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المقالة الخامسة من شرح فصول أبقراط وهو سبعون فصلاً

1.

.1قال أبقراط: التشنّج الذي يكون من شرب الخربق من علامات الموت

]Y 193a.الشرح هاهنا بحثان [

 الأّول في العلّة في ابتداء هذه المقالة بهذا الفصل: وذلك لوجهين: أحدهما أّن التشنّج قد يكون من استفراغ، وأكثر الكلام 2البحث

في المقالة الرابعة في الاستفراغ فناسب ذكره بعد تمام المقالة المذكورة؛ وثانيهما أنّه لّما ابتدأ في المقالة الرابعة بذكر الٕاسهال 

.3الصناعي ابتدأ في هذه المقالة بما يناسب ذلك وهو الٕاسهال الصناعي

 كلام طويل في المقالة الثانية في شرح قوله لأّن تكون الحّمى بعد التشنّج، وقد تقدم لنا أيضا4ًالبحث الثاني: أّما التشنّج فقد تقّدم لنا

)». إذا عرفت هذا فنقول: الخربق يحدث iv. 13 في الخربق في المقالة الرابعة في شرح قوله «من احتاج أن يسقى الخربق (5كلام

. ومراده هاهنا بالتشنّج الحاصل من 7 للرطوبات. وأّما الثاين فبما فيه سّمية6التشنّج إن أسهل، وإن لم يسهل. أّما الأّول فبواسطة إذهابه

شربه هو النوع الأّول، لا الثاني. فٕاّن هذا هو المميت القتّال لأّن فيه إذهاب شيء وفي معالجته إعادة شيء وإعادة الشيء أعسر من 

إذهابه. ولأجل هذا كان التشنّج الاستفراغي أردأ من الامتلائي. وأيضاً فٕانّه بحّرّه ويبسه يجّفف جواهر الأعضاء المحّركة ويمنعها من 

. 8قبول الترطيب. فالخبرق يحدث التشنّج من وجوه ثلاثة: أحدها بما فيه من السّمية، وثانيها بحرّه ويبسه، وثالثها بفرط استفراغه

 المواّد 9وضرب أبقراط المثال على الدواء المسهل بالخربق لكثرة استعماله في زمانه. وقد يقتل الخربق بالخنق وهو أنّه عندما يجذب

1. .Y: om. L5 [ الموت

2. .L5: om. Y [ البحث

3. .Y: om. L5 [ ابتدأ في هذه المقالة بما يناسب ذلك وهو الٕاسهال الصناعي

4. .Y فيه .add [ لنا

5. كلامنا ايضا وتقدم :L5 [  أيضاً كلام{وقد تقدم لنا  Y.

6. .L5 ذهابه :Y [ إذهابه

7. .Y السمية :L5 [ سّمية

8. .L5 اسهاله :Y [ استفراغه

9. .L5 يحدث :Y [ يجذب

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 1



 القلب فيقتل بالخنق، واللّه أعلم.10إلى جهة المعدة وتعجز القوّة الدافعة التي فيها عن دفع ما انجذب إليها فيزاحم فمها ثّم

2.

 من علامات الموت.11قال أبقراط: التشنّج الذي يحدث من جراحة

: أّما صلّة هذا بما قبله فلأنّه يتضّمن ذكر التشنّج الكائن عن الاستفراغ، وكذلك الأّول. وجراحة العصب توجب ذلك من 12الشرح

وجهين: أحدهما من جهة ذهاب الرطوبات المالية لخلله ومنافذه؛ وثانيهما من جهة وصول الآفة إلى الدماغ الذي هو محّل الحركة 

] عندما يجّف جوهره لاستفراغ الرطوبات من فروغه ولاجتماعه إلى ذاته ليدفع Y 193bالٕارادية والحّس ومنبت آلات ذلك، وذلك [

13الأذى الواصل إليه من الجراحة.

3.

 علامة رديئة.14قال أبقراط: إذا جرى من البدن دم كثير فحدث فواق أو تشنّج فهو

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

 على فرط خروج الدم، أطلق الحكم. 15البحث الأّول في الصلة: وهو أّن أبقراط لّما حكم برداءة التشنّج الحادث بعد الجراحة لدلالته

فٕاّن عادته أن يثبت الحكم في صورة خاّصة ثّم ينقله إلى ما هو أعّم من تلك الصورة. فقال في هذا الفصل: لست أقول ذلك في الدم

 أو بالقيء أو من أفواه العروق أو من غير 16الخارج بالجراحة على الخصوص بل وفي خروج الدم على أّي وجه كان سواء كان بالرعاف

ذلك، فٕانّه متى خرج من أّي موضع كان وعلى أّي وجه كان وأعقبه تشنّج أو فواق فتلك علامة رديئة لدلالته على فرط الاستفراغ 

وخروج الرطوبات المالية لفرج الأعضاء المحركة وخللها. وذكر الفواق لأنّه تشنّج خاّص بالمعدة فٕانّه من المحتمل أن يكون خروج الدم

10. .Y فم :L5 [ ثّم

11. .L5 خراحه :Y [ جراحة

12. .L5 هاهنا .add [ الشرح

13. اعلم والله .add [ الجراحة  Y.

14. .Y فتلك :L5 [فهو

15. .Y لدلالة :L5 [ لدلالته

16. بالرعافة او بالجراحة :L5 [ كان بالرعاف  Y.
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بالقيء، وهذا متى أفرط أعقبه فواق.

البحث الثاني: قال جالينوس: ليس ينبغي أن يتوّهم أّن معنى اللفظة التي قبل هذه اللفظة وهي قوله «من علامات الموت» غير معنى 

 قوله «علامة رديئة»، وليس هذا كذلك. فٕاّن من عادة أبقراط أن يسّمي بهذه الأسماء أي 19 وهي18 التي أتى بها بعده17هذه اللفظة

قوله «علامة من علامات» أو «علامة رديئة» ما كان من العلامات التي يتبعها الموت كثيراً إلّا أن يقول قائل إّن اللفظتين تختلفان من 

] «علامة الموت» يدّل على خطر أكثر، و«علامة رديئة» على خطر أقّل. والتحقيق في L5 131bطريق الأكثر والأقّل. فيكون قوله [

 بعبارة تدّل على أّن 20هذا الباب أن يقال إنّما قال في هذا «علامة رديئة» وفي الأّول «علامة الموت». وذلك لأنّه في هذا الفصل عبر

 قوله «دم كثير»، وهذه العبارة لا تقال في العرف إلّا إذا كان خروجه جملة لأنّه إذا كان قليلاً قليلاً 21خروج الدم في مّدة قصيرة وهو

] Y 194aوفي زمان طويل لا يقال له كثير، وإذا كان حدوثه في مّدة قصيرة والغرض أّن حدوث التشنّج والفواق عقيبه فٕاّن الفاء [

تستعمل في اللغة للتعقيب أمكن أن يتدارك ذلك قبل استيلاء الجفاف على الآلات التي حدث فيها التشنّج والفواق. فلذلك قال في 

 لأنّه 22هذا الفصل «علامة رديئة» ولم يقل «من علامات الموت» كما قال في الأّول، لأّن هذه العبارة تعطي أّن الخطر فيه أشّد وأكثر

لم يعبر فيه بعبارة تدّل على أّن حدوث التشنّج بعد حدوث الجراحة بمّدة قصيرة بل بمّدة طويلة، وعند ذلك لم يمكن الاستدراك فيه 

 «علامة23كما إذا كان حدوث ذلك فيه عقيب جريان الدم بمّدة قصيرة. فلذلك قال فيما مضى «من علامات الموت»، وقال في هذا

 مدلولهما في الرداءة.24رديئة». فظهر مّما ذكرنا التفاوت بين اللفظتين، وذلك التفاوت

البحث الثالث في معنى الفواق: أّما التشنّج فقد تكلّمنا في معناه بما فيه كفاية. ولنتكلّم الآن في الفواق فنقول: الفواق حركة من 

المعدة مرّكبة من تشتنّج انقباضي مع تمّدد انبساطي. وذلك لأّن المعدة في هذه الصورة تروم دفع شيء عنها فيكون حالها في هذا 

17. .Y: om. L5 [ التي قبل هذه اللفظة وهي قوله «من علامات الموت» غير معنى هذه اللفظة

18. .Y بعد :L5 [ بعده

19. .L5 وهو :Y [ وهي

20. الفصل هذا في عبر :L5 [ في هذا الفصل عبر  Y.

21. .Y وهي :L5 [ وهو

22. .Y واكبر :L5 [ وأكثر

23. .L5 هذه :Y [ هذا

24. .Y لتفاوت :L5 [ التفاوت
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 كان سببه امتلاء. وإن كان سببه استفراغاً فٕاّن الطبيعة 25الوقت حال من يريد أن يثب فٕانّه يتأّخر إلى خلف ثّم يتحرّك إلى قّدام هذا إذا

 كان سببه كيفية سّمية لذاعة فٕاّن الفواق كالتشنّج يكون عن امتلاء وعن 27 هذه الحركة لدفع المؤذي. وكذلك إذا26تتحرّك إلى قّدام

 28استفراغ وعن كيفية سّمية لذاعة. ثّم هذه الحركة إّما أن يكون سببها وارداً من خارج أو متحّركاً من داخل. والخارج كما يعرض في

الهواء البارد، فٕانّه يوجب الفواق من وجهين: أحدهما من جهة أنّه يلزم الماّدة لفم المعدة فتتحرّك الحركة المذكورة لدفعها؛ وثانيهما 

إّما استعمال ما فيه لذع مثل الخردل والمعجون الفلافلي. والداخل إّما أن  من جهة أنّه كيفية مضاّدة فتدفعه الطبيعة الدفع المذكور، و

إّما استفراغ. والكائن على سبيل الشركة إّما بشركة البدن كلّه أو عضو ا بالمعدة أو حاصلاً لها بشركة. والخاّص إّما امتلاء و يكون خاصًّ

واحد. أّما البدن كلّه فكما يعرض في الحّميات الحاّدة، فٕانّه إذا انصّب شيء من ماّدتها إلى المعدة أنكى فمها وحصل من ذلك 

 29] أو استفراغ عاّم بحيث أنّه يحصل منه في فم المعدة تشنّج. وأّما العضو الواحد فمثل الكائن بمشاركةY 194bالحركة المذكورة [

 كان في المقعر أوجب الفواق بالمزاحمة للمعدة فتتحرّك الحركة المذكورة لدفع31 أّن هذا الورم إذا30الكبد كما إذا حصل فيها ورم، غير

المؤذي. وإذا كان في المجذب أوجب الفواق بما يسيل منه من الصديد إلى فم المعدة فيلذعها ويوجب فيها الحركة المذكورة. وقد 

يوجب ذلك بالمزاحمة، غير أنّه لا يفعل ذلك إلّا إذا كان الورم عظيماً. فظهر مّما ذكرنا أّن حركة الفواق حركة حادثة عن الطبيعة على

الجهة المذكورة لدفع المؤذي عنها. وأّما القيء فهو حركة من المعدة لدفع ما هو مصبوب في تجويفها من طريق الفم. والتهوّع حركة 

 لدفع ما هو متشرّب في 32من المعدة لدفع ما هو متحلل في جرمها من غير أن يصحبه حركة من المندفع. والغثيان حركة من المعدة

خملها، وسبب ذلك أحد الأخلاط الأربعة. فهذا هو الفرق بين حركة الفواق وحركة القيء وحركة التهوّع وحركة الغثيان.

البحث الرابع: اختلف الأطبّاء في حركتي الفواق والقيء أيّهما أقوى. فذهب طائفة منهم إلى أّن حركة الفواق أقوى، وذهب طائفة 

25. .Y ان :L5 [ إذا

26. .L5: om. Y [ إلى قّدام

27. ان ولذلك :L5 [ وكذلك  Y.

28. .Y من :L5 [ في

29. .L5 بشركة :Y [ بمشاركة

30. .Y وغير :L5 [ غير

31. .Y ان :L5 [ إذا

32. .Y: om. L5 [ لدفع ما هو متحلل في جرمها من غير أن يصحبه حركة من المندفع. والغثيان حركة من المعدة

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 4



. حّجة القائلين بالأّول أّن حركة الفواق من المعدة لدفع ما هو متشرّب في جرمها والقيء حركة منها 33منهم إلى أّن حركة القيء أقوى

 أسهل على الدافع من دفع ما هو محتبس في 34لدفع ما هو مصبوب في تجويفها، ولا شّك أّن دفع ما هو مصبوب في تجويفها

 أقوى. وحّجة القائلين بالثاني وجوه ثلاثة: أحدها ما ذكره الشيخ في القانون أّن حركة القيء يتقّدمها في بعض 35جرمها، فيكون الفواق

 صارقياً فالحركة أولاً تكون ضعيفة ثّم تقوى وتوجب القيء؛ وثانيها أّن حركة القيء مرّكبة من إرادية 36الأوقات فواق، فٕاذا استحفل

وطبيعية، وكّل واحدة منهما لا بّد وأن يستعمل جزءاً من المعدة وحركة الفواق طبيعية فقط فتكون الأجزاء المتحّركة في القيء أكثر من 

 لأنّه خال من الٕارادة فتكون الفواعل والقوابل لحركة القيء أقوى من ذلك في الفواق فحركة القيء أقوى؛37الأجزاء المتحّركة في الفواق

 فلو لم 38] غير أّن حركتها بالقيء إلى خلاف مقتضي طبائعهاY 195aوثالثها أّن ماّدة القيء وإن كانت مصبوبة في تجويف المعدة [

إلّا ما دفعا. والحّق  الثاني أّن تقّدم حركة 40 عندي في هذا القول الأّول. والجواب عن الوجه الأّول من القول39تكن حركته قوية، و

الفواق على حركة القيء لا يدّل على أّن حركة القيء أقوى. وذلك لاحتمال أمرين: أحدهما إذا كان في تجويف المعدة ماّدة فقد 

 من حركته بل لأّن ذلك يحرك الطبيعة لحركة القيء. وثانيهما أن يقال 41يحصل فواق من قبل القيء ثّم القيء لا على أّن القيء أقوى

إّن القيء قد يتقّدمه الفواق على أّن المعدة تدفع ما هو في جرمها إلى تجويفها ثّم تدفع ذلك بالقيء، ولهذا كان بحران الفواق 

 يتّم بحركتين ومحّركين. وأّما الثاني فيتّم بحركة43. والجواب عن الوجه الثاني نقول: القيء على نوعين: إرادي وطبيعي. والأّول42بالقيء

33. .Y: om. L5 [ وذهب طائفة منهم إلى أّن حركة القيء أقوى

34. .Y: om. L5 [ ولا شّك أّن دفع ما هو مصبوب في تجويفها

35. الفواق حركة :L5 [ الفواق  Y.

36. .Y اسىقحل :L5 [ استحفل

37. .in marg. L5, Y: om. L5 [ القيء أكثر من الأجزاء المتحّركة في الفواق

38. .Y: om. L5 [ بالقيء إلى خلاف مقتضي طبائعها

39. الحق ان واعلم :L5 [ والحّق  Y.

40. .L5: om. Y [ من القول

41. .in marg. L5, Y: om. L5 [ أقوى

42. .Y اقوى :L5 [ بالقيء

43. .Y فالاول :L5 [ والأّول
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 ومتحرّك واحد. وإذا كان كذلك فنقول للقائل بالقول المذكور كيف تقول في القيء الطبيعي والفواق فٕاّن ماّدة الأّول مصبوبة 44واحدة

 يعلم أّن دفع ما هو متشرّب في جرم الشيء أصعب على الدافع من دفع ما 45في تجويف المعدة وماّدة الثاني في جرمها، وكّل عاقل

 الثالث أّن أكثر المواّد الخارجة بالقيء الماّدة الصفراوية، ولا شّك أّن حركة هذه الماّدة 46هو مصبوب في تجويفه. والجواب عن الوجه

مناسبة لحركة القيء. وأّما باقي المواّد فٕانّها متى اندفعت بالقيء فاندفاعها إنّما يكون بعد رقّة قوامها ولطافة جوهرها، وحينئذ تصير 

 عن الصفراء وقوانين الطّب أكثرية. واللّه أعلم.47طباعها مناسبة لجهة الحركة المذكورة مع أّن القيء أكثره

4.

 علامة رديئة.48قال أبقراط: إذا حدث التشنّج أو الفواق بعد استفراغ مفرط فهو

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما حكم في الفصل الماضي أّن حصول التشنّج والفواق بعد خروج الدم مطلقاً علامة رديئة قال في 

 قال «استفراغ» يريد به الٕاسهال والقيء وفي غالب الأمر وأكثر49هذا الفصل: وكذلك في خروج غير الدم من الأخلاط. فٕاّن أبقراط إذا

] الٕاسهال والقيء ما مضى L5 132aالأوقات الخارج بذينك الاستفراغين المواّد الثلاثة الأخر. وأّما بيان أّن أبقراط يريد بالاستفراغ [

] البطن والقيء». فٕان قال قائل إّن Y 195b «إن كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق [50من كلامه، وهو قوله في المقالة الأولى

لفظة الاستفراغ في وقتنا هذا تطلق على ما هو أعّم من ذلك وهو على القيء والٕاسهال والرعاف والفصد والعرق والٕادرار وخورج الدم 

بالحيض ومن أفواه العروق، فنقول: وعلى هذا الاصطلاح يمكن ذكر الصلة وهو أن يقال إّن أبقراط من عادته إذا أراد أن يذكر حكماً 

فٕانّه يثبته أّولاً في صورة خاّصة ثّم ينقله إلى ما هو أعّم من تلك الصورة. وقد ذكر أّولاً في الفصل الماضي أّن التشنّج والفواق متى 

44. واحد بمحرك :L5 [ بحركة واحدة  Y.

45. .L5 فاعل :Y [ عاقل

46. .Y: om. L5 [ الوجه

47. القي اكثر :L5 [ القيء أكثره  Y.

48. .Y فذلك :L5 [ فهو

49. .in marg. L5, Y: om. L5 [ إذا

50. .Y الاولة :L5 [ الأولى
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 عقيب الدم مطلقاً كان ذلك علامة رديئة، قال في هذا الفصل: لست أقول ذلك في خروج الدم فقط بل وفي الٕاسهال 51حصلا

مطلقاً سواء كان بالدم أو بغيره من أنواع الاستفراغات المذكورة وسواء كانت طبيعية أو صناعية. فٕانّه متى أعقبه ما ذكرناه كان ذلك 

دليلاً رديئاً لدلالته على خروج الرطوبات الفرغية والأصلية.

 بعد خروج باقي 52البحث الثاني: يجب علينا أن نحّقق ونعلم أيّما أردأ التشنّج والفواق الحاصلان بعد خروج الدم أم الحاصلان

 بعد خروج الدم من وجه، وهذا أردأ من 53الأخلاط. فأقول: الحّق عندي أّن الحاصل من ذلك بعد المواّد الثلاث أردأ من الحاصل

ذلك من وجه آخر. أّما الأّول فٕانّه في غالب الأحوال وفي الأكثر الٕافراط في خروج المواّد الثلاث لا يكون إلّا في أيّام كثيرة فيكون 

الجفاف الحاصل منه في آلات الحركة وفي المعدة بالتدريج وحاصلاً في زمان طويل. ولا شّك أّن ذلك أردأ من الحاصل دفعة لأّن 

 زمان طويل لأّن الٕاسهالات الطويلة يكون الذاهب فيها من رطوبات البدن رطوبتين أصلية وفرعية، وفي 54عوده إلى الترطيب يعسر في

 عوض رطوبة واحدة على الطبيعة أسهل من اعادة رطوبتين. وأّما 55الخارج دفعة رطوبة واحدة فقط وهي في الفرعية. ولا شّك أّن إعادة

 بالطبيعة فيكون إضعافه للأعضاء الهاضمة أكثر من إضعاف غيره من مواّد 56الثاني فلوجهين: أحدهما أّن الدم أشرف الأخلاط وألومها

] وثانيهما أّن Y 196aالبدن إذا تساويا في المقدار. وإذا كان كذلك فيكون عود الترطيب بالأغذية أعسر لضعف الهاضمة؛ [

 تلك الرطوبات لأّن 57الاستفراغ الدموي الجفاف الحاصل منه في نفس الرطوبات الغريزية ومن خروج باقي المواّد ليس هو في نفس

 غريزية واليابس منها لا يحصل من استفراغه الجفاف البتّة. وإذا كان كذلك فيكون مدلول هذا 58الرطب من باقي المواّد ليست رطوبته

الفصل أردأ من مدلول الفصل الماضي من وجه ومدلول الماضي أردأ من مدلول هذا الفصل من وجه آخر. واللّه أعلم.

5.

51. .L5 حصل :Y [ حصلا

52. .Y الحاصل :L5 [ الحاصلان

53. .Y: om. L5 [ الحاصل

54. .L5 وفي :Y [ في

55. .L5 عاده :Y [ إعادة

56. .Y والزمها :L5 [ وألومها

57. .Y: om. L5 [ الرطوبات الغريزية ومن خروج باقي المواّد ليس هو في نفس

58. .Y رطوبة :L5 [ رطوبته
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قال أبقراط: إذا عرض لسكران سكات بغتة فٕانّه يتشنّج ويموت بغتة إلّا أن يحدث به حّمى أو يتكلّم في الساعة التي ينحّل فيها 

خماره.

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأّول في الصلة: وهو أنّه قد علم أّن التشنّج على ثلاثة أنواع: امتلائي واستفراغي ولذعي، وقد تقّدم منه الكلام في شيء من 

 في هذا الفصل يتكلّم في شيء من أحكام الامتلائي واللذعي، وقدم ذكر أحكام الاستفراغي لأنّه أخطر 59أحكام الاستفراغي، وأخذ

فيكون أهّم وأولى بالذكر ليتدارك بالمعالجة، وذكر من الامتلائي ما كان سببه الشراب للطف ماّدته وقبوله للعلاج ولأّن ماّدته فيها حرارة

تعيننا في مداواته.

 في كيفية إيجاب الشراب لما ذكره: نقول: الشراب لطيف القوام حاّر المزاج رطبه مفرح. أّما الأّول فالدليل عليه سرعة60البحث الثاني

تأثيره مع سرعة زواله. وأّما الثاني فيدّل عليه تسخينه للبدن وتعطيشه. وأّما الثالث فيدّل عليه ترطيبه للبدن ثّم تخصيبه وزيادته في الدم 

إذا استعمل وهو معتدل في مزاجه ومقداره. وأّما تفريحه فذلك ظاهر فيه، وذلك بصورته النوعية، والدماغ على محاذاة المعدة وهو في 

نفسه قابل لما يرد عليه لتخلخل جرمه ورطوبة مزاجه. وإذا كان حاله كذلك فيكون قبوله لتأثير الشراب أبلغ من قبول غيره لذلك التأثير.

فٕاذا استعمل تبّخر عنه أبخرة كثيرة الرطوبة لرطوبة مزاجه ورطوبة ما يستعمل معه من الأغذية لأنّه في النادر أن يستعمل بمفردة، ومع 

 من لطف جوهره وحرارة مزاجه فيصعد إلى الدماغ لما ذكرنا من المحاذاة فيؤثّر فيه لما ذكرنا من 61كثرة أبخرة يكون نفاذه لما ذكرناه

] أرواحه لاضطرابها فيسكر لأنّه لا معنى للسكر Y 196b وحركة [62قبوله. فعندما يفعل ذلك يملأ بطونه فتشوّش أّولاً أفعاله لتمويجها

إّما لدفع الدماغ لها لأّن الأعصاب كالفروع له فتزيد في  إلّا ذلك. ثّم إنّها إذا ترادفت نفذت في مسالك الأعصاب إّما لكثرتها و

 للفرج الحاصلة فيها فيزداد عرضها وينقص طولها، ولا معنى للتشنّج الامتلائي إلّا ذلك. وقد يوجب اللذعي إذا كان 63حجمها بميلها

، وعند ذلك يلذعها وينكيها فيحدث التشنّج لكّن أحداثه للأّول أكثر. وقد64كثير المائية فٕانّه يستحيل عند الأعصاب لبردها إلى الخلية

59. .Y فاخذ :L5 [ وأخذ

60. .Y: om. L5 [ البحث الثاني

61. .Y ذكرنا :L5 [ ذكرناه

62. ولتموىحها الافعال :Y [ أّولاً أفعاله لتمويجها  L5.

63. .Y ىملها :L5 [ بميلها

64. .L5 الخيلة :Y [ الخلية
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 ثّم يتشّمر لدفع المؤذي66 والدماغ. وفي هاتين الصورتين ينقبض الدماغ65يوجب اللذع إذا استعمل صرفاً فٕانّه يحدث بلذع الأعصاب

 وعلى الأعصاب نفسها 69 المحّركة لأعصاب الصدر النفوذ68 تعّذر على القوّة67فيحصل التشنّج. ومتى حصل من الشراب ما ذكرنا

القبول للقوّة المحرّكة والتحريك. وربّما امتنع ذلك فتنطفئ الحرارة القلبية المحيية فبهذا الوجه يصير سبباً للموت، فٕاّن السكتة بمفردها 

توجب الموت فكيف مع التشنّج، غير أّن هذا القدر الحاصل من الشراب يكون زواله دفعة، لأّن حدوثه دفعة لما ذكرنا فٕان حصل من

 السكتة وهذا التشنّج لطيفة. فٕان قويت تلك الحرارة71 التحليل. وقد علمت أّن ماّدة هذه70سخونة الشراب حرارة والحرارة بطبعها توجب

على تحليل الأبخرة الشرابية زال ما ذكرناه من الأعراض وفاق السكران وتكلّم. وإن لم يحصل له حّمى فينتظر الوقت المعتاد إن لم 

 جرت عادته أن 73 فيه خماره. فٕاّن لكّل سكران وقت معلوم يزول فيه خماره ويتكلّم فيه، فٕان لكلّه في الوقت المعلوم فيه الذي72ينحّل

إلّا فيموت74ينحّل فيه خماره ويتكلّم فيه . وهذا الوقت يختلف باختلاف الأشخاص في ضعف أدمغتهم وقبولها لتأثير الشراب، 75، و

ويختلف أيضاً من جهة الشراب نفسه في غلظه ولطافته. ولّما كان الحال كذلك لم يكن لوقت انحلال الخمار وقت محدود. وإذا 

 خماره، لا 76كان كذلك فيكون الألف واللام المذكوران في الساعة بمعنى المعهود السابق أي الساعة التي جرت العادة فيها ينحّل

65. للاعصاب بلذعه :Y [ بلذع الأعصاب  L5.

66. .Y والاعصاب .add [ الدماغ

67. .Y ذكرناه :L5 [ ذكرنا

68. .Y قوة :L5 [ القوّة

69. .L5 والنفوذ :Y [ النفوذ

70. طبعها والطبيعة :L5 [ والحرارة بطبعها توجب  Y.

71. .Y: om. L5 [ هذه

72. ينحل ان :L5 [ إن لم ينحّل  Y.

73. .L5 التي :correxi [ الذي

74. .L5: om. Y [  جرت عادته أن ينحّل فيه خماره ويتكلّم فيه{ويتكلّم فيه، فٕان لكلّه في الوقت المعلوم فيه الذي

75. يموت فهو :L5 [ فيموت  Y.

76. .Y بتحليل :L5 [ ينحّل
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 78 التغيّر. فٕاّن هذا الوقت لا يحّد لأنّه يختلف بحسب ما ذكرنا. ولنا في السكتة كلام طويل  قد ذكرناه في المقالة الثانية77بمعنى

.80 قوله «السكتة إن كانت قوية» إلى آخره79حيث شرحنا

]Y 197aحاّر. وإذا كان طبعه كذلك فهو 82: قال جالينوس: الخمر من شأنه أن يملأ العصب سريعاً لأنّه بطبعه81] البحث الثالث 

] العصب تشنّجاً، إلّا أنّه بكيفيته L5 132bغواص في كّل شيء لا سيّما متى كان لطيف القوام فهو بكثرة حجمه يحدث في [

يصلح ما أفسده في العصب بكّميته. فمتى لم يقدر على أن يفعل ذلك فيجب ضرورة أن يلحق شاربه التشنّج الحادث منه الموت. 

 بها الحّمى لأّن هذه الحّمى تسخن ولا تجّفف لأنّها تحدث عن سخونة 83والقوى التي في الخمر التي يشفى بها التشنّج قد تشفيه

 أن يعدم بدنه 85 أبقراط ينسب جميع من يغمى عليه إلى السكات أو المراد بمن يغمى عليه84الشراب غير انّا ينبغي لنا أن نعلم هل

كلّه الحّس والحركة، ولا شّك أّن ذلك إنّما يعرض عن حصول الآفة في أصل العصب الذي هو الدماغ إّما ابتداء أو بواسطة. قال: 

وأّما قوله «أو يتكلّم في الساعة التي ينحّل فيها خماره»، معنى الساعة الوقت، وليس ذلك الوقت بمحدود لجميع الناس بمقدار واحد.

فٕاّن من الناس من يسكن خماره في غد اليوم الذي شرب فيه، ومنهم من يسكن خماره عنه في الليلة التي تتلوه، ومنهم من يسكن 

عنه في اليوم الثالث. وذلك بحسب كثرة الشراب وقلّته وقوّته وضعفه وطبيعة شاربه كحال الغذاء في استمرائه، فٕانّه ليس للهضم حّد 

 الحال، أي الوقت الذي86محدود في جميع الناس. قال: وإذا كان كذلك فينبغي أن يكون الممتحن لذلك خبيراً بطبيعة صاحب هذا

77. .L5: om. Y [ بمعنى

78. .L5 الثالثة :Y [ الثانية

79. .L5 ذكرنا :Y [ شرحنا

80. .Y  ان يبرأ{ وان كانت ضعيفة لم يسهل{لم يمكن ان يبرا صاحبها منها :L5 [ إلى آخره

81. .L5 الىاىى :Y [ الثالث

82. طبعه في :L5 [ بطبعه  Y.

83. .L5 ىشفى :Y [ تشفيه

84. .Y ان :L5 [ هل

85. .Y هو .add [ عليه

86. .Y هذه :L5 [ هذا
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 87جرت عادته أن ينحّل فيه خماره. هذا خلاصة ما ذكره وهو في غاية الحسن غير أنّه لم يبيّن كيفية حدوث الحّمى. وقد ذكر ذلك

: وذلك لشّدة مجاهدة الطبيعة لمقاومة المؤذي. واللّه أعلم.88ابن ابي صادق. قال

6.

قال أبقراط: من اعتراه التمّدد فٕانّه يهلك في أربعة أيّام، فٕان جاوزها فٕانّه يبرأ.

الشرح هاهنا بحثان.

 التشنّج البسيط الذي هو 89البحث الأّول في الصلّة،: وهو أنّه لّما كان التمّدد تشنجاً مضاعفاً أي من جهتين متقابلتين، ذكره بذكر

تشنّج واحد أي إلى جهة واحدة. والتمّدد علة عصبية تمنع الأعضاء العصبية من الانقباض كما أّن التشنّج علّة عصبية تمنع الأعضاء 

] التشنّج لأنّه قد حصل معه ضّد ما حصل مع التشنّج، ولذلك صار بحرانه وانقضاؤهY 197bمن الانبساط. ومن هذا يعلم أنّه ضّد [

يكون بسرعة إذا كانت الطبيعة لا تحتمل مقاومته مّدة طويلة فصار يأتي في أّول دور من أدوار البحران وهو اليوم الرابع. وذلك إّما إلى 

جانب السلامة أو إلى جانب العطب.

البحث الثاني: التشنّج والتمّدد يكونان عن امتلاء وعن استفراغ. وأّما وجه الاختلاف فثلاثة: أحدها أّن التشنّج يبتدئ بحركة والتمّدد90

بسكون على ما ستعرفه. وثانيها من جهة وقوع ا لماّدة، فٕاّن الماّدة وقوعها لٕايجاب التمّدد بخلاف وقوعها لٕايجاب التشنّج وهو أنّها في

خلل الليف ثّم جمدت وبقيت على الصلابة فيعسر رجوعها إلى الانقباض ويكون وقوعها دفعة فتملأ خلل الأعضاء من غير أن تختلف 

. وأّما في التشنّج فٕاّن الماّدة 91نسبتها إلى نسبة الليف بل وقعت على امتداد الليف من غير أن نقصت من الطول، وذلك بميلها للفرج

الفاعلة له مختلفة الوقوع في خلل الليف غير نافذة فيه نفوذاً متشابهاً ولا نفوذاً كثيراً، ولذلك صار نقصانها للطول نقصاناً محسوساً. 

 بالسكون فوقوع ماّدة التمّدد على هيئة وقوع ماّدة الاسترخاء لكّن الفرق بينهما أّن 92ولأجل هذا قلنا إّن التشنّج يبتدئ بالحركة والتمّدد

] الامتلائي أردأ من التشنّج Th4 125aماّدة التمّدد جامدة وماّدة الاسترخاء رقيقة مرخية. والذي يفهم مّما ذكرنا أّن التمّدد [

الامتلائي. وأّما الاستفراغي فبالعكس وهو أّن الاستفراغ لّما حصل في الأعضاء المذكورة لحدوث التمّدد نقصت عرضاً بانحلال 

87. .L5 ان .add [ ذلك

88. قال فانه :L5 [ قال  Y.

89. .in marg. L5, Y: om. L5 [ تشنجاً مضاعفاً أي من جهتين متقابلتين، ذكره بذكر

90. Y om. the second bahth.

91. .Th4 الفرج :L5 [ للفرج

92. .Th4 يبتدى .add [ والتمّدد
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الرطوبات وازدادت لذلك طولاً وانقبضت المنافذ وتعّذر النفوذ على القوّة المحركة ونقلها إلى القبض. وأّما في التشنّج الاستفراغي فٕاّن 

النقصان حصل في الطول والعرض معاً، فلذلك كان التشنّج الاستفراغي أردأ من التمّدد الاستفراغي. وثالثها أّن التمّدد كثيراً ما يكون 

 دون بعض. واللّه 93عن الريح والتشنّج قلّما يكون عنه، وذلك لأنّ الريح نفاذة مداخلة لخلل الليف فميلها لها أنسب من ميلها لبعضها

أعلم.

7.

 95، فأّما من عرض له وقد أتى عليه من السنين خمس94قال أبقراط: من أصابه الصرع قبل نبات الشعر في العانة فٕانّه يحدث له انتقال

وعشرون سنة فٕانّه يموت وهو به.

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

 قد تقّدم منه ذكر الشتنّج والتمّدد، أعقب ذكره بذكر ذلك. 96البحث الأّول في الصلّة: وهو أنّه لّما كان الصرع يلزمه تشنّج عاّم وكان

وصار الصرع يتبعه تشنّج لأّن الدماغ إذا امتلأ من المواّد الغليظة لا يخلو إّما أن يقوى فيدفع المواّد عن نفسه إلى الفروع النابتة منه أو 

لا يقوى على ذلك. فٕان كان الأّول حصل في تلك الأعضاء التشنّج، وإن كان الثاني رام هو أن يدفعها عن نفسه. وعند ذلك ينقبض

إّما98 الأعصاب تبعاً له97ويجتمع إلى ذاته طلباً للدفع فتجتمع  لأنّها فروعه فتتشنّج وتتقلّص. وقد علمت أّن كّل تشنّج فهو إّما لامتلاء و

إّما لكيفية سّمية. والتشنّج الصرعي لا يكون للامتلاء وللكيفية السّمية  ولا يكون عن الاستفراغ لوجهين: أحدهما أّن 99لاستفراغ و

الاستفراغ يكون حدوثه بالتدريج والصرع دفعة؛ وثانيهما أّن الاستفراغ لا يبلغ أن يحدث جفافاً في جوهر الدماغ والأعصاب الناشبة 

 ويتبعه الهلاك.100منه إلّا

93. .L5 لبعض :Th4 [ لبعضها

94. .Y انتقاًلا :L5 [ انتقال

95. .L5 خمسة :Y [ خمس

96. .Y فكان :L5 [ وكان

97. .Y فيجمع :L5 [ فتجتمع

98. .L5: om. Y [ تبعاً له

99. .om. Y :(لا .om) L5 [  يكون للامتلاء وللكيفية السّمية{والتشنّج الصرعي لا

100. .in marg. L5, Y: om. L5 [ إلّا
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إنّما قلنا  البحث الثاني: الصرع أكثر حدوثه عن مواّد بلغمية، وإن كان قد يحدث عن غيرها لكّن ذلك نادر وأحكام الطّب أكثرية. و

 102 البلغم لمنافذ الأعصاب ومسالكها أبلغ من سّدة101إّن أكثر حدوثه عن البلغم لوجهين: أحدهما لمناسبته لمزاجه؛ وثانيهما أّن سّد

، فلذلك كان أنسب 103غيره من المواّد لها، وذلك لكثرته وغلظه ولزوجته، فٕاّن هذا المجموع لم يحصل فيما عدا البلغم من المواّد

، وكذلك في البلد والتدبير 104بحدوث الصرع. ولّما كان حال الصرع كذلك حكم الأوحد أبقراط ببرئه بالانتقال في السّن المذكورة

] الثانية. والذي نقوله الآن أّن لفظة الانتقال على ما قاله جالينوس يقال Y 198aقياساً على السّن، وهذا القدر قد ذكره في المقالة [

بالحقيقة على انتقال الماّدة من عضو ثّم هذا عند الأطبّاء على نوعين: انتقال جيّد، وانتقال رديء. فالأّول كما إذا انتقلت الماّدة من 

عضو رئيس إلى عضو خسيس، والثاني مثل العكس. وقد يقال بالاستعارة على كّل انتقال يعرض، ومراد أبقراط بالانتقال هذا الانتقال. 

 عشر سنة، فٕاذا انتقل في السّن وحصل نبات الشعر، فٕاّن الحرارة 105فٕاّن الصرع إذا حصل قبل نبات الشعر في العانة، وذلك قبل الأربع

عند ذلك تقوى وتشتّد وتتناقص الرطوبات وتأخذ في الجفاف ويحصل الاستفراغ بخروج الماّدة المنوية، فمتى لم يزل الصرع بهذا 

 والعشرين سنة فٕانّه لا يرجى له برء لأنّه لم 108 كان عروضه بعد الخمس107 العمر، فلذلك قال «يموت وهو به». وإذا106القدر بقي

 L5يحصل للٕانسان بعد هذه السّن انتقال آخر إلى جانب الحرارة بل إلى جانب البرودة وتوفّر الرطوبات لا سيّما الفضلية المناسبة [

133a.لماّدة المرض المذكور [

 في سّن الصبى أوفر مّما هي في سّن الشباب، وكّل كيفية من 110 في أمر حرارتي الصبى والشباب هو أنّها109البحث الثالث: قد عرفت

الكيفيات المستولية على سّن من الأسنان أو على فصل من الفصول من شأنها أن تكون في وسط تلك السّن أو ذلك الفصل أقوى مّما

101. .Y يسد :L5 [ سّد

102. .Y سد :L5 [ سّدة

103. .in marg. L5, Y: om. L5 [ وذلك لكثرته وغلظه ولزوجته، فٕاّن هذا المجموع لم يحصل فيما عدا البلغم من المواّد

104. .L5 المذكور :Y [ المذكورة

105. .L5 الاربعة :Y [ الأربع

106. بقي ما .add [ بقي  Y.

107. ان واما :L5 [ وإذا  Y.

108. .L5 الخمسة :Y [ الخمس

109. الحق ان .add [ عرفت  Y.

110. .L5 انهما :Y [ أنّها

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 13



 أسابيع، 113 كانت الفصول الحقيقة هي أوساط الفصول لا أطرافها. وقد علمت أّن سّن الصبى أربعة112، ولذلك111هي في أطرافها

 السّن أقوى وأوفر مّما تكون في وسط هذه السّن، ووسط هذه السّن هو آخر الأسبوع الثاني وأّول 114فالكيفية المستولية على هذه

 وعشرين سنّة. فلذلك خّصص هذا الوقت بالذكر، ولأنّه متى ذكر فهم 115الأسبوع الثالث وهو ما بين نبات الشعر في العانة إلى خمس

 الأطراف، ويعلم منه جملة السّن. أو نقول: قد عرفت أّن مراده بالانتقال نبات الشعر في العانة والحرارة في هذا الوقت إلى آخر 116منه

ا ظاهرة التأثير لكن أقوى ما تكون في هذه المّدة في وسطها وهو الوقت الذي ذكره أبقراط لأّن نهاية سّن  سّن الشباب تكون قوية جدًّ

 سنّة لأّن أطرافها تشارك ما يليها من الجانبين في المزاج فتكون الحرارة فيها118] وقيل أربعينY 198b وثلاثين سنّة، [117الشباب خمس

دون ما هي في المّدة المذكورة. فلّما كان وسط المّدة المذكورة كذلك، خّصصها بالذكر وضرب المثال بها فكأنّه يقول: إذا لم تنحّل

ماّدة الصرع بالانتقال في الوقت المذكور وتتلاشى فبالأولى أن لا ينحّل ويتلاشى بعد المّدة المذكورة بل يموت صاحب العلّة بها. وقد

تقّدم لنا كلام محرّر في الصرع وفي الأسنان أيضاً ليس لنا حاجة إلى إعادته. واللّه أعلم.

8.

 حاله يؤول إلى التقيّح.120 في أربعة عشر يوماً فٕاّن119قال أبقراط: من أصابه ذات الجنب فلم ينق

الشرح هاهنا مباحث سبعة.

البحث الأّول في الصلة: وذلك من وجوه أربعة: أحدها أّن الأّول يتضّمن ذكر مرض فيه امتلاء لأكثر أعضاء البدن، وهذا يتضّمن ذكر 

111. .L5 اطارفها :Y [ أطرافها

112. .Y وكذلك :L5 [ ولذلك

113. .L5 اربع :Y [ أربعة

114. .L5, Y هذا :correxi [ هذه

115. .L5 خمسة :Y [ خمس

116. .Y: om. L5 [ منه

117. .L5 خمسة :Y [ خمس

118. .Y اربعون :L5 [ أربعين

119. .L5 يستنق :Y [ ينق

120. .L5 فانه :Y [ فٕاّن
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مرض فيه امتلاء لأكثر أعضاء البدن، وهذا يتضّمن ذكر مرض فيه امتلاء خاّص بعضو واحد؛ وثانيها أّن الأّول يتضّمن ذكر مرض 

يحصل منه ضرر عاّم لآلتى الحّس والحركة، وهذا يتضّمن ذكر مرض خاّص ببعض تلك الأعضاء؛ وثالثها أّن الأّول يتضّمن ذكر مرض 

 غيره جيّد ورديء، فناسب الأّول في 121فيه دفع رديء لماّدته من أصلها إلى غيره، وفي هذا ذكر مرض فيه دفع لماّدته من أصلها إلى

 للرئة والقلب. فٕان قيل: فعلى 123 يتضّمن ذكر مرض يتبعه ذلك، وذلك لمزاحمة الورم122أصل الدفع وفي الرديء منه؛ ورابعها أّن الأّول

 المشهور عديمة 125: الرئة على المذهب الحّق وهو124هذا الوجه لم لا ذكر ذات الرئة لأنّها يتبعها ضرر في التنّفس بالمزاحمة؟، فنقول

.127 له حّس، والصرع آفة في مبدأ الحّس، فذكر آفة ماله حّس بعد ذكر آفة مبدأ الحّس126الحّس، والغشاء من ذكر آفة ما ليس

إنّما قلنا: عن128البحث الثاني: ذات الجنب ورم حاّر  مواّد حارّة، فٕاّن هذا الغشاء 129 عن مواّد حارّة في الغشاء المستبطن للأضلاع. و

 لا ينفذ فيه ما غلظ من المواّد الباردة بخلاف ذات الرئة على ما عرفته وستعرفه، ولذلك صارت تشتّد غباً. وإن كان هذا 130لصفاقته

] بأفرغما فٕانّه يسّمى برساماً. وإن كان حاصلاً في العضلات المحّركة Y 199aالورم حاصلاً في الغشاء القاسم للصدر المسّمى [

 في العضلات 132 تارة يكون حدوثه في العضلات الباسطة وتارة يكون حدةثه131للصدر عند التنّفس فٕانّه يسّمى شوصة. ثّم هذا

121. .Y: om. L5 [ غيره، وفي هذا ذكر مرض فيه دفع لماّدته من أصلها إلى

122. .L5 منه .add [ الأّول

123. .Y الدم :L5 [ الورم

124. .Y نقول :L5 [ فنقول

125. .L5: om. Y [ الحّق وهو

126. .L5: om. Y [ من ذكر آفة ما ليس

127. اعلم والله الحس مبدا افة ذكر حس له ليس ما افة ذكر من اولى .add [ الحّس  Y.

128. .Y حادث :L5 [ حاّر

129. .L5 من :Y [ عن

130. .L5 لصاقته :Y [ لصفاقته

131. .L5 هذه :Y [ هذا

132. .Y: om. L5 [ يكون حدةثه
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 حركتي الانبساط والانقباض وهو أّن العليل إن كان تألّمه في التنّفس عند 133القابضة. ويعرف هذا من الضرر الحاصل في إحدى

 في العضلات الباسطة. وإن كان عند خروج البخار الدخاني أكثر 134استنشاق الهواء أكثر من تألّمه عند دفع البخار الدخاني فهو

 الأيمن والأيسر أيّهما أردأ، فقال قوم الأيمن أردأ لأّن 136 في العضلات القابضة. ثّم اختلف الأطبّاء في الحاصل في الجانب135فهو

نضجه يكون في زمان أطول مّما إذا كان في الأيسر، وقال قوم الأيسر أردأ لقربه من رأس القلب الذي هو أشرف وأرأس مّما في البدن. 

 أّن كّل واحد منهما أردأ من الآخر من وجه وأجود من وجه. أّما الأيمن فٕانّه أردأ لما ذكرنا وأجود لبعد الآفة عن رأس 137والحّق عندي

 ما ذكرنا. وقد عرفت أّن مآل كّل ورم 138القلب، والأيسر أجود لسرعة نضجه ولقربه من محل الأرواح والحرارة الغريزية وأردأ من وجه

إّما إلى صلابة. وذات الجنب أكثر مآلها إلى الأمرين الأّولين وقلّما يؤول إلى صلابة 139إلى إّما إلى جمع و  ثلاثة أشياء إّما إلى تحليل و

لأّن ماّدة ذات الجنب في الأكثر لطيفة صفراوية أو دم رقيق وماّدة الورم الصلب في الأكثر ماّدة غليظة، وذلك إّما دم غليظ أو بلغم أو 

إّما إفراط في استعمال المبردات، فيحلّل الأّول لطيف الماّدة ويبقى  سوداء، والفاعل في ذلك إّما إفراط في استعمال المحلّلات و

 خرجت الماّدة منها إلى الرئة على سبيل الرشح ثّم خرجت بالنفث.140كثيفها، ويجمد الثاني الماّدة ويكثفها. فٕان آل أمرها إلى التحلّل

فٕان آل الأمر إلى الجمع احتيج ضرورة إلى النضج ثّم إذا نضج الورم انفجر. وفي هذا الوقت تندفع ماّدتها إلى جهات شتّى إّما من 

إّما بالبراز إن مالت إلى مقعرها. وقد يخرج  العروق المتّصلة بالغشاء نفسه إلى جهة الكبد فتخرج إّما بالبول إن مالت إلى مجذبها و

] في الوريد الشرياني إلى جهة القلب. فٕان احتبست هذه الماّدة Y 199bبالنفث. وقد يخرج من الرئة بالبول أو بالبراز إذا اندفعت [

في الرئة أوقعت في ذات الرئة ثّم في السّل. وقد يحتبس في فضاء الصدر ويحصل منها القيح. وقد يندفع في الأعصاب المتّصلة 

بالعضو الذي فيه الورم لأنّه عضو عصبي فيوقع في التشنّج والكزاز. وقد تندفع إلى جهة القلب فيعرض منها الخفقان ثّم الغشي. وقد 

تميل الماّدة إلى ظاهر البدن فيحصل منها خراج. وقد تميل إلى جهة المفاصل أو إلى جهة السفل فيحصل منها البواسير أو خروج الدم

133. .L5 احد :Y [ إحدى

134. الافة فتلك :L5 [ فهو  Y.

135. .L5, Y فهي :correxi [ فهو

136. .Y الحجاب :L5 [ الجانب

137. .L5: om. Y [ عندي

138. .Y جهة :L5 [ وجه

139. .Y احد .add [ إلى

140. .Y التحليل :L5 [ التحلّل
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 أو نواصير وذات الجنب إذا اقترن بها نفث الدم كان ذلك مثل الاستسقاء إذا اقترن به حّمى، فيحتاج الأّول إّما 141من أفواه العروق

، والثاني بحسب الاستسقاء إلى ما يسخن 142بحسب ذات الجنب إلى ملين مرخ منضج وبحسب نفث الدم إلى ما يقبض ويخشن

ويجّفف ويفتح وبحسب الحّمى إلى ما يبرّد ويرطب.

البحث الثالث: قال جالينوس: من عادة أبقراط أن يسّمي استفراغ الأخلاط المولّدة لذات الجنب بالنفث نفثاً واستنقاء، ولذلك إذا 

 بالاستنقاء في الرابع عشر 144 يخرج له ماّدة مرضه بالنفث أي143أراد الٕانسان أن يبزق فٕانّه يقال يستنقي، فصاحب ذات الجنب متى

من مرضه لأنّه بحران الأمراض الحاّدة لأنّك قد عرفت أّن ماّدة هذا المرض صفراء محضة أو دم رقيق. والأّول هو الأكثري فمتى لم 

ينقص المرض المذكور في المّدة المذكورة، فذلك إّما لغلظ الماّدة أو للعجز عن إخراج الماّدة بالاستنقاء. وإن كانت لطيفة في نفسها

فٕاّن الأمر يؤول في ذلك إلى التقيّح وهو انفجار المّدة إلى فضاء الصدر الذي بين الأضلاع والغشاء المحلّل للرية. وذكر دفع الماّدة 

 بوجوه ثلاثة: 146. ويعرف الجانب المنصّب إليه الماّدة145] إلى هذا الموضع دون باقي الجهات لأنّه الأكثريL5 133bالمذكورة [

أحدها بالخضخضة، وثانيها بوجود الثفل، وثالثها أن يوضع على الصدر خرقة مبلولة بماء ويعتبر جفاف جوانبها أيّها أسرع هل اليمين أو

اليسار فأيّهما كان أسرع فالماّدة في جهته.

147] وسعال ونبض منشاريY 200aالبحث الرابع: ذات الجنب يخّصها من العلامات خمس حّمى لازمة ووجع ناخس وضيق نفس [

فهذه الأعراض الخمسة مجموعها خاّص بذات الجنب. أّما الحّمى فلمجاورة الورم للقلب وأّما الوجع الناخس فلغشائية العضو. وأّما 

. وأّما في آخره فيكون 149 في الابتداء فيكون يابساً لدفع المؤذي للمزاحمة148ضيق النفس فلضغط الورم للرئة وللقلب. وأّما السعال أي

141. .L5 المقعده :Y [ العروق

142. .Y وىحبس :L5 [ ويخشن

143. .Y لم .add [ متى

144. .Y الا :L5 [ أي

145. .L5 اكثري :Y [ الأكثري

146. .supra lin. L5, Y: om. L5 [ الماّدة

147. .Y متسارى :L5 [ منشاري

148. .Y اما :L5 [ أي

149. .Y بالمزاحمة :L5 [ للمزاحمة
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 فلغشائية العضو 151 الماّدة بالرشح من الغشاء ثّم تشربها الرئة. وأّما النبض المنشاري150رطباً لٕاخراج الماّدة بالنفث ووجه خروج هذه

وتمديد الورم للشظايا الليفية المتّصلة بالشريان والحّمى إذا قويت في ذات الجنب تواتر النفس، ويعرض من ذلك لزوجة النفث، فٕاّن 

النفث يجّف بسبب التوتر، ويعرض من لزوجة النفث شّدة الألم وازدياد اللهيب ومن ازدياد اللهيب تواتر النفث ومن التواتر اللزوجة فلا 

يزالان يتعاونان على ذلك.

 على الخصوص من وجوه أربعة: أحدها من جهة ضيق النفس 152البحث الخامس: ذات الجنب تشابه ذات الكبد أي ورمها التحّدبي

بسبب مزاحمة التحديب لآلات التنّفس، وثانيها من جهة السعال لذلك، وثالثها من جهة الحّمى، ورابعها من جهة تمديد المعاليق 

؛ 153واتّصال الوجع بالترقوة. لكّن الفرق بينهما من وجوه عشرة: أحدها أّن النبض في ذات الجنب منشاري وفي ذات الكبد موجي

وثانيها أّن السعال في ذات الجنب في ابتدائها يابس وفي آخرها رطب وفي ذات الكبد دائماً يابس؛ وثالثها أّن الوجع في ذات الجنب 

؛ 154ناخس وفي ذات الكبد ثقيل؛ ورابعها أّن ذات الكبد يتغيّر فيها اللون والسخنة إلى الصفرة وفي ذات الجنب لم يتغيّر فيها ذلك

وخامسها أّن البول في ذات الجنب يكون قريباً من البول الطبيعي وفي ذات الكبد يكون غليظاً أحمر؛ وسادسها البراز في ذات الجنب 

متحّجر وفي ذات الكبد غسالي؛ وسابعها الوجع في ذات الجنب تارة يكون في الجانب الأيمن وتارة يكون في الجانب الأيسر وفي 

] Y 200b [155ذات الكبد دائماً في الجانب الأيمن؛ وثامنها أّن الورم في ذات الجنب خفي عن الحّس وفي ذات الكبد ظاهر

؛ وتاسعها أّن ذات الجنب لا يكون معها فواق أصلاً وفي ذات الكبد قد يكون معها فواق؛ وعاشرها أّن الوجع في ذات 156للحّس

الجنب مرتفع وفي ذات الكبد متخّفض إلى أسفل. وذات الجنب تشابه ذات الرئة من وجوه ثلاثة: أحدها من جهة ضيق النفس، 

 وفي 157وثانيها من جهة الحّمى، وثالثها من جهة السعال. والفرق بينهما من وجوه ستّة: أحدها أّن النبض في ذات الجنب منشاري

150. .supra lin. L5, Y: om. L5 [ هذه

151. .Y المتسارى :L5 [ المنشاري

152. .Y البحرىنى :L5 [ التحّدبي

153. متسارى الجنب ذات وفى مرحى الكبد ذات فى :L5 [ في ذات الجنب منشاري وفي ذات الكبد موجي  Y.

154. ا ـلكبذات ـ ـيتغيدـ ـ ـ ـفيهّرـ ـ اـ ـللا واـ ـلسخنون ـ ـ إـ اـلة ـلصفى ـ وـ اـفرة ذات ـلجني ـ ـيتغيمـلبـ ـ ـ ـفيهّرـ ـ ذـ كـلا ] L5: اللونفيهايتغيرلمالجنبذات

الصفرة الى والسخنة اللون فيها يتغبر الكبد ذات وفى الصفرة الى والسخنة  Y.

155. .L5 ظاهرًه :Y [ ظاهر

156. .Y الحس :L5 [ للحّس

157. .Y متساري :L5 [ منشاري
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ذات الرئة موجي؛ وثانيها أّن ضيق النفس في ذات الجنب أقّل مّما هو في ذات الرئة؛ وثالثها أّن الوجع في ذات الجنب ناخس وفي 

ذات الرئة ثقيل؛ ورابعها أّن لون الوجنتين في ذات الجنب بحالها وفي ذات الرئة مائل إلى حمرة ظاهرة؛ وخاسمها أّن الوجع في ذات 

الجنب مائل إلى جهة الأضلاع وفي ذات الرئة قريب من وسط الصدر؛ وسادسها أّن السعال في ذات الجنب تارة يكون يابساً وتارة 

 تشابه البرسام من وجوه ثلاثة: أحدها من جهة الحّمى، وثانيها من جهة الوجع الناخس، وثالثها من 160 الجنب159. وذات158يكون رطباً

جهة اختلاط الذهن والهذيان. والفرق بيهما من وجوه ثلاثة: أحدها أّن الحّمى في ذات الجنب أقوى مّما هي في البرسام، وثانيها أّن 

 في ذات الجنب أصعب مّما هي في البرسام، وثالثها أّن النبض في ذات الجنب صغير إلى التواتر 161اختلاط الذهن والعبث والهذيان

وفي ذات البرسام عظيم إلى التفاوت.

: خروج النفث يتّم بقوّتين: أحدهما طبيعية، والأخرى نفسانية إرادية. أّما الطبيعية فالهاضمة لنضج الماّدة وتهيّئتها 162البحث السادس

 الخروج فٕاّن حركته بفعل القوّة الطبيعية والنفسانية والمبدأ فيه الطبيعية والمتّمم له 163للخروج ثّم الدافعة لٕاخراجها. وأّما الٕارادية فليتّم

 القوّتين فيجب على الطبيب 164النفسانية. وقد بسطنا القول في هذا المعنى في شرحنا لكلّيات القانون. وإذا كان النفث يتّم بهاتين

. ولأجل هذا صرنا نستدّل بأحوال النفث على 166 في المعالجة ليخرج النفث على واجبه وينقضي مّدة المرض165الحاذق أن يعتني بها

] بلونه وبقوامه وبمقداره وبطعمه وبرائحته وبشكله. أّما بلونه فأجوده الأبيض Y 201aأحوال هاتين القوّتين. فنقول: النفث يدّل [

 الأسود لا سيّما المنتن لدلالته على شّدة الاحتراق ثّم الأخضر ثّم الأصفر ثّم الأحمر ثّم الأبيض 167الساطع لا لبلغم مستول وأردؤه

اللزج المستدير الشكل. وأّما قوامه فأفضله المعتدل في ذلك المتشابه الأجزاء لدلالته على استيلاء القوّة على جميع أجزائه. ومن هذا 

158. رطبا يكون دايما الرىه ذات وفى .add [ رطباً  in marg. Y (with صح)

159. ذات وفي :Y [ وذات  L5.

160. .in marg. L5, Y: om. L5 [ الجنب

161. والعبث والهذيان :L5 [ والعبث والهذيان  Y.

162. .Y الثالث :L5 [ السادس

163. .Y فليتمم :L5 [ فليتّم

164. هاتين بفعل :L5 [ بهاتين  Y.

165. .Y بهما :L5 [ بها

166. .Y الورم :L5 المذكوره :in marg. L5 [ المرض

167. .L5 واراده :Y [ وأردؤه
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 رديئان. وأّما مقداره فأجود المتوفّر المقدار لدلالته على قوّة القوّة ودفعها لماّدة المرض بالكلّية. ومن هذا يفهم 168يعلم أّن الرقيق والغليظ

 الخالص 170 ثّم الحلو ثّم169أّن القليل يدّل على ضعف القوّة. وأّما طعمه فأفضله النقه الطعم المائل إلى حلاوة يسيرة وأردؤه المّر

التفاهة. وأّما رائحته فأجوده ذو الرائحة الغير منتنة فٕاّن النتن دليل على شّدة العفن والعديم الرائحة يدّل على تمّكن البرد. وأّما شكله 

فأجوده المتّصل الأجزاء لما ذكرنا من تشابه النضج وأردؤه المستدير الشكل لدلالته على قوّة البرد المجمد لأجزائه أو على حّر محرق 

مفن لرطوباته فأوجب له الاستدارة.

البحث السابع في علامة السليم من ذات الجنب والرديء منه: أّما علامة السليم فهي سهولة النفث وسرعة النضج وقلّة الوجع واعتدال

النوم وسهولة التنّفس واستقلال العليل بعلّته واستواء الحرارة في البدن مع قلّة العطش والكرب واللهيب، ويكون العرق والبول والبراز قريباً 

من حالها في الوقت الضحى، فٕاّن ظهر رعاف في أّول المرض كان من أقوى العلامات على السلامة، وما قابل ذلك فهو علامة رديئةز

واللّه أعلم.

9.

 وثلاثين سنة.173 سنة وبين خمس172 بين ثماني عشرة171قال أبقراط: أكثر ما يكون السّل في السنين التي

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

 ذات الجنب 174البحث الأّول في الصلة: وذلك من أربعة أوجه: أحدها أنّه كان قد تقّدم منه إذا لم يحصل النقاء من ماّدة المرض

بالنفث فٕاّن الأمر يؤول إلى التقيّح، والتقيح كثيراً ما يؤدي إلى السّل فٕاّن الماّدة القيّحية إذا بقيت محتبسة في فضاء الصدر قرحت الرئة

 175] الجنب كذلك؛ وثالثها أّن السعالL5 134a] في بعض أعضاء الصدر وذات [Y 201bوأوقعت في السّل؛ وثانيها السّل قرحة [

168. والرقيق الغليظ :L5 [ الرقيق والغليظ  Y.

169. .Y المنتن :L5 [ المّر

170. .Y النقه .add [ ثّم

171. .Y ما :L5 [ السنين التي

172. عشر ثمان :Y [ ثماني عشرة  L5.

173. .L5 خمسه :Y [ خمس

174. .L5: om. Y [ المرض

175. فانه السعال جهة من :L5 [ أّن السعال  Y.
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حاصل في ذات الجنب وفي السّل لدفع ماّدة القرحة؛ ورابعها من جهة ضيق النفس، وذلك في الجميع بالمزاحمة.

 177 ذكر أّن السّل176البحث الثاني: كان الٕامام أبقراط لّما ذكر الأمراض الخاّصة بالأسنان ذكر أّن السّل خاّص بسّن الشباب، وهاهنا

يحصل في آخر سّن النماء وأّول سّن الشباب. والكّل حّق. أّما الأّول فلتوفّر الماّدة الدموية وقلّة انصرافها إلى جهة النمو. وأّما الثاني 

فلتوفّر الماّدة الصفراوية والرئة في نفسها متخلخلة كثيرة الحركة قابلة لتأثير تلك الماّدة.

البحث الثالث: لفظة السّل في العرف الطبّي عبارة عن قرحة في الرئة، وهذه العلّة من العلل الرديئة المهلكة. أّما رداءتها فلوجوه ستّة: 

 فٕاّن غلظ الدم مّما يعين على سرعة 179 مفتقر إلى السكون؛ وثانيها رقّة قوامها لدمها178أحدها لدوام حركة الرئة فٕاّن التحام القرحة

؛ وثالثها أسفنجية جرمها فٕاّن ذلك مّما يعين على سرعة التأّكل وبطوء التحام القرحة؛ ورابعها سعة عروقها ولينها، وذلك مّما 180الالتحام

يعين على سرعة التأّكل؛ وخامسها إلحام كّل قرحة لا يمكن إلّا بعد تنقيتها من الماّدة القيحية وتنقية القيح من الرئة يكون بالسعال 

وحركة السعال زائدة في توسيع الجراحة، وذال زائد في الألم والألم جّذاب للمواّد؛ وسادسها الأدوية المستعملة في مداواة هذا المرض 

لا يخلو إّما أن تكون مائلة إلى الاعتدال أو إلى أحد الكيفيات الأربع. فٕان كان الأّول فلا يصل إليها إلّا وقد ضعفت قوّتها، وذلك لبعد

موضعها واحتياج الدواء أن يمّر بأعضاء كثيرة سواء كان وروده عليها من داخل أو من خارج، وعند وصوله إليها وهو كذلك لا يعمل 

ا زاد في الحّمى اللازمة لهذا المرض ونشف النفث وجّففه ومنعه من الخروج  فيها العمل المطلوب منه. وإن كان الثاني فٕان كان حارًّ

 القرحة إلّا بعد خروجه. وإن كان بارداً كان بليد النفوذ لا يصل إليها إلّا وقد ضعفت قوّته وهو مع ذلك 181الذي لا يمكن التحام

 أرخى القرحة ومنع 183 إلّا بعد تنقيته. وإن كان رطبا182ً] مانع من سرعة خروجه الذي لا يمكن للقرحة برءY 202aمكثف للنفث [

من سرعة الالتحام، فٕاّن القروح جميعها محتاجة في مداواتها إلى ما يجّفف لأّن كّل قرحة يتولّد فيها رطوبتان: إحداهما غليظة 

176. .Y قد .add [ وهاهنا

177. .Y السن :L5 [ السّل

178. .L5 الريه :Y [ القرحة

179. .Y دمها :L5 [ قوامها لدمها

180. .Y القرحه .add [ الالتحام

181. .Y الحام :L5 [ التحام

182. القرحة برؤ :L5 [ للقرحة برء  Y.

183. .L5 بطىا :Y [ رطباً
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 عضو في حال صّحته كذلك فٕاذا ضعف وعجز عن دفعها بقيتا محتبستين فيه ومنعتا 184والأخرى لطيفة، وذلك لأّن فضلات كّل

 كذلك 185القرحة من الالتحام لا سيّما وقرحة الرئة دائماً يرتفع إليها رطوبات وتنحدر إليها من الأعالي رطوبات آخر. وإذا كان حالها

 إلى استعمال ما يجّفف تلك الرطوبات لينبت اللحم في القرحة ويسهل التحامها، ومن هذا يسّمي الدواء المذكور 186فالطبيب محتاج

إلّا فالمنبت بالحقيقة الطبيعة البدنية. وإن كان يابساً زاد في التجفيف187منبتاً للحم بمعنى أنّه مزيل للمانع  فهذا وجه 188 للٕانبات. و

رداءة هذه االعلّة. وأّما هلاكها فلقرب العلّة من القلب، وذلك لأّن محلها الرئة وهي محيطة مكثنفة به. واللّه أعلم.

10.

 الفضل رئته فٕانّه يموت في سبعة أيّام، فٕان جاوزها صار إلى التقيّح.189قال أبقراط: من أصابه ذبحة فتخلّص منها فمال

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما تكلّم في الفصل الماضي في السّل ذكر في هذا الفصل سبباً من أسبابه وهو ميل ماّدة الذبحة 

 الأقّل ورم النغانغ وهي الغّدتان اللتان عن 190عند انفجارها إلى جهة الرئة. والمراد بالذبحة عند أكثر الأطباء الخوانيق، وستعرفها، وفي

جنبتى اللسان المسماتان باللوزتين. وأبقراط هاهنا تبع المشهور والخوانيق كثيراً ما تنفجر إلى داخل لا سيّما متى كان الورم في العضل 

الداخل في الخنجرة وتميل الماّدة إلى الرئة فتقرحها وتوقع في السّل، فٕاّن مراد أبقراط هاهنا بالتقيّح تقيّح الرئة لا التقيّح المشهور وهو 

. وصاحب الذبحة إذا انفجر ذبحته إلى داخل ومالت ماّدتها إلى جهة 191اجتماع الفضل القيحي في تجويفي الصدر أو في إحداهما

] إلى أكثر من هذا Y 202b المجاهدة فلا تمهل [192الرئة أهلكت في اليوم السابع، وذلك بالخنق لقرب الورم من القلب وشّدة

184. فضلات كل :Y [ فضلات كّل  L5.

185. القرحة حال :L5 [ حالها  Y.

186. .Y يحتاج :L5 [ محتاج

187. .Y المانع :L5 [ للمانع

188. الحمى تجفيف :L5 [ التجفيف  Y.

189. .Y ومال :L5 [ فمال

190. .Y وعند :L5 [ وفي

191. .Y احدهما :L5 [ في إحداهما

192. وهذه الخنق :Y [ القلب وشّدة  L5.
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الوقت. فٕان قويت الطبيعة على قهر تلك الماّدة وأنضجتها تأّخر الموت غير أنّها توقع في السّل لتقريحها جوهر الرئة لبورقيتها وحّدتها 

وقبول الرئة لذلك.

 من أسباب السّل فلنعّدد نحن أسبابه فنقول: السّل له أسباب من جهة بنية البدن 194: قد ذكر أبقراط هاهنا سببا193ًالبحث الثاني

 الٕانسان مجنح الأكتاف فٕاّن هذا الٕانسان يكون صدره 196 فهو أّن195وأسباب من داخل وأسباب من خارج. أّما الكائن من جهة البنية

بارزاً ناتياً متهيّئاً
 لقبول الآفات الخارجة لا سيّما متى كان نحيفاً قليل لحم الصدر ضعيفة. وأّما التي من داخل فٕاّما مواّد قاطرة من 197

إّما مواّد واصلة إليها مّما يجاوزها كماّدة ذات الجنب إذا احتبست فيها أو ما يحاذيها مثل ماّدة الخوانيق إذا  الدماغ إلى الرئة بورقية و

إّما لانفزار بعض الأوردة التي للرئة  لامتلاء مفرط في البدن، وذلك لترك 198انفجرت وقطرت إلى الرئة أو صاعدة إليها من مواّد البدن و

إّما حاّر فيسيل ما حولها من المواّد ويقطر إلى جهتها. 199استفراغ معتاد. والخارجة إما هواء بارد يرد على الرئة ويكثفها و

11.

 202 منكر الرائحة إذا ألقي على الجمر وكان شعر رأسه ينتثر201 ما يقذفه بالسعال من البزاق200قال أبقراط: إذا كان بٕانسان سّل فكان

 علامات الموت.203فتلك من

193. .Y الثالث :L5 [ الثاني

194. .Y سبب :L5 [ سبباً

195. البدن بنية :L5 [ البنية  Y.

196. .Y يكون .add [ أّن

197. .L5 مهياً :Y [ متهيّئاً

198. الرية اوردة :L5 [ الأوردة التي للرئة  Y.

199. اعلم والله .add [ جهتها  Y.

200. .L5 وكان :Y [ فكان

201. .L5 البصاق :Y [ البزاق

202. .L5 وىتساط .add [ ينتثر

203. .L5 ىلك .add [ من
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 ذكر سبباً من أسبابه ذكر في هذا الفصل علامة من علاماته وابتدأ بذكر علامة 204الشرح: أّما الصلة وهو أنّه لّما ذكر السّل أّولاً ثّم

ا  حصل له هذا المرض وخلص منه. وقد عرفت أّن مراده بالسّل هاهنا قرحة الرئة والسّل 205رديئة لأنّها في الأكثر تهلك بل ما رأينا أحدًّ

المذكور له علامات. إحداها ظهور النفث لٕاخراج الماّدة القيحية من القرحة، ويفرق بين القيح وبين البلغم الغليظ بوجوه ثلاثة: أحدها 

، وإن كان مّدة كان منتناً؛ وثانيها بالرسوب في قعر الماء وهو أنّه متى 206نتن الرائحة وهو أنّه اذا كان بلغماً كان عديم الرائحة للنتن

] أّن البلغم أبيض اللون والمّدة مائلة Y 203aكان بلغماً طفا على وجه الماء ومتى كان مّدة رسب في قعر الماء؛ وثالثها باللون وهو [

إلى الزرقة. وثانيتها حّمى دقّية لمجاورة الورم للقلب واشتدادها عقيب الغذاء في الليل، وهذه هي أخّص العلامات بالدّق. وقد تكلّمنا 

في هذه العلامات في المقالة الثالثة في شرح قوله «الخريف لأصحاب السّل رديء» وذكر أبقراط من العلامات الرديئة علامتين وهما 

. أّما في المبادئ فٕاّن208. وقد عرفت أّن شّدة النتن تدّل على شّدة العفن وقوّته207شّدة نتن النفث وسقوط شعر الرأس، وذلك لظهورهما

] L5 134bالنتن لا يظهر إلّا بوضع النفث على الجمر لتبخير الحرارة وفي آخر الأمر عند اشتداد العفن لا يحتاج في ظهور الرائحة [

 يتكوّن منها البخار الدخاني الذي هو ماّدة الشعر، وذلك 211 الرأس فذلك لقلّة الرطوبة التي210 من209المنتنة إلى ذلك. وأّما انتثار الشعر

بسبب قوّة تحليل حّمى الدّق وضعف الشهوة لضعف القوى الطبيعية، وأيضاً لاتّساع المسام التي هي مسلك الشعر، وذلك لقلّة 

اللحم. ومتى بلغ صاحب السّل هذا الحّد فقد قرب موته.

12.

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

الشرح: أّما الصلة هذا بما قبله فهو أنّه لّما ذكر في الفصل الأّول علامة رديئة من علامات السّل وهي نتن رائحة النفث وسقوط شعر 

204. .L5: om. Y [ ثّم

205. ا .Y احد :L5 [ أحدًّ

206. .Y النتن :L5 [ الرائحة للنتن

207. .L5 لظهورها :Y [ لظهورهما

208. .L5: om. Y [ وقوّته

209. .Y شعر :supra lin. L5: om. L5 [ الشعر

210. .L5: om. Y [ من

211. .Y الذي :L5 [ التي
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الرأس، أعقب ذلك بذكر علامة أخرى رديئة وهي حدوث الاختلاف أي الٕاسهال، وذكر أبقراط سقوط شعر الرأس هاهنا ليس هو 

 أو 213 لاستعمال الأغذية المرخية212تكراراً منه بل لفائدة وهو أّن حصول الاختلاف للمسلول تارة يكون لفساد الطعام وتارة يكون

 لذوبان الأعضاء. فٕان كان الاختلاف للأّول فليس ذلك 216 لسقوط القوّة فتخرج الرطوبات من ذاتها وتارة يكون215 وتارة يكون214المزلقة

من علامات الموت أي الموت السريع. وإن كان الاختلاف للثاني والثالث فهو داّل على الموت السريع. ويعرف أّن ذلك مّما ذكرنا 

بسقوط الشعر، فٕانّه متى حصل سقوط الشعر ثّم أعقب ذلك السقوط الاختلاف فهو لضعف القوّة عن مسك الرطوبات أو ذوبان 

 دليلاً عليه. واللّه أعلم.217الأعضاء، فكأنّه ذكر السقوط هاهنا ليعرف منه ذلك ويكون

13.

 من رئته.218] دماً زبدياً فقذفه إيّاه إنّما هوY 203bقال أبقراط: من قذف [

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

 الأّول في الصلة وهو أنّه لّما ذكر مرضاً من أمراض الرئة وهو السّل أعقب ذلك بذكر مرض آخر من أمراضها وهو نفث الدم، 219البحث

 نفث الدم لدلالته على تأّكل جرم العروق المتشّعبة في 220أو يقال إنّه لّما ذكر العلامات الرديئة في السّل ذكر علامة أخرى رديئة وهي

 تقّدم السّل كان سبباً له، وإن تأّخر 221جرمها، أو يقال إنّه لّما ذكر سبباً من أسباب السّل أعقبه بذكر سبب آخر وهو نفث الدم. إن

عنه كان علامة رديئة له.

212. .L5: om. Y [ يكون

213. مرخية اغذية :L5 [ الأغذية المرخية  Y.

214. .Y مزلقة :L5 [ المزلقة

215. .L5: om. Y [ يكون

216. .L5: om. Y [ يكون

217. .Y فيكون :L5 [ ويكون

218. .L5: om. Y [ إنّما هو

219. .L5: om. Y [ البحث

220. .L5 وهو :Y [ وهي

221. .Y فان :L5 [ إن
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 يكون من الفم نفسه وتارة يكون من الدماغ وتارة يكون من الحنجرة وتارة يكون من قصبة 222البحث الثاني: خروج الدم من الفم تارة

الرئة وتارة يكون من الرئة وتارة يكون من الصدر وتارة يكون من المريء وتارة يكون من المعدة. فٕان كان من الفم نفسه كان خروجه 

 بالتنحنح، وإن 227، وإن كان من الحنجرة كان خروجه226 بالتنّخع225 من الدماغ كان خروجه من ذلك224، وإن كان خروجه223بالتبزّق

 كان خروجه بسعال خفيف، وإن كان من الرئة كان زبدي القوام لا سيّما متى كان خروجه عن قرحة، وإن كان228كان من قصبة الرئة

من الصدر كان خروجه بسعال قوي من غير أن يكون زبدياً، وإن كان من المريء تبعه وجع بين الكفتين، وإن كان من المعدة كان 

 كلامه في آفات الرئة، احتاج أن يذكر ما يدّل على أّن الدم 229خروجه بالقيء. ولّما كان خروجه من الفم من هذه المواضع وكان

الخارج هو من الرئة وذلك هو زبدي القوام.

 عرفت مشترك بين ما ذكرنا والنفث خاّص 230البحث الثالث: قال «من قذف» ولم يقل «من نفث» لأّن خروج الدم من الفم على ما

 الرئة قيد231بأوجاع الصدر فعبّر عّما يخرج من الفم بعبارة مشتركة. وقال «زبدياً» ولم يقل «دماً»، وذلك لأنّه لّما كان كلامه في قروح

 لصدع عرق من عروق الرئة لم يكن زبدياً. وإن كان فلا تكون 232ذلك بالزبدية، فٕانّه متى كان خروجه عن غير قرحة كما إذا كان

 ظاهرة، وذلك لطول احتباسه في الرئة واختلاط الهواء به. فعلى هذا ليس كلّما خرج دم من الرئة ففيها قرحة بل كلّما كان 233زبديته

222. وتارة عرفت كما شتى جهات من يكون .add [ تارة  Y.

223. .L5 بالتبزيق :Y [ بالتبزّق

224. .L5: om. Y [ خروجه

225. .L5: om. Y [ من ذلك

226. .L5 بالتنخيع :Y [ بالتنّخع

227. .Y: om. L5 [ خروجه

228. .Y القصبة :L5 [ قصبة الرئة

229. .L5 وهذه :Y [ وكان

230. .Y كما :L5 [ على ما

231. .Y قرحة :L5 [ قروح

232. .Y خروجه .add [ كان

233. .L5 زبديه :Y [ زبديته
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 قرحة. واللّه أعلم.234] خروجه عنY 204aزبدياً كان [

14.

 اختلاف دّل على الموت.235قال أبقراط: إذا حدث بمن به السّل

 النفث الدم، ذكر في هذا 236الشرح: أّما صلة هذا بما قبله فهو أنّه لّما ذكر في الفصل الماضي علامة رديئة من علامات السّل وهي

الفصل علامة أخرى رديئة وهي الاختلاف. فٕان قيل حكم هذا الفصل هو بعض ما شمله حكم الفصل الماضي وهو قوله «من تساقط

» وإذا كان حاله كذلك فيكون ذكر الاختلاف هاهنا تكراراً. فنقول: أّما في الحقيقة فٕاّن حكم هذا الفصل من جهة 237شعر رأسه

الاختلاف هو أعّم من حكمه في الفصل الماضي والعاّم غير الخاّص. وبيان ذلك أّن مراده بالاختلاف المذكور عقيب تساقط الشعر 

الكائن عن ضعف القوّة الماسكة عن مسك الرطوبات والكائن عن ذوبان الأعضاء، ومراده بالاختلاف المذكور في هذا الفصل 

الحادث عن ذلك وعن سوء الاستمراء وعن غير ذلك مّما ذكرناه آنفاً. ولّما كان الحال في هذا الفصل كذلك، قال «دّل على 

الموت» وقال في الفصل الماضي «فٕانّه يموت»، وذلك لأّن الاختلاف الأّول الذي هو الخاّص أردأ من هذا الاختلاف الذي هو العاّم

 على الهلاك من قولنا «فٕانّه دال على 238فلأجل هذا عبّر في الأّول بالعبارة المذكورة وعبّر في الثاني بما ذكرنا. فٕاّن قولنا «يموت» أدّل

 مطل» وأبلغ من ذلك في الدلالة قولنا «فهو ميت». واللّه أعلم.240» قولنا «فالموت239الموت»، وأدّل على الهلاك من قولنا «يموت

15.

قال أبقراط: من آلت به الحال من أصحاب ذات الجنب إلى التقيّح فٕانّه إن استنقى في أربعين يوماً من اليوم الذي انفجرت فيه المّدة 

فٕاّن علّته تنقضي، وإن لم يستنق في هذه المّدة فٕانّه يقع في السّل.

234. .in marg. L5, Y: om. L5 [ زبدياً كان خروجه عن

235. .Y سل :L5 [ السّل

236. .L5, Y وهو :correxi [ وهو

237. يموت فانه اختلاف له حدث ثم .add [ رأسه  Y.

238. .L5 دال :Y [ أدّل

239. من الهلاك على ادل .add [ يموت  Y.

240. بالموت يموت :L5 [ فالموت  Y.
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الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأّول في الصلة: وهو أّن الفصل الماضي يتضّمن الانتقال من مرض رديء إلى مرض رديء، وهذا يتضّمن ذلك فٕانّه ذكر فيه 

الانتقال من التقيّح إلى السّل، أو يقال إنّه لّما تقّدم منه ذكر شيء من أسباب السّل وهو نزلة رديئة من الذبحة أو نفث دم ذكر في هذا

] ماّدة ذات الجنب المندفعة إلى تجويف الصدر المعبّر عنه بالتقيّح، فٕاّن مثل هذه الماّدة إذاY 204bالفصل سبباً آخر وهو احتباس [

لم تنق بالنفث في أربعين يوماً قرحت الرئة وأكلتها بحّدتها وبورقيتها وأوقعت في السّل.

