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المقالة الثانية

1

قال أبقراط : إذا كان النوم في مرض من الأمراض يحدث وجعاً فذلك من علامات الموت، وأما إذا كان النوم ينتفع فليس ذلك من علامات الموت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أرادـ ـبقر: وـلوـ ـجعه أيـ لأـضاً ـمقيـفهـنرراً ـبلاـ [ـ S4ة 10bا ـلنف] ـ دـ ـليلع، ـ اـ أن ـلطبيعه ـ ـ ـ أـ ـيكـاموىـقة ـعلونـ دـ اـفى ـلمع وـ ـمقرض ـمتاوـ اـحيـفهـ ـلنال ومـ

ـجتملا ـ اـ ـلحاع اـ ـلغار اـفزيـيرـ ـلبي واـطاـ ـشتغن ـ ـبهضهـلاـ ـ اـ ـلفضم ـ إـ و ـنضول اـ ـلماج ـفحيوادـ ـ ـغلثـ اـ ـلمب ـعلرضـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ أـفةـ ـتهالاـحوىـقي دلـ ـعلا وأـشىـ إذاـمر ا

]V4 114aنفع النوم لم يكن ذكر من علامات الموت لأنه يدل على قوة الطبيعة على مقاومة ما حال اجتماع الحرارة الغريزية في الباطن. [

2.

 قال أبقراط:متى سكن النوم اختلاط الذهن فتلك علامة صالحة.

التفسير: قد مر أن النوم كلما نفع دل على خير.

3.

 القصد فتلك علامة رديئة1قال أبقراط:النوم والأرق إذا جاوز كل واحد منهما المقدار أو

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: اـبرادـ ـليقظالأرق ـ ـ وـ واـكة اـمدـحل ـلنن واـ ـليقظوم ـ ـ إذاـ ـمقنـعاوزـجة الٕاـ ـعتدار وـ اـهدال أرادـلو ـلقصاـبذي ـ اـ لأن ـلطبيعد ـ ـ ـ ـتقصةـ ـ واـكيـفدـ دـحل

ـمنهم ـ ـ إـ اـلا ـلمقى ـ اـ ـلمعتدار ـ ـ ردـكدلـ ـيئان اـ لأن ـلنا اـ ـلمفوم ـ ـيكرطـ رـمونـ ـمفةـبـوطن ـمعهانـكٕانـفـةطرـ ـ ـسبدثـحردـباـ وإنـ ـمعهانـكات ـ ـحصرارةـحاـ ـليثلـ ـ سـغرـ

واليقظة المفرطة من يبس مفرط فٕان كان معه برد حدث جمود وإن كان معه حرارة حدث اختلاط.

4.

قال أبقراط: لا الشبع ولا الجوع ولا غيره من جميع الأشياء بمحمود إذا كان مجاوزا لمقدار الطبيعة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمضدـقر:ـ ـفيمىـ ـ ـتقاـ أنـ ـكثيلـكدم ـ ـللطبيعدوـعرـ ـ ـ ـ ـ وأنـ ـطبيعتالـحلـكة ـ ـ ـ ـتغيهـ ـ ـعلدلـترتـ ـتغيىـ ـ اـ ـلمر ـلتهـاحنـعزاجـ ـ اـ ـلطبيعيا ـ ـ ـ ـ ـفلةـ ـيكمـ ـمحمنـ ـ ولأنـ وداً

ـلشبا ـ اـ ـلمفع ـ إـ ـلعاـمرط الٕاـ ـحسدم ـلحاـباسـ لاـجاـ أو ـمتة اـ ـلبلاء أوـ أوـعذاـلرارـمودـجوـلدن ـلقلة ـ اـ ـلتحلة ـ ـ واـ ـلجل، اـ ـلمفوع ـ ـيكرطـ إـ اـبنـماـمون ـلمعرد ـ أوـ ـلكثدة ـ رةـ

السوداء المنبه على الشهوة فيها أو لدقة الأخلاط وتخلخل البدن أو لنقصان قد تقدم من البدن وكل هذه الأمور ليس محمود.

5 .

] له سبب ينذر بمرض.S4 11aقال أبقراط: الٕاعياء الذي لا يعرف [

ـلتفسيا ـ ـ ـ الٕاـ ـعير: ـتلحلادةـباءـ ـ اـ ـلقق اـ ـلمحوة ـ دـعـةكرـ اـفن ـلثقيع ـ ـ وـ اـحل ـلخفيط ـ ـ وـ ـسببف ـ إـ ـضعاـمه اـ ـلقف أوـ ـثقلهوة ـ ـ ـبسباـ ـ ـخلبـ ـينصطـ ـ إـ اـلّب آلات ـلحى وـكرـ يـهة

ـلعضا ـ واـ [ـضاـيرـللات، V4ة 114b[ذـجوـت ـبمكـلب ـجبوـتاـ اـمهـ اـفدـنن ـلخلاع ـ إـ ـفمتارجـخىـلط ـ ـيكمـلىـ ـبسبنـ ـ اـ وـضاـيرـلب اـهة أـقذيـلو ـبقال لاـ ـيعراط رفـ

له سبب يكون من امتلاء مفرط اندفعت المادة بنفسها من غير تحريك إلى العضلات وذلك يدل على المرض.

6 .

1. .S4 و :V4 [ أو
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قال أبقراط: من يوجعه شيء من بدنه ولا يحس بوجعه في أكثر حالاته فعقله مختلط.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلنفسر:الأرواح ـ ـ ـنياـ ـتتغلةـ ـ ـ وـ ـتتكظ ـ اـفدرـ ـلمي ـليخاـ ـ ـليوـ ـبسباـ ـ ـكثبـ الأـ ـبخرة اـ ـنيـاخدـلرة اـ ـلسة ـفتمتنةـيوداوـ ـ ـ ـ اـمعـ ـلنفن ـ الأـفوذـ ـعضي إنـ أو ـنفاء ـلغلظهذتـ ـ ـ ـ لاـ ا

ـيح ـفيعّسـ ـ ـلهرضـ لاـ أن ـيحس2م ـ واـ ـكثياعـجأوـبّ ـ ـكمرةـ ـحكاـ روـ أـفى ـبعوىـكهـنس اـ ـلمجض ـ ـنياـ وـعـاسيـفنـ ـيحمـلده وـبسـ ـينخانـكه ـ وـ ولاـندـبنـمرضـير ه

يحّس. 

7.

أـق ـبقال الأـ : اـبراط ـلتدان ـتهيـ زـفزلـ ـفينبغلـيـوطانـمي ـ ـ ـ أنـ ـتكي اـ ـتهادـعون ـلتغاـباـ ـ إـيذـ اـلة ـلخصى ـ ـبتمهبـ ـ ـ والأـ اـبل ـلتدان ـضميـ زـفرتـ ـيسيانـمي ـ ـففرـ زـ انـمي

يسير.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلهر: إذاـ ـلتاـبانـكزال ـيكجـيدرـ ـنقاـمونـ اـمصـ ـلبن إـ ـنمدن ـيكاـ ـنقدـقونـ الأـعصـ ـعضن الأـ ـصلياء ـ واـ ـلقة ـضعفدـقوىـ ـ ـيمكلاـفتـ ـ أنـ ـيتن ـلهدـبيـتأـ إلاـ ا

ـبت وـيدرـ ـيحتج ـ إـ زـلاج ـلحـاكلـيـوطانـمى ـفيمالـ ـ ذـ ـبسبهـندـبلـبن ـ ـحمبـ اـ وأـلى ذـمدق إذا دـندـبلـبا ـفعه ـيكةـ ـنقاـمونـ إـ ـنمص ـنقاـ الأـمصـ واـخن ـلملاط وادـ

والأعضاء الغير الأصلية والقوى بعُد يكون قوية فيمكن إعادتها إلى الخصب بالتوسع في الغذاء كالحال فيمن هزل بسبب الهيضة أو الاستفراغ.

8.

أـق ـبقال ـلنراط:اـ اـمهـقاـ ـلمن إذاـ ـينانـكرض اـمالـ ـلغن وـ ـليذاء ـيقسـ ذـندـبوىـ دل ـعلكـله أـ ـيحمهـنى ـ لـ ـعلّ اـمهـندـبىـ ـلغن أـ ـكثذاء ـممرـ ـيحتماـ ـ ـ [ـ S4ل 11b[

] إلى استفراغ.V4 115aفٕان كان ذلك وهو لا ينال منه دل على أن بدنه يحتاج [

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـينر:ـ اـمالـ ـلغن ـمعنذاءـ ـ أـ ـعلردـيهـناه وردـغهـندـبىـ وإذا ـعلذاء اـ ـلبى ـمندنـ ـكثيهـ ـ وـ ـضعيفواهـقر ـ ـ ـينهضمـلةـ ـ ـ ـهضممـ ـ ولاـماـتاـ ـيصيا ـ دـ ـمحماـمر ـ لـبوداـ

ـين ـبطعـفدـ اـيرـ ـلفضق ـ وـ ـيتقمـلل ـ اـ ـلبوَّ ـمندنـ وأـ أـمه إذا ـقليلـكا ـ وـ ـيتمـللا اـيزاـ ـلقد دلـ ـعلوة ـبقيىـ ـ اـمةـ ـلبادة ـيستحيدنـ ـ ـ ـ اـ ـلغل إـ ولاـهـرهـوجىـلذاء ـرهـوجيـفدـيزـيا

البدن. 

