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Liber alter
 I-VII

1املقالة الثانية من كتاب جلينوس في أصناف احلميات

Caput I.أن أصف أصـناف4 بقـي علـي3 والذي2 قــــــال جــــــالـينـس 
5احلـمـيـات التي تتـولد من  األخـالط وأنا جـاعل أول مـا أفـتـتح به القـول

7 على مــا ظن قـوم في تـولد هذه احلـمــيـات أن6فــيـهــا أنه ليس يكتــفى

1 post احلــــمـــــيــــات add. S1 نقـل حنني بـن اســــحق :وهي فـي احلــــمـــــيــــات الـتي تـكون مـن األخــــالط add. S1.

praecedunt in O: بسم اللـه الرحـمن الـرحـيم اللـهم اعن برحـمــرك et in S2: بسم اللـه الرمن الرحــيم واحلـمــد للله وحــده .
Deinde من جالينس-األخالط om. S2

om. O قال جالينس 2
O الذي 3
4 scil. «et quod restat mihi, etc.»
.S2 mg صح كالمي 5
.mg كالمي .S2, corr بحق 6
O التي 7
8 post البدن add. بكثرة S1 S2 (deleto in S2)
S2 بالصفرا 9

9 املرار املر الذي يصفه بعضهم بالصفرة8تتزيد وتكثر وتغلب في البدن
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1ويصـفـه بعضـهم باحلـمـرة  ألنه لو كـان األمـر كـذلك لكان جـمـيع من0
1يصـيــبـه اليـرقـان سـيــعـرض له 1 من هذه اجلـهـة1  من احلـمى أعظم مـا2

يكون منها وأقـواه إذ كان في أبدان أصحاب اليـرقان من ذلك املرار شيء
1كثـير منبث في البـدن كله وليس جتد 1 أصحاب الـيرقان3  يحمون إال4

1من سبب إذا (334) قليل   آخـر رمبا عرض مع الـيرقـان سنصـفه بعـد5

1والتـوهم 1 أيضـا بأن أبدان الذين6 1  تصـيـبـهم7  حـمى الربع واحلـمى8
 شيء كـثـيـر كـمـاءالنائبـة في كل يـوم قـد اجـتـمع فـيـهـا من املرة الصـفـرا

1اجتـمع في أبدان أصحـاب الغب واحلمى احملـرقة 2 شنيع قبيح9  وذلك0

1 S2 باحلمرا 0
1 S2 لهم 1
1 اجلهة .om. S1 add. mg اجلهة من , هذه احلهة .om. S2 add. mg من-اجلهة 2
1 جند S1, s. p. in fine verbi O جند ,S2 جتد 3
1 .om. in textu S2, add. mg من-اليرقان 4
1 om. S1 S2 إذا 5
1 6 corr. ex املتوهم ut vid. S1
1 S2 الذي 7
1 S2, s. p. in fine verbi O يصيبهم 8
1 om. O واحلمى احملرقة 9
2 (.s. p ب) O شنع قبح 0
2 S2 انك تري 1
2 .O, corr. s. l انها 2

2أنا  نرى 2 األمر على خالف ذلك من قبل أنه1  ليس يخرج في احلمى2
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2النـائبـــة في كل يـوم وال في حـــمى  والء الربـع املرار األصــفـــر ال بالـقى3
2بالعــرق وال بالبـول وال بالبــراز ومع ذلك أيضــا فليس شيء مما يتــقـدم 4

2هاتني احلـمـاتني 2 وال مما يكون5  مـعـهـمــا يشـهـد على غلبــة الصـفـراء6
2فـيـهـمـا وذلك أن الغب إمنا حتـدث  في أكـثـر احلــاالت في األبدان التي7

2تغلب 2 عليها  الصفـراء بالطبع وفي أصحاب السن التي هي8  منتهى9
3الشــبـــاب وفي هذه 3 السن تـكون الصــفـــراء أغلب منـهــا0  في ســائر1

األسنان كـلهــا ومـن أوقــات السـنة في وقت الـصــيف خـــاصــة وفـي ذلك
3الوقت يكون ذلك اخللـط هو الغـالب وفي البلدان  التي مـزاجــهـا حـار2

3يابس وإذا كـان مزاج الهـواء بتلك 3 احلال والسـيرة أيضـا إذا لم تكن3 4

2 O احلمي 3
2 4 i. e. progegonovtwn
2 S2 احلمايني ,S1 احلميني ,O احلماتيني 5
2 S1 كان 6
2 S1 يحدث 7
2 S2 يغلب 8
2 add. S1 في 9
3 S1 هذا 0
3 S2 فيها 1
3 .S1, corr. mg االبدان 2
3 S1 تلك 3
3 (s. p. O ت) S2 يكون 4

سـيرة خـفض ودعـة وتكاسل في أكـثـر احلاالت لكن سـيـرة نصب وتعب
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3واهتمام وسهر وتعرض حلر الشمس وإقالل  من الغذاء واستعمال احلار5
3اليـابس منه واإلسـراف أيضـا  في اسـتـعـمـال األدوية احلــارة اليـابسـة مما6

يجلب سريـعا حمـيات الغب وأما احلـميـات املعروفة بالنائـبة في كل يوم
فـــأمــرها عـلى ضــد ذلـك وذلك أنهـــا إمنا حتــدث فـي أصــحـــاب الطبـــائع

3 ومن(335)البلغـمـية ومن أوقـات السنة في الـشتـاء    حاالت الـهواء7
3فيـما كـان منها أزيد رطوبة وبردا وفي املـشائخ  والصبـيان خـاصة وفي8

3البلدان الباردة 4 الرطبـة وإذا كانت السـيرة سـيرة خـفض وسكون9  مع0
4إكـثــار 4 من الطعم1 4 وخـاصــة2  إذا كــان املســتــعــمل لهــذا التــدبيــر3

يســتـعــمل الدخـول إلـى احلـمــام بعـد الطـعـام وأكــثـر من ذلك إذا كــانت

3 S1 S2 واالقالل 5
3 om. S2 أيضا 6
3 S1 S2 وفي 7
3 S1 S2 سن املشايخ 8
3 om. O الباردة 9
4 S1 ودعة وسكون :S2 ودعة :O وسكون 0
4 1 s. p. O
4 S2  الطعام ,S1 املطعم 2
4 O خاصة 3
4 هي  add. S2, mg. addito (.delet) نول :باردة add. S1, mg. addito هي 4
4 S1 S2 اكثر واميل 5

4أطعـمتـه أيضـا أطعمـة 4 في طبـيعـتـها إلى توليـد البلغم أمـيل4  وليس5
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4يتقـيأ صاحب هذه احلمى مـرارا مرا 4 وال يخرج منه ذلك6  بالبراز وال7
4بالبـول كـما يخـرج في حـمى 4 الغب وذلك أن الغب إمنا  تكون8  من9

5املرة الصفـراء إذا هي عفنت وأمـا احلمى 5 املعروفـة بالنائبة0 5 في1  كل2
5يوم فـإمنا تتــولد من أخـالط هي  إلى البلـغم أمـيل إذا هي عـفـنت وأمـا3

5حــمى الربع  فــتكون من األخــالط الســوداوية إذا هي عــفنـت ولذلك4
صــارت حـمى الربـع إمنا  تتـولـد في طبـائـع األبدان التي هي إلى الســوداء

5أمــيل 5 وفي سن الـكهــول وفي وقت اخلــريف5 5 وعند6  اســتــعــمــال7
5جميع مـا شاكل  ذلك من األطعمـة واألشربة وجميع التـدبير أعني إذا8

4 om. S2 مرا 6
4 S1 S2 ذلك منه 7
4 om. O حمى 8
4 S2(s. p. O) يكون 9
5 .add. mg اما ,S2 واحلمي :O S1 وأما احلمى 0
5 S2 (.s. p ن) بانايبة 1
5 om. S2 في2
5 S2 فهي 3
5 om. O حمى :S2 احلمي الربع 4
5 mg. S2 إذا-أميل 5
5 .S2, prior. del الصيف اخلريف 6
5 S2 وفي وقت :O S1 وعند 7
5 S2 يشاكل 8
5 om. S2 كلها 9

5كــانت هـذه األشــيــاء كلـهــا  باردة يابـســة ولذلك صــار النـافض الذي9
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6يتقـدم هذه احلميـات غير متـشابه 6 لكن النافض الذي يتقدم0  الغب1
6ينبئك  بأن السـبب الفـاعل له يلذع وينخس األعـضـاء احلـسـاسة فـأمـا2

6النافض الذي يتقدم الربع فيحس 6 كأن3  ذلك السبب الفاعل له يبرد4
6تلك األعـضاء  وقـد وصفت أصناف النافض وحـاالته صـفة شـافيـة في5

(336)املقـاالت التـي وصـفت فـيـهـا علـل األعـراض وبينت فـيــهـا أيضـا 

6من 6 االخـــــتـــــالف6  بـني احلـــــمـــــيـــــات الـتـي هي مـن جنـس واحـــــد7
6فأوضـحت  أن احلـميـات املفارقـة وهي التي تقلع إقـالعـا محـسوسـا إمنا8

تكون مـتى كان اخللط املولد للحـمى متـحركا جـاريا في البدن كـله وأما
احلـميـات الدائمـة فإمنا تكون إذا كـان اخللط املولد للحـمى مـحصـورا في

6جـوف العــروق وقـد وصـفت كــيف يكون  تعـرف هذه احلــمـيـات في9

6 S1 متساو ولكن | S2 صارت النافض التي هي ،،، متشابهة 0
6 add. et del. S2 هذه احلميات 1
6 S1 ينبينا2
6 3 s. p. O: فبحسب malit Garofalo
6 om. O: cf. gr. oi|on كأن 4
6 اضل vel (.ut vid ?) اصال add. S2 األعضاء mg. S2 post فأما-األعضاء 5
6 في .S1: ft امر 6
6 S1 ما ,add. S2 الذي 7
6 add. mg. S1 في تقسيم اصناف حميات ان 8
6 om. S2 كيف تكون 9
7 add. s. l. S1 الثانية 0

7املقالة الثانية  من كتابي في البحران.0
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Caput II. 7وأصناف احلـمـيـات املفـارقـة كلهـا ثلثـة 7 وهي احلـمى1 2

7املعروفة بالنائبـة في كل يوم والغب والربع واحلمى  املعروفة بالنائبة في3
7كل يوم تتولد من البلـغم والغب تتولد من املرة  الصفـراء والربع تتولد4

