
GALENI DE DIFFERENTIIS FEBRIUM VERSIO ARABICA

 La traduzione araba del De differentiis febrium di Galeno.

Il De differentiis febrium (= DiffFeb.), opera patologica del secondo
periodo romano di Galeno1, fu tradotto da H≥unain (= H) sin dai primordi
della sua carriera di traduttore, come dice nella Risâla, al paragrafo 17
(15,16-21 Bergsträsser):

«Lo tradussi prima per Gibri—l ibn Boh±ti —s±o—, quand’ero ragazzo, e questo fu
il primo dei libri di Galeno che tradussi in siriaco; poi, dopo essere
diventato adulto, lo migliorai e vi trovai degli errori: li corressi con impegno
e lo (= il libro) migliorai, perché volevo un libro per mio figlio. E lo
tradussi anche in arabo per abu— l-H ≥asan Ah≥mad ibn Mu—sa—».

1. La tradizione manoscritta.

Ho stabilito il testo arabo sulla base di tre mss.: Br. Mus. Or. 6670,3,
Scor. 797,1, 849,3; nell’ultima parte del trattato il mio utilizzo dello Scor.
797,1 è incompleto. Non ho utilizzato lo Scor. 860,4 (datato? Che
conterrebbe, secondo il catalogo di Renaud, solo una sezione del testo)2.
Inoltre, Fuat Sezgin menziona tra i testimoni che contengono il trattato
due mss. di Teheran (Maglis 3974, 11 s. H.) e Maglis 6400,1 (8 s. H.) di
cui non mi è stato possibile prendere visione3.

O = Br. Mus. Or. 6670,3 (580 H. = 1184). contiene i seguenti trattati: De
crisibus, De diebus decretoriis, Diff.Feb.: il libro I è ai ff. 143v-164r; l. II:
164r-191v. Le pagine che contengono gli ultimi capitoli del l. II sono

1 Da leggersi ancora nell’edizione di C.G. Kühn, Galeni Opera omnia, VII Leipzig

1824 [rist. Hildesheim 1965], 273-405.
2 Cf. la descrizione in Renaud, 68-70 (cit. i n f r a).

3 F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, III, Leiden 1971, 95. Il

lemma di Manfred Ullmann (Die Medizin im Islam, Leiden-Köln 1970) dedicato al
Diff.Feb. è a p. 42. Ullmann omette la menzione dei due mss. di Teheran, ma anche
quella (erronea) che il trattato sia conservato nel Laur. 235, data da Sezgin (sia
pure, con un’indicazione di incertezza: [?]).

spesso mutile ai margini. La scrittura è un naskh chiaro e regolare, per lo



più vocalizzato. Lo scriba, che si firma, è il medico Ibrâhîm b. Nas≥r b.
Ibr. b. Muh≥ammad b. al-H≥asan b. Munîr al-Kilânî (al-Kutubî) di Damasco.

Descrizione del ms. presso S.K. Hamarneh, Catalogue of Arabic
Manuscripts on Medicine and Pharmacy at the British Library, Cairo
1975, 18-9.

S1 = Scorial. 797,1 (613 H. = 14 marzo 1217). Il trattato è ai ff. 1v-32r.
Contiene, dopo il Diff.Feb., il De diebus decretoriis e il De crisibus. La
grafia è magrebina.

Descrizione in: Les manuscrits Arabes de l’Escurial décrits d’après les
notes de H. Derenbourg, revues et complétées par le Dr. H.-P.-J. Renaud,
Tome II. — fascicule 2. Médecine et Histoire Naturelle, Paris 1941, 6.

S2 = Scorial. 849,3 (25 giugno 1334 era ispanica = 1296). Contiene i
seguenti trattati: De crisibus (libro I: ff. 1r-32v: l’inizio è lacunoso, a
quanto pare: comincia con ،،، ولم يرج ،،، ان كــيف يعــرف ابتـدا املـرض كـانه من االمــور البــينة
l. II: 32v-46r; l. III: 46v-81v); un ;وذلك انـك ان فـــــهم انـه ينـبــــغـي ان جتـــــعل ابـتـــــدا املرض،،،

compendio del De locis affectis ( في تعـرف علل األعضـاء البـاطنة وهو كتـاب املعـروفة بكتـاب
;libro I: 84v-97r; l. II: 97r-104r; l. III: 104r-108v; l. IV: 108v-114v ,(املواضع األليمة
l. V: 114v-119v; VI: 119v-123v; il Diff.Feb., libro I: 124r-144r; II: 144r-163v.
Il ms. presenta non poche lacune, dovute a caduta di singoli o di più ff.
La lacuna più estesa occorre tra II 16 (393,6 K.) e 17 (399,14 K.). La
grafia del ms. è magrebina.

Descrizione in Renaud, cit. supra, 55-56.

Gli Scorialensi sono in generale solidali in errore contro il ms. della
British Library e viceversa.

O offre complessivamente un testo più corretto dei mss. dell’Escurial,
che sono tra l’altro più recenti. Matthias Wernhard (Universität München),
che si sta occupando estesamente del soggetto (cf. infra), mi ha tuttavia
comunicato (oralmente) la sua impressione di una generale contaminazione
della tradizione. La solidarietà in errore di S1 ed S2 contro O è tuttavia
frequentissima.

O e S1 furono utilizzati anche per l’edizione greca del De crisibus

4 B. Alexanderson, Galenos. Peri; krivsewn, Göteborg 1967, 53-54.

da Alexanderson4, che ne rilevò la reciproca indipendenza.



Le cifre tra parentesi tonde inserite nel testo arabo si riferiscono alla
corrispondente pagina del testo greco nell’edizione di Kühn (= K.).

2. Caratteristiche stilistiche della versione araba.

La traduzione è di massima utilità per l’intelligenza e il miglioramento
del Diff.Feb. greco, di cui sto curando l’edizione critica5.

Quanto alla tecnica di traduzione, secondo le abitudini stilistiche
della فصاحة di H≥unayn, molti termini greci sono resi da coppie sinonimiche

arabe (ad es. زهو وطغــيـان = tovlmhç [280 K.]; فـأصـلهـا ... وابتــداؤها = ajrchvn [283

K.]; ما يغلبـه ويهزمه = eujnivkhtoi [294 K.]; اخلضـرة والكمودة = pelidnovn [301 K.];

... crhsto;n = مـن الطـيب والـلـذاذة وال من الـهــــــذوء ;hJduv [303 K.] = وطـيب ... ولـذاذتهــــــا

mevtrion [307 K.]; ضعـيفة رقيـقة = blhcroi§ç [322 K.], id. [327 K.]; شنيع قبيح =
a[topon [334 K.]; نصب وتعب = povnoiç [334 K.]; خــفض وسكون = ajrgoi§ç [335

K.]; التـهـاب واحتـراق = kauçwvdhç [339 K.]; حـال تخلخل وسخـانة = ajraiav [340 K.];

رياضة ;çumpivptwçin [350 K.] = متـقاربني متـضامني ;çunecevç [346 K.] = دائما مـتصال
puknwqevntoç [352 = تكاثف من اجللد واسـتـحصـاف ;ajgumnavçtoiç [351 K.] = ودربة

K.]; واضحا بينا = çafou§ç [355 K.]; الصحيحة اخلالصة = ajkribou§ç [357 K.]; ... صور
= الراحـة واخلف ;ajkribh§ [359 K.] = على حــقـهــا وصـدقــهـا ;ijdevaç [357 K.] = وطبـائعــهـا
rJaistwvnhn [361 K.]; انحطاط ... وتنقصـها = parakmhvn [361 K.], id. [362 K.];

kauçwdevsteroç [364 = وأشـد تلهبـا واحـترقـا ;ajkribhvç [363 K.] = اخلـالصة الصـحـيحـة

K.]; حـرب وجهـاد = diamavchi [366 K.]; البـحث واخلـصـومـة = ajmfiçbhthvçeiç [368

K.]; مـفردا بسـيطا = aJplai§ [370 K.]; تركـبت ... وامتـزجت = mignumevnwn [370 K.];

أفضل ;ajkribw§ç [372 K.] = باالسـتقـصـاء واحلقـيقـة ;ajkribevçin [372 K.] = صحـيح قائم
.(sfhnwqh§i [375 K.] = اغتص وجلج ;ajrivsth [373 K.] = ... وأبلغه

Sono presenti semplici ‘espansioni’, ad es. ظهـــــور الـنضـج = pevyiç [302

K.], وحــال احلـــمى في الســالم واخلـــبث = hj§qouç (scil. puretou§) [353 K.] e aggiunte

5 Ho trattato della tradizione greca in: Preliminari per un’edizione critica del

De Differentiis Febrium di Galeno, in: Transmission et ecdotique des textes médicaux
grecs. Actes du IVe Colloque International, Paris 17-19 mai 2001, édités par A.
Garzya et J. Jouanna, Napoli 2003, 101-133.

esplicative, come quella che chiosa  jAttikw§n: وهم بنك اليونانيني [347 K.].



Più volte si rinvengono ‘traduzioni esplicative’ a fronte di termini
tecnici greci (ad es. بـخــــــار يـرتفـع = ajnaqumiavçeiç [290 K.]). Interessante lo

sforzo di rendere il preverbo del greco di paranomei§ = فيجاوز السنة [348 K.]

e uJpotufovmenoç = تتــزيد تزيدا خــفـيـا قـليـال قلـيـال [356 K.]. Del tutto normali, nel

passaggio da una lingua indeuropea ad una semitica, casi come تقــدم فــدل =
proevdeixen [353 K.]; ونتقدم فنعلم = progignwvskein [372 K.].

Più raro è il caso in cui ad un singolo termine arabo corrispondono
due parole in greco: non sarà necessario sempre presupporre una lacuna
in H, ma si dovrà tenere conto di questa possibilità (cf. يــخـــــــــــــــــــتــلــف =
ejxallavttetai kai; poikivlletai [300 K.]).

In pochi casi, H si distacca dall’originale, ove questo forniva
un’espressione che sarebbe suonata singolare in arabo (cf. نور احلياة = zwtiko;n

a[nqoç [316 K.]) o che risultava di difficile resa letterale (ad es. بـني اخلـــــوف
ajmfivdoxon [319 K.]). In generale, H riesce sempre a rendere i = والـرجـــــــاء

composti del greco in modo semplice ed efficace (cf. مـــــتـــــعـــــادلني فـي القـــــوة  =
ijçoçqenei§ç [169 K.]).

Nelle enumerazioni di concetti, H non segue sempre l’ordine
dell’originale: questo non è un novum nelle traduzioni arabe —
evidentemente lo scarto non era percepito come una grande innovazione
(non lo è, in effetti) — e quindi non deve indurre a postulare necessariamente
un diverso ordine nell’originale (ad es. بـارد رطـب = uJgro;ç ... kai; yucrovç
[348 K.]).

Nel complesso, si rinvengono nella traduzione di H≥unayn quelle
capacità di restare fedele all’originale (anche, ad es., nelle litoti: ولـم يكـن
oujk ajsafw§ç [328-9 K.]) pur offrendo una prova di bello = ذلك من أمرها بخفي
stile arabo, che lo resero leggendario nel Medioevo e apprezzato tra i
filologi dei nostri giorni.

Rendo pubblico il presente lavoro, pur nella consapevolezza delle
sue gravi lacune e dei suoi limiti oggettivi, nella convinzione che possa
risultare utile ai lettori di Galeno e agli studiosi di H≥unayn e delle traduzioni
arabe di Galeno. Non sono un arabista di professione, e mi sono accostato
a questo campo come ojyimaqhvç e autodidatta: chiedo scusa ai fruitori del
lavoro degli errori che inevitabilmente vi sono contenuti. Desidero
esprimere il mio debito a chi mi ha aiutato: sopra tutti, a Ivan Garofalo,



che lo lesse tutto in una versione primitiva, a Camillo Neri, che mi aiutò a
collocare l’edizione in rete e generosamente permise che quest’opera fosse
accolta nell’homepage dell’Università degli Studi di Bologna, e a Matthias
Wernhard, che mi diede vari consigli metodologici; da quest’ultimo il
mondo scientifico attende un’edizione della versione araba del Diff.Feb.
più completa della mia sul piano della recensio e più matura quanto alla
costituzione del testo. Spero che, nell’attesa di quell’auspicato lavoro, la
presente edizione possa suscitare interessi e spunti in un campo ancora in
gran parte da arare.

