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Liber alter
VIII-XVIII

Caput. VIII.قــد قلت في هذا مــا كـان ينـبـغي أن يقــال فـيــه1 وإذ 
فــإني راجع إلى األمــر الذي كنت آخــرت ذكــره قـبــيل فــأقـول إن احلــمى
املركــــبـــة مـن حـــمى الـغب واحلـــمـى النائـبـــة فـي كل يوم الـدائمـــة الـتي

 للغب رمبا كانت املرة الصفراء أغلب فـيها فيكون من3 اجملانبة2سميـتها
 كـانت الصـفــراء أقل فـيـهـا5 ورمبا4قـبل ذلك أعـراض الـغب أقـوي فـيـهـا

 أعـراض احلمى النائبـة في كل يوم الدائمـة6والبلغم أكـثـر ولذلك تكون

S2 واذا 1
S2 O يسميها :S1 سميتها 2
S1 S2 اخملالطة 3
S1 فيها اقوى || add. et del. S2 والبلغم 4
S2 اورمبا 5
S2 يكون 6
S2 اقوا :O S1 الدائمة أصح فيها 7
O S2 غالب8

 على اآلخـر8 ورمبا لم يكـن واحـد من اخللطني فــيـهـا غــالبـا7أصح فـيــهـا
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1 متـساويان9ولكنهما 1 في القوة وإذا كـانا كذلك كـانت احلمى هي0 1

1اجملانـبة 1 للغب2 1 اخلالـصة الصـحيـحة3 1 إذا4  كانـت طبيعـتهـا تكون5
1الطبـيــعـة التي دل 1 عليـهــا بقـراط6 1 حني7  قـال في املقــالة األولى من8

1كـتـاب ابيـذمـيـا وكـانت األعـراض التي عـرضت ألكـثـرهم حـمـيـات« 9
2إقـــشــعـــرارية دائـمــة حـــادة ال تفـــارق  أصــال إال أن طـريق هيـــجــانهـــا0

2مـــجــــانب 2 للـغب فـــتكـون في يومٍ أخـفَ ثم1 2 تكر2 2 في3  اآلخـــر4

S1 S2 لكنها :O ولكنهما 9
1 S2 متساويتني 0
1 om. S1 هي 1
1 S1 S2 اخملالطة 2
1 interpol. S2, mg. hab. S1 التي تسمي شطر الغب وتسمي باليونانية 3
1 iter. O إذا كانت احلمى هي اجملانبة للغب اخلالصة الصحيحة 4
1 S1 S2 اذ 5
1 S1 S2 ذلك 6
1 7 per comp. S1
1 S2 حيث 8
1 S1 S2 افيذمييا 9
2 O يفاق  0
2 S1 S2 مخالط 1
2 add. S2 تكون في اليوم 2
2 S2 (?) تكت ,S1, corr. mg., add. s. l. O تكون 3
2 add. S1 S2 اليوم 4
2 S2 بحركات 5

2كراتً 2 فإن بـقراط(364)» وتتـزيد في مدتهـا كلها حـدة5  إمنا عنى6
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باحلميات اإلقشعرارية ال احلميات التي تكون معها إقشعريرة مطلقة فإن
ذلك مـوجــود في حـمـيــات كـثـيــرة سـأصـفــهـا فـيـمــا بعـد لكنـه إمنا عنى

2باإلشعرارية احلميات التي تكون جل النوبة فيها 2 إقشعرارا7  في أحد8
2اليومني وهو الـيوم الذي تنوب  فيـه الغب والنائبة في كل يـوم الدائمة9

مـعـا فـإن اليـوم اآلخـر إمنا تنوب فـيـه احلمـى النائبـة في كل يوم فـقط وفي
أكــثـر األمــر إمنا تكـون احلـمى املـركـبــة منهــمــا في اليــوم األول من املرض
وتكون في الـيـوم الثــاني احلـمـى البلغـمــيـة الـدائمـة إال أنه رمبـا عـرض أن
تبتـدئ احلمى البلغميـة في اليوم األول وتنوب احلميـان جميعـا في اليوم

3الثاني والنوبة املشتركة منهما 3 إذا كان اخللطان0 متساويني في القوة  1
3<فهي> 3 باحلال التي وصفـتها2 3 قبيل من حال احلـمى اجملانبة3  للغب4

2 S2, per comp. S1 بقراط 6
2 S1 معها :S2 منها فيها :O فيها 7
2 S2 اقشعراري :O اقشعرارية :S1 اقشعرارا 8
2 S2 ينوب 9
3 0 scripsi: بينهما O S1 S2
3 VIII (364,11) - IX (367,18) om. S2, ft. uno = مـــتـــســـاويـني في القـــوة - أقــــيم علـيـــه وذلك 1

folio abscisso (inter 154verso et 155recto)
3 2 addidi: ad seq. وإذا add. mg. S1
3 S1 وصفناها 3
3 S1 اخملالطة 4

وإذا كانت الغب فـيها أغلب كـانت احلمى أشـد إقشعـرارا حتى يكاد أن
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3يكون فيهـا شيء من النافض في أول النوبة وهذه النوبة تكون أسخن 5

وأشد تلهبا واحتراقا وبلوغها إلى منتهاها يكون أسرع  ويكون فيها قيء
3مــرار مــرارٍ  واخـــتــالف  وعــرق وإذا كــانـت احلــمى األخــرى الـتي هي6

البلـغـمــيــة أغلب كــان البــرد في األطراف أغـلب وكـان اإلقــشــعــرار أقل
3 وكان التضاغط في نبض العرق(365)  أقوى وأطول مدة وكان تزيد7

النوبـة تزيدا بطئـــا ولم تبلغ مـنتــهــاها إال بعــد مـــدة طويلة ولم يـكن في
3احلـمى عطش وال تلهب واحـتـراق 3 وال اخـتالف مـرار8  وال قيء مرار9

4وال رشح مرار وقد كان أيضا 4 ارشجانس0  شارف فهم هذا التركيب1
4من هاتني احلـمـيـني إال أنه اخـتلط عليـه هذا املعنـى ولم يخلصـه  كـمـا2

4بينت في املقالة السـابعة من املقاالت الثـماني  التي كتـبتها في كـتابي3

3 S1 اغز 5
3 om. S1 واختالف مرار 6
3 S1 العروق 7
3 S1 وال احتراق 8
3 om. O وال اختالف مرار 9
4 S1 ارشيجانس post أيضا 0
4 S1 ارسيخانس 1
4 O يلخصه 2
4 3 vel Hunain numerum apud de libris suis 19.33.11 K legisse, vel hic

excidisse putandum || الثمان S1
4 .S1, corr. mg يتوهم post في 4

4في النـبض من ذلك أنـه يتــوهـم أن في 4 احلــمـى اجملــانبـــة4  للغب رمبا5
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كــانت الـغب أغلب ورمبا كــانـت احلــمى النائـبــة في كل يوم أغـلب ولم
4يخطر بـبـاله 4 تركــيـبـهــمـا6  الكائن عـلى املسـاواة في القــوة الذي منه7

4يكون احلمى اجملـانبة 4 للغب اخلـالصة8  وال دل عليه لكـنه ألغى ذكره9
5البتة فـإنه متى كانت احلـميان  متسـاويتني في العظم أعني حمى املرار0

املفـــارقــة وحـــمى البلغـم الدائمـــة كــان ابتـــداء النوبة مـع إقــشـــعــرار ألن
5اإلقـشعـرار  هو شيء مـتـوسط بني النافض وبني البـرد وأحـد هذين وهو1

5النافـض يكون مع الـغب  واآلخـــر وهو برد األطراف يـكون مع احلـــمى2
البلغـمـيـة الدائمـة وتزيد النوبـة بعـد ابتـدائهـا يكون بسـبب الغب سـريع
اإلسـخــان للبـدن ســريع  احلـركـة إلـى نحـو منتــهى النوبة ويكون بـسـبب

5احلمى البلغمية إذ  ميتنع(366) كانت توجب أن يكون التزيد بطئا 3

4 S1 اخملالطة 5
4 .S1, corr. mg ببالي 6
4 S1 تركيبها 7
4 S1 اخملالطة 8
4 om. S1 اخلالصة 9
5 O احلماتني0
5 om. S1 ألن اإلقشعرار 1
5 S1 حمى الغب 2
5 ? إذا 3
5 S1 ويعسر 4

5وينبــتــر  وكــأنه يكون بـني األعـراض حــربٌ وجــهــاد فــرمبا ســخن بدن4
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املريض وذلك يـكون إذا عـملت فــيـه حــرارة الغب عـمــال أقـوى فـرفــعت
األخـالط نحـو اجللد ورمبا حـبـست حـركـتـهـا ومـانعـتـها وجـاذبتـهـا فـيـهـا
احلـمى البلغـميـة إذ كانت فـي طبيـعـتهـا ثقـيلة عسـرة احلـركة باردة بطئـة
النفــوذ فـفي هذه اجملــاذبة واجملـاهدة إذا غـلب اخللط البــارد كـان التـقــبض
واإلقـشـارار وبرد األطراف واجلـلد حـتى يظن أنه قـد ابـتـدأت نوبة أخـرى

5وإذا غلب اخللط احلـار سـخن البـدن سخـونة  شديدة دفـعة حـتى يظن5
أن احلــمى قــد قــاربت منـتـهــاهـا ثم ال يلبث  أن يـغلب اخللط البـلغــمي

5فـيـعـود التقـبض والبـرد واإلقـشـعـرار وال يزال ذلك <أن>  يكون إلى أن6
5تبلغ احلمى 5 منتهـاها واملنتهى أيضا يكـون قبل الوقت الذي يكون7 8

5فــيـه منـتـهى احلــمى التي تكـون من البلغم وبـعـد الوقـت الذي يكون 9

منـتــــهى احلــــمى التـي تكـون من املرة الـصــــفـــراء وذلـك ألن البلـغم ميـنع
اإلبطاء الصـفـراء من سـرعـة حـركـتـهـا والصـفـراء حتث البلـغم وتزيله عن 

5 add. mg. S1 سخونة5
5 6 addidi: ال يزال كذلك S1
5 add. mg. S1 احلمى 7
5 S1 فيه :S1 يكون 8
5 add. S1 فيه 9
6 om. S1 هي 0
6 S1 اخملالطة 1

6 فهذه هي(367)والثقل  6 حال احلمى اجملـانبة0  للغب اخلالـصة التي1
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تكون من امتزاج حميني متساويتني في القوة إذ كانت تكون من امتزاج
6خلطني متـساويني  في القـوة فأما التي لـيس هي منها خـالصة فـهي إما2

6أن تكون الصفراء فيها أغلب وإما البلغم 3

Caput IX.6 وأمـا التركـيب الثاني من تراكـيب  هاتني احلـميني فـهو4
تركــيب حـــمى الغب مع احلــمـى النائبــة في كـل يوم ونوبة احلــمـى التي

6تكون في هذا الـتـركـيب شـبـيـهــة بالنوبة التي وصــفـتـهـا  قـبل إال أنهـا5
تخــالفـهــا في أن هذه تقـلع حـتى ينـقى منهــا البـدن وفي أنـهـا في اليــوم

6الثـاني تبـتـدئ بإقـشـعـريرة  أو بنافض عند مـا تنفـرد احلـمى النائبـة في6
6كل يوم فــيــجب أن ال تكـون هذه احلــمى هي احلــمى اجملــانبــة  للغب7

6إذ 6 كـانت احلـمى اجملـانبـة8  للغب من احلـمـيـات الدائمـة فـإن عـددت9

6 mg. S1 ويني 2
6 add. S1 او البلغم اغلب فيها من الصفرا 3
6 S1 تركيب 4
6 S1  ذكرتها 5
6 S1 باقشعرار 6
6 S1 اخملالطة 7
6 O اذا 8
6 S1 اخملالطة 9
7 corr. mg. S1 اجملانسة 0
7 O حنس 1

7احلمى اجملانبة 7 للغب في كل واحد من جنسي0  احلمى أعني املفارق1
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7والدائم لـم تكن هذه احلـــمى وحــدها تـســمى مــجـــانبــة  للغـب لكن2
حــمــيــات أخــر غــيــرها مــعــهــا ومـن هذا الطريق فــيـــمــا أحــسب ســمّى

7اغاثينوس 7 جـميع حـميـات الغب املتطاولة مـجانبـة3  للغب إال أنه إذ4
كـان هذا البـحث ومـا أشـبهـه إمنا هو بحـث عن االسم ال عن املعنى فـإني

7لسـت أرى أن أقــيـم عليـــه واتـشــاغـل به 7 وذلك  ألني قـــد5  أفــردت6
7لألسـمـاء الطبـيـة على حـدتـهـا كـتـابا وبينت  في ذلك الكتـاب مـعـمـا7

7 وخلـصت تلخـيـصـا شـافيـا أي البـحث واخلـصـومـة(368)بينت    هو8
البحث واخلـصومـة عن نفس املعاني وأيهـا عن األسماء فلنُـقبِل اآلن على

7نفس املـعنى الذي قــصــدنـا إليــه وهو احلــمـى التي يســمــيـــهــا بقــراط 9

8اجملـانـبـة  للغب اإلقــشـعــرارية الدائمــة التي تكـون إذا  خـالطت حــمى0
الغب  احلـمى النائبـة في كل يوم الدائمـة وال تكون إذا خـالطت املفـارقـة

7 S1 مخالطة 2
7 S1 (ن .s. p) اعانيس ,O اغانينوس 3
7 S1 مخالطة 4
7 om. O واتشاغل به 5
7 .om. S2, ut vid قد 6
7 S2 االسما ... في كتاب او بينت :O S1 لألسماء ... كتابا وبينت 7
7 O et item infra واحلصومة 8
7 S2, per comp. S1 بقرط 9
8 S1 S2 اخملالطة 0

ألن احلـمـى التي تتــركب منهــمـا يجب حــينئــذ أيضـا ضــرورة أن تكون
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8مــفـــارقــة وال ميكن أيـضــا 8 أن تكون1 8 احلــمى اجملـــانبــة2  للغب من3
من املرار واألخرى من البلغم ألن هذا التركيب حميني دائمتني إحداهما

