجوـياـ ـعلاـهورـ ـعضىـ رـ ـئيو وـ ـلكس اـفنـ ـلغي لاـلاـ ـيضب ذـ ـفيقكـلّر ـ ـعليّدمـ ـ ـستفـاكه،ـ ـ اـمراغـ ـلحماّدة ـ ىـ ـسهالٕاـبّ ال،ـ

ذـلوإن ـعبكـلزم اـ ـلمور ـعلاّدةـ اـ ـلكبى ـ «ـ الأود، اـم» ـلثر الأـميـناـ اـمن ـلخمسور ـ ـ أنـ ـيكة الاـ ـستفون ـ [ـ LAراغ 25b» الأـم] ـعضن اـ ـلتاء ـتصليـ ـ حـ

ـستفلا ـ ـغهراـ و163اـ ـتت» اـهّمـ ـلصذه ـحيلاـ أـمأـبةـ أنـهدـحور ـيكا اـ ـلعضون ـ اـ ـلمستفو ـ ـ ـ ـمنرغـ ـمشهـ ـللعضاًـكارـ ـ ـ اـ ـلمستفو ـ ـ ـ ـعنرغـ ـمش164هـ ـيبرـقـةكارـ اـ ـلثة، يـناـ

ـيك#أن اـ ـلعضون ـ اـ ـلمجتمو ـ ـ ـ ـمنعـ ـمح165هـ ـللماًـياذـ ـ اـ ـلثأوف، أنـلاـ ـيكث اـ ـلعضون ـ اـ ـلمخو ـ ـمنرجـ أـ اـمسـخه ـلعضن ـ اـ ـلمنقو ـ ـ ـعنولـ اـ ـلمه وأـ ـصباّدة رـ

ـعل اـمىـ ـلمرور وـ ـليـاخاّدة ـيخشرضـمنـع166اًـ ـ زـ اـتادـيي لاـبراـله، أن ـيكع اـخونـ ـلمروج ـهننـماّدةـ ـمناكـ ـفياـ اـملأـلاًـ ـلطبيعر ـ ـ ـ والأـهي.ـ اـمذا ـلثر ثـلاـ

من الأمور الخمسة يتضّمنه للفصل الذي نذكر الآن.

22

أـق ـبقال ـينبغ167ـامّـنإراط:«ـ ـ ـ أنـليـ ـتستعمك ـ ـ ـ اـ ادواءـلل ـلمسه» ـ ـ اـ لأّن أـلل إذا ـطلدواء ـلماـفقـ ـمنرادـ اـ ـلمسهه ـ ـ واـ ـلمسهل، ـ ـ ـيكلـ ـلتليياـبونـ ـ ـ ـ نـ

ـلتـاك ـنجبيرـ ـ ـ وـ ـيكن ـلسبستـاك168الٕازلاقـبونـ ـ ـ ـ وـ ـيكان ـلعصاـبونـ ـ ـلهليلجـاكرـ ـ ـ ـ ـ وـ ـيكات ـلجاـبونـ ـلبـاكلاءـ وـ ـيكورق ـبقونـ ـلمحمـاكوّةـ ـ ـ وـ [ـهذاـهودة E10و

23bا ـلمسه] ـ ـ اـ ـلحقيقل ـ ـ ـ «ـ اي ـلتحأو ـ وكـيرـ ـنقوـه» اـ ـلمل وـ ـميلهاّدة ـ ـ إـضوـمنـماـ آـضوـمىـلع «ـخع إلّا ـبعر أنـ ـينضد ـ اـ ـلمج أيرضـ هـتاّدـم»

161. .E10 بورود :LA [ لعبور

162. .LA: om. E10 [ مادة

163. .LA لالستفراغ :E10 [ الستفراغها

164. .E10 منه :LA [ عنه

165. منه المجتمع العضو يكون أن  ] LA: om. E10.

166. .LA, E10 وخال :correxi [ وخالياً

167. ما إنّ :correxi [ إنّما  LA, E10.