CONSPECTUS CODICUM ARABICORUM IN APPARATU
LAUDATORUM

Lond. 6670,3 = O

Scor. 797,1 = S1

Scor. 849,3 = S2

كـــــــتــــــاب جـــــــالـينـوس فـي أصنـاف
احلميات

6مبدا املقالة األولى

S1 S2 املقالة األولى من كتاب جالينوس في أصناف احلميات 6
S1, sscr. S2 من 7

caput I7 قال إن أخص أصناف احلـميات وأوالها بها ما كـان منها في
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نفس طبــيـعــتـهـا وأمــا سـائر أصنـافـهـا فــمن بعض األعــراض التى تلزمــهـا
1 واحدة لكن9 طبيعة تلك األعراض التي تلزمها تكون8وليست  منها0

1مـا هو أقرب إلى طبـيعـة 1 تلك1 وأخص بهـا ومنها مـا هو  التي تُقسم2
أبعـد منهـا وأغـرب وملا كـان ذلك كـذلـك صـارت األصناف املأخـوذة من
تلك األعـــراض ليــست جنـســا واحــدا وأعظم الـناس خطأ مـن ترك ذكــر

1تلك األصناف التى هي أخص أصناف احلمـيات (274) وأوالها بها 3

1وبعـــده من 1 ذكـــر تلك األصـناف4  ثم خـلط بهـــا جــمـــيع األصـناف5
املأخـوذة من األعـراض كـأنها مـسـاوية لهـا ولم مييـز بني مـا ينتـفع به منهـا

1وبني مـا ال يـنتـفع به وليـس في أجناس  أصناف احلــمـيــات فــقط غلط6
أكـثـر األطبـاء إمـا بأنهم زادوا فـذكـروا مـا ال يـحـتـاج إليـه منهـا أو نقـصـوا

S1 وليس 8
om. S1 تكون :om. O وليس -تكون 9
1 O ولكن 0
1 S1 طبيعتها وهي 1
1 S2 طبيعتها :O طبيعة تلك 2
1 S1 احلمي 3
1 .S1 mg. et s. l وّتّعُداه الي :O S1 S2 وبعده من 4
1 mg. S2 التي-ثم 5
1 .S1 in textu: corr. mg جنس 6
1 S2 وتركوا 7

1فـتـركـوا  بعض األصناف الـتي يحـتـاج إليــهـا لكنهم غلطـوا مـثل ذلك7
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الغلـط أيضــا في تقـــســيم تلك األجنـاس إلى أصنافــهـــا من ذلك أن أول
جنس من أجناس أصنـاف احلمـيـات وأخصـه وأواله بهـا يؤخـذ من نفس
طبـيعـة ذلك الشيء الذي يقـسم فنجـد بعض األطبـاء قـد الغوا ذكـر هذا

1اجلنس بأسـره وجند بعضـهم قد زاد في تقـسيـمه أو نقص  منه على أن8
1ابقـراط قـد اسـتنظف 2 هذه القـسـمـة على أحكم9  الوجـوه في املقـالة0

2السادسة من كتابه املسمى ابيذمييا 2 وهذا1  كالمه فيها بلفظه2
2 قال 2احلميات منها ما يلذع اليد ومنها ما جندها«3 2 طيبة4  اجملس5

2ومنهـــا مــا ال جنــد 2لذاعــة ثم تـتــزيد6 2 ومنهـــا مــا جنــدها7  حــادة ثم8

1 S2 وأنقض 8
1 mg. S1 (glossema?) استوعب 9
2 S1 احسن 0
2 S1 افيذمييا ,S2 افيدمييا 1
2 2 mg. S2: >استنظف ابقراط لهذه القسمة من نفس الطبيعة اخلاصة باحلميات ومن األعراض القريبة >منها
2 3 om. O
2 om. O S1 :(جتدها) S2 ما جندها 4
2 S1 (ut vid.) لينة S2 طايبة 5
2 S1 S2 جتدها ,O تُجد6
2 S2 تزيد 7
2 S1 S2 جتدها 8
2 S2 جتوز 9
3 S1 جتدها 0
3 S1 االحتراق 1

2تخــور 3 من الـيــد ومنـهــا مـــا جنـــدها9 3 شــديـدة اإلحــراق0  منذ أول1
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3ملسـها 3 ومنهـا ما جنـدها2 (275) جـامدة  يابسـة دائمـا ومنهـا ماحلـة 3

3ومنهـا نفـاخـيــة كـريهـة شنعـة  املنظر ومنهـا نـدية اجملس ومنهـا شـديدة4
3احلمرة ومنها شديدة الصفرة ومنها مائلة 3 إلى اخلضرة الكمدة5  وغير6

3  فإن بقراط»ذلك مما أشبهه  في هذا الكالم جرد القول فجـعل قسمة7
الشيء الذي قصد لتقـسيمه إلى أصنافه اخلاصية من نفس طبـيعته  ومن

3طريق االستدالل عليها 3 وذلك أن طبيعة احلميات هي8 4 في9  جنس0
4احلـرارة اخلارجـة من 4 الطبـيعـة وأصناف تلك احلـرارة1 4 هي2  ما كـان3

منهــا من طريق كـثـرتـهـا وقلتـهــا ومـا كـان منـهـا من طريق العنـصـر الذي
4تكون فـيه تـلك احلرارة اخلـارجـة من الطبيـعـة وما كـان منهـا من طريق 4

3 mg. S2 ومنها-ملسها 2
3 S1 S2 جتدها 3
3 .mg شنيعة ,S1 in textu بشية ,S2 بشعة 4
3 om. O S1 مائلة 5
3 add. S1 ومنها الى الكمودة واخلضرة 6
3 S2 ابقراط 7
3 8 non exprimit ejnargevstata
3 S2 فهي 9
4 O من 0
4 S1 عن 1
4 S2 اخلارجة من الطبيعة .add احلرارة O, corr. s. l. post احلميات 2
4 S2 فهي 3
4 mg. S2 العنصر-طريق 4

حـركـتـهـا فـضـمن هذه األصناف كلهـا بطريق تعـرفـهـا فـوضـعـهـا في هذا



9

4الكالم كــمــا سنبني 4 فــيـمــا يســتــانف5 4 من القـول6  فــمـا كــان من7
4األصناف من طريق كـثرة 4 تلك8  احلـرارة وقلتـها فـهي بينة ومن عـادة9

األطبــاء أن يقــولوا فـي هذا اجلنس من األصـناف حــمى كــبــيــرة وحــمى
5صـغـيـرة وما يجـري في اسـتـعـمـالهم هذه 5 األسمـاء0  وهم يريدون إن1

5يدلوا 5 بهـا على شيء من جـنس الكيـفـيـة على <غـيـر>2  التـحقـيق إذ3
كـانت إمنا هي من األسـمـاء التي تدل على الكمـيـة إال أنه وإن كـان األمـر
كذلك فقد جرت عادتهم أن يفـعلوا ذلك ال في احلميات فقط لكن في
غـيـرها من أشـيـاء كـثـيـرة هي من جنس الكـيـفـيـة وينسـبـونهـا إلى الكبـر

 من العنصر الذي تكون فـيه(276) والصغـر وأما األصناف التي تكون
5تلك احلــرارة اخلــارجــة من الطبــيــعــة فــهي من أخص األصناف بـتلك 4

4 5 post  سنبني add. ذلك S1 S2
4 O S2 نستأنف6
4 add. S2 إن شاء الله 7
4 8 s. p. O
4 9 om. S2
5 S1 لهذه 0
5 .O, corr.  s. l االشيا 1
5 O يدلون 2
5 3 suppl. Garofalo
5 O تلك :S1 S2 بتلك 4
5 S1 يكون 5

5احلرارة وذلك أنهـا إما أن تكون 5 متسك منها نفس5  جرم القـلب وإما6
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5من األخالط  التي يحويها بطنا القلب والصنف الثالث الذي بقي من7
5هذه األصناف هو أن يكون اجلـوهر الهوائي وحده  قـد سخن سـخونة 8

كثـيرة والرطوبات واألعـضاء اجلامـدة في حال مـا تسخن بعـد ال في حال
قد سـخن فإن الفـرق بني أن يكون الشيء يسخن بعـد وبني أن يكون قد
سـخـن ليس باليـســيـر وتقــدر أن تفـهم مــا قلت بأوضح الطـريق من هذه

5املثالت توهم ماء حارا قد ألقي  في قدر باردة وجرم القدر يسخن من9
6ذلك املاء مبجــاورته له ولم يـصـر 6 بعــد إلى احلـال الـتي يكون0  فـيــهـا1

حـارا قـد اسـتــحـوذت عليـه بأسـره احلــرارة ثم توهم قـدرا حـارة مــحـمـيـة
6قد 6 ألقي فيها ماء بارد وذلك2 6 املاء يسخن3 6 من القدر4  مبجاورته5

5 6 scripsi: متكنـهــا من نـفس O (بنفس S1 S2). cf. gr. kateilhfuivaı aujth§ı (aujtw§n O t t,
quod respicit H)

5 S1 S2 باألخالط 7
5 S2 سخنة 8
5 S2 لقي 9
6 S2 يصير 0
6 S1 تكون 1
6 S2 قذ 2
6 add. S1 ان 3
6 S2 تسخن 4
6 add. S2 تلك 5
6 S1 جملاورته له 6

6لهـا  ولم يصـر بعـد حـارا فـعلى هذا املثـال الثـانـي يكون الصنف األول6
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6من احلـمــيـات 6 التي قلـنا إنهـا تتـمـكن من نفس جـرم القـلب وعلى7 8

6املثـال األول يكـون صنف احلـمـيـات الـتي تكون في 7 األخـالط التي9 0

 مثال (277)في القلب وأما الصنف الثالث الذي بقي فليس يوجد له 
يشبهه في جميع حاالته لكن كيـما يضح لك وتفهمه فتوهم زق حداد

7يجـتذب إليـه هواء حارا جـدا 7 وذلك1 7 الزق2  يسخن بـعد من ذلك3
7الهـواء ولـم يصـر  بعــد إلى حـال مــا قـد ســخن وهذا املثــال يكون أدل4

7على طبـيعة هذا األمـر الذي قصـدنا للداللة  عليه إن أنت توهمت أن5
7في ذلك الـزق رطوبة مــحــصــورة  وخــاصــة إن توهمت مــجــاري الزق6

7التي 7 يجـتذب بهـا الهواء ويـخرجـه قد جـعلت7  بحال من الـضيق ال8

6 S1 من اصناف احلميات 7
6 S1 ذلك ,add. S2 هذا 8
6 S1 S2 من 9
7 add. S2 تكون 0
7 om. S2 جدا 1
7 add. S1 ان 2
7 add. et del. S1 لم 3
7 O يصير 4
7 S2 الداللة 5
7 S1 محضورة 6
7 S2 الذي 7
7 om. S2 قد جعلت 8
7 S2 ينفذ 9

7ميكن مـعها أن تنـفذ  فـيهـا الرطوبة احملصـورة في الزق وميكن أن ينفـذ9
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8فيـها الهـواء وهذا هو  من أعظم مـا تبـاين فيـه أعـمال الـطبيـعـة أعمـال0
8الناس وإن اجلوهر الهوائي يخالط  للدم في جميـع العروق الضوارب إذ1

