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Manāwī, Book v, begins E10 folio 88b, line 9

اـموأ ـلمقا ـ اـلاـ ـلخة ـمساـ اـمةـ ـلمقن ـ اـ ــلسباالت اـ رــلتع ـعلیھبـتي اـــ ــلكتا ـفھابـ ـتشتميـ ــ أـ ـیضل ـفصىــعلاـ األولـ ـمنھول. اـفاــ ـلكي ىــعلالمـ
االستفراغ الصناعي موافقة لما بدأ بھ في المقالة التي قبلھا.

١

أـق اــبقال ــلتشنراط: اــ ـیكذيـلج اـشنـمونـ ـلخرب األـبرـ اـبالـقضــبیق ـبتعفــلقن الــ أـبا إنـصيـبن ــلتشناـبرادهـمادق ـیحاـماــھنجــ دثـ
اـشنـع اـــستفدة ـلخراغ ألـبرـ اـھھـنق ــلمھلو ـ وـ األـفك الــكثي اـمالـعنـموـھكـلذــفلرؤــیبر ـلمات وـ اـقوت. اـشرــلقال إن ــلتشني ـیحجــ دثـ
ـیضأ اـعاـ ـلخن ـسطواـبقـبرـ االـ وذــمتة ــتمیأنـبكـلالء رـ اـبوـطل إــلبات اـلدن ـلعصى ـ ـفیحبـ اــ ــلتشندث االــ وـئالــمتج اتـمالـعنـموـھي

الموت أیضا. انتھى.

والمناسبة بین ما تقدم وبین ما یذكر اآلن ظاھرة.

٢

أـق اــبقال ــلتشنراط: اــ ـیحذيـلج ذـحوســـلیناـجالـقھـجراـخنـمدثـ ــبسبكـلدوث اـــتتباـمبـ (؟) ـلجع اـمةـحراـ إذاـلن األـنورم ـعضال اءـ
ـلعصبا ـ ـ ـنیاـ ورـ ـبمة األـقراـتاـ إـلى اـلم ـفیعاغـمدـلى ـ اـ ـلتشنم ـ ـ اـ ـلبج وــكلدنـ اـبالـقھ. ـلقن إـ ـیحصھـنف ـ ـعنھلـ ـ أـ ـیضا ـبكثاـ ـ اـ ـستفرة ـ راغـ
ــلجملاـباتـبوـطرـلا ـ اـمالـعنـمكـلذـفةـ ـلمات اإلـقوت.ـ وـــئیلراـسال ـكلمي ـیقاــ أـ ـبقول أـشنـعراطـ اـمالـعنـمھـنيء ـلمات ھـبدـیرـیوتـ

أنھ عظیم الخطر وأنھ تھلك في األكثر.

ھذا وما یذكر اآلن أعم مما قبلھ.

٣

أـق ـبقال إذاـ اـمرىـجراط: دمــلبن أيـمرـــكثیدن اـمانـكقـیرـطن ـفیحدنــلبن وـفھـبدثــ ــــمختلفةـكرـحوـھواق اـفيـفةـ ـلمعم ـ ـلشدةـ دةـ
ـحبس أوــ ــجمیيـفھ ـمھرـجعـ اـمةــكبرـماـ ــنقبن واـ ـنبساض وــ ـیشحاط ـ وـ ــعصبةــعلوـھج ـبتحةــنیاـ ـلھركــ اـ ـلعضا ـ إـ ـتھادـمىـلل ـفتعصاـ ـ يــ
االـف(؟) ـنبسي وــ ذــسباط اـلب ــلخفك اـ ـلعاف اـ (؟) ـلعوي ـللمعارضـ ـ واألــ ـعصدة ــبسبابـ اـخبـ اـلروج ـــلكثیدم ردـمالـعكـــفتلرـ ة.ــیئات

قال القرشي والمعدة في مثل ھذه األحكام على االتقراء.

ـتنبی ـ ـ ـلیناـجالـقھ:ـ ـ أـعوسـ ـبقادة أنـ ـیسمراط ـ اـ ـلعي [ـمالـ E10ة fol. 89bا ـلت] ـیتبعھيـ ـ ـ ـ اـ ـلما ـكثیوتـ ـ ـنھأـبراـ اـمالـعنـماـ ـلمات وتـ
وبالعالمة الردیئة ایضا لكن الخطر في الثانیة أقّل.

ھذا والمناسبة ھنا ظاھرة.

٤

أـق ـبقال إذاـ ـللسكرضـعراط: ـ ـسكرانــ ـبغتاتـ ـ وذـ الـلة ـمتك دـ أـمـھغاـمالء ـبخن اـ ـلشرة إنـنإـفرابـ ـیحمـلھ ـحمھـلدثـ وـ تـناـكى
ـبخاأل ـكثیرةـ ـ واـ ــضعیاغـمدـلرة ـفھفـ ـیتشنوـ ـ ـ وذـ ألنـلج األـھك ـبخذه ـتنفرةـ ـ اـمذـ إـمدـلن اـلاغ ـلعصى ـ ـللطبـ ـفتھاــ ـ اـكإنـفاـ ـلغان بـلاـ
ـعلیھ األـــ اـجا ـلمزاء ـعنھدثـحةــئیاـ اــ ــلتشنا االــ اـئالــمتج وإن ـستحي إــھنتـلاــ اـلاك ـــلحلیى أـ (؟) اـحة ــلتشندث اــ وـغاـمدـلج ابـبنـمذاـھي
ـلمجا ـ وذـ ألـلاز ـنھك ـتنكاـ اــ ـلعصي ـ وإنـھردــبببـ األـھتـناـكا ـبخذه ـعنھدثـحرفـصرابـشنـعةــشئاـنرةـ ــتشناــ ـلحيـعذـلجـ ـتھرارـ اـ
ـیمو أنـ إال ـیحوت ـحمھـبدثـ ـسخنـمىـ اـنوـ ـلشة أوـ ـلمجراب ـ اـھاـ ـلطبیعدة ـــ ـللمةـ ــیتخلھـنإـفؤذيــ ـــلتحلیصــ اـملــ ــلتشنادة أوــــحینئجــ ــیتكلذ مــ

إذا ـحض(؟) اـ ـلسرت اـعاـ ـتنحيــلتة ـفیھلــ ـخماــ وـ اـھارة، ــیتخلتـقوـلذا اـففــ ـلسكي ـ ـبحسارىـ ـ أدـقبـ ـمغتھوى ــ اـبالـقم.ـ ـلقن وـ ـلمف اـ
كان التمدد تشنجا مضاعفا أي من جھتین متقابلتین فذكره بعد التشنج مناسب.

٥

أـق ـبقال اـمراط:ـ اـترــعتن ـلتمھ ـ وـ ــعصبةــعلوـھدد ـنیاـ [ـ E10ة fol. 90a[ـتمن ـ اـ ـنقبع ـ األـ ـعضاض واـ ـلماء اــھنھـبرادـ ـلتشنا ـ ـ اـ ذيـلج
ـیك إـ واـقىـلون ـیكذيـلدام إـ ــیھلھـنإـففــخلىـلون أرـفكـ ـبعي أـ وذـیة ألـلام األـمھـنك اـمن ـلحراض ـفیكداـجادةـ ـبحونــ اـفھـنراـ عـبراـلي
الـنأل ـیمكھ ـ اـ ـلطبیعن ـــ اـ ــلصبة اـھلــمثىــعلرـ ـلمذا أـ اـھنـمرــكثرض ـلمذه وذــیبھـنإـفاـھاوزـجإنـفدةـ ألـلرؤ إذاـنك ـنھضھ ـ اـ ـلطبیعت ـــ ةـ

في ھذا البحران تخلص العلیل.

ھذا وما یذكر اآلن مشتمل على الصرع ألنھ یلزمھ تشنج عام.
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٦

أـق أـمراط:ــبقال اـبـاصن ـلصھ اــنبلــقبرعـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـیحھـنإـفةـناـ اـلدثـ اـــلیناـجالـقال.ـــنتقھ ـلمقصوس ــ اــھنالـــنتقاالـبودـ ـنقضا اءــ
ـلما ــیمنمـلاـمرضـ وـناـمعـ ـحصع االـھولـ ـنقضذا ـیكاءــ اــبقونـ ـلحوة وذـ اـلرارة ألن ـلصك األـفرعـ ـیكرــكثي ــبلغمیوادـمنـعونـ ـ إذاـفةــ
اـفھــحبـاصلـــنتقا ـلسي وـ ـشعھـلتــنبن اـ ـلعر اـفةـناـ ـلحإن اـقاـــفتنويــتقذــــحینئرارةـ اـفذـخأــفتاتـبوـطرـلض ــلجفي وـ ذــعلاســیقاف كـلى
واــلبا ـلعدل واـ وــبیدــلتادة ـتقدـقر اـفذاـھدمـ ـلمقي ـ اـلاـ وزادــنیاــلثة اـھيـفة ـلفصذا ـ وـلرضـعنـماـمأـفھـلوـقلـ أـقھ اـمھـــعلیىـتد ـــلسنین نـ
ـخم وـ ـعشس ـیمھـنإـفةــسنرونـ وـ وذـبوـھوت اـلھ ألن ـلحك اـ ـلغرارة الـیزـیرـ ـیمكة ـ ـبعنـ اـھدـ ـلسذا أنـ [ـتن E10زداد fol. 90b[

القوة.

والمناسبة بین ما تقدم وبین ما یذكر اآلن أن كالمھ من المرضین یكون فیھما النفس على غیر ما ینبغي.

٧

أـق ـبقال أـمراط:ـ اـبـاصن ذات ـلجنھ ـ ـیبمــفلبـ أرـفقـ ـبعي ـعشةـ وذـموـیرـ ألـلا ـنھك األـماـ اـمن ـلحراض ـبقادةـ ــمطلولـ ھـلـاحإنـفقـ
إـی اـلؤول ــلتقیى واــ ـلمح اـلذـبرادـ ـنفجك ـ اـ ـلمار ودـ ـفعھادة ـ إـ ـفضىـلا اـ ـلصاء وـ ـیعدر اـ ـلمرف اـضوـ اـلع ـنصذي اــفیبـ ـلمھ ـعضوـتأنـبادةـ

خرقة مبلولة على الصدر فأي موضع أسرع إلیھ الجفاف فالمادة فیھ.

والمناسبة بین ما تقدم وبین ما یذكر اآلن لما قبلھ من جھة تصرف النفس أیضا.

٨

أـق أــبقال ـیكاـمرــكثراط: اـ ـلسون اـفلـ ـــلسنیي اـ ـثمنــبیيــلتن ـعشيـناـ وــسنرـ ـخمنــبیة وـ إـــلیناـجالـقةــسننــثیالـثس امـمإلـلدمــتقھـنوس
ا ـلسأن ـیعلـ ـكثیرضـ ـ ـللشبراـ ـ وأــ ـھناـماب ـتقاـمىــعلزادـفاـ وذـ اإلـلدم ألن الـمك أنـیام ـبیاـمرى اـیذـھنـ ـلحن واـسنـیدـ لـبدـحن
اـسھـبرادهـم واـــلفتن ــلشبى وـ ـحصبــسباب اـ ـلسول األولـ اـفوـتل وـلر اــقلدم ـنصة إـفراـ اـلھ ـلتغى واـیذــ اــكثيـناــلثة ـلمرة اـ ــلصفواد ةـیراوـ

فتشتد لذلك الحرارة.

ھذا والفصل الذي یذكر اآلن یشتمل على سبب من أسباب السل.

٩

أـق ـبقال [ـمراط:ـ E10ن fol. 91aأ ذــبتـاص] ـبحھ ــفتخلةـ ـ ـمنھصـ ـفماــ اـ ـلفضال ـ اـ ــلمنل ـمنھعـفدـ إــ رـلا وــئتى ـفیھرضـعھ ورمــ ارـحا
ـیسم ـ اـ ذات ـیمإنـفةـئرـلى ـسبعيـفوتـ أــ ـلقامـیة اـھربـ اـمورمـلذا ــلقلن وـ ـلشب اـ ـلمجدة ـ (؟)ـھاـ ــتصبالـفدة اـ ـلطبیعر ـــ أـ ذهـھنـمرــكثة
ـلما وذـھاوزـجإنـفدةـ ـتقأنـبكـلا اـ ـلقوي وـ ـتنضوة ـ اـ ـلمج إـصادةـ اـلار ـلقیى ـ أيـ ـفتستحیح ـ ـ ـ ـ اـ ـلمل إـ ـقیىـلادة وـ (؟)ـقوـیح اـفع ـلسي لـ

لتقریحھا (؟) الرئة.

وما یذكر اآلن یشتمل على عالمة من عالمات السل.

