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  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                                                                  
 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  17نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1621
 

 
 

 
 
 

 سم اهللا الرحمن الرحيمب
 

  {J17P5}والطواعين الجدري والحصبة: ع عشر الساب الجزء

  في الجدري والحصبه والطواعين في الجدري والحصبه والطواعين 
  .المبددة سليم سرعة الجدري الصغار المتقاربة خطر والكبار: اليهودي قال

رازيانجا وكرفسا وسكراً ليخرج من       لكن اسقه متى ثار الجدري فال تعالجه باألدوية الباردة فتخدر الفضل             :  قال
وإن كان بطنه يابساً فلينه في أول األمر بماء          .  وماء العناب والسكر   واسقه في اليوم الرابع ماء الشعير     .  الجوف سريعاً 

  .فأما في آخر األمر فال ولكن يخفف طبيعته ما أمكن .الترنجبين ونحوه
. لئال يخرج في فيه وحلقه      ويمص رماناً .   وشيء من ماء الزعفران     وغرغرة ومضمضه بماء الرازيانج وسكر     :  قال

  .لئال يخرج في حدقته وأكحله بماء المري أو بالكحل أو بماء الكزبرة والكافور
واستنشاق الخل والماء في اليوم مرات       يجب أن يعالج أيضاً داخل أنفه لئال يخرج فيه بالماميثا والصندل والخل           :  لى

أقراص حماض األترج وأطعمه دراجاً بحب رمان وحصرم وإن           طلق بطنه في آخر األمر فأعطه      فإنه سليم وإن است   
  .شكى حلقه فألعقه ربه

والصندل والعدس وشيء من كافور      وإذا كان السابع فملحه بماء وملح وشيء من زعفران ثم بعد ذلك اطله بالورد               
 وقود الطرفاء فإذا نضج الجدري فنومهم على دقيق         تفارقه وإن كان شتاء فال   .  واجعل أغذيتهم خفيفة مطفئة يابسة    

كل جدري يكون بعقب    .  الشعير والباقلى تحشو به مضربته ومخدته فإنه يجف سريعاً         أودقيق.  األرز ودقيق الجاورس  
  .أسلم مما تجيء الحمى بعده حمى

صدر ويجف اللسان وتتفتح    الحنجرة وال  وعالمات الحصبة أن يغلظ الصوت وتحمر العينان والوجنتان ويجد الوجع في          
والحصبة تخرج بمرة   .  فإن رأيت هذه فإنه ستظهر الحصبة        األصداغ ويحمر الجسد وتدمع العينان ويهج التهوع        

. الخضراء والبنفسجية رديئة وخاصة إن غابت بغتة فإنه يغشى عليه ويقتل سريعاً             والجدري شيئاً بعد شيء والحصبة    
  .لئ بل يكون صلباً ثالولياً فإنه يورث الغشى وهو قاتلالذي يسود لونه ويجف وال يمت الجدري

فحككناها بالماء وطليناه على      ما كان من الجدري رطباً جداً دخناه بورق اآلس وعمدنا إلى أصول القصب                :  قال
  .يذهب أبضاً أثره والمرداسنج. القروح أو تحك عروق الخالف وتطليه بماء

وجاء العطاس والغم    واحتك المنخران  وجه في حمى الدم وثقل البدن والرأس      إذا احمرت العين وال   :  وقال الطبري :  لى
بماء المطر أو بالكزبرة أو اعصر في العين شحم الرمان           فالق في العين كحالً محكوكاً    .  والكرب فإنه يدل على جدري    

دراهم كثيراء  يسرع إخراجه تطبخ ستة دراهم لك مغسول وعدس غير مقشر ستة             أو اكحل بالنفط األبيض وأعط ما     
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عدساً  ويكون الغذاء .  يطبخ بنصف رطل من الماء حتى يبقى النصف ويسقى منه فإنه يسرع خروجه                ثالثة دراهم 
  .مقلواً مقشراً بماء الرمان والفاكهة القابضة

  .وأذاب غلظها المري متى اكتحل به يوم ظهور الجدري والحصبة قوى الحدقة وحفظها: الطبري
خمسة والطاعون الرديء أسود      حار يعرض في األربيات واإلبط ويقتل في أربعة أيام أو             الطواعين ورم    :  أهرن

ينجو من األسود واألخضر أحد وكذلك الحصبة والجدري          والطاعون األحمر أقل شراً على أنه ربما قتل وال يكاد           
واألحمر .  ولكنه دونهما واألصفر رديء   .  أو أخضر فإنه في الغاية من الرداءة         وما كان منه أسود    .  وسائر ما يثور  

  .سليمان واألبيض
  .والجدري والورشكين ونحوهما تكون من الدم الرديء المحترق وبالمرة: قال
بعد بالطين األرمني واسقه منه       وإذا احتمل العليل إرسال الدم فال شيء في عالج الطاعون أبلغ منه ويطلى               :  قال

  .بالماء البارد فإنه جيد

 والحصبة عالمات الجدري

يظهر في اليوم الثالث من ابتداء الحمى وربما          الحمى الحادة من أول االبتداء مع صداع وحمرة في العين وأكثر ما             
العالمات وأدلها على السالمة أن يثور في الثالث أو في وقت تكون الحمى                وأفضل.  كان من أول يوم ومن الثاني     

  .لو ثارت في أول يوم في شدة الحمى والوهج النت وبالضد
شيئاً من المطفئة لكن اسقه ماء       وإذا رأيته قد ظهر فال تعطه     .  حميات الجدري مطبقة وأكثر ما تعرض للصبيان      :  لى

  .الرازيانج والكرفس حتى يثور ويخرج من الجوف
  .ويطلى فإذا تمادت وظهرت فال قبل أن يتولد تولداً ظاهراً وتتبين آثار الجدري والثوران يجوز أن يفصد: لى
. يخرج في فيه وحلقه وعينه وأنفه       ليمسك في فيه طبيخ العدس والورد واكحل عينيه باإلتمد والكافور لئال            و:  قال

الجدري فنومه على دقيق األرز ودخنه بورق اآلس أو ورق             وإذا نضج .  واتق عالج البنفسجي واألخضر فإنه قاتل      
اعرف عالماته الرديئة والجيدة من عالمات      و.  الحدث من األطباء اللبن المخيض     الزيتون فإنه يجففه وقد يسقيهم    

  .الحادة األمراض
هبوب الجنوب الكثيرة وخاصة إن      الجدري والحصبة من جنس األمراض الوافدة ويحدثان أبداً مع        :  االختصارات قال 

  .هبت في الصيف ولمن يغفل عن إخراج الدم كثيراً
وحمرة وحكة في األنف ووجع      زمة وتفزع في النوم   حمى ال .  عالمات الجدري والحصبة  :  على ما رأيت بالتجربة   :  لى

  .الظهر بشدة والتثاؤب والتمطى الدائم واشتعال اللون
في المنخرين وثقل في الرأس فإن       إذا كان في الحمى الالزمة حمرة في العين والوجنتين وحكة وبثور           :  الساهر قال 

يؤخذ :  ال يناله خفقان وموت سريع فاسقه هذا       بسرعة لئ  فإذا ظهر الجدري فاحتل لخروجه     .  جدرياً يظهر أو حصبة   
ويسقى عدساً  .  سبعة دراهم كثيراء ثالثة دراهم يطبخ بماء ويسقى المريض         لك مغسول خمسة دراهم عدس مقشر     

األسبوع األول   كثيراً ثالثة يطبخ بنصف رطل من الماء حتى يبقى النصف ويسقى واحذر لين البطن بعد               مقشراً سبعة 
وفي .  في الشتاء الطرفاء والبلوط والكرم      وإذا خرج كله فأوقد   .  كة كالعدس بماء الرمان والخل     واجعل األغذية ممس  

  .الصيف ال يحتاجون إلى وقود
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فالطخه بدقيق األرز والجاورس     وإذا بدأ يجف  .  بخر البيت بصندل وافرش أطراف اآلس والخالف وورق الرمان        :  لى
  .مع شيء من زعفران

الشمع والدهن إن تأذى لما ظهر       : ويجب أن يستعمل في الوجه أكثر ويجعل في األنف          هذا أظنه لذهاب األثر   :  لى
  .فيه وفي الفم اللعابات
 الجدري ومما يعين على ظهور

ثالثة كثيراء بزر الرازيانح درهمان يطبخ       خمس تينات صفر سبعة دراهم من العدس المقشر ثالثة دراهم من اللك            
  .ويمنع أن يكون خفقان وحرارة في نواحي القلب والصدر رع خروجههذا يس: قال. برطل ونصف من الماء

  .في إظهار ما في الجوف خاصة: لى
كبار وعدس مقشر سبعة دراهم      دواء يظهر الجدري بسهولة ويسقى في ابتدائه خمس تينات بيض         :  من المنجح قال  

 هذا على الريق وعند النوم مثله      ربع درهم ويشرب   يطبخ برطل ونصف من الماء حتى يبقى رطل ويداف فيه زعفران          
.  

ويأخذه كرب وينتفخ بطنه حتى      إذا رأيت الورشكين كمداً يتسع في البدن عريضاً والمريض يقطب         :  ابن ماسويه قال  
  .إن ضرب كان كالطبل فإنه ميت

  .النوم اضطراب عالمات الجدري أن يكون مع الحمى الالزمة حمرة في العين والوجه وفي: قال
  .في العين شيء ئذ فاقبل على العين فأكحلها بماء ورد قد انقع فيه سماق لئال يخرجفحين: قال
  .القوة وال يخرج فيها شيء البتة استعمل شياف السماق والجلنار المعمول بماء الورد لكي تقوى العين غاية: لى
منقعة في الماء السخن المصفى     ال ومن بعد خروج الجدري قطر في العين كحالً محكوكاً بماء الكزبرة اليابسة             :  قال

  .مع شيء من كافور محكوك بماء الورد
خمسة دراهم ومن العدس     واحتل في خروج الجدري بسرعة بال خفقان وال نخس وال اضطراب بأن تأخذ من اللك               

  .بنصف رطل من الماء حتى يبقى النصف ويسقى المقشر المغسول سبعة دراهم ومن الكثيراء ثالثة دراهم يطبخ
ما دامت حدة وبعد األسبوع وفي        وألن البطن إلى أسبوع بماء الفواكه واسق ماء الشعير         .  لغذاء ماش مقشر وبقول   وا

هذا المرض اختالف وقروح المعي واجعل الغذاء عدساً مقشراً    آخر األمر احذر أن تسقى شيئاً يلين ألنه يكون في آخر          
والجاورس  وإذا بدأ الجدري يخف فلطخه بدقيق األرز      .  لوط والكرم الشتاء أوقد الطرفاء والب    وفي.  مطبوخاً بماء الرمان  

  .زعفران بماء الورد بريشة مع شيء من
 والفم وإن خرج في األنف

بزرقطونا واسقه أقراص الحماض وغذه       فقطر في األنف دهن بنفسج وموما أبيض وكثيراء واجعل في الفم لعاب              
الحمى البتة وجفوف الجدري وانتثار قشوره ال تقربه دهناً ال في              بالسويق ثم الرمان وال يأكل فروجاً دون سكون        

  .فإنه في األول يمنع خروج الجدري وبĤخره يفسد القروح أوله وال في آخره
فإن بدا  .  إن كانت القوة ضعيفة    إذا بدت أمارات الجدري فابدأ بالفصد وإن لم يتمكن فالحجامة          :  ابن سرابيون قال  

  .مطبوخ سق ماء الشعير مع عدس مقشروإذا خرج فا. فاعن بالعين
فإن ظهر في العين    .  شحم الرمان  قبل أن يظهر في العين جدري فقطر فيها ماء ورد قد أنقع فيه سماق أو ماء                :  قال
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واسقه طبيخ اللك   .  بماء كزبرة يابسة قد طبخت بماء المطر       جدري فقطر فيه كحالً قد حككته بماء الكزبرة الرطبة أو         
واجعل .  وال تغذه بفروج وال بغيره مما يشبهه حتى تبطل الحمى البتة ويخف الجدري             يسرع الخروج والعدس والتين ل  

  .الماش والعدس والبقول غذاءه

 الجدري أدوية مفردة تذهب آثار

البالية أصول القصب المجففة أشنان      الفجل الباقلى الطين السخيف شحم الحمار خشب الخالف المحكوك العظام          
مرداسنج مر زعفران زبد البحر بياض البيض ماء الشعير دهن            بطيخ بزر البنج قشور البطيخ مجففة      مربى في بزر ال   

استعمال الحمام وشرب ماء الرمان      سكر طبرزد نشا لوز قسط حلو عنزروت وكثرة        السوسن بورق أشق كندر صابون    
  .وإدمانه الحلو

مغسول عشرة أصول القصب     ة عشرة عشرة أرز   بعر عتيق أبيض وعظام محرق    :  ابن ماسويه في آثار الجدري عجيب     
ترمس حب البان قسط زراوند طويل من كل         اليابس عشرون درهماً حرف جديد نشا بزر بطيخ حمص عشرة عشرة           

  .من غد بطبيخ البنفسج والشعير واحد خمسة تطلى بماء الشعير وماء البطيخ ويغسل
نشا ترمس بزر بطيخ حمص       ف حديث العهد بألتون   قريطن آلثار الجدري عظام بالية أصول القصب الفارسي خز          

  .عشرة أرز مغسول حب البان قسط يطلى بماء البطيخ
بالية و مرداسنج مربى يطلى      بزر بطيخ مقشر ولوز حلو مقشر و دقيق األرز وحمص وعظام            :  طالء سهل سليم  :  لى

  .بماء البطيخ أو بماء الشعير
واألجود أن يجفف إذا احتيج إليه      .  نهوءة وجعه جداً ألنه كان بعد فيه     رأيت مجدراً جعل عليه ماء وملح فورم وأ        :  لى

على الجاورس وعلى ورق الخالف وعلى الورد اليابس والطرى والصندل           بكافور كثير يلقى في ماء الورد وينوم العليل       
اآلس لخالف وورق والصندل في الصيف إذا كانت حرارة شديدة بدالً من وقود الطرفاء وبورق ا             المحرق ويبخر بالورد  

.  
وإن خرج  .  ونحوه.  السماق وشحم الرمان   واألجود قبل خروج الجدري أن يقطر في العين ماء الورد والكافور وماء           :  لى

مع الكافور والمرى يمنع أيضاً أن يخرج في العين شيء وليكن              فيها شيء فالكحل المعجون بماء الورد والكزبرة       
  .نبطياً بال خل

نافع جداً ألنه يسقطها بسرعة      يه ضرورة إذا صارت في مواضع الجدري خشكريشات فإنه حينئذ         الدهن يحتاج إل  :  لى
 .وهذا بالغ النفع ههنا بعد أن تكون قد جفت جفوفاً محكماً فأما قبل ذلك فال وفي هذا ولهذا بعينه يستعمل ال لغيره

البحران فيخاف إن يرجع إلى عضو       عالجدري هو بعض البحارين فلذلك ال يجب أن يمنع ثورانه ألنه متى من             :  لى
الطبيعة إلى نفض الخلط إلى ظاهر الجسم فكن معيناً لها            فلذلك إذا رأيت أمارات الجدري فاعلم أن ميل        .  شريف

  .والموضع أال يكون بارداً جداً فإنه يمنع أن يبدو ألنه يشد سطوح البدن على ذلك باألشياء التي تشرب
الجدري بغد النضج وفي يوم       فإذا ظهر .  بحران فإنه يكون في الصبيان خاصة      ويجب أن تنظر لمن يكون هذا ال       

  .قاتل باحوري فإنه صالح وإن ظهر قبل النضج أو في يوم رديء فإنه
  .وشره ما ثار في السادس أو في الثاني ولمن ال تخف به الحمى

والماء والملح أبلغ منه إذا لم يكن        .غاًالنساء يستعملن في تجفيف الجدري ورق السوسن ورأيته يجفف تجفيفاً بال          :  لى
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والدهن يقلع الخشكرشات البد    .  وكان يلذع آلن تحته لحماً أحمر فال       يهيج العليل ويلذع الجلد جداً وإن كانت كباراً       
  .األحمر جيد للقروح التي تسمى أم الجدري والمرهم. منه

  .وجهورأيت العامة يطعمون العليل حين يبدو الجدري تمراً ليسرع خر
ويحتاج أن يسقى ما ليس ببارد ويكون        .جربت فلم أجد شيئاً أشر من ماء الثلج والفصد والخس وقد بدأ الجدري            :  لى

  .خفقان وغم شديد ورأيت من يفعل ذلك يعرض له. في هواء غير بارد
بطن شديد فماتت   معه لهب في ال    ابنة الفتح كان جدريها صغاراً ثولولياً وكان معه ضيق نفس ولم يكن أسود وكان              

وذلك يكون إذا انقلب بخار      .  النفس وبردت األطراف   وأكثر هؤالء يموتون إذا غشى عليهم مرات واشتد ضيق           
ووجدت الفرق  .  إنه حصبة فيجدر بعد ذلك    :  الحصبة حتى أنه قال الطبيب     الجدري إلى داخل ورى الجدري يشبه      

يكون كما   س لها عمق البتة أعني نتوءاً وعلواً والجدري       إنما تكون حمرة فقط في سطح الجلد ولي        بينهما أن الحصبة  
بعد هذه الحالة بيوم أو يومين فإنه        يبدو مستديراً وله نتوء فأجد التغرس في ذلك ومتى اشتبه عليك فال تحكم إال              

  .إن لم يظهر نتوء فليس يجب أن تحكم بأنه جدري
قسط حلو مرداسنج     الترمس ثالثة دراهم    دقيق الحمص عشرة دراهم دقيق     :  طالء يذهب آثار الجدري مجرب     

  .مبيض درهم حجر الفلفل يطلى بماء الشعير
وإما بحجامة ويكثر إخراجه ما أمكن        يجب أن يبادر كما نتبين آثار البثور إخراج الدم إما بفصد            :  إسحاق بن حنين  

في الحصبة فإن اللين يتبعها     الشعير وإن كان بطنه قد الن السيما         حتى يعلو عليه ويسقى ماء الشعير أو ماء سويق        
  .حلو غليظ كثيراً واجتنب كل

قسط حلو نصف جزء أصل       نشا الحنطة لوز مر مقشر من قشريه جزآن بالسوية          :  دواء يذهب آثار الجدري   :  مسيح
أجزاء بالسوية شعير ثالثة أجزاء زعفران ثلث جزء         بزر بطيخ غير مقشر باقلى مقشر يلبس ثالثة       .  القصب أربعة أجزاء  

ويطلى بريشة ويترك ليلة ويغسل من غد بماء قد طبخ فيه بابونج وإكليل                يراء نصف جزء يدق وينخل بحريرة      كث
  .شاء اهللا الملك وبنفسج إن

أبيض خمسة دراهم زبد سبعة       تين:  دواء يخرج الجدري والبثور سريعاً وغير ذلك يخرجها كلها إلى ظاهر الجسد             
كثيراء مثقاالن زعفران خمسة مثاقيل يطبخ       ن عيدانه خمسة دراهم   دراهم شحم عشرة دراهم لك مغسول منقى م       

  .رطل في كل يوم ثالثة أيام إن شاء اهللا بثالثة أرطال ماء حتى يصير رطالن ويسقى ثلث
ابتداء الحمى مع وجع الظهر وأن       وجدت من العالمات الخاصة بالجدري الحمى المطبقة ووجع الحلق وأن يكون          :  لى

  .مستلق يحرك رجليه ويرتعش ويرتعديكون العليل وهو 
  .ينبغي أن ينظر في أمر الفصد وتجود وقته

غلظ ورطوبة كثيرة فلذلك     والجدري من دم  .  الحصبة تكون من الدم الذي تخالطه الصفراء الكثيرة        :  جورجس قال 
ياً ولم تكن   األكثر في الخريف إذا لم يكن شمال       يكون الجدري مع رطوبة وتكون الحصبة قحلة يابسة وتعرض في          

غبارياً مظلماً وعالماته حمى مطبقة وصداع ووجع الظهر وثقل الرأس وحمرة             فيه أمطار لكن يكون فيه الهواء كدراً      
ويخبث  في الحلق والصدر ويبس في الفم وبزاق غليظ وحكة وعطاس في األنف ويكون الوجه ممتلئاً                 العين ووجع 

 بحران وما يتخلص به    سد وتفزع في النوم وأجود ما يكون       النفس ويعرض الغشى وسقوط الشهوة وتمدد في الج         
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  .الرعاف إذا كان مع الحصبة
شديد وبحة في الصوت     والجدري الذي يكون بنفسجياً أو أسود ويظهر مرة ويبطئ أخرى ويعرض مع ذلك غم                

  .وتغير في العقل فاهرب منه
 اليابس الجدري

شديد اليبس ثم يتبع ذلك غم شديد ونفس          ويكون ذلك الشق   الذي ال يجمع رطوبة لكنه ثĤليل ويتشقق منه الجلد        
  .يكون جدري كبار في جوفه جدري صغار ويسمى المضاعف وقد. رديء واختالط عقل وذهاب الصوت فإنه قاتل

  .والذي يذهب أثره أصول القصب ونحاتة خشب الخالف والرمل المبيض
فيعلم من ذلك أن جالينوس قد  وللجدري:   كثيرة ثم يقول   في المقالة األولى من قاطاجانس مرهم يصفه ألشياء       :  لى

  .عرف الجدري
المرهم يحكيه عن اندروماخس وهو اقدم        مرهم ينفع للساعية والجدري وهذا    :  وذكره أيضاً في المقالة الثالثة فقال      

لى كل شيء   إن القدماء كانوا يوقعون اسم الفلغموني ع       :  طيماوس وقد قال جالينوس في الرابعة من     .  من جالينوس 
 :الحمرة والجدري والح تستحيل إلى الدم تعفن على طول األيام وتحتد حتى تتولد لى                 ملتهب فبه الحرارة مثل   

ولذلك أرى أن تقبل     تفقدت فوجدت الجدري رداءته بمقدار رداءة النفس وبحة الصوت وأكثرهم يموتون اختناقاً              
  .والمحللة خر بالملينةعلى الحلق وتتعاهد أما في أول األمر فبالقابضة وفي آ

قبل أن يثور كله فإذا ثار كله فال          يفصد قبل اليوم الرابع وبعده بالجملة      :  تجارب المارستان في الجدري والحصبة     
إال أن تقدر أن المادة كثيرة جداً فتفصد ليخف على الطبيعة              تحتاج إلى الفصد لكن تدعه لتبقى على القوة اللهم          

  .قليالً
الطبيعة أن تنفض جميعها إلى       هذا المرض يموت لكثرة المادة عليه وأنه ال يكون في وسع            كل من يموت في   :  لى

رأيت من رعف سلم منه أكثر ألنه أكثر ما يكون              الجلد وأنا أستحب أن أخدش في ابتدائها عروق األنف فإني            
  .بالصبيان ال يتهيأ الفصد

  .المطر دري إال أن يكثروإذا رأيت الخريف حاراً جداً والشتاء يابساً فانتظر الج
وإن .  هواء بارداً فإنه مالكه    ينشق يجب أن تدثر صاحب الجدري في وقت خروجه جداً ويوقى البرد بالثياب وال             :  لى

فيه إال أن يصيبه غشى فإن ناله غشى ألبس مبطنة يكون            كان صيفاً فال يدخل الخيش بل يكون في مكان يعرق         
  .م الصندل وماء الورد والكافور وال يبرد تبريداً شديداً حتى يظهر كلهويش بدنه فيها عرقاً ثم يدخل الخيش

إلى خارج ويبلد عمل الطبيعة وهو       وال يفصد بعد ظهوره البتة إال أن تكون المادة كثيرة جداً ألن الفصد ليس يجره               
  .بحران

يره بالمرى الذي ال خل     غ الذي يمنع أن يخرج جدري في العين وإن كان قد خرج شيء حلله ومنع من               :  ماسرجويه
  .فيه

والطواعين لقمعها حدة    رب الريباس ورب الحصرم ورب حماض األترج نافعة من الجدري والحصبة             :  ابن ماسويه 
  .الصفراء وتطفئه الدم

  :لى
 الجدري أول ما يبدأ
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قطر فيه أشياف   واألجود إذا كان مخوفاً أن ي       .وإذا بلغ العين فقطر فيه الكحل ألن في ذلك الوقت تخاف البثور              
 واألقاقيا والدهن الذي ال يحتاج إليه البتة إال إذا جفت القروح أسقط الخشكريشة البثور المتخذة من الكحل والشادنة

اتفق على هذا الحدث من      فإنها ما دامت ال تجف فإنه أشر ما يكون ألنه يمنع التحلل ويحدث خفقاناً وعشياً وقد                 
  .األطباء

الجدري والحصبة غير غم شديد       بالمحموم بعد التاسع ولم يكن معها شيء من عالمات         قد رأيت حصبة خرجت   :  لى
الدائمة بكرب وقلق وغم شديد دائم فاعلم أنه أخص            دائم كان يجده المحموم عن غير غشى فإذا رأيت الحمى           

  .ظاهر البدن البتة العالمات بالحصبة وحينئذ ال يبرد
واآلكلة تعفناً شديداً ولذلك يبلغ من لهيبه        فن في األورام الحارة جداً والجدري     الدم يتع :  الرابعة عشرة من النبض قال    

  .واآلكلة ونحوها أن يحرق الجلد فيحدث ما فيه الجدري
الدم وتبقى في األعضاء تعفن       الفصول الباقية من األغذية مما ال يستحيل إلى         :  التاسعة من منافع األعضاء قال     
  .حمرة والجدري والساعيةوتحتد على األيام حتى تولد ال

  .ذكر ج الجدري وترك عالجه الخاص له يدل على أنه نوع من البحران: لى
بعضهم به إسهال أيضاً     وإن أوجعتهم ظهورهم ولم يكن بهم شيء آخر من عالمات الجدري البتة بل كان                :  لى

فإن رأيت ذلك في     .  ىالحم الظهر مع  وبالجملة فال شيء أخص بالجدري من وجع        .  وماؤه أبيض فجدر أيضاً    
يكون معها وجع الظهر واحسب أن ذلك لشدة تمدد            الخريف فثق بأنه سيخرج جدري دون الحصبة والحصبة ال          

وأما الجدري  .  وفي الحصبة ال يتمدد ألنها من رداءة الدم بال امتالء كثير            العرق األجوف الممدود على فقار الصلب     
  .ضافة إلى الحصبةليست له كيفية مفرطة الرداءة باإل فإنه دم

تعذر ما يخرج لسكون حرارة      تحتاج أن تجذب بما يسقى لكي يسرع خروجه وهذا يجب أن ينظر فيه فإن كان               :  لى
اللسان أسود والحرارة زائدة فال تفعل ذلك وأعن          ومتى كان .  فأعن على ذلك بالمسخنات أو اترك المطفئة القوية        

وقد يبخر البطيء النضج    .  ابض وبعد إذا اشتد بالماء الحار وماء السكر        بالقو بالحلق فإن الخوانيق تكثر معه فغرغرة      
  .الحار والبابونج بالماء