8ال تكون مـنه حــمى 8 إقــشـــعــرارية4 8 وال تكون فـــيــهــا5 8 الكرات6 7

8الكثـــيــرة  التـي وصــفنـا وذلك أنه ملا كـــانت كل حـــمى دائـمــة فـــمن8
8حكمهـا نفسـها  إذا كـانت صحـيحـة خالصـة أال يكون فيـها إقـشعـرار9

9وال نافض وجب أال تكون أيضا احلمى املركبة من  دائمتني إقشعرارية0
9فـيجـب ضرورة في أن يجـتـمع  للحـمى الواحـدة أن تكون إقـشعـرارية1

9وأن تكـون مع ذلك دائـمـــة إن يكـون تولدهـا من تركــــيب حـــمــــيني 2

8 S1 أن تكون post أيضا 1
8 ميكن ان S1, deleto وال ميكن ان تكون ايضا ,add. mg. S2 ان تكون 2
8 S1 اخملالطة 3
8 add. S1 الكرات فيها 4
8 S2 احلمي االقشعريرة 5
8 S1 الكرات post فيها ,S2 منها 6
8 S2 احلركات والكرات 7
8 S1 املوكبات 8
8 om. O نفسها 9
9 add. et del. S1 هاتني 0
9 s. p. O ي- ,S2 جتتمع 1
9 O S2 حماتني 2
9 O مفارفة 3

9إحداهمـا مفـارقة  واألخرى دائمـة ولذلك إذا تركبت الغب مع الـنائبة3
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9في كل يوم الدائمـة كـان من تركـيـبـهـمـا احلـمى 9 اجملانـبة4  للغب وال5
9احلـــمــــتـــان (369)ميكـن أن تتـــولـد هذه احلـــمـى إذا كـــانت هـاتان  6

9كلتاهما 9 دائمتني7 9 وال إذا كانت كلتاهما8  فقد بقي100 مفارقتني9
 احلمى النائـبة في كل يوم101تركـيب واحـد وهو التركـيب احلـادث من

املفـارقـة ومن حـمـى املرار الدائمـة وقـد ميكن من هذا الـتـركـيب أيضـا أن
تكون حــمى قــد اجــتــمع فــيـهــا األمــران أعني أن تـكون دائمــة وتكون

 فـيه بعكـس التركـيب األول102إقـشـعرارية وهذا التـركـيب يكون األمـر
 من104 من حــمى املرار واإلقــشـعــرارية103وذلك أن الدوام يكـون فـيــه
 من تقــاوم اخللطـني وخـاصــة مــتى كــانا105احلــمى البلغــمــيــة والكرات

9 om. S2 احلمى 4
9 S1 S2 اخملالطة 5
9 S2 احلمتان 6
9 S2 كلتاهما 7
9 S2 داميتان 8
9 S2 كلتهما 9
S2 مفارقتان 100
S1 عن 101
S2 التركيب 102
S1 فيها :S2 فيه يكون 103
S2 واالقشعرار 104
.S1, corr. mg والكيموسات 105

مـتـعـادلـني في القـوة ومـتى كـان أحــدهمـا أغلب من اآلخـر فـقــد وصـفنا
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 لهذه احلمى حيث107 احلال في األعراض وفي التعرف106كيف تكون
 للحــمـى وجــمــيع مــا وصــفنـا من هذه108وصــفنا حــال الـصنف األول

 حمى البـلغم قد109التـراكـيب األربعـة التي تكون بني حـمى املرار وبني
 احلميات أولى إال112 أدوار111 في كتاب110يخيل إلى أن ذكرها كان

 للغب113أني اضطررت إلى ذكرها في كتابي هذا بسبب احلمى اجملانبة
 يرى أن تولدها يكون من حـمى الغب واحلـمى114إذ كـان ارشيـجـانس

 إمنا يجــعل من هذا التــركـيب116 في كل يوم وال يشــعـر أنه115النائبـة

om. S2 تكون 106
S2 في التعرف وفي االعراض 107
om. S1 S2 لهذه - األول 108
S1 من ،،،ومن :O S2 بني ،،، وبني 109
mg. S1 كان 110
111 ft. >في<
?أفنان S2: an دور   :O S1  ادوار 112
S1 S2 اخملالطة 113
S1 ارسيخانس ,S2 ارسجانس 114
S2 والنائبة :O S1 واحلمى النائبة 115
.S2, corr. mg ام 116
add. S1 حمى 117
118 s. p. O: ارسجانس S2, corr. mg., اغانيس S1
S1 فانه اقر 119

 على نفـسه أنه119 فأقـر118 دائمـة فأمـا اغـاثينس117حـمى مـفارقـة ال
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 للغب هي من جنس الغب وليس بينها وبينها120يرى أن احلمى اجملانبة
 هؤالء ذكـروا جمـيع أصناف121فـرق إال في طول نوائبهـا فقط ولو كـان

 وكان غلطهم إمنا هو في أسمـائها فقط122احلمـيات واستقـصوا صفتـها
(370)كـانوا   علينا من الـصعـوبة شـيء لكنهم ملا123ملا كـان في ذلك

لم يذكـروا جـمــيع أصناف احلـمـيـات ال املفـردة وال املـركـبـة وزادوا أيضـا
 فــضـال ال ينتــفع بهــا بتـة ال في تـقـدمــة املعـرفــة وال في124أصنافــا أخـر

 هذا الفن126 نحـن بقـــدر الطاقـــة الـبــحـث عن125العـــالج الـتــمـــسـنا
واسـتقـصاءه عن آخـره واستـحرجنا األصناف الـتي ينتفع بهـا فيـما ذكـرنا
في مـدة طويلة جـدا بالتجـربة والقـياس مـعـا فمـا كـان من تلك األصناف
مـفردا بسـيطا فـهو من هذا الغـرض الذي قـصدنا إليـه في كـتابنا هذا ومـا

127كـان منهـا مـركبـا من هذه األصـناف املفـردة فذكـره في كـتـاب أدوار

S1 S2 اخملالطة 120
S2 كانوا 121
S2 صنفها 122
S1 S2 غلطهم :O ذلك 123
S2 اخرا 124
.scr. et del. S2: corr. mg املسي لومتا ردنا 125
bis scr. S2 الطاقة والبحث عن 126
أفنان .O S1 S2: ft ادوار 127
S1 S2 وتركيبها 128

 ومن قـــرأ كــتـــابي هذا وتـدبره129  أولى128احلـــمــيـــات وتراكـــيـــبــهـــا
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 في ذلك العـلم وذلك133 للطريق132 بجــاهل131 لم يكن130بعناية
 من أمـر احلـمى البلغـمـيـة وحـمى137 وصـفناه136 مما135 يقـدر134أنه

138املرار إذا تركـبت إحــداهمـا مع األخـرى وامـتـزجت بهـا أن يـنتـقل مبا

 على141 به140 من ذلك إلى احلـمى السـوداوية  فـيـسـتـدل139وصـفناه
 وأعني142تركـيــبـهـا وامـتــزاجـهـا مع كـل واحـدة من احلـمـيـني األخـريني

 تبـتـدئ نوائبـهـا فـي أوقـات مـخـتلفـة143بالتـركـيـب أن تكون احلـمـيـان

S2 اوال 129
add. S1 S2 فانه 130
S1 لن يكون 131
S1 جاهال ,O, s. p. S2 باحلاهل 132
S1 S2 بالطريق 133
s. l. S1 انه 134
S1 ينقل 135
S1 ما 136
S2 وصفنا 137
.S2 ut vid مما 138
om. S1 من أمر-وصفناه 139
S2 فتستدل 140
S1 بها 141
S2 االخرتني 142
S2 احلمايني 143

وأعني باالمـتـزاج أن تكون النوائب من احلـمـيني تبـتـدئ في وقت واحـد
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 من تلقـاء145 هذه احلـمـيـات الثـالث144ويقـدر أيضـا أن يركب وميزج
 الطريق الذي سلكتـه وامتثلتـه فإن أصل جـميع146نفسـه إذا عرف هذا

 هذه148 طبـيعة كل واحـدة من147ذلك ومـفتـاحـه وينبـوعه هو تعـرف
149 لكنها(371)احلميات املفـردة على االستقصاء فمـا عددها بالكثير

 وحـمى السوداء وحـمى152 حمى املرار املر151 هي ثالث150كلها إمنا
 صنفان ألنها تكون مـفارقة154 وكل واحدة من هذه الثالث153البلغم

 جـمـيـع األصناف املفـردة من احلـمــيـات التي155وتكون دائمـة فــتـصـيـر

O S2 تركب ومتزح 144
S2 الثالثة ,S1 الثلثة 145
om. S2 هذا 146
in S extra ordinem tradita (IX, 370,17 - X 373,17 =) هـو تعـــــــرف - ولم يـحــــــفـظ 147

sunt, folio 153verso (= طبــيــعــة كل واحــدة - الـعــويص الذي) et 153recto (= يدخل فـي باب - حـمــيــات
abscisso videlicet  priusquam numeratum esset, h. e. inter 155verso et ,(الربـع 
156recto

.S2, ut vid كل :O S1 من 148
S2 لكن 149
om. S1 إمنا 150
S2 ثلث 151
om. S1 املر 152
S1 وحمى البلغم وحمى السودا 153
S1 ثالثة ,S2 الثلث 154
S1 فتكون 155
om. S2 تكون 156

 من عـفـونة األخـالط سـتـة فـإن وجـدت في احلـمـيـات مع هذا156تكون
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االخـتـالف اخــتـالفـا آخـر جـزئيــا فـإمنا حـدوث ذلك االخـتــالف من قـبل
مـقدار اخللط الذي تتـولد منه احلـمى ومن قبـل كمـية عـفونتـه وكـيفـيتـه

ومن قبل طريق حركته ومن قبل العضو الذي يعفن فيه
Caput X.احلـميـات التي تنوب غـبـا وتفارق مـا157 من ذلك أن من 

كـانت مـدة نوبتـه قـصـيـرة وكـان ابتـداؤها بنافض وكـان انقـضـاؤها بعـرق
وقيء مرار أو مع ذلك باخـتالف مرارفإن هذه احلـمى تسمى غبا خـالصة

160 من هذه احلـمــيـات ينقص شـيـئــا من هذه اخلـالل159 كـان158ومـا

 غـبا بقـول161التي وصـفنا فـإنه ليس يسـمى غـبـا خـالصـة لكنه يسـمى
مطلق فـإن كان مع ذلك أيضـا وقت فتـرة احلمى قـصيـرا وبني أن ذلك إمنا
يكـون إذا طالت النـوبة فــإن هـذه احلــمى تـســمـى غــبـــا طويلة وفـي هذه
احلـمى من االخـتالف في التـفـاضل بطريق األكـثر واألقـل اختـالف كـثيـر

 بعض أصنافـهـا غـبـا طويلة بقـول مطلق162 فـيجـوز أن نسـمي (372)

om. S1 من 157
S1 ومتى 158
add. S1 شي 159
corr. s. l. (ut vid.) S1 ,احلال 160
om. S1 غبا- يسمى || S1 تسمى 161
S1, s. p. in exitu verbi O يسمي 162
O وأوالهاتان 163

 تسـمى بهـذا االسم فـيـمـا أحـسـب هي احلـمى التي164 بأن163وأوالها
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تلبث نـوبتـهــا أربعـا وعــشـرين ســاعـة ثم تقـلع فـيــبـقى البــدن في األربع
 بعض166 نسـمي165والعـشــرين السـاعــة البـاقـيــة نقـيـا مـن احلـمى وأن

 تسـمى بهــذا االسم احلـمى167أصنافــهـا غـبـا زائدة الـطول وأوالها  بأن
 بعـضــهـا169 ثلثني سـاعــة وأن نسـمي168التي تكـون نوبتـهـا نـحـوا من

 نوبتــهـا172 احلـمى الـتي تطول171 بذلك االسم170أزيد طوال وأوالها
 وثلثني سـاعـة  ونسـمى بعـضهـا أزيد مـا  يكون منهـا173نحـوا من ستـة

طوال وأوالها بذلك احلـمى التـي تطول نوبتـهـا نحـوا من أربعني سـاعـة أو
 كل واحـدة من هذه احلـمـيـات174أكـثـر من ذلك وليـس ميكن أن نحـد

S1 هابان ,O هاتن 164
S1 ويجوز ان 165
S1, s. p. (in exitu verbi) O يسمى 166
S1 واوالها ان 167
om. S1 من 168
S1, s. p. (in exitu verbi) O يُسمى 169
om. O وأوالها 170
om. O االسم 171
S1 تكون172
ست 173
S1 يحد 174
O S1 مسلة 175

 العـويص الـذي يدخل من باب175بحــد صـحــيح قــائم بســبب مـســألة
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 ضـرورة أن يطلب176الزيادة والنقــصـان قليـال قليـال وليـس يجب أيضـا
في اســتــعــمــال األســمــاء هذا االســتـقــصــاء إذ كــان قــد ميكنـنا دونه أن

 من يخــاطبـه باالســتـقـصـاء واحلــقـيـقــة على أمـر كـل واحـد من177ندل
180 ونتـقدم فنعلم مـا يكون179 بالعـالج الصواب178املرضى ونعـاجله

 حــمــاه عليــه خــمس181من حــاله فــانزل أن مــريضــا من املرضى تـلبث
 وثلثني ساعة ويعرض له ذلك على183 ساعة وتقلع عنه ثالثا182عشرة

184هذا القــيــاس في كـل نوبة من نوائـب حـمــاه أقــول إن من الـبني أنك

تقـدر أن تعــرف الوقت الذي ينبــغي أن تنيله فـيــه الغـذاء من مـعــرفـتك
 ومدة فترتهـا وتصل أيضا إلى كل ما ميكن الوصول185مبدة نوبة احلمى

