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Caput IX وأما سائر احلـميات التي هي خالف حـمى يوم فليس لها
1اسم يعمها كلـها وهي جنسان يخالف كل واحد منهمـا اآلخر بفصول

 عـفــونة3 أن من تلك احلــمــيـات مــا يتــولد من2ليــست بخــفـيــة وذلك
 يتــشــبث بـنفس أعــضــاء البــدن الثــابـتــة األصليــة4األخــالط ومنهــا مــا

6 باسم مـشـتق من الثـبـات5واليـونانيـون يسـمـون هذا اجلنس من احلـمى

 لهــا ثبــات ولبث8 إمــا من قــبل أن هذه احلــمى حــمى7وهو اقطـيـقــوس

O بفضول 1
2s. p. O
S1 عن 3
om. S2 ما 4
S2 هذه احلمى 5
O النبات 6
7 s. p. fere O
om. S1 حمى 8
9 kaqavper aiJ e{xeiı non vertit H
1 add. S2 األصلية 0

1 وإما ألن تشبثـها باألعضاء9يعسر معـه انقضاؤها  الثابتة اجلـامدة التي0
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1هي أعــضــاء البــدن األصليــة  وإمنا تنـسب هذه األعــضـاء إلى الـثـبــات1
1واجلمـود 1 ليفـرق بينها2  وبني ما في البـدن من األشيـاء الرطبة التي ال3

ثبات لهـا وال جمـود وأنا واصف لك دالئل هذين اجلنسني من احلمـيات
1ومبتدئ بذكر دالئل حميات العفونة فأقول إن أول  دالئل هذا اجلنس4

1من احلمى  ليس هو بغـير مفـارق لها إال أنه خـاص لها دون غـيرها وهو5
1أن ال 1 يتقدم6 1 هذه احلمى شيء من األسـباب7  الظاهرة التي تعرف8

1بالبــادئة فـإن ذلك ليس هـو لواحـد  من اجلنسـني اآلخـرين من قــبل أن9
جميع احلميات التي من اجلنس املعروف  بحمى يوم إمنا يكون من بعض

2تلك األسـبـاب 2 وأمـا احلـمـيـات التي0  من اجلنس اآلخـر التي قلنا  إن1

1 §S1 = oJmoiomerh املتشابهة االجزاء 1
1 S1 اجلمود والثباث 2
1 3 s. p. O
1 om. S2 أول 4
1 add. S1 S2 دليل 5
1 S2 اال 6
1 7 s. p. S2
1 S2 االشياء 8
1 S2 في واحد 9
2 add. S1 الظاهرة 0
2 add. S1 تكون 1
2 S1 اليونانيني 2

2اليونانيون  يسمونها الثابتة وهي الدق فقد تكون من غير أن تتقدمها2
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2تلك األسبـاب إال أنها متى كـانت ولم يتقدمـها  تلك األسباب فليس3
2تبــتـدئ 2 منذ أول األمــر لكن4 2 يتــقـدمــهــا غـيــرها5  من احلــمـيــات6
 فــيـــجب من ذلـك أن تعلم مـــتى رأيت انـســانا قـــد ابتـــدأت به(305)

احلمى من غير أن يتقدمهـا شيء من األسباب البادئة أن سبب حماه من
األخالط ورمبا تقدم سـبب من األسباب الظاهرة فولد حـمى هي بحسب

2عـمل ذلك السبب حـمى يوم ثم أعـقبت تلك احلـمى حـمى العفـونة 7

2وذلك يكون إذا كان البدن مـستعدا متهيـئا حلدوث ذلك به  أعني إذا8
كـان غـيـر نقي كـثـيـر الفـضـول وذلك أن تلـك الفـضـول تسـخن سـخـونة

2أزيد في 3 تلك احلـمى التي هـي من جنس حـمى يوم فـتـبـتـدئ9  بهـا0
3العـفـونة من تلك السـخـونة فتـولد صنفـا آخـر  من احلـمى بعـد سكون1

2 (ت) S1, s. p. O تتقدمها 3
2 add. S1 هي | S2 يبتدي 4
2 S1 لكنه 5
2 S2 غيرها 6
2 S2 احلمى العفونة :O تلك احلمى حمى العفونة 7
2 om. S2 به 8
2 O من 9
3 .S1 (s. p.), corr. mg. laev فيعدى 0
3 S2 فيتولد صنف اخر1
3 iterum add. S1 به 2

3الـصـنـف األول وأنـا واصـف لك الـطـريـق الـذي بـه يـتـــــــــعـــــــــرف  هذا2
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3االعـتـقـاب  فـأقـول إن أحـد الدالئل الدالة علـى ذلك وهو دليل خـاص3
غير مـفارق في جميع احلـاالت هو أن تكون تلك احلمى التي من اجلنس

3املعـــروف بحــمـى يوم ال تنتـــهى إلى إقـــالع  صــحـــيح ورمبا عـــرض أن4
3يرى 3 عنـد منتـــهى تـلك5  احلـــمى الـتي من جنـس حـــمى يوم بـعض6

األعراض الدالة على انقـالبها وذلك يكون أبني كثـيرا عند انحطاط تلك
3احلــمـى والدليل الـذي به  يســـتـــدل على ذلك فـي تلك احلـــال هو أن7

3يفـقد فـيهـا ذلك الدليل الذي وصـفتـه فيـما تقـدم  وقلت إن احلال في8
3احلــمى التي هي حــمى يوم فـي وقت  انحطاطهــا أخف أحــوال  سـائر9

احلـــمـــيــــات في ذلك الـوقت ومن دالئل حــــمى العــــفـــونة أن يكـون في
4ابتدائـها 4 نافض من غـيـر أن يكون0  أصـاب البـدن قـبل حـدوثهـا حـر1

3 S1 التعاقب 3
3 4 s. p. O
3 O (ي) .S1, s. p ترى 5
3 add. mg. S2 تلك 6
3 S1 S2 يستدل post به 7
3 add. S2 اوال 8
3 om. S2 احوال 9
4 S2 ابتداوها 0
4 add. S2 ڤد 1
4 om. S2 وال برد شديد 2

4شمس شـديد وال برد شديد (306) مثل مـا يعرض خـاصة ملن يسـير2
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4في الثلج أو يتـعـرض بوجـه من الوجوه لبـرد شـديد  ويلبث فـيه فـضل3
4لبث وهـذا الدليل دلـيل خــاص لـلحــمـــيــات التـي تكون  من عــفـــونة4

4األخـالط إال أنه ليـس بغـيـر مـفـارق لـهـا وذلك ألنه  ليس يوجــد فـيـهـا5
كلها وكذلك أيضا  االقـشعرار فإن االقشعرار أيضا ليس هو بغـير مفارق

4لهذه احلمـيات وليس هذا فقط ولكنه 4 مع ذلك دليل6  ليس  بخاص7
ومن دالئل حـمــيـات العـفـونة  اخــتـالف النبض واخـتــالف احلـرارة وهذا

4االخـتالف في ابتـداء احلمى كـان أو في وقت  تزيدها هو دليل خـاص8
4لهذا 5 اجلنس من9  احلميات إال أنه ليس  بغير مفارق وذلك ألنه ليس0

يوجـد أيضا في جـميـعهـا فإنه قـد يكون من هذا اجلنس حمـيات كـثيـرة
5تبــتــدئ وتتــزيد إلى أن تبـلغ إلى  منتــهــاها من غــيــر أن يكون فــيــهــا1

4 iter. et del. S2 مثل ما يعرض خاصة 3
4 om. S2 تكون 4
4 S2 انه 5
4 S2 لكنه 6
4 .cf. gr ? أوال om. S1 S2: an دليل 7
4 S2 اوقات 8
4 S1 بهذا 9
5 add. S1 هذه 0
5 om. S1 S2 إلى 1
5 2 seclusi
5 add. S2 في 3

5اختـالف محـسوس [وكـذلك أيضـا احلال] 5بل أكثـر في أن يكون 2 3
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5ابتــداء النـوبة الواحــدة  كــأنـه يتكرر مـــرارا كــثــيـــرة <وكــذلك أيـضــا4
5احلال> 5 في5  تضـاغط النبض ومـعـنى تضـاغط النبض فـيـمـا جـرت به6

عادة األطبـاء أن يكون النبض في ابتداء نوبة احلـمى صغيـرا جدا مخـتلفا
فـإن هذا الدليل أيضـا لـيس هو غـيـر مـفـارق لهـذه احلـمـيـات إال أنه ليس

5يعم مع هذا اجلنس من احلمـيات جنسا آخر غيـره لكنه خاص له  دون7
غـيــره وكـذلك احلــال أيضــا في اخـتــالف النبض إذا لم يكن مـن عـارض

5عرض فـإنه 5 يعرض أن(307) كـثيـرا مـا 8  يكون قـد اجـتـمع في فم9
6املعدة خلط رديء فيلذعه  أو يبرده فيـصير النبض صغيرا مـختلفا ومما0

مييز به بني ما يبرد وبني ما يلذع أن صـغر النبض احلادث من الشيء املبرد
يكون أكـثـر واخــتـالف النبض احلـادث من الشيء املـلذع يكون أزيد إال

6أنه مــتى قـذف ذلك الـفـضل الذي في فـم املعـدة بالـقيء سكن  هذان1

5 add. S1 في ان يكون متكررا 4
5 5 supplevi
5 S1 S2 وفي 6
5 add. S2 (?) وبه 7
5 S2 قد يكون 8
5 add. S2 قد 9
6 S1 يلذعه 0
6 S2 سكنا 1

العــرضـان جـمــيـعـا ومــتى لم يكن فـي فم املعـدة علـة فـهـذا النـبض دليل
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6خــاص لهــذا  اجلنس مـن احلــمى الذي كــالمنا فــيــه ومن أعـظم دالئل2
حـمـيــات العـفـونة كــيـفـيـة احلــرارة فـيـهـا وذلـك أنه ليس فـيـهــا شيء من

6الطيب 6 واللذاذة وال من الهـذوء3  مبنزلة مـا يـوجـد في حـرارة احلـمى4
6التي هي من جنس احلمى 6 املعروفة بحمى يوم لكن5  حرارة حميات6

