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Manāwī, book iv -begins E10 67b, line 11.

ـنتها ـ اـ ـلكى ـعللامـ اـ ـلمقى ـ اـلاـ ـلثة ـلثاـ وأـ ـلمقاـامة. ـ اـلاـ ـبعراـلة اـمةـ ـلمقن ـ اـ ـلسبالات ـ اـ ـلتع رـ ـعليبـتي ـ اـ ـلكته ـ ـفهاب،ـ ـتشتميـ ـ ـ أـ ـيضل ـعلاـ ـفصىـ الأولـ ـمنهول. ـ يـفاـ

الاستفراغ وذلك لأنه لما انتهى به الكلام في آخر المقالة الثالثة في الأمراض، فذكر هذا الفصل حينئذ مناسب.

1

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحى اـماـ ـلمسهادواءـلل ـ ـ اـ أو ـلمنقل ـ ـ يـ الأـنـاكإذاّ ـنهدـبيـفلاطـخت ـئجاـهاـ ـمتحأيةـ ـ ـمنـةكرـ ـعليـتأـيذـ اـ ـلجنيي ـ ـ ـسبعنـ ـ أـ ـشهة وذرـ كـل.

ا ـلجنيلأن ـ ـ ـيكنـ اـهيـفونـ أـقوـلذا ـعنت اـ ـلثي [ـثلاـ E10ة 68aا ـسطوـل] اـمنـمىـ ـلحمدة ـ ـمتعلقلـ ـ ـ ـ ـتعلقمـحرـلاـباًـ ـ ـ ـصحيحاًـ ـ ـ ـبخاًـيوـقاًـ اـ اـقوـللاف ـقبلذيـلت ـ واـ ذيـله

ـبع ـيكوده.ـ اـ ـلتقون ـ ـعلدمـ اـفتـقوـلاذاـهىـ ـستعمي ـ ـ اـ أـلال وذـقدواء لأـلل. ـكمهـنك ـتنهاـ ـ اـ ـلقض اـ ـفعداـلوة اـ ـلتة الأـفيـ ـمعي ـعلاءـ دـ ـفيهاـمعـفى ـ ـيتعدـقكـلذـكاـ ـ رضـ

ـحينئ ـ ـ ـللقذـ ـ اـ ـفعداـلوة اـ ـلتة اـفيـ أنـحرـلي ـفياـمعـفدـيم أـكاـماـمأـفه.ـ ـصغان ذـمرـ أـلن أو ـكبك ـمنرـ ـبقليهـ ـ ـ ـفينبغلـ ـ ـ ـ أنـ ـيتي ـعليىـقوـ ـ وهـ ـلجملاـب. ـ ـ ـفهةـ اـ ـلحكذا ـ الٕاـممـ امـمن

ـنمإ ـشفقـوهاـ ـ ـعلةـ اـ ـلجنيى ـ ـ وإلاـ ـفمتن. ـ ـخيىـ اـهفـ ـلحبللاك ـ ـ ـنباـنٕاـفىـ إـ اـلادر ـستعمى ـ ـ اـ اـهيـفٕانـفدواء.ـلال ـلحلاك اـهلـماـ ـلجنيلاك ـ ـ ولاـ ـعكن وـ ـينبغس. ـ ـ أنـ ي

يراعى غير الدواء المذكور أيضا كالقفزة والوثبة مثلاً. والذي يخرج بهذا الدواء و ينبغي أن يكون من النوع الذي ينبغي إخراجه.

2

أـق ـبقال إـ ـنمراط: ـينبغاـ ـ ـ أنـ ـيسقي ـ اـمىـ ـيستفاـمدواءـلن ـ ـ اـمرغـ ـلبن ـلنادنـ اـ ـلموع وـلؤذيـ ـيعه ذـ ـلغلبكـلرف ـ ـ اـملاـعةـ ـلخلة ـ اـ ـلغط ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمدن واـيرـ ـلفصض ـ لـ

ـلبلوا ـ ـمثدـ وـ وـهحـضوـيلاً ـحققـُيذا ـ ـلناهـلوـقهـ اـ اـلوع إذا ـستفذي ـ ـتلقنـمرغـ ـ ـنفساءـ ـ اهـ لاـلأي ـيكذي ـبتنونـ ـ ـمخاولـ ـنفرجـ اـ ـستفع ـ ـلكـهغراـ اـمهـنوـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ يـ

E10[انـكاـماـمأـفه.ـجراـخإ 68b[ـستفا ـ ـعلـهغراـ ذـخىـ ـفينبغك،ـللاف ـ ـ ـ أنـ ـيقطعي ـ ـ ـينولاهـ وذـلاوـ دواء. اـله لأن ـستفك ـ اـ ـلنراغ وـضعـفاـ ـلينـاجالـقار. ـ إنـ وس:

ذـمالٕا اـهـركام ـلحكذا ـ اـفمـ ـلفصي ـ اـ ـفيالـقذيـلل وـ اـخكـلذـكه ـلعلاء ـلكنروقـ ـ اـمـاعهـ ـهنًّ وـ ـهناك اـلاـباّصـخاـ ـلمسهدواء ـ ـ وـهل.ـ الآنـكذـياـمذا ـعلدلـير ـبيىـ انـ

الجهة التي ينبغي أن يستفرغ منها.

3

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـيكي ـيستعماـمونـ ـ ـ ـ الاـملـ ـستفن ـ اـفدواءـلاـبراغـ ـلصيي ـ ـيكأنـبكـلوذوقـفنـمفـ ـلقاـبونـ اـ لأن ـلميء اـهيـفادةـ ـتطفتـقوـلذا ـ أوـ ـتطلو ـ اـ ـلعلب ـ وـ

ـكثأ إـ و ـنمر لأـلذـكانـكاـ ـيمندـقهـنك ـ ذـمعـ ـكتهيئعـناـمكـلن ـ ـ ـ اـ ـلمة ـللسضـيرـ ـ اـفولـ ـلشتي ـ ـيكاءـ الاـ ـستفون ـ أـمراغـ ـسفن ـلتسفلـ ـ ـ اـ ـلمل ـحينئادةـ ـ ـ إـ ـجهىـلذ اـ ـلسفة ـ لـ

ـلغلظه ـ ـ ـ وـ اـها. ـلحكذا ـ أـ ـكثم اـ لأن ـلمري ـتكدـقادةـ اـهيـفونـ رـقوـلذا ـقيقت ـ ـفيخداًـجةـ ـ ـبغيرجـ ـ ذـ وـهك.ـلر الآنـكذـيـامذا ـعلدلـير ـتخصيىـ ـ ـ ـبعصـ وـ تـقض

الصيف باستعمال الاستفراغ بالدواء.

4

أـق ـبقال ـبعراط:ـ ـطلدـ اـ ـلشعوع ـ اـ ـلعبرى ـ وـ وـفور ـطلتـقي ـعهوـ ـتطليـهواـ ـ اـييـفعـ ـلسوم واـ ـلعشادس ـ أوـيرـ ـليلن ـ اـ ـلسة واـباـ ـلعشع ـ آبـمنـيرـ ـقبلو1ن ـ ـيسيانـمزـبهـ ـ ـيعسر،ـ ـ رـ

ـستفالا ـ E10[ةـيالأدوـبراغـ 69aا ـلمسهل] ـ ـ ـ واـ ـلمقيئة ـ ـ ـ اـ ـلقة وذـيوـ اـلة. لأن ـلقك ـتضعوىـ ـ ـلحاـبفـ واـ ـضعفهيـفدـيزـيدواءـلر ـ ـ وـ ـلحا اـه2دوثـ ـلصيواء ـ اـ ـلحف اـ ـلمار ؤذيـ

إلى ظاهر البدن وهو مناٍف لفعل الدواء.

تنبيه: إذا لين الباطن بمثل بعض المزلقات أو الملينات أو قيء بالماء الحار مثلا في مثل هذا الوقت فٕانه يجوز لأن مثل هذا لا يختص بوقت، انتهى

1. .E10 ابٮیـ:conieci [ آب

2. .E10 ولحدث:conieci [ ولحدوث
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والفصل الذي يذكر الآن يدل على أن جهة إخراج المادة تختلف باختلاف البدن بالنحافة كاختلافها بحسب الفصول.

5

أـق ـبقال ـقضيانـكنـمراط:ـ ـ اـ ـلبف وـ اـكدن ـلقان ـيسهيءـ ـ ـعليلـ ـ ـجعاـفهـ اـ ـستفل ـ إـغراـ وذوقـفنـمدواءـلاـباهـيك اـل. لأن ـلغك ـمثيـفبـلاـ الأـهلـ اـبذه ـلمدان اـ ـلصفرة ـ راءـ

 وذلك لأن المواد حينئذ تكون جامة وآلات الصدر غير مطاوعة للقيء.وتوّق أن تفعل ذلك في الشتاءوهي تطلب إلى فوق 

تنبيه: إذا كان قضيف البدن لا يسهل عليه القيء لمانع فلا يجوز استعماله. هذا والفصل الذي يذكر الآن مقابل لما قبله.

6

أـق ـبقال ـيعسانـكنـماـمأـفراط:ـ ـ ـعليرـ ـ اـ ـلقه ـلميءـ أوـندـبعـناـ اـمي ـلمن ـحسنـمانـكوادةـ اـ ـللحن ـ ـعلمـ ـمتةـلـاحىـ ـسطوـ ـيكأنـبكـلوذةـ [ـندـبونـ E10ه 69b[

ـمعت ـ اـفدلاـ ـللحي ـ ـجعاـفمـ اـ ـستفل ـ إـغراـ أـمدواءـلاـباهـيك ـسفن وـ أنـتل ـتفعوّق ـ ذـ اـفكـلل ـلصيي ـ وأفـ اـم. ـلمفا ـ اـفرطـ ـللحي ـ واـ ـلمتم ـ اـفطـسوـ ـلشحي ـ ـيجلاـفمـ هـلوزـ

استعمال ذلك لتوفر الرطوبات فيهما وضعف القوة الحرارة الغريزية. انتهى وما نذكر الآن يدل على المانع البدني من القيء.

7

أـق ـبقال وأـ أـمراط: ـصحا اـ ـلساب ـلمستعوالـ ـ ـ ـ اـفهـل3ّدونـ ـستفٕاذا ـ ـغتهرـ ـ ـعنكـلوذدواءـلاـبمـ اـ ـحتيد ـ ـجهاـ إـ ـليم ـكمقهـ ـ اـنارـ ـلحمة ـ اـ ـلعفينى ـ ـ ـ ـللسةـ ـ أنـحاـفلـ ـتستفذر ـ ـ ـغهرـ نـممـ

وذوقـف لأنـل. اـكـرحك ـلقة اـفدـيزـتيءـ اـفعـقواـلي ـلسي ـتفيـفلـ اـ ـتصرق اـ وـئرـلال اـفة ـلمستعي ـ ـ ـ ـيخشهـلدـ ـ ـمنىـ اـ ـنصه ـبعداعـ اـعضـ وـهة.ـئرـلروق ـجملنـمذا ـ اـ نـيذـلة

يستفرغون من جهة السفل من يغلب عليه المواد السوداوية.

8

أـق ـبقال وأـ اـكنـماـمراط: ـلغان ـعليبـلاـ ـ اـ ـلمه اـ ـلسرة ـفينبغوداء،ـ ـ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ إـغرـ أـماـهاـيه ـسفن اـلوذلـ لأن ـلسك ـبطبعهوداءـ ـ ـ ـ ـتمياـ ـ إـ ـجهىـلل اـ ـلسفة ـ أـبلـ ـغلدواء أيظـ

وـقأ ـيكوى دـفونـ ـفعي ـبيمـثات.ـ ـعلّنـ الاـ ـستفة ـ ـبقراغـ ـيضيإذهـلوـ ـ اـ ـلضف ـعنأنـيدـ الاـ ـستفي ـ والاـفنـمراغـ ـستفوق ـ [ـمراغـ E10ن 70a[ـتح ـقيىـلإتـ واـ ،دـحاس

وهو استفراغ السوداء من جهة السفل كما ذكر. انتهى والمناسبة بين المتقدم وما يذكر الآن ظاهر.

9

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ الاـ دواء ـستفل ـ ـمسهراغـ ـ أوـكلاًـ ـمقيئان ـ ـ الأـفاًـ اـمي ـلحراض ـتقدـقوًداـجادةـ ـمعندمـ ـ ذـ اـفكـلى ـلمقي ـ الأوـلاـ الأـنـاكإذاىـلة لاطـخت

ـئجاـه ـمتحأيةـ ـ واـكرـ ـحتة الأـعكـلذـبرزـ اـمن ـلحراض اـ ـلسادة ـكناـ اـ ـلمة ـيجهـنٕاـفادةـ ـفيهوزـ ـ ـخيأـتاـ الاـ ـستفر ـ ـبخراغـ ذـملافـ الآنـكا ـيجهـنٕاـفر ـفيبـ ـمنهـ أولـ ٕانـفومـيذ

ـخيأـت ـمثيـفرهـ الأـهلـ اـمذه ـلحراض اـ ـلمهادة ـ ـئجاـ وذـ رديء. لأـلة إذاـنك الاـخأـته ـستفر ـ ـتضعذهـهيـفراغـ ـ اـ ـلقُف وـ اـتوة ـلحمزداد ـ اـ ـلمتحيى ـ ـ ـ إـ ـعضىـلرة الأـموـ ـعضن اءـ

ـلشا ـيفرـ ـفيتمكةـ ـ ـ ـ ـفيّنـ ولاـ ـيتمكه ـ ـ إـفّنـ ـعطي اـ إـهدواء.ـلاء و ـنمذا أـ اـهادـعا ـلحكذا ـ ـهتملاـلمـ ـ ـستفالاـبامـ ـ الأـفراغـ اـمي ـلحراض اـ ـلمهيادة ـ ـ واـجاـ ـعلة. أـ لاـنم ـيله نـمزمـ

استعمال الدواء زوال المرض لأنه قد يتخلف لمانع.