7من املرة 7 السوداء وأما احلميات5 7 الدائمة فإن ما يكون6 7 منها من7 8

7الصفراء 8 صنفان أحدهمـا صنف احلمى9 8 التي تسمـى سونوخس0 1

8وهي املطبقـة التي مدة زمانهـا كله كأنه 8 نوبة واحدة مـند أولها2  إلى3
انقـضـائـهـا والصنف اآلخـر صنف احلـمــيـات التي تسـمى باسـم مـشـتـرك
بينهــا وبني جنـس هذه احلـمــيــات كلهــا وهي التي تخـص باسم الدائمــة

7 S1 واما احلميات املفارقة فاصنافها ثلثة 1
7 om. S2 احلمى 2
7 om. O واحلمى 3
7 om. S2 املرة 4
7 om. S2 املرة 5
7 S1 احلمى 6
7 S2 كان 7
7 S2  من واملرة ,S1 من الدم او املرة 8
7 S1 فهو ,add. S2 فهي 9
8 .mg صنف احلمي ,S2 وهي احلمي :O صنف احلميات 0
8 S2 سونخس 1
8 s. l. S2 كأنه 2
8 S2 ابتدايها 3

ويجري أمرها على أدوار كثيرة جزئيـة وأصناف احلمى املطبقة كلها ثلثة
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8وذلك أن منهــا مـا يبـقى عـلى حـال  واحـدة منذ أولـهـا إلى انقـضــائهـا4
8 ومنهـا مــا يتـزيد(337) 8 قليـال قليـال5 8ومنهـا مــا ينتـقص 6  قليـال7

8قليـال فـأمـا احلـمـيـات الدائمـة فـأول أصـنافـهـا صنفـان وذلك أن [...] 8
8منهـا مـا ينوب  في اليـوم الثـالث دائمـا فـقط ومـنهـا مـا يكون لهـا نوبة9

9أخرى في اليوم املتـوسط بني كل نوبتني وليس لهذه احلميـات االخيرة 0

اسم خـاص وأمـا احلمـيـات التي تنوب دائمـا في اليـوم الثـالث فـقط فـإني
9إمنا  أسميها الشبيهة بالغب ولست أمنع من شاء أن يسميها بأي اسم1

شـاء مـا دام االخـتـالف بني األمــرين في أنفـسـهـمـا  قـائمــا مـحـفـوظا فـإن
طبـيعـة احلمى التـي تنوب غبـا وتقلع غـير طبـيعـة احلـمى التي تنوب غبـا
وال تقلع لـكنهـا تنـحط  وتبـقى مـنهـا بقــيـة وطبــيـعــة احلـمى أيضــا التي

8 S2 حالة 4
8 S1 تزيد 5
8 6 alt. قليال om. S2
8 S1 ينقض ,S2 ينقص 7
8 8 lacunam indicavi (cf. p. 337,3-4); sed ft. haec sectio consulto omissa

est
8 S2 تنوب 9
9 S2 احلما االخرة 0
9 S2 فانا انا S1  فانى انا 1
9 S2 يكون 2

9تكون  فـيهـا نوبة أخـرى في اليـوم املتوسط بني كل نـوبتني غيـر طبـيعـة2
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9احلـمى األولى 9 والثـانيـة ولسـت أسـمي واحـدة من هذه3  شطر الغب4
9وال اجملانبة  للغب لكني لست أمنع من شـاء أن يسميـها بذلك االسم5

9بعـد أن يلزم نفسـه لي 9 ال(338) خلة واحدة وهي أن 6  يدع صنفا7
من أصناف احلمى لكن يصفـها كلها منذ أولها إلى  آخرها كصـفتي لها
في كـالمي هذا فـإنـي أقـول إن احلـمـيـات التي تكون لهــا نوبة أخـرى في
اليــوم املتــوسط بني كل نـوبتني منهــا مــا يجــري أمـره عـلى شكل احلــمى

9املعروفة بالنائبة  في كل يوم فيكون 9 كل نوبتني8 100 متواليتني منها9

 النوبتـان املتواليتـان منها غـيرنمتـشابهـتني غيـر مختلـفتني ومنها مـا تكو
 سواء والرابعـة مثل102 وتكون النوبة الثالثـة مثل األولى101متشـابهتني

9 S2 االول 3
9 add. S1 ال 4
9 S1 S2 اخملالطة 5
9 S2 في 6
9 S1 S2 اال 7
9 S1 فتكون 8
9 mg. S2 ما يجري - نوبتني 9
S2 منها متوالتني 100
S2 املتواليتان post متشابهتني 101
S2 االول 102
O سكل 103
S2 وهذا 104

 احلمى104 حمى غب وهذه103الثانيـة سواء فـيجري أمـرها على شكل
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 التي تنوب في كل106 وأمـا احلـمى105تكون خـاصـة من املرة الصـفـراء
يوم عـلى مــثـــال واحــد فـــإمنا تكـون من خلط هـو إلى البلـغم أمــيـل ومن

109 ما يكون وهو إذا108 قليال107احلـميـات الدائمـة جنس آخـر ثالث

 الربع من غـير أن تكون110كـانت نوبة احلمى يـجري أمـرها مجـرى دور
112 وكـمـا أن احلـمى التي تنوب في الـثالـث رمبا كـانت اثنتني111تقلع

 اثنتني فـقط113مـركـبـتني كـذلك هذه احلـمى ورمبا كـانـت اثنتني وليس
115 وذكـــر هـذه التـــراكــــيب من احلــــمى114لكـنهـــا رمبـا كـــانت ثـالثا

105 h. e. pro colwvdei legendum ft. xanqh/§ colh/§, cf. cap. 3 ejpi; th/§ xanqh/§ colh/§

املرة الصفراء
om. S2 احلمى 106
S2 تالت 107
S2 قليل 108
S2 اذ 109
S2 حمي 110
111 s. p. S2
112 ante اثنـتني add. et del. S2 ثـالث او, ut vid.: ft. supplendum او ثلـثني  post اثنـتني ,

coll. gr. kai; triplou§ı
S1 وليست 113
S1O ثلثا 114
الي ان اكتبها add. S2 (in textu) هذه add. mg. dext. S2 || post التراكيب من احلمى 115
.S1 S2a. c في كتاب 116

Oac احلمي 117

S2 واوال118

 فـأمـا جـمـيع أصناف118 أخص وأولى117 أدوار احلـمـيـات116بكتـاب
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119احلـمــيـات البــسـيطـة املفـردة التـي تتـولد من األخــالط فـعــددها هذا

 أنا(339) تركيبـها أصناف أخر120العدد الذي وصـفنا وقد يكون من
 بعـد أن أضـيف إلى مـا وصـفت من أمـر هذه121ذاكـرها فـيـمـا اسـتـأنف

 وهو أن احلـمى إذا كـانت مـفـردة122احلـمـيـات املفـردة مـا بقـي علي منه
 أنا واصـفـه اآلن فــإذا كـانت123باحلـقــيـقـة فنوعــهـا نوع واحـد مــحـدود

احلـمـى يشـوب نوعــهـا نوع آخــر فـبـحــسب مـا يشــوبهـا مـن ذلك يكون
بعدها عن املفردة

Caput III. فـاحلمـى التي تكون من املرة الصـفراء إذا حتـركت وجـرت
في األعـضـاء احلــسـاسـة يكون ابتـداؤهـا مع نافض ويكون فـيـهــا التـهـاب

 من البـدن إمــا بقيء وإمـا124واحـتـراق ويـكون انقـضـاؤها بـخـروج مـرار
125ببـراز وإما بعـرق وإما  بشـيئني مـن هذه وإما بجـميـعهـا ومقـدار طول

S2 هذه S1 هاذا 119
S2 بني 120
S2 نستانف ان شا الله ,S1 يستانف  121
mg S2 ما -منه 122
.S2, corr. mg مفرد 123
S2 مرارا 124
om. S2 طول 125
(S2ac يكون) O S1 S2pc تكون 126
S1: om. S2 هي 127

 ساعـة129 عشـرة128 اثنتا127 هو126نوبة هذه احلمـى أطول ما يكون
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132 إذا كان131 خالصـة وتكون130مـستـوية وتسـمى هذه احلـمى غبـا

 يغلب علـيـه مـعـه املرار وكـان135 مـزاجـا134 الذي يعـرض له133مـزاج
 من أوقـات السـنة حـارا يابسـا وحـال الـهـواء في ذلك136الوقت احلـاضـر

 على137الوقت والتـدبـيـر كـذلك وقـد وصـفت سـائر األشـيــاء التي تعني
141 في أكثر األمر140 ونوبة هذه احلمى139 هذه احلمى قبيل138تولد

تكون أقل مـدة من هذا احلد الذي حـددته قبـيل وفي ذلك من التفـاضل
من طريق األكــثـر واألقل اخـتـالف كـثــيـر جـدا وذلك يكون إمــا من قـبل

O S2 اثنتي128
S2 عشر 129
S2 غب 130
add. S1 S2mg هذه احلمي 131

S2 كانت 132
S2 مع مزاج :O مزاج 133
134 post يعرض له add. S1S2 هذه احلمي || tou§ kavmnontoı: an للمعريض?
S2 مزاجها 135
S1ac, corr. mg اخلاص 136
S2 يعني 137
S2 توليد 138
S2 قبل 139
mg S1 قبيل-حمى 140
S2 االمور 141
S2 واما من قبل كيفيته 142

 قوة املريض وإما من قبل (340) وإما من قبل 142كمية املرار وكـيفيته
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احلـال الـتي هي لبـدنـه في ذلك الوقت وذلك أن املرار إذا كــان أكـثــر ولد
 أقل وإذا كـــان املرار144 إذا كـــان143نوبة أطـول من النوبـة التي يولـدها
 أقــصــرمن الـنوبة التي يـولدها إذا145رقــيــقــا كــانت الـنوبة التي يـولدها

 ثخـينا وكـذلك أيضـا فـإن القـوة مـتى كـانت أقـوى كـانت نوبة146كان
احلمى أقـصر ومـتى كانت أضـعف كانت نوبة احلـمى أطول وحال الـبدن
أيضا مـتى كانت حال تخلخل وسـخافة كـانت النوبة أقصر ومـتى كانت
حال تكاثف واسـتحصـاف كانت النوبة أطول وفي وقت الفـترة من هذه

 العـالمـة الـتي تُدل منه148 أصـال في نبـض العـروق147احلـمى ال يـتـبني
على العـفونة في النهـار أو في الليل الذي يتلو النوبة ثم إن تلك العـالمة

