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]Ox1 1b [الرحيم الرحمن الله بسم

ـلشياالـق ـ ـسهوـبأخـ ـسعيلـ ـ ـعبنـبدـ ـلعادـ ـلنيلازـيزـ ـ ـ ـحمريـ ـللاهـ هـ ـتلخيىـلإيـناـعدذيـلاإنّ:ّ ـ ـ ـتفسيصـ ـ ـ رـ

ــليناــج ــ ــلفصوســ ــ ــبقأولــ ــقصعــمراطــ ــتياإلنــعرارــقواإلعــسوــلاورــ ــبمثانــ ــ ــلنظانــمكــلذلــ ــ ــلحسايــفمــ ــ نــ

بيوا ــل ــ ــممانــ اــ ــتكنــمتــيرأّ ــصحاأللــساــ ــلنظانــعابــ ــ ــلكتايــفرــ ــ ــلطابــ لوــ ــي ــقصو1ةــ ــميلهومــهورــ ــ ــ ىــلإمــ

ـلمختصا ـ ـ ـ ـلقصاراتـ ـ ـلسارـ ـلهالـمةـعرـ ـفتومـ ـتقمـهورـ ـمنهرًاـيدـ ـ ـلساأنّـبمـ ـحظإذااديـ ـبميـ ـحضاـ ـلكتاهـترـ ـ بـ

ـلما ـغنتأزة،ـجوـ ـ ـمشنـعهـ ـلبساةـفارـ ـ ـفيههـلتـناـكواطـ ـ ـمناـ ـعنهةـحدوـ ـ ـلعمو.اـ ـ ـتلخيإنّري،ـ ـ ـ ـلمبساصـ ـ ـ وطـ

ــحصو ــلفصاــبرهــ ــ ــلماولــ ــعظأزةــجوــ ــشياألمــ اــنوــعاءــ ــعلً ــلحفاىــ ــ ــتسنــموظــ ــلمطاهــعرــ ــ ــلعاــ ــعنةــ انــيرــطدــ

ــلنسيا ــ ــ ــبعالــقكــلذــلو.انــ ــقل:لــئاألواضــ لــ ــللحفّ ــ ــ ــكثوظــ رــ لّ ــل ــلفااــعدذيــلاوــهو.درســ ــبقألــضاــ ىــلإراطــ

ـلكتاعـضو ـ ـعلابـ ـلفصاقـيرـطىـ ـ ـلك.ولـ ـلبساراءـقنـ ـ ـلتايـهطـئاـ ـتهجيـ ـ ـلماـبمـ ـعلرءـ ـحقىـ ـلمعاقـئاـ ـ يـناـ

ــيفضو ــ ــعليهوفــقوــلاىــلإهــبيــ ــ ــ ــيمكنواــ ــ ــ ــلتصاودةــجنــمهــ ــ ــفيهرّفــ ــ ــليناــجدأبكــلذــلو.اــ ــ ــتعووســ يــفبــ

ــلمعا ــ ــلطبايــناــ ــ ــلقارحــشالــطوأةــيّــ ــفيهولــ ــ ــلكو.اــ ــمنهملّــ ــ ــ ــفيماــ ــ ــنحاــ ــنحاــ ــمحمرضــغوهــ ــ ــسعوودــ دــقو.ىــ

ـستخا ـ ـللارتـ ـتعّهـ ـتلخييـفىـلاـ ـ ـ ـلتفسياذاـهصـ ـ ـ ـ ـقتصواالرـ ـ ـعلارـ ـلنكارـكذىـ ـ ـمتختـ ـ ـلغاهـبذًاـ ـلحامـئراـ ةـلاـ

ــلفا ــمتورةــتاــ ــفقّــ اــ ــلهماهــبً ــ ــلعامــ ــيجاإلــبدًاــئوزارةــثاــ ــختصواالازــ ــ ــتحارــ ــيضرــ اــ ــتحوً ــيصرــ اــ ــلسنانــمً ــ 2نــمةــ

.وتنكيصًا تثبيطًا اإلطالة

األولى المقالة

1.

ـبقأالـق ـلعما:راطـ ـ ـقصيرـ ـ ـلصنوارـ ـ ـيلوـطةـعاـ ـضيتـقوـلواةـ ـلتجواّقـ ـ ـخطةـبرـ ـلقضوارـ ـ ـعساءـ ـينبغدـقو.رـ ـ ـ يـ

ــتقتصالأنكــل ــ ــ ــعلرــ ــلتاىــ ــفعّيــخوــ ــينبغاــملــ ــ ــ ــيكأندونيــ ــيفعلاــمونــ ــ ــ ــلماهــ ــيحضنــموضــيرــ ــ كــلذــكرهــ

.خارج من 3التي واألشياء

ـتلخيص ـ ـ ـ ـلعماارـصاـمّـنإالـق:هـ ـ ـقصيرـ ـ ـلصناولـطىـلإةـفاـضاإلـبراًـ ـ ـلصناارتـصو.ةـعاـ ـ ـيلوـطةـعاـ ألنّةـ

ـيفعذيـلاتـقوـلا ـ ـفيلـ ـفعألّـحنـمدـحوالّـكهـ ـلهاـ ـلجااـ ـئيزـ ـبعسةـ ـ ـضيرـ ـفيحت.ّقـ ـ ـ ـلمعنااجـ ـ ـ ـبهيـ ـلصناذهـ ـ ةـعاـ

ـمطىـلإ ـلعاـ ـعلةـ ـكثيومـ ـ ـضيتـقوـلاارـصاـمّـنوإ.رةـ ـلقصياألنًّاـقّـ ـ ـ ـيستعمذيـلارـ ـ ـ ـ ـفيلـ ـلصناذهـههـ ـ ـيسةـعاـ الـ

ـبتحل ـ ـ ـسهّلـ ـلتغيالـ ـ ـ ـلخطاّاـموأ.ارجـخنـموهـتذانـمّرـ ـ ـلتجايـفرـ ـ ـفلشة،ـبرـ ـ ـلعنصاذهـهرفـ ـ ـ ـلخطوا.رـ ـ ـفيهأـ ـ اـ

جاألنّ ت ـــل ـــ Ox1[ةـــبرـــ 2a[خطدـــق ـــي ـــ قضاارـــصاـــمّـــنوإ.رارًاـــمئـــ ـــل ـــ ـــعساءـــ هـــنألرًاـــ ياهـــبدـــيأرإنّ ق ـــل ـــ اس،ـــ

ــفصع ــ ــبتوــ ــبقكــلذــلو.رةــهاــظهــ ــختااليــ ــفيالفــ ــعلهــ امــياألرّــمىــ ــلحكاهــبدــيأروإن.ّ ــ ــعلمــ ــشياألىــ ــلتااءــ يــ