 كّل ورم أخذ في الجمع وتوليد المّدة، وثانيهما امتلاء 241البحث الثاني: لفظة التقيّح في عرف الطّب تطلق ويراد بها معنيان: أحدهما

فضاء الصدر مّدة، أو أحّدهما. وأكثر حدوث هذا المرض من انفجار ورم في نواحي الصدر. وقد يحدث من مواّد تقطر من الدماغ أو 

، ويتقّدمه ضيق نفس من 244 أربعة أشياء: أحدها أّن يخنق بالكثرة فيقتل243 خوانيق، ومآل هذا التقيّح إلى أحد242انفجار ورم حادث من

غير نفث؛ وثانيها أنّه يعفن الرئة ويقرحها ويوقع في السّل؛ وثالثها أن يخرج بالنفث المتدارك؛ ورابعها أن تندفع الماّدة إلى الكبد في 

الوريد الشرياني وهو أّن يداخل هذه الماّدة جوهر الرئة ثّم يخرج من العرق المذكور إلى الكبد. فٕان كان اندفاعها إلى محدبها خرجت 

. 245بالبول، وإن كان إلى مقعرها خرجت بالٕاسهال. وتعرف هذه الاندفاعات من قوّة العليل ومن السّن ومن الفصل ومن المزاج

والمشائخ يهلكون في التقيّح أكثر من الشبّان لضعف قواهم وقلوبهم، والشبّان يهلكون في التقيّح من وجه آخر وهو من جهة قوّة 

حّسهم.

] الماّدة القيحية عند ميلها في ذات الجنب إلى فضاء الصدر يقارنها سعال وضيق نفس وحّمى دقّية إلى L5 135aالبحث الثالث: [

 الاستنقاء. وأّما علامة الجهة التي فيها المّدة فتعرف من وجوه سبعة: أحدها أن يوضع على الصدر خرقة مغموسة في طين 246وقت

 أحّس 248 جّف أّولاً ففيه الماّدة؛ وثانيها من جهة الثقل فأّي جانب247أحمر مذاب في الماء ويترك ساعات إلى حين يجّف فأّي جانب

241. .L5 احداهما :Y [ أحدهما

242. .L5: om. Y [ ورم حادث من

243. .in marg. L5, Y: om. L5 [ أحد

244. .L5 فيقيل :Y [ فيقتل

245. .L5: om. Y [ ومن المزاج

246. وقت الى .add [ وقت  Y.

247. .Y منها .add [ جانب

248. .Y منها .add [ جانب
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 أّي جانب أحّس فيه بخضخضة عند الحركة والاضطجاع ففيه الماّدة؛250؛ وثالثها من جهة الخضخضة وهو أنّه249فيه بثقل ففيه الماّدة

ورابعها أن يؤمر العليل بالنوم على أحد الجانبين ثّم على الجانب الآخر فأّي جانب أحّس فيه عند النوم بشيء معلّق ففيه الماّدة؛ 

؛ وسادسها من جهة كثرة العرق الخارج من أحد 251وخامسها من جهة صوت الماّدة وحركتها فأّي جانب أحّس فيه بسمع ففيه الماّدة

] ففيه الماّدة؛ وسابعها من جهة ضيق النفس فٕانّه متى كان في Y 205aجانبي الصدر فٕانّه أّي جانب كان العرق الخارج منه أكثر [

أحد الجانبين أكثر من الجانب الآخر ففيه الماّدة. وجعل مّدة الاستنقاء من يوم الانفجار أربعين يوماً لأنّه آخر مراتب الأمراض الحاّدة. 

واللّه أعلم.

16.

قال أبقراط: الحاّر يضّر من أكثر من استعماله هذه المضاّر يؤنث اللحم ويفتح العصب ويخدر الذهن ويجلب سيلان الدم والغشي 

ويلحق بأصحاب ذلك الموت.

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

 الحاّر بالفعل، وهذا الحاّر يشارك التقيّح في كثير من أفعاله. 253 أن يعلم أّولاً أّن مراده هاهنا بالحاّر252البحث الأّول في الصلة: ينبغي

فٕاّن التقيح يخدر الذهن بما يرتفع منه من أبخرته الرطبة عن المواّد القيحية إلى الدماغ ويترتّب على ذلك تفتّح العصب أي استرخاؤه، 

ويجلب سيلان الدم بما يحدثه من التقريح والتفتيح في عروق الرئة والغشي بما يحدثه من ضغط الرئة ومنعه للتنّفس على الواجب 

ومزاحمته للقلب ومنعه من الحركة الانبساطية والانقباضية المحتاج إليها في بقاء الحياة والموت بالخنق على ما عرفت. فلّما شاركه 

الحاّر بالفعل في هذه الأمور أعقب ذكره بذكره.

البحث الثاني: الحاّر والبارد يقال على ما هو بالفعل وعلى ما هو بالقوّة لأّن الكيفية التي يوصف بها الشيء لا يخلو إّما أن تكون 

مدركة بحاّسة اللمس أو لا تكون. فٕان كان الأّول فهي المسّماة بالفعل، وإن كان الثاني فهي المسّماة بالقوّة. وكّل واحد منهما ينقسم

 وبرد الماء فٕاّن كّل واحد منهما ليس في254إلى أربعة أقسام: بالٕاطلاق وبالأغلب وبالٕاضافة وبالعرض. أّما الٕاطلاقي الفعلي فكحرارة النار

249. المادة ففيه اولا جف :L5 [ أحّس فيه بثقل ففيه الماّدة  Y.

250. .Y: om. L5 [ أنّه

251. .L5: om. Y [ وخامسها من جهة صوت الماّدة وحركتها فأّي جانب أحّس فيه بسمع ففيه الماّدة

252. .Y وينبغي :L5 [ ينبغي

253. .Y الحار :L5 [ بالحاّر

254. البارد فلحرارة :L5 [ فكحرارة النار  Y.
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 فٕاّن الحرارة الفعلية التي فيها أغلب من البرودة، والٕاضافي الفعلي 255الوجود أقوى منه في بابه، والأغلبي الفعلي كالسبيكة المحّمية

كحرارة هواء الحمام فٕانّه حاّر بالٕاضافة إلى الهواء الخارجي وبارد بالٕاضافة إلى هواء الأتون، والعرضي الفعلي كحرارة الماء المسخن. 

وأّما التي بالقوّة فالتي بالٕاطلاق كحرارة النفط، والتي بالأغلب كحرارة الفلفل مثلاً فٕاّن الحرارة التي فيه غلبت البرودة، والتي بالٕاضافة 

] فٕانّه بالٕاضافة إلى الحنطة أحّر منها وبالٕاضافة إلى الثوم هو بارد، والتي بالعرض كالأدوية الحارّة إذا جاوزت الباردةY 205bكالبصل [

فٕاّن كّل واحد منها يستفيد من الآخر كيفية لم يكن له.

 بالحاّر هاهنا الحار بالفعل 256البحث الثالث: قد عرفت أّن الحاّر والبارد كّل واحد منهما ينقسم إلى ما ذكرنا فنقول: مراده

 المسخنة. والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما 258 بالماء الحاّر والجلوس في هواء الحمام والضمادات والكمادات257كالاستحمام

أّن الحاّر بالقوّة تأثيره ينافي هذا التأثير لأنّه لا يؤثر هذا التأثير البتّة وهو أنّه لا يؤنث اللحم أي يرخيه بل يجّففه ولا يخدر الذهن بل 

يجّفف رطوباته ويحرقها، وبالجملة تأثيره مناف لهذا التأثير؛ وثانيهما أنّه لّما ذكر البارد المقابل لهذا مثل عليه بالجمد والثلج، والجمد 

 شّك أّن بردهما فعلي. واقتصر أبقراط على ذكر الحاّر والبارد دون الرطب واليابس لأنّهما كيفيتان انفعالية لا فعلية.259والثلج لا

البحث الرابع في بيان حدوث المضاّر المذكورة عن الحاّر المذكور: قوله «يؤنث اللحم» أي يجعلها شبيهاً بلحم الٕاناث سخيفاً وأقرب

إلى الترّهل، وذلك لأّن الحاّر يخلخل جوهر الشيء، فٕاّن شأن الحرارة التفريق. وأيضاً فٕاّن الحاّر المذكور يسيل الرطوبات والرطوبات 

مرخية، وأبقراط استعمل هاهنا لفظة التأنيث على سبيل الاستعارة. وأّما تفتيحه العصب أي إرخاؤه له فمن وجوه أربعة: أحدها أنّه 

 إلى ضعف القوّة الحّسية والحركية؛ وثانيها أنّه بتحليله تتحلّل الأرواح الحاملة للقوى 260بٕارخائه تضعف القوّة الماسكة لفوهائه، وذلك

المذكورة فتوجب الفتور والٕارخاء في الحركة؛ وثالثها أنّه إن كان فيه مواّد جامدة سيلها وميعها بٕاسخانه لها، وعند ذلك تسّد مسالك 

الأعصاب وتمنع القوّة المحركة من النفوذ على ما ينبغي؛ ورابعها أنّه بتبخيره تبخر إلى جهة الأعصاب أبخرة متوفّرة تداخل جوهر 

العصب وتنفذ فيه وتمنع القوّة المحركة من النفوذ وترخي الأعصاب. وأّما تخديره للذهن، قال جالينوس: مراده بالتخدير ضعف الذهن.

] وكلاله. والكّل حّق. أّما الأّول فٕاّن الحاّر المذكور يفعله من جهة تحليله لأرواحه ويتبع Y 206aوقد يراد به في عرفنا اليوم كدورته [

255. .Y المحماة :L5 [ المحّمية

256. ابقراط مراد :L5 [ مراده  Y.

257. .Y والاستحمام :L5 [ كالاستحمام

258. .L5 والضمادات :Y [ والكمادات

259. .Y ولا :L5 [ والجمد والثلج لا

260. .Y مود .add [ وذلك
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 نقصان الحامل يوجب نقصان المحمول. وأّما الثاني فلوجهين: أحدهما من جهة تبخيره إلى الدماغ،261ذلك ضعف قوّته ضرورة، فٕاّن

فٕاّن الأبخرة متى تصاعدت إلى الدماغ غلظت جوهر الروح وكدرته فتخدر الذهن؛ وثانيهما أنّه ربّما كان فيه مواّد غليظة ساكنة فٕاذا ورد

 وسيلها وخالطت الأرواح وغلظت قوامها وكدرت الذهن. وأّما تسييله للدم إن أراد به ترقيقه فهو حّق، فٕاّن الحرارة شأنها 262عليها رقّقها

 حّق، فٕاّن الحاّر يفتح مسام البدن ويرقّق الدم، وعند 263ذلك والبرد شأنه التجميد والتغليظ. وإن أراد به التسييل إلى خارج فهو أيضاً

 للخروج والتحليل. قوله «والغشي» الغشي تارة يوجبه الحاّر بواسطة سيلان الدم وتارة بلا واسطة. أّما السيلان فسواء أريد 264ذلك يتهيّأ

 حجمه، وعند ذلك يحتاج إلى 265به الترقيق أو التحليل والخروج فٕانّه يوجب الغشي. أّما بمعنى الترقيق فٕانّه متى حصل له ذلك كبر

إّما أن يزاحم القلب  مكان أوسع فهو عند ذلك إّما أن ينصّب إلى تجويف القلب فيغمر القوى والحرارة الغريزية ويوجب الغشي و

والشرايين ويمنعها من الحركة الانبساطية والانقباضية  المحتاج إليها في بقاء الحياة على ما ينبغي، وذلك مّما يتبعه الغشي. وأّما بمعنى

التحليل والخروج من المسام فذلك ظاهر لأنّه يتبعه قلّة الأرواح وضعف القوى الحيوانية. وأّما أن يحلّل الأرواح ويضعف القوى ويفتح 

المسام ويرقّق المواّد وكّل هذه مّما تعين على سرعة التحليل.

] الموت» المفهوم من كلام الفاضل جالينوس أّن الٕاشارة بذلك إلى L5 135bالبحث الخامس: قوله «ويلحق بأصحاب ذلك [

أصحاب المضاّر الحادثة عن استعمال الحاّر المذكور غير أّن لحوقه لبعضها أسرع كسيلان الدم والغشي وبعضها أبطأ كباقي المضاّر. 

وفهم ابن أبي صادق أّن الٕاشارة بذلك إلى أصحاب الغشي فٕانّه قال في شرحه لهذا الفصل: ويلحق النزف إذا أفرط الغشي ثّم الموت.

] الموت» ليس المراد بهY 206bوفهم علاء الدين ابن النفيس أّن المراد من ذلك أمر آخر وهو أّن معنى قوله «يلحق بأصحاب ذلك [

 وتفتيح العصب وغير ذلك يلحقهم الموت، فٕاّن هذه أضعف من ذلك بل المراد بذلك أّن أصحاب 266أّن أصحاب تأنيث اللحم

 268 نحن القول في هذه267الغشي أي الذين يصيبهم الغشي كثيراً ما يلحقهم الموت إذا أكثروا من استعمال الحاّر المذكور. ونلحق

261. .Y ان :L5 [ فٕاّن

262. .Y وقفها :L5 [ رقّقها

263. .L5: om. Y [ أيضاً

264. .Y تتهيا :L5 يهيها :correxi [ يتهيّأ

265. .Y كثر :L5 [ كبر

266. .L5: om. Y [ اللحم

267. .Y ولنحقق :L5 [ ونلحق

268. .L5 هذا :Y [ هذه
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 إذا استمّر حدوثها آل أمرها 269التأويلات فنقول: الحّق في ذلك ما قاله جالينوس، وذلك من وجوه ثلاثة: أحدها أّن المضاّر المذكورة

إلى الموت غير أنّها مخلتفة في ذلك بمعنى أّن مآل بعضها إلى ذلك أبطأ وبعضها أسرع. ولأجل هذا عبّر بعبارة تعطي الغرض وهو قوله

«يلحق بأصحاب ذلك الموت»، فٕاّن اللحوق لفظ داّل على التراخي والفتور. ولو كانت الٕاشارة إلى الغشي كما زعم ابن أبي صادق 

لكان قال: ثّم الموت، أو قال: ويتبعه الموت، أو: يحدث بعده الموت. والذي أوجب لابن أبي صادق ذلك ظنّه أّن الٕاشارة بذلك 

إلى أقرب مذكور كالضمير وهو فهم رديء بعيد عّما قاله أبقراط، فٕانّه لا يطابق قوله في اللفظ ولا في المعنى على ما سنبيّنه. وأيضاً 

 إلى الموت 270فٕاّن الفاضل جالينوس أخبر منه بما مراده بقوله هذا في اللغة اليونانية التي كان كلام أبراط أّولاً فيها. وأّما بيان تادية هذا

 تأنيث اللحم فٕانّه يترتّب عليه ترّهل الأعضاء المترتّب عليه كثرة الرطوبات المترتّب عليها ضعف الهضم 271فهو على ما أقوله. أّما

 التي هي مطية القوى المترتّب عليه ضعف القوى ثّم سقوطها ثّم الموت. 273 عليه قلّة الدم الصالح للتغذية والتوليد للأرواح272المترتّب

 التنّفس لأّن المحرك له قوّة إرادية وطبيعية على المذهب الحّق.274وأّما تفتيح العصب فٕانّه يترتّب عليه تأدي الدماغ لأنّه منبتها ثّم يضرّر

وقد عرفته المترتّب عليه تعّذر دخول الهواء البارد المصلح لمزاج القلب وتعّذر خروج البخار الدخاني عنه المفسد لمزاجه. ولا شّك أنّه 

 275يترتّب على ذلك ضعف القوى الحيوانية ثّم سقوطها ثّم الموت. وأّما تخدير الذهن فٕانّه تؤدي إلى الموت على ما ذكرناه في تفتيح

 الموت به ظاهر إذا تكرّر 276] الغشي فلحوقY 207aالعصب. وأّما سيلان الدم فبواسطة ضعف القوى ثّم سقوطها ثّم الموت. وأّما [

حدوثه. فظهر مّما ذكرنا لحوق الموت بالمضاّر المذكورة. وإذا صّح هذا فالٕاشارة بذلك إلى المضاّر جميعها لا إلى بعضها دون 

 277بعض. وثانيها أنّه لو كانت الٕاشارة بذلك إلى الغشي لقال: ويلحق بصاحب الموت. وثالثها أنّه لو كانت على ما شرحه جالينوس

أنّه رأى هذا الفصل على خمس نسخ: إحداها على هذا المثال «ويلحق هذه الأشياء الموت»، وثانيتها «وهذه الأشياء تحدث ثّم 

269. .L5 المذكور :Y [ المذكورة

270. هذه بادية :Y [ تادية هذا  L5.

271. .Y واما :L5 [ أّما

272. .Y المرتب :L5 [ المترتّب

273. الارواح ولتوليد الاعضا لتغذية :L5 [ للتغذية والتوليد للأرواح  Y.

274. .Y ضرر :L5 [ يضرّر

275. .Y ىفتح :L5 [ تفتيح

276. .Y فلحاق :L5 [ فلحوق

277. الفصل هذا لشرحه ذكر جالينوس اّن :L5 [ أنّه لو كانت على ما شرحه جالينوس  Y.
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يلحقها الموت»، وثالثتها «وهذه الأشياء يلحقها الموت»، ورابعتها «وهذه الأشياء تؤول إلى الموت»، والنسخة الخامسة هي 

 ليس فيها ما يدّل على أّن الٕاشارة بذلك إلى 279 الآن. فهذه النسخ الخمس الآن278المشروحة وهي التي شرحها جالينوس والمشهورة

 فغير مطابق لقول أبقراط ولا يصلح280أصحاب الغشي بل إلى المضاّر التي يحدثها الحاّر المذكور. وأّما ما قاله علاء الدين ابن النفيس

أن يكون شرحاً له، فٕاّن أبقراط قال «والحاّر يضّر من أكثر استعماله هذه» وعدد المضاّر وهي تأنيث اللحم وتفتيح العصب وخدر الذهن

وسيلان الدم والغشي فجعل الغشي من جملة المضاّر الحاصلة عن استعمال الحاّر المذكور لأنّه كان حاصلاً والمضرّة المتوقّعة من 

استعمال ذلك هي موته، وكيف يجوز أن يقال الموت مضرّة وهو عدم والمضرّة أمر وجودي؟ واللّه أعلم.

17.

 حّمى.281قال أبقراط: وأّما البارد فيحدث التشنّج والتمّدد والاسوداد والنافض الذي يكون معه

الشرح هاهنا بحثان.

البحث الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما تكلّم في مضاّر الاستكثار من الحاّر المذكور ذكر في هذا الفصل مضاّر الاستكثار من البارد وترك

لفظة «أكثر» هاهنا لأنّه استغنى بذكرها في الحاّر وقدم ذكر تأثير البارد لأنّه أقوى الفاعلين.

البحث الثاني في كيفية إحداث البارد لما ذكره: أّما التشنّج والتمّدد فمن وجوه ستّة: أحدها من جهة تكثيفه وجمعه للعصب 

 الأعضاء انبساطها وانقباضها. فٕان كان الأّول كان التشنّج، وإن كان الثاني كان 282والعضلات فيتعّذر على القوّة المحركة لتلك

] على المرّكب والتمّدد مرّكب لأنّه تشنّج مضاعف. Y 207bالتمّدد. وقدم ذكر التشنّج على التمّدد لأنّه أبسط منه والبسيط متقّدم [

وثانيها أنّه لقوّة تأثيره يجمد المواّد التي يصادفها في تلك الأعضاء فيسّد خللها ومنافذها، وعند ذلك يتعّذر على القوّة المذكورة النفوذ 

. وثالثها أّن البرد نفسه إذا قوي غلظ جوهر الروح بل ربّما جمده، وعند ذلك يتعّذر أو يمتنع نفوذها أو مسالكها، 283ويحصل ما ذكرنا

ويحصل ما ذكرنا. ورابعها أّن البرد إذا استولى على البدن هربت منه الحرارة إلى باطن البدن هروب الضّد من الضّد، وفي هذا كلام 

278. .L5 والمشهور :Y [ والمشهورة

279. نسخ الخمس :L5 [ النسخ الخمس الآن  Y.

280. .L5: om. Y [ ابن النفيس

281. .L5 معها :Y [ معه

282. .L5 لذلك :Y [ لتلك

283. .Y ذكره :L5 [ ذكرنا
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 المذكورة 285 الفاعل فتضعف القوى284طويل قد ذكرناه. وقد عرفت أّن الحرارة آلة للقوى جميعها في أفعالها والآلة متى ضعفت ضعف

 قلّة الغذاء ويتبع ذلك ضعف القوّة 286عن الفعل المذكور. وخامسها أّن البرد المذكور يتبعه سقوط الشهوة والهضم، وذلك تتبعه

 من شأنه أن يتحلّل منها، وعند ذلك تغلظ أجرام 288 المسام ويمنع ما287المحركة عن التحريك المذكور. وسادسها أّن البرد يكثف

الأعصاب والعضلات وغير ذلك من آلات الحركة، وهذه متى غلظت زاد عرضها ونقص طولها فيحصل التشنّج والتمّدد الامتلائيات. 

وأّما الاسوداد فهو أّن البرد القوي يجمد الماّدة ويجمد الحرارة الغريزية الموجبة للٕاشراق، ومتى حصل ذلك في الدم والحرارة الغريزية 

 بهذه الحّمى حّمى يوم فٕاّن الغالب على من أطال اللبث في 289حصل الاسوداد للعضو. وأّما النافض الذي يكون معه الحّمى والمراد

الماء البارد وأكثر من استعماله من خارج فٕاّن جلده يتكاثف ومساّمه ينسّد وتحتقن أبخرته ويحدث له حّمى يوم. وأّما الحّميات الأخر 

ا، فٕاّن البرد يجمد المواّد ويمنعها من قبول العفن. واللّه أعلم. فعروضها في مثل هذه الصورة قليل جدًّ

18.

 لها.290] والنخاع، وأّما الحاّر فموافق نافعL5 136aقال أبقراط: البارد ضاّر للعظام والأسنان والعصب والدماغ [

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

البحث الأّول في الصلة: أّما صلة هذا بما قبله فذلك ظاهر لأنّه ذكر فيه مضاّر البارد أيضاً كحال الأّول. فٕان قيل كان الأحسن للٕامام

] واحداً لاشتراكهما في ذلك فنقول في الحقيقة حكم هذا الفصل، وإن شارك الأّول فيما ذكرنا، Y 208aأبقراط أن يجعلهما فصلاً [

غير أنّه يغايره من وجهين: أحدهما أّن الأّول يتضّمن ذكر مضاّر البارد بالنسبة إلى ذاته، وهذا يتضّمن ذكر مضاّر البارد بالنسبة إلى 

القابل؛ وثانيهما أنّه ذكر في الفصل الأّول ضرراً قوياً صادراً عن البارد وهو لا يحصل إلّا عن برد قوي، ولذلك قلنا لا بّد من ذكر الشرط

284. .Y ضعفت :L5 [ ضعف

285. .Y القوة :L5 [ القوى

286. .L5, Y يتبعه :correxi [ تتبعه

287. .Y مكثف :L5 [ يكثف

288. .Y كان .add [ ما

289. .Y فالمراد :L5 [ والمراد

290. موافق فنافع :L5 [ فموافق نافع  Y.
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 ومطلق الضرر أعّم من الضرر القوي والعاّم غير الخاّص 291المذكور في الحاّر في الفصل الماضي، وفي هذا الفصل ذكر مطلق الضرر

 أن يكون فصلاً مستقلًّا.292فيكون غيره. وإذا ظهر مغايرته له تعين أن يكون غيره فيوجب

 أصلب 294 فالذي يدّل على بردها وجوه أربعة: أحدها أنّها293البحث الثاني في ذكر ما يدّل على برد الأعضاء المذكورة: أّما العاّم

 باردة؛ وثانيها أنّها قليلة الدم، والدم حاّر على ما 295الأعضاء قواماً وأكثفها جرماً، والصلابة في المرّكبات لغلبة الأجزاء الأرضية التي هي

 في غير هذا الكتاب؛ وثالثها بياض لونها فٕانّه قد ثبت أّن البرودة تفعل من الألوان هذا اللون في الممتزج الأّول؛ ورابعها عدم 296بان

حّسها على رأي الأطبّاء أو قليلة على رأينا وقوّة الحّس أنسب بالحرارة وضعفه أنسب بالبرودة والأسنان حكمها في ذلك قريب من 

حكم العظام. وأّما العصب فالذي يدّل على برده وجوه ثلاثة: أحدها صلابة قوامها، وثانيها بياض لونها، وثالثها ضعف حّسها، وقد 

عرفت هذا جميعه. فٕان قيل كيف يتصوّر أن تكون الأعصاب ضعيفة الحّس وهي مسلك الحّس؟، فنقول: ليس كلّما كان مسلكاً 

لشيء ففيه ذلك الشيء، فٕاّن عصبي البصر مسلكاً للقوّة الباصرة، وليس لهما بصر، ولذلك صار الوجع الخاّص بالعصب خدرياً 

 به أّميه 298 وجوه أربعة: أحدها أنّه محيط297وباللحم ضربانياً، ومعنى الخدر نقصان الحّس. وأّما الدماغ فالذي يدّل عليه أنّه بارد

 وعلى رأينا قلّته. فٕان قيل على 299والقحف، وهذه كلّها باردة؛ وثانيها قلّة دمه، وثالثها بياض لونه، ورابعها عدمه للحّس على رأي غيرنا

] الأطبّاء كيف يجوز أن يكون مبدأ الحّس عديم الحّس؟، فنقول: كما جاز أن يكون مبدأ الأبصار عديم البصر ومبدأ Y 208bرأي [

القوّة الذائقة ليس له ذوق، جاز أن يكون مبدأ الحّس ليس له حّس لأّن أفعال هذه القوى صدورها عنها موقوف على ورودها على 

 إلى الأعصاب ثّم إلى اللحم 300أعضاء مخصوصة فقوّة الحّس، وإن كان مبدأها الدماغ لكّن صدور فعلها عنها موقوف على ورودها

291. .Y الضرورة :L5 [ الضرر

292. .Y فوجب :L5 [ فيوجب

293. .Y العظام :L5 [ العاّم

294. .L5 انه :Y [ أنّها

295. .L5 فيها :Y [ هي

296. .Y ياتي :L5 [ بان

297. برده على :L5 [ عليه أنّه بارد  Y.

298. .Y يحيط :L5 [ محيط

299. .Y رايهم :L5 [ رأي غيرنا

300. .L5: om. Y [ على أعضاء مخصوصة فقوّة الحّس، وإن كان مبدأها الدماغ لكّن صدور فعلها عنها موقوف على ورودها
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 الجليدية وللسان. وأّما النخاع فالذي يدّل على برده وجوه أربعة: أحدها إحاطة 301كحال قوّة الأبصار والذوق في ورودهما على الرطوبة

أّمي الدماغ به مع غشاء ثالث وجوهر الفقرات؛ وثانيها قلّة دمه؛ وثالثها بياض لونه؛ ورابعها قلّة حّسه. وقدم ذكر العظام لأنّها أبرد 

 أصلب من العصب وهو من الدماغ والدماغ أبرد من النخاع لأّن النخاع مجاور للقلب ولأّن حركته 302الأعضاء المذكورة هاهنا، فٕانّها

أوفر من حركة الدماغ كما أّن حّس الدماغ أوفر من حّس النخاع والحركة أنسب باليبس والحس بالرطوبة واليبس أنسب بالحّر من 

 على الدماغ والنخاع فيه خلاف قد ذكرناه في شرحنا لكلّيات القانون.303الرطوبة، وإن كان الحكم بذلك

 مقام شريف: ساقنا إليه حكم الٕامام أبقراط ببرد الدماغ وهو أنّه كيف يجوز أن يحكم على الدماغ بالبرودة 304البحث الثالث في ذكر

والرطوبة وهو مبدأ الحّس والحركة اللذين لا يتّمان إلّا بحرارة. أّما الحّس فباعتدالها. وأّما الحركة فبتوفّرها. أّما الأّول فيدّل عليه وجهان: 

ا من العصب ويدّل على ذلك أّن الوجع الخاّص بالعصب خدري وباللحم أحدهما أّن الأعضاء التي هي أسخن من العصب أقوى حسًّ

ا لمسياً فقوّة الحّس اللمسي إذن ضرباني مبرّح؛ وثانيهما أنّه قد عرف أّن الٕانسان أعدل أنواع الحيوان مزاجاً وهو مع ذلك أصدقها حسًّ

 أّن الحرارة والحركة خليفتان بمعنى أنّه متى وجدت 305أحوج إلى اعتدال الحرارة من البرودة. وأّما الثاني فيدّل عليه وجهان: أحدهما

الواحدة وجدت الأخرى، فٕاّن الحركة تنمي الحرارة وتقويها والحرارة توجب الحركة وتعين عليها، وكذلك حال ضّديهما اللذين هما 

] يفعل السكون ويعظمه، ومن قبل هذا صارت الحركة والحرارة Y 209aالسكون والبرد، فٕاّن السكون يوجب البرد ويقويه والبرد [

تجانسان الحياة لأّن الحياة معها الحرارة والحركة وهما من صفات الحي. وأّما البرودة فمعها السكون والجمود اللذان هما من صفات 

الميت، ولذلك صار زمانهما الذي هو الشتاء زمان هلاك عاّمة النبات وعجز كثير من الحيوانات عن الحركة، وزمان الحركة والحرارة 

 307 على306الذي هو الصيف بضّد ذلك. وإذا كان أمر الحّس والحركة يجري على ما قلنا ثّم كان الدماغ مبدأ لهما إّما القوّة أو الفعل

ا. والجواب عن هذا لا نسلم أّن الدماغ مبدأ الحّس والحركة، ولذلك لّما كان الحّس اختلاف المذهبين فبالواجب أن يكون مزاجه حارًّ

301. .L5 القوه :Y [ الرطوبة

302. .L5 فانه :Y [ فٕانّها

303. .L5 يدل :Y [ بذلك

304. .supra lin. L5, Y: om. L5 [ ذكر

305. .L5 احداهما :Y [ أحدهما

306. .Y والفعل :L5 [ أو الفعل

307. .Y فعلى :L5 [ على
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 لكن نقول 308والحركة حالهما مع الحرارة على ما ذكرنا كان القلب أولى بأن يكون مبدأ لهما من الدماغ سلمنا أّن الدماغ مبدأ لهما

خلق الدماغ بارداً رطباً بالٕاضافة إلى القلب. أّما برده فلوجوه ثلاثة: أحدها أنّه أصل لما يتأّدى إليه من قوى الحّس والحركات الٕارادية 

ا وهذه الحركات مسخنة لكان  يلتهب 309وانفعالات الحواّس وحركات في الاستحالات التخيّلية والفكرية والذكرية، فلو كان حارًّ

 سرعة 310ويحترق؛ وثانيهما لأجل الفكر، فٕانّه محتاج إلى الثبات والتاني والميل إلى البرد مناسب لهذا. وأّما الميل إلى الحّر فٕانّه موجب

الحركة وكثرة التنّقل وقلّة الثبات؛ وثالثها ليعدل مزاج الروح الحيواني الصاعد إليه من القلب. وجعل رطباً لوجوه خمسة: أحدها لئّلا 

 بكثرة الحركات المذكورة؛ وثانيها ليسهل انطباع ما ينطبع فيه من صور المحسوسات؛ وثالثها ليصلح أن يمّد الأعصاب 311يجّف

] جرمه، فٕاّن اللين الرطبL5 136b [313 من إمداد الصلب له بذلك؛ ورابعها ليجّف312بالغذاء، فٕاّن إمداد اللين للشيء بالغذاء أنسب

 من الصلب المساوي له في الحجم؛ وخامسها ليصلح أن ينبت منه أعصاب تعطي غيره منه ما فيه، فٕاّن نبات الشيء من 314أجّف

 أّن المزاج الأنسب بالدماغ هو المائل إلى البرودة والرطوبة 315الرطب أنسب وأسهل من نباته من اليابس الصلب. إذا عرفت هذا ثبت

 التابع لغلبة الأجرام العنصرية وإذا 317] غلبة كيفية من الكيفيات غلبةY 209 b يقول إّن موضع المرّكب بحسب [316لكن لقائل أن

كان كذلك فالموضع الطبيعي للدماغ بحسب ذلك يجب أن يكون دون القلب والوجود بخلافه، فنقول: الجواب عن هذا أّن الفائدة 

308. .L5: om. Y [ من الدماغ سلمنا أّن الدماغ مبدأ لهما

309. .L5 لكانت :Y [ لكان

310. .Y يوجب :L5 [ موجب

311. .Y ىنحف :L5 [ يجّف

312. .L5 اسهل :Y [ أنسب

313. .Y لىخف :L5 [ ليجّف

314. .Y اخف :L5 [ أجّف

315. ثبت قد فنقول :L5 [ ثبت  Y.

316. .in marg. L5, Y: om. L5 [ لقائل أن

317. .Y عليه :L5 [ غلبة
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 بل بالٕاضافة إلى منفعة البدن 320 ليس بالنسبة إلى ذواتها وإلى ما تقتضيه طباعها319 وجود أعضاء البدن التي هي أجراؤه وضعها318في

 إلى القلب وهو حاّر يابس بالٕاضافة إليه فٕاّن الأّول بالنظر إلى ذلك 321وحاجته إلى ذلك، فالدماغ وإن كان بارداً رطباً بالنسبة الٕاضافية

 الظاهرة التي هي طليعة 322ينبغي أن يكون وضعه على ما قاله المعترض، وكذلك القلب غير أّن الدماغ لّما كان مبدأ للحواّس الخمس

 المرتفعة لا سيّما حاّسة البصر فٕانّها 323للبدن وهي محتاجة أن تكون في أعلى البنية لأّن أوفق المواضع للطلائع هي المواضع العالية

 في غاية اللين فاحتاج الدماغ لذلك أن يكون في324أحوج إلى ذلك والدماغ محتاج دائماً أن يمّدها بالقوّة الباصرة ومسلك هذه القوى

 325أعلى البنية ليكون قريباً منها لا لأجل ذاته وما يقتضيه طباعه من تركيبه من العناصر الأربعة. والقلب لّما كان معدن الحاّر الغريزي

 لجميع القوى وللروح الحيواني الذي هو ماّدة جميع الأرواح جعل وضعه في الوسط ليكون بعده عن326والقوّة الحيوانية التي هي المعدة

جميع الأعضاء على السواء وليكون في مكان حريز بعيد عن الآفات فلذلك جعل في الوسط وإن كان طباعه يقتضي أن يكون موضعه 

.327غير ذلك من البدن

 مضاّر البارد بالأعضاء المذكورة: نقول: المستعّد للشيء انفعاله عّما يناسبه أبلغ من انفعاله عّما لا 328البحث الرابع في كيفيات

يناسبه، وذلك لكثرة ما فيه من الأجزاء المناسبة للكيفيات الفاعلة فيه، ولذلك صار الحطب المسخن بحرارة الشمس وحرارة النار أسرع

318. .Y من :L5 [ في

319. .Y ووضعها :L5 [ وضعها

320. .L5 طبايعها :Y [ طباعها

321. .Y بالاضافة :L5 [ بالنسبة الٕاضافية

322. .L5: om. Y [ الخمس

323. .L5: om. Y [ العالية

324. .Y القوة :L5 [ القوى

325. الغريزية الحرارة :L5 [ الحاّر الغريزي  Y.

326. .Y معدة :L5 [ المعدة

327. ذلك غير البدن من :L5 [ غير ذلك من البدن  Y.

328. كيفية بيان :L5 [ كيفيات  Y.
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 المشايخ. وقد ثبت أّن الأعضاء المذكورة باردة، فٕاذا ورد 329اشتعالاً من الحطب الرطب، والحّمى في الشبّان أقوى وأحّدهما هي في

عليها البارد المذكور أثر فيها في أسرع وقت وأوجب لها زيادة في الخروج عن الاعتدال. فٕان قيل هذا باطل على ما أصلتموه في حفظ

 وإذا كان كذلك فكيف يصّح قول أبقراط «البارد ضاّر للعظام»330الصّحة وهو أّن حفظها بالشبيه وقد ثبت أّن الأعضاء المذكورة باردة

] من الأعضاء الباردة؟، فنقول: الجواب عن هذا أّن معنى قول الأطبّاء الصّحة تحّفظ بالمثل أي بالأغذية Y 210aولغيرها مّما ذكره [

لا بالأدوية، وقد عرفت أّن المراد هاهنا بالحاّر والبارد الكائن من ذلك بالفعل لا بالقوّة وكيفية الغذاء بالقوّة لا بالفعل، وأيضاً فٕاّن الماء 

 في آخر الفصل. وأّما الحاّر331والهواء في حكم الدواء وحكمنا بما ذكرنا في الغذاء لا في الدواء، ومّما ذكرنا يعلم صّحة ما قاله أبقراط

فنافع موافق لها.

البحث الخامس في قوله «والأسنان»: نقول: أّما الأسنان فهي مغايرة للعظام، ويدّل على هذا وجهان: أحدهما أنّا إذا عرضنا الأسنان 

للفساد رأينا الفساد يبادر إلى بعضها قبل بعض، ويظهر هذا ظهوراً بيّناً في أسنان الحيوانات العظيمة الجثث بخلاف العظام، فٕانّا إذا 

 واتّفقوا على أّن الأسنان 332فعلنا بها ذلك سرى الفساد إلى جميعها على السواء؛ وثانيهما اتّفق الأطبّاء على أّن العظام عديمة الحّس

لها حّس، والدليل على ذلك أنّها تفرق بين الحاّر والبارد وتخّدر والحذر نقصان في الحّس. هذا ما اتّفق الأطبّاء عليه. ولنتّمم الكلام 

في هذه المسئلة فنقول: قال الأطبّاء العظام عديمة الحّس، والذي يمكن أن يقال في ذلك من جانبهم ثلاثة أوجه: أحدها أّن العظم 

عندما يقطع أو يبرد أو ينشر في القروح الخبيثة لا يحّس معه بوجع البتّة، فلو كان لها حّس لتألّمت بذلك، فٕانّه لا معنى للوجع إلّا 

؛ وثانيها أنّه لو كان لها حّس لمنع من فائدتها أن تكون دعامة وأساساً أو وقاية للأعضاء، 334 بالمنافي من حيث هو مناف333إحساس

 بالضغط بالمزاحمة وفي الثاني بما يرد عليه من المصادمات والمؤلمات؛ وثالثها أّن335والحّس ضاّر في ذلك، فٕانّه في الأّول يعّده للألم

التشريح قد دّل على أّن الأعصاب لا تداخل العظام وتنقسم فيها كانقسامها في الأعضاء التي لها حّس. والأّول فيه نظر قولهم إّن 

329. .Y: om. L5 [ في

330. وردـف ـعليهٕاذا ـ ـ اـ ـلبا اـ ـلمارد أـكذـ ـفيهرـثور ـ أـفاـ وـسي وأوـقرع ـلهبـجت زـ اـفادةـيا ـلخي الاـعروجـ ـعتن ـقيٕانـفدال.ـ ـعللـطاـبذاـهلـ أـمىـ ـصلتما ـ ـ وهـ

.L5: om. Y [ في حفظ الصّحة وهو أّن حفظها بالشبيه وقد ثبت أّن الأعضاء المذكورة باردة

331. .L5: om. Y [ أبقراط

332. العظام الاطباء قال فنقول المسيله هذه في الكلام ولنتمم عليه :Y [ على أّن العظام عديمة الحّس  L5.

333. .Y الاحساس :L5 [ إحساس

334. .L5 منافي :Y [ مناف

335. .Y الالم :L5 [ للألم
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العظم عند ما يبرد أو ينشر أو يقطع إلى آخره، نقول: فعلنا بها هذا الأمر إّما أن يكون في حال الصّحة أو في حال المرض، فٕان كان 

] وحّس هذه على ما علم أقوىY 210b بذلك إلّا بعد قطع ما فوقها من الأعضاء المحيطة بها وهي معروفة، [336الأّول فلا يصل إليها

 عن إدراك حّسها وألمها، فٕاّن إدراك الأقوى يشغل عن إدراك الأضعف كما قال 337من حّسها. وإذا كان حالها كذلك فألمها يشغلها

 لا نفعل هذا القدر بالعظم 340. وإن كان الثاني فنحن339)» إلى آخرهii. 46 «إذا كان بٕانسان وجعان معاً (338أبقراط في المقالة الثانية

إلّا إذا كان قد فسد واستغنى عنه، ولذلك يجب قطعه لئّلا يسرى الفساد منه إلى ما يجاوره من العظام، وإذا كان كذلك فيكون حّسه

قد بطل، فلذلك لم يتألّم عند قطعها ونشرها وغير ذلك. وأّما الثاني نقول: الذي يمنع من فائدتها الحّس القوي أّما الضعيف فلا يمنع 

في ذلك. وأّما الثالث فنقول لقائله إن كان عند انقسامها وانبثاثها في جرمها يوجب أن لا يكون لها حّس نقول: فعلى هذا يجب أن 

 والحياة غير منقسمة فيها ولا منبثّة فيها وبالجملة حالها كحال الأعصاب. 342 وليس فيها حياة لأّن التي للتغذية341يقال إنّها غير متغّذية

 قد ثبت عندي أّن القوى الطبيعية واصلة إليها على سبيل المدد 343فٕان قيل إّن العظام تقبل التغذية والحياة من آلتيهما بالمجاورة لأنّها

 قوّة الحّس والحركة من الأعصاب 345] في شرحي لكلّيات القانون. فنقول: وعلى هذا لم تقبلL5 137a [344على ما برهنت عليه

بمجوارة آلتها. إذا عرفت هذا فنقول: الحّق عندي أّن الأعصاب جميعها لها حّس، وإن كانت مختلفة في ذلك بمعنى أّن بعضها 

 وبعضها أضعف. والذي نقوله في ذلك أنّه قد ثبت أّن القوّة الحيوانية سارية في جميع الأعضاء إذ لو كان بعضها 346أقوى في ذلك

336. .L5 لها :Y [ إليها

337. .Y يشغلنا :L5 [ يشغلها

338. الكتاب هذا ثانية :L5 [ المقالة الثانية  Y.

339. الاخر يخفى اقواهما فان واحد موضع في هما وليس :L5 [ إلى آخره  Y.

340. .Y نحن :L5 [ فنحن

341. .Y معتدبه :L5 [ متغّذية

342. .Y التغذية :L5 [ للتغذية

343. .Y لانه :L5 [ لأنّها

344. .Y: om. L5 [ عليه

345. يقال لا :L5 [ تقبل  Y.

346. اقوى ذلك في :L5 [ أقوى في ذلك  Y.
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خالياً منها لكان ميتاً، ولو كان كذلك لكان حاله حال الميت فيما يعرض له من الفساد والعفن. وحيث كانت القوّة المذكورة فهناك 

قوّة الحّس والحركة لأنّه قد ثبت أّن إحداهما لا تنفّك عن الأخرى لكن بشرط ارتفاع الموانع وحصول الشرائط. أّما الأّول فكما في 

العضو المفلوج. وأّما الثاني فكما في القلب. فٕاّن فيضان هذه القوّة على روحه موقوف على وروده على الدماغ. ولا شّك أّن الأعضاء 

] غير حّساسة فيها القوّة الحيوانية وليس فيها مانع يمنعها عن قبول ذلك ولا هي شرط لكّن هي Y 211aالتي أدعى الأطبّاء أنّها [

 حساسة كثيفه فلكثافتها لا تقبل من هاتين القوّتين ما تقبله الأعضاء اللينة، ولذلك صار 347وأمثالها من الأعضاء التي ذكروا أنّها غير

 اللحم أقوى من حّس العصب نفسه وحّس كّف اليد أقوى من حّس القدم، فثبت بما ذكرنا أّن الأعضاء جميعها فيها قوّة 348حّس

الحّس والحركة خلافاً للأطبّاء. واللّه أعلم.

19.

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

الشرح: أّما صلة هذا بما قبله فهو أّن عادة أبقراط إذا أثبت الحكم في صورة نقله إلى ما هو أعّم منها، ولّما انتهى كلامه في الفصل 

 عضو قد350 فقط بل وفي349الماضي في أّن الحاّر نافع للأعضاء المذكورة  قال في هذا الفصل لست اقول ذلك في الاعضاء المذكورة

برد، فٕانّه قد ينتفع بما يسخن بناء على أّن المداواة بالضّد، ثّم العضو المتبرّد قد يكون بارداً في ذاته كالأعضاء المذكورة، وقد يكون 

 الحارّة إذا بردت لاستيلاء مبرّد عليه. فالأّول ذكره في الفصل الماضي والثاني ذكره في هذا الفصل، غير 351بارداً لا في ذاته كالأعضاء

أّن هذا العضو الذي قد برد إذا كان يخاف من تسخينه من شيء ذلك الشيء أعظم خطراً مّما إذا بقي البرد المستفاد فيه، فلا ينبغي 

لنا أن نستعمل التسخين الذي به تعديل مزاج ذلك العضو وبرده إلى حالته الطبيعية كما في هذه الصورة. وقوله في آخر الفصل 

الماضي «وأّما الحاّر فنافع موافق لها» لأّن تلك الأعضاء باردة قليلة الدم، فٕاذا اتسعمل فيها الحاّر لم يحّس من استعماله فيها بضرر 

بخلاف حكمه في هذا الفصل، فٕانّه يعّم الأعضاء الباردة والحارّة لأنّه قال «كّل موضع قد برد»، والأعضاء الحارّة كثيرة الدم فٕاذا 

بردت تكاثف ما فيها من الدم وجمد وصغر حجمه، والحاّر يفعل ضّد ما يفعله البارد، فٕاذا ورد عليها خلخل ذلك الدم وسيله ورقّق 

347. .Y: om. L5 ,(صح with) in marg. L5 [ غير

348. .Y: om. L5 [ حّس

349. .Y: om. L5 [ قال في هذا الفصل لست اقول ذلك في الاعضاء المذكورة 

350. .Y كل .add [ وفي

351. .L5 المذكوره .add [ كالأعضاء
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 ويحصل منه ما ذكره من الانفجار. وهذا الاستثناء من الٕامام أبقراط فيه فائدة طبّية متعلّقة 352قوامه، وعند ذلك يحتاج إلى مكان أوسع

] كّل حالة غير طبيعية يجب أن تقابل بالضّد بل قد يستعمل فيها المثل، وذلك إذا كان الخطر في Y 211bبالمعالجة وهو أنّه ليس [

استعمال المقابل أعظم منه إذا استعمل المثل كما في هذه الصورة، فٕاّن البارد إذا استعملناه في المواضع المتبرّدة التي يخاف منها 

 هي ماّدة الأراواح 354 محتاجة إليه لأنّه مرّكب للحرارة الغريزية التي353انفجار الدم زاد ذلك في حبس الدم الذي الأعضاء جميعها

إلّا فمتى كان فاسداً لم يستعمل ذلك355التي  هي مظنّة القوى، فنفعه عاّم لجميع البدن هذا إذا كان الدم صالحاً في كّميته وكيفيته، و

 بطبيعة العضو المتبرّد فقط، فلذلك قلنا إّن استعمال356فيه كما في عادة خروجه من أفواه العروق عند فساده، وفي استعمال الحاّر ضرر

المثل في هذه الحالة الغير طبيعية أجود من استعمال المقابل. واللّه أعلم.

20.

قال أبقراط: البارد لّذاع للقروح ويصلّب الجلد ويحدث من الوجع ما لا يكون معه تقيّح ويسوّد ويحدث النافض الذي تكون معه حّمى

والتشنّج والتمّدد.

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

 الأّول في الصلة: وذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أنّه لّما تكلّم في الفصل الماضي في تأثير البارد بالنسبة إلى القابل ثّم القابل357البحث

تارة يكون قبوله لتأثير ذلك لذاته وتارة يكون قبوله لذلك لأمر طاري عليه. فالأّول ذكره في الفصل الماضي، والثاني في هذا الفصل. 

وقدم الأّول على هذا لأّن ما بالذات متقّدم على ما هو لأمر طاري. وأّما كلامه في الفصل الذي قبل هذا فهو كالدخيل لأنّه لّما ذكر 

 أقول ذلك فيما هو أعّم من تلك الأعضاء. ولذلك ذكر الضرر 358في آخر الفصل الماضي «وأّما الحاّر فنافع موافق لها» قال بعده: ثّم

المذكور وهو انفجار الدم لأنّه لّما أطلق الحكم في الأعضاء جميعها وهي منها ما هو كثير الدم وعند استعمال ذلك فيها يخاف 

352. .L5 واسع :Y [ أوسع

353. .in marg. L5, Y: om. L5 [ جميعها

354. .Y الذي :L5 [ التي

355. .Y الذي :L5 [ التي

356. .L5: om. Y [ ضرر

357. .L5: om. Y [ البحث

358. .Y بل :L5 [ ثّم
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 ما ذكره، ذكر هذا القدر. وثانيها أنّه قد علم أّن للأدوية أفعالاً أول وأفعالاً ثواني. فالأّول كالتسخين، والتبريد، والثاني كاللذع 359منها

 Yوالتكثيف. ولّما كان الفصل الماضي يتضّمن ذكر الأفعال الأول، ذكر في هذا الفصل الأفعال الثواني، وستعلم أّن لذع البارد [

212aللقروح وإيجاب ما يوجبه فيها بواسطة التكثيف. وقدم الأّول على الثاني لأّن الأفعال الأول متقّدمة بالطبع على الثواني. وثالثها [

، ثّم كّل واحدة من الحرارة والبرودة توجب ذلك تارة بذاته وتارة بواسطة 360أنّه قد علم أّن الألم هو إدراك المنافي من حيث هو مناف

تفرّق الاتّصال، ففي الفصل الماضي أشار إلى الأّول، وفي هذا أشار إلى الثاني. وقدم الماضي على هذا لأّن ما بالذات متقّدم على ما

بالعرض.

البحث الثاني: اللفظ تارة يدّل على مذلوله بالحقيقة وتارة بالمجاز فاللذع بالحقيقة يقال على الحاّر. وأّما على البارد فبطريق المجاز 

إنّما اختّص إيجاب لذلك بالقروح لأنّه لكثافته لا ينفذ في  لما يحدثه من الوجع الذي يوجبه في القروح بواسطة تفرّق الاتّصال، و

 الجلد في التكاثف أكثر من مقدار حال 363] فٕاّن مقدار حالL5 137b. قال جالينوس: [362 حال خلوه من ذلك لصفاقته361الجلد

، 364الماء في اللطافة. وأّما في القروح فٕانّه ينفذ فيها لترّهلها وسخافتها. وأّما الحاّر فٕانّه للطافته ينفذ في الجلد أسرع من نفوذ البارد فيه

ويحدث أيضاً فيه تفرّقاً لكنّه للطافته يكون زمان نفوذه أقصر من زمان نفوذ البارد، فلذلك كان ألمه أقّل لكنّه بتحليله وإرخائه يسكن 

 له، ولّما كان الحاّر كذلك 367، فلذلك صار تسكينه للألم يخفى تثويره366 فيه عند استعماله في القرحة أبلغ من الأّول365الوجع، وهذا

، وذلك يلزمه تفرّق الاتّصال وهو مؤلم؛ 368والبارد لا شّك أنّه يوجب ضّد ما يوجبه الحاّر، وذلك أمور ثلاثة: أحدها الجمع والتكثيف

359. .Y منه :L5 [ منها

360. .L5 منافي :Y [ مناف

361. .Y في .add [ الجلد

362. .Y اضافىه :L5 [ لصفاقته

363. .L5 هذا :Y [ حال

364. .L5: om. Y [ فيه

365. .Y القدر .add [ وهذا

366. .L5: om. Y [ من الأّول

367. .L5 بتثويره :Y [ تثويره

368. .Y والتكثف :L5 [ والتكثيف
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 من تحليل الأسباب المحدثة للوجع بواسطة التكثيف وتجميده للحرارة الغريزية 370 لأنّه مناف؛ وثالثها أنّه يمنع369وثانيها أنّه بذاته مؤلم

 البارد، فلذلك كان البارد موجباً للوجع371المعينة على ذلك فيوجع بحبس السبب الموجع. وقد علمت قبول العضو المتقرّح لتأثير

البحث الثالث: قوله «ويصلّب الجلد» البارد بالفعل سواء كان ماء أو هواء، فٕانّه متى لاقى الجلد صلبه لوجهين: أحدهما من جهة 

] من جهة تجميده للمواّد التي تحت الجلد. وقوله «ويحدث من الوجع Y 212bتلزّزه وجمعه، فٕاّن ذلك موجب لتصليبه؛ وثانيهما [

ما لا يكون معه تقيّح» أّما إحداثه للوجع فلما علمت أّن البارد مؤلم بذاته وبما يوجبه من تفرّق الاتّصال. وأّما كون هذا الوجع لا يكون 

 المواّد الحاصلة بقربه، والمواّد متى جمدت أسود لونها. أّما إحداثه 372معه تقيّح فلأنّه يجمد الحرارة الغريزية الموجبة للأشراق ويجمد

 374 للأبخرة اللذاعة للأعضاء الحّساسة وحدوثه الحّمى من الأبخرة المذكورة، فٕانّها متى احتبست عفنت، ومتى373للنافض فبحسبه

عفنت أوجبت الحّمى. وأّما التشنّج والتمّدد الامتلائي فبحبسه للمواّد البدنية في الأعصاب والعضلات، ومتى احتبست هذه في 

 طولها، ولا معنى للتشنّج إلّا ذلك. فٕان كان هذا القدر في الجانبين كان التمّدد. 375الأعضاء المذكورة زادت في عرضها ونقصت من

واللّه أعلم.

21.

قال أبقراط: وربّما صّب على من به تمّدد من غير قرحة وهو شاّب حسن اللحم في وسط من الصيف ماء بارد كثير فأحدث له 

 حرارة كثيرة فكان يخلّصه بتلك الحرارة.376انعطاف

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

369. .Y: om. L5 ,(صح with) in marg. L5 [ وثانيها أنّه بذاته مؤلم

370. منعه جهة من :L5 [ أنّه يمنع  Y.

371. .Y تاثير :L5 [ لتأثير

372. .Y وتجمده :L5 [ ويجمد

373. .Y فتحبسه :L5 [ فبحسبه

374. .Y واذا :L5 [ ومتى

375. .L5 في :Y [ من

376. .L5 من .add [ انعطاف
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 الأّول في الصلة: وذلك من وجوه ثلاثة: أحدها: لّما ذكر في الفصل الماضي كلاماً يفهم منه أّن استعمال المثل يحصل 377البحث

منه نفع في الحالة الغير طبيعية في بعض الصور ذكر في هذا الفصل صورة أخرى تشابه تلك الصورة؛ وثانيها أنّه لّما ذكر في الفصل 

 من أمر البارد والحاّر أخذ في 379 فعله بالعرض؛ وثالثها: قال جالينوس إنّه لّما وصف378الماضي فعل البارد بالذات ذكر في هذا الفصل

 في البارد 381 لأّن كلامه في الفصل الماضي في ذلك أي380صفة ما ينتفع به في الندرة من البارد والحاّر، وبدأ بذكر البارد في ذلك

فأراد أن يوصله به.

 يقل «وإذا صّب»: نقول: قد عرف أّن التمّدد تشنّج مضاعف وحدوثه في الأكثر عن مواّد382البحث الثاني في فائدة قوله «وربّما» ولم

بلغمية غليظة ملأت خلل الأعصاب والعضلات بحيث أنّها تمنعها من الانقباض، وقد عرفت أّن المداواة الحقيقية بالضّد وضّد هذه 

] وترقيق وتحليل ثّم الاستفراغ إن احتيج إليه ثّم تبديل المزاج إن خلفت الماّدة سوء مزاج Y 213aالحالة استعمال ما فيه تسخين [

 بالعرض أي بواسطة انعطاف الحرارة الغريزية وتوفّرها في الباطن، 383مناسب لمزاجها. وأبقراط قد ذكر أّن الماء البارد ينفع من هذه العلّة

 شروط قد ذكرها385 الماء المذكورة إلّا بعد أربعة384فٕانّها عند ذلك تقاوم المؤدي وتدفع أذيته بالأعضاء غير أّن هذا القدر لا يحصل في

 أو في 386الٕامام أبقراط هاهنا: أحدها أن يكون المستعمل لذلك ليس في بدنه قرحة، فٕاّن التمّدد كثيراً ما يحصل عن ورم في العصب

العضل، فمتى كان التمّدد حاصلاً عن ذلك أضّر به البارد من وجهين: أحدهما لما ذكره أّن البارد لّذاع للقروح، وثانيهما أّن الماء 

377. .L5: om. Y [ البحث

378. .Y: om. L5 [ الفصل

379. وصف ما .add [ وصف  Y.

380. .Y كلامه :L5 [ ذلك

381. .L5: om. Y [ في ذلك أي

382. .Y لم :L5 [ ولم

383. .L5 المادة :Y [ العلّة

384. .Y من :L5 [ في

385. .L5 اربع :Y [ أربعة

386. .Y القضيب :L5 [ العصب
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 أضّر الأشياء بالأعضاء المذكورة الصحيحة فضلاً عن المأووفة؛ وثانيها أن يكون المستعمل شابًّا، فٕاّن ما عدا صاحب 387البارد من

السّن المذكورة حرارته إّما هادية ساكنة أو ضعيفة، وكّل ذلك مّما يضرّه الماء البارد؛ وثالثها أن يكون مع كونه كذلك حسن اللحم أي

معتدله، فٕاّن ذلك يمنع نفوذ قوّة الماء البارد إلى العمق وفعله في الحرارة الغيريزية، فٕاّن القضيف ينفذ البرد في مسامه إلى باطنه وتفرغ 

ا في الغالب يكون بارد المزاج رطبه، فلا يكون لحرارته من القوّة أن يمنع نفوذ البرد وتأثيره في  أعضاؤه وحرارته الغريزية والسمين جدًّ

بدنه؛ ورابعها أن يكون مع كونه كذلك في وسط من الصيف، لأّن الماء في هذا الوقت يكون قليل البرد، وكذلك الهواء، فٕانهما متى 

 في طرفي الصيف. فٕاّن أّول 388كانا قويتي البرد تعاونا على قهر الحرارة الغريزية، أحدهما من داخل والآخر من خارج، وذلك كحالهما

 الماضي، ولا شّك أّن الربيع أبرد من الصيف بل هو قوي البرد في بعض البلاد 389الصيف ظاهر البرد لأّن أّول كّل فصل شبيه بالفصل

 وآخر الفصل شبيه بأّول الفصل الآتي، فلذلك شرط أن يكون 390كبلاد أبقراط. وفي آخره ظاهر البرد أيضاً لأّن الخريف أبرد من الصيف

 الصيف، فلّما كان التأثير المذكور الصادر عنه موقوف على هذه الشروط كان قليل الوقوع نادر الوجود. فقال 391استعماله في وسط من

] جميعاً، فنقول: ذكر التمّدد أولى من Y 212b» فعبّر بعبارة موافقة لوقوعه. فٕان قيل: فهلا ذكر التشنّج دون التمّدد أو هما [392«ربّما

ذكر التشنّج لأّن في ذكره ذكره، فٕاّن التمّدد تشنّج مضاعف. فٕاذا كان الماء البارد بالشروط المذكورة ينفع من التمّدد فبطريق الأولى 

.393ينفع من التشنّج والفالج أولى بذلك من التشنّج لرقّة ماّدته وقبولها للتحلّل بأدنى حرارة

البحث الثالث: قوله «ماء بارد كثير» الضمير في قوله «كثير» عائد إلى الماء لا إلى البارد، وكيف لا وقد أشار بأن يكون استعماله في 

إنّما أشار [ ] أن يكون الماء المذكور كثير المقدار، وذلك ليتدارك بكثرة مقداره ما يفوته من قوّة L5 138aوسط الصيف لقلّة برده، و

 يكون كثير المقدار. قوله «فأحدث له انعطاف» الغرض من هذا الكلام بيان وجه نفع الماء البارد 394برده، فلأجل هذا أمر بأن

387. .Y: om. L5 [ من

388. حالهما وكذلك :Y [ وذلك كحالهما   L5.

389. الفصل باخر :L5 [ بالفصل  Y.

390. .L5: om. Y [ بل هو قوي البرد في بعض البلاد كبلاد أبقراط. وفي آخره ظاهر البرد أيضاً لأّن الخريف أبرد من الصيف

391. .Y: om. L5 [ من

392. .Y وربما :L5 [ ربّما

393. الحراره يوجب سبب :Y [ حرارة  L5.

394. .Y ان :L5 [ بأن
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 بواسطة جمعه للحرارة الغريزية في الباطن، وهو المعنى بقوله «فأحدث له انعطاف». قوله «حرارة 395بصاحب التمّدد كأنّه قال: وذلك

كثيرة» لا شّك أّن الحرارة الموجودة في البدن قبل الاستحمام بالماء البارد هي الموجودة فيه بعد استعماله لكنّها كانت في الصورة 

 «الأجواف في الشتاء 396الأولى منتشرة في ظاهره وباطنه وفي الصورة الثانية توفّرت في الباطن على ما عرفته، ولأجل هذا قال أبقراط

)»، ولم يقل «الأبدان أسخن ما يكون بالطبع». وقوله «فكان يخلّصه بتلك الحرارة» هذا جوابi. 15والربيع أسخن ما يكون بالطبع (

عن إشكال مقّدر وهو أنّه لقائل أن يقول: المرض يداوى بالضّد وهذا المرض يشفى بالمثل، فنقول له: المثل الذي استعمل في هذه 

 المذكورة،397الصورة ليس هو الشافي في الحقيقة بل هو مقو وجامع للشافي في الحقيقة وهو الحرارة الغريزية، ولا شّك أنّها ضّد للحالة

وإذا كان كذلك فيكون كلام الأطبّاء في أّن المرض يداوى ويقابل بالضّد بالذات كلاماً صحيحاً مطلقاً. واللّه أعلم.

22.

قال أبقراط: الحاّر مقيّح لكن ليس في كّل قرحة وذلك من أعظم العلامات دلالة على الثقة والأمن
، ويلين جلد ويرقّقه ويسكن 398

] العارض في الرأس، وهو من أوفق الأشياء لكسر العظام Y 213a ويحّل الثقل [399الوجع ويكسر عادية النافض والتشنّج والتمّدد

 والقروح التي تسعي وتتأّكل وللمقعدة 403، ولكّل ما أماته البرد أو أقرحه402 عظام الرأس401 ومن العظام خاّصة400وخاّصة للمعرى منها

395. .Y ذلك :L5 [ وذلك

396. الكتاب هذا من الاولى في .add [ أبقراط  Y.

397. .Y الحالة :L5 [ للحالة

398. .Y والاىمن :L5 [ والأمن

399. .Y: om. L5 [ والتشنّج والتمّدد

400. اللحم من .add [ منها  L5.

401. .Y: om. L5 [ العظام خاّصة

402. .L5 خاصه .add [ الرأس

403. .L5 واقرحه :Y [ أو أقرحه
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 قاتل.405 والبارد لهم ضاّر404والرحم والمثانة فالحاّر لأصحاب هذه العلل نافع شاف

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

 الأّول في الصلة: وذلك من وجوه ثلاثة: أحدها أنّه لّما انتهى كلامه في الفصل الماضي في أمر الحاّر، أوصله في هذا 406البحث

 بالحاّر والبارد في هذه المواضع جميعاً الكائن بالفعل لا بالقوّة 407الفصل بذكر منافع آخر صادره عن الحاّر. وقد عرفت أّن مراده

 بالفعل أيضاً، فناسب هذا الفصل للماضي أيضاً في هذا الأمر؛ وثانيها أّن أبقراط لّما وصف مضاّر الحاّر 408والحرارة الغريزية وجوهاً

والبارد استدرك ما ذكره في البارد في صورتين وهما في انفجار الدم وفي التمّدد، أخذ يتكلّم في منافع الحاّر والبارد، وكما أنّه قدم 

 الحاّر على البارد ذكر في المنافع الحاّر أّولاً ثّم البارد؛ وثالثها أنّه ذكر أّن البارد بطبعه يحدث التشنّج والتمّدد وهو410 المضاّر ذكر409في

يبرئ منهما في الندرة كذلك الحاّر المذكور، فٕانّه وإن كان مقيّحاً بطبعه للقروح لكنّه ربّما لم يفعل ذلك في بعض القروح.

 يجب أن يفهم من قوله «الحاّر» الحاّر 411البحث الثاني: قوله «الحاّر مقيّح» أقول التقيّح نضج والنضج يتّم بحرارة معتدلة، وذلك

باعتدال، ولذلك لم يقرن بالحاّر حرف السود وقال: كّل حاّر، بل قال: الحاّر. فجعله مهملاً والمهملة في قوّة الجزئية، ولا شّك أّن 

المعتدل الحرارة من الحاّر جرى بالنسبة إلى القوى في ذلك والضعيف منه، والذي يشهد بأّن ذلك الحاّر فاعل لما ذكرنا أنّه لو أمكن 

 قيحاً في أسرع وقت، ولذلك 412الٕانسان أن يجعل بعض أعضائه على ورم حاصل في بدنه مّدة ليلاً ونهاراً لنضجت ماّدة الورم وصارت

 وتقويته للحرارة الغريزية413صار الٕانسان إذا جعل كّفه على دمل تعرض في بعض أعضائه ساعة طويلة فٕاّن ألمه يسكن كّل هذا بحصوره

404. .L5: om. Y [ نافع شاف

405. لهم ضار :L5 [ لهم ضاّر  Y.

406. .L5: om. Y [ البحث

407. ابقراط مراد :L5 [ مراده  Y.

408. .Y وجودها :L5 [ وجوهاً

409. .L5 ذكر :Y [ في

410. .L5 في :Y [ ذكر

411. .Y ولذلك :L5 [ وذلك

412. .Y صار :L5 [ وصارت

413. .Y ىحصره :L5 [ بحصوره
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] سّمي Y 213b [414التي هي آلة القوى الطبيعية الفاعلة للنضج وهي الهاضمة. فٕان فعل هذه القوّة متى كان في المواّد الصالحة

 بالنضج ما فيه تغرية ليحصر الحرارة الغريزية في415هضماً، ومتى كان في المواّد الفاسدة سّمي نضجاً. ولذلك كان من الواجب أن يقرن

 استعمل من خارج ضماداً أو من 416الموضع الذي يرام تقييحه، وحكمنا على إنضاج الحاّر المذكور بالشرط المذكور حاصل فيه سواء

داخل شرباً كما في ذات الجنب وذات الرئة، وسواء كانت الماّدة حارّة أو باردة، إلّا أنّها متى كانت حارّة الواجب أن يكون هذا 

ا بالفعل أو بالقوّة. أّما بالفعل فلأجل نضج  المنضج بارداً بالقوّة، وذلك لتعتدل حرارة الماّدة، وإن كانت باردة الواجب أن يكون حارًّ

الماّدة. وأّما بالقوّة فليعتدل مزاج الماّدة. وصار الحاّر المذكور منضجاً لوجوه ثلاثة: أحدها أّن البارد مكثف مجمع، وذلك يلزمه تفرّق 

 مؤلم، والألم يعين في جذب الماّدة، وذلك مانع ومقاوم للنضج لأنّه يشغل الطبيعة المنضجة عن فعلها فيه والحاّر 417الاتّصال وهو

، وذلك مّما يهيء الماّدة للنضج؛ وثالثها أّن البرد418يفعل ضّد ذلك؛ وثانيها أّن البرد يكثف قوام الماّدة ويغلظه والحاّر يفهعل ضّد ذلك

يقهر الحرارة الغريزية أو يضعفها، وذلك مّما يوقف النضج. ولّما كان الحاّر يفعل مقابل هذه الآثار، وصفه بالنضج. وقوله «مقيّح» أي 

معين على التقيّح مثل قولهم
إلّا فالمقيّح والمنبت بالحقيقة الطبيعة البدنية.419  «دواء منبت» أي معين للٕانبات، و

 في القروج ولا شّك أّن 420البحث الثالث: قوله «لكن ليس في كّل قرحة» لّما اّدعى أبقراط أّن الحاّر المعتدل معين في توليد التقيّح

 في كّل قرحة»، فٕاّن لنا قروحاً متى استعملنا فيها الحاّر المذكور أضّر بها مضرّة 421هذا القدر لا يصّح مطلقاً، استثنى وقال «ليس

، وهي أربعة قروح: أحدها القروح السرطانية، فٕانّها متى وضع عليها ذلك زادها تعّفناً ورداءة؛ وثانيها القروح المترّهلة، فٕاّن 422شديدة

 إليها، فٕانّه بٕارخائه وتسييله يهيء العضو للقبول والماّدة للسيلان423الحاّر المذكور يزيدها ترّهلاً وتعّفناً؛ وثالثها القروح التي المواّد متجلّبة

414. .Y الحاصله :L5 [ الصالحة

415. .Y يفرق :L5 [ يقرن

416. .L5 ان .add [ سواء

417. .L5 وذلك :Y [ وهو

418. .Y: om. L5 [ وثانيها أّن البرد يكتف قوام الماّدة ويغلظه والحاّر يفهعل ضّد ذلك

419. .L5 قوله :Y [ قولهم

420. .Y القيح :L5 [ التقيّح

421. ليس لكن :L5 [ ليس  Y.

422. شديدا ضررا :Y [ مضرّة شديدة  L5.

423. .Y منجلبة :L5 [ متجلّبة
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] إلى شرط Y 214a اللحم، فٕاّن هذه يحتاج في معالجتها [424لا سيّما والحاّر جذاب؛ ورابعها القروح الخبيثة التي حصل فيها فساد

ما حولها من اللحم وإخراج ما فيها من الدم الفاسد لا إلى ما يرخي ويرهل. ولذلك صارت القروح متى انتفعت بوضع الحاّر المذكور 

عليها وأخذت في الجمع والتقيّح وتوليد المّدة، كان ذلك دليلاً على الأمن فيما ذكرنا من أنواع القروح المذكورة فيكون هذا الحاّر 

 بعدم التجلّب إليها وعلى الأمن من العفن والفساد، ولهذا صرنا إذا أردنا أن نعرف 425سبباً للصلاح ودليلاً على الأمن أي على الثقة

] أو جعلناه في ماء حاّر. فٕان L5 138bالورم هل ماّدته انقطعت عنه أم لا، وهل هو قابل للعفن أم لا، وضعنا عليه الحاّر المذكور [

رأيناه قد أخذ في الجمع والتقيّح فقد أمنّا من ذلك. وإن ظهر ضرر، توقّينا أحدهما، ثّم ذلك الضرر إن كان بزيادة التمّدد فهو 

إّما أن لانصباب ماّدة. وإن كان معه تغيّر لون إلى فساد فهو للعفن. ولنبسط القول في أمر الأورام فنقول: ماّدة الورم إّما أن تكون حارّة و

تكون باردة. فٕان كانت حارّة فٕاّما أن تكون مندفعة عن عضو رئيس أو عن دفع طبيعي بحراني أو عن سبب باد كضربة أو غيرها أو لا 

يكون حالها كذلك. فٕان كان الأّول لم بجز استعمال ما يقوى العضو المندفع إليه الماّدة ورّدها عن الميل إليه لأنّه متى استعمل ذلك 

 أعظم من ضرر ميل الماّدة إليه، ويكون الحال في هذه الصورة حال من داوى الداء بٕادواء منه، فٕاّن 426جلب على العليل بلية عظيمة

ا ورداءة وأوقعت  الماّدة متى كانت مندفعة عن عضو رئيس واستعملنا ذلك رجعت الماّدة المورّمة إلى الرئيس، وقد ازدادت بالحركة شرًّ

في ضرر عظيم. ولأجل هذا قال الأطبّاء: متى حصل هذا القدر الواجب أن يوضع على العضو المندفع إليه الماّدة ما يحمره ويعين 

 في الخوانيق الحاصلة عن اندفاع ماّدة من جهة الدماغ 427على تمام ميل الماّدة إليه ولو يوضع المحاجم عليه. فٕان قيل: فكيف نقول

 الغراغر وغيره على ما هو المتّفق عليه رجعت الماّدة إلى العضو الرئيس، وإن استعملنا ما يرخي ويهيء428وهو أنّا إن استعملنا الرادع مع

] إصلاح البدن والطبيعة شأنها دفع آلامهY 214bالعضو للقبول جلبنا على العليل التلاف والهلاك، فنقول لهذا القائل: الطبيب شأنه [

 كما آلاته، فنحن إذا اتّفق لنا ذلك ننظر إلى أيّهما أخطر وأعظم ضرراً ميل الماّدة أوردها عنه. فٕان 430، وبالجملة تحصيل429وإسقامه

كان الأّول استعملنا ما يدفعها، وإن كان الثاني استعملنا ما يجذبها، ولا شّك أّن الضرر الأّول أهّم وأولى بالمراعاة من الثاني، فلذلك 

424. .Y في .add [ فساد

425. .L5 والثقه :Y [ أي على الثقة

426. .Y ثلثه :L5 [ بلية عظيمة

427. تقول كيف :L5 [ فكيف نقول  Y.

428. .Y عن :L5 [ مع

429. .Y انتفائه :L5 [ وإسقامه

430. .Y يحصل :L5 [ تحصيل
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صرنا في الأكثر نخالف القاعدة المذكورة ونستعمل ما يقوي العضو المندفع إليه الماّدة، ومع ذلك لم نهمل أمر الماّدة بل نبادر إلي 

تنقيصها وتخفيفها بالقصد، ويفعل ذلك إلى حين يحصل الغشي، وعند ذلك لم يبق من الماّدة ما يخشى منه سواء رجعت إلى ما 

اندفعت منه أو مالت إلى ما انصّب إليه. وإن كان الثاني وهو الدفع البحراني فمتى استعملنا ذلك فيه قاومنا الطبيعة في أفعالها 

 بيّن. وأّما الثالث وهو ما كان سببه بادياً فلا يجوز استعمال ذلك فيه لأّن الرادع بتكثيفه يزيد في 431وعاندناها في أغراضها وضرر هذا

 بواسطة تفرّق الاتّصال، وذلك مّما يعين على جذب المواّد إلى العضو الضعيف. وما لا يكون سببه ما ذكرنا ففي مثل 432الألم والوجع

433هذه الصورة نستعمل ما فيه ردع وتقوية، وذلك ليقوى جوهر العضو الضعيف عن قبول الماّدة المندفعة إليه وتكثف مجاريها وتضييقها

ليقف بذلك جريانها وسريانها إلى العضو المذكور. فٕان قيل استعمال الرادع في مبادئ الأورام المذكورة فيه نظر من وجوه ستّة: أحدها 

أّن الرادع يقوّي العضو الضعيف عن قبول الماّدة، ومتى قوي دفعها إلى غيره لا شّك أنّها ماّدة فاسدة، فٕان مالت عنه وانصبّت إلى 

غيره فعلت فيه ما فعلت في العضو الأّول، فٕان استعملنا في هذا الثاني ما استعملناه في الأّول حصل ما ذكرناه، وكذلك القول في 

الثالث، وإذا كان الحال كذلك فنكون قد أضعفنا بهذا التدبير في البدن أعضاء كثيرة، ولا شّك أّن ضعف عضو واحد في البدن أجود

 ببرده يغلظ قوام الماّدة ويفّججها، وإن 434من ضعف أعضاء كثيرة، وإذا كان كذلك فما الفائدة في استعمال الرادع؛ وثانيها أّن الرادع

] كذلك فما الفائدة في استعمال ما يوجب ذلك؛ وثالثها الرادع Y 215aكان قوياً حجرها، وذلك مّما يؤّخر برء المرض، وإذا كان [

ببرده يجمد حرارة العضو الغريزية التي هي آلة القوى في أفعالها وتضعف القوى أيضاً بالمضادّة، ومتى ضعف الفاعل والآلة استولى 

 في استعماله؛ ورابعها أّن الرادع ببرده وقبضه يجمع أجزاء العضو بعضها إلى435المؤذي على العضو وأفسده، وإذا كان كذلك فلا فائدة

بعض، ولا شّك أّن الماّدة متى انصبّت إلى العضو واستعمل ذلك فيه تزّكر وتمّدد وتفرّق اتّصاله وتفرّق الاتّصال مؤلم، والألم جذاب 

 الرادع كذلك فلا فائدة في استعماله؛ وخامسها أّن الورم مرض 436للمواّد وانصباب الماّدة زائد في تفرّق الاتّصال، وإذا كان حال

ماّدي، والمداواة بالضّد فتكون مداواته بالاستفراغ والرادع حابس للماّدة فيكون مخالفاً لمقتضي المعالجة؛ وسادسها أنّ الرادع 

431. .Y ذلك :L5 [ هذا

432. والالم الوجع :L5 [ الألم والوجع  Y.

433. .Y يضيقها :L5 [ وتضييقها

434. .L5: om. Y [ وثانيها أّن الرادع

435. الفايدة فما :L5 [ فلا فائدة  Y.

436. .Y: om. L5 [ حال
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 والحرارة الغريزية. فنكون قد دفعنا الماّدة من العضو الخسيس438 الماّدة من الظاهر إلى الباطن والباطن أشرف لأنّه محّل القوى437يعكس

إلى الشريف، وذلك قلب الواجب. والجواب عن الأّول أّن الرادع يحصل منه ما ذكر غير أنّا لم نقتصر عليه في المعالجة بل نستعمله 

ليقوى العضو الضعيف لئّلا يقبل الماّدة الفاسدة المنصبّة إليه ويتمّكن فيه، ونستعمل معه ما يستفرغها ويخرجها عن البدن إّما بالفصد 

أو بالٕاسهال. أّما لو تركنا ذلك واقتصرنا في المعالجة على استعمال الرادع فقط حصل ما ذكر. والجواب عن الثاني أّن الرادع إنّما 

ا. ومتى كان حالها كذلك لم يخّف منها نستعمله في الورم الحاّر في ابتدائه فقط، والماّدة في العضو المعالج في هذا الوقت قليلة جدًّ

ما ذكر. والجواب عن الثالث الرادع على ثلاثة أنواع: قوي وضعيف ومتوّسط، وهذه المراتب استعمالها بحسب الماّدة في حّدتها 

 للمتوّسطة. والجواب عن الرابع ما ذكر إنّما يحصل من الرادع 440 للضعيفة، والمتوّسط439وشّدتها فالقوي منه للقوية منها، والضعيف

عند كمال انصباب الماّدة، ونحن في هذا الوقت لم نستعمله البتّة، وإن استعملناه لم نستعمله بمفرده بل نضيف إليه ما يرخي ليهيء 

] للتمديد، وذلك ليقبل الماّدة المنصبّة إليه، فلا يحصل له شيء من التفرّق. والجواب عن الخامس أّن الرادع متى Y 215bالعضو [

 L5استعمل في وقته لم يحبس الماّدة حتّى يتوّجه الاعتراض المذكور بل يكون معيناً على إخراجه، وذلك أنّه بتقويته للعضو الضعيف [

139a تتهيّأ الماّدة المندفعة إليه أن تستقّر وتثبت فيه حتّى يتعّذر خروجها بالفصد أو بالٕاسهال. وقول المعترض إّن الورم مرض ماّدي [

 وبتبديل المزاج لئّلا يقبل الماّدة المائلة إليه فيتعّذر 441فتكون معالجته بالاستفراغ فقط، قلنا: لا نسلم أّن معالجته بذلك فقط بل

 نحن غرضنا في جميع أنواع المداواة أن نقوّي 442خروجها. والجواب عن السادس نقول: لا شّك أّن الباطن أشرف من الظاهر ولكّن

 ونمنع الماّدة المنصبّة إليه 443الضعيف ونذّب عن القوي، ونحن في هذا الأمر على هذه الصورة، فٕانّا باستعمال الرادع نقوّي الضعيف

 بالفصد أو بغيره من الاستفراغات ونصلح مزاج ما بقي منها بالأشربة والأغذية الدوائية. فنكون 445 الماّدة المورمة444من الميل ونخّفف

437. .Y بعكس :L5 [ يعكس

438. .Y القوة :L5 [ القوى

439. .Y والضعيفة :L5 [ والضعيف

440. .Y والمتوسطة :L5 [ والمتوّسط

441. .L5: om. Y [ بل

442. .Y لكن :L5 [ ولكّن

443. .Y: om. L5 [ ونحن في هذا الأمر على هذه الصورة، فٕانّا باستعمال الرادع نقوّي الضعيف

444. .Y نجفف :L5 [ ونخّفف

445. .Y الورمية :L5 [ المورمة
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 في ابتدائها. وأّما في التزيّد فنضيف إلى الرادع المرخي، 447 تدبير الأورام الحارّة446بالأّول قد فعلنا الأّول، وبالثاني الثاني هو أحكم

 فيقّل الألم التابع 448وذلك ليحصل لنا غرضنا. فٕاّن الرادع يمنعه من أن يقبل ماّدة أخرى، وبالمرخي يهيء جرمه لأن يقبل التمديد

لتفرّق الاتّصال، ثّم في المنتهى نترك الرادع ونضيف إلى المرخي المحلّل ليحلّل ما أعّده المرخي للتحليل، وفي الانحطاط يقتصر على

المحلّلات المحّضة إلّا أن تكون حاصلة في أعضاء رئيسة، فٕانّها متى كانت كذلك أضفنا إليها ما فيه تقوية عطرية ليقوى بالأّول 

جرمها ويزيد في أرواحها بالثاني. هذا هو التفصيل في الأورام التي مواّدها حارّة. وأّما التي مواّدها باردة فسواء كانت عّما ذكرنا أو لم 

 نستعمل ذلك 450 يغلظه ويحجره، ثّم في الانتهاء449تكن استعملنا في ابتتدائها المرخي ليلين قوام الماّدة ويرّق ولا نستعمل الرادع لأنّه

] في عضو رئيس، فنستعمل ما Y 216aأيضاً، وفي الانحطاط نستعمل ما ذكرناه في الأورام الحارّة إلّا أن يكون الورم البارد حاصلاً [

ذكرناه.