9.

قال أبقراط: كل بدن يريد تنقيته فينبغي أن تجعل ما تريد إخراجه يجري فيه بسهولة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمعنر:ـ ـ أنـ إـيرـتاـماه اـمـهجراـخد ـلبن اـمدنـ ـلمن ـينبغوادـ ـ ـ ـتجعليـ ـ ـ أولاـ ـبحيه ـ ـيسهثـ ـ إـ وـجراـخل ـيستعه ـ ـ ـبسهكـلذـلدـ ـ أيـلوـ ـيقة اـ ـلنضدم ـ واـ ـلمحلج ـ ـ لـ

والمفتح والملطف بالأدوية والأغذية الملطفة المنضجة والحمام حتى إذا استعمل المسهل أو المقيء سهل خروج الخلط ولم يكرب ولم يشوش.

10.

قال أبقراط: البدن الذي ليس بالنقي كلما غذوته زدته شرا 

ـلتفسيا ـ ـ ـ أيـ ـمعيـفانـكنـمر: أـتدـ ردـخه ـيئلاط اـيزـيةـ ـلغده اـشذاءـ لأن ـلغراً ـيفسذاءـ ـ ـمعيـفدـ وإنـتدـ ـجيه أـ ـيضدا اـ زاد وإذا ـلخلا ـ اـ ـلفط اـساـ إزداد ـلشد لأـ دـيزـيهـنر

مادة المرض.

11.

2. .S4: om. V4 [ ال
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قال أبقراط: َلأَن ُيملأ البدن من الشراب أسهل من أن ُيملأ من الطعام.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيعنر:ـ ـ الاـ ـمتي اـملاءـ ـلشن أـ ـسهراب وأـ إـقل إـبـاجرب اـلة ـلهضى ـ واـ ـلتخفيم ـ ـ ـ وذـ ـللطكـلف ـ ورـهـوجةـفاـ ـقتره وـ ـخفته ـ وـ ـقيتاـيرـته ـ وـ وـترارـحه الأـهه ـشيذه ـكلهاءـ ـ اـ

تعين على الهضم والٕاحالة.

12.

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

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبقر: ـ اـياـ ـلتا ـتبقيـ ـ ـبعىـ اـ ـلبحد ـ اـمرانـ ـلمن اـ ـلفواد اـساـ ـلتدة ـتبقيـ ـ ـبعىـ اـ ـلمد أـفرضـ اـبي ـلندان ـقهياـ ـ [ـ V4ن 115bو ـتجليـه] ـ اـ ـلمب لأـ ـنهرض لاـ ـتصلا ـ حـ

للاغتذاء ولا تقدر قوى بدن الناقه على تحليلها ودفعها فيتعفن ويعود المرض.

13.

أـق ـبقال ـتيأـينـمراط:ـ اـ ـلبحه ـ ـفقرانـ [ـ S4د 12a[ـيصع ـ ـعليبـ ـ اـفـهضرـمهـ ـلليلي ـ ـ اـ ـلتة ـقبيـ اـبوـنلـ ـلحمة ـ اـ ى ـلتّ ـفيهيـتأـييـ ـ اـ ـلبحا ـ اـفّمـثرانـ ـلليلي ـ ـ اـ ـلتة ـبعيـ ـاهدـ

يكون أخّف على الأمر الأكثر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلطبيعر:اـ ـ ـ ـ ـتحتةـ ـ ـعناجـ اـ ـلبحد ـ إـ ـتمييىـلران ـ ـ اـ ـلجيز ـ اـمدـ ـفتحصرديءـلن ـ ـ ـمقلـ ـبيةـماوـ اـ ـلطبيعن ـ ـ ـ واـ ـلمة وـ ـمنرض وـعازـ ذـجوـية ـقلكـلب اـ ـلمق وأـيرـ ـبعاـمض ذهـهدـ

ـلليلا ـ ـ ـيكةـ اـ ـنفصون ـ أـ اـمل ـلمر ـفيكضـيرـ ـ أـ الأـففـخون الأـمي ـكثر اـ لأن ـلغر الأـفبـلاـ اـمي ـنفصراض ـ ـلهاـ إـ اـلا ـلسى إـملاـ و ـنمة. ـخصاـ صـ ـللياـبّ ـ أـملـ ـيكهـنع ونـ

البحران في النهار لاجتماع الحار الغريزي وذلك يكون غالباً بالليل ولأن المريض يخلو بالليل فيتفرغ لمقاساة المرض ويحّس بصعوبة المرض أكثر.

14.

قال أبقراط: عند استطلاق البطن قد ينتفع باختلاف ألوان البراز إذا لم يكن تغيره إلى أنواع رديئة

ـلتفسيا ـ ـ ـ أـ اـلر: ـلبوان إذاـ ـمختلفتـنـاكراز ـ ـ ـ الٕاـفةـ ـبهيضانـكواءـسلاقـطي ـ ـ أوـ ـبشة دواءـ ـنفرب لأـ ـعلدلـيهـنع اـ أن ـلبى ـينقدنـ ـ ـعنيـ ـكيمهـ ـ ـفضلياتـسوـ ـ ـ ـكثيةـ ـ إذاـ رة

ـيكمـل ـتغينـ ـ إـ أـلره ردـنى ـيئواع أـ أي ـشية ـتكاءـ الأـمونـ اـخن ـلمحملاط ـ ـ وـ ـقطودة اـ ـللحع ـ وـ الأـطراـخم ـعضات ذـفاءـ ـعلدلـيكـلٕان اـ أن ـبلدواءـلى إـ اـلغ ـلنكى ـ ةـياـ

في جوهر الأعضاء.

15.

أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـ ـشتكى ـ اـ ـلحلى ـ أوـ اـفتـجـرخق ـلبي أوـجراـخدنـ ـبثات ـفينبغورـ ـ ـ ـ أنـ ـتتفقي ـ ـ وـ د ـتنظّ ـ ـيباـمرـ اـمرزـ ـلبن إنـنٕاـفدنـ اـكّه ـلغان ـعليبـلاـ ـ اـ ـلمه ٕاّنـفرارـ

] على أن تغذو البدن.V4 116aالبدن مع ذلك عليل، وإن كان ما يبرز من البدن مثل ما يبرز من البدن الصحيح فكن على ثقة من التقّدم [

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـلر:أـ ـلبوان إذاـ ـمختلفتـنـاكراز ـ ـ ـ الٕاـفةـ ـصيضانـكواءـسلاقـطي ـ أوـ ـيشة؟ رواء١٤رب؟ـ ـنفب لأـ ـعلدلـيهـنع اـ أن ـلبى ـينقدنـ ـ ـكيمنـعيـ ـ ـفضلياتـسوـ ـ ـ ةـ

ـكثي ـ إذاـ ـيكمـلرة ـتغينـ ـ إـ أـلره ردـنى ـيئواع أـ أي ـشية ـيكاءـ الأـمونـ اـخن ـلمحملاط ـ ـ وـ ـقطودة اـ ـللحع ـ وـ ـعضالا14bٔات?ـطـرخم ذـفاءـ ـعلدلـيكـلٕان اـ أن دواءـلى

بلغ إلى النكاية في جوهر الأعضاء. 