1. .Ox1 الطويل :correxi [الطويلة
2. .conieci [من
3. .Ox1 الذي :correxi [التي
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ـتمتح ـ ـ ـلتجاـبنـ ـ ـفظة،ـبرـ ـلعسا4رـهاـ ـ ـلحكاألنّرـ ـ ـعلمـ ـمنفعىـ ـ ـ ـمضأوةـ ـعقيتـثدـحرّةـ ـ ـلعانـمواعـنأبـ اـهّـنأالجـ

ـبسب ـ ـلعاواعـنأنـمدـحوابـ ـلياصّـخالجـ ـلسهاـبسـ ـ ـلصناذهـهرـمأانـكوإذا.لـ ـ ـعلةـعاـ ـلصاذهـهىـ ورة،ـ

ـفب ـلحاـ ـلكتاعـضوـتأنريـ ـ ـعلبـ ـلفصاقـيرـطىـ ـ ـلمولـ ـتعلأرادنـ ـ ـصنّمـ ـيلوـطةـعاـ ـعميـفةـ ـقصيرـ ـ ـلهو.رـ ذاـ

ـلكتادرـص ـ ـبهابـ ـلفصاذاـ ـ ـقيو.لـ ـمتحاأرادّهـنإلـ ـ ـهمانـ ةـ ـلتعلاّ ـ ـ مـ ـبهأرادّهـنإالـقنـمو.ودـجأواألوّل.ّ ذاـ

ـتص ـلغبيارـيدـ ـ ـ ـلعلاذاـهنـعةـ ـ ـبيأومـ ـلعلاذاـهأنّانـ ـ ـتخميأودسـحمـ ـ ـ ـفغين،ـ ـ ـبهقـئالرـ ـلحاذهـ ـينبغو.ةـلاـ ـ ـ يـ

ـللطبي ـ ـ ـ ـيقتصالأناـنرـكذاـمعـمبـ ـ ـ ـعلرـ ـبيدـتوابـصىـ ـيكأندونرهـ ـلماونـ ـمطضـيرـ اـمو.هـمدـخوًاـعواـ

.الصناعة بهذه المطلوب الغرض ليحصل للمريض يصلح ما على هنا إليه يحتاج

2.

ـبقأالـق ـيفاـمانـكإن:راطـ ـلبانـمرغـ ـعندنـ ـستطادـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـلقوانـ ـللايءـ ـيكنـيذـ ـلنانـمًاـعوـطانـنوـ وعـ

ـينبغذيـلا ـ ـ ـينقأنيـ ـ ـمنىـ ـلباهـ ـنفدن،ـ ـسهوكـلذعـ ـحتمالـ ـ ـيكمـلوإن.هـلاـ ـعل5رـماألانـك#ك،ـلذـكنـ ـلضاىـ دّ،ـ

ـلعاالءـخكـلذـكو ـخلوإناـهّـنإـفروق،ـ ـلنانـمتـ ـينبغذيـلاوعـ ـ ـ ـيخلأنيـ ـ ـمنوـ ـنفه،ـ ـسهوكـلذعـ ـحتمالـ ـ .هـلاـ

ـيكمـلوإن ـعلرـماألانـكك،ـلذـكنـ ـلضاىـ ـينبغو.دّـ ـ ـ ـيضأيـ ـينظأناًـ ـ ـلحاتـقوـلايـفرـ ـلسنااتـقأونـمرـضاـ ـ ةـ

.ال أم باستفراغه هممت قد ما استفراغ توجب هل واألمراض السنّ وفي البلد وفي

ـتلخيص ـ ـ ـ ـيستالـق:هـ ـ ـعلدلّـ ـلخلاوعـنىـ ـ ـلماطـ ـحسإـبؤذيـ ـلعليااسـ ـ ـ ـعقيلـ ـ ـستفابـ ـ ـلخفواةـخواـلاـبهـغراـ ـ ة،ـ ّ

ـلنظاـبو ـ ـلبلواتـقوـلايـفرـ ـ ـلمانّـسودـ ـطبيعوضـيرـ ـ ـ ـلماةـ ـمتضـيرـ ـلكيماانـكىـ ـ ـ ـيكورًاـئاـغوسـ ـلباونـ دنـ

ـمت ـلكيماانـكىـ ـ ـ ـغيوسـ ـفمت.رـئاـغرـ ـ ـستفاىـ ـ ـلطبيعاتـغرـ ـ ـ ـ ـخلطةـ ـ ـفخلياً،ـيؤذـمًاـ ـ ـ ـيغتأنقـ ـ ـلطبياذيـ ـ ـ ـبهبـ ا،ـ

.باالستفراغ همّ إذا

3.

ـبقأالـق ـخص:راطـ ـلبابـ ـلمفادنـ ـ ـصحألرطـ ـخطةـضاـيرـلاابـ ـبلغدـقواـناـكإذارـ ـ ـمن6واـ ـلغاهـ ـلقصاةـياـ ـ .وىـ

ـيمكالهـناّكـلوذ ـ ـبقواً،ـحالـص7زدادواـيأننـ ـيميأنيـ ـ ـفل.أردأالـحىـلإلـ ـينبغكـلذـ ـ ـ ـينقأنيـ ـ ـخصضـ بـ

ــلبا ــخيأــتدنــ ــكيمراًــ ــ ــيعاــ ــلباودــ ــفيبتدنــ ــ ــ ــقبيــفدئــ ــلغاولــ [ذاءــ .Ox1 2b[ــيبلوال ــ ــستفانــمغــ ــ ــلغاهــغراــ ةــياــ

ـلقصا ـ ـخطكـلذإنّـف.وىـ ـلكر،ـ ـبمقنـ ـ ـحتمادارـ ـ ـطبيعالـ ـ ـ ـلباةـ ـيقصذيـلادنـ ـ ـستفاىـلإدـ ـ لّـككـلذـكو.هـغراـ

.خطر القصوى الغاية في تغذية وكلّ. خطر فهو القصوى، الغاية فيه يبلغ استفراغ

ـــتلخيص ـــ ــ ـ ــ ـ ــ غا:هـ ـــل ـــلفصاذاـــهنـــمرضـــ ـــ ــ يلـ ـــب ـــعظانـــ ـــلخطامـــ ـــ ــ ـــمتااليـــفرـ ـــلمفاالءـــ ـــ ــ ـــستفواالرطـ ـــ ــ ـــلمفاراغـ ـــ ــ رطـ

ــلتغوا ــ ــلمفاةــيذــ ــ ــللطبيعذوــغراطــفإلّــكألنّةــطرــ ــ ــ ــ ــ ــمتوةــ ــينقمــلىــ ــ ــمتاالذاــهضــ ــصفوذيــلاالءــ نــمؤــيمــله،ــ

4. .Ox1 وظاهر :correxi [فظاهر

5. األمر كان ] correxi: واألمر Ox1.