النحو مرات وتخلص منه من غذى       وقد رأيت هذا  .  والجدري الذي هو كأن دائرة رأسه مدفونة إلى داخل رديء قتال          
  .وقوى

  .وللعين من السماق وماء الورد .الزعفرانوال شيء خير للجفن الذي يخرج عليه من الماميثا والحضض والصبر و
التطفئة إال فعلناه به فصلح       خرج على تكيز جدري كثير رديء ففصدناه قبل ضيق حلقه فلم يبق شيء من                :  لى

ضربة وجع في سلقه عظيم جداً وأسود ومات من شدة           وتوسع الحلق وأقبل من الجدري حتى رجوناه ثم إنه هاج به          
في ذلك الموضع فسقطت قوته في ساعة حتى لم أرجه البتة لكن على               على أن أشرط   الوجع في يوم واحد وعزمت    

  .مسامه حال سال الدم من
  .ورأيت جماعةخرج بهم جدري حار عظيم وأصابهم كلهم وجع الساق في آخر أمرهم

  .اللك إنما يسقى في الجدري ليقوي الكبد: لى
بماء قد طبخ فيه تين وآس       ويقف في الشمس ساعة ثم يغسل     إذا تفقأ الجدري فأمسحه بدهن وملح       :  الترمذي قال 
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وإذا كان  .  قليل ملح ودعه نصف يوم ثم اغسله بما غسلت         ثم يبخر بالطرفاء ثم اطله بعد ثالثة أيام بطين أبيض فيه          
  .قارصا فإذا تقرح جسده فابسط تحته الذريرة البيضاء في وقت الجفوف فاسقه لبن اآلتن

 يالجدر عالمات :بختيشوع
وإن كان كالحصبة   .  فإن كان متحبياً فجدري    فإذا بدأ يبرز  .  حمى مع حمرة الوجه والجسد وتشتد حمرة اللثة خاصة         

دراهم من الفانيذ مع قيراط مسك كل يوم إن كان كثيراً وإال فعلى                فاسقه إذا بدأ عشرة   .  فحصبة وعالجهما واحد  
  .قدر ذلك

يطبخ بسكرجتى ماء حتى يصير       عدس المقشر أربعة لكا درهمين     فإذا مضت ثالثة فاسقة وردا زنة مثقال ومن ال          
  .ما قال الترمذي سواء: أكثر ثم قال نصف رطل ويصفى ويجعل فيه سكر ويسقى على الريق ثالثاً أو

محرقاً ويمسح به جسده ويقف في        فإذا تفقأ قليالً فخذ درهماً من سمسم ويلقى فيه شيء من ملح العجين              :  قال
وجلنار وقليل ملح ثم يتبخر بورق اآلس والطرفاء بعد            غسل بماء قد غلى بورق اآلس أو ورد         الشمس ساعة ثم ي   

  .بطين أبيض وشيء من ملح ودعه عليه نصف يوم ثم اغسله بما غسلت أول مرة يومين أو ثالثة من هذا فاطله
 نصف يوم فإذا تقرح جسده      ودعه فإذا تقشر فخذ أرزاً فاغسله وجففه ثم اسحقه واجعل فيه شيئاً من زعفران واطله              

  .فافرش تحته القمحة البيضاء
  .واألرز مع صمغ وإذا بدأ الجفاف فمره بشرب لبن اللقاح قارصاً فإن الن بطنه فماء سويق الشعير

  .والشديد الحمرة عالمة سوء واألسود. وإن كان اليبس كثيراً وتورم في السابع فإنه ميت. وإن تورم وبح صوته

  .األثر والورشكين ويزيل أثرهما يستعان بباب يثورهما ة وماالجدري والحصب

  .بول اإلنسان المعتق ينفع الحصبة
  .أن يخرج فيها شيء استخراج متى أنقع السماق في ماء ورد واكتحل به في الجدري قوى الحدقة ومنع: د

م ولك منقى من عوده وكثيراء      عج تين حلو نيء وزبيب بال    :  دواء يظهر الجدري والحصبة وأصناف البثور إلى خارج       
ترمس :  عبدوس مجهول يذهب بĤثار الجدري عجيب        من تذكرة .  وزعفران وعدس بقشره يطبخ بالماء ويسقى       

  .بماء ويطلى به الوجه حمص أسود صدف محرق خثى البقر محرقاً يعجن
ل خمر واطله على آثار      واعجنه بخ  أو خذ شعير وبعر الغنم بالسوية واطبخه بما يغمره من ماء حتى يلين ثم دقه                  

  .الجدري
إذا كان  :  ويقلع ابن ماسويه   أو خذ الماء الذي يكون في خف الجمل الذي يشوى واجعله عليه فإنه يسوى سطوحه                

كثير في البدن والرأس وحكة في المنخرين وعطاس ووجع          مع الحمى الدموية الالزمة حمرة في العين والوجه وثقل        
الجدري فاجعل أول عنايتك بالعين واكحلها بماء السماق وبماء الورد لئال              روجينخس البدن كله فهذه عالمات خ      

في الماء   شيء ومن بعد ظهور الجدري فقطر في العين كحالً محكوكاً بماء الكزبرة اليابسة المنقعة                   يخرج فيها 
ى بأن  خفقان وال غش   واحتل في قروح الجدري أن تخرج بسرعة من غير          .  السخن المصفى مع شيء من كافور      

يطبخ بنصف رطل من الماء     :  ثالثة دراهم  يسقى من اللك خمسة دراهم وعدس مقشر مغسول سبعة دراهم وكثيراء          
األمراض الحادة ولين البطن متى احتجت إلى ذلك إلى            حتى يذهب النصف وصفه واسقه والغذاء ما يغذى في          

الشتاء  وفي.  م ما يعقل البطن ألنه يعقب إسهاالً      األسبوع احذر إسهال البطن واجعل الطعا      األسبوع بماء الفواكه وبعد   
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  .أوقد الطرفاء والكرم والبلوط
بماء ورد ويلطخ على الجسد      وإذا رأيت الجدري قد بدأ يجف فالطخه بدقيق األرز والجاورس مع شيء من زعفران              

  .بريشة
وال تطعمه الفروج حتى يجف     .وإن خرج منه شيء في األنف فقطر فيه شمعاً ودهن بنفسج وكثيراء وكذلك في الفم              

الورشكين األصفر يدل على الصفراء     :  ال في اليهودي   الجدري وينقى من الحمى أصالً وال تقرب من البدن دهناً بتة          
  .احتراق الدم وهو قاتل وكذلك الجدري واألخضر واألسود يدالن على شدة

وحكة في األنف وعرق البدن      العين وعطاس إذا بدت الحمى بحرارة وصداع ووجع الحلق مع سعال واحمرار الوجنة و           
  .بان من أول يوم والثاني وربما. فإنه سيخرج في األكثر يوم الثالث إذا النت الحمى

العين بالكحل اللين ثم يكحل فيه       واحفظ.  الحصبة أقل من الجدري والجدري أضر على العين والصغار المتقاربة أردأ          
  .كافور

. وصندل وعدس وشيء من كافور     وملح وشيء من زعفران ثم اطلهم بعد ذلك بورد         وفي اليوم السابع ملحهم بماء      
من الخروج بسرعة لكن اسقه ماء رازيانج وماء كرفس وسكر           وال تسق في أول العلة شيئاً بارداً فيبلد لبفضل ويمنعه         

بعد أن يولى   بماء رمان لئال يشتكي من حلقه وفمه وال يخرج فيهما شيء و             ليخرج بسرعة من جوفه وليتمضمض    
  .الطرفاء وفي الشتاء ال يفارقهم وقود. فإن اشتكى من حلقه فأعطه الزبد. حماض وبزرقطونا مقلواً فاسق أقراص

  .ونومهم إذا امتألت على مضربة مخلخلة محشوة بدقيق أرز
  .األصداغ ويعرض التهوغ فأما الحصبة فإنها يغلظ البزاق وتحمر العين والوجه وييبس اللسان وتنتفخ

متى غابا دفعة وخاصة إذا كان       والبنفسجي واألخضر قاتالن وخاصة   .  والحصبة تخرج بمرة والجدري شيئاً بعد شيء      
  .مع غثيان وغشى فاحذر

ويطلى .  الجدري الرطب بورق اآلس    ويدخن.  والجدري األسود الكثير الذي يمتلئ به الجسد وهو مثل الثĤليل قاتل           
  .الخالف والمردارسنج ماء وحكاك عودآثار الجدري بحكاك أصل القصب بال

ساعده هواء جنوبي وتتقدمه     يكون الجدري والحصبة إذا لم يخرج الدم وفسد واحترق وأكثر ذلك إذا           :  جورجس قال 
ويبس اللسان والريق وانتفاخ عروق الوجه كلها ويكون الريق          حمى حادة وصداع شديد مع ثقل واحمرار الوجه وسعلة        

 ي األنف حكة وعطاس وحمرة في العين مع حكتها ودمعة ويتهيج الوجه ويخبث النفس ويهيجف غليظاً لزجاً ويعرض
بعضها فسيظهر جدري أو     الغشى والغثى والقيء وقلة الشهوة وثقل في الجسد كله وغرز فإذا رأيت هذه كلها أو                  

  .حصبة
أنظر ال تعالج هؤالء      وربما ظهر وقد خفت الحمى      .  وربما ظهر والحمى صعبة ويكون أصعب وأشد الشتعاله           

وإن كان  .  عصير الرازيانج والكرفس والجلنجبين    بالمبردات الشديدة فإنه بالء عظيم قاتل لكن إن كان شتاء فاسقهم          
وليمسك في فيه كل يوم عصير الرازيانج        .  والبطيخ والرمان والقرع ونحوه    الزمان حاراً فاسقه ماء الشعير والعدس      

والملوحة لئال   في عينيه مرياً لتحفظهما واكحلهما باثمد وكافور واحمه الحموضة          وسكراً طبرزد أو صب       وزعفراناً
اآلس ورب السفرجل بماء ورد       يهيج به سعال وعطش وكذلك الجالب لئال ينطلق بطنه فإن انطلق فاسقه رب               

  .فإن رعف فهو بحران جيد له. وأقرصة الطباشير
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. سيغشى على المريض ويموت    تة إلى داخل البدن فاعلم أنه      وإذا رأيت الحصبة البنفسجية والخضراء قد غابت بغ         
  .واختالط عقل قاتل والجدري الصغار اليابس تتشقق وتجف ويعرض معها غشى وغثى

ودخنه بورق اآلس وورق      والذي يكون شديد الرطوبة فنومه على فراش مهلهل محشو بدقيق األرز والجاورس               
الخالف بماء وطلينا بمرداسنج مغسول لئال يكون لها          القصب أو عود   الزيتون اليابس وإذا جفت القروح حككنا أصل      

  .أثر
  .وسخ الكوارات إذا خلط مع شعير ووضع على الجدري قبضه: أطهورسفس قال

  .أسهلها األبيض واألحمر وأردؤها األسود واألخضر ثم بعده األصفر: أهرن قال
  .ثار في عنفوان الحمى فإنه مهلك وإذا. ها عالمة السالمةوإذا رأيت قد ثار الجدري والحصبة وقد النت الحمى فإن

الجوف لكن اسقه الرازيانج والكرفس      وإذا علمت أن الجدري قد بدأ يثور فإياك أن تسقى دواء بارداً فيرجع في             :  قال
  .واحذر أال يخرج في فيه وحلقه فيؤذيه ليثور من الجوف وليتمضمض في فيه بطبيخ العدس

  .يجففه دري فنومه على دقيق األرز ودخنه باآلس وبورق الزيتون فإنهإذا بلغ الج: قال
الشباب وتحدث فيه الحرارة القوية      الجدري يكون من غليان يحدث للدم عندما يريد أن ينقلب من الطفولية إلى            :  لى

غير دم كل طفل إلى     حدث مرتين أو ثالثاً وإال فواحدة والبد أن يت         وهذا إذا كان صاحبه حار المزاج فربما      .  السهوليه
  .في الذكور أكثر هذه الحال ولذلك هو

حمى حادة ويسكن دمه ويطفأ      ينبغي أن يحترس الصبي المسنعد للجدري والحصبة في الربيع والشتاء من أن يحم             
فأما .  تتكاثف سطوح بدنه بالدلك والرياضة والحمام       عنه ما أمكن ويلطف غذاؤه ويكون مما يولد رقيقاً ويحذر أن            

االحتراس من ذلك أقل ال يحتاج إليه البتة ألنه يتحلل من البدن في الصيف               الخريف والصيف فإن الحاجة إلى    في  
  .وفي الخريف الدم قليل شيء كثير

 من الصبيان المستعدون للجدري والحصبة
  .فبعيد منه األبيض واألحمر الخصيب واألصهب الشعر فأما النحيف األسود

وقطر .  يغشى عليه وإال فالحجامة    بت القوة فال شيء أجود في الجدري من الفصد إلى أن           إن أجا :  ابن سرابيون قال  
يظهر فحينئذ فاسق طبيخ اللك حتى يظهر كله واسق بعد            فإن بدأ الجدري  .  في العين ماء السماق أو شحم الرمان      

 فإذا بدا يجف فاطله   .   الكرم الغذاء الماش ونحوه وفي الشتاء أوقد لهم الطرفاء وحطب         ذلك ماء الشعير وعدساً واجعل    
Ko  .بدقيق األرز والجاورس وأصول القصب الفارسي والزعفران مبلوالً بماء ورد
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  النبضالنبضفي في 
النبض الصلب يحدث إما من جمود حدث للبدن من برد أو يبس أو                الحميات أصناف المقالة األولى من   قال ج في  

  .و الصلبة فقطأو شيء من جنس التشنج أو من بعض األورام الحارة أ تمدد
  .وبالجملة فإن صالبة النبض يكون إما بسبب تمدد وإما من أجل برد ويبس: قال
للورم الكائن في العصب واليبس تفعله       الجمود يفعله البرد القوي والتمدد يفعله الورم والجساءة والعلل المناسبة          :  لى

ت المحرقة وبالجملة كل حمى تجفف األعضاء       الطويل والحميا  الستفراغات كالذرب واختالف الدم والهيضة والجوع     
  .األصلية

والذي .  سريع مختلف عظيم   النبض الذي يخص االبتداء صغير متكاثف والذي يخص الصعود         :  من كتاب العالمات  
  .يخص المنتهى في غاية الضعف والذي يخص االنحطاط طبيعي

  .ي كل األوقاتوقال إال الحميات الخبيثة فإن هذه الحميات تجعل النبض صغيراً ف
  .والنبض بعد الطعام أعظم وأشد تواتراً

ويزيد االنقباض في األمرين     من منفعة النبض يعرض لمن أكثر من الطعام إذا نام أن يصغر االنبساط منه ويبطئ                
ثرة وعظم االنقباض إنما يكون إما لك     .  فيه الهواء الدخاني   جميعاً وذلك أن الحرارة تجتمع داخل البدن كثيراً فيكثر         

فيهم  لرداءته وتتشوق الطبيعة إلى إخراجه ولذلك يصغر االنقباض في المشايخ لقلة الحرارة                الهواء الدخاني وإما  
  .ولذلك يصغر االنقباض في جميع األحوال واألسباب واألمزاج والبالد الباردة

فسه إذا مسته أكثر مما تتبين      العرق ن  الحرارة في الحمى نتبين في موضع     :  من المقالة األولى من النبض الكبير قال      
  .في سائر الجسد إذا مسته

المعدة سريع قوي إال أن يشتد       ضربان عرق من معدته ممتلئة فيه إبطاء وضعف وضربان الخفيف          :  أهران قال :  لى
  .جوعه فيضعف
  .حمى يوم النبض فيها سريع االنبساط بطيء االنقباض: اإلسكندر قال

الخلط الذي اجتمع إنما هو      النبض في مبدأ الحميات يصغر ويبطئ وذلك ألن        :  على ما رأيت في االختصارات    :  لى
والغذاء حين يأكله اإلنسان    .  قبل اشتعاله  على النار  في ذلك الوقت مبرد للقلب يثقل عليه ويمنعه من فعله كالحطب          

الحرارة وكان زائداً في النبض     إال أن يكون حاراً بالفعل حتى إذا أخذت تشتعل فيه             فإن الغذاء أيضاً يبرد البدن أوالً     
النبض وال يزيد في     تقوية له ألنه استحال إلى جوهرية الجسد فأما خلط الحمى فإنه إذا اشتعل يريد في سرعة                 مع

  .فقط القوة ألنه ليس يستحيل إلى جوهر الحرارة الغريزية لكنه يشعلها
النبض النملى فإنه ال يحس       نبضتين إال في   جميع صنوف النبض يحس فيه بفترة بين      :  جوامع العلل واألعراض قال   

  .فيه بذلك
  .البتداء حميات العفن غير مفارق لها األطباء يسمون النبض الصغير المختلف المنضغط وهو الزم: أريباسيوس قال

يرتاح لدخول الطبيب عليه لكن      ال تجس العليل ساعة تدخل ألنك مهتاج قلق والعليل         :  من كتاب اإلسكندر قال   
هيبة وسكرة أو كان العلل مستحياً أو كن أبكاراً أو شيئاً            حتى تستقر أنت ثم جس وخاصة متى كان الطبيب ذا         اصبر  
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  .يطيل الحديث والسؤال حتى يسكن ثم يجس لم يصدق ذلك فينبغي أن
  .وال ترفع اليد عن الضرب قبل اثنتي عشرة نبضة: قال
وال يسكن التواتر إال في انحطاط       ع حرارة وانكسار في الجسد    مجسة الحمى يلزمها التواتر والعظم والسرعة م       :  قال

  .الحمى
عظيماً وحيناً صغيراً ومرة شاهقاً ومرة       ال يفارق نبض المحموم االختالف الكثير حتى يكون حيناً        :  البن ماسويه قال  

أكثر من سائر أنواع     ومرة عريضاً ويكون طويل المكث والوقت البثاً            منحطاً ومرة قوياً ومرة ضعيفاً ومرة دقيقاً        
  .االختالف

  .محسوسين إن ابتداء االنبساط وانتهاء االنقباض غير: من بعض الجوامع قال قال ج
والسكون إلى السكون وإذا تقاربت من    إما أن تقيس مدة االنقباض إلى مدة االنبساط       :  والوزن يكون في شيئين   :  قال

وإما أن تحفظ ما في      .  ون وتكون له زيادات ونقصان مختلفة      موز االستواء كان موزوناً ومتى لم تتقارب كان غير        
  .فإذا وجدت في سن قد زال عنه فهو غير موزون ذلك لكل سن من األسنان

 المعرفة من نوادر تقدمة
  .لما جسست عرق الملك رأيته بريئاً من كل عظم يدل على حمى: قال
  .ينظر فيه فإنه يوهم أن النبض في ابتداء الحمى عظيم: لى

  الخامسة
 واألعراض من العلل

يبق منضغطاً أو يكون منضغطاً بالقياس إلى ما         إذا كان النبض في زمان تزيد الحمى لكن       :  من كتاب العالمات قال   
  .مخوفة يجب من حرارة الحمى فإن الحمى رديئة

النقباض في القصر   االنبساط بزمان ا   الوزن إنما هو قياس زمان    :  من المختصر المعمول في النبض على رأي ج قال        
  .باالنقباض والطول ولذلك ال يحس بالوزن البتة من لم يحس

  .جعل الوزن في السرعة والتواتر في السكون الذي بين الحركتين: لى
النفس بانقباضه كما يقاس في النبض       إذا قست انبساط الصدر الذي هو إدخال      :  المقالة األولى سوء من التنفس قال     

ويقاس في كمية االنبساط    .  ذلك في النبض وزن النبض      ضه كان ذلك وزن النفس كما أن       انبساط العرق بانقبا  
  .واالنقباض وفي كيفيته

ومن لم يحس   .  في الكيفية  من أحس باالنقباض والسكون الذي بعده في الكمية وقياس االنقباض باالنبساط           :  لى
خر الذي إلى انبساط ثان وليس هذا هو التواتر         اآل باالنقباض فالوزن عنده قياس كمية زمان االنبساط بقياس الزمن        

فهو قياس زمان   .  الزمان الذي بين انبساطين بالقياس إلى ما كان عليه قبل ذلك           وذلك أن التواتر إنما هو أن يقصر      
النوبة في   النبض يكون في وقت ابتداء    :  النبض بطيء الثامنة من جوامع حيلة البرء قال        بزمان سكون والوزن   سكون

  .بين القصر  أبطأ وأشد تفاوتاً مما لم يزل عليه بالطبع ويكون ذلك فيه ظاهراًالحميات
  .العظيم الدليل الذي ال يكذب على شدة القوة النبض القوي المستوى وكذلك: قال ج

وفي .  ألنه اضطر إلى ما هو أكثر منها       النبض إنما يختلف إما ألن القلب لم يقو على حركته التي كانت له وإما              :  لى
الطبيعي فافرق ببنهما بذلك وباألحوال الخارجة أيضاً واعلم أن           الحالة األولى يختلف بأن يصير أضعف وأصغر من        

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  17نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1633
 

 
 

 اضطالعه بما يحتاج إليه من الحركة واستغنائه عما هو أكثر منها فلذلك هو خاص يحسن               استواء النبض دليل على   
القوة الحيوانية النبض    فالخاص بحسن حال  .   فهو أجود  حال القلب جداً فإن اختاف فكلما كانت النبضات الصغار أقل         

مع شدة الحاجة فمتى أردت أن تعرف حال          القوي ثم العظيم وذلك أنه ال يكون مع سقوطها وإن كان قد يكون              
  .القوة فتفقد الشدة واالستواء

 الذي يكون في    االختالف جست عروق رجل طبيب فكان في عروقه جميع أنواع         :  الرابعة من األعضاء األلمة قال    
واحد من انبساطات العرق فلما وجدت نبضه على         نبضات كثيرة وهو الذي يقال له الجموعى الذي يكون في انبساط          

أية علة يمكن أن يصير      :  ال وجعل يسألني  :  عسراً في نفسه فقال    هذا عجبت كيف هو حي بعد وسألته هل وجد          
  . أن االختالف يكون في الحمى غير مفارققد بان من كالمه: بال حمى لى النبض فيها بهذه الحال

  .فقلت إنه قد يكون ذلك من ضيق يحدث في الشريانات التي في الرئة: قال
كما يموت الذين بهم علة      وهذا الرجل بدا به بعد ضيق النفس ثم ضعفت قوته وانحلت وأخذه الغشى ومات                :  قال

  .القلب
فإذا بدأ النضج بدأ االختالف ينتقص معه        زيد فالنبض يزداد اختالفاً   ما دامت العفونة في الحميات تت     :  من الدالئل قال  

  .حتى يستوي إذا كمل
يدل على حمى علمت أنه ال        لما جسست عرق الملك فوجدته بعيداً من كل عظم          :  من نوادر تقدمة المعرفة قال     

  .حمى به
النبض وال أحسب    الحمى أنه يصغر   ءالكالم منه في ابتدا    العظم ال يكاد يفارق الحمى فلينظر فيه فإن كان          :  لى

  .قد بدا يعظم أنهم يستحمون فحموا ذلك فإن رأيت مراراً كثيرة قوماً فقضيت عليهم لما رأيت نبضهم
الدم يصلب النبض وكذا التشنج والورم        البرد وأكل األشياء المبردة بالثلج والهم والسهر واختالف         :  األولى من قال  

  .النبضالحار ألن كل شيء يمدد يصلب 
أن يكون مختلفاً في نبضة واحدة حتى        النبض العام لجميع الحميات الذي ال يفارقها      :  المقالة األولى من أغلوقن قال    

  .يكون أول االنبساط أسرع وآخره أسرع
والضعف والعظم والصغر من غير      والدليل على السدد في األعضاء الرئيسة اختالف النبض في قرعات في القوة            :  قال

  .النبض عام للسدد واالمتالء ون دالئل االمتالء حاضرة فإن هذا االختالف فيأن تك
بالمفتر وهو الذي يتوقع منه       وقد يكون أيضاً من السدد إذا كانت عظيمة ومن االمتالء الشديد النبض المعروف                

  .حركة فتكون مكانها فترة وسكون
فترات أن ذلك اإلنسان نبضه ذلك       ض المختلف والذي فيه   كثيراً ما قضيت على النب    :  الثانية من تقدمة المعرفة قال    

  .بالطبع ال من أجل مرض
وأسرع انقباضه وتفاوت ساعة أو      في حمى غب إذا برد البدن صغر النبض وصلب وأبطأ انبساطه          :  أزمان األمراض قال  

  .ساعتين ثم يقبل يعظم ويسرع ويتواتر
ابتداء الدور فيقول ج في نوادر تقدمة        إلضافة إلى الطبيعي في   قد وقع اإلجماع وشهدت التجربة بصغر النبض با       :  لى

إنما يعنى به   .  وجده بريئاً من كل عظم يوجب ابتداء نوبة الحمى          المعرفة إنه لما وجد الملك قشعريرة وجس نبضه        

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1634 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

 نبض يحس في ابتداء الحميات فافهم من عظم كالمه مقداراً فيقول إنه كان أكبر من كل                 أنه كان أكبر من كل    
  .عظم يكون في ابتداء الدور

  .االنقباض من صغر االنبساط العماد في تعرف ابتداء النوائب حركة النبض إلى داخل أسرع أعني سرعة: وقد قال
بغتة كالغشي ونحوه رجا أن يثوب       إن النبض إذا صار نملياً من علة      :  يحيى النحوي قال في تفسيره للنبض الصغير      

  .يصغر لم يثبت البتة أعني أنه ال يزال ة مزمنة وعلى تدرج إليهفيرجع ويعظم وإذا صار من عل
والنبض الرديء الذي إذا كان مستويًا       .والنبض الرديء الذي يقع فيه نبضات قوية هو خير من الذي هو كله باستواء             

  .خير من الذي هو كله من استواء ضعيف كان أردأ فإن النبض الذي تقع فيه نبضات قوية
المسمى افليقوس رديئاً على أنه في       ختالف إنما يكون إذا كانت القوة تجاذب بعد ولذلك صار النبض           فإن اال :  قال

  .الطبيعة غاية االستواء ألنه يدل على تمام عمل المريض في
  .الطبيعة وفي الندرة يكون منتظماً أقل ما يكون النبض المختلف منتظماً ألن االختالف يكون عند اضطراب: وقال

وينبسط كأنك لو توهمت أن اليدين       حركة مضاعفة معناه مثناه أن ينقبض     :  ج إليه في فهم المقالة األولى     ما يحتا 
تسمى هاتان الحركتان حركة مضاعفة وإن توهمت حجراً يسفل          ترتفعان إلى الرأس ثم تنزل إلى موضعها ثم ترتفع        

 ن كان الوزن إنما يعلم في قياس زمان انبساطوإ. الحركة مضاعفة الوزن بخالف التواتر    أو بخاراً يصعد لم تكن هذه     
زمان االنبساط من النفس كان      كأن:  العرق بالزمان الباقي كله إلى أن يعود منبسطاً ويستدل على ذلك بهذا المثال             

