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1المقالة الخامسة من كتاب الفصول

v.1

 من الخربق من علامات الموت.2قال أبقراط: التشنّج الذي يكون

اـق ـلشال إذاـ ـعنارح: أـ ـبقى اـ ـلخراط ـيعنـامّـنٕاـف3قـبرـ ـ اـبيـ ـلخه الأـبرـ ـبيق الأـ دون واـسض ـلتشنود. ـ ـ ـمتا4انـعوـنّجـ واـئلاـ ـستفي ـ ـفهي.ـغراـ ـهناـ أرادـ هـبا

ـلتشنا ـ ـ الاـ ـستفّج ـ الاـغراـ دون ـمتي واـئلاـ ـلتشني، ـ ـ اـ ـلعّج اـمارضـ ـلخن ـيكقـبرـ وـعنـمونـ أـجّدة أذـمـاهدـحوه اـين ـلخة ـلكيمقـبرـ ـ ـ ـيلاّدـحوسـ ذع.ـ

ـفيتشن ـ ـ ـ اـف5ّجـ ـلمعم ـ والآـ اـلنـمـرخدة ـلخذع ـنفسقـبرـ ـ ـللعصهـ ـ ـ واـ ـلثب دـمثـلاـ اـفن ـلخع ـللكيمقـبرـ ـ ـ ـ وـسوـ ـبهذوـتات ـبحاـ ـتهرارـ ـفتقا،ـ ـ ـعللـ اـ ـلقى وّةـ

ـلكيما ـ ـ ـبكثاتـسوـ ـ اـ ـلخرة وـبرـ الاـهذاـهق. ـمتو وـئلاـ ـسهذاـهي اـ ـلبل وـ ـيكرؤ إـمونـ ـستفن ـ اـ إـبـوطرـلراغ و ـستيات ـ اـ ـليبلاء ـ ـعلسـ اـ ـلبى وـ ـوهذاـهدن.

ـلتشنا ـ ـ الاـ ـستفّج ـ اـغراـ لاـلي وـلرؤـبذي اـهه، ـعنذيـلو أـبىـ ـبقه اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ اـعرضـعـامّـبرـفل.ـ اـفن ـلقراط ـكميءـ ـيعاـ اـفرضـ ـلهيضي ـ ـ ةـ

]G1 79a في علاجه بل يستعمل الرطوبات والأدهان الحارّة بالفعل والاستحمام بالماء العذب. [6وقيء المرار. فلا ينبغي أن يهاون

v.2

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

اـق ـلشال اـ ـلتشنارح: ـ ـ اـ ـلحّج ـيكـةحراـجنـع7ادثـ إـ اـمون ـبسبّ ـ إـ ـستفب ـ دمـ ـكثيراغ ـ إـ و اـمر ـبسبّ ـ ورمـ ـيلحب ـ الاـ ـعضق اـ ـلعصباء ـ ـ ـنياـ وـ ـيلحة ـ ررهـضقـ

ـفيعاغ.ـمدـلاـب ـ ـجميّمـ ـ اـ ـلجسع ـ وـ ـينبغد ـ ـ لاـ أن ـيغفي ـ ذـعنـع8لـ وـللاج ـيمك ـلجا9ولـحاـمرخـ اـهالادـبرحـ ـلحان ـلفعاـبارّةـ ـ اـ ـلمل ـطبرـ وـ ـيسقة، ـ رقـميـ

1. .W بسم الله الرحمن الرحيم :G [الخامسة من كتاب الفصول

2. .G: om. W [يكون

3. .W بالخربق :G [الخربق

4. .W فنوعان :G [نوعان

5. .W يشنّج :G [يتشنّج

6. .G تهاون :W [يهاون

7. .G العارض :W [الحادث

8. .W تغفل :G [يغفل

9. .G حوالي :W [حول
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ـللحا ـ واـ اـجدـلم ـلمسماج ـ ـ واـ ن ـلشّ اـ ـلممراب ـ ـليكثزوجـ ـ ـ رـ اـبـوطر ـلبة وـ ـيقدن، اـ ـلقوّي وـ ـعلرّدـيوّى اـ ـلبى ـتحلاـموضـعدنـ ـ ـمنلـ وـ ـيحبه ـ ـلحا10سـ ضـمواـ

والمياه الباردة كماء الثلج والجمد.

v.3

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

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلعذان ـمتلاـعانـضارـ اـ ـلتشنان ـ ـ ـستفالا11ّجـ ـ اـغراـ ـلعي اـعارضـ ـليبن ـ وـ ـفنس اـ الاـبـوطرـلاء ـصليات ـ ـلكنة،ـ ـ إذاـبيـخرـيّهـ دوركـترده

ـشيالاـب اـ ـلماء وأـبّـطرـ ـحسة ـفينـ اـ ـلته ـبيدـ ـففر.ـ اـ ـصطي أـ ـبقلاح إذاـ ـفتلالـقراط ـ ردـملاـعكـ ـيئة ـيقطمـلةـ ـ ـفيهعـ ـ ـلماـباـ ـيجعلهلـبوتـ ـ ـ ـ اـماـ ـلحن ةـلاـ

 جزماً.12الوسطى، وإذا قال فتلك من علامات الموت يكون قد قطع فيها

v.4

].G1 79b بعد الاستفراغ المفرط فهو علامة رديئة [13قال أبقاط: إذا حدث تشنّج أو الفواق

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذه ـ ـيقولـ [ـ Wارب 50a[ـبعضه ـ ـ ـبعنـم14اـ وـ ـقصض الأـ أّنـماري اـكر ـستفّل ـ دـكواءـسراغـ اـمان أو ـسهاً أوـ ـقيئالاً ـ اً،ـ

ـعقيبدثـحو ـ ـ وـفهـ ـتشنواق ـ ـفهّج.ـ إـملاـعوـ و ذـفـهضرـعانـكـاّمـنة أنـلي ـيعك أـ الاـند ـستفواع ـ وـغراـ ـيعات، اـ أّن ـلتشنرف ـ ـ ـبعّجـ واـهدـ رديء ـلفا واقـ

يدّل على التشنّج، وهو تشنّج يعرض لفم المعدة.

v.5

أـق ـبقال إذاـ ـلسكرضـعراط: ـ ـسكرانـ ـبغتاتـ ـ ـيتشنّهـنٕاـفةـ ـ ـ وـ ـيمّج أنـ إلّا ـيحوت ـحمهـبدثـ أوـ ى ـيتكلّ ـ ـ إذاـ ـحضّم اـ ـلسرت اـعاـ ـلتة ـينحيـ ـ ـفيهّلـ ـ اـ

خماره.

اـق ـلشال أرادـ ـلسكاـبارح: ـ إـ ـنقطات ـ وـملاـكاعـ ـحسه وـنّـ ـكتـرحه ـبغتهـ ـ ـفمنهًة.ـ ـ ـ ـعنالـقنـممـ اـبىـ ـلفه وـلاـ ـمنهج، ـ ـعنالـقنـممـ اـبيـ ـلسكته ـ ـ وذـ كـلة.

10. .W تحبس :G [يحبس

11. .G للتشنّج :W [التشنّج

12. .iter. et del. W [فيها

13. .G والفواق :W [أو الفواق

14. .iter. et in marg. W [بعضها
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ـلشا15ربـشلأّن ـيضعرابـ ـ اـحفـ ـلغرارة وـيزـيرـ ـيمتلة ـ ـ ـبطئـ دـ وـغاـمون ـيضعه ـ لأـقفـ ـيحمله16ّهـنواه ـ ـ ـ ـقتهـاطوقـفاـ ـ وـ ـيتكا ـ وـسواـح17درـ ه ـيضعّ ـ واهـق18فـ

ـلنفسا ـ ـ ـنياـ وـ ـيمتلة، ـ ـ دـ اـغاـمئ ـبخه ـغليظرةـ ـ ـ وـ ـخصة إنـصوـ اـكاً، ـلشان ـغليرابـ ـ اـ ـلجظ ـحمرـهوـ ـئلاـمهـترـ إـ ـيكهـنٕاـف،وادـسىـلة ـكثيونـ ـ اـ ـلغر ـتتذاءـ 19يـقراـ

ـعن أـ ـبخه ـغليظرةـ ـ ـ ـتغمةـ ـ ـلحا20رـ اـ ـلغار ـيغلزيـيرـ ـ أـ ـبخّظ ـلسكاـف.رةـ ـ اـ ـلعات ـعنارضـ رديءـ ـبطه الاـ ـنحي وأـ إنـملال، ا أـكّ ـبيضان ـ رـ ـقيقاً ـ ـفيـاصاًـ اً،ـ

ـفيك ـ اـ ـلحون ـيعاـمالـ ـعنرضـ اـمهـ ـلسكن ـ ـيبرـقاتـ وـبىـجرـياًـ ـفينبغه،ـصلاـخرؤه ـ ـ ـ أنـ ـيعيي ـ [ـمّنـ أّي G1ن 80a[ـيكرابـش ـليصونـ ـ اـ ـلحكح ـ مـ

ـعلي ـ اـنـاكٕانـفه.ـ ـلطبيعت ـ ـ ـ ـنهضةـ ـ ـلمجتـ ـ ذـهاـ ودـلدة ـفعك ـتكلٕانـفه،ـ ـ اـفّمـ ـلسي اـعاـ ـلتة ـينحيـ ـ ـفيهلـ ـ ـخماـ أـصلاـخ21ىـجرـيارهـ وإن ـعقه، بـ

ـحمكـلذ ىـ اـحتـنـاكّ ـلحمرارة ـ ىـ ـمحلّ ـ ـلمةّـلـ ذـمرضـعاـ ـكمكـلن آـقاـ ـنفال لأّنـ ـتكا اـ ـلحمون ـ ىـ ـبعّ اـ ـلتشند ـ ـ ـخيّجـ أنـمرـ ـيكن اـ ـلتشنون ـ ـ ـبعّجـ دـ

ـلحما ـ وـ ى. أـبالـقدـقّ ذـفادقـصيـبن ـجياًـملاـك22كـلي «اـقداً،ـ ـلشال: ـبحرابـ ـيحلهـترارـ ـ ـبخالا23ٔلـ وـ ـيجفرة ـ اـ ف ـفهات،ـبوـطرـلّ ـيصلوـ ـ حـ

ـبكيفيت ـ ـ ـ ـ ـيفساـم24هـ ـ ـبكميتدـ ـ ـ ـ ـفتمه،ـ ـ ـتقمـلىـ اـحوـ ـلشرارة ـعلرابـ ـتحليىـ ـ ـ الأـ ـبخل وـ ـتجفيرة ـ ـ اـ ولاـبـوطرـلف اـحات ـلحمرارة ـ ىـ ذـكّ ـسببكـلان ـ اًـيؤدـماًـ

إلى الهلاك».

v.6

قال ابقراط: من اعتراه التمّدد فٕانّه يهلك في أربعة أيّام، فٕان جاوز الأربعة فٕانّه يبرأ.

15. .W: om. G [شرب 

16.  .W لأنّها :G [لأنّه

17. .W تتكدر :G [يتكدر

18. .W تضعف :G [يضعف

19.  .G التغذية يتراقي :W [الغذاء تتراقي

20. .W يغمر :G [تغمر

21. .G رجى :W [يرجى

22. ذلك في ] in marg. W.

23. .W يحيل :G [يحلل

24.  .G كيفية .W [كيفيته
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اـق ـلشال اـلاـقارح:ـ ـلتموا ـ الأـمـوهّددـ اـمن ـلحراض واـجاّدةـ ـلمّداً، اـ ـلحرض ـفسدـقاّدةـ اـنأـبرهـ لاـلّه ـيتجذي ـ ـبح25اوزـ اـنراـ ـفلهع.ـبراـله ـ إّنـقذاـ ال

اـنـاك ـلقت ـتقمـلوّةـ ـعلدرـ ـحلىـ اـفّهـ ـيمّهـنٕاـفعـبراـلي وإنـ اـنـاكوت ـلقت [ـ Wوّة 50b[ـمستظه ـ ـ ـ ـعلرةـ اـ ـلمى ـتحلـاهّـنٕاـفرض،ـ ـ أّولـفّهـ ـبحي رانـ

ـعلييـتأـي ـ وـ اـهه ـليو اـ وـبراـلوم ـفسدـقع، الاـ روا ـمتّ ـتشنّهـنأـبدادـ ـ ـيعّجـ أـفرضـ اـصي ـلعنل ـ إـ إـمق ا إـقىـلّ و إـمدام ا ـخلىـلّ ـفتسفـ ـ ـبسبّدـ ـ ذـ ـمجكـلب اريـ

ـلنفا ـ ـعللـخدـيلاـفس.ـ اـ ـلقلى ـ اـ ـلنسيب ـ ـ اـ ـلبم ولاـ ـيخارد ـعنرجـ اـ ـلبخه ـ اـ ـلحار ـفتاّر،ـ الأـحزدـ ـبخم [ـ G1رة 80bا ـلح] ـعلارّةـ اـ ـلقلى ـ وـ ـتخنقب ـ ـ وـ ؤّولـيه

.26أمره إلى الموت

v.7

أـق ـبقال أـمراط:ـ اـبـاصن ـلصه ـقبرعـ ـنبلـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـيحّهـنٕاـفةـناـ اـلدثـ ـنتقه ـ اـمأـفال،ـ ّ
وـلرضـعنـم27 أـقه ـعليىـتد ـ اـمهـ ـلسنين ـ ـ ـخمسنـ ـ ةـ

وعشرون سنة فٕانّه يموت وهو به.

اـق ـلشال لاـ أّنـشارح: ـلصبا28ّنـسّك ـ ـقبىـ ـنبلـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـتكةـناـ اـ ـلحون اـ ـلغرارة ـفيةـيزـيرـ ـمنغمهـ ـ ـ اـبـوطرـلاـبرةـ لأّن ـلحة ٕانـفب.ـطرـلازةـكرـماّرـ

ـتك اـ اـبـوطرـلن ـلغة ـكثيةـيزـيرـ ـ ـتغلرةـ ـ ـلحا29بـ اـ ـلغرارة رـفةـيزـيرـ اـبـوطي ـلبات ـفيلدن،ـ ـ ـكثنـمزمـ اـ ـلحرة ـكثرارةـ اـ وـبـوطرـلرة ـلهة، أـقذاـ ـبقال نـمانـكاـمراطـ

اـفدانـبالأ ـلنشي ـ ـلحاـفؤ،ـ اـ ـلغاّر ـفيهزيـيرـ ـ ـعلمـ ـيكاـمةـيـاغىـ اـمونـ ـلكثن ـ ـلكنرةـ ـ ـكثعـماـهّـ ـتهرـ ـمنغماـ ـ ـ اـهنـمرجـخٕاذاـفة.ـبـوطرـلاـبرةـ ـلسذا إـ ىـلّن

اـس ـلشبّن ـ ـظهابـ اـترارـحرتـ ـلغه وـيزـيرـ أـصة ـكيفيّدـحارت ـ ـ وأـ ـكميلـقة ـ ـفعنة.ـ ـ ذـ ـيتخلكـلد ـ ـ اـ ـلمّص اـهنـمضـيرـ ـلمذا وـ ـغيرض اـ لأّن ـلصره ـههنرعـ ـ اـ

ـيك ـكيمنـمونـ ـ ـغليظاتـسوـ ـ ـ ـمتحقنـةجزـلةـ ـ ـ ـ اـفةـ ـفحاغ.ـمدـلي اـ ـلشبرارة ـ ـتحلابـ ـ وّـهـ ـيبهذـتا ـ اـهرضـعٕانـفاـ ـلمذا ـلمرضـ ـبلنـ اـمغـ ـلعمن ـ ـخمسرـ ـ ةـ

ـعشو ـسنرونـ دّلـ ـعله اـ أّن ـلكيمى ـ ـ ـقهدـقاتـسوـ اـ ـلحرت اـ ـلغرارة واـيزـيرـ ـلحة اـ ـلغرارة ـبلغدـقةـيزـيرـ ـ ـمنتهتـ ـ ـ ـفلا،ـهاـ ـلهرجـيمـ ـعناـ ذـ ـظهكـلد وراً،ـ

فيموت صاحبه به.

v.8

] أربعة عشر يوماً فٕاّن حاله تؤول إلى التقيّح.G1 81a [30قال أبقراط: من أصابته ذات الجنب فلم ينق في

25. .G يجاوز :W [يتجاوز

26. .W التالف :G [الموت

27. .G وأما :W [فأمّا

28. .om. W [سنّ

29. .W فعلت :G [تغلب

30. .G يخلّص منها :W [ينق في
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اـق ـلشال اـ ذات ـلجنارح: ـ ورمـهبـ ـيكو اـفونـ ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ وـضلاـلنـ ـسببلاع ـ دمـ ـيغلراريـمه ـ ـعليبـ ـ اـ ـلمه وـ ـيلرار أرـمزـ ـبعه أـ اـعة ـلحمراض ـ ىـ ّ

ـلسعوا ـ واـ ـلنال واـخاـ ـلضيس ـ اـ ـلنفق ـ واـ ـلنبس ـ اـ ـلمنشض ـ ـ ـفمتاري.ـ ـ ـبعدمـعىـ ـيكمـلذهـهضـ اـ ـلمن اـ ذات ـلجنرض ـ وأـ ـكثب اـمّدهـلوـترـ اـلن ـلمدم راريـ

ـلصف ـ اـقاـ ـلغشه ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ ـغليظاّدةـملـخداـتلاـفن،ـ ـ ـ وأـ ـيضة الأـميـهاًـ اـمن ـلحراض وـجاّدةـ ـتهاّدـمداً ـلطيفاـ ـ ـ رـ ـقيقة ـ ـحكذاـهلـجلأـفة.ـ ـعليهمـ ـ ـ اـ

ـبحأّنـب ـنهراـ لاـ ـيجا اـ ـعشعـبراـلاوز ـتحرـ ـتهاّدـمّدةـ وـ ـلطفها ـ ـ وـ ـنضجهـةعـرسا ـ ـ ـينضمـلٕانـفا.ـ ـ وـ ـتخلج ـ ـمنهّصـ ـ اـفاـ [ـبراـلي Wع 51a[ـعش ؤولـيرـ

إـهرـمأ اـلا ـلتقيى ـ ـ وـ ـيجمّح ـ اـ وـلع ـتقيورم ـ ـبعّحـ اـ ـعشعـبراـلد وـ ـتمتر ـ إـ اـلّد ـلسى وـباـ ـعشع وـيرـ ـلهن، أـقذاـ ـبقال اـ إذا ـنصراط إـ دم ـفضىـلّب اـ ـلصاء ـعلدرـ ىـ

 يتقيّح لأنّه لم يبق بالنفث. فيدفع الماّدة إلى فضاء الصدر ويتقيّح كما تقّدم.32 فلا بّد من أن31خلاف المجري الطبيعي

v.9

قال أبقراط: أكثر ما يكون السّل في السنين التي بين ثمان عشرة سنة وبين خمسة وثلاثين سنة.

