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الثالثة المقالة

1.

ـبقأالـق ـنقاإن:راطـ ـلسنااتـقأوالبـ ـ ـممةـ ـيعماـ ـ ـليوـتيـفلـ ـمنهدـحواـلاتـقوـلايـفوةـصاـخراضـماألدـ ـ اـ

.القياس هذا على الحاالت سائر في وكذلك, والحرّ البرد في الشديد التغير

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلما:رــ ــنقاــبرادــ ــلسنااتــقأوالبــ ــ ــتغيةــ ــ ــكيفيىــلإرــ ــ ــ ــمفةــ ــخصردــبأورــحيــفةــطرــ انــكإذااًــصوــ

ـيكدـقو,راطـفإـب ـلتغياونـ ـ ـ ـطبيعيراطـفإىـلإرـ ـ ـ ـ ـيكدـقو,ةـ ـطبيعيالفـخىـلإونـ ـ ـ ـ ـبعضهو.ةـ ـ ـ ـفهمـ ـنقاالنـممـ البـ

ـنتقاال ـ ـفصنـمالـ ـبطلوأ,رـخآىـلإلـ ـ ـليناـجهـ ـ ـكمكـلذأنـبوسـ ـلمناراضـماألدـلوـياـ ـ ـسباـ ـيشفكـلذـكةـ ـ V3[يـ

123a[ـلمضاراضـماأل ـ ـيضأادةـ ـلك,اًـ ـعليواردكـلذنـ ـ ـيضأهـ ـبطلوأ.اًـ ـ ـلشاهـ ـلصياارـصإذاّهـنأـبارحـ ـ فـ

ــشت ــلسنايــفاءــجاًــيوــ ــ ــشتدةــحواــلاةــ ــكثو,آنــ ــلشتاراضــماألرتــ ــ ــقلن.ةــيوــ ــ ــلساــفاــ ــبحاقــبؤالــ هــنألهــلاــ ــيقّ لــ

ــلصيفياراضــماأل ــ ــ ــ ــفيعةــ ــ ــلكاودــ ــبعينالمــ ــ ــ ــلجالــب,هــ ــلصحياوابــ ــ ــ ــنتقاأنحــ ــ ــلفصاالــ ــ ــيكلــ ــلتاونــ الــف,جــيدرــ

.كثيراً طبيعته الفصل خرج إذا أمراضه يحسب

2.

ـبقاالـق ـلطبانـمإن:راطـ ـ ـلشتايـفهـلاـحاـمعـئاـ ـ ـلصيايـفوأردىاءـ ـ ـمنهوودـجأفـ ـ ـيكاـماـ يـفهـلاـحونـ

.أردى الصيف وفي أجود الشتاء

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـفصلـك:رـ ـيكأنّاـمإلـ ـمنونـ ـسباـ ـللماًـ ـ ـمضأوزاجـ ـعلو,اداًـ ـلتقاالـكىـ ـ ـلماـفنـيرـيدـ ـصحّاـمإزاجـ يـ

ـفه,يـضرـمّاـموإ ـقسأذهـ ـبعأرامـ ـلما:ةـ ـلصحازاجـ ـ ـلمنايـ ـ ـلموا,قـفواـموـهوبـساـ ـلصحازاجـ ـ ـلمخايـ ـ فـلاـ

ـلموا,ارـضوـهو ـلمازاجـ ـلمنايـضرـ ـ ـيضأارـضوـهوبـساـ ـلموا,اًـ ـلمازاجـ ـلمضايـضرـ ـ ـيضأعـفاـنوـهوادـ .اًـ

ـفنرـعو ـلصحياأنكـلذنـماـ ـ ـ ـينتفحـ ـ ـ ـلفصاـبعـ ـ ـلمنالـ ـ ـيفمـلإذاهـلبـساـ ـيتضورطـ ـ ـلمضاـبررـ ـ ـلموا,ادـ ضـيرـ

ـينتف ـ ـ ـلضاـبعـ ـيتضوادـ ـ ـلمناـبررـ ـ ـفظه.بـساـ ـ ـبعأنامـماإلولـقرـ ـلطباضـ ـ ـبعأي,عـئاـ ـينفعه,ةـجزـماألضـ ـ ـ ـ اـ

.ذلك من بالعكس وبعضها الشتاء دون الصيف

3.

ـبقأالـق ـفحراضـماألنـمدـحوالـك:راطـ ـعنهـلاـ ـمثأيءـشدونيءـشدـ ـسنواوأردىلـ ـعناـمانـ اتـقوأدـ

.التدابير من وأصناف وبلدان السنة من

ـلفسيا ـ ـ ـلما:رـ ـبهراضـ ـلفصاذهـ ـ ـتتفراضـماألأنوـهلـ ـ ـفهاـحاوتـ ـبحساـ ـ ـلفصابـ ـ ـسنواألولـ ـلبلواانـ ـ دانـ

ـلتوا ـبيدـ ـلحايـفراضـماألإنـف,رـ ـعندوثـ ـلفصادـ ـ ـلمضاولـ ـ ـفحزوالـلايـفوودـجأادةـ ـلهاـ ـعناـ ـلفصادـ ـ ولـ

.والتدابير األسنان إلى األمراض نسبة وكذلك] V3 123b [أردى المناسبة
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4.

ـبقأالـق ـمت:راطـ ـلسنااتـقأونـمتـقوأيّيـفانـكىـ ـ ـفت,ردـبرةـمورّـحرةـمدـحواومـييـفةـ دوثـحعـقوـ

.خريفية أمراض

.الخريفية األمراض يولد بالخريف لمشابهته الفصل هذا مثل: التفسير

5.

ــبقأالــق ــلجنا:راطــ ــ ــيحوبــ ــثقدثــ ــلسمايــفالًــ ــ ــغشوعــ ــلبصايــفاوةــ ــ ــكسورــ ــستواالًــ ــفعن,اءــخرــ ــ ذاــهوةــقدــ

ـغلبتهوحـيرـلا ـ ـ ـ ـيعاـ ـللمرضـ ـ ـمثيـضرـ ـلشماّاـموأ.راضـعاألذهـهلـ ـ ـفيحالـ ـ ـسعدثـ ـلحلايـفاًـعاـجوأواالًـ ـ وقـ

ـلبطوا ـ ـلياونـ ـبساـ ـعسوةـ ـلبارـ ـقشعواالولـ ـ ـجعوورارـ ـلصواالعـضاأليـفاًـ ـفعن,درـ ـ ـغلبتهوحـيرـلاذهـهوةـقدـ ـ ـ ـ اـ

.األعراض هذه حدوث األمراض في تتوقع أن ينبغي

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلجنا:رــ ــ ــبطبيعتوبــ ــ ــ ــ ــ ــفيم,بــطرارــحهــ ــ ــبخاألنــمرأســلاالءــ ــلحادرــكورةــ ــلقايــخرــيوواســ وىــ