١٠

أـق إذاــبقال ـنسإـبانـكراط: اـ ـلسان وـ ـلسعاـبھـفذـــنیقاـمانـكل ـ اـمالـ ـلبصن أيــ ـیتبعاـماق ـمنكھـــ اــ ـئحراـلر أيـ اـــمنتة ـیحرـلن ــلعفةـ رمـجنـ
أـئرـلا إذا ـلقة اــعليـ ـلجمى ـ وذـ وــللكـلر ـیكذاـھت؟؟؟ األـفونـ أول وأـمي اآلـفاـمر ــتحتھـنإـفرـخي ـظھيـفاجـ اـ ـئحراـلور إـ اإلـلة ـلقى اءـ
اــعل ـلجمى ـ وـ ـشعانـكر رأـ ـینتشھـسر ـ ـ وذـ ــلعلكـلر اـ ـلمة وـ ـتخلخادة ــ اـ ــلجلل وـ ــلجملاـبد ـ اـمالـعنـمكـلذـفةـ ـلمات أيـ ـیكوت اـ ـلمون وتـ

قریبا وإال فالسل نفسھ من عالمات الموت.

ھذا والمناسبة بین ما تقدم وبین ما یذكر اآلن ظاھرة.

١١

أـق ـبقال ـتسنـمراط:ـ ـشعطـقاـ رأـ أـمھـسر ـصحن اـ ـلساب اـلدثـحمـثلـ إــختھ أي ـسھالف ـلضعالـ ـ اـ إـعوةــلقف ـمسن اـ أوـبوـطرـلاك ات
األـبذوـلو ـعضان وـ (؟؟) ـلھاء إـ ـنمذا [ـ E10ا fol. 91bذ ـتسرـك] ـشعطـقاـ اـ ــلیفیرأسـلر أنــ اإلـلدثـحنـمد ـسھھ اـمالـ ــلمسلن ـ نــلیوـ

عن أحد األمرین الالزمین لتساقط الشعر فإنھ یموت عن قرب.

وما یذكر اآلن یشتمل على مرض من أمراض الرئة التي ھي في محل مرض السل.
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١٢

أـق ـبقال أيـقنـمراط:ـ دــنفذف زـمث وذـیدـبا الـلا ـبجھـطالــختك اـ ـفقةـئرـلرم إـفذـ إـیھ ـنماه ـیكاـ رـمونـ وذــئتن ألنـلھ ـحصك الـھولـ ذا
یكمكن إال في الرئة.

ھذا وما یذكر اآلن یدل على عالمة ردیئة لبعض أمراض الرئة.

١٣

أـق ـبقال إذاـ ـبمدثـحراط: اـسھـبنـ (اــختل اــختالت إــختالف؟ أي ـسھالط) وـ أـھال ـمممـعذا ــقبلاـ األولـ ألن ـبماصـخھ نـعانـكنـ
ضعف القوة أو ذوبان األعضاء وھو أردأ ولھذا قال ھناك فإنھ یموت وقال ھنا دال على الموت.

ھذا وما یذكر اآلن مناسب لما قبلھ من حیث أن في كل منھما انتقال من مرض إلى ما ھو أردأ.

١٤

أـق ـبقال آـمراط:ـ اـبتـلن ـلحھ أـمالـ ـصحن اـ ذات ـلجناب ـ إـ اـلب ـلتقیى ـ ـ وـ اـھح ـمتو اـ ـلصالء اـمدرـ ـلمن (اـ ـلمدة اـبالـقادة؟)ـ ـلقن فـ
ـیقو اـ ـلمارن اـ ــلقیحیادة ــ ـملئھدــعنةـ اـفاـــ ذات ــلجني إـ ـفضىـلب اـ ـلصاء ـسعدرـ وـ ـنفقــضیال وـ ـحمس دـ إــقیى وـلة االـقى ــستسقت ھـنإـفاءــ
ا اــتلنـمىــــستلقإن ـلمك أرـفادةـ ــبعیي [ـماـموـینـ E10ن fol. 92a[اـم اــلین اـلوم ـنفجذي اــفیرتــ ـلمھ ـینقضھـــعلتإنـفادةـ وإنـــ مـلي،

ـیستسق ـ ـ ـ اـھيـفيـ ـلمذه ـیقھـنإـفدةـ اـفعـ ـلسي األـفلـ ـكثي وذـ ألنـلر اـھك ـلمذه إذاـ ـینمـلدة ـمنھقـ ـ اـ ـلصا اـھيـفدرـ ـلمذه ـلظاـفدةـ أنـھاـ ر
جرم الرئة ال یحتمل لدغ (؟) المادة أزید (؟) من ذلك فیتقرح ویكون من ذلك السل.

ھذا وما یذكر األن من الكالم على الحار بالعقل وھو مناسب لما قبلھ من حیث أن الكالم منھما یصدر عنھ سیالن الدم مثال.

١٥

أـق ـبقال اـ ـلحراط: اـ أنــعلار اإلـمم ـھنامـمراد ـلحاـباـ واـ ـلبار اـ ـلحارد ـلفعاـبارـ ـ واـ ـلبل ـلفعاـباردـ ـ وـ اـھل ـیحذيـلو ـمنسـ ذـ ـللماـبكـلھ ســ
ـیض أـ اـمرــكثر ـستعمن ـ اـھارجـخنـمھـلاــ ـلمضذه ـ اـ وـھرـكذـیيــلتار األن أـھا اـنؤـیھـني ـللحث أيــ ــتجعلم ـ ـكلحھـ األــ اـفىــنثم ـلخلخي ــ لـ
ــیفتو اـ ـلعصح ـ أيـ وــخیرـیب ـیحكـلذـلھ اـ أـھذـلذر ـیضن وـ ــیجلا اــسیبـ وذـلالن اـلدم ألن ـلحك ــیفتارـ ـمسحـ اـ ــلجلام وـ اـقرـید وذـلق كـلدم
ـلسھبـجوـم ـ ـنفةـلوـ وـ ــتجلوذه اـ ـلغشب ـ ـــلتحللىـ ـ وـ األرواح ـیلحھ أــ ـصحق ذـ األـلاب أي اـمك ـلمراض اـكذـ ـلمورة ـلكنوتـ ـ ـیكھـ يـفونـ

بعضھا سریعا وفي البعض اآلخر ال یكون كذلك.

والمناسبة ھنا ظاھرة.

١٦

أـق وأــبقال اـمراط: أــلبا إن اـمرــكثارد ـستعمن ـ أـلاــ ـیضھ ـفیحاـ اــ ــلتشندث واــ ـلتمج وــــللینددــ (؟) ـجمعھ ـ ـللعصھـ ـ واــ ـلفضب [ــ E10الت fol.
92bواأل وذـس] ـلتجمیكـلوداد ـ ـ ـ وإــللدهـ ـجمدم اـ ـلحاد اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلمة ـجبوـ وـشإلـلةـ (؟) ـیحراف اـ ـلندث اـفاـ ـیكذيـلض ـمعونـ ھـ
ـلحما ـ اـبالـقى.ـ ـلقن وـ ـلحماـبرادهـمف ـ ـحماــھنىـ اـفومـیىـ ـلغإن أـمىــعلبـلاـ اـطن اـفثـــللبال ـلمي اـ وأــلباء اـمرــكثارد ـستعمن ـ يـفھـلاــ

الخارج أن جلده یتكاثف ومسامھ ینسد فتحتقن (؟) الحرارة وأما حدوث الحمیات األخر في مثل ھذه الصور فقلیل جدا.

ھذا وما یذكر اآلن ظاھرة لما قلبھ.

١٧

أـق ـبقال اـ ـلعظاـبارـضاردــلبراط: ـ واألـ وــسنام ـمغيـھان ـللعظرةـیاـ ـ ـجھنـمامــ وـ اـجة ـلحود ـفیھسـ واــ ـلعصا ـ واـ واـمدـلب ـلنخاغ اــ مــعلاع
ا أـمدـلأن ـللنخـلصاغ واألـــ ـعصاع ووـ اـضھـجاب ـلھاردــلبرر األـ ـعضذه أـ ـنھاء اــــقلیلاـ اـبدمـلة ـلماردة ــفتشتزاجـ اــ ـنحد ـفھراـ ورودهـباـ

علیھا. وأما الحار فموافق نافع ألنھ معدل لمزاجھا ولمزاج ما یشتمل علیھ الفصل الذي تنقلھ اآلن.

١٨

أـق ـبقال وذـبدـقـعضوـملـكراط:ـ ـیكأنـبكـلرد اـ وأـلرضـعدـقردــلبون ذــفیانـكاـماـمھ ـتقدــفقةـلـاصاإلـبكـلھ ـحكمدمـ ـ اـفھـ ـلعضي ـ لـ
اـھلــقبذيـلا ـلفصذا ـ ـفنبغل.ـ أنـــ ـیسخي ـ اـ ألن ـلمعن ـ ـلجاـ ـلضاـبةـ أنـ إال ـیخد أيـــعلیافـ اــعلھ ـلعضى ـ اـ اـلرضـعذيـلو اــلبھ ـنفجرد ـ ارـ
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وذـلا ـیكأنـبكـلدم [ـ E10ون fol. 93a[اـھ ـلعضذا ـ ـسھوـ االـ ـنصل ـللثاـكداعـ أوــ اـیرـقة ـلعھب ـ ـلتحاالـبدـ ـ وـ ـحینئام ـ ـ ـفینبغذـ ـ ـ ـ الـ أن ي
یسخن.

وما یذكر اآلن شتمل على تأثیر البرد بواسطة.

١٨

أـق اــبقال وإـــللقذاعـلاردــلبراط: اـطروح ـمجھـــعلیذعــللالق اـ ـیحأنـبروحــلقاز ـفیھدثـ وــ ـجعا ـلسخاـ ـ ـفتھاـ وــ ـلینھا اـبالـقا.ـــ اــلقن اردــلبف
ـلفعاـب أوـھانـكواءـسلــ ــیصلارداـباءـمواء اـ ــلجلب الـ إذا ـلجمعاهـقد ـ ـ وـلھـ ـیحھ اـمدثـ ـیكمـلاـمعـجوـلن ـمعنـ أـــتقیھـ األولـمح ھـبدأــفبا
اـعاـموأ ــلتقیدم اـئاــطفإلـفحــ ـلحھ اـ ـلمنضحرارة ـ ــ وـ (؟) ـیسة اـ ــلجلود وذـ ألـلد ـیجمھـنك ـ اـ ـلحد اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلمة وـشإلـلةــجبوـ ـیجمراف ـ دـ
ـلما اـ ـلقواد اـمةــیبرـ ــلجلن وـ ـیحد اـ اـفاــلندث ـیكذيـلض ـمعونـ ـحمھـ وذـ ـلحبسكـلى ــ األـ ـبخھ اـ (ـعألـلةـعذاــللرة ـعضألـلداء اـ ـلحساء!) ـ ةـساـ
ـیحو أـ ـیضدث اـ ـلتما ـ واـ ـلتشندد ـ ـ ـلجمعجـ ـ ـ وـ ـحبسھ ـللمھــ ـلیناـجالـقواد.ــ ـ أـ إن ـبقوس ـلمراطـ ـینتفدـقاـ ـ ـ اـبعـ ـلنھ اـمدرةـ ـلبن واـ ـلحارد الـقارـ
ـبقأ ورـ ـبمراط ـتمھـبنـمىــعلبـصاـ وذـ اـھعـمكـلدد ـلشذه اـ ـلمشروط ـ إـ ـلیھار ـ ـیقاـ وـحرـقرــغینـمولـ ـحسابــشبوـھة اـ ـللحن أيــ م
ـسطوــمت وـفةـ اـسي ــلصیك وـ ــمعنف اـــكثیاردـباـمھـلوـقىـ أن ـلمر ـیكاءـ اـــكثیردهـبعـمونـ ــلخبر [ـ (؟) E10ث fol. 93b[ـیع رـھاـظمـ
ـلبا اـلدثـحأـفھــكلدنـ ـنعطھ ـ اـــكثیرارةـحنـماـفاـ أي ـلحرة اـ ـلغرارة ـینعطةـیزـیرـ ـ ـ ـفعلھفـ ــ إـ اـلا ـفتتقنـطاــلبى ـ ـ وـ ــیتخلانـكوي ـ كـــبتلصـ
ـلحا وذـ ـلتمككـلرارة ـ ـ اـ ـلطبیعن ـ ـ ـ ـتحلینـمةـ ــ اـملـ ـلتمادة ـ اـ ـلتدد اـھيـ ـلبلغي ــ األـفمـ ـكثي واـ ـلتشنر ـ ـ أوـ ألـلذـبىـلج أـنك اـمفـخھ ـلتمن ـ ددـ
اـلذـكو ـلفك أـبالـقجـلاـ رأـقادقـصيـبن ـیند ــمفلاـ أـماـجوـ ـصحن اـ ـلسلطاب ــ ـمطيـفبـقوـعانـ ـلباـ اـ ـلمة اـفنـفدـفالـ ــلثلي ـفلمجـ أــ رجـخا

منھ وجد استرخائھ قد زال ثم عاد إلى تمام صحتھ بعد ذلك بمعالجة یسیرة.