اـق ـلشال اـسارح:ـ ـلنمّن ـ إـهوـ ـثمىـلو ـعشانـ ـسنرةـ وـ اـسة ـلشبّن ـ اـ ـلمتناب ـ ـ ـللشبيـهاـ ـ ـ 33ٕابـ ـخمسىـلا ـ ـثيلاـثو34ةـ ـسننـ وـ ـفيمة، ـ ـبياـ ـيكثنـيذـهنـ ـ رـ

اـلوـت ـلسّد ـلكثّلـ ـ ـتهـاكـرحرةـ وـ ـصيم ـحهاـ وـ ـثبم ـتهاـ وـ ـقلم ـنبّةـ ـتهاـ ـعليهنـمؤـي35لاـفم،ـ ـ ـ اـ ـنصم [ـ G1داع 81b[ـبع اـعضـ ـلتروق وـئرـلا36يـفيـ ـلصا37ة درـ

ـيضوأ ـيحاًـ دـ ـمهّدد وـ ـيتم وـقوـ ـيسخّد ـ وـ ـتقن رـ ـتهاـبـوطّل وـ ـتقم ـتهرارـحويـ وـ ـكثأـفذا.ـهعـمم اـهدوثـحرـ ـلمذا اراهـ لا ـلسنياـبرض ـ ـ ـستعالاـبلـبنـ ـ داد،ـ

ـفيم ـ ـمستعـهجزاـمانـكنـ ـ ـ ـكمداًـ ـتقاـ ـيعّدمـ ـلمتجنحرضـ ـ ـ ـ ـ ـكتالا38يـ اـ ـلكثياف ـ ـ اـيرـ ـلشعن ـ اـ ـلضيقيور ـ ـ ـ اـ ـلصن ـيسدورـ إـ ـليهرع ـ وأـ اـمم، رـكنـمّ عـبان

ـلقا ـكثيةـماـ ـ اـ ـللحر ـ واـ اـسم ـلصع ـفهدر.ـ اـ ـلمذا ـيتعرضـ ـ ـعندـ ولاـ ـيعه إـلرضـ و أـقاّـمـنه ـبقال أـ إّن ـكثراط ـيعاـمرـ اـهيـفرضـ ـلسذا ـلمّنـ ـمستعوـهنـ ـ ـ دـ

له.

31. .om. G [على خلاف المجري الطبيعي

32. أن بدّ :W [بّد من أن  G.

33. .W الشباب :G [للشباب

34. .G الخمسة :W [خمسة

35. .W وال :G [فلا

36. .om. G [التي في

37.  .G أو :W [و

38. .iter et scr. supra lin. W [لمتجنحي
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v.10

 منها فما الفضل إلى رئته فٕانّه يموت في سبعة أيّام فٕان جاوزها آل أمره غلى التقيّح.39قال أبقراط: من أصابه ذات ذبحة فتخلّص

اـق ـلشال إذاـ اـكارح: ـعضيـفورمـلان اـ ـلحنجل ـ ـ وـ ـخصرة داـفاًـصوـ ـخلهي ـ ـيسماـ ـ ذـ ي ـبحّ ـنضٕاذاـفة.ـ ذـ اـلج وـلك ـتقيورم ـ واـ ـنفجح ـ 40ٕالـمرـ ـقصبىـلا ـ ةـ

ـفمة،ـئرـلا إـهلأـ و ـميلانـكـاّمـنا ـ إـ اـله دونـمةـئرـلى الأـئـاسن ـعضر لأـ اـناء داـئرـلّه ـئمة اـ ـلتحة ـ ـللترّكـ ـ اـعحـيروـ ـلقلن ـ ـنفو41بـ اـ ـلبخض ـ اـ ـعنيـنـاخدـلار هـ

ـمتخلخليـهو ـ ـ ـ ـ وـ ـتسخة ـ ـتهـاكـرحدوامـبنـ ـفيقبا،ـ ـ ـ اـلذـبلـ ـنصبك ـ اـ ـلماب إـ ـليهاّدة ـ ـلكاـ ـنهوـ ـمتخلخلاـ ـ ـ ـ ـ ـكثيةـ ـ اـ ـلحرة ـمستقلـةكرـ ـ ـ ـ إـ و ـحض42اّـمـنة، اـ ـلمرة وتـ

ـسبعيـف ـ أـ لأـية الأـماّـهـنّام اـمن ـلحراض اـجاّدةـ ـلتّداً ـبحيـ ـنهراـ لاـ ـيجا ـيجاوزـ اّـهـنا43ٔي؟؟؟ـ ـلسا وـباـ ورمـهع ـيمنذا ـ ـفي44عـ اـخهـ ـلنفروج ـ ـفيحصسـ ـ ـ لـ

ـختنالا ـ ـبحاءـجٕاذاـفاق.ـ اـنراـ ـلسه وـباـ ـنهضع ـ اـ ـلطبيعت ـ ـ ـ ـلمقةـ ـ اـماوـ ـلمة [ـ G1رض 82a[اـييـف ـلسوم وـباـ اـيوـهع ـلمنتهوم ـ ـ ـ ـيكلاـفي.ـ ـيتجادـ ـ ذـ كـلاوز

ـليا اـكٕانـفع،ـبراـلا45ومـ ـلطبيعان ـ ـ ـ اـ ـلقة ـفيتخلرةـهاـ ـ ـ ـ ـمنهّصـ ـ وإنـ اـما، ـلفضال ـ إـ رـلل ـئتى ـيمنهـ ـ اـخعـ ـلنفروج ـ ـفيمسـ ـ ـقب46وتـ اـ ـليل ـلسا47ومـ أوـباـ يـفع

 وقع في التقيّح.48السابع فٕان جاوزها

v.11

39. .G فخلص :W [فتخلّص

40. .om. W [مال 

41.  .om. G [عن القلب

42. .G أمّا :W [إنّما

43. .om. G [يجي

44.  .W يمتنع :G [يمنع

45.  .om. W [ذلك اليوم

46. .W scr. in marg [وإن مال الفضل إلى رئته يمتنع خروج النفس فيموت

47.  .om. G [اليوم

48. .G تجاوزها :W [جاوزها
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أـق ـبقال إذاـ ـنسٕاـبانـكراط: اـ ـلسان ـفكّلـ ـيقاـم49انـ ـلسعاـبهـفذـ ـ اـمالـ ـلبصن ـ ـمنكاقـ ـ اـ ـئحراـلر أـ إذا ـلقة ـعليـ اـ ـلجمى ـ وـ ـشعانـكرة اـ ـينتشرأسـلر ـ ـ رـ

فذلك من علامات الموت.

اـق ـلشال إـ [ـّمـنارح: Wا 51bذ ـتياـهـرك] اـ ـلعن ـمتيلاـ ـ واـ ـستن ـبهدّلـ ـعلاـ اـهىـ ـلملاك وذـ أّنـلرض، ـنتك راـ ـئحن اـ ـلبصة ـ ـعلدّلـياقـ ـعفّدةـشىـ نـ

ـلقا وـحرـ ـفسة ـكيمادـ ـ ـتهـاسوـ وـ ـلهّـكأـتا وـ ـتسكـلـذكا اـقاـ ـلشعط ـ ـعلدّلـيرـ ذـ اـهى الأـبـوطرـلاب ـصليات ـ وـ ـشعة ـفضل50رـ ـ اـ ـلبخة ـ اـ ـيصمـلٕاذاـفي.ـنـاخدـلار لـ

 هلاك المريض.52 وتساقط الشعر فقرب51إلى الأعضاء مستحقها من الغذاء انقطع البخار الدخاني

v.12

 اختلاف فٕانه يموت.53قال أبقراط: من تساقط شعر رأسه من أصحاب السّل ثم حدث له

اـق ـلشال ـمعنارح:ـ ـ اـهىـ ـلفصذا ـ ـكمعنلـ ـ ـ ـلفصا54ىـ ـ وـ الأّول، ـعليزدـيمـلل ـ ـشيئهـ ـ الاـساًـ ـختوى أـ اـملاف ـتسّ اـقاـ ـلشعط ـ ـفقرـ ـتقدـ اـ ـلقّدم ـفيولـ وأـ اـمه ّ

ـختالا ـفهلاف.ـ ـعلدّلـيوـ ـضعىـ اـ ـلقف اـ ـلطبعيعيوى ـ ـ ـ ـ ـ واـ ـنحة اـ ـلقلال [ـ G1وّة 82bا ـلكلي] ـ ـ لأّنـ زـمة اـمّدة ـلمان ـيلـوطضـيرـ وـ أـقة ـنهد اـ ـلمك رضـ

بطوله القوّة وأذاب البدن وانحله وذهبت الرطوبات الأصلية وبعد ذلك جاء الاختلاف وهو علامة الموت.

v.13

قال أبقراط: من قذف دماً زبدياً فقذفه إيّاه إنّما هو من رئته.

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ أّن ـعضةـئرـلرر ـسخيوـ ـ ـمتخلخفـ ـ ـ ـ ـغي55لـ ـمكثرـ ـ اـلواف(؟)ـ ـيخذيـلدم اـمرجـ ـلكبن ـ إـ اـلد ـلقلى ـ ـبعبـ اـ ـلطبد ـ ـتنشفخـ ـ ـ رارةـحهـ

ـلقلا ـ وـ ـتسخب ـ وـنّـ ـفعدـته وـ ـيحبه ـ ـلطيفسـ ـ ـ وـ ـتنه رـفدـ إـتـوغع اـله زـئرـلى ـفيكة.ـيدـبة ـ ـلهذاءـغونـ ـقبرـلاـ وـ ـسخة ـفتهاـ ـ اـ لأّن ـلغا ـشبيذاءـ ـ ـلمغتاـبهـ ـ ـ واـ ـلبذي ارزـ

منه يكون زبدياً.

49. .G وكان :W [فكان

50. .G الشعر :W [شعر

51. .add. W [وتساقط الشعر الدخاني

52.  .G وقرب :W [فقرب

53.  .G به :W [له

54.  .W معنى :G [كمعنى

55.  .G مخلخل :W [متخلخل
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v.14

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

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـفصذا ـتقدـقلـ ـغيـهحـرشّدمـ أـ ـههنّهـنر ـ أـ الاـفا ـخترد ـتسنـعلافـ اـقاـ ـلشعط ـ وـ أنـضرـغر ـيعه الاـ أّن ـخترف ـبمفلافـ ـ آـفردهـ ـرخي

السّل دليل على هلاك المريض أو قريب منه.

v.15

أـق ـبقال آـمراط:ـ اـبتـلن ـلحه اـمالـ ذات ـلجنن ـ إـ ـتقيىـلب ـ إنـنٕاـفّحـ ـستنقّه ـ ـ أرـفىـ ـبعيي ـ اـماًـموـينـ ـلين اـ اـلوم ـنفجذي ـ اـفرتـ ـلمي ـعلٕاّنـفّدةـ هـتّـ

 فٕاّن يقع في السّل.56تنقضي وإن لم يسبق في هذه المّدة

اـق ـلشال ـتبيدـقارح:ـ ـ اـ ذات أن ـلجنّن ـ ورمـ ـلغشاـبادثـحب ـ ـلمستنبا57اءـ ـ ـ ـ ـ [ـنـاكٕانـفلاع،ـضلاـلطـ G1ت 83aا ـلق] ـفيوّةـ ـصحيحةـيوـقهـ ـ ـ ةـ

ـلحـاص اـ ـنضجتة ـ ـ وـ ـفتذـقه ـلنفاـبهـ ـ وإنـ ـعجث، ذـعزتـ أـيكـلن إـهرـمؤول اـلا ـلتقيى ـ ـ وـ ـحضّح أرـميـفـاهرـ ـبعيّدة ـ آـنلا58ٔومـينـ اـخّه ـلبحر ـ يـفنـيارـ

اـمالأ ـلحراض ـينتمـلٕاذاـفاّدة.ـ ـ آـفنـ اـخي ـلبحر ـ اـيارـ ـلحن ـغلظاّدةـ ـ اـ ـلمت وـ إـلاـمواّد اـلت ـلتقيى ـ ـ لأّنـ ـلماّح ـتعف59اّدةـ ـ وـ ـتعفن ـ اـ وـئرـلن ـكلهأـتة ـ وـ لـغوـتا

القرحة ويؤول أمرها إلى الهلاك.

v.16

أـق ـبقال اـ ـلحراط: ـيضاّرـ أـمّرـ ـكثن اـ ـستعمر ـ ـ اـههـلاـ ـلمضذه ـ [ـ Wاّر 52a[اـنؤـي ـللحّث ـ وـ ـيفتم ـ اـ ـلعصح ـ ـيكبـ اـ وـهذـلدر ـتجلن ـ ـسيبـ اـ دمـللان

والغشى ويلحق أصحاب ذلك الموت.

اـق ـلشال ذـ أـكارح: ـبقر اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ ـمضلـ اـ ـلحاّر وـ ـعناّر اـبىـ ـستعمه ـ ـ اـ ـلمال اـ ـلحاء وـ ـيتاـماّر اـمّدـلوـ ـستعمن ـ ـ أوـلاـ ـمهه اـ ـلهّب اـ ـلحواء وـ اـماّر

ـيع دوامـمرضـ ـهبن ـفقه.ـبوـ اـنؤـيالـ ـللحّث ـ أّيـ ـخيرـيم وـ ـتفته ـ اـ ـلعصّح ـ أّيـ ـخيرـيب أـ ـيضه وـ ـيكاً اـ أّيـهذـلّدر ـيبل60ن ـ لٕارـ ـمحلهـئـاخّده ـ اـهّهـ 61اغـمدـلو

56. .scr. in marg. W [فٕاّن علّته تنقضي وإن لم يسبق في هذه المّدة 

57. الغشاء في :W [بالغشاء  G.

58. .G في أربعين يوماً :W [في مّدة أربعين يوم

59. .W, G المدّة :correxi [المادّة

60.  .om. G [أيّ

61.  .om. W [هو الدماغ
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ـيجلو ـ ـسيبـ اـ ـبكثدمـللان ـ ـتحليلرةـ ـ ـ ـ وأذاـ ـبته أـ إذا و ـكثه، ـسيرـ اـ ـتبعدمـللان ـ اـ ـلغشه ـ وإذاـ ـكثى اـ ـلغشر ـ ـمنزمـلىـ وـ اـقه ـنحلا62دمـلوع اـ ـلقلال وىـ

واستيلاء الضعف عليه.

v.17

 معها حّمى.64 التشنّج والتمّدد والاسوداد والنافض التي تكون63قال أبقراط: وأّما البارد فيحدث

اـق ـلشال [ـ G1ارح: 83bذ اـفـرك] ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ ـمضّدمـ اـ ـلحاّر وـ ـيعاـماّر ـعنرضـ الأـمهـ وذـمن اـهيـفـركراض، ـلفضذا ـ ـمضلـ اـ ـلباّر وـ اـمارد

ـيع الأـمرضـ واـمن ـلضراض أّنـهيـفطـباـ أدـمذا اـمن ـستعمن ـ ـ ـلهماـ ـ ـعنهمرضـعاـ ـ ـ ذـماـ وأـكا اـمره دـفّ ـفعي واـ وـحة ـيعلاـفةـثلاـثدة ـجميرضـ ـ اـمعـ

ـفق.65رهـكذ اـ ـلبال ـيحاردـ ـعندثـ اـ ـلتشنه ـ ـ واـ ـلتمّج ـ واـ الأـسّدد ـعضوداد وـ ـميلهاء ـ ـ إـ اـلا ـلكمى ـ ـكحودة،ـ ـيمشنـمالـ ـ اـفيـ ـلثلي ـ وـ ـنشج ذـهاـ ـعيكـلد اـناـ

ـلنوا اـفاـ ـتكذيـلض ـمعونـ ـحمهـ وـ ى ـتعذهـهّ ـلعصاـبـاهرارـضلا66ٔرضـ ـ والاـ لارـسب اـسوداد ـلطبيعال ـ ـ ـ اـ إـلة الأـلدم ـعضى لاـ ـحهملاـصاء ـ ـفتحقا.ـ ـ ـ نـ

ـفيه ـ وـ ـتعفا ـ وـ ـيجن الأـ ـعضذب ـمناءـ أـ ـكثه ـممرـ ـيجاـ وـ ـسبب الاـ ـحتقب ـ واـ ـلجمان ـ وـ ـتنفدمـعود ـ اـ ـلحس اـ ـلغاّر ـيعفزيـيرـ ـ اـ ـلعضن ـ وـ ـيشذاـهو يـفدـهاـ

ـلمضا ـ ـبيروـ ـفينبغن.ـ ـ ـ ـ أنـ ـيشي أوـ ـيفصرط ـ وـ ـينقد ـ اـمهـلصـ ولاـلن ـيقتصدم ـ ـ ـعلرـ اـ ـلمحلى ـ ـ واـ ـلنلات اـفاـ ـلتض ـتحيـ ـمعدثـ اـ ـلحمه ـ ىـ ـيكّ ـسبونـ بـ

أّن الأخلاط إذا لم يتروح يوجب لها عفن والعفن موجب للنافض والحّمى.

v.18

 والعصب والدماغ والنخاع، وأّما الحاّر فموافق لهم نافع.67قال أبقراط: البارد ضاّر للعظام والأسنان

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ أـ أّن اـصرّر ـلطل ـمقّبـ ـبلاـ اـ ـلضة ـلضاـبّدـ وـ ـلمّد اـ الأـهتـنـاكّ ـعضذه ـجهزاـماءـ ـيغلاـ ـ ـعليبـ ـ اـ ـلبه الأـنـاكردـ ـشيت اـ ـلباء ـمضاردةـ رّةـ

ـله لأـ ـتخاّـهـنا أـ ـجتهزـمرج ـ الاـعاـ ـعتن وـ ـئهرـبيـفدـيزـتدال ـفيستا،ـ ـ ـ اـلوـ ـلبي ـعليهردـ ـ ـ وـ ـحيا ذـكثـ [ـلـذككـلان G1ك 84a[الأـنـاك ـشيت اـ ـلحاء ارّةـ

موافقة لها نافعة بسبب تعديل أمزجتها.

62. .G الموت :W [الموت

63. يحدث فأنّه :W [فيحدث

64. .scr. in marg. G [تكون

65.  .scr. in marg. G [وأّما في دفعة واحدة إلى ثلاثة فلا يعرض جميع ما ذكره

66.  .W تحدث :G [تعرض

67.  .om. G [والأسنان
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v.19

] أن يسّخن إلّا أن يخاف عليه انفجار الدم منه.W 52bقال أبقراط: كّل موضع قد برد فينبغي [

اـق ـلشال ـمضدـقارح:ـ اـهرحـشىـ ـلحذا اـياّرـ ـلبداوي واـ ـلبارد ـلحاـبداويـياردـ لأـ اـناّر ـستثنّه ـ ـ ـفقى،ـ أنـ إلّا ـيخال ـعليافـ ـ اـ ـنفجه ـ اـ ـمندمـلار ٕانـف68هـ

الحاّر يوجب، فنفجار الدم بسبب مداومته أّما إذا كان غير دائم فلا يخاف منه.

v.20

أـق ـبقال اـ ـلبراط: ـللقّذاعـلاردـ ـ وـ ـيصلروح ـ اـ ـلجلّب ـ وـ ـيحد اـمدثـ لاـمعـجوـلن ـيكا ـمعونـ ـتقيهـ ـ وـ ـيسّح وـ ـيحوّد اـ ـلندث اـفاـ ـلتض ـتك69يـ ـمعه70ونـ ـ اـ

حّمى والتشنّج والتمّدد.

