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المقالة السادسة

vi. 1

قال أبقراط: إذا حدث الجشاء الحامض في العلّة التي يقال لها زلق الأمعاء بعد تطاولها ولم يكن كان قبل ذلك فهي علامة محمودة.

ز إّن الأـلص: ـمعق واـ ـلمعاء ـ اـهدةـ ـلتي لاـ ـيتغيي ـ ـ ـمعهّرـ ـ اـ ـلطعا ـ اـفامـ ـللي واـ ـئحراـلون واـ ـلقة وـ ـسببوام. ـ ـيكدـقهـ ـسلونـ ـيعحـ ـسطيـفرضـ اـ ـلمعح ـ دةـ

ـمعوالأ ـبسباءـ ـ أـ ـبهّرـمٕاذاـفة.ـعذاـللاطـخب اـ ـلطعا ـ وـ ـقعتام ـ وـ ـيمسكمـله ـ ـ وـ ـيكدـقه. ـسببونـ ـ ـضعهـ اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ رديءـموءـسنـمةـ ـيغلزاج ـ بـ

أ ـتجتملاطـخأو ـ ـ وـ ـيعدـقع. ـمعرضـ اـفهـ ـبتي اـ ـلعلداء ـ ـجشّةـ إذاـمـاحاءـ اـسانـكض ـلموء أوـبزاجـ ـلمارد ـبلغمياّدةـ ـ ـ ـ ـتمٕاذاـفة.ـ اـ ـلعلاّدت ـ زالـ ّة

ـبسب ـ اـ أّن ـلطعب ـ لاـ ـيلبام ـ اـفثـ ـلمعي ـ وـ ـيسيوـلدة ـ ـكمراًـ ـيلباـ ـ أّولـفثـ اـهي ـلعلذه ـ ولاـ ـيجمّة ـ اـ ـلجشد ـ اـ ـلحاء اـهيـفضـماـ ـلعلذة ـ إذاـ رضـعّة

تطاول العلّة ولم يكن فٕانّه يدّل على أّن المعدة راجعت قواها الطبيعية فلبث الطعام في المعدة ريثما يحمض.

vi. 2

ـبقالـق ـمنخيـفنـمراط:ـ ـ ـلطباـبهـيرـ ـ رـ أزـبـوطع وـية ـمنيانـكد ـ أرقـ ـصحٕاّنـفه أـتّـ إـقه اـلرب ـلسقى ـ وـ الأـكنـمم. ـفيرـمان ـعلهـ ّهـنٕاـفكـلذ1ّدـضىـ

أصّح بدناً.

إّن ـمنجيـفنـمص: ـ أـجزاـم2هـيرـ لاـنٕاـف3ّفـجه ـيجّه ـمنخنـمريـ ـ ـفضهـيرـ ـمحسلـ ـ ولاـ ـجلوس ـلكنرقـعدـ ـ وـيّهـ ـيلطرّق ـ ـفيستففـ ـ ـ ـ ـلتحلاـبرغـ ـ ـ ّلـ

ـلخفا ـ وـ ـلضاـبي. اـحـاصالـحّدـ ـلمب اـ لاـنٕاـفبـطرـلزاج ـيعزالـيّه اـلرضـ ـلنه ـفيصيزلـ ـ ـ ـلحلقرـ ـ ـ وـ ـحنجه ـ وـ ـقصرة اـ واـئرـلب اـئرـلة ـلمة واـ ـلمعريء ـ دةـ

فيعرض ذرب وسوء هضم وسعال فلذلك لا تكون صّحته وتعبه ومتى من كان كذلك يكون أرّق وأرطب.

vi. 3

قال بقراط: الامتناع من الطعام في اختلاف والدم المزمن دليل رديء وهو مع الحّمى أردأ.

ا إّن ـختص: اـ ـيكدـقدمـللاف ـبسبونـ ـ الأـحرـقبـ ـمعة ـتمٕاذاـفاء.ـ اـ ـلعلاّدت ـ ـكهارـشّةـ ـللمعاـ ـ ـ ـفمهّمـثدةـ ـ الأـفاـ ـفيعمـلي ـ ذـ اـهرض ـلشهاب ـ وذـ كـلوة

وـمذـم اـموم. ـلحمع ـ لأـ أردأ ى إـيّهـنّ اـمدّل ـعلّ أوـ ورم ـعلى ـعفىـ اـفةـنوـ ـلقي إذاـمأـفة.ـحرـ ا ذـعّ اـهرض ـلشهاب ـ اـهيـفوةـ ـلعلذه ـ ـبسبّةـ ـ اـ ـنصبب ـ ابـ

المرار إلى فم المعدة وهي التي تسحج فلا يدّل ذلك على موت القوّة الطبيعية.

vi. 4

1. .om. Ox1 [ ضّد

2. .supra lin. Ox1 [ في منجريه

3. .Ox1 احرف :correxi [ أجّف
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قال بقراط: ما كان من القروح ينتثر ويتساقط ما حوله فهو خبيث.

ص: نفس الجلد وتناثر الشعر مّما حول القرحة دليل أخلاط رديئة تمنع الاندمال.

vi. 5

ـبقالـق نبغراط:ـ ـي ـ ـ أنـ ـينعقي ـ ـ الأوـمدـ اـجن ـلعاع الأـفةـضارـ وـضي ـمقلاع اـ ـلصّدم وـ ـغيدر ذـ الأـئـاسنـمكـلر ـعضر [ـ Ox1اء 21b[ـعظي ـ مـ

اختلافها.

إ لاـنص: ـينبغّه ـ ـ أنـ ـيقتصي ـ ـ ـعلرـ ـتعىـ اـضوـمرّفـ ـلكعـجوـلع ـيتعنـ ـ ـمعرّفـ ـمقهـ ـعظيمدارـ ـ ـ ـعظٕاّنـفة.ـ اـ ـعلدّلـيعـجوـلم ـكيفيىـ ـ ـ اـ ـلسبة ـ بـ

ـلمحا ـ وـ ـعلدث ـكمىـ وـيّـ إـشرـية ـكيفيىـلد ـ ـ اـ ـلمعة ـ ـلجاـ ـلحـاكةـ وـفالـ الأـجي ـمتلاعـضع ـعظيمانـكىـ ـ ـ اـ أّن دّل ـلعلاً ـ اـفّةـ ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ نـ

وـضلأـل ـيحتلاع ـ اـماجـ ـلعن إـ أـهاـمىـللاج ـمثوىـقو اـ ـلفصل ـ إنـ ـيتانـكد إـقراـ اـلى ـلقى والٕاـ ـسهوّة إنـ ـينحانـكال ـ إـ اـمىـلدر دون ـلشا ـسيراـ ف.ـ

ـمتو ـيسيانـكىـ ـ وـ ـيكمـلراً ـيحنـ دّلـ ـعلّس اـ أّن ـلعلى ـ الأـفّةـ ـعضي اـ ـللحمياء ـ ـ ـ الأـمةـ ولاـضن ـخطلاع ـفيرـ وـ ـلحـاكه اـفالـ ورم ـلكلي ـ ـمتّهـنٕاـف،4ىـ ىـ

اـك اـفورمـلان ـلمي اـضواـ ـللحميع ـ ـ ـ ـمنهةـ ـ اـكاـ ـثقيعـجوـلان ـ وـ ـمتلاً، اـفانـكىـ ـلغشي ـ واـ ـلعاء اـكروقـ ـعظيمعـجوـلان ـ ـ وـ ـكيفييـعراـيكـلذـكاً. ـ ـ اـ عـجوـلة

ـسببوـهلـهو ـ اـ ـلنخه ـ اـ أو ـلثقس ـ اـ أو ـلتمب ـ اـ أو ـلثقّدد ـ وـ أوـيلـهل ـيفتدوم ـ ـمتّهـنٕاـفر،ـ اـكىـ ـلخلان ـ اـ ـلمحط ـ ـللدثـ ـبلغميعـجوـ ـ ـ ـ اـكاًـ أـجوـلان ـيسع ر،ـ

ومتى كان من حبس المرار كان أحّد وأزيد، وكذلك متى كان الوجع بسبب ريح غليظ ليس لها منفذ.

vi. 6

قال بقراط: العلل التي تكون في المثانة والكلى يعسر برؤها في المشايخ.