ـلنفسا ـ ـ ـنياـ ـلثقابـجوـيكـلذـكو,ةـ ـ ـلكسوالـ ـ ـلبايـفلـ ـلشماّاـموأ.دنـ ـ ـفيالـ ـلعصاراضـمأدـلوـ ـ ـبمرـ ـيعصاـ ـ نـمرـ

ــلفضليااتــبوــطرــلا ــ ــ ــ ــيمنعهوةــ ــ ــ ــ ــلتحليانــعاــ ــ ــ ــ ــحتلــ ــيعىــ ــلهرضــ ــنصباالاــ ــ ــيعوابــ ــمثرضــ ــلنواامــكزــلالــ ةــلزــ

ـلحلاراضـموأ ـ ـيتبوقـ ـ ـلسعاكـلذعـ ـ ـلصواالعـضاألعـجووالـ ـيعقودرـ ـ ـلبطالـ ـ ـنعصالنـ ـ ـعضلارـ ـ ـلمقعاةـ ـ ـ دةـ

.البول عسر يوجب عصبياً عضواً كانت حيث بالمثانة البرد وأضر الشمال يوجبه الذي البرد في

6.

. كثيراً عرقاً الحميات في فتوقع بالربيع شبيهاً الصيف كان إذا: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمث:رـ ـلصياذاـهلـ ـ ـيكفـ ـطبراراًـحونـ ـفي,اًـ ـيخلخوعـسوـ ـ ـ ـبتوـطرـبلـ ـيحلوهـ ـ ـفي,هـترارـحلـ ـلعابـجوـ رقـ

.الحميات في

7.

ــبقأالــق ــحتباإذا:راطــ ــ ــلمطاســ ــ ــحميتــثدــحرــ ــ ــكثأوإذا,ادةــحاتــ ــحتباألكــلذرــ ــ ــلسنايــفاســ ــ دثــحمــثةــ

]V3 124a [وأشباهها األمراض هذه الحاالت أكثر في تتوقع أن فينبغي, يبس حال الهواء في.

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــعن:رــ ــحتبادــ ــ ــلمطااســ ــ ــيكرــ ــلحماونــ ــ ــلهاألندــحوأدــشأيــ ــلياواءــ ــيقســباــ ــلباربــ ــطبيعىــلإدنــ ــ ــ ةــ

ـلما ـيقّهـنأإالّرارـ ـلحميالـ ـ ـ ـلقلاتـ ـ ـلعفاّةـ ـ ـلهايـفةـنوـ ـبساـيانـكإذاواءـ ـيطوالاًـ ـتهدـمولـ ـلمطيايـفو.اـ ـ ـ ـيكثرـ ـ رـ

ـلعفا ـ ـفتكثةـنوـ ـ ـ ـلحميارـ ـ ـ ـيطواتـ ـفله,ددـمولـ ـ ـيكمـلذاـ ـبينـ ـلفصاذاـهنـ ـ ـبعاـمولـ ـتندهـ ـقلهـلوـقوـهو,ضـقاـ ةـ

. قلته غير المطر احتباس أن على الحميات معها يقل المطر

8 .switching to S4 as primary source of transcription
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ـبقأالـق ـلسنااتـقأوانـكإذا:راطـ ـ ـلنظةـمالزةـ ـ ـمهاـ ـمنهتـقولـكيـفانـكواـ ـ ـينبغاـماـ ـ ـ ـيكأنيـ ـفيونـ انـكهـ

ــيعاــم ــفيهرضــ ــ ــحسراضــماألنــماــ ــلثبانــ ــ ــلنظواابــ ــ ــحسوامــ ــلبحانــ ــ ــلسنااتــقأوتــناــكوإذا,رانــ ــ ــغيةــ رــ

.البحران سمج متنظم غير األمراض من فيها يحدث ما كان لنظامها الزمة

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبقأراد:رـ ـلنظةـمالز:هـلوـ ـ ـمهاـ ـعلتـناـكأي,اـ ـطبىـ ـئعهاـ ـ ـبقو,اـ ـمنهتـقورضـملـكيـفانـكو:هـلوـ ـ اـ

ـينبغ ـ ـ ـيكأنيـ ـفيونـ ـعلأي,هـ ـمقىـ ـلمعتادارهـ ـ ـ ـمجال,دلـ ـلسنااتـقأوتـناـكوإذا:الـق.راطـفاإلىـلإاوزـ ـ ةـ

ــغيراضــماألتــناــككــلذــك ــيلوــطرــ ــلماوــهو,ةــ ــبقرادــ ــحس:هــلوــ ــمختلوال,نــ ــ ــ ــلماوــهو,طــ ــبقرادــ ــحسهــلوــ نــ

ــلنظا ــ ــيئردراضــعأذاتوال,امــ ــلماوــهو,ةــ ــبقرادــ ــحس:هــلوــ ــلبحانــ ــ ــتغيوإذا.رانــ ــ ــلفصارــ ــ ــطبنــعولــ ــئهاــ اــ

.ذلك ضد على األمراض كانت

9.

ـبقأالـق ـلخايـفإن:راطـ ـيكفـيرـ ـيكاـمدـحأراضـماألونـ ـقتوأونـ ـكثأيـفلـ ـبيرـلاّاـمأـف.رـماألرـ حّـصأـفعـ

.موتاً وأقلّها األوقات

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلما:رـ ـئتردادـشأدـحاألـبرادـ ـلماألناًـ ـلخايـفرضـ ـقتوأأردىفـيرـ ـلخاألنلـ ـيتعفـيرـ ـ ـفيهبـقاـ ـ اـ

ــلحا ــلبوارــ ــلمواردــ ــلمختلازاجــ ــ ــ ــ ــبكدــشأفــ ــلمتشانــمهــئاــ ــ ــ ــلقاوألن,هــباــ ــفيوىــ ــضعيفهــ ــ ــ ــمتالطــخواألةــ دةــيزــ

ـلكث ـ ـلتحلارةـ ـ ـ ـلصيايـفلـ ـ ـمتقفـ ـ ـلخاوألن,اًـمدـ ـمنانـمزفـيرـ ـلطبيعضـقاـ ـ ـ ـ ـلحياةـ ـ ـلضعوةـ ـ ـلحافـ دةـشورـ

.متلفاً المرض كان إذا االتالف على وتعين المرض ردائة توجب كلها الحاالت وهذه, قاليبس؟؟؟

10.

.رديء السل الصحاب الخريف: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ S4[ّهـنألكـلذ:رـ 20a[ـيخش ـ ـحلنـ ـقهوـ ـيعصومـ ـ ـفتكثاتـبوـطرـلارـ ـ ـ ـلنارـ ـتصلوزالتـ ـ ـلتنفاآالتبـ ـ ـ سـ

.سعالهم في فيزيد

11.