ھذا ومناسبة ما سیذكر لما قبلھ ظاھرة.

١٩

أـق اــبقال ـلحراط: وذـــمقیارـ ـتنضأنـبكـلح األورامـمجــ ــفتستحیادة ــ ـقیحلــ اـكواءـساــ ـستعمان ـ داـمھـلاــ أوـخن اـقارجـخنـمل يـشرــلقال
ــلكنھـلوـقاـموأ ــفمعنةـحرـقلـكيـفســلیھـ ـ اـ أن ـلحاه اـلوـیســلیارـ اـمإنـفةـحرـقلـكيـفحـــلقید ـیكدـقورمـلادة أوـــمقبونـ ـمتحھ إـكرــ ىـلة
اـضوـم ـیجالـفورمـلع اـ ـلحوز ـحینئارـ ـ ـ وذـ أـمكـلذ ـعظن اـ ـلعم داـمالـ اــعلةـلات ـلثقى ـ واألـ وـمة اـمن وذـلن ألـلورم ىــعلدلـیھـنك
ـستیا ـ اـ ـلقالء وـ ـمطوة اـعاوـ ـلمة واـ ـلحادة ـیلیارـ اــ ــلجلن وـ ـققرـید إلزاـ (؟)ـلھ ـنكة ـئفاـ وـ ـیسكھ ـ اـ إلرـجوـلن وـئاـخع ـتلیینھ ـ ـ اــ ـلعضھ ـ ـحینئوـ ـ ـ ذـ
]E10 fol. 94a[ـیق اـ ـنفعل ـ اـ ـلعضال ـ ـتمرــثیأـتنـعوـ اـیدـ ـلمد وـ ـیكسادة ـ اـیادـعرـ واـفاــلنة ــلتشنض واــ ـلتمج أــ األولـمدد ـــفلتحلیا ھـتادـملـــ
اـم ـلمسن ـ ـسطواـبامـ ــتخلخلةـ ــ ــللجلھـ وأــ اـمد واـناــلثا ـــفلتسخینثـلاــلثي ـ ـللعصھـــ ـ وــ ــــلتحلیلب وــ ـیحھ اـ ـلثقل اــ ـلعل اـفارضـ أـعرأسـلي ـبخن رةـ

ـغلیظ ـ رــ ــلتحلیلةــطبة ــ ـ وـلھـ أوـموـھھ األـفن ـلكساءــشیق ـ اـ ـلعظر ـ وذـ ألنـلام ـجھزاـمك واـباـ ـلكسارد ـ ـیضعفھرـ ـ ـ ـ وـ ـبھا (؟)ـ ـللتضا ـ ررــ
ـلحوا ذـفدـیارـ ـعنھكـلع ـ اـصـاخاـ ـلمعة ـ وذـ (؟) ألنـلري ـنفك ـلھاـباـھوذـ اـ ـلبواء ـمثاردـ أـ ـكثال اـمرـ ـلعظن ـ وـ ـلعظـةصـاخام ـ اـ رأسـلام
ـبمجاـھردـبادةـیزـل ـ اـ وـمدـلاورة أوـموـھاغ األـفن ـشیق ـلكلماءـ ــ أـ اـباـما (؟) ـلبھ أـ أي ـضعرد ـحسفـ وـ ـصیھ اـیـرطيـفرهـ ـلمق وتـ
وذـحرـقأ ـلشقاـككـلھ ـ اـ ـلعوق األـفـةضارـ أـفرافـطي اـیي ــلشتام وـ أوـموـھاء األـفن ـللقاءــشیق اــ ـتسعيــلتروح ـ وـ أـكآـتى اــعنل ــلنملى ةــ

وذ ــلتحلیلكـل(؟) ــ ـ ـلمھـ ـتھادـ وـ ـللمعا ـ وــ ـلقدة اـ واـحرـلروح ـلمثم ـ وذـناـ ـلبكـلة األـھردـ ـعضذه ـكماءـ ـتقاـ اـمدمـ ـلعلین ــ واـ ـلبل ـلھارـضاردـ مـ
قاتل لما تقدم أیضا.

ھذا والمناسبة بین ما تقدم وما یذكر اآلن ظاھرة.

 

٢٠

أـق ـبقال اـمأـفراط:ـ ـنمإـفاردــلبا ـینبغاـ أنـــ ــتستعملي ـ ــ اـھيـفھـ ـلمذه وـضواـ اـھع ـنھّــبیيــلتي ـبقاـ أـلوـ اــعنھ ـلمي [ـضواـ E10ع fol. 94b[
ـلتا ـیجيـ ـمنھريـ ـ اـ وأـناألـكدمـلا اـفف ـلعواه أوـ ـیجأنـبعـمزـموـھروق ـمنھريـ ـ ـكحاـ األـھالـ ـعضذه إذاـ االـیدـشتـناـكاء ـستعدة ـ دادـ
ـلج اـیرـ وـلان ـنفعدم ــــبتكثیفھــ اــ ـلعضھ ـ وـ ـتغلیظو ـــ اـ وـلھ ـینبغســلیدم أنـــ ـیستعمي ـ ــ اــنفيـفلـ ـلمس اـضواـ ـتجيــلتع ـمنھريـ اــ أـلا إذاـمدم. انـكا
ـھن ـفظةـحرـقاكـ وأـھاـ إذاـمر. ـیكمـلا ـھننـ اـفةـحرـقاكـ ـلبألن ـحینئاردـ ـ ـ الـ ـیحبذ ـ اـ (؟) اـھنـعدمـلس ـلمذا ـتجملـبـعضوـ ـ ـلكيـفدـ نـ
نبغ ـی ـ ـ أنـ ـیستعمي ـ ـ ـ وـلوـحلـ ـحینـمھ ـیجثـ اـ إـلري یدم ـل وـ اـمانـكاـميـفھ األورام ـلحن وذـ الـلارة ـبتك اـ اـلداء ـلمردع ئادةـ ن ـحی ـ ـ ذـ

ویستعمل أیضا في التلكع وھو الورم الذي یعلوه.

ـتنبی ـ ـ اـحھ:ـ ـلنرق والـ ـیجار إالـلوزـ ـبشك أــطیرـ إـشن األولـلار ـبقى اـلوـ ـلصھ ـفیاـ واـ ـلثة أنـناـ ـیكي االـفونـ ـبتي ألـ اـنداء إن ـستعمھ ـ ـ لـ
ـفیم ـ ـعفدـقاـ (؟)ـ اـفق وذـسدمـلي اـلودة ألن ـیكدمـلك اـقونـ ـستعد ـ ـللتجمیدـ ـ ـ ـ أوردـفدــ ـعلیإذا اــ ـلبھ ـلتجمیاـبودهـساردـ ـ ـ ـ وـ ـینبغد ـ ـ أنـ ي

ـیستعم ـ ــ أـ ـیضل اـفاـ اـلي اـعدـیذيـلورم ـلحمي ـ ـلحاـبرةـ وأـ اـماء. ـلجما ـ ــلجیاـبرةـ ـنھإـفمـ داـ ـتحةــخلا اـ اـلت ـلمسمورم ـ ـ ــلتلكیاـبىـ وـــ ـنفعع إذاـلھــ ھ
ـیكمـل ـمعنـ ألنـحرـقھـ ـمعتـناـكاـمة ـفھةـحرـقھـ ـیضوـ اـ ألن [ـلاردــلبره E10ذاع 95a[ـللقروحـــللت ـكمروحــ ـتقاـ والـ أـبدم ـیضد اـ

أن یكون في االبتداء أو ذلك ألن المقصود منھ الردع.

ھذا والمناسبة بین ما تقدم وما یذكر اآلن ظاھرة.
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٢١

أـق ـبقال األـ إن اــشیراط: اــمثاردةــلباء واـــلثلل ـــلجلیج ـللصاّرةـضدـ ــلكثدرــ اـ ـلعظرة ـ واألـ ـعصام ـمھیجھــفیابـ ــ ـللسعةـ ـ ــبسبالــ اـ ـلتكب فـثاــ
ـیحذيـلا ــفضیيـفدثـ اـ ـبقةـئرـلة الــلیاـخاـھردـبوةـ ـنفجة ـ اـ اـمدمـلار ـلصن وذـ ـلمكـلردر إـمزمــیلاـ ـمھالـین ـللصاـ وــ ـتكثیفھدر ـ ـــ ـللعاـ روقــ

حتى یخرج الدم وحالبة البول ألضرارھا بالرأس یبردھا حتى أنھ یحل ما یصعد إلیھ من األبخرة مائیة لزیادة برده.

ھذا وما یذكر اآلن بیّنھ على أن البارد ینفع بالتحذیر في بعض األحوال.

٢٢

أـق ـبقال اـ األورام ـتكيــلتراط: اـفونـ ـلمفي ـ واألوـصاـ اـجل ـتكيــلتاع اـحرـقرــغینـمونـ اـعكـلذـبرزــحتة ـیكذيـلن ـمعھونـ ـ ةـحرـقاـ
ـنھإـف ـیضاـ اـھرـ ـكمذعــللاـباردــلبا ـبقاـ وـ وـھدم ـمفيـفعـجو اـصاـ ـلقل وأــمیدـ ـصحن واـ ال؟؟ ــلتشناب اــ ـلحج اـفادثـ ـلمي اـضواـ ـــلعصبیع ـ ةـ
كمـلإذا ـی ـمعھنـ ـ أـقاـ ـیضروح وأـ ـكثا أـمرـ ـشبا األـھھـ ـشیذه األـ أي اـماء ـلمراض وذـكذـ إـلورة ـبتسكیاـمك ـ ـ ـ [ـ E10ن 95bاأل مـل]
ـلتحاــفب وأـیذــ ـصغاـمر اـ ـلحجر ـ األـھألنـفمـ اـفاءــشیذه ـلغي الـلاـ ــیخلب واـعوـ ورم ـلصغن ـ ـیكاــھنرـ ـــلتكییاـبونـ وــ اـفذاـھعـمف اردــلبإن

یضر ھذه األشیاء من جھة تغلیظھ للمادة وإنكائھ للعصب.

ھذا والمناسبة ھذا الفصل لما قبلھ ظاھرة من حیث اشتمال األول على ذكر الماء.

٢٣

أـق ـبقال اـ ـلمراط: اـ ـیسخذيـلاء ـ ـیعرـسنـ وـ ـیعرـسردــیبا ـلتخلخاـ ــ وـھوـجلــ ـلطره وــفتاـ األـعوهــخلھ األرـجن وــضیزاء ـفھكـلذـلة أـ فـجو
المیاه في الورن وعلى المعدة.

ھذا والمناسبة ما سیذكر لما قبلھ ظاھرة.

٢٤

أـق دـمراط:ــبقال ـشھھــعتن اــغلھـتوـ ـلشى وـــللیاـبربـ ـعطشانـكل ـ إنـنإـفداـیدـشھـ ـبعامـنھ ذـ ـفھكـلد ـمحموـ ـ اـبالـقودـ اــلقن ـحصذيـلف
أــعن أن ـبقدي ـلمأذنـیمـلراطـ دـ ـشھھــعتن إـتوـ أنـــللیاـبربـشىـلھ ـیشل الـ أو ـیشرب ــلكنربـ أنـ وـشھ ـبعامـنرب أـنإـفھـبرـشدـ ودـجھ

من عدم النوم وذلك ألن النوم یتدارك ضرر الشرب وھو یھیج (؟) الغذاء بقوة الھضم في النوم.

ھذا والمناسبة بین الكالم المتقدم وبین ما یذكر اآلن النفع لكنھ في األول باألشیاء الباردة وفي الثاني باألشیاء الحارة.

٢٥

أـق ـبقال اـ ـلتكمیراط: ـ ـ ـ اـفدـ ـلعي [ـناـ E10ة 96a[األـم األدوـیاوـفا أي اـیھ ـلعطة ـ اـ ـلمسخنرة ـ ـ ـ اـ ـئحراـلة ـلسنباـكةـ ـ ـ ــیجللـ اـ أـلب دمــعندم ي
ــلحیا واـ ـلنفض ـ اـ ـیجذيـلاس اـمريـ ـلنسن ـ اـ إذا ــلغلســـحتباء اـ أوـلظ ـتكدم اـثاـ ـلمسف ـ ـلبامـ أوـقردـ اـفدةـسوى ـلمجي ـ األـفرىـ ھـیاوـفإن
ـبح ـتھرارـ ذـیزـیاـ وأـلل إذاـمك اـكا اـفورمـلھـساـــحتبان ـنھإـفمـحرـلي وـــلیناـجالـقدهـیزـیاـ ــمعنوس وـلوـقىـ ـینتفانـكدـقھ ـعضواـميـفعـــ
أـلرةـــكثیرـخأ ال ـیحھـنو اـفدثـ ـثقرأسـلي ألـ أـلھـنال ال ـیحھـنو اـ ـلثقدث اـفلــ ــلتبخیاـبرأسـلي ـلكرـــ ـینتفانـ أـضواـميـفعـــ رةـــكثیرـخع

ألنھ یمكن أن یسخن البدن كلھ بتكمید الرحم في جمیع األمراض الرطبة.