8كانت تدخل الهـواء وتخرجـه مبسام 8 كثـيرة وفي2  القلب أيضـا حاله3
8تلك  ليس بدون حـاله في الـعروق إذ كـانت تـلك العـروق كلهـا تنفـذ4
8إليه 5

caput II.فـهـذه احلــرارة اخلـارجـة من الطـبـيـعـة التـي نسـمـيـهــا حـمى 
8تبــتـدئ في حـال دون حــال من  واحــد واحـد من هذه اجلــواهر الثلثــة6

التي ذكرنا وتسـعي منه إلى اجلوهرين الباقـيني فتحـيلهما باستـحالة ذلك
8اجلـوهر الذي قـبـلهـا ووصـول احلـرارة من الرطوبات إلى الـروح أسـهلهـا 7

8وأقل منه  سـهــولة وصـول الســخـونة من الروح إلـى الرطوبات(278) 8

8 add. mg. S1 هو 0
8 S1 S2 مخالط 1
8 S1 من مسام 2
8 deest in S1 folio 129recto resecto وفي 3
8 S1 S2 تلك حالة 4
8 deest in S1 folio resecto إليه 5
8 deest in S1 folio 129recto resecto من 6
8 S1 اسهل 7
8 S1 منها S2 من 8
8 O احلامد 9
9 0 s. l. S2

8واجلـرم اجلــامـد 9 أيضـا يـؤدي احلـرارة إلى9  األجــرام الرطبـة والـهـاوئيــة0
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بأســهل وأسـرع مما يـتـأدى إليــه من ذينك اجلــرمني ألن كل جـوهـر لطيف
9فـهو أسـهل وأسـرع  اسـتـحالة مـن اجلوهر الـغليظ وألطف تلك اجلـواهر1

9جوهر الهواء وأغلظها جوهر األجرام اجلامدة  فأما جوهر األجرام الرطبة2
فـهو فـيمـا بينهمـا وال فـرق عندي في كالمي هذا بني أن أقـول روح وبني
أن أقـول هواء إذ كنت قـد حـددت األمـر في ذلك واسـتـقـصيـتـه في غـيـر

9هذا البــاب 9 وأمـــا اآلن فــيكـفــيك أن تـعلم هذا املـعنى وهو عـندي3 4

9املعنى الذي دل عليه بقراط حني 9 قال5  األشياء التي حتـصُر  واألشياء6
9التي تُحصر 9 واألشياء التي تنفذ7  وعنى باألشياء التي  حتـصُر أعضاء8

9جامـدة  البـدن وعنى باألشـيـاء التي تُـحـصر الـرطوبات وعنى باألشـيـاء9
التي تنفـذ فـيـها الروح فـإن حـرارة احلـمى تبـتدئ في حـال دون حـال من

9 add. et del. S2 فيما يتأدى 1
9 O احلامدة 2
9 S1 S2 كتاب 3
9 add. S2 في 4
9 S2 حيث 5
9 6 post قال add. إن S2
9 7 scil. ejnivsconta ... ejniscovmena. post تُحصر add. أيضا S1 S2
9 add. S1 فيها ,add. et del. S2 فيها الروح 8
9 om. O S1 اجلامدة :S2 البدان اجلامدة 9
100 alt. واحد del. S2

 من هذه األجنـاس ثم ال تقف عند ذلـك اجلنس األول100واحــد واحــد
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 البـاقـيـني وإن لم تسـبق101الذي نالتـه اآلفــة لكنهـا تسـعـي إلى اجلنسني
 صـيـرتهـمـا على طول املدة بـاحلـال التي عليـهـا ذلك102فـتنحل وتنقض
 أن أتي بالبرهان على ما104 جمل قولي وقد ينبغي103األول فهذه هي

(279) احلـــمــيـــات 105قلـت وأن أصف دالئل كل واحـــد من أجـناس

ويجب ضرورة أن أصف شيئا من تولدها
caput III106 فـأقـول إن من البني عند جـمـيع الناس أنه قـد يرى قـوم

 يصيبـهم ومن حر108وغم107يحمون من إعيـاء ومن غضب ومن حزن
الشـمس ومن البـرد ومن السهـر ومن التـخم ومن اإلكـثار من الـنبيـذ ومن

 ذلك جميع الناس من ظهوره لهم عيانا110 احلارة وإمنا عرف109األورام
وليس يذهـب على أحــد أيضـا ممـن له فـهـم أن احلـال التـي تكون للهــواء

O احلنسني 101
S2 وتنقضي 102
103 sscr. O: om. S2
add. S1 لي 104
S2 أصناف 105
S1 S2 نري قوما 106
O خرن 107
O وعم 108
109 plhsmonai§ı gr.: flegmonai§ı vertit
S2 عرفوا 110
om. S2 في 111

113 أيضـــا في112 وقت املـوتان جتلـب احلـــمى وكـــذلـك احلـــال111في
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مـالبسـة من ميرض مـرض املوتان خطـر وذلك أنه ال يؤمن أن يُعـدي كـمـا
 اجلرب والرمـد ومن اخلطر أيضا مالبسة أصـحاب السل أعني114يُعدي

قــرحــة الرئـة ومــســاكنتـــهم وباجلــملـة كل من يكون حـــال األهواء الذي
 حـال عـفـونـة حـتى يغلب الننت علـى البـيـوت115يخـرج منـه في النفس

 أيضا بطول التجـربة أن الذين يكونون قد117 وقد علم116التي يأويها
 قـد تعرض لهم احلـمى مع أمراض أخـرÊ 118 فيـدعونـها Êتعودوا الـرياضة 

 احلـميـات119غـيرها وعلـم أيضا أن احلـال التي يقـال لهـا االمتـالء جتلب
 الذي يكون120وأطعـمــة مـا من األطعــمـة الرديئـة وبعـض األدوية واحلـر

 وغيـر ذلك مما أشبـهه وهذا كله121 طلوع الشعـرى العبور(280)عند 

om. S2 احلال 112
113 post في add. ان S1 S2
mg. laev. S2 كما يعدى 114
S1 بالتنفس 115
S1 ياوونها 116
.scripserat S1 et corr. mg يعلم 117
118 kataluvsanteı  gr.: an يدفعونها ?
119 sine punctis excepto ب O
.S2, ut vid وباحلر 120
S2 الغبور 121
S2 (.ut vid) عرفوه om. S1 S2 ڤد 122
S2 عرفوه 123

 جـمـيع الـناس في املثل فـأمـا احلـال الـتي حتـدث في123 عـرفـه122مما قـد
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 تكون منها احلمى فال يعلمـها جمهور124األبدان من هذه األشياء التي
هذه األشـياء الناس وال كـثيـر من األطباء واألطبـاء الذين يجـهلون أشبـاه

 على الـتــجــربة فــقط125صنفــان أحــدهـمــا الصنف الـذين يقــتــصــرون
 ليس ميكن أن يوجـد بالقيـاس طبيـعة شيء من األشـياء126ويقولون إنه

والصنف اآلخـر جمـاعة كـثيـرة من الناس يظنون بأنفـسهم أنهم حكمـاء
 قـــــبلـهم  إال أنـهم لـهم127وحـــــالهـم في اجلـــــهل حـــــال الـذين ذُكـــــروا

 يتـوهمـون أن عـندهم مـعـرفـة وإمنا عـرض لهم اجلــهل من قـبل128صلف
 القـيـاس واملنطق131 أوال في طرق130 فـيـرتاضـوا129أنهم لم يتـقـدمـوا

 القـضـايا البرهانـية وبني القـضـايا134 بني133ومييز بها يـعرف  132التي

S2 حتى 124
S1 الذي يقتصر 125
S2 ان 126
S2 ذكرنا 127
om. O S2 لهم صلف 128
S2 يتقدمون 129
S2 فيرتاضون 130
S1 S2 طريق 131
S1 الذين 132
S2 ميييز 133
134 om. O
O ي .S1, s. p يستخرج ,S2 نستخرج 135

 منهــا أمــر صـحــيح135التي هي مــقنعــة إال أنه ليس ميـكن أن يسـخــرج
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136ثم اجتمع فيهم مع هذا اجلهل زهو وطغيان فبلغ حقيقي وال يبرهن

 باألشيـاء التي138 أن ال يقرون137ببعـضهم من قلة احلـس أو من اجلرأة
يعرفهـا جميع الناس لصحتهـا عندهم بالتجربة أنها من أسبـاب احلميات

 في تلك األشــيــاء في مـقــالة139كـافــيـا (281)وقـد تـكلمت كــالمـا 
 فـيهـا أمـر األسـباب الـتي يقال لـها البـادئة فلست أحـتـاج في140ذكرت

 أقصـد142 وهذيانهم بالبـاطل ألني لم141هذا املوضع أن أذكـر غبـائهم
 وال لنقض املغالطات لكني إمنا144 في األسباب143بكالمي هذا للقول
 علم صحيح وطريق تعليم وأبني األمـر فيه على145قصدت فيـه لسياقة

S1 فيبلغ 136
S1 (gr. tovlmhı) اجلـراة 137 (قلـة احلس ft. glossema ad) .O s. l الفــدامـة : : in linea التـقـدم O

S2, quod corruptio vocis الفدامة videtur
S1 S2, ft. recte  اال يقروا 138
S1, ft. recte شافيا 139
S1 S2 وصفت 140
S1 S2 غباوتهم :O غبا هم 141
142 om. S2
S1 S2 القول 143
non respicit gr. ajntiloghtiko;n. videtur aliud quid in H extitisse في األسباب 144
145 ita mss. praestabat لسياق
.in textu S1, corr. mg ابني 146
S2 بالبراهن 147
.S1 in textu, corr. mg واخبرت فيها 148

148 عليـها في كـتب أخـر وأخبـر فيـه147 قد أتيت بـالبرهان146أصول
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 في كـالمي هذا عليهـا149بأصناف احلـمـيات واألصـول التي أبني األمـر
هي أن احلــر والبـــارد واليــابس والرطب هـي أركــان األبدان وأن األمــراض

 مـــزاج هـذه وأن احلـــمى هـي أحـــد152 بســـوء151 تكون150األول إمنا
أصنـاف ســوء املـزاج وتكون إذا صـــارت في الـقلب حـــرارة خـــارجـــة من

 من154 فيها توخذ153الطبيعة وأصناف تلك احلرارة التي كان كالمنا 
 حـرارة احلـمى وهي ثلـثـة أجناس وذلك155أصناف العنـاصـر التي تقـبل

 تشــتــعل أوال في نفس جــرم157 قلنا إن تـلك احلـرارة إمــا أن156أنا قـد
159 ابتـــداء حـــدوث158القـلب وإمـــا في األخـــالط وإمــا فـي الروح وإن

 وهي التي160يعـرفـهـا جــمـيع الناس جـمـيع احلـمـيــات يكون بأسـبـاب

add. S1 فيها 149
S1 انها 150
S2 يكون 151
S2 لسو 152
153 ft. >هذا< (oJ prokeivmenoı)
O فوجد ,S2 يوجذ 154
O تقل 155
om. S2 قد 156
ut vid. S2 امنا 157
S2 واما 158
om. S2 حدوث 159
S1 الناس جميعها 160
O تتشبث 161

 من تلك161 قــد يتـــشــبث(282)ذكــرتهـــا قــبل وصــاحب التـــجــربة 
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 قد حـفظ ببعض ما يحتـاج إليه في العالج فأمـا صاحب162األسباب مبا
القـيــاس فـيـتـرقـى منهـا إلى نسف طـبـيـعـة املرض فــيـأخـذ منه عـلى طريق

163االســتـدالل أشــيــاء يحــتــاج إليــهـا في تـقـدمــة املعــرفــة مبا هو كــائن

 وجود العالج الصـواب ويستعمل جمـيع ما يستخـرج بالتجربة164وفي
 في166 كـثــيـرة  تسـتـخــرج بطريق القـيــاس وسندل165ويضـيف إلـيـهـا

 توجد بكل واحدة من هاتني اآللتني168 األشياء167كتاب غير هذا أي
أعني التـجـربة والقـيـاس وأمـا اآلن فغـرضي أن أذكـر أي حـال يحـدث في

169البــــدن من كل واحــــد من األســــبـــاب البــــادئة حــــتى تلـتـــهب مـنه

.170حمى
caput IV.وقــــد نـرى أن تولـد احلــــرارة وتزيـدها ليـس يكـون بطـريق 

O مما :S1 S2 (hic s. p.) مبا 162
interpol. S1 واشيا غيرها يحتاج اليها 163
S1 في 164
165 post إليها add. اشيا S1 S2
ut vid. S2 سنقول ,S1 سنبني 166
.S1, corr. mg في 167
168 post األشياء add. التي S2
S1 فيه S2 فيه منه :O منه 169
S1 احلمى 170
171 post قبل add. احتقان S2 (cf. seqq.)