من(373) إليـه مما يحتـاج إليه في تقـدمة املعـرفة والعـالج وصوال كـافيـا

om. S1 أيضا 176
S1, s. p. O يدل 177
S1 يعاجله 178
O الضواب 179
S1 سيكون 180
S1 لبثت 181
O عشر182
S1 ثلثة 183
184 s. p. O
S1 من معرفة مدة نوبة احلمى :O من معرفتك  مبدة نوبة احلمى 185

غـيـر أن حتـتـاج أن تبـحـث هل ينبـغي أن تسـمى تلـك احلـمى غـبـا بقـول



175

 يـحـــــد بـه188 إلى ذلـك اسم187 يـنبــــــغـي أن يُـضــــــاف186مطـلق أو
 بينهـا وبني غيـرها وإن أردت أيضـا أن تدل غيـرك على تلك189اخلالف

احلمى التي بذلك االنسـان كيف احلال فيهـا فداللتك إياه على ذلك بأن
 أبلغ من191 ومقـدار وقت فتـرتها190تصف له مقـدار طول نوبة احلمى

 على194 به193 له اســـمــــا يدل192داللتـك إياه على ذلـك بأن تطـلب
ذلك داللة بـينة مــحــدودة فــهــذا هـو أفــضل مــا يكون مـن االقــتــصــاص
والتـعليم وأبـلغـه ثم من بعـده الطريق الذي وصـفــتـه قـبـيل حني سـمـيت
بعض احلميات غبا خالصة وسميت بعضها غبا بقول مطلق وبعضها غبا
أطول قليال وبعـضها غـبا زائدة الطول وبعضـها أزيد طوال وبعضـها أزيد

 الطريـق األول الذي195مـــا يكون مـنهـــا طوال وأغـــمض الطـرق وأردؤها

S1 أو 186
S1 تضيف 187
S1 اسما 188
S1 االختالفُ 189
S1 النوبة :O نوبة احلمى 190
S1 فترة احلمى :O وقت فترتها 191
S1 يُطلب 192
S1 تدُلك 193
om. S1 به 194
O ارداها 195

وصـفــتـه وهو الطريق الذي يـخـتـصم فـيــه احلـدث من األطبـاء ويـشـاغب
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196بعضهم بعضـا من غير أن يعلموا أن خصومـتهم إمنا هي في األسماء

وليس تعجبي من سائر األطباء كتعجـبي من اغاثينس فقد يكثر تعجبي
من هـذا إذ كــــان يصف بـعض احلــــمــــيــــات النـائبــــة فـي كل يوم بـأنهــــا

 وكـذلك بـعض حـمـيــات الربع ولم يحــفظ ذلك القــيـاس في197طويلة
 وطالت200 نوبته199 امتدت198سمى ما (374)حمى الغب لكنه  

 للغب وحـسبي اآلن من الكالم في األسـماء فـإني202 مجـانبة201منها
في ذكـرها من الزمـان أكـثـر مما قـد شـارفت أن أكـون أنا أيضـا قـد أفنيت

يستحق فينبغي اآلن أن نرجع إلى النظر في األمور التي بقيت علي
Caput XI.مـا بقي علي أن أنظـر فـيـه هو أن أنظر هل203 ومن أجل 

 أصناف منهـا204يكون من الدم إذا عـفن صنف من احلـمى كـمـا يكون

196 ojnovmatoç Gal.
S1 زايلة طويلة 197
S1 سمها اذا :O S2 سمى ما 198
S2 ابتدات 199
S1 نوبته 200
add. S1 S2 حمى 201
S1 S2 مخالطة 202
add. mg. S1 أجل 203
add. mg. S1 من 204
S2 ومن البلغم 205

 فـإني قـد قلت إن الدم إذا سـخن فقط مـن غيـر أن205من املرتني والبلغم
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 منه احلــمى املعـروفــة بحـمـى يوم وقـد ينبــغي أن206يعـفن فــإنه  تكون
 يكـون من209 عـن الصـنـف من احلـــــــمى الـذي208 اآلن207نـبــــــحـث

 العفونة ولعلنا212 قد ناله211 فإنه ال بد من أن يكون الدم210عفونته
 عفن إذا علمنا أوال213أن نعلم أي صنف من احلمى يكون من الدم إذا

 في215 قد أحـسن عندي214كـيف يعفن الدم فـأقـول إن ارسطاطاليس
 احلرارة217 احلرارة الغريبـة ويعني بالغريبة216قوله إن العفونة تكون من

 بكل واحـد مـن األجـسـام218التي هي من خــارج ال غـريزية وال خـاصـة
فإن احلـرارة الغريزية من شـأنها أن تنضج فـأما احلـرارة الغريبـة فمن شـأنها

S2, s. p. O يكون 206
S2 ابحث ,O يبحث 207
S1 ينبغي post اآلن 208
S1 S2 التي 209
S1 عفونة الدم 210
add. S1 S2 ايضا 211
S1 S2 تناله 212
add. S1 هو 213
S1 ارسطاطاليس 214
om. S2 عندي 215
add. et del. S2 االخالط 216
S1 S2 باحلرارة الغريبة 217
S1 S2 خاصية 218

أن تُفـــســد وذلك هـو أن تُعــفن  واحلـــرارة التي تعـــرض للدم مـن خــارج
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 قــد تعــرض عند نكايـة حـر الـشـمـس في األبدان وعند حــاالت(375)
الهواء الوبائـية وباجلملة في جـميع احلـميات من أي سـبب كان حـدوثها

 مــقــدار219وإذا اجــتــمـع أيضــا في عــضـــو من أعــضــاء البـــدن من الدم
 قـوة ذلك العــضـو221 حـتى يـكون مـقـداره فــوق مـا يحـتــمله220أكـثـر
 غلظه فيـما في224 منه سدد بـسبب223 وخاصة مـتى حدث222فسد

  وجلج فــــيـــهــــا226 من الـعـــروق الـدقـــاق أو اغــــتص225ذلك الـعـــضـــو
 في229 تكون228 كــثــرته كــالذي يعــرض فـي األورام التي227بســبب

 الذي في احلــالب وغـيــره وباجلـمـلة في جـمــيع األورام230اللحم الـرخـو

om. S2 من الدم 219
S1 S2 كثير 220
S1 S2, s. p. (in exitu verbi) O حتتمله 221
S2 فسدت 222
S1 S2 حدثت 223
S2 لسبب 224
فيما في ذلك العضو .S1, add. s. l وصنف 225
(s. l. S1 او غص) S1 S2 غص 226
S2 لسبب 227
S2 والتي 228
S1 S2 تعرض 229
s. l. S1 الرخو 230
S1 S2 بسببني 231

 أحـدهمــا أنه ال231احلــارة فـإن الدم في تـلك احلـاالت يفــســد لسـبــبني
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 عليـه وقد232يكون له تنفس واآلخـر أن الطبـيعـة ال تضـبطه  وتستـولي
 لم يكن لـه مـتنـفس عـفن فـي جـمــيع234 عــيـانـا أن الشيء إذا233يرى

 حـتى الثيـاب ومما235األشـيـاء التي خـارج أعني الثـمـار والبـزور وغـيـرها
237 تأكيدا كافيا في هذا األمر الذي أنا في صفته236يؤكد األمر عندنا

 من احلـال في ذات اجلنـب فـإن بعض من تصـيـبـه تـلك العلة238مـا ترى
 وبعـضهم يقـذف شيـئا أصفـر وبعضـهم239يقذف شـيئا بـالرغوة زبديا

 هو صديد من اخللـط الغالب في241 شـيئـا أحمـر وذلك إمنا240يقذف
 لرقته ورمبا243 يرشح ويخرج منه242الورم ال يضبطه موضع الورم لكنه

S2 وال تستولي 232
s. p. O ن- ,S1 نرى ,S2 نرا 233
add. O ما 234
ut vid. S2 (?) جنرها 235
S2 عندك 236
S2 واصفه :O في صفته 237
S1, s. p. S2 نرى 238
S1 شيا زبديا ,S2 شيا شبيها بالرغوة زبديا 239
om. S1 يقذف 240
S2 انه ملا :O S1 إمنا 241
S1 S2 ولكنه 242
243 wjqouvmenon malim
S2 ترا 244
om. et add. mg. S2 ذلك 245

 منذ أول245 ذلك244 يُرى (376)رأيت ذلك الصـديـد أسـود وليس 
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 األمر246األمر لـكن بعد تطاول من املدة وبعـد أن يقذف قـبله في أكـثر
شيئـا أصفر والشيء األصفر يدل على غلبـة املرار األصفر والشيء الزبدي

 غلبة الدم249 يدل على248 غلبة البلغم والشىء األحمر247يدل على
فيشبه أن يكون قد تعـفن الدم أيضا في املواضع التي حتدث فيها األورام

من  عــادية251 وأن تكون احلـــمى املتـــولدة منه أسـكن وأقل250احلــارة
احلــمــيــات التي تـكون من ســائر األخــالط إال أن قــيــاس نوائـبــهــا يكون

 نرى األمــر يـكون في253 أدوار الغب خـــاصــة فـــإنا كـــذلك252قــيــاس
 أحمـر فإن254أصـحاب ذات اجلنب أيضـا إذا كان الشيء الذي يتـقيـؤه

 ينقلب ال محالة إلى املرة255أفرط عليه االحتراق فإن أرق ما فيه وأكثره

S2 (ex praec.) اول 246
O  عليه247
S2 االحمار 248
عل�ه249   O
om. et add. mg. S2 احلارة 250
251 aJplouvsteron in hjpiwvteron mutaverim itemque p. 377,1-2 hJpiwvteroi
252 ft. كقياس
S2 يكون post كذلك 253
S1 S2, quod ft. verum est ينفثونه 254
255 unde pi§on in plei§ston corr igendum (Garofalo)
S1 S2 املرة السود 256

 كما قـد نرى األمر يكون256الصفراء وأغلظ ما فـيه ينقلب إلى السوداء
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في القـروح التي تعـرف باجلمـر أيضـا فـإن في تلك القـروح أيضا يحـدث
 يصــيـر258 غليــان شـديد يعــرض له إلى أن257للدم انقــالب من حــال

 في هذا املوضع أن259سوداويا وينبغي أن تفـهم عني من قولي سوداويا
262 مرة  سوداء خالصة صـحيحة لكن261 بعد260ذلك اخللط لم يصر

شيء بني احلــدين فـاحلــمـيـات تـكون على حـسـب طبـائع األخــالط التي
 إال أن تلك خـبــيـثـة263 وليس بينـهـا الفـرق(377)ينقلب إلـيـهـا الدم 

264وهذه ليــست  بـاحلـبــيــثــة فــأن احلــمــيــات التي تكون من الـدم عند

 في جــمــيـع حــاالتهــا265وأقل غــائلة انقــالبه إلى تـلك األخــالط أهدأ
وخاصـة في هدوء حرارتهـا وطيبـها فـإن حرارة تلك احلـميـات وإن كانت

.O, corr. s. l بحال 257
om. O أن258
S2 سودا 259
S2 يصير 260
S2 اخللط post بعد 261
S1 S2 ولكنه 262
S1 S2 من الفرق 263
O بعد :corr. mg. S1 S2 قبل 264
S2 عادية 265
S1 S2 اال انها 266

 ال محالة هادئة طيبة266خاصة توجد كثيرة جـدا في ملمسة اليد فإنها
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 بعد احلـمام وذلك أن كثـرة حرارة267مثل احلـرارة التي توجد فـي البدن
 من البدن فـأما269 ما يتـحلل268احلـمى إمنا تكون دائما بحـسب كثـرة

 من خــارج فــإمنا271عند الـيــد التي تلـقــاها270عــاديتـــهــا وكــراهتـــهــا 
 بحــسب مـا مع اخللـط من احلـدة واحلــرافـة وليكـن هذا عندك272تكون

 به على اخلـلط املولد للحــمى أعني احلــال273من أعظم دلـيل  تسـتــدل
في كيـفيـة احلرارة فـإن احلرارة متـى كانت أميل إلـى البخارية وأقـل عادية

 للمس274وأذى للمس فـهي من الدم ومتى كـانت مؤذية لذاعـة قارضـة
276 من املرتني ومــتى وجـدت احلـرارة في أول مــا يلمس275فـإمنا تكون

267 unde ft. meta;
om. S2 كثرة 268
S1 ينحل 269
S1 او كراهتها :ut vid. S2 كراهيتها 270
S2 يلقاها 271
S2 يكون 272
S1 S2 يستدل 273
O S1 S2 قارصة274
S2 يكون 275
S1 تلمس 276
S2 طالت ,S1 اطلت 277
S2 اليد والكف :O S1 كفك 278

278 لبث كفك277البدن إلى البخارية أقرب وليس معها حدة وإذا طال
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 قليال قليال وفيـها خاصة مع280 بتلذيع يتزيد279عليه أحسـست فيها
 أو283 تنفـذ من مـصفـاة282 أنها281ذلك اخـتالف حـتى يخـيل إليك

 فاعلم أن تلك احلمى إمنا حدثت عن بلغم قد عفن284من منخل
Caput XII.  الســـبب الـذي من  (378) وملا نـظرت وبحـــثـت عن

قـبله صارت احلـرارة التي تلقى الكف من احلـميـات التي تكون من سـائر
286 من حــمــيـات البـلغم285األخــالط مـســتــوية واحلـرارة الـتي تلقــاها

288 بهـذا االخــتـالف الذي وصـفنا رأيت أن أولـى األسـبـاب287تلقـاها

 مـــا عـليــــه هذا اخللـط من290 في ذلـك <احلـــال>289بأن يكـون الشيء

S1 S2 منها 279
S2 يزيد 280
.S2, corr. mg البل 281
S1 S2 كانها 282
S1 S2 باملصفا :O من مصفاةٍ 283
S1 S2 باملنخل  284
S2 يلقها 285
S1 احلميات التي تكون من البلغم :S2 احلميات احلادثة عن البلغم :O حميات البلغم 286
S2 تلقها 287
O األشياء 288
289 correxi: السبب codd.
290 supplevi ex. gr.