ھذا ومناسبة ما یذكر اآلن لما قبلھ ظاھرة.
29.
ـبقأالـق ـلما:راطـ ـلحليارأةـ ـ ـ ـقصإنل؟؟؟ـ ـلحمااتـقأونـمانـكتـقوأييـفدتـ ـ ـبخلـ ـسهاإلالفـ ـسقطأالـ ـ ألنكـلوذ,تـ
ــلقصا ــ ــيخدــ ــلمعاوــهذيــلادمــلارجــ ــ ــتغيــفدةــ ــلجنياةــيذــ ــ ــ ــكثأرــماألذاــهو,نــ ــطفلهانــكإنةــصاــخوريــ ــ ــ ــعظدــقاــ كــلوذ,مــ

.قبله لما المناسبة ظاهر اآلن يذكر وما. الغذاء كثرة إلى احتياجه لشدة
30.
ـبقأالـق ـلماتـناـكإذا:راطـ ـعتاـفالًـماـحرأةـ ـبعاـهراـ ـلحاراضـماألضـ ـنهارـقواءـس,ادةـ ـحماـ ـيقمـلأوىـ ـنهارـ ـلتشناـكاـ ـ ـ ,جـ
ــلمااتــمالــعنــمكــلذــف [وتــ .E10 96b[ــللجني ــ ــ ــ ــلهمأونــ ــ ــلحاألنكــلوذ,اــ ــيحتلــماــ ــ ــلتنفاىــلإاجــ ــ ــ ــلحقســ ــ ــلجنينهوا؟؟؟ــ ــ ــ ــ ــ اــ
ـلقسوا ـ ـطليـفادةـيزـلابـجوـيراضـماألنـماألولمـ ـلتقسيابـ ـ ـ ـ ـتسخينعـمم؟؟؟ـ ـ ـ ـ ـيكالـف,هـله؟؟؟ـ ـيصاـمونـ ـلقلاىـلإلـ ـ بـ
ـفياـك ـلثااـموأ.اًـ ـيمنهـنألـف,يـناـ ـ ـلتنفاةـكرـحعـ ـ ـ ـحينئو,سـ ـ ـ ـيجالـفذـ ـلتنفاريـ ـ ـ ـعلسـ ـينبغاـمىـ ـ ـ E10[يـ del.ـيلو]كـلوذ كـلذزمـ
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ـبغي ـ ـمنوذاـهروحـلازاجـمرـ ـسباـ ـلفضاةـ ـ ـيتذيـلالـ ـلمر؟؟؟ـكذـ ـقبلاـ ـ ـحينـمهـ ـبحأنثـ ـلمارانـ ـلحارضـ ـلعاارـ ـللحبلارضـ ـ ـ ـ ىـ
.بالقيء يكون األكثر في
31 not found
32.
ـبقأالـق ـلما:راطـ ـتتقيتـناـكإذارأةـ ـ ـ ـيكأي,اًـمدأـ ـيتقذيـلاونـ ـ ـلغااهـياـ ـعليبـلاـ ـ ـنبعوا,دمـلاهـ ـ ـطمثهثـ ـ ـ ـنقطااـ ـ ـعنهعـ ـ كـلذاـ

.ظاهرة اآلن يذكر ما وبين يقدم ما بين والمناسبة هذا السفل جهة إلى القيء مادة لتوجه القيء
33.
ـبقأالـق ـنقطاإذا:راطـ ـ ـلطماعـ ـ ـمحمافـعرـلاـفثـ ـ ـيمنافـعرـلاألنودـ ـ ـجبوـياـمعـ ـحتباهـ ـ ـلحيااسـ ـ ـيقوراضـماألنـمضـ ومـ

ـمق ـلحياامـ ـ ـتنقييـفضـ ـ ـ ـلباةـ ـيضأوـهو,دنـ ـبعأاًـ ـلمكانـعدـ ـ ـستفااليـفروهـ ـ ـبقينـمراغـ ـ ـعضاألةـ ـفله,اءـ ـ ـخصذاـ رـكذـلاـبهـ
.ظاهرة هنا والمناسبة هذا
34.
قأالـــق ـــب ــ ماإن:راطـ ـــل ــ حارأةـ ـــل ــ هحـــلأإنلـــماـ ي ـــعل ــ ـ ــ ـ ــ قانـــبالـــق,اـ ـــل ــ يأـــتانـــمزولـــطأرادفـ ـــث ــ ـــسهاإلرـ ــ ماألنالـ ـــل ــ قرادـ ـــب ــ ــلوـ هـ
ـستطا ـ ـلبطاالقـ ـ ـسهاإلنـ ـلضعياالـ ـ ـ E10[فـ 97a[ـلحا ـلصحايـفادثـ ـ ـلماةـيذـغاألنـعةـ ـلقزـ ـلتاوءـسنـعأوةـ ـبيدـ ذاـهو,رـ

ـعليهنـمؤـيمـل"الـطإذا ـ ـ ـتسقأناـ ـ ـيقأننـمؤـيالذاـهألنكـلوذ",طـ ـمعلـ ـيصاـمهـ ـلجنياىـلإلـ ـ ـ ـسهاإلاـموأ.نـ ـلقاالـ ويـ
.الحبلى أحكام من حكم على أيضاً يشتمل اآلن يذكر وما هذا, ال أم ملحاً كان سواء أكثر معه باإلسقاط

35.
ــبقأالــق ــلماــبانــكإذا:راطــ ــعلرأةــ ــختناأي,امــحاألرةــ ــ ــعسو,مــحرــلااقــ ــتهوالدرــ ــبهاــصأــف,اــ ــعطاــ ــحصو,اســ أنــبهــلوــ

ـيجت ـ ـكثيواءـهاغـمدـلاذبـ ـ ـفعدـيمـث,رـ ـسفأىـلإهـ ـبقلـ ـحينئو,وةـ ـ ـ ـلبايـفانـكإذاذـ ـمتعلقادةـمدنـ ـ ـ ـ ـمكأهـبةـ ـللطبيعنـ ـ ـ ـ ـ ـفعهدةـ ـ ,اـ
ـمحمكـلذـف ـ ـفيم,ودـ ـ ـلمرـكذاـ ـتقاـ ـشتمادـقأوذاـهدمـ ـ ـلفصالـ ـ ـلمالـ ـعلورـكذـ ـمتناىـ ـ ـلطمااعـ ـ ـيشتماآلنرـكذـياـمو,ثـ ـ ـ ـعللـ ىـ
.الحاال بعض في الطمث دم يلزم ما

36.
ـبقأالـق ـطمانـكإذا:راطـ ـلماثـ ـمتغيرأةـ ـ ـ رـ ـللاّ ـللانـعونـ ـلطبيعاونـ ـ ـ ـ ـميوـهويـ ـلحماىـلإهـنالـ ـ ـتغيورةـ ـ ـللاذاـهنـعرهـ ونـ

ـلغلبت ـ ـ ـ ـعليادةـمهـ ـ ـتعوهـ ـلماذـخأـتأنـبكـلذرفـ ـكتةـقرـخرأةـ ـلطيغانـ ـ ـ ـلغايـفة؟؟؟ـ ـبعةـياـ ـتسخنهدـ ـ ـ ـ ـلناـباـ ـتحموارـ ـ ـبهلـ ـليلاـ ـ ةـ
ـحت ـينتفىـ ـ ـ ـيغسمـث,دمـلاـبع؟؟؟ـ ـ ـتجفوومـييـناـثلـ ـ ـلظايـففـ ـليإتـلاـمونـلأيـف,لـ ـفمهـ ـللاكـلذادةـ ـمستونـ ـ ـليوـ ـعلهـ كـلذىـ
ـلطما ـ ـيكمـلو,ثـ ـتحتنـ ـ ـقتويـفه؟؟؟ـ E10[هـ 97b[ـئمدا ـعلكـلذدلاًـ ـنهدـبأنىـ ـيحتاـ ـ ـلتنقياىـلإاجـ ـ ـ ـ ـلحاذهـهةـلدالـلةـ ةـلاـ
ـعل ـبقىـ ـمتبقياءـياـ ـ ـ ـ ـلبايـفةـ ـبخدنـ ـقتويـفاءـجإذااـمالفـ ـعلدلّـيهـنإـف,هـ ـستفاالأنىـ ـ ـمستراغـ ـ ـللملـصاـ ـ دلّـيهـنألادةـ
ـعل ـيخلمـلهـنأىـ ـ ـلبايـففـ ـبقيدنـ ـ ـغليظةـ ـ ـ ـجبوـمةـ ـلتةـ ـخيأـ ـمجيرـ ـ ـلطيفوالةـ ـ ـ ـجبوـمارةـحةـ ـلسةـ ـمجيةـعرـ ـ ـليناـجالـق.هـ ـ ,وسـ

.غذاية نقصان بسبب البطن في للطفل يعرض ما على تدلّ التي الماضية الفصول مثل سيذكر الذي الفصل وهذا
37.
ـبقأالـق ـلماتـناـكا٫إ:راطـ ـفضمالًـماـحرأةـ ـ ـييهدـثدثـحأرـ ـ ـبغتاـ ـ ـفعدأيةـ ـحتواةـ ـلحانـعكـلذـبرزـ ـعلادثـ ـلتاىـ هـنإـف,جـيدرـ
ــيلال ــليإارــشأاــمهــمزــ ــبقهــ ــنهإــفهــلوــ ــتسقاــ ــ ــلجنياألنكــلوذ,طــ ــ ــ ــتهيإذانــ ــ ــسقإلــلأــ ــلسباطــ ــ ــسباألنــمبــ ــتكابــ ــلطبيعاونــ ــ ــ ــ ةــ
ـفعدا ـلمةـ ـفيتبع,مـحرـلايـفاـ ـ ـ ـ ـيضأهـ ـلثايـفاـماًـ ـلمديـ ـبينهماـ ـ ـ ـ ـلمشانـماـ ـ ـلحيادمدةـئاـفةـكارـ ـ ـينقسضـ ـ ـ ـلحبلايـفمـ ـ ـ ىـلإىـ
ـقسأةـلالـث ـقس:امـ ـيغتمـ ـ ـلجنياهـبذيـ ـ ـ ـفضلهأوـهونـ ـ ـ ـقسو,اـ ـينمـ ـلثاىـلإعـفدـ ـليديـ ـقسو,هـلذاءـغرـحدـ ـيتمـ مـحرـلايـفرـخأـ

.أيضاً باإلسقاط يتعلق اآلن نذكر وما هذا. الفضلة سبيل على الوالدة عند ويندفع
38.
ـبقأالـق ـلماتـناـكإذا:راطـ ـفضمالًـماـحرأةـ ـ ـييهدـثدـحأرـ ـ E10[اـ 98a[ـبغت ـ ـحملهانـكوةـ ـ ـ ـلقانـبالـق,اًـمواـقاـ ـسبوفـ بـ
ــتع ــيقمــحرــلايــفاألوالددادــ ــحيمــحرــلاأنو؟؟؟ــ ــيشتوانــ ــ ــلطباــباقــ ــ ــلمناىــلإعــ ــ ــبعإذاــف,يــ ــعندــ ــفيهــعوــقوــبدهــ ــنفامــثهــ قــ
ـفيةـعوـقو ـفلشهـ ـ ـشتيادةـ ـ ـيتهـلهـقاـ ـمسإىـلإداركـ ـيحتوةـقرزهـكاـ ـ ـمنبـناـجلـكويـ ـعلهـ ـيكو,ةـقرزـلاىـ ـمنهونـ ـ ـجنياـ ـ ـنهإـف.نـ اـ

ـتسق ـ ـطفليهدـحأطـ ـ ـ ـ ـعنأ,اـ ـلمحايـ ـ ـللثاديـ ـ ـضمذيـلاديـ ـلضاانـكإنـف,رـ ـلثاوـهرـماـ ـيماألديـ ـستقطأنـ ـ ـ انـكوإن,رـكذـلاتـ
ــلضا ــيساألوــهرــماــ ــسقطأرــ ــ ــنثاألتــ ــيكرــكذــلادــلوــتألنكــلوذ,ىــ ــلجايــفونــ ــيماألبــناــ ــنثواألنــ ــلجايــفىــ ــيساألبــناــ .رــ
ــلفصوا ــ ــمقاآلنرــكذــنذيــلالــ ــلملــباــ ــسلواــ ــحينــمه؟؟؟ــ ــيشتماألولأنثــ ــ ــ ــعللــ ــجيوــتىــ ــللباادةــمهــ ــ ذاــهو,مــحرــلاىــلإنــ

