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الرابعة المقالة
1

أـق ـبقال ــينبغراط:ـ ــ ــ ــتسقأنيــ ــ ــلحاىــ ــنهدــبيــفالطــخاألتــناــكإذادواءــلالــماــ ــئجاــهاــ ــمنةــ ــعليــتأــتذــ ىــ
ـلجنيا ـ ـ ـبعأرنـ ـشهأةـ ـعلييـتأـتأنىـلوإ,رـ ـ ـسبعهـ ـ ـشهأةـ ـيكو,رـ ـلتقاونـ ـ ـعلدّمـ انـكاـمّاـمأـف.لّـقأذاـهىـ

.عليه يتوقّى أن فينبغي, منه أكثر أو ذلك من أصغر
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلجنيا:رــ ــ ــ ــشهاأليــفنــ ــلثارــ ــلضعفاألولةــثالــ ــ ــ ــيكهــ ــللسقالــباــقونــ ــ ــ ــمحىــنأدــبوطــ يــفذاــكوركــ
ــلثا ــشهاألةــثالــ ــخياألرــ ــحيهــنألرةــ ــكمثــ ــتحولــ ــنفسنــمركــ ــ ــفيسههــ ــ ــ ــنفصالــ ــ ــفلههــلاــ ــ ــمنذاــ نــعامــماإلعــ

ـستفاال ـ ـقتيوـلانـيذـهيـفراغـ ـ ـلثايـفاـموأنـ ـلمتاةـثالـ ـ ـسطوـ ـفهةـ ـتصاوىـقأوـ ـقبلـقوأهـباالـ ـللوالـ عـفدـ
نفسهز في خطرا أيضا كان وإن االضطرار عند التحرك فجاز نفسه من بعد يتحرك ولم

2
أـق ـبقال إـ ـنمراط: ـيسقاـ ـ ـيستفاـمدواءـلانـميـ ـ ـ ـلبانـمرغـ ـلنادنـ ـستفاإذاذيـلاوعـ ـ ـتلقنـمرغـ ـ ـنفساءـ ـ هـ

.يقطعه أن فينبغي ذلك، خالف على استفراغه كان ما فأمّا. استفراغه نقع
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلطبيعاعـفدـبرفـعإذا:رـ ـ ـ ـ ـخلنـماـعوـنةـ ـحصوطـ ـلخفاولـ ـ ـعقيةـ ـ ـلخلاكـلذبـ ـ ـتسفاالبـجوطـ ـ راغـ
ـلخلاكـلذنـم ـ ـستفابـجوـيذيـلادواءـلاـبطـ ـ ـلناكـلذراغـ ـتضعـمووعـ ـعقيررـ ـ رفـعرـخآوعـنروجـخبـ
ــحتيا ــ ــلبااجــ ــلناكــلذىــلإدنــ ــفلوعــ ــيجمــ ــستفاالرــ ــ ــلناكــلذيــفراغــ ــستفاإذالــبوعــ ــ ــيضأرغــ بــجواــ

.قطعه

3
ـبقأالـق ـينبغ:راطـ ـ ـ ـيكأنىـ ـتستعماـمونـ ـ ـ ـ ـستفاالنـملـ ـ ـلصيايـفدواءـلاـبراغـ ـ ـكثأوقـفنـمفـ يـفور،ـ

.باألدوية االستفراغ يعسر وقبله طلوعها وقت وفي الشعرى طلوع بعد أسفل من الشتاء
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمالطـخاأل:رـ ـتهرارـ ـقتهوراـ ـ ـلطفتهواـ ـ ـ ـ ـلصيايـفاـ ـ ـئلاـمفـ ـعلاألىـلإةـ ـفياـطىـ ـفيسهةـ ـ ـ ـبتهاـجإلـ ـ اـ
ــلإ قاىــ ــل ــ ــ ــــخطلــــقوأيءــ ــ صاآالتألنراــ ــــل ــ ــــحشواألدرــ ــ S4[اءــ fol. 25a[ــلانــــم ــبرــ عضوااتــــطاــ ــــل ــ ــ ــ لــ
ــلعوا ــتهاوــخرــلروقــ ــيكاــ ــللتمونــ ــ ــ ــنشقاالىــلإةــباــجإلــقوأددــ ــ ــلصوااقــ ــلقوارعــ ــلصيايــفيءــ ــ ــسهأفــ لــ

ــلضع ــ ــلمعافــ ــ ــضعإذدةــ ــلمعافــ ــ ــفتودةــ ــيعيواهــقورــ ــ ــعلنــ ــلقاىــ ــسهواإليءــ ــلشتايــفوالــ ــ ــسهإاءــ الــ
.األمور هذه لعكس خطرا وأقل وأوفق

4
.باألدوية االستفراغ يعسر وقبله طلوعها وقت وفي العبور الشعرى طلوع بعد: أبقراط قال
ـلشعا ـ ـلعبارىـ ـ ـليمايـهورـ ـ ـنياـ ـتطليـهوةـ ـ ـلعايـفعـ ـلتاامـيواألآبنـمرـشاـ ـقبيـ ـطللـ ـعهوـ ـلتوااـ ـبعيـ دهـ
ـــصمييـــفيـــه ــ ـ ــ حامـ ـــل ــ حادةـــشورـ ـــل ــ مارىـــحأيـــهرـ ـــل ــ فاربـــشنـــمعـــنواـ مست ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــلحاألنرغـ ــ بـــجوـــيرـ
ـلضعا ـ ـلكوفـ ـستفاالنـمعـناـمنـ ـ ـحتراغـ ـينضالىـ ـ ـضعمـ ـلمسهافـ ـ ـ ـضعىـلإلـ ـلحافـ ـيسقورـ ـ ـلقاطـ وةـ

ــلحاوألن بارــهاــظىــلإالطــخاألذبــجبــجوــيرــ ــل ــلجدواءــلوادنــ ــفتقلــخداىــلإهــبذــ ــ ــهنعــ ــتماكــ عــناــ
ــعسو ــستفاالرــ ــ ــكثأوألنراغــ ــلمسهلاةــياألدورــ ــ ــ ــ ــتسخةــ ــ ــلبانــ ــلحوادنــ ــلسخابــجوــيرــ ــ ــلبايــفةــنوــ دنــ

.بإفراط السخونة فيزداد

5
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ـبقأالـق ـقضيفهـندـبانـكنـم:راطـ ـ ـ ـلقاانـكواـ ـسهأيءـ ـعليلـ ـ ـجعاـفهـ ـستفالـ ـ ,وقـفنـمدواءـلاـبّاهـيأكـغراـ
.الشتاء في ذلك يفعل أن وتوقّ

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلقضيا:رـ ـ ـ ـتقلفـ ـ ـعليبـ ـ ـلماهـ ـلصفارةـ ـ ـفيسهراءـ ـ ـ ـستفالـ ـ ـغهراـ ـلقاـباـ ـلكيءـ ـلصيايـفنـ ـ يـفالفـ
.ذكرناها التي للعلة الشتاء

6
ــبقأالــق ــيعسانــكنــماــمأ:راطــ ــ ــعليرــ ــ ــلقاهــ ــحسنــمانــكويءــ ــللحانــ ــ ــعلمــ ــمتالــحىــ ــجعاــفطــسوــ لــ

.الصيف في تفعل أن وتوق أسفل من بالدواء أياه استفراغك
تفسيا ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــعس:رـ قارـــ ـــل ــ قانـــمعـــناـــميءـ ـــل ــ ـــخصيءـ ننـــمانـــكإذااـــصوـــ ـــسمي ـــ ــ ـ ــ عاإنـــفاـ ـــل ــ ـــعضواألروقـ اءـــ
ـنضفال ـ ـلهاـ ـيكاـ ـقبلـقأونـ ـللتموالـ ـ ـ ـستنشاالىـلإةـباـجإرعـسوأددـ ـ ـ ـيكواقـ ـلباـغونـ ـطهالـخأاـ ـئلاـماـ ىـلإةـ

.عرفته لما الصيف في ذلك مع يجوز ال أنه غير بالمسهل االستفراغ فوجب أسفل

7
.فوق من تستفراغهم أن فاحذر استفرغتهم فإذا السل فأما] S4 fol. 25b: [أبقراط قال
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلسابــحاــص:رــ ــتمإذالــ ــلصاآالتددــ ــفيدرــ ــخيوةــئرةــحرــقزادهــ ــعليفــ ــ ــنشقاالهــ ــ ــكثأاقــ رــ

.للتمدد قبولها وقلة يضعفها

8
ـبقأالـق ـلغاانـكنـماـمأـف:راطـ ـعليبـلاـ ـ ـلماهـ ـلسارةـ ـفينبغوداءـ ـ ـ ـ ـتستفإنيـ ـ ـ ـسفأنـمهـغرـ ـغلأدواءـبلـ ظـ

.واحد قياس إلى الضدين وتضيف
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلسا:رـ ـلغليظوداءـ ـ ـ ـ ـيمليهـ ـ ـ ـسفأىـلإلـ ـستفابـجوـفلـ ـ ـسفأنـمهـغراـ ـلماألنلـ ـتستفوادـ ـ ـ نـمرغـ
ــلحميا ــ ــ ــلتااتــ ــليهإيــهيــ ــ ــميأاــ ــيجولــ ــيكأنبــ ــستفاونــ ــ ــغهراــ ــغلأدواءــباــ ــلغلهــنألكــلوذوىــقأأيظــ ــ ظــ

.ضعيف دواء فيه يؤثر ال االنفعال إلى إجابة وعسر

9
ــبقأالــق ــينبغو:راطــ ــ ــ ــيستعمأنيــ ــ ــ ــ ــستفاالدواءلــ ــ ــلحاراضــماأليــفراغــ الطــخاألتــناــكإذاداــجادةــ

.رديء األمراض هذه مثل في تأخره فإن يوم أول منذ هائجة
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلماانــكإذا:رــ ــئجاــهالطــخواألداــجاداــحرضــ ــخيةــ ــستفاالرــخأــتنــمفــ ــ ــسقإاــمإراغــ اطــ
ـلما ـلقاادةـ ـلهيوةـ ـ ـنهداـ ـلماراضـعأدةـشواـ ـلحارضـ ـئلأوايـفادةـ ـيحتمالـفهـ ـ ـ ـستفااللـ ـ ـبعراغـ أوكـلذدـ
ــنصبا ــ ــلماابــ ــبعىــلإادةــ ــعضاألضــ ــئيسرــلااءــ ــ ــلحاادــيازدأوةــ ــبكثراضــعواألرارةــ ــ ــلمارةــ ــفكادةــ انــ

خطراز التأخر

10
ـبقأالـق ـلمغاانـكنـم:راطـ ـ ـلساولـحاعـجوأوصـ ـلبطايـفعـجوورةـ ـ ـئمدانـ ـيتحلالاـ ـ ـ ـمسهدواءـبلـ ـ لـ

