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بسم الله الرحمن الرحيم

1.

أـق ـبقال "إذاـ اـحراط: ـلجشدث ـ اـ ـلحاء اـفضـماـ ـلعلي ـ اـ تة ـل ـيقيـ ـلهالـ زـ الأـلا ـمعق ـبعاءـ ـتطدـ ـلهاوـ وـ ـيكمـلا ـقبانـكنـ ذـ ـفهكـلل ةـملاـعيـ

محمودة."

اـق ـلشال "زـ الأـلارح: ـمعق أنـهاءـ ـيخو ـيتناـمرجـ ـ الٕاـلاوـ ـنسه ـكمانـ أـ ـكلا وـ ـيتغيمـله ـ ـ وـ ـيحر أـمدثـ ـسبن ـكثيابـ ـ اـفاـهاـنددـعدـقرةـ أول ـلشي وـ مـلرح

ـيك ـللطعنـ ـ ـ اـفامـ ـلمعي ـ ـلبولـطدةـ ـلسثـ ـللـهجروـخـةعرـ ـلفـةعذـ اـ ـلمعم ـ ـحصٕاذاـفدة.ـ اـ ـلجشل ـ اـ ـلحاء دّلـماـ ـعلض ـمكولـطىـ اـ ـلطعث ـ ـفيهامـ ـ اـ

فيندر ببرئ. وأما حموضته فلما نال المعدة من الضعف يمكث ويعجز عن هضمه فيتغير، وهذا مندر بالبرئ من علة زلق الامعاء."

2.

أـق ـبقال ـمنخيـفانـكنـمراط:"ـ ـ ـلطباـبهـيرـ ـ رـ أزـبـوطع وـية ـمنيانـكد ـ أرقـ ـصحتٕانـفه ـ أـ إـقه اـلرب ـلسقى ـ وـ الأـكنـمم ـفيرـمان ـعلهـ ذـضىـ هـنٕاـفكـلد

أصح بدناً."

اـق ـلشال "اـ ـليبارح: ـ أـ وـشس وـقاـثد ـتمكناً ـ ـ اـمّاـ ودـبـوطرـلن ـليلة. ـ أـق1هـ ـبقول اـفراطـ ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ وـ ـلجملاـبدم ـ ـ ـقلةـ اـ ـلمطة ـ أـ ـكثنـمحـصر اـ ـلمطرة ـ رـ

]G101bٔوا اـكٕاذاـفاً.ـتوـملـق] ـلمنخان ـ ـ ـبهمرانـ ـ رـ أزـبـوطا وـية اـكد ـلمنان ـ ذـ دّل أرق ـعلكـلي ـضعىـ اـ وـمدـلف ـمتاغ، ـضعىـ اـ ـضعاغـمدـلف فـ

ـجمي ـ اـ ـلجسع ـ الأـ لأن ـطبد ـيسماءـ ـ اـ ون ـسقاغـمدـلّ اـ ـلجسف ـ وـ ـمنهد ـ ـسمنـم2مـ ـمعـوصاهـ اـ ـلحة وـ ـجمواس ـمنهـةعاـ ـ أـ ـجمعم ـ اـ اـنا3ٔرأيـلوا ـلعضه ـ وـ

ـئيرـلا اـ ـيشذيـلس 4ٕارـ ـليا ـبخهـ اـ ـلقللاف ـ وـ ـيخمـلب ـلفهاـ ـ ـعتقالا5ذاـهيـفمـ ـ ـكبيوىـسادـ ـ اـ ـلفر ـسفلاـ ارـ ـسطة ـليـاطاـ ـجعلهـنٕاـفس،ـ ـ اـ ـلقله ـ وـ ـمتب. ىـ

اـك ـلعضان ـ اـ ـئيرـلو ـسليمسـ ـ ـ ـلجساـفاًـ ـ ـجميعدـ ـ ـ ـسليهـ ـ وـ ـمتم ـسقيمانـكىـ ـ ـ اـكاًـ ـلجسان ـ ـجميعدـ ـ ـ ـسقيمهـ ـ ـ وـ ـمتاً. اـكىـ ـلمنخان ـ ـ ـقليلرانـ ـ ـ اـ ةـبـوطرـلي

."6والمني غزير منعقد غير رقيق دّل على صحة الدماغ وسلامته ويتبعه سلامة الجسد جميعة

3.

قال أبقراط: "الامتناع من الطعام في إختلاف الدم المزمن دليل رديء وهو مع الحمى أردى."

1. add. في W2

2. W2 فيهم :GAMS [منهم

3. omit. W2

4. W2 أشار :GAMS [يشار

5. هذا في يخالفهم ولم ] GAMS: و الرأي في يشاركه ولم

6. omit. W2
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اـق ـلشال "الٕاـ ـختارح: اـ ـلكثيلاف ـ ـ ـيحاـمرـ اـم7دثـ ـلمن اـ ـلصفرار ـ أوـ اـح8راوي اـقالـطٕاذاـفدم.ـلدة ـلمعرح ـ والأـ ـمعدة واـ ـنهاء اـ ـلقك وأـ ـضعوة فـ

ـلبا ذـمرضـعٕاذاـفدن.ـ ـحمكـلع أـكىـ ـكثان وأـ ردأة اـفدـشر ـلحمٕان ـ ـيبىـ اـ الأـبـوطرـلّس ـصليات ـ ـبحةـ ـتهرارـ وـ ـيبسها ـ ـ وـ الاـلذـكا ـختك ٕاذاـفلاف.ـ

ـفني ـ اـ الأـبـوطرـلت ـصلية ـ واـ ـستة اـلوـ ـلضعى ـ واـ ـنحطف ـ اـ ـلقت وـ ـيتبوة ـ ذـ اـلع ـلتحليك ـ ـ ـ وـ ـبطلل ـ اـ ـلشهت ـ وـ ـبطوة ـنهلاـ دـ ـليا ـعللـ ـضعىـ اـ ـلكبف ـ واـ ـلمعد ـ دةـ

."9] الطبيعية فهذه علائم يتبعها الموت وألله أعلمG102aوالقوى [

4.

قال أبقراط: "ما كان من القروح ينتثر ويتساقط ما حوله فهو خبيث."

اـق ـلشال "ـ ـمتارح: ـتنىـ اـحاـمرـثاـ ـلقول وـحرـ ـتسة اـمطـقاـ ـلشعن ـ دّلـ ـعلر ردأهـ ـتحتهاـمى ـ ـ اـماـ اـلن ـلفدم وـساـ وـثدـحد وـعدـله ـتقه ـيحرـ وـ وـحه دـقر

اـموءـسو ـلقزاج ـنفسهيـفـةحرـ ـ ـ [ـ وW2p.64ا؟ أـي] ذـمؤول الأـفكـلر ـكثي إـ الأـلر اـفلـكى ـلقٕان لاـحرـ ـتجية ـ إـ الٕاـلب ـتحتهاـمردأةـلالـمدـنى ـ ـ اـ

اـم اـلن ـلفسدم ـ وـ ـكلماد ـ إـجاـ ـليهرى ـ زادـ ـتقيـفا ـيحهرـ ـ وأـ ـبعا اـ ـلهاـمدـند ـغلوـفاـ ـعميـفتـ ـلبا10قـ وـ ـعسدن رـ وـهرؤـبّ أـصا ـكلارت وـ ـخبيـرشذاـهة ـ ثـ

."11رديء

5.

."12قال أبقراط: "ينبغي أن يتفقد من الأوجاع العارضة في الٕاضلاع ومقدم الصدر وسائر الاعضاء عظم اختلاف فيها

اـق ـلشال "أـ ـسبارح: اـ ـينبغعـجوـلاب ـ ـ أنـ ـتنظي ـ ـفيهرـ ـ ـعظنـماـ ـحجمـ اـ اـلم ـلحورم اـفادثـ ـلعضي ـ وـ ـصغو أـنٕاـفره.ـ إن اـمذـخه ـلعضن ـ ـمقوـ أـ ـكثدار رـ

اـك أـجوـلان ـعظع أـ وإن ـمنذـخم. ـمقهـ أـ ـصغداراً اـكرـ أـجوـلان ـنقع وـ ـتختبص ـ ـ ذـ أـلر ـيضك ـنفنـماًـ اـ ـلعضس ـ اـ ـلحو إنـنٕاـفادث.ـ ـعضيـفانـكه وـ

ـئير اـكسـ ـمخطعـجوـلان ـ ـلشراًـ ـنفرفـ اـ ـلعضس ـ وإنـ ـعضيـفانـكو. ـعصبواـ ـ ـنياـ الأـكاـ وإنـحادـقمـلان اـهـوجيـفانـكاً، ـللحر ـ ـمتفانـكمـ ـ اً,ـقرـ

[ـفانـكوإن اG102bي ـلصف] ـ الأـكاقـ اـلان ـلحم ـعنادثـ ـحشاـفهـ وـ ـينضاً. ـ أـ ـيضر اـفاًـ ـلكيمي ـ ـ اـ ـلموس ـللدـلوـ ـصفانـكٕانـفع،ـجوـ انـكاًـيراوـ

وإنـعذاـلاداًـح دمـعانـكاً، ـتضن ـعليربـ ـ اـ ـلعه ـبلغنـمانـكروق،وإنـ ـ ـيحانـكمـ ـفيسـ ـلنقاـبهـ ـ وإنـ ـيحانـكوداءـسنـعانـكل، ـفيسـ 13هـ

7. W2 يكون :GAMS [يحدث

8.  W2 و :GAMS [أو

9. أعلم والله ]: omit. W2

10. omit. W2

11. W2 ولھذا خبث وشر رديء :GAMS [وھذا شر خبیث رديء

12. وغیر ذلك من سائر األعضاء عظم اختالفھا :GAMS [الصدر وسائر االعضاء عظم اختالف فیھا

13. omit. GAMS
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بتكسر العظام. فلأجل ذلك قال أبقراط أنه متى لم يعرف الوجع والخلط المولد له لا يعرف كيف إزالته."

6.

قال أبقراط: "العلل التي تكون في الكلى والمثانة يعسر برؤها في المشائخ."

اـق ـلشال "اـ ـلجارح: واـ ـلقروح اـ ـلتروح ـتعيـ اـفرضـ ـلكلي ـ واـ ـلمثى ـ ـتكةـناـ ـعسونـ اـ ـلبرة وـ ـخصرئ اـفاًـصوـ ـلمتكهليي ـ ـ ـ ـ ـ واـ ـلمشن ـ اـئاـ لأن ـلتحخ ـ ـمهماـ ـ اـ

ـتحت ـ إلاـ ـسكاج وـ ـيبون ـقليسـ ـ وـ اـهل ـلعضذان ـ ـيغوانـ ـقهمرـ ـ اـ ـلبا ولاـ ـفيهماًـيارـجزالـيول ـ ـ أـ اـما. ـلمثا ـ ـفهةـناـ ـعضوـ ـعصبوـ ـ ـقلييـناـ ـ اـ ـجلدمـلل ـضعيدـ ـ فـ

أـف ـحصٕاذا ـفيلـ لاـجأو14رحـقهـ ـيسرح إـ ـليرع الٕاـ واـمدـنه ـلكلال ـ وإنـ ـعضانـكى، ـلحمواًـ ـ ـنياـ اـفاًـ ـلقٕان واـحرـ ـلجة لاـ ـتكرح ـنفسهميـفونـ ـ ـ ـ يـفلـباـ

صفاقا تها. وإذا اجتمع برد السن مع برد المثانة وصفاق الكليين عسر برؤهما واندمالهما."

7.

قال أبقراط: "ما كان من الأوجاع التي تعرض في البطن أعلى موضعاً فهو أخف وما كان منها ليس كذلك فهو أشد."

اـق ـلشال [ـ "G103aارح: ـعن] اـجالأوـبىـ ـلخاع اـفاتـجراـ ـلبي ـفمدنـ ـمنهانـكاـ ـ اـخيـفاـ ـلجسارج ـ ـفهراًـهـاظ15دـ ـسهوـ اـ ـلبل اـ لأن ـلمرئ دـقادةـ

أـمتـجـرخ ـعمن اـ ـلباق إـ ـفبقره،ـهـاظىـلدن ـ اـ ـلبى ـمنهنـطاـ ـ وـ ـمنهانـكاـما ـ داـفلاًـغوـماـ اـخي ـلبل ـفهدنـ أـ ـعسو لأنـبرـ ـلما16رؤاً اـفادةـ ـعمي اقـ

البدن والطبيعة عاجزة عن دفعها إلى ظاهر البدن."

8.

