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Sīwāsī, book v 1-30, 63-end: from MS S4 folio 34a.pu:

المقالة الخامسة

١

قال أبقراط: التشنج الذي يكون من شرب الخربق من علامات الموت.

] الذي يكون من إفراط الاستفراغ إنما يحدث من جذب الرطوبات الأصلية من العصب وذلك ينذر بالتلف.S4 34bالتفسير: التشنج [

٢

قال أبقراط: التشنج الذي يكون من جراحة من علامات الموت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلتشنر: ـ ـ اـ ـيكذيـلج ـيحـةحراـجنـمونـ ـعلدثـ وـ ـجهيى ـ إـ ـيتأنـباـمن الأـ ـعضورم اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتحيـ اـ ـلعضد ـ اـ وـلو ـتتوارم اـقراـ ـلعلي ـ ـحتةـ ـتصيىـ ـ إـ اـلر اغـمدـلى

وتعم البدن كله وإما من سيلان مفرط من الخراج وفي كل واحد منهما خطر ومهو المعنى من الموت في لفظ الٕامام.

٣

قال أبقراط: إذا حدث التشنج أو الفواق بعد استفراغ مفرط فهو علامة رديئة.

التفسير: بين أن ما ذكر في خطر التشنج في الخربق عام لجميع الاستفراغات.

٤

قال أبقراط: إذا عرض سكران سكات بغتة فٕان يتشنج ويموت إلا أن تحدث به حمى أو يتلكم في الساعة ينحل فيها جماره.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ ـبلغر: ـ الأـ ـبخت اـ ـلمتصرة ـ ـ إـعاـ اـلدة اـشنـماغـمدـلى ـلشرب إـ أنـلراب ـتعجى ـ اـ ـلحز ـتحليلهنـمرارةـ ـ ـ ـ ـ واـ ـستحا ـ رـلاـ وـبـوطت أوـمات ـعيتلأت ـ اـ ـلحه واـ ـلحس ـةكرـ

اـثدـح ـلسكت ـ وـ اـحة ـلتشندث ـ ـ الاـ ـمتج ـمجنـميـئلاـ ـهجاـ اـ (؟) ـلطبيعة ـ ـ ـ وـ ـحبهـاصانـكة ـ ـبسبياـ ـ ـ اـملـ ـلتلن ـ إذاـ إلا اـفمـحف ـلحمٕان ـ ـتعينىـ ـ ـ ـعلهـ ـتحليلهىـ ـ ـ ـ ـ أوـ ـيتكلا ـ ـ مـ

ـبع زـ اـمد ـنحان اـ ـلخملال ـ وـ أـثلاـثوـهار ـبحسامـية ـ اـ ـلغب ـيفمـلوـلهـنٕاـفبـلاـ اـهيـفقـ دالاـكانـمزـلذا ـعلان اـ ـستيى ـ اـ ـلملاء ـعلرضـ اـ ـلطبيعى ـ ـ ـ وـ ـعجة ـمقنـعاـهزـ ـمتهاوـ ـ اـ

أياه.

٥

قال أبقراط: من اعتراه التمدد فٕان يهلك بعد أربعة أيام فٕان جاوز الأربعة فٕانه يبرأ.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: اـبرادـ ـلتشنه ـ ـ اـ ـيكذيـلج ـعصبيـفونـ ـ اـ ـلعنه ـ وـ ـيميلق ـ ـ إـ إـمه إـقىـلا و إـمدام ـخلىـلا وـ ـيضيف ـ اـ آلات ـلتنفق ـ ـ ـحتسـ ـتمنىـ ـ الاـ ـستنشع ـ ـ اـ ـلتاق ـيخلاـفامـ رجـ

الأبخرة الدخانية فلا يتجاوز بحرانه الرابع لأنه من الأمراض الحادة التي في الغاية القصوى وهي التي لا يتجاوز بحرانه الرابع.

٦
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أـق ـبقال أـمراط:ـ اـبـاصن ـلصه ـقبرعـ ـنبلـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـيحهـنٕاـفةـناـ [ـ S4دث 35a[الاـل ـنتقه ـ وأـ وـلرضـعنـماـمال أـقه اـمىـتد ـلسنين ـ ـ ـخمنـ وـ ـعشس ـسننـيرـ ةـ

فٕانه يموت وهو به.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: اـهكـلذـبرادـ ـلصو اـ ـلبلغمرع ـ ـ ـ وـ ـعني الاـ ـنتقد ـ إـ اـسىـلال ـلشبن ـ ـتستابـ ـ اـلوـ ـلحى اـ ـلنرارة وـيارـ ـتقة اـ ـلموي واـ ـلطبيعزاج ـ ـ ـ وـ ـيكمة ـ ـفيلـ اـجرـ ـلصى ـبخلاحـ اـملافـ

إذا حدث في هذه السن.

٧

قال من أصابه ذات الجنب فلم يبق في أربعة عشر يوما فٕان حاله يؤول إلى التقيح.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ذات ـلجنر: ـ ورمـهبـ اـفو ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ وـضلأـلنـ الأـفوـهلاع ـكثي ـيحرـ دمـمدثـ لأنـمن اـهراري ـلغشذا ـ لاـ وـجاـمدـناء ـتله لاـ ـيتشززه ـ إلاـ دمـمرب ن

مراري فيكون من الأمراض الحادة  فينقضي بأربعة عشر يوما فٕان لم ينق في هذه المدة أمره إلى انصباب المرة إلى الصدر وهو المرار بالتقيح.

٨

قال بقراط: أكثر ما يكون السل في السنين التي بين ثمانية عشر سنة وبين سنة خمسة وثلاثين سنة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيكثر:ـ ـ اـلوـترـ اـهيـفدمـلد ـلسذا وـ ـيتسن ـ الاـ ـمتارع إـ ـتجىـللاء اـياوـ ـلعف وـ ـيلروق ـمهزـ ـهتاـ (؟)ـ ـبعك أوـ ـعيض اـ ـعنةـئرـلة وـ ـثبد أوـيدـشةـ ـصيدة اـ ولأن عـمدمـلاح

كثرة مراري فلا يبعد تآكل بعض أوعية الرئة بحدة الدم المراري في هذا السن خصوصا ما كان يتوجه إلى الرئة.

٩

قال أبقراط: من أصابته ذبحة فتخلص منها نال الفضل إلى الرئة فٕانه يموت في سبعة أيام فٕان جاوزها صار إلى التقيح.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ اـكر: ـعضيـفورمـلان اـ ـلحلل ـ أوـ اـخنـمق ـلحنجارج ـ ـ ذـكرةـ ـخنكـلان وإذاـقاـ داـفانـكا اـخي ـلحنجل ـ ـ ذـ ؟؟؟ ـبحرة ـفمتةـ ـ اـ ـنفجى ـ وـ اـمرت ـلفضال ـ ـمنهلـ ـ اـ

ـقصبىـلإ ـ اـ وـئرـلة اـجة ـمتنب ـ اـ ـلنفاع ـ أوـ ـعسس وـ ـيميره ـ ـمنلـ إـ ـقصبىـله ـ اـ وـئرـلة ـتمنة ـ اـ ـلتنفع ـ ـ أوـ ـتعسس ـ ولاـ ـيمتر ـ ذـ أـلد ـكثك ـسبعنـمرـ ـ أـ دلـهاوزـجٕانـفامـية ـعلا أنـ ى

الطبيعة دفعت المادة إلى أحد جانبي الرئة حاجة منها إلى توسيع النفس ويكون من ذلك التقيح.

١٠

أـق ـبقال إذاـ ـنسٕاـبانـكراط: ـفكلـسانـ ـيقـامانـ ـلسعاـبهـفذـ ـ اـمالـ ـلبن ـمنكزاقـ ـ [ـ S4ر 35bا ـئحراـل] أـ إذا ـلقة ـعليـ اـ ـلجمى ـ وـ ـشعانـكر رأـ ـينتشـهسر ـ ـ نـمكـلذـفرـ

علامات الموت.