16
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أـق ـبقال اـمراط:ـ ـشتكن ـ اـ ـلحلى ـ أوـ اـمتـجـرخق ـلبن ـمندنـ ـبثهـ أوـ ـفينبغاتـجراـخور ـ ـ ـ أنـ ـتنظي ـ وـ ـتتفقر ـ ـ ـيباـمدـ اـمرزـ ـلبن إنـنٕاـفدنـ اـكه ـلغان ـعليبـلاـ ـ اـ ـلمه رارـ

] على أن تغذو البدن.V4 116aفالبدن معه عليل وإن كان ما يبرز من البدن مثل ما يبرز من البدن الصحيح فكن على ثقة من التقدم [

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ ـشكدثـحر: اـمةـياـ ـلحلن ـ ـبخقـ ـبثدثـحراجـ وـ اـئـاسيـفراجـخور ـلبر ـيلمـلدنـ ذـمزمـ إنـلن ـيكك اـ ـلبون ـممتلئدنـ ـ ـ ـ الأـماـ رـبلاطـخن ـبمل يـفانـكاـ

ـلمعا ـ ـيسيادةـمدةـ ـ ـفقرةـ دـ ـفعتهط ـ ـ اـ ـلطبيعا ـ ـ ـ إـ اـماـمة إـمدـلن اـلاغ ـلبى إـ ـحتـهجارـخىـلدن ـبثدثـحىـ وـ ورـجراـخور ـبمات اـمانـكاـ ـمتن اـ ـلبلاء ـفلدنـ [ـلذـ S4ك

12b[الٕاـق ـتتفقامـمال ـ ـ ـيباـمدـ اـمرزـ ـلبن أيـ ـتنظدن ـ اـفرـ ـلبي واـ ـلبول ذـفرازـ دل ـعلكـلٕان الاـ ـمتى اـ ـستفلاء ـ وـ ـمنرغ اـ ـلغع اـ ـلصحذاء ـ دـ وإلا ـبحسرـبي ـ اـ ـلتن ـبيدـ رـ

بالأغذية فقط.

17 .

قال أبقراط: متى كان بٕانسان جوع فلا ينبغي أن يتعب.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلجاـبىـ ـخلالـحوعـ اـ ـلبو واـ ـلحدن إـجاـ اـلة ـلغى ولاـ اـشذاء أن ـلتعك ـ وـ اـهب اـضاـيرـلو ـلمفة ـ ـتضـةطرـ ـتليـفّرـ اـ ـلحك ـبمةـلاـ ـتحلاـ ـ اـملـ ـلبن وـ يـفدـيزـتدن

الحاجة إلى الغذاء.

18 .

قال أبقراط: متى ورد على البدن غذاء خارج عن الطبيعة كثير فذلك يحدث مرضاً ويدّل على ذلك برؤه.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـعارجـخذاءـغر:«ـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـكثيةـ ـ ـيكاـموـهراً»ـ اـمونـ ـلكثن ـ ـبمقرةـ ـ لاـمدارـ ـتحتملا ـ ـ ـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ولاـ اـشة أن ـلغك إذاـ ـبلذاء اـفغـ ـلكثي ـ إـ ـحيىـلرة لاـ ـتقث وىـ

ـلطبيعا ـ ـ ـ ـعليهةـ ـ ـ ـيحسمـلاـ ـ ـهضمهنـ ـ ـ وـ ـمنهدـلوـتا ـ ـفضليوادـماـ ـ ـ زاـ ـجبوـمدةـئة ـللمةـ ـ وـ ـعلدلـيرض ذـ أيـلى الاـيـَقُـعرؤهـبك ـستفب ـ ـعلدلـيراغـ اـ أن ـلمى أوـ ـجبرض هـ

ذلك الامتلاء.

19 .

قال أبقراط: ما كان من الأشياء يغذوا سريعاً دفعة فخروجه أيضاً يكون سريعاً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلغر: إذاـ ـلطيانـكذاء ـ اـ ـلجف الاـيـرسرـهوـ ـستحع ـ إـلاـ اـهـوجىـلة ـلعضر ـ ـتتميوـ ـ ـ الأـ ـثفز ـعنالـ أـ ـيضه ـبساـ ودـعرـ ـفعتهة ـ ـ اـ ـلطبيعا ـ ـ ـ ـبسةـ ـفقةـعرـ «ـلوـ ـفخه أيـجروـ ه»

خروج أثفاله يكون. 

20 .

 في الأمراض الحاّدة بالموت كانت أو بالبرء ليس يكون على غاية الثقة.]V4 116b[قال أبقراط: إّن التقّدم بالقضية 

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمر:اـ الأـفوادـ اـمي ـلحراض ـتكادةـ ـمتحونـ ـ ـعلـةكرـ الأـ الأـمى ـكثر وـ الاـيـرسر ـستحع ـ إـلاـ اـلة ـلفسى ـ واـ ـلنضاد ـ ـلعاـفجـ اـملاـ ـعلةـلداـلات اـ ـلسى واـملاـ ـلتلة ـ لاـ ف

يكون موثوقا بها لسرعة التغير عن الحكم المتقدم إلى غيره.

21 .

قال أبقراط: من كان بطنه في شبابه ليناً فٕانّه إذا شاخ يبس بطنه ومن كان في شبابه يابس البطن فٕانّه إذا شاخ لان بطنه.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلير:ـ ـبطنـ اـ ـلشبن ـ ـبحسابـ ـ اـ ـلسب لاـ ـبحسن ـ اـ ـلتب ـبيدـ إـ ـنمر ـيكاـ ـعلونـ الأـ ـكثى ـلسرـ اـعرـ ـنحة اـ ـلطعدار ـ اـمامـ ـلمعن ـ إـ الأـلدة ـمعى ـقباءـ أنـ ـيجل اـ ـلكبذب ـ دـ
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ـلمقا ـ S4[دارـ 13a[إـجواـلا َرارـمودـجوـلاـمب اـجوـتةـعذاـلِ أوـعاـفدـنب ـبسبه ـ ـضع3بـ اـ ـلقف اـ ـلموة ـسكاـ اـحودـجوـلةـ ـلمعّر ـ اـفدةـ ـلشبي ـ اـقاخـشٕاذاـفابـ ـلمل رارـ

اـحلـقو ـلمعّر ـ وـ ـتقدة اـ ـلموى ـسكاـ ـفيمكةـ ـ ـ اـ ـلطعث ـ اـفامـ ـلمعي ـ إـ أنـلدة ـيمى اـ ـلكبص ـ ـجميدـ ـ اـ ـلكيلع ـ ـ وـ ـيجوس اـ ـلبف وأـ ـيباـمراز. ـبطسـ اـ ـلشبن ـ الأـفابـ الأـمي ـكثر رـ

ـيك إـ ـلحاـمون اـ آلات ـلغرارة ـفتنشذاءـ ـ ـ رـ اـبـوطف ـلثفة ـ وـ ـتجففهل ـ ـ ـ وـ ـعنا اـ ـلشيخد ـ ـ ـتقـةخوـ اـ ـلحل واـ ـلتنشيرارة ـ ـ ـ وـ ـليف اـ ـلبطن ـ اـ لأن أو ـلمعن ـ ـتشتهدةـ ـ ـ اـميـ ـلطعن ـ أـ لـقام

ـمم ـيحتاـ ـ إـ ـلياج اـجوـلهـ ـلمود ـفيهرارـ ـ ـفتمتاـ ـ ـ ـجميّصـ ـ اـ إـبـوطرـلع اـلات ـلكبى ـ وـ ـيجد اـ ـلثفّف ـ وـ ـعنل اـ ـلشيخد ـ ـ ـتبـةخوـ اـ ـلمعرد ـ وـ ـيشتهدة ـ ـ اـ ـلطعي ـ أـ ـكثام ـممرـ ـيجاـ اـبذـ ـلكبه ـ دـ

وتبقى في الثفل رطوبات ويلين الثفل. 

22.

قال أبقراط: شرب الشراب يشفي الجوع.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلشاـبىـ اـ ـلخمراب ـ وـ ـلجاـبر اـ ـلشهوع ـ اـ ـلكلبيوة ـ ـ ـ وـ ـتحيـهة إـ ـلباـمدث اـفردـ ـلمعم ـ وـ ـيبسهدة ـ ـ أوـ ـكيمنـما ـ ـمضـاحاتـسوـ ـبلغميةـ ـ ـ ـ أوـ واـيوداوـسة ـلخمة ـ رـ

نافع لجميع ذلك لأنه يسّخن فم المعدة ويلطف الكيموسات الغليظة ويحللها.

23 .