168. .E10 باإلسالق :LA [ باإلزالق
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ـلنضوا ـ إـهجـ اـلـاحو ـلحة ـللجسرارةـ ـ ـ اـ ذي إـبوـطرـلم ـفقواـمىـلات اـ ـلغة اـياـ ـلمقصة ـ ـ «ـ ـامأـفودة. ّ
دامـم169 اا ـلم» [ـجوـ LAب 26a[ـللم ـ «ـ ـنيرض اـ ًّ

ا170يـفو ـلمأّول ـينبغلاـفرضـ ـ ـ أنـليـ ـتستعمك ـ ـ ـ ذـ اكـلل أي اـل» ـلمسهدواء ـ ـ واـ ـلتحل ـ «ـيرـ أنك ـيكإلّا اـ ـلمون ـمهيرضـ ـ واًـجاـ اـه» ـتكذيـلو ونـ

اـيدـشواّدهـم ـلتحدة ـ ـعض171نـمكـيرـ إـ آـلو «ـخى ـليور ـيكسـ #ـ أـفاد ـكثي الأـ أنـمر ـيكر اـ ـلمون ـمهي172رضـ ـ وذاًـجاـ لأـل» ـعلّهـنك ـلتجاـبمـ ـ أّنـبرـ ة

ـسي ـلكيما173لانـ ـ ـ ـعضنـماتـسوـ إـ ـعضىـلو ـيكاـمّلـقوـ وأـ أـفّاـمون. ـكثي الأـ ـفتكرـمر ـ اـ ـلكيمون ـ ـ ـكنـاساتـسوـ ـبتاـثةـ ـعضيـفةـ واـ ـتتمد.ـحو ـ الـقة:ـ

قا ـل اـشرـ ـلمستفي: ـ ـ ـ ـيقصدـقرغـ ـ قيهـبدـ ن ـت ـ ـ اـ ـلمص ـيجلاـفاّدةـ ـفيبـ اـ تظه ـن ـ أنـ إلّا ـتكار اـ ـلمون اـيدـشواّدـ غلدة ـل ـ واـ ـللظ وـجزوـ ـيقصدـقة ـ هـبدـ

ـستئصا ـ ـ ـلهاـ اـكٕانـفا،ـ ـلمان ـمنزـمرضـ وـ اـجاً ـنتظب ـ اـ ـلنضار ـ #وإنـ ـكثالأـفاّداًـحانـكج ـعلونـ اـ أن ـنتظى ـ اـ ـلنضار ـ ـخصىـلأو174جـ إذاـصوـ تـنـاكاً

ـلما ـتجيـفادةـ اـياوـ ـلمفف ـ أوـصاـ ـخلداـمل ـعضلأـلةـ أوـ ـبعياء ـ ـكمدةـ إذاـ ـبقتـنـاكا اـ ـلجلرب ـ اـ ـللهد، ـ أنـ إلّا ـيكم اـ ـلمون ـمهيرضـ ـ ـفتكاًـجاـ ـ ونـ

ـلمبا ـ إـ الاـلادرة ـستفى ـ أوـ وـلراغ ـبعضهالـقى. ـ ـ اـ إّن ـلمبم ـ إـ الاـلادرة ـستفى ـ [ـفراغـ E10ي 24a[ـجمي ـ الأـ اـمع ـلحراض أوـ وـلاّدة رّدـقى والأـهد رـمذا

]LA 26bالرابع من الأمور الخمسة يرشد إليه هذا الفصل. [

23

أـق ـبقال «ـ ـليراط: ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيستي ـ ـعلدّلـ اـ ـلمقى ـ اـ ـيجذيـلدار أنـ ـيستفب ـ ـ اـمرغـ ـلبن ـكثنـمدنـ ذـف»هـترـ لاـلٕاّن ـعليدّلـيك ـ دلاـ ـبيةـله ةـنّـ
ٕاّنـف175

ـمتالا ـيكدـقلاءـ ـمفونـ اـيلاـفاًـطرـ ـلخدّل ـكثعـمارجـ ـعلهـترـ اـ ـلنقى ـ «ـ ـلكناء ـ ـينبغّهـ ـ ـ أنـ ـيستغني ـ ـ ـ الاـ ـستفم ـ اـمراغـ دام ـلشا اـ ـينبغذيـليء ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ رغـ

اـه ـيستفذيـلو ـ ـ واـ ـلمرغ ـمحتمضـيرـ ـ ـ ـبسههـللـ ـ وـلوـ ـخفة ةـ اّ أي ـعلدّلـيذيـل» اـ ـلنقى ـ أـ الاـماء أّن الأّول ـستفران ـ اـ إذا ـنتهراغ ـ إـ نـعروجـخىـلى

ـلنا اـ ـلمقصوع ـ ـ اـ ـستفود ـ ـفقهـغراـ ـبلدـ وـ ـحصغ ـنقلـ اـ ـلباء ـمندنـ اـ ـلثه، اـناـ إذا ـنتهي ـ اـحىـ ـلمال ـسهالٕاـبضـيرـ إـ اـعىـلال ـحتمدم ـ وذـلهـلاـ ـيككـله إذاـ ون

