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1الكتاب من الثانية المقالة

1.

ـبقأالـق ـلناانـكإذا:راطـ ـيحراضـماألنـمرضـميـفومـ ـجعودثـ ـلمااتـمالـعنـمكـلذـفاً،ـ ـلناانـكوإذا.وتـ ـينفومـ ـ ع،ـ

.الموت عالمات من ذلك فليس

ـلشاالـق ـخفوال#كّـشال:ارحـ ـلناتـقويـفأن2ّاءـ ـتنعكومـ ـ ـ ـلحاسـ ـلغارارةـ ـلبا3لـخداّةـيزـيرـ ـتقودنـ ـلقاويـ ـلطبيعياوىـ ـ ـ ـ ـ ّةـ

ـعل ـلماىـ ـتستورضـ ـ ـعليىـلوـ ـ ـبقوأراد.هـ ـجعو"هـلوـ ـبلاـقّهـنألررًاـضأي"ًاـ ـلنفاـبةـ ـ ـفيمعـ ـ ـبعاـ ـفمت.دهـ ـ ـعقيدثـحىـ ـ ـلنابـ ومـ

ــعلدلّــيرر،ــض ــعظيمةــفاآلأنّىــ ــ ــ ــلماوأنّةــ ــلشاةــياــغيــفرضــ ــلقاألنّدّةــ ــمقيــفوّةــ ــلماةــماوــ ــلهورضــ ــمساــ 4دانــعاــ

ـتخل ـ ـلقا5ّيـ ـنعكواوىـ ـ ـلحا6اسـ ـلبانـطاـبىـلإرارةـ ـفمت.دنـ ـ ـيتخل7مـلىـ ـ ـ ـبهّصـ ـلمسانـيذـ ـ ـعلدلّن،ـيدـعاـ ـلهاىـ ـعقيوأ.الكـ ـ هـ

]G 15b[ــبق ــمتهــلوــ ــسكىــ نــ ــلناّ ــختاومــ ــفتلن،ــهذــلاالطــ ــ ــلحاــصةــمالــعكــ ــممةــ اــ دــيؤــي8ّ ــلقاذاــهّ ــيشيوولــ ــ دهــ صّــخو.ّ

ـلعا ـلجيااتـمالـ ـ ـبصحّدةـ ـ ـلعادوننـمنـهذـلاّةـ ـمتّهـنألاتـمالـ ـسكىـ ـلناّنـ ـختاومـ ـعلدلّـين،ـهذـلاالطـ اغـمدـلاةـمالـسىـ

ــصحو ةــ ــلحاّ ــلخماواسّــ ــ ــلتاســ ــفييــ ــعلاغــمدــلوا.هــ ــكثاألبــهذــمىــ ــلعضاوــهرــ ــ ــئيرــلاوــ ــلقلادونســ ــ ــكبيالــخاــمبــ ــ رــ

ـلفا ـسفالـ ـلقلا9رىـيّهـنإـفةـ ـ ـلعضاانـكوإذا.بـ ـ ـئيرـلاوـ ـسليمسـ ـ ـ ـعلدلًّا،ـ ـلباةـمالـسىـ ـبعالـقدـقو.دنـ ـلمحقاضـ ـ ـ ـقيّـ أنّنـ

.الحواسّ صموعة الدماغ

3.

1. الكتاب من الثانية المقالة ] G: الرحيم الرحمن الله بسم  W.

2. خفاء وال ] G: om. W.

3. add. إلى W.

4. add. أحدهما W.

5. .W تخل :G [تخلّي

6. انعكاس واآلخر :G[وانعكاس  W.

7. .W ما :G [لم

8. .W ومما :G [ممّا

9. .G: om. W [يرى
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.رديئة عالمة فتلك القصد، المقدار منهما واحد كل جاوز إذا 10واألرق النوم:أبقراط قال

ـلشاالـق ـيجرـمألّـك:ارحـ ـلمقااوزـ ـ ـلطبيعادارـ ـ ـ ـ ـفهي،ـ ـلنا11يـفرديءوـ ـليقظواومـ ـ ـ ـلشبواةـ ـ ـلجواعـ ـغيووعـ كـلوذ.مـهرـ

هــنأل ــمتّ ــلطبيعا12رــماألنــعرجــخىــ ــ ــ ــ ــتضمي،ــ ــ نــ ــلصحازوالّ ــ ةــ ــلناألنّّ ــسكومــ ــطبيعونــ ــ ــ ــللحييــ ــ ــ ــغينــموانــ ــعجرــ زــ

ـللطبيع ـ ـ ـ ـ ـلسباعـفدنـعةـ ـ ـلمحابـ ـ ـتجإذاـف.هـلدثـ ـلمقاكـلذوازـ ـ ـعجو13دارـ ـلطبيعازتـ ـ ـ ـ ـلسباعـفدنـعةـ ـ ـلمحابـ ـ انـكه،ـلدثـ

ـــسب ــ اـــتاـ معتاواألرق.ً ـــل ــ ـ ــ ـ ــ كدلـ ـــي ــ ـــعتانـــعونـ ــ مادالـ ـــل ــ W[زاجـ 14a[ـــعتوا ــ بواةـــبوـــطرـــلادالـ ي ـــل ــ ـ ــ فإذاـــف.سـ ـــت ــ بامـــقاـ ي ـــل ــ ـ ــ سـ

.وأشباههما والوسواس كالليثغرس 15مرض ذلك من كان الغريزية، الرطوبة 14ونقصت

4.

قأالـــق ـــب G[راطـــ 16a:[شباال ـــل ـــ جاوالعـــ ـــل ـــغيوالوعـــ ينـــمرهـــ ـــجم ـــ ـــشياألعـــ محماءـــ ـــب ـــ ـــ ـــمجانـــكإذاودـــ قااوزـــ م ـــل ـــ دارـــ

.الطبيعي

ــلشاالــق ــتقدــق:ارحــ ــلقادّمــ ــتج16اــملّــكأنّيــفولــ ــلمقااوزــ ــ ــلطبيعادارــ ــ ــ ــ ــفهي،ــ ــغيوــ ــمحمرــ ــ ــلجاأنّكّــشوال.ودــ وعــ

ــلمجا ــ ــلحااوزــ ــيك17دّــ ــلمعامــفردــبنــمونــ ــ ــكثنــمأودةــ ــنصبارةــ ــ ــلماابــ ــلسارّةــ ــليهإوداءــ ــ ــكماــ ــيحاــ ــلشهايــفدثــ ــ وةــ

ــلكلبيا ــ ــ ــ ةــ اــموأ.ّ ــلشباّ ــ ــلمجاعــ ــ ــلحااوزــ ــفيك18دّــ ــ ــسباألذهــهدادــضأنــمونــ ــلماابــ ــلمعارارةــحنــمأوورةــكذــ ــ 19نــمودةــ

10. add. كالهما W.

11. .W من :G [في

12. .W المقدار :G [األمر

13. add الطبيعي W.

14. .W انتقصت :G [نقصت

15. .G مرضا :W [مرض

16. ما كلّ ] correxi: كلما G, W.

17. .W للحد :G [الحدّ

18. .W للحد :G [الحدّ

19. قلت من أو :G [ومن  W.
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.محمودة 20غير جمعها #األسباب وهذه. التحلّل

5. 

.بمرض ينذر سبب له يعرف ال الذي اإلعياء: أبقراط قال

ـلشاالـق ـعياإل:ارحـ ـلكاوـهاءـ ـلمعااللـ ـ ـلتعاـبروفـ ـ ـيخلالذاـهو.بـ ـ ـيكأنّاـمإوـ ـسبهـلونـ ـيكالأوبـ ـفهان،ـكإنـف.ونـ وـ

ـيكمـلوإن.رـهاـظ ـسبهـلنـ ـفسببر،ـهاـظبـ ـ ـ ـفضهـ ـكثولـ ـنثقرةـ ـ ـلقالـ ـعضواألوىـ ـسببو.اءـ ـ ـكمهـ ـقياـ ـصنأةـثالـثلـ :افـ

ـلقا ـلتموايـحروـ ـ ـلقاـف.يـمورـلوادّديـ ـسببيـحروـ ـ ـخلهـ ـلتمواذّاع،ـلطـ ـ ـسببدّديـ ـ ـخلهـ ـسببيـمرـلواح،ـيرأوطـ ـ ـثقأهـ الـ

.للمرض موجب هذه من واحد وكلّ. وامتالؤه للبدن الفضول

6. 

.مختلط فعقله حاالته، أكثر في بوجوعه يحسّ وال بدنه في شيء يوجعه من: أبقراط قال

ـلشاالـق ـمت:ارحـ ـلبايـفانـكىـ ـيشعمـلومـلأدنـ ـ ـحباـصهـبرـ ـيحوالهـ ـليدكـلذـف#ه،ـبسّـ ـعل21لـ ـختاىـ ـلعقاالطـ ـ سّـحو.لـ

ـلعقاـبدركـيالمـلاأل ـ ـبحللـبل،ـ ـ ـلحاانـك23وإذا.22ّهـ ـيضرـم24لّـ G[ًاـ 16b[ـتع ـلعقاىـلإكـلذدّىـ ـ ـلحوا25لـ قـحالـلا26سّـ

ـلحاـب ـلمحاأذّىـتإذاـف.27لّـ ـ ـتعلّ،ـ ـلضادّىـ ـلحاىـلإررـ ـفيالّـ ـلقاأنّرـخآهـجوو.هـ ـلحساوّةـ ـ اـ دلّم،ـلاألدركـتمـلإذاةـسّ

.العقل اختالط على

7.

ــبقأالــق ــلتادانــباأل:راطــ ــتضميــ ــ ــفينبغل،ــيوــطانــمزيــف28رــ ــ ــ ــ ــتكأنيــ ــتهادــعونــ ــلتغاــباــ ــ ــلخصاىــلإةــيذــ ــ ــبتمهبــ ــ ــ لــ ّ.

20. غير جمعها ] G: ليس جميعها  W.

21. دليل فذلك ] G: دليال ذلك كان  W.

22. .W بمحله :G [بحلّه

23. .W فإذا :G [وإذا

24. .W المحل :G [الحلّ

25. add. فيه الحال إلى الضرر منه يتعدا بالمحل الالحق األلم ألن  W.

26. add. األلم W.

27. .W بالعقل :G [بالحلّ

28. .W تهزل :G [تضمر
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.29يسير زمان ففي يسير، زمان في تضمر التي واألبدان

ــلشاالــق ــلتادانــباأل:ارحــ ــتهيــ ــيلوــطدّةــميــفزلــ ــتكةــ ــتهادــعإونــ ــعليتــناــكاــمىــلإاــ ــ ــلخصانــمهــ ــ W[انــمزيــفبــ

14b[ـعضاألألنّلـيوـط ـصلياألاءـ ـ ـبلذدـقّةـ ـضمحلواتـ ـ ـ ـلغاوآالتّتـ ـضعفدـقذاءـ ـ ـلقاكـلذـكوتـ ـلطبيعياوىـ ـ ـ ـ ـ ـلخاةـ .وادمـ

ـلحوا ـلغارارةـ ـنقصدـقةـيزـيرـ ـ ـفينبغت،ـ ـ ـ ـ ـتعأنيـ ـعليتـناـكاـمىـلإادـ ـ ـلتاـبهـ ـلتادانـبواأل.جـيدرـ ـتضميـ ـ ـيسيانـمزيـفرـ ـ رـ

ـتع ـعليتـناـكاـمىـلإادـ ـ ـيسيانـمزيـفهـ ـ ـلحاألنّرـ ـلغارارةـ ـقياـبةـيزـيرـ ـلقواةـ ـلطبيعياوىـ ـ ـ ـ ـ ـلغاوآالتةـ ـينقمـلوّةـيوـقذاءـ ـ صـ

. المنتهى القريبة واألمراض يوم وحمّى الهيضة في كالحال والرطوبات األخالط سوى البدن من

8.

ـبقأالـق ـلنا:راطـ ـلمانـمهـقاـ ـينانـكإذارضـ ـلغانـمالـ ـليوذاءـ ـيقسـ ـعلكـلذدلّوي،ـ ـيحمّهـنأىـ ـ ـعل30لـ ـلغانـمهـندـبىـ ذاءـ

.31استفراغ إلى يحتاج بدنه أنّ على دلّ منه، ينال ال وهو ذلك كان فإن. يحتمل ممّا أكثر

ــلشاالــق ــلناانــكإذا:ارحــ ــيحظهــقاــ ــ ــلغانــمىــ اــحالــصزدادــيوالذاءــ ــيقمــلوً G[هــبوــ 17a[،ــعلدلّــي هــنأىــ ــيحم#ّ ــ لــ

ـلغانـم32هـندـب ـكثأذاءـ ـممرـ ـيحتمّاـ ـ ـ ـتعج33واهـقوهـتوّـقألنّلـ ـ ـحملنـعزـ ـ ـهضموهـ ـ ـفينبغ.هـ ـ ـ ـ ـينقأنيـ ـ ذـخأـيوهـئذاـغنـمصـ

ـبق ـلكفادرـ ـ ـيناـمانـكإنـف.ةـياـ ـمنالـ ـكثأهـ ـلمقانـمرـ ـ ـلمعتادارـ ـ ـ ـعلدلّـيًا،ـحالـصزدادـيوالدلـ ـيحتهـندـبأنّىـ ـ ىـلإاجـ

ـستفا ـ ـكثيًاـطالـخاهـندـبيـفألنّراغـ ـ ـينقلدةـساـفرةـ ـ ـ ـلغابـ ـليهإذاءـ ـ ـفتملاـ ـ ـ ـعضاألئـ ـيكثواءـ ـ ـلعفارـ ـ ـفيج.نـ ـ ـستفاإلبـ ـ راغـ

.شرًّا زدته غذوته، كلّما بالنقيّ ليس الذي البدن قال كما

9.

.بسهولة فيه يجري منه إخراجه تريد ما يجعل أن فينبغي تنقيته يريد بدن كلّ: أبقراط قال

ـلشاالـق #ارحـ هـنأكّـشال: ـينبغ34ّ ـ ـ ـللطبييـ ـ ـ ـ ـعلزمـعإذابـ ـسقىـ ـلمسهادواءـلايـ ـ ـ ـيغلأنلـ ـ ـقيرظـ ـعطإـكالطـخاألقـ اءـ

29. add. تشفى W.

30. .W يحتمل :G [يحمل

31. .W االستفراغ :G [استفراغ

32. بدنه يحمل ] G: بدنه على يحتمل  W.

33. .G: om. W [وقواه

34. أنّه شكّ ال ] G: om. W.
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ـلثلا ـ ـعنجـ ـسهإدـ ـلصفا35هـلاـ ـ ـبشراءـ ـقيرـتوردـلارابـ ـلغليظاالطـخاألقـ ـ ـ ـ ـللاةـ ـستفاالانـكواءـس36ةـجزـ ـ أووقـفنـمراغـ

ـسفأنـم ـسيوـتولـ ـلمجاعـ ـ ـتفتيواريـ ـ ـ ـلساحـ ـطيرـتوددـ ـلبابـ ـلغاـبدنـ ـسمدـلاراقـمواإلذاءـ ـلتنط#ةـ ـ ـ ـيسموالطـخاألهـلاعـ ـ عـ

.الدواء شارب بها يتأذّى منازعة والدواء الطبيعة بين يقع لئال 37بسهولة ويخرج البدن بها

10.

. 38شرًّا زدته #غدوته، كلّما بالنقي ليس الذي البدن: أبقراط قال

ـلشاالـق ـلباأنّكّـشال:ارحـ ـيكمـلإذادنـ ـنقينـ ـ اـ ـعليووردالطـخاألنـمًّ ـ ـلغاهـ ـيخلالذاء،ـ ـ ـيكأنّاـمإوـ ـلغاونـ ـجيذاءـ ّدًاـ

ـلكيم ـ ـ ـيئردأووسـ ـيئردانـكإنـف.ةـ G[ًاـ 17b[،ـلمتاانـك ـ ـمنّدـلوـ ـيئردهـ ـمحالًاـ ـستحواة،ـلاـ ـ ـطبيعىـلإالـ ـ ـ ـلخلاكـلذةـ ـ طـ

ـلمتخلا ـ ـ ـ ـلبايـف39ّفـ ـفيدن،ـ W[انـكوإن.رًّاـشهـبزدادـ 15a[ـجي ـلكيماّدـ ـ ـ ـتكثوس،ـ ـ ـلمارـ ـبغيوادّـ ـ ـفسرـ ـفتاد،ـ ـكمزدادـ ةـيّـ

ـلبايـفالطـخاأل ـجيانـكإنرازيـلاالـقدـقو.دنـ ـلكيماّدـ ـ ـ ـيصلوس،ـ ـ ـلفاحـ ـعلوردّالط،ـخاألنـمدـساـ ـبقأىـ ـبهراطـ ذاـ

ـجبنأ.راضـعاأل ـ ـعن40اـ ـقلنوهـ ـ ـلغاأنـشنـماـ ـيقلبأنذاءـ ـ ـ ـلباهـ ـطبيعىـلإدنـ ـ ـ ـيفعأنهـنأـشنـم41اـموةـ ـ ـلبايـفلـ لـب.دنـ

.أبقراط على الشكّ يرد فال. للغذاء ال للدواء الفعل وهذا ،42يفعل أن البدن شأن من

11.

