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المقالة الثانية

ii. 1

ـبقالـق إذاـ اـكراط: ـلنان الأـميـفومـ ـيحراضـمرض وـ ـجعدث اـملاـعنـمكـلذـفاًـ ـلمات وإذاـ اـكوت. ـلنان ـينفومـ ـ ـفليعـ ـ ذـ اتـملاـعنـمكـلس

الموت.

ـتلخيص ـ ـ ـ أـ ـعنّهـنه: اـ ـلند ـتجتمومـ ـ ـ اـ ـلحع الأـطاـبيـفرارةـ ـيقمـلٕاذاـفدان.ـبن ـعلوـ ـغلبىـ ـ دلـ ـعله ـصعىـ اـبوـ ـلمة وـ أـهرض. ـيكـامّرـضذا يـفونـ

ـلحما ـ إذاـيّـ وـفانـكات اـقي ـنحطت ـ اـ ـلناط اـهيـفٕاّنـفة،ـبوـ ـلحذه أـلاـ ـتكاـموىـقة اـ ـلطبيعون ـ ـ ـ ـعلةـ اـحىـ ـلمّل اـمأـفرض.ـ ا ـلضّ ـلحا1ررـ ـعنادثـ ومـندـ

ـلما اـفضـيرـ ـبتي اـ ـلنداء ـعلدّلـيلاـفبـئواـ ـمكىـ لأـ ـمقتضنـمّهـنروه ـ ـ ـتلىـ اـ ـلحك اـلاـ إذا ـلحة واـ ـلكيمرارة ـ ـ ـتغاتـسوـ إـ ـعمىـلور اـ ـلبق ـسيدنـ ـعنـامّـ دـ

ـقشعالا ـ واـ ـلنرار ـنفٕاذاـفض.ـفاـ اـ ـلنق اـهيـفومـ ـلحذه ـتطةـلاـ أـمتـلاوـ اـعّدة ـلمراض وـ اـيكـلذـلرض، ـلموم اـهيـفضـيرـ ـلحذه ـنتبالاـبةـلاـ ـ ـلتمياهـ ـ ـ لـ

]Ox1 6b.الحرارة والروح إلى ظاهر البدن فتقاوم العارض [

ii. 2

قال بقراط: متى سكن النوم اختلاط الذهن فتلك علامة صالحة.

 ما يشمله اللفظ العاّم المتقّدم وهو قوله «إذا كان النوم في مرض من الأمراض يحدث وجعاً».2تلخيصه: هذا بعض

ii. 3

قال بقراط: النوم والأرق إذا جاوز كّل واحد منهما المقدار القصد فتلك علامة رديئة.

ـتلخيص ـ ـ ـ وـ اـهه: لأّن ـلنذا اـ ـلمفوم ـ ـيكرطـ اـبنـمونـ وـمدـلرد ـمتاغ، ـلطتـاخىـ ـ اـ ـعن3دثـحةـبـوطرـله اـ ـلسه اـسرـ ـلبام اـ أو ـليبارد ـ ـعندثـحسـ اـ ـلجمه ـ ود.ـ

ـسخنـموالأرق اـنوـ أوـمدـلة ـلغلباغ ـ ـ اـ ـلمة اـ ـلصفرّة ـ ـعليراءـ ـ وـ ـغله. اـئأواـبّنـظنـمطـ ـلسبل ـ أـ وأّنـيـوطومـناّـهـنات ـصـاخنـمل اـيّ ـلسبة ـ أنـ ـيعسات ـ رـ

الانتباه منه.

ii. 4

1. .Ox1 اضرر :correxi [ الضرر

2. .(صح with) sub lin. Ox1 [ بعض

3. .in marg. Ox1 [ حدث
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 إذا كان مجاوزاً لمقدار الطبيعة.4قال بقراط: لا الشبع ولا الجوع ولا غيرهما من جميع الأشياء محمود

تلخيصه: هذا لأّن الصّحة إنّما هي بالاعتدال، فما جاوز الاعتدال لم يكن محموداً.

ii. 5

 له سبب منذر بمرض.5قال بقراط: الٕاعياء الذي لا يعرف

ـتلخيص ـ ـ ـ وـ ـعلدّلـيذاـهه: ـكيمىـ ـ واـ رديء ـمتوس وـ ـيحدـقلاء. ـمعّسـ اـلأـبهـ ـلقم ـفيـةحرـ ـعلدّلـ اـ رداءة ـلكيمى ـ ـ وـ ـيحوس. اـلأـبّسـ ـفيورمـلم ـعلدّلـ ىـ

كثرة الفضل. وبهما فيدّل على اجتماعهما.

ii. 6

 في أكثر حالاته فعقله مختلط.6قال بقراط: من يوجعه شيء من بدنه ولا يحّس بوجعه

تلخيصه: يعني الحال التي منها يكون الوجع وهي الورم الحاّر والشرخ والجرح وما أشبهه.

ii. 7

ـبقالـق الأـ اـبراط: ـلتدان ـتهيـ زـفزلـ ـفينبغلـيـوطانـمي ـ ـ ـ أنـ ـتكي إـ ـتهادـعون ـلتغاـباـ ـ إـيذـ اـلة ـلخصى ـ ـبتمهبـ ـ ـ والأـ ل، اـبّ ـلتدان ـضميـ زـفرتـ انـمي

يسير ففي زمان يسير.