قال أبقراط: "ما يعرض من القروح في أبدان أصحاب الاستسقاء ليس يسهل برؤه."

اـق ـلشال "لاـ أـشارح: أن اـبك ـلمستسقيدان ـ ـ ـ ـ ـ ـكثينـ ـ اـ اـبـوطرـلرة ـلغة ـيبرـ ـلضعةـ ـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة ـفيهةـيزـيرـ ـ الاـ لأن ـستسقم ـ ـ ـكماءـ ـقياـ لاـ ـيخلل ـ أـ إنـموا. ا

ـيك ـللحونـ ـ اـ ـلغرارة اـيزـيرـ ـلتة ـبهيـ ـيتاـ اـ ـلهضم ـ لاـ ـيخلم ـ ذـ ـعفهوا ـ أنـماـ ـيكن إـ ـمف17اـمون إـطرـ و ـيسياـماً ـ إـ و ـمتاـمراً ـسطوـ ـلمفاـفاً.ـ ـ ـتحرطـ ـعندثـ هـ

ـلحما ـ واـ ـليسيى ـ ـ اـ ـلطبلر ـ ـ واـ ـلمتى ـ اـسوـ أـفي.ـقزـلط ـقلٕاذا اـ ـلحت اـ ـلغرارة ـكثةـيزـيرـ اـ اـبـوطرـلرت ـلغة ـيبرـ ـلطهـاخٕاذاـفة.ـ ـ ـلحاـموادـم18اـ ـعنهدثـحةـ ـ روح،ـقاـ

والقروح يحتاج في اندمالها إلى تجفيف قوي وأبدان المستقيين كثيرة الرطوبة لا يترك القروح تندمل لكثرة رطوباتها."

9.

قال أبقراط: "البثور العراض لا تكاد تكون معها حكة."

14. W2 قروح :GAMS [ قرح

15. W2 لبدن :GAMS [الجسد

16. W2 ولكن :GAMS [ألن

17. omit. W2

18. W2 انصبت :GAMS [خالطھا
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اـق ـلشال "ـ ـعنارح: ـلبثاـبىـ ـ اـ ـلعور ـلتا19ـةضراـ ـليسـاهوادـميـ ـ ـبحتـ وـ اـلوـقادة ـلعه ـعنـةضارـ ـبهىـ اـ ـلتا ـليسيـ ـ [ـئـاغ20تـ ولاG103bرة ـعميق] ـ ـ لـبةـ

المنبسطة العريضة، وهذه إذا كانت بهذه الصفة تكون موادها ليست مالحة ولا حريقة ولا حادة صفراوية ولا يكاد يكون معها حكة."

10.

قال بقراط: "من كان صداع ووجع شديد في رأسه فانحدر من منخريه أو من أذنيه قيح أو ماء فٕان مرضه ينحل بذلك."

اـق ـلشال "ـ اـحـاصارح: ـلصب إذاـ ـسببانـكداع ـ ـمحتقنوادـمهـ ـ ـ ـ اـفةـ وـمدـلي ـنضجاغ ـ وـ اـيوـقت ـلطبيعت ـ ـ ـ ـعلةـ دـ ـفعهى ـ وـ دـحاـقا ـفعتهت ـ ـ إـ ىـلا

المنخرين أو إلى الأذنين ونقي الدماغ منها فبرأ الوجع."

 11.

قال أبقراط: "أصحاب الوسواس السوداوي وأصحاب السرسام إذا حدث بهم البواسير كان ذلك دليلاً محموداً فيهم."

اـق ـلشال "اـ اـسوـلارح: ـلسواس ـسببوداويـ ـ اـ ـحته اـ وـلراق ـلهدم أـقذاـ ـبقال ـفقراطـ ـيعدـ اـفرضـ ـبيرـلي اـ اـسوـلع ـلسواس اـ لأن ـبيرـلوداوي اـلوـيعـ دم.ـلد

دـكٕاذاـف ـغليظاًـمان ـ ـ ـعكاًـ ـعلراًـ ـحسىـ اـمبـ ـلمتزاج ـ ـفيدـلوـ واـ ـلسه أـسرـ ـيضام ـفياًـ اـمدهـلوـ لأـلن ورمـندم اـفادثـحارـحه اـكٕانـفاغ.ـمدـلي دمـلان

ـلطيف ـ ـ رـ ـقيقاً ـ ـمنانـكاًـ اـ ـلسه ـغليظانـكٕانـفام،ـسرـ ـ ـ ـكماًـ ـيقاـ ـمنانـكدمـ اـ اـيوـقٕاذاـفواس.ـسوـله ـلطبيعت ـ ـ ـ أرـ ـسلة ـنيتـ ـلفضلا21لـ ـ ـ اـ اـمةـيوـمدـلة يـلاـعن

] وبرأ المرضان بسبب اندفاع المادة."G104aالبدن إلى أسافله فقل تصاعد الأبخرة؟ المتصاعدة عنها [

12.

قال أبقراط: "من عولج من بواسير من منة حتى يبرأ ثم لم يترك منها واحدة فلا يؤمن عليه أن يحدث به استسقاء أو سّل."

اـق ـلشال "ـ ـمتارح: ـقطعىـ ـ اـ ـلبت ـسيواـ وـ ـيتمـلر ـمنهركـ ـ واـ اـعدةـحا ـلمادت ـعلادةـ اـ ـلكبى ـ وـ ـعليهرتـفوـتد ـ ـ وـ ـقهروـعددتـسا وـ ـغما اـ ـلحرت اـ ـلغرارة ةـيزـيرـ

ـفيهىـلإ ـ وأـ ـضعفتها ـ ـ ـ ـفحاـ ذـمدثـ الاـلن ـستسقك ـ ـ اـنـاك22اءـ ـلكبت ـ دـيوـقدـ ـفعة ـلماـبتـ ـعنهادةـ ـ إـ اـلا اـئرـلى ودم ـلبه. ـسيواـ ـيكرـ دـ ردـمون ـيئاً ـغليظاًـ ـ ـ اًـ

ـمحت ـ ـفينكاًـقرـ ـ ـ اـعيـ وـئرـلروق ـيصه ـعهدـ ـفيحاـ ـ ـفيهدثـ ـ وـحرـقاـ اـهة ـلسو ـفينبغّل.ـ ـ ـ ـ أنـ ـيتي واـ ـليدةـحرك اـيذـهدوثـحكـلذـبنـمؤـ ـلمن ـضيرـ نـ

وخصوصاً إن كان له بذلك عادة."

13.

 فواق ثم حدث به عطاس سكن فواقه."23قال أبقراط: "إذا أعترى انساناً

19. W2 العراض :GAMS [العراضة

20. GAMS: omit. W2 [بحادة وقولھ العارضة عنى بھا التي لیست

21. W2 تيك :GAMS [نيل

22. add. فإن W2

23. W2 إلنسان :GAMS [إنسانا
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اـق ـلشال "اـ ـلفارح: ـتشنجيـةكـرحواقـ ـ ـ ـ ـتعةـ اـفرضـ ـلمعي ـ وـ أـموـهدة ـسبن ـكثيابـ ـ ـتكرةـ رـمونـ ـتلحـين اـفدعـ ـلمعم ـ أوـ ـخلنـمدة ـينصادـحطـ ـ بـ

ـليهإ ـ أوـ اـما ـستفن ـ أوـ اـمراغ ـمتن وـ اـهلاء. ـلنذا اـهوعـ ـعنذيـلو أـبىـ ـبقه اـفراط،ـ ـلعطٕان ـ ـكماسـ ذـ ـيكـركا اـمونـ أـلن إذا ـسخرأس اـ اغـمدـلن

 عنها."25 فيه فحلل تلك الرطوبات المنصبة في فم المعدة وأراحها عن المعدة فسكن الفواق بانحدارها24فانحدر الهواء

14.

] فجرى الماء منه في عروقه إلى بطنه كان بذلك انقضاء مرضه."G104bقال أبقراط: "إذا كان بٕانسان استسقاء [

اـق ـلشال "الاـ ـستسقارح: ـ ـ ـيكاءـ ـسببونـ ـ ـضعهـ اـ ـلكبف ـ وـ ـجهزاـموءـسد وـ ـضعا اـ ـلحف اـ ـلغار أـيرـ ـيضزي ـفيقاًـ ـ اـ اـلل ـلمتدم ـ ـفيهدـلوـ ـ وـ ـيكثا ـ اـ ـلمر ـلماءـ اـ

اـماـنـركذ ـلسببين ـ ـ ـ وـ ـهمن ـضعاـ اـ ـلقف اـ ـلمغيوة ـ ـ اـ ـلترة اـفيـ ـلكبي ـ ـيقلاـفدـ ـعلدرـ ـنضىـ اـ ـلغج ـفيقذاءـ ـ اـ وـلّل ـيكثدم ـ اـ ـلمر ـئياـ وـ ـيضعة ـ اـ ـلحف اـ ـلغار زي.ـيرـ

أـف ـكثٕاذا اـ ـلمر وـ اـقاء اـيوـق26ٕانـفدمـلل ـلطبيعت ـ ـ ـ ودـ ـفعة ـلماـبتـ ـئياـ اـفةـ ـلعي إـ اـلروق ـلبطى ـ إـ ـتهوـقنـماـمن أوـ ـسبنـما ـتحلتـيأدو27بـ ـ اـ ـلمل ـئياـ ةـ

ـيخو ـجهرـ ـفيكاـ ـ ذـ ـسببكـلون ـ لاـ ـنقضاً ـ اـ ـلماء وـبو28رضـ اـيـرجرؤه ـلمان لاـ ـيكاء ـيجلـبحـشرـلاـبونـ اـ ـلمري ـمناءـ اـقروـعيـفهـ ـلمعه ـ ـلماـبةـفروـ ـيقارـساءـ اًـ

إلى المعاء ويندفع في بربخي البول كما ذكر."

15.

قال أبقراط: "إذا كان بٕانسان اختلاف قد طال فحدث به قيء من تلقى نفسه انقطع بذلك اختلافه."

اـق ـلشال "ـ دـهارح: ـليذا ـعللـ أـ ـنعكى ـ اـ ـلماس اـ وإن ـلطبيعادة ـ ـ ـ ـبهتـلاـمدـقةـ الأـماـ إـفـاسن الأـلل إلاـلاـعى اـضي ـلجهد ـ إـ ـلتة ـئلاـمتـنـاكيـ إـ ـليهة ـ اـ

ذ الٕاـللأن ـختك ـيكلافـ رـمونـ اـبوـطن ـلمعات ـ وـ ـسببهدة ـ ـ ـضعاـ اـ ـلقف اـ ـلهوة ـضماـ لتهٕاذاـفة.ـ ـمي ـ ـ ـ اـ يعا ـلطب ـ ـ ـ إـ اـضىـلة ـلجهد ـ اـ ـنقطة ـ ذـ كـلع

الٕاختلاف."

16.

قال أبقراط: "من اعترته ذات الجنب أو ذات الرئة فحدث به اختلاف فذلك رديء."

اـق ـلشال "لاـ ولاـشارح: ـخفك [ـ اG105aاً أن ـلم] اـ أدامـحواـلرض إذا ـلماـبد أـيرـ ـنهض أـقكـ ـضعفهواه ـ ـ وأـ باـبرـضا ـل اـيـاغدنـ ـلضة ٕاذاـفرر.ـ

ـنضا إـ اـلاف ـلمى الاولـ ـعلاًـفـاخانـثرضـمرض اـ ـلقى وأـ ـعجوة اـ ـلطبيعز ـ ـ ـ دـعةـ أـفن ـهمدـحع اـفا.ـ ـنضٕاذا إـ ـليهماف ـ ـ وأـلاـثاـ ـعجث اـ ـلقزوا ةـيـاغ29وةـ

24. add. الذي W2

25. W2 بانحداره :GAMS [بانحدارھا

26. omit. W2

27. شرب وأما :GAMS [أو من سبب  W2

28. omit. W2

29. W2 الطبيعة :GAMS [القوة
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ـلعجا ـ وإذاـ اـبز. ـلبوا؟ وأـ ـنهكدن ـ اـ ـلقوا وـ ـخصوى الاـصوـ ـختاً أـفلافـ اـخي ـلمر ـعلدّلـيهـنٕاـفرضـ ـضعىـ اـ ـلقف واـ ـلهضوة ـ وـ ـعجم اـ ـلقز اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ ةـ

وانهزام القوة على ما في البدن وذوبان الاعضاء الأصلية وضعف الحار الغريزي واضمحلاله."

17.

قال أبقراط: "إذا كان بٕانسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك محمود."

