
   

   181818جزو جزو جزو 

   دانشمند عاليقدر، محمد زكرياي رازيدانشمند عاليقدر، محمد زكرياي رازي   :::تاليفتاليفتاليف

  دكتر حسين حاتميدكتر حسين حاتمي  ::كدگذاري و امور الكترونيكيكدگذاري و امور الكترونيكي

   
 

 
 

 

 
 

  13771377 سال  سال DDOOSSمقدمه كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت بر ويرايش محيط مقدمه كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت بر ويرايش محيط 
 و  نياز همه چيز بوده، بي     يگانه خداي ارجمندي را كه قدرتش بر        سپاس باد 

به   را  محمد، بنده خدا كه او       وي بر   درود  و.  اهان است بخشاينده گن 
 گرامي وي كه نياكاني ارجمند        خاندان پاك و     بر  پيامبري برگزيده و   

 ) مقدمه آتاب الحاوي در آالم استاد ( .باشندمي 
شكيبايي و فعاليت     و   به پيام عقيدتيت اقتداء ميكنيم و ضمن اعالم دريافت پيام صبر           "رازي"عزيز    استاد

پزشك نماهاي كارشكن زمان خودت و اينكه اگر چه نتوانستي مشكالت             با  مالي و مدارا    ه روز ي و تحمل فقر    شبان
حتي مخارج درمان     طبقه خودمان باشي و     كنار  اقتصادي جامعه خودت را حل كني ولي همواره سعي كردي در            

ريشه هاي اصلي طب نوين،      با  شترمتحمل شوي به محضرت اعالم ميكنيم كه به نيت آشنايي هرچه بي             آنانرا بارها 
 به حافظه رايانه ميسپاريم و       را  به اين آثار، آنها      دستيابي هرچه سريعتر    به منظور   به مطالعه آثارت ميپردازيم و     

كه   چرا!  بهداشت نوين نماييم    طب و ، يعني   پزشكي رايج جايگزين    حقيقتش را بخواهي تصميم نداريم آثارت را       
عنوان يكي از منابع    آثارت به     بلكه در !  وظيفه ديگري برعهده است     ل را گُ  برگ و   ساقه و   اي و  وظيفه  ريشه را 

  . . . ه است به چنين حركت پربركتي گرديد دنبال آن انگيزه هاي مقدسي ميگرديم كه منجر پزشكي نياكان
 

 بهداشت  طب وآميته رايانه اي آردن                                                                  
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 سم اهللا الرحمن الرحيمب
 آله وسلم تسليما صلى اهللا على محمد وعلى

 الخف والنكر والموت وأوقات البحران وأيامه: الجزء الثامن عشر 

  {J18P101}وعالمات كل نوع منه

  وعالمات كل نوع منهوعالمات كل نوع منه  الخف والنكر والموتالخف والنكر والموت  وأوقاتوأوقات  البحران وأيامهالبحران وأيامه
وهو بحران جيد أو     إما تغير إلى الصحة في مدة سريعة       :  لمرض يكون على ست جهات    تغير ا   البحران جوامع قال

طويلة وهو تحلل أو إلى الرداءة في مدة طويلة          تغير سريع إلى الرداءة وهو بحران ردى أو تغير إلى الصالح في مدة            
 والبطيء يؤول إلى     والبطيء يؤول إلى السالمة أو تغير مركب من السريع           وهو ذبول أو تغير مركب من السريع        

  .الرداءة
باستفراغ وإما قليال قليال بتحلل بهما       سبب هذه التراكيب الثالثة أن جميع األمراض يكون إنحالله وتقضيه إما دفعة           

  .ما كان انقضاؤه يتحلل بلين يتقدمه صعوبة وبالضد من ههنا يمكن أن تركب أنت التراكيب المتقدمة
  .النوائب كالربع والغب ما ال والمزمنة في كل أربعة أيام تزيدتكون حركتها في األكثر يوما ويو

 البحران عالمات
دائما على البحران ألنه ربما كان انقضاء المرض         تدل أبدا أن المرض ينقضي باستفراغ دفعة وعالمة النضج ال تدل          

إذا كانت األمراض خفيفة     والحادي عشر بالرابع عشر والسابع عشر بالعشرين            يتحلل واليوم الرابع ينذر بالسابع      
لكن تحلال   وانقضاؤها يكون ببحران وبالضد فان البطيئة الحركة تنقضي بالتحلل فهو ال يسمى بحرانا                 الحركة
  .ونضجا

البحران الحميد وإذا كان في المنتهى       البحران إذا جاء في أول المرض فالمرض قتال وإذا بان تزيده فهو ناقص عن             
  .بحرانا أصال طاط المرض فال يكونكان تاما وأما في وقت انح

واختالط الذهن والطنين والدوار     العالمات التي تتقدم البحران انجذاب الجنبين إلى فوق وضيق النفس وعسر الحس           
  .والظلمة في البصر والخياالت واللمع

 الجيد البحران

  .نبض والحركةوجودة ال يعرف من النضج ونوع المرض وكونه في يوم بحران واالستفراغ الموافق
يتحرك يوما ويوما ال فبحرانه يكون       ما كان من األمراض مطبقا دائم اللبث فبحرانه يكون في اليوم الرابع وما كان              

  .التاسع وإما في الحادي عشر إما في اليوم الثالث وإما في السابع وإما في
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  .يدعو إلى ذلك من خارج  لشيءالبحران قبل انتهاء المرض يكون إما لعظم مقدار المرض وإما لحدته وإما
  .وقت البحران في األكثر إنما هو بعد وقت المنتهى

العلة تحث وتسرع حثا سريعا وإما لخطأ        البحران التام يكون بعد االنتهاء وغير التام قبل ذلك وذلك يكون إما ألن             
  .من خارج مثل دواء أو ضماد أو غيره

  . يعلم بالحدسالبحران الجيد يوقف عليه بالحقيقة والردى
 البحران عالمات تأخر

  .بالموت فإذا عدم النضج مع غاية ضعف القوة فأنذر. عدم النضج وضعف القوة
تقتل في ابتدائها والمحرقة في      يوم الموت يعرف من ثقل النوبة وشدة قوته وساعته تعرف من أن الحمى البلغمية               

  .انتهائها
إن كان المرض سليما وعرفت ذلك من        فإنه:  ضالً وإن كان وقع في التزيد     إذا كان البحران في االنتهاء كان تاما فا       

  .فبحرانه أردى البحرانات وأسرعها تلفا القوة فبحرانه نافض وإن كان على غير سبيل السالمة
والبراز والنفث والتحلل الخفي وإما      يكون إما بشيء يخرج عن جملة البدن كالقيء والرعاف والعرق والبول           :  البحران

  الخراجات بشيء يسيل من موضع في البدن إلى موضع آخر مثل
 الرعاف عالمات

  .البصر الصداع وضيق النفس وتمدد الجنين إلى فوق واللمع في العين وإظالم
الثقل والصداع في الرأس    .  الشفة السفلى  الصداع والخفقان والخياالت المظلمة واختالج    :  العالمات الدالة على القيء   

  . يدالن على القيء والرعاففي حمى محرقة
  .والصداع والظلمة في البصر واللمع تمدد الجنين وانجذابهما وضيق النفس: عالمات البحران الكائن بالرعاف عالماته

  .كون القيء اختالف النبض: عالمات
البث وحصر  القوية والوجع ال   الحمى:  عالمات البحران الذي يكون بانتقال المادة من موضع من الجسد إلى موضع             

  .البول والبراز واحتباس النفث وصحة القوة
والسمع والشم وإما إلى أسفله ويكون       االنتقال إما في أعالي البدن فعالمته ضيق النفس الحادث بغتة وثقل الرأس            

  .في الجنبين والحالبين والركبتين معه وجع في أسفل البدن في تلك الناحية والتهاب
. وحرارة الجلد وحمرته والنبض الموجى      النافض والبخار الحار اللذاع   :  لبحران يكون بعرق  العالمات الدالة على أن ا     

  .ونداوة في الجلد والنبض الصلب ينذر برعاف
الدالة على الرعاف والقيء والعرق      حصر البول وفقد األشياء   :  العامالت الدالة على أن البحران يكون بانطالق البطن        

  .والثقل في مراق البطن
الدالة على الرعاف والقيء والعرق       احتباس البطن وفقد األسباب    :  مات الدالة على أن البحران يكون بالبول        العال

  .والثقل الحادث في العانة
 بعروق المقعدة عالمات البحران الكائن

ي الناحية والوجع في القطن وكذلك الطمث والثقل ف        أن يكون العليل ممن يعرض له ذلك والثقل الحادث في تلك          
  .العالمات القطن يدل عليه مع فقد جميع
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إلى أعلى البدن بعسر البول وثقل       عالمات البحران الكائن باالنتقال صحة القوة مع عدم النضج ويدل على أنه يكون            
  .الوجع والورم الرخو إذا حدث في أسافل البدن وااللتهاب :ويدل االنتقال إلى أسفل. الرأس والسبات والصمم

 لبحرانا جوامع أيام
  .األعضاء الغير الشريفة الخراج الباحوري يكون في أكثر األمر إما في المفاصل وإما في

منذر به جيد تام والكائن في السادس         البحران الكائن في السابع مأمون العاقبة حرز من اآلفات العارضة بعده بين             
  .في الثالث عشر بضد هذه الحال وال يأتي بحران في الثاني عشر وال

الرابع ينذر بالسابع السادس يأتي     .  والنافض الدموع ووجع الرقبة وثقل الصدغين وخفقان الفؤاد      :  ومن عالمات البحران  
رديا غير تام وال بينا وال حميدا العافية وال سليما من الخطر وال يكون                فيه البحران قليال من المرضى ويكون عسرا      

نفس وبرد   بحران مائال نحو السادس عرض قبله في الرابع صغر         عشر والسادس عشر بحران إذا كان ال        في الثالث 
  .ورعشة وخور في القوة وعرق غير مستو واستفراغ أشياء لم تنضج

والرابع عشر ومنها في الطبقة الثانية بمنزلة التاسع         منها في الطبقة العليا بمنزلة السابع     :  األيام التي البحران فيها كثيرا    
 الطبقة الثالثة بمنزلة السابع عشر والخامس ومنها في الرابعة بمنزله الرابع والثالث            نها في وم.  والتاسع عشر والعشرين  

األولى كالخامس والسادس ومنها     والثالث والثامن عشر وأما التي يجيء البحران فيها في الندرة فمنها ما في الطبقة              
  .كالثاني عشر ما في الثانية كالثامن والخامس عشر ومنها في الثالثة

  .األيام الوسطى في مجيء البحران هي الثالث عشر و السادس عشر
والسابع والعشرين والواحد والثالثين     يوم العشرين والرابع والعشرين   :  أيام البحران بعد العشرين على رأى جالينوس       
الثامن والعشرين  والعشرين والثاني و   وعلى رأس أرخيجانس الواحد     والرابع والثالثين والسابع والثالثين واألربعين     

 واألربعين وبعد يوم األربعين على رأى أبقراط يوم الستين والثمانين والمائة              والثاني والخامس واألربعين والثامن   
  .والعشرين

األربعين فال يكاد يكون مع االنقضاء        انقضاء المرض إلى الرابع يكون بجهد شديد وإلى األربعين متوسط فأما بعد             
  .رةجهد شديد إال في الند

واحتيال ودراية في مداومة المرض والعلم       يحتاج العلم بتقدمة المعرفة بيوم البحران إلى العلم بتقدمة المعرفة ألبقراط          
  .بنبض العروق

تام وإن كان عظيم المقدار      والخطأ العارض في أمور المرضى إن كان يسيرا حدث من أجله في السابع بحران غير                
  .دي عشرحدث البحران في التاسع والحا

حاداً في الخامس إذا كانت نوائبه في        فيكون إذا كان المرض   .  البحران في األمراض السليم يتأخر وفي القتالة يتقدم       
  .في السادس فيكون إذا كان األمر بالضد وأما. والخطأ في أمر المريض عظيم. أيام أفراد

وإن تبين في   .  البحران في الرابع عشر    السابع جاء إذا تبين النضج في الرابع جاء البحران في السابع وإن تبين في               
في الثامن عشر وإما في العشرين وإما في الواحد والعشرين ألن              الرابع عشر جاء البحران إما في التاسع عشر وإما         

  .هذه الثالثة األيام السابع عشر ينذر بأحد
فان تلك العالمات متى انتهت      أنه يطول إذا كان المرض يطول وتبينت فيه عالمات تدل على أنه لم ينضج أو على               
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الحادي عشر فالمرض ال ينقضي إال بعد العشرين وإن          إلى السابع فالمرض ال ينقضي في الرابع عشر وإن بقيت إلى          
  .بعد األربعين بقيت إلى السابع عشر لم ينقض إال

فالرابع والسابع والحادي   :  البحران الصحيحة  فأما أيام .  منها أيام بحران ومنها أيام إنذار ومنها واقعة في الوسط         :  األيام
: وأما المنذرة فالرابع والحادي عشر والرابع عشر وأما الواقعة في الوسط             .عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرون      

الرابوع الثاني مع    والخامس والسادس والثالث عشر والخامس عشر الرابوع األول والثاني يعدان موصولين              فالثالث
مع الخامس أيضا موصولين وكذلك الخامس مع         ع الثالث يعدان مفترقين والثالث مع الرابع موصولين والرابع         الرابو

البحران من بعد الرابع عشر فيرى قوم أن من بعد الرابع عشر هو اليوم                 السادس موصولين اختلف القدماء في أيام      
واألربعون والثمانون   احد والثالثون والرابع والثالثون   والعشرون والواحد والعشرون والسابع والعشرون والو      السابع عشر 

  .والعشرون واالثنان واألربعون والثامن واألربعون إنه الثامن عشر والواحد: وآخرون قالوا. والمائة والعشرون
ث ومنها باحورية بالدور وهي الثال       من أيام البحران باحورية بالطبع وهي الرابع والسابع والرابع عشر والعشرون               

إلى العشرين تكون في األرابيع وإلى الرابع والثالثين من             وأدوار أيام البحران   .  والخامس والتاسع والثالث عشر    
  .العشر العشرينات من اليوم األربعين إلى الستين العشرين في األسابيع وفي

ارين مدة ما بين    تكون البح  كما أن األمراض الوافدة مختلفة قصيرة بعد حميات محرقة أو غير ذلك كذلك قد                 
الرابع والحادي عشر   :  عشر والعشرون والباحورية المنذرة معاً     السابع والرابع :  أخص األيام الباحورية فقط   .  أخص األيام 

  .الثالث والخامس والثالث عشر: الوسط والسابع عشر والواقعة في
يوصل بالثاني وأما بعد العشرين       ثفاألسبوعان األوالن يحسبان مفترقين والثال     :  وعدد األيام التي قبل العشرين     

وينتهي يوم األربعين   .  الرابع والثالثين والثالث منها يوصل بالثاني      فاألسبوعان األوالن يعدان مفترقين وينتهيان في     
  .العشرينات دور النصف ودور األرابيع ودور تام وهو دور األسابيع ودور أتم من هذا وهو دور :األدوار الثالثة

مثل الحميات المطبقة التي تنقضي      أحدهما ينقضي في الرابع   :  ا حاد في الغاية القصوى وهذان ضربان      منه:  األمراض
ومنها الحاد  .  الغاية بمنزلة الحمى المطبقة التي تنقضي في أسبوع        في الرابع ومنها دون هذا وهو أيضا من الحادة في         

عشرين  ا ينقضي في أربعة عشر يوما ومنها في       منها م :  الغاية القصوى من الحدة وهذه ضربان      من غير أن يكون في    
المزمنة فهي تنقضي في شهرين إلى        ومنها ما تسمى منتقلة من الحادة إلى المزمنة فتنقضي إلى األربعين ومنها             

  .سبع سنين إلى أربعة عشر سنة
  .آخر حد المرض المنتقل من الحادي يوم الستين

  .يء بĤخره وبالضدالمرض ربما تحرك في أوله حركات سريعة ثم يبط
وسيالن الدموع واحمرار العين وثقل      أيام البحران عالمات البحران تغير العقل والبدن وسدر وتكثر اللمع في العين             

وخياالت وخفقان القلب واختالج الشفة السفلى وتقبضها إلى داخل          األصداغ وتوجع الرقبة والرأس والظلمة في العين      
 راسيف إلى فوق والكرب حتى يطلب الماء البارد وااللتهاب بأكثر مما كان وتقدم            دون الش  ورعدة صعبة وانجذاب ما   

بحرانا وهو في    أنا أسمى االضطراب الشديد السريع الذي يعرض في األمراض بعده استفراغ          :  قال دور الحمى وطولها  
  .أكثر األمر يؤول إلى السالمة وفي األقل إلى التلف

فال أحصى كم رأيت فيه بحرانا وأما         فأما في السابع  .   السادس عشر بحرانا تاما    لم أر في الثاني عشر وال في       :  قال
وخطر شديد جدا وال يصح البحران الذي يكون فيه وال يتم             السادس فقد يكون فيه بحرانا لكن مع أعراض صعبة         
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 شر إال أنه لم يكن    مع كثرته صحيح سليم وقد قال غيري أنه رأى بحرانا في الثاني ع             وال يكون بينا وبحران السابع    
  .منذرا به إلى شر وكان مع خطر وصعوبة

  .أعراض خبيثة البحران غير التام هو الذي يبقى فيه من المرض بقية وغير السليم الذي معه
  .يدل على كونه يوم قبله وغير البين الذي ال يكون معه خراج ظاهر وال استفراغ والذي لم ينذر به أي لم

اليوم الذي  :  اليومين هو يوم البحران    سر من أجل تعرف يوم االبتداء وإنه قد اختلف في أي            تعرف أيام البحران يع   
ومن أنه ينبغي أن يرى الشيء مراراً كثيرة حتى يصح ويمكن أن               تكون فيه الصعوبة والشدة أو اليوم الذي بعده        

  .يعمل عليه
  ما يكون فيها في  ما لو جازيراد بها األيام التي يكثر فيها كون البحران فأما: أيام البحران

 وأيامه منفعة العلم بالبحران

غير يوم بحران من غير أن ينتقل إلى تدبير           إذا علم البحران وأيامه لم يطلق لمن يصيبه بحران غير تام في            :  قال
ه المرضى فإنك إذا فعلت به ذلك فخليق أن يكمل برؤه وإن لم تفعل ب               األصحاء والناقهين لكن يبقى على تدبير     

  .العودة مهلكة وخاصة إن كان المرض عظيما ولم يكن االستفراغ كثيرا والقوة ضعيفة ذلك فخليق أن تكون
ألن البحران يأتي فيه كثيرا سليما تاما بينا         المتقدم لجميع أيام البحران السابع وينذر به في األكثر الرابع وإنما قدمته           

  .منذرا به
الشهوة وفي زيادة الفهم والحس وغير       ن في النفث وفي البراز وفي الزيادة في       اإلنذار ليس يكون في البول فقط ولك      

  .ذلك من جميع القوى
خير فإنه يكون إلى خير وبالضد       البحران الذي يكون في السابع يكون ابتداء بحسب التغير في الرابع وإن كان إلى               

عليل إلى ما هو أشر ثم يموت في أحد أيام             فيه حال ال   وأكثر بحارين السابع جيدة وربما مات فيه العليل وتغير           
  .البحران التي بعده

الذين تتغير حالهم إلى ما هو أشر في         وأما السادس فوجدته كأنه ضد السابع في قلة البحران ورداءته وأكثر المرضى           
ولم يجيء في   الرابع إلى ما هو خير تأخر البحران عنه إلى السابع             وإن تغير حالهم في   .  الرابع يموتون في السادس   

  .يكون في السادس كان معه من الخطر أمر عظيم السادس وإن اتفق أن
معه غشي وتغير لونه     وذلك أنه يعرض له شبيه السكتات من عدم الحس والصوت وإن عرض له استفراغ أصابه                 

  .وبطل نبضه وعرضت له رعدة وسقطت قوته
عرق لم يكد يكون مستويا وإن خرج         ان في اليوم السادس   وإن ك .  وفي اليوم السابع كلما زاد استفراغه ازداد راحة        

األذنين خراجات ردية ويرقان وإن كان يبول لم يكن نضجا           وربما خرجت عند  .  شيء بالبراز والقيء كان شيئا مؤذيا     
  .غير محمود وليس ينفع من البول الذي يكون في السادس إال كثرته فقط لكنه يكون سنج اللون رقيقا

أو بإسهال أو قيء مجاوز       يكون في السادس ألن منهم من يختنق اختناقا بدم مفرط يجري منه             وهذا أهون ما    
  .لالعتدال أو سكتات أو جنون

والسادس  بالملك العادل  وربما هلك المريض من قبل يرقان يعرض له أو خراج ردي حتى أني أشبه السابع                    
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  .البحران من أيامبالمنقلب الجائر وأنا أحرد القول في الثاني عشر أنه ليس 
إن :  فيه بحران كم مرة لكني أقول      وأما السادس فال أقدر أن أحرد القول فإنه ليس من أيام البحران ألنه قد يكون               

  .السادس يوم بحران ردي كما أن السابع يوم بحران جيد إن اليوم: البحران العارض فيه خبيث ردي وجملة أقول
  .الخطر فيه قبل الكون  يكاد يتم بل تبقى منه بقية تعاود ويعظموإن كان في السادس بحران جيد فإنه ال

هذه أيضاً ومن بعدها الرابع       والرابع عشر قريب في طبيعة من السابع والتاسع والحادي عشر والعشرون قريبة من               
 فال يكاد   بحران في الثامن والعاشر كان شبيها بالسادس       ومن بعد الرابع الثالث والثامن عشر ومتى اتفق أن يعرض          

انقضى لم يصح وعاود وكان مع ذلك االنقضاء خفيا غير بين وال منذراً به وال                  ينقضي في هذه األيام مرض وإن      
التي ال ينقضي فيها  واأليام. أيضاً المرض جملة في الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر            ينقضي

  .جملة الثامن والعاشر والثاني عشر
والسابع والتاسع والحادي عشر والرابع عشر       التي ينقضي فيها وهي الباحورية الجيدة الثالث والرابع والخامس        واأليام  

  .والسابع عشر والثامن عشر والعشرون
التي ال تنقضي فيها األمراض وليس       والثالث عشر متوسط بين الجيدة والردية وذلك أنه ليس ألف بالساقط كاأليام            

  .العشرين نه وهذه حال األيام إلىبالالحق بالتاسع ودو
 ابتداء
العليل نفسه ألن بينهم     أيام البحران ال يعد من االبتداء بالحقيقة ألن ذلك ال عرض له وال من وقت يطرح                  عدد

مثل السفر والخدمة وغير ذلك لكن من الوقت        :  النفس في ذلك تفاوتا كثيرا وألنه قد يعرض أشياء مانعة من طرح           
إنما يحتاج إلى علم البحران في الحميات الحادة مثال لنضع أن مريضا من                 لحمى حسا ظاهرا  الذي يحس فيه با   

في البول   ال يتبين فيها عالمة تدل على نضج إلى اليوم الحادي عشر فإذا كان في هذا اليوم ظهر                 حمى غب الزمة  
  .رسوب محمود جيد ولم يظهر قبل ذلك الوقت

الرابع عشر فتبتدى حمى يوم الرابع         يعظم رجاؤه في أن البحران يأتيه في        إن الطبيب الحقيق بهذا االسم     :  أقول
األكثر إذا كان البحران مزمعا أن يكون وقد ال تتقدم في              عشر بنافض شديد وتتقدم نوبتها فإن هذا يكون على          

النظام ويكون  شديدة في الليلة التي صبيحتها اليوم الرابع عشر ويختلف النبض عن              الندرة وليكن قبل ذلك صعوبة    
  .حركاته مشرقة عظيمة قوية أكثر
أعراضه كلما ازداد عرقه     إنه يعرض لهذا المريض إذا انتهت نافض حماه عرق محمود ومستو ويبدأ تخف               :  أقول

بحران محمود ألن يومه يوم يكون فيه البحران           ويحس نبضه ويعرق عرقا كثيرا حارا ثم تسكن حماه وقد أتاه             
به نضج وأنذر بكونه قبل الصعوبة التي تقدمت والنافض وسائر العالمات التي              في اليوم المنذر   الصحيح التام وقد ظهر   

الفضائل وال يكون    ولو كان تأخر بحران هذا إلى اليوم الخامس عشر لما كانت تجتمع له هذه                 .  البحران تتقدم
  .صحيحا

  .وهذا أجل نفع أن يكون البحران في اليوم المعتاد
باحوري نقص البحران    متى وجدت جميع عالمات البحران المحمود ما خال أنه كان في يوم              وجملة أقول إنك     

  .في يوم باحوري تم البحران وصح نقصا كثيرا وإن كانت العالمات األخر ليست على غاية التمام وكانت
تمع لغيره فلنضع أن    الصحة وال تج   وإنما يعني بالبحران انقضاء المرض وقد يجتمع ليوم البحران أبدا أكثر عالمات            
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اليوم السادس عشر فلما كان في ليلته التي صبيحتها السادس عشر            العليل الذي تمثلنا به أنه تأخر عنه البحران إلى        
  .البحران فابتدأ اقشعرار صعب وتقدمت نوبة الحمى جاءته الصعوبة وعالمات

  .في ذلك اليوم حمى بالكليةأقول إنه إذا كان كذلك لم يعرق العليل عرقا محمودا ولم تفارقه ال
تاما فإن البحران يصح لكنه إن       فإن اتفق ذلك ما ال يكاد أن يكون العرق مستويا محمودا تقلع به الحمى إقالعاً                

  .زل العليل أدنى زلل عاودت حماه
  .ألف وظهرت في الحادي عشر ثم لنضع أن عالمة البحران إن ظهرت في المريض في اليوم الرابع كما وصفناها

عشر وفي األسبوع األول والرابع       أقول إنه يتوقع البحران في السابع وذلك أن النذير في األسبوع الثاني الحادي               
كذلك يدل الرابع على السابع فلنضع أن العالمات كلها            وكما يدل الحادي عشر على الرابع كيف كان الحال فيه           

 ابتدأ في آخر تلك الليلة ولبث المريض نهار يوم الثامن نهاره          اليوم الثامن وأن العرق      كانت في الليلة التي صبيحتها    
السابع وانظر أبدا في     أجمع يعرق عرقا محمودا وأقلعت حماه عند العشى فاعلم أني أقول إن هذا لبحران جاء في                  

ه في  فيه جملة واحدة من خالل البحران وتم كل          مثل هذا إلى المنذر فإن كان المنذر أنذر باليوم السابع ثم جاء              
وإن فقدت المنذر وجاء     .  تجتمع لليوم عالمات كثيرة من عالمات البحران         الثامن فالبحران لليوم المنذر به وإنه      

أبدا إنما   يومين فانظر فإن كانت العلة تصعب وتتحرك في األفراد فالبحران للفرد وذلك أن البحران                البحران في 
وشككت في السابع والثامن والتاسع      فإن رأيته جيدا سليما   يكون في وقت استصعاب الحمى وانظر في نفس البحران          

وانظر أيضا من نفس طبيعة     .  والعاشر فانسبه إلى التاسع وبالضد     والسادس فانسبه إلى السابع وإن شككت في التاسع       
فال وانظر   ابتداء يدل على مجيئه وابتداء االستفراغ وانقضاء العلة فاليوم الذي تجد فيه الثالثة              البحران وذلك أن له   

لواحد أكثر فللذي فيه عالمات أقل أيضا        في أي اليومين زمان البحران فيه أطول فإنه به أولى فإن كانت العالمات             
  .شركة فإن استويا فهو لهما

اليوم الثالث من يوم ابتداء العالمات وإذا        وربما يجاوز البحران اليوم الذي بعد اليوم الذي كان فيه ابتداء العالمات إلى            
ولكن ال يجب أن توجب له البحران       .  ألن زمان البحران فيه كان أطول      كان كذلك فاليوم األوسط أولى بالبحران     

في سائر ما    كان اإلنذار أيما كان به فانسبه إليه فإن هذا أقوى العالمات فإن لم ينذر به فانظر                  كله لكن تنظر ما   
األطول هي يوم بحران وطبائع األيام فإن        مى فإن الحمى  وصفنا من حركة األدوار والزوج والفرد وقياس نوائب الح        

وعدد أوقات البحران فإن الذي يجتمع له وقتان منه هو له وزمان                 البحران الحميد في األيام الجيدة وبالعكس      
  .واستشهدها فإن الذي يلبث البحران فيه أكثر فهو له فضم هذه جميعا البحران أعني طول لبثه

لحمى يوم وذلك أن البحران إنما هو أن         يوم الثاني فليس يمكن أن يكونا من أيام البحران إال         وأما اليوم األول وال   
بحرانا وإن لم يتقدمه تعب واضطراب فاليوم األول والثاني ربما           تنقضي العلة باضطراب وتعب فإن سمينا كل انقضاء       

تغيره  لة الجيدة أو الردية بحرانا وما كان      أسمي االضطراب الكائن قبل تغير المرض إلى الحا        وأنا.  انقضى فيهما حمى  
الهالك أسميه بحرانا ناقصا جدا      إلى األفضل أسميه بحرانا جيدا وبالضد وما كان ال يؤدي إلى كمال الفضل وكمال              

  .ورديا
العشرين وأنا لم أجده هكذا وال        إن البحران يكون في الواحد والعشرين أكثر مما يكون في           :  وقد قال أرخيجانس  

. البحران يكون فيه أكثر مما يكون في الثامن والعشرين          وكذلك الحال في السابع والعشرين فإني وجدت       .  اطأبقر
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  .وذكر أرخيجانس أنه يكون أقل
اليوم الرابع والعشرون واليوم الواحد والثالثون       وأما.  واليوم الرابع والثالثون أيضا صالح للقوة ويوم األربعين أقوى منه         

في الذي ذكرنا من بعد العشرين وأقل من هذه كثيرا اليوم السابع والثالثون                هما أقل مما يكون   فالبحران يكون في  
فال يكون فيها    فأما سائر األيام التي بين العشرين واألربعين        .  إلى أن ال يكون من أيام البحران أميل          حتى أنه 
ن والثالثون والخامس والثالثون      والعشرو وهي الثاني والعشرون والثالث والخامس والسادس والتاسع          :  بحران

واالضطراب الشديد القوي يكون في البحارين الكائنة        .  اثن عشر يوما   والسادس والثامن والتاسع والثالثون وجملتها    
 العشرين ومن بعد العشرين إلى األربعين فيكون أهدأ حركة ومن بعد األربعين هي ضعيفة                 في الرابع عشر وإلى   

باالستفراغ في الندرة وإذا كان لم        ء يكون فيها بالنضج والتحلل والخراجات وربما كان         الحركة جدا وأكثر االنقضا   
  .تكن معه حركة شديدة

إن من األمراض   :  والمائة ويقول بعد هذا    وأبقراط يستخف باأليام التي بعد األربعين خال الستين والثمانين والعشرين         
  .ع عشرة سنة وإحدى وعشرين سنةوفي أرب ما يكون بحرانه في سبعة أشهر وفي سبع سنين
  .ومن أدلة المرض جميعا وعلم النبض العلم بما قال أبقراط فيها: وليس يمكن إحكام علم أيام البحران إال بأمرين

والنضج لم يمكن  موجودة فأنذر بكون البحران في السابع فإن لم تعرف عالمات السالمة والنضج عالمات السالمة
والنضج ألنك إن رأيت عالمات الخطر  إنك تحتاج إلى معرفة عالمات السالمة: ما قلتوإن. أن تنذر بالبحران

في األزواج فاعلم أن البحران يكون في السادس وفي الندرة  ورأيت بعد ذلك نضجا في الرابع وكانت أيام الحمى
  .ي السابعرأيت عالمات السالمة مع النضج في الرابع فالبحران يكون ف وإن. أن تجاوزه ففي السابع

الرابع مات في األكثر في السابع      وعالمات النضج ال تجتمع مع عالمات الهالك وإن كانت عالمة الهالك قوية في            
.  

ساعدت مع هذا أن تكون      إن الموت بحران ردي كامل وحد صحة ذلك من نوبة المرض وذلك أنه إن              :  وقد قلت 
يموت في السادس وذلك أنه إذا كان المرض قويا          ألفراد ال وإن كانت تنوب في ا    .  النوبة في األزواج فما قلت أقوى     

  .الرابع قوية عظيمة جدا فلذلك يجب أن تقضي معرفة هذه العالمات قوى الحرارة جدا واألعراض التي ظهرت في
ينبغي أن  .  بالسابع ما لم يقع خطأ      وقد تفقدت أصحاب األمراض الحادة على االستقصاء فوجدت الرابع ينذر           :  قال
  . أخرى في هذا الموضعتنظر

فإن رأيت في الرابع النضج       لي ويجب أن تنظر في العالمات الدالة على انتهاء المرض ونضجه وانقضائه وطوله                
عشر وإن بقيت عالمات النضج بعد الرابع فتوقع          عديما والمنذرة بطول المرض فاعلم أن المرض سيجاوز الحادي         

 السابع لم ينضج وليست فيه عالمة قوية تدل على طوله فتوقع                في البحران في الرابع عشر فإن كان المرض        
 والوقوف على حقيقته يكون في الحادي عشر وذلك أنه ينذر بالرابع عشر فإن رأيت فيه                 البحران في الرابع عشر   

يتحرك حركة سريعة    إال أن المرض  .  عالمة نضج فأيقن بالبحران في الرابع عشر وإن كانت عالمة النضج ضعيفة            
عالمة النضج في الحادي عشر فليس        فإن لم تكن  .  ق أن يكون في الرابع عشر وإال كان في السابع عشر            فخلي

المرض وسرعته وسائر العالمات لتعلم متى يأتي البحران          يكون في الرابع عشر وضم إلى نظرك النظر في حركة          
سابع عشر أم في الثامن عشر أو بعد         عشر أو بعد ذلك ألنه ربما أتى البحران في ال           في السابع عشر أم في الثامن      

الواحد والعشرين وينذر بها     وربما أتى في  .  ألنه ربما أتى البحران في هذه األيام وأكثر ذلك يتأخر إلى العشرين            ذلك
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  .باليوم العشرين واليوم الثامن عشر ينذر باليوم الواحد والعشرين جميعا السابع عشر وال سيما
الدالة على بطء المرض فليس يمكنك       ندفن الحرارة بطيء الحركة مع سائر العالمات      ومتى رأيت المرض منذ أوله م     

ال يأتي قبله فانظر حينئذ أسليم هذا       :  في الرابع عشر وأكثر منه     أن تعلم متى يأتي البحران لكنك تعلم أنه ال يأتي          
أن يطول المرض وإن    اجتمع ضعف القوة إلى عالمات الهالك فإن المريض يموت قبل              المرض أم ال فإنه متى     

  .المرض سليما فبحرانه بعيد كان
لكن بعد ذلك إلى السابع يكون       .وال تطمع أن تعرف بحران األمراض التي يكون نحو العشرين في الرابوع األول              

رأيت أيضا عالمات النضج من الحادي عشر إلى اليوم          حدس ضعيف ومن السابع إلى الحادي عشر يكون أقوى فإن         
العشرين واقض بأن المريض ال يأتيه بحران قبل العشرين إن بقيت تلك                 ة فإن المرض يجاوز    العشرين ضعيف 

 واحدة ولم تتغير إلى سرعة الحركة بغتة أو قليال قليال ولست تدري في أي يوم يكون بعد                      الدالئل على حال  
عالمات الدالة على النضج    ال العشرين حتى تنظر في األيام التي من الحادي عشر إلى العشرين وذلك أنك إذا رأيت               

األسبوع الرابع فأما األمراض التي تبقى إلى الرابع عشر غير           فإن لم ترها فإنه يتأخر إلى     .  بينة فتوقع الرابع والعشرين   
  .فال يجئ بحرانها قبل األربعين نضيجة وتتحرك حركة بطيئة

  .باالستفراغ درة يكونوقد قلنا إن البحران بعد األربعين ضعيف وأكثره يكون بالتحلل وفي الن
وليس معها شيء من عالمات      متى رأيت مريضاً أن عالمات النضج في بوله واضحة في اليوم األول وحماه حارة               

وإن .  كلها في اليوم األول فليس يجوز الرابع حتى يموت          التلف فإن حماه ال تجاوز الرابع وإذا رأيت عالمات التلف          
ن عالمات النضج وال من عالمات الموت فال يمكن أن ينقضي مرضه في              شيء م  كانت حماه حارة ولم تظهر فيه     

لم تظهر    كما لم تظهر عالمات النضج      "\  - هل   "\ فتفقد حينئذ قبل الحمى       "\  161 ألف و    "\قبله   الرابع وال 
عدما جميعاً أعني عالمات     عالمات طول المرض أم ظهرت عالمات طول المرض مع فقد عالمات النضج فإنه إن              

يبلغ منتهاه نحو السابع وإن ظهرت عالمات طول         ضج وعالمات طول المرض مع فقد عالمات النضج فإن مرضه         الن
تعلم منذ أول األمر كم يتطاول لكن بعد مرور األيام ولكن تريح من                 المرض فإنه يتجاوز السابع ولست تقدر أن       

  .يطول فتقدر الغذاء بحسب ذلك ذلك أن منتهى المرض
والسهر الذي عن شيء يبلغه فأما        للمرضى من األطباء واألدوية ونحوها ومن خارج كالفزع والهم          والخطأ الذي يقع  

األمراض السليمة التي ليس فيها شيء من        وإن.  البحران الذي يسهر بال شيء بلغه فليس يفسد بظاهر الحس نظام         
ه إن عرض فيه الخطأ آلت إلى       تطول فقد وأما األمراض الخطيرة فإن      الخطر إذا عرض فيها عارض من خطأ فإنما        

  .السليمة أيضاً إذا تكرر الخطأ مرة بعد أخرى انقلبت طبيعته إلى الهالك واألمراض. الهالك
أنه أنذر الرابع بشر ثم حدث بعده خطأ         وبمقدار الخطأ الذي يقع بين يوم اإلنذار ويم البحران الردي يتقدم الموت كما            

إما في الخامس وإما في السادس ويعلم في أي اليومين يكون             :لكنه يسبق .  عظيم فليس بتأخر الموت إلى السابع     
الضرر الداخل على المريض من اآلفة الحادثة من الخطأ ومن نوائب الحمى فإن كانت                 مقدار حدة المرض ومقدار   

ن فإ:  الخامس تنوب في األفراد والمرض حار والشيء الذي ظهر في الرابع عظيم فبالحرى أن يموت في                  الحمى
  .فبالحرى أن يتأخر إلى السادس كانت تنوب في األزواج والمرض أقل حدة والخطأ والتدبير بالشر قليالً من
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 المريض الوقت الذي يموت فيهفي 

أوقات نوبة حماه تثقل على العليل علته         إذا كانت المعرفة باليوم الذي يموت فيه المريض فانظر في أي وقت من              
  .نوبة الحمى فإنه يموت في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم مات حين تبتدئفإنه متى ظهرت به هذه العال

 العالمات
ويصغر نبضه ويتغير حاله إلى      وال يسخن إال بعسر ويبقى لونه حائالً زمناً طويالً        .  أن يبرد بدنه كله برداً شديداً      :هذه

وقت وإن كان ابتداء الحمى ليس      ميت في هذا ال    حال أردى أو تثقل حركته ويكسل ويسبت ونحو هذه فاعلم أنه           
إلى المنتهى فإن رأيته يختلط عقله عند المنتهى ويعرض له هم وسبات              بالردي وال تظهر فيه هذه العالمات فانظر      

هذه من   احتمال حماه ويلتهب التهاباً مفرطاً وتظلم عيناه ويصدع ويعض له وجع في فؤاده وأشباه                وغم وال يطيق  
  .وتاألعراض ففي هذا الوقت يم

غير مستو بارد في الرأس وحده أو        وإن كان االبتداء واالنتهاء سليمين وكان عند االنحطاط تذبل نفسه ويصيبه عرق           
 ويصغر وجملة فاعلم أن المريض يموت في أشر         "\  162و    ألف "\في الرقبة وفي الرقبة وفي الصدر ويضعف نبضه         

  .أوقات الحمى
الرابع رداءة استدللت على موت      م الثاني والثالث تزداد رداءة ورأيت في       مثال ذلك أنك متى رأيت الحمى في اليو        

  .الساعة السادسة المريض في السادس ثم رأيت أشد أوقات النوبة يكون في
فانتظر بانقضاء إلى يوم آخر      وأنت تصيب متى أحكمت هذا الطريق في األكثر وانظر متى لم تصح لك العالمات                

  .وآخر حتى يصح عندك
  .األسابيع أقوى أيام البحران وبعدها األرابيع: قال

الثامن عشر والواجد والعشرين من أيام       أبقراط يعد األسبوع الثالث يوم العشرين ويجعل السابع عشر ينذر به ويخرج            
  .البحران

ون من  ويخرج السابع عشر والعشر    وأما من حسب أيام األسابيع تامة فإن الثامن عشر عنده ينذر بالحادي والعشرين             
كثيراً في السابع عشر ويكن مع ذلك صحيحاً وكذلك في              وقد صح بالتجربة أن البحران يكون       .  أيام البحران 

