
The University of Manchester Research

               

DOI:
10.3927/52131464

Document Version
Other version

Link to publication record in Manchester Research Explorer

Citation for published version (APA):
Pormann, P., Karimullah, K., Carpentieri, N., Mimura, T., Selove, E., Das, A., Obaid, H., & Masry, S. (2017).           
    . University of Manchester. https://doi.org/10.3927/52131464

Citing this paper
Please note that where the full-text provided on Manchester Research Explorer is the Author Accepted Manuscript
or Proof version this may differ from the final Published version. If citing, it is advised that you check and use the
publisher's definitive version.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Research Explorer are retained by the
authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and
abide by the legal requirements associated with these rights.

Takedown policy
If you believe that this document breaches copyright please refer to the University of Manchester’s Takedown
Procedures [http://man.ac.uk/04Y6Bo] or contact uml.scholarlycommunications@manchester.ac.uk providing
relevant details, so we can investigate your claim.

Download date:26. May. 2023

https://doi.org/10.3927/52131464
https://research.manchester.ac.uk/en/publications/992a1883-ce20-4e22-a8f8-4c2cb40ffb09
https://doi.org/10.3927/52131464


[Ox1 contains only a part of book 3 owing to lacking several folios of the exemplar]

iii.22 (lacking the lemma)

و اـهيـفص: ـلمعنذا ـ ـ ـجميىـ ـ الأـ اـمع ـلبراض ـلياردةـ اــصنسـ ـلخع ـبعفـيرـ اـ ـلصيد ـ ـكصنفـ ـ اـ ـلصيع ـ ـبعفـ اـ ـبيرـلد اـ لأّن ـلصيع ـ ـيستففـ ـ ـ الأـ لاطـخرغ

ـلعا ـلياـ ـيجةـ ـبهذـ إـ واـخىـلا ـلخارج ـلضاـبفـيرـ وـ ـيعكـلذـلّد أـمرضـ اـمن ـبيرـلراض اـفعـ ـلصيي ـ اـ ـلقليف ـ ـ وـ ـيعل أـ ـكثرض أـ اـمر ـلصيراض ـ اـ ـلخف وأـيرـ ّاـمف.

ـفتحعـبرـلا ـ ـلغلبتدثـ ـ ـ ـ اـ ـلمه اـ ـلسرّة واـ ـلحمود. ـ اـيّـ ـلمخلطات ـ ـ ـ لاـ ـختة [ـ Ox1لاف 11a[اـم وـقوـلزاج ـعظت. اـ ـلطحم ـ ـلكثالـ ـ اـ ـلسرة والاـ ـستسقوداء. ـ ـ اءـ

ـلغل ـ اـ ـلطحظ ـ واـ ـلسال. ـلبّلـ اـ وـقوـلرد ـيبست ـ واـ ـخته وـجزاـملافـ ـتقطيه. ـ ـ اـ ـلبر ـللبولـ ـ اـ ـلحرد وـ ـلحادث الأـ اـخّدة ـيئردـللاط اـ إذا ـختفة ـ ـبغت1تـ ـ وـ دـقة

ـقبنـمتـنـاك ـلعاـبلـ واـ ـلققـلزـلرق. ـتحروحـ ـسطيـفدثـ اـ ـلمعح ـ والأـ ـمعدة لاـ ـحتقاء ـ ـفضانـ اـ ـئمداـلول أوـ ـلضعة ـ اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ ـليغيةـ ـ ـ زاجـمّرـ

ـلمعا ـ ـيتغيدةـ ـ ـ اـ ر ـلهّ واـ ـبحذـلواء. واـ ووـبرـلة اـجو الأـلع وورم ـمعورك واـ ـلصاء اـلاـملٕاـفرعـ ـلخة الأـيرـ اـخف ـقيقرـللاط ـ اـ ـلتة ـفتيـ اـهّـ ـلصيا ـ 2ٕفـ ـعمىـلا وقـ

البدن. والجنون فلحسب الأخلاط المرارية. والوسواس فلسوداء.

iii. 23

قالـق ـب وأـ ـامراط: اـفّ ـلشتي ـ عاءـ ي ـف ـ اـ ذات ـلجنرض ـ اـ وذات واـئرـلب واـكزـلة بحام ـل ـ وـحوـ ـسعة اـجوأو3الـ ياع ـلجن ـ ـ واـ ـلقطن ـ واـ ـلصن واـ ـلسداع درـ

والسكات.