 حركة171واحد وكذلك جند األمر في النار لكنا نرى احلرارة إما من قبل
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 لها وإما من قبل172وإما من قبل عفونة وإما من قبل مالقاة حرارة أخرى
174 يتحلل وإمـا من قبل مخالطة جـوهر آخر حار173احتقـان شيء حار

 عند حـسـنا وإمـا أن176 إمـا أن تتـولد175لهـا كــأنهـا من ينبــوع نافـورة
 احلـمى إلى180 أسـبـاب179 أن تُضـاف178 فـيــجب ضـرورة177تتـزيد

 التي ذكرنا من ذلك أن احلرارة املؤذية التي يقـبلها البدن181هذه الطرق
 هي حرارة خارجة من الطبيعة وليست182 <...>(283)من الشمس 

بحــــمى مـــا دامت لـم تســـخـن القلـب وهذا اجلنـس كله مـن األســـبـــاب
185 الشيء املسـخن كـان ذلك شمـسـا أو نارا184 من مـالقاة183يكون

S2 احر 172
add. S1 S2 كان 173
S1 مجاور 174
S1 S2 يفور ,O نفور :scripsi dubitanter نافورة 175
O يتولد 176
O يتزيد 177
178 unde ajnavgkh pa§sa vel pavntwı legere malim
ut vid. (?) S2 تضافه 179
add. S2 هذه 180
.S1, corr. mg الطريق 181
182 vel lacuna statuenda vel ei[q’ - gegenhmevnon non vertit H
S2 تكون 183
S2 مالقة 184
185 h] pu§r?

أو دواء حــارا يلقى البــدن من خـارج وســواء علي قلت يـلقى أو مياس أو
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فأما الغضب 187 أو كيف شئت أن تقول186يدنو أو يالقي أو يالمس
188فكأنه غليان وحركة شديدة من القـوة الغضبية  املغروزة في <نفس>

جرم القـلب ويسخن بسـخونة القلب أحـيانا جـوهر الروح وأحيانـا جوهر
 هذان اجلـــوهـران مـــســـتـــعـــدين190 وإن اتفق أن يـكون189الدم أيضـــا

 لقـــبــول تلك احلـــرارة  والتــمـــسك بهـــا مــدة طويلـة فــإن191مــتـــهــئني
 حـــاريـن حـــرارة193 القـلب تلك وإن سـكنت بقـي  ذانك192حـــركــــة

 ذلك أن يحم صــاحب تلك195 الطبـيـعــة ويجب عند194خـارجـة من
احلال فـهذه احلـمى إمنا أصلها  وابتداؤها حـركة احلـرارة الغريزية وغليـانها

196وأمــا احلــمى التـي تكون من احلــزن والغـم فليس أصلـهــا  وابتــداؤها

om. S2 أو يالمس 186
O (s. p.) اقول .O S1 S2, sscr تقول 187
188 supplevi coll. gr. ejn tw/§ swvmati th§ı kardivaı aujtw/§
189 respicit ft. e[stin o{te kai; hJ tou§ pneuvmatoı oujsiva. الروح-أيضا mg. S2, scripserat

et del. in text. القلب أيضا
S2 يكونا 190
om. S1 متهئني 191
S2 et S1 in textu (corr. mg.) حرارة 192
O S2  ذينك  193
S1 عن 194
S1 S2 من 195
add. S1 فضل 196

غليـان احلــرارة الغـريزية لكن حـركـتــهـا فـقط وأمـا احلـمى الـتي تكون من
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اإلعياء فأصلها أيضا  وابتـداؤها فضل حركة تكون من العضل والعصب
واملفـاصل فــإن هذه األعـضـاء هي التي تســخن عند (284) والرباطات

 أوال ثم أن احلـــرارة تســعـي وتتــأدى مـن هذه األعــضـــاء إلى197التــعب
القلب التصـال األعــضـاء بعـضـهـا ببـعض وعند ذلـك تكون احلـمى وأمـا

 تكاثف اجللد واسـتـحصـافه مـثل احلـمى التي198احلمى التي تكون من
تعـــرض خــاصــة كـــثــيــرا ملـن برد جلده أو تـقــبض مـن شيء قــابض فـــإمنا

 من قـبل اجـتـمـاع الشيء اللذاع الذي كـان يتـحلل من البـدن199تكون
 دائمـا على وجـهني202تتنفس  احلـيـوان201 فـإن جـمـيع أبدان200فـيـه

أحـدهـمـا أن الفــضـول البــخـارية  والـدخـانيــة التي تتــولد فـيــهـا تتــحلل
 يجـتـذب إلى داخل204 البـدن203وتخـرج من البــدن دائمـا واآلخـر أن

O, corr. O2 s. l. (kovpoiç) الغضب 197
ut vid. S2 عند corr. ex من 198
S2 يكون 199
S2 قبله 200
S2 أبدان جميع 201
O نتنفس 202
S1 S2 أنه 203
S1 S2 داخل post البدن 204
S2 شي 205
.S2, corr. mg فال 206

 لقي206 من جـوهر الهواء فـيـبرد ويروح احلـرارة الطبـيعـية فـإذا205شئـيا
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البــدن ســبب من األســبــاب قــوي وكــثف اجلـلد وضم تلك املـســام التي
يكون بهــا ذلك التـنفس والتــحلل فــإنه رمبا اجــتـمـع من ذلك في البــدن

 يتحلل من208 الشيء الذي كان207امتـالء وذلك يكون إذا كان ذلك
 من ذلك احلمى وذلك210 ورمبا حدثت209البدن فـاحتقن بخـارا عذبا

 يتـحلـل من البـدن فـاحــتـقن211يكون إذا كـان ذلك الـشيء الذي كـان
213 لذاعـا وعند ذلك خـاصـة يكـون مما يزيد في احلـرارة تعـذر212حادا

اجـتـذاب مـا يجـتـدب إلى داخل البـدن من الهـواء ليـبـرد من حـرارته وإمنا
يكون الفـضل الذي يتحلل من البـدن لذاعا فـيمن كان دمـه بالطبع رديأ
أو يأكل أطعمة ردأية أو يتخم كثيـرا وخاصة متى كان املاء الذي يشرب

 ومواضع احلمأة(285) 214على هذه األطعمة ماء عكرا من ماء النقائع

207 om. S1
om. S2 كان208
S2 عذوبا 209
S1 حدث 210
om. S2 كان 211
S1 S2: corr. Garofalo بخارا ,O حارا 212
S1 بقدر 213
S2 البقايع 214
S2 والغايض 215
.codd ما كان :scripsi مكان 216

 بعـــد أن يكون216 أو من أي مكان215أو من مـــاء األجـــام والغـــيـــاض
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فاسـدا عفنـا وكذلك أيضـا يكون ما يتـحلل من البدن فـيمن يسـرف في
218 بعض األدوية217التـعب أو في االهتمـام أو في السهـرأو يدمي تناول

 في طبـعـهـا220 وأعني باألطعــمـة الرديئـة األطعـمــة التي هي219احلـارة
222 واحلــــرف والكـراث والكـرنب221كــــذلـك مــــثـل البـــــصل والـثــــوم

224 والقـريص وسائر البـقـول التي تسمـى البرية مـثل هذا223والباذروج

الذي ينبت عندنا واألطعـمة التي هي في طبعـها محـمودة اخلردل البري
 نالتها عفونة صارت بهـا إلى حال مساوية في الرداءة حلال225إال أنها إذا

تلك األول التي ذكرنا وأزيد منها مثل احلنطة والشعير وسائر احلبوب إذا
 تصـير إلى حـال العـفـونة أو عرض لهـا التكرج من قـبل226عـتقت حـتى

S2 (يدمي omisso) يتناول 217
S1 االطعمة 218
add. S2 واالطعمة الردية 219
om. S1 هي 220
S1 S2 الثوم والبصل 221
222 om. S2
S1 والباذروج والكرنب 223
224om. S2
S2, om. O ان 225
S1 ثم :S2 O (add. O2 mg.) حتى 226
add. S2 (cf infra) في زماننا هذا 227
add. S1 ما ردي 228
229 ejruçivbh

229 أو يرقان228 آفة في أول تولدها من شوب227سوء خزنها أو نالتها
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231 في زماننا هذا إلى أن أكلوا أشـباه230أصابـها فقـد اضطر قـوم كثـير

 فـمـنهم من235 حـدث234 جـدب233 األطعــمـة بســبب232هذه من
 ووبأ ومنهم من237 حـمــيـات العــفـونة236مـات ومنهم مـن عـرضت له

عـرضت لهم بثـور من جنس اجلـرب والعلة التي يقـال لهـا التـقـشر فـمـتى
من هذه األخــالط ثم لم يكن في شيء من األحــشـاء كـان البــدن مملوءا

 أصـــال ولـم يكـن مـــانع ميـنع البــــدن كلـه من239 من الـســـدد238شيء
 صحـيحا إال أن صحـته241 مبسام اجللد فـإنه يبقى240التنفس والتـبريد

 وال مـأمونة بل قـريبـة من اخلطر ومـتى كانت حـال242تكون غـير وثيـقة

om. S1 كثير 230
S2 اشبه 231
om. S1 S2 من 232
S1 لسبب 233
234 add. mg. S1, sscr. حرب S2
235 om. O
S2 لهم 236
237 scripsi: عفونة O S2, من عفونة S1
238 om. S2
add. S2 بتة 239
O S1 التبرد .S2 من التبريد والتنفس 240
S2 بها :O يبقى 241
S1 S2 موثوق بها 242
S2 ومن كانت حاله تلك احلال 243

 اخلارج أو عـرضت له244 ثم اسـتحـصف سطحـه243البدن تـلك احلال
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استحصاف اجللد هذا اجلنس سدد في مجاريه الباطنة فإنه يعرض له من
 الســدد اجلنـس من احلــمى245من احلــمـى الذي ذكــرته ويعـــرض له من

الذي أنا ذاكــره بعــد قـليل فليس إذا يـعــجب أن يكون بعـض من يتــخم
وذلك أن من كـان دمـه رديئـا وليس يتنفس 246يحم وبعـضـهم ال يحم

 يتعـب في غير وقـته ويعـجل في247بدنه ويتـحلل على ما ينبـغي وكان
249 دما248الدخول إلى احلمـام فإن احلمى تسرع إليه وأمـا من كان دمه

 محمـودا وبدنه يتنفس و يتحلل على ما ينبغي ويسـتعمل إذا250جيدا
عـرضت له التخـمة السكون وإسـخان نواحـي املعدة والكبـد فليس ميكن

252 وذلك أن الـشيء الذي قــــد فــــســـد يـبـــقـى كله هـناك251أن يحم

 حتى يصـير جـيدا محـمودا فـأما253ويُنضج على طول املدة قليـال قليال

S2 سطح بدنه 244
S2 مع 245
246 om. O
S1 S2 ويتعب 247
S1 دم بدنه 248
249 om. S2
om. S1 جيدا 250
251 post يحم add. ذلك S2
252 kata; th;n gastevra kai; to; h|par delendum
253 alt. قليال om. S2
O بشمس 254

