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المقالة الرابع

iv. 1

ـبقالـق ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحى اـماـ إذاـلل الأـنـاكدواء ـنهدـبيـفلاطـخت ـئجـاهاـ ـمنةـ ـعليـتأـيذـ اـ ـلجنيى ـ ـ أرـ ـبعن أـ ـشهة إـ و أنـلر ـعلييـتأـيى ـ هـ

سبعة أشهر ويكون التقّدم على هذا أقّل. وأّما ما كان أصغر من ذلك وأكثر منه فينبغي أن يتوقّى عليه.

اـحص: اـصّـتال ـلجنيال ـ ـ اـحرـلاـبنـ ـلحم اـ اـصّـتال ـلحمال ـ ـلشجاـب1لـ ـ وـ أـهرة ـضعو ـيكاـمفـ اـ ـيكاـمالـحيـفالاًـصّـتون وـنونـ ـعنوراً، الٕادراكـ د

ـيكاـموىـقأ اـ اـصـًتون ـلحالاً اـ ـلمتال ـ ـسوـ ـبينهمـةطّ ـ ـ ـ اـلـذكا،ـ ـلجنيك ـ ـ وـ لاـلذـلن. ـتحك اـ ـلحرّك ـلمسهاـبلـماـ ـ ـ اـيذـهيـفلـ ـقتيوـلن ـ اـ ـلبتن ـ ولاـ اـفّة ـلحي الـ

المتوّسطة بينهما إلّا إذا كانت الحاجة ماّسة والأخلاط هائجة.

iv. 2

ـبقالـق إـ ـيسقـامّـنراط: ـ اـمىـ ـيستفاـمدواءـلن ـ ـ اـمرغـ ـلبن اـ ـلندن اـ اـلوع إذا ـستفذي ـ ـتلقنـمرغـ ـ ـنفساءـ ـ ـنفهـ اـ ـستفع ـ وأـغراـ اـمه. اـكنـمّ ـستفان ـ ـهغراـ

على خلاف ذلك فينبغي أن تقطعه.

و لأّنـهص: اـمذا أنـجواـلن ـيقتب ـ ـلطبيا2ديـ ـ ـ ـلطبيعاـببـ ـ ـ ـ وـ ـيستدـقة. ـ ـعلدّلـ اـنىـ ـلموع اـ ـلتاّدة ـيجيـ اـ ـستفب ـ ـغهراـ اـلاـباـ ـلمسهدواء ـ ـ وـ ونـلل

ـلما وـيرـ ـسنض وـ ـبلّه وـ وـجزاـمده ـمهنته ـ ـ وـ اـنه ـلموع ـمثرض،ـ اـ ـلمل ـلصفا3رّةـ ـ ـيقتضةـيراوـ ـ ـ اـ ـستفي ـ اـ ـلصفراغ ـ أوـ ـحسراء الاـ ـستقن ـ وـ الاـجلال ـحتمودة ـ الـ

والٕاحساس بالخّفة بعد شرب المسهل دليل على أّن المستفرغ كان من النوع الذي وجب استفراغه.

iv. 4

قال بقراط: ينبغي أن يكون ما يستعمل من الاستفراغ بالدواء في الصيف من فوق أكثر وفي الشتاء من أسفل.

ص: لأّن الواجب أن يستفراغ كّل خلط من الناحية المائلة إليه. والأخلاط ينوّر في الصيف إلى أعلى البطن، وبالضّد.

iv. 5

قال بقراط: بعد طلوع الشعرى العبور وفي طلوعها وقبله يعسر الاستفراغ بالأدوية.

>lacking a few words<

1. .Hu ثمار :Ox1 [ الحمل

2. .Ox1 يقتدئ :correxi [ يقتدي

3. .Ox1 السو :correxi [ المرّة
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ـلمسهلا ـ ـ ـ واـ ـلمقيئة ـ ـ ـ وـ ـيحككـلذـلة، ـ اـ ـلكثيم ـ ـ ـعنرـ ـتندـ الأدوـهاولـ لأّنـيذه ـلقا4ة ـتضعوّةـ ـ اـففـ ـلحي ـفتتضّدـ ـ ـ ـستفالاـبفـعاـ ـ الاـ ولأّن ـستفراغ ـ 5راغـ

يعسر في هذه الحال لأّن حرارة الجّو تجاذب الأخلاط إلى الظاهر صنع الاستحمام في قطع الاستفراغ المسهل.

iv. 6

ـبقالـق ـقضيانـكنـمراط:ـ ـ اـ ـلبف وـ اـكدن ـلقان أـ ـسهيء ـعليلـ ـ ـجعاـفهـ اـ ـستفل ـ اـغراـ ـلقضيك ـ ـ إـ وـفنـمدواءـلاـبّاهـيف أنـتوق ـيفعوّق ـ ذـ يـفكـلل

الشتاء.