.الطعام من يمالء أن من أسهل الشراب من البدن يمالء ألن: أبقراط قال

ــلشاالــق ــلشاأنكّــشال:ارحــ ــنهضارعــسأرابــ ــ اــماــ ــلغانــمً ــللطف43ذاءــ ــ ــ ــلغاذرقــيوــهوهــجزاــمرارةــحوهــ ــينفوذاءــ ــ ذهــ

35. .G إسهال :W [إسهاله

36. add. إسهاله عند بالمنضجات  W.

37. بسهولة ويخرج البدن بها ويسمع األخالط له لتنطاع ] G: om. W.

38. شرًّا زدته ] G: شرا تزيده إنما  W.

39. .W المتجلب :G [المتخلّف

40. .W وأجبنا :G [أجبنا

41. .W وليس :G [وما

42. add. فيه W.

43. add. الغذاء انهضام يسرع مركّب وهو  W.
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ـيعرـس ـيهضموًاـ ـ ـ ـيعرـسهـ ـقبًاـ ـستحكالـ ـ ـ ـنضجامـ ـ ـلهاـف.هـ ـللشمـضاـ ـ ـبسىـلأويءـ ـهضةـعرـ ـنفس44مـ ـ ـقيدـقو.هـ أنأرادنـملـ

ـيخص ـ ـيقله،ـندـببـ ـ ـيكثوهـئذاـغنـمّلـ ـ ـيغّهـنألهـبراـشنـمرـ ـكثيذوـ ـ ـينحورًاـ ـ ـيعرـسدرـ اـ ـتكوالً ـلقا45دّـ ـلغااآلتوالوىـ ذاءـ

.البدن تخصيب في أكثر فهو غليظًا، 46أحمر منه كان ما خصوصًا المتين، الدم ويولّد

12.

.المرض من عودة تجلب أن عادتها من البحران بعد 47األمراض من تبقى التي البقايا: أبقراط قال

ـلشاالـق ـتقدـق:ارحـ ـلقادّمـ ـلفصايـفولـ ـ ـمضذيـلالـ ـلنا"ىـ ـلمانـمهـقاـ ـينانـكإذارضـ ـلغانـمالـ ـليوذاءـ ـتقسـ دلّوى،ـ

ـعل ـيحمّهـنأىـ ـ ـعللـ ـلغانـمهـندـبىـ G[ذاءـ 18a[ـكثأ ـممرـ ـيحتمّاـ ـ ـ ـينالانـكإنـف.لـ ـمنالـ ـلمقاهـ ـ ـلكثيادارـ ـ ـ ـعلدلّـير،ـ أنّىـ

ـيحتهـندـب ـ ـستفاىـلإاجـ ـ ـلناإنّـف."راغـ ـينمـلإذاهـقاـ ـلبحايـفهـندـبقـ ـ ـلنقارانـ ـ ـلتااءـ ـتتخلامّ،ـ ـ ـ ـفي48ّفـ ـكيمهـ ـ ـيئرداتـسوـ 49ةـ

ـفج ـلغاذـخأإذاـف.ّةـ ـلشذاءـ ـلطبيعاوقـ ـ ـ ـ ـليإةـ ـلعهـ ـيتحلاـموضـ ـ ـ ـمنّلـ ـكمهـ ـيعاـ ـشهيـل#رضـ ـلناوةـ ـقهياـ ـ 52الـق51دـقو--50نـ

ـلصا ـفيوـ ـللها"ةـ ـ ـقنارزمّـ ـشهيـ ـمعوهـقاـنوةـ ـصحيحدةـ ـ ـ ـكمازدادت"--ةـ ـطهالـخأةـيّـ ـمتلوامـ ـ ـمعتـ ـتهدـ ـنقصومـ ـ ـتهرارـحتـ مـ

ـلغا ـفسةـيزـيرـ ـليهإ53ارعـ ـ ـلعفامـ ـ ـلنقنـ ـ ـلحاصـ ـلغارارةـ ـستيواةـيزـيرـ ـ ـلحاالءـ ـلغارارةـ ـيبرـ ـفعة،ـ ـتهاودـ ـلحمامـ ـ وـهذاـهوّىـ

.البدن عن ونفيه استفراغه إلى 54يبادر ان فينبغي. بالنُكس المعروف

44. .W يهضم :G [هضم

45. .W يكل :G [يكدّ

46. .W أحمرا :G [أحمر

47. add. من W.

48. .W تخلف :G [تتخلّف

49. add. غليظة W.

50. للناقهين االشتهاء ] W: الناقهين شهوة لي  G.

51. .W فقد :G [وقد

52. add. بعض W.

53. .W فيسرع :G [فسارع

54. .W يتدارك :G [يبارد
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14.

.رديئة منه أنواع إلى تغيّره يكن لم إذا البراز ألوان باختالف ينتفع قد البطن استطالق عند: أبقراط قال

]W 15b[ــلشاالــق ــستفاال:ارحــ ــ ــلطبيعانــمانــكواءــسراغــ ــ ــ ــ ــلطبيانــمأوةــ ــ ــ ــينتفبــ ــ ــ ــختاــبعــ ــستفاــكهــنواــلأالفــ ــ راغــ
ـلما55 ـلمحارارـ ـ ـغلبو56رقـ ـ ـعلدلّـيذاـهو.ألطـخاألةـ ـلطبيعاوّةـقىـ ـ ـ ـ ـفعهودةـ ـ ـللماـ ـ ـلبانـعؤذيـ ـفينتفدنـ ـ ـ ـ ـلباعـ ـبخدنـ .هـجروـ

ـستفاالانـكإنـف ـ ـيئردـلاواعـناألنـمراغـ ـيئردكـلذانـكة،ـ ـلعطاىـلإًاـيؤدّـماـ ـ ـلغساـكب،ـ ـ ـئحراـلوايـلاـ ـلمنتناةـ ـ ـ ـ ـلكثيواةـ ـ ـ رـ

ـهنيدـلا ـ ـنجزـلواةـ ـللاودـسواألاريـ #ونـ ـيئردكـلذانـك. اـ ـلغساألن57ًّ ـ ـعلدلّـييـلاـ ـضعىـ ـلكبافـ ـ ـلنتادـيدـشود،ـ ـ دلّـينـ

ـعل ـلعفادّةـشىـ ـ ـهندـلوان،ـ ـعليـ ـعضاألانـبذوىـ ـنجزـلوااءـ ـعلاريـ ـلسماىـ ـ G[ودـسواألةـيّـ 18b[ـعل ـنهىـ ـلباوكـ دنـ

.القوّة وضعف

13.

ــبقأالــق ــتيأــينــمإنّ:راطــ ــلبحاهــ ــ ــيصعدــقرانــ ــ ــعليبــ ــ ــلليلايــفهــضرــمهــ ــ ــ ــلتاةــ ــقبيــ ــلحماةــبوــنلــ ــ ىــ ــلتاّ ــفيهيــتأــييــ ــ اــ

.األكثر األمر على أخفّ يكون بعدها التي الليلة في ثمّ البحران،

ـلشاالـق ـلبحا:ارحـ ـ ـتفسيرانـ ـ ـ ـملحمرهـ ـ ـ ـمعوةـ ـبي#ةـكرـ ـلطبانـ ـ ـتغيوـهوع،ـئاـ ـ رـ ـعظيّ ـ ـجهوـهوم،ـ ـيق58ادـ ـبيعـ ـلطبيعانـ ـ ـ ـ ةـ

ــلموا ــمعنو.رضــ ــ ــيصعدــق"هــلوــقىــ ــ ــلليلايــفهــضرــمبــ ــ ــ ــلتاةــ ــقبيــ ــلحماةــبوــنلــ ــ ــمعن"ّىــ ــ ــليلأنّاهــ ــ ــلثاةــ ــصعأثــلاــ نــمبــ

ـليلوعـبراـلا ـ ـلساةـ ـصعأادسـ ـلسانـمبـ ـعلوعـباـ ـلقياذاـهىـ ـ ـلليلاإنّـف.اسـ ـ ـ ـلتاةـ ـقبيـ ـليللـ ـ ـلبحاةـ ـ ـتقرانـ ـلطبيعاومـ ـ ـ ـ ةـياـغةـ

ــلقيا ــ ــلمجايــفامــ ــ ــلعمدةــهاــ ــ ــلماىــلإالطــخاأللــسرــتوبــجواــلالــ ــلتاعــضواــ ــليهإتــلاــمدــقيــ ــ ــلثفاــكا،ــ ــ ــمعاألىــلإلــ اءــ

بوا ــل ـ ــ ــلإولـ لاىـ ك ـــل ــ ـ ــ ثاىـ م ـــل ــ ـ ــ ــناـ عواةـ ـــل ــ ــلإرقـ ـــسطىـ ــ جلاحـ ـــل ــ ـ ــ ـــعضاألنـــمالطـــخاألوـــحدـــتودـ ــ ــلااءـ يسرـ ـــئ ــ ـ ــ ــلإةـ ـــعضاألىـ ــ اءـ

ـلخسيسا ـ ـ ـ ـفيج.ةـ ـ ـلمادـ ـعنضـيرـ ـضطإكـلذدـ ـقلقوًاـبرـكوًّاـيوـقًاـبراـ ـ اـ ـبجهً ـ ـلطبيعا59ادـ ـ ـ ـ ـفيمةـ ـ ـبصيـهاـ ـليليـفو.60ددهـ ـ ةـ

ـلبحا ـ ـيكرانـ ـستادـقونـ ـلطبيعاتـحراـ ـ ـ ـ ـلثقافّـخوةـ ـ ـعليهلـ ـ ـ ـتخصيصّاـموأ.اـ ـ ـ ـ ـللياـبهـ ـ ـلنهادونلـ ـ ـلماألنّارـ ـيتفضـيرـ ـ رّغـ

55. استفراغ كما :G [كاستفراغ  W.

56. .W المحترق :G [المحرق

57. رديئًا ذلك كان ] G: رديء ذلك فإن  W.

58. جهاد وهو عظيم، تغيّر وهو الطبائع، بين ] G: يقع وجهاد  W.

59. .W لجهاد :G [بجهاد

60. .W عليه :G [بصدده
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ـبنفس ـ ـ ـيحضمـلوهـ ـ ـلغايـف61رهـ ـيشنـمبـلاـ ـغلاـ ـيسكنـموالهـ ـ ـليإنـ ـيضوأ.هـ ـللياأنـشنـمإنّـف62ًاـ ـ ـلنالـ ـلطبيعافـلألومـ ـ ـ ـ ةـ

ـلناادةـعنـمو.كـلذـب ـنعكاومـ ـ ـلحااسـ ـلبالـخداىـلإارّـ ـستوادنـ ـلقا63الءـ ـلطبيعياوىـ ـ ـ ـ ـ ـعلّةـ ـمقىـ ـلماةـماوـ ـتفورضـ ـغهرّـ 64اـ

]G 19a[ـلجه ـ ـفيكادهـ ـ ـنضاإلونـ ـفيوىـقأاجـ ـلقلازدادـ ـ ـلكواقـ ـيصعوربـ ـ ـتلبـ ـلليلاكـ ـ ـ ـلماـبةـ ـبعو65ضـيرـ W[اـهدـ 16a[

.66أخفّ ذلك أكثر #يكون

15.

ــبقأالــق ــمت:راطــ ــشتكاىــ ــ ــلحلاىــ ــ ــلبايــفتــجرــخأوقــ ــبثدنــ ــفينبغات،ــجراــخأوورــ ــ ــ ــ ــتنظأنيــ ــ ــتتفقورــ ــ ــ دــ ــيباــمّ نــمرزــ

ـلبا ـلغاانـكإنـف.دنـ ـعلبـلاـ ـلماكـلذىـ ـلباإنّـفرار،ـ ـعليكـلذعـمدنـ ـ ـيباـمانـكوإن.لـ ـلبانـمرزـ ـمثدنـ ـيباـم67لـ نـمرزـ

.البدن يغذى أن على 68التقدّم من ثقة على فكن #الصحيح، البدن

ــلشاالــق ــلقاذاــه:ارحــ ــتبنيولــ ــ ــ ــبقأنــمهــ ــمتراطــ ــينبغىــ ــ ــ ــيكأنيــ ــستفاالونــ ــ ــشتكاإنّالــق.راغــ ــ ــلحلا69اءــ ــ ــيكقــ نــمونــ

ـمنصبوادّـم ـ ـ ـمجتاغـمدـلانـمّةـ ـ ـعلازةـ ـلحلاىـ ـ ـبققـ ـلطبيعانـموّةـ ـ ـ ـ ـلحلامـلأـتةـ ـ ـلمقـ ـعلي70اـهرّـ ـ ـلماتـناـكإنـف.هـ ـكثيوادّـ ـ رة،ـ

ـتبق ـ ـلبايـفىـ ـمنهدنـ ـ ـبقياـ ـ ـفيجةـ ـ ـلبائـ ـمعورازـ ـفيك.رارـمهـ ـ ـلباونـ ـممتلئدنـ ـ ـ ـ ـبعضهعـفددـقًاـ ـ ـ ـبقوارجـخىـلإاـ ـلبايـ 71يـقاـ

ـلبالـخدا ـيكمـلوإن.دنـ ـلبايـفنـ ـمثانـكويءـشرازـ ـصحاألرازـبلـ ـفتقّاء،ـ ـ ـبثقدّمـ ـ ـعلةـ ـتغىـ ـلباةـيذـ ـلنقدنـ ـ رـهاـظو.هـئاـ

61. له يحصل :G [يحضره  W.

62. .G: om. W [وأيضًا

63. .W فتستولي :G [واستيالء

64. .W وتتفرّغ :G [وتفرّفغها

65. المريض على :G [بالمريض  W.

66. أخفّ ذلك أكثر ] G: األكثر األمر على أخف  W.

67. .G: om. W [مثل

68. التقدّم من ثقة على فكن ] G: بثقة فيقدم  W.

69. .W اشتكى :G [اشتكاء

70. .W بمموها :G [لمرّها

71. add. في W.
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.الفصل تمام حلقه واشتكى مرض تقدّمه من قال أبقراط أنّ القول

16.

.يتعب أن ينبغي فال جوع بإنسان كان متى: أبقراط قال

ـلشاالـق ـعن:ارحـ ـلجاـبىـ ـهناـهوعـ ـفتقااـ ـ ـلباارـ ـلغاىـلإدنـ ـعنو.ذاءـ ـلتعاـبىـ ـ ـلحابـ ـلمجاةـكرـ ـ ـللاوزةـ ـفق.ةـضاـيرـ ـبسبالـ ـ بـ

ـلسببيانـيذـه ـ ـ ـ ـتقنـ ـلغاةـبوـطرـلالّـ ـيستوةـيزـيرـ ـ ـليبايـلوـ ـ ـعلسـ ـلباىـ ـتضعودنـ ـ ـلحافـ G[رارةـ 19b[ـلغا ـبنقصةـيزـيرـ ـ ـ انـ

ـلتااـهزـكرـم ـصلياألةـبوـطرـلايـهيـ ـ ـلحاذـخأـتوة،ـ ـصلياألةـبوـطرـلايـفرارةـ ـ ـبسبةـ ـ ـيتحلاـم72دلـببـ ـ ـ أننـمؤـيالـف.ّلـ

.لذوبان أو الذبول أو الدقّ في يقع

17.

.برؤه ذلك على ويدلّ مرضاً يحدث ذلك فإنّ كثيراً الطبيعة عن خارج غذاء البدن على ورد متى: أبقراط قال

ـلشاالـق ـبقأولـق:ارحـ ـلفصاذاـهيـفراطـ ـ ـيتضملـ ـ ـ ـمعنييدـحأّنـ ـ ـ ـ ـيعنـ ـفهمرـ ـ ـلنحااـ ـ ـكثي"رئـقإنّونـيوـ ـ يـفعـفرـلاـب73"رـ

ـلطبيعانـعارجـخذاءـغ"هـلوـق ـ ـ ـ ـكثيةـ ـ ـصفانـك،"74رـ ـلغةـ ـلنصاـبرئـقوإن.75ذاءـ ـ ـلطبيعانـعارجـخذاءـغ"هـلوـقانـكب،ـ ـ ـ ـ ةـ

ـكثيًاـجروـخ ـ ـلقانـيذـهنـمدـحوالّـكو."76رًاـ ـليوـ ـيكنـ ـمعنهـل77ونـ ـ ـغيىـ ـفيتضماألوّلّاـمأ.رـخأآلرـ ـ ـ ـ ـمتاّنـ ـهمدـحأنـيألـ اـ

ـمتا ـبحسالءـ ـ ـعياألوبـ ـمتارـخواآلةـ ـبحسالءـ ـ ـلقابـ ـيحتمو.وّةـ ـ ـ ـلمعنييالـ ـ ـ ـ ـ ـجميعنـ ـ ـ ـلمعناـبرىـحوأىـلأوّهـنأإالًاـ ـ ـ ـلثاىـ يـناـ

ــلمعاألنّ ــ ــتمتلدةــ ــ ــ ــلغانــمئــ ــتقبوذاءــ ــ ــعليلــ ــ ــتستموهــ ــ ــ ــلك،78هــبرّــ ــلقانــ ــتعجوّةــ ــ ــهضمنــعزــ ــ ــجمأدــقو.هــ ــطباألعــ اءــ ــعلّ ىــ

فاال ـــست ـــ لراغـــ ـــع تاالىـــ ـــم ـــبحسالءـــ ـــ قابـــ ـــل W[دونوّةـــ 16b[يا ق ن ت ـــل ـــ ـــ ـــ اـــمإة،ـــ فصاـــبّ ـــل ـــ كدـــ ـــل فاهـــنوـــ ـــست ـــ اـــغراـــ لً ـــك اـــيّـــ اـــموإً ّ

ـستفاالـب ـ اـموإراغـ ـبجميةـضاـيرـلاـبّ ـ ـ ـستفاالواعـنأعـ ـ ـليخراغـ ـ ـعلفّـ ـثقاـموّةـلاىـ ـعليهلـ ـ ـ ـلنصاـبرئـقوإن.اـ ـ ـعنأبـ يـ

72. على يدل :G [بدل  W.