 حارة صيفية254من استعمل بعد التخمة حركة قوية أو تعرض لشمس
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257 مباء حار فـإن ذلك الشيء الذي قد256 أو الستحـمام255أو حلمام

من خرج (287) كله في بدنه وكذلك أيضا 258فسـد ينتشر ويفـترق
 ذلك الطعام الذي قد فسد فإنه ال يلحقه حمى إال أن259منه من أسفل

261 آخر مـثل إعيـاء يصيبـه من كثـرة القيـام والتردد260يعرض لـه سبب

 ورم يحدث به فيما يلي املعدة262أو من
caput V.األخالط فـقد264 اجملاري واغتـصاص263 وأما عند تسدد 

أخرت القول إلى هذه الغاية فإنه يعرض لصـاحبها حمى العفونة ألن كل
 يـكون فـي مــــــوضـع حـــــــار ثم يـعــــــدم الـتـنفـس265شـيء رطب حــــــار

 فـإن العــفـونة تكون إليــه أسـرع شيء فليس إذا يـعـجب أن266والتـبـريد

S1, om. S2: ft. delendum االحمام 255
S1 االستحمام 256
om. S1 قد 257
O وينفرق 258
259 unde ft. ejxh§lqe kavtwqen
S1 بسبب 260
S1 والترداه 261
S2 والترداد ومن 262
S1 S2 انسداد 263
S2 اختضاص 264
S1 S2 kai; polla; non exprimit H حار رطب 265
O التبرد 266
S1 تكثر 267

 فيـه267تكون احلـمـيـات تتـبع االمـتـالء ألن البـدن في تلك احلـال يكثـر
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الســدد ويعــسـرتنـفـســه وحتلله وعنـيت باالمـتــالء في هذا املـوضع كـثــرة
 فـأمـا اجلنس اآلخـر من االمـتـالء وهو كـثـرة268األخـالط بقـيـاس العـروق

 فـإنه إذا كان أسـرع إلى األخـالط الفسـاد ألنه269األخـالط بقيـاس القـوة
ليس لـهـا مــا ميسكهــا وينضــجــهــا على مــا ينبــغي إذ كــانت القــوة التي
تنضـجـها وتصلحـهـا قـد ضعـفت فلذلك صـارت أيضـا األطعمـة اللزجـة

 اخللـط املتــــولد منـهـــا أســــرع إلى أن270الغـليظـة أحـــرى بـأن مترض ألن
274 في اجملـــاري فـــيـــحـــدث مـنه273 وينشب272 ويغـــتص271يلجج

 فـإن قـلت فـمـا بـال األطعـمــة التي هي ضـد هذه أيـضـا (288)السـدد 
 املغرقني في277 فقـد نرى276 واحلادة275ممرضة أعـني األطعمة امللـطفة

استعـمال كل واحد من هذين اجلنسني من التـدبير يعرض لهم احلـميات

deest in gr.: ft. glossema exprimit وعنيت-العروق 268
269 respicere videtur <gevnoı, h[goun to; kata; to;>  plh§qoı
S2 فان 270
O  يلحح 271
272 om. S2, S1 add. mg.
273 in S1 correctum in يتشبث
S2 فيها 274
S1 S2 اللطيفة 275
S1 S2 احلادة 276
S2 ترا 277
?فقلت 278

 أن تلك279 إن ذلك من قــبـل مــا ذكــرت قــبل278 † قلت †بالســواء 
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فهذه األطعـمة تكون سببـا للحمى 280األطعمة كلها رديـئة الكيموس
 رداءة اخللط املتــولد منهــا واألطعــمـة اللزجــة الغليـظة تولد281من قـبل

حـدث من  التي ترم إمنا ت282احلـمى بسـبب الـعـفـونة واألعـضـاء أيضـا
قبلها احلمى بسبب العـفونة وذلك أن الفضل الذي ينصب إليها إذا جلج

 به ثم كــان في طـبــيـعــتــه حــارا عــفن إذ كــان ال يتـنفس283واغـتــصت
 ومتى كـان ذلك الفضل الذي انصب إلى العـضو من جنس284<جيدا>
 حرارة مع ورم يـعرف286 خـالصـا عرضت في ذلك الـعضـو285املرار املر

 من جنـس الدم287ومــــتى كـــان ذلـك الفــــضل الذي انـصب باحلـــمـــرة
 في العضو الورم احلار الذي يسميـه اليونانيون فلغموني ومتى288عرض

كـان مخـتلطا منهمـا كان الورم شـيـئا بني الورمني ويكون اسـمه بحـسب

add. O من 279
280 i. e. kakovcuma
om. S2 قبل 281
282 om. S1
S1 وغصّت ,S2 (ex glossemate?) تنشب 283

suppleverim (cf gr. kalw§ı nisi hoc ipsum delendum) >جيدا< 284
S1 املري 285
S2 له من ذلك الفضل ,S1 له من ذلك في العضو :O في ذلك العضو 286
om. S2 الذي انصب 287
add. S2 له 288
S1 ويسمي 289

  باالسم اآلخــر واحلـمى تعــرض في289اخللط الذي  هو اغـلب ويوصف
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 املشــاركـــة وذلك أن العــضـــو إذا ســخن290جــمــيع هذه األورام بـطريق
 دائما العـضو املتصل به وال تزال تلك السـخونة292 سخونة291يسخن

 إلى القلـب وقـد يسـخـن أيضـا بســخـونة العــضـو293تسـري حــتى تبلغ
 القروح التي يقال لها اجلمر ما يتصل به وتلك(289)الذي يعرض فيه 

القـــرحـــة تكون من دم قـــوي احلـــرارة إال أنه مــائـل إلى الســـوداء بســـبب
احتراقه.

caput VI 295 الهواء احملـيط باألبدان مثل السـخونة294وأما سـخونة

التي تعـرض فيـه عند طلوع الشـعرى العـبـور فإنهـا تسـخن القلب خاصـة
296مبا يصل إليـه منهـا في الهـواء الذي يدخل في التنفس بغـيـر متـوسط

 فإنه يسخنه بأسـره وخاصة297وإذا كان الهواء أيضا مـحيطا بالبدن كله

S2 بحسب بطريق 290
S2 سخن 291
S1 S2 بسخونته 292
S2 يبلغ 293
294 om. S2
O الشخوخة 295
om. O (i. e. a[ntikruı) بغير متوسط 296
297 i. e. suvmpanti exprimit H, perperam
ut vid. S1 الضواربة 298
om. S2 حر 299

 الهواء احلار299 منه إذ كانت مـعما ينالهـا من حر298العروق الضوارب



31

قـد جتـتـذب مـن نفس جـوهره شـيـئــا إليـهـا ويجب ضـرورة أن يســتـحـيل
301 األعـضاء حـتى إذا أفـرطت عليـه300القلب باسـتـحـالة جـمـيع تلك

احلـرارة صـارت فـيـه أوال احلـال احلـمـية ثـم أداها إلى البـدن كله فـأمـا عند
 املوتان فــإن الذي يـدخل من الهــواء302حــال الهــواء التي يعــرض منهــا

 األخالط304 يكون خاصـة سبب احلمى وقـد يكون لسبب303بالنفس
 كانت مـستعـدة متهـيئة لقـبول العـفونة عند أدني305التي في البدن إذا

ســبـب يكون من الهـــواء البتــداء حــدوث احلـــمى إال أن أكــثـــر ذلك إمنا
 ذلك308 كانت307 إذا306يبتدئ من قـبل الهواء الذي يدخل بالنفس

 العــفــونة(290) وابتــداء 309الهــواء قــد أفـــســده بخــار عــفن خـــالطه

om. add. mg. S1 تلك 300
add. S2 تلك 301
S1 S2 الذي ،،، منه 302
.S1 (.s. p ت) O بالتنفس 303
S1 تكون بسبب 304
O اذ 305
S1 بالتنفس 306
S2 اذ 307
S1 كان 308
309 mianqevntoı exprimit أفسده
S2 تعرض 310
S1, haud male جيف 311

 كــثــيــرة من جــثث املـوتى لم311 في الهــواء إمـــا من جــثث310يعــرض
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 احلـروب وإما من بخـاريرتفع من314 يعرض في313 كمـا قد312تُحرق
 ورمبـا كـــــان ابـتــــــداء316 أو مـن آجـــــام فـي وقـت صـــــايـف315نـقـــــائـع
 في318 من حـرارة مـفـرطة تكـون في الهـواء مـثل مـا عـرض317األمراض

 إنهم319املوتان الذي حدث على أهل اثينا الذي قال فيه ثوقيددس
 وتكون320أووا إلى أخــبـيـة ومــدة في وقت صـايـف فـعـرض لـهم الوبأ«

321األخـالط التي في البـدن بسـبب التـدبـير الـرديء مسـتـعـدة مـتـهـيـئـة

لقــبــول العـفــونة فــيكون مـن قـبل ذلـك ابتـداء احلــمى الوبـائيـة ولـعله أن
 من بالد احلــبــشــة إلى323 أيضــا جــرى في الـهــواء لالتصــال322يكون

spectat جثث quod ft. ad , يدفر (?) .S1, i. e يدفز :O (kauqevntwn) حترق 312
om. S2 قد 313
add. S1 بعض 314
add. S2 األرض 315
S2 صيف 316
O S1 األمر 317
S2 حدث :O يعرض 318
319 s. p. O
S1 S2 املوتان 320
om. O متهيئة 321
om. S2 أن يكون 322
S2 باالتصال 323
S1 اثينيا 324
S2 التخار 325

326 العـفن325 شيء من البـخـار324املوضع الذي كـان فـيــه أهل اثينيـة
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328 احلـمى في األبدان التي كـانت مـستـعـدة ألن327فكان سـببـا لتـولد

 فـقـد ينبـغي أن تكون حـافظا لهـذا في».يسـرع إليـها اآلفـة والضـرر منه
جميع مـا يجري من قولي دائما أنه ليس ميكن أن يعـمل في البدن شيء
من األسـباب  دون أن يكون البـدن مـستـعـدا متـهيـئـا لقبـول مـا يؤثر فيـه

 من أطـال اللـبث في الـشــــمس329ذلك الـســــبب ولوال ذلـك لكـان كل
 أو332 فـضل حــركـة331 سـيـحم وكــذلك كل من حتـرك330الصـيــفـيـة

 جـميع الناس سـيـمرضـون334 ولكان فـيما أحـسب333غضب أو اغـتم
 ســيــمــوتـون عند335عند طـلوع الشــعــرى الـعــبــور وكــان الناس كـلهم

 أن أقـوى336 إال أن األمــر على مــا وصــفت من(291)حــدوث املوتان 

S2 والعفن 326
S2 لتوليد 327
S1 S2 الى ان 328
S1 كل واحد ممن :om. S2 كل 329
S2 الصيفي 330
331 in O correctum ab ipso scriba ex حترل
332 H om. h] oijnwqevnteı
S2 واغتم او غضب 333
om. S2 فيما أحسب 334
335 om. O
S2 مرارا :O من 336

األســـبــاب في تـوليــد األمـــراض إمنا هـو اســتـــعــداد الـبــدن القـــابل لآلفـــة
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339 في ذلك مثال لتفـهم به ما وصفت338 وأنا ضارب لك337لقبولها

من هـذا فــــانزل أنـه قــــد شــــاب الـهــــواء شيء مـن الوبـأ وأن األبدان الـتي
 فضوال من كل نوع مستعدة من342 مملوؤة341  منها ما هي340تلقاها

أنفـسهـا دون الهـواء أن تعفن ومنهـا نقـية ال فـضل فيـهـا وليكن مع ذلك
 في اجملــاري في مــواضع كــثـيــرة واحلــال التي343في األبدان األول سـدد