البحث الرابع: قوله «ويلين الجلد»، وذلك لأنّه يزيل ما أثره البرد من التكثيف والجمع. وإن كان هناك ماّدة محتبسة من جهته خلخلها

 ما هو منها قابل للتحليل. وأّما ترقيقه إيّاه فبفعله ذلك، فٕاّن البرد شأنه التغليظ بذاته وبجمعه المواّد فيه وحبسه إيّاها، والحاّر 451وخلخل

يفعل مقابل ذلك. وأّما تسكينه للوجع فمن وجوه أربعة: أحدها أنّه يحلّل الماّدة الموجبة له، وذلك بترقيق قوامها وتفتيح المسام؛ وثانيها

أنّه يعدل ما فيه من المزاج المختلف الموجب للوجع؛ وثالثها أنّه يعين في إنضاج الماّدة المرضية، ولا شّك أنّه متى حصل ذلك 

 للتمديد المانع من حصول تفرّق الاتّصال فيقّل الوجع. وأّما كسرة عادية النافض إّما 452سكن الوجع؛ ورابعها أنّه بٕارخائه للعضو يهيئه

 الحرارة الغريزية وينشرها في 454، ويبسط453حصل عن الماء البارد والهواء البارد فذلك ظاهر فيه، فٕانّه يدفع عاديته لأّن قهر الضّد بالضّد

446. حكم هذا :L5 [ هو أحكم  Y.

447. .Y الحادة :L5 [ الحارّة

448. .Y التمدد :L5 [ التمديد

449. .Y فانه :L5 [ لأنّه

450. .Y المنتهى :L5 [ الانتهاء

451. .Y وحلل :L5 [ وخلخل

452. .Y يهيته :L5 [ يهيئه

453. .L5: om. Y [ لأّن قهر الضّد بالضّد

454. .Y وينشط :L5 [ ويبسط

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 53



 الحرارة الغريزية وتسخينه للماّدة457 للجلد ونشره456 في ابتداء الحّميات فبتسخينه455البدن، وعند ذلك تقاوم ذلك أيضاً. وأّما الذي يكون

 حاصل منها وهي في الجريان والنفوذ.458المرضية إن كانت باردة وترقيق قوامها فيسهل جريانها ونفوذها إلى مستوقد العفن الذي النافض

قوله «والتشنّج والتمّدد» أي ويكسر عاديتهما لأّن البرد يوجهما على ما عرفت وكسر عادية الضّد بالضد. وقدم ذكر التشنّج على التمّدد

 كان سببه أبخرة محتبسة فيه، وإن459لأنّه أبسط وتقديم البسيط على المرّكب واجب. قوله: «ويحلّل الثقل العارض في الرأس» هذا إذا

 حجمها فيرخي الدماغ ويهيئه لقبولها وصعودها. قوله:460كان سببه ماّدة ذات قوام، فٕاّن الحاّر يزيد في ثقلها لأنّه يخلخل جرمها فيكبر

 يضرّها لأنّه يزيدها انحرافاً عن الاعتدال، فٕاذا حصل فيها ضعفت قواها، 461«وهو من أوفق الأشياء لكسر العظام» العظام لبردها المبرد

 يعدل مزاج العظام ويدفع نكاية البرد463 اللحم لأّن اللحم لحرّه462فكان ذلك أوفق لها أعنى الحاّر وخاّصة ما كان من العظام معرّى عن

 تأثير البرد فيه تأثيراً قوياً. ولّما كان عظم الرأس كذلك، قال «وخاّصة العظام 464] كان معرّى من ذلك لكانY 216bبها. فٕاذا [

 «ولكّل ما أماته البرد» أي في 466 أبلغ. وقوله465الرأس». وأيضاً فٕاّن هذه قد حصل فيها برد آخر وهو برد الدماغ فيكون نفع الحاّر فيها

إلّا فالذي قد مات من المستحيل أن ينفعه شيء فضلاً عن الحاّر. قوله «أو أقرحه» يريد بذلك ما يعرض  عند العاّمة467طريق الموت، و

455. .Y: om. L5 [ يكون

456. .Y فتسخينه :L5 [ فبتسخينه

457. .Y وبشرة :L5 [ ونشره

458. .Y الناقض :L5 [ النافض

459. .Y ان :L5 [ إذا

460. .Y فيكثر :L5 [ فيكبر

461. .Y البارد :L5 [ المبرد

462. .Y من :L5 [ عن

463. .L5: om. Y [ لحرّه

464. .Y كان :L5 [ لكان

465. .Y فيه :L5 [ فيها

466. .Y قوله :L5 [ وقوله

467. .Y يعرف :L5 [ يعرض
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، ويحدث هذا من تكثيف البرد لمسام العضو ومنعه للأبخرة من التحلّل، وعند ذلك يتغيّر لون 468بالتثلّج الذي هو من مقّدمات غانغرانا

العضو، ثّم إذا قوي ذلك فيه أسود لونه وأكثر ما يعتري هذا القدر لأصابع القدم واليدين لبعدهما عن محّل الحاّر الغريزي ولبرد مزاجها 

إلّا فالبارد يمنع  التي تسعي وتتأّكل» يريد بذلك النملة، فٕانّها تنقسم إلي ساعية 470 من التقريح. قوله «وللقروح469لكثرة عظامها، و

 أوجبت الأكلة ونفع الحاّر لهذه القرحة من 471وأكلة، وذلك لأّن الماّدة الفاعلة لها إن كانت رقيقة أوجبت الساعية، وإن كانت غليظة

، ومن جهة عرضها وهو 473 مسام العضو لا بالنظر إلى أسبابها، فٕانّه بالنظر إلى ذلك مداواتها بما يبرّد472جهة تحليل ماّدتها وتفتيح

سيلان الرطوبات بما يجّفف، فلذلك صارت هذه المداواة الثلاث نافعة لها، وهي ما يسخن ويرخي ويهّيء الماّدة للتحليل وما يبرّد 

ويسكن عادية الحرارة وما يجّفف رطوباتها التي لا يمكن إلحام القرحة إلّا بتنقيتها. ونحن نؤثر أحد هذه على الباقي عند مراعاة الأهّم 

. وأّما نفع الحاّر للمقعدة والرحم والمثانة فبطريق المضاّدة من جهة أّن مزاج هذه بارد لعصبية جرمها. قوله «فالحاّر لأصحاب474فالأهّم

. واللّه أعلم.476 الأعضاء أجمع لما عرفته، والبارد ضاّر لهم لما عرفته475هذه العلل» أي علل هذه

23.

 المواضع التي يجري منها الدم أو هو مزمع بأن يجري 477قال أبقراط: وأّما البارد فٕانّما ينبغي أن يستعمله في هذه المواضع أعني في

468. .Y عاىعرا :L5 [ غانغرانا

469. .Y مانع :L5 [ يمنع

470. .L5, Y والقروح :correxi [ وللقروح

471. .in marg. L5, Y: om. L5 [ غليظة

472. .Y وتفتّح :L5 [ وتفتيح

473. .L5 ويرطب .add [ يبرّد

474. .L5 بالاهم :Y [ فالأهّم

475. .supra lin. L5, Y: om. L5 [ هذه

476. .Y: om. L5 [ لما عرفته

477. .L5: om. Y [ في
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 Y الدم لكن حوله ومن حيث يجيء، وفيما كان من الأورام [479 الذي يجري منه478منها، وليس ينبغي أن يستعمله في نفس الموضع

217a الحارّة والتلّكع مائلاً إلى الحمرة ولون الدم الطري لأنّه إن استعمل فيما قد عتق فيه الدم سوّده، وفي الورم الذي يسّمى الحمرة [

إذا لم يكن معه قرحة لأّن ما كان معه قرحة فهو يضرّه.

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

البحث الأّول في الصلة: وذلك من وجوه ثلاثة: أحدها أنّه لّما وصف منافع الحاّر ذكر في هذا الفصل منافع البارد، وكما أنّه وصف 

المواضع التي ينفع الحاّر ذكر في هذا الفصل المواضع التي يتوقّع نفع البارد فيها؛ وثانيها أنّه لّما ذكر في الفصل الماضي وهو قوله 

] في هذا الفصل منافعه بالذات وجاء ذكر منافع الحاّرL5 139b«وربّما صّب على من به تمّدد» إلى آخره منافع البارد بالعرض ذكر [

إلّا فالواجب أن يذكر480فصلاً  هذا 481 بينهما بطريق العرض لأنّه لّما انتهى في الفصل المذكور في الحاّر التزم بذكر منافع الحاّر، و

الفصل بعد ذكر ذلك الفصل؛ وثالثها أنّه ذكر فيما تقّدم مضاّر البارد إلّا ما قاله في التمّدد لكّن ذلك بالعرض، ومع كونه بالعرض ليس

مّما يستعمل دائماً ولا أكثرياً بل ينبغي أن لا يقّدم على استعماله، فالحاصل مّما ذكرنا أنّه لّما سبق منه ذكر مضاّر البارد النفع الصادر 

عنه العرضي نادر الوجود، ومع ذلك لا ينبغي أن يقّدم على اسعماله ذكر في هذا الفصل منافعه الذاتية.

البحث الثاني: قوله «إنّما ينبغي أن يستعمله في هذه المواضع» أي لا ينبغي أن يستعمله إلّا في الندرة لأّن لفظة «إنّما» للحصر، وقد

فّسر تلك المواضع وبدأ منها بذكر ما يجري منه الدم أو ما هو مزمع بأن يجري منه لأّن الدم أشرف الأخلاط لأنّه ماّدة الأرواح التي 

 القوى والغاذي بالحقيقة وحامل للحرارة الغريزية، ولّما كان حاله كذلك كان أهّم بالمعالجة والمداواة، فقّدم ذكره لذلك، 482هي مطية

فالمواضع التي يجري منها الدم إذا لم يكن فيها قرحة كان من أبلغ الأشياء في قطع الدم، وذلك من وجوه أربعة: أحدها أنّه يكثف 

العضو ويقويه، وعند ذلك يعسر قبوله للدم الوارد إليه؛ وثانيها أنّه بتكثيفه يجمع أفواه المجاري ويكثفها، وعند ذلك يضيق أو ينسّد 

] نفوذها ما كان ينفذ فيها؛ وثالثها أنّه يغلظ قوام الدم، وربّما جّمده، فيتعّذر عند ذلك أو يمتنع عليه النفوذ؛Y 217bفيتعّذر أو يمتنع [

 ضعف الجذب فيقّل الوارد 483ورابعها أنّه يجّمد الحرارة الغريزية الحاصلة في ذلك العضو، وقد علمت أّن الحرارة جذابة، فٕاذا خمدت

إلى العضو من الدم. وأّما إن كان فيها قرحة فيجب أن يكون وضعه حول العضو المتقرّح على المجاري المندفع فيها الدم ووجه قطعه 

478. .L5 المواضع :Y [ الموضع

479. .L5 منها :Y [ منه

480. .Y فاصلا :L5 [ فصلاً

481. .Y يكون :L5 [ يذكر

482. .Y مظنة :L5 [ مطية

483. .Y جمدت :L5 [ خمدت
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بما ذكرنا. ومثال هذه المواضع الأنف عند خروج الدم منه بالرعاف وجريان الدم من أفواه العروق، فٕاّن الأنف متى حصل فيه ذلك ولم

يكن فيه قرحة، أمرنا صاحبه بأن يجعل في داخله قطعة من جمد أو ثلج، فٕاّن الدم ينقطع لما ذكرنا. وإن كان فيه قرحة سرطانية أو 

 نازل إليه من الجنين، وكذلك خروج الدم 484غيرها، انقطع ذلك بوضع ما ذكرنا على الجنين لأّن العروق الآتية إليه في الظاهر أكثرها

 لم يكن فيها قرحة كبواسير أو نواصير استعملنا ذلك فيها ومتى كان فعلي ما حولها لأنّه قد قال فيما 485من أفواه العروق، فٕانّه متى

مضى إّن البارد لّذاع للقروح. وحكمنا هذا في البارد في أّي عضو كان. قوله «في العضو المتقرّح حوله»، ولم يقل «في مجاريه» لأّن

مجاريه ربّما كانت خفية عن الحّس فذكر ما يعّم ذلك، وقال: «حوله» لأنّه متى استعمل ذلك حوله لا بّد وأن يقع بعضه على تلك 

المجاري لأنّه كيف كانت تكون حوله. فٕان قيل قوله «ينبغي أن يستعمل في المواضع التي يجري منها الدم»، ثّم قال «وليس ينبغي 

» أي إذا كان فيه قرحة لما ذكرناه في الفصل الماضي فاستعماله بتجنّب في صورتين: إحداهما فيما 486أن يستعمل في نفس الموضع

 الذي قد انصب إليه دم، وقد عتق فيه، فٕانّه يجمده ويسوده ويوقعه في الخبيثة، وذلك بما يحدثه من488 في الموضع487ذكرنا، وثانيتهما

 الأورام الحارّة» أقول: هذه الأورام لحرارة ماّدتها ورقّة قوامها البارد ينفعها لأنّه يطفئ حرارتها ويغلظ 489إخماد الحرارة الغريزية. قوله «وفي

] ألمها واستيلاء الطبيعة عليها، وهذا القدر إنّما يكون في Y 218aقوام ماّدتها فيقّل حركتها فيصغر حجمها ويترتّب على ذلك قلّة [

» قال جالينوس: المراد بالتلّكع 491. قوله «التلّكع490ابتداء هذه الأورام. وأّما في انتهائها وانحطاطها فلأولأ في التزيّد أيضاً على محوضته

 الذي يعرف عندنا بالنار الفارسية أو 492الموضع الذي كان النار قد كوته وأحرقته لشّدة حرارة الماّدة الفاعلة، لذلك أقول: هذا القدر هو

484. .Y العها :L5 [ أكثرها

485. .L5: om. Y [ متى

486. ما ــــــل عــــــضوــــــ ] add. نفسفييستعملانينبغيوليسقولهمعنىفنقولاولاذكرهلمامناقضهذاانشكولا

.Y المواضع

487. .Y وثانيهما :L5 [ وثانيتهما

488. .L5 المواضع :Y [ الموضع

489. .Y في :L5 [ وفي

490. .Y مخصوصته :L5 [ محوضته

491. .Y والتلكع :L5 [ التلّكع

492. .L5: om. Y [ هو
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 عليها وعلى حولها لما ذكرنا. وقوله «وفي الأورام الحارّة والتلّكع مائلاً إلى الحمرة»، يعّم النار493الحمرة، وهذه الأورام تنتفع بوضع البارد

 أّن النار الفارسية هي بثر494الفارسية والحمرة بالجيم لأّن  الحمرة تعّم الحمرة الناصعة والقاينة، والفرق بين النار الفارسية والحمرة بالجيم

 هي شيء يحدث في الجلد شبيه بما تحدثه النار عند إحراقها 495من جنس النملة فيها سعي وتنّفط وماّدتها صفراوية والحمرة بالجيم

للعضو فيه خشكريشة، ولونه مائل إلى السواد، وسببه دم محترق. وأّما الحمرة بٕالحاء فهي الورم الصفراوي وهذا الورم أذية ماّدته بالكيفية

أكثر من أذيتها بالكّمية، ومثل هذا الورم ينتفع بالبارد على طريق المداواة بالضّد كّل هذا إذا لم يكن معه قرحة. ولنحّقق الأورام 

ونحصرها هاهنا فٕاّن أبقراط قد أشار إلى بعضها.

البحث الثالث في تعريف الورم وكيفية حدوثه وتقسيمه: أّما الورم فقال صاحب الكامل إنّه غلظ يحصل للعضو بغير فعله، وهذا التعريف

 إنّه غلظ مع أنّه ورم بل الحّق أن يقال إنّه تمّدد يحصل 496يخرج عنه الأورام الريحية والمائية، فٕانّه لا يصّح أن يقال لكّل واحد منهما

للعضو بغير فعله. وأّما كيفية حدوثه فنقول: قد عرف أّن الأعضاء على نوعين صلبة ولينة، فالصلبة منها فرجها محسوسة كباطن العظام 

واللينة فرجها خفية عن الحّس. فٕاذا انصّب إلى العضو ماّدة من المواّد زاحمت ما حولها واستحدثت لها فرحاً. فٕان زاد مقدارها زاد 

 ثّم إنّها تعفن لاحتباسها وتراكمها ولضعف العضو عن إحالتها والتصرّف فيها على الوجه الطبيعي، وحينئذ تولّد ما ذكر. وأّما 497تمّددها

] عند الأقدمين بحسب انقسام المواّد الأربع، وعند المتأّخرين قسمان آخران المائية Y 219bتقسيمها فهي في الأصل تنقسم [

والريحية، وعلى هذا التقدير يقال إنّها تنقسم إلى ما ماّدتها ذات قوام وإلى ما ماّدتها غير ذات قوام. والأّول الدموية والصفراوية والبلغمية 

والسوادية. والثاني أّما الحادث عن الريح فكالتهيّج النفخة. والفرق بينهما من وجهين: أحدهما أّن ماّدة التهيّج مداخلة جوهر العضو 

وماّدة النفخة مجتمعة في تجويف العضو. الثاني أّن التهيّج يستلينه الحّس والنفخة تقاومه. وأّما الحادث عن المائية فكاجتماع الماء 

إّما أن تكون خاّصة. فٕان كان الأّول حصل الأّول، فٕان كان  في البطون المستسقين والقيلة، وذلك لأّن المائية إّما أن تكون عاّمة و

الثاني حصل الثاني. واللّه أعلم.

24.

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

493. .Y المذكور .add [ البارد

494. .Y: om. L5 [ بالجيم

495. .Y: om. L5 [ بالجيم

496. .Y منها :L5 [ منهما

497. .Y تمديدها :L5 [ تمّددها
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الشرح هاهنا مباحث أربعة.

] L5 140aالبحث الأّول في الصلة: وذلك من وجهين: أحدهما أنّه لّما ذكر منافع البارد قال إّن من جملة ذلك قطع الدم إذا لم [

يكن هناك قرحة، وإن كان فيوضعه حول القرحة كأّن قائلاً يقول له فنحن نرى استعمال البارد كالجمد والثلج جالب لانفجار الدم، 

فٕاّن مراده بالبارد هاهنا البارد بالفعل، أجاب عن هذا الاعتراض المقدر بقوله «ضارّة بالصدر مهيّجة للسعال» أي أّن جلب هذا البارد 

 العظام والعصب 499 بواسطة ضرره بالصدر وجلبه للسعال. أّما ضرره بالصدر فلغلبة498لانفجار الدم من الصدر ليس هو بالذات بل هو

 والأسنان والعصب والمغيّر للشيء متى ورد عليه أضعفه وهيأه لقبول الآفات الواردة عليه 500عليه. وقد قال فيما تقّدم: البارد ضاّر للعظام

لا سيّما إذا حصل هناك أمر موجب لتلك الآفة كما في هذه الصورة، فٕاذ ذلك يضعف الصدر ويهيئه لنفث الدم والسعال فاعل له لأنّه

بحركته القوية يزعزع أجرام الأوردة ويهلهل نسجها ثّم يوجب انفجارها. وأّما كيفية إيجاب البارد المذكور للسعال فبواسطة ما يحدثه في 

 إلّا حركة من الرئة لدفع المؤذي،502 الغريب. وكّل ذلك مناف مؤذ، ولا معنى للسعال501قصبة الرئة من التكاثف والجمع والسوء المزاج

] الدم بذاته سواء وضع على نفس الموضع إذا لم يكن هناك قرحة أو حوله إنY 220aفالحاصل مّما ذكرنا أّن البارد يوجب انقطاع [

 داخل 505 عليه الاستقراء من وضع الثلج أو الجمد504 قوامه على ما يدّل503كان هناك قرحة كّل هذا بتكثيفه وإجماده للدم وبتغليظه

الأنف أو على الجبهة في قطع الرعاف، ويوجبه بطريق العرض كما في هذه الصورة. وكلام أبقراط في الفصل الماضي في فعله الذاتي 

لا في العرضي فلا يرد الاعتراض. وثانيهما أنّه لّما ذكر في الفصول الماضية آثاراً ضارّة صادرة عن البارد ثّم ذكر بعدها نفعاً عرضياً 

.506صادراً عنه قليل الوجود

498. .L5: om. Y [ هو

499. فلقلة للصدر :L5 [ بالصدر فلغلبة  Y.

500. .L5 والصدر .add [ للعظام

501. .L5 مزاج :Y [ المزاج

502. السعال لحركة :L5 [ للسعال  Y.

503. .L5 وبتغليظ :Y [ وبتغليظه

504. .L5 دل :Y [ يدّل

505. .Y والجمد :L5 [ أو الجمد

506. ودــــــــجوــــــــلا ] add. قليلبالعرضوهوعنهصادراضرراهذافىذكرثمعنهالصادرالنفعالماضىالفصلفىذكر

.Y الوجود
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البحث الثاني في الجمد: هذا الجوهر يختلف في الفضيلة والرذيلة بحسب طبيعة الماء المجمد منه، فٕاّن الذي جمد من ماء رديء 

فهو رديء، والذي جمد من ماء محمود فهو محمود وهو بكلي قسميه مضّر للأعضاء العصبية مضعف للحرارة الغريزية. وهذا القدر إن 

 خارج الٕاناء، وإن كان ماؤه جيّداً فسواء 507لم يظهر في العاجل ظهر في الأجل غير أنّه إن كان ماؤه رديئاً الواجب أن يبرد به الماء من

برد به الماء من خارج الآناء أو من داخله والمياه الجليدية غليظة الجوهر بطيئة  الانحدار عن المعدة، ولذلك صارت مضرّة بالأعضاء 

إنّما قلنا إّن ماء الجمد أغلظ من الماء المجمد منه، وذلك لأنّه عند جموده ذهب  المذكورة، ولذلك لقوّة بردها وبطء نفوذها. و

 لأنّه بسيط وإذا كان كذلك فكيف يتصوّر أن يقال إّن فيه لطيفاً وكثيفاً حتّى يتأتّى ما قيل؟،509. فٕان قيل الماء متشابه الأجزاء508لطيفه

 بساطتها بل مختلطة البعض بالبعض، 511 المشاهد بل الأرض المشاهدة والهواء أيضاً جميعها ليس هي على محض510فنقول له: أما

ولذلك قيل في الفلسفة ليس لنا من العناصر ما هو خالص على محوضته سواء النار والأرض القريبة من المركز، وإذا كان حال الماء 

المشاهد كذلك فيجوز أّن المجمد يستولى على البعض من الماء قبل البعض، وذلك بحسب الاستعداد فعند ما يجمد البعض منه أّولاً

، ثّم يحصل ذلك في البعض 512يتلاشى ويذهب ألطف ما فيه بالجمود لأنّه يبادر إلى ما هو أقبل من الماء لذلك وهو الجزء الغليظ

] والدليل على هذا الذهاب أّن الجمد إذا ذّوب ووزن الماء الحاصل Y 220bالآخر، ثّم إلى آخره. فيتلاشى ألطف ما فيه جميعه. [

منه فٕانّه يكون أنقص من الماء المجمد منه.

 هواء قد تكاثف وغلظ 513البحث الثالث في الثلج: الثلج له ماّداتان: إحداهما البخار المرتفع من المياه والمواضع الرطبة، وثانيتهما

 لا بّد منه إّما 515 لاستيلاء مبرد عليه. أّما الأّول فاعلم أّن البخار قلّما يرتفع إلى الجّو هو خال من الدخان بل هذا شيء514قوامه، وذلك

507. .Y: om. L5 [ من

508. كثيفه وبقي .add [ لطيفه  Y.

509. .L5: om. Y [ الأجزاء

510. .L5 الما :Y [ أما

511. .Y محط :L5 [ محض

512. .L5 اللطيف :Y [ الغليظ

513. .L5, Y وثانيهما :correxi [ وثانيتهما

514. .L5:  om. Y [ وذلك

515. .in marg. L5, Y: om. L5 [ شيء
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إّما ثانياً فٕاّن516أولاً  الدخان ألطف من البخار لأّن فيه أجزاء نارية فيكون هو المعين على صعوده 517 فٕاّن الجو لا يخلو منه أصلاً و

إّما أن يكون قليلاً. فٕان كان الأّول فٕاّما أن 518وارتفاعه إلى  الجّو. إذا عرفت هذا فنقول: هذا البخار المتصاعد إّما أن يكون كثيراً و

يصادف في الجّو من الحرارة ما له مقدار أو لا يصادف. فٕان كان الأّول تحلّل ذلك البخار وتلاشى وصار هواء. وإن كان الثاني فٕاّما 

أن يصعد إلى الطبقة الباردة أو لا يصعد. فٕان كان الأّول انعقد الصاعد سحاباً قاطراً ماء، وإن لم ينعقد كان منه ضباباً. وإن كان 

إّما أن يكون  إّما حصول رياح متقابلة تمنعه من الصعود و الثاني كان سببه أحد أمور خمسة إّما امتناع حصول رياح موجبة لصعوده و

الحّر المتقّدم من البخار وقف في الجّو لثقله وبطء حركته ثّم التصق به باقي الأجزاء وإما شّدة برد الهواء القريب من الأرض فيغلظ 

 ذلك البرد ونزل ماء محسوساً نزولاً لا يحّس به إلّا 519البخار ويمنعه من الصعود. وفي مثل هذه الصورة إن صادف برداً في الليل عقده

عند اجتماعه شيئاً بعد شيء. فٕان لم يجمد عند وقوعه على الأرض كان طلٍّا، وإن جمد كان صقيعاً، وإن صعد إلى الطبقة الباردة. 

فٕاّما أن يصل إلى طبقة الزمهرير أو لا يصل فٕان كان الأّول كان منه البرد ويتشّكل بأشكال مختلفة بمقادير مختلفة، وذلك بحسب 

استعداد الماّدة المتصاعدة. وإن كان الثاني كان منه الثلج وصار الثلج يكثر في زمان الشتاء والبرد فيه يقّل، وزمان الربيع والخريف 

]Y 221aبعكس ذلك، وذلك لخلو الجّو في زمان الربيع والخريف عن العائق لصعود الأبخرة المذكورة إلى طبقة الزمهرير ووجوده في [

زمان الشتاء وهو كثرة الأبخرة المتراكمة في الجّو. وإن كان البخار المتصاعد قليلاً فٕاّما أن يصادف في الجّو حرارة لها قدر أو لا 

يصادف. فٕان كان الأّول تلاشى وفنى وصار هواء يعين ما ذكرنا في الكثير. وإن لم يصادف ذلك فٕاّما أن يصعد إلى الطبقة الباردة من

الهواء أو لا يصعد. فٕان كان الأّول كان منه البرد والثلج على ما ذكرنا في البخار الكثير غير أّن ذلك يكون هاهنا قليلاً، وفي الأّول كثير

الوقوع متّصل المجيء، وإن لم يصعد إلى الطبقة المذكورة. فأّما أن ينعقد سحاباً قاطراً أو لا ينعقد. فٕان كان الأّول حصل منه المطر،

وإن كان الثاني حصل منه الغمام. وإن كان الثاني من أصل القسمة وهو أن يكون ماّدة الثلج هواء تكاثف وغلظ قوامه، فهذا القول 

 بها جمد أو ثلج فٕانّا نرى داخلها فيه ماّدة 520مبني على انقلاب بعض العناصر إلى بعض. وذلك كما نشاهده من الأواني إذا حيط

حتّى لو دفنا كوزاً فيه ثلج وجعلنا رأسه مكشوفاً فقط ثّم أخرجناه منه لرأيناه مملوءاً. وقد تشّعبت أقاويل الفلاسفة في هذه المسئلة 

ولنشير إلى خلاصة ما قالوه فيها فنقول: قالت الفلاسفة: لا شّك أنّا نشاهد الآنية إذا وضع فيها أو حولها جمد أو ثلج تجتمع على 

أطرافها أو في داخلها قطرات من الماء فهذه  القطرات لا يخلو حالها من أمور ثلاثة: إّما أن يقال إّن الأجزاء المائية كانت مبثوثة في 

516. .L5 الاول :Y [ أولاً

517. .Y فلان :L5 [ فٕاّن

518. .Y في :L5 [ إلى

519. .Y عقد :L5 [ عقده

520. .Y احيط :L5 [ حيط
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ا لم يقدر على خرق الهواء وانحدارها إلى أسفل، وأيضاً أّن حرارة الهواء تجذبها إلى  الهواء الذي يلي الآنية غير أنّها كانت صغيرة جدًّ

 الأجزاء ونزلت إلى أسفل واجتمعت521فوق وتمنعها من ذلك، فلّما برد الٕاناء بما ذكرنا برد الهواء القريب منه وزالت سخونته ثقلت تلك

إّما أن يقال إّن القطرات حصلت [ إّما أن يقال إّن الهواء L5 142bعلى الٕاناء أو في داخله؛ و ] على سبيل الرشح من مسام الٕاناء؛ و

انقلب ماء. فهذه الأقاويل الثلاثة التي ذكرت في هذا المقام. ولنبيّن نحن الحّق منها فنقول: أّما الأّول فباطل، وذلك لأّن تلك 

 المرّة الأولى523 كان السبب في حصولها ما ذكر لما كان الأمر كذلك لأّن في522القطرات نراها كلّما نّحيناها اجتمعت مرّة أخرى، فلو

] بردت جملة الأجزاء المائية المبثوتة فيه ونزلت على طرف الكوز، وحينئذ لم يبق في الهواء Y 221bلّما برد الهواء القريب من الٕاناء [

المحيط بالٕاناء شيء من الأجزاء المائية، ولا شّك أنّه يلزم من ذلك أن لا يرجع يجتمع على الٕاناء شيء من القطرات المائية. فٕان 

 لا يقال إّن الهواء القريب من الٕاناء لّما برد سرى البرد إلى أجزاء أخرى من الهواء الذي يليه ثّم منه إلى الذي يليه ولا يزال 524قيل: لم

كذلك حتّى يستمّر حصول القطرات؟، فنقول: ومع تقدير القول بهذا يلزم أّن القطرات تنقطع في آخر وقت لأّن الجزء من الهواء الآخر

 ضعيفاً لا يقوى على ما يقوى عليه برد الٕاناء. وأّما الثاني وهو القول بالرشح فهو باطل من 526 به تكثيفا525ًالمتكثّف بالبرد يكون تكثيفه

 والزجاج، فٕاّن 527وجوه أربعة: أحدها أن يقال إنّا نغرض الكلام في أنية صلبة مستحصفة عديمة المسام كالمتّخذة من الفّضة والذهب

الآنية المتّخذة من هذه الواجب على ما قيل إذا وضعت في الجمد أو في الثلج أن لا يظهر عليها شيء من القطرات والوجود بخلافه؛ 

وثانيها أّن رشح الألطف أسهل من رشح الأغلظ، ولا شّك أّن الماء الحاّر ألطف من الماء البارد فيكون أقبل للرشح منه لكّن الأمر 

 الٕاناء داخله؛ وثالثها أّن القطرات المذكورة تجتمع على موضع من الكوز 528المذكور لا يحصل منه إلّا بوضعه داخل الٕاناء ولا بوضع

 والرشح إنّما يكون في الموضع المجاور للرشح؛ ورابعها الجمد قد يبلغ من الصلابة بحيث لا 529فوق الذي يماّسه الثلج والجمد

521. ذلك بقلب :L5 [ ثقلت تلك  Y.

522. .Y فلما :L5 [ فلو

523. .in marg. L5, Y: om. L5 [ في

524. .Y فلم :L5 [ لم

525. .Y تكثفه :L5 [ تكثيفه

526. .Y تكثفا :L5 [ تكثيفاً

527. والفضة الذهب :L5 [ الفّضة والذهب  Y.

528. .Y يوضع :L5 [ بوضع

529. والثلج الجمد :L5 [ الثلج والجمد  Y.
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 منه شيء مع أّن القطرات قد تجتمع على الٕاناء بوضعه عليه بل كلّما كان الجمد أبعد من التحلّل أي أصلب كان المعنى 530ينحّل

المذكور أتّم وأكمل، وإذا بطل هذا وبطل القول بالقطر تعيّن لنا أّن الحّق هو القسم الثالث وهو أّن الهواء انقلب ماء عند وضع الآنية 

في الجمد أو في الثلج، وذلك لأنّه قد ثبت أّن هيولى العناصر مشتركة وإذا كانت كذلك فيجوز انقلاب بعضها إلى بعض. فٕان قيل: 

 ماء إن بقي532 الذي كان كان الهواء فيه انقلب531إذا كان برودة الٕاناء الموضوع في الثلج أو عليه تقلب ذلك الهواء ماء فذلك الموضع

 هواء آخر عوضه فهذا الهواء أيضاً انقلب ماء ويلزم من533] بل أتى عليهY 222aخالياً كان قولاً بالخلاء وهو باطل. وإن لم يبق خالياً [

ذلك أن يسيل من ذلك الٕاناء نهر عظي، فنقول: الجواب عن هذا أّن الماء ألطف من الٕاناء وتسخين الألطف وتبريده أسهل من 

تسخين الأكثف وتبريده فيكون تسخين الماء عن الهواء الحاّر أسهل من تسخين الٕاناء عنه، وإذا كان كذلك فالٕاناء إذا برد أحال 

الهواء الملاصق ماء والتصق ذلك الماء بالٕاناء وسخن عن الهواء أيضاً فسخونته عن الهواء تمنع وصول برودة جرم الٕاناء إلى الهواء 

 عنه حصل عليه قطرات أخر. 535 القطرات الملاصقة بالٕاناء534الآخر فلا جرم لم ينقلب ذلك الهواء ماء، ولهذا السبب متى أزلنا تلك

وأّما إذا بقيت لم يحصل قطرات أخر البتّة.

 أحّس منهما 536البحث الرابع: الحّس والعقل مطابقان على برد الثلج والجمد. أّما الأّول فالاستقراء يشهد بصّحته، فٕاّن من لمسهما

ببرد قوي حتّى أنّه يحدث في حّسه خدر والخدر من آثار البرودة. وأّما الثاني فٕاّن الثلج على ما عرفت ماّدته أبخرة مائية خالطتها أدخنة

إلّا كيف قبلت العقد والأجزاء المائية باردة، والعاقد  له برد قوي،537يسيرة والأبخرة مرّكبة من الأجزاء المائية والهوائية لكّن المائية أوفر، و

 ذلك داّل 539 المائية أو هواء انقلب ماء وانعقد ببرد قوي ثّم انحدر إلى أسفل، وكّل538وعند عقده له أحال الأجزاء الهوائية التي فيه إلى

530. .Y يتحلل :L5 [ ينحّل

531. .Y الموضوع :L5 [ الموضع

532. المنقلب الهواء فيه :L5 [ الهواء فيه انقلب  Y.

533. .Y اليه  :L5 [ عليه

534. .L5: om. Y [ تلك

535. .L5 بالهوا :Y [ بالٕاناء

536. .L5 ملسهما :Y [ لمسهما

537. .L5 والعقد :Y [ والعاقد

538. .in marg. L5, Y: om. L5 [ الهوائية التي فيه إلى

539. .Y فكل :L5 [ وكّل
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على البرد، فثبت بما ذكرنا صّحة تطابق الحّس والعقل على برد الثلج. وأّما الجمد فذلك ظاهر فيه لأّن ماّدته ماء محض والماء بارد 

ا. وقد ذهب علاء  الدين ابن النفيس إلى أّن الثلج حاّر وأّن حكمه حكم الأدوية المسخنة التي هي باردة 540والعاقد له برد قوي جدًّ

بالفعل وحارّة بالقوّة، وقد نقلنا كلامه في هذا المقام بلغظه في شرحنا لكلّيات القانون. وأّما الآن فنذكر خلاصة ما ذكره في ذلك 

فنقول: قد تمّسك هذا الفاضل على صّحة ما ذهب إليه بوجوه خمسة: أحدها أّن الثلج سحاب جامد والأجزاء الدخانية التي فيه لم 

تنفصل منه بعد تمام الاتّصال، ونشاهد هذا منه إذا حّل بالماء فٕانّا نرى الدخان متصاعداً منه والدخان لا محالة مسخن فيكون تسخينه

]Y 222bفي الماء 541] بذلك الدخان ويكون تسخين ذلك الدخان أقوى من تبريد الأجزاء المائية التي فيه، ولذلك صار إذا حصل 

ا فيكون تعطيشه بهذه الأجزاء إلّا542وزال تبريده العرضي عاد فسخن الماء البارد. ومن المعلوم أّن المسخن للماء  543 لا يكون إلّا حارًّ

 إذا أخذنا ما بين متساويين في المقدار من ماء 545 الغريزية في داخل البدن. وثانيها أنّا544بما قيل إنّه يجمع الأجزاء التي هي الحرارة

واحد، وجعلناهما في إنائين متساويي الجوهر والمقدار وغير ذلك، ثّم وضعنا الٕانائين في موضع واحد بارد حتّى بلغا في البرد إلى حّد 

ما ثّم جعلناهما في موضع لا يوجب تبريد الماء ثّم جعلنا في أحدهما ثلجاً والآخر لم نجعل فيه ذلك ثّم تركنا الثلج إلى حين يذوب 

 ووجدنا ذلك 547 الماء الذي كان فيه الثلج أسخن من الماء الآخر. وقد جرّينا ذلك مراراً كثيرة546ويفنى بالكلّية ثّم لمسناهما، فٕانّا نجد

. ومن المعلوم أيضاً أّن الحرارة التي تسخن الماء الذي هو شديد548كذلك. ومن المعلوم أنّه لو لم يكن في الثلج حرارة لم يكن كذلك

البرد بذاته وبمخالطة الثلج له لا شّك أنّها تقوى على تسخين بدن الٕانسان الذي هو معتدل. وثالثها: الثلج محتبس فيه أجزاء دخانية 

540. بعلا يعرف زماننا اطباء رجل :L5 [ علاء  Y.

541. .Y حل :L5 [ حصل

542. .Y الماء :L5 [ للماء

543. .Y لا :L5 [ إلّا

544. .L5: om. Y [ التي هي الحرارة

545. .L5: om. Y [ أنّا

546. .Y نرى :L5 [ نجد

547. .L5 كثيراً :Y [ كثيرة

548. .Y: om. L5 [ ومن المعلوم أنّه لو لم يكن في الثلج حرارة لم يكن كذلك
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ا. أّما المقّدمة الأولى والثانية فهما ظاهرتان550 حارّة والأجزاء المائية التي549والأجزاء الدخانية لا محالة  لا تقاوم حرارتها فيكون الثلج حارًّ

بقيت المقّدمة الثالثة وهي قولنا إّن الأجزاء المائية لا تقاوم حرارة الأجزاء الدخانية، وذلك لأّن جمود الثلج هو الذي يعين الأجزاء المائية

 عند الذوبان ظهر تأثيرها فسخنت. ورابعها: لو لم يكن في الثلج حرارة لكان جموده 551على قهر حرارة الأجزاء الدخانية، فلّما زالت

 كثرة الثلوج في البلاد 552أقوى من جمود البرد، وذلك لأّن البرد المجمد للثلج أقوى من البرد المجمد للبرد، والدليل على صّحة ذلك

ا ا أو الفصول الباردة جدًّ : الحّس يشهد بتعطيش الثلج فنقول:555. وخامسها554 كالشتاء وكثرة وقوع البرد في الربيع والخريف553الباردة جدًّ

 حاّر أو لأنّه بارد فيعطش بالعرض. والثاني باطل، فٕانّه لو كان تعطيشه بذلك لكان الجمد والبرد أقوى 556تعطيشه إّما أن يكون لأنّه

 به المذكور في صّحة دعواه. ولنتكلّم نحن الآن 557] ما تكلّمY 223aتعطيشاً منه، وليس كذلك، فهو إذن للحرارة. هذا خلاصة [

] وجودها فيه L5 142aمعه فنقول له أّولاً على جميع التقادير هذه الأجزاء التي في الثلج التي اّدعيت أنّها هي المسخنة للبدن هل [

بالفعل أو بالقوّة، وليس لنا قسم ثالث لأّن الكيفية التي يوصف بها الشيء إّما أن يكون مدركه بحاّسة اللمس أو لا يكون. فٕان كان 

559 إّما أن تكون قاهرة للأجزاء الباردة التي فيه558الأّول فهو الموصوف بالفعل، وإن كان الثاني فهو الموصوف بالقوّة، وعلى كلي التقادير

مقهورة عنها. وليس هاهنا أيضاً قسم ثالث فيكون هاهنا أقسام أربعة: أحدها أن تكون الأجزاء الحارّة بالفعل وتكون قاهرة للأجزاء 

الباردة؛ وثانيها أن تكون بالفعل وتكون مقهورة عنها؛ وثالثها أن تكون بالقوّة وتكون قاهرة للأجزاء الباردة؛ ورابعها أن تكون بالقوّة وتكون 

549. .Y: om. L5 [ لا محالة

550. .Y فيه .add [ التي

551. .Y زال :L5 [ زالت

552. .Y هذا :L5 [ ذلك

553. ا .L5: om. Y [ أو الفصول الباردة جدًّ

554. الحارة والبلاد .add [ والخريف  Y.

555. .Y ورابعها :L5 [ وخامسها

556. .L5 انه :Y [ أن يكون لأنّه

557. .Y تمسك :L5 [ تكلّم

558. .Y التقديرين :L5 [ التقادير

559. .Y او .add [ فيه

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 65



مقهورة عنها. فٕان كان الأّول فهو محال لأنّه يلزم منه أن يكون ذاتباً مائعاً لا جامداً لأّن الفرض أّن الأجزاء الحارّة حاصلة بالفعل وهي 

قاهرة للأجزاء الباردة والوجود بخلافه. وإن كان الثاني فيكون الثلج بارداً لأّن الفرض أّن الأجزاء البارد مقهورة، وإن كانت بالفعل 

 والمتسولي. وإن كان الثالث فيلزم أن ينتفع به في مداواة الأمراض الباردة السادجة والماّدية فٕاّن حكمه في 560فالحكم إنّما هو للأغلب

 قاهرة للأجزاء561هذا الأمر يكون حكم الأدوية المسخنة التي هي بالقوّة، فٕاّن هذه حالها كذلك لأّن الأجزاء الحارّة التي فيها بالقوّة هي

 وغير ذلك، 562الباردة، والوجود بخلافه لأّن الثلج لو كان كذلك لانتفعنا به عند استعماله في الفالج واللقوة الاسترخائية والاسترخاء

. وإن كان الرابع فيكون نادراً لأّن حكمه يكون كحكم الأدوية المبردة كالأفيون وغيره من الأدوية المبردة، فٕانّها 563والوجود بخلافه

جميعها كيفياتها بالقوّة وفيها أجزاء حارّة بالقوّة لأنّها مرّكبة من العناصر الأربعة غير أّن الأجزاء الحارّة التي فيها مقهورة بالأجزاء الباردة. 

 مشروط 565 فاسد من وجهين: أحدهما أّن الدواء الحاّر بالقوّة ظهور قوّته وتأثيره564وأّما قوله إّن حكمه حكم الأدوية المسخنة فقول

 إلى ذلك لأنّه قد يخرج 566] التي فيه على زعمه لا يحتاجY 223bبوروده إلى البدن وفعل قواه فيه، والثلج خروجه قوّته المسخنة [

 568 إلّا إذا وردت في567بذوبانه في الماء على ما اعترف به؛ وثانيهما أّن قوى الأدوية المسخنة بالقوّة لا تدرك بشيء من المحسوسات

569باطن البدن، فٕانّها حينئذ تدرك بحاّسة اللمس والقوّة في الثلج تدركها بحاّسة البصر لأنّا نشاهد منه عند ذوبانه دخاناً متوفّراً متصاعداً

لا سيّما متى كان متوفّر المقدار، وقد اعترف هو بهذا، وإذا كان كذلك فلا يكون حكمه حكم الأدوية المسخنة بالقوّة. إذا عرفت 

هذا فنقول: الجواب عّما تمّسك به أّولاً قوله «الثلج سحاب جامد فيه أجزاء دخانية» إلى قوله «ولذلك إذا حّل» نقول له نحن: لا 

ننكر أّن في السحاب أجزاء دخانية لأنّه قد عرف أّن الدخان والبخار قلّما يرتفعان خالصين غير أّن الأجزاء الدخانية هاهنا تكون مقهورة

560. .Y للغالب :L5 [ للأغلب

561. .Y وهي :L5 [ هي

562. Y: om. L5 [ والاسترخاء

563. ذلك بخلاف :L5 [ بخلافه  Y.

564. .Y فنقول :L5 [ فقول

565. وقوته تاثيره :L5 [ قوّته وتأثيره  Y.

566. .L5 لاحتاج :Y [ لا يحتاج

567. .Y الحواس :L5 [ المحسوسات

568. .Y الى :L5 [ في

569. .Y منه .add [ متصاعداً
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إلّا كيف كان يكون قابلاً للجمود من الجمد ، فٕانّه لو لا يكون في ماّدته استعداد لقبول شيء لما قبله فلو كانت الأجزاء 570بالبرودة، و

الدخانية مستولية على الأجزاء الباردة لما كان كذلك لأّن الحكم للغالب الذي حصل به الاستعداد، ومن هذا يفهم فساد قوله «ويكون

تسخين الأجزاء الدخانية أقوى من تبريد المائية التي فيه». وأّما قوله «ولذلك إذا حّل بالماء وزال تبريده العرضي فٕانّه يعود مسخناً 

فيسخن الماء البارد» إلى آخره، نقول: هذا كلام عجيب من هذا الرجل، فٕانّه أدعى أّن تعطيشه بما فيه من الأجزاء الدخانية التي هي 

الحارّة وهذه الأجزاء محتبسة في خلله، وذلك لأنّه لّما كان العاقد له دون العاقد للبرد على المذهب الحّق لم يشتّد انعقاده فبقي 

متخلخلاً والخلاء محال على ما بان في علم آخر علم فالحاصل أّن الأجزاء الدخانية محتبسة في خلله. ولا شّك أّن الماء أغلظ من 

 في الماء لا شّك أنّه يهبط في 572 الألطف ويطلب الحلول من محلّه فالثلج عند ما يذاب571تلك الأجزاء والأغلظ من شأنه أن يضغط

الماء إّما كلّه أو بعضه، وعند ذلك يضغط الماء للأجزاء الدخانية ويحّل في محلّها، ولذلك صار إذا حّل في الماء رؤي له دخان 

] يتصوّر أن يقال إّن الأجزاء الدخانية تبقى فيه بعد ذوبانه ويسخن Y 224aمتصاعد منه على ما اعترف به. وإذا كان كذلك فكيف [

الماء والحاصر لها والقاهر لها على الاجتماع قد زال بالذوبان وهو الجمود؟، فقوله إنّه إذا زال تبريده العرضي عاد فسخن الماء كلام 

 كيف يتصوّر 573في غاية الوهن، ومن هذا يظهر فساد قوله أيضاً. ولعّل تعطيشه بما فيه من الأجزاء الدخانية لا بما قاله الأطبّاء، فٕانّه

 في تعطيشه فهو بما قاله الأطبّاء. وقد اختلفوا في ذلك فقال قوم إنّه لقوّة برده 574بقاء تلك الأجزاء بعد ذوبانه على ما ذكرنا. والحّق

تهرب الحرارة الغريزية منه إلى جهة القلب الذي هو محلّها فيزداد الباطن سخونة ويحدث العطش. ومنهم من قال إّن الثلج لشّدة برده 

يؤلم المعدة لأنّه مناف لها، ومن شأن الطبيعة أن تتوّجه إلى الأعضاء المتألّمة طلباً لمقاومة ما هو مؤلم لها ويتوّجه بتوّجهها الدم لأنّه 

مرّكب لها والروح لأنّها حاملة لها والحرارة الغريزية لأنّها آلة لها، وهذه كلّها حارّة معطشة. ومنهم من قال إّن الثلج لقوّة برده يكثف 

 قبل ذلك، وذلك موجب لاجتماع الحرارة فيها والحرارة معطشة لا محالة. هذا 575المعدة، وعند ذلك يحبس الأبخرة فلا يتحلّل منها

ما قاله الأطبّاء. وأّما نحن فقد قلنا في ذلك وجهين: أحدهما أنّه لّما كان مسكناً للعطش والعطش مؤلم فالطبيعة تطلب الاستكثار منه 

570. .Y المجمد :L5 [ الجمد

571. .Y يضعف :L5 [ يضغط

572. .L5 يذوب :Y [ يذاب

573. .Y لانه :L5 [ فٕانّه

574. الحق واما :L5 [ والحّق  Y.

575. منها يتحلل كان ما .add [ منها  Y.
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 ما يصادفه في المعدة من الرطوبات التي لا تخلو المعدة منها، 576لأجل الالتذاذ به؛ وثانيهما أنّه لقوّة برده إذا ورد إلى المعدة كثف

وعند ذلك يشتّد التصاقها بها وهي في نفسها قوية الحرارة لأنّها عضو شريف وطابخة الكيلوس فتصير تلك الرطوبات حائلة بين الماء 

 أمعنا في تبريد الماء بالثلج اشتّد ما ذكرنا واشتّد العطش تبعاً لذلك. 577المشروب المسكن للعطش وبين جرمها، ولذلك صرنا إذا

ا على ما ذهب إليه بل تعطيشه بطريق العرض، وليس كلّما عطش بهذه  الطريقة فهو 578فالحاصل مّما ذكرنا أّن تعطيشه ليس لكونه حارًّ

حاّر، فٕاّن السمك الطري الغير مملوح باتّفاق منّا ومنه أنّه بارد رطب، ولذلك صرنا نستعمله في مداواة الدّق وعندما نروم تبريد البدن 

] تعطيشاً قوياً على ما شهد به الاستقراء، وكذلك الحّس مع أنّه مخدر منوّم مبرّد مرطّب بدليلY 224bوترطيبه وهو مع ذلك معطش [

579انتقاع المدقوق به والخيار المقشر أيضاً كذلك. فلو كان حكمنا على كّل ما يعطش كيف كان بالحرارة لحكمنا على ذلك بالحرارة

وعلى ما يسكن العطش كيف كان بالبرودة لحكمنا على النوم بالبرودة. فٕاّن محّمد بن زكريا الرازي قد ذكر في كتابه المعنون 

 العرضي. والجواب عّما تمّسك ثانياً لنا في هذا الوجه مقامان: أحدهما جواب والآخر إلزام. أّما 580بالمنصوري أنّه مسكن للعطش أي

الجواب فنقول: لا نسلم بقاء الأجزاء الدخانية في الماء بعد ذوبان الثلج لأّن الحابس والجامع لها في خلله الجمود الحاصل له فعند 

 النارية، وأيضاً الثلج على ما قلنا 583 من الأجزاء الدخانية582 بقاؤها وهي بطبعها طالبة للصعود والانعشاش لما فيها581ذوبانه كيف يتصوّر

عند جعله في الماء يحّل الماء في خلله التي الأجزاء الدخانية حاصلة فيها لأنّه أثقل منها فيضغطها ويحّل محلّها. وأّما المعارضة 

576. .L5 كيف :Y [ كثف

577. .Y متى :L5 [ إذا

578. .L5 هذه :Y [ بهذه

579. .L5: om. Y [ لحكمنا على ذلك بالحرارة

580. .Y: om. L5 [ أي

581. .Y ىقىاىه .add [ يتصوّر

582. .Y فيه :L5 [ فيها

583. .L5: om. Y [ الدخانية
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 وفي الثخانة وملأناهما من ماء واحد قد أسخن في إناء واحد 587 متساويين في المقدار وفي الجوهر586 أخذنا إنائين585 أنّا إذا584فهي

 جعلنا في أحدهما ثلجاً ولم نجعل في الآخر ثّم تركنا الثلج إلى حين يذوب ويتلاشى ثّم لمسناهما. فعلى ما ذكره يجب أن 588ثّم

 سخونة أخرى، والوجود يشهد بخلافه. فٕانّا لو فعلنا 589] الماء المثلوج لأنّه قد انضاف إلى سخونته الأّوليةL5 142bيزداد سخونة [

بالماء المذكور ذلك لحسينا منه ببرد قوي. فٕان قيل برودة الثلج فعلية وحرارته ليست كذلك والكيفية الفعلية تأثيرها يسبق الكيفية التي 

بالقوّة وإذا كان كذلك فلم لا يقال إّن الثلج عندما وضع في الماء المسخن أزال كيفيته العرضية ويرده ببرده العرضي، وعند هذا نقول 

 سخونته والذي نقوله نحن لهذا القائل: الأجزاء الدخانية  591 أن يزاد590للقائل كيف يتصوّر أّن الماء المسخن إذا وضع فيه ثلج بحيث

. فٕان كانت غير مسخنة نقول للخصم: بطل ما أصلته وبنيت عليه دعواك. وإن 592التي في الثلج هل هي مسخنة أو ليست بمسخنة

] كيفيته الباردة التي هي عرضية على ما زعم Y 225aكانت مسخنة فنقول: لا بدو أن يؤثّر التسخين في الماء المسخن عند زوال [

 برد الثلج العرضي ويلزم من ذلك أّن حرارة الماء المسخن المبرد بالثلج تعود 593الخصم وإذا أثرت التسخين فتسخينها يستدرك ما أثره

 فيه أجزاء دخانية إلى594إلى ما كانت عليه بعد ذوبان الثلج فيه وزوال برده العرضي. والجواب عّما تمّسك به ثالثاً قوله إّن الثلج يحتبس

 للزم أن595آخره، نقول نحن: لا نمنع أّن في الثلج أجزاء دخانية لكن نمنع أن تكون في قوّتها وتأثيرها أقوى من الأجزاء المائية في ذلك

584. .L5 فهو :Y [ فهي

585. .Y: om. L5 [ إذا

586. بين ما :Y [ إنائين  L5.

587. المقدار وفي الجوهر في :L5 [ في المقدار وفي الجوهر  Y.

588. .L5 في :Y [ قد أسخن في إناء واحد ثّم

589. .Y الاولة :L5 [ الأّولية

590. .Y يجب :L5 [ بحيث

591. .Y تزداد :L5 [ يزاد

592. .Y مسخنة :L5 [ بمسخنة

593. .Y ابرده :L5 [ أثره

594. .Y يحبس :L5 [ يحتبس

595. كذلك الامر كان لو اذ .add [ ذلك  Y.
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 وتأثيرها على ما قاله الخصم غير أّن الثلج عند ذوبانه تتحلّل الأجزاء596لا يجمد الثلج وينعقد بل يكون سائلاً ومائعاً ولو فرضنا أّن كونها

وتتلاشى أّولاً فأولاً لطلب الماء المحلول في أمكنتها على ما عرفت. فٕان قال: لا شّك أّن حالها عند ذوبانها في الماء كذلك لكّن 

 للزم أن 598: لو كان تعطيشها كذلك597حالها في المعدة بخلاف ذلك أي أّن المعدة تحصر أدخنتها وتجمعها وحينئذ تعطش، فنقول

 لم 600. فٕاّن الماء المبرد بالثلج خارج الٕاناء الذي599لا يعطش الماء المبرد بالثلج لأّن أدخنته قد تلاشت وتحلّلت، والوجود بخلافه

 الثلج البتّة نراه يفعل ذلك. والجواب عّما تمّسك به رابعاً قوله: لو لم يكن في الثلج حرارة لكان جموده أقوى من جمود البرد 601يماّسه

 لأّن المجمد للبرد 602إلى آخره، نقول: نحن لا نمنع أّن في الثلج أجزاء دخانية لكن لو فرضنا خلوه منها لكان جموده دون جمود البرد

أقوى من المجمد للثلج، وكيف لا وقوّة الأثر تدّل على قوّة المؤثر، ولا شّك أّن البرد أشّد جموداً من الثلج فيكون المجمد له أقوى من 

المجمد للثلج. وأّما استدلاله على أّن المجمد للثلج أقوى من المجمد للبرد بكثرة حدوثه في البلاد الباردة والفصول الباردة، نقول: 

إنّما صار الثلج يكثر فيما ذكره، وذلك لكثرة الأبخرة وتلبّدها في الجّو في زمان الشتاء والبلاد الباردة فتمتنع ماّدة الثلج من الصعود إلى 

إلّا لو لا هذا العائق لصعدت تلك الماّدة إلى الطبقة المذكورة وانعقدت برداً، ولذلك لّما كان  طبقة الزمهرير التي هي العاقدة للبرد، و

 البرد فيها، ومن 605 كثر توليد604] والمانع من الصعودY 225b الربيع والخريف خالياً من العائق [603الجّو في البلاد الحارّة وفي زماني

596. .Y بكونها :L5 [ كونها

597. .Y له .add [ فنقول

598. .Y لذلك :L5 [ كذلك

599. .Y خلافه :L5 [ بخلافه

600. .L5 اذا :Y [ الذي

601. .Y يلامسه :L5 [ يماّسه

602. .Y: om. L5 [ إلى آخره، نقول: نحن لا نمنع أّن في الثلج أجزاء دخانية لكن لو فرضنا خلوه منها لكان جموده دون جمود البرد

603. .Y زمان :L5 [ زماني

604. .L5: om. Y [ من الصعود

605. .Y تولد :L5 [ توليد
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 كفصلي الربيع والصيف. 607 على ضعف العاقد للبرد بكثرة حدوثه في البلاد الحارّة والفصول الحارّة606هذا يظهر فساد ما استدّل به

والجواب عّما تمّسك به خامساً قوله: الحّس يشهد بتعطيش الثلج فنقول تعطيشه إّما أن يكون لأنّه حاّر أو لأنّه بارد إلى آخره، نقول: 

 بالوجوه التي ذكرناها قوله: لو كان تعطيشه لبرده لكان تعطيش البرد والجمد أقوى من تعطيش الماء المبرد بالثلج، 608تعطيشه لبرده

 من الماء 609نقول: والأمر كذلك، وكيف لا وهما خاليان من الأجزاء الدخانية. وأيضاً فٕاّن الماء المذاب من البرد الجمد أغلظ قواماً

المنحّل من الثلج على ما عرفت والأغلظ أثبت في المجاري من الألطف فيكون تأثيره أدوم وأبقى. وقد علمت أّن المجمد للبرد 

 بما ذكرنا فساد ما ذهب إليه هذا610والجمد أقوى من المجمد للثلج فيكون مع دوام تأثيره وثباته أقوى فيكون تعطيشه أبلغ فثبت حينئذ

 تعلم صّحة ما حكم به أبقراط من المضاّر الحاصلة من استعمال 611الرجل في أمر الثلج وهو أنّه حاّر. وصّحة ما ذهبنا نحن إليه ومنه

. واللّه أعلم.612الجمد والثلج

25.

 الفسخ الحادث 614 والأوجاع التي تكون من غير قرحة وأوجاع أصحاب النقرس وأوجاع613قال أبقراط: الأورام التي تكون في المفاصل

 وأضمرها وسّكن الوجع بٕاحداثه الخدر، والخدر616 إذا صّب عليها ماء بارد كثير سّكنها615في المواضع العصبية وأكثر ما أشبه هذه فٕانّه

606. .Y استدلاله :L5 [ ما استدّل به

607. .Y: om. L5 [ والفصول الحارّة

608. .in marg. L5, Y: om. L5 [ لبرده

609. .Y: om. L5 [ قواماً

610. .L5: om. Y [ حينئذ

611. .L5 ومنعه :Y [ ومنه

612. والجمد الثلج :L5 [ الجمد والثلج  Y.

613. .Y البطن :L5 [ المفاصل

614. .Y واصحاب :L5 [ وأوجاع

615. .Y الاشياء :L5 [ فٕانّه

616. .Y اسكنها :L5 [ سّكنها
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اليسير مسّكن للوجع.

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

 الأّول في الصلة: وذلك من وجهين: أحدهما أّن هذا الفصل يشبه أن يكون متّصلاً بالفصل الماضي وهو قوله «وأّما البارد 617البحث

، وجاء ذكر قوله إّن الأشياء الباردة 619 المواضع التي يجري منها الدم» إلى آخره618فٕانّما ينبغي أن يستعمله في هذه المواضع أعنى في

كالثلج والجمد بين ذلك بطريق العرض لأنّه يتضّمن جواباً عن إشكال مقّدر على ما عرفته؛ وثانيهما المسكن على نوعين حقيقي وغير 

] الوجع بالوجهين جميعاً. فلّما كان البارد يفعل Y 226aحقيقي، فالأّول المقابل للسبب، والثاني المحّذر، والماء البارد يسكن [

هذين الفعلين نبه عليه في هذا الفصل.

620البحث الثاني: أّما نفع الماء البارد من الأورام التي تكون في المفاصل فبطريق المضاّدة إن كان سببها سوء مزاج حاّر سادج أو ماّدة

لطيفة حارّة. وإن كان سببها ماّدة أخرى فٕانّه يسكن وجعها بطريق آخر، وذلك من وجهين: أحدهما من جهة إضماره للورم، والمراد 

 وشرط أن 621بالضمور صغر الحجم لأّن البرد شأنه ذلك كما أّن الحرارة شأنها التخلخل وكبر الحجم؛ وثانيهما من جهة إحداثه للخدر

 يميت العضو لدلالته على استيلاء المخدر المطفئ للحرارة الغريزية كّل هذا إذا لم يكن هناك622يكون الخدر يسيراً، وذلك لأّن المفرط

قرحة لأّن ما كان معه قرحة فٕاّن البارد يضرّه. قوله «وأوجاع النقرس»: النقرس من جملة أوجاع المفاصل وهو مخصوص بمفصل إبهام 

 في الأكثر عن مواّد حاّدة لطيفة، وإذا كان حالها كذلك فنفع الماء البارد لها ظاهر، وذلك من جهة تعديل مزاجها 623الرجل، وحدوثه

وقوامها وإحداثه للخدر اليسير. وأّما الفسوخ الحادثة في المواضع العصبية إذا لم يكن معها قروح في الجلد واللحم فٕاّن حدوثها في 

ا ونفع الماء البارد لها من ذلك ظاهر لأنّه يعدل كيفية ماّدتها وينقص كّميتها. ومّما 624الأكثر عن مّواد صفراوية كثيرة المقدار لطيفة جدًّ

617. .L5: om. Y [ البحث

618. .Y: om. L5 [ في

619. اخره الى قرحة غير من تكون التى والاوجاع المفاصل فى تكون التى الاورام وكذلك نقول ثم .add [ آخره  Y.

620. .Y مادى :L5 [ ماّدة

621. .L5 الخدر :Y [ للخدر

622. .L5 منه .add [ المفرط

623. حدوثه في :L5 [ وحدوثه  Y.

624. .Y وما :L5 [ ومّما
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إلّا بالحقيقة  فهو ضاّر لها فٕاّن أورام المفاصل وإن كانت حارّة فٕاّن 625ذكرنا يعلم أّن نفع الماء البارد من الأوجاع المذكورة بالعرض، و

البارد بالحقيقة ضاّر لها من جهة حبسه للماّدة فيها، ومن جهة إضراره بالعضل نفسه لعصبيته وعظميته، وكذلك الأوجاع وإن كانت 

 حارّة فٕاّن البارد يغلظ قوام ماّدتها ويمنع سرعة تحليلها. وأّما ماّدة النقرس فٕاّن البارد في الحقيقة يضرّها لأّن ماّدتها 626حادثة عن مواّد

 ذلك بما ذكره 628. وكذلك الفسخ العصبي فٕاّن البارد ضاّر له بالطبع لكنّه ينفع من627غائصة، والماء البارد يزيدها غوصاً وعسر تحليل

وهو من جهة إحداثه للضمور والخدر اليسير. وقوله «ماء بارد كثير»: المراد بالكثير هاهنا صفة للبارد أي القوي البرد، والّا فمتى لم 

] لٕاثبات له على العضو. وقد يفهم من ذلك أّن المراد به التكرار أي لا Y 226bيكن كذلك لم يحدث منه خدر لأنّه جوهر سيّال [

 الماء بما أّخر لأنّه متى كان واحداً وكرّر سخن بمجاورة العضو ومتى كان 630 ويغيّر629يكون مقداراً كثيراً بل يكون ذلك مراراً كثيرة

كذلك فٕانّه يوجب الخدر بدوام التأثير، والأّول بقوّة المؤثر.

البحث الثالث: معنى المسكن عند الأطبّاء هو الدافع لما هو متوقّع الحدوث من الوجع. وقد عرفت أّن الوجع إحساس بالمنافي من 

 فيكون هاهنا حاّس ومحسوس وإحساس. والحاّس هو القوّة المدركة، والمحسوس هو الأمر المؤذي وهو إّما الماّدة 631حيث هو مناف

 ببقاء المؤذي إذا لم 634 هو باق633 المدركة عن ذلك المؤذي، فالٕاحساس632المؤذية أو السوء المزاج، والٕاحساس هو الانفعال للقوّة

يتمّكن ويستقّر ويلزم ذلك بقاء الوجع. وإذا كان كذلك فالمسكن للوجع على وجهين: تارة يكون مسكناً بالنظر إلى فعله في القوّة، 

] في المؤذي. والأّول على ثلاثة أوجه: أحدها أن يورد عليها ما يشغلها عن إدراك الألم،L5 142aتارة يكون مسكناً بالنظر إلى فعله [

625. الحقيقة في :L5 [ بالحقيقة  Y.

626. .Y مادة :L5 [ مواّد

627. .Y: om. L5 [ وأّما ماّدة النقرس فٕاّن البارد في الحقيقة يضرّها لأّن ماّدتها غائصة، والماء البارد يزيدها غوصاً وعسر تحليل

628. .L5: om. Y [ من

629. .L5 كثيرا :Y [ كثيرة

630. وتغير بل :L5 [ ويغيّر  Y.

631. .L5 منافي :Y [ مناف

632. القوة انفعال :L5 [ الانفعال للقوّة  Y.

633. .Y والاحساس :L5 [ فالٕاحساس

634. .L5 ناف :Y [ باق
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 عن الجانب الآخر؛ وثانيها أن 635وذلك كما إذا ورد على المتألّم امر مهّم عند الطبيعة المدبّرة للبدن، فٕانّها عند ذلك تشتغل به وتغفل

يورد عليها ما يضعفها وينقص حّسها، وعند ذلك يقّل الانفعال ويضعف الألم ويسكن، وذلك كفعل المخدرات في تسكين الألم؛ 

وثالثها أن تترك القوّة المدركة على حالها لكن بميلها إلى جهة أخرى كما في النوم، فٕاّن الطبيعة تغوّر فيه إلى الباطن هيء الأرواح 

 الغريزية طلباً للراحة ولغيرها فيقّل الٕاحساس بالمؤلم فيقّل الوجع ويسكن عّما كان قبل ذلك. وأّما الثاني وهو أن يكون النظر 636والحرارة

، وهذا هو المسكن الحقيقي لأنّه ليس فيه 638 إن كان سادجا637ًإلى فعله في المؤذي فذلك إّما باستفراغ إن كان ماّدياً أو بتبديل مزاج

639ضرر البتّة بالقوّة كما في الأّول. واللّه أعلم.

26.

قال أبقارط: الماء الذي يسخن سريعاً ويبرد سريعاً فهو أخّف المياه.

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

] الماء البارد، ذكر في هذا Y 227a الصور التي ينفع فيها [641 الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما ذكر في الفصل الماضي640البحث

الفصل الأفضل من الماء. فٕاّن المستعمل من كّل شيء في المداواة بل وفي حفظ الصّحة ومداواة الأمراض على أتّم وجه وأكمله. 

 الفاضل له صفات من جملتها خّفة الوزن، فٕان ذلك يدّل على لطف جوهره وخلوه من الأجزاء الأرضية التي هي موجبة لغلظ642والماء

جوهره ولثقل وزنه، ويعرف هذا القدر منه بسرعة تسخينه وتبريده، فٕاّن انفعال اللطيف من المسخن أو المبرد أسرع من انفعال الغليظ، 

 زوال ذلك عنه. ومراده بالأخّف الأخّف في الوزن وعلى المعدة، فٕاّن الأخّف في أحدهما هو الأخّف في الآخر. ويعرف 643وكذلك

635. .L5 وتفعل :Y [ وتغفل

636. .L5: om. Y [ والحرارة

637. .Y سادج .add [ مزاج

638. مزاج سوء :L5 [ سادجاً  Y.

639. .L5: om. Y [ البتّة

640. .L5: om. Y [ البحث

641. .L5: om. Y [ في الفصل الماضي

642. الماء في :Y [ والماء  L5.

643. حال ولذلك :L5 [ وكذلك  Y.
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 هو أخّف ماؤه 645 وزناً محرّراً ثّم يملئان من مائين ثّم يوزنان بعد ذلك فٕاّن الذي644خّفة المياه وثقلها بوجهين: أحدهما أن يوزن إنائان

 ثّم يجّففان تجفيفاً بالغاً في 647 الوزن ويبلان بمائين مختلفين646أخّف والذي هو أثقل ماؤه أثقل؛ وثانيهما أن توزن حرقتان متساويتا

موضع واحد ثّم يوزنان فالماء الذي خرقته أخّف فهو أخّف، والماء الذي خرقته أثقل فهو أثقل، وذلك لأّن الأجزاء الأرضية التي في 

 تبقى متشبّثة بها بعد تبّخر الأجزاء المائية منها فيزيد في ثقلها غير أنّه لا يجب أن يقال إّن الأخّف مطلقاً 648الأغلظ الموجبة لثقله

أفضل من الأثقل إلّا بشرط اتّفاقهما في الطعم، فٕاّن من المحتمل أن يكون الأخّف قد غلب عليه طعم معدني رديء والأثقل طعمه 

 المياه الفاضلة بسرعة تسخينه  وتبريده 649طعم طيّب، وفي مثل هذه الصورة يكون الأثقل أفضل من الأخّف. وذكر أبقراط في صفات

 في الفصل الماضي نفع الما فيما ذكره، وذلك إنّما يكون بتبريده وتخديره.650لأنّه كان قد تقّدم

البحث الثاني: المياه على نوعين خفيفة وثقيلة فالخفيفة من كّل نوع أفضل من الثقيلة، فلذلك كان من الواجب تلطيف المياه الثقيلة.

: أحدها الترويق، وثانيها التصعيد، وثالثها التقطير، ورابعها المخض، وخامسها الطبخ. فهذه 651والطريقة في ذلك من وجوه خمسة

 وخّفف وزنها، وإن استعملت جملتها كان أبلغ في ذلك. أّما652الأمور الخمسة إذا استعمل الواحد منها في المياه الغليظة لطف قوامها

 لوز حلو مدقوق دقًّا بالغاً أو بخبز مبلول بماء بحيث 653] فهو أن يجعل الماء الكدر في راووق قد طلى باطنه بقلبY 227bالترويق [

 وتبقى الأجزاء الأرضية داخل 654أّن مسام الراووق يضيق إلى الغاية ويعلّق الراووق ويترك الماء ينزل من ذاته فٕانّه ينحدر منه الألطف

644. .L5 ماءان :Y [ إنائان

645. .Y فالذي :L5 [ فٕاّن الذي

646. .L5 في .add [ متساويتا

647. .Y مختلفان :L5 [ مختلفين

648. .L5 واثقله :Y [ لثقله

649. .Y صفة :L5 [ صفات

650. .Y منه .add [ تقّدم

651. وجوه خمسة :L5 [ وجوه خمسة  Y.

652. .L5: om. Y [ لطف قوامها

653. .Y: om. L5 [ بقلب

654. فيه ما الطف :L5 [ الألطف  Y.
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 فم القرع أنبيق ويوقد تحت القرع نار هادية، وبالجملة 655الراووق. وأّما التصعيد فهو أن يجعل الماء الكدر أو الغليظ في قرع ويعلّق في

يعمل به كما يعمل بماء الورد في استخراجه من الورد فٕانّه عند ذلك يقطر منه ألطف ما فيه وتبقى الأجزاء الأرضية محتبسة في القرع. 

 عالياً وطرف اللبد فيه وطرفه الآخر في 656وأّما التقطير فهو أن يؤخذ قطعة لبد طويلة قليلة العرض ويجعل الماء الكدر أو الغليظ في إناء

إناء آخر متسّفل فٕانّه عند ذلك يقطر منه ماء صاف إلى الغاية وتبقى الأجزاء الأرضية في الٕاناء الفوقاني وفي اللبد. وأّما المخض فهو أن

 عند أخذ الزبد منه فٕانّه عند ذلك يثخن ويرّق جرمه 657يجعل الماء الكدر في وعاء ويحرّك تحريكاً متواتراً كما يفعل باللبن الحليب

ويسهل على الأجزاء الأرضية إخراقه والرسوب في أسفله. وأّما الطبخ فوجه إصلاحه للمياه المذكورة هو أّن الواجب لغلظ قوام الماء أحد

إّما اختلاط أجزاء أرضية صغيرة الجرم به لا يدركها الحّس ولا يقدر على خرق الماء والهبوط إلى أسفل. والأّول  أمرين إّما كثافته بالبرد و

 بسبب ما يفيد الماء المذكور من السخونة، والثاني يزيله أيضاً لأّن تلك الأجزاء بطبعها تطلب الرسوب والهبوط إلى أسفل، 658يزيله

والذي يمنعها من ذلك كثافة الماء وغلظ جوهره فيضعف جرمها عن إخراقه وهبوطها إلى أسفل. فٕاذا طبخ رّق قوامه وتخلخل جرمه، 

 هذا القدر أّن الماء المطبوخ إذا ترك إلى حين يبرد ووزن فٕانّه يصير 659وحينئذ يتهيّأ لتلك الأجزاء النزول والانفصال عنه، ويدّل على

Y من الغير مطبوخ من صنفه. فٕان قيل الطبخ يذهب لطيف الماء ويفنيه، وذلك بالتبخير، وإذا كان كذلك فكيف يقال إنّه [660أخّف

228a يلطف الماء ويرّق قوامه؟، فنقول: الماء جوهر قريب من البساطة وتشابه الأجزاء غير أّن تكثيفه وتغليظ قوامه يكون لأحد [

 عنه لأنّه إذا 662 على ما عرفت. ويكون الذي انفصل منه بالتبخير مجانساً لما بقي منه غير بعيد661الوجهين المذكورن، والطبخ يزيلهما

 اللطافة فلم يكن للمتصاعد منه كثير فضل على ما فيه غير أّن هذا القدر يحتاج إلى 663تخلّص من الشوائب تشابهت أجزاؤه في

655. .Y على :L5 [ في

656. الانا ذلك ويكون .add [ إناء  Y.

657. .Y: om. L5 [ الحليب

658. .Y الطبخ .add [ يزيله

659. .Y صحة .add [ على

660. .L5 اجف :Y [ أخّف

661. .L5 يلزمها :Y [ يزيلهما

662. .Y ىعد :L5 [ بعيد

663. .L5: om. Y [ في
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 كالمياه الغليظة، وثانيها اختلاط 664تفصيل وهو أّن اختلاط الأجزاء الأرضية بالمائية على وجهين: أحدهما اختلاط بمعنى المجاور

 من القبيل 665بمعنى الممازجة كماء البحر. فما كان من المياه من القبيل الأّول فالطبخ يلطفه ويزيل أرضيته عنه، وما كان من المياه

الثاني فالطبخ يزيده تكاثفاً وغلظاً. ولذلك صار ماء البحر إذا طبخ انعقد ملحاً، فبهذه الوجوه يتوّصل إلى تلطيف المياه الغليظة 

وتخليص الأجزاء الأرضية عنها، فٕانّها متى كانت لطيفة خفيفة في الوزن سهل انحدارها عن المعدة وخروجها عنها ويترتّب على ذلك 

سرعة تنفيذها للغذاء المترتّب عليه سرعة التغذية المترتّب عليه سرعة تقوية القوّة، هذا حكمه بالنسبة إلى التغذية. وأّما بالنسبة إلى أمر 

آخر فهو امتناع توليد الحصا منه والتسديد للمجاري والمنافذ والٕاعداد لتوليد الأخلاط الغليظة الثقيلة.

 قوّتها من قوّة المعدن النابعة منه أو الذي هو مسلكها، ثّم 666البحث الثالث: المياه أيضاً على نوعين: معدنية وغير معدنية. فالمعدنية

هذه على أنواع: ذهبية وفضية وحديدية ونحاسية ورصاصية وزفتيه وكبريتية وشبّية ونفطية وزاجية ونشادرية وملحية. فالذهبية وهي 

 من معدن الذهب أو السالكة فيه مفرحة مقوية للقلب مزيلة للهموم والغموم نافعة من ضيق الصدر. والفضية قريبة من ذلك. 667النابعة

. والنحاسية تفسد المزاج وتوقع في سوء القنية، وقيل إنّها 669 تنفع من الٕاسهال المزمن668والحديدية مقوية للأحشاء، ولذلك صارت

] توقع في قروح المعاء. والزفتية تسخن المزاج وتحرق المواّد Y 228bتوقع في البرص لخاّصية فيها وترهل السحنة. والرصاصية [

 الصفراء والاغتسال بها بعد تنقية البدن ينقي السحنة من الجرب والحّكة والبهق والبرص والكلف والنمش والبرش. وكذلك 670وتولد

] باردة يابسة تنفع من الٕاسهالات المزمنة والاستحمام بها يكثف المسام ويوقع في الحّمياتL5 142bحكم المياه الكبريتية والشبّية [

الاستحصافية. والنفطية حكمها قريب من حكم الزفتية. والزاجية حارّة يابسة تجّفف البدن وتوقع في الدّق والاستحمام بها ينفع من 

 وتضعف البصر671الأمراض الرطبة الماّدية والسادجة ويجلو السحنة مّما فيها وقد عرفته. والملحية تجّفف البدن وتحدث الحّكة والجرب

664. .Y المجاورة :L5 [ المجاور

665. .Y: om. L5 [ من المياه

666. .Y والمعدنيه :L5 [ فالمعدنية

667. .L5 المانعة :Y [ النابعة

668. .Y صار :L5 [ صارت

669. المزمنة الاسهالات :L5 [ الٕاسهال المزمن  Y.

670. .in marg. L5, Y: om. L5 [ وتولد

671. والحكة الجرب :L5 [ الحّكة والجرب  Y.
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. أّما مياه العيون فهي من المياه 673 أصناف: مياه العيون ومياه الأمطار ومياه النّز672وتسهل أّولاً ثّم تقبض. وأّما الغير معدنية فهي على

الفاضلة، وذلك لأنّها حادثة عن أبخرة كثيرة قوية الاندفاع بحيث أنّها تفجر الأرض وتخرج منها مستتبعة مواّدها بٕامداد البخار الكثير 

 677 مياه676 غير أّن فضيلة675 الجريان لم يؤثّر فيه ما يخالطه من المفسد الأرضي674لها. وقد علم أّن الماء متى كان كثيراً قوياً دائم

 يؤثر فيه 678الأعين لا تتّم إلّا بعد مراعاة شروط تسعة: أحدها أن تكون غمرة أي متوفّرة المقدار، فٕاّن الماء متى كان كذلك بعد عّما

المفسد الأرضي؛ وثانيها أن تكون نزية منبعها حرّة اي نقية من الأوساخ وأقدار البدن، ومن القوّة المعدنية أيضاً فٕانّه متى كان كذلك 

 681 الغريبة؛ وثالثها أن يكون مسيلها حجرياً، وذلك ليتلطّف الماء بمصاّكته680 من الشوائب والرديئة والممتزجات679خلص مّما يشوبه

لها، وأيضاً فٕانّه متى كان كذلك بعد عن قبول الآفات ومنهم من قال إّن الطيني الحّر أجود من الحجري لأّن الطين الحّر يخلص الماء

من الشوائب الرديئة؛ ورابعها أن يكون مسلكها مكشوفاً ليناً له حًظ متوفّر من حّر الشمس الملطف لجوهر الماء، وأيضاً لتمّر بها الرياح 

] أن تكون بعيدة المنبع، وذلك ليتلطّف جوهر الماء بكثرة Y 229aوتكشح عنها الأبخرة المرتفعة من منبعها ومسلكها؛ وخامسها [

؛ وسابعها أن 682الحركة لطول المسافة؛ وسادسها أن تكون شديدة الجريان منحدرة من مكان عال لأّن قوّة الحركة مّما تلطف المياه

يكون جريان الماء إلى جهة المشرق لأنّه قد عرف أّن هذه الرياح معتدلة بين الكيفيات الأربعة؛ وثامنها أن يكون الماء أبيض اللون أي 

672. .Y ثلثة .add [ على

673. .L5 النزز :Y [ النّز

674. .L5 دام :Y [ دائم

675. .Y وغيره .add [ الأرضي

676. .L5 فضلية :Y [ فضيلة

677. .Y ماء :L5 [ مياه

678. .L5 ما :Y [ عّما

679. يخالطه عما بعد :L5 [ خلص مّما يشوبه  Y.