3. .E10 والمستعّدین :correxi [ والمستعّدون
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10

أـق ـبقال ـمغهـبانـكنـمراط:ـ وـهوصـ ـيحصعـجو ـ اـفلـ ـلمعي ـ ـغينـماءـ أنـ ـيحتبر ـ ـ ـمعسـ اـ ـلبه وأوـ اـحاعـجراز ـلسول ووـ اـفعـجرة ـلقطي ـ ـبعالـقن.ـ اـ ـلشض اـ ـلقطراح ـ نـ

ـلتحاـب ـ [ـيرـ E10ك 70b[ـبياـم اـ ـجليرـلن ـ ـئمدانـ لاـ ـينحة ـ ـمسهدواءـبّلـ ـ ولاـ ـبغيل ـ اـمرهـ ـلعن ـعلدلـيهـنٕاـفلاجـ الأـ أن ـعضى اـ ـلتاء ـهنيـ ـغلاكـ ـعليهبـ ـ ـ رديءـماـ زاج

ـتمكو ـ ـفيهنـ ـ ـبحياـ ـ أـ ـيحيهـنث ـ إـملـ ورد ـليها ـ اـهـوجاـ أنـيرـلر أو ـهنح رـ ـمحتبسةـبـوطاك ـ ـ ـ ـنتهاـفةـ ـ (؟)ـ ـلينرارةـحا ـ ـمتبخةـ ـ ـ وـ ـيستحيرة ـ ـ ـ إـ اـهـوجىـلل وـيرـلر ـتطح هـتدـمولـ

وحينئذ فٕان أمره يؤول إلى الاستسقاء اليابس أي الطبلى. ومناسبة ما سيذكر الآن لما قبله من حيث اشتمال كل منهما على مرض في الأمعاء.

11

أـق ـبقال زـبانـكنـمراط:ـ الأـله ـمعق اـخـوهواءـ ـلطعروج ـ ـيعـرسامـ ـغينـماـ أنـ ـيكر اـقونـ ـنقلد ـ ـيعتيءـشرهـهـوجيـفبـ ـ وذـبدـ إـله ـلضعاـمك ـ ـسكاـمفـ اـ ـلغة إـ و اـمذاء

ـلق وـفروحـ ـسطهي ـ إـ و ـلقزـماتـبـوطرـلاـما ـمستةـ ـ ـليوـ ـعلةـ ـحملهىـ ـ ـ وـ ـلجملاـبا ـ ـ لاـ ـيجة الاـ ـستفوز ـ ـخصراغـ اـفـاصوـ ـلشتي ـ وـ ـحينئاء ـ ـ ـستفاـفذـ ـ ـعنأوقـفنـمدواءـلاـبـهغراـ ىـ

ـلقاـب ارديءيءـ ـلقلأن اـقيـفدـيزـييءـ ـلمعروح ـ وـ ـضعيـفدـيزـيدة ـسكتهاـمفـ ـ ـ ـمثاـ اـ ـلمل اـ ـلغليظادة ـ ـ ـ اـ ـلمتسفلة ـ ـ ـ ـ وـهة.ـ الآنـكذـياـمذا ـعلدلـير اـ اـلى ـلمقيدواء ـ ـ وـ ـكيفيئ ـ ـ ةـ

استعماله.

12 

أـق ـبقال اـمراط:ـ ـحتن أنـ ـيسقاج ـ اـ ـلخى E10[قـبرـ 71aلٕا اـخ] ـلمراج اـ ـلبلغميادة ـ ـ ـ ـ ـلقاـبةـ اـكويءـ ـستفان ـ لاـفنـمهـغراـ ـتيؤاـيوق ـبسههـ ـ ـلعسةـلوـ ـ اـخرـ ـلمروج ـفينبغادةـ ـ ـ ـ يـ

ـقبنـمهـندـببـطرـيأن إـ ـسقل إـئاـ ـبغاهـيه ـكثيذاءـ ـ اـعالـخرـ أنـبدواءـلن إلا ـيكه ـلتقيونـ ـ ـ اـ (؟) ـلسّح وـ وـحراـبدد ـمتة. اـتىـ ـلحرك واـكرـ ـلفكة ـ أـ وـصر ـيحصلا ـ اـ ـلتل ـطيرـ بـ

هنا بالغرض وحينئذ تكثر الرطوبات فلا يتخلل الطبيعة لما يخرج هنا.

ـتنبي ـ ـ أـ اـجه: ـلخود الأـهقـبرـ ـبيو اـ ـلسض ـيعرـ اـ ـلنقية ـ ـ وـ (؟) وـفسـباـيارـحوـهت اـسي اـجدرـلط ـلثة ـلثاـ وـ ـيينبغة ـ ـ ـ أنـ ـينقي ـ اـميـفعـ ـلمطاء ـ أـثلاـثرـ وـية ـيصفام ـ وـ ـيشى ذـ كـلرب

الماء ويطبخ هذا الماء ويضاف إليه عسل ويشرب ليؤمن ضرره. ولا ينبغي أن يشرب والمعدة خالية.

هذا والمناسبة بين ما مضى وما يذكر الآن ظاهرة.

 13

أـق ـبقال أـ إذا ـسقيراط: ـ إـ ـنست ـبقـرخاـناـ إـضـرغانـكواـ ـكثيادةـمراجـخك ـ ـفليكرةـ ـ ـ ـقصنـ ـلتحدكـ ـ ـلحاـبهـندـبكـيرـ اـكرـ ـلمعتة ـ ـ أـلدـ ـكثة لأنـ ـمنثر ـ ـيعيذاـهلـ ـ ـعلنـ ـتثىـ رـيوـ

وـخالأ ـتحلاط ـيكهرـ ـ إـ اـلا ـلعلى ـ ولاـ ـيقو ـعلدرـ ـتهدـحىـ إـ اـخىـلا ـلبارج وـ ـيحصدن ـ ـيعاـملـ اـكاـ اـتدواءـلس ـلحلاف اـكرـ ـلقة ـلتنوةـيوـ ـ ـيموـ وـ ـتسكينه ـ ـ ـ أـ اـقلـقه اـبال ـلقن فـ

لا ـيجلأن أنـ ـتكب اـ ـلحون ـمستمـةكرـ ـ ـ أنـماـفـوخرةـ ـيحن [ـ E10در 71bا ـلخ] وـبرـ ـيخق ـسهالٕاـبـهجرـ أوـ ـلقاـبال ـعنيءـ اـثدـ ـلموران وـ ـهيجادة ـ اـثه.ـناـ ـستم ـعلدلـ ىـ

ا ـلحأن ـتثـةكرـ الأـ ـبقلاطـخور رـيدـقوه:ـلوـ اـكدل ـلسفوب ـ ـعلنـ اـ أن ـلحى اـهوـةكرـ ـلحي ـصلاـ اـكراـلةـ ـلسفينب ـ ـ ـ ـلعاـبةـ اـكـرحنـمرضـ ـلسفينة ـ ـ ـ ـتثةـ الأـ الأـفلاطـخور دانـبي

راـلوذ لأن اـكك ـلسفينب ـ ـ ـ ـيتخيةـ ـ ـ اـللـ أن ـلعه اـقمـلاـ ـنقلد ـ ـعليبـ ـ ـفعنهـ ـ ذـ ـتحكـلد (؟)ـ ـنفسول ـ وـ ـيتحه ـ الأـ وـخرك ـيحصلاط ـ اـ ـلغشيل ـ ـ واـ ـلقان وـ دـقهـلوـقنـمذـخؤـييء.

يدل أن بعض الركبان لا يعرض لهم ذلك.

هذا والمناسبة بين الفصل المتقدم وبين الآتي ظاهرة.

14
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أـق ـبقال أنـ أردت إذا ـيكراط: اـ ـستفون ـ اـ ـلخراغ أـبرـ ـكثق ـفحرـ اـ ـلبرّك ـمعتـةكـرحدنـ ـ ـبخةـلدـ اـ ـلمفلاف ـ ـنهٕاـفـةطرـ ـتعاـ اـكاـ اـفدواءـلس ـلجي أنـ أردت وإن ـتسكنذب. ـ ـ هـ

فنوّم الشارب له. وذلك لأن ؟؟؟ ويسكن الأخلاط ويمنعها من الجريان ويغلظها والنوم أبلغ في ذلك لأن كثيرا من الانفعالات النفسانية يسكن معه.

هذا وما يذكر الآن يدل على أنه يمنع شرب الخربق في بعض الأحوال.

15

أـق ـبقال اـ ـلخراط: ـخطقـبرـ ـلمرـ ـصحيحهـندـبانـكنـ ـ ـ وذاـ اـل. لأن ـستفك ـ ـمطلقهـغراـ ـ ـ رديءـ ـخصا ـلخاـبـاصوـ أـلوذق.ـبرـ ـيحهـنك E10[دثـ 72a[ـتشنجهـل ـ ـ اـ

لتخفيفه العصب وربما ولد التشنج الرطب أيضا لتحريكه المواد وإحدارها إلى العصب.

ولما تقدم ذكر القيء فذكر فصل يدل على علامة من هو محتاج إليه مناسب.

16

أـق ـبقال ـيكمـلنـمراط:ـ ـحمهـبنـ وـ اـبانـكى ـمتنه ـ اـماغـ ـلطعن ـ ـتضعأنـبكـلوذامـ ـ ـشهفـ ـتننـعهـتوـ ـنخوهـلاوـ اـفسـ ـلفي اـفيـفذعـلأيؤادـ ـلمعم ـ ـخفقودةـ ـ وـ ددـسان

ـغشأي ـيعاوةـ ـللبصرضـ ـ ـ لاـ ـسيمر ـ ـعناـ اـ ـلقيد ـ اـفرارةـموامـ ـلفي ـلغلبمـ ـ ـ اـ ـلمة اـ ـلصفرة ـ اـفراءـ ـلمعي ـ ـعلدلـيكـلذـفدةـ أـ ـيحتهـنى ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ أيـفنـمدواءـلاـبراغـ وق

ـلقاـب وذـ ـلميكـليء ـ اـ ـلمل ـمثيـفادةـ إـهلـ وأـفىـلذا إذاـموق. اـهتـنـاكا ـلعذه اـماتـملاـ ـلحمع ـ ـنهٕاـفىـ ـيحتماـ ـ ـ أنـ ـتكل اـلونـ ـلحمذات ـ لاـ ـلغلبى ـ ـ اـ ـلمة اـ ـلصفرة ـ راءـ

على المعدة وحينئذ فلا يحتاج إلى الاستفراغ من فوق.

هذا والفصل الذي يذكر الآن يدل على أن الاستفراغ مطلقا من فوق إذا كانت فوق المعدة أجود.

17

أـق ـبقال الأوـ ااعـجراط: ـلعلأي ـ ـلتالـ اـفنـميـ ـلحجوق ـ ـلقاابـ اـساـ ـلمجم ـ ـلفرىـ اـ ـلمعم ـ ـعلدلـيدةـ الاـ أن ـستفى ـ ـلقاـبانـكواءـسوقـفنـمدواءـلاـبراغـ [ـ أو72bيء [

ـلنفا ـ اـ أو ـلتسعث ـ ـ اـ أو أـعرـلط وذـجاف ـستفـاككـلود. ـ اـ ـلمراغ اـمادةـ ـلجهن ـ اـ ـلتة إـهيـ ـليهي ـ أـ ـميا اـجوالأول.ـ ـلتاع أـميـ ـسفن اـ ـلحجل ـ ـعلدلـتابـ الاـ أن ـستفى ـ راغـ

أـمدواءـلاـب ـسفن وذـجألـ ـلميكـلود ـ اـ ـلمل إـ ـجهتىـلادة ـ اـ ـلسفله ـ ـ وـ اـقى. أـبال الٕاـمادقـصيـبن اـهنـمامـمراد ـلفصذا ـ اـ ـلعلل ـ اـ ـلتل اـفوقـفيـ ـلمعم ـ ـفقدةـ واـ ـلعلط ـ اـ ـلتل يـ

ـتحته ـ ـ ـفقاـ وـ ـحينئط ـ ـ ذـمردـيلاـفذـ اـكا الأـمرازيـلره أن ـنفن اـفعـ ـلخي ـنيواـ الٕاـ ـسهق وـ وـفال اـجي ـكبرـلع اـ ـلقة وـ ـلميء. ذـ الاـكا ـستفر ـ أنـساـنراغـ ـبعـركذـيب ذـ كـلد

فصل يدل على الحد الذي يجب عنده قطعه.

18

أـق ـبقال الاـشنـمراط:ـ دواء ـستفرب ـ ـستفاـفراغـ ـ وـ ـيعطمـلرغ ـ اشـ ـعل، اـ أن ـلعطم ـ ـيحصشـ ـ ـلشلـ اـ ـلحارةـتدواءـلارب اـ ـلمعرارة ـ وـ ـللحارةـتدة ـ اـ ـلترة ـمنصيـ ـ إـ اـلب ـلمعى ـ دةـ

ـلحارةـتو اـ ـلمعرارة ـ ـنفسهدةـ ـ ـ وـ اـخأـبارةـتا ـبجميدواءـلراج ـ ـ اـ ـلفضع ـ وأـ ـيعذـخلات. ذـ إـفكـلد اـخي ـلفضراج ـ اـ ـلتلات ـيحتيـ ـ إـ ـليهاج ـ اـ ـلبا وـ اـهذاـهدن الٕاـلو أراد امـمذي

ـبق ـفليهـلوـ ـ ـينقطسـ ـ ـ الاـععـ ـستفن ـ ـحتراغـ ـتعطىـ ـ ـحينئوشـ ـ ـ ـيجذـ اـ ـلقطب ـ وأـ إذاـمع. ـيحصمـلا ـ اـهلـ ـلعطذا ـ ـتخلاـفش،ـ الٕاـمفـ ـسهن واـهال.ـ ـلفصذا ـ [ـ E10ل 73a[

الذي يذكر الآن يدل على علامات من يحتاج إلى الاستفراغ من جهة السفل.

