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المقالة الرابعة

iv. 1

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحى اـماـ إذاـلل الأـنـاكدواء ـنهدـبيـفلاطـخت ـئجاـهاـ ـمنةـ ـعليـتأـيذـ اـ ـلجنيى ـ ـ أرـ ـبعن أـ ـشهة إـ و أنـلر ـعلييـتأـيى ـ هـ

 على هذا أقّل، فأّما ما كان أصغر من ذلك أو أكثر منه فينبغي أن يتوقّى عليه.1سبعة أشهر ويكون التقّدم

]G1 50b[اـق ـلشال ـعل:2ارحـ ـمنّـ أـ ـبقا أـ اـنراط ـلعواع وـ ـيهممـللاج ـ ـشيئلـ ـ ـمناًـ ـفقه.ـ لاـ ـينبغال ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحى اـماـ ـقبنـمدواءـلل أرـ ـبعل أـ ـشهة رـ

لاـموأ أن ـتفصر ـ أـ ـيضد لأـ إنّـهـناً، ـفصا ـسقطا3ٔدتـ ـ وـ إنـصـاخت ة ـطفلهانـكّ ـ ـ ـعظدـقاـ وـ ـمثدـقم اّـلـ ـلجنيوا ـ ـ ـبطيـفنـ أـ هـمن ـلثماـبّ ـ اـفرةـ ـلشجي ـ رةـ

ـفف اـ ـبتي ـحملهداءـ ـ ـ ـتكاـ ـصغيونـ ـ وارـ ـتبرة ـطهاـ ـضعياـ ـ ـفم4فـ أدـ ـسبىـنن ـتسقبـ ـ وذـ ـلحاـب5دـهـاشكـلط. ـعنّسـ ـهبدـ اـ ـفتاحـيرـلوب اـمرـ ـلثمي ـ يـفارـ

اـب ـلحمدء ـ وـ ـبعل اـ ـلسد ـيكعـباـ ـكمدـقونـ اـ ـلجنيل ـ ـ ـطلو6نـ اـ ـلخب ـلنفسروجـ ـ ـ [ـ Wه 34b[ـفب ـسبىـنأدـ ـيسقبـ ـ و7طـ ـفيم، ـ ـبينهماـ ـ ـ ـ ـيكاـ اًـيوـقونـ

ـعلوـهو8ةـيوـقهـتـاطاـبور اـياـغىـ ـلقة وـ «وـلوـقوّة. ـيكه اـ ـلتقون ـ ـعلّدمـ أـهىـ ـمعنّل»ـقذا ـ اـتاهـ ـلمسهرك ـ ـ الأـهيـفلـ اـيذه ـلمحّام ـ اـ ـلمدودة أـفـوصوـ ٕانـفل.ـقة

لاـك ـسقنـمّدـبان اـ ـلمسهي ـ ـ ـفيك9لـ ـ ـبعونـ اـ إـبراـلد اـلع ـلسى وـباـ ـبعع ذـ ـيمنكـلد ـ وـ ـليكع. ـ اـ ـلمسهن ـ ـ ـلقزـم10لـ ـبغي11اًـ ـ ـكفلةـباذـجوّةـقرـ ـ اـ ـلخيوس ـ ارـ

1. .G, supra lin. W: om. W [ التقّدم

2. .G المفسر :W [ الشارح

3. .W ادا سقيت الدوا او فصدت :G [ إن فصدت

4. .W ضعيًفا :G [ ضعيف

5. .W يشهد :G [ شاهد

6. .W الجنين قد كمل :G [ قد كمل الجنين

7. .W كالثمره عند انتهايها .add [ يسقط

8. .W شديدة :G [ قوية

9. .W منه :G [ من سقي المسهل

10. .supra lin. G دواء .add [ المسهل

11. .W مزلق :G [ مزلقاً
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ـشنب ـ وـ أـمر ـشبها ـ ـفمته.ـ ـ ـبقانـك12ىـ دـباذـجوّةـ ـفعد13عـفة ـعنيف14اًـ ـ ـ وـ اـتدـعـاساً ـلقه اـ ـفعداـلوّة ـفتسقةـ ـ ـ اـ ـلجنيط ـ ـ وـ ـيخن ـعليافـ ـ وـ ـعله أـ ـفينبغّه.ـمى ـ ـ ـ أنـ ي

تجتنب الأدوية المسهلة مهما أمكن.

iv. 2

أـق ـبقال إـ ـينبغـاّمـنراط: ـ ـ أنـ ـيسقي ـ اـم15ىـ ـيستفاـمدواءـلن ـ ـ اـمرغـ ـلبن اـ ـلندن اـ اـلوع إذا ـستفذي ـ ـتلقنـمرغـ ـ ـنفساءـ ـ ـنفهـ [ـ G1ع 51aا ـستف] ـ ه،ـغراـ

فأّما ما كان استفراغه على خلاف ذلك فينبغي أن تقطعه.

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذا ـ ـبمعنعـضواـمّدةـعيـفرّرهـكدـقلـ ـ ـ ـمتىـ وـفّـ ـلفق ـمختلظـ ـ ـ إـجـاحلاـفف،ـ وزادـحـرشىـلة ـفيه. ـفقهـ «اـ ـلنال اـ إذاـلوع ذي

ـستفا ـ ـتلقنـمرغـ ـ ـنفساءـ ـ ـنفهـ اـ ـستفع ـ وـغراـ ـمعنه». ـ اـهىـ ـلكذا ـكللام:ـ ـيستغـاّمـ ـ ـ اـمرغـ ـلبن اـمدنـ ـلنن اـ ـيجذيـلوع اـ ـستفب ـ ـفههـغراـ ـمحموـ ـ واءـسودـ

كان من فعل الطبيعة أو فعل الطبيب، وإن كان من غير النوع الذي يجب استفراغه فهو مذموم.

iv. 4, 5

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـيكى ـيستعماـمونـ ـ ـ ـ الاـملـ ـستفن ـ اـفدواءـلاـبراغـ ـلصيي ـ أـفنـمفـ ـكثوق وـ اـفر ـلشتي ـ أـماءـ ـسفن ـبعل؛ـ ـطلدـ اـ ـلشعوع ـ رىـ

 وفي وقت طلوعها وقبله يعسر الاستفراغ بالأدوية.16العبور

اـق ـلشال وـ اـهارح: ـلفصذا ـ أـ ـيضل ـيعلاًـ ـ ـمنّـ ـفياـ أـ اـنه ـلعواع ـفقلاجـ ـفصنـم17زءـجّلـكالـ اـ ـلسنول ـ ـستفا18هـلةـ ـ ـيخصراغـ ـ ه.ـ ـففّ اـ ـلصيي ـ الاـ ـستفف ـ راغـ

أوـفنـم الأـقرـلىـلوق وذوـخّة ـنهاـبلاط وـ ـطلبها ـ ـ ـللعلاـ ـ ـ ـفهوـ ـتطفيـ ـ ـعلوـ اـفىـ ـلمعم ـ ـكمدةـ ذـناـ ـلمشاـبكـلرى ـ ـعندةـهاـ ـغليدـ ـ اـ ـلقان ـقيرـلاـفدورـ ـيطلقـ ـ بـ

ـلعلا ـ واـ ـلكو ـيطلدرـ ـ الاـ ـنحب إـ الأـلدار ـسفى وـ اـفل. ـلشتي ـ ـيكاءـ الاـ ـستفون ـ أـمراغـ ـسفن [ـ G1ل 51bأو ـلغلىـل] ـ الأـ وـخظ ـكثلاط ـفتهاـ ـ وـ ـطلبها ـ ـ اـ

12. .W ومتى :G [ فمتى

13. .W دفًعا :G [ دفع

14. .W قوًيا .add [ دفعاً

15. .W يستعمل :G [ يسقى

16. .W: om. G [ العبور

17. .W فصل :G [ جزء

18. .G, supra lin. W: om. W [ له
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ـنحالا 19ٕدارـ أـلا ـسفى وـ ـتقدـقل. ـفصّلـكأّن20ّدمـ ـبطبعّدـلوـيلـ ـ ـ ـلصياـفهـ ـ ـللصففـ ـ ـ ـلشتوا21راءـ ـ ـللبلغاءـ ـ ـ ـ ـلخوا22مـ ـللسفـيرـ ـ ـبيرـلوا23وداءـ ـللعـ و24دمـ دـق.

أـق ـبقال وـ ـقيراط أـ اـفاـنّ ـلصيي ـ اـ لأّن ـلفضف ـ ـتطفولـ ـ وأـ ـسهلنو ـ ـ اـفاـ ـلشتي ـ اـ لأّن ـلفضاء ـ وـسرـتولـ «ـلوـقب. ـبعه ـطلدـ اـ ـلشعوع ـ اـ ـلعبرى ـ وـ وـفور تـقي

ـطل ـعهوـ اـها»ـ ـلشعذه ـ اـ ـلعبرى ـ اـهورـ ـليمي ـ ـنياـ وـ ـيقة ـلهالـ ـنجاـ اـ ـلكلم ـ واـ ـلحب ـيقّرـ ـقبوىـ ـطللـ ـعهوـ ـبماـ ـعشّدةـ ـعنكـلـذكو25اًـموـينـيرـ ـطلدـ ـعهوـ [ـ Wا،

35a[ـطلٕاّنـف ـعهوـ ـيك26اـ ـمنتصيـفونـ ـ ـ ـتمفـ وـ وز ـقيّ ـلعشلـ ـ ـمضيرـ ـ وـمنـ آب. أـهن ـفيعـجرـيرـمذا إـ أـله ـصحى اـ ـلنجاب ـ اـ ةـمّ
و27 أـم، ـبقراد ـبهراطـ ذاـ

ـيع28أن ـفنّرـ ـصميّدةـشاـ ـ اـ ـلحم وـ ـقيدـقّر. إّنـ اـهل ـلكذا ـيسخبـكوـ ـ اـ ن ـلجّ وـبّوـ ـليذاـهه، ـبصحيسـ ـ ـ وـ ـلكح اـشّنـ ـلحدة ـتكّرـ ـمسنـمونـ ـمتاـ ةـ

ـلشما ـ ـللسـ إـ و ـنهـامّـنرؤوس. أـ ـبقى اـشنـعراطـ ـلمسهرب ـ ـ اـقيـفلـ ـلحوّة الأـبذوـلّرـ وـخان ـضعلاط الأـ وـبف اـحدان اـلرارة ـلمسهدواء ـ ـ ـلئلـ ّلاـ

ـيجتم ـ ـ ـعلعـ اـ ـلبى اـحدنـ ـلفصّر ـ وـ ـتفتيل ـ ـ اـ ـلمسح ـ وـ ـضعام اـ ـلبف وـ اـحدن اـلرارة ـلمسهدواء ـ ـ ووـ آـجل. وذـخه اـلر أّن ـلمك ـتهّـقرـلواّدـ ـتناـ إـفدـ رـهـاظىـلع

البدن بتفتيح المسام والأودية تميلها إلى داخل البدن فتقع بين الطبيعة والدواء منازعة يدخل  منها الضرر على الأبدان.

iv. 6

]G1 52a[أـق ـبقال ـقضيانـكنـمراط:ـ ـ اـ ـلبف وـ اـكدن ـلقان ـيسهيءـ ـ ـعليلـ ـ ـجعاـفهـ اـ ـستفل ـ إـغراـ وـفنـمدواءـلاـبّاهـيك أنـتوق ـتفعوّق ـ ذـ يـفكـلل

الشتاء.

اـق ـلشال إـ أّـمـنارح: أـما ـبقر ـبهراطـ اـ لأّن ـلقضيذا ـ ـ اـ ـلبف ـتكدنـ أـ رـطلاـخون ـقيقه ـ ـتيؤاـمةـيّرـمةـ ـللخهـ ـ وأـ ـكثروج ـيتاـمرـ اـندـبيـفّدـلوـ ـلصفه ـ انـكٕاذاـفراءـ

ـلقا ـيسهيءـ ـ ـعليلـ ـ ـفينبغهـ ـ ـ ـ أنـ ـيغتني ـ ـ لأـهمـ ـينقّهـنذا ـ اـ ـلبي ـعنلاـبدنـ ولاـ ـخيفف ـ ـئلـاغنـمةـ دواءـ ـمسهة ـ ـفقل.ـ أـقدـ ـبقال ـصحيانـكنـمراطـ ـ حـ

19. .W للانحدار :G [ الانحدار

20. .W القول .add [ تقّدم

21. .W يولد الصفرا :G [ للصفراء

22. .W البلغم :G [ للبلغم

23. .W السودا :G [ للسوداء

24. .W الدم :G [ للدم

25. .W يوم :G [ يوماً

26. .G: om. W [ فٕاّن طلوعها

27. .W علم النجوم :G [ النّجامة

28. .W: om. G [ أن
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ـلبا ـستعماـف29دنـ ـ ـ اـ ـفيدواءـلال ـيعسهـ ـ وـ «وـلوـقر. أنـته ـيفعوّق ـ ذـ اـفكـلل ـلشتي ـ اـفاء»ـ ـلصيٕاّن ـ ـتكفـ الأـ ـفيلاطـخون رـ ـقيقه ـ وـ ـيكة اـ ـلصون واـ ـلعدر روقـ

ـلعضوا ـ واـ ـفياتـطاـبرـلل ـمستهـ ـ ـخيرـ ـتيؤاـمةـ ـمسةـ ـعلدةـعاـ اـ ـلقى وـ اـفيء، ـلشتي ـ ـلعكاـباءـ ـ ـتصلسـ ـ الأـ ـعضب اـ ـلماء وـكذـ ـتغلورة ـ اـ ـلمظ واـ ـلفضواّد ـ لـ

ـتسو إـ أـلرع ـعمى أـ ـنهداـباق ـنكمـ اـياـ ـلهة ـلقلواءـ ـ اـ ـللحّة ـ ـعليهمـ ـ ـ وـ ـتكم ـقهروـعونـ أـ اـسم ـنصرع وـعداـ ـلهاً، ـيحذاـ اـ ـلقذر ـقضيانـكنـميـفيءـ ـ اـ ـلبف دنـ

ا للوقوع في السّل. ضيّق الصدر ناتي الحنجرة مجنّح الأكتاف. وصاحب هذه العلامات يكون مستعدًّ

iv. 7

أـق ـبقال اـمأـفراط:ـ ـيعسانـكنـمّ ـ ـعليرـ ـ اـ ـلقه وـ ـحسنـمانـكيء اـ ـللحن ـ ـعلمـ ـمتةـلـاحىـ ـسوـ [ـطّ G1ة 52b[ـجعاـف اـ ـستفل ـ إـغراـ نـمدواءـلاـبّاهـيك

أسفل وتوّق أن تفعل ذلك في الصيف.

اـق ـلشال ـتعليذاـهّلـكارح:ـ ـ ـ أـممـ ـبقن ـلنراطـ أـئـاسيـفاـ اـنر ـلعواع ذـملاجـ «ـلوـقكـلن ـمتانـكنـمه ـسوـ ـبياًـطّ اـ ـلعبن ـ واـلاـ ـلقضة ـ وـفاـ اـكة ـلقان يءـ

ـيعس ـ ـعليرـ ـ ـفينبغهـ ـ ـ ـ أنـ ـيكي اـ ـستفون ـ إـغراـ أـمدواءـلاـبّاهـيك ـسفن الٕاـ لأّن ـسهل»، ـينبغالـ ـ ـ أنـ ـيكي ـبغيـهجروـخونـ ـ ـعنرـ [ـ Wف 35bولا ّدـك]

ـمهم ـ أـ ـمكا ـيعسذيـلاـفن،ـ ـ ـعليرـ ـ اـ ـلقه وـ ـيكيء ـمتونـ ـسوـ ـبياًـطّ اـ ـلعبن ـ واـلاـ ـلقضة ـ ـتكةـفاـ أـ أـطلاـخون ـيضه ـمتاًـ ـسوـ ـبيـةطّ اـ ـلغلن ـ واـ ـفيكّةـقرـلظ ـ ـجهروـخونـ اـ

ـعسأ اـمرـ ـقيقرـلن ـ ـتنطلاـفةـ ـ ـللخاعـ ـ ـكمروجـ ـيجاـ ـفيتبـ ـ اـ ـلصأّذى اـ وآلات ـلتنفدر ـ ـ سـ ـفتّ أـ إـمؤّول اـلره ـلضى ـفينبغررـ ـ ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ أـمرغـ ـسفن لأّنـ ل

ـمي اـ ـلمل إـ أـلواّد ـسفى أـ ـكثل ـميلهنـمرـ ـ ـ إـ وـفىـلا اـفهـلوـقوق. ـلفصي ـ «ـ الأّول ـقضيانـكنـمل ـ اـ ـلبف وـ اـكدن ـلقان ـيسهيءـ ـ ـعليلـ ـ ـجعـافهـ لـ

ـستفا ـ إـغراـ اهـيك وـفنـمدواءـلاـبّ أنـتوق ـتفعوّق ـ ذـ اـفكـلل ـلشتي ـ الأـ لأّن ـتطللاطـخاء» ـ الاـ ـنحب ـلثقلهدارـ ـ ـ ـ ـلغلاـباـ ـ وـ ـهنـاهالـقظ. «اـ ـجعا لـ

ـستفا ـ إـغراـ أـمدواءـلاـبّاهـيك ـسفن وـ أنـتل ـتفعوّق ـ ذـ اـفكـلل ـلصيي ـ ـلئف»ـ ـتنعكّلاـ ـ ـ اـ ـلمس ـفيحصواّدـ ـ ـ اـ ـلضل وـ ـيلرر ذـمزمـ اـلن ـلمحك ـ اـ ـلهذور 30اربـ

منه.

iv. 8

] استفرغتهم بالدواء فاحذر أن تستفرغهم من فوق.G1 53a أصحاب السّل فٕاذا [31قال أبقراط: فأّما

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلقذا ـمنولـ اـبدـيرـيهـ ـلمستعه ـ ـ ـ ـللسنـيّدـ ـ ـكمّلـ ـتقاـ اـفّدمـ ـلعي اـئلاـ ـلمم ـمستعانـكهـبتـنـاكنـم32يـفورةـكذـ ـ ـ اـ ـللسدًّ ـ ٕاذاـفّل،ـ

29. .W بدنه صحيحاً :G [ صحيح البدن

30. .W المهروب :G [ الهارب

31. .G واما :W [ فأّما

32. .W وان :G [ في
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ـبهانـكنـم33ّيءـق اـ ـلعذه ـلما34اتـملاـ ـتنصورةـكذـ ـ ـلعا35دعـ اـ ـلتروق ورـصيـفيـ ـئتدره وـ ـتضعه ـ اـ آلات ـلصف ـمندرـ ـفتتعجهـ ـ ـ ـ لـ ـفيوفـقوـلاـبّ وـ مـله.

اـي ـقعو36نـيذـلرد ـفيواـ اـفه،ـ ـلمسلٕاّن ـ ـ ـليوـ لاـ ـينبغن ـ ـ أنـ ـيقي أـ ولاـصوا ـيسهللاً ـ ـ ـعنإلّا37واـ اـ ـلضد وـ ـيكرورة دواءـ ـطبرـمون ـلقزـماًـ ـبغي38اًـ ـ ةـباذـجوّةـقرـ

كالفلوس والشيرخشك والترتجبن وأشباههما.

iv. 9

أـق ـبقال وأـ اـمراط: اـكنـمّ ـلغان ـعليبـلاـ ـ اـ ـلمه اـ ـلسرّة ـفينبغوداءـ ـ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ إـغرـ ـاهّاـيه
أـم39 ـسفن أـبلـ ـغلدواء إذـ ـيضيظ ـ اـ ـلضف إـيّدـ ـقيىـلن اسـ

واحد.

اـق ـلشال أـ أنـنرـمارح: ـنعا الأـلاـ اـمج ـلتراض أـ ـطهلاـخي رـ ـقيقا ـ الأـفوقـفنـمدواءـلاـبةـ ـكثي وأـ أنـنرـمر، ـنعا الأـلاـ اـمج ـلتراض أـ ـطهلاـخي ـغليظاـ ـ ـ ةـ

أـمدواءـلاـب ـسفن واـ ـلخلل ـ اـ ـلسط أـ ـغلوداوي الأـ وأـخظ ـقللاط وّـهـ اـفوداًـجا ـلبي ـفلغلظهدنـ ـ ـ ـ ـ ـينبغ40اـ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ أـمرغـ ـسفن اـ لأّن ـلغليل، ـ ـ اـ ـلثقيظ ـ ـ 41لـ

ـيطل ـ الاـ ـنحب وـ ـيميدار ـ إـ ـليل ـفينبغهـ ـ ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ اـ ـلخلرغ ـ اـم42طـ ـلجهن ـ اـ ـلتة إـميـ ـليهال ـ وـ ـليكا. ـ [ـ G1ن 53bالا ـستف] ـ دـفهـلراغـ ـفعي ـغياتـ رـ

ـمتّهـنٕاـفدة،ـحوا اـ ـستفى ـ دـفرغـ ـفعي واـ ـينبغدةـحة ـ ـ ـيكأن43يـ ذـ اـلون اـياـغيـفدواءـلك ـلقة إلّاـ و ـيستفمـلوّة، ـ ـ وـغرـ ـمته؛ اـيـدشانـكىـ ـلقد ـيخوّةـ افـ

من غائلته فليكن الاستفراغ بالتدريج لينقى البدن ولا تضعف القوّة.

33. .W فاًدا :G [ فٕاذا قّيء

34. .W به هذه العلايم :G [ بهذه العلامات

35. .W فتنصدع :G [ تنصدع

36. .W قد .add [ الذين

37. .G يسهلون :W [ يسهلوا

38. .G مرطب مزلق :W [ مرطباً مزلقاً

39. .G, W اياه :correxi [ إيّاها

40. .W ولغلظها :G [ فلغلظها

41. .G الثقله :W [ الثقيل

42. .G: om. W [ الخلط

43. .W فينبغي :G [ ينبغي
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iv. 10

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ الاـ دواء ـستفل ـ [ـ Wراغ 36a[الأـف اـمي ـلحراض إذاـجاّدةـ ا الأـنـاكدًّ ـئجـاهلاطـخت ـمن44ةـ أّولـ ٕاّنـفومـيذ

تأخيره في مثل هذه الأمراض رديء.

اـق ـلشال أدوـ الاـيارح: ـستفة ـ ـتنقسراغـ ـ ـ إـ ـقسميىـلم ـ ـ ـمقي45نـ ـ وـئّـ ـمسهلة ـ ـ ـيعجمـلٕانـفة.ـ ـ لـ ـبهمّ ـ الأـفاـ اـمي ـلحراض وـجاّدةـ ا اـهدًّ ـلتي ـيتجلا46يـ ـ اوزـ

ـبح ـنهراـ اـ واـبراـلا ـلسع وـباـ اـقع ـلضع ـمثٕاّنـف،47ررـ الأـهلـ ـتكراضـمذه الأـ ـفيهلاطـخون ـ ـئجاـه48اـ وـجةـ ا. ذـقدًّ ـفيمذاـهـركد ـ ـتقاـ «ـلوـقنـمّدمـ دامـمه ا

ـلما اـفرضـ ـبتي رأـفهـئداـ أنـيٕان ـتحت ـشيئرّكـ ـ اـ ـفحً (ـ .iiرّك و29 ـهنـاه)». أـ اـكا د ـلقّ وـ أّنـمـزجهـبزمـجول ـخيأـت49اً وذـ رديء، ـلهيجكـلره ـ ـ انـ

ـجمييـفلاطـخالأ ـ اـ ـلبع واـ ـنصبدن ـ ـبهاـ ـعضنـماـ إـ ـعضىـلو وـ الأـمو إـلـاعن الأـلي ـبهتـنـاكٕاذاـفل.ـفـاسى اـ ـلحذه ـفتكالـ ـ ـمسونـ ـعلكـلدةـعاـ ىـ

ـلخا ـبغيروجـ ـ اـ ـستعصر ـ ـ وـعـوطلـباءـ ـقصاً، أـلذـب50دـ أـحك ـخيف51نـيرـمد ـ ـعلةـ اـ ـلقى أنـ ـتضعوّة ـ إـ وـلف ـمنتهتـقى ـ ـ اـ ـلمى اـ لأّن ـلحمرض ـ ىـ ـتتّ ّدـقوـ

ـتتلهو ـ ـ بـ ّ52ٕ ـيكـامةـيـاغىـلا ـفيخونـ ـ [ـمافـ G1ن 54a[ـسق الأدوـ اـيي ـلمسهلة ـ ـ ـ ـلحةـ ـتهرارـ ـفت53اـ اـيزـ د تلهّ ـل ـ ـ واـ ب ـلقلّ ـ واـ ـلكق أوـ ـيلح54رب ـ قـ

44. .W: om. G [ إذا كانت الأخلاط هائجة

45. .G قسمين الي :W [ إلى قسمين

46. .W والتي :G [ وهي التي

47. .W: om. G [ وقع الضرر

48. .om. W :(صح with) G, in marg. W [ الأخلاط فيها

49. .W لان :G [ جزماً أّن

50. .W وقصًدا :G [ وقصد

51. .W اما .add [ أمرين

52. .W وتلهب :G [ وتتلّهب

53. .W بحرارتها :G [ لحرارتها

54. .W ليلا .add [ أو
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ـعضالأـب اـ ـئيسرـلاء ـ ـفتعظةـ ـ ـ الآـ وـفم ـيشتة ـ الأـ واـلّد ـلقم. ـفماءـمدـ ـمنعاـ ـ ـخيأـتنـم55واـ الٕاـ ـسهر ـلكالـ ـيكمـل56ونـ ـلهنـ ذـفمـ اـلي أدوـمزـلك ـكهةـيان ذهـ

اـيالأدو ـلتة اـهيـفيـ أدوـمزـلذا لأّن ـيتهان ـ ـمفتـنـاكمـ اـيدـشردةـ ـلحدة وـ ـيخ57واـنـاكرارة، أنـفاـ ـيجمعون ـ ـ ـعلواـ الأـ ـتيرارـحدانـبى ـتيدـيدـشنـ رارةـحنـ

الحّمى وحرارة الدواء المسهل وإسخانه.

iv. 11

أـق ـبقال ـمغهـبانـكنـمراط:ـ وأوـ اـحاعـجس ـلسول ـثقو58رّةـ اـفلـ ـكبتيرـلي ـ ـ اـفعـجوو59نـ ـلقطي ـ داـ لاـئن ـينحم ـ ـمسهدواءـبّلـ ـ ولاـ ـبغيل ـ أـفرهـ رهـمٕاّن

يؤول إلى الاستسقاء اليابس.