ـبقاالـق ـلسنااتـقأويـفّاـموأ:راطـ ـ ـمتّهـنأولـقأـفةـ ـلشتاانـكىـ ـ ـقلياءـ ـ ـلمطالـ ـ ـشمرـ ـلياـ ـبيرـلاانـكواًـ ـمطيعـ ـ راًـ

ـــجن يوـــ ـــب ــ ـــفيجاًـ ـــ ــ ـــيحأنرورةـــضبـ ـــلصيايـــفدثـــ ـــ ــ ـــحميفـ ـــ ــ ـــختوادـــمورادةـــحاتـ ـــكثوأدمالفـــ عاـــمرـــ ـــي رضـــ

.الرطبة الطبائع وألصحاب للنساء الدم اختالف

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلم:رـ ـكتسااـ ـ ـيبدانـباألبـ ـلماةـسوـ ـبسبزاجـ ـ ـيببـ ـلشتاسـ ـ ـبتكـلذتـكدارـتاءـ ـطيرـ ـبيرـلابـ ـلهعـ ىـلإاـ

ـعتاال ـفيق,دالـ ـ ـبيرـلايـفراضـماأللـ ـفل,عـ ـبيرـلايـفراضـماألرـكذـيمـلكـلذـ يـفةـبوـطرـلاتـمداإذاّاـموأ.عـ

ــبيرــلا ــحتةــبوــطرــلايــفدانــباألتــطرــفأعــ ــيصىــ ــفهادــ ــبيرــلارــحاــ ــممتليعــ ــ ــ ــ ــفيتاتــبوــطرــلانــمةــ ــ ــبسبمــ ــ بــ
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ــلعفا ــ ــلقاألنةــنوــ ــللتعفلــباــ ــ ــ ــ ــلفوا,ةــبوــطرــلاوــهنــ ــلحاوــههــللــعاــ ــفيكث,رارةــ ــ ــ ــلتعفارــ ــ ــ ــلحميوانــ ــ ــ ــلحااتــ ,ادةــ

ـخصو ـلمستعايـفاًـصوـ ـ ـ ـ ـصحأمـهوكـلذـلنـيدـ ـلطباابـ ـ ـطبرـلاعـئاـ ـلعفناةـبوـطرـلاتـلاـمإنـف,ةـ ـ ـ ـسفاألىـلإةـ لـ

ـنح ـمعاألوـ ـسحجاءـ ـ ـختادثـحوتـ ـلبايـلاـعأىـلإتـلاـموإن,دمالفـ ـمثدثـحدنـ ـكثأيـفودـمرـلالـ رـماألرـ

ـلنسايـف ـ ـصحوأاءـ ـلطباابـ ـ ـطبرـلاعـئاـ ـتميةـ ـ ـلمالـ ـلبالـفاـساألىـلإادةـ ـلماردـ ـفل.زاجـ ـكثوأ:الـقكـلذـ اـمرـ

.الرطبة الطبائع وألصحاب للنساء الدم اختالف يعرض

12.

ـبقأالـق ـمتو:راطـ ـلشتاانـكىـ ـ ـمطياءـ ـ ـجنراًـ ـبيوـ ـبيرـلاانـكواًـ ـقليعـ ـ ـلمطالـ ـ ـشمرـ ـلياـ ـلنساإنـف,اًـ ـ ـلتااءـ ـتتفيـ ـ قـ

ـتهوالد ـنحنـ ـبيرـلاوـ ـتسقطعـ ـ ـ ـسبىـنأدنـمنـ ـتليـتالـلوا,بـ ـمنهدنـ ـ ـتلنـ ـطفأدنـ ـضعيفاالًـ ـ ـ ـلحاةـ ـمسقةـكرـ ـ ةـماـ

ـحت اـمإاـهّـنأىـ ـيمأنّ ـعلوتـ ـلمكاىـ ـ ـيبقأوانـ ـ ـحيولـطيـ ـتهاـ ـمسقاـ ـ ـلنارـئاـسّاـموأ.ةـماـ ـفيعاسـ ـ ـلهرضـ مـ

.سريعاً يفني ال ما النزالت من لهم فيعرض الكهول وأمّا. اليابس والرمد الدم اختالف

ــلفسيا ــ ــ ــمت:رــ ــلشتادامىــ ــ ــعلاءــ S4[ىــ 20b[ــمتاةــبوــطرــلا لياىــلإتــلاــموةــبوــطرــلانــمدانــباألالتــ ــل ــ نــ

ــلتخلخوا ــ ــ ــ ــخصلــ ــلنسادانــبأاًــصوــ ــ ــفهادــصإذاــف.اءــ ــبيرــلاردــباــ ــلشماعــ ــ ــصلويــلاــ ــلباتــ ــعماألىــلإردــ اقــ

ــلتخلخ ــ ــ ــ ــلبالــ ــجناألأذتــتودنــ ــبعةــ ــجتهزــمأبــطرــتأندــ ــ ــسقمواتــبوــطرــلانــماــ ــ اًــجزاــموىــقأوــهنــمتــ

ـسقطو ـ ـضعأوـهنـمتـ ـخصو,فـ ـتعياًـصوـ ـ ـقهوإزالاتـبوـطرـلانـ ـتخلخواـ ـ ـ ـلبالـ ـعلدنـ ـختاّاـموأ.كـلذىـ الفـ

ـفيعدمـلا ـ ـعنرضـ ـيشتاـمدـ ـ ـلحادـ ـبيرـلاألنرّـ ـشمانـكإذاعـ ـلياـ ـحفاًـ ـلماظـ ـلتاوادـ ـكثيـ ـلبايـفرتـ ـبسبدنـ ـ بـ

ـلشتا ـ ـلجنااءـ ـ ـبتسيـبوـ ـ ـلسمادـيدـ ـ ـمصىـلإامـ ـلحاهـفادـ ـحتاه؟؟؟ـيأرـ ـتعفىـ ـ ـيعونـ ـختارضـ ـعندمـلاالفـ دـ

ــميله ــ ــ ــمثو,لــفاــساألىــلإاــ ــعندــمرــلالــ ــميلهدــ ــ ــ ــيكو.يــلاــعاألىــلإاــ ــبساــيدــمرــلاونــ ــلجفاألناًــ ــ ــيكنــ دــقونــ

كث ـــي ــ ـ ــ ـــسطحفـ ـــ ــ خاهـ ـــل ــ ـــبسبارجـ ــ ـ ــ ـــلشمابـ ــ ـ ــ منالـ ـــفت ــ ـ ــ ـ ــ ـــسيعـ ــ كثوعـــمدـــلاالنـ ـــي ــ ـ ــ نارـ ـــل ــ ـــلشماألنزالتـ ــ ـ ــ ـــيعصالـ ــ ـ ــ رـ

ـحتاتـبوـطرـلا ـينحىـ ـ ـخصورأسـلانـمدرـ ـلكهايـفاًـصوـ ـ ـلمنولـ ـ ـسباـ ـلباـبهـجزاـمتـ ـليبواردـ ـ ـللشمسـ ـ ـ وال,الـ

ـيك ـبحونـ ـنهراـ ـيعرـساـ ـقتضالاًـ ـ ـطبيعاءـ ـ ـ ـلفصاةـ ـ ـعلّاـموأ.كـلذلـ ـكلمزادنـمولـقىـ ـ ـيفنالراءـقألوةـ ـ ـيعرـسيـ اًـ

.الكهول أمراض طول من مر ما على واضح فالكالم

13.