 النهار أو151 فـتظهـر ظهـورا خفـيـا في أول150 قليال قـليال149تبـتدئ

O (deleto, ut vid.) S2 تولدها 143
add. S1 S2 املرار 144
marg. O إذا- تولدها145
add. S1 S2 املرار 146
O S1ac يبني 147

O العرق 148
149 uJpotufovmenon non expr. H
O قليال :S1S2 قليال قليال 150
S1 S2 اوايل 151

الليـل الذي يتلو ذلـك ثم تظهــر ظهــورا أكــثــر عنـد آخـر ذلـك النهــار أو



120

 الليل154 ظهــورا أكـثــر من ذلك في النهــار أو153 ثم  تظهـر152الليل
  أعني النـهـار أو الليـل الذي يتـقــدم النهــار أو الليل155الذي بعــد هذا

الذي يكون فـيه نوبة احلـمى ثم إن تلك العـالمة في ذلك النهـار أو الليل
 وخـاصة فـي ابتداء نوبة احلـمى ثم  تتـزيد ظهـورا156تظهـر ظهـورا أكثـر

مع تزيد النوبة إلى أن تبلـغ منتهـاها ثم إن تلك العـالمة في وقت منتـهى
157النوبـة تكون أقل ظهــورا مما كــانت في وقت تـزيد النوبة ثم  تـصـيــر

أقل ظهـورا كـثـيـرا فـي وقت انحطاط النوبة فـإن أحـبــبت أن تسـمي هذه
 كنت قـد سـميـتـها باسم قـد سـماها بـه القدمـاء158احلـمى غبـا خالصـة

 بذلك االسم159 وإن لم حتب ذلـك فــأذن لي فـي تســمـــيــتـــهــا(341)
.160ليكون كالمي فيها بينا

S2 والليل || mg. S2 عند-اكثرمن :om. O ثم - الليل 152
S2 يظهر 153
add. S2 في 154
S2 هذه 155
S2 كثيرا 156
S2, s. p. O S1 يصير : scripsi تصير 157
S2 خالصا 158
S2 ان اسميها : S1 بتسميتها :O في تسميتها 159
add. S1 واضحا 160

Cap. IV.ومن حـميات األخـالط حمى أخـرى خالصـة مفـردة تكون 
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 بلغم عـفن تدفـعه الطبـيـعة فـتجـريه في أعـضاء حـسـاسة وابتـداء161من
 األطراف وشيء هو باالقـشـعرار أشـبـه منهفيهذه احلـمى يكون مع برد  

 مـدة تزيد نوبة162بالنافض ويـعـسـر اسـتـيـالء احلـرارة بعـد الـبـرد فـيطول
 الذي يتـولد منه هذه163احلمـى إلى أن تبلغ منتهـاها وذلك ألن  اخللط

ءاحلمى هو في مزاجه بارد رطب وفي قوامه لزج وهو من قبل ذلك  بطي
 في مــواضع كـثـيــرة من164االشـتــعـال بـطيء احلـركــة وميتنع من النـفـوذ

 أحيـانا ويثقل القوة ويجـعل النبض مخـتلفا وتكون165اجملاري فيـضغط
النبـضات الضـعيـفة الصـغار فـيه أكـثر وذلك يكون في ابتـداء النوبة وفي

 في حـمى املرار في ابتـداء نوبتـهـا كل واحـد166أول تزيدها وقـد يكون
 التي وصـفت في الـنبض إال أن االخـتـالف وسـائر167من هذه العـوارض

168األعــراض في تلك احلــمى تسكـن سـريـعـا وفي أكــثــر األمــر ال يكاد

.S2, corr. s. l مع 161
S1 فتطول :O S2 فيطول 162
O االخالط163
O نفود 164
S1 S2 فيضعف 165
O S2 تكون 166
O S2: cf. gr. paqhmavtwn العراض 167
add. mg. S1 ان 168

 أيضا(342)يكون في ابتداء تلـك احلمى اختـالف في النبض واحلرارة 
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 وهي نقـية169في تلك احلـمى ال تلبث بعـد سكون النافض أن تشتـعل
171 النار اخلــالصــة النقــيـة الـتي ال يشــوبهـا شـيء من الكدورة170مـثل

 بنار173 أن تشبـهها172والدخانيـة وأما حـرارة احلمى البلغـميـة  فتكاد
 في175 رطب ولذلك يكون االستـفراغ174دخـانية مـشتـعلة في خطب

 أطول ووقت الفـترة178 ومقـدار طول النوبة177 احلمى يسـيرا176تلك
 لكنه181 بالنـقـيــة مــثل النقــاء في احلــمى األولى180 فـتــرة179ليـست

 وفي183 فيه دائما العالمة الدالة على العفونة في حرارة البدن182يبقى

169 s. p. S2
S1 مثال 170
S1 الكدرة 171
S2 فيكاد 172
S1, altero deleto تكون تشبهها 173
.S1 S2, ut vid حطب 174
.S2, corr. mg االقشعرار 175
S1 هذه 176
S2 يسيرة 177
S1 نوبة احلمى 178
S1 S2 اقل وليست 179
om. S1 S2 فترة 180
S2 االول 181
S1, s. p. O تبقى 182
om. S1 في حرارة البدن و 183
S1 S2 العروق 184

 وتلـك العـــالمـــة الدالـة على العـــفـــونـة تكون فـي هذه184نبـض العـــرق
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 إال أنه وإن186 في ابتداء نوائـبها وتزيدها على أبـني ما يكون185احلمى
كـان األمر كـذلك فإنه  عـلى حال مـتى كانت هذه احلـمى أيضـا خالصـة

 من الناس يـكون في وقت فــتـرتـهـا أن البــدن187فــإن األمـر عند كــثـيــر
 مرارا كـثيـرة في املواضع189 منهـا ونحن أيضا نقـول ذلك فيـها188نقي

  فـيـهـا إلى اســتـيـفـاء حق الكالم واسـتــقـصـائه وهذه190التي ال يحـتـاج
193 طبــيـعــتـهــا192 عليــهـا في191احلـمـى تعـرض لألبدان التـي يغلب

 الهــــواء واملـهن195 وفي أوقـــــات السـنة والـبلـدان وحــــاالت194البلـغم
 التي تعني على غلبة  البلغم ونوبتها196والتدبير وجـميع احلاالت األخر

تكون في كل يوم على أنهـا أقل حرارة من احلمى التي تـنوب في الثالث

185 ft. >أيضا< addendum, cf. gr.
S1 تكون 186
S1 S2 الكثير 187
S1 يكون نقيا 188
S1 فيها ذلك 189
s. p. O ي- ,S2 حتتاج 190
S1 S2, s. p. O تغلب 191
om. S1 عليها :in textu على ,marg. O عليها في 192
S1 (corr. mg. , ut vid.) S2 طباعها 193
194 unde fuvsesiv te <flegmatwvdesi> swmavtwn possis
S2 وحال 195
om. S1 األخر 196
S2 الذي يكون 197

 من املرار ويشـبـه أن يكون ذلك من قـبل أن تلك احلـمى197التي تكون
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 وكان يسهل استفراغ ما(343)ملا كان اخللط املولد لها سريع االشتعال 
يصـيــر منه إلى حـال الغليــان في كل نوبة لرقــتـه حـتى [ينقى الـبـدن منه

 حتى ينقى منها البدن نقاء أكثر فال198كله صارت تلك احلمى تقلع]
 فـيـه من بقـايا احلـرارة  العـفــونيـة إال الشيء اليـسـيـر199ينقى بعـد النوبة

 البـدن حــتى201 التي تكـون من البلغم ال يُـسـتــفـرغ منهــا200واحلـمى
ينقى النقـاء التـام في وقت انحطاط نوائـبهـا وال يكون البـقـايا التي تبـقى

 يسـيرة202في البـدن من الشيء الذي قـد عـملت فيـه احلـرارة  العـفونيـة
ولذلك يكون البدن في وقت فـترة هذه احلمى أردى حاال كـثيرا ويكون

.203ابتداء النوبة الثانية اسرع حدوثا
Caput V.الربع204 وأمـا اجلنـس الثـالث من احلــمـيـات املفــارقـة وهو 
 يكون من اخللط الـسوداوي إذا كـان مـفـردا ال يشـوبه205اخلـالصة فـألنه

198delevi ||  تقلغ S1 (p. subter lin.) S2
.S2 (cf. supra): corr. mg لرقته 199
S1 واما احلمي 200
S2 منه :O  فيها : S1 منها 201
202 vertit to; uJpotufovmenon
S2 حدوث 203
S1 S2 وهي 204
S2 فانه 205
S2 باردا يابسا 206

 فـإن اشـتـعـاله يكون قليـال206شيء وكـان مـزاج ذلك اخللط يابسـا باردا
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 أو العظم أو غـيـر209 واخلـزف208 احلـجـر207قليـال على نـحـو مـا يبطؤ
 فإذا اشتعلت منه210ذلك من األجسـام الباردة اليابسة في قـبول احلرارة

 تلك احلمى في البـدن بقايا دخانيـة من بعد النوبة وال211حمى لم تُبق
 االحتراق ولذلك يكون االسـتفراغ من هذا213 هو على شرف212شيئا

 منـه احلــمى أكـــثـــر مما يكـون من اخللط الـبلغـــمي214اخللط إذا تـولدت
 وترى البــدن في وقت فــتــرة احلــمى217 منه احلــمى216 تولدت215إذا

 أن جـميع مـا (344)  النقـاء الصحـيح من قـبل218السوداوية كـالنقي
 في هذه احلــمى مـن اخللط الســوداوي يســتــفــرغ ويتــحلل219يشــتــعل

207 scripsi: يبطى vel يبطي codd.
O احلجل 208
209 s. p. O: او اخلزف S1
.deest in gr في قبول احلرارة 210
s. l. S1 (?) من ,S2 يبق من :(.s. p تب) O تُبق 211
S1 S2 شي 212
possis شطر 213
S1 S2 تولد 214
S2 الذي 215
S1 تولد 216
deleverim إذا - احلمى 217
ut vid. S1 (deleto) قد اثناقا 218
O يستعمل 219

ولذلك أيضـا صـارت النافض التي تـعرض ألصـحـاب هذه احلـمى خـاصـة
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 مبا يعــرض ملن أصـابه برد شــديد من برد الهـواء ال مبنـزلة مـا220شـبـيــهـة
222 أو ملن تكون به قـرحة فـيوضع221يعرض ملن يبلغ منه حـر الشمس 