التفسير: شدة الرائحة تدل على شدة عفونة القرحة وتناثر الشعر يدل على عدم الغذاء كلاهما يدلان على قرب الهلاك.

١١

قال أبقراط: من تساقط شعر رأسه من أصحاب السل وحدث به اختلاف فٕانه يموت.

التفسير: ذلك لدلالة التساقط على عدم الاغتذاء والاختلاف على سقوط القوة.
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١٢

قال أبقراط: من قذف دما زبديا فقذفه إياه إنما هو من رديئته.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ذـ اـلر: لأن اـفدـبزـلك ـلمي ـيحعـئاـ ـمخنـمدثـ ـلطاـ اـ ـلهة إـ وـيواء اـهـوجاه داـئرـلر ـئمة ـيكاـ ـمملونـ ـ اـموًءـ ـلهن وـ ـيصواء إـ ـليل اـ ـلهه ـستنشالاـبواءـ ـ ـ داـ ـئماق ـفكاـ اـ دـبزـلان

في الدم بحسب الغالب دالا على أنه من الرديئة.

١٣

قال أبقراط: إذا حدث بمن به السل اختلاف فذلك يدل على الموت.

التفسير: الاختلاف إذا كان بسبب هذا المرض لا لعارض آخر كان دالا على سقوط القوة فينذر بالهلاك.

١٤

أـق ـبقال آـمراط:ـ اـبتـلن ـلحه اـفالـ ذات ـلجني ـ إـ اـلب ـلتقيى ـ ـ اـفحـ إن ـستنقٕان ـ ـ أرـفىـ ـبعيي ـ اـماـموـينـ ـلين اـ اـلوم ـنفجذي ـ اـ ـلمرت ـفيدةـ ـعلتٕانـفهـ ـ ـينقضهـ ـ ـ وإنـ مـلي

يستنق في هذه المدة فٕانه يقع في السل.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أرـ ـبعير: ـ الأـيـاغـوهاـموـينـ اـمة ـلحراض ـفمادةـ ـيحصمـلاـ ـ اـ ـلنقل ـ اـهيـفاءـ ـلمذه دلـ ـعلدة ـعفنهىـ ـ ـ وـ ـعلا أـ ـنهى ـتعفاـ ـ ـقصبنـ ـ اـ ـيتةـئرـلة ـفيكلـكآـ ـ ذـمونـ كـلن

السل.

١٥

أـق ـبقال اـ ـلحراط: اـ ـلعار أـمارضـ ـكثن اـ ـستعمر ـ ـ اـهالـ ـلمضذه ـ اـنؤـيارـ ـللحث ـ وـ ـيفتم ـ اـ ـلعصح ـ وـ ـيخب اـ وـهذـلدر ـيجلن ـ ـسيبـ اـ واـللان ـلغشدم ـ وـ ـيلحى ـ أـ ـصحق ذـ كـلاب

الموت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: ـلحاـبرادـ اـ ـلهار اـ ـلحواء واـ ـلمار اـ ـلحاء أـمارـ ـكثن اـ ـستعمر ـ ـ ـلهماـ ـ الأـ أذاب ـعضا واـ وـبـوطرـلاء اـنؤـيكـلذـكات ـللحث ـ وـ اـخرـيم ـلعصي ـ وـ ـبسبب ـ ـتحليلهمبـ ـ ـ ـ ـ ـ اـ

وـلا ـضعفهمروح ـ ـ ـ اـ ـلقا ـيخوىـ اـ اـمنـهذـلدر وإرـلن اـخدم ـلمفاء ـ واـصاـ ـلمجل ـ وـ الأـسوـتاري ـعضع ـسيبـجوـياءـ اـ إـللان ـههنىـلدم ـ وـ ـلفا اـ ـلتحليرط ـ ـ ـ اـ وـلل ـسيروح [ـ S4لان

36a.الرطوبات الأصلية تتبعه سصوط القوة وتتبع سقوط القوة الغشى وربما كان بٕافراط حتى يلزمه الموت [

١٦

قال أبقراط: أما البارد فيحدث التشنج والتمدد والاسوداد والنافض الذي يكون معه حمى.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبر: ـيسردـ اـ ـلمسد ـ وـ ـنمنام ـ اـ ـلتحلع ـ ـ ـفيغللـ ـ ـ الأـ ـعصظ وإذاـلذـكابـ ـغلظك ـ زادتـ ـضهـرعيـفت ـفيحاـ ـ اـ ـلتشندث ـ ـ واـ ـلتمج ـ والاـ ـيكودادـسدد لاـ ـنسون دادـ

المنافس حتى يعفن إليه ويسود العضو والحمى والنافض لكثرة عفونة الاختلاط لقلة تروح الأخلاط.

١٧

PORMANN ET AL. 2017                              al-Sīwāsī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5                          3



قال أبقراط: البارد ضار للعظام والأسنان والعصب والدماغ والنخاع وأما الحار فهو نافع موافق لها.

التفسير: هذه الأعضاء باردة فالبرد يبعدها عن الاعتدال جدا والحار بعد لها.

١٨

قال أبقراط: كل موضع قد برد فينبغي أن يسخن إلا أن يخاف عليه انفجار الدم.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـسر:ـ ـلموء ـلضاـبداويـيزاجـ إذاـ إلا ـخيد ـخطفـ ـعظراـ ـكممـ ـيخاـ اـمافـ ـنفجن ـ اـ ـتسخييـفدمـلار ـ ـ اـ ـلعضن ـ ـلموـ اـماـ أن ـلحر اـجوـيارـ ـلسيب ـ اـ لأن ـلطبيعلان ـ ـ ـ ةـ

عند برد العضو يرسل إليه الدم طبلا تسخينه وتشبيته فعند التسخين يتضاعف السخونة فينجذب الدم أكثر فينفجر لما مر أن الحار بوجب السيلان.

١٩

أـق ـبقال اـ ـلبراط: ـللقذاعـلاردـ ـ وـ ـيصلروح ـ اـ ـلجلب ـ وـ ـيحد اـمدثـ لاـمعـجوـلن ـيكا ـمعونـ ـتقيهـ ـ وـ ـيسح وـ ـيحود اـ ـلندث اـفاـ ـلتض ـتكيـ ـمعهونـ ـ اـ ـلحما ـ واـ ـلتشنى ـ ـ جـ

والمتدد.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبر: ـلكثاردـ ـ ـفتاـ لاـ ـيغه الأـفوصـ ـعضي ـعلاءـ الٕاـ اـبلاقـطى ـلقل لأـ ـنهروح ـتخلخلاـ ـ ـ ـ ـفيغتـ ـ ـفيهوصـ ـ اـ ـلبا وأـ الاـمرد واـسا ـلتشنوداد ـ ـ واـ ـلتمج ـ واـ ـلندد واـفاـ ـلحمض ـ ىـ

فقد مر.

٢٠

أـق ـبقال رـ ـبمراط: ـصباـ ـعلتـ ـتمهـبنـمىـ ـغينـمددـ وـحرـقرـ ـحسابـشوـهة اـ ـللحن ـ وـفمـ اـمطـسي ـلصين ـ اـفدثـحأـفاردـباءـمفـ ـنعطي ـ ـكثيرارةـحنـماـفاـ ـ ـفكرةـ انـ

] بتلك الحرارة.S4 36bتخلصه [

ـلتفسيا ـ ـ ـ وـبادةـمنـمرضـمهـبنـمر:ـ ـحسانـكاردة اـ ـللحن ـ وـ وـفاـبـاشم اـسي ـلصيط ـ ـيحفـ لٕاـ ـيصدث اـ ـلبال إـ أـلرد ـعمى اـ ـلباق اـصٕانـفدنـ ـلمب اـ ـلباء ـعلاردـ أـ ـعضى هـئاـ

ـتحق ـ اـ ـلحن اـ ـلغار وـيرـ ـيحصزي ـ ـفيحلرهـ ـ ـ اـملـ ـلمادة وـ ـيشفرض ـ إذاـمأـفيـ ـنحيفانـكا ـ ـ أوـ ـشيخا ـ أوـ اـفا ـلشتي ـ وـ اـصاء ـلبل ـعمردـ اـ ـلبق وـ ـفجدن الأـ وأـخج ر.ـضلاط

وحكى الشارح أنه عالج بعض أصحاب السلطان بالدفن في الثلج وبرأ بذلك.