.الثدي إلى الطمث مادة توجيه على يشتمل
39.
ـبقأالـق ـلماتـناـكإذا:راطـ ـليسرأةـ ـ ـبحتـ ـتكمـلولـماـ ـلهانـكمـثدتـلونـ ـلباـ ـلحمنـ ـ ـمجيـفدةـسأولـ ـلحيااريـ ـ ـفتتضـ ـ هـجوـ
ــلما ــلثاىــلإادةــ ــيحبأنهــنأــشنــموــهوديــ ــ ــليإردــيذيــلادمــلال؟؟؟ــ ــعلدــئزاهــ ــلينهــئذاــغىــ ــ ــيحصدــقذاــهاولــ ــ ــلبعلــ ــ ضــ
بالــجرــلا ــل ــلنايــفنــ ــفطمثهكــلذــكرــماألانــكوإذا.درةــ ــ ــ ــ ــتفاردــقاــ ــينقطأنــبكــلوذ,عــ ــ ــ ــيقأوعــ يناــجالــق.لــ ــل ــ دمــلا:وســ

.اآلن سنذكر كما ذلك لغير يستحيل وتارة ذكر كما لبناً يستحيل تارة الثدي] E10 98b [إلى الصائر
40.
ـبقأالـق ـنعقاإذا:راطـ ـ ـللمدـ ـ ـيهدـثيـفرأةـ ـسبودماـ ـيحهـنأكـلذبـ ـللدثـ ـغليدمـ ـ ـمفانـ ـيصعرطـ ـ ـيتقبوقـفىـلإدـ ـ ـ ـلثالـ اـمديـ
ـفيهـجوـت ـليإهـ ـتتحلوهـتاوـخرـلهـ ـ ـ ـلطيفلـ ـ ـ ـلقةـ ـلحاوةـ ـتبقورارةـ ـ ـكيفييـ ـ ـ ـلهو,ةـ ـلهاـحنـمكـلذدلّالـقذاـ ـعلاـ ـجنىـ ـلتدالـلونـ ـعلهـ ىـ
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ـلماأن ـلمتاادةـ ـ ـجهوـ ـيئرداغـمدـلاىـلإةـ ـستفاـف,ةـ ـ ـيكارةـتدمـلاأنذاـهنـما؟؟؟ـندـ ـللحبةـمالـعونـ ـ ـ ـيكارةـتولـ ـلغيونـ ـ ,رهـ
.الحبل عالمة على يدلّ اآلن نذكر الذي والفصل

41.
ــبقأالــق ــحببأإذا:راطــ ــ ــتعلأنتــ ــ ــلماأنمــ ــسقهأــفالأملــماــحرأةــ ــ ــلناأرادتإذااــ ــلعسااءــمومــ ــ ــيطبمــلذيــلالــ ــ إنــف,خــ
ـبهاـصأ ـمغاـ ـبطنهيـفصـ ـ ـ ـفهاـ ـلحاألنكـلوذ,لـماـحيـ ـتضيلـماـ ـ ـمعأقـ ـئهاـ ـلماـ ـحمزاـ ـلجنياةـ ـ ـ ـلعسااءـمو,نـ ـ ـيحردـلوـيلـ اًـ

ــقليل ــ ــ ــتقالةــ ــعلويــ ــلمغاداثــحأىــ ــ ــمعاألتــناــكإذاإالّضــ ــحمزاــماءــ ــكمةــ ــلحبلايــفاــ ــ ــ ــلحصرطــشو.ىــ ــ ــلناكــلذولــ ألنومــ
ـلنفظا ـ ـ ـتحللة؟؟؟ـ ـ ـ ـيصبهمـلوإن,هـ ـ ـ ـمغاـ ـفليسصـ ـ ـ ـبحتـ ـعتمواال.لـماـ ـ ـعلكـلذيـفادـ ـلتجاىـ ـ ـمنوذاـه.ةـبرـ ـسباـ ـسناـمةـ ـلمرـكذـ اـ

.ظاهرة قبله
42.
ـبقأالـق ـلماتـناـكإذا:راطـ ـحبلراةـ ـ ـنهوـلانـكرـكذـبىـ ـحسناـ ـ E10[تـناـكوإن,اًـ 99a[ـحبل ـ ـنثأـبىـ ـنهوـلانـك,ىـ .الًـئاـحاـ
ـلقاالـق ـتشإذا,يـشرـ ـلمااورتـ ـلسحنايـفانـترأـ ـ ـ ـلتواةـ ـبيدـ ـغيورـ ـحملتوكـلذرـ ـ ـ ـلحبلاإنـف,اـ ـ ـ ـيكرـكذـبىـ ـحسأونـ اًـنوـلنـ
ـكثوأ ـنشرـ ـنقوأاًـطاـ ـبشىـ ـشهحـصوأرةـ ـسكوأوةـ ـمننـمرـكذـلادـلوـتألناًـضراـعأنـ ـسخأيـ ـفيك,نـ ـ ـستعماونـ ـ ـ ـللغهـلاـ ـ ذاءـ

.ظاهرة قبله لما سنذكر الذي الكالم وتعلق. هذا األنثى بخالف حينئذ الفضالت فنقل, أكثر
43.
ــبقأالــق ــلماــبدثــحإن:راطــ ــلحبلارأةــ ــ ــ ــلحماىــعدــيذيــلاورمــلاىــ ــ ــعنأ,رةــ ــلصفاورمــلايــ ــ ــحمهريــفراويــ ــ نــمكــلذــف,اــ
ــلمااتــمالــع ــللحني.وتــ ــ ــ ــ ــلمنــ ــلماأننــمرــكذاــ ــلحارضــ ــلهرضــعإذاادــ ــيكاــ ــلمةــمالــعونــ ــلجنياوتــ ــ ــ ــفكي,نــ ــ تــناــكإذافــ

.ظاهرة قبله لما سنذكر ما ومناسبة نفسه؟ الرحم في الحدة
44.
ــبقأالــق ــحملإذا:راطــ ــ ــلماتــ ــلهانــميــهورأةــ ــعلزالــ ــلطبيعانــعةــجارــخالــحىــ ــ ــ ــ ــتهأنــبكــلوذ,ةــ نــمداًــيدــشزاالًــهزلــ
ـمتقرضـم ـ ـنهإـف,دمـ ـتسقاـ ـ ـقبطـ ـتسمأنلـ ـ ـقبأي,نـ ـتعأنلـ ـلتهاـحىـلإودـ ـ ـلطبيعيااـ ـ ـ ـ ـ ـلسخناأنكـلوذ,ةـ ـ ـ يـفدثـحإذاةـ

.قبله لما المناسبة ظاهر اآلن نذكر وما هذا. حينئذ الجنين غذاء فيقلّ إليها ينصرف الدم فإن الصالح
45.
ـبقأالـق ـمت:راطـ ـلماتـناـكىـ ـنهدـبوالًـماـحرأةـ E10[اـ 99b[ـمعت ـ ـفه,دالًـ ـتسقيـ ـ ـلشهايـفطـ ـ ـلثارـ ـلثاأويـناـ ـغينـمثـلاـ رـ

ـسب ـبيبـ ـيكالأنـبكـلوذ,ّنـ ـسقاإلونـ ـسبنـعاطـ ـسبنـعواليـجارـخبـ ـحينئو,اًـماـعيـندـببـ ـ ـ ـفحصذـ ـ تـقوـلاذاـهيـفهـلوـ
ــلمعيا ــ ــ نــ ــنمإّ ــيخرــمألوــهاــ ــبقارــشأكــلذوإذا,مــحرــلاصــ ــفنقهــلوــ ــ ــلمايــهو,مــحرــلارــ ــلتاعــضواــ ــيتعليــ ــ ــ ــبهقــ ــلحجااــ ــ ابــ
ــلمشيما ــ ــ ــ ــمنهيــتأــيويــ ــ ــلجنياىــلإدمــلااــ ــ ــ ــسطواــبنــ ــلشوااألوردةةــ ــييراــ ــلتانــ ــهنيــ ــمنهاكــ ــ ــمملاــ ــ ــمخوؤةــ ــبلغمأي,اًــطاــ ــ ــ اًــ

ـغليظ ـ ـ ـقيقرانـكوـلهـنأل,اًـ ـ ـلساًـ ـحينئو,الـ ـ ـ ـيقالذـ ـعلدرـ ـضبىـ ـلطفاطـ ـ ـلنقللـ ـ ـ ـلكنه؟؟؟ـ ـ ـينهتهـ ـ ـ ـمنهكـ ـ ـبخاـ ـقبانـكإذااـمالفـ لـ
ـلشها ـ ـلثارـ ـيكهـنإـف,يـناـ ـصغيونـ ـ ـفيمك,راًـ ـ ـ ـلمشيمانـ ـ ـ ـ ـحملةـ ـ ـمسوإهـ ـسقاإلانـكإذادةـئاـفهـكاـ ـلغياطـ ـ ـلسبارـ ـ ـلمابـ الـف,ورـكذـ

.ظاهرة قبله لما اآلن سنذكر الذي الفصل مناسبته و هذا. الوقت بهذا يختص
46.
ـبقأالـق "راطـ ـلماتـناـكإذا: ـعلرأةـ ـلطبيعانـعةـجارـخالـحىـ ـ ـ ـ ـلسمانـمةـ ـ ـلقالـبالـق,نـ ـلشحانـعانـكاـمهـبرادهـمفـ ـ ,مـ
ـفل ـتحبمـ ـ ـلغشاإنـف,لـ ـ ـلبااءـ ـغشنـمنـطاـ ـلبطايـئاـ ـ ـعنأ,نـ ـتلذيـلايـ ـعضاألىـ ـلبااءـ ـطناـ ـتحيةـ ـ ـبهطـ ـيسمذيـلااـ ـ ـلثاّيـ ,ربـ
ـلغشوا ـ ـلثااءـ ـيسميـناـ ـ ـلصفاّيـ ـ ـحينئو,اقـ ـ ـ E10[مـحرـلامـفمـحزـياألولـفذـ 100a[ـلماأي ـينتهذيـلاعـضوـ ـ ـ ـعنيـ ـبطدهـ نـ
ـفيومـحرـلا ـيبتهـ ـ ـعنقديءـ ـ ـلقاألنكـلوذ,هـ ـحينئربـ ـ ـ ـيضغذـ ـ ـيصالـف,مـحرـلاذاـهطـ ـليإلـ ـلمنازرقهـ ـ ـيصأويـ ـلكو,لـ ـيكنـ ونـ
ـفسعـم ـللمادـ ـ ـلمو,عـضوـ ـيخاـ ـلطاـ ـفليةـبوـطرـلانـمهـ ـ ـتحبسـ ـ ـتهأندونلـ ـننغالزلـ ـ ـلماا؟؟؟ـ ـلحبلادةـئاـفعـناـ ـ ـ ـحيايـفةـ الـ
ـلسمينا ـ ـ ـ ـتجأنةـ ـعليـهوعـماـ ـهيئىـ ـ ـلمباةـ ـ ـلغاـ ـيكدـقو,وعـكرـلايـفةـ ـمننـ ـحياعـ ـلسميناالـ ـ ـ ـ ـلغيةـ ـ ـلمنواذاـه.رـكذاـمرـ ـ ـسباـ ةـ

.ظاهرة هنا
47.
ـبقأالـق ـمت:راطـ ـيقيىـ ـ ـحيمـحرـلاحـ ـيستبطثـ ـ ـ ـ ـعلا,وركـلانـ ـعنقمـحرـلاـبأرادهـنأمـ ـ أنرورةـضبـجو,رـكذـلالـخدـمأي,هـ

ـيحت ـ ـلفتاىـلإاجـ ـ ـضيعرـلاةـياألدوألنكـلوذلـ ـ ـفيةـ ـلمشانـمىـلأوهـ ـ ـلبعةـيروـ ـ ـلمسادـ ـ ـفيهةـفاـ ـ ـلفتوا,اـ ـ ـنهألاـهأواللـ ـنبأاـ تـ
ظاهرة هنا أيضاً والمناسبة هذا. تحلالً وأبطى

48.
ـبقأالـق ـطفاألنـمانـكاـم:راطـ ـيكأنرىـحأـفراًـكذالـ ـلجايـفدهـلوـتونـ ـيماألبـناـ ـلحمـحرـلانـمنـ ـبمجهـترارـ ـ ـلكبااورةـ ـ ,دـ

