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1الرحيم الرحمن الله بسم

ـلحما ـ ـللدـ ـلعادأـبأذيـلاهـ ـبتوامـلاـ ـختواهـعدـ ـنشأاـمرعـ ـلحكماـب2نـقّـتاـفأهـ ـ ـ ـختااـمةـ ـصنأهـعوأودهـعرـ افـ

ــلحكابــئراــغومــماأل ــ ــفيمــ ــحساــ ــجعو.هــعأوداــمنــ ــبتالــ ــمنهــئداــ ــليوإهــ ــجعرــمهــ ــخلذيــلاهــ ــنساإلقــ يــفانــ

ــحسأ ــتقنــ ــبلطفداهــهوم،ــيوــ ــ ــ ــسبيلهــ ــ ــ ــلتعلايــ ــ ــ مــ ــلتعليواّ ــ ــ ــ ــمعرقــطهــلحــضوأو.مــ ــلصحياةــفرــ ــ ــ ــلسقيواحــ ــ ــ .مــ

ــبنفداءــلاعــفدىــلإدهــشوأر ــ ــتقكــلذدواءــلاعــ ــلعارــيدــ ــلعليازــيزــ ــ ــ ــلصوا.مــ ــعلالةــ ــنبيىــ ــ هــ ــمحمّ ــ دــ ــظهأذيــلاّ رــ

ـلحا ـبعقّـ ـستتادـ ـ ـشيوارهـ ـبعنـيدـلادـ ـعلثّـحو.ارهـثآورـثددـ ـطلىـ ـلعلابـ ـ ـعلرّضـحو#ومـ ـتعل3ىـ ـ ـمهّـ ـفضواـ ّلـ

ـبعضه ـ ـ ـعلاـ ـبعىـ ـعلضـ ـتفدرـقىـ ـحكمهاوتـ ـ ـ ـفق.اـ ـلتبيياربّوـهوالـ ـ ـ ـ ـلبيوانـ ـ "انـ ـلعلا: ـ ـعلممـ ـ ـعلانـ دنـباألمـ

ــعلو #انــياألدمــ ــفصل." ــ ىــ لاّ ــل ــعليهــ ــ ــعلو4هــ ــصحمــهووالّرضــعمــهواــسنــمورــهوــجمــهنــيذــلاهــلآىــ ةــ الّ

. مرض إليها يتطرّق

ـبعو ـلميـنّـنإـف:دـ اـ ـللانّـمّ ـسبحهـ ـ ـتعوهـناـ ـعلىـلاـ ـظهإـبيّـ ـعلنـماريـ ـلطامـ ـعلبّـ ـكنىـ ـكشووزهـ ـمشفـ هـتالـ

ـعلبـجووزه،ـمرلّـحو ـلطّحـضأوأنيّـ ـلباـ ـمطرارـسأهـ ـلباـ ـبيوأه،ـ ـلمتعلّنـ ـ ـ ـ ـحكمضـمواـغهـمّـ ـ ـكتتـيورأ.هـ ابـ

ــلفصا ــ ــبقألولــ ــيحراطــ ــلعلاذاــهنــملّــ ــ ــمحمــ ــعضلّــ ــئيرــلاوهــ ــمنوــهلــبال،.ســ ــلنفاــكهــ ــ ــيقالســ ــليهإاســ ــ 5اــ

ــنفيرــهوــج ــ ــجمهــحرــشدــقو.ســ ــلعلمانــمةــعاــ ــ ــ G[دّةــعواءــ 2a[ــكبنــم ــلحكماارــ ــ ــ ــنأإالّاء،ــ ــكبرمــهّ ــفيواــ هــ

ـلباقـيرـط ـنجواإلةـغالـ ـسلكواز،ـ ـ ـنه6واـ ـلتغاجـ ـ ـعجواإلبـيرـ ـفهوأ.ازـ ـلمتعلمياامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنناـمزيـفنـ ـمحتذاـهاـ ـ ةـجاـ

ـيتلطأنىـلإ ـ ـ ـلمعلا7ّفـ ـ ـ ـليهإّمـ ـ ـيتواـ ـلحياـبّلـصوـ ـ ـيضإىـلإلـ ـلحكااحـ ـ ـيهدـلمـ ـلقص#اـ ـ ـلهماورـ ـ ـلهماورـفوـل8مـ ـ ومـ

ــفسو ــلشياادــ ــ ــلكسمــ ــ ــلعلاادــ ــ ــجبأــف.ومــ ــلطهــحرــشأأنتــ ــلبياــ ــ ــينشاًــحرــشهــ ــ ــغبرــلاىــلإطــ ــفيةــ ــجموأ.هــ يــفعــ

1. add. نستعين وبه  W: add. ّبرحمتك وفّق رب  G.

2. .W واتّفق :G [فاتّفق

3. على وحرّض ] W: om. G.

4. عليه الله فصّلى ] G: محمّد سيّدنا على فصلى  W.

5. .W بها :G [إليها

6. add. فيه W.

7. .W يتوصّل :G [يتلطّف

8. الهمم لقصور ] G: om. W.
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ـلفظ ـ ـبيهـ ـلبيانـ ـ ـلتبواانـ ـ ـمعنيـفو،9نـياـ ـ ـبياهـ ـلتواّةـقدـلانـ ـصنأمـلو.انـهاألذىـلإّلـصوـ ـلكتاذاـهّفـ ـ ـبمابـ اـ

ــليإأدّى ــعقلهــ ــ ــبملــب.يــ ــمحفنــمهــتأورداــ ــ ــنقلويــظوــ ــ ــفله.يــ ــ ــعل#تــمدــقأذاــ ــكندــقو10كــلذىــ ــعقلنــمتــ ــ يــ

W[11يـف 6a[ـتجسوانـمأ ـ ـعلّرتـ ـجعلأنىـ ـ ـنفستـ ـ ـلكاًـفدـهيـ ـلسلّـ ـعليفـقواـلاـبرـيدـجو.انـ ـ ـستهـ اـمرـ

ـيج ـيطلاـمالحـصوإ12لـلزنـم#كـلذنـمدهـ ـ ـعليعـ ـ ـخطنـمهـ ـخلأوأـ ـسمو.لـ ـيتّـ ـكتهـ ـتيسي"ابـ ـ ـ ىـلإولـصوـلارـ

ـتفسي ـ ـ ـلفصارـ ـ ـلخاهـبتـمدـخو."ولـ ـلسلطااـنوالـم#ةـنزاـ ـ ـ ـلمعظاانـ ـ ـ ـلماّمـ ـلملاكـلاـ ـ ـلمظفاكـ ـ ـ ـلعاّرـ ـلعامـلاـ ادلـ

مجا ـــل ــ ـ ــ مادـــهاـ ـــل ــ دـــيؤـ منصاّ ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـــفخورـ ــ يدـــلارـ ـــن ــ حوااـ ـــل ــ ـــغينـــيدـــلواقّـ ــ ميواالمـــساإلاثـ ـــلمسل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــسينـ ــ دـ لاّ م ـــل ــ ـ ــ وكـ

ـلسوا ـطيالـ ـمحينـ ـ ـلعايـ ـلعايـفدلـ ـلمياـ ـ ـمنصنـ ـ ـلمظلافـ ـ ـ ـلظانـمومـ ـلمياـ ـ ـملنـ ـلمعاكـ ـ ـمليـلاـ ـلشارـمأكـ رقـ

ـلغوا ـللازّـعأ.ربـ ـنصهـ ـنفوارهـ ـلخايـفذـ ـفقياـ ـ ـنهينـ ـ ـلتا13رهـموأهـ ـمعيـهيـ ـلفضادنـ ـ ـفضواإللـ ـمحوالـ طّـ

]G 2b[ـللاـف.الـماألالـحر ـتعهـ ـلتدومـيدـيىـلاـ ـينقطالاًـمدواهـ ـ ـ ـيحصوالدهـمأعـ ـ ـفه.ددهـع14ىـ ةـلدوـلايـ

ـلتا ـتضيـ ـمثاألربـ ـبعالـ ـمثلهدمـ ـ ـ ـتحلوا،ـ ـ ـجيأىـ ـبجّامـياألادـ ـلهدـعرـهواـ ـفه.اـ ـبيورّة،ـغانـمزـلاهـجويـفيـ نـ

ـبعودرّة،دولـلادافـصأ ـلهدـ ـتكس15اـ ـ ـلقلا16ىـ ـ ـلعيواراراًـقوبـ ـ ـتضو#رّة،ـقونـ ـلحسنايـففـعاـ ـ ـ وال17اتـ

.ذرّة مثقال أحد يظلم

9. .G البيان :W [التباين

10. ذلك على ] G: عليه W.

11. .W من :G [في

12. زلل من ] G: om. W.

13. ـلسلطااـنوالـم ـ ـ ـلمعظاانـ ـ ـ مـ ـلماّ ـلملاكـلاـ ـ ـلمظفاكـ ـ ـ رـ ـلعاّ ـلعامـلاـ ـلمجاادلـ ـ ـلمادـهاـ ـلمنصاّدـيؤـ ـ ـ ـفخورـ ـنيدـلارـ اـ

ـلحوا ـغينـيدـلواقّـ ـلمسلميواالمـساإلاثـ ـ ـ ـ ـ ـسينـ ـلملاّدـ ـ ـلسواوكـ ـطيالـ ـمحينـ ـ ـلعايـ ـلعايـفدلـ ـلمياـ ـ ـمنصنـ ـ فـ

ـلمظلا ـ ـ ـلظانـمومـ ـلمياـ ـ ـملنـ ـلمعاكـ ـ ـمليـلاـ ـلشارـمأكـ ـلغوارقـ ـللازّـعأ.ربـ ـنصهـ ـنفوارهـ ـلحايـفذـ ـفقياـ ـ ـنهينـ ـ هـ

المظفرية الفخرية الملكية المالكية السلطانية المولوية العالية :G [وأمره  W.

14. .W ينحصر :G [يحصى

15. .W بعدلها :G [وبعدلها

16. .W تكسوا :G [تكسى

17. الحسنات في وتضاعف ] G: الحسنات تضاعف فيها  W.
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ظلّها في يخلقا أن لتمنّيا عدلها يسيره أنّ العمر عاين لو

لفضلها بالخضوع وأذعن خجالً غدا مناقبها كسرى رأى لو أو

أصلها في أوّال أرتق شاد إمّا آخر شيد السلطان فرعها في

ـغبرـلوا ـللاىـلإةـ ـتعهـ ـيجعلهأنيـفيـلاـ ـ ـ ـ ـمخلةـلدواـ ـ ـيقودّة،ـ ـنهرـ ـبسع18اـ ـ ـعلاضـفأاـممـيدـيوّدة،ـبؤـمادةـ ىـ

ـلعا ـسحمـلاـ ـنعمهبـئاـ ـ ـ ـلعميااـهودـجضـئاـفواـ ـ ـ ـمهرـكو19مـ ـبمن#اـ ـ #20هـمرـكوّهـ ـعتمأكـلذيـفو. ـ ـعلدـ ـلقاىـ مـيدـ

.21أنيب وإليه أتوكّل عليه العلل، معلّل األزل

1.