6. .Ox1 بلغو :correxi [بلغوا

7. .Ox1 يزدادو :correxi [يزدادوا
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ـنصا ـفجوتـمأورقـعداعـ ـنطفاـبأةـ ـ ـلحااءـ ـيبمـلإذارارةـ ـلعايـفقـ ـمتروقـ ـلقبعـسّـ ـ ـلغاولـ انـكوإذا.ذاءـ

ـصحأ ـلصاابـ ـعظووّةـقذومـهنـيذـلاراعـ ـحثمـ ـمتواّةـ ـمفالءـ ـيستفرطـ ـ ـ ـيبلالمّـثونـغرـ ـ ـستفايـفغـ ـ ـغهراـ مـ

ــلغا ــلقصاةــياــ ــ ــبموىــ ــفخليرّة،ــ ــ ــ ــيبلالأنقــ ــ ــستفايــفغــ ــ ــنهدونــمهــغراــ ــلمكانــممــ ــ اتــضاــيرــلايــفنــيدودــ

ـلشا ـتميالإذّة،ـقاـ ـ ـنهداـبألـ ـمتامـ ـئهالـ ـمتامـ ـلجملايـفو.اـنرـكذنـمالءـ ـ ـ ـينبغة،ـ ـ ـ ـينحأنيـ ـ ـستفااليـفاـ ـ راغـ

.القوّة تقوى حتّى يستفرغ لم فضل، البدن وفي ضعفت فإن. القوّة نحو

4.

ـبقأالـق ـلتا:راطـ ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـفغـلاـ ـ ـعسةـفاـ ـجمييـفومـمذـمرـ ـ ـلماراضـماألعـ ـمنزـ ـمحالةـ ـلتوا.ةـلاـ ـبيدـ رـ

.مذموم عسير يحتمله لم ما إذا الحادّة األمراض في 8اللطافة من القصوى الغاية فيه يبلغ الذي

ـتلخيص ـ ـ ـ ـلتا:هـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلماراضـماأليـففـ ـمنزـ ـلكومـمذـمةـ ـلحايـفكـلذـكوال،ـحلّـ ـيحتملمـلإذاادّةـ ـ ـ ـ هـ

ـلما ـلقاألنّكـلوذ.ضـيرـ ـتنقوّةـ ـ ـلتاعـمصـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـكمفـ ـيبقاـ ـ ـلمعتاعـمىـ ـ ـ ـلغلياعـمدـيزـيودلـ ـ ـ الكـلذـلو.ظـ

ـصحاألّرـبدـي اءـ ـلتاـبّ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلبتافـ ـ ة،ـ ـلكّ ـلمعتاـبنـ ـ ـ ـحفأرادواإذادلـ ـتهوّـقظـ ـلماراضـماأليـفمـ ـمنزـ ةـ

ـللطياـبو ـ ـ ـلحايـففـ ـفيادةـيزـلاألنادّة،ـ ـلمايـفادةـيزهـ ـلتوارضـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلغايـففـ ـلقصاةـياـ ـ ركـتوىـ

ــلغا ــلبتاذاءــ ــ ةــ ــفيمكــلوذ.ّ ــ ــيجالنــ ــبحاوزــ ــلعسااءــموعــبراــلا9هــنراــ ــ ــفيملــ ــ ــيجالنــ ــلسااوزــ ــبيدــتوــهوع،ــباــ رــ

.الكشك ،ودونه الشعير كشك ماء ودونه. أقصاها في ليس لكن الغاية في لطيف

5.

ـبقأالـق ـلتايـف:راطـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـيخطدـقفـ ـ ـلمائـ ـعلىـضرـ ـنفسهأىـ ـ ـ ـخطمـ ـيعظأـ ـ ـعليهررهـضمـ ـ ـ أنّكـلوذ.مـ

ـجمي ـ ـيكاـمعـ ـمنونـ ـعظأهـ ـمممـ ـيكّاـ ـلغايـفونـ ـغلهـلذيـلاذاءـ ـيسيظـ ـ ـقبنـمو.رـ ـلتاارـصذا،ـهلـ ـبيدـ ـلبارـ غـلاـ

.قليالً أغلظ هو الذي التدبير من خطرًا أعظم الحاالت أكثر في اللطافة في

 القوّة حفظ األمر ومالك. اللطيف] Ox1 3a [التدبير عن بضعف القوّة ألنّ كذلك كان إنّما: تلخيصه

.خطرًا األصحّاء في ذلك صار ولذلك. لألصحّاء به تجز لم العادة ألنّ

6.

.القصوى الغاية في التدبير القصوى الغاية في التي األمراض في التدبير أجود: أبقراط قال

ـتلخيص ـ ـ ـ ـعن:هـ ـلحاراضـماألهـبىـ ـلتيتنقايـهودًّا،ـجادّةـ ـ ـ ـ ـ ـفتبي.عـبراـلايـفصـ ـ ـ ـتحتاـهّـنأّنـ ـ ـلتاىـلإاجـ ـبيدـ رـ

.جدًّا اللطيف

7.

ـبقأالـق ـلماانـكإذا:راطـ ـلتااعـجاألوإنّـفدًّا،ـجادًّاـحرضـ ـلغايـفيـ ـلقصاةـياـ ـ ـفييـتأـتوىـ ـيجواً،ـيدـبهـ بـ

ـيستعمأنرورةـض ـ ـ ـ ـفيلـ ـلتاهـ ـبيدـ ـلغايـفوـهذيـلارـ ـلقصاةـياـ ـ ـللطانـموىـ ـ ـيكمـلوإذا.ةـفاـ ـلككـلذـكنـ انـكنـ

8. .Ox1 اللطفة :correxi [اللطافة

9. .Ox1 بجوابه :correxi [بحرانه
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ــيحتم ــ ــ ــلتانــملــ ــبيدــ ــغلأوــهاــمرــ ــفينبغك،ــلذنــمظــ ــ ــ ــ ــيكأنيــ ــنحطاالونــ ــ ــعل10اطــ ــحسىــ ــليبــ ــلمانــ رضــ

ـنقصو ـ ـلغانـعهـناـ ـلقصاةـياـ ـ ـبلوإذا.وىـ ـلماغـ ـمنتهرضـ ـ ـ ـفعناه،ـ ـ ـيجكـلذدـ ـيستعمأنرورةـضبـ ـ ـ ـ ـلتالـ ـبيدـ رـ

.اللطافة من القصوى الغاية في هو الذي

ـــتلخيص ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــمثألنّ:هـ ــ تهراضـــماألذهـــهلـ ـــمن ــ ـ ــ ـ ــ امـــياأليـــفاهـ طيو.األولّ ل ـــت ــ ـ ــ ـ ــ غافـ ـــل ــ هايـــفذاءـ ت من ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ بـــجواىـ

ـليستف ـ ـ ـ ـلطبيعارغـ ـ ـ ـ ـلمقةـ ـ ـلعلاةـماوـ ـ ـنعنوال.ّةـ ـ ـنضإـبيـ ـلغااجـ ـلعلاوأوّل.ذاءـ ـ ـيطلدـقّةـ ـ ـعلقـ ـلمباىـ ـ الذيـلادأـ

ـيطلدـقوه،ـلزءـج ـ ـعلقـ ـلمباىـ ـ ـلثاذيـلادأـ ـيطلدـقواألول،ّامـياألةـثالـ ـ ـعلقـ ـلماىـ ـيظهمـلداماـمرضـ ـ نـمرـ

.شيء النضج إعالم

8.