قال الشارح: "السبب في ذلك ميل المادة وانجذابها من أعالي البدن إلى أسافله وقوة الطبيعة على دفعها وإخراجها ونفيها عن البدن."

18.

أـق ـبقال "إذاـ اـفدثـحراط: ـلمثي ـ أوـخةـناـ اـفرق أوـمدـلي اـفاغ ـلقلي ـ أوـ اـفب ـلكلي ـ ـبعيـفأو30ىـ الأـ ـمعض اـ أوـقدـلاء اـفاق ـلمعي ـ أوـ يـفدة

 أو في الحجاب فذلك قتال."31الكبد

اـق ـلشال "ـ ـبيارح: اـ أّن واـمدـلن ـلقلاغ ـ أـ الأـشب ـعضرف اـ ـئيسيرـلاء ـ ـ وإنـ اـمة ـلحيادة ـ اـماةـ ـلقلن ـ وـ اـمب ـلحادة واـ ـلحس اـمـةكرـ ـفمتاغـمدـلن ـ ىـ

ـلحقهم ـ ـ ـ أـ ـهلةـفا اـ ـلبك وأـ اـمدن. ـلمثا ـ ـفهةـناـ ـجسيـ ـعصبمـ ـ ـقلييـناـ ـ اـ أـفدمـلل ـفيدثـحٕاذا ـبطلرقـخهـ ـ اـ آلات ـلبت ودـ اـخول ـلضل ـعلررـ اـ ـلبى دنـ

اـلذـكو ـلكلك ـ وأـ اـمى. ـلمعا ـ واـ ـلكبدة ـ [ـ ـفهم]G105bد ـ اـ آلات ـلغا ـفيهمدثـحٕاذاـفذاءـ ـ ـ ـبطرقـخاـ وـ اـصل ـلغول إـ ـجميىـلذاء ـ الأـ ـعضع وـ دمـعاء

طبخ الغذاء ونضجه وهذه أمور تلحق البدن منها الثلاف ويؤول أمره إلى الهلاك."

19.

قال أبقراط: "متى انقطع عظم أو غضروف أو الموضع الرقيق من لحم اللحي أو القلفة لم ينبت ولم يلتحم."

اـق ـلشال "ـ ـكلمارح: ـ اـمدهـلوـتانـكاـ ـلمنن ـ ذـ إذا لاـهي ـيعب وـ ـكلمود ـ اـمدهـلوـتانـكاـ أذـلن إذا ـيعبـهدم ـفهود.ـ الأـ ـعضذه اـ ـلمعاء ـ اـهّدـلوـتدودةـ

اـم ـلمنن ـ لاـهلـجلأـفيـ ـلهىـجرـيذا وـعاـ ـقيدـقود، إلاـ الأـفل ـسني وـ ـشهان اـبدـ ـلتفه ـ وـ ـتعواـلاـقات. إذاـ اـكود ـلسان اـيرـقنـ ـلعهب ـ ـلمناـبدـ ـ وأـ اـمي.

 الدشبذ."32العظم إذا كسر فلا يعود كما كان وإنما يصير موضعه شيء شبيه به

20.

قال أبقراط: "إذا انصب دم إلى فضاء الصدر على خلاف الأمر الطبيعي فلا بد من أن يتقيح."

اـق ـلشال "اـ ـنصارح: اـ ـعلدمـلاب الأـخىـ اـملاف ـلطبيعر ـ ـ ـ إـييـ اـلؤول ـلتقيى ـ ـ ـبسبحـ ـ اـ أن إذاـلب وأـساـفانـكدم ـنصداً إـ ـمجعـضوـمىـلب ٕاذاـفوفـ

ا ـلحرام اـ ـلغار اـيرـ ـلنضاـبـةحلاـصزي ـ اـضارـعجـ ـلحه اـ ـلغار أـعبـيرـ وـحلاـصن ـمنعة ـ وـ ـقيدـقه. أـ أن ـبقل ـعنراطـ ـبقىـ ـعلهـلوـ الأـخىـ اـملاف ـلطبيعر ـ ـ ـ يـ

اـع ـنفسدمـلن ـ وـ ـغيالـقه ـعنرهـ اـبىـ ـلفضه ـ وـ ـغيالـقاء ـيحتمرهـ ـ ـ أنـ ـيكل ـعنونـ ـنفهـبىـ الٕاـ ـنصبس ـ إـ اـلاب ـلتجى ـ ـليٕانـفف.ـياوـ اـعنـمسـ دمـلادة

30. W2 الكبد :GAMS [الكلى

31. omit. W2 :[أو في الكبد

32. W2 يسمي :GAMS [به
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ـينصأن ـ [ـفبـ الاG106Aٔي ـعض] اـ ـلتاء ـلهيـ ـتجاـ ـلمعـاكفـياوـ ـ والأـ ـمعدة واـ ـلكلاء ـ واـ ـلمثى ـ والأرـناـ ـمتهـنأـفامـحة اـ ـنصى إـ اـهىـلب ـلتجذه ـ فـياوـ

ـيفس ـ ـغينـمدـ ـنضرـ ـلعجـ اـ ـلتدم وـيروـ ـضعح اـ ـلحف اـ ـلغار وـيرـ ـحقنزي ـ واـ ـفمنهمدمـله ـ ـ ـ وـعرجـخاـ اـياـعن ـفيوـهذيـله ـيفسهـ ـ إـعوهـجوـبدـ ـلتقياـباـمدة ـ ـ حـ

وإما بالتحجر وإما بالانقلابة إلى السوداء وإما بعفنه."

21.

 بالدوالي والبواسير انحل عنه جنونه."33قال أبقراط: "من أصابه جنون فحدث به اتساع العروق التي تعرف

اـق ـلشال "اـ ـلجنارح: ـ ـعلونـ الأـ ـكثى ـيكرـ اـمونـ ـحتن ـلما34راقـ اـ ـلسرة واـ ـحتوداء اـ واـلراق ـحتدم ذـحٕاذاـفداده.ـ ـنهضكـلدث ـ اـ ـلطبيعت ـ ـ ـ ـلهةـ وـ ـمنا هـ

ـنفيو ـ اـعهـ ـلبن ودـ ـبهتـحدن الأـماـ ـعضن اـ ـئيسيرـلاء ـ ـ إـ الأـلة ـعضى اـ ـلخسيساء ـ ـ ـ وأـ أـمهـبدرتـحة اـلاـعن ـلبي إـ أـلدن ـفلـاسى ـفبهـ ـبسبرأـ ـ اـ ـنحب دارهـ

."35وسيلانه وخروجه عن البدن

22.

قال أبقراط: "الأوجاع التي تنحدر من الظهر إلى المرفقين يحلها فصد العرق."

اـق ـلشال "إنـ اـكراح: ـلبان ـممتلئدنـ ـ ـ ـ وـ اـلاـماً ـلمت اـمادةـ ـلظهن ـ إـ اـلر ـلمى ـفينبغقـفرـ ـ ـ ـ أنـ ـيفصي ـ اـمدـ ـلجن اـناـ ـلمخب ـ إنـلاـ اـنـاكف ـلمت يـفادةـ

ـنصبالٕا ـ وإنـ وـقانـكاب. ـمصبهفـقد ـ ـ ـفينبغاـ ـ ـ ـ أنـ ـيجتي ـ ـنفنـمذبـ اـ ـلعضس ـ إنـهوـ ـتكمـلذا اـ ـلمن ـبلغميادةـ ـ ـ ـ وـ الاوـلوـقة. ـمناعـجه أنـ ـتكع ونـ

ـلما اـ ـلبلغميادة ـ ـ ـ ـ اG106b[36ةـ لأن ـقليـعجوـل] ـ ـيحاـملـ اـمدثـ ـلمع اـ ـلبلغميادة ـ ـ ـ ـ الاـ لأن ـستفة ـ ـيجراغـ أنـ ـيكب اـمونـ ـلنن ـحياـ اـ ـلتة اـلاـميـ ـلمت ادةـ

إليها لأن النفع الحاصل من الٕاستفراغ ربما تقع بطريق المشاركة."

23.

 سوداوية."37قال أبقراط: "من دام به التفزع وخبث النفس زماناً طويلاً فعلته

اـق ـلشال "ـ أـقدـقارح: ـبقال اـمانـكاـمراطـ ـختن اـ ـلعقلاط ـ ـضحعـملـ ـفهكـ أـ ـسلو وـ ـمنانـكاـمم وـهعـمهـ ـفهزنـحم أـ ـخطدـشو واـ ـلمراً، رضـ

ـلسا ـيعوداويـ ـلص38رضـ الاـمبـحاـ اـعن ـلتفراض ـ وـ اـسزع ـلفكوء ـ وـ ـخبرة اـ ـلنفث ـ ـكمسـ ـيعاـ الاـمرضـ ـستيجن ـ ـ وـ الاـعاس ـلمسـندم ـسكندومـينـ ـ اهـ

في الظلمة، والمراض الاستدلال على اسبابها يكون بالأعراض الصادرة عنها."

33. W2 المعروف :GAMS [التي تعرف

34. omit. W2

35. GAMS: omit. W2 [عن البدن

36. GAMS: omit. W2 [وقولھ االوجاع منع أن تكون المادة البلغمیة

37. علته فإن :GAMS [فعلته  W2

38. W2 skips to 28

PORMANN ET AL. 2017 al-Sinǧārī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6 7



24 .

25.

قال أبقراط: "أنتقال الورم الذي يدعى الحمرة من داخل إلى خارج فهو حمحود, وأما انتقاله من خارج إلى داخل فليس محمود."

اـق ـلشال "ـ ـظهارح: الألامـ اـمور ـعمن اـ ـلباق إـ دـجارـخىـلدن ـليه ـعللـ اـقىـ ـلطبيعوة ـ ـ ـ ودـ ـفعهة ـ اـعاـ ـلبن وـ ـنقدن اـ ـلبى اـطاـ وإن ـلطبيعن, ـ ـ ـ دـقةـ تـحد

بها من العضاء الرئيسة إلى الاعضاء الخسيسة. وأما انتقالها من خارج إلى داخل فهو دليل شر لرداءة المادة وعجز من الطبيعة."

26.

قال أبقراط: "من عرضت له في حمى حرقة رعشة فٕان اختلاط ذهنه يحلّها عنه."

اـق ـلشال [ـ "G107aارح: الأـه] ـيتبراضـمذه ـ ـمنهرضـملـكعـ ـ ـفقرض,ـماـ اـفهـلوـ ـلحمي ـ ـيتبعهىـ ـ ـ ـ رـ ـعشا وـ ـيتبة ـ اـ ـعشرـلع اـ ـختة اـ اـهذـللاط ـلحمن ـ ىـ

ـلمحا ـ ـسببهةـقرـ ـ ـ ـمحترةـماـ ـ ـيبرـقةـقرـ إـ اـلة ـلقلى ـ داـفب.ـ اـقراـتتـمٕاذا ـنحت ـتهوـ اـ ـيئردـلا؟ اـ إلا ـبسباغـمدـلة ـ اـ ـلمشب ـ ـفحـةكارـ اـثدـ ـعشرـلت ـحصٕاذاـفة.ـ لـ

ـبع ذـ اـلد ـختك اـ ـلعقلاط ـ ـسكلـ اـ ـعشرـلن ـتسكينةـ ـ ـ ـ ـغياـ ـمبرـ ـلهرءـ وـ ـلكا ـلمنـ ـتصاـ اـعاـ ـلمدت إـ اـلرة أـلى اـثدـحرأس ـعشرـلت وـ ـحصة ذـملـ كـلن

استعال استضربه الدماغ فسكن الرعشة لما لحق الرأس من الضر وربما تبع ذلك هلاك وموت."

27.

قال أبقراط: "من كوى أو بّط من المتقيحين أو المستقيين فجرى منه من المدة أو من الماء شيء كثير دفعة فٕانه يهلك لا محالة."

اـق ـلشال "اـ اـلارح: ـيغذيـلدم الأـ ـعضذو ـيتقلاءـ ـ ـ اـفبـ ـلمستسقييي ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـ إلا ـلمن ـئياـ وـ اـفة, ـلمتقيحيي ـ ـ ـ ـ ـ إـ اـلن ـلصى اـبٕاذاـفة.ـيدـيدـ ـلمستسقّط ـ ـ ـ ـ وـ وىـكي

ـلمتقيا ـ ـ ـ وـ ـمنهمرجـخح ـ ـ اـ ـلقيا ـ واـ ـلمح ـئياـ دـ ـفعة واـ أـمدـعدةـحة ـعضت اـ ـلباء اـ ـلغدن اـ إـصواـلذاء ـليهل ـ ـفحاـ اـ ـلهدث ووـ اـقلاك ـلمع ـيعـرسوتـ وـ ـلعاً دمـ

الأعضاء الأرواح الحالت فيها ولحق الضرر بالقوى النفسانية ويهرب الحار الغريزي لقلته."