ـنتها ـ اـ ـلمسهى ـ ـ إـ إـلل اـخى ـلصراج اـلاـ ـلمنتفح ـ ـ ـ وـب176عـ أـيه ـيضدّل ـعلاًـ اـ ـلنقى ـ ـكثاءـ اـ ـلعطرة ـ واـ ـلنش ـبعومـ الٕاـ ـسهد وـ ـحيال ـينبغثـ ـ ـ الاـ ـستفي ـ وذـ كـلراغ

ـيكأنـب اـمونـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ وـ اـقرغ ـلموّة ـمحتملضـيرـ ـ ـ ـ «ـلةـ ـفليكه ـ ـ الاـ ـستفن ـ ـحينئ»راغـ ـ ـ «ـ ـحتذ ـيعّىـ اـ ـلغشرض ـ ايـ ـلك» ـكثنـعنـئاـ رةـ

169. .LA وأمّا :E10 [ فأمّا

170. .E10 في :LA [ وفي

171. .E10 عن :LA [ من

172. المرض يكون أن األمر أكثر في  ] E10: األكثر في يكون أن  LA.

173. .E10 استيالء :LA [ سيالن

174. النضج انتظار أن على فاألكثون حادّاً كان وإن  ] E10: om. LA.

175. .LA يقينية :E10 [ بيّنة

176.  .E10 المنفع :LA [ المنتفع
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ـستفالا ـ أـ اـمراغ. ا ـلكّ [ـئاـ E10ن 24b[اـخنـع ـلموف أوـيرـ ـخلنـعض ـينصاّدـحطـ ـ إـ ـلمعا177مـفىـلّب ـ ـعلدّلـيلاـفدةـ ـمبىـ ـلغاـ الاـ ـستفة ـ راغـ

»ٕ ا ـينبغاّـمـنو ـ ـ LA[يـ 27a[ـيفعأن ـ ذـ ـتبأنـب»كـلل الاـفغـلاـ ـستفي ـ إـ اـحىـلراغ ـلغشّد ـ «ـ ـمتي اـكىـ ـلمان ـمحتمضـيرـ ـ ـ أيهـل178لاًـ ـللغش» ـ ـ أـ ّاـمي.

ـيحتممـلنـم ـ ـ اـ ـلغشل ـ ـلجبـاكيـ ـ أوـ ـقلبنـمان ـ ـضعيهـ ـ ـفينبغفـ ـ ـ ـ لاـ أن ـيفعي ـ #ذـ ـمعكـلل ـمهم.179هـ ـ ة:ـ ـعبّ ـلينـاجارةـ ـ ـيحـرصوسـ أّنـفةـ ـحصي ولـ

ـلغشا ـ ـلنهّدـحيـ ـ الاـياـ ـستفة ـ وـ ـعبذهـهراغ وـتارـ ـبنـرجدـقه الاـهاـ ـستفذا ـ ـكثيراراًـمراغـ ـ لاـ ـتحصرة ـ ـينفاهـندـجوـفىـ ـ ـمنفععـ ـ ـ وذـيوـقةـ اـلة أّن ـستفك ـ راغـ

ـلفصاـبدمـلا ـ إـ أنـلد ـيحصى ـ اـ ـلغشل ـ اـفيـ ـلحمي ـ اـ ى ـلمفّ ـ اـطرـ ـلحة ـتحرارةـ ـللبدثـ ـ ـكلدنـ ـعلّهـ اـ ـلمكى ـ وـبانـ ـيطفرد ـ اـ ـلحمئ ـ وـ ى أـفّ ـكثي ـيفعنـمرـ ـ لـ

ذـب ـتستطلكـله ـ ـ ـ ـبطنقـ ـ وـ ـيجه ـمنريـ ـكثيرقـعهـ ـ وـ ـبعضهر ـ ـ ـينتفمـ ـ ـ ـمنفعهـبعـ ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ وـ ـتنكسة ـ ـ اـيادـعهـبرـ ـلمة وـ أـتّدـشرض ولا ـعله الأوـفمـ اعـجي

ـلشا اـيدـ ـلمفدة ـ أـجلاـعـةطرـ وأـقاً ـبلوى الاـمغـ ـستفن ـ إـ أنـلراغ ـيعى اـ ـلغشرض ـ ـتنبيي.ـ ـ ـ اـقه:ـ اـبال ـلقن ـمعنّفـ ـ أـقىـ ـبقول إـ إذاـنراط ـحصّه الأـ راضـمل