224 اللذاعــة ويجب ضـرورة أن يتــقـدم223عليــهـا بعض األدويـة احلـادة

هذه احلمى األشيـاء التي جتمع في البدن  املرة السوداء من املـهن والتدبير
 طبـيعـة املريض وسنه225وحـال الهواء ووقت الـسنة والبلدان وأن تكون

227 إلى السـوداء ونوبة هذه احلمـى  في مقـدار لبثـهـا شبـيهـة226مائلني

 وهي بعــد ربع خـالـصـة228بنوبـة حـمى الـغب ورمبا كــانت أطول منهــا
 والسبب في هذه احلمى229وذلك من قبل أن تولُدها من خلط هو أبرد

S1 S2 صار ،،، الذي يعرض ،،، شبيه 220
221 fort. lacuna statuenda: h] kopwqei§sin || ما يعرض منه من حر الشمس S1
S2 فتوضع 222
mg. S1 S2 احلادة 223
s. p. S2 ت - ,S2 تتقدم 224
S2, s. p. O يكون ,S1 تكون et يكون 225
S1 مما مييل 226
ونوبة هذه احلمى ومقدار :O ونوبة هذه احلمى مقدار طول لبثها شبيهة :scripsi ونوبة هذه احلمى  في مقدار لبثها شبيهة 227

S2 ومدة نوبة هذة احلمى في مقدار طول لبثها شبيهة :S1 لبثها شبيهة
om. S1 منها 228
S2 ابارد 229
om. S2 جميع 230
S2 التي 231
S2 تختلف 232

232 من قـبله يـخـتلف231 احلـمــيـات الذي230وفي غـيـرها مـن جـمـيع
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 طول النوائب كمـا قلت قبيل في الغب اخلالصـة هو اختالف233مقدار
235 وفي كــيـفـيــتـه وفـي قـوة234األمـر فـي مـقــدار اخللط املولد للحــمى

 وفي غـيــره من236املريض وضــعـفــه وفي حـال بـدنه فـإن احلــال في ذلك
 على قـيـاس مـا يكون عليـه في237جـمـيع األمـور في هذه احلـمى تكون

 من ذلك أن اخللط السـوداوي إن لم(345)احلمى املتـولدة من املرار املر 
 حـركة شـديدة فـيجـري ومير بأعضـاء حـساسـة لم238يعـفن ولم يتحـرك

يحـدث دور ربـع خـالصـة ونـظيـر مـا يعــرض من الصـفــراء من اليـرقــان مـا
 في البـدن كله239يعـرض من السـوداء من رداءة اللـون الشـبـيـهـة بلونهـا

عند الـعلة املتــقـادمــة التي تـكون في الطحــال ونظيــر مــا يعــرض من املرة
الصفـراء من الورم احلار املـعروف باحلمـرة ومن القروح املعـروفة بالنمـلة ما
يعــرض من السـوداء من الـورم املعـروف بالســرطان ومن القــرحـة املعــروفـة

add. S1 لبث 233
<كثرة> اخللط .diserte reddit ejn plhvqei. at ft اختالف-للحمى 234
S1 وقوة 235
236 unde <kai; tau§ta>
237 s. p. O
S2 ويتحرك 238
ft. glossema الشبيهة بلونها 239
S1 وليس 240
S2 يعرض 241

 احلـمى ضـرورة في هذه العـلل وال في علة241 حتـدث240فليس باآلكلة



128

الوسـواس السـوداوي دون أن يعـفن اخللـط السـوداوي وذلك أن الطبـيـعـة
تلتمس دائما باستعمال ما لهـا من القوى أن تُشبّه باألشياء التي تغتذي

245 إلى حـــال الصــالح وتـقــذف244 أن يصـــيــر243 ميكن242كل مــا

 كـان على خــالف ذلك فـإن لم تقـدر في وقت مـن األوقـات على246مبا
 وقذفه إما لغلظ الفضل وإما لكثرته وإما للزوجته247دفع الشيء الرديء

وإمــا لضــرب من ضــروب الـضــيق يكون في اجملــاري وإمــا لضــعـف منهــا
 في249 فـإنه  يجب ضـرورة أن يطول لـبث ذلك الفـضل الرديء248هي

البـدن فـيـفـسـد وذلـك أنه ليس شيء من سـائر الرطوبـات ميكن أن يبـقى
في البـدن على احلــال التي كـان عليـهـا أوال فـضـال عن هذه الـرطوبة التي

S1 S2 كلما 242
S1 كان ميكن 243
S2, s. p. O  تصير  :S1 يصير 244
S2 ويقذف 245
S1 S2 ما 246
S1 املوذي 247
S1 منها :(.del منها هي) S2 منها منها هي :O  منها هي  248
om. S2 الرديء249
250 correxi: بلغ O S1 S2
S1 S2 اال 251
s. p. O ت- .S1 S2 p. c تقبل 252
S1 صالح 253

253 إصــالح252 تقــبل251 أن ال(346) من ردائتــهــا  250قــد بلغت
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الطبيـعة لها لكن كل رطوبة تبـقى في البدن فال بد لها من أن تصـير إلى
 إما أن تنضج وتتـشبه بـأعضاء البـدن الثابتة وتصـير255 احلالني254أحد

 ولذلك صــار أصـحـاب اليــرقـان256زيادة فـيــهـا وإمــا أن تفـسـد وتـعـفن
 من257وأصحاب الوسواس السـوداوي إذا بقيت تلك األخالط التي هي

258جنس املـرتني في أبدانـهم مــدة أطول وهي كـــثــيــرة غــالبـــة حــدثت

عليــهم منهــا حـمـيــات ورمبا كـان اجلــالب للحــمى العلة التـي تكون في
 ورما أو259الكبد أو في الطحال إذا كان السـبب الفاعل لتلك األعراض

 القـيـاس أيضـا ليس مـتى كـثـر اخلـلط البلغـمي261 وعلى هذا260سددا
263 وقـد رأيناه262وغلب في البــدن حـدثت منه حـمـى دون أن يعـفن

حــدث عن ذلـك اخللط شيء قـــد كــان القــدمـــاء يظنون أنـه ال ميكن أن

S1 احدى 254
O حالني :S1 حالتني :S2 احلاالين 255
s. p. O ت- ,S2 يفسد ويعفن 256
om. S2 هي 257
?جُلِبت S1: an potius جَلِبت 258
S1 االعوارض 259
S1 S2 ورم او سدد 260
S2 هذه 261
(يتقدم ويعفن nisi addas) O || provteron non expr. H تعفن 262
add. S1 S2 prova قد 263

يكون وذلـك الشيء هو النـافض الذي يكون مـن غــيـر حــمـى وقــد رأينا
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ذلك كــان في بـعض الناس مــرة واحــدة ثـم انقــضى وفي بـعــضــهم كــان
 أول266 كـثـيـرة أو كان دائمـا مـتـصـال منذ265 على دور أيامـا264نائبـا

األمــــر إلـى آخــــره وكـــــان إمــــا أن يـكون من الـقلـة والضـــــعف بـحــــال ال
 معها صـاحبه أنه به ما دام ساكنا وال يحسه حـتى يتحرك وإما267يشعر

 يتـأذى به مـعــهـا صـاحـبـه وإن لم268أن يكون من الشــدة والقـوة بحـال
يتـــــحـــــرك إال أن هـذا اخللـط أيضـــــا إذا عـــــفـن علـى طول املـدة لم يـكن

النافض وحــده يحـدث فـقط لكـن يحـدث مـعـه احلــمى واحلـمى(347)
269التي حتدث من هذه األسـباب تكون حمـى طويلة مزمنة جدا عـسرة

االنقضاء في شكل احلمى املعروفة  بالنائبة في كل يوم
Caput VI.اجلنـس أيضـــــا احلـــــمى الـتي تـخص بـاسم270 ومن هذا 

S1 ياتي :O ثانيا : S2 نايبا 264
S1 S2 ايام 265
S2 من 266
S2 يحس 267
add. S2 ان 268
S1 عسيرة 269
S2 هذه 270
271 scripsi ابياليوس O: انقياليس S1 (deletum), انقيالس (s. p.) S2
S1 S2 التي تكون 272

 باالنسـان في حال واحدة حـمى ونافض272 وهي إن يكون271ايبيـالس
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 في كل عضو مـن أعضاء بدنه273ويحس بهـما جمـيعـا في وقت واحد
277 ليس276 ايبــيــالس275 يرى أن هذا االسـم أعني274وارشــجــانس

يسـمى به شيء أصـال في حـال من األحـوال سـوى هذه احلـمى وقـد جنـد
 اليـونانيـني يسـمـون بهـذا280 وهم نبـالء279 من أهل اطيـقي278قـومـا

 أن هذا اخللط281االسم أيضا النافض الذي يتقدم احلمى  واألمر عندي
 من كان بعده من283 وأما282هو الذي يسميه بركـساغورس الزجاجي

287 حامـضا286 فيـسمونه نيـئا285 ومنهم فـيلبوس284األطباء احلدث

S2 في واحد من االوقات 273
S1 (deletum) وارسيجانس ,S2 وارسجانس 274
add. S1 S2 اسم 275
276scripsi: ايبياليوس  O (parte s. p.): انقيالس (s. p.) S2, انقياليس (deletum) S1
S1 ال 277
S2 اقواما 278
S2 اطقي 279
ut vid. S2 فنل :O نُبكُ 280
add. S1 في 281
O الزجاحي 282
S1 فاما 283
om. S1 S2 من-احلدث 284
S2 (.s. p 1 ي) S1 فيليوس 285
S1 S2 (deletum S2) بلغما نيا :(.s. p ي-) O نيا 286
287 scripsi: خاما O S1 S2
O S2 يضيفون288

289 إلى ذلك اسـما يفرقـون به288تسـميـة مطلقـة من غيـر أن يضـيفـوا 
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بينه وبني غـيره  تفـرقة صـحيـحة وهذا اخللط أيضـا من جنس البلغم وهو
 فــيــه الـرطوبة291 واللزوجـــة فــإن كل خـلط يجــتـــمع290شــديد الـبــرد

 عـليـــــــه عـند مـن يـتـــــــبع فـي293 فـــــــإن اسـم البـلـغم واقـع292والـبــــــرد
296 وما جـرت عليه عادة جـميع295 األسمـاء رأي بقراط294استعـمال