٢١

أـق ـبقال اـ ـلحراط: ـمقيارـ ـ ـلكحـ ـلينـ وذـحرـقلـكيـفسـ أـمكـلة ـعظن اـ ـلعم داـملاـ ـعلةـلات اـ ـلثقى ـ والأـ وـمة ـيلين ـ اـ ـلجلن ـ وـ ـقيرـيد وـ ـيسكه ـ اـ وـجوـلن ـيكسع ـ اـيادـعرـ ـلنة ضـفاـ

ـلتشنوا ـ ـ واـ ـلتمّج ـ وـ ـيحّدد اـ ـلثقّل ـ اـ ـلعل اـفارضـ وـلي أوـموـهرأس الأـفن ـشيق اـ ـلكساء ـ اـ ـلعظر ـ وـ ـةصـاخام ـللمعّ ـ ـ ـمنهرىـ ـ اـماـ ـللحن ـ ـةصـاخمـ ـلعظّ ـ اـ وـلام ـلكرأس أـمّلـ اـتاـما ـلبه ردـ

أو أقرحه وللقروح التي تسعي وتتأّكل وللمقعدة والقروح والرحم والمثانة والحاّر لأصحاب هذه العلل نافع شافي والبارد لهمم ضاّر قاتل.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: ـلحاـبرادـ ـعتالاـبارـ وـ اـجوـيوـهدال ـلتقيب ـ ـ لأـ ـينضهـنح ـ واـ ـلنضج ـ ـلحاـبجـ ـلكرارةـ ـلينـ ـبعضهٕانـفـةحرـقلـكيـفسـ ـ ـ لاـ ـيتقيا ـ ـ اـ ـلقح اـحرـ ـلسة ـنيـاطرـ اـثةـ ـلقيم ـ حـ

أـم ـعظن اـ ـعلدلالاتـلم اـ ـلصحى ـ لأنـ ـنضة اـ ـلقج ـلقياـبـةحرـ ـ وـ ـلبح اـمردـ ـلعظزاج ـ اـصامـ ـلحار ـينفعهارـ ـ ـ ـ ـسيماـ ـ ـمعانـكاـماـ اـمريـ ـللحن ـ ـمثمـ ـعظلـ اـ ـنهٕاـفرأسـلام ـيكاـ ونـ

أبرد للمقعدة والرحم والمثانة لكونها أعضاء عصبية ونفعه للتشنج والتمدد وتسكينه للوجع وعارية النافض بسيطة الحار وتحليله مادة هذه الأمراض.

٢٢
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أـق ـبقال اـمأـفراط:ـ ا ـلبّ ـينبغـاّمـنٕاـفاردـ ـ ـ أنـ ـيستعملي ـ ـ ـ ـ اـهيـفهـ ـلمذه أـضواـ ـعنع اـ ـلتي ـيجيـ ـمنهريـ ـ اـ أوـلا ـيجأنـبعـمزـمـوهدم ـمنريـ وـ ـليه، ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـتستعمي ـ ـ ـ يـفلـ

ـنف اـ ـلمس اـضوـ ـيجذيـلع ـمنريـ اـ ـلكندمـله ـ وـلـوحّهـ ـحينـمه ـيجثـ وـ ـفيميء ـ اـمانـكاـ الأورام ـلحن واـ ـلتلكارّة ـ ـ إـئاـمعـ اـللا ـلحمى ـ وـ اـلرة اـلون ـلطدم لأـ [ـنري S4ّه 37a[

إن استعمل فيما قد عتق فيه الدم سوّده، وفي الورم الذي يسّمى الحمرة إذا لم يكن معه قرحة لأّن ما كانت معه منه قرحة فهو يضرّه.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: اـ ـلباء إذاـ ـعلبـصارد اـلواـحىـ ـلمي اـضوـ ـيسيذيـلع ـ ـمنهلـ ـ اـ ـغلدمـلا اـ وـلظ ـكثدم اـ ـلمجف ـ ـفيمتناريـ ـ ـ ـ الاـمعـ ـنصبن ـ ـلكابـ ذـ إذاـلن اـلانـكك دمـلون

ـلموا ـمشـعضاـ أـقرـ ـحما ـحترـ ـيكىـ اـ ـمحتدمـلون ـ إـجاـ اـلا ـلتغليى ـ ـ ـ إذاـمأـفظـ أـكا وـسان ـكمود دلـ ـعلد ـغلىـ اـ ـفيدمـلظ ـتغليظدهـيزـ ـ ـ ـ وـ ـتعفنا ـ ـ وـ ـحينئا ـ ـ ـيسذـ ـلكودـ ـيضنـ ـنفرـ سـ

الجراحة لضرره بالقرحة وكذا ننفع الحمرة وهو الورم الصفراوي بالمضادة إذا لم يكن معها قرحة فٕانه يضر بها والتلكع أثر الاحتراق.

٢٣

قال أبقراط: إن الأشياء الباردة مثل الثلج والجمد ضارة للصدر مهيجة للسعال جالبة لانفجار الدم والنزل.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلصر: ـلكدرـ ـعضهـنوـ إذاـ ـعظو ـكثيامـ ـ ـعصبيرةـ ـ ـ ـنيئاـ ـ ـغيةـ ـئياـ ـيضاـ الأـ ـشيره اـ ـلباء ـخصاردةـ اـصوـ ـلجما ـ واـ ـلثلد ـ وـ ـيهيج ـ اـ ـلسعج ـ لأـ ـيشهـنال اـ آلات ـلتنفد ـ ـ وـ ـيخسنهس ـ ـ ـ اـ

ويحل النوازل والدم لأن ما يتراقي الأبخرة إلى الدماغ يكون باردة فتصير رطوبات وتنزل وأيضا يبرد مجاري الدماغ يكثفها ويوجب النزلة من هذا الوجه.

٢٤

أـق ـبقال اـ الأورام ـلتراط: ـتكيـ اـفونـ ـلمفي ـ والأوـصاـ اـجل ـلتاع ـتكيـ ـغينـمونـ وأوـحرـقرـ أـجة ـصحاع اـ ـلتقاب ـ وأـ ـصحرس اـ ـلقياب ـ اـ ـلحح اـ ـيكذيـلادث يـفونـ

المواضع العصبية وأكثر ما أشبه هذه فٕانه إذا صب عليها ماء بارد كثير سكنها وأضرها وسكن الوجع بٕاحداث الخدر والخدر اليسير يسكن للوجع.

ـلتفسيا ـ ـ ـ الأـهر:ـ إذاـمذه اـمتـنـاكراض ـلحن ـنفعهرارةـ ـ ـ اـ ـلما اـ ـلباء وـلاـباردـ ـلعاـبذات وإنـ اـمتـنـاكرض ـلبن وـ ـنفهرد ـ اـصاـ ـلمب اـ ـلباء لاـ ـلعاـبلـبذاتـلاـبارد ـيحقنرضـ ـ ـ هـ

(؟) الحار الغريزي وتسكينه الوجع تحدث المادة بالتخدير.

٢٥

] يسخن سريعا ويبرد سريعا فهو أخف المياه.S4 37bقال أبقراط: الماء الذي [

التفسير: لأن ذلك يدل على لطافته لأن اللطيفيسرع انفعاله عن الحار والبارد معا.

٢٦

قال أبقراط: من دعته شهوته إلى الشرب بالليل وكان عطشه شديدا فٕانه إن نام بعد ذلك فهو محمود.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلعطر: ـ إذاـ ـخلنـماـباذـكانـكش ـبلغمطـ ـ ـ إـ أوـلاـماـمي اـفزجـلح ـلنٕان ـيسكنومـ ـ ـ وـ ـعنه الاـ ـنتبد ـ اـماهـ ـلنن اـشومـ ـلمرب ـفلداـجارـضاءـ اـصكـلذـ ـلنار ـمحمومـ ـ ودـ

حتى يسكن العطش لو كان كاذبا.