ص: كان ينبغي أن يلحق به لفظ أكثر لأّن القضيف في الغالب صفراوي. فٕاذا سهل عليه القيء استفرغ به في الصيف.

iv. 7

ـبقالـق اـمأـفراط:ـ ـيعسانـكنـمّ ـ ـفيرـ اـ ـلقه وـ [ـكيء Oxان 1 13a[ـحسنـم اـ ـللحن ـ ـعلمـ ـمتالـحىـ ـسوـ ـجعاـفـةطّ اـ ـستفل ـ إـغراـ نـمدواءـلاـبّاهـيك

أسفل وتوّق أن تفعل ذلك في الصيف.

ص: من عسر عليه القيء ولم يكن قضيفاً استفرغ بالٕاسهال في الشتاء. فٕان احتاج إلى استفراغ من فوق فعل ذلك في الصيف.

iv. 8

قال بقراط: وأما أصحاب السّل، فٕاذا استفرغتهم بالدواء فاحذر أن يستفرغهم من فوق.

 آلات النفس في هؤلاء، ويعني بأصحاب السّل الواقعين فيه والمتهيّئة6ص: وهذا لضعف
 له.7

iv. 9

قال بقراط: وأّما من كان الغالب عليه المرّة السوداء فينبغي أن تستفراغه من أسفل بدواء أغلظ إذ تضيف الضّدين إلى قياس واحد.

ص: يعني بالأغلظ الأقوى لأّن السوداء لا يؤاتي إلّا بدواء قوي. ويستفرغ من أسفل الغلظ.

4. .Ox1 ولاان :correxi [ لأّن

5. .(ص with) in marg. Ox1 [ ولأّن الاستفراغ

6. .Ox1 الضعف :correxi [ لضعف

7. .Ox1 ومنهىىه :correxi [ والمتهيّئة
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iv. 10

ـبقالـق ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ الاـ دواء ـستفل ـ الأـف8راغـ اـمي ـلحراض إذاـجاّدةـ ا الأـنـاكدًّ ـئجـاهلاطـخت ـمنةـ أّولـ ـخيأـتٕاّنـفومـيذ ـمثيـفرهـ لـ

هذه الأمراض رديء.

إ ـلمباـبـرمأـيـامّـنص: ـ إـ ـشفادرة ـعلاًـقاـ اـ ـلقى ـقبوّةـ أنـ ـتضعل ـ اـ ـلقف وـ ـتتوة اـحدـيزاـ ـلحمرارة ـ وـ ى ـتصيّ ـ الأـ ـعضنـملاطـخر ـخسيوـ ـ إـ ـعضىـلس وـ

ا الأمراض التي بحرانها في الأسبوع الأّول. شريف. وعنى بالحاّدة جدًّ

iv. 11

ـبقالـق ـمغهـبانـكنـمراط:ـ وأوـ اـحاعـجص ـلسول ووـ اـفعـجرّة ـلقطي ـ داـ لاـئن ـيتحلم ـ ـ لاـ ل ـمسه9دواءـبّ ـ ولاـ ـبغيل ـ أـفرهـ إـيرهـمٕاّن ىـلؤول

استسقاء اليابس.

ا ـلمغص: ـ إـ اـمص رـيذـلنـمّ أو ـفخاـنحـيع الأـفةـ ـمعي لاـ ـمنفاء ـ ـلهذـ وإذاـ ـيتحلمـلا. ـ ـ ـبمسهلـ ـ ـ ولاـ ـغيل دّلـ ـعلره رديءـمىـ ـمستزاج ـ ـعليهولـ ـ ـ اـ

إـي اـلؤّدي ـستسقى ـ ـ اـ ـلطبلاء ـ ـ وـ اـهي ـليو اـباـ لاـلس ـمعاءـمذي ـلكهـ أـهنـ ـغلو وذـ لاـلظ. ـيكك اـحنـمونـ لأّن لاـبـوطرـلرارة ـتستحية ـ ـ ـ إلّاـهلـ واء

بحرارة الرطوبة.

iv. 12

قال بقراط: من كان به زلق الأمعاء فاستفراغه بالدواء في الشتاء من فوق رديء.