اللـزوجـــة والغلظ وعـــســـر االنـحـــالل فـــإن الذي يتـــحـلل من هذا اخلـلط
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 ما293 دائما وبـطئا292 سـائر األخالط هو مـا يرق ويلطف منه291ومن
 في  طبـعـه كـان294يرق ويلطف مـا كـان أغـلظ فـإن كـان مع ذلك باردا

 يلطف كله297 يلطف سريعـا فيجب أن ال296 بأن ال295أحرى كثـيرا
 ما قـد استولت عـليه منه298وال على االستـواء لكنه إمنا يتحلل ويتبـخر

 في300 يعرض برا299العفـونة فقط والذي يعـرض في هذا شبـيه مبا تراه
 اللـزجـــة الـغليـظة إذا  طبــــخت وذلـك أنه يقــــوم علـيـــهــــا301الرطوبات

 ريح303 تلك الـنفــاخـــات ارتفـــعت منهـــا302نفـــاخــات فــإذا تـفطرت
وارتفـعت مع تلك الريح رطوبة قـد لطفت فأمـا الرطوبات الرقـيقـة فليس

291 non vertit wJç
s. l. S2 منه 292
S2 ويبطي ,S1 وببُطىءٍ 293
S2 بارد 294
S2 كثير 295
S2 باال 296
S2 اال 297
298 s. p. O
S1 نراه ,om. S2 تراه 299
om. S1 S2 برا 300
301 cumw§n gr. et item infra
S1 تبطرت 302
.S2, addito mg ارتفع منها 303

يتـولد عليـها إذا طبـخت نفـاخات والبـخـار الذي يرتفع منهـا يرتفع على
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حال واحدة من جميع أجزائها متصال غير متشتت
Caput XIII.ينبـغي أن يـقـال فـيـه304 وإذ قـد قلنا فـي هذا مـا كـان 

 في السـبب في احلـمـيات التي تـعرف باملطبـقـة305فـقد ينبـغي أن ننظر
 فـقد يخـيل307 سونوخس306 التي يسـمـيـهـا بعض اليـونانيني(379)

 احلـــمى309 من أمــــرها العـــجـب أنك رمبا رأيـت فـــيـــهـــا قـلد308إليك
 إلى312 يتصل311 إلى اليوم الرابع أو إلى اخلامس ورمبا رأيته310يتصل

 على أنك314 واحد منذ أول احلمى إلى آخره313اليوم السابع وهو قلد
 النوائب317 وجدت أن حـدوث316 اسـتقـصـيت النظر في األمـر315إن

.om. S2, ut vid كان 304
O S1 تنظر ,S2 ينظر 305
S2 اليونايون 306
S1 شونوخوس 307
.S2, corr. mg اليد 308
S2 تزيد تلك :S1 فيها تلك :O فيها قلد 309
S1 S2 تتصل 310
S1 رايتها 311
S2 متصال ,S1 تتصل 312
S1 S2, ex glossemate دور 313
S1 S2 اخرها 314
S1S2 اذا 315
S2 االمور 316
S2 حدوت 317

في بـعض احلــــمــــيـــات عـلى األدوار أعــــجب من هـذا فــــإن املثــــال الذي
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 منه شيء بعـد320 يعـفن319 فـيــمـا تقـدم مـن الزبل الذي318وصـفناه
 األخـــالط323 في بدن احلي ألن322 أن يكون321شيء ال يكـاد ميكن
 باألخالط التي لم تعفن إذ كانت325 أن تخلط324التي تعفن ال تلبث

326األخــالط  جتــري من كل مــوضـع من البــدن إلى كل مــوضـع منه وإذ

كـان األمر كـذلك فليس ميكن أن تـكون العفـونة في عـضـو من األعضـاء
329 من األوقات دون غيره إال أن يكون ورم328 وقت327دون غيره في

في عضو من األعضاء قد ربط اخللط الذي قد عـفن وحصره فيه فإذ كان

S1 S2 وصفنا 318
s. l. S2 الذي 319
S1 تعفّن 320
om. S2 ميكن 321
marg. S2 ان يكون 322
add. S1 الذي يعفن من 323
S2 اخللط الذي يعفن ال يلبث 324
S1 S2 يختلط 325
S1 S2 فاذا 326
S1 S2 وال في 327
scripserat et del. S2 دون وقت 328
scripserat et del. S2 العفونة 329
om. S2 (per aplologiam) إلى 330
331 expectaveris probevbhke vel quid simile: كنا نحيتا scr. et del S2, additis mg.

dext. ان نحا نحوه

 وتبني أن وجود السبب331 ضد ما كان نحا نحوه330الكالم قد آل إلى
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 السـبب في332في احلـمـيــات التي تنوب على أدوار أصــعب من وجـود
احلميات املطبقة فقد ينبغي أن نروم أن نخبر عن احلال فيهما جميعا من
غـيـر أن نطول في هذا البـاب أيضـا أو نعـانـد من أخطأ فـيـه لكنا نقـتـصـر

(380)على صـفة احلق فـقط كـمـا فعلنا في جـمـيع ما تـقدم فـإن الناظر 

في ذلـك يتطرق مـنه إلى وجـــود مــا قـــد أخطأ فـــيــه غـــيــرنـا وينبـــغي أن
336 عيانا غاية البيان وهي أصناف335  تتبني334 من أشياء333نبتدئ

من الرمــد منهــا مـا ينوب فـي كل يوم ومنهــا مـا ينوب غــبـا وأوجــاع من
أوجــاع  األذنني ومـن أوجــاع الرأس يعــرض فــيــه كـله أو في النصـف منه
وهي التي  تســمى الشـقـيـقــة وقـد نرى في بعض الناس أوجــاع  النقـرس

 املفـاصل تنوب علـى دور فكمـا أنا قـد نرى في جـمـيع هذه337وأوجاع
األوجاع العروق التي في األعضاء الـتي تنوب عليها تلك النوائب تنتفخ

.add. S2 s. l من 332
S2 تبتدي 333
S2 باسباب :O S1 من أشياء 334
S2 تنبني 335
malit Garofalo آصناف ما .O اصنافا336
om. S2 من أوجاع-وأوجاع 337
S1 تنتفخ وينتفخ :(sic :وتنفتح) .om. S2, add. mg وتنتفج 338
S1 الورم 339
S1 ويتزيد :S2 يزيد 340

 في بعض341 واألوجـاع تشتـد وترى340 يتزيد339 والورم338وتنتفج
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 فيـخرج342األوقات بعـض ذلك الفضل الذي يجـري إلى العضو يـفيض
 أنه يعرض في األعضـاء الباطنة التي343منه كذلك قد ينـبغي أن تتوهم

ال تظهـر للحس على هذا القـياس حـتى يكون الورم في ذات اجلنب وفي
346 ابتداء النوائب ويتحلل345 يعظم وينتفخ في أوقات344ذات الرئة

349 نعلم كيف يكون إذا348 ولعلنا أن347وتضمر في أوقات انحطاط

 من أمـر حــدوث الورم350نحن تذكــرنا مــا بيناه فـي غـيــر هذا الكتــاب
(381)وسائر العلل التي تكون من انصبـاب الفضل إلى بعض األعضاء 

 هذا القـول الذي351فـإنـا إن أضـفنا إلـى مـا وصــفناه من ذلك مــا يخص
352نحن فيه كان ذلك كافيا في هذا الكالم الذي نحن فيه

S1 S2 ونرى 341
.S1, corr. mg ينقبض :add. S2 يعتص 342
S2 يتوهم 343
S2 في دات الرية وفي ذات اجلنب 344
om. S2 أوقات 345
S1 S2 وينحل 346
S1 في اوقات انحطاطها :S2 في وقت انحطاطها كلها 347
om. S2 أن 348
S1 S2 ذلك ان :O إذا 349
350 ejn tw'/ peri; ajnwmavlou duçkraçivaç non vertit glossema.
om. S2 ما يخص 351
ft. delendum الذي نحن فيه 352

Caput XIV.فـــأقـــول إن الـفـــضل الذي يـتـــحلب إلـى العـــيـنني قـــد 
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 جــمـيع النـاس على أنه إمنا ينـحـدر من الرأس إال أنـهم ليس353توافــقـوا
 بالســـبب الذي مـن أجله صـــار ذلك الفـــضل354يقـــدرون أن يُخــبـــروا

ينحـــدر إلى العـــينني كـــثــيـــرا على دور مـــحــدود وذلـك أنهم لم يـنظروا
 في القـوى الطبـيـعـيـة الـتي كـتـبنا فـيـهـا357 للحكمـة356 املؤثر355نظر

361 جـمـيع القـوى الطبـيـعـيـة360 فـيهـا أن359 مـقـاالت وبينا358ثلث

 تلك القوى363 بها يكون تدبير أمر النبـات واحليوان وإحدى362أربعة
365 جتــتـــذب الشيء املـشــاكل والـثــانيـــة القـــوة املاسكة لـذلك364التي

 املغيرة له والرابعة القوة الدافـعة للشيء الغريب اخملالف366والثالثة القوة

S1 S2, O s. p. (in exitu verbi) يوافقنا 353
S1 O (s. p. O) يخبرونا 354
om. S2 نظر 355
S1 املدجر 356
S1 للخلقة 357
S1 ثالث 358
S2 بينا 359
om. O أن 360
mg. S2 التي كتبنا - الطبيعة 361
اربع 362
S2 واحد 363
S1 هي القوة التي ,S2 القوة التي 364
add. S2 الشي 365
om. S2 القوة 366

والشيء الغـريب اخملالف في جمـيع األشيـاء ضربان أحـدهما مـخالف في
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 مـا يكون في367كـمــيـتـه واآلخــر في كـيـفــيـتـه وذلك يـجـتـمع بـسـبب
 وذلك أن القــوى إذا كــانت368األعــضــاء من قــوة الـقــوى أو ضــعــفــهــا

 فـيـها الفـضـول باحلـال369مـتسـاوية مـتـعادلـة وكانت اجملـاري التي جتـري
الطبـيـعـيـة كـانت األعـضـاء صحـيـحـة وإذا أتى عـضـوا من األعـضـاء شيء

370أكـثـر من املقـدار الذي ميكن أن يسـتحـيل فـيـه فـال بد من أن يكون

 من القـوة الدافعـة التي فـيه فـإن ضعـفت(382)الذي يبـقى فيـه يندفع 
تلك القــوة فـال بد من أن يـبـقى ذلك الفــضل في ذلك املوضع فــإن كـان

374 وقــرضــه373  لذعــه372 ومــدده وإن كــان حــادا371كــثــيــرا أثـقله

376 إن كـان حـارا أسـخنـه وإن كـان باردا برده وذلك375وكـذلك أيضـا

بحسب .S1, corr. s. l من سبب 367
S1 S2 وضعفها 368
تخرج منها O S1, nisi sit تخرج 369
add. S1 S2 الفضل 370
S2 ثقله ,O ثُقله :S1 اثقله371
S1 لذاعا قرّاصا حادا 372
S2 لذاعا 373
O S1 S2 وقرصه :scripsit Garofalo وقرضه374
mg. S1 أيضا 375
add. S1 قد 376
S1 من 377

 املعـدة وذلك أنه كـثيـرا مـا يتناول377يظهـر ظهـورا بينا فيـمـا يكون في
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379 أن يقيئه378بعض الناس الطعام فيكثر مـنه فرمبا اضطر بعضهم إلى

 يعـرض له ورمبا عــرض لبـعـضـهم االخـتــالف فـالذي يعـرض380لغـثـيـان
 يُبـــرز ويُخــرج بأعظـم اجملــاري381هناك مـن قــذف الشيء الفـــضل حني

 في ســائر أعــضـاء بـدن احلي من382وأوســعــهـا هـو بعـيـنه الذي يعــرض
 في اجملـاري الضـيـقـة ال إلى خـارج البـدن384 الفـضل  ومـسـيله383نقلة

لكن من عــضـو إلى عــضـو بأن تدفـعــه األعـضــاء التي هي أقـوى وتقــبله
 أضــعف ثم يندفع أيـضـا من تلـك األعـضــاء إلى385األعـضــاء التي هي

 إلى أن ينتهـي إلى أضعف386أعـضاء أخـر ثم من تلك إلى أعـضاء أخـر
 إلى ما هو أقوى387األعضاء كلها وليس ميكن أن يعود فيرجع من تلك

om. S1 S2 إلى 378
S1 يتقياه :S2 ينقيا 379
S2 بعثيان 380
O S2 in textu حتي :ut vid. S1 حيتى ex حني ,.S2 mg. dext حني 381
.malim: metarrei§ gr يجري 382
.S2 O a. c ثقلة :.S1 O p. c نقلة 383
deest in gr., at suo Marte add. H من نقلة-ومسيله 384
om. O أقوى-هي 385
S2 من تلك االجزا الي اخر :O S1 من تلك إلى أعضاء أخر 386
add. S1 S2 االعضاء 387
mg. S2 واخللط 388

 الرديء في388منها ولذلك صـار عند اجتماع الفضـل واالمتالء واخللط
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 يصاب مـن األعضاء أضـعفـها فـيحـدث في بعضـها األورام389البدن إمنا
 وفي(383) وفي بعضـها أورام الصفراء التي تعـرف باحلمرة 390الدمية

بعضـها القـروح الساعـية التي تكون منهـا العلة املعروفـة بالنملة وبعضـها
 احلال392 ذلك من العلل وبعضـها يحدث فـيه391يحدث فيـه علة غير

 الفـضل إلى العـضو وقـد وصفنـا أمر تلك احلـال في393املعـروفة بتـحلب
 كله395 أفردناه لهـا فليس بعجبٍ أن يكـون الدماغ أو الرأس394كتـاب

 عضو من األعضاء التي396إذا اجتمع فـيه فضل من الفضـول يدفعه إلى
الصـدغ وإمــا إلى هي أضــعف منه إمــا إلى العني وإمــا إلي األذن وإمــا إلى