يقــال لهــا االمــتــالء  وليكن أصــحــابهــا مــســتـعــملـني للخــفض والدعــة
 يتـبع هذه344واإلسـراف في املطعم واملشـرب واجلـمـاع ومـا ال بد من أن

وهو التخم وفي األبدان األخر النقية التي ال فضل فيها فليكن معما فيها
من اخلـيـر أن تكون جـمـيع مـجـاريهـا حـسـنة التنفس وال سـدد فـيـهـا وال

 املعتدل ومن الـتدبير345ضغط وليكونوا مـستعملني من الرياضـة املقدار

S2 لها :O لقبولها 337
S1 له 338
add. S2 لك 339
O (ي) .S1 S2, s. p يلقاها 340
S2: om. O منها :S1 منها ما هي 341
.S2, corr. mg منها 342
S2 سددا 343
S1 مما :O S2 من أن 344
S1 القدر 345
S1 القصد 346

 فإذا وضـعت هذا فاخطر ببالك مـا ينبغي أن يكون346التدبير املقـتصد
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من حــال كل واحـد من هذيـن الصنفني عنـد دخـول مـا يـدخل من ذلك
 تعلم أن األبدان349 األبدان أتراك مـا348 إلى347الهـواء العـفن بالنفس

التي فـيـهــا الفـضـول منذ أول مـا يرد علـيـهـا ذلك الهـواء العـفن بـالتنفس
 فأما(292)  فيهـا العفونة وتبلغ من نكايته فيـها كل مبلغ350تبتدىء

352 يؤثر فـيـه ذلك351األبدان النقـيـة  التـي ال فـضل فـيـهـا فـمنهـا مـا ال

 يؤثر فـيه أثرا يسـيرا حتى يـكون رجوعهـا إلى353الهـواء أصال ومنهـا ما
وأسـرعهـا وكذلك أيضـا متى زال  مـزاج احلـال الطبيـعـية بـأسهل الوجـوه

 فـإنه354الهـواء عـن احلـال الطبـيــعـيـة زواال مــفـرطا إلى الرطـوبة  واحلـرارة
يجب ضرورة أن تعـرض أمراض وبائية إال أن الذي يُبـتلى بتلك األمراض

 فـأما مـن يستـعـمل من355خـاصة األبدان املـمتلئـة من الرطوبة الفـضـيلة

S1 بالتنفس 347
348 om. S2, add. mg.
S1 ال 349
S2, s. p. O يبتدي 350
om. S2 ال 351
S1 حال 352
S2 اما 353
S2 احلرارة والرطوبة 354

O: scripsi dubitanter  الفضل S1 S2 الكثيرة الفضول  
corr. mg. S1 القصد 356

 فـإنه ال يكاد356التـعب املقــدار املعـتـدل ومن التـدبيـر الطـريق املقـتـصـد
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يبتلى بشيء من تلك األمراض عند جمـيع تلك احلاالت وهذا القول قد
قلتـه اآلن في شيء واحـد ألجـعلـه مـثاال وهـو يصح مـثل صـحـتـه في هذا

 االرتياض فـيه357في جـميع أجـناس األسبـاب ومن أحب أن يسـتكمل
 مــقــالة جـــعلتــهــا في األســـبــاب البــادئة وأمــا أنـا فــإني اآلن358فليــقــرأ
 أجمل لهذا كله جـملة واحدة أحصره فـيها360 من التطويل359إشفاقا

 في كل واحـد من األسـبـاب بأي361ثم أدعـه فـأقـول إنه ينبـغي أن ينظر
 أي األبدان حالها حال موافقة له362قوة ميكنه خاصة أن ميرض ثم ينظر

365 علمـا يقــينا أن اآلفـة364 حـال مـقـاومــة له ويعلم363وأيهـا حــالهـا

(293)  تسرع إلى األبدان التي حالها حال مـوافقة له فأما األبدان التي

تضاده وتقاومه فبحسب مبلغ قوة مـضادتها له يكون امتناعها من غلبته

S2 يستعمل 357
add. S2 في 358
S2 الشفاري S1  ال شفاقي  359
add. S2 بل 360
(O ت .s. p) S1 ننظر 361
(O ت .s. p) S1 تنظر 362
om. S2 حالها 363
(O ت .s. p) S1 تعلم 364
add. S1 S2 منه 365
S2 ومباينتها 366
om. S2 أنه 367

 في368 قد كانت حـدثت مرة367 له وإني ألعلم أنه366عليها وثـباتها
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 بقـــراط أنهـــا حــدثـت بقـــرانون فــحـــدث369الهـــواء احلــال التـي وصف
 لكثيـر من الناس القروح التي تسمى اجلمـر وكان تولد تلك370بسببها

373 وصفه372 التي كانت معـها على الطريق الذي371القروح وجـميع

 للهـــواء حــال377 أنه حــدثت376 وأعلم أيضــا375 بعــينه374بقــراط
 من379 في املقالة الثالثة378أخرى مثل احلال الوبائية التي ذكرها بقراط

 فكان جـميـع ما عـرض فيـهـا مثل مـا عـرض في تلك380كتـاب ابيذميـيا
 التي حـدثت كـمـا قـد دل على ذلك381وكـانت جـملة تلك األسـبـاب

بقـراط العـفـونة فـلمـا تقـدمت فـعلمت ذلك بـادرت منذ أول مـا ابتـدأت

S2 أنه loco مرة 368
S2 ذكر 369
S2 لسببها 370
add. S1 االعراض :S2 في جميع 371
S2 التي 372
S2 وصفها 373
S2 ابقراط 374
S2 بعينها 375
om. S1 أيضا 376
S2 حدث 377
S2 ابقراط 378
S2 الثانية 379
S1 افيذمييا 380
S1, corr. mg. S2 االشيا 381

تلك احلـال في الـهـواء فـتـفـقـدت األبدان ومـا كنت أراه منـهـا رطبـا فـإني
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384 أجده383 عليه وما كنت382كنت ألتمس جتفيـفه بكل وجه أقدر

 وما كنـت أجد385منهـا يابسـا فإني كنت أحـفظه على طبـيـعتـه األولى
387 فـضــوال فـإنـي كنت أداويه باالســتـفــراغ باإلسـهــال والقيء386فـيـه

 في آالت الـبــدن وأجلـوها388فكـنت أتلـطف لتــــفـــتـــيـح الســـدد الـتي
 لطريق احلـيلة للبـرء390 إال أن هذه األشـيـاء كـأنهـا سـالكة389وأنظفـهـا

وسـأشرحـهـا شـرحا أكـثـر من هذا في ذلك الكتـاب وإمنا ذكـرتهـا في هذا
 إليـه اتصـال الكالم الذي قـصدت ألخـبـر391 ملا دعاني(294)املوضع  

 يعــرض السـبب الـواحـد القــوي ألبدان392فــيـه بالطـريق الذي من قــبله
394 احلـمى ومنها مـا ال يعـرض له منه393شـتى فمـنها مـا يعـرض له منه

S1 اقدره 382
add. et del. S1 ال 383
384s. p. O
om. S2 األولى 385
S2 منه ,add. O منها 386
387 explicat kaqavrsesin
add. S1 كانت 388
S2 والطفها 389
S1 S2 مشاكلة مشاركة 390
S2 ادعاني 391
add. S1 كان 392
S2 منها 393
S2 منها 394

ذلك وهو أن حـالت األبدان حـالت مــخـتلفـة غـيـر مـتـشـابهــة فـمنهـا مـا
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396 ويهـزمـه ذلك السـبب الفـاعل سـريعـا السـتـعـداده لقـبـوله395يغلبـه

 ومنهـا ما هي بعـيدة جدا مـن أن يغلبهـا ويهزمـها397األثر من فعله فـيه
 أن أتي بـالبـــــرهـان علـى هذا الـقـــــول399 ورُمـــــيت398ذلـك الســـــبـب

 من ذلـك مــا عـــرض401 فـــعـــرض لي400فـــاضطررت إلـى ذكـــر املداواة
 في كـالم شـبــيـه بهـذا ذلك403 حني قـال في بعض املواضع402لبـقـراط

القول املشهور وهو قوله ويدل على ذلك برء
caput VIIاألبدان من وجـه404 والطريق الـذي يتـقــدم فــتـحــفظ به 

 قد جنـد األسماء الـتي يسمى407 للبرء ولذلك406 مداواة وتأت405ما

.S2, corr. mg يفعله 395
add. S1 ذلك 396
Garofalo لقبول ,S1 لقبول االمراض من فعله االثر فيه 397
add. S1 mg. S2 الفاعل 398
.codd ورمت 399
400 ft. >أيضا< addendum
om. S2 لي 401
S1 البقراط 402
403 i. e. tovpon loco trovpon legerat H
S1 بها 404
add. S1 S2 هو 405
S2 وتاتي 406
add. S2 قال 407

بهـا كـل واحـد من هذين الطـرقني مـخـتـلطة في كـثــيـر من كــالم األطبـاء
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 األبدان هو409 قلت إن الطريق الذي يتـقدم به في حفظ صـحة408وإمنا
411 من قــبل أن كل فــعل410من وجــه مـا طـريق املداواة والتــأتي للبــرء

يفـعله الطبـيب كـمـا قد بيـنت في كـتاب غـيـر هذا إمنا هو تأت إلصـالح
 في هذا الكالم إلى هذا التـدقـيق412آفـة قـد نالت البــدن وليس نحـتـاج

 أنك إن قــســمـت جــمــيع مــا يفــعـله الطبــيب فـي البــدن413كله وذاك
415 باسمني مـختلفني أعنـي احلفظ واملداواة أو414قـسمني وسـمـيتـهمـا

 باسم واحد أعني باسم416جمـعت ذلك فصيـرته شيئا واحـدا وسميـته
 فــــإن حـــال األبـدان التي امــــتنـعت مـن أن تنالـهـــا تـلك(295)املداواة 

األمـراض العـامــيـة احلـادثة الوبائيـة لـيـست  بدليل يسـيــر على أن األبدان
ليس يعمل فيها السبب الواحد عمال سوأ وذلك  أن الغرض األول الذي

.S1, corr. mg وملا 408
om. S1 S2 صحة 409
.deest in gr وإمنا -للبرء 410
S2 جل ما :O كل فعل 411
S1 (ت) .S2, s. p يحتاج 412
S1 S2 ذلك 413
OS2 وسميتها414
add. S2 إن 415
S1 او سميته | mg. S2 أعني -وسميته 416
S2 يعرض 417

 جـمـيع من ميتنع من قـبـول اآلفـة من ذلك السـبب هو أن يكون417يعم
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 حسن التنفس والتـحلل والغرض418البدن نقيا من الفـضول غاية النقاء
 السـبب420 أن يكون البــدن يقـدر أن يقــاوم ذلك419الثــاني في ذلك
 على ضــد ذلـك فــهي أســرع422 وأمــا األبدان التي421الذي قــد قــوي

األبدان إلى قـبول اآلفـة وأكثـرها وقوعـا في املرض وألني ذكرت احلـميـات
الوبائية وجميع هذه احلميات إمنا تكون من العفونة فقد يجب أن أوقف
الكالم في هـذا املوضع وأبحث عن قـول قــاله بعض القـدمــاء وهو أن كل

 أيضــا424 تكـون من عـــفــونـة األخــالط فـــإن اثيـناوس423حــمى فـــإمنا
 هذا الرأي وأوالئك قوم مـعهم427 من أن يروا426 قريبون425وأشيـاعه

مـعرفـة ليـست باليـسيـرة بجـمـيع أنحـاء الطب بأمر احلـمـيـات خاصـة وأنا
 خـال شـيئـا واحـدا وهو أمـر احلـمى التي428مـوافق لهم في أكـثـر أمـورها

add. S2 والنظافة 418
add. S2 هو 419
S1 لذلك 420
add. S2 به 421
add. S2 هي 422
S2 إمنا 423
s. p. O:(ي .s. p) S1 ايثناوس :S2 اثيناوش 424
S1 S2 وشيعته 425
S2 هربوا 426
S1 S2 يرون 427
S1 ما .add أمورها S2 | post أمورهم 428