28.

قال أبقراط: "الخصيان لا يعرض لهم النقرس ولا الصلع."

اـق ـلشال "ـ اـهارح: ـلمذان لاـضرـ ـيعان ـللخصيانـضرـ ـ ـ ـ ـلكثانـ ـ رـ ـتهاـبـوطرة [ـ واG107bم ـمتن] ـ ـعهاـ اـممـ ـلجمن ـ وـ ذـقاع. ـلينـاجـركد ـ أـ دـهـاشهـنوس

زـف ـخصيهـناـمي ـ وـ اـمهـباً ـلنقرض ـ وـ ـفيمادقـصـوهرس ـ ذـ وأـكا أـمره. ـبقا ـينطمـلهـنٕاـفراطـ ـ ـببقـ ولاـطاـ ـيقل إلاـ ـيعاـمول ـعليودـ ـ وـ ـيستنه ـ ـ إـ ـليل ٕانـفه.ـ

وـقانـك زـفعـقد ـلينـاجنـمي ـ ـخصوسـ اـمهـبىـ ـلنقرض ـ ـفيكرسـ ـ لأـ أـحون إـيرـمد ـنخمنـعدثـحاـمن، ـ اـ لأن ـلخة ـلهـوكأـمدمـ ـجهزاـمو39مـ ـيميمـ ـ لـ

اـلإ وـبـوطرـلى ـطبة اـ ـلغخ ـفيهذاءـ ـ ـغيمـ ـنضيرـ ـ ـفيحصجـ ـ ـ ـلهلـ اـ ـلنقم ـ ـبهرسـ اـ ـلطذا إـيرـ و أنـمق، ـيكا ـحصونـ ـلهلـ ـبطمـ أـيرـ ـعلذهـخق اـ ـلسكى ـ نـمرـ

اـش ـلخمرب ـ ـقبنـمرـ اـجلـ ـلفضذب ـ ـلحاـبولـ إـ اـلرارة ـلمفى ـ ـعلذاـهل.ـصاـ ذـمىـ نـاجرهـكا ي ـل ـ وأـ أـقـاموس. ـبقول اـ أن ـلنقراط ـ لاـ ـيصيرس ـ بـ

ـلخصيا ـ ـ اـشلاـفانـ أن ـلخك زـفدمـ أـمي ـبقن أـنـاكراطـ ـكثوا اـيرـ ـللعن ـ واـ ـفمةـضاـيرـلب ـيتانـكاـ أـفدـلوـ ـنهداـبي اـميءـشمـ ـلفضن ـ وـ تـنـاكول،

ـلفضا ـ ـتتحلولـ ـ ـ ـبكثلـ ـ ـتهـاكـرحرةـ ـيعلاـفمـ ـلهرضـ ـنقمـ وـ أـمرس أنـجن ـمجل أـ ـجساري واـهادـ ـسعم واـ ـلفضة ـ ـيتفولـ ـ ـمنهرغـ ـ وأـ اـما. ـلصلا ـ ـيعلاـفعـ رضـ

39. add. كثير W2
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لهم لأن الصلع يكون من يبس يحرق أصول الشعر والخصيان فهم كثيرون الرطوبة فهم بعداء عن ذلك اليبس."

29.

قال أبقراط: "المرأة لا يصيبها النقرس إلا أن ينقطع طمثها."

اـق ـلشال "اـ ـلنقارح: ـ ـيحرسـ اـمدثـ ـمتن الأـ اـمدانـبلاء ـلفضن ـ وـ ـللنسول ـ ـ اـ دم ـلطماء ـ ـشهلـكيـفثـ ـيستفرـ ـ ـ ـمنهرغـ ـ ـفتنقمـ ـ ـ أـ ـنهداـبي اـفم.ـ ـنقطٕاذا ـ عـ

ـمجي ـ اـعةـ ـلفضادت ـ ـيتولـ ـعلرـفوـ أـ ـنهداـبى وـ ـيكثم ـ ـفيهرـ ـ [ـ الاG108aم ـمت] وـ ـينصلاء ـ اـ ـلفضب ـ إـ ـمفىـللات ـصلهاـ ـ ـفيعمـ ـ ذـمرضـ اـلن ـلنقك ـ رسـ

 أوجاع المفاصل."40وشبهه من

30.

قال أبقراط: "الغلام لا يصيبه النقرس من قبل أن يبتدي في مباضعة النساء."

اـق ـلشال "اـ ـلغلمارح: ـ ـ ـلكثانـ ـ ـتهـاكـرحرةـ وـ ـهضمهودةـجم ـ ـ وـ ـكهرـتم اـ ـلجمم ـ لاـ ـيصيبهاع ـ ـ ـ اـ ـلنقم ـ اـ لأن ـلحرس اـ ـلغرارة ـعلرهـفوـتةـيزـيرـ أـ ـنهداـبى وـ مـهم

ـكثي ـ اـ واـضاـيرـلرون ـللعة ـ ولاـ ـيبقب ـ أـفيـ ـنهداـبي ـفضمـ ـيتلاتـ ـمنهدـلوـ ـ ـنقاـ ـحصلٕاذاـفرس.ـ ـ ـلهتـ اـ ـلمبم ـ ـضعاـ اـمةـ ـلنسع ـ ـنقصاءـ ـ ـتهرارـحتـ وـ ـكثم رـ

ـلهـوكأـم لأـ ـيتحلاـمدلـبلـجم ـ ـ وـ ـضعل ـهضمهفـ ـ ـ ـبسبمـ ـ ـنقبـ اـ ـلحص ـفكثرارة.ـ ـ اـ ـلفضرت ـ أـفولـ ـنهداـبي ـفعتهدـفمـ ـ ـ اـ ـلطبيعا ـ ـ ـ أـمةـ اـلاـعن ـلبي إـ ىـلدن

الأسافل فحدث بهم النقرس."

31.

قال أبقراط: "أوجاع العينين يحلها شرب الشراب الصرف أو الحمام أو التكميد أو فصد العرق أو شرب الدواء."

اـق ـلشال "ذـ أـكارح: ـبقر أوـ اـجراط ـلعينياع ـ ـ ـ وذـ ـشفـركن ـئهاـ ـمجماـ ـ ـغيلاًـ ـمفصرـ ـ وـ ـللمضل ـ ـ أنـيرـ ـيعينن ـ ـ دواءـكواـ ـلكل ـفيقرضـملـ ـ أنـ ـفصول دـ

ـلعا لاـ ـيكرق الأـفونـ اـمي ـلبلغميراض ـ ـ ـ ـ وـ ـلينـاجالـقة. ـ ـيكلـبوسـ اـفونـ اـمرـلي ـلحد ـعكنـعادثـ اـ اـلر ـلغليدم ـ ـ اـ ـلمحظ ـ وـ اـفرق اـمرـلي ويـمدـلد

وـصـاخ اـشة ـلشرب اـ ـلصراب ـيكرفـ اـفونـ اـمرـلي ـلحد اـعادثـ ـلبلغن ـ ـ اـ ـلغليم ـ ـ اـ ـللظ اـ ـلعزج اـيدـ ـلنضم ـ واـ ـلحمج ـ ـيكامـ [ـ أـف]G108bون 41ـرخي

اـمرـلا ـلبلغمد ـ ـ ـ واـ ـلحي اـعادثـ اـلن ـلغليدم ـ ـ ـليحلظـ ـ ـ اـ ـلفضل ـ وـ ـينضجهلات ـ ـ ـ واـ ـلتكميا. ـ ـ ـ اـفدـ اـمرـلي ـلبلغمد ـ ـ ـ وـ ـيكي ـبساـياراًـحونـ وـ اـفاً اـمرـلي ـلحد ادثـ

اـع اـلن ـلغليدم ـ ـ اـ ـلعكظ ـ وـ ـيكر اـ ـلتكميون ـ ـ ـ رـحدـ ـطباراً وـ اـشاً. ـلشرب ـيكرابـ اـفونـ اـمرـلي ـلحد اـعادثـ ـلمن وـ اـعرار ـلبلغمن ـ ـ ـ وأـ ـعتي. ـعلرضـ ىـ

ـبقأ اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ لأـ أوـقهـنل اـجال ـلعينياع ـ ـ ـ ـمطلقنـ ـ ـ وذـ ـجهلاـعيـفـركاً اـشاـ ـلشرب اـ ـلصراب وـ اـميـفدـيزـيوـهرف اـكٕاذاـفدم.ـلادة دـمرـلان

ـينبغاًـيوـمد ـ ـ لاـ أن ـيطلي ـ اـشهـل42قـ ـلشرب اـ ـلصراب واـ ـلجرف ـعنوابـ أـ أوـق43هـنه اـجال ـلعياع ـ وـ ـقضيذهـهن ـ ـمهملةـ ـ ـ واـ ـلمهملة ـ ـ ـ اـقيـفةـ ـلجوة ةـئزـ

40. W2 و :GAMS [وشبھھ من

41. GAMS: omit. W2 [في أخر

42. يطلق أن ينبغي ما :GAMS [ینبغي أن ال یطلق  W2

43. omit. W2
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فكان اللفظ بعض أوجاع العين يحلها شرب الشراب الصرف والحمام إلى أخره."

32.

قال أبقراط: "اللثغ يعتريهم خاصة اختلاف طويل."

اـق ـلشال "ـ ـينبغارح: ـ ـ ـلنيـ أنـ ـنفسا ـ اـ ـللثر ـ أولاًـ ـفتق,44غ ـ اـ ـللثول ـ اـهغـ لاـلو ـيفصذي ـ ـكمراءـلاـبحـ ـقياـ اـ ولا ـلطل الأـ لأن ـفصاء ـلطاـباحـ لاـ ـينطاء ـ هـبقـ

ـحت ـيبسىـ ـ اـ ـللسط ـ إـ الأـلان ـسنى وـ اـحان. أـلرف ـيضراء لاـ ـيفصاً ـ ـنبساـبهـبحـ ـ اـ ـللساط ـ واـ ـنعطان ـ إـناـ داـله اـفل.ـخى ـتغلةـبـوطرـلٕان ـ ـعلبـ اـ ـللسى ـ انـ

ـفت ـخيرـ وـ ـتمنعه ـ ـ أنـمهـ ـيمتن ـ ـفيفصدـ ـ ـ ـبهمحـ ـ ـفلاـ أـقكـلذـ ـبقال الٕاـ أن ـختراط ـيحلافـ ـبهدثـ ـكثنـم45مـ اـ اـبـوطرـلرة ـلمتة ـ ـمعيـفدةـلوـ وإذاـهدـ م.

 فيطول بذلك اختلافهم."48 في ذلك المزاج الرطوبة غالبة على السنتهم ومعدهم ممتلية فيها47 وكان46حدث بهم ذلك 

33.

] "أصحاب الجشاء الحامض لا يكاد يصيبهم ذات الجنب."G109aقال أبقراط: [

اـق ـلشال "اـ ـلجشارح: ـ اـ ـلحاء ـيكضـماـ اـمونـ ـلتخمن ـ ـ وـ ـكثنـمة ـلبرةـ اـ ـلطعث ـ اـفامـ ـلمعي ـ وـ ـضعدة اـ ـلطبف ـ واـ ـلنضخ ـ وـ ـضعج اـ ـلهضف ـ وذاتـ م

ـلجنا ـ ـتكبـ ـخلنـمونـ ـصفطـ دمـ أو ـمختلراوي ـ ـ ـبهطـ أوـ اـما ـجتمن ـ ـعهماـ ـ وـ ـيحاـملـقا، اـعدثـ ـلبلغن ـ ـ واـ ـلسم وـ ـضعوداء اـ ـلطبف ـ واـ ـلنضخ ـ لاـ ج

ـيجتم ـ ـ وـمعـ اـجع ـلصفود ـ واـ ـفيقدم.ـلراء ـ اـ ـلجشول ـ اـ ـلحاء ـيكضـماـ ـغلبنـمونـ ـ اـ ـلبلغة ـ ـ واـ ـلسم وـ ـضعوداء اـ ـلهضف ـ وـ اـبم ـلمرد وـ اـعزاج ـلطبدم ـ وذاتـ خ

الجنب يكون من الصفراء والدم وهذه اضداد لا يمكن اجتماعهما."