73. .W كثيرا :G [كثير

74. .W كثيرا :G [كثير

75. .W الغذاء :G [لغذاء

76. add. كثيرا جا  W.

77. .G: om. W [يكون

78. add. وتسيره W.
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ـكثيًاـجروـخ ـ ـيكمـلورًاـ ـصفنـ ـللغةـ ـ ـعضاألألن79ّذاءـ ـتغتاـمّـنإاءـ ـ ـبهذيـ ـمنوـهاـ ـمشوبـساـ ـلهلـكاـ ـيكمـلوإذا.اـ ك،ـلذـكنـ

ـثقوأًاـضرـمدثـحأ G[لـ 20a[ـلطبيعا ـ ـ ـ ـمقادةـيزـبةـ ـلقايـفانـكإنـف.دارهـ ـنهضادة،ـيزوّةـ ـ ـلماعـفدـلتـ ـلبانـعؤذيـ دنـ

.81الشفاء ووقع البدن فنقي الطبيب، أعانها ضعيفة، كانت وإن. 80برؤه ذلك #وكان

18.

.سريعًا يكون أيضًا فخروجه دفعةً، سريعًا يغذو األشياء من كان ما: أبقراط قال

ـــلشاالـــق ــ ـــلشا:ارحـ ــ ـــيغذيـــلايءـ ــ باذوـ ـــل ــ عرـــسدنـ ـــي ــ اـ ـــلطعاوـــهً ــ ـ ــ لطياامـ ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـــلجافـ ــ ـــيميذيـــلارـــهوـ ــ ـ ــ ـــلحاىـــلإلـ ــ ـــكثأرارةـ ــ رـ

ـلخماـك ـ ـلهو82رـ ـيمألن"الـقذاـ ـلباألـ ـلشانـمدنـ ـسهأرابـ ـعليلـ ـ ـيمأننـمهـ ـلطعانـمألـ ـ ـلس"امـ ـنحاةـعرـ ـنفودارهـ وذهـ

ـعجلو ـ ـطبخةـ ـ ـثفلروجـخوهـ ـ ـعتوا.الًـجاـعهـ ـعلرضـ ـبقأىـ ـقيأنـبراطـ ـلثفالـ ـ ـيخلـ ـيعرـسرجـ ـيغوالًاـ ـينضوالذوـ ـ ذاـهو.جـ

ـيك ـضعنـمونـ ـلقافـ ـلماوّةـ ـسكاـ ـكمةـ ـيكاـ ـعليـفونـ ـلطعاورودنـمأوقـلزـلاّةـ ـ ـكثيامـ ـ ـلعجارـ ـ ـلقازـ ـهضمنـعوّةـ ـ ـفيخهـ ـ رجـ

ـتغالـب ـنضوالةـيذـ ـيبالدـقو.جـ ـيعرـسرزـ ـتغعـمًاـ ـيتذـ ـيعرـسهـ ـيكوًاـ ـلقلكـلذونـ ـ ـلقلأوهـتّـ ـ ـيفضاـمّةـ ـ ـعنلـ ـليو.هـ ذاـهدـجوـيسـ

.سريعًا ثفله يخرج سريعًا، ويغذو يخرج 83ما أنّ #في أبقراط قول في قادحًا االعتراض

19.

ــبقأالــق ــلتقاإنّ:راطــ ــ ــلقضياــبدّمــ ــ ــ ــلحاراضــماألىــفةــ ــلماــبادّةــ ــلباــبأوتــناــكوتــ ــليسورؤــ ــ ــتك84تــ ــعلونــ ىــ

.الثقة غاية

ـلشاالـق ـلحاراضـماأل:ارحـ ـتنقسادّةـ ـ ـ ـقسأةـثالـثمـ ـمنه.امـ ـ ـلحااـ ـلغايـفادّةـ ـلتايـهوةـياـ ـبحيـ ـنهراـ نـماـ

G[عــبراــلا 20b[ــلساىــلإ ــلحوا.عــباــ ــلتايــهودّاــجادّةــ ــمنتهيــتأــييــ ــ ــ ــلحانــماــهاــ ــعشاديــ عــبراــلاىــلإرــ

ـعش ـمنهو.رـ ـ ـلحااـ ـمطلقالادّةـ ـ ـ اـ ـلتايـهوً ـمنتهيـتأـييـ ـ ـ ـبعياألرىـلإاـهاـ ـ #نـ ـلقسماـف. ـ ـ ـيحكال85األوّالنانـ ـ مـ

79. add. األوعية بحسب امتالء كان  W.

80. برؤه ذلك ] G: لبرؤه سببا  W.

81. .W الشفي :G [الشفاء

82. .W وكالخمر :G [كالخمر

83. ما أنّ ] G: انما W.

84. .W فليست :G [وليست

85. األوّالن فالقسمان ] W: األولين فالقسمين  G.
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ـفيهم ـ ـ ـبخي86اـ ـ ـلسرّـشوالرـ ـتغيةـعرـ ـ ـلهمواـحأّرـ ـ ـنصبوالاـ ـ ـلماابـ ـعضنـموادّـ ـعضىـلإوـ ـلشوـ ـهيجدّةـ ـ ـنهاـ اـ

ـلحاراضـماألألنّ ـلغايـفادّةـ ـكثأبـلاـ ـتكاـمرـ ـصفوّةـيوـمداـهوادّـمونـ ـسي87ّةـيراوـ تـناـكاـمّـبرـف.ادّةـحةـلّاـ

ـلما ـبعيوادّـ ـ ـعضاألنـعدةـ ـيئسرـلااءـ ـ ـفتتبيةـ ـ ـ ـ ـلصاراضـعاألّنـ ـلمانـعادرةـ W[ضـيرـ 17a[ـجي ـصحيحّدةـ ـ ـ ةـ

ـسليم ـ ـ ـكمةـ ـقياـ ـصح"88لـ ـجيةـمالـعرضـملّـكيـفنـهذـلاّةـ ـفيحك"ّدة،ـ ـ ـ ـلصاـبمـ ـلماأنّمّـث.الحـ ـلسادّةـ ةـعرـ

ـتنق ـ ـلهّـ ـتعاـ ـعضاألىـلإودـ ـئيسرـلااءـ ـ ـلقلاـكةـ ـ ـفتصاغـمدـلوابـ ـ ـعندرـ ـيئردراضـعأهـ ـلعطاـبةـنؤذـمةـ ـ الـف.بـ

ـيبق ـ ـبحكقـثوـييـ ـ ـلطبيامـ ـ ـ ـبعلموالبـ ـ ـ ـيشوهـ ـلطبياكّـ ـ ـ ـنفسيـفبـ ـ ـيقوهـ ـعمليـفدحـ ـ ـلتبالهـ ـ ـعليرـماألاسـ ـ يـفهـ

ـفق.كـلذ ـبقأالـ ـشفإراطـ ـعلًاـقاـ ـمتعلمىـ ـ ـ ـ ـلصناذهـهيـ ـ ـلهدارًاـنوإةـعاـ ـنيدـلمـ ـعملوهـ ـ ـمعوهـ ـفترـ ـبثقهـ ـ ـعملةـ ـ ـلئهـ الـ

.ضرر ذلك في عليهم يدخل

20.

ــبقأالــق ــبطنانــكنــم:راطــ ــ ــشبيــفهــ يهــباــ ــل ا،ــنّــ هــنإــفً ــيباخــشإذاّ ــبطنســ ــ ــشبيــفانــكنــمو.هــ ســباــيهــباــ

.بطنه الن شاخ، إذا فإنّه البطن،

ـلشاالـق ـبقأأراداـمّـنإ:ارحـ ـلماذاـهيـفراطـ ـسناألعـضوـ ـلتارـكذالانـ ـبيدـ ـفق.رـ ـليالـ ـلبطانـ ـ ـلشبايـفنـ ـ ابـ

ـقبنـم G[لـ 21a[ـبعأر ـسبأةـ ـضعاـهدـحأ.ابـ ـلقافـ ـلهاوّةـ ـضماـ ـبسبةـ ـ ـكثبـ ـلشبانّـسيـفةـبوـطرـلارةـ ـ .ابـ

ـينفالـف ـ ـلغاذـ ـلمعانـمذاءـ ـ ـلكباىـلإدةـ ـ ـيكو.دـ ـبسبكـلذونـ ـ ـكثبـ ـلغارةـ ـعلواردـلاذاءـ ـلمعاىـ ـ ـلكثدةـ ـ ـلشهارةـ ـ وةـ

ـتب ـفمه89رّدـ ـ ـلشيخانّـسيـفو.اـ ـ ـ ـيتفةـخوـ ـ ـلبامـقاـ ـيخوردـ ـلمجانـعرجـ ـ ـلطبيعارىـ ـ ـ ـ ـفتي،ـ ـلشها90بـهذـ ـ ـيقووةـ لّـ

ــتن ــلغااولــ ــفيبذاء،ــ ــ ــلبطاســ ــ ــلسبوا.نــ ــ ــلثابــ ــكثيــناــ ــلصفارةــ ــ ــلمنحاراءــ ــ ــ ــلمعاىــلإدرةــ ــ ــلشبانّــسيــفاءــ ــ ابــ

ـقلو ـتهّـ ـلشيخانّـسيـفاـ ـ ـ ـلسبوا.ةـخوـ ـ ـلثابـ ـلشهاوّةـقثـلاـ ـ ـلشبا91يـفوةـ ـ ـلهضاودةـجوابـ ـ ـضعفهمومـ ـ ـ ـ يـفاـ

86. .W عليهما :G [فيهما

87. صفراوية أو :G [وصفراويّة  W.

88. .W قال :G [قيل

89. برد بسبب :G [تبدرّد  W.

90. .G فذهب :W [فتذهب

91. add. سن W.
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ــلشيخانّــس ــ ــ ــلسبوا.ةــخوــ ــ ــضععــبراــلابــ ــلقافــ ــلما92وّةــ ــسكاــ تاةــ ــل ــلمعايــفيــ ــ ــبسبدةــ ــ ــكثبــ ةــبوــطرــلارةــ

ـلغا ـلشبانّـسيـفةـيزـيرـ ـ ـنقصوابـ ـ ـنهاـ ـلشيخانّـسيـفاـ ـ ـ ـسبو.ةـخوـ ـكثبـ ـلشبانّـسيـفةـبوـطرـلارةـ ـ ـكثابـ رةـ

ـلما ـلصفارّةـ ـ ـلتااتـبوـطرـلابـيذـتاـهّـنإـف.راءـ ـلبايـفيـ ـبحدنـ ـتهرارـ ـلسبوا.اـ ـ ـيبيـفبـ ـلبطاسـ ـ نّـسيـفنـ

ـلشبا ـ ـلحادّةـشابـ ـلتارارةـ ـلكبايـفيـ ـ ـتت93دـ ـلغاةـبوـطرسـبّـ ـفيقذاء،ـ ـ ـلبالّـ ـيشتورازـ ـ ـلشيخانّـسيـفو.دّـ ـ ـ ةـخوـ

.البطن فيلين 94الغريبة الرطوبة وتكثر الحرارة تقلّ

21.

.الجوع يشفي الشراب شرب: بقراط قال

ـلشاالـق# ـعن:ارحـ ـلجاـبىـ ـهناـهوعـ ـلشهااـ ـ ـلكلبياوةـ ـ ـ ـ ـلكلاوـهوةـ ـ ـعلبـ ـشتهاىـ ـ ـلطعااءـ ـ ـبسبامـ ـ ـخلبـ اردـبطـ

ـينصضـماـح ـ ـلمعامـفىـلإبّـ ـ ـشتهاالزالـيالـف95.دةـ ـ اـيوـقاءـ ـيكدـقو.ً ـسببونـ ـ G[ردـبهـ 21b[ـلمعامـف ـ دةـ

ـــيبسو ـــ ــ ـــلخموا.هـ ـــ ــ ـــتشفرـ ـــ ــ W[نـــيرـــماألنـــميـ 17b[ـــجميع ـــ ــ ـ ــ اـ معامـــفردـــبنـــم#ً ـــل ــ ـ ــ ـــتقطينـــمودةـ ـــ ــ ـ ــ الطـــخاألعـ

يظا غل ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــلحواةـ ــ لاضـــماـ ـــل ــ ـــلمنصازجـ ــ ـ ــ ـ ــ يهإبّـ ـــل ــ ـ ــ ـــيجو.اـ ــ ـــيضأن96بـ ـــلشاىـــلإافـــ ــ راقـــماألنـــم97يءـــشرابـ

ـسمدـلا ـفية،ـ ـيب98ّبـطرـ ـلمعاسـ ـ ـلماإنّـف.دةـ ـيمكالاءـ ـ ـفيهثـ ـ ـينحواـ ـ ـعنهدرـ ـ ـيعرـساـ ـشيواألًاـ ـهنيدـلااءـ ـ ّبـطرـتّةـ

.بذلك الجوع فيشفي الحامض، الخلط سورة وتكسر يبسها

22.

92. .W: om. G [القوّة

93. add. ألنها W.

94. .W الغريزية :G [الغريبة

95. ـلشاالـق ـعن:ارحـ ـلجاـبىـ ـهناـهوعـ ـلشهااـ ـ ـلكلبياوةـ ـ ـ ـ ـلكلاوـهوةـ ـ ـعلبـ ـشتهاىـ ـ ـلطعااءـ ـ ـبسبامـ ـ ـخلبـ اردـبطـ

المعدة فم إلى ينصبّ حامض ] G: om. W.

96. ـلمعامـفردـبنـم ـ ـتقطينـمودةـ ـ ـ ـلغليظاالطـخاألعـ ـ ـ ـ ـلحواةـ ـللاضـماـ ـلمنصازجـ ـ ـ ـليهإبّـ ـ ـيجو.اـ بـ ] G: نـماـما

ـلمعامـفردـب ـ ـفلمدةـ ـ ـتهرارـ ـلخلانـماـموااـ ـ ـفتقطيعهطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلغليظاالطـخاألاـ ـ ـ ـ ـلحواةـ ـمضاـ ـللاةـ ـلتاةـجزـ ـتنصيـ ـ بـ

لكن إليها  W.

97. .G شيئا :W [شيء

98. .W لترطب :G [فيرطّب
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ـبقأالـق ـيحراضـماألنـمانـكاـم:راطـ ـمتاالنـمدثـ ـفشفالءـ ـ ـيكاؤهـ ـستفاالـبونـ ـ ـمنهانـكاـمو.راغـ ـ ـيحاـ دثـ

.بالمضادّة يكون األمراض سائر وشفاء. باالمتالء ويكون فشفاؤه االستفراغ عن

ـلشاالـق ـجمأ:ارحـ ـطباألعـ ـعلّاءـ ـحف99ىـ ـلصحا100ظـ ـ ـلشباـبّةـ ـ ـتهادـعوإةـ ـلضاـبتـلزاإذااـ ـفيدّـ ـلحاداويـ ارّـ

ـلباـب ـلبوااردـ ـلحاـباردـ ـلياـببـطرـلواارّـ ـليواسـباـ ـعتوا.بـطرـلاـبسـباـ ـعليرضـ ـ ـقيأنـبهـ ـتسقفـكلـ ـ ةـياألدوونـ

حا ـــل ــ حمايـــفارّةـ ـــل ــ ـ ــ ىـ مخواّ ـــل ــ ـ ــ قايـــفدّراتـ ـــل ــ نوـ ــل ـ ــ قواجـ ـــل ــ نوـ ــل ـ ــ مخوااردـــبجـ ـــل ــ ـ ــ عهدّراتـ ـــجمي ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــباـ عواردةـ ـــي ــ ــلاـ جـ

ـلمحما ـ ـ ـميوـ ـلنطاـبنـ ـ ـلحاةـياألدوـب101لـ ـيسقوارّةـ ـ ـلمسهايـ ـ ـ ـلحاةـياألدونـملـ ـلياارّةـ ـبساـ ـلحمارارةـحيـفةـ ـ ّىـ

ــلسقماــك ــ ــ ــنيوــ ــحميــفاــ ــلصفاّىــ ــ ــقلنراء؟ــ ــ ــعتاالذاــه:اــ ــعليردــيالراضــ ــ ــلمخاألنّهــ ــ ــلقاعــجويــفدّراتــ ــلنوــ جــ

ـتعط ـ ـلئىـ ـتنحالـ ـ ـلقالّـ ـبشوّةـ ـلمضاالمـلاألدّةـ ـ ـمعّاـموأ.ادّةـ ـلجاـ ـلحماةـ ـ ـلحاـبّىـ ـلياارّـ ـنعّاـنإـفس،ـباـ G[جـلاـ

22a[ـلسباكـلذـب ـ ـللحمبـجوـلابـ ـ ـ ـنفال#102ّىـ ـلحماسـ ـ ـسقيإذاـفذاـهعـمو.ّىـ ـ ـلمحماتـ ـ ـ ـلصفانـعومـ ـ راءـ

ـلسقما ـ ـ ـنيوـ ـلنأزاـ ـلسبااـ ـ ـلمابـ ـلصفاوـهو103بـجوـ ـ ـفحصراء،ـ ـ ـلتبالـ ـ ـلتوادـيرـ ـطيرـ ـبطبـ ـلعاقـيرـ ةـلإزاـبرضـ

.الموجب السبب

23.