أ اـمص: ذات ا ـلجنّ ـ واـ ـفلمةـئرـلب ـ اـماـ آلات ـلنفال ـ اـمسـ ـلضن ـبسبّدـ ـ اـ ـلبب وـ ـعسيرد ـ اـ ـحتير ـ ـطهاـ ـمناـ ـبخهـ الأـئـاسلافـ ـعضر اـمأـفاء.ـ ا ـلسعّ ـ الـ

والزكام وذات الرئة فسببها الآفة التي تدخل على الرأس بسبب البرد. والسدر والسكات فلامتلاء الدماغ.

iii. 24

ـبقالـق ـامأـفراط:ـ الأـفّ ـسني ـفيعانـ ـ الأـهرضـ الأـمأـفراض.ـمذه ا ـطفّ اـ ـلصغال ـ ـحيارـ ـفيعدونـلوـينـ ـ ـلهرضـ اـ ـلقم واـ ـلقلاع واـ ـلسعيء ـ واـ ـلسهال ـ رـ

.4والتفزّع وورم السرّة فيه ورطوبة الأذنين كلا

وأ ّاـمص:
ـلقا5 ـفيعلاعـ ـ اـ ـلليرض ـ اـ آلات ـلطفن ـ ـيحتملاـفلـ ـ ـ ـلسلـ اـقلاـمهـناـ ـللبات ـ وـ ـلنفسن ـ ـ ـفيٕاّنـفهـ وأـجهـ اـملاء. ا ـلقّ ـفلتنيءـ ـ ـ ـلهاوـ اـفمـ ـلقوق درـ

1. .Ox1 اختفيت :correxi [ اختفت

2. .Ox1 فتعالصيف :correxi [ فتّها الصيف

3. .(ص with) in marg. Ox1 [ وسعال

4. .(ص with) in marg. Ox1 [ كلا

5. .(ص with) in marg. Ox1 [ ص: وأّما
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ـلكا وأـفاـ اـمي. ـلسهّا ـ ـحصنـملأنـفرـ ـئهاـ اـ ـلطبيعم ـ ـ ـ ـكثةـ اـ ـلنرة واـ ـلتفوم. ـ ـيعاّـمـنٕاـفزّعـ ـلمرضـ ـمنهتـنـاكنـ ـ ـمعمـ ـحسهـتدـ أوـساـ ـضعيفة ـ ـ أوـ ـبهمانـكة ـ اـ

فيجتمع فيها فضول. وأّما ورم السرّة فلقرب العهد بالقطع. ورطوبة الأذن فضلاً عن سائر المجاري فلفرط رطوبة دماً عنهم وكثرتها.

iii. 25

>Jan30<ـبقالـق اـقٕاذاـفراط:ـ ـلصبرب ـ أنـميـ ـينبن ـ الأـلتـ ـسنه ـمضيهـلرضـعانـ ـ اـفضـ ـللثي ـ وـ ـحمة وـيّـ ـتشنات ـ واـ ـختّج لاـ ـسيلاف إذاـمّـ ا

نبتت له الأنياب وللعبل من الصبيان ولمن كان بطنه معتقلاً.

أ اـمص: ا ـلمضيّ ـ ـ ـفهضـ اـمربـضوـ ـلحكن ـ ةـ أذىـمّ ـيسيع ـ ـنبلـجلأـفرـ اـ ـلست واـ ـلحمّن. ـ لأـ ى اـجّ واـجوـلل ـلسهع ـ [ـ Ox1ر 11bوا وأـل] اـمورم. ّ

التشنّج فلضعف أعضائهم لا سيّما للعبل منهم لأّن بدنه ممتلئ فضولاً، وكذلك من كان بطنه يابساً.

iii. 26

ـبقالـق ـتجٕاذاـفراط:ـ اـ ـلصباوز ـ اـهيـ ـلسذا اـلرضـعّنـ ورم ـلحله ـ ودـ اـحولـخق ـلقفرزة ـ واـ واـبرـلا ـلحصو ـ ـلحيوا6ىـ ـ واـ واـلات ـلثدود ـليآـ اـ ـلمتعلل ـ ـ ـ ةـقّـ

والخنازير وسائر الخراجات.