 في297 فــأمـا بـروديقس(348)القــدمــاء من األطبــاء وسـائـر اليـونـانيني 
 في301 السنة300 طبـيـعـة االنسان فـيـجـاوز299 في298تفـسـير كـتـاب

303 دعـاه إلى ذلـك اشـتـقـاق عــجـيب302هذا االسم أيضــا وكـان الذي

om. S1 S2 به 289
S1 البرودة 290
S1, s. p. in principio O جتتمع 291
S2 رطوبة وبرد 292
S1 يقع 293
S2 استعمالة 294
O بقراط :(S1 ابقراط) S1 S2 راي بقراط 295
om. S1 S2 جميع 296
297 s.p. O: بردقس S2 (fere s. p.): بروديقيس ( s. p.) S1 ق
S1 S2 في كتابه :O تفسير كتاب 298
om. O في 299
S1 فانه يجاوز :S2 ( ز s. p. excepto) O فيحاوز 300
301 i. e. paranomei§
S2 وكالذي 302
om. S2 عجيب 303
O S2 متثيل :S1 (gr. ejktrevpein) متييل 304

 الكالم إلى أشـباه هذه304اشتـق به هذا االسم وليس هذا موضع  متيـيل
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األشيـاء إذ كنا قد أفردنا لها كـتابا غيـر هذا فأنا راجع إلى ما قصـدت إليه
فأقـول إن كل خلط بارد رطب يكون في البدن فنحن نسـميه بلغمـا فإن

 فـشأنك فـهـذا مبلغ قـلة مبـاالتي305شـئت أنت أن تسـميـه سـقندبوس
 فصنف منه307 كثـيرة306باألسمـاء ولكن اعلم أن لهذا اخللـط أصنافا

 يُحــدث أوجــاعــا في غــاية الـشـدة إذا حــدثـت منه308بارد جــدا حــتى
313 كثيرة312 أوجاعا311 وكثيـرا ما نرى310 في موضع حار309سدة

 هذا اخللط314من أوجـاع القولنج بعـد استـعـمال حـقنةٍ حادةٍ  تسـتفـرغ
 بالزجـاج317 في منظره316 على املكـان وهذا اخللط يشــبـه315تسكن

,S2 (.s. p ق-) S2 سـقندسنوس : (.s. p . ق) S1 سقـيديـسوس :O (.s. p ن et ب) سفنـدبسوس 305
corr. mg., ut vid. || O add. mg.: خاشية هذا اسم عند اليونيني يتمثلون به ال يدل على شيء وال له اشتقاق

S2 اصناف 306
om. S2 كثيرة 307
om. S1 S2 (add. S2 mg) حتى 308
S2 سدد 309
S1 (ex corr.) S2 بارد 310
.O, ut vid  بري :S2 تري311
O اوجاع 312
om. S1 كثيرة 313
s. p. O ت- ,S2 يستفرغ 314
s. p. O ت- ,S2 يسكن 315
S1 S2 شبيه 316
S2 منطرته 317
malit Garofalo كثر :S2 O كثير ما :S1 (cf. gr. pollavkiı)   كثيرا ما  318

 مــا يتنخــعــه ويقــذفــه بعض318املذاب ومن البـلغم صنف آخــر كــثـيــرا
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321 أنه ال ميكن أن يكون320 مــعـه حــالوة مـحــسـوســة وبني319الناس

(349) هذا الصنف خـالص البـرد عند من هو ذاكر ملا بـينت في كتـابي

في قـــوى األدوية املفـــردة ومن البـلغم صنـف ثالث يحـــســه مـن يقــذفـــه
 بردا من  احللو ومنه صنف322حامضـا وهو أقل بردا من الزجاجي وأشد

323آخـر مـالح وذلك يكون إمـا من قـبـل عفـونـة وإمـا من قـبل أنه تشـوبه

رطوبة مــائيــة مـاحلــة ومن أصــابتـه حــمى من هـذا الصنف من البـلغم لم
يصـبـه معـهـا نافض لكنه يقـشـعر فـقط في أول نوبة احلـمى فـأمـا الصنف

 حتــركـا وجــريا فـمــرا325 إن324احلــامض من البلغـم والصنف الزجــاجي
بأعـضاء حسـاسة فـإنهمـا يُحدثان النافضَ الذي ال يـكون معه حـمى وإن

 احلمى التي يحس327 منهـما326شابـهما شيء يـسير مـن العفونـة كان

S1 يتنخعه الناس ويقذفونه :S2 يقدفه يتنخعه ويقدفه بعض الناس :O يتنخعه ويقدفه بعض الناس 319
S1 يتبني 320
bis S2 ان يكون 321
S2 واكثر 322
O يشوبه 323
S2 فاما الصنف الزجاجي من البلغم والصنف احلامض 324
S2 فان 325
S2 كانت 326
S1 منها 327
S2 منها 328
S2 بالنافض 329

331 معا في جميع أعضائه330 والصالب329 النافض328صاحبها فيها
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 فإن نالهمـا من العفونة333 إن اليونيني يسمـونها ايبيالس332التي قلت
335 احلـمى الصـالب فـانهـزم334أكـثـر من ذلك تقـدم النافض ثم تبـعـتـه

 شيء أصـال في وقت تزيد336البـرد من كـثرة احلـرارة حـتى ال يظهـر منه
النوائب وفي وقت منتهـاها ولعل الصنف الزجاجي من البلغم أيضـا معه

 البلغم ثلثة احلامض337شيء من الطعم احلامض فـيكون جميع أصناف
واحللـو واملالح وليـس يكاد يـكون من الـبلغم احلـلو إذا عـــفن نافـض قـــبل
احلمى وليس ببـعيد أن يتـوهم متـوهم أن هذه احلميـات ليست حمـيات

 مـا قد اسـتـولت (350) من سـبب مـفرد إذ كـان 338مفـردة وال تكون
من البلغم هو املولد للحمى والباقي منه الذي لم يعفن339عليه العفونة

.S2 in textu, corr. mg والغالب 330
.deest in gr.: Hunaini scholium vid التي - أعضائه 331
S1: de S2 in imagine non liquet قلنا :O قلت 332
S1 ايقياليس :ut vid. S2 ايقبالوس :O ايبيالس 333
S1 يتبعه 334
S1 فينهزم 335
S2 معه 336
S1 فتكون اصناف جميع 337
S2, s. p. S1 O يكون 338
om. O العفونة  339
S2 هذه 340

 حــال الـذي قــد340بعـــد هو الذي يكـون منه النـافض وليس حـــال هذا
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 الذي لم يعفن بعد فاحلمى341عفن فإن كان النافض إمنا يكون من هذا
 واحـد وفي343 ال شيء342إمنا تكون ممـا قـد عــفن فــإن الســبب شـيــآن

 من جنس346 تكون345 قـد ميكن أن يـقـال إن احلـمى344هذه احلـمى
 منه النافض والنافض شىء348 السـبب غـيـر اجلنس الذي يكون347من

غــيــر احلــمى فــأمـا فـي حــمى الغب فــاملرة الصــفــراء هي احملــدثة للـنافض
 أصحـاب349وللحـمى إال أن البحث عن هذه األشـياء وأشـباههـا بطريق

 أشـبـه وأمـا نحـن فـينبـغي أن نرجع إلى الغــرض الذي قـصـدنا350الكالم
إليه

Caput VII.فنقــول إنه مــتى خـالط الـبلغم العــفن الذي منه قـلنا إنه 

S2 هذه 341
S2 cf. gr. ditto;n ga;r ajei; e[stai to; ai[tion سببان 342
S2 سبب 343
.S2 in textu, corr. mg احلميات 344
add. S1 قد 345
S2 يكون 346
.S1, corr. mg او من 347
348 s. p. S1 O
add. S2 صناعة 349
add. S2 واملنطق 350
S2 ان يحدث :O S1 إنه تكون 351
add. mg. S1 الردي 352

 الذي من جنس املِرة املُرة352 احلمى النائبة في كل يوم اخللط351تكون
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 للحــمى النائبــة غـبــا فـإن الســبب واملرض يكون كـل واحـد353احملـدث
 وذلك أن أحد اخللطني يُـحدث نوبة في كل354منهـما مـركبـا مضـاعفـا

357 في أحد356 غبـا فيكون355يوم واخللط اآلخر يُحـدث نوبة تكون

 اآلخـــر نوبة واحـــدة إال أن يكـون وقــتـــا358اليـــومني نوبتـــان وفي اليـــوم
 وتضـامـا فـإنه360 فـإنهـمـا مــتى اقـتـربا359النوبتني مـتــقـاربني مـتـضـامني

 منهـمـا نوبة واحـدة مـركـبـة مـخـتلطة ال حتـفظ طبـيـعـة احلـمى361يكون
(351) طبـيـعـة احلـمى النـائبـة في كل يوم 362النائبـة غــبـا خـالصـة وال

 صارت364 صنفني363خالصة وملا كانت كل واحـدة من هاتني احلميني

S1 S2 احملدثة 353
S2 مضاعفا مركبا 354
om. S2, s. p. S1 O تكون 355
356 s. p. S1
O احدي 357
om. S2 اليوم 358
mg. S1 متضامني 359
S1 S2 اقترنا 360
S1, s. p. O, de S2 non liquet تكون 361
om. O وال 362
O S2 احلمايني363
S2 صنفان 364
S1 منهما 365

 أربعة واحـد منها التركـيب الذي يخالط365التراكـيب التي تكون منها
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 والثـاني367 املعـروفــة بالنائبــة في كل يوم366فـيــه حـمى الغب احلــمى
 التي تنوب في369 الغب الدائمة368التركـيب الذي يخـالط فيه حـمى

 والثـالث التركـيب الذي يخالط فـيـه احلمى املعـروفة بالنائبـة370كل يوم
 احلـمى الدائـمـة التي تنوب غــبـا والرابع التـركــيب الذي371في كل يوم
 احلـمى الدائمــة التي تنوب في كل يوم احلــمى الدائمـة372يخـالط فـيـه

التي تنوب غـبا ولكل واحد من هذه التـراكيب األربعـة صنفان أحـدهما
375 في وقت واحـد معـا واآلخـر أن تبتـدئ374 النوبتان373أن يجتـمع