ـيعنص: ـ اـخقـلزـلاـبيـ ـلطعروج ـ ـكمامـ وـكاـ اـهان. ـلمذا رديءـ ـيغلزاج ـ ـعلبـ اـ آلات ـلبطى ـ ورـ ـليقانـكـامّـبن. ـ ـسطيـفرحـ اـ ـلمعح ـ والأـ ـمعدة اءـ

ـبسب ـ ـكيمبـ ـ ـلطياّرـحوسـ ـ وـ اـهف. ـلكيمذا ـ ـ وإنـ ـلطيفانـكوس ـ ـ إـئاـماًـ ـيستفلاـفوقـفىـللاً ـ ـ ـلقاـبرغـ لأـ اـجيء ـلشتل ـ وـ إنـلذـكاء. ـبلغمانـكك ـ ـ اًـ

راسخاً لأّن القيء يستفرغ ما كان في المعدة دون الأمعاء.

iv. 13

ـبقالـق اـمراط:ـ ـحتن إـ أنـلاج ـيسقى ـ اـ ـلخى وـبرـ اـكق ـستفان ـ لاـفنـمـهغراـ ـتيؤاـيوق ـبسههـ ـ ـفينبغةـلوـ ـ ـ ـ أنـ ـقبهـندـببـطرـيي اـ ـلسقل ـ ـبغيـ أـ ـكثذاء رـ

وبراحة.

8. .Ox1 يسهل والاستفراع :correxi [ يستعمل دواء الاستفراغ

9. .Ox1 بد :correxi [ بدواء
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اـتؤاـيمـلنـمص: ـلقه ـبسهيءـ ـ ـيسقلاـفةـلوـ ـ اـ ـلخى ـحتقـبرـ ـتهيّىـ ـ ّئـ
اـندـب10 ـلقه ـفيعيءـ ـ [ـ Ox1ود 13bا ـلق] ـشيالأـبيءـ اـ ـلليناء ـ ـ وـ ـيتة هـندـبّبـطرـ

ـلغاـب اـ ـلمطلذاء ـ ـ وـ اـهق ـلخلو ـ اـموـ ـلعفن ـ ـلحوا11ـةصوـ واـفراـ ـلملة ـ واـحوـ ـلمة أـفرارةـ ـشبٕاّن ـههاـ ـبسباـ ـ ـبغبـ ـمطلذاءـ ـ ـلكقـ ودواء.ـغّنـ اـمأـفذاء ا ـلمّ لاـفاءـ

اـشبـطرـي أو ـستعمرب ـ ـ واـخنـملـ لاـحراـلارج ـتعمة ـ اـ ـلتل ـطيرـ ـتهذاـببـ ـلكاـ ـبطنـ اـيرـ ـلعق ـبمعنرضـ ـ ـ أـ لاـهّـنى ـتجفا ـ اـ ف اـبوـطرـلّ ـلمتة ـ يـفّدةـلوـ

البدن.

iv. 14

ـبقالـق إذاـ ـسقيراط: ـ إـ ـنست ـبقـرخاًـناـ ـفليكاًـ ـ ـ ـقصنـ ـلتحدكـ ـ أـندـبكـيرـ ـكثه وـ ـلتنر ـ ـيموـ وـ ـتسكينه ـ ـ ـ أـ وـقه رـيدـقّل. اـكدّل ـلسفوب ـ ـعلنـ اـ أّن ـلحى ـةكرـ

تثور الأبدان.

ص: إّن الحركة تعين على ثوران الأخلاط وتهيّج القيء فلذلك أمر به.

iv. 15

قال بقراط: إذا أردت أن يكون استفراغ الخربق أكثر فحرّك البدن. وإذا أردت أن تسكنه فنوّم الشارب له ولا تحّركه.