  .العشرين
لم يتفقدوا التجربة كثيراً لكنهم       األطباء ال يختلفون في أيام البحران إلى الرابع عشر ويختلفون فيما بعد ألنهم                

عدوا الواحد والعشرين والسابع والعشرين بالثامن والعشرين من أيام            فلذلك عملوا بالقياس فعدوا األسابيع بأيام تامة     
من األسبوع   والثامن عشر يدنو به على أنه نصف األسبوع الثالث والثاني واألربعون على أنه آخر يوم                البحران القوية 

تفقدت وقست بالتجربة   رأيت الطريق الذي سلكه أبقراط الصحيح ألنك إذا           السادس إال أنك إذا تفقدت بالتجربة      
والعشرين بالثامن والعشرين    السابع عشر وهو أول يوم وقعت فيه الخالف باليوم الثامن عشر والعشرين والسابع             اليوم

بالخامس والثالثين واألربعين بالثاني واألربعين وجدت األيام         والواحد والثالثين بالثاني والثالثين والرابع والثالثين      
للرابع  أقوى واألمراض فيها أظهر والتجربة تشهد دون اآلخر وال يكاد يكون في غير المناسبة              رالمناسبة للسابع عش  

  .بحران حتى أنه قد يكون البحران فيه حينئذ وال يكون في أربعة وثمانين
ولم يذكر أبقراط وال وجدنا نحن       وقد ذكر أبقراط في مرضي كثير في أبيذيميا وتفقدناه نحن أيضا فوجدناه كذلك              

عن أن يكون تاما سليما وأما في المناسبة فليس إنما              بحرانا حدث في األيام التي ال تناسب الرابع عشر فضال            
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فقد بان صحة طريق أبقراط وإنما غلط الذين خالفوه بأشياء أجدها أنهم ظنوا             .  سليما يحدث البحران كثيرا بل يكون    
. بحران في تلك األيام    هم أيضا رأوا مرضى قليلين أتاهم     األسابيع تجري تامة فلزموا القياس دون التجربة ولعل         أن

ولغلطهم في ابتداء المرض ويكون البحران باتصال         ويمكن أن تكون البحارين لليوم الذي قبله للعلل التي ذكرتها          
يومهم ونحو ذلك مما أشبهه مما تقدم ذكره مما يشتبه هل البحران لليوم                  وهو ألحدهما فينسبونه إلى    .  يومين
  .الثاني ل أواألو

بحرانها قويا أيضا وال يكون حادا لكن        واألمراض التي تطول مدتها أعني التي تجاوز الرابع عشر والعشرين ال يكون           
أيضا وال يجب أن يتوهم أنه ال يكون بعد األربعين بحران باستفراغ             ساكنا هادئا فربما تم أمره في يومين فيلغط هذا        

  .ان وقد ذكر أبقراط أنه عرض ذلك في الثمانينفإن ذلك ربما ك قوي وحركة شديدة
  .لي أحسب هذا أكثر ما يكون إذا انتقل المرض إلى الحدة من الرأس

فارقت ثم عاودت فربما كانت       وأكثر ما يعرض االنقضاء الخبيث يعني البحران في األمراض المزمنة إذا             :  قال ج 
فيكون أحد هذين المرضين حادا وإذا وصل كل منهما          رانالعودة في يوم بحران ثم يجري األمر على عدد أيام البح          

ذلك مركبا من مرضين أو ثالثة حادة كلها ال تنقضي ببحران لكن                مرض طويل حتى أنه ال يمكن أن يكون         
  .بعض وتنقضي أيضا في أيام البحران على مثل هذا ينقضي بعض منها ويعاود

الطبيعة عن البحران وإذا     ء بحسب ذلك من اللطف ولم تقف      إذا علمت أن يوم البحران قريب قدرت الغذا       :  قال في
الناقه وإن كان غير ذلك وقيته ولطفت تدبيره لئال           كان البحران في يوم باحوري كامل أخذت بالمريض في تدبير          

  .ينكس نكس سوء
ه في الحدة فإلى    وإما فيه والذي يتلو    المرض الذي في غاية الحدة يأتي بحرانه إما بخير وإما بشر إما قبل الرابع                

والذي يتلوه في الحدة فإلى الرابع عشر ثم إلى العشرين والتي هي             السابع والذي يتلوه في الحدة فإلى الحادي عشر       
  .وقد دخلت في المزمنة فحركاتها في األسابيع على ما ذكرنا دون هذه في الحدة

واألرابيع تنذر باألسابيع كما قال     .  األسابيع  وهي وجميع أدوار أيام البحران تكون إما بأسابيع وإما بأنصاف األسابيع          
  .أبقراط

وينذر بالرابع عشر الحادي عشر ألنه      .  الرابع عشر  الرابع ينذر بالسابع وابتداء األسبوع الثاني من اليوم الثامن وانقضاؤه         
  .ع عشر وينذر بالعشرينوالسابع عشر يوم إنذار ألنه الرابع من الراب. الثامن رابع األسبوع الثاني ألنه الرابع من

الرابع والسادس والثامن والعاشر والرابع       :أدوار أيام البحران التي تكون في األزواج يعني التي تتحرك في األزواج             
والرابع والعشرون والثامن وأما التي تتحرك في األفراد فالثالث             عشر والثامن عشر والعشرون والرابع والعشرون       

والثالثون هذا ما    والحادي عشر والسابع عشر والواحد والعشرون والسابع والعشرون والواحد        والتاسع   والخامس والسابع 
أمره بالتجربة ذكر في تقدمة المعرفة والفصول        كتبه أبقراط لنفسه في إبيذيميا وهي جميع أيام البحران فلما أحكم           

  .أقواها
فإني رأيت في صيف أكثر من        .ير الهواء من تغ :  وقد يكون في نسبة دون نسبة البحران في يوم دون يوم بسب             

ورأيت خريفا كان   .  وفي صيفة أخرى في الرابع عشر       أربعمائة مريض مرضوا مرضا حادا أتاهم البحران في السابع          
  .وخريف آخر كان يجيء فيه بحران ردى في السادس يجيء فيه البحران أبدا في الحادي عشر
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فأما أن يكون في يوم غير         وفي يوم دون يوم من أيامه أكثر        فعلى هذا نجد البحران يكون في وقت دون وقت          
السادس وال في الثاني عشر وال في السادس عشر وال في        باحوري فال يكاد يكون فلم أرقط كان في الثامن وال في          

  .الشبيه به
. ضعيفا ويوم إنذار   بحران وإن كان   أقول إن السابع يوم باحوري وينذر به الرابع والرابع يوم           :  جملة ما قد قيل قال    

وبعد هذه فالسابع عشر يوجد على      .  ما بين الرابع والسابع    وبينهما من التناسب  .  وبعد السابع الحادي عشر فالرابع عشر     
المناسبة بعينها التي للحادي عشر إلى الرابع عشر وعلى األقل يوجد الثامن عشر                   يناسب العشرين هذه  :  األكثر
عشر واألسبوع الثالث    ألنه يعد األسبوع األول والثاني تأمين وينتهيان في الرابع        الحادي والعشرين وهذه لي      يناسب

األول ويعد ابتداء الرابوع الثالث من الثامن فيكون         متصل بالرابع عشر ينتهي في العشرين ويعد الرابع نصف األسبوع         
 ابوع السادس من الرابع عشر فيكون     ويتم األسبوع الثاني في الرابع عشر ثم يعد الر         .الرابع من الثامن الحادي عشر    
  .ويعد السابوع الثالث في العشرين. السابع عشر وينذر بالعشرين

منها والبحران يكون فيه أكثر من جميع        التاسع والخامس والثالث والتاسع مقدم    :  ويقع في ما بين هذه األيام     :  قال ج 
. رناها أعني إلى العشرين وبعده الخامس وبعده الثالث        البحران التي ذك   األيام الواقعة فيما بين هذه األيام من أيام        

  .وأما الثالث عشر فكأنه متوسط بين ما يكون فيه بحران وال يكون. بحران ردي والسادس يوم
الرابع عشر ثم يبدأ ثقل المجاهدة       وأشد ما تكون المجاهدة في وقت البحران في األمراض التي تنقضي إلى             :  قال

فأما قياس أيام   .  األربعين وتضعف منذ األربعين ضعفا شديدا جدا       ي قوة المجاهدة منه إلى    منه إلى العشرين وتسترخ   
والثالثون أخر   واحدة أبدا وكما أن الرابع عشر آخر األسبوع الثاني وأول الثالث كذلك الرابع             البحران فيبقى على حال   

يع عشرين يوما فلذلك يتفق اليوم الستون       أساب األسبوع الخامس وابتداء األسبوع السادس حتى يكون أبدا كل ثالثة         
أسبوع في الوسط ناقصا أبدا فلذلك يلتم أبدا ثالثة أسابيع عشرون وأما                يوم بحران لي يعد أسبوعان تأمين ثم        

  .في األسبوع الغير الموصول يوم الرابع األرابيع فتعد
يريد بالرابع نصف السابوع والرابوع الثالث اليوم        نمامثال ذلك أن الرابوع األول اليوم الرابع والثاني اليوم السابع ألنه إ           

 الثامن والرابوع الرابع اليوم الرابع عشر ألنه يبتدئ بعده من الحادي عشر والرابوع     الحادي عشر ألنه يبتدئ بعده من     
عده من  العشرون ألنه يبتدئ ب    الخامس اليوم السابع عشر ألنه يبتدئ بعده من الخامس عشر والرابوع السادس اليوم            

  .فافهم ذلك السابع عشر ألنه يحتاج أن يتم له في كل سابوع رابوعان
الدور التام   مفصلة لكان  األسابيع تحسب  وأول دور تام من أيام البحران هو اليوم العشرون ولو كانت           :  قال جالينوس 

اني صار الحساب ال يجري     األسبوع الثالث يحسب متصال بالث     هو األسبوع ألنه كان يتكرر بمثله أبدا لكنه لما كان          
  .كان يجري أوال بعد الرابع عشر على قياس ما

والثالثون نظير الرابع عشر وذلك أنه       وأما بعد العشرين فالحساب يجري دائما على مثال ما جرى حتى يكون الرابع             
لثالث محسوبا على   وذلك أنه ينتهي فيه األسبوع ا     .  نظير العشرين  يحسب من أسبوعين على االنفراد واليوم األربعون      

  .االتصال
لألسابيع ألنها والذي يظهر التجربة      إنما يعني به ما إذا ضوعف لم ينتقل إلى غيره وليس لك لألرابيع وال               :  والدور

بحران وأن من أيام البحران أدوار األسابيع أقوى وبعده أدوار              من أيام البحران أنه ليس أيام المرض كله أيام           
االنفراد  هذه األدوار أيام أخر تكون فيها بحران وإن األسابيع ال يجب أن تحسب كلها على                 األرابيع فإنه يقع بين   
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يكون على األكثر في األفراد      لكن يحسب بعضها على االتصال وكذلك األرابيع فإن البحران في األمراض الحادة            
  .وفي المزمنة في األزواج

 أيام البحران األيام الواقعة في ما بين

  .من أيام البحران أليام التي ليست سابوعا وال رابوعا ويكون مع ذلكيريد بها ا
كل تغير يكون محمودا فهو في       كل تغير يقع للمريض إلى ما هو أردى في يوم من أيام البحران فهو ردي كما أن                 

  .والرابع عشر من أعراض األيام القتالة وبالضد فالتغير إلى ما هو شر في السابع. هذه األيام أجود
  .البحران تغيره في هذه األيام إلى األصلح حميد جدا وقد ذكرنا علته في علل أيام

المنتقلة ألن الطبيعة فيها أشد انزعاجا        األيام الواقعة يكون فيها البحران في األمراض الحادة أكثر منها في            :  قال
 تضطر الطبيعة أن تجعل البحران      فأما المزمنة فلكون حركة المريض ال      .فتجعل البحران في أيام واقعة باالضطرار     

  .الواقعة في األيام

 البحران سبب أيامفي 

والشتاء واآلخر باألرابيع كذلك تدبير الشهر        كما أن تدبير السنة يكون بالشمس وتغاييرها العظام بعبران الصيف            
فإذا تفقد بالتجربة وجد كل     ألنه من أيام الشهر بمنزلة ربع من أرباع السنة            يكون بالقمر وتغايره األعظم باألسابيع    

كان فيه وأكثر    والقمر بمكان ما يلزمه تغير عظيم بعد األسبوع ألن القمر يصير في تربيع المكان الذي               حادث يحدث 
وعشرين يوما وثلث يوم فإنه يقطع ربع         من ذلك إذا صار على المقابلة وألن القمر يقطع دائرة البروج في تسعة               

  .الفلك في أقل من سبعة أيام

 األمراض من النجوم فيما يستعان به على

وهو أن القمر إذا كان موضع السعود في أيام المرض كانت            هذا شيء قد بلوته بعناية شديدة فوجدته صحيحا       :  قال ج 
وإذا كانت النحوس في أصل المولد في مواضع فمتى صار القمر في تلك المواضع أو                   :قال.  أياما صالحة وبالضد  

فمتى صار القمر     كان حال ذلك المولود رديا وكذلك الحال في السعود فإنها إذا كانت في مواضع               ومقابلتها تربيعها
  .في تلك المواضع أو تربيعها أو مقابلتها حسن حاله

والنحوس تكون سالمة     وإن اختلطت السعود   .  وأمراضه السليمة هذه وغير السليمة تلك على نحو ما يقع له               
تربيعها أو مقابلتها كان أسلم وإذا ابتدأت          ض له والقمر في مواضع السعود أو        األمراض ورداءتها فأي مرض عر     

  .أو تربيعها أو مقابلتها فهو أردى أمراضه والقمر في مواضع النحوس في األصل

 في سبب عظم دالله السابع والرابع عشر 

 القمر حينئذ يقع على الترابيع       ألن التغايير التي تقع في األمراض في السابع والرابع عشر عظيمة قوته جدا              :  قال
وكذلك داللة السابع والرابع عشر عظيمة جدا على خير دال أو على             والعظم وهذان التغييران في الهواء أعظم تغاييره      

  .شر
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غير المرض تغييرا صالحا وإذا كان       إذا كان ابتداء المرض صالحا وصار القمر في تربيع ذلك المكان أو قابلته             :  وقال
  .أنت تفقدته وجدته صحيحا وقد بلوته وإن. بتداء رديا غير المرض تغييرا ردياابتداؤه ا

الشهور فهو من أشكال الشمس ألن        ما كان من األدوار في عدد األيام فهو على أشكال القمر وما كان في               :  قال
  .رباع السنةالميزان وأرباع الشهر كأ من الحمل إلى حال زمان الشهر منذ الهل إلى البدر حال زمان الشمس

األول يكون في انقضاء حمى يوم وال        أريد أن أقول في أيام البحران على الوالء فاليوم        :  رجع الكالم إلى األول قال    
باضطراب وشدة وأول أيام البحران الثالث وليس هذا اليوم            أعده من أيام البحران ألن انقضاء هذه الحمى يكون          

يام الواقعة واليوم الرابع ألن فيه يكون نصف األسبوع له قوة قوية وهو              لكنه في األ   بمشارك لألسبوع وال منذر به    
. أنهما من األيام الواقعة    وقوع البحران في الثالث والخامس ليس بأقل مما يقع في الرابع على            .  األيام الباحورية  من

ز الطبيعة لسبب أذى    األيام الواقعة علة أكثر من حف       ولست أعرف لوقوع البحران في    :  ينظر فيه في نسخة قال ج      
  .ليست حادة حدة مطلقة كما يكون في الحادة المرض ولذلك ال يكون ذلك في التي

أنه في تلك الحال يخرج مع ما ال         والبحران الجيد هو الكائن بعد النضج وأما الكائن قبل وقته فهو ردي وذلك            :  قال
رحا يقع هو أيضا معه وقوعا شديدا فكما         مصارع فيطرحه ط   يحتاج إليه مثل ما يعرض لمن يزعجه حمل ثقيل أو          

  .نفسه حتى يقع في هوائه يعرض لمن يعدو بشدة فال يملك
  .ينظر في نسخة أخرى. والبحران في األمراض الحادة على األكثر يكون في األفراد

دة فيما  الحمى في األمراض الحا    نوائب الحمى وانقضاؤها أيضا في األمراض الحادة يكون في األفراد ألن نوائب             
يحتاج أن تنظر ههنا في     .  انقضاء النوبة الثانية في اليوم الثالث      ينوب غبا وإنما صار انقضاؤها أيضا في األفراد ألن         

  .من نسختنا كالم فيه بيان هذا فإنه ذهب. نسخة أخرى
 يكون  في األفراد وجب أن     لما كان البحران إنما يكون في نوائب الحمى ووقعت نوائب الحمى             :  قال جالينوس 

  .تأخر البحران في األفراد إال أن يعرض محرك يدعو إلى تقدم أو
  .بحران السابع فقل ما يكون في التاسع بحران الحادي عشر كثيرا ما يتقدم فيكون في التاسع عند شدة اإلزعاج وأما
  . إذا أزعج الطبع من مزعجأي يوم اتفق أكثر ما يكون البحران في أيام األدوار أو الواقعة أو في األفراد وقد يقع في

الغب والمطريطاؤس ونحو    إذا كان المرض الزما كحمى سونوخوس فليس فيه لألفراد على األزواج فضل فأما في               
  .ذلك من الالزمة التي تخف وتهيج فلها فضل

وشدتها كلها   الثالث وبالجملة فنوائبها   وقد يكون أمراض تكون في الثاني أثقل من األول وفي الرابع أثقل من             :  قال
  .األزواج في األزواج وهذا إذا كان قويا قبل السادس وتوقع شدة هذا أبدا في

  .والنوائب في األمراض المزمنة تكون في األزواج: قال

 األسابيع عللفي 

يجب أن تعد األسابيع تامة ولذلك تصير ثالثة         لما كان القمر يقطع كل ربع من الفلك في سبعة أيام غير شيء لم              
  .أيام إال شيئا يع عشرين يوما ألن كل أسبوع سبعةأساب

الحمى تحركها في األفراد أكثر مال       إذا كانت نوبة  :  العلة في أنه قد يكون البحران في العشرين والواحد والعشرين          
  .باحوري صحيح في المرض التي تكون نوبته في األزواج فأما العشرون فألنه يوم. إلى الواحد والعشرين
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وذلك يكون  .  خير وإما في الشر    البحران هو التغير السريع الحادث في األمراض إما في          :  البحران قال من جوامع   
األخالط إذا هاجت وحدث لها مثل الغليان أحدثت هذه           باستفراغ أو ورم وال بد أن تكون معه صعوبة وجهد ألن            

  .األعراض التي تتقدم البحران
العشرين في كل سابوع إلى األربعين         مثل الغليان في كل رابوع وبعد       حركة أيام البحران إلى العشرين يكون لها       

  .وبعد األربعين وفي كل دور تام وهو عشرون يوما
  .فإنها تتغير بالتحلل البحران إنما يأتي في الغب والدائمة ونحوها من الحادة وأما الربع والبلغمية

بسرعة فتدل على سرعة البحران      عمال قويا في القوة   إذا كانت حرارة المرض قوية وحركته سريعة أعني أن تعمل            
  .وبالضد

 البحران نفع أيام

يجيء من الطبيعة إلى خطائه ويتقدم في         إنها إذا أنذرت به عرف فضله وسلم المريض نفسه إليه ولم ينسب ما               
 ويقل منه أيضا في     المريض في ذلك اليوم السكون وال يقربه غذاء        أعداد ما تحتاج إليه ويقدر الغذاء بحسبه ويلزم        

  .يحركه بدواء وال يغيره يوم يتوقع البحران اليوم الذي قبله وال
  .إذا تقدمت قبل البحران دالئل السالمة والنضج فالبحران يكون حميدا وبالضد

لبتة وال يحدث البحران في حال ا     .  ينالها قال وال يحدث البحران في اليوم الثاني البتة ألن الطبيعة قوية بعد على ما             
  .عشر في الخامس عشر وال السادس عشر وال التاسع

والمشي أو ببرد شديد وعرق كثير       بحران حمى يوم يكون بالعرق وبحران الغب إما بالعرق وإما بالقيء          :  اليهودي قال 
  .والخراجات وكذلك البلغم فالقيء البلغمي جدا حار يغلي ويخرج من البدن والربع بالبول

العين والوجنة وحك األنف يدل       النفس والصداع والثقل في الرأس والسدر والخياالت وحمرة         العرق الممتلىء وقصر  
  .على رعاف

  .النبض الموجي وسخونة األوصال والبدن فيها يدل على عرق
والحرقة في اإلحليل يدل على       والثقل في العانة  .  والنبض المسرع مع الثقل في المراق واالمتداد يدل على مشي           

  .البول
  .الضجر والسدر وسيالن اللعاب والبرد في مراق البطن يدل على القيءو

  .والوجع في بعض األوصال يدل على خراج يخرج هناك
إذا عدمت دالئل القيء والعرق       ليس للبحران بانطالق البطن دليل موثوق به لكن         :  من نوادر تقدمة المعرفة قال     
  .والرعاف رجى أن يكون به

ضعيفا فإنه ينتقل إلى أصعب      إذا كان المرض شديدا صعبا وكان حال القوة        :  إليه جالينوس لي على ما رأيت يؤمي      
وبقدر صعوبته يكون تقدم بحرانه ومثل هذا المرض في          الحاالت في أسرع األوقات فاعلم أن بحرانه ال يتأخر كثيرا         

  .بالضدفإذا أراد أن يكون في السابع كان في السادس و .األكثر يتقدم أبدا يوم بحرانه
 الحركة البطيئة الساكنة
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رأى أن حية حمراء تمشي في السقف فخاف         ولما رأيت دالئل الرعاف في فتى ووثب مع ذلك عن فراشه ألنه           :  قال
األيمن من منخريه وجعلت تقوي وتشتد أمرت أن يحضر الطست           أن تسقط عليه وظهرت حمرة يسيرة في الجانب       

 الحمرة في الجانب األيمن أنذرت أنه يكون من الجانب األيمن فلما               كانت تلك  لعلمي بقرب وقت الرعاف ولما     
مغموسة بالدم   المريض إصبعه في أنفه وحكه تقدمت بأن يوضع الطست بين يديه فأخرج المريض إصبعه                 أدخل

مؤذيا ولم يكن قد نضج بعد فاختلفت        ولما كان ذلك الرعاف بحركة من الطبيعة قوية وحفز شديد ألن المرض كان            
وأمرت أن تحضر المحاجم قال فلما رأيت الدم قد جاوز أربعة             طبيعة واجتهدت في دفعه علمت أنه سيكون مفرطا       ال

المحاجم وأدنيت من أنفه خال مبردا ممزوجا وأمرته أن يستنشق منه فلما لم ينفعه                 أرطال ونصفا شكلته بانتصاب   
  .وضعت المحجمة على جانبه األيمن فقطعت الدم من ساعته شيئا

 الطبيب من محنة
إلى القوة فيستدل من ذلك في أي رابوع         الذي يعرف قوة المريض وطبيعة المرض يبدأ فيقيس عظمه وكيفيته         :  قال

  .الغذاء بحسب ذلك يكون البحران وكيف يكون أجيداً أم رديا ويقدر
ن النهار ولما رآه أمره     فضال ع  إن مريضا كان بلغ من ضعفه أنه كان يغذي بالليل         :  وقال جالينوس في محنة الطبيب    

قوته بقى بذلك المقدار من الزمان فلما من الغذاء ازداد             أال يغذي البتة ألنه علم أن بحرانه قد حضر وأن مقدار            
 البحران في الوقت الذي قدر جالينوس فالمه أولياء العليل وأومؤا إليه أنه قد أساء في                 اختالطه وسهره ولم يجيء   

بحرانه لم يجد في ذلك سببا       فلما تفقد جالينوس تأخر   .  جب أن يغذي وينطل على رأسه     منع الغذاء وإلى أنه كان ي     
سخونة معتدلة ويصب على بطن العليل دهن حار إلى أن            إال أن البيت الذي كان فيه شديد البرد فأمره أن يسخن           

نه علم ذلك وتقدم    يكون بعرق وأمنهم من الخوف أن يكون منه شيء كثير أل            يبدأ به العرق ألنه قدر أن بحرانه       
عشر يستدل   المرض الذي ينقضي في الرابع    :  فلما فعلوا ذلك عرق وأقلعت الحمى قال      .  يغذوه بعد العرق   إليهم بأن 

السابع والذي في العشرين فداللته ضعيفة       على انقضائه في الثالث والرابع داللة ضعيفة ويدل على داللة وثيقة في            
الرابع عشر والذي بحرانه في السابع والعشرين فداللته والداللة الوثيقة             في قد يكون في الحادي عشر وبيان أمرها      

يتبين أمره بعض البيان في      العشرين وإنما قيل ذلك في الداللة ضعيفة خفية والذي في الرابع والثالثين              عليه في 
  .سابع والعشرينعشرين بعض البيان ويظهر في ال العشرين ثم يصح في التي بعده والذي في أربعين يتبين في

ما دون الشراسيف والوجع مع      متى كان في الرقبة وجع وفي الصدغين ثقل وظلمة قدام العين وتمدد في              :  ابيذيميا
كان مع وجع دل على إقبال األخالط نحو البطن وإذا         وتمدد الشراسيف إذا  .  الحمى المحرقة أو غيرها دل على رعاف      

  .كان بال وجع فقد أقبلت نحو الرأس
  .كان ثقل في الرأس كله مع وجع في الفؤاد وكرب فإنه يصيبه قيءإذا 

الكهول والمشايخ الفالج والجنون      ويخاف على الصبيان في هذه الحالة التشنج وعلى النساء وجع األرحام وعلى               
مهن هذه األخالط لم تتفرغ نعما فصار منها شيء إلى أرحا          والحمى فأما الصبيان فلضعف عصبهم وأما النساء فألن       

في السن فإنه تضعف قوتهم ال يستطيعون من هذه األخالط ولم تستفرغ نعما فربما               وأما الكهول وخاصة الطاعنون   
في  منها هذه وبحران الحميات المحرقة في أكثر األمراض يكون بالرعاف إذا كانت حركة المرض                   عرض لهم 

  .األزواج فإما أن يطول وغما أن يكون بحرانا
  . عرض ما مثل عرق وغيره كان في السادس ذلك العرض أيضاوإن كان في الرابع
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تنوب في األفراد ففي األفراد وإنما        األمراض التي تنوب في األزواج يأتي بحرانها في األزواج والتي           :  قال أبقراط 
تكون األخالط أسخن وأرق وأشد أذى للطبيعة وهذه تدعو           يكون البحران في وقت النوائب ألن في ذلك الوقت         

  . كون البحرانإلى
والسادس والثامن والعاشر والرابع عشر       الرابع:  وأول أدوار البحران التي تكون لألمراض في األزواج         :  قال أبقراط 

: واألربعون والستون والثمانون والعشرون والمائة وأول أدوار بحرانات األفراد          والعشرون والرابع والعشرون والثالثون   
والعشرون والحادي   سع والحادي عشر والسابع عشر والحادي والعشرون والسابع           والخامس والسابع والتا    الثالث

  .والثالثون
البحران وذلك أنه يذكر في      يجب أن يكون أبقراط في وقت تأليف هذا الكتاب لم يكن قد أحكم أمر أيام               :  قال ج 

ع هي أدوار البحارين بالحقيقة وهذه      بالتحقيق هذه وأدوار األسابي    كتاب تقدمة المعرفة األدوار التي تكون على الروابع       
أيام  فأما غير ذلك فال يجب أن يعد في       .  وبعدها التي تقع في الوسط لهذه فهي أضعف من هذه          أقوى أيام البحارين  

  .البحران
فقد أحسن من فعل ذلك ألن هذين         وقد أسقط الثامن والعاشر من عدد أبقراط بحران النوائب الكائنة في األزواج             

  .ام البحران البتةليسا من أي
  .كل بحران يكون في غير يوم باحوري فغير مأمون من العودة: قال

الحاالت لكن و الذي يصير به إلى         وليس البحران إنما هو ما يصير به المريض إلى أجود الحاالت أو إلى أردى                
  .بعض الجودة أو بعض الرداءة

يأتي لصعوبة العلة والعالمة ويكون بحرانا        جاء قبل انتهائها فإنما    ال يأتي إال بعد انتهاء األمراض وإذا      :  البحران الجيد 
  .يكون عارفا بنهاية المرض رديا فلذلك يضطر المريد معرفة البحران أن

والعالمات الدالة على البحران     الذين يهلكون سريعا يكون البحران فيهم أسرع وأخالطهم أخف وأحد          :  قال أبقراط 
  .يجب أن يكون بعد النضج ول األمر ألن البحران الجيدالجيد ال يجب أن يكون في أ

  .لي إن ما قال في األول ما قال في الذين يهلكون
البحران دل إما على موت وإما على         ال يحتاج أن يتنظر النضج إذا ظهرت األسباب التي تنذر بالبحران ولم يكن              

  .ويعادو عاجالبه المرض  بحران تطول مدته وإما على بحران غير موثوق به يسكن
. المرض قويا كانت عودته قتالة     إذا كان البحران قبل ظهور النضج فإنه إن انقضى به المرض فإنه سيعود وإن كان               

  .وإن كان يسيرا كان مؤذيا
إذا كانت تدل بعد النضج على       إذا ظهرت عالمات البحران قبل النضج كان رديا وبالضد وبحسب قوة هذه الدالئل              

  .لتها إذا كانت قبل النضج على الرداءةالجودة تكون دال
  .آخر إما داخال وإما خارجا وكثيرا ما أردفت الحمى قروحا فكان به بحرانها أو كان بها بحران قروح: قال

والشعاع قدام العين والكرب ووجع الفؤاد        العالمات التي تتقدم البحران تغير النفس والسدر       :  من كتاب البحران قال   
  .في بعض األعضاءالصداع والوجع 

فأما عالمات النضج فإنها عالمات      عالمات البحران متى ظهرت أنذرت بكون البحران ضرورة إما خيرا وإما شرا           :  قال
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عالمات النضج على بحران مزمع أن يكون بذاتها لكن إن             النضج فإنها تدل على أن المرض سليم وليست تدل          
كان البحران وكانت جودته بحسب عالمات النضج وإال فقد           بشدة   المرض كان بعدها عالمات البحران وتحرك     

  .قليال قليال يمكن أن يتحلل
على شر وذلك إذا ظهرت في        عالمات النضج ال تظهر فتدل على شر أبدا وأما عالمات البحران فقد تدل              :  وقال

ات النضج عرق وال قيء ابتداء المرض قبل ظهور عالم   إنه لم يظهر قط في    :  وأقول.  وقت ابتداء المرض أو في تزيده     
مثل السدر  :  بحران جيد للمريض وإذا ظهرت العالمات المنذرة بكون البحران           وال اختالف وال غير ذلك كان به       

البحران وال البحران    واختالط العقل ونحو ذلك قبل النضج دلت على المرض أنه في غاية الرداءة فال أعالم               والسهر
فلو ظهرت في أول ساعة من الحمى فهي دالة           فأما عالمات النضج  .  النضجنفسه جيدان بل رديان إذا ظهرا قبل         

  .على خير
 بالبحران العالمات التي تنذر

والسدر والصداع والدموع بال إرادة وشدة حمرة الوجه         وجع الرقبة وثقل الصدغين والسهر والسبات والشعاع أمام العين        
تغيره وانجذاب المراق إلى فوق والكرب واللهيب والعطش           والربو وضيق النفس و     والعين واختالج الشفة السفلى    

وطولها والرعدة   ووجع الفؤاد وأن ال يقر بالمريض مضجع والهذيان والصياح وتقدم نوبة الحمى وشدتها                 الشديد
  .المرض وعسر البحران وليس أنه متى كانت هذه يتبعها البحران وإذا لم يتبعها دلت على صعوبة

الرابوع األول بحران أو في الثاني       إنما قصدنا إلى أن تعلم هل يأتي في        :  ألول من أيام المرض   أما في اليوم ا   :  قال
الرابوع الثالث أو الرابع أو فيما بعده وليس يدخل في هذا على              وليس يتبين في اليوم األول هل يكون بحران في         

يأتي  بحرانه في أربعة أيام تدبير من      ضرر كما يدخل الضرر العظيم على أن يدبر مريض يأتي              تقدير التدبير كثير  
أما في اليوم األول أو في الثاني ما         وكل طبيب ال يعرف   .  بحرانه في أربعين يوما ألن هذا في غاية الفرط من الرداءة          

  .المريض في تدبيره خطأ عظيما يكون في األسبوع األول فواجب أن يخطيء على
تظهر فيه عالمات السالمة وحماه      ن مرضه ال عالمة ردية فيه بل      أنزل أن مريضا رأيناه في أول يوم م       :  مثال ذلك 

إن الطبيب المتفقد للصناعة يعلم أن مريضه يأتيه        :  الخلط أقول  حادة سريعة الحركة وبال بوال حسنا في لونه معتدل        
 لك ساكنةمحمودة طافية في أعاله أو متعلقة وأجود من ذ سيما متى ظهرت في بوله غمامة البحران نحو الرابع وال

هذه في الحدة ال تجاوز       والقريبة من .  وبالضد إذا كانت عالمات الهالك ظاهرة والحميات في غاية الحدة           .  أسفل
  .السابع

  .وعلى حسب ظهور عالمات السالمة وقوتها تكون سرعة انقضاء المرض وسالمة وبالضد
  .يتأخر الموت فبحسب ذلكوإن كانت عالمات الخطر هي المستولية إال أنها ليست في غاية القوة 

األيام المنذرة فيها بعد الحادي      متى تطاول المرض فقوة أيام البحران وأيام اإلنذار فيه تضعف ولذلك تحتاج            :  قال
ويكمل لليوم الذي أنذرت به وأما األيام األول فتكتفي فيها           عشر أن يكون التغير فيها قويا جدا حتى يصح البحران         

  .حران بما أنذرت به ويكمل فيه وعلى حسب طول المدة يضعفالب بأدنى تغير حتى يصح
في األمراض الساكنة الهادئة     ويجب أن تطلب البحران في األمراض الخبيثة السريعة الحركة الخطيرة فأما             :  قال

وال يطلب البحران في الدق وال في حمى        .  غير محوس  والتي ال تقلق وتزعج القوة فأكثر ذلك يكون األمر بتحلل          
  .يوم
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بقوة وأما حمى يوم فألنها ليست       لي أما الدق فألن صاحبها ال يحس لعلته فضال عن أن تنزعج الطبيعة لمدافعته               
  .ال يكون بجهد شديد تدل على أن الطبيعة تتأذى منها كثير أذى فانقضاؤها

يال وهذان هما اللذان ال     الصحة قليال قل   إما أن ينتقل دفعة إلى الموت وإما أن ينتقل إلى         :  للمرض ستة تغايير  :  قال
الخفي بل باستفراغ ظاهر يحس بعقبة حال جيدة أو ردية ظاهرة ثم               يكون انحالل المرض والقوة فيهما بالتحلل      

  .قليال يصير إلى الموت قليال
أن يتغير دفعة إلى ما هو خير ثم          لي في األمراض تراكيب غير هذه إال أنه لم يذكرها ألنها ال تكون بالفعل مثل                

ال يكون من مرض واحد فإذا كان فإنما يكون لمرض آخر              غير قليال قليال إلى ما هو أردى وضده إال أن هذا            يت
إلى ما هو خير ثم ينتقل دفعة إلى ما هو شر وهذا أيضا يكون من مرض واحد إال                    مثل أن ينتقل قليال قليال    .  حدث

  .هذه فلذلك ذكر هذه فقط فانظر في ذلك واستقصه أن ج قصد
المريض فيه إلى الصحة وال يكون        وليس يسمى بحرانا مطلقا إال الذي يكون فيه استفراغ ظاهر وتؤول حال             :قال

فإنه بحران بشرطا وأما الذي يتغير فيه باستفراغ إلى الموت           ذلك إال باستفراغ ظاهر أو خراج بين وأما ما سوى ذلك          
كان أو   د غير تام والذي يتغير قليال قليال إلى الجودة        والذي يتغير إلى حال أجود بحران جي       هو بحران رديء غير تام    

  .يتحلل قليال قليال إلى الرداءة فال يسمى بحرانا بل
ويتقدم االستفراغ اضطراب شديد في  كل مرض حاد ينقضي بغير استفراغ أو خراج بين فإنه يعاود حيثما كان           :  قال ج 

ور وثقل في الجسم وصداع وأوجاع في الرقبة والمعدة          ود بدن المريض كاألرق واالختالط والسبات ورداءة النفس       
 أحيانا طنين ودوي في األذنين وشعاع أمام العين ودموع بغير إرادة واحتباس البول              وفي مواضع أخر كثيرة ويعرض    

يرى ويصيبه   واختالج الشفة وتصيبه في عضو دون عضو رعشة ويعرض له نسيان وينكر معرفة من حضره وما                   
ويثب ويصيح كالبهائم ثم ينبعث منه       م نوبة حماه ويشتد اللهيب والعطش حتى ال يحتمل الثياب         نافض شديد ويتقد  

معا أو أكثر وال يكاد يكون في غير المناسبة للرابع بحران حتى             دفعة عرق غزير أو قيء أو اختالف أو رعاف أو اثنان          
  .فيه حينئذ وال يكون في أربعة وثمانين أنه قد يكون البحران

ولم يذكر أبقراط وال وجدنا نحن       ر أبقراط في مرضي كثير في أبيذيميا وتفقدناه نحن أيضا فوجدناه كذلك            وقد ذك 
عن أن يكون تاما سليما وأما في المناسبة فليس إنما              بحرانا حدث في األيام التي ال تناسب الرابع عشر فضال            

ما غلط الذين خالفوه بأشياء أجدها أنهم ظنوا        فقد بان صحة طريق أبقراط وإن     .  سليما يحدث البحران كثيرا بل يكون    
. بحران في تلك األيام    األسابيع تجري تامة فلزموا القياس دون التجربة ولعلهم أيضا رأوا مرضى قليلين أتاهم              أن

ولغلطهم في ابتداء المرض ويكون البحران باتصال         ويمكن أن تكون البحارين لليوم الذي قبله للعلل التي ذكرتها          
يومهم ونحو ذلك مما أشبهه مما تقدم ذكره مما يشتبه هل البحران لليوم                  وهو ألحدهما فينسبونه إلى    .  يومين

  .الثاني األول أو
بحرانها قويا أيضا وال يكون حادا لكن        واألمراض التي تطول مدتها أعني التي تجاوز الرابع عشر والعشرين ال يكون           

أيضا وال يجب أن يتوهم أنه ال يكون بعد األربعين بحران باستفراغ             ذاساكنا هادئا فربما تم أمره في يومين فيلغط ه        
  .فإن ذلك ربما كان وقد ذكر أبقراط أنه عرض ذلك في الثمانين قوي وحركة شديدة

فارقت ثم عاودت فربما كانت       وأكثر ما يعرض االنقضاء الخبيث يعني البحران في األمراض المزمنة إذا             :  قال ج 
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فيكون أحد هذين المرضين حادا وإذا وصل كل منهما          ن ثم يجري األمر على عدد أيام البحران       العودة في يوم بحرا   
مرضين أو ثالثة حادة كلها ال تنقضي ببحران لكن            ذلك مركبا من   مرض طويل حتى أنه ال يمكن أن يكون         

  .وتنقضي أيضا في أيام البحران على مثل هذا ينقضي بعض منها ويعاود بعض
قدرت الغذاء بحسب ذلك من اللطف       إذا علمت أن يوم البحران قريب     :  فاد من علم أيام البحران قال     في النفع المست  

باحوري كامل أخذت بالمريض في تدبير الناقه وإن كان           ولم تقف الطبيعة عن البحران وإذا كان البحران في يوم          
  .ينكس نكس سوء غير ذلك وقيته ولطفت تدبيره لئال

وإما فيه والذي يتلوه في الحدة فإلى         حدة يأتي بحرانه إما بخير وإما بشر إما قبل الرابع           المرض الذي في غاية ال     
والذي يتلوه في الحدة فإلى الرابع عشر ثم إلى العشرين والتي هي             السابع والذي يتلوه في الحدة فإلى الحادي عشر       

  .رناوقد دخلت في المزمنة فحركاتها في األسابيع على ما ذك دون هذه في الحدة
واألرابيع الرابع ينذر بالسابع وابتداء     .  األسابيع وجميع أدوار أيام البحران تكون إما بأسابيع وإما بأنصاف األسابيع وهي          

 وينذر بالرابع عشر الحادي عشر ألنه رابع األسبوع الثاني ألنه         .  وانقضاؤه الرابع عشر   األسبوع الثاني من اليوم الثامن    
  .بالعشرين ع عشر يوم إنذار ألنه الرابع من الرابع عشر وينذروالساب. الرابع من الثامن