.اليابس االستسقاء إلى يؤول أمره فإن بغيره وال
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمغا:رـ ـ ـيحصـ ـتلرةـمنـماـمإدثـ ـمعاألذعـ ـيجتمامـخنـمأواءـ ـ ـ ـمعاأليـفعـ ـيمواءـ نـمأواـهددـ
ـغليحـير ـ ـيتظـ ـلفيـفمـكراـ ـمعاألفـئاـ ـحيواءـ ـلمسهادواءـلاـبزولـيالثـ ـ ـ ـلحقوالـ ـ ـلكموانـ ـ ـعلدلادـ هـنأىـ
ـلي ـلمانـمسـ ـلحارةـ ـلخواارةـ ـغليحـيرنـملـبامـ ـ ـمستادةـمنـمظـ ـ ـليوـ ـستفاوإذاةـ ـ ـلهوـبردـيتـغراـ ـبماـ اـ
ـعليهردـي ـ ـ ـلغانـماـ ـيستحيوذاءـ ـ ـ ـ ـتلىـلإلـ ـلماكـ ـفلكادةـ ـ ـلفيـفهـنوـ ـلقافـئاـ ـبحونـلوـ ـلقطايـفعـجوـلاسـ ـ نـ
ــلكو S4[هــنوــ fol. 26a[ــلصفابــناــجيــف ــ ــلماىــلإاقــ ــيحراقــ ــلساولــحعــجوــلاــبســ رــمأؤولــيمــثرةــ
ـبتكـلذ ـعلاحـيرـلادـلوـ ـتصاالىـ ـستسقاالىـلإالـ ـ ـ ـليااءـ ـستسقاالوـهوسـباـ ـ ـ ـلطبلااءـ ـ ـ ـيكذيـلواىـ نـمونـ

.الريح

11
.رديء فوق من الشتاء في بالدواء فاستفراغه األمعاء زلق به كان من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمعاألقـلز:رـ ـلطعاروجـخوـهاءـ ـ ـبعينامـ ـ ـ ـكمهـ ـتغينـملـكأاـ ـ ـتستحارـ ـ ـ ـسببوةـلاـ ـ ـضعاـمإهـ ـلقافـ وةـ
ــلما ــسكاــ ــلمعايــفةــ ــ ــيلبالــفدةــ ــ ــلطعاثــ ــ ــفيهامــ ــ ــسطرخــقاأواــ ــلمعامــفحــ ــ ــستهالــسةــياــغأودةــ ــ ــلغلبااــ ــ ــ ةــ
ـلبلغا ـ ـ ـلقوامـ ـجمييـفيءـ ـ ـلصاذهـهعـ ـغيورـ ـممكرـ ـ ـلمقياألننـ ـ ـ ـيلبالئـ ـ ـلمعاثـ ـ ـيجاـمدوندةـ ـلخلاذبـ ـ طـ
ـين ـمعاألىـلإعـفدـ ـلقوااءـ ـيضيءـ ـلمعاـبرـ ـ ـيضأدةـ ـضعفاـهدـيزـيهـنألاـ ـ ـخصوةـحرـقواـ ـلشتايـفاـصوـ ـ اءـ

.أعسر القيء كان حيث

12
ـبقأالـق ـحتانـم:راطـ ـيسقأناجـ ـ ـلخاىـ ـستفاانـكوقـبرـ ـ ـتيؤاـيالوقـفنـمهـغراـ ـبسههـ ـ ـفينبغةـلوـ ـ ـ ـ أنيـ

.وبراحة أكثر بغذاء إسقاءه قبل بدنه يرطب
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـتيؤاـيالنـم:رـ ـلقاهـ ـبسهيءـ ـ ـمحتانـكوةـلوـ ـ ـليإاجـ ـفليهـ ـ ـلتاإنـفهـندـببـطرـ ـطيرـ ـيهيئبـ ـ ـ ـللقهـ ـ نـميءـ

ــحي ــلفضاقــقرــيهــنأثــ ــ ــلغليظاولــ ــ ــ ــ ــيسهلهوةــ ــ ــ ــ ــيهيئهواــ ــ ــ ــ ــحينــمواعــفدــنالــلاــ ــلنفاآالتبــطرــيهــنأثــ ــ ســ
ـــلصوا ـــيجعلهودرـــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ تمالـــباـــقاـ ل ـــل ـــ ــ ـ ــ ـــخصوددـ ـــلخاربـــشإذااـــصوـــ ـــبياألقـــبرـــ ـــمجفهـــنإـــفضـــ ـــ ــ ـــعضألـــلفـ اءـــ
ـلتامـثاتـطاـبرـلوا ـطيرـ ـبكثاـمإبـ ـ ـلغارةـ ـلمواةـحراـلاـباـموإذاءـ ـبهرادـ ـلحاركـتاـ ـلباةـكرـ ـنيدـ ـلنفسواةـ ـ ـ ـنياـ ةـ
.وغيرهما والغضب الفكر من

13
ـبقأالـق ـسقيإذا:راطـ ـ ـنسإتـ ـبقرـخاـناـ ـفليكاـ ـ ـ ـقصنـ ـلتحدكـ ـ ـكثأهـندـبكـيرـ ـلتنورـ ـ ـيموـ ـتسكينوهـ ـ ـ ـ دـقولـقأهـ

.األخالط تثور الحركة أن على السفن ركوب يدل
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلنا:رــ ــيحتومــ ــ ــليإدواءــلاربــشيــفاجــ ــليترــماألأوليــفهــ ــ ــلحارــفوــ ــلغارارةــ ــلبايــفةــيزــيرــ نــطاــ
ـيحيو ـ ـلفعاـبدواءـلالـ ـ ـللطبيعلـ ـ ـ ـ ـ ـبهةـ ـيفعاـ ـ ـصيتاـخلـ ـ ـقليانـمزكـلوذهـ ـ ـيحتولـ ـ ـلسكاىـلإاجـ ـ ـيثمدونـ ـ ـتماـ دـ
]S4 fol. 26b[ـــلمعا ـــ ــ ـــعلدةـ ـــفحسدواءـــلاىـــ ـــ ــ ـــيحتمـــلانـــمزـــلارـــئاـــسيـــفوب،ـ ـــ ــ ـــلحاىـــلإإالجـ ألنةـــكرـــ
ــلحا ــلمعتاةــكرــ ــ ــ ــيبهذــتوالطــخاألقــقرــتةــلدــ ــ ــتسيلهواــ ــ ــ ــ ــتثواــ ــفتعياــهورــ ــ ــ ــعلنــ ــعهاــفدــناىــ ــعلدلــيواــ رــكذىــ

.للبدن بحركتهما األخالط ويثور يغشي منها واحد كل فإن والجمال السفينة في الركوب

14
ـبقأالـق ـيكأنأردتإذا:راطـ ـستفاونـ ـ ـلخاراغـ ـكثأقـبرـ ـفح,رـ ـلبارّكـ ـتسكنأنأردتوإذا.دنـ ـ ـ ـفن,هـ ومـ

. تحرّكه وال له الشارب
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمضدـق:رـ ـلحاإنىـ ـتعيةـكرـ ـ ـعلنـ ـفعلىـ ـ ـلنواهـ ـكثإذاومـ ـجتمارـ ـ ـلحاعـ ـلغاارـ ـلبايـفزيـيرـ نـطاـ
ـحلو ـبطوأدواءـلاوةـقلـ ـفعللـ ـ ـبعكـلوذهـ ـظهأندـ ـصيتاـخرتـ ـ ـلفعاىـلإهـ ـ ـقباـموألـ ـففعلهكـلذلـ ـ ـ ـ ـظهإاـ ارـ
ــلخاكــلذ ــصياــ ــجهراــخوإةــ ــلفعاىــلإاــ ــ ــفللــ ــفعانــككــلذــ ــلنالــ ــعنومــ وــهرــماألأوليــفدواءــلاربــشدــ

.فعله على منعه ذلك بعد ثم فعله على اإلعانة

15
.تشنجا يحدث أنه وذلك صحيحا لحمه كان إذا خطر الخربق شرب: أبقراط قال
ـلفسيا ـ ـ ـلصحيا:رـ ـ ـ ـليذيـلاوـهحـ ـفيسـ ـفصلهـ ـ ـتحتةـ ـ ـتنقيتهىـلإاجـ ـ ـ ـ ـ ـيستفدواءـلوااـ ـ ـ ـمثنـعرغـ ـلباذاـهلـ دنـ
ــعضواألالطــخاألرــهوــج ــهلياألاءــ ــ ــفينكةــ ــ ــ ــلباىــ ــنكدنــ ــلضاــبةــياــ ــجمييــفاــماــعانــكوإنذاــهورورةــ ــ عــ
ـستفاال ـ ـلطبيعاـبأوتـناـكدواءـلاـباتـغراـ ـ ـ ـ ـلكةـ ـلقاةـياألودـبنـ ـلجاـكةـيوـ ـبلأقـبرـ ـلنكايـفغـ ـ ـمجفهـنإـفةـياـ ـ فـ

ـبطبيعت ـ ـ ـ ـ ـستفاـبهـ ـ ـصلياألاتـبوـطرـلاراغـ ـ ـفيةـ ـلتشنابـجوـ ـ ـ ـجهيونـمجـ ـ ـستفاالرـئاـسيـفونـ ـ ـنمإاتـغراـ اـ
.فحسب الرطوبات باستفراغ التشنج وتوجب تنكي

16
ـبقأالـق ـحمهـبانـكنـم:راطـ ـمتناهـبتـناـكو1ىـ ـ ـلطعانـماعـ ـ ـنخوامـ ـلفاسـ ـلفايـفرارةـموددـسوؤادـ مـ

.فوق من بالدواء استفراغه على يدل فذلك
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــهبذإذا:رــ ــشهتــ ــنساإلوةــ ــللطعانــ ــ ــ ــنخهــبانــكوامــ ــلفاســ ــلمعامــفذعــلوــهوؤادــ ــ ــبسبدةــ ــ بــ
ـلصفا ـ ـلمنصاراءـ ـ ـ ـليهإبـ ـ ـلتدالـلكـلوذاـ ـعلهـ ـنصباىـ ـ ـلماابـ ـلمعاىـلإرارـ ـ ـعلدلـيدةـ ـستفاالىـ ـ نـمراغـ
ـعلدلـيووقـف ـلساكـلذىـ ـظلوـهوددـ ـلبصامـ ـ ـبغترـ ـ ـتفارنـمةـ S4[اعـ fol. 27a[ـلبجا ـ ـلمعانـمارـ ـ دةـ

.السطح في لمشاركتها المعدة إلى الصفراء طعم لوصول الفم ومرارة الدماغ إلى

17
ـبقأالـق ـلتااعـجاألو:راطـ ـلحجاوقـفيـ ـ ـعلدلـيابـ ـستفاالىـ ـ ـلتااعـجواألووقـفنـمدواءـلاـبراغـ يـفيـ