6العـفـونة كـأنهـا بالدخـانية أشـبـه حـتى 6 تؤذي وتقرض7  اللمس كـما8
6يؤذي ويقرض 7 الدخـان العينني واملنخـرين9 7 على ما0 7 ذكر1  ذلك2

7منها أفاضل من كان قبلي  من األطباء إال أنا في ابتداء نوبة احلمى من3

6 S1 بهذا 2
6 S2 والهدو 3
6 S2  من الطيب والهدو واللذاذة 4
6 S1  حرارة احلمي التى هى من اجلنس املعروف S2  احلرارة اجلنس املعروف :O حرارة-احلمى 5
6 S1 ولكن 6
6 add. S2 انها 7
6 8 s. p. O, تقوض S2 (ut vid.), corr. mg.
6 9 s. p. O, يقرص S1
7 S2 املنخرين والعينني 0
7 O الى scripsi على ما 1
7 S1 S2 وقد سبقنا لذكر 2
7 S2 قبلنا 3
7 S1 بالفضول 4
7 S2 الذي 5

7قــبل أن احلــرارة  في ذلك الوقت تـكون مــغـمــورة والفــضــول 7 التي4 5
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7يعـمل فـيـهـا 7 احلرارة6 7 بعـد باطنة ال  يُدرك7 7 منذ أول مـا يُلمس8 9

8البدن ما  وصفنا من أمـر تلك احلرارة فإن طال لبـث الكف على البدن0
8ارتفعت 8 احلرارة من عمق البدن  وجاءت1  بذلك النوع الذي وصفنا2

8وإني 8 ألتوهـم علـى ثامــــيــــسن3  ظن أن هذا الـدليل(308) أنه إمنا 4
دليل خــاص غـيـر مــفـارق جلـمــيع احلـمـيــات من قـبل أنه وجــده في هذه

8احلــمـيــات وسننظـر في هذا فــيـمــا 8 بعــد في املوضع الذي يشــاكله5 6

8كالمنا هذا وأما هذا النوع من احلرارة الذي كأنه ينخس ويقرض  اليد7
8كـما يفـعل الدواء احلـريف فإمنا يتـولد  من عفـونة األخالط وهو يـظهر8

7 om. S1 احلرارة - فيها 6
7 S1 واحلرارة 7
7 s. p. O ي ,S1 S2 تدرك 8
7 S2 تلمس 9
8 S2 الذي 0
8 S2 ارنفعت 1
8 S1 وصارت 2
8 S2 والني 3
8 S1 ماميدس :S2 ثاميس .O, corr. s. l ثامنيس 4
8 (.add. s. l ما) S1 في ما 5
8 add. S2 من 6
8 nisi diabibrwvskon ,ينخس codd., ft. propter يـنقـص :scripsi (diabibrwvskon) ينقض 7

delendum sit
8 add. et del. S2 في عاية 8

ظهـورا بينا في وقت تزيد نـوبة هذه احلمـى وفي وقت منتـهائـها فـأمـا في
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8ابتدائهـا فليس يظهر ظهورا بيـنا منذ أول ما يُلمس  البدن ومن دالئل9
9هذا اجلنس من احلــمى التي 9 تتـولد من0  عـفــونة األخـالط اخلـاصــيـة1

9له 9 التي ال تفـارقه2 9 سرعـة انقبـاض العرق3  وذلك يظهـر ظهورا أبني4
في وقت تزيد نوبة احلمى وليس هو باخلـفي في وقت ابتدائها وفي وقت

9منتـهـائهـا ويكون 9 مـعـه في وقت ابتـداء نوبة احلـمى النبض صـغـيـرا5 6

غيـر سريع وفي وقت منتـهائها يكون النبض مـعه عظيـما سريعـا وكذلك
9أيضــا التـواتـر في الوقـفــة التي تكـون في النبض من خــارج  يكون في7

9هذه احلـمـيـات بينا وليس  كـذلك في احلـمى املعـروفـة بحـمى يوم وال8

8 s. p. O ت ,S2 يلمس ,scripsi تلمس 9
9 S2 الذي 0
9 S1 عن 1
9 om. S2 له 2
9 S1 تفارق ,S2 يفارقه 3
9 S1 العروق 4
9 (?) add. O2 و 5
9 S2 صغيرا 6
9 7 mg. O:

امسّ تقصر زمان السكون الذي قبل~  حاشية. ألن احلاجة إلى االنقباض إلخراج  البخارات
االنقباض وهو الذي من خارج

9 add. S1 S2 هو 8
9 S2 اال 9

9في حـمى الدق ومن أخص الدالئل بهذه احلـمى أن ال  يظهـر فيهـا في9
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 اخلـفي الضـعـيف أيـضـا من النضج102 واألثر101 أثر100البـول للنضج
 التي تكون من األخـالط وذلك أنك ال جتـد103دليل خـاص باحلـمـيـات

104البـول في احلمى املعـروفة بحـمى يوم ال عـدميا للنضج وال أثر النضج

 هذين الدليلني107 وكل واحد من(309) 106 ضعـيف105فيـه خفي
 للحـمــيـات التي109 دليـال خــاصـا108إذا أُفـرد فــقـيل على حــدته كـان

112 غــيــر مــفــارق وإذا أُفــرد111 من األخــالط وال يكون من110تكون

 وذلك أن114 دليــال غـيــر مــفـارق أصــال113فــقـيل أمــا ذا وأمـا ذا صــار

S2 للبول من النضج100
add. S1 خفى 101
om. S2 واألثر 102
S2 على احلميات 103
scr. et del. S2 دليل على حمى عفونة mg. S2, in textu النضج 104
S1 خفيا ,S2 خفية 105
S1 S2 ضعيفا 106
S2 النضج 107
add. S1 ذلك 108
S1 خاصيا 109
S2 يكون 110
om. S1 S2 من 111
(.s. p ف) S2 افرنا ,S1 in textu افردا ,.O S1 mg قرنا 112
add. S2 اذا 113
om. S2 أصال 114
S1 االبوال في االيام :صحح في األيام األول :.del. S2 et mg األول 115

116 في هذا اجلنس من احلـمـيـات أمـا أن تكون عـدمية115األبوال األول
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 وليس118 وأما أن تكون أثر للنضج فيها خفيا ضعيفا117للنضج أصال
 في األبوال119يظهـــر في وقت من األوقـــات أثر عظـيم ذو قــدر للـنضج

 أن يُخــرج عنهـا مــا يكون منـهـا121 في هذه احلــمــيـات بعــد120األول
 من حـــمـى يوم وقـــد وصـــفت ذلـك اإلنقـــالب فـــيـــمـــا122باإلنقـــالب

 ومن دالئل هذه احلــمـيـات الـتي كـالمنا فــيـهـا مــعـمـا وصــفنا123تقـدم
 يظـهـــر فـي وقت مـنتــــهى نوبـة احلـــمـى شيء مـن األعـــراض الـتي124أن
 احلـمى احملـرقـة أو من أعـراض احلـمى الـتي يحس فـيـهـا صـاحـبـهـا125من

 أو128 يســمـيــهـا الـيـونانـيـون ابيــالس127 مـعــا التي126بالبــرد مع احلـر

S2 عدميا 116
add. S2 بتة 117
S2 خفية ضعيفة 118
mg. S2 فيها- للنضج 119
S1 االبوال في االيام االول 120
S1 بغد 121
S2 بانقالب 122
add. S1 ومضى 123
O انه 124
(S2 يكون) S1 S2 تكون في :O من 125
احلار 126
S2 الذي 127
128 s. p. O: ايقياليس S1 S2
S2 ومن 129

 حرارة131 فـيهـا في باطن البـدن130 أعراض احلـمى التي يكون129من
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 أو من133 يسـميـها اليـونانيـون ليبـورياس132شـديدة وظاهره بارد التي
 أو من أعراض احلمى املعروفة134أعراض احلمى التي تسمى شطر الغب

 غـير ذلك من أشـباه هذه احلـميـات وهذه136 أو من أعراض135باللثـقة
 أعـراض خاصـية لهـذا اجلنس من احلـميـات التي تكون137األعراض هي

من عـفــونة األخـالط إال أنهـا ليــست غـيـر مــفـارقـة ولذلك مــتى لم تكن
حاضـرة فالتعـرف يكون بغيرها ومـتى كانت حاضـرة فهي تدل على هذا

140 أي139 ذلك أيضـــا138 وتدل مع(310)اجلنـس من احلـــمـــيـــات 

 إذا142 تلك احلمى من أنواع هذا اجلنس وانحطاط احلمى أيضا141نوع

( فيها باطن البدن حارا حرارة شديدة :.et quae seq) .S2: corr. mg حتس 130
131 s. p. O
S2 الذي 132
O, s. p. S2 ملنيورياس 133
S1 S2 أو من أعراض احلمى التي يسميها اليونانيون املطريطاوس وهي شطر الغب 134
135 tufwdw'n
add. S1 حمى 136
S1 كلها هي ,S2 كلها :O هي 137
S2 على :O S1 مع 138
add. et del. S1 في 139
140 unde tivnoç legendum 310.1 (Garofalo)

add. S1 S2 هي 141
om. S2 أيضا 142
O S2 توول scripsi يؤل143

 من احلـــمى كــان ذلـك مع عــرق أو لـم يكن144 إلى إقــالع143لم  يؤل
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146 دليـــال خــاصـــا145فلـيس يخلـو األمــر أحـــد شــيـــئني إمــا أن يـكون

 احلـمى إن كـانت الدالئل التي تقـدمت كلهـا دالئل حـمى147النقالب
 احلـــمى بعـض احلــمـــيـــات التي تكـون من148يوم  وإمــا أن تكـون تلك

األخــالط قـد ابتــدأت منذ أول األمــر إن كــانت تلك الدالئل لـم تتـقــدم
ومـتى وجـدت الـنبض في اليـوم األول من احلـمـى صلبـا فـينبــغي أن تنظر