ص: وهذا لأّن السكون يسكن الأخلاط ويمنع من الثوران. وأكثر منه فعلاً النوم إذا سكن معه الكثرة من الحركات النفسانية.

iv. 16

قال بقراط: شرب الخربق خطر لمن كان لحمه صحيحاً. وذلك أنّه يحدث تشنّجاً.

ص: ربّما يحدث التشنّج لشّدة قوّته ولا يختّص بالأضرار لهؤلاء الخربق، فٕاّن الأدوية المسهلة رديئة للأصّحاء.

iv. 17

ـبقالـق ـيكمـلنـمراط:ـ ـجمهـبنـ وـ ى اـبانـكّ ـمتنه ـ اـماعـ ـلطعن ـ وـ ـنخام اـ ـلفس وـ وـسؤاد اـفرارةـمدر ـلفي ـعلدّلـيكـلذـفمـ اـ ـستفى ـ نـمدواءـلاـبـهغراـ

فوق.

ـيعنص: ـ ـلفاـبيـ اـفؤادـ ـلمعم ـ واـ ـلسدة ـفقدرـ ـحسدانـ اـ ـلتصن ـ ـعقيفـيرـ ـ دوارـ ـبسبب ـ آـ أـمةـفب ـتنةـعذاـللاطـخن اـ ـلقصال ـ اـ ـلمنحب ـ ـ اـمدرـ اغـمدـلن

إلى المعدة. فمن عرضت له هذه الأعراض مع عدم الشهوة دّل على الحاجة إلى التنقية بالقيء.

10. .Ox1 تهيا :correxi [ تهيّئ

11. .Ox1 العغوضه :correxi [ العفوصة
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iv. 18

ـبقالـق الأوـ اـجراط: ـلتاع اـفيـ ـلحجوق ـ ـعلدّلـتابـ الاـ ـستفى ـ والأوـفنـمدواءـلاـبراغـ اـجوق. ـلتاع أـميـ ـسفن اـ ـلحجل ـ ـعلدّلـتابـ الاـ ـستفى ـ راغـ

بالدواء من أسفل.

ص: يعني بالأوجاع المحتاجة إلى الاستفراغ لا كلّها.

iv. 19

قال بقراط: من شرب دواء الاستفراغ فاستفرغ ولم يعطش فليس ينقطع عنه الاستفراغ حتّى يعطش.

إ اـسـاّمـنص: ـلعطرع ـ إـ اـشىـلش ـلمسهارب ـ ـ إـ اـمل ـقبنـمّ اـ إذاـلل اـحانـكدواء أوـعذاـلادًّ ـقبنـماً اـ ـلخلل ـ اـ ـلمستفط ـ ـ ـ إذاـ ـصفرًةـمانـكرغ أوـ راء

إّما أصلياً. ويبطئ الأضداد ما ذكرنا ثّم يحدث وإن لم يكن قوياً. من قبل حرارة المعدة ويبسها إّما عرضياً و

iv. 20

ـبقالـق ـتكمـلنـمراط:ـ ـحمهـبنـ وأـ ى ـمغهـبـاصّ [ـ Ox1ص 14aو ـثق] اـفلـ ـكبتيرـلي ـ ـ ووـ اـفعـجن ـلقطي ـ ـعلدّلـيكـلذـفنـ أـ ـيحتّهـنى ـ إـ ىـلاج

الاستفراغ بالدواء من أسفل.

ص: وهذا مثل الخلط إلى أسفل.

iv. 21

ـبقالـق اـ ـلبراط: الأـ اـسراز ـلشبيود ـ ـ الآـلاـبهـ ـتلقنـميـتدم ـ ـنفساءـ ـ ـحمعـمانـكهـ ىـ اـمّ أردأ ـلعن وـملاـ ـكلات. الأـنـاكاّـمـ اـفوانـلت ـلبي أـ ـكثراز تـنـاكرـ

العلامة أردأ. وإذا كان ذلك مع شرب دواء، كانت تلك الألوان أكثر كان ذلك أبعد من الرداءة.