.أسفل من بالدواء االستفراغ على يدل الحجاب أسفل
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلما:رـ ـلتاراضـماألاعـجاألوـبرادـ ـتحتيـ ـ ـفيهاجـ ـ ـستفاالىـلإاـ ـ ـلحجاـبوراغـ ـ ـلمعامـفابـ ـ ـفكدةـ هـنأـ
ـلخلاانـكإذاالـق ـ ـلمعايـلاـعأيـفطـ ـ ـستفابـجودةـ ـ ـلقاـبهـغراـ ـفلهاـسأيـفانـكوإذايءـ ـ ـفباـ ـسهاإلـ الـ
ــلجهاــبعــفرــلاوبــجوــل ــ ــتمياتــ ــ ــليهإلــ ــ ــلمااــ ــليوادةــ ــلماســ ــلحجاوقــفكــلذــبرادــ ــ ــسفلوأابــ ــ ــعلهــ ــمعنىــ ــ ىــ

ــلبايــفرــطهــبوإراد ــحتدنــ ــعليردــيىــ ــ ــلقاإنهــلوــقهــ ــنفأيءــ ــكبرــلااعــجأويــفعــ ــلنسارقــعوةــ ــ نــماءــ
.ذلك من العكس على والخوا الصداع وفي اإلسهال

18
ـبقأالـق ـستفاالدواءربـشنـم:راطـ ـ ـستفاـفراغـ ـ ـيعطمـلورغـ ـ ـفليشـ ـ ـينقطسـ ـ ـ ـعنعـ ـستفاالهـ ـ ـحتراغـ ىـ

.يعطش

1. مهـــــبانـــــكنـــــم ـــــح ىـــــ ] S4: V4 without the negative particle. All other MSS read " كمـــــلنـــــم ـــــت هـــــبنـــــ
م ــــــــــــــح ىــــــــــــــ "; see, e.g. commentaries by Ibn Abī Ṣādiq and Sinǧārī. In any case, Siwāsī appears to

read it as if the lemma has the negative particle.
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلعطا:رـ ـ ـستفااليـفشـ ـ ـيكدـقراغـ ـلحونـ ـيكدـقودواءـلارارةـ ـلثونـ ـلماورانـ ـيكدـقورارـ ألنونـ
ـينق ـ ـلباىـ ـلفضليااتـبوـطرـلانـعدنـ ـ ـ ـ ـبعيـفدواءـلاذـخوأةـ ـصلياألاتـبوـطرـلاضـ ـ ـعنةـ ـفمهـ ـيعطمـلاـ ـ شـ
ـلشا ـعلدلاربـ ـيبلمـلدواءـلاأنىـ ـ ـمنتهغـ ـ ـ ـفقاهـ ـفليالـ ـ ـينقطسـ ـ ـ ـعنعـ ـستفاالهـ ـ ـيمنالأيراغـ ـ ـيقطوالعـ ـ عـ

.األخريين الشيئين من العطش كان ربّما ألنه قطعه وجب عطش إذا وليس

19
ــبقأالــق ــتكمــلنــم:راطــ ــحمهــبنــ ــمغهــباــصوأىــ ــثقوصــ ــكبتيرــلايــفلــ ــ ــ ــلقطايــفعــجوونــ ــ دلــيكــلذــفنــ

.أسفل من بالدواء االستفراغ إلى يحتاج بدنه أن على
ـتكمـلإذااعـجاألوذهـه ـلحماعـمنـ ـ ـعلدلىـ ـسبيلهأنىـ ـ ـ ـ ـلياـ ـئلاـمأوارةـحسـ ـلعفاىـلإةـ ـ ـخللـبنـ طـ

.أسفل من استفرغ هذا ومثل غليظ خام

20
ـبقأالـق ـلبا:راطـ ـلشبيهاودـساألرازـ ـ ـ ـ ـتلقنـميـتاآلدمـلاـبةـ ـ ـنفساءـ ـ ـحمعـمانـكهـ ـغينـمأوىـ ـحمرـ ىـ
ــلعاأردءنــم ــفكلماتــمالــ ــ ــ ــلبايــفوانــلاألتــناــكاــ ــكثأرازــ ــتلتــناــكرــ ــلعاكــ S4[إذاــفأردءةــمالــ fol.

27b[ـتلتـناـكدواءـلاربـشعـمكـلذـكانـك ـلعاكـ ـحمأةـمالـ ـكلمودـ ـ ـكثأوانـلاألتـناـكاـ ـبعأكـلذانـكرـ دـ
.الرداءة عن
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلبا:رــ ــلشبيهاودــساألرازــ ــ ــ ــ ــعكوــهدمــلاــبةــ ــبخلأودمــلارــ ــ ــتلقنــمكــلذىــتأإذاــفوداويــسطــ ــ اءــ

ـنفس ـ ـعلاـمإدلهـ ـضعىـ ـلطحافـ ـ ـلجانـعالـ ـلكثأوذبـ ـ ـفسوهـترـ ـبحيادهـ ـ ـيجالثـ ـلطحاهـبذـ ـ ـلفسأوالـ ـ ادـ
ـلكباالـح ـ ـضعودـ ـلقافـ ـلممياوةـ ـ ـ ـلتازةـ ـفييـ ـتللـكوهـ ـيئرداالتـحكـ ـلخلاذاـهوةـ ـ ـيعسطـ ـ ـبتاـجإرـ ىـلإهـ
ـلخا ـلغوروجـ ـغلظةـياـ ـ ـقلوهـ ـمقةـ ـيخالدارهـ ـنكنـعإالرجـ ـبليغةـياـ ـ ـ ـلباكـلذـكوةـ ـلمختلفارازـ ـ ـ ـ ـ إالوانـلاألةـ

ـبعكـلذانـكإذا ـلبحادـ ـ ـبعأورانـ ـحينئهـنإـفدواءـلاربـشدـ ـ ـ ـيكذـ ـجيونـ ـيفصمـلوداـ ـ ـلقاامـماإللـ ـبيولـ نـ
.كالمه من تقدم ما من يعرف ذلك بأن لعلمه وبعده البحران قبل يكون ما

21
ـبقأالـق ـبتايـفتـجرـخرضـمأي:راطـ ـلماهـئداـ ـلسارةـ ـسفأنـموواداءـ ةـلداالةـعكـلذـفوقـفنـمأولـ

.الموت على
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبتااليـفتـجرـخإذاالطـخاأل:رـ ـيكمـلداءـ ـلطبيعانـمعـفدـيكـلذنـ ـ ـ ـ ـضعأواـهاـيإةـ ـلقافـ وىـ
ــلبا ــنيدــ ــخصوةــ ــنهإــفوداءــسرةــمانــكإذااــصوــ ــتجيالاــ ــ ــتستفاالىــلإبــ ــ ــ ــخياأليــفإالراغــ دواءــبأورــ
ـلبانـمرجـخإذاـفوىـقأ ـتلقنـمدنـ ـ ـنفساءـ ـ ـعلدلهـ ـفسةـياـغىـ ـللعفادهـ ـ ـ ـحتواالةـنوـ ـقيراـ ـعلأوةـ ـكثيىـ ـ هـترـ

.بالتلف ينذر ذلك وكل سقوطها أو جدا الكبدية الماسكة القوة ضعف على أو جدا

22
ــبقأالــق ــنهكأدــقانــكنــم:راطــ ــ ــسقإأونــمزــمأوادــحرضــمهــ ــغيأواطــ ــمنتــجرــخمــثكــلذرــ رةــمهــ

.اليوم ذلك غد من يموت فإنه األسود الدم بمنزلة أو سوداء
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلماروجــخ:رــ ــلسارةــ ــمموداءــ ــنهنــ ــضعفوهــندــبكــ ــ ــعلدلــيهــتوــقتــ ــنحاىــ ــيعقكــلوذهــتوــقاللــ ــ بــ

.التلف
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23
ـبقأالـق ـختا:راطـ ـبتاانـكإذادمـلاالفـ ـلمانـمداؤهـ ـلسارةـ S4[وداءـ fol. 28a[اتـمالـعنـمكـلذـف

.الموت
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلسحاانــكإذا:رــ ــ ــلمانــمجــ ــلسارةــ ــختااليــفوداءــ ــعلداالكــلذانــكالفــ ــتقىــ يــناــطرــسرحــ

ـلعسبـجوـيكـلوذ ـ ـسهاإلدوامهـئرـبرـ ـيفضوالـ ـ ـلتلاىـلإكـلذيـ ـ ـلماروجـخوفـ ـلسارةـ ـبتايـفوداءـ داءـ
.السوداء المرة من السحج على دل المرض هذا

24
ـبقأالـق ـكيوقـفنـمدمـلاروجـخ:راطـ ـيئردةـمالـعانـكفـ ـسفأنـمهـجروـخوةـ ـجيةـمالـعلـ رجـخإذادةـ

.أسود شيء منه
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلفانــمدمــلاروجــخ:رــ ــلقاــبانــكواءــسمــ ــلنفاــبأويءــ ــ ــيكثــ ــنفجالاــمإونــ ــ آالتيــفروقــعارــ
ـلصا ـلقأودرـ ـلصاةـحرـ ـجهروـخنـمأردءكـلذلـكوةـئرـلوادرـ ـسفأنـماـ ـلخاألنلـ ـسفأنـمروجـ إذالـ
ــيكمــل ــحمأنــ ــكثيوالرــ ــ ــبطالأورــ ــنصباالقــيرــ ــ ــغلابــ ــمعاألىــ ــلمعاروقــعاتــهوــفنــمكــلذانــكاءــ ــ دةــ
ـلمانـعكـلذنـمؤـيو ـلموايـسواـسوـلارضـ ـلينخاـ ـ ـ ـليوـ ـيكواـ ـجيةـمالـعإذنونـ ـكثيانـكوإذادةـ ـ ـحمأأورـ رـ
.فوق من خرج إذا مما اسلم فهو رديئا كان وإن فإنه األمعاء إلى ينصب أو

25
ـبقأالـق ـختاهـبانـكنـم:راطـ ـكثيدمـلاالفـ ـ ـفخرـ ـمنرجـ ـشبييءـشهـ ـ ـبقطهـ ـ ـللحاعـ ـ اتـمالـعنـمكـلذـفمـ

.الموت
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــيخاــمأول:رــ ــلسحايــفرجــ ــ ــعضاألرــهوــجنــمجــ ــشحميزاءــجأاءــ ــ ــ ــلقااوزــجإذامــثةــ كــلذةــحرــ
ـشتوا ـغشزاءـجأروجـخدتـ ـئياـ ـسطنـمةـ ـمعاألحـ ـيسماءـ ـ ـبقطتـطرـفإذامـثراطـخىـ ـ ـمعاألرمـجعـ اءـ