النفس ينبسط ثانية بمقدار ما يعد فيه بمثل تلك الحال في             بمقدار ما يعد عشرة وكان الزمان الباقي إلى أن يعود          
 زمان االنبساط إلى بقية الزمان كله الذي بين تنفسين نسبة الواحد إلى االثنين فاعمل  إن نسبة :  عشرين أقول العدد  

تواتر ألن التواتر يكون     إنه ال ينبغي أن يظن أن هذا      :  على أن هذا الزمان يقصر حتى يرجع إلى خمسة عشر أقول           
نقص هذا الزمان بقياسه إلى زمان االنبساط فاعمل على          إذا نقص هذا الزمان بقياسه إلى نفسه والوزن إنما كان إذا          

إن هذا تواتر ما    :  عشرين عدة وصار اآلن خمسة عشر مثل ما قلنا في الوزن أقول            أن هذا الزمان بنفسه طول مقدار     
هو أن زمان    هذا الزمان بنفسه فإذا قسته بزمان االنبساط كان وزناً فاعمل على أن وزن هذا العرق                  دمت أقيس 

إنالنبض قد تغير   :  اآلخر باق بحاله أقول    طه ثلث زمان اآلخر حتى صار زمان االنبساط نصفاً فإن أبطأ والزمان            انبسا
إنما يكون لنقصان يقع في هذا الزمان بقياسه إلى حاله الطبيعية والوزن إنما              وجملة إن التواتر  .  وزنه ولم يتغير تواتره   

يمكن أن يقع بها     قوله واألشياء التي  .  نين بقياس بعضها إلى بعض    لنقصان أو زيادة تقع في أحد هذين الزما         يتغير
وتقيس  باالنقباض ألنهما جميعاً حركتان     القياس إنما هي من جنس واحد يريد به أن يقيس زمان االنبساط                
  .األشياء المتجانسة السكونين أحدهما باآلخر وال تقاس حركة بسكون وال سرعة بتواتر لكن

  .والبطيء بالضد. ذلك النبساط لم ينقبض في مسافته وثم في مدته أقل مما كان قبلالسريع هو إذا كان ا
دقيق وإن كان أنقص فهو عريض       إن أردت فهم االسم فاقصد أبداً إلى الطول فإن وجدته أزيد من القطرين فهو               

طول فيه مواز   اسم وهو طويل عريض معتدل ألن ال        وإن كان فيها واحد يساويه فال اسم له فلذلك ليس للباقي            
والرابع هو طويل معتدل     .  منخفض ألن االنخفاض فيه مساو للطول       وكذلك الثالث وهو طويل عريض     .  للعرض

  .للطول وإنما استحق اسم الدقة إذا كان الطول زائد المقدار على القطرين الباقيين مشرف ألن اإلشراف مواز
هال جعل  :  فإن قال قائل   .لسمك فهو لذلك دقيق   مثاله الخامس طويل معتدل فالطول زائد على قطر العرض وا           
جعل الذي طوله أكثر من القطرين دقيقاً فكان يكتب          النبض الذي العرض فيه أكثر من القطرين الباقيين غليظاً كما         
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معتدل ألن الطول فيه أنه غليظ فالجواب فيه على رأى جالينوس ألن قطر               على الحادي عشر وهو معتدل عريض     
األماكن  لقطر السمك فلذلك ال اسم له ألنه ال يسمى قطر العرض في هذه األصناف شيء باسم                  الطول فيه مواز  

والصغير والمعتدل والسؤال كيف ال يسمى       الطول فيه أزيد من القطرين أو أنقص منهما أو ثالثة أجزاء وهي العظيم             
أن من لم   :  ومحصوله.  ة فيه خطأ  وبعده كالم أحسب أن في النسخ      .الذي قطر العرض أزيد من القطرين عريضاً قائم       

 وعند سائر الزمان زمان السكون فإن الوزن واالختالف والتواتر والتفاوت عنده في أجناس يكن يحس عند االنبساط   
متواتراً وفي السكون    ومن زعم أنه يحس االنقباض والسكونين فإن ذلك عنده أكثر ألن النبض يكون عنده               .  أقل

  .وذو وزن وغير ذي وزن في غير هذه أيضاً وفي زمان االنقباض أيضاً إذا قصراآلخر أيضاً إذا نقص سريعاً 
  .االنبساط فقط ال فرق عندهم بين أن ينبسط ويتحرك وذلك ألن الحركة عندهم إنما هي: قال
غر النبض والعلة فيه أن االنبساط أص      ال يحس ابتداء االنبساط وال آخر االنقباض لعلة نذكرها في تعرف أصناف           :  قال

. أوله ألنه حين يبدأ بالحركة المخالفة وآخره يكون قد صغر             في أول ما يبدأ وأعظمه آخره واالنقباض أعظمه          
 تحديد السكون الذي بعد االنقباض وقبل االنبساط وهو السكون الذي يكون بين النبضتين             ويحتاج هذا الكالم إلى   

 اض ومبدأ االنبساط وهذان غير محسوسين والمقدار      كله ألنه يتصل به آخر االنقب      والسكون الداخل الذي ال يحس    
  .الذي يحس فيه ليس هو كله سكوناً لكن معه انبساط فهو مشترك بين هذين

المكيال الذي به يقدر كأنك تقول لزمان        إذا كان الزمان المتكرر واحداً وإن كان أكثر من واحد ألن الواحد هو            :  قال
وتقول أيضاً إنه مثله مرة وشيء فإنما يكون الزمان واحد إذا لم يكن                 ءاالنقباض مثل زمان االنبساط ثالثة أشيا      

يمكن أن يكون    وأما قوله ال  .  الزمانين شبه الضعف بل أقل ويكون أكثر من واحد إذا كان ضعفه أكثر               األحد من 
يه شيء وصح   وربما بلغ إلى أنه زاد عل       أكثر منه فيعنى به الكسر الذي مع الصحيح فإنه ربما كان جزاء يسير منه                

  .وصار واحداً صحيحاً
  :قال

 المطلق النبض المستوى
وغير منتظم ألن كل مستو منتظم        في صنف ما من أصناف النبض ال يقبل القسمة يريد به ال يكون منتظماً                 

الشيء الذي فيه استواؤه وال غيره وذلك يكون غباً وال             والمستوى في السرعة مثالً أو في العظم منتظم أبداً في           
  .يرهغ

مستوى األدوار احاد النبض ويكون      في النبض المنتظم األدوار الذي يمكن أن يسميه مستوياً مطلقاً يعنى به            :  قال
التي تحتاج إلى شرط مطلق إذا كان ليس فيه البتة وال دور              هذا باإلضافة إلى كثرة ما في األدوار من االستواءات         

  .واحد مختلف
إلى هذه العالمة إذا رجعنا إلى        عرف ما فيه من سائر المقاالت من الكتاب ونرجع          من ههنا أخذنا ما يحتاج إليه لت       

ويحتاج أن يتعرف في جميع هذه االستواءات واالختالفات إنما عنى            سياق المقالة األولى و قوله في المقالة األولى       
 وقال في المقالة  .  ك بهذا ويعرف ذلك من أول المقالة الرابعة على ورقتين فإنه صرح هنا            .به ما في نبضة واحدة    

وال آخر  .  يصل إلى اليد   إن أول االنبساط ال يدرك ألن العرق يحتاج أن يشيل ما عليه قبل ثم               :  الرابعة في آخرها  
أما الذي ال يحس الصغر     :  بعكس االنبساط لى   االنقباض ألن في ذلك الوقت يكون قد غرق في الجسم الذي حوله           
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فليس الصغر ألن ذلك ليس مما يمكن أن يكون محسوساً لكن              ذي ذكر ج  فأول االنبساط وأول االنقباض و ال      
منفصل من النبض الذي ينقطع بسكون فإن هذا يسكن في أول االنبساط وأنت تعلم أنه                 للموانع معنى قوله يتعاود   

وضع بعد ذلك وتعلم أنه ليس بنبضتين من أنك ال تجد في الثانية ترتفع من م                  يتم انبساطه ثم يتم انبساطه     لم
االنقباض في   كحاله في أول ارتفاعه فإن أحسست االنقباض كفيت وذلك أنه ال ينقض ولكن أحسب أن                 عميق

انبساطه كله وهذا حين تظن أنه يريد االنقباض         هذا غير مدرك ألن االنبساط قد صغر بتنقضه فأما المعاود فإنه يتم           
نه هذا شيالً آخر ولذلك يدل على صحة القوة           ويشيل العرق من مكا    تجيئك قرعة أخرى أشبه بموج يتلو موجاً       

  .واآلخر يدل على ضعف

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  17نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1637
 

 
 

وبالقرب منها والداخس وتشقق األظفار ورضها وموت الدم        وبالقرب منها والداخس وتشقق األظفار ورضها وموت الدم            األظفاراألظفار  فيما يحدث في  فيما يحدث في  
  والبرص فيها واألصابع الزائدة والملتصقةوالبرص فيها واألصابع الزائدة والملتصقة  تحتهاتحتها

  .يبرئ الداخس الدواء المتخذ من الصبر والجلنار والعفص
 عرض من ضربة ونحوها شققت الظفر بسكين حادة بالوارب وسيلت ذلك الدم ثم               دم رإذا كان تحت األظفا    :قال

أيام أشيل الظفر أيضاً     أشيل الظفر برفق ثم أرده ليكون غطاء لما تحته من اللحم فيسكن الوجع على المكان وبعد                 
الدهن الفاتر وأضع عليه    والتسكين وأبطل عليه الماء و     وأسيل الصديد ثم أرده إلى موضعه وأعالج األصبع بالتحليل         

يعرى اللحم الذي تحت الظفر فإنه إن عرى يزيد بسرعة فيبدر من ذلك الموضع                 بأخرة الباسليقون وال ينبغي أن    
سكن الوجع   فيحدث عنه من الوجع ما هو أعظم من الداخس ألن ما يبدر من اللحم يلقى شق الظفر وإذا                  المكشوف

  .المحللة  ذلك نداويها حتى تبرأ باألدويةأصالً من اإلصبع بهذا العالج فأنا عند
يبسها إذا خلط الدم فوصل إلى        يكون تشقق األظفار المسمى أسنان الفأر من حدة المرة السوداء أو             :  أهرن قال 

  .الخلط األعضاء وينفع منه الفصد ثم اإلسهال بما يخرج ذلك
الجرجير فيسحق بخل حامض نعما      و يؤخذ بزر  أ.  قال وينفع من صفرة األظفار أن يطلى بالعفن والشبت بشحم البط          

  .البقر أو تطليه مع مرارة. ويطلى على موضع الصفرة من الظفر
فإن العسل مع العفص يسكنه      الداخس خراج يكون إلى جانب الظفر وإذا كان في ابتدائه وكان صغيراً             :  بولس قال 

  .ويمنع أن يجتمع
. الزائد بما يلذع لذعاً شديداً      فإن غرضنا حينئذ أن نفني اللحم      وأقراص االندرون وشماس حتى إذا استحكم الداخس      

جمع مدة فليبط بمجسة صغيرة وتسيل ويغمز ثم يضمد بعدس أو            وإذا.  والذي يصلح للداخس وسخ األذن والحضض     
  .ويصلح له دقيق الترمس والعسل. ورد أو سويق الشعير ونحوه بورد رطب أو يابس يبل بماء

وعنزروت ويجعل فوقه خرقة قد بلت        ح فليوضع عليه مرهم الزنجار وقد خلط بمرهم إسفيذاج         وأما الداخس المتقر  
نخس الظفر اللحم فاقطعه وعالج اللحم باألدوية اآلكالة           ومتى ما .  بشراب وابتداء اللحم من الظفر من كل ناحية         

  .المجففة والمراهم المذيبة للحم
نصفاً يسحق بعسل ويوضع عليه       المحرق والكندر بالسوية زنجار    يؤخذ من الدردى  :  ومرهم خاص بهذه القروح   :  قال

  .الرمان اللين فإنه جيد وأما رض األظافير فليضمد بورق اآلس وورق
  .وأما موت الدم تحتها فاخلط دقيقاً بزفت وضعه عليها

 الوجعة ابتداء األظافر
  .ية أوقية تافسيا أوقية خل ما يكفيكأوق اخلط كبريتاً مسخناً وشحم شجر البلوط وبقلة حمقاء والحلبة: لي

  .ويضمد به ويحل في كل أسبوع آخر يقلعه بال قرحة تؤخذ خمر وزرنيخ أحمر وأصفر وكبريت أصفر وعلك البطم
  .فإذا سقط الظفر فضع عليه شيئاً من دهن آس فيه شيء من دواء الزرنيخ

وال شيء  .  وزنجار ونورة فإنه يجفف سريعاً     زرنيخ وزاج إذا كان الداخس رطباً متĤكالً فاستعمل فيه فلعمور من          :  بولس
  .أبلغ فيه منه
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فعليك بمرهم شحم الدجاج     :قال.  وقد يحدث لرؤوس العصب الذي ينتهي عند األظفار انتشار          :  االختصارات قال 
  . مسخنالعامة يغمون الداخس إذا بدا في دهن: لى ومخ البقر والشمع وإنقاع اليد في ماء النخالة وادهنها بدهن

بالسوية يخلط بعسل    قشور الرمان الحامض وعفص وتوبال النحاس      :  أربياسيوس مرهم جيد للداخس المستجكم     
  .ويعاود في اليوم مرتين وال يالمس الموضع ماء وال دهناً. بقدر ما يخلط ويطلى عليه ويشد

 أصول األظفار التذكرة للورم الحادث في
. ذهب ينضج فعند ذلك بزر مر وبزرقطونا ولبن        فإن.  يد العنب حتى ينضج   يوضع عليه حب اآلس اللطاخ مطبوخ بعق      

  .اإلسفيذاج فإن انتفخ عولج بمرهم الخل األبيض ومرهم
. ويطلى ببصل القار المشوى    وليقشر حوالي األظفار وتشققها ويطلى بالشراس مع ملح العجين ودردى الخمر            :  قال

  .والبياض العارض في األظفار يطلى بزفت رطب
العجين ودردى الخمر ويطلى     يذهب بتقشير األظفار أن تطلى بالشراس مع شيء من ملح           :  المنقية البن ماسويه  

  .ببصل القار المشوى مع دهن حل مراراً
فبادر في القطع والكي ألن مثل هذه        إذا كان في موضع الظفر الذي يعتريه الداحس يسير مدة رقيقة منتنة           :  انطليس

  .له وتفسده سريعاًالقرحة تأكل اإلصبع ك
ثالث فإذا الن حككته ثم      يذيب شحم الضأن ثم يوضع منه على الظفر وشده وتحله بعد            :  قريطن لألظفار الجربة  

  .أعدت الشحم عليه والحك حتى يستوي
من الرهضة وكان بعض     احسب انه من جيد العالج للداحس حين يبدأ أن يضمد بخل ونحالة مسخنين اهرب               :  لى

  .حتى يبرأ نحالً أن يغمس اإلصبع حين يبدو الداحس في دهن مسخنمشايخنا يقول 
  .قد أبرأت الداحس المتقرح بمرهم الجلنار فوجدته جيداً: لى

  .بالسوية دقيق البلوط ودقيق الحلبة وتفسياً وزرنيخ أحمر: أربياسيوس لألظافر المتقشرة
  .ذراريخ نصف يجمع بخل ويضمد به

  .ظفارهذا أقوى دواء لقلع األ: لى
  .ويمنع من استحكام الداحس أن يضمد بعفص وعسل: قال

ويكبس به كبساً جيداً ويشد فإنه       كندر وزرنيخ أحمر يسحقان وينثران عليه     :  ومما يجفف المتقرح منه سريعاً ويبرئه     
  .يبرئه

  .ليهوالجلنار إذا نثر ع يمنع من الداحس الصبر المغسول بماء األفاوية: الثانية من الميامير قال
رأيت هذا أصلح له في كل أوقاته        لم أر شيئاً أوفق للداحس من مرهم اإلسفيذاج بمرداسنج وكافور وأفيون فإني           :  لى

وإن كان مما ال يجمع سكن       .  يعينه بالقيروطي ولزوجته   وإذا ذهب العضو يجمع لم يمنعه بل       .  ألنه يسكن الوجع  
  .جيد له وجعه ويشفيه وكذلك إذا قاح فإنه

  .لكاكنج يقلع األظفار التي يقع فيها البرصا: د قال
  .األظفار إذا جففت أصول السوسن وسحقت كانت نافعة للحم الذي يخرج في أصول: قال د

الرازيانج قد جربناه   .  وضمد به  الزفت الرطب واليابس يقلعان األظفار البرص إذا خلط بالشمع        .  الحضض جيد للداحس  
  .قيروطي فيدفعها حتى يسقط  يوضع عليها معتجربة عظيمة في عالج األظفار البرص

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  17نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1639
 

 
 

األظفار البرص قلع تلك اآلثار      جوز السرو إن طبخ بالخل مع دقيق وضمدت به        .  والكندر إذا خلط بعسل أبرأ الداحس     
إذا تضمد به بسكنجبين أبرأ الداحس اآلس اليابس إذا          والسماق.  الحضض جيد للداحس األقافيا جيد للداحس     .  منها

  .حس نفعذر على الدا
بعسل وضمدت به األظفار المشققة      بزر الكتان إذا طبخ بمثله حرف وسحقا وعجنا        .  برادة ناب الفيل تبرئ الداحس    

  .والمتقشرة أبراهما
  .وينفع من جميع هذه األلعبة والشحوم والمخاخ: لى

بزر الكتان إذا   :  ماسويه قال  الصبر يدمل ابن  .  أصول السوسن إذا جففت وسحقت وذرت على الداحس نفعت جداً           
  .ضمدت به األظفار المبيضة مع الثوم والعسل أصلحها

  .بزر الكتان إن وضع على الظفر المتشنج أحل تشنجه: الطبري قال
  .والسعد ذهبت يتلك النقط بزر الكتان إن ضمدت به األظفار التي فيها نقط بيض مع الحرف: ابن ماسويه قال

تفسد الظفر فيتأذى منه إن لم       دين والرجلين وخاصة في الكبار قرحة منتنة       قد يعرض في أصابع الي    :  إنطيلس قال 
جداً وعرض رأس اإلصبع ولذلك ينبغي أن يقطع جميع           يبادر إلى العظم فيفسده وإذا وصل إلى العظم أنتن ريحه          

  .د ذلكويكويه ألن هذا يدب ويفسد اإلصبع كلها إن لم يقطع ويكوى بع الظفر الفاسد والعظم إن كان قد فسد
وإن كان فيها . فاقطعها بال حذر البتة وقد ينبت أحياناً من اإلصبع أصبع أخرى وربما كان لحماً فقط وعند ذلك           :  قال

  .اقطع الجلد وافصلها من المفصل نفسه وكذلك إن كان على الرسغ عظم فمدها مداً جيداً ليتبين لك مفصلها ثم
ويغمس في الماء البارد حتى      يون بخل ويوضع عليه بزرقطونا بخل     ال شيء أبلغ للداحس من أن يطلى عليه أف         :  لى

  .يخدره
األظفار لألظافير التي قد ماتت       دبق زرنيج أحمر بالسوية تضمد به      :  مسيح طالء نافع للبياض الحادث في األظفار       

وماًن يعيدها  ويضمد به إلى أن يخضر به األظافير ثالثين ي         قردمانا يسحق مع تين سمين قد أنقع في خل        :  واسودت
  .يفعل الخردل وكذلك. كأظافير األطفال

  .صدأ الحديد مع دهن ورد جيد للداحس جداً: من كتاب كسانوقراطس في الحجار
التي من السك التي في ساق       واألقراص.  ورق اآلس جيد يذر عليه وكذلك إن استعمل مع قيروطي وطلى عليه           :  لى

  .األذن األقاقيا ووسخ: وكتب في باب حرق النار. اآلس أقوى كثيراً
إذا خلط بسويق شعير نفع مع       بلبوس.  إنه ينفع من الورم الحادث في أصول األظفار ما لم تتقيح           :  قال أطهورسفس 

الدردى المحرق إذا خلط براتينج قلع      .  على الظفر قلعه   شدخ األظفار الدبق إذا خلط بالزرنيخ األصفر واألحمر ووضع         
  .ظفاراأل اآلثار البيض العارضة في

  .نفعه قد قيل إن وسخ األذن ينفع الداحس وورق الزيتون إذا دق وضمد به الداحس: لى
  .الحضض يشفى الداحس لب نوى الزيتون إذا خلط بشحم ودقيق قلع البرشة البيضاء العارضة في األظفار

  .زنجار الحديد ينفع من الداحس: د ج
األظفار في اليدين والرجلين في الشتاء       لى القروح التي في أصول    زعم قوم أن رماد حوافر الحمير إن ذرت ع        :  ج قال 
  .أبرأها
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  .تمرة الكرم البري تبرئ الداحس إذا خلط بالعسل: د
ويجعل على األظفار فينفع من       الكندر إذا خلط بالعسل أبرأ الداحس وبزر الكتان وحرف بالسوية يعجن بعسل              :  د

 الكبريت:  ابن ماسويه :  البيض إذا تضمد به مع موم وعسل       آثار األظفار بزر كتان خاصته أن يصلح      .  تشققها وتقشرها 
  .اآلثار البيض في األظفار إذا تضمد به مع صمغ البطم قلع

  .في األظفار كرفس بري يبرئ تشقق األظافر وتقشرها الكنيكج إن استعمل بقدر قلع البياض: د
  .الماميران يقلع آثار البرص: ج
  .بالخل ودق وخلط بالترمس قلع اآلثار العارضة لألظفارجوز السرو إذا طبخ : ج
تجفيفه وسخن نفع من     واصل السوس إذا تضمد به بعد      :  إن تضمد بورق السماق مع الخل أضمر الداحس د          :  د

  .الداحس
الزائد في أصول األظفار لحم      زعم ديسقوريدس أن أصل السوس إن جفف وسحق كان دواء جيداً للحم            :  د قال ج  
  .ن ألصق على األظفار المتحركة أسرع قلعهاالزبيب إ

  .برادة ناب الفيل إن تضمد به أبرأ الداحس: د
  .أصل الفاشرا إذا تضمد به مع شراب سكن الداحس والصبر يدمل الداحس المتقرح

  .عصارة حب الرمان الحامض إن طبخ بالعسل نافع من الداحس: د
  .الداحس  العارضة لألظفار نفع ومنالشب إن طبخ بالماء وصب على اآلثار البيض: د
  .الزفت الرطب إذا خلط بمثله موم قلع اآلثار البيض التي في األظفار: د

التين اليابس إن استعمل مع قشر        .كال الزفتين يقطعان األظفار إذا حدث فيها البياض إذا خلطا بالشمع            :  د ج قال  
  .الرمان أبرأ الداحس

ذلك أو مع مرهم الخل ينفع         يقلع األظفار إذا طلى عليها مع قبروطي يفعل          جريت الرازيانج فوجدته  :  د ج قال  
  .الداحس

  .ابن ماسويه للبياض الذي يعرض في األظفار اطله بالزفت الرطب: د
ببصل الفار المشوى مع     أن يطلى بالشراس مع شيء من ملح العجين ودردى الخمر ويطلى           :  ومما يذهب بتقشرها  

  .دهن خل مرات
الهرم وسائر ما يسهل السوداء       ب األظفار وتعقفها ويكون من السوداء فأسهله باألفيثمون وبمرق الديك           انقال:  لى

  .وغذه باألغذية الرطبة
وتوبال النحاس وتين    أو يؤخذ عفص وقشور الرمان الحامض      .  إسحاق يسحق الكندر ويوضع على الداحس ويشد       

فإذا .  يومين مرة وال تقربه دهناً من الرطوبات        وحله في كل   محرق بالسوية واعجنه بعد السحق بالعسل واطله وشده       
  .مبلولة بشراب رأيت في الموضع نداوة فاسقها بقطنة

زبيب بغير عجم وتمر    :  األظفار يؤخذ خرء الديك األحمر ويوضع عليه ويشد حتى يبرأ للبياض والتشنج في            :  مجهول
  .مقشر يمضغ عليه مع دهن ورد ويشد

مرداسنج قلقديس تراب الكندر      كبريت زرنيخ أحمر زفت رطب علك البطم جزء جزء           :  لعهالألظفار المسخنة يق  
  .يسقط نحاس محرق جزء ونصف يوضع عليه ويشد حتى
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  .الميويزج الجبلى مع تين يوضع عليه: وأيضاً
  .دبق وزرنيج يوضع عليه: أيضاً

  .األحمر خرء الديكيوضع عليه : من تذكرة عبدوس نافع عند األظافير من األشياء الحارة
  .ميويزج يدق مع عسل التين ويضمد به: للقوابي التي تحدث على األظفار

فإن ذهب وإال   .  دهن اآلس  يجعل عليه حب اآلس مطبوخاً بخل أو      :  من التذكرة للورم العارض في أصول األظفار      
يطلى بالشراس مع   :  ار وتشققها كثير لتقشر األظف   جعل عليه بزر مر وحتى ينضج فإذا بلغ جعل ما يفتحه خمير بملح             

  .المشوى ملح العجين ودردى خضر أو ببصل الفار
  .السوسن وتجعل عليه تطبخ الحشيشة المسماة صامريوما ودهن الجوز ودهن: لتقلص األظفار من التذكرة

  .من الكمال والتمام لوجع األظفار تؤخذ نشارة العلج وتطبخ ويضمد
ويخلط مع عسل وشمع ويصير       يؤخذ شيء من بزر كتان وحلبة      :  ض في األظفار  من الكمال والتمام للبياض العار     

  .عليه
  .شيء من حرف وملح يدقان ويجعالن عليها: للشظايا التي حول األظفار

  .شجرته ويضمد به يخلط مع لحم الزيب جاؤشير قليل ومن: دواء يسقط األظفار النابتة من غير وجع
  .وزفت أو بشب وكبريت وعسل وخليطلى بزرنيخ أحمر : وللبياض نافع

  .اجعل عليها دردى الشراب محرقاً:: دواء يسقط األظفار المليثة
  .عليها مصطكى بيضاء يذاب ويخلط معها ملح جريش ويصير: وللشظايا التي حول األظفار

  .زفت وجوز السرو وشمع يخلط ويجعل على األظافير: وللبياض العارض في األظفار
  .مع ودهن ورد يسقط األظفار المبيضةوالرازيانج مع ش

بإدمالها حتى ينبت فيها لحم      إن حدثت قرحة صغيرة في جنب الظفر فتهاون اإلنسان        :  قال ج في أصناف الحميات    
  .اإلصبع كله وربما حدث في الزند أجمع منه ورم فضل ضغط ذلك اللحم الظفر وأحدث وجعاً وحدث منه ورم في