اـق ـلشال ذـقارح:ـ اـه71ـركد ـلفصذا ـ ـيح72اـملـ اـ ـلبدث اـم73ردـ ـلضن الأـفررـ ـعضي ـفقاء.ـ اـ ـلبال ـللقّذاعـلاردـ ـ وـ ـيطلمـلروح ـ اـلقـ ـلبذع ـمطلقردـ ـ ـ إلّاـ اً

ـخص صـ اـبّ ـلقه اـ لأّن ـلبروح لاـ ـيعارد ـعميـفرضـ أـ ـعضق اـ ـلباء اـ لأّن ـلمدن ـللطاءـ ـ ـفتاـ لاـ ـيغه ـكثيـفوصـ اـفاـ ـلجلة ـ هـبّصـخذاـهلـجلأـفد.ـ

ـلجا واـ ـلقروح وـ ـيصلروح ـ اـ ـلجلّب ـ ـبسبدـ ـ ـتكثيفبـ ـ ـ ـ اـ ـلمسه ـ وـ ـيحاّم اـمدثـ لاـمعـجوـلن ـيكا ـمعونـ ـتقيهـ ـ ـبسبّحـ ـ ـمنعبـ ـ ـتحلنـمهـ ـ الأـ ـشيّل اـ ـلتاء يـ

ـيك ـمعهونـ ـ اـ وـجوـلا ـتبلع ـ اـ ـلحّد اـ ـلغاّر وـيرـ ـيمنزي ـ اـمعـ ـلنضن ـ وـقذاـهلـجلأـفج.ـ ـيحال اـمدثـ لاـمعـجوـلن ـيكا [ـ G1ون 84b[ـمع ـتقيهـ ـ حـ ّ

واـسوالا ـلنوداد ـفقض،ـفاـ ـمضدـ اـفـهحـرشىـ ـلفصي ـ اـ ـقبذيـلل وـهلـ ـيغيذاـهعـمذا ـ إرهـ اـم(؟) ا اـسّ ـلعضوداد ـ ـفبسبو،ـ ـ ـ ارـ اـسب ـلطبيعال ـ ـ ـ اـ إـلة ىـلدم

ـلعضا ـ اـ ـلحقذيـلو ـ اـ ـلبه اـ وأّن ـلعضرد ـ ـيجوـ اـمذبـ أـلن ـكثدم ـمنرـ ـمستحقنـ ـ ـ ـ ولاـ ه ـيجّ ـمتنفهـلدـ ـ ـ ـفيعفاً.ـسّـ ـ ـ وـ ـيسن اـ ـلعضوّد ـ اـ ـلحقذيـلو ـ اـ ـلبه ردـ

ـيحو74 اـ ـلتشندث ـ ـ واـ نّج ـل ـلض75ضـفاـ ـلعصاـبررهـ ـ ولاـ أّنـشب، ـفعّك اـ ـلقل اـهيـفوىـ ـلمذه ـكثا76ٔعـضواـ ـفعنـمرـ اـ ـلمل ـللطاءـ ـ ـفتاـ وـ ادةـعنـمه

68. .om. W [منه

69. .W الذي :G [التي

70.  .W يكون :G [تكون

71. في أخبر :G [ذكر  W. 

72.  .W بما :G [ما

73. .G بسبب in marg. corr. ex [البرد

74.  .om. G [الذي لحقه البرد

75. والتشنّج النافض .trsp [التشنّج والنافض  G.

76. .iter. W [فعل القوى 
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اللطيف الغوص في عماق أعضاء البدن.

v.21

أـق ـبقال ورـ ـعلّبـصـامّـبراط: ـتمهـبنـمىـ ـغينـمّددـ وـحرـقرـ ـحساّبـشـوهة اـ ـللحن ـ وـفمـ ـلصيا77نـمطـسي ـ ـكثياردـباءـمفـ ـ ـفيدثـحأـفرـ هـ

انعطافاً من حرارة كثيرة فكان يخلّصه بتلك الحرارة.

اـق ـلشال أـقارح:ـ ـبقول «ورـ ـبمراط أرادـ اـبا» ـلقليه ـ ـ اـ «رُّب»ـقوـلل لأّن ـمعنرفـحوع ـ اـ ـلقلياه ـ ـ وـ ـقيل «ـلوـقيـفّدـ ـغينـمه ـلئة»ـحرـقرـ ـينلاـ هـلوـق78ضـقاـ

ب«ا ـل لقّذاعـلاردـ ـل ـ وذـ ـقيرـكروح»، آـيدـ وـيرـخن ـحساّبـشوـهن اـ ـللحن ـ اـ ـحتم اـمرازـ ـلمهن ـ يزوـ ـل وـ ـعين نـ ـفصّ اـ ـلصيل ـ ـحتا79فـ يـقاـبنـمرازاـ

ـلفصا ـ وذـ ـلئكـلول، ـيجملاـ ـ ـبيعـ اـبنـ ـلمرد وـ اـباء ـلهرد وـ ـلئواء [ـ Wلا 53a[ـيغ ـلبا80وصـ ـعميـفردـ أـ اـبق ـلمهدان ـ ـليزوـ وـ ذـقن. اـكد أـبر ادقـصيـبن

رـحـرشيـف أّن ـلبـاطلاًـجه اـ ـلسلطه ـ ـ ـبمانـ ـفتعسالـ ـ ـ رـ ـعليّ ـ إـ ـحضه وـ رـكاره ـمشللاًـجان ـ ـفندـبرـمأـفولاً،ـ اـفهـ ـلثلي ـ وـ ـيعيمـلج ـ [ـ G1ّن 85aا ـلفص] ـ ل.ـ

ـفق ـلمال:ـ اـ اـم81رجـخّ ـلثلن ـ ـشلنـمُرئـبجـ ولاـ أـشّه ـمعـاجانـكدـقّهـنّك ـللقياًـ ـ ـ اـ ذـلود أـهـركذي ـبقا اـفراطـ ـلمٕاّن اـ ـلباء اـفاردـ ـلصيي ـ وـففـ طـسي

 الحسن اللحم في فصل الصيف غير مضّر وأنّه يعكس الحاّر الغريزي إلى داخل البدن.82الهاجرة للشاّب

v.22

أـق ـبقال اـ ـلحراط: ـمقياّرـ ـ وـ ـلكّح ـلينـ وذـحرـقّلـكيـفسـ أـمكـلة، ـعظن اـ ـلعم اـملاـ ـعلةـلدلاـلات اـ ـلثقى ـ والأـ وـمة ـيلين، ـ اـ ـلجلن ـ وـ وّـقـقرـتد ـيسكه ـ ّنـ

وـجوـلا ـيكسع ـ اـيادـعرـ ـلنة واـفاـ ـلتشنض ـ ـ واـ ـلتمّج ـ وـ ـيحّدد اـ ـلثقّل ـ اـ ـلعل اـفارضـ وـلي أوـموـهرأس، الأـفن ـشيق ـلكساءـ ـ اـ ـلعظر ـ وـ ـةصـاخام ـللمعّ ـ ـ ـمنهرىـ ـ اـ

اـمو ـلعظن ـ ـةصـاخ83امـ ـلعظّ ـ اـ وـلام ـلكرأس، أـمّلـ اـتاـما ـلبه أـ أو وـحرـقرد ـللقه ـ اـ ـلتروح ـتسعيـ ـ وـ ـتتي وـكأـ ـللمقعّل ـ ـ ـ واـ ـلفدة واـ واـحرـلرج ـلمثم ـ ـلحاـفةـناـ اّرـ

لأصحاب هذه العلل نافع شاف والبارد لهمم ضاّر قاتل.

77.  .om. W [من

78.  .W يتناقض :G [يناقض

79.  .G القيظ :W [الصيف

80.  .iter. in marg. W [يغوص

81.  .G أخرج :W [خرج

82.  .W للشباب :G [للشابّ

83. العظام ومن ] W: اللحم من  ante G.
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اـق ـلشال أـ اـمارح: أـقّ ـبقول اـ ـلحراط ـمقياّرـ ـ وـ ـيطلمـلّح ـ اـ ـلقق ـلكولـ اـ ـحتن ـبقرزـ ـلكهـلوـ ـلينـ وـحرـقّلـكيـفسـ ـعنة، اـ ـلحى اـ ـلمعتاّر ـ ـ اـ لا84ذيـلدل

ـيتج ـ الاـترارـحاوزـ ـعته ولاـ اـشدال، أّن ـلحّك اـموعـناّرـ ـلمقين ـ ـ ّحـ
ـسبّهـنوا85ٔ اـ ـلنضب ـ ـفلج.ـ أدـ ـعلنـمو ـعضىـ أـ ـنضجو ـ وـ ـقيه لأـحّـ ـمتّهـنه ـنضىـ جـ

ـتقي ـ وـ ـينبغواـلاـقّح. ـ ـ أنـ ـيكي اـ ـلحون ـمغياّرـ ـ ـلئّراًـ ـيفتلاـ ـ اـ ـلمسح ـ وـ ـنشاّم اـ ـلحر ـمغانـكٕاذاـفاّر،ـ ـحقاًـيرـ اـ ـلحن اـ ـلغاّر إـيرـ داـلزي [ـخى G1ل 85bا ـلب] دنـ

ـنضوأ وـ ـليج أوـكسـ ورم ـيقيـةحرـقّل ـ ـحهّـ اـ ـلما اـفاء،ـ الأورام ـلسٕان ـنيـاطرـ لاـ ـيقية ـ ـحهّـ اـ ـلما اـ ـلحاء ولاـ ـفيهرـثؤـياّر ـ أـ ـلغلراـثا ـ اـ ـلمظ وـ ـعسواّد ـنضجهرـ ـ ـ ا.ـ

أـقو أـمد ـبقر ـفيمراطـ ـ ـبعاـ لاـبدـ ـتعأن وـلاـ اـلذـكج ـلقك اـ ـلعفنورح ـ ـ ـلضماـبزدادـتاّـهـنٕاـف86ةـ ـ واـ ـلماد اـ ـلحاء ـعفناّرـ ـ اـيالأدوـبداويـتلـباًـ ـلكة اـياوـ ـلمحة ـ ةـقرـ

ـليق ـ ـعفنهّلـ ـ ـ دـها.ـ إن إـعذا ـليت وـضهـ الأـلذـكرورة ـعضك اـ ـلتاء ـتنجليـ ـ ـ ـليهإبـ ـ اـ ـلما ـمتواّدـ اـ ـستعمى ـ ـ ـفيهلـ ـ اـ ـلما اـ ـلحاء أرـ وـهـاخاّر إـجا ـليهذب ـ اـ

ـكثأ وـ اـلـذكر، الأورام ـلخبيثك ـ ـ ـ اـ ـيئردـلة الاـ وـخة ـكلهـاشاـملاط ـ وأـ اـما. الأورام ا ـلتّ أـييـ إـهرـمؤول اـلا ـلجمى ـ والاـ ـنفجع ـ اـفار،ـ ـلمٕاّن اـ ـلحاء أـماّرـ ـعظن مـ

وأـلدلاـلا ـعلنـمة ـمعىـ ـلجتهاـ ـ ـ لأّنـباـ ـبكمـاهرأـبه ـ اـ ـلنضال ـ واـ ـلمج ـينضجهاءـ ـ ـ ـ وـ ـيسكا ـ ـلمهاّنـ ـ (؟)ـ ـقهّـقرـيواء وـ ـيليا ـ ـنهّـ وـ ـيحلا ـ اـمّلـ ـجتما ـ ـفيهعـ ـ وأـ اـما ّ

ـتسكين ـ ـ ـ ـللنهـ ـ ـفينش.87ضـفاـ ـ ـ اـ ـلحر اـ ـلغاّر وـيرـ ـيبسطزي ـ ـ وـ ـيفعه ـ [ـ Wل 53b[ـعك ـيفعلاـمسـ ـ ـ اـ ـلبه ـفهارد،ـ ـينفوـ ـ اـ ـلتشنع ـ ـ اـ ـلتمّج ـ ـلمّددـ ـئميتلاـ ـ ـ ـعصلأـلهـ ابـ

ـينفو ـ ـلعظعـ ـ اـ ـلقلرأسـلام ـ ـعليهاـمّةـ ـ ـ اـماـ ـللحن ـ وـ اـغم ـلبوص ـفيهردـ ـ وـ ـلكا اـمونـ ـحلاردـباغـمدـلزاج ـللثقّهـ ـ ـ اـ ـلعل اـفارضـ ـلتحلرأسـلي ـ ـ اـمّلـ ـجتما ـ ـفيعـ هـ

اـم ـلفضن ـ وـ ـينفول ـ ـللعظعـ ـ ـ ـةصـاخامـ ـلبّ أـ ـجتهزـمرد ـ وـ ـقلا اـ ـفيهدمـلّة ـ وـ ـةصـاخا ـللمعّ ـ ـ ـمنهريـ ـ وـ ـللقا ـ ـلتا88روحـ ـتسعيـ ـ وـ ـتتى ـتحليّلـكأـ ـ ـ ـفيهلـ ـ ودـ ـفعا إـ ىـله

اـهـاظ ـلبر وردهـ اـعدن ـلسعن ـ ـعضنـميـ إـ ـعضىـلو ـيليوـ ـ وـ ـلحاـفه.ـلوـقه لأـ ـصحاّر [ـ G1اب 86a[اـه ـلعلذه ـ ـلبوا90افـش89عـفاـنلـ ـلهاردـ ارـضمـ

قاتل يؤكد أّن المعالجة هي مقابلة الضّد بضّده.

v.23

84.  .W التي :G [الذي

85.  .G النضج :W [المقيّح

86.  .W العسرة :G [العفنة

87.  .G النفاض :W [للنفاض

88. اللحم من :G [وللقروح  ante W. 

89.  .om. W [نافع

90. .W شافي :G [شاف
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أـق ـبقال اـمأـفراط:ـ ّ
ـلبا91 ـينبغاّـمـنٕاـفاردـ ـ ـ أنـ ـيستعملي ـ ـ ـ ـ اـهيـفهـ ـلمذه أـضواـ ـعنع اـفيـ ـلمي اـضواـ ـلتع ـيج92يـ ـمنهريـ ـ أوـلا93اـ أنـمزـموـهدم ـيج94ع ريـ

ـمن وـ ـليه، ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ ـنفيـفلـ اـ ـلمس اـضوـ ـيجذيـلع ـمنهريـ ـ اـ ـلكدمـلا ـلهـوحنـ وـ ـحينـما ـيجثـ وـ ـفيميء ـ اـمانـكاـ الأورام ـلحن ارّةـ

ـلتلوا ـ إـئاـمّذعـ اـلل ـلحمى ـ وـ اـلرة اـلون ـلطدم لأـ اـنري إن ـستعمّه ـ ـ ـفيملـ ـ ـعتدـقاـ ـفيقـ اـ وـسدمـله اـفوّده، اـلي ـيسمذيـلورم ـ ىـ ّ
ـلحما95 ـ إذاـ ـيكمـلرة نـ

 فهو يضرّه.97 قرحة96معه قرحة لأّن ما كانت معه منه

اـق ـلشال أـ أـنرـمارح: ـبقا أنـ ـنعراط اـلاـ ـلمج ـلتا98عـضواـ ـيج99يـ ـمنهريـ ـ اـ أوـلا ـمتيـهدم أنـقوـ ـيخع ـمنهرجـ ـ ـستعماـباـ ـ ـ الأـ ـشيال اـ ـلباء ـلمـاكاردةـ اءـ

ـلبا ـنباردـ ـهنّـ ـعلاـ أنـ ـيكى اـ ـستعمون ـ ـ ذـ اـلواـح100كـلال ـلمي اـضوـ ـيليذيـلع ـ ولاـ ـيكه ـنفيـفونـ اـ ـلمس لأّنـضوـ ـمتع اـ ـستعمى ـ ـ ـنفيـفلـ اـ ـلمس عـضوـ

ـنكا101ٔ وـ وـحّرـقاه ـجله الأـ إـلب ـليم وإذاـ ـممانـكه، اـ ـيليّ ـ ـكثرّدـبهـ وـ وـقّف ـمنوّي ـتجلنـمعـ ـ اـ ـلمّب إـ ـلياّدة وـ ـينفه ـ ذـ ـببكـلع وـ ـقمعرد ـ وـ الأورامـلـذكه، ك

ـلحا ـكمارّةـ اـقاـ ـئيرـلال «ـ ـينبغس: ـ ـ أنـ ـيقي إـ ـليهرب ـ الاـفاـ ـتبي وـياـمداءـ ـيبردع وـ ـيكثرد ـ وـ ـعنّف ـلتلكاـبىـ ـ ـ ـلماّعـ اـضواـ ـلتع ـلناـبتـيـوكدـقاّـهـنأـكيـ ارـ

ـبح وـهواّدـمّدةـ وـلوـقا». اـله اـلون ـلطدم لأـ اـنري إن ـستعمّه ـ ـ ـفيملـ ـ [ـطدـقاـ G1ال 86b[ـمك اـ وـسدمـلث اـفوّده اـلي ـيسمذيـلورم ـ ىـ ـحمّ ـينفرةـ ـ عـ

استعماله، إذا لم يكن معه قرحة لأّن متى كان معه قرحة لذعها وجلب الألم إليها، فلهذا احترز من القرحة.

٢٤

91.  .G وأمّا :W [فأمّا

92. التي المواضع ] W: الذي الموضع  G. 

93.  .G منه :W [منها

94. أن مزمع ] W: أن متوقع  G. 

95.  .W يدعى :G [يسمّى

96.  .om. G [منه

97.  .scr. in marg. W [لأّن ما كانت معه منه قرحة

98.  .W األمراض :G [المواضع

99.  .W الذي :G [التي

100.  .om. W [ذلك

101.  .G العضو supra lin. corr. ex [الموضع
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.102قال أبقراط: إّن الأشياء الباردة مثل الثلج والجمد ضارّة للصدر مهيّجة للسعال جالبة لانفجار الدم والنزل

اـق ـلشال ـلمارح:ـ ذـ ا ـمنـركّ اـفاـ ـلمع اـ ـلحاء وـ ـمناّر اـفاـ ـلمع اـ ـلباء وـ ـمضارد أنـهاّرـ أراد ـيعا ـفهّرـ ـمضاـ اـ أـهذيـلاّر اـمردـبو ـلمن ـفقاء.ـ اـ إّن ـلثلال ـ جـ

ـلجموا ـ ـللصارّةـض103دـ ـ ـمهيدرـ ـ ـللسعـةجّـ ـ ـ ـلبـاجالـ لاـ ـنفجة ـ اـ [ـلار Wدم 54aوا ـلن] ا104ٔزلـ اـم. اـضّ ـلصرارة ـمحسرـمأـفردـ ـ أـ ـيضّهـنوس ـعصالأـبّرـ ابـ

وآلات التنّفس، فٕاذا ضّر هذه الأعضاء أهاج السعال فٕاذا قوي تعّدى ضرره إلى الصدر والرئة فحصل ذلك قيء الدم ونفثه.

v.25

أـق ـبقال اـ الأورام ـلتراط: ـتكيـ اـفونـ ـلمفي ـ والأوـصاـ اـجل ـلتاع ـتكيـ ـغينـمونـ وأوـحرـقرـ أـجة ـصحاع اـ ـلنقاب ـ وأـ ـصحرس اـ ـلتشناب ـ ـ اـ ـلحّج يـفادثـ

ـلما اـضواـ ـلعصبيع ـ ـ ـ وأـ ـكثة أـمرـ ـشبا إذاـنٕاـفذهـههـ ـعليهّبـصّه ـ ـ ـكثياردـباءـماـ ـ ـسكرـ ـنهّـ وأـ ـضما وـهرـ ـسكا اـ ـلخا105نـمهـثداـحٕاـبعـجوـلّن واـ ـلخدر، درـ

أيضاً اليسير مسّكن الوجع.