 وإمـا إلى398 وإمـا إلى األسنان وإمـا إلى احلنك397الشـفـة وإمـا إلى اخلـد

s. l. S2 إمنا 389
S1 الدموية 390
S1 S2 من غير :O غير 391
S1 فيها 392
S2 بتجلب 393
S2 وفي تلك االحوال قذ وضعنا كتابا :O S1 وقد وصفنا - كتاب 394
S1 والراس 395
O على 396
S1 واما الى اخلد واما الى الشفة 397
bis positis وإما إلى احلنك ,mg. S2 وإما إلى الصدغ-احللق 398
S2 والنعانع ,O والنغانع 399
S1 وان 400

 لم400وإذا  واللحم الرخـو الذي هناك399اللثـة وإمـا إلى اللهـاة والنغـانغ
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 يدفعـه إلى الصدر أو إلى الرئة401يكن شيء من تلك األعـضاء ضـعيـفا
أو إلى احللق أو إلى املريء أو إلى املعـدة فكمـا أن الرأس كـثيـرا قـد يكون

 كذلك404 واحد من هذه األعضـاء التي ذكرنا403 كل402سبـبا ملرض
قـد يولد الورم الذي يكـون في الكبـد أو في الطحـال أو يزيد فـيـه واحـد
من األعضاء اجملاورة لهما أو من األعضاء الـبعيدة منهما واحدا كان ذلك
العـــضــــو أو شـــتى ويجــــعل نوائـب ذلك املرض جـــاريـة على دور ولـيس

405بعجب أن يعرض لتلك األعضاء شبيه مبا يعرض في خروج الفضول

 أن انسانا لو رأى ما يخـرج من تلك الفضول في كل406من البطن كما
 من407كـان  سيـعـجب (384)يوم ثم لم يعـرف السـبب في خـروجـه 

لزومــه للطريقــة الواحــدة التي هو الزم لـهـا كــذلك من لم يـعلم الســبب
االضطراري في تـولد الفـضــول املتــولدة في الرأس وال في خــروجـهــا ولم

add. S1 ان 401
S1 S2 للمرض 402
S1 S2 لكل 403
S1 S2 ذكرتها 404
S1 de S2 in imagine non liquet الفضل 405
S1 de S2 in imagine non liquet فكما 406
S1 S2 سيتعجب 407
S2 يخرج 408

 إلى خـارج وبعضـها408يعلم أيضـا لِم صـار بعض تلك الفـضول يجـري
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411 ما يجري منها410 إلى عضو آخر حتير وعجب من انتظام409يجري

 لم يعلـم أي األعـضــاء هي الدافـعــة412على قــيـاس واحــد وكــذلك من
 الكبـد وال السبب في اندفـاعه عَـجَبَ من استـواء قيـاس413للفضل إلى

 الكبــد فــأمــا من علم أن الفــضل املـندفع414احلــمـيــات التي تـكون من
416 الكـبــد هـو الفـــاعل للـحـــدوث األول من الورم فـــيـــهـــا وهو415إلى

النوائب فيما بعد زال عنه التعجب  هيجان علتها على417السبب في
Caput XV.والسبب فيما يجري من تلك الفضول ضربان أحدهما 

 الذي فـرغت اآلن من صـفتـه وهو أن تندفع الفـضـول من أعضـاء418هو

S2 جتري 409
.S1, corr. mg نظام 410
S1 فيها 411
412 add. marg. O
O S1 على 413
S1  في 414
S1 على :.O S2 mg علي :S2 in textu الي 415
.add. S2 s. l., S1 mg ايضا 416
.add. S2 et del سبب 417
om. S2 هو 418
S1 S2 تنجذب 419
om. S1 S2 األعضاء 420

420 تلك األعــضــاء419إلى أعــضــاء أضــعف منهــا واآلخــر أن جتــتــذب
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423 فنجــعل  اآلن ذلك422 وقــد ينبــغي أن نصف421الفــضـول إلـيـهــا

 أيضا مـا يظهر عيانا جلـميع الناس وهو424مفتـاح كالمنا في هذا الباب
 عليه شيئا من الدواء425أنك إن عمدت إلى عضو من األعضاء وطليت

رأيت 427 ويسمـيه العـرب الينتون426الذي يسـميه الـيونانيـون ثفسـيا
428ذلك العضـو بعد مـدة من الزمان قـد تزيدت حرارته وانتـفخ انتفـاخا

 احلال متى سخّنت عـضوا من األعضاء429ليس باليسـير وكذلك تكون
 زفـــــتـــــا أو430 أو دلـكتـــــه دلـكا شـــــديـدا أو أســـــخنـت(385)بالـنار 

 معتـدال وطليته على العضو وتركتـه قليال حتى432 إسخانا431راتينجا

om. S1 S2 إليها 421
S2 يصف 422
S2 فيجعل 423
om. S2 في هذا الباب 424
S2 طليت 425
S2 ناقسيا ,S1 ثاقَسِيَّا 426
427 s. p. S2
S2 شديدا 428
S2 يكون 429
S1 S2 سخنت 430
431 s. p. S2 in textu, corr. mg.
S1 S2 تسخينا 432
add. H وطليته - عليه || .om. S2, qui signum add. sed non appingit mg عليه 433
S1 وفعلته ,S2 فقلعته 434

 دفعة أو طليت على عضو من434 ثم اجتذبته فاقتلعته433يجمد عليه



196

 شـيـئــا من األدوية املسـخنة فــإنك قـد ترى435األعـضـاء أي عــضـو كـان
437 وذلك أن436ذلك العـضـو في جـمـيع هذه احلـاالت ينتـفخ وينتـفج

من شـأن احلـرارة إمــا أن جتـتـذب إليـهـا رطـوبة وإمـا أن تقـبلهـا فــإنه  ليس
 إلى حتـديد هذا وتلخـيـصـه إذ كنا قـد438يضطرنا األمـر في كـالمنا هذا

 من غير أن يحتاج439نصل إلى ما يحتاج إليـه في األمر الذي قصدنا له
 للحكمة وذلك440إلى البحث عن هذا وشبهـه مما قد يبحث عنه املؤثر

 دائمـا األعـضـاء التي تسـخـن سـخـونة أشـد يجـري إليـهـا441أنا قـد نرى
 ومـا يـجـري إليــهـا من ذلك في األبدان الـتي فـيــهـا442شيء من الرطوبة

 كـثـير وفي األبدان الـنقيـة التي ليـست فـيـها فـضـول443فضـول وامتـالء
يسـيــر وقـد جتـري الرطوبة أيـضـا خـاصـة إلى األعــضـاء التي يعـرض فــيـهـا
الوجع من ذلك أنه كثير ما ينال طـرف إصبع من األصابع  نخسة من إبرة

om. S2 أي عضو كان 435
S2: om. S1 وينتفج 436
add. mg. S1 ان 437
add. et del. S2 ان يچتذب اليها 438
S1 S2 اليه 439
S1 املوثرون 440
S1, de S2 non constat انك ،،، ترى 441
442 unde supplendum <uJgrovn ti>, ejn me;n toi§ı ktl.
ut vid. S2 او امتال 443

أدق ما يكون من اإلبر فيـعرض له من ذلك على املكان وجع ثم ال يلثب
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أن يسخن ويرم وينتفخ انتفاخا شديدا جميع ما حول ذلك املوضع ورمبا
عـرض لبـعـض الناس من ذلك ورم في اإلبط لقــبـول األجـسـام السـخــيـفـة

 في اإلبط مما يجري444الشـبيـهة باإلسـفنج املعـروفة باللحم الرخـو الذي
إلى ذلـك املوضع الـذي حـــدث فـــيـــه الـوجع ورمبا رأيـت ذلك يكـون في

 وذلك يكون فــيــمن له في ذلك املـوضع من(386)  العــضـد445وسط
 ما نحن في صـفته447 وأبني ما ترى446ذلك اللحم الرخو شيء له قدر
 معها ورم وال وجع449 صغيرة ليس448من هذا فيمن حدثت به قريحة

 إن توانى صاحبها عنها ولم451 من الظفر فإن تلك القريحة450بالقرب

S2 التي 444
add. S2 من 445
S1 S2 مقدار 446
O نري 447
S1 S2 قرحة 448
S2 وليس 449
S2 في القرب 450
S2 القرحة 451
S2 يعق 452
S1 S2: corruptum. respicit kai; mh; sunevrcoito kai; eijı oujlh;n بــانــد ,O نـانــد 453

a[goito
O فيضغط :(S2 فضعط) S1 S2  فضغط 454

 الظفر ذلك اللحم454ما لها  نبت فيها حلم  فضغط Ê453 ناند Ê 452يُعن
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 من ذلك ورم في اإلصبـع كلها456 فيـه أوال وجع ثم حدث455فحدث
ورمبا حـــدث من ذلك في املـعــصم أو في الـقــدم ورم عظـيم جــدا فـــهــذا

 إلى460 قــــــــد يجـلـب459 أن الـوجـع أيضــــــــا458 يـدلك عـلـى457مما
 وليس يضطرنا األمـر462 فـيـهـا رطوبة فـضـال461األعـضـاءالتي  يحـدث

 في كــالمنا هذا وذلك أنا قــد464 الســبب في ذلك463أيضـا إلـى ذكـر
ذكـــرناه في كـــتـــاب آخـــر هو أولى به مـن هذا وليـس يحـــتــاج إلـى ذلك

 فـقد نرى عـيـانا أن السبب فـيـما يجـري إلى465السبب في كـالمنا هذا
 نفس تلـك األعـضـاء التـي يجـري466األعـضــاء من الفـضل ممـا أصله في

S1 فيحدث 455
S1 S2 يحدث 456
S1 ما 457
S2 عليه 458
om. S1 S2 أيضا 459
S2 حتلب 460
om. S2 يحدث 461
S1 S2 فضل 462
S1 ان نذكر 463
S1 S2 هذا :O ذلك 464
om. O وليس-هذا 465
S1 S2 من 466
467 s. p. O
S1 S2 شيان 468

 أحــدهمـــا من قــبل احلـــرارة التي468 ســبـــبــان467إليـــهــا ذلك الفـــضل
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 فـيهـا واآلخر من قـبل الوجع احلـادث فيـها فـأما السـبب في أن469تتولد
يكون مـا يجـري إلى تلـك األعضـاء أكـثـر أو أقـل أو أصلح أو أردأ فليس

 فــقط لكن470هو من قــبـل تلك األعــضــاء التي يـجـري إلـيــهــا الفــضل
السـبب في أن يكون مـا يجري إليـهـا أصلح أو أردأ إمنا هو من قـبل تلك

 الفــضل والســبب فـي أن يكون471األعــضــاء التي  ينبــعـث منهــا ذلك
 أقل أو أكثـر هو من قبلهـما جـميـعا أعني472ذلك الشيء الذي ينبعث

 والوجع كل مــا كــانا(387) احلـرارة  473من الدافع والقــابل وذلك أن
 من الفضل أكثر وكـل ما كانا أضعف474أقوى كان مـا يجتذبانهوأشد 

كـان ذلك الفضـل أقل وكذلك أيضـا مـتى كان البـدن نقـيـا من الفضـول
كان ما ينبعث منه إلى األعضاء التي جتتـذبه قليال ومتى كان البدن كثير
الفضول ممتلئا كان ما ينبعث منه إلى تلك األعضاء أزيد بحسب مقدار
خروجها عن احلال الطبيعية وهذه األصناف تكون من غير ضعف يكون

O يتولد 469
om. S2 الفضل 470
om. S1 ذلك 471
S2 املنبعث :O S1 الذي ينبعث 472
S1 الن 473
S1 يجتلبانه 474
S1 S2 الفضول 475

 وقـد يكون من ذلك صنف475في األعـضــاء التي يجـري إليـهــا الفـضل
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آخر من قـبل ضعف تلك األعضـاء التي تقبل الفـضل وكثرة الفـضول في
األعـضاء التـي تدفعـه عليـهـا فإن حـمـيع األورام التي حتـدث في األعضـاء

 فإنهـا إمنا تكون477 أو يوهنها476من غـيـر أن يكون نالهـا مـا يجرحـهـا
من فـضــول تندفع من أعــضـاء هي أزيد قــوة إلى أعـضـاء هي أنـقص قـوة
وجـمـيع هذه األورام تـولّد احلـمـيـات إذا وصلت حـرارتهـا إلـى القلب إمـا

 في جـمــيع479 والفــضـول التي تـتـحــيـز478لعظمــهــا وإمـا لقــربهــا منه
 التي481 تعـفن لألسـبـاب480األعـضـاء التي حتـدث فــيـهـا األورام كلهـا

 حتدث فـيها كلها على مـثال482ذكرناها فـيما تقدم إال أن العـفونة ليس
واحـــد مـن قـــبل أن بعــــضـــهـــا من جـنس البـلغم  وبعــــضـــهـــا من غـنس

 وبعــضـهــا من جنـس الصـفــراء وإذا عــفنت تلك الـفـضــول483السـوداء

.mg يجرجها ,S2 in textu يجرا ,O يخرجه :S1  يجرحها476
477 qlaçqh'nai ويوهنها S2 mg., يوهنها in textu
om. S2 منه 478
.S2. gr. kataskhvyanta جتري :O تتحير   479
add. et del. O على مثال واحد om. S1 S2 كلها 480
Oيعفّن االسباب  481
S1 ليست 482
om. O وبعضها من جنس السوداء 483
(.ajnavptetai gr) توقدت S2: possis تولد 484
O من 485

 الطبع فـي ذلك العـضــو الذي485 منهــا حـرارة خـارجــة عن484تولدت
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حـدث فــيـه الورم فــتُـســخن تلك احلـرارة بـسـخـونة ذلـك العـضــو أوال مـا
 تلك األعـــضــاء487  بســخـــونة486 ثم تُُســخن(388)يتــصـل بذلك 

أعــضــاء أخــر بســبب اجملــاورة ثم تتــأدى احلــرارة مـن تلك األعــضــاء إلى
 ورمبا  لم يزل ذلك يكون إلى أن تبلغ احلرارة إلى القلب488أعضاء أخر