تسمى حمـى يوم وذلك أني لست أرى أن هذا اجلنس من احلمى يكون
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من عــفـونة األخــالط لكن الذي تصــيـبــه هذه احلـمى مـن الشـمس فــإمنا
تصيـبه من قبل أن بدنه اسـتحال فـسخن من سخـونة السبب الفاعل فـيه

 وأما الذي تصـيبه هذه احلـمى من غضب فـإنه يجب ضرورة أن(296)
430 قـد حــدث في الدم الذي في قلبــه غليـان إال أنه لـم يناله429يكون

 فيه431مع ذلك عفونة والذي يتعب أيضا فيكثر فقد يجب أن يلتهب
 من غـــيــر عـــفــونة األخـــالط والذي432حـــرارة خــارجـــة من الطبـــيــعـــة

 منه فــضـول حــادة434 أيضــا وقـد كــان يتــحلل433اســتـحــصف جلده
 احلـمى إمنا حتـدث به الجـتـمـاع تلك الـفـضـول في بدنه من غـيـر435فإن

 إن كل حـمى تكون مع436عـفـونة تكون فـي األخـالط وقـد قـال بقـراط
 مما أشـبـهه فـهي رديئـة إال437ورم اللحم الرخـو الذي في احلـالبني وغيـره

S2 أنه :O أن يكون 429
S1 تنله 430
S1 تلثهب 431
432 om. O
433 s. p. O
S1 S2 ينحل 434
om. S2 فإن 435
S2 ابقراط 436
S1 S2 او غيره 437
438 kaivtoi kai; oJ boubw;n ejk tou§ gevnouı ejsti; tw§n flegmonw§n om. H; interpolatum

videtur

 وأنا موافق في الورم ملن قـال إن احلمى إمنا حتدث438أن تكون حمى يوم
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440 العـفونة ألن هذا هو السـبب في حدوث احلـمى في439عنه بسبب

 إال أنه443 كــمـــا ظن اراســسـطراطس442 ال441جــمـــيع األورام احلــارة
 احلــمـيــات التي حتـدث مـع ورم اللحم445 حـال قــد يكون من444على

الرخو الذي في احلالبني وغـيره مما أشبهة مـا هو من جنس حمى يوم ومن
 ليس447 تدل على أن بصــاحـبـهـا مــرضـا446تلك احلـمـيــات حـمـيـات

بالهني وذلك أنها تتـولد عن ورم أو قرحة أو ذبيلة أو غير ذلك مما أشـبهه
من األمـراض تكون في بعض األحشـاء والفرق بني حـمى يوم التي تكون
عن ورم اللحم الرخـو الذي في احلالبني أو غيـره مما أشبـهه وبني احلمـيات
التي تكون من العـفـونة احلـادثة في بعض األحـشـاء أو في أعظم  العـروق

 أن حـــمى يوم التـي تكون عن ذلـك الورم(297)وأوســـعــهـــا جتـــويفـــا 

S1 لسبب 439
S1 من 440
om. S1 S2 احلارة 441
.om. O: cf. gr ال 442
S2 اسسطراطس 443
add. S1 كل 444
S1 في 445
S1: om. S2 حميات 446
add. S1 S2 وورما 447
S2 شبيها ان :O تكون 448
S2 يسخن 449

 دائما ما449تسخن  احلرارة التي تتولد في موضع ذلك الورم448تكون
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إلى القلب من غـير أن يصل يتصل به وتسـري تلك احلرارة حـتى تتأدى
450إليـــه مـــعــهـــا شيء من بـخــار ذلـك الفــضـل الذي عـــفن في مـــوضع

 لكن ذلك الفـضل يبـقى مـحـصورا فـي ذلك املوضع وإمنا تصل451الورم
 مــا يتـــصل بذلك املـوضع من452حــرارته إلـى القلب بـطريق اســتـــحــالة

 احلرارة فـيمن يسـخن454 فقط على الطـريق الذي تتأدى به453حرارته
 التـعب من تلك456 أو تسـخن مـفـاصله ومـا يليـهـا455رأسه بالـشمس

 العفونة458 فأما متى كان457األعضاء التي تسخن أوال بهذين السببني
 القلب شيء459في األحشاء أو في العروق الكبـار فإنه يتأدى إلى بطني

 تعرض460شبـيه بالدخـان من األخالط التي تعـفن هناك والعفـونة أيضا

add. S2 ذلك 450
add. S1 وال 451
S1 S2 ااسخانة 452
453 ft. legerat th§ı kata; to; sunecevı .... qermovthtoı
om. S2 به 454
S1 S2 تسخن ،،،  الشمس455
) S1 S2 تسخِن ،،، من التعب 456 (S1 تَسْخُِنُ
mg. dext. S1 | ejpi; th;n zwtikh;n ajrch;n desideratur أوال-السببني 457
S1 S2 كانت 458
.deleto, ut vid ان ,S2 ان بطن 459
.S1, corr. mg اما 460
461 cumou;ı gr.

 الذي في الورم احلادث في اللحم الرخـو الذي في احلالب أو461للفضل
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 حتى تسـتولي عليه كـله مبرة كان ذلك في462في غيـره مما أشبهه دفـعة
 ألن أجــزاء ذلك الفــضل464 أو كــان في يومني مــتـصــال463يوم واحـد

 موضع466 بعـضـهـا لبعـض دائما وهي كـلها مـحـصـورة في465مجـاورة
واحد فأما األخالط التي تعفن في األحشاء وفي العروق الكبار فمن قبل
أن تلك األخـالط جتـري دائمـا وتعـفن بعـفـونتـهـا مـا تلقـاه فـإن عـفـونتـهـا

 شيء بعـد469 منهـا468 ويحـدث467واحلــرارة املتــولدة عنهــا  تتــصل
 مدة أطول وباجلـملة فإن الذي يعـرض من هذا في البدن شبـيه470شيء

473 التي تُسـخَن بسخـونة472 جلمـيع األشـياء471مبا يعـرض من خارج

خارجة عن طبيعتها من أي سبب كان ذلك فإن الشيء الذي يُسخَن إن

add. S1 واحدة 462
om. S2 واحد 463
S1 S2 متصلني 464
.S2 et corr. mg فاورة 465
S2 وفي 466
S2 تصل 467
468sine punctis in principio.
S2 معها 469
add. S1 S2 في 470
ut vid. S2 بخارج 471
S1 S2 األجسام 472
S1 سخونة 473
om. O اصال-العفونة 474

 مثل احلجـر أو اخلشبة أو474كان مما ال يعـفن أصال وال تؤثر فيه العـفونة
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 ما إلى أن475 فإنه يـبقى على حـرارته مدة(298)غـيرهمـا مما أشبـهمـا 
يبرد قليال قليـال وإن كان مما ميكن أن يعفن فإن حـرارته تسعي دائما من

 مرة في476اجلزء الذي يسـخن أوال إلى الذي يتصل به مـثل الذي رأيته
 في477بعض القــرى قــد عـرض في زبـل دواب وحـمــام كـانـا مـجــمـوعــا

 أصابتـه سخونة قـوية حتى478موضع فـسخن جـزء منه في شمـس حارة
 يلذع482 جدا مبنزلـة الدخان481 كـثيـر480 بخار479جـعل يرتفع منه

 قـويا ويؤذي من دنا منه في عـينيـه ومنخـريه وكـان أيضـا قـد483تلذيعا
بلغ من ســخـونة ذلك الزبل عند الـلمس أنه كـان من أدخل فـيــه كـفـه أو

 فـضـل لبث أحـرقــه إال أن هذا العــارض لم يكن يبــقى484قـدمــه ولبث

om. S2 ما 475
S2 رايت 476
O كانا مجموعني  477
O حادة 478
S1 منها 479
add. S2 حار 480
481 s. p. O
add. et del. S1 الذي 482
S2  لذعا 483
add. S1 S2 فيه 484
S1 ال كنه S2 لكانه :O لكنه كان 485

 في غـد ذلـك اليـوم يبـرد جــمـيع مـا كــان من ذلك485دائمـا لكـنه كـان
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 احلـرارة والغلـيـان باألمس غـاية منتــهـاها ثم487 قـد بلغت منه486الزبل
كــان اجلـزء الذي يـتـصل بذلـك اجلـزء األول الذي كــانت احلــرارة ال تزال

 قليال قليـال في وقت ما كان ذلك اجلـزء األول في منتهى488تتأدى إليه
491بآخــره 490 بدأت حــرارة ذلك اجلــزء األول تـنتــقص489غليــانه إذا

يأخذ هذا اجلزء الثـاني أيضا في السخونة والغليـان ثم إنه بعد قليل يبلغ
منتــهـاه من احلــرارة واجلـزء األول قــد برد ثم إن حــرارة ذلك اجلـزء الثــاني

492أيضــا كــانت تبــتــدئ في االنحطاط واجلــزء الذي يـتـصـل به يتــزيد

 أن يشـــتـــعل493قلـيـــال قليـــال حـــرارة ثم ال يـلبث ذلـك اجلــزء الـثـــالث
 وكان هذا495 ويبـرد اجلزء الثـاني(299) منتـهاه من احلـرارة 494ويبلغ

add. S2 الذي 486
S2 فيه 487
add. S1 منه 488
S2 اذ 489
S2 نتقص 490
defendi potest بآخره quamquam ,(?يأخد .dittographia seq) add. S2 باخره 491
O يزيد 492
add. S2 حرارة 493
(.prec حرارة ex) S2 تشتعل وتبلغ 494
495 i. e. to; deuvteron
add. S2 في 496
S1 S2 في قريب :O (sic) قريب 497
S2 مثال حاص 498

498 من يوم وليلـة حـتى يكون مـثـاال خـاصـا497 قـريبـا496الدور يكون
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 في يومني499للـحـــمى الـنائـبـــة في كـل يوم ولو كــــان هذا الـدور كـــان
 الغب ولو كــان في ثلثــة أيام501 مــثـاال حلــمى500وليلتني لـكان يكون

بليـالهـا لكان مثـاال للربع ولو كـان في أربعـة أيام لكان مثـاال للخـمس إن
 حــمى تنوب في اخلــامس فــإني أنا مــا رأيت إلى هذه502كــانت تكون

 وال دورا غــيـره مـن وراء دور الربع503الغــاية هذا الـدور رؤية أحــقـقــهــا
 في الدور فـأما العفـونة التي504وسأتكلم بعـد في احلمـيات التي تنوب

 األخـالط في جــوف العـروق فـهي شـبــيـهـة بالعـفــونة التي505تكون في
 والذبـيــالت وهي جـنســـان مــفـــردان506تكـون في األورام واخلــراجـــات

507وجنس ثـالث مــخــتلـط مــركب منهـــمــا كــثــيــر األصـناف وذلك أن

 كل واحـد منهـمــا على اآلخـر في508اخـتـالف أخـالطهـمــا في تفـاضل

S1 يكون 499
S1 S2 سيكون 500
S1 للحمى 501
om. S2 تكون 502
O: om. S2 احقها 503
S2 تتولد 504
S1 S2 من 505
O واحلراجات 506
S1 الن 507
O مفاصل 508
S2 محصا 509

510 فأمـا اجلنسان املفردان فأحـدهما يكون509الكثرة والقلة ال يحصى
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 والذي512 إذا غُلـبت511إذا غلـبت الطـبــــيـــعــــة واجلنـس اآلخـــر يـكون
(300) كلها 514 إذا غلبت الطبـيـعة فـي األورام واخلراجـات513يكون

املدة وفي األخـــالط التي فـي العــروق الـضــوارب وغـــيــر الضـــوارب شيء
 الذي يرسب في الـبـول وهذا اجلنس من515مناسب لـلمـدة وهو الثــفل