.عسر والقضاء 22خطر والتجربة ضيق والوقت طويلة والصناعة قصير العمر: أبقراط قال

شاالـــق ـــل ــ [ارحـ :G 3b[مارـــكذ ل ع ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ــنأاـــهدـــحأ.اًـــهوـــجوكـــلذيـــفاءـ هـ ــكّ ـــلصاهـــضرـــغانـ ــ طدّـ ـــل ــ باـ ــل ـ ــ ذهـــهيـ

ــلصنا ــ ــلمتعلانــمةــعاــ ــ ــ ــ ــميّــ ــلهردّــلوانــ ــلصانــم#23مــ ــتضيأرالهــجوذاــهو.نــيواردــلوا24نــيادرــ ــ ــجيأوالهــ لــ

ـلفكا ـ ـفيرةـ ـمثإنّـف.هـ ـلعاامـماإلكـلذلـ ـيشالمـلاـ ـبعلمحّـ ـ ـ ـيبخوالهـ ـ ـعللـ ـبفهمدـحأىـ ـ ـ ـليإنـكرـينـم"الـقو.هـ هـ

ــيعتهمو ــ ــ ــ ــعليدــ ــ ــنإهــ ــلقاكــلذــبهــضرــغانــكاــمّ ــلحاولــ ــعلثّــ ــتعلىــ ــ ــمهّــ ــلتحوااــ ــ ــعلضــيرــ ــمعىــ ــصح25ةــفرــ ــتهّــ اــ

ـسقمهو ـ ـ ـختباهـضرـغانـكاـمّـنإ"رـخآالـقو."اـ ـ ـلحاارـ ـلمعـفدـلواصـيرـ ـلكساهـضرـغنـ ـ ـلبورةـ ـلقمياسـ ـ ـ صـ

ـليختب ـ ـ ـ ـلنارـ ـلكسانـمطـشاـ ـ ـلنواالنـ ـليقظانـممـئاـ ـ ـ ـلعما"الـقو."انـ ـ ـقصيرـ ـ ا،ـهدـحأ.هـجأوةـثالـثهـبأراد":رـ

18. .W يسعدها :G [يقرنها

19. .G: om. W [العميم

20. وكرمه بمنّه ] W: om. G.

21. أنيب وإليه أتوكّل عليه العلل، معلّل األزل القديم على أعتمد ذلك وفي ] G: om. W.

22. .W الخطرة :G [الخطر

23. .G: om. W [لهم

24. الصادرين من ] G: منهم للصادرين  W.

25. .W: om. G [معرفة
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ـلمطلاوـهو ـ ـ ـمصوب،ـ ـحباـ W[ةـ 6b[ـلنفا ـ ـلجساسـ ـ ـلمقوادـ ـ ـبلأوّليـف26امـ ـلثوا.دـ ـلمعيشا27يـناـ ـ ـ ـ ـصلاـمةـ حـ

ـمنه ـ ـفساـمواـ ـلصنا"الـقو.دـ ـ ـيلوـطةـعاـ ـلنسباـب"ةـ ـ ـ ـعمىـلإةـ ـنساإلرـ ـعمإنّـف.انـ ـيقص28رهـ ـ ـستيفانـعرـ ـ ـ اءـ

ــكل اــيّــ هّ ــت ــئيزــجواــ اــ هّ ــت ــعلوفــقوــلوااــ ــسبأىــ ــبهاــ ــتهاــمالــعواــ ــمبنإنّــف.اــ ــ ــلصناذهــهىــ ــ ــعلةــعاــ ــلحاىــ 29دســ

ـلتخميوا ـ ـ ـ ـلظوا،30نـ ـليقياهـبعـفدـيالنّـ ـ ـ [نـ .G 3b[ـضيتـقوـلوا ـنساإلتـقوألنّّقـ ـيتفالانـ ـ ـفيرّغـ اـمىـلإهـ

ـيت ـمصنـمّاهـخوـ ـلحاـ ـفضهـ ـتعلنـعالًـ ـ ـلصناذهـهّمـ ـ ـخلأإذاّهـنإـف.ةـعاـ ـصفوأرهـطاـخىـ ـضم31ىـ رفـصورهـئاـ

ـنفس ـ ـعمهـ ـيحصمـلا،ـهواـسّاـ ـ ـمبهـللـ ـفضاـهدؤـ ـمنتهنـعالًـ ـ ـ ـلتجا.اـهاـ ـ ـخطةـبرـ ـلصناذهـهوعـضوـمألنّرـ ـ ةـعاـ

ـمصنلّـجوأوعـضوـمرفـشأ ـ ـليووع،ـ ـكم32وـهسـ ـلصنايـقاـبوعـضوـ ـ ـصن33لّـكوعـضوـم#ألنّعـئاـ إذاةـعاـ

ــفسأ ــنعاــصدهــ ــتلفوأهــ ــ ــضعواهــ ــغيامــقأه،ــ ــمقرهــ ــلجسوا.هــماــ ــ ــفسإذادــ ــيقالدــ ــمثلامــ ــ ــبقإالّه،ــ ــلهيإدرةــ ــ ةــ ّ

ـلصنعوا ـ ـ ـمعنيةـ ـ ـ "ّةـيوـ ـلقضوا. ـ ـعساءـ #رـ ـلقضوا" ـ ـلقيا34وـهاءـ ـ ـعسرـمأوـهواس،ـ ـفهمرـ ـ ـعلنـعوهـ ـفيارـعيّـ 35هـ

.رسمه

ـبقأالـق ـينبغدـقو:راطـ ـ ـ ـتقتصالأنكـليـ ـ ـ ـعلرـ ـفعيـخوـتىـ ـينبغاـم36لـ ـ ـ ـيكأندونيـ G[اـمونـ 4a[ـيفعل ـ ـ هـ

26. المقام الثاني :G [والمقام  W.

27. .W والثالث :G [والثاني

28. اإلنسان عمر :W [عمره  G.

29. .W الحدث :G [الحدس

30. .G: om. W [التخمين

31. .W أصرف :G [أصفى

32. .W هذا :G [هو

33. كلّ موضوع ] W: ّموضوع كل  G.

34. هو والقضاء ] W: om. G.

35. .W طالبيه :G [عارفيه

36. add. فعل G.
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.خارج من التي 37ولألشياء كذلك يحضره ومن المريض

ــلشاالــق ــلعلماادةــعنــم:ارحــ ــ ــ ــخصواءــ ــلحكمااًــصوــ ــ ــ ــلنصااءــ ــ ــلكحــ ــلكالحــصواإلدــحألّــ ــفساــملّــ إذاــف.دــ

ـبهواـناـك ـلصفاذهـ ـ ـينصحأنىـلاألوـف#ة،ـ ـ ـ ـلت38واـ ـميالـ ـنبذا،ـهلـجألـف.مـهذـ ـههّـ ـعليهلـخدـيالرـمألمـ ـ ـ ـمنمـ هـ

ـلضا ـفق.ررـ ـصيوـتالـ ـلتةًـ ـميالـ ـينبغ:ذهـ ـ ـ ـلطبيااـهّـيأكـليـ ـ ـ ـتعالأنبـ ـيضرـمجـلاـ ـيطيع39الاًـ ـ ـ ـفيمكـ ـ ه،ـبرهـمأـتاـ

ــلموال ــيكالنــ ــشفيادمــخهــلونــ ــ ــلموالقــ ــيحضالنــ ــ ــعنرــ ــجيةــيأدودهــ دةــ بهّ ــتطل ــ ــ ــ ــمناــ ئهــ ــل ــتنسالــ ــ ىــلإبــ

ــلقصا ــ ــتقوورــ ــمحلّــك#يــفعــ ــليناــجالــقدــقو.40ذورــ ــ ــقيو-كــلذرحــشيــفوســ ــلطبياانــكإذا-"رازيــلالــ ــ ــ بــ

ـلموااًـقاذـح ـلخواالًـباـقضـيرـ ـمشفقادمـ ـ ـ ـفموداً،ـجوـمدواءـلوااًـ ـمكلّـقأاـ ـلعلا41ثـ ـ ـشياأل"الـقو."ّةـ ـلتااءـ يـ

ــبع:الــق"ارجــخنــم ــلمفساضــ ــ ــ رــ ــبهأرادنــيّ ــلمسواةــيوــهاألالحــصإاــ ــ ــفصلّــكإنّــف.نــكاــ ــفصنــملــ ولــ

ــلسنا ــ ــيكةــ ــمسكهــلونــ ــ ــيلينــ ــ ــغيالــقو.هــبقــ ــشياأل"رهــ ــلتااءــ ــعلردــياــميــهارجــخنــميــ ــلماىــ ــممضــيرــ اــ ّ

ــيس ــيضأورّهــ ــنإــف.قــفاألووــهو"رّه،ــ ــبترّــجيــنّ ــمعحّــصوهــ W[عــضواــمدّةــعيــفيــ 7a[ــبعضهرــكأذ ــ ــ .اــ

ـكنّيـنأكـلوذ ـبعةـمدـخيـفتـ ـلملاضـ ـ ـحمروكـ ـللاهـ ـتعهـ ـمملهـلانـكو.ىـلاـ ـ ـجميوكـ ـ ـمنظلـ ـ ـمليرهـ ـ ـمخبحـ ـ .رهـ

G[انـكو 4b[ـعنهـبهـل ـعظيمةـياـ ـ ـ ـصعرضـميـفعـقوـف.ةـ ـعلاقـضوهـجالـعبـ ـمنهيّـ ـ ـكثيانـكو.هـجاـ ـ اـمراًـ

ـيهج ـ ـبطيهـضرـميـفرـ ـ ـبلبـ ـعنرىـيو.دهـ ـنع42دـ ـبليـفّهـنأهـصوـغوهـساـ ـفعلم.دهـ ـ ـ ـمحبدّةـشتـ ـ ـلبلهـتّـ ـ ّهـنوأده،ـ

ـعظدـق ـعليمـ ـ ـمفهـ ـقتارـ ـفجئ.هـ ـ ـمخىـلإتـ ـبعهـمدوـ ـيسآاـمدـ ـفقلهـجالـعنـمتـ ـ "تـ ـبقدـقوالي،ـماـي: ـعنيـ ديـ

ـقضيردـف#هـتداواـميـف ـ ةـ ـيعاـنوالـمانـكإن.43ّ ـنناوـ ـعليهيـ ـ ـ ـيتا،ـ ـلعواةـحراـلاهـلّعـقوـ ـفياـ ـللانـمةـ ـتعهـ .ىـلاـ

ـفق "الـ ـقل"ي؟ـهاـمو: "تـ ـعليلـخدـينـماـنوالـمرـمأـي: ـ ـيفوهـ ـليإرهـمأوّضـ ـيقوه،ـ ـلسلطا44مـسردـقولـ ـ ـ أنـبانـ

37. .G واألشياء :W [ولألشياء

38. ينصحوا أن فاألولى ] W: ينصحون من فأولى  G.

39. .W لم :G [ال

40. محذور كلّ ] G: المحذور األمر  W.

41. .W لبوث :G [مكث

42. .W عنده :G [عند

43. قضيّة فرد ] G: واحد تدبير  W.

44. .G رتبني :W [رسم
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ـتمش ـ ـبلىـلإيـ ـتحضودكـ ـ ـعنرـ ـمتنـم45دهـ ـلبلااعـ ـ ـفيوـهذيـلا46دـ ـيصلاـمهـ ـ ـيهأنحـ .كـلذىـلإابـجأـف."هـيدـ

ــحضأــف ةًــيدــهاــنرــ ــسنيّ ــ ةًــ ــفص.ةــلاــسرــلاوأدّيّ ــعنكــلذحّــ ــخلودادهــ ــلسانــمهــ ــعنأزالاــمرورــ ــمحلّــكهــ .ذورــ

ـكنامـقو ـعقنـمطـشاـ ـبعالـ ـبلدـقّهـنأـكوالـحاألهـبّتـثراـمدـ ـنهغـ ـعضأأنّعـمال،ـماآلةـياـ ـتيوآـتاـماءهـ نـمهـ

ـفيوـهمـلآدّةـش ـنفستـيوـقو.هـ ـ ـبعهـ ـضمحلأدـقتـناـكاـمدـ ـ ـ ـجعراـتوّت،ـ ـبعهـتوّـقتـ ـكلوّتـلوـتدـقانـكاـمدـ .ّتـ

ـلحماىـلإ#امـقو ـ ـبع47ّامـ ـنهكأانـكاـمدـ ـ ـلماهـ ـستوارض،ـ ـعلىـلوـ ـلعارهـهوـجىـ ابـطوهـجالـعانـهورض،ـ

ــهبوذهــجزاــم ــسقاألتــ ــلحمالــخود.واآلالمامــ ــ امــ ــلحاهــبارــقدــقانــكوّ ــفينبغ.امــمِــ ــ ــ ــ ــيسمأنيــ ــ G[عــ 5a[

. 48أمنيّته وتتباعد منّته وتقوى قوّته بذلك ليتراجع أوجاعه به وتزول سماعه يسرّه ما المريض

2.