ـفلتستغن ـ ـ ـ ـ ـ الاـ ـستفم ـ وـ ـتبراغ ـفيغـلاـ ـحتهـ ـيعّىـ اـ ـلغشرض ـ أـ ـعلّهـني اـيـرطىـ ـلمبق ـ ـلغاـ واـ ـلتة ـكيأـ [ـ E10د 25aو ـلي] ـمعنسـ ـ أنـ ـيجعاه ـ اـ ـلغشل ـ اـحيـ دًّ

ـستفلاـل ـ لأـ ـشـُيّهـنراغ ُلـكْ وـمأـبِ أـهر ـينقدـقّهـنو ـ [ـ LAي 27bا ـلب] اـمدنـ ـلشن اـ ـيجذيـليء أنـ ـيستفب ـ ـ واـ ـلغشرغ ـ ـيحصمـليـ ـ اـفل،ـ ـستمٕان ـ ّرـ

ـستفالا ـ ـبعراغـ اـ ـلفد ـممراغـ اـ ـيجّ اـ ـستفب ـ إـغراـ أنـله ـيحصى ـ اـ ـلغشل ـ ـتليـ اـ ـلبف وإنـ ـيستممـلدن، ـ ـ ـفقّرـ ـحصدـ اـ ـلنقل ـ وإنـ ـيحصمـلاء ـ اـ ـلغشل ـ ي،ـ

وـقأ الٕاـهول ـشكذا الٕاـفردودـمالـ أـمٕاّن ـستفالاـبرـمام ـ إـ اـحىـلراغ ـلغشّد ـ اـميـ دام ـلمستفا ـ ـ ـ اـمرغـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ وـ اـحرغ ـلمال ضـيرـ

ـمحتم ـ ـ اـفهـللـ ـنتفٕاذا ـ اـكىـ ـلمستفون ـ ـ ـ اـمرغـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ #ـ ـيستملاـفرغ ـ ـ الاـفرـ ـستفي ـ 180ٕراغـ اـحىـلا ـلغشّد ـ ـيجلـبيـ اـ ـلقطب ـ عـ

 ومناسبة الفصل الذي سيذكر له من حيث اشتمال كّل منهما على ذكر الاستفراغ.181حينئذ #وهو مفهوم من عبارة الفصل

24

أـق ـبقال ـيحتدـق«راط:ـ ـ الأـفاجـ اـمي ـلحراض اـفاّدةـ ـلني #درةـ ـلينـاجالـق» ـ إـ ـليهـنوس: ـيكسـ أنـ ـتكاد الأـ اـخون ـلملاط أوـفراضـملأـلدةـلوـ هـلي

ـمهي ـ اـجاـ وإن ـتفة أنـ ـيكق ـفليكـلـذكونـ ـ ـيكسـ أنـ ـيتفاد ـ الاـ ـستفق ـ ـلمراغـ ـسياـ ـفينبغه:ـلوـقنـمـركذـ ـ ـ ـ أنـ الأـبدـيي ـعلرـمر ـينبغاـمىـ ـ ـ ٕ.«182يـ أنـلا ى

ـيستعم ـ ـ ـ اـ اـلل ـلمسهدواء ـ ـ أّوـفلـ ـلهي أنـجوـل»اـ الأّول ـيكوه: اـ ـلمون ـمهيرضـ ـ اـجاـ ـلثاً، أنـناـ ـتكي اـ ـلمون ـكثياّدةـ ـ [ـ LAرة 28a[ـفيخ ـ نـمافـ

ـستيا ـ ـئهلاـ ـعلاـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ الٕاـميـفةـ ـنضّدة اـ ـلثاج، أنـلاـ ـتكث اـ ـلقون ـضعيفوّةـ ـ ـ اـجةـ ـتفلاـفدًّ ـلصباـبيـ ـ ـعلرـ اـ ـلمى إـ وـلرض اـقى ـلنضت ـ اـ أنـبراـلج، ع

177.  .E10 قعر :LA [ فم

178. .LA محتمل :E10 [ محتمالً

179. معه ذلك   ] E10: ذلك معه  LA.

180. االستفراغ في يستمر فال  ] LA: يستفرغ فال  E10. 

181. الفصل عبارة من مفهوم وهو  ] LA: om. E10.