أـق ـبقال الأـمانـكاـمراط:ـ V4[راضـمن 117a[ـيح الاـعدثـ ـمتن ـفشفلاءـ ـ ـيكاؤهـ ـستفالاـبونـ ـ وـ ـمنهانـكاـمراغ ـ ـيحاـ الاـعدثـ ـستفن ـ ـفشفراغـ ـ ـيكاؤهـ ونـ

بالامتلاء وشفاء سائر الأمراض يكون بالمضاّدة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـحمر:ـ ـلينـاجلـ ـ الاـ ـمتوس والاـ ـستفلاء ـ ـعلراغـ اـ ـلتقى ـ ـلحفاـبدمـ ـ ـحتظـ ـيصيىـ ـ ـمعنرـ ـ اـ أن ـلماه اـ أنـيرـيذيـلرض ـيحد الاـثدـ ـمته ـستفالاـفلاءـ ـ ـفعرـيراغـ وـ ـلضاـبه دـ

ـيجو أنـ ـيحموز ـ ـعللـ اـ أن ـلمى اـ ـلحرض الاـمادثـ ـستفن ـ ـمتالاـبـهجلاـعراغـ واـ ـلحلاء الاـمادثـ ـمتن ـستفالاـبـهجلاـعلاءـ ـ وـ «ـقكـلـذكراغ الأـئـاسول ـيعراضـمر جـلاـ

ـلضاـب اـ لأن ـلضد» ـيقلعدـ ـ ـ اـ ـلضه وـ ـيقهد ـ وـ ـيقاـمره الاـبالـ ـمتأن ـيعدـقلاءـ ـمسالٕاـبجـلاـ الاـ دون ـستفاك ـ واـ ـلحمراغ ـ ـتعىـ ـلمسخناـبجـلاـ ـ ـ ـ ـيبطاتـ ـ أـقلـ ـبقول أنـ لـكراط

ـيعرضـم ـلضاـبجـلاـ الٕاـ لأن ـمسد ـتحلبـجوـياكـ ـ اـ ـلبل ـغينـمدنـ ـتبرـ S4[دلـ 13b[ـفيك ـ ذـ أـلون ـيضك اـ ـستفا ـ واـغراـ ـلحما ـ اـ إذا ـستعمى ـ ـ اـ ـلمسخل ـ ـ ـفينـ ـفيكهـ ـ ونـ

.4اما لتلطيف الغليظ أو لتقطيع المادة أو لتفتيح السدد وكل ذلك علاج بالمضادة

24

قال أبقراط: إّن البحران يأتي في الأمراض الحاّدة في أربعة عشر يوماً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـهر:ـ ـلبحذا ـ ـتغيرانـ ـ ـيحصرـ ـ ـمقنـملـ #اـماوـ ـلطبيعة ـ ـ ـ واـ ـلمة ـينفص5رضـ ـ ـ ـفيلـ اـحهـ ـلمال إـيرـ إـمض اـلا ـلسى إـملاـ أو اـلة ـلتلى ـ والأـ اـمف ـلحراض ـلماـفادةـ ـبهرادـ اـماـ

يكون حادا ولكن لا في الغاية القصوى وبحران مثل مدة الأمراض لا يتجاوز الرابع عشر.

25.

3. .V4 يجب :S4 [ بسبب

4. .V4 بالضد :S4 [ بالمضادة

5. والمرض الطبيعة  ] S4: والطبيعة المرض  V4.
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أـق ـبقال اـ ـمنعـبراـلراط: ـلساـبذرـ الأـباـ وأّول ـسبع اـ ـلثوع اـناـ ـليي اـ ـلثوم واـماـ ـلمنن ـ ـلياـبذرـ اـ ـعشعـبراـلوم اـ ـلحر ـعشاديـ لأـ اـنر ـليّه اـ الأـمعـبراـلوم ـسبن اـ ـلثوع واـناـ ـليي ومـ

السابع عشر أيضاً يوم إنذار لأنّه اليوم الرابع من الرابع عشر واليوم السابع من الحادي عشر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبحر: ـ ـتجرانـ V4[ريـ 117b[ـعل الأـ ـبيـاسى واـ ـتهذاراـنع ـعلاـ أـ ـنصى الأـ ـبيـاساف وـ الأراـهع ـبيي ـبيالأراـفعـ ـمنعـ ـبيـاسالأـبذرةـ وـ الٕاـيع ـيظهومـيذارـنوم ـ ـفيرـ هـ

ـعلدلـتةـملاـع ـبحىـ ـفيهيـتأـيرانـ ـ ـبعاـ ـلكدـ أـ ـسبن اـ ـلبحوع ـ ـليرانـ أـ ـسبس ـستـوهلـباـماـتـاعوـ أـ وـية ـثلثام ـ وـياـ ـنصوم أيـينـعفـ ـستوم أـ وـية ـسبعام ـ ـعشةـ ـةعـاسرـ

ـنصو وـ ـيكف اـ ـلبحون ـ الأولـ اـفران ـليي اـ ـلسوم اـفعـباـ ـلسي اـعاـ ـلسة ـبعاـ ـعشةـ وـ ـنصر وـ ـيبقف ـ ـستىـ وـعـاسةـ ـنصات اـهنـمفـ ـليذا ـمحسومـ ـ الأـماـبوـ ـسبن اـ ـلثوع يـناـ

أـهو ـنصنـملـقو اـ ـليف ـفلومـ ـيحسمـلكـلذـ ـ الأـ ـسبب اـ ـلثوع اـميـناـ ـلين اـ ـلسوم اـملـبعـباـ ـلين اـ ـلثوم وـماـ ـيكمـلن الأـ ـسبن اـ ـلثوع ـمتصيـناـ ـ ـسبالأـبلاـ الأولـ لـبوع

ـمنفص ـ ـ ـعنلاًـ والأـ ـسبه اـ ـلثوع ـيتيـناـ ـبثمـ ـعشةـثلاـ إـيرـ و ـعشدىـحوم وـعـاسرـ ـيكة آـ الأـخون ـسبر اـ ـلثوع اـفيـناـ ـليي اـ ـعشعـبراـلوم اـفرـ ـلسي اـعاـ ـلحة ـعشاديـ ـمنرـ هـ

ـيبقو ـ ـعشةـثلاـثىـ اـهنـمةـعـاسرـ ـليذا ـحسنـمومـ الأـ ـسباب اـ ـلثوع ـفلثـلاـ ـيحسبكـلذـ ـ ـ الأـ ـسبون اـ ـلثوع اـمثـلاـ ـلين اـ ـعشعـبراـلوم اـ لأن ـلمتبقر ـ ـ ـ S4[نـميـ 14a[

اـه ـليذا أـ ـكثوم ـنصفنـمرـ ـ ـفيكهـ ـ داـ الأـفلاًـخون ـسبي اـ ـلثوع الأـكرمـجلاـفثـلاـ ـسبان اـ ـلثوع ـمتصثـلاـ ـ ـسبالأـبلاـ اـ ـلثوع وأـناـ أـثلاـثاـمي ـبيـاسة ـفهعـ ـعشوـ وأرـموـيرونـ عـباً

وـعـاس ـنصات ـفمفـ ـبقاـ الأـميـ ـسبن اـ ـلثوع اـفثـلاـ ـليي اـ ـلحوم واـ ـلعشادي ـ ـقلييءـشنـيرـ ـ الأوـكلـ إنـلان ـيحسى ـ اـ ـلبحب ـ اـ ـلثران اـفثـلاـ ـليي اـ ـلعشوم ـ واـيرـ ـلبين ـ انـ

ذـف ـلتجاـبـوهكـلي ـ اـبرـ لأن ـلمة اـضرـ أدوارـجنـيذـلى ـبحرت ـينهارـ ـ ـعلمـ اـ ـلمجى ـ اـ ـلطبيعرى ـ ـ ـ ـبحيـتأـييـ ـنهراـ اـ ـلثم اـفثـلاـ ـلعشي ـ والأرـيرـ ـبعين ـ واـ ـلستين ـ ـ واـ ـلثمن ـ ـنياـ نـ

والمائة.

26.

قال أبقراط: إّن الربع الصيفية في أكثر الأمر تكون قصيرة والخريفية تكون طويلة لا سيّما متى اتّصلت بالشتاء.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلصير: ـ الأـيذـيفـ V4[لاطـخب 118a[ـيخلخو ـ ـ اـ ـلمسل ـ اـنـاكٕانـفامـ ـلقت وـيوـقوةـ اـفدتـجة ـلهي ـمعينواءـ ـ ـ ـعلاـ اـ ـنضجاـفعـفدـلى ـ اـمتـ ـلمادة رضـ

ـفعتهود ـ ـ ـبساـ وإنـعرـ ـضعيفتـنـاكة ـ ـ زادـ اـهة ـلها ـضعفواءـ ـ ـفسقطاءـخالٕارـباًـ ـ ـ وـ ـحبهـاصاتـمت ـ وـ الأـنـاكا اـمت ـلصيفيراض ـ ـ ـ ـكلهةـ ـ ـقصياـ ـ أـ إلا ـبيهـنرة اـفّنـ عـبرـلي

بطريق المثال لأنه طويل المدة فيقاس على غيره.

27 .