الرابع والسادس والثامن والعاشر والرابع       :أدوار أيام البحران التي تكون في األزواج يعني التي تتحرك في األزواج             
ستون والثمانون  والثامن والعشرون والرابع والثالثون واألربعون وال       عشر والثامن عشر والعشرون والرابع والعشرون      

  .والمائة والعشرون
والسابع عشر والواحد والعشرون      وأما التي تتحرك في األفراد فالثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر              

أبقراط لنفسه في إبيذيميا وهي جميع أيام البحران فلما أحكم أمره            والسابع والعشرون والواحد والثالثون هذا ما كتبه      
  .تقدمة المعرفة والفصول أقواها فيبالتجربة ذكر 

فإني رأيت في صيف أكثر من        .من تغير الهواء  :  وقد يكون في نسبة دون نسبة البحران في يوم دون يوم بسب             
ورأيت خريفا كان   .  وفي صيفة أخرى في الرابع عشر       أربعمائة مريض مرضوا مرضا حادا أتاهم البحران في السابع          

  .وخريف آخر كان يجيء فيه بحران ردى في السادس ادي عشريجيء فيه البحران أبدا في الح
في يوم غير    فأما أن يكون   فعلى هذا نجد البحران يكون في وقت دون وقت وفي يوم دون يوم من أيامه أكثر                  

في الثاني عشر وال في السادس عشر وال في      باحوري فال يكاد يكون فلم أرقط كان في الثامن وال في السادس وال            
  .بهالشبيه 

. بحران وإن كان ضعيفا ويوم إنذار       أقول إن السابع يوم باحوري وينذر به الرابع والرابع يوم           :  جملة ما قد قيل قال    
وبعد هذه فالسابع عشر يوجد على      .  التناسب ما بين الرابع والسابع     وبينهما من .  وبعد السابع الحادي عشر فالرابع عشر     

الثامن عشر   ينها التي للحادي عشر إلى الرابع عشر وعلى األقل يوجد            العشرين هذه المناسبة بع     يناسب:  األكثر
  .يوما يناسب الحادي والعشرين وهذه ثالثة أسابيع على رأى أبقراط تتم في عشرين
الثالث متصل بالرابع عشر ينتهي في       لي ألنه يعد األسبوع األول والثاني تأمين وينتهيان في الرابع عشر واألسبوع            

. ابتداء الرابوع الثالث من الثامن فيكون الرابع من الثامن الحادي عشر           الرابع نصف األسبوع األول ويعد    العشرين ويعد   
. بالعشرين الثاني في الرابع عشر ثم يعد الرابوع السادس من الرابع عشر فيكون السابع عشر وينذر                   ويتم األسبوع 

  .ويعد السابوع الثالث في العشرين
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منها والبحران يكون فيه أكثر من جميع        التاسع والخامس والثالث والتاسع مقدم    :  ذه األيام ويقع في ما بين ه    :  قال ج 
. البحران التي ذكرناها أعني إلى العشرين وبعده الخامس وبعده الثالث            األيام الواقعة فيما بين هذه األيام من أيام        

  .ه بحران وال يكونوأما الثالث عشر فكأنه متوسط بين ما يكون في. بحران ردي والسادس يوم
الرابع عشر ثم يبدأ ثقل المجاهدة       وأشد ما تكون المجاهدة في وقت البحران في األمراض التي تنقضي إلى             :  قال

فأما قياس أيام   .  األربعين وتضعف منذ األربعين ضعفا شديدا جدا       منه إلى العشرين وتسترخي قوة المجاهدة منه إلى       
والثالثون أخر   وكما أن الرابع عشر آخر األسبوع الثاني وأول الثالث كذلك الرابع          واحدة أبدا    البحران فيبقى على حال   

أسابيع عشرين يوما فلذلك يتفق اليوم الستون        األسبوع الخامس وابتداء األسبوع السادس حتى يكون أبدا كل ثالثة         
  .وعشرون يوم بحران وكذلك الثمانون والمائة

أسابيع عشرون وأما األرابيع فتعد في       وسط ناقصا أبدا فلذلك يلتم أبدا ثالثة      لي يعد أسبوعان تأمين ثم أسبوع في ال       
  .األسبوع الغير الموصول يوم الرابع

والرابوع الثالث اليوم    يريد بالرابع نصف السابوع    مثال ذلك أن الرابوع األول اليوم الرابع والثاني اليوم السابع ألنه إنما           
الرابع اليوم الرابع عشر ألنه يبتدئ بعده من الحادي عشر والرابوع            ثامن والرابوع الحادي عشر ألنه يبتدي بعده من ال      

يبتدئ بعده من    السابع عشر ألنه يبتدئ بعده من الخامس عشر والرابوع السادس اليوم العشرون ألنه             الخامس اليوم 
 هو اليوم العشرون ولو كانت      أيام البحران  وأول دور تام من   :  السابع عشر ألنه يحتاج أن يتم له في قال جالينوس          

األسبوع ألنه كان يتكرر بمثله أبدا لكنه لما كان األسبوع الثالث يحسب             األسابيع تحسب مفصلة لكان الدور التام هو      
  .صار الحساب ال يجري بعد الرابع عشر على قياس ما كان يجري أوال متصال بالثاني

والثالثون نظير الرابع عشر وذلك      ا جرى حتى يكون على الرابع     وأما بعد العشرين فالحساب يجري دائما على مثال م        
  .نظير العشرين أنه يحسب من أسبوعين على االنفراد واليوم األربعون

  .وذلك أنه ينتهي فيه األسبوع الثالث محسوبا على االتصال
 ألنها إن ضوعفت بهيئتها     لألسابيع إنما يعني به ما إذا ضوعف لم ينتقل إلى غيره وليس لك لألرابيع وال               :  والدور

  .خرجت إلى أيام غير البحران
من أيام البحران أدوار األسابيع      والذي يظهر التجربة من أيام البحران أنه ليس أيام المرض كله أيام بحران وأن                

حسب األدوار أيام أخر تكون فيها بحران وإن األسابيع ال يجب أن ت              أقوى وبعده أدوار األرابيع فإنه يقع بين هذه        
 لكن يحسب بعضها على االتصال وكذلك األرابيع فإن البحران في األمراض الحادة يكون على               كلها على االنفراد  

  .األكثر في األفراد وفي المزمنة في األزواج
وال رابوعا ويكون مع ذلك من أيام البحران        األيام الواقعة في ما بين أيام البحران يريد بها األيام التي ليست سابوعا            

.  
كل تغير يكون محمودا فهو في       كل تغير يقع للمريض إلى ما هو أردى في يوم من أيام البحران فهو ردي كما أن                 

  .والرابع عشر من أعراض األيام القتالة وبالضد فالتغير إلى ما هو شر في السابع. هذه األيام أجود
  .البحران  أيامتغيره في هذه األيام إلى األصلح حميد جدا وقد ذكرنا علته في علل

المنتقلة ألن الطبيعة فيها أشد انزعاجا        األيام الواقعة يكون فيها البحران في األمراض الحادة أكثر منها في            :  قال
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فأما المزمنة فلكون حركة المريض ال تضطر الطبيعة أن تجعل البحران             .فتجعل البحران في أيام واقعة باالضطرار     
  .الواقعة في األيام
 بحرانال سبب أيام

والشتاء واآلخر باألرابيع كذلك تدبير الشهر        كما أن تدبير السنة يكون بالشمس وتغاييرها العظام بعبران الصيف            
ألنه من أيام الشهر بمنزلة ربع من أرباع السنة فإذا تفقد بالتجربة وجد كل                 يكون بالقمر وتغايره األعظم باألسابيع    

كان فيه وأكثر    يم بعد األسبوع ألن القمر يصير في تربيع المكان الذي         والقمر بمكان ما يلزمه تغير عظ      حادث يحدث 
وعشرين يوما وثلث يوم فإنه يقطع ربع         من ذلك إذا صار على المقابلة وألن القمر يقطع دائرة البروج في تسعة               

وجدته هذا شيء قد بلوته بعناية شديدة ف       :  النجوم قال ج   الفلك في أقل من فيما يستعان به على األمراض من           
وإذا كانت النحوس   :  قال.  موضع السعود في أيام المرض كانت أياما صالحة وبالضد          صحيحا وهو أن القمر إذا كان     

المولود رديا   المولد في مواضع فمتى صار القمر في تلك المواضع أو تربيعها ومقابلتها كان حال ذلك                   في أصل 
المواضع أو تربيعها أو مقابلتها حسن       صار القمر في تلك   وكذلك الحال في السعود فإنها إذا كانت في مواضع فمتى           

  .حاله
والنحوس تكون سالمة     وإن اختلطت السعود   .  وأمراضه السليمة هذه وغير السليمة تلك على نحو ما يقع له               

تربيعها أو مقابلتها كان أسلم وإذا ابتدأت          األمراض ورداءتها فأي مرض عرض له والقمر في مواضع السعود أو             
  .أو تربيعها أو مقابلتها فهو أردى ه والقمر في مواضع النحوس في األصلأمراض

السابع والرابع عشر عظيمة قوته      التغايير التي تقع في األمراض في      :  في سبب عظم داللة السابع والرابع عشر قال        
ذلك داللة السابع والرابع    التغييران في الهواء أعظم تغاييره وك      جدا ألن القمر حينئذ يقع على الترابيع والعظم وهذان        

  .خير دال أو على شر عشر عظيمة جدا على
غير المرض تغييرا صالحا وإذا كان       إذا كان ابتداء المرض صالحا وصار القمر في تربيع ذلك المكان أو قابلته             :  وقال

  .أنت تفقدته وجدته صحيحا وقد بلوته وإن. ابتداؤه ابتداء رديا غير المرض تغييرا رديا
الشهور فهو من أشكال الشمس ألن        ما كان من األدوار في عدد األيام فهو على أشكال القمر وما كان في               :  قال

  .الميزان وأرباع الشهر كأرباع السنة من الحمل إلى حال زمان الشهر منذ الهل إلى البدر حال زمان الشمس
األول يكون في انقضاء حمى يوم وال         فاليوم أريد أن أقول في أيام البحران على الوالء       :  رجع الكالم إلى األول قال    

باضطراب وشدة وأول أيام البحران الثالث وليس هذا اليوم            أعده من أيام البحران ألن انقضاء هذه الحمى يكون          
لكنه في األيام الواقعة واليوم الرابع ألن فيه يكون نصف األسبوع له قوة قوية وهو                  بمشارك لألسبوع وال منذر به    

. أنهما من األيام الواقعة    وقوع البحران في الثالث والخامس ليس بأقل مما يقع في الرابع على            .  الباحوريةاأليام   من
  .ينظر فيه في نسخة أخرى

لسبب أذى المرض ولذلك ال       ولست أعرف لوقوع البحران في األيام الواقعة علة أكثر من حفز الطبيعة              :  قال ج 
  .كما يكون في الحادةيكون ذلك في التي ليست حادة حدة مطلقة 

أنه في تلك الحال يخرج مع ما ال         والبحران الجيد هو الكائن بعد النضج وأما الكائن قبل وقته فهو ردي وذلك            :  قال
فيطرحه طرحا يقع هو أيضا معه وقوعا شديدا فكما يعرض            يحتاج إليه مثل ما يعرض لمن يزعجه ثقيل أو مصارع          

  .قع في هوائهحتى ي لمن يعدو بشدة فال يملك نفسه

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  18نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1719
 

 
 

  .ينظر في نسخة أخرى. والبحران في األمراض الحادة على األكثر يكون في األفراد
الحمى في األمراض الحادة فيما       نوائب الحمى وانقضاؤها أيضا في األمراض الحادة يكون في األفراد ألن نوائب             

يحتاج أن تنظر ههنا في     .  ية في اليوم الثالث   انقضاء النوبة الثان   ينوب غبا وإنما صار انقضاؤها أيضا في األفراد ألن         
  .من نسختنا كالم فيه بيان هذا فإنه ذهب. نسخة أخرى

في األفارد وجب أن يكون       لما كان البحران إنما يكون في نوائب الحمى ووقعت نوائب الحمى             :  قال جالينوس 
  .تأخر البحران في األفراد إال أن يعرض محرك يدعو إلى تقدم أو

  .بحران السابع فقل ما يكون في التاسع ادي عشر كثيرا ما يتقدم فيكون في التاسع عند شدة اإلزعاج وأمابحران الح
  .الرابوع والسابوع كل يوم ليس بسابع وال رابع فهو من األيام الواقعة فيما بين األدوار هي

  .أي يوم اتفق إذا أزعج الطبع من مزعج أكثر ما يكون البحران في أيام األدوار أو الواقعة أو في األفراد وقد يقع في
الغب والمطريطاؤس ونحو    إذا كان المرض الزما كحمى سونوخوس فليس فيه لألفراد على األزواج فضل فأما في               

  .ذلك من الالزمة التي تخف وتهيج فلها فضل
لة فنوائبها وشدتها كلها    الثالث وبالجم  وقد يكون أمراض تكون في الثاني أثقل من األول وفي الرابع أثقل من             :  قال

  .وتوقع شدة هذا أبدا في األزواج في األزواج وهذا إذا كان قويا قبل السادس
  .والنوائب في األمراض المزمنة تكون في األزواج: قال

لم يجب أن تعد األسابيع تامة       لما كان القمر يقطع كل ربع من الفلك في سبعة أيام غير شيء             :  في علل األسابيع  
  .أيام إال شيئا ير ثالثة أسابيع عشرين يوما ألن كل أسبوع سبعةولذلك تص

الحمى تحركها في األفراد أكثر مال       إذا كانت نوبة  :  العلة في أنه قد يكون البحران في العشرين والواحد والعشرين          
  .جباحوري صحيح في المرض التي تكون نوبته في األزوا فأما العشرون فألنه يوم. إلى الواحد والعشرين

وذلك يكون  .  خير وإما في الشر    البحران هو التغير السريع الحادث في األمراض إما في          :  من جوامع البحران قال   
األخالط إذا هاجت وحدث لها مثل الغليان أحدثت هذه           باستفراغ أو ورم وال بد أن تكون معه صعوبة وجهد ألن            

  .األعراض التي تتقدم البحران
العشرين في كل سابوع إلى األربعين        شرين يكون لها مثل الغليان في كل رابوع وبعد          حركة أيام البحران إلى الع     

  .وبعد األربعين وفي كل دور تام وهو عشرون يوما
  .فإنها تتغير بالتحلل البحران إنما يأتي في الغب والدائمة ونحوها من الحادة وأما الربع والبلغمية

بسرعة فتدل على سرعة البحران      أعني أن تعمل عمال قويا في القوة      إذا كانت حرارة المرض قوية وحركته سريعة         
  .وبالضد
 البحران نفع أيام

يجيء من الطبيعة إلى خطائه ويتقدم في         إنها إذا أنذرت به عرف فضله وسلم المريض نفسه إليه ولم ينسب ما               
ال يقربه غذاء ويقل منه أيضا في       المريض في ذلك اليوم السكون و      أعداد ما تحتاج إليه ويقدر الغذاء بحسبه ويلزم        

  .يحركه بدواء وال يغيره يوم يتوقع البحران اليوم الذي قبله وال
  .إذا تقدمت قبل البحران دالئل السالمة والنضج فالبحران يكون حميدا وبالضد
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حران في حال البتة    وال يحدث الب  .  ينالها قال وال يحدث البحران في اليوم الثاني البتة ألن الطبيعة قوية بعد على ما             
  .عشر في الخامس عشر وال السادس عشر وال التاسع

والمشي أو ببرد شديد وعرق كثير       بحران حمى يوم يكون بالعرق وبحران الغب إما بالعرق وإما بالقيء          :  اليهودي قال 
  .والخراجات وكذلك البلغم فالقيء البلغمي جدا حار يغلي ويخرج من البدن والربع بالبول

العين والوجنة وحك األنف يدل      الممتلىء وقصر النفس والصداع والثقل في الرأس والسدر والخياالت وحمرة          العرق  
  .على رعاف

  .النبض الموجي وسخونة األوصال والبدن فيها يدل على عرق
على والحرقة في اإلحليل يدل       والثقل في العانة  .  والنبض المسرع مع الثقل في المراق واالمتداد يدل على مشي           

  .البول
  .في مراق البطن يدل على القيء والضجر والسدر وسيالن اللعاب والبرد

  .والوجع في بعض األوصال يدل على خراج يخرج هناك
 المعرفة من نوادر تقدمة

  .دالئل القيء والعرق والرعاف رجى أن يكون به ليس للبحران بانطالق البطن دليل موثوق به لكن إذا عدمت: قال
  .كان مع ذلك سائر الدالئل الدالة عليهلي إذا 

ضعيفا فإنه ينتقل إلى أصعب      إذا كان المرض شديدا صعبا وكان حال القوة        :  لي على ما رأيت يؤمي إليه جالينوس       
وبقدر صعوبته يكون تقدم بحرانه ومثل هذا المرض في          الحاالت في أسرع األوقات فاعلم أن بحرانه ال يتأخر كثيرا         

  .فإذا أراد أن يكون في السابع كان في السادس وبالضد .دا يوم بحرانهاألكثر يتقدم أب
عن فراشه ألنه رأى أن حية        ولما رأيت دالئل الرعاف في فتى ووثب مع ذلك          :  في البطيئة الساكنة الحركة قال     

 في الجانب األيمن من منخريه وجعلت تقوي       حمراء تمشي في السقف فخاف أن تسقط عليه وظهرت حمرة يسيرة          
الرعاف ولما كانت تلك الحمرة في الجانب األيمن أنذرت أنه             وتشتد أمرت أن يحضر الطست لعلمي بقرب وقت        

فلما أدخل المريض إصبعه في أنفه وحكه تقدمت بأن يوضع الطست بين يديه فأخرج                  يكون من الجانب األيمن   
كان مؤذيا   ة وحفز شديد ألن المرض    إصبعه مغموسة بالدم ولما كان ذلك الرعاف بحركة من الطبيعة قوي            المريض

مفرطا وأمرت أن تحضر المحاجم      ولم يكن قد نضج بعد فاختلفت الطبيعة واجتهدت في دفعه علمت أنه سيكون              
بانتصاب المحاجم وأدنيت من أنفه خال مبردا ممزوجا وأمرته          قال فلما رأيت الدم قد جاوز أربعة أرطال ونصفا شكلته         

  .فعه شيئا وضعت المحجمة على جانبه األيمن فقطعت الدم من ساعتهين أن يستنشق منه فلما لم
وكيفيته إلى القوة فيستدل من      الذي يعرف قوة المريض وطبيعة المرض يبدأ فيقيس عظمه        :  من محنة الطبيب قال   

  .رديا ويقدر الغذاء بحسب ذلك ذلك في أي رابوع يكون البحران وكيف يكون أجيداً أم
فضال عن النهار ولما رآه أمره       إن مريضا كان بلغ من ضعفه أنه كان يغذي بالليل         :  ة الطبيب وقال جالينوس في محن   

قوته بقى بذلك المقدار من الزمان فلما من الغذاء ازداد             أال يغذي البتة ألنه علم أن بحران قد حضر وأن مقدار            
  العليل وأومؤا إليه أنه قد أساء في       البحران في الوقت الذي قدر جالينوس فالمه أولياء         اختالطه وسهره ولم يجيء   

فلما تفقد جالينوس تأخر بحرانه لم يجد في ذلك سببا          .  يغذي وينطل على رأسه    منع الغذاء وإلى أنه كان يجب أن      
دهن حار إلى أن     أن البيت الذي كان فيه شديد البرد فأمره أن يسخن سخونة معتدلة ويصب على بطن العليل                 إال
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يكون منه شيء كثير ألنه علم ذلك وتقدم          ر أن بحرانه يكون بعرق وأمنهم من الخوف أن         يبدأ به العرق ألنه قد    
ولو صب على رأس هذا خل       :  قال.  عرق وأقلعت الحمى على المكان     فلما فعلوا ذلك  .  إليهم بأن يغذوه بعد العرق    

  .أمره وقتله ودهن ورد كالعادة لتأخر
داللة ضعيفة ويدل على داللة       ى انقضائه في الثالث والرابع     المرض الذي ينقضي في الرابع عشر يستدل عل         :  قال

يكون في الحادي عشر وبيان أمرها في الرابع عشر والذي            وثيقة في السابع والذي في العشرين فداللته ضعيفة قد         
 يةفداللته والداللة الوثيقة عليه في العشرين وإنما قيل ذلك في الداللة ضعيفة خف                بحرانه في السابع والعشرين   

والذي في أربعين يتبين في      والذي في الرابع والثالثين يتبين أمره بعض البيان في العشرين ثم يصح في التي بعده               
  .عشرين بعض البيان ويظهر في السابع والعشرين

ما دون الشراسيف والوجع مع      متى كان في الرقبة وجع وفي الصدغين ثقل وظلمة قدام العين وتمدد في              :  ابيذيميا
كان مع وجع دل على إقبال األخالط نحو البطن وإذا         وتمدد الشراسيف إذا  .   المحرقة أو غيرها دل على رعاف      الحمى

  .كان بال وجع فقد أقبلت نحو الرأس
  .إذا كان ثقل في الرأس كله مع وجع في الفؤاد وكرب فإنه يصيبه قيء

الكهول والمشايخ الفالج والجنون      م وعلى ويخاف على الصبيان في هذه الحالة التشنج وعلى النساء وجع األرحا             
هذه األخالط لم تتفرغ نعما فصار منها شيء إلى أرحامهن           والحمى فأما الصبيان فلضعف عصبهم وأما النساء فألن       

في السن فإنه تضعف قوتهم ال يستطيعون من هذه األخالط ولم تستفرغ نعما فربما               وأما الكهول وخاصة الطاعنون   
  .األمراضمنها هذه  عرض لهم

في األزواج وإن كان في الرابع       وبحران الحميات المحرقة في أكثر األمراض يكون بالرعاف إذا كانت حركة المرض           
  .عرض ما مثل عرق وغيره كان في السادس ذلك العرض أيضا

فراد وإنما  تنوب في األفراد ففي األ      األمراض التي تنوب في األزواج يأتي بحرانها في األزواج والتي           :  قال أبقراط 
تكون األخالط أسخن وأرق وأشد أذى للطبيعة وهذه تدعو           يكون البحران في وقت النوائب ألن في ذلك الوقت         

  .إلى كون البحران
والسادس والثامن والعاشر والرابع عشر       الرابع:  وأول أدوار البحران التي تكون لألمراض في األزواج         :  قال أبقراط 

الثالث :  الثالث والخامس والعشرون والمائة وأول أدوار بحرانات األفراد        : بحرانات األفراد  والعشرون والمائة وأول أدوار   
  .والحادي والثالثون والسابع والتاسع والحادي عشر والسابع عشر والحادي والعشرون والسابع والعشرون والخامس

البحران وذلك أنه يذكر في      أياميجب أن يكون أبقراط في وقت تأليف هذا الكتاب لم يكن قد أحكم أمر                :  قال ج 
بالتحقيق هذه وأدوار األسابيع هي أدوار البحارين بالحقيقة وهذه          كتاب تقدمة المعرفة األدوار التي تكون على الروابع       

أيام  فأما غير ذلك فال يجب أن يعد في       .  وبعدها التي تقع في الوسط لهذه فهي أضعف من هذه          أقوى أيام البحارين  
  .البحران

فقد أحسن من فعل ذلك ألن هذين         أسقط الثامن والعاشر من عدد أبقراط بحران النوائب الكائنة في األزواج           وقد  
  .ليسا من أيام البحران البتة

الحاالت لكن و الذي يصير به إلى         وليس البحران إنما هو ما يصير به المريض إلى أجود الحاالت أو إلى أردى                
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  .بعض الجودة أو بعض الرداءة
يأتي لصعوبة العلة والعالمة ويكون بحرانا       ال يأتي إال بعد انتهاء األمراض وإذا جاء قبل انتهائها فإنما          :  ران الجيد البح

  .يكون عارفا بنهاية المرض رديا فلذلك يضطر المريد معرفة البحران أن
ت الدالة على البحران    والعالما الذين يهلكون سريعا يكون البحران فيهم أسرع وأخالطهم أخف وأحد          :  قال أبقراط 

  .يجب أن يكون بعد النضج الجيد ال يجب أن يكون في أول األمر ألن البحران الجيد
  .لي إن ما قال في األول ما قال في الذين يهلكون

البحران دل إما على موت وإما على         ال يحتاج أن ينتظر النضج إذا ظهرت األسباب التي تنذر بالبحران ولم يكن              
  .به المرض ويعاود عاجال دته وإما على بحران غير موثوق به يسكنبحران تطول م

. المرض قويا كانت عودته قتالة     إذا كان البحران قبل ظهور النضج فإنه إن انقضى به المرض فإنه سيعود وإن كان               
  .وإن كان يسيرا كان مؤذيا

وكثيرا ما أردفت   :  إذا كانت قال   الئلإذا ظهرت عالمات البحران قبل النضج كان رديا وبالضد وبحسب قوة هذه الد             
  .وإما خارجا آخر إما داخال الحمى قروحا فكان به بحرانها أو كان بها بحران قروح

والشعاع قدام العين والكرب ووجع الفؤاد        العالمات التي تتقدم البحران تغير النفس والسدر       :  من كتاب البحران قال   
  .الصداع والوجع في بعض األعضاء

فأما عالمات النضج فإنها عالمات      مات البحران متى ظهرت أنذرت بكون البحران ضرورة إما خيرا وإما شرا           عال:  قال
عالمات النضج على بحران مزمع أن يكون بذاتها لكن إن             النضج فإنها تدل على أن المرض سليم وليست تدل          

حسب عالمات النضج وإال فقد      المرض بشدة كان البحران وكانت جودته ب        كان بعدها عالمات البحران وتحرك     
  .قليال قليال يمكن أن يتحلل

على شر وذلك إذا ظهرت في        عالمات النضج ال تظهر فتدل على شر أبدا وأما عالمات البحران فقد تدل              :  وقال
ابتداء المرض قبل ظهور عالمات النضج عرق وال قيء    إنه لم يظهر قط في    :  وأقول.  وقت ابتداء المرض أو في تزيده     

مثل السدر  :  بحران جيد للمريض وإذا ظهرت العالمات المنذرة بكون البحران           اختالف وال غير ذلك كان به      وال  
البحران وال البحران    واختالط العقل ونحو ذلك قبل النضج دلت على المرض أنه في غاية الرداءة فال أعالم               والسهر

فلو ظهرت في أول ساعة من الحمى فهي دالة           فأما عالمات النضج  .  نفسه جيدان بل رديان إذا ظهرا قبل النضج        
وثقل الصدغين والسهر والسبات والشعاع أمام العين والسدر والصداع              وجع الرقبة :  العالمات التي تنذر بالبحران    

المراق إلى   وشدة حمرة الوجه والعين واختالج الشفة السفلى والربو وضيق النفس وتغيره وانجذاب             والدموع بال إرادة  
والهذيان والصياح وتقدم نوبة      ب واللهيب والعطش الشديد ووجع الفؤاد وأن ال يقر بالمريض مضجع              فوق والكر 

يتبعها البحران وإذا لم يتبعها دلت على صعوبة المرض           الحمى وشدتها وطولها والرعدة وليس أنه متى كانت هذه         
  .وعسر البحران

الرابوع األول بحران أو في الثاني        أن تعلم هل يأتي في     إنما قصدنا إلى  :  أما في اليوم األول من أيام المرض      :  قال
الرابوع الثالث أو الرابع أو فيما بعده وليس يدخل في هذا على              وليس يتبين في اليوم األول هل يكون بحران في         

 يأتي ضرر كما يدخل الضرر العظيم على أن يدبر مريض يأتي بحرانه في أربعة أيام تدبير من                   تقدير التدبير كثير  
أما في اليوم األول أو في الثاني ما         وكل طبيب ال يعرف   .  بحرانه في أربعين يوما ألن هذا في غاية الفرط من الرداءة          
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  .المريض في تدبيره خطأ عظيما يكون في األسبوع األول فواجب أن يخطيء على
السالمة وحماه   ه عالمات تظهر في  أنزل أن مريضا رأيناه في أول يوم من مرضه ال عالمة ردية فيه بل              :  قال ذلك 

إن الطبيب المتفقد للصناعة يعلم أن مريضه يأتيه         :حادة سريعة الحركة وبال بوال حسنا في لونه معتدل الخلط أقول          
ظهرت في بوله غمامة محمودة طافية في أعاله أو متعلقة وأجود من ذلك ساكنة               البحران نحو الرابع وال سيما متى     

الحدة ال تجاوز    والقريبة من هذه في   .  ات الهالك ظاهرة والحميات في غاية الحدة       وبالضد إذا كانت عالم    .أسفل
وإن كانت عالمات   .  المرض وسالمة وبالضد   وعلى حسب ظهور عالمات السالمة وقوتها تكون سرعة انقضاء        .  السابع

  .القوة فبحسب ذلك يتأخر الموت الخطر هي المستولية إال أنها ليست في غاية
األيام المنذرة فيها بعد الحادي      ل المرض فقوة أيام البحران وأيام اإلنذار فيه تضعف ولذلك تحتاج           متى تطاو :  قال

ويكمل لليوم الذي أنذرت به وأما األيام األول فتكتفي فيها           عشر أن يكون التغير فيها قويا جدا حتى يصح البحران         
  .طول المدة يضعفالبحران بما أنذرت به ويكمل فيه وعلى حسب  بأدنى تغير حتى يصح

في األمراض الساكنة الهادئة     ويجب أن تطلب البحران في األمراض الخبيثة السريعة الحركة الخطيرة فأما             :  قال
وال يطلب البحران في الدق وال في حمى        .  غير محوس  والتي ال تقلق وتزعج القوة فأكثر ذلك يكون األمر بتحلل          

  .يوم
بقوة وأما حمى يوم فألنها ليست       ته فضال عن أن تنزعج الطبيعة لمدافعته      لي أما الدق فألن صاحبها ال يحس لعل        

  .ال يكون بجهد شديد تدل على أن الطبيعة تتأذى منها كثير أذى فانقضاؤها
الصحة قليال قليال وهذان هما اللذان ال        إما أن ينتقل دفعة إلى الموت وإما أن ينتقل إلى         :  للمرض ستة تغايير  :  قال

الخفي بل باستفراغ ظاهر يحس بعقبة حال جيدة أو ردية ظاهرة ثم               لمرض والقوة فيهما بالتحلل   يكون انحالل ا  
  .قليال يصير إلى الموت قليال

أن يتغير دفعة إلى ما هو خير ثم          لي في األمراض تراكيب غير هذه إال أنه لم يذكرها ألنها ال تكون بالفعل مثل                
ال يكون من مرض واحد فإذا كان فإنما يكون لمرض آخر              ال أن هذا  يتغير قليال قليال إلى ما هو أردى وضده إ          

إلى ما هو خير ثم ينتقل دفعة إلى ما هو شر وهذا أيضا يكون من مرض واحد إال                    مثل أن ينتقل قليال قليال    .  حدث
  .هذه فلذلك ذكر هذه فقط فانظر في ذلك واستقصه أن ج قصد

الصحة وال يكون    المريض فيه إلى    فيه استفراغ ظاهر وتؤول حال     وليس يسمى بحرانا مطلقا إال الذي يكون      :  قال
بحران بشرط وأما الذي يتغير فيه باستفراغ إلى الموت          ذلك إال باستفراغ ظاهر أو خراج بين وأما ما سوى ذلك فإنه           

 الجودة كان أويتغير إلى حال أجود بحران جيد غير تام والذي يتغير قليال قليال إلى  هو بحران رديء غير تام والذي
  .إلى الرداءة فال يسمى بحرانا بل يتحلل قليال قليال

ويتقدم االستفراغ اضطراب شديد في  كل مرض حاد ينقضي بغير استفراغ أو خراج بين فإنه يعاود حيثما كان           :  قال ج 
ة والمعدة  ودور وثقل في الجسم وصداع وأوجاع في الرقب         بدن المريض كاألرق واالختالط والسبات ورداءة النفس       

 أحيانا طنين ودوي في األذنين وشعاع أمام العين ودموع بغير إرادة واحتباس البول              وفي مواضع أخر كثيرة ويعرض    
يرى ويصيبه   واختالج الشفة وتصيبه في عضو دون عضو رعشة ويعرض له نسيان وينكر معرفة من حضره وما                   

ويثب ويصيح كالبهائم ثم ينبعث منه        يحتمل الثياب  نافض شديد ويتقدم نوبة حماه ويشتد اللهيب والعطش حتى ال         
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  .معا أو أكثر دفعة عرق غزير أو قيء أو اختالف أو رعاف أو اثنان
من المرضى في وقت بحرانهم      ومن أعظم ما يعلم به حال البحران النضج فإني قد حضرت ما ال أحصيه كثرة               :  قال

ويجب أن يكون تفقدك النضج بإحكام      .  أحد ت منهم ممن كانت عالمات النضج قد ظهرت فيهم قبل ذلك فلم يم          
  .وبدالئل األعضاء التي هي أولى بها

  .وإن كان ال يحتاج أن يفعل إن في ذات الجنب النضج في النفث أولى بأن تنظر فيه منه في البول: مثال ذلك
ون في يوم من أيامه وأن يكون  أن يك  فأول العالمات الدالة على جودة البحران الحاضرة النضج المتقدم والثاني         :  قال

قوته ثم من العالمات الدالة على جودة البحران طبيعة الحمى مثل             هذا اليوم منذرا به ويكون المنذر به مواصال في        
  .في كل يوم أن تكون غبا أو تأتيه

ة مثل أن   أحد العالمات الجيد   وإن البحران إذا كان االستفراغ فيه من جنس الخلط الذي هو سبب المرض كان هو               
  .شامال للبدن كله أو يتقيأ ويختلف مرارا كثيرة يستفرغ في المحرقة برعاف أو نافض قوي ويعرق عرقا غزيرا

باستفراغ بلغم كثير والحمى التي      والغب واجب أن يكون بحرانها بقيء واختالف مراري وعرق والنائبة في كل يوم             
  .وبالرعاف أيضا ارمعها ورم في الدماغ فقد يكون بحرانها بعرق كثير ح

وأما ذات الجنب فالرعاف فيها متوسط       .وال يشاكل الرعاف بحران الورم البارد في الدماغ وال الكائن من ورم الرئة              
  .الحال

في األحشاء حمى ويكون أيضا       وقد تنقضي األورام الحارة التي في الكبد والطحال بالرعاف إذا كان مع الورم                 
الشراسيف إال أنه يجب أن يكون الرعاف من الشق            م الحارة التي تحدث فيما دون      بالرعاف بحران لجميع األورا   

  .الذي فيه الورم
  .وينفع العرق أيضا الورم الذي في ما دون الشراسيف

األيمن وإما بعرق وإما ببول وأما       فأما الكبد فإن كان ورمها في المحدب فبحرانه يكون في األكثر إما برعاف من               
  .الف مرار أو بعرق وربما كان بقيءفي المقعر فباخت

  .والنفث أولى ببحران علل الصدر
ينتفع به نفعا عظيما أصحاب       والعرق مشاكل لبحران الحميات وخاصة ما كان منها شديد االلتهاب محرقا وقد               

لغم واختالفه  البلغمية النائبة كل يوم إن كان معه قيء ب         األورام الحارة الملتهبة إذا كان بعد نضج ويكون به بحران          
خلط أسود أو أشياء مختلفة اللون والحمى التي تسمى المطريطاوس إذا كان معها قيء               والربع أيضا أن يستفرغ معها    

  .ومرار واختالف أو يكون بحران ليثرغس بورم في أصل األذن وأكثر من علل الرأس بلغم
  .ويكون بحران وثيق حريز للحميات المزمنة بخراجات تخرج أسفل البدن

بحران منذر به ويكون نوع       والتغير الفاضل الذي يحدث للمريض ال يكون إال وقد تقدمه نضج يكون في                :  قال
  .االستفراغ مشاكال للخلط المنذر للمرض

كلها مما تعين على تولد الصفراء        وانظر مع ذلك في سن العليل وطبيعته وتدبيره وبلده وقته فإن كانت هذه              :  قال
  .في كل األخالط  أن يكون االستفراغ صفراء وكذلكوالمرض غب فإنه يجب

ويتمم ذلك كله ويكمله     وإن كانت قد غلبت على البدن أخالط مختلفة فإنه يكون البحران من أخالط مختلفة                
اللون والنبض وتزيد القوة والنهوض فهذا أفضل ما         ويوثقه أن تقلع بعده البتة وتخف األعراض كلها وتبطل ويحسن         

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  18نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1725
 

 
 

فبحسب قوة العالمة التي نقصت يكون نقصانه عن البحران الفاضل وهكذا             ران فما نقص عن هذا    يكون من البح  
  .الفاضل في وقت حضوره يعرف البحران

والتدبير وما يتبع ذلك فإنه بحسب       وأما تعرفه قبل حضوره فانظر إلى المرض من أي خلط تولد وفي السن والزمان              
فانظر في أمر النضج فإنه من أعظم العالمات ومن            وبعد هذا .  نسرعة حركة المرض كذلك يكون سرعة البحرا       

التغير متى حدث في يوم إنذار دل على أن خروج المريض من علته يكون في                  النضج ففي التغير القوي فإن ذلك     
  .أنذر به ذلك اليوم الذي كان فيه ذلك التغير اليوم الذي

يجاوز الرابع وإن كان معه       ه أعراض السالمة كلها فال     والمرض الذي يكون في غاية الحدة إذا كانت مع           :  قال
  .ذلك في الحدة فانتظر ذلك في السابع أعراض الهالك كلها فال تجاوز الرابع حتى تقتل وإن كان دون

خطيرا أو ساكنا أو قويا كثير       هل يكون في هذه األمراض بحران أم ال أو يتحلل وإن كان فهل يكون صعبا               :  وتعلم
المرض وسحنته وطبيعة أعني بطبيعة المرض مثل          ضعيفا يسير االستفراغ من قوة المرض وحركة        االستفراغ أو   

وأما .  ذلك فإن حال كل واحدة من هذه في البحران بخالف اآلخر             الغب وذات الجنب والتي تنوب كل يوم وغير        
 د وبحران القليل الخلط   رديئا أو سليما فإن البحران الرديء في أكثر األمر مهول وبالض            سحنة المرض فإن يكون   

  .قليل وبالضد وبحران البدن الممتلىء القوي القوة الكثيرة قوى
مما قد وصف في تقدمة المعرفة       وتعرف بسحنة المريض أخبيث هو أم رديء من األعراض الرديئة التي يلزمها           :  قال

حرقة مشتعلة وليست   أعراض رديئة ونجد حمى م      ألنه قد تكون حمى ضعيفة وهي مع ذلك خبيثة ألنه يلزمها             
  .العالمات عالمات النضج بخبيثة ألنه ال تلزمها أعراض سوء ومع هذه

أيكون ذلك ببحران   :  ثم اعلم  هل يسلم المريض أم ال من طبيعة المرض وسحنته وقوته وقوة العليل            :  فتعرف:  قال
شبهه ويحقق ذلك عندك بأن     والسن والتدبير وما أ    ظاهر من حركة المرض ومقدار قوته أوال وضم إلى ذلك الزمان          

  .تظهر األعالم الدالة على كون البحران
مرضه وهي في غاية القوة       فأنزل أن مريضا مرض مرضا حادا قد ظهرت عالمات السالمة فيه من أول يوم من                 

  .إن مرضه ينقضي ال محالة قبل الرابع: والبيان أقول
  .العالمات الجيدة ل ينقضي المرض من أجلينقضي قبل الرابع من أجل الحدة وإنما قا: لي إنما قال

إن كان قويا عظيما فإن      وتقدر أن تعلم هل ينقضي مرضه ببحران أم ال من قوة المرض وذلك أن المرض                :  قال
البحران من حركة المرض وذلك أنه إن كانت الحمى          أي يوم يكون  :  انقضاءه ال محالة يكون ببحران وبالضد وتعلم      

الخطأ فإن البحران يكون في اليوم الرابع وإن لم تكن الحمى متصلة              لمريض شيء من  متصلة دائمة ولم يعرض ل    
أبطأ  إن كانت حركتها سريعة والمرض عظيما فيمكن أن يكون في الثالث وإن كان             :  مقدار حركتها  دائمة فانظر في  

ة فال يكاد يكون إال     الراح فأما في يوم  .  من ذلك وأهون وأصغر ففي الخامس وذلك أن البحران يوافي نوبة الحمى           
  .ذلك إال مرتين وأما أنا فلم أره إال مرة في الندرة حتى أن أرخيجانس على كثرة مزاولته للمرضى لم ير

طبيعتها واحدة ولكن تمكن المتصلة       لي الحمى الحادة الالزمة بحال واحدة أحد من المتصلة النوائب إذا كانت               
  .فتكون لذلك أحد من الدائمة  وأردأالنوائب بغب دائمة النوائب أحد في طبيعتها

  .إن كانت الحمى دائمة فتوقع البحران في الرابع: قوله
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الحمى الدائمة أن تكون فيها       وإن كانت دائمة إال أنها ليست على حال واحدة يريد بهذا أنه قد يمكن في                  :  قال
المرض الذي يأتي فيه     :  ها قال فيها أن يكون في     أحوال تكون فيها أقل عظما ورداءة من جملة حالها أو يمكن             