19
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أـق ـبقال ـيكمـلنـمراط:ـ ـحمهـبنـ وأـ ـمغهـبـاصى وـ ـثقص اـفلـ ـكيتيرـلي ـ ـ ووـ اـفعـجن ـلبطي ـ ـعلدلـيكـلذـفن،ـ أـ ـيحتهـنى ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ أـمدواءـلاـبراغـ ـسفن وذلـ كـل.

ـلمي ـ اـ ـلمل إـ اـهىـلادة ـلجهذه ـ وإذاـ الاـكة ـستفان ـ واـ ـمثيـفبـجراغ اـهلـ ـلصذه ـيكلاـفورةـ ـمقيـفونـ ـنتارـ الأـههـ ـللحمراضـعذه ـ ـ أوـ وـجوـلاـبىـلى ـلموب. ذـ ـركا

الاستفراغات الجيدة أعقب ذلك بما يدل على الاستفراغات الرديئة. 

20

أـق اـقال ـلبراط: الأـ اودـسراز ـلحتأي ـ اـقراـ ـلشبيي ـ ـ اـلاـبهـ ـلجدم الأـماـ ـتلقنـميـتد ـ ـنفساءـ ـ إـ ـلضعاـمه ـ الأـ ـعضف ـمسكنـعاءـ ـ ـلثقلهـ ـ ـ ـعليههـ ـ ـ لأـ أو إـيهـنا اـلؤدي ـلطبيعى ـ ـ ـ ةـ

ـينكيهو ـ ـ ـ ـلحاـ ـفتحهـثدـ ـ ـفعدـلركـ وـ ـحينئه ـ ـ ـتكذـ اـهونـ ـلمي ـجبوـ ـحمنـمانـكراجـخلٕاـلةـ أوـ ـغيى ـحمرـ ـحينئوىـ ـ ـ ـيكذـ الاـ ـحتون ـبسبراقـ ـ ـغيبـ اـ ـلحمر ـ ـكتنىـ ـ دواءـ ادـحاول

ـمث ـفهلاـ اـ أردأ ـلعو ـخصاتـملاـ إذاـصوـ اـفانـكا أول ـلمي ـلتدلاـلرضـ ـعلهـ ـسبوةـقىـ ـختلاـلبـ لاـ ـينراق اـمهـنـوكذاـهيـفاـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ وـ ـكلمراغ ـ اـ

ـتلتـنـاك الأـ اـفوانـلك ـلبي أـ ـخضالأـكوىـقراز واـ ـلكمر ـ واـ واـناـبذوـلد ـلغشي ـ [ـنـاكيـئاـ E10ت 73b[ـتل أردأـملاـعكـ ـلتهدلاـلة ـ ـعلاـ ردـحىـ ـيئالات اـفةـ ـلبي زاـ دةـئدن

اـف ـلخي اـعروجـ ـلمجن ـ اـ ـلطبيعرى ـ ـ ـ اكـلذـكانـكٕاذاـفيـ ـلبأي الأـ دواءـشعـمودـسراز ـمخرب ـتلتـنـاكرجـ أـملاـعكـ ـحمة ـلتدلاـلدـ ـعلهـ ـقلىـ اـ ـلمحتة ـ ـ إذـ انـكوـلرق

ـكثي ـ اـ ـلحر ـتلقنـموجـ ـ ـنفساءـ ـ ـكمهـ ـتقاـ وـ ـعلدم ـفعودـجىـ اـ ـكلمودواءـلل ـ ـتلتـنـاكاـ الأـ اـفوانـلك ـلبي أـ ـكثراز ـيكأنـبكـلوذرـ اـ اـلون ـلمشدواء ـ ـيستفاركـ ـ ـ أـ ـشيراغ اءـ

ـمختلف ـ ـ ـ ذـكةـ أـلان ـبعك اـعدـ دلاـيزـلرداءةـلن ـلتادة ـعلهـ ـفعودةـجىـ اـ أوـلل ـعلدواء ـقلتىـ ـ الاـ ـخته اـهراقـ أو ـلحكذا ـ اـ ـبيذيـلم الآنـ ـتختن ـ ـبخصـ اـ ـلمروج الاـ ـحترة ـقيراـ ةـ

وحدها.

21

أـق ـبقال أيـ اـفتـجـرخرضـمراط: ـبتي اـئداـ ـلمه اـ ـلسرة ـعنأوداءـ اـ ـلمحتى ـ ـ أـمةـقرـ ـسفن أوـ ـلينـاجالـقوق.ـفنـمل ـ اـموسـ دام ـلما اـفرضـ ـبتي ـفليهـئداـ ـ ـمميءـشسـ ـيباـ رزـ

اـبنـم ـلمدن ـيكضـيرـ ـلحـهجروـخونـ اـمـةكرـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـلكةـ ـجمينـ ـ ـيخاـمعـ إـ ـنمرج ـيخاـ ـبحرجـ اـعـةجارـخةـلاـ ـلطبيعن ـ ـ ـ لاـ ـسية ـحينئهـلاـمّـ ـ ـ ـسبأـبذـ اـ ـلماب ـمنكـلذـفرضـ هـ

 في الأكثر لدلالتها على قوة السبب القاهر للطبيعة وبالجملة فخروجها علامة رديئة انتهىعلامة دالة على الموت

] من حيث أنه يشتمل على خروج المرة السوداء أيضا.E10 74aومناسبة الفصل الذي يذكر الآن لما قبله [

22

أـق ـبقال أـقانـكنـمراط:ـ ـنهكد ـ أهـ ـفيّرـثأي وـههـ ـضعفزاًلا ـ اـ ـمفً ـطيرـ أوـحرضـمنـ إـمزـماد أو ـسقن اـ ـلجنياط ـ ـ أوـ ـغين ذـ ـلهـاككـلر اـ ـلمفّم ـ ـمنتـجـرخمـثرطـ رةـمهـ

اوداءـس ـحتأي ـقيراـ وـ ـجهروـخانـكة ذاـماـ ـتهن وـ ـيكذهـها الأـفونـ اـمي ـلحراض ـبمنيءـشأوادةـ ـ اـلزـ الأـلة اـهودـسدم ـلسي اـ ـلجموداء ـ وـيودـ ـيكذهـهروجـخة يـفونـ

اـمالأ ـلمراض ـمنزـ وـ الأـفة ـسقي وـ ـحكميـفاـماط ـ وذـ ـلضعكـله ـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة ـمثيـفةـيزـيرـ الأـهلـ وـمذه ـقلراض اـ ـلبة ـيمهـنٕاـفردـ ذـغنـموتـ اـلداء ـليك واومـ ـلعم. ـ يـفدةـ

ذلك الاستفراغ. والفرق بين هذا وبين الدم الخارج أن الدم يجمد وهذا *** والاحتراقية ظاهرة من حدثها.

هذا والمناسبة بين ما تقدم وبين الذي يذكر الآن من حيث اشتمال كل منهما على خروج المادة السوداوية لكنها في الأول مرض وفي ثاني سبب.

24 

أـق ـبقال اـ ـختراط: اـ ـلموادمـللاف اـلذـبرادـ ـسطدوـلك اـيارـ ـلمقا ـ اـكإذاةـيوـ ـبتان اـمداؤهـ ـلمن اـ ـلسرة الاوداءـ ـحتأي ـقيراـ ـفتلةـ ـ اـملاـعنـمكـ ـلمات ـلخ.وتـ اـ ـلمروج رةـ

] برؤ الأمراض السوداوية.E10 74bالسوداء في ابتداء المرض ولضعف القوة بسبب الٕاسهال ولعسر [

هذا ولما أنجز كلامه في هذا الفصل إلى إسهال الدم، فذكر فصل يدل على أحكام له حكم (؟) مناسب.
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25

أـق ـبقال اـخراط:ـ ـكيوقـفنـمدمـلروج ـيكأنـبكـلوذانـكفـ ـلقاـبونـ اـميءـ ـلمعن ـ اـ أو ـلنفدة ـ اـمثـ لاـئرـلن ـتجة ـهنـهجروـخاوزـ اـ أو ـنتباك ـ ـلجملاـبرقـعاقـ ـ ـ ـوهةـ

ردـملاـع ـيئة أةـ الأولـم. اـفا ـلمعلأن ـ وـ وـعدة ـمجاء ـفتكرىـ ـ ـممتلئونـ ـ ـ ـ داـ ـئمة ـممذاـهاـ ـتمبـجوـياـ الأـيدـ اـجد ـلمتفزاء ـ ـ وأـقرـ اـمة. ـلثا اـفي،ـناـ ـكثيةـئرـللأن ـ اـ ـلحرة ـبعيـةكرـ ـ دةـ

اـم رـلن ـقيقدواء ـ اـ ولاـلة ـيخفدم ـ ذـضىـ ـلتفكـلرر ـ الاـ ـتصرق أـمـهجروـخدمـلاوالـ ـسفن ـيكأنـبكـلوذلـ أـمونـ اـفن ـلعواه ـجيةـملاـعروقـ ـلتدلاـلدةـ ـعلهـ اـ ـلخى نـملاصـ

أمراض رديئة خصوصا إذا خرج معه شيء أسود وذلك لأنه يكون أكثر نفًعا لخروج حينئذ ما هو أضّر حينئذ.

هذا والفصل الذي يذكر الآن يدل على علامة رديئة.

26

أـق ـبقال اـبانـكنـمراط:ـ ـخته دمـ إلاف ـسهأي ـفخهـلاـ ـمنرجـ ـشبييءـشهـ ـ ـبقطهـ ـ اـ ـللحع ـ ـينفصأنـبكـلوذمـ ـ ـ أـ اـمزاءـجل ـلكبن ـ ـبسبدـ ـ ـمقطبـ ـ ـلهعـ وـ ـينحا ـ ـسهالٕاـبدرـ الـ

 لدلالة ذلك على عظم الآفة في الكبد.فتلك من علامات الموت

] وما يذكر الآن ظاهرة.E10 75aهذا والمناسبة بين ما تقدم [

27

أـق ـبقال ـحمهـبتـنـاكنـمراط:ـ ـنفجاـفىـ ـ ـمنرـ دمـ ـكثيه ـ ـلمعنوارـ ـ ـ أـ ـيخهـنى ـكثيرجـ ـ أيـمراـ اـكعـضوـمن ـنفجان ـ اارهـ ـعنهـنٕاـفدمـلأي ـينقياـمدـ ـ ـ ـيتخلأيهـ ـ ـ ـيتغتـفصـ ـ ـ ذيـ

ـيلي ـ ـبطننـ ـ ـكثأـبهـ اـمرـ ـلمقن ـ ـلمعتادارـ ـ ـ وذـ لأنـلدل ـكثك اـخرةـ ـيضعدمـلروج ـ اـ ـلقف ـكلهوىـ ـ اـصـاخاـ ـلمتصة ـ ـ اـفةـفرـ ـلغي ـلمذاءـ ـيلاـ الٕاـ ه ـسهزم اـبنـمالـ ـلمرد زاجـ

أرواحـخو ـكثيروج ـ وـ ـحينئرة ـ ـ اـ أورد إذا ـلغذ ـتعجذاء،ـ ـ اـ ـلقز اـعوةـ ـلتصن ـ ـفيرفـ ـينتشلاـفه.ـ ـ ـ اـفرـ ـلبي ـفتنحدنـ ـ ـ ـسهالٕاـبدرـ وـ ـيستمال ـ ـ ذـ ـحتكـلر ـتعىـ اـ ـلطبيعود ـ ـ ـ إـ اـمىـلة

كانت علىه من القوة. انتهى.

والناسبة بين ما تقدم وبين ما يذكر الآن ظاهرة، والله أعلم.

28

أـق ـبقال اـبتـنـاكنـمراط:ـ ـخته إراريـملافـ ـسهأي ـصمهـبـاصأـفراريـمالـ أنـهومـ ـيكو الأذنـطاـبونـ اـيدـعن ـلتجم ـ واـيوـ ـبطرـقوـلف اـ ـلسملان ـ واـ ـلطع ـنقصرشـ ـ هـناـ

ـلموا ـلصماـبرادـ ـ ـهنمـ ـثقاـ اـ (؟) ـلسمل ـ إذاـنٕاـفعـ ـلصرضـعه الٕاـهبـحاـ ـسهذا ـنقطاالـ ـ ـعنعـ ذـ الاـله ـختك ـلتلافـ إـتادـمـهجوـ ـجهىـله الأـ ـخصيـلـاعة إـصوـ ا الأذنـلً ى

اـشلأن ـلطبيعأن ـ ـ ـ أنـ اـفدـتة اـمواردـلع ـلغع اـمذاءـ ـلصفن ـ إـ اـلراء إـمدـلى الأذن.ـلاغ ـفكيى ـ إذاـ ـجتوـتف اـ ـلمه اـ ـلصفواد ـ إـيراوـ ـهنىـلة E10[نـمواكـ 75b[هـبانـك

ـصم ـقصيمـ ـ اـ ـلمر ـفحدةـ اـلدثـ ـخته إرارـملافـ ـسهأي وـمالـ ـيكراري ـحصونـ ـبعهـلوـ اـ ـلصمد ـ ـعلمـ اـ ـلفى ـعنبـهذورـ اـ ـلصمه ـ ـلتمـ إـتادـمـهجوـ ـجهىـله اـ ـلسفة ـ ل.ـ

وبالجملة فذا بحراني انتقالي.