. تندمل ال القرحة هذا ومثل األمعاء جوهر من هي اللحم بقطع شبيه شيء وخرج

26
ــبقأالــق ــختاهــبانــكنــم:راطــ ــفحرارــمالفــ ــصمهــبدثــ ــنقطامــ ــ ــعنعــ ــختاالكــلذهــ ــصمهــبنــموالفــ مــ

.الصمم عنه ذهب المرار اختالف له وحدث
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلما:رـ ـلصماـبرادـ ـ ـلصماوـهمـ ـ ـلحامـ ـتصنـمادثـ ـلمادـعاـ ـعلدلـيكـلوذرأسـلاىـلإرارـ ـميىـ لـ

.الرأس أمراض سائر في الزم وهذا اإلسهال انقطاع على فدل األعالي إلى المادة

27
ـبقأالـق ـلحمايـفهـباـصأنـم:راطـ ـ ـليايـفىـ ـلساومـ ـبحإنـفضـفاـنهـضرـمنـمادسـ ـيكهـنراـ ـنكونـ .داـ
]S4 fol. 28b[
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلنا:رـ ـيكضـفاـ ـليدونـ ـعلالـ ـعلىـ ـتعقبىـ ـ ـ ـلبحاهـ ـ ـلغرانـ ـلحاؤورـ ـلباىـلإرارةـ ـلمعوونـطاـ ـ ـنتهاوـ ـ اـ

ــللطبيع ــ ــ ــ ــ ــلماعــفدــلةــ ــلبحوارضــ ــ ــليايــفرانــ ــلساومــ ــيكادســ ــنكونــ ــيئردأيداــ ــكثاأليــفاــ ــبشهرــ ــ ادةــ
.بذلك التجربة
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28
ـبقأالـق ـلحمتـناـكنـم:راطـ ـ ـففبـئواـناهـ ـكهرـتانـكةـعاـسأييـ ـتليـفدـغيـفهـلاـهذـخأانـكأذاهـلاـ كـ

.عسرا بحرانه يكون بعينها الساعة
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلحمابـئواـنانـكإذا:رـ ـ ـتيآىـ ـبعيندـحواتـقويـفةـ ـ ـ ـعلدلهـ ـسباأنىـ ـلفابـ ـللحملـعاـ ـ ـ ـتمكىـ ـ نـ
ـفيرـثؤـيتـباـث ـتقهـ ـلماهـماوـ ـلكثاـمإكـلوذرضـ ـ ـلخلارةـ ـ ـلفاطـ ـلغلأولـعاـ ـ ـجتزوـلأوظـ ـينوهـ ـبطكـلذذرـ ولـ

.ذكرنا لما وذلك المرض انقضاء عسر البحران بعسر والمراد المرض

29
قأالـــق ـــب ــ ـــعياألبـــحاـــص:راطـ ـــلحمايـــفاءـــ ــ ـ ــ ـــكثأىـ ــ ـــيخاـــمرـ ــ ـــلخاهـــبرجـ ــ ـــمفيـــفراجـ ـــصلاـــ بـــناـــجىـــلوإهـــ

.اللحيين
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلبحا:رـ ـ ـلخاـبرانـ ـنمإراجـ ـيكاـ ـيكمـلإذاونـ ـلمانـ ـقيقرادةـ ـ ـلطيفةـ ـ ـ ـيتجلةـ ـ ـ ـلعاـبلـ ـمحصأورقـ ـ ورةـ
ـــتجيـــف عافـــياوـــ ـــل ــ ـــفعدـــناوإالروقـ ــ باـــبتـ ـــل ــ ـــمتوولـ ـــعياألـــبســـحأىـــ ـــعلدلاءـــ هىـــ ل ـــمي ـــ ــ ـ ــ ـــلعضاىـــلإاـ ـــ ــ التـ
ـلمفوا ـ ـمستعوـهولـصاـ ـ ـ ـلقبدةـ ـ ـلهوـ ـلتشنجهاـ ـ ـ ـ ـ ـلحاـباـ ـيكواتـكرـ ـلمفايـفراجـخاـمإنـمونـ ـ يـفأولـصاـ

.األعالي في المادة كانت إذا اللحيين

30
.خراج الموضع ذلك في به حدث بدنه من موضع منه فكل مرض من انتشل من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبعيـفاللـكدثـحوهـضرـمنـمامـقنـم:رـ ـعضأضـ ـعلدلهـئاـ ـبقيهـبأنىـ ـ ـغليظيـهوادةـمةـ ـ ـ ةـ
ـيتحلال ـ ـ ـنفسهلـ ـ ـ ـلتحلياـباـ ـ ـ ـ ـلخفالـ ـ ـئلاـموـهلـبيـ ـلعضاكـلذىـلإةـ ـ ـينكـلوذوـ ـبحذرـ كـلذيـفراجـخدوثـ

.العضو موضع

31
ـبقأالـق ـتقدـقانـكوإن:راطـ ـفتبدمـ ـ ـعضعـ ـعضاألنـموـ ـقبنـماءـ ـيمأنلـ ـحباـصرضـ ـففهـ ـلعضاكـليـ ـ وـ

.المرض يتمكن
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـتعإذا:رـ ـعضبـ ـلبانـموـ ـكثأانـكدنـ ـستعارـ ـ ـلقبادادـ ـ ـلفضاولـ ـ ـلتعاألنولـ ـ ـجعلدـقبـ ـ ـسخيفهـ ـ ـ اـ

ـمت ـسعوـ ـضعيفاـ ـ ـ ـلماتـلاـمواـ ـلىهإدةـ ـ ـلحاـباـ ـلحواةـكرـ ـفعنرارةـ ـ ـلبحادـ ـ ـكثأرانـ ـيتاـمرـ ـلفضاعـفدعـقوـ ـ ولـ
S4[كـلذىـلإ fol. 29a[ـلعضا ـ ـيتووـ ـلخادوثـحعـقوـ ـفيراجـ ـلفضاذاـهوهـ ـ ـلثاولـ ـحكمهةـثالـ ـ ـ دـحوااـ

ـلمايـفاألولأنإال ـبعذيـلوارضـ ـلثوادهـ ـقبلثـلاـ ـ ـتقوهـ ـلكارـيدـ ـميرقـعإذاهـنأالمـ ـلمالـ ـلتعاـبادةـ ـ أوبـ
ـلكاـب ـبعىـلإاللـ ـعضاألضـ ـلماالـحانـكواءـساءـ ـقبلأورضـ ـ ـبعأوهـ ـعلدلدهـ ـيحراجـخىـ كـلذيـفدثـ

.العضو

32
ـبقأالـق ـعتانـم:راطـ ـلحماهـترـ ـ ـليوىـ ـحلقيـفسـ ـ ـنتفاهـ ـ ـفعاخـ ـختناهـلرضـ ـ ـبغتاقـ ـ اتـمالـعنـمكـلذـفةـ

.الموت
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلخنا:رـ ـ ـيظهالذيـلااقـ ـ ـمعرـ ـنتفاهـ ـ ـلفازاءـجأنـميءـشيـفاخـ ذهـهيـفورموالارجـخيـفومـ
ـلما ـيتبيعـضواـ ـ ـ ـفهنـ ـلحنجالـخدايـفارـحورموـ ـ ـ ـتضيرةـ ـ ـلتنفاآالتقـ ـ ـ ـفيحسـ ـ ـتنسىـلإوجـ ـ ـغينـمّمـ رـ
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ــفيككــلذــلنــكاــمأ ــ ــمعيــفونــ ــلهارضــ ــنموإالكــ ــخصاــ ــبصصــ ــلحمابــحاــ ــ ــيكالهــنألىــ اداــحورمــلاونــ
.ذبحة يسمى الخناق من النوم وهذا التنسّم إلى احوجاجًا أكثر فيكون

33
ـبقأالـق ـعتانـم:راطـ ـحمهـترـ ـمعهّتـجوـعاـفىـ ـ ـقبراـ ـعسوةـ ـعليرـ ـ ـحتاالزدرادهـ ـيقالىـ ـعلدرـ االزدرادىـ

.الموت عالمات من فذلك انتفاخ به يظهر أن غير من بكدّ إال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـقبرـلااجـجوـعا:رـ ـعسوةـ ـعلدلـياالزدرادرـ ـلماورمىـ ـلعضايـفأوريـ ـ ـمستبطوـهذيـلالـ ـ ـ ـ نـ
ــلما ــلحنجالــخدايــفأويــئرــ ــ ــ ــحترةــ ــلفقاددــمىــ ــ ــميلوارــ ــ ــقبرــلاّتــجوــعاــفلــخداىــلإهــ ــبيإنــفكــلذــلةــ نــ
ـبيواآلالتذهـه ـلنخانـ ـ ـلفقوااعـ ـ ـمشارـ ـعصوأاتـطاـبرـبةـكارـ ـعلدلـيوابـ ذهـهلـخدايـفورمـلاونـكىـ
ـعضاأل ـيتبيمـلهـنأاءـ ـ ـ ـلحلايـفالورمـلانـ ـ ـقبرـلايـفواللـخدانـمقـ ـليدكـلوذارجـخنـمةـ ـلمالـ هـنألوتـ

.االستنشاق ويتعذر التنفس آالت ينضغط

34
ـبقأالـق ـلعا:راطـ ـيحمرقـ ـ ـلمحمايـفدـ ـ ـ ـبتاأنومـ ـليايـفداءـ ـلثاومـ ـلخايـفأوثـلاـ ـلسايـفأوسـماـ عـباـ
ـلتايـفأو ـلحايـفأوعـساـ ـعشاديـ ـعشعـبراـلايـفأورـ ـلسايـفأورـ ـعشعـباـ ـلعشايـفأورـ ـ أونـيرـ
ـلعشواعـبراـلايـف ـ ـلسايـفأونـيرـ ـلبشواعـباـ ـ ـلثايـفأونـيرـ ـثيالـ ـلسايـفأونـ ـلثواعـباـ ـثيالـ S4[نـ fol.