ا ورم ـلحلص: ـ إـ اـفانـكـاّمـنق ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ ـللمعنـ ـ ـ واـ ـلمدة ورـ ـفيمانـكـاّمـبريء ـ وراءهـ اـما ـلعضن ـ وـ ـعنل. ذـ ـيعكـلد ـلخرضـ اـ ـلقفرزة ـ اـ ـلميا ـ لـ

داـلإ ـتلٕاّنـفل،ـخى ـلخا7كـ إذاـ اـهدرـحرزة ـلعضا ـ اـ ـلمتل ـ إـلاـمورّمـ ـمقىـلت اـ ـلعنّدم ـ إـ و ذـحـركذـناّـمـنق. ـللمكـلدوث ـ وإنـلوـ اـنـاكود ـفيةـبـوطرـلت هـ

ـكثأ لأـ ـيهلّهـنر ـ ـقبكـ أنـ ـيظهل ـ ـحلقيـفرـ ـ ـمثهـ اـهلـ الأـلذا لأّن ـعضورم اـماءـ ـلطفن ـ اـ ـلصغيل ـ ـ اـ ـلمر ـلينودـلوـ ـ ولاـ ـيمكة ـ أنـ ـيعن ـفيهرضـ ـ اـ ـلتما ـ ّددـ

ـلشا ـنجاـبدـيدـ اـ ـلخذاب إـ داـلرزة وأـخى اـمل. ا ـفعنوـبرـلّ ـ ـيمكاـمدـ ـ اـ اـمةـئرـلن ـلفضن ـ اـ ـلمنحول ـ ـ واـ ـنحدرة اـهدارـ ـلفضلذه ـ ـ اـفةـ ـلمي أـلوـ ـكثود أـ إلّا ّهـنر

ـيقبل ـ ـ ـيعـرسهـ وـ اـلوـتاً. ـلحصّد ـ ـجتملاـفىـ ـ ـكثاعـ اـ ـلفضرة ـ اـ ـلبتول ـ ـلتّةـ اـ ـلقصرك ـ اـفدـ ـلمطعي ـ ـ ـيحجو8مـ ـ ـلحاـبـاهرـ اـ ـلقرارة واـيوـ ـلحية. ـ ـفلحاتـ ـ ـتحيرارةـ ـ لـ

ـمستعادّةـم ـ ـ ـلكّدةـ اـ ـلحيون ـ ولاـ ـتقوان اـ ـلحوى اـفرارةـ ـلصغيي ـ ـ لأنـ ـيفعر ـ ذـ وإنـلل اـنـاكك ـكثيةـبـوطرـلت ـ واـ ـلثرة. ـليآـ ـفضنـملـ أذىـ ـغلييـنل ـ ظـ

ـيمي ـ إـ اـهـاظىـلل ـلبر وـ ـسمدن، اهـ ـبقّ ـحلنـمراطـ اـ ـلخّه واـجراـ ـلمخصات ـ ـ اـساـبوصـ ـلخم اـ اـلراج ـلحورم ـغينـمادثـ ـسبرـ ـيتـرهـاظبـ أـلوـ اـمرعـسّد

ـيك وـ ـيحون رأـ وـسّدر ـيجمه ـ اـ ـلمع وأـ ـكثّدة اـفّدهـلوـترـ ـللحي ـ اـ اـخرـلم ـلخنو ـ وإنـيازـ اـفتـثدـحر. ـللحي ـ اـ ـفليسـوخرـلم ـ ـ ولاـحاّدةـمنـمتـ ـيسارّة رعـ

إلى التشنّج لكن إلى البرد وطبيعة البلغم أميل.