وحينئذ فذكر فصل يدل على حكم البحران مناسب.

29

أـق ـبقال أـمراط:ـ اـفهـبـاصن ـلحمي ـ ـعنأىـ اـ ـئمداـلي اـفةـ ـليي اـ ـلسوم ـيتقأنـبكـلوذضـفاـنـهضرـمنـمادسـ ـ ـبحدمـ اـ ـلسران ـعليعـباـ ـ إـ اـهىـله ـليذا ـلشومـ اـ رداءة ـلمدة ادةـ

ـفتحت ـ ـ اـ ـلطبيعاج ـ ـ ـ إـ اـلة ـلمبى ـ ـفعهدـلارزةـ ـ ـقباـ اـيلـ ـلبحوم ـ ـبحٕانـفرانـ ـيكهـنراـ ـنكونـ ـلحصًداـ ـ ـغيومـييـفهـلوـ ـمحمرـ ـ واـ ـلمود ـغيادةـ اـماـترـ ـلنضّة ـ اـقج.ـ أـبال إنـصيـبن ادق:
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ـليا اـ ـلسوم الأـمادسـ اـين ـلتام ـيكيـ ـفيهونـ ـ ـبحاـ ـمحمرانـ ـ واـ ـلشود ـبصحدـهاـ ـ ذـ اـلة ـلتجك ـ ـلينـاجالـقة.ـبرـ ـ اـ ـلبحوس: ـ اـفرانـ ـلسي ـلسلطـاكادسـ ـ ـ اـ ـلجان وـ اـفارئ ـلسي عـباـ

كالسلطان العادل.

هذا والمناسبة بين ما تقدم وبين ما يذكر الآن ظاهرة.

30

أـق ـبقال ـبحمهـبتـنـاكنـمراط:ـ ـ ـففبـئواـناهـ أيـ ـكهرـتانـكـةعـاسي إذاـلاـ أـكه (؟)ـغيـفهـلـاهذـخان ـتليـفد اـ ـلسك ـبعينهـةعاـ ـ ـ ـ اـق.اـ ـلقال ـفهي:ـشرـ نـمومـقمـ

ـميدـقالأ اـهنـمنـ أن ـلنذا إذاـبوـ أيـفتـنـاكة ـتفـةعـاسي ـفيهارقـ ـ [ـ E10ا 76a[ـتبت ـ اـفدئـ ـلبي اـ ـبعذيـلوم ذـ ـتليـفكـلد اـ ـلسك ـبعينهـةعاـ ـ ـ ـ وـ ـفها. ـلينـاجمـ ـ أنـ وس

ـلنا إذاـئواـ ـكلهتـنـاكب ـ ـتبتاـ ـ وـفدئـ واـقي وأـحت ـكهرـتاـمد ـفتكاـ ـ وـفونـ أي وـكتـقي ـهملاـكان، أوـئـاجاـ والأول ـلكقـفز الٕاـ اـملام ـنتهام. ـ واـ ـعلى. أنـ ـلينـاجم ـ ردـ وس

وا اـبالأول ـلقن ـحمفـ ـعلذاـهلـ اـ ـلحميى ـ ـ اـ ـلمات ـكبرـ ـكيرـتةـ ـمببـ وذـلادـ لأنـلة. واـكةـبوـنك ـعنذـخأـتدةـحل اـ ـنفصد ـ الأـ ـبحٕانـفرىـخال ـيكذهـهرانـ لاـيـوطونـ

. أي طويل المدة (!!). وذلك لتمكن سببه.فٕان بحرانه يكون سريعا عسرالاشتغال الطبيعة بالمجاهدة ولذلك 

وأما الكلام الذي يذكر الآن فٕانه يدل على حكم من أحكام البحران الناقص.

31

أـق ـبقال الأـحـاصراط:ـ ـعيب ـيعلالـكوـهواءـ ـللقرضـ ـ اـ ـلمحوة ـ وـكرـ ـيكة اـفونـ ـلحمي ـ ـجهوـتإذاىـ اـ ـلمت إـ ـجهىـلادة اـ ـلفضة ـ واـ ـلمفل ـ وـصاـ ـحينئل ـ ـ ـكثأذـ ـيخاـمرـ هـبرجـ

ـلخا ـمفيـفراجـ ـصلاـ إنـلوذهـ اـنـاكك ـلمت اـ ـلمادة ـضيرـ ـمستةـ ـ ـليوـ ـعلةـ اـمىـ دون وإنـلا اـنـاكرأس ـلمت اـ ـلمادة ـضيرـ ـلبـاغةـ ـعلةـ اـ ـتخرأسـلى اـ ـلخرج تـنـاجىـلإراجـ

ـللحييا ـ ـ ـ ونـ ـهم. ـعظماـ ـ اـ ـلحنا ـ الأـ ـسفك وـ ـيعيل ـ ـعلنـ اـخىـ ـلخروج اـهيـفراجـ ـلحذا ـضعفهةـلاـ ـ ـ وـ الأـها. أـمذا ـكثر لأـ ـيندـقهـنري اـمعـفدـ ـلحمادة ـ إـ اـلى ـلجلى ـ [ـ E10د

76b[ـنفس ـ ـفيحصهـ ـ ـ اـ ـليل ـمثانـقرـ ـفحلاـ اـهلـصاـ ـلفصذا ـ الأـ أن ـعيل إذاـ اـفانـكاء ـلمي أـ ـبخذرـنرض وـ الآنـكذـياـمراج. ـعلدلـير اـ أن ـلكى إذاـ ـحصلال ربـقلـ

الخلوص من المرض أنذر بخروج خراج أيضا.

32

أـق ـبقال اـمراط:ـ ـنتشن ـ ـيقرضـمنـملـ اـ ـنتشال ـ إذاـضرـمنـملـ ـخفه أـ وـضراـعت أنـقه ـيفارب ـفكارقـ ـمنلـ ـلكاهـندـبنـمعـضوـمهـ الأـمةـلـاحلالـ ـعين واـ ـلكاء لالـ

ـلكسوا ـ ذـفدثـحلـ اـلي ـلمك وذراجـخعـضوـ اـل. لأن ـلكك ـعلدلـيلالـ ـيقىـ اـ ـلماء وـ ـضعوـمادة لاـباـقهـ ـجتمل ـ ـعهاـ ـفياـ واـ ـلقه. دـعزةـجاـعوةـ ـفعهن ـ ـلتحلياـباـ ـ ـ ـ وـ ـحينئل ـ ـ ذـ

يحدث الخراج.

هذا والفصل الذي يذكر الآن يدل على أن المنذر في المرض بالخراج يتقدم قبله.

33

أـق ـبقال وإنـ أـكراط: ـيضان ـلمااـ ـتقدـقضـيرـ ـقبدمـ ـتعأـفهـضـرملـ ـعضبـ الأـمواـ ـعضن ـقبنـماءـ أنـ ـيمل ـحبـاصرضـ ـبحانـكمـثهـ اـضـرمرانـ ـحصذيـله هـللـ

بخراج، ففي ذلك العضو يتمكن المرض ويحدث فيه الخراج وبالجملة فالخراج بحران انتقالي.

هذا وما نذكر الآن منه أيضا.
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34

أـق ـبقال اـمراط:ـ ـعتن ـحمراهـ وـ ـليى ـحلقيـفسـ ـ اـ ـنفته ـ اـقاخـ اـبال ـلقن ـلحلاـبرادهـمفـ ـ ـهنقـ ـمجاـ اـ ـلهرى واـ ـلشواء ـفعرابـ E10[رضـ 77a[اـل ـنفته ـ ـبغتاخـ ـ إةـ ـنمو اـ

ـيك ذـ اـفدـلكـلون ـلطبيعع ـ ـ ـ ـللمةـ ـ اـ ـلكثيادة ـ ـ ـلبحاـبرةـ ـ دـ ـفعران إـ اـحواـنىـلة ـلحنجي ـ ـ وـ ـيكرة اـ ـلقون ـضعيفوةـ ـ ـ اـملاـعنـمكـلذـفةـ ـلمات اـلوذوتـ لأن ـلقلك ـ دـيدـشبـ

الاحتياج إلى استنشاق الهواء وهذا العارض مانع منه.

ـتنبي ـ ـ إـ ـنمه: لاـشاـ أن ـيكرط ـتقدـقونـ اـمدـ ـنفته ـ لأـ إذاـناخ ـتقه ذـ أنـجكـلدم ـيكاز الاـ ـختنون ـ ـلماقـ ـحمزاـ اـ ـعضلأـلورمـلة ـبسباءـ ـ ـنضبـ اـ ـلمج لأـ ـنهادة ـحينئاـ ـ ـ ـيتحلذـ ـ ـ لـ

فتطلب مكانا واسعا وهذا يعقبه الخف في الأكثر عند انفجاره. انتهى.

والكلام الذي يذكر الآن يدل على نوع من الحناق.

35

أـق ـبقال اـمراط:ـ ـعتن ـحمهـترـ ـمنهتـجـوعاـفدـيدـشىـ ـ رـ ـقبتا ـ ـليبهـ ـ ـمشندـيدـشسـ ـ ـللعصجـ ـ ـ أوـ ـفقزوالـلب إـ داـلرة إـخى أوـبـوطرـلاـمل ـتمورمـلة ـعليددـ ـ الازدرادـ أيه

ـبتالا ـحتلاعـ لاـ ـيقى أنـ إلاـيدر ـبكزدرد ـغينـمدـ أنـ ـيظهر ـ اـبرـ ـنفته ـ إذاـمأاخـ ـسببانـكا ـ ـيبهـ ـفظسـ وأـهاـ إذاـمر. ـسببانـكا ـ ورم،ـ ـمثأن4كـلذـفه اـهلـ ـيكورمـلذا ونـ

داـف ـيظهلاـفلـخي ـ ـللحرـ ـ وـ ـلجملاـبس. ـ ـ اـملاـعنـمكـلذـفةـ ـلمات ـلموتـ ـتقاـ اـمدمـ ـحتين ـ اـ ـلقلاج ـ ـغلبـ اـ ـستنشى ـ ـ وـ ـمقاق. ذـنارـ [ـلة E10ك 77b[ـبم ـيمناـ ـ ـمنعـ هـ

ولما ذكر البحران أن احتيج إلى بيان الأيام المحمودة.

36

أـق ـبقال اـ ـلعراط: الاـئـاسورقـ ـستفر ـ اـغراـ ـلبحات ـ ـنيراـ ـيحمةـ ـ اـفدـ ـلمحمي ـ ـ ـحمومـ ـمطلقادةـحىـ ـ ـ ذـ وـلة إذا ـقعك الأـفتـ اـيي ـلبحام ـ ـنيراـ اـ أو ـلمنة ـ واـ ـلشذرة ـبصحدـهاـ ـ ذـ كـلة

ـلتجا ـ ـتعيـفرعـشمـثةـبرـ الأـهدادـ واـيذه ـبتام. ـلثاـبدأـ لأـلاـ ـمنهـنث ـفقعـبراـلاـبذرـ االـ ـبتإن ادأـ ـلعأي اـفرقـ ـليي اـ ـلثوم اـتوثـلاـ ـلينـاجالـقعـبراـلرك ـ أـ لأن ـكثوس الأـ راضـمر

ـلحا اـجادةـ ـلتدا ـيكيـ ـبحونـ ـلعاـبهـنراـ ـفبحرقـ ـ ـنهراـ ـيكاـ اـفونـ ـلثي واـلاـ ـلخث أـماـ ـكثس ـيكـامرـ اـفونـ اـفأوعـبراـلي ـلخي أوـماـ اـفس ـلسي أوـباـ اـفع ـلتي أوـساـ يـفع

ـلحا ـعشاديـ أوـ اـفر واـبراـلي ـلعشع ـ أوـيرـ اـفن ـلسي واـباـ ـلعشع ـ اـيرـ أو ـلثن ـثيلاـ اـ أو واـبراـلن ـلثع ـثيلاـ أوـ واـبـاسيـفن ـلثع ـثيلاـ ـلينـاجالـق.نـ ـ وـ ـبعيـفدـجوس اـ ـلنسض ـ خـ

واـحواـلا ـلثد وـثلاـ ـبعضهيـفون ـ ـ اـ واـبراـلا ـلثع واـثلاـ ـلكون اـحلـ اـيق أن واـبراـلر ـلثع أـثلاـ وـقون ـعلدلـيوى ذـ اـلى ـلتجك ـ وـبرـ الأرـتة. ـبعيرك ـ لأـ أولـنن ـبحه الأـيارـ راضـمن

ـلما ـمنزـ وـ لاـهة ـيكي ـيكادـ الأـهيـفونـ ـلماامـيذه وذـكذـ ـيكأنـبكـلورة [ـ E10ون 78a[دـع ـطبيععـفن ـ ـ وذـ ـيككـلي ـبحهـبونـ الأـ اـمران ـلمحمراض ـ ـ ـلبحاودةـ ـ ن.ـيارـ

اـموأ ـلعا اـ لاـلرق ـيكذي الأـهيـفونـ اـيذه ـلمام وذـكذـ لاـبكـلورة ـيكأن دـعونـ اـفن ـلطبيعع ـ ـ ـ ـفهةـ ـعلدلـيوـ آـ إذاـلوذةـفى ـلضعـهجروـخانـكك ـ اـ ـلقف وـ ـعجوة نـعاـهزـ

 وذلك إذا كان خروجه على سبيل الرشح لدلالة ذلك على كثرة الرطوبات.أو على طول المرضمسك الرطوبات 

هذا والفصل الذي يذكر الآن يشتمل على الكلام على العرق البارد بخلاف الحادث في الأيام المحمودة المتقدمة.