اـق ـلشال إنـ ـعنارح: أـ ـبقي ـبهراطـ والأوـ الأورام ـيكـاماعـجذه ـسببهونـ ـ ـ أو106اـ ـصفرّةـمدم واـ ـلنقراء ـ اـ ـلحرس أـلاـقـامحـصاّرـ إّن ـطله [ـ G1ق

87a[ـجمي ـ وـ الأورام ـتخصمـلع ـ صـ والأوـب107ّ الأورام اـجه ـلحاع ـيكمـلارّةـ اـهنـ ـلكذا ـمنتظملامـ ـ ـ ـ واـ ـليدـلاً، ـعللـ أـ أرادـنى اـبّه الأورام ـلحه ارّةـ

اـجوالأو ـلحاع لأـ ـيحصمـلهـنارّة ـ وـ ـجميالـقر. ـ إـ و الأورام والأوـقـامّـنع الأورام وـجال ـقضيذهـهاع ـ ـمهملّةـ ـ ـ واـ ـلمهملة ـ ـ ـ اـقيـفةـ ـلقضيوّة ـ ـ اـ ـلجّة ـئيزـ ة،ـ

ـفيك ـ ـتقدـقونـ اـيدـ ـلكر ـبعلامـ وـ الأورام ـبعض الأوـ وـجض ـتخصاع ـ صـ ـبهّ اـ ـلحا وـ ـغينـمهـلوـقارّة ـلئـةحرـقرـ اـلوـق108ضـقاـنلاـ ـلبه ـللقّذاعـلاردـ ـ روح،ـ

اـه109لـجلأـف ـحتذا ولاـ أنـشرز اـصّك ـلمّب اـ ـلباء ـعلاردـ والأوـ الأورام اـجى ـلحاع ـجيارّةـ ّداًـ
ـيسك111هـنٕاـف110 ـ الأـ وـلّن ـتقم الأـ ـعضوّي وـ ـيمناء ـ نـمعـ

102.  .W فالنزالت :G [والنزل

103.  .om. G [والجمد

104.  .W النزالت :G [النزل

105.  .om. G [من

106.  .supra lin. W [سببها

107.  .W تخصّ :G [تخصّص

108.  .W يتناقض :G [ناقض

109.  .W وألجل :G [فلأجل

110.  .G جيّد :W [جيّداً

111.  .om. W [فإنه
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ـنصبا ـ اـ ـلماب إـ ـليهواّد ـ وـ ـيسكا ـ ـكمن،ـ اـثداـحٕاـبالـقاـ ـلخه واـ ـلخرد ـمسكردـ ـ ـللّنـ ـكمعـجوـ ـيشاـ أـفدـهاـ الأـلي ـسنم والأوـ اـجان ـلفاع ـعطٕاـبـةحادـ اءـ

المخّدرات.

v.26

 سريعاً فهو أخّف المياه.112قال أبقراط: الماء الذي يسخن سريعاً ويبرد

اـق ـلشال ـلمارح:ـ اـ ذـمرغـفّ ـمنـركن اـفاـ ـلمع وـ ـمضاء ـفنّرـعارّهـ اـ أّي ـلميا ـ أـ وأـجاه ـصلود ـفقح،ـ ـيسخاـمالـ ـ ـيبو113نـ ـيعـرس114ردـ ـفهاًـ أـ اـخو ـلميّف ـ اهـ

ـللط ـ ـفتاـ ـيكهـ ـلملاًـباـقونـ اـ ـيسخّ ـ وـنّـ ـيبه أـ لأّن ـلطرّده اـ ـلميف ـ أـ ـعهـرساه إـ ـلمةـبـاجا اـ ـعليهردـيّ ـ ـ اـماـ ـلتبن ـ واـيرـ ـلتسخيد ـ ـ ـ وـ ـلهن أـجوـيذاـ اـسد ـنفعرع ـ يـفالاًـ

ـلها لأـ أـنواء ـلطّه اـمفـ ـلمن ـلماـفاء،ـ إذاـ ـحلاء وـموىـ ـجبوـيا وـ ـيخمـله ـلطاـ ـسبهـ وـخنـمبـ ـفيـاصانـكارج ـنقياًـ ـ ـطياًـ اـ ـئحراـلّب ـحسةـ اـ ـللن ـطيونـ ّبـ

ـلطعا ـ أـكمـ إـسان ـلمةـبـاجرع ـقيلاـياـ [ـ G1ه 87bو اـك] ـنحان اـعدارهـ ـلمعن ـ ـيعـرسدةـ ـقتذرـبواًـ (؟)ـ ـللغه ـ ـجيذاءـ وـ ـهضمداً ـ ـصحيحهـ ـ ـ ـثيأـتو115اًـ يـفرهـ

ـلبا ـلحـاصدنـ و116اًـ ـلم، اـ اـكّ ـلمان الأـماءـ اـمن ـلضور اـيرورـ ـلتة ـتسلا117يـ ـلحما118عـ ـ ىـ ـكهرـتّ وـ لاـكا ـنسلٕاـلّدـبان ـمنانـ واـ ـلحه إـجاـ ـلية داـ ـعيه ذـ رهـكة

أبقراط ونبّه على الفاضل منه وأفرد له فصلاً.

v.27

قال أبقراط: من ععته شهوة إلى شرب بالليل وكان عطشه شديداً فٕانّه إن نام بعد ذلك فذلك محمود.

اـق ـلشال اـ ـلعطارح: ـ أـ ـسبش ـكثيهـباـ ـ ـفينبغرة،ـ ـ ـ ـ أنـ ـينبغنـمـركذـيي ـ ـ أنـ ـيمتني ـ ـ اـشنـم119عـ ـلمرب وـ ـينبغنـماء ـ ـ أنـ ـيسقي ـ وـ أـكذـيي. ـسبر ـعلهـباـ ىـ

112.  .G برد :W [يبرد

113.  .G سخن :W [يسخن

114.  .G برد :W [يبرد

115. .G صحيح :W [صحيحاً

116.  .G صالح :W [صالحاً

117.  .W الذي :G [التي

118.  .W يسع :G [تسع

119.  .G يمنع :W [يمتنع
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ـلتفصيا ـ ـ ـ ـفيقل،ـ ـ اـ ـلعطول ـ ـيعتبشـ ـ ـ ـلصاـبرـ ـمنادقـ واـ ـلكه وـ إن ـعطشدـجاذب ـ ـعليامـنداًـيدـشاًـ ـ ـبغيهـ ـ ـلعطاـفرب،ـش120رـ ـ وإنـكشـ ـيقمـلاذب أنـ در

ـين ـلعطاـفام،ـ ـ اـهادقـصشـ ـلفذا ـبينهمرقـ ـ ـ ـ ـفتاًـباذـكانـكٕانـفا.ـ اـ ـلشرك أوـ وإنـلرب ـيقمـلى أنـ ـيندر ـلشاـفامـ أوـ وأـلرب ـسبى، اـ ـلعطاب ـ دـقشـ

ـيك اـحنـمونـ ـلمعرارة ـ وـ ـيبسهدة ـ ـ وـ ـتكدـقا أـمونـ ـطعمن ـ ـلحاـمةـ ـكثيةـ ـ وـ ـيكدـقرة ـفليرابـشنـمونـ ـ اـ ـلمل وـ ـيكدـقزاج أـمونـ ـطعمن ـ ـتكثةـ ـ يـف121رـ

ـلمعا ـ ـفطلدةـ ـ ـقهذرـباـمبـ ـلعطوا122اـ ـ ـعلشـ ـفتقاّدرهـحاـمىـ ـ اـ ـلمعار ـ إـ اـلدة ـلبى اـ وـطرـلارد اـهذاـهب اـحنـم123ذيـلو ـلمعّر ـ وـ ـيبسهدة ـ ـ وـ أـقا ـطلقد ـ واـ

اـش ـلمرب ـجمييـفاءـ ـ أـ ـصنع اـ ـلعطاف ـ وـ ـمنعش ـ اـموهـ ـلعطن ـ ـلحا124شـ ـيبنـمادثـ اـ ـلمعس ـ لأـ [ـجدة G1ل 88aٕ ا ـنطف] ـ اـ ـلحاء اـ ـلغاّر وـيرـ دمـعزي

طبخ الغذاء.

v.28

أـق ـبقال اـ ـلتكميراط: ـ ـ ـ ـيجلهـياوـفالأـبدـ ـ اـ اـلب ـيجذيـلدم اـميءـ ـلنسن ـ وـ ـسينتفانـكدـقاء، ـ ـ ـ أـضواـميـفهـبعـ ـكثيـرخع ـ أـلرةـ لا ـيحّهـنو يـفدثـ

الرأس ثقلاً.

اـق ـلشال اـ ـنتقارح: ـ أـ ـبقل إـ الأـلراط اـمى ـلمختصراض ـ ـ ـ ةـ ـلنساـبّ ـ ـفقاء.ـ اـ ـلتكميال ـ ـ ـ ـيجل125هـيواـفالأـبدـ ـ اـ اـلب ـيجذيـلدم اـميءـ ـلنسن ـ ـسبو126اءـ بـ

ـحتبا ـ إـساـ اـمه اـكّ وـلدورة ـغلظدم ـ أوـ ـغله اـ ـلكيمظ ـ ـ اـسوـ ـللات أوـجزـ ـضية اـ ـلمجق ـ واـ ـنضماري ـ ـمهاـ ـبعنـمرضـعٕاذاـفا،ـ الأـهضـ ـسبذه ـتكمابـ ـ دـ

اـياوـفالأـب ـلحه ـلميعاـكارّةـ ـ ـ وـ ـسنبة ـ اـ ـلطيل ـ واـ ـصيندارـلب ـ وأـ ـمنوىـقي اـ ـلبه ـلكلياـفج،ـنوـباـ ـ ـ اـ ـلملل ـ ـتغلذهـهٕانـفكـ ـ ـعليـ اـ ـلنى وـ ـتعهار ـ ـعليهدـ ـ ـ ـقماـ ـنحعـ اسـ

ـتجعو ـ ـعنلـ اـفدـ ـلمرج ـليرأةـ ـغلاـمرقـ وـ ـيحظ اـمّلـ ـنعكا ـ وـ ـتكس وـ اـسوـيّدر ع ـلمجّ ـ إنـمأـفاري.ـ ا اـكّ ـحتبان ـ أوـعـهساـ ورم ـينفعلاـفّدةـسن ـ ـ ذـ كـله

وقوله يحدث في الرأس ثقلاً لتصاعد الأبخرة إلى الدماغ وتحلّل الفضلات المحقنة فيه، فيحدث الثقل في الرأس.

v.29 

قال أبقراط: المرأة الحامل إن فصدت أسقطت وخاّصة إن كان طفلها قد عظم.

120.  .W غير :G [بغير

121.  .supra lin. G [تكثر

122.  .W يبذرقها :G [بذرقها

123. الذي هو ] om. G. 

124. .scr. in marg. W ومنعوه في العطش :G [ومنعوه من العطش

125. .G األفوايه :W [بالأفوايه

126. النساء من يجيء ] W: يحبس للنساء G. 
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اـق ـلشال ـفصارح:ـ اـ ـلحد إـجوـيلـماـ ـسقب ـطهاـ اـ لأّن ـلجنيا ـ ـ ـيغتنـ ـ [ـصلاـخنـمذيـ Wة 55aدم اـما127ٔ] لأّن ـينقسدمـلّه ـ ـ أـثمـ ـقسلاث ـقسام:ـ مـ

ـمن ـيصيهـ ـ ـلبنرـ ـ وـ ـقساً اـصلاـخيـفـاصمـ ـيغتدمـلة ـ اـبذيـ ـلجنيه ـ ـ [ـ Gن 88bوا ـمنرديـل] ـين128هـ إـ اـلزل ـلمشيمى ـ ـ ـ ـفصٕاذاـفة.ـ اـ ـلحدت ـنقلـماـ صـ

اـغ ـلجنيذاء ـ ـ وأـ اـعن ـلغوزه ـفيطلذاء،ـ ـ ـ اـ ـلخب ـلنفسروجـ ـ ـ ـفعدـتو129هـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـعظدـقانـكٕانـفة.ـ ـفتكمـ ـ ـجتـاحونـ إـ اـله ـلغى اـ ـلكثيذاء ـ ـ أـ ـفيسقسـمر ـ ـ طـ

من عوز الغذاء.

30.v

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فاعتراها بعض الأمراض الحاّدة فذلك من علامات الموت.

اـق ـلشال اـ ـلمارح: اـ ـلحرض إـياّدـ اـلؤدي ـلهى وـ ـلهلاك. اـقذاـ إّن ـلتقال ـ ـلقضياـبّدمـ ـ ـ الأـفةـ اـمي ـلحراض ـلماـباّدةـ أوـنـاكوتـ ـلباـبت وـ ـلي130رؤ ـتكسـ ونـ

ـعل اـيـاغىـ ـلثقة ـ ـلسةـ ـتغيةـعرـ ـ اـ ر واـلواـحّ ـلحمه. ـ ـفهلـ وـموـ ـلما131وّةـقرض لاـ ـتحتمرأة ـ ـ واـضـرملـ ـفكيداً،ـحاً ـ ـضيـرمفـ وـ أـجن؟ وـخه أّن132وـهر

ـلما اـ ـلحرض اـ ـفيبـجواـلاّد اـتهـ ـلغرك واـ ـلحذاء وـماـ ـجنينهل ـ ـ ـ ـمحتاـ ـ إـجاـ اـلان ـلغى أـفذاء.ـ ـعطيٕان ـ اـ ـلغت زادـ اـميـفذاء ـلماّدة اـ ـشتغلرض ـ ـ اـ ـلطبيعت ـ ـ ـ هـبةـ

عن مقاومة المرض وإن منعت أدى إلى سقوط قوّتها وإسقاط الجنين.

31.v

قال أبقراط: إذا كانت المرأة تتقيّأ دماً فانبعث طمثها انقطع عنها ذلك القيء.

اـق ـلشال ـبسبذاـهارح:ـ ـ اـ ـنعكب ـ اـ ـلماس ـنحوا133اّدةـ إـفنـمـاهدارـ أـلوق ـسفى وـ أـغانـكل، ـبقرض أنـ ـينبراط ـ ـعلّهـ إـ اـخى إذاـلراج نـم134اءـجدم

 مصبّة من جهة أخرى كالفصد والحجامة وما أشبهه.135جهة فيقطع

32.v

127.  .iter. et in marg. W [دم

128.  .om. W [منه

129.  .om. G [لنفسه

130.  .om. G [بالموت كانت أو بالبرؤ و

131.  .om. G [وقوة

132.  .om. W [وهو

133.  .supra lin. W [الماّدة

134. .supra lin. W [إذا جاء 

135.  .G فقطع :W [فيقطع
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] إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.G 89aقال أبقراط: [

اـق ـلشال اـخارح:ـ دم ـلطمروج ـ اـمثـ ـلمن ـينقرأةـ ـ يـ ـنهدـبّ وـ ـيخفا ـ ـثقلهّفـ ـ ـ وـ ـبصؤذنـيا ـجهزاـملاحـ اـفا،ـ ـنقطٕاذا ـ ـعنهعـ ـ وـفاـ ـمجيتـقي ـ دّلـهّـ ـعلا ىـ

ضرر ينالها. فٕاذا قويت الطبيعة دفعته بالرعاف أو ما شاكله.

v.33

قال أبقراط: المرأة الحامل إن ألّج عليها استطلاق البطن لم يؤمن عليها أن تسقط.

ذاـق ـلشال اـخارح:ـ ـلجنيروج ـ ـ ـيكنـ ـلثونـ أـللاـ أـمة اـمور، ـلضعّ ـ اـ إـعمـحرـلف ـمسن أوـكاـ ـبسبه ـ ـكثبـ الاـ ـخترة ـلعلافـ اـ ـلعوز أوـ ـبسبذاء ـ اـ ـخيزـلب رـ

لّما يلحق المعاء المستقيم من الضرّر، وكّل واحد من هذه يوجب الٕاسقاط.

34.v

 بالمرأة علّة الارحام أو عسر ولادها وأصابها عطاس فذلك محمود.136قال أبقراط: إذا كان

اـق ـلشال اـ ـلعطارح: ـ ـعجزـمـةكـرحاسـ اـمةـ ـسبباغـمدـلن ـ ـكم137هـ ذـ أـكا ـبقره أـ إذا ـسخراط اـ ورـمدـلن [ـطاغ Wب، 55b[ـنحأـف اـ ـلهدر اـ ذيـلواء

ـفي ـفسمهـ ـ لأّنـص138هـلعـ ـضيـعضوـميـفـهجروـخ139وت وـ اـمّق، رـباغـمدـلزاج ـسخٕاذاـفبـطارد الأـجزاـمردـبعـمنـ ـصله دّلـ ـعلي اـقىـ ـلحوّة رارةـ

ـلغا اـفةـيزـيرـ ـلبي وـ اـقدن ـلقوّة ـفلوّة،ـ ا140وـ أّن ـلحلا اـ ـلغرارة ـكثدـقةـيزـيرـ ـلمرتـ اـ ـسخّ اـ ـلعضن ـ اـ الأـجزاـمذيـلو ـصله إذاـبيـ ـكثارد اـ ـلحرت اـ ـلغرارة ةـيزـيرـ

اـيوـقو ـلقت دّلـ ـعلوّة اـ اـفدـنى ـلماع وـ ـفسومـقرض. رواـ [ـقّ Gول 89bٔا ـبق] ـبعلراطـ ـ اـحالار141ّةـ ـختنام ـ اـ وـحرـلاق ـفسومـقم روهـ ـلمشيماـبّ ـ ـ ـ وـ ـعسة رـ

ـجهروـخ وـ ـفسومـقا روهـ ـنصاـبّ اـ وـحرـللاب و142ذهـهم زـق. ـفسنـمولـقفـيد رهـ ـلمشيماـبّ ـ ـ ـ لأـ إذاـقّهـنة ـلماـبانـكال ـعلرأةـ الارـ وـحّة ـجعام اـ ـلمل رضـ

ـعضيـف أـموـ ـعضن اـ ـلجساء ـ واـ ـلمشيمد ـ ـ ـ أـمـةجارـخةـ ـعضن اـ ـلجساء ـ ـفيبقدـ ـ ـ أنـ ـيكي وـ اـهون ـلصحيو ـ ـ اـ ـختنح ـ اـ واـحرـلاق ـلعطم ـ هـلافـشاسـ

بوجهين: الوجه الأّول ما ذكرناه، والثاني كونه حركة مزعجة يعين على برؤ المرض.