 أو من يبس أو من150 حدث في البدن من برد149هل ذلك من جمود
 بعض األورام احلـــارة أو152 من جـنس التـــشنج أو مـن ورم من151متدد

الصلبـة وتعلم عـلما يـقيـنا أنه إمنا يصـيـر النبض صلبـا من هذه األسـبـاب
153فـقط فقـد بينت بيـانا كـافيـا في كـتابـي في النبض خطأ ارشـيجـانس

فـيمـا يفـهم من معنى الـنبض الصلب ومـا يستـدل به عليـه وال بد للناظر

S2 االقالع 144
S2 ذلك 145
S1 خاصيا 146
a. c. O بانقالب :.p. c النقالب147
add. S1 S2 ذلك 148
O حمود 149
om. S2 من برد 150
.add. S2, S1 add. mg أو 151
S2 في 152
S1 S2 ارسيجانس 153

في كــتــابي هذا من مــعــرفــة مــا وصـفـت في ذلك الكتــاب وخــاصــة في
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 فـإني155 التي وصـفت فـيـهـا تعـرف أصناف النبض154املقـاالت األربع
 واملعـانـي التي تدل عليـهــا تلك156قـد أفــردت ألسـمـاء أصنـاف النبض

 أربع158 كلهــا وإلحــصــاء عــدد جــمــيع أصناف  الـنبض157األســمــاء
(311) عـنوانـهــــــا في أصـناف الـنبـض 160 جــــــعلـت159مــــــقــــــاالت

 كيـف ينبغي أن يتـعرف كل واحـد من تلك األصناف في161ووصفت
 عنـوانهـــا فـي تعـــرف أصـناف النـبض162أربع مــــقـــاالت أخـــر جـــعـلت

ووصــفت في أربع مــقـاالت بـعـدها أســبــاب حـدوث تلـك األصناف من
الـنبـض وجـــــعلـت عنـوانهـــــا فـي أســـــبـــــاب النـبض ووصـــــفـت في أربـع

 بعـد تلك  تقــدمـة املعـرفـة التي تكون بالنـبض ولم أقـتـصـر163مـقـاالت
 تبـيني منفـعة ذلـك العلم بالكالم دون أن بينتـهـا بالفعـال أيضـا164على

S2 في االربع مقاالت 154
155 th§ı diagnwstikh§ı gr.
om. S1 فإني - النبض 156
S1 االشيا 157
.deest in gr عدد-النبض 158
159 dia; mia§ı \&\&\& pragmateivaı gr.
S1 جغلت 160
S2 ووضعت 161
om. S2 جعلت 162
om. S2 بعدها-مقاالت 163
(deleto و) S2 وعلى 164

ومن حـضـرني عند املرضى وأنا أبني صـحـة ذلك العلم الذي وصـفـتـه في
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 بجــمــيع مـا وصــفت وبأن الـنبض165كــتــبي بالفــعــال فـإنه  قــد صــدق
إال أنه 166الصلب لـيس  بخـاص وال بغــيـر مــفـارق للـحـمـيــات <هذه> 

ليس هذا وقت الكالم في ذلك ألني قـد بينت جـميع هذه األشـياء بيـانا
168 مـقاالت أخـر167كـافـيـا في تلك املقـاالت التي ذكـرت وفي ثمـاني

 في كتـابه في النبض وأمـا اآلن فإني169امتـحنت فيـها قـول ارشيـجانس
 فـأقول إن النـبض الصلب ليس170أذكـر ما ينـتفع به فـيـما نحـن بغرضـه

 احلـمــيـات ال173 مـفــارق لواحــد من أجناس172 وال بغــيـر171بخـاص
للجنس املعـروف بحـمى يوم وال جلنس حـمى األخـالط وال جلنس حـمى
الدق إال أنـه أكــثـــر مـــا يوجـــد مع حـــمى الـدق ورمبا وجـــد مع اجلنـسني

 التي174 بسـبب عارض يعـرض مـعهـمـا أما في احلـمى(312) اآلخرين

O يصدق 165
166 supplevi coll. gr.
.O ثمان167
om. S2 أخر 168
S2 ارسجانس 169
.O بعرضه 170
O نخاص 171
172 scripsi: غير codd.
S2 اصناف 173
S1 اما في احلميات :S2 واما احلمى 174
S2 شديدا وكان 175

 مع175تعـرف بحمى يوم فـإذا كـانت إمنا حدثـت من برد شديد أو كـان
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 فـيــهـا بسـبـب نكاية176تلك احلــمى متدد في العـصب ورمبـا كـان ذلك
177شديدة مـن حر الشمس أو بـسبب إعيـاء أو بسبب إقـالل من الطعم

أو بسـبب سـهـر مفـرط أو بسـبب اسـتـفـراغ إذا كانت هـذه األشيـاء أيضـا
 احلـميـات التي تكون من عـفـونة179 وأما في178بعـد إقـالل من الطعم

األخالط فـيكون النبض الصلب إذا كـان قد حـدث معـها ورم أو جـساوة
 عـارض180في بعــــض األحـشـاء ويكون أيضـا النبض الـصلب فـيـهـا من

 ويكون أيضا182 في العصب أو يبس181يعرض معـها مثل متدد يكون
 من183من شـرب ماء بارد في غـيـر وقتـه  أو اسـتحـمـام به أو من اإلكثـار

 بعض الـفـواكــه فــأمـا مـن نفس احلــمى من طريق مــا هي حــمى184أكل
فليـس يكون النبض فـي حـال من األحــوال صلـبـا ال في احلــمى املـعـروفــة

om. S1 ذلك 176
S1 S2 الطعام 177
S2 الطعام 178
s. l. S1 في 179
S2 مع 180
S1 يعرض 181
S1 ليبس 182
S2 االكثر 183
S1 S2 االكل من 184

بحـمـى يوم وال في حـمـيــات العـفـونـة فـإنه  وإن حـدثت احلــمى من ورم
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185فكان الـنبض صلبــا فليس حــدوث احلــمى وحــدوث صـالبة الـنبض

 من طريق واحـد لكن احلمى تـكون بسبب عـفونة األخـالط186يكونان
 بســبب متدد العــروق من قــبل امــتـالئهــا188 تكون187وصـالبـة النبض

وباجلملة فإني أقول إن الصالبة إمنا حتـدث في صفاقات العروق الضوارب
 متدد وإمـا مـن قـبل190 وإمـا من قــبل(313)  جـمــود189إمـا من قــبل

يبس واجلـمود يفعلـه البرد القوي والـتمدد يفـعله الورم واجلسـاوة والعلل
املناسـبـة   للورم  الكائـنة في العـصب واليـبس يفـعله االسـتـفـراغ املتـقـادم
بالذرب أو بزلق األمـعاء أو باخـتالف الـدم أو بالقيء الدائم أو بغيـر ذلك
مما أشــبـــهــه واجلــوع إذا طالت مــدتـه واحلــمــيــات احملــرقــة إذا طـالت وفي

 نفس األعضاء اجلامدة جتفيفا شديدياجتفف القول كل حمى 191جملة
 التي قد ينبـغي اآلن أن نأخد في192مثل مـا يفعل أيضـا حمـيات الدق

الكالم فيها ونفتتح ذلك بصفة تولدها

om. O النبض 185
.O يكونا186
S2 العرق 187
S2, om. S1 يكون 188
om. S2 قبل 189
om. S2 قبل 190
.O اجلملة 191
192 om. O

.Caput Xفأقـول إن حميـات الدق تتولد على وجهني أحـدهما وهو 
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يكون في أكثر األمـر أن تكون هذه احلمى حتدث بعقب حميـات محرقة
 لبــثــهــا حــتـى أفنت على طـول املدة رطوبة جــرم الـقلب أو193قــد طال
 صـاحلة القـدر197 منهـا بقيـة196 وبقيت195 منهـا شـيئـا194اختـرمت

واألولى من هاتـني ليـسـت من حـمــيــات الدق فـقط لـكنهــا مع ذلك من
جنس الذبول وأمـا الثـانية التي تكـون وقد بقـيت من رطوبة جـرم القلب

 وتلتكد فـيـه كمـا(314) بجرم القلب 198بقـية صـاحلـة  فإنهـا تنشب
 وهذه إحدى جهـتي تولد هذه احلمى199تلتكد نار السـراج في فتـيلته

200وأما جـهة تولدها األخـرى فهي أن تبتـدئ منذ أول األمر من غـير أن

تتقدمها حمى أخرى ويكون أول حـدوثها مبنزلة حدوث احلمى املعروفة
 وإعيـاء شديد كان من تـعب في شمس201بحمى يوم مـن غم وغضب

S2 طالت 193
S1 S2 احراقت 194
195 ft. addendum فقط
S1 S2 ابقت 196
scr. et corr. S1 لقية 197
S1 S2 تتشبث 198
199 marg. laev. O: ح بجرم القلب وتشـتعل فيـه كما تشتـعل نار السراج O mg. laev. وتتولد وتشـتعل فيه كـما

.quod verum esse potest: cf. gr (om. S2 نار) S1 S2 تشتعل نار السراج في فتيلة
add. S1 تكون 200
S1 غضب وغم 201
om. S2 حارة 202

 وهذه احلمـيات ليـست مما  تعسر مـداواته فأمـا من يصيـر منها202حارة
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 من األطبـاء فليس متكن204 مـعرفـة من يدبره203إلى حـال الذبول لقلة
  تسـهل مداواته أعني إذا كـان206 عن أن يكون ممن205مـداواته فضـال

 إلى حــمـى الذبول باحلــقـــيــقــة والكـمــال وليس هو مـنهــا207قــد صــار
 في أوائلهــا وطبــيـعــة حـمـى الذبول حـارة يـابسـة وينـال القلب208بعـد
 مبنزلة مـا ينال فـتـيلة السـراج إذا احـتـرقت احـتراقـا شـديدا فـإن209فـيهـا

211 االحـتراق هذا املبـلغ تتفـتت وتتـحلل210الفـتيلة التـي قد بلغ منهـا

ويذهب اتصالها بعـدمها للتماسك حتى ال ميكن وإن صبـبت عليها من
 منهـا نار كـثــيـرة ولكن ال تزال212الزيت أي مــقـدار شـئت أن تشــتـعل