ــبقأالــق ــلصياانــكإذاــف:راطــ ــ ــقليفــ ــ ــلمطالــ ــ ــشمرــ ــلياــ ــلخاانــكواًــ ــمطيفــيرــ ــ ــجنراًــ ــبيوــ ــلشتايــفدثــحاًــ ــ اءــ

.السل الناس لبعض وعرض وزكام وسعال وبحوصة؟؟؟ شديد صداع

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلخاةــبوــطر:رــ ــيعفــيرــ ــلتادانــباألدلــ ــيبسيــ ــ ــبسبتــ ــ ــيببــ ــلصياســ ــ ــلتاراضــماألــف,فــ الرهــكذيــ

ــيع ــلخايــفرضــ ــلكفــيرــ ــلخانــ ــبمفــيرــ ــلباالءــ ــعليهوردإذاــف,اتــبوــطرــلانــماغــمدــلوادنــ ــ ــ ــلشتاردــباــ ــ اءــ
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ـــحب ماســـ ـــل قمـــلإنـــف,وادـــ ـــي لاغـــمدـــلادرـــ ـــع هدىـــ ع ـــف ـــ صادثـــحاـــ ـــل هدوإن,داعـــ ع ـــف ـــ ـــسعدثـــحاـــ امـــكوزالـــ

.السل حدث الرية إلى أنصب وإن, وبحوصة؟؟؟

14.

ــبقأالــق ــلخاانــكإنــف:راطــ ــشمفــيرــ ــلياــ ــبساــياًــ ــفقواــمانــكاًــ ــلماًــ ــطبيعتتــناــكنــ ــ ــ ــ ــطبرهــ ــللنسواةــ ــ ــ [اءــ .S4

21a[اـمأـف ـلنارـئاـيّ ـفيع,اسـ ـ ـلهرضـ ـحميوسـباـيدـمرمـ ـ ـمنهو,نـمزـمامـكوزادةـحاتـ ـ ـيعنـممـ ـلهرضـ مـ

.السوداء المرة من الوسواس

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعطذاـه:رـ ـعلفـ ـلفصاىـ ـ ـتقواألوللـ ـلصياونـكعـمانـكإنـف,رهـيرـ ـ ـشمفـ ـلياـ ـيجاًـ ـلخايءـ فـيرـ

ـيضأ ـشماًـ ـلياـ ـنتفااًـ ـ ـلماعـ ـيعتّهـنألونـبوـطرـ ـ ـجهزاـمدلـ ـبتعمـ ـ ـلفصليانـيذـهلـيدـ ـ ـ ـ اـيأنـ ـيكمـلنـمّاـموأ.مـهّ نـ

.المذكورة األمراض فيهم ويكثر, كثيرة مرار وهو مفرط يبس عليهم فيغلب مرطوباً

15.

.موتاً وأقلّ المطر كثرة من أصحّ وهي المطر قلة بالجملة السنة في الهواء حاالت من إنّ: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــنإ:رــ ــقلارــصاــمّ ــلمطاةــ ــ ــكثنــمحّــصأرــ ــلهاألنهــترــ ــبلراطــفاإلــببــطرــتإذاواءــ ــلحادــ ــفتوواســ رــ

.للتعفن مستعداً وصار الهضم

16.

ــبقأالــق اــمأــف:راطــ تاراضــماألّ ــل ــتحيــ ــعندثــ ــكثدــ ــلمطارةــ ــ ــكثأيــفرــ ــلحارــ ــفهاالتــ ــحمييــ ــ لوــطاتــ ــي ةــ

ـستطوا ـ ـلبطاالقـ ـ ـعفونـ ـسكتورعـصونـ ـ ـبحوذةـ ـلتاراضـماألّاـمأـف.ةـ ـتحيـ ـعندثـ ـقلدـ ـلمطاةـ ـ ـفهرـ لـسيـ

.الدم واختالف البول وتقطير المفاصل ووجع ورمد

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلهاأنتـفرـعدـق:رـ ـتستعبـطرـلاواءـ ـ ـ ـللعفدـ ـ ـ ـبسةـنوـ ـفتكثةـعرـ ـ ـ ـلحميارـ ـ ـ ـبسباتـ ـ ـيطوكـلذبـ ـتهرـمولـ اـ

ـبسب ـ ـكثبـ ـستطوا,اتـبوـطرـلارةـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـلكثنـ ـ ـعناتـبوـطرـلارةـ ـميلهدـ ـ ـ ـسفاألىـلإاـ ـلصوا,لـ ـبحذـلوارعـ ةـ

ـلسكتوا ـ ـ ـعنةـ ـميلهدـ ـ ـ ـلسوا,يـلاـعاألىـلإاـ ـليادـمرـلوالـ ـلمفاعـجووسـباـ ـ ـختوالـصاـ ـلكثدمـلاالفـ ـ ـلمارةـ رارـ

ـنصبوا ـ ـبهاـ ـعضاألذهـهعـضواـمىـلإاـ ـتقطيكـلذـكواءـ ـ ـ ـلبارـ ـلمفاعـجوو,ولـ ـ ـلياهـبأرادلـصاـ ـيعيوسـباـ ـ نـ

.المفاصل جفاف عليه

17.

ـبقأالـق ـلهاتـلاالـحّاـمأـف:راطـ ـفمومـيلـكيـفواءـ ـمنهانـكاـ ـ ـشماـ ـلياـ ـيجمّهـنإـفاًـ ـ ـيشودانـباألعـ ـيقواـهدـ ـيهوـ اـ

ــيجو ــكتهرــحودــ ــ ــيحسواــ ــ ــنهواــلانــ ــيصفواــ ــ ــلسمايــ ــ ــيجفوعــ ــ ــلبطافــ ــ ــيحونــ ــعياأليــفدثــ يــفانــكوإن,نــ

ـحيواـن ـلصايـ ـمتقعـجودرـ ـ ـهيجدمـ ـ S4[وزادهـ 21b[ـفي ـمنهانـكاـمو.هـ ـ ـمنهاـ ـ ـجناـ ـبيوـ ـيحّهـنإـفاًـ دانـباأللـ
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ـخيهرـيو ـ ـطبهرـيواـ ـ ـيحواـ ـثقرأسـلايـفدثـ ـلسمايـفوالًـ ـ ـلعينيواعـ ـ ـ ـ ـلبايـفأودوارأودرـسنـ ـكلدنـ ـعسهـ رـ

.البطن ويلين الحركة

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلشما:رــ ــ ــليباالــ ــ ــينشســ ــ ــلبانــعاتــبوــطرــلافــ ــيصفكــلذلــجوألدنــ ــ ــلسمايــ ــ ــيجفوعــ ــ ــلبطافــ ــ نــ

ـلجمعو ـ ـ ـلحاهـ ـلغارارةـ ـحصوةـيزـيرـ ـلبطايـفاـهرـ ـ ـيقنـ ـلباويـ ـيشودنـ ـيجودهـ ـكترـحودـ ـلكوهـ ـلباونـ ـيعمردـ ـ قـ

ـلعيايـف ـ ـللطنـ ـ ـفتاـ ـتخلخلوهـ ـ ـ ـ ـفيحهـ ـ ـللادثـ ـفيذعـ ـلصاعـجويـفدـيزـيوهـ ـبمدرـ ـلعصاأراضنـمبـجوـياـ ـ رـ

.المذكورة األمراض الجنوب يوجب ذلك ضد وعلى,

18.

