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المقالة الخامسة

v. 1

قال بقراط: التشنّج الذي يكون من الخربق من علامات الموت.

ا ـلتشنص: ـ ـ اـ لاـلّج ـيبذي اـهرأـ ـلحو اـمادثـ ـليبن ـ وذـ ـعنكـلس. ـتساـمدـ اـقريـ ـلخوّة اـفقـبرـ ـلبي ـفتجفدنـ ـ ـ فـ اـهـوجّ ـلعصر ـ ـتجفيفبـ ـ ـ ـ وـيوـقاًـ دـقاً.

ـيع اـ ـلتشنرض ـ ـ ـلهّجـ اـ ـلشذا ـبسباربـ ـ اـ ـللب ـعلذعـ ـمشقـيـرطىـ اـكارـ ـلعصة ـ الأـفبـ ـلفمـلي اـ ـلمعم ـ وـ ـسهـوهدة وذـ ـيعكـلل. ـلفرضـ اـ ـستفرط ـ ـهغراـ

 في باطن الساق.1كما يعرض من اليهضة وخاّصة في العضل الذي

v. 2

قال بقراط: التشنّج الذي يحدث من جراحة من علامات الموت.

ـليص: ـيجسـ أنـضبـ ـيمرورة ـلكوتـ الأـفنـ ـكثي وـ ـسبر. اـهبـ ـلتشنذا ـ ـ الأـبّجـ ـعضورم اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ وأّولـ ـيتشنـامة ـ ـ الأـمانـكـامّجـ ـعضن اءـ

بحذاء الموضع الوارم. فٕاذا صارت تراقت حتّى صارت  إلى أصل العصب استحوذ على البدن كلّه.

v. 3

قال بقراط: إذا جرى من البدن دم كثير وحدث فواق وتشنّج فتلك علامة رديئة.

ص: وهذا يعرض من اليبس.

v. 4

قال بقراط: إذا حدث التشنّج أو الفواق بعد استفراغ مفرط فهو علامة رديئة.

وقد مضى تفسيره.

v. 5

)several words are missing للسكران سكات بغتة فٕانّه يتشنّج ويموت إلّا أن يحدث به (2قال بقراط: إذا عرض

)several words are missing(اـم ـمتن اـ ـلعصلاء ـ اـفبـ ـلخمٕاّن ـ ـيمرـ اـ ـلعصلأ ـ ـيعـرسبـ وـ ـينفاً ـ ـفيذـ ـبلطهـ ـ أّنـفاـ إلّا ـتجفدـقهـترارـحة، ـ فـ ّ

1. .Ox1 التي :correxi [ الذي

2. .om. Ox1 [ عرض
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اـبـوطرـلا ـلمتة ـ ـمنّدةـلوـ وـ ـتفعدـقه ـ اـ ـلحمل ـ ذـ ى ـفمتك.ـلّ ـ ـيقمـلىـ ـعلوـ ذـ وـلى ـينحمـلك ـ إـ أـلّل ـقصى ـللىـ اـقوـ ـلمحمت ـ ـ ـينح3ودـ ـ ـفيّلـ اـ ـلخمه ـ ـعلارـ ىـ

حسب اختلاف الأمزجة، وهذا ثلاثة أيّام مات.

v. 6

قال بقراط: من اعتراه التمّدد فٕانّه يهلك في أربعة أيّام. فٕان جاوز الأربعة فٕانّه يبرأ.

ص: التمّدد من الأمراض الحاّدة والطبيعة لا تحتمل تعب تمديده مّدة طويلة.

v. 7

ـبقالـق أـمراط:ـ اـبـاصن ـلصه ـقبرعـ ـنبلـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـيحّهـنٕاـفةـناـ اـلدثـ ـنتقه ـ اـمأـفال.ـ وـلرضـعنـمّ أـقه ـعليىـتد ـ اـمهـ ـلسنين ـ ـ ـخمنـ سـ

 سنة فٕانّه يموت وهو به.4وعشرون

ـيعنص: ـ ـنتقالاـبيـ ـ اـ ـنقضال ـ اـ ـلماء وـ ـنبّدةـمرض اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـبياـمةـناـ اـ ـنقضن ـ الأـ ـسباء اـ ـلثوع وـناـ ـبيي أنـ ـعليـتأـين اـ ـلفتى ـ ـخمىـ وـ ـعشس نـيرـ

ـسن وـ ـنبدـقة. ـلتغياـبّهـ ـ ـ اـ ـيحذيـلّر اـفدثـ ـلسي ـعلّنـ ـينبغاـمىـ ـ ـ أنـ ـيفعي ـ وـ اـهل ـستعمو ـ ـ اـ ـلسخال ـ [ـ Ox1ن 16aوا ـلتجفي] ـ ـ ـ اـمٕاّنـففـ ـلصاّدة رعـ

ـبلغمي ـ ـ ـ وـبةـ ـكماردة. أـ ـليّهـنا اـمسـ ـنتقن ـ اـفلـ ـلسي ـيبّنـ إذاـ ـيعمـلرأ ـلتاـباونـ ـبيدـ اـ ـلحمير ـ ـ ـليكـلذـلدـ ـجميسـ ـ أـمعـ ذـبـاصن ـبعكـله ـخمدـ وـ ـعشس نـيرـ

 فيه أحسن التدبير.5سنة يفعل

v. 8

.7 ينق في أربعة عشر يوما فٕاّن حاله يؤول إلى النضج6قال بقراط: من أصابه ذات الجنب فلم

ـيعنص: ـ اـ ـلنقي ـ أنـ ـيستفاء ـ ـ ـلنفاـبرغـ ـ ـفمتثـ ـ ـينمـلىـ اـهيـفقـ ـلمذه إـ الاـلّدة ـنفجى ـ والٕاـ ـنصار إـ اـلاب ـلفضى ـ اـ ـبيذيـلاء اـ ـلصن واـ وـئرـلدر اـهة ذيـلو

عنى به النضج.

3. .Ox1 المرى :correxi [ المحمود

4. .Ox1 وعشرين :correxi [ وعشرون

5. .Ox1 ىىعن :correxi [ يفعل

6. .om. Ox1 [ فلم

7. .Hu التقيّح .cf [ النضج
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v. 9

 عشرة وبين خمسة وثلاثين سنة.8قال بقراط: أكثر ما يكون السّل في السنين التي بين ثماني

 وعشرون، ويعتري الشبان ونهاية سنّهم خمس وثلاثون.10 بما قال إلى أّن هذه العلّة تعتري الفتيان ونهاية سنّهم خمس9ص: أشار

v. 10

قال بقراط: من أصابته ذبحة فتخلّص منها فمال الفضل إلى رئته فٕانّه يموت. فٕان جاوزها صار إلى التقيّح.

ص: سبب الموت هاهنا الاختناق. فٕان جاوز السبعة ومال إلى الرئة عرض بعد المّدة.

v. 11

ـبقالـق إذاـ ـنسٕاـبانـكراط: ـفكّلـسانـ ـيقاـمانـ ـلسعاـبهـفذـ ـ اـمالـ ـلبن ـمنكزاقـ ـ اـ ـئحراـلر أـ إذا ـلقة ـعليـ اـ ـلجمى ـ وـ ـشعانـكر اـ ـينتثرأسـلر ـ ـ نـمكـلذـفرـ

علامات الموت.

ا. وذلك منذر بالهلاك. ص: بين الرائحة بسبب رداءة القرحة، وتناثر شعره بسبب نقصان الغذاء جدًّ

v. 12

قال بقراط: من تساقط شعر رأسه من أصحاب السّل ثّم حدث له اختلاف فٕانّه يموت.

ا. ص: الاختلاف في هذه الحالة يدّل على ضعف القوّة جدًّ

v. 13

قال بقراط: من قذف دماً زبدياً فقذفه إنّما هو من رئته.