.يوماً عشر 104أربعة في الحادّة األمراض في يأتي البحران إنّ: أبقراط قال

ـلشاالـق ـحكدـق:ارحـ ـطباألمـ ـلحاراضـماألاتـقأوأنّّاءـ ـبعاـتادّةـ ـلحةـ ـلقمااتـكرـ ـ ـكمو.رـ ـلقماأن105ّاـ ـ ـيكرـ ونـ

ــبتا دهــيزــتوداؤهــ ــنتهواّ ــ ــنحطوا106اؤهــ ــ ــبعأردّةــمىــلإهــطاــ ــعشةــ ا،ــموــيرــ ــلحاراضــماألكــلذــكً ــتستادّةــ ــ يــفوــ

99. add. أن W.

100. .W حفض :G [حفظ

101. .W التنطيل :G [النطل

102. .W لها :G [للحمّى

103. ـنفال ـلحماسـ ـ ـسقيإذاـفذاـهعـمو.ّىـ ـ ـلمحماتـ ـ ـ ـلصفانـعومـ ـ ـلسقماراءـ ـ ـ ـنيوـ ـلنأزاـ ـلسبااـ ـ ـلمابـ بـجوـ ] G:

om. W.

104. .W أربع :G [أربعة

105. .W فكما :G [وكما

106. .W كماله :G [وانتهاؤه
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ــتهاــقأو ــبعاالراــ ــبعأردّةــميــفةــ ــعش107ةــ اــموــيرــ ــلبحا109اءــج108وإذا.ً ــ ــتقضران،ــ ــ اــمإيــ ــلساــبّ ىــلإأوةــمالــ

ـلمانـمودـجأالـح ـلعطاىـلإ#أورضـ ـ ـلبحوا.110بـ ـ ـتغي111رانـ ـ ـيحّرـ ـبغتدثـ ـ ـلحاراضـماأليـفةًـ ـفينادّة،ـ ـ ذرـ

ـبقه ـ ـلطبيعارـ ـ ـ ـ ـللمةـ ـ ـبقهأورضـ ـ ـلمارـ ـللطبيعرضـ ـ ـ ـ ـ ـقهإنـف.ةـ ـلطبيعارتـ ـ ـ ـ ـلماةـ W[رضـ 18a[ـقه ـفياـشرًاـ ًا،ـ

ــلبحاانــك ــ اــماــترانــ ــحصلوالًــماــكًّ ــ ــلعاتــ ــفياــ ــيكمــلوإن.ةــ ــقهنــ ا،ــماــترًاــ ــلمانــمودــجأ112االًــحانــك#ًّ رضــ

ـبعوأ ـلعطانـعدـ ـ ـقهوإن.بـ ـلمارـ ـلطبيعارضـ ـ ـ ـ ـقهانـك113إنة،ـ ـلهاىـلإأدّىًّا،ـماـترًاـ ـيكمـلوإن.الكـ ًّا،ـماـتنـ

ــك نانـ ـــم ــ هانـــمودـــجأالـــحهـ ــل ـ ــ مانـــموأردأالكـ ــل ـ ــ ـــعنو.رضـ ــ حاراضـــماألـــبىـ ـــل ــ تاادّةـ ــل ـ ــ كيـ ـــي ــ ــيزـــتونـ دـ اـــهّ

ــمستم ــ ــ ــلماأوّلنــمرًّاــ ــمنتهىــلإرضــ ــ ــ ــبهراضــماألنــمانــكاــمو.114اهــ ــلصفاذهــ ــ ــلطبيعاإنّــفة،ــ ــ ــ ــ زالــتالةــ

ــمج ــلماأوّلنــمهــلدةــهاــ ــيتاــمو.رهــخآىــلإرضــ رــخأــ ــمنتهّ ــ ــ G[نــماــهاــ 22b[ــعشعــبراــلا ــلساىــلإرــ عــباــ

ـعش ـفيمأورـ ـ ـلحانـمكـلذدوناـ ـعشاديـ ـلتاىـلإرـ ـلساىـلإعـساـ ـلبحاعـقووإن.عـبراـلاىـلإعـباـ ـ ـفيمرانـ ـ اـ

ــبي امــياألذهــهنــ ــلثاــكّ ــلخواثــلاــ ــيكمــلس،ــماــ ــلبحانــ ــ ــلمحماكــلذــبرانــ ــ ــ ــبقوأ.ودــ ــيسمراطــ ــ راضــماألذهــهّيــ

ــبق"ادّةــح" ــمطلولــ ــ ــيبتراضــماألنــمانــكاــمو.قــ ــ ــبفتدئــ ــ ــيشتمّــثورــ ــ ــيتمّــثدّــ ــيشتمّــثىــخراــ ــ ــيسممــلدّ،ــ ــ اــهّــ

.مطلق بقول حادّة يسمّها فلم األربعين، إلى العشرين من وبحرانها مطلقًا،" حادّة"

24.

ـبقأالـق ـمنعـبراـلا:راطـ ـلساـبذرـ ـسباألوأوّلعـباـ ـلثاوعـ ـليايـناـ ـلثاومـ ـلمنوا.نـماـ ـ ـلياذرـ ـلحا115ومـ ـعشاديـ رـ

ـسباألنـمعـبراـلاّهـنأل ـلثاوعـ ـليوايـناـ ـلساومـ ـعشعـباـ ـيضأرـ ـلياّهـنألذارـنإومـياًـ ـليانـمعـبراـلاومـ عـبراـلاومـ

107. .W أربع :G [أربعة

108. .W فإذا :G [وإذا

109. .W جاوز :G [جاء

110. العطب إلى ] G: بالعطب W.

111. البحران إذ :G [والبحران  W.

112. حاالً كان ] G: حال يكون  W.

113. .W فإن :G [إن

114. .W انتهائه :G [منتهاه

115. .W يوم :G [اليوم
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.عشر الحادي اليوم من السابع واليوم عشر

ــلشاالــق ــبقأإنّ:ارحــ ــلفصاذاــهرحــشرــكذراطــ ــ ــلبحانــملــ ــ ــقسونــيارــ ــمهّــ ــقسمياــ ــ ــ ةــيذارــنإ:نــ ــتموّ ــمياــ ةــ ّ.

ـتنّةـيذارـناإلـف ـبمذرـ ـلبحايـتأـياـ ـ ـلتارانـ ـخينـمهـبامّـ ـعلمنورّـشورـ ـ ـ ـقسو.كـلذاـ ـقسميىـلإراضـماألّمـ ـ ـ :نـ

ـمنزـموادّةـح ـفجع.ةـ ـ ـلحاراضـماألاتـقأولـ ـبعاـتادّةـ ـلحةـ ـلقمااتـكرـ ـ ـنقصوهـتادـيزيـفرـ ـ ـجعو.هـناـ اتـقأولـ

ـلماراضـماأل ـمنزـ ـبعاـتةـ ـلحةـ ـلشمااتـكرـ ـ ـلبطسـ ـ ـمسيؤـ ـ ـيتّهـنوإ.اـهرـ ـلماراضـماألرؤـبّعـقوـ ـمنزـ ـعنةـ لّـكدـ

ـفص ـفصنـملـ ـلسناولـ ـ ـجعة،ـ ـلحاراضـماأللـ ـبياألرايـفادّةـ ـلسواعـ ـبيواـ ـجعوع،ـ ـمنتهلـ ـ ـ ـنقضوااـهاـ ـ اـهاءـ

ـلقمالءـمزاءـجأنـمعـبرلّـكيـف ـ G[رـ 23a[ـتمو ـمناـقوأ.ورهـنامـ ـعلاـ ـبعاألردّـحىـ ـعشةـ ـكمألنًّاـموـيرـ الـ

ـلقما ـ ـفيهمّـترـ ـ ـقسمّـث.اـ ـمهّـ ـعلاـ ـبعأرىـ ـلهأوّزاءـجأةـ ـليااـ ـبعاألرعـبرّهـنألعـبراـلاومـ ـعشةـ ـنصألنًّاـموـيرـ فـ

ـلسبعا ـ ـ ـنصوةـثالـثةـ ـلياوـهوفـ ـلهو.عـبراـلاومـ ـجعذاـ ـمنعـبراـلالـ ـلساـبذرـ ـلثاعـبرـلاألنّعـباـ ـيكيـناـ يـفونـ

ـلسا ـنصهـنألعـباـ ـبعاألرفـ ـعشةـ اـموـيرـ ـستأمـث.ً ـلسبعافـنأـ ـ ـ ـليانـمرـخاألّامـياألةـ ـلثاومـ ـفقنـماـ رأسالـ

ــلسبعا ــ ــ يارــخاألةــ ــل ثاومــ ــل ــجعمــثنــماــ ــلنظالــ ــ ــلحاومــييــفرــ ــعشاديــ ــتمرــ ثاامــ ــل ــبياألراةــثالــ هــنألعــ عــبراّ

ــلسبعا ــ ــ ــلثاةــ ــنياــ ــفيوةــ ــبعاألرةــمالــعهــ ــعشةــ ــكمثرــ ــ ــلسبعاةــمالــعلــ ــ ــ امــياألنــمةــ ــبعاألررــخآهــنوإاألولّ يــفةــ

ـبعاألر ـعشةـ ـللقمالـقو.ًاـموـيرـ ـ ـ ـبعأررـ ـشكأةـ ـحينـمالـ ـبتانـ ـمنتهىـلإهـئداـ ـ ـ ـكماـ ـيعهـلاـ ـشكلّـكرفـ ـمنهلـ ـ اـ

ـبعريـف ـبعاألرنـمهـ ـعشةـ ـفيك.ًاـموـيرـ ـ ـليايـفونـ ـبيالالًـهعـبراـلاومـ ـليايـفواـنّـ ـلساومـ ـفلقعـباـ ـ ـقمةـ يـفورـ

ــليا ــلحاومــ ــعشاديــ ــبتيدــحذارــ ــ ــبعاألريــفونــ ــعشةــ امــياألذهــهيــفو.الًــماــكدرًاــبرةــ ــيصّ ــلحكاحّــ ــ يــفمــ

ــلحاراضــماأل ــفيهألنّادّةــ ــ قاــ ــت قاوىــ ــل ــلطبيعياوّةــ ــ ــ ــ ــ ــعلةــ ــلماىــ ــبعوزادرضــ ــبعاألردــ ــعشةــ رــخآزءًاــجرــ

ـستفصا ـ ـ ـللطبيعاءـ ـ ـ ـ ـ ـلياكـلذيـفةـ ـتخلاـمومـ ـ ـلمانـمّفـ ـلبايـفوادّـ ـبقنـمدنـ ـلمااـياـ ـلساوـهورض،ـ ـعشعـباـ رـ

ـليانـمعـبراـلاّهـنأل ـعشعـبراـلاومـ ـلسوارـ G[عـباـ 23b[ـليانـم ـلحاومـ ـعشاديـ ـيجدـقو.رـ ـلبحايءـ ـ ـفيمرانـ ـ اـ

ي ــب امــياألذهــهنــ يوّ ــل ــبفوــهســ رَجــ ــيقضقــحاــصَ ــ ــمثهــبىــ ــلخالــ ــلسواســماــ ــلثواادســ كــلذالفــخوث،ــلاــ

ـيكو ـبحونـ اـنراـ ـيئردً اـ ـخبيثً ـ ـ اـ ـشبدـقو.ً هـ ـطباألّ ـلطبيعاّاءـ ـ ـ ـ ـلمواةـ ـبخصميرضـ ـ ـ ـ ـحتكمانـ ـ ـ ـشبواـ ـلطبياواـهّـ ـ ـ بـ

ـلقاـب ـلبحوايـضاـ ـ ـلعاـبنـيارـ ـلمادولـ ـكمو.اةـكزـمالـلوااةـكزـ ـلقاأنّاـ ـيمكناليـضاـ ـ ـ ـلحكاهـ ـ ـبعإالمـ اة،ـكزـمدولـ

ــلطبياكــلذــك ــ ــ ــيمكنالبــ ــ ــ ــلحكاهــ ــ ــحتذاريــناإلــبمــ ــتيأــيّىــ ــلبحاوــهوهــيّــكزــينــمهــ ــ ــلتارانــ ــفعن.امّــ ــ ــيصكــلذدــ حّــ

.والرديئة الجيّدة العالمات من فيها يظهر بما الحكم

25.

ــبقأالــق ــلصيفياعــبرــلاإنّ:راطــ ــ ــ ــ ةــ ــكثأيــفّ ــتكرــماألرــ ــقصيونــ ــ ــلخوارةــ ــيفيرــ ــ ةــ ــتكّ ــيلوــطونــ ــسيالةــ ــمتاــمّــ ىــ

.بالشتاء اتّصلت
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ــلشاالــق ــبقأربــضدــق:ارحــ ــجمييــفراطــ ــ ــلماراضــماألعــ ــمنزــ ــفصيــفةــ ــلستاولــ ــ ــمثةــ ــقتصواالًــ ــ ــعلرــ ىــ

ـحم ـلطعـبرـلاّىـ ـتهدّـمولـ ـعسواـ ـنضجهرـ ـ ـ ـفق.اـ ـلصيفياعـبرـلاالـ ـ ـ ـ ـقصيّةـ ـ ـلصيفياألنّرةـ ـ ـ ـ ـلغايـفّةـ ـتكبـلاـ ونـ

ـحتانـع ـلماراقـ ـلصفارّةـ ـ ـلطأيـهوراءـ ـلصيوا.الطـخاألفـ ـ ـلفصارّـحأفـ ـ ـفيسول،ـ ـ ـنضارعـ ـجهاـ بـيذـيواـ

ـطهالـخأ ـيفتواـ ـ ـمسحـ ـلباامـ ـلعادرّـيودنـ ـفله.رقـ ـ ـتكذاـ ـقصيونـ ـ ـلمارةـ ـلخاإنّالـقو.دّةـ ـيفيرـ ـ ةـ ـيلوـطّ اـهّـنألةـ

ـتك ـختانـعنـعونـ ـلساراقـ ـفصلّـكووداءـ ـبطبعّدـلوـيلـ ـ ـ ـلخاـف.هـ ـللسّدـلوـمفـيرـ ـ ـفتكث.وداءـ ـ ـ ـكمرـ ـخلطهةـيّـ ـ ـ اـ

ــبطســباــياردــبوــهو ــلنضايءــ ــ ــمجمتــقوــلارديءجــ ــ ــللكيمدــ ــ ــ ــ [وســ .G 24a[ــتصاإنــف ــلشتاــبتــلّــ ــ ــغلاء،ــ ظــ ّ

.الربيع فصل حين إلى خالض منها يتوقّع فال. بالنضج وأبطأ البدن مسامّ وسدّد وكثّفها موادّها

26. 

.الحمّى بعد التشنّج يكون أن من خيرًا التشنّج بعد الحمّى تكون ألن: أبقراط قال

ـلشاالـق ـلتشنا:ارحـ ـ ـ ـمتا:انـعوـنّجـ ـستفوايـئاالـ ـ ـمتواإل.يـغراـ ـيعذيـلاوـهيـئالـ ـللبرضـ ـ ـبغتدنـ ـ ـسببو.ةـ ـ هـ

ــخل ــغليطــ ــ ــيمظــ ــعصاألألــ ــيلحابــ ــ ــفيهجــ ــ ــلحمااءتــجإذاــف.اــ ــ ىــ ــبعّ ــحلده،ــ ــلطووادهّــمتــلّــ ــفتهّــ ــ ــبتهوأذااــ ــ .اــ

ـلتشنوا ـ ـ ـيكذيـلاّجـ ـبعونـ ـلحمادـ ـ ـتكّىـ ـليبانـمونـ ـ ـلمفاسـ ـ ـلمستارطـ ـ ـ ـعليـلوـ ـلباىـ ـلحماألنّدنـ ـ ـتقّىـ ـمتدّـ هـ

ـفحفق ـ ـ ـعصأتـ ـنقصوهـباـ ـ ـبتوـطرتـ ـبشهـ ـتهرارـحدّةـ ـفتنح.اـ ـ ـ ـلقالّـ ـلغاةـبوـطرـلابـهذـتووّةـ ـفي.ةـيزـيرـ رـمأؤولـ

.التالف إلى المريض

27.