213تلك الـنار الصــغــيــرة الضــعـيــفــة تضـطرب وتزداد قلة إلى أن تـطفئ

S1 et (ut vid.) S2 بقلة 203
S2 تدبره 204
S2 فضل 205
om. S2 ممن 206
S2 اذا صارت 207
S2 بعد منها 208
S2 منها 209
S2 االحتراق post منها 210
S1 S2 تنحل 211
S2 تشعل 212
S1 تنطفى 213
om. S2 هي 214
om. S1 حال 215

(315) حـمـى الذبول الصـحــيـحــة وليس هذا 215 حـال214وهذه هي
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 هو العــارض الذي يقــال له الذبول ألن ذلك الـعـارض يعــرض216املرض
219 بســـبب خــمـــود احلــرارة218 من غــيـــر حــمى217للشــيـخ  الفــاني

221 خـاصـة هو املوت الذي يكون220الطبـيـعـيـة وانطفـائهـا وهذا املوت

الطبــيـعي ويحــدث من قــبل اليـبس وكــذلك 222بال أذى وعلى اجملـرى
احلـال أيـضـا في النوع اآلخــر من الذبول الذى يعــرض لقـوم علـى خـالف

 الهـرم223اجملـرى الطبــيـعي وهو النوع من الـذبول الذي يسـمـيـه فــيلبس
 ابتلوا به لـيس من الكهـول224احلـادث من املـرض الذي قـد رأينا كـثــيـرا

225فـقط لكن من الصـبيـان فـضال عن غـيـرهم فأمـا حـمى الذبول فليس

 فـقط لكنه يبـس مع حـرارة وقـد يطفئ في227 يبـسـا226العـارض فـيـهـا

S1 املرض .sscr في هذا املوضع 216
O S2 الفان S1 الفاني217
add. S2 تتشبث باالعضاء 218
S1 S2 حرارته 219
.O ut vid للموت 220
bis S2 يكون 221
O احملري 222
S1, s. p. S2 بيليفس | add. S1 S2 الطبيب 223
S2, priore deleto مرارا كثيرة 224
add. et del. S2 يعرض 225
S2 منه 226
S1 S2 يبس 227

هذه العلة أيضـا احلـرارة التـي في البـدن احلي انطفـاء أسـرع كـثـيـرا ويذبل
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البـدن كله مبنزلة الشـجـرة التي جتف فتـبلغ الغـاية القـصـوى من اجلفـوف
 وإما بسبب يبس229 بسبب نار جتاورها228إما بسبب طول مدتها وإما

 في الذبول230قـوي مـفـرط يغلب على الهـواء وقـد وصـفت احلـال كلهـا
كيف هي في مقالة أفردتها فيه

Caput XI232 خلصت231  وأمـا حـمى الدق فـهي صنفـان كمـا قـد

 هذين الصنفني فأقول إن حمى234 فأنا  آخذ في طريق تعرف233قبيل
 من أســهل احلــمـيــات وأقــربهـا تـعـرفــا235الدق التي تعــرض مع الذبول

236 أن جتس العـرق وتلمس البدن لتـعرف (316)وذلك أنك من قبل 

 من قبل238 حفـرتني237حـرارته ترى العيـنني غائرتني جـدا كـأنهمـا في

om. S2 بسبب-وأما 228
S2 يجاورها 229
om. S1 كلها 230
om. S2 قد 231
S2 خلصتها 232
S2 قبيل 233
S1 S2 في صفة تعرف طريق 234
add. S1 S2 هي 235
S2 ليتعرف ,S1 لتتعرف 236
om. O في237
S2 جفرتني 238
S2 نفذ 239

 كله حـــتى ترى239أن اجلـــوهر الرطـب الذي كـــان فـــيــهـــمـــا قـــد نفـــد
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ناتئـة وترى في العـينني  بهـا اجلـفنان241 العظام التي يتـصل240حروف
243 من اليـبس أشبـه شيء مبن قد سـار في غبـار242رمصـا يابسـا وحاال

 نور احلـيـاة245 شـمس حـارة ويذهب أيـضـا عن لونه244نهـاره كله في
 في اجللدة الـتي على247 يعــرض أيضــا في الوجــه كله وترى246وذلك

الوجـه كلها يبـسا مـفـرطا وخاصـة في جلدة اجلبـهـة حتى جتـدها ليبـسهـا
صلبة مـتمددة وتـرى صاحب هذه احلال ال يقـدر أن يقل جفنيـه على ما

 في أكـثر248ينبـغي لكن حاله دائمـا شـبيـهة بحـال الناعس وجتده أيضـا
 من ذلك249احلـاالت مــغـمض العــينني كـأنه نـائم وليس مـا يعــرض لهم

 اللحم الذي251 لكنه إمنا هـو ضـعف وعـجـز عن االنتـبـاه وجتـد250بنوم

S2 جروف 240
.mg (تتصل) .S2, corr تفصل 241
S2 وحال 242
S1 S2 بحال من كان في بنيان (؟) او من كان في غبار :O مبن قد سار في غبار 243
S1 S2 وفي 244
S2 لونها :O لونهما :S1 لونه  245
add. S2 ايضا 246
om. S2 وترى 247
om. add. mg. S1 أيضا 248
S1 له 249
S2 نوم 250
S2 وقد جند 251
(?في pro) mg. S1 علي 252

 الطية غـائرة254 مـواضـعهـمـا253 الصـدغني قد ذاب حـتى ترى252في
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 في بدن صـاحب هذه احلـال كلـه شـيـئـا سـواء العظام واجللد255وال جتد
 بطنه توهمت أنه لم يبق من(317)  إن عـريتـه وتأملت256حـتى أنك

 وترى مــا دون الـشــراســيف مـنه قــد257أمــعـــائه وال من أحــشـــائه شيء
 إلى فــوق إلـى ناحــيــة الصــدر اجنــذابـا شــديدا وإن أردت أن258اجنـذب

 في غاية القحل وإن أخذت موضعا259تلمسه وجدت اجللدة منه قحلة
 ومــددته إلى فــوق بقي قـائـمـا مبنـزلة اجللود املدبوغــة260منه بأصــابعك

ووجدت نبـضه دقيقـا صلبا ضعيـفا متواترا ووجـدت حرارة بدنه في أول
 ثم إنك بعد قليل تتبني منها احلدة262 عليه كفك ضـعيفة261ما تضع
وال سيما إن أطلت مدة اللمـس وما بي حاجة بعد هذا إلى 263والقرض

S1 نرى 253
.O s. l مواصعها 254
S1 فما يري ,S2 فما تري :O وال جتد 255
om. S1 S2 أنك 256
S2 شيا 257
S2 اجنذبت 258
S1 S2 اجللد،،، قحال 259
S2 باصبعك 260
S2 تقع 261
.S1, corr. mg كفكضعيفة 262
263 s. p. O: واللذع S2

ذكر سـائر الدالئل في هذه العلة إذ كان أمـرها من البيان على مـا وصفت
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265 وأعني264واألجـود أن أقـبل على الذبول الـذي هو بعـد في ابتـدائه

 الذي هو في حال ابتدائه إذا كانت الرطـوبة الغريزية املبثوثة266بالذبول
 اخللل الذي فيـما بني األجزاء267في كل واحـد من األجسام فـي مواضع

 قـــد268املتــــشـــابهــــة التي مـنهـــا تـغـــتــــذي تلك األعــــضـــاء بال تـوسط
 على أن ال تكون مـوجـودة في جـرم القلب وذلك أنه مـا دام269أشرفت

 دق فقط271 فـإن احلمى إمنا هي حـمى270شيء من تلك الرطوبة بـاقيـا
 يكون274 القلب على أن ال273 أشرف272وليس معـها بعـد ذبول فإذا

 به الذبول275بقـي فـــيـــه شـيء من تلـك الرطوبـة أصـــال فـــإنه  قــــد حل

S1 S2 حال ابتدائه :O ابتدائه 264
S1 S2 اعني 265
S2 الذبول 266
S2 موضع 267
268 prw§ton gr.: an a[ntikruı?
O اسفت :mg. S2 اشرفت  269
.O. cf. gr ما دامت تلك الرطوبة :(S2 باق) S1 ما دام شي من تلك الرطوبة باقيا 270
om. O حمى 271
S2 فان 272
S2 اسرف 273
S1 S2 اال 274
S2 حال 275
”S وباحلال 276

 في حـمـيـات الدق كلهـا حـال صـعـبـة إذا276 واحلال(318)الصـحـيح 
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 ابتدائها بعدد من األيام277كانت قد جاوزت مدة ابتدائها ولست أحد
 ذلك في سائر األمـراض لكني إمنا278أو من السـاعـات كمـا لست أفـعل

 في أول زواله وخــروجـه عن279أحــده بكيـفــيــة احلـال وذلك أن البــدن
اعـتدال مـزاجـه الطبـيعي ال تكون رطـوبته بعـد نفـدت وال قوتـه ضعـفت

 ذلك282 كــالغليــان فـي رطوبتــه وفي281 إمنا يحــدث له أوال280لكنه
الوقت تكون هذه احلـمى أسهل ما يكون عـالجا ألن اآلفـة بعد ال تكون

 القـوة ثم مـن بعـد فـإن تلك الـرطوبة تأخـذ في الفـناء من ذلك283نالت
284الغليـان وال يزال ذلك يتزيد حـتى تصير األجـسام املتـشابهـة األجزاء

 القلـب أجف مما كــانت وأهزل وتضــعف القــوة285التي مـنهــا تركــيب
 مـا غلب على القـلب من اليـبس واحلـرارة وقـد كـان286بحـسب مـقـدار

O اجد 277
S2 افعال 278
279 non legerat th§ı kardivaı, alioquin جرم القلب dixisset
S2 ولكنه 280
S2 اوال فاوال 281
.om. add. S1 mg في 282
add. S1 تلك 283
om. S2 األجزاء 284
.cf. gr :هي كاألركان S2 malim ركب 285
om. S2 مقدار 286
S1 S2 يكتفي 287