ا اـلص: ـعلدّلـيديـبزـلدم اـ أّن ـلقى اـفةـحرـ وـئرـلي ـلية، ـمتسـ اـفةـحرـقتـنـاكىـ أنـترورـضنـمانـكةـئرـلي ـيكه اـ زـلون وـيدـبدم ـبعيـفاً. ضـ

إنّما استعمله على طريق الاستعارة. النسخ «من تقيّأ» و

v. 14

8. .Ox1 ثمان :correxi [ ثماني

9. .Ox1 اشارت :correxi [ أشار

10. (ص with) in marg. Ox1 [ خمس
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قال بقراط: إذا حدث بمن به السّل اختلاف دّل على الموت.

ص: الاختلاف يدّل على الموت، إلّا أنّه إذا كان تناثر الشعر دّل على قرب الموت.

v. 15

ـبقالـق آـمراط:ـ اـبتـلن ـلحه اـفالـ ذات ـلجني ـ إـ اـلب ـلتقيى ـ ـ اـنٕاـفّحـ إن ـستنقّه ـ ـ أرـفىـ ـبعيي ـ اـماًـموـينـ ـلين اـ اـلوم ـنفجذي ـ ـفيرتـ اـ ـلمه ـعلٕاّنـفّدةـ هّـتـ

تنقضي. وإن لم يستنق في هذه المّدة فٕانّه يقع في السّل.

ـجعص: الاـحلـ ـستنقّد ـ ـ اـفاءـ ذات ـلجني ـ اـ ـليب اـ ـعشعـبراـلوم وـ أـفّدهـحر ـصحي اـ ـلماب الأرـيّدةـ ـبعيوم ـ ـينمـلٕانـفن.ـ ـلنفاـبقـ ـ أرـفثـ ـبعيي ـ اًـموـينـ

آل الأمر إلى السّل لأّن المّدة  تعفن وتتأّكل الرئة.

v. 16

ـبقالـق اـ ـلحراط: ـيضارـ أـمّرـ ـكثن اـ ـستعمر ـ ـ اـههـلاـ ـلمضذه ـ [ـ Ox1اّر 16b[اـنؤـي ـللحّث ـ وـ ـيفتم ـ اـ ـلعصح ـ وـ ـيخب اـ وـهذـلدر ـيجلن ـ ـسيبـ اـ دمـللان

والغشي ويلحق أصحاب ذلك الموت.

إ اـمّـنص: ـلحا أـ إذا اـفرطـفاّر ـستعمي ـ ـ اـنؤـيهـلاـ ـللحّث ـ اـخرـيو11مـ ـلعصي ـ وـ ـيحلاب ـ اـ ـفيحاغـمدـلّل ـ ـضعدثـ اـ وـهذـلف ـيحن، اـفدثـ ـلمنتهي ـ ـ ـ ىـ

لانبعاث الدم وسيلان الدم، ويلحق ذلك الغشي ثّم يلحق الغشي الموت.

v. 17

قال بقراط: وأّما البارد فيحدث  التشنّج والتمّدد والاسوداد والنافض التي يكون معها حّمى.

ـيعنص: ـ اـ ـلمفي ـ اـ ـلبرط لأـ ـكمّهـنرد ـينحاـ ـ اـهـوجّلـ ـلعصر ـ اـفٕاـببـ ـستعمراط ـ ـ اـ ـلمال اـ ـلحاء ـينضغكـلذـكاّر،ـ ـ ـ ـلماـبطـ اـ ـلباء ـفيحاردـ ـ اـ ـلتشندث ـ ـ ّجـ

والتمّدد والاسوداد والحّمى ذات النافض.

v. 18

قال بقراط: البارد ضاّر العظام والأسنان والعصب والدماغ والنخاع. وأّما الحاّر فهو موافق نافع لها.

ص: وهذا لأّن ما كان من الأعضاء عديم الدم سارعت نكاية البرد إليه بسبب ذلك.

11. ـيفت ـ اـ ـلعصح ـ وـ ـيخب اـ وـهذـلدر ـيجلن ـ ـسيبـ اـ واـللان ـلغشدم ـ وـ ـيلحي ـ أـ ـصحق ذـ اـلاب ـلمك إـ اـمّـنوت.ص: ـلحا أـ إذا اـفرطـفاّر ـستعمي ـ ـ ّثـنؤـيهـلاـ

.(ص with) in marg. W [ اللحم
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v. 19

قال بقراط: كّل موضع قد برد فينبغي أن يسّخن إلّا أن يخاف عليه انفجار الدم منه.

ص: وهذا لأّن علاج الضّد بالضّد إلّا إذا حصر حفر ما هو أعظم خطراً فيبدأ به أّولاً  ولذلك استثنى حال انفجار الدم.

v. 20

ـبقالـق اـ ـلبراط: وـ اـلارد ـلقّذاع وـ ـيصلروح ـ اـ ـلجلب ـ وـ ـيحد اـمدثـ ـيكاـمعـجوـلن ـمعونـ ـتقيهـ ـ وـ ـيسّح وـ ـيحوّد اـ ـلندث اـفاـ ـلتض ـيكيـ ـمعهونـ ـ ـحماـ ىـ ّ

والتشنّج والتمّدد.

إ ـللقّذاعـلالـقـاّمـنص: ـ لأّنـ ـحقيقروح ـ ـ اـ ـللة ـللحذعـ ـ ـيلّهـنٕاـفاّرـ ـبنفذعـ ـ واـ ـلموذه اـ ـلباء لاـ ـينفارد ـ اـفذـ ـلجلي ـ إذاـ إلّا ـتغـةحرـقتـنـاكد وـ ـيصوص لـ

ـقعىـلإ ـفيحرهـ ـ ـتكمـلٕانـفذع.ـلدثـ ـيلمـلـةحرـق12نـ ـلكذعـ ـصلنـ اـ ـلجلب ـ وـ ـيبد اـ ـلحرد اـ ـلغرارة اـيزـيرـ ـلتة ـبهيـ ـيكاـ اـ ـلتقيون ـ ـ وـ ـيمنّح ـ الأـ ـشيع اءـ

المحدثة للوجع من أن يتحلّل.

v. 21

ـبقالـق رـ ـعلّبـصـامّـبراط: ـتمهـبنـمىـ وـ ـغينـمّدد وـحرـقرـ ـحساّبـشوـهة اـ ـللحن ـ وـفمـ اـمطـسي ـلصين ـ ـكثياردـباءـمفـ ـ ـفيدثـحأـفرـ هـ

انعطافاً من حرارة كثيرة فكان يخلّصه بتلك الحرارة.

ا ـلمص: اـ ـلباء إـ ـيشفـاّمـنارد ـ اـهيـ ـلمذا ـبطرضـ اـيرـ ـلعق ـعنرضـ اـ ـنعطد ـ اـ ـلحاس ـفيمرارةـ ـ اـقانـكنـ ـلحوي واـ ـمتنرارة ـ ـعهاـ اـماـ ـلتحلن ـ ـ ـبسببّلـ ـ ـ وـ ذاـهه.

 في التشنّج الذي بسبب القرحة.13في التشنّج الذي ليس معه قرحة، فٕاّن البارد منه أضّر الأشياء

v. 22

ـبقالـق اـ ـلحراط: ـمقياّرـ ـ ـلكّحـ ـلينـ وذـحرـقيـفسـ أـمكـلة ـعظن اـ ـلعم دلاـملاـ ـعلةـلات اـ والأـئردـلى و14نـمة ـيلي، ـ اـ ـلجلن ـ وـ وّـقـقرـيد ـيسكه ـ اـ عـجوـلن

ـيكسو ـ اـيادـعرـ ـلنة واـفاـ ـلتشنض ـ ـ واـ ـلتمّج ـ وـ ـيحّدد اـ ـلثقّل ـ اـ ـلعل اـفارضـ وـلي أوـموـهرأس الأـفن ـشيق ـللعظاءـ ـ ـ اـ ـلمكسام ـ ـ وـ ـةصـاخورة ـللمعّ ـ ـ ـمنهرىـ ـ وـ نـما

ـلعظا ـ ـةصـاخامـ ـلعظّ ـ اـ وـلام ـلكرأس، أـمّلـ اـبـاصا ـلبه أوـ وـحرـقرد ـللقة ـ اـ ـلتروح ـتسعيـ ـ وـ ـتتي وـكأـ ـللمقعّل ـ ـ ـ واـ واـحرـلدة ـلمثم ـ ـلحاـفةـناـ لأـ ـصحاّر ذهـهابـ

العلل نافع شاف والبارد لهم ضاّر قاتل.