  .ويعالج بالمراهم اللينة ليبسها سمى أسنان الفار ولسعها يكون من جهة السوداء أوتشق األظفار ي: اليهودي قال
اغرز أصله بإبرة حتى يخرج منه دم        إذا أردت قلع الظفر المجذوم فاطل عليه صمغ السرو وكثيرا حتى يلين ثم            :  وقال

  .إنه يسقط وينبت بدله ظفر مليحوأبدله الثوم في كل يوم مرتين ف كثير ويوضع عليه ثم مدقوق يوماً وليلة ثم حله
واحد وهو أدوية تذيبه من غير       الغرض في اللحم الزائد الذي ينبت في أصل األظفار شيء          :  من محنة الطبيب قال   

  .لذع
العسل في أوائل الداحس ما يحتاج إليه        العفص ينفع منه مع   :  الغفص الفج ينفع منه مع العسل قال      :  ابيذيميا للداحس 

عند الظفر فتوجع لذلك ففي أول نبات هذا اللحم يمنعه العفص             زيادة لحم ينبت في قرحة تكون      والداحس إنما هو  
 فال ألن العفص ال يقوى على بعض هذا اللحم ويحتاج حينئذ إلى دواء يأكل اللحم من غير من النبات وأما إذا عظم

  .لذع
الظفر شقاً بالوراب بسكين حارة حتى       ني أشق إذا انتفض الظفر وصار عنه دم في اللحم فإ        :  قال ج في كتاب األخالط    

ليكون غطائه لما تحته فإن الوجع يسكن على المكان ويسيل            يخرج ذلك الدم وادع الموضع المشقوق من الظفر        
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 تشيل ذلك الظفر قليالً حتى يسيل مل تحته وأما عالجه منذ أول األمر فإذا سيلت الدم                صديد القرحة فيما بعد بأن    
الظفر الجرب بسرعة فإنه     بالدهن المسخن ثم استعمل فيها بĤخره مرهم الباسليقون وال تكشف عنه          بعد الشق فاطله    

  .ربما نبت منه لحم زائد مؤلم
ويذوبه منه فإذا الن حككته ثم        يطلى على الظفر الجرب شحم الضأن ويشد عليه خرقة ثالثة أيام            :  قريطن قال 

  .أعدت الطلى والحل حتى يستوي
  .وشحم الماعز يجمع ويوضع عليه قد شققت كم من مرة األظفار البرص بالنورة التي لم تطفأ: القال فيلغريوس ق

  .دهن الشيرج جيد لمن تنقطع أظافيره وتيبس أطرافه إال أنه رديء للمعدة: ادهان
  .طلى عليها غراء السمك نافع للبياض الذي يظهر في األظفار غذا: ابن ماسويه اطهورسفس قال

وينفع من صفرة   :  إذا كان قال   تشقق األظفار الذي يسمى أسنان الفار يكون من حدة السوداء ويبسها           :  اهرون قال 
عليه أو يطلى عليه بزر جرجير بالخل فإنه          ويطلى األظفار أن يؤخذ شب وعفص وشحم بط بالسوية يعمل مرهماً          

  .عجيب للظفر إذا أصفر
  .عه بزر الجرجير بمرار البقرتشقق الظفر يكون من حدة السوداء وينف: مجهول قال

  .عليه دائماً زفت رطب والذن وشمع أصفر ودهن خيري يطلى: على ما رأيت لتشقق األظفار: لى
قد كان يعالج بالبزر قطونا وغيره       أخذ رجل ملحاً مسحوقاً فعجنه بالزيت نعماً ووضعه على داحس مؤلم           :  المارستان

يشتعل منه النار اشتعاالً فساعة وضع عليه هذا هدأه على            ن وقد كان  من نحو هذه مدة فال ينفع وال يسكن الضربا        
 وإنما أظن إنما نفع ألنه حلل بقوة ووسع وأراح من التمدد وال يجوز ذلك في األورام                   أنه قد كان حاراً مثل النار      

  العظيمة ألنه يحدث شيئاً كثيراً
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عرفة بما يحدث عليه    عرفة بما يحدث عليه    والعودات وتقدمة الم  والعودات وتقدمة الم    واألمراض ذات الكرات  واألمراض ذات الكرات      تدبير الناقه تدبير الناقه في  في  
  على العودة وتجمع كلها ههنا يستعان فيه بباب       على العودة وتجمع كلها ههنا يستعان فيه بباب         عليه تستقصى دالئل القوة   عليه تستقصى دالئل القوة     والدليلوالدليل

والمنقوص والمنقوص   اليابسة وتدبير المشايخ وباب البدن والتدبير للقوة      اليابسة وتدبير المشايخ وباب البدن والتدبير للقوة        الذبول وعالج المعدة  الذبول وعالج المعدة  
    ..بتقدمة المعرفة وبالبحران وأيامهبتقدمة المعرفة وبالبحران وأيامه  للهيبة ويستعانللهيبة ويستعان

 قهون من األمراض المزمنة قد فنيت منهم الرطوبات التي تغتذى منها األعضاء           النا :قال ج في الثانية من حيلة البر      
  .األصلية وتحتاج أن تخلف بالغذاء ويكون ذلك على تدرج في الحركة بالغذاء

غير الشراب بعد أن ال تكون به        جميع من يحتاج إلى إنعاش بدنه فال ينبغي أن يشرب شيئاً           :  وقال في هذه المقالة   
  .ومتى ثقل فانقص منه هم فمتى لم يثقل فزد فيه من غد قليالًحمى وأما غذاؤ

 البحران جوامع
  .ضعيفة وتظهر مع ذلك عند النكسة األمراض التي ينتكس فيها قتالة مهلكة وهي التي تكون القوة فيها

 العطب عالمات
على الناقة الذي لم يصلح له       ليكون توقيك   :  السالمة فأما إذا كانت القوة فإنها تجاهد العلة وحينئذ تظهر عالمان          

 المرض أن يعاود إن كان عظيماً ال محالة وإن كان صغيراً ثم دبرت العليل بالتدبير                 البحران شديداً فإن عادة هذا    
فخليق أال يعاود وإن     اللطيف ولم تدعه يتحرك حركات قوية وال يستحم وال يعمل ما يعمل من قد صح له البرء                  

  .عاوده كان ضعيفاً
تعاوده ومن سكنت عنه بال بحران        من لم يسكن حماه ببحران تام خيف عليه أن         :   من تقدمة المعرفة قال    الثانية

ومن سكنت حماه بغير استفراغ وال في يوم باحوري فهي            البتة عاودته ال محالة وإن كان سكونها في يوم باحوري          
  .أحرى أن تعاود

  .الفن كاف  ههنا وتجمعه هناك وهذاينبغي أن يطلب هذا من أيام البحران فتحوله إلى: لى
االستفراغ هذا لفظ تفسير جالينوس      كنت تراه من قوة العلة وقلة       ينبغي أن يكون انتظارك للعودة بحسب ما       :  لى

  .صحيح
ردية يحتاج أن تستفرغ فإن لم تستفرغ        إذا كان الناقه ال يشتهي الطعام ففي بدنه أخالط         :  قال.  الثانية من الفصول  

يشتهي ويأكل وال يقوى به بدنه ويحمل على نفسه فوق طاقته فال              يعود إلى الصحة الكاملة وأما من      لم يمكن أن  
  .ثقالً عليه ويخرج بالثقل تهضمه معدته لكن يصير

وربما كان في الندرة يحتاج إلى فصد        هذا االستفراغ في األكثر يكون بالمسهل ألن الناقه في األكثر قليل الدم           :  لى
  .الحمى وبقي في عروقه بعد انقالعها دم رديء المرض دموياً واحترق وفسد من حرارةوذلك إذا كان 

  .البدن الذي فيه أخالط ردية كلما غذوته زدته شرا: وقال
تستفرغ فإن لم تستفرغ عفنت وأعادت       إذا كان الناقه ال يستمرئ الطعام ففي بدنه أخالط ردية تحتاج إلى أن            :  قال

  .عليه المرض
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المرض يردد الطعام وال يزداد       إذا كان الناقه من   :   إن دخل الحمام وارتاض وأكل شيئاً مسخناً وقال          وخاصة:  لى
  .ضعيفة جداً خصب بدنه أخالط ففي بدنه أخالط ردية أو قوته الغاذية

 بĤخره يؤول إلى أن ال يشتهي ومن       ومن كان من الناقهين يزداد من الطعام فال يتزيد بدنه بحسب ذلك فإنه             :  قال
أجود ألن الذي يشتهي الطعام وبدنه ال يتزيد به آالت             كان ال يشتهي في أول مرة ثم يشتهيه بĤخره فإن حاله            

 أخالط ردية فإذا تمادى به الزمان تزيدت تلك األخالط الردية في البدن فينال آلة               الشهوة منه صحيحة وفي بدنه    
  .وتهضم  طبيعة قد أقبلت تنضجالشهوة من ذلك ضرر فتبطل أيضاً وأما الثاني فإنه يدل على

ضعيفة وإذا تكثرت األغذية وبقيت      من يشتهي وال يتزيد بدنه يدل على أن آلة الشهوة منه قوية وآلة الهضم               :  لى
هو أجود وذلك أن األول بحال سيمرض والثاني يدل على            فيه أفسدت قوة آلة الشهوة أيضاً واآلخر بالضد فلذلك         

  .أن المرض قد انحسم عنه
العلل المنالئية وخاصة إن كانت قوته        الناقه إذا تمأل من الطعام غير بعيد أن تعرض له           :  ابعة من الفصول قال   الر

  .به جراحات في مفاصله ضعيفة فإنه عند ذلك يجمع خلطانيا سريعاً ويخرج
ير نقي وإن عاد    فإنه قوى البدن غ    إذا عاد المرض فإنه إن عاد بال خلط ومع حسن التدبير           :  من كتاب العالمات قال   

  .بسبب معروف فذلك أسلم
 االنتكاس عالمات

سخانة فيه أو أشقر أو أحمر أو غير مشبه لبوله عند             إن تكون مجسة الناقه كثيفة وبدنه يابساً قحالً والبول مائياً ال           
عند الكبد  وهو خبيث النفس يأخذه الغثيان ونفخة في المعدة وعند الشراسيف أو             الصحة وضعف القوة وشهوته ناقصة    

أيضاً من   الطحال ويحمض في معدته ما يأكل من علة من خارج فإن هذا يدل على التنكس ويستدل عليها                  أوعند
األعراض قال وإن النوم المشوش والسهر       قبل السهر والنوم وال سيما إذا كان المرض برساماً أو سباتاً أو نحو هذه               

د ذهاب المرض دليل على رجوع المرض فإذا كان في الساعة           بع المفرط يدالن على رجوع المرض وإال تقوى قوته       
حمى خبث النفس وآخر غثي فإن مرضه يرجع وخاصة إن كان في أحشائه بقية من ورم                 التي كانت تنوب عليه منها    

أن ينتكس فيها    الكثير جداً واللهيب يدالن على رجوع المرض واألمراض الكائنة في فصل الخريف عادتها             والعطش
  .العليل

الروح الحيواني والنفساني فيهم     أبدان الناقهين فيها دم جيد إال أنه قليل وكذلك حال           :  من الصناعة الصغيرة قال   
تدبيرهم من تدبير هؤالء وهو بكل ما ينال البدن غذاء سريعاً جيداً             وأنه قليل باإلضافة إلى األبدان الصحيحة ويقرب      

واالستحمام باعتدال والنوم فإذا صلحوا صالحاً بيناً راموا بعد            المعتدلبالحالة المعتدلة والغذاء     جديداً وذلك يكون  
تكون من   شيء قليل من أعمالهم حتى يردوا إلى الحال الطبيعية التامة فأما األطعمة فينبغي أن               ذلك التصرف في  

ل فإذا تمادى بهم    تحتاج إلى إسخان قلي    األشياء المرطبة السريعة الهضم التي ليست باردة ألن أبدان هؤالء باردة           
  .أشربتهم الزمان فاجعل أغلظ وأكثر غذاء وكذلك فافعل في

فالعودة واقعة بهم ال محالة إن لم يعالجوا          الذين تبقى بهم بقية من الغلظ الفاعل       :  األولى من الثانية من افيذيميا     
رة بعيدة من النضج جداً فإنها      التام فإن عولج فإنه إن كانت تلك البقية كثي         الفضل بعد ذلك أعني بعد البحران غير      

تعاود وإن   على ما ينبغي تعاود إال أن تكون يسيراً وإن كانت غير بعيدة من النضج فإنه يمكن إال                     وإن عولجت 
  .كانت يسيراً ونضجاً فإنه يمكن أال تعاود إن عولج
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  .العالج لهؤالء هو استفراغ لما بقي: لى
به سكوناً تاماً ثم أنها تعاود         تطول مدتها ثم يكون لها تغير تسكن        الحميات الساكنة   :  األولى من السادسة قال    

  .الحارة إذا انتقصت باستفراغ كثير قل ما تعاود فتمكث مدة ثم يأتى فيها بحران لخراج فأما الحميات
  .الشهوة ومن أعراض بقية المرض العطش وجفوف الفم وخبث النفس واالضطراب واختالل: قال

قد انقضى ثم عاود بال تعفن       متى كان مرض  :  ن السادسة األمراض ذوات الكرات وتدبيرها قال      افيذيميا السادسة م  
هذا التدبير وخاصة مدة من األيام مساوية للمدة األولى           فيه فإذا انقضى ذلك ثانيا فال تثق بذلك وال تتهاون في            

  .المزاج أبلغ حتى يبلغ التدبير إلى قلبعاود مع ذلك أيضاً فاجعل التدبير والحفظ أشد و التي فيها كانت العودة فإن
والكبد والطحال والتنفس والشقيقة     والعلل التي لها خاصة تدور مرات كالسدر والصرع ووجع المفاصل والكلى            :  قال

انحدار الفضول والنوازل تعتاد للرية والمعدة من الرأس ونحوها من           والصداع المعروف بالبيضة وأوجاع العين التي من      
وخاصة في مدة    يبادي بهذه فال يطلق له سكون العلة السعة في التدبير ولكن الزمه التدبير والعالج               ن كان العلل فم 

  .الدور وعند وقت الدور فانقله من بلد إلى بلد مضاد لمزاج مرضه
مرض يعاود  يعلمون أن ال   عن جل األطباء   إذا كان وجه الناقه كله متهيجاً فإن العوام فضالً        :  الثامنة من السادسة قال   

  .أن لم يتحفظوا في التدبير
دل على ما يدل عليه الوجه داللة        ولكن ينبغي للطبيب أن يتفقد بلطفه الجفن األعلى فإنه إذا كان فيه تهيج             :  قال

فاالستدالل عليه كذلك وذلك أنه يدل على ضعف الحرارة          صادقة وإن ذهب ما في الوجه منها وبقي ما في الجفن          
  .الغريزية
صلبة سمجة جداً لحجة      واألورام التي في طرف الجفن األسفل إلى الحمرة ما هي وهي مع ذلك                :  قراطقال اب 

  .متمكنة تدل على عودة كما يدل على ذلك المتهيج في الجفن األعلى
باألغذية الجيدة ويكون قدرها قدرًا يخف       الناقه يحتاج بالتدبير الزائد في الدم وذلك أنه يكون         :  أبو هالل الحمصي  

من :  وال يتعب ويكثر سروره من كتاب األجنة ألبقراط من الناقهين           على المعدة والكبد واستعمال النوم وال يجامع       
  .ألن البدن يخلو من الدم فيبيض لذلك الشعر ولذلك إذا كثر الدم عاد أسود يبيض شعره وذلك يكون

  .ألن البدن يجلو جداً أصل الشعر فيبيض لذلك: قال
والجماع والمواضع الوحشة والقذرة      ينبغي للناقه أن يتجنب األطعمة الحريفة والغليظة المتضادة         :قال شرك الهندي  

الحمى والعودة إما أن تقتل سريعاً وإما أن تكون شراً من األولى               واألراييح المنتنة والتعب فإن أقدم عليها عاودته       
  .الحمى المعاودة اإلسهال اللين وأطول وينفع من

  .حتى يرجع جسمه ويقوم يجتنب الناقه الطعام الثقيل والماء البارد ونوم النهار والتعب: سندهشار قال
  .قد رأيت عدد ناقهين لما شربوا ماء الثلج أصابهم من ساعتهم قرة فحموا: لى
  .الواجب الذي كان بعد بحران تام العودة الواجبة وهي التي كانت بعد بحران ناقص في البرء: افيذيميا قال: لى
  .لذلك ينبغي أن يكون االحتراس من القوة في هؤالء أشد: لى
ال ينقى منها بالبحران كنقايه      على ما رأيت ههنا يجب أن يكون تحرز الناقة من حمى بلغمية أشد ألن البدن               :  لى

لحمى رأيت نوم النهار كثيراً ما برد ا       :  بالبول على طول لى    من الغب لكن تبقى منها بقية تحتاج أن تنضج وتخرج          
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  .ألنه يفتر الحرارة ويكسر البدن على الناقة وذلك بالواجب
على األكثر السدد ووجع     ألنها تعاود  العلل التي ال ينبغي أن يبدل التحفظ منها إذا زالت          :  السادسة من افيذيميا قال   

ألذن والرية  والفضول التي اعتادت أن تجرى إلى العين وا           المفاضل والكبد والكلى والطحال والصداع والشقيقة       
أن يطلق لهم التدبير الصحيح إال بعد مدة أطول فإن عاودهم المرض مع التحفظ                  والمعدة فكل هؤالء ال ينبغي     

أن يكون   يحتاجون إلى استفراغ وعالج تام يقمع أصل العلة فإن عاودهم مع إضاعة التحفظ فقد يمكن                   فإنهم
  .الخلط يكفيهم
عليهم دفع الغايط للخروج وأما      ه الناقهون من مرض طويل المدة إذا صعب       الماء والدهن قد يحقن ب    :  ريباسيوس قال 

  .الورم الورم الرخو الذي يعرض في أطراف الناقهين ففي باب
المدة تترهل أبدانهم وغلبت     الذين يأكلون فيكثرون من الناقهين من مرض طويل         :  قال حنين في كتاب المعدة     

  .عليها الرطوبة
  من

 الناقه كتاب حنين في تدبير
أن يكون شراباً رقيقاً مائياً أبيض وفيه مع          جميع من يحتاج إلى إنعاش ال ينبغي أن يشرب النبيذ لكن ينبغي            :  قال

  .ذلك قبض يسير
دفعة ألن الذي فقد من أبدانهم       الذين أنهكهم المرض الحاد قصير المدة فأنعشهم سريعا في         :  مسائل الفصول قال  

الذين نهكت أبدانهم في زمان طويل فأنعشهم ألن هؤالء قد            عضاء األصلية فأما  رطوبات فقط وال ما بين هذه األ       
اللحم واألعضاء األصلية منهم التي بها يكون الهضم قد ضعفت أيضاً فلذلك                  فقدوا ليس الرطوبات فقط بل      

  .يغذوا غذاء قليالً قليالً يحتاجون أن
الطعام ويشبع منه فإنه يأكل أكثر مما        عه إنه كان يشتهي   على ما يدل أمر الناقه إذا كان ال يقوى ويعسر رجو           :  قال

كان ال يشتهي الطعام ويشبع منه فلبقية أخالط ردية في بدنه             يحتاج إليه حتى أن يثقل عليه فال يغتذى به فإن          
  .إن غذوته في هذه الحالة زدته شراً من األغذية ألنه ردي األخالط تحتاج أن تستفرغ منه ألنك

وإما أن تكون في وقت أخالط ردية وإما         ذي ال يقوى بالغذاء فأما أن يحمل على البدن أكثر مما يطيق           الناقه ال :  قال
  .أن تكون آالت الهضم ضعيفة

األخالط فإن كانت رداءة األخالط       يفرق بينهما بأنه إن أكل قليالً ففسد أيضاً فإنه لضعف اآلالت أو رداءة               :  لى
  .وأحواله  الفم ولونهظهرت عالمات في اللون وفي رداءة طعم
واستظهر بتلطيف   فاحترس وخذ الوثيقة   وإذا كان للعليل بحران تام وبين      :  المقالة األولى من األمراض الحادة قال      

الالزمة وأما تشتد غباً وذلك أنه قد يعرض كثيراً أن            التدبير بعده ليومين لتأمن النوائب الغب ألن هذه أمراض أما          
انقضت انقضاء صحيح فيطلق التدبير فيصير ذلك سبب حدوث نوبة أخرى واألوثق               قد يتكل الطبيب على أن العلة    

يومان بعد   رأيت البحران قد حدث إن تحفظ صحة التدبير الذي كان المريض يستعمله إلى أن يجوز                في ذلك وإن  
ات يحم فيها إلى وقت     وتوق أن تغذو أوق    البحران تحفظ فيهما التدبير الملطف أعني ماء الشعير وما كان تدبيره مثله           

آخر النهار حتى إذا مضى يومان غلظ تدبيره قليالً فأعطيته بالغداة              كانت النوبة في أول النهار أنه كانت نوبة وفي         
 عند إدبار النهار وقت األمن من النوبة وانصراف الحر األغذية التي هي أغلظ مثل البيض                    شيئاً أخف وأعطيته  
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  .والسمك والفراريج الجداء ونحوها
تعرف من أمر الناقه هل بحرانه       من أول ما ينبغي أن    :  يصدر هذا الكتاب أول شيء بما في صدر جوامع البحران         :  لى

وذلك الصدر حق فليكتب في أول هذا الكتاب إن شاء           تام صحيح لتكون تجربتك فيمن لم يصح له البحران أكثر          
  .اهللا تعالى

يقوى بدنه سريعاً فاصلح األشياء له       األغذية ثالثة فمن احتاج إلى أن     إن  :  الثانية من الفصول قال في كتاب األغذية      
يقوى في أسرع من ذلك فتقويته تكون بالشم نحو الفراريج            الشيء الرطب كاألشربة واألحساء ومن احتاج إلى أن        

 لغليظة كخبز األنف واألراييح الطيبة ومن احتاج إلى غذاء صلب باق فباألغذية الجيدة ا             المشوية والجداء تقرب من   
يحتاج إلى استفراغ وإن لم يكن       السميذ ولحم الحمالن وإذا كان ما ينزل من بدنه الناقه مرارياً في برازه وبوله فإنه               

  .ليس في البدن أخالط ردية فيحتاج إلى أن ينعش ويزاد فيه مرارياً فإنه يحتاج إلى غذاء جيد ألنه يدل على أنه
  .اصة من البرسام فساد األغذية والتعب والشمساحذر في النهاقين خ: ابن سرابيون

  .األكل وال بد من أن يخرج فيها خراج إذا كان الناقه يصيب إعياء في المفاصل فإنه أسرف في: الرابعة من الفصول
  .من قد صح له البرء فليغذ قليالً قليالً: األولى من أيام البحران قال

  .لترجع قوته وال خوف عليه: لى
  .م البحرانجوامع أيا

عالمات التلف كانت    النكسة األمراض التي ينتكس فيها صاحبها إن كانت القوة معها ضعيفة وظهرت في              :  قال
أقبلت الطبيعة على الفضلة الباقية وجاهدتها حتى        مهلكة وإن كانت القوة قوية وظهرت في النكس عالمات السالمة         

 سليماً ثم لم يكن قد تم انقضاؤه وصح بحرانه بل كان               المرض الذي انقضى   تنضجها وتحيلها وتقهرها إذا كان     
على ما في    فإن التدبير اللطيف يمنع من العودة واألمراض التي يكون انقضاؤها بغاية األمن والثقة                بحرانه ناقصاً 

دخول الخفيفة جداً والغذاء قليالً قليالً و       البحران فليدبر بالتدبير المنعش بال خوف وخذه بركوب الخيل والرياضة            
  .الفراريج والسمك الرضراضي الحمام وشرب الشراب الموافق ولحوم

شيء يحتاج أن تستعان به أو       في باب المعدة لبولس في سقوط الشهوة مع الحمى وفي الشهوة الكلبية بعد الحمى              
وليمنع من كل   تدبيراً لطيفاً مثل تدبيره في مرضه في نفسه           تحول فأما األمراض التي ليس انقضاؤها وثيقاً فليدبر        

وال  وكل ما يثير ويهيج عفناً وحرارة فإنه إذا دبر بهذا التدبير إن كان المرض غير رديء                حركة ومن الحمام والشراب   
ردياً وال عظيماً فإن كانت حالة الناقه        خبيث لم يعاود ولو كان انقضاؤه غير بين وإن كان خبيثاً عاود إال أنه ال يكون               

التدبير الذي يدبر به من قد صح له البرء من الناقهين انتكس نكسة               يف تدبيره وخليته  على ما وصفنا و أهملت تلط     
  .خطر وضنك

كان بحرانه حميداً تاماً منذراً به في        الناقه ناقهان واحد قد انقضى مرضه انقضاء حريزاً ونقي وصح له البرء بأن             :  لى
ليالً ويرد إلى عادته والحمية والخوف فيه أقل         يغذى قليالً ق   يوم باحوري ونحو ذلك من شروطه وهذا ينبغي أن          

ال  بحران وثيق وهذا إن كانت علته الماضية ردية خبيثة ستعاود ولو أحسنت تدبيره إال أنه                واآلخر الذي لم يكن له    
  .يعاود برداءة وخبث وإن أسأت تدبيره عاودته معاودة ردية

الحرارة والحركات واجب أن يجاوز       واالمتناع مما يهيج  وإن كانت علته الماضية سليمة فإن التدبير اللطيف           :  قال
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مرضه ألنه في أكثر األمر يعاود في ذلك اليوم الذي يليه من               اليوم الباحوري الذي بعد اليوم الذي قد انقضى فيه         
  .أيام البحران

نعش وصب  فعليك بالتدبير الم   قد يعرض للناقهين ضعف في النبض     :  من كتاب ينسب إلى ج في سياسة الصحة قال        
  .الماء الفاتر على الرأس

  .والحكة قد تعرض لهم أيضاً وعالجها الماء الفاتر: قال
له أن جميع لحمه     والرغبة يعرض  من كان من الناقهين يتمأل من الطعام بالشره       :  الخامسة من العلل واألعراض قال    

  .ينتفخ ويترهل بسبب أخالط نية غير نضيجة تتولد في بدنه
الماء شديدة فمنهم من يقلع ذلك       الناقهون من األمراض الحادة كثيراً ما يبقى لهم حمرة في          :  تعلى ما جرب  :  لى

يبيض ماؤه ومنهم من ال يبيض ماؤه إال بكثرة الغذاء ورأيت     ماء البقول ومنهم من يحتاج إلى أن يسهل مرات حتى         
 ن يحتاج أن يمزج له بشراب كثير       حرارتهم بأن يسقوا سويقاً وسكراً كل غداة ومنهم م           هؤالء ينتفعون وتسكن  

فحم من الرأس    فشكا ضعف المعدة فأعطاه الطبيب قرص ورد       :  ويسقى منه يكون كل شربة منه فيبيض عليه لى         
يعود إلى الحال الطبيعية ومجسته ما        حمى حادة ولذلك ال ينبغي أن يفارق نبض الناقه وبوله ومجسة بدنه حتى               