ـبقأالـق ـيستفاـمانـكإن:راطـ ـ ـ ـلبانـمرغـ ـعندنـ ـستطادـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـلقوانـ ـللايءـ ـيكنـيذـ نـم49كـلاًـعوـطانـنوـ

ـلنا ـينبغذيـلاوعـ ـ ـ ـينقأنيـ ـ ـمنىـ ـلباهـ ـنفدن،ـ ـسهوكـلذعـ ـحتمالـ ـ ـيكمـلوإن.هـلاـ ـعلرـماألانـكك،ـلذـكونـ ىـ

50.الضدّ

ـلشاالـق ـبقأإنّ:ارحـ ـلفصاذاـهيـفالـقراطـ ـ ـكلوالًـقلـ ـجمي51الـقّاًـيّـ ـ ـيباـمعـ ـلبانـمرزـ ـيخل52الدنـ ـ ّاـمإ53وـ

ــيكأن ــفعنــمونــ ــلطبيعالــ ــ ــ ــ ــلطبيانــمأوةــ ــ ــ ــفعلإنــف.بــ ــ ــلطبيعاتــ ــ ــ ــ ــينبغالــفب،ــجواــلاكــلذيــفةــ ــ ــ ــللطبييــ ــ ــ ــ بــ

45. .W: om. G [عنده

46. .G بلده :G [البلد

47. الحمّام إلى ] G: om. W.

48. .W منيّته :G [أمنيّته

49. .G: om. W [لك

50. add. ـلعاالـخكـلذـكو ـنهإـفروقـ ـخلإناـ ـلنانـمتـ ـينبغذيـلاوعـ ـ ـ ـيخلأننـ ـ ـمنوـ ـنفهـ ـسهوكـلذعـ ـحتمالـ ـ هـلاـ

ـيكمـلوإن ـعلرـماألانـككـلذـكنـ ـلضاىـ ـينبغودـ ـ ـ ـيضأيـ ـتنظأناـ ـ ـلحاتـقوـلايـفرـ ـلسنااتـقأونـمرـضاـ ـ ةـ

ال أم باستفراغه هممت ما استفراغ يوجب هل األمراض جميع وفي السن وفي البلد وفي  W.

51. أنّ معناه :G [قال  W.

52. .W فال :G [ال

53. .G, W يخلوا :correxi [يخلو
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ـمع ـضتهارـ ـ ـمسوالاـ ـتهدـعاـ ـفعنـمانـكوإن.اـ ـلطبيالـ ـ ـ ـفيجتهب،ـ ـ ـ ـ ـستفايـفدـ ـ ـلخلاراغـ ـ ـلماطـ ـلماؤذيـ بـجوـ

ــللم ــ ــنفيورضــ ــ ــلبانــعهــ ــيكو.دنــ ــلعضانــمكــلذونــ ــ ــلماتــلاــمدــقذيــلاوــ ــليإادّةــ ــيككــلذــبإنّــف.هــ زوالونــ

.المرض

ـبقأالـق# ـفينبغ:54راطـ ـ ـ ـ ـتنظأنيـ ـ ـلحاتـقوـلايـفرـ ـلسنااتـقأونـمرـضاـ ـ ـلبلايـفوةـ ـ ـلسا55يـفودـ 56يـفونّـ

.ال أم باستفراغه هممت ما استفراغ يوجب هل األمراض

ـلشاالـق# ـينبغ:57ارحـ ـ ـ ـلطبيازمـغإذايـ ـ ـ ـعلبـ ـستفاىـ ـ ـلباراغـ ـينظأندنـ ـ ـفصيـف58رـ ـلسناولـ ـ ـلبايـفوةـ دلـ

ــلسوا G[نّــ 5b[ــمعينذهــهتــناــك59إن.راضــمواأل ــ ــ ــمسوهــلةــ ــفيقدة،ــعاــ ــ ــعلدمــ ــستفاالىــ ــ ــيحجوالراغــ ــ .مــ

ـيكمـلوإن ـمسنـ ـفيدة،ـعاـ ـئفاـصتـقوـلاانـكإنةـناـعاإلورةـصو.كـلذّرـخؤـ ـلسوا60اًـ ـلشبانّـسنّـ ـ ـلبلواابـ ـ دـ

ــلحادــيدــش ــفليكرارة،ــ ــ ــ ــستفاالنــ ــ ــلقاــبوقــفنــمراغــ ــلقيءــ ــبقأولــ ــقيوراطــ نّــ ــئ ــلصيايــفاــ ــ ــلفضاألنّفــ ــ ولــ

ـتطف ـ ـسهلنوأ61وـ ـ ـ ـلشتايـفاـ ـ ـلفضاألنّاءـ ـ ـيفرـختـقوـلاانـكوإن.بـسرـتولـ ـشتأواًـ ـفليكاء،ـ ـ ـ ـستفاالنـ ـ راغـ

ــسهاإلــب ــبيعرانــكوإن.اتــقاألوبــلاــغيــفالــ ــ ــفباً،ــ ــكثأيــفدمــلاراجــخإــ ــفضلّــكألنّاتــقاألورــ دــلوــيلــ ّ

ــبطبع ــ ــ ــليكو.هــ ــ ــستفاالنــ ــ ــلطاربــقأنــمراغــ ــلجهانــمرقــ ــ ــلتاةــ ــلماتــلاــميــ ــحيتهاــنىــلإادّةــ ــ ــ ىــلإالــمإناــ

54. أبقراط قال ] G: وقوله W.

55. .G: om. W [في

56. add. جميع W.

57. الشارح قال ] G: om. W.

58. .W ينضر :G [ينظر

59. .W فإن :G [إن

60. .W صيفا :G [صائفا

61. .W تطفوا :G [تطفو
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ــحيتاــن ــ ــلمعامــفىــلإالــم63إن.62هــ ــ ــلقاــبدة،ــ ــلكباىــلإأو؛64يءــ ــ ــحشواألدــ ــفباء،ــ ــسهاإلــ ــلعاىــلإأوال؛ــ روق،ــ

.القياس هذا وعلى. فبالفصد

3.

ـبقأالـق ـخص:راطـ ـلبابـ ـلمفادنـ ـ ـصحألرطـ ـخطةـضاـيرـلاابـ ـبلغدـقواـناـكإذارـ ـ ـمنواـ ـلغاهـ ـلقصاةـياـ ـ وىـ

65.66آخره إلى#

ـلشاالـق ـشبدـق:ارحـ ـبقأّهـ ـلفصاذاـهيـفراطـ ـ ـلبالـ ـلبستاـبدنـ ـ ـ ـلماانـ ـلشثادارـلاـبولـغدـ ـ ـلبستاإنّـف.67ةـ ـ ـ انـ

ــكثإذا ــغلدرــ ــعشبوهــ ــ ــيجاله،ــ ــلماريــ ــقيواــسيــفاءــ ــشجأىــلإهــ ــيصوالهــتاــعزدرــموارهــ ــشجلّــكىــلإلــ رةــ

ـمن ـمستحقهـ ـ ـ ـ ـلمانـماـهّـ ـفسإذاكـلذـكو.اءـ G[دتـ 6a[ـينعكدار،ـلااتـناـياذـم ـ ـ ـلماسـ ـيقواءـ ـفيهفـ ـ ـفتنفتا،ـ ـ ـ ـ حـ

ـيكمـلنـكاـمأهـل ـنهاـيرـجنـ ـفيهاـ ـ ـجبوااـ ـمصلحوالاًـ ـ ـ ـفيةً،ـ ـلخاىـلإاـهرـمأؤولـ ـلبوا.رابـ ـعبانـكإذادنـ الًـ

ــمف ــتمتلاًــطرــ ــ ــ ــعيتأوئــ ــ ــفتضيهــ ــ ــ ــعلقــ ــمسروحــلاىــ ــلكهاــ ــ ــعلكــلذــكواــ ــلحوادمــلاىــ ــلغاارّــ ــلهو.زيــيرــ الــقذاــ

ـبقأ ـغليظهـندـبانـكنـمراطـ ـ ـ ـلطباـبدًّاـجاًـ ـ ـلماـفع،ـ ـليإوتـ ـمنرعـسأهـ ـلقضياىـلإهـ ـ ـ ـخصوف،ـ ـصحألًاـصوـ ابـ

ـلكثةـضاـيرـلا ـ ـتهاـكرـحرةـ ـحملهومـ ـ ـ ـلثقيامـ ـ ـ ـعليهنـمؤـيالـف.لـ ـ ـ ـينصأنمـ ـ ـلهدعـ ـلصايـف68رقـعمـ ـينقطأودرـ ـ ـ عـ

ـبع ـلشاضـ ـييراـ ـفينبغ.نـ ـ ـ ـ ـعبإذايـ ـلبالـ ـعبدنـ ـمفةًـلاـ ـتنقأنةًـطرـ ـ ـكمصـ ـمقّةـيّـ ـبغيدارهـ ـ ـليسلّفـقوـترـ ـ ـ دمـلاكـ

62. .W ناحيتها :G [ناحيته

63. .W فإن :G [إن

64. .W فبالقيء :G [بالقيء

65. آخره إلى ] G: om. W.

66. add. ـيمكالهـنأكـلوذ ـ ـيثبتأننـ ـ ـ ـعلواـ ـلهاـحىـ ـتلمـ ـيستفوالكـ ـ ـ ـلموواـغراـ ـيستفالواـناـكاـ ـ ـ ـيمكمـلونـغرـ ـ أننـ

ـفبقاـحالـصزدادواـي ـ ـيميلأنيـ ـ ـ ـفلأردأالـحىـلإواـ ـينبيغكـلذـ ـ ـ ـ ـينقأنيـ ـ ـخصصـ ـلبابـ ـخيأـتالـبدنـ ـكمرـ اـ

ـيع ـلباودـ ـفيبتدنـ ـ ـ ـقبيـفدئـ ـلغاولـ ـيبلوالذاءـ ـ ـستفانـمغـ ـ ـلغاهـغراـ ـلقصاةـياـ ـ ـخطكـلذإنـفوىـ ـلكرـ ـبمقنـ ـ دارـ

ـحتما ـ ـطبيعالـ ـ ـ ـلباةـ ـيقصذيـلادنـ ـ ـستفاىـلإدـ ـ ـيضأكـلذـكوهـغراـ ـستفالـكاـ ـ ـيبلراغـ ـ ـفيغـ ـلغاهـ ـلقصاةـياـ ـ وىـ

خطر فهو القصوى الغاية عند هي أيضا تغذية وكل خطر فهو ] W.

67. .W الشعثة :G [الشثة

68. .W العروق :G [عرق
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ـمسيـف ـلكاـ ـتتوهـ ـلمجاعـسّـ ـ ـعلاريـ ـلتااألرواحىـ ـفييـ ـيصوه،ـ ـعضلّـكىـلإلـ ـلغانـموـ ـمستحقذاءـ ـ ـ ـ ـينقوّهـ ـ ىـ

با ــل ــلمانــمدنــ ــيبوال.ؤذيــ ــستفااليــفغــلاــ ــ ــخيفراغــ ــ ــجحإةًــ قاافــ ــل ــخمووّةــ ــلحاودــ غاارّــ ــل ــليكو.زيــيرــ ــ نــ

ــستفا# ــ ــللبكــغراــ ــ ــبق69دنــ ــحتمادرــ ــ ــلقاالــ ــليّــكوالًــقالــقو.وّةــ اــ ــيضأكــلذــكوً اــ ــستفالّــكً ــ ــتبلراغــ ــ ــفيغــ ــلغاهــ ةــياــ

ــلقصا ــ ــفهوىــ ــخطوــ ــتغلّــكو.رــ ــيضأةــيذــ ــعنيــهاًــ ــلغادــ ــلقصاةــياــ ــ ــفهوىــ ــخطيــ ــفف.رــ ــيك70رضــملّــكيــ ونــ

ـستفا ـ ـلباراغـ ـبقدنـ ـحتمادرـ ـ ـلقاالـ ـخيفوّةـ ـ ـعلةًـ ـضعفهىـ ـ ـ ـتغلّـكو.اـ ـيضأةـيذـ ـيغاًـ ـبهذىـ ـلبااـ ـيكدنـ ـبقونـ درـ

.ويطفئه فيغمره الغريزي الحارّ على الغذاء يكثر 71كيال له القوّة احتمال

4.