ـبقأالـق ـلسنااتـقأويـفّاـموأ:راطـ ـ ـفف,ةـ ـبيرـلايـ ـلصيالـئوأواعـ ـ ـيكفـ ـلصبياونـ ـ ـ ـللواانـ ـيتلنـيذـ ـ ـنهوـ يـفمـ

ــلسا ــعلنــ ــفضأىــ ــتهاالــحلــ ــكموأمــ ــلصحالــ ــ ــلصيايــقاــبيــفو,ةــ ــ ــلخانــمرفــطوفــ ــيكفــيرــ ــلمشاونــ ــ خــياــ

.حاالً أحسن السن في بينهما المتوسطون يكون والشتاء الخريف باقي وفي حاالً أحسن

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلصبيا:رـ ـ ـ ـيتلانـكنـموانـ ـ ـنهوـ ـلسايـفمـ ـتعالنـ ـجتهزـمأدالـ ـ ـفقهاـيمـ ـ ـبيرـلامـ ـقباـموعـ ـلصانـمرـ فـ

ـتعاالىـلإ ـعتاالإنـف,دالـ ـيحفدالـ ـ ـستاالـبظـ ـسناأليـقاـباـموداللـ ـفلخانـ ـ ـجهروـ ـعتاالنـعمـ ـفقهواـيدالـ ـ نـممـ

.للشباب والشتاء للشيخ الصيف يوافق حتى مزاجهم يضاد ما الفصول

19.

ـبقأالـق ـكلهراضـماأل:راطـ ـ ـتحاـ ـلسنااتـقأويـفدثـ ـ ـكلهةـ ـ ـبعضهإنإالّاـ ـ ـ ـبعيـفاـ أنـبرىـحأاتـقاألوضـ

.ويهيج يحدث

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفا:رـ ـللملـعاـ ـ ـليرضـ ـلهاوـهسـ ـفقواءـ ـسباألرـئاـسولـبطـ ـلضاابـ ـلتاةـيرورـ ـجمييـفدـجوـتيـ ـ عـ

.له المناسبة األمراض على يعين فصل كل أن غير السنة

20.

ـبقأالـق ـيحدـق:راطـ ـبيرـلايـفدثـ ـلسواواسـسوـلاعـ ـلجنواوداويـ ـ ـلصواونـ ـلسكتوارعـ ـ ـ ـنبتعواةـ ـ ـ دمـلااثـ

ـبحذـلوا ـلبحواامـكزـلواةـ ـ ـلسعواةـحوـ ـ ـلعلواالـ ـ ـلتاةـ ـتتقشيـ ـ ـ ـفيهرـ ـ ـلجلااـ ـ ـلقوادـ ـلبهوايـنواـ ـ ـلبثواقـ ـ ـلكثياورـ ـ ـ رةـ

.المفاصل وأوجاع والجرحات تتقرح التي

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــبيرــلا:رــ S4[عــ 22a[ــيئردــلاالطــخاألدــلوــيال ــلتاةــ اًــندــبادفــصإذالــب,راضــماألوادــميــهيــ

ــنقي ــ ــحفاًــ ــعلظــ ــصحتىــ ــ ــلك,هــ ــممتلياًــندــبادفــصإذانــ ــ ــ ــ ــلماراضــماألوادــمنــماًــ ــكهرــحورةــكذــ ــلهاــسوأاــ اــ

ـنصبابـجوأو ـ ـبهاـ ـعضاألىـلإاـ ـلمستعااءـ ـ ـ ـ ـلهو,كـلذـلدةـ ـلماراضـماألبـجأوذاـ ـبحسورةـكذـ ـ ادفـصاـمبـ

.المعتدلة كالرياضة عنها البدن ونقي حللها قليلة الفضول كانت ولو, المواد من
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21.

ـبقأالـق ـلصيايـفّاـمأـف:راطـ ـ ـفيعفـ ـ ـبعرضـ ـحميوراضـماألذهـهضـ ـ ـئمدااتـ ـمحوةـ وذربيءـقوبـغوةـقرـ

.وحصف القروح في وعفن الفم في وقروح األذن ووجع ورمد

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـكلهذهـه:رـ ـ ـصفراضـمأاـ ـتحةـيراوـ ـلصيايـفدثـ ـ ـلغلبفـ ـ ـ ـلماةـ ـتحورارـ ـبحسدثـ ـ ـميبـ ـلمالـ ىـلإرارـ

.لذاع مراري عرق من يخرج بثور والحصف األعضاء

22.

ــبقأالــق اــموأ:راطــ ــلخايــفّ ــفيحفــيرــ ــ ــفيدثــ ــكثأهــ ــلصياراضــمأرــ ــ ــحميوفــ ــ ــمختلطوعــبراتــ ــ ــ ــ ــطحلوأةــ ــ ةــ

ــستسقوا ــ ــ ــتقطيولــسواءــ ــ ــ ــلبارــ ــختواولــ ــمعاألقــلوزدمــلاالفــ ــبحذــلوااءــ ــلقواوــبرــلواوركــلاعــجووةــ ــلنوــ جــ

.السوداوي والوسواس والجنون والصرع ايالوس اليونانيون يسمّيه الذي الشديد

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيحارـصاـمّـنإ:رـ ـلصيايـفدثـ ـ ـبعفـ ـبيرـلاراضـمأضـ ـلخايـفوعـ ـبعفـيرـ ـلصياراضـمأضـ ـ فـ

ـلكيماألن ـ ـ ـلتااتـسوـ ـفصلـكاـهدـلوـييـ ـيبقلـ ـ ـلفصاىـلإيـ ـ ـيليذيـلالـ ـ ـيكثوهـ ـ ـلخايـفرـ ـبسبفـيرـ ـ ـغلبتبـ ـ ـ هـ

ـلسا ـحميوداءـ ـ ـلساواسـسوـلواعـبرـلااتـ ـلجنواوداويـ ـ ـلصواونـ ـلطحوارعـ ـ ـستسقواالالـ ـ ـ ـلباءـ ـلهاردـ واءـ

ـتقطي ـ ـ ـلبارـ ـليبوولـ ـ ـلساسـ ـختواللـ ـلحمياهـفالـ ـ ـ ـلمختلطااتـ ـ ـ ـ ـ ـبحذـلواةـ ـمعاألقـلوزوـبرـلواةـ ـلقوااءـ ـلنوـ ةـئرداـلجـ

.البعض في ومراريتها األخالط

23.