 أن يغلب أحدهما حتى تضعـف القوة وهذه احلمى متوسطة287يكفي
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 حـمى الدق التي288وبني بني حـمى الدق التي مـعـهـا ذبول التي ال تبـرأ
 قـبــيل التي هي في حــال ابتـدائهــا وهي أسـهل مــا يكون289وصـفـتــهـا

(319) عرض 292  برءا ولها في ذلك أيضا291 عالجا وأسرع290منها

 فيـها294 جدا ألن احلـال فيهـا ليس التفاضل في األقل واألكـثر293كثـير
 احلمايني بعـدا سواء أعني296 التي بعدها من كلتي295بيسيـر فاحلمى

297من احلمى التي مـعها ذبول صحـيح ومن احلمى التي ليس معهـا بعد

شيء من الذبول أصال هي أيضا كـأنها متوسطة في البـرء وميلها إلى كل
 التي هي إلى299 والرجــاء واحلـــمى298واحــد مـن اجلــانبني بـني اخلــوف

 أقرب فإنهـا قريبة من اخلطر وكذلك أيضـا احلمى التي300حمى الذبول

om. O حمى الدق-وبني 288
S2 وصفنا ,S1 وصفناها 289
290 s. l. O
S2 واسهل 291
S2 ولها post أيضا 292
S1 S2 كبير 293
S1 S2 االكثر واالقل 294
S1 فاما احلمى 295
S2 كل 296
S2 التي post بعد 297
O احلوف 298
S1 فاما احلمى 299
mg. S2 واحلمى-أقرب 300

هي قريبـة من احلمى األولى الرجـاء فيهـا قوي وينبغـي اآلن أن نقبل على
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 منها301صـفة دالئل هذه احلـميـات ونذكر أوال دالئل  احلـمى التي هي
303 أن يقع صاحـبها في يد واحـد من األطباء302سهلة سريـعة البرء إال

304هؤالء الكثـيـرين وهذه احلـمى مـتى كـانت مـفـردة وحـدها لم يعـسـر

 معهـا شيء من احلميات التي تكون مـن عفونة305تعرفهـا ومتى تركب
األخــــالط عـــســــر الوقـــوف عـليــــهـــا ملوضـع األخـــالط فــــانزل أوال أنهــــا

 وحـدها مــفـردة من بعض األسـبــاب التي ذكـرتهــا قـبل وأنه306حـدثت
ظهــر في أول يوم من احلــمى جــمــيع الدالئـل التي تدل على اجلـنس من

 بحـــمى يوم وقـــد يظهـــر مع هذه احلـــمــيـــات منذ307احلــمى املـعــروف
 أمـــرها أمـــارات تدل عـلى الســـبـب البـــادئ الذي منـه حـــدثت308أول

 من القول وقـد ميكنك309 فـيمـا  يستـأنف(320)وسنبني ذلك أيضـا 

O ما هي :(om. S2 هي) S1 S2 احلمى التي هي منها 301
S2 واال 302
S1 S2 اطباينا 303
add. S1 عليك 304
S2 كانت تركب 305
add. et del. S2 اوال 306
S1 S2 املعروفة 307
add. S2 (ex praec.) يوم 308
O S2  نستانف309
310 s. p. S2 (ut vid.)

 شيئا من جميع أحواله310أيضا أن تسأل العليل فتعلم إن كان ال ينكر
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312 أو غــــيـــره ممـا أشــــبـــهــــه311ثم حــــدث له غــــضـب شـــديـد أو غم

 به احلـمى من قـبل ذلك فـقط فـإن رأيت األمـر على هذا من313فحـدث
315 وليس314احلال ورأيت احلـمى قد دامت بصـاحبـها في اليـوم الثاني

 ورأيت البــدن أزيد يبــسـا317فــتـقــوي  وال تشــتـد316تسكن فــتــقلع
وجـفــوفـا فــاتهم تلك احلــمى بأنهــا تؤول إلى الدق فــإن بقي أيضــا على

 وآثـر أن ميسـك عن الـطعـــــام إلـى أن319 إلـى اليـــــوم الـثـــــالـث318ذلك
 النوبـة الكائنة غــبــا321 األوقــات التي يـتــوقع فــيــهــا حــدوث320جتـوز

S2 سديدا وغم 311
add. S1 ذلك 312
S2 حدثت 313
.S2, corr. mg الثالث 314
corr. S1 ليست 315
S2 يسكن فيبلغ 316
O يشتد فيقوي 317
S2 علي تلك احلال 318
iter. et del. S2 وان-الثالث 319
O حتوز 320
S2 حدوثه 321
O قرايت 322
S1 تتزيد 323
S2 تنقص 324

 زيادة أو نقـــصــانا ذا324 ولم تنـتــقص323 احلــمـى لم تزدد322فــرأيت
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 تلك اليـســيـرة قـد امـتـدت326لكن رأيت بقــايا احلـمى األولى325قـدر
 ووجــــدت احلــــرارة فـي أول مــــا تـضع327ودامت مـع يبـس وجــــفــــوف

 علـى البـــدن هادئة ليـنة فـــإذا  طال لبث كـــفك عـلى البـــدن328كــفك
 فاعلم أن تلك احلمى  حمى دق329أحسست منها بحدة ولذع ويبس

 به على طبـيـعة هذه احلـمى وأبعـده من الشك330وأعظم دليل يسـتدل
 جميع األوقات التي331دليل يظهر لك إذا غذوت املريض بعد أن جتاوز

 يتنـاول املريض(321) نوبة وهـو أنه بعــد أن 332يتــوقـع فــيــهــا حلــمــاه
334 أو سـاعــتني يصــيـر إلى حــال يتـوهم مـنهـا علـيـه333الغـذاء بســاعـة

 في حمـاه تزيد ويكون من336 له335جـميع من يلمـسـه أنه قد حـدث

S1 كبير له قدر :O ذا قدر 325
S2 االول 326
O وحفوف 327
S1 يدك 328
add. S1S2 من البدن | om. S2 ويبس 329
O تستدل 330
S2, s. p. O يجوز S1 جتوز 331
S2 للحمي 332
S2 فقدر ساعة 333
S1 S2 عليه معها 334
S2 حدثت 335
om. S1 له 336
S1 بغيد 337

 غذاه في338 من أن يلومه الئم على أنه337أناله ذلك الغذاء غيـر بعيد
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في وقت نوبة حمـاه وأنه كان ينبـغي له أن يؤخر غيـر وقتـه وأنه إمنا غذاه
غـذاءه مـدة أكـثـر وأن نوبة حـمـاه تأخـرت وليـس األمـر كـذلك لكن هذا

 من به حـمى الدق أن يكون إذا340 خـاص غـيـر مـفـارق جلـمـيع339أمر
 ويتـزيد نبضـه عظما وسـرعة341تناول الغـذاء تلتهب به احلـرارة ويقوى

حــتى يظن جــمــيع من  راءه أنه حــدثت لـه في حــمـاه ابتــداء نوبـة ليس
 مع343 وأعني بقولي ليس معـها تضاغط إذا لم يكن342معهـا تضاغط

النوبة اقـشـعـرار وال برد في األطراف وال حال شـبـيـهـة بامليل إلى النوم وال
 في النبض وال صغر345 في احلرارة وال344كسل بني وال اخـتالف أصال

349 هذه348 شـيء من أشـــــــبــــــاه347 وال346فـي النـبض وال ضــــــعـف

S2 غير انه 338
S1 S2 االمر 339
S1 بجميع 340
341 scripsi: تقوي S1 S2, s. p. O (ي)

mg. S1 وسرعة-تظاغط 342
S2 يكون 343
S1 ايضا 344
S1 S2 او :O وال 345
add. S2 في النبض 346
S1 في :O S2 وال 347
om. add. mg. S1 أشباه 348
.sscr هذه ,ذلك 349
om. S1 S2 عظيما 350

 وأسرع351 سريعـا أعظم350األعـراض أصال لكن يصـيـر النبض عظيمـا
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 من هذه حاله إذا اغتـذى وقد يكون في352مما كان كـما يصـير في غـير
 احلـرارة من354 الدق من احلـمـيـات تزيد في353بعض احلـاالت في غـيـر

غـير تـضاغط وبحـسب هذا قـد يتـوهم املتـوهم أن هذا العـارض ليس هو
 بني ما يـعرض(322) الفرق 355بخـاص غيـر مـفارق حلـمى الدق إال أن

منه في الدق وبني ما يعـرض في غيرها ليس باليسيـر إذا نظرت في جملة
 يكون357 كلها وذلك أن ابتـداء النوائب الذي356الدالئل التي وصفنا

 من غير أن359 في سائر جميع احلـميات إمنا يكون358على هذه الصفة
 يعـرض من تزيد361 به تناول غـذاء وهذا الذي360يكون من  يحـدث

 إذ كــان ليـس يعــرض362احلـــرارة في حـــمى الدق علـى ضــد ذلك كـله

واعطم om. S2, mox عظيما 351
S2 غيره 352
add. S1 S2 حمى 353
S1 S2 من 354
355 Ft. mh;n
(.mg ها) S1 وصفناها 356
O S1 S2 اللتي :.scripsit Garofalo coll. gr الذي357
358 non vertitur a[qliptoi quod delendum
O S2 تكون359
S1 حتدث S2 حدث 360
هذا deleto والذي O S2: malim وهذا الذي 361
O: quid S2 praebeat, non liquet كله 362
S2 معها 363

 وليس حتدث لهذه احلمى في وقت من364 إال بعد تناول غداء363فيها
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األوقات نوبة لكنهـا دائمة متصلة مـثل احلمى التي تسمى خاصـة احلمى
 أنه يلقى367 إال366 سونوخس365املطبـقة ويسـميـهـا بعض اليونانيـون

368الكف في تلك احلـمـى من احلـرارة شيء شـبـيـهـة بلهـيب نار كـثـيـرة

 تواترا369ويكون مع ذلك النـبض على أعظم مـا يكون وأسـرعـه وأشـده
فـأمـا حـمـى الدق فليس يلقى الكـف منهـا حـرارة كـثـيـرة ويـكون النبض