12. .(ص with) in marg. Ox1 [ تغوص ويصل إلى قعره فيحدث لذع. فٕان لم تكن

13. .(ص with) in marg. Ox1 [ في التشنّج الذي ليس معه قرحة، فٕاّن البارد منه أضّر الأشياء

14. .Ox1 والاين :correxi [ والأمن
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ا ـلقص: اـ ـلتروح لاـ ـتتقيي ـ ـ اـهّحـ ـيئردـلي ـلسـاكةـ ـنيـاطرـ والآـ ـكلة وـ ـتجلـةحرـقّلـكة ـ إـ ـليهب ـ ـفضاـ ـلحاـفولـ لاـ ـيحاّر ـلهدثـ ـتفتاـ ـ اـحّـ لأّن ـلتفتاً ـ ـ يـفّحـ

ـلقا أـمـةحرـ اـجن ـلعود واـملاـ ـلعات. ـلقةـيادـ [ـحرـ Ox1ة 17a[ـيت ـفيهّدـلوـ ـ اـ ـلفتا ـ وـ ذـمح. أـمـركا ـفعن اـ ـلحال ـفمعلاّرـ ـ ـ إـ و ـيجفـاّمـنوم ـ فـ اـعّ رأسـلن

ـلتحليوا ـ ـ ـ وـ ـتنفل. ـ اـ ـلنملع ـ ـ اـ ـلتة ـمعهيـ ـ ـنهـوكعـمّلـكأـتاـ ـخلنـماـ اـحطـ لأّن ـلباّر ـلهذاعـلاردـ إـ و ـينفاّـمـنا ـ اـ ـلمقعع ـ ـ واـ واـحرـلدة ـلمثم ـ لأـناـ ـعصبياّـهـنة ـ ـ ة،ـ

وكذلك نفع العظام لا سيّما ما كان منها معري من اللحم. والبارد من أضّر الأشياء لها.

v. 23

ـبقالـق اـمأـفراط:ـ ا ـلبّ ـينبغاّـمـنٕاـفاردـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ اـهيـفلـ ـلمذه أـضواـ ـعنع اـفيـ ـلمي ـيجذيـلا15عـضوـ ـمنريـ اـ أوـله ـيجأنـبعـمزـموـهدم ـمنريـ ه،ـ

ـليو ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ ـنفيـفلـ اـ ـلمس اـضوـ ـيجذيـلع ـمنريـ ـلكهـ وـلـوحنـ ـحينـمه ـيجثـ وـ ـفيميء، ـ اـمانـكاـ الأورام ـلحن واـ ـلتلكارّة ـ ـ لاًـئاـمّعـ

اـلإ ـلحمى ـ وـ اـلرة اـلون ـلطدم لأـ اـنري إن ـستعمّه ـ ـ ـفيملـ ـ ـعتدـقاـ ـفيقـ اـ وـسدمـله اـفوّده، اـلي ـيسمذيـلورم ـ اـ ى ـلحمّ ـ إذاـ ـيكمـلرة ـمعنـ لأـحرـقهـ اـمّهـنة

كانت معه قرحة فهو يضّر.

ا ـلبص: ـينفاردـ ـ اـفعـ ـلحمي ـ اـ والأورام ـلحرة إذاـ ـيكمـلارّة ـمعهنـ ـ لأـحرـقاـ ـيلّهـنة اـ ـلقذع وـحرـ ـيستعمدـقة. ـ ـ ـ ـفيملـ ـ اـلواـحاـ ـلقي وـحرـ اـفة ـلمي عـضواـ

ـلتا ـيجيـ ـمنهيءـ ـ اـ ـيمنّهـنٕاـفدمـلا ـ وـ ـعنع. ـلتلكاـبىـ ـ ـ الأـ اـثّع ـيحذيـلر الأـحنـمدثـ اـخرارة ـلفلاط ـعلاـ ـشبيةـ ـ ـيفعاـمهـ ـ اـ ـلبل وـحالأـباردـ ذهـهداث.

المواضع محّمرة بلون الدم الطري المشرق لأّن الدم إذا عتق لم يكن له إشراق.

v. 24

قال بقراط: إّن الأشياء الباردة مثل الثلج والجمد ضارّة للصدر مهيّجة للسعال جالية لانفجار الدم والنزل.

إ ـبحسّهـنص: ـ ـفضبـ اـبلـ ـلثلرد ـ ـعلجـ اـ ـلمى ـلبا16اءـ وـ ـيكارد، إـ ـلضاـبرارهـضون وـ ـتهييجّد، ـ ـ ـ ـللسعهـ ـ ـ إـ و ـللنهـثداـحال ـ ـبتبزلـ ـ اـيرـ وـمدـلد دعـصاغ

العروق.

v. 25

أـق ـبقال اـ الأورام ـلتراط: ـتكيـ اـفونـ ـلمفي ـ والأوـصاـ اـجل ـلتاع ـتكيـ ـغينـمونـ وأوـحرـقرـ أـجة ـصحاع اـ ـلنقاب ـ وأـ ـصحرس اـ ـلفساب ـ اـ ـلحخ يـفادثـ

ـلما اـضواـ ـلعصبيع ـ ـ ـ وأـ ـكثة أـمرـ ـشبا إذاـنٕاـفذهـههـ ـعليهّبـصّه ـ ـ ـكثياردـباءـماـ ـ ـسكرـ ـنهّـ وأـ ـضما وـهرـ ـسكا اـ واـجوـلّن ـلخع اـ ـليسيدر ـ ـ أـ ـيضر ـمسكاًـ ـ نـ

للوجع.

15. .Ox1 المواضع :correxi [ الموضع

16. .(ص with) in marg. Ox1 [ الماء
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 الأعضاء ما يجري إليها، والبارد يحدث فيها خدراً يسيراً يسكن الوجع.17ص: هذا لأّن البارد يدفع عن تلك

v. 26

قال بقراط: الماء الذي يسّخن سريعاً ويبرد سريعاً فهو أخّف المياه.

ـلخفاـبردـيمـلص: ـ ةـ ـخفّ اـ ة ذـلّ أّن ـيعكـلوزن اـكهـفّرـ ـلنّل ـلكاسـ ـخفّنـ ـعلهـتّـ اـ ـلمعى ـ وـ ـهضمـةعـرسدة ـ واـ ـستحه ـ ـلتاـ ـفمته.ـ ـ اـكىـ ـلمان ـفيـاصاءـ اًـ

ليست له كيفية رديئة تسّخن وتبرّد سريعاً فهو سريع الاستحالة خفيف على المعدة.

v. 27

قال بقراط: من دعته شهوته إلى الشرب بالليل وكان عطشه شديداً فٕانّه إن نام بعد ذلك فذلك محمود.

] Ox1ص: 17bا ـلعط] ـ ـمتشـ ـنقصنـمانـكىـ ـ اـ أـبـوطرـلان ـطلة اـشقـ ـلمرب ـلصاءـ ـحباـ وـ ـمته. اـشنـمانـكىـ ـلشرب ـيطلمـلرابـ ـ لأـ دـقّهـنق

يمكن إذا نام أن يزول.

v. 28

ـبقالـق اـ ـلتكميراط: ـ ـ ـ ـيجلهـياوـفالأـبدـ ـ اـ اـلب ـيجذيـلدم اـمريـ ـلنسن ـ وـ ـسينتفانـكدـقاء، ـ ـ ـ أـضواـميـفهـبعـ ـكثيـرخع ـ أـلرةـ لا ـيحّهـنو اـفدثـ رأسـلي

ثقلاً.