اـق ـلشال اـ ـلمغارح: ـ أـلسـ ـسبه واـكةـثلاـثابـ ـمنهدـحّل ـ ـسبباـ ـ ـغيهـ الآـ وذـخر أـلر. ـيك60ّهـنك ـصفرّةـمنـم61ونـ أوـعّذاـلةـيراوـ رـمة ـغليظحـين ـ ـ ةـ

ـتم وـ ـتشبثّدد ـ ـ وأـ اـمك. ـخلنـمّ ـيجتميـنطـ ـ ـ ـلصفاـفعـ ـ ـتعراءـ ـبمجـلاـ ـيقماـ ـ وـ ـيبع وـ واـطرـيرّد ـتمحـيرـلّب ـفتعّددـ ـ ـبم62جـلاـ ـينضاـ ـ وـ ـيحلج ـ ـلكمـاكّلـ ـ ادـ

ـلمسخا ـ ـ أوـ ـلحقاـبن ـ اـ ـللينن ـ ـ وأـ ـبقة. ـعن63راطـ ـلمغاـبىـ ـ اـهيـفسـ ـلمذا ـيكاـمعـضوـ ـخلنـعونـ ـبلغمطـ ـ ـ إنـنٕاـفي،ـنيـ ـيستفمـلّه ـ ـ أـ آل إـمرغ ىـلره

ـستسقالا ـ ـ اـ ـلطبلاء ـ ـ ذـ لأّن اـلي ـلبلغك ـ ـ اـ ـلخم اـ ـلناّم اـ ـلفي ـيبّجـ اـمرّدـ ـلكبزاج ـ ـيطبلاـفدـ ـ اـ ـلغخ وـ ـضعلـجا64ٔنـمذاء، اـ ـلطبف ـ ـتتخـ أرواحـلوـ ـغليظ65ّد ـ ـ ةـ

55. .W لم يمنعوا :G [ فما منعوا

56. .W لانه :G [ لكون

57. .G وكان :W [ وكانوا

58. .W: om. G [ وأوجاع حول السرّة

59. .not in Hu [ وثقل في الركبتين

60. .W لانه :G [ أنّه

61. .W اما .add [ يكون

62. .W يعالج :G [ تمّدد فتعالج

63. .G, W وبقراط :correxi [ وأبقراط

64. .W او من :G [ ومن

65. .W ارياًحا :G ارواًحا :correxi [ أرواح
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اـجوـت ـنتفب ـ اـفاًـحاـ ـلبطي ـ [ـخٕادـكنـ G1ال 54bا ـله] اـفواءـ دامـلي وإذا ـضعزّق، اـ ـلطبف ـ أـ ـكثخ آلـ إـما66ٔر [ـحىـلره Wال 36b[د.ـساـف

إنـقو اـكال ـلمغان ـ اـحسـ ـلسول وـ ـمعرّة وـ اـفعـجه ـلقطي ـ وـ ـثقن اـفلـ ـكبتيرـلي ـ ـ ولاـ ـينحن ـ لاـ اـلاـبّل ـلمسهدواء ـ ـ ـلحقاـبولا67لـ ـ اـ ـللينن ـ ـ ولاـ ـلكماـبة ـ ادـ

ـلمسخا ـ ـ دّلـ ـعلن، أّنـ ـلفيـفى اـئاـ ـلمعف ـ رـ ـغليطةـبـوطاء ـ ـ وإذاـ ـينحمـلة؛ ـ ـمميءـشّلـ ذـ ا دلـنـركّ ـعلا، أّنـ وأّنـيوـقةـفالا68ٓى ـعليهردـياـمّلـكة ـ ـ اـ

اـم ـلغن ـتحيلذاءـ ـ ـ إـ ـفتتـاهـرهـوجىـله ـ ذـعّدـلوـ رـلن ـغليطحـيك ـ ـ وـ الأـية ـبعرـمؤول ذـ إـلد الاـلك ـستسقى ـ ـ اـ ـلياء لأـباـ لاـنس ـمعاّدةـمّه واـ ـليدـله ـعللـ ىـ

ـلما اـ الٕاـلزاج ـحسريء اـفعـجوـلاـباسـ ـلقطي ـ وـ اـحن ـلسول ـلكرّةـ ـلفيـفهـنوـ اـئاـ ـلمعف ـ اـ ـلمعاء ـ ـبقروفـ وـلوـ ـحنيالـقون. ـ ـلمغا69نـ ـ اـ أـيذيـلس رهـمؤول

الاـلإ ـستسقى ـ ـ اـ ـلياء ـبلغنـمـوهسـباـ ـ ـيجتماّمـخمـ ـ ـ ـطبقيـفعـ ـ اـ ـلمعات ـ وـ ـبلغـوهاء ـ ـيسّيـنمـ ـمجّدـ اـ ـلكباري ـ وـ ـيضعفهد ـ ـ ـ وـ ـيبا وـهرّدـ ـيسا ـجهزاـموءـ اـ

ـفيح ـ ـبسببدثـ ـ ـ الاـ ـستسقه ـ ـ وـ اـقاء. أـبال الأوـكادقـصيـبن أنـبىـلان ـيبيه ـ الاـحِمـلّنـ ـستسقدث ـ ـ اـ ـلطبلاء ـ ـ ا70نـميـ اـفّيـقزـلدون ـلعلٕاّن ـ اـ ـلتّة يـ

ذكرها كانت بحدوث الزقّي أولى.

iv. 12

قال أبقراط: من كان به زلق الأمعاء في الشتاء فاستفراغه أيّاه بالدواء من فوق رديء.

اـق ـلشال زـ الأـلارح: ـمعق أنـهاءـ ـيخو ـيتناـمرجـ ـ الٕاـلاوـ ـنسه ـكمانـ أـ ـكلا ـيتغيمـلهـ ـ ـ وـ ـيحّر ـقبنـمدثـ ـضعلـ اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ اـفةـ ـلغي أوـياـ نـمة

ـقب [ـ G1ل 55a[رـبزاجـموءـس أوـطارد ـقبنـمب اـ أّن ـلقل اـ ـفعداـلوّة أـفدـتةـ ـكثع ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ وذـ ـيككـلي. اـفونـ ـلمعي ـ اـ ـلمقاء ـ الأـقنـمـةحّرـ مـلوّة

ا ـلطعلأّن ـ ـيلامـ اـ ـلقذع ـفتحتروحـ ـ ـ اـ ـلقاج اـ ـفعداـلوّة أنـ ـفعدـت71ة ـبسهـ ـلمـةعرـ ـيحاـ ـلهدثـ الأـماـ ـسبا72ٔيـهذهـهم.ـلن اـ ـغيلا73قـلزـلاب وـ ذهـهر.

ـجميعه ـ ـ ـ اـ ـستفا ـ ـغهراـ اـفاـ ـلشتي ـ رديءـ زـفنـماء لأّن الأـلوق، ـمعق إذاـ ـبثنـمانـكاء ـبسطةـثادـحورـ ـ اـ ـلمعح ـ اـ أو ـلمعدة ـ ـفيكاءـ ـ ـسببهونـ ـ ـ اّدةـحواّدـماـ

66. .G وآل :W [ آل

67. .W بدواء مسهل :G [ بالدواء المسهل

68. .W: om. G ,(صح with) supra lin. G [ أّن

69. However, there is no Hunayn's comment in his translation.

70. .G: om. W [ من

71. .W الي ان :G [ الدافعة أن

72. .G: om. W [ هي

73. .W زلق الامعا :G [ الزلق
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ـكمةـعّذاـل ـيحاـ اـفدثـ ـلقي اـفلاع.ـ ـستفٕاذا ـ ـعكستـغرـ ـ اـ ـلمت أـماّدةـ ـسفن إـ ـضعفأـفوقـفىـلل ـ اـ ـلمعت ـ واـ ـلمعدة ـ ـنهكتهوا74ٔاءـ ـ ـ ـ ـتهردـجو75اـ وإنـ ا.

ـضعنـمانـك اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ اـ ـلتة ـفيهميـ ـ ـ ـتهّرـضا76ٔاـ إـ ـبحاًـيوـقراراًـضا اـكرـ ـلقة اـ ـلميء ـلهجـعزـ وـ اـهعـما، ـلقذا ـفصيـفيءـ اـ ـلشتل ـ ـجمييـفاءـ ـ عـ

وـمالأ رديء اـفراض وإنـلزـلي أردأ. ـسببانـكق ـ ـضعهـ اـ ـلقف ـفعداـلا77وّةـ ـلشتاـفةـ ـ رـباءـ وـطارد ـجهزاـمب أـ ـميا إـ اـلل ـلبي واـ ـفتكةـبـوطرـلرد ـ ـمستقونـ ـ ـ رّةـ

ـلحوا ـمضـةكرـ ـبهرّةـ اـياـغاـ ـلضة وـ اـكـرحرر ـلقة ـعنيفيءـ ـ ـ ـفية،ـ أـ إـهرـمؤول اـلا ـلهى وـ ـتقدـقلاك. اـ ـلقّدم لاـ ـينبغول ـ ـ اـ ـستعمي ـ ـ اـ ـلقال ـفصيـفيءـ اـ ـلشتل ـ اءـ

] وجمودها وسكون الأخلاط وللحركة المزعجة للأعضاء.W 37aفي جميع الأمراض لغلظ المواّد [

iv. 13

أـق ـبقال اـمراط:ـ ـحتن إـ أنـلاج ـيسقى ـ اـ ـلخى وـبرـ اـكق ـستفان ـ لاـفنـمـهغراـ ـتيؤاـيوق ـبسههـ ـ ـفينبغةـلوـ ـ ـ ـ أنـ [ـطرـيي G1ب 55b[ـقب78نـمهـندـب لـ

إسقائه إيّاه بغذاء أكثر وبراحة.

اـق ـلشال إـ أـخـاّمـنارح: ـبقّص اـ ـلخراط الأدوـمقـبرـ دون ـكلةـين لأّـهـ ـيسقانـكّهـنا ـ زـفىـ اـناـمي ـلخه وا79قـبرـ ـلخ، أـعوـنقـبرـ ـبيان وأـ ـبيالأـفودـسض ضـ

ـيختنـم ـ ـستفالاـبّصـ ـ والأـفنـمراغـ ـيختودـسوق ـ ـستفالاـبّصـ ـ أـمراغـ ـسفن ـفقل.ـ ـيعسانـكنـمالـ ـ ـعليرـ ـ اـ ـلقه ولاـ ـيقيء ـعليدرـ ـ واـ ـحته إـ اـمىـلاج

ـيقي ـ الأدوـمهـئّـ اـين ـلمقيئة ـ ـ ـ ـلخـاكةـ وـبرـ ـغيق ـفينبغره.ـ ـ ـ ـ ـلنيـ أنـ ـقبهـندـبّبـطرـن80ا إـ ـسقل إـئاـ ّاهـيه
اـيذـغالأـب81 ـلمة ـطبرـ اـمالأـكةـ ـسمدـلراق والاـ ـستحمة ـ ـ امـ

ـلماـب اـ ـلعاء وـ واـعدـلاـبرةـمأـنذب ـلسكة ـ اـ لأّن ـلخون، ـيسهقـبرـ ـ ـبعن82لـ ـ ولاـ ـينبغف. ـ ـ أنـ ـيسقي ـ ـلم83ىـ ـمعتتـباـثويـقهـندـبنـ ـ ـبيدلـ اـ ـلقضن ـ ةـفاـ

ـلسما ـ وـ ـليكن ـ إـ اـلن ـلعبى ـ أـلاـ ـمية لأـ ـيقيّهـنل ـ الأـ اـخئ ـلغليظلاط ـ ـ ـ اـطرـتٕاذاـفةـ ـلبّب والأـهالأدـبدنـ والاـمان ـستحمراق ـ ـ ـلماـبامـ اـ ـلعاء وـ ـسمـةحراـلاـبذب حـ

74. .W الامعا :G [ والمعاء

75. .G وانهكها :W [ وأنهكتها

76. .W فيها :G [ فيهما

77. .W: om. G [ القوّة

78. .W: om. G [ من

79. .W: om. G [ الخربق

80. .G: om. W [ أن

81. .W اياًما :G [ إيّاه

82. .W يستفرغ :G [ يسهل

83. .W الا :G, supra lin. W [ يسقى
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بما عنده من الأخلاط وجاد بها، ويؤمن بعد ذلك على شاربه من الخوف والحذر.

iv. 14

أـق ـبقال إذاـ ـسقيراط: ـ إـ ـنست ـبقـرخاًـناـ ـفليكاًـ ـ ـ ـقصنـ ـلتحدكـ ـ أـندـبكـيرـ ـكثه وـ ـلتنر ـ ـيموـ وـ ـتسكينه ـ ـ ـ أـ وـقه رـيدـقّل، اـكدّل ـلسفوب ـ ـعلنـ اـ أّن ـلحى ـةكرـ

تثور الأبدان.

اـق ـلشال اـعنـمارح:ـ ـلحكمادة ـ ـ ـعناءـ ـسقدـ الأدوـ اـيي ـلمسهلة ـ ـ ـ أنـ ـلشرواـمأـية ـبهارـ ـبعنـماـ ـبهـرشدـ ـيسيرـمأـباـ ـ أنـ ـيتحر ـ ـمعتـةكـرحواـكّرـ ـ لأّنـلدـ ة

]G1 56aا ـلح] ـتثيـةكرـ ـ الأـ وـخر ـتحلاط ـكهّرـ وـ ـتهيا ـ ـجهّـ واـفدـنلاـلاـ ـلناع ـيسكومـ ـ الأـ وـخّن ـيهضمهلاط ـ ـ ـ ـيبقلاـفاـ ـ ـبهـرشيـفىـ اـيأـفاـ لأّن ـلحّده ـةجاـ

اـشىـلإ ـلمسهرب ـ ـ ـنقـوهلـ اـ ـلباء ـبخدنـ الأـ ـمنلاطـخروج واـ ـسته ـعلدّلـ اـ أّن ـلحى ـتثـةكرـ الأـ ـيظهـاملاطـخوّر ـ ـللحرـ ـ ـكبيراـلّسـ ـ ـلبحا84نـ ـ نـمرـ

ـلقا والٕاـ ـسهيء وـ ـبعضهالـقال. ـ ـ ـيعمـ ذـ اـمكـلرض ـلحن وـكرـ آـقة. راـمـوهرونـخال ـئحن اـ ـلبحة ـ واـ ـليدـلر ـعللـ أـ رـمّهـنى اـكن ـلبحوب ـ ـيشاـمرـ دـهاـ

راـم ـكبن اـ ـلسفي ـ اـ ـلصغن ـ اـفارـ ـلمي اـ ـلحلاء ـ ـلموـ ـيكمـلنـ ـمعتنـ ـ اـكرىـيّهـنٕاـفهـبـوكرـباداًـ ـنيدـلأّن ـيعكـلـذكو85دورـتاـ ـلمرضـ اـكرـي86نـ ـلجمب ـ وـ مـلل

يكن معتاداً بركوبه فهذا دليل على أّن الحركة بنفسها تثوّر الأبدان.

iv. 15

قال أبقراط: إذا أردت أن يكون استفراغ الخربق أكثر فحرّك البدن وإذا أردت أن تسكنه فنوّم الشارب له ولا تحّركه.

اـق ـلشال اـ ـلحارح: اـكرـ ـلمعتة ـ ـ ـتحةـلدـ W[87رّكـ 37bٔالا وـخ] ـتثلاط ـتعينهو88ـاهوّرـ ـ ـ ـ ـعلاـ اـ ـلخى واـ ـلحروج، اـكرـ ـلخة الاـعـةجارـ ـعتن ـتجفدالـ ـ فـ ّ

ـتحلو89دانـبالأ ـ ـلهّـ وـ ـجفاـهدـيزـتا وـفاـ ـتجاً ـبهذـ إـ اـهـاظىـلا ـلبر ـفيقدنـ ـ الاـ ـستفّل ـ واـ ـلسكراغ، ـ ـيفعونـ ـ ذـضلـ واـلّد ـلنك. ـيقطومـ ـ اـ اـلع ـلمسهدواء ـ ـ لأـ ّهـنل

84. .W لراكب :G [ لراكبين

85. .W به .add [ تدور

86. .W لبعض من :G [ لمن

87. .W تتور :G [ تحرّك

88. .W وتحركها :G [ وتثوّرها

89. .W وتعدلها .add [ الأبدان
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ـيعك ـ اـ ـلحس إـ داـلاّر ـفيعي90لـخى ـ ـ ـعلنـ ـهضىـ اـ وـلم ـينقطدواء ـ ـ ـعملعـ ـ وـ ـلهه. «وإذاـقذاـ [91ال أن G1أردت 56b[ـتسكن ـ ـ ـفنهـ اـ ـلشوّم ولاـلاربـ ه

تحّركه».

iv. 16

، وذلك أنّه يحدث تشنّجاً.93 لحمه صحيحا92ًقال أبقراط: شرب الخربق خطر لمن كان

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذا ـ ـشبيلـ ـ ـلفصاـبهـ ـ اـ ـلمتقل ـ ـ وـ «ـلوـقوـهّدم ـصحيحهـندـبانـكنـمه ـ ـ ـستعماـفاًـ ـ ـ اـ ـفيدواءـلال ـيعسهـ ـ (ـ .iiر أّن37 إلّا ـبيذاـه)» ّنـ

ـيحـام ـفيدثـ اـمهـ ـلضن وأوـ ـضحرر اـفه.ـ اـلٕاّن ـلمسهدواء ـ ـ وردـ إذا ـعلل اـ ـلبى وـ ـيجمـلدن ـخلطدـ ـ ـيجاًـ أـجروـخبـ الأـخه، اـخرج ـلصلاط ـلحاـ ةـ

 التشنّج.95 ليس لخروجها فائدة وجذب الرطوبات الأصلية وإخراجها فحدث94التي

iv. 17

أـق ـبقال ـتكمـلنـمراط:ـ ـحمهـبنـ وـ ى اـبانـكّ ـمتنه ـ اـماعـ ـلطعن ـ وـ ـنخام اـفسـ ـلفي وـ اـفرارةـمو96درـسؤاد ـلفي ـعلدّلـيكـلذـفمـ اـ ـستفى ـ 97ـهغراـ

بالدواء من فوق.

اـق ـلشال أـغانـكراح:ـ ـبقرض اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ أنـ ـيعل ـفنّرـ أّيـماـ ـيجقـيـرطن الاـ ـستفب ـ ـتستمـئلاـعاـنأراـفراغـ ـ ـبهدّلـ ـعلاـ ذـ ـفقكـلى مـلنـمالـ

ـتك ـحمهـبنـ وـ ى ـشهدمـعهـلرضـعّ وـ اـفيـفذعـلوة ـلمعم ـ وـ ـظلمدة ـ اـفةـ ـلبصي ـ وـ اـفرارةـمر ـلفي ـفيجمـ ـ أنـ ـيكب اـ ـستفون ـ وق.ـفنـمدواءـلاـبـهغراـ

وذلك لانصباب الصفراء إلى المعدة وامتلائها بها.

90. .W باطن البدن :G [ داخل

91. .W فاذا :G [ وإذا

92. .W: om. G [ كان

93. .G صحيح :W [ صحيحاً

94. .G, W الذي :correxi [ التي

95. .W واحدث :G [ فحدث

96. .W: om. G [ وسدر

97. .W انه يحتاج الي الاستفراغ :G [ استفراغه
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iv. 18

أـق قال ـب الأوـ اـجراط: تاع ـل اـفيـ ـلحجوق ـ ـعلدّلـتابـ الاـ ـستفى ـ والأوـفنـمدواءـلاـبراغـ اـجوق، تاع ـل أـميـ ـسفن ـلحجا98لـ ـ ـعلدّلـتابـ ىـ

] أسفل.G1 57aالاستفراغ بالدواء من [

اـق ـلشال ـعنارح:ـ اـجالأوـبىـ ـلعلاع ـ اـ ـلتل اـفيـ ـلحجوق ـ الأـ اـماب ـلتراض ـيحتيـ ـ ـفيهاجـ ـ إـ الاـلا ـستفى ـ ـفق.99راغـ إـقالـ ـعنّهـنوم وقـفنـمكـلذـبىـ

ـلمعا ـ إـ اـلدة وـلى ـتحنـمرأس اـ ـلمعت ـ إـ أـلدة اـفـاسى ـلبل وـ إـقالـقدن. ـعنّهـنوم ـلتاـبىـ اـفيـ ـلحجوق ـ اـفابـ ـلمعم ـ واـ ـلمدة ـفقريءـ الاـ ـستفال ـ نـمراغـ

واـف ـليبـجوق أـمذـخأـ اـقن ـلطرب وـ إّنـلاـقرق ـبقا100ٔوا ـيعمـلراطـ ـبف101نـ وأـ ـسفوق ـجهت102لـ ـ اـ ـلبي وـ ـشكدـقدن. اـ ـعلرازيـلّك ـفقذاـهىـ إّنـ ال

اـجأو ـلمفاع ـ وـصاـ اـعل ـلنسرق ـ اـ ـلقا ـلهقـفأو103يءـ اـهو104مـ ـلمذه أـفعـضواـ ـلبا105لـفـاسي والٕاـ ـسهدن اـفالـ ـلصي وأوـمرـلوا106داعـ اـجد ـلحلاع ـ قـ

ـنفأ ـلهعـ اـم107مـ ـلقن وـ ـيضذاـهيء. أـلاـقاـم108ّدـ ـبقه وـ أـلاـقراط. إّن ـبقوا [ـلراطـ Wم 38a[ـيع ـبفنـ ـسفوا109ٔوقـ ـلمعا110وىـسلـ ـ ذاـهردـيلاـفدةـ

98. .W تحت :G [ من أسفل

99. .W للاستفراغ :G [ إلى الاستفراغ

100. .W وقال :G [ وقالوا إّن

101. .G, W يعني :correxi [ يعن

102. .W بقوله من اسفل او من فوق :G [ بفوق وأسفل

103. .G: om. W [ القيء

104. .W القي .add [ لهم

105. .W اسفل :G [ أسافل

106. .W والصداع :G [ في الصداع

107. .W: om. G [ لهم

108. .G ىفسير :W [ يضّد

109. .W من فوق :G [ بفوق

110. .W الا :G [ سوى
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.111عليه

iv. 19

 ولم يعطش فليس ينقطع عنه دواء الاستفراغ حتّى يعطش.112قال أبقراط: من شرب دواء الاستفراغ فاستفرغ

اـق ـلشال اـ ـلعطارح: ـ أـلشـ ـسبه وـ إذا لاـجاب ـيكدت ـلقطونـ ـ اـ ـبهدواءـلع ـتعلاـ ـ وذـ اـلق. أّن ـلعطك ـ ـيكشـ إـ اـمون ـلحّ اـ أوـلرارة ـلحدواء اـ ـلمعرارة ـ دةـ

ـيبسهو ـ ـ لاـ أو ـنصبا ـ ـخلابـ ـينصراريـمذاعـلطـ ـ إـ ـليهّب ـ وـ الأـها. ـسبذه لاـ اـجوـتاب ـلنقب ـ الأـماءـ وـبلاطـخن إذا اـقل ـلنقع ـ ـيكاءـ اـ دـقدواءـلون

ـستفا ـ الأـ وـخرغ [ـجلاط G1ذب 57bا إـبـوطرـل] اـفىـلات ـلمعم ـ وأـ ـعنهدرـحدة ـ ـقطعاـفاـ ـ اـ ـلبلت ـ ـفيبسّةـ ـ ـ اـ ـلمعت ـ ـفحدةـ اـ ـلعطدث ـ ـفهشـ اـ ـلعطذا ـ شـ

الذي عنى به أبقراط.

iv. 20

أـق ـبقال ـيكمـلنـمراط:ـ ـحمهـبنـ وأـ ى ـمغهـبـاصّ وـ ـثقس اـفلـ ـكبتيرـلي ـ ـ ووـ اـفعـجن ـلقطي ـ ـعلدّلـيكـلذـفنـ أـ ـيحتّهـنى ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ دواءـلاـبراغـ

من أسفل.