قال أبقراط: لأن تكون الحّمى بعد التشنّج خير من أن يكون التشنّج بعد الحّمى.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ اـنـاكر: ـلحمت ـ ـبعىـ اـ ـلتشند ـ ـ الٕاـ ـمتج أـئلاـ ـعلانـعي إذاـ اـبى ـلمة وـ ـقيقهرـتادة ـ ـ وـ ـتحليلها ـ ـ ـ ـ وـ ذـكا ـسببكـلان ـ ـلشفاـ ـ اـ ـلتشناء ـ ـ واـ ـلتشنج ـ ـ اـ ـلحج ـبعادثـ اـ ـلحمد ـ ىـ

هو التشنج الحادث من يبس الٕاعصاب وجفاف العضلات ويعسر علاجه فكان الأول أولى من الثاني.

28 .

أـق ـبقال لاـ ـينبغراط: ـ ـ أنـ ـتغتي ـ ـبخفرـ ـ ةـ ـيجّ ـلما6ـاهدـ ـبخضـيرـ اـ ـلقيلاف ـ أنـ ولا ـتهاس أـلوـ ـصعبورـمك ـ ـتحةـ ـعلدثـ ـمجىـ اـ ـلقيرى ـ أـفاسـ ـكثٕاّن ـيعاـمرـ نـمرضـ

ذلك ليس بثابت ولا يكاد يلبث ولا يطول مّدته.

6. .S4, V4 يجدها :correxi [ يجدها
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ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلخفر: ـ اـ ـيجذيـلة اـ ـلمده ـبخضـيرـ اـ ـلقيلاف ـ وـ ـسكـوهاس اـ ـلمون ـغينـمرضـ ـتقرـ S4[دمـ 14b[ـلبحا ـ وـ ـلنضا7اتـملاـعران ـ ولاـ ذـشج أن لاـلك ك

ـيجلاـفهـبقـثوـي ـللطبيوزـ ـ ـ ـ أنـ ـيغتب ـ وأرادـلذـبّرـ اـمالأـبك ـلصعبور ـ ـ اـ ـلتة ـعليـ ـمجىـ اـ ـلقيرى ـ الاـ ـضطاس واـ ـلتشراب ـ اـيوـ ـعندـجوـيذيـلش اـ ـلبحد ـ ـبعرانـ اتـملاـعدـ

النضج فقال لا يهولنك ذلك أي لا يخوفك ذلك لتعقبه السلامة على الأمر الأكثر.

29 .

أـق ـبقال ـحمهـبتـنـاكنـمراط:ـ ىـ ـليسّ ـ ـلضعيفاـبتـ ـ ـ ـ اـجةـ ـيبقأنـفدًّ ـ ـعلهـندـبىـ لاـلـاحىـ ـينتقه ـ ـ ـمنصـ ـشيهـ أوـ أـيئ ـكثذوب ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ الأّولـنٕاـفيـ لأّن رديء ّه

 القوّة.8 يدّل على ضعف من]V4 118b[منذر بطول من المرض والثاني 

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلحمر: ـ إذاـ أوـيوـقتـنـاكى ـتحلبـجة ـ ـكثيلاـ ـ ـفمتراـ ـ ـيتحلمـلىـ ـ ـ إـ دل ـعلاـمل ـكثىـ اـفاـ ـلجلة ـ أوـ ـعلد ـغلىـ اـ ـلكيمظ ـ ـ أوـسوـ ـعلات الاـ ـمتى اـ ـلمفلاء ـ وـ لـكرط

ـعلدلـيكـلذ اـطىـ ـلمول واـ إذاـمرض اـها ـلبزل أـ ـكثدن ـممرـ ـتقتضياـ ـ ـ ـ اـ ـلحمه ـ وـ اـحى ـلهّر ورـ الأـقوى وـخة ـتخلخلاط ـ ـ اـ ـلبل ـيكدنـ ذـ ـضعنـمكـلون اـ ـلقف ـحيوةـ ثـ

لم يقاوم التحلل بالمنع والبدل. 

30 .

قال أبقراط: ما دام المرض في ابتدائه فٕان رأيت أن تُحرّك شيئاً فحّركه فٕاذا صار المرض إلى منتهاه فينبغي أن يستقّر المريض ويسكن.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ إذا ـستفر: ـ اـ ـلمرغ اـفادةـ أول ـلمي ـخفرضـ اـ ت ـلمّ ـعلادةـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ وـ ـسهة ـعليهلـ ـ ـ الٕاـ ـنضا واـ واـفدـلاج ـلمقع ـ وـماوـ ـعنة اـ ـلمنتهد ـ ـ ـ ـيتىـ اـقوـ ـلبحع ـ وـ ـبيندـقران ـ أنـ ا

في مراسم البحران لم يجز التحريك بل يجب السكون.

31.

قال أبقراط: إّن جميع الأشياء في أّول المرض وفي آخره أضعف وفي منتهاه أقوى.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـشيالأـبىـ أـ اـعاء ـلمراض واـ ـلعرض اـملاـ ـعلةـلداـلات اـنىـ ـلموع وـ ذـكرض اـفويـقكـلل ـلمنتهي ـ ـ ـ لأنـ اـصى ـلمورة ـتكمرضـ ـ اـفلـ ـلمنتهي ـ ـ ـ وـ ـتكى ونـ

ناقصَةَ في الابتداء وقد انتقصت في الانحطاط.

32 .

قال أبقراط: إذا كان الناقة يحظى من الطعام ولا يتزيد بدنه شيء فذلك رديء.

التفسير:قوله يخطيء أي يتناول من الغذاء وقد عرفت في فصل آخر أن ذلك يدل على شر وعلى عدم كمال النقاء.

33.

أـق ـبقال إنـ أـفراط: ـكثي اـ ـلحر ـجميالاتـ ـ S4[نـمعـ 15a[ردـلـاح ـيئه وـ ـيحظة ـ اـمىـ ـلطعن ـ الأـفامـ أّول ولاـمي ـيتر ـشيئهـندـبدـيزـ ـ أـيّهـنٕاـفاًـ إـخآـبرهـمؤول أنـلره ى

لا يحظى من الطعام فأّما من يمتنع عليه في أّول أمره النيل من الطعام امتناعاً شديداً ثّم يحظى منه بآخره فحاله أجود.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أـمر:لأنـ اـكن ـلطعل ـ ولاـ ـيتام V4[دـيزـ 119a[ـعلدلـيهـندـب اـ أن ـلطعى ـ ـيستحيامـ ـ ـ ـ ـفضلـ وـ ـكيملا ـ ردـسوـ ـيئاً وـ ـيتاً ذـمدـلوـ ـفضكـلن ـكثيلاتـ ـ إذاـ رة

7. عالمات وال :S4 [ وعالمات  V4.

8. .S4: om. V4 [ من
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ـجتمعا ـ ـ واـ ـمتت اـ ـلبلأ ـمنهدنـ ـ ـبطلاـ ـ اـ ـلشهت ـ وأـ إذاـموة ـيشتمـلا ـ اـ ـلطعه ـ ولاـ ـيتنام ـ أـلاوـ ـقبله ـ اـ ـلطبيعت ـ ـ ـ ـعلةـ ـنضىـ اـ ـلفضج ـ ودـ اـفول ـلمع ـحتادةـ ـفعهدـتىـ ـ أوـ ـتحللها ـ ـ ـ اـ

وتعود الشهوة والمراد بقوله «من حاله رديئة» هو من في بدنه فضول زائدة أو بدنه غير نقي بالجملة.

34.

قال أبقراط: صّحة البدن في كّل مرض علامة جيّدة وكذلك الهشاشة للطعام وضّد ذلك علامة رديئة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـصحر:ـ اـ ـجيةـملاـعرضـملـكيـفنـهذـلة ـعلدلـتدةـ اـملاـسىـ ـلقة اـ ـلنفسوة ـ ـ ـنياـ واـ ـلهشة ـ ـللطعـةشاـ ـ ـ ـعلدلـتامـ اـملاـسىـ ـلقة اـ ـلطبيعيوة ـ ـ ـ ـ وـ اـملاـسنـمة ـلقة ـتيوـ نـ

المذكورتين يعرف سلامة محليهما أعني الكبد والدماغ وسلامة هاتين القوتين وسلامة الأعضاء الرئيسة أو بعضها علامة جيّدة وآفتهما علامة رديئة

35.