البرءان الناقه يحتاج أن يغذى قليالً مرات في اليوم ما أمكن ويجنب              حيلة دامت زايلة عن ذلك وبان من كالمه في       
  .والخوف والغم والسفر والتعب الشديد والحمام الكثير الجوع والسهر

  .الناقه يحم من السهر والجوع والغضب والهم: العاشرة من حيلة البرء قال
وخذه بالتحفظ والحمية الشديدة     ر فتفقد تدبير العليل   كل علة سكنت بال بحران ظاه     :  األولى من أيام البحران قال    

طعام وال من شراب وال حمام وال حركة وال غير ذلك             وال تأذن له أن يعمل شيئاً مما يؤذن للصحيح فيه ال من            
 يسيراً ثم استعملت هذا التدبير خليق أن يبرأ وال يعاود وإذا كان صعباً فإنه سيعاود               فإنه إذا كان المرض الذي سكن     

وكانت العلة قوية عاودت     وإن أنت دبرته بهذا التدبير لكنه ال يعاود بصعوبة وخطر شديد فإن أغفلت هذا التدبير                  
  .بأصعب مما كانت

  .من لم يصبه البحران في يوم باحوري فال يطلق له التدبير الصحيح: قال
  .وكذلك في جميع أنحاء البحران حتى يكون تاماً: لى
التام والناقص بجميع تواليه فإذا عرفت       أن أول ما يحتاج إليه من تدبير الناقه معرفة البحران          صدر هذا الكتاب    :  لى

مشاكل للعلة بين جيد االنتعاش والتغذية بال خوف ولمن لم يصبه            ذلك كان إطالقك لمن أصابه بحران تام كامل       
  .توق بحسب ذلك وأصابه بحران ناقص فمع

الشهوة وتقلب النفس فتحفظ في        إذا بقي بالعليل عطش وجفاف الفم واختالل         :الثانية من السادسة افيذيميا قال     
بعد ذلك إذا كان ذلك فعليك باالستفراغ فإنك تأمن          تدبيره فإن حماه ستعاود ومن شأن هذه أن تعاود ثم تنقضي          

  .به العودة
زمان يجيء في مثله     وال إذا حدث خف بغتة وسكنت الحمى ولم يكن هناك استفراغ           :  األولى من الثانية قال ج     

  .تحلل فاعلم أن المرض يعاود بعد أن يسكن
أنهم سيهلكون ألنه كان قد ظهر بهم        وقد كان قوم بلغ من ثقتهم بالبراز أن استحموا وتصرفوا وأنا مقيم على            :  قال

 مرضه  عادت عليهم العلة فهلكوا فأما من لم يكن ظهر في            في مرضهم دالئل مهلكة ولم يلبثوا إال قليالً حتى          
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  .بعودة فقط دالئل مهلكة فإنما ينذر ذلك
يعاود عليه مرضه فجعل ذلك الطبيب       وأتى مريضاً في اليوم السادس بحران فأخبرت أنه       :  نوادر تقدمة المعرفة قال   

الشراب وال يعطيه غذاء إال كشك الشعير أو حساء وما شاكل ذلك             حرضاً على تكذيبي ال يدخله الحمام وال يسقيه       
  .إليه المرض إال أنه على ذلك عاد عليه في الثاني عشر لي وال يعودليكذب قو

كان عليه فإنه ال يقدر على احتمال        الناقه ما دام على بدنه حال من الهزال مفرطة باإلضافة إلى ما           :  اربياسيوس قال 
صبه الطبيعي فقد   أدنى سبب من هذه ينكس فإذا رجع بدنه إلى خ           الحر وال البرد وال السهر وال التخمة ولكنه من         

إن الناقهين يحتاجون   :  الوثيقة العسرة الزوال قد ذكر جالينوس في الصناعة الصغيرة          صارت صحته إلى جهة العتبة    
  .ذلك مرضاً ثانياً خالف ذلك إال أنه حينئذ ال يحتاج إلى ذلك ال من طريق أنه ناقه بل من طريق أن به مع إلى

بدنه دل على أنه يتغذى أكثر مما        الطعام ويأكل إلى أن يشبع وال يقوى به        إذا كان الناقه يشتهي     :  مسائل الفصول 
الناقه ال يشتهي الطعام فإنه يدل على أن بقايا أخالط ردية في              يطيق هضمه فيقبل عليه وال يغتذى منه وإذا كان        

  .يستفرغ بدنه محتاج إلى أن
فتكون التراكيب أربعة يشتهي ويقوى به       يقوى به وإما ال   الناقه إما أن يشتهي الغذاء وإما ال وإذا اشتهى فإما أن            :  لى

هي الحالة التي يأكل أكثر مما يطيق ويسقط قسمان ال يشتهي            هذه هي الحالة الجيدة ويشتهي وال يقوى به هذه        
ألنك إن غذوته فإنما تزيده شراً        من كانت شهوته بعد المرض محتملة فاستفرغه        .ويقوى وال يشتهي وال يقوى     

  .وفي االكثر إنما يكون ذلك ألخالط ردية في المعدة: ابقراط قال كما قال
فقيئه وإن رأيت سوء النفوذ       تفقد ذلك فإن رأيت أن سبب اختالل الشهوة امتالء المعدة من رطوبات ندية                :  لى

غه وإن  فإن كان عليل قوته ضعيفة فقوه أيامًا واستفر        فأصلح الكبد وإن رأيت البدن كله فيه أخالط ردية فاستفرغه         
ألنه إن كان ضعيفاً ال يمكن فيه أن يستفرغ ضربة فقد رأيت رجالً هذه حاله                   كان ناقها ال يقوى وألزمه التفرغ      

كان ضعيفاً ال يمكن فيه أن يستفرغ ضربة فقد رأيت رجالً هذه حاله وكنت                كل يوم بالتفرغ ألنه إن     وكنت أسهله 
األكثر إذا لم يخرج     ثم تغذى وتقوى وإنما يحتاج إن ذلك في       كل يوم بالتفرغ مجلسين فنقي في عشرة أيام          أسهله

  .من المرض ببحران
ألنه ستعود عليه الحمى لكن استفرغه       وال يتوانى في أمر الناقه إذا كان ساقط القوة وخاصة إن كان أحمر الماء              :  لى

د حتى يغمر الخلط المراري      جداً فعليك بالتغذية بما يرطب ويبر       سريعاً وبرده وأطفئه فإن كان حال ناقه ضعيفاً         
هذا  ينال من الناقهين من الغذاء وال يتزيد بدنه فإنه بĤخره يصير إلى أن ال يشتهي ألن                   ويحيل كيفيته من كان   

الردية في بدنه فيصير ال       يدل على أن آلة شهوته قوية وإن آلة الغذاء ضعيفة فيتزيد على طول الزمان األخالط                 
استفرغوا أو لم يستفرغوا لكن قل أكلهم بإرادة فإنهم             ن الناقهين الغذاء ثم    يشتهي وأما من كان ال يشتهي م        
  .المرض تنضج وتعود الحال الطبيعية سيشتهون بعد ذلك ألن النقية من

إنما هو  :  الصغيرة في تدبير الناقهين    القول الذي ذكره جالينوس في الصناعة     :  من كتاب حنين في تدبير الناقه قال       
الممرضة بل قد نقي غاية النقاء فإن هؤالء دائماً يحتاجون إلى              ست في بدنه بقايا من األخالط      في الناقه الذي لي   

استفراغ  المنعش فقط وأما سائرهم فيحتاجون إلى عالج مرض أعني بعض ما يعالج به المريض من               التغذية والتدبير 
  .كما غذوته زدته شراً نقىإن البدن الذي ليس ي: ونحوه وال ينبغي أن يغذوا قبل ذلك ألن ابقراط قال
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رديء األخالط وهؤالء أصلح األشياء      قد يكون ناقه يحتاج إلى أن تستفرغه وتغذوه معاً ألنه يكون ساقط القوى            :  لى
ونحوه من سائر األشياء مما يقمع الخلط الرديء الذي في أبدانهم              لهم األغذية الدوائية كماء الشعير والسكنجبين      

دبرته   إغذاء من ذلك فمما ال يستحيل إليه البتة فإنه وإن لم يكن فيه استفراغ إذا أنت                  هو وإن كان هو البد مما    
  .بهذا التدبير أصلحت أخالطه

  .مصلح: لى
التي تبقى بعد البحران يجلب عودة فإن        من الفصول التي ذكرها ابقراط مما يليق بتدبير الناقه قوله البقايا          :  قال حنين 

يخرج من علته ببحران كامل وال سيما متى رأيت ما يبرز من بدنه              ز في تدبير من لم    هذا الفضل يرشد إلى أن يحر     
 براز مرارياً فبقيت به أعراض مرضه كالعطش والغثي ومرارة الفم وسقوط الشهوة واإلعياء              بعد البحران من بول أو    

  .ونحوه
الناقه الذي لم يبق بالتدبير      إن ال تدبر   لىفإن هذا يرشد إ   :  وقوله البدن الذي ليس ينقى كلما غذوته فإنما يزيده شراً         

من الشراب أسهل من أن تمأله من الطعام فإن هذا يرشد إلى               وقوله ألن تمأل البدن   .  المنعش فقط بل وبالمنقى   
  .النفوذ األغذية الرطبة السريعة

دنه وقوله إذا كان الناقه     الذي في ب   وأما قول ج ما يغذو البدن غذاء حريزاً فيرشد إلى ما ال يستحيل إلى ذلك الخلط               
منه أكثر مما يحتاج إليه فأما من كان ال يشتهي الغذاء فبدنه               ينال من الغذاء وال يقوى به فإنه يحمل على بدنه           

كان  وقوله من كان يأكل من الناقهين وال يتزبد بدنه فإنه سيسقط شهوته بعد ذلك وأما من                   يحتاج إلى استفراغ  
  .هى فحاله أصلح واستتم ما يحتاج إليهمن أول أمره ال يشتهي ثم اشت

رقيقة سريعة النفوذ ألن قواهم ضعيفة       الناقهون إنما احتاجوا أن يغذوا بأغذية لطيفة      :  قال.  من باب األسمان والذبول   
  .قواهم قليالً زيد في الغلظ بحسب ذلك فلذلك ال يهضمون األغذية القوية حتى إذا تراجعت

ينبغي أن ينعش بما يقيمها من األغذية         زية مختلفة في أبدان الناقهين قليلة فلذلك       قال وفي األكثر الحرارة الغري    
  .اللطيفة المعتدلة

  .ربما احتاج إلى أغذية باردة وذلك لحسن حال البدن: لى
الحال الطبيعية وفي طعم فمه       انظر في الناقه إلى مجسته وبوله هل هما راجعان إلى            :  من كتاب العالمات قال    

النفس ويأخذه غثيان ونومه مضطرب ويقلق في         طشه ونومه فإن وجدت ظاهر بدنه يابساً وهو خبيث          وشهوته وع 
فإنه يستعان به وخاصة إن كان ناقها من مرض ورمى وكان به بقية منه                الساعة التي كانت تنوب عليه فيها الحمى      

  .العطش والتلهب وأن يكون المرض في الخريف مما ينذر برجوع في أحشائه وشدة
عليه خشونة الصدر ومن خرج من       ينبغي أن يذكر في تدبير كل ناقة مثاالً فنقول من خرج من البرسام توقى               :  لى

  .أمثلة فإن تدبير الناقهين هكذا يجب في كل ناقه ورم في كبده مما يورم الكبد ونحو ذلك في علل لتكون
أو خرج منه بال استفراغ      ومن انحط مرضه  ومن خرج من الناقهين من علته باستفراغ فال تستفرغه           :  جورجس قال 

  .والترنجبين لئال تعاود علته وكان مرضاً حاداً صفراوياً فاسقه اإلهليلج والسقمونيا
معدهم فلذلك   حرارة باقية في   الناقه يحتاج أن يكثر األكل حتى يقوى فيرجع دمه ويكثر شهوة الناقهين من              :  لى

من يشتهي الطعام على الريق والماء البارد         رجل والخل والسكر ومنهم   ينفعهم دواء جالينوس المتخذ من ماء السف       
خلنجبين وقرص واحد ونحو ذلك وإذا كثرت البثور على شفتيه بعد              وتضمد معدته بالباردة ومنهم من يحتاج إلى       
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  .الحمى فصد
 الحمقاء وبزر القثاء وبزر     وبزر البقلة  اسق أقراص طباشير وورد   :  لبقاء الحدة بالناقهين من حميات حارة     :  سرابيون قال 

  .القرع ورب السوس شيئاً كثيراً بماء الرمان
األترج وبالجملة األشياء المزة فإن      ال شيء أبلغ في إطفاء هذه الفضالت من النقوع أو ماء الرمانين أو شراب               :  لى

 وإن احتجت إلى    احتجت إلى يبس فماء حماض األترج والريباس       احتجت إلى لين فخذ منها ما يلين كالنقوع وإن         
  .جالينوس الذي بماء السفرجل ما يقوي المعدة فسكنجبين

أن الناقه إذا كان لم يشته الطعام       :  الغذاء في لفظ تفسير جالينوس للفصل الذي أوله الناقه إذا كان ال ينال من             :  لى
ربما كان لشدة ضعفه وقلة     أخالطاً ردية وسقوط شهوة الناقه ربما كان لذلك و         فإنه يحتاج إلى استفراغ ألن في بدنه      

له عطش وفي    فافرق بينهما فإن األول الذي تسقط شهوته بخلط ردي في بدنه في فيه طعوم ردية ويعرض                حرارته
الطعوم وكذلك سائر حاالته وشهوته       بدنه التياث ولونه ربما كان داالً على ذلك الخلط وهذا الثاني فمه برئ من                

  .ثاني فالتزداد أوالً أو ال متى أكل وأما ال
  .جداً ج إن طبخ بسر النخلة وشرب طبيخة مع جالب زاد في الحرارة الغريزية: وقال: د

  .هذا يحتاج إليه الناقهون: لى
احتمل فليطبخ له شراب أبيض      رأيت السكنجبين السفرجلي جيد للناقهين يسكن عطشهم ويشهيهم الغذاء ومن         :  لى

  .وماء السفرجل فإنه جيد
  .قليله غذاء كثيراً الناقه يحتاج إلى غذاء يغذوا:  تدبير المطعم والمشرب قالمن كتاب حنين في

  .الناقه إذا تمددت معدته حم وثقل: لى
بالليل وفي النوم ومع ذلك       عالمات من يعود عليه مرض أن يكون يابس الفم ويعرق            :  من سياسة الصحة قال    
  .تبيض شفتاه وتغور عيناه

يسير وذلك يكون    زمان نه في زمان يسير فليكن غرضك أن ترد إلى الخصب في          من ضمر بد  :  من مسائل الفصول  
من هؤالء رطوبات وأعضاؤهم األصلية ثابتة        بالتي تسرع اإلغذاء ويكثر وهؤالء محتملون لذلك ألن الذي نقص           

 الغليظة لترجع ولتكن أغذيتهم إلى الرطوبات ما هي مثل األحساء والخمور         بحالها وقواها يمكنها إحالة الغذاء وهضمه     
غذاء وبمقدار   سريعاً فأما األبدان التي نهكت في زمان طويل وذلك يكون باألغذية التي هي أغلظ وأبطأ                رطوباتهم

أيضاً لذلك فهي ال تحيل الغذاء على ما  أقل ألن الذي نقص من هؤالء نفس جوهر األعضاء األصلية وضعفت قواها           
لترجع إليها قواها وتصير قوية على إحالة الغذاء وتكون أغذية قوية غليظة              يجب فلذلك ينبغي أن يغذوا قليالً قليالً      

وثبات كالذي انحل    والخبز النقي ألن الذي فقدوه أشياء غليظة فيحتاجون إلى تغير يغيرهم اللحم له بقاء                 اللحم
ن تحدث  ألنه إن لم يستفرغ خيف أ       منهم ومن كانت شهوته مختلة بعد الخروج من المرض واجب أن يستفرغ              

  .عودة ألن ذلك إنما يكون لبقية من ذلك الخلط
  .يكون كما قال ويحتاج إلى استفراغ تفقد فإنه قد يكون ألسباب أخرى أيضاً ثم اعمل بحسبه وفي األكثر إنما: لى

 طباشير وورد مطحون وبزر   :  يؤخذ أقراص للناقه إذا كانت هناك بقايا حرارة وحال قريبة من سوء مزاج ولين طبيعة              
الغافت من كل واحد جزء ومن الكافور سدس جزء يعجن بماء              الهندباء وبزر الكشوث وبزر البقلة الحمقاء وعصارة       
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  .الهندباء ويسقى منه مثقال
درهماً بزر الهندباء وبزر القرع       ورد مطحون ثالثون  :  أقراص عجيبة مبردة جداً تصلح للناقه الذي فيه بقايا حرارة            

خمسة دراهم نشا ثالثة دراهم طباشير سبعة دراهم يعجن بلعاب           دراهم بزر بقلة الحمقاء   المقشر من كل واحد سبعة      
  .بحالب بزر قطونا ويؤخذ منه قرصة

ببحران ال ينحل إال أن       قد يحتاج في أن يصحح أسماء انقضاء المرض الذي ينقضى           :  األولى من أيام البحران   
بذلك فعليك بانعاشه ومن لم يصح له ذلك          بحران مرضه يكون فيه بحران بين تام باستفراغ أو خراج فمن كان            

على طريق التحلل فاعلم أنه سيعاود فخذه باالحتراس ولطف           لكن سكن مرضه بغير استفراغ وال في زمان طويل         
يدخل الحمام ودبره كأنه في مرضه فإنك إذا فعلت به ذلك إن كان المرض الذي مضى                 تدبيره وال تدعه يتعب وال    

المرض شديداً عاود    أال يعاود وإن كان صعباً فسيعاود لكن ال يعاود بخطر وشدة فإن أهملته وكان                فخليق   يسيراً
  .بشر مما كان

ينبغي أن تعيدها إلى الخصب في        األبدان التي هزلت في زمان طويل      :  قال حنين قال ابقراط   :  الثانية من الفصول  
  .يسيرة زمان طويل والتي هزلت هي في زمن يسير ففي أزمان

التي يكون بها الهضم فباقية       ألن هذه إنما ذاب منها وخرجت الرطوبات فقط فأما أعضاؤها األصلية             :  قال حنين 
األعضاء األصلية التي بها يكون الهضم قد ضعفت فال           بحالها فهي تحتمل أن تغذى بكثرة وأما األولى فإن نفس          

كنه ينبغي أن تغذى قليالً قليالً حتى تقوى وترجع  ينهضم لضعف هذه األعضاء ل     يمكن أن تغذى كثيراً دفعة ألنه ال      
  .حالها إلى
ونأتي للتين اليابس برد اللون الذاهب       هذا أول فصل نحتاج إليه نضعه في تدبير الناقه ثم نتبعه بسائر الفصول              :  لى

  .من المرض المزمن
ريعة الفساد وليأكل مرات قليالً قليالً      الس توق التخمة فإن مضرتها عليه شديدة واألغذية الغليظة الجافية والمتفخة         :  د

  .والشراب فإنهما ضاران واختر له األطعمة السريعة النضج وال يكثر دفعة ويتوقى كثرة شرب الماء
لحمه ودمه ومن الحر ألنه يحر مزاجه        يوقى الناقه من البرد ألنه يسرع إليه لقلة       :  اركاغانس في األدوية المزمنة قال    

  .شديد جداً ويجعل أطعمته سهلة الهضم ويقلل منها ومن التخم فإن أذاها لهسريعاً لقلة رطوباته 
العطرية وشرب ماء اللحم     من ضعف من نزف دم أو جراحة فمما يسترد به قوته الطيب واألدهان المسخنة               :  قسطا

ن ونحوها مما   وشرب الترياق ودواء المسك أو ممزوجي      المعمول بالشراب الريحاني وبقشر األترج والتفاح والسفرجل      
 أطعمها ما يولد الدم وأحضرها نفعا األكباد ومخ       :  قوة المرأة إذا ولدت وكثر نزفها      يقوي حرارة القلب ومما تسترد به     

  .البيض والخمر الغليظة السوداء
المرض ويكون لون ظاهر بدنه كله       إذا كان بول الناقه يشبه بوله في      :  من الكتاب المنسوب إلى ج في العالمات قال       

وهضمه قليل وبه غشى وخبث نفس ونفخة رجع إليه مرضه            لونه في المرض وقوته غير قوية وال يشتهي الطعام         ك
  .الصحة وكذلك إن كان نومه خالف عادته في

واالستحمام قال ج في حيلة البرء        إن بدن الناقه يعنى به بالركوب والدلك والمشي القليل          :  قال ج في حيلة البرء     
  .عاودته الحمى وأمسك عن الطعام مدة طويلةالناقه إن تعب وسهر 

  .للحمية المعتادين أضر ما يكون اختالف المياه واألهوية واألغذية على: من كتاب الفصد لحنين قال
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ردية فهو قتال وبالضد وينبغي أن       إذا عاود المرض ونكس المريض والقوة ضعيفة واألعراض صعبة        :  من أيام البحران  
التدبير المنعش وإذا كان مشرفاً على النكسة فدبره تدبير          ف التدبير الملطف وفي المأمون    يستعمل في المرض المخو   
  .نكسة وإما أن تجعلها قليلة ضعيفة المرضى فإنه إما أن تمنع
التي تنقضي إما باستفراغ وإما بخراج       األمراض التي ليس انقضاؤها بالتحلل وهي الحادة      :  أيام البحران نفسه قال ج    

الناقه وامنعه أن يجري في تدبيره من الطعام والشراب والحركة             بغير ذلك فتوقع عودته ولطف تدبير      إذا انقضى   
فإنه  األصحاء فإنك إن فعلت ذلك فخليق أن يبرأ برءاً تاماً وإن كان المرض عظيماً وعاود               والحمام على مثل تدبير   

  .القوة قد خارت قتل ألنه يجد وال يعاود بشدة فإن أهملته هذا التدبير وكان المرض عظيماً وعاود 
الدواء والناقه ما دام على حاله من قلة الدم          الناقه يحتاج إلى الغذاء ليعود إليه جسمه ودمه ال إلى          :  ابن سرابيون قال  

والتخمة وال غير ذلك من نحوه لكنها تنكسه من أدنى سبب ألن صحته غير               واللحم ال يحتمل الحر والبرد والسهر     
  .تطعم هؤالء األطعمة السريعة االستحالة الجيدة الخلط كالصغير من السمك والفراريج نوثيقة يحتاج أ

وكذلك الروح النفساني والحيواني     :إن الناقهين في أبدانهم دم جيد إال أنه قليل قال           :  قال في الصناعة الصغيرة   
الجهم جملة كل ما أعان على أن       ضعيفة وأبدانهم كلها أبرد وع     فيهم يسير وأعضاؤهم األصلية يابسة ولذلك قواهم      

فإذا  حريراً فهذه جملة وبالتفصيل بالحركة المعتدلة الغذاء المعتدل والنوم واالستحمام              يغذي البدن غذاء سريعاً    
تدبيرهم أرطب فإذا امتدت بهم      صلحوا صالحاً بيناً فليتصرفوا في بعض ما كانوا يعتادونه وليكن أطعمتهم من أول             

  .الشراب لهم الشراب المعتدل في زمانه الريحاني والمعتدل الطعم اجعله أقوى وأكثر غذاء وأصلحمدة التدبير وقووا ف
كائنة ضرورة إن لم تعالج حتى تنقى من         إذا بقيت من العلة بقية فإن العودة حينئذ أسرع ما يكون وهي           :  ابيذيميا قال 

فأما إن كانت كثيرة بعيدة من النضج فال شك أنه           قريبة من النضج     ذلك البقية أو لم تكن البقية قليلة المقدار أو         
  .عولج كان معاودتها أقل حدة وبالعكس يعاود فإن كان قد

وقتها إن حضرت وليس في العرق       إذا رأيت أعراض السقم قد هدأت والنوبة قد جاوزت         :  وقال في كتاب العالمات   
مى ال تعاود وإذا كان الماء غير نضيج ال          النفس فإن الح   اختالف وكان النوم قبل ذلك طيباً وحسن الوجه قويت          

 الذي في المرض سواء وعلى قوامه وقوة العليل ضعيفة ال تقوى وال تنهض وال يشتهي سحابة فيه أو كان على لونه
جملة عند الكبد أو عند       الطعام وهو خبيث النفس ويأخذه الغثيان ونفخة في المعدة و تحت الشراسيف أو البطن                 

وإن كانت العلة حادة فإنه     .  مرضه يعاود  ام في معدته من عارض يوجب ذلك من خارج فإن          الطحال ويحمض الطع  
يعاود وبالضد وإذا كانت القوة ال تقوى ويعسر النهوض فاعلم أن               متى كان النوم غرقاً من غير اضطراب فإنه ال          

 عطش ويلتهب كثيراً فإنه   كان به بقايا ورم في معدته أو كبده أو جوفه جملة وإن كان ي               مرضه سيعاود وخاصة إن   
  .يعاود وأمراض الخريف في األكثر تعاود

ينبغي أن يحمى العليل بعد الخروج منها         األمراض التي من شأنها أن تعاود بأدوار معلومة أو غير منتظمة           :  ابيذيميا
ى بلد موافق مثال    التدبير المرضى لمزاج البدن وتنقله من ذلك البلد إل         فإن وقع فيها مع الحمية فينبغي أن يستعمل       

  .علة السل من البلد اليابس إلى البلد الرطب ذلك أن تنقل في
  .ال الشبع جيد لألبدان الناقصة والجوع لها رديء: قال ج في كتاب األخالط

والناقه دمه قليل ال    :  فيه مع ذلك لى    والنوم أنفع ما يكون إذا كانت القوة ضعيفة والدم قليالً وخاصة إن كان             :  قال
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إلى الغذاء والنوم ولكن أضعف القوة ال ينبغي أن يشبع بإفراط             فيه فهو من أجل ضعف قوته وقلة دمه يحتاج         شهوة
  .ثم ال يأكل حتى يقسمه في مرات بل أقل من الشبع وينام

نفسه فوق الطاقة وإن كان ينال من         الناقه إذا كان ينال من الغذاء وال يقوى بذلك بدنه فال يحمل منه على               :  لى
  .إلى استفراغ ذاء بقدر معتدل وهو مع ذلك ال يقوى بدنه يحتاجالغ

في حال صحته فاعلم أن الطعام ال        من كان يشتهي الطعام ويرزأ منه الكثير وال ترجع قوته إلى ما كانت عليه             :  قال
إلى حال  فاعلم أن في بدنه أخالطاً ردية ال يمكن أن يعود             ينهضم منه لكنه يثقل على بدنه فأما من ال يشتهيه          

األخالط  البدن الذي ليس ينقى كلما غذوته زدته شراً ألن الغذاء الذي يرد البدن الفاسد               الصحة إال باستفراغها ألن   
الردية وتبقى كيفيتها على حالها وأكثر ما        يفسد بفسادها ويستحيل إليها فيكون ذائباً زائدة في كثرة تلك الكيموسات          