35.v

136.  .W كانت :G [كان

137.  .W شبيهه :G [سببه

138.  .om. G [له

139.  .G يكون :W [ألنّ

140.  .G ولو :W [فلو

141.  .W لعلّة :G [بعلّة

142.  .del. G [وهذه
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.143قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة متغيّر اللون ولم يكن مجيئه في وقته دائماً دّل ذلك على أن بدنها يحتاج إلى تنقية

اـق ـلشال اـ ـلطمارح: ـ إـ ـيتغيـامّـنث ـ ـ رـ ـقبنـمّ زـ ـبعادةـيل الأرـخالا144ٔضـ ـبعلاط ـعليةـ ـ إـ اـمه، ا ـلسّ إـ و اـموداء ا بلغّ ـل ـ ـ إـ و اـمم ا ـلمّ إـ و ـامرار ـغلّ اـ دمـلظ

وـتدورـكو ـتحتبالـقه. ـ ـ ـيك145سـ اـخونـ إنـلروج إـئاـمانـكدم اـللاً ـلسى ـخضعـموادـ ـفه146رةـ وإنـسوـ إـئاـمانـكوداء، ـحمىـللاً وـ ـغلرة ـفهظـ وـ

ـغل اـ وإنـلظ اـكدم، ـلغان ـعليبـلاـ ـ اـ ـلبيه ـ ـفهاضـ اـ ـلبلغو ـ ـ وإنـ اـكم، ـلغان ـعليبـلاـ ـ اـ ـلصفه ـ ـفهرةـ اـ ـلمو الأـ ـصفرار اـكٕانـفر،ـ ـلغان ـعليبـلاـ ـ ـبعهـ ضـ

اـه ـلثذه ـفينقةـثلاـ ـ ـ اـ ـلبي ـبمدنـ ـيخاـ ذـ اـلرج ـلخلك ـ اـ ـلغط وإنـلاـ ـغلنـمانـكب، اـ وـلظ ـفيعهـتدورـكدم ـ ـلتكمياـبجـلاـ ـ ـ ـ ـكمةـياوـفالاـبدـ ذـ آـكا ـنفره يـفاًـ

قوله التكميد بالافاوية يجلب الدم الذي يجيء من النساء.

36.v

] إذا كانت المرأة حاملاً فضمرت ثدياها بغتة فٕانّها تسقط.G 90aقال أبقراط: [

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ ـلقّدم آـ ـنفول أّنـ ـعناً اـلوـتدـ ـلجنيّد ـ ـ ـينقسنـ ـ ـ اـ دم ـلطمم ـ أـثلاـث147ثـ ـقسة ـفقسام:ـ ـ ـمنمـ ـيصيهـ ـ ـلبنرـ ـ وـ ـقساً، ـمنمـ ـصتلاـخوـههـ هـ

ـيغتو ـ اـبذيـ ـلجنيه ـ ـ ـبطيـفنـ أـ وـمن ـقسّه، ـمنمـ وـ ارداهـهه ـيصيو ـ إـ اـلر ـلمشيمى ـ ـ ـ ـضمٕاذاـفة.ـ اـيدـثرتـ ـلحا ـبغتلـماـ ـ دّلـ ـعلة ـخلىـ اـ ـلعّو اـ ـلتروق يـفيـ

وـحرـلا ـخلم اـ ـلعّو اـ ـلتروق اـفيـ ـلثي ـييدـ وـ اـغن ـلمدمـلور ـبينهماـ ـ ـ ـ الاـماـ ـشتن ـفيقراكـ ـ [ـغ148ّلـ Wذاء 56aا ـلجني] ـ ـ ـكثيانـكٕانـف.149نـ ـ ـطلراًـ بـ

 لنفسه طلباً للغذاء، وإن كان صغيراً يسقط.151 وخرج150الغذاء

v.37

143. .G منقية :W [تنقية

144.  .G أحد :W [بعض

145.  .G تختبر :W [تحتبس

146.  .W خضرا :G [خضرة

147.  .G [الحيض :W [الطمث

148. .G ويقلّ :W [فيقلّ

149. .iter. et in marg. W [الجنين

150.  .om. W [الغذاء

151.  .W الخروج :G [وخرج
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أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـفضملاًـمـاحرأةـ ـ ـيهدـثديـحا152ٔرـ ـحمله153انـكاـ ـ ـ ـتسقـاهّـنٕاـفاًـموـتاـ ـ أـ ـطفليهدـحط ـ ـ ـ وإنـ اـك154ا، ـلضان وـهـرماـ

 الأيمن أسقطت الذكر، وإن كان الضامر هو الأيسر أسقطت الأنثى.155الثدي

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذا ـ اـمـهحـرشـذخوـيلـ ـلفصن ـ اـ ـقبلذيـلل ـ واـ ـلعله ـ ـفيّةـ ـقلهـ اـ وـلّة اـعدم ـلجنيوز ـ ـ اـ ـلغن وـ ـبقذاء ـهناـهيـ ـفض156اـ زـ اـيل إّن ـركذـلادة

ـسخأ وأـ والأـجن ـنثّف أـ وأرـبى وـطرد ـلمب. اـ اـكّ أـكذـلان الأـموىـقر ـنثن ـمحلانـكىـ ـ اـفّهـ ـلجي الأـناـ وـقب الأـهوى ـيمو والأـ ـنثن ـلضعفهىـ ـ ـ ـ يـفاـ

ـلجا الأـناـ ـيسب ـفيكر.ـ ـ ـسقونـ أـ ـهمـدحوط ـبضماـ ـ اـ ـلثور اـ ـحياـننـمذيـلدي إذاـهةـ اـكذا ـلحمان ـ اـكٕانـفاً،ـموـتلـ ـلحمان ـ وـحواـبلـ ـضمد الأـ ـيمر نـ

] من الأيسر سقطت أنثى.G 90bكان السقوط بذكر وإن كان الضمر [

38.v

قال أبقراط: إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت ثّم كان لها لبن فطمثها قد ارتفع.

اـق ـلشال اـ اـلارح: ـلحدم اـفلـصاـ ـلثي ـييدـ ـعننـ ـصيدـ ـلبنهـترورـ ـ إذاـ ـيكمـلاً ـبسب157نـ ـ اـ ـلحمب ـ ولاـ ـلجنيذاءـغل ـ ـ ذـكنـ دـلان ـليك ـعللاًـ ارـ ـتفى دمـ اع

الطمث في العروق المشركة بين الرحم الثديين وخلّو الرحم من دم الطمث.

39.v

قال أبقراط: إذا تعقد للمرأة في ثديها دم دّل ذلك من حالها على جنون.

اـق ـلشال ـيعقارح:ـ ـ اـ د اـفدمـلّ ـلثي ـييدـ ـسببهـلنـ ـ أـ ـهمدـحان: اـشاـ ـلحّدة اـ ـلعرارة واـقاـ ـلثدة اـكيـناـ وـلدورة ـغلظدم ـ ـفله.ـ ـغليظانـكوـ ـ ـ ـبغياًـ ـ لاـكرـ دورة

ـبتذا اـ ـلحه إـ و اـّمـنرارة ـنعقا ـ ـبسب158ادهـ ـ وـتدورـكبـ ـمخه ـلطتاـ ـ اـ أرـجه ـضيزاء وـ أـمة، ـيصلكـلذ159لـجن ـ اـ ـلثب وـ ـيجسدي ـ ـفيتوـ ـ ـمنيـقراـ إـ اـله اغـمدـلى

ـبخأ ـغليظارّةـحرةـ ـ ـ اـجوـيةـ ـختب اـ واـهذـللاط ـفكن ردـ ـيئاراً وـ ـنقدـقة، ـلينـاجنـعلـ ـ اـ أّن اـلوس ـلمنعقدم ـ ـ ـ الاـفدـ لاـثي ـيصيداء ـ ـلبنرـ ـ ـلش160اًـ اـ ـلحّدة رارةـ

152. .G فضمرت :W [فضمر

153. .G فأن .et add كان ante [كان

154.  .G فإن :W [وإن

155.  .om. G [الثدي

156. .G ههنا :W [هاهنا

157. .iter. et del. W [يكن

158.  .W تعقده :G [انعقاده

159. .W أبخرة حارة غليظة يوجب اختلاط الذهن .add. et del أجل ante [أجل

160. .in marg. G [لبناً
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إنّما الابخرة المتصاعدة منه يوجب الجنون والذي يحصل في الأثداء متعقد دماً. و

v.40

أـق ـبقال أـ إن ـحببراط: ـ أنـ ـتعلت ـ اـهمـ ـلمل لا،ـمـاحرأةـ أم ـسقيهأـفل ـ ـ اـ أرادت إذا ـلنا اـمومـ ـلعساء ـ أـفلـ ـبهـاصٕان ـمغاـ ـبطنهيـفسـ ـ ـ ـفهاـ وإنـمـاحيـ ل

لم يصبها مغس فليسب بحامل.

]G 91a[اـق ـلشال ـفنّرـعدـقارح:ـ أـ ـبقا ـبهةـملاـعراطـ ـيتعاـ ـ اـحرّفـ ـلمال ـحبليـهرأةـ ـ وـ لا أم ـقيي [ـ Wّد 56b[ذـف ـقيكـلي ـفقن.ـيدـ ـتسقالـ ـ يـ

ـلما ـعنرأةـ اـ ـلند اـمومـ ـلعساء ـ ـمملـ ـعلاًـجزوـ ـغيىـ ـعشرـ وذـ اـلاء لأّن ـلمك ـعنرأةـ اـ ـلحمد ـ ـينضلـ ـ مـ اـفّ إـحرـلم ـنضمم ـ ـبحيداًـيدـشاًـماـ ـ لاـ ـفيلـخدـيث هـ

اـش ـلبتيء ـ وـ ذـقدـقّة. أـلال ـبقك ـفصيـفراطـ ـبعلـ إّنـهدـ اـفذا اـممـحرـلم ـلمن اـ ـلحرأة ـيك161لـماـ ـمنضمونـ ـ ـ أـفاً،ـ ـنضٕاذا أـ ـنضمّم ـ تـ ـمعّ الأـ ـمعه اءـ

اـمو ـلعساء ـ ـيتلـ ـمنّدـلوـ أرواـ ـفيتم162اًـحه ـ ـ ـيمو163ّددـ ـتجولا164ّددـ ـمنفسدـ ـ ـ ـفيحاًـ ـ اـ ـلمغدث ـ واـ ـلقيس. ـ اـيدـ ـقيذيـلن أـ ـهمدـحّد ـعلهـلوـقاـ ـغيىـ ـعشرـ اءـ

ـلي ـيحلاًـ اـ ـلمغدث ـ ـطعنـمسـ رـلوـيامـ ـفتظاًـحاـيّد ـ أـ ـقبينـمّهـنّن ـ اـ ـلعسل ـ وـ و ـيكل ـقبنـمونـ اـ ـلطعل ـ اـ ـلمتنام ـ ـ و165اولـ ـعنهـلوـق. اـ ـلند لأّنـ ـطبوم اـ ـلغخ ذاءـ

 عند النوم أكثر وأبين، وثّم علامة أخرى لم يذكرها.166ونضجه يكون

41.v

 كانت حبلي بأنثى كان لونها حائلاً.167قال أبقراط: إذا كانت المرأة حبلي بذكر كان لونها حسناً، وإذا

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ ـلقّدم اـبولـ أـكذـلأّن ـسخر الأـماًـجزاـم168نـ ـنثن اـ إّن و اـلى ـيغتذيـلدم ـ اـبذيـ أـكذـله اـمرارةـحّدـشر اـلن ـيغتذيـلدم ـ هـبذيـ

ـنثالأ اـ لاّن ـلغى اـمزؤـجذاءـ ـلمغتن ـ ـ واـ اـلدي ـلكثيدم ـ ـ اـ ـلصر ـيعطيـفاـ ـ اـ ـللي ـحسنونـ ـ وأـ وـفراـشاً ـيقرـباً واـ اـلاً، ـلقليدم ـ ـ اـ ـلحل ـيعطرارةـ ـ ـصفيـ [ـ Gرة 91b[

ـكمو وـ ـيتودة ـمتغيلاًـئـاحـهكرـ ـ ـ وـ ـقيّراً. ـفيلـ وـ آـجه وـخه وـهر ـضعيـهجو ـ ـخيـهكرـتفـ ذـمرـ اـقرهـكن إّن ـلمال ـتعرأةـ اـ ـلحمرف ـ وـكذـلاـبلـ ـنثالأـبر وـ واـلاـقى،

تعرف ذلك القوابل فتبّشروها بالذكر فتفرح فتزداد حسناً بانتشار الحاّر الغريزي في بدنها.

161.  .G الحبلي :W [الحامل

162.  .W إرتياح :G [أرواحاً

163. .om. W [فيتمّدد 

164.  .W فيمدّد :G [ويمدّد

165.  .om. W [المتناول

166.  .in marg. G [يكون

167.  .W وإن :G [وإذا

168. .W add [وأخف
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42.v

 الورم الذي يدّعى الحمرة في رحمها فذلك من علامات الموت.169قال أبقراط: إذا حدث بالمرأة الحبلى

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ ـلقّدم اـ إّن ـلحمول ـ اـفرضـملـ ـنضٕاذا إـ ـلياف آـمهـ ـيتسـرخرض ـ ـعلانـضرـمدـعاـ اـ ـلقى اـ ـلحموّة ـ ـفهرةـ الأـميـ اـمن ـلحراض اّدةـ

جداً وهذا كان بمفردة للحامل والجنين.

43.v

 من الهزال على حال خارجة من الطبيعة فٕانّها تسقط قبل أن تسمن.170قال أبقراط: إذا حملت المرأة وهي

اـق ـلشال اـ ـلمارح: إذاـ ـقهاـنتـنـاكرأة ـفتكرض،ـمنـمةـ ـ ـمهونـ ـلبا171ةـلزوـ ـحلاـندنـ اـ ـلجسة ـ ـحملّمـثدـ ـ ـفتتـ اـيرـ ـلطبيعد ـ ـ ـ ـعلرّدـتةـ اـ ـلبى 172وضـعدنـ

ـتحلاـم ـ ـمنّلـ اـميـفهـ ـلمّدة إـصواـلاـفرض،ـ اـلل ـلبى لاـ ـيخلدن ـ إـ إنـمو ا ـيكّ ـمسونـ ـلماًـياوـ ـتحلاـ ـ ـمنّلـ أزـ أو وأـيه ـنقد ـمسانـكٕانـفص.ـ ذهـخأـياًـياوـ

ـلبا ولاـساـبدنـ ـيبقرة ـ ـللجنييـ ـ ـ ـ ـتغتذاءـغنـ ـ ـفيسقهـبذيـ ـ ـ [ـ Wط. 57aوإن أزـك] ـيهضدـيان ـ ـعلمـ ـغيىـ الاـ ـستر وـ ـيبقواء ـ ـعلّلاًـك173يـ اـ ـلبى لاـ دن

]G 92a البدن ويأخذ حّقه. [174تنتفع به الحامل ولا جنينها، وإن كان أنقص فتهلك المرأة والجنين وتسقط قبل أن يستكمل

45.v

أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـنـاكىـ ـلمت وـمـاحرأةـ ـنهدـبلاً ـمعتاـ ـ ـتسقدلـ ـ اـف175طـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي ـبغيثـلاـ ـ ـسبرـ ـبيبـ ـفنقّنـ ـ اـ ـمنهمـحرـلر ـ ـمملاـ ـ ـمخوهـ اًـطاـ

 يقدر على ضبط الطفل لنقله لكنّه ينتهك منها.176ولا

اـق ـلشال إذاـ اـنـاكارح: ـلمت وـ ـنهدـبرأة ـعلاـ الاـمالـحىـ ـعتن ـبيدالـ اـ ـلسمن ـ واـ ـلقضن ـ وـفاـ ـتسقة ـ اـف177طـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي ـغينـمثـلاـ ـسبرـ بـ

169. .G الحامل :W الحبلي

170. .iter. et del. W [وهي

171. .W منهزلة :G [مهزولة

172. .W بدل :G [عوض

173.  .iter. et del. W [ويبقي

174.  .W يكمل :G [يستكمل

175.  .W اسقطت :G [تسقط

176.  .W فلا :G [ولا

177.  .W اسقطت :G [تسقط
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الاـجوـي ـسقب ـفياط،ـ ـعلدّلـ أّنـ ـنق178يـفى اـ ـمنهمـحرـلر ـ ـكيماـ ـ ـغليظاتـسوـ ـ ـ ـشبيـةجزـلةـ ـ اـ ـلمخه ـ ـبهقـلزـياطـ اـ ـلجنيا ـ ـ ـعننـ ـثقلدـ ـ ـعليههـ ـ ـ ـيقلاـفاـ درـ

ـعل إـ ـمسى ـفينـهكاـ ـ ـعنهعـفدـ ـ ـبساـ وـعرـ الأـبيـفة. ـعلادرةـقتـنـاكرـمدئ إـ ـمسى لأـكاـ ـتثقلهمـلّهـنه ـ ـ ـ ـفمسكاـ ـ ـ اـ ـلقة اـ ـلموّة ـسكاـ ـفلمة،ـ ـ اـ ـنقّ ـعجلـ زتـ

عن إمساكه.

46.v

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـعلرأةـ اـعـةجارـخالـحىـ ـلطبيعن ـ ـ ـ اـمةـ ـلسمن ـ ـفلنـ ـتحبمـ ـ اـفلـ ـلغشٕاّن ـ اـ ـلباء ـغشنـمنـطاـ اـئاـ ـلبطي ـ اـ ـيسمذيـلن ـ ىـ ّ
179

الثرب يزحم فم الرحم منها وليس تحبل دون أن تهزل.

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذا ـ ـفيـهحـرشلـ الٕاـقر.ـهـاظهـ ـلمفا180رأةـمال ـ اـفـةطرـ ـلعبي ـ اـلاـ ـلتة ـجسمهيـ ـ ـ ـمملاـ ـ اـموؤـ ـلشحن ـ واـ ـللحم ـ لاـ ـتحبم ـ إنـ مـلل

ـيضم ـ ـنهدـبرـ اـ لأّن ـلثا اـفـمحزـيربـ ـمنهـمحرـلم ـ وا181ٔاـ ـيض، إّنـ ـكثاً اـ ـلشحرة ـ وـ ـسمم الاـ ـفخن لاـ ـيتاذ الاـ ـحليرك ـ ـيصلـ إـ اـيـعضوـمىـلل ـلمنزرق ـ إـ ـليي هـ

ـتقلاـف اـ ـلمنع ـ ـمستقيـف182يـ ـ ـ [ـ Gرة 92b[ـفل ـيتمـ ـعنّدـلوـ ذـ اـلد ـلجنيك ـ ـ ووـ آـجن. وـخه اـهر أّن ـلغو اـ ـعلواردـلذاء اـ ـلبى ـيفضمـلدنـ ـ ـعنلـ ـبعدـ دـ

أخذ الأعضاء غذائها وكفاتها لن يعضل عنه غذاء الجنين يتولّد ويقل الخرج من الهضم الأّول بل الدخل يكون على مقدار الخرج.

47.v

قال أبقراط: متى تقيّح الرحم حيث يستبطن الورك وجب ضرورة أن يحتاج إلى الفتل.

اـق ـلشال أـعارح:ـ ـبقرض أنـ ـيعراط ـفنّرـ أّنـ اـها ـلمذا ـليرضـ دواءـلسـ اـسه ـلفتوى ـ اـ لأّن إذاـلل ـتقيورم ـ ـحتّحـ ـيستبطىـ ـ ـ ـ اـ ـيخللا183وركـلن ـ ـتقيوـ ـ ّحـ
184

إن ينفجر إلى داخل أو إلى خارج وكلامهما لا يصلان إليه إلّا بالفتل، وكان عرضه أن يزيل طمع من يظّن أّن له علاجاً غير هذا.

48.