ـتلخيص ـ ـ ـ لأّنـ ـقصنـمه: زـففـ ذوـمكـلذـفلـيـوطانـمي اـبن ـللحان ـ وـ ـضعم اـ ـلقف واـ ـلهضوى ـ ـفيمـ إـ اـلرّد ـلخصى ـ ـبتمهبـ ـ ـ ولاـ ل. ـنفعّ ـ ذـ كـلل

 غذاء قوياً.7فيمن ضمر في زمان يسير لأّن سبب هذا الضمور استفراغ الرطوبات والأعضاء قوية فيتأتّى أن يغذى

ii. 8

ـبقالـق اـ ـلنراط: اـمهـقاـ ـلمن إذاـ ـينانـكرض اـمالـ ـلغن وـ ـليذاء ـيقسـ ـعلدّلـيكـلذـفوىـ أـ ـيحمّهـنى ـ ـعللـ أـندـبىـ ـكثه ـممرـ اـ ـيحتمّ ـ ـ وإذاـ انـكل،

] على أّن بدنه محتاج إلى استفراغ.Ox1 7aذلك وهو لا ينال منه دّل [

4. .Ox1 محمودا :correxi [ محمود

5. .Ox1 ىفرق :correxi [ يعرف

6. .Ox1 توجعه :correxi [ بوجعه

7. .Ox1 بغد :correxi [ يغذى
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ـتلخيص ـ ـ ـ ـمعنه:ـ ـ «ـ ـينى أيـ ـيشتهال» ـ ـ ـفمي،ـ اـ ـشتهن ـ وـ ـيتنى ـ اـماولـ ـلغن وـ ـيغمـلذاء دّلـ ـعلذ أـ ـيحتمّهـنى ـ ـ ـعللـ أـندـبىـ ـكثه ـممرـ اـ ـيحمّ ـ ـفيصيلـ ـ ـ رـ

 يشتهي قدر ما يكتفي به ففي بدنه أخلاط رديئة تحتاج إلى استفراغ.8كلا. ومن كان

ii. 9

قال بقراط: كّل بدن تريد تنقيته فينبغي أن تجعل ما تريد إخراجه منه يجري فيه سهولة.

تلخيصه: أراد به تقطّع الأخلاط وتلطّفها وتفتّح السدد وتوّسع المجاري وقبل إلّا أنّه البطن مّمن يراد أن يسقيه مسهلاً يستعّد لذلك.

ii. 10

ا. قال بقراط: البدن الذي ليس بالنقي كلّما غذوته زدته شرًّ

تلخيصه: وهذا لأنّه يفسد بفساد الكيموس الرديء. وأكثر ذلك يعرض إذا كانت المعدة ممتلئة كيموسات رديئة.

ii. 11

قال بقراط: لأن يملأ البدن من الشراب أسهل من أن يملأ من الطعام.

ـتلخيص ـ ـ ـ وـ ـلمذاـهه: اـفاـ ـلشي اـمرابـ ـلحن واـ وـبـوطرـلرارة ـبهمة ـ ـيسهاـ ـ اـ ـلهضل ـ وـ ـبقالـقكـلذـلم، «ـ اـمراط ـحتن إـندـباجـ زـله ـيعـرسادةـيى ـبلأـفةـ غـ

ـشيالأ رّدـفاءـ اـتّوـقي ـلشه اـ وـطرـليء اـمب، ـحتن ذـماجـ إـلن أـهاـمىـلك ـفتقرعـسو ـ ـيتوـ ـلشاـبهـ و9رابـ ـعن». الأـمانـكاـمبـطرـلاـبىـ عـمهـلةـبـرشن

 ويقوى بسرعة.11 إلّا قليلاً. فأّما أحمر الغليظ يغذو10رطوبة غلظ، فٕاّن الشراب المائي يرّد ولا يغذو

ii. 12

 تبقى من الأمراض بعد البحران من عادتها أن تجلب عودة من المرض. 12قال بقراط: البقايا التي

تلخيصه: وهذا لأنّه بقية رديئة ورطوبة غريبة وتصاراها أن تؤول إلى العفونة.

8. .Ox1 كل :correxi [ كان

9. .Ox1 بما يشهم :correxi [ بالشراب

10. .Ox1 ىغذى :correxi [ يغذو

11. .Ox1 ىغذى :correxi [ يغذو

12. .Ox1 البقاىالتى :correxi [ البقايا التي
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ii. 13

ـبقالـق ـتيأـينـمراط:ـ اـ ـلبه ـفقانـحرـ ـيصعدـ ـ اـفـهضرـمبـ ـلليلي ـ ـ اـ ـلتة ـقبيـ اـموـنلـ ـلحمه ـ اـ ى ـلتّ ـفيهيـتأـييـ ـ اـ ـلبحا ـ اـفّمـثرانـ ـلليلي ـ ـ اـ ـلتة ـبعيـ ـيكاـهدـ ونـ

أخّف على الأمر الأكثر.

ـتلخيص ـ ـ ـ وـ اـهه: لأّن ـلطبيعذا ـ ـ ـ أـ إذا ـتميييـفذتـخة ـ ـ ـلجيا13زـ ـ اـمّدـ اـلن ـضطرديء اـ ـلمّر إـيرـ اـلض ـضطى وـ ـقلراب إـ و ـيخـاّمـنق. اـففـ ـلليلي ـ ـ اـ ـلتة يـ

 في حال الوباء.14بعدها لأّن أكثر البحران يؤول إلى السلامة إلّا

ii. 14

قال بقراط: عند استطلاق البطن قد ينتفع بأختلاف ألوان البراز إذا لم يكن تغيّرها إلى أنواع رديئة.

ـتلخيص ـ ـ ـ وـ اـهه: لأّن ـختذا أـ اـنلاف ـلبواع ـعلدّلـيرازـ اـ ـستفى ـ أـ ـصنراغ ـكثيافـ ـ [ـ Ox1رة 7b[اـم ـلكيمن ـ ـ ـفيكاتـسوـ ـ ـنقونـ ـلبا15اءـ أـ ّحـصدن

وأوكد، لكن إن كان من ذوبان وعفونة فلا.

ii. 15

ـبقالـق ـمتراط:ـ اـ ـشتكى ـ اـ ـلحلى ـ أوـ اـفتـجـرخق ـلبي ـبثدنـ أوـ ـفينبغاتـجراـخور ـ ـ ـ أنـ ـتنظي ـ وـ ـتتفقر ـ ـ دـ ـيباـمّ اـمرزـ ـلبن إنـنٕاـفدنـ اـكّه ـلغان ـعليبـلاـ ـ هـ

المرار فالبدن معه عليل، وإن كان ما يبرز منه مثل ما يبرز من البدن الصحيح فكن على ثقة في التقّدم على أن تغذو البدن.