٢٧

قال أبقراط: الكميد بالأفاويه يجلب الدم الذي كان يجري من النساء وقد كان ينفع به في مواضع أخر كثيرة لو لا أنه يحدث في الرأس ثقلا.
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ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: ـلكمياـبرادـ ـ ـ أنـهدـ ـيتبخو ـ ـ اـ (؟) ـلطيفارةـحةـيأدوـبـمحرـلر ـ ـ ـلسنبـاكةـ ـ ـ واـ ـلسعل ـ واـ ـصيندادـلد ـ واـ ـلميعي ـ ـ ـقمـعضوـتأنـبةـ ـعلعـ اـ ـلجمى ـ وـ (؟) ـتتر الأـفركـ ـنبم ةـبوـ

اـف(؟) ذـفمـحرـلي اـيكـلٕان دم ـلطمرد ـ واـ ـلنفث ـ ـلتلطيفهاسـ ـ ـ ـ ـ ـ وـ ـتقيحها ـ ـ ـ اـ ـلمجا ـ واـ ـلساري ـفيهددـ ـ لأـ ـنها ـتسخاـ ـ وـ ـتلطن ـ وـ ـتقطف ـ وـ ـتقيع ـ وـ اـجوـتح ـلصب ـلسداعـ ـةعرـ

صعودها إلى فوق للطافتها.

31.

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

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمر:ـ اـكاـ ـلجنيان ـ ـ ـيغتنـ ـ أـبذيـ دـخٕاذاـفهـمدم ـمهرج ـلفصاـباـ ـ أوـ ـسبأـبلـقد آـ ـضعـرخاب اـ ـلجنيف ـ ـ وـ ـفتات,ـمن ـفعدـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ دـ اـفة ـلمعع ـ ـللغدةـ ـ إذاـ ـفسذاء دـ

ـخصو أـصوـ إذا ـكباً لأنـ ـجتـاحر إـ اـله ـلغى ـحينئذاءـ ـ ـ أـ وـمذ اـهذاـهس, ـلمعنو ـ ـ ـسقالٕاـبىـ الٕاـكيـفاطـ وأـملام لاولاد,ـمام. ـفها اـخوـ ـلجنيروج ـ ـ ـبعنـ ـكمدـ ـطلبهـلاـ ـ ـللغاًـ ـ ذاءـ

]V4 145bالذي يكفيه ويصلح له, فيدفعه الرحم كما يدفع الغذاء إذا كمل هضم. [

30.

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

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلحر: ـيضعلـماـ ـ ـبثقفـ ـ اـ ـلجنيل ـ ـ وأـ اـعن ـلمراض اـ ـلحراض ـيحتملاـفادـ ـ ـ ذـ إنـمٕاـفكـلل ـتسقا ـ أوـ ـيهلط ـ اـ ـلجنيك ـ ـ ـمعهنـ ـ ـفكيا,ـ ـ واـ ـلمبف ـ ـلغاـ ـتلطييـفةـ ـ ـ اـ ـلغف ذاءـ

مما لا يحتمل الجنين وترك ذلك لاحتمل المرض؟

32.

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

التفسير: ذلك ظاهر لتوجب؟؟؟ المادة عن فوق إلى أسفل.

33.

قال أبقراط: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.

التفسير: لأن الحاجة حينئذ يكون ماسته؟؟؟ إلى خروج الدم.

34.

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

التفسير: ذلك لشدة تحريك الجنين لضعفه بسبب قلة الغذاء أو لضعف الرحم عن الٕامساك.

35.

قال أبقارط: إذا كانت بالمرأة علة الأرحام أو عسر ولادة, فأصابها عطاس, فذلك محمود.

التفسير: العطاس يحرك الجنين ويعين على الخروج ويحرك المادة المتشمرة إلى فوق علل الرحم إلى أسفل.

36.

قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة تتغير اللون ولم يكن مجيئه في وقته دائماً دّل ذلك على أن بدنها  يحتاج إلى التنقية.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـتغير:ـ ـ اـلرـ اـفدمـلون ـلطمي ـ ـلمخثـ ـ أـلاـ اـحط ـلمدى الأرـ ـبعواد اـ ـلفضلية ـ ـ ـ وـ ـتقة اـقرـلدمـ ـبسبدمـلة ـ ـمخبـ اـلاـ ـلصفط ـ وـ ـلغلرةـخأـتراء ـ ـلكثظـ ـ ـمخرةـ اـلاـ ـلسط يـفوداءـ

الغالب, وكل ذلك يحوج إلى التنقية.

37.
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قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فضمر ثدياها بغتة أسقطت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـضمر:ـ اـ ـلثور ـعلدّلـتديـ ـقلىـ اـ اـلة اـصواـلدم ـليهل ـ اـماـ اـحرـلن لأن ـلطبيعم ـ ـ ـ ـتفصةـ ـ وـفلـ اـقي ـلحمت ـ ـشطلـ اـ ـلمر اـ ـلليادة ـ وـ إـسرـتن اـلل ـلثى ـييدـ وـ ـمنن ي؟؟؟ـ

] يدّل على السقوط.V4 146aلدلالتها على ضعف الجنين [

38.

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـفضملاًـمـاحرأةـ ـ أـ ـييهدـثدـحرت ـ وـ ـحملهانـكا ـ ـ ـنهٕاـفاًـمواـتاـ ـتسقاـ ـ أـ ـطفليهدـحط ـ ـ ـ الأـكٕانـفا,ـ ـيمان أـ ـسقطن ـ اـ اـكٕانـفـركذـلت ـلصان رـماـ

الأيسر أسقطت الأنثى.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـضمر:ـ اـ ـلثور ـعلدّلـيديـ اـ ـلسقى ـ ـلموطـ وـ اـلوـتام؟؟؟, اـفورـكذـلد ـلغي اـفبـلاـ ـلجي الأـناـ ـيمب لأـ أـنن ـسخه وـ الأـلوـتن اـفاثـند ـلجي الأـناـ ـيسب لأـ أـنر رد.ـبه

فلذلك كان ضمور الأيمن دالاً علا سقوط الذكر وضمور الأيسر دالاً على سقوط الأنثى.

39.

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

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلثر: ـنهمأـشانـيدـ ـ أنـ ـتحيا ـ اـ اـللاً ـتيهأـيذيـلدم ـ إـ اـهـوجىـلا ـللبر ـ اـ إذا ـمتن اـ ـلعلات اـ ـلمشتروق ـ ـ ـبينهمـةكرـ ـ ـ ـ وـ ـبيا اـ وـحرـلن اـهم, ـلعذه لاـ ـيمتلروق ـ ـ إلاـ ـجبوـتي دمـلاًـ

عن الرحم فيدّل على انقطاع الطمث.

40.

اقل أبقراط: إذا انعقد للمرأة في ثديها دم فذلك يدّل من حالها على جنون.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـنعقر: ـ اـ ـمفرارةـحنـمدمـلاد وذـطرـ ـتصبـجوـيكـلة اـعاـ ـلبخد ـ إـ اـلارات وذـلى الاـجوـيكـلرأس ـختب أوـ ـيكلاط ذـ ـعكنـمكـلون اـ وـلر ـغلبدم ـ اـ ـلسة وذـ كـلوداء

أيضاً يوجب الجنون.

41.

أـق ـبقال أـ إذا ـحببراط: ـ أنـ ـتعلت ـ اـهمـ ـلمل لا,ـمـاحرأةـ أن ـسقهاـفل ـ اـ أرادت إذا ـلنا اـمومـ ـلعساء ـ أـفلـ ـبهـاصٕان ـمغاـ ـطبنهيـفصـ ـ ـ ـفهاـ وإنـمـاحيـ ـيصبهمـلل, ـ ـ ـفلياـ ـ سـ

بحامل.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـمر:ـ ـلعساء ـ ـليوـتهـنأـشلـ اـ ـفمتاح,ـيرـلد ـ اـمـاحانـكىـ ـينضمـحرـللاً ـ ـعلمـ اـ ـلجنيى ـ ـ وـ ـيلن ذـ إنـلزم ـتضك إـ ـنفسىـلم ـ ـيجاـمهـ اـماورهـ اـطاـبرـلن ـلتات ـتتصيـ ـ لـ

] يكون أقوى.V4 146bبعضلة الٕامعاء أيضاً ضغط وانضمام فلا ينفذ الرياح فيمدد ويوجب المغص وعند النوم لقلة التحليل [

42.