]G 6b[ـبقأالـق ـلتا:راطـ ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـفغـلاـ ـ ـعسةـفاـ ـجمييـفومـمذـمرـ ـ ـلماراضـماألعـ ـمنزـ ـمحالةـ ةـلاـ

.72آلخره إلى#

ـلشاالـق ـبقأادةـعنـم:ارحـ ـيكأنراطـ ـلمعنارّرـ ـ ـ ـكتبيـفىـ ـ W[دّةـعيـفهـ 8b[ـسهال73رارـم ـنسيوواًـ ـ اًـناـ

ــلك ــيضإنّــ ــتبيواًــحاــ ــ ــتنبيهواًــناــ ــ ــ ــ ــلقاًــ ــكتبارئــ ــ ــكيجأــتوهــ ــ ــكياًــ ــيحيوالهــلوــقنــع75غــيزــي74الًــ ــ ــيجعو.دــ ــ هــلكــلذلــ

ـيهتهـبًاـماـمإ ـ ـبقوديـ ـيقتهـلوـ ـ ـمعنو.ديـ ـ ـلكاىـ ـيخلالرضـملّـكالمـ ـ ـيكأنّاـمإ76وـ ـمنزـمأوادًّاـحونـ ـعنو.اًـ ىـ

ـلحاـب ـلقاادّـ ـلمنتهابـيرـ ـ ـ ـ ـلساىـ ـلطادـحأىـلإزوالـلاعـيرـ ـفيرـ ـلموا.نـ ـبضنـمزـ ـقسو.دّهـ ـلتامـ ـبيدـ ةـثالـثىـلإرـ

69. للبدن استفراغك ] G: البدن استفراغ  W.

70. add. أن ينبغي  W.

71. .W لئال :G [كيال

72. رهـخآىـلإ ] G: ـلتوا ـبيدـ ـيبلذيـلارـ ـ ـفيغـ ـلغاهـ ـلقصاةـياـ ـ ـللطانـموىـ ـ ـلحاراضـماأليـفةـفاـ ـتحتملمـلاـمادّةـ ـ ـ ـ هـ

مذموم القوّة  W.

73. .W مواضع :G [مرار

74. .W لئال :G [كيال

75. .W يغفل :G [يزيغ

76. .W يخلوا :G [يخلو
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ـقسأ ـفق.امـ ـلتاالـ ـبيدـ ـلبارـ ـلغايـف77غـلاـ ـلقصاةـياـ ـ ـمنوـهوىـ ـلغاعـ ـلعسااءـموذاءـ ـ مـلاألوّلنـمزـلايـفألن78ّلـ

ــيك ــلهنــ ــسكمــ رــ تاانــكوّ ــل ــبيدــ ــلغايــف79رــ ــلعسااءــم80ةــياــ ــ توالــ ــل ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ ــلشعيااءــمدًّاــجفــ ــ ــ دهــحورــ

ـلتوا ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلماـكفـ ـبيورـيزاوـ ـلنمياضـ ـ ـ ـجعو.تـشرـ ـمخصذاءـغلّـكلـ ـ ـلموصـ ـمخصرضـ ـ ـلتاـف.وصـ ـبيدـ رـ

ـلبا ـلغايـفغـلاـ ـللمةـياـ ـ ـلحارضـ ـلغايـفادّـ ـلتواةـياـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـللمدًّاـجفـ ـ ـلحارضـ ـلمتاادّـ ـ ـلحايـفّطـسوـ دّةـ

ــلتوا ــبيدــ ــغلأوــهذيــلارــ ــمنظــ لمهــ ــل ــ ــلحارضــ ــلغايــفالادّــ ــلثاذهــهو.ةــياــ ــقساألةــثالــ ــلتانــم81امــ ــبيدــ يــفرــ

ـلماراضـماأل ـمنزـ ـستعما82رديءةـ ـ ـ ـلهاـ ـخطاـ ـلهآـمرـ ـلغاىـلإاـ ـلبعةـياـ ـ ـمنتهدـ ـ ـ ـلقاوأنّ.اـهاـ ـتفالوّةـ ـبهيـ ىـلإاـ

ــمنته ــ ــ ــلماىــ ــلحاراضــماألكــلذــكو.رضــ G[ادّةــ 7a[ــتحتملمــلإن ــ ــ ــ قاهــ ــل ــستعماــفوّة،ــ ــ ــ هاــ ــل ــفيهاــ ــ ــخطاــ .رــ

ــفقص ــ ــلقاذاــهارىــ ــمنتهانــكإنولــ ــ ــ ــلماىــ ــيبرــقرضــ رــبدــياً،ــ ــلتاــبّ ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ ــمنتهانــكوإن.دًّاــجفــ ــ ــ اهــ

ـمت ـلغا83انـكاً،ـطّـسوـ ـللطانـمذاءـ ـ ـلغلواةـفاـ ـ ـبعيانـكوإن.ظـ ـ ـلمنتهادـ ـ ـ ـ ـلتاـبّرـبدـيى،ـ ـبيدـ ـلغليارـ ـ ـ ـينقوظـ ـ نـمصـ

.ونقصانه المرض لين بحسب المرض المنتهى قرب 84والغلظ اللطافة بين #الغذاء

5.

ـبقأالـق ـلتايـف:راطـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـيخطدـقفـ ـ ـلمائـ ـعلىـضرـ ـنفسهأىـ ـ ـ ـخطمـ ـيعظأًـ ـ ـعليهررهـضمـ ـ ـ أنّكـلوذ.مـ

ـجمي ـ ـيكاـمعـ ـمنونـ ـعظأهـ ـخطمـ ـلغانـمأًـ ـغلهـلذيـلاذاءـ ـيسيظـ ـ ـلتاارـصكـلذـلو.رـ ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـفغـلاـ ـ ةـفاـ

.قليالً منه أغلظ هو الذي التدبير من خطراً أعظم

ـلشاالـق ـلماإنّ:ارحـ ـيخط85ىـضرـ ـ ـعلؤوونـ ـنفسهأىـ ـ ـ ـلتاـبمـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـخطفـ ـيعظاًـ ـ ـمنمـ ـلضاهـ ـعليهررـ ـ ـ مـ

77. .G: om. W [البالغ

78. add. وحده W.

79. add. البالغ W.

80. add. هو W.

81. .W أقسام :G [األقسام

82. .G رأى :W [رديء

83. .W جعل :G [كان

84. والغلظ اللطافة بين ] G: om. W.

85. add. قد W.
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ــلخطاألنّ ــ ــلعاأــ ــستعمانــمارضــ ــ ــ ــلغاالــ ــلغلياذاءــ ــ ــ ــلمادّةــمولــطىــلإؤدّيــيظــ ــعسورضــ ــستعموا.رهــ ــ ــ الــ

ـلتا ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـضعىـلإؤدّيـيدًّاـجفـ ـلقافـ ـسقووّةـ ـطهوـ ـلحاولـبوذاـ ـلغارارةـ ـهبوّةـيزـيرـ ـطهوـ ـلضوا.اـ ررـ

.وعسره المرض مدّة] W 9a [طول من خطراً أعظم القوّة سقوط من الحاصل

6.

.86القصوى الغاية في الذي التدبير القصوى الغاية في التي األمراض في التدبير أجود: أبقراط قال

ــلشاالــق ــتبيدــق:ارحــ ــ نــ ــفيمّ ــ ــتقاــ ــلتاأنّدّمــ ــبيدــ ــلمايــفرــ ــلغايــفذيــلارضــ ــلقصاةــياــ ــ ــمنوــهوىــ G[عــ 7b[

ــلغا ــلموا.ذاءــ ــلغايــف87ذيــلارضــ ــلقصاةــياــ ــ ــلحانــموىــ ــيتجالدّةــ ــ ــمنتهاوزــ ــ ــ ــليااهــ هــضرــمنــمعــبراــلاومــ

ــيستو ــ ــفييــفوــ ــبعاألراتــقاألوهــ ــلمبتاةــ ــ ــ ــلتوا88دأــ دــيزــ ــنتهواال89ّ ــ ــنخطواالاءــ ــ ــلهيضاــكاطــ ــ ــ ــحموةــ ىــ اــموومــيّ

ـمنو.كـلذلـكاـش ـلغاعـ ـلقبـجواذاـهيـفذاءـ ـمنتهربـ ـ ـ ـلماىـ ـفمن.رضـ ـ ـلغاعـ ـفيذاءـ ـلقاألنّبـجواقّـحهـ الوّةـ

.المرض مقاومة عن بالغذاء الطبيعة تشتغل ولئالّ عليها تخاف

7.

ـبقأالـق ـلماانـكوإذا:راطـ ـلتااعـجاألوإنّـفدًّاـجادًّاـحرضـ ـلغايـفيـ ـلقصاةـياـ ـ ـفييـتأـتوىـ ـيجواًـيدـبهـ بـ

.90الفصل آخر إلى #اللطافة من القصوى الغاية في الذي التدبير فيه يستعمل أن ضرورة

ـلشاالـق ـيخلال:ارحـ ـ ـلماوـ ـيكأننـمرضـ ـلغايـفادًّاـحونـ ـتبتذيـلاوـهوةـياـ ـ ـلهاراضـعاألدئـ ـئلاـ ـفيةـ يـفهـ

ـيكمـلأوهـلأوّ ـفمناألوّل،انـكإنـف.كـلذـكنـ ـ ـلغاعـ ـفيذاءـ ـلمبـجواهـ ـسباـ ـلقاوّةـقنـمقـ ـثبووّةـ ـتهاـ تـقوىـلإاـ

ـلمنتها ـ ـ ـ ـلمنتهاربـقوىـ ـ ـ ـ ـيكمـلوإن.ىـ ـفيعطك،ـلذـكنـ ـ ـ ـلغانـمىـ ـبحسذاءـ ـ ـحتمابـ ـ ـلقاالـ ـلمادّةـحووّةـ .رضـ

.تقدّم فيما عنه واعتذرنا كثيراً كرّره قد المعنى وهذا

8.

86. add. اللطافة من  W.

87. add. هو W.

88. .W االبتداء :G [المبتدأ

89. .W التزايد :G [التزيّد

90. ـلفصارـخآىـلإ ـ لـ ] G: ـيكمـلوإذا ـلككـلذـكنـ ـلتانـمانـكنـ ـبيدـ ـغلأوـهاـمرـ ـفينبغكـلذنـمظـ ـ ـ ـ ـيكأنيـ ونـ

القصوى الغاية عن ونقصانه المرض لين حسب على االنحطاط  W.
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ـبقأالـق ـبلإذا:راطـ ـلماغـ ـمنتهرضـ ـ ـ ـفعناه،ـ ـ ـيجكـلذدـ ـتستعمأنرورةًـضبـ ـ ـ ـ ـلتا91لـ ـبيدـ ـلغايـفذيـلارـ ةـياـ

.اللطافة من القصوى

ـلشاالـق ـستعمايـفبـجواـلا:ارحـ ـ ـ ـلعاالـ ـلماأنّاقـفّـتاالـبالجـ ـيبلأنىـلإادةـيزـلايـفداماـمرضـ ـ ـمنتهغـ ـ ـ اهـ

ــيمن ــ ــلغانــمعــ ــخصوذاء،ــ ــعن92اًــصوــ ــلمنتهادــ ــ ــ ــ G[وــهوى،ــ 8a[ــلتا ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ ــلغايــففــ ــلقصاةــياــ ــ ألنّوىــ

ــلمنتها ــ ــ ــ ــعلىــ ــبعضهالــقاــمىــ ــ ــ ــلبحاوــهمــ ــ ــلتارانــ ــجهوــهوامّ،ــ ــلطبيعاادــ ــ ــ ــ ــلماعــمةــ ــفمت.رضــ ــ ــعطأىــ ىــ

ـلما ـلغاضـيرـ ـشتغلات،ـقوـلاكـلذيـفذاءـ ـ ـ ـلطبيعاتـ ـ ـ ـ ـلجهانـعةـ ـ ـبهضهادـ ـ ـ ـلغامـ ـفينبغ.ذاءـ ـ ـ ـ ـللطبييـ ـ ـ ـ كـلذيـفبـ

ــيكأنتــقوــلا ــلمعاــكونــ ــ ــلساعــم93ونــ W[ّحــشرــييــعاــ 9b[ــلقا ــلغاــبوّةــ ــللطياذاءــ ــ ــ ــلغايــففــ تــقوىــلإةــياــ

.المرض مقاومة على به وتترحّج تثقلها وال هضمه، على تقوى بحيث يسيراً ترشيحاً المنتهى

9.