ــبقأالــق ــبلإذا:راطــ ــلماغــ ــمنتهرضــ ــ ــ ــفعناه،ــ ــ ــيجكــلذدــ ــيستعمأنرورةــضبــ ــ ــ ــ ــلتالــ ــبيدــ ــلغاوــهذيــلارــ ةــياــ

.القصوى

.تلخيصه مرّ وقد

9.

ـبقأالـق ـفينبغ:راطـ ـ ـ ـ ـلماوّةـقزنـتأنيـ ـفتعلرض،ـ ـ ـ ـيثبلـهمـ ـ ـمنتهتـقوىـلإتـ ـ ـ ـلماىـ ـيجأورضـ ـقبورـ أنلـ

.عاديته تسكن

ــتلخيص ــ ــ ــ ــلغاألنّذاــهو:هــ ــيحتذاءــ ــ ــليإاجــ ــشفاهــ اــقاــ ــعلً ــلقاىــ ــفعدالوّةــ اــ ــللمً ــ ــفيستعم.رضــ ــ ــ ــ ــ ــبحسلــ ــ اــمبــ

.قوّته تحلّ لعارض المنتهى في العليل يغذى أن إلى أحيانًا يضطرّ ولهذا. الحاجة 11تقتضيه

10.

ــبقأالــق ــمنتهيــتأــينــيذــلوا:راطــ ــ ــ ــضهرــمىــ ا،ــيدــبمــ ــفينبغً ــ ــ ــ رواــبدــيأنيــ ــلتاــبّ ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ اــيدــبفــ نــيذــلوا.ً

ـيت ـمنتهّرـخأـ ـ ـ ـضهرـم12ىـ ـفينبغم،ـ ـ ـ ـ ـيجعأنيـ ـ ـبيدـتلـ ـبتايـفمـهرـ ـضهرـمداءـ ـغلأمـ ـينقمّـثظـ ـ ـغلظنـمصـ ـ ـقليهـ ـ الًـ

ـقلي ـ ـكلالًـ ـمنتهربـقاـمّـ ـ ـ ـلماىـ ـمنتهتـقويـفورضـ ـ ـ ـبمقاهـ ـ ـتبقاـمدارـ ـ ـلماوّةـقىـ ـعليضـيرـ ـ ـينبغو.هـ ـ ـ ـيمنأنيـ ـ عـ

.مضرّه فيه] Ox1 3b [الزيادة فإنّ المرض منتهى وقت في الغذاء

.تفسيره مرّ وقد

11.

.مضرّة فيه الزيادة فإنّ. نوائبها وقت في الغذاء من فامنع أدوار، للحمّى كان إذا: أبقراط قال

.النوبة وسكون االنحطاط عند بغذاء لكن المريض على تتضاعف الثالثة ألنّ وهذا: تلخيصه

10. .Ox1 انحطاد :correxi [االنحطاط  

11. .Ox1 نقصه :conieci [تقتضيه 

12. .Ox1 ومنتھى :correxi [منتھى
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12.

ــبقأالــق هــنإ:راطــ ــعلدلّــيّ ــلمابــئواــنىــ ــتبترــمورضــ ــ ــنفسهأراضــماألهــ ــ ــ ــلسنااتــقوأواــ ــ دــيزــتوةــ 13األدوارّ

ـبعضه ـ ـ ـعلاـ ـبعىـ ـئباـنضـ ـكثأيـفأوالاًـموـيواًـموـيأوومـيلّـكيـفتـناـكهـ ـشيواألانـمزـلانـمكـلذنـمرـ اءـ

ـلتا ـتظهيـ ـ ـبعنـمرـ ـمثو.دـ ـيظهاـمكـلذالـ ـ ـصحأيـفرـ ـلجناذاتابـ ـ ـظهإنّهـنإـف.بـ ـلنفارـ ـ ـمناًـيدـبثـ أوّلذـ

ـلما ـقصيانـكرض،ـ ـ ـظه14ّرـخأـتوإن.راًـ ـلبوا.الًـيوـطانـكورهـ ـلبواولـ ـلعوارازـ ـظهإذارقـ ـبعرتـ اـنّـلدـتد،ـ

.وقصره المرض وطول ورداءته المرض بحران 15جودة على

ـتلخيص ـ ـ ـ ـعلدلّـيّهـنأ:هـ ـلماهـنوـكىـ ـمقورضـ ـشيأهـتدّـمدارـ ـمنهاءـ ـ ـنفاـ ـلماسـ ـلساـكرضـ ـلجناوذاتامـسرـ ـ بـ

ـعلدلّـي ـلحاىـ ـلقصوادّةـ ـ ـحموأنّرـ ـتنهـتاـيّـ ـلغايـفوبـ ـغببـلاـ ـلساـموّاًـ ـستسقوااللّـ ـ ـ ـعلدلّـياءـ ـلماولـطىـ دّةـ

ــميّــحو ــتهاــ ــئباــناــ ــكثاأليــفةــ ــمنهو.رــ ــ ــلسناتــقواــ ــ ــلمازاجــموةــ ــلبلواضــيرــ ــ ــلسنيوادــ ــ ــ ــلصنوانــ ــ إنّــف.ةــعاــ

ــلحما ــ ــلصيفيااتــيّــ ــ ــ ــ ــلشتواةــ ــ ــلعاةــيوــ ــلعاةــضارــ ــنسإلــلةــضارــ ــلقضفاانــ ــ ــ ــلمكااءــ ــ ــلبلايــفنــيدودــ ــ ــلحادانــ ارّةــ

ـقصي ـ ـينورة،ـ ـغبوبـ ـكثاأليـفاًـ ـمنهو.رـ ـ ـللمشاـ ـ ـ ـلماخـياـ ـفهيرـ ـ ـلبلايـفنـ ـ ـلبادانـ ـيلوـطاردةـ ـينةـ يـفومـيلّـكوبـ

ــكثاأل ــمنهو.رــ ــ دــيزــتةــعرــساــ ــمتااليــفاألدوارّ ــشتواالدادــ ــلتقوادادــ ــ ــعلدلّــتدّمــ ــقصىــ ــلمارــ ربــقورضــ

ــلمنتها ــ ــ ــ ــلضاــبوىــ ــمنهو.دّــ ــ ــشياألاــ ــلتااءــ ــتظهيــ ــ ــبعنــمرــ اــمإيــهو.دــ ــلنضاالمــعأّ ــ ــمتيــهوج،ــ ــظهىــ رتــ