إ ـمتّهـنص: ـسبانـكىـ اـ ـحتبب ـ اـ دم ـلطماس ـ ـغلثـ اـ أوـلظ اـفّدةـشدم ـلعي اـ ـلتروق ـتنتهيـ ـ ـ إـ اـلي اـحرـلى أو ـنضمم ـ أـ ـههواـفام أوـ ـتكا يـففـثاـ

اـهـوج ـلتكمياـفمـحرـلر ـ ـ ـ ـتبهـياوـفالأـبدـ ـمنرئـ لأـ ـملطاّـهـنه ـ ـمفتةـفّـ ـ ـلكنـةحّـ ـ ـتسخاـهّـ ـ اـ ن ـلبّ وـ ـيحدن اـفدثـ ـثقرأسـلي اـمأـفلاً.ـ الاـمانـكاـمّ ـحتبن ـ اسـ

سببه ورم أو التواء فمداواته بغير ذلك.

v. 29

ـبقالـق ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحى اـماـ إذاـلل الأـنـاكدواء ـنهدـبيـفلاطـخت ـئجـاهاـ ـمنةـ اـتأـيذـ ـلجنيي ـ ـ أرـ ـبعن أـ ـشهة إـ أنـلر ـعلييـتأـيى ـ ـسبعهـ ـ ةـ

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

وقد مّر تفسيره.

v. 30

17. .Ox1 بلل :correxi [ تلك
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قال بقراط: المرأة الحامل إن فصدت أسقطت وخاّصة إن كان طفلها قد عظم.

و اـهص: لأّن ـلطفذا ـ إذاـ اـعل ـلغدم ـبفصذاءـ ـ اـ ـلحد أوـماـ ـيتل ـكهرـ الاـ ـغتا ـيلـوطّدةـمذاءـ ـهلةـ لاـ ـسيك وـمّـ ـعظدـقا اـفم،ـ ـلحٕاّن إـجاـ اـلة ـلغى ذاءـ

.18أكثر

v. 31

قال بقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فاعتراها بعض الأمراض الحاّدة فذلك من علامات الموت.

اـهص: ـلمذا اـ ـلحرض إنـ ـحمعـمانـكاّد ىـ ـلخطاـفّ ـ ـعلرـ اـ ـلعليى ـ ـ وـملـ ـجهين ـ أـ ـهمدـحن: ـنفنـماـ اـ ـلحمس ـ والآـ ى؛ أـخّ إنـنر ـبياـماـندـعاـبّا نـ

اـقأو ـلغات ـقتذاءـ ـلنّـ اـ ـلطفا ـ وإنـ ـبنّرـقل، ـبياـماـ أوـ اـقن ـلغات لأـ اـجذاء ـلطفل ـ زدـ اـفاـنل ـلحمي ـ اـ ى ـلمطبقّ ـ ـ ـ ـفقتةـ ـ ـلنّـ اـ ـلحا وإنـماـ ـيكمـلل، ـمعنـ ـحمهـ ىـ ّ

كالفالج والصرع لم تقو الحامل على احتمال عظم المرض وشّدته.

v. 32

.20 دماً وانبعث طمثها انقطع ذلك القيء19قال بقراط: المرأة إذا كانت تتقيّأ

ص: وهذا بسبب الانحدار إلى أسفل.

v. 33

قال بقراط: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.

ص: هذا لأّن بالطمث نقاء بدنها. فٕاذا انقطع فأجمد موضع لنقاء هذه الفضلة من الدم الأنف وإن كان خروجه من المقعدة صالحاً.

v. 34

قال بقراط: المرأة الحامل إن لّح عليها الاستطلاق البطن لم يؤمن عليها أن تسقط.

وهذا معلوم.

18. .Ox1 امس :correxi [ أكثر

19. .Ox1 مهنا :correxi [ تتقيّأ

20. .om. Ox1 [ القيء
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v. 35

قال بقراط: إذا كان بالمرأة علّة الأرحام أو عسر ولادتها فأصابها عطاس فذلك محمود.

ـليص: ـيعنسـ ـ ـبعليـ ـ الأرـ ـجميامـحّة ـ ـعللهعـ ـ ـ واـكاـ ـلجالأورام ـلكـةحراـ أرادـ ـخنن اـ اـحرـلق ـمعذيـلم ـبطهـ [ـ Ox1لان 18aا ـلنف] ـ إـ و ـيجماّـمـنس. ـ دـ

21العطاس لتنسبه الطبيعة وانبعاثها بحركاتها الخاّصية لشدة هذا العطاس وقوّة نفضه.

v. 36

قال بقراط: إذا كان طمث المرأة متغيّر اللون ولم يكن مجيئه في وقته دّل على أّن بدنها يحتاج إلى التنقية.

إ ـكمّهـنص: أّنـ ـتقا اـ ـلطمّدم ـ ـعلثـ اـ ـعلدّلـيتـقوـلى رـ ورـلا22ّةـقى ـبتـوطدم ـبطكـلـذكه،ـ وـ ـخيأـتؤه اـعرهـ ـعلدّلـيتـقوـلن ـغلىـ وـ ـعسظ ـيتـرجرـ ه.ـ

ـفب اـيالأدوـبدرـ ـلملطة ـ ـ اـفّـ ـلمقطعة ـ ـ ـ اـ ـلمفتة ـ ـ أـحّـ ـحية وـناـ ـستفاـباً ـ الأـ اـخراغ ـلغليظلاط ـ ـ ـ أـ ـحية اـمأـفاً.ـناـ ـتغيّ ـ ـفيهـنوـلّرـ ـعلدّلـ ـخلىـ ـفيحتبـلـاغطـ ـ ـ إـ ىـلاج

التنقية بالدواء المستفرغ لا غيره.

v. 37

 بغتة أسقطت.23قال بقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فضمر ثدياها

إّن ـبيص: اـ ـلثن ـييدـ واـ ـمشتروقـعمـحرـلن ـ ـنفٕاذااـفة.ـكرـ اـ ـتليـفدمـلض اـ ـلعك ـضمروقـ اـ ـلثر ـفيمانـيدـ ـ اـ ـلطفوت ـ ـبسبلـ ـ ـنقصبـ ـ اـ ـلغان ورـ ـامّـبذاء،

يحرك للخروج بسبب طلب الغذاء.

v. 38

ـبقالـق إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـفضملاًـمـاحرأةـ ـ أـ ـييهدـثدـحر ـ وـ ـحملهانـكا ـ ـ ـتسقـاهّـنٕاـفاًـموـتاـ ـ أـ ـطفليهدـحط ـ ـ ـ إنـ اـكا: ـلضان الأـماـ ـيمر أـ ـسقطن ـ تـ

الذكر، وإن كان الضامر الأيسر أسقطت الأنثى.

إلّا كان أنثى.24ص: الطفل الذي بان الضامر يسقط. فٕان كان الضامر  الأيمن كان ذكراً و

v. 39

21. .Ox1 هذ :correxi [ هذا

22. .Ox1 رقت :(بدل with) in marg. Ox1 [ رقّة

23. .Ox1 ىدها :correxi [ ثدياها

24. .Ox1 (crossed out) انضام :(ص with) in marg. Ox1 [ الضامر
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قال بقراط: إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت ثّم كان لها لبن فطمثها قد ارتفع.

إ اـنص: إذا ـمتّه اـ ـلعلأت اـ ـلمشتروق ـ ـ ـبيـةكرـ اـ واـحرـلن ـلثم ـييدـ ـقبنـمنـ اـ ـحتبل ـ اـ ـلطماس ـ ـللبا25دثـحثـ ـ وـ ـيعذاءـغن ـللحرضـ ـ اـفلـماـ ـلشهي ـ اـ ـلثر نـماـ

ـلتوا وـساـ ـيعدـقع، ـلغيرضـ ـ اـ ـلحر اـفلـماـ ـلني إذاـ ـبلغدرة ـ اـهتـ ـلعذه الاـفروقـ ـمتي إـ ـمثىـللاء ـعلياـملـ ـ اـحهـ ـلحال واـماـ ـلثل ـلحمهمانـيدـ ـ ـ ـ رـ ـوخا

يحيل ما يصير إليهما من الدم مشاكلاً لما هما عليه. وكذلك أوعية المني.

v. 40

قال بقراط: إذا انعقد للمرأة في ثدييها دم دّل ذلك من حالها على جنون.