قال أبقراط: ما كان من الأطفال ذكراً فأحرى أن يكون تولّده في الجانب الأيمن، وما كان أنثى ففي الجانب الأيسر.

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ أّن أـكذـلّدر ـسخر الأـماًـجزاـمنـ ـنثن والأـ ـنثى أـ اـماًـجزاـمردـبى اـكذـلن وإّن ـلجر [ـناـ Wب 57bٔالا ـيم] أـ ـسخن نـمنـ

178. .supra lin. W [في

179.  .supra lin. W [يسمي

180.  .supra lin. W [اإلمرأة

181.  .om. W [منها

182. .in marg. W [إليه فلا تقع المني

183.  .in marg. G [الورك

184.  .om. G [ تقيّح
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ـلجا الأـناـ ـيسب ـلمجرـ ـ ـللكبهـتاورـ ـ ـ اـ إّن و اـلد، ـلمنبعدم ـ ـ ـ إـ اـلث ـلجى الأـناـ ـيمب الأـميـتأـينـ اـجن ـلشوف واـيرـ ـلشان اـمانـيرـ ـلشن اـيرـ ـلممتان ـ ـ ـعلّدـ ىـ

ـلصلا ـ ـفيكب.ـ ـ اـ واـلون اـلدم ـلصروح ـمنهم185رانـئاـ ـ ـ أـ ـنقا وأـ ـسخى واـ ـلجن الأـناـ ـيسب ـليرـ واـلذـكسـ ـلعك، واـ ـلشرق اـيرـ ـللان ـتيأـيذانـ إـ اـلان ـلجى بـناـ

ـيسالأ [ـ Gر 93a[ـيتشعب ـ ـ ـ اـمانـ ـلعن واـ ـلشرق اـيرـ ـلصان إـئاـ اـلران ـلكليى ـ ـ اـ ـليسة ـ ـفلرى،ـ أـهكـلذـ وأرـبي وـطرد ذـقب. أـكد رـنروا وّـمـبّه اـقا ـلمنع ـ نـميـ

ـلخصا ـ اـ ـليمنوة ـ ـ اـفيـ ـلجي الأـناـ ـيسب ـفيكرـ ـ ـنثؤـمونـ ورـ وـمّـباً اـمعـقا ـلخصن ـ اـ ـليسوة ـ اـفريـ ـلجي الأـناـ ـيمب ـفيكنـ ـ أـكذـمونـ إلّا راً، ـهمّـنّ ـيكاـ ونـ

ـقصاـن اـعانـ والاـيورـكذـلن ـثيوـنة ـتك186لاـفةـ ـخلفهمونـ ـ ـ ـ ـتماـ ـفيمياًـماـ ـ ـ اـ ـمنهمـركذـلل ـ ـ إـ الاـلا ـثيوـنى وـ ـيمية ـ ـمنهملـ ـ ـ الأـ ـنثا إـ اـلى وـيورـكذـلى دـهـوشدـقة

مثل ذلك كثيراً.

49.

قال أبقراط: إذا أردت أن تسقط المشيمة فأدخل في الأنف دواء معطساً وأمسك المنخرين والفم.

اـق ـلشال اـكـرحارح:ـ ـلعطة ـ ـعجزـمـةكـرحاسـ ـفعنةـ ـ اـ ـستنشد ـ ـ الاـ ـنساق اـ ـلهان وـ ـحبواء اـ ـلنفس ـ وـ ـمسس اـ ـلمنخك ـ ـ واـيرـ ـلفن ـيتحبمـ ـ ـ اـ ـلنفس ـ وـ ـيضغس ـ طـ

ـبق ـلضغا187وّةـ ـ واـ ـحتبط، ـ اـ ـلنفاس ـ ـيقسـ اـ ـلقوّي اـ ـفعداـلوّة اـحازدـبةـ ـلنفام ـ وـ اـقس ـلضغوّة ـ ـينطـ اـفدـ ـلمشيمع ـ ـ ـ وـ ـجهروـخذهـهة، ـيكاـ ـبعونـ اـخدـ دـلوـلروج

 أبقراط حيلة في خروجها.188ويسّمى اللاحقة. فٕان بقيت ولم يخرج آل أمر الحامل إلى الهلاك فلهذا عرّفنا

50.v

قال أبقراط: إذا أردت أن تحبس طمث المرأة فألق عند كّل واحد من ثديها ممجمة من أعظم ما يكون.

اـق ـلشال إذاـ ـكثارح: ـطمرـ اـ ـلمث [ـ وزاد Gرأة 93b[ودـجروـخيـف ـفقه وأردـ ـقطعاـنه ـ ـتجتهـ ـ اـ ـلمذب أـماّدةـ ـسفن إـ اـضوـبوقـفىـلل ـلمحع ـ مـجاـ

ـبي اـ ـلثن ـييدـ ـلمنـ ـبياـ واـ ـلثن ـييدـ واـ ـلمشا190نـم189مـحرـلن ـ وأـكارـ أنـمة ـيكر اـ ـلمحجمون ـ ـ ـ أـمةـ ـعظن ـيكاـممـ ـليقونـ ـ اـ ـلجوي وـ ـيكذب ـعنيفاًـبذـجونـ ـ ـ اًـ

فينقطع بذلك الدم.

51.v

قال أبقراط: إّن فم الرحم من المرأة الحامل يكون منضّماً. 

185. .add. W إليه :G [الصائران

186.  .G وال :W [فال

187.  .G فقوّة :W [بقوّة

188.  .W عرّف :G [عرّفنا

189. والثديين الرحم .W: trsp [الثديين والرحم   G.

190. .supra lin. W [من
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اـق ـلشال ـعنارح:ـ وـ اـقد اـفزرعـلوع ـيشتممـحرـلي ـ ـ ـعليلـ ـ ـبكلهـ ـ ـيتّـ ـجمينـمهـ ـ اـ ـلنع اـحواـ ـشتمي ـ ـبحي191الاًـ ـ ـيمكلا192ثـ ـ أنـ ـفيلـخدـين رأسـ ـميه لـ

ـلتستق ـ ـ ـ اـ ـلمنّر ـ ـضعوـميـفيـ وـ ـتتصه ـ ـفيرّفـ اـ ـلقه اـ ـلموّة واـلوـ ـلقّدة اـ ـلغوّة اـياذـ ـلنة ـمياـ واـ ـلمصة ـ ـلطفورّةـ ـ اـماًـ ـلبن ـلتقةـللاـجّلـجارئـ ـ اـ ـلتكع ـ ولاـ ـيبطوّن ـ لـ

اـئـاجٕاذاـفود.ـجوـلا ـلقت ـبلاـ ورأتـ اـفة ـمنضمـمحرـلم ـ ـ اًـ ـغينـمّ ورمـ ولاـسـاجر اـفرـعّدةـسي أّن ـلمت وـمـاحرأةـ اـهل ـلعذه ـتصحييـفةـملاـ ـ ـ اـ ـلحبح ـ لـ

 الفصل المتقّدم.193] فيW 58aخير من أعطائها ماء العسل [

52.v

أـق ـبقال إذاـ اـجراط: ـللبرى ـ ـلحبلا194ديـثنـمنـ ـ ـ ذـ دّل ـعل195كـلي ـضعىـ ـطفلهنـمفـ ـ ـ وـ ـمتا، اـكىـ ـلثان ـمكتنانـيدـ ـ ـ ذـيزـ دّل ـعل196كـلن أّنـ ى

الطفل أصّح.

اـق ـلشال ـيستةـملاـعذهـهارح:ـ ـ ـبهدّلـ ـعلاـ اـقىـ ـلجنيوّة ـ ـ وـ ـضعفن ـ لأّنـ ـمته اـسىـ ـللبال ـ اـثنـمنـ ـلمدي اـ ـلحرأة دّلـماـ ـعلل اـ أّن ـلجنيى ـ ـ 197مـلنـ

اـمـذخأـي ـلغن ـفيـاكذاءـ ـفي198ةـ اـفوـ ـللبّر ـ ـعلنـ اـ ـلثى ـييدـ [ـ Gن 94aو ـيسي] ـ ـمنهلـ ـ ـفلا.ـ اـكوـ ـلجنيان ـ ـ لأـيّوـقنـ ـلغا199نـمـذخاً لاـمذاءـ ـيفضا ـ ـعنلـ ـمنهـ هـ

شيء اللهم إلّا أن يكون دم الحامل كثيراً غريزاً فيأخذ الطفل منه كفايته ويفضل ذلك بعد كفايته.

53.v

أـق ـبقال إذاـ اـحانـكراط: ـلمال إـيرأةـ أنـلؤول ـتسقى ـ ـيهدـثٕاّنـفط،ـ ـتضماـ ـ الأـكٕانـفران.ـ ـعلرـمان ذـخىـ أـللاف ـعنك، إنـ ـنهاـيدـث200انـكي اـ

191.  .in marg. G [اشتماالً

192. .om. W [بحيث

193. .iter. in marg. W [في

194. .G المرأة .add [ثدي

195. .om. W [ذلك

196.  .om. W [ذلك

197. .G ما :W [لم

198. كفايته بعد ذلك ويفضل .add. et del [كافية  W.

199. .supra lin. G [من

200.  .G يكون :W [كان
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 ولا تسقط.204 الركبين203 في202 في العينين أو201صلبين، فٕانّه يصيبها وجع في الثديين أو

اـق ـلشال ـتقدـقارح:ـ اـ ـلقّدم ـمنولـ اـفهـ ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ أـ ـمتّهـنّدم ـضمىـ اـ ـلثر دّلـيدـ ـعلان الٕاـ ـسقى وـ ـههناط، ـ ذـكذ205اـ ـلككـلر آـجوـبنـ زـخه ادةـير

ـعل ذـ ـخبأـفك.ـلى أّنـ ـضمر اـ ـلثور ـينديـ ـسقٕاـبذرـ اـ ـكمدـلوـلاط ـيقاـ وـ ـههنّدم، ـ ـعلرهـكذ206اـ وـ آـجى ـبتا207ـرخه اـ ـلسقاع ـ ـضمطـ اـ ـلثر ـييدـ وذـ أـكن، ّهـنر

ـتضممـل ـ اـ ـلثر ـقبانـيدـ ـلسقا208لـ ـ أنـمّدـبلاـفطـ ـتضمن ـ أـ إذا ـسقطر ـ ـفصتـ ـضمارـ اـ ـلثور ـييدـ ـقبنـ الٕاـ ـسقل ـمناطـ ـسقالٕاـبذرـ و209اطـ ـبع، ـيتبدهـ ـ عـ

ـسقالٕا ذـكذـفاطـ ـتحقيقكـلر ـ ـ ـ إّنـ و ـضماً اـ ـلثور ـييدـ ـيكنـ ـقبونـ الٕاـ ـسقل وـ ـبعاط ـللمشدهـ ـ ـ اـكارـ ـلتة ـبييـ اـ واـحرـلن ـلثم ـييدـ وـ ـكمن. ذـ ـسق210ـركا 211وطـ

ـلجنيا ـ ـ ـيكنـ ـسببينـمونـ ـ ـ أـ ـهمدـحن: ـقلنـماـ اـ ـفيعدمـلّة ـ اـ ـلجنيوز ـ ـ اـ ـلغن ـفيطلذاءـ ـ ـ اـ ـلخب ـكمروجـ ذـ آـكا ـنفر واـ ـلسباً، ـ الآـ أـمـرخب ـسبن بـجوـتابـ

ـلسقا ـ ـكصيحطـ ـ ـ وـ أو ـثبة أوـ [ـخة Gوف 94bأو راـش] ـئحّم وـ لاـهة، ـلهمّدـبذان ـ ـضمنـماـ اـ ـلثور ـييدـ وـ الأـكٕانـفهـلوـقن. ـعلرـمان لافـخىـ

ـيعنك،ـلذ ـ ـيضممـليـ ـ أوـ ـصلبياـنـاكر ـ ـ ـعلدّلـيّهـنٕاـفن،ـ ـكثىـ اـ إنـهدم،ـلرة اـنـاكذا ـلصت اـعـةجارـخةـبلاـ ـلمجن ـ اـ ـلطبيعرى ـ ـ ـ ـكثٕاّنـفي،ـ اـ دمـلرة

ـفعدـت اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ إـ اـلة ـلمى اـضواـ ـلتع دـكٕانـفا،ـهّددـعيـ ـفعهان ـ إـ وـكوقـفىـلا اـفعـجان ـلعيي ـ وإنـ إـكن، أـلان ـسفى اـكلـ اـفعـجوـلان ـكيورـلي نـ

 في الوسط كان في الثديين ولا يقع الٕاسقاط.212والركبتين، وإن كان

54.v

201.  .G و :W [أو

202.  .G و :W [أو

203. .iter. et. del. W [أو في

204. الركبين في أو ] iter. W.

205. .W هاهنا :G [ههنا

206. .W هاهنا :G [ههنا

207. .om. G [آخر 

208. .G أن .add. et del [قبل

209. .G بالسقط :W [بالٕاسقاط

210. .om. G [وكما ذكر

211. .G وسقوط :W [سقوط

212. .supra lin. W [كان
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 ضرورة أن يكون منضّماً.213قال أبقراط: إذا كان فم الرحم صلباً فيجب

اـق ـلشال أـ ـسبارح: الٕاـ ـنضماب ـ ـيكامـ إـ اـمون ّ
ـلش214 اـ ـلقّدة اـ ـلموّة ـسكاـ إـ و اـمة، ـلضعّ ـ اـ ـلقف اـ ـفعداـلوّة 215ٕةـ ا و اـم، ـلغلبّ ـ ـ اـ ـلبة 216ٕردـ ا و اـم، ـلغلبّ ـ ـ اـ ـلقبة ـ ض،ـ

اـموإ ـلغلبّ ـ ـ اـ ـليبة ـ إـ و اـمس، ـلسبّ ـ ـتضبـ ـيعطـغاـ [ـفرضـ Wي 58bذ اـل] ـلمك ـمثعـضوـ ـيعاـملـ اـ ـلشاـباقـتوـلرض إـ و لأـمّد، ا ـعللـخدـتةـفّ ـشكىـ لـ

ـلعضا ـ إـ و اـمو، ـيحورمـلّ ـفيدثـ وـ لاـهه، ـيكذه ـمعهونـ ـ ـحباـ وـ ـينبغل. ـ ـ أنـ ـيعي ـبمجـلاـ ـيسخاـ ـ وـ ن إذاـهّبـطرـيّ الاـكذا ـنضمان ـ وـبنـمامـ ـيبرد سـ

ـحت إـيّىـ اـجزاـمىـلرّد ـلطبيعه ـ ـ ـ وإنـ ورمـخ217نـمانـكي، أو ـنضٕاذاـفراج اـ أوـلج ـتقي218ورم ـ اـ ـلخّح ذـ زال الاـلراج ـنضمك ـ وأـ اـمام، ا ـنضمّ ـ نـمهـماـ

219.ينعكسان كما قيل طرداً وعكساًغير صلابة فٕانّه 

55.v

أـق ـبقال إذاـ [ـضـرعراط: Gت 95aا ـلحم] ـ لٕاـ ى وـمـاحرأةـمّ ـسخنل ـ ـسختـ ـغينـمةـيوـقةـنوـ ـسبرـ ولادـفـرهـاظبـ ـتهٕاّن ـتكاـ ـبعسونـ ـ وـ ـخطر أوـ ر

تسقط فتكون على خطر.

اـق ـلشال ـقيدـقارح:ـ ـفيملـ ـ ـسلاـ اـ إّن ـلحمف ـ واـ ى ـلحمّ ـ ـيتعانـضـرم220لـ ـ ـقباـ ـعلانـ اـ ـلبى ذـكٕانـفدن،ـ ـسب221نـمكـلان اـنـاهـرهـاظبـ ـلعلت ـ ّةـ

ـلعلمن ـ ـ ـ ـلسباـباـ ـ اـ ـلمب ـلهبـجوـ ـغينـمانـك222ٕانـفا،ـ ـسبرـ ـفيكـرهـاظبـ ـ إـ اـمون ـفسنـمّ اـ ـلكيماد ـ ـ اـسوـ ـلتات داـفيـ ـلبا223لـخي أوـ ـكثدن ـتهرـ ا،ـ

وكلاهما لا يتمكن من علاجهما بسبب الحمل فيكون حينئذ الولادة والٕاسقاط فيهما مخطرين غاية الخطر.

213. .G وجب :W [فيجب

214. .in marg. G [إّما

215. .supra lin. W [الدافعة

216. .om. W [لغلبة البرد

217. .supra lin. W [من

218. .supra lin. W [أو

219. وعكساً طرداً قيل كما ينعكسان ] W:  كما قيل طرداً أو عكساً؟؟؟والحبل  G.

220. .W الحبل :G [الحمل

221. .supra lin. W [من

222. .G وإن :W [فإن

223. .om. G [داخل
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56.v

 رديء."224قال أبقراط: إذا حدث بعد سيلان الطمث تشنّج أو غشي فذلك

اـق ـلشال ـكثارح:ـ ـسيرةـ اـ ـلطملان ـ وـ زـطث ـيسمهـتّدـمانـمول ـ يـ ـفهاًـفزـنّ إذاـ وـفزـنارـصذا ـكثاً ـمجرـ اـ ـفبسبدمـليء ـ ـ ـكثبـ ـيضعـهجروـخرةـ ـ اـ روحـلف

ـلحيا ـ ـيكثو225يـنواـ ـ ـتحلرـ ـ ـفيتبعهـلّـ ـ ـ ـ اـ ـلغشه ـ وـ ـبسبي، ـ ـنقبـ اـ ـيستةـبـوطرـلص ـ اـلوـ ـليبي ـ ـعلسـ اـ ـلبى ـفحدنـ اـ ـلتشندث ـ ـ وـ ـمهلكذانـهّج. ـ ـ أردىـمانـ ن

العلامات.

57.v

أـق ـبقال إذاـ اـكراط: ـلطمان ـ أزـ ـممدـيث اـ ـينبغّ ـ ـ ذـمتـضـرعيـ أـلن وإذاـمك ـينحمـلراض، ـ اـ ـلطمدر ـ ذـم227دثـح226ثـ أـلن ـقبنـمراضـمك لـ

الرحم.

اـق ـلشال اـ ـلطمارح: ـ لاـ ـيخلث ـ أنـموـ ـيكن أزـجروـخونـ ـممدـيه اـ ـينبغّ ـ ـ أوـ ـينقطي ـ ـ ولاـ ـينحع ـ أزـكٕانـفدر،ـ ـممدـيان اـ ـينبغّ ـ ـ [ـضرـعيـ Gت 95b[

ذـم أـلن ـتعراضـمك اـ ـلبّم وزـ اـيدن. ـلطمادة ـ ـتكثـ أـمونـ ـسبن ـكثيابـ ـ إـ اـمرة، رـمّ اـقن وـلّة ـسخدم ـنتوـ إـ و اـمه، اـمّ ـنفتن ـ أـ اـفاح ـلعواه إـ و اـمروق، ّ
228

ـيعزاجـموءـسنـم اـ ـلبّم ـفيحصدن.ـ ـ ـ ـللبلـ ـ ـبسبدنـ ـ اـخبـ أنـلروج ـيستدم ـ ـعلييـلوـ ـ اـ ـلبه واـ ـليبرد ـ ـينقو229سـ ـ اـ ـلحص اـ ـلغاّر وـيرـ ـتتبعهذهـهزي، ـ ـ ـ أـ راضـما

ـمخص ـ وارـصوـ ـتفة اـ ـلطماع ـ ـيعثـ ـعنرضـ أـ ـتخراضـمه اـ اـحرـلّص دون ـلبم وأـ ـسبدن، ارـ ـتفاب ـنعينههـعاـ ـ ـ ـ ـكماـ ـعيناـ ـ اـ ـكثّ ـسيرةـ وـنلاـ ـيكه نـمونـ

ـسبأ 230ٕابـ اـما ـلسّ أوـ أوـلّدة ـغلورم اـ وـلظ أوـتدورـكدم ـلبه وـ ـيكردهـبرده. ـمخنـمونـ ـلطتاـ ـ ـخلطهـ ـ ـفيس231ارداًـباًـ ـ ـنفسيـفـهجزاـم232يءـ ـ وأّيـ ذهـهه.