ألن تملؤ البدن من     يموسات ردية فعند ذلك يعرض للناقه أال يشتهي الطعام        إذا كانت المعدة مملوءة ك     يكون ذلك 
  .الشراب أسهل من تملؤه من الطعام

له في رد قوته الشيء الرطب ومن احتاج         إن من احتاج إلى زيادة في بدنه سريعاً فأبلغ األشياء         :  وقال في كتاب الغذاء   
يسمن وهذه الرطوبات تكون مما لها غذاء كاألشربة الغليظة          الذي   إلى زيادة أسرع من ذلك فتقويته تكون بالشيء        

  .البيض تدر البول وال تغذو البدن إال غذاء قليالً فإن األشربة الرقيقة
واحتاجت إلى الزيادة أسرع ما يكون        والشراب األحمر الغليظ أكثر األشربة غذاء ويملؤ األبدان التي استفرغت           :  قال

األغذية الرطبة أسرع وأسهل غذاء للبدن وخاصة إن كانت مع            ون التغذية أن  وليس يخفى على من يعلم كيف تك       
  .ذلك حارة

البقايا تجلب عودة المرض ألنها تعفن       الناقه إذا كان ال يشتهي الطعام وعلمت أن في بدنه بقايا فاستفرغه ألن هذه             
 بد أن يؤول أمرها إلى العفونة       ال تستحيل إلى طبع المحيل فال      على طول األيام فتولد حمى ألن كل رطوبة غريبة        

  .مع ذلك مجتمعة في موضع حار كانت عفونتها أسهل سريعاً ضرورة فإن كانت
وعظمه وزيادة قوته اإلرادية للبدن      قال إن عالمة إغذاء الشيء الوارد على البدن له زيادة في قوة النبض              :  الفصول

  . أو تعب أو تجويعمحسوس وأولى من يختبر هذا فيه من نقصت قوته من استفراغ
فذلك لضعف قوته الغاذية أو      كذلك امتحن في الغشي إذا كان الناقه يحظى من الطعام وال يزيد خصب بدنه               :  لى

  .ألخالط ردية
أخالط ما فاستفرغه وإن كان ضعف القوة        افصل بينهما باللون والبراز والبول وسائر الدالئل ثم إن كانت رداءة           :  لى

  .واألضمدة على البطن والحمام  والشراب والروايح الطيبةالغاذية فقوها بالدعة
أمره إلى أن ال يحظى من        من كان من الناقهين ال يتزيد بدنه وهو يحظى من الطعام في أول نقهه فإنه يؤول                  

الغذاء ثم يحظى منه بĤخره فحاله تكون أجود ألن الذي            الطعام وال يتزيد بدنه فإما من يمتنع في أول أمره شهوة           
فمعه بقية أخالط ردية فعلى طول الزمان تعظم الرداءة حتى تبلغ أن تظهر                  ظى من الطعام و ال يتزيد بدنه        يح

نقهه فإنه يدل على أن طبيعته كانت تنضج بقية األخالط             وأما من كانت شهوته ضعيفة في أول         بالشهوة أيضاً 
يتناول  أو إعياء في المفاصل بعد الحمى فإنه      بدنه وإنها قد عرفت منها اآلن من أصابه خراج            الردية التي كانت في   

االمتالئية وخاصة إن كانت قوته ضعيفة      من الطعام أكثر مما يحتمل الناقه فإنه يدل إذا تمأل يعني بعد أن تعرض له              
.  
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ه البدن سريعاً وال أن يكون لغلظه وقوت       ويخرج عن  غذاء الناقه ال ينبغي أن يكون لرقته يتحلل       :  قال في تدبير الناقه   
  .متوسطاً في الغلظ واللطافة يعسر هضمه ونفوذه وخروجه بل ينبغي أن يكون

  .العسل يرد قوة من قد سقطت مجسته لضعفه والشهد يرد القوة جداً: أطهورسفس قال
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يكون أم ال أتاما يكون أم ناقصاً أم قريباً يكون أم بعيداً مخوفاً أم              يكون أم ال أتاما يكون أم ناقصاً أم قريباً يكون أم بعيداً مخوفاً أم                هلهل    البحرانالبحرانفي  في  
يداً أم ردياً أو بأي نوع يكون وفي أي وقت ووثيق هو             يداً أم ردياً أو بأي نوع يكون وفي أي وقت ووثيق هو             عسيراً أم سهالً أج   عسيراً أم سهالً أج     سليماً أم سليماً أم 

    ..وإال غائلة لهوإال غائلة له  أم غير وثيقأم غير وثيق
التغير إلى الصالح أو الرداءة  ليس شيء أدل على تعرف ما يحدث للمريض من   :  قال ج في المقالة من كتاب البحران      

ا في وقت تزيده إذا كان      أوقاته وأصعبه والمرض يقتل إم     من المعرفة بوقت منتهى المرض ومنتهى المرض هو أشد        
  .ضعيفة وإما في وقت منتهاه فأما في وقت انحطاطه فقد اختلف األطباء في ذلك ردياً خبيثاً أو كانت القوة

انحطاطه ألنه حينئذ قد قهر وغلب       المرض ال يقتل في وقت ابتدائه ألنه لم يبلغ إلى الطبيعة بعد وال في وقت               :  لى
  .أخرى إال لعلة باديةوليس يكون في هذين الوقتين موت 

األمراض واضطر في تعلم أوقات      لما أراد أن يعلم كيف يتعرف البحران اضطر في ذلك إلى أن يعلم أوالً أوقات               :  ج
أول ابتدائه واالستدالل على النضج وعدمه ألن          األمراض إلى أن يعلم االستدالل على تعرف نوع المرض منذ            

لنضج ال يكون إال بالقرب من المنتهى فخص أكثر المقالة األولى من               ا األمراض منها طويلة ومنها قصيرة ألن      
أن  عالمات النضج إذا ظهرت منذ أول المرض دلت على           :  بأوقات األمراض والثانية بتعرف قال      كتاب البحران 

 وإن نقصت فعلى أنه يكون     االفراق يكون سريعاً وعالمات التلف إن كانت عظيمة دلت على أن التلف يكون سريعاً              
  .أبطأ

 البحران عالمات
االستفراغات والخراجات والعالمات الدالة     ليس يجوز أن تظهر عالمات النضج إال وهي دالة على خير عظيم فإما              

العالمات التي تتقدم كون البحران مذل تغير النفس بغتة واختالط الذهن             عليها أعني على هذه االستفراغات وهي     
عضو ما فإنها    سهر والشعاع أمام العين والكرب ووجع الفؤاد والصداع والوجع في          والسدر والسبات وال   وسيالن الدموع 

  .تدل على خير وربما دلت على بالء عظيم
تدل على قلة االنتفاع بها إذا       تدل على بالء عظيم إذا كانت قبل النضج وكانت عالمات الهالك موجودة وال              :  لى

  .عالمات السالمة ضج معكانت قبل النضج وتدل على خير إذا كانت بعد الن
عالمات النضج فتدل على أن      عالمات البحران إذا ظهرت فال بد أن يكون بحران إما جيد وإما رديء وأما                :  قال

وألن الشيء الذي ينتفع به      :  يمكن أن يتحلل قال    المرض سليم وال تدل ضرورة على أن بحراناً يكون ألنه قد            
 أن عالمات النضج ال يمكن أن تظهر فتدل على شيء وأما عالمات              أقول يحتاج أن يكون مرات كثيرة ويؤكد ما      

 وتدل على شر وذلك أن عالمات البحران ال ينبغي أن تظهر في وقت ابتداء المرض وال في                   البحران فقد تظهر  
  .صعوده وإنما يجب أن تظهر في وقت انتهائه قال أقول أنه لم يظهر قط في وقت االبتداء

اختالف وال رعاف فكان به بحران       م يكن االبتداء في باب أوقات األمراض عرق وال قيء وال          قد ذكرنا أنه إن ل    :  لى
  .للمرض

أول هذا الوقت فأما الرديء والناقص       أرى أنه يريد به بحراناً حميداً أو تاماً ألن هذين ال يمكن أن يكونا في                :  لى
  .فغير منكر في ما أحسب
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والسبات وشدة األوجاع وتغير النفس       لبحران مثل اختالط الذهن والسهر     وكذلك العالمات الدالة على كون ا      :  قال
عالمات النضج قد ظهرت تدل على أن المرض في غاية             والدموع والسدر ونحوها أيها ظهرت من غير أن تكون         

 البحران ينبغي أن تكون في االبتداء وقبل النضج وخاصة إن لم يكن ظهر نضج                الرداءة وال عالمات البحران وال    
  .البتة
فإنها تدل على خير وعالمات      وأما عالمات النضج فإن ظهورها متى ظهرت ولو في أول ساعة من أول يومه              :  قال

وضروب االستفراغ التي بها يكون بحران        المنذرة بالبحران  فأما العالمات .  النضج أبداً تدل على شيء واحد بعينه       
لى بحران جيد وربما دلت على بحران رديء وربما لم يتبعها            ربما دلت ع   فليست تدل على حالة واحدة دائمة لكنها      

أو سباتاً فليس    جيد وال رديء فإنك إن رأيت صداعاً واختالطاً في الذهن أو تغيراً في النفس أو كرباً                بحران البتة ال  
فاً أو بوالً كثيراً أو     رأيت عرقاً أو قيئاً أو اختال      تقدر أن تتقدم فتعلم من هذه العالمات شيئاً تاماً صحيحاً وكذلك إن            

ورماً حادثاً عند األذن أو في غيرها من سائر البدن فإن جميع هذه األعراض قد نزل                   دماً وما يجري من السفلة أو     
بحران أصالً وإما أن     إما بأن ال يكون   :  أن بحراناً قد يكون بأعيانها فال يدل على بحرانها وذلك من وجهين             على

والسدر والصداع والدموع بال إرادة وحمرة الوجه        ة وثقل الصدغين والشعاع أمام العين     يكون بحران رديء ووجع الرقي    
والسهر والسبات إنما هي عالمات فقط وقد يدل في بعض األوقات على                 الشديدة وحمرة العين واختالج الشفة     

 ب والعطش والوجع  وغيره من تغير النفس وانجذاب المراق إلى فوق والفم الشديد والتله              البحران وكذلك الربو  
مراراً كثيرة دليلة على      الشديد ووجع الفؤاد وأال يستقر بالعليل مضجعه وأن يهذي ويصيح فقد تكون هذه أيضاً                 

واالختالف واألورام ونحوها فقد يكون بها البحران        بحران وأما الجنس اآلخر من األعراض وهو البول الكثير والقيء         
أوال وال التي إنما هي عالمات فقط للبحران يعني بالصداع واالختالط وما              وليس يجب ظهور العالمات التي ذكرنا     

  .ظهور العالمات التي ذكرنا أخيراً وهي عالمات البحران علة له حدوث بحران وال: قال
إن عالمات البحران متى    :  تقدم قد يظهر من قول جالينوس في هذا الموضع أنه تناقض وذلك أنه قد قال فيما              :  لى

  . فال بد من بحرانظهرت حلت
فيما أحسب بناقض إال أن فيه قلة        إال أن هذه األعراض إنما تدل في بعض األوقات على البحران وليس فيه            :  وقال

الكالم وذلك أن هذه األعراض أعني السهر والقلق وحمرة           بعض الكالم وذلك أن هذه األعراض أعني قلة بعض         
 األمراض أنفسها ليس تستحق أن تسمى هذه عالمات للبحران إال           مرات كثيرة هي   العين والوجه ونحوها قد تكون    

ألنها تلك   في مرض حاد في وقت ينتظر فيه البحران وإنما سميت ههنا عالمات البحران على التساهل                إذا حدثت 
 يكون أبداً دائماً كما أنه كل غمامة       األعراض في النوع لتدل على أنه ليس كل كرب وصداع وربو منذر ببحران أو              

دال على عدم النضج أبداً وكذلك القيء والرعاف واالختالف            بيضاء ملساء دالة على النضج وكل بول مائي رقيق          
  .شرائطه لكن متى وجدت في المرض حاد على ليس متى وجدت كان بها بحران

 يهولك  للعليل ومرة في أن    مرة في تدبير الغذاء   :  إن لم تستقص المعرفة بنهاية المرض لم تخل من خطأ           :  قال
الوقت الواجب أن تهولك بل يكون بحران قد حضر           أعراض باحورية كما تهول العوام مما ال ينبغي إذا كانت في            

النضج وعدمه وهذه تظهر    :  له التخلص قال أصناف العالمات كلها ثالثة       وأنت ال تشعر ومرة تطلق المريض ولم يتم       
وعالمات  إما على النضج وإما على عدمه     :  جميع أوقات المرض  والبراز وهي أبداُ ثابتة بحالها في         في البول والنفث  

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1658 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

مثل خفة المرض على المريض وحال       وهذه تظهر في البول والبراز والنفث وفي حاالت البدن كله          :  التلف والسالمة 
 الشهوة أو رداءتها أو جودة الفعل أو رداءته وليس جميع           وجهه ومضجعه أو في األفاعيل الطبيعية والنفسية بجودة        

  .الداللة في جميع أوقات المرض وسنحصيها في باب تقدمة المعرفة هذه العالمات ثابتة في صحة
  .له منها ما هو عالمة للبحران فقط ومنها ما هو سبب: وعالمات البحران وهذه جنسان

نها تدل في   غير ثابت الداللة ولك     يريد باألول مثل الكرب وحمرة الوجه وبالثاني مثل القيء والرعاف وكلها             :  لى
ومالك تقدمة المعرفة هو بهذه العالمات وذلك أنها في وقت            األوقات المختلفة من األمراض على أشياء متضادة       

 وتفعله وفي وقت آخر ال تدل عليه وال تفعله وفي وقت تكون عالمات ردية ولذلك قال                 وحالة تدل على البحران   
على الموت وربما دلت     ظهرت ثم لم يكن بحران ربما دلت      إن األعراض التي تكون في وقت البحران إذا          :  أبقراط

فهم من قبل تلك ال يحسون أن يميزوا بين          على أصل البحران فأما أولئك فإنهم ال يعرفون ابتداء المرض فيهم           
الصناعي الذي حده ظهور عالمات النضج الذي قد ظهر في باب أوقات                 يريد باالبتداء االبتداء  :  تغير النفس لى  

 الذين ال يعرفون زمان المرض ال يعرفون بين ما يدل عليه هذه األعراض في وقت دون وقت                 إن:  فيقولاألمراض  
  .ألن هذه األعراض تدل في زمان دون زمان على شيء دون شيء

المرض في األربعة األيام األول من       أما في اليوم األول من المرض إنما يقصد إلى أن يعلم هل يأتي بحران              :  قال
هل يأتي البحران في الرابع عشر وال يدخل من هذا ضرر           :  األول  األربعة الثانية وليس ينتهي في اليوم      المرض وفي 

البحران في   تدبيره كما يدخل إذا كان البحران يأتي في الرابع ودبرت العليل تدبير من يجيئه                بين على العليل في   
 يوم أو في اليوم الثاني فيعرف المرض الذي ال            منه أول  األربعين فإن هذا في غاية الرداءة وكل طبيب ال يتقدم           

  .األول فإنه يخطئ على المريض خطأً عظيماً يمكن أن يجاوز األسبوع
عالمات الخطر فيه بل ظهرت       أنزل أنك إن رأيت مريضاً لم يتبين في اليوم األول من مرضه شيء من                 :  قال

إن الذي تفقد أعمال    :  ون معتدالً في اللحظ أقول    الل عالمات السالمة وحمى حادة سريعة الحركة وبال بوالً حسن         
نحو الرابع وال سيما إن ظهرت في بوله غمامة محمودة طافية أو متعلقة أو راسبة                 الطب يعلم أن هذه ثابتة البحران     

والحمى التي هي  إن كانت راسبة وكذلك إن كانت هذه الحمى على حدتها خبيثة ردية أنها تقتل نحو الرابع                وخاصة
السالمة والخبث من تقدمة المعرفة      ذه السرعةسرعة الحركة تنقضى نحو السابع وينبغي أن تتعرف عالمات          دون ه 

تمييز الحميات فأنزل أيضاً أنك رأيت محموماً بوله مائي           فإنك إن لم تقدم ذلك لم تقدر على ما تحتاج إليه في             
ه ليس يمكن في األيام األول من المرض أن    ضعيفة أقول إن هذا المرض يطول إال أن        في اليوم األول وحركة حماه    

فتقدره بحسب   كم مقدار تطاوله وال يحتاج إلى ذلك أيضاً صاحبه ضرورة ألنك قدعلمت كيف يقدر الغذاء                  تعلم
  .تظهر كل أربعة أيام مرض ال يأتي بحرانه إال بعد أيامكثيرة فإن تفقدت بعد ذلك العالمات التي

الثاني يكون أبين وذلك أن       تهى المرض بالحقيقة فتعرفك الحال في اليوم        أن تتقدم فتعلم متى يكون من      :  لى
المرض ال يأخذ في الصعود قبل السابع فضالً عن أن            الحمى والبول إن لبثا على ما هما عليه قدرت أن تعلم أن             

  .تقول إن المرض لم يأخذ في الصعود
أنه حسن اللون فبدأ ينفث نحو الحادي         الً رقيقاً إال  وأنزل أن مريضاً به ذات الجنب ال ينفث شيئاً ويبول بو            :  قال

  .عشر إال أن الذي ينفثه رقيق غير نضج
على وجهه في باب أزمان األمراض       ههنا نكتة على ما تعلم إال أن الذي أنه أصلح هذا الموضع فأنا قد كتبناه                :  لى
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وقت إنما هو ابتداء مرضه بعد فتفقد الحال        بحران ألن هذا ال    إن هذا المرض ال ينبغي إن ينتظر له       :  أقول.  غير نضيج 
هو موافق لما دل عليه الحادي عشر فإن رأيت في الرابع عشر عالمة نضج أقوى بذلك                  في الرابع عشر وانظر هل    

قبل أن السابع    فالحال قائمة بالحال الذي يحتاج إليه في صناعة الطب فتفقد بعد ذلك في السابع عشر من                   وإال
أقول إنه قد يمكن أن يكون لهذا المرض         فأنزل أنه ينفث في السابع عشر شيئاً يسيراً نضيجاً         عشر منذر بالعشرين    

من قبل أنه ليس     لهذا المرض بحران تام إذا كان هكذا وذلك         بحران ما في العشرين إال أنه ال يمكن أن يكون          
يام البحران المتأخرة ما للمتقدمة من القوة       من القوة وال أل    أليام اإلنذار المتأخرة ما أليام اإلنذار المتقدمة للمتقدمة        

تطاول به المرض صارت هذه فيه أضعف فيحتاج المرض إذا كان قد تطاول وال سيما إن                  ولكن األولى أقوى ومن   
بحران يوثق به والتغير     بعد من النضج بعداً شديداً أن يحدث فيه من يوم اإلنذار تغير عظيم كما يتوقع في يوم                  كان

ولكن ألن التغيير في السابع عشر لم يكن تاماً فليس            ا بالبول وإما بالنفث الذي قد نضج نضجاً تاماً         العظيم هو إم  
العشرين لكنه قد يمكن أن يكون فيه تغير قوي ثم يكون البحران في آخر األيام                  يمكن أن يكون بحران تام في     

  .للعشرين الثالثة
في الثالثة من إفيذيميا واسمه      ك المريض الذي ذكره أبقراط    وجميع ما ذكرنا يؤخذ ذلك في المرضى مثال ذل        :  قال

األيمن دائم وكان يسعل سعاالً يابساً وال ينفث شيئاً            اعترته حمى حارة ووجع في األضالع في       :  إكسير فإنه قال  
ه حسن اللون رقيقاً كثيراً وهذه في اليوم السادس ولم يخف وجعه بالتكميد وألحق              وكان به عطش وسهر وكان بوله     

كثير على ما كان     في السابع وذلك أن حماه تزيدت والسعال وتغير نفسه ففصدته في الثامن فخرج منه دم                 الوجع
في الحادي عشر وعرق ما يلي رأسه        ينبغي فخف الوجع إال أن السعال كان بحاله من اليبس ثم إن الحمى خفت              

ر ابتدأ ينفث شيئاً نضجاً يسيراً وخف بدنه ثم عرق           السابع عش  عرقاً يسيراً وقدف بالسعال أرق مما ينبغي ثم أنه في          
وخف بدنه بعد البحران إال انه كان يعطش وكان ما يقذفه غير محمود ثم عاودته                    في العشرين وأقلعت الحمى    

ونام ثم   السابع والعشرين وسعل ونفث شيئاً نضجاً وظهر في بوله ثفل راسب كثير أبيض وسكن عطشه                الحمى في 
وقد .  ذكرناه موجود في هذا المريض     الثالثين عرق بدنه كله وأقلعت حماه وتم له البحران فجميع ما           إنه في الرابع و   

وهذا يدل على نضج خفي ثم بال في اليوم السابع والعشرين بوالً             ذكر بوله مرتين وذلك أنه كان في االبتداء حسناً        
نفثاً   كذلك ألنه في السابع عشر ابتدأ نفث       أصابه بحران ناقص كما قلنا أنه يجب أن يكون         في غاية النضج فلذلك   

في اليوم األول وال في الرابع        نضجاً يسيراً ولم يتم له البحران يوم العشرين ألنه لم يكن النضج قد استحكم ال                 
البحران الناقص يجلب عودة ثم إنه في السابع والعشرين ظهر            فلذلك عاوده المرض كما قال أبقراط إن البقايا بعد         

والنفث فلذلك سكن العطش وإنما عاودته الحمى ثانية ألن الفضل الذي بقي بعد                   كاملين في البول  النضجان  
 كانت تعمل  الناقص في العشرين لما سخن وقارب نضجه ولّد الحمى ومما يعلم به أن سخونته وفوراته                  البحران

يها العمل وذلك أنه ابتدأ في الحادي        ف الحرارة الغريزية فيه ال يعمل حرارة طبيعة الحمى طبيعة األيام التي يتبين             
السابع عشر عالمة أبين من األولى تدل على النضج ثم أتى في             عشر تغير محمود إال أنه ضعيف خفي ثم ظهر في         

 ظهر في السابع والعشرين النضج التام وثم البحران في الرابع والثالثين فكان انقضاء                العشرين بحران ناقص ثم   
بعد كمال النضج فخرج الفضل      والثالثين فكان انقضاء المرض في اليوم الرابع والثالثين من        المرض في اليوم الرابع     

  .الفاعل للحمى بالبول والفاعل لوجع الصدر بالنفث
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عدم النضج كان في هذا العليل       وينبغي أن تكون حافظاً أبداً للنضج الضعيف وعدم النضج وكمال النضج فإن            :  قال
والنضج الكامل البين في السابع والعشرين ثم إنه من           خفي كان فيه في الحادي عشر     إلى الحادي عشر والنضج ال    

  .المرض وهذا الوقت كله كان وقت منتهى المرض بعد هذا اليوم بسبعة أيام انقضى
يعني الثاني والثالث والرابع مع بول       ولو ظهر البزاق الذي ظهر في السابع والعشرين في األيام األول من مرضه            :  قال

إذا ظهرت عالمات النضج البين     :  قال:  األول كما قال أبقراط    فيه رسوب محمود لما كان يتجاوز المرض األسبوع        
أن يحدث في هذا الوقت بحران ويجوز أن يمهل المرض حتى ينتهي برداءة المرض                وجاء تزيد المرض فإنه يجوز    

انتهاء المرض تاماً    ون تاماً أيضاً وإنما كان بعد     كان عسيراً خبيثاً وقد يكون في تزيد المرض لكنه ال يك           وسرعة حثه 
  .كامالً

الحدة ال يجاوز بحرانها السابع والغب الخالصة        الحميات المحرقة التي ال تفتر البتة التي في غاية        :  المقالة الثانية قال  
  .والربع فإنهما طويلتان ال تجاوز سبعة أدوار فأما البلغمية

الحركة الكائنة في أعضاء خطرة وأما حمى        حميات الحادة وفي األورام الحارة السريعة     البحران إنما يكون في ال    :  قال
  .يوم والدق فإنهما ال يكون تغيرهما مع بحران

  .وكذلك الربع والبلغمية في األكثر: لى
طاطه في  المرض وتزيده ومنتهاه وانح    إن أحببت أن تعلم ما يكون من التمييز دفعة فال بد لك أن تعرف ابتداء              :  قال

  .انقضائه متى ينقضي وقت حضور كل واحد منهما وقبل حدوثه متى يحدث وقبل
دفعة وإما أن يقتل دفعة وإما أن ينتقل         التغير في المرض ستة أنحاء وذلك أنه إما أن ينتقل إلى الصحة           :  الثالثة قال 

ألمران ويؤول إلى الصحة وإما أن يجتمع        ا قليالً قليالً وإما أن يجتمع فيه      إلى الصحة قليالً قليالً وإما إلى الموت       
  .فيه األمران ويؤول إلى الموت

واعني بقولي يقتل قليالً قليالً أي        وأعني بقولي ينتقل إلى الصحة قليالً قليالً أي ينقص المرض شيئاً بعد شيء               
 ينقلب المريض   بقول يجتمع فيه األمران ويؤول إلى الصحة أن         تنحل قوة المرض قليالً قليالً حتى يموت وأعني        

 تنتقص بقاياه منذ ذلك قليالً قليالً حتى تنقضي وأعني بقولي يجتمع األمران ويموت أي              دفعة إلى ما هو أمثل ثم     
  .ينتقل دفعة إلى ما هو أردى ثم يزيد قليالً قليالً إلى أن يقتل

األنحاء ولذلك يخص باسم    جميع   وأنا واصف أوالً التغير الذي يكون دفعة إلى الصحة ألن هذا النحو أفضل              :  قال
عند علته الطبيعية بالحقيقة بجميع األشياء الخارجة من الطبيعة          البحران مطلقاً دون األنحاء الباقية وألنه إنما يكون       

إنما  التغيير فليس منها شيء يسمى بحراناً بقول مطلق وذلك أن االنقالب إلى الموت الخبيث                  وأما سائر أنحاء  
الموت وال يتم به أخذ األمرين فيسمى        ا التغير الذي يميل فيه المرض ميالً بيناً إلى الصحة أو          يسمى بحراناً ردياً وأم   

  .قليالً إلى الصحة أو الموت فال يسمى بحراناً بحراناً ناقصاً وأما التغير الذي يكون قليالً
م وكل مرض يسكن بغير      خراج عظي  والتغير الخبيث الذي يكون إلى الصحة ال يكون إال باستفراغ البين أو             :  قال

الخراج اضطراب شديد وذلك أنه يعرض للمريض قلق          هذين فإنه يعاود أخبث مما كان ويتقدم االستفراغ وظهور         
النفس ودوار وثقل في الجسم وصداع وأوجاع في الرقبة وفي المعدة              وأرق واختالط في الذهن وسبات وتغير في       