اـق ـلشال ـعلدّلـيذاـهارح:ـ زـ ـكمادةـيى اـيّـ ـلخلة ـ اـف113طـ ـلبي وـ ـميدن اـ ـلمل ـنحاّدةـ الأـ ـسفو واـ ـلسبل. ـ اـ ـلمب ـليبـجوـ لاذعـمسـ ـخللـب114رار 115طـ

ـفينبغيـنّجـف ـ ـ ـ أنـ ـيقي اـ ـلنضّدم ـ اـهيـفجـ ـلمذا ـيسهّمـثرضـ ـ ـبعلـ ذـ ـفلك.ـلد ـحمّمـثانـكوـ اـ ى ـقتنّ ـ ـبهعـ اـعاـ ـلنضن ـ وـ ـميج. اـ ـلمل إـ أـلاّدة ـسفى لـ

يدّل على أنّها ماّدة غليظة فّجة غير نضيجة.

iv. 21

أـق ـبقال اـ ـلبراط: الأـ اـسراز ـلشبيود ـ ـ الآـلاـبهـ ـتلقنـميـتدم ـ ـنفساءـ ـ ـحمعـمانـكهـ أوـ ى ـغيّ ـحمرـ ىـ ـفهّ اـموـ أردأ ـلعن وـملاـ ـكلات، الأـنـاكـامّـ وانـلت

اـف ـلبي أردأـ ـتلتـنـاكراز اـ ـلعك أردأ،ـملاـ ذـكٕاذاـفات دواءـشعـمكـلان اـنـاكرب ـلعت أـملاـ ـحمات وـ ـكلد، الأـنـاكـامّـ أـلت ـكثوان ذـكرـ كـلان

أبعد من الرداءة.

111. .W عليه هذا :G [ هذا عليه

112. .W للاستفراغ واستفرغ :G [ الاستفراغ فاستفرغ

113. .W الاخلاط :G [ الخلط

114. .W لداع :G [ لاذع

115. .G, in marg. W: om. W [ بل خلط
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اـق ـلشال اـ ـلبارح: الأـ ـيكودـسراز إـ اـمون ـعكّ اـ أوـلر ـخلدم ـمحتوداويـسطـ ـ اـعرقـ وـلن ـمثروجـخدم. ـيكذاـهلـ إـ اـمون ـبنفسهـترداءـلّ ـ ـ ـتقلاـف116هـ درـ

ـمعالأ ـعلاءـ ـمسكىـ ـ أوـ ـضعنـمه اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ اـ ـلتة اـفيـ ـلكبي ـ أوـ ـضعنـمد اـ ـلطحف ـ ـنجتلاـفالـ ـ ـلضعفهـبذبـ ـ ـ [ـ أو G1ه 58a[ـلفس ـ 117ادـ

ـكيفيت ـ ـ ـ ز118هـ ـكمادةـيأو ـيتّـ ـفيخهـ ـ ـتلقنـمرجـ ـ ـنفساءـ ـ وـ ـجميعهذهـهه. ـ ـ ـ أـ ـسبا ردـ ـيئاب وإنـ اـفرجـخ119ة. ـبتي اـ ـلمداء ردـكرضـ ـيئان إـ اـمةـياـغ120ىـلاً

ـيك لأـ لاـنون ـيخلّه ـ إـ أنـمو ا ـيكّ ـعكونـ اـ أوـلر ـخلدم ـعكنـمانـكٕانـفوداويـسطـ ـفخ121رـ رديءـجروـ الاـفه ـبتي اـ لأّن ـلطبيعداء ـ ـ ـ لاـ ـتسمة ـ حـ

ـبخ اـ إلّاـلروج ـيبمـلإذا122دم اـفقـ ـلبي ـخلدنـ ـلعنطـ ـ ـيتهاـ ـ وـباـ ـشحه ـعلياـهّـ ـ وإنـ ـلخلاـف123وداءـسانـكه. ـ اـ ـلسط [ـ Wوداوي 38bٔا الأـق] لاطـخّل

اـف ـلبي وأـ ـغلظهدن ـ ـ الاـفرجـخٕاذاـفاـ ـبتي ـيكداءـ ذـ ـضعنـعكـلون اـ ـلطبيعف ـ ـ ـ واـ ـلقة اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ وـ ـبقدـقة. ـهناـهيـ اـ ـعتا ـعلراضـ أـ ـبقى وـ هـلوـقوـهراط

اـخ« ـكيوقـفنـمدمـلروج ردـملاـعانـكفـ ـيئة وـ أـمـهجروـخة، ـسفن ـجيةـملاـعلـ وـ ـخصّدة إذاـصوـ ـمنرجـخاً أـشهـ (ـسيء .ivود و25 ـيق)»، ولـ

ـهنـاه «اـ ـلبا الأـ اـسراز ـلشبيود ـ ـ الآـلاـبهـ ـتلقنـميـتدم ـ ـنفساءـ ـ ـحمعـمانـكهـ أوـ ى ـغيعـمّ ـحمرـ ىـ ـفهّ اـموـ أردأ ـلعن وـملاـ ـتنذاـهات». ـبيضـقاـ نـ

ا راحة فهو محمود. قوليه. وأّما إن خرج ذلك في يوم باحوري ووجد البدن بعقبه خفًّ

iv. 22

 علامة دالّة على الموت.125 فذلك منه124قال أبقراط: أّي مرض خرجت في ابتدائه المرّة السوداء من أسفل أو من فوق

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ أّن ـلمرّر اـ ـلسرّة أـ ـغلوداء الأـ وأـخظ ـقللاط ـفمتا.ـهّـ ـ اـفتـحـرخىـ ـبتي [ـ G1داء 58bا ـلم] ـعلدّلـيرضـ ـضعىـ اـ ـلقف أوـ وّة

116. .W في نفسه :G [ بنفسه

117. .W لفساده :G [ لفساد

118. .om. G, om. W :(صح with) in marg. G [ كيفيته

119. .W فان :G [ وإن

120. .W في :G [ إلى

121. .W الدم .add [ عكر

122. .W الي :G [ إلّا

123. .W سوداوًيا :G [ سوداء

124. .W من فوق او من اسفل :G [ من أسفل أو من فوق

125. .W: om. G [ منه
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ا ـلخلرداءة ـ ـفسو126طـ ـكيفيتادـ ـ ـ ـ لأّنـ الأـخه واـخروج ـعهاـفدـنلاط اـعاـ ـلبن ـينبغدنـ ـ ـ ـيكأن127يـ ـبعونـ ـنضجهدـ ـ ـ وـ ـتمييا ـ ـ وأنـهزـ ـيكا يـف128ـهجروـخونـ

اـفرجـخٕاذاـفوري.ـحاـبومـي ـبتي اـ ـلمداء ـيكرضـ ـغينـمرجـخدـقونـ ـنضرـ اـ لأّن ـلمج اـ ـلسرّة ـعسا129ٔوداءـ الأـ ـتحللاطـخر ـ وأـ لاً ـبطّ ـنضجـاهأـ ـ اًـ

اـش130يـفو ـلمسهرب ـ ـ لاـ ـتخلات إلاـ ـبعرج الأـ اـخد ـلعفنيلاط ـ ـ ـ ـيكو131ةـ ـجهروـخونـ ـبعاـ ـتعدـ اـمبـ ـلقن وـ اـفتـجـرخٕاذاـفّد.ـكوّة ـبتي اـ ـلمداء رضـ

يكون ذلك لآفة عظيمة فتدّل على الموت.

iv. 23

أـق ـبقال أـقانـكنـمراط:ـ ـنهكد ـ إـمزـم134رضـمأو133اّدـح132رضـمهـ أو ـسقن أوـ ـغياط ذـ ـمنتـجـرخّمـثكـلر ـبمنأو135وداءـسرّةـمهـ ـ اـلزـ دمـلة

الأسود فٕانّه يموت من غد ذلك اليوم.

اـق ـلشال اـخارح:ـ اـلروج أو ـلمدم اـ ـلسرّة ـعقيوداءـ ـ اـ ـلبب اـ ـلمنهدن ـ ـ اـ آلـقذيـلوك إـلـاحد اـله ـلهى أردأـ ـيكـاملاك لأـ ـيخمـلّهـنون وـ إلّا دـقرج

ـسق136اربـق اـ ـلقوط اـ لأّن ـلطبيعوّة ـ ـ ـ لاـ ـتسمة ـ إلّاـلاـبحـ آـفدم الأـخي إذاـخر ـيبمـللاط اـفقـ ـلبي الأـمدنـ اـخيءـشلاطـخن اـلرج أو ـلمدم رّةـ

ـلسا لاـ ـنحوداء اـ ـلقلال واـ ـنخوّة ـلهزاـ وـ أـقانـكنـما. ـنهكد ـ اـ ـلمه اـ ـلحرض اـ أو ـلماّد اـ ـلمرض وـمزـ آـفرجـخن أـخي اـيذـهدـحره ـلخلطين ـ ـ ـ أنـجواـفنـ ب

126. .W الاخلاط :G [ الخلط

127. .W فينبغي :G [ ينبغي

128. .W الخروج :G [ خروجه

129. .G: om. W [ السوداء

130. .W وقت .add [ وفي

131. .W العظيمة :G [ العفنية

132. .G, supra lin. W: om. W [ مرض

133. .W حاًدا :G [ حاّد

134. .G: om. W [ مرض

135. .W سودة :G [ سوداء

136. .W قرب :G [ قارب
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ـيتلا ـرخأـ واـينـعهـتوـمّ واـحوم ـلفد. [ـ G1رق 59a[ـبي اـ واـلن ـلسدم ـجموداءـ اـ ـبقو137دمـلود اـ ـلخلاء ـ اـ ـلسط ـعلوداويـ واـلـاحىـ ـلمه اـ ـلسرّة وداءـ

 وينفر الدباب عنها.138يكون لها بريق وغليان

iv. 24

قال أبقراط: اختلاف الدم إذا كان ابتداؤه من المرّة السوداء فتلك من علامات الموت.

اـق ـلشال [ـ Wارح: 39aا إّن ت] ـب الاـ ـختداء أرـ ـسحهـب139دـيلاف الأـ ـمعج ـفهاءـ توـ ـق وذـ ال. لأّنـلّ الأـقك ـمعروح ـمتاءـ اـ تى ـب اـمدأتـ ـلمن رّةـ

ـلسا ـتكوداءـ اـ ـلقون ـنيـاطـرسـةحرـ واـ ـلقة اـ ـلسروح ـنيـاطرـ أنـقةـ ـتبّل اـ اـلرأ ـلخلرداءة ـ اـ ـلحط ـعنةـثادـ لأـ ـعسّهـنه اـ ـلبر ـلغلظرءـ ـ ـ وـ ـتعفه ـ وـنّـ ـفسه ـكيفيتادـ ـ ـ ـ ورداءةـ ه

 يؤول إلى الموت.141 ابتدأ عن هذا الخلط فهاهنا140مزاجه. وحيث

iv. 25

 علامة رديئة وخروجه من أسفل علامة جيّدة وخصوصاً إذا خرج معه شيء أسود.142قال أبقراط: خروج الدم من فوق كيف كان هو

اـق ـلشال اـخارح:ـ ـلفأـتمـلروجـخوقـفنـمدمـلروج اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ اـ ولا ـعتة وـبادتـ أـمهـجروـخه، ـسفن ـتنفمـليءـشلـ ـ اـ ـلطبيعر ـ ـ ـ ـمنةـ أرادـفه.ـ ٕان

ـبخ أوـقوقـفنـمـهجروـ ـنفيء ـفهثـ ـصحيوـ ـ وـ اـهـاظح. ـلحر أـ ذـسهـبردـيمـلّهـنال اـلوى لأّن أـعرـلك ـغيرـماف ـمنكرـ ـ واـ ـلطبيعر ـ ـ ـ ـتعتةـ ـ ـلفأـتادهـ ه.ـ

اـقو ـيكدمـليء اـمونـ ـلصن [ـ G1در 59bأو اـم] وـئرـلن ـنفث143كـلذـكة ـ وـ ردـهه ـيئذان لأـ أـنان إـيـرمّه اـلؤّدي ـلقى وـحرـ أـفة ـهمّـيي ـفهتـنـاكاـ وـ

137. .W السودا :G [ الدم

138. .W: om. G ,(صح with) in marg. G [ وغليان

139. .G َواريد :W [ أريد

140. .W قد .add [ وحيث

141. .W فمنتهاه :G [ فهاهنا

142. .G: om. W [ هو

143. .G: om. W [ وكذلك
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اـبرديء ـلصل أـ ـسلدر اـممـ وأـئرـلن اـمة. أـمـهجروـخّ ـسفن ـفيكلـ ـ ـمنونـ ـشيا144ٔهـ ـخط145اءـ ـلكرهـ أـلوـقّنـ ـنسب146رـمه ـ ـيعنيـ ـ أـمـهجروـخيـ ـسفن لـ

ـلنسباـب ـ ـ إـ ـمحموقـفنـمـهجروـخىـلة ـ أـكٕاذاـفود،ـ ـنسبرـمان ـ اـكيـ ـلحكان ـ ـعلمـ الأـ ـكثى وـ ـسنطذوـلا147روجـخر. ـ أـم148اـيارـ ـسفن ـقتلـ واـ ـلسحّال ـ جـ

السوداء قتّال وأمراض كبيرة قتّالة.

iv. 26

قال أبقراط: من كان به اختلاف دم فخرج منه شيء شبيه بقطع اللحم فتلك من علامات الموت.

اـق ـلشال اـ ـختارح: اـ ـيكدمـللاف إـ اـمون اـمّ ـلكبن ـ إـ و اـمد اـمّ ـلمعن ـ اـمانـكٕانـفاء.ـ ـلكبن ـ ـفهدـ ـقتوـ لاـ إـجـاحّال اـلة ـلكى ـفيلامـ ـلمهـ ـتقاـ أّنـ رّر

ـسهالٕا اـ ـلكبال ـ ـيكديـ ـقتونـ وإنـ اـمانـكّالاً. ـلمعن ـ ـفيناءـ ـ ـمنعـفدـ أّولاًـ أـف.149أّولاًـفه آل إـمٕاذا أنـلره ـيخى ـمنرجـ ـشبييءـشهـ ـ ـبقطهـ ـ اـ ـللحع ـ مـ

فذلك مميت لأّن المعاء ينجرد جرداً لا يرجئ معه سلامة وتكون القرحة التي في المعاء قد آل بها التأّكل الذي لا برء معه.

iv. 27

 من المقدار.150قال أبقراط: من انفجر منه دم كثير من أّي موضع كان انفجاره فٕانّه عندما ينقى فيغذى يلين بطنه بأكثر

اـق ـلشال اـ ـنفجارح: ـ ـكثيارـ ـ اـ ـيضع151دمـلر ـ اـ ـلحف ـلغا152اّرـ إـيرـ [ـياـغىـلزي G1ة. 60aوإذا ـضع153] اـ ـلحف اـ ـلغاّر ـضعزيـيرـ اـ ـلهضف ـ إـ ةـياـغىـلم

144. .W فيه :G [ منه

145. .W رديه .add [ أشياء

146. .W بامر :G [ أمر

147. .W الغالب انه خروج :G [ الأكثر. وخروج

148. .W الدوزنطارىه :G [ الذوسنطاريا

149. .G اّول فاول :W [ أّولاً فأّولاً

150. .W اكثر :G [ بأكثر

151. .G الدم كىًرا :W ,(صح with) in marg. G [ كثير الدم

152. .W الحار .add [ الحاّر

153. .W فادا :G [ وإذا
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ـيكاـم وإذاـ ـضعون. اـ ـلهضف ـ اـ ـنهضم ـ اـ ـلغم ـعلذاءـ ـغيىـ الاـ ـستر ـفينواءـ ـ اـ ـلفضزل ـ ـغيامـخـوهو154لـ [ـ Wر 39b[ـنضي ـ ـفيلي155جـ ـ ـ اـ ـلبطن ـ لأّنـ ن

 يؤول أمره إلى فساد.156الحرارة لا تعقد البراز فينزل رقيقاً كثيراً متشتّتاً فينبغي أن يعتني بقوّة الكبد وبقوّة الحاّر الغريزي لئّلا

iv. 28

أـق ـبقال اـبانـكنـمراط:ـ ـخته ـصمهـبـاصأـفرارـملافـ اـ ـنقطم ـ ـعنعـ الاـلذ157هـ ـختك وـ ـصمهـبانـكنـملاف ـفحمـ ـختا158هـلدثـ رارـملافـ

ذهب عنه الصمم.

اـق ـلشال ـعنارح:ـ ـلصماـبىـ ـ ـيك159اـممـ ـضيـرعونـ ذاـ لا ـتياً اـ لأّن ـلصماً ـ إنـ أـمانـكم اـصن ـلخلقل ـ ـ لاـ ـيتغية ـ ـ وإنـ ـبسب160اًـضارـعانـكّر ـ ـميبـ لـ

 إلى أعالي البدن فذلك يزول عند حدوث الاختلاف لأجل انعكاس الماّدة وطلبها الانحدار إلى أسفل.161الماّدة المرارية

iv. 29

قال أبقراط: من أصابه في الحّمى في اليوم السادس من مرضه نافض فٕاّن بحرانه نكون نكداً.

اـق ـلشال اـ ـلنارح: ـيكضـفاـ أـعنـمونـ ـسبّدة إـ اـماب داـمّ إـخن و اـمل أـخنـمّ اـمارج. ـفمث162ارجـخنـمّ ـ اـبلـ ـلهرد والٕاـ اـفةـلـاطواء ـلمي اـ ـلباء ارد.ـ

ـاموأ داـمّ ـفملـخن ـخلنـ ـينصراريـمطـ ـ ـعلّبـ الأـ ـعضى اـ ـلحساء ـ اـ ـكمةـسّ اـخد163نـ ـلحمل ـ وـ ام ـقلّ اـ ـلمب اـ ـلحاء ـعلياّرـ ـ [ـجوـفهـ G1د 60b[

154. .W الىقل :G [ الفضل

155. .W نضٍج :G [ نضيج

156. .G: om. W [ لئّلا

157. .G: om. W [ عنه

158. .G: om. W [ له

159. .W الذي :G [ ما

160. .W غارضا :G [ عارضاً

161. .W الاراديه :G [ المرارية

162. .G: om. W [ أّما من خارج

163. .W لمن :G [ كمن
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ـفضاـن وأـ اـماً. ـخلنـمّ ـفيقشع164اردـبطـ ـ ـ ـ اـلّرـ ـلبه وـ ـمنهدن ـ اـ ـلنا اـفاـ ـيح165ذيـلض ـعقيدثـ ـ اـ ـلحمب ـ ـبسباتـيّـ ـ اـخبـ ـلمروج اـ ـلمحتبساّدة ـ ـ ـ ـ نـمةـ

ـعمأ اـ ـلباق إـ وذـجارـخىـلدن ـيككـله. ـعلونـ ـسبي166ىـ ـ اـ ـلبحل ـ وـ اـقران ـلطبيعيوّة ـ ـ ـ ـ دّلـحاـبومـييـفانـكٕانـفة.ـ ـعلوري اـقىـ ـلطبيوّة ـ ـ وأـ دـقـاهّـنع

ـفعل ـ اـ ـلشا167عـقوـفبـجواـلت واـفيءـ ـجبي وإنـ ـغييـفانـكه. دّلـحاـبومـيرـ ـعلوري ـقصىـ اـمورـ ـلطبيعن ـ ـ ـ وأـ ـلشاـبأتـتمـلـاّهـنة واـفيءـ ـجبي ه.ـ

ـفك اـ ـلبحان ـ ـنكرانـ ـلكداًـ ـيقمـلهـنوـ واـفعـ ـجبي ـلياـف168هـ اـ ـلسوم واـ ـلثادس واـلاـ ـلخث ّـمسـماـ الأ اـين ـلتام ـيك169يـ ـبحونـ ـنهراـ ـمناـ ـلخاـبذراًـ ـلكلاصـ نـ

مع عسر ونكد.

iv. 30

أـق ـبقال ـلحمتـنـاكنـمراط:ـ ـ ـففبـئواـناهـ أّيـ ـكهرـتانـكـةعـاسي إذاـلاـ أـكه ـتليـفدـغنـمهـلـاهذـخان اـ ـلسك ـبعينهـةعاـ ـ ـ ـ ـفبحاـ ـ ـيكهـنراـ ونـ

عسراً.

اـق ـلشال اـ ـلحمارح: ـ اـ ى واـل170ةـملازـلّ واـعـاسيـفدـحدور ـتك171دةـحة ـعسونـ الاـ ـنقضرة ـ ـبطيئاءـ ـ ـ اـ لأـلة إذاـهّـنزوال وـفاءتـجا ـمعلتـقي ـ لاـ وم

ـيتق ـ ولاـ ـيتّدم دّلـخأـ ر ـعلّ ـخلىـ ـغليطـ ـ ـبطظـ اـ ـلنضيء ـ ـعسجـ اـ ـلتحلر ـ ـ لاـ ـتقّل اـ ـلطبيعدر ـ ـ ـ أنـ ـتتصة ـ ـفيرّفـ ولاـ ـفيّرـثأـته لٕاـثا172ٔهـ ـبطراً ـنضجاءـ ـ 173هـ

ـعسو ـتحلرـ ـ ـفههـلّـ ـمعينـةعـاسيـفذـخأـيوـ ـ ـ ـمعةـ وأـفروـ إذاـمة. ا ـتقّ اـمّدـ ـلنت وـبوـ ولاـخأـتة رت ـيلّ ـلنظزمـ ـ واـ ـعلدّل174دـحام اـ أّن ـلطبيعى ـ ـ ـ ـعلادرةـقةـ ىـ

164. .G ىىرد .add [ بارد

165. .W التي :G [ الذي

166. .W في :G [ على

167. .W (crossed out) لم تات :G, in marg. W [ قد فعلت الواجب فوقع

168. .G: om. W [ فكان البحران نكداً لكونه لم يقع في واجبه

169. .W الذي :G [ التي

170. .W لازمه :G [ اللازمة

171. .G: om. W [ في ساعة واحدة

172. .W فيها :G [ فيه

173. .W النضج :G [ نضجه

174. .W نضاًما واحًدا :G [ لنظام واحد
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 مّما يشاهد بالتجربة والعيان.176] وهذاG1 61a] فيها حاكمة عليها فتكون مّدتها قصيرة [W 40a [175التصرف

iv. 31

.177قال أبقراط: صاحب الٕاعياء في الحّمى أكثر ما يخرج به الخراج في مفاصله وإلى جانب اللحيين

اـق ـلشال اـ ـنقضارح: ـ اـ ـلماء واـ ـنحطرض ـ واـطاـ ـلنقه ـ ـمناءـ ـيكهـ ـعلونـ وـ ـجهيى ـ إـ ـستياـبّاـمن: ـ اـ ـلطبيعلاء ـ ـ ـ ـعلةـ اـ ـلمى ـقهو178رضـ وذـلاـهرـ ـستفالاـبكـله ـ راغـ

اـمإ ـلباـبّ إـ و اـمول ـلباـبّ إـ و اـمراز ـلعاـبّ إـ و اـمرق وـعرـلاـبّ ـيكذاـهاف. إذاـ اـكون ـلبحان ـ ـبحرانـ اـماـت179اًـنراـ اـنـاكٕانـفلاً.ـمـاكًّ ـلطبيعت ـ ـ ـ ـفيهةـ ـ ـقصاـ نـعورـ

ـمق اـماوـ ـلمة وـ اـكرض ـلبحان ـ ـغيرانـ ـلفضلاـبعـفدـياّمـترـ ـ ـ اـ ـلمة ـللمةـبودـ ـ إـ ـبعىـلرض أـ ـعضض اـ ـلباء وـ ـيكدن ذـ ـيستأنـبكـلون ـ ـضعوـمرّقـ رـ 180واًـخاً

ـفي اـسرـ ـلفضلل ـ ـ إـ ـلية ـفيصيهـ ـ ـ وـجراـخرـ ـيجماً ـ ـينفجو181عـ ـ ـ وـ ـيكر ذـ ـعجنـع182كـلون اـمزـ ـلطبيعن ـ ـ ـ لأـ ـيتمك183مـلـاهّـنة ـ ـ نـ إـمّ وـجراـخن ـنفيه ـ نـعهـ

البدن.

iv. 32

 منه موضع من بدنه حدث به في ذلك الموضع خراج.184قال أبقراط: من انتشل من مرض فكّل

175. لنضج والتصرفا :G [ التصرف  W.