29b[ـلعاإنـف ـيكذيـلارقـ ـيكّامـياألذهـهيـفونـ ـبحهـبونـ ـلعااـموأراضـماألرانـ ـيكالذيـلارقـ ونـ
.عوده المرض من طول على أو آفة على يدل فهو األيام هذه في
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلبحاامــيأيــهامــياألذهــه:رــ ــ ــفلرانــ ــيحمكــلذــ ــ ــفيدــ ــلعاهــ ــنموإرقــ ــبتااــ ــلثاــبدأــ ــلماألنثــلاــ رضــ

ــلح ــيتقدــقهــتدــ ــ ــبحدمــ ــفيعــبراــلايــفيــتاآلهــنراــ ــلثايــفيــتأــ ــيتدــقوثــلاــ ــعنرــخأــ ــلخاىــلإهــ اــموأســماــ
ـلتا ـلياهـنألـفعـساـ ـلثاومـ ـلسانـمثـلاـ ـعلعـباـ ـحسبنـمرأيىـ ـ ـسباألهـ ـلسانـمذيـلاوعـ ـلحواعـباـ اديـ

ـعش ـعشعـبراـلوارـ ـلعشوارـ ـ ـلعشواعـبراـلوارونـ ـ ـلسوارونـ ـلعشاعـباـ ـ ـفظرونـ ـلثوارـهاـ ـلياوـهونـثالـ ومـ
ثا ــل ــسباألنــمثــلاــ ــلخاوعــ ثاهــلوأوســماــ ــل ــلعشوانــماــ ــ ــلثواعــبراــلوارونــ ياوــهونــثالــ ــل ثاومــ ــل نــمثــلاــ

ــسباأل ــلخاوعــ ــلثاهــلوأوســماــ ــلعشوانــماــ ــ ــلثواعــبراــلوارونــ ــلساوــهونــثالــ ــمنعــباــ ــيتصوهــ ــ ــسباأللــ وعــ
ـلسا ـفيادسـ ـلسواعـبراـلاهـموـ ـلثواعـباـ ـنموإونـثالـ ـقتصااـ ـ ـعلرـ ـينقضالاـهاوزـجاـمألنامـياألذهـهىـ ـ ـ يـ

.مادته لغلظ بالعرق بحرانه

35
ــبقأالــق ــلعا:راطــ ــلبارقــ ــحمعــمانــكإذااردــ ــعلدلادةــحىــ ــلماىــ ــحمعــمانــكوإذاوتــ دلةــئادــهىــ

.المرض طول على
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـنمإذاـه:رـ ـيكاـ ـعنونـ ـنطفادـ ـ ـلحااءـ ـلغارارةـ ـعنأوةـيزـيرـ ـبهرـقدـ ـنطفاالىـلإاـ ـ ـحياءـ ـعجثـ نـعزتـ

ـتسخينه ـ ـ ـ ـ ـلحمادةـحعـماـ ـ ـتسقاتـبوـطرـلاردـبدةـشوىـ ـ ـلقاطـ ـقبوةـ ـنضإلـ تـناـكإذااـموأاتـبوـطرـلااجـ
ـمكأرةـتاـف ـبقنـ ـلقااءـ ـيهمروةـ ـ ـتنضاـ ـ ـلحماألناتـبوـطرـلاجـ ـ ـلفاىـ ـسقودبـتالرةـتاـ ـلقاوطـ ـكموةـ ـجبوـتاـ هـ

.الغريزية الحرارة وضعف الرطوتات برد لغاية تطول أنها إال الحادة

36
.الموضع ذلك في المرض أن على يدل فهو البدن من العرق كان وحيث: أبقراط قال
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـفضانـكإذا:رـ ـلخلالـ ـ ـيصيذيـلاطـ ـ ـبخرـ ـكثياراـ ـ ـكثأراـ ـممرـ ـيتحلاـ ـ ـ ـبتحللـ ـ ـ ـغيلـ ـمحسرـ ـ وسـ
ـفيخ ـ ـلعاوـهواـجروـخرجـ ـفلرقـ ـعضأيكـلذـ ـمنرجـخ*وـ ـعلدلرقـعهـ ـلفضاودـجوىـ ـ ـلعضاكـلذيـفلـ ـ وـ
ـينبغو ـ ـ ـيجتمأنيـ ـ ـ ـلعايـفعـ ـجمرقـ ـخصسـ ـمتالـ ـيكىـ ـمحمونـ ـ ـيئردانـكوإالوداـ ـيكأناـهدـحأاـ ونـ
ــكموريــحاــبومــييــف ــبيناــ ــ ــلفصايــفهــ ــ ــلثااألوللــ ــيكأنيــناــ ــكماراــحونــ ــبيناــ ــ ــلفصايــفهــ ــ رــخاآللــ
ــلثا ــيكأنثــلاــ ــغيونــ ــمخترــ ــ ــبعضصــ ــ ــكمدــحواوــ ــبيناــ ــ ــلفصاذاــهيــفهــ ــ ــيكالأنعــبراــلالــ ــمختلونــ ــ ــ فــ
ـلحا ـكمارداـبرةـمواراـحرةـمالـ ـبيناـ ـ ـفيمهـ ـ ـبعاـ ـلخادـ ـيتقبأنسـماـ ـ ـ ـخفوةـحراهـ ـحتةـ ـعلدلـيىـ أنىـ

.إليه بمحتاج ليس المستفرغ

37
.المرض ففيه باردا أو حارا كان البدن من موضع أي: أبقراط قال

.الصحي لالعتدال المقابل المزاج سوء على لداللته وذلك: التفسير
ــبقأالــق ــيحانــكوإذا:راطــ ــلبايــفدثــ ــكلدنــ ــتغهــ ــيياــ ــلباانــكورــ ــيسخدنــ ــ ــيبورةــمنــ أورىــخأرةــمردــ

.المرض طول على دل يغيره ثم ما بلون يتلون
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلتدالـلكـلذ:رـ ـعلهـ ـليهـنأىـ ـلبايـفسـ ـمختلفراضـمألـبدةـحواادةـمودـحوارضـمدنـ ـ ـ ـ ـكثيةـ ـ رةـ

.المرض فيطول كثيرة أزمان إلى ودفعها إنضاجها في الطبيعة فيحتاج

38
ــبقأالــق ــلعا:راطــ ــلكثيارقــ ــ ــ ــيكذيــلارــ ــبعونــ نادــ ــل ــلنايــفأوومــ ــغينــمومــ ــسبرــ ــبيبــ ــعلدلــينــ أنىــ

ــحباــص ــيحمهــ ــ ــعللــ ــكثأهــندــبىــ ــممرــ ــيحتماــ ــ ــ ــينالوــهوكــلذانــكوإذالــ ــلطعاالــ ــ ــعلدلامــ هــندــبأنىــ
.االستفراغ إلى يحتاج

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلعا:رـ ـلفضانـموـهرقـ ـ ـيتبخذيـلالـ ـ ـ ـصحاأليـفورـ ـعلاءـ ـلفضاأنىـ ـ ـلطعانـملـ ـ ـفكثامـ ـ دلـتهـترـ
ــعل ــكثأنىــ ــنيلرةــ ــ ــللطعهــ ــ ــ ــينمــلإنــفامــ ــطعلــ ــكثياــماــ ــ ــلفضاانــكراــ ــ ــيحتوالطــخاألنــملــ ــ ىــلإهــندــباجــ

.المسام وتخلخل الدثار وكثرة الهواء كحر ظاهر سبب له يكن لم إذا هذا استفراغ

39
ـبقأالـق ـلعا:راطـ ـلكثيارقـ ـ ـ ـيخذيـلارـ ـئمدارجـ ـلباـبارداـبأوانـكاراـحاـ ـمناردـ ـعلدلـيهـ ـلماأنىـ رضـ

.أخفّ المرض أن على يدل منه والحار أصعب
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلعاكـلذـبأراد:رـ ـيكالذيـلارقـ S4[ونـ fol. 30a* ـلبحانـم2] ـ ـعلدلـيكـلوذرانـ ـلماىـ رضـ
ـلتدالـل ـعلهـ ـلماودـجوىـ ـلباأنإالادةـ ـعلاردـ ـلماولـطىـ ـلفجرضـ ـ ـلخلاةـجاـ ـ ـغلظوردهـبوظـ ـ ـلحواهـ ـعلارـ ىـ

.القصر

40
ـبقأالـق ـلحماتـناـكإذا:راطـ ـ ـغيىـ ـمفرـ ـتشتتـناـكمـثةـقارـ ـ ـغبدّـ ـفهًّاـ ـعظأيـ ـخطمـ ـلحماتـناـكوإذاراـ ـ ىـ

.فيها خطر ال أنه على يدل في كان وجه أي على تفارق

2. All that is between the stars is missing in the main text of S4 (but is written in the margins
of fol. 29b and 30a as a very long marginal correction.)
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ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلحما:رــ ــ ــتضعىــ ــ ــلقافــ ــتكمووةــ ــ دــ ــلباّ ــفكلمدنــ ــ ــ ــئمداتــناــكاــ ــلضعاانــكةــ ــ ــلنكوافــ ــ ــسببهدــ ــ ــ اــ
ـمستم ـ ـ ـبخراـ ـلمفاالفـ ـ ـنهإـفةـقارـ ـتستاـ ـ ـحبهاـصحـيرـ ـ ـيحواـ ـعنلـ ـتعهـ ـلناانـمزبـ ـلتفاانـمزيـفةـبوـ ـ رةـ
.خطرا أقل أيضا الحمى كانت أقلّ نوبتها وزمان أكثر فترتها زمان الحمى كانت ما وكل

41
.مفاصله في كالل وإما خراجات إما يعرض فإنه طويلة حمى أصابته من: أبقراط قال
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلحميا:رــ ــ ــ ــلطااتــ ــيلوــ ــتكاــهوادــمةــ ــغليظونــ ــ ــ ــيتحلالاردةــبةــ ــ ــ ــستفاــبلــ ــ ــغيراغــ ــمحسرــ ــ لــبوســ

.خراجا فنكون المغابن أو كالمفاصل المستعدة المواضع إلى الطبيعة تدفعها

42
ـبقأالـق ـلمفايـفاللـكأوراجـخهـباـصأنـم:راطـ ـ ـبعلـصاـ ـلحمادـ ـ ـيتنهـنإـفىـ ـ ـلغانـماولـ ـكثأذاءـ ـممرـ اـ

.يحتمل
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعلذهـه:رـ ـتعةـ ـمتاالنـمرضـ ـتعوالءـ ـللنرضـ ـ ـكثأإذاةـقاـ ـلطعانـمرـ ـ ـتقالهـتوـقألنامـ ـعلوىـ ىـ

.ينبغي كما الهضم

43
ــبقأالــق ــيعانــكإذا:راطــ ــلنارضــ ــحميــفضــفاــ ــغيىــ ــمفرــ ــلمةــقارــ ــضعدــقنــ اتــمالــعنــمكــلذــففــ

.الموت
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلنا:رـ ـنصبالاـمإضـفاـ ـ ـلماابـ ـلعضاىـلإادةـ ـ ـلغأوالتـ ـلحاؤورـ ـلبالـخدارارةـ ـلحمايـفودنـ ـ ىـ
ـلماةـمالزـلا ـلعالـخدايـفادةـ ـفليروقـ ـ ـلناسـ ـلغإالضـفاـ ـلحاؤورـ ـتبعإنـفرارةـ ـ ـستفاهـ ـ ـضععـمراغـ فـ
ــلقا ــخيوةــ ــسقنــمفــ ــطهوــ ــبتضعياــ ــ ــ ــ ــلنافــ ــفستفواالضــفاــ ــ ــ ــعلدلوإالاــهاــيإراغــ ــعجةــياــغىــ نــعاــهزــ