ـبقأالـق ـينبغال:راطـ ـ ـ ـتغتأنيـ ـ ـبخفرّـ ـ ةـ ـيجّ ـلمااـهدـ ـبخضـيرـ ـلقياالفـ ـ ـتهوالاس،ـ ـصعبورـمأكـلوـ ـ ـتحةـ دثـ

.مدّته تطول وال يلبث يكاد وال بثابت ليس ذلك من يعرض ما أكثر فإنّ. القياس غير على

ـلشاالـق ـتجةـمالـعلّـك:ارحـ ـعليءـ ـغيىـ ـقيرـ ـينبغالاسـ ـ ـ ـيغتأنيـ ـ ـبهرّـ ـيحكوالاـ ـ ـفيهمـ ـ ـبحكاـ ـ تـناـكواءـسمـ

ـلخيااتـمالـعنـم ـ ـلشااتـمالـعأورـ ـلفاوـهذاـهو.رّـ ـبيرقـ ـلطبيانـ ـ ـ ـلجابـ ـلعوالـهاـ ـلجاإنّـف.مـلاـ اـمّـبرلـهاـ

ـللمرأى ـ ـينبغالاتـمالـعضـيرـ ـ ـ ـنغأنيـ ـفحكرّهـ ـ ـبهمـ ـلعوا.اـ ـيغتالمـلاـ ـ ـيجرـمأـيرّـ ـعليءـ ـغيىـ ـقيرـ G[اسـ

24b[ــبعإال ــيثةــمالــ ــبهقــ ــليوداــ ــيعتملــ ــ ــ ــعليدــ ــ ــيثوهــ ــبمهــبقــ ــيصاــ ــلبحانــعدرــ ــ ــلتارانــ ــستفاالنــمامّــ ــ راغــ

ـلنضوا ـ ـنقوجـ ـلبااءـ ـقهنـمأودنـ ـلمارـ ـللطبيعارضـ ـ ـ ـ ـ ـستيواةـ ـ ـعليههـئالـ ـ ـ ـلماأنـباـ ـيحصضـيرـ ـ ـقلهـللـ ربـكوقـ

ـغشو ـيعرـسكـلذزولـيويـ ـيكمـلوًاـ ـتقدـقو.لـصأنـعنـ ـلقادّمـ ـقبولـ ـلفصاذاـهلـ ـ W[لـ 20a[إنّهـلوـقيـف

.الثقة غاية على تكون ليس بالبرؤ أو كانت بالموت الحادّة األمراض في بالقضية التقدّم

28. 

ـبقأالـق ـحمهـبتـناـكنـم:راطـ ـليسّىـ ـ ـلضعيفاـبتـ ـ ـ ـ ـيبقأنـفدًّاـجةـ ـ ـعلهـندـبىـ ـينقوالهـلاـحىـ ـ أويءـشصـ
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ـكثأـبرديءكـلذـف#ذوبـي ـممرـ ـينبغّاـ ـ ـ ـيناألوّلألن116ّيـ ـبطذرـ ـلمانـمولـ ـلثوارضـ ـعلدلّـييـناـ ـضعىـ نـمفـ

.القوّة

ـلشاالـق ـيخلال:ارحـ ـ ـلمحماوـ ـ ـ ـحمذيـلاومـ ـمتّاهـ ـبيةـطّـسوـ ـلقانـ ـلضعواوّةـ ـ ـينقأنفـ ـ ـكثيهـندـبصـ ـ ـيبقأورًاـ ـ ىـ

ـعل ـتغيوالهـلاـحىـ ـ ـلحماّرـ ـ ـشيئهـندـبيـفّىـ ـ اـ ـلنقانـمً ـ ـيئرانـنوـمذـمرانـماألذانـهو.صـ دلّـياألوّلألنّانـ

ـعل ـكيمىـ ـ ـغليظاتـسوـ ـ ـ ـبطيئةـ ـ ـ ـلنضاةـ ـ ـلعوةـجزـلجـ ـنضجهدمـ ـ ـ ـمكثهولـطواـ ـ ـ ـلبايـفاـ ـتغي#الدنـ ـ ـلباّرـ 117دنـ

ــعلدلّــتو ــلمانــمولــطىــ ــلعجرضــ ــ ــلطبيعازــ ــ ــ ــ ــنضانــعةــ ــجهاــ ــنفيهواــ ــ ــ ــلبانــعاــ أنوــهورــخاآلهــجوــلوا.دنــ

ـلباذوبـي ـكثأدنـ ـممرـ ـينبغّاـ ـ ـ ـفيي،ـ ـعلدلّـ ـفسىـ ـتهورداءالطـخاألادـ ـضعواـ ـلقافـ ـمقنـعوّةـ ـمتهاوـ ـ ـضعواـ فـ

.الغريزية الحرارة

29.

قالـــق ـــب G[راطـــ 25a:[ماداماـــم ـــل تايـــفرضـــ ـــب حأنتـــيرأإنـــفهـــئداـــ ـــت ئرّكـــ ـــشي ـــ حاً،ـــ ـــف ارـــصإذاـــف.رّكـــ

.ويسكن المريض يستقرّ أن فينبغي منتهاه، إلى المرض

ـــلشاالـــق ــ ـــطباألرـــكذ:ارحـ اءـــ ـــجهيوكـــلذيـــفّ ـــ ــ ـــهمدـــحأ.نـ هـــنأاـــ ـــيككـــلذالـــقّ ــ ـــلحاراضـــماأليـــفونـ ــ ألنّادّةـ

ــطهالــخأ ــتكاــ ــئجاــهونــ ــقيقرةــ ــ ــسيةــ اــ ــتحت118والةــلّ ــ ــنضإهــلإاجــ ــفتق.اجــ ــ ــسهاإلــبدّمــ ــلقاألنّالــ ــئيواــموّةــ مــلةــ

ـينهكه ـ ـ ـ ـلمااـ ـقبالـقدـقانـكو.رضـ ـلفصاذاـهلـ ـ ـينبغاـمّـنإلـ ـ ـ ـتستعمأنيـ ـ ـ ـ ـلتحوادواءـلالـ ـ ـبعكـيرـ ـينضأندـ ـ جـ

ـلما ـلماراضـماأليـفهـلاـقذاـهو.رضـ ـمنزـ ـيتالـف.ةـ ـليوـقأنّّمـهوـ ـجبوـيهـ ـلتناانـ ـ مـهّـنأرـخاآلهـجوـلوا.ضـقاـ

ـبقأإنّواـلاـق ـلمارؤـبيـفرـمأـيانـكراطـ ـستفاالـبرضـ ـ ـلكيماألنّراغـ ـ ـ ـتثقاتـسوـ ـ ـلقالـ ـعضواألوّةـ ـتثقاءـ ـ لـ

ـتضعو ـ ـبثقفـ ـ ـلكيمالـ ـ ـ ـعليهاتـسوـ ـ ـ ـشبو.اـ ـيحتع،ـقوإذاـف.رعـصهـب120لـجرىـلإكـلذ#119واـهّـ ـ نـمىـلإاجـ

116. ينبغي ممّا بأكثر رديء فذلك ] G: رديء فذلك ينبغي مما بأكثر  W.

117. البدن تغيّر ] G: تغيره W.

118. .W فال :G [وال

119. .W شهود :G [شبهوا

120. رجل إلى ] G: برجل W.
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ـيعين ـ ـ ـقييـفهـ ـفق.هـبقـفرـلواهـماـ ـلماالـحكـلذـكوواـلاـ ـتغمضـيرـ ـ ـلكيمارهـ ـ ـ ـتثقو121اتـسوـ ـ ـتختنوهـندـبلـ ـ ـ 122قـ

ــلغاهــترارــح ــفيحت.123ةــيزــيرــ ــ ــ ــيخفنــمىــلإاجــ ــ فــ ــعنّ ــثقهــ ــلتتكــلذلــ ــ ــيخوهــتوّــقعــجراــ ــلبا124نــعفّــ ــيقودنــ لّــ

ـمتاال ـفتستالءـ ـ ـ ـلطبيعايـلوـ ـ ـ ـ ـعلةـ ـلماىـ ـتقهرضـ ـ ـلماارـصإذاـف.رهـ W[رضـ 20b[ـمنتهىـلإ ـ ـ ـتكاه،ـ ـلقاونـ وّةـ

ــضعيف ــ ــ ــلبواةــ ــمنهدنــ ــ اــكوــ ــلماــبً ــتحجالــف.رضــ ــ ــلقافــ ــستفاالــبوّةــ ــ G[هــجوــلاأنّكّــشوال.راغــ 25b[األوّل

ــلعايــفودــجوأ125حّــصوأىــلأو# ــفم.الجــ ــعناــ ــلحاراضــماألوىــسهــبيــ اــموأ.ادّةــ ــسهاإلّ لــئأوايــفالــ

.البدن وينهك الكثيف ويبقي اللطيف يخرج ألنّه أحد إليه يذهب لم رديء فهو المزمنة، االمراض

30.

.أقوى منتهاه وفي أضعف وآخره المرض أوّل في األشياء جميع إنّ: أبقراط قال

ـلشاالـق ـلقاذاـه:ارحـ ـجمييـفامّـع126ولـ ـ ـشياألعـ ـغيوراضـماأليـفاءـ ـعنو.اـهرـ ـشياألـبىـ راضـعاألاءـ

ــلصا ــلمانــعادرةــ ــمثضــيرــ ــلصالــ ــلقلواداعــ ــ ــضطواالقــ ــلحاراضــماألدءــبيــفرابــ ــسبو.ادّةــ أنّكــلذبــ

ـبتااليـفالطـخاأل ـيكمـلداءـ ـهيجنـ ـ ـنهاـ ـلغايـفاـ ـتكالـفة،ـياـ ـتكوإذا.ّةـيوـقراضـعاألونـ ـلنضالـماـ ـ ـبلوجـ غـ

ـشتواراضـعاألتـيوـقدّه،ـح ـلجهاعـقوودّتـ ـ ـبيادـ ـلطبيعانـ ـ ـ ـ ـلمواةـ ـظهورضـ ـعلدلّـتاتـمالـعرتـ ـلساىـ ةـمالـ

ـلعطوا ـ ـمنتهيـفذاـه.بـ ـ ـ ـلمااـ ـيكرهـخآيـفورضـ ـسكدـقونـ ـهيجنـ ـ ـنحواالطـخاألانـ ـلماطّـ ـظهورضـ رتـ

ــلقا ــستواوّةــ ــلجهانــم127تــحراــ ــ اــموأ.ادــ ــجمييــفهــلوــقّ ــ ــشياألعــ ــبهصّــخواءــ ــلمااــ ــفيهــمالــكألنّرضــ .هــ

121. add. الرديئة W.

122. .W تخنق :G [تختنق

123. add. بدنه في  W.

124. .G: om. W [عن

125. وأصحّ أولى ] G: واضح W.

126. .W الفصل :G [القول

127. add. الطبيعة W.
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اــموأ ــجمي128ّ ــ ــشياألعــ ــكمث#اءــ ــ ــلشجالــ ــ ــلنبوا129رــ ــ ــيك130اتــ ــنشرهــخوآ#هــلأوّيــفونــ ــضعيوؤهــ ــ رهــخوأفــ

ـمنه ـ ـسطو131يـفهـتوّـقودمـ ـلشماكـلذـكو.هـ ـ ـلقمواسـ ـ ـعنرـ ـظهدـ ـهمورـ ـيك#اـ ـهمورـنونـ ـضعيفاـ ـ ـ اـ تـقويـفوً

ـبهمروـغ ـ ـيكمطـسوـلايـفو132اـ ـ ـهمورـنلـ ـيشتواـ ـ ـيتكودّـ ـ G[كـلذـكو.133لـماـ 26a[ـنساإل ـلطفانّـسيـفانـ ـ ـليوـ ةـ

.134وقوّته الكمال غاية في أفعاله تكون عمره وسط وفي ناقصة أحواله تكون والشيخوخة

31.

.رديء فذلك شيئاً، بدنه يتزيّد وال الطعام من يحظى الناقه كان إذا: أبقراط قال

ـلشاالـق ـمضىدـق:ارحـ ـ ـلفصاذاـهرحـشىـ ـ ـلفصايـفلـ ـ ـلمتقالـ ـ ـ ـلناهـلوـقيـفدّمـ ـلمانـمهـقاـ انـكإذارضـ

ــين ــلغانــمالــ ــليوذاءــ ــيقســ ــعل135كــلذدلّ#وى،ــ هــنأىــ ــيحمّ ــ ــعللــ ــلغانــمهــندــبىــ ــكثأذاءــ ــممرــ اــ ــيحتمّ ــ ــ ىــلإلــ

.136الفصل أخر#

32.

ـبقالـق ـكثأيـفإنّ:راطـ ـلحارـ ـجمياالتـ ـ ـيئردهـلاـحنـمعـ ـيحظوةـ ـ ـلطعانـمىـ ـ ـيتالـفر،ـماألأوّليـفامـ ّدـيزـ

.137الفصل آخر إلى #رديء فذلك شيئاً، به بدنه

128. add. بقية W.

129. الشجر كمثل ] G: كالشجر W.

130. add. فإنه W.

131. ـنشرهـخوآ ـضعيوؤهـ ـ ـمنهرهـخوأفـ ـ يـفهـتوّـقودمـ ] G: ـضعي ـ ـلنشافـ ـ ـمنهرهـخآيـفووءـ ـ ـففهـتوـقاـموأدمـ يـ

.W وسطه

132. غروبهما وقت وفي ضعيفًا نورهما يكون ] G: ضعيفا نورهما يكون وغروبهما  W.

133. .G: om. W [ويتكامل

134. .G: om. W [وقوّته

135. ذلك دلّ ] G: يدل فذلك  W.

136. الفصل آخر ] G: آخره W.

137. ـلفصارـخآىـلإ ـ لـ ] G: ـيحظالأنىـلإرهـخآـبؤولـيّهـنوإ ـ ـلطعانـمىـ ـ ـيمتننـماـمأـفامـ ـ ـ ـعليعـ ـ رهـمأأوليـفهـ

أجود تكون فحاله بآخره منه يحظى ثم شديدا امتناعا الطعام من النيل  W.
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ـلشاالـق ـبقأراد:ارحـ ـيئردهـلاـحنـمهـلوـ ـلماةـ ـلناوـهوهـضرـمنـملّـبأدـقذيـلاضـيرـ ـيخلالذاـهو.هـقاـ ـ إذاوـ

ـيشتهأنّاـمإلّـبأ ـ ـ ـلطعايـ ـ ـيهضموامـ ـ ـ ـجيهـ ـيستموّدًاـ ـ ـ ـيشتهالأوه،ـبرّـ ـ ـ ـشتهاإنـف.138يـ ـ ـتنوىـ ـلغااولـ مـلوذاءـ

ـخيهـندـبهـب139ردّدـي ـشهألنّرديءكـلذـفرًا،ـ ـتكهـتوـ ـهضمنـمودـجأونـ ـ ـفعن.هـ ـ ـيكثكـلذدـ ـ ـمتاالرـ هـندـبيـفالءـ

ـبسب ـ ـهضموءـس140بـ ـ ـتمتلوهـ ـ ـ ـعضأ141ئـ ـيكثواؤهـ ـ ـلعفارـ ـ ـفي.142نـ ـبع143رهـمأؤولـ ـيشتهالأنىـلإكـلذدـ ـ ـ يـ

ـلطعا ـ ـتنوإن.امـ ـمناولـ ـشيئهـ ـ ـينهضالـفًاـ ـ ـ ـيشتهاـمانـك#وإنم،ـ ـ ـ ـنتفواهـضرـمأوّليـفيـ ـ ـلغانـم144عـ ذاء،ـ

ــفيك ــ G[دــقونــ 26b[ــبق ــخلهــندــبيــف145يــ ــمعيــفو#طــ ــفت،146هــتدــ ــلما147ركــ ــيتنوالولــكأــ ــ ــلغانــماولــ ذاءــ

ـشيئ ـ ـفتقًاـ ـ ـلحا148وىـ ـلغارارةـ ـعلةـيزـيرـ ـنضإىـ ـلخلاكـلذاجـ ـ ـيبذـتوهـقّـقرـتوطـ ـفتهـ ـلطبيعا149وـحدـ ـ ـ ـ ـتنفيوهـبةـ ـ ـ هـ

.هضمه ويجود شهوته وتقوى الصالح إلى حاله فيؤول البدن، عن

33.

.رديئة عالمة ذلك وضدّ. للطعام الهشاشة وكذلك جيّدة عالمة مرض كلّ في الذهن صحّة: أبقراط قال

ــلشاالــق ــبهأراد:ارحــ ــلقاذاــ ــصحأنّولــ ةــ ــعلدلّــتنــهذــلاّ ــصحىــ ةــ ــمتالــسواغــمدــلاّ ــعل#وــهو.هــ ــكثأىــ رــ

138. كذلك يكون :G [يشتهي  W.

139. .W يزد :G [يردّد

140. .W سبب :G [بسبب

141. .W يملئ :G [وتمتلئ

142. .W عفنه :G [العفن

143. .W حاله :G [أمره

144. وانتفع مرضه أوّل في يشتهي ما كان ] G: امتنع ثم قوية المرض أول في الثهوة كانت  W.

145. .W تبقى :G [بقي

146. معدته وفي ] G: om. W.