ـتلخيص ـ ـ ـ أـ ـمتّهـنه: اـيوـقىـ ـلطبيعت ـ ـ ـ ـعلةـ دـ اـفى ـلفضع ـ اـ ـيئردـلول إـ ـنقارجـخىـلة اـ ـلبي ـمنهدنـ ـ اـكاـ ـلبان ـخلرازـ اـمواًـ ـلمن ـفيغرارـ ـ اـ ـلعليذى ـ ـ وإنـ انـكل.

ا». في البراز مرار دّل على أّن البدن غير نقي فيستفرغ أّولاً ثّم يغذى لما ذكر قبل وهو قوله «كلّما غذوته رديئة شرًّ

ii. 16

قال بقراط: متى كان إنسان جوع فلا يتعب.

ـتلخي ـ ـ ـيعنص:ـ ـ ـلجاـبيـ ـهناـهوعـ اـعاـ ـلغدم و16ذاءـ اـع. ـلغادم ـيمنذاءـ ـ اـ ـلجع اـموعـ والٕاـضاـيرـلن ـسهة واـ ـلفصال ـ وـ اـئـاسد ـلحر اـفات،ـكرـ ـلقٕاّن ذهـهعـموّةـ

13. .Ox1 متن :correxi [ تمييز

14. .Ox1 الى :correxi [ إلّا

15. .supra lin. Ox1 [ نقاء

16. .Ox1 الغد :correxi [ الغذاء
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الحركات في هذه الحالة تجوز.

ii. 17

قال بقراط: متى ورد على البدن غذاء خارج من الطبيعة كثيراً فٕاّن ذلك يحدث مرضاً ويدلّك على ذلك برؤه.

ـتلخي ـ ـ أـ ـيمكّهـنص: ـ أنـ ـيفهن ـ ـمعننـممـ ـ «ـلوـقىـ ـكثيه ـ أيـ ـكثا17ٔراً» أنـمرـ ـتحتملن ـ ـ ـ ـطبيعتهـ ـ ـ ـ وـ ـفقهـتّوـقه ـيكدـ اـ ـلطعون ـ اـ ـلمتنام ـ ـ ـيسياولـ ـ وـ وـهراً

إـفـاضالٕاـب اـلة ـلقى ـكثيوّةـ ـ وـ ـلهراً. ـقيذاـ اـ إّن ـلكثل ـ ـعلرةـ ـبيـرضىـ ـكثن:ـ ـبحسرةـ ـ الأوـ ـعيب وـ ـكثة ـبحسرةـ ـ اـ ـلقب وـ ـتنقضةـلـاحذهـهوة، ـ ـ الاـ ـستفي ـ راغـ

ـلفصاـب ـ اـ أو ـلشد أوـ اـلدـلرط أو الٕاـضاـيرـلك أو ـمسة اـعاكـ ـلطعن ـ وذـ اـلام ـستفك ـ ـبطراغـ اـيرـ ـلعق اـمأـفرض.ـ ا ـلتنقيّ ـ ـ ـ ـيسملاـفدواءـلاـبةـ ـ ـيهّـ اـ
ـبق18 راطـ

ـستفا ـ ولاـغراـ ـيستعماً ـ ـ ـ اـهيـفلـ ـلحذه وـلاـ ـتسمة ـ ىـ اـهّ ـلحذه ـكثالـحةـلاـ لاـ ـفسالـحرة دامـمادـ ـبحيا ـ اـ إذا ـستفث ـ اـ ـلفرغ اـقلـضاـ ـلطبيعدرت ـ ـ ـ ـعلةـ ىـ

اـلـاحإ ـلبة ـلخمـاكيـقاـ ـ اـ ـخمدـقذيـلر ـقليصـ ـ ـفقلاً،ـ ـتعدـ اـ ـلطبيعود ـ ـ ـ اـ ـلخمة ـ ـعليرادـيأنـبةـيرـ ـ اـمهـ ـلخمن ـ إذاـمأـفر.ـ ا ـبحيانـكّ ـ لاـ ـسبيث ـ إلّاـ ّةـقر19ل

اـلإ ـلحى اـلاـ ـلطبيعة ـ ـ ـ ـفحينئةـ ـ ـ ـ ـيطلذـ ـ ـعليقـ ـ أـ ـسله اـ ـلفسم ـ وـ ـيجاد. أنـ ـيفهوز ـ ـلفظنـممـ ـ ـبقةـ اـ ـلغراط اـ ـلخذاء ـكيفيتيـفارجـ ـ ـ ـ ـمجنـعهـ اـ ـلطبيعرى ـ ـ ـ ة.ـ

لاـهو ـيحذا ـمضدثـ إلّاـ ـبمقرّة ـ [ـمدارـ Ox1ن 8aا ـلكمي] ـ ـ اـفت،ـ يٕاّن ن ـل ـ والأـ ـفيروج يونـ ـل ـيغسـ ولاـ ـيحذوان ـمضانـثدـ إلّاـ ـبمقرّة ـ نـمدارـ

ـلكميا ـ ـ وـ ـيجت. أنـ ـيفهوز ـ ـمنمـ اـ ـلطعه ـ اـ ـلكثيام ـ ـ اـجرـ ا ـلخدًّ اـعارجـ ـلعن وـ ـكلادة وـحاّـهـ ـمعنّق. ـ «واـلوـقىـ ـلبه ـعلدّلـي20رءـ ذـ ـفكك»ـلى ـبقّهـنأـ ـمتولـ ىـ

حدث عقيب ما ذكرنا مرض فاستفرغ البدن فانتفع باستفراغه دّل أنّه إنّما يحدث المرض من كثرة الغذاء.

ii. 18

قال بقراط: ما كان من الأشياء يغذو سريعاً دفعة فخروجه أيضاً يكون سريعاً.