680. .Y والمتمزجات :L5 [ والممتزجات

681. .Y بمصاككته :L5 [ بمصاّكته

682. .Y المادة :L5 [ المياه

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 78



، فٕانّه متى كان 683شفافاً لا رائحة له ولا طعم رديء، فٕانّه متى كان كذلك كان أقرب إلى البساطة؛ وتاسعها أن يكون خفيف الوزن

 الصفات أفرط قوم في مدحه فٕانّه قد اجتمع فيه من الصفات 684كذلك كان لطيف الجوهر وماء النيل لّما اجتمع فيه أكثر هذه

المذكورة خمس بعد المنبع فٕانّه من وراء خّط الاستواء وطيّب المسلك وأخذه إلى الشمال عن الجنوب فتصلحه الرياح الشمالية بعد 

ترطيب الرياح الجنوبية له وغمورته وحلاوة طعمه. فهذه شروط تمام فضيلة مياه الأعين. وأّما ماء المطر فهو أفضل المياه، وذلك للطافة 

إّما انقلاب بعض الأجزاء الهوائية إلى المائية على ما عرفت. 685ماّدته لأنّها إّما  بخار متصاعد من المياه تتراكم في الجّو وتقطر ماء و

فٕان كان الجّو خالياً من الأدخنة والغبار كان القاطر في غاية الجودة والفضيلة. ولذلك ذهب أبو سهل المسيحي إلى أّن الشتوي أجود 

 ماء المطر كذلك كان 686من الصيفي خلافاً لابن سينا. وقد حرّرنا القول في هذه المسئلة في شرحنا لكلّيات القانون. ولّما كان حال

 ارتفاع ماّدته التي هي البخار من687من أفضل المياه خفيفاً على المعدة لطيف الجوهر، إلّا أنّه قابل للعفن. قال أبقراط: والعلّة في هذا

مواضع مختلفة، وهذا فيه نظر، فٕانّه لو كان كذلك لكان ماء المطر من أردأ المياه. والحّق في ذلك أن يقال إنّه لّما كان لطيف 

الجوهر صار المفسد الأرضي يؤثر فيه بسرعة، ولذلك صار ماء المطر إذا بودر إليه حين نزوله وأغلى حتّى يتخلّص من الشوائب الرديئة 

] Y 229b فرديء لأّن ماّدته قليلة المقدار عاجزة عن الجريان على وجه الأرض. وقد علمت أّن ما [688قّل قبوله للعفن. وأّما ماء النّز

كان كذلك تمّكن المفسد الأرضي من التأثير فيه، ولذلك صار يوقع في أمراض رديئة. فٕان كان مكشوفاً كان أبلغ في الرداءة لتحليل 

الشمس لطيفة. فٕان كان هناك أشجار ونباتات رديئة وغير رديئة كان أردأ لأّن هذه تمنع البخار المتصاعد عن الانفصال عنه. ومثل هذه

ا موقعة في  المواضع تسّمى البطائح. وإذا كان عوض النبات أحجار كثيرة سّمي ذلك الموضع آجاماً، وهذه المياه جميعها رديئة جدًّ

.689أمراض رديئة. فهذا ما يليق ذكره من المياه بمثل هذا الكتاب

البحث الرابع: الماء الفاضل أوفقه لحفظ الصّحة البارد المعتدل المقدار. أّما برده فلوجوه خمسة: أحدها أنّه ببرده يشّد المعدة ويقويها 

فتقوى القوّة الماسكة عند ذلك التي الهضم موقوف عليها؛ وثانيها أّن القليل منه يغنى في تسكين العطش عن الكثير منه؛ وثالثها أنّه 

683. لوزن خفيفا :L5 [ خفيف الوزن  Y.

684. اي الخصال .add [ هذه  L5.

685. .L5 انها :Y [ إّما

686. .L5: om. Y [ حال

687. .L5 ذلك :Y [ هذا

688. .L5 النزز :Y [ النّز

689. .Y المكان :L5 [ الكتاب
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 المواّد البدنية من قبول العفن ويصلح690ببرده يمنع البخار المتولّد عن إحالة الغذاء من الصعود إلى جهة الدماغ؛ ورابعها أنّه ببرده يمنع

العفن منها؛ وخامسها أنّه يصلح مزاج القلب بالمجاورة ويمنع حرارته من الاحتداد. وأّما اعتداله فٕاّن القليل منه يغنى فيما ذكرنا والكثير 

 أن يكون 692 بين جرم المعدة والغذاء المستعمل، وذلك مّما يفسده لكن يجب أن يعلم أّن الماء البارد على قسمين: أحدهما691يحيل

برده مستفاداً من أمر خارجي كما يحصل من الثلج، وقد عرفت حكمه؛ وثانيهما أّن يكون برده ذاتياً كما في زمان الشتاء، وهذا أجود 

من الأّول. وأّما الحاّر القوي الحرارة فٕانّه إذا تجرّع على الريق نّقى المعدة مّما فيها من المواّد اللزجة وحلّل رياحها ولين طبيعتها. فٕان 

كان قد أغلى فيه مصطكي قوي جرم المعدة مع ذلك غير أّن الأّول يلين الطبع أكثر وإدمانه يهلهل ينسج المعدة والفاتر يغثي لأنّه 

يذيب ما في المعدة من الرطوبات ولا يقدر على إخراجها بل تبقى محتبسة في المعدة وتطفو على وجه الماء وتلتصق بفم المعدة 

فتوجب الغثيان. واللّه أعلم.

27.

 محمود.693قال أبقراط: من دعته شهوته إلى الشرب بالليل وكان عطشه شديداً فٕانّه إن نام بعد ذلك فهو

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

] ذكر في هذا الفصل الوقت Y 230a المياه [696 ذكر في الفصل الماضي الفاضل من695 الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما694البحث

الذي يجب استعماله فيه والوقت الذي لا يجب استعماله فيه. فٕاّن الفاضل من كّل شيء فضيلته إنّما تكمل إذا استعمل في وقته 

وبمقداره.

البحث الثاني: الذي صّح عندي في تفسير هذا الفصل أّن أبقراط لم يأذن لمن دعته شهوته إلى الشرب بالليل أن يشرب أو لا يشرب 

690. .L5: om. Y [ البخار المتولّد عن إحالة الغذاء من الصعود إلى جهة الدماغ؛ ورابعها أنّه ببرده يمنع

691. .L5 منه :Y [ يحيل

692. .Y احدها :L5 [ أحدهما

693. .Y فذلك :L5 [ فهو

694. .L5: om. Y [ البحث

695. .L5: om. Y [ لّما

696. .Y: om. L5 [ الفاضل من
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 العادة لم تجزنا بالشرب 697لكنّه إن شرب ونام بعد شربه فٕانّه أجود من أن لا ينام، وذلك لأّن النوم يتدارك ضرر الشرب، وذلك أّن

بالليل، فٕاذا شرب فيه فلا محالة أّن ذلك الشرب يحدث في الهضم فجاجة وفساداً كحال الماء البارد إذا صّب في قدر فيها طعام وهو

يغلي على النار، فٕاذا حصل بعد ذلك نوم تدارك الضرر بما يحدثه من قوّة الهضم وتجويده بسبب انعطاف الحرارة الغريزية والقوى 

الطبيعية إلى جهة الباطن، وهذا القدر حاصل عن العطش مطلقاً سواء كان صادقاً أو كاذباً. ولأجل هذا قال «من دعته شهوته إلى 

 لم تجر العادة بشرب الماء في الليل. قال: 699: وكان عطشه شديداً لأنّه698الشرب بالليل» ولم يقل «شهوته الصادقة أو الكاذبة». قال

الواجب أن لا يكون شربه إلّا إذا كان العطش شديداً لأنّه متى كان كذلك الواجب أن لا يترك استعمال ما يسكنه من شرب الماء.

] الفاضل جالينوس ومن كلام ابن أبي صادق في تفسير هذا الفصل أّن العطش على L5 143aالبحث الثالث: المشهور من كلام [

 فيه بل 700نوعين: صادق وهو الحادث عن استعمال الأغذية والأشربة المسخنة، ومثل هذا النوع لا ينبغي أن ينام عليه لأّن ذلك يزيد

الواجب أن يشرب ذلك الشخص رئة من الماء بشرط أن يكون امتصاصاً ليكون انحداره وقرعه للمعدة بالتدريج، وهذا النوع خارج عن 

كلام أبقراط؛ وكاذب وهو الحادث عن استعمال أغذية لزجة تحيل ما يتولّد منها بين جرم المعدة وبين الماء المشروب، ومثل هذا النوع

من العطش الأجود لصاحبه أن لا يشرب ماء بارداً بل أن ينام، فٕاّن النوم بعد ذلك يعطف الحرارة الغريزية والقوى الطبيعية إلى جهة 

] وشرب الماء المذكور يكثفها ويزيد في التصاقها بخمل Y 230bالباطن فتنهضم تلك الرطوبات وتتحلّل وتنحدر عن المعدة، [

المعدة. قال ابن أبي صادق: ولّما كان المراد من العطش هذا النوع، قال «من دعته شهوته» فٕاّن الذي يشرب للشهوة لا يكون شربه 

للعطش الصادق. وقال أيضاً: فٕانّه إن نام بعد ذلك فذلك محمود والعطش الصادق لا يحمل التهاون به ولا النوم عليه. وهذا الكلام فيه

 وهذا العطش قد يحصل بالليل وقد يحصل 702 شرب الماء البارد رديئاً في العطش الكاذب701نظر من وجوه ستّة: أحدها أنّه إذا كان

بالنهار، وإذا كان كذلك فما بال أبقراط خّصص كلامه بالليل؛ وثانيها الشهوة على نوعين، صادقة وكاذبة، وإذا كانت الشهوة يراد بها 

إّما للٕاسالة، 703ذلك فلم خّصصت  الشهوة هاهنا بالكاذبة دون الصادقة؛ وثالثها الأغذية المعطشة تعطيشها على نوعين إّما للغسل و

697. .Y لان :L5 [ أّن

698. .Y وقال :L5 [ قال

699. .Y لما .add [ لأنّه

700. .Y مزيد :L5 [ يزيد

701. .in marg. L5, Y: om. L5 [ كان

702. .Y: om. L5 [ الكاذب

703. .L5 خصص :Y [ خّصصت
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 المالحة فٕانّه تحت الطبيعة على طلب الشرب ليغسل ما صار في المعدة منها، وأّما التي للٕاسالة 704فأّما التي للغسل فكالأغذية

فكالأغذية اللزجة فٕاّن الطبيعة تطلب الشرب ليرّق قوامها ويسهل نفوذها ويزول التصاقها بخمل المعدة، وإذا كان كذلك فكيف يجوز 

أن يقال إّن الشرب عند حصول العطش الحاصل عن المواّد المذكورة رديء؛ ورابعها أّن العطش سواء كان صادقاً أو كاذباً فٕانّه مؤذ 

، والعطش معناه افتقار الطبيعة إلى البارد الرطب 706 فالواجب مقاومته وقهره بٕايراد ما يضاّده705وكّل مؤذ مضّر بالفعل وكّل مضّر بالفعل

 بالشرب؛ وخامسها أّن دفع 708 سيّما وكان شديداً سواء كان بالليل أو بالنهار، وعلى أّي وجه كان الواجب تسكينه707فمتى حصل لا

، ولا شّك أّن العطش الكاذب إذا شرب صاحبه ماء بارداً فٕانّه بعد لحظة تسيل 710 أو اللزج709الرقيق من الدافع أسهل من دفع العليل

 رطوبات فاسدة ملتصقة 711تلك الماّدة اللزجة ويرقّق قوامها لأنّه يختلط بها ويسخن بسخونتها، ولذلك أمر الأطبّاء لصاحب الهيضة من

 Yبخمل المعدة إذا شرب ماء بارداً لأجل تسكين عطشه أن يصبر على ما يحصل له من العطش بعد ذلك، وذلك ليرّق قوام تلك [

231aكان الحال كذلك فكيف صار صاحب 712] الماّدة اللزجة ويزول التصاقها بخمل المعدة ويسهل على الطبيعة دفعها، وإذا 

 أبقراط فٕانّه قال إنّه 713العطش المذكور إذا نام بلا شرب كان ذلك أجود من نومه بشرب؛ وسادسها أّن التفسير المذكور لم تعطه لفظة

 شربه فهو محمود، وذلك لما 714إن نام بعد ذلك فهو محمود، ويكون تقدير قوله من أوجبته له شهوته أن يشرب بالليل فٕانّه إذا نام بعد

قلناه.

704. .L5 كالاغذيه :Y [ للغسل فكالأغذية 

705. .Y: om. L5 [ وكّل مضّر بالفعل

706. .Y يضادده :L5 [ يضاّده

707. .Y ولا :L5 [ لا

708. .L5 فتسكينه :Y [ تسكينه

709. .Y الغليظ :L5 [ العليل

710. .Y واللزج :L5 [ أو اللزج

711. .Y عن :L5 [ من

712. .Y ولما :L5 [ وإذا

713. .Y لفظا :L5 [ لفظة

714. .L5: om. Y [ ذلك فهو محمود، ويكون تقدير قوله من أوجبته له شهوته أن يشرب بالليل فٕانّه إذا نام بعد
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إّما  من داخل. والأّول كاستعمال 715البحث الرابع: قد عرفت أّن معنى العطش افتقار الطبيعة إلى البارد الرطب، وسببه إّما من خارج و

إّما خاّص بعضو،  الشراب العتيق الصرف والمياه المالحة والأغذية المسخنة بالفعل أو بالقوّة والأدوية المسخنة. والثاني إّما عاّم للبدن و

والعاّم كالحاصل في الحّميات الحاّدة الملتهبة، والخاّص إّما بوسط أو بغير وسط، والوسط كالكائن بشركة القلب أو الرئة في سوء 

، وكالكائن بمشاركة الماساريقا عندما 718 بمشاركة الدماغ كما في المانيا والسرسام717 الساذج والماّدي، وكالكائن716مزاجهما الحاّر

 بين الماء ونفوذه إلى البدن فلا يسكن العطش وإن شرب ماء كثير، ولذلك صار يقوى في 719يحصل فيها سدد بحيث أنّها تحيل

 في ورمها الحاّر والبارد أيضاً لأنّه يمنع الماء المشروب من الوصول إلى جهة 720الاستسقاء، وكالكائن بمشاركة الكبد وذلك كما

، وقد يكون بشركة الكلي، وذلك كما في ديابيطس. والخاّص بغير وسط كسوء مزاج عارض للمعدة إّمأ ساذج أو ماّدي أو 721الأعضاء

لرطوبات لزجة ملتصقة بخملها، فٕانّها متى كانت كذلك أحالت بين جرم المعدة والماء المشروب. واللّه أعلم.

28.

قال أبقراط: التكميد بالأفاوية يجلب الدم الذي يجري من النساء وقد كان ينتفع به في مواضع أخر لو لا أنّه يحدث في الرأس ثقلاً.

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

ا فيما يستعمل داخلاً وخارجا722ًالبحث  الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما كان كلامه في الفصول الماضية في الحاّر والبارد وكان ذلك عامًّ

 Yوكان غرضه أن ينتقل إلى أمراض النساء، ذكر في هذا الفصل ما يتعلّق بالمعنيين جميعاً وهو التكميد بالأفاوية. ومراده بموضع [

231b التكميد العانة وبالجملة حول المنفذ الذي جرت العادة بجريان دم النساء منه وهو الحيض، ودم النفاس الذي هو  مراد أبقراط [

بالدم، فهذه الأفاوية المكمد بها في الدفع المذكور تناسب الفصول الماضية لحرارة مزاجها والفصول المستقبلة بما يجلبه من الدم 

715. إّما .Y او :L5 [ و

716. .Y او .add [ الحاّر

717. .Y فكالكاين :L5 [ وكالكائن

718. ومانىا السرسام :L5 [ المانيا والسرسام  Y.

719. .Y ىحل :L5 [ تحيل

720. .Y وكما :L5 [ وذلك كما

721. الاعضاء جهة الى الجذب قلة يوجب لانه البارد او الحار مزاجها سوء فى وكما .add [ الأعضاء  Y.

722. .L5: om. Y [ البحث
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المذكور غير أنّها لا تجلب ذلك إلّا بعد اعتبار شروط وهو أن يكون سبب احتباس ذلك الدم إّما غلظ المواّد أو تكاثف المسام عن برد

قوي أو سّدة في المجاري، فمتى كان احتباس دم النساء عن هذه فالتكميد بذلك يسيل الدم المذكور. وأّما متى كان احتباسه عن ورم

حاّر أو ميلانه أةو غير ذلك مّما أشبهه فالأفاوية تزيد ذلك ضرراً.

 724، واستعمالها من خارج على وجوه تارة تكميدا723ًالبحث الثاني في معنى التكميد: نقول: الأدوية تستعمل من داخل ومن خارج

وتارة نطولاً وتارة تضميداً وتارة طلاء وتارة مسحاً وتارة نثراً وتارة دروراً وتارة مرهماً. أّما التكميد فهو أن تسخن الأدوية أو تبرد وتلصق 

إّما سكباً على  إّما مبلوله ببعص الرطوبات. وأّما التنطيل فهو أن تطبخ الأدوية ويستعمل ماؤها إّما جلوساً فيه و بالعضو الألم إّما يابسه و

 التضميد فهو أن725العضو لتغوص فيه قوى الأدوية التي داخل البدن، وهكذا تستعمل الأدوية المسخنة والمبردة والمرطبة والمجّففة. أّما

 وتبّل بالماء وتجعل726تطبخ الأدوية بعد سحقها ونخلها إلى الغاية وتجعل على خرقة وتلصق بالعضو. وأّما الطلاء فهو أن تسحق الأدوية

على العضو. وأّما المسح فهو أن يجعل على العضو شيء من الأدوية السيالة كالدهن وغيره ويمسح به العضو. وأّما النثر فهو أن تسحق

 مطبوخة ببعض الأدهان أو ببعض 728. وأّما المرهم فهو أن تجمع الأدوية مسحوقة منحولة727الأدوية اليابسة وتنثر على العضو كالدرور

الدسومات وتجعل على قطن أو على خرقة وتوضع على العضو. وهذه الأدوية جميعها إذا استعملت من خارج البدن فقد ترد بجواهرها 

ا لا يدركها الحّس وهي المسّماة بالمسام ومنها يستفرغ العرق وبالجملة فضلة الهضمY 232aإلى داخل [ ] البدن في ثقب صغيرة جدًّ

الرابع. وأّما استعمالها من داخل فقد يكون من الفم ومنه ترد على أكثر أعضاء البدن، وقد يكون من المنخرين، وقد يكون من الأذنين،

وقد يكون من أحد السبيلين. والعرض من اختلاف هذه الجهات أن تكون مسافة الدواء قصيرة، وذلك ليلقى الدواء العضو المأووف 

، وذلك لوجهين: أحدهما أّن العضو الذي هو 729وقوّته باقية تقيء بمقاومة ما يؤلمه. وأّما الغذاء فٕانّه لا يستعمل إلّا من داخل البدن

شرط في إظهار ما في الأغذية من القوّة إلى الفعل وهو الاستحالة إلى الكيلوسية ثّم الدموية موجود في الباطن البدن؛ وثانيهما أّن القوّة 

التي تحيل الغذاء إلى جوهر المغتذي ليس لها وجود إلّا في عمق البدن. وأّما الدواء فٕاّن المخرج لما فيه من القوى الدوائية موجود في 

723. داخل ومن خارج من :L5 [ من داخل ومن خارج  Y.

724. .Y تكمدا :L5 [ تكميداً

725. .Y واما :L5 [ أّما

726. .Y الدوا :L5 [ الأدوية

727. الدرور وهو :L5 [ كالدرور  Y.

728. .L5: om. Y [ منحولة

729. .Y فقط :L5 [ البدن
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] فيL5 143bالظاهر والباطن، وإن كان في الباطن قوي، ولذلك صار تأثير الأدوية إذا استعملت في الظاهر والباطن بشرط اتّفاقهما [

النوع والصنف ودرجة الدواء كان استعمالها في الباطن أبلغ مّما إذا استعمل ذلك بعينه في الظاهر والدواء يستعمل من داخل والمرض 

في ظاهر البدن، وذلك إذا كان السبب الذي يمّده من داخل البدن، وقد يستعمل من خارج والمرض في الداخل، وذلك لأحد أمرين 

إّما لأن يراد بقاء قوّة الدواء مّدة طويلة، ومع هذا  فاستعمال الدواء من داخل البدن ضروري لما 730إّما لأّن أخذ الدواء لا يمكنه أخذه و

في الأدوية من القوى المتفتّتة التي هي أّول وثواني وثوالث فٕاّن المخرج لهذه إلى كمال فعلها وتأثيرها القوى الطبيعية بالحرارة الغريزية 

 مزاج البدن كالأدوية المسخنة أو 731وهما في باطن البدن أوفرهما في ظاهره. والدواء يستعمل من داخل البدن لخمسة أغراض إّما لتغيّر

إّما ليستفرغ من البدن شيئاً كالأدوية  إّما لينقص من جوهره كالأدوية المهزلة و إّما ليزيد في جوهر البدن كالأدوية المسمنة و المبردة و

إّما ليحبس المستفرغ من البدن كالأدوية [ ] الحابسة للٕاسهالات. ويستعمل من خارج لخمسة أغراض أيضاً إّما Y 233bالمسهلة و

إّما ليزيد في جوهر البدن كالأدوية المنبتة لللحم732ليبدل مزاج البدن كالأدوية إّما لينقص من جوهر البدن 733 المسخنة  والمبردة و  و

إّما ليحبس شيئاً مّما هو خارج من البدن 735 لللحم734كالأدوية الأكالة إّما ليستفرغ شيئاً من البدن كالأدوية المعرقة و  الزائد في القروح و

كالأدوية الحابسة للعرق.

البحث الثالث: الأفاوية هي الأدوية المسخنة العطرة الرائحة كالسنبل والسليجة والبسباسة والدارصيني والقسط والزنجبيل والخولنجان 

 إذا كان سبب 737 مزاجها تسخن المواّد وترقّق فوامها وتفتح المجاري، فلذلك تجلب سيلان الدم للنساء736فٕاّن هذه الأدوية لحرارة

 الأعضاء الباردة وإزالة سوء المزاج بعد نقاء البدن إلّا أنّها لتبخيرها توجب 739 ذكرنا وينتفع بها في مواضع أخر لتسخين738احتباسه ما

730. .Y جميعه .add [ هذا

731. .L5 ليعىن :Y [ لتغيّر

732. .Y: om. L5 [ الحابسة للٕاسهالات. ويستعمل من خارج لخمسة أغراض أيضاً إّما ليبدل مزاج البدن كالأدوية

733. .Y للحم :L5 [ لللحم

734. .Y الاكلة :L5 [ الأكالة

735. .Y للحم :L5 [ لللحم

736. .L5 لهذه :Y [ لحرارة

737. .L5 النسا :Y [ للنساء

738. .L5 مما :Y [ ما

739. .L5 كتسخين :Y [ لتسخين
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ثقلاً في الرأس ثّم الصداع. فالطمث متى توقف مجيئة لما ذكرنا واستعملنا هذه الأدوية على ما ذكرنا، جرى على العادة، وكذلك دم 

النفاس. ولنبسط القول في أمر الطمث فنقول: الطمث فضلات بدن المرأة، ولذلك يختلف مقداره بحسب اختلاف النساء في السمن

 والتلزّز وكثرة الغذاء وقلّته وكثرة الحركة وقلّتها، وخّص النساء بذلك دون الرجال لبرد أمزجهتهّن وقلّة حركاتهّن، 740والهزال والسخافة

 على741ولذلك صار من كان منهّن كثيرة الحركة كان طمثها قليلاً. إذا عرفت هذا فنقول: الطمث المعتدل المقدار والكيفية والمجاري

 المرأة ونقاء بدنها والتقدير المعتدل لجريانه في كّل عشرة أيّام وإلى ثلاثين يوماً، فٕاّن من النساء من يجري 742عادته سبب لصّحة مزاج

 وعشرين يوماً، ومّدة جريانه أربعة أيّام 743طمثها في كّل عشرة أيّام مرّة لكّن هذا نادر الوقوع، وفي الأكثر في كّل ثلاثين يوماً أو في اثنين

وطهرها في الغاية منه في سبعة أيّام، وما تقّدم على ذلك فٕانّه يسّمى نزفاً وما تأّخر عن ذلك فٕانّه يسّمى احتباس دم الطمث، وانقطاعه 

] عمر المرأة، وربّما تأّخر انقطاعه إلى ستّين سنة، وما بعد الستّين قلّما Y 233aيكون من خمسة وثلاثين سنة إلى أربعين سنة من [

يجري للمرأة طمث. فٕان كثر جريانه فٕانّه يسّمى نزفاً، والمرأة ينقطع حبلها عند انقطاع دم طمثها. واللّه أعلم.

30.

قال أبقراط: المرأة الحامل إن فصدت أسقطت وخاّصة إن كان طفلها قد عظم.

الشرح: أّما صلة هذا بما قبله فهو أنّه لّما تكلّم في الفصل الماضي فيما يجلب دم النساء عند احتباسه، قال في هذا الفصل: ولا 

 خوفاً من سقوط الجنين إلّا لضرورة 744ينبغي أن يستعمل ذلك مطلقاً، فٕانّه متى كان احتباسه للحبل فلا ينبغي أن نستعمل الفصد

 الذي هو العمدة في التغذية. أّما على مذهبنا746 لا سيّما متى كان الطفل قد عظم، وذلك لأّن معظم ما يخرج بالفصد الدم745عظيمة

 بالحقيقة. وأّما على مذهب جالينوس وشيعته فٕانه الغاذي لأكثر الأعضاء. وقوله «وخاّصة إن كان طفلها قد عظم» لأّن 747فٕانّه الغاذي

740. .Y والنحافه :L5 [ والسخافة

741. .Y والجاري :L5 [ والمجاري

742. .L5: om. Y [ مزاج

743. .Y واثنين :L5 [ أو في اثنين

744. .Y: om. L5 [ فٕانّه متى كان احتباسه للحبل فلا ينبغي أن نستعمل الفصد

745. .L5 عظمه :Y [ عظيمة

746. .Y: om. L5 [ الدم

747. الغاذية فهو :L5 [ فٕانّه الغاذي  Y.
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ا. وأّما وصول الغذاء النسيم إلى الجنين فقد عرفته في  749 المقالة الرابعة في البحث التاسع من748الحاجة تكون إلى الغذاء شديدة جدًّ

، وهذا الحكم من أبقراط بحسب الأكثر وغالب الأمر، والّا فقد رأينا جماعة من النساء من الحبالي يفصدن750شرح الفصل الأّول منها

 عدمه للغذاء أو لقلّته. ثّم نقول: قلّة الغذاء إّما 751ولا يحصل لأطفالهّن ضرر فضلاً عن الٕاسقاط، وبسبب إسقاط الجنين بالفصد

إّما لقلّة الغذاء وتخفيفه كما إّما لقلّة الدم المتولّد عن الغذاء وإن كان 752لٕاخراجه عن البدن كما في الفصد و  في الصوم الطويل و

إّما لكثرة لتحليل كما إذا تحلحل  المساّم أو حصلت حركة مفرطة. واقتصر أبقراط 753الغذاء في نفسه كثير المقدار كالفواكه والبقول و

في قلّة الغذاء على الفصد لأنّه أظهر. وأللّه أعلم.

31.

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

الشرح: أّما صلة هذا بما قبله فمن وجهين: أحدهما أّن الفصل الماضي يتضّمن ذكر ما هو رديء من جهة الغذاء، وهذا الفصل 

] النسيم، فٕاّن الأمراض الحاّدة على نوعين منها ما يكون معه حّمى ومنها ما يكون Y 233b [754يتضّمن ذكر ما هو رديء من جهة

 بالنسيم ظاهر من جهة أنّها تسخن الهواء الواصل إلى قلبه وتخرجه عن 756 الحّمى، فالتي معها حّمى معروفة وضرر هذه755من غير

الاعتدال الخاّص به الذي يصلح أن يكون مدداً لأرواحة أو ماّدة له على اختلاف المذهبين، والتي هي خالية من الحّمى كالتشنّج 

والتمّدد الامتلائيين والاستفراغين والسكتة والصرع بحسب نوائبه، وضرر كّل هذه  بالتنّفس ظاهر من حيث أّن الآفة حاصلة في المحرك

للصدر أو في مبدأ الحركة، وعند ذلك لم يتحرّك الصدر الحركة المعتادة فلم يحصل التنّفس على ما يجب ويترتّب على ذلك تغيّر مزاج

748. .Y اول .add [ في

749. .L5 في :Y [ من

750. .Y قوله ينبغي ان تسقى الحامل الدواء اذا كانت الاخلاط فى بدنها هايجة  :L5 [ الفصل الأّول منها

751. للجنين الفصد :L5 [ الجنين بالفصد  Y.

752. .in marg. L5, Y: om. L5 [ لقلّة الغذاء وتخفيفه كما

753. .L5 تحلحلت :Y [ تحلحل

754. .Y: om. L5 [ الغذاء، وهذا الفصل يتضّمن ذكر ما هو رديء من جهة

755. من خاليا :L5 [ من غير  Y.

756. .L5 هذا :Y [ هذه
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 ويحصل منه ما ذكرنا وينضاف إلى ذلك اشتغال طبيعة الأّم بتدبيرها عن تدبير الولد لأّن 757الروح وانحرافه عن الاعتدال الخاّص به

عناية طبيعة أّمه بحفظ شخصها أبلغ من عنايتها بحفظ طفلها؛ وثانيهما أّن الفصل الماضي يتضّمن ذكر ما هو رديء من جهة الغذاء،

وهذا الفصل فيه إشارة إلى ذلك، فٕاّن المرض الحاّد بالنظر إلى الطبيعة الواجب أن يلطف الغذاء فيه أو يترك على ما عرفت. وقوله 

«فذلك من علامات الموت» أي موت الجنين، وقال في هذا الفصل «من علامات الموت» وفي الفصل الماضي متى استعمل الفصد

 للمحمول فقط، ولذلك صار الجنين إذا كان758سقط الجنين لأّن في هذا الفصل الضرر لاحق للحامل والمحمول في الفصل الماضي

خروجه للفصد يخرج وهو بالحياة في الأكثر، وصار عروض المرض الحاّد للمرأة الحبلى من علامات موت الجنين، وذلك لوجهين: 

 وللطبيعة البدنية في مداواته حيرة من جهة الغذاء المستعمل فيه، فٕانّه إن راعينا أمر 759أحدهما أّن المرض المذكور يحصل للطبيب

الجنين في التغذية وتقوية قوّته ضاعفنا ماّدة المرض وزدنا البلية، وإن راعينا أمر المرض واستعملنا فيه من التغذية ما يقتضي طباعه وهو 

 كان معه 760تخفيف الغذاء نكون قد فعلنا الواجب لكّن ذلك مضّر بالجنين وموجب لٕاسقاطه؛ وثانيهما أّن المرض الحاّد لا سيّما متى

]Y 234aإلى جانب الكيفية، وقد علمت أّن هذا الخروج أذيته للقوّة أكثر 761] حّمى أو هو نفس الحّمى فٕاّن خروج الماّدة في ذلك 

من أذيته للاوعية، ولأجل هذا سّمي هذا النوع من الامتلاء امتلاء بحسب القوّة لا بحسب الأوعية، والخارج في الكّمية بعكس ذلك،

وقد عرفت هذا جميعه. وإذا كان كذلك فتكون الطبيعة مهتّمة لمقاومته اهتماماً بالغاً فٕاّن هي أهملت جانب المرض والتفتت إلى 

 الخطر أو القصير المّدة فقط.762جانب الجنين شفقة عليه استولى المرض عليها وأهلكها لأّن المرض الحاّد معناه القصير المّدة السريع

وإن أهملت أمر الجنين التفتت إلى جانب المرض شفقة على الحامل، هلك الجنين ومات. وإن توزّع فعلها على الجهتين لم يدبّر 

الطفل على الواجب ولا المرض أيضاً فيسقط الجنين أو تطول مّدة المرض والكّل رديء. وأللّه أعلم.

32.

] المرأة تتقيّأ دماً فانبعث طمثها انقطع عنها ذلك القيء.L5 144aقال أبقراط: إذا كانت [

الشرح: أّما صلة هذا بما قبله فهو أّن المرض الحاّد الحاصل للحبلى في الأكثر يكون معه حّمى وبحران هذا للحبلى في الأكثر 

757. الخاص الاعتدال :Y [ الاعتدال الخاّص به  in marg. L5: البدن L5.

758. .Y الاول :L5 [ الفصل الماضي

759. .L5 الطبيب :Y [ للطبيب

760. .Y ما :L5 [ متى

761. .Y فيه :L5 [ في ذلك

762. .Y الشديد :L5 [ السريع
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 خروج الأخلاط في الكّمية مع حفظ763بالقيء. أّما الأّول فهو أّن الغالب على الماّدة الطمثية من الأخلاط الدم والدم حاّر المزاج لأّن

النسبة في الأكثر والدم أكثر الأخلاط إذا كان حالها كذلك. وأّما الثاني فهو أّن الحبلى يعتريها القيء إلى الشهر الرابع فتكون الطبيعة 

قد اعتادت دفع الماّدة المؤدية إلى جهة المعدة فلذلك صار بحران مرضها المذكور في الأكثر بالقيء. وعبّر أبقراط عّما يخرج بالقيء 

 طمثها يقطع ذلك 766 تتقيّأ دماً فانبعاث765 «إذا كانت المرأة764في هذا الوقت بالدم لأنّه هو الغالب عليه فسّماه باسم الغالب. وقوله

القيء عنها»: غرض أبقراط بهذا الكلام أن ينبهنا على أمر وهو أنّه يجب علينا أن نقتدي بالطبيعة في أفعالها وآثارها وهو أنّا إذا رأينا 

الماّدة قد مالت إلى جهة ينبغي لنا أن نجذبها ونعكسها إلى جهة مضاّدة لتلك الجهة كما في هذه الصورة، فٕاّن قطع هذه عن جهة 

] السافلة أو بتعليق المحاجم على Y 234bالمعدة يكون إّما بالحيلة بجريان دم الطمث إن كان محتبساً أو بفصد بعض العروق [

الساقين أو بخروج الدم من أفواه العروق. وذكر أبقراط في هذا الفصل قطعه بخروج دم الحيض لأّن كلامه في هذه الفصول في 

 طمثها منقطعاً سواء كان لحبل أو لغير حبل فٕانّه متى 767الحبلى والحبلى دم حيضها منقطع فقال المرأة إذا حصل لها في دم وكان

 عنها. وأللّه أعلم.769 انقطع768جرى

33.

قال أبقراط: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.

الشرح هاهنا بحثان.

763. .Y ولان :L5 [ لأّن

764. .Y المراة .add [ وقوله

765. .L5: om. Y [ المرأة

766. .Y فانبعث :L5 [ فانبعاث

767. .om. Y :(صح with) L5, in marg. Y [ وكان

768. .Y خرج :L5 [ جرى

769. .Y ذلك .add [ انقطع
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 الطبيعة إلى جهة 773 وصرفتها772 إلى جهة771 الأّول في الصلة: وهو أّن هذا كالمقرّر للأّول أي أّن الماّدة إذا كانت منصرفة770البحث

أخرى انقطعت عن تلك الجهة لكّن صورة هذا مقابلة لصورة الأّول، فٕاّن في الأّول الدفع من فوق إلى أسفل وفي هذا من أسفل إلى 

فوق، وكلا الدفعين مزيل لمرض الجهة المقابلة.

البحث الثاني: قال جالينوس: ما يشّك أحد أنّه يجب ضرورة أن يكون الدم الذي يستفرغ في كّل شهر على ما ينبغي إذا احتبس 

بسبب من الأسباب أضّر احتباسه بالمرأة وأنّه إذا استفرغ من موضع آخر أنقد البدن كلّه من ضرر احتباسه إلّا أّن المواضع التي يمكن 

استفراغه منها كثيرة وليس شيء منها أعفى وأبعد عن المكروه من استفراغه من المنخرين الذي ذكره أبقراط في هذا الموضع. وأّما 

شائر المواضع كلّها فقد يلحق فيها الضرر ويختلف ذلك في أنّه في بعضها أكثر وفي بعضها أقّل. أقول: حاصل ما ذكره أنّه لقائل أن 

 يكون بغير الرعاف ويحصل منه النفع والسلامة من غائلة ما يتوقّع من ضرر احتباسه, 774يقول إّن اندفاع ماّدة الطمث عند احتباسه وقد

وذلك كالدفع بالقيء والدفع من أفواه العروق، فلم ذكر أبقراط الدفع بالرعاف فقط وخّصصه بالذكر فيقول: الدفع بالجميع يحصل به 

 الدفع بالرعاف إنّه أحمد أو محمود دون 775النفع غير أّن ذلك بالدفع المذكور أبلغ. ولّما كان النفع يحصل بذلك جميعه لم يقل في

إنّما قلنا ذلك لأّن الرعاف قد حصل منه فائدتان: أحدهما غيره بل قال: محمود مطلقاً فالجميع يحصل به النفع لكن بالرعاف أبلغ. و

بعد الجهة في الغاية، فٕاّن في ذلك تندفع الماّدة المؤذية عن العضو الضعيف بالكلّية بخلاف ما إذا كان اندفاعها من أفواه العروق، 

ا من محّل الماّدة المندفعة عنه، [ ] وإذا كان كذلك فلا يحصل به النقاء التاّم؛ وثانيهما أّن في الرعاف لا Y 235aفٕاّن هذه قريبة جدًّ

تمّر الماّدة المؤذية بعضو شريف أو قوي الحّس وحالها في القيء بخلاف ذلك، فٕانّها عند اندفاعها تمّر بفم المعدة الذي هو عضو 

شريف قوي الحّس فتؤذيه وتكون أذيتها له أذية بالغة لقوّة حّسه. ولّما كان الحال في الدفع من الجهات المذكورة كذلك، ذكر الرعاف

إلّا فمتى 776دون غيره لكّن حدوث الرعاف لا يحمد عند احتباس دم الطمث إلّا إذا كان احتباسه  في وقت جريانه وفي زمان جريانه. و

كان في غير ذلك الوقت فهو مذموم. وقد عرفت فيما تقّدم وقت جريانه وزمان جريانه. ولأجل هذا يجب أن يحمل كلام أبقراط على 

770. .L5: om. Y [ البحث

771. .L5 متصرفة :Y [ منصرفة

772. .Y اخرى .add [ جهة

773. .Y وصرفها :L5 [ وصرفتها

774. .Y قد :L5 [ وقد

775. .in marg. L5, Y: om. L5 [ النفع يحصل بذلك جميعه لم يقل في

776. .Y: om. L5 [ كذلك، ذكر الرعاف دون غيره لكّن حدوث الرعاف لا يحمد عند احتباس دم الطمث إلّا إذا كان احتباسه
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ذلك. وأللّه أعلم.

34.

قال أبقراط: المرأة الحامل إن لّح عليها استطلاق البطن لم يؤمن عليها أن تسقط.

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

 وتارة من جهة محلّه وتارة من 778 الأّول في الصلة: وهو أّن الضرر يلحق الجنين تارة من جهة غذائه وتارة من جهة نسيمه777البحث

 ذكر في هذا الفصل ما يلحقه من الضرر779جهة قواه. ولّما تقّدم منه ذكر ما يلحق من الضرر من جهة نقصان غذائه ومن جهة نسيمه

من جهة محلّه الذي هو الرحم لكّن هذا الضرر قد يحصل له بذاته وقد يحصل له بضرر ما يجاوره، وقد ذكر في هذا الفصل ما 

 ضرر المجاوري لأّن ما بالذات متقّدم على ما بالمجاورة780يحصل له بالمجاورة، وكان من الواجب أن يقّدم ذكر ضرر الذاتي على ذكر

فكان من الواجب أن يذكر الفصل الذي بعد هذا قبل هذا الفصل، وأبقراط فعل بالخلاف. أقول: والعلّة في ذلك أّن في الفصول 

الماضية كان كلامه فيها جميعها في الاستفراغ فذكر هذا الفصل بعد ذلك ليكون كلامه مناسباً لما هو متكلّم فيه.

البحث الثاني: الٕاسهال قد يكون قوياً وقد يكون ضعيفاً. فالقوي موجب لسقوطه سواء لّح أو لم يلّح، والضعيف موجب لذلك بطول 

 الأثر قد يكون لقوّة المؤثر وقد يكون لدوام تأثيره، وهاهنا لّما كان السبب ضعيفاً صار781زمانه. وهذا هو المعنى بقوله «إن لّح» لأّن قوّة

لا يقدر على إيجاب ذلك إلّا إذا كان دائم التأثير، وصار الٕاسهال المذكور يوجب السقوط، وذلك لضعف الرحم عن مسك الجنين 

] كان الاستطلاق من غير الورم، وإن كان منY 235b [783 المواّد الرديئة بالمعاء هذا إذا782بسبب ما يناله من الأذى بالمجاورة لمرور

الدم حصل من ذلك نقصان الجنين غذاء الرحم فيضعف الرحم عن مسكه وقواه عن تدبيره هذا مع ما ينضاف إلى ذلك جميعه من 

تخفيف الغذاء اللازم لضعف الشهوة في الٕاسهال مطلقاً ولاشتغال الطبيعة البدنية بمقاومة المؤذي الموجب لذلك عن تدبير الجنين.

777. .L5: om. Y [ البحث

778. .L5 سميه :Y [ نسيمه

779. .L5 سميه :Y [ نسيمه

780. .Y: om. L5 [ ذكر

781. .Y قوله :L5 [ قوّة

782. .Y بمرور :L5 [ لمرور

783. .Y ان :L5 [ إذا
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البحث الثالث في فائدة قوله «لم يؤمن عليها أن تسقط»: وذلك لأّن الٕاسهال قد يكون لاستعمال أدوية، وقد يكون لا لذلك وهو إّما 

إّما لاستعمال أغذية لزجة أو ملينة أو سوء تدبير في استعماله، وليس مراد أبقراط بٕاسهال الكائن للدواء لوجهين: أحدهما لدفع الطبيعة و

أنّه قد منع من استعماله في وقت الحبل إلّا لضورة عظيمة، وعند ذلك لم يراع أحوال الطفل؛ وثانيهما أّن الكائن للدواء يكون قوياً 

مفرطاً في الأكثر وغالب الحال. وأبقراط يقول من لّح عليها استطلاق البطن والٕاسهال لا يوجب ذلك بالٕالحاح إلّا إذا كان ضعيفاً لأنّه

متى كان قوياً أوجب ذلك من غير الٕالحاح ولا الٕاسهال الحادث عن دفع الطبيعة لأّن الكائن عن دفع الطبيعة يعقبه الخف±ة 

والراحة لا السقوط فبقي أن يكون مراده بالٕاسهال الموجب لذلك بالٕالحاح هو الٕاسهال الحادث عّما ذكرنا بالأغذية. ولا شّك أّن هذا

 فيه مضرّتان: أحدهما الدواء المسهل بما فيه من القوّة السّمية، والثانية 784أقّل ضرراً من الحادث عن استعمال الدواء المسهل لأّن هذا

الٕاسهال بما هو إسهال. وأّما الحادث عن الأغذية ففيه مضرّة واحدة فكان الضرر الحادث عنه أقّل من الحادث عن الدواء المسّهل 

فلذلك قال «لم يؤمن أن يحدث معه إسقاط» ولم يقل تسقط قولاً جزماً. واللّه أعلم.

35.

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

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

ا به، 785البحث  الأّول في الصلة: وهو أنّه قد عرف أّن ضرر الجنين يكون لضرر محله أو لضرره في نفسه. ضرر محله قد يكون خاصًّ

. 787. ثّم لّما تقّدم ضرره المجاوري لما عرفت، ذكر في هذا الفصل الضرر الخاّص به وهو اختناق الرحم786وقد يكون لضرر مجاورته

] من احتباس الماّدة المنوية، L5 144b] فٕاّن المنوي لا يكون معه حبل لأنّه حادث [Y 236aومراده بالاختناق الطمثي لا المنوي [

إّما لبعد عهدها بالجماع وكانت معتادة له. وهذا جميعه لا يكون معه حبل، والحاصل للجنين نفسه هو  وذلك إّما لبكورية المرأة و

784. .Y يكون .add [ هذا

785. .L5: om. Y [ البحث

786. .L5 مجاوره :Y [ مجاورته

787. .Y الدم :L5 [ الرحم
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 الجنين على ما ستعرفه. وذكر هذا الضرر مع 790 ضعف789 «أو عسر الولادة» فٕاّن من جملة ذلك أسباب788ضعف قواه. وقد أشار إليه

الضرر الخاّص بالعضو ولم يذكره في الفصل الماضي المتضّمن ذكر الضرر المجاوري لأنّه أنسب به فٕاّن ذكر ضرر المحمول من نفسه

.791أولى من ذكر ضرر المحمول من نفسه مع ذكر الحامل لمجاورته غيره

البحث الثاني: قال جالينوس: الغامض في هذا الفصل حرف واحد وهو قوله «علّة الأرحام»، فٕاّن قوماً من اليونان فهموا من قوله هذا 

جميع علل الأرحام، وقوماً فهموا منه أنّه عنى بذلك المشيمة، وقوماً فهموا منه أنّه أراد بذلك اختناق الرحم. قال: والقول الأّول خطأ 

فٕاّن العطاس لا ينفع من قرحته ولا من ورمه لا سيّما الحاّر ولا من جراحة. وقول الثاني أيضاً باطل فٕاّن العطاس وإن كان يعيّن على 

إخراج المشيمة غير أنّه لا يجوز أن يقال إّن لفظة الرحم تطلق على المشيمة فقد جاء في كلام أبقراط الرحم والمشيمة وهكذا عندنا 

اليوم فٕاّن هذا اللفظة لا تطلق على المشيمة البتّة فلم يبق ما هو حّق سوى القول الثالث والعطاس في هذه العلّة محمود من حيث هو 

سبب ومن حيث هو علامة. أّما الأّول فمن وجهين: أحدهما من جهة حركته ونفضه تثير الطبيعة لدفع المؤذي، ولذلك صار نافعاً من 

 يلزمها انقباض الأعضاء ثّم انبساطها ويتبع ذلك دفع ما هو ملتصق بسطوحها، ونفضه مثل الماّدة 792الفواق؛ وثانيهما أّن هذه الحركة

المنوية والطمثية في هذا المرض والفواقية من المعدة. وأّما الثاني فمن وجهين: أحدهما أّن هذا المرض يتعطّل فيه الحّس والحركة، 

ولذلك صار يشابه السكتة، فٕاذا حصل فيه عطاس دّل على حّس ما للدماغ يشعر به عند ورود المؤذي عليه؛ وثانيهما أنّه يدّل على 

نهوض الطبيعة البدنية لمقاومة المؤذي. ولا شّك أّن هذا القدر يدّل على ضعف السبب عن أن تقهر القوّة البدنية. هذا حكم العطاس 

]Y 236b في اختناق الرحم. وأّما في عسر الولادة فٕاّن العطاس مّما يعيّن على سهولة خروج الجنين، وذلك من جهة إنهاضه [

للطبيعة وهزّه للأعضاء ولعلائق المشيمة فهو محمود من حيث هو سبب فقط.

 793البحث الثالث: اختناق الرحم حاله يشبه الصرع والغشي، وذلك لارتفاع أبخرة سّمية من جهة الرحم إلى الدماغ والقلب لاستحالة

ماّدة مختنقة فيه إلى تلك الكيفية وهو على نوعين: منوي وطمثي. أّما المنوي فٕاّن الماّدة المنوية إذا طال زمان احتباسها إّما للبكورية أو 

لبعد العهد بالمجامعة بعد كثرة الاعتياد له اجتمعت وتراكمت بعضها على بعض واستحالت إلى كيفية سّمية، فٕاّن الماّدة المذكورة 

أقبل للاستحالة من الدم، وإن كانت متولّدة منه كاللبن فٕانّه أقبل الاستحالة من الدم، وإن كان متولداً عنه وذلك للطف المني واللبن 

788. .Y بقوله :L5 [ إليه

789. ذلك اسباب :L5 [ ذلك أسباب  Y.

790. .Y قوة .add [ ضعف

791. .L5 لمجاوره :Y [ لمجاورته

792. .Y حركته :L5 [ الحركة

793. .L5: om. Y [ لاستحالة
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بسبب الاستحالة الثانية ولتوفّر الرطوبة عليهما، ولذلك كان المنوي أردأ من الطمثي وأقبل. وهذه العلّة لها أدوار غير أّن هذه الأدوار قد 

تكون متباعدة وقد تكون متقاربة، وذلك بحسب اختلاف الماّدة في مقدارها وكيفيتها وقوّة الرحم وضعفه، ومتى تقاربت نوائب هذه 

العلّة قبلت كّل هذا بما يرتفع من تلك الماّدة إلى القلب والدماغ. أّما القلب فيتأّدى الأرواح الحيوانية وخروجها عن أمزجتها الصالحة 

بها لأن تقبل القوى الحيوانية والحرارة الغريزية، ولذلك صار يحصل من ذلك الغشي. وأّما الدماغ فيتأّدى بما يرتفع إليه من ذلك 

وتتعطّل قواه المحركة والحّساسة عن النفوذ في مسالكها، وعند ذلك تتعطّل حركة التنّفس ويترتب على ذلك عدم دخول الهواء البارد 

 الرئة أو تعّذره وكذلك خروج البخار الدخاني. ويحصل من هذا جميعة تغيّر الأرواح الحيوانية عن صلاحتها لقبول الحياة. 794إلى

ولذلك صارت هذه العلّة إذا تواترت نوائبها قتلت. وأّما الطمثي فسببه احتباس الماّدة الطمثية وتراكمها في الرحم واستحالتها إلى 

الكيفية المذكورة لسدد في مجاري الرحم فترتفع تلك الكيفية إلى القلب والدماغ وتوجب ما ذكرنا في المنوي. ومّما ذكرنا يعلم الفرق

 الفرق بينهما وبين الصرع من وجهين: 795] ويعلم أيضاً مشابهة هذا المرض للصرع والسكتة لكّنY 237aبين المنوي والطمثي [

أحدهما أّن الصرع يكون معه زبد وهذان لا يكون معهما ذلك لبعد الآفة عن الدماغ؛ وثانيهما أّن الصرع لا يتقّدمه احتباس دم الطمث

 وهذه العلّة يتقّدمها ذلك. وأّما الفرق بين اختناق الرحم وبين السكتة فهو أّن الاختناق 797 بعد العهد باستعماله796ولا عدم الجماع إلّا

يتقّدمه ما ذكرنا والسكتة لا يتقّدمها ذلك، وهذا المرض لا يتعطّل فيه الحّس والحركة، ويتعطّل ذلك في السكتة.

البحث الرابع: عسر الولادة تارة يكون من جهة الحبلى وتارة يكون من جهة الجنين وتارة يكون من جهة المشيمة وتارة يكون من جهة 

 لمقاساة أمراض متطاولة أو جوع 798المجاور وتارة يكون من جهة أسباب بادية. أّما الكائن من جهة الحبلى فهو أن تكون ضعيفة أو

 ضعيفة القوى أو 799مفرط أو أن تكون المرأة جبانة أو غير معتادة للحمل والوضع فيكون فزعها أكثر ووجعها أشّد أو أن تكون عجوزة

قليلة الصبر على الألم والوجع أو تكون كثيرة التقلّب والتململ فيؤدي ذلك إلى سبب أخر وهو تغيّر الشكل الطبيعي عن الهيئة الموافقة 

للخروج. وأّما الكائن من جهة المولود فهو أن يكون كبيراً أو كبير الرأس أو له رأسان أو تكون أنثى فٕاّن ولادة الأنثى أعسر من ولادة 

الذكر، وذلك لضعف قواها أو يكون ضعيف القوّة فيكون ضعيف المعونة على الخروج أو خرج على شكل غير طبيعي. وأّما الكائن من

794. .in marg. L5, Y: om. L5 [ إلى

795. .Y لان :L5 [ لكّن

796. .L5 او :Y [ إلّا

797. .L5 به :Y [ استعماله

798. .Y اما :L5 [ أو

799. .Y عجوزا :L5 [ عجوزة
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ا غير مستوف800جهة الرحم فتكون ضعيفاً  ويكون801 أو يكون فيها ورم أو شقاق أو بواسير أو أنّها كانت رتقاً فشّق الصفاق عن فمها شقًّ

 خلقة. وأّما الكائن من جهة المشيمة فهو أن تكون غليظة فلا يقبل الخرق بسرعة فلا يجد 802حالها حينئذ كحالها إذا كانت ضعيفة

 بسرعة وتخرج الرطوبات قبل خروج الجنين فلا يجد مزلقاً بعينه على الخروج. وأّما الكائن من جهة 803الجنين مخلصاً أو يتخرّق

المجاورة فهو أن يكون في المثانة ورم أو في المعاء أو فيها ثفل يابس فيزاحم فم الرحم ويمنع الجنين من الخروج بسرعة. والكائن من 

] مثل أن يشتّد البرد في وقت الولادة أو تكون المرأة كثيرة التعطّر وشم الطيّب في حال الحبل فيكون Y 237bجهة الأسباب البادية [

الرحم دائم الانجذاب إلى فوق. واللّه أعلم.

36.

قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة متغيّر اللون ولم يكن مجيئه في وقته دائماً دّل ذلك على أّن بدنها محتاج إلى التنقية.

الشرح هاهنا بحثان.

] L5 145a الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما تكلّم في الفصل الماضي في اختناق الرحم وقد عرفت أّن مراده بالاختناق [804البحث

الطمثي أراد أن يتكلّم في ضرر آخر يحصل للمرأة من طمثها من غير الوجه المذكور الذي صار به يحدث اختناق الرحم وهو تغيّر لونه 

ووقت مجيئه.

: مراده بتغيّر اللون أي عن اللون الجاري به العادة، وذلك لغلبة ماّدة لونها ذلك اللون. فٕاّن الطمث الطبيعي لونه مائل 805البحث الثاني

 نظيفة 806إلى الحمرة، فمتى تغيّر عن هذا اللون فهو لما ذكرنا. ويعرف هذا الخلط بلون الطمث وبأمر آخر وهو أن تؤخذ خرقة كانت

إلى الغاية تحملها المرأة حتّى تنتقع بالدم ليلة واحدة ثّم تغسل ثاني يوم فأّي لون مالت إليه فماّدة ذلك اللون مستولية عليه. ثّم هذه 

الماّدة تارة تندفع مع الطمث بالكلّية وتارة لا تندفع بالكلّية بل يبقى منها بقية في البدن يحتاج البدن بسببها إلى ما يخرجها. وتسمية 

800. ضيفه ىكون ان فهو :L5 [ فتكون ضعيفاً  Y.

801. .Y مستوفي :L5 مستوفًيا :correxi [ مستوف

802. .Y ضيقة :L5 [ ضعيفة

803. .Y ينخرق :L5 [ يتخرّق

804. .L5: om. Y [ البحث

805. .Y: om. L5 [ البحث الثاني

806. .L5 كىان :Y [ كانت
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هذا الأمر بالتنقية أولى من تسميته بالاستفراغ لأّن العادة جرت بٕاخراج بقايا الأخلاط التي تخلّفت عن الاستفراغ تنقية والمخرج لها 

منقياً غير أنّا نحتاج أن نعرف هل بقي في البدن بقية يحتاج بسببها إلى تنقية أو ليس قد بقي في البدن منها شيء. ولا يعرف ذلك 

، فٕاّن كلتا الحالتين يلزمها الاستفراغ من الخلط الغالب المستولي على البدن807بالخّفة والراحة فٕاّن الخّفة والراحة لازمان لكلي الحالين

غير أّن في أحدهما تبقى بقية وفي الآخر لم تبق فيه بقية. وإذا كان كذلك فحصول الخّفة والراحة لا يدّل على أّن الاستفراغ 

مستأصل للماّدة بل الفرق بينهما ما ذكره أبقراط هاهنا وهو مجيئه في وقته، فٕانّه متى كان متغيّر اللون وكان مجيئه في وقته دّل على 

] حاّدة Y 238a الاستفراغ مستأصل للماّدة لأنّه يدّل على أنّه لم يتخلّف في البدن بقية غليظة موجبة لتأّخر مجيئه ولا لطيفة [808أّن

موجبة لسرعة مجيئه. وأّما متى كان متغيّر اللون ولم يكن مجيئه في وقته فٕانّه يدّل على بقايا متبّقية في البدن فلأجل هذا جعل الدليل 

 أنّه في هذه الصورة يدّل على أحد أمرين إّما على إحفار الطبيعة 809على الحاجة إلى التنقية مجيئه متغيّر اللون في غير وقته. فالحاصل

 حاّدة لطيفة أو على تعّسر الدفع عليها إذا كانت غليظة. وقد يمكن أن يفهم تأويل810واستعجالها بالدفع إذا كانت المواّد المغيّرة لللون

هذا الفصل على وجه آخر وهو أن يقال: إذا كان طمث المرأة متغيّر اللون أو كان مجيئه في غير وقته فٕاّن بدنها محتاج إلى التنقية. أّما

 على غلبة ماّدة من المواّد عليه. وأّما الثاني فلدلالته على احتباس ماّدة رديئة في البدن يحتاج إلى إخراجها وهي 811الأّول فلدلالة اللون

 الطمث غير أّن فيه تغيّر الصيغة الفصل لأّن فيه ألفاء زائدة. وإيضاً فٕاّن البدن الذي لم يجر طمثه في وقته لم يسم812الحاصلة باحتباس

إخراج ما فيه تنقية بل استفراغاً. وأبقراط قال تنقية قوله ولم يكن مجيئه في وقته دائماً من تأّول الفصل بالتأويل الأّول. قال معنى هذا 

، ولا شّك أّن الأّول غير الثاني، فٕاّن الأّول سلب دائم والثاني سلب الدوام، والسلب الدائم غير 813دائماً لم يكن مجيئه في وقته دائماً

 يحتاج سببها إلى814سلب الدوام لأّن الثاني لا ينافي كون الشيء أكثرياً والأّول ينافيه، وإذا كان الثاني كذلك فحينئذ لا يدّل على بقية

استعمال التنقية. ومن تأّوله بالتأويل الثاني لم يكن عنده فرق بين تقديم الدوام على السلب أو السلب على الدوام. واللّه أعلم.

807. .Y الحالتين :L5 [ الحالين

808. .supra lin. L5, Y: om. L5 [ أّن

809. .Y والحاصل :L5 [ فالحاصل

810. .Y للون :L5 [ لللون

811. .Y فلدلالته :L5 [ فلدلالة اللون

812. .L5: om. Y [ ماّدة رديئة في البدن يحتاج إلى إخراجها وهي الحاصلة باحتباس

813. .Y: om. L5 [ من تأّول الفصل بالتأويل الأّول. قال معنى هذا دائماً لم يكن مجيئه في وقته دائماً

814. .L5 ىنقيًه :Y [ بقية
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37.

 ثدياها بغتة فٕانّها تسقط.815قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فضمر

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

 تدّل على ما يعرض للطفل في البطن بسبب 817 الأّول في الصلة: قال جالينوس: هذا الفصل مثل الفصول الماضية التي816البحث

نقصان غذائه. فٕاّن بين الثدي والرحم مشاركة بالعروق، فٕاذا نقص الدم في تلك العروق ضمر الثديان، وسبب نقصان الغذاء ربّما مات 

الطفل وربّما تحرّك للخروج. قال الأطبّاء: إذا احتوت الرحم على المني انضّمت أفواه الأوردة التي في الرحم واحتبس دم الحيض إلى 

] الحيض. Y 238bحين تتكوّن المشيمة وتتكوّن فيها الأوردة وتتّصل فوهات الأوردة التي فيها بفوهات تلك الأوردة وينفذ فيها دم [

وعند ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أجوده وأفضله وأحلاه يغتذي به الجنين، فكّل عضو يحدث منه ما يناسبه ويلائمه منه. وقسم منه 

ا 818قريب من هذا يصعد إلى الثديين في العروق المشتبكة بينهما فيستحيل هناك لبناً غير أّن هذا يكون في أّول الحمل قليلاً  جدًّ

لوجهين: أحدهما لأّن العهد بخروج الدم بالحيض قريب فلا يكون ما يفضل من الدم لأجل اللبن له مقدار يعتّد به، فلذلك لم يظهر 

ا له لأن 819العظم في الثديين في أّول الحمل؛ وثانيهما لأّن  الجنين بعد صغير بطيء الخروج فلم تحتج الطبيعة أن تهيء له غذاء معدًّ

يغتذي به بعد خروجه. وقسم منه يبقى محتبساً يصعد منه شيء في أّول الحمل إلى المعدة في العروق التي تشاركها الرحم بها وتوجب

الشهوات الرديئة المسّماة عند الأطبّاء بالوحام إلى الشهر الرابع إلى حين تكبر المشيمة وتتّسع ويسع ذلك المقدار من الدم، ولذلك 

صارت هذه الشهوة تنقص بمقدار ما يعظم المشيمة ويكبر الجنين ويكون ما يجذبه من الدم الصالح لتغذيته مقداراً متوفّراً ثّم يحتبس 

 بعد ذلك ويخرج مع الجنين ليعينه على الخروج بالٕازلاق، ولذلك صار هذا الدم متى سبق خروجه لخروج الجنين تعّذر 820هذا القسم

 خروج الجنين. واعلم أّن الحّق عندي أّن هذا القسم الثالث هو بالحقيقة الطمث لا ما يغذو الجنين ولا ما يصعد إلى 821الطلق وعسر

815. .L5 احد .add [ فضمر

816. .L5: om. Y [ البحث

817. .L5 الذي :Y [ التي

818. .Y قليل :L5 [ قليلاً

819. .L5 ان :Y [ لأّن

820. .L5 المقدار :in marg. L5, Y [ القسم

821. .Y ويعسر :L5 [ وعسر
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الثديين لأّن دم الطمث فضلة بدن المرأة وهو من الفضلات التي لم ينتفع بها في التغذية كالبراز والبول، فٕانّه لا ينتفع بهما إلّا نادراً 

 فسّمي طمثاً، ودم يكون حاله كذلك 822ودم الطمث لا ينتفع به إلّا في وقت خروج الجنين، ولذلك اشتّق له اسم من النجاسات

كيف يجوز أن يقال إنّه يغذي بدناً تكون القوى فيه عاجزة ضعيفة عن إحالة الدم الجيّد الفاضل إلى جوهر الأعضاء لو لا ما تعيّنه 

حرارة أّمه الحاصلة له بالانحصار فكيف الدم الفاسد بل الحّق في ذلك أّن الطبيعة البدنية ترسل في هذا الوقت دماً صالحاً من أجود 

 تلك المجاري فتخالط تلك 824 صارت تنفذه في823دم في البدن وأفضله لغذاء الجنين غير أنّه لّما لم يكن له مجاري دم للحيض

] عند مجيئها في وقتها، فٕاّن وقت اندفاعها إلى الرحم لم يتغيّر البتّة غير أنّه في زمان الحمل لم يخرج إلى خارج لماY 240aالماّدة [

 الجنين نراه بعد خروجه يعتريه الجدري والخصبة بالجملة أمراض 826. فٕان قيل هذا الكلام فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها أّن825ذكره

دموية حاصلة عن فضلة غذائه وهو في رحم أّمه الذي هو دم الحيض الذي هو فضلة، فلو كان اغتذاؤه من دم صالح نقي لما حصل 

 ما يناسبه عليه، ونحن نراه لا بّد له من ذلك حتّى أّن من الناس من يجدر في عمره مرّتين؛ وثانيهما: إذا كان سبب 827له ذلك عند

احتباس دم الحيض في وقت الحمل انضمام أفواه أورده الرحم في مبادئه ثّم التصاق فوهاتها بفوهات أورده المشيمة ونفوذ الدم من تلك

في هذه لا لتغذية الجنين ولا لصعوده إلى الثدي، فما بال المراضع يحتبس دم حيضهّن وليس في الرحم ما قالوه من حابس الدم؛ 

 دم الحيض ومن المني، وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقال إّن 828وثالثها: الأطبّاء جميعهم اتّفقوا على أّن الجنين متكوّن من

 الحيض لأنّه فضلة بعيدة المناسبة عن جوهر أعضائه، فٕانّه متى تكوّن منه كان شبيهاً صالحاً لتغديته 829الجنين لا يغتذي بدم

] والجواب عن الأّول قد عرفت أّن مجاري غذاء الجنين هي بعينها مجاري دم الحيض فعند مجيئه في وقته L5 145b. [830ومشاكلاً

822. .Y النجاسة :L5 [ النجاسات

823. .Y الحيض :L5 [ للحيض

824. .Y من :L5 [ في

825. ذكروه لما لا ذكرنا :L5 [ ذكره  Y.

826. .L5: om. Y [ أّن

827. .Y ورود .add [ عند

828. .Y عن :L5 [ من

829. .in marg. L5, Y: om. L5 [ المني، وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقال إّن الجنين لا يغتذي بدم

830. .L5: om. Y [ ومشاكلاً
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 إلى التغذية فيخالطه شيء من دم الحيض وينفذ معه إلى كبده 831المعتاد لجريانه يكون هذا الغاذي نافذاً إليه أيضاً لأنّه دائم محتاج

فهذا القدر النافذ منه هو فضلة بالنسبة إلى أعضائه، فٕاذا اغتذى بما صلح له من الدم الفاضل بقي هو فضلة مع ما يفضل من ذلك 

الدم. أيضاً فٕانّه قد عرف أّن الفضلة الغذائية ليست هو فضلة بالنسبة إلى ذاتها بل بالنسبة إلى ما يحتاج إليه الشيء في تغذيته وإن 

كان النافذ إليه صالحاً فاضلاً، وذلك لاعتناء طبيعته وطبيعة أّمه به فلذلك كان الوارد عليه أكثر مّما يحتاج إليه، فهذه الفضلة الطمثية 

تبقى محتبسة عند أعضائه إلى حين تخرج ويحصل لها أمر محرّك يحّركها، وحينئذ تدفعها الطبيعة إلى ظاهر البدن وإلى ظاهر كّل 

 الأطبّاء من استعمال الحوامض والمسهلات عند كمال خروجه. أّما الأّول فخوفا832ً] باطناً، ولذلك منعY 239bعضو ظاهراً كان أو [

 مرض مخطر. وأّما الثاني فخوفاً من جذب الماّدة المندفعة إلى سطح 833من سحج وجرد يحصل في سطح المعدة والمعاء ثّم يوقع في

العضو إلى باطنة، فٕاّن في ذلك مقاومه للطبيعة وممانعه لفعلها، ويحصل مّما ذكرنا الجدري وغيره. فٕان كان هذا الدفع مقصراً بقي من

تلك الماّدة بقية إلى حين يأتي محرك آخر فيتحرّك منه مرّة ثانية ويحصل منها ذلك، ولذلك صار بعض الناس يجدر مرّتين. والجواب 

 835 من المرضعات جريان دم الطمث. وأّما التي لم يجر لها834عن الثاني: نقول قوانين الطب أكثرية. ولا شّك أّن الأغلب من أمر

 أّن الدم وباقي الأخلاط على اختلاف المذهبين في تغذيتها لا 837 له. أو نقول: قد عرف836طمث فهي قليلة الوجود والنادر لا وجود

إّما لقلّة  التحلّل  يقال لها فضلة إلّا إذا كان النافذ منه إلى العضو المغتذي به أكثر من حاجته، وذلك إّما لعجز قوّته عن التصرّف فيه و

 إليه لأجل تغذية نفسه، وذلك لحاجة الطبيعة إلى ما يتولّد 839 أكثر من حاجته838والمرضعة من هذا القبيل. فٕاّن الدم الواصل إلى ثديها

مّما فضل من غذائه نفسه جوهر آخر وهو اللبن، ولذلك متى زالت هذه الحاجة بطل توليد اللبن. والجواب عن الثالث: هذا الذي قد 

اشتهر بين الأطبّاء وهو أّن الجنين متكوّن من دم الحيض والمني ليس له أصل يرجعون إليه ولا لهم عليه برهان بل كّل منهم قد أخذ 

831. يحتاج دايما :L5 [ دائم محتاج  Y.

832. .L5 مع :Y [ منع

833. .Y: om. L5 [ في

834. من امر الامر وغالب الاكثر :L5 [ الأغلب من أمر  Y.

835. .Y يجرها :L5 [ يجر لها

836. .Y حكم :L5 [ وجود

837. .L5: om. Y [ قد عرف

838. .Y ىدنها :L5 [ ثديها

839. .Y حاجتها :L5 [ حاجته
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هذا القدر مسلماً عن من هو أقدم منه وأكثر شهوة أخذ الخلف عن السلف حتّى صار هذا القدر عندهم من قبيل القضايا التي لا 

 يمكن 840يحتاج في اثباتها إلى برهان، والذي نقوله لهم أّن دم الطمث وقت مجيئه إذا اتّفق وقوع المني في الرحم في ذلك الوقت لم

، ولذلك أمر الأطبّاء بأن يكون استعمال الفرزجات841أن يتولّد منه جنين البتّة ولا يحتوي عليه لأنّه في ذلك الوقت مستثمر لدفع ما يأتيه

المعينة على الحبل أو على غير ذلك من مصلحات أحوال الرحم بعد نقائه من دم الحيض خوفاً من أن تندفع قوّة تلك الأدوية 

. وأيضاً فٕاّن المجاري النافذة فيها تلك المواّد منحدرة فيها إلى جهة الرحم انحداراً قوياً، وإذا 842] الحيضY 240aوإجرامها مع دم [

كان كذلك فكيف يصّح ما قالوه حتّى بنوا عليه تغذية الجنين بذلك الدم لأنّه لقائل أن يقول لهم إّن ذلك الدم فضلة رديئة فكيف 

يجوز اغتذاء الجنين به، فيقولون له: الغذاء شبيه بالمغتذي والجنين متكوّن من هذا الدم فيكون شبيهاً به فيجوز أن يغتذي به، فٕاذا بان 

فساد أصل ما بنوا عليه بان فساد هذا القدر. وإن قالوا إّن المني عند وقوعه في الرحم يأتي إليه دم لأجل الزيادة فيه بالنمو ولأن يتولّد 

منه أعضاء دموية، فنقول لهم: هذا الدم لا يقال له طمث بل هو دم فاضل فٕاّن هذه اللفظة وضعت للدم الجاري من المرأة بعد 

 فيكون خروجاً عن الاصطلاح المشهورة843إدراكها في أوقات مخصوصة وعلى هذا لا يقال لما عداه طمث. فٕان سّموا ذلك الدم طمثاً

بينهم، وكيف يتصوّر هذا القدر، ونحن نرى الحبل لا يكون إلّا في وقت نقاء الرحم من دم الحيض، وكيف يجوز التغذية به على ما 

 كان له أوقات مخصوصة فمن المستحيل أنّه يبقى844قالوه وجريانه دائماً في أوقات مخصوصة سواء كان الحبل موجوداً أو معدوماً. وإن

 خالياً من الفساد والخروج عن 845محتبساً ويمّد الجنين أّولا فأّولاً في التغذية في زمان انقطاعه لحاجته إلى التغذية دائماً ويبقى

الصلاحية للتغذية الذي لو لا اعتناء الطبيعة لأجل حاجتها إليه في خروج الجنين والأعفن وفسد وولد أمراضاً رديئة كما يتولّد عند 

احتباسه إذا لم يكن حبل. ولو فرضنا أّن الأمر على ما قالوه من أّن الجنين يغتذي بذلك الدم في وقت الراحة من جريانه للزم منه أّن 

ا الذهابة إّما كلّه أو معظمه في تغذية الجنين، والوجود بخلاف  الجنين إذا ولد أن لا يخرج معه دم البتّة، وإن خرج فكان قليلاً جدًّ

 يخرج معه دم متوفر المقدار.846هذا، فٕانّا نراه عند خروجه من الرحم

840. .L5 لا :Y [ لم

841. .L5 مايته :Y [ ما يأتيه

842. .Y: om. L5 [ خوفاً من أن تندفع قوّة تلك الأدوية وإجرامها مع دم الحيض

843. .L5 طمث :Y [ طمثاً

844. .Y واذا :L5 [ وإن

845. .Y وبقي :L5 [ ويبقى

846. .Y ولادته :L5 [ خروجه من الرحم
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 بغتة دّل ذلك على أّن الدم المتصاعد إلى الثدي قد تحرّك إلى جهة مقابلة847البحث الثالث: إذا علمنا أّن المرأة حبلى ثّم ضمر ثديها

] إذا تهيّأ الجنين للسقوط بسبب من الأسباب، فٕاذا حصل ذلك مالت الطبيعةY 240b وهو أسفل. وذلك إنّما يكون [848لجهة الثدي

بكنهها إلى جهته مع ما يتبعها من الروح والدم إلى دفعه ومقاومته ما يؤذيه فيضمر الثدي لذلك. وقوله «بغتة» وذلك لأّن ضمور الثدي 

تارة يكون بالتدريج وتارة يكون دفعة فالداّل على السقوط هو الحاصل دفعة لأّن الجنين فيه يعدم الغذاء دفعة فتنحّط قواه لذلك دفعة 

ويتخلّى عن المقام والمسك فيهبط إلى أسفل ويخرج تارة ميتاً وتارة قريباً من الموت لا سيّما متى كان قد عظم. وأّما الكائن بالتدريج 

فٕانّه لا يدّل على ذلك دائماً فٕانّه من الجائز أن يمّد الجنين بذلك الغذاء أّولاً فأّولاً إلى حين إّما أن يزول السبب الموجب لنقصان الدم

إّما أن يسقط. وإذا كان كذلك فسقوطه ليس هو معيناً على  حصول ذلك الضمور.849و

البحث الرابع: قال جالينوس في شرحه لهذا الفصل: ذكر أبقراط في كتابه في طبيعة الطفل ما هذا لفظه أّن الغذاء وماّدة النشوء التي 

 وأحلاه 852 أشهر وأمعن في النشوء، وذلك أنّه ينجذب إليه من الدم أعذبه851 إذا جاوز العشرة850تنحدر من الرحم إلى الطفل لا يكفيه

 أكثر ما يجب من الغذاء 854 لم يجد منهما إلّا ما هو نزر قليل وكان قد شّب وقوي فطلب853وهو مع ذلك ينال من اللبن اليسير. فٕاذا

 أغشيته. فيكون ذلك أّول السبب 855ارتكض وهتك اغشيته. فبيّن أّن الطفل إن عدم الغذاء قبل هذه العشرة أشهر فٕانّه يرتكض وتتهتّك

 جالينوس عن الٕامام أبقراط في الكتاب المذكور. وفيه تصريح بأّن الجنين عند كونه في جوف أّمه أن 856في أن تلد أّمه هذا ما نقله

يغتذي بما يتولّد في ثدي أّمه من اللبن. وهذا نقل غريب، فٕانه وإن كان القياس يوجبه فٕاّن أعضاء الجنين على نوعين: منوية ودمية، 

] من الدم غير أنّه من أين يأتي الجنين وفي أّي مجرى ينفذL5 146aفالمنوية تغذيتها باللبن أسهل من تغذيتها بالدم لأنّه أنسب لها [

847. .Y ثدياها :L5 [ ثديها

848. .Y: om. L5 [ الثدي

849. .Y عند :L5 [ على

850. به يكتفه :Y [ يكفيه  L5.

851. .L5 العشر :Y [ العشرة

852. فيه ما اعذب :L5 [ أعذبه  Y.

853. اذا فاما :L5 [ فٕاذا  Y.

854. .Y وطلب :L5 [ فطلب

855. .Y ويهتك :L5 [ وتتهتّك

856. .Y الفاضل .add [ نقله
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 نراه يحصل له عند الاغتذاء به. وإن كان 857وهل نفوذه إلى كبده أو إلى معدته. فٕان كان إلى كبده استحال مرّة ثاينة دماً كما إذا

 عرق آخر يدخل في سرّته. فٕان كان الأّول فهو محال لأّن فم الجنين لم يدخل فيه 859] معدته فهل من فمه أو منY 241a [858إلى

 لأّن التشريح قد دّل على أنّه لم يدخل سرّة861 فهو محال860شيء ولا يتّصل به مجرى على ما دّل عليه التشريح. وإن كان الثاني أيضاً

 أن ينفذ إليها شيء منه على أّي وجه كان فهو إذا صار إليها لا بّد وأن ينحدر إلى 862الجنين سوى مجرى الدم ومجرى النسيم وتقدير

 قيل إنّه ينفذ إليها شيء منه على أّي وجه كان فهو إذا صار إليها لا بّد وأن ينحدر إلى الكبد 864 خالياً. فٕان863الكبد على ما هو عليه

 أمر الكيلوس فٕانّه لا 866 من مسام المعدة إلى جهة الأعضاء فهو أيضاً محال على ما شاهد به865على ما هو خالياً. وإن قيل إنّه ينفذ

ينفذ منه شيء على هذه الصورة. وإن قيل إنّه ينفذ من مسامه إلى داخل البدن على سبيل الرشح فنقول: وهذا محال لأّن بشرّته ملاقيه

إّما من  لعرقه ولرطوبات أخرى الذي يحويه الغشاء الثالث المحيطة به. وأّما قوله إذا جاوز العشرة أشهر فهو غلط إّما من الناقل الأّول و

 تسعة أشهر فٕاّن حصل تأّخر في الولادة عن هذه المدة أو تقّدم عنها فهو غلط في 867المترّجم فٕان مّدة الحبل الطبيعي لنوع الٕانسان

 سبب الولادة الطبيعية وقد عرفته. واللّه أعلم.868الحساب. وأّما قوله ارتكض وهتك الأغشية فهذا هو

857. .L5: om. Y [ إذا

858. .L5 في :Y [ إلى

859. .Y فى :L5 [ من

860. .L5: om. Y [ أيضاً

861. .Y ايضا .add [ محال

862. .Y وبقدير :L5 [ وتقدير

863. .L5: om. Y [ عليه

864. .Y وان :L5 [ فٕان

865. ٕ ـليها ـ ـمنيءـشاـ ـعلهـ وـ أّي ـفهانـكـهجى إذاـ إـصو ـليهار ـ لاـ وأنـبا ـينحّد ـ إـ اـلدر ـلكبى ـ ـعلدـ ـليـاخـوهاـمىـ وإنـ ـقياً. إـ ـينفّهـنل ـ ذـ ] Y: om.

L5.

866. عليه نشاهد :L5 [ شاهد به  Y.

867. .L5: om. Y [ الطبيعي لنوع الٕانسان

868. .Y فهو :L5 [ فهذا هو
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38.

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فضمر أحد ثديها وكان حملها تؤماً فٕانّها تسقط أحد طفليها، فٕان كان الضامر هو الثدي الأيمن 

أسفطت الذكر، وإن كان الضامر هو الثدي الأيسر أسقطت الأنثى.

الشرح هاهنا بحثان.

 الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما جعل ضمور الثدي في حال الحبل دليلاً على سقوط الجنين كأّن قائلاً قال له هذا الحكم 869البحث

إنّما يصّح إذا كان الحبل بشخص واحد فٕاذا كان بأكثر من واحد كيف الطريق إلى معرفته هل السقوط للذكر أو الأنثى من الأجنّة، 

قال: إن كان الضامر هو الثدي الأيمن فالساقط الذكر، وإن كان الأيسر فالساقط الأنثى، لأّن الذكر يتولّد في الجانب الأيمن والأنثى 

في الجانب الأيسر في الأكثر وغالب الأمر ولا شّك أّن مشاركة الأعضاء التي في جانب واحد بعضها لبعض أشّد من مشاركة بعضها 

] Y 241bللبعض الذي من الجانب الآخر، فٕاّن الآلات التي تقع بها المشاركة وإن كانت كلّها نابتة من أصل واحد لكّن البدن [

 870مقسوم بنصفين قسمة لا تظهر للحّس، والدليل على هذه القسمة اختصاص ماّدة الفالج وضررها بجانب من البدن دون جانب. ولا

ينبغي لأبقراط أن يقول في هذا الفصل ما قاله في الماضي وهو قوله بغتة غير أنّه إنّما ترك هذا الشرط اتّكالاً على ما تقّدم من ذكره. 

وأّما سبب ضمور الثدي ودلالته على السقوط فقد عرفته.

 إلى المني، فٕاذا بعد عهده وبقوعه فيه ثّم اتّفق وقوعه فيه871البحث الثاني في سبب التؤم: القول الحّق في ذلك أّن الرحم حيوان مشتاق

 المني ويحتوي كّل جانب منه على تلك الزرقة ويتكوّن منها جنين 872فٕانّه لشّدة اشتياقه إليه والتذاذه به يبادر إلى مسك زرقة زرقة من

لأنّه ما من جانب من جوانب الرحم إلّا ويتّصل به أورده وشرايين فيأتي إليه غذاؤه من الأوردة ونسيمه وحياته من الشرايين. وأّما ما قيل 

غير هذا القول في هذه المسئلة فهو هذيان محّض لأّن من الأطبّاء من قال إّن سبب ذلك اختلاف المجامعة وهو أن تجامع المرأة بعد

العلوق الأّول مراراً مثلاً في اليوم الثالث والخامس والعاشر وغير ذلك قال: فٕاّن في كّل مرّة يحتوي الرحم على ما انقذف إليه من المني.