إ ـبحسّهـنص: ـ ـفضبـ اـبلـ ـللحرد ـ اـ ـعلـوخرـلم ـلحىـ اـ ـلكبم ـ ـيكدـ ـفضونـ اـبلـ ـللبرد ـ ـعلنـ اـ ـفمتدم.ـلى ـ ـيقمـلىـ اـ ـلثو ـعلديـ إـ اـلـاحى اـلة ذيـلدم

ـيصي ـ إـ ـلير ـلبنهـ ـ ـلفاًـ وـترارـحرطـ ـفبهـتّدـحه ـلحاـ أنـ اـيرى ـلجنورث ـ ـبسبونـ ـ ـيتصاـمبـ ـ ـمندـعاـ إـ اـله وـمدـلى ـلينـاجرـيمـلاغ. ـ اـهوسـ ـلعلذه ـ أـ إلّا الـقّهـنّة،

القياس نقيصة.

v. 41

ـبقالـق أـ إن ـحببراط: ـ أنـ ـتعلت ـ اـهمـ ـلمل لاـمـاحرأةـ أم ـسقهاـفل ـ اـ أرادت إذا ـلنا اـمومـ ـلعساء ـ أـفل.ـ ـبهـاصٕان ـمغاـ ـبطنهيـفصـ ـ ـ ـفهاـ ل،ـمـاحيـ

وإن لم يصبها فليست بحامل.

اـهص: ـلمغذا ـ ـيعصـ رـمرضـ ـفخاـنحـين لاـ ـتلنـمة ـخلعـيذـ وـ اـمط ـلعساء ـ اـ ـلتل ـبفعيـ ـ ذـ ـفيكـلل الأـحزاـ ـمعم اـ ـبسبـمحرـلاء ـ اـ ـلنفب ـ ـفيعخـ ـ ذاـهرضـ

المغص.

v. 42

]Ox1 18bلونها حسناً، وإذا كانت حبلى بأنثى كان لونها حائلاً.26] قال بقراط: إذا كانت المرأة حبلى بذكر كان 

ص: هذا الكلام خرج على الأكثر فٕاّن الأنثى أبرد من الذكر. وقد تحسن المرأة تدبيرها فلا تفسد لونها وهي حامل بأنثى.

v. 43

قال بقراط: إذا حدث بالمرأة الحبلى الورم الذي يدعى الحمرة في رحمها فذلك من علامات الموت.

)».v. 31ص: وقد مّر تفسيره عند قوله «إذا كانت حاملاً فاعتراها بعض الأمراض الحاّدة (

25. .(ص with) in marg. Ox1 [ حدث

26. .(ص with) supra lin. Ox1 [ كان
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v. 44

قال بقراط: إذا حملت المرأة وهي من الهزال على حال خارجة من الطبيعة فٕانّها تسقط قبل أن تسمن.

ـفهص: اـ ـلمفسم ـ ـ رونـ ـمعنّ ـ اـهىـ ـلفصذا ـ ـعللـ أـثلاـثىـ ـنحة ـفبعضهاء.ـ ـ ـ ـ أـهوـتمـ م لاـنّ أنـبّه ـتسقّد ـ إذاـ ـلهـاحذهـهتـنـاكط وـ ـبعضها. ـ ـ أـهوـتمـ م اّـهـنّ

ـتسممـلإن ـ أـ ـسقطن ـ وـ ـبعضهت. ـ ـ إذاـ ـنهدـبعـجراـتم وـ ـحسا ـقبنـ ـلهوـ اـ ـلغا ـعنذاءـ ذـ ـتسقكـلد ـ لأّنـ ـينبعانـكاـمط ـ ـ اـغيـفثـ ـلطفذاء ـ ـيتصلـ ـ رّفـ

إلى غذائها فيعطب الطفل.

v. 45

ـبقالـق ـمتراط:ـ اـنـاكىـ ـلمت وـمـاحرأةـ ـنهدـبلاً ـمعتاـ ـ وـ ـتسقدل ـ اـفطـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي ـغينـمثـلاـ ـسبرـ ـبيبـ ـفقعّنـ ـ ـمنهـمحرـلا27رـ ـ ـمملاـ ـ ـمخوءـ اًـطاـ

ولا يعينه على ضبط الطفل لثقله لكنّه ينهتك منها.

إ اـنص: إذا ـسقطّه ـ اـ ـلمت ـغينـمرأةـ ـسبرـ ـمثـرهـاظبـ أوـعزـفلـ ـسقطة ـ إـ إو اـملالـقة ـلطعن ـ اـ أو ـستطام ـ ـبطلاقـ أوـ ـحمن ىـ ـيتىـلالأوـفّ أّنـهوـ م ّ

سبب الٕاسقاط كون أفواه العروق المتناهية إلى الرحم التي بها تعلق المشيمة مملوءة رطوبة مخاطية فلا تقوى على ضبط المني.

v. 46

ـبقالـق إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـعلرأةـ اـمـةجارـخالـحىـ ـلطبيعن ـ ـ ـ اـفةـ ـلسمي ـ ـفلنـ ـتحبمـ ـ اـفلـ ـلغشٕاّن ـ اـ ـلباء اـطاـ ـيسمذيـلن ـ اـ ى ـلثّ ـغشنـمربـ يـئاـ

البطن يزحم فم الرحم منها وليس تحبل دون أن تهزل.

ص: عنى بفم الرحم الموضع الذي عنده ينتهي الرحم وتبتدئ رقبة الرحم. وعنى بقوله «خارجة من الطبيعة» أي مفرطة السمن.

v. 47

قال بقراط: متى تقيّح
 الرحم حيث يستبطن الورك وجب ضرورة أن يحتاج إلى الفتل، وهو ظاهر المعنى.28

v. 48

)several words are missingقال بقراط: ما كان من الأطفال ذكراً فأحرى أن يكون تولّده في الجانب الأيمن (

27. .Ox1 ففم :correxi [ فقعر

28. .Ox1 تفتح :correxi [ تقيّح
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)several words are missingٔا ـسخ) ـلمجنـ ـ اـ ـلكباورة ـ ـفبدـ اـ أو ـلمنرد ـ ـسخيـ ـنتوـ وأـ ـيضه. ـمنٕاّنـفاًـ الأـ ـنثي اـ ـينبعذيـلى ـ ـ أـمثـ ـنثييهن ـ ـ ـ يـفاـ

واـك اـنرـقنـمدـحّل ـفمم.ـحرـلي ـيجاـ ـمنيءـ اـمهـ ـليمنن ـ ـ اـلٕاـفىـ ـلجي الأـناـ ـيمب وـ أـهن ـسخو وـ ـيجاـمن، اـميءـ ـليسن ـ ـلجا29ىـلٕاـفرىـ الأـناـ ـيسب رـ

.30وهو أرّق وأبرد فيتولّد منه الأنثى

v. 49

قال بقراط: إذا أردت أن تسقط المشيمة فادخل في الأنف دوائاً معطساً وامسك المنخرين والفم.

] على الٕاسقاط.Ox1 19aص: وذلك لأنّه يحدث في اهذه لحالة للبطن تمّدد وتوتّر فيعين [

v. 50

 عند كّل واحد من ثدييها محجمة من أعظم ما يكون.31قال بقراط: إذا أردت أن تحبس طمث المرأة فالق

ص: الأجود أن لا تعلق المحجمة على الثدي لكن على ما دونه حيث تنتهي العروق المتصاعدة إلى الثديين من أسفل.

v. 51

ا. قال بقراط: إّن فم الرحم من المرأة الحامل يكون منضمًّ

ص: وهذا لأّن الرحم يحتوي على المني من جنيع النواحي وقد ينضّم الرحم لأجل الورم لكن يكون معه صلابة وبها يفرق بينهما.

v. 52

قال بقراط: إذا جرى اللبن عن ثدي الحبلى دّل ذلك على ضعف من طفلها، ومتى كان الثديان مكتنزين دّل على أّن الطفل أصّح.