 ي في األذن ويرى أمامه شبيهاً بالشعاع وتجري دموعه بال إرادة         ويعرض أحياناً طنين ودو    وفي مواضع أخرى كثيرة   
حضر وما يرى    ويحتبس بوله وتختلج شفته ويصيبه في عضو دون عضو رعشة ويعرض له نسيان وينكر معرفة من                
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وعطش غير محتمل ويصيح ويثب       ويصيبه نافض شديد ويتقدم نوبة حماه في أكثر األمر ويصيبه تلهب شديد               
أو اختالف أو دم أو اثنتان من هذه أو كلها معاً وعند             ر مضجعه ثم ينبعث منه دفعة عرق غزير أو قيء         كالهائم ويستق 

  .وال يهول الطبيب إذا كان قد علم ما تؤول الحال إليه هذه الحال يهول الجهال ما يرون

 تعرف البحران الجيد والردى 

 أحصيه من المرضى كثرة فلم أر احداً مات ممن أتاه            رأيت مل ال   أول ما ينبغي أن ينظر فيه النضج فإني قد         :  قال
 وينبغي أن ينظر في النضج من فضول العضو الذي فيه العلة وتجعل أكثر قصدك إلى ذلك                   البحران بعد النضج  

قد سبق   جودة البحران الحاضر وأعظمها النضج والعالمة الثانية أن يكون في يوم باحوري            فأول العالمات الدالة على   
أن يكون حمى   :  طبيعة المرض   يوم إنذار مواصل له في وقته ثم بعد ذلك طبيعة المرض وسجيته أعني               فأنذر به 

سهالً سليماً أو ردياً أو خبيثاً ثم بعد هذه أن تكون             :غب أو محرقة أو ذات الجنب أو نائبة كل يوم أعني بسحنته             
 ب أن يكون أيام البحران برعاف أو يصيب       المرض فإن الحمى إن كانت محرقة فالواج       أيام البحران مشاكلة لطبيعة   

إن كانت الحمى غباً     نافض قوى ثم يعرق عرقاً حاراً غزيراً شامالً للبدن كله وينقى ويختلف مراراً وكذلك               المريض
عرق كثير في البدن كله وإن كانت النائبة كل          فواجب أن يكون بحرانها يفي مراراً وكذلك إن كان اختالف منه أو           

البدن كله وإن كانت الحمى مع ورم حار في الدماغ فقد يكون بحرانها بعرق                يستفرغ بلغماً كثيراً من    يوم فواجب أن  
بحراناً  إن جرى من الرأس من العرق شيء كثير حار وعرق البدن كله ويكون في هذه العلة الرعاف                  محمود وخاصة 

الرئة فأما ذات الجنب فإنها متوسطة       ع ورم وليس الرعاف في الحمى التي مع ورم بارد في الدماغ وال الحمى التي م              
انقضاء الحمى المحرقة والتي من ورم الدماغ الحادثة وأكثر ما             بين الحالين وذلك أن انقضاءها بالرعاف أقل من         

 ورم الدماغ الحار وأكثر من انقضاء الحمى التي تكون مع ورم الرئة والتي تكون مع ورد                تنقضي الحمى المحرقة مع   
معها حمى حادة ويكون بالرعاف      ماغ وقد تنقضي أيضاً األورام الحارة في الكبد والطحال بالرعاف إذا كان           بارد في الد  

الشراسيف إال أنه ينبغي أن يكون الرعاف من الشق الذي           أيضاً بحران لجميع األورام الحارة التي تحدث في ما دون         
الجانب   الشراسيف فأما الكبد فمتى كان الورم منها في        بالعرق الجيد من به ورم فيما دون       فيه لورم وقد ينتفع أيضاً    

األيمن وإما بعرق محمود وإما ببول        إما بالرعاف من المنخر    :  المحدب فأكثر ما يكون بحرانه بأحد ثالثة أشياء         
إما باختالف مرار وإما بعرق وربما كان بقيء وأما متى كان في             ومتى كان في الجانب المعقر فبحرانه يكون      .  محمود

أول بحران   ما يليها فبحران أوجاعها أول ما يكون بالبول وأما الصدر والرئة وما يليها فبالنفث              الكلى والمثانة وجميع  
وقد ينتفع به نفعاً عظيماً األورام الملتهبة        عللها وأما العرق فلكل جميع الحميات خاصة ما كان شديد االلتهاب محرقاً           

نائبة في كل يوم قيء البلغم واختالفه والربع أيضاً إن استفرغ معها من                ال إذا كان بعد نضجها وقد يكون للحمى       
وبلغم وقد   أسود أو أخالط ألوانها مختلفة وللحمى المسماة اسطريطاوس إذا كان معها استفراغ مرار                 البدن شيء 

لحميات األذن ويكون بحران يوثق به أيضاً بجميع ا        يكون بحران ليثرغسوجميع علل الرأس بورم يحدث في أصل        
في سن  :  التغير الذي يحدث دفعة إنما هو خاص باألمراض الحادة وانظر في هذا              المتطاولة بالخراجات وذلك أن   

: يكون االستفراغ منه   وعادته وبلده وتدبيره والوقت فإن كانت هذه كلها تعين على توليد الصفراء فينبغي أن              المريض
فينبغي أن يكون االستفراغ أخالطاً مختلفة فإذا        أخالطاً مختلفة وكذلك فافهم في غيره فإن كان الغالب على البدن          
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إليه الحال بعد حدوث البحران فإن رأيت الحمى قد أقلعت وهدأت األعراض               تفقدت هذه األشياء فتفقد ما يؤول      
هذه  حسناً وحسن نبضه وزادت قوته علمت أن هذا أفضل ما يكون من البحران فإن نقص شيء من                    وازداد لونه 

فبهذا الطريق ينبغي أن     مات فنقص ذلك البحران عن ألفضل البحران على حسب قوة العالمات التي نقصت             العال
  .تتعرف حال البحران وقت حضوره

 في تعرف البحران قبل حضوره

عن البلغم أو عن السوداء أو هو مختلط ثم انظر في الوقت              فانظر في طبيعة المرض هل هو متولد عن الصفراء أو          
 الحاضر وفي سن العليل وجميع األشياء األخر ثم انظر بعد ذلك في أدوار النوائب إن في سن العليل وجميعالحاضر و

تقدمت وتصعب أكثر    كانت تنوب أو ال تنوب مثل سونوخس فإن النوائب متى كانت تسرع حركتها وتتقدم أكثر مما                
ئب تبطئ في حركتها وتبتدئ في وقت واحد        النوا ثم كانت تنوب غباً دلت على أن البحران يأتي بسرعة وإن كانت            

طويل من بعد هذه األشياء فالنظر في النضج من أعظم العالمات              وتنوب في كل يوم فالبحران يجري في زمان        
 خاصة من أمر النضج التغير القوي فإن التغير إن حدث في يوم إنذار دل على أن خروج                   وأقواها وينبغي أن تتفقد   

  .لبحران الذي يتصل بذلك اليوم من أيام اإلنذارالمريض من علته في يوم ا
أصناف البحران وذلك أن البحران      وليس الحال في احمد البحران في معرفته قبل أن يكون كالحال في سائر            :  قال

البحران الجيد فإنه يعرف بعلم ثابت صحيح وذلك أن           الردي والناقص إنما يوصل إلى معرفته بحدس مقرب فأما         
يأتي فيه احمد البحران منذ أول المرض وهي بعيدة من الخطر وإن كانت               تظهر في المرض الذي   جميع العالمات   
  .من هذه الحال جاء البحران في األربعة األيام من المرض في غاية الكمال

 وبالضد البحران العسر المخوففي 

اً من مقدار القوة وحركة المرض      ساكناً ضعيف  إنما يمكنك أن تعلم هل يكون البحران بقوة جهد شديد أو يكون           :  قال
ترتاض في تعرف هذا على االستقصاء حتى يمكنك أن تعرف ذلك              وسحنته وقد ينبغي لك منذ أول األمر أن         

من العالمات التي وصفها أبقراط في تقدمة المعرفة وتضم إليها عالمات النضج                 بسهولة وسحنة المريض تعرف    
محرقة  مى لينة ضعيفة وهي خبيثة مع ذلك جداً وقد تجد حمى            القوة وحركة المرض وذلك أنك تجد ح        ومقدار

فيها وقد ذكرنا حركة     حارة يعرض معها للمريض غم والتهاب وعطش غير محتمل وهي مع ذلك سليمة ال خطر                
  .المرض في باب أزمان األمراض

في قوة العليل وأول ما     وسحنته و  إنك تقدر أن تعلم أيسلم العليل أم يموت إذا نظرت في طبيعة المرض            :  أقول:  قال
السالمة أو الموت ببحران أوالً من حركة المريض ومن مقدار           تتفقد من هذه سحنة المريض وتقدر أن تعلم أتكون        

  .الوقت الحاضر وما أشبهه من عالمات البحران قوته ثم من طبيعته ومن
  .ألن حضورها ينذر ببحران وبالضد: لى

السالمة في غاية البيان أقول إن        قد ظهر في أول يوم من مرضه عالمات         أنزل أنك متى رأيت مريضاً    :  مثال قال 
بحران أم ال من قوة المرض وضعفه فإن المرض إن كان             مرضه ينقضي قبل الرابع ونقدر أن نعلم هل يكون قبله          

كانت وبالضد وتعلم في أي يوم يكون البحران من حركة المرض وذلك أنه إن                  قوياً عظيماً كان نقصانه ببحران     
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أنها ليست   على حال واحدة ولم يعرض للمريض خطأً فتوقع البحران في الرابع فإن كانت دائمة إال                 الحمى متصلة 
يمكن أن يكون في الثالث ويمكن       متصلة لكنها مما يفتر في وقت فانظر في مقدار قوتها وفي حركتها وذلك انه               

ركته سريعة وأما في الخامس فإذا كان أقل عظماً           ح في الخامس أما في الثالث فإذا كان المرض عظيماً وكانت           
في البحران نوبة الحمى وأما إن يجيء البحران في يوم الراحة فال يكاد              حركته أقل سرعة وذلك أنه يجب أن يرى       

انتقال  الندرة حتى أني لم أره إال مرة فقط وهذه هي العلة كما ذكرت في كتاب أيام البحران في                      يكون إال في  
فيه البحران بهذه السرعة في غاية       يراً على الرابع إلى الثالث إلى الخامس وذلك أن المرض الذي يأتي            البحران كث 

في غاية الحدة ال بد أن تكون إما متصلة على حال واحدة              الجودة ال محالة والحمى في جميع األمراض التي هي         
 والحمى المتصلة على حال واحدة تعرضغير متصلة على حال واحدة لكن تشتد غباً  وهي سونوخوس وإما أن تكون

يعرض للمريض عارض من     أقل مما تعرض الدائمة التي تنوب غباً وإذا كانت الحمى متصلة على حال واحدة ثم لم                
على أدوارها الخاصية وقل ما يكون أال يعرض          خطأ فالبحران يأتي في الرابع ألن الطبيعة حينئذ تتحرك للبحران          

غباً فألن البحران إنما يكون مع نوبة الحمى فواجب أن يأتي فيها                لدائمة التي تشتد  للمريض خطأ فأما الحمى ا     
في الثالث   أو في الخامس وربما أتى فيها في الرابع إال أن ذلك يكون إذا كانت النوبة التي أتت                  البحران في الثالث  

رة في المثل من اليوم الثالث يأتي        عش تبقى منها بقية في الرابع وذلك أن النوبة التي تبتدئ في الساعة الحادية               
  .اليوم الرابع في النهار البحران فيها إما في الليلة الثالثة وإما في

كانت كذلك فال بد أن تكون       إنك متى رأيت في أول يوم من أيام المرض عالمة بينة تدل على النضج وإذا              :  أقول
ء ذلك المرض يكون قبل أن يجاوز الرابع فإذا نظرت مع           انقضا سائر العالمات بعيدة من الخطر فاعلم علماً يقيناً أن        

علمت مع ذلك هل يكون انقضاؤه ببحران أم ال فإذا نظرت في حركة المرض علمت                 ذلك في مقدار قوة المرض    
البحران  يكون انقضاؤه ببحران أم ال فإذا نظرت في حركة المرض علمت هل ينبغي لك أن تتوقع                  مع ذلك هل  

جداً فتوقع البحران في الثالث      ابع أو في الخامس وذلك أنك إن وجدته يتحرك حركة سريعة           في الثالث أو في الر    
ويعين على سرعة مجيء البحران قوة المرض والوقت الحاضر           وإن كان في حركته إبطاء فتوقع البحران في الرابع         

 انه إن كان الوقت   :  لها مثال ذلك  والمزاج وسائر األشياء التي ذكرناها قبل إذ كانت ك         من أوقات السنة والبلد والسن    
واستعمال األطعمة   الحاضر صيفاً وكان المريض شاباً وطبيعته الحرارة ومرضه من إقالل الطعام وكثرة التعب                  

يكون البحران في اليوم الثالث وال سيما إن كان          واألشربة التي تولد الصفراء كانت هذه األشياء كلها معينة على أن          
اليبس وكان البلد الذي مرض فيه ذلك المريض حاراً فإن رأيت مع هذا في هذا                الحاضر شديد مزاج الوقت المتقدم و   

وهو أن   كثيرين قد أتاهم البحران في الثالث كان حدسك أصح وأوكد فإن اجتمعت أضداد هذه كلها                الوقت مرضى 
حران مع النوبة التي في     الب تكون حركة المرض أبطأ وقوته أضعف والوقت شتاء والمزاج بلغمي وكذلك السن فنوع             

في الخامس مع ما شاكل هذه األشياء مع السكون          الخامس وضم إلى ذلك أن يكون قد جاء مرضان كثيراً البحران          
في أول   للبلغم ثم انزل انك رأيت مريضاً آخر لم تظهر عالمة بينة للنضج ال               والدعة واإلكثار من األغذية المولدة    
لكن جميع ما فيه يظهر من العالمات        يظهر فيه من العالمات ما يدل على خطر       يوم من مرضه وال في الثاني ولم        

ال يخرج من مرضه خروجاً تاماً فأما في الرابع فضالً عما قبله              تدل على بعد من الخطر فاعلم أن هذا يسلم إال أنه           
ينقضي في   كان ذلك فمرضه  فتفقد األمر لغذائه وانظر هل تظهر فيه عالمة بينة للنضج فإنه إن              فإذا كان في الرابع   
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انقضاؤه ببحران ال بالنظر في مقدار       وتقدر أن تعرف هل يكون    .  السابع إن لم يعرض له خطأ فيما بين الرابع والسابع         
قوته يتحرك بسرعة فهو أحرى أن يكون فيه بحران حتى أنه             قوة فال بد أن يكون انقضاؤه ببحران وإن كان مع          

 ذلك الخطأ فادحاً جداً فقد ينبغي أن يتوقع البحران في اليوم السابع فإن كان             يكن   وإن أخطأ على المريض ثم لم     
  .يتأخر إلى التاسع المرض ليس بالسريع في حركته وعرض للمريض خطأ فيما بين الرابع والسابع فإن البحران

كان اليوم السابع فلما    البتة للنضج حتى     ثم أنزل أنك رأيت مريضاً آخر سليما من الخطر إال أنه لم تظهر عالمة فيه              
كان قوياً عظيماً وكانت حركته سريعة فإن بحرانه بالحادي عشر            كان ذلك اليوم ظهرت أقول إن هذا المرض إن         

 وإن كان مرضه ضعيفا ليناً وكانت حركته ليست بالسريعة فبحرانه بالرابع عشر أولى منه                  أولى منه بالرابع عشر   
غالبة والوقت والتدبير    لعالمات وذلك انه إن كان المريض شابًا والصفراء         بالحادي عشر وتمييز هذا يكون بسائر ا       

وإن اجتمعت أضداد هذه األشياء فإنه يأتي في          وسائر ذلك مشاكل ما قلنا فبحرانه ال محالة يأتي في الحاد عشر             
دي عشر لم   يكمل ثم عرض للمريض عارض من خطأ فيما بين السابع والحا           الرابع عشر فإن اجتمع فيه بعضها ولم      

إذا كان الخطأ    البحران في الحادي عشر وكثيراً ما يأتي البحران عند مثل هذه الحال في الرابع عشر               يمكن أن يأتيه  
مختلطة أوجب بعضها تقدم البحران      الذي أخطأ على المريض عظيماً فإن لم يعرض الخطأ لكن كانت في األعراض            

الرياضة حتى يقدر أن يميز أي الصنفين أقوى فيثق بما دل             كثير وبعضها تأخره احتيج أن يكون الطبيب حاد الذهن       
 تقدمة المعرفة مشكوكاً فيها على مثال هذه الحال فإنه وإن كان ال يمكن في اليوم                عليه ذلك الصنف وإذا كانت    

ا األيام التي فيم   السابع أن تقف بمعرفة صحيحة على ما سيكون من أمر المريض لكن قد يمكن التيقن لذلك في                  
في تلك األيام رأيت عالمة النضج        بين السابع والحادي عشر وذلك أنه إن تزيد عظم المرض أو سرعة حركته               

  .كان األمر بالضد جاء في الرابع عشر زيادة كثيرة فإن البحران يأتي في الحادي عشر وإن
 وليست الحمى لهيبة وال     بطيئة فنزل أنك رأيت مريضاً آخر سليم المرض ورأيت حركة المريض في األيام األولى             

إن هذا ال يخرج من مرضه قبل الرابع عشر         :  أقول محرقة ويظهر فيه مع ذلك عالمات تدل على انه لم يكن نضج           
الرابع عشر أو يتأخر بعده من أوقات المرض كله وذلك أن عالمات ابتداء                  وتقدر أن تميز وتعلم هل يأتي في        

تتوقع  ات تزيد المرض فإن أتت في الرابع أو في السابع فينبغي أن             زماناً طويل مزمن وأما عالم      المرض إن لبث  
هذه الثالثة األشياء وهي     شيئاً يحدث في الرابع عشر وتميز ذلك الشيء يكون في الحادي عشر فإنه إن اتفقت                 

 كان  فإن البحران يأتي في الرابع عشر ال سيما إن         كثيرة تزيد سرعة حركة المرض وقوة الحمى وعالمة بينة للنضج         
والمزاج وسائر األشياء المشاكلة لهذا معينة على ذلك فإن ظهرت عالمة              الوقت الحاضر من أوقات السنة والسن      

في  الحادي عشر وحدها ولم يتبين للمريض زيادة قوة كثيرة وال سرعة حركة فال يكون بحرانه                  النضج بينة في  
فال تطمع أن ينقص المرض قبل       شياء مائلة إلى البرد   الرابع عشر لكنه إن كان الوقت والسن والمزاج وسائر هذه األ          

زائدة كثيرة في الرابع عشر أيضاً فينبغي لك أن             فإن كانت العالمات مختلطة ورأيت عالمات النضج        .  العشرين
يظهر في اليوم السابع عشر فإن العالمات التي تظهر فيه وإن كانت يسيرة                تستقصي والنظر والتفقد في جميع ما      

كل  الدالالت وتدل على أن البحران يكون في العشرين فهذه صنوف البحران الحميدة وذلك أن                أصحفإنها من   
كاف في الداللة على سرعة      بحران يظهر بعد النضج التام والعالمات الحميدة فهو من أفضل البحران ألن النضج              

 والنضج المحكم إنما يكون      بحران غير حميد   البحران ووثاقته وال يمكن بعد ظهور النضج المحكم أن يمدكون           
إلى تعرف منتهى المرض ألن البحران األحمد يكون فيه وهو           منتهى المرض ولذلك ينبغي أن تصرف أكثر همتك       
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وذلك أن البحران األقرب منه أبداً هو احمد من األبعد فلذلك ينبغي أن ال يهتم                     عيار جميع أصناف البحران    
  .بشيء أكثر منه بمنتهى المرض الطبيب

عشر إما لعظم المرض وشدة قوته       نزل أنك رأيت مريضاً توقعت بحرانه في الرابع عشر فابتدأ يكون في الحادي             فأ
  .وإما لسرعة حركته وإما لسبب هيجه من خارج

المريض منه أشد الخوف      إنه ال يمكن أن يكون ذلك البحران تاماً وال محموداً ويجب أن يخاف على                  :  أقول
سليماً فأقل ما ال يؤمن عليه منه أن يكون مع           فأما إن كان المرض   .  ير معرّى من الخطر   والسيما إن كان المرض غ    

إقالعها فهذا مبلغ قوة النضج وإذا كان النضج          تاماً وإن تعاود الحمى بعد     البحران أعراض ردية ضعيفة أو ال يكون      
ك أن كل مرض يأتي فيه       المرض أيضاً يدل على مثل ذلك من عظم القوة وذل            من أعظم األشياء قوة فمنتهى     

لم  منتهاه فغير ممكن أن يأتي فيه بحران في وقت انحطاطه وكل مرض ال يجاوز وقت منتهاه أو                 البحران في وقت  
من بعد منتهى مرضه على       يأت فيه بحران فإنما يكون انقضاؤه قليالً قليالً وال يخاف أيضاً على المريض موت                

إال أن هذه كالتجربة والقياس في الموت إن           وا في وقت االنحطاط   حسب مبلغ ما أرى وقد يظن بقوم أنهم مات          
يموت في سبب غير ذلك ال من نفس ذلك المرض وجميع من                امتحنته علمت من يموت في االنحطاط إنما        

وأما .  االنحطاط إنما يموت من خطأ يعرض له فهكذا يظهر دائماً بالتجربة              يموت في االنحطاط إنما يموت في      
األطباء على   ال يمكن أن يكون الموت وقد نضجت األخالط المولدة للمرض وقهرتها الطبيعة إن دبره              بالقياس فإنه 

قد احتملت أشد أوقات المرض وقامت       ما يجب ولم يخطئوا أو يخطئ العليل على نفسه وذلك أنه إن كانت الطبيعة             
عد هذا أن يمكنها المرض وإذا      غير هذا فليس يمكن ب     وجاهدت حتى غلبت ما كان يؤذيها فإن النضج ليس بشيء          

يمكن بوجه من الوجوه أن يعرض الموت إذا كان الموت ليس هو شيء سوى               كانت الطبيعة ال يغلبها المرض فليس     
العناية في تعرف    الطبيعة الغالبة التامة فالقياس من جميع الوجوه يوجب أنه ينبغي أن تكون أكثر              غلبة المرض على  

يمكن أن تعرف دون أن يعرف أول         مة المعرفة بحال العليل هل يموت أم ال         منتهى المرض مع ذلك فإن تقد      
الذي يقع فيه غلبة المرض للطبيعة غلبة تامة من لم           منتهى المرض وليس يمكن أن يعرف أي األوقات هو الوقت         

حد فخليق  وذلك أنه إن كان المرض ليس بينه وبين أن يأتيه البحران إال يوم وا              يعلم المستأنف من أوقات المرض    
  .ذلك قبل أن يغلب المرض طبيعته فإن مرضه ال ينتهي قبل العشرين مثالً فقد يمكن أن يجوز أن يسلم

وقت منتهى المرض وبعده     أنزل إن مريضين في حال واحدة في جميع الوجوه فيسلم أحدهما ويهلك اآلخر لقرب              
ن الموت أو الحياة أعني أن تزيد القوة         م وليس يعرف طريق أجود من هذا في تعرف ما يؤول إليه حال المريض              

ألحد أن يعلم هل يسلم المريض أم يموت إال بجودة المعرفة بهذه              بمقدار زمان المنتهى ورداءة المرض وال يمكن      
 يعلم أحد هل يقوى الحمال على أن يبلغ بحمله موضع كيت وكيت دون أن يعلم قوى الحمال                  األشياء كما أنه ال   

همك بتعرف المنتهى وذلك     ق والقياس والتجربة بأمر يأمران جميعاً أال تهتم بشيء أكثر من           قدر الثقل وبعد الطري   
  .والنجاة إال به انه ال يمكن تقدير الغذاء وال معرفة البحران وال حال الموت

درنا بذلك هل يموت المريض أم ال ق       أال أنا إذا عرفنا مقدار قوة المرض وقوة المريض ووقت المنتهى وعرفنا           :  وقال
المرض بعيداً من الخطر وليس فيه حده بوهن وال قوة شديدة ولم             أن نقيس فنعلم وقت البحران وذلك أنا إذا رأينا        

البحث فليس يكون البحران حتى ينتهي المرض المرض منتهاه وهذا هو حد البحران                  يعرض خطأ يوجب شدة    
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إما لقوة المرض وإما     لبحران قبل أن ينتهي منتهاه    أبداً يكون بعد النضج فإن اضطرت الطبيعة إلى أن تأتي با           وذلك
يكون عند ذلك ينقص في الجودة عن        لفضل حدة وسرعة في حركة المرض وإما لشيء يهيج فإن البحران الذي            

القوة ال تبقى إلى وقت منتهى المرض فواجب أن يموت           البحران على حسب تقدمة لوقت منتهى المرض فإن كانت        
وذلك أنه قد يمكن أن     .  يجب ضرورة أن يكون بالقرب من منتهى المرض        ن موته ليس  المريض وذلك المرض اآل   

  .بكثير أو يكون في أول المرض فأما البحران فال يكون إال وقت المنتهى أو قبله بقليل يموت قبل المنتهى
  .المحمود منه فأما الموت فإنه يكون في االبتداء أو التزيد والمنتهى: لى
بحران في ابتداء مرضه إذا كان         قط دفعة من المرض بال بحران وخلق كثير يموتون دفعة بال              ال يبرأ أحد  :  قال

  .للعلة مقاومة المرض خبيثاً ردياً قوي الغلبة للطبيعة فإن الطبيعة
الحمى وإنما يعرض هذا لمن      وأكثر هؤالء يموت في ابتداء نوبة الحمى ال سيما متى كان سبب هالكه كثرة               :  قال

أن كثيراً من المرضى يموتون في انحطاط النوائب          ة ضعيفة وينبغي أن يكون هذا من اصح ما يعلم به           قوته ساقط 
ظنوا أنه قد يكون الموت في وقت االنحطاط الكلي وليس األمر كذلك                الجزئية من النوائب ولما رأى ذلك قوم       

على  ير يموتون والقياس أيضاً يدل     ولم يؤخذ بالتجربة قط وأما في االنحطاط الجزئي فخلق كث            للعلة التي ذكرنا  
تزيدها الن البدن في ذلك      ذلك وذلك انه ليس يعجب أن تقوى القوة الضعيفة في وقت ابتداء النوبة وفي وقت                

صار البدن على خالف ما كان الن البحران يتحرك           الوقت يكون متماسكاً فكأنه ينهضم فإذا جاء وقت االنحطاط         
وتنحل القوة ويظن بهؤالء أن الغشي يأتيهم ألنهم يموتون بغتة وقوم              ويسترخيإلى أقطار البدن فيتحلل البدن       

الناس ال   بغتة لكن قليالً قليالً ويبتدئ ذلك بهم ال محالة منذ وقت منتهى النوبة إال أن أكثر                   منهم ال يموتون  
وقت المنتهى إلى وقت    يتوقع بهم من     يشعرون بذلك ويظنون بهم أنهم انتقلوا نقلة سريعة جداً على أكثر ما كان             