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملاً بذكر كان لونها حسناً, وإن كانت بأنثى كان لونها حائلاً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـيتـركذـلر: أـمنـمدـلوـ ـسخزاج وـ ـيغتن ـ أـمذيـ دم ـمتن وأـ وأـقن وذـشوى ـلللنراوةـطبـجوـيكـلرف, ـ ـ والأـ ـنثون ـيتىـ أـمنـمدـلوـ وـبزاج ـيغترد ـ دمـمذيـ ـيمين ـ إـ ىـلل

البرد وذلك يوجب الكمودة.

43.

قال أبقراط: إذا كانت بالمرأة الحبلى حدث الورم الذي يدعى ا لحمرة في رحمها, فذلك من علامات الموت.

التفسير: الحمرة في الرحم من الأمراض الحادة جداً, وقدم انذارته بهلاك خصوصاً إذا كان حمى حادة والورم مجاورة الرحم, فٕانه يوجب اختناق الرحم.

44.
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قال أبقراط: إذا حملت المرأة وهي من الهزال على حالة خارجة عن الطبع فٕانها تسقط قبل أن تسمن.

التفسير: ذلك لأن الطبيعة تصرف الغذاء بكلية إلى بدنها فيقّل الغذاء على الجنين فيهلك.

45.

أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـنـاكىـ ـلمت وـمـاحرأةـ ـنهدـبلاً ـمعتاـ ـ وـ ـتسقدلاً ـ اـفطـ ـلشهي ـ اـ ـلثر اـناـ أو ـلثي ـغينـمثـلاـ ـسبرـ ـبيبـ ـفنقنـ ـ اـ ـمنهـمحرـلر ـ ـمملاـ ـ ـمخةـبـوطرـبوؤةـ ـطياـ ـتقلاـفةـ درـ

على ضبط الطفل لثقله لكنه ينهتك منها.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمشيمر: ـ ـ ـ ـتتصةـ ـ اـعواهـفأـبلـ ـفمتـمحرـلروق ـ الأـهتـنـاكىـ ـمملواهـفذه ـ ـمخةـبـوطرـبوؤةـ ـطياـ ـنهٕاـفةـ وإنـ ـتقتـنـاكا ـعلويـ إـ ـمسى اـ ـلمناك ـ ـتقمـليـ ـعلوـ إـ ـمسى اكـ

ـلجنيا ـ ـ إذاـ ـحصن ـثقهـللـ اـفاـملـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي وـلاـ ـسقث, اـ ـلجنيط ـ ـ ـيكمـلٕاذاـفن.ـ ـلماـبنـ ـسبرأةـ ـتسقبـ ـ ولاـخنـمطـ داـمارج الأـملـخن ـسبن اـ ـلتاب نـميـ

ذكره كالهزال والمرض الحاد وضمور الثدي وغيرها, دّل على أن السبب للسقوط إنما هو امتلاء أفواه عروق الرحم من الرطوبة المزلقة.

46.

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت [ـ V4رأة 147a[ـعل اـمـةجارـخةـلـاحىـ ـلطبيعن ـ ـ ـ اـفةـ ـلسمي ـ وـ ـتحبمـلن ـ اـفل,ـ ـلغشٕان ـ اـ ـلباء اـطاـ ـيسمذيـلن ـ اـ ي ـلثّ ـغشنـمربـ اـئاـ ـلبطي ـ نـ

اـفمـحزاـي وـحرـلم ـليسم ـ ـتحبتـ ـ أنـ دون ـتهل اـ ـلتفسيزل. ـ ـ ـ اـ ـلسمر: ـ اـ ـلمفن ـ اـمعـناـمرطـ ـلحمن ـ اـ لأن ـلثل ـيضغربـ ـ اـفطـ وـحرـلم ـيشم وـ ـيضيقده ـ ـ ولأـ ـصغبـجوـيهـنه رـ

وذـحرـلا اـمعـناـمكـلم, ـلحبن ـ ولأـ ـلمنهـنل ـ اـ ـلقضيع ـ ـ اـمبـ ـلفضن ـ إـ ـحيىـلول ـينثـ اـ ـلمنزرق ـ إـ ـقعىـلي اـ ـلضيمـحرـلر ـ اـ ـلمجق ـ وـ الأـنـاككـلذـلاري, ـشجت اـ ـلعظيمار ـ ـ ـ ةـ

قليلة الأثمار لأن السمن لا ينفضل عن غذاءها ما يصير غذاء للجنين.

47.

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

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ ـتقير: ـ اـ اـفانـكراجـخنـممـحرـلح ـلمي اـضوـ ـيستبطذيـلع ـ ـ ـ ـفيهنـ ـ اـ ـفيعوركـلا ـ إنـلاـ اـكج ـنفجان ـ ـنحارهـ اـ ـلخو اـضوـيارجـخنـمارجـ ـلفتع ـ وـئاـ ـغيل نـمرهـ

المعالجات وبالعكر عن العكر.

48.

قال أبقراط: ما كان من الأطفال ذكراً فحرى أن يكون تولده في الجانب الأحر, وهو الأيمن, وما كان أنثى ففي الأيسر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمر:ـ اـكاـ أـكذـلان اـفدهـلوـتانـكّرـحر ـلغي اـفبـلاـ ـلجي الأـناـ وـحب الأـهّر ـيمو والأـ ـنثن, ـلكىـ ـنهوـ أـ ـتتردـبا اـفدـلوـ ـلجي الأـناـ ـيسب لأـ أـنر وذـبه لأنـلرد, ك

ـيمالأ أـ ـلمجّرـحن ـ اـ ـلكباورة ـ اـ ولأن ـلشد اـيرـ إـلان ـنمذي ـتيأـياـ اـمهـ ـلشن اـيرـ ـلممتان ـ ـ ـعلدـ اـ ـلصلى ـ اـ ولأن ـلطبيعب ـ ـ ـ أـملأـلةـ ـلمشاـبوىـقن ـ ـفتدةـهاـ اـفدـ واـلع الأـلدم ـنقروح ىـ

والأسخن.

49.

قال أبقراط: إذا اردت أن تسقط المشيمة فادخل في المنخرين دواء يعطساًً؟؟؟ وامسك الفم والأنف.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلعطر: ـ ـيتقاسـ ـ اـ ـستنشدم ـ ـ ـكثيواءـهاقـ ـ دـ ـفعرة ـفينبسةـ ـ ـ ـ اـ ـلصط ـغشعـمدرـ ـفيضغهـئاـ ـ ـ ـعلطـ الأـ ـحشى اـفدـناـباءـ ـلحجاع ـ إـ أـلاب ـسفى ـفيعيلـ ـ ـ [ـ V4ّن 147b[ـعل ىـ

اـفد ـلمشيمع ـ ـ ـ اـعةـ وإذاـحرـلن ـحصم. اـ ـلنفر ـ ـمسٕاـبسـ اـ ـلفاك اـ ـلمنخم ـ ـ ذـيرـ زاد اـفكـلن ـلضغي ـ اـ لأن ـلهط لاـ ـيخواء اـمرجـ ـلفن واـ ـلمنخم ـ ـ ـفيعنـيرـ ـ إـ وراء,ـلود ارـصٕاذاـفى

إلى الأفواه التي تتعلق بها المشيمة دفعها دفعة قوياً وأخرجها.

50.

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

التفسير: لما كان بين الرحم والثديين مشاركة باتصال عروق بينهما كان جذب الدم إ لى الثديين يصرف الدم عن الرحم.
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51.