اـخص: ـللبروج ـ ـيكنـ ـعنونـ اـ ـمتد اـ ـلعلاء اـ ـلمشتروق ـ ـ ـبيـةكرـ اـ واـحرـلن ـلثم ـييدـ إـ و ـيمتلـاّمـنن، ـ ـ إذاـ ـيناـمانـكي اـ ـلطفال ـ ـمنلـ ـيسيهـ ـ وذـ دـلراً، ـليك لـ

على ضعفه. فأّما اكتنازه من غير صلابة ومدافعة فمحمود لأنّه يدّل على أّن الطفل ليس ضعيف فلا غذاؤه بناقص.

v. 53

29. .Ox1 والى :correxi [ فٕالى

30. .(ص with) in marg. Ox1 [ منه الأنثى

31. .Ox1 قالوا :correxi [ فالق
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ـبقالـق إذاـ اـحتـنـاكراط: ـلمال إـترأةـ أنـلؤول ـتسقى ـ ـيهدـثٕاّنـفطـ ـيضماـ ـ وإنـ الأـكران، ـعلـرمان ذـخىـ أـللاف ـعنك أنـ ـيكي ـاهاـيدـثونـ

صلبين فٕانّه يصيبها وجع في الثديين أو في الوركين أو في العينين أو في الركبتني فلا تسقط.

لأ لاـنص: ـيكّه إـ ـسقون وـ إلّا ـيتقاط ـ ـضمهـمّدـ اـ ـلثور ـييدـ وـ ـيضمدـقن ـ ـقبنـمرانـ ـنقصلـ ـ اـ اـفدمـلان ـلعي اـ ـلمشتروق ـ ـ ـبيـةكرـ اـ واـحرـلن ـلثم وـ دـقدي.

ـيك ـبسبونـ ـ اـ ـلضمب ـ الٕاـ ـسقور ـبسباطـ ـ وـ ـثبب أوـ اـعزـفة لأّن ـلطبيعة ـ ـ ـ إذاـ ـفتحة ـ اـفتـ وـحرـلم ـهيم اـجّـ ـلطلت ـ اـمقـ إـلال ـتلىـلدم اـ ـلنك ـحياـ ـفيضمةـ ـ ـ رـ

ـلثا وأـيدـ اـمان. ا ـلصّ ـفيةـبلاـ ـعلدّلـ ـكثىـ اـ ولاـلرة اـهعـمنـمؤـيدم ـلكثذه ـ أنـ اـفدـترة ـلطبيعع ـ ـ ـ اـ ـلفضلة ـ ـ إـ اـلة ـلمفى ـ وـصاـ ـغيل ـفيحـاهرـ ـ الأوـ اعـجدث

التي وصفها.

v. 54

ا. قال بقراط: إذا كان الرحم صلباً فيجب ضرورة أن يكون منضمًّ

ص: الانضمام مع الصلابة دليل الورم.

v. 55

ـبقالـق إذاـ اـضـرعراط: ـلحمت ـ لاـ ى وـمـاحرأةـمّ ـسخنل ـ ـسختـ ـسختـنوـ ـغينـمّدـلوـتةـنوـ ـسبرـ ولادـفـرهـاظبـ ـتهٕاّن ـتكاـ ـبعسونـ ـ وـ ـخطر أوـ ر

تسقط فيكون على خطر.

ص: إنّه يحتاج في سهولة الولادة إلى أن يكون الحامل والجنين صحيحين، ومع هذه الحال لا يكون كذلك.

v. 56

 قال بقراط: إذا حدث بعد سيلان الطمث تشنّج وغشي فذلك رديء.

ص: قد مضى تفسيره.

v. 57

قال بقراط: إذا كان الطمث أزيد مّما ينبغي عرضت من ذلك أمراض، وإذا لم ينحدر الطمث حدث من ذلك أمراض من قبل الرحم.

إ ـكمّهـنص: ـيحاـ ـعندثـ الاـ ـمتد أـ ـكثنـمراضـملاء الأـ ـيعكـلذـكلاط،ـخرة ـعنرضـ ـقلدـ الأـ أـخّة اـمراضـملاط ـليبن ـ واـ ـلبس ـفمترد.ـ ـ اـ ـحتبى ـ سـ

ـلطما ـ ـيلوـطّدةـمثـ اـفدثـحةـ اـحرـلي اـلم ـلحورم [ـ Ox1اّر 19bوا ـلصل] ـ وـ ـيشتب ـ اـضيـفركـ ثرره ـل اـمانـيدـ ـامأـفم.ـحرـلع الاـعّ ـستفن ـ راغـ

المفرط فلا تعرض أشباه هذه الأمراض التي يشترك فيها الثدي.
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v. 58

ـبقالـق إذاـ اـطيـفرضـعراط: أوـبدـلرف اـفر ورمـحرـلي ـتبعم ـ ـتقطيهـ ـ ـ اـ ـلبر وـ إذاـلـذكول، ـتقيك ـ اـحّـ ـلكلت ـ ـتبىـ ذـ ـتقطيكـلع ـ ـ اـ ـلبر وإذاـ دثـحول،

في الكبد ورم تبع ذلك فواق.

إ ـعنّهـنص: ورمـ اـطد ـتعترـبدـلرف ـ اـ ـلمثل ـ ـبطةـناـ اـيرـ ـلمجق ـ وـ ـلماورة ـيناـ ـلهاـ اـماـ ـلمن اـ ـسبرديءـلزاج اـ وـلب ـضغورم وـ اـلـذكط، ورم إذا اـمأـفم.ـحرـلك ّ

ـقيإذا اـحّـ ـلكلت ـ اـفىـ ـلمٕاّن ـتلّدةـ اـ ـلمثذع ـ وـناـ ـتهيجهة ـ ـ ـ ـللاـ ـفيحعـفدـ ـ اـ ـلتقطيدث ـ ـ ـ اـمأـفر.ـ ا ـلفّ اـ ـيعذيـلواق ـبسبرضـ ـ اـ ورم ـلكبب ـ ـيعلاـفدـ إذاـ إلّا رض

ا، وذلك بسبب اشتراك العصب. كان الورم عظيماً جًدً

v. 59

ـبقالـق إذاـ اـنـاكراط: ـلمت لاـ ـتحبرأة ـ أنـفلـ ـتعلأردت ـ ـتحبلـهمـ ـ لاـ أم ـفغطهل ـ ـ ـبثياـ ـ ـبخّمـثابـ ـتحتهرـ ـ ـ رأـفا،ـ راـيٕان أّن ـئحت اـ ـلبخة ـ ـتنفورـ ـ يـفذـ

 فاعلم أنّه ليس سبب تعّذر الحمل من قبلها.32بدنها حتّى تصل إلى منخريها وفمها

ٕ ا ـيبخـامّـنص: ـ ـبمرـ راـلاـ ـئحه ـطيةـ وـبّـ ـلمـاكاّرـحـوهة واـ ـلميعّر ـ ـ ـحتةـ ـتتّىـ اـفهـتوـقىـقراـ ـلبي ـكلدنـ إـصٕاذاـفّه.ـ اـلارت ـلفى أـ ـحسم تـ مـلٕانـفه.ـبّ

ينفذ علم أّن جرم الرحم متكاثف ليس يصلح للحمل.

v. 60

قال بقراط: إذا كانت المرأة الحامل يجري طمثها في أوقاته فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحاً.