ص: وهذا لأّن فعل هذه الأعضاء ليس يغير ولا يسكن فلاّن الفضول الحاّدة تمر بها ويكون ذلك سبباً لعسر برئها.

vi. 7

قال بقراط: ما كان من الأوجاع التي تعرض في البطن أعلى موضعاً فهو أخّف وما كان منها ليس كذلك فهو أشّد.

ـليص: ـينبغسـ ـ ـ «أـلوـقيـ ـعله ـحينـمى»ـ اـطثـ ـلبول ـلكدنـ ـحينـمنـ اـ ـلعمث ـ واـ ـلحق. ـبيّدـ اـ ـلمن الأـضوـ ـعلع وـ ـممواهـسـامى اـ ـيلّ اـ ـلبطي ـ نـ

الغشاء المسّمى الصفاق فيتبيّن أّن ما يعرض في المواضع التي يجوزها الصفاق من الأمعاء والمعدة من الوجع فهو أشّد وأقوى.

vi. 8

قال بقراط: ما يعرض من القروح في أبدان أصحاب الاستسقاء ليس يسهل برؤه.

4. .Ox1 الكبد :(ص with) in marg. Ox1 [ الكلى
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ص: وهذا لفرط الرط,بة والقورح تحتاج إلى التجفيف.

vi. 9

قال بقراط: البثور العراض لا يكاد تكون معها حّكة.

 وأشرق فالخلط الذي يحدثه أحّر. ولذلك لا يكون مع البثور العراض حكة لقلّة الحّدة.5ص: أن يكون من البثور أشّد

vi. 10

قال بقراط: من كان به صداع أو وجع شديد في رأسه فانحدر من منخريه أو من أذنيه قيح أو ماء فٕاّن مرضه يتحلّل بذلك.

ا اـجوـلص: ـلحع اـفادثـ ـبسبرأسـلي ـ رـ أو ورم ـغليظاتـبـوطب ـ ـ إذاـ ـتقية ـ أوـ اـجـرخّح ـسكاتـبـوطرـلت اـمأـفن.ـ رـمانـكاـمّ ـفخاـنحـين أوـ ـكثة رةـ

الدم أو الصفراء فلا.

vi. 11

] السوداوي وأصحاب البرسام إذا حدث بهم البواسير كان ذلك دليلاً محموداً لهم.Ox1 22aقال بقراط: أصحاب الوسواس [

ص: وهذا لأّن من شأن البواسير أن يستفرغ من الدم ما هو عكر.

vi. 12

قال بقراط: من عولج من بواسير مزمنة حتّى يبرأ ثّم لم يترك من واحد فلا يؤمن عليه من أن يحدث به استسقاء أو سّل.

و اـهص: لأّن اـلذا ـلعكدم ـ اـ ـلسر ـفعدـيوداويـ اـ ـلكبه ـ إـ ـليهد ـ ـحبٕاّنـفا.ـ اـفدثـحسـ ـلكبي ـ ورمـ وـحد ذـماّر. اـفكـلع ـبكثدمـلٕاّن ـ وـترـ ـغلظه ـ ـيثقهـ ـ لـ

ـعل اـ ـلكبى ـ ـفيطفدـ ـ ـ ـتهرارـحئـ ـفيحاـ ـ الاـ ـستسقدث ـ ـ ـلحطـاكاءـ ـ اـ ـلكثيب ـ ـ إذاـ ـغمر اـبرـ ـلنه دـفار.ـ ـلكبا6عـفٕان ـ ـفضلدـ ـ اـهةـ اـفدمـلذا ـلعي اـ ـلتروق يـفيـ

 هذه العلّة.7الرئة انصدع عرق فيحدث السّل. فلهذا يترك من البواسير إذا عولجت واحد يستفرغ منه عكر الدم لا سيّما إذا اعتادت

vi. 13

5. .Ox1 اشا :correxi [ أشّد

6. .Ox1 دفعه :correxi [ دفع

7. .Ox1 اعتدت :correxi [ اعتادت
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قال بقراط: إذا اعترى إنساناً فواق فيحدث به عطاس سكن فواقه.

ص: إنّه متى كان الفواق من الامتلاء احتيج إلى حركة مزعجة تقطع تلك الرطوبات فتتحلّل والعطاس يفعل ذلك.

vi. 14

قال بقراط: إذا كان بٕانسان استسقاء فجرى الماء منه في عروقه إلى بطنه كان بذلك انقضاء مرضه.

ص: وهذا من الاستفراغ الذي من تلقاء نفسه بغير دواء.

vi. 15

قال بقراط: إذا كان بٕانسان اختلاف قد طال فحدث به قيء من تلقاء نفسه انقطع بذلك اختلافه.

ص: وهذا يكون بطريق الجذب إلى الجهة المضاّدة.

vi. 16

قال بقراط: من اعترته ذات الجنب وذات الرئة فحدث به اختلاف فذلك فيه دليل سوء.

إ الاـهذّمـيـامّـنص: ـختذا إذاـ ـبسبانـكلاف ـ ـضعبـ اـ ـلكبف ـ اـعدـ ـلجن ـلغا8ذبـ اـ ـلمشذاء ـ اـكارـ آلات ـلنفة ـ الأـفسـ ـبسبمـلي ـ ـعظبـ اـ ـلعلم ـ ّةـ

ـكم ـيعاـ ـلصرضـ ـعل9بـحاـ اـ ـلكبّة ـ ـبسبواقـفدـ ـ ـمشبـ اـفـةكارـ ـلمعم ـ إـ اـمأـفا.ـهّاـيدة ـمتّ اـنـاكىـ ـلعلت ـ ـضعيفّةـ ـ ـ ـفحةـ اـ ـختدث ـفقلافـ ـيمكدـ ـ أنـ ن

ينتفع به بطريق الاستفراغ لا سيّما إذا كانت علامات الهضم ظاهرة.

vi. 17

قال بقراط: إذا كان بٕانسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك محمود.

 الخلط إلى أسفل.10ص: وهذا لأنّه يجذب

vi. 18

8. .(ص with) in marg. Ox1 [ الجذب

9. .Ox1 صاحب :correxi [ لصاحب

10. .Ox1 ىحدث :correxi [ يجذب
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ـبقالـق إذاـ اـفدثـحراط: ـلمثي ـ أوـخةـناـ اـفرق أوـمدـلي اـفاغ ـلقلي ـ أوـ اـفب ـلكلي ـ أوـ ـبعيـفى الأـ ـمعض اـ أوـقدـلاء اـفاق ـلحجي ـ أوـ يـفاب

المعدة أو في الكبد فذلك قتّال.