ـبقأالـق اـمأـف:راطـ ـلشتايـفّ ـ ـفيعاءـ ـ ـلجناذاترضـ ـ ـلبحواامـكزـلواةـيرـلاوذاتبـ ـ ـلسعواةـحوـ ـ اعـجوأوالـ

.والسكات والسدر والصداع والقطن الجنين

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيكثاـمّـنإ:رـ ـ ـلجناذاترـ ـ S4[ةـيرـلاوذاتبـ 22b[ـلبحوا ـ ـلسعواةـحوـ ـ ـلشتايـفالـ ـ ـبسباءـ ـ ـحتقابـ ـ انـ

ـــلفضا ـــ ــ نفاآالتيـــفولـ ت ـــل ــ ـ ــ ـ ــ هواـــحوسـ ـــل ــ ـــبسباـ ـــ ــ بابـ ـــل ــ ـــيمكمـــلذيـــلاردـ ـــ ــ ـــنهوـــصنـ ـــمناـــ ـــلصوا.هـــ ـــلسواداعـــ درـــ

ــلسكوا ــ ــمتالاتــ ــلفضانــماغــمدــلاالءــ ــ ــلقطااعــجوأو,ولــ ــ ــلجنبيوانــ ــ ــ ــ ــلبنــ ــلعصاردــ ــ ــلسعوابــ ــ امــكزــلواالــ

.البرد من الرأس ظاهر ينا ما بسبب الدماغ من النحدارها

24.

ـبقأالـق اـموأ:راطـ ـسناأليـفّ ـفيعانـ ـ اـموأ,راضـماألذهـهرضـ ـطفاألّ ـلصغاالـ ـ ـحيارـ ـفيعدونـلوـينـ ـ رضـ

.األذنين ورطوبة السرة وورم والتفزع والسهر والسعال القيء القالع لهم

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلقاروضـع:رـ ـللصبيالعـ ـ ـ ـ ـطفواألانـ ـبسبالـ ـ ـحتمادمـعبـ ـ ـلهاـ ـفمهمـ ـ ـلبهامـ ـ ـللينهنـ ـ ـ ـ ـتعدمـعواـ مـهوّدـ

ــيغتواــناــكمــهّــنألكــلذ ــ ــلسانــمذونــ ــلقوا.رةــ ــبكثيءــ ــ ــضعرــياــمرةــ ــلضعوونــ ــ ــلمافــ ــسكاــ ــلكثةــ ــ .ةــبوــطرــلارةــ
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ـلموا ـلسهانـمرادـ ـ ـكثرـ ـنتباالرةـ ـ ـلنانـماهـ ـلههـضروـعوومـ ـبسبمـ ـ ـلطبـ ـنهداـبأةـفاـ ـقلومـ ـحتماةـ ـ ـلهاـ ـلشااـ دـ

ـلقماـب ـ ـبسبأواطـ ـ ـكثبـ ـغبرإذااعـضاألررةـ ـلماتـ ـضعرـ ـكثيـفةـ ـفيفساعـضاإلررةـ ـ ـ ـمعمـفدـ ـتهدـ ـلضعمـ ـ فـ

ــمهواــق ــكثومــ ــلتفوا.اتــبوــطرــلارةــ ــ ــلعزعــ ــعهدمــ ــلناــبهــبرــقومــهدــ ــلحواواتــصواألاســ ــلساوورم.اتــكرــ رةــ

ـيع ـعنرضـ ـلعهاربـقدـ ـ ـتقطعهودـ ـ ـ ـ ـنياألذةـبوـطور.اـ ـمغتهأدةـبوـطرـلنـ ـ ـ ـلسيومـ ـ ـلفانـمهـنالـ ـلمنخوامـ ـ ـ ـعلنـيرـ ىـ

ـسبي ـ ـلعالـ ـخصادةـ ـنياألذـبصـ ـلسعوا.نـ ـ ـيعالـ ـلهرضـ ـيتسامـكزـلاألنمـ ـ ـليهإارعـ ـ ـلقمـ ـعهربـ ـلحاـبمـهدـ رـ

األمر؟ أكثر في االستلقاء على وهومهم فكيف. لهواء ا برد إلى وخروجهم أمهاتهم بطون في

25.

ـبقأالـق ـلصباربـقإذاـف:راطـ ـ ـينبأننـميـ ـ ـسناألهـلتـ ـمضهـلرضـعانـ ـللثايـفضـ ـ ـحميوةـ ـ ـتشنواتـ ـ جـ

.معتقالً بطنه كان ولمن الصبيان من وللعبل األنباب  له نبت إذا سيما ال, واختالف

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلمضا:رــ ــ ــللثايــفعــجوضــ ــ ــحكعــمةــ ــيعةــ ــلهرضــ ــلشمــ ــسناألقــ ــلحانــ ــللثاومــ ــ ــلحمواةــ ــ ــبسبيــ ــ بــ

ـلموا.عـجوـلا ـلتشناـبرادـ ـ ـ ـلتاجـ ـلعصاواءـ ـ ـيعكـلوذ,بـ ـلهرضـ ـلكثمـ ـ ـضطاالرةـ ـلقلوارابـ ـ ـكمقـ ـيعاـ S4[رضـ

23a[ـلس ـلنارـئاـ ـعناسـ ـقلقهدـ ـ ـ ـختواال.مـ ـبسبالفـ ـ ـسيبـ ـلفضاالنـ ـ ـلماولـ ـبطىـلإةـيرـ ـنهوـ ـلحاألنمـ رارةـ

ـلها ـئجاـ ـلفضابـيذـيعـجوـلانـمةـ ـ ـيسيلهوولـ ـ ـ ـ ـسيمالاـ ـ ـسمينانـكإذااـ ـ ـ ـمعتقأواًـ ـ ـ ـلطبيعالـ ـ ـ ـ ـيكّهـنإـف,ةـ ـكثأونـ رـ

.السمان بالعبل والمراد. امتالء

26.