أـق ـبقال إذاـ اـكراط: ـلمان ـئملاـمرضـ ـلطبيعاًـ ـ ـ ـ اـ ـلمة وـيرـ ـسنض وـ ـسحنتّه ـ ـ واـ اـقوـله ـلحت أوـمـرضاـ اـقن ـلسنات ـ ـفخطةـ ـ أـ ـخطنـمّلـقره اـ ـلمر إذاـ ـليانـكرض ـبمسـ مـئلاـ

لواحدة من هذه الخصال.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمر:اـ ـطبيعنـمرارـ ـ ـ اـ ـلمة الأـجزاـمضـيرـ ـصله وـ اـكاـملـكي ـلمان ـمضرضـ ـللماداًـ ـ الأـ ـصلزاج واـ ـلعي ـبسبيـضارـ ـ اـ ـلسب واـ ـلبلن ـ واـ ـلفصد ـ دلـ ـعلل ـعظىـ مـ

ـسبب ـ لأنـ الأـهه ـشيذه ـكلهاءـ ـ ـمقاـ ـفحيهـلةـماوـ ـ ـغلثـ اـ ـلكب وـ ـكثعـمدثـحل وـ ـيناـمودـجرة ـفياـ ـعلدل9هـ ـعظمىـ ـ ـفيكهـ ـ ـعللاـتاـقونـ الأـ الأـمى ـكثر واـ ـلتجر ـ ةـبرـ

ـتصحح ـ ـ اـفهـ ـلمبٕان ـ إذاـسرـ أـكم ـنثان وـ اـسيـفى ـلشيخن ـ ـ وـخوـ اـفة ـلبلي ـ اـ ـلبد وـ اـفارد ـلشتي ـ ـيسلاـملـقاءـ ـ وـ S4[انـكوـلم 15b[اـفاًـبـاشلاًـجر ـلصيي ـ اـففـ ـلبلي ـ دـ

الحار حار المزاج في طبيعته يسلم على الأمر الأكثر والمفلوج حاله على ضد ذلك.

36.

أـق ـبقال V4[راط:ـ 119b[ٔالا أنـمّلـكيـفودـجإّن ـيكرض ـيلاـمونـ اـ ـلسي واـ ـلثرّة ةـنُـ ـثخهـلَ وـ ـمتن رـكىـ ـقيقان ـ اـجاًـ ـمنهدًّ ـ وإذاـلذـفاًـكوـ رديء أـكك ـيضان اًـ

كذلك فالٕاسهال معه خطر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ «ـلوـقر:ـ ـيلاـمه اـ ـلسي أيـ ـيليهاـمرة» ـ ـ واـفنـماـ ـلموق ـلثناـبرادـ ـ ـعلةـ ـيلاـمىـ اـ ـلسي إـ اـلرة ـلفى وـ ـثخرج اـ ـلسن وـ ـليهواـحرة ـ اـماـ ـلطن ـفيرـ ـعلدلـي10نـ ـسمىـ نـ

ا ـلجآلات وـ ـتهوـقوف وذـ ـيعيكـلا ـ ـعلنـ الأـ ـفعى اـ ـلطبيعيال ـ ـ ـ ـ وـ اـجة ـلهضودة ـ ورـ ـقتهم ـ وـ ـلهزاـها ـعلدلـياـ ـضعىـ الأـ ـمعف اـ وآلات ـلجاء وـ الٕاـككـلذـلوف ـسهان ـمعالـ هـ

خطراً لأنه يسحج الأمعاء فزاد في شيء لضعفها.

37.

َء بدواء أسرع إليه الغشي وكذلك من كان يغتذي بغذاء رديء. قال أبقراط: من كان بدنه صحيحاً فأُسِهل أو قُيِّ

ـلتفسيا ـ ـ ـ أرادـ ـلصحياـبر: ـ ـ ـنقحـ اـ ـلبي اـعدنـ ـلفضن ـ وـ ـمثول الٕاـهلـ ـنسذا إذاـ دواًءـشان ـيستفمـلرب ـ ـ إلاـندـبرغـ ـيحتاـمه ـ إـ ـلياج واـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـتضةـ ـفيعسكـلذـبّنـ ـ ـ رـ

وـجروـخ ـيشه إذاـثوشـ ـضعفرجـخم ـ اـ ـلقت وـ ـتكوى ـتنحادـ ـ اـ ـلقل وـ ـتبوى إـ ـليادر اـ ـلغشه ـ وـ وـلوـقى «ـلـذكه ـيغتانـكنـمك ـ ـبغذيـ رديء»ـ ـتبذاء إـ ـليادر اـ ـلغشه ـ أـ ـيضى اـ

ـيغتنـملأن ـ ـبغذيـ لاـ رديء ـيستحيذاء ـ ـ ـ وـغلـ ـبقذاء الأـ ـعضي ـمحتاءـ ـ إـجاـ اـلة ـلغى وـ ـتضعذاء ـ اـ ـلقف وـلذـبوىـ ـيتاـمك إـلوـ ـنمد ـيتاـ أـلوـ ـفضليلاطـخد ـ ـ ـتضغةـ ـ طـ

9. فيه بيّنّا :conieci [ ينافيه  S4, V4.

10. .S4 طرفين :V4 [ الطرفين
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القوى وتثقلها وتضعفها ويفضي أمره بآخره إلى سقوط القوى وتبادر الغشي.

38.

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

التفسير:قد مر أن ذلك العسر إنما هو لضنّة الطبيعة بالخلط المحمود ومنازعتها لقوة الدواء حيث لم يجد المادة الفضلية.

39.

 أفضل وإن كان أكره.]S4 16a[ هو ]V4 120a[قال أبقراط: ما كان من الطعام والشراب أخّس قليلاً إلّا أنّه ألّذ فينبغي أن يختار على ما 

التفسير: الطعام إذا كان لذيذا أقيلت الطبيعة بقواها عليه وتحسن هضمه ويصلح رداءته بجودة الهضم وتمتاز الطبيعة منه أكثر ويقوى به البدن أزيد.

40 .

قال أبقراط: الكهول في أكثر الأمر يمرضون أقّل مّما يمرض الشبان إلّا أّن ما يعرض لهم من الأمراض المزمنة على أكثر الأمر يموتون وهي بهم.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أـ اـخر: ـلكهلاط ـ ـكنـاسولـ ـبحسةـيوداوـسةـئادـهةـ ـ اـ ـلسب ـعسنـ اـ ـلتعفرة ـ ـ وـ اـفن ـلشبي ـ ـئجاـهّانـ ـصفةـ ـبلاـقةـيراوـ ـللتعفةـ ـ ـ ـ ـيعـرسنـ ـفلاًـ اـككـلذـ ـلشبان ـ أـ رعـسان

ـمب إـ اـلادرة ـلمى وأـ إذاـمرض ـلكهاـبدثـحا ـ اـمزـمرضـمولـ ـحتن إـ اـلاج ـنضى ـكثياجـ ـ لأنـ اـمر ـلمادة اـ ـلمرض ـغليظنـمزـ ـ ـ وـ اـمة ـلسادة أـ ـيضن ـحتاـفكـلذـكاـ تـجاـ

إلى نضج كثير والحار الغريزي فيهم قليل فلذلك يعسر زوال الأمراض المزمنة عن الكهول.

41.

قال أبقراط: إّن ما يعرض من البحوحة والنزل للشيخ الفاني ليس يكاد ينضج.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلبحاـبىـ ـ اـحوـ ـلتسة ـ واـعاـ ـلتنحنل ـ ـ ـ وـ ـلناـبح ـينحاـمةـلزـ ـ اـمدرـ إـلن اـلرأس واـئرـلى ـلصة واـ ـلشيدر ـ إذاـ ـنياـفانـكخ أيـ ـممعناً ـ ـ اـف11اًـ ـلسي ـضعفنـ ـ هـترارـحتـ

ـلغا وـيزـيرـ ـكثة رـ اـبـوطرت ـلغات ـيبرـ اـ ـلمة ـلهدةـلوـ اـيذـ ـلمن ـضيرـ ـفيبعنـ ـ ـ ـنضجهدـ ـ ـ ـفكياـ ـ وـ ـكلمف ـ أـ ـمعنا ـ اـفواـ ـلسي رـ زادت ـتهاـبـوطن اـ ـلغم ـيبرـ وـ اـهارـحلـقة ـلغم وـيرـ ذاـهزي

مطّرد في سائر الأمراض المزمنة البلغمية فذكر هذين المرضين للمثال.

42.

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

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلغشر: ـ ـغينـمهـثدوـحيـ ـسبرـ ـلكثرـهـاظبـ ـ اـ ـلمقرة ـ اـفامـ ـلشمي ـ أوـ أوـجس اـفرارـموع ـلمعي ـ أوـ اـطدة ـلمكول ـ اـفثـ ـلحمي ـ ـبسبانـكامـ ـ ـقصاـندةـسبـ ةـ

اـف ـلشي اـيرـ اـيورـلان V4[ذيـلدي 120b[ـينف ـ ـفيذـ اـ ـلهه اـمواءـ إـئرـلن اـلة ـلقلى ـ أوـ الأـفب ـبهي وـ اـهر ـلشي اـيرـ ـلكبيان ـ ـ اـ ـيسلذيـلر ـ ـفيكـ اـ اـمروحـله ـلقلن ـ إـ ىـلب

 وإذا تكرر دل على أنه استكمل هذه السدة حتى يمنع الٕاستنشاق أصلا ويموت صاحبها فجاءة.]S4 16b[البدن  

43.