176. .G: om. W [ وهذا

177. .W الجنبين :G [ اللحيين

178. .W المرض على الطبيعة :G [ الطبيعة على المرض

179. .G: om. W [ بحراناً

180. .W موضع من البدن رخو :G [ موضعاً رخواً

181. .W فتجمع :G [ ويجمع

182. .W وذلك يكون :G [ ويكون ذلك

183. .W لا :G [ لم

184. .W وكل :G [ فكّل
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اـق ـلشال أـ إذا اـفارح: ـلماق ووـضرـمنـمضـيرـ ـبعدـجه أـ ـقتاـفد ـبعيـفهـ أـ ـعضض اـفلالاًـك185هـئاـ ـلطبيعٕاّن ـ ـ ـ ـتستةـ ـ ذـ اـلرّق ـلمك وـضوـ إـفدـتع ـليع نـمهـ

ـلفضلا ـ ـ اـ ـلمتخلة ـ ـ ـ ـعقينـمةـفّـ ـ اـ ـلمب لاـ ـستيرض ـ اـ ـلطبيعلاء ـ ـ ـ ـعلةـ اـ ـلمى وـ ـقهرض وـل186ـاهرـ ـلكه ـلينـ ـفيهسـ ـ اـماـ ـلقن أنـ ـتنفيهوّة ـ ـ ـ اـعاـ ـلبن ـببعدنـ ـ ضـ

]G1 61b.ًالاستفراغات فترسلها إلى عضو من أعضاء البدن فتصير خراجا [

iv. 33

 عضو من الأعضاء من قبل أن يمرض صاحبه ففي ذلك العضو يتمّكن المرض.187قال أبقراط: وإن كان أيضاً قد تقّدم بتعب

اـق ـلشال ذـ اـكارح: ـلمفسر ـ ـ أّنـ رون اـهّ ـلفضذه ـ اـ ـلثول ـتتق188ةـثلاـ ـ ـمعن189اربـ ـ ـبعضهـاهاـ ـ ـ ـبعنـماـ وـ الأوـكض، أنـلان ـيجعلهى ـ ـ ـ ـفصاـ واـ داًـحلاً

ـمنتظم ـ ـ ـ وـ ـلياً ـبينهمسـ ـ ـ ـ ـتفاـ إلّاـ ـقباوت وـ ـبعل ـفقد،ـ ـمتالـ ـتقىـ اـ ـلمّدم ـبتعضـيرـ ـ ـعض190بـ أـ ـفيّسـحو ـتعهـ أوـ وذ191لالـكب ـسبكـل. 192بـجوـمبـ

اـكـرحنـم أو ـنصبة ـ ـفيكاّدةـمابـ ـ ذـ اـلون ـلعضك ـ ـسخدـقوـ ـلحاـبنـ وـكرـ ـسخة واـ وإنـّسـتف اـعانـكع. ـنصبن ـ ـفيكاّدةـمابـ ـ ـضعدـقونـ وـ ـمتف، ىـ

ـضع اـ ـلعضف ـ وـ ـلحو اـ ـلبق اـ ـلمدن ذـكرضـ اـلان ـلعضك ـ لاـباـقوـ ـنصبلاً ـ اـ ـلماب إـ ـليواّد ـعلهـ اـ ـجهيوـلى ـ وـ ـسبن. الأـيذـهبـ ـعننـيرـمن اـ ـلنقد ـ نـماءـ

المرض يختلف ما بقي من الماّدة وتنجلب إلى ذلك العضو.

iv. 34

 من علامات الموت.193] حلقه انتفاخ فعرض له اختناق بغتة فذلكW 40bقال أبقراط: من اعترته حّمى وليس في [

اـق ـلشال اـمارح:ـ ـلبين ـ اـ أّن ـلحمّن ـ ىـ اـفرةـثؤـمرارةـحّ ـلبي اـيـاغدنـ ـلتة ـثيأـ اـمرـ ـلضن أـفرر.ـ ـللبتـضـرعٕاذا ـ وأـ وـبرّتـضدن ـيكمـله اـفنـ ـلحلي ـ قـ

185. .W بعض اعضايه من بعد افاقته :G [ بعد أفاقته في بعض أعضائه

186. .G قهره :W [ وقهرها

187. .W تعب :G [ بتعب

188. .W الثلاث :G [ الثلاثة

189. .W تقارب :G [ تتقارب

190. .G: om. W [ بتعب

191. .W تعًبا او كلاًلا :G [ تعب أو كلال

192. .W يوجب :G [ موجب

193. .W فلدلك :G [ فذلك
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ـننفا ـ ـفعاخـ الاـ ـختنرض ـ ـبغتاقـ ـ دّلـ ـعلة، اـ أّن ـلحمى ـ ىـ إـيـدشّ وأـياـغىـلدة ـحلدـقاّـهـنة [ـ G1ّت 62a[ـبطيـفتـنـاكواداًـم اـ ـفبحاغـمدـلون ـ ـتهرارـ اـ

ـحل ـتلّتـ اـ ـلمك ودـ ـفعتهواّد ـ ـ إـ اـلا ـلحلى ـ ـبغتقـ ـ وـ اـمة، ـلضن ـتحترورةـ ـ إـ ـتنفىـلاج ـ ـكثا194ّٔسـ لٕاـ الأـخر ـبخراج اـ ـلحرة اـع195ارّةـ ـلقلن ـ وإدـ اـخب ـلنسيال ـ ـ مـ

ـلبا إـ ـليارد ـلئهـ ـتتّلاـ الأـكراـ ـبخم اـ ـلحرة ـعل196ارّةـ اـ ـلقلى ـ ـفتخنقبـ ـ ـ ـ وذـ اـله. اـلك ـلحورم اـفلـصاـ ـلحلي ـ اـهقـ ـلمعو ـ ـلخاـبروفـ ـنيواـ ـيمنقـ ـ إـمعـ راجـخن

 على الموت.199 على القلب فتخنقه وهو أكبر العلامات الدالّة198 الحاّر وإدخال النسيم البارد فتراكم الأبخرة الحارّة197الهواء

iv. 35

أـق ـبقال اـمراط:ـ ـعتن ـحمهـترـ ىـ تـجوـعاـفّ ـمعهّ ـ رـ ـقبتا ـ وـ ـعسه ـعليرـ ـ الازدرادـ ـحته لاـ ـيقّى أنـ إلّاـيدر ـبكزدرد ـغينـمّدـ أنـ ـيظهر ـ اـبرـ ـنتفه ـ كـلذـفاخـ

من علامات الموت.

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـهّدمـ ـلقذا اـفولـ ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ اـ ورم أّن ـلحلّدم ـ ـخطقـ إـ وـيـاغىـلر اـمة ـلحمع ـ ىـ ـلخطاـفّ ـ أوـ وأـلر ـحصلٕاذاـفرى.ـحى ـ تـ

ـلحما ـ ىـ ـبحّ ـتهرارـ ـبسب200بـجأوـفاـ ـ ـمنورمـلا201بـ اـ ـلتنفع ـ ـ سـ إدـمّ اـخن ـلنسيال ـ ـ اـ ـلبم إـ و اـخارد ـلبخراج ـ اـ ـلحار وـ الاـكاّر ـنتفان ـ اـ ـلحاخ اـملـصاـ ورمـلن

داـم اـخن ـلحلل ـ لاـ ا202ـهجارـخنـمق وأورام ـلحل. ـ ـتنقسقـ ـ ـ إـ ـمنهروبـضّدةـعىـلم ـ اـ ورم ـللا ـتيزـ وـ ـهمن ـلحمتاـ ـ ـ زاـ رـتدـئان اـطيـفانـتـوخان ـلحلرف ـ قـ

ـعن أـ اـصد ـللسل ـ ـمنهو203انـ ـ اـ اـلا ـلحورم ـعضيـفلـصاـ اـ ـلحنجل ـ ـ وـ ـمنهرة ـ اـ اـلا ـلخورم اـعارجـ ـلحلن ـ لاـ ـنفسيـفق ـ وـ ـجميعهذهـهه، ـ ـ ـ [ـ G1ا 62b[

194. .W استنثاٍق هو :G [ تنّفس

195. .W الحارره :G [ الحارّة

196. .W الحارره :G [ الحارّة

197. .W البخار :G [ الهواء

198. .W الحارره :G [ الحارّة

199. .W الدلالة :G [ لعلامات الدالّة

200. .G واوجب :W [ فأوجب

201. .W سبب :G [ بسبب

202. .W خارٍج :G [ خارجه

203. .G: om. W [ عند أصل اللسان
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ـتسم ـ ىـ ـنيواـخّ وذـ ـبحق وـ أـموعـنيـهة ـعهواـنن وـ ـمنها. ـ ـمعزولـيوعـناـ ـلفقا204هـ ـ إـ داـلار ـخلى وذ205هـ إذاـل، اـكك ـيمورمـلان ـفق206ّددـ اـ ـلعنار ـ قـ

 وليس يبرأ إلّا برّد الفقار إلى موضعه وهو أشّر ضروب الخوانيق.207ويجذبه إلى داخل. وذكروا أّن هذا يسّمى خانوق الكلب

iv. 36

أـق ـبقال اـ ـلعراط: ـيحمرقـ ـ اـفدـ ـلمحمي ـ ـ اـ إن ـبتوم اـفدأـ ـليي اـ ـلثوم أوـلاـ اـفث ـلخي أوـماـ اـفس ـلسي أوـباـ اـفع ـلتي أوـساـ اـفع ـلحي ـعشاديـ أوـ يـفر

ـعشعـبراـلا أوـ اـفر ـلسي ـعشعـباـ اـفأو208رـ ـلعشي ـ أوـيرـ اـفن واـبراـلي ـلعشع ـ اـفأو209نـيرـ ـلسي واـباـ ـلعشع ـ أوـيرـ اـفن ثي ـل يلاـ ـث أوـ اـفن عـبراـلي

ـلثوا ـثيلاـ اـفأو210نـ ـلسي واـباـ ـلثع ـثيلاـ اـفنـ ـلعٕاًن اـ ـيكذيـلرق [ـهيـفونـ Wذه 41aٔالا امـي] ـيكّ ـبحهـبونـ الأـ وأـمران اـمراض، ا ـلعّ اـ لاـلرق ذي

.212 فهو يدّل على آفة أو على طول من المرض211يكون في هذه الأيّام

اـق ـلشال ذـ الأـكارح: اـير ـلتّام ـتنيـ وـ ـتنقضذر ـ ـ ـبخي213يـ ـ وـ ـبتاـفـاهددـعر ـفيهدأـ ـ ـلياـباـ اـ ـلثوم اـلاـ دون لأـبراـلث ذـنع الأـكّه اـمر ـلتراض ـبعاـ ـلحةـ اتـكرـ

ـلقما ـ واـف214رـ الأّول ـبتي ـبه215دأـ لأـ اـحلـجذه ـلمّدة ـيتقرضـ ـ اـ اـفعـبراـلّدم ـليي اـ ـلثوم ـللطثـلاـ ـ اـ ـلمف ورـ ـتهّـقاّدة ـفيتقاـ ـ ـ اـ ـلثّدم ـعلثـلاـ اـ ـفينعـبراـلى ـ ذرـ

204. .W معها :G [ معه

205. .W داخل :G [ داخله

206. .W ممدد :G [ يمّدد

207. .W الخانوق الكلبي :G [ خانوق الكلب

208. .G: om. W [ أو في السابع عشر

209. .W والعشرون :G [ والعشرين

210. .W: om. G [ أو في الرابع والثلاثين

211. .om. W :(صح with) G, in marg. W [ يكون به بحران الأمراض، وأّما العرق الذي لا يكون في هذه الأيّام

212. .W او على النكسة .add [ المرض

213. .W تنقضي تندر :G [ تنذر وتنقضي

214. .W البدن :G [ القمر

215. .W فابتدا :G [ وابتدأ
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ـبخي ـ اـفيـتأـيرـ واـبراـلي ـبتع، ـبع216دأـ ـلخاـبدهـ لأـماـ ـيتقّهـنس ـ ـلسا217ّدمـ واـ ـلسادس ـلحعـباـ اـ ـلمّدة اـ وأّن ـلعرض ـللطرقـ ـ اـ ـلمف وـ ـلما218ّدةـحاّدة رضـ

ـيتق ـ ـلثا219ّدمـ ـعلثـلاـ اـ واـبراـلى ـلخع ـعلسـماـ اـ ـلسى وـباـ ـحصع. [ـهرـ G1ا 63aٕ ا اـل] ـلسى واـباـ ـلثع ـثيلاـ وـ ـيصمـلن، ـبهلـ إـ الأرـلا ـبعيى ـ اـ لأّن ـلعن لاـ رق

ـيك الأـفونـ اـمي ـلمراض ـمنزـ إًلاـ ـقلية ـ لأـ لاـلّهـنلاً ـغلو اـ ـلمظ ـلماّدةـ إـخأـتاـ رت الأرـلّ ـبعيى ـ وـ ـلكن اـ ـنقضان ـ ـبحىـ ـنهراـ اـماـ ـعشعـبراـلن إـ اـلر ـلسى عـباـ

ـعش وإذاـ إـخأـتر. ر اـلّ ـلسى واـباـ ـلثع ـثيلاـ ـعلدّلـي220نـ ـغلىـ اـ ـلمظ ولأـ ـحصذاـهلـجاّدة، اـفاـهرـ ـلسي واـباـ ـلثع ـثيلاـ وـ إّنـلاـقن. ـلثا221وا واـلاـ ـلخث سـماـ

واـفأ ـلتجراد، ـ ـتشهةـبرـ ـ اـبدـ ـلعأّن لاـ ـيكرق إًلاـ ـفيهون ـ واـ لاـبراـلا، ـيكع ـفيونـ إًلاـ رأـهادراً.ـنه ـيهذا ـهبهذـمو222مـ ـ واـ ـلتجم. ـ ـتشهةـبرـ ـ اـبدـ أـبراـلأّن ـيضع اًـ

ـينقض ـ ـ ـبعيـ واـقالأو223بـلـاغيـفرقـ ـلعات. ـتقرقـ ـيمدـ وـ ـخيأـته ـبحس225أراهـف224رهـ ـ اـ ـلمب واـ ـلسزاج واـ ـلبلّن ـ واـ ـلفصد ـ واـ ـلتل ـبيدـ وـ ـبمير ـ اـ ـلمل إـ ىـلاّدة

جهة دون أخرى فلا ينبغي أن يحصر في الأيّام.

iv. 37

 هادئة دّل على طول من المرض.226قال أبقراط: العرق البارد إذا كان مع حّمى حاّدة دّل على الموت، وإن كان مع حّمى

216. .W: om. G ,(صح with) in marg. G [ وابتدأ

217. .W يتاخر عن :G [ يتقّدم

218. .W وحرارة :G [ وحّدة

219. .W فيتقدم :G [ يتقّدم

220. .G, supra lin. W: om. W [ والثلاثين

221. .W: om. G [ إّن

222. .W برايهم :G [ رأيهم

223. .W الاربع :G [ غالب

224. .W يقدمه وياخره :G [ تقديمه وتأخيره

225. .W فنراه :G [ فأراه

226. .G: om. W [ حّمى
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اـق ـلشال إـ أـقانـكـاّمـنارح: ـبقول ـلعا227أّنـبراطـ اـ ـلبرق اـفاردـ ـلحمي ـ اـيّـ ـلحات دـ ـلياّدة ـعللـ ـلما228ىـ اـ لأّن ـلحموت ـ اـ ى ـلشّ اـيدـ ـلتلهدة ـ ـ إذاـ ب انـكّ

ـلعا ـفيهرقـ ـ دـلذـفارداًـباـ ـليك ـعللـ ـفجىـ ـلخلا229ـةجاـ ـ واـ ـنحصط ـ أـفارهـ ـضيقنـكاـمي ـ اـ وأّن ـلحة اـ ـلغرارة إـعزةـجـاعزةـيرـ ـنضن واـجاـ ـلطبيعه ـ ـ ـ رةـصاـقةـ

ـعن وأـ ـيكّهـنه ـيبرـقونـ إـ اـلاً ـلقلى ـ ـفبسببـ ـ ـ إـبرـق230بـ اـله ـلقلى ـ ـتقبـ [ـ Gوى 63bا ـلحم] ـ وـ ى ـتشتّ ـ اـ ـلتهّد ـ ـبهاـ وـ ـبسبا ـ ـفجبـ ـجتاـ ـنضجدمـعو231هـ ـ هـ

ـيك اـ ـلعون وـبرقـ أـقدـقارداً. ـبقال «إذاـ ـحميـفانـكراط لاـ ى ـتفّ اـهـاظارقـ ـلبر وـبدنـ ـطناـبارداً ـيحتهـ ـ وـ ـبصرق ذـحاـ ـعطكـلب ـفتلشـ ـ نـم232كـ

اـملاـع ـلمات (ـ .ivوت و48 ـحنيالـق)». ـ ـلحما233نـ ـ اـ ـلمسمى ـ ـ اةـ ـلينّ ـ ـيك234اـيورـفوـ ـفيهونـ ـ ـقعاـ اـ ـلبر اـيدـشدنـ ـلحد وـ ـبشرارة ـلفـاكهـترـ وذـتاـ كـلرة.

ـبسب ـ ـغلبـ اـ ـلخلظ ـ اـ ـلمحط ـ ـلهدثـ وـ ـجتزوـلا اـ لأّن ـلحه لاـ ـتنشرارة ـ اـطاـبنـم235رـ ـلبن إـ ـبسهرهـهـاظىـلدن ـ [ـلوـ Wة 41b[ـلكن ـ ـتبقاّـهـ ـ ـعضوـميـفىـ

ـلعفا ـ ـمحصةـنوـ ـ ـمحتقنورةـ ـ ـ ـ وـ «وإذاـلوـقة، ـحمعـمانـكه ىـ دّلـئادـهّ ـعلة اـمولـطىـ ـلمن اـ لأّن ـلحمرض» ـ اـ ى ـلفّ لاـتاـ اـيذـترة ـلبب ولاـ ـتفعدن ـ لـ

 فتطول مّدة المرض.238 عن إنضاجه237 والخلط المولّد لها أيضاً ني والحرارة الغريزية مقصرة236الحّمى الصالبة الشديدة التلّهب

iv. 38

قال أبقراط: وحيث كان العرق من البدن فهو يدّل على أّن المرض في ذلك الموضع.

227. .W لان :G [ بأّن

228. .G, supra lin. W: om. W [ على

229. .W فجاج :G [ فجاجة

230. .W وبسبب :G [ فبسبب

231. .W فجاجه :G [ فجاجته

232. .W فدلك :G [ فتلك

233. In Hu's translation, there is no comment by Hu.

234. .W ليقوريا :G [ لينوفوريا

235. .W تنتشر :G [ تنشر

236. .W الحراره والتلهب :G [ التلّهب

237. .W قاصره :G [ مقصرة

238. .W انضاج ذلك :G [ إنضاجه
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اـق ـلشال اـ عارح: ـل لاـ ـيخلرق ـ إـ أنـمو ا كّ ـي بلاًـمـاشونـ ل ـل ـ أوـ ـيختدن ـ ـبم239ّصـ دونـضوـ بلاًـمـاشانـكٕانـفع.ـضوـمع ل ـل ـ اـنـاكدنـ ـلمت اّدةـ

ـمستح ـ ـ ـعلوذةـ ـجميىـ ـ اـ ـلبع وإنـ دونـضوـميـفانـكدن. ـلماـفعـضوـمع اـضوـ ـيعذيـلع ـتكرقـ اـ ـلمون ـمنحصاّدةـ ـ ـ ـفيرةـ وـ ـتقه اـ ـلطبيعوى ـ ـ ـ واـ ـلحة 240اّرـ

ـعل [ـ G1ى 64aإذا ـلطيفهةـب] ـ ـ ـ ـفتخاـ ـ ـلعاـبرجـ ـلما241تـنـاكٕانـفرق.ـ ـلطيفاّدةـ ـ ـ واـ ـلقة اـكةـيوـقوّةـ ـلعان ـكثيرقـ ـ وإنـ اـنـاكراً. ـلمت ـغليظاّدةـ ـ ـ واـ ـلقة وّةـ

مقصرة خرج اللطيف وبقي الكثيف.

iv. 39

ا أو بارداً ففيه المرض. قال أبقراط: وأّي موضع من البدن كان حارًّ

 يعرّفنا بمواضع المرض في البدن.243 من بعض وغرضه أن242قال الشارح: هذه الفصول قريبة بعضها

iv. 40

أـق ـبقال وإذاـ ـيحانـكراط: اـفدثـ ـلبي ـكلدنـ ـتغّهـ ـيياـ وـ اـكر ـلبان ـيبدنـ ـيسخّمـثرّةـمردـ ـ أـ أوـخن ـيتلرى ـ ـبلوّنـ ـبغيّمـثونـ ـ ذـ دّل ـعلكـلره نـمولـطىـ

.244المرض

اـق ـلشال و245ارحـ ـلفصا246ذهـه: ـ ـيعولـ ـفنّرـ ـفيهاـ ـ ـبماـ اـضواـ ـلمع ـبطو247رضـ وـلوـ ـقصه ـلعاـفره.ـ ـيشت248رقـ ـ ـفيرطـ ـخمهـ أنـشسـ أّولاً ـيكروط لاًـمـاشونـ

239. .W مختًصا :G [ يختّص

240. .W والحراره :G [ والحاّر

241. .W: om. G ,(صح with) supra lin. G [ كانت

242. .G: om. W [ بعضها

243. .W: om. G [ أن

244. أـق ـبقال وإذاـ ـيحانـكراط: اـفدثـ ـلبي ـكلدنـ ـتغّهـ ـيياـ وـ اـكر ـلبان ـيبدنـ ـيسخّمـثرّةـمردـ ـ أـ أوـخن ـيتلرى ـ ـبلوّنـ ـبغيّمـثونـ ـ ذـ دّل ـعلكـلره نـمولـطىـ

.G فقال وحيث كان العرق من البدن يبرد مرة ثم يسخن أخرى ثم يتلون بلون ثم بغيره دل على طول من المرض :W [ المرض

245. .W: om. G [ قال الشارح

246. .G هذه :W [ وهذه

247. .W المواضع المرضي :G [ بمواضع المرض

248. .W المحمود .add [ فالعرق
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ب ل ـل ـ وأنـ ـيكدن ـمحموريـحاـبومـييـفونـ ـ وأنـ ـيك249ود اـحونـ ارًّ
لاـبلا250 وأن لارداً ـيخت ـ ـ ـفيكفـ ـ وـحرًةـمونـ ا وأنـبرّةـمارًّ ـيجارداً اـ بد ـل دنـ

ـبعق ـ ـخفـهجروـخ251بـ وراـ ا ـكملٕاذاـفة.ـحًّ ـ اـه252تـ ـلشذه اـ ـلخمروط ـ أـ ـلساـبذرـنس واـملاـ ـلعة ـفياـ وإنـ ـنقة. أـ ـكثص أوـهرـ ـبعضها ـ ـ ـينظاـ ـ انـكٕانـفرـ

 الأقّل يدّل على طول من المرض.254 يدّل على الموت، وإن نقص في253النقص في أكثرها

iv. 41

أـق ـبقال [ـ G1راط: 64bا ـلع] اـ ـلكثيرق ـ ـ اـ ـيكذيـلر ـبعونـ اـ ـلند ـغينـمومـ ـسبرـ ـبيبـ ـعلدّلـيّنـ أّنـ ـحبـاصى ـيحمهـ ـ ـعللـ اـمهـندـبىـ ـلغن أـ ـكثذاء رـ

.255مّما يحتمل، فٕان كان ذلك وهو لا ينال منه فاعلم أّن بدنه يحتاج إلى استفراغ

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذا ـ ـيطللـ ـ ـعلقـ الأـ ـصحى واـ ـلماء ـلعاـفىـضرـ اـ ـيكذيـلرق ـبعونـ اـ ـلند ـغينـمومـ ـسبرـ ـبيبـ واـ ـلسبّن. ـ ـمث256بـ أنـ ـيكل ونـ

ـكثي ـ اـ أوـثدـلر ـمسك257ار ـ ـقلينـ ـ اـ ـلهل ـكثيواءـ ـ [ـ Wر 42aا أوـفدـل] ـهبنـماء الأـ اـيوـهوب ـلشة اـيدـ ـلحدة ـيكمـلٕاذاـفرارة.ـ ـفيكذهـهنـميءـشنـ ـ ونـ

ـقبنـم ـتحملـ ـ لـ ّ
ـمع258 اـفهـتدـ ـلطوق ـتننـمةـقاـ اـ ـلغاول ـيكمـلٕانـف.259ذاءـ ذـ ـفيككـلن ـ ـقبنـمونـ اـ ـمتل ـمتقلاءـ ـ وـ ـفضادم ـمحتقنواّدـملـ ـ ـ ـ اـفةـ ـلبي دنـ

فيحتاج بدنه إلى الاستفراغ. وإن لم يستفرغ بدنه يسرع إليه العفن وتحدث الحّمى.