34.

أـق ـبقال "اـ ـلصلراط: ـ لاـ ـيعع ـلهرضـ اـممـ ـلعن اـ ـلتروق ـتتسيـ ـ اـ ـلتع ـتعيـ ـكثييـلدواـلاـبرفـ ـ اـم50هـبدثـحنـمو49يءـشرـ ـلصلن ـ اـ ـشعادـعيـلدواـلع رـ

رأسه."

44. omit. W2

45. W2 لهم :GAMS [بهم

46. add. بهم W2

47. W2 كانوا :GAMS [كان

48. W2 بها :GAMS [فيها

49. GAMS: omit. W2 [كثیر شيء

50. W2 له :GAMS [به
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اـق ـلشال "اـ ـلصلارح: ـ لاـ ـيخلع ـ أنـموـ ـيكن اـفونـ أول ـلحلقي ـ ـ أوـ ـيحة أـك51ٕانـفدثـ ـصليان ـ لاـنٕاـفاًـ ـيتغيه ـ ـ وإنـ ـمحانـكر ـفمتاًـثدـ ـ دثـحىـ

ـبه اـلدواـلا52مـ ـلكبي ـ اـ ـنجار اـبذـ ـلمت إـ أـلادة اـفـاسى ـلبل ـفعدنـ ـشعادـ اـ ذـلر لأن اـهرأس ـلشعاب ـ ـيكرـ ـلحاـمادةـمنـمونـ ـتحةـ ـمنرقـ اـباـ ـلشعت ـ ر.ـ

اـف ـنجٕاذا إـبذـ أـلت اـفـاسى ـلبل اـ ـنقطدن ـ ـتصعـ الأـعاـ ـبخد أـع53رةـ ـليـاعن و54هـ اـقدـق. إذاـلال اـنـاكرازي ـلمت اـ ـلمحادة ـ ـللصلةـثدـ ـ ـ ـبلغمي55وادـمعـ ـ ـ ـ ةـ

ـمح ـيفـرحةـقرـ وـ اـنـاكة أـميـلدواـلت ـغليظلاطـخن ـ ـ ـفكيةـيوداوـسةـ ـ ـيعفـ اـ ـلشعود ـ واـ ـلمر اـ ـلمنحادة ـ ـ إـ أـلدرة اـفـاسى ـلبل ـغينـمدنـ اـ ـلمر [ـ ]109bادة

ـلما ـجبوـ ـللمةـ ـ وـ أـقدـقرض. ـبقال اـصيـفراطـ ـلكتدر ـ إنـ ـيستفاـمانـكاب ـ ـ اـمرغـ ـلبن ـعندنـ اـ ـستطد ـ اـ ـلبطلاق ـ واـ ـلقن اـ ـيكننـيذـلىء ـ كـلاًـعـوطانـنوـ

اـم ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنيـ اـ ـلبه ـنف56دنـ ذـ وـلع ـسهك اـ ـحتمل ـ وإنـلاـ ـيكمـله. الأـككـلذـكنـ ـعلرـمان اـ ـلضى واـ ـلجد اـ أن ـلطبيعواب ـ ـ ـ ةـ

ـتفع ـ اـ ـعلتـيوـقٕاذاـفب.ـجواـلل دـ اـفى ـلخلع ـ وـ ـنفيط ـ أـمهـ اـلاـعن ـلبي إـ أـلدن ـفلـاسى ـفبه،ـ أنـجواـلاـ اـفدـتب ـلمع اـ ـلمادة ـجبوـ ـللمةـ ـ ـفتسبرضـ ـ ـ ـيتهوـقبـ ـ اـ

دفعت الموجب للمرض وغيره."

35.

قال أبقراط: "إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال كان دليل رديئاً."

اـق ـلشال "ـ رديءـهارح: ـجهيوـلذا ـ أـ ـهمدـحن اـ أن ـلما ـئياـ ـكثدـقةـ اـفرتـ ـلبطي ـ ـحتنـ زاـ ـحمى اـ ـلحجت ـ ـتعو57ابـ اـ ـلضدي إـ ـقصبىـلرر ـ اـ هـئرـلة

ـفح اـ ـلسعدث ـ ـلهمالـ ـ ـلحاـ ـمعقـ ـضيهـ ـنفقـ اـصوـبسـ ـلمول ـئياـ إـ ـقصبىـلة ـ اـ وا58هـئرـلة اـجوـل. ـلثه أوـناـ أن ـعيي اـ ـلبطة ـ ـتتمنـ ـ وـ ـيكثدد ـ ـفيهرـ ـ اـ ـلتما ـ ددـ

ـبسب ـ اـ ـمتب ـئهلاـ اـماـ ـلمن اـلـاكاءـ ـلمهملزق ـ ـ ـ ـبهدثـحٕاذاـفاً.ـموـ اـ ـلسعم ـ لاـ ـبسبنـمؤـيال ـ اـقبـ ـلحوة إنـكرـ ـيقطة ـ ـبععـ الأوـ ـعيض واـ ـفياتـطاـبرـلة وّديـ

إلى الهلاك."

36.

51. omit. W2

52. W2 به :GAMS [بهم

53. W2 البخار :GAMS[األبخرة

54. البدن أعالي :GAMS [أعالیھ

55. omit. W2

56. GAMS: omit. W2 [یكنونان طوعاً لك من النوع الذي ینبغي أن ینقي منھ البدن 

57. W2 البطن :GAMS[الحجاب

58. GAMS: omit. W2 [فحدث السعال لھما لحق معھ ضیق نفس بوصول المائیة إلى قصبة الرئھ
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 العرق يحل عسر البول وينبغي أن يقطع العروق الداخلة."59قال أبقراط: "فعل

اـق ـلشال "ـ ـعسارح: اـ ـلبر ـيكولـ أـمونـ ـسبن ـكثيابـ ـ ـتعدةـسنـمرة:ـ اـفرضـ ـلمجي ـ وـ [ـخنـمري وG110aراج وـم] ورم ـخلنـمن ـغليطـ ـ زج.ـلظـ

ـفصو اـ ـلعد الأـفرقـ ـكثي واـ لأـجر اـنب ـستفه ـ ـكلراغـ ـينفىـ ـ اـمعـ ـلخن واـ إنـلراج ذـكورم دـلان وإنـهـاظكـلذـفاًـيوـمك ـغيانـكر. دـ هـنٕاـفويـمر

ـينق ـ اـ ص ـلمّ و60ادةـ ـيمن. ـ ـسيعـ ـنهلاـ وـ ـيفتا ـ اـ ـلمجح ـ ـبتنقياريـ ـ ـ ـ اـ ـلمص ـعنو61ادةـ ـبقىـ اـلوـ ـلعه اـ ـخلداـلروق اـمةـ ـلجن الاـناـ ـنسب وـ ـتحنـمى اـ ـكبرـلت ةـ

 من الموضع القريب."62لأخذه

37.

قال أبقراط: "إذا ظهر الورم في الحلقوم في من اعترته الذبحة كان ذلك دليل محموداً."

اـق ـلشال "اـ ـبحذـلارح: ورمـ اـفادثـحة ـلحلي ـ وـ ـقيق ـعضيـفلـ اـ ـلحنجل ـ ـ اـيوـقٕاذاـفرة.ـ ـلطبيعت ـ ـ ـ ـعليةـ ـ دـ ـفعه إـبتـ واـخىـله ـنفتارج ـ اـ ـلحلح ـ وأـ نـمق

اـم ـلخنن ـ وـ أـقدـقاق. ـبقال ـفيمراطـ ـ ـيقاـ اـ ـنتقدم ـ اـ اـعدـيذيـلا63دمـلال ـلحمى ـ إـخنـمرةـ داـلارج ـليلـخى ـمحموـهسـ ـ وأـ اـمود, ـنتقا ـ داـمالـ لـخن

."64إلى خارج فهو محمود

38.

 أن لا يعالج, فٕانه إن عولج هلك وإن لم يعالج بقي زماناً طويلاً."65قال أبقراط: "إذا حدث بٕانسان سرطان خفي فالأصلح له

اـق ـلشال "ـ ـعنارح: ـلخفاـبىـ ـ اـ ـلغي داـفرـئاـ اـخي ـلبل اـ ـيكمـلذيـلدن ـبعيـفراًـهـاظانـكٕانـفراً.ـهـاظنـ الأـ ـعضض ـيسممـلاءـ ـ يـ ـخفيّ ـ وـ ـقيدـقاً لـ

ـعن ـلخفاـبىـ ـ اـ ـيتقمـلذيـلي ـ واـ اـقذيـلرح ـبتد ـيظهدأـ ـ وـ ذـقر. ـلينـاجـركد ـ أنـ راـموـقوس اـعواـماً ـلسلاج ـلكاـبانـطرـ ـفمىـ ازدادـ ـحبـاصا إلاـ ـتعه ـيبذـ اًـ

[ـقو ورد الٕاG110bد ـجم] لاـباعـ ـيعأن اـلاـ ـلسج إنـطرـ لا ـخفيانـكان ـ ولاـ ـبشراًـهـاظاً أـميءـ اـنن ـلعواع إذاـ إلا اـيـاغلاج ـلتقة ـ ـينقأنـبحـيرـ ـ يـ

ـلبا وـ ـيحمدن ـ اـعيـ ـلمن اـكأـ ولاـئردـلل ـتعة لاـجلاـعٕانـفه.ـبرضـ ـيطمه ـ ـفيعـ إـ و ـنمه. ـسماـ لأـطـرسىـ ـيتشكهـنان ـ ـ ـبشكلـ ـ اـ ـلسل وـطرـ ـسببان ـ ورمـ ه

59. W2 فصد :GAMS [فعل

60. W2 المواد :GAMS [المادة

61. W2: omit. GAMS [ویمنع سیالنھا ویفتح المجاري بتنقیص المادة

62. omit. W2

63. W2 لورم :GAMS [لدم

64. ـلحما ـ إـخنـمرةـ داـلارج ـلیلـخى ـمحمـوھسـ ـ وأـ اـمود, ـنتقا ـ داـمالـ إـخن ـفھارجـخىـلل ـمحموـ ـ ودـ ] GAMS:

بمحمود ليس داخل إلى خارج من انتقاله وأما محمود فهو خارج إلى داخل من بالحمرة

65. omit. W2
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سوداوي رديء خبيث."

39.

قال أبقراط: "التشنج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ ولذلك الفواق."

اـق ـلشال "اـ ـلتشنارح: ـ ـ اـعوـنجـ ـمتان واـئلاـ ـستفي ـ ـمتالاـفي،ـغراـ ـيكيـئلاـ ـخلنـمونـ ـغلياردـبطـ ـ والاـلظـ ـستفزج ـ ـجفنـميـغراـ الأـ ـعصاف وـ ـيبسهاب ـ ـ اـ

وقلة الرطوبة. والفواق أيضاً تشنج يعرض للمعدة امتلائي واستفراغي والفرق بينهما أن الشنج يعم البدن والفواق يخّص المعدة."

40.

قال أبقراط: "من عرض له وجع فيما دون الشراسيف من غير ورم ثم حدث به حمى حلت ذلك الوجع عنه."

اـق ـلشال "اـ اـجوـلارح: ـلعع ـفيمارضـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ ـغينـمفـ ـظهرـ ورمـ ـيكور إـ ـخلنـمـامون ـغليطـ ـ ـبلغمظـ ـ ـ أوـ ـفخاـنحـيرـلي دثـحٕاذاـفة.ـ

ـبص ـحباـ ـحمهـ ـحللىـ ـ اـ وـيرـلت ـفششتهح ـ ـ ـ وأذاـ اـبا ـلخلت ـ اـ ـلغليط ـ ـ وـ ـلطفتظ ـ ـ ـبلغميانـكوىـسهـ ـ ـ ـ أوـ دـيوداوـساً أو ـغليظاًـماً ـ ـ وـ اـهاً، ـعنذيـلذا هـبىـ

أبقراط."

41.

 يبين تقيحه فٕانما لم يبين من قبل غلظ المادة أو الموضع."66قال أبقراط: "إذا كان موضع من البدن قد تقيح وليس

]G111a[اـق ـلشال "اـ ـلقيارح: ـ اـ ـلخح اـفيـفاـ ـلبي اـ لاـلدن ـيبيذي ـ ـنضجنـ ـ ـيكالـقه.ـ ـسببينـمونـ ـ ـ إـ ـغلنـماـمن اـ ـلقيظ ـ إـ و ـغلنـماـمح اـ ـلعضظ ـ وـ

ـلحا ـفيادثـ اـفـاسأـكهـ ـجليرـلل ـ ودـ ـلين. أـ ـيتبيـرخل ـ ـ اـبنـ ـلقيه ـ أـقحـ ـبقول وـفراطـ اـلوـتتـقي ـلمد ـيعدـقدةـ اـ واـجوـلرض ـلحمع ـ أـ ـكثى ـيعاـمرـ ـبعانـضرـ دـ

تولدهما فهذين العرضين يتبين القيح وحدوثه."