قأالـــق ـــب ــ ـــتجإذاـــف:راطـ ــ ـــلصبااوزـ ـــ ــ ـــلساذاـــهيـ ــ ـــلحلاورمهـــلرضـــعنـ ــ ـ ــ فقارزة؟؟؟ـــخولـــخودقـ ـــل ــ ـ ــ وـــبرـــلواارـ

.الخراجات وسائر والخنازير المتعلقة والثاليل والدود والحيات الحصاء

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلساىـلإارـشأ:رـ ـلتانـ ـيكثورعـعرـ ـ ـفيهرـ ـ ـلقمـ ـئتهراـ ـ ـتهواـقV3[م؟؟؟ـ ـئمدا]م؟؟؟ـ ـثكواًـ ـتهواـصأرةـ مـ

ــلحلاورم ــ ــنجاــبقــ ــلماذابــ ــبحادةــ تنفاآالتةــكرــ ــل ــ ــ ــلصواســ ــحتوتــ ــتسخىــ ــ ــلحنجانــ ــ ــ ــيتورةــ ــلحلاورمــ ــ قــ

ـيعو ـلحنجاورمـتوإذا,وـبرـلارضـ ـ ـ ـلغشاأورةـ ـ ـلمستبطااءـ ـ ـ ـ ـ ـللحلنـ ـ ـ ـلماأوقـ ـلفقاددـمريـ ـ ـلنخواارـ ـ ىـلإاعـ

ــلماذهــهألنلــخدا ــيتصعــضواــ ــ ــبهلــ ــتنباتــطاــبوراــ ــ ــلفقانــمتــ ــ ــعصوأارــ ــتتنبابــ ــ ــ ــلنخانــمتــ ــ ــفل,اعــ كــلذــ

ـيع ـلخاولـخدرضـ ـلحصوارزة؟؟؟ـ ـ ـيتاءـ ـفيهدـلوـ ـ ـبسبمـ ـ ـتنبـ ـلهاوـ ـلمطعامـ ـ ـ ـكثأومـ ـممرـ ـيحتملاـ ـ ـ ـ ـفتنصهـنوـ ـ ـ بـ

ـفض ـنيولـ ـلكلياىـلإةـ ـ ـ ـلمثواةـ ـ ـتحجوةـناـ ـ ـلحاألنرـ ـتحلرارةـ ـ ـلطيفهلـ ـ ـ ـ ـتحجواـ ـ ـكثيفهرـ ـ ـ ـ ـبخاـ ـلمشاالفـ ـ ّهـنإـف,خـياـ

ـلفضاتـناـكوإن ـ ـلنياولـ ـ ـفيهةـ ـ ـكثمـ ـيضأرةـ ـلكاًـ ـلينـ ـفيهسـ ـ ـلسباوـهو,دةـقاـعرارةـحمـ ـ ـكثيـفبـ ـلحيارةـ ـ اتـ

ـفيه ـ ـيتاـهّـنألمـ ـنيادةـمنـمدـلوـ ـتعقةـ ـ ـلخااـهدـ ـلخنوا.اتـجراـ ـ ـلبثوارـيازـ ـ ـلمتعلقاورـ ـ ـ ـ ـ ـلكثةـ ـ ـلفضارةـ ـ ـفيهولـ ـ مـ

.الغذاء كثرة بسبب
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27.

ــبقأالــق اــمأــف:راطــ ــلساذاــهاوزــجنــمّ ــينباننــمربــقونــ ــ ــشعهــلتــ ــلعارــ ــفيعةــناــ ــ ــلكثيرضــ ــ ــ ذهــهنــمرــ

.ورعاف طويالً أزيد وحميات األمراض

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلمانــسكــلذــبأراد:رــ ــمهانــكنــمو,قــهراــ ــكثأانــكاًــجزاــمبــطأرمــ ــمشرــ ــلكاــ ــلمةــ ــطفاألزاجــ ,الــ

ـيكثو ـ ـفيهرـ ـ ـطفاألراضـمأمـ ـلمتواالـ ـ ـععيرـ ـ ـيكثو.نـ ـ ـفيهرـ ـ ـبسبافـعرـلامـ ـ ـكثبـ ـسهودمـلارةـ ـنفتاولـ ـ روقـعاحـ

ــلبا ــلليدنــ ــ ــمهرــجنــ ــيكثو,اــ ــ ــفيهرــ ــ S4[افــعرــلامــ 23b, goes on the accidentally repeat the last

sentence ... [وتطول الحميات تكثر وبسببه العفن فيهم ويكثر.

28.

ـبقأالـق ـكثوأ:راطـ ـيعاـمرـ ـللصبيرضـ ـ ـ ـ ـبعضيـفيـتأـيورـماألذهـهنـمانـ ـ ـلبحاهـ ـ ـبعيأريـفرانـ ـ يـفواًـموـينـ

ـبعض ـ ـسبعيـفهـ ـ ـشهأةـ ـبعضيـفورـ ـ ـسبيـفهـ ـسنيعـ ـ ـبعضيـفونـ ـ ـنبواـفارـشإذاهـ ـلشعااتـ ـ ـلعايـفرـ .ةـناـ

ـيبقاـمّاـمأـف ـ ـينحالـفراضـماألنـميـ ـ ـنباإلتـقويـفلـ ـيجاـمتـقويـفاثـناأليـفأواتـ ـمنهريـ ـ ـلطمانـ ـ ثـ

.بقي ما االنسان تبقي أو تطول أن شانها من

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلم:رـ ـلبحاانـكاـ ـ ـيجرانـ ـعلريـ ـبياـساألىـ ـلحاراضـماألنـمامـياألرـخآانـكوعـ نـمومـيوأولادةـ

ماراضـــماأل ـــل ــ ـــمنزـ ــ ـــبعياألرومـــيوـــهةـ ــ ـ ــ ـــبحإننـ ــ ـــبعضهرانـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــبعيأريـــفاـ ــ ـ ــ اـــمأـــف,اًـــموـــينـ نـــمكـــلذاوزـــجاـــمّ

ـلماراضـماأل ـمنزـ ـبحإنـفةـ ـيتهـنراـ ـبياـساأليـفعـقوـ ـلشهاعـ ـ ـتجإنـف,ةـيرـ ـففاـهاوزـ ـبياـساأليـ ـلسناعـ ـ ,ةـيوـ

ـــيظهمـــلإنـــف ــ ـ ــ تاألوليـــفرـ ـــي ــ ـــسباألعـــقوـ يإوعـــ ـــل ــ ـــلسناعـــباـــساألنـــمه؟؟؟ـ ــ ـ ــ ـــبعأريـــفكـــلوذ,ةـــيوـ ــ ـــعشةـ ــ هـــنألرـ ّ

ـستتما ـ ـ ـسباألامـ ـلثاوعـ ـسنينـميـناـ ـ ـعمنـ ـيحورهـ ـللبدثـ ـ ـعندنـ ـنتقادهـ ـ ـعظيالـ ـ ـلصاىـلإمـ ـلكمواالحـ ـ إنـف.الـ

.وطوله المرض قوة على دلّ عليه تقو ولم المرض لرفع الطبيعة تنهض لم

29.