.الموت ذلك وتقارب المادة في العمل

44
ــبقأالــق ــلحمايــف:راطــ ــ ــلتاىــ ــتفاليــ ــلنخاارقــ ــ ــلكماةــعاــ ــ ــلبيئوادةــ ــ ــ ــلمنتنادمــلاــبةــ ــ ــ ــ ــلتواةــ ــجننــميــ ســ
ـلما ـكلهرارـ ـ ـيئرداـ ـنتقاإنـفةـ ـ S4[صـ fol. 30b[ـنتقا ـ ـجياـصاـ ـفهداـ ـمحموـ ـ ـلحاكـلذـلوودـ ـلبايـفالـ رازـ
ــلبوا ــينتفاــمرجــخإنــفولــ ــ ــ ــلماذهــهدىــحأنــمهــبعــ ــمحمكــلذــفعــضوــ ــ ــينتفاــمرجــخوإنودــ ــ ــ نــمهــبعــ

.رديء فذلك الموضع هذه أحدى
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلبانـمرجـخاـملـك:رـ ـعلداالانـكودنـ ـيئردوادـمىـ ـعلدلةـ ـلمادةـحألنرداءةـلاىـ اـمّـبررضـ

ـتهم ـ ـلقالـ ـيثمروةـ ـ ـتصلاـ ـ ـلخلاحـ ـ ـتنضورديءـلاطـ ـ ـنضيجرجـخإذااـموأجـ ـ ـ ـبتقـتوـياـ ـثيأـ ـلقارـ ـفيوةـ ـقبهـ لـ
.رديء خفة يعتبه ال أي به ينتفع ما خروج وكذلك بالمرض انحزالها

45
ــبقأالــق ــحميــفانــكإذا:راطــ ــتفالىــ ــلبارــهاــظارقــ ــطناــبواردــبدنــ ــتحتهــ ــ ــبصورقــ ــعطكــلذبــحاــ شــ

.الموت عالمات من فذلك
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــسبب:رــ ــ ــضعهــ ــلقافــ ــنشنــعوةــ ــلحارــ ــيعقبكــلوذالطــخاألىــلإرارةــ ــ ــ ــلماهــ يــفارــحورمأووتــ

ـحشاأل ـيتحلاءـ ـ ـ ـليإبـ ـيتودمـلاهـ ـليإهـجوـ ـلحاهـ ـلغاارـ ـحتزيـيرـ ـتسخىـ ـ ـلبانـ ـحياردـ ـتحتثـ ـ ـتعطورقـ ـ شـ
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ـحباـص ـتبوهـ ـلظاردـ ـمهلكـلذـكورـهاـ ـ ـيضأكـ ـتكأواـ ـمففـئاـ ـلحاروزـبنـمعـناـمرطـ ـلبارـهاـظىـلإرارةـ دنـ
ـنتشوا ـ ـحترافـطاأليـفاـهارـ ـجتمعاىـ ـ ـ ـلحاتـ ـلنارارةـ ـلحماةـيارـ ـ ـئياـ ـلحواةـ ـلغارارةـ ـلبايـفةـيزـيرـ نـطاـ

.واالحتراق باالختناق مهلك وذلك واختنقت

46
ـبقأالـق ـمت:راطـ ـلتاىـ ـحميـفوتـ ـغيىـ ـمفرـ ـلشفاةـقارـ ـ ـلعياأوةـ ـ ـلحاأوفـناألأونـ أواألذنأوبـجاـ

.قريب منه فالموت البدن ضعف وقد يسمع لم أو الفم
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلتاال:رـ ـعضاألذهـهيـفواءـ ـنمإاءـ ـيحاـ ـبسبدثـ ـ ـتمبـ ـعضاألددـ ـلمتصلااءـ ـ ـ ـ ـبهةـ ـتشنجهواـ ـ ـ ـ ىـلإاـ
ـلهوـصأ ـليباـمإاـ ـ ـليبأواغـمدـلارمـجسـ ـ ـمخسـ ـلعصاارجـ ـ ـبسببـ ـ ـلحماوةـقبـ ـ ـتهرارـحدةـشوىـ ـلقواـ ربـ
ـعضاألذهـه ـيعاغـمدـلانـماءـ ـلهرضـ ـلتاالاـ ـيعرـسواءـ ـنضاوإذااـ ـلضعاكـلذىـلإمّـ ـ ـعلدلفـ ـنحاىـ اللـ
ـلقا ـلحياوةـ ـ ـنيواـ ـفقوةـ ـبصاألدانـ ـلسماأوارـ ـ ـحتعـ ـعلدلـيىـ ـبطىـ ـلقاالنـ ـلنفساةـ ـ ـ ـنياـ ـفسأوةـ انـكاـهادـ

.الموت قرب على ذلك

47
ــبقأالــق ــلخا:راطــ ــيحذيــلاراجــ ــلحمايــفدثــ ــ ــينحوالىــ ــ S4[اتــقأويــفلــ fol. 31a[ــلبحا ــ اتــنراــ

.بطول المرض من ينذر األول
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعلدلـيكـلذألن:رـ ـكثىـ ـلمارةـ ـبحيادةـ ـ ـينثـ ـمنعـفدـ ـيفصاـمهـ ـ ـيتأنلـ ـمندـلوـ ـلخاهـ دلـيكـلوذراجـ

.المرض طول على

48
ـبقأالـق ـلحمايـفتـثدـحإذا:راطـ ـ ـلغياىـ ـ ـلمفارـ ـ ـلتنفايـفرداءةةـقارـ ـ ـ ـختواسـ ـلعقايـفالطـ ـ نـمكـلذـفلـ

.الموت عالمات
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلتنفارداءة:رـ ـ ـ ـختاعـمانـكإذاسـ ـلعقاالطـ ـ ـعلدللـ ـنهأىـ ـبسباـ ـ ـيشاغـمدـلايـفورجبـ وشـ
ـلقا ـلنفساوةـ ـ ـ ـنياـ ـبسبةـ ـ ـبسببواغـمدـلارـحبـ ـ ـ ـتحالهـ ـلصاركـ ـتحدرـ ـيكرـ ـطبيعياـ ـ ـ ـ ـيتوالاـ ـلقلاروحـ ـ ـبتبـ رحـ

ــطبيع ــ ــ ــفيكيــ ــ ــيصعاــمونــ ــ ــلشايــفاغــمدــلاىــلإروحــلانــمدــ ــييراــ ــغينــ ــمملــبافــصرــ ــببخاــجزوــ ــ ارــ
ـفييـناـخد ـبسببواغـمدـلارـحزدادـ ـ ـ ـفكهـ ـلتنفارداءةنـملـ ـ ـ ـختواالسـ ـيكورـخاآلـبزدادـيالطـ ـسبيلونـ ـ ـ هـ

.الموت إلى

49
قأالـــق ـــب جذيـــلاوعـــمدـــلا:راطـــ ـــي حمايـــفريـــ ـــل ـــ ييـــفأوىـــ ـــغ نـــمإرادةانـــكإنراضـــماألنـــماـــهرـــ

.رديء فهي إرادة عن غير كان وإن بمنكر ذلك فليس المريض
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيكمـلإذا:رـ ـلعلعـمدـلانـ ـ ـلعيايـفةـ ـ ـعلدلنـ ـنهأىـ ـضعفاـ ـ ـبمشتـ ـ ـفعاعـمدـلاةـكارـ ـلهرضـ الأناـ

ــينض ــ ــحسنجــ ــ ــنهألاــ ــتقالاــ ــعلوىــ ــهضىــ ــئهذاــغمــ ــفيصياــ ــ ــ ــتيهأــياــمرــ ــ ــلغانــماــ ــفضلذاءــ ــ ــتمسكهالةــ ــ ــ ــ اــ
ــلضعفه ــ ــ ــ ــنموإاــ ــتختاــ ــ ــلسياذاــهصــ ــ ــلعياــبالنــ ــ ــلتخلخنــ ــ ــ ــ ــفضوألناــهرــهوــجلــ ــلهوــ ــلطوأأرقاــ ــقبوأفــ لــ
.للسيالن

50
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.قوية تكون فحماه لزوجات الحمى في أسنانه غشيت من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـللا:رـ ـنمإةـجزوـ ـتغشاـ ـ ـسناأليـ ـسنواألانـ ـبحانـ ـتفنةـيوـقرارةـ ـ ـعليهاـميـ ـ ـ ـفتحلاتـبوـطرـلانـماـ ـ ـ لـ

ــلطيفه ــ ــ ــ ــتعقواــ ــ ــكثيفهدــ ــ ــ ــ ــفنيوإذااــ ــ ــللطيفاتــ ــ ــ ــ ــلغليظاازدادتةــ ــ ــ ــ ــلحاــكةــجزوــلةــ ــلمايــفالــ ــلعسوااءــ ــ إذالــ
.طبخا

51
ـبقأالـق ـيعانـكنـم:راطـ ـحميـفرضـ ـمحىـ ـسعةـقرـ ـكثيالـ ـ ـتهيجانـكمـثسـباـيرـ ـ ـ ـيسيهـلهـ ـ الهـنإـفراـ

.يعشط يكاد
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلسعا:رـ ـ ـلمتاالـ ـ ـليسيارـتواـ ـ ـ ـلتهيارـ ـ ـ ـيسيةـبوـطرنـمجـ ـ ـيجرةـ ـلحلايـفريـ ـ ـينحوقـ ـ S4[درـ fol.

31b [يعطش ال ولذلك التهيج يسير السعال تكون حتى الحركة آالت.