37

أـق ـبقال اـ ـلعراط: اـ ـلبرق إذاـ ـحمعـمانـكارد إذاـلوذادةـحىـ اـنـاكك ـلحت اـ ـلمشتعلرارة ـ ـ ـ ـ داـ اـخة ـلعل ـلقروقـ اـ ـلقلرب ـ وـ ـحينئب ـ ـ ـتبذـ اـ الأـبـوطرـلرد ـصليات ـ اـ ـلتة يـفيـ

ـعضالأ الأـ وـخاء ـسير وـ ـيخل اـماـقرـعرجـ ـلجلن ـ أوـ ـلغليد ـ ـ رـ ـكثياتـبـوطة ـ ـيبرـغرةـ ـعلةـ الأـهىـ ـعضذه ـعجعـماءـ اـ ـلحز ـتسخينهنـعرارةـ ـ ـ ـ ـ وـ ـحينئا ـ ـ ـينذـ ـمنهعـفدـ ـ أـ نـمزاءـجا

4. .E10 [ فذلك وذلك ;correxi [ فذلك
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ـلجلا ـ ـلكثدـ ـ ـتهرـ وـ ـتسيا ـ وـقرـعلـ إذاـها. دلـحذا ـعلدث، اـ ـلمى ذـلدلاـلوتـ ـعلكـلة ـعجىـ اـ ـلطبيعز ـ ـ ـ وـ ـضعة اـ ـلحف اـ ـلغرارة واـيزـيرـ ـلعة ـحمعـمانـكإذارقـ دلـئادـهىـ ة،

] لأنه بعض منها والمادة إذا كانت كذلك يكون بطيئة الٕانضاج فيطول.El0 78b وذلك لأنه يدل على أن مادة هذه الحمى باردة [على طول المرض

هذا وما يذكر الآن يدل على ما إذا اختص العروق بنوع من البدن دل على أن المادة فيه.

38

أـق ـبقال وـ ـحيراط: اـكثـ ـلعان اـمرقـ ـلبن أنـمدنـ ـنسبتع ـ ـ إـ الأـله ـشيى اـ ـلخاء واـجارـ ـفهدةـحة ـعلدلـيوـ اـ أن ـلمى أيـ ذـفهـتادـمرض اـلي ـلمك أـضوـ ـعنع اـ ـتسذيـلي الـ

منه العرق.

هذا وما يذكر الآن يدل على ما إذا اختص العروق بنوع البدن دل على أن المادة فيه.

39

أـق ـبقال وأيـ اـمعـضوـمراط: ـلبن أوـحانـكدنـ أنـمارداـبارا ـنسبتع ـ ـ إـ الأـله ـشيى اـ ـلخاء ـعلـةجارـ اـ ـلسى ـففيواءـ ـ اـ ـلمه وذـ ـلحكـلرض اـ ـلحرارة واـ ـلبر ـعلردـ نـعـهجروـخىـ

المجرى الطبيعي.

والمناسبة بين الذي تقدم وبين الذي سيذكر الآن من حيث أنه أعم في الدلالة.

40

أـق ـبقال وإذاـ ـيحانـكراط: اـفدثـ ـلبي ـكلدنـ ـتغهـ ـيياـ ـمختلفرـ ـ ـ ـ وـ ـمثة ـبقكـلذـللـ اـكوهـلوـ ـلبان ـيبدنـ وـمردـ ـيسخرة ـ أـ أوـخن ـيتلرى ـ ـبلوّنـ ـيتلمـثاـمونـ ـ ـبعونـ ـبغيدهـ ـ نـمرهـ

] الطبيعة في الٕانضاج فيطول لذلك.E10 79a لدلالة ما ذكر على أن في البدن مواد مختلفة فتختار [دل على طول من المرضالألوان، 

تنبيه: إنما اللون في الدلالة لضعفه فيها. انتهى.

وما يذكر الآن أعم مما قبله لأنه خاص بالمرض بخلاف ما يذكر الآن.

41

أـق ـبقال اـ ـلعراط: اـ ـلكثيرق ـ ـ اـفانـكواءـسرـ ـلمي اـ أو ـلصحرض ـ واـ ـحتة اـعكـلذـبرزـ ـيخذيـلن ـقليرجـ ـ ـقليلاـ ـ لاـنٕاـفلاـ ـيحته ـ إـ ـسياـمىـلاج الاـمرهـكذـ ـستفن ـ إـ و ـنمراغ اـ

اـفذيـلاالـق ـلني ـلقومـ اـ ـستيوة ـ اـ ـلطبيعلاء ـ ـ ـ ـعلةـ اـ ـنضالٕاـباتـبـوطرـلى واـ ـحينئعـفدـلاج ـ ـ ـغينـمذـ ـسبرـ ـبيبـ أيـ وـجارـخّن ـيكذاـهي. ـلتونـ اـفوـ اـفاتـبـوطرـلر ـلبي دلـيدنـ

ـعل أنـ ـحبـاصى ـيحمهـ ـ ـعللـ اـمهـندـبىـ ـلغن أـ ـكثذاء ـممرـ ـيحتماـ ـ ـ اـق.لـ ـلقال وـشرـ ـمعني: ـ وـلـذكانـكوإنهـلوـقىـ لاـهك ـينو ـمنالـ لاـنأهـ ـينه اـمالـ ـلغن ـيلدراـقذاءـ هـمزـ

ـكث اـ ـلقرة ـعلاـفوى.ـ ـيحتهـندـبأنمـ ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ إذاـلوذراغـ الاـكك ـستكثان ـ ـ الأـمارـ ـبعيةـيذـغن ـ اـ ـلعهد ـ إـ و ـتحقيىـلد ـ ـ اـ ـلغق إنـ الاـكذاء ـستكثان ـ ـ الأـمارـ ةـيذـغن

قريب العهد.

هذا وما يذكر الآن من العرق خاص بالمرض.

42
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أـق ـبقال اـ ـلعراط: اـ ـلكثيرق ـ ـ اـ ـيجذيـلر اـفريـ ـلمي داـ ـئمرض وذـ ـلتكـلا اـكاًراـحهـتادـمرـفوـ ـلعان وذـ إذاـلرق اـنـاكك ـلمت [ـ E10ادة 79bا ـلم] ارداـبأوادةـحرضـ

إذاـلوذ اـنـاكك ـلمت ـلحاـفاردةـبادةـ ـمنارـ ـعلدلـيهـ اـ أن ـلمى أـ أـخرض أي ـقصّف وذـمرـ ـلحكـلدة اـ ـلمرارة ـلبواادةـ ـمناردةـ ـعلدلـيهـ اـ أن ـلمى أـ ـعظرض أمـ ولـطأي

مدة لبرد مادته.

هذا ويستدل على المرض أيضا بما يتبين الآن من خطر المرض وعدمه.

43

أـق ـبقال وإذاـ اـنـاكراط: ـلحمت ـ ـغيىـ ـمفرـ إذاـلوذةـقارـ اـنـاكك ـلمت اـ ـلمتعفنادة ـ ـ ـ ـ داـ اـخة ـلعل ـيشتتـنـاكمـثروقـ ـ ـغبدـ إذاـلوذاـ ـسببهتـنـاكك ـ ـ ـصفادةـماـ ـفهةـيراوـ يـ

ـعظأ ـخطمـ وذرـ ـلعكـلا إراـ اـحدم ـلطبيعة ـ ـ ـ ـفيهةـ ـ ـبخاـ اـ ـلمفلاف ـ ـمنهةـقارـ ـ اـنـاكوإذااـ ـلحمت ـ ـتفىـ اـهوارقـ ـلتي ـيكيـ ـتهادـمونـ اـ ـلمتعفنا ـ ـ ـ ـ اـخةـ ـلعارج ـعلروقـ وـ أي ـهجى

ـلينـاجالـقانـك ـ ـمعنوسـ ـ اـنـاكواءـساهـ ـلقت ـضعيفوةـ ـ ـ أوـ وـيوـقة اـنـاكواءـسة ـلمت ـليوـطدةـ أوـ ـقصية ـ وـ اـقرة. اـبال ـلقن ـمعنفـ ـ أيـماهـ اـمانـكوعـنن ـلحمين ـ ـ اتـ

ـهملاـكو وـئـاجاـ ـلجملاـبزان. ـ ـ ـلمفاـفةـ ـ أـنلـكنـمةـقارـ ـغينـمّفـخوع اـ ـلمفر ـ ـخصةـقارـ إذاـصوـ وـفتـنـاكا اـقي ـفهـةحراـلت ـعلدلـتيـ أـ لاـنى ـخطه ـفيهرـ ـ راـ لا ـةحا

الطبيعة في الجملة.

هذا والمناسبة بين ما تقدم وبين ما يذكر الآن ظاهرة.

44

أـق ـبقال أـمراط:ـ E10[هـبـاصن 80a[ـحم ـغليظىـ ـ ـ ـيلـوط5ةـ ـيكأنـبكـلوذةـ ـتهادـمونـ ـغليظاردةـباـ ـ ـ وـ ـمضعذاـهة ـ ـللطبيعفـ ـ ـ ـ ـ ـمكثةـ ـ ـللمرـ ـ اـ ـلفجواد ـ وـ ـلهة ـيعهـنٕاـفذاـ رضـ

إـل إـجراـخاـمه و ـمفيـفلالـكاـمات ـصلاـ ـلضعفههـ ـ ـ ـ وذـ لأـلا اـنك إن إـفدـنه ـليهع ـ ـكثيوادـماـ ـ الأـحرةـ وإنـمدث الأول. اـكر ـلمنان ـ ـقليعـفدـ ـ الأـحلـ اـمدث ـلثر ي.ـناـ

انتهى.

والمناسبة هنا ظاهرة أيضا.

45

أـق ـبقال أـمراط:ـ أوـخهـبـاصن اـفلالـكراج ـلمفي ـ ـبعلـصاـ اـ ـلحمد ـ ـبعأيىـ إـ ـعهلاـقد وـ ـنقا اـ ـلباء ـتهادـمنـمدنـ ـيتنهـنٕاـفاـ ـ اـماولـ ـلطعن ـ أـ ـكثام ـممرـ ـيحتماـ ـ ـ أنـبكـلوذلـ

يكون أكثر مما ينبغي وحينئذ يكون الخراج أو الكلال حادثين عن الزيادة في الغذاء.

هذا والمناسبة بين الفصل المتقدم وبين الذي يذكر الآن ظاهرة.

46

أـق ـبقال إذاـ ـيعانـكراط: ـحميـفراراـمضـفاـنرضـ ـغيىـ ـمفرـ وذـقارـ ـيكأنـبكـلة لازـ اـحعـمةـمون ـلندوث اـفاـ ـلحض ـغينـمادثـ ـبحرـ ـلمرانـ ـضعفدـقنـ ـ هـتوـقتـ

 لأن ذلك يدل على ضعف القوة وعدم مطاوعة المادة للدفع.فذلك من علامات الموت

هذا والمناسبة هنا أيضا ظاهرة.

5. .E10 [ خلیطة ;correxi [ غلیظة
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47

أـق ـبقال اـفراط:ـ ـلحمي ـ اـ ـلتى ـتفلا6يـ اـ ـلنخارق ـ ـلمواـةعاـ ـلحماـبرادـ ـ ـهنىـ [ـكاـماـ E10ان 80b[ـبعاـت اـ اـلً ـلجنذات ـ اـ أو اـئرـلب أو ـلسة ـلماـفلـ اـملـئاـ ـلنخن ـ إـعاـ ىـلة

ـلسا الٕاـععـموداءـ أـشدم ـعنراف ـلكمايـ ـ ـتكودةـ إـ لاـمون ـنطفا ـ اـ ـلحاء اـ ـلغرارة اـيزـيرـ أو ـلمة ـلشبيواةـيوداوـسدةـمـاجادةـ ـ ـ وذـسالأدمـلاـبهـ إذاـلود ـهنانـكك اـ ـحتاك أوـ راق

ـحمالأ أـ ـعنر اـ ـلطبيعي ـ ـ ـ وـ لاـهي ـيكذا ردـ ـيئون إلاـ ـبعا اـمولـطدـ ـلمدة ـلمنتنوارضـ ـ ـ ـ إذاـلوذةـ اـنـاكك ـلعفت ـ ـلتواةـيوـقةـنوـ ـجننـمنـهيـ اـ ـلمس ـحمتـنـاكواءـسرارـ راءـ

ـصباـن أوـ ـتيراـكة زـ أو ـنجة ـلجملاـبة.ـيارـ ـ ـ ـفهةـ ـكلهذهـ ـ ردـ ـيئا ـلتهدلاـلةـ ـ ـعلاـ ردـحىـ ـيئالات اـفةـ ـلبي اـفدنـ ـنتفضٕان ـ ـ اـ ـنتفت ـ ـجيـاضاـ ـيكداـ ـجهروـخونـ ـسهاـ وـ ـيعقبلا ـ ـ فـخهـ

ـفه ـمحميـ ـ ـلتهدلاـلودةـ ـ ـعلاـ اـ ـستيى ـ اـ ـلطبيعلاء ـ ـ ـ ـعلةـ اـ ـلمى ـفكادةـ اـلذـ ـلحك اـفالـ ـلبي واـ ـلبراز اـقولـ أـبال وذـصيـبن ـيخاـمرـئـاسكـلادق: اـمرجـ ـلبن اـمدنـ ـلفضن ـ لاتـ

ـنهٕاـف إنـ ردـنـاكا ـيئت أيـ ـغية ـنضجرـ ـ ـنهٕاـفتـ ـعلدلـتاـ ردـحىـ ـيئالات وإنـ ـمحمتـنـاكة ـ أيـ ـنضجودة ـ ـنهٕاـفتـ ـعلدلـتاـ ـمحمالاتـحىـ ـ اـفودةـ ـلبي الـقدن.ـ

ـلقا وـشرـ ـمعني ـ لاـمرجـخٕانـفهـلوـقىـ ـينفا ـ أـمهـبعـ اـهدـحن ـلمذه رديءـلذـفعـضواـ اـهك أن ـلخو إذاـ ـبغيـهجروـختـنـاكارج ـ ـسهرـ ولاـلوـ ـيعقبة ـ ـ ـنفهـ ـفهعـ ومـمذـموـ

]E10 81a.وإن قوامه أو لونه أو غير ذلك من صفاته فهو غير مذموم [

هذا والمناسبة بين ما تقدم وما يذكر الآن ظاهرة.