ـلمناوألن ـ ـبيضتنـميـتأـيذيـلايـ ـ ـ ـلماهـ ـليميارأةـ ـ ـ ـلقوا?]رـحأ[دـحأنـ ـعليـشرـ ـلمناأنـبكـلذلـ ـ ـبيضنـميـتأـيذيـلايـ ـ ةـ
]del.ـليمنا]لـجرـلا ـ ـ ـليسايـ ـ ـنثاألنـمانـكاـهدـحأريـ ـففىـ ـلجايـ ـيساألبـناـ ـلضمـحرـلانـمرـ ـقياـم]كـلذ.del[دـ ذاـهلـ

.مناسب إخارجها على يعيّن شيء فذكر وحينئذ, الرحم من الولد خروج عند المشيمة] E10 100b [تخلف وقد
49.
ــبقأالــق ــتسقأنأردتإذاــف:راطــ ــ ــلمشيماطــ ــ ــ ــ ــمعطسدواءفــناأليــفلــخادــفةــ ــ ــ ــلكناــك,اًــ ــ ــمسوا,دســ ــلمنخاكــ ــ ــ ــلفوانــيرــ ,مــ

.قبله لما كالمقابل اآلن نذكر وما هذا. بالبدن تعلق ما على العطاس دفع ليقوي وذلك
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50.
ـبقأالـق ـتحبأنأردتإذا:راطـ ـ ـطمسـ ـلماثـ ـعنقـلأـفرأةـ ـيهدـثنـمدـحوالـكدـ ـتضأنـبكـلوذاـ ـتحعـ ـمنهدةـحوالـكتـ ـ اـ

ـمحجم ـ ـ ـعظأنـمةـ ـيكاـممـ ـلتونـ ـلماذاـهنـمذـخأـ ـلمشتماعـضوـ ـ ـ ـ ـعللـ ـلمشتااألوردةىـ ـ ـ ـبيةـكرـ ـلثوامـحرـلانـ ـضعوـمديـ اًـ
ـكثي ـ ـفيك,راًـ ـ ـلجاونـ ـلطمادمـلذبـ ـ ـجهىـلإثـ ـلثاةـ ـبلوأوىـقأديـ ـلفصواذاـه.غـ ـ ـيشتماآلنرـكذـنذيـلالـ ـ ـ ـعللـ اتـمالـعىـ

.ذكره يقدم قد ألنه للحبل
51.
ـبقأالـق ـبتاأي,مـحرـلامـفإن:راطـ ـعنقداءـ ـ ـلمانـملـخدانـمهـ ـلحارأةـ ـيكلـماـ ـمنضهونـ ـ ـ ـمنضم[اً؟؟؟ـ ـ ـ ,ةـبالـصدمـععـم]ا؟ـ
ـيعو ـتحبأنـبكـلذرفـ ـ ـعنيـفلـخدـفعـباـصاـبسـ ـلعلوا,مـحرـلاقـ ـ ـحفكـلذيـفةـ ـلجنياظـ ـ ـ ـعلدلّـياآلنرـكذـناـمو.نـ الـحىـ

.الجنين
52.
ــبقأالــق ــللباريــجإذا:راطــ ــ ــلمادىــثنــمنــ ــلحبلارأةــ ــ ــ ــيكمــلإذاىــ ــفيمدمــلازةــيرــغنــ ــ ــبياــ E10[نــ 101a[ــلشها ــ األولرــ
ـلشهوا ـ ـلثارـ ـلتوانـماـ ـعلكـلذدلّعـساـ ـضعىـ ـطفلهفـ ـ ـ ـيجمـلهـنألاـ ـليإلـصواـلادمـلانـمذبـ ـيغتدراًـقهـ ـ ـفيتهـبذـ ـ دمـلارـفوـ
ـيتو ـمنهـجوـ ـلثاىـلإزء؟؟؟ـجهـ ـعلداًـئزاديـ ـيغتاـمىـ ـ ـفيستحيهـبذ؟؟؟ـ ـ ـ ـ ـ ـفيلـ ـلبنهـ ـ ـيلذيـلاالة؟؟؟ـخاـموأ.اًـ ـقلهـمزـ ـللباةـ ـ يـلإنـ
ـلغا ـفيلةـياـ ـ ـيضأهـمزـ ـضعاًـ ـلجنيافـ ـ ـ ـلقلكـلوذ,نـ ـ ـلماةـ ـلتاادةـ ـيغتيـ ـ ـمنهذيـ ـ ـلمحموا,اـ ـ ـ ـلمتاوـهكـلذنـمودـ ـ ـلحايـفطـسوـ الـ

ــبين ــ ــمتاالنــ ــلخواالءــ ــبقارــشأكــلذىــلوإ,الءــ ــمتوهــلوــ ــلثاانــكىــ ــمكتنانــيدــ ــ ــ ــغينــمنــيزــ ــعلكــلذدلّةــبالــصرــ ــلطفاأنىــ ــ لــ
.ذلك عالمة على يشتمل اآلن نذكر ما و هذا. السقوط إلى آل الضعف على يدلّ ما أمر طال وإذا, وأقوى أصح

53.
ـبقأالـق ـلماالـحانـكإذا:راطـ ـتتأنىـلإؤولـيرأةـ ـلماهـجوـ ـحينئادةـ ـ ـ ـعلرـماألانـكوإن,مـحرـلاىـلإذـ أي,كـلذالفـخىـ
ـيضممـل ـ ـبقارـشأكـلذىـلوإ,رـ ـعنأهـلوـ ـيهدـثانـكإنيـ ـصلبياـ ـ ـ ـلقاالـق.نـ ـبتهمالـصويـشرـ ـ ـ ـنمإاـ ـيكاـ ـيصعرديءدمـلونـ ـ دـ
ـليهإ ـ ـمحمانـكوـلهـنألاـ ـ ـستحاالودـ ـ ـلبنالـ ـ ـحينئو.اًـ ـ ـ ـيصيبههـنإـفذـ ـ ـ ـ ـلثايـفعـجواـ ـييدـ ـللتمنـ ـ ـ ـلحادـيدـ ـفيهمادثـ ـ ـ ـكثنـماـ دمـلارةـ
ــكيورــلايــفعــجوأو ــفعدــناأننــ ــلماتــ ــيئردــلاادةــ ــجهىــلإةــ ــلسفاةــ ــ ــلمفوالــ ــ ــقبألــصاــ ــلهلــ ــمنهربــقواألاــ ــ E10[ىــلإاــ

101b[ـلماذهـهلـصأوـهذيـلامـحرـلا ـلفاادةـ ـمفصدةـساـ ـ ـكيورـلالـ ـلعينيايـفعـجوأو,نـ ـ ـ ـ ـفعدـناإننـ ـلماتـ ـجهىـلإادةـ ةـ
ــلعلا ــ ــلعينيوا,وــ ــ ــ ــ ــكثاأليــفنــ ــكثأرــ ــقبرــ ــلموالًــ ــيتصعاــ ــ ــ ــكبيرــلايــفعــجوأو,اغــمدــلاىــلإدــ ــ ــفعدــناإننــ ــلماذهــهتــ ىــلإادةــ

ـهن ـحينئو,اكـ ـ ـ ـتسقالذـ ـ ـلماذهـهطـ ـلمرأةـ ـيقاـ ـنضماأندمـ ـ ـيكمـحرـلاامـ ـهنونـ ـللحبةـمالـعاكـ ـ ـ ـلفصاـف.لـ ـ اآلنرـكذـنذيـلالـ
.يخصصه

54.
ـبقأالـق ـصلبمـحرـلامـفانـكإذا:راطـ ـ ـيعو,اًـ ـلكيفيانـمكـلذرفـ ـ ـ ـ ـلتاةـ ـلكايـفاـهاـنرـكذيـ ـعلالمـ نـممـحرـلامـفإنهـلوـقىـ
ـلما ـلحبلارأةـ ـ ـ ـيكىـ ـمنضمونـ ـ ـ ـفيج,اًـ ـ ـيكأنرورةـضبـ ـمنضمونـ ـ ـ ـلماًـ ـحمزاـ ـللحبالورمـلاةـ ـ ـ ـعلدلّـياآلنرـكذـناـم.لـ ـبعىـ ضـ

.ذكر لها يقدم قد ألنها الحبلى أحكام
55.
ـبقأالـق ـحمرضـعإذا:راطـ ـسخنولـماـحرأةـمإلىـ ـ ـسختـ ـغينـمةـيوـقةـنوـ ـسبرـ ـيكأنـبكـلوذ,ادي؟؟؟ـبأي,رـهاـظبـ ونـ
ـلحما ـ ـلعاىـ ـغيةـضارـ ـلحمارـ ـ ـليباىـ ـ ـلحماذهـهو,ةـسوـ ـ ـلماىـ ـتطورةـكذـ ـتهدـمولـ ـلعاـ ـلتمكادمـ ـ ـ ـجهالـعنـمنـ ـحينئاـ ـ ـ ـعلذـ اـمىـ

ـينبغ ـ ـ ـفيضعيـ ـ ـ ـيضعواـهواـقفـ ـ ـلجنيافـ ـ ـ ـيضأنـ ـتهوالدإنـفكـلذـلو,اًـ ـيكاـ ـبعسونـ ـ ـخطورـ ـيستممـلوإم,رـ ـ ـ ـلجنيارـ ـ ـ ىـلإنـ
ــبقارــشأكــلذوإالوالدةــلا ــتسقأوهــلوــ ــ ــفيك,طــ ــ ــعلونــ ــخطىــ ــلمصرــ ــ ــسقاإلةــفادــ ــضعيفوىــقاطــ ــ ــ E10[ذاــه.ةــ 102a[

.الخطر ذكر على منهما كل اشتمال] sic [اآلن نذكر وما يقدم ما بين اآلن يذكر وما يقدم ما بين والمناسبة
56.
ــبقأالــق ــبعدثــحإذا:راطــ ــسيدــ ــلطماالنــ ــ ــتشنثــ ــ ــيحأنــبكــلوذ,جــ ــعندثــ ــسيدــ ــلحياالنــ ــ ــعقضــ ــستحالالــ ــ ــبعةــلاــ ضــ
ـلحاـباتـبوـطرـلا ـهتوااًـحاـيرةـكرـ ـنقبالالزازاًـ ـ ـعضاألاضـ ـلحاءـ ـلمادةـ ـلخاادةـ ـنفاوإن,ةـجارـ ـغشكـلذعـمقـ رديءكـلذـفيـ
ـلتدالـل ـعلهـ ـبينهـثدـحو,دمـلارداءةدةـشىـ ـ ـلقاوزـج.ة؟؟؟ـ ـهنيـشرـ ـحصا؟؟؟ـ ـلتشناولـ ـ ـ ـلحاجـ ـلكثانـعادثـ ـ ـستفاالرةـ ـ راغـ

.ظاهرة قبله لما سنذكر ما ومناسبة هذا. القف ابن ومنعه أيضاً
57.
ـبقأالـق ـلطماانـكإذا:راطـ ـ ـممدـيأزثـ ـينبغاـ ـ ـ ـيكأنيـ ـكثيراضـمأكـلذنـمتـضرـعهـجروـخونـ ـ ـلباد؟؟؟ـيرـ ـتجفيفأودنـ ـ ـ ـ ,هـ
ـلقلكـلذ ـ ـمثو.دمـلاةـ ـيخالذهـهلـ ـيعلـبمـحرـلاصـ ـلبامـ ـينحمـلوإذا,دنـ ـ ـلطمادرـ ـ ـعلثـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـيكأنكـلوذيـ هـجروـخونـ

ـقلي ـ ـقليالًـ ـ ـقبنـمراضـمأكـلذنـمدثـحالًـ ـلقاالـق.مـحرـلالـ ـعضلـكألنكـلوذ,يـشرـ ـيتحوـ ـ ـليإركـ ـمنالوادـمهـ ـعنعـفدـ ,هـ
ـيحهـنأكـشالـف ـفيدثـ ـمتواأورامهـ ـيئردالتـ ـيلو,ةـ ـمثكـلذزمـ ـلحميالـ ـ ـ ـقبنـماتـ ـعلاـف.مـحرـلالـ ـكمورمـلاأنمـ ـيكاـ ـسببونـ ـ اًـ

.ذلك على يدلّ اآلن نذكر وما. لقلته أو البول االحتباس سبباً] E10 102b  [يكون كذلك الحيض االحتباس
 58.
ـبقأالـق ـلمقعاأي,رـبدـلارفـطيـفرضـعإذا:راطـ ـ ـ ـيتبعورممـحرـلايـفأو,دةـ ـ ـ ـتقطيهـ ـ ـ ـلبارـ ـقليهـجروـخوـهو,ولـ ـ ـقليالًـ ـ ,الًـ
ـكثيراتـميـف ـ ـلقانـبالـق,رةـ ـعظيمانـكإذاإالرـكذاـمبـجوـيالورمـلاذاـهو,فـ ـ ـ ـتقيحإنكـلذـكو,اًـ ـ ـ ـلكليتات؟؟؟ـ ـ ـ ـ ـتب,انـ عـ
ـتقطيكـلذ ـ ـ ـلبارـ ـيضأولـ ـلماًـ ـيلاـ ـلبازمـ ـحينئولـ ـ ـ ـللازاءـجاألنـمذـ ـللمثةـعذاـ ـ ـ ـلكبايـفدثـحوإذا,ةـناـ ـ ـمقعيـفورمدـ ـ انـك,دةـ
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ـتباًـماـع ـلحادأ؟؟؟ـبألـلواقـفكـلذعـ ـللمعلـصاـ ـ ـ ـمناآلنرـكذاـموذاـه.دةـ ـلمبـساـ ـقبلاـ ـ ـحينـمهـ ـشتماثـ ـ ـعلاألولالـ رـكذىـ
.خفية منافذ والغم والمنخرين الرحم بين أن على يدلّ وهذا, الرحم