ـبقأالـق ـلشباّاـموأ:راطـ ـ ـفيعانـ ـ ـلهرضـ ـلسامـ ـنفولـ ـلحميوادمـلاثـ ـ ـ ـلحااتـ ـلصواادةـ راضـماألرـئاـسورعـ

.ذكرنا ما لهم يعرض ما أكثر أن إالّ

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلشبا:رـ ـ ـيكثانـ ـ ـمهدرـ ـلعمـ ـنصادمـ ـتشىـلإهـفراـ ـبقعـيوـ ـلقااءـ ـعلوةـ ـيغلو,تـناـكاـمىـ ـ ـعلبـ ـمهدىـ مـ

ـلما ـلكثو,رارـ ـ ـكتهرـحرةـ ـ ـيجيمـ ـ ـقهروـعبـ ـنصاالىـلإمـ ـحتداعـ ـينصىـ ـ ـمهورـيوةـيرـلاىـلإبـ ـيقواـ ـحهرـ ـلحاـ هـتدـ

ـلغلبت ـ ـ ـ ـلماهـ ـيكثورةـ ـ ـفيهرـ ـ ـحميمـ ـ ـلغااتـ ـلصوا.بـ ـينكرعـ ـ ـفيههـثدوـحرـ ـ ـليناـجمـ ـ ـيقّهـنألوسـ ـبقأنولـ صـنراطـ

.الشباب سن إلى انتقال عند منه فبرؤه صرع حدث إذا الصبي أن على آخر موضع في

30.
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ـبقأالـق ـلساذاـهاوزـجنـمّاـمأـف:راطـ ـفيعنـ ـ ـلهرضـ S4[وذاتوـبرـلامـ 24a[ـلجنا ـ ـلحمواةـيرـلاوذاتبـ ـ يـ

ـلتا ـيكيـ ـمعهونـ ـ ـلسهااـ ـ ـلحموارـ ـ ـلتايـ ـيكيـ ـمعهونـ ـ ـختااـ ـلعقاالطـ ـ ـلحموالـ ـ ـلحايـ ـلهيضواةـقرـ ـ ـ ـختواالةـ الفـ

.أسفل من العروق أفواه وانفتاح األمعاء وزلق األمعاء وسحج الطويل

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبعضهراضـماألذهـه:رـ ـ ـ ـصفةـيرارـماـ ـتحةـيراوـ ـممدثـ ـيغلاـ ـ ـلمانـمبـ ـلشبايـفرارـ ـ ـفيبقابـ ـ ـ ىـلإيـ

ـلساذاـه ـلكهانـسوـهونـ ـ ـفيع,ولـ ـ ـتللـئأوايـفرضـ ـبعضهوراضـماألكـ ـ ـ ـضهروـعةـيوداوـساـ ـلكهايـفاـ ـ ولـ

.فيهم السوداء غلبته بسبب

31.

ــبقأالــق اــموأ:راطــ ــلمشاّ ــ ــفيعخــياــ ــ ــلهرضــ ــلتنفاةــئردامــ ــ ــ ــلنواســ ــلتازلــ ــيعيــ ــمعهرضــ ــ ــلسعااــ ــ ــتقطيوالــ ــ ــ رــ

با ــل ــعسوولــ ــلمفااعــجوأورهــ ــ ــلكلااعــجوأولــصاــ ــ ــلسكوادوارــلوايــ ــ ــلقوااتــ ــيئردــلاروحــ ــحكوةــ باةــ ــل دنــ

.السمع وثقل والزرقة البصر وظلمة والنخرين العينين ورطوبة البطن ولين والسهر

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلتنفاوءـس:رـ ـ ـ ـلسعواسـ ـ ـيعالـ ـلهرضـ ـلكثمـ ـ ـنحارةـ ـمغتهأدنـماتـبوـطرـلادارـ ـ ـ ـمتالمـ ـغهاـمدالءـ نـممـ

ــلباتــبوــطرــلا ــكثو,اــهردــ ــلفضارةــ ــ ــفيهولــ ــ ــبسبمــ ــ ــقصبــ ــلهضاورــ ــ ــتقطيو,مــ ــ ــ ــلبارــ ــعسوولــ ــلبرهــ ــلمثاردــ ــ ةــناــ

ـنكو ـلقاـبةـياـ ـفعداـلاوةـ ـلمواةـ ـسكاـ ـلمثاـبوةـ ـ ـيضأةـناـ ـعضّهـنألاًـ ـعصبوـ ـ ـلغلويـ ـ ـلباظـ ـيطالـف,ولـ ـلخااوعـ روجـ

ـفعد ـقطلـبةـ ـقطرةـ ـلتسو,رةـ ـ ـلنادـيدـ ـفيهذـفاـ ـ ـلمفااعـجوأو.مـ ـ ـلتجللـصاـ ـ ـ ـلفضابـ ـ ـليهإولـ ـ ـضعواـ ـلقافـ وىـ

ـلتحليانـع ـ ـ ـ ـكثعـملـ ـلفضارةـ ـ ـتكوولـ ـلمسافـثاـ ـ ـلسكتاكـلذـكو,امـ ـ ـ ـمتالةـ ـلفضانـماغـمدـلاالءـ ـ ـلغليظاولـ ـ ـ ـ ةـ

ـبسب ـ ـضعنـماهـنرـكذاـمبـ ـلقافـ ـكثووىـ ـلفضارةـ ـ ـغلظهوولـ ـ ـ ـحتبوالاـ ـ ـلفضااسـ ـ ـلجلارـهاـظيـفولـ ـ دمـعودـ

ـنق ـئهاـ ـلكلياـباـ ـ ـ ـتملحهوةـ ـ ـ ـ ـيعاـ ـلحكارضـ ـ ـعنو.ةـ ـلقاـبىـ ـيئردـلاروحـ ـيعساـمةـ ـ ـلهاـمدـنارـ ـمتو,اـ ـيكثىـ ـ ـفيهرـ ـ ـلقلمـ ـ ةـ

ـضعودمـلا ـلقافـ ـحتيواوةـ ـ ـكثىـلإالـمدـناالاجـ ـلقارـفوـتودمـلارةـ ـلسهواوةـ ـ ـفيهرـ ـ ـلبمـ ـغهاـمدردـ ـلطباـبمـ ـ .عـ

ـلعينياةـبوـطور ـ ـ ـ ـلمنخوانـ ـ ـ ـلكثنـيرـ ـ ـليواغـمدـلاةـبوـطررةـ ـلبطانـ ـ S4[نـ 24b[ـللفت ـ ـ ـلهضايـفورـ ـ ـظلمو.مـ ـ ةـ

ــلبصا ــ ــثقورــ ــلسمالــ ــ ــيععــ ــلكثانــضرــ ــ ــلفضارةــ ــ ــلحاآالتيــفولــ ــلنفساروحــلادورةــكوواســ ــ ــ ,كــلذــليــناــ

ـيبراطـفإنـعةـقزرـلادوثـحو ـلجلياسـ ـ ـ ـحتةـيدـ ـيشبىـ ـ ـلماه؟؟؟ـ ـلنااءـ ـلعيايـفازلـ ـ ـيعونـ ـصنفدـ ـ ـمناًـ مـلوإن,هـ

.أعلم والله. االستسقاء في كالطبلي ماء الحقيقة في لكن
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