48

أـق ـبقال إذاـ ـحميـفانـكراط: لاـ ـتفى اـهـاظارقـ ـلبر وـبدنـ وـهـاظارد ـطناـبره ـيحتهـ ـ وـ ـيصرق ذـحاـ ـعطكـلب اـقشـ ـلقال ـيمكيـشرـ ـ أنـ ـيكن ذـ لأـلون أـحك إـمرـمد اـمن

ا ـلحلأن اـ ـلغرارة ـضعيفةـيزـيرـ ـ ـ ـبحيداـجةـ ـ أـ ـنهث لاـ ـتقا ـعلدرـ دـ اـفى ـلحع اـ ـلغرارة ـيبرـ إـ اـخىـلة ـلبارج ـفيبدنـ ـ اـ ـلظرد وـهاـ ـيتر اـفوـ ـلتسخير ـ ـ ـ اـفنـ ـلبي الأـطاـ لأن أو ـحشن ـفيهاءـ ـ اـ

ـفتجتمارـحورم ـ ـ ـ اـ ـلمع اـ ـلحادة إـ ـليادة وـ ـلينـاجه ـ ـعلوسـ ـبهلـ أوـ ـعلذا اـ ذـلل ـبضعكـلرازي ـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة الاـعةـيزـيرـ ـنتشن ـ وأـ ـعليرضـعار ـ اـ اـبه ـلقن اـبفـ ـلحأن إذاـ رارة

ـبهتـنـاك اـ ـلصفذه ـ ـكيةـ ذـمبـجوـتفـ وـكا ـيمكر ـ اـ ـلجن ذـعوابـ ـيحتمكـلن ـ ـ اـكلـ ـعلرازيـللام الأـ اـمى الأول ذـلر اـكذي ـلقره ـفنجتميـشرـ ـ ـ ـ اـ ـلحع اـ ـلغرارة ةـيزـيرـ

ـلحوا اـ ـلغرارة ـيبيرـ ـ اـفةـ ـلبي ـفيحصنـطاـ ـ ـ ذـملـ اـملاـعنـمكـلذـفـركا ـلمات ذـلدالاـلوتـ ـعلكـلة ـضعىـ اـ ـلقف اـ ـلحوة اـ ـلغرارة وـيزـيرـ ـعلة ـعصيدةـشىـ ـ اـ ـلمان نـعادةـ

التحليل.

هذا والمناسبة هنا أيضا ظاهرة.

49

أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـ ـلتى ـحميـفوتـ ـغيىـ ـمفرـ ـمجففةـقارـ ـ ـ [ـ E10ة 81b[اـبـوطرـل ـلشفااغـمدـلات ـ اـ أو ـلعية ـ أـبالـقنـ واـصيـبن ـلمادق ـلتاـبرادـ اـ ـلعيواء ـ ـتشننـ ـ الأـ ـجفج انـ

ـلمقلوا ـ ـ ـمعةـ اـ الأً اـنأو أو ـلحجف ـ ـخصو7ابـ الأـهصـ ـعضذا ـبهاءـ اـ ـلحكذا ـ ـلقمـ ـبهرـ اـماـ ـصغعـماغـمدـلن وـهرـ ـسها اـلوـ ـنجة ـبهداـ اـيمـلأواـ ـلمر أوـ ـيسممـلرض ـ كـلوذعـ

 لدلالة ذلك على قهر الطبيعة.فالموت منه قريبلتحلل الروح التي تكون بها الٕادراك أي هذه كان وقد ضعفت قوته 

والمناسبة بين ما تقدم وبين ما يأتي ذكره ظاهرة.

50

6. .E10 [ الذي ;correxi [ التي

7. .E10 [ العین ;correxi [ الحجاب
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أـق ـبقال إذاـ ـحمدثـحراط: ـغيىـ ـمفرـ رداءةـقارـ اـفة ـلتنفي ـ ـ واـ ـختس اـفلاطـ ـلعقي ـ اـقلـ ـلقال ـفقواـميـشرـ ـللاـ ـسبرازيـ ذـ اـلب ـشتغك ـ اـ ـبقاغـمدـلال اـحوةـ ـلحمرارة ـ ىـ

ـخفو ـفيفسهـفاـ ـ ـ وـجزاـمدـ ـيقصه ـ الأـ ـعضر اـ ـلمحاء ـ ـللصـةكرـ ـ وـ اـقدر اـبال ـلقن ـفقواـمفـ ـلماـ ـقبلاـ ـ أـبهـ ـسبادقـصيـبن ذـ ـحصكـلب ورمـ اـفول أوـمدـلي ـحجيـفاغ أوـباـ ه

 لدلالة ذلك على ضعف الطبيعة وقهرها. الموت8فذلك من علاماتورم في الحجاب المسمى افرعها 

هذا والمناسبة بين ما تقدم وبين ما يذكر الآن ظاهرة.

51

أـق ـبقال اـ ـلخراط: اـ ـيحذيـلراج اـفدثـ ـلحمي ـ ولاـ ـينحى ـ ـلينـاجالـقّلـ ـ اـ ـلضميوس ـ ـ ـينحيـفرـ ـ إـجرـيلـ اـلع ـلخى [ـ E10راج 82aو أـبالـق] وـصيـبن ـتبعادق ـ اـ ـلقه يـشرـ

إـجرـيهـنأ اـلع ـلحمى ـ وـ اـبالـقى ـلقن وـ ـمنهملـكف ـ ـ وـئـاجاـ ـلجملاـبز. ـ ـ إذاـ ـيحصمـلة ـ ـمملاصـخلـ ذـ أوـفـركا اـقي ـلبحات ـ الأولـنراـ ـلتاات ـفيهدثـحيـ ـ اـ ـلخا هـنٕاـفراجـ

 والقرشي علل ذلك بأنه إذا لم ينحل الحمى بالخراج، دل ذلك على أن المنصب إلى الخراج بعض مادة الحمى. انتهى.ينذر بطول المرض

ومناسبة الفصل الذي يذكر سنذكر لما قبله ظاهرة.

52

أـق ـبقال اـ اـمدـلراط: ـلتوع ـتجيـ اـفريـ ـلحمي ـ أوـ ـغييـفى الأـمـاهرـ ـلسبلاراضـمن ـ اـفبـ ـلعيي ـ ذـكإننـ ـعلكـلان إرادةـ اـمى ـلمن ـلكرضـ ـتباـ وـ (؟) ـبسبهـنـزخه ـ بـ

ـنتشا ـ ـلماـبارهـ (؟)ـ ـفهوت وإنـ ردـكو ـيئان ـفلياـ ـ ذـ ـبمنككـلس ـ ـ ـلحصرـ ـ ـضيرـمةـلـاحهـلوـ ـغينـعانـكوإنةـ إرادةـ ـفهر رديءـ ـعلهـتةـلدلاـلو ـعظىـ الآـ ـخصةـفم إذاـصوـ ا

كان من غير واحدة لدلالة ذلك على أنه لم يبق من الرطوبات ما بقي بالعينين.

هذا والمناسبة أيضا هنا ظاهرة.

53

أـق ـبقال ـغشنـمراط:ـ ـسنا9ٔتـ ـلسوهـناـ وـناـ ـفمه اـفهـ ـلحمي ـ ـفحماتـجزوـلىـ ـ ـتكاهـ اـلوذةـيوـقونـ لأن ـلبساـماتـبـوطرـلك ـ الأـهتـ ـعضذه إلاـ ـبسباء ـ ؟؟؟ـ ـلطيفب ـ ـ ةـ

] لحرارة قوية. انتهى.E10 82bوإفادة كيفتها (؟) لزوجة وهذا لا يكون إلا [

وما يذكر الآن مناسبته لما قبله ظاهرة.

54

أـق ـبقال اـفهـلرضـعنـمراط:ـ ـلحمي ـ اـ ـلمحى ـ ـسعةـقرـ ـكثيالـ ـ اـبكـلوذسـباـيرـ ؟؟؟ لا ـلعليأن ـ ـ ـشيئلـ ـ ـتهيجانـكمـثاـ ـ ـ إهـ ـقلقأي ـ (؟)ـ ـللعليأيهـله ـ ـ ـ ـيسيلـ ـ لاـنٕاـفراـ ه

ـيك ـيعطادـ ـ اـقشـ ـلقال أيـشرـ ـيكي ـعطشونـ ـ ـقليهـ ـ ـحتلاـ ـيقىـ لاـ أن وـجوـيارب ـسبد ذـ ـتسيكـلب ـ اـكـرحلـ ـلسعة ـ اـ اـماتـبـوطرـلال وأـمدـلن ـعلاغ اـ ـلحنجى ـ ـ واـ ـلمرة ريـ

وانحدارها.

تنبيه: احترز باليابس عن الذي يكون فيه النفث فٕانه يوجب العطش لأنه حينئذ يكون صفراويا في الأغلب. انتهى.

8. .E10 [ عالمة ;correxi [ عالمات

9. .E10 [ غشیت ;correxi [ غشت
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والمناسبة بين ما تقدم وما يذرك الآن ظاهرة.

55

أـق ـبقال ـحملـكراط:ـ ـتكىـ ورمـمونـ ـيكأنـبع ـشئاـنونـ ـتعفنـعةـ ـ نـ اـمّ ـللحايـفورمـلادة ـ اـ اـخرـلم اـفذيـلو ـلحي ـلبياـ ـ وـ ـغين اـمرهـ ـللحن ـ اـ ـلعم أـموهـبددـ ـشبها ـ ـفههـ يـ

ـيئرد لأنـلوذةـ الأـهـعضواـمك ـعضذه اـ ـئيسرـلاء ـ (؟)ـنٕاذاـفةـ ـبعفذهـهادت ـ اـنوـ ـلمة ـفيهادةـ ـ وـ آداؤـصا، إـهل الأـلا ـعضى اـ ـئيسرـلاء ـ ـخصةـ واـصوـ ـلما ـتستحيادةـ ـ ـ ـ ذهـهيـفلـ

 لفقد تعفن المادة فيها.إلا أن تكون حمى يومالمواضع إلى كيفية سّميّة وكثير إما تصير طاعونا. ولا شّك في رداءة الحمى حينئذ 

هذا والمناسبة أيضا هنا ظاهرة.

56

أـق ـبقال إذاـ E10[انـكراط: 83a[ـنسٕاـب ـحمانـ ـمحىـ ـفعةـقرـ ـقهنـعئـشاـنضـفاـنهـلرضـ اـ ـلطبيعر ـ ـ ـ ـللمةـ ـ ـنحلارضـ ـ ـحمهـبتـ لأنـلوذاهـ اـهادةـمك ـلحمذه ـ يـفىـ

قعر البطن فٕاذا إلى اشتعلت (؟) الظاهر عرض النافض وحينئذ يفارق بالعرق.

هذا والمناسبة هنا ظاهرة.

58

أـق ـبقال اـ ـلغراط: اـ ـلخب ـلصاـ ـعنأةـ اـ ـلحي اـعةـثادـ ـلصفن ـ اـ ـلصراء وـفرـ ـعليـهة ـعيوـنىـ داـ ولازـئن واـمرة ـلمة ـههنهـبرادـ ـ اـ ـينقضاـمولـطأاّـهـنٕاـفرة.ـئداـلا ـ ـ ـسبعيـفيـ ـ أدوارـ ة

لأنها من الأمراض الحادة واللازمة منها تنقضي في سبعة أيام لأنها من الأمراض الحادة جدا.

تنبيه: اليوم في اللازمة بمنزلة الدور في الدائرة والدور زمان الأخذ والترك وهو عبارة عن يومين.

ومناسبة الفصل الذي سيذكر لما قبله ظاهرة.

59

أـق ـبقال أـمراط:ـ ـحميـفهـبـاصن أذـفادةـحىـ ـنيي ـصمهـ ـثقأيمـ اـفلـ ـلسمي ـ وذـ ـلتكـلع اـمـهجوـ ـلحمادة ـ إـ اـلى ـيجاغـمدـلى ـمجنـمريـ واـيرـ دم ـستطله ـ ـ ـبطنقـ ـ عـفدـلهـ

 لزوال سببه وأنما خّص ذلك بالرعاف والٕاسهال لقرب الأول من الدماغ وخروج المواد الغليظة والرقيقة في الثاني. انتهى.انحّل بذلك مرضهطبيعي 

والمناسبة هنا أيضا ظاهرة.