 فيه377 من النوبتني في وقت مباين للوقت الذي تبتدئ376كل واحدة
 كـان منها كـذلك فـتعـرفـه سهل إال أنه قـد يذهب كـثيـرا378األخرى مـا

add. S1 الدامية 366
S2 حمي البلغم املعروفة بالنايبة كل يوم :O حمى الغب-كل يوم 367
O احلمى 368
S1 S2 (del. S1) احلمي الدامية 369
(mg الدامية) S1 املعروفة بالنايبة في كل يوم :O S2 التي تنوب في كل يوم 370
mg. S2 والثالث-يوم 371
om. S1 فيه 372
s. p. O ي- ,S2 جتتمع 373
S2 النوبتني 374
S2, s. p. S1 يبتدي 375
S1 S2 واحد 376
S2 يبتدي 377
S1 S2 وما 378

على من لـم يكن مـعــه رياضـة ودربة في هذا الـبـاب أمـر مــفـارقـة احلــمى
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املفارقـة من قبل أن بدن املريض ليس ينـقى أصال من احلمى لكنـه ينبغي
 إلى طبـيعـة النوبة كمـا وصفت في املقـالة الثانيـة من كتـابي379أن ينظر

380في البحران بشـرح أكثر من هذا ومنه يكون تعرفك لهـا ال من قياس

األدوار فـانزل أنـك رأيت نوبة من احلـمى قــد حـدثت في أول ســاعـة من
382 ينخس باإلبر ثم381النهــار مع نافض يظن مـعــه صـاحـبـه أن حلــمـه

 ثم(352)كلها إلى وقت منتـهاها  يظهر فـيهـا سائر أعالم حـمى الغب
 مع قـيء مــرار وعـــرق مـــحــمـــود ويكـون ذلك383تأخـــذ في االنحـطاط

 من حـركة النوبـة كلها أن  إقـالع385 السـاعة الـتاسـعـة ونستـدل384في
 احلادية عشر من النهار386احلمى يكون عن صاحبـها ذلك نحو الساعة

 أن387وأعني بـإقــالع احلــمـى في هذا املوضع اإلقـــالع الذي من عـــادتنا

s. p. O ي- ,S2 تنظر 379
.S2, corr. mg., ut vid قبل 380
.S2 in textu, corr. mg., ut vid بدنه 381
.del و scripserat S2, postea و ثم 382
383 in S1 ut vid. correct. ex االخالط
(cf. infra) قى .S2, sscr نحو 384
S1, s. p. O, incertum quid scripserit S2 يستدل 385
mg. S2 ونستدل-الساعتة 386
S2 عادنتا 387
388 sscr. جاد ut vid. O: اذ S2: اخرا (?) ut vid. S1, mg. ظ وادا

 العــرق قــد388نقـــول إنه يكون في األدوار فـــبــينـا نحن نتـــوقع ذلك إذا
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انقطع دفعة إما مع تكاثف من اجللد واستحصاف فقط وإما مع قشعريرة
 أمـارات ابتداء النوبة وأمـارات تزيدها390 ذلك يكون389أيضا ثم منذ

وأمارات منـتهاها أمـارات حمى بلغـميـة دائمة فـإنه إذا كان األمـر كذلك
 وطبـيــعـة392 لكنه شـئـآن391علمنا أن الـسـبب ليس هو شـيــئـا واحـدا

 إحـداهمـا مـفـارقـة393احلـمى ليــست طبـيـعـة واحــدة لكنهـا طبـيــعـتـان
395 للحمى فترة أصال وتوقعنا394واألخرى دائمة وإن كان ليس يوجد

396في اليـوم الثاني أن تبـتدئ تلك النوبة في السـاعة التـاسعة فـإن رأينا

 كان عـلى ما قـدّرنا فإنا نتـوقع ال محـالة في اليوم الثـالث397أن األمر قد
تلك النوبة في ذلك الوقـت ونتوقع أيضـا في ذلك اليـوم أن يكون للغب

398نوبة نحـو الساعـة  األولى من النهار فـإن رأينا النوبة التي كنا توقـعنا

S2 بعد 389
S1, s. p. (desinenza) O تكون 390
S1 سبب واحد :S2 شي واحد 391
S1 سببان 392
S2 طبيعتني 393
394 s. p. O
S1 S2 توقعنا 395
.S2: corr. mg., ut vid رايت 396
om. S1 قد 397
add. mg. S1 ها ,S2 توقعناها 398
S1 S2 كنا توقعناها 399

399أن تكون في اليـوم الثـاني في الساعـة التـاسعـة والنوبة التي توقـعناها
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 أو400في اليوم الثالث في الـساعة األولى قد تقدمت كل واحـدة منهما
 فيـما يستـأنف من األيام النوبة401 لم نتوقع(353)تأخرت عن وقـتها 

األولى تكون فـي السـاعـة التــاسـعــة وال النوبة الثـانـيـة في الســاعـة األولى
لكن قـبل الوقتني أو بعـدهما باملقـدار الذي تقدم فـدل عليه قـياس الدور

 عن404 به أو يتــأخــر403 من النوبـتني يتـقــدم402األول أن كل واحـدة
 تنقضي أوال من407 أي احلميني406 أن نستدل405وقتها األول ونقدر

 عظم النوبة409 طول نوبتها ومقدار408نفس طبيعـة احلمى ومن مقدار
 في السـالمـة واخلبث وطريـق حركـتـها وقـيـاس أدوارها410وحال احلـمى

 من املرض411في تقدمـها أو تأخرها ومن الدالئـل التي تظهر بعد فـتدل

S1 منها 400
401 s. p. O
O واحد 402
S2, s. p. (in fine verbi) S1 تتقدم 403
S1 S2 تتاخر 404
S2 تقدر 405
S2 تستدل 406
.S1, corr. mg وتعرف متى | S1 احلماتني ,S2 احلماين ,O احلمايني407
add. et del. S2 وقت 408
S2 ومن مقدار 409
.S2, corr. mg املريض 410
S2 قليل 411

إمــــا عـلى أنه لـم ينـضج وإمــــا عـلى أنه قـــــد نضج وأعـظم تـلك الـدالئل



142

 هذه األشــيــاء413 في البــول وقــد وصــفت األمــر في جــمــيع412يظهــر
 تلك احلـمى414الوصف الكـافي في كـتــابي  في البــحـران فــإن لم تنُبْ

 لكن في الساعة اخلامسة أو في415البلغمية الدائمة في السـاعة التاسعة
 املفارقة املتـولدة من املرار التي ابتدأت416السادسـة كانت معرفـة احلمى

في اليـوم األول فـي السـاعـة األولى أعـسـر عـند الكثـيـر من أطبــائنا هؤالء
 العلم الذي يُـعلم به إذا419 شيء من هذا418يعــانيــهم417الذين ليس

422 وأية421 واحدة أو طبيـعتان420حدثت حمى هل طبـيعتها طبـيعة

 كـانوا ال يعــرفـون شـيـئــا من ذلك423حـمى هي كل واحــدة منهـمـا وإذ
 فـإنهم ال يحسنـون أن يعاجلـوا أصحـابهـا منها عـلى ما ينبـغي إذ(354)

O S1 تظهر 412
om. S1 جميع 413
O تنيب414
415 s. p. O
om. S2 احلمى 416
لهم om. in textu add. mg. S2 || ft. addendum ليس 417
O يعيرهم 418
om. S1 هذا 419
om. S2 طبيعة 420
S2 طبيعتني 421
422 scripsi: وايت  O S2
S1 واذا 423
S2 ولكنهم 424

424كـانوا ال يعـرفـون أي احلـمـيـات حـمـيـاتهم وليس ذلـك فـقط لكنهم
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 نوائب احلمـى في اليوم425أيضـا ال يعلمون هل ينـبغي لهم أن يتـوقعـوا
الثاني في كـلي الوقتني الذين كانـت فيهـما النوبتـان في اليوم األول أم ال
وإني ألعلم أنهم قـد تـوهمـوا على مـرارا كـثـيـرة أن اسـتـداللي على وقت
نوبة احلــمى إمنا هو بطـريق التكهن ال بـطريق تقــدمـة املعــرفـة الـطبـيــة من

 الصـنف من الـتـــركــــيب الـذي كـــالمـنا اآلن فـــيــــه426ذلك أن في هذا
 في كل429 الدائمة الـنائبة428 تركيب حـمى الغب مع احلمى427وهو

 عليـه في أول يوم432 حدثت431 رأيت فـتى430يوم قـد أعلم أني قـد
 في السـاعة األولى من النهـار ثم433من مـرضه نـوبة حمى غب خـالصـة

حدثت عليه في الساعة السـادسة نوبة من احلمى الدائمة التي تنوب في

S2 يتوفقون .O, corr; s. l يتعرفوا 425
S2 هذه 426
S1 هو 427
S2 واحلمي :O مع احلمي 428
O الثابتة 429
om. S1 S2 قد 430
431 unde ft. eijsbavllonta <neanivan tina> supplendum, nisi haec H ex quo

sequitur addidisse censeas
S1 حدث O يحدث 432
om. S2 خالصة 433
S2 يسموها 434
et deinde verba incerta s. p. secuntur in S1 ما :O (.fere s. p) افقتمارنوس ,O قسمارينوس 435

 فإن من435 احلـدث من األطباء قـثـيمـارنوس434كل يوم التي يسـمـيهـا
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 بهذا االسم احلمى التي تنوب في كل436عادة هؤالء األطباء أن يسموا
439 وأما أنا فـمن438 حتى يـنقى منها البـدن <نقيـئا>437يوم وال تقلع

 في441 دائمة أي نـائبة440عـادتي أن أسمي هـذه احلمى امـفـيمـارينس
 هذه443 به احلدث442كل يوم دائمـة ألني ال أجـد االسم الذي  سـمى

 أصال فـأما االسم الذي أسـميـها444احلمى في شيء من كـالم اليونانيني
445به فـــأجـــدهم يســـمـــون به كل شيء يـكون في كل يـوم على حـــال

 قد ينـبغي أن يُسـتخف باألسـماء من446واحدة إال أنه كـما قـال فالطن
(355) اجلليلة القدر 447كان قصده النظر في مثل هذه األمور الكبيرة

 احلمى التي تنوب في كل يوم448فأنا أسمي ليكون كالمي واضحا بينا

S2 يسمون 436
S2 يقلع 437
438 supplevi
S2 فان من :O S1 فمن 439
440 s. p. S2, امفيمارسوس S1
.S2 in textu: corr. mg دامية 441
S1 يسمي 442
S2, scilicet ex glossemate االطباء :S1 احلدث من االطبا :O احلدث 443
S2 اليونانيون 444
S2 حالة 445
S2 افالطون 446
O الكبيرة 447
S2 واضح بني 448