ـلفطص: ـ «ـ ـقتة ـيطلقدـقّال»ـ ـ ـ ـبقهـ وـ «لاـيرـيوـهراط ـمحد وـلاـ ـيطلقدـقة» ـ ـ وـ «الأـبدـيرـيوـهه ـغله أـ اـمب». ـلجّا وـحراـ إذا ـصلة إـ اـلت ـلقلى ـ إـ أو ىـلب

ـلحجا ـ ـقتلابـ ـ لاـ ـمحت وـلاـ ـيلتحمـلة ـ ـ ـكتهـرحدوامـلمـ ـ اـمأـفا.ـ ا ـلجّ اـحراـ ـلتة ـتصيـ ـفضلـ اـ ـلمثاء ـ وـناـ ـفهـوجة لاّـهـنٕاـفاـ ـتلتحا ـ ـ لأـ ـعصبياّـهـنم ـ ـ [ـ Ox1ة.

22b[رـمأـف ا ـقبتهّ ـ ـ ـفلحمياـ ـ ـ ـ وـ ـتبكـلذـلة، ـبعرأـ اـ ـلشد أـفّقـ ـصحي اـ ـلحصاب ـ أـ اـمى. ا ـلكبّ ـ ـفمتدـ ـ ـتكمـلىـ اـ ـلجن أـئـاغـةحراـ ـمكرة أنـ ـيبن ـفقرأ.ـ دـ

ـتقط ـ زاـ زواـمدةـئع اـئن ـلكبد ـ ـيبّمـثدـ أـ ـصحرأ ـبهاـ وـ اـحراـجا. إنـمدـلة ـنفاغ 11ٕذتـ اـلا ـلبطى ـ ـيبّمـثونـ إلّاـ و ـفقرأ. ـيبدـ اـفرأـ ـلني اـمأـفدرة.ـ ـطبيعّ ـ ـ ةـ

ـمعالأ اـ وأـقدـلاء ـكثاق ـمنهرـ ـ ـطبيعاـ ـ ـ اـ ـلمعة ـ ـففيهدةـ ـ ـ اـماـ ـلجن اـهوـ ـللحمر ـ ـ ـمقيـ ـليدارـ ـليسياـبسـ ـ ـ ـفمتر.ـ ـ ـيكمـلىـ ـحتهراـجنـ ـ ـفقرةـئاـغاـ ـيلتحدـ ـ ـ ٕاّنـفم.ـ

ـبع اـ ـلخد إـ اـلرق ـلتجى ـ ـيكلاـففـيوـ ـيبادـ إلّاـ اـفرأ ـلني وـ ـسبدرة. ذـ أـلب لاـنك ـنقّا أنـ ـنضدر ـعلعـ اـ ـلجى ـكمدواءـحرـ ـيضاـ وـخنـمعـ ـيشبارج. ـ أنـ ه

يكون كلام بقراط في هذا الفصل خرج على الخراقات العظيمة. فٕانّها الخالية للموت لا محالة.

vi. 19

قال بقراط: متى انقطع عظم أو غضروف أو عصبة أو المرضع الرقيق من لحم اللحي أو القلفة لم تنبت ولم تلتحم.

ـعنص: ـبقىـ «ـلوـ ـتنبمـله ـ أيـ ـيتمـلت» ـفيّدـلوـ ـمثرـهـوجهـ اـ ـلجل اـهوـ اـلر ـنقطذي ـ وـ ـعنع. ـبقىـ «ـلوـ ـتلتحه ـ ـ أيـ ـتلتم» ـ ـحتزقـ ـتلتّىـ ـ الأـ اـمأـفزاء.ـجأم ّ

ـلعظا ـ اـ ـلمنكم ـ ـ ارـ إذا ـتبس ـشبدـبطـ ـيلتّهـنٕاـفدـ ـ اـ ـلشأم وـ ـيعمـلّق. ـلقطاـبنـ ـ اـ ـلشع ـمعنٕاّنـفّق.ـ ـ اـ ـلقطى ـ أنـ ـينفع ـ اـ ـلشذ إـ اـلّق ـلجى الآـناـ ـيمكلاـفـرخب ـ نـ

التحامه لأّن شفتي الجراحة قد تباعدا تباعداً فاحتثيا إذا كانت عصبية رقيقة.

vi. 20

قال بقراط: إذا انصّب دم إلى فضاء على خلاف الأمر الطبيعي فلا بّد من أن يتقيّح.

ا إذاـلص: ـضعوـمنـعرجـخدم اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـيبمـليـ دـ ـلكاًـمق إـ أنـمن ـيتقيّا ـ ـ أوـ ـيسّح أوـ ـيجموّد ـ ـفيصيدـ ـ ـ ـعبيطرـ ـ ـ ـعناً.ـ ـلتقياـبىـ ـ ـ اـ ـلفسّح ـ ـفلياد.ـ ـ ّلـكسـ

تغيّر الدم تقيّح.

vi. 21

قال بقراط: من أصابه جنون فحدث به اتّساع العروق التي تعرف بالدوالي والبواسير انحّل عنه جنونه.

ص: وهذا لأّن الطبيعة تدفع الخلط المولّد للجنون إلى الأسافل.

11. .Ox1 نفذ :correxi [ نفذت
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vi. 22

قال بقراط: الأوجاع التي تنحدر من الظهر إلى المرفقين يحلّها فصد العرق.

الأوـهص: ـتح12اعـجذه ـخلنـمدثـ ـيجطـ وـ ـينتقري ـ ـ إـضوـمنـملـ وـكـامّـبرـفع.ـضوـمىـلع وـحان أـفده ـكثي الأـ ـيكـرمر رـمونـ ـفخاـنحـيع ةـ

ـغليظ ـ ـ ـفيستفة.ـ ـ ـ ـ ذـ اـلرغ ـلخلك ـ ـلفصاـبطـ ـ اـطاـبنـمدـ ـلمن إنـفرـ ـيجانـكق إـ ـتلىـلري اـ ـلنك ـحياـ اـ لأّن ـستفة ـ اـ ـلخلراغ ـ ـبحس13طـ ـ ـميلبـ ـ ـلكهـ نـمنـ

المواضع التي تصلح لاستفراغها.

vi. 23

قال بقراط: من دام به التفزّع وخبث النفس زماناً طويلاً فعلّته سوداوية.

إذاـهص: ـغينـمرضـعذا ـسبرـ ـفتبيـرهـاظبـ ـ ـ أـ اـمّهـنّن ـلسن وـ ـيكدـقوداء. اـمونـ ـلسن وـ ـسبهـلوداء وـهـاظبـ اـفـوهر ـلمستعي ـ ـ ـ ـلقبّدـ ـ ـعلولـ لـ

السوداء إذا دام حزنه واغتمامه لعارض.

vi. 25

ـبقالـق اـ ـنتقراط: ـ اـ اـلال اـعدـيذيـلورم ـلحمى ـ [ـ Ox1رة 23a[إـخنـم داـلارج ـليلـخى ـبمحمسـ ـ ـ وأـ اـمود. ا ـنتقّ ـ داـمهـلاـ إـخن ارج،ـخىـلل

فمحمود.

ـليص: ـيختسـ ـ ـبمّصـ ذـ اـكا ـلحمر ـ ـلكرةـ ـجميّنـ ـ اـ ـلعلع ـ إذاـ إـلاـمل ـيلاـمىـلت اـ ـلجلي ـ ذـكدـ اـلان ـلميك ـ ـمحملـ ـ وإنـ إـناـعوداً. اـطاـبىـلق ـلبن دنـ

كان مذموماً.

vi. 26

قال بقراط: من عرضت له في الحّمى المحرقة رعشة فٕاّن اختلاط ذهنه يحلّها عنه.