ـعلّتـلدة،ـعرـس ـلساىـ ـنقضاالكـشووةـمالـ ـ ـتقتالالمـعاألذهـهو.اءـ ـ ـلماأوّلـبرنـ ـكمرضـ ـتقتاـ ـ المـعااألرنـ

ـلمقا ـ ـللمةـموّـ ـ ـلكه،ـلأوّـبرضـ ـيظهنـ ـ ـبعنـمرـ ـلمتفاالمـعأّاـموإ.دـ ـ ـ ـلنضادمـعةـقرّـ ـ ـفيج،ـ ـعلدلّـ ـلماولـطىـ رضـ

ـتهذاـب ـعلدلّـتواـ ـلماىـ ـقتاإذاوتـ ـضعرنـ ـلقافـ ـبهوّةـ ـيقتدـقو.اـ ـ ـلماأوّلـبرنـ ـيظهدـقورضـ ـ ـبعنـمرـ ّاـموإ.دـ

ـلبحاالمـعأ ـ ـظهإذايـهوران،ـ ـبعرتـ ـلنضادـ ـ ـليدـفج،ـ ـخيلـ ـظهوإذا.رـ ـقبرتـ ـلنضالـ ـ ـليدـفج،ـ ـمتو.رّـشلـ ىـ

.سوء على دلّ بحران، يكن ولم ظهرت

13.

ـبقأالـق [راطـ :Ox1 4a[ـلمشا ـ ـحمأخـياـ ـلنالـ ـللصاسـ ـ ـبعنـمو،16ومـ ـلكهامـهدـ ـ ـلفتيوا.ولـ ـ ـ ـحتمالّـقأانـ ـ .االًـ

.له احتماالً أقلّ فهو شهوة، أقوى الصبيان من كان ومن. الصبيان للصوم احتماالً الناس وأقلّ

ـتلخيص ـ ـ ـ ـلمشا:هـ ـ ـيبلغمـلنـيذـلاخـياـ ـ ـ ـلغاواـ ـلقصاةـياـ ـ ـلشيخايـفوىـ ـ ـ ـحمأةـخوـ ـلنالـ ـلطعانـماللـقإلـلاسـ ـ امـ

ــغينــم ــمضرهــ ــبلغنــيذــلاإنّــف.رّةــ ــ ــلغاواــ ــلقصاةــياــ ــ ــيسالوىــ ــعلرونــ ــمتساالىــ ــ ــلطعانــعاكــ ــ ــيغوامــ ذونــ

ـليسياـب ـ ـ ـكثيرّاتـميـفرـ ـ ـشبهو.رةـ ـ ـلحكاهـ ـ ـلساـبمـ ـنطفاالاربـقذيـلاراجـ ـ ـفينبغ.اءـ ـ ـ ـ ـيمأنيـ ـليسياـبدّـ ـ ـ نـمرـ

ــمتتنــهدــلا ــ ــبعاــ اــ اــمأــف.ً ــلصبياّ ــ ــ ــفهان،ــ ــلضاــبمــ ــلمشانــمدّــ ــ ــلكهوا.خــياــ ــ ــمتولــ ــلسبوا.ونــطّــسوــ ــ ــفيبــ ورــفوهــ

13. .Ox1 األدواب :correxi [األدوار

14. .Ox1 تأخطر :correxi [تأخّر

15. .Ox1 جودته :correxi [جودة

16. .Ox1 المصوم :correxi [للصوم
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.المشايخ في وقلّتها فيهم الغريزة الحرارة

14.

ــبقأالــق ــلنشايــفدانــباألنــمانــكاــم:راطــ ــ ــلحاــفوء،ــ ــلغاارّــ ــفيهزيــيرــ ــ ــعلمــ ــيكاــمةــياــغىــ ــعليونــ ــ نــمهــ

ـلكثا ـ ـيحتو.رةـ ـ ـكثأىـلإودـقوـلانـماجـ ـممرـ ـيحتّاـ ـ ـليإاجـ ـيتنمـلإنـف.دانـباألرـئاـسهـ ـ ـيحتاـماولـ ـ ـليإاجـ نـمهـ

ــلغا ــليسياىــلإإالّذاءــ ــ ــ ــتهرارــحألنّرــ ــتطفمــ ــ ــلكثيانــمئــ ــ ــ ــقبنــمو.رــ ــيضأذاــهلــ ــلياًــ ــتكســ ــلحماونــ ــ يــفّىــ

.النشوء في اللذين في تكون كما حادّة المشايخ

ـتلخيص ـ ـ ـ ـلحارـهوـج:هـ ـلغاارّـ ـغييـئاـميـئواـهرـهوـجزيـيرـ ـلصبيايـفوـهو.ذّاعـلرـ ـ ـ ـعلانـ ـكثأىـ ـيكاـمرـ .ونـ

ـلجاّاـمأـف ـتكذيـلارـهوـ ـفهة،ـيارـنةـعذّاـلةـيؤذـمهـترارـحونـ ـفيموـ ـ ـتننـ ـشبىـهاـ ـعلهـباـ ـكثأىـ ـيكاـمرـ اـمو.ونـ

ـيتحل ـ ـ ـلتادانـباألنـمّلـ ـلهواةـبوـطرـلايـ ـئيواـ ـعليهةـ ـ ـ ـعلأاـ ـكثأفـ ـممرـ ـيتحلّاـ ـ ـ ـعلدلّـي.دانـباألرـئاـسنـمّلـ ىـ

ـتعكـلذ ـلماضـيرـ ـلحجوااءـ ـ ـلشمارـ ـ ـلحاسـ ـفل.ارّةـ ـحتاكـلذـ ـلغاىـلإاجـ ـكثأذاءـ ـممرـ ـيحتّاـ ـ ـليإاجـ ـغيهـ نـممـهرـ

.التحلّل بحسب الغذاء إلى الحاجة فإنّ األنسان،

15.

ـبقأالـق ـبيرـلايـفوافـجاأل:راطـ ـلشتواعـ ـ ـسخأاءـ ـيكاـمنـ ـلطباـبونـ ـ ـلنواعـ ـيكاـمولـطأومـ ـفينبغ.ونـ ـ ـ ـ يـفيـ

ــقتيوــلانــيذــه ــ ــيكأننــ ــيتناــمونــ ــ ــلغانــماولــ ــكثأذاءــ ــلحاأنّكــلوذ.رــ ــلغاارّــ نــيذــهيــفدانــباأليــفزيــيرــ

.والصريعين األسنان أمر ذلك على والدليل. كثير غذاء إلى يحتاج ولذلك كثير، الوقتين

ـتلخيص ـ ـ ـ ـلحاألنّذاـهو:هـ ـلغارارةـ ـلبانـطاـبيـفةـيزـيرـ ـعندنـ ـلهارودةـبدـ ـفيقوىـ ـ ـستماالوىـ ـ دمـلادـلووراءـ