 لكنه يشوبه شيء من النضج وذلك أن516العفونة ليس هو عفونة فقط
 إمنا يصـيـر إلى هذه االســتـحـالة إذا كـانت القـوة517اخللط إذا كـان عـفنا

املنضـجـة املغـيـرة التي في األوعـيـة باقـيـة ثابتـة ويكون من العـفـونة جنس
 في ذلك519 تؤثر518آخــر إذا بلغ من ضــعف تلك الـقـوة املـغـيــرة أن ال

 الذي عـفـن أثرا مـحـمــودا وال حتـيله أصـال وذلـك رمبا كـان إذا520اخللط

S2 تكون 510
om. S2 يكون 511
S1 الطبيعة 512
add. S2 منه 513
add. S1 والدبيالت 514
O نفل 515
S2 هو post فقط 516
S1 الذي كان قد عفن ,S2 الذي عفن :O إذا كان عفنا 517
S1 S2 اال 518
S2 (ت) .O, s. p يوثر 519
520  perivttwvmatoı gr.
om. S1 تلك 521

 القـوة قـد صـارت إلى غـاية الضـعـف وإن كـانت الرطوبة521كـانت تلك
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التي عـفنت قليلة الرداءة ورمبا كان والقـوة لم  تبلغ إلى غاية الـضعف إال
أن الرطـوبة التـي عـــفنت فـي غـــاية الرداءة وعـــفـــونـة الفـــضل الـذي هذه

 ليس يكون مـعـها قـوامـه قـواما واحـدا وال لونه لونا واحـدا وال522حالـته
524 يخـتلف523رائحـتـه رائحـة واحـدة لكن كل واحـد مـن هذه الثلثـة

دائمــا على حـسب جــوهر ذلك الفــضل الذي عــفن فـأمــا تلك العـفــونة
 يكون مـعـهـا نضج فـاسـتحـالة املدة فـيـهـا 526 التي قلنا إنه525األخرى

(301) 527تكون إلى نوع واحد في اللون والقوام والرائحة

Caput VIII وإذا غلبفت الطبيعة الغلبة الصحيحة كانت املدة التي
 واحلسن وهي التي في منظرها بيضاء ثخينة529 في غاية النقاء528فيها

 وفي رائحـتـهـا ليـست531 ملسـاء530مـتـشـابهـة األجـزاء وفي ملمـسـهـا

S1 S2 حاله 522
S2 الثلث 523
S2 مختلفة 524
add. S1 التي قبلها | S2 االخر 525
S1 انها 526
527 s. p. O
om. S1 التي فيها :O هي :S1 فيها 528
om. O النقاء 529
.S1, corr. mg قوامه 530
add. S2 لينة 531

بالكريهـة وإذا لم تكن غلبت الطبـيـعة الغـلبة الصـحـيحـة التـامة كـان في
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 وقد قلنا أيضا533 االستحالة اجلنس الثالث الذي ذكرناه قبيل532تلك
إن هذا اجلنـس كــثــيــر األصناف جــدا وذلـك أن تفــاضل قــبــول الـفــضل
للـنضج فـي الكثــــرة والقـلة ال حتـــصـى أصنافــــه وذلك أنـه رمبا كــــان قـــد

 رقــيق في539 أو538 مننت537 إال أنه536 أبيض535 الفــضل534صُـيــر
542 مع ذلك أبيض لكنه يكون إلى اخلضرة541 ورمبا لم يكن540قوامه

 وتفاضل أحـواله في جميع هذه الوجـوه في الكثرة والقلة543والكمودة
545 وبقـــــدر أصـناف الـعـــــفــــونـة التـي توجـــــد فـي املدة544بال نـهـــــاية

S2 ذلك 532
S2 قبل 533
S1 S2, at gr. ajpotelesqe;n صار :O (sic) صَير 534
om. S1 S2 الفضل 535
S2 صار ابياض 536
S2 اما 537
.S2, ut vid مثني ,O متني :S1 مننت 538
S2 واما 539
om. S2 في قوامه 540
S2 كان :O لم يكن 541
.S2, corr. mg احلمورط 542
S2 او الكمودة 543
add. S1 حتصى 544
add. S1 في االرام 545
ut vid. S2 واجلرجات O واجلراحات :scripsi (ajpoçthvmaçi)  واخلرجات 546
add. S1 كذلك ايضا 547

 أصنـاف الثــــفـل الذي548 توجــــد547 والذبـيــــالت546واخلــــراجــــات
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 مع البــول في احلــمــيـات التـي تكون من العــفــونة وذلك أن549ينحـدر
552 عــفن إذا مــا551 قــد550أجــوده وهو الـذي يكون من اخلـلط الذي

 يكون منه في البـول ثفل راسب أبيض553أنضـجـه العـرق الذي يحـويه
 جميع556 في555 غير كـريه الرائحة  وأردأه الذي هو554أملس مسـتو

 حسب قربه557 فعلى(302)احلاالت على ضد هذا فأمـا الذي بينهما 
من أحــد الـطرفني يكون فــضـل رداءته أو جــودته وقــد وصــفـت أصناف

 وأمــا احلـمــايات التي تتــولد من559 في البــحـران558البــول في كـتــابي
 فـينبـغي أن تعلم أنهـا غـير هـذه احلمـيـات التي ذكـرنا أعني560العفـونة

548 s. p. O
S2 ينزل 549
add. mg. S1 الذي 550
om. S2 قد 551
om. S1 S2 ما 552
(S2 الذي) S1 S2 العروق التي حتويه  553
S1 مستو املس :S2 مستوي املس 554
S1 S2 هو ما كان :O الذي هو 555
scripserat et corr. S2 في احلميات 556
S2 فعل 557
S2 كتاب 558
S2 البحران 559
560 gr. ejpi; shvyei cumw§n: غير add. S1 mg.
.om. add. S1 mg التي ذكرنا-احلميات 561

 وإن كان قوم قد561حمى يوم وليس يعسر عليك تعـرف هذه احلميات
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 ذلك مـرارا ال أحصـيهـا563 بالفـعال562ظنوا أنه مما ال ميكن وقـد بينت
565 وتقــدمت إلى من عــرضت له هذه احلـمـى أن يدخل إلى564كـثــرة

احلمـام فيـستـحم ويغتـذي بغذاء مـعتـدل ويلزم عمله وآمنـته من مـعاودة
 إياه فـكان األمـــر عـلى مـــا أنـذرت وأول دالئل هذه احلــــمى566احلـــمى

 ومن567املعــروفـة بحــمى يوم أن يكـون ابتـداؤها مـن سـبب حــادث بني
عادة جميع األطباء احلدث أن يسمـوا السبب الذي هذه حاله سببا بادئا
إال أن هذا الدليـل وإن كـان غـيــر مـفـارق لـهـذه احلـمـى فـإنه ليس هو لـهـا
خـاصـة دون غـيـرها ألنه قـد يكون من احلـمـيـات األخـر مـا يكون ابتـداؤه
عند حـــدوث ســبب من األســبـــاب الظاهرة وأمـــا الدليل الذي هـو غــيــر

 وخـاص لهـا دون غـيـرها فـهـو ظهـور النضج في568مـفارق لهـذه احلـمى
 أيضا أن يكون النبض قـد تزيد عظما570 أول يوم ومثله569البول مند

.S1, corr. mg تبعت 562
S1, ft. recte (e[rgw/ gr.) بالفعل 563
om. S2. ejjpi; tw'/ prwvtw/ paroxuçmw'/ pauçamevnw/ non vertit H كثرة 564
om. S1 إلى 565
et supersedit (ان يدخل =) scribere coeperat S2 ان يدخ 566
567  prokatarcouvshı non vertit H: an interpolatum ex seq.?
om. S2 احلمى 568
S2 من ذو 569
om. S2 ومثله 570

التـواتر في الـوقـفـة التي (303)وسـرعـة تزيدا ذا قــدر ويكون مع ذلك  
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 وأكـــثــر من هــذا572 ناقـــصـــا بقـــيــاس الـعظم والـســرعـــة571من داخل
 يكون خاصا غير مـفارق أن يكون انقباض العرق ال574 بأن573وأحرى

 فـإن تزيد في بعض احلاالت كـان تزيده يسيـرا576 سرعـة بتة575يتزيد
جـدا يـعـسـر الوقــوف عليــه وخـروجـه عن احلــال الطبــيـعـيــة يسـيــرا جـدا

 خـاص غــيـر مـفــارق لهـذه578 احلـرارة أيضـا ولـذاذتهـا دليل577وطيب
 اسـتــواء580 هذه احلــمى أيضــا579احلـمـى ومن الدالئل التي ال تـفـارق

النبـض وتزيد احلــمى من غــيـر تـضـاغط فـي احلـرارة وال في الـنبض إال أن

571 kata; th;n ejkto;ı hJsucivan gr.
572 scholium mg. add. O:

تقـصــر زمـان السكـون الذي قـبله (في الـقلب؟) وهو حـشــيـة ألن احلــاجـة في حـمـى يوم إلى االنبـســاطات عي
السكون الداخل فـأمـا قـوله مع ذلك ويكون الـتواتـر ناقصـا فـهـو يصـدق مع متام القـول أعني قـوله  ناقـصـا بقـيـاس
العظم والسرعـة  الذين ليسا ناقـصني ألن متامهمـا وزيادتهما جـعلت املتواتر بقيـاسهمـا أنقص وأما بقيـاس التواتر

 في احلال الصحية قبل احلمى فهو على ما ذكر من زيادته أيضا 
S1 واخرى 573
S2 في ان :(.s. p ب) O بان 574
S1 يزيد 575
om. S2 بتة 576
.S1, corr. mg طيب الرايحة ايضا :O S2 طيب احلرارة 577
om. O دليل 578
S2 الذي ،،، يفارق 579
om. S2 أيضا 580
S2 ايضا :O ليسا 581
S1 خاصيني 582

غـيـرها      لهـذه احلـمى دون582 بخـاصـيني581هذين الدليلني لـيسـا
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 في بعض احلميـات األخر وكذلك أيضا 584 قد توجد583وذلك أنهما
 عــاديـة احلــمى فـي وقت منتـــهــاها فـــإن هذا الدلـيل أيضـــا ليس585قلة

 احلـمى وإن كـان يكون فـيـهـا أكـثـر ممـا يكون في سـائر586بخـاص لهـذه
 هذه الدالئل العاميـة التي تظهر في حال587احلميـات واألجود أن جنعل

تزيد احلمى ومنتهـاها دالئل خاصية لهذه احلـمى التي تعرف بحمى يوم
من طريق ما هي فيها أكثر منها في سائر احلميات فإنا إذا فعلنا ذلك فإنه
وإن لم يكن نفس الـشيء دليـال خـاصـا لهـذه احلـمى فـإن أحـسن مـا فـيـه

588وأخلصه يكون دليـال خاصا غـير مفـارق لهذه احلمى وكـذلك أيضا

590 أو مع بخــار طيب589انحطـاط احلــمى إذا  كــان مـع عــرق أو نداوة

يتـحلل من الـبـدن ثم أعـقب ذلك إقـالع تام من احلـمى وهـذا هو الطريق

S2 انه 583
add. S1 ان 584
O  فله :S2 قلة585
scr. et del. S2 للحمى post لهذه 586
S2 جتعل 587
om. S1 أيضا 588
S2 تداوة 589
S1 S2 رطب 590
S2 العلم 591
592 ft. <toiouvtwn> legerat
S2 املعروف 593

593 من احلـميـات املعروفـة592 هذا اجلنس(304) في تعرف 591العام
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595 صنف صنف من هذا594بحمى يوم فـأما الطريق اخلـاص في تعرف

.596اجلنس فسأصفه بعد

add. et del. S2 هذا اجلنس من احلميات 594
S2 هذه 595
add. S2 هذا 596