ـليص: ـيعنسـ ـ ـبهيـ اـ ـلبذا اـ ذـلراز اـكذي ـلمره اـ ـلسرّة اـ ـلحوداء ـمضاـ اـ ـلحة ـلكادّةـ ـعكّنـ اـ ـشبيدمـلر ـ اـ اـله إذا اـفوّدـسدم ـلحي ـفمترارة.ـ ـ اـ ـجتمى ـ نـمعـ

ـلعكا12ذاـه ـ اـفرـ ـلكبي ـ ـكثييءـشدـ ـ ـيجمـلرـ اـبذـ ـلطحه ـ وـ ـضعال اـ ـلكبف ـ إـعدـ ـمسن اـفرجـخـهكاـ ـلبي ـفمتراز.ـ ـ اـفـهجروـخانـكىـ أّول ـلمي أوـ رض

ـيسلمـلّده،ـيزـت ـ اـ ـلمم لأـيرـ ـعلدّلـيّهـنض آـ ـعظيمةـفى ـ ـ ـللكبتـضرـعةـ ـ ـ اـمأـفد.ـ ـفيمّ ـ ـبعاـ ذـ ـفقكـلد ـسلدـ إذاـ ـعلـهجروـخانـكم وـ دـجى اـفه ـلطبيعع ـ ـ ـ ةـ

ـللفض ـ ـ اـ ـيئردـلول وـ ـيفصمـلة. ـ لـ ـبقّ ذـ اـهيـفكـلراط ـلمذا إـضوـ اـمع ا ـعلالاًـّكـتّ آـضوـميـفهـلاـقاـمىـ وـخع الأـهر أّن ـشيو اـ ـلتاء ـبهيـ ـيكاـ اـ ـلبحون ـ رانـ

ـلجيا ـ ـينبغّدـ ـ ـ لاـ أن ـيظهي ـ ـيئدـبرـ ـعلاًـ أّنـ ـلفظى ـ «آـ اـتة ـستعمي» ـ ـ ـعللـ اـمولـطىـ ـلمن إـ و دمـمّـنّدة، ـكثا الأـ اـفوانـلرة ـلبي الآـ ـتلقيـتراز ـ ـنفساءـ ـ هـ

لأنّه يدّل على حالات في البدن رديئة ولا يدّل على رداءة الحال إذا كان ذلك بدواء مستفرغ.

12. .Ox1 هكد :correxi [ هذا

PORMANN ET AL. 2017 al-Nı̄lı̄'s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4 5



iv. 22

قال بقراط: أّي مرض خرجت في ابتدائه المرّة السود من أسفل أو من فوق فذلك علامات دالّة لعى الموت.

و لأـهص: لاـنذا ـيكّه ـيباـمروزـبونـ اـفرزـ أّول ـلعلي ـ ـبحّةـ ـطبيعيـةكرـ ـ ـ ـ اـ لأّن ـلمة لاـ ـتكاّدة ـنضجونـ ـ اـبةـ ـلمحمل ـ ـ ـفيمودـ ـ ـيباـ أنـ ـيكرز ـتقدـقونـ هـمّدـ

ـلنضا ـ اـثجـ ـلتميم ـ ـ زـ الاـثّ ـتسفّم ـ ـلماـفراغـ اـ ـلسرّة وـ ـخلّلـكود. إذاـ رديء آـفرجـخط اـخي ـلمر ـبعرضـ ـظهدـ اـملاـعورـ ـلنضات ـ ـمحمانـكجـ ـ وداًـ

وبالضّد.

iv. 23

ـبقالـق أـمراط:ـ ـنهكن ـ أوـحرضـمهـ 13ٕنـمـزماّد ا ـسقأو أوـ ـغياط ذـ أوـسرّةـمتـجـرخّمـثكـلر ـبمنود ـ الأـلزـ ـيمّهـنٕاـفودـسة كـلذ14دـغيـفوتـ

.15اليوم

ٕ ا ـمتّهـنص: اـجـرخىـ ـلمت اـ ـلسرّة اـ أو ـلبوداء اـ ـلشبيراز ـ ـ واـلاـبهـ ـلمدم ـضعيضـيرـ ـ اـ ـلقف دـلذـفوّةـ ـليك ـعللـ ـعظىـ اـ ـلمم إـ و ـليّهـنرض نـميءـشسـ

ـلقا ـيحوىـ اـهّسـ ـلمذه وـ ـلحاـبواّد لاـ أن ـيترى اـخأـ ر ـلمّ ـتضعدـغنـعوتـ ـ اـ ـلقّف اـمأـفوّة.ـ ا ـلفصّ ـ ـبيلـ اـ ـلبن الأـ واـسراز ـلشبيود ـ ـ وـلاـبهـ ـبيدم اـ أّنـلن دم