ـغتواال ـيكثوذاءـ ـ ـلتحلارـ ـ ـ Ox1[ّلـ 4b[ـلخفا ـ ـفعنـموـهذيـلايـ ـلحالـ ـلغارارةـ اـمأـف.ةـيزـيرـ ـصيرارةـحّ فـ

ـتحلتـناـكوإناـهّـنإـف ـ ـلبانـمّلـ ـلكثيادنـ ـ ـ ـتحلاـهّـنإـفر،ـ ـ ـشياألكـلذعـمّلـ ـلطبيعيااءـ ـ ـ ـ ـ ـتحودمـلابـيذـتوةـ ـفيدثـ هـ

ـشب ـلغلياهـ ـ ـ ـفله.انـ ـ ـتقمـلذاـ ـلفصاذاـهيـفوـ ـ ـلشهالـ ـ ـلهضاوالوةـ ـ ـليو.مـ ـبمطذاـهسـ ـ ـجمييـفّردـ ـ ـلحياعـ ـ وان،ـ

ـلك ـفيمنـ ـ ـسخأانـكنـ ـكثوأًاـجزاـمنـ ـفيعًا،ـمدرـ ـ ـلهرضـ ـلهارودةـبنـموالءـ ـيعاـم17واءـ ـلقادانـبألـلرضـ ةـيوـ

ـستحماالنـم ـ ـ ـلماـبامـ ـلبااءـ اـمأـف.اردـ ـلضعفاّ ـ ـ ـفياء،ـ ـستحماالـبزدادونـ ـ ـ ـلماـبامـ ـلبااءـ ـلهوااردـ ـلبا18واءـ اردـ

.كالحشوان تموت منها وكثير وضعفًا

16.

ــبقأالــق ــطبرــلاةــيذــغاأل:راطــ ــجميقــفواــتةــ ــ ــلمحماعــ ــ ــ ــميوــ ــسيالنــ ــلصبيااــمّــ ــ ــ ــعتادــقنــموانــ ــيغتأنادــ ــ ذيــ

.الرطة باألغذية

ــتلخيص ــ ــ ــ ــلحماألنّذاــهو:هــ ــ ىــ ــستعماــفس،ــباــيارّــحرضــمّ ــ ــ ــلغاالــ ــفيبــطرــلاذاءــ ــسيالق،ــفواــمهــ يــفاــمّــ

ـلصبيا ـ ـ ـجتهزـمأإنّـف.انـ ـ ـطبرمـ ـخفوةـ ـلماّةـ ـصلاألزاجـ ـلمشاـبيـ ـ ـتضةـبوـطرـلاـف.بـجوالـكاـ ـنفادّـ ـلحماسـ ـ ّىـ

17. .Ox1 الهو :correxi [الهواء

18. .Ox1 الهو :correxi [الهواء
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.األصلية الرطوبة وتتشاكل

17.

ـبقأالـق ـينبغو:راطـ ـ ـ ـيعطأنيـ ـ ـبعىـ ـلماضـ ـبعضهودةـحوارّةـميـفمـهذاءـغىـضرـ ـ ـ ـتيرّـميـفمـ ـيجعونـ ـ لـ

ـيعطاـم ـ ـكثييءـشهـنوـ ـ ـبعضهولّـقأأورـ ـ ـ ـقليمـ ـ ـقليالًـ ـ ـينبغو.الًـ ـ ـ ـيعطأنيـ ـ ـلحاتـقوـلاىـ ـلسنااتـقأونـمرـضاـ ـ ةـ

.والسنّ والعادة هذا من حظّه

ــتلخيص ــ ــ ــ ــتق:هــ ــلكادّمــ ــكميــفالمــ ــلغاةــيّــ ــكيفيتيــفذاءــ ــ ــ ــ ــبني19ذاوــهوهــ ــ نــ ــيقرــطّ ــستعماةــ ــ ــ ــلغاالــ ذــخأــيوذاءــ

ـستاال ـعليداللـ ـ ـلمانـمهـ ـلماوّةـقورضـ ـلعواتـقوـلانـممّـثضـيرـ ـلسنيواادةـ ـ ـ ـفمت.نـ ـ ـلماوّةـقتـناـكىـ ضـيرـ

ـضعيف ـ ـ ـفسالـحهـندـبالـحو20ةـ ـنقصأو21ادـ ـ ـطعمنأان،ـ ـ ـ ـلمااـ ـقليضـيرـ ـ ـكثيراراًـمالًـ ـ ـلقلياّاـمأ.رةـ ـ ـ لـجألـفل،ـ

ـلقاأنّ ـتقالوّةـ ـعلوىـ ـلكثياىـ ـ ـ ـكثيراراًـمّاـموأ.رـ ـ ـفللحرة،ـ ـ ـ ـتعوادةـيزـلاىـلإةـجاـ ـلفسالـيدـ ـ ـيفعكـلذـكو.ادـ ـ لـ

ــلصيايــف ــ اــنألفــ ــنحتّ ــ ــمتتادةــيزــلاىــلإاجــ ــ ــبعاــ ــكثلــجألةــ ــلتحلارةــ ــ ــ لــ ــلقواّ ــضعيفوّةــ ــ ــ ــلقاتــناــكوإن.ةــ وّةــ

ـضغيف ـ ـ ـفسوالةـ ـنقصوالادـ ـ ـلبايـفانـ ـقلي22اـنذوـغدنـ ـ ـضعلـجألالًـ ـلقافـ ـقلي23رادـمووّةـ ـ ـلعالـ ـلنقصادمـ ـ ـ انـ

ـلفسوا ـ ـيعذاـهو.ادـ ـلتارضـ ـبيدـ ـستعماالـبىـلأورـ ـ ـ ـيضأالـ ـلقاتـناـكإذااًـ Ox1[ةـيوـقوّةـ 5a[ـلكيموا ـ ـ اتـسوـ

ــكثي ــ ــهكو.رةــ ــبيدــتذاــ ــلبارــ ــبيرــلاتــقويــفدنــ ــلكيماذوبــيتــقوــلاذاــهيــفألنّعــ ــ ــ ــلتااتــسوــ ــجميــ يــفدتــ

ـلشتا ـ ـفتشاءـ ـ ـلحاذاـهلـكاـ ـمتاالالـحالـ ـلقاورـفوعـمالءـ ـلقاتـناـكإنـف.وّةـ ـلباالـحوهـبوّةـ ـنقالـحدنـ أوصـ

ــفس ــطعمنأاد،ــ ــ ــ ــكثياــ ــ ــكثيراراًــمراًــ ــ ــلقاألنّرةــ ــتفةــيوــقوّةــ ــنضتاإلــبيــ ــ ــلحواجــ ــبتاــنأةــجاــ ــلنقصالــجألهــ ــ ــ انــ

ــلفسوا ــ ــهكو.ادــ رــبدــيذاــ ــلحايــفّ هــنإــفقــنرــ ــيشبّ ــ ــلتاراضــماألالــحهــ ــتعيــ ــفسنــمرضــ ــلكيماادــ ــ ــ .اتــسوــ