ـتلخيص ـ ـ ـ ـمعنه:ـ ـ «ـلوـقىـ ـيغه ـيعـرسذوـ أيـ ـبعاً» ـتندـ ـلهاوـ ـيسيانـمزـباـ ـ وـ ـمعنر. ـ «دـلوـقىـ ـفعه أيـ اـفوـتة» ـلبّى ـكلذاءهـغدنـ ـيعـرسّدةـميـفّهـ وـ ـيعلة. ـ مـ

ـيعظّهـنأ ـ اـ ـلنبم ـ وـ واـتّوـقض ـستفه ـ با21ادـ ـل وأـقدنـ ـبلوّة. الأـ ـشيغ ـكلاءـ ـفيمـاهّـ ـ ذـ اـنرـكا ـلشا ـعلرابـ ـتفىـ درـ ـتهـاجاوت وـ ـلضاـبا ـمنهّدـ ـ ـلحاـ اـ ـلبقم ـ رـ

ـلمكسوا ـ ـ واـ ـلعور ـيغاّـهـنٕاـفدس،ـ ـبعذوـ ـتندـ ـلهاوـ ـقليلـيـوطانـمزـباـ ـ ـقليلاًـ ـ وـ ـتكتسدـقلاً. ـ ـ الأـ ـلمعاـبةـيذـغب ـ اـهدةـ ـلحذه وـلاـ ـبحسة. ـ إـعـرسبـ ـئهذاـغة اـ

ـجهروـخةـعـرس ـلباـباـ واـ ـلبراز وـ ـقيول. أرادـ ـلخاـبل: اـ ـلتخلروج ـ ـ اـفلـ ـلطعٕاّن ـ اـ ـلسام الاـيرـ ـستحع ـ اـيـرسةـلاـ ـلتخلع ـ ـ وـ ـلضاـبّل وـ أـهد ـيضذا أّنـحاًـ إلّا ـلفّق ظـ

17. .Ox1 الي :correxi [ أي

18. .Ox1 ىسميه :correxi [ يسّميها

19. .Ox1 الى :correxi [ إلّا

20. .Ox1 والبرد :correxi [ والبرء

21. .Ox1 واستفادت :correxi [ واستفاد
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 فيه.22الخروج قّل ما استعمل

ii. 19

قال بقراط: إّن التقّدم بالقضية في الأمراض الحاّدة بالموت كانت أو بالبرء ليس يكون غاية الثقة.

ـتلخيص ـ ـ ـ اـ ـلمه: اـ ـلحرض اـهاّدـ اـعـرسعـمهـلذيـلو ـنقضة ـ ـعظيهـئاـ ـ ـحمٕاّنـفم.ـ ىـ ـيعـرسومـيّ الاـ ـنقضة ـ وـ ـلياء ـبمسـ إـحرضـ و ـيكمـلاّـمـناّد. اـ ـلحكن ـ مـ

 المرض الكائن عن الكيموسات الرديئة وسرعة انصبابها من موضع إلى موضع.23فيها بغاية الثقة لسرعة تغيّر

ii. 20

قال بقراط: من كان بطنه شبابه ليناً فٕانّه إذا شاخ يبس بطنه، ومن كان في شبابه يابس البطن فٕانّه إذا شاخ لان بطنه.

ـتلخيص ـ ـ ـ وـ لاـهه: ـيكذا داـ ـئمون ـلكاًـ أـفنـ ـكثي اـ ـلحر وـ ـفيمالات ـ ـيكنـ ـبيدـتونـ ـبيدـترهـ واـ وـحراً ـينبغداً، ـ ـ أنـ ـيعلي ـ أـ إـنم ـيلياّـمـنّه ـ ـبطننـ ـ اـ ـلشبه ـ أـ ّاـماب.

ـلبا ـمعيـفرودةـ ـفيتنهـتدـ ـ ـ ـبسببهاولـ ـ ـ ـ اـماـ ـلطعن ـ أـ ـكثام ـممرـ اـ ـيجّ اـبذـ ـلكبه ـ وـشٕاذاـفد.ـ ـتعاخ اـهمـقاـ ـلبذا ـقلردـ اـهّتـ ـلشهذه ـ ـفتجوةـ ـ اـ ـلبّف ـلعلرازـ ـ اـمّةـ

ـيتن ـ ـبقياولـ ـ ـينفاـماسـ ـ إـ اـلرذ ـلكبى ـ وأـ اـمد. ـلكثّ ـ اـ ـنصبرة ـ اـ ـلماب اـ ـلصفرّة ـ [ـ Ox1راء 8bٕ ا أـل] ـمعى وـئاـ ـتقه اـهّلـ ـلمذه أـ ـعناّدة اـ ـلصفى ـ إذاـيراوـ اخـشة

ـفيب ـ ـبطنسـ ـ وأـ ـقبنـمّاـمه. ـضعلـ اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ لاـ ـستية ـ اـ ـعليهةـبـوطرـللاء ـ ـ ـفتقاـ ـ اـهوىـ ـلقذه اـ ـلتوّة ـضعفيـ ـ ـبمقةـبـوطرـلاـبتـ ـ اـنارـ ـليبة ـ إـسوـ ـعناـهّاـية دـ

ـلشيخا ـ ـ وـخوـ ـفيمذاـهة، ـ ـمعنـ اـمأـفارّة.ـحهـتدـ ـمعتـنـاكنـمّ وـفـاهّـنٕاـفاردةـبهـتدـ اـقي ـلشيخت ـ ـ ـيصيـةخوـ ـ إـ الٕاـلر اـمراطـفى ـلبن ـفتبقردـ ـ ـ اـ ـلقى وّةـ

ـلما ـسكاـ ـعلةـ ـضعفهىـ ـ ـ ـفيبقاـ ـ ـ ـليىـ اـ ـلطبيعن ـ ـ ـ وذـ لأّنـلة. اـمك ـلمع اـ ـلمفزاج ـ ـيضعرطـ ـ الأـ ـفعف وـ ـييبال ـ ـبطسـ اـ ـلشبن ـ إـ اـماب ـلقلّ ـ ـيتناـمّةـ ـ ـبقياولـ ـ اسـ

ـينفاـم ـ إـ اـلذ ـلكبى ـ ـلقلدـ ـ اـ ـلشهّة ـ ـبسبوةـ ـ اـفرارةـحبـ ـلمعم ـ ـقلاخـشٕاذاـفدةـ اـهّتـ ـلحذه ـفقرارةـ اـيوـ ـلشهت ـ وـ ـلنفا24ّلـقوة ـ إـفـاضالٕاـبوذـ ـيتناـمىـلة ـ اولـ