ـبقأالـق ـينبغو:راطـ ـ ـ ـيضأزنـتأنيـ ـلماوّةـقاًـ ـفتعلضـيرـ ـ ـ ـتثبتـناـكإنمـ ـ ـمنتهتـقوىـلإتـ ـ ـ ـلماىـ ىـلإ#رضـ

.94آخره

ـلشاالـق ـينبغ:ارحـ ـ ـ ـللطبييـ ـ ـ ـ ـيختبأنبـ ـ ـ ـلماوّةـقرـ ـبنبضضـيرـ ـ ـ ـلصاراضـعاألـبوهـ ـفي95ادرةـ ـهنذيـف96ّحـجرـ هـ

ـقياـبهـتوّـقلـه ـمنتهتـقوىـلإةـ ـ ـ ـلماىـ ـتبقالأورضـ ـ ـتبقتـناـكإنـف.97ىـ ـ ـفيمنى،ـ ـ ـ ـلغانـمعـ ـلمالًـصأذاءـ رـكذاـ

.ذلك من أغلظ هو بما يدبّرها أن فينبغي المنتهى، وقت إلى تبقى ال كانت وإن. آنفاً

10.

91. add. فيه W.

92. .W خصوصا :G [وخصوصًا

93. .W كالمعين :G [كالمعون

94. رهــخآىــلإ ] G: ــتنظو ــ ــلماوّةــقأرــ ــتخضــيرــ ــقبورــ ــلماةــياــغلــ ــبيقوالرضــ ــ ــعلىــ ــلغاكــلذىــ ــلماأمذاءــ رضــ

عاديته وتسكن قبل يخور ] W.

95. add. عنه W.

96. .W فيترجّح :G [فيرجّح

97. .G: om. W [تبقى
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]G 8b[ــبقأالــق ــمنتهيــتأــي98نــيذــلوا:راطــ ــ ــ ــفينبغاً،ــيدــبىــ ــ ــ ــ ــلتاــبّرواــبدــيأنيــ ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ نــيذــلوا.اًــيدــبفــ

ـيت ـمنتهّرـخأـ ـ ـ ـضهرـمىـ ـفينبغم،ـ ـ ـ ـ ـيجعأنيـ ـ ـبيدـتلـ ـبتايـفمـهرـ ـضهرـمداءـ ـغلأمـ ـينقمّـثظـ ـ ـغلظنـمصـ ـ ـقليهـ ـ الًـ

.عليه المريض قوّة تبقى ما بمقدار منتهاه وقت وفي المرض منتهى قرب كلّما قليالً

ـلشاالـق ـلما:ارحـ ـلحارضـ ـمنتهيـتأـيذيـلا99ادّـ ـ ـ ـئلأوايـفاهـ ـليا100وـههـ ـيتجوالهـضرـمنـمعـبراـلاومـ ـ اوزـ

ـلسا ـيكذيـلوا.عـباـ ـبهونـ ـلصفاذهـ ـ ـلتاـبّرـبدـيةـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلغايـففـ ـمنتهيـتأـي101ذيـلوا.ةـياـ ـ ـ ـلحانـماهـ اديـ

ـعش ـعشعـبراـلاىـلإرـ ـيكرـ ـبيدـتونـ ـكمرهـ ـلشعيا102اءـ ـ ـ ـضعيفهـتوّـقتـناـكإنـف.103رـ ـ ـ ـخيوةـ ـعليفـ ـ ـيكه،ـ اءـمونـ

.بالكلّية المنع يجب المنتهى وعند التدبير يغلظ المنتهى وبعد كشكة، مع الشعير

11.

.مضرّة فيه الزيادة فإنّ. نوائبها أوقات في الغذاء من فامنع أدوار، للحمّى كان وإذا: أبقراط قال

]G 9a# ـلشاالـق] ـعن:104ارحـ ـلحماةـبوـندّـحأدـ ـ ـيتنّىـ ـ ـبمنزّلـ ـ ـمنتهةـلزـ ـ ـ ـلماىـ ـكمو.رضـ ـمنعناـنّـنأاـ ـ ـ يـفاـ

ـمنته ـ ـ ـلماىـ ـلغارضـ ـنمنكـلذـكذاء،ـ ـ ـلناذـخأتـقويـفعـ ـلئةـبوـ ـتشتغالّـ ـ ـ ـلطبيعالـ ـ ـ ـ ـمقنـعهـبةـ ـلحماةـماوـ ـ .ّىـ

ـلحماأنّرـخآهـجوو ـ ـللباـهذـخأتـقويـفّىـ ـ ـتتجلدنـ ـ ـ ـعضاألنـمالطـخاألّبـ ـلمعامـفىـلإاءـ ـ ىـفواإذاـف.دةـ

]W 10a[ــلغا ــستحاذاء،ــ ــ ــليهإالــ ــ ــمتوااــ ــلمعاألتــ ــ ــلكيمانــمدةــ ــ ــ ــيئردــلااتــسوــ ــلمنصباةــ ــ ــ ــ ةــ ــليهإّ ــ ــفقا،ــ تــيوــ

.المرض وزاد القوّة 105فانحازت وأوهنتها القوّة فأثقلت شديداً،

12.

ــبقأالــق هــنإ:راطــ ــعلدلّــيّ ــلمابــئواــنىــ ــتبترــمورضــ ــ ــنظوهــ ــنفسهأراضــماألهــماــ ــ ــ ــلسنااتــقوأواــ ــ دــيزــتوةــ ّ

98. .G الذي :W [الذين

99. add. هو W.

100. .W وهو :G [هو

101. .W التي :G [الذي

102. .W بماء :G [كماء

103. add. معطرًا العين سويق من قليل فيه معمول النبات كجالب شابهه ما أو  W.

104. الشارح قال  W: om. G.

105. .W واتحدلت :G [فانحازت
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.106آخره إلى# بعض على بعضها األدوار

ـلشاالـق ـعلدلّـيذيـلا:ارحـ ـمعىـ ـنفسهأراضـماألةـفرـ ـ ـ ـلسنااتـقوأواـ ـ G[ةـ 9b[ـيباـمواألدوارّدـيزـتو رزـ

ــلبانــم ــمث.دنــ ــلحماأنّكــلذالــ ــ ىــ ــلغاّ ــلحابّــ ــلصاــ ــثنأاــهذــخأدّةــم107ةــ ــعشاــ اــموــيواًــموــيذــخأــتوةــعاــسرةــ ً

ـنقضوا،108ال ـ ـكثأاـهاءـ ـيكاـمرـ ـسبعيـفونـ ـ ـكثوأأدوارةـ ـيعاـمرـ ـلصيايـفرصـ ـ ـحمو.فـ ـكثأعـبرـلاّىـ اـمرـ

ـيع ـفصيـفرضـ ـلخالـ ـمكثهوال،انـموـيوومـياـهودورفـيرـ ـ ـ ـعشو109عـبأراـ ـلنواةـعاـسرونـ ـئباـ ومـيلّـكيـفةـ

ـلهو ـثم#اـ ـعشيـناـ ـكثوأةـعاـس110رةـ ـيعاـمرـ ـلشتايـفرضـ ـ ـمطبقةـمالزسـخوـنوـسو.اءـ ـ ـ ـكثوأة،ـ ـيعاـمرـ رضـ

ـبيرـلايـف ـيباـمو.عـ ـلبانـمرزـ ـلبادـجوإندنـ ـتعقبدنـ ـ ـ ـخفهـ ـفهوري،ـحاـبومـييـفانـكوةـحوراّةـ ةـمالـع111وـ

ــللب ــ ــلبادــجووإن.رؤــ ــبعدنــ ــتعبدهــ ــ ــيبمــلوالالًــكواًــ ــلهاةــمالــعانــكوري،ــحاــبومــييــفرزــ ــمث.الكــ اــم112هــلاــ

ـيع ـلجناذاتيـفرضـ ـ ـظهإنّهـنإـف.بـ ـلنفارـ ـ ـبتايـفثـ ـئهداـ ـعلدلّا،ـ ـلنضاىـ ـ ـلماانـكوجـ ـقصيرضـ ـ وإن.راًـ

.ذلك ونحو والعرق والبراز البول من يبرز 113ما كلّ #وكذلك. طويالً المرض كان ظهوره، تأخّر

13.

]G 10a [114آخره إلى #الكهول بعدهم ومن للصوم الناس أحمل المشايخ: أبقراط قال.

106. رهـخآىـلإ ] G: ـئباـن ـكثأيـفوالومـيواًـموـيأوومـيلّـكيـفتـناـكةـ ـشيواألانـمزـلاكـلذنـمرـ ـلتااءـ ـتظهيـ ـ رـ

ــبع ــمثدــ ــيعاــمكــلذالــ ــصحألرضــ ــلجناذاتابــ ــ ــظهإنهــنإــفبــ ــلنفارــ ــ ــفيهثــ ــ ــلماأوّليــفاــيدــبمــ انــكرضــ

ـلما ـقصيرضـ ـ ـظهرـخأـتوإنرا،ـ ـلماانـكورهـ ـلبواالـيوـطرضـ ـلبواولـ ـلعوارازـ ـظهإذارقـ ـبعرتـ ـفقدـ اـنّـلدـيدـ

وقصره المرض وطول ورداءته المرض بحران جودة على  W.

107. .W الخالصة :G [الحاصلة

108. .W: om. G [ال

109. .W أربعة :G [أربع

110. عشرة ثماني ] G: عشر ثمانية  W.

111. .W كان :G [فهو

112. .W مثال :G [مثاله

113. ما كلّ ] correxi: كلّما G, W.

114. رهـخآىـلإ ] G: ـلشبامـث ـ ـلفتيواابـ ـ ـ ـحتمالـقأانـ ـ ـلنالـقوأهـلاالـ ـحتمااسـ ـ ـللصاالـ ـ ـلصبياومـ ـ ـ نـمانـكنـموانـ
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ــلشاالــق ــلمشا:ارحــ ــ ــصبأخــئاــ ــلجااىــعرــ ــلكهانــموعــ ــ ــلكهوا.ولــ ــ ــصبأولــ ــعليرــ ــ ــلشبانــمهــ ــ ــلشبوا.ابــ ــ ابــ

ــصبأ يرــ ــعل ــ فتيانــمهــ ــل ــ ــ فتيوا.انــ ــل ــ ــ ــصبأانــ يرــ ــعل ــ ــلصبيانــمهــ ــ ــ ــبسبكــلوذ.انــ ــ ــكثبــ ــلحارةــ W[ارّــ 10b[

ـلغا ـنهداـبأيـفزيّـيرـ ـضعفومـ ـ ـلصبيايـفّهـنإـف.هـ ـ ـ ـيكاـمدـيأزانـ ـليدـلوا.ونـ ـعليلـ ـ ـيتلاـمهـ ـ ـلفصايـفوهـ ـ ذيـلالـ

ـبع ـلشبانّـسيـفو.دهـ ـ ـكيفيدـحأابـ ـ ـ ةـ ـلصبيانـمّ ـ ـ ـلكهوا#انـ ـ ـلحاولـ ـفهارّـ ـضعيمـ ـ ـلك115فـ ـقياـبمـهواـقنـ ة،ـ

.أبدانهم في الحمّى ظهور قلّة ذلك عل والدليل. يكون ما أضعف المشايخ سنّ وفي

14.