وهذا باطل من ثلاثة أوجه: أحدها أّن الرحم عندما يقع فيه المني ينضّم انضماماً محكماً بحيث أّن طرف الميل الذي هو المرود لا 

يدخل فيه، وإذا كان كذلك فكيف يتصوّر دخول طرف القضيب مع ثخانته في فم الرحم وتبقى الماّدة التي سبقت على حالها؛ 

وثانيها أّن الرحم إذا احتوى على المني قبل اشتياقه إلى جذب المني ويدّل على هذا حال المرأة في وقت الحبل فٕانّها لا تطلب 

869. .L5: om. Y [ البحث

870. .Y وكان :L5 [ ولا

871. .Y بالطبع .add [ مشتاق

872. .in marg. L5, Y: om. L5 [ من
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 874 منه وتألّمت منه، وإذا كان كذلك كيف يتصوّر أن يقال إّن873الجماع وتميل إليها كما إذا كانت خالية من الحبل بل ربّما نقرت

 عليه حتّى يتكوّن منه جنين آخر، ومتى لم تمّسكه تحلّلت حرارته والأرواح التي فيه وصار 875المني يدخل قعر الحرم بحيث أنّه يحتوي

ا للدفع لا للاحتواء عليه ومسكه؛ وثالثها أّن أحوال المراة عند الطلق يدّل على فساد هذا، فٕانّا لم نر  امرأة تأّخر طلقها وولادة876مستحقًّ

] معها من الأولاد إلى أكثر من يوم واحد ونادر أن يتأّخر يومين. ومنهم من قال إّن سبب ذلك كثرة مقدار المني Y 242aما بقي [

بحيث أنّه ينبسط في جميع جوانب الرحم. وهذا يصلح أن يكون سبباً للعظم لا للتؤم، فٕاّن في التؤم ماّدة كّل شخص متميّزة عن ماّدة 

 لحركة اختلاجية تعرض للرحم قالوا: وربّما 877الشخص الآخر. ومنهم من قال إّن سبب ذلك تقطّع المني بعد اجتماعه إّما لريح وإّما

كان هذا بعد انتساج الغشاء. وذلك خطأ من وجوه ثلاثة: أحدها أنّه إذا كان في الرحم ريح أو كان فيه حركة اختلاجية فٕانّه يستحيل 

 استحالة قبول المني للصورة الشخصية؛ وثانيها أّن المني إذا انقطع الغشاء 878احتواؤه على المني أو استقرار المني فيه ويترتّب على هذا

المحيط به كيف يتصوّر بقاؤه على الصورة التي تقبل بها الصورة الشخصية؛ وثالثها أّن الغشاء المشار إليه لا يتكوّن ويحيط بالماّدة 

المذكورة إلّا بعد تميّز ماّدة القلب واتسعدادها لقبول الصورة القلبية، وربّما إنّها تكون قد حصلت، فٕاذا تمزّق الغشاء المذكور وانخرق 

 ثبت 879كيف يتصوّر انقسام الماّدة المنوية تقسيماً يتكوّن منها أشخاص عديدة، فٕاّن هذه العلّة تكون سبباً لهلاك ذلك الشخص، وإذا

فساد هذه الأقواويل تعيّن أّن الحّق هو القول الأّول. قال صاحب الكامل إنّي أعرف امرأة ولدت في أربع سنين عشرين ولداً والحكاية 

 وعاشوا وصاروا فرساناً 882 أولاد ذكور881 أّن امرأة من أهل طرابلس الشام ولدت في بطن واحد سبعة880المنقولة إليها وهي حكاية مشهورة

873. .Y نفرت :L5 [ نقرت

874. .L5: om. Y [ يقال إّن

875. .Y وينضم .add [ يحتوي

876. .L5 نرا :Y [ نر

877. إّما .Y او :L5 [ و

878. .Y ذلك :L5 [ هذا

879. .Y فاذا :L5 [ وإذا

880. .L5: om. Y [ وهي حكاية مشهورة

881. .L5 سبع :Y [ سبعة

882. .Y ذكوره :L5 [ ذكور
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 قلّما تعيش الأنثى. وأعلم أّن شّدة الطلق بعد خروج الجنين الأّول قد 884. وإذا كان التؤم ذكراً وأنثى883من جملة فرسان البلد المذكورة

يكون لخروج جنين آخر وقد يكون لخروج المشيمة، والفرق بين الطلقين هو أنّا ننظر إلى سرّة الجنين الخارج أو لا. فٕان رأينا فيها 

 بعدد التعّجز. وإن لم يكن فيها ذلك فهو لٕاخراج المشيمة. واللّه 886 ويكون عددهم885تعّجزاً شبيهاً بالعقد فالطلق لخروج جنين آخر

أعلم.

39.

 لها لبن فطمثها قد ارتفع.887] قبل ثّم كانY 242bقال أبقراط: إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت [

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

 ماّدة اللبن 889 الأّول في الصلة: وهو أّن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الماضي، فٕاّن الأّول يتضّمن ذكر حركة888البحث

إلى جهة الرحم وهذا يتضّمن ذكر حركة ماّدة الطمث إلى جهة الثدي. إذا عرفت هذا فنقول: اللبن بتولّد في الثدي لأحد أمور ثلاثة: 

 891 لما بينه وبين الرحم من المشاركة على ما عرفت890إّما لاندفاع ما فضل من غذاء الجنين من الدم الصالح إلى جهة الثدي

إّما لتوّجه الطبيعة دماً إلى جهة الثدي ليكون غذاء للطفل المولود وصار طمث هذه 892بالتشريح، وهذا إنّما  يكون في وقت الحمل؛ و

883. .Y وعاشوا دهرا طويلا .Y: add المذكور :L5 [ المذكورة

884. وذكرا انثى :L5 [ ذكراً وأنثى  Y.

885. اخرى اجنة :L5 [ جنين آخر  Y.

886. .Y عدتهم :L5 [ عددهم

887. .L5 وتار :Y [ ثّم كان

888. .L5: om. Y [ البحث

889. .Y حرارة :L5 [ حركة

890. ـفنقذاـهتـفرـعإذا ـ اـ ـللبول: ـ ـبتنـ اـفّدـلوـ ـلثي لأـ أـحدي إـثلاـثورـمد لاـمة: ا ـفضـاماعـفدـنّ اـغنـملـ ـلجنيذاء ـ ـ اـمنـ اـلن ـلصدم إـلاـ ـجهىـلح ةـ

.Y: om. L5 [ الثدي

891. .Y عرف :L5 [ عرفت

892. ان اما :Y [ إنّما  L5.
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 ويندفع القليل منه وهو894 كان، وذلك لأّن الطبيعة تأخذ أجود ما فيه ترسله إلى جهة الثدي ليتولّد منه لبن893المرأة يرتفع أي ينقص عّما

إّما لمحبّة L5 146bما لا يصلح [ إّما لأمر ثالث، وذلك إّما لحبل كاذب أو لسدد في مجاري الحيض و ] لذلك إلى جهات أخر؛ و

 إلى جهة الثدي من الدم الصالح قدر الحاجة ليصير لبناً ويغتذي به الطفل 895المرأة وحنوها على بعض الأطفال فتميل الطبيعة لذلك

 الدم المنصّب إلى جهة الرحم إلى الثدي وهو بطبعه يولّد اللبن لأنّه 896ففي الحبل الكاذب وعند حصول السدد يرتفع أجود ما فيه من

لحم غددي أبيض اللون ويبقى الباقي ينفذ إلى ما هو قابل له، ولذلك صارت الشهوة تضعف واللون يتغيّر والسخنة تتهيّج والأطراف 

تترّهل. وأّما الثالث فسببه ما ذكرنا، وقد رأينا ذلك في نساء كثيرة. فقوله «إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت ثّم كان لها 

 «قد ارتفع» ارتفاعه في الأمر 897لبن فطمثها قد ارتفع» أي إذا كان توليد اللبن ليس هو للأمر الأّول ولا للثاني فهو اللثالث. وقوله

 حصل أحد أمرين إّما حبل كاذب أو سدد في مجاري الحيض. وأّما الأمر الثالث الذي هو الحنو فلا يرتفع 898الثالث لا يكون إلّا إذا

] من إعياء Y 243aمعه الطمث معه بالكلّية. واعلم أّن المرأة التي لا تحبل أطول عمراً وأوفر قوّة من التي تحبل، وذلك لراحة قواها [

حمل الطفل وتدبيره غير أنّها كثيرة الأمراض لكثرة فضلات بدنها والتي تحبل أقصر عمراً وأضعف قوّة لتكلّفها بتدبير الجنين وحمله غير

أنّها أقّل أمراضاً لاستفراغ فضلات بدنها بدم النفاس.

البحث الثاني: قال الفاضل جالينوس في شرحه لهذا الفصل: يعّم أعضاء البدن جميعها التي تولّد رطوبات تنتفع بها أعضاء أخر أو في

 لها ليس 899الجنس أو في الشخم أّن تلك الرطوبة إنّما تكون كالفضل من غذاء ذلك الغضو الذي يولّدها. فٕاّن العضو الذي هو مولّد

 ينتفع بها في البدن إذا ليس له شعور وعقل يعلمه هذا بل هذا القدر عائد إلى قوّة طبيعية حاصلة فيه تسّمى 900توليده لها من قبل أنّه

القوّة المغيّرة  تشبه غذاءه بنفسه. فما بلغ من أمر هذا الغذاء المستحيل إلى أن ينشبه بالمغتذي تشبيهاً مستقصاء فٕانّه يصير زيادة في 

893. .L5 كما :Y [ عّما

894. .Y لبنا :L5 [ لبن

895. .Y بذلك :L5 [ لذلك

896. .Y في :L5 [ فيه من

897. .L5: om. Y [ وقوله

898. .in marg. L5, Y: om. L5 [ إذا

899. .Y المولد :L5 [ الذي هو مولّد

900. انه يعلم .add [ أنّه  Y.
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 يغذو من الغذاء فهو غذاء. وأّما الذي هو كالغذاء فهو الفضلة 901ذلك العضو، وهذا هو الذي قاله أبقراط في كتابه في الغذاء إّن ما

 902التي تبقى عنده فٕانّه كيموس شبيه بطبيعة ذلك العضو، وذلك كالرطوبات التي توجد في تجاويف العظام وكالدم في الكبد وكالرطوبة

الزبدية التي في خلل لحم الرئة والرطوبة اللزجة التي توجد في المفاصل والرطوبة التي توجد في الأنثيين التي تسّمى المني والرطوبة التي 

 يشبه ما يجري إليه بنفسه، ولّما كان ذلك اللحم الرخو903توجد تحت اللسان وهي المسّماة بالريق. والثدي لحم رخو من جنس الغدد

 بالحال التي عليها اللبن هذا ما ذكره في هذا الموضع. وحاصله أّن المني فضلة غذاء لحم 904أبيض جعل الرطوبة المشاكلة لها

 غذاء الثديين. وبهذا إيجاب عن اعتراض لا يزال يورده المعترض وهو أنّه كيف يصّح أن يقال إّن اللبن أبرد من 905الانثيين واللبن فضلة

 908 لكّن907 والطبخ يفيده حرارة أخرى، نقول: له لا شّك أّن توليد الدم لبناً طبخ ثان والطبخ يتّم بحرارة906الدم وهو حاصل بطبخ ثان

] فاللبن الخارج من Y 243bطبخ فيه تشبيه الغذاء بالمغتذي والمغتذي لحمه غددي أبيض اللون وهو أقّل حرارة من اللحم الأحمر [

الثدي هو فضلة غذاء الثدي وهو أقّل حرارة من الدم. وكذلك يقال في المني على هذا التقدير أنّه فضلة غذاء لحم الانثيين ولحم 

الانثييين لحم غددي أبيض اللون وتوليد الدم فيه منياً طبخ ثان لكّن طبخ فيه تشبيه الغذاء بالمغتذي والمغتذي حاله كذلك فيكون 

المني أقّل حرارة من الدم، غير أنّه لّما تولّد في الأنثيين وبقي ما فضل من غذائها محتبساً فيها أفيض عليه القوّة المذكورة والحرارة 

الغريزية والأرواح التي فيه. فٕان قيل: فعلى هذا يكون للصبي قبل إدراكه مني وللأنثى البكر والتي لم تلد لبن والواقع بخلافه، فنقول: أّما

الصبي ففي أنثييه على الأصل المذكور رطوبة بيضاء لكن لم تصلح أن تسّمى منياً لأنّها غير كاملة النضج حتّى تفاض عليها القوّة 

 طبيعته مشغولة بنمو أعضائه والزيادة فيها بحسب 909التوليدية، وذلك لغلبة الرطوبة على بدنه وغمرها للحرارة الغريزية وقواه الطبيعية لكّن

الكمال اللائق بنوع الٕانسان وبٕاخلاف عوض ما تحلّل من بدنه عن توليد المني. وأّما أمر اللبن أّما الأنثى التي لم تبلغ من الٕادراك 

901. .L5 انما :Y [ إّن ما

902. .Y والرطوبة :L5 [ وكالرطوبة

903. العدد حس :L5 [ جنس الغدد  Y.

904. .Y له :L5 [ لها

905. .Y فضل :L5 [ فضلة

906. .L5 ثاني :Y [ ثان

907. .Y بالحرارة :L5 [ بحرارة

908. .Y طبخه .add [ لكّن

909. .Y لان :L5 [ لكّن
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 في سّن الذكر المذكور. وأّما التي لم تلد فنقول: لأّن الطبيعة مستغنية عنه فلم ترسل إلى ثديها من ماّدة اللبن910فالكلام فيها كما ذكر

 وزيادة. 912 إلى اللبن فٕانّها ترسل إليه من ذلك ما يكفيه911إلّا ما لا يكفيه في التغذية فقط بخلاف الحال عند حصول الحاجة

البحث الثالث في ذكر أمر متعلّق برطوبات البدن: وهو أن نقول: رطوبات البدن على نوعين، أصلية وفرعية، والأولى على نوعين منها ما

تكون منها الأعضاء وهي المنوية، ومنها ما يغذو الأعضاء، ثّم هذه على نوعين منهاا ما يغذو البدن بغير واسطة وهي الرطوبات 

 التي في أطراف العروق الصغار والردادية والتي تشبّهت بجواهر الأعضاء، ومنها ما يغذو البدن بواسطة وهي الدم على مذهبنا 913الثلاث

] Y 244aوعلى مذهب الجمهور هوء الأخلاط الثلاثة الأخر الطبيعية. والفرعية منها ما ينتفع بها ومنها ما لا ينتفع بها، والمنتفع بها [

منها ما ينتفع بها دائماً ومنها ما ينتفع بها نادراً، والمنتفع بها دائماً منها ما ينتفع بها بحسب الشخص التي هي فيه أو بحسب شخص

 كالأخلاط المذكورة على مذهبنا والرطوبة اللعابية وعلى مذهبهم هذه الرطوبة فقط، والثانية كاللبن أو بحسب النوع 914آخر. والأّول

 كالأخلاط الغير طبيعية 915كالمني، والمنتفع بها نادراً كالبول والبراز فٕانّه قد ينتفع بهما في تسهيل ولادة الجنين، والتي لا ينتفع بها

والمخاط والرمص. واللّه أعلم.

40.

قال أبقراط: إذا انعقد للمرأة في ثديها دم دّل ذلك من حالها على جنون.

 تارة يستحيل لبناً وتارة لا يستحيل إلى ذلك، فالأّول يتضّمن ذكر 916الشرح: أّما صلة هذا بما قبله، قال جالينوس: الدم الصائر فيه

الفصل الماضي والثاني هذا الفصل. والتحقيق في هذا الحكم هو أنّه إذا كان مصير الدم إلى الثديين لا لصيرورته لبناً فهو لا محالة 

 ثّم أّن الحرارة لقوّتها تحلّل لطيف تلك 917لغليان مفرط يصعده إلى فوق. والثدي لحم غددي رخو قابل لذلك فيقبل ما يتصاعد إلىه

910. .Y ذكرنا :L5 [ ذكر

911. .L5 الحال :Y [ الحاجة

912. ذلك من يكفيه ما :L5 [ من ذلك ما يكفيه  Y.

913. .L5: om. Y [ الثلاث

914. .Y فالاول :L5 [ والأّول

915. .L5 بهما :Y [ بها

916. .Y الى الثدى :L5 [ فيه

917. جهته الى :L5 [ إلىه  Y.
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الماّدة ويبقى كثيقها منعقداً، وفي مثل هذا الوقت يكون قد صعد إلى الدماغ شيء من ذلك الدم لأنّه إذا كان الثدي مع برده قد 

] الأغضاء التي هي أحّر منه. ولا شّك أنّه متى وصل بعض ذلك إلى الدماغ تبعه L5 147aحصل له ذلك فبطريق الأولى غيّره من [

 عن انعقاد دم. قال: فٕان كان له وجود فيكون نادراً. وأّما أبقراط فقد 919 قّط أي جنون918جنون. وأّما جالينوس فٕانّه يقول: ما رأيت هذا

وصفه وصف من قد رآه، وإن كان هذا الأمر صحيحاً فينبغي أن يتوّهم في علّته ما أصف وهو أّن طبيعة اللحم الرخو وخاّصة لحم 

 أنبت في البدن كلّه في وقت من الأوقات دم كثير حاّر بحيث أنّه 920الثديين عديمة الدم باردة لأّن كّل عضو عديم الدم فٕانّه بارد فٕاذا

انعقد في الثدي لتحليل لطيفه وبقاء كثيفه، دّل ذلك من حالها على جنون لدلالته على صعود شيء من تلك الماّدة إلى جهة الرأس. 

واللّه أعلم.

41.

] النوم ماء العسل فٕان أصابها مغص فهي Y 244b [923 أم لا فاسقها إذا أرادت922 أن تعلم هل المرأة حامل921قال أبقراط: إذا أحببت

 فليست بحامل.924حامل، وإن لم يصبها

الشرح هاهنا بحثان.

 الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما بيّن أّن اكتناز الثديين ودرور اللبن فيهما قد يكون علامة للحبل وقد يكون لغير ذلك على ما 925البحث

ذكرنا، أراد أن يذكر علامة يعرف بها هل الدرور للحبل أو لغيره وهو أن تسقى المرأة ماء العسل عند النوم، فٕان أصابها مغص فهي 

 ذلك فليست بحبلى، وذلك لأّن ماء العسل يحدث رياحاً لطيفة غير أّن مجاريها إلى أسفل قد اجتمعت 926حبلى، وإن لم يصبها

918. .Y كان .add [ هذا

919. .Y جنونا :L5 [ جنون

920. .Y ما :L5 [ فٕاذا

921. .L5 اردت :Y [ أحببت

922. .L5 حاملاً :Y [ حامل

923. .L5 عند :Y [ إذا أرادت

924. .L5 يصيبها :Y [ يصبها

925. .L5: om. Y [ البحث

926. .L5 يصيبها :Y [ يصبها
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وانضّم بعضها إلى بعض تبعاً لاحتواء الرحم على الجنين. وأيضاً فٕاّن الرحم يزاحم المعاء ويضيّق الطرق التي تتشرّب فيها الرياح، وعند 

هذا يتعّذر على الرياح النزول في مجاريها المعتادة فتبقى محتبسة في أسفل المعدة والمعاء وتحدث مغصاً.

البحث الثاني: قال جالينوس: قوله «ماء العسل» المراد به العسل الغير مطبوخ، فٕاّن المطبوخ ليس فيه توليد للرياح فٕاّن رياحه تتحلّل 

، وهذه الأبخرة لا تبلغ أن 927بالطبخ. وقوله «أصابها مغص» ولم يقل «قولنج»، وذلك لأّن حرارة العسل لطيفة تحدث أبخرة لطيفة

تحدث القولنج بل ولا تقدر على إحداث المغص إلّا إذا كان هناك مزاحم كما في الحبل. وشرط أن يكون استعماله عند النوم، وذلك 

لأّن البدن في وقت النوم ساكن فلا تتحلّل الرياح اللطيفة المتولّدة من العسل بالحركة التي تكون في اليقظة. وأيضاً فٕاّن المعدة في 

، وذلك مّما يعيّن على توليد الرياح وحبسها. واللّه أعلم.928وقت النوم تكون ممتلئة من الطعام

42.

 كانت حبلى بأنثى كان لونها حائلاً.929قال أبقراط: إذا كانت المرأة حبلى بذكر كان لونها حسناً، وإذا

الشرح هاهنا بحثان.

 الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما ذكر في الفصل الماضي ما يدّل على الحبل، أخذ يذكر في هذا الفصل ما يدّل على أّن 930البحث

الحبل بذكر أو أنثى. واعلم أّن للأطبّاء في هذا وجوهاً ستّة: أحدها أّن الحبلى بالذكر اعتمادها عند قيامها على يدها اليمنى وبالأنثى 

 درور اللبن في ثديها الأيمن قبل دروره في ثديها الأيسر والحبلى بالأنثى 931] أن الحبلى بالذكرY 245aعلى يدها اليسرى؛ وثانيها [

بالعكس؛ وثالثها أّن الحبلى بالذكر إذا وقفت أّول نقلها للرجل اليمنى بالأنثى للرجل اليسرى؛ ورابعها أّن الحبلى بالذكر تحّس بالثقل 

في الجانب الأيمن أكثر منه في الجانب الأيسر وبالأنثى بعكس ذلك؛ وخامسها أّن الحبلى بالذكر أكثر نشاطاً وأصّح شهوة وبالأنثى 

927. .Y: om. L5 [ تحدث أبخرة لطيفة

928. .Y الغذا :L5 [ الطعام

929. .L5 وان :Y [ وإذا

930. .L5: om. Y [ البحث

931. .L5 بذكر :Y [ بالذكر
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، واقتصر أبقراط على 934 والحبلى بالأنثى لونها حائل933 ذلك؛ وسادسها ما ذكره أبقراط وهو أّن الحبلى بالذكر لونها حسن932بعكس

إّما لأنّها أظهر. والعلّة في هذا جميعه أّن الأنثى متكونة من ماّدة أبرد  ذكر هذه العلامة فقط إّما لأنّها كانت أشهر في زمانه و

 تلزمه كثرة الفضلات في بدن الحبلى وكثرة الفضلات موجبة لما ذكرنا.935واتسعمالها للغذاء أقّل، وهذا

البحث الثاني: قال جالينوس: ما وصفه أبقراط من حسن لون الحبلى بالذكر ينبغي أن يقاس إلى ما كان عليه لونها قبل الحبل لا بلون 

 مّما كان، وذلك لأّن الأنثى أبرد من الذكر على ما ستعرفه، وذلك من برد 936غيرها. فٕاّن المرأة إذا كانت حبلى بأنثى رأيت لونها أقبح

 تبالغ هذه المرأة في حسن التدبير بعد العلوق، فلذلك كان من الواجب ذكر هذا 937المني والمحل، وذلك يلزمه كثرة الفضلات أن لا

إلّا فمتى  الشرط في حكم المأخوذ من اللون وهو أن تتّفق الحبلى بالذكر والحبلى بالأنثى في نوع واحد من التدبير في صنف واحد. و

أفسدت الحبلى بالذكر تدبيرها وأصلحته الحبلى بالأنثى كما ذكرنا كان الأمر بضّد ما حكم به الأوحد أبقراط. واللّه أعلم.

43.

 الورم الذي يدعى الحمرة في رحمها فتلك من علامات الموت.938قال أبقراط: إذا حدث بالمرأة الحبلى

الشرح: أّما صلة هذا بما قبله فهو أّن أبقراط لّما بيّن أّن الحبلى إذا حصل لها مرض حاّد دّل على موت الجنين غير أّن هذا المرض قد

ا يكون عامًّ
ا بالرحم ولّما سبق منه ذكر أحكام العاّم، ذكر في هذا الفصل الخاّص. والمراض بالحمرة الورم الصفراوي939  وقد يكون خاصًّ

] Y 245b في [940على ما عرفت وحّدة هذا المرض ظاهرة لأنّه قصير المّدة شديد الخطر. وصار هذا الورم قاتلاً للجنين لأنّه حاصل

932. بضّد بالانثى والحبلى :L5 [ وبالأنثى بعكس  Y.

933. .L5 حسناً :Y [ حسن

934. .L5 حايلاً :Y [ حائل

935. .Y وذلك :L5 [ وهذا

936. .L5 قبيحاً :Y [ أقبح

937. ان الا :L5 [ أن لا  Y.

938. .L5 بالحبلى :Y [ بالمرأة الحبلى

939. ا .Y للبدن .add [ عامًّ

940. .L5 حاصلا :Y [ حاصل
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إلّا فالفلغموني أيضاً قاتل للجنين. واللّه أعلم .941محله. وذكر الحمرة على سبيل المثال. و

44.

 المجرى الطبيعي فٕانّها تسقط قبل أن تسمن.943 المرأة وهي من الهزال على حال خارجة عن942قال أبقراط: إذا حملت

الشرح هاهنا بحثان.

 الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما ذكر أّن الحبلى إذا حصل لها ما ذكره من الحمرة كان ما ذكره من السقوط ولا شّك أنّها إذا 944البحث

ا كما ذكره فٕانّه بقوّة حرارته يذيب أجزاء بدنها ويحلّلها أّولاً  برئت مّما حصل لها هزل بدنها لا سيّما متى كان الحاصل لها مرضاً حادًّ

فأّولاً. وأيضاً فٕاّن الطبيعة تشتغل بتدبير عن الالتفات إلى جانب البدن فيستولي على البدن الهزال والذبول لذلك. والدليل على أّن مراده

 مرضياً. فلّما 946 لا يكون945بالهزال هذا الهزال قوله «على حال خارجة عن المجرى الطبيعي» فٕاّن الهزال الخارج عن المجرى الطبيعي

كانت المرأة إذا حصل لها حالة مرضية ثّم برئت منه ذكر حكمها في الحبل في هذا الوقت، قال: فٕان حبلت في هذا الوقت فٕانّها 

950 انتشالها949 سمن بالنسبة إلى حالتها بعد948 الطبيعية التي عبر عنها بالسمن. فٕانّه بالحقيقة947تسقط ولدها قبل عود بدنها إلى الحالة

من المرض. وشرط في الهزال الشروط المذكورة لأنّه متى كان يسيراً لم تسقط الجنين لأنّه لا يعدم فيه الغذاء كما إذا كان كثيراً والعلّة

941. .Y: om. L5 [ واللّه أعلم

942. .Y حبلت :L5 [ حملت

943. .Y من :L5 [ عن

944. .L5: om. Y [ البحث

945. .Y: om. L5 [ فٕاّن الهزال الخارج عن المجرى الطبيعي

946. .Y الا .add [ يكون

947. .Y حالته :L5 [ الحالة

948. الحقيقة في :L5 [ بالحقيقة  Y.

949. .Y قبل :L5 [ بعد

950. .L5 انتشايها :Y [ انتشالها
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 خاّصة بالأّم. وأيضا952ً عندها من تدبير بدن الجنين. أّما أّولاً فلأنّها951فيما ذكرنا أّن عناية طبيعة أّمه المنفذة له الغذاء بتدبير بدنها أهّم

 953فٕاّن في صلاحها صلاحه من غير عكس لأنّها هي المنفذة له الغذاء والنسيم. فٕاذا صلحت أعضاؤها في أمزجتها وحصل لها النقي

من ماّدة مرضها قبلت الأعضاء ما يصل إليها من الدم. وفي مثل هذا الوقت لا ترجع الطبيعة تصرف من الغذاء إلى الجنين إلّا ما 

ا بالنسبة إلى أعضاء الجنين. وعند ذلك لا  يفضل عن أعضاء أّمه. والغرض أّن أعضاء أّمه محتاجة إلى الغذاء وهي مع ذلك كثيرة جدًّ

يصل إليه من الغذاء ما يكفيه في تغذيته فتضعف قواه وتسقط.

] الكتاب فهموا معنى هذا الفصل على ثلاثة أوجه: أحدها أّن L5 147b فّسروا هذا [954البحث الثاني: قال جالينوس إّن القوم الذين

]Y 246aهذه أي الهزال، وذلك لأّن قواها تضعف عن تدبير بدنها وبدن الجنين، 955] المرأة لا بّد وأن تسقط إذا بقيت على حالتها 

 إن لم تسمن وتحسن قبول بدنها للغذاء أسقطت لأّن 956وأيضاً لقلّة الوارد عليها وعليه فتضعف قواه ويقّل غذاؤه فتسقط؛ وثانيها أنّها

بذلك تقوى قوّتها ويتوفّر دمها الصالح لتغذية بدنها وبدن الجنين؛ وثالثها أنّه إذا تراجع بدنها وحسن قبوله للغذاء فٕانّها عند ذلك 

 ما كان ينصرف إلى غذاء الطفل فٕانّه ينصرف إلى غذاء نفسها لما قلناه فيضعف الطفل ويسقط. وهذه التفاسير الثلاثة كلام 957تسقط

 غير أّن الثالث أولى. واللّه أعلم.958أبقراط محتمل لها كلّها

45.

 من غير سبب بيّن فنقر الرحم منها مملوءة 960 في الشهر الثاني والثالث959قال أبقراط: متى كانت المرأة حاملاً وبدنها معتدلاً وتسقط

951. .L5 اعم :Y [ أهّم

952. .Y فانها :L5 [ فلأنّها

953. .Y النقاء :L5 [ النقي

954. .Y اذا :L5 [ الذين

955. .Y حالها :L5 [ حالتها

956. .L5: om. Y [ أنّها

957. .Y لا .add [ تسقط

958. .L5 عليها :Y [ كلّها

959. .L5 فاسقطت :Y [ وبدنها معتدلاً وتسقط

960. الثالث او :Y [ والثالث  L5.

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 113



رطوبة مخاطية لزجة فلا تقدر على ضبط الطفل لثقله لكنّه ينهتك منها.

الشرح هاهنا بحثان.

 الأّول في الصلة: وهو أّن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الماضي. فٕاّن الأّول يتضّمن ذكر سبب السقوط إذا 961البحث

حصل الحبل في حال الهزال، وهذا يتضّمن ذكر سبب السقوط إذا كان الحبل في حال اعتدال السخنة.

البحث الثاني: قوله «من غير سبب بيّن» أي أن لا يكون لفصد ولا لاستطلاق بطن من نفسه أو من أدوية، وذلك لقلّة ما يرد إلى 

 عاّمة للبدن962الجنين من الغذاء ويندرج في ذلك الصوم والاقتصار على الأغذية القليلة الغذاء كالفواكه والبقول ولا من أمراض حاّدة إّما

إّما نفسانية  أو خاّصة بالرحم ولا من إفراط الهزال أو من إفراط السمن ولا من حركة عنيفة إّما بدنية كالوثبة والسقطة والصيحة و

 السقوط في الشهر الثاني 964 لم يحصل شيء من ذلك ثّم حصل963كالغضب المفرط والفزع أو من أسباب بادية وهي معروفة. فمتى

 مزاج فيه أو ضعف في قواه أو رداءة في وضعه غير أنّه متى كان بالرحم 965والثالث فهو لا محالة لسبب في الرحم، وذلك إّما سوء

] Y 246bشيء من ذلك فٕانّه لا يختّص الٕاسقاط بالشهر الثاني والثالث بل في الأكثر يكون ذلك مانعاً من الحبل. فتعيّن أن يكون [

ذلك لضعف تعلّق المشيمة بأفواه الرحم ففي أّول الحمل يمكن إقلاله المشيمة ومسكه لأنّه يكون صغيراً جداًّ، فٕاذا أتى عليه الشهر 

، وعند ذلك تضعف علائقها عن مسكه وضبطه، وعند ذلك يسقط. فٕاّن المشيمة متعلّقة 966الثاني والثالث عظم وثقل على المشيمة

بالرحم بمعنى أّن أطراف الأوردة التي فيها والشرايين متّصلة بأفواه الأوردة والشرايين التي في الرحم المسّماة بالنقر، فهذه النقر متى 

 يتأّخر967كانت مملوءة بلغماً حصل ما ذكرناه لكن بشرط أن يكون غليظاً إذا لو كان رقيقاً لسال وتحلّل من أّول العلوق، وعند ذلك لم

السقوط إلى ما ذكره أبقراط بل كان يحصل قبل ذلك. واللّه أعلم.

46.

961. .L5: om. Y [ البحث

962. .L5 او :Y [ إّما

963. .Y ومتى :L5 [ فمتى

964. .L5 ىحصل :Y [ حصل

965. .Y لسوء :L5 [ سوء

966. .Y: om. L5 [ ومسكه لأنّه يكون صغيراً جداًّ، فٕاذا أتى عليه الشهر الثاني والثالث عظم وثقل على المشيمة

967. .Y ثم :L5 [ لم
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 البطن الذي 968قال أبقراط: إذا كانت المرأة على حال خارجة عن الطبيعة في السمن فلم تحبل فٕاّن الغشاء الباطن من غشائي

 تحبل دون أن تهزل.972 وليس971 فم الرحم منها970 الثرب يزحم969يسّمى

الشرح هاهنا مباحث أربة.

 حكم حالها في الحبل من جهة الهزال المفرط ثّم ذكر في الفصل974 الأّول في الصلة: وهو أنّه لّما ذكر في الفصل الماضي973البحث

الذي بعده حكم حالها في الحبل من جهة الاعتدال في هيئة بدنها، ذكر في هذا الفصل حكم حالها من جهة إفراطها في السمن 

وجعل الفصل المتضّمن الاعتدال في الوسط لأنّه مناسب للطرفين.

 975البحث الثاني: السمن المفرط قد يكون شحمياً وقد يكون لحمياً. والمراد به هاهنا الشحمي لأنّه علل منعه من الحبل بمزاحمة

الثرب لفم الرحم والثرب لا يبلغ في السمن هذا المبلغ إلّا إذا كان السمن شحمياً. وهذا السمن يوجد مانعاً من الحبل من وجوه 

خمسة: أحدها من جهة مزاحمته لفم الرحم وهو الموضع الذي ينتهي عنده بطن الرحم ويبتدئ رقبته وهو مدخل الذكر الذي هو ما 

 ووقع على الموضع المذكور وضغطه وسّده وفي مثل 976بين الوركين وفمه الذي من خارج المسّمى بالفرج، فٕاّن الثرب إذا سمن ثخن

هذا الوقت إّما أن يصل إليه الزرع أو لا يصل، فٕان لم يصل لم يحصل حبل، وإن وصل لم يكن بقاؤه بلا فساد لضيق المحل ورطوبته؛

 978] متى كان كذلك أيY 247a رطبة المزاج فتكون فضلات رحمها كثيرة، والرحم متى [977وثانيها أّن صاحبة هذا السمن تكون

968. .Y غشاء :L5 [ غشائي

969. .L5 يزاحم :Y [ يسّمى

970. .L5 يزاحم :Y [ يزحم

971. .L5: om. Y [ منها

972. .Y فليس :L5 [ وليس

973. .L5: om. Y [ البحث

974. .Y الاول :L5 [ الماضي

975. .L5 بمزاجمته :Y [ بمزاحمة

976. .Y وثقل .add [ ثخن

977. .Y بل :L5 [ تكون

978. .L5: om. Y [ كذلك أي
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كثير الرطوبة منع من الحبل؛ وثالثها أّن صاحبة هذا السمن يتعّذر عليها الحركة التي هي محلّلة للفضلات البدنية ومنعشة للحرارة 

 دخول القضيب في الفرج ووصوله إلى الرحم؛ وخامسها 979الغريزية؛ ورابعها أّن السمن المذكور يلزمه كبر الأوراك والأفخاذ، وذلك يمنع

 من غذاء المرأة ما يكقي الجنين في نموه وتغذيته كحال الأشجار العظيمة من نوع واحد 980أّن السمن المذكور لا يرجع بفضل بسببه

 الثمرة في الأكثر بالنسبة إلى الصغير منها، وذلك لانصراف غذاء الشجرة العظيمة إلى فروعها بحيث أن لا يبقى 981فٕانّها تكون كثيرة

منه بقية لتوليد الثمرة الكبيرة ولتغذيتها. وذكر من موانع الحبل كبر الثرب وغلظه لأنّه أظهر. وإذا كان السمن المذكور يفعل ذلك فليس

تحبل هذه المرأة إلّا أن يزول هذا العلائق، وذلك هو بالهزال. وشرط في السمن أن يكون مفرطاً لأّن غير المفرط لا يكون البطن معه 

 فلا يكون الثرب نجيباً فلا يضغط فم الرحم ويسّده، وحكمه هذا في السمن المذكور من جهة الثرب بحسب الأكثر وغالب 982كبيراً

إلّا فقد يحصل إلّا فقد يحصل المنع من جهة السمن مّما ذكرنا. ومع ذلك أيضاً فالحاصل من جهة الثرب بحسب الأكثر. و الأمر. و

 بثفله وتزول983الحبل مع مجوده من غير أن يهزل، وذلك كما إذا جومعت وهي على هيئة الركوع فٕاّن الثرب في مثل هذه الصورة يشتغل

مزاجمته لفم الرحم.

البحث الثالث في هيئة الثرب: الثرب جسم غشائي مؤلّف من طبقتين مطبقة إحداهما على الأخرى وبينهما شرايين وأوردة كثيرة وشحم

كثير، وشكله يشبه شكل الكيس وابتداؤه من فم المعدة وانتهاؤه عند المعاء وملتحم بها. وأّما في الجانب الأيمن والأيسر فٕالى 

 حفظ الحرارة الغريزية في الباطن ولذلك ركب من طبقتين عصبية 984الٕاضلاع الخلف وملتحم بها. فهذه هيئته. وأّما فائدته فهي

 وضعه من قّدام لأّن الجانب القّدامي من البدن لّما كان عادم الأجسام الصلبة التي هي 985مستحصفة لتكون أبلغ في ذلك، فصار

979. .Y من .add [ يمنع

980. .in marg. L5, Y: om. L5 [ بسببه

981. .Y قليلة :L5 [ كثيرة

982. .Y كثيرا :L5 [ كبيراً

983. .Y يتسفل :L5 [ يشتغل

984. .L5 ففي :Y [ فهي

985. .Y وصار :L5 [ فصار
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] Y 247b وركبه [989 من هذه الهيئة988 الصانع تعالى ذكره وخلقه987 وحفظاً للحرارة الغريزية من الأجسام اللينة تلطف986أشّد وثاقة

 وصار ينتسج فيه شرايين وأوردة كثيرة لتفيده زيادة حرارة معينة على ما ذكرنا وصار 991 ذكرنا ولم يكثف بذلك بل ضوعف طبقاته990لما

 بدسومته ولزوجته ولأّن الشحم أيضاً حار فيكون معيناً على هضم 992يعلوه شحم كثير ليكون أبلغ في حفظ الحرارة ومنعها من التحليل

] وصار متّصلاً بما ذكرنا ليحفظ الاتّصال L5 148الغذاء. وصار شكله كما ذكرنا لأنّه محيط بأعضاء وضعها على هيئة الاستدارة [

وضعه وصار ينفع من الجانبين عند الأضلاع الخلف لأّن ما بعد هذا الموضع أطراف الأضلاع وباقي الأضلاع التاّمة كاف في حصر

الحرارة ومنعها من التحلّل. فانظر إلى حكمة الصانع تعالى ذكره خلقة هذا العضو وفي تركيبه ما هو محتاج إليه فيما هو بصدره وكيف 

أوصله حيث الحاجة إلى اتّصاله وأفصله حيث الاستغناء عنه تبارك من له الخلق والأمر. وقوله «الغشاء الباطن من غشائي البطن» فٕاّن 

البطن له غشائين: باطن وظاهر، فالباطن هو الثرب وهو محيط بالأحشاء، والظاهر هو الصفاق.

 تنتهي رقبة الرحم ومنه تبتدي رقبة 993البحث الرابع: قال جالينوس: مراد أبقراط بفم الرحم في هذا الموضع الفم الداخل الذي عنده

الرحم. وهذا هو أولى بأن يسّمى الرحم، فٕاّن طرف رقبة الرحم الّمتصل بفرج المرأة إنّما يجب أن يسّمى فم رقبة الرحم لا فم الرحم. 

.994واللّه أعلم

47.

قال أبقراط: متى تقيّح الرحم حيث يستبطن الورك وجب ضورة أن يحتاج إلى الفتل.

986. .Y وقاية :L5 [ وثاقة

987. .Y بلطف :L5 [ تلطف

988. .Y وجعله :L5 [ وخلقه

989. .Y الجهة :L5 [ الهيئة

990. .Y مما :L5 [ لما

991. .Y طباقته :L5 [ طبقاته

992. .Yالتحلل  :L5 [ التحليل

993. .Y: om. L5 ,(صح with) in marg. L5 [ عنده

994. .Y: om. L5 [ واللّه أعلم
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، 995الشرح: أّما صلة هذا بما قبله فهو أّن أبقراط لّما ذكر في الفصل الماضي أّن للرحم فماً، ذكر في هذا الفصل الطريقة في مداواته

فقال وهي استعمال الفتل فٕانّها أجود من المشروب لبعد مسافته ومن الحقن لأّن بينها وبينه حائلاً كثيراً بخلاف الفتل فٕانّها واردة عليه 

نفسه وهي مع ذلك أثبت وأبطأ تحليلاً. وضرب المثال بالتقيّح في أمراضه لأّن هذا المرض أظهر للحّس. وهذا الموضع الذي قد أشار 

إليه أبقراط هو عنق الرحم في الحقيقة. وقد أطلق عليه لفظة الرحم على سبيل المجاز. واللّه أعلم.

48.

 ففي الأيسر.996قال أبقراط: ما كان من الأطفال ذكراً فأحرى أن يكون تولّده في الجانب الأيمن، وما كان أنثى

] أّما صلة هذا بما قبله فهو أنّه لّما ذكر أّن الحبل قد يكون تؤماً وقد لا يكون، ذكر في هذا الفصل أّن الحبل متى Y 248aالشرح: [

 في الجانب الأيمن والأنثى في الجانب الأيسر. وذلك لأّن الجانب الأيمن من الرحم أحّر من 997كان كذلك فالذكر من التؤم تكوّنه

 في شرحنا الكلّيات القانون. 999 على ما أثبتناه998الجانب الأيسر بسبب مجاورة الأيمن للكبد والأيسر للطحال والكبد أحّر من الطحال

 والمتكوّن منه الأنثى من البيضة اليسرى. والحاصل من 1000وأيضاً فٕاّن مني المرأة المتكوّن منه الذكل يأتي الرحم من البيضة اليمنى

 1001ذلك في اليمنى أحّر من الحاصل في اليسرى. وفي هذا الكلام من الٕامام أبقراط إشارة إلى مزاجي الذكر والأنثى. ولنبسط نحن

القول في ذلك فنقول: الذكر من كّل نوع أحّر من الأنثى من ذلك النوع. والذي يدّل على هذا وجوه: بعضها مأخوذ من قبل الكون، 

وبعضها مأخوذ من حال الكون، وبعضها مأخوذ من قبل الولادة، وبعضها مأخوذ من نفس الولادة، وبعضها مأخوذ من بعد الولادة. أّما 

المأخوذ من قبل الكون فٕاّن الذكر تكوّنه في الأكثر في الجانب الأيمن من الرحم والأنثى في الجانب الأيسر، والأيمن أحّر لما قلنا، 

995. امراضه مداواة :L5 [ مداواته  Y.

996. .Y بانثى :L5 [ أنثى

997. الاكثر في .add [ تكوّنه  Y.

998. .Y: om. L5 [ والكبد أحّر من الطحال

999. .Y اثبتاه :L5 [ أثبتناه

.Y من بيضتي المراة .add [ اليمنى.1000

.L5: om. Y [ نحن.1001
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 طحاله في 1004 هو بحسب الأكثر والغالب، فٕانّه جاء في التعليم الأّول أنّه وجد إنسان1003 في الجانب الأيمن والأيسر1002وقولنا ما قلناه

 في مّدة من الزمان أقّل من 1005الجانب الأيمن وكبده في الجانب الأيسر. وأّما المأخوذ من حال الكون فهو أّن الذكر يتخلّق ويتكوّن

 كّل حيوان والتشريح. وليس السبب في ذلك إلّا أّن الأسخن والأيبس 1007 فيها الأنثى على ما شهد به السقط في1006المّدة المتكوّن

أكثر نضجاً والنضج الفاعل له الحرارة فالماّدة السريعة الٕاجابة للتخليق والتصوّر هي التي هي أكثر نضجاً بخلاف البطيئة الٕاجابة 

للتخليق والتصوّر، فٕانها فّجة كثيرة الرطوبة فتحتاج الطبيعة أن تفني أّولاً تلك الرطوبة ثّم تكوّنها وتصوّرها فيطول زمان تخلفها لذلك. 

ويدّل على ذلك ما نشاهده من الطين الرطب والوسط، فٕاّن الأّول ما يقبل من التصوّر والأشكال يحفظها أبلغ وأسرع مّما يحفظها 

] وأّما المأخوذ من بعد الكون وقبل الولادة فهو أّن الذكر حركته في جوف أّمه أقوى وأسرع من حركة الأنثى لا سيّما Y 248bالثاني. [

إذا حصل تأّخر الغذاء أو عطش شديد أو شّم شيء مشتهي. ولون الحبلى بالذكر أحسن وأنور من لون الحبلى بأنثى إذا اتّفقا فيما 

ذكرنا. وأطراف الحبلى بالذكر أقّل تهيّجاً وترّهلاً من الحبلى بالأنثى  إذا اتّفقا في التدبير. وأّما المأخوذ من حال الولادة فهو أّن ولادة 

،  وليس لهذا علّة سوى أّن الحبلى تجد من الذكر قوّة حركة في سهولة الخروج ودم نفاس الذكر أقّل 1008الذكر أسهل من ولادة الأنثى

من دم نفاس الأنثى، وذلك لقوّة حرارة الذكر وجودة هضمه وتغذيته بخلاف الأنثى. وأّما المأخوذ من بعد الولادة فبعضه مأخوذ من 

 المزاج فٕانّه يرتقي إلى 1009أحوال المزاج وبعضه من خلقة أعضاء التناسل وبعضه مأخوذ من العلّة الغائية. أّما المأخوذ مّما يدّل عليه

 1011، فٕاّن الحاّر الملمس حاّر المزاج والبارد الملمس بارد المزاج، ولا شّك أّن الذكر أسخن1010ثمانية أمور: أحدها مأخوذ من الملمس

1002. .Y ذكرناه :L5 [ قلناه

1003. والايمن الايسر :L5 [ الأيمن والأيسر  Y.

.Y كان .add [ إنسان.1004

1005. ويتخلق يتكون :L5 [ يتخلّق ويتكوّن  Y.

1006. تتخلق التي :L5 [ المتكوّن  Y.

.Y من :L5 [ في.1007

1008. .Y: om. L5 [ إذا اتّفقا في التدبير. وأّما المأخوذ من حال الولادة فهو أّن ولادة الذكر أسهل من ولادة الأنثى 

1009. .Y على :L5 [ عليه

.Y اللمس :L5 [ الملمس.1010

.Y ملمسا .add [ أسخن.1011
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 يابس والرخو المترّهل رطب، ومن البيّن أّن الذكر أصلب بدناً 1012من الأنثى؛ وثانيها مأخوذ من القوام، فٕاّن الصلب المزاج والملمس

 أحّر من اللحيم، ولا شّك أّن الذكر أقضف وأعرق من 1013وأشّد اكتنازاً من الأنثى؛ وثالثها مأخوذ من السخنة، فٕاّن القضيف المعروق

الأنثى؛ ورابعها مأخوذ من لون البدن، فٕاّن الأحمر والأشقر الذي يضرب إلى الحمرة أحّر من الأبيض والكمد، ولا شّك أّن الذكر في 

 حاّر المزاج تتبعه قوّة الأفعال وبارد 1014الغالب لونه على ما ذكرنا أّولاً والأنثى لونها بالصفة الأخرى؛ وخامسها من جهة الأفعال وهو أنّه

المزاج يتبعه ضعف ذلك على ما دّل عليه الاستقراء في جميع الحيوانات، ولا شّك أّن الذكر أقوى شهوة وأجود هضماً وأسرع إجابة 

 وأجود ذهناً ورؤية وأكثر سهراً وأقّل نوماً من الأنثى من 1015للنمو وأعظم نبضاً ونفساً وشجاعة وإقداماً على الأهوال وأشّد عصباً وبطشاً

]Y 249a في [1017 العرق وقوّة رائحة البول والبراز وصنان الٕابط1016كّل نوع؛ وسادسها مأخوذ من الفضول الباردة من البدن وهو أّن نتن

الذكر أبلغ مّما هي في الأنثى المتّفقة في النوع، وكّل ذلك يدّل على توفّر الحرارة؛ وسابعها مأخوذ من الشعر، فٕاّن من كان حاّر المزاج

 الذكر من كّل نوع 1018يابسه كان شعر بدنه أكثر زيناً وأغلظ قواماً وأسود لوناً وأسرع ثباتاً وأشّد تقّضفاً وأحسن ملمساً، ولا شّك أّن شعر

ميله إلى ذلك أشّد من ميل شعر الأنثى من ذلك النوع إلى ذلك؛ وثامنها مأخوذ من حال الأعضاء، فٕاّن الذكر من كّل نوع يوجد 

1020 وأحسن جلداً وأعرض صدراً وأوسع عروقاً، ولا شّك أّن هذه كلّها1019أصلب لحماً وأشّد اكتنازاً وأقوى عضلاً وعظاماً وأظهر مفاصلاً

 في أعضاء التناسل غير أّن أعضاء 1022 يوجدان متّفقين1021تابعة لقوّة الحرارة. وأّما المأخوذ من خلقة الأعضاء فهو أّن الذكر والأنثى

.Y الملمس :L5 [ المزاج والملمس.1012

.L5 العروق :Y [ المعروق.1013

1014. .Y ان :L5 [ أنّه

1015. .Y: om. L5 [ وإقداماً على الأهوال وأشّد عصباً وبطشاً

.Y بين :L5 [ نتن.1016

.Y الاباط :L5 [ الٕابط.1017

1018. .Y: om. L5 [ شعر

1019. .Y مفاصل :L5 [ مفاصلاً

1020. هذه كلها :L5 [ هذه كلّها  Y.

والذكر الانثى :L5 [ الذكر والأنثى.1021  Y.

.L5 متفقان :Y [ متّفقين.1022
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الذكر بارزة وأعضاء الأنثى كامنة حتّى لو فرضنا ظهور هذه الكامنة كانت مثل البارزة سواء ليس بينهما اختلاف البتّة. وليس لهذا علّة 

 إلى خارج، والأنثى لّما كان مزاجها دون ذلك كمنت 1023سوى حرارة المزاج وبرودته، فالذكر لّما كان أشّد حرارة أبرزت الحرارة آلته

. وأّما المأخوذ من العلّة الغائية فهو أّن أشخاص نوع الٕانسان أحتيج أن تكون متفنّنة إلى صنفين: أحدهما أن يكون أقوى حرارة 1024آلته

ا للتوتّر  وقذف المني إلى داخل الرحم ولتكون انثياه كبيرة بارزة لتكون صالحة 1025ليظهر له الٕاحليل إلى خارج، وذلك ليكون مستعدًّ

 مني متوفّر ليفي بتوليد الجسم الٕانساني؛ وثانيهما أن يكون ناقص الحرارة ليتبع ذلك أمرأن محتاج إليهما: أحدهما لتكون آلة 1026لتوليد

التناسل في داخل البدن لتكون صالحة لقبول المني وحفظه وتوليد الجنين ونشوءه ونموه وحفظه إلى حين يخرج، وثانيهما ليغلب عليه 

الكسل والفشل ليصلح لملازمة المسكن وتدبير أمره ولتربية الطفل. واللّه أعلم.

49.

قال أبقراط: إذا أردت أن تسقط المشيمة فادخل في الأنف دواء معطساً وامسك المنخري والفمن.

] بما قبله فهو أنّه لّما ذكر توليد الذكر في الجانب الأيمن من الرحم والأنثى في الجانب الأيسر L5 148bالشرح: أّما صلة هذا [

] ويخرج الجنين Y 249bمنه، قال: فعند خورجها ربّما تخلّفت المشيمة بعد ذلك، وذلك لأّن في الولادة تتخرّق المشيمة  [

والفضول التي كانت محتبسة معه فٕانّها تعينه على الخروج بالٕازلاق وتبقى المشيمة متعلّقة بعلائقها المتّصلة بأفواه الأوردة والشرايين. 

ولا شّك أنّها إن بقيت كذلك أذت النفساء وأوجبت لها الكرب والقلق. وربّما جلبت عليها الغشي بما يرتفع منها من الأبخرة الرديئة 

 المحتبسة فقط بل السفا والسلاء، غير أّن المشيمة لّما كانت محيطة بهذين الغشائين وهي1027إلى جهة القلب. وليست المشيمة هي

أثخن الجميع عبر عن المجموع بهذا الاسم. ولّما كان حال احتباسها كذلك، ذكر في هذا الفصل الطريقة في إخراجها وهو أن 

يدخل في الأنف دواء معطساً كالكندس وغيره ويمسك مع ذلك المنخرين والفم. أّما التعطيس فلوجهين: أحدهما أّن العطاس يتحرّك 

فيه الدماغ والصدر حركة قوية بمعنى أّن الأعضاء تنبسط فيه، ولا شّك أّن ذلك يتبعه اندفاع ما هو ملتصق ومستمسك بها؛ وثانيهما 

 دفعة فينبسط الصدر غايته، وفي انبساطه هذا يندفع الحجاب إلى أسفل فيضغط الأحشاء التي تحته1028أّن العطاس ينفذ فيه هواء كثير

1023. .Y اليه :L5 [ آلته

1024. .Y الىها :L5 [ آلتها

1025. .Y للىواىر :L5 [ للتوتّر

1026. .Y لتولد :L5 [ لتوليد

المشيمة هي :L5 [ المشيمة هي.1027  Y.

1028. .L5 كثيرا :Y [ كثير
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بمقدار تسفله فيعين على دفع المشيمة عن الرحم، ولذلك يجب أن تكون المرأة منتصبة عند استعماله ليكون ميل الرحم إلى أسفل 

أبلغ ثّم إّن الصدر بعد ذلك الانبساط ينقبض انقباضاً عنيفاً لتوتّر العضلات القابضة له، ومن هذه الحال يكاد أن ينقلب الحجاب إلى

خارج للضغط الذي يناله لو لا أّن عضلات المراق تدعمه وتمسكه فينقبض ذلك جميعه على الرحم، وعند ذلك يزاحمه ويقلقل علائق

 في ذلك حصر النفس ورجوع الأبخرة الدخانية 1029المشيمة بأفواه الرحم، وذلك يعين على خروجها. وأّما إمساك المنخرين والفم فلأّن

 إلى داخل البدن، وذلك موجب لاتّساع المجاري والمنافذ وفي ذلك تخلخل علائق المشيمة بأفواه الرحم. 1030الخارجة بالنفس قهقراً

ثّم إذا أزيل المسك خرجت هذه الأبخرة المتوفّرة بحّمية وكانت حركة العطاس أقوى فكانت قلقلة علائق المشيمة أبلغ. ولّما كان حال

العطاس كذلك مع إمساك الفم المنخرين أمر باستعماله عند احتباس المشيمة. واللّه أعلم.

50.

] إذا أردت أن تحبس الطمث المرأة فالق عند كّل واحد من ثديها محجمة أعظم ما يكون.Y 250aقال أبقراط: [

الشرح هاهنا بحثان.

 الأّول في الصلة: وهو أّن حكم هذا الفصل كالمقابل لحكم الفصل الماضي. فٕاّن ذلك يتضّمن ذكر تحريك شيء من 1031البحث

، وهذا يتضّمن ذكر تحريك شيء من الأسافل إلى الأعالي وهو دم الطمث.1032الأعالي والأسافل

 مسالك المواّد الخلطية، ولا شّك أنّه إذا 1033البحث الثاني: قد بان من جهة التشريح أّن بين الثدي والرحم مشاركة بالأوردة التي هي

 الجهة الأولى 1034كانت المواّد متّجهة إلى جهة وحدثت تلك المواّد عن تلك الجهة إلى جهة أخرى مشاركة لها انقطعت المواّد عن

فلأجل هذا صارت المحاجم إذا وضعت عند الثديين انقطع الدم الذي كان نافذاً إلى الرحم عن الرحم. وشرط في المحاجم شرطين: 

أحدهما أن تكون عظيمة، وذلك لتحوي موضعاً متوفّراً من البدن وفي ضمن ذلك يحتوي على عروق متوفّرة، وإذا كان الحال كذلك 

1029. .Y فان :L5 [ فلأّن

1030. قهقرا بالنفس :in marg. L5: om. L5 [ الخارجة بالنفس قهقراً  Y.

.L5: om. Y [ البحث.1031

.Y وهو المشيمة .add [ والأسافل.1032

.Y: om. L5 [ هي.1033

.Y: om. L5 [ تلك الجهة إلى جهة أخرى مشاركة لها انقطعت المواّد عن.1034
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 متى وضعت تحت الثديين أي عند 1035فيكون جذبها أقوى وأبلغ؛ وثانيهما أن يكون وضع المحاجم عند الثديين لا على الثديين لأنّها

الثديين كان احتواؤها على تلك العروق أبلغ بخلاف ما إذا كان وضعها على نفس الثدي فٕانّها لا تحتوي على العروق، والفائدة من 

ذكر هذين الشرطين لأّن في هذا الجذب جذب ماّدة متوفّرة عن جهة ميلها إليها بالطبع فٕاّن الدم بالطبع يميل إلى أسفل. واللّه أعلم.

51.

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

الشرح: أّما صلة هذا بما قبله فهي أّن أبقراط لّما تقّدم منه ذكر الحبل ذكر في هذا الفصل علامة من علاماته وهي انضمام فم الرحم 

من غير صلابة. فٕاّن انضمامه يكون للحبل ويكون لورم فيه، والفرق بينهما أّن الكائن للحبل يكون الانضمام خالياً من الصلابة والكائن 

 ويخرج، وهذا الانضمام يحصل من حين 1036للورم يكون معه صلابة. وسبب الانضمام المذكور عناية الطبيعة بالجنين لئّلا ينزلق

 1037حصول المني المحبل في الرحم حتّى أنّه إذا أدخلت القابلة أصبعها داخل الفرج ووصلت إلى فم الرحم فيتعّذر على القابلة

] تجتمع أجزاؤه بعضها إلى بعض Y 250bالدخول، وهذا هو سبب احتباس دم الطمث. فٕاّن فم الرحم عند ما يحصل له ذلك [

فتضيق المجاري لذلك فيتعّذر على دم الحيض الخروج لا لأّن الطبيعة تمسكه بالفصد لأجل توليد الأعضاء الدموية من بدنه ثّم 

تغذيته بعد ذلك وتوليد اللبن على ما أثبتناه. واللّه أعلم.

52.

 على أّن 1040، ومتى كان الثديان مكتزين دّل ذلك1039 على ضعف من طفلها1038قال أبقراط: إذا جرى اللبن من ثدي الحامل دّل ذلك

.1041الطفل أصّح وأقوى

1035. .Y لانه :L5 [ لأنّها

.Y يتزلق :L5 [ ينزلق.1036

1037. .Y عليها :L5 [ على القابلة

.Y: om. L5 [ ذلك.1038

1039. ضغيف طفلها ان :Y [ ضعف من طفلها  L5.

.Y: om. L5 [ ذلك.1040

.Y صحته :L5 [ أّن الطفل أصّح وأقوى.1041
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الشرح: أّما الصلة فهي أّن أبقراط لّما ذكر في الفصل الماضي علامة من علامات الحبل ذكر في هذا الفصل ما يدّل على ضعف 

 وعلى قوّته وهو جريان اللبن وعدم جريانه غير أنّه يجب أن تعلم إذا كان جريانه في الشهر الثامن أو 1042الجنين الذي حصل به الحبل

 لقرب حاجة الطبيعة إليه وفي الشهر الأّول ليس 1043التاسع فليس بداّل على ضعف الجنين لأنّه بطبعة يجري في الوقتين المذكورين

يتولّد فيهما شيء. فٕاذا جرى فيما بين ذلك دّل على ضعف الجنين بحيث أنّه لم يجذب من الدم الواصل إليه لأجل تغذيته ما له 

مقدار يعتّد به فيتصاعد منه مقدار متوفّر إلى جهة الثدي ويتولّد فيه لبناً ويخرج منه لأنّه لم يقدر أن يمسكه لضيقه وصغره بعد فٕانّه 

ا بحيث أنّه يفضل عّما يغتذي به الجنين فٕانّه عند  يتمّدد ويكبر حجمه بحسب كبر الجنين وعظمه. فٕان كانت الحبلى غزيرة الدم جدًّ

ذلك يتصاعد إلى جهة الثدي ويتولّد منه لبن، ومثل هذا اللبن لا يدّل على ضعف الجنين. ويعرف جريان اللبن التابع لغزارة الدم 

والكائن لضعف الجنين سخنة الحبلى فٕانّها متى كانت ممتلئة لحيمة ولونها أحمر ظاهر الحمرة فذلك لغزارة الدم. وإن كان مقابل 

 فذلك لضعف الجنين. وكما أّن كثرته إذا لم تكن لغزارة الدم دلّت على ضعف الجنين كذلك قلّته المفرطة دالّة على ضعف1044لذلك

الجنين لأنّه يتبعه ضعف قواه لأّن القدر الواصل إليه لم يكفه في التغذية. وأّما التوّسط بين ذلك فهو المحمود الداّل على صّحة 

الجنين. ويلزم هذا التوّسط كون الثديين مكتنزين من غير صلابة. واللّه أعلم.

53.

 كان الأمر على خلاف ذلك أعني أن يكون 1046 يضمران، فٕان1045قال أبقراط: إذا كانت حال المرأة تؤول إلى أن تسقط فٕاّن ثدييها

 ولا تسقط.1047] فٕانّها يصيبها وجع في الثديين أو في الوركين أو في العينين أو في الركبتينY 251aثدياها صلبيين [

الشرح هاهنا بحثان.

.Y الحمل :L5 [ الحبل.1042

.L5 المذكوين :Y [ المذكورين.1043

حاملا ذلك :L5 [ لذلك.1044  Y.

1045. .L5 ثدياها :Y [ ثدييها

.L5 وان :Y [ فٕان.1046

.L5 الوركىن :Y [ الركبتين.1047
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 أّن أبقراط لّما ذكر في الفصل الماضي أّن جريان اللبن من ثدي الحبلى دليل على ضعف الجنين1049 الأّول في الصلة: وهو1048البحث

 طال أمره آل حال الحبلى إلى السقوط، ذكر في هذا الفصل ما يدّل على هذا المآل وهو ضمور الثديين. 1050ولا شّك أّن هذا إذا

] لأّن في الأّولL5 149a، وذلك [1052 الفصل الماضي حتّى يظّن أّن ذكر هذا في الموضع تكرار1051وليس حكم هذا الفصل كحكم

 ذلك ولا شك أّن ذكر الشيء بشرط مغاير لذكره بلا شرط. وضمور الثدي 1054 لم يشرط1053شرط أن يكون حدوث ذلك بغتة وهنا

الداّل على الٕاسقاط يكون على وجهين: أحدهما أن يتأّذى الجنين بمرض حاّد أو بحمرة في الرحم أو بصيحة قوية أو وثبة أو سقطة أو 

غّم مفرط أو ميل شهوة الحامل إلى شيء ميلاً شديداً، فٕانّه متى كان شيء من ذلك تأّذى الجنين. أّما في الحّمى الحاّدة والحمرة فقد

عرفت الحال فيهما. وأّما الصيحة والوثبة والسقطة فٕاّن هذه جميعها يتخلخل بها علائق المشيمة، ولا شّك أّن في ذلك تهيّئة الجنين 

للسقوط. وأّما الغّم والشهوة فٕاّن الحامل في ذلك الوقت ينفعل عن ذلك انفعالاً شديداً وعند ذلك ينفعل الجنين لذلك لضعفه، ولأّن 

 جميعها تتحرّك الطبيعة إلى جهة الرحم طلباً لأن تصلح ما حدث 1055قواها مدبّرة له فتؤّدي ذلك إلى السقوط. وفي مثل هذه الصور

هناك من الفساد ويميل بميلها الدم والروح لما عرفته مراراً عند ذلك لضمر الثديان. فٕاّن الطبيعة تحصل لها كلفة في دفع الجنين سواء 

كان الدفع طبيعياً كما في الولادة أو غير طبيعي. وثانيهما أن يقّل الدم في العروق المشتركة بين الرحم والثدي، وذلك إّما لفصد أو لقلّة

الغذاء أو لقلّة تغذيته وبالجملة على ما عرفت. واعلم أّن حكمنا بضمور الثدي على ذلك إّما دائم أو أكثري لكن لا يلزم من كون ذلك

، فٕاّن 1057 دائما1056ًدائماً أو أكثرياً صدق عكسه دائماً أو أكثرياً وهو أن يقال الحامل التي من شأنها أن يخرج ولدها فٕاّن ثدييها يضمران

.L5: om. Y [ البحث.1048

1049. .L5 وهي :Y [ وهو

1050. .Y ان :L5 [ إذا

1051. .Y حكم :L5 [ كحكم

1052. .L5 تكرارا :Y [ تكرار

1053. .Y وهناك :L5 [ وهنا

.Y يشترط :L5 [ يشرط.1054

1055. .L5 الصوره :Y [ الصور

1056. مدا ــئ أــ أو ثاً ــك وــيرــ أنــهاً قو ــي اــ حال ــل اــماــ تل ــل هأــشنــميــ ــن أنــ خا ــي وــ هدــثٕاّنــفاــهدــلرج ي ــي ــ ماــ ض ــي ــ رانــ ] in marg. L5 (with

.Y: om. L5 ,(ثدييها instead of ثديانها)(صح

1057. اكثرىاً او داىماً :Y [ دائماً  L5.
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] فٕاّن الثديين في هذه الصورة ليسا بضامرين بلY 251bهذا محال لاحتمال أن يكون خروج الجنين طبيعياً كما في الولادة الطبيعية [

 في صلابة الثدي لفساد الدم كما ذكره.1058مكتنزين كما

 غير ضامرين بل صلبين مع المآل إلى 1061 يكون الثديان1060 كان الأمر على خلاف ذلك» أي أن1059البحث الثاني: قوله «فٕان

السقوط، ويكون سبب ذلك فساد الدم وخروجه عن صلاحيته لتغذية الجنين إذ لو كان صالحاً لاستحال لبناً عند صعوده إلى الثدي 

 كثيراً. فٕانّه لو كان كذلك لكان ذلك موجباً للسقوط، ولو أوجب السقوط 1064 ومع ذلك ليس خروجه خروجا1063ً يكونان لبنين1062وكانا

 1065لضمر الثديان، والفرض أنّهما ليسا بضامرين لأنّه قال «وإذا كان الأمر على خلاف ذلك». وإذا كان حال الدم كذلك فلا بّد أن

 هذا الدم عن الجنين فٕانّها تدفعه إّما إلى موضع بينها وبين 1066يحدث وجعاً في الموضع السائل إليه. فٕاذا قويت الطبيعة على دفع مثل

إّما أن يكون قبوله  إّما أن يدفعه إلى أقبل الأعضاء له، وهذا العضو القابل إّما أن يكون قبوله لذلك لمرض و ما هو حال فيه مشاركة و

 بطبعة. فٕان كان قبوله لمرض فليس كلامنا فيه فٕاّن هذا القدر لا يختّص بموضع دون موضع، وإن كان القبول للمشاركة 1067لذلك

دفعته الطبيعة إلى الثديين وحصل فيهما من ذلك ما ذكره من الصلابة والألم، وإن دفعته إلى القابل له بالطبع دفعته إلى المفاصل فٕانّها

قابلة لانصباب المواّد لدوام حركتها ولوجود التجويف فيها غير أّن أقرب المفاصل إلى الرحم أولى بذلك، وذلك كالوركين والركبتين. وإن

1058. .L5 وكما :Y [ كما

.L5 وان :Y [ فٕان.1059

1060. .in marg. L5, Y: om. L5 [ أن

.L5 الثديين :Y [ الثديان.1061

1062. .Y فكاىا :L5 [ وكانا

.Y كىيان :L5 [ لبنين.1063

1064. .L5 خروج :Y [ خروجاً

1065. .L5 وان :Y [ أن

.L5: om. Y [ مثل.1066

إّما أن يكون قبوله لذلك.1067 .L5: om. Y [ لمرض و
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 العينين فٕانّهما لسحافتها ورطوبة مزاجهما 1069 الدماغ إلى أقبل الأعضاء لها وهو1068مالت إلى جهة الأعالي لميلها إلى الحرارة دفعها

ودوام حركتها قابلة لذلك، فمتى مالت الماّدة المذكورة إلى أحد المواضع المذكورة سلم الجنين من نكايتها ولم يسقط، ومتى حصل 

.1070شيء من ذلك فٕانّه يسقط. واللّه أعلم

54.

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

 أّن الٕامام أبقراط لّما قال في الفصل الماضي إّن ضمور الثدي داّل على السقوط 1072 فهي1071الشرح: أّما صلة هذا الفصل بما قبله

إّن عكسه ليس بدائم ولا أكري، ذكر نظير ذلك الحكم في جانب [ ] الحبلى وهو أنّه لّما ذكر في Y 252aدلالة دائمة أو أكثرية و

ا قال في هذا غير أّن عكس ذلك ليس بدائم ولا أكثري1073الفصل الماضي أّن فم الرحم من  الحامل يكون منضمًّ
 وهو أنّه ليس 1074

ا فالمرأة حامل لاحتمال أن يكون ذلك الانضمام عن ورم، والفرق بين الانضمامين بالصلابة واللين. فٕاّن  كلّما كان فم الرحم منضمًّ

التابع للورم يكون معه صلابة وللحبل يكون معه لين. وليس المفهوم من ذلك أّن الانضمام لا يحصل عن الورم إلّا إذا كان صلباً في 

نفسه، فٕاّن هذا محال لأّن هذا العارض يحصل عن كّل ورم سواء كانت ماّدته سوداوية أو غيرها، وذلك بسبب التمديد. واللّه أعلم.

55.

1068. الى دفعتها :L5 [ دفعها  Y.

1069. .L5 وهي :Y [ وهو

1070. .Y: om. L5 [ واللّه أعلم

1071. .Y الصلة :L5 [ صلة هذا الفصل بما قبله

.L5 فهو :Y [ فهي.1072

.Y المراة .add [ من.1073

ذلك نظير ذكر .add [ أكثري.1074  L5.
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 أو 1077 فٕاّن ولادتها تكون بعسر وخطر1076 وسخنت سخونة قوية من غير سبب ظاهر1075قال أبقراط: إذا عرضت الحّمى لمرأة حامل

تسقط فتكون على خطر.

 وفي أبدانهّن مواّد عفنة غير أنّها قليلة فذكر في هذا الفصل حال 1078الشرح: أّما الصلة فلأّن بعض الحبالي قد يتّفق لهّن أن يحبلن

هذه المرأة في مّدة الحبل وفي وقت الولادة. فقال: إذا كان حالها كذلك كثرت تلك الفضلات الرديئة عند حصول الحبل بسبب 

 على الواجب 1079احتباس دم الحيض وبما يلزمها من كثرة السكون فيظهر أثر تلك الفضلات، ثّم إّن المعالج لا يتمّكن من معالجاتها

من أمر الاستفراغ والتنقية لأجل الحبل ومن استعمال الحقن بل تكون معالجتها مداراه لا مداواة، ولا شّك أّن ذلك موجب لطول 

إّما أن تعسر ولادتها، وتكون مع ذلك على خطر  المرض وضعف القوى وحينئذ يصير أمرها في هذا الوقت بين حالتين إّما أن تسقط و

في هذا الوقت، وذلك لأّن قواها إن كانت ضعيفة ترتّب على ذلك ضعف قواه، وذلك لقلّة ما ينفذ إليه من الغذاء الصالح لتغذيته 

ولقلّة ما يرد إليه من النسيم المحتاج إليه في بقاء حياته فيسقط. وأّما أن تكون قواها أقوى من ذلك وكذلك قواه فيبقى غير أّن ولادته 

 كانتا ضعيفتين عسرت 1081 كانتا قويتين سهلت ولاته، وإن1080تكون بعسر لأّن ولادته تتّم بقوّة قواه ليتحرّك بها وقوّة أّمه لتدفعه. فٕان

] خروجه على غير الوجه الطبيعي فيفسد شكلY 252b، ويكون مع ذلك على خطر لأنّه إذا كان حاله كذلك ربّما كان [1082ولادتها

بعض أعضائه أو يختنق ويموت. فلأجل هذا قال «وتكون على خطر». قوله «من غير سبب ظاهر» أي لا تكون الحّمى حّمى يوم، 

فٕاّن هذه الحّمى حدوثها في الأكثر عن الأسباب البادية التي المراد بها الأسباب الظاهرة، فٕاّن هذه الحّمى كثيراً ما تعتري الحبالي ولم 

 لأّن 1084 ما ذكره لأنّها خفيفة الأعراض سريعة الزوال. فٕان قيل قوله «وسخنت سخونة قوية» تخرج الحّمى اليومية1083يحصل لهّن منها

حامل لامراة :L5 للحامل :correxi [ لمرأة حامل.1075  Y.

1076. .Y: om. L5 [ ظاهر

1077. .in marg. L5, Y: om. L5 [ وخطر

.L5 ىحبل :Y [ يحبلن.1078

1079. .Y معالجتها :L5 [ معالجاتها

.Y فاذا :L5 [ فٕان.1080

1081. .Y واذا :L5 [ وإن

1082. ولادتها عسر :correxi [ عسرت ولادتها  L5: تعسرت Y.

1083. .Y: om. L5 [ منها

1084. .Y اليومين :L5 [ اليومية
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الحّمى اليومية لا تكون السخونة معها قوية وإذا كان كذلك فلا يبقى لقوله «من غير سبب ظاهر» فائدة، قلنا: من الحّميات اليومية ما

ا كالحّمى الغضبية والجوعية وإذا كان كذلك فالحّمى المذكورة لم تخرج إلّا بالشرط المذكور. واللّه  تكون السخونة معها قوية جدًّ

أعلم.

56.

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

الشرح هاهنا بحثان.

 الأّول في الصلة: وهو أّن من عادة أبقراط إذا أثبت حكماً في صورة عاّمة نقله إلى صورة خاّصة وكان قد ذكر فيما مضى 1085البحث

 إلى دم 1086«إذا جرى من البدن دم كثير فحدث فواق أو تشنّج فتلك علامة رديئة» فلّما ذكر الحكم في مطلق الدم نقل ذلك الحكم

مخصوص وهو دم الحيض. وذكر هذا الفصل في هذا الموضع لأنّه قد تكرّر ذكر أمراض النساء.

البحث الثاني: المشهور بين المفّسرين أّن أبقراط أراد بقوله «التشنّج» التشنّج الحادث عن فرط الاستفراغ. وهذا القول ضعيف من 

] فواق أو تشنّج» فلو أراد L5 149bوجهين: أحدهما أّن هذا القدر داخل في قوله فيما مضى «إذا جرى من البدن دم كثير فحدث [

بالتشنّج المذكور ذلك لكان تكراراً وهو غير لائق بأبقراط؛ وثانيهما أّن التشنّج الاستفراغي إذا كان معه غشي أعقبه الموت لا محالة 

وإذا كان كذلك فلا يحسن أن يقال إنّه رديء، فٕانّه لا فائدة في هذا القول لأّن كّل أحد يعلم أّن ذلك رديء قتّال بل الحّق في ذلك

أّن مراده بالتشنّج هاهنا النوع المعروف عند العاّمة بالعقال أو الاهتزاز وهو كما يلحق الٕانسان عند النوم في بعض الأوقات. وسبب هذا 

] الرديء إلّا أن يقترن بهما عرض رديء. Y 253a حاّدة لذاعة وهذان الأمران لا يطلق عليهما لفظة [1087استحالة الطمث إلى كيفية

 الجمع كأنّه قال «تشنج مع غشي»، ويكون سبب الغشي ما يرتفع من الأبخرة الرديئة 1088فلذلك قال «تشنّج وغشي» فٕاّن الواو تقيّد

 بسيلان الدم المذكور. وأّما كون ذلك رديئاً فظاهر 1089عن الماّدة المذكورة إلى جهة القلب. وأيضاً فلمشاركة القلب للرحم في تضرّره

لأنّه يدّل على شّدة رداءة الدم وحّدته. واللّه أعلم.

.L5: om. Y [ البحث.1085

1086. .Y: om. L5 [ في مطلق الدم نقل ذلك الحكم

1087. .Y سمية .add [ كيفية

1088. .Y تفيد :L5 [ تقيّد

1089. .L5 تصوره :Y [ تضرّره
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57.

 حدث من ذلك أمراض من قبل 1090قال أبقراط: إذا كان الطمث أزيد مّما ينبغي عرض من ذلك أمراض، وإذا لم ينحدر الطمث

الرحم.

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

 الأّول في الصلة: وهي أّن دم الطمث تارة يؤذي البدن بكيفيته وتارة بكّميته. فلّما ذلك في الفصل الماضي الأّول ذكر في 1091البحث

هذا الثاني.

 جالينوس أّن غرض أبقراط من هذا الكلام دفع ظّن قوم من اليونان وهو أّن الأخلاط لا 1092البحث الثاني: المفهوم من كلام الفاضل

يحدث من نقصانها مرض بل من كثرتها، وهذا خطأ، فٕانّه عند قلّتها ربّما لزم البدن يبس وربّما لزمه برد وربّما لزمه الأمران جميعاً، وقد 

ثبت أّن كّل مزاج تفاقم أمره حتّى يضّر بفعل من الأفعال فهو من جنس الأمراض. أقول: والحّق في هذا أن يقال إّن الصّحة الٕانسانية 

الخاّصة بكّل شخص موقوفة على نسبة مخصوصة من الأخلاط بمقدار مخصوص فٕاذا تغيّر ذلك الأمران تغيّر استعدادها وقبولها لتلك 

 مع نقصانه. وعلى كلي التقديرين يلزم من نقصان الأخلاط خروج البدن 1093الصّحة ثّم تغيّرها تارة يكون مع زيادة المقدار وتارة يكون

عن الصّحة المخصوصة به سواء كان النقصان مع حفظ نسبتها أو مع الخروج عن النسبة لأنّا قد بيّنّا أنّه لا بّد مع اعتبار ا لنسبة من 

اعتبار المقدار. فٕانّه لو لا اعتبار المقدار لجاز وجود إنسان في قدر حبل عظيم وإنسان في قدر البعوضة، وذلك محال. وأّما معرفة 

 هاهنا.1094النسبة فقد ذكرناها في كتبنا المبسوطة ذكراً لم نسبق إليه ولنشير إلى ذكره

 في معرفة النسبة: أّما الطريقة في معرفة هذا القدر فٕانّي لم أجد أحداً من الجماعة ذكره ولا أشار إليه1095البحث الثالث في ذكر الطريق

] ثّم دونه في الكثرة البلغم ثّم الصفراء ثّم السوداء ولم يذكروا نسبةY 253bبل نهاية ما قالوه إّن أكثر ما في البدن من الأخلاط الدم [

 طريقاً في ذلك بها يعرف نسبة كّل واحد من الأخلاط إلى صاحبه غير أّن القول 1096كّل واحد من هذه إلى الآخر. وقد ذكرنا نحن

ينبغي ما على .add [ الطمث.1090  L5.

.L5: om. Y [ البحث.1091

.L5: om. Y [ الفاضل.1092

.L5: om. Y [ يكون.1093

1094. .Y ذكر :L5 [ ذكره

.Y الطريقة :L5 [ الطريق.1095

لها ذكرت :L5 [ ذكرنا نحن.1096  Y.
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 البدن المفروط فيه النسبة معتدل المزاج فٕاّن الخارج عن الاعتدال يكون الغالب عليه 1097بذلك موقوف على أربعة شروط: أحدها أّن

 أن يكون خروج المواّد في كيفيتها مع بقاء كّميتها؛ وثالثها أن تكون الأغذية التي تقّدم 1098الخلط المناسب لتلك الكيفية؛ وثانيها

 في الخروج؛ ورابعها أن تكون المواّد على ما هي عليه1099استعمالها أغذية معتدلة فٕاّن الخارجة عن الاعتدال تولّد ما يناسبها من المواّد

من غير أن يخالط الخلط منها ما هو أرّق والرقيق ما هو أغلظ. إذا عرفت هذا فنقول: قد عرفت أّن الحّميات المفترة لها زمان أخذ 

 إلى مستوقد العفونة ثّم تعفن ثّم تتحلّل، وزمان1100وزمان ترك والمجموع هو زمان الدور، فزمان الأخذ هو الزمان الذي تنصّب فيه الماّدة

الترك الزمان الذي تجتمع المواّد فيه وتأخذ في الانصباب إلى مستوقد العفونة. وهذا القدر يختلف باختلاف مقدار الخلط في كثرته 

وقلّته، فٕاّن الخلط متى كان كثيراً كان سهل التجّمع، وإذا انصّب إلى مستوقد العفونة كان تعّفنه وتحلّله في زمان طويل، ولذلك قصر 

 التجمع، وإذا انصب إلى مستوقد العفونة كان تعّفنه ثّم تحلّله1101زمان ترك البلغم وطال زمان أخذه. ومتى كان قليل المقدار كان سريع

 السوداوية. وأّما طول زمان أخذها فليس هو لكثرة مقدارها بل لغلظ قوامها، فٕاّن القوام أعني 1102في زمان قصير، ولذلك طال زمان ترك

الرقّة والغلظ وإن كان له أثر في سهولة الاجتماع وعسره بمعنى أّن الماّدة متى كانت رقيقة سهل تجّمعها، ومتى كانت غليظة عسر 

 الخلط متى كان قليل المقدار عسر تجّمعه وإن كان رقيقاً، 1103تجّمعها إلّا أّن المقدار تأثيره في ذلك أبلغ من تأثير القوام. وكذلك

 Yومتى كان كثيراً سهل تجّمعه وإن غلظ، ولذلك طالت فترة الصفراء وقصرت فترة البلغمية بل الذي يعين الكيفية عليه طول زمان [

254a ،النوبة وقصرها، فٕاّن الماّدة متى كانت رقيقة القوام سهل تعّفنها ثّم تحلّلها، ومتى كانت غليظة القوام عسر تعّفنها ثّم تحلّلها [

ولذلك طال زمان نوبة السوداوية على نوبة الصفراوية وإن كانت الصفراء أكثر، ومتى كان معتدل المقدار كان تجّمعه في زمان متوّسط 

 ساعة، وفترة الصفراوية سّت وثلاثون 1104بين ذلك. إذا ثبت هذا فنقول: قد عرفت أّن فترة البلغمية سّت ساعات وأخذها ثماني عشرة

1097. .Y يكون .add [ أّن

1098. .L5, Y وثانيهما :correxi [ وثانيها

1099. يناسبها ما المواد من :L5 [ ما يناسبها من المواّد  Y.