 من النبض في احلمى املطبقة بحسب370فيها أصـغر وأبطأ وأشد تفاوتا
نقصان حرارتها عن حرارة تلك

caput XII. ضــعــيــفــة371ويعم جــمــيـع حـمــيــات الـدق أن تكون 
374 منذ أول ابتـدائها إلى آخـر انقـضائهـا373 مسـتوية دائـما372رقيـقة

bis ponit O  وهذا الذي -تناول غداء 364
S1 اليونانيني 365
S2 سوناخس 366
367 sscr. S2
O S2 كثير 368
S2 واسرع واشد 369
370  ajraiovteroi
.bis S2, alt. del تكون 371
S1 S2 دقيقة 372
S1 S2 دامية 373
O انقصايها 374

ويخص مـا يكون منها مـع الذبول اليبس فـقد تكـون كثـيرا حـميـات من
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 في هذا375الدق ليس مــعــهـا يبـس وال تنتــقل إلى الذبول كــمـا عــرض
 في هذا املوتان العظيم الذي حدث(323)الزمان خللق كثـير من الناس 

فحـميات الدق تخـالف احلميـات املطبقـة مبا وصفت فأمـا سائر احلمـيات
التي تكون فيـها نوائب ال يكون معـها تضاغط فـتخالفـها حمـيات الدق
بهذه اخللة خاصة وهي أن أصحاب تلك احلـميات األخر متى اغتذوا في
وقت نوائبـهـا أو قـبله بقليل فـال بد من أن يكون مع النوبة تضـاغط وأمـا

 يعرض لهم من الشيء الشبيه بالنوبة376أصحاب حمـيات الدق فإن ما
 إمنا يعـرض بعـد تنـاول الغـذاء وليس ذلك377التي ليس مــعـهـا تضـاغط

الشيء الذي يـعـرض لهم كـمــا قلت قـبـيـل بابتـداء نوبة إال أنه يـغلط من
ليس مـعـه دربة في أشـبـاه هذه االشـيـاء بكثـرة مـا يحـدث من احلـرارة في

 من تزيد عظم النبض وسرعـته380 في العرق379 يحدث378البدن ومبا
 بها أشد بـصيرة إذا381واألمر في هذه احلمى من غـد يزداد بيانا ويكون

.S2, corr. mg يعرض 375
S1 فامنا 376
mg. S1 وأما - تضاغط 377
S2 وامنا 378
S2 حدث 379
S1 S2 العروق 380
.S1 di S2 non si sa: s.p وتكون 381
om. S1 S2 إلى 382

 تناول384 من بعد383 كم يدوم ما  تغير382أنت تفقدت ونظرت إلى
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 وفي حـرارة بدنه وذلك أنك جتـد386 في نبض عـرقـه385املريض الغـذاء
 إمنا يدوم مــا دام ذلك الغـداء يـتـأدى388 التــغـيــيــر كله >،،،<387ذلك

 إلى القلب  فــيـرطب من يبـسـه ثم أن احلـال بـعـد ذلك تعـود389ويصل
إلى مـا كــانت عليـه أوال قـبل تـناول الغـذاء فـإن أنت غــذوت املريض من

 غــذوته فـــيــه(324)  غــيــر الـوقت الذي390غــد ذلك اليـــوم في وقت
 الذي391باألمـس ثم غـــــذوته من بـعــــد الـغــــد في وقـت غــــيــــر الـوقت

 ذكرت393 في اليوم الذي قبله وجدت هذا الشيء الذي قد392غذوته
يكون وهو أن احلــرارة تتـزيد بعـد تـناول الغـذاء ويتـغــيـر النبض فـيــصـيـر
باحلـال التي وصـفت فـيـشـبـه أن يكون مـا يعـرض ألصـحـاب هذه احلـمى

S1 التغيير :O S2 ما تغير 383
S1 mg. dext., cum lineola ما 384
S2 الطعام :O املريض الغداء 385
S1 S2 عروقه 386
om. S1 ذلك 387
vel quid simile (safw§ı) >بينا< 388
S1 او يصل 389
om. S1 وقت 390
S2 في غير الوقت 391
add. S1 S2 فيه 392
om. S1 S2 قد 393
394 s. p. S2
S1 احملماة 395

 وذلك395 النورة وفي احلـجـارة احملمـيـة394مبنزلة مـا يعـرض في حـجـارة
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 إذا صــبـبت عـليـهــا املاء وإن كــان في غــاية البــرد وجـدتـهـا قــد396أنك
398 يسـبق إليـه397صـارت أسـخن كـثـيـرا مما كـانت وذلك يكون فـيـمـا

 التي فـيهـا حرارة مـعهـا يبس فإذا صـادفت399الوهم من قبل أن احلـجرة
400جوهـرا رطبا اغـتذت منه والبـحث عن السبب الذي من قـبله يكون

 من طريق املسائل الطبيـعية فأما أن األمر يكون على هـذا فيقدر401هذا
404 أن ميتــحنه مـن ذلك أنك إذا403 من آثر402أن يتــعـــرف ذلك كل

 مبا فـيــه من406 من حـجــارة النورة اسـتــهنت405أخـذت بـيـدك حــجـرا
 عليـه ماء رأيتـه على408 فـإن وضعـتـه في األرض ثم صبـبت407احلرارة

om. S2 أنك 396
.S2, ut vid فيما ex فيها 397
S2 الي 398
.codd احلرارة :Garofalo ااحلجارة 399
S2 يكون من قبله 400
add. S2 هو 401
S1 كله 402
S2 اراد 403
S1 ان 404
om. S2 حجرا 405
.O استهانت 406
407kai; oujk aijçqavnetai  non vertit H neque sensui congruit («ac minime senties»

perperam Kühn): delendum puto
S2 وصببت :O ثم صببت 408
S1 S2 من ساعته :O على املكان 409

410 يســـخن ســخـــونة شـــديدة  ويغلـي مبنزلة غـليــان الـقــدر409املكان
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 بخـار412 وضــعت على نار كــثــيـرة قــوية وتراه أيضــا يرتفـع منه411إذا
413ليـس بالـيــــســــيــــر فـــإن أنـت تقــــدمـت على ملـســــه في تـلك احلــــال

 يدلك على أن احلـرارة التي416 وهذا مما415 إحـراقا سـريعـا414أحرقك
 ومما417مـعـها رطوبـة أبني كثـيـرا قـوة وفـعال من احلـرارة التي مـعـهـا يبس

التي (325) أن احلـــــرارة التـي في حـــــمـــــيـــــات الدق 418يدلك عـلى
 أنك ال جتد احـدا  ابتلي بهذه420 الذبول حرارة معـها يبس419تتبـعها

 ممن بدنه بدن رطب لكنك إمنا جتد هذه احلـمى تعرض421احلمى ابتداء
ابتـداء ملن كـان في طبـيـعـتـه أقـرب إلى اليـبس وخـاصـة  إن كـان مع ذلك
مـزاجــه إلى احلـرارة أمــيل وكـان مع ذلـك قـد مـال في تـدبيـره إلى التــعب

S2 القدور 410
add. S2 هي 411
412ajp∆ aujth'ç

413 i. e. ejn tw/§de, quod ft. corruptum (an ejn th/§de <diaqevsei>?)
ut vid. S2 احرق يدك 414
S1 شديدا 415
om. S2 مما 416
S1 S2 اليبس 417
scr. et del. S1 ذلك 418
S2 يتبعها 419
add. et del. S1 وذلك 420
421 ejjx ajrch'ç

om. S1 من 422

422والنصب والسهـر واالهتمام والغذاء اللطيف فـإن حمى الدق إمنا من
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 ملن كانت هذه حاله عند غضب يغضبه أو423عادتها أن تعرض مبتدئا
 وحـال من424عند غم يغــتـمـه وخـاصــة مـتى عـرض له ذلـك في صـيف

 حـارة يابسـة وبلد تلـك حـاله وحـد ابتـداء هذه احلـمى هو أن425الهـواء
426تكون في الوقت الذي يصـير فـيـه حمى يوم إلى االنحطاط والهـدوء

 اليــبس428 يزيد427ثم إلى االقـــالع من غــيــر أن يكون شـيء من ذلك
 عن حد احلـمى429تزيدا بينا  فـإن ذلك هو أول وقت تـزول فيـه احلـمى

 في حـد حـمى الـدق وحـد  تزيد هذه430املعـروفــة بحـمى يوم فـتــصـيـر
احلـمى واســتـحكامــهـا وكـمـالـهـا هو وقت النوبـة التي حتـدث في غــيـرها

 اليوم الثالث وذلك أنك إن وجـدت صاحبها كمـا قلت قبيل في431في

O S1 S2 مبتدية 423
S1 الصيف 424
add. S2 نظيرة له 425
والهدو 426
.add ذلك post .(in textu يكون شي من ذلك) .s. p. O mg. laev ومن-ذلك :S1 من غير-ذلك 427

?legendum بل S1 S2: an ثم
S1 S2 يتزيد 428
S2 هذه :O S1 فيه احلمى 429
S2 فيصير 430
S1 فهي 431
bis ponit O وذلك-الثلث 432

 لم يحــدث علـيــه نوبة أخــرى وال أقلعت عـنه احلــمى432اليــوم الثــالث



94

 الدق433واليـبس يتـزيد فـيـه علمت علمـا يقـينا أن حـماه مـن حمـيـات
 إلى الذبول سريعا إن434 وإن متادى بها الزمـان آلت احلال معـها(326)

 احلمى إلى436 وحد انقالب هذه435لم يعالج صـاحبها على مـا ينبغي
الذبول هو أول مــا يصــيــر النبض ضــعـيــفـا صـلبـا وقــد يجب ضــرورة أن

 النبض صغيرا مـتواترا إال أنه ليس من قبل ذلك وجب أن437يكون هذا
 إمنا وجـب أن يكـون439 تـلك احلــــــمى حــــــمـى ذبول لـكنـه438يكـون
 لضعف النبض وصالبتـه وذلك أن ضعف النبض إمنا يكون من440ذلك