إما :  وما قبله بيوم أو بعده في غاية الحدة وال بد أن تكون الحمى في هذه                البحران في هذه السرعة يعني في الرابع      
األمراض الحادة  حال واحدة كسونوخوس وإما دائمة غير متصلة كالدائمة التي تشتد غبا وهذه أولى بهذه             متصلة على 

  .البحران في الرابع  في األكثر في المتصلة بحال إذا لم يعرض خطأمن سونوخوس وهي تكون
قليال التباع النوبة وربما جاء في        وأما التي تنوب غبا فربما جاء في الثالث وربما امتد إلى الخامس إذا كان أسكن                 

ان يبتديء مع وقت    الثالث تجيء في أجزاء ذلك اليوم ألن البحر        الرابع وذلك يكون إذا كانت النوبة التي تجيء في        
مقدارا صار في    البحران لذلك إما في الليلة التي صبيحتها الرابع أو إن تأخر عن ذلك الليل أيضا               صعود النوبة فيصير  

  .الرابع
كذلك فال بد أن تكون      إنك متى رأيت في أول يوم من المرض عالمة تدل على النضج فإن كان                :  فأقول:  قال

ينقضي قبل الرابع فإذا نظرت في مقدار قوة المرض           الخطر فاعلم يقينا أن المرض     العالمات األخر سليمة بعيدة من    
  .علمت هل يكون انقضاؤه ببحران أم ال

في :  حركة المرض علمت   المرض القوي ال يمكن أن ينقضي في هذا الزمان القصير بتحلل فإذا نظرت في                :  لي
الحركة من هذا جدا في الثالث والذي هو أبطأ في            السريعالثالث يتوقع البحران أو في الرابع أو في الخامس وتوقع            

ويعين على سرعة مجيء البحران قوة المرض والوقت الحاضر والبلد              الخامس والمتصل بحال واحدة في الرابع       
  .على توليد الصفراء والحرارة وأضداد هذه تدل على بطء البحران والسن وسائر ما يعين

الغذاء واستعمال المولدة    ا والمريض شابا محروراً ومرضه هاج به من إفالل           مثال ذلك أنه إن كان الوقت صيف        
البحران إلى الثالث ويتحقق ذلك أكثر إن كان قد          للصفراء فاعلم مع سرعة حركة المرض قبال أن هذه كلها تميل           

إن كنت قد   وإن كانت األحوال بالضد فتوقع البحران في الخامس وخاصة            أتى مرض كثير من البحران في الثالث      
  .أتاهم البحران في الخامس رأيت مرضى قد

اليوم األول وال في الثاني إال أن        وأنزل أنك إن رأيت مريضا آخر لم يظهر فيه عالمات بينة من عالمات النضج في              
األول وال في الثاني إال أنه ال يمكن خروجه من مرضه في الرابع               عالمات السالمة موجودة فاعلم أنه ال يسلم في       

المرض  الرابع والسابع لتعلم هل ينقضي مرضه ببحران أم ال بمقدار قوة المرض ألنه إذا كان               فتفقد أمره في ما بين    
أحرى أن يأتي فيه البحران حتى       قويا فال بد أن يكون انقضاؤه ببحران وخاصة إذا كان مع ذلك سريع الحركة فهو              

البحران مع ذلك في الرابع وإن كان المرض ليس بسريع           أنه وإن أخطأ على المريض ولم يكن الخطأ فادحا فتوقع         
  .بين الرابع والسابع فإن البحران يتأخر إلى التاسع الحركة وعرض للمريض خطأ في ما

إن هذا  :  كان اليوم السابع أقول    إن مريضا آخر مرضه سليم إال أنه لم تظهر فيه عالمة بينة للنضج حتى               :  ثم أقول 
بحرانه بالحادي عشر أولى منه بالرابع عشر وإن كان مرضه            ركته حركة سريعة فإن   إن كان مرضه قويا عظيما وح     
  .فبحرانه بالرابع عشر أولى ضعيفا وحركته ليست بالسريعة

يوجب المدة فبحرانه يأتي ال محالة       واستعن باألشياء األخر ألنه إن كان المريض شابا والوقت صيفا والتدبير تدبير            
عشر ومتى اختلطت العالمات الدالة على الحادي عشر والدالة        عت أضداد هذه ففي الرابع    في الحادي عشر ومتى اجتم    

 للمريض خطأ في التدبير فيما بين السابع والحادي عشر لم يمكن أن يأتيه البحران في               على الرابع عشر ثم عرض    
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 فإن لم يقع خطأ وكانت    في مثل هذه الحال في الرابع عشر إذا كان الخطأ عظيما               الحادي عشر فكثيرا ما يأتي    
العالمات ويحكم اليوم الذي     العالمات مختلطة احتيج عند ذلك إلى طبيب فاره مرتاض حتى يقدر أن يميز بين هذه              

  .تدل عليه أحدها
السابع أن تقف وقوفا صحيحا      وفي األكثر إذا كان االختالط قويا شديد المقاومة بعضها لبعض فإنه ال يمكن في                

. األيام األخر التي بعد السابع إلى الحادي عشر         قد يمكن الوقوف على اليقين من ذلك في        على ما سيكون لكن      
حركته في تلك األيام وإن زادت عالمات النضج زيادة كثيرة جاء البحران               وذلك أنه يزيد عظم المرض أو سرعة       

  .وإن كان بالضد جاء في الرابع عشر في الحادي عشر
األيام األولى من مرضه      مرضه بعيدا من الخطر ورأيت حركة المرض في تلك          ثم أنزل أنك قد رأيت مريضا آخر       

تظهر خالفها فأنت تعلم يقينا أن هذا ال يخرج          بطيئة وليست حماه ملهبة وال محرقة وال تظهر عالمات النضج بل           
ألن االبتداء إن   بحرانه في الرابع عشر أم ال من أوقات األمراض الكلية            من مرضه قبل الرابع عشر وتعلم هل يأتي       

السابع فيجب أن    طويال دل على أن المرض طويل مزمن وإن جاءت عالمات التزيد في الرابع أو بعده إلى                لبث زمانا 
فإنه إن اتفقت فيه كثرة تزيد حركة         تتوقع شيئا يحدث في الرابع عشر وتقف على ذلك أكثر في الحادي عشر                

كائن في الرابع عشر ال سيما إن ساعد الوقت وسائر األشياء فإن             المرض وقوة الحمى وعالمة بينة للنضج فالبحران      
  .عالمة النضج فقط ولم تتبين سرعة حركة المرض وقوته فال يكون البحران في الرابع عشر ظهرت في الرابع عشر

  .قبل العشرين وإن ضاد أيضا ذلك الوقت وسائر األشياء والمزاج البارد فال تطمع في البحران
السابع عشر فإنه إن ظهرت فيه ولو         العالمات وزادت عالمات النضج زيادة كثيرة في الرابع عشر فتفقد          فإن اختلطت 

  .أدنى الدالالت كان البحران في العشرين
وجميع ما يبرد يؤخره والهم والفزع       أرى أن الخطأ ليس كله يؤخر البحران لكن منه ما يقدمه وذلك أن الغذاء              :  لي

  .قدمهوجميع ما يحد المزاج ي
فابتدأ بحرانه يكون في الحادي      أنزل أنك رأيت مريضا آخر فتوقعت أن يكون بحرانه في الرابع عشر           :  مثال آخر قال  

  .آخر هيجة من خارج عشر إما بعظم المرض وشدة قوته وسرعة حركته أو لسبب
نه أشد تخويف وخاصة    المريض م  إنه ال يمكن أن يكون ذلك البحران تاما وال حميدا ويجب أن يخاف على             :  أقول

ال يخلو أن يكون مع بحرانه هذا أعراض صعبة أو            إن كان المرض خبيثا فإن كان المرض سليما فإنه على حال            
قوة النضج وإذا كان النضج هكذا بقدر الحاجة إليه وكان إنما يكون في منتهى                تعاود الحمى بعد البحران فهذا مبلغ     

انتهائه  هى المرض وذلك أن كل مرض ال يأتي فيه البحران في وقت            فالحاجة العظيمة هي أن تعرف منت      المرض
يذهب بالتحلل الخفي وال يخاف       فال يأتي فيه ضرورة في انحطاطه وكل مرض يجاوز انتهاؤه بغير بحران فإنما               

  .أيضا على المريض الموت بعد انتهاء المرض
غير هذا المرض وجميع من       إنما كان لشيء  وقد يظن بقوم أنهم ماتوا في انحطاط المرض إال أن هؤالء موتهم                

  .يموت في االنحطاط يموت من خطأ يعرض
وذلك أنه  .  دبر على ما يجب    وليس يمكن بعد نضج األخالط واستحالتها وقوة الطبيعة عليها أن يموت المريض أن             

  . المرضفليس يمكن بعد هذا أن يغلبه هذا إن كان العليل قد احتمل أشد أوقات المرض وجاهده في علته
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شهد له النضج فجاء في       أنزل أن مريضا قدرت أن يجيء بحرانه في الرابع عشر على حسب ما                :  إنما قال :  لي
تقدير النضج الكامل كان بحال يريد أن يكون         الحادي عشر فهذا المريض لم يجئه البحران بعد النضج الكامل ألن          

  .ين يجيئهم البحران قبل استحكام النضجمثاال للمرضى الذ البحران في الرابع عشر فإنما وضع هذا
أن يعرف هل يموت المريض أم       والقياس والتجربة يوجبان أال يموت المريض بعد النضج الكامل وليس يمكن          :  قال

في األمر إال في وقت المنتهى فقد يمكن أن يسلم           ال بمعرفة منتهى المرض وذلك أنه إذا كان مريضان متساويين         
  .أقربهما منتهى وبالضد ألن القوة يمكن أن تخور من الثاني قبل المنتهى والذي يسلم يكون. أحدهما ويموت اآلخر

الثالث عشر وقوتهما متساوية     لنضع أن مريضا ال يجوز أن ينتهي مرضه قبل العشرين وآخر ينتهي مرضه في             :  مثال
بحران ويصح والذي لم ينته مرضه      قد انتهى يتم له ال     إن الذي مرضه  :  أقول.  فإن البحران يأتيهما في الرابع عشر     

أتاه بحران غير كامل لم تقو الطبيعة على ما بقي بعد ذلك من المرض إلى وقت                 يمكن أن يأتيه البحران السوء وإن     
  .لكن تخور قبل ذلك فيموت المنتهى

يض منتهى المرض وقوة المر    فليس يمكن أحد أن يعلم حال المريض هل يسلم أو يموت دون أن يقف على               :  قال
هل يقوى أن يبلغ به     :  يعلم من أمر حمال عليه حمل      وطبيعة المرض في الشدة وغير ذلك كما أنه ال يقدر أحد أن           

الحمال وقوة الحمل ومسافة الطريق وذلك أن قوة الحمال بمنزلة قوة                 الموضع الذي يريده دون معرفته قوة       
أن  ما بين ابتداء المرض ونهايته واألمر يضطر      بمنزلة صعوبة المرض ومسافة الطريق بمنزلة        المريض وثقل الحمل  

وغيره وأمر الغذاء وأمر      ال يعني بشيء أكثر من العناية بمنتهى المرض وذلك أن البحران الجيد وغير والناقص                 
  .الموت والنجاة متعلق به

عج وال يقلق   ذلك ساكنا ال يز    إذا كان المرض سليما وهو أن تكون القوة وافية به إلى وقت المنتهى ثم كان مع                  
بعد االنتهاء وهذا أحمد البحارين وذلك أنه يكون بعد          الطبيعة ولم يعرض خطأ من خارج فإن البحران ال يكون إال           

  .النضج الكامل
لفضل حدته وسرعة حركته أو لشيء       وإن اضطربت الطبيعة إلى أن يأتي البحران قبل االنتهاء إما لقوة المرض أو              

المنتهى فإن كانت القوة ال تبقى إلى وقت المنتهى             الجيد بحسب تقدمه بوقت     يهيجه فإنه ينقص عن البحران     
ليس يجب أن يكون بقرب المنتهى ألنه قد يمكن أن يموت قبله بكثير أو                فواجب أن يموت المريض إال أن موته      

  .وأما البحران فال يكون إال في وقت المنتهى أو قبله بقليل. المرض يموت في أول
  .إنما يكون في الوقت الصعب عده ألن تلك الحال حالة الراحة باإلضافة إلى ما مضى والبحرانب: لم يقل: لي
  .والنهاية في االبتداء والتزيد: فأما الموت فإنه يكون في األزمنة الثالثة: قال
بد خراج محمود عظيم وال      متى خرج مريض من مرضه دفعة فال بد أن يكون خروجه باستفراغ ظاهر بين أو               :  قال

ذكرناها وكذلك إذا عرض خروج إلى الموت ضربة فال بد           أن تتقدم هذه العالمة المهولة التي تتقدم البحران التي قد         
  .واالستفراغ أن يكون االضطراب الشديد والجهد

وربما .  فال يتبعه استفراغ وال جهد وال شدة       فأما التغير إلى البرء أو إلى الموت بعد أن ال يكون ضربة لكن قليال قليال              
الجودة البهتة الكثيرة أو إلى الرداءة فذانك بحرانان تامان وهذان ناقصان            كانت األشياء تنقلب بها حال المريض إلى      

  .الذي تنقلب الحال فيهما إما إلى كمال الجودة وإما بعضها جيدا واآلخر رديئا إال أن
وقد ينقلب  :  أسمي الذي يؤول قال     بحرانا لكن  وأما الذي يخرج إلى الموت أو إلى الصحة قليال قليال فال أسميه             
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  .استفراغ بين وال خراج المرض إلى الرداءة صنف آخر يكون من غير جهد شديد وال
  .هذا هو الذي يسميه الذبول: لي
كامل وإما شيء كامل ثم قليال قليال         إما ضربة وهو بحران   :  جملة هذا الكالم التغير إلى الجودة ثالثة أصناف        :  لي

  .المرض حران ناقص وإما قليال قليال وهو تحللوهو ب
بحران رديء ناقص وإما قليال       إما ضربة وهو بحران كامل رديء وإما شيء بين وهو           :  وكذلك التغير إلى الرداءة   

  .وهو ذبول. قليال
المرض إذا غلب على الطبيعة       في األمراض الرديئة ليس يجب ضرورة أن يأتي بحران جيد وال رديء ألن               :  قال

  .غلبة شديدة لم ترم الطبيعة البتة مقاومته
إذا تجردت الطبيعة لدفع شيء      هذه هي العلة في أنه يكون موت فجيء بال استفراغ ألن االستفراغ إنما يكون              :  لي

  .عن البدن
بال بحران وأكثر هؤالء     فلذلك لم يبرأ أحد قط من مرض واحد دفعة إال ببحران وخلق كثير يموت دفعة                  :  قال

المادة أو غلظها أو عظم ورم في باطن البدن وقد            في أول نوائب الحمى ال سيما من كان سبب هالكه كثرة           يموتون
وإنما يعرض هذا لمن قوته ساقطة ولذلك تجد كثيرا من المرضى يموت             يموت قوم منهم في وقت انحطاط الحمى      

  .الجزئي أعني في انحطاط النوائب في انحطاط المرض
وليس كذلك ألن المرض لم      م أنه قد يمكن أن يموت المريض في االنحطاط الكلي أيضا           ومن ههنا قد حسب قو    

حينئذ بوجه من الوجوه إال بخطأ يقع وليس قصدنا           يكن ينحط إال بغلبة الطبيعة له وليس يمكن أن يأتي الموت            
  .خلقا كثيرا ماتوارأيت هذا قط كان وأما في االنحطاط الجرئي فقد رأيت  وما. النظر في الذي يقع فيه الخطأ

تحركت الحرارة من الوسط إلى      وذلك أن البدن يكون في االبتداء متماسكا كأنه منضم فإذا جاءه وقت االنحطاط              
عند ذلك وفنيت ومن هؤالء قوم يموتون بغتة حتى أنه           األطراف على العادة واسترسل البدن واسترخى فانحلت القوة       

  .يظن بهم من حضرهم أنما هو غشي
في كل الحركات كما  ضعفا واختالطا  من يبتديء قليال قليال منذ أول النوبة وفي هذا االنحطاط يزداد النبض            ومنهم

وذلك أن الطبيعة تكون قد نفت جميع حرارة الحمى           أنه في االنحطاط المحمود يزداد قوة دائما وينتقص اختالفه         
كون الحمى وما يوهم الجاهل أن الحال أسكن        يعمهما نقصان الحرارة وس    إلى خارج وهذان االنحطاطان وإن كان     

  .بعيدا فإن بينهما بونا
ويرجع إلى االستواء ويذهب اختالفه      وكذلك في االنحطاط الجيد إنما يتحلل حرارة الحمى فلذلك يزداد النبض قوة           

ذا أيضا أن   الحرارة المعروفة بالحرارة الغريزية ويوهم في ه         وأما في هذه فإنه يتحلل مع انحالل حرارة الحمى           
 الحرارة ثم إنه عند قيام يقومه إلى الخالء أو أدنى حركة يتحركها يعرض له غشي ثم                المريض أحسن حاال بسكون   

المريض من قبل ميل     يعرق يسيرا لزجا ثم يموت وربما حدث له ذلك من غير قيام وال حركة فعلى هذا يموت                    
شبيه بالحطب الكثير يلقي دفعة على النار         طبيعة شيء األخالط دفعة إلى باطن البدن فإنه إذا كان ذلك عرض لل            

وقد يموت المريض   .  لشدة قوة المرض على الطبيعة في ذلك الوقت          فيخنقها ويعرض الموت في انتهاء النوائب      
  .ما يعرض هذا والنوبة بعد تتزيد وقل
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 في أول النوبة وهذا أكثر ما       يكون الموت الذي :  فجميع الوجوه التي يكون بها موت من يموت بال بحران ثالثة          :  قال
كان في البدن فضل كثير لزج ينصب دفعة إلى باطن البدن             يكون إذا كان ورم عظيم في أحد األعضاء الشريفة أو          

والثالث .  يكون في منتهى النوبة وهذا يكون إذا انهزمت الطبيعة عن المرض لشدته            فيسد منافذ الروح والموت الذي    
  .النوائب وهو أقلها ويكون من انحالل القوة الحيوانيةالذي يكون في انحطاط  الموت

  .الذي يكون عند المنتهى أكثرها: لي
البتة نفي المرض عند هذه الحاالت       وليس يكون واحد من هذه الثالثة الوجوه مع بحران ألن الطبيعة ال تروم             :  قال

 ال محالة إما مع استفراغ وإما مع         سمي بحرانا ويكون ذلك    من الموت وإذا رامت الطبيعة ذلك ثم قهرها المرض         
  .الذي يتقدم البحران خراج عظيم وسائر االضطراب

بأصناف البحران المحمود ويحتاج إلى      وتقدمة المعرفة بهذه األصناف من البحران أقل صحة وبيانا من المعرفة          :  قال
 يقتل أو إنما يضر فقط فلذلك       البحران أم ال ثم في أي يوم ثم هل         درية وفطنة حتى يعلم هل يكون هذا النوع من        

  .بالبحران المحمود وما قاربه ثم تنتقل إلى هذه يجب أن ترتاض
كذلك المحمود   أكثره بالحدس  وذلك أنه كما أن أمر البحران الذي ليس يدرك بأمر يقين صحيح بل إنما يدرك                

ظاهرة وأما حركاتها وهي    كانت هي قوية     ثابت يدرك بعلم يقين وذلك أن حركات الطبيعة منظومة محمودة إذا            
معرفتها على ما يجب إال أنه متى غلبت الطبيعة غلبة تامة لم ترم                معلولة فتجري على غير نظام فلذلك ال تصح        

مقاومتها هذه   فإن كان بها أدنى طرف فإنها تقاوم قليال قليال ثم ال تلبث أن تنهزم والعلة في                  فعل البحران البتة  
لكن تبادر تنقي ما يؤذيها عنها كما قد           بها ألن الطبيعة ال تحتمل شيئا من هذه          المقاومة الضعيفة تهيج المرض   

تهيجها بضرب من الضروب أو بثقلها فإنك تجدها عند ذلك تروم إخراجه               نرى عيانا األشياء التي تلذع المعدة أو       
المشتركة  يه بالبحارين فإن كان طافيا كان بالقيء وإن كان في أسفلها فبإسهال البراز وهذا شب               من أقرب الوجوه  

قبل وقته إنما يكون بعد النضج         ألن البحران الحميد الكامل الذي ال يبعث للطبيعة شيئا يزعجها أن يأتي به                 
وال يبقى العليل فيها إلى وقت المنتهى وفي وقت ابتدائه           فاألمراض القتالة في أكثر الحاالت تقتل في تزيد المرض        

  . فإنه يدل على أنه رديءالبحران وإن تقدم منذر بمثل هذا
مع األعراض القتالة منذ أول األمر       فأنزل أنك رأيت في البول في الرابع غمامة سوداء أو شيئا سوى ذلك شبيها بها              

كانت نوائبه تأتي في األفراد فإنه يموت في السابع وإن كانت              فأقول إن هذا المريض يموت ال محالة إال أنه إن          
لسادس وخاصة إن كان المرض يتحرك حركة أسرع فإن كان في اليوم الرابع لم يكن                ا تنوب في األزواج مات في    

  .أصفها ينذر به فالمعرفة به أقل إال أنه على حال قد يجب أن ينظر في هذا العالمات التي شيء مما
نهض متى كانت ضعيفة لم ت     وأول العالمات الدالة على موت المريض من غير بحران ضعف القوة وذلك أن القوة               

  .لمقاومة المرض
  .والعالمة الثانية أن ال يظهر أوال أدنى عالمة تدل على النضج
  .والثالث أن يكون المرض قويا مؤذيا وال تكون له حركة سريعة

فكل مريض تجتمع   :  تدوم قال  المؤذي الذي ليست له حركة سريعة هو الذي فيه أوجاع شديدة إال أن أوجاعه              :  لي
الموت في أي يوم يكون إذا نظرت كم يفضل المرض             يموت من غير بحران ويتقدم بعلم       فيه هذه العالمات فهو   

أصعب فإن رأيت المرض يفضل على القوة فضال كثيرا ولم تبق من القوة إال                على القوة وفي أي يوم تكون النوبة      

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  18نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1731
 

 
 

  .علمت أن الموت سريع وبالضد بقية يسيرة
أم يومين فقد تقدر عند هذا أن         ليس يتبين يوما واحدا تبقى القوة     فأنزل أن فضل المرض على القوة كثير إال أنه           

الحمى وذلك أن اليوم الذي تكون فيه النوبة ففيه يموت            تميز فتعلم في أي اليومين يموت المريض بأدوار نوائب         
من ذلك اليوم يحدث الموت على المريض إن كنت ذاكرا لما قلت قبل حيث                 وتقدر تعلم في أي ساعة    .  المريض

وتفقد مع   األمراض يموت المريض في ابتداء النوبة وفي أيها في المنتهى وفي أيها في االنحطاط               خبرتك في أي  
المتقدمة فإنه يعينك معونة     ذلك في واحد واحد من المرضى بأن تتذكر ما كانت حالة المريض عليه في األيام                  

في األيام الماضية كان المرض يكون أثقل       المرض   عظيمة على االستدالل ألنك إذا علمت في أي جزء من أجزاء          
  .على الثقل استعنت بذلك على الحدس بما يكون وكانت تلزمه األعراض الرديئة الدالة

شديدة فأقول إن أول ما تعلم من         وأنزل أنك إذا رأيت مريضا وعلمت يقينا أنه يموت إال أن قوته لم تغلب غلبة                
ببحران رديء أم ال فإن كان المرض خبيثا سريع الحركة            يكون موته  أنه ال يموت سريعا فابحث بعد ذلك هل       :  هذا

أن تأتي الطبيعة ببحران أو بالضد إن رأيت القوة خوارة والمريض بطيء الحركة               وللقوة بقية وللنضج عالمة فخليق    
القوة أن   للنضج عالمة البتة فليس يحدث لهذا المرض بحران وليس يجب متى كان المرض أقوى من                   وليست

  .كون القوة ضعيفة ألنه يمكن أن يكون جميعا قويين إال أن المرض أقوىت
تزيد المرض فإن كان حال      إن أفضل البحران يكون في منتهى المرض وأما الذي يكون في وقت            :  قال وقد قلت  

 موثوق به وإن كانت حال المريض مهلكة فإن         المريض تؤول إلى السالمة فإن ذلك البحران يكون ناقصا أو غير           
  .أن يغير المريض تغييرا قويا عظيما إلى ما هو أشر ذلك البحران إما أن يقتل على المكان وإما

  .يصح وأما في ابتداء المرض فال يكون بحران وإن تقدمة المعرفة بأحمد البحران فال
وع من البحران   منذر به وهذا الن    وأما سائر أنحاء البحران فإنما يكون بحدس فقط ال سيما متى كان البحران غير               

قد تصل إلى معرفته قبل حدوثه بزمان يسير ألنه ال بد             وإن لم يوصل إلى معرفته قبل حدوثه بزمان طويل فإنك          
للطبيعة واضطراب إما في النفس أو في الذهن أو في السمع أو في البدن أو في                   أن يحدث قبله على حال إرهاق     

نوبة  ببحران ثم صعب المرض في ليلة من الليالي وأتت          من أعراض البحران وإذا كان المرض ينذر           شيء آخر 
وأنا .  في تلك النوبة   الحمى بعد ذلك أسرع مما كانت تأتي مع أعراض لم تكن قبل فال بد أن يكون البحران                     

  .اآلن كيف يعلم بأي نوع يكون البحران أبرعاف أو بقيء أو غير ذلك ألحض منذ
والرقبة أوجاع وثقل مع حمى أو بغير        إنه متى كان في الرأس    :  الة األولى وقد قال أبقراط في إبيذيميا في المق      :  قال

وقيء مرار زنجاري وكثير منهم يعاجله الموت وأما           حمى فإنه يحدث إما ألصحاب قرانيطس تشنج في العصب          
ا الرقبة وجع وفي الصدغين ثقل ورأى العليل بين عينيه ظلمة وأحس فيم            أصحاب الحميات المحرقة فمتى كان في     

يصيبه  بتمدد بال وجع فإنه يصيبه رعاف ومتى كان ثقل في الرأس كله ووجع في الفؤاد وكرب فإنه                 دون الشراسيف 
فيصيبهن مع ذلك وجع األرحام وأما       قيء مرة وبلغم ويصيب الصبيان في هذه الحالة أكثر ذلك تشنج وأما النساء              

  .ائه أو وسواس أو جنون أو عمىبعض أعض الكهول ومن انجزلت قوته فإنه يعرض له استرخاء في
به من ورم وال بسبب ظاهر       إنه متى تطاولت الحمى وحال المريض حال سالمة وال وجع          :  وقال في تقدمة المعرفة   

السفلى وأكثر ما يعرض هذا وأوحاه لمن سنه دون            فتوقع خراجا مع انتفاخ ووجع في أحد مفاصله وال سيما في             
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وقل ما يعرض ذلك لمن كان فوق هذا السن          .  تجاوز الحمى عشرين يوما    ينالثالثين ويجب أن تتوقع الخراج ح      
  .هذا المقدار وكانت حماه أطول من

تقلع ثم تنوب على غير نظام       ويجب أال تتوقع الخراج متى كانت حماه دائمة وتوقع حمى الربع متى كانت الحمى               
لمن سنه دون الثالثين كذلك الربع تعرض       يعرض   وال تزال كذلك إلى أن يقرب الخريف وكما أن الخراج         .  محدود

  .لمن بلغ الثالثين وجاوزها
يعاود وهذا قوله في الخراج وهو        ويجب أن يعلم أن أكثر ما يعرض الخراج في الشتاء فإنه أبطأ برأ إال أنه قل ما                   

  .كاف بين
ابه مع ذلك وجع في      سوادا وأص  ثم قال في االستفراغ من شكا في حمى ليست بالقتالة صداعا ورأى بين عينيه                

منه ما دون الشراسيف فإن القيء يصيبه أسرع فإن           فؤاده فإنه سيصيبه قيء مرار فإن أصابه مع ذلك نافض وبرد           
  .ذلك الوقت أسرع القيء جدا تتناول شيئا من الطعام والشراب في

يه في الرابع والخامس    يصعب عل  ومن ابتدأ به من أصحاب هذه العلة الصداع في أول يوم من مرضه فأكثر ما               :  قال
به الصداع في اليوم الثالث وأكثر ما يصعب عليهم في            ثم يقلع عنهم في السابع وأكثر أصحاب هذه العلة يبتديء          

به الصداع في الخامس وجرى سائر أمره على قياس          والحادي عشر وأما من ابتدأ     الخامس ثم يقلع عنهم في التاسع     
عشر وذلك أكثر ما يعرض للرجال والنساء في حمى الغب وأما من كان أحدث              الرابع   ما تقدم فصداعه يقلع عنه في     

  .عينيه غشاوة يعرض لهم وأما من أصابه في حمى هذه حالها صداع وأصابه بدل السواد الذي يراه أمام سنا فقد
جانب األيسر  الجانب األيمن وال   أو رأى قدام عينيه شعاعا وأصابه بدل وجع الفؤاد تمدد في ما دون الشراسيف من                

  .من غير وجع وال ورم فتوقع له بدل القيء رعافا
فأما من قد بلغ الثالثين وجاوزها        وأكثر ما يتوقع الرعاف في مثل هذه الحال لمن كانت سنه فيما دون الثالثين                

  .وفي هذا في قوله كفاية. السن القيء فالرعاف يعرض له أقل ويجب أن تتوقع لمن في تلك
وكان في ذلك شيء من العالمات       إنه متى كان في الرأس وجع شديد دائم مع حمى         :  دمة المعرفة وقال أيضا في تق   

تكن عالمة تدل على الموت وجاوز الوجع عشرين يوما           وإن لم .  التي تدل على الموت فإن ذلك المرض قتال جدا         
ن يتوقع الرعاف ال المرة وال       السفلى وأما ما دام الوجع في الجبن فإنه يجب أ            فتوقع رعافا أو خراجا في األعضاء      

هذه السن   كان الوجع في الصدغين أو الجبهة وكانت السن دون خمس وثالثين سنة وأما من كان فوق                  سيما إن 
  .فتوقع المرة

األذن وتقيح أو في األعضاء  من خرج به من أصحاب ذات الرئة خراج عند :  وقال أيضا في صفته ألصحاب ذات الرئة      
  .فإنه سليمالسفلى وصار ناصورا 

ولم ينبعث البزاق على ما يجب       وتفقد هذا وانظر فيه على هذا الوجه متى بقيت الحمى على حالها ولم يسكن الوجع              
جدا وفيه ثفل راسب كثير أبيض وكانت سائر العالمات تدل             وكان البراز كثير المرار ذريعا صرفا وكان البول كثير          

  .ي أن يتوقع لمن هذه حاله أن تصيبه الخراجات التي ذكرتالسالمة فقد ينبغ على أن عاقبة األمر إلى
الشراسيف ولم يكن وجع ثم أصاب        ويكون الخراج في األعضاء السفلى متى كان من الورم والحرارة فيما دون               

  .المريض ما يغير في نفسه ثم سكن بال سبب ظاهر
األورام تدل في أولها أنه ال يؤمن على           هذه هذا القول أن  :  وفي ذكره أيضا األورام التي فيما دون الشراسيف قال         
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  .باقية والورم ال يسكن فهي تتقيح المريض موت حثيث فإن جاوزت عشرين يوما والحمى
هل يجد  :  يسأل المريض  أن وقد يعرض ألصحاب هذه العلة في الدور األول رعاف فيعظم نفعه لهم ولكن قد يجب              

إلى هناك ويجب أن يتوقع الرعاف أكثر من كانت            الشيء مائل  صداعا وغشاوة فإنه إن أصابه شيء من هذا فإن         
  .سنه دون الخمس والثالثين

من بال بوال رقيقا مائيا زمانيا       إن:  وقال أيضا في كتاب تقدمة المعرفة قوال آخر دل على طريق البحران وهو هذا               
قع له خراج في المواضع التي       أنه سيسلم فيجب أن يتو      طويال ثم كانت سائر العالمات التي تظهر فيه تدل على           

  .أسفل الحجاب
إنه يكون قبل النافض احتباس     :  قوله وفي إبيذيميا أشياء أخر في تعرف طرق البحران منها        :  وقال في كتاب الفصول   

: إن الشفة السفلى متى اختلجت أنذرت بقيء وقوله       :  برعاف ومنها قوله   إن العين إذا احمرت أنذرت    :  البول ومنها قوله  
  .الصداع سبات وصمم بغتة دل على خراج يخرج عند األذن  حدث بعدإنه متى

الطبيعة وقد دل على ذلك      وليس تحتاج عند تعرف طرق البحران إلى شيء أكثر من أن تنظر إلى أي ناحية تميل                
س والنافض إنما يبتدئان بقيء كائن وتغير النف         إن وجع الفؤاد  :  أبقراط في مواضع منها قوله في تقدمة المعرفة          

 إذا كان البراز كثير المرار وذريعا صرفا والبول كثيرا جدا وفيه ثفل راسب             :  وقوله والشعاع أمام العين ينذران برعاف    
الوجه وإن لم يمل      كثير أبيض دل على أن المرض مائل إلى تلك الناحية وإن انتفاض البدن يكون من ذلك                    

  .خراج ن يتوقع لهالمرض ميال للنواحي وتطاول مع عالمات السالمة فينبغي أ
وذلك ألنه  .  الناحية التي يكون فيها    ويستدل أيضا على الخراج بميل الطبيعة وقد دل ذلك أبقراط في مواضع إلى              

الصدر متى كان من الورم والحرارة شيء فيما دون الشراسيف     إن الخراج يكون في الموضع التي هي أسفل من        :  قال
 دة لورم الرثة مائلة إلى أسفل وإنما جعل هذا القول في ذات الرئة مثال               فاألخالط المول  من أجل أنه إذا كان ذلك     

  .للجملة التي قصد بها
الورم والحرارة والوجع دائما     ومتى كانت تلك األخالط ليست مائلة إلى أسفل ووجد ما دون الشراسيف خاليا من                

كون في ما فوق الصدر أعني في     فالخراج ضرورة ي   عرض للمريض ما يغير نفسه من غير سبب بين وإن كان كذلك           
يظهر مع ذلك شيء من األعراض التي تعرض في الرأس مما تدل على ميل               اللحم الرخو الذي في أصل األذن وقد      

أشبهه الناحية كالسبات والصمم بغتة من غير سبب معروف وثقل الصدغين والرأس وغير ذلك مما              الخراج إلى تلك  
.  

انظر أوال هل    الذي أعلمك  ان كائن أن تعلم بأي طريق يكون هذا التعليم          يجب بعد أن تعلم أن البحر      :  قال ج 
كذلك فواجب أن ال يكون بخراج لكن باستفراغ         المرض حاد حار يجيء فيه البحران في األيام األول فإنه إن كان           

مريض بال  بطيء الحركة فإن البحران يكون بخراج ال سيما إن كان ال            ثم انظر إلى حركته فإنه إن كان متطاوال        
المرض  طويلة ألنه إن بال بوال ثخينا كثيرا فيه ثفل كثير راسب أبيض محمود فاألخلق أن ينضج                  بوال رقيقا مدة  

باستفراغ بأي ضرب من ضروب      قليال قليال وإال يحدث له بحران بخراج ثم انظر بعد هذا إن كان البحران يكون                
الخراج وتعلم بأي ضرب من ضروب االستفراغ        ون ذلك االستفراغ يكون فإن كان يكون بخراج ففي أي موضع يك         

العالمات الخاصة بواحد من الضروب والثاني أال تجد شيئا من عالمات            أحدهما أن تجد  :  يكون البحران من طريقين   
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 كان عالمة الضرب الذي وأنا واصف لك العالمات الدالة على ضروب من البحران ويجب عليك الضروب األخر وإن
البطن قد اعتقل والبول قد      على العالمات الدالة على واحد لكن تتفقد الدالة على كل ضروب إذا رأيت             أن ال تقتصر    

النافض فانظر ما يحدث بعده أعرق أم قيء أم اختالف           احتقن أيضا بالقرب من وقت البحران فتوقع نافضا وإذا خضر         
 حماه محرقة خالصة فقد يصحح عندك أمر        أوال في طبيعة المرض فإنه إن كانت       أم اثنان من هذه أم كلها وانظر      

تحرك حركة   إن هذا الكيموس إذا   :  حدوثه وذلك أن الحمى المحرقة إنما تتولد عن الصفراء وقد قلنا            النافض قبل 
قبل النافض فإنهما إن كانا احتبسا       قوية ولد نافضا ثم انظر بعد هذا هل احتبس البول وحده أو احتبس معه البطن                

البول احتبس وحده أو احتبس معه البطن قبل النافض فانظر هل             بعرق كثير ال محالة وإن كان      معا فالبحران يكون  
مائلة  مقدار ما كان قبل ذلك أو نقص عنه فإن رأيته قد زاد زيادة كثيرة فاعلم أن الطبيعة                    زاد قبل البحران على   

وبه يكون البحران وإن رأيت مع       لعرقنحو هذا الطريق وبه يكون البحران وإن رأيته قد نقص علمت أن ميلها نحو ا              
  .بالقيء والعرق ذلك عالمات تدل على القيء فالبحران يكون بهما أعني

على اآلخر كان البحران بذلك      وإن كان العالمات التي تدل على أحد االستفراغين أقوى من العالمات التي تدل              
  .سواء االستفراغ أكثر وإن كانت متكافئة فالبحران يكون بهما

قد اختلط ورأيت قوة الحمى قد        وإن لم تر شيئا من عالمات القيء فتوقع العرق وحده ال سيما إذا رأيت المريض                 
واحمر أكثر مما كان يحمر ورأيت بخارا حارا يرتفع من            تزايدت ورأيت ظاهر البدن قد سخن أكثر مما كان يسخن          

ق قد صار موجيا والن ليناً بينا فليقو رجاؤك          مع هذا نبض العر    فإن وجدت .  ذلك البدن لم يكن يرتفع فيما قبل      
  .بالعرق

االستفراغ وكذلك النبض القوي    فأما النبض الصلب فيدل على القيء والنبض المشرف عالمة مشتركة لجميع أنحاء           
.  