1100. .Y المواد :L5 [ الماّدة

.Y عسر :L5 [ سريع.1101

.Y قصر :L5 [ ترك.1102

.Y ولذلك :L5 [ وكذلك.1103

1104. عشر ثمانية :Y [ ثماني عشرة  L5.
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 وأربعون ساعة، وأخذها أربع وعشرون ساعة. وأّما الحّمى الدموية فٕانّها مطبقة 1105ساعة، وأخذها اثنا عشر ساعة، وفترة السوداوية ثماني

 فترة، غير أنّها تنقسم إلى متزيّدة ومتنّقصة ومتساوية، ومعنى المتزيّدة أن يكون المتعّفن فيها أكثر من المتحلّل والمتنّقصة 1106ليس لها

 ذلك فيها. وإذا كان حال هذه الحّمى كذلك فلنعتبر المتساوية من الحّمى الدموية لتساويها بين 1107بالعكس والمتساوية ما تساوي

 لو كان بينهما زمان لكان لها فترة، 1110 العفن السابق إذ1109 اللاحق فيها حاصل عند انتهاء1108ذلك فنقول: هذه الحّمى ابتداء العفن

والفرض أنّها مطبقة لكن يفرض فيها ساعة مقّدرة حاصلة بين انتهاء العفن السابق وابتداء اللاحق. وإذا كان كذلك فيكون مقدار ما 

 إلى فترة البلغمية نسبة السدس ونسبة 1111في البدن المذكور من البلغم مثل سدس الدم لأّن نسبة الساعة المفروضة في الحّمى الدموية

 التي هي فترة الصفراوية 1113 نسبة السّت ساعات التي هي فترة البلغمية إلى السّت والثلاثين1112الصفراء إلى البلغم نسبة السدس لأّن

نسبة السدس ونسبة السوداء إلى الصفراء نسبة النصف والربع لأّن نسبة السّت والثلاثين التي هي فترة الصفراوية إلى الثماني والأربعين 

 أمثال 1116 من الدم على الشروط المذكور مثل ستّة1115، فيكون مقدار ما في البدن1114التي هي فترة السوداوية نسبة النصف والربع

.L5 ثمان :Y [ ثماني.1105

1106. .Y فيها :L5 [ لها

.Y يسىوى :L5 [ تساوي.1107

العفن ابتداء .add [ العفن.1108  Y.

1109. .L5 ابتداء :Y [ انتهاء

1110. .L5 اذا :Y [ إذ

1111. .Y المذكورة .add [ الدموية

1112. .L5 لا :Y [ لأّن 

1113. .L5 والثلاثون :Y [ والثلاثين 

1114. ـنسبلأّن ـ اـ ـلسة واـ ـلثّت ـثيلاـ اـ ـلتن ـفتيـهيـ اـ ـلصفرة ـ إـيراوـ اـلة ـلثمى ـ والأرـناـ ـبعيي ـ اـ ـلتن ـفتيـهيـ اـ ـلسرة ـنسبةـيوداوـ ـ اـ ـلنصة ـ واـ عـبرـلف ] Y: om.

L5.

.Y المذكور .add [ البدن.1115

1116. .L5 ست :Y [ ستّة 
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 أمثال الصفراء، وفيه من الصفراء مثل السوداء مرّة وربع هذه نسبة الأخلاط في البدن المذكور 1117البلغم، وفيه من البلغم مثل ستّة

 مقدار كّل واحد منها ما هو بالوزن فلم نطلع عليه لأنّا لم نطلع 1118] المقدار فٕاّنY 254bبحسب الشروط المذكورة. وأّما معرفة [

على مقدار الدم. ولو فرضنا أنّا فصدنا هذا الشخص وأخرجنا كّل دمه ووزناه لم نعرف مقداره لأّن الخارج بالفصد ليس هو الدم فقط 

بل هو وباقي المواّد.

البحث الرابع: قال جالينوس: الغامض في هذا الفصد قوله «من قبل الرحم» هل يشتمل على قوليه جميعاً أي كثرة الطمث وقلّته. فٕانّه 

 كان أنقص عرض من ذلك أمراض من قبل الرحم، أقول: أّما من 1119إذا قال: إذا كان الطمث أزيد مّما ينبغي عرض من ذلك وإذا

] والحّق كونه قيداً في الاحتباس لأّن L5 150aجهة اللفظ فيصّح أن يكون قوله «من قبل الرحم» قيداً في الاستفراغ والاحتباس. [

الطمث إذا كان أزيد مّما ينبغي عرض منه أمراض الاستفراغ ويلزم ذلك برد البدن لقلّة الدم ويسبه لقلّة رطوبته، ومعلوم أّن هذا القدر لا 

يؤثر في الرحم فوق ما يؤثره في باقي الأعضاء بل ربّما كان تخفيفه لباقي الأعضاء أكثر، وذلك لمرور المواّد الخارجة به دائماً. فٕاذا لم 

 باقي الأعضاء. فلذلك قال إّن أفراط خروجه يوجب أمراضاً مطلقا1121ً يفرط بخفيفه ولا كذلك1120تفده رطوبة بالمجاورة فلا أقّل من أن

لا أنّها مختّصة بالرحم كما قال في احتباسه، فٕاّن الطمث إذا لم ينحدر على ما ينبغي كان أكثر مضرّته بالرحم، وذلك لأّن دم الطمث

ليس بتاّم الصلاح والطبيعة تدفعه إلى الرحم، فٕاذا لم ينحدر عنه أوجب فيه أمراضاً امتلائية وأكثرها أورام لأّن أقوى الأسباب في حدوث

 اتّجاه المواّد إلى العضو ثّم احتباسها فيه وإن كانت فاضلة. ولّما كان الحال كذلك، قال: في الاحتباس حدثت أمراض من 1122الورم

قبل الرحم.

البحث الخامس: كّل واحد من إفراط جريان دم الطمث واحتباسه له أسباب. أّما الأّول فأسبابه ثلاثة: أحدها اتّساع أفواه الرحم، 

 الدم، فٕانّه متى 1123وذلك لاستيلاء رطوبة مرخية عليها، فٕانّها متى كانت كذلك سهل خروج الدم منها وجرى أّولاً فأّولاً؛ وثانيها حّدة

كان كذلك أنكى الأفواه المذكورة ولذعها، وعند ذلك يخرج أّولاً فأّولاً؛ وثالثها امتلاء مفرط فتخرج المواّد بذاتها أّولاً فأّولاً. وأّما الثاني 

1117. .L5 ست :Y [ ستّة 

1118. .L5: om. Y [ المقدار فٕاّن

1119. .Y وان :L5 [ وإذا

1120. .Y لا .add [ أن

.Y لذلك :L5 [ كذلك.1121

1122. .Y اسباب الاورام :L5 [ الأسباب في حدوث الورم

1123. .Y خراج .add [ حّدة
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] لورم في طرف المعاء أو في المثانة، وذلك بسبب المزاحمة. واللّه أعلم.Y 255aفأسبابه ضّد هذه وقد يحدث الاحتباس [

58.

، وإذا1125 الكلى تبع ذلك تقطير البول1124قال أبقراط: إذا عرض في طرف الدبر أو في الرحم ورم تبعه تقطير البول، وكذلك إذا تقيّحت

حدث في الكبد ورم تبع ذلك فواق.

الشرح هاهنا مباحث أربعة.

 الاّول في الصلة: وذلك من وجهين: أحدهما أّن الأّول مشتمل على ما يتعلّق باحتباس دم الطمث، وهذا مشتمل على ما 1126البحث

 البول فناسبه من جهة الاحتباس؛ وثانيهما أّن من جملة احتباس دم الطمث ورم الرحم أو ورم في طرف المعاء. قال 1127يتعلّق باحتباس

في هذا الفصل: وهذا أيضاً موجب لاحتباس البول.

 مّرات ويكون مقداره في كّل مرّة قليلاً. ومراده بطرف الدبر المقعدة وهي طرف 1129 تقطير البول: هو أن يخرج1128البحث الثاني في

 لذلك من وجوه أربعة: أحدها 1130المعاء المستقيم. وورم ذلك وورم الرحم لا يوجب تقطير البول إلّا إذا كان عظيماً. ووجه إيجابهما

 مضعف، وإذا ضعفت1132 لمجاورة الورم الذي هو في الحقيقة سوء مزاج ماّدي والسوء المزاج1131من جهة سوء المزاج العارض للمثانة

 العضوين والمثانة من المشاركة فيتأّدى الألم 1133المثانة لم تقو على دفع المائية جملة بل قليلاً قليلاً؛ وثانيهما من جهة ما بين ذينك

.Y انفتحت :L5 [ تقيّحت.1124

.L5: om. Y [ تبع ذلك تقطير البول.1125

.L5: om. Y [ البحث.1126

1127. ا ـلطمدم ـ وـ ـمشتمذاـهث، ـ ـ ـعللـ ـيتعلاـمىـ ـ ـ ـحتباـبّقـ ـ اـساـ ـلطمدم ـ وـ ـمشتمذاـهث، ـ ـ ـعللـ ـيتعلاـمىـ ـ ـ ـحتباـبّقـ ـ اسـ ] in marg. L5 (with

.Y: om. L5 ,(صح

.L5: om. Y [ في.1128

.Y في .add [ يخرج.1129

1130. .Y اتجاههما :L5 [ إيجابهما

1131. المثانة مزاج :L5 [ المزاج العارض للمثانة  Y.

.L5 مزاج :Y [ المزاج.1132

.L5 تينك :Y [ ذينك.1133
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إلى المثانة، وعند ذلك تضعف عن دفع ما فيها من البول جملة بل تدفعه قليلاً قليلاً؛ وثالثها أّن هذه الأعضاء إذا أعظم حجمها بالورم

؛ ورابعها أّن 1134زاحمت المثانة، ومتى زاحمتها ضعطتها وزاحمت تجويفها فلا تسع من المائية شيئاً كثيراً فيخرج ما اجتمع أّولاً فأّولاً

الورم لمزاحمته المثانة لا يمكن أن تدفع ما انصّب إليها من البول مرّة واحدة بل مرّة بعد مرّة لما يحصل عند ذلك من ألم الورم. وأّما 

تقيّح الكلى فحصول التقطير فيه ظاهر، وذلك لأّن التقيّح
 إذا انحدر مع البول إلى المثانة وهي في نفسها حّساسة لأنّها عضو 1135

 من البول أّولاً فأّولاً.1136عصبي لذعها وانكاؤها بسبب ما فيه من الحّدة والبورقية تحّركت لدفع ما فيها

] Y 255: قوله «وإذا حدث في الكبد ورم تبع ذلك فواق» لقائل أن يقول: أّي مناسبة بين هذا الكلام وبين ما [1137البحث الثالث

تقّدمه فٕاّن كلامه في ورم الدبر والرحم لما ذكرنا من الصلة ثّم انتقل من ذلك إلى حكم ورم الكبد، فنقول: ذكر ذلك لوجهين: 

 1139 متسّفل بسبب المجاورة وهو المثانة ناسب أن يذكر الورم الذي يتبعه ضرر1138أحدهما أنّه لّما ذلك الورم الذي يتبعه ضرر في منفذ

 المعدة؛ وثانيها أّن ورم الكبد إذا كان تحديبياً تبعه تقطير البول بمعنى أنّه يزاحم مجرى 1140علوي بسبب المجاورة وهو في شرح قوله

 يكون خروجه من المثانة. وربّما حسبه غير أّن الورم متى كان في الكبد في 1142 خروجه دفعة بل قليلاً قليلاً. وكذلك1141البول فيمنع

الموضع المذكور فٕانّه لا يتبعه فواق إلّا إذا كان عظيماً. ومثل هذا الورم يسّمى ذات الكبد وهو يشابه ذات الجنب من وجوه أخر، 

، وقد عرفتها. وأّما متى كان تقعيرياً فهو الذي يتبعه الفواق وقد قيل في ذلك ثالثة أوجه: أحدها بالضغط فٕاّن 1143ويفارقها من وجوه أخر

الكبد متى حصل لها ورم في تقعيرها ضغط المعدة وزاحمها، وعند ذلك تتحرّك المعدة الحركة المذكورة؛ وثانيهما لما بينهما من 

المشاركة، وذلك بعصبة دقيقة متّصلة بفم المعدة والكبد؛ وثالثها لما ينصّب إلى فم المعدة من الصديد الورمي. واللّه أعلم.

1134. .Y فالا :L5 [ فأّولاً

.Y القيح :L5 [ التقيّح.1135

1136. اليها انصب :L5 [ فيها  Y.

.Y الثاني :L5 [ الثالث.1137

1138. .Y علوى .add [ منفذ

1139. .Y في منفذ .add [ ضرر

1140. .om. Y :(صح in marg. with شرح) L5 [ في شرح قوله

.Y فيمتنع :L5 [ فيمنع.1141

.Y ولذلك :L5 [ وكذلك.1142

1143. .Y: om. L5 [ ويفارقها من وجوه أخر

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 135



59.

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت لاـ ـتحبرأة ـ أنـ وأردت ـتعلل ـ ـتحبلـهمـ ـ لاـ أم ـفغطهل ـ ـ ـبثياـ ـ ـبخّمـثابـ ـتحتهرـ ـ ـ رأـفا،ـ راـيٕان ـئحت اـ ـلبخة ـ ـتنفورـ ـ يـفذـ

 من قبلها.1144بدنها حتّى تصل إلى منخريها وفيها فاعلم أنّه ليس تعّذر الحمل

.1145الشرح هاهنا بحثان

ـلبحا ـ اـفالاّول1146ثـ ـلصلي ـ وـ أـهة: ـلمّهـنو اـ ـحكّ ـبحمـ اـ ـلفدوث اـعواقـ ورم ـلكبن ـ ـمطلقدـ ـ ـ وـ أـفـرعدـقاً أّن الأـحت ذـفوالـقد ـنفكـلي اّدةـموذـ

إـلا اـفىـلورم ـلمعم ـ أوـ اـفدة ـلعصبي ـ ـ اـ ـلمتة ـ ـصلّـ ـبفةـ اـ ـلمعم ـ رـ أـمّـبدة ـنكا ـمنكرـ ـ اـهرـ ـلنفذا ـ واـ ـستعوذ ـ وـ ـمنودـجّد ـينفذـفاـ ـ ـفيهذـ ـ اـهاـ ـلمذه أنـ أراد اّدة،

ـيثب ـ وـ ـمنودـجت ـغيذـفاـ ـمحسرـ ـ ـبيـةسوـ الأـ ـعضن وـ ـكيفياء ـ ـ ـنفةـ اـ ـلموذ ـفيهاّدةـ ـ ـللحرـهـاظرـمأـباـ ـ وـ ـنفوـهّس راـ ـئحوذ اـ ـلبخة ـ اـمورـ إـحرـلن اـلم ـلمنخى ـ ـ ن.ـيرـ

اـضو ـلمثرب ـ ـبهالـ اـ ـلصذه ـلفورةـ ـتيدـئاـ أـ ـهمـدحن: أـ ـلمّهـنا اـ اـفهـملاـكانـكّ ـلحبي ـ وـ ـيتعلاـمل ـ ـ [ـبّقـ Yه 256a[ـبعانـكّمـث اـ ـلنسض ـ ـتحصمـلاءـ ـ لـ

ـله ـحبّنـ ذـ ـعلدّلـياـمـركل ذـ وـلى ـنيهماـثك؛ ـ ـ أّنـ ـبعا اـ ـلثد اـعديـ أـحرـلن ـكثم ـبعنـم1147رـ اـ ـلكبد ـ اـعدـ ـلمعن ـ ـفكدةـ ـيقّهـنأـ إذاـ ـبيانـكول: ذـ كـلن

مع البعد منافذ فبالأولى أن يكون ذلك بين الكبد والمعدة.

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـبييـفيـناـ ـكيفيانـ ـ ـ دلاـ ـنفةـلة ـئحراـلا1148وذـ ـعلةـ ذـمىـ ـستعلره:ـكا ـ ـ أّنـ ـجملنـمم ـ أـ ـسبة اـ ـلعقاب ـ ـتكمـ ـنقفـثاـ اـ اـحرـلر ـلتم أـهيـ واهـفي

ـلعا واـ ـنضمروق ـ ـمهاـ ـلباـ ـمفردـ ـمتذهـهٕاّنـفرط.ـ ـينفمـلكـلـذكتـنـاكىـ ـ اـمذـ دم ـلطمن ـ ـفياـمثـ ـكفهـ ـلتةـياـ ـليوـ اـ ـلجنيد ـ ـ وـ ـتغن ـيتذـ ولا1149هـ أـش. ّهـنّك

ـمت ـمن1150تـنـاكىـ اـفاـ اـلذـكمـحرـلذ ـحتبسك ـ ـ راـ ـئحت اـ ـلبخة ـ اـفورـ وـحرـلي ـتتمك1151مـلم ـ ـ اـمّنـ ـلصعن ـ إـ اـلود ـلمنخى ـ ـ وـيرـ ـيكدـقن. ـسبونـ ذـ كـلب

رـف اـبـوطرط اـفم،ـحرـلة ـمتمـحرـلٕاّن ـغمكـلذـكانـكىـ اـ دـبـوطرـلرت اـخة ـلبخان ـ وأـ ـخفور وـتّـ ـعنه، ذـ ـينفمـلكـلد ـ ـمنذـ الأـفهـ يـفدرـقهـلاـمواهـفي

.Y الحبل :L5 [ الحمل.1144

.Y: om. L5 [ الشرح هاهنا بحثان.1145

.L5: om. Y [ البحث.1146

1147. .Y اكبر :L5 [ أكثر

1148. .L5 نفواد :Y [ نفوذ

1149. تغذيته او :L5 [ وتغذيته  Y.

.Y كان :L5 [ كانت.1150

1151. .Y فلم :L5 [ ولم
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اـّصـتا ـئحراـلال ورـ اـنـاكـاّمـبة. ردـبـوطرـلت ـيئة ـعفنةـ ـ ـفسأـفةـ راـ ـئحدت اـ ـلبخة ـ وـ ـغيور أـتّرـ إذاـمه. ا الأـكّ ـبخرـمان ذـ اـفكـللاف ـئحراـلٕاّن ـتنفةـ ـ ـمنذـ 1152هـ

ـتليـف اـ ـلمنك ـ ـتصعّمـثذـفاـ ـ ـفيهدـ ـ إـ اـلا ـلمنخى ـ ـ ـفمتن،ـيرـ ـ ـحصىـ اـهلـ ـلقذا ـللمدرـ ـ ـهنانـكّمـثرأةـ ـتعاكـ ـحبّذرـ ـفليلـ ـ ذـ ـجهنـمكـلس اـ ـلمة لـبرأةـ

ـجهنـم اـ وـجرـلة ـطبلأـلل. اءـ ذـفّ وـلي أـجك أـخوه أنـهدـحر: ـتتحما ـ ـ لـ ّ
ـبت1153 أدرـفه،ـمؤـ راـكٕان ـئحتهت ـ ـ وـ ـطعمها ـ ـ ـفلياـ ـ ذـ ـجهتهنـمكـلس ـ ـ لـباـ

]L5 150b[ـجهنـم اـ وـجرـلة ـنيهاـثل؛ ـ أنـ ـيصا ـمنّبـ اـ ـعللـجرـلي وـ اـجى ـلمه ـطفٕانـفاء،ـ ـعلىـ وـ اـجى ـلمه ـلتقصياـفاءـ ـ ـ ـ ـجهتنـمرـ ـ إلّاـ و ـفمه، نـ

ـجه اـ ـلمة وـ ـلثهاـثرأة؛ ـ أنـ ـيصا واـكولـبّبـ اـمدـحّل واـجرـلن ـلمل ـعلرأةـ ورـ ـهمّـيأـفّسـخةـقى لاـجاـ أو ـلتقصياـفّف ـ ـ ـ ـجهتنـمرـ ـ وراـ ـبعهه؛ ـ أنـ ذـخؤـيا

ـسب ـسبو1154لاتـقاـبعـ ـحبعـ ـحنطّاتـ ـ وـ ـسبة ـحبعـ ـشعيّاتـ ـ وـ ـيجعر ـ إـفلـ وـخاءـني ـيبزف أـ ـهمدـحول ـعلياـ ـ وـ ـيته ـسبعركـ ـ أـ وـية ـيفعكـلذـكّام ـ ـببلـ ولـ

ـهمّـيأـفر،ـخالآ ـنباـ اـ ـلحت ـعقلاـفهـلوـبيـفّبـ ـجهتنـمرـ ـ وأـ اـمه. «ـلوـقّ ـفغطهه ـ ـ ـبثي1155اـ ـ لأـ ـيغمـلوـلّهـناب» ـبثيطـ ـ ـمكلا1156ٔابـ أنـ ـتصن راـ ـئحل ةـ

ـلبخا ـ إـ اـلور ـلمنخى ـ ـ واـيرـ ـلفن لاـ ـجهنـمم اـ ذـيلاـفـمحرـلة ـعلكـلدّل إـ ـمكى اـ ـلحبان ـ ـجهتهنـملـ ـ ـ وـ ـيمكدـقا. ـ أنـ ـيحتن ـ ـمثيـفرزـ ـهجوـبذاـه1157لـ

وـخآ أنـهر ـيجعو ـ اـ ـلبخل ـ [ـفورـ Yي 256bٕ ا وـن] ـيكاء ـعليّبـ ـ ـقمهـ وـ ـيجعع ـ اـفلـ ـلقمم ـ داـ اـخع أوـحرـلل ـيجلم ـ ـعلسـ إـ ـاجى ـمثقةـنّ ـ ـبحةـبوـ ذاءـ

ـلفا وـ ـجعدـقرج، اـ ـلبخل ـ ـتحتهورـ ـ ـ والأدوـ اـيا. ـلتة ـيتبخيـ ـ ـ رـ ـبهّ ـعلاـ ذـمىـ اـكا ـلفره ـلينـاج1158لـضاـ ـ اـهوسـ ـلكني ـ واـ ـلميعدر ـ ـ واـ ـلمة وذـ ـغيـركّر، رهـ

القسط والكافور. واللّه أعلم.

60.

قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة الحامل يجري في أوقاته فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحاً.

ـلشا أـ اـمرح: ـصلّ ـبمذاـهةـ ـقبلاـ ـ ـفههـ أـ ا1159تـفـرعدـقّكـنو دم ـلطمأّن ـ ـبكيفيتؤذيـيارةـتثـ ـ ـ ـ ـ وـ ـبكم1160ارةـته ـ ـيتّـ اـثه،ـ ـلكمّم ـ ـيتّـ ـتكارةـتهـ يـفونـ

1152. .Y فيه :L5 [ منه

.Y المراة .add [ تتحّمل.1153

.Y باقلايات :L5 [ باقلات.1154

1155. .Y فغطيها :L5 [ فغطها

.Y بالثياب :L5 [ بثياب.1156

.Y: om. L5 ,(صح with) in marg. L5 [ في مثل.1157

.L5: om. Y [ الفاضل.1158

.L5: om. Y [ أنّك قد عرفت.1159

1160. .Y يوذي .add [ وتارة
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ـمق وـ ـتكارةـتداره اـهيـفرهـكذـفه،ـتّراـمددـعيـفونـ ـلفصذا ـ وـ ـينبغانـكل. ـ ـ أنـ ـيكي اـهونـ ـلفصذا ـ ـمتلـ ـينذـبلاًـّصـ اـ ـلفصليك ـ ـ ـ ـغين،ـ أـ إـنر ذّـمـنّه ـركا

ذـم اـمرهـكا ـلفصن ـ لأـ وـمول ـفتهرـعدـقور ـ وـ «ـلوـقا. ـيجه أوـفريـ ـيفهه»ـتاـقي ـ ـمنمـ أـ ـتكّهـنه ذـ ـمنكـلرّر إذـ ذـكوـله، واـمكـلان أوـحرّة ـتيّرـمدة لاـ ن،

ـيق إـلالـ ـيجّهـنه أوـفريـ ـيقلـبهـتاـقي ـلهرىـجالـ ـطماـ أوـ ـلهدثـحث اـيـرجاـ ـلطمان ـ أوـ ـلهرضـعث اـيـرجاـ ـلطمان ـ وذـ إـلث، اـمك ا ـلغّ اـ دمـلزارة

لأـموإ ا ـيخّهـنّ ـبعيـفرجـ الأوـ أـماتـقض اـفن ـلعواه اـ ـلتروق رـفيـ ـقبي اـ اـفم،ـحرـلة ـلمشيمٕاّن ـ ـ ـ ـتعلةـ ـ ـقهّـ اـفأـباـ ـلعواه اـ ـلتروق داـ اـخي رـحرـلل دون ـقبتم ـ ه،ـ

ـمثو لاـهلـ ـيضذا اـ ـلجنيّر ـ ـ وأـ اـمن. ا ـلجّ الأوـفانـيرـ اـقي ـلمعتات ـ ـ ـيقلاـفادةـ إلّاـ ـلمال اـ ـتكّ ـكثيراراًـمرّرـ ـ اـهذاـهٕاّنـف،1161رةـ ـلمضو ـ ـبصحّرـ ـ اـ ة ـلجنيّ ـ ـ ن.ـ

ـعلهـناـيـرجو اـهىـ ـلصذه ـيكورةـ لأـ أـحون إـيرـمد ـلضعّاـمن: ـ اـ ـلجنيف ـ ـ اـجنـعنـ اـلذب إـصواـلدم ـليل لأـ ـتغلـجه ـيتذـ ـفيبقهـ ـ ـ ـمختلطىـ ـ ـ ـ اـباًـ ـلحيدم ـ ضـ

ـلنا ـمعذـفاـ أوـفهـ ـيصيو1162هـناـيـرجيـفهـتاـقي ـ اـ ـلمجمر ـ ـ ـعللاـكوعـ اـ ـلقى ـفتوّةـ ـفعدـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ أـفةـ اـعواهـفي ـقبرـلروق إـ و لاـمة؛ ا ـنهتّ ـ ـبعاكـ روقـعضـ

المشيمة المتّصل بنقر الرحم. وكّل ذلك لا يمكن أن يكون الطفل معه صحيحاً.

61.

أـق ـبقال إذاـ ـيجمـلراط: ـطم1163رـ اـ ـلمث أوـفرأةـ وـتاـقي ـتحمـله ـبهدثـ ـقشعاـ ـ ولاـيرـ ـحمرة ىـ ـلكّ ـلهرضـعنـ وـكاـ ـغثرب وـ ـخبي ـنفثـ ـعلاـفسـ مـ

أنّها قد علقت.

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

ـلبحا ـ اـفالاّول1164ثـ ـلصلي ـ وـ أّنـهة: ـحكو اـهمـ ـلفصذا ـ ـكملـ اـ ـلمقا ـ ـلحكلـباـ ـ اـ ـلفصم ـ اـ ـلمل وذـضاـ وـمكـلي، ـجهين ـ أـ ـهمدـحن: الأّولـ أّن ا

ـيتضم ـ ـ [ـ ن ّY 257a[ـحك اـيـرجمـ دم ـلطمان ـ ـحيثـ اـجثـ ـلعرت لاـ أن ـيجادة وـ ـيتضمذاـهري، ـ ـ نـ ـحكّ اـ ـنقطم ـ اـ دم ـلطماع ـ ـحيثـ رتـجثـ

العادة أن يجري؛ وثانيهما أّن الأّول يتضّمن ذكر كون الغذاء للجنين قليلاً، وهذا يتضّمن ذكر كون الغذا للجنين كثيراً.

ـلبحا ـ اـ ـلثث «إذاـلوـقي:ـناـ ـيجمـله ـطم1165رـ اـ ـلمث ا1166ٔرأةـ ـطمول:ـق» اـ ـلمث إذاـ ـيجانـكرأة أوـف1167ريـ اـثهـتاـقي ـحتبّم ـ ـحتباـفسـ ـ ـيكـهساـ ونـ

1161. .L5 كثيراً :Y [ كثيرة

1162. .Y مجاريه :L5 [ جريانه

1163. .L5 ىجري :Y [ يجر

.L5: om. Y [ البحث.1164

1165. .L5 ىجرى :Y [ يجر

1166. اوقاته في .add [ المرأة  Y.

تجر لم :L5 [ كان يجري.1167  Y.
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أـحلأ إـيرـمد ّاـمن:
ـللحب1168 ـ ـ لأـ ـتغلـجل اـيذـ ـلجنية ـ ـ ـلضنـ اـ ـنسرورة ـمجدادـ ـبسبهـيارـ ـ اـ ـنضمب ـ أـ اـفام ـلعواه ـمبيـفروقـ اـ ـلعلادئ ـ اـثوقـ أـّصـتّم رافـطال

اـع ـلمشيمروق ـ ـ ـ ـلنقاـبةـ ـ إـ و لاـمر؛ ا ـنبثّ ـ اـ ـلمات اـ ـلطمثياّدة ـ ـ ـ اـفةـ ـلبي وـ ـيفدن. ـبيرقـ اـ ـلحن ـلتياـ ـ ـبمنـ ذـ الأـمرهـكا وـغن ـحصوـهراض اـ ـلقشعول ـ ـ رةـيرـ

ـلحموا ـ ى،ـ ـهمّـنٕاـفّ ـمتاـ ـحصىـ ـللحمكـلذـفلاـ ـ ـ وـ ى، ـمتّ ـيحصمـلىـ ـ ـفهلاـ ـللحبوـ ـ ـ اـفل.ـ ـلطمٕاّن ـ اـ إذا ـنقطث ـ لاـ ـللحبع ـ ـ ـنقطاـفلـ ـ ـيكهـعاـ ـلفسونـ ـ ـفيادـ هـ

ـمجيـفأو أوـيارـ ـلعجه ـ اـ ـلطبيعز ـ ـ ـ دـعةـ ـفعن ـمخيـفهـ اـجرـ ـلمعته ـ ـ وـ ذـكاد، ـلعفنبـجوـمكـلّل ـ ـ وـ ـمته، ـعفىـ أوـ اـجن ـلقشعب ـ ـ ـلمرةـيرـ ـفترـعاـ اـثهـ ـلحمّم ـ ىـ ّ

ـبعمـث اـ ـلحبد ـ ـيتبعلـ ـ ـ ذـمهـ وـكا اـهره ـلكو واـ ـلغثيرب ـ ـ وـ ـخبان اـ ـلنفث ـ وأـ اـمس. ا ـلكّ ـلماـفربـ اـبرادـ ـلقله ـ اـ ـلمعق ـ وذـ اـلدي، لأّن اـلك إـصواـلدم ىـلل

اـفمـحرـلا أّول ـلعلي ـ أـ ـكثوق ـممرـ اـ ـيحتّ ـ إـ ـلياج ـتغيـفهـ اـيذـ ـلجنية ـ ـ ـفيبقنـ ـ ـ ـمنىـ اـفهـ ـلبي ـفضدنـ ـنفبـجوـتلاتـ اـ ـلمعور ـ اـمدةـ ـلغن اـ إـلداء ـليهوارد ـ اـ

ـتهرارـح1169ادةـيوز اـ لأّن وأـحدمـلا اـماّر. ا ـلغثيّ ـ ـ ـفلنفانـ ـ ـ اـ ـلمعور ـ ـتلنـمدةـ اـ ـلمك وـ اـهـامتـفـرعدـقاّدة ـلغثيو ـ ـ وأـ ـامان. ـخبّ اـ ـلنفث ـ ـلماـفسـ هـبرادـ

ـلتها ـ وـ ـفتـرعدـقوّع وـ ـسببه ـ ـهنهـ إـصـاحاـ و ـفسـركذـيمـلـامّـنل. اـ ـلشهاد ـ وإنـ اـلنـمانـكوة ـلحبوازم ـ ـمبيـفلـ لأـئادـ ـيتّهـنه ـبعّدـلوـ لاطـخالا1170ٔدهـ

ـلفا اـفدةـساـ ـلمعي ـ وـ ـيكـاهّدـلوـتدة ـبعونـ ـتلدـ الأـ ـفتكراضـعك ـ الأـ اـعون ـلمراض أـقورةـكذـ ـغند اـفتـ ـعلةـلدلاـلي اـ ـلحبى ـ ذـعلـ وـكن ذهـهره،

ـمستمراضـعالأ ـ ـ ـلحبلاـبرّةـ ـ ـ إـ اـلى ـلشهى ـ اـ ـلثر وـلاـ ـقيث إـ اـلل ـغيع،ـبراـلى أـ ـتتناّـهـنر ـ أّولاًـقاـ وذـفض اـلأّولاً. لأّن ـلجنيك ـ ـ ـيعظنـ ـ وـ ـيكبم ـ وـ ـيشتر ـ هـبذـجّدـ

ـللغ ـ وـ ذـمذاء، ـتتكـلع اـّسـ ـلمشيمع ـ ـ ـ وـ ـتسة اـمعـ ـمقدمـلن ـمتداراًـ ووـفوـ اـصّراً، ـلمول اـ ـلماّدة [ـكذـ Yورة 257bٕ ا ـجهىـل] اـ ـلمعة ـ إـ ّاـمدة
ـمنيـف1171 ذـفاـ

إّما في أوردة نافذة من الرحم إلى المعدة. غير محسوسة كما ذكرنا من أمر البخور وذلك لضرورة قاهرة و

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـلقث:ـلاـ أنـئاـ ـيقل اـلول:ـ ـقتصم ـ أـ ـبقر ـعلراطـ الاـ ـستى ـعلدلالـ اـ ـلحبى ـ ـفقلـ وـ لاـلط وإنـقم ـبهدثـحال ـقشع1172اـ ـ وـيرـ ـحمرة ىـ ّ

ـفليس ـ ـ ـبحتـ ـقلنل،ـماـ ـ اـ ـلجا: أّنـهنـعوابـ اـحدمـعذا ـلقشعدوث ـ ـ واـيرـ ـلحمرة ـ دـ ى ـليّ ـعللـ اـ ـلحبى ـ وأـ ـثهمدوـحّاـمل. ـ ـعلدّلـيلاـفاـ اـعىـ ـلحبدم ـ ل،ـ

 ذلك بأن يعفن بعض ذلك الدم ويولّد حّمى. واللّه أعلم.1173إذ من المحتمل أن يحصل للحبل

62.

1168. .Y: om. L5 [ إّما

1169. .Y في .add [ وزيادة

1170. .L5 بعد :Y [ بعده

1171. .L5 او :Y [ إّما

1172. .Y لها :L5 [ بها

الحبل من :L5 [ للحبل.1173  Y.
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أـق ـبقال ـمتراط:ـ رـكىـ اـحان ـلمم ـمتكارداًـب1174رأةـ ـ ـثفاـ ـتحبمـلاًـ ـ وـ ـمتل أـكىـ ـيضان رـ ـطباً لاـجاًـ ا ـتحبدًّ ـ لأّنـ ـبتـوطر1175ل، ـتغمهـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ دهـ

ـتطفئو ـ ـ وـ ـمته. أـكىـ ـمم1176ّفـجان اـ ـينبغّ ـ ـ أوـ اـحانـكي ـمحارًّ ـتحبمـلاًـقرـ ـ اـ لأّن ـلمنل ـ ـيعيـ اـ ـلغدم ـفيفسذاءـ ـ ـ و1177دـ ـمت. اـمانـكىـ ـمعتـمحرـلزاج ـ دلاًـ

بين الحالتين كانت المرأة كثيرة الولد.

الشرح هاهنا مباحث ستّة.

ـلبحا ـ اـفالاّول1178ثـ ـلصلي ـ وـ اـهة: أّن ـلفصو ـ اـ ـلمتقل ـ ـ اـ ـشتمّدم ـ ـعللـ ذـ اـملاـعـركى ـلحبات ـ وـ اـهل ـنقطو ـ اـ دم ـلطماع ـ اـععـمثـ ـلقشعدم ـ ـ رةـيرـ

ـلحموا ـ واـ ى ـلكّ واـ ـلغثرب ـ وـ ـخبي اـ ـلنفث ـ وـ ذـمس. ـيفهكـلن ـ اـعاتـملاـعمـ ـلحبدم ـ ـحصيـهو1179لـ اـ ـلقشعول ـ ـ واـيرـ ـلحمرة ـ ىـ اـعّ ـنقطن ـ دمـ اع

ـلطما ـ وـ اـهث، ـلفصذا ـ أـ ـيضل اـ ـشتماً ـ ـعللـ ذـ اـفك.ـلى ـعتٕاّن اـمدالـ ـكمـمحرـلزاج أـ ـسبّهـنا ـللحببـ ـ ـ أـلـذكلـ ـيضك إذا1181ّاـنٕاـفه،ـلةـملاـع1180وـهاًـ

ـعلمن ـ ـ أّنـ اـما ـمعتـمحرـلزاج ـ ـعلمن1182دلـ ـ ـ اـ أّن ـلما اـ ـلترأة ـلهيـ ـكثيكـلذـكاـ ـ اـ وذـلوـلرة الاـعـهجروـخكـلد، ـعتن ـسببهـنوـكعـمدالـ ـ ـلتعاًـ ـ اـ ـلحبّذر ـ وـهلـ

أيضاً علامة له. فلأجل هذا قرن هذا الفصل بالفصل المتقّدم.

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـلينـاجالـقي:ـناـ ـ اـلوس:ـ ـستجو ـ أـ أن ـنقرت ـفصلـ أـ ـبقول ـضعهواـمنـعراطـ ـ وأـ ـنظمها ـ ـ ـعل1183اـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـلميـ ـعملاـ ـ ـعمتـ ـحتلاًـ أـ ـنقّى لـ

ـفص وـقلاًـ ـضعد ـقبهـ ـبفصليذاـهلـ ـ ـ ـ ـجعلأـفنـ ـ ـمكهـ اـهانـ ـلفصذا ـ وـ ـنسخيـفل، ـ ـمتةـ ـبهلاًـّصـ اـ ـلفصذا ـ ـحتلـ ـيكّىـ اـ ـلقون اـفولـ ـلطمي ـ وأـتدـقثـ ـتبّم عـ

1174. .Y الرحم :L5 [ رحم المرأة

1175. .L5 لا :Y [ لأّن

1176. .Y اخف :L5 [ أجّف

1177. .Y فيفسده :L5 [ فيفسد

.L5: om. Y [ البحث.1178

1179. اـهو ـنقطو ـ اـ دم ـلطماع ـ اـععـمثـ ـلقشعدم ـ ـ واـيرـ ـلحمرة ـ واـ ى ـلكّ واـ ـلغثرب ـ وـ ـخبي اـ ـلنفث ـ وـ ذـمس. ـيفهكـلن ـ اـعاتـملاـعمـ ـلحبدم ـ لـ ] Y: om.

L5.

1180. ايضا هو :L5 [ أيضاً هو  Y.

1181. .L5 فانه :Y [ فٕانّا

.L5 معتدلا :Y [ معتدل.1182

1183. .L5 وانضمها :Y [ وأنظمها
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اـب ـلقه اـفولـ اـحرـلي ـمنلاـك1184ذيـلم ـفي1185اـ ـتكربـضمـكنـمهـ اـ ـلمون وـقـاعرأةـ ـيكانـكراً، ذـ أّول «إذاـلوـقكـلون اـنـاكه ـلمت لاـ ـتحبرأة ـ لـ

أن ـتعلوأردت ـ أنـ ـتحبم ـ إـ لا» أم آـلل ـصلوـيّمـثره،ـخى ـبههـ اـ ـلفصذا ـ اـ ـنحذيـلل [ـفنـ Yي 258a[أوـحـرش ـنجعله ـ ـ ـفصهـ ـمستقلاًـ ـ ـ وـ ـيكلًّا ونـ

ـبعرهـكذ ذـ اـلد ـلفصك ـ أـ أـقل. اـمول: ـلينـاجولـقّ ـ اـلوس:ـ ـستجو ـ وـ ـنسخيـفرت ـ أـ اـل1186رىـخة ـستجو ـ لاـيرـ ـنظت اـهمـ ـلقذا ـمنولـ ـمبنهـ ـ ـعلىـ اـمىـ

ـقي اـفلـ ـلمشهي ـ ـ وـ الٕاـهور أّن أـمو ـبقام ـيكمـلراطـ اـ ـلمن ـلفصّبـترـ ـ اـهولـ ـلكتذا ـ ـبعضهابـ ـ ـ ـبعاـ ـبعدـ ذـبضـ ـفعلكـلل ـ ـبعهـ ـميلاـتضـ ـبع1187ذهـ دـ

ولأـتاـفو ـيكمـلذاـهلـجه، ـبينهمنـ ـ ـ ـ ـمن1188اـ ـسباـ ـفصّلـكلـبةـ ـيتضملـ ـ ـ ذـ ن ـمعنـركّ ـ ـليىـ اـلسـ ـلفصاـبالـصّـته ـ اـ ـلسل وـباـ اـهق. ـلقذا اـ ـلمشهول ـ ـ ورـ

ـمبن ـ ـعلىـ ـفهوءـسىـ اـ ـلشم ـلهّراحـ اـ ـلكتذا ـ ـعلابـ ـفهمتاـمىـ ـ ـ ـلهيـحـرشنـمهـ اـ ـلكتذا ـ اـفاب.ـ ـللٕاّن ـتعّهـ وـقىـلاـ ـفقند ـ ـلمعيـ ـ اـفرـ ـلصلة ـ ـبيةـ ّلـكنـ

ـفص وـ ـفصل ـحتلـ ـكندـقيـنّـنأـكّىـ ـمجتمعتـ ـ ـ ـ [ـ L5اً 151a[أـمالٕاـب ـبقام ـعنراطـ ـتصنيفدـ ـ ـ ـ ـلههـ اـ ـلكتذا ـ ـحتابـ ـفتـرعّىـ أـ وـضراـغه ـمقه ـبمدهـصاـ اـ

ـضعو ـفيهـ وأـ ـلينـاجولـقّاـمه. ـ إـ ـيجعانـكّهـنوس ـ اـ ـلفصل ـ اـ ـلمتضمل ـ ـ ـ نـ ـمعـركذـلّ ـمنةـفرـ اـ ـلحبع ـ اـملـ ـلمن ـمترأةـ ـبهلاًـّصـ اـ ـلفصذا ـ لأـ ذـنل ـفيـركّه عـنواـمهـ

ـلحبا ـ ـفنقلـ ـ اـكذـيمـلوـل:1189ولـ ـلفصر ـ اـ ـلمل ـضعوـميـفيـضاـ ـلمهـ اـ ـنتظا ـ ـفيملامـكهـلمـ ـ اّدـ ـحصيـفاهـعا اـ ـلفول اـعواقـ ورم ـلكبن ـ ـعلدـ اـمىـ

وـفـرع ـفنقذاـهعـمت. ـ ـليول:ـ ذـ اـهـركس ـلفصذا ـ اـنواـمعـملـ ـلحبع ـ ذـمىـلأوـبلـ ـجبوـمعـمرهـكن ذـنٕاـفه،ـتاـ ـفيـركّه أّنـ اـمروجـخه نـعمـحرـلزاج

 وذكر فيه أّن اعتداله موجب لكثرته. 1190العتدال إلى الكيفيات المذكورة مانع من الحبل

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـبيندـق:1191ثـلاـ ـ ـحنـرشيـفّاـ اـ ـلكلا ـ اـيّـ ـلقات ـكيفيونـناـ ـ ـ اـحةـ ـلمدوث وـ وـطروـشزاج ـتقه ـسيماـ ـ ـفلنه،ـ ـ الآنـكذـ ـيلياـمر ـ ذـ ذـمرهـكق كـلن

ـبه اـ ـلكتذا ـ ـفنقاب.ـ ـ اـ ـلمول: ـتسعزاجـ ـ أـ ـصنة واـ ـمعتدـحاف: ـ وـ ـثمدل ـنياـ الاـعـةجارـخهـ ـعتن واـ ـلمعتدال. ـ ـ ـعلدلـ ـعيوـنىـ ـحقيقن:ـ ـ ـ إـ و ي.ـفـاضي

ـلحقيقوا ـ ـ ـ ـمعنيـ ـ أنـ ـتكاه ـكيفيونـ ـ ـ اـ ـلعنات ـ ـفيـرصاـ ـمتسهـ ـ ـتسةـياوـ ـحقيقياًـياوـ ـ ـ ـ لاـ أـفاً ـمهراـجي لأـ لاـنا ـيلّه اـمزمـ ـلتسن ـ الأـفاوىـ اـجي ـلتسرام ـ يـفاوىـ

ـلكيفيا ـ ـ ـ اـ لأّن ـلحات أـ اـقرارة ـلفوى ـعلياـ ـ اـ لأّن ـلممتن ـ ـ اـ ـلمزج اـلذـبوفـصوـ ـلمك لاـ ـمكنـمهـلّدـبزاج ـطبيعانـ ـ ـ لأـ ـجسّهـني ـمكأّيـفمـ ـفيّلـحانـ هـ

اـك ـلمستان ـ ـ ـعلييـلوـ ـ ـكيفيهـ ـ ـ ذـ اـلة ـلعنصك ـ ـ اـ ـلحر ذـفالـ اـلي ـلمحك ـ وإذاـ ـلماـفكـلذـكانـكل، الاـمودـجوـ ـعتن الاـ ـعتدال [ـ Yدال 258b[

.L5 التي :Y [ الذي.1184

1185. .Y نحن :L5 [ كلامنا

.L5: om. Y [ أخرى.1186

1187. .Y تلامذته :L5 [ تلاميذه

1188. .Y بينها :L5 [ بينهما

.Y له .add [ فنقول.1189

.Y: om. L5 [ فٕانّه ذكر فيه أّن خروج مزاج الرحم عن العتدال إلى الكيفيات المذكورة مانع من الحبل.1190

.L5 الثاني :Y [ الثالث.1191
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وـفـاضالٕا أنـهي ـيكو اـ ـلممتون ـ ـ أـقزجـ ـعطد اـفىـ أّول ـكمنـمودـجوـلي اـيّـ ـلعنات ـ وـصاـ ـكيفير ـ ـ ـتهاـ ـمحتـوهاـماـ ـ إـ ـلياج ـفهه.ـ اـ ـلنذا الاـموعـ ـعتن دالـ

ـعتا ـلنسباـب1192دالـ ـ ـ اـلةـ ـلنى اـ ـلخوع وإنـباّصـ ـغيانـكه ـمعترـ ـ ـلنسباـبدلـ ـ ـ إـ اـلة ـلنى الآـ وـخوع ـيعلذاـهنـمر ـ أّنـ ـغيم اـ ـلمعتر ـ ـ اـ ـلمقدل ـ يـفـاضلٕاـللـباـ

ـغي اـ ـلمعتر ـ ـ اـ ـلمقدل ـ ـعتلاـللـباـ اـ ـلحقيقدال ـ ـ ـ وإذاـ الأـقي. ـطبال ـمعتّاء:ـ ـ وـ ـغيدل ـمعترـ ـ اـ ـلمدل الٕاـبرادـ وـفـاضه ـبلاـقاـمي اـ لا ـلنه وـ الأّول ـبلاـقاـموع ٕاّنـفهـ

ـلطبيا ـ ـ ـليبـ ذـفهـلسـ ـنظكـلي اـ ـلبتر ـ واـ ـلغيّة ـ ـمعترـ ـ أرـ ـبعدل ـمفةـ اـ ـثنردة، ـمنهانـ ـ ـعلاـفاـ واـ ـثنة ـمنفعلانـ ـ ـ ـ ـلفاـفة.ـ ـعلاـ ـلحا1193يـهةـ واـ ـلبرارة واـ ـلمنفعلرودة، ـ ـ ـ ـ ةـ

واـبـوطرـلا ـليبة ـ وـسوـ ـسمة. ـتلتـيّـ ـعلاـفكـ لأّنـ ـنهأـشة اـ ـلفعا ـ اـفلـ ـلغيي ـ أـ اـمر. ا ـلحّ ـفكرارةـ ـلطباـ ـ واـ ـلحخ واـ ـلعقّل ـ واـ ـلشد واـ ـلتبخيي ـ ـ ـ واـ ـلتر ـخيدـ وأـ اـمن. ّ

ـلبا ـفكرودةـ ـلتفجاـ ـ ـ واـ ج ـلتغليّ ـ ـ ـ واـ ـلتجميظ ـ ـ ـ واـ ـلجمد ـ والاـ ـعتع. ـبيدالـ ـتياـهنـ اـ ـلكيفيتين ـ ـ ـ ـ ـ ـيسمنـ ـ ىـ ـتعّ اـ ـلفادل ـعلتياـ ـ ـ وـ ـسمن. اـيّـ ـلثت ـنياـ ـمنفعلةـ ـ ـ ـ لأّنـ ـنهأـشة اـ

ـنفعالا ـ ـلغيا1194نـمالـ ـ اـفر.ـ ـليٕاّن اـهسـباـ ـيعسذيـلو ـ اـ ـنفعر ـ واـلاـ اـهبـطرـله، ـيسهذيـلو ـ والاـ ـعتل. ـبيدالـ ـتيـاهنـ ـيسمنـ ـ ىـ ـتعّ اـ ـلمنفعلتيادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن.ـ

ـبعوأر رـحةـبّـكرـمةـ وـطاّر وـباـياّرـحب رـبس وـطارد وـباـيادرـبب ـلنس. أرـ ـبعا ـكيراـتةـ أـ أـخب ـكيرـتاـهـدحر: ـيغلبـ ـ ـفيبـ اـ ـلحه واـ ـلبرارة ـمعرودةـ وـ ـنيهاـثاً، ـ اـ

ـكيرـت ـيغلبـ ـ ـفيبـ اـ واـبـوطرـله ـليبة ـ ـمعـةسوـ وـ ـلثهاـثاً، ـ ـكيرـتاـ ـيغلبـ ـ ـفيبـ ـكيفيلاثـثهـ ـ ـ وراـ ـبعهات، ـ ـكيرـتاـ ـيغلبـ ـ ـفيبـ أرـ ـكيفيعـبه ـ ـ وـ اـهات. ـلتذه ـكيراـ بـ

ـمستحيل ـ ـ ـ ـ اـ أـجوـلة اـمود. ا ـلحّ واـ ـلياّر واـطرـلوا1195سـباـ ـليب ـفنقسـباـ ـ اـتاـهول:ـ ـلكيفيتان ـ ـ ـ ـ إـ أنـمان ا ـتكّ ـمتعاـنوـ ـ ـلتيادـ ـ إـ أو ـهمداـحن وإنـقا1196ٔاـ انـكوى.

ـلمنفعلتاـفالأّول ـ ـ ـ ـ ـ إـ أنـمان ـيكّا لاـلـذكاـنوـ أو ـحصٕانـفك الاـ ـعتل اـمدالـ ـلجن ـنبياـ ـ اـكنـ ـلمان ـمعتزاجـ ـ وـ ـقسوـهدلاً وإنـتذاـبمـ ـيحصمـله. ـ ذـ كـلل

اـك ـلمان اـماًـبّـكرـمزاجـ ـلكيفين ـ ـ ـ اـ ـلغات ـلباـ اـمةـ ـلجن ـنبياـ ـ والاـ ـعتن. اـمدالـ ـلجن الآـناـ ـمفانـكـرخب وـ ـقسوـهرداً وأـتذاـب1197مـ اـمه. ا ـلثّ ـكيفيلاثـ ـ ـ اتـ

ـفيستحي ـ ـ ـ ـ وـ وـهودـجل أـها ـنفّاـنو ـممترضـ ـ ـيغلاًـجزـ ـ ـعليبـ ـ اـ ـلحه واـ ـلبرارة ـمثرودةـ [ـ Yلاً 259a[ـفنق ـ اـ ـلحول: واـ ـلبرارة إـ أنـمرودة ا ـتكّ ـمعتاـنوـ ـ ـلتيدـ ـ 1198نـ

ٕ ا ـهمداـحأو الأّولـكٕانـفوى.ـقا1199ٔاـ اـكان ـلمان ـمفزاجـ وإن1200رداًـ اـك، ثان ـل ـمماًـبّـكرـمانـكيـناـ ذـ ا وأـنرـكّ الأرـما. ا ـكيفيعـبّ ـ ـ ـاهودـجوـفاتـ

ـمستحي ـ ـ ـ لأّنـ الأرـهل، إذاـبذه ـلباـغتـنـاكع ـفمةـ اـ ـلمغلا ـ ـ اـفوبـ ـلغٕاّن ـمضبـلاـ إـ اـلاف ـلمغلى ـ ـ وـ ـليوب ـلنسـ ـكيفياـ ـ ـ ـيتاتـ ـبهّمـ اـ ـلما ذهـهوىـسزاجـ

.L5 اعتداله :Y [ اعتدال.1192

.L5: om. Y [ هي.1193

.L5 في :Y [ من.1194

.Y والبارد :L5 [ واليابس.1195

1196. .Y احدهما :L5 [ إحداهما

1197. .L5 قسماً :Y [ قسم

.L5 معتدلىن :Y [ معتدلتين.1198

1199. .Y احدهما :L5 [ إحداهما

1200. .Y معتدلا :L5 [ مفرداً
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ـفثبعـبالأر ـ ـبمتـ ذـ أـنـركا أّن اـنا ـلمواع اـبّـكرـ ـلمات ـجيزاـ أرـ ـبعة لاـ ـغية وـ أـصر. ـصنارت اـ ـلماف اـ ـلخزاج الاـعارجـ ـعتن ـثمدالـ ـنياـ لأّنـ نـعـهجروـخة

ـعتالا إـ أنـمدال ـيكّا ـكيفييـفونـ ـ ـ واـ إـحة و أنـمدة ـيكّا ـكيفيتييـفونـ ـ ـ ـ ـ الأّولـكٕانـفن.ـ ـفتلان ـ اـ ـلكيفيك ـ ـ ـ إـ أنـمة ـتكّا ـعلاـفونـ أوـ ـمنفعلة ـ ـ ـ واـ ـلفة، ـعلاـ ةـ

أنـمإ ا ـتكّ أـ اـقون ـلفوى ـعلياـ ـ أـ أو ـضعفهمن ـ ـ ـ وـ اـلذـكا. ـلمنفعلك ـ ـ ـ ـ ـفتكةـ ـ أرـ ـبعون وإنـ اـكة. ـلثان أنـمٕاـفيـناـ ا ـيكّ أـمونـ اـقن ـلفوى ـعلياـ ـ أـمنـ وىـقع

المنفعلين أو مع أضعفهما أو أضعف الفاعلين مع تينك الكيفيتين فكانت أربعة أيضاً.

ـلبحا ـ اـ اـم:1201عـبراـلث إـحرـلزاج أنـمم ا ـيكّ ـمعتونـ ـ أوـ الاـعاًـجارـخدلاً ـعتن واـ ـلمدال. ـلمعتاـبرادـ ـ ـ ـهندلـ اـ ـلمعتا ـ ـ الٕاـ ـبهانـكٕانـفي.ـفـاضدل ذهـ

ـلصا اـنـاكورةـ ـلمت ـكثيرأةـ ـ اـ وـلوـلرة ـيكمـلد، ـجهتهنـمنـ ـ ـ وإنـنـاماـ الاـع1202اًـجارـخـهجزاـمانـكع. ـعتن اـ ـمكذـلدال ـفهورـ اـ ـلخذا إـ أنـمروج ا ّ

ـيك ـقليونـ ـ أوـ ـكثيلاً ـ الأّولـكٕانـفراً.ـ ذـكان ـجبوـمكـلان ـلقلاًـ ـ اـ ـلحبّة ـ لاـ ـلمنعل ـ ـ وإنـ اـكه، ـلثان ذـكيـناـ ـنعاـمكـلان اـماًـ ـلحبن ـ وـ ـعلمدـقل. ـ أّنـ ت

ـلخا الاـعارجـ ـعتن ـيكدـقدالـ ـمفونـ وـ ـيسمرداً، ـ ىـ ـبسيطّ ـ ـ وـ ـيكدـقاً واـبّـكرـمونـ ـقتصاً. ـ أـ ـبقر ـعل1203راطـ ذـ اـكى ـلبسر ـ لأـئاـ ـمتقاّـهـنط ـ ـطبعةـمّدـ ـ لأّنـ 1204اً

ـلما ـيعّبـكرـ ـحكمرفـ ـ اـمهـ ـلحكن ـ اـ ـلبسم ـ «ـلوـقط.ـئاـ ـمته ـمتكارداًـبانـكىـ ـ ـثفاـ ذـقاً»ـ أّولاً اـكدم ـلكيفير ـ ـ ـ اـ ـلفة ـعلاـ واـ ـبتة ـلباـبدأـ لأّنـ ـمنرودة ـتهاـفاـ اـ

ـللحي ـ ـ وـ ـللتاة ـ ـليوـ أـ ـمننـمّدـشد اـفاـ ـلحاة اـ لأّن ـلحرارة ـكيرارةـ ـمنتـنـاكفـ ـسباـ ـللحيةـ ـ ـ وـ لاـلذـلاة ـيبطك ـ اـ ـلحل واـ ـلحّس ـحميـفـةكرـ اـ ى اـلّ ـلمتمكدّق ـ ـ ـ ةـنّـ

ـكم ـيبطاـ ـ ذـ اـفكـلل ـلبي اـ ـلمتمكرودة ـ ـ ـ اـنّـ ـلمسة ـ ـلحةـياوـ اـ ـلحمرارة ـ اـ ى ـلمّ وا1205ورةـكذـ ـلب، ـتمنرودةـ ـ اـمعـ ـلحبن ـ وـملـ ـستودـجن أـ ـجهنـمـاهدـحّة: ةـ

ـتب ـللمنـاهدـيرـ ـ ـ وـ ـنيهاـثي؛ ـ اـ أّن ـلبا اـ ـلمرد ـيتبعورـكذـ ـ ـ ـضعهـ اـ ـلجف أيـ [ـجذب Yذب 259bا ـللمنمـحرـل] ـ ـ وـ ـلثهاـثي؛ ـ اـ أّن ـلبا اـ ـلمرد ـيجمورـكذـ ـ عـ

اـجأ ـبعضهمـحرـلزاء ـ ـ إـ ـبعىـلا ـفيضيضـ ـ ـ وـ ـعنق، ذـ ـيتعكـلد ـ ـعلّذرـ اـ ـلمنى ـ اـ ـفيولـخدـلي وراـ ـبعهه؛ ـ اـ أّن با ـل ـلما1206ردـ ـيغلورـكذـ ـ دمـقظـ 1207وام

ـلطما ـ وـ ـعنث، ذـ ـيتعكـلد ـ ـعليّذرـ ـ اـ ـلخه واـ ـلبروج دـ ـفعروز ـفيكةـ ـ داـ اـئون إـشرـلم اـلح ـينقلاـفمـحرـلى ـ اـ اـحرـلى ـلبتم ـ وـ ـعلمدـقّة، ـ اـ أّن لاـحرـلت م

ـيحت ـ ـعلويـ اـ ـلنطفى ـ ـ وـ ـيمسكهة ـ ـ ـ إذاـ إلّا ـنقيانـكا ـ وـ ـمسهـاخاً؛ ـ اـ أّن ـلبا اـ ـلمرد ـيكثورـكذـ ـ أـ اـفف ـلعواه اـ ـلمسمروق ـ ـ اةـ ـلنقاـبّ ـ وـ ـعنر، ذـ إـلد أنـمك ا ـيعتّ ـ ّذرـ

.L5 الثالث :Y [ الرابع.1201

1202. .L5 خارج :Y [ خارجاً

اقتصر وابقراط :L5 [ واقتصر أبقراط.1203  Y.

1204. .L5 ولان :Y [ لأّن

1205. .Y المذكور :L5 [ المذكورة

1206. .Y البول :L5 [ البرد

1207. .in marg. L5, Y: om. L5 [ دم
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ـيمتنأو ـ ـ ـنفعـ اـ واـلوذ ـمنه1208دمـلروح ـ إـ اـلا ـلنطفى ـ ـ اـ ـقعواـلة ـمحيـفةـ اـ ـلتل ـليوـ وـ اـهد، ـلنطفذه ـ ـ إـ أنـمة ا ـيتكّ ـ ـمنهوّنـ ـ وـ لا،1209دـلا ـيتكمـلٕانـفأو ـ وّنـ

ـمنه ـ وـ اـتدـقدـلا ـلعّم وإنـ ـتكرض، ـمنهوّنـ ـ وـ ـيعمـل1210دـلا اـ ـلبتش ـ ـكيّهـنٕاـفّة،ـ ـيتصفـ ـ ـبقوّرـ اـ ـلحياء ـ اـبوانـ ـلغدون واـ وـلذاء وإن إـصروح، ـليل يءـشهـ

ذـم دونـلن ـكيفيك ـ ـ ـيبقلا1211هـتاـ ـ أـ ـيضي وـ ـسهادـساً؛ اـ أّن با ـل اـ ـلمرد إذاـكذـ ـكثور اـ ـلنقف ـ ـتعرـ ـعلّذرـ أـ اـعرافـطى ـلمشيمروق ـ ـ ـ إنـ ـتكة تـنّوـ

ـلتما ـ ـبهكـسّـ وـ ـمتا، ـيحصمـلىـ ـ ذـ ـتعكـلل ـنفّذرـ ـينفاـموذـ ـ ـفيهذـ ـ وـ ـيحصا ـ ذـملـ وذـنـركا أـكاه. ـبقر اـ ـلتكراط ـ ـلففـثاـ ـتيدـئاـ إـ ـهمداـحن: ـليعل1212اـ ـ ـ أّنـ م

ـهنرادهـم ـلباـباـ اـ ـلقرودة لأـيوـ اـفـرعدـقّكـنة ـلست اـ ـلموء لاـ اـعبـجوـيزاج ـلحبدم ـ إذاـ إلّا وـيوـقانـكل ـنيتهماـثاً؛ ـ ـ ـ ـليبياـ ـ ـ اـ أّن ـلمّن اـمعـناـ ـلحبن ـ لـ

اـهذاتـلاـب ـلتكو ـ ذـثف،ـثاـ اـكّم اـفةـبـوطرـلر ـلسي اـ ـلموء ـعقيزاجـ ـ اـ ـلبب لأـ أـهّـنرودة اـقا ـلمنفعلتيوى ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـفنـ ـلقبي ـ وـ ـعلول، أـ ـبقّل ـمنراطـ ذـ نـمكـلع

ـلحبا ـ ـبملـ ـعلدّلـياـ أـ اـفاّدة،ـمعـمتـنـاكاـمةـبـوطرـلاـبدـيرـيّهـنى ـلسٕاّن لاـجاذـ ـتمنة ـ اـمعـ ـلحبن ـ لأـ لاـنل ـيلّه ـفسهـمزـ [ـ L5اد 151bا ـلمن] ـ لـبيـ

ـلعلا ـ ـتعبـجوـتّةـ اـ ـلحبّذر ـ وـ ـكثل الٕاـ ـسقرة ـلماطـ ـعلماـ ـ اـ أّن اـجوـتةـبـوطرـلت ـفيضعاوةـخرـلب ـ ـ إـ ـمسف اـ ـللمنـمحرـلاك ـ ـ وـ ـللجنيي ـ ـ ـ وـ اـفرطـشن. ةـبـوطرـلي

ـتكأن أيـجونـ ا لأـيوـقدًّ اـعدـقّهـنة أّن ـلسرف اـ ـلموء ـمتزاجـ ـيكمـلىـ ـمفنـ ـيصلمـلاًـطرـ ـ أنـ ـيكح ـنعاـمونـ اـماًـ ـلحبن ـ وـ ذـتل. اـهـركرك ـلشذا رطـ

اـف ـلبي وـ «ـلوـقوـهارد لأـجه ا» اـندًّ ـكتفّه ـ اـكذـبىـ ـلتكر ـ ذـعفـثاـ اـفكـلن ـلبٕاّن لاـ اـجوـيرد ـلتكب ـ اـثاـ ـلمف اـمعـناـ ـلحبن ـ إذاـ إلّا ذـثاً،ـيوـقانـكل ـركّم

ـيبالأ لأـ أـنس ـمنّدـشّه ـللحياةـفاـ ـ ـ واـ ـلتاة ـليوـ اـمدـ ـلحن وـ [ـشرارة، Yرط 260a[ـفي أنـ ـيكه أـ ـكثون ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ ـلميـ ذـ وأـنـركا ذـخاه. ر اـكّ ـلحر لأـ اّـهـنرارة

ـمنّلـقأ ـللحياةـفاـ ـ ـ واـ ـلصحاة ـ وـ ة، ـتثبمـلكـلذـلّ ـ اـمتـ ـلخع الاـعروجـ ـعتن ـكثبدالـ ـ اـ ـلبات وـ ـلمكـلذـلرودة، ذـ أـكا ـبقر ـمنراطـ اـ ـلحع اـمرارةـ ـلحبن ـ لـ

ا لأنّه متى لم تكن كذلك كانت معينة على الحبل بجذب المني. شرط فيه أن تكون محرقة أي قوية جدًّ

ـلبحا ـ اـ ـلخث ا1213سـماـ وإنـحرـل: ـيكمـلم ولاـلوـمنـ ـللتاّدةـمّداً ـ ـليوـ ـغيدـ أـ ـمحّهـنر اـ ـلتل ـليوـ ـلمحوا1214دـ ـ ـثيأـتهـللـ ـفيمرـ ـ ـيحاـ ـفيّلـ وـ ـعلدّلـيه ىـ

ـصح اـتّـ ـنتقه ـ اـ ـلنبال ـ إـننـماتـتاـ ـبحلوعـنىـلوع ـ ـلهوـ أراـفاـ ـمختلفيـضي ـ ـ ـ ـكمةـ ذـ ـلينـاجرهـكا ـ اـفوسـ ـللبي ـ أّولاًـكّهـنٕاـفخـ ـبليـفان ،1215ذاءـغارسـفدـ

ثّم لّما نقل إلى الديار المصرية صار غذاء 

1208. .Y: om. L5 [ والدم

1209. .Y ولدا :L5 [ ولد

1210. .L5: om. Y [ ولد

1211. .Y كفايته :L5 [ كيفياته

1212. .Y احدهما :L5 [ إحداهما

.L5 الرابع :Y [ الخامس.1213

1214. .L5: om. Y [ غير أنّه محل التوليد

1215. .Y سما :L5 [ غذاء
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ـحلاًـفوـلأـم ـطيواًـ اًـبًـ
و1216 اـفهـلوـقكـلذـك. ـلحميي ـ ـ وـ ـكمر ذـ اـكا ـلشيره ـ ـحييـفخـ اـ ـلشفوان ـ اـ أن ـلكاء ـيصيبـنرـ ـ ـقنبيطرـ ـ ـ ـ ـبنقلاًـ ـ ـ إـمهـ أرض وأـلن أرض. ّاـمى

ـنتقالا ـ الأـفالـ ـصني ـفكثيافـ ـ ـ اـجرـ ـنعّاـنٕاـفدًّ أراـ ـببيـضرف اـ ـلشلاد ازرعـ إذا ـفيهام ـ اـ ـلحما ـ وـ أـكص ـبيان ـجيضـ ـكبيّداًـ ـ ـلجراًـ اـ ـنتقرم ـ إـ اـلل ـلحمى ـ رةـ

ـلصغوا ـ وـ ـلعكاـبر ـ وـ اـلذـكس ـلحنطك ـ ـ وأـ اـمة. ا اـمرـلّ ـلحّان إذاـنٕاـفضـماـ ـنقّه إـ اـلل اـيدـلى ـلمصار ـ ـحلارـصةـيرـ ـلكواًـ ـلقا1217ّنـ ـعلدرـ ـقياـمىـ ـليلـ وـهسـ

اـكيـف ـلمّل ـمنهعـضواـ ـ ـلمحاـفاـ ـ ـلملـ اـههـلانـكاـ ـلتذا ـثيأـ ذـ أـكر ـبقر إـ ـحكراط اـ اـفمـحرـلام ـلحبي ـ وـ وـمدـعل ذـته اـكرك ـلمتعلر ـ ـ ـ ـلماـبّقـ لأّنـ ـمعاّدة ةـفرـ

ا فترك الأعسر وذكر الأسهل. ذلك عسرة جدًّ

ـلبحا ـ اـ ـلسث ـلق:1218ادسـ أنـئاـ ـيقل ـهناـهولـ أـ أرـلـؤسا ـبعة أـ أنـهـدحة: ـيقا ـجممـلال:ـ أـ ـبقع ـبيراطـ اـ ـلين اـباـ ـلحس ـحكيـفاّرـ واـ وـحم لاـلد ـجمم عـ

ـبي اـ ـلبن واـ ـحكيـفبـطرـلارد واـ ـمتال:ـقّهـنٕاـفـدحم رـكىـ اـحان ـلمم ـمتكارداًـبرأةـ ـ ـثفاـ ـتحبمـلاًـ ـ وـ ـمتل، أـكىـ ـيضان رـ ـطباً اـجاًـ ـتحبمـلدًّ ـ وأـ يـفّاـمل،

اـمأ ـلير واـباـ ـلحس وـقّهـنٕاـفاّرـ ـمتال: أـكىـ ـممّفـخان اـ ـينبغّ ـ ـ أوـ اـحانـكي ـمحارًّ ـتحبمـلاًـقرـ ـ ـفجملـ ـ ـبيعـ اـ ـلين واـباـ ـلحس اـفاّرـ ـلحكي ـ وـ ـيقمـلم ـمثلـ لـ

اـفكـلذ ـلبي واـ وـطرـلارد ـنيهاـثب؛ ـ اـفالـقمـلا:ـ ـلمعتي ـ ـ اـلدـ ـكثي1219مـحرـلة ـ اـ وـلوـلرة ـينبغانـكد ـ ـ أنـليـ ـيقه ـكثي1220ولـ ـ اـ ـلحبرة ـ ـليكلـ ـ ذـ ـمقكـلون اًـنارـ

ـلحك ـ اـ ـلتم رـ ـحمهي ـ الاـع1221ارجـخاـ ـعتن ـتحبمـلال:ـقّهـنٕاـفدالـ ـ وـ ـلثهاـثل؛ ـ ـمعتالـقمـلا:ـ ـ ـبيدلاًـ اـ ـلحن ـلتياـ ـ الأـمنـ أّن اـجزـمع ـلمة اـكذـ ـلمورة ـنعاـ ةـ

ـللحب ـ ـ ـبعأر1222لـ وـ ـعلة ـينبغانـكذاـهىـ ـ ـ أنـليـ ـيقه ـمعتولـ ـ ـبيدلاًـ ذـ أوـلن ـبيك اـ ـلكيفين ـ ـ ـ الأرـ [ـبات Yع؛ 260bورا ـبعه] ـ ذـلا:ـ لا اـكم ـلمر نـمعـناـ

ـلحبا ـ ـجهنـم1223لـ اـ ذـبلـجرـلة اـكل ـلكر ـجهنـمنـئاـ اـ ـلمة ـفقرأةـ واـ ـلجط. الأّولـعوابـ ـنقن إّنـ ـعلول ـمنّةـ اـ ـلبع اـماردـ ـلحبن ـ ـغي1224لـ ـعلرـ 1225ّةـ

1216. حلوا طيبا ماكولا :L5 [ مألوفاً حلواً طًيباً  Y.

1217. .Y هذا .add [ لكّن

.L5 الخامس :Y [ السادس.1218

1219. .Y كثيرة .add [ الرحم

.Y تكون .add [ يقول.1220

.L5 خارجاً :Y [ خارج.1221

الحبل من :L5 [ للحبل.1222  Y.

.Y: om. L5 [ من الحبل.1223

.Y للحبل :L5 [ من الحبل.1224

1225. .in marg. L5, Y: om. L5 [ علّة

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 145



ـمن اـ ـعلهـلبـطرـلع وأـفرـعاـمىـ اـمت. ـلحّا واـ ـلياّر ـلعلاـف1226سـباـ ـ ـفيهمّةـ ـ ـ واـ وـحا اـهدة أّن ـلمني ـ ـيعيـ اـ ـلغدم ـفيفسذاءـ ـ ـ ـلكدـ ـعلّنـ ـمنّةـ اـ ـلغع ـفيهمذاءـ ـ ـ اـ

ـمختلف ـ ـ ـ اـفاّـهـنٕاـفةـ ـليي اـباـ ـلجفس ـ وـ اـفاف ـلحي الٕاـ وـحاّر ـيتراق ـعلّبـترـ ـجف1227ذاـهىـ اـ ـلمناف ـ أـ ـيضي وـ ـعناً ذـ ـستعالا1228نـعزولـيكـلد ـ اـ ذيـلداد

ـيقبهـب ـ ـلصا1229لـ الٕاـ ـنسورة ـنياـ ـقبٕاّنـفةـ ـبقكـلذـلهـلوـ ـمخصوامـ ـ وـ ـمخصزاجـموص ـ وا1230وصـ ـلج. اـعوابـ ـلثن ذـناـ أّن ـكثـركي اـ ـلترة ـليوـ يـف1231دـ

ـعتا اـمدالـ أوـحرـلزاج ذـمىـلم ـكثـركن اـ ـلحبرة ـ لأـ اـفـرعدـقّكـنل أّن ـلست اـ ـلموء ـلما1232زاجـ اـمعـناـ ـلحبن ـ ـمتلـ ـيسيانـكىـ ـ لاـنٕاـفراًـ ـيمنّه ـ لـبعـ

ـتك اـ ـلمون اـ ـلترأة ـيكيـ ـلهـاحونـ ـكثيكـلـذكاـ ـ اـ ـلحبرة ـ ـلكلـ ـتكنـ ـكثيونـ ـ اـ ـلسقرة ـ ـبخوطـ إذاـملافـ رـمانـكا ـحمهزاج ـ ـمعتاـ ـ ـتكاّـهـنٕاـفدلاًـ ـكثيونـ ـ رةـ

ـلحبا ـ واـ أـلوـلل ـيضد ـفكثاًـ ـ اـ ـلحبرة ـ لاـ ـعلدّلـتل ـكثىـ اـ وـلوـلرة ـكثد ـعلدّلـتدـلوـلا1233رةـ ـكثىـ اـ ـلحبرة ـ و1234لـ ـلم. اـ ـكثالـحانـكّ اـ ذـلـذكدـلوـلرة رهـكك

الاـم ـعتع وـ ـكثـركذـيمـلدال اـ ـلحبرة ـ واـ ـلجل. اـعوابـ ـلثن ـلحاـبرادهـمث:ـلاـ ـلتياـ ـ الاـ ـعتن ـبيدالـ اـ ـلمتضن ـ ـ ولاـياّدـ ذـشن، أّن اـلّك ـللحمـسك ـ لـصاـ

ـبي اـ ـلحن واـ ـلبرارة وـ ـللحرودة ـ ـبيلـصاـ اـ واـبوـطرـلن ـليبة ـ واـسوـ ـلحة. اـهيـفّقـ أّن ـلمعتبذا ـ ـ ـ ذـفرـ الاـلي ـعتك اـ ـلحدال ـبي1235لـصاـ اـ ـلحن واـ ـلبرارة رودةـ

ـهمّـنلأ ـكيفيتاـ ـ ـ ـ ـعلاـفانـ ـتلو1236ةـ ـمنفعلكـ ـ ـ ـ واـ ـلجة. اـعوابـ أـبراـلن اـمع: ـلينـاجّ ـ ذـنٕاـفوسـ ـفيـركّه وـ أـثلاـثوهـجه أنـهدـحة: ـيقا اـفهـملاـكالـ ـلفصي ـ لـ

ـلما ـضياـ اـفةـ ـلنسي ـ ـلمّمـثاءـ أنـ أراد ا اـنواـمـركذـيّ ـلحبع ـ ذـ ذـمـركل ـاصـاخانـكاـمكـلن ـلنساـبًّ ـ ـليكاءـ ـ ـمتهـملاـكونـ وـصّـ ـمنلاً ـسباـ ـلماًـ ـتقاـ ّدم؛ـ

ـنيهاـثو ـ أنـ ـيقا إـ ذـتـامّـنال اـكرك ـلمتعلر ـ ـ ـ ـجهنـمكـلذـبّقـ اـ اـجرـلة ـمنالاًـكّـتل أنـ ـيقه ذـ ـعلكـلاس ذـمىـ أـمرهـكا اـحن ـلنسوال ـ اـفاءـ ـلمي زاجـ

ـلخا الاـعجـلاـ ـعتن اـ ـلمدال اـمعـناـ ـلحبن ـ وـ ـلثهاـثل؛ ـ أنـ ـيقا إـ أـنال ذـخّه ر اـلّ ـمنالاًـكّـتك ـعلهـ أنـ ـبعرهـكذـيى ـنسيّمـثدـ ـ وـ ـغيالـقه. إّنـ بـلـاغره

والحار اليابس :L5 [ الحاّر واليابس.1226  Y.

1227. .Y ذلك :L5 [ هذا

.Y عنه :L5 [ عن.1228

به يقبل :L5 [ به يقبل.1229  Y.

.Y: om. L5 [ ومزاج مخصوص.1230

1231. .Y الولد :L5 [ التوليد

.L5 مزاج :Y [ المزاج.1232

1233. .L5: om. Y [ الحبل لا تدّل على كثرة الولد وكثرة

.Y ولا ينعكس .add [ الحبل.1234

.Y: om. L5 [ الحاصل.1235

1236. .Y فعاله :L5 [ فاعلة
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ـلحا إنـ ـمنال اـ ـلحبع ـ ـجهنـملـ اـ لأـحرـلة اـنم ـلمحّه ـ واـ ـلحّل ـللمن1237لـصاـ ـ ـ وـ ـقلي ـيكـامّـ ذـ ـجهنـمكـلون اـ واـجرـلة ـلحل. ـعنّقـ ذـفديـ اـمكـلي

ـلينـاجرهـكذ ـ اـفوسـ [ـجوـلي Yه 261aا ـلث] اـفي،ـناـ ـلمنٕاّن ـ إذاـ أـكي ـممردـبان اـ ـينبغّ ـ ـ ـكحيـ اـ اـعانـكمـحرـلال ـلنضادم ـ اـ ـلمستقصج ـ ـ ـ ـ وـ ـعنى، دـ

لاـلذ ـيكك ـمنجبونـ ـ ـ وـ ـمتكـلذـكاً. ـمفانـكىـ اـ ـيكّهـنٕاـفةـبـوطرـلرط ـفجونـ اـ ـسيًّ لاـ ـيصل1238الاً ـ ـلقبحـ ـ اـ ـلصول اـ ـنسلٕاـلورة ـنياـ وـ ـمتة. ـمفانـكىـ رطـ

ـليبا ـ اـفـاجانـكةـسوـ يًّ ـغل ـ اـ ـلقظ ـيسهلا1239وامـ ـ ـعليلـ ـ الاـ ـمته اـنواـجيـفدادـ وـحرـلب ـقبم الأـصولـ ـعضورة وـ ـمتكـلذـكاء. اـحانـكىـ ـمحارًّ اًـقرـ

ـلشـاك اـ ـيحتذيـليء ـ ـغيرقـ أّنـ اـخر ـلمنروج ـ إـ أـلي الأـحى اـجزـمد ـلمة ـمتورةـكذـ ـيسياًـجروـخانـكىـ ـ أوـ اـمادفـصراً ـمضاًـجزاـمـمحرـلن اـ هـل1240ادًّ

ربّما أنجب. وإن لم يصادف ذلك لم ينجب. واللّه أعلم.

63

أـق ـبقال اـ ـللبراط: ـ لأـ ـصحن اـ ـلصاب وـ رديء أـهداع ـيضو ـللمحم1241اًـ ـ ـ ـ ـميوـ رديءـ ـلمو1242ن اـنـاكنـ ـلمت اـضواـ ـلتع اـ دون ـلشي ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ ةـفرـ

يهو ـف ـ وـقراـقاـ ـلمر ـعطهـبنـ وـ ـلمش اـ ـلغن ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه الأـ ـصفرار وـ ـلمر ـحميـفوـهنـ ىـ وـحّ ماّدة ـل اـ لن ـخت ـ دـ ياًـمف ـكث ـ و1243راًـ نف، ـي ـ عـ

ـصحأ ـلسا1244ابـ إذاـ ـتكمـلّل ـبهنـ ـحممـ ىـ ولأـجدةـيدـشّ ا ـصحدًّ اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلطّ ـيلوـ اـ ـلضعيفة ـ ـ ـ إذاـ ـيكمـلة ـمعهنـ ـ ـمميءـشاـ اـ ـتقّ ـمنّدـ ـصفوـباـ هـ

وكانت أبدانهم تذوب على غير ما توجبه العلّة.

الشرح:هاهنا مباحث ثلاثة.

ـلبحا ـ اـفالاّول1245ثـ ـلصلي ـ وـ أّنـهة: ـبقا1246ٔو ـلمراطـ اـ ا ـنتهّ ـ اـفهـملاـكىـ ـلفصي ـ اـ ـلمل ـكثيـفيـضاـ اـ ـعندـلوـلرة اـكدـ ـمعتمـحرـلون ـ اـ ـلمدل زاجـ

.Y والحاصر :L5 [ والحاصل.1237

1238. .Y فلا :L5 [ لا

1239. .L5 ام .add [ القوام

1240. ا .Y مضاد :L5 [ مضادًّ

1241. .L5 وكذلك :Y [ وهو أيضاً

1242. .Y: om. L5 [ رديء

1243. كثير دم اختلاف :Y [ اختلف دماً كثيراً  L5.