ا ـلخلص: ـ اـ ـلمحط ـ ـللحمدثـ ـ ـ اـ ى ـلمحّ ـ اـفـوهةـقرـ ـلعي اـفروق.ـ ـنتقٕاذا ـ إـ اـلل ـلعصى ـ أـ الارـحب ـتعدث اـشٕاذاـفاش.ـ ـلعصارك ـ اـ دثـحاغـمدـلب

الاختلاط. فهذا الاختلاط يحّل الحّمى لكن يلقيه في علّة أخرى.

vi. 27

قال بقراط: من كوي أو بّط من المتقيّحين أو من المستسقين فجرى منه من المّدة أو من الماء شيء كثير دفعة فٕانّه يهلك لا محالة.

12. .(ص with) in marg. Ox1 [ التي تنحدر من الظهر إلى المرفقين يحلّها فصد العرق. ص: هذه الأوجاع

13. .(ص with) in marg. Ox1 [ من باطن المرفق إن كان يجري إلى تلك الناحية لأّن استفراغ الخلط
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ـيعنص: ـ «ـ اـمي ـلمتقين ـ ـ ـ ـحيّـ أـ ـصحن» اـ ـلماب اـفّدةـ ـلفضي ـ اـ ـلتاء اـميـ ـلصن واـ ـفمتة.ـئرـلدر ـ اـ ـستفى ـ اـهنـمرغـ ـلمؤلاء ـبطّدةـ اـيرـ ـلكق أوـ ـلثقاـبي ـ بـ

اـم ـلمستسقين ـ ـ ـ ـ ـ ـجلنـ اـ ـلمب ـبسبوتـ ـ ـتحلبـ ـ اـ الاـمروحـلّل ـستفع ـ دـ ـفعراغ وـ ذـمة. اـفكـلع ـلمستسقٕاّن ـ ـ ـ ـ اـ إذا ـستفي ـ اـغرـ ـلمت ـئياـ دـ ـفعة تـمدـعةـ

ـكب ـتفرـيانـكـامدهـ ـحمنـمهـبقـ ـتللـ اـ ـثقةـبـوطرـلك ـفيلـ اـ ـلجرم ـستاـفيـساـ وـخرـ ـمعهتـثدـحت ـ إـ أـلا ـسفى اـ ـلحجل ـ وـ ـفماب اـفاـ ـلصي نـمدرـ

الأحشاء.

vi. 28

قال بقراط: الخصيان لا يعرض لهم النقرس ولا الصلع.

و لأـهص: أـصمّـهـنذا ـشباروا اـ ـلنساه ـ ولاـ ـيعاء ـللنسرضـ ـ ـ اـ ـلصلاء ـ ـلفعـ رـ أـبـوطرط ـنهداـبة اـمأـف.14ّنـ ا ـلنقّ ـ ـفقرسـ ـيصيبهدـ ـ ـ ـ أـ إذا اـسم ـلتاؤوا ـبيدـ وأـ واـطرـفر

اـف ـلسكي ـ واـ ـلتر ـفليةـفرـ ـ اـ ـلجمس ـ وـ ـسبدهـحاع اـ ـلنقب ـ وإنـ أـكرس أـقان ـسبوى واـباـ ـلنقه. ـ ـيعترسـ ـ ـضعيانـكنـمريـ ـ اـ ـلقف ـميدـ ـكمنـ اـ أّن ـلصا رعـ

يعتري من كان ضعيف الدماغ. ثّم إذا حسن كّل واحد من هؤلاء تدبيره لم يكن يعرض له ما هو مستعّد له.

vi. 29

قال بقراط: المرأة لا يصيبها النقرس إلّا أن ينقطع طمثها.

 بالطمث. ومتى أسأن التدبير فقد يعرض لهّن النقرس مع درور الطمث.15ص: وهذا الاستفراغ فضول أبدانهّن

vi. 30

قال بقراط: الغلام يصيبه النقرس قبل أن يبتدئ في المباضعة.

إّن ـللجمص: ـ ـ أـ اـهيـفاًـيوـقراًـثاع ـلبذا وذـ ـلينـاجـركاب. ـ أـ رأىـنوس اـمّه ـلخصين ـ ـ أـمانـ اـبـاصن ـلنقه ـ وـ اـمؤـيمـلرس. ـلصبين ـ ـ وـ ـيعاـمان. ـلهرضـ مـ

خاطئ طريق انتفاخ الركبة بسبب امتلاء من تخم كثيرة.

vi. 31

قال بقراط: أوجاع العينين يحلّها شرب الشراب الصرف أو الحّمام أو التكميد أو فصد العرق أو شرب الدواء.

]Ox1 23bٕ ا ص: ـمتّهـن] ـتجانـكىـ إـ اـلري ـلعيى ـ رـ وـحاتـبـوطن ـلياّدة اـفسـ ـلبي اـ ـمتدن ـلماـفلاءـ ـستحمالاـبداواةـ ـ ـ ـتحلييـفعـفاـنامـ ـ ـ ـتللـ كـ

ـلما وـ ـمتكـلذـكاّدة. ـلحىـ اـعيـفجـ ـلعينيروق ـ ـ ـ دمـ ـغلين ـ ـغينـمظـ أنـ ـيكر اـفونـ ـلبي اـ ـمتدن الاـفلاء.ـ ـستحمٕاّن ـ ـ وـ اـشام ـلشرب ذـيذـيرابـ كـلب

14. .Ox1 ابدانهم :correxi [ أبدانهّن

15. .Ox1 ابدانهم :correxi [ أبدانهّن
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وـلا ـيلطدم ـ وـفّـ ـيستفه ـ ـ ـيتمتحـهغرـ ـ ـ ـ ذـ ـلتكمياـبكـلن ـ ـ ـ ـمتّهـنٕاـفد،ـ ـسكىـ اـ ـلتكمين ـ ـ ـ اـ ـبعاودـعّمـثعـجوـلد ـممّدـشأـبـةعـاسدـ اـ دـلذـفانـكّ ـليك ـعللـ ىـ

ـمتالا ـفيستفلاءـ ـ ـ ـ ـلفصاـبرغـ ـ الٕاـ أو ـسهد ـعلالـ ـحسىـ ـتقتضياـمبـ ـ ـ ـ اـ ـلحه وإنـ ـيعمـلال. اـ دّلـجوـلد ـعلع اـ ـلنقى ـ وـ الٕاـجاء ـعلدامـقواز اـ ـلشى ربـ

والاستحمام.

vi. 32

قال بقراط: اللثغ يعتريهم خاّصة اختلاف طويل.

إ ـتعاّـمـنص: اـ ـللثغرض ـ ـ لاـ ـستة اـخرـ ـللساء ـ ـبسبانـ ـ اـ اـفةـبـوطرـلب وـمدـلي ـتعكـلذـلاغ، ـللصبيرضـ ـ ـ ـ ـكثيانـ ـ اـفراً.ـ ـستٕاذا زاـ أنـلوى إلّا ـتكت اـ ةـبـوطرـلون

ـكثي ـ ـمفرةـ ـيقلاـفة،ـطرـ ـعضدرـ اـ ـللسل ـ أنـ ـيعتمان ـ ـ ـبقدـ ـحيوّةـ ـيحتثـ ـ إـ ـلياج وـ ـتعدـقه. ـللسكرضـ ـ ـ اـ ـللثغارى ـ ـ ـبسبةـ ـ اـ اـبـوطرـلب ـلكثية ـ ـ اـ ـلترة ـتغميـ ـ رـ

وـمدـلا ـلحاـباغ. دـمانـكنـمريـ ـهكـهغاـمزاج أنـ ـينحذا ـ اـمدرـ ـلفضن ـ اـ ـلكثيول ـ ـ إـ اـلرة ـلمعى ـ ـفيعدةـ ـ الاـ ـخترض الاـفلاف.ـ ـختٕاّن اـ ـلملاف نـمزـ

عرض لازم لضعف المعدة بسبب الرطوبة. وقد تعرض اللثغة لبعض المرضى من اليبس المفرط.

vi. 33

قال بقراط: أصحاب الجشاء الحامض لا يكاد تصيبهم ذات الجنب.