باطنه وكل واحدة من هاتين       فأما متى كان النبض عظيما فهو يدل على حركة الطبيعة إلى ظاهر البدن ال إلى                  
من المنخرين أو من غيرهما أو بعرق والحركة إلى          أما الحركة إلى خارج فبدم يجري     :  ين تكون على ضربين   الحركت

الموجي يد على العرق والنبض العظيم فقط ليس بموجي يدل على الدم فبهذا              داخل إما باختالف وإما بقيء والنبض     
  .على حركة الطبيعة إلى خارج البدن الطريق يستدل
باختالف وإن كانت عالمات القيء      يعة إلى داخل ثم لم تكن عالمات القيء حاضرة فالبحران يكون          ومتى مالت الطب  

حاضرة وتبين في االختالف تزيد فالبحران يكون بهما           حاضرة فالبحران يكون بالقيء وإن كانت عالمات القيء         
  .جميعا

البحران جهد عظيم إال أن ذلك        ن مع ونبض العرق في أكثر الحاالت من البحران يكون مختلفا وال سيما إذا كا              
مرار فإنه عند ذلك مع ما تظهر من عالمات القيء يختلف             االختالف يكون على أكثر حاالته إذا انصب إلى المعدة        

  .رأس المريء والمعدة من اللذع والثقل من الشيء الذي سال إليهما النبض في جميع حاالته لما يصيب
الشفة السفلى ولعاب كثير      اد مع صداع وسدر مع سواد يتخيل للعين واختالج          وأما عالمات القيء فهي وجع الفؤ      

الكيموس من جنس الصفراء اللذاع يلذع فم المعدة         يتحلب من الفم وجميع هذه األشياء يعرض إذا اجتمع في المعدة          
اد ويعرض  ولذلك تختلج الشفة ويتحلب الريق ويتخيل قدام العين سو           وجذب المريء كله إلى داخل وإلى أسفل       

مشاركة  أحدهما بخار مرتفع من ذلك المرار إلى الرأس واآلخر           :  والصداع وذلك يعرض بضربين     السدر والدوار 
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  .العصب للمعدة في األلم
الغشاوة وذلك ألن الدم إذا ارتفع       وأما عالمات الرعاف خاصة فالشعاع أمام العين وذلك من قبل حمرة الدم ومنها              

يكون لكثرة ما يسيل إلى العين كما يكون في الرمد ولهذه             الروح ومنها الدموع وذلك    منه شيء كثير دفعة سد طرق     
واألنف ويحضر الرعاف وأيضا تمدد يعرض فيما دون الشراسيف من غير وجع ألن هذه               العلة تحمر العين مع الوجنة    

يعرض عند مرور    نه أيضا إنما  قوية على ميل الدم إلى الناحية العالية وكذلك تغير النفس فإ             أيضا تدل داللة   العلة
على رعاف كائن لكنه دال على ورم        الدم في الصدر فإن كان تمدد ما دون الشراسيف مع وجع يلين ذلك لم يدل               

  .حدث في المواضع التي فيها التمدد
 على القيء ومتى ما كان مع      والصداع أيضا وإن كان عالمة مشتركة للقيء والرعاف فإن كان معه شبيه اللذع دل               

  .ثقل وتمدد وضربان وحرارة دل على الرعاف خاصة
وعالمة تدل عليه ومتى كانت       وكذلك األورام العارضة فيما دون الشراسيف من األحشاء قد تكون سبب الرعاف              

  .وعالمة الرعاف أصح وألزق به ثم بعد عالمات العرق العلة في الجانب األيمن فالرعاف يكون من ذلك الجانب
عليه من أنك تجد العالمات التي       ليس له عالمة بينة تخصه مثل عالمات ما ذكرنا وإنما يستدل           وأما االختالف ف  

على القيء والرعاف والعرق على أنه ليس بالزم ضرورة إذا           تدل على أنه يكون استفراغ وال تجد العالمات التي تدل         
ري من المقعدة أو من الطمث       وذلك أنه يمكن أن يكون لك البحران بدم يج          لم تكن هذه أن يكون االختالف      

  .بالطمث من أنه يتقدم الطمث ثقل بين في أسفل الظهر ووجع وتمدد في ذلك الموضع ويعلم الكائن
فيه تمييز االختالف من هذا       وأما انتفاخ العروق التي في المقعدة فإنما هو خاص بقوم فمن كان به ذلك يعسر                  

على االستفراغ وعالمات تدل على النضج ولم تجد           عالمات تدل  فأما سائر الناس كافة فإذا وجدت فيهم       .  العارض
  .عرق فال بد أن يصيبهم اختالف فيهم عالمات تدل على رعاف وال قيء وال

المرض عالمات السالمة ثم ال      وإن كان البحران يريد أن يكون بخراج فالعالمة العامة على كل خراج أن يكون في              
  .يبول بوال رقيقا قيقا فيه ثفل كثير لكنينقضي مرضه وال يبول بوال كثيرا ر

نفسه بغتة ثم سكن ذلك التغير       وإما العالمات الخاصة فمتى كان المرض لم يطل جدا ثم رأيت المريض قد تغير               
وسبات وصمم فذلك يدل ضرورة على أن خراجا يخرج           الذي حدث في نفسه سريعا فأعقبه وجع وثقل في الرأس          

  .ذنفي اللحم الرخو الذي يلي األ
وظهر في بعض المواضع السفلية      ومتى كان المرض قد طال جدا ولم يظهر فيه شيء من هذه العالمات التي وصفنا              

  .أسفل ثقل وتمدد والتهاب أو وجع فتوقع حدوث الخراجات من
 يقل  معه بعرق تاما فيه ألن ذلك      إذا كان البطن مستطلقا فليس يمكن أن يكون البحران الذي يكون          :  إبيذيميا قال 

عرقا كثيرا تاما وورم اللحم الرخو إذا كان بعقب الحمى              من العرق جدا وال يكون البحران باختالف فيمن يعرق          
 إذا لم تخرج الخراجات في األسافل ولم يكن       :  تقدمة المعرفة فإنه ليس إبيذيميا قال      رديء مكروه فاقرأه في باب    

برعاف فإنه كثيرا ما يعاود       بول كثير وإن كانت في اليسار       التنقية بالبحران إن كانت العلة في الجانب األيمن ب           
من الجانب األيمن فإن خرجت خراجات أو ينقي          المرض وكثيرا ما يحدث ورم في الطحال وفيما دون الشراسيف          

هذه األعضاء وإذا انصبت هذه الفضول بعد إلى هذه األعضاء جلبت من              بالبول أو الرعاف منع من العودة ومن ورم        
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  .المرضالرأس 
بحران وفيها بقية من المرض فإن       يجب أن تتفقد األبدان التي يكون البحران فيها ناقصا والتي قد نقهت بال              :  لي

بعد أن تتحرى أن يكون إلى أوفق المواضع وبأوفق الوجوه           كانت الطبيعة مقصرة في دفع تلك البقية هيجتها لذلك        
مرة إلى فتح عروق المقعدة أو الطمث أو البول أو اختالف أو            في بعض المفاصل و    فتدعوها مرة إلى أن يكون خراج     

  .غير ذلك
إليه احتلت أال تدفع إليه بتقوية       فإن رأيت الطبيعة قد تحركت لدفع ذلك الفضل إلى عضو خطير ال يجب أن يندفع              

ميل األخالط إلى   أن يكون الخلط الذي تميله إليه بعيدا ألن           ذلك العضو وإمالة المادة عنه إلى ناحية أخرى وتحر         
  .ما بعد من هناك عسر هناك وعلى أن ميلها إلى

ليس من النوع الذي منه كان        وإذا رأيت أيضا أن الخلط الذي تريد أن يستفرغ أو الخراج الذي تريد أن يخرج                  
  .المرض فيجب أن تمنع ذلك ويجتلب ذلك الخلط

حينئذ أن تستفرغ أنت وتستدعي      ا أو خراجا فيجب   إن كان المرض حادا يشبه الصفراء وأقبل يدفع خلطا بلغمي          :  لي
  .استفراغا صفراريا

  .األزواج األمراض الحادة في أكثر األمر ال يكون بحرانها إال في األفراد والمزمنة في
الرعاف ففي الرابع فأما في السابع         األمراض الحادة يكون البحران فيها في األكثر بالرعاف وأما أقل ما يكون                

فيكون متوسطا وفي الرابع عشر قل ما يكون الرعاف ألن الرعاف             كون كثيرا جدا وفي الثالث والتاسع     والخامس في 
  .وبحران األمراض الحادة يميل في األفراد أبدا بحران األمراض الحادة

تصعب ولعله   يقول إن العلة   قال أكثر ما يكون الموت في أيام البحران واألحوط للطبيب أال يجزم بالموت لكن                
  .تخلصي

بعده الرابع عشر ثم يوم العشرين ثم        إن تفقدت وجدت بحران السابع أقوى من جميع األيام التي قبله وبعده ثم            :  قال
  .يوم األربعين

النضج مقصرة وعالمات البحران قوية      نقصان البحران إنما يكون أبدا ألن المرض لم ينضج وإذا رأيت عالمات           :  قال
  .غير باحوري وخاصة إن جاء في يومفاعلم أنه سيأتي بحران ناقص 

كالعين وأكثر ما يكون الموت في      وربما عرص قبل البحران النافض والرعشة واختالج شديد واعوجاج بعض األعضاء          
دلت الدالئل على الموت فاجعل السن والقوة دليال على تأخر             أيام النوائب وقد يكون في غيرها إال أنه قليل إذا           

  .والضعيف على تقدمة مثل الصبي والشيخ يالموت مثل الشاب القو
ذلك البحران وال ألن الطبيعة تنقي       إنه ربما كثر في بعض األحوال خروج البول والعرق والبراز من البدن وال يكون             

  .يقوى على ضبطها أو ألنها سريعة اللذع به لكن ألن في البدن من ذلك الجنس كثرة كثيرة ال
وال أمارات بحران وال غير ذلك       ورية بأن هذه عديمة النضج تجيء في كل األوقات        يفرق بين هذه وبين الباح    :  لي

  .وال في يومه
دالئل السالمة موجودة مع الحمى       األمراض الصيفية يحلها الشتاء في األكثر والشتوية يحلها الصيف متى كانت             

  .الحادة
  .بحران ال محالة فض يتلوهورجوت أن يأتي بحران ثم رأيت البول قد احتبس فاعلم أنه سيحدث نا

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  18نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1737
 

 
 

اليوم يوما باحوريا قدرت أن      فان كان المريض مع ذلك قد قلق في الليلة المتقدمة صعبت عليه علته وكان ذلك                 
مع ذلك على فان انطلق البطن انطالقا كثيرا فال يجب           تتقدم فتنذر بذلك النافض إذا احتبس البول فان دل النبض         

الداللة على النافض فان كان البطن معتقال مع احتباس البول ثم علت من أمر                 أن تثق حينئذ باحتباس البول في     
شديد  البحران قريب فانه يصيب ذلك المريض ضرورة نافض ثم يتلوه عرق فان كان قبل ذلك جهد                  المرض أن 

  .وقلق كانت ثقتك بالنافض والعرق أكثر
على النافض   النبض دليل دال   ه ال يظهر في   وذلك كائن في أكثر األمر وإن قل ذلك يوما وخف من المرض فان              

  .كتاب النبض وقد وصفنا ذلك كله في. لكن يظهر فيه النبض الذي يدل على االختالف
أشد منها في غيرها ولتكن      وإن كانت الحمى محرقة حادة وخاصة إن كانت عن التعب فان حركة المرار في هذا                 

  .افض كثيرابذلك أوثق وذلك أن البحارين المحرقات تكون بالن
في كل نوبة عرق فيخرج به        والحميات التي يكون في ابتدائها نافض ال يكون بحرانها بخراج وذلك أنه يتبعها               

  .الخراجات إنما تكون إذا كان الفضل كثيرا الفضل فال تحتاج الطبيعة إلى دفع الفضل بالخراجات ألن
األمراض السليمة إذا كان معها نضج       عديمة النضج ألن  األمراض التي يكون بحرانها بخراج هن األمراض السليمة ال        

ثم أدمن وطال به األمر فتوقع الخراج كما قال أبقراط في تقدمة             كان انقضائها باستفراغ فمتى لم يكن المرض خبيثاً       
اضع المو بوال رقيقا مدة طويلة وكانت سائر الدالئل تنذر بأنه يسلم فتوقع له خراجا في بعض                 إنه من بال  :  المعرفة

  .التي دون الحجاب في علل آالت النفس
شديدي االنبساط غير مستقرين البتة      إذا كانت بإنسان علة فصلح منها فكان العرقان اللذان في صدغيه          :  وهذا مثال 

  .في مفاصله ولونه حائل ونفسه متزايد وسعال يابس فتوفع خراجا
  .يكون ممن لونه أبيضوأكثر من يحدث له الخراج يكون وجهه في مرضه أحمر مفرطا و

وهؤالء هم الذين يخرج بهم       وأنت تجد بالحقيقة الوجه باقيا على الحمرة في أكثر مرضه سليما ويدمن              :  قال ج 
مزمعا أن يكون في أصل األذن ويكون أظهر وأبين إذا            الخراج خاصة فإن حمرة الوجه تكون أزيد إذا كان الخراج          

إن :  ن كثر الدم فيه ال يظهر كظهوره في األبيض فجملة القول على هذا             األدم إ  كان اللون بالطبع أبيض وذلك أن     
فيستفرغ الفضل   وجوههم مفرطة الحمرة ومرضهم طويل عظيم يكون انقضاؤه بخراج اللهم إال يحدث رعاف             الذين

  .الذي كان مزمعا أن يحصل في بعض المفاصل
خراج في مفاصله ويكون الوجه      سيرا فإنه يخرج به   فأما من كانت هذه حاله ولم يرعف أصال أو إن رعف كان قطرا ي             

  .أشد حمرة
الحمى أن يكون عطش واختالل      وإن كان الخراج مزمعا أن يكون في األعالي إذا بقي بعد االنقالع أعني انقالع               

يعاود المرض وإما أن يكون أأتمام        فإما أن  الشهوة وضجر وتقلب وجفوف الفم ونحو ذلك من أعراض المرض            
  .خراجإقالعه ب

وأما الساكنة الهادئة فإنها تطول ثم       الحميات الحادة يكون في األكثر فيها انقضاء تام ببحران استفراغ يجري ظاهرا            
أيضا فيأتي فيها بحران ثان رديء يأتي باندفاع الفضل إلى             تسكن سكونا غير تام وتبقى معها أعراض ثم تعاود          

  .االنقضاء تاما بعض األعضاء فيكون حينئذ
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البحران ورم عند األذن ثم ضمر من        ان البلغم الزجاجي يكون كثيرا بالبول والبراز الشبيه بالمنى إذا حدث وقت            بحر
  .أيضا تلك األورام وربما عاودت بعد ذلك في المفاصل غير أن يتقيح فإن شأن الحمى المعاودة وربما عادت

  .ولى أن ال يكونالبول الثخين يبطل كون الخراجات فإن ساعد مع ذلك رعاف فهو أ
المرض سيعاود إن لم يتحققوا في       إذا كان وجه الناقة متهيجا تهيجا مائيا علمت العوام فضال عن األطباء أن             :  قال

فيجب إذا رأى تهيجا يسيرا في الجفن األعلى أن يستدل على             التدبير وأشاروا بالتحفظ وحسن التدبير فإما الطبيب      
  .يكون معاودة المرض وخليق أن

األورام :  هذه األعضاء أبقراط قال     الورم إنما يكون لضعف الحرارة الغريزية كما يعرض لجثث الموتى وذلك أن             هذا
الورم في الوجه تدل على معاودة األورام التي في طول الجفن            التي تبقى في الجفن األعلى وقد ضمر ما حولها من         

  . القوةذلك صلبة جدا سمجة جدا تدل على ولونها إلى الحمرة وهي مع
  .الموضع الذي بين الجليدي والقرني اللمع الذي يراه اإلنسان قدام عينيه يدل على كثرة األخالط في: األخالط قال

في أصل األذن فإذا لم يكن كذلك         إذا كان الزمن والطبع والخلط كلها حارة فتوقع خراجا         :  في الحميات اإلعيائية  
  .ففي بعض األعضاء السفلى من المفاصل

كانت األخالط معها حادة رقيقة        الحميات اإلعيائية من شأنها في األكثر أن يكون بحرانها بالخراجات وإذا               :لي
إنه الذي  :  في هذا اإلعياء  :  الكائن من تلقاء نفسه كذا قال ج       فالخراج يكون في أعالي البدن وبالضد ويعني باإلعياء        

  .يكون من تلقاء نفسه
وإذا كان القدمان أو أسافل       حارة قوية مزعجة فالخراجات تكون أسفل وبالضد        إذا لم تكن  :  قال في هذه الحميات   

  .البدن في هذه الحميات حارة فإن الخراج يكون أسفل وبالضد
ومتى كان عضو قد تقدم له  خراجات ومتى بقيت من المرض بقايا فأتعب الناقه يده أو رجله أو أحد أعضائه خرج فيه             

  .لخراجالتعب قبل المرض ففيه يكون ا
بالخراج واالستفراغ ويتغير البحران نحو      وإذا كانت بعض األعضاء ضعيفة أو رديئة الهيئة كان البحران نحوه كثيرا             

باإلسهال والبول والقيء وأما في الوقت السرور المفرط والغضب فيعرض           عارض النفس فيكون عند الفزع ونحو ذلك      
  .أن يكون بالعرق

البحران أبطأ ويستدل على ذلك من       إذا كان النفس مفرطا في األمراط الحادة كان       :  من كتاب األمراض الحادة قال    
  .يبس اللسان وقحل جميع الجلد وبالضد

  .األمراض اليابسة جدا إما قتالة وإما بطيئة البحران: قال ج
ة وإما لكثرة دم    الرأس من المعد   اللمع قدام العين يكون إما لبخارات كثيرة ترتفع إلى          :  من األمراض الحادة قال   

  .يترقى إلى الرأس
غير وقته وأما الثاني فيكون لدم       أما صعود البخارات إلى الرأس فتصعد كثيرا متى تناول المريض الغذاء في            :  قال ج 

  .كثيرا يميل إلى الرأس دفعة
  .وصعود الدم إلى الرأس دفعة يكون بسبب رعاف يحدث أو اختالط عقل عن قريب: قال
إلى الرأس فإن األول ال امتالء للعروق         للمع الكائن من البخارات واللمع الكائن لميالن الدم الكثير         يفرق بين ا  :  لي

مراريا ويبس المريض وقحله ومزاج العليل وأضداد هذه يدلك على            معه وال حمرة كثيرة والتدبير المتقدم إذا كان        
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 لشفة السفلى يكون للذع شديد في فم المعدة         اختالج ا :  وهذا يدل على الرعاف والثاني قال       الكائن لميالن الدم  
  .ولذلك يدل على القيء الكائن من أخالط حارة

  .لعلة ما فإنا نسخن الرأس بالنطول قد يستعمل الحمام إذا احتجنا إلى حدوث الرعاف وإذا لم يمكن الحمام: ج: قال
فتوقع خراجا فيما دون الحجاب       موجودةإذا كان البول نيا زمانا طويال ودالئل السالمة           :  من تقدمة المعرفة قال    

  .قبولها للنضج وذلك أن مثل هذا المرض يكون عن خلط غليظ ولذلك يعسر
حريف فبحرانها يكون    ومن شأن البحران أن يتحرك في هذه األمراض بخراج وأما التي تكون عن خلط حار                   

لقوة فإنها إن كانت قوية أمكن أن يعيش        أمر ا  فمتى رأيت البول قد مكث مدة طويلة ال ينضج فانظر في          :  باإلسهال
  .حتى يكون له بحران بخراج وبالضد

األخالط وكثرة الحركة    والخراجات في األمراض الحادة التي يكون فيها خراج يحدث إلى جانب األذن للطف                 
لمرض وفي  األخالط وبردها وضعف القوة وطول ا      وصحة القوة فأما في البطيئة ففي النواحي السفلى من البدن لغلط          

الناحيتين ويجب أن تعلم إلى أي ناحية تميل سائر الدالئل الدالة              المتوسطة بين هذين تكون الخراجات فيها في       
  .على الخراجات

مذموم إال من حال العليل بعد       حدوث الشيء إن كان في يوم البحران فليس يعلم على الحقيقة أمحمود هو أم             :  قال
  .لضدفإنه إن كان أخف كان محمودا وبا

فإنه يعود ال محالة أبقراط      فإن اتفق أن ينقضي ببحرانه كائن في اليوم السادس من المرض فال يكون ذلك              :  قال
  .إن أول أيام البحران هو اليوم الثالث: يضع
األول والتي معها دالئل الرداءة      الحميات التي هي في غاية الهدو مع كمال دالئل السالمة تنقضي في الرابوع             :  قال
البحران في مدة أطول فتقدمة المعرفة في أمره في أوله عسر             لحدة تقتل في الرابوع األول فأما الذي يأتي فيه         وا

 أن تتفقد الحال كل أربعة أيام فإنه لن يخفي عليك إلى أن يميل الفرق بين المرض                  ألن أوائلها مشتبهة ويجب   
غاية السكون والهدو وقلة     لك أن أحدهما يكون في    السليم والقاتل إذا كانا قصيرين في مدتهما أو عظمين جدا وذ           
في حال تبعد عن الحالة الطبيعية وفي غاية شدة             اإلزعاج للطبيعة وفي غاية القرب من الحال الطبيعية واآلخر           

إذا أزمن المرض لم تكن التفرقة بينهما سهلة وال واضحة ألن دالئلهما ال تبادر               اإلزعاج والحدة وإقالق الطبيعة فأما    
الطبيعة وخروجها عنها ولوال     المرض القتال إذا كان طويال كانت دالئله الرديئة أضعف وأهدا وأسكن وأقل وكذا             نأل

  .ذلك لم يزمن بل يقتل سريعا
أضعف داللة على الخالص ولم يكن       والمرض السليم الذي ال يموت صاحبه منه إذا كان مزمنا كانت دالئله الجيدة            

يبرأ سريعا فلذلك ينبغي أن تتفقد الحال في المزمنة معا قليال            ال ذلك لم يزمن بل كان     في غاية القوة والظهور ولو    
  .البحران في كل رابوع فإنه بذلك يعلم كيف الحال فيه وأسليم هو أم قاتل قليال فمتى قربت من

  .ويجب أن تحسب لمعرفة بحران علل النفساء من يوم ولدت ال من يوم حمت: قال
ثم الذي في الثالث ثم في الرابع        ض هو الذي يجيء بحرانه في الرابوع األول ثم الذي في الثاني            أقصر األمرا :  قال

  .العشرين يوما ثم في الخامس ثم في السادس والرابوع السادس يكون في
الرابوع السادس ألنه    العشرون من  وذلك أن الرابوع الرابع بعده إلى أربعة عشر والخامس الثامن عشر فيكون             :  لي
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واألسبوع الثالث متصل وهو أن يبتدئ بعدده من الرابع           حسب األسبوعان األوالن منفصلين وهما إلى الرابع عشر       ي
الرابع  واألرابيع أنصافها فيكون الرابوع األول والثاني السابع والثالث الحادي عشر والرابع            عشر وينتهي في العشرين   

  .عشر والخامس السابع عشر والسادس العشرون
وفيه تكون حركات البحران      فإذا جازت األمراض هذا الحد ضعفت األرابيع فحسبت حركاته على األسابيع             :قال ج 

بطيئة جدا فحسبت على األدوار التامة وهي           فإذا امتد الزمان ضعفت أيضا األسابيع ألن حركة المرض تكون             
من غير أن تظهر فيه عالمة دالة على        من سكنت حماه    :  السنين قال أبقراط   العشرونات ثم تنتقل إلى الشهور ثم إلى      

  .وال في يوم باحوري فتوقع عوده حينئذ انقضاء المرض
يوم باحوري من طالت     األمراض التي تسكن من غير سبب يوجب ذلك فإنها تعود وإن كان سكونها في               :  قال ج 

له وخاصة في السفلى    فتوقع له خراجا في مفاص     حماه وهي سليمة وليس به ألم من التهاب أصال وال من سبب آخر             
ودفع الطبيعة لها نحو السفلى وليست مقلقة فيكون خروجها بإسهال             ألن هذه األخالط فيها غليظة باردة فميلها       

 يكون بخراج في المفاصل السفلى فإن كان العليل شابا فيلكن توقعك للخراج أقل                  ونحو ذلك فيحصل أن    
  .تميل الدفع نحو االستفراغ الغريزيولالستفراغ بالبول وبغيره أكثر ألن حرارة المزاج 

  .فالخراجات االستفراغ يتوقع في األمراض إلى دون العشرين أكثر فإذا جاوزت العشرين
أنه يحتاج في الخراج أيضا إلى        وإذا كانت في المشايخ فتوقع الخراج أيضا ضعيفا وذلك          :  وفي األمراض الساكنة  

ضعيفة والخلط ساكن فيميل األمر إلى أن يكون            في هؤالء توسط من القوة وبعض المهيج من الخلط والقوة            
  .بالتحلل الخفي

زمان طويل فتوقع مثل هذه       وأما المشايخ فقل ما تحدث بهم في أمراضهم خراجات لكنها تنقضي بالتحلل في               
لطت وكانت هادئة لينة فإن رأيت الحميات قد خ          الخراجات في الحميات الدائمة ألن الحميات الدائمة إذا طالت          

صادت ابتداء الخريف واعلم أنه في الشتاء يجب أن يكون توقعك في هذا               فاعلم أنها تنتقل إلى الربع وخاصة متى      
  .أكثر وفي الذين فوقهم في السن فالنتقالها إلى الربع الوقت للخراج

الزمان ويكون   كالخلط البرد في ذل    واعلم أن الخراجات تكون في األمراض في الشتاء أكثر ألن الغالب على            :  قال
الهواء مانع من ذلك وتكون معاودتها أقل وذلك         سكونها أبطأ ألنه يحتاج في سكونها إلى أن ينضج أو يتحلل وبرد           

  .الزمان يمنع من ذلك أن المعاودة تحتاج إلى حركة وبرد
ه حدث له قيء ذلك وجع في فؤاد ومن شكا في حمى سليمة صداعا ورأى أمام عينيه شيئا أسود فإنه متى أصابه مع           

دون الشراسيف منه باردة كان القيء أسرع عليه فإن          مراري فإن أصابه مع ذلك نافض وكانت النواحي السفلى مما         
  .أسرع إليه القيء جدا تناول في ذلك الوقت طعاما أو شرابا

 تحترق ويرتفع   سخنت سخونة شديدة   وهذا الصداع والتخييل إنما هو من بخار المرة الصفراء فإن الصفراء إذا             :  لي
بتخييالت من يعرض في عينيه الماء والفرق بين هذا البخار     منها بخار أسود فيكون منه الصداع والتخييالت الشبيهة       

البخار الصاعد من المعدة يحس معه بلذع في فم المعدة ألنها تحس بلذع تلك                   وبين الصاعد من الرئة هو أن      
الصدر بلذع وذلك    صاعد من الرئة فإنه ال يحس منه صاحب الصداع في         التي عنها يصعد ذلك البخار وأما ال       الصفراء

  .أن الرئة ال تحس هذا اإلحساس فأما فم المعدة ففي غاية اإلحساس
الطبقة الداخلة من المعدة هي التي       واختالج الشفة السفلى أيضا يدل على القيء أكثر من كل شيء وأسرع وذلك أن             
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هذه الطبقة متصلة فهي التي تحرك الشفة السفلى إذا حدث             الفم وكل أجزاء   تغشى المري واللسان والحلق وجميع    
المرار وذلك أن شأن هذا المرار أن يطفو لخفته في فم المعدة فإن عرض في ذلك                 لها لذع في فم المعدة من حدة      

ن تناول في   فإ نافض كل القيء مع إسراعه غزيرا كثيرا ألن النافض في أكثر األمر يحدث في القيء مرار                   الوقت
  .كميته فيكون أسرع للقذف فيخرج ذلك الوقت طعاما أو شرابا حدث القيء أسرع ألنه يفسد بذلك المرار وتكثر

تشتد به في الرابع والخامس      ومن بدأ به هذا الصداع من أصحاب هذه الحميات منذ أول يوم حم فإنه أحرى أن                  
الصداع في الثالث منذ حموا ويشتد بهم في الخامس ثم            هذا ويكون بحرانه في السابع فأما أكثرهم فإنه يبتدئ بهم        

  .الحادي عشر يجيء البحران في التاسع أو
هؤالء أن يجيئهم في السابع      ومنهم من يبتدىء به الصداع في الخامس وينقضي في الرابع عشر والذي يعم جميع              

في السابع وأما الذي ابتدأ به الصداع في         البحران فيه    منذ يوم يصدعون ألن الوجع الذي ابتدأ في األول جاء هذا            
السابع من الثالث إال أن هذا اليوم ليس بيوم بحران فإن            القياس أن يكون في العاشر ألن      الثالث فبحرانه تجده بهذا   

إن  يتقدمه فيجيء في التاسع وإما أن يتأخره فيجيء في الحادي عشر بحسب حركة المرض فإنه                 البحران إما أن  
  .فإلى الحادي عشر  أميل واتفق للعليل ما يوجب ذلك مال إلى التاسع وإن اتفقت أضدادهكان إلى الحدة

األرابيع واألسابيع لكن في األيام الواقعة       ويوم التاسع وهو يوم بحران إذا لم يكن شأن المريض أن يأتي بحرانه في             
  .في الوسط

فيهم أسكن ودليل ذلك تأخر الصداع        ألن الحرارة  وأما الذي يبتدىء به الصداع في الخامس فيمتد إلى الرابع عشر          
حدوث البحران في هذا اليوم ألنه ليس بيوم باحوري فواجب            والسابع من الخامس هو الثاني عشر إال أنه ال يمكن          

عشر ألن طبيعة المرض ساكنة وذلك ألن األمراض الحادة تميل أبدا إلى تقدم                   أن يتأخر البحران إلى الرابع     
  .كنة إلى تأخرهوالسا البحران

هذه السن غلبة شديدة فأما      ومن شأن هذا الصداع أن يعرض للكمالء في جميع حميات الغب ألن المرار غالب في               
حميات الغب لكن في الخالصة منها ألن المرار         الذين هم أحدث سنا من هؤالء فليس يعرض لهم ذلك في جميع            

  .ن المرار في هذه أغلب وأفرط كثيراالدائمة أيضا أل في طبيعة هذه الحمى أغلب جدا وفي
عينيه غشاوة ورأى أمام عينيه      فأما من أصابه في مثل هذه الحمى صداع وأصابه مكان التخييالت التي أمام              :  قال

الشراسيف من الجانب األيمن أو األيسر من غير تلهب وال           شبيها باللمع وأصابه مكان الوجع الفؤاد تمدد في ما دون         
 إذا كان حدثا فأما من قد ناطح الثالثين أو أكثر فيكون توقعك للرعاف أقل وتوقع له                رعاف وخاصة وجع فتوقع له ال   

  .القيء
البحران فيها باستفراغ وهذه هي      وهذا الكالم كله في الحميات السليمة التي تظهر فيها عالمات السالمة ويكون             

ألخالط نحو الرأس فإذا رأيت جميع دالئل الرعاف         على ميل ا   الدالئل الثانية تدل على رعاف ألنها عظيمة الداللة        
يكون هذا البحران أو بقيء وخاصة متى ضممت إلى ذلك دليال من االستفراغ                  برعاف:  كلها أمكنك أن تقول    

  .الرعاف النبض فإن هذا الدليل يتقدم حدوث الرعاف ال محالة يعني دليل النبض الدال على المأخوذ من
  .وينذر به النافض يكون بالعرق واإلسهال والرعاف والقيء والخراجاتالبحران : عالمات البحران

  .والصداع العارض بغتة من غير علة توجب ذلك: الفصول
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وتقدم النوبة والدموع والحمرة     والخفقان والتشنج في ما دون الشراسيف من وجع والسهر الشديد والقلق واالختالط            
العين والحمرة في األنف وحكة فهذه كلها تنذر بتغير سريع           لخياالت أمام في الوجه والعين واختالج الشفة السفلى وا      

النضج دلت على تغير جيد وحسن حال ومتى ظهرت قبل النضج دلت على بحران                يحدث للمريض وإذا ظهرت بعد    
  .وإما مطول للمرض على قدر قوتها ذميم إما متلف

يتم بها كون بحران كامل فال       حركة الطبيعة حركة قوية   وإذا كان البحران قد جاء أو هو مزمع أن يجيء أو رأيت              
رأيت أن حركتها قد ضعفت وخفت أن يكون ما استفرغته            تحدث حدثا البتة وخل بين الطبيعة وبين ما تريده وإذا          

  .أن تعين على استتمام ما تريد فعله ناقصا عما به يكمل البحران فينبغي
وإن كان رعافا خدشت األنف      هال وكانت حركة ناقصة أعطيته مسهال     مثال ذلك أنه إن كان يريد أن يكون إس        :  لي

  .البقايا التي تبقي عودة من المرض داخال على ما قد جرت به العادة ألنك إن لم تفعل ذلك جلبت
باالستفراغ أفضل من الكائن بالخراج      والبحران يحتاج إلى خالل حتى يكون كامال فأول ذلك البحران الكائن          :  قال

علة المرض والغالب في البدن أفضل من الذي يستفرغ غيره            ان الذي يستفرغ ذلك الخلط نفسه الذي هو        والبحر
استفراغه من الشق الذي فيه المرض من الذي يكون من الجانب اآلخر والذي يكون                  من األخالط والذي يكون   

. يوم بحران   والذي يكون في   راحة من الوجع أفضل من غيره والذي يكون من بعد ظهور النضج هو المحمود               بعقبه
  .فالبحران هو الذي يجب اجتماع هذه األشياء له حتى يكون بحرانا كامال

يجب أن يستتم وقد ذكر       قد أهمل ذكر كمية ما يستفرغ وأنا أرى أن مالك األمر كله ذلك وهو الذي                    :  لي
ليس إنما يستحق أن يسمى     أرى أن هذا     االستفراغ الذي يكون من خلط غير الخلط الذي هو سبب المرض وأنا             

الطبيعة وهي مخالة ال تقصد إلى فعل مثل هذا البحران وال أن              بحرانا فقط لكنه استفراغ رديء ضار وأنا أرى أن         
من  الجانب الذي ليس فيه العلة وإذا أردت أن تستوفي ما نقص من البحران الناقص فاستفرغ                تجعل االستفراغ من  

أو يكون قد مالت إلى       يكون في ذلك ضرر من مروره على عضو خطير أو عليل           الموضع الذي هو إليه أميل إال أن      
االستفراغ منها إال    تلك الناحية بأن تجعل    موضع ال يجب أن تميل إليه فإنه عند ذلك يجب أن تجذبها إلى ضد              

رورها على  أقل ضررا من نقلها عنه فأما إن كان م         أن يكون ما يحدث عن مرورها على الموضع الذي قد مالت إليه           
ضرر العلة التي بها يكون البحران فأمله عنه وإن لم يتهيأ فامنعه أن يجري               الموضع الذي مالت إليه أعظم ضررا من      

  .ذلك الموضع منه على
ويكون هذا االضطراب بالنهار أيضا      قال في الليلة التي قبل البحران تكون حالة المريض أشد ألن الطبيعة تجاهد              

متى لم يكن بالبحران ميل البدن كله        :  البحران فيكون العليل على قال      وأما في الليلة التي بعد     إال أنه بالليل أشد   
  .رديئة فإن كمال ذلك التغير يجيء في اليوم الذي بعده من أيام البحران إلى حال جيدة أو

 وفي سبع سنين وفي     سبعة أشهر  وأكثر أمراض الصبيان المزمنةيأتي البحران في بعضها في أربعين يوما وبعضها في           
ينحل في وقت اإلنبات أو جرى الطمث فإنها تزمن وتطول       وقت نبات الشعر في العانة فأما ما بقي من األمراض فال          

.  
  .ومن أصابه من الحمى في اليوم السادس من مرضه نافض فإن بحرانه يكون نكال

يأتي بعدها البحران فإن كان      ادتها أن إذا حدث في الحمى النافض ال سيما المحرقة فمن ع          :  قال ج في البحران   
بحرانا جيدا وإن كان في اليوم أو في عالمات النضج           النافض في يوم باحوري وكانت أعالم النضج قد ظهرت كان          
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  .تاما تقصير لم يكن البحران جيدا وال
 تزول عنه فإن     لوقت واحد ال   للبحران فصل قد خبرنا به في كتاب أيام البحران إذا كانت نوائب الحمى الزمة                 

سببها وقوته ويحتاج بذلك إلى زمان طويل وعالج          بحرانها عسر ألن لزوم النوائب لوقت واحد يدل على تمكن           
  .محكم حتى تنقضي

اللحيين ألن الخراجات خاصة     من كانت حماه إعيائية فإن الخراجات تسرع إليه وأكثر ما يحدث له ذلك في مفاصل              
رجل من مرضه فأصابه في موضع من بدنه إعياء فإنه            خالط إلى الرأس وإذا نقه    بحميات اإلعياء والحمى تدفع األ    

كان أيضا قد تقدم له إعياء في عضو من أعضائه ففي ذلك الموضع يحدث               سيحدث به في ذلك الموضع خراج وإن      
  .به الخراج

  .راجله خ وأي ناقه أتعب شيء من أعضائه ولم يكن برؤه باستفراغ فإنه في ذلك الموضع يحدث
ذلك في األكثر إما بخراج وإما        األمراض التي تجاوز األربعين ال يكاد يكون بحرانها باستفراغ بل إنما يكون في               

  .بتحلل خفي أوال أوال
حدة بالرابع وكثيرا ما يتأخر بحران       وأول أيام البحران الثالث وذلك أنه قد يؤذن في األمراض التي هي أزيد              :  قال

يكون في الثالث والخامس أكثر مما يكون في الرابع وال يكاد يكون             لعرق في األمراض الحادة   الرابع إلى الخامس وا   
  .الحادة في الرابع إال أن يكون في الندرة بحران هذه األمراض

أسرع ولذلك إذا كان المرض مزمعا أن        وقد علمنا أن البحران يكون في أيام النوائب والتي تنوب في األفراد بحرانها            
  .العرق في الرابع والثالثين والواحد والثالثين والسابع والعشرين رت نوائبه فصارت في األزواج وقل ما يوجديطول دا

الدور السابع لم وقد تفقدنا بحارين       أكثر ما يكون بحران الغب الخالصة في الثالث عشر وال تنتظر الرابع عشر ألن               
 تكون الدائمة على حساب األيام فيكون بحران الغب والربع          كما الحميات النائبة فوجدناها تكون على حسب النوائب      

 ما يكون بحران المرض الحاد في سبعة أيام وربما جاوز كما تجاوز األمراض الحادة التي                في سبعة أدوار على نحو    
يضا تتقدم األمراض الحادة أ    هي أقل حدة فيصير إلى أيام أخر فتصير هذه أيضا إلى أدوار أخر وربما تقدم ذلك كما                 

  .قبل السابع
  .تتقدم وتتأخر بحسب ذلك هذا يكون يكون بحسب حركتها وحدتها في نفسها كما أن األمراض الحادة إنما: لي

 البول

 يحتاج إليها يطلب في باب البول أشياء

ببول كثير غليظ يبوله فإن رعف كان ذلك         من يتوقع له خراج في شيء من مفاصله فقد يتخلص من ذلك الخراج             
على أن تدفع الفضل باستفراغ ظاهر لم تدفعه بالخراج والرعاف            لى أال يكون بخراج ألن الطبيعة إذا قويت        أدل ع 

  .والنفض الذي يكون بالرعاف أقوى من الذي يكون بالبول أقوى على ذلك من البول
 البحران من مسائل قسطا في

شر والعشرون وبعدها السابع عشر والخامس        ع أفضل أيام البحران كلها السابع والرابع عشر ثم التاسع والحادي            
  .عشر وبعدهما الرابع والثالث وبعدهما الثامن
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والتاسع عشر وفيما بين األيام       أشر أيام البحران السادس ثم الثامن ثم العاشر وبعدها الثاني عشر والسادس عشر               
  .المحمودة والمذمومة الثالث عشر والخامس عشر

وبعدها األيام التي بعد العشرين غير        ن السابع والعشرون والرابع والثالثون واألربعون      أفضل األيام التي بعد العشري     
  .هذه فال بحران فيها البتة
 أشهر مسائل المولودين لثمانية

اليوم الثالث ثم الخامس ألن الثالث يحسب أول         إن أيام البحران أثاليث وأرابيع فاألثاليث تحسب كلها متصلة أولها         
يحسب أول األثلوث الثالث وأما األرابيع فتحسب بأن تفصل رابوعات من              ي ثم السابع ألن الخامس     األثلوث الثان 

األسبوع  رابوعان برابوعين والرابوعان من األسبوع األول يحسبان منفصلين من الرابوعين من              رابوعين ويوصل 
الثالث وذلك أن آخر الرابوع الثاني        الثاني والرابوعان من األسبوع الثاني يحسبان متصلين بالرابوعين من األسبوع           

  .الثالث من األسبوع الثاني هو ابتداء األول من األسبوع
  .قد بان أن األيام الواقعة في الوسط هي األثاليث: لي

في الرأس والرقبة وجع وتكون      الصداع الدال على البحران هو أن يحدث في ذلك الوقت ويكون معه           :  أغلوقلن قال 
كأن صدره قد ضاق فإنك بعد هذه كلها متى           إلى فوق ويعرض للمريض عسر في نفسه بغتة        الشراسيف منجذبة   

فلم ينخفض وال رجع إلى الضعف فتوقع حدوث البحران على            وجدت نبض العروق قد عظم بغتة وبقي على عظمه        
إن وجدت  ما لم ينخفض قد ازداد إشرافا وقوة فتفقد عند ذلك وجه المريض ف               المكان وإن وجدت مع النبض مع      

. فليزدد رجاؤك قوة   يختلج أو رأيت عروق الصدغ تضرب أو رأيت الحمرة زائدة في الوجنة واألنف والعين              موضعا منه 
وشعاعا ثم رأيته يعبث بأنفه كأنه يحكه فإن         فإن جرت من العين مع ذلك دموع من غير إرادة ورأى بين عينيه لمعا             

  .مرة أو مرتين انفجر الدم على المكانأنفه  الدم يجري على المكان وذلك أنه إذا حك
وكان من عادته أن يرعف كثيرا       الوقت والمزاج وعادة العليل فإن كان ربيعا وهو شاب        :  ومما يختم جميع ذلك   :  قال

ذلك الزمان يجيئهم البحران برعاف وكان        في صحة ومرضه فليزدد رجاؤك أنه يرعف وكذلك إن كان مرضى            
  .ذلك يجري منه ونحوالعليل قد انقطع عنه دم كان 

والصداع العارض بغتة وضيق النفس       األعراض الدالة على البحران العرق والنافض في غير وقتهما          :  جوامع أغلوقن 
وجع واالختالط وشدة القلق وخاصة بالليل عن غير سبب            واألرق والخفقان وتورم مراق البطن بال      .  العارض بغتة 

 ادة والرسم وانحدار الدموع وحمرة العين وحركة اللحى والشفة السفلى          غير الع  يوجب ذلك وتقدم نوبة الحمى على     
  .والتخييالت التي ال حقيقة لها بالبصر وحمرة الوجه وأرنبة األنف بغتة وورمه

النبضات الشاخصة دائما ونقل      من النبض الكبير قال إذا رأيت النبض المختلف قد أخذ أن يكون أكثر ما فيه                    
يقبل النبض إلى االستواء ويكون بحران باستفراغ ضرورة         طبيعة قد قهرت الخلط وعند ذلك     المتطأطئة فاعلم أن ال   