60

أـق ـبقال إذاـ ـيكمـلراط: إـ E10[لاعـقن 83b[ـلحما ـ اـعىـ ـلمحمن ـ ـ أـمومـييـفومـ الأـين ـلموارادـفام الأـيأـبرادـ أـفام ـبحامـيراد الأـيارـ اـمن ـلحراض وـ وـقادة يـفدـجد

ـبع اـ ـلنسض ـ الأـبخـ اـفدل ـلبحراد ـ واـ ـلمعنران ـ ـ واـ ـفمدـحى ـتهادـعنـ أنـ ـتعا اـلذاودـ لأن ـلحمك ـ إذاـ ـتقلمـلى ـ ـبحومـييـفعـ ـففرانـ اـ ـلغي لاـلاـ ـيكب ذـ اـعكـلون اعـفدـنن

مادتها فيبقى مادتها موجودة في البدن ومن شأنها أن تعود إلى حالها فيقوي الحمى.

هذا والمناسبة هنا ظاهرة أيًضا.
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61

أـق ـبقال إذاـ اـعراط: ـليرض اـفانـقرـ ـلحمي ـ ـعنأىـ اـ ـلصفي ـ ـقبةـيراوـ اـيلـ ـلسوم ـيكأنـبكـلوذعـباـ ـلغلونـ ـ اـ ـلمظ ـفهادةـ ردـملاـعوـ ـيئة ذـلدلاـل.ةـ ـعلكـلة ـقلىـ اـ اعـفدـنة

الصفراء عن البدن وحينئذ يزداد التسخين فتقوي الحمى وقال جالينوس حصول هذا قيل السابع إنما كان لورم صلب أو حار أو سدة في الكبد.

ـتنبي ـ ـ اـ ـعله: أـ وـنم ـبعيـفـدجه اـ ـلنسض ـ زـ آـفادةـيخ اـهـرخي ـلفصذا ـ وـ أنـهيـهل إلا ـتنبعذه ـ ـ رـ اـماتـبـوطث ـلبن ـلينـاجالـقدن.ـ ـ وأرادـ اـهبـحـاصوس ـبهادةـيزـلذه أنـ ا

تستفراغ بالمواد مع انبثاثه في البدن من البطن. انتهى.

والمناسبة بين ما تقدم وبين ما يذكر الآن ظاهرة.

62

أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـعىـ ـليرض اـفانـقرـ ـلحمي ـ E10[ىـ 84aا ـلصف] ـ ـبحعـفدـلةـيراوـ وذـنراـ ـيكأنـبكـلي اـفونـ ـليي اـ ـلسوم أوـباـ اـفع ـليي اـ ـلتوم أوـساـ اـفع ـليي اـ عـبراـلوم

ـعش ـمحمكـلذـفر،ـ ـ ـلكودـ ـبحومـييـفهـنوـ أنيـنراـ ـيكإلا اـ ـلجون الأـناـ ـيمب ـممنـ اـ دون ـلشا ـسيراـ ـصلبفـ ـ اـ ـيكوً ذـ اـفدثـحورمـلكـلون ـلكبي ـ كـلذـكانـكٕانـفدـ

 لأن الحمى الأولى وإن فارقت فٕانه يحدث حمى أخرى بسبب الورم.فليس أمره محمودا

ـتنبي ـ ـ إـ ـنمه: اـ ـقتصا ـ أـ ـبقر ـعلراطـ الأـهىـ وـيذه ـبعاـمـركذـيمـلام أـمـاهدـ اـين ـلبحام ـ لأنـ اـمران ـلحمادة ـ اـ ـلصفى ـ لاـيراوـ ـيتة ـبحـرخأـ ـنهراـ الأـفاـ ـكثي اـهنـعرـ ـلمذه دة.ـ

والظاهر أن الناسخ أسقط اليوم الحادي عشر لأنه من الأيام التي يحدث فيها هذا البحران.

ومناسبة ما سيذكر الآن لما قبله ظاهرة.

63

 يجوز أن يراد به فم المعدة ويجوز أن يراد به القلب.قال أبقراط: متى كان في الحمى التهاب شديد في المعدة وخفقان في الفؤاد

هذا والمناسبة بين الفصل الماضي والذي يذكر الآن ظاهرة.

64

أـق ـبقال اـ ـلتشنراط: ـ ـ ـلحاجـ رـعادثـ رـعئـشاـنحـين ـسبطواـبةـبـوطن ـ اـحةـ ـلحمرارة ـ أوـ اـلنـعى ـلصفذع ـ اـ ـلمتعفنراء ـ ـ ـ ـ ـللفصةـ ـ ـ واـ ـلعصل ـ أوـ ـلتجفيب ـ ـ ـ اـ ـلحمف ـ ـلهىـ ذهـ

ـعضالأ اـ ـلماء ـلميورةـكذـ ـ اـ ـلمل إـ ـليهادة ـ واـ ـلقا اـخيـشرـ ـلتشنص ـ ـ الٕاـكيـفجـ ـلمعناـبامـملام ـ ـ [ـ الأول E10ى 84bو إـق] إذاـنال ـبغيانـكه ـ اـهرـ ـلمعنذا ـ ـ لاـ ـينى بـساـ

الٕاـك لأـملام ـحينئهـنام ـ ـ ـيكذـ ـمهلكونـ ـ ـ ـفكياـ ـ إذاـ اـقف ـلتشنارن ـ ـ اـ ـلحمج ـ اـجوالأوىـ ـلعاع الأـفـةضارـ ـحشي اـفاءـ ـلحميي ـ ـ اـ ـلحات ـهنورمـلادةـ أوـ أوـساك اـلدة ـلمذع ادةـ

وبالجملة فذلك علامة رديئة لدلالة ذلك على ضعف الأعضاء حشا وقبولها للضرر.

هذا والمناسبة أيضا ظاهرة.

65
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أـق ـبقال اـ ـلتشنراط: ـ ـ الٕاـضأيجـ ـنسرر ـلتصواانـ ـ الارعـ ـنتبأي ـ اـماهـ ـلنن لاـ ـبسبوم ـ ـلعايـجارـخبـ اـفانـضارـ ـلحمي ـ ـلتىـ اـجوـ ـلمه إـ اـلادة اـفاغـمدـلى ـلني تـنـاكٕانـفومـ

 لدلالته ذلك على رداءة المادة شدة عفونتها.من العلامات الرديئةمائلة إلى السواد أحدث الأمر الثاني وإلا حدث الأمر الأول. وبالجملة فذلك 

هذا والمناسبة هنا أيضا ظاهرة.

66

أـق ـبقال إذاـ اـكراط: ـلهان اـهأيواءـ ـلنفوى ـ ـيتعثسـ ـ ـ ـيعأنـبكـلوذّرـ ـللمرضـ ـ ـضيضـيرـ ـنفسيـفقـ ـ ـيلجئهـ ـ ـ إـ اـله ذـكواءـسزولـتمـثوفـقوـلى ـكتـرحيـفكـلان إـ ىـله

 وقد يحدث في الأمراض الحادة لغير ذلك.في مجاريه من البدن فذلك رديء لأنه يدل على تشنجداخل أو إلى خارج 

هذا وما يذكر الآن يشتمل على صفة قول يحدث في التشنج وفي غيره.

67

أـق ـبقال ـغليظهـلوـبانـكنـمراط:ـ ـ ـ E10[اـ 85a[ـشبيه ـ ـ ـلعبياـباـ ـ ـ ـلينـاجالـقطـ ـ ـيجوسـ أنـ ـيكوز اـ ـلمون ـلعبياـبرادـ ـ ـ اـشطـ ـلغلدة ـ وـ ـيجظ أنـ ـيكوز اـ ـلمون اـبرادـ ـخته لافـ

ـلقا وـ أـبالـقوام. اـهادقـصيـبن اـلو ـلجدم اـبالـقدـماـ ـلقن اـ ـلكف لٕاـحلـ ـمكق ـظهانـ اـ ـلبور اـهيـفولـ ـلمذا ـعلرضـ ذـمىـ الأـمـركا ـيسيلـياوـقن ـ ـقليأيراـ ـ ـليولاـ سـ

ـينقهـندـب ـ اـمىـ ـلحمن ـ ـنموإىـ لأنـلذـكانـكاـ اـمك ـلمادة إذاـ ـينضمـلرض ـ لاـ ـينفج ـ إـ اـلد ـلكلى ـ إلاـ ـبكى وـ ـتعد ـفلهب.ـ ـ اـكذاـ ـلبان ـغليظولـ ـ ـ ـقلياـ ـ ـبخلاـ إذاـملافـ ا

ـنضجا ـ اـ ـلمت إذاـنٕاـفادةـ ـكثيولاـبالـبه ـ رـ ـقيقرا ـ ـمعتأياـ ـ اـفدلاـ ـلقي ـنفاوامـ ـلخهـبعـ اـمروجـ ـلمادة ـنضالٕاـبرضـ اـبالـقاج.ـ ـلقن ـمعنفـ ـ ـكثوأهـلوـقىـ ـيبنـمرـ ذاـهولـ

ـلبا ـمنهـلوـبيـفبـسرـيانـكنـمولـ أولـ أوـضرـمذ ـبعه ـبقليدهـ ـ ـ ـثفلـ الـ ـلبأن اـ ـلغليول ـ ـ اـ ـلشبيظ ـ ـ ـلغبياـبدمـلاـبهـ ـ ـ اـ ـليسيط ـ ـ اـ ـلمقر ـ أـ ـكثدار ـيبنـمرـ هـلوـبيـفبـسرـيانـكنـمهـلوـ

اـف ـبتي أوـضرـمداءـ ـبعه ـبقليدهـ ـ ـ ـثفلـ لأنـ ـظهل اـ ـلثفور ـ اـفلـ ـبتي اـ ـلمداء ـليرضـ ـللنضوـهسـ ـ ـ ـلغللـبجـ ـ اـ ـلمظ وأرـ ـضيهادة ـ وـ ـجههوـتا ـ إـ ـجهىـلا اـ ـلسفة ـ واـ ـعلل. اـ أن ـلغلم ـ ظـ

ـعل ـعيوـنىـ ـحسنـ وـ (؟) أنـهن ـتكو الأـ الأرـجون ـضيزاء اـ ـلمخة ـ ـلطاـ ـللبةـ ـ لاـ ـيتميول ـ ـ ـعنزـ اـفهـ ـلحي ولاـ ـينفس ـ اـ ـلبصذه ـ وـ ـمضدـقر اـ ـلكى ـفيلامـ وـ وـكه؛ أنـهدر ـيتميو ـ ـ زـ

] لا على وجه الرسوب والكلام الأن فيه.E10 85bعنه [

68

أـق ـبقال اـفالـبنـمراط:ـ ـلحمي ـ ـمنثولاـبىـ ـ ـشبيهدراـكأيوراـ ـ ـ ـبباـ اـ وـلول ـلمدواب اـهانـكاـ ـلبذا إـ ـنمول ـيحاـ إذاـ ـغليرضـعدث ـ ـغليظادةـميـفانـ ـ ـ ـبسباـ ـ رارةـحبـ

ـلحما ـ وـ ـيلذاـهى. ـتصعهـمزـ ـ أـ ـبخد ـكثيرةـ ـ ـفلهرةـ ـ ـفيالـقذهـ وـصـاحداعـصهـ ـسيحرا ـ وـيرـقنـعهـبدثـ أـمب ـحكن اـ ـلبام اـ ـلكول ـعللامـ اـ وـسرـلى ـعبـوهوب ـتمينـعارةـ ـ زـ

الأجزاء المخالطة ولزومنها موضعا معيّنا إما فوق البول (؟) أو بوسطه أو تحته والكلام فيه الآِت.

69

أـق ـبقال ـتيأـينـمراط:ـ اـ ـلبحه ـ اـفرانـ ـلسي ـيظهدـقهـنٕاـفعـباـ ـ اـفهـلوـبيـفرـ أولـهوعـبراـلي الٕاـيو ـغمذاراتـنوم ـحمةـماـ اـلوذراءـ لأن ـلنضك ـ ـيكممـلجـ ـ واـ ـلغمل ـ ةـماـ

ـلبيضا ـ ـ أدّلـ ـعلاء اـ ـلنضى ـ اـئـاسوجـ ـلعر ـعلةـلداـلااتـملاـ اـ ـلنضى ـ اـ ـلمج اـموذةـخأـ ـلبن واـ ـلبول واـ ـلعراز ـتكرقـ ـعلونـ اـهىـ ـلقيذا ـ ـمثاسـ وـ إذا اـفدتـجلا أـبراـلي ذرتـنع

بالبحران في السابع.

انتهى الكلام على قوام البول وما يذكر الآن يدل على لونه.

70
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أـق ـبقال إذاـ اـكراط: ـلبان ـمستشونـلولـ ـ ـ إذاـلوذّفـ ـيخمـلك أـلاـ ـيبـرغزاءـجط ـبيأةـ ـطلأضـ ذـ ـمجكـلق الأـ لأن ـشياًزا اـ ـلشفاء ـ لاـفاـ ـبلفـصوـتة وإذاـ اـكون ـلبان ولـ

]E10 86a[وـلذـك إـتـامك ـسهم ـفهالـ رديءـ ـلتدلاـلو ـعلهـ ـعجىـ اـ ـلطبيعز ـ ـ ـ وـ ـعجة اـ ـلنضم ـ اـفةـصـاخوجـ ـلحمي ـ اـ ـلتى اـميـ ورم ـلتكـلوذاغـمدـلع اـجوـ ـلمه ادةـ

المرارية إلى الدماغ خصوصا مع حصول الورم حينئذ يكون أردأ.

وما يذكر الآن كالمقابل لما تقدم من حيث توجه المادة.