224. .W دليل .add [فذلك

225. .W النفساني .add. et del [الحيواني

226. .G والطمث :W [الطمث

227. .G عرضت :W [حدث

228. .supra lin. W [إّما

229. .in marg. G [واليبس

230. .in marg. W [من أسباب 

231. بارد خلط :G [خلطاً بارداً  W.

232. يسئ أو :W [فيسيء  G.
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ـيحّهـنٕاـفـزجو اـفدثـ آـحرـلي [ـفم Wات 59aٕ ا ورـم] ا أوـح233اًـمّ أوـبلاـصاراً الأـهتـثدـحٕاذاـف.234اًـنـاطـرسة واـمذه ـستحكمراض ـ ـ ـ ـلحتـ قـ

ضررها بالبدن وعّم الجميع فلهذا قال حدثت من ذلك أمراض من قبل الرحم.

58.v

أـق ـبقال إذاـ اـطيـفرضـعراط: ـلبرف أوـ اـفدن ـتبمـحرـلي ذـ ـتقطيكـلع ـ ـ اـ ـلبر وـ إذاـلذـكول، ـتقيك ـ اـحّـ ـلكلت ـ ـتبىـ ذـ ـتقطيكـلع ـ ـ اـ ـلبر وإذاـ ول،

حدث في الكبد ورم تبع ذلك فواق.

اـق ـلشال أـ ـسبارح: ـتقطيابـ ـ ـ اـ ـلبر ـمعولـ ـمعةـفروـ لأـ ـيكّهـندودة ـعظيمرارةـحنـمونـ ـ ـ ـيلةـ ـمتاًـعذـلذعـ ـبعاـ وـ ـيكاً ـقبنـمونـ اـ ـنسل اـفدادـ ـلمثم ـ وـناـ ـيكة ونـ

ـيعردـبنـم وـخنـمرضـ ـيقصمـلارج. ـ أـ ـبقد ـشيئراطـ ـ الأـهنـماًـ ـسبذه لأـ أّـهـناب ـسبا ـمعابـ [ـفروـ Gة 96a[ـمشه ـ إـ و أنـّمـنورة، أراد ـشيئـركذـيا ـ اًـ

أرادـخآ اـبر اـله ـلضورم اـغاـ ـلمط اـخنـمعـناـ ـلبروج ـبسبولـ ـ ـلف235دهـسبـ اـ ـلمثم ـ ـفيتسةـناـ ـ ـ إذاـهدـ اـطيـفانـكا وإنـبدـلرف اـفانـكر. دـحرـلي عـفم

ـلسا اـ إـلدم اـلورم ـلمثى ـ ـفضغةـناـ ـ ـمجطـ اـ ـلبري ـفحصولـ ـ اـ ـلتقطيل ـ ـ ـ وإنـ ـقيحر. ـ اـ ـلكلت ـ اـ ـمنهعـفدـنى ـ ـبعاـ اـ ـلقيض ـ ـمجدـحأـفحـ اـ ـلمثري ـ وإنـناـ ة.

أزـنـاك ـممدـيت اـ ـيجّ ـحبسبـ ـ اـ ـلبت ـلكلاـبولـ ـ وأّـيـ اـمة، ـلفّا اـ ـلتواق اـلعـباـ ـلكبورم ـ ـفيكدـ ـ ـلسببيونـ ـ ـ ـ أـ ـهمـدحن: ورمـ ـيثقا ـ ـلكبا236لـ ـ وـ ـيضغد ـ ـلمعا237طـ ـ دةـ

ـفض اـ ـلنفاق ـ وـ اـهس ـلفاج واـ ـلسبواق، ـ الآـ ـكمـرخب ـلثقا239ع؟؟؟ـيـرخواـلاـق238اـ ـ اـ ـلمجتمل ـ ـ ـ ـفيعـ اـ ـلكبورم ـ وـ ـيصعد ـ إـ اـلد رأس ـلمعى ـ ـفيندةـ ـ ررهـضالـ

 الفواق.240المري وبلذعه وقبضه فهاج

59.v

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت لاـ ـتحبرأة ـ أنـفلـ ـتعلأردت ـ ـتحبلـهمـ ـ لاـ أم ـفغطهل ـ ـ ـبثياـ ـ ـتحّمـثابـ ـتبخرـ ـ ـتحتهرـ ـ ـ رأـفاـ أّنـيٕان ـئحرا241ت اـ ـلبخة ـ ورـ

233. .W ورم :G [ورماً 

234. .W سرطان :G [سرطاناً

235. .G مجاورته :W [سده

236. .G ثقل :W [يثقل 

237. .G ضغط :W [يضغط

238. .supra lin. W [كما

239. ؟؟؟ خروقة :G [خريع  W.

240. .G هاج :W [فهاج

241. .om. G [أّن
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 فأعلم أنّه ليس سبب تعّذر الحمل من قبلها.242تنفذ في بدنها حتّى تصل إلى منخريها وفمها

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلعذه ـفنّرـعةـملاـ ـبهاـ أـ ـبقا ـمنلـهراطـ اـ ـلحمع ـ اـم243لـ ـلمن أوـ اـمرأة وـجرـلن ـفصيـفالـقل، ـبعيـتأـيلـ ـمتذاـهدـ رـكىـ مـحان

ـلما ـمتكارداًـبرأةـ ـ ـثفاـ ـتحبمـلاًـ ـ وـ ـمتل، أـكىـ ـيضان رـ ـطباً ـيحبمـل244داًـجاًـ ـ رـ لأّن ـبتـوطل ـتغمهـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ وـ ـتطفيده ـ ـ وـ ـمته، أـكىـ ـيضان أـ ّفـجاً

ـمم اـ ـينبغّ ـ ـ أوـ [ـكي Gان 96b[ـمحاراًـح ـتحباًـقرـ ـ اـ لأّن ـلمنل ـ ـيعيـ اـ ـلغدم ـفيفس245ذاءـ ـ ـ وـ ـمتد، اـمانـكىـ ـمعتمـحرـلزاج ـ ـبيدلاًـ اـ ـلحن ـلياـ تـنـاكنـ

ـلما ـكثيرأةـ ـ اـ ـفقد.ـلوـلرة ـمتالـ أنـ أردت ـتعلى ـ اـعلـهمـ ـلحبدم ـ اـملـ ـلمن ـفبخرأةـ ـ رـ ـتحتهّ ـ ـ وـ ـغطا ـتغطياـهّـ ـ ـ لاـ ـيخة راـمرجـ ـئحن اـ ـلبخة ـ أـشورـ لاًـصيء

وـف ـصلٕان راـ ـئحت اـ ـلبخة ـ وـ ـنفور ـجمييـفذتـ ـ ـنهدـبعـ ـحتاـ ـتصّىـ إـ ـمنخىـلل ـ ـيهرـ وـ ـفمها ـ ـعلأـفا،ـ أـ ـليّهـنم ـسبسـ ـتعبـ اـ ـلحمّذر ـ [ـ Wل 59b[نـم

ـقبله ـ ـ وذـ أـلا، اـكوـلّهـنك ـمتكارداًـبمـحرـلان ـ ـثفاـ ـلماًـ ـنفاـ راـ ـئحذت اـ ـلبخة ـ إـ اـلور ـلفى واـ ـلمنخم ـ ـ وـيرـ رـكوـلن، ـطبان أـجاًـ ـيضداً ـلماًـ اـ ـنفّ راـ ـئحذت ةـ

ـلبخا ـ ا246ورـ ـتسةـبـوطرـللأّن اـ ـلمنّدد ـ ـبغلظهذـفاـ ـ ـ ـ وـ ـجتهزوـلا ـ وـ ـبساـيانـكوـلا، اـيدـشاًـ ـلجفداً ـ ـلمافـ اـ ـنفّ أـ ـيضذت ا247اًـ ـليبلأّن ـ ـيجم248سـ ـ وـ ـيلع زّمـ

ـيكثو ـ وـ ـمحتاّراًـحانـكوـلّف، ـ لاـقرـ ـفتناً ـ راـ ـئحذ اـ ـلبخة ـ وـ ـغيور ـعلدّلـفـاهرـ أّنـ ـمعتـهجزاـمى ـ وإذاـ ـمعتانـكدل، ـ اـنـاكدلاًـ ـلمت ـكثيرأةـ ـ اـ ـكمدـلوـلرة اـ

ـتق وـ ـليكّدم ـ اـصنـ ـلتبخيورة ـ ـ ـ ـبقم249رـ ـ وـ ـليكع ـ اـ ـلبخن ـ ـلكنـاكورانـ ـ واـ ـلميعدي ـ ـ ـلتنفةـ ـ ـ راـ ـئحتهذ ـ ـ ـيعـرساـ وـ اـفانـكوـلاً، أوـحرـلي ورم ـلم250ّدةـسم اـ ـنفّ ذتـ

رائحة البخور، فنفوذ البخور علامة تدّل على أّن المرأة ليس بعاقر.

60.v

 يجري في أوقاته فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحاً.251قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة الحامل

242. .in marg. G [فمها

243. .G الحبل :W [الحمل

244. .in marg. G [جداً

245. .supra lin. W [الغذاء

246. .del. W [ولو كان رطباً جداً أيضاً لما نفذت رائحة البخور

247. .om. W [أيضاً

248. .G اليابس :W [اليبس

249. .supra lin. G التبخر :W [التبخير

250. ورم أو سدّة .W: trsp [ورم أو سّدة  G.

251. .om. G [الحامل
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اـق ـلشال إذاـ اـكارح: ـلطمان ـ ـيجثـ اـمريـ ـلمن اـ ـلحرأة أوـفلـماـ ـتهاـقي اـ ـلمعتا ـ ـ ـفيادةـ ـعلدّلـ أـ أـيـرمى ـهمدـحن: ـلجنيا252رضـماـ ـ ـ وأـ يّهـنن ـل سـ

ـبصحي ـ ـ وذـ لاـلح، لاـنك ـيتنّه ـ [ـماولـ Gن 97aا ـلغ] ـيكفياـمذاءـ ـ ـ لأـ ـفيفضهـبتـثـدحةـفه ـ ـ ـعنلـ اـ ـفيخدمـله ـ اوـفرجـ وـتاـقي ـعلدّلـيه ـصحىـ ةـ زاجـمّ

الحامل وكثرة دمها فيأخذ الجنين مستحّقه من الغذاء ويفضل عنه فيخرج بالطمث.

61.v

أـق ـبقال إذاـ ـيجمـلراط: ـطم253رـ اـ ـلمث أوـفرأةـ وـتاـقي ـيحمـله ـبه254دثـ ـقشعاـ ـ ولاـيرـ ـحمرة وـ ى ـلكّ ـلهرضـعنـ وـكاـ ـغثرب وـ ـخبي ـنفثـ ـعلأـفسـ مـ

أنّها قد علقت.

اـق ـلشال ـبندـقارح:ـ أـ ـبقّه اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ ـعللـ ـحمىـ الٕاـ ـفقرأة،ـمل ـتستةـملاـعالـ ـ ـبهدّلـ ـعلاـ اـ ـلحمى ـ وـ ـفقه،ـمدـعل إذاـ ـيجمـل255ال 256رـ

ـطم اـ ـلمث أوـفرأةـ وـتاـقي ـلهرضـعه ـغثاـ وـ وـكي ـخبرب ـنفثـ ـغينـم257سـ ـلهاـنرضـمرـ دـلذـفاـ ـليك ـعللـ ـحملهىـ ـ ـ واـ أـحرـلا، ـيعرـمم ـللحرضـ ـ لـماـ

 إلى الفم من المعدة لأجل احتباس الطمث."258في مبتدأ حملها من الشهر الثاني إلى الثالث، وسببه بخارات تصاعد

62.v

أـق ـبقال ـمتراط:ـ رـكىـ اـحان ـلمم ـمتكارداًـبرأةـ ـ ـنفاـ ـتحبمـلاًـ ـ وـ ـمتل، أـكىـ ـيضان رـ ـطباً ـتحبمـلّداًـجاًـ ـ رـ لأّن ـبتـوطل، ـتغمهـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ وـ ـتطفئده ـ ـ ه.ـ

ـمتو أـكىـ ـيضان ـممّفـجا259ٔاًـ اـ ـينبغّ ـ ـ أوـ ـمحاّراًـحانـكي ـتحبمـلاًـقرـ ـ اـ لأّن ـلمنل ـ ـيعيـ اـ ـلغدم ـفيفسذاءـ ـ ـ وـ ـمتد. اـمانـكىـ ـمعتمـحرـلزاج ـ ـبيدلاًـ نـ

الحالتين كانت المرأة كثيرة الولد.

252. .add. G [في 

253. .W يخرج :G [يجر

254. .supra lin. W [يحدث

255. .supra lin. W [إذا

256. .W يخرج :G [يجر

257. .W النفس :G [نفس

258. .W تتصاعد :G [تصاعد

259. .om. W [أيضاً 
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اـق شال ـل اـناـكارح:ـ عت ـل زـمادةـ أنـطلاـفا260ٔانـمن بن ت ع ـي ـ ـ اـحا261ٔرواـ نسوال ـل ـ وأـ اـحاء نظ262الـجرـلوال ي ـل ـ ـ ـسبيـفرواـ عا263بـ ـل واـقاـ عقر ـل ـ مـ

[ـجزّوـيو264 Gون 97bا ـلكثي] ـ ـ اـيرـ ـللولادةـلن [ـجرـ Wال 60aا ـلكثي] ـ ـ واـلوـلا265نـيرـ ـلعد ـللعقرـقاـ ـ ـ و266مـ ـضهـرعانـك، ـبقكـلذـبمـ اـ ـلنساء ـ لأـ لـجل

ـلملا ـ وـ ـحفوك دوـ ـلهظ ـفلمم.ـ ـ اـ أـجّ ـبقاء ذـ أـكراط ـسبر ـمنابـ اـ ـلحبع ـ اـفلـ ـلمي وأـ ـسبرأة اـ ـلعقاب ـ ـللمـ ـليحلـجرـ ـ ذـفذونـ ـسبالاذوهـحذوة/ـحكـلي ابـ

ـلما ـجبوـ اـفةـ ـلعي الأـهرـقاـ ـسبي اـ ـلماب ـجبوـ أـ ـيضة اـفاًـ ـلعقي ـ ـلل267مـ وذـجرـ ذـكل. ـفقكـلر اـ إّن إذاـحرـلال ـجهزاـمانـكم ـبساـياـ ـيفس268اًـ ـ ردـياـمدـ

ـعليه ـ ـ اـمنـماـ ـلباّدة ولاـ ـفيهّدـلوـتذر ـ إذاـهيءـشاـ الاـعـةجارـخ269تـنـاكذا ـعتن ـكثياًـجروـخدالـ ـ اـفراً.ـ ـلمٕاّن إذاـ ـبسبراًـقاـعتـنـاكرأة ـ زاجـمردـببـ

ـمفرداًـبـمحرـلا ـمتكانـك270اًـطرـ ـ ـثفاـ وـ اـنـاكاً ـلعت اـ ـلتروق اـفيـ ـللحةـمادـعداًـجةـقّــضيـمحرـلي ـ اـ ـلغرارة ـيجلاـفة،ـيزـيرـ ـفيهريـ ـ ـيغتيءـشاـ ـ وـيّذـ ـيمتنه ـ ـ 271عـ

ـلجنيا ـ ـ اـمنـ ـلغن وإنـ ـفيهريـجذاء. ـ ـفيكيءـشاـ ـ ـقليزراًـنونـ ـ لاـ ـيقلاً ـبغومـ اـ ـلجنيذاء ـ ـ ـلضيقهنـ ـ ـ ـ وـ ـتكا ـثفهاـ ـ وـ ـبتهلاـصا ـ وإذاـ اـنـاكا. ـلعت اـ ـلتروق يـ

ـلهـاحذهـه ـبهاـ ـصفذهـ اـك272ةـ اـلان ـلجدم ـفيهاريـ ـ ـيبرـقاـ إـ اـلاً ـلمى ـئياـ رـ ـقيقة ـ وـف،273ارداًـبّداًـجاًـ ـمنعـقٕاذا اـ رـفلـجرـلي رّدهـبهـلـاحذهـهمـحي

ـخموأ وـ ـمتده، رـكىـ ـطبان رـفّداًـجاًـ ـبتـوطٕاّن ـتغمهـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ وـ ـتطفئده ـ ـ وـ ـتبطه ـ اـ ـلقل اـ ـلتوّة ـليوـ ـفيةـيدـ ـكمهـ ـيعاـ اـلرضـ ـلنلأرض أوـ إذا ـفيهعـقزة ـ اـ

260. .G زمن :W [زمان

261. .W يعتبر :G [يعتبروا 

262. .W النساء corr. ex [الرجال

263. .om. W [سبب

264. .W العقيم :G [العقم

265. .iter et. in marg. W [الكثيرين 

266.  .W للعقيم :G [للعقم 

267. .W العقيم :G [العقم

268. .G فاسداً :W [يابساً

269. .W كان :G [كانت

270. .supra lin. G: om. W [برداً مفرطاً 

271. .G يمنع :W [يمتنع

272. .om. W [صفة 

273. .om. G [بارداً
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ـلبا وـ ـمتذار. ـبساـيانـكىـ ـكحهـلـاحانـكاًـ اـ ـلبال اـ ـيقذيـلذر اـفعـ الأرض ـلسبخي ـ ـ اـ ـلتة لاـ ـفيهواـكزـتي ـ اـ ـلبا وـ ـمتذر. ـمحاّراًـحانـكىـ هـلـاحانـكاًـقرـ

ـكح اـ ـلبال اـ ـيقذيـلذر اـفعـ الأرض ـلشي اـيدـ ـلحدة وـ ـلهرارة، لايـ ـفصيـفزرعـيذا اـ ـلصيل ـ وـ ـةصـاخف ـعنّ [ـ Gد 98a[ـطل اـ ـلنجوع ـ اـ ـلمعم ـ روفـ

ـلشعاـب ـ اـ ـلعبري ـ ـلشورـ اـ ـلحّدة ولاـ ـعنرارة ـطلدـ ـعهوـ و274اـ الأـه. ـسبذه اـفابـ ـلعي الأـهرـقاـ ـسبي اـفابـ ـلعقي ـ اـف.275مـ ـلمنٕاّن ـ ـمتيـ أـكىـ ـممّرـحان اـ ّ

ـينبغ ـ ـ ـمفيـ اـ ـلحرط ـمنانـكرارةـ اـلزـ ـلشة اـ ـلمحيء ـ اـيدـشرقـ ـلجفد ـ وإنـ اـكاف، ـلمنان ـ ـمفيـ اـ ـلبرط ـللنضاًـمادـعانـكرودةـ ـ ـ اـ ـلكج ـينجلاـفلـماـ ـ ب.ـ

ـمتكـلذـكو ـمفانـكىـ اـ ـيتمكمـلةـبـوطرـلرط ـ ـ ـفينـ أنـ ـيته ـعنّدـلوـ وـ اـفـهعوـقد وـحرـلي ـلجملاـبم. ـ ـ ـسبأـفةـ اـ ـلعقاب ـ واـ ـلعقر ـ اـ ـلبم اـ ـلمفرد ـ اـ ـلمجرط ـ اوزـ

ـعتلاـل وـ ـلهدال، اـصذاـ ـلبغلارت ـ ـ لاـ ـلبدـلوـتة ـجهزاـمردـ ورـ ـقتنأـامّـبا، ـ اـمكـلذتـ ـلحمن ـ اـ ـلمار ـلهعـقواـ وـ اـلاـقا. إّن ـلبغلوا ـ ـ لاـ ـتعية ـ اـفشـ ـلبي لادـ

الشمالية الموغلة في الشمال، وربّما يعيش الذكر لأنّه يسخن مزاجاً منها.

v.64

أـق ـبقال اـ ـللبراط: ـ لأـ ـصحن اـ ـلصاب وـ رديء اـهداع ـيضو ـللمحماًـ ـ ـ ـ ـميوـ وـ رديء ـلمن اـنـاكنـ ـلمت اـضواـ ـلتع اـ دون ـلشي ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ وـفرـ ـفيهة ـ اـ

وـقراـق ـلمر ـعطهـبنـ وـ ـلمش اـ ـلغن ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه وـ ـلمرار ـحميـفوـهنـ ىـ وـحّ ـلماّدة اـ ـختلن ـ دـ ـكثياًـمف ـ وـ ـينفراً، ـ أـ ـصحع اـ ـلساب [ـ Wّل 60b[

ـتكمـلإذا ـبهنـ ـحممـ ىـ ولأـجدةـيدـشّ ا ـصحدًّ اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلطّ ـيلوـ اـ ـلضعيفة ـ ـ ـ إذاـ ـيكمـلة ـمعهنـ ـ ـمميءـشاـ اـ ـتقّ ـمنّدـ ـصفوـباـ وـ أـنـاكه ـنهداـبت مـ

تذوب على غير ما توجبه العلّة.