ثم تقلع النـائبـة في كل يوم وأطلق لهـا هذه الصـفـة من غـيـر أن أسـتـثني
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فيهـا شيئا أصـال وأسمي احلمى النائبة فـي كل يوم التي ال تقلع نائبة في
 األولى املفـارقة450 أن يزيد في صفـته449كل يوم دائمـة وإن أراد مريد

 وكـذلك احلال في احلـمى التي تنوب في الثـالث فإني أسـمي451فشـأنه
أحـد صنفـيـهـا إمـا غـبـا بقـول مطلق وإمـا إن أسـتـثني فـأقـول غـبـا مـفـارقـة

 غبـا دائمة وقد ميكـن أن أسمي الغب452وأسمي الصنف اآلخـر منهما
الدائمـة النائبـة في الثـالث والنائـبة غـبـا بقـول مطلق من غـيـر أن أسـتـثني

 في454 أن نطيـل الكالم453كــمـــا قــد ســـمــاها قـــوم وليس يـنبــغـي لنا
  ينبغي أن أرجع إلى مـا كنت قصدت إليه فـأقول إن455األسماء ولكنه

الفـتى الذي قلت إنه حـدث فـيـه تركـيب حمـى الغب مع النائبـة في كل
 غـدوة مع نافض456يوم الدائمــة ابتـدأت به احلـمى في الـيـوم األول منذ

مـشـاكل لنافض حـمى الغب وكـانـت جمـيـع الدالئل البـاقـيـة الدالة على
حـمى الغب محـفوظـة فيـه إلى أن دخلت السـاعة السـادسة ثم حـدث به

S2 مزيد 449
S1 S2 صفة 450
add. O S1 وذلك 451
S1 منها 452
om. S1 لنا 453
S2 كالمي ex الكالم 454
S1 لكنه ,S2 لكن 455
S2 عند 456

بغـتـة قيء مـرار كثـيـر واخـتـالف أيضـا كـثيـر خـرج فـيـه مـرار وعرق عـرقـا
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 على املكان459  تقبّض(356) 458 ثم إنه بعد أن كان هذا457يسيرا
 وكـان في ابتـدائهــا نبـضـه صـغـيـرا460وأقـشـعـر وابتـدأت به نوبة أخـرى

ولبثت تـلك النوبة إلى الساعـة احلادية عشـر من ذلك النهار تتـزيد تزيدا
خـفيـا قليال قليـال وكـانت أكثـر الدالئل التي كانـت تظهر فـيهـا في ذلك

 من دالئل462 دالئل ابتــداء الـنوبة وكــان مــعــهــا أيـضــا نبــذ461الوقت
 السـاعـة الرابعـة من الليل لبـثت تتـزيد463التـزيد ثم منذ ذلك إلى نحـو

تزيدا صحيـحا ثم بقيت على مقـدار واحد من العظم فيمـا يظهر للحس
 منذ ذلك الوقت ابتدأت تنحط464إلى الساعـة السادسـة  من  الليل ثم

انحطـاطا بينا إلـى الســاعـة الـرابعــة من نهــار اليــوم الثــاني فــإنه  فـي تلك

S1 وعرق يسير ,S2 عرق يسير :O وعرق عرقا يسيرا 457
om. S2 ان كان هذا || S1 بهذا 458
انقبض .S1, corr. mg ينتقض ,S2ابتفص  459
S1 S2 نوبة حمى اخري 460
inser. et del. S2 النهار-قليال قليال 461
S1 S2 شي 462
add. s. l. S2 نحو 463
S2 وثم 464
S2 ينتقض ,S2 تبقبض 465
S1 S2 وظهر 466
om. S2 ابتداء 467

 النوبة وذلك467 فيه دالئل ابتداء466 وظهرت465الساعة ابتدأ ينقبض
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469 وجـعلت النوبة468أن أطرافـه مــالت إلى البـرد وصَــغُـر نبض عــروقـه

تتزيد إلى الـعشي قليال قليـال من غيـر أن يحدث فيـها إقـشعرار وال غـيره
من اختـالف احلال ثم بلغت تلك النوبة منتهـاها نحو الساعـة الرابعة من

 نحـو الـسـاعـة الســادسـة470الليل وابتــدأت تنحط انحطاطا مــحـسـوسـا
 أنه ينبـغي أن يتوقـع ابتداء نوبة احلـمى النائبـة في كل يوم في471فتـبني

اليـوم الثـالـث نحـو السـاعـة الثـانـيـة ولم يكن  يتـبني من أمــر حـمى الغب
 وقتها فال تُغادره أم473 هل حتفظ(357) كانت بذلك الفتى 472التي

 وجعلت475 ابتـدأت في السـاعة الثـانيـة نوبة إقـشعـرارية474تغادره ثم
تلـك النوبة تـتـــزيد بأســـرع مـن تزيد نوبـتي احلـــمى الـنائبـــة في كـل يوم

 كـانتــا في اليـوم األول وفي الـيـوم الثـاني ولـم تزل تلك476الدائمـة التني

S2 عرقه 468
(S1 النوجة) S1 S2 تلك النوبة 469
470 post محسوسا add. الى S1
S1 فيبني 471
S2 الذي 472
S2, s. p. (in fine verbi) S1 يحفظ 473
.S1, corr. mg ملا 474
S1 S2 اقشعرار 475
O اللتان476

حالهـا إلى الساعـة اخلامـسة ثم إنه حدث لهـا ابتداء آخـر من بعد السـاعة



148

 كلهـا فـي ذلك الوقت477وكـانـت األعـراض التي عــرضت له اخلـامــسـة
شـبـيــهـة باألعـراض التـي عـرضت له في السـاعــة الثـانيـة ثـم إنه منذ ذلك

 تزيدا أسـرع إلى أن كانت السـاعة478الوقت جعلت حـماه أيضـا تتزيد
الثــامنـة ثم إن اإلقــشــعــرار عــاوده في ذلك الـوقت ولم يلبـث أن تزيدت
حـماه تزيدا سـريعـا حتـى إذا كانت السـاعـة الرابعة من الـليل بلغت تلك

 للغب479النوبة منتهاها وكانت هذه النوبة نوبة احلـمى املعروفة باجملانبة
 كانتا بذلك482 التيني481 كلتاهما480الصحيحة اخلالصة ألن احلميني

 في وقت واحد ألن احلمى التي كـانت تنوب عليه في483الغالم ابتدأتا
 تتــــقـــدم ســـاعــــتني وحـــمـى الغب الـتي كـــانـت به484كل يـوم كـــانت

 تتـأخـر سـاعــتني فكان من يقـدر أن يتـعــرف صـور احلـمـيـات485كـانت

S2 به 477
S2 يتزيد 478
S1 S2 باخملالطة 479
S2 احلماين ,O احلمايني 480
S1 كليتهما 481
S1 S2 التني 482
S2 ابتدايا 483
om. S1 كانت 484
mg. S1 تنوب-كانت 485
S2 بيانا 486

 ظاهرا أعـراض حــمى الغب486وطبـائعــهـا يتـبني فـي ذلك الفـتى تبــيـانا
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وأعـراض احلمى النائبـة في كل يوم الدائمـة مخـتلطة وذلك أنه ملا كـانت
 بنافض وتلك احلـمى النائبة في كل يوم تبـتدئ487حمى الغب تبـتدئ

 ُحتـــدث(358) املركــــبــــة منـهـــمــــا 488بغــــيــــر نافـض كـــانـت احلــــمى
 والقـــشــعـــريرة شيء أقل من الـنافض وأكـــثــر  من الـبــرد489قــشـــعــريرة

 كان بُعد492 عن النافض وإذ491 على البـرد بقدر نقـصانه490وفضلـها
 كـانت شـيـئـا494 بعـدا سـواء493القـشـعـريرة من كل واحـد من الطرفني

متـوسطا بينهمـا أعنى بني النافض وبني البرد وذلك من عـادته أن يحدث
495خـاصـة إذا اخـتلـط الطرفـإن فـقـد تبني من هذا أيـضـا أن الذي سـمّى

 للغب لـم يسلك في تســمـيـتــهـا غـيــر الطريق496هذه احلــمى مـجـانـبـة
وذلك أنهـا ملا كـانت مـركـبـة من احلـمى النائـبة فـي كل يوم الدائمـة ومن

S2, lineola obducta deleto يلبث 487
add. S1 S2 اخملتلطة 488
.mg (.ut vid) بالقشعريرة ,S1 اڤشعرارا :.mg في القشعريرة .S2, corr اقشعريرة 489
O فضله 490
O S2 نقصانه 491
S1 فاذا ,S2 فان 492
S2 الطريفني493
om. S2 كانت 494
S1 يسمى 495
S1 S2 مخالطة 496
O S2 احلمايني 497

 وشطرا498 جانـبا497حـمى الغب كانت كل واحـدة من هاتني احلمـيني
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 وتفسير500 يسمون البـغل اميونس499من جملتهـا فكما أن اليونانيني
503 سـمـوا502 للحـمــار كـذلك501هذا االسم شطر حــمـار أو اجملـانب

 وتفــــســــيــــر هذا االسم شـطر الـغب أو504هذه احلــــمـى امـــيـطريـطاوس
506 للغب فإن البغل  يعني في كـونه من أحد اجلانبني الفرس505اجملانبة

507ومن اجلــانب اآلخـر احلــمـار  فــسُـمي مـن أحـدهمــا فـقط وتُـرك ذكـر

 وهذه احلـمى النصف منها غب والنصف اآلخـر احلمى النائـبة508اآلخر
 هذه احلــــمـى يكون عـلى ضــــربني إمــــا509في كـل يوم الدائـمـــة وتـولد

 كما قلت قبيل من(359)  في وقت واحد510باجتماع نوبتي احلميني

.S2 in textu, corr. mg دامية 498
S2 اليونانيون 499
S2, s. p. S1 (difficile lectu). H non exprimit te kai; oJ hJmivqeoı املندس ,O امنيونس 500

nec o{ q’ hJmivqeoı paraleivpei
(S2 احلمار واخملالط) S1 S2 اخملالط 501
S1 S2 وكذلك 502
S1 S2 يسمون 503
S1 امليطوطاس ,(.s. p ي) S2 املطريطاوس ,O امنيطريطاوس 504
S1 S2 اخملالطة 505
.S2, corr. mg., ut vid الفرييس 506
S2 من االخر 507
nota Hunaini وترك ذكر اآلخر 508
S2 تولد 509
O S2 احلمايني 510
S1 احد 511