ـبطنلانـف ـ أوـ ـلقله، ـ اـلوـتّةـ ـلمّد واـ ـنصبرار ـ ـبسبهـباـ ـ اـببـ ـلكبرودة ـ ـفقدـ ـيعدـ اـهمـقاـ ـلبذا إذاـ ـفيضعاخـشرد ـ ـ ـنففـ إـ اـلوذ ـلكبى ـ ـفيليدـ ـ ـ اـ ـلبطن ـ وـ دـقن،

ـيمك ـ أنـ ـيبقن ـ ـعلىـ ـقبنـمانـكاـمىـ وأـ اـمل. ـلشّ اـ ـلقّدة اـ ـلموّة ـسكاـ ـبسبةـ ـ اـ ـليبب ـ أـشٕاذاـفسـ اـهرطـفاخ ـليبذا ـ ـفضعفسـ ـ ـ اـهتـ ـلقذه لانـفوةـ

البطن.

ii. 21

قال بقراط: شرب الشراب يشفي من الجوع.

22. .Ox1 ستعمل :correxi [ استعمل

23. .Ox1 بغير :correxi [ تغيّر

24. .Ox1 قلت :correxi [ وقّل
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ـتلخيص ـ ـ ـ ـيعنه:ـ ـ اـ ـلجى اـ ـلكلوع ـ اـ ـلحّي ـبسبادثـ ـ اـببـ ـلمرودة أوـ ـبسبزاج ـ ـكيمبـ ـ ذـكواءـسضـمـاحوسـ اـمكـلان ـلبلغن ـ ـ أوـ اـمم ـلسن واـ ـلشود رابـ

يشفي عنهما جميعاً، لا الجوع الحادث بسبب الٕامساك عن الطعام. فٕاّن الشراب يضّر هؤلاء وتشنّجهم تشنّجاً رطباً. 

ii. 22

ـبقالـق الأـمانـكاـمراط:ـ ـيحراضـمن الاـمدثـ ـمتن ـفشفلاءـ ـ ـيكاؤهـ ـستفالاـبونـ ـ وـ ـمنهانـكاـمراغ، ـ ـيحاـ الاـمدثـ ـستفن ـ ـفشفراغـ ـ ـيكاؤهـ ونـ

بالامتلاء، وشفاء سائر الأمراض يكون بالمضاّدة.

ـتلخي ـ ـ وـ إذاـهص: الاـكذا ـمتان ـقياـبلاءـ وـ اـكاً ـلمان ـيجرضـ اـحيـفدـ ـلحال ـفحينئدوثـ ـ ـ ـ اـيذـ ـلمزول اـلٕازاـبرضـ ـلسبة ـ اـ ـلمحب ـ وذـلدثـ ـيككـله، ونـ

ـبض وـ اـهّده، ـلجذا اـمزءـ ـلطن اـ ـيسمذيـلّب ـ ىـ ـلتقاـبّ ـ ـلحفاـبّدمـ ـ اـكٕانـفظ.ـ ـلسبان ـ أـ اـفذـخب ـلتي ـثيأـ ـلماـفرـ اـمةـبّـكـرمداواةـ ـلتقن ـ ـلحفاـبّدمـ ـ ظـ

والشفاء. وإن كان حدث وقوع فيحتاج إلى شفاء خاّص.

ii. 23

قال بقراط: البحران يأتي في الأمراض الحاّدة في أربعة عشر يوماً.

ـتلخيص ـ ـ ـ اـ ـلبحه: ـ ـتغييرانـ ـ ـ ـعظيرـ ـ ـيحمـ اـفدثـ ـلمي دـ ـفعرض إـ إـمة ا اـلّ ـلسى [ـملاـ Ox1ة 9aٕ ا أو أـل] ـيعنودـجى ـ أـ اـمودـجى ـلمن وأدونـ نـمرض

ـلسا وذـملاـ ـعنكـلة، ـيقهاـمدـ ـ اـ ـلطبيعر ـ ـ ـ اـ ـلمة إـ و إـمرض؛ ا اـلّ ـلعطى ـ إـ أو أردأـحىـلب ـيعنال ـ أردأـ اـمى ـلمن وأـ اـمونـهرض ـلعطن ـ وذـ ـحيكـلب، نـ

ـيقه ـ اـ ـلقر اـمالأـفوّة.ـ ـلتراض ـفيهيـتأـييـ ـ اـ ـلبحا ـ اـفرانـ ـليي اـ ـعشعـبراـلوم أوـ ـفيمر ـ دوـ ـمثهـنا اـ ـلحل ـعشاديـ اـ أو ـلتر اـساـ أو ـلسع اـباـ أو ـلخع ٕاّنـفسـماـ

ـبق ـيسمراطـ ـ ـيهّـ ـمطلقاًداـحاـ ـ ـ وـ ـمنهانـكاـماً. ـ اـفاـ ـلسي وـموـمذـمانـكادسـ ـيقاً، إـ لاـنول ـيكّه ـمتهـتّدـحرضـمونـ ـصلّـ داـ ـئمة وـ ـيتجة ـ أرـ ـبعاوز اً.ـموـيةـ

اـمأـف إذا ا ـشتّ ـبعيـفّدـ الأـ وـيض ـغينـمّفـخّام إـ ـبعضهيـفذارـنر ـ ـ ـفقاـ ـيتجدـ ـ اـهاوزـ ـلمذه ـيعنّدةـ ـ الأرـ ـبعي ـعشةـ والأـ اـمر. ـلتراض لاـ ـيتي ـبحّمـ ـنهراـ اـ

في هذه الأيّام أو لا يكون بل يتأّخر إلى يوم الأربعين فلا يسّميها حاّدة مطلقة.

ii. 24

ـبقالـق اـ ـمنعـبراـلراط: ـلساـبذرـ الأـباـ وأّول ـسبع، اـ ـليوع اـ ـلثوم واـماـ ـلمنن ـ اـ ـليذر اـ ـلحوم ـعشاديـ لأـ اـنر الأـمعـبراـلّه ـسبن اـ ـلثوع واـناـ ـليي اـ ـلسوم ـعشعـباـ رـ

يوم إنذار لأنّه اليوم الرابع من الرابع عشر واليوم السابع من الحادي عشر.