ــبقأالــق ــلنشايــفدانــباألنــمانــكاــم:راطــ ــ ــلحاــفوء،ــ ــلغاارّــ ــفيهزيــيرــ ــ ــعلمــ ــيكاــمةــياــغىــ ــلكثانــمونــ ــ رةــ

.116آخره إلى#

ـلشاالـق [ارحـ :G 10b[ـجمأ ـلمفساعـ ـ ـ ـليناـجنـمّرونـ ـ ـغيووسـ هـنأرهـ ـينبغانـكّ ـ ـ ـيفصالأنيـ ـ ـبيلـ ذاـهنـ

ـلفصا ـ ـبيولـ ـقبلذيـلانـ ـ ـيقأنبـجواـلاانـكوهـ ـبعولـ ـلنالّـقوأ"هـلوـقدـ ـحتمااسـ ـ ـللصاالًـ ـ ـلصبياومـ ـ ـ اـمألنّانـ

ـلنشايـفدانـباألنـمانـك ـ ـلحاـفوء،ـ ـلغاارّـ ـفيهزيّـيرـ ـ ـعلمـ ـيكةـياـغىـ ـلكثانـمونـ ـ ـفيك"رةـ ـ ـليدونـ ـعلالًـ اـمىـ

ـقبهـلاـق ـغيل،ـ ـلشبارارةـحأنّرـ ـ ـكيفيدّـحأابـ ـ ـ ـكملّـقوأةًـ ـعلةًـيّـ ـبعضهالـقاـمىـ ـ ـ ـبعضهو.مـ ـ ـ ـجعلهمنـممـ ـ ـ ـ 117اـ

ــشيئ ــ ــلصبيارارةــحوداًــحوااًــ ــ ــ ــكثأانــ ــكمرــ ــكيفيلّــقوأةًــيّــ ــ ــ ــبهواــناــكإاذــف.ةًــ ــلصفاذهــ ــ ــجتهاــحتــناــكة،ــ ــ ىــلإمــ

ـلغا ـلصبياةـجاـحو.سّـمأذاءـ ـ ـ ـكثأانـ ـلشبانـمرـ ـ ـلقابـ ـهضمهوّةـ ـ ـ ـلنشومـ ـ ـنهداـبأ118وءـ ـكثومـ ـتهاـكرـحرةـ .مـ

ــلشبوا ــ ــيحتابــ ــ ــلغاىــلإونــجاــ ــليخلذاءــ ــ ــ ــيتحلاــم119فــ ــ ــ لــ ــيبمــلوّ ــلهقــ ــنشمــ ــلشيوا.وءــ ــ ــلفاخــ ــيحتيــناــ ــ ىــلإاجــ

له احتماال أقل فهو شهوة أقوى الصبيان ] W.

115. ضعيف فهم الحارّ والكهول ] G: أضعف الكهول سنّ في وهو  W.

116. رهـخآىـلإ ] G: ـيحتو ـ ـكثأىـلإودـقوـلانـماجـ ـممرـ ـيحتاـ ـ ـليإاجـ ـيتنمـلإنـفدانـباألرـئاـسهـ ـ ـيحتاـماولـ ـ اجـ

ــليإ ــلغانــمهــ ــنقوهــندــبلــبذذاءــ ــلشيااــموأصــ ــ ــلحاــفوخــ ــلغاارــ ــفيهزيــيرــ ــ ــقبيمــ ــ ــليكــلذلــ ــيحتســ ــ نــمونــجاــ

ــليسياىــلإإالّودــقوــلا ــ ــ ــتهرارــحألنرــ ــتطفمــ ــ ــلكثيانــمأــ ــ ــ ــقبنــمورــ ــيضأذاــهلــ ياــ ــل ــتكســ ــلحماونــ ــ يــفىــ

باردة أبدانهم ألن وذلك النشوء في اللذين في تكون كما حادة المشيخة ] W.

117. .W جعلها :G [جعلهما

118. .W لنشوا :G [لنشوء

119. .W عوض :G [ليخلف
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ـيسيذاءـغ ـ ـفعديـفرـ ـكثياتـ ـ ـينقطالرةـ ـ ـ ـعنعـ ـلئهـ ـتطفالـ ـ ـلساـكه،ـترارـحئـ G[إذاراجـ 11a[ـهنهدلّـق ـ 120اـ

.طفئت وإالّ،. بالدهن 122تمسّك نارها 121وضعفت

15.

قأالـــق ـــب ــ ـــلشتايـــفوافـــجاأل:راطـ ــ ـ ــ يرـــلوااءـ ـــب ــ ـــسخأعـ كاـــمنـــ ـــت ــ طباـــبونـ ـــل ــ ـ ــ نواعـ ـــل ــ كاـــمولـــطأومـ ـــي ــ ىـــلإ#ونـ

.123آخره

ـلشاالـق W[ارحـ 11a:[ـلفصا ـ ـسناأليـفانـكاألوّللـ ـفصيـفذاـهوانـ ـلسناولـ ـ ـلحاألنّةـ ـلشتايـفارّـ ـ اءـ

ـبيرـلوا ـيغعـ ـلبالـخداىـلإورـ ـبمدنـ ـلهااةـقالـ ـلباواءـ ـفيسخاردـ ـ ـ ـلباّنـ ـيبونـطاـ ـلظارّدـ ـلنوا.رـهاـ نـيذـهيـفومـ

ـقتيوـلا ـ ـكثينـ ـ ـلطةـياـغىـلإرـ ـللياولـ ـ ـقصولـ ـلنهارـ ـ ـلظلماوإنّ.ارـ ـ ـ ـللياولـطوةـ ـ ـسببلـ ـ ـلباـجانـ ـللنانـ ـ ـفيقوم،ـ ـ وىـ

ـلهضا ـ ـلناـبمـ ـنعكاـبوومـ ـ ـلحااسـ ـفتكارّ،ـ ـ ـلحاونـ ـلغاىـلإةـجاـ ـكثأذاءـ ـلصيوا.رـ ـ ـلخوافـ ـيبفـيرـ ـلبا124رّدـ نـطاـ

ــيسخو ــ نــ ــلظاّ ــيطورــهاــ ــلنهاولــ ــ ــيقصوارــ ــ ــلليارــ ــ ــفيضعلــ ــ ــ ــلهضافــ ــ ــتقومــ ــلحالّــ ــلفصليانــيذــهيــفرارةــ ــ ــ ــ ن،ــ

ــفتك ــ ــلغاةــجاــح#ونــ ــفيهم125ذاءــ ــ ــ ــقليلاــ ــ ــ ــليدــلوا.ةــ ــعللــ ــسناألرــمأكــلذىــ ــصحوأانــ نــمرــكوذ.ةــضاــيرــلاابــ

.حركاتهم وكثرة قواهم لقوّة المصارعين الرياضة أصحاب

16.

ــبقأالــق ــطبرــلاةــيذــغاأل:راطــ ــجميقــفواــتةــ ــ ــلمحماعــ ــ ــ ــميوــ ــسيالنــ ــلصبيااــمّــ ــ ــ ــغيوانــ ــمممــهرــ ــعتادــقّنــ أنادــ

.الرطبة باألغذية يغتذي

ـلشاالـق ـهناـه:ارحـ ـمباـ ـلطادـعواـقأنّكّـشال.ثـحاـ ـمبنيبّـ ـ ـ ـعلّةـ ـلصحاأنّىـ ـ ـتحفّةـ ـ ـلشباـبظـ ـ ـلضاـبردّـتوهـ .دّـ

120. الدهن عنها :G [دهنها  W.

121. .W ضعفت :G [وضعفت

122. .W فتمسّك :G [تمسّك

123. رهـخآىـلإ ] G: ـفينبغ ـ ـ ـ ـقتيوـلانـيذـهيـفيـ ـ ـيكأننـ ـيتناـمونـ ـ ـلغانـماولـ ـكثأذاءـ ـلحاأنكـلوذرـ ـلغاارـ زيـيرـ

يوـــلانـــيذـــهيـــفدانـــباأليـــف ت ـــق ــ ـ ــ ينـ ـــكث ــ ـ ــ ـــيحتكـــلذـــلورـ ــ ـ ــ ـــكثأذاءـــغىـــلإاجـ ــ يودرـ ـــل ــ ـــعللـ ــ ـــسناإلرـــمأكـــلذىـ ــ انـ

.W والصريعين

124. add. فيها W.

125. الغذاء حاجة ] G: الغذاء إلى الحاجة  W.
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ـلحموا ـ ـفهّىـ ـلصحازوال126يـ ـ ـفينبغّة،ـ ـ ـ ـ G[يـ 11b[ـلضاـبردّـتأن ـبساـيارّةـحيـهودّـ ـفشفة،ـ ـ ـلباـباـهاءـ اردـ

ــفق.بــطرــلا ــجميقــفواــتهــلوــ ــ ــلمحماعــ ــ ــ ــميوــ ــستغاوــهنــ ــ ــلجنراقــ ــ ــلحماســ ــ ىــ ــفيّ ــلقاذاــهيــفلــخدــ ــجميولــ ــ عــ

ــجنأ ــلحمااســ ــ ــلناأنّكّــشوال.اتــيّــ ــئباــ ــلسباةــ ــ ــلما127بــ ــلهبــجوــ ــلبلغاوــهاــ ــ ــ ــقلتإنــف.بــطراردــبوــهومــ ــ :مــ

ـبعغن ـ ـ ـبساـيارًّاـحارـصهـ ـقلناً،ـ ـ ـبتوـطورردهـب:اـ ـيبسورّهـحويـتذاهـ ـ ـيثبأنهـنأـشنـميـتذاـلوا.يـضرـعهـ ـ تـ

ـلعوا ـيحأنهـنأـشنـميـضرـ ـيتغيو128ولـ ـ ـ ـفيبقّر،ـ ـ ـ ـشفىـ ـلبااءـ ـلباـببـطرـلااردـ ـتغيوبـطرـلااردـ ـ انـكاـم129ّرـ

130.االتّفاق عليه ووقع تقرّر قد

17.

ــبقأالــق ــينبغو:راطــ ــ ــ ــيعطأن131يــ ــ ــبعىــ ــلماضــ ــبعضهودةــحوارّةــميــفمــهذاءــغىــضرــ ــ ــ يرّــميــفمــ ــت .نــ

ــيجعو ــ ــيعطاــملــ ــ ــمنهــنوــ ــكثأ#هــ ــبعضهو132لّــقوأرــ ــ ــ ــقليمــ ــ ــقليالًــ ــ ــينبغو.الًــ ــ ــ ــيعطأنيــ ــ ــلحاتــقوــلاىــ نــمرــضاــ

.والسنّ والعادة هذا من حظّه السنة أوقات

ــلشاالــق W[ارحــ 11b:[ــعطإ ــلغا#اءــ ــللمذاءــ ــ ــعل133ضــيرــ ــلقاالــحدرــقىــ ة،ــيوــق134هــتوّــقتــناــكإنــف.وّةــ ّ

ــفيعط ــ ــ ــلغاىــ ــبقدةــحوارّةــميــفذاءــ ــحتمادرــ ــ ــلهاــ ــضعيفتــناــكوإن.اــ ــ ــ ــلباالــحوةــ ــنقصوولــبذالــحدنــ ــ ان،ــ

ـفيعط ـ ـ ـكثيرارـميـفىـ ـ ـفليرةـ ـ ـفليالًـ ـ ـلتقالًـ ـ ـلقاوىـ ـعلوّةـ ـهضمىـ ـ ـيقوهـ ـلباومـ ـكحرادهـيإـب135دنـ ـلساالـ راجـ

126. .W هي :G [فهي

127. .W سببها :G [السبب

128. .W يزول :G [يحول

129. .W يتغير :G [تغيّر

130. add. ـلجا ـطبرةـيذـغاأل"هـلوـقكـلذنـعوابـ ـقضي"ةـ ـ ـمهلمةـ ـ ـ ـلمهملواةـ ـ ـ ـ ـلجاوةـقيـفةـ ـئيزـ ـفيكةـ ـ ـمعنونـ ـ لـكيـ

ذكرنا ما عليه يرد فال المحمومين جميع توافق الرطبة األغذية بعض منه ] W.

131. .W فنيبغي :G [وينبغي

132. وأقلّ أكثر ] G: واألكثر أقل  W.

133. للمريض الغذاء ] G: الغذاء المريض  W.