إذاـهص: ـكثيانـكذا ـ دامـ و ـحتراً ـحفّىـ اـ دّلـقدـلظ ـعلّة ـضعىـ اـ ـلطفف ـ وأـ لاـنل ـيقّه وـئذاـغذبـجوىـ ـيمكه. ـ أنـ ـيكن اـ ـلطمون ـ اـ ـلجث اريـ

 بأفواه جميع العروق في تجويف الرحم.33من الحوامل إنّما يخرج من العروق التي في رقبة الرحم لأّن المشيمة متعلّقة

v. 61

ـبقالـق إذاـ ـيجمـلراط: ـطمرـ اـ ـلمث أوـفرأةـ وـتاـقي ـيحمـله ـبهدثـ ـقشعاـ ـ ولاـيرـ ـحمرة ىـ ـلكّ ـلهرضـعنـ وـكاـ ـغثرب وـ ـخبي ـنفثـ ـعلاـفسـ أـ دـقاّـهـنم

علقت.

ص: هذه الأعراض قد تعرض لغير الحامل بسبب خلط رديء في البدن لكن تكون مع قشعريرة وحمى. فٕان لم تكونا دّل على العلوق.

v. 62

32. .Ox1 فيها :correxi [ وفمها

33. .Ox1 متعقله :correxi [ متعلّقة

PORMANN ET AL. 2017 al-Nı̄lı̄'s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5 14



ـبقالـق ـمتراط:ـ رـكىـ اـحان ـلمم ـمتكارداًـبرأةـ ـ ـثفاـ ـتحبمـلاًـ ـ وـ ـمتل أـكىـ ـيضان رـ ـطباً اـجاًـ ـتحبمـلدًّ ـ رـ لأّن ـبتـوطل، ـتغمهـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتجمي ـ وـ ـتطفئده ـ ـ ه.ـ

ـمتو أـكىـ ـيضان أـ ـمم34ّفـجاً اـ ـينبغّ ـ ـ أوـ اـحانـكي ـمحارًّ ـتحبمـلاًـقرـ ـ اـ لأّن ـلمنل ـ ـيعيـ ـلغا35دمـ وـ ـيفسذاء ـ وـ ـمتد. اـمانـكىـ ـمعتمـحرـلزاج ـ ـبيدلاًـ نـ

الحالين كانت المرأة كثيرة الولد.

ا ـلتكص: ـ ـيعفـثاـ ـللرضـ إذاـحرـ ـغلبم ـ اـ ـلبت ـحترودةـ ـتنضّىـ ـ أـ اـفّم ـلعواه ـيمكلاـفروقـ ـ أنـ ـيتن اـبلـصّـ ـلمشيمه ـ ـ ـ وـ ـيحتبة ـ ـ ـطمسـ اـ ـلمث ذهـهيـفرأةـ

ـلحا لاـلاـ أو ـيجة إلّاـ ـيسيري ـ اـ لأّن ـلتسراً ـ ـيتسّددـ ـ إـ اـهىـلارع ـلعذه وـ ـيغلزاجـموءـسّلـككـلذـكروق. ـ اـ أوـفٕاـبمـحرـلب ـعلراط اـ ـلمنى ـ ـيمنّهـنٕاـفيـ ـ عـ

ـلعلا ـ اـمٕاّنـفوق.ـ ـلحع اـ ـلغرارة ـلباـ [ـ Ox1ة 20a[ـعل اـ ـيحتمـحرـلى ـ اـ ـلمنرق ـ ـكميـ ـيحتاـ ـ اـ ـلبرق اـفزرـ الأرض ـلحي واـجارّةـ ا اـبـوطرـلدًّ ـلمفة ـ ـتغمـةطرـ ـ رـ

ـلمنا ـ وـ ـتجمي ـ ـكبدهـ اـ ـلخطزر ـ أـ إذا ة قّ ـل ـمستنفيـفىـ ـ ـ ـ ولاـيمـلـامعـ ـيكزك اـمونـ يبع ـل ـ اـسوـ ـلمفة ـ ـعلةـطرـ وـقوـ ـكماً لاـ اـكذـيا الأرضـفزرعـلر ي

ـلصحا ـ اـمأـفة.ـيرـ ا ـلمنّ ـ إنـنٕاـفيـ ـينضمـلّه ـ ـنضيججـ ـ ـ ـبليغاًـ ـ ـ ـبسباًـ ـ اـببـ ـلمرودة رـ أو ـبتـوطزاج ـينجمـلهـ ـ وـ إنـلذـكب، اـجك ـلنضاوز ـ واـ ـحتج ـبسبرقـ ـ بـ

ـلما اـ ـلحزاج وـجاّرـ ا، إذاـلـذكدًّ ـيبك اـجسـ ـبسبًدً ـ ـيببـ اـ ـلمس ـحتزاجـ الاـعّىـ ـمتدم ـفلدادـ ـيبسمـ ـ اـفطـ ـيكمـلـمحرـلي ـعلنـ وـقوـ ـمتاً. روجـخانـكىـ

اـم الاـعمـحرـلزاج ـعتن ـيسيدالـ ـ واـ اّـفـتراً ـلمنق ـ اـ وـلي اـفعـقذي إنـحرـلي الاـعـهجروـخانـكم ـعتن ـيسيدالـ ـ اـضيـفراًـ ـلجهّد ـ اـ ـلتة إـخيـ ـليهرج ـ اـ

اـحرـلا ـعتم ـفكدلـ ـعلانـ وإنـقوـ اـكاً. ـلخان الاـعروجـ ـعتن ـكثيدالـ ـ ـجمراًـ ـيمكمـلدـ ـ ـيكأن36نـ ـعلونـ وـقوـ أـقاً. ـلحد ـبعقـ اـ ـلمض ـسيّـلدـ ـهنـاهنـ اـ

فضلاً وهو ظاهر الكذب لمن تأّمله.

v. 64

ـبقالـق اـ ـللبراط: ـ لأـ رديء ـصحن اـ ـلصاب وـ أـهداع ـيضو رديءـ ـللمحماً ـ ـ ـ ـميوـ وـ ـلمن اـنـاكنـ ـلمت اـضواـ ـلتع اـ دون ـلشي ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ وـفرـ ـفيهة ـ اـ

ـلمو37رـقراـق ـعطهـبنـ وـ ـلمش اـ ـلغن ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه وـ ـلمرار ـحميـفوـهنـ ىـ وـحّ ـلماّدة اـ ـختلن ـ دـ ـكثياًـمف ـ وـ ـينفراً ـ أـ ـصحع اـ ـلساب إذاـ ـيكمـلّل نـ

ـبه ـحممـ ىـ ولأـيـدشّ ـصحدة اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلطّ ـيلوـ اـ ـلضعيفة ـ ـ ـ إذاـ ـيكمـلة ـمعهنـ ـ ـمميءـشاـ اـ ـمنّدـقّ ذـ وـكا أـنـاكره ـنهداـبت ـعلذوبـتمـ ـغيىـ ـجبوـتاـمرـ هـ

العلّة.

ا ـللبص: ـ الاـيـرسنـ ـستحع ـ وـلاـ ـيستحيكـلذـلة ـ ـ ـ اـفلـ ـلمحي ـ إـيرورـ اـلن ـنيـاخدـلى ـكمةـ ـيعاـ ـطبخالـحيـفرضـ ـ وـفٕاـبهـ ـيضكـلذـلراط، ـصحأـبّرـ ابـ

ـلعطا ـ واـ ـلحمش ـ اـ ى ـلحّ وـ اـماّدة ـلغن ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه وـ ـمترار. ـحمارداًـباًـجزاـمادفـصىـ ـكمضـ ـيحماـ ـ إذاـ زـتض ـغينـماًـناـمرك ـطبرـ وـ ـمتخ. ىـ

ـستما ـ ـكمرئـ ـينبغاـ ـ ـ ـعنيـ ـمحمذاءـغديـ ـ أنـ إلّا ـيشوداً ـيسلاـمّلـكهـبارـ ـ ـنفنـممـ أوـ إنـصخ ـيكمـلداع ـبغينـ ـ وـئاـفرـ زـمدة ـمنهمادةـين ـ ـ إنـ ا

34. .Ox1 اخف :correxi [ أجّف

35. .(ص with) in marg. Ox1 [ يعدم

36. .Ox1 يكن :correxi [ يمكن

37. .Ox1 مرار :correxi [ قراقر
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ـمميانـك ـ ـبهمّزاًـ ـ وـ ـيعا اـنـاكنـمررهـضّمـ ـلمت اـضواـ ـلتع اـ دون ـلشي ـسيراـ ـمنفـ ـيفـرشهـ الٕاـكواءـسةـ رـمرافـشان ورمـين أو ـصلاح رـ أو أوـخب و