  59.
ـبقأالـق ـلماتـناـكإذا:راطـ ـتحبالرأةـ ـ ـلملـ ـكبوأعـناـ ـيكاـمرـ ـتعلأنأردتـف,مـحرـلانـمونـ ـ ـتحبلـهمـ ـ ـتحبالأملـ ـ ـفغطه,لـ ـ ـ اـ

ـبثي ـ ـليابـ ـيخالًـ ـئحرارجـ ـلبخاةـ ـ ـعنورـ ـتندـ ـلهاوـ ـفيص,اـ ـ ـلمنخاىـلإلـ ـ ـ ـبخمـث,ارجـخنـمنـيرـ ـتحتهرـ ـ ـ ـلبخااـ ـ ـمث,ورـ ـلكنالـ ـ درـ
ــلميعوا ــ ــ ــلمواةــ ــليرانــفرــ ــئحراق؟؟؟؟ــ ــلبخاةــ ــ ــينفورــ ــ ــنهدــبيــفذــ ــحتاــ ــتصىــ ــمنخىــلإلــ ــ ــيهرــ ــفمهواــ ــ ــطعدركــتأنــبكــلوذ,اــ مــ
ــلبخا ــ ــفمهيــفورــ ــ ــعلاــف,اــ ــليأنمــ ــسبســ ــتعبــ ــلحماذرــ ــ ــقبلهنــملــ ــ ــ ــعلكــلذةــلدالــلاــ ــنقىــ ــنقومــحرــلااءــ E10[رهــ 103a[
ــيحصو ــ ــمعلــ ــيضأكــلذةــفرــ ــتتحمأنــباًــ ــ ــ ــلمالــ ــبترأةــ ــئحتهراتــكأدرإنــف,ةــموــ ــ ــ ــطعمهواــ ــ ــ ــفهاــ ــتحبيــ ــ ذاــه.الــفوإالّ,لــ

.60. الحمل بعد بها يتعلق وهذا الحبل قبل بالمرأة متعلق األول أن اآلن نذكر وما يقدم ما بين والمناسبة
ـبقأالـق ـلماتـناـكإذا:راطـ ـلحارأةـ ـيجلـماـ ـطمثهريـ ـ ـ ـيتكأنكـلذـبرادهـمو,هـتاـقأويـفاـ ـ ـفلي,هـجروـخررـ ـ ـيمكسـ ـ ـيكأننـ ونـ

.قبله لما كالمقابل اآلن نذكر وما هذا. للغذاء الجنين استعمال عدم على ذلك لداللة صحيحاً طفلها
61.
ــبقأالــق ــيجمــلإذا:راطــ ــطمرــ ــلماثــ ــينقطأنــبكــلوذ,هــتاــقأويــفرأةــ ــ ــ ــحيضهعــ ــ ــ ــللحباــ ــ ــ ــبقلــ ــينرــ ــيحمــلوهــلوــقةــ ــبهدثــ اــ

ـقشع ـ ـحموالرةـيرـ ـلكىـ ـلهرضـعنـ ـقلأيربـكاـ ـمعقـ ـغشو,ديـ ـخبويـ ـنفثـ ـتهاي,سـ ـعلاـف,وعـ ـنهأمـ ـعلقدـقاـ ـ كـلوذ,تـ
ـلعلاأواليـفمـحرـلاىـلإلـصواـلادمـلاألن ـ ـينقوقـ ـ ـيبق[يـ ـ ـلبا]ي؟ـفيـ ـمندنـ ـفضهـ ـعمدةـئزاالتـ ـيحتاـ ـ ـليإاجـ ـلجنياهـ ـ ـ نـ
ـللتغ ـ ـ ـلصغةـيذـ ـ ـفتن,رهـ ـ ـلمعاىـلإعـفدـ ـ ـحينئو,دةـ ـ ـ ـينفذـ ـ ـلغانـعرـ ـمستجراضـعاألذهـهو,ذاءـ ـ ـ ـلحبلاـبرةـ ـ ـ ـلشهاىـلإىـ ـ ؟؟؟رـ
ــحت ــلثاىــ ــقيو,ثــلاــ ــعلوا.عــبراــلاىــلإلــ ــلفصاذاــهأنمــ ــ ــمنذــخوــيلــ ــلحبادمــعاتــمالــعهــ ــ ــلتاالــبلــ دلّــياآلنرــكذــناــمو.زامــ
.62.منه شيء على

ـبقأالـق ـمت:راطـ ـلمامـحرانـكىـ ـبحيداًـجارداًـبهـجزاـمرأةـ ـ ـيكثـ ـمتكونـ ـ ـثفاـ E10[اًـ 103b[ـيكمـحرـلاأنأي ـمتكونـ ـ ـثفاـ اًـ
ـلبازاءـجاأل ـتحبمـل,هـجزاـمردـ ـ ـلمنلـ ـ ـلباذاـهاةـفاـ ـللتردـ ـ ـليوـ ـمتو.دـ ـيضأمـحرـلازاجـمانـكىـ ـطبراًـ ـتحبمـلداًـجاًـ ـ ـيكو,لـ ونـ
ـئياـمةـبوـطرـلاذهـه ـليدـبةـ ـبتوـطرألنهـلوـقلـ ـتغمهـ ـ ـلمنارـ ـ ـتجمويـ ـ ـتطفيودهـ ـ ـ ـفيفسهـ ـ ـ ـيحصوالكـلذـلدـ ـ ـمنلـ ـليوـتهـ ـمتو.دـ انـكىـ
ـيضأ ـممفـجأاًـ ـينبغاـ ـ ـ ـنموإ,يـ ـقلناـ ـ ـممفـجأاـ ـينبغاـ ـ ـ ـجفألنيـ ـمنمـحرـلاافـ ـللتكافـ ـ ـ ـمحارـحانـكأولـقوإن,نـيوـ ,اًـقرـ

ـلحاألنكـلوذ ـمنرارةـ ـفياـ ـللتةـ ـ ـليوـ ـبخدـ ـلقليلاالفـ ـ ـ ـ ـتحبمـل,ةـ ـ ـلمناألنلـ ـ ـيعيـ ـلغادمـ ـفيفسذاءـ ـ ـ ـحينئدـ ـ ـ ـمعنو.ذـ ـ ـمتوهـلوـقىـ ىـ
ــمعتمــحرــلازاجــمانــك ــ ــبيدالًــ ــلحانــ ــلياــ ــلماتــناــكنــ ــكثيرأةــ ــ ــعلا,والدةــلارةــ ــلمعتامــحرــلاأنمــ ــ ــ ــعلهــجزاــمذيــلاوــهدلــ ىــ
ــلحا ــينبغذيــلاالــ ــ ــ ــيكأنيــ ــعلانــككــلذــكانــكوإذاهــلونــ ــلحاىــ ــلماةــلاــ ــفقواــ ــللحبةــ ــ ــ ــمخلمــحرــلاألنلــ ــ دــيرــيو,كــلذــلوقــ
ـلحاـب ـلياـ ـهناـهنـ ـلمضااـ ـ ـتيادـ ـهمدـحأ,نـ ـلمضااـ ـ ـبيادةـ ـلحانـ ـلبواارـ ـنيهماـثواردـ ـ ـ ـلمضااـ ـ ـبيادةـ ـليوابـطرـلانـ ـنموإ.سـباـ اـ
ـكثيالـق ـ ـليدـلوـلارـ ـعلدلّـ ـكثعـمذاـهأنىـ ـحملهرةـ ـ ـ ـيكاـ ـسليماـهدـلوونـ ـ ـ ـلمو.عـضوـلاتـقوىـلإاًـ ـشتمااـ ـ ـلفصاذاـهلـ ـ ـعللـ ىـ

.مناسب اللبن على يدلّ بعده فصل فذكر, الموضع
63

أـق اــبقال وـــللبراط: دمـھن ـتعدـقو [ـ وازداد ـنضج]E104aدل ـ اـفاـ وــلثي االـیرـسوـھكـلذـلدي ـستحع ــللخلةـلاــ اــ ـلغط اـلاـ وـساــلفب كـلذـلد
ألـھ ـصحو اـ ـلصاب وـ رديء اـعرـسعـمداع ـستحة أـھھــلتاــ ـیضو ـللصدـلوـماـ وــ أـھداع ـیضو ـللمحماـ ـ ـ ـــمطلقنــمیوــ وذـ رديء ـلسكـلا ةـعرـ
ـستحا ـلتاــ ـللمھـ اــ ـلمادة ـللحمةــجبوـ ـ وأــ ـیضى رديءـ ـلما اـناـكنـ ـلمت اـضواـ ـفیميــلتع ـ اـ دون ـلشا وــسیراـ أـھف أـطو اـضراف ــلخلالع فـ
ـمشھــمن ـلنفحةــلیاـعةـفرـ ورمـــ أو أــھنة ـــبتغلیورمــللررهـضاـماك اــ ـلمظ واـ ـلتسادة وأـیدــ ـللنفحاـمد ـفیھدـیزـیھـنألـفةــــ اـبالـقاــ اــلقن واوـلف
وـلوـقيـف ـفیھھ ـ ـبمعنرـقراـقاـ ـ ـ واـ أو ـلمعنى ـ ـ أـ رديءـنى ـلمھ ـیكنـ ـفیونـ اـھيـفرـقراـقھـ ـلمذه وذـضواـ اـلع ألن ـلكبك ـ ـیجدـ ـقبھـبذـ لـ
ـنھضا ـ اـفھـماـ ـلمعي ـ ــحینئدةـ ـ ـیفعذـ ـ ـفیلـ ـبحھـ ـتھرارـ ـفتاـ رــمندـلوـ ـسكتـناـكإنـفاحـیھ أـناـ اـثدـحة ـلنفحت ـ ـ وإنـ ـمتحتـناـكة ـ أـكرـ تـثدـحة
ـلقا وإذاـقراـ ـفضكـلذـكانـكر ـصحأـبررهـ األـھابـ أوـبنـمراضـمذه أـھىـلاب ـیضو رديءـ ـلما ـعطھـبنـ ذاـكواءـسشـ أوـتان ي
أـضرـع األولـمي ـستحالـفا ـ ـلتاـ إـ اـلھ ـنیـاخدـلى ـلمةـ ـفیاـ اـمھـ وـیدـبزـلن ـللطة وأـمواـقةـفاــ اـمھ ـلعا ـستحالـفيـضرـ ـ ـلتاـ إـ اـلھ ـلحمى ـ ـةضوـ
ـلبوا ــبسبرودةـ ـفیاـمبـ األـمھـ اـجن ـلحیثیزاء ـ ـ ـ اـ (؟) ـلغلیظة ـ ــ وـ ـللطة وـمواـقفــ رديءـھھ ـلمو اـ ـلغن [ـلاـ E10ب 104b[رازهـبىــعل
ـلما األـ ـلسرــصفرار اـعرـ ـستحة إــلتاــ اـلھ ـلمى اـ ــلصفرة اـفتـناـكواءـسراءـ ـلمعي ـ أوـ األـفدة ـمعي ـبخاءـ إذاـمالفـ داـناـكا اـخت ـلعل روقـ
الـنإـف ـیصھ إـ إالــھنىـلل ـبعاك ـتمدـ ـنضجامـ ـ وـ رديءـھھ ـلمو ـحميـفوـھنـ ـلسادةـحىـ اـعرـ ـستحة ـلتاــ إـ اـلھ ـلصفى ـ وـ رديءـھراء و
ـلم اـ دـــختلن واـــكثیاـمف ــلمعنرا ـ أـ ـیضھـنى ـلمرـ إـلرضـعنـ ـسھھ دمـ وذـــكثیال اـلر ألن ـلھضك ـ ـیكمـ ـضعدـقونـ ـلخفـ اـھروجـ دمـلذا
ـفیك اـجونــ أوـیدـشذــــحینئنـــللبذب ـكملــقبوذهـــلنفبـجوـموـھدا اـ ـلھضال ـ أــعندـلوـــفیتمـ وـــنیئالطـخھ اـسة أـــینفنـــللبدد ـصحع اـ ـلساب لـ
ـبتع ـ ـیترـ ـللقھـ وـحرــ ـكسة اـحرهـ وـلدة ـطیبرـتدم ـ اـ ـلبھ إذاـ ـیكمـلدن ـبھنـ ـحممـ أوـجدةـیدـشىـ ـینفدا ـ أـ ـیضع ألـ ـصحا اـ ـلحماب ـ اـ ـلطى ةــیلوـ
ـــلضعیفا ـ واـ ـلمة ـبھرادـ ـحماـ اـ وذـلى ـلھھـــطیبرــلتكـلدق وـ اـعا ـستحدم ـللصفھــلتاــ ـ اــ ـلضعراء ـ اـ ـلحمف ـ إذاـ ـیكمـلى ـمعھنـ ـ ـبميءـشاـ ـتقاـ دمـ
ـلصاـكھــصفوـی وـ ـتحوــعلداع اـ ـلشت اـقفــسیراـ ـلقال وإـشرـ ـنمي وـلوـقيـفانـبذوـلاـبرــعباـ أـناـكھ ـنھداـبت ھـجوـتاـمرــغیىــعلذوبـتمـ

العلة لینة على غلبة النحافة العارضة في ھذه الحمى لتعلق الحرارة باألعضاء األصلیة.