 في مقالة وصفت489وقد وصفت حال األعضاء التي يحدث فيها الورم
 املزاج الرديء اخملـــتلف وفي مـــقــالة وصـــفت فــيــهـــا أمــر490فــيــهــا أمــر

 وأنا واصـف اآلن أنه قــد يـجب ضــرورة أن يـعــفن الـدم الذي491األورام
ما يجري إليه من الفضول 492يحويه العضو كثيرا لعفونة

Caput XVI.اندفع إلى عــضـو من493 فـأقــول إن الفـضل الـذي قـد 

تسخن ما يتصل) O فتسخنه اوال ثم تسخن ما به ثم  ما يتصل بذلك ثم تسخن بسخنته  :S1 S2 فتسخن-ثم تسخن 486
mg. S1 به ثم ما يتصل :(.mg. et s. l به ثم

O بسخونته487
add. mg. S1 اجملاورة-إلى أعضاء آخر 488
S1 االورام 489
add. mg. S1 أمر 490
491 non vertit para; fuvçin
S1 لرداة 492
om. S1 S2 قد 493
S1 من عضو من االعضا الى عضو 494
(S1 بها) add. S1 S2 بها 495

495 غيره رمبا كان من الكـثرة والرداءة بحال يضر494األعضاء مـن عضو
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 ال497 الغاذيـة بحال496بالعـضـو القـابل له ورمبا كـان من القلة وضـعف
 أن498يضـر مــعـهـا بـذلك العـضــو القـابل له فــإن بلغ من إضـراره بـالقـوة

 حـتى ال تضـبط مـا500 إلى حـال الضـعف وإلـى أن يثـقلهـا499يصـيّـرها
كانـت تضبطه قـبل ذلك فإنه  يجب ضـرورة أن يعفن حـينئذ الدم أيـضا

501الذي في ذلك العـضو لسبـبني أحدهمـا أن الرطوبة التي ال تضبـطها

 عليـهـا احلـرارة الطبـيـعـيـة التي في الـعـضـو لم يبق لهـا من502وتسـتـولي
 واآلخـر أن ذلك الـدم يعـفن بعــفـونة503احلـال إال االنتــقـال إلى العــفـونة

 فــإن لم يبلغ من إضــرار ذلك الفــضل بالقــوة أن(389)تلك الـفـضــول 
 الدم عند ذلـك في حـال506 صـار505 بعـملـهـا أصـال504تخـور وتخل

S1 S2 وقلة :O وضعف 496
S1 S2 كان post بحال 497
add. S2 الي 498
499 s. p. O
O يث- .s. p يثقلها 500
O تصبصها 501
S1 S2 وال تستولي 502
503 uJpovloipon e[cei <movnon> th;n eijı shpedovna metavstasin
S2 حتل 504
om. O أصال 505
add. S2 ذلك 506
.S1, corr. mg النصف 507

508 من الرداءة والعـفـونـة وذلك أنه يعـفن507يكون فـيـهــا على الطرف
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 على شيء509بعض العـفونة جملـاورة تلك الفضـول التي تعفن له ويبـقى
 القـوة التي تصـلحـه وأي احلـالني كـانت510من حـاله الطبــيـعـيـة بسـبب

 هي ال محـالة512 تلك األولى511حـاله فإن احلـرارة املتولدة من عـفونتـه
أميل إلى احلدة والتلذيع من احلرارة الطبيـعية وال تزال تلك احلرارة تتزيد

 في طبيعة تلك الفضـول من البقاء فإن قياس تلك513بحسب ما يكون
الفضـول إلى احلرارة التي تتولد عنهـا قياس احلطب إلـى النار فإن النار إمنا
تتــولـد من احلطب بـاســتــحــالـتــه إليــهـــا وليس يبــقـى احلطب علـى تلك

  تنتهي516 حد515 مـدة ال نهاية لـها لكن السـتـحالتـه514االسـتحـالة
 فـيـه فـإنه ال يزال احلـطب ميكن فـيـه518 التي517عنده وهو فناء النداوة

S2 تعفن 508
S2 وتبقي 509
510 ft. بحسب
(عفونة) S1, corr. mg حرارته 511
S2 االول512
يكون ،،، من القوة O S1 malim ميكن 513
S2 علي استحالته 514
add. O  اليها وليس يبقى احلطب على تلك االستحالة 515
.S2, corr. s. l حتي 516
517 scripsi (gr. ijkmavdoı): اللدونة O S1 mg S2: الرطوبة S1 (corr. mg.)
add. mg. S2 التي 518
519 scripsi (gr. notivdoı): لدونته O, اللدونة S2

521 فإذا نـفدت520 الغـريزية519االحـتـراق مـا دام فـيـه شيء من ندواته
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 بقـــيـــة تـســـمى523 زال عنـه االحـــتـــراق وبقـــيت مـنه522تلك الـنداوة
 وكـذلك أيضا حـرارة األخـالط التي تعفـن ال تزال باقيـة إلى أن524رماد

 وقـد يجب أن تكون البـقـية األرضـيـة التي(390)تبلغ غـاية االحتـراق 
تبـقى من األخالط إذا احـتـرقت يسيـرة ال كثـيـرة كالبـقـية التي تبـقى من

 على جوهرها525احلطب إذا احترق وذلـك من قبل غلبة الطبيـعة الرطبة
527 عــمــدت إلى شـيء من هذه526ال الطبــيــعــة الـيــابســة وكــذلك إن

 الذي يبقى529 مثـل الزيت واخلمـر كان528الرطوبات التي برا فطبخـته
530منه من الشيء األرضي يسـيرا جـدا وباقيـه كله يرق ويلطف وينحل

om. S2 الغريزية 520
add. S1 منه 521
522 scripsi (gr. tauvthı, scil. notivdoı): اللدونة O S1 S2
om. O منه 523
O S1, de S2 non constat رمادا 524
O الرط 525
S2 اذا 526
om. S2 هذه 527
S2 ندي :(.S1, corr. mg توى فطبخته) O S1 برا فطبخته 528
om. S2 كان 529
S1 يرق وينحل ويلطف || O يتحلل :S1 S2 وينحل 530
om. S1 أيضا 531
S2 الذي 532

532 التي531فـيصـيـر في طبـيعـة البـخار والهـواء فـينفـد واألخالط أيضـا
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 بسبب العفونة ترق وتلطف من احلرارة التي534 الغليان533يحدث بها
 في الهواء في538 كله ويتبدد537 جوهرها536 فيها فيتحلل535تتولد

540 يبـــقى539أوقـــات منتـــهى نوائـب احلــمـى وأوقــات انـحطاطهـــا وال

 إال إما الشيء اليـسير جدا وإمـا أن ال يبقى منها شيء أصـال أما541منها
األخالط التي هي إلى الغلظ أمـيل فيبـقى منها شيء يسير وأمـا األخالط
الرقـيقة املـائية فـال يبقى منهـا شيء أصال فـإن لم يكن حدث للقـوة التي

 إليه ثانية فضل542في العضو الذي حدث فيه الورم ضعف ولم ينبعث
 ال545 ثانية544ً احلمى543فإن مرضه قد انقضى وليس يعرض لصاحبه

S1 S2 لها 533
S1 غليان 534
S2 يتولد 535
S1 فينحل 536
S1 جوهره 537
(S2 تتبرد) S1 S2 ويتبرد 538
mg. S1 فما اال 539
S2 تبقي 540
add. S1 S2 شي 541
S2 تنبعث 542
S1 S2 لصاحبها 543
S1 S2 حمى 544
om. S2 ثانية 545
om. S2 في 546

 الرابع فــإن انبــعث إليــه547 الثــالث وال في546في اليــوم الثــاني وال في
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 ينبــعث إليــه فــضل إال أنه(391) أوال أو لم 548فــضل مـثـل الذي أتاه
 بقي فيـه ضعف من القوة فال بد مـن أن يحم صاحبه ثانيـةً فانزل549قد

أوال أن قــوة العـضــو قـوية إال أنـه يجـتــمع في املدة من الـزمـان الذي بعــد
إنقضـاء احلمى األولى في األعضـاء التي كانت دفعت عليـه الفضل شيء

 مـقداره مبا كـان اندفع عليـه أوال وإمنا يكون550شـبيـه في كـيـفيـتـه وفي
كذلك فيمن يبقى فيـه حال تلك األعضاء التي يندفع منها الفضل على
مثال واحـد وتبقى كمية  الغـذاء الذي ينجذب إلى العضو وكيـفته على

 يجب ضرورة فيـما أحسب أن يكون الشيء الذي551حال واحـدة فإنه
 ملقـدار غــيـره وحـاله مـثـل حـاله إذا اسـتـحــال من قـوة552مـقـداره مـسـاو

 في554 مـــا هـو مـــســـاو553واحـــدة بـعـــيـنهــــا يتـــولـد منه مـن الفــــضل

om. S2 في 547
) مثل الذي أتاه 548 S1 S2 بالسبب الذي كان انبعث اليه به :s. p.) O  أتاه
om. S1 S2 قد 549
om. S2 في 550
add. S2 قذ 551
S2 مساويا 552
S1 S2 الفضول 553
S2 مساوي 554
S1 مساو ملقداره 555
S2 ويشبه 556

 في حاله مبا يتولد مـن ذلك ويجب أيضا ضرورة556 وشبيه555مقداره
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 فيها فـضول هذا مساوية559 يجتمع558 الزمان التي557أن تكون مدة
ملدة الزمان التي جتـتمع فيها فـضول ذلك وذلك أن األعضاء التـي تغتذي

 ما562 فإن561 واحدة وغـذاؤها غـذاء واحدا560ما دامـت حالهـا حاال
 في كمـيته وعلى مـثال564 يكون مـساويا563يجـتمع فيـها من الفـضل

واحد في كيفيته وفي مدة واحـدة من الزمان وتكون أيضا حركتها لدفع
تلك الفضول علـى األعضاء التي هي أضعف منها علـى دور واحد بعينه
إذ كـانت القــوة الدافـعـة إمنا تبــتـدئ فـتـهـيـج ألن تفـعل فـعلهــا إذا ثقلت

وقد (392)  567 بكيفـيتـها566 أو أذتها565عليهـا الفضول لكثـرتها

add. S2 من 557
S2 الذي 558
S1 يجتمع 559
S2 حال 560
S2 واحد 561
add. S1 جميع 562
S2 الفضول 563
S1 متساويا 564
scr. et del. S2 الكثيرة 565
566 duçceraivnh/
S2 لكيفيتها 567
om. S2 كتابي في 568

 القـوى الطبيـعـية وقـد568بينت أمـر جـمـيع هذه األشيـاء في كـتـابي في
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 في صفته569ينبغي أن يرتاض في ذلك الكتاب من أراد أن يعلم ما أنا
 إذ كان قـد يسـتفـيد من هذا العلم فـوائد عظيمـة املنفعـة في570ببرهان

علم الطريـق بحـيلة البـرء وأنا تارك اآلن سـائر كـل مـا أنا واصـفـه في ذلك
 شيء واحد أمـره بني سهل جـدا وقد572 على ذكر571الكتاب مـقتـصر

ÊفـعلناهÊ573وينوب على أدوار فـإن574 مـرارا كـثـيـرة في رمـد كـان يهـيج 
 له على تعلـم هذا العلم الذي نحن فـيـه ليس575من سـمـعـه كـان حـثـه

 نداوي هـذا الرمـــد بخـــالف مـــا578 ال نزال577 أنا576بالـيــســـيـــر وهو
 القـوم الذين يصـفون أنفـسـهم بعـالج العني وذلك أن أولئك579يداويه

569 s. p. O
S2 من هذا :O S1 ببرهان 570
O مقتصر 571
om. S2 ذكر 572
gr. pollavkiı ÊuJf’ hJmw§n gegonovtoıÊ (lecqevntoı . فــعلنا ذكــره S2. possis قلنا ,S1 قلناه 573

?)
574 s. p. O
S2 حبه :S1 S2 حثه له 575
? وذلك 576
om. S2 أنا 577
S2 يزال :O تزال 578
S1 S2يداوي به  579
O يكدون 580
S2 فيما 581

 يعـاجلونهـا به وأما نحن فـرمبا داوينا581 العني دائما مبا580إمنا يُكمدون
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 ورمبا داويناهم582أصحاب ذلك الرمد باحلـمام ورمبا داويناهم باإلسهال
 ورمبا داويناهم584 الشـراب الصـرف كـمـا قـال بقـراط583بأن نسـقـيـهم

 جــمـيــعــا أو باحلـقنـة مع الفــصـد فــرمبا585بالفــصــد ورمبا داويناهم بهــا
(393) ذلك فيـهم ورمبا احتاجوا مـعه إلى 587 حني نستـعمل586برئوا

 فـجمـيع من عولج بـهذا العـالج إما لم يحـدث588عناية وتعـاهد للرأس
 أصــال وإمــا أن حـدثـت له نوبة كــان ذلك مــرة589عليــه نوبة من رمــده

واحـدة فـقط وكان مـا ينوب عـليه منـها أنقـص كثـيـرا مما كـان أوال وليس
 والدالئل التي يـحـتـاج إليـهـا في العـالج590هذا مـوضع ذكـر الشـراريط

 أن نبني أنه قـد ميـكن في بعض591لكنا إمنا نـقـصـد في كـالمـنا هذا إلى

interp. S2 ورمبا - بالفصد 582
S1 بسقيهم :O S2 بأن نسقيهم 583
S2 ابقراط 584
S1, de S2 non liquet بهما 585
O برءُ 586
S1 S2 يستعمل 587
S2 الراس 588
S2 رمد 589
S1 S2 الشرايط 590
om. S2 إلى 591
XVI (393,6) - XVII (399,14) om. S2, videlicet duobus = هو تعــرف - ولـم يحــفظ 592

foliis inter 161verso et 162recto abscissis

  بدم592احلاالت أن يكون الرأس لم حتدث فيـه آفة أصال إال أنه  يغتذي
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رديء كـثـيـر الفـضـول فـيجـتـمع فـيـه بسـبب ذلك فـضـول أكـثـر وأردأ مما
كـانت تتـولد فـيه أوال حـتى ال تكفـيـهـا اجملاري واملنـافس الطبـيعـيـة لكن
تضطر الـطبـيــعـة إلـى أن تدفع الفــضل على شيء من األعــضــاء التي هي
أضـعف منه أو تكون األخـالط على احلـال الطبيـعـية وتكـون قد حـدثت