قال أبقراط: إن فم الرحم من المرأة الحامل يكون منضماً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إـ ـنمر: ـيكاـ اـ ـيقمـحرـلون ـعلويـ إـ ـمسى اـ ـيشتمأنـبزرعـلاك ـ ـ ـعليلـ ـ الاـياـغهـ ـشتمة ـ ـبحيالـ ـ لاـ ـفيلـخدـيث ـميرفـطهـ وآـ اـلل اـفنـملـخدـيلـجرـلة اـمأـفم.ـحرـلم

بطن الرحم المشتمل على الجنين إذا أدخل فيه أو في شيء كان سبباً للٕاسقاط.

52.

قال أبقراط: إذا جرى اللبن من ثدي المرأة الحبلى كان ذلك دالاً على ضعف من طفلها, ومتى كان الثديان يكتنزين دّل على أن الطفل أصح.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ ـيغتمـلر: ـ اـ ـلجنيذي ـ ـ وـ ـيمتن ـ اـمازـ ـلغن اـ إلا ـلشذاء اـ ـليسييء ـ ـ وـ ـكثر اـ وـلر ـينفدم ـ اـفذـ ـلعي إـ اـلروق ـلثى ـييدـ وـ ـيستحين ـ ـ ـ ـلبنلـ ـ وـ ذـكاً دالاًـلان ـعلك ـضعىـ فـ

ـلجنيا ـ ـ اـ ـليهن ـ اـ إذا إلّا ـشتمم ـ ـنهدـبلـ ـعلاـ دمـ ـكثيى ـ ـبحيرـ ـ ـيفضثـ ـ اـغنـعلـ ـلجنيذاء ـ ـ واـ ـكتنن, ـ اـ ـلثاز ـييدـ ـجيةـملاـعنـ لأـ ـيكهـندة ذـ دمـمكـلون ـمتين ـ ـمعتنـ ـ اـ ـلكيفيدل ـ ـ ـ ةـ

والكمية.

53.

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت إـيرأةـ أنـلؤول ـتسقى ـ ـييهدـثٕانـفطـ ـ ـيضماـ ـ الأـكٕانـفرانـ ـعلرـمان ذـخىـ أـللاف ـعنك, أنـ ـيكي ـصلبيـاهاـيدـثونـ ـ ـ ـيصيبههـنٕاـفن,ـ ـ ـ ـ وـ عـجا

] أو في العينين أو في الوركين فلا تسقط.V4 148aفي الثديين أو في الركبتين أو في [

ـلتفسيا ـ ـ ـ الٕاـ ـسقر: إذاـ ـلقلانـكاط ـ اـ لاـكدمـلة ـمحان ـيتبعهةـلاـ ـ ـ ـ وـ ـيتقا ـ ـمهدـ ـضماـ اـ ـلثور ـييدـ لاـ ـمحن وإنـلاـ ـبسبانـكة. ـ آـ ـفيتحجـعزـمـرخب ـ ـ اـ ـلطبيعك ـ ـ ـ وـ ـيتة إـجوـ ىـله

ـتقتي ـ ـ اـفحـ وـحرـلم ـيتبم ـ ذـ اـجوـتكـلع ـلمه إـ ـتلىـلادة اـ ـلجك وـ ـيلرم ذـ ـضمكـلزم اـ ـلثور ـييدـ وأـ ـيكمـلاـمن. ـبسبنـ ـ اـفكـلذـلجـعزـمبـ ـلمٕان ـتكادةـ ـمتونـ ـجهوـ اـعةـ مـحرـلن

إلى هذه الأعضاء المذكورة كان ذلك دليلاً على سلامتها من الٕاسقاط.

54.

قال أبقراط: إذا كان فم الرحم صلباً فيجب ضرورة أن يكون منضماً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـبلاـصر:ـ إذاـحرـلة اـفورمـلانـكم ـلضغانـكـمحرـلي ـ ـيضطـ اـممـ وإنـحرـلن ـلبانـكم, وـ ـيبرد ـيضمهانـكسـ ـ ـ ـللقباـ ـ ـ وأـ إذاـمض, ـمنضمانـكا ـ ـ ـغينـماًـ ةـبلاـصرـ

فكذلك للحبل ضرورة.

55.

قال أبقراط: إذا عرضت الحمى لٕامراة حامل وسخنت سخونة قوية من غير سبب ظاهر فٕان ولادتها تكون بعسر وخطر أو تسقط فيكون على خطر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـتضعتـفـرعدـقر:ـ ـ اـ ـلحف واـماـ ـلجنيل ـ ـ وـجنـ ـيبقداً ـ ـتهادـمنـميـ ـبعاـ اـ ـلبد ولأنـ ـغيـاهرأـبرء, ـمتحكرـ ـ ـ لأـ ـنهم لاـ ـيمكا ـ الاـ ـستقصن ـ ـ ـجهلاـعيـفاءـ ـفيهلاـ ـ ـ كـ

الجنين إذا كان ضعيفاً أو يصير سقاماً إن كان قوياً, ويعسر الولادة لأن ذلك يحتاج إلى قوة الحامل والجنين, ومتى ضعفا كان ذلك مع عسر وخطر.

56.

قال أبقراط: إذا حدث بعد سيلان الطمث تشنج وغشي وذلك رديء.

التفسير: التشنج يكون من استفراغ الرطوبات الأصلية والغشي لسقوط القوة أو ضعفها بانحلال القوة الحيوانية لفرط الاستفراغ.

57

أـق ـبقال إذاـ ـطمانـكراط: اـ ـلمث أزـ ـممدـيرأة ـينبغاـ ـ ـ ذـمتـضرـعيـ أـلن ـكثيراضـمك ـ [ـ V4رة 148bوإذا ـينح] ـ اـ ـلطمدر ـ ـعلثـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ذـمدثـحيـ أـلن راضـمك

من قبل الرحم.
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ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـنقطر: ـ اـ ـلطماع ـ إـ ـلقلاـمث ـ اـ لاـلة أو ـنسدم اـ ـلمجداد ـ أوـ ـلضعارى ـ ـسكاـمفـ اـ أوـحرـلة ـغيم وـ ذـكره, أـجوـيكـلل اـفاًـضراـمب ـمثمـحرـلي الأورامـ اـفل مـحرـلي

وسوء المزاج فيها وسيلان الطمث أكثر من المعهود يوجب الأمراض الاستفراغية.

58.

أـق ـبقال إذاـ اـطيـفرضـعراط: أوـبدـلرف اـفر ورمـحرـلي ـيتبعم ـ ـ ـتقطيهـ ـ ـ اـ ـلبر وـ إذاـكول ـتقيحذل ـ ـ اـ ـلكلت ـ ـيتبعيـ ـ ـ ـتقطيهـ ـ ـ اـ ـلبر وإذاـ اـفدثـحول ـلكبي ـ ورمـ ـتبد ذـ كـلع

فواق.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ورم وـحرـلر: اـطم اـحزاـيرـبدـلرف ـلمثم ـ وـناـ ـيضغة ـ ـعضلطـ ـ اـ ـلمثة ـ ـيتمكلاـفةـناـ ـ ـ اـ ـلبن اـمولـ ـلخن دـ ـفعروج ـشيئلـبةـ ـ ـفشيئاًـ ـ ـ وـ ـتقياً. ـ اـ ـلكلح ـ اـجوـييـ ـلتقطيب ـ ـ ـ لأـ هـنر

ينصب إلى المثانة مدة حادة تلذع المثانة وتضغطها. ويحدث التقطير ورم الكبد إذا كان عظيماً زاحم فم المعدة وضغطها وضيق النفس وهيّج الفواق.

59.