إّن ـقبص: اـ ـلجميةـئرـلول ـ ـ الأـ ـسهلاطـخع لأـ ـسخيفاّـهـنل ـ ـ ـمتخلخلةـ ـ ـ ـ ـ اـمأـفة.ـ ا ـلغشّ ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ ـفخليلاعـضلأـلنـ ـ ـ لاـ أن ـيقبق ـ الأـفلـ ـغلي إلّاـ ب

ـجننـمانـكاـم اـ ـلمس لأّنـ ـطبيعترار ـ ـ ـ ـملهـ ـمتكزّزةـ ـ ـثفاـ وـ اـصكـلذـلة. ـلبلغمار ـ ـ ـ وـ اـحـاصـوهي ـلجشب ـ اـ ـلحاء ـتعتاـمّلـقضـماـ ـ اـيرـ ذات ـلجنه ـ لاـ ب

ـسي إذاـمّـ اـكا ـلبلغان ـ ـ ـلحاـممـ ـيلّهـنٕاـفاً،ـ الأـ ـمعذع ـفيستفاءـ ـ ـ ـ ـللفضرغـ ـ ـ ـبتلييولـ ـ ـ ـ اـ ـلبطن ـ وـ ـبقالـقدـقن. ـطبيعتتـنـاكنـمراط:ـ ـ ـ ـ ـلطباـبهـ ـ ـليعـ ـفقةـيّـ اـمّلـ

يعتريه الشوصة.

vi. 34

ـبقالـق اـ ـلصلراط: ـ لاـ ـيعع ـلهرضـ اـممـ ـلعن اـ ـلتروق ـتتيـ اـسّـ ـلتع ـتعيـ ـكثييـلدواـلاـبرفـ ـ وـشرـ اـمهـبتـثدـحنـميء. ـلصلن ـ اـ ـشعادـعي،ـلدواـلع رـ

رأسه.

ا إّن ـلصلص: ـ إذاـ ـظهع وـيمـلرـ ـيشبزل. ـ أنـ ـيكه ـعنونـ ـلصلاـبىـ ـ اـ ـنحسع ـ اـ ـلشعار ـ ـبسبرـ ـ أـ ردـخب ـيئلاط [ـ Ox1ة. 24a[اـف ـنتقٕاذا ـ إـ ىـلل

الأسافل فلا ينبت الشعر. والقول بأّن الصلع لا يحدث لهم الدوالي ليس بحّق وهو تدليس إلّا إذا قيس على هذا الوجه.

vi. 35

قال أبقراط: إذا حدث لصاحب الاستسقاء سعال كان ذلك دليلاً رديئاً.
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ـيعدـقص: ـللمستسقرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسعيـ ـبسبالـ ـ آـ ولاـخب ـعلدّلـير، اـ ـلهى اـمأـفلاك.ـ ـمتّ اـيزـتنـمرضـعىـ اـبـوطرـلّد ـلمات ـئياـ ـحتةـ ـتبلّىـ ـ إـ ـقصبىـلغ ـ ةـ

الرئة فذلك دليل على الٕاشراف على الخنق.

vi. 36

 البول وبنبغي أن تقطع العروق الداخلة.16قال أبقراط: فصد العرق يحّل عسر

إذاـهص: ـبسبانـكذا ـ دـ ورم ـففصويـمب ـ اـ ـلعد اـ ـخلداـلرق اـ ـلتة اـطاـبيـفيـ ـكبتيرـلن ـ ـ لأّنـفاـننـ اـمانـكـامع ـلعلن ـ ـفيملـ ـ اـ دون ـلكبا ـ ٕاّنـفد.ـ

ـبق ـبفصرـمأـيراطـ ـ اـ ـلعد اـ ـلتروق اـطاـبيـفيـ ـكبتيرـلن ـ ـ اـ ـلتن ـعل17يـ اـ ـلكعى ـ ـحنيالـقاب.ـ ـ إـ ـيعناّـمـنن: ـ اـخداـلاـبيـ ـلجل الٕاـناـ ـنسب واـ ـلخي اـ ـلجارج بـناـ

ـحشوـلا واـ اـملـخداـلي، ـلين اـ ـلبد ـسلياـ ـ لأـ ـينحّهـنق ـ الٕاـمدرـ واـبن ـلخط، اـ ـلقيفارج ـ ـ لأّنـ ـمجال اـمراهـ ـلجن اـناـ ـحشوـلب ـينحّهـنٕاـفي،ـ ـ اـمدرـ ـلكتن ـ فـ

ـلعوا اـ اـملـخداـلروق اـجرـلن ـلصل واـفاـ ـلخن اـعارجـ ـلنسرق ـ وـ ـلينـاجا. ـ لاـ ـيفوس ـبيرقـ اـ ـلعن ـقيرـ اـفنـ ـلفصي ـ ـكثيدـ ـ اـفرـ لأّن ـلصنفيرق ـ ـ ـ ـنبتنـ ـ نـمانـ

عرق واحد في باطن الركبة لأّن التجربة تشهد أّن صاحب عرق النسا ينتفع بفصده منفعة عظيمة فلا ينتفع بفصد الصافن كثير منفعة.

vi. 37

قال بقراط: إذا ظهر الورم في الحلقوم من خارج فيمن اعترته الذبحة كان ذلك دليلاً محموداً.

وقد مضى تفسيره.

vi. 38

قال بقراط: إذا حدث بٕانسان سرطان خفي فالأصلح أن لا يعالج، فٕانّه إن عولج هلك، وإن لم يعالج، بقي زماناً طويلاً.

ا ـلسص: اـطرـ ـلخفان ـ اـهيـ ـيتقمـلذيـلو ـ اـ أو ـعم18يـفوـهذيـلرّح اـ ـلبق وـ ـيظهمـلدن ـ ـينبغلاـفرـ ـ ـ أنـ ـيعي ـلقطاـبجـلاـ ـ واـ ـلكع ـفقيـ ـفعلدـ ـ ـفلومـقهـ مـ

ـينج ـ ـفعلهحـ ـ ـ إذاـمأـفم.ـ ا اـهـاظيـفانـكّ ـلبر وأـ ـمكدن ـقطعنـ ـ أـمهـ أـلـوصع ـقطعومـقازـجه ـ واـ ـستيصه ـ ـ وـلاـ ـنهه، ـكثيىـ ـ الأـحنـمرـ ـطبّذاق ـقطنـعّاءـ عـ

أـه ـيضذا إذاـ إلّا ـمتقانـكاً ـ ـعظدـقاًـحّرـ وـ أذاه ـعضيـفانـكم ـيمكوـ ـ ـقطعنـ ـ ـفحينئهـلـوصأـبهـ ـ ـ ـ ـيقطذـ ـ وـ ـيكع واـ ـلصوى. أنـ ـيحواب ّلـكيـف19ّذرـ

سرطان كّل علاج شديد.

16. .(ص with) in marg. Ox1 [ عسر

17. .(ص with) in marg. Ox1 [ التي

18. .Ox1 كى :correxi [ في

19. .Ox1 ىىحىب :correxi [ يحّذر

PORMANN ET AL. 2017 al-Nı̄lı̄'s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6 9



vi. 39

قال بقراط: التشنّج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ، وكذلك الفواق.