ـبيلد ـ ـتنفجمـلةـ ـ ـ اـمأـفر.ـ اـمّ ـللباء ـ ـفقنـ ـينفدـ ـ ـبعيـفعـ اـهضـ ـلمذه ـليلينعـضواـ ـ ـ ـ اـ ـلبطه ـ وـ ـعنن. ـصحأـبىـ اـ ـلساب أـ ـصحّل اـحرـقابـ ـكمةـئرـلة ـعناـ ىـ

بأصحاب الحّمى الضعيفة أصحاب حّمى دّق.

v. 65

ـبقالـق ـبسببهـبـاصأـفـةحرـقهـبتـثدـحنـمراط:ـ ـ ـ اـ ـنتفه ـ ـفلياخـ ـ ـيكسـ ـيصيبادـ ـ ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج وإنـ الاـغون، ـنتفاب ـ دـ ـفعاخ اـنـاكّمـثةـ ـلقت ـةحرـ

ـخلنـم ـتشنهـلرضـعفـ ـ أوـ ـمتّج وإنـ اـنـاكّدد، ـلقت ـجنهـلرضـعّدامـقنـمـةحرـ وـ أو اـفاّدـحعـجون ـلجني ـ أوـ ـتقيب ـ اـ أو ـختّح إنـ دم لاف

كان ذلك الانتفاخ أحمر.

ـعنص: ـنتفالاـبىـ ـ ورمـكاخـ ـغلّلـكو38ّل اـمارجـخظـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـفمتة.ـ ـ ـغلىـ اـهبـ ـبغتورمـلذا ـ دّلـ ـعلة ـمصيىـ ـ [ـ Ox1ره 20bٕ ا ٕانـفع.ـضوـمىـل]

اـنـاك ـلقت اـفـةحرـ ـلظهي ـ اـعرـ ـلتشنرض ـ ـ الأـفّجـ ـكثي ـبسبرـ ـ أّنـ اـفـوهاـمب ـلبي ـخلنـمدنـ ـعصبفـ ـ وإنـ اـنـاكي. ـلقت ـلغاـفّدامـقنـمـةحرـ بـلاـ

ـعلي ـ اـ ـلعه اـهىـقراـتٕاذاـفروق.ـ ـلخلذا ـ اـ أـلظ اـحذي إـلدث اـلورم اـعاغـمدـلى ـلجنرض ـ إـ أو اـلون ـلصى وـعدرـ اـجرض ـلجنع ـ وـ ـكثيب ـ إـياـمراًـ ىـلؤول

التقيّح. وإن انصّب إلى الأمعاء عرض اختلاف الدم من غير قرحة.

v. 66

قال بقراط: إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة ثّم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة.

ا ـلخص: اـجراـ ـلخبيثات ـ ـ ـ اـهةـ ـلتي ـتكيـ اـفونـ رؤؤس ـلعضي ـ وـ ـمنتهل ـ ـ لأّنـهاـ اـبا ـلعضرؤوس ـ ـيتلـ اـصّـ ـلعصل ـ وـ ـمنتهب ـ ـ ـبسباـهاـ ـ الأوـ وـتب ذهـهعـمار

ـلخا الأـفاتـجراـ ـكثي وـ وـجر ـبسببع ـ ـ ـينجلهـ ـ ـ إـ ـليب الأـ وـخه وـتلاط ـمترم. دّلـتمـلىـ ـعلرم الأـ أّن ـئلاـملاطـخى إـ عـضوlنـمرفـشا39ٔعـضوـمىـلة

ـلخا وـجراـ وـهة رديء. لاـلذـلو ـينبغك ـ ـ أنـ اـضوـمنـعردـيي ـلخع ـيجاـمـةجراـ إـ ـليري ـلتباـبهـ ـ واـيرـ ـلهيد ـ ـكمضـ ـيفعاـ ـ اـ ـلجهل ـ ـينبغلـبالـ ـ ـ اـ أنـلي ورم

يعالج العضلي بما يسّخن ويجّفف.

v. 67

قال بقراط: الرخوة محمودة والنيئة مذمومة.

ص: يعني الأورام وهذا بسبب النضج في الرخوة وعدمه في النيء.

38. .Ox1 قوم :correxi [ ورم

39. .(ص with) in marg. Ox1 [ موضع
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v. 68

قال بقراط: من أصابه وجع في مؤّخر رأسه فقطع له العرق المنتصب الذي في الجبهة انتفع بقطعه.

و اـهص: لأّن ـلجذا ـستفالاـبذبـ ـ ـينبغراغـ ـ ـ أنـ ـيكي إـ اـلون ـلجهى ـ اـ ـلمضة ـ وـ ـجهنـماّدة، اـ ـلمقة ـ ـيضّدمـ اـ ـلماّد ـرخؤـ ـكمّ ـيضاـ اـ ـليمياّد ـ ـ اـ ـليسن ـ ارـ

والأعلى الأسفل. ولذلك توّجه المحجمة على القفا عند انصباب الرطوبات إلى العينين.

v. 69

ـبقالـق اـ إّن ـلنراط: أـفاـ ـكثض ـيبتاـمرـ ـ اـفدئـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ ـيتّمـثبـ اـفىـقراـ ـلظهي ـ إـ اـلر وـلى أـهرأس ـيضي اـفاًـ ـتبتالـجرـلي ـ نـمدئـ

 البدن متخلخل ويدّل عليه الشعر.40خلف أكثر مّما تبتدئ من قّدام مثل ما تبتدئ من الساعدين والفخذين، والجلد أيضاً في مقّدم

ا ـلنص: ـيبتضـفاـ ـ واـبعـمدئـ ـلبرد إـ ـيلاـمىـلرد اـ ـلظهي ـ أـ لأـسر أـنرع ـكثّه إـ و اـلف ـلنسى ـ أـ وـساء ـمقرع اـ ـلبّدم أـ ـسخدن ـيبتلاـفنـ ـ ـفيدئـ اـ ـلقشعه ـ ـ رةـيرـ

في الأكثر، ويدّل عليه كثرة الشعر.

v. 70

 الربع فليس يكاد يعتريه التشنّج، وإن اعتراه التشنّج قبل الربع ثّم حدثت الربع سكن التشنّج.41قال بقراط: من اعترته

ـعنص: اـ ـلتشنى ـ ـ اـ ـيكذيـلّج اـمونـ ـمتن اـ ـلعصلاء ـ ـبسببـ ـ أـ ـغليظلاطـخب ـ ـ وذـجزـلةـ أّنـلة. اـهضـفاـنك ـلحمذه ـ ىـ ـينقّ ـ الأـهصـ ـفطلاطـخذه وّلـ

هذه حرارتها بنضجها .

v. 71

قال بقراط: من كان جلده متمّدداً قحلاً صلباً فهو يموت من غير عرق فيمن كان جلده رخواً متخلخلاً فٕانّه يموت مع عرق.

ص: إنّما يكون العرق إذا كانت رطوبة تحت الجلد. فأّما إذا كان الجلد يابساً صلباً لم يكن عرق .

v. 72

]Ox1 21a.قال بقراط: من كان به يرقان فلا يكاد يتولّد فيه الرياح [

ا ـتتاحـيرـلص: الأـفّدـلوـ ـحشي إـ ـاماء ـقبّ ـضعفهلـ ـ ـ أوـ ـبخلا ـ وـبطـ اـحـاصانـكارد، ـليب ـلضاـبانـقرـ ذـمّدـ اـفكـلن ـلغي وـلاـ «لاـقكـلذـلب. ال

يكاد».

40. .(ص with) in marg. Ox1 [ مثل ما تبتدئ من الساعدين والفخذين، والجلد أيضاً في مقّدم

41. .Ox1 اعتراه :correxi [ اعترته
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