249. .G والمحمود ان :W [ محمود وأن

250. ا .W حارًرا :G [ حارًّ

251. .W عقيب :G [ بعقب

252. .G كمل :W [ كملت

253. .om. W :(صح with) G. in marg. W [ أو بعضها ينظر فٕان كان النقص في أكثرها

254. .G: om. W [ في

255. .W الاستفراغ :G [ استفراغ

256. .W البين .add [ والسبب

257. .(صح with) supra lin. G في .add [ أو

258. .W تحميل :G [ تحّمل

259. .W الطعام :G [ الغذاء
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iv. 42

أـق ـبقال اـ ـلعراط: اـ ـلكثيرق ـ ـ ـيجذيـلا260رـ داـ ـئمري اـحاًـ أوـكارًّ ـلباـف261ارداًـبان ـمناردـ ـعلدّلـيهـ اـ أّن ـلمى أـ ـعظرض واـ ـلحم ـمناًرـ ـعلدّلـيهـ أّنـ ى

 أخّف.262المرض

اـق ـلشال اـ ـلعارح: اـ يرق ـلكث ـ ـ اـ ـيكذيـلر زـميـفونـ اـمّدة ـلمان اـهوـهرضـ ـلعذا اـ ـلمرق اـكذـ لا ـلعور اـ ـيكذيـلرق اـفونـ ـلبحي ـ رقـعٕاّنـفران.ـ

ـلبحا ـ ـتقنـيارـ اـ ـلقّدم ـفيولـ وـ اـهه، ـلعذا لاـ ـيخلرق ـ إـ أنـمو ـيكّا أوـحونـ ا ـلحاـفارداًـبارًّ ـمناّرـ ـخيهـ اـمرـ ـلبن اـ لأّن ـلحارد ـينقضاّرـ ـ ـ ـفييـ زـ ـلما263انـمه رضـ

ـيعـرس G1[264اًـ 65a[ـلنض ـ اـ ـلمج وـ ـلطفهاّدة ـ ـ واـ ـلبا ـيناردـ ـبطذرـ ـلما265ّدةـمولـ ـلغلرضـ ـ اـ ـلمظ وـ ـنضجهطءـباّدة ـ ـ وـ ـهملاـكا ـتكاـ اـ ـلمون ـفيهماّدةـ ـ ـ اـ

 لكثرة الماّدة.266كثيرة. ولهذا عنى بقوله الكثير

iv. 43

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلحمت ـ ىـ ـغيّ ـمفرـ ـتشتتـنـاكّمـثةـقارـ ـ ـغبّدـ ـفهاًـ أـ ـعظي ـخطمـ إذاـ أو اـنـاكراً ـلحمت ـ ىـ ـتفّ ـعلارقـ وـ أّي ـفه267تـنـاكـهجى يـ

تدّل على أنّه لا خطر فيها.

اـق ـلشال اـ ـلحمارح: ـ اـ ى ـللبةـملازـلّ ـ اـ ـلتدن ـتفلا268يـ لاـقارـ اـيه ـلبزال ـمعهدنـ ـ ـمتعاـ ـ ـمكاًـبوـ لاـ ـيستدوداً ـ ـمنهحـيرـ ـ ولاـ ـتنها ـ اـفواه.ـقضـ ـشتٕاذا ـغبّدتـ اًـ

260. .G, supra lin. W: om. W [ الكثير

261. ا كان أو بارداً .W حار او بارد :G [ حارًّ

262. .om. W :(صح with) G, in marg. W [ أعظم والحاًر منه يدّل على أّن المرض

263. .W مدة زمان :G [ زمان

264. .W سريع :G [ سريعاً

265. .W من .add [ مّدة

266. .om. W :(صح with) G, in marg. W [ ولهذا عنى بقوله الكثير

267. .G: om. W [ على أّي وجه كانت

268. .W الذي :G [ التي
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ـطبقأ ـ ـحمتـ ىـ ـعلّ ـحمىـ ىـ ّ
ـفتنه269 ـ ـ اـ ـلقك وـ ـتكوى اـ ـلقّد ـتكو270وّةـ الأـ ـعضّل واـ ـلحماء ـ اـ ى ـلتّ ـتفيـ اـ ـلبارق إـقعـجرـت271اـمـةعـاسدنـ ـليواه وـ ـتصفه ـ وـ

وـسواـح ه ـيتّ ـهنذ272عـجراـ وـ ـتقه اـ آلات ـلغوى ـفيعطذاءـ ـ ـ ذـفىـ اـلي ـشيئتـقوـلك ـ ـللطيا273نـماًـ ـ ـ ـبقفـ اـ ـحتمدر ـ ـفتقبهـتّوـقالـ ـ ـ ـعليلـ ـ اـ ـلمعه ـ واـ ـلكبدة ـ دـ

ـتهضمو ـ ـ وـ ـتسيغه ـ ـ ـفتتهـ ـ وـتّوـقكـلذـبعـجراـ ـتعه إـ ـلهـاحىـلود اـ ـلطبيعا ـ ـ ـ ـيكاودتـعٕاذاـفي.ـ اـ ـلبون اـقدنـ ـستد ولاـ ـفيّرـثؤـت274راح ذـ الأـله وـثك ـلهر. 275ذاـ

ـيحك ـ ـبسمـ ـحمةـملاـ اـ ى لأّنـبرـلّ ـكهرـتع أـ ـكثا أـمّدةـمرـ وـهـذخن ـبعا اـهدـ ـلغا وأـ ـصعبهّب ـ ـ اـ ـلنا ـئباـ اـ ـلتة ـتنيـ وأـيّلـكوبـ ـصعوم ـمنهبـ ـ وأـ ـخطّدـشا 276راًـ

اللازمة التي لا تفارق كما ذكره في هذا الفصل.

iv. 44

إّما كلال في مفاصله.G1 65bقال أبقراط: من أصابته حّمى [ ] طويلة فٕانّه يعرض له إّما خراجات و

اـق ـلشال اـ ـلحمارح: ـ اـيّـ ـلمات ـمنزـ ـتكةـ ـغليظواّدـمنـعونـ ـ ـ ـعسةـ اـ ـلتحلرة ـ ـ ـبطيئّلـ ـ ـ ـنضةـ اـقٕاذاـفلاط.ـخالا277ٔجـ ـنقضارب ـ وـهاؤـ ـجهرـفا لاـ ـيكا ـيبقونـ ـ ىـ

ـلخلا ـ وـ ـيفنيط ـ ـ اـعهـ ـلبن ـلغلدنـ ـ ـتهاّدـمظـ ـتست278أنـبلـباـ ـ اـ ـلطبيعرّق ـ ـ ـ ـضعوـمةـ ـفعهدـتاًـ ـ إـ ـليا ـيكهـ أـفونـ W[279لـفـاسي 42bا ـلب] أوـ ـضعيفدن ـ ـ 280اًـ

269. .om. W :(صح with) G, in marg. W [ على حّمى

270. .G: om. W [ وتكّد القوّة

271. .G: om. W [ ما

272. .G: om. W [ حواّسه ويتراجع

273. .W العذا .add [ من

274. .W فلا :G [ ولا

275. .W وبهذا :G [ ولهذا

276. .W خطر :G [ خطراً

277. .W النضج :G [ نضج

278. .W: om. G [ بأن

279. .W اسفل :G [ أسافل

280. .W ضعيف :G [ ضعيفاً
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ـلقبلاًـباـق ـ اـ ـلفضول ـ ـلمفـاكلاتـ ـ ـلكثاّـهـنٕاـفلـصاـ ـ ـتهـاكـرحرةـ ـسخو281اـ ـنتهوـ ـ ـلحاـباـ ـتتخلخـةكرـ ـ ـ ـ وـ ـتضعل ـ وـ ـتتف ـفتقبعـسّـ ـ ـ اـ ـنصبل ـ اـ ـلماب إـ ـليهواّد ـ وـ يـها

.284 تنذر بالخراج283 خراجات أو كلال في المفاصل282غليظة الكيموس فتعفن وتصير

iv. 45

 أكثر مّما يحتمل.286 بعد الحّمى فٕانّه يتناول من الغذاء285قال أبقراط: من أصابه خراج أو كلال في المفاصل

اـق ـلشال اـ ـلنارح: اـمهـقاـ ـلمن اـمـوهرضـ ـلحن اـلاـ ـسطوـلة وـ ـليى ـصحيـوهسـ ـ ـعلحـ الٕاـ وـطى ـتكلاق، اـ آلات ـلغون ـئيذاـ ـمنةـ ـضعيفهـ ـ ـ واـ ـلحة رارةـ

ـلغا ـضعيفةـيزـيرـ ـ ـ وـ ـهضمة ـ وـ رديء ـتنه ـللغهـلاوـ ـ ـكثيذاءـ ـ وذ287رـ ـلعكـل، ـيتحلاـموضـ ـ ـ ـمنّلـ اـفهـ ـلمي اـفرض.ـ ـستعمٕاذا ـ ـ اـ ـلغل ـينهضمـلذاءـ ـ ـ ـكممـ ـيجاـ بـ

ـمفو ـصلاـ ـلكثهـ ـ ـتهـاكـرحرةـ ـتسخ288اـ ـ وـ ـتتن ـفتقبعـسّـ ـ ـ اـ ـنصبل ـ اـ ـلفضاب ـ ـفيحلاتـ ـ إـلدثـ اـمه ـمفيـفلالـكّ ـصلاـ ـبسبهـ ـ اـ ـنصبب ـ [ـ G1اب 66a[

 فيها وصار ذلك خراجاً.290؛ وإن لم تكن قوية بقيت الماّدة منحصرة289المواّد، فٕان كانت القوّة قوية حلّلته

iv. 46

281. .W حركتها :G [ حركاتها

282. .W فتصير :G [ وتصير

283. .W بالمفاصل :G [ في المفاصل

284. .W بالخراجات :G [ بالخراج

285. .W مفاصله :G [ المفاصل

286. .W الطعام :G [ الغذاء

287. .W اكثر :G [ كثير

288. .W حركتها :G [ حركاتها

289. .W حلله :G [ حلّلته

290. .W محصوره :G [ منحصرة
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 فتلك من علامات الموت.293 في حّمى غير مفارقة لمن قد ضعف292 يعرض نافض291قال أبقراط: إذا كان

اـق ـلشال اـ ـلنارح: اـفاـ ـلعض ـبعارضـ اـ ـلحمد ـ ىـ ـلمّ ـضعدـقنـ لاـ ـيكف ـعلونـ ـسبيىـ ـ اـ ـلبحل ـ اـ لأّن ـلبحران ـ إـ ـيعاّـمـنران الأـفرضـ ـلمخصا294ّامـيي ـ ـ ـةصوـ

ـلمعا ـ وـ ـتكدودة اـ ـلقون ـلمقةـيوـقوّةـ ـ اـماوـ ـلمة ـامأـفرض.ـ ـلمّ ـستا295دـقنـ اـلوـ ـلضعى ـ ـعلفـ لاـتّوـقىـ ـيكه ـبحهـبونـ وـ اـكوـلران. ـلبحان ـ عـمرانـ

ـضع ـيكّهـنٕاـف296فـ ـبحونـ إـيؤّدـم297اًـنراـ اـلاً ـلهى اـ لأّن ـلبحلاك، ـ اـ إن ـنقضران ـ ـبغيىـ ـ اـ ـستفر ـ ـعلدّلـيراغـ ـضعىـ اـمفـ ـلقن ـتقلاـفوّةـ أنـ عـفدـتدر

بالماّدة عن البدن، وإن كان ينقضي باستفراغ لمن قد ضعفت قوتّه زادها الاستفراغ ضعفاً وسقوطاً وحصل الهلاك.

iv. 47

أـق ـبقال اـفراط:ـ ـلحمي ـ اـ ى ـلتّ لاـ ـتفي اـ ـلنخارق ـ اـعاـ ـلكمة ـ واـ ـلشبيهدة ـ ـ ـ واـلاـبةـ ـلمنتندم ـ ـ ـ واـ ـلتة ـجننـميـهيـ اـ ـلمس ـكلرارـ ردـهّـ ـيئا اـفة،ـ ـنقضٕان ـ تـ

انتقاضاً جيّداً فهي محمودة، وكذلك الحال في البراز والبول، فٕان خرج ما لا ينتفع بخروجه من أحد هذه المواضع فذلك رديء.

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ ـلقدم أّنـفولـ الأّول ـكلي ـيبـامّـ [ـمرزـ G1ن 66b[اـم ـلبن وـ ـيجدن اـ ـلبد ـبعقب298دنـ ـ ـ ـخفهـ وراـ ا ـفهـةحًً ـمحموـ ـ وـ ـكلود، ـامّـ

ـعلانـك ـسبيىـ ـ اـ ـلبحل ـ وـ ـعلـهجروـخانـكران اـموّةـقىـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـفهةـ إذاـمأـفك.ـلذـكوـ ا اـنـاكّ ـلحمت ـ لازـ ى ـغيـةمّ ـمفرـ وـقارـ ـيقـامانـكة 299هـفذـ

ـلما اـمضـيرـ ـلبصن ـ ـلنخـاك300اقـ ـ ـلكما301ةـعاـ ـ واـ ـلشبيهدة ـ ـ ـ واـلاـبةـ ـلمنتندم ـ ـ ـ واـ ـلتة ـجننـميـهيـ اـ ـلمس ـكلرارـ ـهمّـ ردـ ـيئا لأّنـ الأـهة [ـتواعـنذه Wدّل

291. .W كانت :G [ كان

292. .W نافضاً :G [ نافض

293. .W ضعفت :G [ قد ضعف

294. .W ايامه :G [ الأيّام

295. .G: om. W [ قد

296. .W القوه .add [ ضعف

297. .G بحرانها :W [ بحراناً

298. .G: om. W [ البدن

299. .W يتقدم :G [ يقذفه

300. .om. W :(صح with) G, in marg. W [ من البصاق

301. .W كالتحالة :G [ كالنخاعة
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43a[ـعل ردـمىـ ـيئاّدة ـخبيثةـ ـ ـ ـكيفتهيـفدةـساـفةـ ـ ـ ـ اـيوـقٕانـفا.ـ ـلطبيعت ـ ـ ـ وـ ـظهة وـ ـنفضتهرت ـ ـ ـ اـعاـ ـلبن وـ اـهدـعـاسدن ـلسا واـ ـلفصّن ـ واـ ـلتل ـبيدـ انـكرـ

.304 وما أشبهه303 يوم باحوري كان ذلك علامة جيّدة وكذلك الحال في كّل ما يبرز من البدن كالبول والبراز302انتفاضاً في

iv. 48

 من علامات الموت.308 فتلك307 وباطنه يحترق وبصاحبه ذلك عطش306 البدن باردا305ًقال أبقراط: إذا كان في حّمى لا تفارق ظاهر

اـق ـلشال ذـ اـكارح: ـلحكمر ـ ـ ذـفاءـ وـلي ـكثياًـهـوجك ـ ـفقرةـ ـسبواـلاـ ذـ ورمـلب داـفك اـخي ـلبل الأـفدنـ ـحشي ـعضالا310ٔنـمبـيرـق309اءـ اـ ـئيسرـلاء ـ ة.ـ

ـلينـاج311الـقو ـ ـفيهوسـ ـ أوـ اـفا ـفينجاغـمدـلي ـ ـ اـ إـلذب اـلدم ـلعضى ـ اـ ـلعليو ـ ـ ـفيحتلـ ـ ـ اـ ـلبرق وـطاـ ـيبن اـ ـلظرد وـهاـ ـحنيالـقر. ـ ـغيو312نـ ـسبرهـ ذـ ـغلكـلب ظـ

ـلكيما ـ ـ اـ ـلمحوس ـ ـلهدثـ ـجتزوـلو313اـ اـ لأّن ـلحه لاـ ـتنتشرارة ـ ـ وـ ـتتر اـطاـبنـمأّدىـ ـلبن G1[314دنـ 67aٕ ا ـبسهرهـهـاظىـل] ـ ـلكنةـلوـ ـ ـتبقـاهّـ ـ يـفىـ

اـضوـم ـلعفع ـ ـمحصةـنوـ ـ ـمختنقورةـ ـ ـ ـ و315ةـ ـسبوسـيلاذـبالـق. ذـ ـكثكـلب ـثفرةـ ـيخنلـ ـ اـ ـلحق اـ ـلغاّر وـيرـ ـيحصزي ـ داـفرهـ اـخي ـلبل وـ ـيمنعدن ـ ـ نـمهـ

302. .W انقضاوها :G [ انتفاضاً في

303. .W في البراز والبول :G [ ما يبرز من البدن كالبول والبراز

304. .W اشبهها :G [ أشبهه

305. .W وظاهر :G [ ظاهر

306. .W بارد :G [ بارداً

307. .W عطًشا :G [ عطش

308. .W فدلك :G [ فتلك

309. .W منه .add [ الأحشاء

310. .W الي :G [ من

311. .W فقال :G [ وقال

312. In Hu's tr., there is no comment by him.

313. .G: om. W [ لها

314. .W باطنه :G [ باطن البدن

315. .W محصوره مختنقه في موضع العفونه :G [ في موضع العفونة محصورة مختنقة
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ـنبسالا ـ إـ وـهـاظىـلاط أـقره. ـبقول «لاـ ـتفراط اـهـاظارقـ ـلبر وـبدنـ ـطناـبارداً ـيحتهـ ـ اـ ـحترق» ـلحما316نـعرازـ ـ اـ ى ـلتّ ـلهيـ ـفتاـ ـتكـاهّـنٕاـفرات،ـ رّةـمونـ

اـطاـب ـلبن ـيحتدنـ ـ وـ ـلكارداًـبرهـهـاظارةـترق لاـ ذـين ـفقك،ـلدوم «لاـ ـتفال ـيعنارق»ـ ـ ذـ أّن اـلي ـلعك لازمـ ـله317ارض اـ ـلحذه اـ ـلمال ـبخورةـكذـ الافـ

ـلحما ـ اـ ى ـلتّ وـخأـتيـ ـتتذ واـ ـلعطرك ـ اـ اـغنـموـهلازمـلش ـلحور إـ ـعمىـلاّر ـلبا318قـ وـ ـسخدن ـنتوـ اـ وأّن ـلعفه ـ ـمحصنـ ـ ـيخنق319ورـ ـ ـ ذـجلأـفهـ كـلل

ـيح اـ ـلعطدث ـ ـكثيشـ ـ وـ الأـهراً. ـسبذه ـجميعهابـ ـ ـ ـ ردـ ـيئا اـ لأّن ـلقة لاـ ـتبقوّة ـ إـ ـتنضّدةـمىـلى ـ اـ ـلخلج ـ ـيتحلأو320طـ ـ ـ أوـلا321ّلـ ـينشورم ـ اـ ـلحر اّرـ

الغريزي إلى ظاهر البدن.

iv. 49

أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـ ـلتى ـحميـفوتـ ىـ ـغيّ ـمفرـ اـقارـ ـلشفة ـ اـ أو ـلعية ـ الأـ أو اـنن أو ـلحف أوـجاـ ـيبصمـلب ـ اـ ـلمر أوـيرـ ـيسممـلض ـ أّيـ وـكذهـهع دـقان

ضعف البدن فالموت منه قريب.

اـق ـلشال اـ ـلحمارح: ـ اـ ى اـملازـلّ ـلتة لاـ ـتفي ـخطارقـ وـيدـشـاهرـ ـقبـاعد أـ إـمة اـلره ـلهى اـ لأّن ـلبلاك ـيستدنـ ـ ـعلييـلوـ ـ اـ ـلضعه ـ واـ ـلقف ـلطبيعيا322وىـ ـ ـ ـ ـ ةـ

ـيضأ والأـ ـعضاً اـ ـئيسرـلاء ـ وـ ـتقدـقة. اـ ـلقّدم ـمنولـ «وإذاـ اـنـاكه ـلحمت ـ ىـ ـتفّ ـعلارقـ وـ أّي ـفهتـنـاكـهجى ـعلدّلـتيـ أـ لاـنى ـخطّه ـفيهرـ ـ (ـ .ivا

ـفيل)»43 ـ اـ أّن ـلحمزم ـ اـ ى [ـملازـلّ G1ة 67bا ـلخط] ـ ـفيهلـصـاحرـ ـ اـفا.ـ ـنضٕاذا إـ ـليهاف ـ ذـماـ اـمرهـكا ـلعن اـماتـملاـ ـلتن الأـ ـعصواء [ـ Wاب،

43bدّل ـعل] اـ أّن ـليبى ـ أـقسـ اـفّرـثد ـلبي أـ ـفنوا323ٔراًـثدن اـبـوطرـلا324ىـ ـلغة وـيزـيرـ ـيبة اـ ـلعصس ـ ـحتبـ وـ الاـقّى ـلتع وـ ـيحصمـلواء، ـ ذـ إلّاـلل ـبعك اـمدـ

316. .W من :G [ عن

317. .W لان ما :G لازًما :correxi [ لازم

318. .W داخل :G [ عمق

319. .G (crossed  out) فيه .add [ محصور

320. .W الاخلاط :G [ الخلط

321. .W تحلل :G [ يتحلّل

322. .W وعلي القوي :G [ والقوى

323. .W: om. W ,(صح with) supra lin. G [ أثراً

324. .W فني :G [ وأفنى
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اـن325دـق آـمدـلال أـفاغ اـمة. ّ
ـحصورم326 ـفيلـ ـفتهـ ـجميهـبأّدىـ ـ اـ ـلحع ـحتواّسـ ـلحّىـ ـلقاـبقـ اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنياـ اـ ـلضة ـفبطررـ ـ ـلنظا327لـ ـ واـ ـلسمر ـ وـ ذهـهع.

 أمارات تدّل على الموت.328جميعها

iv. 51

قال أبقراط: الخراج الذي يحدث في الحّمى فلا ينحّل في أوقات البحرانات الأول ينذر من المرض بطول.

اـق ـلشال اـ ـلخارح: اـفراجـ ـلحمي ـ إذاـ ى ـينحمـلّ ـ أـفّلـ اـيي ام ـلبحّ ـ الأولـيارـ اـمن إـبراـلن اـلع ـعشعـبراـلى ـعلدّلـيرـ ـغلىـ اـ ـلمظ وـ ـعجاّدة اـ ـلقز وّةـ

ـضعو اـ ـلحف اـ ـلغرارة إـعةـيزـيرـ ـنضن ـجهاـ أواـفاـ اـئي ـلمل ـتكرضـ اـ ـلقون أـ أواـموىـقوّة ـينحمـلٕاذاـفره.ـخن ـ ـلخا329ّلـ أواـف330راجـ ـئلي ـفبهـ أنـلالأوـ ى

يعجز في أواخره لضعفها وأّن المرض قد انهكها. وقد قيل في مثل ذلك من قول الشاعر:

إذا لم يغبّر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار

فيعجز عن إنضاجه فتطول مّدة المرض.

iv. 50

قال أبقراط: إذا حدث في حّمى غير مفارقة رداءة التنّفس واختلاط في العقل فذلك من علامات الموت.

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلعذه لاـملاـ ـينبغات ـ ـ أنـ ـيقطي ـ ـفيهعـ ـ ـلماـباـ [ـ G1وت 68a[ـقطع ـ ـكلاًـ أنـمازـجاًـيّـ إلّا ـيشتاً ـ ـفيهرطـ ـ اـلاـ ـلحمزوم ـ ى،ـ زومـلٕاّنـفّ

ـلحما ـ ىـ داـملاـعّ ـعلّةـلة اـ ـلمى ـلموتـ ـتقاـ أّولاً.ـ اـفرّر ـنضٕاذا إـ ذـلاف اـلى ـختك اـ اـهذـللاط ورداءة ـلتنفن ـ ـ ـمتيلاـعاـنـاكّسـ ـ ـمهلكتينـ ـ ـ ـ ـ ا331ٔنـ رداءةـم. ّا

ـلتنفا ـ ـ ـتصلـجلأـفّسـ ـبخدـعاـ رديءـ ـكثيار ـ اـ ـلحر واـ ـليبراراة ـ اـيسـ وـمدـلؤّذي ـيصاغ إـضلـ اـلرره ـلقى اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنياـ وـ ـيكة، ذـ ـيلحورمـلكـلون ـ اـ اغـمدـلق

325. .W: om. W ,(صح with) supra lin. G [ قد

326. .W او :G [ أّما

327. .W وبطل :G [ فبطل

328. .W كلها :G [ جميعها

329. .W تنحل :G تحّل :correxi [ ينحّل

330. .G: om. W [ الخراج

331. .G علامتان مهلكتان :W [ علامتين مهلكتين
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ا ـلحجأو ـ وـ ـصحالـقدـقاب. اـ ة ـجيـةملاـعرضـمّلـكيـفنـهذـلّ ـعل332دّلـفّدةـ اـ أّن ـختى اـ ـلعقلاط ـ ردـملاـعلـ ـيئة وـ اـهة. ـلعذه زومـلعـمـةملاـ

ـلحما ـ ىـ ـمتلاـعّ ـمهلكتانـ ـ ـ ـ وـ اـلـذكان، رداءة ـلتنك ـ لأـفّـ اـجس ـلبخل ـ ـلشا333اراتـ اـيدـ ـلحدة واـ ـليبرارة ـ ـفتكمسـ ـ ـ ردـملاـعلاثـثلـ ـيئات ـمفسةـ ـ ؤذنـتدةـ

بقرب الموت.

iv. 52

أـق ـبقال اـ اـمدـلراط: ـلتوع ـتجيـ اـفريـ ـلحمي ـ أوـ ى ـغي334يـفّ الأـمـاهرـ إنـمن ذـكراض إرادةـعكـلان اـمن ـلمن ـفليضـيرـ ـ ذـ ـبمنككـلس ـ ـ وإنـ ر،

كان عن غير إرادة فهو أردأ.