182. ينبغي ما على األمر ... ليس إنه: جالينوس قال  ] LA: om. E10.
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ـتك اـ ـلمون ردـ ـيئاّدة اـجةـ ـفيخدًّ ـ اـ ـفساف [ـهادـ E10ا 25b[ـللم ـ أوـ ـبعزاج الأـ ـعضض أـلاءـ ـبقيو ـ إـ وـلت اـقى ـلنضت ـ اـ ـلخج، أنـماـ ـتكس اـ ـلمون اّدةـ

ـئمدا الاـ ـنصبة ـ إـ اـلاب ـلعضى ـ اـ ـلمو اـ ـلسأوف، أنـ ـيكادس ذـ ـلغكـلون اـ ـلتنقيرض ـ ـ ـ وـ ـبهص ـعلذاـ أّنـ اـهم ـلحكذا ـ أـ ـمممـعم ذـ ا اـفـركّ ـلفصي ـ اـ ذيـلل

إـلأّو ـينبغـاّمـنه: ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ اـ واـلل ـلتحدواء ـ «ـيرـ ـينبغـاّمـنوإك ـ ـ أنـ ـيفعي ـ ذـ الاكـلل أي ـستف» ـ اـ ـلمراغ «ـكذـ ـبعور أنـ ـيتقد ـ ـفيّدمـ الأـبدـ ـعلرـمر اـمىـ

ـينبغ ـ ـ وذيـ ـيكأنـبكـل» ـبتونـ واـ َوقٍّ ـحتيَ ـ ـتهيئيـفاطـ ـ ـ اـ ـلطة والاـ ـحتيرق ـ ـمقنـم183اطـ أوـناـمةـنارـ لأّنـمع الاـهؤٍذ ـستفذا ـ ـعلراغـ اـخىـ ب.ـجواـللاف

والأـه اـمذا ـلخر الأـمسـماـ اـمن ـلمقصور ـ ـ اـكيـفودةـ ـستفّل ـ اـكوـهراغـ ـلمستفون ـ ـ ـ اـمرغـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنىـ اـ ـلبه وـ ـبتمدن. ـ اـ ـلفصام ـ لـ

الداّل عليه تمم المقالة الأولى.
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أـق ـبقال «ـ اراط: ـستفإّن ـ اـ ـلبراغ اـمدنـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنىـ اـ ـلبه ـنفدنـ ذـ الاكـلع ـستف» ـ [ـ LAراغ 28bلٕا اـجراـخ] ـلمه «ـ ـسهوؤذي لـ

ـحتما ـ ـبع»هـلاـ ـتضدمـ اـ ـلطبيعرّر ـ ـ ـ ـبمفةـ ـ ـقتارـ «ـ الأـكوإنه ـعلرـمان ذـضىـ ـيكأنـب»كـلّد اـمونـ ـلنن اـ لاـلوع ـينبغذي ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنىـ الأـكهـ رـمان

ـعس لأـ لاـنراً ـتعقبّه ـ ـ ـخفهـ راـ ولا ة ولاـحّ ـيحصة ـ ـنفهـبلـ ـتنبيع.ـ ـ ـ اـقه:ـ اـبال ـلقن ـنقّفـ ـلينـاجنـعلاًـ ـ أّنـ اـهوس ـلفصذا ـ [ـ E10ل 26a[ـمحص ـ يـفورـ

ـلفصا ـ اـ أّوـلل أّنـلذي ـيستفاـمّلـكه ـ ـ اـمرغـ ـلبن ـعندنـ اـ ـستطد ـ اـ ـلبطلاق ـ واـ ـلقن اـ ـيكنـيذـليء اـماًـعـوطانـنوـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنىـ هـ

ـلبا ـنفدنـ ذـ وـلع ـسهك اـ ـحتمل ـ وإنـلاـ ـيكمـله، الأـككـلـذكنـ ـعلرـمان اـ ـلضى ـغيّدـ أـ ـلمّهـنر اـ ـتكلدـقانـكّ ـ الٕاـفمـ ـسهي اـ ـيفعلذيـلال ـ ـ الأـ ـطبه ّاءـ

إ ـتجتماّـمـنو ـ ـ اـ ـلشع اـ ـلتروط لاـ ـمنهّدـبي ـ ـتحيـفاـ ذـيدـ ذـلد اـهـركك ـلفصذا ـ ـعللـ ـسبيىـ ـ اـ ـلتل واـقّمـثارـكذـ ـلحال ـعنّقـ أّنـ ـحكدي اـهمـ ـلفصذا ـ لـ

ـمغ ـلحكرـياـ ـ اـ ـلفصم ـ وذـ الأّول الٕاـلل لأّن أـمك ـبقام اـ ـشتراط أنـفرطـ الأّول ـيكي الاـ ـستفون ـ وـعـوطراغـ اـهيـفاً ـلفصذا ـ اـهـركذـيمـللـ ـلشذا لـبرطـ

جعله مطلقاً فهو أعّم منه لأنّه شامل للطوعي والصناعي.

183. .E10 واالحتراز :LA [ واالحتياط
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