134. .G: om. W [قوّته

135. .G: om. W [البدن
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ـــنطفاالتـــبارـــقذيـــلا ـــ ــ ـــفينـــهدـــلا136عـــضوإناءـ ــ ـــخنقهدة،ـــحوارّةـــم137هـ ـــ ــ ـ ــ ـــغمواـ ن،ـــهدـــلارغـــفوإن.138اـــهرـــ

ـطفئ ـ G[كـلذـك.تـ 12a[ـلباالـح ـعطأإندنـ ـلغاىـ ـفعدذاءـ ـخندة،ـحواةـ ـلحاقـ ـغمورارةـ ـقطوإن.139اـهرـ عـ

ــلغا ــعنهذاءــ ــ ــنقولــبذ،140اــ ــفصوالــحأىــعراــتو.صــ ــلسناولــ ــ ــكمةــ قاــ ــت ــلفصاانــك141إن.دّمــ ــ ــشتلــ أواءــ

ــبيعر ــ ــيكاً،ــ ــلغاونــ ــكثيذاءــ ــ ــلكمراًــ ــ ــلحاونــ ــلبالــخدايــفرارةــ ــصيفانــكوإن.دنــ ــ ــيفرــخأواًــ ــيقلاً،ــ ــ لــ ــلباّ ردــ

ـلبا ـسخونـطاـ ـلظاةـنوـ ـلساكـلذـكو.رـهاـ ـصبيانـكإننّـ ـ ـفتيأواًـ ـ ـيكثّاً،ـ ـ ـلغاهـلرـ ـكهانـكوإن.ذاءـ ـشيخأوالًـ ـ اً،ـ

.العادة وكذلك فيهما، الحرارة لضعف الغذاء يقلّل

18.

ــبقأالــق ــصعأ:راطــ ــيكاــمبــ ــحتماونــ ــ ــلطعاالــ ــ ــعلامــ ــلصيايــفدانــباألىــ ــ ــلخوافــ ــسهوأفــيرــ ــيكاــملــ ونــ

.الربيع في 142بعده من #ثمّ الشتاء في عليها احتماله

ـلشاالـق ـتقدـق:ارحـ ـلفصاذاـهرحـشدّمـ ـ ـفيملـ ـ ـتقاـ ـينبغو"هـلوـقيـفدّمـ ـ ـ ـيعطأنيـ ـ ـلحاتـقوـلاىـ نـمرـضاـ

."حظّه السنة أوقات

19.

ــبقأالــق ــلحمابــئواــنتــناــكإذا:راطــ ــ ــينبغالــفا،ــهألدوارةــمالزّىــ ــ ــ ــتهاــقأويــفيــ ــيعطأن143اــ ــ ــلماىــ ضــيرــ

.االنفصال أوقات قبل من الزيادات من ينقص أن ينبغي لكن. شيء إلي 144يضطرّ أو #شيئاً

ـلشاالـق ـلحماتـناـكإذا:ارحـ ـ ـينبغالـفأدوار،ذاتّىـ ـ ـ ـعنيـ ـلناذـخأدـ ـقبأوةـبوـ ـبقلياـهذـخألـ ـ ـ ـيغأنلـ ذيـ

136. add. فيها W.

137. .G: om. W [فيه

138. وغمرها خنقها ] G: وخنقها غمرها  W.

139. .W الغريزية :G [وغمرها

140. .W عنه:G [عنها

141. .W فإن :G [إن

142. بعده من ] W: om. G.

143. .om. G :(صح with) in marg. G [ في أوقاتها

144. يضطرّ أو ] G: ويضطر W.
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ـلما ـلنا145تـقويـفألنّضـيرـ ـتتجلةـبوـ ـ ـ ـفتنصالطـخاألّبـ ـ ـ ـلمعامـفىـلإبّـ ـ ـعضاألنـمدةـ ـفتشتغاءـ ـ ـ ـ ـلقالـ وّةـ

ـلناذـخأـب ـلقلادـيزـيوةـبوـ ـ ـلعطواقـ ـ G[شـ 12b[ـلكوا ـفيستحيرب،ـ ـ ـ ـ ـ ـلغالـ ـلمنصباالطـخاألىـلإذاءـ ـ ـ ـ ةـ ـفيكثّ ـ ـ رـ

ــمتاال ــتعجوالءــ ــ ــلطبيعازــ ــ ــ ــ ــهضمنــعةــ ــ ــفتقههــ ــ ــ ــلقارــ ــيستووّةــ ــ ــلمايــلوــ ــعليهرضــ ــ ــ ــيضطأو«هــلوــقو.اــ ــ يــلإرّــ

ـمعنيهـل»يءـش ـ ـ ـهمدـحأ.انـ ـبمعن"أو"146أنّاـ ـ ـ ـحت"ىـ ـلعايـف"ّىـ ـبيرـ ـهناـهّةـ ـلمنطايـفوا،ـ ـ ـ ـتستنقـ ـ ـ ـمنابـ ابـ

ـلمعنيوا،"إال" ـ ـ ـ ـيضطأنإالّ.دـحواانـ ـ ـلحمايـفألنّيءـشىـلإرّـ ـ ـحماتـيّـ ـيتبعهاتـيّـ ـ ـ ـ ـلغشااـ ـ ـسقو147يـ وطـ

ـلقا ـيكو. وّةـ ـلقكـلذونـ ـبهرـ ـلقلانـماـ ـ W[الطـخاألّةـقرـلأوبـ 12a[ـفسأو ـلحاتـعدإذاـف.اـهادـ ـليإ#ةـجاـ هـ

ـلضاتـعود ـيعط،148رورةـ ـ ـشيئىـ ـ ـلغانـماًـ ـلخباـكذاءـ ـ ـلمبلازـ ـ ـ ـلساأوّانـمرـلا149اءـميـف#ولـ ـبشقـيوـ رابـ

ـلحما ـ ـلمايـفو.اضـ ـتحتمال150هـتادـعنـمىـضرـ ـ ـ ـلغاركـتلـ ـفتطلذاء،ـ ـ ـ ـتلبـ ـلعاكـ ـلمفسانـمو.ادةـ ـ ـ نـمنـيّرـ

ــبعكالــق ــ ــلكاذاــهســ ــمعنالــقو.المــ ــ ــيمنعاهــ ــ ــ ــلغانــمونــ ــضطاوــلوذاء،ــ ــليإرّواــ نــمىــلأواألوّلهــجوــلوا.هــ

ـلثا ـقبنـم«هـلوـقو.151يـناـ ـنفصاالاتـقأولـ ـ ـلمنتهاهـبأراد»الـ ـ ـ ـ ـبعضهالـقو.وريـحاـبومـييـفىـ ـ ـ ـنفصامـ ـ الـ

.وانصبابها األخالط زيادة به 152يراد وقالوا. األولى وهو النوبة،

20.

ـبقأالـق ـلتادانـباأل:راطـ ـتيهأـييـ ـ ـبحاـهاـتأدـقأواـ ـعلرانـ ـلكماىـ ـ ـينبغالالـ ـ ـ ـتحأنيـ ـيحوالرّكـ ـفيهدثـ ـ اـ

.يترك لكن 153التهيّج من بغيره وال مسهل بدواء ال حدث

145. .W أخذ :G [وقت

146. .G: om. W [أنّ

147. .W غشي :G [الغشي

148. الضرورة ودعت إليه ] G: إليه والضرورة  W.

149. ماء في ] G: الرمان بماء  W.

150. add. أن W.

151. add. القوّة لحفظ  W.

152. .W يريد :G [يراد

153. .W التحريك :G [التهيج
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ـلشاالـق ـلفصاذاـهيـف:154ارحـ ـ ـمعدّةـعلـ ـلطبياأنّاـهدـحأ.155انٍـ ـ ـ ـللطبيعونـعبـ ـ ـ ـ ـ ـمسوةـ ـلهدـعاـ .ادمـخواـ

]G 13a[ـمستظهتـناـكإذاـف ـ ـ ـ ـعلرةـ ـلماىـ ـفعلورضـ ـ ـفيتـ ـيجالـفب،ـجواـلاهـ ـللطبيبـ ـ ـ ـ ـيتعأنبـ ـ ـليهإرّضـ ـ اـ

ــيصوال ــفهرــ ــعماــ اــ ــمشتنغليــهّ ــ ــ ــ ــ ــبسببةــ ــ ــ ــستظهالهــ ــ ــ ــمنهعــقوإنــف.اــهارــ ــ ــتقصياــ ــ ــ ــفعلهيــفرــ ــ ــ ــستظهوااــ ــ ــ رــ

ــلما ــعليهرضــ ــ ــ ــينبغا،ــ ــ ــ ــللطبي156يــ ــ ــ ــ ــمستــقوــلاكــلذيــفبــ ــتهدــعاــ ــمعواــ ــنتهاوــ ــ ــجهذلــبواــ ــمعهدهــ ــ هــلوــقو.اــ

ـلتادانـباأل« ـتيهأـييـ ـ ـبحاـهاـتأدـقأواـ ـعلرانـ ـلكماىـ ـ ـيخلالـف»الـ ـ اـمإوـ ـيكأنّ ـلبحااءـجدـقونـ ـ ـعلرانـ ىـ

ــلتما ــ ــينبغالــفام،ــ ــ ــ ــللطبييــ ــ ــ ــ ــلتعا#بــ ــ ــلماىــلإرّضــ ــكم157رضــ ــتقاــ ــلفعدّمــ ــ ــلطبيعالــ ــ ــ ــ ــيكأوبــجواــلاةــ دــقونــ

ـلبحانـم158عـقو ـ ـلبحاولـصوـبذاريـناإلرانـ ـ ـلتارانـ ـينبغالـف.امّـ ـ ـ ـيتعأنيـ ـ ـلطبيارّضـ ـ ـ ـفعىـلإبـ ـبعإالّلـ دـ

ـنقضا ـ ـلبحا159اءـ ـ ـليتحقرانـ ـ ـ ـ ـستظهاّقـ ـ ـ ـلقاارـ ـعلوّةـ ـلماىـ ـتقصيأورضـ ـ ـ ـعناـهرـ ـمستظهتـناـكإنـف.هـ ـ ـ ـ رة،ـ

.أمكنه مهما يساعدها مقصّرة، كانت وإن. حدثاً فيها يحدث وال 160يتركها

21.

ـبقأالـق ـشياأل:راطـ ـلتااءـ ـينبغيـ ـ ـ ـتستفأنيـ ـ ـ ـيجرغـ ـتستفأنبـ ـ ـ ـلمانـمرغـ ـلتاعـضواـ ـليهإيـهيـ ـ ـميأاـ لـ

.الستفراغها تصلح التي باألعضاء

ـلشاالـق ـينبغ:ارحـ ـ ـ ـللطبييـ ـ ـ ـ ـعنبـ ـستفادـ ـ ـلباراغـ ـلمسهادواءـلاـبدنـ ـ ـ ـيجت161لـ ـ ـلماذبـ ـلجهانـمادّةـ ـ ـلتاةـ يـ

ـليهإتـلاـم ـ ـيجتواـ ـ ـبهذـ ـلطانـماـ ـلتارقـ ـينبغيـ ـ ـ ـجتايـ ـبهذاـ ـمنهاـ ـ ـلكباىـلإ162تـلاـمتـناـكإنـف.اـ ـ ـفيجتد،ـ ـ ـ ـبهذـ اـ

154. .G المفسّر :W [الشارح

155. .G معاني :W [معان

156. .W فينبغي :G [ينبغي

157. المرض إلى التعرّض ] G: للمرض يتعرض أن  W.

158. add. اإلنذار W.

159. .W انفصال :G [انقضاء

160. .W فيتركها :G [يتركها

161. add. أن W.

162. .W مائلة :G [مالت
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عانـــم م ـــل ـــ ـــسهاإلـــباءـــ G[تـــلاـــموإن.الـــ 13b[لاىـــلإ ك ـــل ـــ بى،ـــ ـــف ماـــ ـــل W[تـــلاـــموإن.163درّاتـــ 12b[ىـــلإ

ــلمنخا ــ ــ ــللهوانــيرــ ــ ــفبوات،ــ ــلغاــ ــلتسعوارــغراــ ــ ــ طــ ــسطىــلإتــلاــموإن.ّ ــلجلاحــ ــ ــفبد،ــ ــلعاــ ىــلإتــلاــموإنرق،ــ

ـلعا ـفبروقـ ـلفصاـ ـ ـعضىـلإتـلاـموإن.دـ ـيمف،ـيرـشوـ ـبهالـ ـعناـ ـجهىـلإهـ ـكمي164رىـخأةـ ـ ـلكباادّةـملـ ـ ىـلإدـ

.والرئة والقلب الصدر

22.