.L5 لاصحاب :Y [ أصحاب.1244

.L5: om. Y [ البحث.1245

1246. .Y: om. L5 [ أّن
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اـكو ـللبان ـ اـلنـمنـ وآـلوازم ـلحبا1247ـرخولادة ـ ذـ اـهيـفـركل، ـلفصذا ـ ـشيئلـ ـ إـماًـ ـحكن اـ ـللبام ـ وـ ذـمن ـيخصمـلكـلع ـ صـ ـبلبهـملاـكّ ـ اـ ـلمن لـب1248رأةـ

ـجعل ـ اـمـاعهـ ـللبًّ ـ ـبتوا1249دنـ ـمضـركذـبدأـ وأـ ذـخارّه ر ـمنـركّ ـفعاـ ـليكهـ ـ ـفيهـملاـكونـ ـمنهـ ـسباـ ـلماًـ ذـ اـفرهـكا ـلفصي ـ اـ ـلمل أـميـضاـ اـمن ـلمر ّهـنٕاـفزاجـ

ـبتا ـبتدأـ ـثيأـ اـسرـ ـلموء اـفزاجـ ـختّمـثمـحرـلي ـفيهـملاـكمـ ـبتهـ ـثيأـ اـ ـلمعتر ـ ـ ـمندلـ وـ ـعمذاـكه. اـهيـفلـ ـلفصذا ـ اـنٕاـفلـ ـبتّه ـمضـركذـبدأـ اـ ـللباّر ـ نـ

للمناسبة لسوء المزاج ثّم ذكر منافعه المناسبة للمعتدل منه.

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـكيفييـفيـناـ ـ ـ ـمضةـ اـ ـللباّر ـ أـ ـمضّاـمن: ـبصهـتّرـ اـحاـ ـلصب ـعلاـفداعـ [ـ أّن أّولا L5م 152aا ـللب] ـ زـثلاـثرـهواـجنـم1250نـ وـيدـبة: ـجبنية ـ ـ ةـ

ـئياـمو وـ ـلمة. اـ ـستحلاـللاـباـقانـككـلـذكهـلـاحانـكّ ـ إـلاـ اـنـاجىـلة ـلحب واـ ـلبرارة وـ اـهرودة. ـلقذا ـيختلدرـ ـ ـ ـفيفـ ـبحسهـ ـ ـغلببـ ـ الأـ اـجة ـلمزاء ورةـكذـ

ـفي [ـ Yه. 261bو ـلبانـكـاّمـلكـلذـل] اـ ـلضن الأـ اـجأن ـفيةـيدـبزـلزاء أـ ـكثه ـستحا1251تـنـاكرـ ـ ـلتاـ الأـفهـ ـكثي إـ اـنـاجىـلر ـلحب و1252رارةـ ـلب. اـ ـلبقن ـ رـ

ـلم اـ الأـكّ اـجان ـلجبنيزاء ـ ـ ـ ـفيةـ أـ ـكثه ـستحا1253تـنـاكرـ ـ ـلتاـ الأـفهـ ـكثي إـ اـنـاجىـلر ـلبب و1254رودةـ ـلب. اـ ـلمعن ـ ـلمزـ اـ ـمعتانـكّ ـ ـبيدلاًـ ذـ انـككـلن

ـمعت ـ ذـفدلاًـ وـلي ـيعيك ـ اـ ـللبن ـ ـعلنـ ذـ ـلطكـلى ورـمواـقفـ ولأـمـرجّةـقه ـلينـاجالـقذاـهلـجه. ـ ـلهـهحـرشيـفوسـ اـ ـلفصذا ـ اـ ـللبل: ـ الأـمنـ ـشين اءـ

ـلتا ـيسيـ إـ ـليهرع ـ الٕاـ ـستحا ـ واـلاـ ـستحة ـ ـلتاـ ـتكهـ ـعلونـ وـ ـجهيى ـ وذـ أـلن. إنـنك اـفرارةـحادفـصّه ـلبي أـ ـكثدن ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ اـ ـستحي ـ إـ اـلال ـنيـاخدـلى ةـ

ـيعـرس وإنـ اـفرارةـحادفـصاً، ـلبي أـ ـممّلـقدن اـ ـينبغّ ـ ـ ـحميـ ـيعـرسضـ وـ ـيمكاً، ـ أنـ ـيعن ـلحاـبذاـهرفـ وـ أـهّس إذاـنو ـطبّه ـيحلاـمةـعـاسخـ ـ ـلناـببـ ارـ

ـطبخ ـ ـمفاًـ اـطرـ ـستحاً ـ إـ اـلال ـنيـاخدـلى وإذاـ ـجعة، ـحماردـبعـضوـميـفلـ لاـ ـمحض وـلاـ اـفهـلـاحذاـكة. ـلبي ـمتّهـنٕاـفدنـ إـصىـ ـتيـاهدىـحادف نـ

ـلكيفيتيا ـ ـ ـ ـ ـ أـ الأـموىـقن اـخن ـستحرى ـ إـ ـليهال ـ وإنـ اـصا، ـعتادف ـبينهمدالاًـ ـ ـ ـ اـ ـستحا ـ إـ اـلال وـيوـمدـلى اـغة ـلبذاء ـلحـاصذاءـغدنـ ـغياًـ أـ هـنـوكعـمّهـنر

1247. .Y اواخر :L5 [ وآخر

1248. .Y فقط .add [ المرأة

.Y للبن :L5 [ للبدن.1249

.Y مركب .add [ اللبن.1250

.L5, Y كان :correxi [ كانت.1251

1252. ـلحا رارةـ ] add. ـلبوا وـ اـهرودة ـلقذا ـيختلدرـ ـ ـ ـفيفـ ـبحسهـ ـ ـعلببـ ـ الأـ اـجة ـلمزاء ـفيورةـكذـ وـ ـلمه ـلبانـكاـ اـ ـلضن الأـ اـجان ـفيةـيدـبزـلزاء أـ ـكثه انـكرـ

.Y استحالته في الأكثر إلى جانب الحرارة

.Y كان :correxi [ كانت.1253

1254. .Y: om. L5 [  استحالته في الأكثر إلى جانب البرودة{ولبن البقر لّما كان الأجزاء الجبنية فيه أكثر كانت
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اـساًـعداـصدـلوـيّهـنٕاـفكـلذـك ـستحواء ـ إـ اـلال ـلحمى ـ إـضوـ أو اـلة ـنيـاخدـلى 1255ٕةـ ا اـلأو ـلكةـيوـمدـلى ـمتنـ اـكىـ ـستحان ـ 1256ٕالـ اـلا ـنيـاخدـلى انـكةـ

ـمنكـلذ أـ ـكثه وإنـ الأـفدـلوـيانـك1257ر، ـصحي ذـ اء ـبصرارهـضٕاـفكـلّ اـحاـ ـلصب لاـهـاظداعـ ـسير ـمتـامّـ ـسببانـكىـ ـ أوـحواّدـمهـ زاجـموءـساّدة

ـيستحيذهـنٕاـفاذجـساّدـح ـ ـ ـ إـ اـلل ـلمى اـ ـلماّدة ـجبوـ إـلةـ أو اـسىـله ـلموء اـ ـلفزاج أـلذـللـعاـ ـيضك وأـ ـلمحماـبررهـضّاـماّ. ـ ـ ـميوـ لاـهـاظكـلذـفنـ ـستحر ـ ـلتاـ هـ

ـفيه ـ 1258ٕمـ اـلا ـلمى واـ ـنيـاخدـلرار «وـلوـقة.ـ اـنـاكمـله ـلمت اـضواـ ـلتع ـفيميـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ أيـفرـ ـليـاعة» وـ «ـقة، ـمشال وـفرـ ـيقمـلة» لـ

ـمنتفخ« ـ ـ ـ «ـ أو ـفيهة» ـ ـنفخاـ ـ الٕاـ لأّن أـشة» ذـمّمـعراف ـيكدـقّهـنٕاـفكـلن وـلونـ ـيكدـقورم وـيرـلونـ ـلشاـبرادهـماح، ـسيراـ أـ الأـطف واـضراف ورمـللاع،

ـلحا اـهيـفلـصاـ ـلمذه ـيكدـقعـضواـ اـفونـ ـلكبي ـ وـ ـيكدـقد اـفونـ ـلطحي ـ وـ ـيكدـقال اـفيـفونـ ـلمعم ـ واـ ـللبدة، ـ ـلهاّرـضنـ ـجميعهذهـ ـ ـ ـ انـكواءـساـ

اـلذ [ـحورمـلك ا Yارًّ 262a[ وأـبأو إنـمارداً. ا ـسبانـكّ الٕاـ رـشب اـضٕاـفاًـحاـيراف ـللبرار ـ ـبصنـ ـحباـ ـجهنـمرـهـاظهـ ـليوـتةـ ـلهدهـ واـ ـلفا. ـبيرقـ نـ

واـيرـلا ـلنفخح ـ ـ اـ أّن ـمتححـيرـلة ـ واـكّرـ ـلنفخة ـ ـ ـكنـاسةـ وـ ـسبة، ـغلذاـهبـ اـ ـلمظ وـ ـلطفهاّدة ـ ـ وـ اـقا ـلقوّة وـ ـضعفهوّة ـ ـ «وـلوـقا.ـ ـفيهه ـ اـقراـقاـ ـهنواوـلر»: ـبمعناـ ـ ـ ىـ

و ـتق«أو»، اـيدـ ـلكر «أوـ ـفيهلام ـ وأـ إـما». ا ـبصرارهـضّ اـحاـ ـلعطب ـ ـعلاـفشـ اـ أّن ـلعطم ـ ـعلشـ ـعلتـفرـعاـمىـ ـعيوـنىـ ذاـ وـتن: واـضرـعي ـللبي. ـ اّرـضنـ

ـبص ـحبهماـ ـ ـ ـجميعاـ ـ ـ لأـ زاـناً ـسببهميـفدـئّه ـ ـ ـ أـ اـما. ـستحلاـفيـتداـلّا ـ ـلتاـ إـ اـله ـنيـاخدـلى ـبسبةـ ـ ـفياـمبـ الأـمهـ اـجن وـيدـبزـلزاء ـلطة وأـمواـقةـفاـ اـمه. ـلعّا يـضرـ

ـستحلاـف ـ تاـ ـل إـ اـله ـلحمى ـ واـضوـ ـلبة ـبسبرودةـ ـ ـفيـامبـ الأـمهـ اـجن ـلخبيثزاء ـ ـ ـ اـ ـلغليظة ـ ـ ـ وـ ـللطة ـ «وـلوـقه.ـمواـقفـ ـلمه اـ ـلغن ـعلبـلاـ اـبهـ ـلمرازه رارـ

ـصفالأ وذـ لاـلر»: ـستحك ـ ـلتاـ إـ اـله ـلمى اـ ـلماّدة اـفةـيرارـ ـلمحي ـ ـقيٕانـفن.ـيرورـ «وـقمـلل:ـ ـلمال اـ ـلغن ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه وـ لاـلرار» «ـقم ـعلال ىـ

اـندـب ـلمه ـفنقرار»،ـ ـ إـ ذـقاّـمـنول: ـجهيوـلكـلال ـ أـ ـهمـدحن. اـ أّن ـستحا ـ ـلتاـ إـ اـله ـلمى إـ اـفيـهاّـمـنرار ـلمعي ـ واـ ـلمعدة ـ وذـ ـلمكـلاء، ـيخاـ ـلطاـ ذـمهـ كـلن

ـعن ـمصدـ ـفتادـ إـ الاـفّاهـيه ـنصبي ـ إـ اـلاب ـلعضى ـ اـيوـ ـلمن أـيورـكذـ أـمن. إذا ا ـنفّ إـ اـلذ ـلكبى ـ وـ ذـمالـخوـهد ـيستحيّهـنٕاـفكـلن ـ ـ ـ ـفيهلـ ـ إـ دمـلا حـلـاصى

ـينفو ـ إـ ـجهىـلذ الأـ ـعضة وـ ـيغاء ـيهذـ ـلحـاصذاءـغاـ ـشخانـكٕاذاـفاً.ـ اـمصـ ـلبراري ـلكدنـ اـ ـلمجّن ـ اـ اـملـصواـلرى ـلكبن ـ إـ اـلد ـلمى نـمأو1259رارةـ

ـلما إـ اـلرارة ـلمعى ـ واـ ـلمعدة ـ ـضياءـ ـعنّهـنٕاـفقـ ذـ ـينفمـلكـلد ـ اـمذـ ـلصفن ـ إـ اـلراء ـلمعى ـ واـ ـلمعدة ـ ـمقهـلاـماءـ ـفتكدارـ ـ ـمعونـ اـهدةـ ـلشخذا ـ وأـ ـمعص اؤهـ

ـمع ـلتيدـ ـ ـعنن،ـ ذـ ـيككـلد اـهونـ ـلشخذا ـ اـ ـللبص ـ أـمنـ ـنفن الأـ ـشيع اـلاءـ لأّن اـله ـلمتكدم ـ ـ ـعنوّنـ ـيكهـ رـ ـطبون ـفيتاًـ ـ ـمضداركـ اـ ـلمرّة اـ ـلغرّة ـلباـ ـعلةـ هـ

ـلبا ـقيٕانـفدن.ـ ـفلل:ـ لاـ ـيقم اـ إّن ـللبال ـ ـيستحينـ ـ ـ ـ ـكبيـفلـ اـهدـ ـلشخذا ـ ـكمسـ اـ ـستحا ـ ـمعيـفالـ ـفنقه،ـتدـ ـ ـليول:ـ ـحكسـ اـ ـلصفم ـ ـمعيـفراءـ دةـ

اـه ـلشخذا ـ ـكحكمهصـ ـ ـ ـ ـكبيـفاـ ـعنـاهّـنٕاـفدهـ ـنهـوكدـ ـمعيـفاـ ـتكهـتدـ ـلصـاخونـ اـمةـ ـلممن ـ ـلمموا1260عـناـ ـ ـلهازجـ اـ ـلكا ـثيأـتنـمـرساـ وـهرـ ـفعلها ـ ـ اـ

1255. .Y  إلى الدخانية أو إلى الحموضة :L5 [ إلى الحموضة أو إلى الدخانية

.Y استحالته :L5 [ استحال.1256

1257. .Y واذا :L5 [ وإن

1258. .L5: om. Y [ فيهم

1259. الكبد من المرارة الى :Y [ من الكبد إلى المرارة  L5.

.Y المانع :L5 [ الممانع.1260
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ـبخ ـلهـاحلافـ اـفاـ ـلكبي ـ ـيخّهـنٕاـفدـ ـلطهاـ ـ اـ ـلما الأـ وـخواّد ـلهرةـسـاكيـهر وـ ـمضعفا ـ ـ ـلفعلهةـ ـ ـ ـ ـكثيتـنـاكٕانـفا.ـ ـ [ـ Yرة 262b[اـج ـبحيدًّ ـ أنـ ث

ـتك أـ ـكثون اـمرـ ـلخلن ـ اـ أـهذيـلط ـكثو ـمنهرـ ـ اـفاـ ـلبي ـفنقدن،ـ ـ اـهول:ـ ـلحكذا ـ ـيكمـ ـمنونـ «وـلوـقيـفاًـجدرـ ـلمه ـعطهـبنـ لأـ أّنـفرـعدـقّكـنش» ت

ـمض اـ ـلبرّة ـللباـبدنـ ـ ـبم1261نـ ـعطهـبنـ ـيصشـ اـفّحـ واـتذاـلي ـلعي وـضرـ ـيكنـمي، ـكبونـ ـيككـلذـكدهـ داـ ـفيملاًـخون ـ ـعطهـبنـ ذاـ وـتش ـنيهماـثي. ـ ـ اـ

اـمأّن ـلنن ـيكنـماسـ ـلطيفرارهـحونـ ـ ـ ـفيكاًـ ـ اـ ـلمتصون ـ ـ واـعاـ ـلند اـفذـفاـ ـلعي اـهنـم1262روقـ ـلمذا أـ ـكثرار اـمرـ ـلمنصن ـ ـ إـ ـمعىـلّب وأـتدـ ـمعه وـئاـ ـمثه. لـ

ـتكذاـه ـمعتونـ ـ ـفينهضةـلدـ ـ ـ ـ اـ ـللبم ـ ـفيهنـ ـ ـهضماـ ـ ـجياًـ إـثّداًـ ـينفّهـنّم ـ إـ ـكبىـلد إـثدهـ ـفيعتهـقروـعىـلّم ـ ـ ـتلوامـقدلـ اـ ـلمك وـ ـتنكسرّة ـ ـ ـيتهادـعرـ ـ وـ ـينصلا ـ ـ حـ

ـجهزاـم وـ ـحينئا، ـ ـ ـيكذـ اـ ـللبون ـ أـمنـ ـنفن الأـ ـشيع وـلاءـ اـمه ـلنن ـيكنـماسـ ـغليظرارهـمونـ ـ ـ ـفيكاًـ ـ اـ ـلنون ـمنذـفاـ إـ ـجهىـله ـمعةـ وأـتدـ ـمعه أـئاـ ـكثه نـمرـ

ـلمتصا ـ ـ إـعاـ اـشنـمٕاّنـفه.ـقروـعىـلد ـللطيأن ـ ـ اـ ـلصعف ـ واـ ـلغليود ـ ـ اـ ـلهبظ ـ ـفتكوطـ ـ ـمعونـ اـهدةـ ـلشخذا ـ ـمحيلصـ ـ ـ إـلةـ اـله ـلمى وـ ـيكرار اـ ـللبون ـ نـمنـ

الأـضأ ـشيّر وـلاءـ ـلمه. اـ اـكّ «وـقك،ـلذـكالـحان ـلمال ـلغا1263نـ ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه وـ ـيقمـلرار» «وـ ـلمل ـلغا1264نـ ـعلبـلاـ اـندـبىـ ـلمه هـلوـقرار».ـ

ـلم«و ـحمهـبنـ ىـ وـحّ أي أـهاّدة» ـيضو ـلماّرـضاًـ ـحمهـبنـ لاـ ى ـستحّ ـ ـلتاـ ـحينئهـ ـ ـ إـ اـلذ ـنيـاخدـلى واـ ـلمة وزـ اـميـفهـتادـيرار ـلحماّدة ـ ىـ ـلكّ ـلقنـ أنـئاـ ل

ـيق ـمنذاـهول:ـ «وـلوـقيـف1265درجـ أـهه ـيضو ـللمحماًـ ـ ـ ـ ـميوـ رديء»ـ ـحمهـبنـمٕاّنـفن ىـ ـيصاّدةـحّ أنـ ـيقّح ـمحمهـلالـ ـ وإذاـ ـفيككـلـذكانـكوم ـ ونـ

اـكذ ـلحمره ـ اـ ى ـلحّ ـهناّدةـ ـتكاـ ـفنقراراً،ـ ـ اـ ـلجول وـمذاـهنـعوابـ ـجهين ـ أـ ـهمدـحن: أّنـ «اـلوـقا ـلمحمه ـ ـ أـ «ـلوـقنـمّمـعوم» ـحمهـبنـمه ىـ اّدة»ـحّ

الأّولـف ـينٕاّن ـفيدرجـ ـحمهـ ىـ وـيّ ـغيوم واـهرـ ـلثا ـلحماـباّصـخيـناـ ـ اـ ى ـلحّ ـصلاـ ـحمنـعةـ ىـ أيـحّ وإذاـحاّدةـم1267نـع1266اّدة كـلذـكانـكادة،

ـفيك ـ ـحكمونـ ـ الأّولـفهـ واـمـاعي ا ـلثًّ واـخيـناـ ـلعاّص ـغياّمـ اـ ـلخر اـ لأّن ـلخاّص ـفياّصـ اـ ـلعه وزـ وـياّم ـنيهماـثادة؛ ـ ـ أّنـ الأّولـلوـقا ـللمحماّرـضه ـ ـ ـ ـميوـ نـ

ـنهـوكالـح ـمحممـ ـ ـميوـ اـ إذا أي ـستعملن ـ ـ ـ اـهيـفوهـ ـيضّهـنٕاـفتـقوـلذا وـهّرـ ـبهررهـضم، اـهو1268رـهـاظمـ ـستحو ـ ـلتاـ إـ ذـمىـله وـنـركا «وـلوـقا. ـلمه هـبنـ

ـحم ىـ وـحّ اـماّدة»: أّن ـللبراده ـ ـلصاّرـضنـ اـهبـحاـ ـلحمذه ـ وإنـ ى، وـفذهـخأـيمـلّ ـحمتـقي اهـ ّ
وـفلـب1269 راـقي ـحتت وذـ ـلغلبكـله، ـ ـ اـ ـلمة رارـ

.Y اللبن :L5 [ البدن باللبن.1261

.Y العرور :L5 [ العروق.1262

.Y كان .add [ ولمن.1263

.Y كان .add [ ولمن.1264

.Y يندرج :L5 [ مندرج.1265

1266. .L5: om. Y [ عن حّمى حاّدة أي

.Y: om. L5 ,(صح with) in marg. L5 [ عن.1267

1268. .L5 ضار :Y [ ظاهر

1269. .Y: om. L5 [ في وقت حّماه
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ـعلي ـ «وـلوـقه.ـ ـلمه اـ ـختلن ـ دـ ـكثياًـمف ـ [ـضراً»ـ Yرر 263aا ـللب] ـ ـبمنـ ـحصنـ اـههـللـ ـلحذه وـمرـهـاظةـلاـ ـجهين ـ أـ ـهمـدحن: اـ ـستحا ـ ـلتاـ إـ اـله ـلمى رارـ

ـنيـاخدـلوا وذـ ـممكـلة، اـ الٕاـفدـيزـيّ ـسهي وـ ـنيهماـثال؛ ـ ـ أـ أّن ـعضا اـبنـماءـ ـلحه اـلاـ ـلمة وـكذـ ـكبورة وـ ـضعيفواهـقده ـ ـ ـلكةـ أـ ـعضّن ـليـاخاءهـ اـمةـ ـلغن ذاءـ

ـفيشت ـ ـ ـبهـذج1270ّدـ ـلتهـلاـ ـمن1271ّعـقوـ ـليوـتهـ دمـ ـكثيد ـ ـيعـرسرـ وذـ ـممكـلاً، اـ اـجوـيّ ـلسد ـمجيـفددـ اـ ـلكباري ـ وأـ ـيضد. الٕاـفدـيزـيّهـنٕاـفأـ ـسهي ـلمالـ ـبياـ ّاـنّـ

في قوله «من انفجر منه دم كثير من أّي موضع كان انفجاره منه الفصل».

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـبييـفثـلاـ ـنفانـ اـ ـللبع ـ اـمنـ ـلعلن ـ اـ ـلتل ذـ أـهـركي اـما: ا ـلسّ واـ ـلمّل اـحرـقهـبرادـ اـفـرعدـقّكـنلأـفةـئرـلة أّن ـللبت ـ ـرهواـجنـمّبـكرـمنـ

وـئاـمة:ـثلاـث ـجبني ـ وزـ ـلماـفدي.ـبي ـيجليـئاـ ـ ـفيهاـموـ ـ اـماـ واـسوـلن اـصوـلخ ـلمل إـمعـناـ ـلحن ـمهاـ ـبمذاـهّلـكاـ ـفياـ اـمهـ ـلحن واـفراـ ـلبة ـقيورـ واـ ـلجبنة. ـ ـ يـ

ـيس ـتج1272ّدـ ـيفهاوـ ـ وـ ـيما وـهلأـ ـيمنا ـ ـثيأـتعـ اـ ـلمر ـفيهرارـ ـ وـ ـيصيا ـ ـبيلاًـئـاحرـ اـ ـلقن واـحرـ ـلخلة ـ اـ واـلط اـطرـيديـبزـلرديء. ـلبب وـ ـتجفيلـيزـيدن ـ ـ اـ ـلحمف ـ ىـ ّ

وـل ذـمه. اـفكـلع ـلمسلٕاّن ـ ـ ـيحتولـ ـ إـ ـيغاـمىـلاج [ـندـبذيـ L5ه 152b[ـتغ ـمتةـيذـ وـفوـ وـجزاـمبـطرـيّرة ـتجفيلـيزـيه ـ ـ اـ ـلحمف ـ ىـ و1273هـلّ ذاـهّلـك،

اـفلـصـاح ـللبي ـ اـ ـلحلين ـ ـ وـ ـينبغب، ـ ـ أنـ ـيكي اـ ـستعمون ـ ـ ـعنهـلاـ ـحلبدـ ـ أـ وإن ـمكه. أنـ ـيكن ذـ اـمكـلون ـلضن ـفهرعـ أـ ـغيودـجو أّنـ ـنفر اـ ـللبع ـ نـ

ـلحليا ـ ـ ـيختلهـلبـ ـ ـ ـكثالأـبفـ والأـ ـنفعأـفّل.ـقر ـ ـلبهـ اـ ـلنسن ـ لأـ أـناء الأـعّه ـلبدل لأـ أـننـموذـخأـمّهـنان أـعوع اـندل ـلحيواع ـ ولأـ ـمنذاءـغّهـنوان 1274بـساـ

ـلكهـل ـكلذاـهّنـ ـبشّهـ وـ أنـهروط ـتكي اـ ـلمون اـ ـلمرأة ـمنهوذـخأـ ـ اـ ـللبا ـ ـمعتنـ ـ اـلدـ ـلسخنة ـ ـ لاـ ـلحمية ـ ـ ولاـ ـشحمية ـ ـ ولاـ ـمهة وأنـلزوـ ـتكة ـفتيونـ ـ اـ ـلسة ّنـ

ـسعوا اـ ـلصة ـعظيمدرـ ـ ـ اـ ـلثة ـينندـ ـ ـنهوـلزـ أـ ـبيا ـمشضـ ـبحمربـ ـ ووـ ذـهدـلرة وـكا ـليسر ـ ـيبرـق1275تـ اـ ـلعهة ـ ولاـلاـبدـ ـبعيولادة ـ ـمغهـتدـ ـلحـاص1276ةـيذـغأـبةـيذـ ةـ

ـللحمةـملازـم ـ ـ وـ ـيكام اـ ـستعمون ـ ـ اـمهـلهـلاـ ـلضن وـ ـيترع اـ ـستعمرك ـ ـ وـفهـلاـ ـحيضهانـيـرجتـقي ـ ـ وـ وـفا ـغضبهتـقي ـ ـ وـ ـتخمتها ـ ـ ـ وأـ ـعيا ـئهاـ ـةكـرحنـماـ

ـمف وـطرـ ـفصومـية وـهدـ ـجما ـعهاـ وـ ـعنا ـطبعهّفـقوـتدـ ـ ـ وـ ـعنا ـعهـوجدـ وـ ـقيئها ـ ـ واـ ـنتبا ـ ـههاـ اـماـ ـلنن وـ ـيجوم أنـ ـيحلب ـ اـ ـلثب ـعنديـ ـمصدـ هـ ـسب1277ّ عـ

ـحلب ـ ـليخاتـ ـ ـمحتبسانـكاـمرجـ ـ ـ ـ ـمناًـ ـحلميـفهـ ـ اـ ـلثة ـلفسديـ ـ ـلقادهـ [ـمهـبرـ Yن 263bا ـلب] اـ ـلخرد وـجارـ ـبعي اـعدهـ ـلحن اـ ـلغاّر وـيرـ ـبعزي. ـلبدـ نـ

ـلنسا ـ ـلباءـ الأـ ـبشانـتن أنـ ـتكرط ـفتيونـ ـ اـ ـلسة ـخصبّنـ ـ اـ ـلبة ـمغتدنـ ـ ـبحشةـيذـ ـ ـجيشـياـ لأّنـ ـلبّدة الأـ اـيـرسانـتن ـلجمع ـ وـفود،ـ إـصٕاذا اـلل ـلقى ـةحرـ

1270. .Y فسد :L5 [ فيشتّد

1271. .Y ليتوقع :L5 [ لتوقّع

1272. .Y يسدد :L5 [ يسّد

1273. .L5: om. Y [ له

.L5 مناسباً :Y [ مناسب.1274

.L5 واىسب :Y [ وليست.1275

1276. لاغذية مستعملة :L5 [ مغذية بأغذية  Y.

1277. ست مصه قبل :L5 [ عند مّصه  Y.
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ـجم ـعندـ وأـهدـ ـبينهالـحا ـ ـ وـ ـبيا اـ ـلمن اـ ـلمنصبواّد ـ ـ ـ إـ ـليهة ـ ـبعّمـثا.ـ ذـ ـلبكـلد اـ ـلمعن ـ ـلكثزـ ـ ـئيتاـمرةـ ـ ـلكهـ ـلشاـبنـ اـ ـلمرط ـجميعذاـهورـكذـ ـ ـ إذاـ ـيكمـله نـ

ـبم ذـبنـ ـحمكـله ىـ ـمتّهـنٕاـفدةـيدـشّ ذـبانـكىـ ـللبا1278ررـضانـككـله ـ اـ ـلمن أـلورـكذـ ـكثه ـنفعنـمرـ ـ لأـ ـيقّهـنه اـ ـلحموّي ـ وـ ى اّدةـميـفدـيزـيّ

ـلقا وـحرـ ـعنة ذـ ـتشتغكـلد ـ ـ اـ ـلطبيعل ـ ـ ـ ـبمقةـ ـ وـمةـماوـ ـجبا ـبيدـتنـعهـ اـ ـلقر واـحرـ أـئرـلة ـسفنجية ـ ـ ـ ـبلاـقةـ ـللتةـ ـ داـكأـ ـئمّل اـ ـلحة ـفيتمكـةكرـ ـ ـ ـ اـ ـلسبّن ـ اـمبـ ـلتن ـثيأـ رـ

ـفيه ـ وـ ـعنا ذـ ـتتضكـلد ـ اـعاـ ـلثف وـثلاـ ـيكتمـلة. ـ ـبقفـ «ـلوـ ـحتدة»ـيدـشه «ـقّىـ لأـجال ا» ـمتّهـندًّ ـتمتنمـلودةـجوـمتـنـاكىـ ـ ـ اـمعـ ـستعمن ـ ـ اـ ـللبال ـ نـ

ـعنو ـنهـوكدـ اـلـذكاـ اـتبـجواـلك ـستعمرك ـ ـ وـلاـ ـيتعه ـ ـعنوّضـ ـبمهـ اـ ـلشعياء ـ ـ اـ ـلمر وـ «أـلوـقزر. ـصحه اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلطّ ـيلوـ اـ ـلضعيفة ـ ـ ـ اـ ـلمة»: ـبهرادـ ـحماـ ىـ ّ

ـحمٕاّنـفدّقـلا ىـ لاـيّ ـيصوم ـعليهدقـ ـ ـ أـ ـيلـوطاّـهـنا اـ ـلمة وإنـ ـضعيفتـنـاكّدة ـ ـ واـ ـلخلطية ـ ـ ـ ذـقةـ اـكد أّن ـللبر ـ ـبهاّرـضنـ ـسمو1279اـ اـ لازـساـباـهّ ـمهم اـ

اـهو ـلطو واـ ـلضعول ـ أيـ ـعنف اـ ـلحد ـليشيّسـ ـ ـ إـ الٕاـلر ـنتفى ـ ـستعماـباعـ ـ ـ اـ ـللبال ـ ـفيهنـ ـ وـ اـعا ـلتضدم ـ أـلرّرـ الأّولـمه. ا اـفّ ـلحملأّن ـ اـ ى ـلطّ ـيلوـ ـتجفةـ ـ فـ ّ

ـلبا واـ ـللبدن ـ ـطبرـينـ وـ ـيغه ـبسهـيذـ وأـعرـ اـمة. ا ـلثّ اـفيـناـ ـلحملأّن ـ اـ ى ـلضعيفّ ـ ـ ـ لاـ ـتقة ـعلوىـ إـ اـلـاحى ـللبة ـ ـصفنـ ـكمراءـ ـتقاـ ـعليوىـ ـ اـ ـلقه «إذاـلوـقة.ـيوـ ه

ـيكمـل ـمعهنـ ـ ـمميءـشاـ اـ ـتقّ ـمنّدـ ـصفوـباـ لاـ أي ـيكه» ـمعهونـ ـ ولاـصاـ ـعلداع اـموـ دون ـلشا ـسيرأـ ولاـ ـعطف اـ ولا ـلغش ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه ولاـ رار

ـيك ـحم1280هـبونـ ىـ أيـحّ ـعفناّدة ـ إـ ولا ـسهة دم.ـ «وـلوـقال أـنـاكه ـنهداـبت ـعلذوبـتمـ ـغيىـ ـجبوـتاـمرـ اـ ـلعله ـ أـ اـقّة»: ـلغول: اـهنـمرضـ ـلكذا لامـ

ـكيأـتادةـيز ـمنفعيـفدـ ـ ـ اـ ـللبة ـ وزـ ـتعادةـين ـلحمفـيرـ ـ اـ أـلي الأّولـمدّق. ا اـفّ ـللبلأّن ـ ـيغنـ ـيعـرسذوـ ـللطاًـ ـ وـمواـقةـفاـ ـكثيه ـ لأّنـ ـفيراً ـيياذـغنـيـرهـوجهـ نـ

ـهمو اـ ـلجبنا ـ ـ واـ ـبنزـلي وـ ذـمدي ـفكلكـلع ـ ـللببـطرـمّهـ ـ ـفهدنـ ـبهوـ ـجميعذاـ ـ ـ ـيتهـ اـ اـبذوـلدارك ـلحان اـملـصاـ ـلحمن ـ وأـ اـمّى. ـلثّا اـفيـناـ اـبذوـلٕاّن ذيـلان

ـيك أـ ـكثون [ـ Yر 264a[ـمم اـ ـجبوـتّ اـ ـلعله ـ اـفّةـ ـلحي اـ ـلظّس لاـهاـ ـيكر إلّاـ اـفون ـحمٕاّنـفدّقـلي ىـ أـخوـنـوسّ ـمنهوىـقس ـ اـفاـ ـلظي وـهاـ ذـمر كـلع

ـيكلا ـفيهونـ ـ ذوـ ـكمانـبا اـف1281اـ وذـلي اـلدّق، لأّن ـلحك اـهيـفرارةـ ـلحذه داـقىـمّـ ـخلد الأـهـوجتـ ـعضر ـحتاءـ ـصليا1282ٔاّـهـنأـكارتـصّىـ ـ ـلهةـ اـ

ـفه ـنفسهيـفةـيوـقيـ ـ ـ إلّاـ و ـعلدرتـقاـما، ذـ وـلى ـضعك ـيفِـ ـعنةـ اـ ـلحد لأـ ـمنـاكاّـهـنّس ـلحـاكةـ الأـ ـصليرارة ـ اـف1283ةـ ـلني ـلكورةـ ـيجنـ أنـ ـتعلب ـ أّنـ م

ـلحا إـجاـ اـلة ـستعمى ـ ـ اـ ـللبال ـ اـ ـلحلين ـ ـ اـفبـ ـلقي اـمّدـشا1284ٔـةحرـ ـلحن إـجاـ ـلية ـحميـفهـ ىـ ّ
وذـلا1285 اـلدّق، لأّن إـعداـلك ـليي اـحرـقيـفهـ ةـئرـلة

1278. .in marg. L5, Y; om. L5 [ ضرر

1279. .Y لها :L5 [ بها

1280. .Y هناك :L5 [ به

1281. .Y يكون .add [ كما

1282. .Y حرارة .add [ كأنّها

1283. .Y الحاصلة :L5 [ الأصلية

1284. الرية قرحة :L5 [ القرحة  Y.

.L5: om. Y [ حّمى.1285
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سببان القرحة والحّمى اللازمة وفي الدّق وجه واحد فقط. واللّه أعلم.

64

أـق ـبقال ـبسببههـبـاصأـفـةحرـقهـبتـثـدحنـمراط:ـ ـ ـ ـ اـ ـنتفا ـ ـفلياخـ ـ ـيكسـ ـيصيبادـ ـ ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج ذـغٕانـفون،ـ الاـلاب ـنتفك ـ دـ ـفعاخ تـنـاكّمـث1286ةـ

ـلقا ـخلنـمـةحرـ ـتشنهـلرضـعفـ ـ أوـ ـتمّج وإنـ ـجنهـلرضـعّدامـقنـمتـنـاكّدد، وـ أو اـفاّدـح1287عـجون ـلجني ـ أوـ ـتقيب ـ اـ أو ـختّح إنـ دم لاف

 إلى الحمرة.1288كان ذلك الانتفاخ مائلاً

الشرح هاهنا مباحث ستّة.

ـلبحا ـ اـفالاّول1289ثـ ـلصلي ـ وذـ وـمكـلة: أـثلاـثوهـجن أـهدـحة: ـلمّهـنا ذـ ا اـضـركّ ـللبرر ـ اـ ـلحلين ـ ـ ـبمبـ إـبنـ ـفيمرافـشه ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ فـ

ـنتفوالا ـ الٕاـمبـيرـقاخـ ـفنرافـشن ذـساـ ـبعرهـكب ذـ وـكد الأّول؛ ـنيهاـثر ـ أّنـ ـنتفالاـبرادهـما ـ ـهناـهاخـ اـ ـنتفا ـ اـماخـ دون ـلشا ـسيراـ وـ ـيبرـقانـكاـمف ـمناًـ هـ

اـفانـكو ـلفصي ـ اـ ـلمل ـتقدـقيـضاـ ـمنّدمـ ذـ اـهررـضـركه ـلمذه ـفنعـضواـ ذـساـ ـبعذاـهـركب وـ الأّول؛ ـلثهاـثد ـ الأّولـ أّن ـيتضما ـ ـ ذـ ن ـنفـركّ اـ ـللبع ـ نـ

  فذكر في هذا الفصل حكماً من أحكام القروح.1290الحليب لمن به سّل

ـلبحا ـ اـ ـلثث أـناـ ـلينـاجّاـمي: ـ ـفهّهـنٕاـفوسـ الاـممـ ـنتفن ـ اـ وـلاخ اـقهـبورم. أـبال وـصيـبن ـبعيذاـهادق: ـ اـ لأّن ـلمد اـ ـلمنصباّدة ـ ـ ـ إـ اـلّة ـلعضى ـ أـ إذا ذتـخو

اـف ـلتي ـتكمـيورـ اـقونـ ـستقد ـ اـفرّتـ ـلعضي ـ وـ ـعنو اـ ـستقد ـ إذاـهرارـ ـسببهابـغا ـ ـ إـ داـلا دـخى ـفعل وأوـ أوـمبـجة ـجبا اـ ـلقه اـ ـلمستقدر ـ ـ ـ اـمّرـ ـلمن يـفاّدةـ

ـلعضا ـ ـيستحيوـ ـ ـ ـ لأـغاـمورـغعـمودهـعلـ اـقّهـنار ـستحد ـ وـحرـقهـلدثـ ـعلاً، ـيصمـل1291ذاـهىـ أـكّحـ ـبقلام «ـقّهـنٕاـفراطـ ذـغ1292ٕانـفال كـلاب

ـلنتفا ـ ـ ـبغتاخـ ـ وـ اـعالـقه». اـيدـللاء اـبن ـلنفين ـ ـ ـلقاـبرادهـمس:ـ أنـنأـشنـماـمـةحرـ ـيصيه ـ [ـقة.ـحرـقرـ Yال: 264b[اـف ـلشٕاّن ـيسمدـقيءـ ـ ىـ ـمساـبّ

إـياـم ـليؤول ـكمهـ ـيسماـ ـ اـ ى ـلجنيّ ـ ـ ـلطفاـبنـ ـ وـ اـهل. ـلتذا اـعروجـخلـيأوـ ـصطن الأـ ـطبلاح وـ اء ـعمّ اـ ـيقتضيّ ـ ـ ـ أـكهـ ـبقلام أـ الأّولـمراط. ا ـلفظٕاّنـفّ ـ ةـ

1286. .Y بغتة :L5 [ دفعة

.Y ووجع :L5 [ أو وجع.1287

1288. .L5 مايل :Y [ مائلاً

.L5: om. Y [ البحث.1289

1290. .Y أي قرحة الرئة .add [ سّل

1291. .L5 وهذا :Y [ وعلى هذا

.Y فاذا :L5 [ فٕان.1292
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ـلقا ـتطلـةحرـ ـ ـعلقـ اـ إذاـلى واـقورم ـنفجاح ـ وأـ اـمر. ـقبّ أنـ ـيتفيل ـ ـ ّحـ
ـينفجو1293 ـ ـ لاـنٕاـفرـ ـيسمّه ـ ىـ ورـبـةحرـقّ وأـمل اـماً. ا ـلثّ أـفيـناـ ـبقٕاّن «ـقراطـ إذاـثال ّم

ذـغ الاـلاب ـنتفك ـ ـبغتاخـ ـ اـنـاكّمـثةـ ـلقت ـخلنـمـةحرـ وـكهـلرضـعفـ ـفقذا»ـكذا ذـ الاـكد أّن ـنتفر ـ ـبقعـمزولـياخـ اـ ـلقاء ـفلة،ـحرـ أرادـ ـبقو هـلوـ

ـلق«ا أنـنأـشنـماـمة»ـحرـ ـيصيه ـ ـلكـةحرـقرـ الاـغإذا1294انـ ـنتفاب ـ ـيسماـمابـغاخـ ـ ىـ ـلقاـبّ وـحرـ ـيبة ـلكلاـبرئـ ـ وّـيـ أـكة. ـبقلام ـيعمـلراطـ ذـ لـبكـلط

ـيعطيذيـلا ـ ـ الاـ أّن ـنتفه ـ إذاـ ـبقيابـغاخ ـ اـ ـلقت واـحرـ ـلحة. ـعنقـ أّنـهيـفديـ ـلقاـبرادهـمذا ـحصـامةـحرـ ـمعهلـ ـ اـ ـنصبا ـ ـمعـزماّدةـمابـ أنـبةـ

ـتح ورـ ذـغّمـثاًـمدث الاـلاب ـنتفك ـ ـفبغيبتاخـ ـ ـ ـ ـ اـجرـت1295هـ ـلمع اـ ـلماّدة ـجبوـ إـلةـ ـجهىـله اـ ـلبة وـطاـ ذـمبـجوـتن وذـكا اـلره. لأّن ـلقك ـتنقسروحـ ـ ـ إـ ىـلم

ـبسيط ـ ـ وـ والأّولـبّـكرـمة ـيكمـلاـمة، ـمعنـ أـ آـمه واـخر ـلثر ـمعانـكاـميـناـ وذـ إـله، ـسبّاـمك ـكمبـ ـتنصاّدةـ ـ إـ اـلّب ـلمى اـضوـ ـلضعيع ـ ـ إـ و إـمّاـمف ّاـمرض

ـكحيـجزاـم رـبأو1296رارةـ أو أوـبـوطرودة ـيبة إـسوـ و آـمة ا ـكلحيـلّ ـ زاـ ـينبدـئم ـ اـفتـ ـلقي إـحرـ و ـتفّاـمة ـيقرـ ـنبثـاك1297يـ ـ إـعاقـ و وي.ـقمـلأـكرضـعّاـمرق

ـلحاـف ـمملـصاـ ذـ ا أّنـنـركّ ـلقاـبرادهـما اـحرـ ـلقة اـحرـ ـلمة اـمةـبّـكرـ ـلسبع ـ ـعلبـ اـ ـلخصى ـ ـمثٕاّنـفوص.ـ اـهلـ ـلقذه ـيحصـةحرـ ـ ـمعهلـ ـ اـ ـنتفا ـ ـعناخـ ـميدـ لـ

ـلما إـ ـليهاّدة ـ واـ ـنصبا ـ ـبهاـ 1298ٕاـ ـجهتهىـلا ـ ـ اـلاـمٕاذاـفا.ـ ـلمت [ـ L5اّدة 153aٕ ا ـجهىـل] اـ ـلبة ذـغنـطاـ الاـلاب ـنتفك ـ وـ ـيبمـلاخ أـلقـ ـبخرـثه اـملافـ

ـفهمنإذا ـ ـ الاـماـ ـنتفن ـ ـفهماـماخـ ـ ـلينـاجهـ ـ لاـنٕاـفوس،ـ وأّنـبّه ـنتفلاـلّد ـ أـ ـمحسرـثاخ ـ ـعنوسـ ـميدـ اـ ـلمل إـ اـلاّدة ـلبى وـطاـ ـبخن إذاـملافـ ـفهمنا ـ ـ نـماـ

ذلك ما فهمه علاء الدين ابن النفيس فٕانّه إذا غاب الانتفاخ بقيت القرحة على حالها من غير أن تتغيّر البتّة.

ـلبحا ـ اـ ـلثث «ـلوـقث:ـلاـ ـبسببهمهـبـاصأـفه ـ ـ ـ ـ اـ ـنتفا ـ ـفلياخـ ـ ـيكسـ ـيصيبادـ ـ ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج ذـ ـيحصاـمـركون» ـ اـملاـسنـملـ ـلبة اـمدنـ ـلضن ـبسبررـ ـ بـ

ـظه ـنتفالا1299ورـ ـ ـظهٕاّنـفاخـ واـ ـعلدّلـيورمـلور اـ ـنتفى ـ اـ ـلماخ اـ ـيئردـلاّدة ٕ ةـ اـهـاظىـلا ـلبر ولاـ اـشدن، أّن ـلبّك أـطاـ اـمرفـشن ـلظن وـهاـ اـمر ـلمعلن ـ ـ ومـ

ا ـلمأّن ـمتاّدةـ اـ ـفعدـنى الأـمتـ إـشن الأـلرف ـيعقمـلّسـخى ـ ذـ اـلب اـسعـفدـلك ـلبتوء ـ [ـ Yّة، 265aو ـعن] ذـ ـيسلكـلد ـ ـحبـاصمـ ـممهـ ذـ ا وـكّ وـهره

ـلجنا ـ واـ ـلتشنون ـ ـ لأـ ـمتّهـنّج ـخلّدامـقنـمانـكىـ اـ ـلبص ورمـمدنـ ـبعيـفن الأـ ـعضض اـ ـلشاء ـيفرـ ـلحجـاكةـ ـ اـ ـلقاب واـساـ ـلمستبطم ـ ـ ـ ـ اـ لاـلن نـمّدـبذي

.Y يتفتح :L5 [ يتفيّح.1293

.L5 لكن :Y [ لكان.1294

1295. .Y فتغىىبه :L5 [ فبغيبته

1296. .Y لحرارة :L5 [ كحرارة

.Y تفرقي :L5 [ تفريقي.1297

1298. .Y واىعساىها :L5 [ وانصبابها

1299. .Y ذلك .add [ ظهور
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ـختا اـ ـمعنـهذـللاط اـ ـلمعبه ـ ـ ـعنرـ ـلجناـبهـ ـ وـ ـمتون ـخلنـمانـكىـ ـلبا1300فـ اـمدنـ ـلتمن ـ واـ ـلتشنّدد ـ ـ ـمتالا1301ّجـ ـئيلاـ الأـ لأّن ـعصن ـرخؤـميـفابـ ّ

ـلبا ـكثي1302دنـ ـ وـ اـهرة ـلني ـبتاـ اـفةـ ـلنخي ـ ـلينـاجالـقاع.ـ ـ ذـ أيـلوس ـبمعنك ـ ـ ـيصيبّهـنا1303ٔىـ ـ ـ ذـ اـفكـله ـلني وـ اـهدرة ـلتذا ـلينـاجنـملـيأوـ ـ ّهـنٕاـفّقـحوسـ

ـيحتم ـ ـ أنـ ـيكل الأـ وـلذـكرـمون ـعنوـهك اـكدـ ـلمون ـكثياّدةـ ـ ـبحيرةـ ـ أـ ـتعاّـهـنث اـ ـلبّم واـطاـ ـلظن ـلك1304رـهاـ اـنذاـهّنـ والأـجوـلادر ـكثود الأّولـهريـ و

وقوانين الطّب أكثرية.

ـلبحا ـ اـ ذـغٕانـف«1305هـلوـقع:ـبراـلث الاـلاب ـنتفك ـ ـبغتاخـ ـ ـغية»:ـ اـبوـ ـلمة ـتكدـقرضـ ـلتحليونـ ـ ـ ـ وـتاّدـملـ ـتكدـقه ـلغونـ إـهورـ اـلا ـلبى واـطاـ ـلفن. رقـ

ـبينهم ـ ـ ـ وـفاـ ـجهيي ـ أـ ـهمـدحن: الأّولـ أّن ـيك1306دـقا ذـ ـمنكـلون ـقليهـ ـ ـقليلاًـ ـ واـ ـلثلاً دـناـ ـفعي وـ ـنيهماـثة؛ ـ ـ الأّولـ أّن ـيعقبا ـ ـ ـخفهـ وراـ ة واـحّ ـلثة ـيعقبيـناـ ـ ـ هـ

ذـم اـمرهـكا ـلضن وأـ ـبقرر. ذـقراطـ ـهناـهـركد ـيخاـماـ اـ ـلغيّص ـ وـفدـنلاـلةـبوـ ـحصوـهاع ـلهوـ دـ ـفعا وـ ـيعقاـمة ـ ذـ اـمكـلب ـلضن وـ ذـمرر ـيعكـلن اـمرفـ

ـيخ اـ ـلحّص ـللتحليلـصاـ ـ ـ ـ ـ وـ اـفـرعدـقل. أّن ـلقت اـحرـ ـلحة ـمعهلـصاـ ـ الاـ ـنتفا ـ ـتكدـقاخـ ـخلنـمونـ أيـ اـفف ـلظهي ـ وـ ـتكدـقر اـفونـ ـلمقي ـ ٕانـفّدم.ـ

ـحصل ـ اـ ـلغيبت ـ ـ وـبوـ اـنـاكة ـلقت ـخلنـمـةحرـ ـحصفـ ذـفلـ اـلي ـلتشنك ـ ـ واـ ـلتمّج ـ وـ اـفـرعدـقّدد. ـلفت ـبينهمرقـ ـ ـ ـ وذـ أـلا، لأّن ـكثك الأـ ـعصر يـفابـ

ـخل ـبعفـ اـ ـلعظد ـ الأـ ـعصام اـ لأّن ـلفقاب ـ اـ ـلترات ـمسليـهيـ ـ ـلنخا1307كـ ـ ـهناعـ والأـ ـعصاك ـبتاـنابـ ـمنةـ ـيمينهـ ـ ـ وـ ـشماً إلّاـ اـفالاً ـلمي ـعلعـضواـ اـمىـ

ــضحنو اـفاهـ ـلتشي ـ ولأـيرـ داّـهـنح ـئما اـ ـلحة ـفقبـةكرـ ـ ـلهوـ ـلتلاـ ـ اـ ـلمك أـ ـكثاّدة ـقبنـمرـ ـغيولـ وـهرـ ذـقا ـقبـركّدم اـ ـلمول ـرخؤـ ـللمّ ـ ـعلاّدةـ ذـ ـقبـركى اـ ـلمقول ـ ّدمـ

ـقبلأّن أـفلآـلهـلوـ ـقبنـمّدـشة ـلغيهـلوـ ـ وذ1308اـهرـ ـلضعكـل، ـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة ـفيةـيزـيرـ اـهٕاّنـفهـ ـلحذه اـفرارةـ ـلمقي ـ أـ ـكثّدم ـممرـ اـ اـفيـهّ ـلمي ـرخؤـ ـعلّ اـمىـ

اـفوـتنـمانـب ـلشعّر ـ ـمقيـفرـ وـمّدـ ـقله وـخؤـميـفهّـتـ ره ـحيّ اـنـاكثـ ـلحت اـ ـلمرارة أـكذـ اـكوىـقورة ـلهضان ـ أـ واـجم ـلفصود ـ أـ وـقلات ـحيّل الأـكثـ رـمان

ـلعكاـب ـ ـفبسـ ـلعكاـ ـ وـ ـكثس اـ ـلفضرة ـ ـمملاتـ اـ ـيهّ اـ ـلعضيء ـ ـلقبوـ ـ الآـ ـقيٕانـفات.ـفول ـفلل:ـ لاـ ـيحم اـ ـلفدث ـفنقج،ـلاـ ـ [ـ Yول: 265b[أرـجوـل ـبعوه ة:ـ

أّنـهـدحأ اـها ـلمذه ـلماّدةـ اـ ـقبانـكرةـهـاظتـنـاكّ ـظهاـمولـ الأـمرـ ـعضن ـلهاءـ أـ ـقبنـمّدـشا ـبعاـمولـ ـمنهدـ ـ إـ ـجهىـلا اـ ـلبة واـطاـ ـلنخن ـ لاـ ّكـشاع

.Y خلص .add [ خلف.1300

1301. والتمدد التشنج :L5 [ التمّدد والتشنّج  Y.

.L5 الدماغ :Y [ البدن.1302

.Y إن قول أبقراط ليس يكاد يصيبه تشنج او جنون يشير :L5 [ ذلك أي بمعنى.1303

1304. والباطن الظاهر :L5 [ الباطن والظاهر  Y.

1305. .Y:  om. L5 [ قوله

1306. .L5: om. Y [ قد

.in marg. L5, Y; om. L5 [ مسلك.1307

1308. .Y: om. L5 [ لغيرها

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 155



أـنأ ـبطّه الأـم1309نـ ـعصن اـ ـلمنبتاب ـ ـ ـ اـفةـ ـلظهي ـ اـفرـ ـعتنٕاّن ـ اـ ـلطبيعاء ـ ـ ـ ـلباـبةـ وـطاـ ـمنربـقاـمن أـ اـمّدـشه ـعتنن ـ ـئهاـ ـبماـ ـبلاـقاـ لأـ أـنه وـشّه ـنيهاـثرف؛ ـ أّنـ ا

ـلما اـ ـلماّدة إـكذـ ـيجورة ـبهاـ ـللتشناـ ـ ـ ـ واـ ـلتمّج ـ أـ ـنسّدد إـمبـ ـيجن ـبهاـ ـللفاـ ـ لأـلاـ ـعفناّدةـماّـهـنج ـ اّولاًـنـاكاّـهـنٕاـفهـ ـلحـاصت لٕاـ اـحة وـلداث ـلثهاـثورم؛ ـ اّدةـماـ

ـلفا رـلاـ ـقيقج ـ ـيسهةـ ـ ـتحللـ ـ ـلهّـ ـلخلاـ ـ ـليلـ ـعصالا1310ٔفـ واـ ـلعضاب ـ وـ اـهلات ـلمذه ـغليظاّدةـ ـ ـ وذـ ـلطيفهابـهذـلكـلة، ـ ـ ـ ـلحاـباـ ولأـكرـ تـنـاكوـلاّـهـنة،

ـقيقر ـ ـلتحلةـ ـ ـ ـبحتّـلـ ـتهرارـ وـ اـحا ـلقلرارة ـ وـ اـحب ـلحمرارة ـ وإذاـ ى، ـغليظتـنـاكّ ـ ـ ـيسهلاـفةـ ـ ـخلتهداـملـ ـ ـ وـ ـنفا ـخليـفاـهوذـ الأـ ـعصل واـ ـلعضاب ـ لات؛ـ

ـبعهورا ـ اـ أّن ـلما اـ ـلماّدة اـكذـ ـلمستورة ـ ـ ـعليهىـلوـ ـ ـ اـ ـلما لأـ ـمنصبـاّهـنرار ـ ـ إـ ـمتقعـضوـمىـلّة ـ وأـ ـنسرّح اـ ـلمب اـ ـلمنصبواّد ـ ـ ـ إـ ذـلّة اـلى ـلمك اـ ـلحواّد لأّنـ ارّة

ـلما أـقكـلذـلبـجوـ اـلوّة ـلقم والأـحرـ ـمثيمـلة ـ ـللحرـ ـ واـ ـلحرارة أـ ـنسرارة اـ ـلمب اـ ـلمنجواّد ـ ـ إـبذـ ـليهة ـ اـ ـلما اـ ـلماّدة وإذاـكذـ ـثبورة، اـ أّن ـلمت اـ ـلمواّد ورةـكذـ

 الباطن التشنّج والتمّدد لا الفالج.1312 بٕايجابها عند غورها إلى1311المستولى عليها المرار وماّدة الفالج ماّدة مائية فلذلك حكم أبقراط

ـلبحا ـ اـ ـلخث «وإنـلوـقس:ـماـ أـقنـمتـنـاكه الاـفـرعدـقول:ـقّدام»: أّن ـنتفت ـ اـ ـلماخ ـيكدـقورـكذـ ـخلنـمونـ وـ ـيكدـقف ـفعنّدامـقنـمونـ ـ دـ

ـعنـاهورـغ ـنهوـكدـ ـخلنـماـ ذـقفـ ـيحـامـركد ذـعدثـ وأـلن ـامك. ـعنّ ـنهوـكدـ ـهنـاهرهـكذـفّدامـقنـماـ وـ اـها ـلجنو ـ واـ اـجوـلون ـلحع يـفادثـ

ـلجنا ـ واـ ـلتقيب ـ ـ واـ ـختّح اـ أـللاف اـمدّم. ا ـلجنّ ـ ـفهونـ اـ أّن ـلمو اـ ـلمشاّدة ـ إـ ـليهار ـ إذاـ والأـغا ـعضارت اـ ـلتاء ـتقبلهيـ ـ ـ ـ ـعضيـهاـ الأـ اـضلات ـلبلاع ـطناـ ةـ

ـلظوا اـهاـ ـلغشرة ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ واـضلأـلنـ ـلغشلاع ـ اـ ـلحاء إـلاـمٕانـفز.ـجاـ اـلت ـلعضى ـ اـ ـلمحلات ـ ـسملاعـضلأـلـةكرـ ـعلـةصـوشتـيّـ ـغيتـفرـعاـمىـ رـ

اـهأّن ـلمذا ـقلرضـ ـيعـامّـ ـمعرضـ اـ ـخته اـ ـلعقلاط ـ اـ ـلمل اـبرادـ ـلجنه ـ ـعنونـ لاـ ـسيده اـفـامّـ ـلعضي ـ اـ ـلظل وذـهاـ ـلبعكـلر، ـ الآـ اـعةـفد وإنـمدـلن اغ.

إـلاـم اـلت ـلغشى ـ ـحصاءـ ذـملـ اـلن ذات ـلجنك ـ وـ ـكثيذاـهب ـ ـيحصاـمراًـ ـ ـمعلـ [ـ Yه 266aا ـخت] اـ ـلعقلاط ـ ـجهيوـللـ ـ ـلقن:ـ اـ ـلحموّة ـ وـ ى ـلمشّ ـ ـةكارـ

ـلمحاغـمدـلا ـ الآـ وإنـفّل إـلاـمة. اـلت ـلغشى ـ اـ ـلحاء ـحصـزجاـ ـمنهلـ ـ اـ ـلبا وـسرـ ـحصام اـ ـختول اـ ـلعقلاط ـ ـمعلـ ـجميعذاـهرـهـاظهـ ـ ـ إذاـ اـنـاكه ـلمت اّدةـ

ـلغ ـكثيرةـئاـ ـ اـ ـلمقرة ـ ـكثيدارـ ـ اـ ـقليلتـناـكٕانـفرداءة.ـلرة ـ ـ اـ أـلة وـثـدحرداءة ـجعت اـفاًـ ـلجني ـ وأـ اـمب. ـلتقيّا ـ ـ ـفهّحـ ـعنوـ ـتتحلمـلاـمدـ ـ ـ اـ ـلمّل وـ ـتمياّدة ـ إـ ىـلل

ـتج اـيوـ ـلصف وأـ اـمدر. ا ـختّ اـ ـلماـفدّمـللاف إـبرادـ ـسهه وـلاـ أنـهه ـتنتقو ـ ـ اـ ـلمض إـ اـلاّدة ـلعى اـ ـلعظيرق ـ ـ اـ ـلممتم ـ ـ ـعلّدـ اـ ـلصلى ـ وـ ـتخب اـ ـلمرج ـمنّدةـ هـ

ـلباـب أوـ ـلباـبول اـكٕانـفراز.ـ ـعهاـفدـنان إـ ـمجىـلا اـ ـلكبذب ـ ـلباـبتـجـرخدـ وإنـ ـمقع1313يـفانـكول. ـ رـ ـحصـاهّ الٕاـ ـسهل وـ «إنـلوـقال. ذـكه كـلان

الانتفاخ مائلاً إلى الحمرة» أي أّن الٕاسهال لا يكون إلّا دموياً إذا كان الٕانتفاخ أحمر.

ـلبحا ـ اـ ـلسث ـلينـاجالـقادس:ـ ـ أـكلـهوس:ـ ـبقلام اـهيـفراطـ ـلمذا اـمعـضوـ ـلبن ـفقدنـ أيـ ـمقيـفط اـفهـمّدـ ـلصي وـ ـخلفدر ـ أيـ اـفه ـلظهي ـ ـفيمرـ ـ اـ

ـيح أوـيادـ ـمقيـفه اـ ـلبّدم وـ رهـخؤـمدن ـمطلقّ ـ ـ ـحتاًـ ـينّىـ ذـفدرجـ ـمقكـلي اـ ـليّدم واـيدـ ـجليرـلن ـ ـرخؤـمنـ ـهمّ وأـقا.ـ أـنال: ـليول:ـقا ـمقيـفسـ اـ ـلسّدم اقـ

.Y يظن :L5 [ أبطن.1309

.Y ليف :L5 [ ليف.1310

.L5 الابقراط :Y [ أبقراط.1311

.Y جهة .add [ إلى.1312

.Y الى :L5 [ في.1313
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ـعض ـينتهلـ ـ ـ إـ أوـلي ـحتةـيوـقارـتى إذاـ ـحصّى ـمقيـفلـ اـمّدـ ـنتفه ـ ـبسباخـ ـ ذـغّمـثـةحرـقبـ الاـلاب ـنتفك ـ ـحصاخـ ـمنلـ ـتشنهـ ـ اـبّجـ ـلعضل ـ يـفلـ

رةـخؤـم ـفيكّ ـ ـحكونـ أـ ـبقم ـبمراطـ ـحكاـ اـخؤـميـفهـبمـ ر ـلبّ ـمطلقدنـ ـ ـ ـصحيحاًـ ـ ـ وأـ اـماً. ا ـلفخّ ـ ـيصلاـفذـ ذـ ـفيكـلّح اـفهـ اـتوـلٕاّن ـلعظير ـ ـ اـ ـفيذيـلم هـ

ـينته ـ ـ إـ ـمقىـلي اـ ـكبرـلّدم ـفيكةـ ـ ـحصونـ اـ ـلتشنول ـ ـ ـفيّجـ أـ ـكثه اـفهـثدوـحنـمرـ ـلعضي ـ اـ ـلمل اـضوـ وراء ـلفخوع ـ ـلغلبذـ ـ ـ اـ ـللحة ـ ـعلمـ اـهىـ ـلمذا ال:ـقع.ـضوـ

ـفليكـلذـكانـكوإذا ـ اـ ـلحكس ـ اـ ـلكلم ـ اـبّيـ ـلتشنأّن ـ ـ إـ ـيحـامّـنّج ـبسبدثـ ـ ـخلنـمـوهاـمبـ ـبحفـ أـقّمـثّق.ـ إلّا ا1314ٔرىـنّاـنال: ـكثأّن الأـ رـمر

ـيك ـعلونـ اـمذاـهىـ ـجليرـلن ـ واـ ـلين وـيدـ ـخلين ـ أنـ ـيكق لأّنـلـذكونـ ـتلك اـ ـلمك ـيبرـقـعضواـ اـمةـ ـلنخن ـ وـ ـعلاع ـمسىـ ـمتتاـ ـ وأـ ـعصه ـبهاـ آـ ـتيا إـ ـليهة ـ ـمناـ ه.ـ

اـهول:ـقأ ـلكذا لاـ ـلجـةجـاحلام ـليناـ ـ وذـبوسـ لأّنـله، أنـضرـغك ـيتكله ـ ـ ـمقيـفّمـ اـ ـلبّدم وـ اـخؤـمدن رة ـلمحّ ـ ـيياذـ ـللقنـ ـ اـحرـ ـلتة ـسبيـ اـ ـلكق ـفيهلامـ ـ اـ

اـحرـقيـهو ولاـئرـلة أـشة اـفـةحرـقـاهّـنّك ـلصي ـفيكدرـ ـ ـمقيـفهـملاـكونـ اـ ـلبّدم وـ وـخؤـمدن ره ـهمّ [ـ L5ا 153b[اـهـاظ ـلصر وـ وراءـمـرهـاظدر ا

الصدر. واللّه أعلم.

65

] إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة ثّم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة.Y 266bقال أبقراط: [

الشرح هاهنا مباحث خمسة.

ـلبحا ـ اـفالاّول1315ثـ ـلصلي ـ وـ أّنـهة: اـهو ـلفصذا ـ ـلمقـاكلـ ـ ـللفصرّرـ ـ ـ اـ ـلمل وـضاـ اـهي أّن ـلمو أوـ إذا ـجباّدة آـ اـفةـفت ـلبي ـيظهمـلّمـثنـطاـ ـ ـلهرـ أـ رـثا

اـف ـلظي ـفخطـرهاـ ـ أـهرـ ـممّدـشا إذاـ ا ـظهّ ـلهرـ ذـ ـكمكـلا اـهيـفاـ ـلصذا ـمتّهـنٕاـفورةـ ـحصىـ اـفلـ ـلبي ـعظيماتـجراـخنـطاـ ـ ـ وـ ـيظهمـلة ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ا

ـلبلياـف ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ أيـ ـخطة أـهرـ ـممّدـشا إذاـ ا ـظهدـقانـكّ ـمعهرـ ـ ورمـ اـفا ـلظي وذـهاـ ـلتدلاـلكـلر، ـعلهـ اـ اـفدـنى ـلماع اـ ـلماّدة إـيؤدـ اـهـاظىـلة ـلبر دن.ـ

ـقلنـامّـنوإ ـ إّنـ اـها ـلنذا أـ ـخطّلـقوع الأّولـمراًـ ـخمسوهـجوـلن ـ أـ اـهدـحة: أّن ـلقا اـفوىـ ـلبي لاـطاـ ـسين اـمّـ ـلطبيعيا ـ ـ ـ ـ اـ ـلتة ـمتيـهيـ ـلتةـيّـلوـ ـبيدـ رـ

ـلخا أـجراـ ـمموىـقات اـ ّ
اـف1316 ـلظي وـهاـ اـلذـكر ـلحك اـ ـلغرارة دـعزةـجـاعتـنـاكٕاذاـفةـيزـيرـ اـهاّدةـمعـفن ـلخذه ـعظيمةـفالآـفاتـجراـ ـ ـ ـبحيةـ ـ أـ اّـهـنث

ـتبل ـ ـعظمهنـمغـ ـ ـ إـ اـما اـفّ ـلمقي ـ إـ اـمدار ّ
اـف1317 ـلكيفيي ـ ـ ـ إـ أنـلة ـقهى اـ ـلقرت اـ ـلموى واـكذـ ـستقورة ـ اـفرّتـ ـلبي وـطاـ ـنيهاـثن؛ ـ اـ أّن ـلبا أـطاـ نـمرفـشن

ـلظا وذـهاـ لأـلر، ـمحّهـنك اـ ـلمبّل ـ اـ ـلقادئ وـ ـمعوى اـ ـلحدن اـ ـلغرارة وـيزـيرـ ـمتة، اـنـاكىـ ـلمت اـفاّدةـ ـلمحي ـ الأـ ـيتهأذ1318تـنـاكرفـشّل ـ ـللباـ ـ أـ ـبلدن غـ

ـمم إذاـ ا اـفتـنـاكّ ـلمحي ـ الأـ وـخّل ـلثهاـثّس؛ ـ أّنـ الأـلأـتا ـعضّم اـ ـلليناء ـ ـ اـمةـ ـلمن أـلؤـ الأـلأـتنـمّدـشّم ـعضّم اـ ـلصلباء ـ ـ لأـ أّـهـنة ـقبا ـنفعلاـللـ ـ ولاـ ّكـشال

.L5 ارى :Y [ نرى.1314

.L5: om. Y [ البحث.1315

1316. .Y هي .add [ مّما

1317. .Y او :L5 [ إّما

.L5 كان :Y [ كانت.1318
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الأ ـعضأّن اـ ـلباء ـطناـ أـ ـلية الأـمنـ ـعضن اـ ـلظاء ـفتكـرهاـ ـ الأـ ـعضون اـ ـلباء ـطناـ أـ وـمّـلأـتّدـشة اـشاً ـلتّدة ـممّمـلأـ اـ ـتضعّ ـ اـ ـلقف اـ ـلموى اـلذـلّرةـبدـ ـلعضك ـ وـ

ـللبو ـ أـ ـيضدن وـ ـتجاً اـ ـلمذب إـ ـمحىـلواّد الآـ لأـفّل واـكـرحّهـنة ـلحة إـبذاـجـةكرـ و ـقلناّـمـنة، ـ إـ لأّنـكـرحّهـنا ـفية ـمقهـ ـبيةـماوـ اـ ـلمن واـلؤـ ـلمتّم ـ واـلأـ ـلمقّم ـ ةـماوـ

ـمص ـفهـةعارـ وراـكـرحيـ ـبعهة؛ ـ الآـ أّن ـمتةـفا اـفتـنـاكىـ ـلبي ـتصمـلنـطاـ إـ ـليهل ـ الأدوـقاـ ـعلةـيوى ـينبغـامىـ ـ ـ وـ ـبحسي ـ ـيحتـامبـ ـ إـ ـلياج يـفهـ

ـمق ـمتهاوـ ـ لأـ إـّهـنا أنـما ا ـعليهعـضوـتّ ـ ـ أوـخنـماـ إـتارج ـليهرّد ـ داـماـ الأّولـكٕانـفل،ـخن ـفهان ـتصيـ إـ ـليهل ـ ـمنيـفاـ ـخفيذـفاـ ـ اـعةـ ـلحن اـجّسـ دًّ

ـتسم ـ اـ ى ـلمسّ ـ وإذاـ ـفمحكـلـذكانـكام، ـ الآـ إذاـفّل ـطناـبانـكة لاـ ـيصاً ـمنهلـ ـ الأـ إلّا ـلطا وـ ـيكذاـهف، ـقليونـ ـ اـ ـلنفل ـ واـجعـ ا، ـلمقدًّ ـ ـمتاومـ انـكىـ

ـبه اـ ـلصذه ـيعممـلورةـ ـ اـ ـلعمل ـ اـ ـلمقصل ـ ـ [ـ Yود 267a[ـمن وإنـ اـكه، ـلثان ـفيحتيـناـ ـ ـ أنـ ـيماج ـعضأـبّرـ ـكثياءـ ـ إـ ـحيىـلرة ـيصنـ إـ ذـلل اـلى ـلمحك ـ ّلـ

ـعضّلـكو ـيموـ ـيفعهـبّرـ ـ ـفيلـ وـ ـيكسه ـ لأـتّوـقنـمرـ ـمنّهـنه ـيصلاـفهـلافـ إـ ذـلل اـلى ـلعضك ـ وـ إلّا ـضفعدـقو ـ وـجهـتّوـقتـ ا ـحينئدًّ ـ ـ ـبمقفـيمـلذـ ـ ةـماوـ

ـتل اـ ـلعلك ـ ـبخّةـ إذاـملافـ ـمحلانـكا ـ ـنتمكّاـنٕاـفاـهّـ ـ ـ الأدوـضوـمنـمّنـ ـعلةـيع أّيـ ـكيرـتى وـكبـ ـمسهـاخان؛ ـ ذـماـ ـلينـاجرهـكا ـ وـ اـهوس أّن ـلمو اّدةـ

 إلى بعض الأعضاء الرئسية أو إلى الشريفة بخلاف ما إذا كانت في الظاهر. 1319إذا كانت في الباطن ربّما انتقلت وربّما مالت

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـلقي:ـناـ أنـئاـ ـيقل ـخصمـلول:ـ صـ ـلخاـبهـملاـكّ اـجراـ ـلعظيمات ـ ـ ـ اـ ـلخبيثة ـ ـ ـ اـمةـ أّن ـلحكع ـ اـ ـلمم واءـسنـطاـبراجـخّلـكيـفاّمـعورـكذـ

ـعظيمانـك ـ ـ أوـ ـغياً ـعظيرـ ـ ـخبيمـ ـ ـغيأو1320ثـ ـخبيرـ ـ ـيظه1322مـل1321ثـ ـ ـمعرـ ورمـ اـفه ـلظي ـفهـرهاـ رديءـ ـلمو ذـ ـنقا،ـنـركا أـ اـمول: ا ـلعظّ ـ ٕاّنـفمـ

ـلخا ـمتراجـ ـيكمـلىـ ـعظيم1323نـ ـ ـ ـيكمـلاًـ ـظهدمـعنـ اـ ـفيورمـلور ردـ ـيئه اـ لأّن ـلماً ـتكاّدةـ ـقليلونـ ـ ـ ـتكتلاـفةـ ـ ـلطبيعا1324فـ ـ ـ ـ إـ ـمقىـلة ـمتهاوـ ـ والاـ ـهتما ـ امـ

ـبه أيـ ـفعهدـتا ـ إـ اـهـاظىـلا ـلبر وأـ اـمدن. ا ـلخبّ ـ ـلماـفثـ أنـبرادـ ـتكة اـ ـلمون ردـ ـيئاّدة وـ ـمتة ـتكمـلىـ ـتخمـلكـلذـكنـ ـمنهّفـ ـ ولاـ ـتكا اـ ـلبليون ـ ـ ةـ

عظيمة لأّن في القوى البدنية قدرة لمقاومتها.

ـلبحا ـ اـ ـلثث اـلاـ ـلفث: ـبيرقـ اـ واـلن ـلخورم واـ ـلقراج واـحرـ ـبيلدـلة ـ واـ ـلنة اـصاـ أّن ـعبورمـلور اـعارةـ ـنصبن ـ اـ ـلماب اـ ـلعفناّدة ـ ـ اـ أو ـلقة ـبلاـ ـللعفةـ ـ ـ إـ ـبعىـلن ضـ

ـعضالأ واـ ـستحاء ـ ـثهداـ ـلهاـ اـثاًـجرـفاـ ـستقّم ـ ـفياـهرارـ واـ ـلخه، ـعبراجـ ـعمارةـ أـ ا ذـمـذخّ اـفكـلن ـلجمي ـ وـ ـليوـتع اـ ـلمد وـ ـمنهّدة ـ ـخصنـممـ ـبشـهصّـ أنـ رط

ـتك واـحهـتاّدـمونـ ـلقاّدة، ـعبـةحرـ ذـعارةـ ـمطلقكـلن ـ ـ اـ إذا ـنفجاً ـ وـ ـبقر ـمنفجيـ ـ ـ واـ ـبيلدـلراً، ـ ـعبةـ ـعمارةـ اـ اـمانـكّ ـلقن ـفيروحـ ردـمهـ ـيئاّدة ـلحمـاكةـ ـ أةـ

ـغيو وـهرـ ـعلا ـتكذاـهىـ اـ ـلسلون ـ ـجمليـفعـ ـ اـ ـبيدـلة وـ ـمنهلات ـ ـخصنـممـ اـ ص ـبيلدـلّ ـ ـبمةـ اـمانـكاـ ـلخن اـطاـبيـفلاًـصـاحاتـجراـ ـلبن واـ ـلندن، ورـصاـ

ـعب ـتجـةحرـقّلـكنـعارةـ أرـ ـبعياوزت ـ وـموـينـ ـعلارـصاً ـفمهىـ ـ ـخشكاـ ـ ـيشرـ وـ ـمنهالـسة ـ اـيـدصاـ رديء ـئحراـلد واـ ـعلة. اـ أّن ـلنم ـيكدـقورـصاـ أـ ـكثون رـ

.Y ومالت :L5 [ وربّما مالت.1319

.L5 عظيما خبيثا :Y [ عظيم خبيث.1320

.L5 خبيثا :Y [ خبيث.1321

1322. .Y لا :L5 [ لم

.L5 كان :Y [ لم يكن.1323

.Y تلتف :L5 [ تكتف.1324
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واـم وـحن ـيكدـقد واـ وـحون أـلداً ـكثيواهـفه ـ ـتنتهرةـ ـ ـ إـ أـلي واـصى وـحل اـهيـفد ـلصذه ـيشتبورةـ ـ ـ ـعلهـ اـ ـلخى ـلكثياـبـدحواـلا1325يـجراـ ـ ـ واـ ـلفر. ـبينهمرقـ ـ ـ ـ اـ

ا ـلمفضأّن ـ ـ إـ أـلي واـصى ـيكدـحل [ـ Yون 267b[اـل اـبـوطرـلون ـلخات واـنوـلوّةـقّلـكنـمـةجارـ وـحاً ـمهواـقذاـكداً وراـ ـئحتها ـ ـ واـ ـلكثيا ـ ـ ـيكرـ ونـلونـ

رـك وـقنـمـةجارـخةـبـوطّل ـمهواـقوّة وراـ ـئحتها ـ ـ ـمباـ ـئناـ ـلماًـ ـيخاـ الأـمرجـ واـخن ـلعلرى، ـ أّنـهيـفّةـ واـكذا ـمنهدةـحّل ـ ـتنتهاـ ـ ـ إـ أـلي ـغيلـصى الأـ لـصر

.1327 فتنتهي هذه إلى لحم وهذه إلى شحم وهذه إلى عظم وهذه إلى عصب وغير ذلك1326الذي ينتهي إليه الآخر

ـلبحا ـ اـ نـاجالـقع:ـبراـلث ي ـل ـ اـهوس:ـ ـلكذا ـيصلامـ ـعلرفـ اـفاءـجـامىـ ـللغي ـ اـ ية ـل ياـنوـ ـن ـعلةـ أوـثلاـثىـ أـحة أنـهدـحه: ـيكا اـ ـلضميون ـ ـ يـفرـ

ـلعظيما ـ ـ ـ إـئاـع1328ةـ اـلداً ـلبليى ـ ـ واـ أـلة أي إذاـنرداءة ـعظيماتـجراـخ1329دثـحّه ـ ـ ـخبيثةـ ـ ـ ـيظهمـلّمـثةـ ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ـعظيا ـ ـخبيمـ ـ ـلبلياـف1330ثـ ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ ةـ

اـفأي وـلي ـنيهاـثرداءة؛ ـ أنـ ـيكا إـئـاعونـ اـلداً إذاـلى إي ـعظيماتـجراـخدثـحورم ـ ـ ـطناـبةـ ـيظهمـلّمـثةـ ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ـعظيا ـ ـلبلياـف1331مـ ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ ة؛ـ

ـلثهاـثو ـ أنـ ـيكا إـئـاعونـ اـلداً ـلبليى ـ ـ واـ إذاـلة اي ـعظيماتـجراـخدثـحورم ـ ـ ـخبيثةـ ـ ـ ـيظهمـلّمـثةـ ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ـعظيا ـ اـفمـ ـلمقي ـ واـ ـلبلياـفرداءةـلدار ـ ـ ةـ

ـعظيم ـ ـ والأـقة.ـ الأـهيـفودـجال: وـهوـهلـياوـقذه اـفّقـحوـهذا اـلٕاّن ـلظورم ـمترـهاـ دّلـلـذكانـكىـ ـعلك اـ اـفدـنى ـلماع اـ ـلتاّدة أوـنـاكيـ ـجبت تـ

اـف ـلبي ـعظيماًـجراـخنـطاـ ـ ـ ـبكليـهاًـ ـ ـيتهّـ ـ وـ ـعينها ـ ـ اـقاـ ـفعدـند إـ اـلت ـلظى ـفكرـهاـ اـ ـعظيمورمـلان ـ ـ اـفاًـ ـلمقي ـ لأّنـ ـكلدار اّـيـ ـلمة اـ ـفعدـناّدة وـ ـعظيمت ـ ـ يـفاًـ

 التي كانت موجبة للخراج في الباطن هي بعينها اندفعت إلى الظاهر.1332الخبث لأّن الماّدة الخبيثة

ـلبحا ـ اـ ـلخث ـلينـاجالـقس:ـماـ ـ ـينبغوس:ـ ـ ـ أنـ ـيفهي ـ اـممـ ـلخن اـجراـ ـلخبيثات ـ ـ ـ اـ ـلخة اـجراـ ـلتات ـتكيـ ـعلونـ أـ اـطى ـلعضراف ـ وـ ـةصـاخل نـمانـكاـمّ

ـلعضا ـ ـكثيلـ ـ اـ ـلعصر ـ وذـ لأّنـلب. اـهك ـلخذه ـيكاتـجراـ ـلمها1333ٔونـ ـ والأـجاًـيوـقاـ ا ـمممـلدًّ اـ ـيعيّ ـ ـعلنـ اـجىـ ـلمذب ـلمواّدـ وـفـرعاـ اـفوـتت ـلمّر اّدةـ

ـمحيـف الآـ ـممةـفّل اـ ـخببـجوـيّ اـ ـلمث ـتتاّـهـنٕاـفاّدةـ ـبعضهـمكراـ ـ ـ ـعلاـ ـبعىـ وـ ـيقض ـعفنهوىـ ـ ـ وـ ـفسا وأـهادـ ـيضا. اـهٕاّنـفاًـ ـلخذه اـجراـ إذا ـستعملنات ـ ـ ـ ـ اـ

.L5 الجراىحي :Y [ الخراجي.1325

1326. .L5 الاخرى :Y [ الآخر

ذلك وغير .add [ ذلك.1327  L5.