42.67

43.

قال أبقراط: "إذا أصاب المطحول اختلاف دم فطال به حدث به استسقاء أو زلق الامعاء وهلك."

اـق ـلشال "ـ ـعنارح: اـ ـلمطحى ـ ـ اـمولـ ـلجسن ـ واـ ـلصاوة ـطحيـفةـبلاـ وإذاـلاـ اـلرضـعه. ـخته اـ إنـللاف ذـكدم الٕاـلان ـختك اـقنـعلافـ ـلطبيعوة ـ ـ ـ ةـ

ـفعهود ـ ـلخلاـباـ ـ اـ ـلعكط ـ اـ ـلسر اـموداويـ ـلطحن ـ ذـكالـ ـسببكـلان ـ ـلباًـ وـ أـيمـلرؤه ـبقرد إـهراطـ و ـنمذا ـقياـ ودامـلوـقيـفّدـ اـبه ـحته لأنـهنـمرازاًـ ذا

الا ـختدوام اـجوـيلافـ ـلبب وـ ـمترد، اـبىـ ـلمرد اـمردـبزاجـ ـلكبزاج ـ أـ وآل إـمد الاـلره ـستسقى ـ ـ الاـ ودوام ـختاء ـيكثلافـ ـ ـهمرةـ واـ ـنصبره ـ اـهوـيهـباـ ـلمعم ـ اءـ

ـينهكهو ـ ـ ـ وـ ـيحا ـسطحهيـفدثـ ـ ـ ـبثاـ ـفيورـ زـلذـببـجوـ اـلك ـلمعق ـ ـفيتعاء،ـ ـ ـ ـعلبـقاـ اـ ـلبى أـثلاـثدنـ الٕاـمة دوام ـختراض والٕاـ ـستسقلاف ـ ـ وزـ الأـلاء ـمعق اءـ

وهذه أسباب موجبه للهلاك."

44.

66. W2 لم :GAMS [ليس

67. not found
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أـق ـبقال "ـ ـتقطينـمهـبدثـحنـمراط: ـ ـ [ـ اG111bر ـلب] اـ ـلقول ـلنوـ اـ ـلمعج ـ ـيهلهـنٕاـفلاوسـياـبروفـ ـ ـسبعيـفكـ ـ أـ أنـية إلا ـيحام ـحمهـبدثـ ىـ

فيجري منه بول كثير."

اـق ـلشال "ـ ـتقطيارح: ـ ـ اـ ـلبر أـلولـ ـسبه ـغيابـ واـ إـحر و ـنمدة، أرادـ ـهناـههـبا ـيكاـماـ ـخلنـعونـ ـغيامـخطـ ـنضيرـ ـ اـفخـسرـيجـ ـلمعي ـ اـ وـقدـلاء ـيساق دـ

ـمن ـمجذـفاـ اـ ـجيرـلري ـفيطعـ ـ ـمكثولـ ـ اـفهـ ـلمعي ـ اـ ـفيحصاقـقدـلاء ـ ـ ـمنلـ اـ ـلته ـبعضهواءـ ـ ـ ـعلاـ ـبعىـ ـفيحضـ ـ اـ ـلقدث ـلنوـ اـ ـلمعج ـ ـفيبلاوسـياـبروفـ ـ اـ ـلبرد رازـ

ـجعرا إـ ـفيهلوقـفىـلاً ـ ـ ـسبعيـفكـ ـ أـ لأـية ـنهام ـبجاـ الأـ اـمران ـلحراض وـ ـتهدـمادة لاـ ـتجا اـ ـلسبعاوز ـ ـ الأـ لأـية ـنهام ـنصاـ الارـ ـبعف ـعشةـ ٕاذاـفاً.ـموـيرـ

حدث بعد ذلك حمى انضجت الخام ولطفته وإذا بثّه وأرسلته إلى الكلى والمثانة فبرأ ببول دافق كثير."

45.

اـق ـبقال "إذاـ ـمضرأط: ـلقاـبىـ أولـحـةحرـ أـمول ذـمولـطدة وـلن أنـضبـجك ـيتبيرورة ـ ـ ـمنهنـ ـ ـعظاـ وإنـ ـيكم، الأـضوـمونـ ـبعرـثع اـ ـلهاـمدـند اـ

غائراً."

اـق ـلشال "إذاـ ـمضارح: ـعلىـ اـ ـلقى ـلتا68ـةحرـ اـفيـ ـلعضي ـ أـحوـ أو ـكثول اـفولـحنـمرـ ـللحٕان ـ اـ ـيليهذيـلم ـ ـ ـيسعاـ ـ إـ ـليهى ـ ـبسباـ ـ ـامانـيـرجبـ

ـيج اـمريـ ـلصن اـمدـيدـ ـلمن اـ ـلحواد اـ ـلمنصبادة ـ ـ ـ إـ ـليهة ـ اـ ـلتا واـكأـ ـلعفل ـ ـفينـ اـهذـ ـللحب ـ وـ ـيغم اـ ـلمور وـضوـ ـينكشع ـ ـ اـ ـلعظف ـ وـ ـيكم ـحصدـقونـ لـ

ـبسب ـ زـطبـ اـمول ـلقان ـيلحزاجـموءـسـةحرـ ـ اـ ـلبق وـ ـفسدن ـيلحادـ ـ اـ ـلعظق ـ ـنفسيـفمـ ـ أوـ ـطبرـله ـفياتـ ـئلـاس69هـ واـ ـلفة ـبينهمرقـ ـ ـ ـ إـ ـنما ـفسنـمانـكاـ ادـ

ـيلح ـ اـ ـلعظق ـ [ـ اG112aم اـمدـن] ـلقال وـحرـ ـنقصهة ـ ـ ـبسباـ ـ دوامـ ـسيب اـ ـلصلان وأـيدـ اـمد. ـسينـعذيـلا اـ اـبـوطرـللان ـيئردـلات وـ ـيلحزاجـموءـسة ـ قـ

ـلعضا ـ ـينلاـفوـ لاـبلـمدـ واـيـرطزالـيل ـلعظاً ـ اـ ـفسذيـلم إنـ اـكد ـلفسان ـ ـجمييـفادـ ـ اـ اـمرـيهـئزاـجع ـللحي ـ وـ ـيخم اـ ـلعظرج ـ ـخيفمـ ـ لاـ ـيسة اـ ـلفسري ـ ادـ

ـيلياـمىـلإ ـ اـمهـ ـلعظن ـ اـ ـلبام ـقياـ وإنـ اـكة، ـلفسان ـ ـمنزءـجيـفادـ ـفيحهـ ـ ذـ اـلل ـلمك وـضوـ ـيكشع ـ ـعنفـ اـ ـللحه ـ والادوـ الآـيم ـكلة ـيعطمـثةـ ـ ـينباـميـ ـ تـ

اللحم ويبقي الموضع غائراً."

46.

قال أبقراط: "من أصابه حدبة من ربو أو سعال من قبل أن ينبت الشعر فٕانه يهلك."

اـق ـلشال "اـ ـلحارح: اـبدـ ـلحة اـمةـثادـ واـبرـلن ـلسعو ـ ـفيالـ لاـماـ ـلحن اـسقـ ـلحلن ـ ـعلدّلـيمـ رـ ـكثياتـبـوطى ـ وـ ـضعرة اـمتـ ـلحن اـ ـلغرارة وـيزـيرـ ـضعة تـ

ـلقا اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ واـ ـنسة اـحدادـ ـلفقزن ـ وـ ـتقصعهار ـ ـ ـ واـ ـلتا ـئهواـ ـبسباـ ـ اـعبـ ـلحدم اـ ـلغرارة وـيزـيرـ ـقلة اـ ـلنضة ـ وـ اـعج ـلطبدم ـ اـفخ.ـ ـستٕاذا اـلوـ ـلتقصى ـ ـ ـعلعـ ىـ

ـلحا اـ و ـنجزن اـبذـ ـلحت إـ زاـقىـلزن ـحمدام اـ واـئرـلت ـلقله ـ ذـفب.ـ آل إـلٕان اـلك ـلجمى ـ وـ ـتقيع ـ أـكحـ إـسان اـلرع ـلهى وإنـ أـفانـكلاك. يـلـاعي

ـلحا ـيبرـقانـكزنـ إـ اـلاً ـفيناغـمدـلى ـ اـ ـلضال واـ ـلعضرر ـ اـ ـئيرـلو ـفيكسـ ـ أـ إـسون اـلرع ـلهى وإنـ اـكلاك. لاـلان ـلصؤولـيورم إـبلاـ اـلة ـلجمى ـ ولاـ 70ع

68. بالقرحة :GAMS[على القرحة

69. omit. W2

70. add. إلى W2
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ـلقيا ـ رـ ـبمح ـحبـاصاشـعاـ زـ إـيـوطاًـناـمه آل وإن اـللاً. ـلتقيى ـ ـ وـ ذيـضوـميـفانـكح ـخطع ـيحاـمانـكرـ ـضينـمهـثدـ اـ ـلنفق ـ واـ ـلسعس ـ داًـيدـشالـ

ـبسب ـ اـ ـنحنب ـ الٕاـ [ـضاء G112bٕلاع ا واـقىـل] ـلمدام ـحمزاـ ـفضةـ اـ ـلصاء وـ ـلمدر ـيلحاـ ـ اـ اـمهـئرـلق ـلضن وـ ـيتعرر ـ إـ اـلدي ـلقلى ـ ـبسببـ ـ ـضعبـ فـ

يلحق الرئه."

47.

قال أبقراط: "من احتاج إلى الفصد أو شرب الدواء فينبغي أن يسقي الدواء أو يفصد في الربيع."

اـق ـلشال "اـ ـلفصارح: ـ اـ ـستفد ـ ـيجراغـ ـفصيـفبـ اـ ـبيرـلل لأنـ ـفصلـكع ـبطبعدـلوـيلـ ـ ـ واـ ـبيرـله اـلوـيعـ ـفيجدمـلد ـ اـ ـستفب ـ واـغراـ ـلصفه ـ ـيجراءـ بـ

ـتستفا ـ ـ ـغهراـ الأوـلـاغيـفاـ وأـقب ـكثات ـلحـاهرـ ـتهدـ واـ ـستفا ـ اـ ـلخلطيراغ ـ ـ ـ اـ ـلغليظين ـ ـ ـ ـ ـيجنـ اـ ـستفب ـ ـغهمراـ ـ اـ ـيضا ـفصيـفاًـ اـ ـبيرـلل لأنـ ـفصع اـ ـلشتل ـ اءـ

ـتك الأـ ـفيلاطـخون وـمـاجهـ اـفدة ـبيرـلي ـتنحعـ ـ ـيستفمـلٕانـفل.ـ ـ ـ إـغرـ ـنما ـفصيـفاـعاـ اـ ـلصيل ـ واـ ـنصبف ـ إـ الأـلاً ـعضى اـ ـئيسيرـلاء ـ ـ ـفيجةـ ـ اـ ـستفب ـ ـغهمراـ ـ اـ

."71وهذا الٕاستفراغ يكون في الأصحاء ويسمي هذا التدبير التقدم بالحفظ الصحة

 48.

قال أبقراط: "إذا حدث بالمطحول اختلاف دم فهو محمود."

اـق ـلشال "ـ ـتقارح: اـفذاـهرحـشدمـ ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ اـ أن إلا ـلفدم ـبيرقـ اـيذـهنـ ـلفصلين ـ ـ ـ إـ الٕاـقهـنن دام إن ـختال ـفهلافـ وإنـ رديء دمـيمـلو

فيكون خروجه على سبيل البحران وقوة الطبيعة وهو محمود."

49.

 قال أبقراط: "ما كان من الأمراض من طريق النقرس وكان معه ورم حار فٕان ورمه يسكن في أربعين يوماً."