بالرعاف وإن كانت عالمات العرق فبالعرق وإن كانت عالمات القيء فبالقيء وإن لم                 فإن كانت عالمة الدم كان     
  .بخراج ه يكونهذه فباستفراغ البطن وإن كان النبض المختلف من األصل بلغميا وكذلك العلة فإن تكن
  .تماديها البراز والبول اللذان ظهرا في ابتداء العلة كان أصلح من أن يظهرا بعد: قال

  .الرعاف إذا ظهر في الرابع عشر دل على عسر البحران: قال في أيام البحران
 والرديئة العالمات الجيدة
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  . على سرعة الموت ضد ذلكويدل مما يدلك على سرعة البرء ظهور الدالئل المحمودة من أول األمر

 وعللها وتحصيلها الحميات في أدوار

في تعرف نوع الحميات وذلك أنه لما كانت الحميات إذا تركبت              الحاجة إلى تحصيل أدوار الحميات عظيم العناية      
  .بعض الحميات المفردة حدث لها أدوار تشبه أدوار

ويعلم األدوار التي تولد الحميات      وارها فقط ولم يحصل   لم يؤمن على من كان ينظر في تعرف نوع الحميات إلى أد            
الحميات المفردة أنها مركبة وببعض المركبة أنها مفردة ونحن           أن يظن ببعض  :  المركبة التي تشبه أدوار البسيطة     

 ال إن من الحميات ما ينوب كل يوم ومنها ما ينوب يوما فيوما           :  بقدر ما يحتاج إليه فنقول     قائلون في ذلك ونلخصه   
وقد ذكره أبقراط أن منها ما       ومنها ما ينوب يوما ويومين ال ومنها ما ينوب يوما وثالثة أيام ال فهذه هي الخمس                 

وحكى لنا من نثق به أنه قد تفقد حمى تنوب كل سنة             ينوب سدسا وتسعا وقد رأينا نحن حمى تنوب كل شهر يوما          
  .يوما

والتشبه بالبسيطة ونحن نكتب أوال ما        يقع فيها الغلط  :  ائب قال والحاجة إلى تحصيل أدوار الحميات المتقاربة النو       
كم ضرب من الحميات    :  قانونا على هذه الجهة نحصل أيضا       لحقنا من ذلك في الكتب ثم نحصل ذلك ونجعله          

 البلغمية ثم التي يمكن أن تشتبه أدوارها أدوار الغب ثم الربع ثم الخمس وال نحتاج                يمكن أن تشتبه أدوارها بدور    
  .لى ما جاوز ذلكإ

ثالث حميات غب فإنه     وإن كانت  إن اتفقت حمتا غب تبتدىء إحداهما في يوم مفارقة األخرى         :  في النائبة كل يوم   
ونوبة الثالثة في الخامس وفي مثل هذا اليوم يكون النوبة الثالثة            يكون نوبة األولى في الثالث ونوبة الثانية في الرابع        

مواصلتين  أعني في الخامس حمتان فتكون أعظم ويتمم ذلك متى اتفق ربعان وكانتا           هذا اليوم    لألولى فتكون في  
اليوم الرابع والنوبة الثانية للثانية في الخامس         أعني أن تكون النائبة في اليوم الثاني تكون النوبة الثانية لألولى في             

 ثة لألولى في السابع والنوبة الثالثة     حمى نائبة في كل يوم وتكون النوبة الثال         فيكون قد يشبه حمى هذين اليومين     
في العاشر والنوبة الرابعة للثانية      للثانية في الثامن هذا أيضا يشبه بحمى نائبة في كل يوم وتكن النوبة الرابعة لألولى              

أعني أن يكون بينهما يوم أشبه الدور األول الغب ألن الثانية             في الحادي عشر على هذا فإن كانتا غير متواصلتين         
وتكون  تنوب األولى في الرابعة فتشبه في هذا الموضع البلغمية وتنوب الثانية في السادس                تدىء في الثالث ثم   تب

التاسعة فتشبه الغب ثم على هذا ينبغي أن          النوبة الثالثة لألولى في السابع فتشبه البلغمية والنوبة الثالثة للثانية في            
  .يتم هذا بغاية العناية وتثبت إن شاء اهللا

دور وال يمكن أن يكون لشيء من        هذا يجب أن يعلم لكنه ال يرجع إلى قانون وإنما نفعه أن يعلم أنه إن حدث               :  يل
الحمى من نفس طبعها أولى وأوثق كما وصف ذلك ج            هذه التركيبات علم أنه دور حمى مفرد لكن التعلق بجنس          

  .عليه إن شاء اهللاألدوار أيضا أحكم فاعمل  في البحران فعليه فاعمل ألن تحصل تلك

 الطريقة في إحصاء أدوار الحميات

بساعتين ألنه متى ابتدأت قبل ذلك كانت ممازجة ثم تتبدىء بعدها            أن تركيب غبين تبتدىء إحداهما بعد األخرى      
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 أدوار أن تنتهي إلى أربع وثالثين ساعة ألنه حينئذ ما تقع الممازجة بالنوبة الثانية فتحصى              بثالث وأربع وخمس إلى   
على ذلك وتحصى علىما     هذا بما يشبه من أدوار الحميات ثم ثالث تبتدىء كل واحدة بعد األخرى بساعتين                 

خذ في البلغمية على نحو ذلك ثم خذ في      تجيء وحسبك في الغب ذلك ثم خذ في الربع على ذلك ربع مع ربع ثم              
دة مع واحدة من أيها شئت مع اثنتين          ثم في تركيبهما معا واح      تركيب الغب والربع وفي تركيب الربع والبلغمية        

تحتاج  فعلت ذلك فقد اكتفين به وال تحتاج إلى أكثر منه ألنه في القوة غير متناه مثال وال                  وثالثة من األخرى فإذا   
  .إلى الحميات الالزمة

ر كيت  دور كيت وكيت يشبه دو      أن:  إنا لما نظرنا في كثرة ما في أدوار الحمى من األشياء منها              :  وقال في ذلك  
الحمى من نفس أعراضها أجود وأسهل       التعلق بنوع  وكيت يذكر ثالثة أدوار أو أربعة وإن تمسك عن إحصائها ألن          

  .ومجاورات وممازجات من أدوارها ويقع في األدوار تخاليط
 ما قال   الحميات وزعم أنه إنما قال ذلك      من كتاب أدوار الحميات رأيت ج ههنا يذم الذين اشتغلوا وكثروا في أدوار             

  .وأنه إنما يجب أن تعرف الحمى من نوعها ال من دورها فيها للرد عليهم وبين أن االشتغال بذلك فضل
طبعها ألن األدوار    تعرف الحمى من دورها جهل وحمق لكن تعرف من           :  قال ابن ماسويه في تعرف الحميات       

  .متشابهة
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  الطبيعيةالطبيعية  أسباب الحميات وعللهاأسباب الحميات وعللهافي في 
يثور باإلنسان حر أو برد من غي تغير في الهواء وال            أما العلة التي لها   :  ولى من أصناف الحميات   قال ج في المقالة األ    

  .البحث عنها يسهل يعني حال ثوران الحمى حالة من خارج توجب ذلك فليس
يوجب منه أن الحمى تكون من        وقال في المقالة األولى من أصناف الحميات تمثيله بالزبل الذي قد عفن قوال               

بسبب باد وإما من نفسه لعدم التنفس بلغ غاية ما له             ط في البدن مستعدة ألن تعفن فإذا سخن منها جزء إما           أخال
وتنفس فإن كان الفضل كله هو ذلك لم يعاود وإن كان من ذلك الفضل شيء آخر                  أن يبلغ في الحرارة ثم أنفش     

المثال حتى   سخونة تسخن وتنفش على هذا    الحمى سببا إلسخان ما هو من ذلك الباقي أشد استعدادا ل           صارت هذه 
  .بقي الفضل

  .ليس يشاكل الفضل بل ما له أن يعفن: لي
ولذلك يكون دم المحمومين بعد      مثال ذلك أن الزبل إذا عفن وأنفش نقص منه مقدار كثيرا وبقي ما يبقى كالرماد               

  .الحمى في األكثر رديئا فيحتاج منهم خلق إلى الفصد
  .عن علة لزوم النوائب لوقت كيف يكون ذلكيحتاج أن يبحث : لي

المزمنة إما كان كل يوم وإما في الربع         أما العلة في تكون نوائب األمراض     :  وقال في المقالة الثانية من أيام البحران      
  .إليها يسهل وأما أن األمر كذلك فالعيان يشهد بذلك وإما في األمراض الحادة غبا فليس الوصول

تنوب كل يوم وحمى الغب في ذلك        إنه يشبه أن تكون حمى البلغم     :  لثانية من أصناف الحميات   وقال في المقالة ا   
يسهل استفراغ ما يصير إلى حال الغليان        االشتعال وكان  تنوب غبا من أجل أن الخلط المولد للغب إنما كان سريع           

دن منها نقاء أكثر فال يبقى بعد       كله صارت تلك الحمى تقلع حتى يتقي الب        في كل نوبة لوقته حتى ينقى منه البدن       
البدن فيها كثير استفراغ     من بقايا الحرارة العفونية إال الشيء اليسير فأما الحمى البلغمية فإنه ال يستفرغ              النوبة فيها 

الذي قد علمت فيه الحرارة العفونية كثيرا فلذلك ال تنقى  فلذلك ال تنقى النقاء التام لكن يبقى في البدن من الشيء          
  .نوائبها اتها وتسرع كراتفتر

فتشتعل اشتعاال تاما ولذلك يكون فيها       وأما الربع فألن السوداء لما كانت باردة يابسة إذا اشتعلت صارت حارة يابسة            
  .فتراتها نقية استفراغ أكثر مما يكون من البلغمية ويكون

المادة ورقتها وضعف القوة وكثرة       كثرةاألسباب التي من أجلها يتقدم نوائب الحمى         :  من جوامع أيام البحران قال     
  .حسه وبالضد

كثيرا كثرة الخلط وغلظه وضعف البدن       األسباب التي من أجلها تطول النوبة     :  من أصناف الحميات المقالة الثانية قال     
  .وكثافته وبالضد

 على خالف ذلك خارجا     وتقذف بما يكون   إن الطبيعة تروم دائما أن تشبه من الغذاء ما يصلح لتشبيه باألعضاء           :  وقال
على دفع ذلك الشيء الرديء إما لغلظه وإما للزوجته وإما            وتخرجه عن البدن فإن لم تقدر في وقت من األوقات           

وإما لضعف من الطبيعة نفسها فإنه يجب ضرورة أن يعفن ذلك الشيء لطول مكثه               لكثرته وإما لضيق في المجاري    
ولذلك صار  بالجسم ألنها بعيدة الطبع عنه فيحدث عن ذلك حمياتيمكن أن ترجع فتستحيل وتتشبه       ألن هذه ال  
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  .أبنانهم منها اشتعلت بهم حميات أصحاب اليرقان والوسواس السوداوي والذين يغلب عليهم المرار متى لم تنق
  .يمكن أن تعمل هذه من ههنا قانونا في االحتراس من الحميات: لي

ألن لزوجة هذا الخلط يتولد فيها        على غير استواء بل كأنه ينفذ من مصفى        حرارة الحمى البلغمية تلقى البدن    :  وقال
الرطوبات اللزجة من النفاخات عند الطبخ فيخرج منها حين تنشق           اختالف انفعاله وترققه عن الحرارة كما يتولد في       

  .في جميع المواضع فلذلك ال يكون متساويا
  .ة بحالها سبعة أياموإن في أمر سونوخوس لعجبا إنها تبقى متصل: قال
األخالط متى عفنت ترق وتلطف من       كما أن النار تفنى رطوبة األشياء حتى يبقى منها ما يبقى رمادا كذلك              :  قال

وانحطاطها وال يبقى منها إال أشياء إن         منتهى الحميات  الحرارة فيتحلل جوهرها كله ويتبدد في الهواء في وقت          
لخمر فأما المائية الرقيقة فال يبقى منها شيء أصال فإن لم يجتمع أيضا شيء              وا كانت غليظة كما ال يبقى من الزيت      

  .الفصول أقلعت الحمى وإن اجتمعت فحمى ثانية إلى أن نقى كله من هذه
  .أماكن متساوية بحركات متساوية واجتماع هذه األشياء يكون على نوائب ألنها تجيء بأقدار متساوية من: قال
وبرودتها وحرارتها وهيĤت النذرة      طول النوائب وقصرها حال األخالط في لزوجتها وغلظها         السبب في اختالف  :  قال

القوي يتحلل أسرع ما يكون فتكون النوبة على أقصر ما تكون            وقوته بأن الفضل الرقيق الجاري في البدن السخيف       
  .وبالضد

  .إقالع األولى فتدارك ية قبلوالسبب في ذلك أن بعض الحميات ال تقلع إن نوائبها طويلة فتلحق الثان
إن سبب نوائبها   :  في بعض األعضاء   الذي تشتد نوبته وال يقلع وقال في الحميات الحادثة عن ورم          :  هذا يريد به  :  لي

والتهبت الحمى انحل ما يرق ويلطف فصارت الحرارة          أن تكون إذا اجتمعت الفضول إلى ذلك العضو وعفنت مرة          
يجذب أيضا شيئا آخر إليه فإذا جذب اشتعل أيضا حمى وانحل حتى ال يبقى                 ا ألن الزائدة والحمى في العضو سبب    

  .اجتذابه فضل يقدر على
على البدن إذا حمى مرة وانحل ما        وهذا الميل يمكن أن ينتقل إلى األعضاء التي بال ورم ألن العضل الملبس             :  لي

يها ولخالئها لما استفرغ منها فال يزال ذلك         إليها لتحم  انحل منه يصير ذلك سببا لجذب ما في البدن من الفضل           
  .إال ما ال تسخن به الطبيعة فعند ذلك تقلع الحمى حالها حتى ال يبقى في البدن

حاالت في األعضاء إما ألنها تدفع       وما كان من الحميات تنوب بأدورا فينبغي أن يكون ذلك ألنها تتولد عن             :  قال
تنوب فأما التي تكون بحال واحدة حتى تنقضي فألن             مراض التي الفضول وإما ألنها تجذبها وكذلك كل األ         

الضوارب وغير الضوارب قد التهبت وسخنت إما لعفن وإما لغير ذلك كما يحدث ذلك               األخالط كلها التي في العروق    
يحدث لها   يوم فتحدث حمى واحدة مطبقة متصلة ال تزال باقية حتى تنحل تلك األخالط أو تنضج أو                  في حمى 

  .ان جميعااألمر
  .الكتاب قد بين ج العلة في النوائب الحميات فيجب إن التبس عليك أن ترجع إلى: لي
  المولدة للحمى وأما األدوار التي يفسد نظامها ونوائبها فإنما تكون من انقالب األخالط: قال

 الحميات جوامع
الغب بالضد للطافة الخلط وسخونته والربع      الجسم و  حمى البلغم تطول مدتها وتسرع كرتها للزوجة البلغم وكثرته في         

خلطها وينقى البدن منها ألنه يرق ألنه لزوجة فيه وتطول مدة فترته لقلة مقداره                تطول مدة نوبتها في نوبتها لغلظ     
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  .اجتماعه وعسر
ذلك ألن المادة محصورة في       يكون.  إن الحميات التي ال نافض لها هي الدائمة        :  ويقول أصحاب الكتب وج   :  لي

قالوه ألن ما قالوه ليس بعلة بعد وهو أنه يجب أن            جوف العروق ويمكن من ههنا أن تعلم سبب النوائب مع علة ما           
فضول األغذية وتكون هذه باردة ألنه ال يمكن أن تكون مرة البتة دون أن               تكون األخالط التي تصير مادة للحمى     

الملبس على   ت هذه الفضول الباردة ال يجتذبها العضل      صارت دما لم تكن فضوال لكن غذاء وإذا كان         تصير دما وإذا  
ال يحس ببردها فإذا دفعت إلى العضل        البدن البتة ولم تدفعها الطبيعة إليه لكن بقيت في جوف العروق فإن العرق             

من الحر إلى البرد وإنما تسخن على سبيل ما يسخن غذاء              أحس العضل ببردها مدة ما إلى أن يقبل االستحالة          
حتى يهيج مثل الحمى فالعضل الملبس على البدن أقيم مقام شيء يجذب هذه                إذا سخن في الجوف بعد     اإلنسان

يهيج باإلنسان فهو    يقبلها ويسخن فيه ويتحلل ويكون ذلك بأدوار االستواء لعلة من القبول والدفع وإنما             الفضول أو 
نه في تلك الحال كحال من يتغذى فيبرد أوال        بد بحاله الطبيعية برودة ثم تعقبه حرارة ألن حال عضله الملبس على          

  .ثم يسخن
هو أن الشيء الذي لم       :الخامسة عشر من النبض سمعت منه كالما يجب أن ألصق هذا الكالم بهذا الموضع                  

العضل الملبس على البدن فيكون بمنزلة الغذاء الوارد         يستحل إلى جوهر الدم في العروق تدفعه الطبيعة أوال أوال إلى          
يأخذ في طريق الهضم إذا سخن فكذلك هذا الشيء الوارد من العروق الغير                  لجسم وهو غير منهضم ثم     على ا 

  .يعقب سخونة ورد على العضل أورثه بردا يهويه ثم يأخذ في طريق اإلسخان والنضج قليال قليال ثم المنهضم إذا
العضل الملبس وقد بان في      ل إلى لم ال يستحيل الشيء الذي هو حاصل في العروق الطبيعية قبل أن تص              :  تسأل

يحفز الطبيعة إلى حالته البتة ولكن الشك فيه أن           هذا من كالم له في هذا الباب وهو أن العروق ال تشعر به فال               
للطبيعة أن تتحس به وهي التي أعطت العضل الحركة والحس وله            يجب هب العروق ال تحس به أليس كان      :  يقال

معدوم  يعة تشعر بحسب الداللة التي تكون فيها فشعورها بالعصب قائم وبالعروق           إن الطب :  هذا أن يقول في جواب   
  .وكذلك بالربط واألوتار ألن اإلجماع واقع على أن الربط واألوتار ال حس لها

بارد غاية البرد كثير حتى      يبرد البدن ثم تشتعل فيه حمى ألنه ينصب إلى باطنه خلط            :  الخامسة عشر من النبض   
  .أوال حتى يستحيل ويلتهب فتلتهب بذلك الحمى ء حرارة القلب ثم يأخذ القلب يعمل فيه أواليكاد أن يطفي

سريعا إلى القلب وأما الثانية      الحميات الالزمة تكون ألن العفن فيها في بعض العروق فتصل لذلك الحرارة             :  أهرن
  .قلبذلك بإبطاء إلى ال فإنها ال يكون منها حمى يحمي بها البدن كله حتى يصير

  .من األبدان شيء وقل ما يتحلل كانت الحميات حينئذ دائمة ألنه لم يكن يتحلل: األولى من مسائل إبيذيميا قال
يكون إما لسبب الفضل نفسه وإما       وعسر التحلل .  الحميات تطول نوائبها أو تتصل لعسر التحلل أو لكثرة الفضل         :  لي

  .لسبب البدن
  . حنين في علل الحمياتيكتب من أدوار الحميات مسائل: لي
األخالط أنفسها وإما في كيفيتها وإما       علل الحميات في أدوارها ونوائبها تختلف إما من أجل         :  ابن ماسويه قال  :  لي

وكثافته والمواضع المحصورة منه إما في كيفيتها فإذا كانت رقيقة أو              في كميتها وإما من حال البدن في سخافته        
فإذا كانت   لة االشتعال أو باردة أو سريعة للمواطاة للعفن أو بطيئة وأما من الكمية               كانت حارة سه   غليظة لزجة أو  
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كانت في داخل العروق أو في العضل         قليلة المقدار في البدن في أصل التركيب أو كثيرة وإما من المواضع فإذا               
  .دوار الحمياتيحول إلى ما ههنا علل في كتاب أ .الملبس على العظام أو كان البدن سخيفا أو كثيفا

العفنية وقد يكون مثل هذا النبض       قد وقع اإلقرار من األطباء أجمع بأن النبض المنضغط يلزم ابتداء الحميات             :  لي
اإلنسان من الطعام أو يشرب ماء باردا فيبرد فم معدته أو يضمد              عندما يثقل شيء على فم المعدة وعند ما يمتلىء         

ويضغط  ي الحمى هو أن خلطا باردا ليصل بالعضل في المفارقة فيبرد الجسم           ههنا أن السبب ف    بشيء بارد فيعلم من   
ثم يسخن إال أن فضل هذا        النبض ثم يبتدىء يسخن من الحرارة كالحال في الغذاء سواء فإن األكل يبرد أوال                

ون عفنا قويا   إذا سخن يك   الغذاء في كيفيته ومنافرته كثير ولذلك يكون تبريده وتسخينه كثيرا جدا ألنه            الخلط على 
إلى الصغار التي في العضل فيحدث النافض ثم           والسبب أنه بدورانه يبرز من هذا الخلط شيء من العروق الكبار             

يبرز أيضا من العروق الكبار إلى الصغار مثل ذلك فيحدث البرد ثم على              يسخن ويتحلل ويبطل ثم يبقى البدن حتى      
ال نوبة كما    ه فلذلك تختلف النوائب ولذلك يكون أيضا نوائبها       البروز ويعسر بحسب غلظ الخلط وكثرت      ذلك ويسهل 

آخره وههنا السخونة وإذا لقينا       يكون في المطبقة ألن هناك إذا وقعت السخونة مرة لم تفارق حتى تأتي على                 
قنع إن هذا الباب إنما يقوله ال إنه برهان ولكنه قول ي           :  صدره الكتاب في الحميات فصرنا إلى هذا الباب يقول في         

  .أصلح إقناعا ما ورأينا ذكره
والبلغمية والربع ليس إنما يعرف دورها       قد ذكر جالينوس في الثانية من أصناف الحميات كالما بان منه أن الغب            :  لي

أربعا وعشرين ساعة وتفتر مثلها وسماها غبا وتنوب أيضا ثالثين أو              قد تكون حميات تنوب   :  من األيام ألنه قال   
على هذا   هذا الحمى البلغمية إنما هي أقصر الحميات فترة والربع أطولها والغب أوسطها فالعمل              أربعين ساعة فعلى  

جالينوس وكذلك على جميع ما      هل صحيح أن أصناف الحميات ثالثة على ما يقول         :  فقط ال غير يجب أن تنظر     
ادث حتى ينتفض مرة    ويسخن بال شيء من الحو      في كتاب الحميات بال برهان وكذلك في العلة يبرد اإلنسان            

  .ويعرق أخرى
الكتاب فخذه على وجهه فإنه       في أيام البحران تحصل في موضع البياض قوة األيام عليك باختصار حنين لهذا               

  .مصلح بالغ
بينها في العدد يعني في كثير ما         وقد يكون البحران في جميع أيام المرض إال أن          :  المقالة األولى من كتابه قال     

المرض يكثر فيه نوع كون البحران وبعضها ال يكون فيه إال       الصحة فرقا كثيرا وذلك أن بعض أيام      يكون فيها وفي    
كان البحران فيه كان بحرانا صحيحا وفي بعضها غير صحيح وفي بعضها جيدا وفي                   في الندرة وفي بعضها إذا     

المخوفة  ئا من األعراض  رديئا وفي بعضها يكون البحران مع أعراض أشد وأصعب وفي بعضها سليما بري                بعضها
من ذلك أن اليوم الثاني عشر      .  بغتة ويكون في بعضها تاما وبعضها منذر به وبعضها يكون البحران فيه غير منذر به              

السابع فلست أقدر أحصى كم بحران حميد رأيته فيه فأما            والسادس عشر لم أر مريضا قط أصابه فيه بحران فأما          
صعبة وخطر شديد جدا وال ينضج أيضا وال         ض األحوال بحران لكنه مع أعراض     بع اليوم السادس فقد يكون فيه في     

  .يتم بل يؤول إلى شر
ذكر أنه رأى بحرانا في الثاني       وكذلك لم ير أحد من القدماء على كثرتهم بحرانا في هذين اليومين خال رجل              :  قال

  .عشر إال كان رديئا مخوفا غير تام
ينضج فإني أعني به أن المرض        أعني به أنه بقي من المرض بقية وإذا قلت لم           بحران لم يتم فإني   :  إذا قلت :  قال
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غير سليم أو ذو خطر فالذي كانت معه أعراض مخوفة           بحران:  بقيت منه بقية كثيرة فيعاود المرض لذلك وإذا قلت        
بين ظاهر وإذا   بحران غير بين فالذي ليس معه استفراغ بين ظاهر أو خراج             :يخاف على المريض الهالك وإذا قلت     

: الموت وإذا قلت   بحران رديء فالذي آلت الحاجة فيه إلى      :  به فالذي لم يدل عليه يوم قبله وإذا قلت         غير منذر :  قلت
فالذي ال يعاود المرض أحد منافع أيام        بحران تام أي الذي لم يبق من المرض بعده شيء وإذا قلت بحران صحيح              

باحوري الرجوع إلى ما اعتاده في صحته ولكن يلزم الحمية كما             في يوم البحران أن ال يطلق لمن أصابه البحران         
 في يوم يصح فيه البحران المتقدم لجميع أيام البحران في القوة والشرف الشائع ألن                يطلق لمن صح له البحران    

  .البحران يكثر فيه جدا ويكون تاما بينا غير مخوف ويكون منذرا به
وإما في البراز وإما في الشهوة وإما في         إما في البول وإما في النفث     :  ير بين يحدث فيه   والرابع ينذر به في األكثر بتغ     

  .النهم وإما في الحس ونحو ذلك
  .يعني زيادة صالح في هذه: لي
في الرابع فإن كان تغيرا جيدا كان         وال يمكن أن يكون البحران الكائن في السابع إال مشاكال للتغير الكائن             :  قال

البحران في السابع جيد تام وهذا له خاصة دون سائر أيام البحران                السابع جيدا وبالضد على أن أكثر       البحران في 
  .المرضى أو تغير حالهم فيه إلى ما هو أشر ثم يموتون في أحد أيام البحران التي بعده وربما مات فيه بعض

يفرق السابع في رداءة البحران الذي       لبحرانوأما السادس فإنه على قدر نقصانه عن السابع في أكثره ما يكون جهة ا             
المرضى الذين يموتون يتغير أحوالهم في الرابع إلى ما هو أشر ثم             يكون فيه وكان طبعه ضد السابع وذلك أن أكثر        

فإنه  وإن اتفق في الندرة أن يكون تغير محمود في الرابع ثم تقدم البحران فجاء في السادس                 يموتون في السادس  
وإن عرض استفراغ كان     ب وخطر ال يقادر قدره وذلك أنه إن عرض فيه سبات كان شبيها بالسكات              يجيء باضطرا 

  .وبطالن النبض وذهاب اللون والرعدة وسقوط القوة معه غثي
خرجت من العليل فضول رديئة منتنة       فأما في السابع فكلما تزيد االستفراغ ازداد العليل راحة وإذا كان في السادس             

شامال للبدن حارا وإن كان كذلك فإنه ينقطع كثيرا ويكاد كل             وإن أصابه عرق لم يكن مستويا     .  التفي أكثر الحا  
  .خراج رديء جدا أو يرقان أو خراج آخر رديء يحتاج إلى جهد من الطبيعة حتى ينحل ساعة وربما خرج عند األذن

غير محمود أو ربما وجد فيه شيء        يه فإنه ومتى كان البحران في السادس بالبول كان سنجا في لونه رقيقا ال فساد ف             
ينقع من البول في السادس إال كثرته فقط فهذا أهون           شبه الخزف والرمل وكل ما فيه غير مستو وال ينضج وليس          

  .العليل تؤول إلى السالمة ما يعرض في السادس إذا كانت حال
يجري منه دفعة أو باستفراغ آخر       ختنق بدم وأما أكثر من يصيبهم فيه البحران فبعضهم يصير إلى الغشي وبعضهم ي           

يعرض له أو خراج تحت األذن أو ذبول مقعر يصير إليه             مجاوز لالعتدال أو بسكون أو بجنون وربما هلك بيرقان         
وقد يعرض في وما أنا أشبه السابع إال بالملك العادل وذلك أنه يشفق على                 وليس شيء من األوقات العظيمة إال     

السادس  وأما.  زمته عقوبة حرص على أن ينقص شدتها ويهونها وإن وجب له حق قوي أمره              وإن ل  من يحكم عليه  
ويحتال في أن يتشفى منه       فهو يشبه السلطان الغشوم المريد أن يهلك من يستولي عليه ويشق عليه سالمته                

  .ويبالغ في أذاه ويحضره في حبسه ليطول عذابه
يكون فيهما وأما اليوم السادس فإنه        أيام البحران ألنه لم ير البحران      اليوم السادس عشر والثاني عشر ليسا من      :  قال
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بحران رديء فإن اليوم السادس تنقضي فيه األمراض كثيرا إال أن             يوم بحران ألن البحران يكون فيه إال أنه يوم         
  .أكثر كثيرا الذي ينقضي في السابع

  .على ما ذكرت قضي عليها في السادسوالجهة التي ينقضي عليها في السابع بخالف الجهة التي ين
والخطر وخفاء البحران من اليوم      ألن المرض الذي ينقضي في السادس إن أوهمك أنه قد انقضى فإنه سيعاود            :  قال

  .ما ذكرت قبل السادس وربما ينذر بالسادس الرابع كما قلت فهذا جملة
من هذا واليوم    والعشرون قريبة   والحادي عشر  قال واليوم الرابع عشر قريب من طبعه من السابع والتاسع أيضا             

والثامن عشر وكل هذه أيام بحران وال تشبه          السادس عشر والخامس قريبين من هذه ومن بعدها الرابع والثالث           
بحران في اليوم الثامن أو في العاشر فهو شبه البحران الكائن في                فإن اتفق أن يعرض   .  طبيعتها طبيعة السادس  

 ينقضي في هذه األيام مرض وإن انقضى لم يصح انقضاؤه ولم يتم وال يؤول إلى خير ويكون                   السادس وال يكاد  
  .خفيا غير بين وال منذرا به فطبيعة هذه األيام إذاً غير طبيعة التي ذكرناها قبل

لثامن ذكرتها أعني في العاشر وا     وكان المرض ال ينقضي بغتة أعني بهذا أال يكون بحران في هذه األيام التي              :  قال
وأنا أرى أن يوضع في ما بين الطبقة التي ذكرتها اآلن              وذلك ال ينقضي بغتة في اليوم الثاني عشر والتاسع عشر          

وهي الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر وبين الطبقة التي               أعني التي ال يكون فيها بحران      
  .والثامن عشر تها وهي المراتب الثالث والرابع والخامسذكرى لها أعني التي هي أيام البحران وقد عدد تقدم

يكون فيها بحران وال ينقضي فيها        اليوم الثالث عشر ليس بالساقط كاأليام التي في الطبقة الثانية يعني التي ال               
  .فهذه حال اختالف األيام إلى العشرين. البحران المرض كما ينقضي في الطبقة األولى بين أيام

كتابه وقد ذكرنا أمر األيام التي        جالينوس اليوم الخامس عشر ههنا البتة وال حنين في ما اختصر من              لم يذكر :  لي
  .من بعد اليوم الثاني من المرض إلى العشرين

الجوامع المفصلة والغير المفصلة ثم      قد اختلف أصحاب الجوامع والتفاسير في ترتيب هذه األيام وأنا كاتب ما في            :  لي
  .جالينوس حسب ما يليق بما يظهر من كتابقائل في ذلك ب
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 الباحورية وغير الباحورية ترتيب قوة األيامفي 

ما ال يزال البحران يأتي فيها دائما ومنها ما ال يكاد البحران يأتي               األيام الباحورية منها  :  من الجوامع المفصلة قال   
ففي الطبقة األولى     التي يكون فيها البحران دائما     الندرة ومنها ما حالها في ذلك حال وسط وأما األيام           فيه إال في  

التاسع والتاسع عشر والعشرين ومنها من الطبقة الثالثة           بمنزلة السابع والرابع عشر ومنها في الطبقة الثانية بمنزلة          
التي يأتي   ياموأما األ .  ومنها في الطبقة الرابعة بمنزلة اليوم الرابع والثالث والثامن عشر          بمنزلة السابع عشر والخامس   

الخامس والسادس ومنها في الطبقة الثانية        فيها البحران في الندرة فمنها ما هو في الطبقة األولى بمنزلة اليوم               
وأما األيام التي حالها وسط بين      .  ومنها في الطبقة الثالثة بمنزلة الثاني عشر       بمنزلة اليوم الثامن واليوم الخامس عشر     

  .وم السادس عشرفاليوم الثالث عشر والي ذلك
الباحورية وقد غلط على هذا في موضع         األيام التي يأتي فيها البحران في الندرة األيام الغير          :  هذا يريد بقوله  :  لي

: عشر هو اليوم الذي رتبه جالينوس مع الثاني عشر فقال فيه           وذلك أنه رتب الثالث عشر مع السادس عشر والسادس        
 ان في اليوم الثاني عشر وال في اليوم السادس عشر وأما الثالث عشر فقال فيه                أصابه بحر  أما أنا فلم أر أحدا قط      

عشر يعده جالينوس في األيام      ومنها في الطبقة الثانية بمنزلة اليوم التاسع والتاسع        :  إنه متوسط بين قال   :  جالينوس
  .التي ال يأتي فيها بحران

وهي الخامس والسادس وهذا خالف       ها في الطبقة األولى    وأما األيام التي يأتي فيها بحران في الندرة فمن          :  قال
أشدها في هذه الطبقة يعني به أال يأتي فيها بحران الخامس             إن األيام الغير الباحورية   :  عظيم لج وذلك أنه يقول    

 الخامس في الطبقة الثالثة من طبقات أيام البحران وبعده بطبقتين من طبقات أيام               والسادس وجالينوس قد رتب   
شهد جالينوس أنه من األيام      ران فضال عن أن يكون في الطبقة األولى من األيام الباحورية واليوم السادس فقد             البح

  .أعلى الطبقات البحران مرات فضالً عن أن يكون من األيام الباحورية في
 البحران الصحيح فالرابع    الوسط فأما أيام   األيام منها أيام بحران ومنها أيام إنذار ومنها واقعة في         :  وقال في المفصلة  

وأما الواقعة في الوسط فالثالث والخامس والسادس         .  عشر والعشرون  والسابع والحادي عشر والرابع عشر والسابع       
والسابع عشر   والخامس عشر وأما المنذرة فالرابع والحادي عشر والرابع عشر ينذر بثالثة أيام              والتاسع والثالث عشر  

  .والعشرون والعشرون والواحد
ثم من بعد هذه األيام     :  وأسلمها السابع قال   إن من أيام البحران أقواها وأحمدها     :  وقال صاحب الجوامع الغير المفصلة    

  .التي تقع فيما بين هذه
البحران أو يتأخر عن هذه يوماً وهي إما عن          وإنها يعني باأليام التي تقع فيما بين هذه األيام التي يتقدم فيها            :  قال

اليوم السابع فالسادس والثامن وإما اليوم الحادي عشر فكثيراً ما يحدث                 فالثالث والخامس وإما عن     اليوم الرابع 
  .يريد أن يكون فيه ففي اليوم التاسع يحفز المرض البحران الذي

فالسادس وهذا اليوم كأنه يحارب       وإما األيام التي يحدث فيها البحران الخبيث المذموم على األمر األكثر             :  قال
  .سابع حتى كأنه بمنزلة المتغلب العسوفال

الندرة وعند ذلك يكون المنذر به       والبحران الذي يكون في الرابع عشر ال يتأخر إلى الواحد والعشرين إال في             :  قال
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  .الثامن عشر
ان جميع أيام البحران ألن البحر     وأما الثالث عشر فانه ليس من األيام التي يكون فيها بحران لكنه أنقص قوة من                

  .يكون فيه أقل منه في جميعها
بعد قوية محتملة ال تبلغ العلة بها        وأما اليوم الثاني فال يحدث فيه بحران في حال من األحوال ألن القوة تكون فيه              

  .إال أن تثور وتجاهد
ن وال في التاسع عشر على أ      وال يحدث البحران في حال من األحوال في الخامس عشر وال في السادس عشر             :  قال

  .والتاسع عشر للعشرين الخامس عشر يلي الرابع عشر والسادس عشر متقدم للسابع عشر
  .يتبين من رأى جالينوس وهو ألزم للتحفظ إال أن فيه خالفًا وتخليطاً وأنا قائل في ذلك بحسب ما: لي

بيع ثم بعد ذلك األرابيع ثم      األيام األسا  قال ج في المقالة الثانية في أولها إنك إن تفقدت أيام البحران وجدت أقوى             
  .والتاسع الواقعة في الوسط كالخامس والثالث والسادس

  .الرابع يوم بحران وإن كان ضعيفاً: وقال

 ابتداء المرض تحصيل قوة األيام في

مام وناموا وال قلبة بهم ثم حموا بغتة وآخرين دخلو الح            الحميات إذا ثارت دفعة فإنا قد رأينا قوما كثيرا أكلو           :  قال
أول هذه لبس وال مرية ومنها ما يهيج بصاحبها أوال تكسر وصداع ثم يهيج الحمى                وارتاضوا فحموا بغتة فليس في    

  .يجب أن يؤخذ أولها ال من حين بدا الصداع ونحوه لكن من حين بدت الحمى وهذه
فأما أبقراط  :  شك في قال  محالة   أحسب أن أول المرض اليوم والوقت الذي ينكر المريض حاله إنكارا بينا ال              :  لي

أن كثيرا من المرضى عرضت لهم الحمى دفعة من غير            الذي تفقد هذه األشياء أكثر من جميع األطباء فكما ذكر          
عرض لهم قبل الحمى أذى وهم يتصرفون في أعمالهم كذلك ذكر أن              أن يعرض لهم عارض قبلها وذكر آخرين      

 أول يوم عرض الصداع أو غيره من األذى وعلى حسب هذا               حالها إذا حسب أولها من      أيام البحران تكون على   
  .أجرت األطباء أيام البحران االبتداء

القول وهو الكتاب الذي طرح عنه       هذا فيما يظهر يخالف لما جمعه حنين من هذا الكتاب في هذا الموضع هذا              :  لي
  .حنين الحجاج

عرضت للمريض فيه الحمى ألن       يكون من أول يوم    إنه في األصل كذا ويكون أبقراط أنه وجد البحران        :  قال حنين 
األطباء أيام البحران فهكذا في هذا الكتاب ويمكن          من أيام يوم عرض للمريض الصداع وعلى هذا االبتداء أجرت          

قد يجوز أن يحسب االبتداء اليوم الذي يعرض فيه األعراض إذا كانت قوية           أن يكون هو الصحيح والذي أحسب أنه      
  .قوتها يكون العمل وهذا أصح ما يكون به العمل وأنه على حسب

المحسوس وقد امتحن أبقراط     ال نأخذ حساب األيام عن االبتداء القياسي لكن عن         :  قال بعد هذا في هذا الموضع      
فوجدها غير مختلفة وجعل ابتداء الحساب األول        أيام البحران فيمن اضطجع ضربة وفي من تأذى قبل أن يضطجع          

  .أول وقت أصابته الحمى مريض فيه الصداع لكنليس وقت أصاب ال
أول يوم يكون الصداع فيه      إن أيام البحران تصح إن حسبت منذ أول يوم حدثت فيه الحمى ومن             :  هذا القول :  لي

به بغتة حمى من يوم الحمى وفيمن ظهرت به           واألعراض األخر فيقول حسب أبقراط األيام األخر فيمن عرضت         
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الحساب األول الذي من حين تبتدىء األعراض وكانت تظن          حنين رت وليس في اختصار   قبلها أعراض من يوم ظه    
 اليوم الذي يحسب منه أول يوم يحم ال اليوم الذي يحس فيه               :  ذكر في ذلك الكتاب     أنها متناقضة بل إنما    

  .باألعراض وليس لآلخر ذكر البتة
يحسب ذلك اليوم وأما التي      ظهور الحمى أن  يجب في األمراض التي تبتدىء فيها أعراض صعبة ظاهرة قبل            :  لي

  .تبتدىء فيها الحمى فال تشك فيه
وتتفقدهما جميعا على أنه     واألجود أن تتفقد الحساب في األول من حين بدت األعراض ومن حين ظهرت الحمى              

 ابدأ  تحسب الذي تفقدته فوجدته أصح أن يحسب       إذا كانت األعراض التي ظهرت قبل الحمى قوية فمنها يجب أن          
  .وإن لم تكن حمى من حين يظهر التغير عن الحال الطبيعية

في اليوم الثاني هل يوجد للنوبة ابتداء        إن رجال ابتدأت به حمى في الساعة العاشرة من النهار فإنها تتفقد           :  مثال أقول 
  . أم في األزواجويتفقد نوبة الحمى في أي األيام أصعب في األفراد محسوس وكذلك في الثالث إن كانت تنوب غبا

دائمة وهي مع ذلك تشتد غبا وإن النوبة         إنها:  إنما يتفقد ذلك ألن البحران ينذر إلى اليوم األصعب قال فأقول          :  لي
عشرة من النهار وفي اليوم الخامس من الساعة األولى من الليل وعلى              اشتدت في اليوم الثالث في الساعة الحادية      