52
ـبقأالـق ـحملـك:راطـ ـيكىـ ـللحاورمعـمونـ ـ ـلحايـفذيـلاوـخرـلامـ ـلبياـ ـ ـغيونـ ـممرهـ ـشبهأاـ ـ ـفههـ ـيئرديـ ةـ

.يوم حمى يكون أن إال
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلحما:رــ ــ ــلحاىــ ــبسبادثــ ــ ــلمغاأورامبــ ــ ــلثانــباــ ــيكمــلإذاةــثالــ ــحمنــ ــلماألنرديءومــيىــ وادــ
ثا ي ــلخب ــ ــ ــ مناةــ ــل ــ ــفعدــ ــعضاألنــعةــ ــئيسرــلااءــ ــ ــتجتمةــ ــ ــ ــعضاألذهــهيــفعــ ــكثوأاءــ ــيكاــهرــ ــجننــمونــ ســ
ــلطا ــعيواــ ــسلمهوأنــ ــ ــ ــللحييانــمانــكاــماــ ــ ــ ــ ــفضنــمهــنألنــ ــلجامــثاغــمدــلاالتــ ــليبياــ ــ ــ ــفضنــمهــنألنــ التــ

.القلب فضالت من يكون ألنه األبطين من كان ما وأصعبها الكبد

53
.رديئة عالمة فتلك الحمى عنه تقلع فلم عرق فأصابه حمى بإنسان كان إذا: أبقراط قال

.المرض طول على لداللته رديء المادة وكثرة بالعرق الحمى تقلع قليلة المادة كانت لو: التفسير

54
.مرضه بها انحل حمى أصابه ثم تمدد أو تشنج اعترته من: أبقراط قال
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلحما:رــ ــ ــتنضىــ ــ ــبعجــ ــلتاةــبوــطرــلاضــ ــسبيــهيــ ــلتشنابــ ــ ــ ــلتمواجــ ــ ــتحلوددــ ــ ــبعضهلــ ــ ــ كــلذــبواــ

.البرء يكون
 55

.حماه به انحلت نافض فعرض محرقة حمى بإنسان كان إذا: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلنا:رـ ـيحضـفاـ ـفيهدثـ ـ ـبسباـ ـ ـتحبـ ـلماركـ ـلعالـخدانـعادةـ ـجهارـخىـلإروقـ ـفيكاـ ـ ربـقأونـ

.وغيرهما بالعرق الدماغ إلى

56
.أدوار سبعة في ينقضي يكون ما أطول الخالص الغبّ: أبقراط قال
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ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلغا:رــ ــلخابّــ ــلحاراضــماألنــمصــلاــ ــيتجالوــهوداــجادةــ ــ ــبحاوزــ ــنهراــ ــلسااــ ــلنواعــباــ يــفةــبوــ
.السابعة النوبة بحرانها يتجاوز فال الدائمة في كاليوم الدائرة

57
ـبقأالـق ـلحمايـفهـباـصأنـم:راطـ ـ ـلحاىـ ـنيأذيـفادةـ ـصمهـ ـفجمـ ـمنخنـمرىـ ـ ـستطلاأودمهـيرـ ـ ـ ـبطنقـ ـ هـ

.  مرضه بذلك انحل
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلصما:رــ ــ ــلحمايــفمــ ــ ــلحاىــ ــتصنــمادةــ ــلمادمــلادــعاــ ــعصيــفمــكراــتواغــمدــلاىــلإراريــ بــ
ــلسما ــ ــنطلاأوفــعرإذاــفعــ ــ ــبطنقــ ــ ــفعدهــ ــلطبيعاتــ ــ ــ ــ ــبتلةــ ــ ــلماكــ ــستفاالــبادةــ ــ ــيتحلوراغــ ــ ــ ــبقاــملــ ــمنيــ هــ

.بذلك المرض ويزول

58
ــبقأالــق [راطــ :S4 fol. 32a[ــيكمــلإذا ــلحماالعــقإنــ ــ ــلمحمانــعىــ ــ ــ ــميوــ رادــفاألامــيأنــمومــييــفنــ

.تعود أن عادتها فمن
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـنكأ:رـ ـليناـجرـ ـ ـلفصاذاـهوسـ ـ ـليهـنأالـقولـ ـلكتاذاـهيـفسـ ـ ـبقأألنابـ األزواجفـصوراطـ
ـلبحاـب ـ ـعشعـبراـلواعـبراـلاـكرانـ ـلعشوارـ ـ ـبعيواألرنـيرـ ـ ـيمكونـ ـ ـيحمأننـ ـ ـعللـ ـلتخصياىـ ـ ـ ـ ـببعصـ ـ ضـ

ــحتاألزواج ــيكىــ ــلحماأنرادهــمونــ ــ ــنقلعاإذاىــ ــ ــ ــبعيــفتــ ــلساــكاألزواجضــ ــلثاأوادســ ــفمنــماــ نــ
.واضح عليه فالكالم قرأ من وأما عليه التجربة لداللة العود عادتها

59
.رديئة عالمة فهو السابع اليوم قبل الحمى في اليرقان عرض إذا: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمااعـفدـنا:رـ ـلظاىـلإراريـ ـقبرـهاـ ـلسالـ ـيكالعـباـ ـبطونـ ـلبحاقـيرـ ـ ـللشلـبرانـ ـ أوورمـلاأودةـ

.رديء دليل كله وذلك البدن على المادة استيالء سبيل على

60
ـبقأالـق ـمت:راطـ ـليارضـعىـ ـليايـفانـقرـ ـلساومـ ـلتاأوعـباـ ـعشعـبراـلاأوعـساـ ـمحمكـلذـفرـ ـ أنإالودـ

.بمحمود فليس ذلك كان فإن صلبا الشراسيف دون مما األيمن الجانب يكون
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـليادوثـح:رـ ـعلوـهامـياألذهـهيـفانـقرـ ـسبيىـ ـ ـلبحالـ ـ ـمحمورانـ ـ ـيكأنإالودـ ـلكبايـفونـ ـ دـ

.سدة

61
.يوم كل في ينقضي فحماه يوم كل في نافض حماه في يصيبه كان من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلنا:رـ ـقبضـفاـ ـلحماةـبوـنلـ ـ ـنيلهيـفوىـ ـ ـ ـعلدلومـيلـكيـفيـتأـيانـكإذاـفاـ ـلفتاىـ ـ ـيضأرةـ يـفاـ

.يوم كل

62
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.رديئة عالمة فتلط الفؤاد في وخفقان المعدة في شديد التهاب الحمى في كان متى: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـتهاال:رـ ـلشاابـ ـلحمايـفذيـلادـيدـ ـ ـيحىـ ـلمعايـفدثـ ـ ـنمإدةـ ـيكاـ ـغلينـمونـ ـ ـلصفاانـ ـ يـفراءـ

ــطبع ــ ــلمعااتــ ــ ــخفقودةــ ــ ــلفاانــ ــيتحأنوــهؤادــ ــ ــلقلاركــ ــ ــيعرــسةــكرــحبــ ــمتةــ ــختارةــتواــ ــجيالــ ــسخإذاهــ نــ
.رديء الحمى في والقلب المعدة ومضار نارية بسخونة

63
.رديئة عالمة الحادة الحمايات في األحشاء في العارضة واألوجاع التشنج: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلتشنا:رـ ـ ـ ـنمإجـ ـيحاـ ـلحمايـفدثـ ـ ـلهبإذاىـ ـ ـحشاألتـ ـعصواألاءـ ـجففهواـهردـبوابـ ـ ـ S4[اـ fol.

32b [رديئة عالمة ذلك وكل فيها أورام من األحشاء ووجع.

64
.الرديئة العالمات من النوم في الحمى في العارضان والتشنج التنزع: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـتعراضـعاألذهـه:رـ ـحصنـمرضـ ـلخلاولـ ـ ـلمارديءـلاطـ ـلسواراريـ ـتصووداويـ ـبخدـعاـ ارهـ
ــبخاألإنــفرأســلاىــلإ ــتتصرةــ ــ ــلناتــقويــفرأســلاىــلإدــعاــ ــكثأومــ ــعلدلــيكــلوذرــ ــلمورداءةــلاىــ اــ
ـلناانـكإذاهـلوـقنـمتـفرـع ـيحراضـماألنـمرضـميـفومـ ـجعودثـ ـلمااتـمالـعنـمكـلذـفاـ كـلوذوتـ

.حاالتها أقوى في للطبيعة المرض قهر على لداللته

65
.تشنج على يدل ألنه رديء فذلك البدن من مجاريه في يتغير الهواء كان إذا: أبقراط قال
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــنقطاكــلذــبأراد:رــ ــ ــلنفااعــ ــ ــفينبسهــجروــخوهــلوــخديــفســ ــ ــ ــ ــفعتيدــبطــ ــ ــ ــنقبايــفكــلذــكونــ ــ هــضاــ

ــعلدلــيكــلوذ ــيبىــ ــلعصاالــنســ ــ ــلمحابــ ــ ــللصركــ ــ ــحتدرــ ــيطالىــ ــنبساألاوعــ ــ ــفعداطــ كــلذــكودةــحواةــ
.التشنج يوجب وذلك وأعصابها الصدر عضالت وتخفيفها الحمى لهيب بسبب اليبس

67
ـبقأالـق ـغليظهـلوـبانـكنـم:راطـ ـ ـ ـشبيهاـ ـ ـ ـلغبيادمـلاـباـ ـ ـ ـيسيطـ ـ ـليوراـ ـبنقهـندـبسـ ـ ـلحمانـميـ ـ إذاهـنإـفىـ
ـقيقروالـبالـب ـ ـكثياـ ـ ـنتفاراـ ـ ـكثوأهـبعـ ـيبنـمرـ ـلباذاـهولـ ـمنهـلوـبيـفبـسرـيانـكنـمولـ أوهـضرـمأولذـ

.ثفل سريعا بعده
ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلقا:رــ ــلطبيعاوامــ ــ ــ ــ ــلمبايــفيــ ــ ــلمعتاوــهولــ ــ ــ ــقيرــلوادلــ ــلغليواقــ ــ ــ ــعلدالنــيظــ ــلنضادمــعىــ ــ جــ
ـقيرـلاوبـسرـلوا ـطبأنقـ ـلسخاخـ ـ ـنضوةـنوـ ـلغلياجـ ـ ـ ـعتاالىـلإرقـيأنظـ ـكثياوالـبالـبإذاـفدالـ ـ ـقيقرراـ ـ اـ
ـلنسباـبأي ـ ـ ـقلباـمىـلإةـ ـ ـلمعتاألنهـ ـ ـ ـقيردلـ ـلغلياىـلإةـفاـضاالـبقـ ـ ـ ـعلكـلذدلظـ ـلخياىـ ـ ـلتدالـلرـ ـعلهـ ىـ
ــنض ــلماجــ ــنموإادةــ ــقليانــكاــ ــ ــلغلهــنألالــ ــ ــيطانــكاــمظــ ــلخاوعــ ــفيجورجــ ــ ــعتابــ ــمنعــفدــناهــمواــقدالــ هــ

.لنضجه ال لغلظه سريعا ثفل يرسب البول هذا ومثل حر ذلك وكل كثيرا

68
.سيحدث أو حاضرا صداع فيه الدواب ببول شبيها متثورا بوال بال من: أبقراط قال
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ـلفسيا ـ ـ ـلبا:رـ ـلمتثاولـ ـ ـ ـيحورـ ـتعمةـيارـنرارةـحنـمدثـ ـ S4[لـ fol. 33a[ـغليظادةـميـف ـ ـ ـكمةـ ـيشاـ رـهاـ
ـعمنـم ـلحالـ ـلخارارةـ ـجساأليـفةـجارـ ـلغليظاامـ ـ ـ ـ ـلقياـكةـ ـ ـلتثانـمتـفزـلوارـ ـ ـبخاألبـجوـبكـلوذورـ رةـ