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت لاـ ـتحبرأة ـ أنـفلـ اردت ـتعلٕان ـ ـتحبلـهمـ ـ لاـ أم ـفغطهل ـ ـ ـبثياـ ـ ـبخمـثابـ ـتحتهرـ ـ ـ رأـفا,ـ راـيٕان أن ـئحت اـ ـلبخة ـ ـينفورـ ـ ـنهدـبيـفذـ ـحتاـ ىـ

تصل إلى منخريها وفيها فاعلم أنه ليس منع الحبل من قبلها.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبيندـقر:ـ ـ الأدوـ أن اـيا ـللطيفة ـ ـ ـ اـ ـلحة إذاـ ـبخارة ـيعـرستـنـاكرتـ اـ ـلصعة ـ والاـ ـنتشود ـ اـفارـ ـلبي ـفمتدن,ـ ـ اـ ـحسى ـلهـوصوـبتـ إـ ـفمهىـلا ـ وـ ـمنخا ـ ـيهرـ وـ ذـكا نـمكـلان

ـتغي ـ ـتلرـ اـ ـئحراـلك دّلـ ـعلة اـعىـ ـلسدم والاـ ـنضمدة ـ اـفامـ ـلمجي ـ وـ ـعلارى اـ ـعتى اـ وـحرـلدال ـنقم الأـمهـئاـ اـخن ـلفلاط إلّاـساـ و ـلتغيدة, ـ ـ راـ ـئحتهرت ـ ـ ـلخلاـباـ ـ اـ ـلفط أوـساـ دة

] من الٕاسقاط لأن الموانع منحصر فيما ذكرنا.V4 149aالحرارة الزائدة أو غيرها من انواع سوء المزاج, فلا يكون بها مانع [

60.

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

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـيـرجر:ـ ـلطمان ـ وـفثـ اـقي ـلحمت ـ ـيكلـ إـ اـمون ـنهتا ـ اـعاكـ أوـحرـلروق ـلضعم ـ اـ ـلجنيف ـ ـ ـيغتلاـفن,ـ ـ وـبذيـ ـهملاـكه. ـعلدلانـياـ اـ ـلسقى ـ وـ ـضعوط اـ ـلجنيف ـ ـ إلّاـ ن

أن يكون لكثرة الدم حتى يفي يغذاء الجنين ويفضل بحيث يجري الطمث على عادته.

61.

قال أبقراط: إذا لم يجر طمث المرأة في أوقاته ولم يحدث بها قشعريرة ولا حمى ولكن عرض لها كرب وغثي وخبث نفس دّل على أنها قد علقت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ ـطمانـكر: اـ ـلمث ـيجرأةـ أوـفريـ اـثهـتاـقي ـنقطم ـ ـبغتعـ ـ وـ ـيحمـلة ـفشعدثـ ـ ولاـيرـ ـحمرة ذـكىـ دالاًـلان ـعلك اـ ـحتبى ـ اـ ـلماس واـ ـلكادة واـ ـلغثيرب ـ ـ وـ وءـسان

ـلنفا ـ إذاـ ـيكمـلس ـمعهنـ ـ ـحماـ دّلـ ـعلى الاـ ـنعى اـ لأن ـلحلاق ـيعلـماـ ـضهرـ ذـماـ الأـمرهـكا اـفراضـعن ـلشهي ـ واـ الأول ـلثر واـناـ ـلثي ـلتثـلاـ اـمـهجوـ ـلحيادة ـ إـ ىـلض

ـلمعا ـ ـلعدةـ اـ ـعهاـفدـندم إـ اـلا ـكبٕاذاـفم.ـحرـلى اـ ـلجنير ـ ـ واـ ـحتبن ـ إـساـ اـلت ـلغى ـعلويـقذاءـ اـ ـلجى واـ ـلطبيعذب ـ ـ ـ ـجههوـتةـ ـ إـ ـليها ـ ـللحاـ ـ إـجاـ ذـلة وأـلى إذاـمك. عـمانـكا

تلك الأعراض القشعريرة والحمى فهو لخلط رديء في البدن.

62.

أـق ـبقال ـمتراط:ـ رـكىـ اـحان ـلمم راـ ـمتكدةـبرأة ـ ـثفاـ وـ ـمتة أـكىـ ـيضان رـ ـطباً لاـ ـتحبة ـ رـ لأن ـبتهـوطل ـ ـتغماـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ وـ ـتطفيده ـ ـ وـ ـمته, أـنـاكىـ ـيضت أـ ـممفـجاً اـ

ينبغي أو كانت حارة محرقة لم تحبل لأن المني يعدم الرطوبة ويفسده, ومتى كان مزاج الرحم معتدلاً بين الحالتين كانت المرأة كثيرة الولد.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمتر:ـ اـمانـكىـ ـمنحمـحرـلزاج ـ الاـعاًـفرـ ـعتن ـفسدالـ ـعليردـيانـكاـمدـ ـ اـمهـ ـلمنن ـ [ـ V4ي 149bولا ـيت] اـلوـ ـلجنيد ـ ـ اـ ولأن ـلمن اـ ـلبزاج ـيكثاردـ ـ وـ ـيضيف ـ قـ

وـحرـلا ـيضيم ـ اـ ـلمق ـعلـعضوـ أـ اـفى ـلعواه اـ ـلتروق ـيتعليـ ـ ـ ـبهقـ اـ ـلمشيما ـ ـ ـ ـيتعللاـفةـ ـ ـ وإنـ ـتعلاـمق. ـ ـينفمـلقـ ـ إـ ـليهذ ـ اـ أوـلا ـينفدم ـ رـ دم ـقيذ ـيتلاـفقـ أـ اـمم ـلجنير ـ ـ اـ ولأن ـلبن ردـ

ـيقل ـ ـلللـ اـ ـلغدم ـللجنياذيـ ـ ـ ـ واـ ـلمكمن ـ ـ وـللـ ـلهه, لاـ ـتلذا اـ ـلبغلد ـ ـ إلاـ ـنقادراًـنة اـملاًـ ـلشن إـ ـنهارح ـتلاـ ـلناـبدـ وإذاـ اـمانـكدرة. أـحمـحرـلزاج اـحار ـلمنرق ـ أوـ ـبساـيي اًـ

ـجفف ـ وـ ـكثفه ـ رـ إذاـتاـبـوطه ـكثيانـكه ـ اـ ـطبرـلر اـخاـفةـ ـلحذ اـ ـلغار اـيرـ اـفذيـلزي ـلمني ـ وـ ـيتمـلكـلذـلي, اـلوـ اـفزرعـلد اـقوـلي ـلحت اـ ـلمفر ـ اـ أو ـلبرط اـ ـلمفرد ـ والأرضـ رط

المغمور من الماء أو عديم الماء.
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٦٣

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

ـلمو اـ ـلغن ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه وـ ـلمرار ـحميـفـوهنـ ىـ وـحّ ـلماّدة اـ ـختلن ـ دـ ـكثياًـمف ـ وـ ـينفراً ـ أـ ـصحع اـ ـلساب اذاـ ـتكمـلّل ـبهنـ ـحممـ ىـ ولأـجدةـيدـشّ ا ـصحدًّ ابـ

الحّمى الطويلة الضعيفة إذا لم يكن معها شيء مّما تقّدمنا بوصفه وكانت أبدانهم تذوب على غير ما توجبه العلّة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـللبر: ـ الاـيـرسنـ ـستحع ـ ـنفسيـفةـلاـ ـ إـ اـفدـجوـياـمىـله ـلمعي ـ ـلمحماـفدةـ ـ ـ وـ اـحـاصوم ـلصب واـ ـيكثذيـلداع ـ ـعليرـ ـ اـ ـلعطه ـ أوـ ـيغلش ـ ـعلبـ اـبىـ ـلمرازه ـيكرارـ ونـ

ـمعيـف ـتهدـ ـفيستحيراراـممـ ـ ـ ـ ـ ـفيهلـ ـ إـ اـلم ـلمى وـ ـضهرـميـفدـيزـيرار وـ ـلمكـلذـكم إـبنـ الاـطه ـختلاق أـ اـئزاـجلاف ـلجبينه ـ ـ ـ واـ ـلمة ـئياـ واـ اـفةـيدـبزـلة ـلهضي ـ ـينهضلاـفمـ ـ ـ مـ