 إمنا443 النبض442 القـوي احلـادث للـقلب وصـالبة441قـبل سـوء املزاج
 ومـــتى كـــانـا هذان العـــرضـــان قـــد عـــرضـــا444تكـون من قـــبل يبـــســـه

S1 حمى 433
S2 معها احلال 434
.deest in gr إن-ينبغي 435
(حد انقالبها الى الذبول .et mg) om. S2 هذه 436
S2 هذه 437
S1, s. p. (la desinenza) O تكون :S2 يكون 438
S2 لكانه 439
S1 كذلك 440
S2 مزاج 441
S1 وصالبتها S2 وصالبته 442
S1 لنبض 443
) وصالبة 444 mg. S1 يبسه - (S1 وصالبتها
om. S1 ومتى - للقلب 445

 فــواجب أن تكون احلــمى في تلك احلــال حـمـى ذبول ويقع445للقلب
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 احملرقة أكـثر من  يخطئ عليه446في هذه احلمى بعـقب احلميـات احلارة
 املاء البارد447األطباء في عالجه وخاصـة من كان يحتاج إلى أن يشرب

 بشيء غــيـره من األشــيـاء املـبـردة448فـمنـع منه ولم يتلطـف له مع ذلك
التي توضع علـى الصـدر ومـا دون الشـراسـيف فـإن كـان مع أنه لم يعـالج

 التي450 في عــالجــه أيضـا  بـاألضـمــدةÊ 449 يولعÊبشيء من ذلـك قـد 
 أهل زماننا453 يستعملها كثيرا452 والعسل التيÊ 451 اخلبزÊتتخذ من 

 كانت حـماه455 بأن يصيـر إلى حال الذبول سـريعا454هذا فهـو أحرى
 في الكـبــد أو في املعــدة فــإن457 ورم حـادث456مــفــردة أو كــانت مع

الذبـول أكـــثــر مـــا يـحـــدث إمنا يحـــدث عـن أورام هذه األعـــضـــاء إذا لم

O احلادة 446
S2 الي شرب :أن يشرب 447
i. e. pro;ı tw/§ mh; piei§n : مع ذلك 448
O  يولغ :S2 يولغ :S1 بولغ 449
S2 باالضمادة 450
S1. non expedio. kataplavsmasin اخلجز :O (ut vid.)  S2 اخلبز 451
قد add. O S1 قد 452
add. S2 من 453
O at cf. gr. ejpiplevon \&\&\& e{toimon حريٌّ 454
om. S2 سريعا 455
S1 S2 من 456
S1 S2 حدث 457
(s. p. O ت) S2 يعالج 458

 بالصواب حتى أن قـوما ظنوا أنه ال ميكن أن يكون الذبول إال458تعالج
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 أنه ال يحـدث ورم الكبـد وال(327)من قـبل تلك األورام ولـم يعلمـوا 
460 من سـائر األعـضـاء ال459ورم املعـدة وال ورم شيء من األحـشـاء وال

 أصــال دون أن ينال القـلب اآلفــة على مــا462 وال حــمى الدق461ذبول
 ما464 كانت منه نفـسه مثل463وصفت واآلفـة التي حتدث للقلب رمبا

 الدائم الذي  تطـول مـدته466 القـوي465يعــرض له من الغــضب والغم
ورمبا كـانت من احلـمــيـات احملـرقـة ورمبا كـانت من العلـل التي حتـدث في
الرئة والـصــدر وخـــاصــة من املـدة التي تتـــولد فـــيــمـــا بني الرئة والـصــدر

 حــمى الدق468 القــرحـــة التي حتــدث فـي الرئة وكــمـــا تكون467ومن
 من علل471 تلـك األعــضـــاء كـــذلك تـكون470 علل469والذبول من

S1 S2 أو 459
om. S2 ال 460
O ال خبول 461
462 scripsi: حمى دق O S1 S2
bis S2 رمبا 463
S1 كمثل 464
S2 او الغم 465
add. mg. S1 القوي 466
sscr. S2 و 467
s. p. O ت ,S2 يكون 468
S1 عن 469
add. mg. S1 علل 470
S2 يكون 471

املعـدة والكبـد وباجلملـة من كل ورم يطول لبـثه في عـضـو  ذي خطر مع
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 وخــاصــة من القلب وقــد أعلـم أني رأيت473 كله472يبس من الـبـدن
474الـذبول حــــــدث مـن قــــــبل ورم طـالت مــــــدتـه في املـعـي املعــــــروف

 ورم مـثلـه كـان في476 ومن ورم مــثله كــان في املريء ومن475بالقـولن
 ومن ورم مـثله كــان في الكلى وأصـابت أيضــا قـومـا ممن كـان477املثـانة

 اخــتــالف الدم هـذه احلــمى بســبـب ورم كــان بهم في أمــعـــائهم478به
وأصــحــاب زلق األمــعــاء أيضــا والذرب املزمن إذا عــرضت لهـم منذ أول

 فإنه481 بهم حـمى ضـعيـفـة دقـيقـة480 بعـد أن يتمـادى479عللهم أو
(328) كــان جــرم القلب قــد 483 الذبول وبـاجلـمـلة مــتى482يلزمــهم

 يعسر معه انحاللها.484سبق إليه اليبس ثم قبل حرارة احلمى قبوال

472 swvmatoı respicit
om. O كله 473
S2 املسمي 474
475 sscr. القولح  ut vid. قولون S2
S1 او من 476
bis habet O ومن ورم مثله كان في املري ومن ورم مثله كان في املثانة 477
S1 S2 بهم  478
S2 و 479
.S1: S2 O s. p تتمادى 480
S1 S2 رقيقة ضعيفة 481
S1 يلزم منه 482
S1 فمتى 483
S2 قبول 484

Caput XIII.ولذلك صار من أعظـم دالئل حميـات الدق أن توجد 
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 التي حولها وليس يعرض ذلك485العروق الضوارب أسخن من املواضع
 بعد دخـول صاحب486لها في سـائر احلمـيات وهذا العارض يـزداد بيانا

 بدنه488 وتخلخل487هذه احلـمى إلى احلـمـام واسـتحـمـامـه باملاء احلـار
 بذلك الســبب أو بســبب غــيــره أي سـبب كــان حــتى489وتســخـيــفـه

 بعض حـرارتـه فـإنه  من بعـد ذلك الـتـحلل491 بدنه ويتـحلل490يندى
توجد احلـرارة في مواضع البدن كلهـا معتـدلة خال العروق الضـوارب فإن

 ال توجــد في تلك احلــال قـد نقــصت492احلــرارة في العـروق الضــوارب
 لتلك494 يكون خاصة493شيئا عما كانت عليه قبل ذلك وإحساسك

495احلرارة فـيها إحـساسـا صحيـحا عند انبـساط النبض وانبـساط النبض

485 swmavtwn gr.: noli in tovpwn vel  األعضاء corrigere
S2 ثباتا 486
S2 الغذب احلار ,S1  احلار الغذب    487
O (.s. p) حتلل 488
O وسخفه ,S2 وتسخفه 489
.S2, corr. mg يتادي 490
S2 تنحلل 491
om. S2 فإن -الضوارب 492
S1 وحسك حسا : واحساسك 493
add. mg. S2 خاصة 494
om. O وانبساط النبض 495
S2 الكنه 496

496أيضـا ال يتـغـيـر عـمـا كـان عليـه من بعـد التـحلل الـذي وصـفنا لكنه
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 في جـمــيع حـاالته وحــمى499 مـا كـان عـليـه498 على مـثل497يبـقى
الدق مـتـى كـانت مـفــردة وحـدها فـإن أمــرها بني كـانت حـمـى دق فـقط

 كـانـت حـمى ذبول ومــتى كـانت مع حــمى أخـرى كــان تعـرفــهـا500أو
 رأيتــهــا مـنذ قــريب502 مــثل احلـــمى التي كــانـت  بامــرأة501أصــعب

وكـانت حمـاها تنوب عليـهـا مرتني في اليـوم إحـداهمـا بالنهار واألخـرى
 فإن أمر هذه املرأة503 ولم  يكن ذلك من أمـرها  بخفي(329)بالليل  

 جــمـيع من كــان505 على504فــيـمــا كـان بهــا من حـمـى الذبول ذهب
507 في506يـعـــــودها مـن األطبـــــاء ألنـهم كـــــانـوا  يظـنون أنـه ال يكـون

 وال تزيد وال منتهى وال انحطاط508حميات الدق ابتداء نوبة محسوس

S2 يبق 497
S2 مثال 498
iter. S1 من بعد التحلل 499
S1 ام 500
S2 اصعاب 501
S1 S2 مبراة ,O مبرءة 502
S1: O s.p. priore littera يخفي :S2 بخفي 503
S2 ذهبت 504
S1 عن 505
506 crh§nai non exprimit H vel scribas ال ميكن أن يكون
S1 S2 من 507
S1 S2 محسوسة 508
S1 تتركب : O S2 يتركب 509

 مع حمى الدق بعض احلـميات التي تكون509كأنه ال ميكن أن يتركب
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 وعـرفـتـهـا في هذه510من األخـالط فـأمـا أنا فـإني  فــهـمت تلك احلـمى
 األيام األول مـن علتـــهــا مـن قــبـل إني وجـــدت كل511املرأة أيضـــا منذ

واحـدة من تينـك النوبتني أعني النوبـة التي كـانت تنوب بالنـهـار والنوبة
515 املدد514 قـصيـرة513 أجزاؤها512التي كـانت تنوب بالليل  تكون

 مع ندى كان519 وتنقضي518 تتحلل517 أجدها516وكثيرا ما كنت
 بينا حتى521 يتحلل منهـا انقضاء520ينداه بدن تلك املرأة وبخار كان

كـان البـدن إذا ملس وجد مـعـتـدل احلرارة فـأمـا الدالئل التي كـانت تظهـر
  فإنها كانت522في العروق الضـوارب وهي الدالئل التي وصفتهـا قبيل