.الصداع على يدل ولهذا الرأس إلى وتصاعدها

69
ـبقأالـق ـتيأـينـم:راطـ ـلبحاهـ ـ ـلسايـفرانـ ـظهدـقهـنإـفعـباـ ـغمعـبراـلايـفهـلوـبيـفرـ ـحمةـماـ رـئاـسوراءـ

.القياس هذا على تكون العالمات
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلغما:رـ ـ ـلطاوبـسرـلايـهةـماـ ـلحموابـسراـلادونوـهويـفاـ ـ ـلبيضادونراءـ ـ ـ ـعلةـلدالـلايـفاءـ ىـ

.السابع في التام النضج يتوقع نافض نضج فيه ظهر فإذا بالسابع منذر والرابع النضج

70
ـبقأالـق ـلباانـكإذا:راطـ ـمستشذاولـ ـ ـ ـبيأفـ ـفهضـ ـصحأيـفةـصاـخورديءوـ ـلحماابـ ـ ـلتاىـ عـميـ

.الدماغ ورم
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلبا:رـ ـبياألولـ ـمستشفانـكإذاضـ ـ ـ ـ ـيكاـ ـقيقرونـ ـ ـئياـماـ ـعلداالاـ ـلنضادمـعىـ ـ ـخصوداـججـ اـصوـ
ـــلحمايـــف ـــ ــ تاىـ ـــل ـــيكهـــنإـــفاغـــمدـــلاورمنـــميـــ ـــصفنـــمكـــلذونـــ ـــلطيفراءـــ ـــ ــ ـ ــ ـــتقتضكـــلوذداـــجارةـــحةـ ـــ ــ ـ ــ يـ

.شيء منه يندفع لم أنه على دليل فمائيته جدا البول انصباغ

71 
ـبقأالـق ـلماتـناـكنـم:راطـ ـمنعـضواـ ـفيمهـ ـ ـلشادوناـ ـسيراـ ـسيأفـ ـلياـعفـ ـفيهةـ ـ هـلدثـحمـثرةـقرـقاـ

.كثيرا بوال يبول أو كثيرة رياح منه ينبعث أن إال يلين بطنه فإن جهره أسفل في وجع
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعل:رـ ـلشادوناـموـ ـسيراـ ـيكمـلإذافـ ـفهورمـلنـ ـفخاـنحـيرـلاـمإوـ ـمخةـبوـطرـلأوةـ ـلطاـ ـللثفةـ ـ ـ لـ
ـلقوا ـعلدلـترةـقرـ ـكليهمىـ ـ ـ ـ ـيكواـ ـلقاونـ ـعنرةـقرـ ـنحادـ ـهمدارـ ـسفأىـلإاـ ـيحولـ ـبسبدثـ ـ ـممعـجوكـلذبـ اـ
ـيل ـلظهايـ ـ ـلبطايـفرـ ـ ـبمرـفنـ ـفعدـنااـ ـلعاىـلإةـبوـطرـلاتـ ـتخوروقـ ـلباـبرجـ اـهدـحواحـيرـلاتـجرـخوولـ

.صاحبه بطن وألن قولون إلى اندفعت وربما

72
ــبقأالــق ــيتنــم:راطــ ــيخأنعــقوــ ــمفنــميءــشيــفراجــخهــبرجــ ــصلاــ ــفقهــ ــيتخلدــ ــ ــ ــلخاكــلذنــمصــ راجــ
ـبب ـكثيولـ ـ ـغليرـ ـ ـبيأظـ ـيبضـ ـكمولـ ـيبيدـقاـ ـ ـليايـفنـ ـبعيـفعـبراـلاومـ ـحمهـبنـمضـ ـمعهىـ ـ ـعيأاـ إنـفاءـ

.سريعا ذلك مع مرضه انقضاء كان رعف
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعياأل:رـ ـلمفايـفاءـ ـ ـنمإلـصاـ ـيكاـ ـلتونـ S4[هـجوـ fol. 33b[ـلما ـلغليظاادةـ ـ ـ ـ ـلمفاىـلإةـ ـ لـصاـ

ـفك ـغليظوالـبالـبنـمكـلذـ ـ ـ ـكثياـ ـ ـفيمراـ ـ ـيتاـ ـعلدلراجـخعـقوـ ـلمااعـفدـناىـ ـلماادةـ ـجبوـ ـللخةـ ـ ىـلإراجـ
ـلمثا ـ ـينحكـلذـبوةـناـ ـ ـلكوهـضرـملـ ـيجنـ ـيكأنبـ ـمثوريـحاـبومـييـفونـ ـليالـ ـحتعـبراـلاومـ ـيكىـ كـلذونـ
ــبطعــفدــلا ــلبحاقــيرــ ــ ــلكرانــ ــلبحاكــلذانــكنــ ــ ــبلأانــكافــعرــلاــبرانــ ــيكافــعرــلاألنغــ ــللمونــ ــ ــفعدادةــ اــ

.معدّة مجاري غير من اندفعت لما وإال قويا

73
.مثانته في أو كاله في قرحة أنه على يدل ذلك فإن قيحا أو دما يبول كان من: أبقراط قال
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ــلتفسيا ــ ــ ــ ــحكذهــه:رــ ــكثأمــ ــلغاألنريــ ــلقيوادمــلاولــبروجــخبــلاــ ــ ــلكلانــمحــ ــ ــلمثواىــ ــ أنازــجوإالةــناــ
.ذلك وغير الكبد ضعف من أو خراج انفجار من لك٫ يكون

74
.كاله من يخرج فذلك الشعر بمنزلة أو صفار لحم قطع غليظ وهو بوله في كان من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـقط:رـ ـللحاعـ ـ ـلصغامـ ـ ـيكدـقارـ ـلكلاةـحرـقنـمونـ ـ ـيكدـقوىـ ـبعانـبذونـمونـ ـللحميااءـضاألضـ ـ ـ ـ ةـ
ـيكدـقو ـنعقانـمونـ ـ ـخيواألدمـلاادـ ـيكأنرـ ـمعهمونـ ـ ـ ـحماـ ـتتبعالألولـلوىـ ـ ـ ـلحماهـ ـ ـلماوـهوىـ ـبقرادـ ولـ
ــعىدالكــلوذامــماإل ــلكلاةــطرــقلــ ــ ــلشعااــموأىــ ــ ــفحرــ ــمستطيلةــبوــطرنــمهــثدوــ ــ ــ ــ ــ ــفعلةــ ــ ــفيهتــ ــ رارةــحاــ

.المثانة وبين بينهما التي المجاري في بل الكلية في يتولد لكن عاقدة

74
.جربة فمثانته النخالة بمنزلة غليظ وهو بوله في خرج من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلنخا:رـ ـ ـلبايـفةـلاـ ـيكمـلإذاولـ ـنجالنـ ـصفرادـ ـعضاألحـئاـ ـصلياألاءـ ـ ـفهةـ ـلمثاربـجنـموـ ـ ةـناـ

.وانجرادها المثانة قرحة من إال فليس نضيجا أي غلظا معه البول كان وإذا

75
.انصدع كاله في عرقا أن على يدل فذلك متقدم سبب غير من غليظا دما بال من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيتقمـلاـمدالـبإذا:رـ ـ ـسبدمـ ـمتاـكلـخدابـ ـسبوالورمأوةـحرـقأوالءـ ـمثارجـخبـ ـسقطلـ ـ أوةـ

ـيككـلذـفةـبرـض ـنصانـمونـ ـلكلاروقـعداعـ ـ ـلمثاروقـعألنىـ ـ ـقيقدةـناـ ـ ـمنةـ ـمهرـجيـفةـسدـ ـيخالاـ رجـ
.انصداع غير من الكلى عروق انفجرت لو وكذلك به يعتد دم] S4 fol. 34a [منها

76
.مثانته في تتولد فالحصاة بالرمل شبيه شيء بوله في يرسب كان من: أبقراط قال
ـبعينهيـهلـمرـلاادةـم ـ ـ ـ ـلحصاادةـماـ ـ ـحجمازدادتإذااةـ ـ ـفتاـ ـعلدلـيلـمرـلاُدـلوـ ـحصىـ ـمتاةـ أودةـلوـ

ـسيت ـ ـحجادـيازدنـماـمأدـلوـ ـلمامـ ـنضمنـمأوادةـ ـ ـبعضهلـمرـلاامـ ـ ـ ـبعىـلإاـ ـيكدـقوضـ ـتفتنـمونـ ـ تـ
.يذكر ولم الكلى من تكون قد لكنها الحصاة على يدل ذلك ولك الحصاة

77
ـبقأالـق ـغليظاـمدالـبنـم:راطـ ـ ـ ـتقطيهـبانـكواـ ـ ـ ـلبارـ ـسفأيـفعـجوهـباـصوأولـ ـبطنلـ ـ ـنتاـعوهـ اـمإنـفهـ

.وجع مثانته يلي
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـينبغ:رـ ـ ـ ـيفهأنيـ ـ ـيلاـمهـلوـقنـممـ ـمثيـ ـنتاـ ـلباآالتهـ ـلغبيادمـلاألنولـ ـ ـ ـيسظـ ـلمثامـفدـ ـ ـفيتبعةـناـ ـ ـ ـ هـ

.ذكرها التي األعضاء ووجع البول تقطير

78
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ـبقأالـق ـيبانـكنـم:راطـ ـقيحأواـمدولـ ـ ـقشأواـ ـلبانـكووراـ ـئحراهـلوـ ـمنكةـ ـ ـعلدلـيكـلذـفرةـ ةـحرـقىـ
.مثانته في
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلقشا:رـ ـ ـلقيواورـ ـ ـلبايـفدمـلواحـ ـعلدلـتولـ ـلباآالتةـحرـقىـ ـمعهانـكإذاـفولـ ـ ـنتاـ ـئحراـلانـ ةـ

.الرائحة شدة قرّحها عفونة من تكتسب المثانة في مكثه لطول البول ألن المثانة قرحة على دل

79
.علته انقضت انفجرت أو انفتحت إذا فإنها إحليله في بثرة به خرجت من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلما:رـ ـعسأنكـلذـبرادـ ـلبارـ ـبسبانـكإذاولـ ـ ـلبثابـ ـ ـحلياإليـفرةـ ـ ـيتحهـنإـفلـ ـ ـبتحليلهلـ ـ ـ ـ ـ ـ أواـ

.المثال بطريق واالنفجار االنفتاح وذكر انفجارها أو انفتاحها

80
.يقلّ برازه فإن كثيرا بوال الليل من بال من: أبقراط قال
ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلماهـجوـت:رـ ـجهىـلإادةـ ـنصالـلبـجوـتةـ ـلجهانـعرافـ ـ ـفعدـناإذاـفرىـخاألةـ نـماتـبوـطرـلاتـ

.األمعاء طريق من البراز مع قلت المثانة طريق
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