ا ـلتشنص: ـ ـ ـتقلّجـ ـ اـ ـلغضّص ـ إـ اـلل ـلفى ـيحوقـ ـغيـهكّرـ إرادـ وـير ـيعدـقة. الاـمرضـ ـمتن ـكملاءـ ـيعاـ أنـتلأوـلرضـ ـيتقلار ـ ـ ـلهـوطّصـ ـبسباـ ـ رـ ةـبـوطب

ـلها أوـ ـيعواء اـمرضـ ـليبن ـ ـكمسـ ـيعاـ إذاـتلأوـلرضـ ـسخنار ـ ـلناـبتـ اـمأـفار.ـ ا ـلفّ ـفليواقـ ـ ـتشنسـ ـ ـجننـمـةكـرحوـهلـبّجـ اـ ـلقس ـلكنيءـ ـ أّـهـ ٕاّنـفّد.ـشا

ـلقا ـيكيءـ ـعنونـ اـ ـشتيد ـ اـ ـلمعاق ـ إـ دـلدة ـقصيـفاـمعـفى ـبهاـ واـ ـلفا ـيكواقـ ـعنونـ اـشدـ ـلمعوق ـ إـ دـلدة اـجيـفارضـعيءـشعـفى ـلمعرم ـ ـكمدةـ اـ

ـيش ـفيمدهـهاـ ـ ـيتننـ ـ ـفلفاولـ ـ [ـ Ox1لاً 24b[ـسحيف ـ ـ ـبشاًـ ـيعّهـنٕاـفاّر.ـحرابـ اـلرضـ ـلفه ـبسبواقـ ـ اـ اـصّـتب ـلشال اـ ـلفلفراب ـ ـ ـغللـ ـعمىـ رمـجقـ

المعدة.

vi. 40

قال بقراط: من عرض له وجع فيما دون الشراسيف من غير ورم ثّم حدثت به حّمى حلّت ذلك الوجع عنه.

اـهص: إذاـجوـلذا ـيكمـلع ورمـمنـ ـفهع إـ اـمو ـلسّ ـمختلزاجـموءـ ـ ـ أوـ رـسف أو ـغليظحـيدد ـ ـ وـ اـشنـمة. ـلحمأن ـ أنـ ى ـتشفّ ـ ـجمييـ ـ ذـ لأـلع اّـهـنك

 المزاج المختلف.20تحلّل وتلطّف سوء

vi. 41

قال بقراط: إذا كان موضع من البدن قد تقيّح وليس يتبيّن تقيّحه فٕانّما لا يتبّن من قبل غلظ المّدة أو الموضع.

ص: إنّما يعسر تبيّن المّدة إّما لغلظها أو لغلظ الموضع.

vi. 42

قال بقراط: إذا كانت الكبد فيمن به يرقان صلبة فذلك دليل رديء.

ا ـلصص: ـعلدّلـتةـبلاـ ورمـ ورمـسـاجى أو ـتكمـلٕاذاـفاّر.ـحي اـمنـ ـليع ـفقةـبلاـصانـقرـ ـيمكدـ ـ أنـ ـيكن أوـسنـمهـثدوـحونـ اـفدـلّدة ـلطبيعع ـ ـ ـ ةـ

الخلط الصفراوي إلى ناحية الجلد على طريق البحران.

vi. 43

قال بقراط: إذا أصاب المطحول اختلاف دم وطال به حدث به استسقاء أو زلق الأمعاء وهلك.

20. .Ox1 وسوى :correxi [ سوء
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ا ـختص: اـ نفدمـللاف ـي ـ اـ ـلمطحع ـ ـ إذاـ ـعلانـكول اـيرـطىـ تقق ـن ـ الاـ ـختال اـ ـلسلاف اـيوداوـ ـلمتشبة ـ ـ ـ ـبجةـثّـ اـ ـلطحرم ـ ـلكال.ـ إنـ ذاـهالـطن

ـستفالا ـ ودامـ الأـمٕاّنـفراغ اـخرور ـيئردـللاط ـمعالأـبةـ ـبضاءـ وـهررـ ـيفسا ـ ـتهرارـحدـ اـ ـلغا ـفيةـيزـيرـ إـ زـلؤول الأـلى ـمعق إـ و الاـلاء ـستسقى ـ ـ ـبسباءـ ـ ـمشبـ ـةكارـ

.21الكبد الأمعاء في العلّة

vi. 44

ـبقالـق ـتقطيهـبدثـحنـمراط:ـ ـ ـ اـ ـلبر اـ ـلقول ـلنوـ اـ ـلمعج ـ وـيٕاـبروفـ ـتفسيلاوس ـ ـ اـ ـلمستعره ـ ـ ـ ـمناذـ ـيمّهـنٕاـفهـ ـسبعيـفوتـ ـ أـ أنـية إلّا ـتحّام ـحمهـبدثـ ىـ ّ

فيجري منه بول كثير.

ا ـستعص: ـ ـلينـاجّدـ ـ أنـ ـيكوس اـهونـ ـلفصذا ـ ـبقنـملـ لأّنـ اـهراط ـلنذا اـموعـ ـلقن ـلنوـ ـيكجـ الأـفونـ ـمعي اـ اـقدـلاء وورم ـلمثاق ـ لاـناـ إلّاـخرـية م

ـلمعا ـ اـ ـلمستقياء ـ ـ ـ ـ اـثم،ـ ـلحمّم ـ لاـ ى ـتحّ اـهّلـ ـلنذا اـموعـ ـلقن ـلنوـ ـلهزواـبلـبجـ ـبهاـ اـهذاـ ـلعلذه ـ لأّنـ اـهّة ـلعلذه ـ ـتحّةـ إـ اـمدث أوـمّ ورم أوـسن ّدة

ـصلسـباـيعـجر وـ اـمب، ـلبعين ـ ـ أنـ ـيعد اـهرضـ ـلضيذا ـ ـبسبقـ ـ أـ ـبهرضـعٕانـفة.ـجزـللاطـخب اـ ـلسبذا ـ ـلنوـقبـ اـهيـفجـ ـلمعذا ـ ـفخلياءـ ـ ـ أنـ ق

يطلق الحّمى ويديرها فيخرج في البول إذا أنضجت.

vi. 45

قال بقراط: إذا مضى بالقرحة حول أو مّدة أطول من ذلك وجب ضرورة أن يتبيّن فيها عظم وأن يكون موضع الأثر بعد اندمالها غائراً.

ا ـلقص: ـيخصاءـمدـ ـ ونـ اـساـبّ ـلقم اـخاـمـةحرـ ـلحملا ـ واـ ـلحمرة ـ الآـ ـكلرة ـفكة.ـ ـبقلامـ اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ ـتليـفلـ اـ ـلقك وـ اـهروح. ـلقذه ـيعسروحـ ـ رـ

إـهرؤـب اـما ـبسبّ ـ رـ ـتجاتـبـوطب إـ ـليهري ـ [ـ Ox1ا 25aأو ـيستزاجـموءـس] ـ ـعليه22يـلوـ ـ ـ أوـ ـفسا ـعظيادـ ـ ذـفمـ اـلي ـلمك اـفع،ـضوـ ـلعظأّن ـ إذاـ ـفسم دـ

لم يكن اندمال القرحة موفوقاً به. فٕانّه ينتقص بعد حين حتّى يتبيّن ذلك العظم ثّم يشفى لموضع القرحة غور بعد الاندمال.

vi. 46

قال أبقراط: من أصابته حدبة من ربو أو سعال قبل أن ينبت فٕانّه يهلك.