اـق ـلشال اـ ـللبارح: ـ ـمختلنـ ـ ـ الأـ ـفيزاءـجف ـئياـمهـ وـ ـجنية ـ ودـ ـكية ـممةـ اـ ـيضّ لأـبّرـ ـصحه اـ ـلصاب الاـيـرسّهـنأـفداعـ ـستحع ـ إـلاـ أّيـلة ـخلى ادفـصظـ

اـف ـلمعي ـ وأـ ـمضّاـمدة، اـتّرـ ـلمحمه ـ ـ ـميوـ [ـ Gن 98b[ـفلكث ـ ـ اـ ـستحرة ـ ـلتاـ وـ ـعفنه ـ وأـ ـلمّاـمه، اـنـاكنـ ـلمت اـضواـ ـلتع اـ دون ـلشي ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ وـفرـ ـفيهة ـ اـ

ـيككـلذ276ٕاّنـفر،ـقراـق اـمونـ ـحتقن ـ رـ ـفيهحـيان ـ واـ ـللبا ـ وأـفدـيزـينـ الأرواح ـلمرارهـضي ـعطهـبنـ ـلسشـ اـعرـ ـستحة ـ ـلتاـ إـ اـله ـلمى وـ ـلمكـلذـكرار. نـ

ـلغا ـعللـباـ ـلما277رازهـبىـ وـ ـلمرار ـحميـفوـهنـ ىـ أـحّ ـيضاّدة ـلساًـ اـعرـ ـستحة ـ ـلتاـ واـ ـنقه إـبلاـ اـله ـلكيمى ـ ـ اـ ـلموس ـلهدـلوـ وـ ـلما اـ ـختلن ـ دـ ـكثياًـمف ـ لأّنـ راً

الاـحـاص ـختب ـتضعلافـ ـ ـسقٕاذاـفه،ـتّوـقفـ اـ ـللبي ـ اـ ـستحن ـ إـ ـخلىـلال ـصفطـ ـللمّدـلوـمراويـ ـ ـفيكث278رارـ ـ ـ وـ ـيسحر ـ اـكوإذا279ج.ـ ـللبان ـ يـفنـ

274. .om. G [ولا عند طلوعها

275. .W العقيم :G [العقم

276. .W و :G [فإنّ

277. .om. W [برازه

278. .W المرار :G [للمرار

279. .G فيسحج :W [ويسحج
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ـصحالأ الأـفاءـ اـبي ـصحنـمذّمـيلا280ذيـلدان ـتهّـ رديء،ـشاـ ـفبيء ـلحاـ أنـ ـيكرى الأـفونـ اـبي ـلمسقدان ـ ـ وـماـ رديء، ـلمة الأـههـبنـ راضـمذه

وأّما نفعه لأصحاب السّل فٕانّه متٍق للقرحة جاٍل لها مرطّب للأبدان مقلّل لليبوسة.

v.65

أـق ـبقال وأـحرـقهـبتـثدـحنـمراط:ـ ـبسببههـبـاصة ـ ـ ـ اـ ـنتفا ـ ـفلياخـ ـ ـيكسـ ـيصيبادـ ـ ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج ذـغٕانـفون،ـ الاـلاب ـنتفك ـ دـ ـفعاخ تـنـاكّمـثةـ

ـلقا ـخلنـمةـحرـ ـتشنهـلرضـعفـ ـ جـ ـتمأو281ّ وإنـ اـنـاكّدد، ـلقت ـجنهـلرضـعّدامـقنـمةـحرـ و282ونـ اـفاّدـحعـجأو ـلجنى ـ أوـ ـتقيب ـ أوـ ح ّ

اختلاف دم إن كان ذلك الانتفاخ أحمر.

اـق ـلشال أـغارح:ـ ـبقرض أنـ ـيعراط ـفنّرـ اـ أّن ـلقا ـمت283روحـ ـتبعهىـ ـ ـ ورم،ـ ـفليا ـ ـيكسـ أنـ ـيكاد ـمعهونـ ـ ـتشناـ ـ ولاـ ـجنّج G1[284ونـ 99aا لأّن ورمـل]

ـيك ـكيمنـمونـ ـ ـينصوسـ ـ ب،ـ اـفّ إـفدـنٕاذا اـهـاظىـلع ـلجسر ـ اـم285دـ ـلحع ـنقّدةـ اـ ـلبي ذـغٕانـفن،ـطاـ اـلاب ـبغتورمـلك ـ لاـ ـيخلة ـ إـ أنـمو ا اـكّ ورمـلان

ـخلنـم أوـ اـكٕانـفدامـقنـمف ـخلنـمورمـلان ـتشنهـلرضـعفـ ـ أوـ ـتمّج ـلكنّددـ ـ ـلحّهـ ـلعصاـبقـ ـ ـفشنب،ـ ـ أوـجّـ وإنـمه دامـقنـمتـنـاكّدده

اـحأ ـلجندث ـ ووـ اـجون ـلجنع ـ ووـ اـجب ـلجنع ـ دامـفاّداً.ـحاًـضرـمبـ ـقيٕاذا وإنـ إـمّح ـحياـنىـلال اـ ـلبطة ـ أـ اـحن ـختدث اـ وـللاف ـخصدم إنـصوـ اً،

الاـك ـنفتان ـ أـ ـحماخ لأـ ـيكّهـنر وـحواّدـمنـعونـ أـقاّدة. ـعلذواـخد أـ ـبقى وإّنـلوـقيـفراطـ اـكه وـقنـمورمـلان دـغدام ـفعاب ـلميلةـ ـ ـ ـلحهـ اـ ـلقلق ـ ب،ـ

ذـمٕاذاـف اـهال ـلعقب ـ اـملـ ـلقلن ـ ـغياًـملاـكانـكبـ ـمنتظرـ ـ ـ إلّاـبرّدـيمـلو286مـ ـميله ـ ـلحدامـقنـمهـ اـ اـمدـلق لأّن ـلعقاغ ـ اـفلـ لأّنـمدـلي ـفياغ هـ

ـلقا اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنياـ ـفنقة.ـ ـ إذاـ اـغ287ول دـقنـمورمـلاب ـفعدام اـ إـفدـنة ـبعىـلع الأـ ـعضض اـ ـئيسرـلاء ـ ـنحالـمٕانـفة،ـ اـ ذـح288اغـمدـلو اـهدث ـلعقاب ـ لـ

280. .G التي :W [الذي

281. .in marg. G [تشنّج

282. .in marg. W [له تشنّج أو تمّدد، وإن كانت القرحة من قّدام عرض له جنون 

283. .G القرحة :W [القروح

284. .W ورم :G [جنون

285. .supra lin. G [الجسد

286. .in marg. G [من القلب كان كلاماً غير منتظم

287. الدماغ قدام من مال ] add. et del. G.

288. الدماغ نحو مال فإن ] iter. et add. الرئيسة األعضاء إلى اندفع  G.
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إـموإن اـلال ـلصى وـحدرـ اـجدث ـلجنع ـ دامـفب.ـ ـتقيٕاذا ـ ّحـ
إـموإن289 اـلال ـلمعى ـ أـحاءـ ـختدث اـ ـخصدمـللاف إنـصوـ اـكاّ أـلان ـحمورم لأـ ّهـنر

] حاّد.W 61a [290يكون عن دم

v.66

] خراجات عظيمة خبيثة ثّم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة.G 99bقال أبقراط: إذا حدثت [

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذا ـ ـعكلـ اـ ـلفصس ـ اـ ـلمتقل ـ ـ الأّول291ّدمـ ـيظهالـقلأّن ـ ـفيرـ وـ ورم لاـقذاـهه ـيظهال ـ ـفيرـ وأرادـ ورم، اـلذـبه أّن ـلمك إذاـ مـلاّدة

ـتظه ـ اـمرـ ـلخع ـيكراجـ إـلـامدـقونـ داـلت اـخى ـلبل وأـ ـعفدن ورـجاـ إـلـامـامّـبه ـبعىـلت الأـ ـعضض اـ ـئيسيرـلاء ـ ـ ـفيكة،ـ ـ ذـمونـ ـعظيررـضكـلن ـ مـ

خصوصاً إذا كانت الماّدة خبيثة.

v.67

قال أبقراط: الأورام الرخوة محمودة واللينة مذمومة.

اـق ـلشال ـيفةـملاـعذهـهارح:ـ ـبهرقـ ـبياـ اـ الأورام ـلجين ـ واـ ـيئردـلّدة اـفة.ـ الأورام ـلصلبٕاّن ـ ـ ردـ ـيئة لأّنـ ـسببهة ـ ـ ـغليظواّدـماـ ـ ـ ردـ ـيئة ـعسةـ اـ ـلتحلرة ـ ـ ـبطيئّلـ ـ ـ ةـ

ـلنضا ـ ـتطجـ زـمولـ ـنهاـمّدة وـ اـها، ـلتي ـعنيـ ـبقيـ اـلوـ ـلنيئه ـ ـ واـ ـخيرـلة اـهوةـ ـلليني ـ ـ اـ ـلتة لاـ اـفداـتي ـليع ـلجاـبدـ وـ ـسببهّس ـ ـ ـسهلواّدـماـ ـ اـ ـلتحلة ـ ـ ـيعـرسّلـ ةـ

النضج.

v.68

قال أبقراط: من أصابه وجع في مؤّخر رأسه فقطع له العرق الذي في جبهته انتفع بقطعه.

اـق ـلشال ـمتارح:ـ اـنـاكىـ ـلمت اـقاّدةـ ـنقطد ـ ـمصبعـ ـ ـفلتـاهّـ ـ ـنفنـمدـخؤـ اـ ـلعضس ـ وـ ـمتو ـينقطمـلىـ ـ ـ ـمصبعـ ـ ـيخعـضوـمنـمذـخؤـتـاهّـ ـللعضفـلاـ ـ ـ و.ـ

فٕاذا كان الوجع في مؤّخر الراس تقبل الماّدة إلى قدام ويفصد العرق الذي في الجبهة ويجذبها إلى قّدام فينتفع بذلك.

v.69

أـق ـبقال اـ إّن ـلنراط: أـفاـ ـكثض ـيبتاـمرـ ـ اـفدئـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ [ـ Gب 100a[ـيتّمـث اـفيـقراـ ـلظهي ـ إـ اـلر وـلى أـهرأس ـيضي اـفاًـ الـجرـلي

289. تقيّح دام فإذا ] add. تقيّح وللعقل دام دام فإذا العقل ذهاب حدث الدماغ نحو ال  G.

290. .iter. in marg. W [دم

291. .W األوّل :G [المتقّدم
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ـتبت ـ ـخلنـمدئـ أـ ـكثف ـممرـ اـ ـتبتّ ـ ـمث292ّدامـقنـمذئـ ـيبت293دـقاـملـ ـ اـمدئـ ـلسن واـيدـعاـ ـلفخن ـ واـيذـ ـلجلن، ـ أـ ـيضد ـمقيـفاًـ اـ ـلبّدم ـمتخلخدنـ ـ ـ ـ لـ

ويدّل على ذلك الشعر.

أـق ـبقال اـ ـلنراط: رـفاـ ـتلحدةـعض ـ الٕاـ ـنسق أـمانـ ـسفن ـصلبلـ ـ ـبشهـ ـظهردـبّدةـ ـلحلرهـ ـ ـلنخا294ولـ ـ ـفياعـ ـيتّمـثهـ إـقراـ اـلي ـعنرأسـلى اـ ـشتد ذاـهدادهـ

اـف ـلنسي ـ ـلباءـ أـ ـجتهـزمرد ـ ولأّنـ ـظهن أـهورـ ـظهنـمردـبن اـ وـجرـلور اـفال، ـيبتالـجرـلي ـ ـخلنـمدئـ الأـففـ ـكثي لأّنـ اـخؤـمر ر أـجرـلّ نـمردـبال

ـمق ـمهّدـ واـ ـليدـلم ـكثلـ اـ ـلشعرة ـ ـمقيـفرـ وـمّدـ ـقله وـخؤـميـفهـتّـ ره ـيبتّ ـ اـمدئـ ـلسن واـيدـعاـ ـلفخن ـ ـلبنـيذـ ـهمردـ واـ ـليدـلا ـعليلـ ـ ـظههـ اـ ـلشعور ـ اـفرـ ـلحي اّرـ

واختفائه في البارد.

v.70

قال أبقراط: من اعترته الربع فليس يكاد يعتريه التشنّج، وإن اعترته التشنّج قبل الربع ثّم حدث الربع سكن التشنّج.

اـق ـلشال اـ ـيكعـبرـلارح: ـعفنـمونـ اـنوـ ـلخلة ـ اـ ـلسط أوـ اـموداوي ـحتن ـبعراقـ الأـ واـخض ـنقلاط ـبهلاـ إـ اـلا ـلسى واـ ـلتشنوداء. ـ ـ ـيكّجـ ـخلنـمونـ طـ

ـغلي ـ ـبلغمظـ ـ ـ الأـفخـسرـيزجـليـ ـعصي [ـفاب.ـ Wٕاذا 61b[ـحمدثـح ىـ ّ
ـستا296عـبرـلا295 اـلوـ ـليبي ـ ـعلسـ وأـندـبىـ ــضعفته ـ واـ ـنهكه ـ ـفله،ـ ـيبمـ ـفيقـ هـ

ـخل ـغليطـ ـ [ـجوـيظـ G1ب 100bا ـلتشن] ـ ـ اـ وإن ـعتّج، اـ ـلتشنراه ـ ـ ـقبّجـ ـحمدوثـحلـ اـ ى ـسكعـبرـلّ اـ ـلتشنن ـ ـ لأّنـ ـحمّج اـ ى ـبعفنهعـبرـلّ ـ ـ ـ ـيحاـ دثـ

ـلنا وـفاـ ـبحض ـتهرارـ ـتحاـ اـ ـلخلّل ـ اـ ـلبلغمط ـ ـ ـ وردتـفي.ـ ـحلٕاذا اـ ـلتشنّت ـ ـ ـبمّجـ ـتحاـ اـمهـثدـ ـلحن اـ ـلعفينرارة ـ ـ ـ وـ اـهة ـلتشنذا ـ ـ اـ ـعنذيـلّج أـ ـبقاه ـوهراطـ

التشنـّج الامتلائي.

v.71

قال أبقراط: من كان جلده متمّدداً قحلاً صلباً فهو يموت من غير عرق، ومن كان جلده رخواً متخلخلاً فهو يموت مع عرق.

اـق ـلشال اـهارح:ـ ـلفصذا ـ ـفيلـ ـيمنـمةـملاـعهـ ـبعوتـ وـ ـبغيرق ـ ـفمرق.ـعرـ ـجلانـك297نـ ـمتمدهـ ـ ـقحّدداًـ ـصلبلاًـ ـ ـثخيناًـ ـ ـ اـفاًـ ـلعٕاّن لاـ ـيخرق ـمنرجـ هـ

فيموت بغير عرق. ومن كان جلده رخواً سخيفاً متخلخلاً، فهو يموت بعرق لسعة مساّمه وافتاحها ورقّة مواّده ونضجها.

292. .in marg. W [أكثر مّما تبتذئ من قّدام

293. .om. G [قد

294. .G بحلول :W [لحلول

295. .G الحمى :W [حمى

296. .W باإلنسان .add [الربع

297. .W فإن corr. ex [فمن
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v.72

قال أبقراط: من كان به اليرقان فليس تكاد تتولّد فيه الرياح.

اـق ـلشال اـ ـتكاحـيرـلارح: رـمونـ ـتتحلاتـبـوطن ـ ـ وـ ـتنفّل ـ واـ ـليس اـهانـقرـ ـنتشو ـ اـ ـلخلار ـ اـ ـلصفط ـ اـفراويـ ـلبي ـفتمتل،هـتزارـغو298دنـ ـ ـ ـ اـبئـ ـلمه وـ ـتعرارة ودـ

ـعل اـ ـلكبى ـ ـفتصفد،ـ ـ ـ يـ ـنهوـل299ّ وـ ـتقلبا ـ ـ اـمهـ ـلحمن ـ إـ اـلرة ـلصفى ـ وـ ـتغيرة ـ ـطعمّرـ ـ وـ ـتقلبه ـ ـ اـمهـ ـلحن إـ اـللاوة ـلمى وـ ـلهرارة. لاـقذاـ ـتكال ـتتادـ ـفيّدـلوـ هـ

اـيرـلا لأّن ـلخلاح ـ اـ ـلصفط ـ وـيذـيراويـ الأرواح ـيفشب ـ ـشهّـ [ـ G1ا 101aو ـتحل] ـ ـلهّـ ـبشاـ ـتتلاـفهـترارـحّدةـ الأرواحـ ـتترك ولاـلوـ ـتتّد ـلهركـ ـبقاـ ولاـ اء

طول لبث.

.300تمت المقالة الخامسة وهي أحد وسبعون فصلاً

298. .G كثرته .add [البدن

299. .W فيضعف :G [فتصّفي

300. .add. W [وهي أحد وسبعون فصلاً
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