قال أبقراط: السكتة إن كانت قوية لم يمكن أن يبرأ صاحبها منها وإن كانت ضعيفة لم يسهل أن يبرأ.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلسكتر: ـ ـ ـلمةـ ـثهدوـحتـنـاكاـ ورمـماـ اـفن أوـمدـلي ـبطيـفدةـساغ ـيعهـنوـ ـمعهدمـ ـ اـ ـلحا واـ ـلحس إلاـكرـ اـكـرحة ـلحجة ـ ـللتنفابـ ـ ـ ـ وذـ أـلس ـيضك ـيعساـ ـ ٕاذاـفرـ

11. .S4, V4 ممنعاً :conieci [ ممعناً
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اـيوـق ـمتنت ـ اـكـرحعـ آلات ـلنفة ـ أـ ـيضس اـقوـفاًـ ـلمع واـضوتـ ـلضعيفرورة ـ ـ ـ لاـ ـيسهة ـ اـهرؤـبلـ لأن ـيغتاغـمدـلا ـ ـبغذيـ رـبذاءـ واـطارد ـلسكتب ـ ـ أـ ـيضة ـتحاـ ادةـمنـمدثـ

باردة رطبة مما يرد على الدماغ من الغذاء تحيله إلى مادة المرض وتعسر للعلاج.

44.

قال أبقراط: الذين يختنقون ويصيرون إلى حّد الغشي ولم يبلغوا إلى حّد الموت فليس يفيق منهم من يظهر في فيه زبد.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمعنر:ـ ـ اـهىـ ـلفصذا ـ اـ أن ـلمخنل ـ ـ أزـ إذا ـيعمـلدـبوق وإنـ أـبزـيمـلش ـمكد أنـ ـيعين ـ ودـ ـليلش ـ اـ أن اـهدـبزـله ـشتبو ـ أـ رـجاك ـيحيزاء ـ أـمةـ رـجع ـطبزاء ـتختلة،ـ ـ ـ طـ

اـجالأـباتـبـوطرـلا ـيحيرـلزاء ـ وـ ـيصية ـ ـعببرـ ـ وـ ـسبباً ـ إـ ـتماـمه اـ ـلهوج أوـ ـتمواء اـ ـلموج أوـ ـهملاـكاء ـيظهذيـلوا12اـ ـ اـفيـفرـ ـلمخنم ـ ـ ـسببوقـ ـ اـ ـجتمه ـ الأـ ـبخاع اـ ـنيـاخدـلرة ةـ

ـلتا ـتنتـنـاكيـ اـمعـفدـ ـلهع اـمواءـ ـلقلن ـ واـ واـئرـلب ـحتية ـ ـسهاـ اـماـ ـلهع اـ ـيخذيـلواء ـنقبالٕاـبرجـ ـ اـفاضـ ـحتبسٕاذا ـ ـ وـ واـتت ـفعدـنرّددت أـكاـمتـ ـعهربـقان ةـئرـلاـبداـ

اـم إـبـوطرـلع وـخىـلة نـمارج ذـلـاحَ ـفقكـله اـ ـختنقد ـ ـ اـترارـحتـ ـلغه ـتحةـيزـيرـ الأـهتـ ـبخذه اـ ـلمحتبسرة ـ ـ ـ ـ ـفيكةـ ـ ـبصونـ اـ ـلمدد واـ ـلمصوت، ـ V4[روعـ 121a[ـيسل ـ مـ

فيه الزبد لأنه يحدث من حركة الهواء المخالط للزبد الرطوبية فقط من غير اجتماع شيء في القلب.

45.

قال أبقراط: من كان بدنه غليظاً جداً فالموت إليه أسرع منه إلى القضيف.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلغلياـبىـ ـ ـ اـ ـلسميظ ـ ـ واـ ـلمن اـ ـلطبيعوت ـ ـ ـ إـ ـليي أـ لأنـسه اـترارـحرع ـلغه ـتكةـيزـيرـ ـضعيفونـ ـ ـ ـبسبةـ ـ ـضيبـ اـ ـلعق ـلكثروقـ ـ اـ ـللحرة ـ واـ ـلشحم ـ ـفتكمـ ـ اـ ـلقون وىـ

ـمنضغط ـ ـ ـ واـ ـلحة اـكرـ ـلتات S4[يـ 17a[ـتت ـبهروحـ اـ ـلقا وـ ـيجوى ـغيفـ ـتيواـمرـ ـفتضعةـ ـ ـ اـ ـلقف وـ ـيختنوى ـ ـ اـ ـلحق اـ ـلغار وـيرـ ـينطفزي ـ ـ أدـمئـ ـفضلىـنن ـ ـتثقلهةـ ـ ـ ـ اـ

وتخنقها.

46.

قال أبقراط: صاحب الصرع إذا كان حدثاً فبرؤه يكون خاّصة بانتقاله في السّن والبلد والتدبير.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أرادـ اـلذـبر: ـلصك اـ ـلبلغمرع ـ ـ ـ وـ إذاـهي ـلصباـبدثـحو ـ زواـجرـييـ إذاـلى ـبسخاـبـاشارـصه ـ ـحينئـهجزاـم13ةـنوـ ـ ـ اـلـذكو14ذـ إذا ـنتقك ـ إـ ـبلىـلل أـ ـسخد إـ أو ىـلن

 القبول للتحلل والنضج. 15تدبير مسخن ويسهل زوال الصرع عن الصبي لأن المادة التي يكون سببا للسدة الناقصة في الصرع تكون رقيقة سريعة

47 .

قال أبقراط: إذا كان بٕانسان وجعان معاً وليسا هما في موضع واحد فٕان أقواهما يخفي الآخر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ اـثأـتر: ـلحر أـعاّسـ اـقن ـلموى لاـيرـثؤـ ـيظهن ـ أـ اـثر ـلضعير ـ ـ وـ ـمطذاـهف ـجمييـفّردـ ـ اـ ـلكيفيع ـ ـ ـ والأـضالأـكاتـ واـصواء ـلطعوات ـ واـ وـئرواـلوم اـلذـكح ـللك ذاتـ

12. .V4, S4 كليهما :correxi [ كالهما

13. .V4, S4 بالسخونة :correxi [ بسخونة

14. .S4 ح :V4 [ حينئذ

15. .S4 سريع :V4 [ سريعة
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والآلام النفسانية.

قال أبقراط: في وقت تولّد المّدة يعرض الوجع والحّمى أكثر مّما يعرضان بعد تولّدها.

.]V4 121b[التفسير: العضو والدم يعرض لهما عند تولد المدة حالة شبيهة بالغليان فيجعل الألم وتولد الحمى أشد لحرارة الغليان 

48.

قال أبقراط:كّل حركة يتحّركها البدن فٕاراحته منها حين يبتدئ به الٕاعياء يمنع من أن يحدث به الٕاعياء. 

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ إذاـضاـيرـلر: ـمعتتـنـاكة ـ اـلدـ ـلمقة ـ أـ ـنعشدار ـ اـ ـلحت اـ ـلغرارة وـيزـيرـ اـقة ـلطبيعوة ـ ـ ـ أـ إذا و وـطرـفة ـجبت الٕاـ ـعيت ـبماءـ ـينجاـ ـ اـمذبـ ـلمن إـ اـلواد ـلعضى ـ ورـ ـبملات اـ

ـتحل ـ اـملـ ـلحن إـفٕاـبرارةـ و ـبلىـلراط ـغهوـ إـ اـحىـلا ـلتعد ـ ـفهبـ ـفعاـنيـ وإذاـ ـبلغة ـ إـ ـمقىـلت ـمتجدارـ ـ الٕاـعاوزـ ـعتن اـجوـتدالـ ـلتعب ـ ـقطعٕاذاـفبـ ـ اـهيـفتـ ـلحذه ةـلاـ

امتنع الٕاعياء لامتناع السبب.

49.

أـق ـبقال اـمراط:ـ ـعتن ـتعبادـ ـ ـفهاـماًـ وإنـ ـضعيانـكو ـ اـ ـلبف أوـ ـشيخدن ـ ـفهاًـ أـ ـحمو اـلذـللـ ـلتعك ـ اـ اـلب ـعتذي ـممادهـ ـيعتمـلنـ ـ S4[ّدهـ 17b[اًـيوـقانـكوإن

شاباً.

التفسير: هذا لأن العضو الذي يرتاض يصير أقوى وأصلب من الذي لم يعتده فيكون أحمل للتعب.