 الفــضـول593بالرأس آفــة أو اجــتـمع األمــران فــاجـتــمــعت بســبب ذلك
 يجري إلى594واندفعت على بعض األعضاء وذلك أنه ما دام الدم الذي

 واحدة فـإن الفضـول ال تزال جتتـمع595الرأس بحال واحـدة وحال الرأس
 واحــد596في مـــدة واحـــدة مـن الزمـــان وهي بـحـــال واحـــدة ومـــقـــدار

 نوائب أورام العني بحال واحدة وعلى هذا املثـال بعينه أيضا597وتكون
 األعضـاء التي في الرأس دون الرأس كله إما(394)متى حـدثت لبعض 

 مـا حـتى يجتـمع فـيـه من ذلك598الدمـاغ وإمـا األغشـيـة التي حتـيط به 

.S1, corr. mg., ut vid تلك 593
.S1, corr. mg., ut vid الردي 594
add. S1 حال 595
S1 ومبقدار 596
S1 تكون 597
حال add. S1 به om. O, folii 187 margine resecto || post حتيط به 598
S1 تغتذي 599
om. S1 به 600

 فـضل له مـقـدار مـن املقـادير وحـال من600 به599الغـذاء الذي يغـتـذي
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احلالت ويـكون اجتـماعـه في مدة من مـدد الزمان ثم يدفع ذلك الفـضل
 عند ذلك601عند أول تأذيـه به مـا لـه قـدر من التــأذي فــإنه قـد يعــرض

 علة تنوب على دور إما في العني وإمـا في األذن وإما602أيضـا أن حتدث
 من األعـضـاء الـتي يندفع إليـهــا الفـضل603في غـيـرهـمـا مما يشـبـهــهـمـا

بسبب أنها أضعف من األعضاء التي تدفعـه عليها فإذ كنا قد نرى عيانا
العلل التي حتدث في العينني واألذنني والقدمني وفي أعضاء كثيرة غيرها

 نوائب على أدوار كـمــا بينا فـأي شيء605 تهـيج منهـا604مما أشـبـهـهـا
607 ذات الرئـة أو في606بعـــــجـب من أن يـكون فـي ذات اجلنـب أو في

 بالنظر ما يجـري من الفضل609 ورمها608سائر األعـضاء التي ال تُدرَك
إليها بحال واحدة وما يتولد عنه من احلمى على مثال واحد ولم يحدث

601 marg. haec nota (varia lectio?): حاشية أي عند أول تأذية به أذى له قدر فانه قد يعرض
add. S1 له 602
S1 اشبههما 603
S1 يشبهها 604
S1 فيها 605
S1 وفي 606
S1 وفي 607
S1 يدرك 608
om. S1 ورمها 609

للعضـو الذي فيـه الورم من اآلفة شيء خـاص كان بسبـبه تولد مـا وصفنا
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 عليـــه610ســـواء أنه في ذلـك الوقت أضـــعف من األعـــضـــاء التي يـدفع
 أن تكون611الفــــضل ولـيس بعــــجب أيضــــا إذا كـــان األمــــر علـى هذا

 الزمـان613 جتـتــمع كلهـا فـي مـقـدار واحــد من مـدد612الفـضـول ليس
 إلى العــضــو الذي يغــتــذي به614وذلك أنه ملا كــان الدم الذي  يجــري
 كــانت مـــدة الوقت(395)  615ليس يـكون على حــال واحـــدة دائمــا

الكافـيــة ألن يجـتـمع فـيــهـا من الفـضل املـقـدار الذي تتـأذى به  طبــيـعـة
العــضـــو أول تأذيهــا وتـضطر أن تدفـع عنهــا ذلـك الشيء الذي يؤذيـهــا

وال ينبـغي أن يعـجب 616ملنافـرتـه لهـا [مـخـتـلفـة في األبدان اخملـتـلفـة]
 هذا من أن مــقــدار طول النوائـب ليس617أيضــا إذ كــان األمـــر <على>

مبتـــســـاو وذلك أنه ملا كـــانت الـفــضـــول ليـــست نـوعــا <واحـــدا> <و>ال
مـقـدارها مـقـدارا واحـدا وجـب أن ال يكون اشـتـعـالهـا لهـا وحتلـلهـا على

S1 تدفع 610
add. S1 املثال 611
S1 ليست 612
S1 مدة 613
O يحي 614
615 non vertit mhvte tw§n trefomevnwn diavqesin ei\nai th;n aujthvn
616 traieci. legebat fere a[lloı a[llw/ crovnoı  alii (scil. corporii) aliud tempus
617 supplevi folii 187 margine resecto, et item infra.

مـثال واحـد في جـمـيع األبدان وذلك أن الفـضول التي هي أكـثـر ومـعهـا
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618لزوجــة  وغـلظ وهي إلى البــرد أمـــيل فــإنهــا حتــدث نـوائب <أطول>

والفضول التي هي أقل وأسخن وأرق حتـدث نوائب أقصر ومما يعني على
ذلك مـعـونة ليـست باليـسـيـرة هيـئـة البـدن كله في ذلك الوقت ومـقـدار
القـوة فـيه وذلك أن البـدن الذي هو أسـخف يجـعل النوائب من تلقـائهـا
أقــصـر والبــدن الذي هو أكــثف يجــعلهــا أطول والقــوة إذا كـانت أقــوى
جـعلت النوائب أقـصـر وإذا كـانت أضـعف جعـلت النوائب أطول وذلك
أن القـوة القــوية تدفع عنهــا الشيء املنافـر لهــا بأسـهل وأسـرع مما تـدفـعـه

 فيه الفضل فيجبيحبسالضعيفة وإذا كان البدن سخيفا متخلخال لم  
 أن يسـتـفـرغ الفـضل سـريعـا وإن كـان(396)ضـرورة فـيـمن تلك حـاله 

سائر  احلـالت متسـاوية وعلى هذا القياس بعـينه قد يجب ضرورة فـيمن
بدنه على ضد هذه احلـال أن يكون استـفراغ الفضـول منه أبطأ إذا كانت

 ذلك الـشيءيحـبسالقــوة تدفع الفـضــول بضـعـف وكـان ضـيـق اجملـاري 
الذي يجـري فيهـا وإذا اجتـمعت جـميع األسـباب مـعا كـانت النوبة على
أطول مـا يكون أو علـى أقـصـر مـا يكون أمـا على أطول مـا يكـون فلغلط
الفـضل وكـثـرته وضـعف القـوة وضـيق اجملـاري وأمـا على أقـصـر مـا يكون

618 supplevi ex gr.

فلرقة الفضل وقلته وشدة القوة وسعة اجملاري
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Caput XVII.وليس يعسر أيضا على هـذا القياس أن تعلم السبب 
 صارت بعض نوائب احلـميات تقلع وبعضـها ال تقلع619الذي من أجله

وذلك أنه مـتى كـانت مدة النـوبة األولى من القـصر بحـال تنقـضي مـعهـا
قـبـل أن تبـتـدئ الـنوبة الثـانيــة صـار ذلك  الوقـت كله الذي بني إنقــضـاء

 من احلمى620النوبة األولى وبني إبتداء النوبة الثـانية وقتا <ال شـيء فيه>
تنقـضـي النوبة (397)ومـتـى سـبــقت النوبة الثــانيـة فــحـدثت قــبل أن 

األولى االنقضاء الصـحيح لم يبق بينهما وقت أصال ينقى فـيه البدن من
احلمى وقـولي ما قلت من هـذا كان على أن القوة الـتي في العضو الـقابل
للفــضـول بـاقـيــة على حــالهـا أعنـي أن تكون مـحــتــملة بعــد للدم الذي
يحـويه ذلك الـعـضـو الذي هي فـيـه مــسـتـقلة بذلك على مــا لم تزل فـإن
حـدثت لتلك القـوة في حـال من  األحـوال ضـعف فكان ذلك سـبـبـا ألن
يكون الدم الذي في ذلك العـضو يعفن فـضال عن تلك الفـضول  ويولد
حــمى كــان ذلك أصــال آخــر حلـدوث نـوائب جتـري عـلى أدوار فــإن بقي
أيضـــا ذلك األصل الـذي ذكــرته أوال كـــانا صـنفني من احلـــمى مـــركــبـــا
أحــدهمـا مـع اآلخـر فــإن انقــضى ذلك األصل الذي ذكــرته أوال وبقــيت

619 s. p. in O
620 supplevi folio 188 resecto

حال العـضو الذي  قـبل الفضل الذي جـرى إليه  فـافهم عني ما قـلته لك



215

في العضو الذي يبـعث عليه ذلك الفضل في هذا العضـو الذي قبله فإن
هذا العـضـو أيضـا قـد يتـولد فـيـه الفـضل عـلى ضـربني مـثل مـا يتـولد في
البـاعث له أحدهمـا أن الدم الذي فـيه دم رديء واآلخـر أن قـوته ضعـيفـة
وكذلـك أيضا متـى حدث بسـبب من األسبـاب لقوة عـضو من األعـضاء
في حـال من األحوال من الضـعف مـا يكون معـه الدم الذي يحـويه ذلك
العـضو إمنا هو ثقل علـى القوة التي فـيه ال غـذاء له فـإن ذلك الدم يفسـد

 باردا مائال إلى البلغم(398)وإن كان حـارا فإنه  يعفن سريعـا وإن كان 
  فـإنهــا بعـينـهـا621فـإنه  وإن لم يـكن تلك احلـال حتـدث عـلى <املكان>

حتــدث له عـلى طول املدة وإذا لم يـقــدر أيضــا عــضــو مـن األعــضــاء أي
 مــا يـتــولد فــيـــه من622<عــضــو كـــان في حــال> من األحـــوال أن يدفع

الفـضـول على غـيـره حـدث فـيـه من أصل تـولد احلـمى مـثل ذلك األصل
  في عـضو غيـره العضـو الباعث والسـبب األول في أال623الذي يحدثه

يقــدر العـضــو أن يدفع فــضـوله علـى غـيــره هو من قـوة الـبـاعث والقــابل
ولذلـك ســـبب آخـــر من ســــدد اجملـــاري التي مـن شـــأنهـــا أن  تكـون من

621 supplevi folii 188 margine resecto et item infra
622 vel pevmyai loco pevyai accepit, vel tantum ajpwvsasqai vertit
O حتدثه 623

األخـالط التي مـعهـا لزوجـة أو غلظ أو كـثـرة فليس إذا يعـجب أن يكون
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 من الفـضول624عـضو من األعـضاء من غـيـر أن يبعث عليـه غـيره شـيئـا
كـما يبـعث الرأس على العني يصـير مـن احلال بسـبب فضـوله التي تبـقى
فيه إلى حال العضو الذي يقبل فضول غيره وذلك أن الفضول إذا سدت
اجملاري الطبـيعية فـال بد على طول املدة من أن تعفن وتصـير سببـا لكثرة
الفــضــول في ذلك العــضــو ملنعــهـا إيـاه من أن يســتــفـرغ ويتــحلـل كـمــا
يستـفرغ ويتـحلل قبل ذلك فـيعـفن أيضا مـثل عفونة ذلك الـفضل األول

 فـيتـولد من جمـيعـهـا احلرارة احلـمائيـة التيهالفضـل الذي يجتمـع  بآخر
 وقد بينت فيما تقدم أنه حيث تولدت (399)حتدث في ذلك العضو 

أو تزيد حـرارة قـد يجـري إلى ذلك العـضـو الدم الذي في سـائر األعـضـاء
فـيجب ضـرورة في الوقت الذي يجـري فـيه أن تبـرد األعـضاء التي جـرى
منهـا لنقـصان الدم فـيـها ويـثقل ويتـمـدد العـضو العليل الـذي جرى إليـه
ذلك الدم ويسـتحيل ويتـغيـر ذلك الدم الذي جرى لسـببني أحـدهما أنه
يخالط الفـضول التي قـد أخذت فيـها العـفونة واآلخر أنة يغـتص ويلجج
فـيــبـقى ولـيس له مـتنـفس ثم يكون عــمل احلـرارة فــيـه مــثل عـملهــا في

O شي624
O فيه :scripsit Garofalo منه625

 شيء كـثـيـر دفـعـة على نار يسـيـرة وتلك625حطب رطب قـد ألقي منه
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فإذا اسـتولت احلـرارة على تلك  يقال لـها ابتداء نوبـة احلمى626<املدة>
املادة فـــإن <ذلك الوقت يـقــال> وقت تـزيد النوبـة وال تزال تلك احلـــرارة
التي في ذلك العـضـو تتزيد وتـكثر حـتى ال يقف لهـيـبهـا وإحـراقهـا عند
ذلك املوضع الذي هو مبنزلة املسـتـوقد للعـفونة لكـنه يسعي على اتصـال
فـيــسـري فـي البـدن كله فــإذا بلغت تلـك األخـالط التي الـتـهـبـت فـيــهـا
احلرارة غـاية لهيبـها وغليانهـا فإن ذلك الوقت يسمى وقت مـنتهى النوبة
ويرى بدن العليل كله في ذلك الوقت قـد حم وانتشرت احلرارة فـيه كله

 األخالط627 إن اتفق أن تكون تلك (400)بالسـواء ثم إنه بعـد ذلك 
رقيقة  وأن تكون القـوة قوية وأن يكون البدن سخيفا متـخلخال استفرغ

 التهب وغلى من تلك األخـالط بأن يتحلل فيـصير عرقـا فإن628جل ما
 القــوة الدافـعــة ضـعــيـفــة أو629كـانت تـلك األخـالط غليظـة أو كـانت

كـانت اجملاري ضـيقـة لم يجـر من البدن شيء مـحـسوس لكنه إمنا يجـري

626 supplevi folio 188 resecto, item infra
om. S2 تلك 627
O in textu كل ما :.S2 O s. l جل ما 628
S2 وكانت 629
S2 وما يلطف 630
631 ajtmou§ leptou§ gr.