هذا البراز ذائب غير جامد. والفصل بينه وبين المرة السوداء بالبريق والبلد مع الأرض من المرّة السوداء وعدمها في البراز الأسود.

iv. 24

]Ox1 14b.قال بقراط: اختلاف الدم إذا كان ابتداؤه من المرّة السود فذلك من علامات الموت [

أ ـكثص: ـيعاـمرـ اـ ـخترض اـ اـمدمـللاف ـلمن اـ ـلصفرّة ـ ـحيراءـ ـسحنـ الأـ ـمعج وـ ـكثياء ـ ـيباـمرـ إذاـمأـفرأ.ـ ا اـعدثـحّ ـلمن اـ ـلسرّة ـيبلاـفودـ ولاـ رقـفرأ.

بين هذه القرحة وبين قرحة السرطان إلّا أّن هذه ظاهر وذلك باطن.

iv. 25

قال بقراط: خروج الدم من فوق كيف ما كان علامة رديئة، وخروجه من أسفل علامة جيّدة إذا خرج منه شيء أسود.

ـيعمـلص: ـتفنـ اـ وـعرـلوّق ـغياف ـلكرهـ اـ ـلقّن اـمأـفيء.ـ ا ـلخّ أـمروجـ ـسفن إذاـ اـمانـكل ـنفتن ـ اـ ـلعاح وـ أـكروق ـفعودـسان ـجيةـملاـ وـ ـيكدـقّدة هـبونـ

13. .Ox1 من :correxi [ مزمن

14. .Ox1 عند :correxi [ غد

15. .Ox1 النوم :correxi [ اليوم
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 في الخروج والاحتباس غير محمود.16البرء من الوساوس السوداوي. وإفراط

iv. 26

قال بقراط: من كان به اختلاف الدم فخرج منه شيء شبيه بقطع اللحم فذلك من علامات الموت.

أّول إّن ـيخاـمص: الأـمرجـ ـمعن ـعناءـ اـحدـ ـلقدوث أـحرـ ـجسة ـكشحميامـ ـ ـ ـ اـثةـ ـلخّم وـطراـ ـيقشـوهة ـ ـسطرـ الأـ ـمعح اـ اـخداـلاء ـغشـوهذيـلل اءـ

ـشبي ـ اـ ـلقشه ـ اـ ـلخرة اـمـةجارـ ـلجلن ـ اـ ـلظد ـبعّمـثر.ـهاـ ذـ ـيتجكـلد ـ اـهـوجرّدـ ـلمعر ـ وـ ـعناء، ذـ ـتككـلد اـ ـلقون وـثدـحدـقـةحرـ أـفت.ـغرـفت رجـخٕان

أجزاء يمكن أن يسّمى قطع لحم كان قتّالاً لأّن القرحة معها من العظم ما لا يمكن أن  ينبت فيه اللحم.

iv. 27

قال بقراط: من كانت به حّمى ما ينفجر منه دم كثير من أّي موضع كان انفجاره فٕانّه ما ينقه فيغذى يلين بطنه بأكثر من المقدار.

ص: وهذا لأّن الحرارة الغريزية تضعف فلا تقوى على إحالة الطعام دماً فلا ينتشر في البدن بلين البطن.

iv. 28

ـبقالـق اـبانـكنـمراط:ـ ـخته ـصمهـبـاصأـفرارـملافـ اـ ـنقطم ـ ـعنعـ ذـ الاـله ـختك وـ ـصمهـبانـكنـملاف. ـفحمـ اـلدثـ ـخته ذـملافـ ـعنبـهرار هـ

الصمم.

ص: لم يعن به الصمم الثابت الذي يعسر انقلابه لكّن الحادث بغتة في الحّميات عند تصاعد المرار إلى الرأس.

iv. 29

قال بقراط: من أصابه في الحّمى في اليوم السادس من مرضه نافض فٕاّن بحرانه يكون نكداً.