هذه  ميع أحوال هذا العليل إلى الليلة الحادية عشرة على مثال واحد ثم إنه في              ساعة وكانت ج   ذلك تتأخر كل نوبة   
فإذا رأى ذلك طبيب هو      الليلة أحس بالبول أكثر مما كان وظهرت فيه غمامة بيضاء ال تكون قد ظهرت قبل ذلك                

ن يتجاوزه وعلم   الرابع عشر وقد يعرض كثيرا أ       بالحقيقة طبيب فإنه يرجو رجاء قويا أن يكون انقضاء المرض في            
  .ذلك يعرف من كتاب البحران

أحد الساعة ألنه قد يمكن أن       فاشتد الحمى في الليلة الحادية عشرة في إحدى ساعات تلك الليلة وإنما هي             :  قال
  .تتقدم إال أن العادة قد جرت في األكثر بأن تتقدم تتقدم الساعة التي من عادتها أن تجيء فيها ويمكن أال

شديدة حتى يكون رجاؤك للبحران قويا       وليكن في الليلة الثالثة عشرة صعوبة     :  ان مزمعا أن يكون قال    إذا كان البحر  
للعليل بحران جيد في الحمى التي تنوب في الثالث عشر وألن ال          وليس يمكن إذا كانت الحال كذلك أن ال يعرض        

داء الساعة الثامنة فيها بنافض صعب      من المرض وليكن ابت    فلتكن في هذه الليلة صعوبة     تدع شيئا من غير تجديد    
 األعراض التي تلزم البحران وليكن النبض مختلفا في نظامه غير مستو لكن تكون أكثر               وال يكون ظهر شيء من    

  .حركاته مشرفة عظيمة قوية
يعرق عرقا محمودا وبين أن ذلك        إن هذا المريض إذا انتهت حماه التي عرضت له بالنافض منتهاها ابتدأ              :  أقول

مما أخذته في الساعة الثامنة من الليلة الثالثة عشرة فعرقه            يصيبه في اليوم الرابع عشر وذلك أنه إذا كانت الحمى          
 وليكن المريض كلما استفرغ استوى نفسه وحسن نبضه وخف بدنه واستراح فيمكث نهاره كله يكون في الرابع عشر

  . الحمى بالعشى سكونا تامايعرق عرقا كثيرا حارا في بدنه كله مستويا ثم تسكن عنه
ال يخاف عليه عودة المرض      إن بحران هذا المريض بحران صحيح وإنه يجب أن يغذي قليال قليال وإن هذا             :  أقول

فيه جميع العالمات الدالة على البحران وذلك أنه         ألن اليوم الذي كان فيه بحرانه يوم بحران صحيح وقد اجتمعت           
تدل على النضج فإنه وجب أن يكون البحران الذي كان في الرابع عشر               عالمةلما كان قد ظهر في الحادي عشر        

 في الليلة الثالثة عشرة صعوبة من المرض قبل نوبة الحمى وابتدأت الحمى في تلك الليلة                   منذرا به ولما كانت   
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ك إن ذل :  يقال بنافض واضطراب في النبض شديد يدل على البحران ثم جاء عرق محمود كثير فقد وجب أن                    
إنه سليم ولما لم يبق من الحمى بقية          :البحران كان بينا ولما لم تكن فيه أعراض يخاف منها وجب أن يقال له               

  .يتبين أنه بحران صحيح ال يعاود فيه المرض إنه تام وإنه جيد والذي بقي أن: وجب أن يقال
طبيعية اليوم فإنك إن أفردت      لوهذه المعرفة تحتاج أن تؤخذ من جميع الخصال التي ذكرناها وبعض تلك الخصا             

الخامس فيه لم تكن صحته على مثال هذا وال قريبا منه             جميع هذه الخصال على حدته وتقلب البحران إلى اليوم         
  .البحران وهذه منفعة أيام البحران وإنما يحقق صحته البحران يوم

البحران نقصانا كثيرا وإن كانت      حةوإن ابتدأت جميع العالمات على حالها وغيرت يوم البحران نقص من ص             :  قال
أضيف إليها يوم البحران صح البحران ولو لم يكن أليام              العالمات األخر التي تدل على البحران غير تامة ثم           

: يجتمع معه أكثر عالمات البحران وأعظمها أو كلها لقد كان يجب لهذا وحده أن يقال                 البحران إال هذا فقط ألنه    
غيرها من األيام فإذا كانت مع هذا قد تتغير هي من نفسها على صحة فكم                   غير طبيعة طبيعة أيام البحران     إن

على صحة البحران    إن طبيعة أيام البحران غير طبيعة تلك األيام األخر التي ال تعين            :  قد يحب أن تقول    بالحرى
  .أما أنا فأرى هذا: قال. وال تجتمع معها كثير من عالمات البحران

بوله في الحادي عشر ثم أتاه       لمثال في المريض الذي كنت وصفت أن عالمة البحران بانت في           وأرجع إلى ا  :  قال
في الرابع عشر ولكنه جاوز ذلك اليوم إلى الخامس عشر            أن البحران لم يأته   :  البحران في الرابع عشر فلنضع اآلن     

  .يقينا صحة قوة يوم البحرانوأصابه البحران في السادس عشر لتعلم علما  ثم ابتدأ به في تلك الليلة نافض
صحيحة في ذلك اليوم فإن       إنه إذا كان كذلك لم يعرق المريض عرقا محمودا ولم تفارقه الحمى مفارقة               :  أقول

. وتقلع عنه الحمى فإن البحران ال محالة يصح         اتفق وذلك ما ال يكاد يتفق وهو أن يعرق المريض عرقا محمودا             
  .إليهوإن زل ذلك المريض أدنى زلل عادت 

أو أنها ظهرت في الحادي      ثم لنضع اآلن أن عالمة البحران ظهرت في ذلك المريض في الرابع كما وصفنا قبل                
النذير في األسبوع الثاني هو اليوم الحادي عشر وفي           إنه يجب أن يتوقع البحران في السابع وذلك أن         :  عشر أقول 

 عشر كذلك يدل الرابع على السابع فلتكن نوبة الحمى في           الحادي عشر على الرابع    األسبوع األول الرابع وكما يدل    
آخر الليل وليلبث    السابعة في الساعة الثالثة وليكن النافض والنبض على ذلك المثال وليبتدىء العرق في                 الليلة

الحمى نحو العشى ففي مثل هذا الموضع يجب         المريض نهاره كله وهو اليوم الثامن يعرق عرقا محمودا ولتقلع عنه          
أتت المريض مجيئا تدل على البحران في الليلة الثالثة عشرة ثم أقلعت             إن نوبة الحمى  :  أن ينعم النظر فقد قلت بديا     

ووصفت اآلن أن    إن البحران جاءه في اليوم الرابع عشر ال في الثالث عشر           :  اليوم الرابع عشر فقلت    عنه الحمى في  
  .العرق وانقضاء العلة أتياه في نهار الثامن

ينبغي أن يقتصر في إيجاب       إن البحران إنما أتى هذا المريض في السابع وذلك أنه ليس             :  ا أقول مع ذلك    وأن
وال في ابتداء العرق وال في إقالع الحمى لكن إن             البحران ليوم ما على ما تقدم من نوبة الحمى وصعوبتها فيه            

فيه فأما إن كانت واحدة أو اثنتين فال          في البحران لليوم الذي اجتمعت        اجتمعت هذه الخالل الثالث فال تشك      
بالبحران ثم   ضرورة لذلك اليوم لكن انظر حينئذ في األيام المنذرة فإذا أنذر الرابع والحادي عشر                 يجب البحران 

للسابع والرابع عشر فإن لم يكن البحران في         كانت خلة من خالل البحران في السابع أو الرابع عشر فأوجب البحران           
الذي كان   عشر وال خلة من خالل البحران ال في آخره وال في أوله فأضف البحران إلى اليوم                 ي الرابع السابع وال ف  
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فانظر في هذه األعالم ليستدل بها        فيه البحران كله فإن لم ينذر بالبحران يوم كان قبله ثم جاء البحران يومين                
  .ألي اليومين البحران

  .وزمان البحران بائع األيام وعدد أوقات البحرانواألعالم هي القياس أعني قياس األدوار وط
المريض في األفراد فالبحران للفرد      إن كانت العلة تصعب على    :  أما نظرك في قياس األدوار فليكن على هذا المثال        

  .البحران يكون أكثر ذلك في وقت استصعاب الحمى وإن كان تصعب في األزواج فالبحران للزوج وذلك أن
التاسع والعاشر فإن وجدت      متى شككت في البحران بين     :  ائع األيام فليكن على هذا الطريق      أما نظرك في طب    

  .خطر فالعاشر أولى به البحران سليما فأضفه إلى التاسع وإن رأيته ناقصا رديئا ذا
جيئه على  ابتداء الدور الذي يدل م     أولها:  أوقات البحران ثالثة  :  وأما نظرك في عدد أوقات البحران فعلى هذا الوجه        

استفراغا كان أو غيره والثالث انقضاء البحران فاليوم الذي يحدث           بحران والثاني ابتداء الشيء الذي به يكون البحران       
  .البحران فذلك اليوم أولى بالبحران فيه وقتان من أوقات

  .ولى بهأطول فهو أ انظر في أي اليومين زمان البحران: وأما نظرك في زمان البحران فعلى هذه الجهة
واحد فالبحران على حال بذلك      فإن دلت هذه األعالم األربعة على يوم واحد فالبحران واجب لذلك اليوم وإن نقص             

وربما جاوز البحران باليوم    .  اليومين فالبحران مشترك بينهما    اليوم إال أن لليوم اآلخر فيه حصة فإن تساوت أعالم          
ال  يوم األوسط من طريق طول زمان البحران فيه هو أولى بالبحران إال أنه            وإذا كان ذلك فال    الثاني إلى اليوم الثالث   

أم ال فإن هذه العالمة ولو       هل أنذر بالبحران يوم قبله    :  يجب أن يوجب له البحران كله لكن ينبغي أن ينظر أوال           
التي أتيت على ذكرها    بالبحران يوم قبله في األعالم الباقية        قلت من أقوى العالمات ثم ينظر بعد إن كان لم ينذر           

في  الحمى وطبائع األيام وعدد أوقات البحران وزمان البحران وقد يكتفي في هذا بهذا القول              قبل وهي قياس نوائب   
  .اليوم األول وفي اليوم الثاني

يعد اليوم األول وال     فال يجب أن   إن كان البحران إنما هو االضطراب السريع الذي يكون قبل انقضاء المرض           :  قال
انقضاء المرض اضطراب ظاهر فإن سميت كل انقضاء يكون          الثاني من أيام البحران وذلك أنه ال يكون فيهما قبل         

األول والثاني من أيام البحران وذلك ألن حميات يوم تنقضي إما في اليوم                 للمريض بحرانا وجب أن يعد اليوم      
  .انفي اليوم الثاني في ما بعد العشرين من أيام البحر األول وإما

في العشرين وما رأيت أنا أن       إن أرخيجانس يذكر أن البحران يكون في الواحد والعشرين أكثر مما يكون             :  قال ج 
. السابع والعشرين أكثر مما يكون في الثامن والعشرين         األمر كذلك وال رآه أبقراط ورأيت البحران الذي يكون في          

 والثالثون صالح القوة واألربعون أقوى منه وأما اليوم الرابع           بالضد واليوم الرابع      وأما أرخيجانس فذكر أن األمر     
هذه أيضا كثيرا اليوم السابع      والعشرون واليوم الواحد والثالثون فإن البحران يكون فيهما أقل مما في تلك وأقل من             

ران وهو إلى أال    يكون فيها بح   يكون فيها البحران والتي ال     والثالثون حتى أنه يكون على النحو من بين األيام التي         
  .يكون فيها بحران أقرب

وهي الثاني والعشرون والثالث     :  أعدها وأنا.  فأما سائر األيام التي بين العشرين واألربعين فال يكون فيها بحران              
والتاسع والعشرون والثالثون والثاني والثالثون والثالث والثالثون        والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون    

  .والسادس والثالثون والثامن والثالثون والتاسع والثالثون وجملتها اثنا عشر س والثالثونوالخام
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الحركة فيها تنتقص قليال قليال وأما أيام  واالضطراب الشديد يكون في أيام البحران التي بعد هذه إلى األربعين بقوة           
قضاء يكون فيها بالنضج وبالخراجات أكثر مما        ضعيفة الحركة جدا واالن    البحران التي بعد هذه إلى األربعين فكلها       

األمر  وقد يكون في هذه أيضا بحران باالستفراغ لكن في الندرة وبال حركة شديدة وفي أكثر                   يكون باالستفراغ 
بجميع األيام التي من بعد       ورأيت أبقراط يستخف  .  تتصل بالبحران أيام كثيرة ال سيما إذا كان البحران بخراج            

إن من األمراض ما يكون بحرانه في سبعة أشهر         :  بعد هذا  ستين والثمانين والعشرين والمائة ثم يقول     األربعين خال ال  
. وبالعكس ومنها في سبع سنين ومنها في أسبوعين من السنين ومنها في ثالثة أسابيع               والصيفية تنقضي في الشتاء   

  . وسنذكرها كلهاذكر قوم الثاني واألربعين والخامس واألربعين والثامن واألربعين وقد
قاله أبقراط في    كل شيء ما   ويجب لمن أراد أن يحكم العلم باليوم الذي يكون فيه البحران أن يحكم قبل               :  قال

يعرض فيها من األمراض وما قاله في األسنان وأوقات          تقدمة المعرفة ثم ما قاله في كتب أخر من حاالت الهواء وما           
إنه إن كان المرض حادا     :  لك علم النبض فإنه حينئذ ال يعسر عليه من ذلك         مع ذ  السنة والطبائع والبلدان ثم يحكم    

البحران يكون في    فيه شيء من عالمات الهالك وإن أنت رأيت في الرابع عالمة بينة للنضج فاعلم أن                ولم يظهر 
 عرف  وإن.  فلم ينتفع بشيء من قولي      السابع ومن لم يعرف عالمات الهالك وعالمات السالمة وعالمات الخطر           

أقول ألنك إن رأيت في المرض عالمات الخطر ورأيت           هذه كلها ولم يعرف عالمات النضج لم ينتفع بشيء مما          
كانت الحمى تنوب في األزواج فتوقع البحران في السادس فإن تجاوز السادس              في اليوم الرابع عالمات النضج ثم     

  .بحران يكون في السابعوإن رأيت في المرض عالمات السالمة فال. السابع فهو يكون في
ظهرت في الرابع وصلح المريض      وأما عالمات الهالك فال تجتمع مع عالمات النضج البتة فإن عالمات النضج إذا             

فإنها متى كانت كثيرة قوية في الرابع فإن المريض أكثر ما            في السابع فانظر إلى عدد عالمات الهالك ومقدار قوتها        
 من األيام التي تنوب فيها الحمى وذلك أنها إن كانت تنوب في األزواج                 تؤخذ يموت في السادس وصحة ذلك     

تنوب في   يموت في السادس وإن كانت تنوب في األفراد فالمريض يموت في السابع وربما كانت الحمى                فالمريض
األعراض التي ظهرت في      األفراد ومات المريض في السادس وذلك يكون إذا كان المرض قوي الحدة وكانت                

  .على الحقيقة واالستقصاء ابع كثيرة عظيمة ولذلك يجب أن يعرف عظم األعراض في قوتهاالر
على االستقصاء فوجدنا اليوم     وقد تفقدنا أصحاب األمراض الحادة    :  وقد قلنا في كتاب البحران في عظم األعراض        
مما يكون في الندرة إما من خارج       متى لم يعرض عارض عظيم       إنه:  الرابع ينذر باليوم السابع بذاته ومعنى قوله بذاته       

بدن المريض فإن اليوم الرابع ال محالة ينذر بالسابع وإن عرض عارض من خارج لم                وإما من نفس المرض وإما من     
كان األمرعلى   مما سنذكره بعد أو تحرك المرض إلى البحران حركة سريعة وكانت قوة المريض ضعيفة أو                 تقدره

وقد يجب لك أن تعرف ذلك وتميزه        .ران المريض قبل السابع أو بعد السابع      خالف ذلك فقد يمكن أن يكون بح      
  .على هذا المثال

فاعلم أن المريض    إن عرض للمريض عارض رديء من خارج وكان المرض شديد الحدة وكان المريض ضعيفا                
وال سيما إن كانت    في السادس    لكنه يموت  الذي قد رأيت فيه عالمة رديئة في اليوم الرابع ال يبقى إلى السابع               

خارج البتة ولم تكن حركة المرض قوية فانظر فمتى وجدت            فإن لم يعرض له عارض من     .  حماه تنوب في األزواج   
في الرابع بينة فاعلم أن المريض يموت في السابع وإن كانت خفية فالمريض يجوز                العالمة الرديئة التي قد ظهرت    

  . يموت في الثامنوإن كانت حماه تنوب في األزواج فهو .السابع
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تسميها بينة وسأذكر لك أيضا في       وسأبين في كتاب البحران أي العالمات هي التي تسميها خفية وأيها هي التي              
إنه متى ظهرت في اليوم الرابع       :  على تحديده من ذلك    هذا الكتاب فيما بعد وقبل ذلك فإني راجع إلى ما بقي             

كن أن يكون بحرانه إال في اليوم السابع إال أن يعرض عارض             بأس فال يم   عالمة صالحة ولم يكن على المريض     
  .من خارج

من أفعال األطباء الذين يبادرون      إن منها ما يكون من نفس المرض ومنها ما يكون         :  وأنا ذاكر هذه العوارض فأقول    
ء على المريض   البحران قد تهيأ أن يكون في السابع ثم أخطى          بالضماد والكماد والحجامة والدلك ونحوه فإذا كان      

في السابع ألن الطبيعة قد أخذت عليها ما منعها أن يتحرك حركتها على نظامها                   قبل السابع لم يأت البحران     
األشياء التي تعرض    فأما.  إن هذا المريض يأتيه البحران يوم كذا وكذا إن تولينا نحن عالجه           :  تشترط فتقول  ولذلك

يضطر المريض إلى شدة الخوف أو إلى         ة وخبر بغم ونحوه مما     من خارج كالفزع والشيء الذي يضطر إلى الحرك        
  .السهر فإنه يبطل به صحة ما تقدم به الطبيب

وقت البحران فقد يفسد ما أنذر       فأما السهر الذي يكون لغير حادث من خارج في ما بين قضية المتطبب عليه وبين               
 على بحران ثم لم يخطأ الطبيب وال المريض         عالمة تدل  به الطبيب فمتى صحت هذه الشرائط ثم ثبتت في الرابع         

يأتي في السابع ال محالة وصاحب القضية الصادقة هو الذي يحس العالج                وال خدمه وال حدث حادث فالبحران      
العليل الذي ال يعرف وقت البحران وال يعرف وقت منتهى المرض فال بد أن يخطىء في تدبير                المستقيم وذلك أن  

.  
مقدار ذلك الخطأ فإن كان      ابع عالمة صالحة بينة ثم عرض قبل السابع خطأ فانظر في            فإن ظهرت في الر   :  قال

فإن البحران يكون في السابع إال أنه يكون ناقصا عن           يسيرا ومعرفة ذلك تؤخذ من حيلة البرء ومن تقدمة المعرفة         
قدار ما عرض من الضرر من      العارض عظيما فإن البحران ال يكون في السابع فتدبر م          فإن كان ذلك  .  البحران الجيد 

  .العارض ذلك
كتاب البحران فإذا    إليه وهو في   وتفسير ذلك على الحقيقة يمكن إال أنه قد يمكن أن يعرف منه بقدر ما يحتاج                

إنه لم يعرض عارض البتة من خطأ       :  سليم وقلنا  ظهرت في السابع عالمة قوية بينة تدل على بحران والمرض حاد           
فإن عرض عارض يسير فإن     .  جيدا في جميع خصاله ويكون في السابع       م أن البحران يكون   أو غيره فينبغي أن يعل    

 فإن عرض عارض عظيم حتى يؤخر البحران عن       .  يكون في السابع إال أنه ال يكون تاما        البحران يكون على حال   
من عرف هذا على    ألن   السابع وينقله إلى يوم بعده فانظر مقدار ما دخل على المريض من الضرر من ذلك العارض                

  .الحادي عشر الحقيقة علم علما يقينا أن إلى التاسع ينتقل البحران أو إلى
فقط فأما األمراض التي      واألمراض السليمة التي ال يشوبها شيء من الخطر إذا عرض فيها عارض فإنما تطول                 

ارض فإنها تؤول إلى     فمتى عرض فيها ع     عاقبتها إلى السالمة والخالص إال أن فيها أعراض الخطر والخوف             
العوارض العظيمة وتوالت وانتقلت األمراض عن طبيعتها إلى           واألمراض السليمة أيضا إذا كثرت أعراض      .  الهالك

حسب تأخر البحران في األمراض السليمة وبقدر ما يدخل على المريض من الضرر                طبيعة األمراض المهلكة على   
  .حران يتقدم البحران في األمراض القتالةالعارضة بين يوم اإلنذار ويوم الب من اآلفات

الرديء يكون في السابع لم يتأخر       من ذلك أنه متى ظهرت في الرابع عالمة تدل على الموت فأنذرت بأن البحران             
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  .اللذين بين الرابع والسابع بحران رديء البحران إلى السابع لكنه يعرض في أحد اليومين
المرض ومن مقدار الضرر     كون في الخامس أو في السادس من مقدار حدة        وقد يمكنك أن تعرف في أي اليومين ي       

ألنه إن كانت الحمى تنوب في األفراد          الذي دخل على المريض من اآلفة الحادثة ومن أوقات نوائب الحمى              
فإن .  ليست باليسيرة فليس بعجب أن يموت المريض في الخامس         والمرض حاد جدا ثم حدثت في اليوم الرابع آفة        

ولم يكن المرض حادا جدا ولم يكن الضرر العارض عظما جدا تأخر البحران إلى                  ت الحمى تنوب في األزواج     كان
  .السادس

ما يتفق أن يكون ال يخطىء الطبيب    فجميع هذه األشياء تفسد معرفة أيام البحران على كثير من األطباء ألن قليال            
لطبيب أن يكون مع علمه بتقدمة المعرفة عالما بمقدار          ل وال العليل وال الخدم وال عارض يعرض من خارج فيجب          

اآلفات الحادثة على االستقصاء والحقيقة كيما إن حكم أنه يكون بحران في              الضرر الذي يدخل على المريض من     
اليوم  ثم حدث حادث بين وقت قضيته وبين البحران أمكنه هو أيضا أن ينقل عن ذلك اليوم إلى                     يوم كذا وكذا  
  .البحران إليهالذي ينتقل 

 المريض وقت موتفي 

نوائب الحمى يثقل على المريض فإنه إن        إذا علمت اليوم الذي يموت فيه المريض فانظر في أي وقت من أوقات             
شديدا وال يسخن إال بعسر ويبقى لونه حائال زمنا طويال ويصغر             كان حين تبتدىء نوبة الحمى يبرد بدنه كله بردا         

ديئة ويثقل حركته وتكسل ويسبت ويعرض له نحو هذه األعراض فإن المريض يموت في              ر نبضه أو يتغير إلى حال    
السبات والغم ويثقل    ذلك الوقت فإن كان في االبتداء ليس بالرديء وكان في المنتهى يختلط عقله ويعرض له               مثل

و هذه األعراض   له وجع في الفؤاد ونح     عليه احتمال حماه ويعرض له التهاب مفرط ويظلم عيناه ويصدع ويعرض            
  .ففي مثل ذلك الوقت يقع الموت

غير مستو باردا إما في الرأس        وإن كان االبتداء واالنتهاء سليمين إال أن في االنحطاط تذبل نفسه ويعرق عرقا               
صغيرا وتعرض له أشباه هذه األعراض فإنه يموت في          وحده وإما في العنق أو في الصدر ويصير نبض عرقه ضعيفا           

  .يموت في شر أوقات الحمى وبالجملة فإن المريض. تمثل ذلك الوق
األول والثالث والخامس واستدللت     مثال ذلك أنك إن رأيت نوائب الحمى في اليوم الثاني والرابع أصعب منها في               

النوبة أصعب من جميع أجزائها وكان ذلك في الساعة            بذلك على أن المريض يموت في السادس ورأيت ابتداء          
  .المريض ي هذا الوقت يموتالسادسة قلت ف

العالمات ليست تظهر في كل      والمستعمل لهذا الطريق على ما يجب يصيب في األكثر وإنما يخطئ في الندرة ألن             
على االستقصاء ما أمكنك ثم إذا وقفت على          حين صحيحة وثيقة فينبغي أن تروض نفسك في تعرف العالمات           

عالمة التي ظهرت غير واضحة فانظر يوما ثم تفقد أمر المريض           ال عالمة صحيحة فاقض بما صح عندك فإن كانت       
  .يمكنك في ذلك اليوم أيضا أن تقضي بشيء قد صح عندك فالسكوت أجمل بك في يوم بعده فإن لم

: أول الحمى على أمرها كله فأقول      وقد تعاطيت أنا هذا اإلنذار دهري ما أعلم أني أخطأت مرة وكثيرا ما أقضي منذ               
ألنه ليس يمكن أن تعرف عاقبة الحمى منذ أول أمرها إال أن              و ربع أو نائبة كل يوم أو دائمة حادة         إن هذه غب أ   

  .يعرف من أي نوع هي
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اليوم األول وليس فيها     حادة في  متى رأيت مريضا حماه   :  وقد ذكرنا ذلك في البحران فلنعد إلى ما قصدنا فنقول          
الرابع حتى تنقضي حماه وكذلك إن كانت جميع عالماته       ضهشيء من الخطر وفي بوله عالمة نضج فليس يجوز مر         

  .حتى يموت تدل على التلف فال يجوز الرابع
فليس يمكن أن يسكن     وإن كانت حماه حادة ولم يظهر فيه شيء من عالمات الهالك وال من عالمات النضج                 

ذلك لم يظهر شيء من      عالمات النضج ك   مرضه في الرابع وال قبله فتفقد حينئذ هل كما لم يظهر شيء من                
قد ظهرت عالمات طول المرض وذلك أنه إن كان لم            عالمات طول المرض أو مع أنه لم تظهر عالمات النضج          

عالمات طول المرض فإن مرضه ينتهي نحو األسبوع األول فإن ظهرت             يظهر شيء من عالمات النضج لم يظهر      
 يتطاول المرض لكنك إنما تميز ذلك في ما بعد          ولست تقدر منذ أول المرض أن تعلم كم        عالمات تدل على طول   

متأخر وهذا   أن تغذو العليل على أن منتهى مرضه        :  أنك على حال تربح من تقدمة المعرفة بما ذكرت لك             إال
: الثاني والثالث منه داللة أبين من األول       المرض الذي يدلك منذ أوله أنه يجوز األسبوع األول قد يدلك في اليوم             

: تقدر أن تحدس حدسا قريبا من اليقين على منتهى المرض وبحرانه            قضي ثم إنك في اليوم الرابع     إلى كم يوم ين   
متى رأيت العالمات التي تدل على أن المرض لم ينضج والعالمات التي تدل على أن                    متى يكونان وذلك أنك   

قد نقصت   العالماتفإن رأيت تلك    .  يطول ثم تنقص شيئا فاعلم أن المرض سيجاوز الحادي عشر أيضا             المرض
البحران بعد السابع إلى الحادي عشر       نقصانا بينا ولم يتبين في األربعة األيام األول من المرض عالمة نضج فتوقع             

عالمة قوية تدل على طول المرض فتوقع البحران في الرابع           فإن رأيت المرض في السابع لم ينضج لكنه ليس فيه         
  .عشر

األول والثاني والثالث كم     ى الحادي عشر فال تقف في اليوم الرابع فضال عن           والوقوف على حقيقة ذلك يكون إل      
أدوار أيام البحران التي من بعد الرابع وحدسك في           يكون مقدار طول المرض لكنك إنما تقدر أن تعلم ذلك في            

لحادي عشر يكون   ضعيفا مختال لوجوه شتى ثم في األيام التي من السابع إلى ا             األيام من الرابع إلى السابع يكون     
المرض  وأصح من االحتمال يحتمل وجوها كثيرة وذلك إنك إذا رأيت العالمات التي تدل على أن                حدسك أقرب 

  .البحران قبل العشرين لم ينضج والتي تدل على أن المرض يطول هو إلى اليوم التاسع فليس يمكن أن يكون
  .العشرين أن يأتي البحران قبلفإن رأيتها تضعف أو تنقص أو تبقى على حالها فقد يمكن 

التي بعد الحادي    فانظر في األيام   وإنما يعلم ذلك كما قلت إذا كانت العالمات التي تدل على طول المرض قوية               
الدالة على طول المرض وعدم النضج تتزيد فاعلم أن          عشر إلى العشرين فإن رأيت في هذه العالمات أيضا العالمات         

  .المرض يتجاوز العشرين
  .البحران بعد اليوم العشرين وإن بقيت تلك العالمات الدالة على حال واحدة فقد يمكنك أن تقضي عند ذلك أن

فيما يحدث في األيام التي      وليس يمكنك أن تعلم بعد في أي يوم يكون لكنك إنما تستدل على ذلك إذا نظرت                
تدل على أن المرض لم ينضج وينتقص دائما         التي   وذلك أنك إذا رأيت العالمات    .  بعد الحادي عشر إلى العشرين    
  .والعشرين فتوقع البحران في اليوم الرابع

فأما األمراض التي تبقى إلى     .  الرابع وإن لم تر العالمات تنتقص نقصانا بينا فاعلم أن البحران يتأخر إلى األسبوع              
  .ينال يأتي بحرانها قبل األربع الرابع عشر غير نضيجة وتتحرك حركة بطيئة فإنه
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رأيت المرض في السابع لم ينضج        فإن.  وقد قلنا إن البحران بعد األربعين تضعف قوته ويكون االنقضاء بالتحلل            
والوقوف على ذلك يكون من     .  البحران في الرابع عشر    لكنه ليست فيه عالمة قوية تدل على طول المرض فتوقع          

وإن رأيت في الحادي عشر     .  الحادي عشر بالرابع عشر   الرابع بالسابع كذلك ينذر      وذلك أنه كما ينذر   .  الحادي عشر 
عالمة خفية تدل    فإن رأيت فيه  .  صحيحة بينة من عالمات النضج فاعلم أن البحران يكون في الرابع عشر            عالمات

عائق فخليق أن يكون البحران في الرابع        على النضج فانظر وتفقد سائر األشياء فإن وجدت حركته سريعة ولم يعق           
يمكن أن يكون البحران في الرابع عشر فانظر أيضا عند ذلك في  م ينذر الحادي عشر بشيء البتة فليس      عشر فإن ل  

األعراض والعالمات لتعلم متى يجب أن يتوقع البحران في السابع عشر أو الثامن عشر               حركة المرض كله وفي سائر    
في الواحد والعشرين     العشرين وربما أتى   بعد ذلك فإنه ربما أتى البحران في هذه األيام وأكثر ذلك يأتي في                أو

  .عشر ينذر بالواحد والعشرين ويوم الثامن. وينذر بهما جميعا السابع عشر وال سيما بالعشرين
مدفونة في قعر البدن وسائر       ومتى رأيت المرض منذ أوله قد ابتدأ الحركة غير سريعة لكن الحمى ضعيفة وأنها                 

أن تعلم متى يكون منتهاه لكنك تعلم أنه ال          يمكنك في أول هذا المرض    العالمات تدل على طول المرض فليس       
  .قبله يأتي البحران في الرابع عشر فضال عما

فإنه إن كان غير     سليم وليس يمكنك بعد أن تعلم كم يتطاول المرض لكن يجب لك أوال أن تنظر هل المرض                 
وذلك .  إن كان سليما فبحرانه ال محالة بعيد       و سليم وكانت قوة المريض ضعيفة فإنه يموت قبل أن يطول مرضه           

ثبتت عالمات طول المرض وال تطمع نفسك في أن تعلم بالحقيقة أن              أنه ال يمكن أن يأتي البحران بسرعة إذا        
 أكثر ما يكون باالستفراغ وكذلك قال كل من عني بعالج الطب وقد يكون فيها أيضا انقضاء                   النضج قليال قليال  

  .والطريق في تقدمة المعرفة بها هو ما وصفناهباستفراغ في الندرة 
يمتحن ذلك في األمراض التي لم        يجب لمن أراد أن يمتحن صحة أيام البحران على ما قلنا أن             :  المقالة الثانية 

  .وال خدمهم عليهم وال عرض عارض من خارج يخطىء على أصحابها األطباء وال أخطؤا هم على أنفسهم
فيه المريض حسا بينا حتى      أخذ أول المرض من قياس لكن من الحس وهو أول وقت يحس           أال ي :  والشريطة الثانية 

  .تدعوه نفسه إلى مشاورة الطبيب
فإن لم  .  ألي تلك هو البحران وهو ألزمه      أن يقدر الطبيب إذا ما البحران اتصل أياما كثيرة متوالية أن يعلم           :  والثالثة

  .أيام البحران بالتجربة يحكم هذه كثر خطاؤه فعلى هذا يجب أن يمتحن
تعني بتدبير الحيوان وإن حركاتها      وأما من يريد امتحانه بالقياس فيجب أن يكون قد نظر في علم الطبيعة وعلم أنها              

وغيرها وإن حركة الطبيعة متى خرجت عن النظام فإن ذلك           على نظام محدودة من جميع كتبنا في منافع األعضاء        
فيها إذا لم تقو عليها لكن تغلبها المادة وتعوقها عن أفعالها وحركاتها المحدودة                يكون من أجل المادة التي تعمل      

سليما بعيدا من الخطر     من علم هذه األشياء ثم علم بالتجربة أن البحران يكون في السابع بحرانا صحيحا تاما                فإن
 به ثم علم أن اليوم الرابع ينذر بالسابع         الرابع عشر يشبه   منذرا به وإنه كثيرا ما يكون البحران في هذا اليوم وأن اليوم           

  .بالرابع عشر ظهر بما له على المكان أن يبحث عن اليوم السابع وأن الحادي عشر ينذر
الرابع والرابع يدل على ما تؤول إليه        وذلك أنه إذا وجد األسبوع األول إذا قسم بقسمين متساويين وقعت القسمة في            

فهم من هذا أن كل واحد من األسابيع دور تام          .  هذا المثال أيضا   بوع الثاني على  الحال في آخر األسبوع ووجد األس     
 الطرفين سواء فإن األمراض التي لم تنقض في الرابع تنقضي في السابع والتي لم تنقض في                 ألن الوسط بعده من   
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قضاء تكون في   لالن السابع تنقضي في الحادي عشر فإن كان المرض أعظم من أن ينقضي في الرابع فإن تهيئته                 
  .السابع الرابع ثم ينقضي في

الحادي عشر أن وإن لزمت التجربة       وعلى هذا المثال فإن األمراض التي لم تنقض في السابع فإن الطبيعة تروم في             
بعد هذا أنصاف األسابيع وهي األرابيع ودعتك نفسك إلى           وجدت األسابيع من أقوى األعداد في البحران ووجدت        

. أيام البحران كالخامس والسادس والتاسع وألي علة صار البحران يكون فيها                التي تقع بين    البحث عن األيام  
فإنه إن كان    أن تبحث بحثا أكثر من السابع عشر والثامن عشر والواحد والعشرين ونظائرها من بعد                ودعتك أيضا 

عشر منذرا بالعشرين ويخرج    السابع   آخر يوم من األسبوع الثالث يوم العشرين كما رأى أبقراط فيجب أن يكون               
األول يعني به أيام البحران وأيام اإلنذار فإن كان يجب أن              الثامن عشر والواحد والعشرون من عدد أيام البحران        

والعشرون  فإن اليوم الثامن عشر يكون يوم إنذار باليوم الواحد والعشرين واليوم الحادي             تحسب األسابيع كلها تامة   
  .ابع عشر والعشرون عن أيام البحران األوليوم البحران ويخرج الس

التي تقع في الوسط بل من       فإن أنت تفقدت المرض في كتاب إبيذيميا علمت أن السابع عشر ليس هو من األيام                
وإذا كان كذلك فبينه وبين الرابع عشر نسبة ما           .أيام البحران الصحيحة وإن البحران الذي يجيء فيه صحيح تام          

حتى يكون أوله الرابع عشر كان نصفه السابع عشر وكان الدور صحيحا في              سبوع الثاني موصوال  وإذا نحن حسبنا األ   
عشر  حسبنا األسبوع الثالث مفردا حتى يكون األسبوع الثالث أوله الخامس عشر لم تكن السابع               العشرين وإن نحن  

تشهد للعشرين شهادة    تجربةنصف األسبوع فينبغي أال يؤخذ يوم العشرين يوم بحران صحيح ولكن إن كانت ال                 
  .قوية أنه من أيام البحران القوية أيضا شهد العشرون للسابع عشر

العشرين وإذا قيس هؤالء بمن       وذكر مرضى كثيرا من إبيذيميا أتاهم البحران في السابع عشر وآخرين أتاهم في               
كائن في الندرة وعد أيضا مرضى       ذلك عنده كالشيء ال    أتاهم البحران في الثامن عشر وفي الواحد والعشرين وجد         

  .البحران في األربعين تغيرت أحوالهم في العشرين أتاهم
األيام التي بعده ألن كثيرا منهم لم يقصدوا         واألطباء لم يختلفوا في أيام البحران إلى الرابع عشر واختلفوا في           :  قال

ة فلذلك عدوا الواحد والعشرين من أيام        ال يجب أن تحسب األسابيع تام       إلى التجربة لكن إلى القياس فظنوا أنه       
البحران أما   ثم اضطروا لذلك أن يدخلوا الثامن والعشرين والثاني واألربعين والثامن عشر في أيام                البحران القوية 

هذا  فعلى أنهما أيام األسابيع وأما الثامن عشر فألنه أيام أنصاف األسابيع على              الثامن والعشرون والثاني واألربعون   
  .اسالقي

طبيعة األيام مناسبة للثامن عشر    وقد يمكن أن يمتحن هذا بالتجربة ويوقف عليه بأسهل الوجوه وذلك أنه إن كانت             
  .المناسبة للسابع عشر إذا أضعف فطبيعة األيام. يكون فيها البحران أكثر وأصح وأتم

الكتاب كلها تدل على قوة       ذلك وقد بان في كتاب إبيذيميا ألي طبيعة تشهد التجربة ثم ذكر بحارين مرضى في               
البحران أيضا ألن من عادة كثير من األطباء أال            طبيعة السابع عشر وضعف الثامن عشر وقد يقع الخطأ في أيام            

إذا جاوز مرضه الرابع عشر وال سيما إن كانت الحمى أقلعت عنه أياما ثم                يحسبوا كم يوم للمريض منذ أول مرضه      
  .عاودته

  .أليام أبدا من أول المرض إلى أن يصح بحران وبرء كامل بعدهيجب أن تحسب ا: لي
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يكاد يتصل أياما بل تكون في يوم واحد         البحران في األيام األول كالخامس والرابع والسابع والرابع عشر ونحوها ال          
ن أو ثالثة   فإنه كثيرا ما يتصل أياما كثيرة فيكون البحران يومي          لحدة المرض وقوته فأما بعد العشرين ومتى طال        

  .خراجا استفراغا كان أو
األربعين ونحو الثمانين ولم     إن البحران أصابهم نحو   :  ولذلك يقول أبقراط في المرضى الذين تطاول بهم المرض         

بعينه وال بأس أن يكون بحرانا ناقصا دفعة في يوم ولو بعد             يقل إنه أصاب أحدا نحو الخامس والسابع لكن في اليوم         
 في الثالثة من إبيذيميا مريضا أصابه البحران في الثمانين وعرض له قبله نافض وأعقبه                راط ذكر األربعين فإن أبق  

والستين والعشرين والمائة    حمى حادة وعرق عرقا كثيرا لكن ذلك يكون في األقل والنادر وبين أن يوم الثمانين                 
  .مناسبة ليوم العشرين

البحران الكامل بعرق غزير      مى حادة قوية فتوقع فيه     إذا عرض في مرض ما مزمن نافض قوي وأعقبته ح            :  لي
  .يجري كثيرا إن كانت القوة قوية وأعالم السالمة ظاهرة

تنقطع لكن متى رأيتها كأنها قد       ومن شأن االنقضاء دفعة إنما يكون من األمراض المزمنة ال التي بقيت متصلة ولم             
م يجري على عدد أيام بحران أخر فيكون كل واحد من           ث انقضت ثم عاودت وكثيرا ما تكون العودة في يوم بحران         

فإذا اجتمعت ووصلت بعضها ببعض كان المؤلف منها مرضا طويال مزمنا وربما             تلك األمراض الجزئية في نفسه حادا     
  .األمراض في عدد من أعداد أيام البحران كان ترك تلك

يصيبه بحران   الرابع عشر ثم   عاوده المرض في  مثال ذلك أن يصيب مريضا في اليوم الحادي عشر بحران تام ثم ي             
والعشرين ويكون ذلك المرض حادا ثم يصيبه البحران         ناقص في اليوم العشرين ثم يعاوده المرض في اليوم السابع         

  .في اليوم األربعين
ض حساب األسابيع فإن عر    والبحران متى جرى أمره على الحال الطبيعية ولم تعرض عوارض فإنه يكون في             :  قال

إلى تعرف هذه األيام التي في الوسط شديدة ألن            عارض فكثيرا ما ينتقل إلى األيام الواقعة في الوسط فالحاجة           
مريضا البحران في السابع أذنت له في األغتذاء والتدبير بما ال تأذن لمن                البحران يكون فيها صحيحا فإذا أصاب      

الغذاء ثم يأتيه البحران بعده      يكون البحران فال بد منه في تقدير       وأما المتقدم بالعلم متى   .  الثامن أو العاشر   أصابه في 
.  