6. .Ox1 الحصا :correxi [ والحصى

7. .Ox1 ذلك :correxi [ تلك

8. .Ox1 المطوطم :correxi [ المطعم
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iii. 30

ـبقالـق اـمأـفراط:ـ اـهاوزـجنـمّ ـلسذه ـفيعّنـ ـ اـلرضـ اـبرـله وذات ـلجنو ـ اـ وذات واـئرـلب ـلحمة ـ اـ ى ـلتّ ـيكيـ ـمعهونـ ـ اـ ـلسها ـ واـ ـلحمر ـ اـ ى ـلتّ ـيكيـ ـمعهونـ ـ اـ

 وزلق الأمعاء والاختلاف الطويل وسحج الأمعاء وانفتاح العروق من أسفل.9اختلاط العقل والحّمى المحرقة والهيضة

إّن اـسص: ـلشبّن ـ ـينقضابـ ـ ـ الأـميـ ـسبع اـ ـلخوع واـماـ ـلسس. اـ ـيتلذيـلّن ـ اـهوـ ـلسذا ـفمّنـ ـتهّدـ أـ ـسبا ـعهوـ وأـ ـصحا، ـبهاـ ـيشتهاـ ـ ـ [ـ Ox1ون 12a[

ـلشباـب ـ ولاـ ـيحتملان ـ ـ ـ وـ ـجهمزاـمون ـ ـمياـ إـ اـلل ـلسى وـ ـيعكـلذـلوداء، ـلهرضـ اـ اـسوـلم ـلسواس ـكموداويـ ـيعاـ اـ ـلخرض إذـيرـ ـفعف اـ ـلكهل ـ ذاـهيـفةـلوـ

ـلسا ـكفعّنـ ـ اـ ـلخل ـبعفـيرـ اـ ـلصيد ـ اـمأـفف.ـ ا اـبرـلّ وذات ـلجنو ـ واـ ـفيعةـئرـلب ـ ـلهرضـ أـ ـكثم ـممرـ اـ ـيعّ ـللشبرضـ ـ ـ لأـ ـيستعملمّـهـنان ـ ـ ـ ـ اـمونـ ـلتن ـبيدـ اـمرـ

ـيستعم ـ ـ ـ اـ ـلشبل ـ وأـ ـنهداـبان أـ ـضعم إـ و ـيطـاّمـنف. اـ ـبهذربـلول ـلنقصمـ ـ ـ ذـ اـهان ـلغاب أـفذاءـ ـنهداـبي اـفمـ ـلكهٕاّن ـ أـ اـقول ـلنّل إـجـاحاسـ اـلة ـلغى ذاءـ

ـيتحلاـملأّن ـ ـ أـمّلـ ـنهداـبن أـ ـلقلّلـقم ـ اـ ـلحّة وـ ـيضعمـلرارة ـ ـبعفـ اـ ـلقد اـ ـلموّة ـسكاـ ـفيهةـ ـ اـ ـلصعم ـ اـ ـيعذيـلف ـللمشرضـ ـ ـ ـبسببخـياـ ـ ـ ـفتحلهـ ـ ـ أـ ـنهداـبّل مـ

ـكثأ ـفتخترـ ـ ـ إـ ـمتذاءـغىـلارون ولأّنـ ـكثدارك. الاـ ـخترة ـيكدـقلافـ ـلنقصونـ ـ ـ اـ ـلهضان ـ وـ ـلحم اـ ـلمّدة اـ ـلمسحجرار ـ ـ ـ ـفهةـ ـهمذهـ اـفودةـجوـ ـلكهي ـ ولـ

ـيحتمـامّـنوإ ـ ـ لأـ ون ـتبمـلمـهّـنّ ـبعردـ أـ ـنهداـبد أـبمـ اـبرد ـلمشدان ـ واـياـ ـنفتخ. ـ اـ ـلعاح ـنحلاـفروقـ اـ ـلمدار اـ ـلسرّة إـ اـلود ـلعى اـ ـلتروق اـفيـ ـلمعي ـ وـ ـوهدة