اـق ـلشال "أوـ اـجارح: ـلمفاع ـ ـسببهلـصاـ ـ ـ اـ ـنحا اـ ـلفضدار ـ إـ اـللات ـلمفى ـ [ـصاـ و113aل ـلبثه] ـ ـ ـفيهاـ ـ زـ أـناـما واـطاً ـنقضول ـ ـئهاـ ـعلاـ ـلطدرـقىـ اـ ـلمف ادةـ

ـغلظهو ـ ـ وـ اـقا ـلحوة اـ ـلغرارة وـيزـيرـ ـضعفهة ـ ـ وـ ـمعا اـناوـ ـلسة واـ ـلفصن ـ واـ ـلتل ـبيدـ واـ ـلنقر ـ اـ ـنحصرس ـ اـ ـلفضار ـ ـغليظلاتـ ـ ـ ـمنيـفةـ ـضيقذـفاـ ـ ـتنحةـ ـ إـ ىـلدر

ـمفص ـ اـ ـلقل ـميدـ أـ أو ـفضين ـ اـ ـلمفة ـ اـصاـ وإذا ـمتل. اـ ـلمفلأت ـ ـتملـصاـ اـ ـفمناتـطاـبرـلددت ـ ـيكاـمهـ ـلطيفادةـمنـعونـ ـ ـ ـتنحةـ ـ أـميـفلـ وـقدة ـمنل اـمهـ

ـيك ـغليظادةـمنـعونـ ـ ـ ـتعسةـ ـ ـنضجهرـ ـ ـ وـ ـيطا ـلبثهولـ ـ ـ واـ ـنحصا ـ اـفاـهارـ ـلعضي ـ واـ اـلو ـلعورم ـمعارضـ لاـ ـينحه ـ أـ أرـمنـملـقل ـبعيدة ـ ـكماًـموـينـ ذـ ـركا

أبقراط لأنه منتهي الأمراض الحادة وأول الأمراض المزمنة. فٕاذا كان في المادة غلظ لا ينحل أقل من هذا المدة."

50.

قال أبقراط: "من حدث به في دماغه قطع فلا بد أن يحدث به حمى وقيء مرار."

اـق ـلشال "لأـ اـجارح: ـلمشل ـ اـكارـ ـلتة ـبييـ اـ ـلمعن ـ واـ اـنٕاذاـفاغ.ـمدـلدة ـقطاغـمدـلال ـحصعـ أـ ـفبسبدـيدـشمـلل ـ ـ الأـقبـ ـيتعمـلوة ـ اـ ـلضدي إـ ىـلرر

المعدة فيحدث القيء وخص به المرار للطافته ورقته وسرعة هيجانه."

51.

71. بحفظ األصحاء :GAMS [بالحفظ الصحة
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أـق ـبقال "ـ وـبدثـحنـمراط: ـصحيـوهه ـ وـ ـبغتعـجح ـ رأـفةـ أـثـهسي ـسكم ـعلتـ اـ ـلمكى ـ وـ ـغظيهـلرضـعان ـ ـيهلهـنٕاـفظـ ـ ـسبعيـفكـ ـ أـ إنـية مـلام

يحدث به حمى."

اـق ـلشال "لاـ اـشارح: أن ـلسكك ـ ـتقاتـ اـ ـلقدم ـفيولـ أـ ـعسرضـمهـنه اـ ـلبر أـفرء.ـ اـصٕاذا ـلصحياب ـ ـ رأـفحـ ـبغت72ـهسي ـ دلـ ـعلة أـ تـلاـندـق73هـنى

[ـمدـلا ـحصمـث]G113bاغ ـسكهـللـ ـعقياتـ ـ اـ اـجوـلب ـلمع اـلوـ ـنقطم ـ اـ ـلصع وـ اـعوت ـجميعـجوـلّم ـ أـ اـجع وـلزاء ـضعفرأس ـ اـ ـلحت اـ ـلغرارة ةـيزـيرـ

ـحلنـع ـلكهـ ـبلغهـنوـ ـ ـغليمـ ـ رـلظـ أو ـغليظحـيزج ـ ـ وـ ـحكة ـبهمـ اـ ـلملاك إـيرـ ـسبعدةـمىـلض ـ أـ ـلقامـية اـ ـلموة وـ ـعضيـفهـنـوكرض وـ ـيبو اوزـجلاـفسـ

ـلسبعا ـ ـ أـ اـية لأن ـنقضام ـ الأـهاءـ لاـمذه ـيتعراض ـ اـهديـ ـلمذه ـلمدةـ ـسلاـ اـمفـ ـلقن أـفولـ ـعقٕان ذـ ـحمرارةـحكـلب ـحللىـ ـ وـ ـلطفت ـ واداـ تـبت

تلك الأخلاط الغليظة كما تقدم القول منه لأن يكون الحمى بعد التشنج خير من أن يكون التشنج بعد الحمى."

52.

أـق ـبقال "ـ ـينبغدـقراط: ـ ـ أنـ ـيتفقي ـ ـ اـطاـبدـ ـلعين ـ وـفنـ اـقي ـلنت ـيبيٕانـفومـ ـ ـبينـميءـشنـ اـ ـلعياض ـ واـ ـلجفن ـ وـ ـطبن وـ ـليق ذـ ـبعقكـلس ـ اـ ـختب لافـ

ولا شرب دواء فتلك علامة رديئة مهلكة جداً."

اـق ـلشال "ـ ـينبغارح: ـ ـ ـللطبييـ ـ ـ ـ أنـ ـيتعب ـ اـحدـهاـ ـلمال اـيرـ وـلـاحذاـهذيـلض اـقدـيه ـلسق ذـفؤالـ اـكٕانـفكـلي ـلمان يـفادةـعكـلذـبهـلضـيرـ

اـح ـلصحال ـ ـيصلاـفةـ اـهحـ ـلحكذا ـ وأـ ـبقم. إـ ـنمراط ـحكاـ ـعلمـ ـيكمـلنـمىـ ـفقادةـعكـلذـبهـلنـ ـينبغالـ ـ ـ أنـ ـيتفقي ـ ـ اـطاـبدـ ـلعين ـ وـفنـ تـقي

ـلنا ـيبيٕانـفوم.ـ ـ ـبينـميءـشنـ اـ ـلعياض ـ اـ ورام ـلمن أـيرـ ـطبض أـ ـجفاق وـناـ ـعجه ذـعزـ وـلن ـيكمـلك ـبعقنـ ـ إـ ـختب ولاـ دواءـشلاف ذـكرب كـلان

ـسبب ـ إـيودـماًـ اـلاً ـلهى لأـ ـعلدّلـيهـنلاك اـ ـستيى ـ اـ ـليبلاء ـ ـعلسـ اـ ـلبى وـ اـعدن الاـبـوطرـلدم ـصلية ـ [ـ وG114aة ـقيدـق] أنـ ـمثل اـهلـ ـلعذا ـيعارضـ رضـ

ـنسلٕاـل ـعنانـ اـ ـللد اـ ـلتذة ـيجيـ ـعنـاهدـ اـمـهغراـفدـ ـلجمن ـ اـ لأن ـينحروحـلاع ـ ـفيهلـ ـ ـكثياـ ـ ـفيستراًـ ـ ـ اـخرـ ـلقي وـ ـلينـاج74بـهذـيوى ـ ورأـ أـيوس الـقهـنه

ـيع ـمثرضـ الأـفذاـهلـ اـمي ـلحراض ـبسبادةـ ـ اـ ـليبب ـ الأـفس.ـ ـعضٕان ـتجاءـ الأـهيـففـ وـمذه ـيصيراض ـ ـبمثرـ ـ اـباـ ـلجلة ـ اـ ـلمد وـبدـ ـخطوغ. اـ رازيـلّأه

اـهيـف ـلقذا ـفقولـ إنـ اـهال ـلعذا ـيعارضـ ـعنرضـ اـ ـلند ـلكثيومـ ـ ـ اـمرـ ـلنن وـ ـيعاس إـ اـلـاحىـلود ـلطبيعه ـ ـ ـ وـ اـمانـكوـلي. ـليبن ـ ـلمسـ أـ ـمكا وده.ـعنـ

ـلجوا ـلينـاجنـعوابـ ـ أـ ـيقمـلهـنوس ذـ ـبسبكـلل ـ اـ ـستيب ـ اـ ـليبلاء ـ ـلكسـ ـعضالـقنـ الأـ ـجفل ـلمانـ ـيبرـقتـنـاكاـ اـمةـ ـحصاغـمدـلن ـلهلـ اـ ـلجفا ـ افـ

ـيسي ـ ـعنراًـ ـيلحاـمدـ ـ اـ اـماغـمدـلق ـلحن ـيسييءـشرـ ـ ـسيمرـ ـ واـ ـليبا ـ ـمستسـ ـ ـعلىـلوـ الأـ ـجفى ذـ أن إلا اـلان ـليبك ـ لاـ ـيكس اـ ـستيون ـ ـمستحكملاؤهـ ـ ـ ـ ـ ـفهاًـ وـ

ـيعـرسزولـيكـلذـل وـ ـيعكـلذـلاً ـلمرضـ ـعليافـخنـ ـ اـ اـله ـلمسهدواء ـ ـ ولاـ ـصحل اـ ـلهيضاب ـ ـ وـ ـلمة ـيستفنـ ـ ـ اـ ـستفرغ ـ ـكثياًـغراـ ـ وـ اـحراً ـلفال 75يـفمـ

ـنطبالٕا ـ وـ اـحاق ـلعيال ـ ـعننـ اـ ـلند واـشومـ لأـحيء ـعلدّلـيهـند ـضعىـ اـ ـلقف وإنـ ـعضلوة. ـ اـ ـلصة اـ ـلمطبقدغ ـ ـ ـ ـللفةـ ـ ـيبرـقكـ اـ اـمعـضوـلة اغـمدـلن

72. add. وجع W2

73. W2 أفة :GAMS [أنه

74. W2 قال :GAMS[يذهب

75. W2 عند :GAMS [في
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للمشاركة في روح العصب."

53.

] كان منه مع هم وحزن فهو أشد خطراً."G114bقال أبقراط: "ما كان من اختلاط العقل مع ضحك فهو أسلم وما [

اـق ـلشال "اـ ـختارح: اـ ـلعقلاط ـ إذاـ ـضحعـمانـكل دلـ ـعلك أـ دمـمهـنى ـغلين ـ واـ رـحدمـلظ ـفببـطار ـبتـوطرـ ـيبسهـ ـ اـ ـلنفط ـ وـ ـيسس وـهدـ بـجوـيا

ـضحك ـ رـماًـ ـكحةـنـوعع اـ ـلسكال ـ واـ ـختران. اـ ـلعقلاط ـ وـهعـملـ ـعلدلـيزنـحم أنـ ـسببى ـ ـخلهـ ـمحتوداويـسطـ ـ الأـ وأردى انـكـاملاطـخرق

ـمحت ـ وأـسنـعوداءـساًـقرـ ـسلمهوداء ـ ـ اـعانـكاـماـ ـحتن اـ ـلبلغراق ـ ـ وأردىـ الأـهم وأـنذه ـعظمهواع ـ ـ ـخطاـ وـحنـعانـكاـمراًـ ـيبد وـنذاعـلسـ وـهاري

ـيكذيـلا ـمعونـ أـ وـقه وـجدام ـتقحرأة ـ ـعل76مـ اـ ـلمهى ـ وـلاـ ـنكذاـهك ـيتاـ وـيـدشاغـمدـلاـبهـ ـقيدـقدة. اـ أن ـلطحل ـ اـموـهالـ آلات ـلضحن ـ ـلعاـبكـ 77رضـ

ـيصفهـنلأ ـ اـ اـمدمـلي ـلخلن ـ اـ ـلسط ـفيخلوداويـ ـ ـ اـ رـحدمـلص ـطباراً ـلحاـفاً.ـ اـهنـملـصاـ ـلكذا اـ أن ـختلام اـ ـلعقلاط ـ اـملـ ـلجع والأـ ـيكدامـقرأة ونـ

اـع ـحتن اـ ـلمراق واـ ـيكذيـلرار ـضحعـمونـ ـكحكـ اـ ـلسكال ـ اـموـهرانـ واـلن ـسكعـموـهذيـلدم وـ وـبون ـقللادة أـ اـموـهدامـقة ـلبلغن ـ ـ واـ وـهذيـلم

مع حزن وكابة وهم هو من السوداء."

54.

قال أبقراط: "نفس البكاء في الأمراض الحادة دليل رديء."