ـبقأالـق ـينبغاـمّـنإ:راطـ ـ ـ ـتستعمأنكـليـ ـ ـ ـ ـلتحوادواءـلالـ ـ ـبعكـيرـ ـينضأندـ ـ ـلماجـ ـنيداماـمّاـمأـف.رضـ يـفوًّاـ

ـلماأوّل ـينبغالـفرض،ـ ـ ـ ـتستعمأنيـ ـ ـ ـ ـيكأنإالّكـلذلـ ـلماونـ ـمهترضـ ـ ـليو.اًـجاـ ـيكسـ ـكثأيـفادـ أنرـماألرـ

.مهتاجاً المرض يكون

ـلشاالـق ـلما:ارحـ ـيخلالرضـ ـ ـيكأننـموـ ـمنزـمأوادًّاـحونـ ـفسدـقو.اًـ ـلحا165ّرـ ـبقادّـ ـلمنتهاربـ ـ ـ ـ ـبظهوىـ ـ ورـ

هاراضـــعاأل ـــل ــ لاـ ـــئ ــ ـــمبيـــفةـ موا.دأهـــ ـــل ــ ـــلمارضـ ــ ـــبعكسنـــمزـ ـــ ــ ـ ــ ـــئجاـــههـــطالـــخأتـــناـــكادًّا،ـــحانـــك166إذاـــف.هـ ةـــ

ـمتح ـ ـمنصبةـكرّـ ـ ـ ـعضنـم167ّةـ ـعضىـلإوـ ـغيوـ ـكناـسرـ ـفينبغ.ةـ ـ ـ ـ ـيبأنيـ ـسهاإلىـلإادرـ ـلق168الـ ـبقأولـ اـمراطـ

ـلمادام ـبتايـفرضـ ـتحأنتـيرأإنـفه،ـئداـ ـشيئرّكـ ـ ـفحاًـ ـمنزـمانـكوإن.رّكـ ـينبغالـفاً،ـ ـ ـ ـتقأن#يـ ـعلدمـ ىـ

ــسهاإل ــلخلواالــ ــ ــبعإالّجّــفطــ ــنضاإلدــ ــستعموااجــ ــ ــ ــلنضاالــ ــ ــينبغالــف.جــ ــ ــ ــعلدامــقاإل169يــ ــستفاالىــ ــ إالّراغــ

ـبع ـنضاإلدـ ـلمستكمااجـ ـ ـ ـ ـ ـلنضاةـياـغلـ ـ ـلبلغاراضـمأـكجـ ـ ـ ـلسوامـ ـينبغالـف.وداءـ ـ ـ ـسهاإليـ ـفيهالـ ـ ـبعإالّاـ دـ

.التامّ النضج

23.

ــبقأالــق ــلي:راطــ ــينبغســ ــ ــ ــيستأنىــ ــ ــعلدلّــ ــلمقاىــ ــ ــيجذيــلادارــ ــيستفأنبــ ــ ــ ــلبانــمرغــ ــكثنــمدنــ G[هــترــ

163. .W بالمدرات :G [فبامدرّات

164. .W اخره :G [أخرى

165. .W فسروا :G [فسّر

166. .W وإذا :G [فإذا

167. .W: om. G [منصبّة

168. add. النادر في  W.

169. ينبغي فال. النضج واستعمال اإلنضاج بعد إالّ فجّ والخلط اإلسهال على تقدم أن ] G: om. W.
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14a[ـلكن ـ ـينبغّهـ ـ ـ ـيستغنأنيـ ـ ـ ـ ـستفاال170مـ ـ ـلشاداماـمراغـ ـينبغذيـلايءـ ـ ـ ـيستفأنيـ ـ ـ ـيستفذيـلاوـهرغـ ـ ـ رغـ

ــيحتمل# ــ ــ ــ ــلماهــ ــبسه171ضــيرــ ــ ــخفوةــلوــ ةــ ــحيوّ ــينبغثــ ــ ــ ــفليكي،ــ ــ ــ ــستفاالنــ ــ ــحتراغــ ــيعّىــ ــلغشارضــ ــ اــمّــنوإ.يــ

.له محتمالً المريض كان متى ذلك يفعل أن ينبغي

ـلشاالـق ـستفاالإنّ:ارحـ ـ ـلمحماراغـ ـ ـ ـيكذيـلاوـهودـ ـنفنـمونـ ـلماسـ ـلماادّةـ ـجبوـ ـللمةـ ـ ـغينـمالرضـ .اـهرـ

ـلغاوـهدمـلاانـكإنـف ـفبب،ـلاـ ـلفصاـ ـ ـخصودـ ـبيرـلايـف172اًـصوـ ـلصفانـمانـكوإن.عـ ـ ـيخلالـفراء،ـ ـ أنّاـمإوـ

ـيك ـلمعامـفيـفونـ ـ ـفبدة،ـ ـلقاـ ـقعيـفأويء؛ـ ـفبا،ـهرـ ـسهاإلـ ـخصوالـ ـلصيايـفًاـصوـ ـ ـشتانـك173وإن.فـ أواءـ

ـيفرـخ ـفبًا،ـ ـسهاإلـ ـلخايـفّاـمأ.الـ ـفبف،ـيرـ ـسهاإلـ ـللسالـ ـ #وداءـ ـشتانـكوإن. ـفب،174اءـ ـلبلغاراجـخإـ ـ ـ ـعلمـ 175ىـ

ـكثاأل ـمتو.رـ ـلخلارفـعاـمىـ ـ ـلماطـ ـللمبـجوـ ـ ـلقاتـناـكورضـ ـلفصواّةـيوـقوّةـ ـ ـمطالطـخواأل176ؤاتٍـملـ ة،ـعاوـ

ق ي ــــف ــ ــ ــ فاالدّمــ ــــست ــ ــ ــ رــــخؤــــيوالراغــ يّ غ ــــب ــ ــ ــ W[ذرــــحوالوفــــخرــ 13a[ــلإ عأنىــ ــــي ــ غشارضــ ــــل ــ ــ ــ حم.يــ ــــف ــ ــ ــ ىــ ّ177

ــبفصســخوــنوــس ــ ــفيهدــ ــ ــيعاــ ــلغشارضــ ــ ــيك178الوــل#يــ ــلغشاونــ ــ ــبسبيــ ــ ــلماوفــخبــ ــبسبوالضــيرــ ــ اــمبــ

ـينجل ـ ـ ـلمعاىـلإبـ ـ ـيئردـلاالطـخاألنـمدةـ ـبسبإالّةـ ـ ـكثبـ ـستفاالرةـ ـ ـكلو.راغـ ـيباـمّـ ـلبانـمرزـ ـيكودنـ ـلعقونـ ـ بـ

.البدن عن ونفيه إخراجه إلى يبادر الطبيب، من أو الطبيعة من كان سواء وراحة خفّة خروجه

24.

ـبقأالـق ـيحتدـق:راطـ ـ ـلحاراضـماأليـفاجـ ـلنايـفادّةـ G[درةـ 14b[ـيستعمأنىـلإ ـ ـ ـ ـلمسهادواءـلالـ ـ ـ يـفلـ

.ينبغي ما على األمر فيدبّر يتقدّم أن بعد ذلك يفعل أن وينبغي أوّلها

170. .W يستعمل :G [ يستغنم

171. المريض يحتمله ] G: له محتمال المريض  W.

172. .W خصوصا :G [وخصوصًا

173. .W فإن :G [وإن

174. شتاء كان وإن ] G: الشتاء في وأما  W.

175. .W في :G [على

176. .W, G مؤاتي :correxi [مؤات

177. .W كحمى :G [فحمّى

178. ال لو ] G: وال W.
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ــلشاالــق ــبقأإنّ:ارحــ ــيسقأنرــمأراطــ ــ ــلحاراضــماأللــئأوايــفدواءــلاىــ الطــخاألألنّكــلوذ.دًّاــجادّةــ

ــتك ــئجاــهونــ ــلخلاانــكوإذا.ةــ ــ ــئجاــهطــ ــلطبيعادــعاــساً،ــ ــ ــ ــ ــهيجةــ ــ ــعلهــناــ ــيكأنلّــقو.هــجروــخىــ ــئجاــهونــ اً،ــ

ـفل ـلنايـف"الـقكـلذـ ـمتالـقو."درةـ ـفعلىـ ـ ـينبغك،ـلذتـ ـ ـ ـعلرـماألّرـبدـتأنيـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـكميـ لّـكأوّالًالـقاـ

دـيزـتدنـب ـتنقيتّ ـ ـ ـ ـفينبغه،ـ ـ ـ ـ ـتجعأنيـ ـ ـمنهـجراـخإدـيزـياـملـ ـيجهـ ـفيريـ ـبسههـ ـ أودّةـسهـبانـكنـمألنّةـلوـ

ـتق ـتخمهـمدّـ ـ ـبعيـفأوةـ ـحشأضـ ـفينبغورم،هـئاـ ـ ـ ـ ـيسقمّـثكـلذالحـصإـبأوّالًّرـبدـيأنيـ ـ ـلمسهاىـ ـ ـ كّـشوال.لـ

ـلحاراضـماأللـئأوايـفالطـخاألأنّ ـتكادّةـ ـئجاـهونـ ـلقانـمزـلايـفو.ةـ ـلمسهلاةـياألدوتـناـكمـيدـ ـ ـ ـ ارّةـحةـ

ـيسقواـناـكمـهّـنألدًّاـج ـ ـلمفاونـ ـ ـلخاـكةـياألدونـمرداتـ ـمثوأقـبرـ ـفك.هـلاـ ـيخواـناـ رارةـحوالطـخاألدّةـحونـفاـ

ـلمسهلاةـياألدو ـ ـ ـ ـفك.ةـ ـيتواـناـ ـسهاإلّونـبأـ ـيقوالالـ ـعليونـمدـ ـ ـلمسهلاةـياألدوانـمزـلاذاـهيـفو.هـ ـ ـ ـ ـيغلةـ ـ بـ

ـعليه ـ ـ ـبعضهوةـبوـطرـلااـ ـ ـ ـيخالـفاردة،ـباـ ـسقإنـمافـ ـئهاـ ـبعضهو.اـ ـ ـ ـيصلاـ ـ ـبعضحـ ـ ـفينبغاً،ـ ـ ـ ـ ـيقأنيـ ـعليهدمـ ـ ـ اـ

.غائلتها يخاف وال الحادّة األمراض أوائل في

25.

ــبقأالــق ــستفا179إنّ:راطــ ــ ــلباراغــ G[دنــ 15a[ــلنانــم ــينبغذيــلاوعــ ــ ــ ــينقأنيــ ــ ــمنىــ ــلباهــ ــنفدن،ــ كــلذعــ

.عسراً كان ضدّ، على األمر كان وإن. بسهولة واحتمل

ـلشاالـق ـتق:ارجـ ـلفصاذاـهرحـشدّمـ ـ ـلكتادرـصيـفلـ ـ ـقصاـمّـنوإ.ابـ ـبتكدـ ـ ـلمعناذاـهرارـ ـ ـ لـصاألّهـنألىـ

ــلعايــف ــخللّــكألنّالجــ ــيستفطــ ــ ــ ــغينــمرغــ ــلنارــ ــيجذيــلاوعــ ــستفابــ ــ ــبجحهــغراــ ــ ــلقا180فــ W[وّةــ 13b[

.للمرض الموجب الخلط وبقاء االستفراغ ضعف من البدن على 181فيحذر البدن ويضعف

182الفصول كتاب من األولى المقالة تمّت

179. كان إن :G [إنّ  W.

180. .W يجحب :G [يجحف

181. .W فينحدر :G [فيحذر

182. add. الثانية المقالة ويتلوها فصال وعشرون خمسة وهي  W.

PORMANN ET AL. 2017 al-Sinǧārī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 1 23