ص: وهذا لأّن اليوم السادس ليس بجيّد بحرانه.

iv. 30

ـبقالـق ـلحمتـنـاكنـمراط:ـ ـ اهـ ـففبـئواـنّ أّيـ ـكهرـتانـكةـعـاسي إذاـلاـ أـكه ـتليـفدـغنـمهـلاـهـذخان اـ ـلسك ـبعينهةـعاـ ـ ـ ـ ـفبحاـ ـ ـيكهـنراـ ـعسونـ راًـ

نكداً.

إ ـعسـاّمـنص: اـ ـلبحر ـ اـ لأّن ـلعلران ـ اـ ـلحّة ـفظاـ ـعلدّلـتاـهدورـلةـ ـتمكّدةـشىـ ـ ـنهّـ وـ ـعسا، ـبحرـ ـنهراـ ـعلىيدّلـتاـ ـ ـ اـ ـلتجه ـ وـبرـ إـقالـقاـمهـبردـيمـلة، هـنوم

16. .Ox1 واقراط :correxi [ وإفراط
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 أن يأخذ في كّل يوم في وقت انقضاء النوبة في اليوم الذي قبله إذ لا شاهد لهم على ما قالوا.17عنى به

iv. 31

] بقراط: صاحب الٕاعياء في الحّمى أكثر ما يخرج به الخراج في مفاصله وإلى جانب اللحيين.Ox1 15aقال [

ـمعنص: ـ اـهىـ ـلفصذا ـ واـ ـلفصليل ـ ـ ـ اـ ـيتلنـيذـلن ـ وـ ـهموان «ـلوـقاـ اـمه ـنتشن ـ ـفكرضـمنـملـ ذـفهـبدثـحهـندـبنـمعـضوـمّلـ اـلي ـلمك هـلعـضوـ

(ـخ .ivراج «وإن32 أـك)» ـيضان ـتقدـقاًـ ـفتعّدمـ ـ ـعضبـ الأـموـ ـعضن ـقبنـماءـ أنـ ـيمل ـحبـاصرضـ ـففهـ ذـ اـلي ـلعضك ـ ـيتمكوـ ـ ـ اـ ـلمّن (ـ .ivرض

أـه)»33 ـمتّهـنو أـ ـحميـفضـيرـمّسـحى اهـ ـعشأـبّ اـحهـلّعـقوـتاءـ ـلخدوث ـبعيـفراجـ ـمفضـ ـصلاـ لاـ ـسيه ـعناـمّـ اـ ـللحييد ـ ـ ـ اـ لأّن ـلمفن ـ ـتسخلـصاـ ـ نـ

الٕاـم ـعيع ـكثأـباءـ ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ وـ ـتستعي ـ ـ ـبسعتهّدـ ـ ـ ـ ـلقباـ ـ اـ ـلفضول ـ اـ ـلبحول ـ ـنيراـ لاـ ـسية ـمفـامّـ اـصاـ ـللحييل ـ ـ ـ ـبسبنـ ـ ـيصعاـمبـ ـ اـحدـ ـلحمرارة ـ ىـ نـمّ

ـلفضا ـ إـ اـلول ـفينحاغـمدـلى ـ ـ إـ اـلدر ـلمى اـضواـ ـلعع اـمةـيددـ ـللحيين ـ ـ ـ وـ اـمكـلذـكن. ـنتشن ـ ـتعأـفرضـمنـملـ ـعضبـ أوـندـبنـمواًـ ذـكه ـمنكـلان هـ

قبل أن يمرض توقّع ذلك منه. وذلك في الأمراض التي يتوقّع فيها حدوث خراج ولم يأت بحرانه باستفراغ.

iv. 34

قال بقراط: من اعترته حّمى وليس في حلقه انتفاخ فعرض له اختناق بغتة فذلك من علامات الموت.