إ ـتعـاّمـنص: اـهرضـ ـلحذه إذاـبدـ ـتكمـلة ـبسبنـ ـ ـسقطبـ ـ ـبسبلـبةـ ـ ـصلبراجـخبـ ـ ـتخ23ةـ ـمقيـفرجـ اـ ـلصلّدم ـ ـفتحبـ ـ اـ ـلخدث ـنحرزةـ ـمقوـ هـمّدـ

ـفتح ـ ـتلعـضوـميـفدثـ اـ ـلخك رهـخؤـميـفرزةـ ـفمتر.ـئاـغعـضوـمّ ـ اـهنـمرتـجىـ ـلخذا رـ إـبـوطراج اـلة ـسعذتـخأـفةـئرـلى دّلـ ـعلالاً أـ ـينفتّهـنى ـ ـ حـ

21. .Ox1 الهلة :correxi [ العلّة

22. .Ox1 يستوان :correxi [ يستولي

23. .Ox1 صلبت :correxi [ صلبة
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ـيقبمـل ـ وإنـ ـتجمـلل. رـ دّلـبـوطر ـعلة أـ ـصلّهـنى لاـ ـينفتب ـ ـ وـ ـيمكح ـ أنـ ـيعين ـ ـحبـاصشـ ـمعهـ ذـعٕانـفه.ـ ـلصبكـلرض ـ اـفيـ ـلنشي ـ ـفهوءـ ـقتوـ ّالـ

اـهلأّن ـلخذا لاـ ـيخلراج ـ أنـموـ ـيكن إـ اـمون ـعظيمّ ـ ـ أوـ ذيـضوـميـفاً ـخطع اـمرـ ـلصن ـتمٕاذاـفدر.ـ اـ ت واـئرـلّ ـلقلة ـ وـ ـبقب اـ ـلمكى ـ اـ ـلمحيان ـ ـ طـ

ـبهم ـ ـضيقاـ ـ أوـ الأـنـاكاً لاـضت ـتنملاع ـ اـهيـفوـ ـلحذه وـ ـفضزدادـيال اـ ـلصاء ـضيقدرـ ـ ـبسباًـ ـ اـ ـنحيب ـ ـئهاـ لأـ اـجا ـلحل ـفيجةـبدـ ـ أنـ ـيعب ـعسرضـ رـ

نفس تفضي إلى الهلاك.

vi. 47

قال بقراط: من احتاج إلى الفصد أو شرب الدواء فيجب أن يسقى الدواء أو يفصد في الربيع.

أ إّن اـبّرـبدـياـمودـجص: ـلصحيه ـ ـ اـ ـلمشح ـ ـعلرفـ اـ ـلمى أنـ ـيفصرض ـ اـفدـ ـبيرـلي إنـ اـنـاكع ـلحت اـحالـ ـمتال أوـ ـيسهلاء ـ إنـ اـنـاكل ـلحت الـ

ـفسالـح ـفقاد.ـ ـحفدـ ـلينـاجظـ ـ اـمّدةـعوسـ ـلنن ـمعنـعاسـ أـ إـماودة ـعيراض دورـ ـستفالاـباء ـ واـ ـلتنقيراغ ـ ـ ـ اـف24ةـ ـبيرـلي وأـ ـبنقارـشع، ـ اـ ـلفضص ـ ولـ

الصفراوية في آخر الربيع وبنقص الأخلاط الغليظة في أّول الربيع.

vi. 48

قال بقراط: إذا حدث بالمطحول اختلاف دم فهو محمود.

وقد مضى تفسيره.

vi. 49

قال بقراط: ما كان من الأمراض من طريق النقرس وكان معه ورم حاّر فٕاّن ورمه سكن في أربعين يوماً.

ا إّن ـلمص: أـفاّدةـ ـصحي اـ ـلنقاب ـ ـتنصرسـ ـ إـ أّولاً ـفضىـلّب اـ ـلمفاء ـ إـثلـصاـ اـفه.ـلـوحاـمىـلّم ـمتٕاذا اـ ـلمفلأت ـ ـتملـصاـ اـ ـفحاتـطاـبرـلّددت دثـ

اـمأـفع.ـجوـلا ا ـلعصّ ـ والأوـ ـلكرمـتلاـفارـتب ـتمّنـ اـم25ّددـ ـلمفع ـ ـعليدّلـيلـصاـ ـ أـ لاـنه ـيحّه ـلمنقاـبدثـ ـ ـ ـتشنرسـ ـ وـ ـيختلّج ـ ـ اـهفـ ـلخلذا ـ يـفطـ

ـللطا ـ واـفاـ ـلغلة ـ ـعلظـ أـ أّن ـغلظى ـ لاـ ـيتجه ـ أرـ ـبعياوز ـ أـموـينـ إذا ـحساً اـ ـلطبين ـ ـ اـ ـلتب ـبيدـ واـ ـلمر اـيرـ ـلحمض ـ وأـيّـ رتـخأـتـامّـنة. اـهّ ـلمذه ّدةـمنـعّدةـ

ا ـلحالأورام اـ ـلحارّة اـفةـثادـ ـلمي اـضواـ ـللحميع ـ ـ ـ ـبسبةـ ـ أّنـ اـهـوجب ـللحر ـ أـ ـتخلخّدـشم ـ ـ ـطبيعنـملاًـ ـ ـ اـ وـطاـبرـلة ـتحتات. ـ اـهاجـ أنـبـوطرـلذه ـتتبخات ـ ـ رـ ّ

] الكثيفة ولا يتأتّى ذلك إلّا بمّدة طويلة.Ox1 25bوتنفذ في الأعضاء الملزّزة [

vi. 50

24. .Ox1 والشفيه :correxi [ والتنقية

25. .Ox1 تتمدد :correxi [ تمّدد

PORMANN ET AL. 2017 al-Nı̄lı̄'s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6 12



قال بقراط: من حدث في دماغه قطع، فلا بّد من أن تحدث به حّمى وقيء مرار.

ا ـلحمص: ـ ىـ ـتعّ ـعضّلـكّمـ رـ ـئيو ـمعدثـحسـ ورمـ اـفّاـمأـفاّر.ـحه ـلمي ـفيحرارـ ـ ـبمشدثـ ـ اـكارـ ـلمعة ـ اـ ـللعصبتياغـمدـلدة ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلعظيمتين ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلمتن ـ ـصلتيّـ ـ ـ نـ

ـبهم ـ وـ ـينصدـقا. ـ اـ ـلمّب إـ اـلرار ـلمعى ـ ـعندةـ الأوـ اـجد ـلشاع لاـيدـ ـسيدة إذاـمّـ اـنـاكا ـلمعت ـ ـضعيفدةـ ـ ـ وـ ـيعدـقة. أـ ـيضرض ـللماًـ ـ ـعنرارـ إـ ـبطد ـتنالـ اولـ

الطعام. وقد يعرض القيء بجراحة تقع بالعشاء الصلب المحيط بالدماغ فٕانّه يتّصل بالدماغ في مواضع كثيرة.

vi. 51

ـبقالـق وـبدثـحنـمراط:ـ ـصحيـوهه ـ وـ ـبغتعـجح ـ رأـفةـ أـثـهسي ـسكّم ـعلتـ اـ ـلمكى ـ وـ ـغطيهـلرضـعان ـ ـيهلّهـنٕاـفطـ ـ ـسبعيـفكـ ـ أـ إنـية مـلّام

تحدث به حّمى.