71

أـق ـبقال اـنـاكنـمراط:ـ ـلمت اـضواـ ـلتع ـفيميـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ ـلموافـ ـلشاـبرادـ ـسيراـ أـ أـطف اـضراف ـلحللاع ـ ـمنقـ ـلياـعهـ ـيعوةـ ذـ ـينأنـبكـلرف اـ ـلعليام ـ ـ ـعللـ ـظهىـ ـقيرهـ لـ

ـتن اـ ـلغاول أوـ ـيثنذاء ـ رـ ـجليي ـ وـ ـيقمهه ـ ـ وـ ـيحا اـهسـ ـلمذه ـحينئـعضواـ ـ ـ ـلياـبذـ ـفيهانـكودـ ـ أنـهورةـقرـقاـ ـيحو ـبشسـ ـهنيءـ ـلحـاكاـ اـكرـ وـلدثـحمـثح،ـيرـلة أـفـعجه ـسفي لـ

ـظه إنـلوذرهـ ـسبانـكك ـعلبـ واـ ـلقوه رـمرةـقرـ ـيحيادة ـ رـ أو ـمتحةـبـوطة ـ إـكرـ ـجهىـلة اـ ـلسفة ـ وـ ـحينئل ـ ـ إنـ ـغليظتـنـاكذ ـ ـ واـ ـفعدـنة إـ الأـلت ـمعى ـبطنٕانـفاءـ ـ ـيليهـ ـ إنـ إلا ّن

ـنبع ـ ـمنتـ رـ ـكثياحـيه ـ وذـ ـتكأنـبكـلرة. اـ ـلمون اـ ـلمنادة ـ ـفعدـ رـ ـيحة اـ لاـهً الٕاـجوـيو ـسهب أوـ ـيبال ـكثيولاـبولـ ـ ذـ أو إنـلرا اـنـاكك ـلمت رـ ـقيقادة ـ واـ ـفعدـنة ـجهنـمتـ ةـ

] في الحمى.E10 86b وفي غيرها. وأما الريح فٕانه لا يكون [في الحميات أي البحران بالبول والبراز يكون وذلكالبول 

هذا والمناسبة بين ما تقدم وما يذكر الآن من حيث استعمال كل منهما على حكم من أحكام البول.

72

أـق ـبقال ـيتنـمراط:ـ أيـلعـقوـ ـيخه ـمفنـميءـشيـفراجـخهـبرجـ ـصلاـ ـلينـاجالـقهـ ـ ـيتنـموسـ ذـقوـ ـلمكـلع أـ ـتعن ـمفبـ ـصلاـ ـقبهـ اـ ـلمل وـ ـلمرض أـ الأـبـاصن ـعيه يـفاءـ

ـنف ـعلـهضرـمسـ وـ أي وـكـهجى ـفيمان ـ ـيطنـ اـبولـ ـلمه ـقبنـمرضـ ـكثلـ الأـ اـخرة ـلغليظلاط ـ ـ ـ ـفقةـ ـيتخلدـ ـ ـ ذـمصـ اـلن ـلمك ـببزاجـ ـكثيولـ ـ ـغليرةـ ـ أـ ـبيظ ـببضـ ـيكوهـلوـ ونـ

إنـلذ اـنـاكك ـلقت اـيوـقوةـ ـلمة ـمطادةـ لاـعاوـ ـعتة ـمهواـقدالـ ذـ لأن ـمنكـلا اـ ـلبحاٍف ـ اـ ـلنران اـقاـ ـلمض ـللخبـجوـ ـ ـفلهراجـ ـ ـيتخلدـقالـقذاـ ـ ـ ـلينـاجالـقصـ ـ واـ ـكتفوس ـ يـفىـ

ـكمهـلوـق ـيبتدـقاـ ـ اـفدئـ ـليي اـ ـبعيـفعـبراـلوم ـجمهـبنـمضـ ـعيأىـ ـبمثلاءـ ـ ـ ـلحماـبهـ ـ اـ ـلتى ـمعهيـ ـ أـ ـعيا ـلماءـ ذـ اـهدرـصيـفرهـكا ـلفصذا ـ ـلقيلـ ـ ـعلياسـ ـ ـغيهـ نـمرهـ

اـمالأ ـلتراض ـيتيـ ـفيهعـقوـ ـ اـحاـ ـلخدوث إـ و ـنمراج ذـ اـكا ـلير اـ وـبراـلوم اـهع أول ـلمنو ـ لأنـ اـهذرات ـلحمذه ـ ـمثنـمىـ ـلهاـ أنـ ـيحا اـ ـلخدث ـفيهراجـ ـ ؟؟؟ـ ؟؟؟ ـلقيا ـ ـعلياسـ ـ هـ

ـبقي ـ الأـ ـلمنا10امـية ـ رـفذرةـ اـنـاكفـعٕان ـنقضت ـ ذـمرضـماءـ ـيعـرسكـلع ـلخكـلوذداـجاـ ـغليراجـ ـ اـ ـلمظ ورـ ـقيقهادة ـ ـ [ـييـفاـ E10وم 87aوا ـبخدـح] ـجهروـخلافـ اـ

بالبول فٕانه يخرج قليلا قليلا.

تنبيه: ظاهر عبارة جالينوس أن هذا المريض يكون خلاص من الخراج.

هذا وما يذكر الآن كالمقابل للأول.

73

أـق ـبقال ـيبانـكنـمراط:ـ دـ وـمول ـقيحا ـ ـتكواـ ذـ ـمنكـلرر ـكثيراراـمهـ ـ ـعلدلـيكـلذـفرةـ أنـ أوـكيـفـةحرـقهـبى ـمثلاه ـنتاـ ـيفوهـ ـبيرقـ اـ اـلن ـلخدم اـمارجـ ـلكلن ـ وـ ـبيى نـ

ـلخا اـمارجـ ـلمثن ـ اـناـ أن ـلخة اـمارجـ ـلمثن ـ أـناـ وأـقة وأرق وأـسلـقل ـيضوادا ـبمحاـ ـ اـ إذاـنٕاـفعـجوـلل ـممانـكه ـيلاـ اـ ـلظهي ـ أـمرـ ـسفن ـيكلـ اـمونـ ـلكلن ـ ولاـ ـينى ذاـهيـفاـ

ذـمروجـخ أوـكا ـبعضر ـ ـغينـمهـ الأـهرـ ـعضذه اـ أن إلا ـيخذيـلاء الأـمرجـ ـعضن اـ ـلتاء اـفنـميـ ـلكلوق ـ لاـ ـيستمى ـ ـ ـكثيرـ ـ لأـ ـبحهـنرا واـنراـ ـيخذيـلي اـمرجـ ـلحن ـلبياـ ـ نـ

يجرد حصاة مثلا يكون نادرا والذي يخرج من قرحة في نفس مجرى القضيب يخرج أو البول وفي أثنائه.

10. .E10 [ اإلمام ;correxi [ األیام
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هذا والمناسبة بين ما تقدم وبين ما يأتي ظاهرة.

74

أـق ـبقال وـلوـبيـفانـكنـمراط:ـ ـغليـوهه ـ ـقطظـ ـلحعـ ـصغمـ أوـ ـبمنار ـ اـلزـ ـلشعة ـ ـبيالأرـ ـيخكـلذـفضـ الأولـمألاهـكنـمرجـ ـفما ـمهـرجنـ وأـ اـما ـلثا ـفمتيـناـ ـ ـفيهدـلوـ ـ ا.ـ

ـلينـاجالـق ـ وـ رأـقوس [ـمتـيد E10ن 87b[اـهالـب ـلشعذا ـ وـ لاـطهـلر ـيكول أنـ ـيصاد ذـ ـيسمعنـمكـلدق ـ ـ وـ أنـهه ـبعضو ـ ـيبرـقهـ ـنصنـماـ وـ ذراع نـمانـكف

ـقصت ـ أـ ـمكهـنه ـنحثـ ـسننـموـ ـقبةـ أنـ ـيبل اـهولـ ـلبذا ـمطبلاـقاـبلـكأـيولـ ـ وـخوـ ـجبنا ـ رـ ـطبا وـ ـبساـيا واـهاـ ـلسبذا ـ اـهزولـنيـفبـ ـلشعذا ـ اـ أن ـلخلر ـ اـ ـلغليط ـ ـ اـ ـلمتظ ـ نـعدـلوـ

إذاـه ـعلمذا ـ ـفيتـ اـ ـلحه اـ ـلغرارة ـيبرـ اـفةـ ـلكلي ـ ـعنهدـلوـتىـ ـ ذـماـ ـفحر.ـكا اـهلـصاـ ـلفصذا ـ اـ أن ـلبل ـيكولـ ـغليظونـ ـ ـ وـ إذا ـفيدـجا ذـمهـ وـكا ـيكره ـغليظونـ ـ ـ أـ ـيضا إذاـ ا

صحبه الرسوب النخالي.

75

أـق ـبقال وـلوـبيـفرجـخنـمراط:ـ ـغليوـهه ـ ـبمنيءـشظـ ـ اـلزـ ـلنخة ـ اـهذاـهوةـلاـ اـسرـلو ـلنخوب ـ ـبمثيـلاـ ـ ـنتاـ ـيكهـ اـهوةـبـرجونـ أـسرـلذا ـيضوب ـتخاـ اـجنـمرجـ ـلعوف إذاـ روق

ـعلم ـ ـفيهتـ ـ وـيوـقرارةـحاـ ـيكدـقة ـلبلغونـ ـ ـ ـغليزجـلمـ ـ ـتعقظـ ـ ـيبرـغرارةـحدهـ وـ ـيفة ـبيرقـ اـ ـلمثن ـ وـناـ ـبيي ذـمنـ اـبـركا اـسرـلأن ـلمثوب ـ ـيكيـناـ اـ ـلبون ـفيولـ ـغليظهـ ـ ـ ـكماـ ذـ رهـكا

الٕامام وبالوجع في العانة وأصل القضيب ويفرق بين العروقي وبين المنعقد من البلغم بأن العروق يظهر منه نحافة البدن.

هذا والمناسبة هنا ظاهرة.

76

أـق ـبقال E10[نـمراط:ـ 88a[دـب ـكثياـمال ـ دـ ـفعرا ـغينـمةـ ـسبرـ ـمتقبـ ـ ـيتدمـ ـمنعـقوـ اـهروجـخهـ اـلذا ـلكثيدم ـ ـ ذرـ ـعلكـلدل أنـ اـقلاهـكيـفاـقـرعى ـنصد دعـ

وذلك لكثرة الدم في الكلى بخلاف المثانة.

هذا والمناسبة أيضا هنا ظاهرة.

77

 بخلاف الخارج من الكلى فٕانه يكون أحمى أو أصفر.فالحاصة تتولد في مثانته رمادي اللون قال أبقراط: من كان يرسب في بوله شيء شبيه بالرمل

هذا ومناسبة ما يذكر الآن لمقابله ظاهرة.

78

أـق ـبقال دـبنـمراط:ـ ـغليظاـمال ـ ـ وـ ـتقطيهـبانـكا ـ ـ اـ ـلبر وأـ وـبـاصول أـفعـجه ـسفي ـبطنلـ ـ وـ ـنتاـعه ـلكثكـلوذهـ ـ اـ ـلمرة اـ ـلمنصبادة ـ ـ ـ إـ اـلّة ـلمثى ـ ـيلاـمٕانـفةـناـ ـمثيـ ـنتاـ وـ أيعـجه

أن القرحة التي يسيل منها هذا الدم يكون في عضو يلي المثانة وأما الدم الخارج من المثانة فٕانه يكون قليلا رقيقا.

والمناسبة بين الفصل المتقدم والآتي ظاهرة.
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79

أـق ـبقال ـيبانـكنـمراط:ـ دـ وـمول ـقيحا ـ وـ ـقشا وـ ـلبانـكورا راـلوـ ـئحه ـمنك11ةـ ـ ـعلدلـيكـلذـفرةـ أنـ أوـكيـفـةحرـقهـبى ـمثيـفلاه ـنتاـ اـلوذهـ لأن ـلقك اـفـةحرـ ـلمثي ـ ةـناـ

].E10 88bيقاربها نتن البول لأنه يجتمع فيها فتغير رائحة من القيح ويقاربها أيضا خروج قشور مع البول وذلك لأن المثانة جوهره عصبي [

هذا وما يذكر الآن يدل على زوال العلة والمتقدم على بقاء العلة.

80

 وهي منع البول لزوال سببها.فٕانها إن تقيحت وانفجرت انقضت عليه أي في مجراه نقية (؟) من البول قال أبقراط: من خرجت به بثرة في إحليله

هذا وما يذكر الآن أيضا من أحكام البول.

81

اـق ـبقال اـفالـبنـمراط:ـ ـلليي ـ ـكثيولاـبلـ ـ اـلوذراـ لأن ـلبك ـلفضلولـ ـ ـ اـ ـلهضة ـ اـ ـلكبم ـ وـ اـفـوهدي ـلليي ـ أـ ـكثل ذرـ ـعلكـلدل أنـ ـيقرازهـبى ـنصلالـ اـمرافـ ـلبادة إـ ىـلراز

جهة البول.

وأـه اـمذا ـلمقا ـ اـلاـ ـلخة ـمساـ اـمةـ ـلمقن ـ اـ ـلسبالات ـ اـ ـلتع رـ ـعليهبـتي ـ ـ اـ ـلكتا ـ ـفهابـ ـيشتميـ ـ ـ اـ ـيضل ـعلاـ ـفصىـ الأولـ ـمنهول. ـ اـفاـ ـلكي ـعللامـ الاـ ـستفى ـ اـ ـلصنراغ ـ يـعاـ

موافقة لما بدأ به في المقالة التي قبلها.

11. .correxi; E10: om [ رائحة
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