147. .W فيترك :G [فترك

148. .W لتقوي :G [فتقوى

149. add. به W.
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ــطباأل150بــهذاــم اءــ ــلعضاّ ــ ــئيرــلاوــ ــفيوس،ــ ــلقاهــ ــلنفساوىــ ــ ــ ــنياــ ــبجوأراد.ةــ ــلشهاودةــ ــ ــقهدــصووةــ ــصحاــ ةــ ّ

ـلمعا ـ ـلكبوادةـ ـ ـفق.دـ ـمتالـ ـعضاألتـناـكىـ ـئيسيرـلااءـ ـ ـ ـسليمةـ ـ ـ ـيكة،ـ ـلنباونـ ـ ـصحيحضـ ـ ـ اـ ـفي.ً ـيضأدلّـ ـعلًاـ ىـ

ـصح ـلقلاّةـ ـ ـتكمو151بـ ـ ـلسالـ ـعضاأليـفةـمالـ ـئيسيرـلااءـ ـ ـ ـعتوا.ةـ ـعينرضـ ـ ـبع152هـ ـلمعتاضـ ـ ـ ـضيرـ ـفقن،ـ إنّالـ

ـلمسلا ـ ـ ـليوـ ـلموانـ ـقيوـقدـ ـهنهمذزالـينـ ـ ـ ـصحيحاـ ـ ـ ـلماتـقوىـلإ ًاـ ـشهووت،ـ ـتهموـ ـ ـجياـ ـهموّدةـ راضـماألنـماـ

ـلتا ـتتاليـ ـفيهّعـقوـ ـ ـلهيـجزـيوالةـمالـساـ ـيعرضـملّـكيـفهـلوـقورؤ،ـباـ ـجميمّـ ـ ـجيأ.راضـماألعـ ـعنبـ أنـبهـ

ـقي ـلحكالـ ـ ـيقمـ ـعلعـ ـكثاألرـماألىـ ـينبغو.رـ ـ ـ ـيفهأنيـ ـ ـصحهـلوـقنـممـ ـلشهادقـصونـهذـلاّةـ ـ ـيكوةـ ـمنونـ ذرةـ

]G 27a[ــلساــب ــكثأيــفةــمالــ ــبهوأراد.راضــماألرــ ــلعانــيذــ ــمتيالــ ــ ــلخيااءــجرنــ ــ ــهمدّــضورــ ــعلاــ وعــقوىــ

.العطب

34.

ــبقأالــق ــلماانــكإذا:راطــ ــئمالــمرضــ ــلطبيعاًــ ــ ــ ــ ــلماةــ ــسنوضــيرــ هــ ــسخنتوّ ــ ــ ــلحاتــقوــلواهــ اتــقأونــمرــضاــ

.الخصال هذه من 153لواحد بمالئم ليس كان إذا المرض خطر من أقلّ] W 21b [فخطره السنة،

ـلشاالـق ـهناـهأراداـمّـنإ :ارحـ ـبطبيعاـ ـ ـ ـ ـلماةـ ـلماضـيرـ ـصلاألزاجـ ـلطبيعامـساألنّيـ ـ ـ ـ ـيقةـ ـعلالـ ـبعأرىـ ةـ

ــلبازاجــماــهدــحأ.154ربــضأ ــلثوادن،ــ ــهيئيــناــ ــ ــلباةــ ــلثوادن،ــ ــلقاثــلاــ وةــ ــلماّ رة،ــبدــ ــلنفاةــكرــحعــبراــلواّ ــ .ســ

ـفه ـهناـ ـلماهـبأراداـ ـصلاألزاجـ ـمث.يـ ـلماانـكإذاكـلذالـ ـقيظانـمزـلواًّاـباـشضـيرـ ـ ـلموا155ًاـ ـقضيضـيرـ ـ فـ

با ــل اــضرــمرضــمودنــ ــمنكــلذانــكارًّا،ــحً ــسباــ اــ هً ــل ــفيكوال،ــحاألذهــ ــ يونــ ــقل ــ ــلخطالــ ــ ذهــهتــناــكإنــف.رــ

ــبهوالــحاأل ــلصفاذهــ ــ اــضرــمرضــموةــ ــبلغميً ــ ــ ــ ا،ــ ــلخاانــكًّ ــغيروجــ ــمنرــ ــلهبــساــ ةــفاآلتــناــكووال،ــحاألذهــ

.أعظم واآلفة أشدّ الخطر فيكون. األسباب لهذه مباينًا كثيرًا خروجًا خرج قد المرض وكان عظيمة،

35.

150. مذاهب أكثر على ] G: أكثر مذهب  W.

151. add. أيضا G.

152. .W عليه :G [عنه

153. .W لواحدة :G [لواحد

154. .W أشياء :G [أضرب

155. .W صيفا :G [قيظاً
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ـبقأالـق ـيكأنرضـملّـكيـفودـجاألإنّ:راطـ ـيلاـمونـ ـلسايـ ـلثنوارّةـ ـ ـثخهـلةـ ـمتو.نـ ـقيقرانـكىـ ـ 156دًّاـجاًـ

.خطر معه فاإلسهال كذلك،] G 27b [أيضاً كان وإذا. رديء فذلك منهوكاً،

ـلشاالـق ـلفصاذاـهيـف:ارحـ ـ ـمبلـ ـعتواثـحاـ ـلثنا"هـلوـق.اتـضراـ ـ ـثخهـلةـ ـلساولـحاـمهـبدـيرـي"نـ نـمرّةـ

ـسفوأوقـف ـتحنـملـ ـلحجاتـ ـ ـلساىـلإابـ ـتحنـمورّةـ ـلساتـ ـلعاىـلإرةـ كـلذـبأراداـمّـنإوسـيالذـبالـق.ةـناـ

ماراضـــماأل ـــل نزـــ ـــم حادونةـــ ـــل ماألنّادّةـــ ـــل مارضـــ ـــل هنـــمزـــ ن ـــي ـــ ـــحباـــصوّةـــقكـــ هـــطالـــخأ158تـــناـــك157وإن.هـــ

ـصف ـمحتةـيوداوـسأوةـيراوـ ـ ـبلغم#أوةـقرـ ـ ـ اـ ـلحاـمً ـسلأر،159ًاـ ـلطبيعاتـ ـ ـ ـ ـلبطاىـلإالطـخاأل160ةـ ـ انـكوإن.نـ

ـمسهربـش ـ ـفتكل،ـ ـ ـتيونـ ـلما161كـ ـقيقرعـضواـ ـ ـقليلةـ ـ ـ ـلثخاةـ ـ ـفيهنـمؤـيالنـ ـ ـتنهأناـ ـ ـتنسحأوكـ ـ ـ ـتنجأوجـ ـ ردـ

ـضعفهواـهّـقرـل ـ ـ ـلمعتو.اـ ـ ـ ـيعتأنرضـ ـ ـعلرضـ ـبقأىـ ـيكأنرضـملّـكيـفودـجاألإنّ"هـلوـقيـفراطـ اـمونـ

ـيل ـلسايـ ـلثنوارّةـ ـ ـثخهـلةـ ـجميو"ن،ـ ـ ـينبغالراضـماألعـ ـ ـ ـيسهأنيـ ـ ـمثل،ـ ـيكرضـملـ ـفسنـعونـ الطـخاألادـ

ـيكوال ـكمنـمونـ ـيتهّـ ـ ـلثناـف.اـ ـ ـقيقرتـناـكواءـسةـ ـ ـثخينأوةـ ـ ـ ـلغي#ةـ ـ ـسهاإلرـ ـلهاـمالـ ـنفمّـثاـ ـعنإنـف،162عـ ىـ

ــبه ــلقاذاــ ــلتا163راضــماألادةــيز#ولــ ــتكيــ ــلكماادةــيزنــعونــ ــ ــعنوإن.حّــصة،ــيّــ ــبهىــ ــجمياــ ــ راضــماألعــ

ــلتا ــتكيــ ــستفاالنــعونــ ــ ــطلأوإن.حّــصراغ،ــ ــلقاقــ ــفيكول،ــ ــ ــلقاذاــهونــ ــغيولــ ــبعضهالــقو.بــجوارــ ــ ــ G[مــ

28a [أمراض بها عنى إنّما] W 22a [اإلسهال.

36.

ــبقأالــق ــصحيحهــندــبانــكنــم:راطــ ــ ــ ــسهأــفاً،ــ ــمسهدواءــبيّءــقأولــ ــ ــليإرعــسألــ ــلغشاهــ ــ نــمكــلذــكو.ىــ

.رديء بغذاء يغتذي

156. .G: om. W [جدًّا

157. .W فإن :G [وإن

158. add. عنه W.

159. مالحًا بلغمًا ] G: مالح بلغم  W.

160. add. تلك W.

161. .W تلك :G [تيك

162. نفع ثمّ لها ما اإلسهال لغير ] G: اإلسهال بغير ينتفع ال  W.

163. األمراض زيادة ] G: om. W.
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ــلشاالــق ــيعن:ارحــ ــ ــلصحياــبيــ ــ ــ باحــ ــل ــتكمــلذيــلادنــ ــفيالطــخاألنــ ــكميــفدةــئزاهــ هّــ ــيت ــ يــفدةــساــفوالاــ

ـكيفيته ـ ـ ـ ـ ـضطاإذاـف.اـ ـيسيىـلإرّـ ـ ـيجمـله،ـلاـح165ذاـهدواءنـم164رـ ـلبايـفدواءـلادـ ـيحتدةـئزاالطـخأدنـ ـ اجـ

ـجهروـخىـلإ ـيخاـ ـنفنـم166رجـ ـلخلا167سـ ـ ـلمحماطـ ـ ـ ـفيقود،ـ ـ ـبيعـ ـلطبيعوادواءـلانـ ـ ـ ـ ـمنةـ ـفتضع.ةـعازـ ـ ـ ـلقافـ وّةـ

ـيحو ـلغشادثـ ـ ـلكواىـ ـلقلواربـ ـ ـيغتانـكنـمكـلذـكو.قـ ـ ـبغذيـ ـكيمّدـلوـي168رديءذاءـ ـ ـيئردًاـسوـ اـ ـلبايـفً دنـ

ــيع ــمنرضــ ــلغشاهــ ــ ــلقلوا169ىــ ــ ــلكواقــ ــخصورب،ــ اــصوــ ــلبايــفانــكإن170ً ــخلدنــ ــينطــ ــلماكــلذبــساــ .ولــكأــ

ـفت ـكمدـيزـ ـيتّـ ـفسعـمهـ ـفحاده،ـ ـلكادثـ ـلقلواربـ ـ ـلغشواقـ ـ ـجميو.ىـ ـ ـيئردـلاراضـعاألعـ ـكحةـ ـتننـمالـ 171اولـ

.وغيره البلّوط وخبز كالفطر رديئة أغذية المجدبة السنين في

37.

.يعسر فيه الدواء فاستعمال صحيحاً، بدنه كان من: أبقراط قال

ـلشاالـق ـتق:ارحـ ـلفصاذاـهرحـشدّمـ ـ ـلفصايـفلـ ـ ـقبلذيـلالـ ـ ـكمهـ ـقبرـكذاـ ـيكمـلنـمأنّلـ الطـخأهـندـبيـفنـ

ـيحت ـ ـجهروـخىـلإاجـ ـيستجاـ ـ ـ ـلصاالطـخاألدواءـلا173نـم172دبـ ـلحاـ ـلبانـمةـ G[دنـ 28b[،ـفتق ـ ـلمناعـ ـ ةـعازـ

.الرديئة األعراض وتعرض والغلبة

38.

ـبقأالـق ـلطعانـمانـكاـم:راطـ ـ ـلشواامـ ـقليسّـخأرابـ ـ ـفينبغذّ،ـلأّهـنأإالّالًـ ـ ـ ـ ـيختأنيـ ـ ـعلارـ ـمنهموـهاـمىـ ـ ـ اـ

164. .W شرب :G [يسير

165. .W هذه :G [هذا

166. .W فيخرج :G [يخرج

167. .G: om. W [نفس

168. .G: om. W [رديء

169. .G: om. W [الغشى

170. .W خصوصا :G [وخصوصًا

171. .W يتناول :G [تناول

172. .W فيجدب :G [يستجدب

173. .G: om. W [من
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.أكره أنّه إالّ أفضل

ــلشاالــق ــلطعا:ارحــ ــ ــلشواامــ ــللارابــ ــتقبذانــيذــ ــ ــلقالــ ــعليهموّةــ ــ ــ ــ ــتهضمهمواــ ــ ــ ــ ــ ــتسيغهمواــ ــ ــ ــ ــ ــتقبواــ ــ ــلمعالــ ــ دةــ

ـلكبوا ـ ـعليهمدـ ـ ـ ـ ـبغياـ ـ ـستكواإلدّـكرـ ـ ـفيحراه،ـ ـ ـلبايـف174انـثدـ ـخفدنـ ـنفعهمانـكوإنة،ـحوراّةـ ـ ـ ـ ـللوا.لّـقأاـ ذانـ

ـهم ـكثياـ ـ ـلمناأنرـ ـ ـلكاعـفاـ ـيهرـ ـتنفانـ ـ ـلطبيعارّـ ـ ـ ـ ـمنهمةـ ـ ـ ـتقبلهموالاـ ـ ـ ـ ـ ـلقااـ ـلطبيعياوىـ ـ ـ ـ ـ ـتهضمهموالةـ ـ ـ ـ ـ ـلمعااـ ـ دةـ

.كراهتهما من يحدثان 177ممّا منافعهما كثرة مع أكثر هما إذا 176فيكون 175تسيغهما وال

39.

ـبقأالـق ـلكها:راطـ ـ ـكثأيـفولـ ـيمرـماألرـ ـمملّـقأونـضرـ اـ ـيمّ ـلشباونـضرـ ـ ـيعاـمأنّإالّاب،ـ ـلهرضـ نـممـ

.بهم وهي يموتون األمر األكثر على المزمنة األمراض

ـلشاالـق ـلكهانّـس:ارحـ ـ ـلستاىـلإوـهولـ ـ ـصحأأنّكّـشوال.نـيّـ ـلساذاـهابـ ـيكنّـ ـمهدونـ نـمدّةـحلّـقأمـ

ــلشبادم ــ دــلوــيوابــ ماّ ــل ــصفاألرارــ ــفيهرــ ــ ــتنولّــقأمــ هاوــ ــل غمــ ل ــل ــ ــنهمهولّــقأذاءــ ــ ــ ــفتك.لّــقأمــ ــ W[ونــ 22b[

ـفض ـتهالـ ـلمتامـ ـ ـنهداـبأيـفّدةـلوـ ـقليلمـ ـ ـ ـليو.ةـ ـشهرىـسأمـهسـ ـتهواـ ـلشباـكمـ ـ ـعقلهوابـ ـ ـ ـتجوزرـغأمـ ـبهارـ مـ

ـكثأ ـجمورـ ـعهاـ ـتجنولّـقأمـ ـ ـبهّـ ـيئردـلاةـيذـغألمـ ـكثأةـ G[رـ 29a.[ـسباألذهـهلـجألـف ـقليلمـهابـ ـ ـ راضـماألوـ

ــلنسباــب ــ ــ ــلشباىــلإةــ ــ ــلك.ابــ ــلغامــهاّرــحنــ ــضعأزيــيرــ ــلشبانــمفــ ــ ــهضمهوابــ ــ ــ ــقصأمــ ــضعأمــهواــقورــ فــ

ـسنو ـبتهاـصأإذاـف.ردـبأمـهّـ ـ ـلباراضـماألمـ ـلفاـكاردةـ ـللقواجـلاـ ـ ـستواإلوةـ ـلخوااءـخرـ ـتكمـلدرـ ـتهرارـحنـ مـ

. بهم وهي فيموتون الغريزية حرارتهم وضعف 178ولزوجته خلطها وغلط لبردها ألمراض لتلك مقاومة

40.

.تنضج 180ليست الفاني للشيخ والنزل البحوحة من يعرض 179ما إنّ: #أبقراط قال

174. .W يحدثان :G [فيحدثان

175. بهما تستمر :G [تسيغهما  W.

176. .W يكون :G [فيكون

177. .W بما :G [مّما

178. .W لزوجتها :G [لزوجته

179. ما إنّ ] G: إنما W.

180. .W ليس :G [ليست
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ـلشاالـق ـلناـبأراد:ارحـ ـيناـمزلـ ـلفضانـماغـمدـلانـمزلـ ـ بـطراردـبلـصاأليـفاغـمدـلازاجـمألنّالتـ

ـلم ـتقاـ ـلشيخانّـسىـلإلـصوإذاـف.ررـ ـ ـ ـتفة،ـخوـ ـضعوردهـبمـقاـ ـلحافـ ـلغاارّـ ـفيزيـيرـ .ةـياـغ181دّـحىـلإهـ

ـلمشانـماغـمدـلوا ـ ـكثيخـياـ ـ ـلفضارـ ـ ـفينصول،ـ ـ ـ ـمنبّـ ـلمنخاىـلإهـ ـ ـ ـلحلوانـيرـ ـ ـنصاإنـف.قـ ـعلبّـ ـللهاىـ ـ انـكاة،ـ

ــمن ــنصاوإن.امــكزــلاهــ ــعصىــلإبّــ ــبحانــكاألوداج،بــ ةــ ــلصاىــلإزلــنوإن.ّ ــمنانــكدر،ــ ــلسعاهــ ــ وإن.الــ

ـتح ـلبطاىـلإدّرـ ـ ـمنانـكن،ـ ـلبطاادّةـمهـ ـ ـعضلّـكو.نـ ـيصوـ ـليإلـ ـيحهـ ـبحسب182ًاـضرـمدثـ ـ ـ ـلضعهـ ـ ـلحافـ ارّـ

ـلغا ـلقوازيـيرـ ـجميعوّةـ ـ ـ ـفتعج.ًاـ ـ ـ ـنضاإلنـعزـ ـلهاحـ ـلماذهـ ـلغلظه183وادّـ ـ ـ ـ ـجتهزوـلواـ ـ ـلشيا"هـلوـقو.اـ ـ ـلفاخـ "يـناـ

ــحتا ــلكهانــعرازًاــ ــ ــلكهاإنّــف.ولــ ــ ــيتبقولــ ــ ــ ىــ ــفيهّ ــ ــينضرارةــحمــ ــ ــبعجــ ــنضاإلضــ ــلشيوااجــ ــ G[184خــ 29b[

.فال الفاني

41.