50 .

قال أبقراط: ما قد اعتاده الٕانسان منذ زمان طويل وإذا كان أضر مّما لم يعتد فأذاه له أقّل فينبغي أن ينتقل الٕانسان إلى ما لم يعتّده.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـملـكر:ـ ـعتا الٕاـ ـنساده ـفتانـ ـمنهـيأّذـ أـ ـمثل.ـقه أـ إذا ـطعلـكلا ردـماـ ـيئا وـ ـمندـلوـتاً ـكيمهـ ـ رديءـ ـتغيوس ـ اـمرـ ـلبزاج ـعلدنـ اـطىـ إـمزـلول ـكيفيتىـلان ـ ـ ـ وإنـ مـله

ـيتغ ـ اـ ـلبذ ـفحيهـبدنـ ـ الأـمارـصثـ ـعضزاج ـشبيهاءـ ـ ـ اـلذـبةـ ـلغك اـ ـتغرديءـلذاء اـبذتـ لأن ـلغه ـيجذاءـ أنـ ـيكب ـشبيهونـ ـ ـ ـلمغتاـباـ ـ ـ وـ رديءـهالـحكـلذـكذي واء

اـم وـلع ـعلروح ـفقذاـهىـ اـئـاسسـ ـلكيفير ـ ـ ـ اـ ـلنفسات ـ ـ ـنياـ إذاـ وأـعارتـصة ـنتقالٕاـبرـمادة ـ ـبيدـتنـمالـ إـ ـبيدـتىـلر آـ اـخر لأن ـلبر اـلدنـ ـستمو ـ ـعلرـ ـبيدـتىـ واـ أـحر ـرضد

ـغينـم إـ ـعنداـيدـشراراـضره الٕاـ ـضطد إـ ـغيىـلرار ـبخرهـ إذاـملافـ ـتحما ـ V4[لـ 122a[ـمختلفاداتـع ـ ـ ـ وـ ـيمكة ـ أنـ ـيكن اـ ـلمون الاـلذـبرادـ ـنتقك ـ اـمالـ ـلعن ادةـ

الرديئة إلى غيره.

51.

أـق ـبقال اـ ـستعمراط: ـ ـ اـ ـلكثيال ـ ـ ـبغترـ ـ ـممةـ اـ ـيمّ اـ ـلبلأ أوـ ـيستفدن ـ ـ أوـغرـ ـيسخنه ـ ـ أوـ ـيبه أوـ ـيحرده ـبنـهكرـ آـ اـمـرخوع ـلحن أّيـكرـ ـفهانـكوعـنة ـخطوـ ـفكرـ انـكاـملـ

] فأّما ما يكون قليلاً قليلاً فمأمون متى أردت انتقالاً من شيء إلى غيره ومتى أردت غير ذلك.E5 143bكثيراً كان مقاوماً للطبيعة [

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـقر:ـ ـلطبيعوام ـ ـ ـ ـعتالاـبةـ ـفكدالـ ـفهاوزهـجاـملـ ـمغيوـ ـ ـلهرـ واـ ـلمغيا ـ ـ ـللطبيعرـ ـ ـ ـ ـ ـمقةـ ـلهاومـ وـ اـقاـملـكا ـلطبيعاوم ـ ـ ـ ـخطانـكةـ أـ أو إذاـمر ـقليانـكا ـ لاـ ـيتلا ـعنرـثأـ هـ

الأولـف ـلقلتي ـ ـ وإذاـ ـكثه ـفقرـ ـفلادةـعارـصدـ ـيتمـ ـعنرـثأـ أـ ـيضه وـ ـلمهـنأـكاً ذـ اـفـركا ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ أـ ـينبغهـندم ـ ـ أنـ ـينتقي ـ ـ ـمملـ اـ ـعتا إـ ـغيىـلاد ـبيرهـ ذاـهيـفنـ

الفصل ان ذلك لا يجوز أن يكون دفعة بل بالتدريج.

52.

PORMANN ET AL. 2017 al-Sīwāsī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 2 11



أـق ـبقال أـ إن ـفعلتـنراط: ـ ـجميتـ ـ ـينبغاـمعـ ـ ـ S4[يـ 18a[ـيفعأن ـ ـعللـ ـينبغاـمىـ ـ ـ وـ ـيكمـلي ـينبغاـمنـ ـ ـ أنـ ـيكي ـعليونـ ـ ـتنتقلاـفهـ ـ ـ إـ ـغيىـلل أـمرـ ـعليتـنا ـ اـمهـ

دام ما رأيته منذ أّول الأمر ثابتاً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: ـبهرادـ اـ ـلفصذا ـ أـ إذاـنل اـعه ـلطبيرف ـ ـ واـئدلاـلاـببـ ـلعل اـموعـنوابـصاتـملاـ ـلتن ـبيدـ واـ ـستعملر ـ ـ ـ وـ ـيظهمـله ـ أـلرـ اـفرـثه ـلبي ـبقلـبرءـ اـ ـلمي ـعلرضـ ىـ

ـيجمـله،ـلـاح الاـلزـ ـنتقه ـ إـ آـنىـلال لأـخوع رـنر ـبمه اـخأـتاـ ـلبر ـلغلرءـ ـ اـ ـلمظ وـ ـجتهزوـلادة ـ ـحتاـ ـتعسىـ ـ رـ ـنضجهّ ـ ـ وـ ـتحللها ـ ـ ـ وـ رَدـيمـلا. واـبُ دواء لأـحه ـيجهـند وزـ

الانتقال منه إلى دواء آخر من نوعه لأن الدواء الواحد إذا ألفت الطبيعة بها لم تتأثر عنه أصلاً.

53.

أـق ـبقال ـبطنانـكنـمراط:ـ ـ ـليهـ دامـمّهـنٕاـفاًـنّـ ـفهًّاـبـاشا أـ ـحسو ـممالاًـحنـ نـ ـبطنانـكّ ـ ـبساـيهـ ـعنهـلـاحؤولـتّمـثاًـ اـ ـلشيخد ـ ـ إـخوـ أنـلة ـيصيى ـ وذـ أردأ [ـلر أن V4ك

122b.بطنه يجّف إذا شاخ على الأمر الأكثر [

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـفصيـفّرـمدـقر:ـ آـ اـخل أن ـلشر اـ ـلياب اـباـ ـلبطس ـ ـيلينـ ـ ـبطننـ ـ اـفهـ ـلشيخي ـ ـ وـخوـ ـلية اـ ـلبطّن ـ ـيج16نـ ـبطنفـ ـ اـفهـ ـلشيخي ـ ـ واـخوـ ـلثة ـيكيـناـ نـسيـفهـلـاحونـ

ـلشبا ـ أـ لأـجاب ـيستفهـنود ـ ـ ـفضرغـ وـتلاـ ـيتنقه ـ ـ اـسيـفهـندـبىـ ـلشبن ـ وـ ـتجتماب ـ ـ اـ ـلفضع ـ ـليبلاتـ ـ اـ ـلبطس ـ اـفنـ ـلشيخي ـ ـ ـفيكـةخوـ ـ ـبصونـ الأـ وـمدد ـيبنـمالـحراض سـ

بطنه في الشباب ويلين في الشيخوخة يكون على العكس من ذلك أي يكون حاله في الشيخوخة أجود.

54.

قال أبقراط: عظم البدن في الشبيبة لا يكره بل يستحّب إلّا أنّه عند الشيخوخة يثقل ويعسر احتماله ويكون أردأ من البدن الذي هو أنقص منه قليلاً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أرادـ ـبعظر: ـ اـ ـلبم اـطدنـ ـلقول وذـماـ ـيضكـلة اـفرـ ـلشيخي ـ ـ لأـخوـ ـينحنهـنة ـ ـ وـ ـيمكي ـ اـ أن ـلمن اـبرادـ ـلسميه ـ ـ وـ اـهن اـفدـئزاـلو ـلعي واـ ـلعمرض ـ اـ أو ـلعظيق ـ ـ مـ

ـلحقيقاـب ـ ـ ـ وـ اـهة الأـفدـئزاـلو ـقطي اـ ـلثار لأنـثلاـ ـمثة الٕاـهلـ ـنسذا ـيحتانـ ـ إـ ـكثيذاءـغىـلاج ـ لاـ ـتقصر ـ ـهضمنـعرـ ـ ـطبيعهـ ـ ـ اـ ـلشة وـ ـتقصاب ـ ـعنرـ ـطبيعهـ ـ ـ اـ ـلشية ـ خـ

.17فلذلك كره في الشيخوخة ولم يكره في الشبيبة #والله أعلم

16. .S4: om. V4 [ البطن

17. أعلم والله  ] V4: om. S4.
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