اـق ـلشال إنـ دـيـرجانـكارح: اـمان ـلعيوع ـ اـبنـ ـلمٕارادة ـسبنـمضـيرـ ذـجوـيبـ وإنـبأسـبلاـفكـلب ـغينـعانـكه. اـ ـختير ـ ـمنارـ وـ وـجه مـلرت

ـيشع ـ ـبهرـ ـفتلاـ ـ ردـملاـعكـ ـيئة لأـ ـعلدّلـيّهـنة [ـتدـقرضـمىـ Wأّذي 44a[اـب ـلعضه ـ اـ ـئيرـلو وـ اـهس ـفيناغـمدـلو ـ ـلحا335الـ ذـمواّسـ رر.ـضكـلن

ـختوا ذـ ياـبكـلّص ع ـل ـ لأـ أذـنن ه الأـكّ ـعضى ـحس336اءـ اـ ن337لاـفًّ ت ـي ـ نزّلـ ـم ـغيةـلزـ [ـمرهـ G1ن 68bٔالا ـعض] وـ ناـجالـقاء. ي ـل ـ ـسبوسـ ذـ كـلب

ـضع ـلقا338فـ اـ ـلموّة ـسكاـ اـ ـلتة اـفيـ ـلعيي ـ وـ ـقضاـنن. اـ ـفقرازيـله ذـكوـلالـ ـضعنـمكـلان اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ ـلكةـ ـيباـمانـ اـمرزـ ـلبن ـلعـاكدنـ رقـ

ـلبوا واـ ـلبول وـ ـسيراز ـفضاـمّـ اـ ـلمخـاكاغـمدـلول ـ ووـ واـساط الأذن ـللعخ ـ وـ ذـكـاشاـماب ـفل339كـلل ـيختمـ ـ ـلعياـب340ّصـ ـ دونـ الأـئـاسن ـعضر اـ ـلفضاء ـ ولـ

ـلمنصبا ـ ـ ـ إـ ة ـليهّ ـ ـفلا،ـ ـكمانـكوـ زـ ـلينـاجمـعا ـ ـلكوسـ ذـ اـفكـلان ـلجميي ـ ـ وـ ـيكمـلع اـفنـ ـلعيي ـ ـبمفنـ ـ واـ ـلسبردة ـ ذـفبـ ـكمكـلي ـتقاـ آـ 341ةـفّدم

332. .W فدلك قد دل :G [ فدّل

333. .W الحاره .add [ البخارات

334. .W: om. G [ في

335. .G فنال :W [ فينال

336. .W الحواس :G [ الأعضاء

337. .W فلانه :G [ فلا

338. .G, supra lin. W: om. W [ ضعف

339. .W الجاري من الفم :G [ وما شاكل ذلك

340. .G, W اختص :correxi [ يختّص

341. .W انه لافٍة :G [ آفة
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ـلحق ـ اـ ـبمشاغـمدـلت ـ اـكارـ ـلعية ـ وـ ـقلنن. ـ اـ ـلعيا ـ لاـ ـتتنن ـ ـحساءـكذـلزّلـ وـهّـ ـلطا وـهرـهـوجةـفاـ ـفضّةـقرـلا ـلهوـ وـ ـبهرـقا اـم342اـ ولأـمدـلن ـنهاغ أـ ـقبا ـلسيلـ ـ لانـ

ـلفضا ـ ـغينـمولـ الأـم343اـهرـ ـعضن وـ ـلياء ـيلسـ ـضعنـمزمـ اـ ـلعيف ـ ـبمشنـ ـ اـكارـ ـضعاغـمدـلة اـئـاسفـ ـلقر ـلق344وىـ ـبهرـ اـماـ وذـمدـلن ـحساءـكاغ اـهّـ

ولطافة جوهرها فلا غرو أن ينالها من الضعف ما لا ينال غيرها من القوى والأعضاء.

iv. 53

قال أبقراط: من غشيت أسنانه لزوجات فحّماه تكون قوية.

اـق ـلشال اـ ـللارك: اـجزوـ ـلتات ـتعليـ ـ ـعلوـ ـسنالا345ٔىـ ـعنانـ ـكثوانـ اـ ـلكيمرة ـ ـ اـفاتـسوـ ـلبي وـ ـعفنهّدةـشدن ـ ـ ـفتتاـ ـ ـعنهىـقراـ ـ أـ ـبخا ـبحسرةـ ـ الأـ لاطـخب

ـلمتا ـ ـعنهّدةـلوـ ـ اـنـاكٕانـفا.ـ ـللت ـبيضاتـجزوـ ـ اـنـاكاءـ ـلمت ـبلغمياّدةـ ـ ـ ـ وإنـ ـصفتـنـاكة. اـنـاكراءـ ـلمت ـصفاّدةـ [ـيراوـ وإن G1ة. 69a[وداءـس

كانت الماّدة محترقة سوداوية.

iv. 54

 سعال كثير يابس ثّم كان تهيجه له يسيراً فٕانّه لا يكاد يعطش.346قال أبقراط: من عرض له في حّمى محرقة

اـق ـلشال اـ ـلحارح: ـتحـةكرـ اـ ـلحدث واـ ـلحرارة ـتحلرارةـ ـ اـ ـنسٕاـبانـكٕاذاـفات.ـبـوطرـلّل ـحمانـ ىـ ـمحّ ـفعةـقرـ ـسعهـلرضـ ـكثيالـ ـ أّيـمسـباـيرـ وعـنن

كان من أنواع السعال حلّل بحركته الرطوبات إلى فم المعدة فكثرت البلّة في المعدة فمنع العطش.

iv. 55

 في الحالبين وغيره مّما أشبهه فهي رديئة إلّا أن تكون حّمى يوم.347قال أبقراط: كّل حّمى تكون مع ورم اللحم الرخو الذي

342. .W ولقربها :G [ وقربها

343. .W لغيرها :G [ من غيرها

344. .G (crossed out) الاعضاء :W ,(صح with) in marg. G [ القوى

345. .W: om. G [ على

346. .W محترقة :G [ محرقة

347. .(صح with) supra lin. G ىكون .add [ الذي
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اـق ـلشال اـ الأورام ـلتارح: ـتك348يـ اـفونـ ـللحييي ـ ـ ـ اـم349يـهنـ ـلفضن ـ ـلمنحطا350لاتـ ـ ـ ـ ةـ اـمّ [ـمدـلن والأورام Wاغ، 44bا ت] ـل ـتكيـ يـفونـ

ـبطيالأ ـ اـميـهنـ ـلفضن ـ اـ ـلمنلات ـ ـفعدـ اـحواـن351نـعةـ ـلقلي ـ اـ والأورام ـلتب، ـتكيـ اـفونـ ـلحي ـلبياـ ـ ـلفضا352نـميـهنـ ـ اـ ـلمنلات ـ ـفعدـ اـمةـ ـلكبن ـ د.ـ

ـمعهانـك353ٕاذاـف ـ ـحماـ ىـ ـعلدّلـتّ أـ ـفضاّـهـنى ردـ ـيئلات ـخبيثةـ ـ ـ اـقةـ ـبعضهعـفدـند ـ ـ وـ ـبقا ـبعضهيـ ـ ـ اـفاـ ـلبي ـحمبـجأوـفدنـ ى.ـ ـحمتـنـاكٕانـفّ ىـ ّ

. وإن كانت دائمة كان منها ما ذكره من الخطر.355 الورم فأقلعت354يوم لم تكن خطرة لأنّها عن غير سبب

iv. 56

أـق ـبقال إذاـ ـنسٕاـبانـكراط: ـحمانـ ىـ وـعهـبـاصأـفّ ـتقلمـلرق ـ ـعنعـ اـ ـلحمه ـ ىـ ّ
ـفتل356 ـ ردـملاـعكـ ـيئة وذـ أـلة، ـتن357اّـهـنك ـبطذرـ اـمولـ ـلمن دلـترضـ

ّعلى رطوبة كثيرة.

]G1 69b[اـق ـلشال إذاـ اـعارح: ـلعرض وـ ـلحما358تـقارـفاـمرق ـ وـ ى وـعّ ـتقلمـلاودت ـ ـبخعـ اـ ـلعروج دّلـ ـعلرق، اـ أّن ـلطبيعى ـ ـ ـ دـقةـ ـفعد ـبعتـ ضـ

ـلما وـ ـتقمـلاّدة ـلكثدرـ ـ ـتهرـ وـ ـضعفها ـ ـ ـعل359اـ اـ ـستيصى ـ ـ ـلهاـ اـ وأّن ـلبا ـمنهيـقاـ ـ اـفاـ ـلبي أـ ـكثدن ـممرـ دـ ا ـفعتّ ـ ـفتهـ ـعلدّلـ اـ ـمتى اـ ـلبلاء اـمدنـ ـلكيمن ـ ـ اتـسوـ

الرطبة اللزجة العسرة التحلّل. وإذا كانت بهذه الصفة تدّل على طول مّدة زمان المرض وعلى رطوبات كثيرة عديمة النضج.

348. .W الورم الذي :G [ الأورام التي

349. .W هو :G [ هي

350. .W فضلات :G [ الفضلات

351. .W من :G [ عن

352. .G: om. W [ من

353. .W واذا :G [ فٕاذا

354. .W عرضت بسبب :G [ عن غير سبب

355. .W واقعلت :G [ فأقلعت

356. .W: om. G [ الحّمى

357. .W لانها :G [ أنّها

358. .W وفارقت :G [ وما فارقت

359. .W وضعف القوه :G [ وضعفها
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iv. 57

 ثّم عرضت له حّمى انحّل بها مرضه.360قال أبقراط: من أصابه تشنّج أو تمّدد

اـق ـلشال ـتقارح:ـ اـه361رحـشّدمـ ـلفصذا ـ لأنـلوـقيـفلـ ـتكه اـ ـلحمون ـ ىـ ـبعّ اـ ـلتشند ـ ـ ـخيّجـ أنـمرـ ـيكن اـ ـلتشنون ـ ـ ـبعّجـ اـ ـلحمد ـ واـ ى، ـلتشنّ ـ ـ ـوهّجـ

ـتشن ـ اـ ـلعصّج ـ وـ اـلذـكب. ـلتمك ـ اـ أّن إلّا ـلتمّدد ـ ـتشنـوهّددـ ـ اـ ـلعصّج ـ اـمبـ ـلجن ـنبياـ ـ واـ ـلتشنن ـ ـ واـنـاجنـمجـ ـفمتد،ـحب ـ اـحىـ ـلتشندث ـ ـ ـبعّجـ دـ

ـلحما ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـيبنـمانـك362ةـقرـ الأـ ـعصس وذـ اـهاب الأـبـوطرـلاب ـصليات ـ وـ ـقتانـكة وا363ّٔالاًـ إنـم. ا اـثـدحّ ـلحمت ـ ىـ ـبعّ اـ ـلتشند ـ ـ واـ ـلتمّج ـ وـ انـكّدد

ـلتشنا ـ ـ اـحّجـ ـبتدث ـفيكداءـ ـ زـمونـ الأـين وـخادة ـغلظهلاط ـ ـ وـ اـهذاـها. ـلتشنو ـ ـ الاـ ـمتّج اـثدـحٕاذاـفي.ـئلاـ ـلحمت ـ ىـ ـعقيبّ ـ ـ أـ ـنضجه ـ ـهطلاـخا364ٔتـ

وحلّلتها فأوجب الصّحة واندفع المرض.

iv. 58

 حّماه.366 له نافض انحلّت به365قال أبقراط: إذا كان بٕانسان حّمى محرقة فعرض

]G1 70a[اـق ـلشال اـ ـلنارح: إذاـفاـ اـفرضـعض ـلحمي ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـعلدّلـيةـقرـ اـ أّن ـلطبيعى ـ ـ ـ ـنهضدـقةـ ـ ـلما367عـفدـلتـ وـ ـعليتـيوـقؤذي ـ ودـ تـحه

الأـعهـب ـعضن اـ ـئيسرـلاء ـ اـ لأّن ـلحمة ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـسببهةـقرـ ـ ـ ـصفاّدةـماـ ـمحةـيراوـ ـيبرـق368ةـقرـ إـ اـلة ـلقلى ـ اـعٕاذاـفب.ـ ـلنرض دـفاـ ـفعض ـلماـبتـ وأزاـ ـحترار هـ

360. .W التشنج او التمدد :G [ تشنّج أو تمّدد

361. .W الشرح :G [ شرح

362. .G: om. W [ المحرقة

363. .W قتال :G [ قتّالاً

364. .W انضجتها :G [ أنضجت

365. .W فعرضت :G [ فعرض

366. .W بها :G [ به

367. .W ليدفع :G [ لدفع

368. .W محترقه :G [ محرقة
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ـفعتود ـ 369ٕهـ الأـلا ـعضى اـ ـلخسيساء ـ ـ ـ [ـكٕانـفة.ـ Wان 45aٕ ا ـلقاـب370تـفذـقوقـفىـل] وإنـ إـكيء. أـلان ـسفى دـ ـفعل إـ اـمت ـلباـبّ إـ و اـمراز ـلباـبّ ول.ـ

وإن مال إلى سطح الجلد استفرغته بالعرق فتنحّل الحّمى بذلك.

iv. 59

قال أبقراط: الغّب الخالصة أطول ما تكون تنقضي في سبعة أدوار.

اـق ـلشال اـ ـلغراح: اـ ـلخّب ـلصاـ لاـ ـيخلة ـ إـ أنـمو ا ـتكّ لازـ داـمون أو لازـنـاكٕانـفرة.ـئة ـفهةـمت الأـم371يـ اـمن ـلحراض اـجاّدةـ ا ـلتدًّ لاـ ـيتجي ـ اوزـ

ـبح ـنهراـ اـ واـبراـلا ـلكثيع ـ ـ إـ اـلر ـلسى وإنـباـ داـنـاكع. ـعش372عـبراـلاـفرةـئت ـمنهرـ ـ ـمقيـفيـهاـ ـبلاـ اـ ـلسبعة ـ ـ الأـ امـية ّ
داـهإذ373 اـخرةـئي ـلعارج روقـ

ـفبح ـ ـنهراـ لاـ ـيتجا ـ اـ ـكشعـبراـلاوز ـلحرـ ـتهّدـ وـ ـلطفها ـ ـ ورـ ـتهاّدـمّةـقا وـ اـحا ـلفصّر ـ لأـ ـمخصـاّهـنل ـ اـمأـبـةصوـ ـلصيراض ـ اـكٕاذاـفف.ـ ـلفصان ـ ـيسلـ 374دـعاـ

ـكثوأ ـتح375اـمرـ اـسيـفدثـ ـلصبّن ـ ـفيعيىـ ـ ـ ـعلنـ اـ ـنقضى ـ ـئهاـ اـ ـلسا واـ وـمزـلّن ـنضان اـ ـلمج ورـ ـتهّـقاّدة ـلطفهو376اـ ـ ـ ـيتجلاـفاـ ـ ـبحاوزـ ـنهراـ اـ ـعشعـبراـلا ر.ـ

] تنقضي في سبعة أدوار.G1 70bفلأجل هذا نّص بقوله إذا كانت خالصة وقيّد في قوله بخالصة أنّها [

iv. 60

قال أبقراط: من أصابه في الحّمى في أذنيه صمم فجرى من منخريه دم أو استطلق انحّل بذلك مرضه.

اـق ـلشال إذاـ ـنسٕاـبانـكارح: ـحمانـ وـ ى ـصمهـلرضـعّ أذـفمـ ـنيي ـفيكهـ ـ اـحونـ ـلصمدوث ـ إـ ّاـمم
ارـم377 ـتفن أـ ـبخاع ـتترةـ إـقراـ اـلى أوـلى دمـمرأس ن

369. .W ودفعت بها :G [ ودفعته

370. .G قدفه :W [ قذفت

371. .G: om. W [ فهي

372. .W فالاربع :G [ فالرابع

373. .W السبع اياٍم :G [ السبعة الأيّام

374. .W مساعًدا :G [ يساعد

375. .W واكثرها :G [ وأكثر ما

376. .G ورقها :W [ ورقّتها

377. .G لها :W [ إّما
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ـيتص378راريـم ـ إـعاـ اـلد وـلى ـيلحرأس ـ اـفجـ ـلسمي ـ اـحٕاذاـفع.ـ ـتحافـعرـلدث ـلما379ّدرتـ وـ وإنـعرـلاـبتـجـرخاّدة إـلاـماف. اـلت ـلمعى ـ دثـحاءـ

 فانحّل عنه الصمم بتحّدر الماّدة عن أماكنها.381 التي كانت لاحجة في عصب السمع380استطلاق البطن فتحّدرت

iv. 61

.384 الأفراد فمن عادتها أن تعاوده383 في يوم من الأيّام382قال أبقراط: إذا لم يكن إقلاع الحّمى عن المحموم

اـق ـلشال ا385وسـيلاذـبالـقارح:ـ ـنقضإّن ـ اـ ـلحماء ـ ىـ الأـفّ الأـيي ـخيرادـفّام اـمرـ ـنقضن ـ ـئهاـ الأـفاـ وـيي الأزواج. ـشهدـقال:ـقّام اـ ـلتجدت ـ اّـهـنأـبةـبرـ

ـمت اـ ـنقضى ـ الأـفتـ الأزواجـيي ام ـتعّ وـ اـقاود. أـبال اـمذاـهادق:ـصيـبن ـلفصن ـ اـ ـلمول ـعلةـسّـلدـ أـ ـبقى وـ اـكراط، أنـجواـلان ـيقب إذاـ مـلول

ـيك إـ اـقون ـلحملاع ـ ىـ اـعّ ـلمحمن ـ ـ أـمومـييـفومـ اـين ـلبحّام ـ ـفمرانـ ـتهادـعنـ أنـ ـتعا والأـ اـياوده. ـلبحّام ـ ـتكنـيارـ ـعلونـ وـ ـجهيى ـ اـ ـلبحن: ـ اـيارـ ـلقمن ـ ةـيرـ

ـلتا ذـ أـهـركي ـبقا وـفراطـ الأّول ـهنـاهي ذـ اـكا ـلبحر ـ ـعلنـيارـ ـحكىـ ذـممـ اـفرهـكا ـلعي «اـلوـقيـفرقـ ـلعه [ـ G1رق 71a[ـيحم ـ اـفدـ ـلمحمي ـ ـ إنـ وم

ـبتا اـفدأـ ـليي اـ ـلثوم أوـلاـ [ـفث Wي 45bا ـلخ] (ـماـ .ivس أـكذـف)»36 الأـير ام اـفرادـفّ ـلعي وـ ـهنـاهرق اـفاـ ـلحمي ـ واـ ى. ـلصحيّ ـ ـ اـ أّن ـنقضح ـ اءـ

ـلحما ـ اـ ى ـلمعّ ـ ـلغاـبةـفروـ واـ ـلمعّب ـ ـلمحاـبةـفروـ ـ ـمتةـقرـ اـ ـنقضى ـ اـفتـ ـلسي وـعادسـ ـمتاودت، اـ ـنقضى ـ اـفتـ ـلسي واـباـ ـلخع لاـماـ ـتعس وـ ذاـهاود.

 انقضت في السادس والرابع ولم تعاود على الأكثر.386الحكم لا يوثق به فربّما

iv. 62

قال أبقراط: إذا عرض اليرقان في الحّمى قبل اليوم السابع فهو علامة رديئة.

378. .om. W :(صح with) G, in marg. W [ مراري

379. .W انحدرت :G [ تحّدرت

380. .W فانحدرت :G [ فتحّدرت

381. .W في عصب السمع لاحجه :G [ لاحجة في عصب السمع

382. .W المحمومين :G [ المحموم

383. .W ايام :G [ الأيّام

384. .G تعاود :W [ تعاوده

385. .W ثلاديوس :G [ بلاذيوس

386. .W وربما :G [ فربّما
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اـق ـلشال اـحارح:ـ ـليدوث اـموـهانـقرـ ـنتشن ـ اـ ـلمار اـ ـلصفرّة ـ اـفراءـ ـلبي ولاـ ـيخلدن ـ إـ أنـمو ا ـتكّ ـمعونـ ـحمهـ لاـ أو ى ـتكّ ـمعانـكٕانـفون.ـ ـحمهـ ىـ ّ

ـفه ـغلبنـموـ ـ اـ ـلمة الأـ ـصفرار اـ ـلعفر ـ وإنـ ـيكمـلن. ـمعنـ ـحمهـ ىـ ـغلبنـمانـكّ ـ الأـ ـصفة واـ ـنتشر ـ اـفارهـ ـلبي ـبغيدنـ ـ ـعفرـ اـنـاكٕاذاـفن.ـ ـلحمت ـ ىـ ّ

ـظهو ـليا387رـ ـقبانـقرـ اـ ـلسل ـفهعـباـ ردـملاـعوـ ـيئة لأـ ـلكثرجـخّهـنة ـ ـغييـفهـترـ وذـحاـبومـيرـ دـلوري ـليك ـعللـ ـضعىـ اـ ـلقف لأـ ةـيوـقتـنـاكوـلـاهّـنوّة

اـع388هـبتـحد ـلبن إـ ـلعاـبّاـمدن أوـ ـلباـب389رق أوـ ـسهالٕاـب390ول ـتقمـلٕاذاـفال.ـ ـعل391وـ ذـ ـكثكـلى ـعليهرـ ـ ـ واـ ـنتشا ـ ـلكث393هـقروـع392يـفرـ ـ وـترـ ـضعفهه ـ ـ اـ

ـيكو ـلسونـ اـفّدةـ ـلكبي ـ وـ زـقد. ـلينـاجمـعد ـ أّنـ ـظهوس اـ ـليور ـقبانـقرـ اـ ـلسل ـليعـباـ رديءـهسـ و394و ـيكالـق. أوـلونـ اـفّدةـسورم ـلكبي ـ وـ 395دـقد.