ـيكمـلنـمص: اـفهـبنـ ـلحلي ـ وـ ورم اـبرضـعق ـختنه ـ ـبغتاقـ ـ الآـفةـ اـفةـفٕاّن ـلحنجي ـ ـ ـفقرـ وـ اـهط ـلمو اـضوـ ـيقضذيـلع ـ إـ ـليي اـ ـلمه ـممريءـ اـ ـيلّ يـ

ـلفا اـ لأّن اـلم ـلحورم اـفادثـ لاـئرـلي ـيحنة ـ ـبغتقـ ـ ـلكةـ ـيتنـ إـيزـ أنـلّد ـينتهى ـ ـ ـمنتهيـ ـ ـ ـيعّمـثاهـ اـهرضـ ـلعذا واـ ـلمارض. اـ ـلتّدة ـتجتميـ ـ ـ ـفضيـفعـ اءـ

ـلصا ـتخندـقدرـ ـ وـ ـلكق ـتكنـ اـمّدةـميـفونـ وورمـيـوطانـمزـلن ـقصبل. ـ اـ لاـئرـلة ـتخنة ـ ـبسعقـ ـ ـمجةـ ورـهراـ ـنهدـبّةـقا اـمأـفا.ـ ا ـلحنجّ ـ ـ ـمجٕاّنـفرةـ رىـ

ـلتنفا ـ ـ سـ ـيضيّ ـ ـفيهقـ ـ إذاـ لأـحا لأّول ورم اـجدث ـلعضل ـ اـ ـفهـوجيـف18ذيـلل ـحمتـنـاكاـ لاـ ى ـسيّ ـيخدةـيدـشـامّـ إـ ـتقسيىـلرج ـ ـ ـكثيواءـهمـ ـ ـفلرـ مـ

ـيق ـعلوـ ذـ اـموضـعكـلى ـلهن الاـفلاك.ـ ـختنٕاّن ـ ـلياقـ ـغيـوهسـ اـ ـلهر ـبسبلاكـ ـ ـنقصبـ ـ اـ ـستنشان ـ ـ اـ ـلهاق ـقبنـمواءـ ـضيلـ ـبعيـفقـ آلاتـ ض

ـلتنفا ـ ـ اـفّس.ـ ـلهٕاّن اـ ـيكذيـللاك ـغينـمونـ ـضيرـ الآلاتـهقـ ـجننـمـوهـامّـنٕاـفذه ـبطسـ اـ ـلتنفلان ـ ـ سـ ـبسبّ ـ ـضعبـ اـ ـلقف اـ ـلمحوّة ـ أوـكّرـ ـببة ردـ

ـيغل ـ ـعلبـ ـمبىـ اـ ـلحيدأ ـ وـ اـهوة. ـلضيذا ـ اـ ذـلق ـيكدـقاـنـركذي وـلونـ ـيكدـقورم ـكثيةـبـوطرـلونـ ـ ـبلغميرةـ ـ ـ ـ ـتليةـ ـ اـ ـلعصن ـ اـ ـلمستبطب ـ ـ ـ ـ ـللحنجنـ ـ ـ ـ رةـ

فيحدث ورم من غير وجع رخو يبطل حركة العضل الذي يفتح لحنجرة فيضيق المجرى وقد يبّد فيتوتّر فيضيق المجرى.

iv. 35

ـبقالـق اـمراط:ـ ـعتن ـحمهـترـ ىـ تـجوـعاـفّ ـمعهّ ـ رـ ـقبتا ـ وـ ـعسه ـعليرـ ـ الازدرادـ ـحته لاـ ـيقّى أنـ إلّاـيدر ـبكزدرد ـغينـمّدـ أنـ ـيظهر ـ اـبرـ ـنفته ـ كـلذـفاخـ

17. .(ص with) in marg. Ox1 [ عنى به

18. .Ox1 التي :correxi [ الذي
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.19من علامات الموت

ـيعذاـهص: [ـ Ox1رض 15bٕ ا ـام] ورمـمّ ـيحن اـفدثـ ـلعضي ـ اـ ـلمستبطل ـ ـ ـ ـ لمنـ ـل ـ أوـ اـفريء ـلمي يٕاّنـفريءـ ـب الأـهنـ ـعضذه واـ ـلنخاء ـ اعـ

ـغشيوالأ ـ اـ ـلمحيطة ـ ـ ـ واـبةـ ـلعظه ـ اـ ـلتام اـفيـ ـلفقي ـ ـمشارـ ـبعصـةكارـ ـ ورـ اـفات.ـطاـبب ـمتٕاذا ـنحّدتـ الأـ ـعضو اـ اـموارـلاء ـنجة اـبذـ ـلفقت ـ إـ إـمار ا داـلّ لـخى

وإلى جانب بحسب المه. وقد يعرض هذا العارض من فرط يبس.

19. .om. Ox1 [ الموت
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