S2 احلال 510
S1 مند 511
S2 يكون 512
( اجزاها) .S1, corr. mg احراها || S2  أجزاؤها add. post بالليل تكون 513
S1 قليلة قصيرة 514
S1 S2 املدة 515
S1 كانت 516
S1 احداها 517
S2 تنحل 518
تنقصي 519
S1 كار 520
S2 ايضا حتال :O S1 انقضاء 521
S2 قبل 522
s. p. O ب 523

 ســائر524 وتدوم فــال تبــرد تلـك العــروق كــمــا كــانت تبــرد523تبــقى
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 قوال526 سرعة حركتها  وتواترها فأنا قائل اآلن525األعضاء وال تنتقص
قــد قلـتــه مــرارا كــثــيــرة في غـــيــر هذا الكتــاب وهـو أنه ليس ينـبــغي أن

 النوائب لكنه ينبـغي قبل528 على النظر في األدوار وتناسق527نقتـصر
طبـيـعـة احلـمى حـتى تكون مـعـرفـتنا باحلـمى من ذلك أن ننظر في نفس

 من صـورهم وعلى هذا(330) الناس 529نفس طبـيـعـتـها كـمـا  نعـرف
الوجه  جتدني أعرف كـثيرا طبيعة احلمـى منذ أول يوم تعرض وال أحتاج

 وقـد531 عــودتهـا فـي اليـوم الـثـالث أو الـرابع أو في الثــاني530أن أنتظر
 في املقالة الثـانية534 في صـفتـها533 وبالغت532وصفت هذه األشـياء

 كتـابي في البـحران ووصـفت أيضا في تلك املقـالة كيف ينبـغي535من

S2 تبرد :O S1 كانت تبرد 524
S1 S2 تنقص 525
om. S2 اآلن 526
S2 نفتصر 527
S1 S2 وتناسب 528
.معرفتنا S1, s. p. O: at cf. supra يُعَرفُ ,S2 يعرف 529
S1 انتظز ,S2 انظر ex انتظر 530
.S2, at cf. gr اليوم post في الثاني 531
S2 االسباب 532
.S1, corr. mg فبينت 533
S1 S2 وصفها 534
S1 في 535
S2 يتعرف 536

537 أصناف احلمى املعروفة بحـمى يوم وقد أعلم أني قد536أن تتعرف
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 ثم إني ذكرت أن538كنت وعدت أن أصف أمرها في كتابي هذا أيضا
 ينقص نقـصـانا يسيـرا539الذي وصـفتـه في ذلك الكتـاب من أمـرها إمنا

543 االستقصـاء التام فرأيت أن نسخ542 كله541 أن أستقصي540عن

545 وأنه ينبغي أن أقـتصر544ما قد كـتبته هناك في هذا الكـتاب فضل

على إحلاق ما تركت ذكره هناك
 Caput XIV. 546إن من أصـــابتــه تلـك احلــمى مـن حــرارة فــأقــول

 من السخـونة واليبس548 توجد على حال547الشمس فـإن جلدة بدنه
أكـثــر من احلـال التي يـوجـد النبض فــيـهـا قــد مـال إلى نبض احلــمى وهو

 من غـيـره ممن حـرارته مـسـاوية حلـرارته وحني تضع549أيضـا أقل عطشـا

om. S2 قد 537
om. S1 S2, at cf. gr. kajntau§qa أيضا 538
S1 APLOGRAFIA مما 539
S2 علي 540
S1 S2 يكون قد استقصي 541
S1 غاية :O S2 كله 542
S1 ننسخ 543
S1 S2 فضال 544
S1 نقتصر 545
S1 حر 546
add. S2 قد 547
O حاله 548
.S2 et S1 mg  عظما : .O S1 S2 mg  عطشا 549

كـفك على بدنه جتد حـرارته في غـاية منتهـاها بخـالف حال من تصـيبـه
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هذه احلـمى من اسـتـحـصـاف البـدن وذلـك أنك جتـد احلـرارة فـيـمن تلك
551 على الـبـدن يســيــرة ثم إذا لبــثت550حــاله عند أول وضــعك يدك

 على البدن وجـدت احلرارة تتزيد ومن أصـابته تلك552كفك مـوضوعة
احلـمى من حــر الشـمس فـإنك جتـد رأســه خـاصـة كـأنه يحـتــرق احـتـراقـا

 وتتوق نفسه إلى صب املاء البارد عليه وينتفع به أيضا مع ذلك(331)
وجتـد عــينيـه أسـخـن وأشـد حـمـرة مـع يبس إذا لم يكن مع تلـك احلـمى

 هذه األعراض لبعض من يبلغ منه554 تعرض553زكام وال نزلة فإنه  قد
 يكون ممتلئا555حر الشمس ومن كانت تلك حاله فإن رأسه مع حرارته

 أعني العروق التي في556من الدم حتى تكون عـروقه كلها ممتلئـة ممتدة
العـينني والعروق التي في الصـدغني واجلبـهة والوجـه كله وهذا من أعظم

O (ك .sscr) يدل 550
S2 لبث 551
S1 S2 موضوعا 552
add. s. l. S2 قد 553
O ( ي) .S2, s. p يعرض S1 تعرض  554
مع عروقه .om. S2, add. mg مع حرارته 555
S2 متمددة .S1 S2, corr. mg متصددة 556
.S1 p. c يتفرق :(ي) .S2 S1 a. c., O s. p يفرق 557
(ي) .S1, O s. p يعرض 558

558 بهـا بني صـاحب هذه احلـال وبني من تعـرض557الدالئل التي يُفـرق
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 أيضا إذا560 فإن الذي يبلغ منه البرد559له تلك احلمى من برد يصـيبه
 إليه الزكام والنزلة ورمبا كانت562 البرد في رأسه يسرع561نالته آفة من

564 له بسـبب563احلـمى الـتي تعـرض لصــاحب تلك احلـال إمنـا تعـرض

 فــأمـا فـي أكـثــر احلــاالت فـإمنـا تكون566 التي نالـتـه في رأســه565اآلفـة
 كانت568 كله أيضا قد نـاله البرد أو احلر ومن567احلمى إذا كان البدن

 إمنا هي من البـرد فـإنك جتـد جلدة بدنه أقل سـخـونة569اآلفـة التي تناله
 من اليـبس570وجتـد بدنه أمـأل وأشـد انتفـاخـا وال ترى في وجـهـه شيـئـا

559 gr.  e[sti d’  oujc h{kista diakri§non kai; tou§to to; plh§reiı ei\nai aujtou;ı iJkanw§ı

tw§n ejpi; yuvxei cumw§n purettovntwn: unde legere possis: e[sti d’ oujc h{kista diakri§non
kai; tou§to [ to; plh§reiı ei\nai aujtou;ı iJkanw§ı glossa] tw§n ejpi; yuvxei [ cumw§n interpolatum]
purettovntwn\&

add. mg. S2 البرد 560
om. O من 561
O اسرع 562
S2 يعرض 563
S2 لسبب 564
565 movnhı non expr. H
mg. S1 ورمبا - رأسه 566
ناله .S2, at cf. seq كانت حالة البدن 567
S1 ومتى 568
S1 ايضا .add (نالته) تناله S1 S2 || post نالته 569
S2 شي 570
s. p. O S1 تراه 571

 في وجه من يعرض له احلمى من حـر الشمس من غير أن571الذي  تراه
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يكون قـــد عــرض له في رأســـه امــتــالء وصـــاحب هذه احلــال يعـــرض له
 يكون بدنه(332) في رأســـه في أكـــثــر احلـــاالت إال أن 572االمــتـــالء

 حاله574 صـحيـحا ليس فـيه شيء من الفـضول فـإن الذي هذه573نقـيا
فــقط ميكن إذا ســخن رأســه أن يبـقى عـلى حـالـه من غـيــر أن يعــرض له

 إال أنك علـى حـال رمبا وجــدت الرأس كلـه قـد نالـتـه حــرارة575امـتــالء
شديدة جدا من قـبل حر الشمس من غيـر أن يكون قد عرض فيـه امتالء
وهذه احلـال تخالـف حال البـرد مـخالفـة بينة جـدا فأمـا احلـال التي يكون

 كـان يعرض مـعهـا النزلة578 إذ577 عسـر576مـعهـا االمـتالء فـتـمـييـزها
 إال أن اليبس580 ملن ناله برد579والزكام وكانا هذان العـارضان يعرضان

سائر الدالئل التي وصـفتها قـبيل دالئل تخص منوشدة سـخونة اجللد و

S2 امتال 572

add. S1 نقا 573
add. mg. S1 هذه 574
S1 االمتال 575
S2 فتميزها 576
S1 عسير جدا 577
O S1 اذا 578
.cf. gr :<أيضا> .add. mg. S2 || ft يعرضان 579
S1 S2 البرد 580

نالتـه اآلفــة من حـر الشـمس وسنصـف أمـر ذلك ونسـتـقـصي صــفـتـه في
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 ســائر أصناف احلــمى املعــروفــة582 طريق احلــيلـة  للبــرء مع581كـتــاب
 وقـد وصـفت دالئلهـا في املقـالـة الثـانيـة  أيضـا من583بحـمى يوم كلهـا

كــتــابـي في البــحـــران فلست أحـــتــاج إلى أن أصــفـــهــا في كــتـــابي هذا
 أقطع هذه املقـالة في هذا املوضع وأخـذ في املقالة التي بعـدها584لكني

585في صفة جميع أصناف احلميات التي تتولد من عفونة األخالط

متت املقالة األولى من كتاب جلينوس في أصناف احلميات
586نقل حنني بن اسحق

bis S2 كتاب 581
O ومع 582
om. S2 كلها 583
S2 الكني 584
add. S1 ان شا الله تعلى 585
.om. O نقل-اسحق add. S2 احلـمد للله وعـونه ,add. O واحلـمد لله كـمـا هو أهله ومسـتـحقـة حـمدا كـبيـرا  586

add. S1 ترجمة حنني بن اسحق واحلمد للله وصلى الله على محمد

                                   