.فجأة يموت فهو ظاهر، سبب غير من شديد غشي كثيرة مرارًا يصيبه من: أبقراط قال

ـلشاالـق ـقي:ارحـ ـبقأّدـ ـلفصاذاـهراطـ ـ ـبثلـ ـقيةـثالـ ـغينـم"هـلوـقاـهدـحأ.ودـ ـسبرـ ـلثوا"ر،ـهاـظبـ ـغش"يـناـ يـ

ـلثا"د،ـيدـش ـكثيرارًاـم"ثـلاـ ـ ـمتّهـنإـفاألوّل،ّاـمأ."رةـ ـسبنـمانـكىـ ـيحكالر،ـهاـظبـ ـ ـعليمـ ـ ـلماـبهـ أنإالوتـ

ـيك ـمثّاـمأ.ادحـفمـلأنـمونـ ـلحمالـخدنـملـ ـ ـغلبوّامـ ـ ـعليتـ ـ ـبتهـ ـبخاألمـكراـ ـكثأدـقانـتاألانـكأورةـ ـقيوـلارـ دـ

ـكنرديءلـبزـب ـيتزـلاوىـ ـلفجاوورقونـ ـ ـشبأاـمولـ ـيحكالـفك،ـلذهـ ـ ـعليمـ ـ ـلماـبهـ ـضعيانـكأووت،ـ ـ ـلقافـ أووّةـ

ــنصبانــم ــ ــخلابــ ــلماــكرديءطــ ــصفاألرارــ ــلمنصارــ ــ ــ W[ىــلإبّــ 23a[ــلمعامــف ــ ــفه.دةــ ــيحكالذهــ ــ ــفيهمــ ــ اــ

ـلماـب ـلغشاانـكإنّاـموأ.وتـ ـ ـغينـميـ ـسبرـ ـكثي185رارـمهـباـصوأرـهاـظبـ ـ ـفيكرة،ـ ـ ـنحالكـلذونـ ـلقااللـ وّةـ

ـلحيا ـ ـنيواـ ـنسانـمأوةـ ـمسلدادـ ـ ـلشاكـ ـتسلذيـلاوـهودي،ـيورـلاانـيرـ ـ ـفيكـ ـلهاهـ ـيئرـلانـموىـ ـلقلاىـلإةـ ـ بـ

ـبخواأل ـنياـخدـلارةـ ـلقلانـمةـ ـ ـيئرـلاىـلإبـ ـنسانـمأوة،ـ ـمسلدادـ ـ ـبهاألكـ ـتسلذيـلاوـهور،ـ ـ ـفيكـ نـمروحـلاهـ

181. .G: om. W [حدّ

182. مرض فيه :G [مرضًا  W.

183. add. المنصبة W.

184. الشيخ وأما :G [والشيخ  W.

185. .W مراة :G [مرار
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ـلقلا ـ ـجميىـلإ#بـ ـ ـلباعـ ـلقلوا.186دنـ ـ ـعلبـ ـكثيبـهذـمىـ ـ ـلفا187رـ ـسفالـ ـعضاألرفـشأوـهةـ ـئيسيرـلااءـ ـ ـ الـفة،ـ

.فجأة] G 30a [مات األلم، لحقه فمتى. كالدماغ األعضاء باقي منزلة يتنزّل

42.

ـبقالـق ـلسكتا:راطـ ـ ـ ـيمكمـلّة،ـيوـقتـناـكإنةـ ـ ـيبأننـ ـحبهاـصرأـ ـ ـمنهاـ ـ ـضعيفتـناـكوإن.اـ ـ ـ ـيسهمـلةـ ـ أنلـ

.يبرأ

ــلشاالــق ــلفصاذاــه:ارحــ ــ ــفيرــكذلــ ــلماهــ ــلمختارضــ ــ ــ ــقبلواغــمدــلاــبصّــ ــ ــيختذيــلاهــ ــ ــلقلاــبصّــ ــ ــهمالــكو.بــ اــ

ــعض ــئيسروانــ ــ ــلماأنّرادهــموانــ ــمترضــ ــلحىــ ــلعضا188قــ ــ ــئيرــلاوــ ــليإلــصووســ ــلهاعــقوه،ــ 189وألنّالك،ــ

ــلغشا ــ ــلقلايــفيــ ــ ــلسكتوابــ ــ ــ ــلفصاذاــهيــفأــموأو.اغــمدــلايــفةــ ــ ــلقلاأنّلــ ــ ــبقاغــمدــلانــمرفــشأبــ هــلوــ

ــيم" ــحباــصوتــ ــفجهــ ة،ــيوــقتــناــكإن"اغــمدــلايــفالــقو."أةــ ــيمكمــلّ ــ ــبينهمو."رأــبأننــ ــ ــ ــ ــلسكتوارق،ــفاــ ــ ــ ةــ

ـبط ـلحاالنـ ـلحواسّـ ـجمينـمةـكرـ ـ ـلباعـ ـسببهو.دنـ ـ ـ ـنساأواغـمدـلايـفورمّاـمإاـ ـبلغميةـبوـطرـبدادهـ ـ ـ ـ ـيمتنّةـ ـ ـ عـ

ــبسببه ــ ــ ــ ــلنفساروحــلااــ ــ ــ ــلنفانــميــناــ ــ ــفيع،190اغــمدــلادوناــمىــلإوذــ ــ ــلحادمــ ــلحواسّــ ةــكرــحالــخاــمةــكرــ

ـلحجا ـ ـلتنفاـبابـ ـ ـ ـبقأـف.ّسـ ـعنراطـ ـبهىـ ـلسكتاذهـ ـ ـ ـلسكتاالةـ ـ ـ ـتنحدـقّةـيوـمدـلاألنّّة،ـيوـمدـلاةـ ـ ـكثيلّـ ـ ـبحرًاـ رارةـ

ـلقاارـصاـمّـنوإ.دمـلا ـلسكتانـموىـ ـ ـ ـتبالةـ ـخلداـلاةـفاآلرأـ ـعلةـ ـلنفاىـ ـ ـبطنـمسـ ـنقصوهـنالـ ـ وّةـقوألنّه،ـناـ

ــلما ــتمهالرضــ ــ ــكثيلــ ــ ــلبطرًاــ ــ ــلتنفاالنــ ــ ــ ــلضعيفا"هــلوــقو.191ّســ ــ ــ ــ ــيسهمــلةــ ــ ــيبأنلــ ــيغتاغــمدــلاألنّ"رأــ ــ ذيــ

ـبكيم ـ ـ ـلموابـطراردـبوسـ ـفه.ذاـهنـمادثـحرضـ ـيحيوـ ـ ـعليردـياـملـ ـ ـلغانـمهـ G[ذاءـ 30b[رهـهوـجىـلإ.

ــتعتبو ــ ــ ــلعلاوّةــقرــ ــ ةــ ــضعفهوّ ــ ــ نفانــماــ ــل ــ ــفمس،ــ ــفيهدمــعاــ ــ نفااــ ــل ــ ــمعهانــكاــمكــلذــكو.اــهواــقأانــكس،ــ ــ اــ

ـستكاـب ـ ـفهراه،ـ ـضعفهوأ.هـندووـ ـ ـ ـنهوـهوأاـ ـتكالاـماـ ـلنفاونـ ـ ـفيهسـ ـ ـستكاـباـ ـ هـنأإالراه،ـ ـغيّ ـلنظالزمرـ ـ امـ

ــخفوأ.دــحوا ــلنفاانــكاــماــهّــ ــ ــفيهســ ــ اــمالزاــ ــلنظً ــ ــنوإ.دــحواامــ ــلحجاانــكاــمّ ــ ــيتحابــ ــ رــئاــسدوننــمرّكــ

ـلمسرـخاألاآلالت ـ ـلحااسـ W[ةـجاـ 23b[ـتحىـلإ ـيكرـ ـبقيـفهـ ـلحيااءـ ـ ـبتاةـ ـلصاّطـسوـ ـللتنفدرـ ـ ـ ـ ـتيقّسـ ـ ّظـ

186. البدن جميع إلى ] G: om. W.

187. .G: om. W [كثير

188. add. نفس W.

189. .W فلذلك :G [وألنّ

190. .W الرأس :G [الدماغ

191. .W النفس :G [التنفّس
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. لذلك النفس192

43.

ـبقالـق ـيختنقنـيذـلا:راطـ ـ ـ ـ ـيصيوونـ ـ ـلغشادّـحىـلإرونـ ـ ـيبلغمـلويـ ـ ـ ـلمادّـحىـلإواـ ـفليوت،ـ ـ ـيفيسـ ـ ـمنهقـ ـ مـ

.زبد فيه في يظهر من

ـلشاالـق ـمعن:ارحـ ـ ـلفصاذاـهىـ ـ ـلمخناأنّلـ ـ ـ ـقيوـ ـعنهلّـحإذانـ ـ ـلخنامـ ـ ـيخل193الاقـ ـ اـمإوـ .أوالدواـبزـيأنّ

ــتطمالــفدوا،ــبأزإنــف ــ ــئهرــبيــفعــ ــفيدوا،ــيزــيمــلوإن.مــ ــيكدــبزــلاألنّكــلوذ.مــهرؤــبىــجرــ حــير194نــمونــ

ـيخ ـفيقة،ـبوـطرطـلاـ ـ ـشتباالعـ ـ ـبينهماكـ ـ ـ ـ ـفينقسم.اـ ـ ـ ـ ـ ـكبزاءـجأىـلإانـ ـصغوارـ ـفيصيار،ـ ـ ـ ـلمجمارـ ـ ـ ـمنهموعـ ـ ـ 195اـ

ـعبب ـ اـ ـسبو.ً ـشتباالبـ ـ ـبينهماكـ ـ ـ ـ ـمستكةـكرـحاـ ـ ـ اـمإةـهرـ ـلجهتيانـمّ ـ ـ ـ ـكليهمنـ ـ ـ ـ ـهمدـحأنـمأوا،ـ نـم196اـمأ.اـ

ـلها ـفكواءـ ـلتماـ ـ ـلحاوّجـ ـلهااحـيرـلانـمادثـ ـلمانـمّاـموأ.ّةـباـ ـلشاـفاء،ـ ـلحايءـ ـتخضخضيءـشنـمادثـ ـ ـ ـ .197هـ

ـمنهمّاـموأ ـ ـ ـجميعاـ ـ ـ ـلقاـفا،ـ ـلتا198دورـ ـتغليـ ـ ـلحاإنّـفى،ـ ـتحرارةـ G[رّكـ 31a[ـلجهتيا ـ ـ ـ ـمعنـ ـتحملهوًاـ ـ ـ ـ ـعلاـ ىـ

ـشتباال ـ ـيخذيـلا199دـبزـلاـف.اكـ ـلمصامـفنـمرجـ ـ ـفسببروع،ـ ـ ـ ـلها#ةـكرـح200هـ ـمستك201نـمواءـ ـ ـ دـبزـلوا.ةـهرـ

192. .W ينقص :G [تيقّظ

193. .W فال :G [ال

194. .W سببه :G [من

195. .W منها :G [منهما

196. add. الذي W.

197. .G تخضضه :W [تخضخضه

198. .W كالقدور :G [فالقدور

199. .W والزبد :G [فالزبد

200. .W سببه :G [فسببه

201. من الهواء ] G: الهواء من  W.
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ـيخذيـلا ـلغضبامـفنـمرجـ ـ ـ ـيكانـ ـسببونـ ـ ـلحاهـ ـيظه202ذيـلوا.رارةـ ـ ـلمجنامـفنـمرـ ـ ـ ـفسببون،ـ ـ ـ رانـماأل203هـ

ـــجميع ـــ ــ ـ ــ اـ ـــفيهذيـــلاروحـــلاألنًّ ــ ـ ــ ـــحبسإذامـ ـــ ــ ـــلخناـــب204تـ ــ ـ ــ باق،ـ ـــشت ـــ ــ ـــلجسااتـــبوـــطرـــب205كـ ــ ـ ــ ـــفجد،ـ ــ .دـــبزـــتاءتـ

ـيك206كـلذـلو ـلخيايـفدـبزـلاونـ ـ ـلتالـ ـتعيـ ـيضأةـبوـطرـلواحـيرـلانـمدوـ ـسبو.ًاـ ـيخذيـلادـبزـلابـ مـفنـمرجـ

ــلمخنا ــ ــ ــقيوــ هــنأنــ ــينّ ــلماــبذرــ هــنألوتــ ــيكّ ــكثنــمونــ ــلجايــفروحــلازدادــترةــ ــيح#وفــ ــلخناسّــ ــ ،207اــهاــيأقــ

ـفتقب ـ ـ ـتجوالرىـخأّرـبدـتوارةـت208لـ ـمنفسدـ ـ ـ اـ ـفتً ـعلعـجرـ ـفتجفةـئرـلاىـ ـ ـ ـفهّـ ـبهذـتواـ ـبياـهّـنأل209اـ ـلنفاتـ ـ .سـ

.سريعًا الموت وقع الرئة، ذابت 210واذا بحرارتها، الرئة فتذوب متخلخلة خلقت ولذلك

44.

.القضيف إلى منه أسرع إليه فالموت بالطبع، جدًا غليظًا بدنه كان من: أبقراط قال

ـلشاالـق ـعن:ارحـ ـبقأىـ ـلغلياـبراطـ ـ ـ ـلسميادًّاـجظـ ـ ـ ـلمفانـ ـ ـعبيـفرطـ ـلتاـ ـلطباـبهـ ـ ـخلقتلـصأنـمعـ ـ ـ ـيكأنالهـ ونـ

ـمكتسبكـلذ ـ ـ ـ ـهكرـماألانـكوإذا.ًاـ ـفتكذا،ـ ـ ـضيهـقروـعونـ ـفيهدمـلواةـقّـ ـ ـقليليروحـلوااـ ـ ـ ـ ـلغاهـترارـحونـ ةـيزـيرـ

ـفيه ـ ـمخناـ ـ ـبكثةـقوـ ـ ـللحارةـ ـ ـلشحوامـ ـ ـفيهمـ ـ ـطعنإذاـف.مـ ـ ـلسايـفواـ ـجهزاـمردـبنّ،ـ ـكثيمـ ـ ـضعفورًاـ ـ ـتهرارـحتـ مـ

]G 31b[ــلماىــلإمــهرــمأوآل ــبخ.وتــ ــقضيفالفــ ــ ــ W[يــ 24a[ــلمهوادانــباأل ــ ــليزوــ ــلئأوروقــعألنّنــ كــ

ك ـــت ــ ـــسعواونـ ــ كوةـ ـــت ــ ــلاونـ ــلواروحـ هدمـ ي ـــف ــ ـ ــ يمـ ث ـــك ــ ـ ــ ـــفه.رًاـ ــ عأمـ ـــب ــ مانـــعدـ ـــل ــ كوتـ ـــل ــ هرـــقأنـ ـــب ــ مامـ ــل ـ ــ ــقدـ 211ونـــقوـ

202. .G الذي :W [والذي

203. .W سببه :G [فسببه

204. .W احتبست :G [حبست

205. .W اشتبكت :G [اشتبك

206. .W كذلك :G [لكذلك

207. أياها الخنق يحسّ ] G: لها الخنق لحبس  W.

208. .W تقبل :G [فتقبل

209. .W فتذيبها :G [تذبها

210. .W فإذا:G [وإذا

211. .W المدقوقين :G [المدقوقون
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."أوساطها األمور خير "قيل كما حاالً أحسنّ هؤالء بين 213والمتوسّطون 212والمسلولون

45.

.والتدبير والبلد 215السنّ في بانتقاله خاصّة يكون 214فبرؤه حدثاً كان إذا الصرع صاحب: بقراط قال

ــلشاالــق ــعن:ارحــ ــلصاــبىــ ــهناــهرعــ ــلصااــ ــلبلغانــع216رعــ ــ ــ ــلصاالمــ ــلكارعــ ــلبلغماألنّدمــلانــعنــئاــ ــ ــ ــ يــ

ـيحت ـ ـيميأناجـ ـ ـلتالـ ـبيدـ ـلبانـمرـ ـلحاىـلإةـبوـطرـلواردـ ـليبوارارةـ ـ ـلمواسـ ـلطباـبزاجـ ـ ـيميعـ ـ ـليهمإلـ ـ ـ ـنتقاـكا،ـ ـ الـ

.اليابس الحارّ البلد إلى الرطب البارد البلد من وكالنقلة الشباب سنّ إلى الحداثة سنّ

46.

.اآلخر يخفي أقواهما فإنّ ،218واحد موضع في هما وليسا 217معاً وجعان كان إذا: بقراط قال

ـلشاالـق ـعن:ارحـ ـثيأـتعـجوـلاـبىـ ـلمحسارـ ـ ـ ـلحايـفوسـ ـيتبيالـفكـلذـكانـكوإذا.اسّـ ـ ـ ـلضعيا219ّنـ ـ ـ عـمفـ

ــلقا ــلحاوّةــقألن220ّويّــ ــتنجاــهرــسأــبسّــ ــ ــجهىــلإذبــ ــختفاــكوىــقاألمــلاألةــ ــ ــلقماورــناءــ ــ ــظهعــمرــ ورــنورــ

ــلشما ــ ــختفاــكوس،ــ ــ ــلكا221وءــضاءــ ــلقما222ورــنعــمبــكواــ ــ ــلقاإنّــف.رــ ــيخفويّــ ــ ــلضعيايــ ــ ــ ــغيمــلاأليــففــ .رهــ

ــلنفساداثــحاأليــفكــلذــكو ــ ــ ــنياــ ــعنانــكنــمإنّــفة،ــ G[دهــ 32a[ــهم انــ ــسببينــمّ ــ ــ ــمختلفينــ ــ ــ ــ ــ ــشتغان،ــ ــ لــ

212. .W والمسلولين :G [والمسلولون

213. .W والمتوسّطين :G [والمتوسّطون

214. add. منه W.