ـقس أـمّـ ـصنوا اـ ـلياف إـقرـ أـلان ـصنى [ـ G1اف 71b[ـكثي ـ ـفقرةـ ـيكواـلاـ ـضعنـمونـ اـ ـلكبف ـ لأـ ـتميمـلاّـهـند ـ اـ ـلمّز اـ ـلصفرّة ـ اـمراءـ ـفينصبدمـلن ـ ـ ـ اـ دمـلغ

ـقبنـمأو ـضعلـ ـلما396وّةـقفـ اـ ـلنرّة ـشفاـ أوـ ـقبنـمة اـ ـنسل اـ ـلمداد اـ ـلترارة ـمفيـهيـ اـغرـ ـلمة اـ ـلصفرّة ـ أوـ ـقبنـمراء ورمـ ـيكل اـفونـ ـلكبي ـ أوـ نـمد

ـبتهلاـص ـ ـفتنساـ ـ ـ اـ ـلمجّد ـ ـبياريـ اـ ـلكبن ـ واـ ـلمد وـ ـيكدـقرارة. ـقبنـمونـ اـموءـسلـ ـلعزاج أـ إذا ـتهرارـحتـطرـفروق وأـ ـسخنا ـ اـ ـفيهذيـلا397دمـلت ـ اـ

ـصيو وـمهـتّرـ ـيكدـقّرة. ـعلونـ وـ اـجى ـستفه ـ اـ ـلطبيعراغ ـ ـ ـ اـ ـلمة ـعل398رّةـ ـسبيىـ ـ اـ ـلبحل ـ وـ الأـهران واـجو ـليود. ـجنسانـقرـ ـ أـ ـهمـدحان ـصفرّةـمنـماـ أو399راءـ

387. .W تظهر :G [ وظهر

388. .W دحته :G [ دحت به

389. .W واما :G [ أو

390. .W واما :G [ أو

391. .W تقوي :G [ تقو

392. .G (crossed out) البدن .add [ في

393. .W غير وقته :G [ عروقه

394. .W من البحران :G [ رديء

395. .W وقال قد :G [ وقد

396. .W القوه :G [ قوّة

397. .G (repetition) والمراره وقد ىكون من قبل سوء مزاج العروق اذا افرطت حرارتها واسخنت للدم .add [ الدم

398. .W للمرة :G [ المرّة

399. .W الصفرا :G [ صفراء
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ـيظهذيـلاـفوداء.ـسرّةـمنـمـرخالآ ـ اـمرـ ـلمن الأـ ـصفرار ـعلرـ ـسبيىـ ـ اـ ـلبحل ـ إنـ ـظهران ـقب400رـ اـ ـلسل ـبتا401نـمعـباـ اـح402داءـ ـلحمدوث ـ ىـ ـفهّ وـ

اـشةـملاـع لأّن ـيظهذيـلّر ـ ـعلرـ ـسبيىـ ـ اـ ـيظهذيـلل ـ ـعلرـ الاـيـرط403ىـ إـفدـنق ـيكـامّـناع ـغلينـمونـ ـ اـ ـلثفظ ـ واـ ـلثفل ـ اـ ـلغليل ـ ـ ـقبظـ اـ ـلسل ـغيعـباـ رـ

ـنضي ـ ـفل404جـ ـحك405كـلذـ ـبشمـ وـ ـقيدـقرّه. اـ إّن اـفدـنل ـلماع ـلبحاـبواّدـ ـ ـيك406رانـ ـعلونـ وـ ـجهيى ـ أـ ـهمدـحن: اـباـ ـلكيمروز ـ ـ اـ ـهيذيـلوس اـ ـلمّج رضـ

اـم اـفدـنع ـلفضاع ـ ـمجنـمولـ ـيهارـ اـ ـلعسا ـ والآـ اـخرة، اـفدـنر ـلكيماع ـ ـ اـمعـضوـميـفوسـ ـلجسن ـ وـصدـ ـجعار لازـ وـماً اـقاً. ـستثند ـ ـ أـ ـبقى ـفقراطـ إّنـ ال

ـظه اـ ير ـل ـقبانـقرـ ـلسا407لـ وـباـ [ـكع Wان 46a[ـمع إـ ـسهه ـفليالـ ـ اـبسـ لأّن ـلطبيعرديء ـ ـ ـ دـقةـ ـفعد اـ ـلمت اـ ـلماّدة ـجبوـ [ـ G1ة 72a[ـللم ـ رضـ

 بالرقيق وإلى المعاء بالثفل الغليظ فيكون ظهوره علامة خير.409 طريقين إلى ظاهر الجلد408على

iv. 64

أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـعىـ ـليقرض ـ اـفرانـ ـلحمي ـ ىـ اـفّ ـليي اـ ـلسوم أوـباـ اـفع ـلتي أوـساـ اـفع ـعشعـبراـلي ـمحمكـلذـفرـ ـ أنـ إلا ـيكود اـ ـلجون الأـناـ ـيمب نـ

مّما دون الشراسيف صلباً، فٕان كان كذلك فليس أمره بمحمود.

اـق ـلشال ـظهارح:ـ اـ ـليور الأـهيـفانـقرـ ـعلوـهامـيذه اـيـرطىـ ـلبحق ـ وـ دـهران ـليو ـعللـ اـقىـ ـلطبيعوّة ـ ـ ـ وأـ اـقـاهّـنة ـستد ـعلتـلوـ اـ ـلمى وـ ـفعلرض ـ تـ

وـجواـلا اـعب ـستثناد ـ ـ وـ أنـقى. «إلّا ـيكال اـ ـلجون الأـناـ ـيمب ـممنـ اـ ً
ا410 ـلشدون ـسيراـ ـصلبفـ ـ لأـ ـعلدّلـيّهـناً» ـصلـاحّدةـسىـ اـفةـ ـلكبي ـ ورمـ أو د

400. .W كان :G [ ظهر

401. .W (crossed out) قبل :G, supra lin. W [ من

402. .G: om. W [ ابتداء

403. .G: om. W [ سبيل الذي يظهر على

404. .W نضج :G [ نضيج

405. .W ولذلك :G [ فلذلك

406. .G (crossed out) ان .add [ بالبحران

407. .W اليوم .add [ قبل

408. .W الي :G [ على

409. .(صح with) supra lin. G الجد :G البدن :W [ الجلد

410. .G فما :W [ مًما
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ردـهو ـيئذان ـفيكانـ ـ ـسبونـ ـظهبـ اـ ـليور لأّنـقرـ ـيقـرطان ـمسهـ ـبيندودـ ـ وـ ـبيه وـ ـمتاـفهـئاـعن وـلا411زجـ ـنفدم 412ٕذـ ـجميىـلا ـ اـ ـلبع ـفيكدنـ ـ ـظهونـ لا413ورهـ

على طريق البحران.

iv. 63

قال أبقراط: من كان يصيبه في حّماه نافض في كّل يوم فحّماه تنقضي في كّل يوم.

اـق ـلشال اـ ـختلارح: ـ اـ ـلمفسف ـ ـ رونـ ـتفسييـفّ ـ ـ اـه414رـ ـلفصذا ـ ـفمنهلـ ـ ـ ـحملنـممـ ـ ـعلهـ اـهـاظىـ ـللفر ـ وـ ـحمّلـكالـقظ ىـ ـتبتّ ـ ـبندئـ ومـيّلـكيـفضـفاـ

ـتف ذـفارقـ اـلي ـليك وـ اـهوم ـلني ـئباـ وـ ـغيالـقة. أـكرهـ ـبقلام إذاـ ـحمتـنـاكراط اـ ـتيّ واـ لازـحن والأـمدة ـتبترىـخة ـ ـبندئـ ـتنقضّمـثضـفاـ ـ ـ اـ ـلني ـئباـ ةـ

ـتبقو ـ اـ وـملازـلى إـقة. أرادـنال [ـمـاعولاًـقكـلذـبّه ا ًّG1 72b[ـلك ـحمّلـ ىـ ـبنذـخأـتّ ـيكضـفاـ اـ ـنقضون ـ ذـف415ـاهاؤـ اـلي ـليك اـ أـلوم ـفيذتـخذي هـ

.416سواء كانت حّمى أو حّماتين. وهذا هو الوجه الصحيح

iv. 65

قال أبقراط: متى كان في الحّمى التهاب شديد في المعدة وخفقان في الفؤاد فتلك علامة رديئة.

اـق ـلشال الأـ ـطبارح: ـيعنّاءـ ـ ـبخفقونـ ـ ـ اـ ـلفان اـفؤادـ ـلمعم ـ ـفلدة.ـ «اـلوـقانـكوـ ـلتهه ـ اـفدـيدـشابـ ـلمعي ـ وـ ـخفقدة ـ اـفانـ ـلفي ـفلؤاد»ـ أرادـ ـلخفقاـبو ـ ـ انـ

اـف ـلمعم ـ ـلكدةـ ذـ ـتككـلان إـ و أرادّـمـنراراً، ـلخفقاـبا ـ ـ ـيحاـمانـ الأـمدثـ ـختن الأـملاجـ اـخن ـلملاط 417ٕةـيرارـ اـغىـلا ـلقللاف ـ وـ ـبهرـقب ـمناـ وـ ذاـهه.

ا ـلعأردأ ـكماتـملاـ ـيحاـ اـفدثـ ـلحمي ـ اـ ى ـلمحّ ـ وـقرـ ـقية. ـلخفقاـبأراد418لـبلـ ـ ـ اـكانـ ـلمون اـ ـلمحترار ـ ـ ـمحتبرقـ ـ ـ ـطبقيـفسـ ـ اـ ـلمعات ـ ـفيحدةـ ـ دثـ

ـبسب ـ ذـ اـلب ـختك وـ ـخفقلاج ـ اـخنـمانـ ـلمعوف ـ ـمندةـ واـ ـلصحيه. ـ ـ الاـ أّن ـلتهح ـ اـفابـ ـلمعي ـ واـ ـلخفقدة ـ ـ اـفانـ ـلقلي ـ وـ ـيكب. ـسخدـقونـ ـسخنـ ةـنوـ

411. .W فيخرج :G [ فامتزج

412. .W وينفذ :G [ ونفذ

413. .W للضروره .add [ ظهوره

414. .W شرح :G [ تفسير

415. .W اىقصاًلا :G [ انقضاؤها

416. .W المختار .add [ الصحيح

417. .(صح with) supra lin. G المنصبّة .add [ المرارية

418. .W قبل :G [ بل
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] اختلاج وخفقان. وهذا أخطر من فم المعدة. فلهذا حكم بالرداءة.W 46bشديدة من قرب الخلط المؤذي له فيحدث في [

iv. 66

قال أبقراط: التشنّج والأوجاع العارضة في الأحشاء في الحّميات الحاّدة علامة رديئة.

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلحمذه ـ ىـ اـمّ ـلحمن ـ اـيّـ ـيئردـلات اـ ـلتة لاـ ـتنجي ـ ـمنهبـ ـ اـ إلّا ـلقليا ـ ـ وذـ اـلل. أّن ـلحمك ـ اـ ـلشى اـيدـ ـلحدة والاـ ـلتهرارة ـ إذاـ رضـعاب

ـمعه ـ اـ ـلتشنا ـ ـ دّلـ ـعلّج [ـ G1ى 73a[اـش ـلحّدة واـ ـليبرارة ـ وـ ـجفس اـ ـلعصاف ـ اـفب.ـ ـنضٕاذا إـ ذـلاف وـلى الأـفـعجك ـحشي دالًّاـكاء،ـ ـعلان ورمـ ى

عارض أو سّدة أو خراج في الأحشاء. وهذه جميعها يتأّدى ضررها إلى القلب فيؤول أمره إلى التلاف.

iv. 67

 النوم علامة رديئة.419قال أبقراط: التفزّع والتشنّج العارضان في الحّمى من

اـق ـلشال ـتقارح:ـ اـ ـلقّدم ـمنولـ اـفهـ أّول ـلمقي ـ اـلاـ ـلثة ـنياـ اـك«إذا420ةـ ـلنان الأـمرضـميـفومـ ـيحراضـمن وـ ـجعدث اـملاـعنـمكـلذـفاًـ ـلمات وتـ

)ii. 1.وقال هاهنا «التفزّع والتشنّج العارضان في الحّمى في النوم علامة رديئة». وشرح ذلك تقّدم فلا حاجة إلى إعادته .«(

iv. 68

.421قال أبقراط: إذا كان الهواء يتغيّر في مجاريه من البدن فذلك رديء لأنّه يدّل على تشنّج

اـق ـلشال ـعنارح:ـ دـ اـخد ـلهول ـمجيـفواءـ اـفهـيارـ آلات ـلتنفي ـ ـ إذاـ س ـيكمـلّ ـعل422اًـيارـجنـ اـ ـلمجى ـ اـ ـلطبيعرى ـ ـ ـ ـفهيـ لأـشوـ ـعلدّلـيّهـنّر ّدةـشىـ

ـلحا واـ ـليبرارة ـ اـ وأّن ـلتهس ـ اـ ـلحماب ـ ىـ ـحتدـيدـشّ أـقّىـ ـمجيـفّرـثد اـ ـلهاري وذـ ـبسبكـلواء. ـ الأـكراـتبـ ـبخم اـ ـلحرة ـعلارّةـ اـ ـلقلى ـ وازدـ ـمهـاحب اـ

ـغلبتهو ـ ـ ـ ـعلاـ اـ ـلقلى ـ ـفتحتبـ ـ ـ اـ ـلطبيعاج ـ ـ ـ إـ إـلة ـفبسبـهجراـخى ـ ـ ـكثبـ وـترـ ـمجيـفـمحزدـيهـترارـحه اـ ـلتنفاري ـ ـ سـ ـفيخّ ـ ـمكرجـ ـبسبو423دوداًـ ـ إـ اـفب ـلحراط ّرـ

419. .G في :W [ من

420. .W الثالثة :G [ الثانية

421. .W التشنج :G [ تشنّج

422. .W جارية :G [ جارياً

423. .W مكدود :G [ مكدوداً
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 الأصلية ويستولى اليبس على البدن فيجف الأعصاب ويؤول أمره إلى التشنّج.425] الغريزيةG1 73b الرطوبة [424واليبس لقلة

iv. 69

أـق ـبقال ـغليظهـلوـبانـكنـمراط:ـ ـ ـ ـشبيهاًـ ـ ـ ـلغبياـب426اًـ ـ ـ ـيسيطـ ـ وـ ـليراً ـينقهـندـبسـ ـ اـمىـ ـلحمن ـ ىـ إذاـنٕاـفّ ـكثيولاًـبالـبّه ـ رـ ـقيقراً ـ ـنتفا427اًـ ـ وأـب428عـ ـكثه، رـ

من يبول هذا البول من كان يرسب في بوله منذ أّول مرضه أو بعده بقليل سريعاً ثفل.

اـق ـلشال اـهراح:ـ ـلفصذا ـ ـيعللـ ـ ـمنّـ ـفياـ اـحأـبهـ ـلتفسوال ـ ـ ا429ٔرةـ إـيـاهرـموأّن اـلؤول ـلخيى ـ ـفقر.ـ ـغليظهـلوـبـهضرـمدءـبيـفانـكنـمال:ـ ـ ـ ـشبيهاًـ ـ ـ 430اًـ

ـلغبياـب ـ ـ أيـ ـشبيط ـ اـلاـبهـ ـلجدم وـماـ ـمقانـكد، ـقليدارهـ ـ وـ ـيكمـللاً. ـينقهـندـبنـ ـ اـمىـ ـلحمن ـ وـ ى، ـبعّ ذـ ـفيورّق431هـلوـبزرـغكـلد ـعلدّلـ اـ أّن ـلطبيعى ـ ـ ـ ةـ

الٕاـفدأتـبدـق ـنضي وأـ ـنضجاج ـ اـ ـلمت وـ اـعنـمواّد. ـلغليادة ـ ـ اـ ـلنجيظ ـ ـ ـكثإذا432زـ ورّقـ ـتكر اـ ـلحون اـ ـلغرارة أـقةـيزـيرـ ـنضجتد ـ ـ ـفحلهـ ـ ـلطباـبتـلّـ ـ اـمخـ

ـغل وـ ـكثيظ ـ ـلتحلياـبرتـ ـ ـ ـ وـقاـملـ «وأـلوـقّل. ـكثه اـهولـينـمرـ ـلبذا ـمنهـلوـبيـفبـسرـيانـكنـمولـ أّولـ أواـضرـمذ لأّن الأـئه» اـفراضـمل ـلغي بـلاـ

ـتك الأـ ـفجلاطـخون ةـ ـغليظّ ـ ـ ـنيةـ وـ [ـفة Wي 47aٓا اـخ] ـلمر ـتسترضـ ـ ـلطبيعا433ىـلوـ ـ ـ ـ ـلحاـبةـ ـعلرارةـ إذاـ ـبتهى ـ ـفتكثاـ ـ ـ اـ ـلقلير ـ ـ وـ اـفرـتل ـلغليّق ـ ـ وـ ـبعظ، دـ

ذلك يتبيّن الثفل الراسب وهو علامة النضج.

iv. 70

424. .W تقل :G [ لقلة

425. .G: om. W [ الغريزية

426. .W شبيه :G [ شبيهاً

427. .W: om. G ,(صح with) in marg. G [ رقيقاً

428. .W ينفع :G [ انتفع

429. .W التنفس :G [ التفسرة

430. .W شبيه :G [ شبيهاً

431. .G: om. W [ بوله

432. .W التخين :G [ النجيز

433. .W تستعمل :G [ تستولى
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.434قال أبقراط: من بال في الحّمى بولاً متثوّراً شبيهاً ببول الدواّب فيه صداع حاضر أو سيحدث به

اـق ـلشال ـغيارح:ـ [ـخرـ G1اف 74aا أّن ـلح] اـ ـلنرارة ـتحلةـيارـ ـ ـلما435ّلـ اـ ـلغليظواّد ـ ـ ـ وـ ـتنضجهة ـ ـ ـ وـ ـقهّـقرـتا وـ ـبهذوـتا وـ اـحا ـلحمرارة ـ ىـ اـفة.ـيارـنّ ـشتٕاذا ّدـ

ـتله ـ ـبهّـ أذاـ ـلكيما436تـبا ـ ـ اـسوـ ـلغليظات ـ ـ ـ ـتفتصةـ ـ ـ ـعنه437دـعاـ ـ أـ ـبخا ـتترةـ إـقراـ اـلى ـفتحرأسـلى ـ ـفيدثـ ـعناًـعداـصهـ ـقيهراـتدـ ـ يـفرضـعاـمانـكٕانـفا.ـ

 تنذر به في الاستقبال.438زمان تصاعدها

iv. 71

قال أبقراط: من يأتيه البحران في السابع فٕانّه قد يظهر في بوله في الرابع غمامة حمراء وسائر العلامات تكون على هذا القياس.

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ ـلقّدم أـمولـ ـبقن اـفراطـ ـلبحي ـ «اـيارـ إّن ـمنعـبراـلن ـلساـبذرـ (ـباـ .iiع و25 ـهناـهالـق)». «ـ ـتيأـينـما اـ ـلبحه ـ اـفرانـ ـلسي ّهـنٕاـفعـباـ

ـيظهدـق ـ اـفهـلوـبيـفرـ ـغمعـبراـلي ـحمةـماـ وـ «اـلوـق439ّدـكوـمذاـهراء»، ـمنعـبراـله ـلساـبذرـ اـفاءـجٕاذاـفع».ـباـ ـعلدّلـتةـملاـععـبراـلي اـ ـلنضى ـ ج،ـ

اـبذرتـنأ ـنقضأّن ـ اـ ـلماء وـ ـمنتهرض ـ ـ اـفاهـ ـليي اـ ـلسوم وـباـ الأوـكوا:ـلاـقع. أنـلان ـيقى ـغمولـ ـبيضةـماـ ـ اـ لأّن ـلغماء ـ اـماـ ـلبيضة ـ ـ أـ ـبياء وأـ دلاـشن نـمةـلّد

ـلحما ـ وـ إـشرـيمـلوـلوا:ـلاـقراء. اـلد ـلحمى ـ ـلمراءـ أّنـظاـ ـلهّن اـهاـ ـلقذه وـ ـمتوّة، ـظهىـ اـفرتـ ـلسي أـباـ اـنع أّن ـلمنتهذر ـ ـ ـ اـفىـ ـعشعـبراـلي وـ ـمتر، ىـ

ـظه اـفرتـ ـلحي ـعشاديـ اـكرـ ـلبحان ـ اـفرانـ ـلسي ـعشعـباـ وـ ـمتر، ـظهىـ اـفرتـ ـعشعـبراـلي اـكرـ ـلبحان ـ اـفرانـ ـلعشي ـ وـيرـ «وـلوـقن. اـئـاسه ـلعر اتـملاـ

ـتك ـعلونـ اـهىـ ـلقيذا ـ ـيظهاـماس»ـ ـ اـملاـعنـمرـ ـلنضات ـ ـلبا440يـفانـكواءـسجـ أوـ ـلبا441يـفول أوـ اـفراز ـلبصي ـ [442اقـ .G1 74bٔا اـم] ّ
يـف443

434. .W: om. G [ به

435. .G تحل :W [ تحلّل

436. .W ادابتها :G [ أذابت

437. .G فتصاعد :W [ تفتصاعد

438. .W الصداع فان تصاعدها :G [ في زمان تصاعدها

439. .W يوكد :G [ موّكد

440. .W من :G [ في

441. .W من :G [ في

442. .G, in marg. W: om. W [ أو في البصاق

443. .W او :G [ أّما
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ـلبا ـلبـاكولـ اـ ـقيرـلول إذاـ ـثخينارـصق ـ ـ وـ اـفذاـهاً ـلقي وـ اـفوام ـللي ـبيالأـك444ونـ اـ إذا ـصفض والأـ ـصفّر إذاـ أـصر ـجيرـتار وـ اـلذـكاً، ـلحك اـفالـ ـلبي رازـ

والبصاق وجميع ما يبرز من البدن.

iv. 72

 أبيض فهو رديء وخاّصة في أصحاب الحّمى التي معها ورم الدماغ.445قال أبقراط: إذا كان البول ذا مستشّف

اـق ـلشال الأـ لاـمارح: إلّاـهرؤـبىـجرـيراض ـبنضا ـ اـ ـلمج وـ اـملاـعواّد، ـلنضة ـ وـ ـعنج اـمهـنواـ ـلتفسن ـ ـ اـكٕاذاـفرة.ـ ـلبان أـ ـبيول ـمستشفضـ ـ ـ ـ اـ دّل446ًّ ـعل، ىـ

اـعةـيـاغ ـلنضدم ـ وإذاـ اـفانـك447ج. ـلحمي ـ اـ ى ـلتّ ـيتبعهيـ ـ ـ ـ اـ ورم ذـكاغ،ـمدـلا دّلـلان ـعلك اـ ـلشى اـ لأّن ـلمّر ـجميعهواّدـ ـ ـ ـ ـتطلاـ ـ أـ اـلـاعب ـلبي دنـ

ـتتو اـفوـ ـفيلحاغـمدـلّر ـ ـ اـ ـلضق ـلقاـبررـ اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنياـ وـ ـيتة وـمدـلا448ّمـلأـ ـبعـوهاغ اـ ـلقلد ـ ـعلبـ ـسطأر449بـهذـمىـ أـ الأـشو ـعضرف اـ ـئيسرـلاء ـ وـ ـعلة ىـ

مذهب غيره أنّه أشرق الأعضاء الرئيسة. وقد قالت الحكماء: متى كان العضو الرئيس سليماً فالمرض سليم.

iv. 73

أـق ـبقال اـنـاك450نـمراط:ـ ـلمت اـضوـ ـلتع ـفيميـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ ـلياـع451فـ ـفيهةـ ـ أـفعـجو452هـلدثـحّمـثرةـقرـقاـ ـسفي ـظهلـ ـبطنٕاّنـفرهـ ـ ـيليهـ ـ إلّاـ ن

] أو يبول بولاً كثيراً وذلك في الحّميات.W 47bأن تنبعث منه رياح كثيرة [

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذا ـ ـيعلـ ـفنّرـ ـفياـ ـكيفيهـ ـ ـ اـ الأورام ـلعة اـفـةضارـ ـلشي ـسيراـ اـمفـ ـلحمع ـ ى،ـ ـفقّ إذاـ ـنسٕاـبانـكال ـحمانـ ىـ ـفعّ ورمـل453رضـ يـفه

444. .W واللون :G [ وفي اللون

445. .W مستشًفا :G [ مستشّف

446. ا .G مستشف :W [ مستشفًّ

447. .W واذا :G [ وإذا

448. .W ويالم :G [ ويتألّم

449. .W ترتيب :G [ مذهب

450. .W متي :G [ من

451. .G منه .add [ الشراسيف

452. .W به :G [ له

453. .W وعرض :G [ فعرض
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ـسيفراـش ـ ـفيكهـ ـ ـسببونـ ـ إـ اـمه ـكيمّ ـ ـغليوسـ ـ ـينصظـ ـ إـ ـليهّب ـ [ـ G1ا 75aأو ـيظهراجـخ] ـ ـفيهرـ ـ رـ أو ـتحتقاحـيا ـ ـ ـفيهنـ ـ ـفتماـ ـ وـهّددـ ـتعلا ـ وـ ـجسو 454اوةـ

ـتلحقه ـ ـ ـ ـلقاـفاـ ـبعاـت455رةـقرـ لاـ ـجتمة ـ الأرواح.ـ ـتهّددـمٕاذاـفاع اـحا،ـ اـفعـجوـلدث ـسفي اـ ـلطهل ـ ـبلٕاذاـف.456رـ الأـ اـهمـلغ ـلمذه ـيعظعـضواـ ـ ـمقمـ دارهـ

ـفعن ـ ذـ ـتنهكـلد ـ اـ ـلطبيعض ـ ـ ـ اـفدـلةـ ـلمع وـ ـتفشيؤذي ـ ـ اـ إنـيرـلش ـمتتـنـاكاح ـعنهّدةـلوـ ـ وإنـ ـكيمنـعتـنـاكا. ـ دـ ـفعتهوس، ـ ـ ـلكبا457اـ ـ إـ اـلد ـلمعى ـ اءـ

ـلباـب ـفيليرازـ ـ ـ ـلبطا458نـ ـ ـجهنـمنـ اـ ـلمقعة ـ ـ وإنـ ر. اـنـاكّ ـمخةـبـوطرـلت ـلطاـ ـحللأرواح،ـلةـ ـلتهّـ ـ اـ ـلحا وأذاـ ـبتهرارة ـ ودـ ـفعتها ـ ـ ـحياـننـماـ اـ ـلمحة ـ إـ ىـلّدب

الكلى والمثانة فاستفرغتها بالبول.