ـيحتكـلذـلو ـ ـفياجـ ـمتتادةـيزىـلإهـ ـ ـبعاـ ـمحمذاءـغنـمةـ ـ ـلك.ودـ ـفنادـصإننـ ـكثوّة،ـقاـ ـقلوإال،ا؛ـنرـ ـلنّـ وإن.اـ

ـلقاتـناـك ـفسوالّةـيوـقوّةـ ـنقصوالادـ ـ ـمتاوالانـ ـكثي24اـنذوـغالء،ـ ـ ـكثيرّاتـميـفالرًاـ ـ ـشبوأ.رةـ ـلفصاهـ ـ ولـ

ــبه ــلحاذهــ ــلشتاالــحةــلاــ ــ ــلقاإنّــف.اءــ ــفيوّةــ ةــيوــقهــ ــلحواّ ــلغارارةــ ــتحلةــيزــيرــ ــ لــ ــتفوّ ــلبارغــ ــتحليدنــ ــ ــ ــقبواالًــ اــ ً.

.كثيرة مرّات في ال كثيرًا يطعمه ولذلكك

18.

ـبقأالـق ـصعأ:راطـ ـيكاـمبـ ـحتماونـ ـ ـلطعاالـ ـ ـعلامـ ـلصيايـفدانـباألىـ ـ ـلخوافـ ـسهوأ.فـيرـ ـيكاـملـ ونـ

.الربيع في بعده ثمّ الشتاء في عليها احتماله

19. .Ox1 دى :correxi [ذا

20. .Ox1 ضعيف :correxi [ضعيفة

21. .Ox1 فسادا :correxi [فساد

22. .Ox1 غذينا :correxi [غذونا

23. .Ox1 مراة :correxi [مراد

24. .Ox1 غذینا :correxi [غذونا
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.بالطبع يكون ما أسخن والربيع الشناء في األجواف قوله في تقدّم فيما ذلك بيان مضى وقد

19.

ـبقأالـق ـلحمابـئواـنتـناـكإذا:راطـ ـ ـينبغالـفا،ـهألدوارةـمالزّىـ ـ ـ ـتهاـقأويـفيـ ـيعطأناـ ـ ـلماىـ ـشيئضـيرـ ـ اًـ

.االنفصال أوقات قبل من الزيادات من ينقص أن ينبغي لكن. شيء إلي يضطرّ أن أو

ـتلخيص ـ ـ ـ ـقب"هـلوـق:هـ ـنفصاالاتـقأولـ ـ ـيمك"الـ ـ ـيفهأننـ ـ ـمنمـ ـقبهـ ـلمنتهاتـقولـ ـ ـ ـ ـيمكوى،ـ ـ ـيفهأننـ ـ ـمنمـ ـقبهـ لـ

ـلبحاتـقو ـ ـيمكوران،ـ ـ ـيفهأننـ ـ ـمنمـ ـلناتـقوهـ ـكلو.بـئواـ ـيكأنىـلواألوقّـحاـهّـ ـلناأرادونـ رغـف25إذبـئواـ

.المنتهى في يكون أكثر على والبحران المنتهى، في الكالم من

20.

ــبقأالــق ــلتادانــباأل:راطــ ــتيهأــييــ ــ ــبحاــهاــتأدــقأواــ ــعلرانــ ــلكماىــ ــ ــينبغالالــ ــ ــ ــتحأنيــ ــيحأنوالرّكــ دثــ

.يترك لكن التهيّج من بغيره وال مسهل بدواء ال حدث فيها

ـتلخيص ـ ـ ـ ـينبغ:هـ ـ ـ ـتخلأنيـ ـ ـلطبيعايـ ـ ـ ـ ـفعلهوةـ ـ ـ ـتكمـلاـماـ ـكتهرـحنـ ـ ـللبحاـ ـ ـ ـقصاـنةـكرـحرانـ يـفانـكإنـف.ةـ

ـلبحا ـ ـنقصرانـ ـ ـكتملهاان،ـ ـ ـ ـ ـلطبيا26اـ ـ ـ ـحينئبـ ـ ـ ـلبحوا.ذـ ـ ـلتارانـ ـمستكمذيـلاوـهامّـ ـ ـ ـ ـلعالـ ـلمحمااتـمالـ ـ ـ ودةـ

ـيكأنوـهو ـستفاـبونـ ـ ـيستفوأنراج،ـخدونراغـ ـ ـ Ox1[رغـ 5b[ـلخلا ـ ـلماطـ ـعلوـهذيـلاؤذيـ ـلماّةـ رض،ـ

ــيكوأن ــستفاالونــ ــ ــلجانــمراغــ ــفيذيــلابــناــ ــلماهــ ــيجوأنرض،ــ ــبعقبدــ ــ ــ ــخفوةــحراهــ ة،ــ ــيكوأنّ ــبعونــ دــ

.محمود يوم في ويكون النضج عالمات

21.

ــبقأالــق ــشياأل:راطــ ــلتااءــ ــينبغيــ ــ ــ ــتستفأنيــ ــ ــ ــلمانــمرغــ ــلتاعــضواــ ــليهإيــهيــ ــ ــميأاــ ــعضاألــبلــ ــلتااءــ يــ

.الستفراغها تصلح

ـتلخيص ـ ـ ـ ـمتّهـنإ:هـ ـلطبيعاتـلاـمىـ ـ ـ ـ ـستفالةـ ـ ـلماراغـ ـحياـنادّةـ ـلحاـصةـ ـستفالـلةـ ـ ـلمعاـكراغـ ـ ـمعواألدةـ ـلكلوااءـ ـ ىـ

ـلجلوا ـ ـلهدـعأد،ـ ـلطبيااـ ـ ـ ـيحتاـمبـ ـ ـليإاجـ ـنهاوـعوه،ـ ـبهذـجوإال،اـ ـحياـنىـلإاـ ـكميرى،ـخأةـ ـ ـلكباادّةـملـ ـ ىـلإدـ

ــلصا ــلقلواةــئرــلوادرــ ــ هــنإــف.بــ ــينبغّ ــ ــ ــيمأنيــ ــبتلالــ ــ ــلماكــ اــمإادّةــ ــمعاألىــلإّ ــفيستفاءــ ــ ــ ــ ــسماإلــبرغــ وــهوالــ

.باإلدرار والمثانة الكلى إلى أو بالقيء فيستفرغأ المعدة إلى أو األصلح

22.