صيفة واحدة أكثر من أربعمائة      وقد رأيت في  .  والختالف الهواء في أيام البحران حظ عظيم فينبغي أن يتفقد ذلك           
ان فيها  أو في التاسع ورأيت صيفة أخرى كان البحر          مريض مرضوا أمراضا حادة أتاهم كلهم البحران في السابع          

  .العشرين وأكثره كان بعد عودة من المرض لجميع من مرض في الرابع عشر وفي
  .المنذرة يجب أن يدخل عادة السنة وما عليه يجري البحران فيها في عدد األيام: لي
 البحران في هذا الخريف كان بحرانا      ورأيت خريفاً أتى البحران فيه بجميع المرضى في الحادي عشر إال أن             :  قال

  .الذين مرضوا فيه بحران رديء في اليوم السادس صالحا فأما في خريف آخر فإنه أصاب جميع الناس

 األيام قوةفي 

أيام البحران السابع والمنذر به الرابع وقد جمع          إن أول :  وهذه جملة ما تقدم من قولي في هذه المقالة فأقول          :  قال
يفا واألخرى أنه منذر بالسابع ثم من بعد السابع الحادي عشر             بحران وإن كان ضع    إحداهما أنه يوم  :  الرابع خلتين 
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األكثر يوجد مناسبا    عشر وبينهما من التناسب ما بين الرابع والسابع ثم من بعد هذين فإن السابع عشر على                 والرابع
  .للعشرين

د والعشرين وهذه األيام    لليوم الواح  هذه المناسبة التي بين الرابع والسابع والحادي عشر والرابع عشر وعلى األقل              
هذه األيام البحران في التاسع والخامس والثالث والتاسع يكون            بزيادة أربعة أربعة تنتهي إلى العشرين ويقع بين         

الثالث  واليوم السادس يوم بحران رديء وإما     .  يكون فيها كلها وبعده الخامس وبعد هذا الثالث        البحران فيه أكثر مما   
  .إلى كل واحد منهما ران وأقوى األيام التي ال يكون فيها بحران وكأنه يميلعشر فهو أضعف أيام البح

قليال ثم إلى األربعين تسترخي      وأشد ما تكون المجاهدة إلى الرابع عشر ثم يقبل يقل منه بعد ذلك إلى العشرين                
وع الثاني وأول األسبوع    القصوى فكما أن الرابع عشر آخر األسب       قوة المجاهدة ومنذ األربعين يضعف ضعفا في الغاية       

أسابيع  والثالثون آخر األسبوع الخامس وابتداء األسبوع السادس حتى يكون أبدا كل ثالثة                الثالث كذلك الرابع  
وكما .  الثمانون والمائة والعشرون   عشرين يوما ولذلك يكون الستون يوم بحران كما قلت ال الثالث والستون وكذلك            

البحران الضعيفة تبطل في األمراض المزمنة وتبقى التي هي على        رض كذلك أيام  أن المجاهدة تضعف إذا أزمن الم     
  .دائما وحدها دور تام على حالها

بالتجربة أن أول دور من أدوار       ويشبه على حسب ما يظهر    :  يعني نحو الستين والثمانين والعشرين والمائة قال       :  لي
لو كان حساب األسابيع كلها يجري دائما على االنفراد كما           و أيام البحران هو العشرون ألن الدور هو دون العشرين         

 األسابيع ال تفصل حتى تحسب اليوم الواحد فيها ابتداء األسبوع وانقضاء اآلخر لكانت              لو كانت :  يقول:  تحسب لي 
ها دائما  الدور هو الذي ال يقع في      األسابيع قائمة بأنفسها مفردة فكانت تكون هي أول دور من أدوار أيام البحران ألن             

  .كثيرا
واألسبوع الثاني يحسب مع الثالث على       لكن لما كان األسبوع الثاني يحسب على االنفراد من األسبوع األول           :  قال

يجري أوال وأما بعد العشرين فالحساب يجري        قياس ما كان   االتصال صار الحساب ال يجري بعد الرابع عشر على        
ثون نظيرا للرابع عشر وذلك أنه يحسب من أسبوعين على االنفراد ويصير          والثال على طريق واحد دائما فيكون الرابع     

وليس يمكن أن يكون     األربعين نظير يوم العشرين وذلك أنه ينتهي فيه األسبوع الثالث محسوبا على االتصال             يوم
وقع في  ألن السبع إذا ضعف غير متصل         دور تام غير العشرين ألنه ليس شيء إذا ضعف لزم أيام البحران غيره               

هذان أقوى من العشرين والسابع والعشرين وليس األمر            الحادي والعشرين والثامن والعشرين ووجب أن يكون        
ضعفت أبدا غير متصلة كالثامن والثاني عشر والسادس عشر أيام بحران وال يظهر                  بالتجربة كذلك واألرابيع إذا    

  . أول دور تام يتضاعفذلك فليس عدد يلزم النظام خال العشرين فلذلك هو بالتجربة
: المرض وقوته المقالة الثانية قال     واألمراض التي يأتي فيها بحران في العشرين غير تام وتنكسر بذلك حمية            :  قال

  .بالسواء وإن أدوار األسابيع أقوى األدوار التجربة تشهد أنه ال يكون البحران في األيام كلها
هذه األدوار أيام أخر يكون فيها بحران        دها أدوار األرابيع وأنه يقع بين     يعني البحران يكون فيها أكثر ثم من بع       :  لي

فإن البحران  .  االنفصال لكن بعضها على االتصال وكذلك األرابيع         وأن األسابيع ال يجب أن تحسب كلها على         
هذا  تجربة مناألمراض الحادة في األفراد وفي المزمنة في األزواج ونحو ذلك مما تشهد به ال         يكون على األكثر في   

  .العلم على صحته ويمكن أن تعرف علة ما يظهر من هذه التجربة
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األجرام السماوية واآلخر غير ثابت      إذا نحن وضعنا لجميع ما يكون أصلين أحدهما الزم للنظام غير خارج منه وهي              
 جميع الكواكب إال أن     إنه قد ينالها شيء من قوة      :  األجرام فأقول  أبدا يدل على نظام وهو المادة تعمل فيها هذه         

غير  باإلضافة إلى ما ينالها من الشمس ال مقدار له كله وذلك أنه ليس لتقسيم األزمنة علة                      الذي ينالها منها  
الشمس بالكلية في السنة     الشمس وللقمر أيضا أفعال عظيمة وهو بعد الشمس وفعله في حيوان البحر أبين وكفعل              

ومتى حدث حدث ما فان التغير العظيم في ذلك            التغايير في األسابيع  في الشهر ويحدث فيه       كذلك يفعل القمر  
وأنا أحكي شيئاً قد امتحنه     :  الموضع الذي كان فيه عند الحادث وعلى قال        الحدث يكون إذا صار القمر إلى الربع من       

في أوتاد تلك    ويخلف البتة وهو أن القمر إذا كان في البروج التي فيها كانت السعود في أصل المولد أ                   فوجدته ال 
  .صالحة وإن مرض فيها المريض لم يكن مرضا رديئا البتة وبالضد السعود كانت تلك األيام لذلك اإلنسان أياما

األسد أو في العقرب أو الدلو أو        مثال ذلك أنه إن كانت السعود في أصل المولد في األسد فانه متى كان القمر في                
ومتى مرض والقمر في بعض البروج التي فيها السعود             . في النحوس  الثور تكون له أيام صالحة وكذلك الحال        

  .كان ذلك المرض أخف أمراضه وأقلها شرا وأوتاده وكان فيها السعود وأوتاده
  .وبالضد متى مرض والقمر مضام لبعض النحوس على نحو ما ذكرنا فهو أشر أمراضه

عند كون الحادث تغير عظيم إلى       لموضع الذي يكون فيه   والتغاير الذي يحدث عند مصير القمر على القطر من ا         :  قال
  .األسابيع عظيم القوة جدا إلى الشر أو الخير الخير كان أم إلى الشر وكذلك ما عرض من التغير في

ألن هذا من أعراض األمراض       ولذلك يذم أبقراط التغايير التي تحدث للمريض إلى ما هو أشر في أيام البحران                
  .المات أمراض النجاةالقتالة وضده من ع

األسابيع يكون القمر قد صار إلى       ظهور عالمات الرداءة والجودة في األسابيع أبلغ منه في األرابيع ألن في             :  يقول
والذي في األرابيع فإن القمر يكون فيه على ربع الفلك فيكون التغير             .القطر فيدل على تغير الحال البتة تغيرا عظيما       

  .ا يكون على القطرالقوة مم على النصف من
ابتداء صالحا غير المرض تغييرا صالحا        إن القمر متى صار في التربيع أو المقابلة ثم كان ابتداء المرض             :  قال أقول 

  .وإن كان ابتداء رديئا غير المرض تغييرا رديئا
  .وهذا أمر قد اتفق عليه أهل النجوم وتقدر أن تتفقد أنت أيضا في المرضى أبدا

إنه إن  :  من بعده موافقة له ويقول      يحدث من األشياء فعلى حسب ابتداء حدوثه تكون األدوار كلها التي           فكل ما :  قال
  .الموافقة لما كان وبالضد كان االبتداء صالحا ظهر بعد الدور الصالح أيضا على

 التي هي   عالمات السالمة  مثال ذلك إن حدث مرض سليم فإنه إذا صار القمر على القطر من وقت المرض تتبين                 
  .موافقة له

التي تكون في عدد األيام هي         ومن األدوار ما يكون في عدد األيام ومنها ما يكون في عدد الشهور واألدوار                  
إن :  الكائنة في عدد الشهور فأسابيع الشهور كما قال أبقراط           األسابيع ويجري هذه على مجرى القمر فأما األدوار        

  .لشتوية في الصيفالشتاء وا األمراض الصيفية تنقضي في
الزمان الذي  :  أشهر وأربعة قال   وهذا حد األمراض المزمنة كما أن الرابع عشر هو حد األمراض الحادة يعني سبعة               

من الشتاء إلى الصيف وكذلك أرباع السنة نظيرة أرباع           منه يهل الهالل إلى أن يصير بدرا هو نظير الزمان الذي            
  . األرباع له أو في الربع اآلخربعض الشهر فتنقضي األمراض الحادة في
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تغير أرباع السنة فالشمس وأما       والسبب في تغير األمراض الذي يكون على حسب ابتدائه هو القمر وأما في               :  قال
  .أرباع الشهر فالقمر

 في األمراض المزمنة ألن الطبيعة     البحران يكون في األمراض الحادثة في األيام الواقعة في الوسط أكثر منه            :  قال
المزمنة فدور األسابيع ألزم للنظام والواقعة في الوسط واألرابيع            مستعدة للتغير لشدة ما هو فيه فأما في األمراض          

  .تضعف

 قوة األيام في 

يوم فيجب أن يجعل من األيام التي تنقضي فيها          اليوم األول والثاني تنقضي فيهما الحميات اليومية فأما أول        :  قال
باستفراغ واليوم الثالث فليس بين هذا اليوم وبين األسبوع مشاركة وال نسبة لكنه              سريع يعني األمراض الحادة بتغير    

في اليوم الرابع ولذلك     األيام الواقعة في الوسط كما أن للرابع نسبة ألن األسبوع إذا قسم قسمين وقعت القسمة               من
  .للرابع من كل أسبوع قوة قوية

اليومين أيضا من األيام الواقعة      ليس بدون ما يقع في الرابع على أن هذين         وقد يقع البحران في الثالث والخامس        
وقوعه في الرابع إال أن نوبة الحمى تكون فيهما فإن البحران              بين األدوار فليس يكون وقوع البحران فيهما مثل        

 وقته إذا كانت  فالبحران يكون قبل وقته إذا اضطرت الطبيعة إلى ذلك وإنما يكون في                 يبادر إلى وقت الصعوبة   
البدن مع ما يؤذيه     األخالط التي في البدن قد نضجت وأما كون البحران قبل وقته فرديء وذلك أنه يخرج من                  

لدفع ما يؤذيه فيعرض للطبيعة حينئذ ما          الشيء الذي يحتاج إليه إذا هيج الطبيعة مهيج يضطرها إلى التحريك             
لك إال بقوة لم يملك نفسه أن يسقط وكمثل من يعدو عدوا            يمكنه ذ  يعرض لمن أراد أن يلقي ثقال عن نفسه فلم        

  .حتى يقع في واد شديدا فال يملك نفسه
الداعية للطبيعة إلى التحريك للبحران هو       وجميع هذه االستفراغات الرديئة تكون في األمراض الرديئة وأحد األشياء         

يس ذلك للحركة الخاصة بالطبيعة من        الحادة في األفراد ول     نوبة الحمى ولذلك يكون البحران في األمراض         
الثالث فيضطره إلى أن تأتي بالبحران وإما أن         لكن إما أن يزعج الدور الطبيعة في اليوم        تحريك األجرام العالية لها   

  .البحران في ذلك الوقت حتى يأتي الخامس الذي يهيج الدور تريحه في الرابع فال يتحرك
بمنكر أن يأتي البحران فيهما لذلك       بع الذي هو بالحقيقة يوم بحران فليس       واليوم الثالث والخامس محبوسان للرا    

  .وال تفارق نوائب الحمى فيهما
البحران الذي جاوز السابع فلم يكن فيه أو         وأما اليوم التاسع فإنه متوسط بين السابع والحادي عشر فهو إما أن يقبل            

  .ما يكون فيه البحران الذي وقته السابعالحادي عشر وقل  يتقدم البحران الذي أراد أن يكون في
هو خاص بالسابع ال يتأخر إلى       وأما بحران الحادي عشر فكثيرا ما يتقدم فيكون فيه ذلك وذلك أن البحران الذي              

كما بينا في البحران وبينته ههنا فأما بحران الحادي عشر           التاسع إال عند دخوله اآلفة على المريض من وجوه شتى         
السابع إذا كان األمر على خالف ذلك أعني متى فعل بالمريض كل ما يحتاج إليه على                  قدم فيكون في  فإنه إنما يت  

بينا على أن البحران     يجب بالحقيقة وكانت قوة الحمى في التاسع شديدة صعبة وقد يمكنك أن تستدل استدالال              ما
عرض إذا تطاول المرض مثل ما يعرض       هذا ال ي   إنما يقع في هذه األيام من أجل صعوبة نوائب الحمى من قبل أن            
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نوائب الحمى تنقص عدة أيام البحران التي تقع بين األدوار             في المرض الحاد وذلك أنه على حسب تنقص شدة         
 األمراض التي هي حادة جدا يكون في جميع أيام المرض إال القليل وذلك أن آخر أيامه                 وكنت ترى البحران في   

  .الرابع فقط لكن الثالث أيضا والخامس والسادسالسابع وهو يوم بحران ومن قبله 
الثاني وهو دون سائر وبالجملة فقد       وقد شك الناس في اليوم األول هل هو يوم البحران أم ال فلم يبق إال اليوم                 

واليوم السادس على أنه ليس من أيام البحران الحاوي على            يكون البحران في األمراض من أجل صعوبة النوائب        
  .يقبل البحران كثيرا ألنه مجاور لليوم األخير من أيام األمراض الحادة جدا  هو أيضا فرد قداألدوار وال

أن يكون الحمى فيها مطبقة ال        إما:  وجميع هذه األمراض الحادة التي يأتي فيها البحران في السابع صنفان            :  قال
يها مع ذلك بين كل نوبتين من        يشتد غبا ويكون ف    يكون فيها تزيد وانتقاص محسوس وهو سونوخوس وإما أن         

  .نوائب الغب نوبة أخرى
فأما الثاني فإنه    جميع األيام  فأما الصنف األول فليس فيه لألفراد على األزواج فضل ألنه بحال واحدة في               :  قال

يتحرك لذلك البحران الذي يكون في السابع فيكون    يكون فيها في األيام األزواج حمى عظيمة جدا قوية فكثيرا ما          
  .البحران الحميد على حسب تقدمه إياه في السادس وينقص هذا البحران عن

وفي الرابع أصعب منه في الثالث       قد تبتدىء أمراض يكون في الثاني منها أثقل وأصعب منها في اليوم األول             :  قال
مراض فيه في األزواج فهذه األمراض من طبيعة األ          وفي السادس منه في الخامس وجميع نوائب الحمى تكون          

حادة لصعوبتها وقد تقتل هذه في الثاني والرابع إال أن أكثر ذلك يقتل في                    المزمنة لكن بحرانها يتقدم كأنها     
التي ليست   أن الطبيعة تكون في اليوم الثاني وقد قلنا اآلن في علة كون البحران في جميع األيام                  السادس وذلك 

  .سطعلى أدوار األسابيع واألرابيع وهي الواقعة في الو
: أنه يكون في العشرين أكثر فأقول      في العشرين والواحد والعشرين لما صار البحران يكون فيها إال          :  وأنا قائل :  قال

مزمنا ونوائب الحمى تكون في األزواج وأما األمراض التي          إن العلة في ذلك أن المرض يكون في هذا الوقت مرضا          
  .د والعشرينفإنها تميل إلى الواح تكون نوائبها في األفراد

 األدوار علة حسابفي 

سبعة وعشرين يوما وثلث يوم صار من قبل          األسبوع ليس هو سبعة أيام تامة وذلك أنه لما كان دور القمر             :  قال
  .ذلك األسبوع سبعة أيام إال سدس

  .ألن األسبوع موضوع على مقدار تنقل القمر إلى تربيع المرض الذي كان فيه: لي
أحواله من الشمس يعني إذا كان        في أبداننا ضربين من التغير أحدهما عام وهو الحادث عن           إن القمر يحدث  :  قال

هالال ولكن ما يحدث في الهواء عند الشكل الهاللي وذي            بدرا وإذا صار نصف دائرة وإذا صار ذا حدبتين وإذا صار           
 األحوال بحسب مواضعه من موضعه      إنه كما أن القمر يغير    :  هذا يقول :  التغير لي  الحدبتين ضعيف واآلخر خاص وهو    

ال يكون زمان    ابتداء ذلك الشيء ألن الزمان الذي يقطع فيه القمر تلك البروج سبعة وعشرون يوما وثلث                   عند
أسداس فال تكون ثالثة أسابيع أحد وعشرين         االنتقال للقمر في أرباع الفلك سبعة أيام تامة بل ستة أيام وخمسة            

فأما على حساب جالينوس فيجيء أقل ألنه يأخذ زمان قطع          .  حسبناه نحن  هذا على ما  .  يوما بل عشرين يوما ونصفه    
يوما  وهو سبعة وعشرون يوما وثلث وزمان ما يرى فيه رؤية بينة فوق األرض وهو ستة وعشرون                القمر لفلك البروج  
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دة فيبقى قدر الزمان    هذه الم  ونصف ألن التغير الحادث عنه في الهواء يكون مدة خفاء القمر خفيا ضعيفا فأسقط                
تغيران أحدهما عامي وهو الحادث من أشكال القمر عن            الذي يرى فيه القمر فوق األرض ولما رأى أن التغير            

تربيع القمر ومقابلته للموضع الذي كان فيه حين وقع ابتداء األمر رأى أن               الشمس واآلخر خاص وهو الحادث عن     
وعشرين يوما   ه مدة األسبوع ثم يأخذ نصف الجميع فتكون ستة           الزمانين وأخذ نصفهما ويجعل الربع من       يجمع

وخمسه وجزءا من اثني عشر وإذا صح   ونصف يوم وثلثه ونصف السدس ثم يأخذ زمان األسبوع ستة أيام ونصف يوم            
يسيرا فإن أردت تحقق ذلك فارجع إلى الكتاب فإن ما            هذا الحساب كان فضل ثالثة أسابيع على العشرين فضال         

  .الذي ذكرناه ه من نقصان األسابيع فهورسم علي

 العله في وصول األسبوع الثالث بالثاني 

والثاني موصولين في الثالث عشر      لما كان البحران يكون في الرابع عشر لم يجب أن يحسب األسبوع األول             :  قال
الحادي والعشرين  الثاني والثالث منفصلين فيجيء في        ولما كان البحران يكون في العشرين لم ينبغ أن يحسب           

  .والبحران يكون في العشرين أكثر
كان للرابوع   إذا قسم بنصفين   والرابوع األول والثاني يحسبان موصولين ألن البحران يكون في السابع والسابع              

من الرابوع الثاني ألن األسبوع الثاني مفرد من           اتصال جميعا في اليوم الرابع فأما الرابوع الثالث فيحسب مفردا            
والثاني  موصولة بالرابوع الرابع ألنهما نصف األسبوع الثاني كما قلنا في الرابوع األول             سبوع األول واألربعة الثالثة   األ

السادس موصول بالخامس الذي آخره      والرابوع الرابع موصول بالخامس ألن األسبوع الثالث موصول بالثاني والرابوع         
  .الثالث سبوعاليوم السابع عشر ألن كل واحد منهما نصف األ

في اليوم السابع وإن تبينت في        عالمات النضج إن تبينت في اليوم الرابع كان البحران          :  جوامع أيام البحران قال   
جاء البحران إما في السابع عشر وإما في الثامن عشر وإما في             السابع جاء في الرابع عشر وإن تبينت في الرابع عشر         

 إن السابع ينذر بهذه أجمع إذا كان المرض طويال وبقي عدم النضج فيه إلى               والعشرين ف  العشرين وإما في الواحد   
عدم النضج إلى الحادي     وإن بقيت تلك العالمات الدالة على      .  السابع فإنه ال يكون له بحران وال في الرابع عشر           

ين إلى األربعين   األرابيع لحدة المرض وبعد العشر     عشر فإن المرض ال حركة البحران إلى اليوم العشرين تكون في           
  .العشرينيات ففي األسابيع ومن بعد األربعين ففي

فيه في ذلك الزمان وذلك       أحد العالمات القوية التي تضم إلى عالماتك ما قد جرت به العادة يكون البحران                  
  .ما ليوم واحد ولنوع واحد المرض فإنه ربما كانت أزمنة وأمراض يكون البحران فيها بوالء

 أول المرض
  .يعد أول المرض من الوقت الذي تبتدىء فيه الحمى ال من غيره :لقا

والدليل على ما يحدث في األسابيع يؤخذ من         أقوى األيام األسابيع ثم األرابيع    :  المقالة الثانية من تقدمة المعرفة قال     
  .األرابيع وهي أيام إنذار

الحادث كذلك يحسب في       لمعرفة البحران   قال كما إنا نحسب في الحميات الدائمة جميع األيام على الوالء               
مثل ما يفعله الدور السابع بعينه وكذلك في حميات          الحميات ذوات األدوار فيكون ما يفعله اليوم السابع في الدائمة          
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 سبعة أدوار ال في سبعة أيام ونسبة الدور منه إلى السابع كنسبة اليوم الرابع إلى                 الربع بأن البحران يأتي فيها في      
الحميات النائبة أن تتفقد عدد األيام       ال يحسب أنه ال ينبغي في     :  قال:  ع وذلك أن الدور الرابع ينذر بالسابع لي       الساب

  .األيام واألدوار جميعا فأما في الربع فعدد األدوار أولى من عدد األيام البتة لكن عدد األدوار بل تفقد في الغب عدد
  .في األدوار ال في األيامواعلم أن بحران الحميات الربع يكون : قال

أيام وانظر إلى أن تميل إلى         األمراض القصيرة المدة أمرها أظهر وأما الطويلة فينبغي أن تتفقد في كل اربعة                 
  .كل سبعة ونحو في كل عشرين العشرين ومن عشرين تتفقد في كل سبعة ونحو من كل عشرين

تأخذها فيه الحمى وذلك أن أكثر        يوم تلد ال من يوم     النفساء التي تحم يجب أن تحسب في أول أيامها من          :  قال
  .أيام بحرانهن من يوم الوالد من تأخذهن الحمى في الثاني والثالث وينبغي أن يعد

تعود عليه وإن سكنت الحمى بعد       من لم تسكن حماه في يوم باحوري وباستفراغ ظاهر خيف عليه أن            :  الثالثة قال 
  .باحوري ع وإن كان في يوماستفراغ غير تام خيف عليه أن ترج

  .ما يكون في العودة وافهم عكس ذلك األمر إنه إن سكن في غير يوم باحوري وبال استفراغ فهو أشد: لي
شأن المريض أن يأتي المقالة الرابعة من        اليوم التاسع يعد في أيام البحران بمنزلة اليوم الثالث إذا لم يكن من             :  قال

في الثالث أو الخامس أو السابع أو التاسع أو الحادي عشر أو الرابع                دأ في المحمومين  العرق يحمد إذا ابت   :  الفصول
والثالثين أو السابع    عشر أو العشرين أو الرابع والعشرين أو السابع والعشرين أو الثالثين أو الرابع                عشر أو السابع  

لكائن في غير هذه األيام فينذر إما بشر         بحران األمراض وأما ا    والثالثين فإن الكائن منه في هذه األيام يكون به         
  .المرض وإما بطول

  .ظهرت هذه في يوم باحوري ليس العرق فقط لكن وجميع االستفراغات والخراجات إنما تحمد إذا: قال جالينوس
الخامس وترك الرابع ألن أكثر       وإنما ذكر الثالث ألنه قد ينذر بالرابع في األمراض التي هي أقل مدة ثم ذكر                   

بحرانها بعرق في الثالث والخامس أكثر منه في الرابع وال             مراض الحادة جدا التي يكون بحرانها بعرق وجدت         األ
 الثالث والخامس أكثر منه في الرابع وال يكاد يكون بحران مثل هذه في الرابع إال في                يكاد يكون بحران بعرق في    

األفراد في األكثر أقوى     مراض تكون في األيام   الندرة ووجدت هذا بعد بحث شديد والسبب في ذلك أن هذه األ             
  .وأصعب من أجل النوائب والبحران يميل أبدا نحو اليوم األصعب

أقوى منه وإن كان كل واحد        وقد يوجد في بعض النسخ للواحد والثالثين ذكر وخليق أن يكون الرابع والثالثون               
  .منهما هو يوم باحوري

المزمنة وهذه ال يكون بحرانها بعرق بل        ألنه أول يوم من أيام بحارين األمراض      وأما األربعون فإنه إنما ترك ذكره       
  .العشرين قل ما يكون البحران فيها بالعرق فضال عن األربعين بالتحلل الخفي والخراجات فإن األيام التي بعد

الت نوائب مرض كانت نوائبه     أبطأ وإن م   قال األمراض التي نوائبها في األفراد بحرانها يأتي أسرع والتي في األزواج           
  .وبالضد تأتي في األفراد إلى األزواج جاء بحرانه أبطأ

  .الغب أطول ما يكون تنقضي في سبعة أدوار: المقالة الرابعة من الفصول قال
: من ذلك .  ال على حساب األيام    قد تفقدنا بحران الغب والربع فوجدناه يكون على حسب عدد األدوار          :  قال جالينوس 

مثل هذا اليوم في األكثر يكون بحران الغب وانقضاؤه من           لدور السابع في الغب يقع في اليوم الثالث عشر وفي          أن ا 
أنه يكون في الحميات الالزمة ما ينقضي في أربعة أيام كذلك يكون في الغب التي                غير أن ينتظر الرابع عشر وكما     
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  .ي في الدور الرابعمن الغب المطلق ما ال يبلغ الدور السابع بل ينقض هي أحد
انقضاءها في الشتاء والربيعية في الخريف        األمراض الصيفية المزمنة توقع   :  المقالة األولى من طبيعة اإلنسان قال      

  .وبالضد ألن الطبائع تنتقل
  .عشر والتي هي أبعد زمنا من هذه ففي السنة المقابلة يعني السابع والرابع: قال

اليوم األول ويعرف التي تجاوز       يب أن يعرف األمراض التي ال تجاوز الرابع في          على الطب :  من محنة الطبيب قال   
التي تجاوز السابع فمن أنفع األمور أن يعلم أمرها في اليوم              الرابع إلى السابع في أول يوم وفي الثاني أكثره فأما           

الرابع  هل يكون إقالعه في اليوم    وليس على الطبيب أن يعلم أمرها في اليوم األول والثاني            األول والثاني ال محالة   
سبيل في هذين اليومين وإنما يعرف       عشر أو األربعين أو ما بينهما من األيام وال ينتفع بذلك أيضا وال له إلى ذلك               

تتقدم فتعلم أمر المريض الذي شأنه أن ينقضي في الحادي           ذلك بعد أن تتمادى بالمريض األيام وليس يمكن أن        
  .الرابع عشر أوعشر قبل اليوم الثالث 

والرابع إال أن الداللة الوثيقة على ذلك        وأما المرض الذي يكون انقضاؤه في الرابع عشر فقد يستدل عليه في الثالث            
التي من شأنها أن تنقضي في العشرين وربما استدل عليها في الحادي              إنما نظفر بها في السابع وكذلك األمراض      

 وكذلك المرض الذي ينقضي في السابع والعشرين إنما يستدل عليه           .  شرتكون في الرابع ع    عشر وحقيقة أمرها  
الذي ينقضي في الرابع     الداللة الوثيقة في يوم العشرين وأما قبل ذلك فالداللة عليه ضعيفة خفية وكذلك المرض               

عد وكذلك  بيانا أكثر من ذلك في األيام التي ب          والثالثين يتبين أمره بعض البيان في اليوم العشرين ثم يتبين            
يتبين أمرها في العشرين بعض البيان وينكشف ويظهر في اليوم السابع               األمراض التي تنقضي في األربعين فقد      

  .والعشرين
يكذبني فجعل يعد السادس وقد       أصاب بحران رجال في السادس وكان محبا ألن         :  من نوادر تقدمة المعرفة قال     

يدخل الحمام وال شرب الشراب فبقي إلى الثاني عشر ال            بيره ولم إنها ستعود فلطف تد   :  ذهبت حماه عنه وأنا أقول    
  .كان في الثالث عشر غلط تدبيره وأكثر ثقة منه بالبرء فابتدأت به الحمى يحم وهو فرح بأنه قد كذبني فلما

اد ففي األفراد   األزواج وإن كانت في األفر     إذا كانت النوبة في األزواج فالبحران في      :  المقالة الثالثة من إبيذيميا قال    
تهييجا للطبيعة وأذى لها وتكون مع ذلك رقيقة فتهيأها لدفعها بالرعاف              ألنه يوم النوبة قد تكون األخالط أشد       

  .أسهل والعرق ونحوه
والرابع والعشرون والثالثون واألربعون      أول أدوار البحران األزواج الرابع ثم السادس والرابع عشر والعشرون            :  قال

الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والسابع عشر والواحد           انون والمائة والعشرون واألفراد   والستون والثم 
  .والعشرون والواحد والثالثون والعشرون والسابع

  .أما الثامن والعاشر فال يكون فيهما بحران البتة: قال ج
تقدمة المعرفة بالبحران الكائن     ى نظام فإن  وإن كانت نوائبها ال تجري عل     :  وقال جالينوس في الحميات المختلطة    

وأما الحميات النائبة مثل الربع والغب فبعدد األدوار فأقم            فيها إنما يكون بالعالمات التي تظهر في أيام البحران          
متى  المالزمة في اإلنذار والبحران فإني قد حكمت في الغب والربع بهذا الطريق فلم أخطىء                 أدوارها مقام األيام  

  .البحران ي الثالث شيء من أعراض البحران ظهر في الرابع مثله فأنذر بسرعة كونظهر ف
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يليه شيء من جنس ذلك فاعلم أن        متى ظهر في يوم اإلنذار شيء مما ينذر بشيء ثم تبع ذلك في اليوم الذي              :  لي
  .لتأخرما يلي النذير مسترخيا فأيقن با األمر حاد سريع وال يتأخر ما أنذر به وبالضد متى رأيت

فيها أشد تقدما كثيرا ألن األوجاع       األمراض الحادة متى كانت مهلكة فالبحران     :  األولى من الثانية من كتاب إبيذيما     
  .فيه تكون أصعب وأشد وأقوى

البحران فيها أكثر في األفراد وفي المزمنة        من عادة األمراض الحادة أن يجيء     :  الثالثة من الثانية من إبيذيميا قال     
  .زواجفي األ

فأما في السابع والخامس فيكون كثيرا       الرعاف لما كان به بحران األمراض الحادة في األكثر قل ما يكون في الرابع             
الطبيعة الرعاف في الثالث فلم تقدر عليه فإنه يندفع كثيرا إلى                فإن رامت .  جدا وبعد هذين في التاسع والثالث       

  .الرابع الخامس وال يكون في
الشتاء أعني أن األمراض التي في       األمراض الشتوية يحلها الصيف وأمراض الصيف يحلها      :  ير الثالثة الرابعة من تفس  

جملة منفعة أيام البحران إن البحران      :  القول بأن كل مرض لي     وأما.  الصيف أول هيجانها تسكن بالشتاء وبالعكس     
من  ويعسر تعرف اليوم الذي يكون فيه      .  مةمأمونا ألنه يدل أنه كان بحركة الطبيعة المنتظ         إذا كان فيه كان تاما     

فال تدري إلى أيهما تنسبها      أجل ابتداء المرض أو من أجل أنه ربما بقي العرق أو سائر االستفراغات تكون يومين                
المريض بأعراض المرض بقوة شديدة حتى يقع        وجملة تعرف ذلك يكون بما أقول عند ابتداء المرض حيث يحس           

حاله متغيرة عن الصحة وأما متى عد من اليوم الذي يكون فيه فاعرفه              عالج وال يشك أن   في نفسه أنه يحتاج إلى      
فانسبه إلى   وانظر فإن كان اليوم النذير قد أنذر بيوم فإن كان البحران بعضه فيه وبعضه في غيره                  من هذه األمور  

العالمات فإن كانت النوبة تأتي في       سائر   اليوم المنذر به فإن هذه العالمات أقوى سائر العالمات وعلتها أبدأ على             
 وإن كان البحران جيدا سليما فانسبه من ذينك        .  وهذه تالية لألولى في القوة      األفراد فاجعل البحران لليوم الفرد     

  .اليومين المشتبهين عليك إلى اليوم الذي يكون فيه البحران الجيد
فأضفه إلى السابع فإن كان زمان        ته جيدا كامال  إن رأيت في ما بين السادس والسابع بحرانا ثم رأي           :  مثال ذلك 

يبتدىء العرق في آخر حدود الثامن ويكون يمضي أكثر يوم           ومثال ذلك أن  :  البحران في يوم ما أطول فانسبه إليه      
  .العالمات ليست بالقوية كسائر تلك وتمام ما يحتاج من هذا مكتوب لك التاسع أو كله يعرق وهذه

  .باألسابيع وأيام البحران العشرينيات بيع تنذر باألسابيع إلى العشرين ثم تضعف فيصير المنذراألرا: من كتاب الدالئل
به وإن ظهر دليل نضج ناقص فأما        وإذا ظهر في بعض أيام اإلنذار دليل نضج تام بين كان البحران في المنذر             :  قال

 ضعيفا ساءت حاله في اليوم المنذر به         هالك فإنه إن كان    أال يكون بحران أو إن كان كان ناقصا وإن ظهر دليل           
  .وإن كان قويا مات فيه

فإذا كانت الحدة شديدة واألعراض ليست       الرابع ينذر إما بالسادس وإما بالسابع     :  على ما رأيت في أمثلة إبيذيميا     :  لي
  .إال أن العالمات سليمة مال أيضا إلى السابع رديئة مال إلى السابع وإن كانت الحدة شديدة

يستوي مدة ما يدل عليه ألن النضج  كما أنه ليس لأليام المتأخرة قوة في حدة البحران كذلك ال          :   على ما رأيت   :لي
السابع وإن ظهر في الثاني كان في الرابع الذي هو ضعفه فإن              متى ظهر في الرابع دل على أن البحران يكون في          

كن بعده وإن لم يظهر النضج إال في الحادي عشر          من النضج لم ينقض في الرابع عشر ل        لم يظهر إلى السابع شيء    
  .ينقض إلى العشرين وإن لم يظهر إلى السابع عشر لم ينقض إلى األربعين لم
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: البحرانات في من فصول إبيذيميا قال      ربما كان زمان ما يكون البحران فيه وافدا ومعناه أن تكون          :  من الجوامع قال  
  .والبحران فأما على الهالك فمن كل يوم م اإلنذارتقدمة المعرفة على الخالص تؤخذ من أيا

إلى خير أو شر فإنه يكون في المنذر         انظر أبدا في أيام اإلنذار إن تغيرت حدث للمريض إنذار          :  أيام البحران لحنين  
  .كان به تغير من ذلك الجنس إما تاما وإما أقوى مما

والسابع عشر ثم الرابع     والعشرين ثم الخامس   ع والحادي عشر  أفضل األيام السابع ويتلوه الرابع عشر ويتلو هذا التاس        
ويشبهه في رداءة البحران الثامن والعاشر إال أن البحران            والسادس يوم بحران رديء   .  وبعده الثالث والثامن عشر   

ون وال يكاد يكون حتى يكاد أن يخرجا عن أيام البحران وإذا كان كان شبيها بما يك                يكون فيهما أقل من السادس    
  .السادس في

كان وذلك لم أره قط فطبيعته       فأما الثاني عشر والسادس عشر فلم تر يكون فيهما بحران ال جيد وال رديء فإن                
  .طبيعة السادس

والثامن والعاشر اللذان يقل كون      والثالث عشر متوسط بين الثاني عشر والسادس عشر اللذان ال يكون فيهما بحران             
مثل الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع والحادي عشر          يكون فيها البحران كثيرا   البحران فيهما وبين التي      

  .منه فيها وأقل منه في هذه ألن البحران يكون فيه أكثر
والعشرين أكثر منه في الثامن       والبحران يميل في األكثر إلى العشرين وكذلك فإنه قد يكون البحران في السابع               

والرابع والعشرون أيضا صالح وكذلك الرابع والثالثون           ون أقوى من الواحد والعشرين      والعشرين والسابع والعشر   
 وأما الثاني والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون والسادس         .  أقوى منه  والسابع والثالثون واألربعون  

والثالثون والخامس والثالثون    ثوالعشرون والتاسع والعشرون والثالثون والحادي والثالثون والثاني والثالثون والثال         
  .والثالثون ال يكون فيها بحران وما بعد األربعين ضعيف والسادس والثالثون والثامن والثالثون والتاسع

  .األرابيع ويتحرك في العشرينات كما أنه بعد العشرين يتحرك في األسابيع وإلى العشرين في
مع استفراغ وجهد وإنما ينقضي فيه       ران ألن المرض ليس ينقضي فيه     وأما اليوم األول والثاني فإنهما ليسا أيام بح        

  .الحمى اليومية
القاتلة فلعظم رداءتها وأما التي       األمراض الحادة التي تسمى الفاجية وال تصح في هذه تقدمة المعرفة وأما               :  لي

  .تنقضي كحمى يوم فلسهولة أمرها
األيام اإلنذار والبحران وأما المهلكة ففي       ة وثق بها إذا ظهرت في     خذ دالئل السالم  :  من مسائل إبيذيميا الثالثة قال    

  .كانت أو ال أي يوم ظهرت من جميع األيام أيام إنذار
  .وذلك ألن أفعال الطبيعة مرتبة والخارج عن الطبع على غير ترتيب: لي

لب في الشهر السابع فيصير     ينق تعلم قوة األسابيع من أن الجنين      :  من مسائل المولودين لثمانية أشهر عمل حنين       
  .تنبت في أربعة عشر رأسه أسفل ومن أنه في سبعة أشهر تنبت أسنانه واألخرى

والذي تطول فيه ويكون أكثر وقت        يعلم البحران ألي يوم هو من حال اليوم النذير واليوم الذي تتقدم فيه النوبة               
  .االستفراغ وقوع البحران الجيد والرديء

أو خروج بول أو براز محمود أو        في يوم باحوري خفة الحركة أو سهولة النفس أو شهوة الطعام          إذا حدث   :  مسيح قال 
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  .وبالضد عرق أو نوم كان به خف فانتظر في المنذر به ما هو أصلح
والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة       وقع الفراغ من طبع الجزء الثامن عشر من الحاوي الكبير يوم الثالثاء السادس             

عشر أوله في البول وأصناف الرسوب وألوانه وقوامه وصلى           م ويتلوه الجزء التاسع    1965 اغسطس سنة    24 ه   1385
 .وآله وصحبه أجمعين اهللا تعالى على سيدنا محمد
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