ـمنو ـسباـ اـ ـلفصة ـ اـ ـسیذيـلل ـلمرـكذـ ــقبلاـ ـحینـمھـ األولـ أن ـشتمث ـ اــعللـ ـلنفخى ـ ـ (؟اـ ـلنفحة ـ ـ وـ ـیشتمذاـھة) ـ ـ [ـ E10ل 105a[ىــعل
االنتفاخ.

٦٤
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أـق أرادـحرـقھـبدثـحنـمراط:ــبقال اـلذـبة ــنصبك اـ ـلماب اـ ـنھأـشنـميــلتادة اـ ـــبسببھـبـاصأـفمـیورــلتا اـ اـفاخـــنتفھ ـلمي اـضواـ ــلمتصفع ــ ةـ
إ ـیكســـفلیھــلی(؟) ـــیصیبادـ األـفھـ ــتشنرــكثي والـ اــجنج أي ــلمیلــغفالطــختون اـ ـلمل اـھاـظىــغلذــــحینئادةـ وــلبر ـبعدن ـمسنـعاـھدـ ةـفاـ
ذـلاـغإنـفاغـمدـلا االـلب ـنتفك إــ داـلاخ دـخى ـفعل وذـ ـیكأنـبكـلة االـــسبیىــعلونـ ـنتقل االـكإنـفالــ ـنتقان أيــخلنـمالــ رـھاـظنـمف
ـلظھا ـ ـممرـ ـیحاـ اـ ـلصاذي إـ زـحىـلدر ـیجاـمرزه ذـمدثـحاـھاوزـ ــتشنكـلن أوـ ـتمج ــلكثددـ األـ ـعضرة (؟)ـ وإنــھناء االـكاك ـنتقان الــ
اـھاـظنـم ـلصر إـ اـلدر ـلغشى ـ اـ ــلمحلاء ـ رـللـ اـكھ أو ـلحة وـجاـ اـناـكز ـلمت ردـ اــلقونــجندثـحةــیئادة ـلمشوة ـ اــــحینئاءـ وإنـمدـلذ تـناـكاغ
ـلما اـــكثیادةـ ـلمقرة ـ اــــقلیلدارـ وــھندثـحرداءةـلة اـفعـجاك ــنتقلإن إــ ـتجىـلت اـیوـ ـلصف وـ ـحصدر اـ ــلتقیل وــ اـھح ــلمعنذا ـ اـھىـ رداءةـلو
ـلتقیاـب ـ ـ ـتشنھـلرضـعفــخلاــھنحـ ـ أوـ ـتمج وإنـ اـناـكدد ـلقت وــجنھـلرضـعدامـقنـمةـحرـ أو اـفارـحعـجون ـلجني ـ أوـ ـتقیب ـ أوـ ح
إنــختا دم ذـكالف االـلان ـنتفك أــ ـحماخ وذـ ـیكأنـبكـلر االـ ـنتقون إــمنالــ اـلھ ـلعى اـ ـلعظرق ـ األـ اـجام ـلموف [ـ E10م؟؟ 105b[ىــعل

الصلب من داخل فتندفع المادة إلى األمعاء فیعرض اإلسھال.

وما یذكر اآلن كالمؤید لما قبلھ.

٦٥

أـق ـبقال إذاـ ـعظیماتـجراـختـثدـحراط: ــ ـینبغوســـلیناـجالـقةــــخبیثةـ أنـــ ـیغھي ـ اـممـ ـلخن اـجراـ ـــلكثیات اـ ـتكيــلترة أــعلونـ رافـطى
العضل وخاصة ما كان من العضل كثیر العصب ثم لم یظھر معھا ورم فالبلیة عظیمة لمیل المادة إلى داخل البدن.

ـتنبی ـ ـ اـ اـعارةــعبورمـلھ: ــنصبن اـ ـلماب اـ ـلعقبادة ـ ـ اـ أو ـلقة ـللعفةــبلاـ ـ إــ ـبعىـلن األـ ـعضض ـبحیاءـ ـ أـ ـنھث ـتحاـ ـلھدثـ ـمكاـ ـیستقاـناـ ـ ـ ـفیرـ ھـ
والخراج عبارة عما أخذ من ذلك في الجمع وتولید المدة بعضھم خصھ بالحارة منھا.

وما یذكر اآلن یتعلق بالورم.

٦٦

أـق ـبقال اـ األورام ـلبلغمیراط: ـ ـ ــ إـ اـمة ـمنھوةـخرـلا ـ اـھاـ ـلتي ـتكيـ اـ ـلمون ـفیھادةـ ـ ـلجةــخلداـماـ اـھوـ ـلعضر ـ ـمحموـ ـ ألنـ ـتھادـمودة أـ ـقبا لـ
ــــللتحتلی وإـــ اـمل ـمنھةــــللینا وــ اـھا ـتكيــلتي ـتھادـمونـ ــمتمیاـ اـعزةــ ـلعضن ـ واـ ـلمو ـبھرادـ اـ ــلسلا ـفھعـ ـلعسةـموـمذـميـ ـ ـتحللھرـ ـــ وـ ـلما ـتضماـ ـ نـ

ـلكا اـ ـلسالم أنـباـ اــمیق ـلمل إـ اـلادة رديءـطاــلبى ـلمن اـ ـلمرور ـعضاألـبادةـ وـ اـلذـكاء ـلجك أـ إال إذاـنذب ـیجررـضھــمنعـقوــیتمـلھ وزـ
كما أشار إلیھ ھنا.

٦٧

أـق ـبقال أـمراط:ـ وـبـاصن رأـخؤـميـفعـجھ ـفقطھـسر ـ أيـلعـ ـفصھ اـ ـلعد اـ ـلمنتصرق ــ ـ اـ ــجھتيـفذيـلب اـ ـنتفھ ـ ـبقطععـ ـ ـ وذـ [ـلھ E10ك
106a.لمیل المادة إلى جھة الخالف فدام أكثر تخلخل فیكون الجذب واالستفراغ عنھا أكثر [

٦٨

أـق ـبقال اـ إن ـلنراط: أـفاـ ـیبتاـمرــكثض ـ اـفدئـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ــلصلل ـیتمـثبـ اـفيـقراـ ـلظھي ـ إـ اـلر وـلى أـھرأس ـیضو ـیبتاـ ـ يـفدئـ
أــخلنـمالـجرـلا ـیبتاـمرــكثف ـ وإـقنـمدئـ ـنمدام اـكاـ ـبتان اـ ـلنداء اـمضـفاـ ـلمن أـخوـ اـمرــكثر ـلمقن ـ اـ ألن ـلمقدم ـ أـ ـتكدـشدم ـثفاـ وذـ كـلا
أـنأل ــلكثردـبھ اـ ـلعظرة ـ وـ اـجوـلام ـلنخود وألــھناعــ ـعصاك أــھنابـ ـیضاك واـــكثیاـ ـللحرة ـفیكلـــقلیمــ أــ اــقبون (؟) ــلمبل وـ ــیشترد كـلذـلدـ
ـتك ـثفاـ ـخصھـ ـجھنـمـاصوـ ــسفلةـ ـفیكھـ ـحبسونــ ـللمھــ أــ اــسفادة ــلصلل اـ ألن ـلتفب أــبیاوتــ اــسفن ـلظھل ـ وأـ ذـفالهـعر ـفیھكـلي أــ ـظھن رـ
ـبسب ـ ـمجبـ اـ وـلمـحرـلاورة ـلكثھ ـ األـ ـغصرة اـ ـلحساب ـ ـفھةـساـ ـھننـ اـقاك.ـ ـلقال وـشرـ ـیبتدـقي ـ اـ ـلندئ إذاـقنـمضـفاـ اـناـكدام ـلمت ادةـ

العفنة بالقرب مثل ما یبتدئ في الساعة الفخذین.

اــــتنبی ـیظذيـلھ: أـ اـخؤـمھـنن ـلسر اـفوـھدـعاـ ــــلحقیقي [ـ وإن E10ة 106b[ـیظانـك ذــغیھـبنـ األـفكـلر ـشعرــكثإن اـھيـفراـ ـلحذه ةـلاـ
اـھ ــلمقو ذــعلدلـیدمـ اـلوـقكـلى ــلجلھ أـ ـیضد اــمقيـفاـ ـمتخلخدنــلبدم ــ ذــعلدلـیلــ اـلى ـلشعك ـ وذـ اـلر ألن ـلشعك ـ اـفرـ ـلظھي ـ دـــقلیرـ قــقیل

وفي الصدر كثیر.

ـتنبی ـ ـ اـبالـقھ:ـ ـلقن اـ الحـلف: ـلنذي أـكنـماـ ـبقالم اـ أن ـلنراط ـیبتضـفاـ ـ ـلنساـبدئـ ـ واـ األـففــخلنـمالـجرـلاء اــغیرــكثي أن ـلنسر ـ اءـ
بھذه األكثریة أولى الزیادة برد مزاجھن على الذكور.

ومناسبة الفصل الذي سیذكر لما قبلھ من حیث اشتمال كل منھما على النافض.

٦٩
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أـق ـبقال اـمراط:ـ اـترــعتن ـیكســـفلیعـبرـلھ ــیعتادـ اـیرـ ــلتشنھ االــ وذـئالــمتج ــلكثكـلي اـ ـلعرة اـفرقـ وـبرـلي ـفضھاـنوةـقع ـ وـ ـتھدـمولـطا اـ
األـھو ــتحلراضـعذه ـتھادـملـ اـ ـلتشنا ـ ـ وـ ـتنقج ـ األـ ـعصى ـمنھابـ ـ اـ وإن اــعتا ـلتشنراه ـ ـ ـقبجـ اـ اـحمـثعـبرـلل ـیعھـلعـبرـلدث ذـ ـسككـلد نـ

التشنج أي إبراؤه (؟) لما قلناه.

تنبیھ: اعلم أن ھذه األمور المؤیدة (؟) في إزالة التشنج ال یجتمع في غیرھا.

وـھ اآلنـكذـیاـمذا اــحینـمھـــقبلذيـلاـكر ـشتمث ـمنھملـكالــ ـ اــعلاــ إذاــلبى واـلاـحىــعلانـكدن األـمدةـحة ـتتبعوالـحن أـلاـحھـــ رىـخة
في الجلمة.

٧٠

أـق ـبقال ـمتمدهــجلانـكنـمراط:ـ ـ ـقحددـ ـصلبالـ اـقاــ ـلمرب ـفھوتـ ـیموـ ـغینـموتـ وذـعرـ ــلقلكـلرق [ـ E10ة 107aا ةـبـوطرـل]
ـتكو ـمسفـثاـ وـماـ اـقدهــجلانـكنـمھ ـلمرب رـ ـمتخلخواـخوت ــ ـیمھـنإـفالــ ذـلدالـلرقـععـموتـ اــكثىــعلكـلة أـفةـبوـطرـلرة ـسقطإذا تــ

القوة سالت عرقا.

ومناسبة ھذا لما قبلھ ظاھرة من حیث أنھ إذا كان البدن على حالة تتبعھ حالة أخرى كما تقدم.

٧١

أـق ـبقال ـیكســـفلیانـقرـیھـبانـكنـمراط:ـ اــفیدـلوــیتادـ أـیرـلھ اـفاـماح ـلعي ـفظروقـ وأـھاـ اـفاـمر ـلمعي ـ واألـ ـمعدة ـنمإـفاءـ ـــیمتناـ ذـ كـلع
إذا كانت الصفراء عامة.

ھذا وأما المقالة السادسة من المقاالت السبع التي رتب علیھ الكتاب فھي أیضا یشتمل على فصول.
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