ـتلخيص ـ ـ ـ أـ الٕاـيه: الأـهذارـنّام اـيي ـلتّام ـتظهيـ ـ ـفيهرـ ـ ـعلدّلـتةـملاـعاـ ـبحىـ ـفيميـتأـيرانـ ـ ـبعاـ ـمنعـبراـلاـفدـ ـلساـبذرـ واـباـ ـلحع ـعشاذيـ ـعشعـبراـلاـبرـ رـ

اـنلأ ـليّه اـ ـتقذيـلوم ـعليعـ ـ ـقسمهـ ـ ـسبالا25ٔةـ اـ ـلثوع ـبنصفييـناـ ـ ـ ـ وـ اـلذـلن، ـلسك ـعشعـباـ ـينرـ ـلعشاـبذرـ ـ لأّنـيرـ ـعلين ـ ـتقهـ ـقسمعـ ـ ـسبالا26ٔةـ اـ ـلثوع ث،ـلاـ

25. .Ox1 قسمت :correxi [ قسمة

26. .Ox1 قسمت :correxi [ قسمة
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أ وـنإلّا الأـصّه ـسبل اـ ـلثوع ـلثاـبثـلاـ وـناـ ـفصي اـ ـلثل الأول.ـميـناـ ـفجعن ـ اـ ـبتل الأـ ـسبداء اـ ـلثوع اـناـ ـليي اـ ـلثوم وـماـ ـيجعمـلن ـ اـ ـبتل الأـ ـسبداء اـ ـلثوع ثـلاـ

ـليا اـ ـلخوم ـعشسـماـ ـجعّهـنٕاـفر،ـ اـ ـنقضل ـ اـياءهـ ـلعشوم ـ واـيرـ ـلتجن ـ ـعليدّلـتةـبرـ ـ ـحكّهـنٕاـفه.ـ ـكتيـفىـ أـ ـبياب ـيميدـ ـ أّنـ أـضرـما اـهاـتى ـلبحم ـ ـعلرانـ ىـ

اـه ـلحسذا ـ الأرـيابـ ـبعيوم ـ وـ ـبعن اـيدهـ ـلستوم ـ وـيّـ ـبعن اـيدهـ ـلثموم ـ ـنياـ وـ ـعلن، اـهىـ ـلقيذا ـ اـ ـنقضاس ـ اـ ـلثاء الأـثلاـ ـبيـاسة اـ ـلتع ـبعيـ اـ ـلعشد ـ ومـينـيرـ

الأربعين وبعده يوم الستّين وبعده يوم الثمانين.

ii. 25

قال بقراط: إّن الربع الصيفية تكون في أكثر الأمر قصيرة والخريفية طويلة ولا سيّما متى اتّصلت بالشتاء.

ـتلخيص ـ ـ ـ أّنـ ـجميه: ـ الأـ اـمع ـلصيفيراض ـ ـ ـ ـقصيةـ ـ اـ لأّن ـلكيمرة ـ ـ ـفتتحلذوبـتاتـسوـ ـ ـ ـ ـفينقضّلـ ـ ـ ـ اـ ـلمي ـفيمرضـ ـ وـيوـقهـتّوـقنـ ـتنحة ـ اـقّلـ ـلضعيوّة ـ ـ عـمفـ

]. والأمر في الشتاء بالضّد.Ox1 9bتحلّل الماّدة فيموت [

ii. 26

قال بقراط: لأن تكون الحّمى بعد التشنّج خير من أن يكون التشنّج بعد الحّمى.

ـتلخيص ـ ـ ـ ـتشنه:ـ ـ إذاـ ـللصحيدثـحّج ـ ـ ـ ـبغتحـ ـ ـكيمنـمكـلذـفةـ ـ وـلاردـبوسـ ـتسخدـقزج، ـ اـنّـ ـلحمه ـ وـ ى ـتلطّ ـ وـفّـ ـتحله ـ إذاـلّـ و ـبعدثـحه. ـحمدـ ىـ ّ

محرقة فذلك اليبس والآفة عظمت لأّن ترطيبه عسر وشّدة المرض لا تمهل.

ii. 27

ـبقالـق لاـ ـينبغراط: ـ ـ أنـ ـتغتي ـ ـبخّرـ ـيجّفـ اـ ـلمده ـبخضـيرـ اـ ـلقيلاف ـ أنـ ولا ـتهاس أـلوـ ـصعب27ورـمك ـ ـتحةـ ـعلدثـ ذـمىـ اـلن ـلقيك ـ أـفاسـ ـكثٕاّن رـ

ما يعرض ليس بثابت ولا تطول مّدته.

ـتلخيص ـ ـ ـ ـخفه:ـ اـ ة ـلمّ اـ ـلقرض ـبغتويـ ـ ـغينـمةـ اـ ـستفر ـ ولاـ ـظهراغ اـملاـعورـ ـلنضات ـ ـغيجـ ـمعتمرـ ـ ـ ـكمدةـ الأـ أّن اـعا ـلهراض ـئلاـ لاـ ـتخشة ـ ـظهعـميـ ورـ

علامات النضج.

ii. 28

ـبقالـق ـحمهـبتـنـاكنـمراط:ـ ىـ ـليسّ ـ ـضعيفتـ ـ ـ اـجةـ ـيبقأنـفدًّ ـ ـعلهـندـبىـ ولاـلـاحىـ ـينقه ـ ـشيئصـ ـ أوـ ـكثأـبذوبـياً ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ لأّنـ رديء ي

الأّول ينذر بطول من المرض والثاني يدّل على ضعف من القوّة.