إ ـتعـامّـنص: اـ ـلسكرض ـ لآـ ـتحةـفات اـفدثـ ورـمدـلي ـبطـامّـباغ، ـمعهلـ ـ اـ ـلحا والأـ ـفعّس الٕارادـ ورـيال ـامّـبة،
ـيبطمـل26 ـ اـ ـلحل ـبحسّسـ ـ وّةـقبـ

ـلعلا ـ واـ ـلغطيّة، ـ ـ ـعلدّلـيطـ ـتهّوـقىـ ـفمتا.ـ ـ ـبغتداعـصهـبدثـحىـ ـ الأـلأوـفةـ ـشيى أنـ ـيتاء أّنـهوـ م ـسببّ ـ رـ ـغليحـيه ـ وـ ـيمكدـقظ. ـ أنـ ـيكن ـلمونـ اّدةـ

ـكثي ـ ـتميرةـ ـ إـ اـلل دـلى ـفعرأس ـحمتـضـرعٕانـفة.ـ وـ ى ـعلتـيوـقّ ـتحليىـ ـ ـ اـهلـ أوـيرـلذه اـهح ـلخلذا ـ أـثلاـثيـفطـ إـية أرـلّام ـبعى ـنجةـ اـ ـلعليا ـ ـ إلّاـ و ل.

فٕاّن الأعضاء الشريفة لا تحتمل مع صعوبة المرض مّدتها.

vi. 52

ـبقالـق ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـيتفقي ـ ـ دـ اـطاـبّ ـلعين ـ وـفنـ اـقي ـلنت ـتبيٕانـفومـ ـ ـبينـميءـشّنـ اـ ـلعياض ـ واـ ـلجفن ـ ـمطبنـ ـ وـ ـليق ذـ ـبعقكـلس ـ اـ ـختب ولاـ لاف

ا. شرب دواء فتلك علامة رديئة مهلكة جدًّ

اـهص: ـلعذا ـليباـمرضـ ـ الأـفسـ ـجفي أوـ ـلضعان ـ اـ ـلقف اـ ـلمحوّة ـ ـلهـةكّرـ وـ ـيعكـلذـلا، ـعنرضـ اـ الأـفذرب.ـلد ـعضٕاّن ـتجاءـ اـهيـفّفـ ـلحذه ةـلاـ

وتصير بمثابة الجلد المدبوغ أو أيبس عسر تمّدده والفم في هذا المعنى إذا لم ينطبق.

vi. 53

قال بقراط: ما كان من اختلاط العقل مع ضحك فهو سليم وما كان منه مع هّم وحزن فهو أشّد خطراً.

ا ـختص: اـ ـلعقلاط ـ ـليلـ ـبسليسـ ـ ـ ـلكهـلـاحيـفمـ ـمنانـكاـمنـ ـضحعـمهـ ـفهكـ أـ ـمثو وذـ إذاـلل، ـبسبانـكك ـ ـختالاـكرارةـحبـ اـ ـيكذيـللاط ونـ

اـشنـم ـلنبيرب ـ ـ الاـمأـفذ.ـ ا ـختّ اـ ـيكذيـللاط اـمونـ ـلمن اـ ـلصفرّة ـ ـفمعةـيراوـ ـ وـههـ اـفزن.ـحّم ـحتٕاذا وـقرـ الأـسرّةـمارتـصت آل إـموداء اـلر ـلجنى ـ ونـ

وأصعب السوداء ما كان من احتراق الصفراء. فأّما الحادث من احتراق عكر الدم المسّمى الخلط السوداوي فأقّل رداءة.

26. .Ox1 وبما :correxi [ وربّما

PORMANN ET AL. 2017 al-Nı̄lı̄'s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6 13



vi. 54

قال بقراط: نفس البكاء في الأمراض الحاّدة التي معها حّمى دليل رديء.

إّن ـقضص: رـعاءـ اـجن ـلنفوع ـ ـيكدـقسـ ـضعنـمونـ اـ ـلقف [ـ Ox1وّة، 26aو ـيكدـق] الآـبلاـصنـمونـ ـلبةـلة ـيغلردـ ـ ـعلبـ ـعضىـ اـ ـلصل أوـ در

ـليس ـ أوـ ـلحب ـيبرـقالـ اـمةـ ـلتشنن ـ ـ ـفيعجّجـ ـ ـ ـعضزـ اـ ـلصل أنـ ـيبسدر ـ واـمهـبطـ ـفتتدةـحرّة ـ وـفّـ ـقفق ـلمستـاكةـ ـ ـ ـيتّمـثحـيرـ واـ ـلحمّم. ـ لاـ ى ـتبقّ ـ إلّاـ اـمى

كان منها من البرد.

vi. 55

قال بقراط: علل النقرس تتحرّك في الربيع وفي الخريف على الأمر الأكثر.

و الأـهص: لأّن اـفذوبـتلاطـخذا ـبيرـلي ـفتنعـ ـ إـفدـ اـلع ـلمى اـضواـ ـلضعيفع ـ ـ ـ وـ ـيعة، اـفرضـ ـلخي ـلمفـيرـ ـيجتمنـ ـ ـ اـفهـندـبيـفعـ ـلصيي ـ نـمفـ

الفواكه خلط رديء.

vi. 56

قال بقراط: الأمراض السوداوية يخاف منها أن تؤول إلى السكتة والفالج والتشنّج والجنون والغّم.

الأـهص: ـتعراضـمذه اـمرضـ ـلخلن ـ اـ ـلبلغمط ـ ـ ـ واـ ـلخلي ـ اـ ـلسط اـ إلّا ـلجنوداوي ـ ـيعّهـنٕاـفون.ـ اـمرضـ ـلبلغن ـ ـ اـ لأّن ـلجنم ـ ـيحتونـ ـ إـ ـخلىـلاج ـمهيطـ ـ ّجـ

لّذاع والصفراء كذلك والسوداء إذا احترق.

vi. 57

قال بقراط: السكتة والفالج تحدثان خاّصة لمن كان سنّه فيما بين الأربعين سنة إلى الستّين سنة.

ص: يعني السكتة والفالج الحادثتين من السوداء تغلب في هذا السّن. فأّما الحادث من البلغم ففي السّن الذي يتلو هذا السّن.

vi. 58

قال بقراط: إذا بدأ الثرب فهو لا محالة يعفن.

ا ـلثص: اـهربـ ـلغشو ـ اـ ـلمبساء ـ ـ ـعلوطـ اـ ـلمعى ـ وـ دوـمدة ـنها وـبٕاذاـفا،ـ ـلبدأ أدـ ـلبىـنث ـيمكلاـفثـ ـ أنـ ـفيبقردـين ـ ـ ـصحيحىـ ـ ـ ـكماًـ اـباـ ـلمعرد ـ اءـ

وطرف الكبد لأنّه يعفن، ولذلك يقطع الأطبّاء ما يبدو منه. وقد يعرض في الندرة أن يبرد فيبقى سليماً إذا لم يلبث.

vi. 59
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قال بقراط: من كان وجع النسا وكان وركه ينخلع ثّم يعود فٕانّه حدثت فيه رطوبة مخاطية.

ص: إّن رباطات المفاصل تبتّل بالرباطات المخاطية فينخلع عظم الفخذ المرّكب في نفس عظم الورك فيخرج خروجاً سهلاً ويرجع.

vi. 60

.27قال بقراط: من اعتراه وجع في الورك مزمن فكان وركه ينخلع فٕاّن رجله كلّها تضمر وتعرج إن لم تكو

ٕ ا ـتعـامّـنص: ـقبنـمرجـ ـكثلـ اـ اـبـوطرـلرة ـلبلغمية ـ ـ ـ ـ وـ ـيتبة، ـ ذـ لاـلع أن ـيغتك ـ اـ ـلعضذي ـ ـعلوـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـفيضميـ ـ ـ إنـ ـيتمـلر ـلكلاـبواركـ ـ ـلتجفيّيـ ـ ـ ـ فـ

الرطوبة.

27. .Ox1 ىكن :correxi [ تكو
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