1328. .L5 العظيم :Y [ العظيمة

.L5 حدثت :Y [ حدث.1329

.Y خبيث عظيم :L5 [ عظيم خبيث.1330

1331. ـلبلياـف ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ أيـ اـفة وـلي ـنيهاـثرداءة؛ ـ أنـ ـيكا إـئاـعونـ اـلداً إذاـلى إي ـعظيماتـجراـخدثـحورم ـ ـ ـطناـبةـ ـيظهمـلّمـثةـ ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ـعظيا ـ مـ ] Y:

om. L5.

1332. .L5 الخراجات .add [ الخبيثة

.L5 التي :Y [ يكون.1333
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ـعليه ـ ـ ـيسكاـماـ ـ أـ ـلمهن ـ وـ اـها ـلمبو ـ اـ ـلمقرّد ـ أـ ذـضوّي اـجالأـبكـلّر ـلعصبيزاء ـ ـ ـ اـ وإن ـستعملنة. ـ ـ ـ ـ الأـ ـشيا اـ ـلمسخناء ـ ـ ـ اـ ـلمة ـفقواـ ـللعصةـ ـ ـ زدـ ذبـجيـفاـنب

ـلما وـ ـيكاّدة ـعفنـاضدـقونـ ـ اـ ـلبليا ـ ـ ـبمعنةـ ـ ـ أـ اـيزـنّاـنى ـلجد [ـباذـجاذبـ Yاً 268aٓا وـخ] [ـهر. L5ذا 154a[ـمعن ـ «ـلوـقىـ ـلبلياـفه ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ وـ ذاـهة».

.1334تأويل حسن من جالينوس. واللّه أعلم

66

 مذمومة.1335قال أبقراط: الأورام الرخوة محمودة والنية

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

ـلبحا ـ اـفالاّول1336ثـ ـلصلي ـ وذـ وـمكـلة: ـجهين ـ أـ ـهمـدحن: الأّولـ أّن ـيتضما ـ ـ ذـ ن ـحكـركّ أـممـ ـحكن الأورامـ اـفام ـلسي واـملاـ ـلعطة ـ ـبحسبـ ـ بـ

ـضعهواـم ـ اـفاـ ـلقي واـ ـلبعرب ـ اـهـاظنـمدـ ـلبر وـ ذـفـرعدـقدن، وـلت ـيتضمذاـهك، ـ ـ نـ ـحكمهّ ـ ـ ذـفاـ ـبحسكـلي ـ اـقبـ ـلموام اـ ـلماّدة ـجبوـ ٕاّنـفه،ـلةـ

ـلما اـ ـلساّدة اـ ـئلّ ـنضجهةـ ـ ـ أـ ـنضنـمرعـسا اـ ـلمج اـ ـلغليظاّدة ـ ـ ـ اـ ـلجة ـفلدةـماـ اـنـاككـلذـ الأورام ـمحموةـخرـلت ـ واـ ـلنيودة ـ اـ أي ـلصلبة ـ ـ وـموـمذـمةـ ـنيهاـثة؛ ـ اـماـ

ـلينـاج1337رهـكذ ـ وـ أّنـهوس اـهو ـلفصذا ـ ـلجـاكلـ اـمزءـ ـلفصن ـ اـ ـلمتقل ـ ـ وـ أـهّدم ـلمّهـنو اـ اـقّ ـلخال اـجراـ ـلبات ـطناـ إذاـ ـيظهمـلة ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ةـفالآـفا

عظيمة وهذا الورم متى كان رخواً كان أجود مّما قابله.

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـلينـاجالـقي:ـناـ ـ اـضوس:ـ ـلحقيقاـبـوخرـلّد ـ ـ ـ اـ ـلصلة ـ وـ ـسمب أـ اه ـبقّ اـ ـلنراط لأـ ـغيّهـني ـطلأـفجـضاـنرـ ـعليقـ ـ اـ لازـسه ـغيهـمم أـ ذاـهنـمّهـنر

.1338الوجه الواجب أن يفهم من الرخو الناضج لأّن المقابل للني

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـبعيـفاءـجدـقث:ـلاـ اـ ـلنسض ـ اـ «الأورام ـمحموةـخرـلخ ـ واـ ـللينودة ـ ـ وـموـمذـم«1339لامـلاـبة»ـ ـيمكة». ـ أنـ ـيقن اـهيـفالـ أّن ـوخرـلذه

ـلليوا ـ ـبحسنـ ـ اـ ـللغب ـ ـمتقةـ ـ اـبارـ ـلمفهاً ـ ـ الأـ أّن ـطبوم ـقسمّاءـ ـ اـ وا اـلّ ـلبلغمورم ـ ـ ـ إـ ـعيوـنىـلي أـ ـهمـدحن: اـ وـخرـلا اـهو ـلمعو ـ ـيمأودـبروفـ والآـ اـخا، ـللير ـ وـ وـهن

ـلسلا ـ واـ ـلفع. ـبينهمرقـ ـ ـ ـ اـ أّن اـلا ـمخهـتاّدـمـوخرـلورم ـلطاـ ـلجةـ اـ ـلعضرم ـ واـ ـلسلو ـ ـمتميعـ ـ ـ ـغليـفّزةـ وـ اـصف. ـلنار الأّولـ ـمحموع ـ لأّنـ ـسهلهـتاّدـموداً ـ ةـ

ـلتحليا ـ ـ ـ واـ ـلثل لأّنـموـمذـميـناـ ـمنحصهـتاّدـماً ـ ـ ـغليـفرةـ وـ ـمثف ـيعسذهـهلـ ـ ـعلرـ اـ ـلمحلى ـ ـ ـتحليلهّلـ ـ ـ ـ ـ لاـ ـنحصا ـ وـئـاحيـفاـهارـ ـقيٕانـفاوي.ـحل ذهـهلـ

ـلعلا ـ ـتسملـ ـ ىـ ـسلعّ ـ ورـ لا واـماً ـلضمياً ـ ـ واـلوـقيـفرـ ـللينه ـ ـ إـئـاعةـ لأـلد الأورام اـقّهـنى الأورام ـمحموةـخرـلال ـ واـ ـللينودة ـ ـ واـموـمذـمةـ ـلسلة ـ لاـ ـتسمع ـ ىـ ّ

1334. .Y: om. L5 [ واللّه أعلم

1335. .Y اللينة :L5, in marg. Y [ والنية

.L5: om. Y [ البحث.1336

1337. .Y الفاضل .add [ ذكره

.Y الناضج .add [ للني.1338

1339. .Y بالالم :L5 [ باللام
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أوراماً، قلنا: الورم جنس للسلع وغيرها ويجوز تسمية الشيء باسم جنسه. واللّه أعلم.

67

.1341 انتفع بقطعه1340قال أبقراط: من أصابه وجع في مؤّخر رأسه فقطع له العرق المنتصب في الجبهة

] هاهنا مباحث ثلاثة.Y 268bالشرح [

ـلبحا ـ اـفالاّول1342ثـ ـلصلي ـ وـ أـهة: ـلمّهـني اـ ـحكّ أّولاًـ اـفم ـلفصليي ـ ـ ـ اـ ـلمن ـضيياـ ـ أّنـ ـمين اـ ـلمل اـ ـيئردـلواّد إـ داـلة اـخى ـلبل رديءـ ـلمدن ـفترـعاـ واءـسهـ

اـك ـلميان ـ ـلصناـبلـ ـ أوـعاـ ـبغية ـ ـيقلاًـئاـقانـكـاهرـ وإذاـلولـ ـيجمـلكـلذـكانـكه اـ ـلجز إـ اـخىـلذب ـلجهلاف ـ لأّنـ ـفية ـميهـ اـ ـلمل اـ ـيئردـلاّدة إـ ىـلة

ـلبا ـمتّهـنٕاـفنـطاـ اـنـاكىـ ـلمت اـ ـيئردـلاّدة إـلاـمدـقةـ ـمقىـلت اـ ـلبّدم وأردـ ـبهذـجاـندن إـ رهـخؤـمىـلا ـعلّ ـعليـوهاـمىـ ـ اـ ـلمنصه ـ ـ اـ ـحتوص أنـجاـ ـتمت ّرـ

ـلباـب ـحتنـطاـ إـتأـتّىـ ـجهىـلّى اـ ـلجة وـ اـلذـكذب ـلحك اـفالـ ـليميي ـ ـ إـ اـلن ـلشمى ـ وـ ـلعكاـبال ـ وـ إـفنـمس أـلوق ـسفى وـ ـلعكاـبل ـ وـقس،ـ ـعلال: ذاـهىـ

ـيصمـل ـلتّـقاـمّحـ وـ اـهه أّن ـلمو اـ ـلمواّد ـئلاـ إـ اـخؤـمىـلة ر ـينتفرأسـلّ ـ ـ ـجهراـخٕاـبعـ ـمقنـماـ اـهـركذـفهـمّدـ ـلكذا ـليكلامـ ـ ـمثنـعاًـبواـجونـ الٕاـهلـ ـشكذا الـ

أّنـهو اـهو ـلقذا إـ ـيستعماّـمـندر ـ ـ ـ إذاـ ـيتمـلل ـميلهنـمّعـقوـ ـ ـ ـعضالأـبررـض1343اـ اـ ـلباء ـطناـ وـ «اـقكـلذـلة ـنتفال ـ لأـبعـ ـمتّهـنه» الأـكىـ أيـلـذكرـمان ك

ـنتّاـنأ ـميلهنـمّعـقوـ ـ ـ ـتلررـضاـ الأـ ـعضك ـينتفمـلاءـ ـ ـ ـبمعـ ـقلناـ ـ وـ ـتحقياه. ـ ـ وـمذاـهقـ ـجهين ـ أـ ـهمدـحن: اـ أّن ـلجا إـ اـخىـلذب ـلجهلاف ـ اـمةـ ـلبعع ـ دـ

ـمبيـفنـئـاك اـ ـنصبادئ ـ اـ ـلماب إـ اـلاّدة ـلمى اـضوـ ـلمستعع ـ ـ ـ لاـ ـنصبّد ـ ـبهاـ وـ ذـفيـها اـلي ـتكتـقوـلك ـقليلونـ ـ ـ الأذـ لأّنـية ـعفة ـنتهوـ ـ ـتتكاـ ـ ـبعلـماـ وـ ـعند دـ

ـنهـوك إذاـ إـلاـما اـلت ـلجهى ـ اـ ـلمقة ـ ـبلاـ وـ ـعضالأـبرّتـمة اـ ـلباء ـطناـ ـفيهّرـثؤـتو1344ـاهؤذـتمـلةـ ـ وذـ ـلضعكـلا، ـ اـ ـلمف وـ ـقلؤذي اـ ـنفعّة ـ اـ ـلمتال ـ ـمنهأّذيـ ـ اـ

الأـف ـعضٕاّن اـ ـلباء ـطناـ اـيوـقةـ ـلقة ـفهوىـ ـعلادرةـقيـ دـ ـعساـمعـفى أنـ ـيحصاه ـ ـمنهلـ ـ ـبخاـ ـلهـاحلافـ اـفاـ ـلعضي ـ اـ ـلمجو ـ ـعنةـبذوـ دـقانـكّهـنٕاـفهـ

ـضع ـلسبفـ ـ الأـمبـ ـسبن ـلقبابـ ـ ـلهوـ وـ ـثيأـتا وـهرـ ـلمكـلذـلا، اـ اـحانـكّ ـلمال أـلذـكاّدةـ الأـمك ـطبر ـعنّاءـ ـتمكدـ ـ اـ ـلعفّن ـ ـمنهنـ ـ اـفاـ ـلعضي ـ اـ ـلقو لـباـ

ـله أنـ ـيكا ـبهذـجونـ ـحتبـيرـقعـضوـميـفاـ لاـ ـيحتّى ـ أنـ ـتماج ـعضأـبّرـ ـكثياءـ ـ ـصحيحرةـ ـ ـ ـفيكةـ ـ اـ ـلضون اـ ـلحرر ـميلهنـملـصاـ ـ ـ أـ ـكثا اـمرـ ـلنفن ـ عـ

ـلحا ذـملـصاـ أوـلن ـنفنـمك اـ ـلعضس ـ ـعلوـ ـستعـامىـ ـ وأـفرـ ـبعه اـ ـلمد اـخؤـمنـمعـضواـ ر اـمرأسـلّ ـلمسع ـ ـمتاـ واـ ـختة اـ ـلجهلاف ـ ـمقةـ ؛1345هـمّدـ

ـنيهماـثو ـ ـ اـ أّن ـلما اـ ـلتاّدة ـقبلهيـ ـ ـ اـ ـلعضا ـ اـ ـلضعيو ـ ـ [ـ Yف 269aا ـلت] ـيخيـ ـمنهافـ ـ ـعناـ ـعضالأـبـاهرورـمدـ اـ ـلباء ـطناـ ـيخّمـثةـ ـمنرجـ ـلجاـبهـ ذبـ

1340. .L5 جهته :Y [ الجبهة

1341. .Y به :L5 [ بقطعه

.L5: om. Y [ البحث.1342

1343. المادة ميل :L5 [ ميلها  Y.

1344. .L5 توديها :Y [ تؤذها

1345. .Y مقدمة :L5 [ مقّدمه
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ـلما اـهلـبورـكذـ ـلجذا ـيقطذبـ ـ اـ اـصواـلع ـعلهـلـاحذيـلل ذـمىـ وإذاـنـركا ـيخمـلا، اـمرجـ ـنصا إـ ـليّب ـيحصمـلهـ ـ رـملـ اـجن ـلموع وـ ـاهرورـماّدة

ـلعضاـب ـ اـ ـلسليو ـ ـ آـ لأـفم ـعنّهـنة اـ ـنتهد ـ ـئهاـ إـ اـلا ـلعضى ـ اـ ـلضعيو ـ ـ ـفيذةـفاـنفـ رـفهـ ـجعٕاذا ـيتغيمـلتـ ـ ـ ـعليّرـ ـ لأـشهـ ـيممـلّهـنيء ـغيبـيـرغيءـشهـبّرـ اـمرـ

وّـفـلأ ـعنوـهه ـمجيئهدـ ـ ـ ـ إـ ـليا اـبهـ وـيؤذـتذيـلل ـلمؤـته اـ ـلمه اـ ـلحاّدة ـصلاـ اـمةـ ـلمنصبن ـ ـ ـ اـفّةـ ـلعضي ـ اـ ـلضعيو ـ ـ لأـ أّـهـنف ـكثا ـعفنرـ ـ اـماًـ ـلتن ـنهأـش1346نـميـ اـ

ـنصبالا ـ إـ وإذاـلاب ـمثانـكه، اـهلـ ـلمذه ـتخمـلاّدةـ ـفلرجـ ـيحصمـ ـ أذـللـ ـقيٕانـفة.ـيه ـتخمـلذهـهتـنـاكٕاذاـفل:ـ اـمرجـ ـلعضن ـ اـ ـلضعيو ـ ـ ـفمفـ اـ

ـلفا اـفدةـئاـ ـلجي ـقلنذب،ـ ـ اـ ـلفا: ـمندةـئاـ زـموفـخهـ ـتهادـين ـفلاـ اـجرـتمـ ـلقع اـ ـلخوّة ةـصاـ ـتقهـبّ ـعلدرـ إـ ـجهراـخى ودـ ـفعها ـ ـعناـ ـلتحلياـبهـ ـ ـ ـ أوـ ل

ـلتقياـب ـ ـ ّحـ
ا1347ٔ إذاـم، ا ـقطعنّ ـ ـ ـعناـ اـ اـقكـلذـبلـصواـله ـلقدرت اـ ـلخوّة ـةصاـ ـعلهـبّ ـتحليىـ ـ ـ اـ ـلحل ـفي1348لـصاـ لأّنـ ـمقه ـقيٕانـفزداد>ـيعـجرـيمـلدارهـ لـ

ـهنـاه ـنظاـ وـمرـ ـجهين ـ أـ ـهمدـحن: اـضمـلاـ ـلمثرب ـ اـفالـ ـلصي اـ ـلمورة وـلاـبورةـكذـ ذـلرأس لا ـغيـركم الأـمرهـ ـعضن وـ ـنيهماـثاء، ـ ـ ذـماـ ذاـهرهـكع

ـلمثا ـ ـخصمـلالـ ذـ ص ـلجاـبكـلّ ـخلنـمذبـ إـ اـقىـلف دون ـلعكّدام ـ ـقلس،ـ ا1349تـ ـلج: أّنـعوابـ الأّول اـكـرحن ـلمة إـخؤـمنـمرأسـلاـبواّدـ ره ىـلّ

ـمق ـبعضارةـتهـمّدـ ـ رـ ـئيو رـ اـطس ـلمب ـمتخلخزاجـ ـ ـ ـ اـ ـلقل وـ ـلجملاـبوام ـ ـ ـلتلـباـقةـ ـثيأـ اـ ـلمر اـ ـلمشاّدة ـ إـ ـليهار ـ ـفكاـ ـيقّهـنأـ إذاـ اـكول: ـلجان ذهـهيـفذبـ

ـلصا ـلشاـبورةـ اـ ـلمرط ـغيورـكذـ ـمضرـ ـفبّرـ إذاـلالأوـ اـكى ـلجان ـغييـفذبـ اـهرـ ـلعضذا ـ ـلشاـبوـ اـ ـلمرط ـيكّهـنٕاـفورـكذـ ـغيونـ ـمضرـ واـ ـلجّر؛ نـعوابـ

ـلثا أّنـناـ ـمقي اـ ـلبّدم ـمتخلخدنـ ـ ـ ـ اـ ـلبل ـنيدـ ـلنسباـبةـ ـ ـ إـ وإذاـخؤـمىـلة ره، ـفيككـلـذكهـلـاحانـكّ ـ إـ اـخون ـلمراج وـ ـتحليلهاّدة ـ ـ ـ ـ ـمناـ أـ ـسهه اـملـ ـلعكن ـ س،ـ

ولّما كان الحال كذلك خّصصه بالذكر وجعله مثالاً في مقصوده.

ـلبحا ـ اـ ـلثث الاـناـ ـستفي: ـ واـ ـلجراغ اـ ـفقّـتذب وـماـ واـجن ـختلفه ـ ـ وـماـ ـجهين ـ أـ وـمن. ا الاـجّ ـفهاقـفّـته أّنـ واـكيـفو ـمنهمدـحّل ـ ـ ـمياـ اـ ـلمل نـعاّدةـ

ـلعضا ـ اـ ـلقو ـلهلـباـ وأـ وـما. ا ـجهّ الاـ ـختا ـهمدـحأـفلافـ اـ أّن ـلستفا ـ ـ ـينبغراغـ ـ ـ انـ ـيكي ـجهنـمونـ [ـ Yة 269b[ـمي اـ ـلمل إـ لأّن ـجهراـخاّدة نـعاـ

ـلبا ـمنهدنـ ـ أـ ـسها إـملـ ـجهراـخن ـمماـ اـ ـبلاـقّ لأّنـ ـفيمه ـ ـبلاـقاـ ـحي1350هـ ـعلرةـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ وـ ـعلة اـ ـلمى وـ ذـفاّدة ـكلفكـلي ـ ـعلةـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ واـ ـلجة، ـينبغدبـ ـ ـ يـ

ـيكأن اـمونـ ـلجهن ـ اـ ـلمقة ـ ـبلاـ اـ لأّن ـلغة ـمنرضـ ـميهـ اـ ـلمل اـعاّدةـ ـلعضن ـ اـ ـلضعيو ـ ـ وـ ـكلذاـهف أـكاّـمـ ـبعان [ـ L5د 154bٔوا ـكث] ـمخرـ ـلفاـ انـك1351هـ

ـلينقطودـجأ ـ ـ ـ اـ ـنصبع ـ ـبهاـ إـ ذـلا اـلى ـلعضك ـ وـ ـنيهماـثو؛ ـ ـ الٕاـ أّن ـستفا ـ لاـ أنـبراغ ـيكّد ـمعونـ إـ اـخه ـلمراج اـ ـلماّدة واـمّـلؤـ ـلجة لاـقذبـ ـيكد ـمعونـ هـ

ـكمكـلذ اـفاـ ـلمحي ـ ـلناـبمـجاـ اـ أو ـلتار ـقيٕانـفرط.ـشلاـبيـ الاـكٕاذاـفل:ـ ـستفان ـ ـيحصراغـ ـ ـمنلـ ـيحصاـمهـ ـ اـملـ ـلجن وـ إـهذب اـخو ـلمراج اّدةـ

اـع ـلعضن ـ اـ ـلضعيو ـ ـ إـجـاحأّيـففـ اـلة ـلجى ـلعلـبذبـ الاـ ـستفّل ـ أـ ـمنودـجراغ لأّنـ ـفيه إـ اـخه ـلمراج اـ ـلماّدة اـكنـعورةـكذـ ـلبّل وأـ اـمدن ا ـلجّ ذبـ

.Y: om. L5 [ من.1346

.Y بالتفتح :L5 [ بالتقيّح.1347

.Y: om. L5 [ به على تحليل الحاصل.1348

.Y قلنا :L5 [ قلت.1349

1350. .Y: om. L5 [ لأّن فيما قابله

1351. .Y مخالفة :L5 [ مخالفه

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 162



ـفيٕاّنـف إـ اـخه ـلمارج وـ ـميلهاّدة ـ ـ اـعاـ ـلعضن ـ اـ ـلقو ـلهلـباـ ـفقاـ وأـ اـكنـعّاـمط ـلبّل ـقلنلا،ـفدنـ ـ ـيحصا:ـ ـ ـلنلـ ـنحتورةـصاـ ـ ـفيهاجـ ـ إـ ـميىـلا اـ ـلمل نـعاّدةـ

ـلعضا ـ اـ ـلقو ـلهلـباـ ـغينـماـ أنـ ـيقر ـعلدرـ إـ ـجهراـخى اـماـ ـلبن ـلكلاـبدنـ ـ ولاـيّـ ـيتمكة ـ ـ ذـمّنـ وذـلن ـتيورـصيـفكـلك. إـ ـهمداـحن: ـعن1352اـ ونـكدـ

ـلما ـمبيـفاّدةـ ـنصبا1353ادئـ ـ ـبهاـ إـ اـلا ـلعضى ـ اـ ـلقو وـباـ الأـقل اـهيـفّاـنٕاـفمـلوّة لاـقوـلذا ـنقت ـعلدرـ اـ ـستفى ـ ـغهراـ لأـ ـفج1354اّـهـنا ةـ ـنيّ و1355ةـ ـعلدـق، مـ

لاـنأ ـيجّه الاـ ـستفوز ـ اـهيـفراغـ اـقوـلذا ـلبتت ـ لأـ ـمتّهـنّة اـ ـستعمى ـ ـ أـضانـكلـ ـكثرره ـنفعنـمرـ ـ ـفنكهـ ـ داوـقونـ ـيند اـ ـمنأدوىـبدواءـلا وـ ذـمه كـلع

ـتلج ـ ـئنّـ اـ ـلضا إـ ـميىـلرورة اـ ـلمل اـعاّدةـ ـلعضن ـ اـ ـلضعيو ـ ـ ـمماًـفـوخفـ ذـ ا ـفلاـنـركّ ـيبمـ ـلنقـ ـحيلاـ ـ اـسةـ ـلجوى وـ ـنيتهماـثذب؛ ـ ـ ـ ـعناـ اـكدـ ـلقون ـضعيفوّةـ ـ ـ ةـ

اـم ـحتيع ـ ـجناـ إـ ـميىـلا اـ ـلمل اـعاّدةـ ـلعضن ـ اـ ـلضعيو ـ ـ اـهيـفّاـنٕاـففـ ـليتـقوـلذا ـلنسـ ـحيلاـ ـ اـسةـ ـلجوى الاـفذبـ ـستفٕاّن ـ ـكمراغـ أـ ـفييـعراـيّهـنا هـ

ـمق اـ ـلمدار ـفقاّدةـ ـفييـعراـيدـ اـ ـحتمه ـ اـ ـلقال ـفمتوّة،ـ ـ ـتكمـلىـ اـ ـلقن ـمحتملوّةـ ـ ـ ـ ـنستعملمـلهـلةـ ـ ـ ـ ـ ـجتنـاحعـمهـ ـ إـ ـميىـلا اـ ـلمل اـعاّدةـ ـلعضن ـ وـ

الضعيف.

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـتفصييـفثـلاـ ـ ـ اـ ـلقل اـفولـ ـلجي ـنقذب:ـ راـ اـحول: ـلعضة ـ اـ ـلضعيو ـ ـ اـعفـ ـلمن اـ ـلماّدة ـيكارةـتورةـكذـ ـيجونـ ـبهذـ إـ ـبعيـعضوـمىـلا ـ نـعدـ

ـلعضا ـ اـ ـلمو وـكذـ [ـتور Yارة 270aٕ ا وـيرـقعـضوـمىـل] ـنفنـمارةـتب اـ ـلعضس ـ وذـ اـلو. لأّن ـلمك اـ ـلماّدة اـيؤذـ ـلمنصبة ـ ـ ـ إـ اـلّة ـلعضى ـ اـ ـلقو ـلهلـباـ لاـ ا

ـيخل ـ إـ أنـمو ـتكّا آـ الاـفذةـخون ـنصبي ـ أوـ ـتكاب اـقونـ ـنصبد ـ إـ اـلّت ـلعضى ـ وـ اـفو ـنصبرغ ـ ـبهاـ إـهّمـثاـ أنـمذا ـتكّا اـ ـلمون ـيبرـقاّدةـ اـ ـلعهة ـ ـنصبالاـبدـ ـ ابـ

ـبعيأو ـ اـ ـلعهدة ـ وـبدـ ـلكه واـ اـهنـمدةـحّل ـلمذه اـتراـ ـلثب ـبيدـتلاثـ راـفاّصـخرـ اـحي ـلعضة ـ اـ ـلقو اـملـباـ ـلمن أـ اـماّدة. ا ـلمّ ـتبرـ الأوـ وـلة أنـهى ي

ـتك اـ ـلمون آـ الاـفذةـخاّدة ـنصبي ـ إـ اـلاب ـلعضى ـ اـ ـلضعيو ـ ـ ـفففـ اـهيـ ـينبغتـقوـلذا ـ ـ أنـ اـفيـعراـيي ـلجي أـ ـبعةـثلاـثورـمذب اـ ـلجهد ـ واـ ـلمسة ـ ـمتاـ ةـ

ـلمشوا ـ أـكارـ اـمة. ا ـلبعّ ـ اـفدـ ـلملأّن آـ الاـفذةـخاّدة ـنصبي ـ إـ اـلاب ـلعضى ـ اـ ـلضعيو ـ ـ وـ ـنفسيـفـوهف ـ ـلهلـباـقهـ ـفمتا،ـ ـ ـيكمـلىـ ـبهذـجنـ إـ اـلا ـلجهى ـ ةـ

ـلما ـتنقطمـل1356ورةـكذـ ـ ـ ـلكلاـبعـ ـ ـعنةّـيـ وأـ اـمه. ا ـلمسّ ـ ـمتاـ اـجٕاّنـفةـ ـلمذب ـقطيـفاّدةـ واـ أـحر ـسهد ـعللـ اـ ـلجى ـبهـذجنـماذبـ ـقطنـماـ ـمثنـيرـ إذاـ ّ لا

ـميانـك اـ ـلمل إـ اـلاّدة ـليى اـ ـليمند ـ ـ ـبهـذجٕاّنـفىـ رـماـ اـجن ـليمنل ـ ـ أـ ـسهى ـبهـذجنـملـ اـماـ اـجرـلن ـليسل ـ لأـ ـتحتاّـهـنرى ـ إـ ـقطىـلاج ـقطعـ ذاـهيـفنـيرـ

ـلجا وأـ اـمذب. ا ـلمشّ ـ اـفـةكارـ ـلعضٕاّن ـ اـ ـلمجو ـ ـعنذوبـ ـمتهـ ـبينانـكىـ ـ وـ ـبيه اـ ـلمجن ـ إـ ـليذوب ـمشهـ اـجانـكـةكارـ ـلمذب إـ ـلياّدة أـ ـسهه ـمملـ إذاـ ا مـلّ

ـتك ـبينهمنـ ـ ـ ـ ـمش1357اـ واـكارـ ـلمة، ـلمشاـبرادـ ـ ـهنـةكارـ أنـ ـتكا اـفونـ الأوردة ـلتي ـمجيـهيـ ـللماريـ ـ اـ ـلمواّد ـقيٕانـفورة.ـكذـ إّنـ ـمبل اـ ـلعدأ ـمبروقـ دأـ

وـحوا ـمشيـهد ـجمييـفـةكارـ ـ اـ ـلبع ـبعضهدنـ ـ ـ ـلبعاـ ـ وإذاـ ـفكيكـلذـكانـكض ـ ـيصفـ ـقلتاـمّحـ ـ ـقلنم،ـ ـ لاـ أّنـشا: ـصحيذاـهّك ـ ـغيحـ اـ أّن ـلبر دنـ

1352. .L5, Y احدهما :correxi [ إحداهما

.in marg. L5, Y: om. L5 [ مبادئ.1353

1354. .L5 فلانها :Y [ لأنّها

1355. .L5 رديه :Y [ نية

1356. الجهة هذه :L5 [ الجهة المذكورة  Y.

1357. .L5 بينها :Y [ بينهما
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ـمقس ـ ـبنسفيومـ ـ ـ ـ ـقسمنـ ـ لاـ ـكهدرـية اـ ـلحا وـ ـعلدّلـيّس ذـمذاـهىـ اـفاهـنـركا ـلفي وإذاـلاـ ـفيككـلذـكانـكج ـ ـمشونـ ـبعةـكارـ أـ اـجض ـلجنيزاء ـ ـ نـ

ـللبع ـ ـ الآـ أـخض ـبلر ـمنغـ ـمشنـمهـ ذـكارـ اـلة ـلبعك ـ ـللبعضـ ـ ـ اـمـرخالا1358ٓضـ ـلجن الآـناـ واـخب ـلجهر ـ اـ ـلتات ا1359ٔكـلـذكيـهيـ اـفّاـم. ـلطي ـفهمولـ ـ اـ

ـلعلا ـ واـ ـلسفو ـ وـ اـمل ـلجن ـنبياـ ـ اـ ـليمين ـ ـ واـ ـليسن ـ وـ اـمار ـلعمن ـ اـ ـلقق واـ ـلخلّدام ـ وذـ ـكمكـلف، ذـ أـكا ـبقره اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ وأـ إنـمل. ا اـنـاكّ ـلمت اّدةـ

اـق ـنصبد ـ واـ ـنقطّت ـ اـ ـنصبع ـ ـبهاـ وـ ـيبرـقيـها اـ ـلعهة ـ ـنصبالاـبدـ ـ ـفينبغابـ ـ ـ ـ أنـ ـيكي ـبهـذجونـ [ـ Yا 270bٕ ا ـكمبـيرـقـعضوـمىـل] ـيجاـ اـمذبـ ـمحرـلاّدة

ـبمح ـ ـتعلمـجاـ ـ ـقهّـ ـعلاـ اـطاـبىـ ـلفخن ـ ـمثيـفّهـنٕاـفنـيذـ اـهلـ ـلصذه ـيمكمـلورةـ ـ ـبهذـجنـ إـ ـبعيعـضوـمىـلا ـ اـ لأّن ـلعضد ـ اـ ـلمو إـئاـ ـليل اـ ـلمه دـقاّدةـ

ـضعف ـ دـعهـتّوـقتـ اـفن ـلمع إـ ـبعيـعضوـمىـلاّدة ـ وـ اـفد ـلقي ـحيلربـ ـ ـجهنـمةـ اـكـرحةـ ـلجة وـ ـللحهـنوزاـتاذب ـ وـ وـبذاـجيـهرارة ـمقه ـللقةـيّوـ ـ اـ ـلضعيفوّة ـ ـ ـ ةـ

تا ـل ييـ ـف وإنـ اـقتـناـكه قد ـست ـ اـفرّتـ ـلعضي ـ وـ عو. ـي ـبسكذاـهرفـ ـ اـ وـجوـلون اـهع ـلحذه اـ لأّن مرارة ـل ـتكاّدةـ اـقونـ قد ـست ـ اـفرّتـ ـلعضي ـ وـ

ـستحوا ـ ـلهتـثدـ ـفبطلاًـجرـفاـ ـ ـ ـكتهـرحتـ ـ وـ ـتفا ـيقهرـ ـ وـّصـتلاـلاـ ـمثيـفال اـهلـ اـقوـلذا إـجواـلت ـجهراـخب ـنفنـماـ اـ ـلعضس ـ لأـ ـيبمـلّهـنو ـحيلقـ ـ يـفةـ

ـبهذـج إـ أوـيرـقعـضوـمىـلا ـبعيب ـ وذـ ـكمكـلد، ـبتعلياـ ـ ـ ـ ـلعلا1360قـ ـ ـعلقـ اـ ـلجى ـنتوا1361وفـ اـمزاعـ ـلخبيثاّدة ـ ـ ـ ـنفنـمةـ اـ ـلعضس ـ وـ ـمثو ـيسمذاـهلـ ـ ىـ ّ

السّل.

68

أـق ـبقال إّنـ ـلنا1362راط: أـفاـ ـكثض ـيبتاـمرـ ـ اـفدئـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ ـيتّمـثبـ اـفىـقراـ ـلظهي ـ إـ اـلر وـلى اـفرأس ـتبتالـجرـلي ـ ـخلنـمدئـ فـ

ـكثأ ـممرـ اـ ّ
ـتبت1363 ـ ـمثّدامـقنـمدئـ ـتبتدـقاـملـ ـ ـلسا1364نـمدئـ واـيدـعاـ ـلفخن ـ اـيذـ لأّن ـلجلن، ـ ـيضا1365ٔدـ ـمقيـف1366اًـ اـ ـلبّدم ـمتخلخدنـ ـ ـ ـ وـ دّلـيل

على ذلك الشعر. 

.Y: om. L5 [ الآخر أبلغ منه من مشاركة ذلك البعض للبعض.1358

.Y لذلك :L5 [ كذلك.1359

.L5 يتعلق :Y [ بتعليق.1360

.Y الحرب :L5 [ الجوف.1361

1362. .Y: om. L5 [ إّن

1363. .L5 قد .add [ مّما

.L5 في :Y [ من.1364

1365. .Y والجلد :L5 [ لأّن الجلد

1366. .Y: om. L5 [ أيضاً

© ARABAPHCOMM Ibn Quff Commentary on the Hippocratic Aphorisms book v-collated 164



الشرح هاهنا مباحث ستّة.

ـلبحا ـ اـفالاّول1367ثـ ـلصلي ـ وـ أّنـهة: اـهو ـلفصذا ـ ـلمقـاكلـ ـ واـ ـلمرّر ـلمّدـكؤـ ـقلناـ ـ اـفاهـ ـلفصي ـ اـ ـلمل وـضاـ ـلنوـقوـهي أـ إّن ـبقا إـ ـجعـاّمـنراط اـ ـلمثل ـ الـ

ـللج ـ إـ اـلذب ـلجهى ـ اـ ـلمخة ـ ـلفاـ اـخؤـمنـمةـ ر إـلّ ـمقىـلرأس وـمّدـ ـيضمـله اـ ـلمثرب ـ ـلعكاـبالـ ـ وذـ لأّنـلس ـمقك اـ ـلبّدم ـمتخلخدنـ ـ ـ ـ ـفيكلـ ـ ذبـجونـ

ـلما إـ ـلياّدة اـمهـ ـلمن اـخؤـ ر ـبخهـلـاحذيـلّ ذـ أـللاف ـسهك ـعللـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ اـمةـ ـلعكن ـ وـ اـهيـف1368الـقس ـلفصذا ـ وـ ـعلدّلـيل: ـتخلخىـ ـ ـ ـمقلـ ّدمـ

ـجهو أـ ـهمدـحان: اـ أّن ـلنا ـيبتضـفاـ ـ ـخلنـمدئـ أـ ـكثف ـممرـ اـ ـيبتّ ـ وذـقنـمدئـ ـعلدّلـيكـلّدام ـتكىـ اـثاـ ـلمف واـخؤـ ر ـحتبّ ـ اـ ـلماس ـفيواّدـ ٕاذاـفهـ

ـتح لٕاـكّرـ اـحت ـلنداث اـفاـ ـحتبسض ـ ـ ـفيتـ وأـ اـتدـحه ـلنث ـبخضـفاـ اـ ـلمقلاف ـ إذاّـهـنٕاـفّدمـ ـتحا ـفيتـكّرـ ـتحلهـ ـ ـمنتـلّـ ـبسهـ ـلسعةـعرـ ـ ـمسةـ وـماـ يـهه

ـلما ـبهرادـ اـ ـلتخلخا ـ ـ ـ وـ ـنيهماـثل؛ ـ ـ اـ أّن ـلحا ـمقيـفرارةـ اـ ـلبّدم أـ ـكثدن ـممرـ اـ وإذاـخؤـميـفيـهّ ره ـفيككـلذـكانـكّ ـ ـمتخلخونـ ـ ـ ـ وـ ـعلدّلـيلاً ّرـفوـتىـ

ـلحا ـفيرارةـ ـكثهـ [ـ Yرة 271aا ـلشع] ـ ـفيرـ ـلنسباـبهـ ـ ـ إـ اـلة ـلمى ـرخؤـ اـفّ ـلشعٕاّن ـ ـسببرـ ـ اـ ـلمه الأـ ـبخاّدي اـ ـلمنفصلرة ـ ـ ـ ـ اـمةـ ـلحن دـنـاكٕانـفرارة.ـ ـنيـاخت ةـ

أـنوـلانـك وإنـسه إـئاـمانـكود، اـللاً ـلبى أـنوـلانـكردـ ـبيه وإنـ طـسوـتض، ـفيمّ ـ ـبياـ ذـ أـنوـلانـككـلن ـحمه أـ أو ـشقر ـفثب1369رـ ـ ـبمتـ ذـ ـتخلخاـنرـكا ـ ـ لـ

] كالمقرّر والمؤّكد للماضي.L5 155aمقّدم البدن وتكاثف مؤّخره وإذا ثبت هذا فيكون هذا الفصل [

ـلبحا ـ اـ ـلثث اـناـ ـلني: اـمضـفاـ ـلحن اـكرـ ـلغيات ـ ـطبيعيرـ ـ ـ ـ اـ ـلمبتة ـ ـ ـفيدئـ اـ ـلقه اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنياـ واـ ـلمتمة ـ ـ مـ اـلّ ـلقه اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ و1370ةـ ـلنبس. ـ ـ اـ ـلقط ذاـهيـفولـ

ـلمقا ـ ـفنقامـ ـ اـ ـلحول: اـكرـ ـلغيات ـ ـطبيعيرـ ـ ـ ـ ـمنهةـ ـ ـمنسيـهاـماـ ـ إـبوـ اـلة ـلطبيعى ـ ـ ـ وـ ـمنهة ـ ـمنسيـهاـماـ ـ إـبوـ اـلة ـلمى وـ ـمنهرض ـ ـمنسيـهاـماـ ـ إـبوـ اـلة ـلطبيعى ـ ـ ـ ةـ

ـلموا ـمعرضـ واـ ـلمنساً. ـ ـ إـبوـ اـلة ـلطبيعى ـ ـ ـ ـمنهةـ ـ ـمنسيـهاـماـ ـ إـبوـ اـلة ـلقى اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ وـ ـمنهة ـ ـمنسيـهاـماـ ـ إـبوـ اـلة ـلقى ـتيّوـ ـجميعنـ ـ ـ وـ ـمنهذهـهاً. ـ اـماـ

ـيتب ـ ـفيدئـ ـلفعاـبهـ ـ اـ ـلقل اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنياـ واـ ـلمتمة ـ ـ مـ اـفّ ـلحي اـكرـ ـلقة اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ وـ ـمنهة ـ ـعلوـهاـماـ اـ ـلعكى ـ واـ ـلمنسس. ـ ـ إـ اـلوب ـلقى اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ ـكحةـ ـةكرـ

ـلجشا ـ واـ ـلقاء واـ ـلتهيء ـ واـ ـلفوّع اـفواقـ ـلقٕاّن اـ ـفعداـلوّة ـتتشمةـ ـ ـ رـ ـجميعهذهـهاّدةـمعـفدـلّ ـ ـ ـ اـماـ ـلمعن ـ واـ ـلمنسدة. ـ ـ إـ اـلوب ـلقى اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنياـ ـكحةـ ـةكرـ

ـلتثا ـ واـ ـلتمطاوب ـ ـ واـ ـلعطّي ـ ـسبٕاّنـفاسـ ـجميعذاـهبـ ـ ـ اـكـرحهـ ـلقة اـ ـلموى اـفدـلورةـكذـ ـلمع أـ اـمؤذي. ا ـلتثّ ـ ـفسبباوبـ ـ ـ أـ ـبخه ـتقرـترةـ إـ ـعضىـلي لـ

ـلفكا ـ وأـيّـ اـمن، ا ـلتمطّ ـ ـ ـفسببّيـ ـ ـ أـ ـبخه ـتقرـترةـ إـ ـعضىـلي الأـقاـبلاتـ ـعضي واـ ـلعطاء، ـ دـ اـفاس ـلماغـمدـلع ـيصاـ إـ ـليل اـمهـ أذى ـلمن ـلقاـبؤذيـ وّةـ

ـلمحا ـ اـكّرـ ـلمنبعثة ـ ـ ـ ـ ـمنةـ واـ ـلمنسه. ـ ـ إـ اـلوب ـلقى ـتيّوـ ـجميعنـ ـ ـ ـكحاًـ اـكرـ ـلنة واـفاـ ـلسعض ـ واـ ـلمبتال ـ ـ ـفيدئـ اـ ـلقه اـ ـلنفسوه ـ ـ ـنياـ واـ ـلمتمة ـ ـ مـ اـلّ ـلقه اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ ةـ

ـلنا اـفضـفاـ ـلمٕاّن اـ ـلمواّد ـعنةـيؤذـ الاـتاـمدـ ـنصبروم ـ إـ ـمستىـلاب ـ اـقوـ ـلعفد ـ إذاـنوـ ـبعضرّتـمة ـ ـحسوـ اسـ ـعتذـلّ وأـ ـنكته ـ وـ ـعنه ذـ ـيتشمكـلد ـ ـ رـ ـفعهدـلّ ـ ـغياـ رـ

ـيعجّهـنأ ـ دـعزـ ـفعهن ـ ـلماـ اـمهـلاـناـ أذى ـللن ـفيستعيذعـ ـ ـ ـ ـ ـبمنـ ـفياـ اـمهـ ـلقن اـ ـفعداـلوّة ـعلةـ دـ ذـفى اـلع ـلمك ودـ أذـفؤذي ـيتع ـعنهـ ـفيظههـ ـ ـ وـ ـيقر وىـ

.L5: om. Y [ البحث.1367

.Y قال :L5 [ وقال.1368

1369. واشقرا احمرا :Y [ أحمر أو أشقر  L5.

1370. .L5 النفسانيه :in marg. L5, Y [ الطبيعية
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أّولـصكـلذـلو ـيتباـمار ـ ـفيدئـ اـ ـلقشعه ـ ـ ـضعيفـةكـرحاّـهـنٕاـفرةـيرـ ـ ـ [ـ Yة 271bٔلا ـصلـاحاّـهـن] أّولاًـ اـمة ـلقن ـلنفسا1371وىـ ـ ـ ـنياـ إذاـثةـ اـقم ـلموي ؤذيـ

ـتمكو ـ أدـ ـيتّن اـ ـستعه ـ ـفعداـلاـبتـناـ ـفظهةـ ـ ـلحا1372رتـ وـكرـ اـهة ـلني واـفاـ ـعلـوهذيـلض اـ ـلعكى ـ ـمثسـ اـ ـلسعل ـ اـفالـ ـلمبتٕاّن ـ ـ ـفيدئـ ـلحاـبهـ اـكرـ ـلقة وّةـ

ـفعداـلا ـعنةـ إـ ـنضد اـ ـلهاج ـضماـ ـللمةـ ـ اـ ـلماّدة ـجبوـ ـغيهـلةـ أـ ـتعجـاهّـنر ـ دـعزـ ـفعهن ـ ـفتستعياـ ـ ـ ـ ـ ـلقاـبنـ اـ ـلمحوّة ـ اـكّرـ ـلنفسة ـ ـ ـنياـ اـ ـلحة ـصلاـ الأـفةـ ـعضي اءـ

ـلعضوا ـ اـ ـلمحلات ـ ـةكرـ ـللصّ ـ واـ ـلمنسدر. ـ ـ إـ اـلوب ـلمى ـكحرضـ الاـكرـ ـختة واـ ـلتشنلاج ـ ـ أـ الاـمّج. ا ـختّ اـفلاجـ ـلمٕاّن ـتمهـلبـجوـ اـ ـتحاحـيرـلوّج تـ

ـلجلا ـ وـ ـكتهـرحد ـ وأـ اـما، ا ـلتشنّ ـ ـ ـفقّجـ أـفـرعدـ اـنت ـمتّه واـئلاـ ـستفي ـ وـغراـ ـكيفينـعادثـحي ـ ـ ـسميةـ ـ وـ اـفة ـلكي ـيحصّلـ ـ اـ ـلحل اـعـةكرـ ـلمن وأـ اـمرض، ّ

ـمتالا اـفيـئلاـ ـلمٕاّن إذاـ إـلاـماّدة الأـلت ـعضى اـ ـلماء ـملئورةـكذـ ـ ـخللهتـ ـ ـ وداـ ـخلتها ـ ـ وـ ـعنا ذـ ـتتمكـلد ـ وـ ـتتحّدد ـ وأـ الاـمرّك، ـستفّا ـ اـفيـغراـ ـلمحلٕاّن ـ ـ إذاـ ّل

ـحل الأـفاـمّلـ ـعضي اـ ـلماء اـم1373ورةـكذـ ـلمن اـ ـلمواّد ـلئاـ ـلهةـ اـ ـجتمعا ـ ـ إـ ذاـلت ـتهى وـ ـتقلا ـ وأـّصـ اـمت، ا ـلسمّ ـ يـ اـفّ ـلكيفيٕاّن ـ ـ ـ اـ ـلسمة ـ وـيّـ إذا ـصلة إـ ىـلت

ـعضالأ اـ ـلماء ـتشمورةـكذـ ـ رتـ ـفعهدـلّ ـ وـ ـبعا ـعنهـاهدـ ـ وـ ـعنا ذـ ـتتحكـلد ـ وأـ اـمرّك. ا ـلمنسّ ـ ـ إـ اـلوب ـلطبيعى ـ ـ ـ واـ ـلمة ـمعرضـ ـفكاًـ ـعشرـلاـ اـفٕاّنـفةـ ـعشرـلي ةـ

ـتتح ـ اـ ـلطبيعرّك ـ ـ ـ وـ ـشيرومـتة اـ ـلعضل ـ ودـ ـفعو إـ اـثرقـفىـله إّن ـلمّم ـحظرومـيرضـ وـ ـتسفلّه ـ ـ إـ أـله ـسفى ـفيحصلـ ـ ـ ـبياـملـ ذـ وـعـاصـةكـرحكـلن ـبطاـهدة ةـ

ولا للرعشة إلّا ذلك.

ـلبحا ـ اـ ـلثث «اـلوـقث:ـلاـ ـلنه أـفاـ ـكثض ـيتباـمرـ ـ اـفدئـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ ـيتّمـثبـ اـفىـقراـ ـلظهي ـ إـ اـلر ـنقرأس»ـلى أّن1374رفـعدـقول:ـ

ـبتا اـ ـلنداء أـفاـ ـخلنـمداًـبض لأـ أـنف وذـبّه لأّنـلرد، ـفقك اـ ـلظهرات ـ ـهنرـ واـ ـلنخاك ـ ـفيهكـلـاساعـ ـ وـ ـقليوـها ـ اـ ـللحل ـ والأـ ـعصم ـفيابـ ـكثيهـ ـ لأـ اّـهـنرة

ـبتاـن ـجنبينـمةـ ـ ـ وـ ـكلذهـهه، ـعلدّلـتاّـهـ أـ أـنى اـمردـبّه ـلقن ـفيكّدامـ ـ أـ ـقبون ـللبلـ ـ ـمقنـمردـ اـ ـلبّدم الاـفدنـ ـستحٕاّن ـ اـفةـلاـ ـلجني ـ اـ ـلقس أـيرـ ـسهب ـمنهلـ ـ اـ

اـف ـلبعيي ـ ـ ـفتسدـ ـ إـ ـليرع اـ ـلقشعه ـ ـ وـلذـلرةـيرـ ـيلك ـتكّدةـشردهـبّرـفوـتنـمزمـ ـثفاـ ـيلو1375هـ ذـمزمـ ـحبسّدةـشكـلن ـ ـللمهـ ـ اـ ـلمتحاّدة ـ ـ اـكّرـ ـلمة ـجبوـ ـللنةـ ـ ضـفاـ

ـغي أـ إـنر ـبتا1376ـاّمـنّه ـلنساـبداءـ ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ إـقراـتّمـثبـ أـفىـلى لأّن ـسفوق اـ ـلصلل ـ اـمبـ ـلنسن ـ ـحصدـقاءـ ـفيلـ ـمبهـ آـ ـلقبـجوـمـرخرد وّةـ

ـلتكا ـ وـثاـ اـهف اـحرـلو ـلمم ـهنوعـضوـ وـ ـلتشناـبرفـعدـقاك، ـ ـ أـ ـعصبّهـنّج ـ واـ ـلعضي ـ اـ ـلعصبو ـ ـ ـعلاردـبيـ ـيتّمـثتـفـرعـامىـ اـفىـقراـ ـلظهي ـ [ـ Yر

272aٕ ا اـل] اـيّمـثرأسـلى لأّن ـلبزول ـيقردـ وـ ـيتنّل ـ ـكلصـقاـ اـمربـقـامّـ وذـلن لأّنـلرأس، اـمربـقـامك ـمتخلخرأسـلن ـ ـ ـ اـ ـلمسل ـ ـلقامـ نـمهـبرـ

القلب فٕانّه على محاذاته فلذلك كان ابتداء ظهوره وقوّته في النساء من أسفل الصلب.

ـلبحا ـ اـ «وـلوـقع:ـبراـلث أـهه ـيضو ـيتباًـ ـ اـفدئـ ـخلنـمالـجرـلي أـ ـكثف ـممرـ اـ ـيتبّ ـ أـقنـمدئـ واـقّدام» ـلنول: أـفاـ ـيضض اـفاًـ ـيتبالـجرـلي ـ نـمدئـ

.Y القوة :L5 [ القوى.1371

.Y وحركة :L5 [ فظهرت.1372

1373. .L5: om. Y [ ملئت خللها وداخلتها وعند ذلك تتمّدد وتتحرّك، وأّما الاستفراغي فٕاّن المحلّل إذا حلّل ما في الأعضاء المذكورة

.Y عرفت :L5 [ عرف.1374

1375. .in marg. L5, Y: om. L5 [ ويلزم من توفّر برده شّدة تكاثفه

1376. .L5 اذا :Y [ إنّما
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ـخل لأـ أـنف ـعلردـبّه ـفيكتـفرـعاـمىـ ـ اـ ـلحون ـعلالـ ذـمىـ وـنـركا الأـفهـلوـقا. ـكثي لأّنـ اـفر ـلمحتمي ـ ـ ـ أنـ ـيكل اـ ـلمعون ـ ـبلغدةـ ـ ـمتمـ واـفوـ ـلمعّر ـ اردةـبدةـ

ـفيك ـ اـ ـبتون اـ ـلنداء ـمثيـفضـفاـ اـهلـ ـلشخذا ـ لاـقنـمصـ ـستعّدام ـ ـلكدادهـ اـهّنـ ـلحكذا ـ اـنمـ وأـجوـلادر ـحكود اـ ـلطام أـ ـكثّب ـقيٕانـفة.ـيرـ ـفلل:ـ لاـ م

ـحصيـفـركذ اـ ـلنول ـللضـفاـ ذـمالـجرـ ـحصيـفرهـكا ـللنسهـلوـ ـ ـ وـ أـهاء ـكثو اـ ـبتر اـمهـئداـ ـلصلن ـ ـقلنب،ـ ـ ـخلا:ـ اـ لاـجرـلف ـيختلل ـ ـ ردهـبوّةـقيـففـ

ـضعفو ـ ـحتهـ ـيكّىـ ـبعضونـ ـ أـ اـمردـبه ـلبعن ـ ـكمضـ اـفاـ ـلنسي ـ ـبسباءـ ـ اـ ـحتمـحرـلب ـيكّىـ الأـ ـمنردـبون أـ اـشه ـستعّد ـ ـللنداداًـ ـ الآـمضـفاـ وـخن دمـقر

اـكذ ـلنسر ـ أـفاءـ اـمي ـلنر لأـفاـ أّـهـنض اـماًـجراـخردـبّن ـعلالـجرـلن ـحينئو1377تـفرـعاـمىـ ـ ـ ـيكذـ ـمنهـملاـكونـ ـسباـ ـلماًـ اـ ـبتا اـفهـبدأـ ـلفصي ـ اـ ـلمل يـضاـ

فٕانّه ابتدأ بذكر مؤّخر الرأس ثّم ختمه بذكر مقّدمه ومؤّخره أبرد من مقّدمه على ما عرفت.

ـلبحا ـ اـ ـلخث اـماـ لاحـلس: ـلنذي أـكنـماـ ـبقلام اـ أّن ـلنراط ـيتبضـفّاـ ـ ـلنساـبدئـ ـ واـ ـخلنـمالـجرـلاء الأـففـ ـكثي ـغيرـ أّنـ ـبهر الأـ ـكثذه أوـيرـ ىـلة

اـلذـلو ـبتك اـفداءـ ـلحكي ـ اـ ـلمم أولاًـكذـ ـلنساـبور ـ إـ و ـقلنـامّـناء. ـ اـ إّن ـلنسا ـ ـبهاءـ الأـ ـكثذه أوـيرـ ـجهيوـلىـلة ـ أـ ـهمدـحن: ـلفض1378اـ ـ ـعلّنـهردـبلـ ىـ

وـجرـلا ـلنيهماـثال، ـ ـ ـ أر1379اـ ـمهـاحلأّن ـهنـةعـوضوـمّنـ وـ ـعصبييـهاك ـ ـ اـ ـلجة اـبـرهوـ ـلمارد ـقيٕانـفزاج.ـ اـهل:ـ ـلحكذا ـ ـفيمـ ـنظهـ وـ أّوـهر أّن ـليو اـ ـبتة داءـ

اـح ـلندوث ـلنساـبضـفاـ ـ ـخلنـماءـ ـينبغفـ ـ ـ أنـ ـيكي ـفيمونـ ـ ـسبباـ ـ وأـباّدةـمهـ اـماردة ـسببانـكاـمّ ـ ـبتاـفاّدةـحاّدةـمهـ اـ ـنفعداء ـ إـ اـصال هـبالـجرـللاب

اـمىـلأو ـبتن إـ اـصداء ـلنسلاب ـ وذـ ـجهيوـلكـلاء، ـ أـ ـهمدـحن: لاـ ـستعا ـ ـلحكـلذـلمـهدادـ أـ ـجتهزـمرارة ـ الٕاـفمـ ـستحٕاّن ـ اـفةـلاـ ـلجني ـ اـ ـلقس أـيرـ ـسهب لـ

ـمنه ـ اـفاـ ـلبعيي ـ ـ وـ ـنيهماـثد، ـ ـ ـلقاـ ـحسوّةـ اـفمـهّـ ـلقٕاّن اـ ـلحوى اـ ـنفعّس ـ اـمهـلاـ ـلحن أـ وأـشاّر ـبلد ـمنغـ اـمهـ ـلبن وإذاـ اـكارد، ـلحان [ـ Yال 272b[

ـيصلاـفكـلذـك اـ ـلحكّح ـ ـعلمـ الٕاـ اـبلاقـطى ـلنسأّن ـ أوـهاءـ ـكثأـبىـلّن اـيرـ ـلنة ـخلنـمضـفاـ اـمفـ ـقلنال،ـجرـلن ـ اـ ـلجا: اـهنـعوابـ أّن ـلنذا ضـفاـ

ـكي لاـكفـ ـفيّدـبان اـمهـ ـلبن إـ ذاـمرد ا ـلحـاكيـتّ اـعادثـ ـلبلغن ـ ـ إـ و ـامم ـلحـاكيـضـرعّ اـعادثـ ـلصفن ـ اـ ـلهراء اـ ـلحرب اـ ـلغرارة ـمنةـيزـيرـ ـعنهـ دـ

ـمف ـتهـاجاـ ـعضلأـلاـ وإذاـ لاـكاء، اـمّدـبان ـلبن ـفيكردـ ـ إـ اـصون ـلنسلاب ـ أوـ ـبتالاـبىـلاء إـم1380هـبداءـ اـصن ـلشالـجرـللاب اـ ـستعدّة ـ ـلمّنـهدادـ اـ

 الاستحالة في الجنس القريب أولى منه بالبعيد.1381ذكرنا من

]L5 156bا ـلبح] ـ اـ ـلسث «ـلوـقادس:ـ ـمثه ـتبتاـملـ ـ اـفدئـ ـلسي واـيدـعاـ ـلفخن ـ أـيذـ إـقن» اـكـامّـنول: ـبتان اـ ـلنداء اـخؤـمنـمضـفاـ ر ـلسّ نـيدـعاـ

ـلفخوا ـ أـيذـ ـكثن اـمرـ ـبتن ـئيداـ اـخؤـمنـمهـ ر ـلصّ لأـ ـهمّـندر أـ ـلبعردـبا ـ ـهمدـ اـعاـ ـلقلن ـ وـ ـقلب ـمحّةـ ـلطبيعا1382اةـماـ ـ ـ ـ ـعنهةـ ـ واـ ـعتنا ـ ـئهماـ ـ ـبماـ نـمربـقاـ

ـلقلا ـ ودـ أدـفب اـمةـيع ناّدة ـل واـبضـفاـ ـبته اـكذـبداءـ ـلسر ذـفنـيدـعاـ لأـلي ـهمّـنك أـ اـمردـبا ـلفخن ـ ـلكثنـيذـ ـ اـ ـللحرة ـ اـفمـ ـلفخي ـ وـيذـ ـقلن يـفهـتّـ

.Y: om. L5 [ على ما عرفت.1377

1378. .L5 احداهما :Y [ أحدهما

1379. .L5 وثانيتهما :Y [ وثالنيهما

1380. به بالابتدا اولا :correxi [ أولى بالابتداء به  L5: اولا به بالابتدا  Y.

ان مع :Y [ من.1381  L5.

1382. .L5 محاداه :Y [ محاماة
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ـلسا ورـيدـعاـ أّنـظـامّـبن. اـخؤـمّن ر ـلسّ أـيدـعاـ ـكثن ـشعرـ ـمقنـمراًـ ـمهّدـ وـ ردىء.ـظذاـها، اـفّن ـيظذيـلٕاّن أـ اـخؤـمّهـنّن ر ـلسّ ـلحقيقاـبـوهنـيدـعاـ ـ ـ ـ ةـ

ـمق ـمهّدـ وـ ـعلدّلـيا، ذـ وـلى أـثلاـثوهـجك الٕاـهدـحة: أّن ـنسا أرـ إذا ـيتكلمـلو1383هـيدـيىـخان ـ ـ أنـ ـيجعّف ـ ـلهملـ ـ ـشكاـ ـيلاـمرىـنّاـنٕاـفلاًـ اـ ـلظهي ـ رـ

ـشعّلـقأ ـممراًـ اـ ـيلّ اـ ـلبطي ـ وـ ـنيهاـثن؛ ـ الٕاـ أّن ـنسا إذاـ ـعلامـقان وـيدـيىـ ـبسه ـكفطـ هـ ـعلّ الأرضـ ـحتى ـيصيّىـ ـ إـ ـنمنر ـ اـلزـ ـلقة ـميدـ ـيلاـمرىـننـ 1384يـ

ـلظها ـ اـمرـ ـعيذراـلن أـ ـشعّلـقن ـممراًـ اـ ـيلّ اـ ـلبطي ـ وـ ـلثهاـثن؛ ـ أـ اـنا إذا ـستقّا ـ ـينرـ أـ اـحا ـليوال ـعندـ أـ ـعمد ـلهاـ اـفاـ واـفدـلي ـلجع واـ ـلصذب واـ ـلتمراع ـ وـيرـ ـغيخ رـ

ذلك نرى ما يحاذي الساعدين للظهر أقّل شعراً مّما يحاذي منه البطن. واللّه أعلم.

69

 اعتراه قبل الربع ثّم حدثت الربع سكن التشنّج.1385قال أبقراط: من اعترته الربع فليس يكاد يعتريه التشنّج، وإن

الشرح هاهنا مباحث ثلاثة.

ـلبحا ـ اـفالاّول1386ثـ ـلصلي ـ وـ اـهة: أّن ـلفصو ـ اـ ـلمل ـلميـضاـ اـ ا ـشتمّ ـ ـعللـ ـحكىـ أـممـ ـحكن اـ ـلنام ذـفاـ اـهيـفـركض ـلفصذا ـ ـحكملـ ـ آـ نـمـرخاً

ـحكأ أـماـ ـيضه وـ ـنفعوـهاً ـ اـمهـ ـلتشنن ـ ـ وـ ـلتشناـبرادهـمّج. ـ ـ الاـ ـمتّج الاـئلاـ لا ـستفي ـ ـيستضذاـهٕاّنـفيـغراـ ـ ـ ـلحماـبّرـ ـ لاـ ى ـسيّ اـمّـ لأـكذـلا [ـباّـهـنورة Yدوام

273aفيزداد التشنّج وتتضاعف البلية.1387] تأثيرها من جهة حرارتها وحركة نافضها الطويل المّدة بدوام تحليلها للمواّد البدنية 

ـلبحا ـ اـ ـلثث «ـلوـقي:ـناـ اـمه ـعتن اـترـ ـفليع»ـبرـله ـ ـيكسـ ـيعتادـ ـ ـتشنهـيرـ ـ وذـ آـلّج. لأّن اـثك ـتنعـبرـلار اـحيـفاـ ـلتشندوث ـ ـ اـ ـلمّج ـلمورـكذـ ـستعاـ ـ ـلكهـفرـ ّنـ

«ـلوـق ـيكه ـيفهاد»ـ ـ ـمنمـ أـ ـيحدـقّهـنه ذـ اـفكـلدث ـلني أنـ ـيجتمدرة ـ ـ اـ ـلتشنع ـ ـ اـ ـلمّج وـكذـ ـحمور اـ ى وذـبرـلّ ـعنكـلع، اـكدـ ـلمون ـكثياّدةـ ـ ـمت1388رةـ ّرةـفوـ

ـلمقا ـ ـمتاّـهـنٕاـفدارـ ـعمكـلذـكتـنـاكىـ اـ ت ـلظّ واـهاـ ـلبر وأوـطاـ ـجبن اـ واـبرـلت ـلتشنع ـ ـ اـ ـلمّج اـلوـقور.ـكذـ «وإن ـعته اـ ـلتشنراه ـ ـ إـ أـلّج» اـخى ـلتشنره: ـ ـ ّجـ

ـلما أـكذـ ـكثور ـبلغميواّدـمنـعهـثدوـحرـ ـ ـ ـ داـقةـ ـخلد ـخلتـ الأـ ـعصل واـ ـلعضاب ـ وـ ـتهلأـملات وـ ـسكنا ـ ـفيهتـ ـ وـ ـحينئا. ـ ـ ـتكذـ ـمعونـ ـلجاـ اـهةـ ـلمذا رضـ

أـثلاـثورـمأـب ـيسخاـماـهـدحة: ـ ـتلنـ اـ ـلمك اـ ـلبواّد وـ ـيلطفهاردة ـ ـ ـ وـ ـنيهاـثا، ـ ـبماـ ـيخ1389اـ ـتلرجـ اـ ـلمك ـخللهنـماّدةـ ـ ـ وأـ ـمكنتها ـ ـ ـ وـ ـلثهاـثا؛ ـ ـبماـ ـيخاـ ـتلرجـ كـ

1383. .Y يبدنه :L5 [ يديه

.Y تحت :L5 [ يلي.1384

1385. .L5 ومن :Y [ وإن

.L5: om. Y [ البحث.1386

1387. .Y: om. L5 [ البدنية

1388. .Y: om. L5 [ كثيرة

1389. .L5 ما :Y [ بما
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ـلما ـلبا1391نـع1390اّدةـ ـلكلاـبدنـ ـ واّـيـ ـلحمة ـ اـ ى ـلمّ ـحصدـقورةـكذـ ـفيهلـ ـ الأـ اـما ـلثور أـثلاـ اـمة. ـلتسخيّا ـ ـ ـ ـفبنـ ـلحاـ اـ ـلحرارة ـصلاـ ـفيهةـ ـ اـ ـلما ـئلاـ إـ اـلة ـلحى ّدةـ

ـبسب ـ ـيبسهبـ ـ ـ وأـ اـما. ا ـلثّ ـفبحيـناـ ـ اـكرـ ـلحمة ـ ىـ ـنهٕاـفّ اـعزـتاـ ـلمزع وـ ـتقلقلهاّدة ـ ـ ـ ـ وـ ـتخا ـجهرـ أـعاـ ـمكنتهن ـ ـ ـ وأـ اـما. ا ـلثّ ـفبثـلاـ ـلعاـ اـ ـلحرق ـفيهلـصاـ ـ ـعناـ دـ

ـنفصا ـ اـ ـلنال وـبوـ اـهة ـلقذا وإنـ ـيحصانـكدر ـ اـملـ ـلحمن ـ اـيّـ ـلصفات ـ اـيراوـ أّنـئداـلة إلّا ـحصرة اـفهـلوـ أـبرـلي ـبلع وأـ ـعظغ وذـ ـثيأـتدوامـلكـلم، وـ ذاـهره

ـجتنـاحـرخالآ ـ إـ ـليا أـ ـكثه اـ لأّن ـلقر اـ ـلبوى ـنيدـ ـتكةـ ـضعيفونـ ـ ـ ـعنةـ ـحصدـ اـ ـبععـبرـلول اـ ـلتشند ـ ـ ـبسبّجـ ـ أـماـمبـ ـلتشنا1392مـلن ـ ـ إـ و ـنمّج «وإنـقاـ ال

ـعتا اـ ـلتشنراه ـ ـ ـقبّجـ اـ اـثدـحّمـثعـبرـلل وـبرـلت ـيقمـلع» اـ «وإن ـعتل اـ ـلتشنراه ـ ـ اـحّمـثّجـ اـبرـلّدث لأّن ـلعبع» ـ الأوـ ـيفهىـلارة ـ ـمنهمـ ـ اـ أّن ـتشفعـبرـلا ـ ىـ

اـم ـلتشنن ـ ـ اـ ـلمّج وأّنـكذـ ـعليّراتـطور ـ ـبعهـ واـمدـ ـلثّدة ـنياـ ـيفهةـ ـ ـمنهمـ ـ أّنـ ـيحص1393اـما ـ اـملـ إذاـبرـلن ـحصلع ـ ـعقيتـ ـ اـ ـلتشنب ـ ـ ـبحيّجـ ـ ـيكمـلثـ نـ

ـفيه ـ اـفىـخراـتاـ وذـمزـلي ـمحكـلان، اـفالـ ـتشفعـبرـلٕاّن ـ اـمىـ ـلتشنن ـ ـ اـ ـلمّج إنـسورـكذـ ـحصل1394واء ـ ـبعتـ ـحصدـ ـبمهـلوـ أوـ ـيكمـلّدة 1395نـ

كذلك.

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـقيٕانـفث:ـلاـ ـحكل:ـ اـ ـبقم ـهنراطـ ـبقلاـ ـ اـحّةـ ـلتشندوث ـ ـ ـعنّجـ [ـ Yد 273b[اـح ـليعـبرـلدوث ـبصحيسـ ـ ـ وذـ لأّنـلح، اـمك عـبرـلاّدة

ـليس ـ اـمتـ ـلتشناّدة ـ ـ الأـفّجـ ـكثي ـحترـ إذاـ اـثدـحّى ـثهدوـحانـكعـبرـلت أـ اـماًـنـاما ـلتشنن ـ ـ اـعهـتاّدـمرافـصٕاـبّجـ ـلعصن ـ اـمٕاّنـفبـ يـفعـبرـلاّدة

ـكثالأ اـمةـيوداوـسرـ ـلتشناّدة ـ ـ الأـفّجـ ـكثي ـبلغميرـ ـ ـ ـ وأـ اـمة، ـحكمّ ـ ـبنفهـ ـ اـحعـ ـلمعـبرـلدوث ـتشنهـبنـ ـ ـفصحيّجـ ـ ـ ـعلحـ ـفترـعاـمىـ ـقلنه،ـ ـ اـ ـلجا: نـعوابـ

وـه ـجهذا أـ ـهمدـحان: ذـماـ وـنـركا آـهاه أّن اـثو ـمنعـبرـلار ـفياـ لآـ اـثة ـلتشنار ـ ـ إـ آـلّج و1396رهـخى ـنيهماـث؛ ـ ـ أنـ ـيقا ـليول:ـ أـمسـ ـبقراد ـلتشناـبراطـ ـ ـ ـهنّجـ اـ

ـلحا ـللعصلـصاـ ـ ـ اـب1397هـتذاـلبـ ـلحل لآـللـصاـ اـفةـفه ـبسباغـمدـلي ـ اـيوداوـساّدةـمبـ ـستة ـعليتـلوـ ـ ـلصـاكهـ اـ ـلسرع اـهّهـنٕاـفوداويـ ـيصذيـلو ّحـ

ـلحكا ـ ـعلمـ اـحىـ ـلتشندوث ـ ـ ـمنّجـ ـبعهـ اـ وذـبرـلد لاـلع، ـنصك اـعهـتاّدـمرافـ إـمدـلن ـمستىـلاغ ـ اـقوـ ـلعفد ـ اـحٕاذاًـفنـ ـبععـبرـلدوث ـسبهـثدوـحدـ بـ

ـللخ ـ ـمنلاصـ وذـ ـعلكـله، ـسبيىـ ـ اـ ـنتقل ـ اـ ـلمال لاـ ـعلاّدة ـسبيىـ ـ الاـ ـستحل ـ اـفةـلاـ ـلمي ـبمعنزاجـ ـ ـ اـ أّن ـلمى اـ ـلماّدة ـجبوـ ـللتشنةـ ـ ـ ـ اـ ـنتقلّج ـ ـ ـجهزاـميـفتـ اـ

1390. .Y: om. L5 [ من خللها وأمكنتها؛ وثالثها بما يخرج تلك الماّدة

.Y كل .add [ عن.1391

1392. .in marg. L5, Y: om. L5 [ ألم

1393. .L5, Y انما :correxi [ أّن ما

1394. .L5: om. Y [ إن

يكون لا :L5 [ لم يكن.1395  Y.

1396. .Y: om. L5 [ إلى آخره

1397. .L5 بذاته :Y [ لذاته
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ٕ أنـلا ـلل1398اّدةـمارتـصى وـبرـ ـعلع ذـمىـ ـيكاـنـركا أـكونـ ـبقلام ـحكميـفراطـ ـ الأّولـ ـمحتمه ـ ـ ـللتلاًـ ـ ـيليأوـ ـ اـ ـلمن ـمعنيـفنـيورـكذـ ـ اـ ـلتشنى ـ ـ واـ ـللّج. ّهـ

أعلم.

70

قال أبقراط: من كان جلده متمّدداً قحلاً صلباً فٕانّه يموت من غير عرق، ومن كان جلده رخواً متخلخلاً فٕانّه يموت بعرق.

الشرح هاهنا بحثان.

ـلبحا ـ اـفالاّول1399ثـ ـلصلي ـ وـ اـهة: اّن ـلفصي ـ اـ ـلمل ذـضاـ ـفيـركي اّنـ ـحصه ـيتبعهةـلـاحولـ ـ ـ ـ أـلـاحدمـعاـ وـخة أّنـهرى ـحصو ـحمولـ اـ ى ـبععـبرـلّ دـ

ـلتشنا ـ ـ اـ ـلمّج ـيتبعهورـكذـ ـ ـ ـ أـلـاحدمـعاـ وـخة اـهرى ـلتشني ـ ـ ذـ اـهيـفـركّج، ـلفصذا ـ أـ ـيضل ـحصاًـ أـلـاحولـ ـيتبعهرىـخة ـ ـ ـ أـلـاحدمـعاـ يـهو1400رىـخة

ـتمأّن اـ ـلجلّدد ـ وـ ـقحلد ـ ـيتبعههـ ـ ـ ـ وـلـاحدمـعاـ اـهة ـلعي وأـ ـيضرق. ـمشتمّهـنٕاـفاًـ ـ ـ ـعللـ الأـ أّن ـعضى اـ ـلمتخلخلاء ـ ـ ـ ـ ـ ـيكةـ ـنفونـ اـ ـلموذ ـفيهواّدـ ـ أـ ـسها نـملـ

ـنف الأـفاـهوذـ ـعضي اـ ـلمتكاء ـ ـ ـثفاـ واـقة.ـ ـليدـلال: ـعللـ ذـ أّنـلى اـقنـمك ـلمارب وـ ـجلانـكوت ـصلبدهـ ـ ـمتماًـ ـ ـيمّهـنٕاـفّدداًـ ـبغيوتـ ـ وـعرـ انـكنـمرق،

ـجل ـمتخلخدهـ ـ ـ ـ ـيمّهـنٕاـفلاًـ ـبعوتـ وـ اـهنـمرق. ـينبغانـكـهجوـلذا ـ ـ أنـ ـيجعي ـ اـهلـ ـلفصذا ـ ـبعلـ [ـلوـقدـ Yه 274aا» ـلن] أـفاـ ـكثض ـتبتاـمرـ ـ يـفدئـ

 أحكام النافض.1401النساء من أسفل الصلب» غير أنّه ذكر بين ذلك الفصل المتضّمن ذكره الربع ليتّمم

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـكثي:ـناـ اـ ـلعرة ـتكدـقرقـ ـلكثونـ ـ اـ ـلمرة ـبحياّدةـ ـ أـ ـتغماّـهـنث ـ اـ ـلقر وـ ـتخوّة ذاـمرجـ ـتهن وـ ـيخا، لاـهّصـ أن ـيعقبذا ـ ـ ـخفهـ وراـ ة ولاـحّ ـنفة ع.ـ

ـيكدـقو ـلتخلخونـ ـ ـ ـ اـ ـلمسل ـ وـ ـسعتهام ـ ـ وـ ـيخا، ـحصذاـهّصـ أدـم1402هـلوـ ـسبىـنن و1403ـةكـرحبـ ـيكدـق. اـقنـمونـ ـلقوّة ودـ ـفعهوّة ـ ـللماـ ـ اـ ـلباّدة ـنيدـ ةـ

ـكم اـفاـ ـلبحي ـ اـيارـ ـلعن ـقيرـ وـ ـيخة، أنـهّصـ ـيعقبذا ـ ـ ـخفهـ وراـ ة وـحّ ـيكدـقة. ـلضعونـ ـ اـ ـلقف وـ ـسقوّة ـطهوـ ـبحياـ ـ أـ ـتتخلاّـهـنث ـ ـ ـمسنـعّىـ اـ اتـبـوطرـلك

ـلبا ـنيدـ وـ ـحبسهة ـ ـ وـ ـيخا، اـهّصـ أّن ـلعذا اـ ـلخرق ـيكارجـ اـلونـ ـلقزج ـبحيوامـ ـ أـ ـلياـبقـبدـيّهـنث لأـ اـمارجـخّهـند الأـبـوطرـلن ـصليات ـ اـ ـلتة ـتكيـ ـبهونـ اـ

ـتم الأـساـ ـعضك وأـ ـكثاء ـفيمذاـهدوثـحرـ ـ ـجلانـكنـ رـ ـمتخلخواًـخده ـ ـ ـ وأـ اـملاً. ـجلانـكنـمّ ـقحدهـ ـمتملاًـ ـ لاـنٕاـفًدداًـ ه ـيكً ـمعونـ نـميءـشهـ

ـيحصلـبكـلذ ـ اـ ـلمل ذـبوتـ وذـلدون إـلك. اـمك ا ـلفنّ ـ اـ ـلماء وذـ ـبهـاهاّدة اـماـ ـلبن ـكمدنـ اـفاـ ـلمسهي ـ ـ إـ و لاـمول ا ـنسّ اـ ـلمسداد ـ ـكمامـ الـحيـفاـ

من جلده كذلك. واللّه أعلم.

1398. .in marg. L5, Y: om. L5 [ ماّدة

.L5: om. Y [ البحث.1399

.Y: om. L5 [ يتبعها عدم حالة أخرى.1400

1401. .Y ليتم :L5 [ ليتّمم

1402. .L5 حدوثه :Y [ حصوله

1403. .L5 محرك :Y [ حركة
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قال أبقراط: من كان به يرقان فليس يكاد تتولّد فيه الرياح.

الشرح هاهنا بحثان.

ـلبحا ـ اـفالاّول1404ثـ ـلصلي ـ وـ اـهة: أّن ـلفصو ـ اـ ـلمل ـلميـضاـ ذـ ا ـفيـركّ أّنـ ـحصه اـفةـلـاحولـ ـلجلي ـ ـعلدّلـيدـ [ـلـاحىـ L5ة 156aٔا رىـخ]

1405بدنية، ذكر في هذا أّن حصول حالة أخرى في الجلد يدّل على عدم حالة أخرى بدنية وتلك الحالة اليرقان والمعدومة الرياح.

ـلبحا ـ اـ ـلثث ـيفهارةـتي:ـناـ ـ اـممـ اـيرـلن ـلمنعاح ـ ـ اـمدـ اـيرـلة ـلعاح ـقيروـ وـ اـتة اـيرـلارة ـلمعاح ـ واـيدـ ـلمعة ـ أـيوـ الأوـمة. ـفيستحيىـلّا ـ ـ ـ ـ ـثهدوـحلـ لأّنـ ـثهدوـحا نـعاـ

رـم ـطباّدة وـ ـضعيفرةـتاـفرارةـحة ـ ـ وـ اـحـاصروقـعة، ـليب ـبضانـقرـ ذـ اـفكـلّد ـلمستٕاّن ـ ـ ـعليهىـلوـ ـ ـ اـماـ ـلمن اـ ـلمواّد اـ ـلصفواّد ـ وـيراوـ ـتهرارـحة وـيوـقاـ كـلذـلة

اـحـاصارـص ـليب ـيضعانـقرـ ـ اـ ـنتشف ـ ـقضيبارـ ـ ـ وأـ اـمه. ا ـلثّ ـنياـ ـفيجةـ ـ ـحصوزـ ـلهوـ وذـ ـلبكـلا، اـ ـلعضرد ـ اـيوـ ـلمن وـيورـكذـ ـكثن اـ ـلبلغرة ـ ـ ـفيهممـ ـ ـ ـلقلاـ ـ 1406ّةـ

ـنصبا ـ اـ ـلصفاب ـ اـ أو ـنعراء ـمهداـ إـ اـلا ـلمعى ـ وأـ اـفـاساء ـلمعل ـ وـ ـلسارـصكـلذـلدة، اـحـاصانـ ـليب ـيبيانـقرـ ـ وـ ـقيض ذـفلـ أـلي ـيضك اـ لأّن ـللساً ـ نـمانـ

ـعضالأ اـ ـلباء ـطناـ واـ ـلية [ـقرـ Yان 274bا ـلم] اـ ـلصفواّد ـ ـفيةـيراوـ ـمنهـ ـفعدـ إـ اـهـاظىـلة ـلبر واـ ـلمعدن ـ واـ ـلمعدة ـ ـمتاءـ ـلهـاحانـكىـ اـلوـتكـلـذكاـ احـيرـلّدت

ـفيهم ـ ـ إذاـهاـ ـسبانـكذا اـ ـليب ـمج1407يـفّدةـسانـقرـ اـ ـلمرى أـ اـمرارة. ـلعا واـلاـ ـلسي وإنـفاـ ـسببانـك1408ل ـ ـكثهـ اـ ـلصفرة ـ ـبحيراءـ ـ أـ ـتعاّـهـنث رـهـاظّمـ

ـلبا وـ ـتنصدن ـ إـ الأـلّب ـحشى ـعل1409اءـ ـتهادـعىـ وزـ ـفليادةـيا ـ ـيتسـ أـفّدـلوـ ـحشي اـهاءـ ـلشخذا ـ رـ وـيص ـلماح. اـ اـحانـكّ ـليال ـعبكـلذـكانـقرـ نـعّرـ

 «ليس يكاد يتولّد» ولم يقل «ليس يتولّد» أو «يتولّد». واللّه أعلم.1410توليد الرياح بعبارة تعطي الغرض فقال

.L5: om. Y [ البحث.1404

.L5 الىرقان :Y [ الرياح.1405

1406. .Y وقلة :L5 [ لقلّة

.in marg. L5, Y: om. L5 [ في.1407

1408. ان واما :L5 [ وإن  Y.

1409. .Y احشاء :L5 [ الأحشاء

.L5 قال :Y [ فقال.1410
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