ـبقأالـق ـينبغاـمّـنإ:راطـ ـ ـ ـيستعمأنكـليـ ـ ـ ـ ـلتحوا27دواءـلالـ ـ ـبعكـيرـ ـينضأندـ ـ ـلماجـ ـنيدام28اـمّاـمأـف.رضـ ًّاـ

ـلماأوّليـفو ـفليرض،ـ ـ ـينبغسـ ـ ـ ـيستعمأنيـ ـ ـ ـ ـيكأنإالّكـلذلـ ـلماونـ ـمهترضـ ـ ـليو.اًـجاـ ـيكسـ ـكثأيـفادـ رـ

25. .Ox1 إذا :correxi [إذ

26. .Ox1 كتملها :correxi [اكتملها

27. .Ox1 الدواد :correxi [الدواء

28. .correxi: om. Ox1 [ما
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.كذلك يكون أن األمر

ــتلخيص ــ ــ ــ ــعن:هــ ــهتاالــبىــ ــيستقالأناجــ ــ ــ ــلكرّــ ــيسينــ ــ ــيتحولــ ــ ــعضنــمرّكــ ــعضىــلإوــ ــمتو.وــ ك،ــلذــكانــكىــ

ـستفا ـ ـلكيماتـناـكإذاّاـمأـف.األوّليـفرغـ ـ ـ ـكتاـساتـسوـ ـعضيـفةـ ـينبغالـفو،ـ ـ ـ ـتحأنيـ ـلمسهادواءـلاـبرّكـ ـ ـ لـ

ـحت ـيصّىـ ـنضجإذااـهّـنإـفحّـ ـ ـلطبيعاتـناـكت،ـ ـ ـ ـ ـمعةـ ـله29دةـناـ ـعلاـ ـستفاىـ ـ ـغهراـ ـلطبيعوااـ ـ ـ ـ ـلفضاعـفدـتةـ ـ لـ

.المؤذي باستفراغ تمّمت 30ناقصة حركتها كانت إذا أنّها إالّ البحران، يكون وعندما النضج بعد

23.

ــبقأالــق ــلي:راطــ ــينبغســ ــ ــ ــيستأنىــ ــ ــعلدلّــ ــلمقاىــ ــ ــيجذيــلادارــ ــيستفأنبــ ــ ــ ــلبانــمرغــ ــكثنــمدنــ ــلكهــترــ نــ

ـينبغ ـ ـ ـيستغنأنيـ ـ ـ ـ ـستفاالمـ ـ ـلشاداماـمراغـ ـينبغذيـلايءـ ـ ـ ـيستفأنيـ ـ ـ ـيستفذيـلاوـهرغـ ـ ـ ـلموارغـ ضـيرـ

ـمحتم ـ ـ ـبسههـللـ ـ ـخفوةـلوـ ـحيوّةـ ـينبغثـ ـ ـ ـفليكيـ ـ ـ ـستفاالنـ ـ ـحتراغـ ـتعّىـ ـلغشارضـ ـ ـينبغاـمّـنوإ.يـ ـ ـ ـيفعأنيـ ـ لـ

.له محتمالً المريض كان متى ذلك

ـتلخيص ـ ـ ـ ـلعا:هـ ـلتاةـمالـ ـيستيـ ـ ـبهدلّـ ـعلاـ ـمقىـ ـستفاالدارـ ـ ـستقواالراغـ ـ ـلمااللـ ـلخفادانـجووضـيرـ ـ إذاـف.ّةـ

ــفيهمادــص ــ ــ ــستفاــفا،ــ ــ ــيحأنىــلإرغــ ــلغشادثــ ــ هــنإــفيــ ــلحمايــفوىــقأالجــعاإلّ ــ ــلمطبقااتــيّــ ــ ــ ــ واألورامةــ

ـلمفااعـجواألو ـ ـستفاالنـمةـطرـ ـ ـيعأنىـلإراغـ ـلغشارضـ ـ Ox1[يـ 6a[ـبع ـيكأندـ ـلماونـ ـمحتمضـيرـ ـ ـ .الًـ

.االستفراغ بسبب يكون الذي بالغشي وعنى

24.

ـبقأالـق ـيحتدـق:راطـ ـ ـلحاراضـماأليـفاجـ ـلنايـفادّةـ ـيستعمأنىـلإدرةـ ـ ـ ـ ـلمسهادواءـلالـ ـ ـ ـلهأوّيـفلـ .اـ

.ينبغي ما على األمر فيدبّر يتقدّم أن بعد ذلك يفعل أن وينبغي

ـتلخيص ـ ـ ـ ـلنايـف"الـقاـمّـنإ:هـ ـليّهـنأل"درةـ ـيكسـ ـلماالطـخاألادـ ـللمّدةـلوـ ـ ـتكأنرضـ ـمهتهـلأوّيـفونـ ـ .ةـجاـ

ــيكأنقــفّــتاوإن ــفعك،ــلذــكونــ ــيتاــملــ ــيكأنقــفّــ ــلمادنــبونــ ــمنهضــيرــ ــ ــسهاإلاــ نــمهــضرــمنــمإنّــف.الــ

ـلحم ـ ـطعمأأوهـ ـ ـخبرـلهـ ـفيمأورـ ـ ـلشادوناـ ـسيراـ ـمنهفـ ـ ـنتفامـ ـ ـبعيـفأواحـ ـحشاألضـ رارةـحهـبأوورماءـ

ـليدة،ـيدـش ـمنهدـحوادنـبسـ ـ ـبمنتهمـ ـ ـ ـ ـسهإلـلىـ ـكيمنـموالالـ ـ ـغليهـندـباتـسوـ ـ ـلمجايـفأوةـجزـلظـ ـ اريـ

ــلهيئوا.دّةــس ــ ــ ــتطلأنةــ ــ قــقرــتوالطــخاألفــ ــتهتوّ ــ ــلمجااجــ ــ ــنوإاريــ ــستعماذرــحاــمّ ــ ــ ــلمسهاالــ ــ ــ أوّليــفلــ

ــلما ــلحارضــ ــلحماألنّادّــ ــ ىــ ــتحتّ ــ ــطيرــتىــلإاجــ ــتبوب؟ــ ــلمسهواد،ــيرــ ــ ــ ــيسخلــ ــ ــيجفونــ ــ فــ ــينبغالــف.ّ ــ ــ أنيــ

ـيسق ـ ـلمسهاىـ ـ ـ ـحيإالّلـ ـيكثـ ـنتفاالونـ ـ ـستفاـباعـ ـ ـلكيماراغـ ـ ـ ـعندثـحذيـلاوسـ ـلماهـ ـكثأرضـ ـلضانـمرـ ررـ

ـبسبهـلاـمذيـلا ـ ـلمسهلاةـياألدوبـ ـ ـ ـ ـحنيالـقكـلذـلو.ةـ ـ ـنهاـمّـنإ:نـ ـبقأىـ ـيهيأننـمًاـفوـخكـلذنـعراطـ ـ اـمجـ

.ابتدائه في فحرّكه شيئًا، األمراض في محرّكًا كنت إن: الكتاب هذا في قال فقد. منه أشدّ هو

29. .Ox1 معادنه :correxi [معاندة

30. .Ox1 ناقصىه :correxi [ناقصة
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