ـتلخيص ـ ـ ـ إـ بقـامّـنه: ـي ـ اـ ـلبى ـعلدنـ اـهيـفهـلـاحىـ ـلحمذه ـ اـ ى تّ ـل ـليسيـ ـ ـلضعياـبتـ ـ ـ إـجفـ ا ـامدًّ فّ ـل الاـ ـمترط أوـ ـلكثلاء ـ اـفاـ ـلجلة ـ أوـ ـلغلد ـ ظـ

27. .Ox1 لامور :correxi [ أمور
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ـلكيما ـ ـ وـسوـ ذـكات. ـمنكـلّل ـبطذرـ اـ ـلمول واـ ـلهرض اـ ـلمجزال ـ ـللمقاوزـ ـ ـ إذاـ ـيكمـلدار ـسبنـ الاـ ـستفب ـ ـمحسراغـ ـ أوـ ـطعركـتوس أوـ ـسهام أوـ ر

ـمفـةكـرح أوـطرـ ـعلدّلـيّمـهة ـضعىـ اـ ـلقف وـ ـينبغوّة ـ ـ أنـ ـيقي ـبياسـ اـ ـلحصن ـ اـ ـلبب وـ وـلزاـهدن ـبيه ـعظنـ اـ ـلحمم ـ وـ ى ـلهـوطّ اـفا،ـ ـلحمٕاّن ـ ىـ ـمتّ ىـ

كانت أعظم وأقوى وأطول كان بهزيلها أكبر لا سيّما للصبيان لسرعة انحلال أبدانهم وللمشايخ الهرمي لضعف قواهم.

ii. 29

قال بقراط: ما دام المرض في ابتدائه فٕان رأيت أن تحرّك شيئاً فحرّك، فٕاذا صار المرض إلى منتهاه فينبغي أن يستفّر المريض ويسكن.

ـتلخيص ـ ـ ـ الأـ أّن ـمعيـفودـجه: اـنوـ ـلطبيعة ـ ـ ـ ـعلةـ الٕاـ ـنضى أنـ ـيستعماج ـ ـ ـ الاـ ـستفل ـ ـلفصاـبراغـ ـ الٕاـ أو ـسهد اـ إذ ـحتال اـ ـلياج اـفهـ ـبتي اـ ـلمداء ـلثقرضـ ـ لـ

 ضعيف والقوّة قوية.29  لا سيّما والمرض في منتهاه28الماّدة فسهل نضجها

ii. 30

قال بقراط: إّن جميع الأشياء في أّول المرض وآخره أضعف وفي منتهاه أقوى.

تلخيصه: يعني الأعراض كالأرق والكرب وما أشبههما. وأّما المرض الذي يرجى فيجب ضرورة أن يكون في المنتهى أمثل.

ii. 31

] فذلك رديء.Ox1. 10aقال بقراط: إذا كان الناقه يحظى من الطعام فلا يتزيّد بدنه شيئاً [

تلخيصه: أنّه ربّما كان ذلك من قبل ضعف القوّة الغاذية وربّما كان من قبل فضل أخلاط رديئة.

ii. 32

ـبقالـق إّنـ أـفراط: ـكثي اـ ـلحر ـجميالاتـ ـ ردـلـاحنـمعـ ـيئه وـ ـيحظة ـ اـمىـ ـلطعن ـ الأـفامـ أّول ـيتلاـفرـمي ـشيئهـندـبّدـيزـ ـ إـخآـبؤولـيّهـنٕاـفاًـ لاـلره أن ى

 ثّم يحظى منه بآخره فحاله أجود.30يحظى من الطعام. فأّما ما من يمتنع عليه في أّول أمره النيل من الطعام امتناعاً شديداً

ـتلخيص ـ ـ ـ إـ ـيحظـامّـنه: ـ اـ ـلنى اـمهـقاـ ـلطعن ـ ولاـ ـيتام ـلقهـندـبيـفّدـيزـ اـتّوـ ـلشهه ـ اـ ورداءة ـلحوة ـتمٕاذاـفال.ـ اـبادىـ ازدادتـمزـله ـتل31ان اـ رداءةـلك

28. .Ox1 بفحها :correxi [ نضجها

29. .Ox1 مبداه :correxi [ منتهاه

30. .Ox1 شديد :correxi [ شديداً

31. .Ox1 ارادادت :correxi [ ازدادت
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ـضعو اـ ـلشهف ـ وأـ اـموة. ا ـلنّ إذاـقاـ ـيشتمـله ـ أّولاًـ اـثه ـشتهّم ـ ـفحرهـخآـبىـ أـلاـ اـجه لأّن ـلطبيعود ـ ـ ـ الأـحيـفةـ ـينضلاكـفال ـ اـ ـلفضج ـ اـ ـسبانـكذيـلل بـ

العلّة.

ii. 33

 علامة رديئة.32قال بقراط: صّحة الذهن في كّل مرض علامة جيّدة وكذلك الهشاشة للطعام وضّد ذلك

ـتلخيص ـ ـ ـ أـ ـليّهـنه: ـيسلسـ ـ اـ ـلمم ولاـمـةملاـعودةـجعـمرورةـضرضـ ـيعطا ـ رداءةـمبـ ـفقـامـةملاـعن ـتغلدـ ـ ـجيـةملاـعبـ ردـملاـعّدةـ ـيئات ة،ـ

ـلضاـبو ـمثّدـ اـجلـ ـلتنفودة ـ ـ وـ س ـصحّ اـ ة واـهذـلّ ـلهشن ـ ـللطعـةشاـ ـ ـ الأـفاّـهـنٕاـفامـ اـمي ـلحراض ـعلدّلـتاّدةـ اـ ـلسى وإنـملاـ ـمعهتـنـاكة ـ أـ ردـعا ـيئلام ة.ـ

أّنـلوذ اـهك ـلعذه ـعلدّلـتاتـملاـ الأـقىـ ـعضوّة اـ ـئيسرـلاء ـ لأّنـ اـجة ـلنفودة ـ ـعلدّلـتسـ اـحىـ ـلقلال ـ واـ ـلهشب ـ ـللطعـةشاـ ـ ـ ـعلامـ اـحىـ ـلكبال ـ دـ

وجودة وصّحة الذهن تدّل على حال الدماغ.

ii. 34

ـبقالـق إذاـ ـئملاـمانـكراط: ـلطبيعاًـ ـ ـ ـ ـلما33ةـ وـيرـ ـسنض وـ ه تّ ـسخن ـ ـ واـ اـقوـله ـلحت ـفخطرـضاـ ـ أـ ـمنّلـقره إذاـ ـغيانـكه ذهـهنـمدةـحواـلمـئلاـمرـ

الخصال.