خاّص لهم كالوسواس.

iii. 31

ـبقالـق وأـ اـمراط: ا ـلمشّ ـ ـفيعخـياـ ـ ـلهرضـ اـ رداءة ـلتنفم ـ ـ واـ س ـلنّ ـلتا10زلـ ـيعيـ ـمعهرضـ ـ اـ ـلسعا ـ وـ ـتقطيال ـ ـ اـ ـلبر وـ ـعسول وأوـ اـجره ـلمفاع ـ واـصاـ ـلكلل ـ ىـ

والدوار والسكات والقروح الرديئة وحّكة البدن والسهر ولين البطن ورطوبة العينين والمنخرين وظلمة البصر والزرقة وثقل السمع.

ـلمشاـبىــعنص: ـ أـياـ ـصحخ اـ ـلساب اـ ـلقصّن ـ لأـ ـبعـركذـيمـلّهـنوى ـسنمـهدـ إـ و ـتعتاّـمـناً. ـ ـيهرـ اـ ـلنم اـ ـلتزل ـيعيـ ـمعهرضـ ـ اـ ـلسعا ـ ـلبلغا11ّدـلوـيالـ ـ ـ ـلغلبمـ ـ ـ ةـ

ـلبا ـعلردـ اـ وـمدـلى ـلضعاغ ـ ـيتمـهواـقفـ اـلوـ ـلسّد وأوـهلاـكيـفددـ اـجم. ـلمفاع ـ ـفلتجللـصاـ ـ ـ ـ اـ ـلفضّب ـ إـ ـليهول ـ ورـ والأدوارـبنـمرضـعـامّـبا، رد.

ـفل ـبخاحـيرـ ـسكةـيارـ اـفنـ وـمدـلي ـيتحاغ ـ ـمضطـةكـرحرّكـ ـ ورـبرـ ارـمّـبة، ـتفعا ـ اـمتـ ـلمعن ـ ـبسبدةـ ـ ـفضبـ ردـ ـيئول واـ ـلسكة. ـ ـتختاتـ ـ ـبهّصـ وإنـ م.

ـبهتـثـدح ـعسة،ـحرـقمـ ـلقلاـهرؤـبرـ ـ اـ وـلّة ـيعدم. ـلهرضـ اـ ـلحكم ـ ـلعسّاتـ ـ ـتحلرـ ـ اـ ـلفضّل ـ اـمولـ ـلجلن ـ اـ ـلكثد ـ وـفاـ ـغلظهة ـ ـ ـبسباـ ـ اـ ـلبب وأـ اـمرد. ـلسهّا ـ رـ

ـيعلاـف داـ ـئمرض ـلكاّـ ـعننـ اـ ـنتقد ـ اـ ـلفضاص ـ ـفحينئولـ ـ ـ ـ ـيستذـ ـ اـلوـ ـلبى أـ ـيبرء وـ ـقيكـلذـلس اـ ـلسهل ـ أـ الأـخر ـبسراضـعّص اـ ـلمشّن ـ اـمأـفخ.ـياـ ـعنّ دـ

ـجتما ـ اـ ـلفضاع ـ اـ ـلبلغميول ـ ـ ـ ـ ـيغللاـفةـ ـ ـلهبـ اـ ـلسهم ـ وأـ رـمر. اـبـوطّا ـلعية ـ واـ ـلمنخن ـ ـ ـفلكثرـ ـ ـ رـ اـبـوطرة وـمدـلة ـضعاغ. اـ ـلسمف ـ واـ ـلبصع ـ ـلضعرـ ـ [ـ Ox1ف

9. .Ox1 والعصىه :correxi [ والهيضة

10. .Ox1 والتبول :correxi [ والنزل

11. .Ox1 ايولد :correxi [ يولّد

PORMANN ET AL. 2017 al-Nı̄lı̄'s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 3 3



12bصنف من الماء المتولّد في العين.12] الحّسة. وأّما الزرقة فلٕافراط يبس آلة البصر وهو 

12. .Ox1 وهي :correxi [ وهو
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