 وهذا الوقت631 حتـى يصيـر في طبيـعة البـخار630منه ما يرق ويلطف
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يقــــال لـه وقت تـنقـص نوبة احلــــمـى وانحـطاطهـــــا وهو وقت حتـلل تـلك
 التهبت وغلت ومتى كـانت تلك احلال باقية في ذلك632األخالط التي

 فضل آخر إذ كانت قـوته ال تستولي633العضو فال بد مـن أن يتولد فيه
635 آخره استيالء صحيحا وذلك634على ما جتتذبه بعد من الغذاء عن

 أن تبتدئ فيـه العفونة636الفضل أيضـا كما قلت فيمـا تقدم ال  تلبث
637بسـبب مـا بقي فـي ذلك العـضـو من بقـايا الفـضـول الـعـفنة وبسـبب

 إليـه638ردائتـه في نفــسـه فـإذا سـخن ذلك العـضـو سـخــونة قـوية جـرى
 قبـيل فكان640 األعـضاء عـلى مثل مـا وصـفت639أيضا الدم مـن سائر

 وانحطاط641أيضـا على ذلك املثـال لنوبة احلـمى إبتـداء وتزيد ومنتـهـاء

S2 قد 632
S2 فيها 633
S2 علي 634
add. S2 ان 635
O يلبث 636
637 om. O, folio 189 resecto
O (ejpirrei§ gr.) جر 638
om. O folio 189 resecto من سائر 639
S2 وصفنا 640
om. O folio 189 resecto وتزيد ومنتهاء و 641

وال يزال ذلك يـحـدث عـلى دور مــا دامت احلــال التي في العــضــو األول
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 للفضول باقية642املولد
Cap. XVIII.وتلك احلــال ضــربان أحــدهمـا ضــعف العــضــو الذي 

 يتولد فيه في644 مما643بسببه تتولد الفـضول واآلخر احلال التي جتتمع
 أن هذه األوانى اخلـارجة إذا645وقت بعد وقـت فإنه ال ينبغـي أن تتوهم

 من تلك646طبخ فيـها طعام من األطعمة فـتدخن بقيت فيـها منه شيء
 األخـالط التي تـعـفن648 وليس يبــقى في األعـضــاء من تلك647احلـال

 أال ميكن أن تنقضي تلك احلـال إذا كان في649فيها حـال أصال وأحرى
 مع ذلك650البـدن كلـه أخـالط رديئـة أو كـثــيـرة وال سـيـمـا إن اجــتـمع

 ذلك العضو فإن البرء651ضيق من جميع اجملاري التي تنفذ فيها فضول

O, i. e. gennw§sa املولدة 642
.add. mg. S2, ut vid احلميات 643
S2 فيها :O مما 644
S2 يتوهم 645
646 correxi: حال O S2
احلال .O, sscr االحوال 647
om. S2 تلك 648
O وخلري 649
(مع[) om. S2 folio 162 verso resecto حال أصال - اجتمع 650
om. S2 folio 162 verso resecto من جميع-فضول 651

يلحق ذلك العضـو إذا  نقيت وتفتـحت تلك اجملاري حتى يجـري منه ما
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 وصلحت تلك احلـال التي في652فـيـه بسـهولة واشـتـدت القـوة وقـويت
 في البدن كـله كثرة من األخـالط وال رداءة فأمـا ما653العضـو ولم تكن

 تلك النوائب655 باقـية فـإنه يجب أن يبـقى دور654دامت هذه اخلالل
وكـذلك قـد نرى األمـر يعرض للـنساء فـإن أسـبـاب الطمث مـا دامت في

 فـإن دور658 على مــقــدار واحــد وحــال واحــدة657 باقــيــة656النســاء
 جـمـيع هذه659 وقـد شـرحت أمـر(402)الطمث يبـقى بحـال واحـدة 

 األعضـاء التي يجري660األشيـاء أبلغ الشـرح في قول وصـفت فيـه حال
 في تصحـيح ما662 اللبث661إليهـا الفضل وليس ينبـغي اآلن أن أطيل

om. S2 وقويت 652
S2 يكن 653
S2 احلال 654
.O, corr. sscr دون 655
S2 الطمث post في النساء 656
om. S2 باقية 657
S2 واحد 658
om. S2 أمر 659
appicto خصال .scr. et del. S2, mg حال الطمث 660
S2 نطيل 661
S2 (deleto) القول :O اللبث 662
S2 ندع 663

 ذكـر جــمل مـا ينتـفـع به في هذا663قـد  تقــدم بيـانه وتأكــيـده وال أدع
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 أن بعض664الكـالم الذي أنا فــــيـــه ومن أنـفع األشـــيـــاء فــــيـــه أن تعـلم
 العينني665األعـضاء قـد يدفع على غـيـره فضـوله كـمـا يدفع الرأس على
 من قــبل666وأن بعض األعـــضــاء قـــد تكون أصـل تولد احلــمـى فــيـــهــا

 وإنه يعم هذه كلهـا عـفونة الـفضـول ويخص667الفـضول املتـولدة فـيهـا
فــيـخـص بعــضـهــا الســدد 668واحــدا واحـدا مـنهــا شيء غـيــر العــفــونة

 احلـادثان في العـروق إمـا بـسـبب لزوجـة األخـالط وإمـا669واالغـتصـاص
بسـبـب غلظهـا وإمـا بـسـبب كـثـرتـهـا ويخص بعــضـهـا ضـيق اجملــاري إمـا
احملـسوسـة وإمـا غيـر احملـسوسـة ويخص بعـضهـا أن جـميع املـواضع اخلاليـة
التي في جرم ذلك العـضو قد امـتألت ومع ذلك أيضـا قد يخص بعضـها
الصنف اآلخـر مـن االمـتـالء الذي هو كـثـرة األخـالط بقـيــاس القـوة كـمـا
بينت فـي القـول الـذي وصـفت فــيــه أمـر االمــتــالء ولست أعلم أنـه بقي

 شيء من أسـباب تـولد احلمـيـات التي تنوب على دور من670على ذكر

S2 نعلم 664
om. O, folii 190 marg. resecto على  665
.scr. S2 et corr. mg منها 666
om. O, folii 190 mg. resecto املتولدة فيها 667
om. O, folio 190 resecto غير العفونة 668
.S2, ut vid., correcto mg والعيص 669
.S2 ut vid شي 670

األدوار فأمـا احلمـيات التي ال تلزم نظاما واحـدا فمنهـا ما يصـير إلى تلك
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احلـال بسـبب انقـالب اخللط الذي عـفن ومنهـا مـا يصـيـر إلى تلك احلـال
 إذا671 ســوء التــدبيــر وأســرع األخــالط إلى أن ينـقلب(403) بســبب

 منه672عفن الدم فـقد بينت قبيل أن شـيئا منه يصيـر مرة صفراء وشـيئا
يصـيــر مـرة  سـوداء فـبــحـسب مـا يكون مـن اسـتـحـالة األخــالط في بدن

 فـليـس إذا يعــــــجـب أن673املـريض  وتـغــــــيــــــرهـا تـكون أدوار الـنوائـب
 فقد يتغير أيضا ذلك675 نظام األدوار عند هذه االستحاالت674يتغير

النظام مـثل ذلك التغيـر إذا كان الشيء الذي قـد ابتدأت فـيه العـفونة في
عـضـو من األعـضـاء غـيـر الشيء الذي يجـري إليـه من سـائر األعـضـاء إمـا

 في تلك األعـضـاء فقط بـتلك احلال وإمـا ألنه الغـالب في البـدن676ألنه
 املرضى علـى أنفـســهم في679 يخطئــه678 وكــذلك أيضـا مــا677كله

om. S2, folio 163recto resecto فأما احلميات - ينقلب 671
om. S2 folio 163recto resecto مرة صفراء وشيئا 672
om. S2 فبحسب - النوائب 673
S2 تتغير 674
om. S2 folio 163recto resecto هذه االستحالت 675
S2 انه 676
om. in textu add. mg. S2 كله 677
S2 متي 678
(.s. p ي-) S2 يحطي 679
om. S2 folio 190verso resecto في تدبيرهم 680

يفـــســـد نظام األدوار فـكمـــا أن التـــدبيـــر الرديء إذا  قــد680تدبيـــرهم
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 فـيمـا أحـسب682 كذلك681اسـتـعمله األصـحـاء كـان سـببـا لألمـراض
 اخلطأ الذي يـخطئــونه على684 أكــثــر قــد يعــرض للـمــرضى من683أو

 وليس في حـال مرضهـم فقط685أنفسـهم في التدبيـر نوائب من احلمى
أيضــا قـد تســرع إليــهم اآلفـة مـن كل خطأ 686لكن في حــال إفــاقـتــهم

(404)  687يخطئــونه على أنفـســهم وعند كل آفـة ذات قــدر تنالهم

 نوائب690 وإمـا إلى تولد689 األمـر إمـا إلى تقـدم األدوار688قـد يضطر
 بتلك النوائب692 جنس النـوائب األول فـيــفـســد حـينـئـذ691من غـيـر

 مـــركــــبـــة ولم يعــــرف ذلك693نظـام األدوار ورمبا كـــانت األدوار أدوارا

om. O, folio 190verso resecto لألمراض 681
S2 وكذلك 682
om. S2 أو 683
om. O من 684
] ي om. O folio 190verso resecto (dinoscitur في-احلمى 685 ( احلم
O افراقهم 686
s. p. S2 تنالهم 687
S2 يضطرهم 688
689 ft. >بكثير< cf. gr.
S2 تقدم 690
S2 عند 691
om. S2 حينئذ 692
S2 ادور 693
S2 فظنو 694

 إال أن هذا695 أن نوائب حـمـيـاتهم غـيـر الزمـة لنظام694األطبـاء فظنوا
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 باحلــقـيـقــة لكنه إمنا يظن ظـنا فـقط فــأمـا696االخـتــالف ليس اخـتــالفـا
 يكون إمـا مـن قـبل697االخــتـالف الذي هـو باحلـقــيـقــة اخــتـالف فــإمنا

 وإمـا مـن قـبل خطأ يعــرض في698انقـالب األخــالط املولدة للحـمــيـات
التـدبيـر وأمـا اجلـنس الذي بقي من هذه احلـمـيـات وهـو جنس احلـمـيـات

 التي مدة700 التي يسـميـها اليـونانيون سـونوخس699املعروفـة باملطبـقة
 القــوة704 مــتــســاوي703 إمـا702 <فــإنه>701زمــانهــا كلـه قلد واحــد

 يزال يتـــزيد إلى707 يزال ينـتــقص وإمــا أن ال706 وإمــا أن ال705دائمــا

S2 النظام 695
S2 هو اختالف :O اختالفا 696
S2 فإنه امنا 697
S2 للحمي 698
S2 اجلنس املعروف باحلميات املطبقة :O جنس احلميات املعروفة باملطبقة 699
ut vid. S2 سونخوس 700
S2 مدة واحدة :O قلد واحد 701
702 supplevi
om. O اما 703
S2 مساوي 704
om. S2 دائما 705
S2 ال ,O االّ 706

707 scripsi: اال O, ال S2
S2 بركساعورس 708

 أنه708وقت البحـران فإمنا يكون من السـبب الذي وصف فركسـاغورس
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 ظن أن سبـبهـا إمنا هو عفـونة تعرض709السبب في جـميع احلمـيات إذا
لألخـــالط في العــرق الـذي ينبت مـن أعلى الكبـــد املعــروف بـاألجــوف

اليـونانيون قـولي وهذا القول يكون أمت وأصح إذا قـيل على هذا ويسمـيه
 يهــيج وينـوب على أدوار فــإمنا710املثــال وهو أن مــا كــان من األمــراض

 الفـضــول وإمـا712 عن حــاالت في األعـضــاء إمـا ألنهــا تدفع711يتـولد
713ألنهـا تقـبلهـا وإمـا ألنهـا تولدهـا وإمـا ألنهـا جتـذبهـا على املثـال الذي

715 ليس له أدوار فليس فيه714وصفناه قـبيل وأما ما كـان من األمراض

 لكن األخالط التي716 في عـضو خـاص من أعـضاء البـدن علة(405)
 العـروق كلهــا الضـوارب منهـا وغـيـر الضــوارب وخـاصـة مـا كـان717في

S2 اذ 709
om. S2folio 163verso margine superiore resecto في العرق-األمراض 710
om. S2 folio 163verso margine superiore resecto يتولد 711
om. S2 folio 163verso margine superiore resecto في-تدفع 712
om. S2 folio 163verso margine superiore resecto املثال الذي 713
.om. O, folio 191recto resecto األمراض 714
S2 هو :O فيه 715
S2 كله :O علة 716
.om. O, folio 191recto resecto التي في 717
S2 تلك :O من 718
.om. O, folio 191recto resecto األخالط في أعظم 719
om. S2 ويغلى 720

 إما720العروق وأسخنهـا يلتهب ويغلى 719 األخالط في أعظم718من
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 غـير ذلك مـثل ما يعـرض722 وإما بسـبب721لسـبب عفـونة حتدث لهـا
 مطبقة723في احلمى التي  تعرف بحمى يوم فيـتولد منها حمى واحدة

مـتـصلة منذ أولهـا إلـى آخـرها ال تفـتـر وال تزال باقـيـة حتـرق البـدن إلى أن
تفنى تلك األخـالط التـي تولدت عنهـا أو تنضج أو يحـدث لهـا األمـران

جميعا

S2 بها 721
S2 لسبب 722
om. S2 واحدة 723

                                   