ـتلخيص ـ ـ ـ ـعنه:ـ ـلطبيعاـبىـ ـ ـ ـ اـ ـلمة إـ و ـغيارـصاّـمـنزاج، اـ ـلمر أـئلاـ ـخطّدـشم لأـ ـعلدّلـيّهـنراً اـقىـ ـلسبوّة ـ اـ ـلفب ـللملـعاـ ـ اـفرض.ـ ـلحمٕاّن ـ اـ ى ـلمحّ ـ يـفةـقرـ

ـلشتا ـ اـ ـلشاء لاـتاـ ـيعي ـللشيرضـ ـ ـ اـ إلّا ـلقخ ـتغلوّةـ ـ اـمبـ واـقوـلزاج ـلست ولاـ ـينّن «اـلوـقذاـهضـقاـ ـلبحه ـ واـحوـ ـلنة اـفةـلزـ ـلشيي ـ اـ ـلفخ لاـناـ ـينضجي ـ ـ ان»ـ

ـفلي ـ ـمعنسـ ـ لاـ ـيتى أنـّضـ ـيكح وأـ ـخطون. ـعلرـ أّنـ ـيعاـمّلـكى ـللشيرضـ ـ ـ اـ ـلفخ ـفهيـناـ ذوـ ـخطو ـلضعرـ ـ ولاـتّوـقفـ أـفهـلاـقاـمه ـبيي ـيميدـ ـ أـ إّن ـكثا رـ

من كان يموت من كانت طبيعته مائلة إلى السّل فٕانّه عنى بالطبيعة هناك الخلقة لا المزاج.

ii. 35

ـبقالـق [ـ Ox1راط: 10aٔالا إّن أنـمّلـكيـفودـج] ـيكرض ـيلـامونـ اـ ـلسي واـ ـلثنرّة ـ ـثخهـلةـ وـ ـمتن، رـكىـ ـقيقان ـ اـجاًـ ـمنهدًّ ـ وإذاـكوـ رديء، اً

كان أيضاً كذلك فالٕاسهال معه خطر.

ـتلخيص ـ ـ ـ أـ ـقسه: اـ ـلبطام ـ اـمةـثلاـثنـ دوه ـلشا ـسيراـ اـ ـلسف واـ ـلثنرّة ـ وـ ـبياـميـهة اـ ـلسن إـ اـلرّة ـلفى وـ الأـهزالـهرج، ـعضذه ردـملاـعاءـ ـيئة ـعلدّلـتةـ ىـ

ـضعفه ـ ـ وـ ـتضا ـبجّرـ الاـ ـستمودة ـ اـ ـلمعرار ـ واـ ـلكبدة ـ ـينتفعدـ ـ ـ ـ ـبثخانـ ـ الأـهنـ ـغشيذه ـ ولاـ أّنـشة. الٕاـفّك ـسهي واـ ـلقال رـميءـ الأـهّةـقع ـعضذه اءـ

خطر.

32. .Ox1 وذلك :correxi [ وضّد ذلك

33. .Ox1 الطبيعة :correxi [ لطبيعة
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ii. 36

 فأسهل أو قيّئ بدواء أسرع إليه الغشي، وكذلك من كان يغتذي بغذاء رديء.Wقال بقراط: من كان بدنه صحيحا

ـتلخيص ـ ـ ـ وـ اـهه: لأّن ـلمسهذا ـ ـ ـينهلـ ـ الأـ اـبك ـلصحيحدان ـ ـ ـ ـيضعفهةـ ـ ـ ـ ـفيحاـ ـ اـ ـلغشدث ـ وـ ـيعكـلذـكي، ـلمرضـ ـفضهـندـبيـفنـ ردـ ـيئول أـمةـ ةـيذـغن

رديئة يناولها، فٕاذا أثارها الدواء وأظهرت فحدث الغشي.

ii. 37

قال بقراط: من كان بدنه صحيحاً فاستعمال الدواء فيه يعسر.

 إلى جذب الكيموسات الملائم، فٕاذا لم نجد فضلاً أسرع ما يلائمه باستكراه.34ص: وهذا لأّن الدواء المسهل يتوقّى

ii. 38

قال بقراط: ما كان من الطعام والشراب أخّس قليلاً إلّا أنّه ألّذ فينبغي أن يختار على ما هو منه أفضل إلّا أنّه أكره.

ص: وهذا لأّن احتواء المعدة على المشتهى أقوى فيكون الهضم أبلغ، ولذلك يحدث غير المشتهى إّما شفياً أو نفخاً وخضخضة.

ii. 39

ـبقالـق اـ ـلكهراط: ـ أـفولـ ـكثي الأـ ـيمرـمر أـضرـ ـممّلـقون اـ اـعّ ـلشبرض ـ أّنـ إلّا ـيعاـمّان ـلهرضـ الأـممـ اـمن ـلمراض ـمنزـ ـعلةـ أـ ـكثى الأـ ـيمرـمر ونـتوـ

وهي بهم.

ا أراد ـلكهص: ـ اـ ـلضول ـبطياـ ـ ـيضبمـلنـمٕاّنـفن،ـ ـ ـمنهطـ ـ ـنفسمـ ـ أـضراـمأـفهـ ـكثه أـمرـ اـمن ـلشبراض ـ إلّاـ ان ـيضعفهاًـيوـقّ ـ ـ ـ وـ لاـلذـلم، ـيفك ـقهارـ مـ

أمراضهم المزمنة إلى الممات.

ii. 40

قال بقراط: إّن ما يعرض من البحوحة والنزلة للشيخ الفاني لا ينضج.

)the rest of bk2 is missing in Ox1(

34. .Ox1 ىىوق :correxi [ يتوقّى
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