215. add. والعادة W.

216. add. الكائن W.

217. .G: om. W [معًا

218. .W: om. G [واحد

219. .G يبيّن :W [يتبيّن

220. .W األقوى :G [القويّ

221. .W نور :G [ضوء

222. .W ضوء :G [نور
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ـضعاألنـعوىـقاألـب ـلتاانـكو.فـ ـثيأـ ـلعلواوىـقألـلرـ ـ ـحمرادقـصيـبأنـبارهـكذاـميـفّةـ ـللاهـ ـتعهـ أن223ّىـلاـ

ــلحسا ــ ــلفاوــهوســ ــلحايــفلــعاــ ــلحوااسّــ ــمنفعاسّــ ــ ــ ــلمحساــف.هــبلــ ــ ــ ــثيأــتوىــقاألوســ ــشتغارًاــ ــ ــلحالــ اسّــ

.تأثيرًا أضعف هو الذي 224الحاسّ أثر فيخفى. بقبوله

47.

.225تولّدها بعد يعرضان ممّا أكثر والحمّى الوجع يعرض المدّة تولّد وقت في: بقراط قال

ــلشاالــق ــعن:ارحــ ــستحادــ ــ ــلقياىــلإ226دمــلاةــلاــ ــ ــشببيءــشهــلرضــعحــ ــ ــلغلياــبهــ ــ ــ ــفتتانــ ــ ىــلإهــتارارــحأدّىــ

ـلقلا ـ ـفتحب،ـ ـ ـحمدثـ ـيشتوّىـ ـ ـيحصوعـجوـلادّـ ـ ـلتهالـ ـ ـستحكاإذاـف.دـيدـشابـ ـ ـ ـلعفامـ ـ ـقيحدمـلاارـصونـ ـ ا،ـ ً

.بالحسّ يشاهد وهذا. عليه كان عمّا الوجع وسكن الحمّى وهدأت األعراض نقصت

48.

ـبقأالـق ـيتحةـكرـحلّـكيـف:راطـ ـ ـكهرّـ ـلبااـ ـحتإراـفدنـ ـمنههـ ـ ـحياـ ـيبتنـ ـ ـعياإلهـبدئـ ـيمنعاءـ ـ ـ ـيحأننـمهـ هـبدثـ

. اإلعياء

ـلشاالـق ـفعاـنةـضاـيرـلا:ارحـ ـللجسةـ ـ ـ ـمجدـ ـللهضوّدةـ ـ ـ ـلماـبوـحدـتمـ ـلجسارـهاـظىـلإوادّـ ـ ـمتدـ تـناـك227ىـ

ــعلةــيارــج ــلمجاىــ ــ ــلطبيعارىــ ــ ــ ــ ــتجإذاــف.يــ ــلباــبرتــضأك،ــلذاوزتــ ــحلودنــ ــمنتــلّــ ــكثأهــ ــممرــ اــ ــينبغّ ــ ــ W[يــ

24b.[ـنساإلسّـحأإذاـف ـعنانـ ـعياإلـبةـضاـيرـلادـ ـفينبغاء،ـ ـ ـ ـ ـلئهـندـبحـيرـيأنيـ ـعليلـخدـيالـ ـ نـمارضـعهـ

.اإلعياء من] G 32b [بدنه نال كان ما ليسكن الرياضة حدّ تجاوز

49.

ــبقالــق ــعتانــم:راطــ ــتعبادــ ــ ــفهاــماًــ ــضعيانــكوإنوــ ــ ــلبافــ ــشيخأودنــ ــ ــفهاًــ ــحمأوــ ــلتعاكــلذــللــ ــ ذيــلابــ

.شابًّا قويًا كان وإن يعتده لم ممّن اعتاده

ـلشاالـق ـلعاتـلاـق:ارحـ ـلعاادتـك"ربـ ـتكأنادةـ ـسيالـقو."ًاـجزاـمونـ ـلماّدـ ـسليرـ ـ ـصلنـ ـللاّىـ ـعليهـ ـ ـعلوهـ ىـ

223. .W من :G [تعالى

224. .W الحس :G [الحاسّ

225. .W تولدهما :G [تولّدها

226. .G البدن :W [الدم

227. .W إذا :G [متى
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ـجمعيأهـلآ ـ ـ "نـ ـجسلّـكوّدواـع: ـعتااـمدـ ـمثاأليـفالـقو."ادـ ـقيوالـ ـلحكماالمـكنـم228وـهلـ ـ ـ ـلعا"اءـ ـطبادةـ عـ

ـمعتوـه230ذيـلاـف."229انـث ـ ـلتعاادـ ـ ـلنصوا231بـ ـ ـشيخانـكوإنب،ـ ـ ـضعيفًاـ ـ ـ ـفهًا،ـ ـحمأوـ ـممهـللـ ـيعتمـلّنـ ـ ده،ـ

.ملكة له وصار عليه استمرّ قد وأنّه به، بدنه أللف شابًّا، قويًّا كان وإن

50.

ـبقأالـق ـعتادـقاـم:راطـ ـنساإلادهـ ـمنانـ ـعليرّـضأانـكوإنلـيوـطانـمزذـ ـ ـممهـ اـ ـيعتمـلّ ـ .لّـقأهـلأذاهـفده،ـ

.بالتدريج يعتده لم ما إلى اإلنسان ينتقل أن ينبغي فقد

ـلشاالـق ـلفصاذاـه:ارحـ ـ ـمنلـ ـللفصبـساـ ـ ـ ـقبلذيـلالـ ـ ـمعو.هـ ـمثهـناـ ـمعلـ هـنأإاله،ـناـ هـنأكـلوذ.232مّـعأّ ّ233

ـعتانـمالـق ـستمواادةـعادـ ـ ـعليهرّـ ـ ـ ـتلتـناـكوإنالً،ـيوـطًاـناـمزاـ ـلعاكـ ـمضادةـ ـكثأهـبرّةـ يءـشنـمررًاـضرـ

ـيعتمـل ـ ـلنفاألنّلـقأهـلأذاهـفده،ـ ـ ـلقواسـ ـلجسواوىـ ـ ـتلفـلأـتدـ ـلعاكـ ـفل.ادةـ ـنتقاوـ ـ ـنفأوـهاـمىـلإلـ نـمهـلعـ

ـتل ـبههـندـبفـلألررًاـضكـلذـبدـجوك،ـ ـستموااـ ـ ـعليهرارهـ ـ ـ ـفينبغ.اـ ـ ـ ـ G[يـ 33a[ـنسإلـل ـعلدومـيالأنانـ ىـ

ــمستمةــلاــح ــ ــ ــجي234تــناــكوإنرّةــ دةــ هــنألّ ــمتّ ــمهدــعىــ ــلجوأاــ ــلضاهــتأــ ــكهرــتىــلإرورةــ ــلمأكــلذــبدــجوا،ــ اــ ً

ـعظيم ـ ـ اـ ـللجمادةـعهـلانـكنـماـندـهاـشدـقو.ً ـ ـ ـكثياعـ ـ ـكبورًاـ ـسنرـ ـنيأنىـلإّهـ ـعلفـ ـلستاىـ ـ ـيكمـلونـيّـ 235نـ

ـلبنياويّـق ـ ـ ـضعيانـكلـبةـ ـ ـلسحنافـ ـ ـ ـمتخلخ236ةـ ـ ـ ـ ـلبالـ ـعلمندـقو.دنـ ـ ـ ـلضااـ ـعللـخداـلاررـ ـلباىـ ـبكثدنـ ـ رةـ

.فعله من يجد ما خالف بتركه يجد وكان الجماع

51.

228. .W إنه :G [هو

229. .W ثاني :G [ثان

230. .W والذي :G [فالذي

231. .W للتعب :G [التعب

232. add. منه W.

233. .W ألنه :G [أنّه

234. .W كان :G [كانت

235. add. له W.

236. .W الجسم :G [السحنة
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ـبقأالـق ـستعما:راطـ ـ ـ ـلكثياالـ ـ ـ ـبغترـ ـ ـممةـ اـ ـيمّ ـلباألـ ـيستفأودنـ ـ ـ ـيسخأوهـغرـ ـ ـيبأوهـنّـ ـيحأورّدهـ ـبنهـكرّـ وعـ

ـلحا237نـمرـخآ ـخطانـكوع،ـنأيةـكرـ ـكلو.رـ ـكثيانـكاـمّـ ـ ـفه،238رًاـ ـمقوـ ـللطبعياومـ ـ ـ ـ ـ ـمتوةـ ـقليانـك239ىـ ـ ،240الًـ

.ذلك غير أردت 242أو غيره إلى شيء من 241انتقاالً أردت متى فمأمون

ـلشاالـق ـيهممـل:ارحـ ـ ـبقألـ ـشيئراطـ ـ ـجميرـكوذور،ـماألنـمًاـ ـ ـينبغاـمعـ ـ ـ ـللطبييـ ـ ـ ـ ـعنوفـقوـلابـ ـفق.دهـ لّـكالـ

]W 25a[ـيستعماـم ـ ـ ـ ـلمانـملـ ـلمشواولـكأـ ـ ـمتواالروبـ ـستفواالالءـ ـ ـلتسخيواراغـ ـ ـ ـ ـلتوانـ ـبيدـ ـلحوارـ اتـكراـ

ـجميعه ـ ـ ـ ـمم243اـ ـيجّاـ ـلمقااوزـ ـ ـلطبيعادارـ ـ ـ ـ ـفهي،ـ ـقيو.ومـمذـموـ ـلقادـ ـبقولـ ـبغت"هـلوـ ـ ـحسأنـم"ةـ ـلقيانـ ـ ّهـنإـفود،ـ

ـستعماوـل ـ ـ ـفعديـفكـلذلـ ـقليلاتـ ـ ـ ـلكثيوا.ررهـضرـثأِنـبَـيمـلة،ـ ـ ـ ـمقرـ ـللطبيعاومـ ـ ـ ـ ـ ـمسوةـ ـلهاوـ ـكثأانـكإنـف.اـ رـ

.اجتنابه فينبغي لها، قاهرًا كان الطبيعي، المقدار من

52.

ـبقأالـق G[راطـ 33b:[ـفعلتـنأإن ـ ـجميتـ ـ ـينبغاـمعـ ـ ـ ـتفعأنيـ ـ ـعللـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـيكمـلويـ ـينبغاـمنـ ـ ـ أنيـ

. ثابتًا األمر أوّل منذ رأيته ما دام ما عليه أنت ما غير إلى تنتقل فال يكون،

ـــلشاالـــق ــ ـــلفصاذاـــه:ارحـ ــ ـ ــ قأاـــياـــصونـــملـ ـــب ــ ـــطبألـــلراطـ اءـــ ـــمعن.ّ ــ ـ ــ ماتـــفرـــعإذااهـ ـــل ــ ـــتحقورضـ ــ ـ ــ بتـــقّـ ـــسب ـــ ــ هـ

ـلما ـلجتاـعوهـلبـجوـ ـ ـبمهـ ـينبغاـ ـ ـ ـلعاواعـنأنـميـ ـلصحياالجـ ـ ـ ـفيالحـصاإلرـثأكـل244ِنـبَـيمـلوحـ ـعلدمـفه،ـ ىـ

ـعليتـنأاـم ـ ـلماإنـف.هـ ـبلطفاءـ ـ ـ ـلصخايـفرـثؤـيهـ ـ ـكثعـمرـ ـفتاـ ـفيدوامـلاـبهـ ـفب.هـ يـفدواءـلارـثؤـيأنرىـحاألـ

ماادّةـــم ـــل ــ رـــخأـــتو.رضـ ككـــلذّ ـــي ــ غلونـ ـــل ــ ـ ــ ماظـ ـــل ــ هزوـــلوادّةـ ـــجت ــ ـ ــ ـــقصواـ ــ ـــلحاورـ ــ غاارّـ ـــل ــ ـــنضإنـــعزيـــيرـ ــ ـــجهاـ ــ .اـ

ـفب ـلماـ ـيلطةـمداوـ ـ ـلخلافـ ـ ـيحصوطـ ـ ـلنضالـ ـ ـبقو.جـ ـتمنـميـ ـلبحاذاـهامـ ـ ـبقأأنّوـهورـخآيءـشثـ رـمأراطـ

237. add. أنواع W.

238. .W كثير :G [كثيرًا

239. ما وأما :G [ومتى  W.

240. add. قليال W.

241. .W االنتقال :G [انتقاالً

242. .W ومتى :G [أو

243. .W جميعا :G [جميعها

244. .W يظهر :G [يبن
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ــينتقالأن ــ ــ ــلفاــخول،ــ ــلشيا245امــماإلهــ ــ ــئيرــلاخــ ــلهوهــلوــقيــفســ ــلمعارــمؤــيذاــ ــ ــلجاــ ــيقيمالأنــبونــ ــ ــ يــف246واــ

ــتب ــلمالــيدــ ــينجمــلإذازاجــ ــ ــليو.عــ ــبيســ ــلقا247دــحأنــ ــليوــ ــتننــ ــقصاــ ــنتقاالإنّــف.نــ ــ ــيكالةــياألدويــفالــ ونــ

.الدواء ذلك مزاج على باقية وهي أنواعها في بتبديلها بل أمزجتها، باختالف

53.

ـبقأالـق ـبطنانـكنـم:راطـ ـ ـشبيـفهـ ـليهـباـ ـفهاًـنّـ ـحسأوـ ـمماالًـحنـ ـبطن248انـكّنـ ـ ـبساـيهـ هـلاـحؤولـتمّـث.249ًاـ

.األكثر األمر على شاخ إذا يجفّ بطنه أنّ وذلك. أردأ تصير أن إلى الشيخوخة عند

ــلشاالــق ــمعن:ارحــ ــ ــلفصاذاــهىــ ــ ــتقلــ G[انــكنــمهــلوــقوــهودم،ــ 34a[ــبطن ــ ــشبيــفهــ ــليهــباــ ا،ــنّــ هــنإــفً إذاّ

ــيباخــش ــبطنســ ــ ــلفصاذاــهو.هــ ــ ــفنرــعلــ ــفياــ ــيكمــهّــيأهــ ــحسأ250ونــ ــفق.االًــحنــ ــليالــ ــلبطانــ ــ ــلشبايــفنــ ــ ابــ

ـتستف ـ ـ ـفيرغـ ـلفضاهـ ـ ـيئردـلاالتـ ـيخوةـ ـلثقافّـ ـ ـفيلـ ـلبانـعهـ ـتحسودنـ ـ ـفف.هـلاـحنـ ـلشبانّـسيـ ـ زالـيالابـ

ـمستمهـلاـح ـ ـ ـعلرًّاـ ـلصاىـ ـلشيخاالـحيـفوالح،ـ ـ ـ ـتصيةـخوـ ـ ـلفضاألنّأردأرـ ـ ـتختقالتـ ـ ـ ـيضعهـندـبيـفنـ ـ فـ

.أردأ حاله فتصبر األغذية نضج عن هضمه ويقصر الغريزي حارّه

54.

]W 25b[ــبقأالــق ــعظ:راطــ ــلبامــ ــلشبيبايــفدنــ ــ ــ ــ ــيك251الةــ ــيستحلــبرهــ ــ ــ هــنأإالّبّــ ــعنّ ــلشيخادــ ــ ــ ــيثقةــخوــ ــ لــ

.252منه أنقص هو الذي البدن من أردأ ويكون استعماله ويعسر

245. .G: om. W [اإلمام

246. واحد دواء على يقومون :G [يقيموا  W.

247. .W هذين :G [أحد

248. .W: om. G [كان

249. .G يابسة :W [يابسًا

250. .W يكونون :G [يكون

251. .W ليس :G [ال

252. add. قليال W.
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ــلشاالــق ــجمأ:ارحــ ــمفسعــ ــ رواــ ــلكتاذاــهّ ــ هــنأ253ابــ ــهناــهأرادّ ــبعظاــ ــ ــلبامــ ــحسهــلوــطدنــ ــلعاال254بــ رضــ

ــغيو ــلقاولــط255أنّكــلوذ.رهــ ــيستحسةــماــ ــ ــ ــ ــلشبيبانّــسيــفنــ ــ ــ ــ ــيستحلوةــ ــ ــ ــ ــيجموىــ ــ ــمنظلــ ــ دحــمدــقو.256رهــ

:257المعنى هذا في فقيل الطول الشعراء

نهالها المنايا وأسباب نهاالً الوغى واختلف الصفّان التقى ولمّا 

.طوالها الرجال أعزّ وأنّ ذلّة القماة أن لي تبيّن 

ــلشيخانّــسيــفو ــ ــ ــيعجةــخوــ ــ ــنتصانــعزــ ــ ــمتاــقابــ ــفيقه،ــ ــ ــنحناالهــبعــ ــ ــمقىــلإاءــ ــلظهارزــخألنّهــندــبدّمــ ــ رــ

.البدن ضعيف] G 34b [الحال سيّئ المنظر قبيح ويبقي خلف إلى االنحناء عن يمنعه

258الثانية المقالة تمت

253. add. على W.

254. .G: om. W [حسب

255. .W ألن :G [أنّ

256. .W منضره :G [منظره

257. add. الشارح قال  W.

258. add. الثالثة المقالة ويتلوها فصال وخمسون ثالثة وهي  W.
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