iv. 74

أـق ـبقال ـيتنـمراط:ـ أنـقوـ ـيخّع ـمفنـميءـشيـفراجـخهـبرجـ ـصلاـ ـفقهـ ـيتخلدـ ـ ـ ذـمّصـ اـلن ـلخك ـببراجـ ـكثيولـ ـ ـغليرـ ـ ـبيا459ٔظـ ـيبضـ ـكمهـلوـ دـقاـ

ا. يبتدئ في اليوم الرابع في بعض من به حّمى معها إعياء، فٕان رعف كان انقضاء مرضه مع ذلك سريعاً جدًّ

اـق ـلشال اـ ت460نـيذـلارح: ـي ـفيهّعـقوـ ـ اـحمـ ـلخدوث ـمفيـفراجـ ـصلهاـ ـ ـينجمـ ـ ـمن461ونـ ـبمهـ باـ ـي أـمرزـ ـنهداـبن باـبمـ ـل أوـ وـعرـلاـبول لأّن وهـجاف

ـستفالا ـ ـتكاتـغراـ ـعلونـ وـ ـجهيى ـ إـ اـمن ا ـستفّ ـ ـكل462راغـ ـلقّيـ اـموّةـ ـلطبيعن ـ ـ ـ وـحاـبومـييـفةـ ـقهوري اـهرـ ـلما ـفيكرضـ ـ الاـ ـببعاعـفدـنون ـ أـ واعـنض

ـستفالا ـ وـغرـ ـنقات اـ ـلباء ـمندنـ ـفيتخلهـ ـ ـ ـ ـضهرـمنـمكـلذـبونـّصـ اـكإذا463ذاـهمـ ـلبحان ـ ـبحرانـ وأـماـتاًـنراـ ا. إذاـمًّ ا ّ
ـيكمـل464 وـماـتنـ ا أوـمانـكًّ اطـسن

454. .W جساوه :G [ وجساوة

455. .W والقرقره :G [ فالقرقرة

456. .W: om. W ,(صح with) in marg. G [ الطهر

457. .W دفعه :G [ دفعتها

458. .W فلىلين :G [ فيلين

459. .G: om. W [ غليظ

460. .G الدي :W [ الذين

461. .W ينجوا :G [ ينجون

462. .W باستفراغ :G [ استفراغ

463. .W من مرضهم بذلك هذا :G [ بذلك من مرضهم هذا 

464. .W وان :G [ أّما إذا
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ـلبحا ـ ـفينـيارـ ـلكيماـبعـفدـ ـ ـ G1[465اتـسوـ 75bا ـلغليظ] ـ ـ ـ إـ اـلة ـلمفى ـ ـلسخلـصاـ ـ ـنتهوـ ـ وـ ـسعتها ـ ـ وـ ـيكذاـها. إذاـ ـتقون إـمّدـ ـعيه أوـ ـفتنلال.ـكاء ـ عـفدـ

ـلما إـ اـلاّدة ـلمفى ـ ـبخلـصاـ ـفتخراجـ ـ ـعلّفـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ ـفتنهةـ ـ ـ ـلمقضـ ـ اـماوـ ـلمة وـ اـشنـمرض. ـلطبيعأن ـ ـ ـ ـفعةـ اـ ـفتبـجواـلل اـ ـلكيمذوب ـ ـ ـبحاتـسوـ رارةـ

ـلحما ـ وـ ى ـطبخهّ ـ ـ وـ ـنضجها ـ ـ ـفتفاـ ـ ـغهرـ إـ ـحياـنىـلا اـ ـلكلة ـ واـ ـلمثى ـ إنـناـ ـميلهانـكة ـ ـ إـ أـلا ـسفى ـفتستفلـ ـ ـ ـ ـلباـب466رغـ أـميـفولـ وـطّدة ـيكول. اـ ـبتون داءـ

اـف467كـلذ ـليي اـ لأـبراـلوم اـمّهـنع ـلبحن ـ الٕاـيارـ أـفةـيذارـنن ـصحي اـ ـلحماب ـ إنـيّـ و ـميلهانـكات. ـ ـ إـ اـفىـلا ـستفوق ـ ـغتهرـ ـ أـميـفافـعرـلاـباـ ـقصّدة رـ

لأّن النضج أقوى والطبخ أولى بسبب حرارة الدم، ويكون ابتداؤه في اليوم الرابع لما تقّدم من القول.

iv. 75

قال أبقراط: من كان يبول دماً أو قيحاً فٕاّن ذلك يدّل على أّن به قرحة في كلاه أو في مثانته.

اـق ـلشال اـبارح:ـ واـلول ـلقيدم ـ ـعلدّلـيحـ اـفروحـقىـ ـلكلي ـ أوـ اـفى ـلمثي ـ لأّنـناـ اـهة ـلمجذه ـ اـهاريـ آلات ـلبو ـمنهرغـفٕاذاـفولـ ـ انـكيءـشاـ

يد ـل ـعل468لاًـ الأـ اـمى ـلمتراض ـ ـفيهّدةـلوـ ـ ـلكاـ نبغنـ ـي ـ ـ أنـ ـيفي يرقـ ـب اـقنـ ـلكلروح ـ وـ ـبيى اـقنـ ـلمثروح ـ [469وهـجوـلةـناـ .W 48aا الأّولـجوـل] ه

ـمعوـه470ىـلوالأو الأـضواـمةـفرـ اـممـلع ـلكلن ـ اـ أو ـلمثى ـ ورـناـ ـيكاّـمـبة. ـسب471ونـ ذـ ـحصّدـلوـتكـلب ـيتاةـ ـفيمّدـلوـ ـ ـمجيـفاـهرّرـ اـ ـلباري وـ ـخشول ـنتهوـ ـ اـ

ـتج وـ ـتنكرح ـ ـفيبىـ ـ اـ ـغينـمدمـلال وإنـحرـقرـ اـكة. ـلقيان ـ ـيخحـ ـبمفرجـ ـ ـغينـمردهـ اـ ـختر دمـ ـيشلاط ـفيكهـبوـ ـ ذـ ـسبكـلون اـ ـنفجب ـ راجـخ472ارـ

]G1 76aٔا إًلا لاـن] ـتكلـبـهجروـخدومـيًه ـميوـي473ـهجروـخّدةـمونـ أوـ وـثلاـثن اـقة. ـلمفسال ـ ـ رون:ـ أـقّ ـبقول «ـ ـيبانـكنـمراط دـ أوـمول ـقيحاً ـ اً»ـ

«ـلوـقنـمىـلأو ـقيحه ـ اـ لأّن واـلاً» ـلقيدم ـ لاـ ـيجتمعح ـ ـ ـ إلّاـ اـفان ـلكلي ـ واـ ـلمثى ـ ـيفو474ةـناـ ـبينهمرقـ ـ ـ ـ ـئحراـلاـباـ وـ ـبمة الأـضواـ وـلع ـختاـبم ـطهملاـ ـ ا.ـ

465. .W الرديه .add [ بالكيموسات

466. .W ويستفرغ :G [ فتستفرغ

467. .W ابتداوه :(.supra lin ذلك .add) G [ ابتداء ذلك

468. .W دليل :G [ دليلاً

469. .om. G, om. W :(صح with) in marg. G [ لوجوه

470. .G: om. W [ والأولى

471. .(صح in marg. with ربما .add) G ويكون :W [ وربّما يكون

472. لتفجر سبًبا :G [ سبب انفجار  W.

473. .W: om. G ,(صح with) in marg. G [ مّدة خروجه

474. .W المثانه والكلي :G [ الكلى والمثانة
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ـفنق ـ إن475ولـ اـك: ـمختلطدمـلان ـ ـ ـ ـلباـباًـ ـغيولـ ـمتبرـ ـ ـمنرّئـ ـلقاـفهـ اـفـةحرـ ـلكليتيي ـ ـ ـ ـ لأـ لاـنن ـيختلّه ـ ـ ـلباـبطـ إلّاـ ـلبع476ول ـ اـ ـلكلتيد ـ ـ ـ ـمخ477نـعنـ رجـ

ـلبا وإنـ اـكول. ـغيدمـلان ـمختلرـ ـ ـ ـلباـبطـ ـلقاـف478ولـ اـفـةحرـ ـلمثي ـ ـلقةـناـ اـ ـلمثرب ـ ـمخنـمةـناـ اـ ـلبرج ـفهول.ـ وـ اـجذه ـلتفوه ـ ـبيةـقرـ اـقنـ ـلكليتيروح ـ ـ ـ ـ نـ

والمثانة.

iv. 76

قال أبقراط: من كان في بوله وهو غليظ قطع لحم صغار أو بمنزلة الشعر فذلك يخرج من كلاه.

اـق ـلشال ذـ أـكارح: ـبقر اـ ـلقراط اـحرـ ـلتة ـتعيـ اـ ـلكليتيّم ـ ـ ـ ـ واـ ـلمثن ـ وـناـ ـبعادـعة، ذـ أـلد ـعضيـفرضـمّلـكردـفك ـيختوـ ـ ـفقه،ـبّصـ «ـ يـفانـكنـمال

وـلوـب ـغليـوهه ـ ـقطظـ ـلحعـ ـصغمـ أوـ ـبمنار ـ اـلزـ ـلشعة ـ ـيخكـلذـفرـ ـخصلاه»ـكنـمرجـ صـ ـبهّ اـ ـلمذا اـفهـثدوـحرضـ ـلكلي ـ ـقطالـقو479ىـ اـ ـللحع ـ مـ

ـلصغا ـ والأـ اـجار ـلشعزاء ـ ـتختةـيرـ ـ ـبمّصـ اـ ـلكلرض ـ وـ ـيكدـقى. أـبذوـلونـ ـعضان ـلحمياءـ ـ ـ اـ لأّن ـلحة اـ ـلنرارة إذاـيارـ ـعملة ـ الأـفتـ اـجي ـللحميزاء ـ ـ ـ ةـ

ـجعل ـ ـمنهانـكاـمتـ ـ ـصلبراًـهـوجاـ ـ ـلقاًـ ـعهربـ ـنعقالاـبدهـ ـ ـفيجادـ ـ وـ ـيصلّف ـ وـ ـيصيب ـ ـقط480رـ ـلحعـ ـصغمـ واـ ـلفار. ـبيرقـ واـ الأّول ـلثن أّنـناـ 481اـمي

ـنفنـمانـك اـحرـقسـ ـلكلة ـ ـيكىـ ـنضيجونـ ـ ـ ولاـ ـتكاً [ـ G1ون 76b[ـمع ـحمهـ واـ ى، ـيكذيـلّ ذوـمونـ الأـبن ـعضان ـتكاءـ ـمعونـ ـحمهـ ولاـ ى ـيكّ ونـ

ـنضيج ـ ـ وأـ اـماً. ا أـبّ وـصيـبن ـغيادق ذـ الأـكره أّن اـجروا ـلشعزاء ـ لاـيرـ كة ـت اـهوـجنـمونـ كلر ـل ـ إـ و قا482ٔاـمّـنى، ـب ذـقراطـ ـعلكـلال يىـ ـسب ـ لـ

ـلمجا ـ والا483ٔازـ اـج، ـلشعزاء ـ إـيرـ ـتكاّـمـنة ـبخرـبيـفونـ اـ ـلبي وـ ـلقول، ـبهرـ اـماـ ـلكلن ـ أـ ـطلى أـ ـبقق واـ ـلبراط ـبخيرـ ـ اـمنـ ـلكلن ـ إـ اـلى ـلمثى ـ إـناـ و ـحياّـمـنة، ثـ

إنّما هي من البربخين الواصلين الكلى والمثانة .484أضافها إلى الأجزاء اللحمية قال من الكلى، و

475. .G فىقول :W [ فنقول

476. .W: om. G [ إلّا

477. .W من :G [ عن

478. .W البول مختلًطا بالدم :(صح supra lin. with غير .add) G [ الدم غير مختلط بالبول

479. .W بالكلي :G [ في الكلى

480. .W فيصير :G [ ويصير

481. .W انما :G [ أّن ما

482. إنّما .W واما :G [ و

483. .W (crossed out) المزاج :G, in marg. W [ المجاز

484. .W بربخي البول :G [ من البربخين الواصلين الكلى والمثانة
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iv. 77

قال أبقراط: من خرج في بوله وهو غليظ بمنزلة النخالة فمثانته جربة.

اـق ـلشال ذـقارح:ـ أـنـركد أّن ـبقا ذـ الأـكراط اـمر ـلتراض ـتخيـ ـعضّصـ ـعضواًـ اـكذـف485واًـ ـلمر اـ ـلمخترض ـ ـ ـلكلاـبّصـ ـ واـ ـنتقى ـ إـ اـلل ـلمى اـ ذيـلرض

ـيخ اـ ـلمثّص ـ ـفقةـناـ «ـ ـمتال اـفرجـخىـ ـلبي اـ ـلغليول ـ ـ ـشبظـ اـ ـلنخه ـ [ـلاـ Wة 48bدّل ـعل] اـ أّن ـلمثى ـ اـبـرجةـناـ لأّن ـلجة» ـتحروحـقربـ ـجلًكـ دـ

ـلمثا ـ ـفيتنةـناـ ـ ـ ـمنهرـثاـ ـ أـ ـجسا ـشبيهامـ ـ ـ ـلنخاـبةـ ـ ـلحـاكةـلاـ الأـهـاظيـفالـ ـجسر إذاـ وـبـرجام ـيكالـقت ـتفت486نـمونـ ـ الأـ ـعضّت واـ ـلفاء. ـبينهمرقـ ـ ـ ـ ـبنضاـ ـ جـ

البول وعدم نضجه والحّمى وعدم الحّمى. فٕاذا كان في المثانة، لم تكن معه حّمى. وإذا كان في الأعضاء الأصلية، كان معه حّمى.

iv. 78

 على أّن عرقاً في كلاه قد انصدع.487قال أبقراط: من بال دماً عبيطاً من غير سبب متقّدم دّل ذلك

اـق ـلشال اـ ـنصارح: اـعداعـ ـلكلروق ـ ـيك488ىـ أـثلاـثنـمونـ ـسبة [ـ G1اب 77aٕ ا اـم] ـكثنـمّ اـ ـفيضيدمـلرة ـ ـ ـعنقـ وـ ـفيخاؤهـعه ـ اـفرجـ ـلبي دـ ـقيقول ـ اً،ـ

إ ـامو اـمّ ـنتفن ـ اـفاحـ ـلعم واـ ـعمهـعـاسّـترق اـ ـعليانـكّ ـ إـ و ـامه، إـمّ ـنكن ـلعا489الـ ـفميـفرقـ أوـ ـغيه ـفمرـ وـ الأـهه. ـتكوالـحذه ـمسنـمونـ ةـلاءـ

ـلما ـسبنـعضـيرـ ـصح490نـموـهلـههـثدوـحبـ وـ أو ة ـثبّ اـقٕانـفة.ـ ـلمال إـيرـ ـفهذهـهنـميءـشنـمّهـنض ـقطوـ وإنـععـ ـيكمـلرق. ذهـهنـمنـ

ـفيك ـ ـكثنـمونـ اـ وـلرة ـضيدم وـ ـعنهـئاـعق واـ ـلقطه ـ أـملاـع491هـلعـ وـخة اـشيـهرى وـجوـلّدة أـخع. ـبقّص ـلكلاـب492ذاـهراطـ ـ لأـ ـعضّهـنى ـلحموـ ـ ـكثييـ ـ رـ

الدم والمثانة عصبابي قليل الدم فلهذا اختّص بالكلى دون المثانة.

485. .W تختص بعضو عضو :G [ تخّص عضواً عضواً

486. .G: om. W [ يكون من

487. .G: om. W [ ذلك

488. .W العروق في الكلي :G [ عروق الكلى

489. .W ان كان :G [ من إنكال

490. .W يعرف :G [ هو من

491. .W فله :G [ له

492. .W كلامه :G [ هذا
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iv. 79

قال أبقراط: من كان يرسب في بوله شيء شبيه بالرمل فالحصاة تتولّد في مثانته.

اـق ـلشال اـ ـلحصارح: ـ ـتتاةـ اـفّدـلوـ ـلكلي ـ وـ اـفى ـلمثي ـ و493ةـناـ ـبينهم، ـ ـ ـ وـفاـ اـلوـهرق أـكٕانـفل.ـمرـلون ـحمان اـمانـكرـ ـلكلن ـ لأـ ـعضاّـهـنى ـلحموـ ـ يـناـ

ـكثي ـ اـ واـلر ـلعدم اـ ـلتروق ـيتصف494يـ ـ ـ ىـ ـفيهّ ـ اـ وـلا ـمتدم. رـنوـلانـكىـ اـفّدهـلوـتانـكاًـيادـمه ـلمثي ـ وـناـ ـيفة. ـبينهمرقـ ـ ـ ـ آـجوـباـ إنـخه اـكر: عـجوـلان

ـمم اـ ّ
ـيل495 اـ ـلظهي ـ إـ اـلر ـلمتنيى ـ ـ ـ اـفّدهـلوـتانـكنـ ـلكلي ـ وإنـ ـممانـكى، اـ ـيلّ الأرـ ـبيتيي ـ ـ واـ ـلعن اـفّدهـلوـتانـك496ةـناـ ـلمثي ـ ووـناـ ّدهـلوـتيـفثـلاـثـهجة.

 كان الحصاة في التكوين، وإن كان كثيراً غليظاً تكوّنت وتفتّت.497وبعد تولّده: إن كان قليلاً رقيقاً

iv. 80

] ]دماً عبيطاً وكان به تقطير البول وأصابه وجع في أسفل بطنه وعانته فٕاّن ما يلي مثانته وجع.G1 77bقال أبقراط: من بال [

اـق ـلشال اـهيـفارح:ـ ـلفصذا ـ أـ ـبقل ـبيراطـ اـ ـلكلّن ـ واـ ـلمثى ـ وـناـ ـفصة اـ ـلمثل ـ ـفيةـناـ اـعهـ ـلكلن ـ ـفقىـ اـ إّن اـلال ـلعبيدم ـ ـ اـ ـلمنعقط ـ ـ ـ ـيس498دـ اـفّدـ ـلمثم ـ ةـناـ

ـفي اـجرـ ـلبع ـعلولـ اـ ـلمثى ـ ـفيمتلةـناـ ـ ـ ـ ـفيحهـبئـ ـ ـعندثـ ذـ ـتقطيكـلد ـ ـ اـ ـلبر ووـ اـفعـجول ـلمي اـضواـ ـلتع ذـ وـهـركي اـها. ـلمذه ـتععـضواـ اـ ـلمثّم ـ واـناـ ـلكلة ـ ىـ

إنّما خّصصها [ ] بالمثانة لقربها منها.W 49aوبربخي البول، و

iv. 81

قال أبقراط: من كان يبول دماً وقيحاً وقشوراً وكان لبوله رائحة منكرة فذلك يدّل على قرحة في مثانته.

اـق ـلشال اـبارح:ـ واـلول ـلقيدم ـ ـيمكحـ ـ أنـ ـيكن اـمونـ ـلكلن ـ واـ ـلمثى ـ وـناـ ـبخرـبة اـ ـلبي لأّنـ ـيمكذهـهول ـ أنـ ـتكن ـفيهونـ ـ إـحرـقاـ و أـّمـنة، 499يـفردـفا

493. .W والمثانه :G [ وفي المثانة

494. .G فيها .add [ التي

495. .W في ما :G [ مّما

496. .W الي العانه :G [ والعانة

497. .W رقيقا قليلا :G [ قليلاً رقيقاً

498. .W المنعقد العبيط :G [ العبيط المنعقد

499. .W من :G [ في
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لاـملاـعذهـه ـتكة إلّاـ اـفون ـلمثي ـ وـناـ اـهة ـئحراـلي اـ ـلمنكة ـ ـ ـفهرة.ـ ـتخذهـ اـ ـلمثّص ـ دونـناـ الأـئـاسة ـعضر اـ ـلماء اـكذـ لأّن ـلمثورة ـ ـجلةـناـ ـلهو500دةـ ذاـ

ـيك ـلهونـ ـقشاـ وـ ـنتور لأّنـ ـخلقهن ـ ـ ـصلباـ ـ ـشبيةـ ـ اـ ـلجله ـ وـ ـخلقد ـ اـ ـلكليتية ـ ـ ـ ـ ـمتخلخل501نـ ـ ـ ـ ـ ـيعـرسةـ الٕاـ ـلقة اـ ـلباء ـلمولـ ـفيهاـ ـ ـفلهاـ ـ ـيجتمذاـ ـ ـ ـبهعـ اـ ـلبا ولـ

ـيغفو ـ ـتتغيو502نـ ـ ـ راـ ر ـئحتّ ـ واـ ـلكله. ـ ـليىـ ولاـلذـكسـ ـبخرـبك ـلبا503اـ اـ لأّن واـلول ـلقيدم ـ ـيطحـ ـمكثهمولـ ـ ـ ـ اـفاـ ـلمثي ـ ـفيكتسةـناـ ـ ـ ـ ـعفنبـ ـ ـبط504اًـ ولـ

] باقي الأعضاء المذكورة.G1 78a هذا خّص المثانة دون [505المكث، ومتى عفن صار له رائحة منكرة. ولأجل

iv. 82

قال أبقراط: من خرجت به بثرة في إحليله فٕانّها إذا انفتحت وانفجرت انقضت علّته.

اـق ـلشال ـيسبارح:ـ ـ أـظقـ ـكثّن اـ ـلنر أـ أرادـناس ـبقّه أّنـلوـ ـمته ـطلىـ الٕاـفعـ ـحليي ـ ـبثلـ وـ ـقيحرة ـ واـ ـنفجت ـ اـبرتـ ـلعلرأت ـ وـ ذاـهٕاّنـفذاـهردـيمـلّة.

ـلقا ـيكمـلولـ ـفينـ إـئاـفهـ و أـمانـكاّـمـندة. ـمتّهـنراده الٕاـفرجـخىـ ـحليي ـ ـبثلـ ـتبعهرةـ ـ ـ ذـ وأّدى ورم إـلا ـعسىـلك اـ ـلبر اـفول.ـ ـنفتحٕاذا ـ ـ وـ ـنضجت ـ ت،ـ

 برء القرحة، وكان عسر البول عرضاً تابعاً لحصول القرحة.506زال ذلك الورم فبرئ عسر البول بسبب

iv. 83

قال أبقراط: من بال في الليل بولاً كثيراً دّل ذلك على أّن برازه يقّل.

اـق ـلشال ـبيدـقارح:ـ أّنـنًـ ـفضلّا ـ اـ ـلهضة ـ أّوـثومـ ـلهلاث: ـفضلاـ ـ ـهضةـ اـ ـلمعم ـ وـ اـهدة ـلثفو ـ واـ ـلثل، ـفضليـناـ ـ ـهضةـ اـ ـلكبم ـ وـ اـهد ـلبو واـ ـلثول، ـفضلثـلاـ ـ ةـ

ـهض ـجميمـ ـ اـ ـلجسع ـ وـ اـهد ـلعو واـ ـلتحلرق ـ ـ اـ ـلخفّل ـ اـميـ ـلمجن ـ وـ ـمساري اـ ـلبام وإذاـ ذـكدن. ـهمّـيا507ٔىـلٕاـفكـلـذككـلان اـلاـماـ ـلمت اـمّلـق508اّدةـ

500. .W يجمع فيها البول .add [ جلدة

501. .W لينة .add [ الكليتين

502. .W فيعفن :G [ ويغفن

503. .W بربخي :G [ بربخا

504. .W عفن :G [ عفناً

505. .W فلاجل :G [ ولأجل

506. .om. W :(صح with) G, in marg. W [ فٕاذا انفتحت ونضجت زال ذلك الورم فبرأ عسر البول بسبب

507. .W فان :G [ فٕالى

508. .W اليه .add [ الماّدة
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ـينص ـ إـ الآـلّب وـخى ذـخر. ـللياـبكـلّص ـ اـ لأّن ـلهضل ـ اـفمـ ـلليي ـ ـكثا509ٔلـ ـهضنـمرـ اـ ـلنهم ـ وأـ ـنضار وأـ لاـصج ـنعكّح ـ اـ ـلحاس اـ ـلغرارة إـيزـيرـ داـلة لـخى

ـلبا اـ لأّن ـلليدن ـ ـمظنلـ ـ اـ ـلنّة واـ ـلنوم ـتنعكومـ ـ ـ ـفيسـ اـ ـلحه إـ داـلرارة اـخى ـلبل ـفيقدنـ ـ [ـ G1وى 78bا ـلهض] ـ وـ ـينقسم ـ ـ اـ ـلهضم ـ وـ ـيبقوم ـ ـميىـ ـبعلـ ّلـكضـ

 أكثر من الأخرى.510واحد منهما إلى جهة

.511تّمت المقالة الرابعة

509. .W بالليل :G [ في الليل

510. .W ناحيه :G [ جهة

511. .W وهي احد وثمانون فصلا ويتلوها المقالة الخامسه تمت .add [ الرابعة
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