اـق ـلشال "أرادـ ـنفارح: اـ ـلبكس ـ ـيعاـماءـ اـمرضـ ـنقطن ـ اـ ـلنفاع ـ ـعن78سـ ـيتقباـمدـ ـ ـ اـ ـلصض وـ ـيكدر دـ اـخون ـلهول أوـ ـتيرـميـفـهجروـخوى ـلحـاكنـ الـ

ـعن ـبكدـ اـ ـلصباء ـ وـ ـسببى ـ الأـفهـ [ـمي اG115aراض ـلح] إـ ـضعاـمادة ـعضنـمفـ اـ ـلصل ـلضععـباـتدرـ ـ اـ ـلقف إـ و اـمةـبلاـصاـموة آلات ـلتنفن ـ ـ سـ

اـموإ ـلتها ـ اـمابـ ـلقلن ـ اـ ـلشب وذـجدـيدـ اـلداً، أن ـلقك اـ ـلضعيفوة ـ ـ ـ أـ إذا ـعجة ـتبسنـعزتـ ـ اـ ـلصط ـيقدرـ اـ ـلحدر وـجاـ ـقفة ـلمستـاكتـ ـ ـ ـتعبنـمحـيرـ ـ ه.ـ

اـلوالآ ـلصلبة ـ ـ لاـ اـتواـتة ـلقي اـ ـلتوة ـتبسطهيـ ـ ـ ـ ـمقاـ الٕاـففـ ـنبسي ـ ـفساطـ أوـ ـسبداً اـ ـلصب اـبلاـ ـليبة ـ اـهيـفسـ ـلمذا اـهعـضوـ ذـلذا اـكذي أـبره يـبن

وـص ـغييـفادق. الأـ اـمر ـلحراض ـيكدـقادةـ وـبونـ ـتمرداً اـمدداًـ ورم ـلقلن ـ اـ إذا ـلتهب ـ ـحقداًـجبـ اـ ـلقن ـحتوةـ ـتقىـ الٕاـ ـنبسع ـ ـطلباطـ ـ لٕاـ راجـخاً

ـبخالأ اـ ـنيـاخدـلرة ـنقبالٕاـبةـ ـ واـ أـلاض. الأـهذاـهيـفولـقذي أن اـمو ـلحراض إذاـ ـسببهانـكادة ـ ـ ـخلاـ ـمحتطـ ـ ـمتقلرقـ ـ ـ إـ وـسىـلب ـهمدـلوداء وـ اًـنـزحا

ـغمو ـفكوءـسو79اًـ ـحصلٕاذاـفرة،ـ ـ ازدـهتـ الألام ـحمذه الأـ ـبخت اـ ـلحرة ـعلارةـ اـ ـلقلى ـ واـ ـنقبب ـ اـ ـلصض الٕاـعدرـ ـنبسن ـ وآلاـ ـفحصهـتاط ـ عـملـ

ـنقبالٕا ـ وـ الأـكراـتاض ـبخم اـ ـلحرة ـعلارةـ اـ ـلقلى ـ ـستاـفبـ اـحوـ ـلنفش ـ وـ اـلأـتس ـلقلم ـ وـ ـتعب إـ ـليهمذي ـ ـ اـ ـلضا ـشبييءـشعـقوـفررـ ـ ـلكاـبهـ واـباـ ـلحة أوـ بـجزن

البكاء لحدة الأخلاط وتراكم الأبخرة ا لصاعدة منها إلى الدماغ."

76. W2 هجم :GAMS [تقحم

77. omit. W2

78. W2 الصوت :GAMS [النفس

79. omit. W2
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55.

قال أبقراط: "علل النقرس تتحرك في الربيع وفي الخريف على الأمر الأكس."

اـق ـلشال "اـ ـبيرـلارح: الأـيذـيعـ وـخب ـيخلاط الأـ أـملاطـخرج ـعمن اـ ـلجساق ـ إـ وـهـاظىـلد ـتتحره ـ الأـ [ـخرك وG115bلاط ـيهي] ـ واـ ـلخج فـيرـ

ـتنح ـ ـفيلـ الأـ أواـخه لأن ـئللاط ـحسنـمهـ اـ ـلصياب ـ وـ اـكف ـلصيان ـ أوـ ـبتحليىـلف ـ ـ ـ الأـ اـملاطـخل ـلخن أنـيرـ إلا اـحف ـلصير ـ ـيمنفـ ـ الأـ لاطـخع

ـيخو ـجهرـ ـلعاـباـ إـ اـهـاظىـلرق ـلجلر ـ ـيتفتدـ ـ ـ اـ ـلمسح ـ ـيتلاـفام،ـ داـفركـ اـخي ـلبل ـشيئدنـ ـ ـيبقٕاذاـفاً.ـ ـ اـ ـلغليي ـ ـ ـمنهظـ ـ أـ ـعقا ـعلبـ اـفلاًـ ـلخي ـبسبفـيرـ ـ بـ

جمودها وبرده ويبسه وانحصار الفضلات في الأعضاء ويحوجها في المنافذ الضيقة."

56.

 أن تؤول إلى السكتة أو إلى الفالج أو إلى التشنج أو إلى الجنون أو إلى العمى."80قال أبقراط: "الأمراض السوداوية يخاف منها

اـق ـلشال "الأـ اـمارح: ـلسراض الأـهةـيوداوـ أردأ ـلغلظهراضـمي ـ ـ ـ وـ ـجتهزوـلا ـ داـفاـ وـمٕاذا زـمالـطت ـنهاـمدة اـ ـفعدـنا لأـ ـعلت ـسبيىـ ـ اـ ـلقضل ـ ـلفاـباءـ رج،ـ

ـلكو ـعلنـ ـسبيىـ ـ أـ ردـمل ـيئور اـ إن ـفعدـنة إـ الأـلت ـعيى ـمنهانـكنـ ـ اـ ـلعما ـ وإنـ إـلاـمى، اـلت وـمدـلى ـحصلاغ ـ ـبطيـفتـ ـمنهرضـعهـنوـ ـ اـ ـلسكتا ـ ـ ة،ـ

أ ـلموإن ـعصالأـبتـ ـلفا81دثـحابـ وـلاـ ـيح82كـلذـلج. ـجميدثـ ـ الأـ اـمع ـيئردـلراض إـ و ـنمة. اـ ـقتصا ـ أـ ـبقر ـعلراطـ الأـهىـ ـنهـوكراضـمذه ـتخاـ صـ

ـعضالأ اـ ـئيسرـلاء ـ وـ ذـقة أنـكد ـكثيروا ـ ـيعتانـكراًـ ـ ـيهرـ اـ ـلصم ـفبرعـ ـمنرؤواـ ـبجنهـ ـ أـ ـبهـاصون وـ ـكثيم، ـ ـممرـ ـبهانـكنـ ـجنمـ ـفيبونـ ـ ـبصرؤواـ أـ ـبهـاصرع مـ

اـموالأ ـلسراض ـيتقلةـيوداوـ ـ ـ إـ أـلب ـمنهدـشى ـ واـ رأـقرازيـلا. ـينال اـبانـكنـماـ ـلمه اـ ـلسرض واـ ـلسوداوي وـطرـ أـيمـلان إـمؤول [ـلره ]G116aى

الأمراض التي ذكرها أبقراط وعينها ولا يلتفت إلى قول الرازي وينبغي التمسك بما أشار إليه أبقراط."

57.

قال أبقراط: "والسكتة والفالج يحدثان خاصة بمن كان سنه فيما بين الأربعين سنة إلى الستين."

اـق ـلشال "إـ ـنمارح: أـخاـ ـبقص ـبهراطـ اـيذـ ـلمن ـضيرـ وـ ـهمن اـ ـلسكتا ـ ـ واـ ـلفة لأـلاـ ـصحج الأـ ـسناب اـ ـلتان الأرـميـ ـبعين ـ ـسننـ إـ اـلة ـلستيى ـ ـ لأنـ نـسن

ـبعيالأر ـ أولـهنـ اـسو ـلكهن ـ وأـ اـسـرخول ـلشبن ـ وأـ ـصحاب. اـهابـ ـلسذا ـيكثنـ ـ ـفيهرـ ـ اـ ـلسم الٕاـ ـحتوداء دـ ـبهاًـمراق اـ ـلمتخلفم ـ ـ ـ ـ اـسنـعةـ ـلشبن ـ ابـ

ـتهرارـحو ـتضعمـ ـ ـيقلاـففـ ـعلدرـ إذاـ اـبى ـلبلغة ـ ـ وإذاـ اـيذـيمـلم. ـلبلغب ـ ـ وـ ـينصم ـ ـعضنـمبـ إـ ـعضىـلو لاـ ـيكو ـمنونـ ولاـلاـفهـ ـسكتج ـ وأـ نـساـمة.

ـلمشا ـ ـفيستخـئاـ ـ ـ اـلوـ ـليبى ـ ـعليهسـ ـ ـ اـفم،ـ ـلحيٕان ـ ـكلموانـ ـ أـكاـ دـكنـسان أـغاـمان ـبيه وـ ـيبمـلس الأـمقـ ـسنن أـ ـكثان اـ ـستعر ـ ـلهداداًـ اـيذـ ـلمن ـضيرـ نـمنـ

سن الكهول لغلبة ا لسوداء على امزجتهم. والمشايخ وإن كانوا أجف الأسنان من الأعضاء الأصلية فٕانهم أرطب الناس برطوبة فضلية."

58.

80. add. من W2

81. W2 حصل :GAMS [حدث

82. W2 كذلك :GAMS [لذلك
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قال أبقراط: "إذا بدأ الثرب يخرج فهو لا محالة يعفن."

اـق ـلشال "ـ ـتفسارح: ـ اـ ـلثر أولاًـ ـفيقرب ـ اـ إن ـلثول ـغشربـ ـينبساءـ ـ ـ ـعلطـ اـ ـلمعى ـ وـ دوـمدة ـنها ـمتاـ ـظهىـ ـمنرـ اـفيءـشهـ ـلخي وـجراـ إـبات ـرهـاظىـلرز

ـبقو ـمكشيـ ـ ـغياًـفوـ ـمسترـ ـ وـبورـ ـمترد وأـبىـ ـعيرد إـ ـضعوـمىـلد ـيعفهـ ـ ـلكنـ وأـبهـنوـ ـعيرد [ـ G116bٕد ا ـفلار،ـحعـضوـمىـل] ـيعمـ إـ اـجزاـمىـلد ذيـله

."83كان عليه. ولهذا يقطعها الأطباء إذا بدأ يظهر منه الأكثر إن كان زمان ظهوره قصيراً جداً

59.

قال أبقراط: "من كان به وجع عرق النساء فكان وركه يتخلع ثم يعود فٕانه قد حدث فيه رطوبة مخاطية."

اـق ـلشال "إذاـ ـحصارح: ـنقيـفلـ اـ ـلمفصرة ـ ـ رـ ـمخةـبوـطل ـطياـ زـ ـلقة اـ ـلعضت ـ ـضعوـمنـعوـ ـجتـرخأـفهـ وـ ـبعه، وزواـجروـخدـ ـيعهـله ـيعـرسودـ لأنـ اً

الرطب كما  قيل سهل القبول سهل الترك وما يقع الاستعصاء إلا في اليبس، وأما الرطب فلا."

60.

قال أبقراط: "من أعتراه وجع في الورك مزمن فكان وركه ينخلع فٕان رجله كلها يضمر ويعوج إن لم يكوى."

اـق ـلشال "ـ ـمتارح: ـحصىـ ـمفصيـفلـ ـ اـ ـخلوركـلل ـبسبعـ ـ رـ ـبلغميةـبوـطب ـ ـ ـ ـمخةـ ـطياـ ـلقـزمةـ ـيعهـنٕاـفةـ اـفرضـ ـتعمـلٕاذاـفرج.ـعلـجرـلي إـ ىـلد

ـضعهوـم ـ ـعلاـ اـطىـ وـمزـلول ـينقضان ـ ـ ـكميـ ـيعاـ ـلسرضـ الأـئاـ ـعضر إذاـ ـكتهـرحتـمدـعاء ـ اـ ـلطبيعيا ـ ـ ـ ـ ـتض84مـثةـ ـتجمـ ـيفاوـ اـ لأن ـلعه ـلتا85روقـ ـوهيـ

ـمص اـ ـلغب إـ اـلذاء ـجليرـلى ـ ـتفسنـ ـ ـلتاـبدـ ـئهواـ ـفيعاـ ـ اـ اـجرـلدم ـلغل الاـ إـتذاء ـليهي ـ إذاـ إلا اـكا ـلموى ـتلٕانـفع.ـضوـ اـ ـبحزولـتةـبـوطرـلك اـ ـلكرارة ىـ

ويفني ويشتد رخاوة الجلد في الموضع الذي كان يمنعه عن تنقلة."

83. W2 كثير :GAMS [قصیراً جداً

84. omit. W2

85. األعضاء تجويف :GAMS [تجاویفھ ألن العروق
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