 النوبتني تتـقـدم والنوبة األخـرى تتـأخـر وإما  بامـتـزاج511قبـل أن إحدى



151

 األمر فأما515 باألخرى منذ أول514 الواحدة513 كلتيهما512احلميني
 باجـتـمـاع الـنوبتني في وقت واحـد فـإمنا لـهـا نوبة واحـدة516التي تكون

 للغب وأما األخرى فجميع نوائبها منذ أول517من طبيعة احلمى اجملانبة
 للغب وهي التي يسـميـها519 إلى آخره نوائب احلـمى اجملانبة518املرض

 بعد قليل522 وسأذكر هذا521 للغب520جميع الناس باحلقـيقة اجملانبة
 وأصحـابهما فـأما524 وارشيـجانس523أيضا وخاصـة من أجل اغاثينس

الفتى الذي كنـا في اقتصـاص أمره فإنه  ملا أصـابته نوبة على تلك الصـفة

S1 S2 (S1 corr. mg.) احلمايني ,O احلماين 512
S2 كالهما 513
S2 الواحد 514
S2 ابتداء  515
S2 الذي يكون 516
S1 S2 اخملالطة 517
S1 االمر 518
S1 S2 اخملالطة 519
S1 S2 اخملالطة 520
add. S1 S2 وشطر الغب 521
S2 وساذكرها 522
O, s. p. S2, s. p. (et valde difficile lectu) S1 اغاثيس 523
S1 ارسيخانس ,S2 ارسجاينس 524
om. O من 525
O S2 احلمايني 526

 التني كـانـتـا به في526 قـبل اجــتـمـاع احلــمـيني525في اليـوم الـثـالث من
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527وقت واحــد إذ كــانت احلــمى التـي كــانت تنوب علـيـه فـي كل يوم

تتـقدم سـاعتني دائمـا واحلـمى التي كانت تنوب علـيه غـبا كـانت تتأخـر
 طلوع528دائمـــا ســـاعـــتـني فـــإن النوبـة في اليـــوم الـرابع ابتـــدأت بـه من

الشمس وكـانت تلك النوبة حافظة لطبـيعة احلـمى البلغمـية على حقـها
وصدقـها وقد كـانت النوبة اخلامـسة على هذا القـياس مزمـعة بأن تبـتدئ

 ساعتني فأما530 كانت تتقدم دائما529في الساعة العاشرة من الليل إذ
 من احلـمى التي كـانت بـذلك الفـتى من املرار إذا (360) النوبة الثـالثـة

 به في531حُـسـبت النوائب منـذ أول املرض فكانت مـزمـعـة بأن تبـتـدئ
في السـاعـة الرابعـة من النـهـار حتـى تكون املدة بني ابتـداء اليـوم اخلـامس

 في533 ست ساعات وكذلك كان أمـرهما فابتدأت به نوبة532احلميني
السـاعة العـاشـرة من الليلة الرابعـة على نحو طبـيـعة احلـمى البلغـميـة ولم

add. S1 S2 كانت 527
S1 S2 مع 528
S2 او 529
mg. S1 دائما 530
S2 يبتدي 531
O S2 احلمايني 532
add. S1 احلمى الثانية 533
S2 يزل 534

 على ذلك إلى أن كــانت السـاعـة الرابعـة من النهــار ثم حلـقـتـهـا534تزل
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536 ثم إن الـنوبة منـذ ذلك صـــارت535حـــمـى املرار مع نـافض يســــيـــر

 طبيـعة حمى املـرار وطبيعـة حمى537طبيـعتـها طبيـعة مـركبة عـلى نحو
 ذلك النـهــار نحــو539 الليلة الـتي تلت538البلـغم مــعــا فلـمــا كــان في

 ابتــدأت به احلـمى البـلغـمــيـة وهي خــالصـة مــفـردة540السـاعـة الـثـامنة
 كله مـن غـد وهـو الســادس ثم إنهــا541وبقــيت بـه ســائر ليلـتــه ونهــاره

 إلى وقت انتـصـاف الليل ثم إنهـا منذ ذلك542جـعلت تنحط وتنتـقص
الوقت ابـتــدأت على ذلك املثــال بـعــينه وبقــيـت في النصف الـبــاقي من
الليـل وفي النصف مـن النهــار من غــد وهـو الســابع إلى وقـت انتــصــاف

 الغب وابتـدأت543النهـار ثم إنهـا أخـذت فـي االنحطاط إال أنه ردفـتـهـا
 من شـأن الغب اخلــالصـة أن تبـتـدئ544بنافض على مـثـال الـنافض التي

S2 يسيرة 535
O صار 536
S2 مثل 537
S1 S2 كانت :O كان في 538
S1 S2 تلي 539
add. O S1 من الليل 540
O ونهار ليلته :S1 S2 ونهاره 541
S1 S2 وتنقص 542
S1 S2 اردفتها 543
S1 (Garofalo) الذي ،،، به O: nisi praestet التي ،،، به :S2 التي ،،، بها 544
545 w/|per legere malim

 فـيـهـا على ذلك املثـال خـالصـة546 وكـانت سـائر الدالئل كلهـا545بهـا
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 واخـتــالف مـرار وبول(361)صـحــيـحـة ثم إنه حــدث فـيـهــا قيء مـرار 
 فدلت547حـسن  محـمود ورشح يسـير نحـو العـشي بالقرب من املسـاء

551 يُحــسن550 في غـــاية البـــيـــان من549 الدالئل داللة بـينة548هذه

 وانحطت وأنـهـا553 طبــائع احلــمــيـات أنهــا قــد تنتــقــصت552تعـرُف
 ومما صحح ذلك أيضا555 دورين554ستنقـضي بعد دور واحد وأقـصاه

أنه كـان في انحطاط تلـك النوبة من الراحـة واخلف أمـر عـجـيب لم يكن
556تقـــدم فـي شيء من أوقــــات انحطـاط النوائـب األخـــر ولم تزل تـلك

حاله إلى الساعة الرابعـة من الليل فإنه  في ذلك الوقت ابتدأت به احلمى
البلغـمـيـة التي كـانت تنـوب عليـه في كل يوم وتتـقـدم سـاعـتني وبقـيت
عليه سائر ليلته ونهاره كله من غد ثم إنها ابتدأت أيضا في اليلة الثامنة

add. S2 باقية 546
S2 من قرب املساء :O S1 بالقرب من املساء 547
S2 بهذا 548
om. S1 S2 بينة 549
S1 S2 ملن 550
O (.s. p) يحس :S1 S2 يحسن 551
S2 O يتعرف :S1 تعرف 552
S1 تنقصت ,S2 نقصت 553
554 ft. أو أقصاه
S1 دوران 555
om. O تلك 556

في السـاعـة الثانيـة من للليل وبقـيت عليـه سـائر تلك الليلة وأخـذت في
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558 حمى557االنحطاط من غـد في نهار اليـوم التاسع وقـد كان مـزمعـة

الغب أن تبتدئ بـه في ذلك اليوم في الساعة الثامنـة ألنها كانت ال تزال
تتأخر ساعـتني إال أنها في ذلك اليوم ابتدأت نحو الساعة التـاسعة فدلت

 كـان مع560 أيضـا على انحطـاط تلك احلـمى وتنقـصـهـا فلمـا559بهـذا
مـغـيب الـشـمس اتصلت بهــا احلـمى البلغـمـيــة فـابتـدأت على تقــدمـهـا

 الليلة والنهـار من غـد ثم ابتـدأت أيضـا561كـالعـادة وبقـيت عليـه تلك
 ثم ابتدأت(362) في السـاعة العاشـرة من نهار ذلـك اليوم وهو العـاشر

أيضا في اليـوم احلادي عشر في الـساعة الثامنة من النـهار وبقيت بلغمـية
صـحــيـحـة ثم إنه ملا كــان في السـاعـة األولـى من الليل ابتـدأت بـه حـمى
الغب مع قشـعريرة فتأخـرت أربع ساعات فلمـا كان في الساعة السـادسة

 في563 وندي بدنه كله ثم إن حمـاه أخذت562من الليل اختلف مرارا

557 scripsi: حق نوبة mss.
S1 احلمى 558
S2 بها 559
add. S1 S2 ان 560
om. S2 تلك 561
S2 مبرار 562
om. O (S2 اخادت) اخذت 563
564 s. p. S2
O صارت 565

 إلى حـال قـريبة من اإلقـالع فـدل565 وصارت564انحطاطهـا وتنقـصهـا
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ذلك على أن الغب التي كـانت به قد انقضت االنقـضاء التام فـأن احلمى
 وحـدها وقـد تنقـصت566البلغـمـيـة التي كـانت بـه بقـيت به  بقـيت به

 بعض التـنقص فلذلك ملـا كـان اليــوم الثــاني عــشـر لـم تتـقــدم567أيضـا
 في الساعة569 تتقدم لكنها ابتدأت568نوبتها ساعتني كما كانت أوال

 في570الســابعـة من الـنهـار ثم إنـهـا في اليــوم الثــالث عـشــر لم تبـتــدئ
 ذلك الوقت571الســاعـة الســادسـة مـن النهـارلـكنهـا تـأخـرت أيضــا عن

573 وتبني فيها  اخلف واالنحطاط بيانا572فابتدأت في السـاعة السابعة

 اليــوم الرابع عـشــر كـان االنحطاط أبني وأحــسن574قـويا فلـمـا كـان في
كثـيرا وكان ابتـداء النوبة في الساعـة التاسعـة وظهرت في البول عـالمات
قـوية للنـضج تنذر بأن تلك احلـمـى تنقـضي في يوم البـحــران الذي بعـد

om. S1 به 566
om. S1 أيضا 567
om. S2 أوال 568
add. S2 به 569
S1 تبتدي S2 يبتدي 570
S1 من 571
S2 في السابعة من الساعات 572
S2 تبيانا 573
om. S1 في 574
om. S1 إال 575

 علـى575ذلـك اليــــــوم إال أن هـذا ليـس هو ممـا كــــــالمـنا فــــــيــــــه اآلن إال
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 وإمنا كـــالمنا اآلن فـي أن هذا املريـض الذي وصــفـنا(363) 576الطريق
قصته قد دل داللة كـافية أنه كثيرا ما تتركب حمـيات مختلفة األجناس
منهـا من املرار ومـنهـا من البلغم ومنهـا مـفـارقـة ومـنهـا دائمـة بعـضـهـا مع

بعض من غير أن يشعر بذلك كثير من االطباء

S1 سنن القول ,S2 سنن الطريق 576