ـلهضوا ـ اـ ـلتم اـلوـيلـبامـ ـفلاحـيرـلد ـيضكـلذـ ـبمرـ اـنـاكنـ ـلمت اـضواـ ـلتع ـتحيـ ـسيفهراـشتـ ـ ـ ـمتمـ لأـمورـ ـنهة ـتمـاهدـيزـياـ وـ ـخصددا إذاـصوـ ـفيهانـكا ـ ـيكهـنٕاـفرةـقرـقاـ ونـ

رـعكـلذ ـفيحـين ـللباـبزدادـ ـ وـ ـينفن ـ [ـ S4ع 42aٔا ـصح] اـ ـلساب لأـ ـيجلهـنل ـ اـئزاـجأـبوـ ـلمه ـئياـ وـ ـيغة اـئزاـجأـبريـ ـهنيذـله ـ وـ ـينفة ـ ـجمهـبنـمعـ ـضعيفىـ ـ ـ ـيلـوطةـ نـمذوبـيةـ

أـندـب ـكثه ـممرـ ـجبوـياـ اـ ـلحمه ـ اـ لأن ـللبى ـ اـيـرسنـ ـلعفع ـ وـنوـ ـيستحية ـ ـ ـ إـ اـلل ـلغى ـبسذاءـ وـعرـ ـيكثة ـ واـغرـ ـلمحمذاؤه ـ ـ اـ ذـلوم ـيحتاهـنـركذي ـ إـ ـمثىـلاج اـهلـ ـلغذا ـفينفعذاءـ ـ ـ ـ إذاـ ه

لم يكن به شيء من الأمراض المذكورة التي بيّنا أن اللبن يضره.

٦٤

أـق ـبقال ـبسببههـبـاصأـفـةحرـقدثـحنـمراط:ـ ـ ـ ـ اـ ـنتفا ـ ـفلياخـ ـ ـيكسـ ـيصيبادـ ـ ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنج وإنـ ذـغون الاـلاب ـنتفك ـ دـ ـفعاخ اـنـاكمـثةـ ـلقت ـخلنـمـةحرـ هـلرضـعفـ

تشنج أو تمدد وإن كانت القرحة من قدام عرض له جنون أو ورم حارة في الجنب أو تقيح واختلاف دم إن كان ذلك الانفتاخ أحمر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبسبهـبدثـحنـمر:ـ ـ اـ ـلقب ورمـحرـ ـسلة اـممـ ـلجنن ـ واـ ـلتشنون ـ ـ ذـ لأن ـعلدلـبكـلج اـ اـفدـنى ـلماع إـ وـخىـلادة ـمتارج اـهابـغىـ ـبغتورمـلذا ـ اـنـاكةـ ـلقت ـةحرـ

ـخلنـم أيـ ـعلف اـ ـلظهى ـ ـلصرضـعرـ ـحباـ اـ ـلتشنه ـ ـ واـ ـلتمج ـ لأنـ اـيذـهدد ـلمن ـضيرـ أـمنـ اـمن ـلعصراض ـ واـ ـلعصب ـ ـعلبـلاـغبـ اـ آلات ـلظهى ـ وإنـ اـنـاكر ـلقت نـمـةحرـ

أيـق اـفدام ـلمي اـضوـ ـلمحع ـ ـللظهاذيـ ـ ـ ـمقنـمرـ اـ ـلبدم واـ ـلغدن ـعلبـلاـ الأـهىـ ـعضذه إـ ـنماء اـهاـ ـلعو ـفتصيروقـ ـ ـ اـ ـلمر إـ ـبعىـلادة الأـ ـعضض اـ ـلشاء ـيفرـ ارتـصٕانـفةـ

اـلإ أـمدـلى اـثدـحاغ ـلجنت ـ وإنـ إـصون اـلارت ـلصى أـ وـثدـحدر اـجت ـلجنع ـ وإنـ ـغلارتـصب الأـ ـمعى أـ الاـثدـحاء ـختت إنـ الاـنـاكلاف ـنفتت ـ أـ ـحماخ إـ و ـنمر اـ

يصير إلى التقيح إذا لم يتحلل وأيضا لم يصر إلى أحد الأعضاء.

٦٥

قال أبقراط: إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: ـبهرادـ اـهاـ ـلخي اـجراـ ـلحة اـفةـثادـ رؤوس ـلعضي ـ وذـ ـلشكـلل الٕاـ اـجوـتبـجوـيلامـيدة ـلمه إـ اـهىـلادة ـلمذا ـحتـعضوـ ـيتىـ ـفيحداـجورمـ ـ ـيتمـلدثـ دلـ ورم

ـعلاـمإ اـ أن ـلمى ـقليلادةـ ـ ـ ذـجةـ أو اـلدا لأن رديء ـلقك ـحينئوةـ ـ ـ ـيكذـ [ـ S4ون 42b[ـقطـاس وـ ـضعيفة ـ ـ لأـ أو ـنهة ـمتاـ ـجهوـ إـ ـبعىـلة الأـ ـعضض اـ ـلشاء ـيفرـ وذـ أـلة ـيضك اـ

خطر.

٦٦

قال أبقراط: الأورام الرخوة محمودة والنيئة مذمومة.

التفسير: المراد بالرخوة النضيجة ولا شك في أن الأورام النضيجة محمودة وذلك في مقابلتها النيئة أي ما لم ينضج من الأورام ولا شك في أنها مذمومة.
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٦٧

قال أبقراط: من أصابه وجع في مؤخر رأسه يقطع له العرق المنتصب تحت الجبهة انتفع بقطبع.

التفسير: إذا كانت المادة منصبة غلى مؤخر الرأس يجذب إلى مقدمه بفصد عرق الجبهة فكان ينتفع به جدا.

٦٨

أـق ـبقال اـ ـلنراط: أـفاـ ـكثض ـيبتاـمرـ ـ اـمدئـ ـلنسن ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ ـيتمـثبـ اـميـقراـ ـلظهن ـ إـ اـلر وـلى أـهرأس ـيضذا اـفاـ ـيبتالـجرـلي ـ ـخلنـمدئـ أـ ـكثف ـممرـ ـيبتاـ ـ دئـ

من قدام مثل ما يبتدئ من الفخذين والساعدين والجلد أيضا في مقدم البدن تخلخلة ويدل علىه الشعر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلنر: ارـفاـ ـتعض ـمحسردـبعـمادـ ـ ـفيبتوسـ ـ ـ اـمدئـ ـلمن اـضواـ ـلتع أـهيـ ـيبتردـبي ـ اـمدئـ ـلظهن ـ لأـ أـنر ـمقنـمردـبه اـ ـلبدم اـجوـلدنـ ـلنخود ـ ـفياعـ وـ ـقله اـ ـللحة ـ وـ ـكثم رةـ

ـعصالأ وـ ـعلدلـياب ذـ ـقلكـلى اـ ـلشعة ـ اـفرـ ـلظهي ـ وـ ـكثر ـمقيـفهـترـ اـ ـلبدم ـلسخدنـ ـ ـنتوـ وـ ـتخلخله ـ ـ ـ وـ ـيبتة ـ اـمدئـ ـلنسن ـ اـماءـ ـلصلن ـ أيـ أـفب ـسفي اـ ـلظهل ـ ـممرـ ـيلاـ يـ

الرحم لأن الرحم عضو عصبي بارد.

٦٩

قال أبقراط: من اعتراه الربع فليس يكاد يعتريه التشنج وإن اعتراه التشنج قبل الربع سكن التشنج.

التفسير: ذلك لما مر في الفصل الذي قال حدوث الحمى بعد التشنج خير من العكس.

٧٠

قال أبقراط: من كان جلده متمددا قحلا صلبا فهو يموت من غير عرق ومن كان جلده رخوا متخلخلا فٕانه يموت مع عرق.

التفسير: ذلك لأن الصلابة والتمدد والقحول مانع من العرق والرخاوة والتخلخل يعين عليه.

٧١

] فلا يكاد يتولد فيه الرياح.S4 43aقال أبقراط: من كان به يرقان [

التفسير: الرياح يتولد من مادة فاترة يستحيل إلى جوهر البخار ومادة اليرقان بخلاف ذلك فتعذر فيه تولد الرياح.
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