  .قصير جداً وأسرع االنحطاط االنحطاط يقول يظن الجهال بهؤالء انتهاء حماهم
صار بسبب الموت إلى حال يحل       وذلك أن الفرق بين من    :  إال أن معرفة ذلك من أبين األشياء بقبض العروق        :  قال

وقد يغمها جميعاً تحلل حرارة الحمى بغتة       بالحقيقة عظيم    لك أنها حال انحطاط النوبة وبين من صار إلى االنحطاط         
السبب في اآلخر وأبعد شيء منه فمتى كان على الحقيقة انحطاط النوبة كان                 إال أن السبب في كل منهما ضد       

إلى خارج   دائماً قوة وينقص اختالفه ويستوي نظامه وذلك أن الطبيعة تكون تبعث جميع حرارة الحمى              النبض يزداد 
يعرض ذلك االنحطاط في تلك       ك كان النبض يزداد ضعفاً واختالفاً كل الحاالت وإنما          ومتى كان انحطاط هال   

فمن قبل ذلك يوهمك أن المريض أحسن حاالً مما          الحال ألن حرارة الحمى تتحلل مع سائر ما يتحلل من البدن          
رق عرقاً يسيراً لزجاً    تتحرك من قيام إلى الخالء أو غيره يعتريه غشي ثم يع            كان ثم إنه بعد قليل عند أدنى حركة       

االبتداء فإنه   وربما حدث له ذلك من غير حركة فبهذا الطريق يموت المرضى بانحطاط النوائب وأما في                   ويموت
عرض للطبيعة منها شيء مثل ما يعرض        يموت المرضى من ميل األخالط دفعة إلى باطن البدن فإنه إذا كان ذلك            

  .لمن يختنق
ويكون هذا في األمراض     ي بال بحران صنف ثالث يكون في انتهاء نوبة المرض           وقد يكون أيضاً من الموت الذ      

التزيد وبالجملة فمتى غلب المرض الطبيعة حتى         القاتلة إذا غلبت صعوبة نوبة الحمى فلذلك أنها تعرض لصعوبة           
  .ض ذلكالنوبة وقد ينفق أن يموت والنوبة بعد في تزيدها وقل ما يعر يقهرها فإن الموت يكون في انتهاء

يكون في أوقات نوائب الحمى      أولها الموت الذي  :  فجميع الوجوه التي بها يكون موت من يموت بال بحران ثالثة           
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الشريفة إن كان في والثاني الموت الذي يكون في منتهى           وأكثر ما يكون هذا إذا كان ورم عظيم في أحد األعضاء          
  .المرضانهزمت الطبيعة من شدة  نوائب الحمى وهذا يكون إذا

  .أكثر ما يكون هذا بل ال يكون إال في آخر المرض الردي المزعج: لى
القوة وال يكون في شيء من هذه  والثالث الموت الذي يكون في انحطاط النوائب وهو أقلها ويكون من قبل انحالل            

بيعة ذلك ثم قهرها    وإذا رامت الط  .  المرض عنها البتة   الوجوه بحران ألن الطبيعة ال تروم في هذه األحوال نقي           
ال محالة إما من استفراغ وإما مع خراج عظيم وتقدمة المعرفة بهذه األصناف من                المرض سمى بحراناً ردياً ويكون    

البحران الحميد وما    أقل صحة وبياناً ويحتاج فطنة كثيرة وحذقاً ودربة وينبغي أن ترتاض أوالً في تعرف                البحران
 ران الردي وذلك أن البحران الحميد يدرك بعلم صحيح ثابت والردي إنما يدرك            البح قاربه ثم ينتقل بعد ذلك إلى     

لمادة المرض وأفعالها    أكثره بالحسن وذلك ألن حركة الطبيعة محدودة على نظام إذا كانت الطبيعة قوية قاهرة                 
فلذلك ال يصح   فهي غير محدودة وال منظومة        تجري على مقادير حركاتها وأما حركاتها إذا كانت مقلوبة مقهورة          

غلبت الطبيعة عليه تامة لم يكن البحران البتة فإن كان بها أدنى طرف               معرفتها على معرفتها على ما ينبغي ومتى      
وشدة حفز   حالة تنهض وتقاوم ثم ال تلبث أن تنهزم العلة في نهوضها هذا الذي يكون في غير وقته                  قوة فإنها على  

حالها من األمراض لكنها تبادر إلى نفي        طبيعة ال تحتمل شيئاً مما هذه     المرض إذا كان معه تهيج وحده فقد ترى ال        
التي تلذعها وتهيجها بوجه من الوجوه إن كان طافياً في أعالها               ما يؤذيها عنها كما ترى المعدة تقذف األشياء         

وقته   يكون في  راسباً فيها فباإلسهال وهذا هو أعظم العالمات التي تدل على البحران الذي ال               فبالقيء وإن كان  
  .بقيء من أن يكون لتهيج المرض ولذعه ال لنضوج الخلط وبلوغه

المرض عند استحكام النضج قد      ألنا نرى البحران الذي يكون في وقته وهذا البحران الذي يكون في منتهى             :  قال
ل بحران يكون   يسميه أبقراط سايق اليسل ويعني به ك       فإن لم يكن شيء يهيج وترى البحران الذي يكون و         .  يكون

ما يهيج وعى حسب تقدم البحران لوقت منتهى المرض يكون نقصان               قبل وقت المنتهى إنما يكون من أجل        
 القاتلة وذلك أنها ال تبقى إلى وقت منتهى المرض أو ال تكاد تبقى لكنها في أكثر                 جودته وكذلك حال األمراض   

  .مع ذلك منذر بأنه ردي بالبحران الكائن فيها فإنهالحاالت تقبل في التزيد أو في االبتداء وإن تقدم فانذر 
إن هذا  :  التي ظهرت به ردية أقول     فأنزل أنك رأيت في الربع غمامة سوداء أو شبيهاً بذلك وتكون سائر األعالم              

تأتي األفراد فبحرانه يجيء في السابع وإن كانت تأتي في            المريض يموت ال محالة إال أنه إن كانت نوائب جملة          
السادس ومما يصحح عندك الشيء الذي يتوقعه ويؤكده حركة المرضى وذلك أنه إن                اج فبحرانه يجيء في   األزو

فإنه  حركة سريعة فإنه يدل على سرعة بحرانه وسيكون في السادس وإن كان يتحرك حركة بطيئة                 كان يتحرك 
إال أنه على حال ينبغي أن تنظر        يكون في السابع فإن كان يوم التزيد لم يتقدم فينذر بشيء تقدمة المعرفة صحيحاَ             

تدل على األمراض المهلكة في دالئل الموت بال بحران أن           في العالمات التي أصفها وأول العالمات وأعظمها التي       
 القوة وذلك أن القوة إذا كانت ضعيفة لم تنهضم لمقاومة المرض والعالمة الثانية أال العليل يموت بال بحران لضعف   

خبيثاً وال يكون له حركة بسرعة كل مرض           تدل على داء نضج والثالثة أن يكون المرض قوياً           تظهر عالمة البتة  
بال بحران وتقدر أن تتقدم فتعلم في أي يوم يموت إذا أنت نظرت في                يجتمع فيه يجتمع هذه فإن مريضه يموت      

 لم يبق من القوة إال    المرض على القوة وفي أي يوم يكون النوبة أصعب وذلك أنه إن كان                 مقدار المرض فضل  
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  .اليسير والمرض يفضل على القوة فضالً كثيراً علمت أن الموت سريع وبالضد
واحداً تبقى القوة أم يومين فقد       فأنزل في المثل أن فضل المرض على القوة كثير إال أنه ليس يمكن أن تعلم يوماً                

 نوائب الحمى و أيها من االنحطاط وأما في         المريض من أدوار   يقدر عند ذلك أن يميز وتعلم في أي اليومين يموت         
أي األوقات في أيامه المتقدمة كانت أثقل وأصعب عليه وضم ذلك إلى ما يصح لك                واحد واحد من المرضى فانظر    

  .الجملة من
  .ثم أنزل أيضاً أنك قد علمت أن العليل يهلك إال أن في قوته بقية

تنظر هل يمكن أن يأتي فيه        ريب ثم من بعد هذا ينبغي أن       إن أول ما يعلم من هذا أن الموت ليس بق           :  أقول
  .وعالمات النضج بحران رديء أم ال وتعرف ذلك من مقدار القوة وحركة المرض

  .المرض إن أفضل البحران يكون في وقت منتهى: وأنا مذكرك بجملة ما تخصه قد قلت: قال
البحران يكون ناقصاً وال     لى السالمة فإن ذلك   وأما الذي يكون في وقت التزيد فإن كانت حال المرض تؤول إ              

أن يقتل على المكان وإما أن يغير الحال إلى الرداءة           يوثق به إذا كانت الحال تؤول إلى الهالك فذلك البحران إما          
 المرض فال يكون وإن تقدمة المعرفة بالبحران الجيد تعلم صحيحاً وأما سائر أنحاء                تغيراً عظيماً وأما في ابتداء     

األنحاء من البحران أعني     بحران أعني النافض والردي ال سيما إن كان البحران غير منذر به وقلنا أيضاً إن هذه                 ال
طويل فإنه قد يوصل إلى ذلك قبل حدوثها بزمان           الردية والنافضة وإن لم يوصل إلى معرفتها قبل حدوثها بزمان          

 ذلك يكون من إرهاق المرض للطبيعة وتهييجه لها         طويل قد يوصل إلى    يسير وإن كان معرفتها قبل حدوثها بزمن      
  .يكون دفعة من غير سبب يوجبه ومن االضطراب الذي

كائن فإنه ال بد ضرورة أن يحدث قبل         إذا رأيت المريض ثم رأيت أن اضطراباً قد حدث فاعلم أن بحراناً           :  يقول:  لى
إنما من يأتيه البحران    :  ل ما قال أبقراط   أعرض البحران مث   كون كل بحران شيء في بدن المريض مما ذكرناه من          

  .التي يجيء فيها البحران يصعب عليه مرضه في الليلة
نوبة الحمى بعد ذلك أسرع مما       وذلك أنه وإن كان المرض ينذر ببحران ثم صعب في ليلة من الليالي ثم تأتي              :  قال

  .حران في تلك النوبةالب بد أن يكون كانت تأتي ومع أعراض أقوى ومنكرة لم تكن قبل ذلك فال

 يكون البحران به في الوجه الذي 

  .البحران برعاف أو بقيء أو بعرق أو نحو ذلك وأنا مخلص لك منذ اآلن كيف تعلم أن يكون: قال
إنه :  قال في المقالة األولى من ابيذيميا      وتجد ابتداء كالمنا في ذلك ما قال أبقراط القائد بنا إلى كل خير فقد              :  قال

حمى أو بغير حمى فإنه يحدث ألصحاب الورم تشنج العصب وقيء               في الرأس والرقبة أوجاع وثقل مع       متى كان 
  .هؤالء يعالجه الموت مرار زنجاري وكثير من

ورأى المريض كان بين عينيه      فمتى كان في الرقبة وجع وفي الصدغين ثقل        :  وأما في أصحاب الحميات المحرقة    
يصيبه رعاف ومتى كان ثقل في الرأس كله ووجع في            دد ال وجع معه فإنه    ظلمة وأحس فيما دون الشراسيف بتم     

وأكثر ما يصيب التشنج في تلك الحال للصبيان فأما النساء فيصيبهن مع ما                 الفؤاد وكرب فإنه يقيء مرة وبلغما      
وسواس أو   الرحم وأما الكهول ومن قد انحلت قوته وحرارته فيعرض لهم استرخاء في بعض أعضائه أو               وصفنا أوجاع 
  .جنون أو غماء
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بالمريض وجع وال ورم وال سبب       إنه متى تطاولت الحمى والمرض سليم وليس      :  وقال أيضاً في كتاب تقدمة المعرفة     
وخاصة في السفلى وأكثر ما يعرض هذا وأوجاه لمن كانت           غير ظاهر فتوقع خراجاً مع انتفاخ ووجع في أحد مفاصله         

توقع الخراج حتى تجاوز الحمى عشرين يوماً وقلما يعرض ذلك لمن كان فوق               ي سنه دون الثالثين وال ينبغي أن     
ويتوقع حمى   وكانت حماه أطول من هذا المقدار وينبغي أن يتوقع حدوث الخراج متى كانت الحمى دائمة               هذه السن 

 فكما أن   كذلك إلى أن يقرب الخريف     الربع متى كانت تقلع ثم تنوب على غير لزوم ألدوار محدودة ثم ال تزال                
قد بلغ الثالثين وجاوزها وأكثر ما يكون الخراج في الشتاء            الخراج يعرض لمن سنه دون الثالثين كذلك الربع لمن         

  .انه قلما يعاود ويكون لذلك أبطأ برءاً إال
إن من اشتكى في حمى ليست        :فهذا قوله في الخراج وهو قول كاف ثم أتبعه بالقول في االستفراغ فاقل               :  قال
في فؤاده فإنه يقيء مراراً فإن أصابه مع ذلك نافض            وجع الة صداعاً ورأى بين عينيه سواداً وأصابه مع ذلك         بالقت

فإن تناول شيئاً من طعام أو شراب في ذلك الوقت أسرع             .  القيء يصيبه أسرع   وبرد منه فيما دون الشراسيف فإن      
في الرابع    يوم من مرضه فأكثر ما يصعب عليه         جداً ومن ابتدأ به أصحاب هذه العلة الصداع في أول            إليه القيء 

في الثالث وأكثر ما يصعب عليهم       والخامس ثم يقلع عنهم في السابع وأكثر أصحاب هذه العلة يبتدئ بهم الصداع             
الخامس ويرى سائر أمره على      الخامس ثم يقلع عنهم في التاسع أو الحادي عشر وأما من ابتدأ به الصداع في                في

يعرض ذلك للرجال والنساء في حمى غب وأما من كان            صداعه يقلع عنه في الرابع عشر وأكثر ما       قياس ما تقدم ف   
حمى الغب إال أن أكثر ما يعرض ذلك في الحمى التي هي أدوم وفي                 أحدث سناً منهما فقد يعرض له ذلك في        

 ه بين عينيه غشاوة ورأى    أصابه في حمى هادئة حالة صداع وأصابه بدل السوداء الذي يرا            الخالصة والغب وأما من   
أو من الجانب األيسر من      قدام عينيه شعاعاً وأصابه بدل وجع الفؤاد تمدد فيما دون الشراسيف من الجانب األيمن               

أن يتوقع الرعاف في مثل هذه الحال لمن كان سنه           غير وجع وال ورم فيتوقع له بدل القيء الرعاف وأكثر ما ينبغي           
  .الثالثين وجاوزها فالرعاف يعرض له أقل ولمن في هذه السن القيء دون الثالثين فأما من قد بلغ

فإن ذلك المرض قتال جداً      وقال أيضاً متى كان في الرأس وجع شديد دائم مع حمى وكان معه عالمات الموت                 
دام الوجع الرعاف أو خراجاً في األعضاء السفلية وأما ما    فإن لم تكن عالمات الموت وجاوز الوجع عشرين يوماً فتوقع         

 الرعاف والمدة وال سيما توقع الرعاف إذا كان الوجع في الصدغين والجبهة أكثر مما                طرياً فإنما ينبغي أن يتوقع    
  .المدة ينبغي أن يتوقع الرعاف من سنه دون خمس وثالثين وأما من كان فوق هذه السن فتوقع له

: تظهر فيه تدل على وقال في بعض كتبه         ائر العالمات التي  من بال بوالً رقيقاً زماناً طويالً ثم كانت س         :  وقال أيضاً 
  .إذا احمرت تنذر برعاف وشفته إذا اختلجت أنذرت بالقيء إنه يكون قبل النافض احتباس البول وإن العين

فليس يحتاج في تعرف     وقوله متى حدث بعد الصداع سبات وصمم بغتة دل على خراج يخرج عند األذن وجملة                 
إن :  الطبيعة كما دل عليه أبقراط في قوله        ا يكون إلى شيء سوى أن تنظر إلى أي ناحية تميل           طريق البحران بم  

النفس والشعاع أمام العين ينذر برعاف ومنها ما حدر فيه البول والبراز               وجع الفؤاد والنافض ينذران بقيء وإن تغير       
وذلك أن هذا يدل     اً وفيه ثقل راسب كثير أبيض      كان البراز كثيراً لم أر دريعاً وإن كان البول كثيراً جد             وإذا:  فقال

يكون فإن لم يمل المرض إلى تلك الحال         على ميل المرض إلى تلك الناحية فإن انتقاض البدن من ذلك الطريق           
النواحي وتطاول وإن كانت معه عالمات السالمة فتوقع الخراج            فإن انتقاض البدن من ذلك المرض يكون في         
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إن الخراج يكون في المواضع التي      :  قال وذلك أنه .  الطبيعة إلى الناحية التي يكون فيها      واستدل على الخراج بميل   
والحرارة فيما دون الشراسيف من قبل أنه إذا كان كذلك فاألخالط المولدة               هي أسفل من الصدر متى كان الورم       

خالياً من الورم     دون الشراسيف  مائلة إلى أسفل ومتى كانت تلك األخالط ليست بمائلة إلى أسفل وجد ما             لورم الرئة 
بين فإذا كان ذلك فالخراج يخرج ضرورة        والحرارة والوجع دائماً وعرض للمريض حيناً ما يغير نفسه من غير سبب            

أصل األذن ويظهر مع ذلك شيء من األعراض الدالة على ميل             فيما فوق الصدر اعني في اللحم الرخو الذي عند         
  .والصمم بغتة من غير سبب وثقل الرأس والصدغين وغير ذلك الخراج إلى الرأس مثل السبات

 لجالينوس  البحران تجريد عالمات طرق

نحو يكون البحران على هذا المثال انظر أوالً هل المرض          وينبغي بعد أن تعرف أن البحران كائن أن تنظر بأي         :  قال
 ضرورة أن ال يكون البحران بخراج لكن        األدوار األول فإنه إذا كان كذلك يجب       حار وهل يكون فيه البحران في     

سيما إن كان    ثم انظر هل المرض بطيء الحركة متطاول فإنه إن كان كذلك كان البحران فيه بخراج ال                 باستفراغ
ثخيناً كثيراً فيه ثقل راسب محمود فاألخلق أن ينضج          بال المريض بوالً رقيقاً مائياً نياً زماناً طويالً ألنه إن بال بوالً           

بحران بخراج فإذا ميزت هذا وعرفته فانظر إن كان البحرا يكون باستفراغ بأي                ض قليالً قليالً وال يحدث له      المر
الدالة على ضروب    استفراغ يكون وإن كان بخراج ففي أي عضو يكون فإذا كان باستفراغ فانظر في العالمات               ضرب

يظهر ضرب غيره كنت أشد ثقة بذلك         ولم االستفراغ فإنه إذا ظهرت لك عالمات ضرب ما من ضروب االستفراغ           
احتقن والبطن قد اعتقل بالقرب من وقت البحران فتوقع نافضاً           فإذا رأيت البول قد   :  الضرب والواجب عليك أن قال    

فانظر ما يحدث بعد أعرق أم قيء أم اختالف أم جميع هذه فانظر أوالً في طبيعة                      فإذا رأيت النافض قد حضر     
أن كيموس   مرض حمى محرقة خالصة فقد يصح عندك أوالً أمر النافض قبل حدوثه وذلك            فإنه إن كان ال    المرض

النافض أو البطن أيضاً فإنهما إن كانا        الصفراء إذا تحرك حركة قوية ولد نافضاً ثم انظر هل احتبس البول وحده قبل             
ظر قبل ذلك أو نقص عنه فإن       كثير وإن كان البول وحده احتبس فان       احتبسا جميعاً فالبحران ال محالة يكون بعرق      

علمت أن   كثيرة فاعلم أن الطبيعة مائلة نحو هذا الطريق وبه يكون البحران وإن رأيته قد نقص                رأيته قد زاد زيادة   
بالقيء والعرق معاً    فالبحران يكون  ميلها نحو العرق وبه يكون البحران وإن رأيت مع ذلك عالمات تدل على القيء             

التي تدل على اآلخر كان البحران بذلك االستفراغ          تدل على أحد االستفراغين أقوى من      وإن كانت العالمات التي   
فإن لم تر شيئاً من عالمات القيء فتوقع العرق وحده وال سيما إذا              .  بهما سواء  أكثر وإن كانت متكافية كمياتها كان     

يحمر ورأيت بخاراً     أكثر مما كان   المريض قد اختلط ورأيت نوبة الحمى قد تزيدت وظاهر البد قد سخن واحمر             رأيت
العرق موجباً ليناً فليقو رجاؤك للعرق فأما         حاراً يرتفع من البدن لم يكن يرتفع قبل ذلك ووجدت مع هذا نبض               

العرق والنبض المسرف مشترك بجميع أنحاء االستفراغ وكذلك النبض          النبض الصلب فإنه يدل على القيء ال على       
 عظيماً فهو يدل على حركة الطبيعة إلى ظاهر البدن ال إلى باطنه وكل واحدة من                 النبض   القوي فأما متى كان   

بعرق والحركة إلى    هاتين الحركتين تكون على ضربين أما الحركة إلى خارج فبدم يجري من المنخر أو غيره أو                  
  .داخل باالختالف

ومتى مالت الطبيعة إلى داخل      بالدموالقيء والنبض الموجي يدلك على العرق والنبض العظيم يدل على االستفراغ             
فإن كانت  .  فالبحران يكون إما باالختالف أو بالقيء       فانخفض النبض وصغر ثم لم تكن عالمات القيء حاضرة           
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وإن كانت عالمات القيء حاضرة وتبين في          .  ناقص فالبحران يكون بالقيء     عالمات القيء حاضرة واالختالف    
إذا كان مع    يعاً ونبض العرق في أكثر حاالت البحران يكون مختلفاً وخاصة         فالبحران يكون بهما جم    االختالف تزيد 

إلى المعدة مرار فإنه عند ذلك مع ما         البحران جهد وخطر إال أن ذلك االختالف يكون على أكثر حاالته إذا انصب             
ة والمري من اللذع    مختلفاً في جميع حاالته لما يصيب رأس المعد        يظهر من العالمات الدالة على القيء يصير النبض       

  .سال إليها والثقل من الشيء الذي
 القيء عالمات

ولعاب رقيق كثير يتحلب من الفم فإن جميع         وجع الفؤاد مع صداع وسدر وسواد يتخيل للعين واختالج الشفة السفلى          
إلى اسفل  من جنس الصفراء اللذاع يجذب المرار نفسه إلى داخل و           هذه األشياء تعرض إذا اجتمع في المعدة خلط        

 تختلج الشفة ويتحلب الريق الرفيق ويتخيل أمام العين سواد ويعرض السدر والدوار              من اجل ذلك اللذع ولذلك     
مشاركة الدماغ للمعدة    إما لبخار يرتفع من ذلك المرار إلى الرأس واآلخر          :  والصداع وإنما يعرض الصداع بضربين     

الذي يتخيل للعين وذلك من قبل حمرة الدم ومنها          نها الشعاع وأما العالمات الدالة على الرعاف خاصة فم      .  بالعصب
  .شيء كثير دفعة سد طرق الروح الغشاوة وذلك ألن الدم إذا ارتفع منه

العينان مع الوجنتين وربما احمر األنف       ومنها الدموع اكثر ما يسيل إلى العين كما يعرض في الرمد وهذه العلة تحمر             
  .أيضاً

هذه العلة تدل داللة قوية       تمدد يعرض فيما دون الشراسيف من غير وجع ألن          :   بالرعاف ومن العالمات الخاصية  
يعرض عند مرور الدم في الصدر فإن كان تمدد ما دون             على ميل الدم إلى الناحية العليا وكذلك تغير النفس فإنه          

التمدد والصداع أيضاُ   رعاف لكنه دال على ورم حدث في المواضع التي فيها              الشراسيف مع وجع فليس يدل على      
معه شبيه بالثفل    عالمة مشتركة للقيء والرعاف إال انه إن كان معه شبيه باللزع دل على قيء ومتى كان                 وإن كان 

العارضة فينا دون الشراسيف قد تكون سبب          والتمدد والضربان والحرارة دل على الرعاف خاصة وكذلك األورام           
األمراض التي يكون لها بحران باستفراغ وإذا كان الرعاف من             ض من الرعاف وعالمات تدل عليه إذا كان المر        

 من أي المنخرين يكون الدم    :  بمحمود يعني بالعلة ورم ما دون الشراسيف ونتقدم فنقول          خالف جانب العلة فليس   
يسر األيمن وكذلك في األ    فإنه متى كانت العلة في الجانب األيمن فالبحران الحميد يكون بدم يخرج من الجانب              

عليك أن تنبئ بالمنخر الذي يكون منه الرعاف إذا           وتعرف عالمات البحران الحميد بالنضج والمنتهى فليس يعسر       
  .الجانبين كانت ويقوى ظنك بالرعاف و الوقت الحاضر والمزاج ونحو ذلك كنت قد عرفت أيضاً العلة في

عالمة بينة تخصه مثل     ختالف فليس له  وعالمات الرعاف صحيحة مؤكدة ثم من بعدها عالمات العرق وأما اال             
 االستفراغ وال تجد عليها عالمات القيء       على عالمات ما ذكرنا وإنما يستدل عليه من أن تجد العالمات الدالة             

عالمات هذه فال بد أن يكون اختالف ألنه قد يمكن أن يكون البحران بدم               والرعاف وعلى أنه ليست متى لم تجد      
أفواه العروق   وأما انفتاح .   وتعلم ذلك أنه يسبق الطمث ثقل شديد في البطن ووجع وتمدد           والمقعدة يجري من الرحم  

  .تمييز البحران الذي باستفراغ التي في المقعدة فإنه إنما يخص الذين بهم الداء باختالف فهذا طريق
اً ثم ال ينقضي المرض     المرض سليم  فإن كان البحران يكون بخراج فالعالمة العامية الدالة على كل خراج أن يكون            

فمنها أنه متى كان المرض     :  وأما العالمات الخاصية  .  يبول بوالً مائياً   سريعاً وال يبول بوالً كثيراً فيه رسوب كثير لكنه        
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وجع  رأيت المريض قد تغير نفسه بغتة ثم سكن ذلك التغير الذي حدث في نفسه سريعاً وأعقبه                   لم يطل جداً ثم   
الذي يلي األذن ومتى     م فذلك يدل اضطراراً على أن خراجاً يخرج في اللحم الرخو           وثقل في الرأس وسبات وصم    

وصفناها وظهر في بعض المواضع السفلية ثقل  كان المرض قد طال جداً ولم يظهر فيه شيء من هذه العالمات التي           
  .أسفل وتمدد والتهاب أو وجع فتوقع حدوث الخراج
يكون دفعة إلى البرء ويقال إنه        أحدها التغير الذي  :  تغير المرض ستة  األولى من جوامع أصناف البحران أصناف         

  .ويقال له بحران ردي بحران جيد والثاني التغير الكائن إلى الموت دفعة
إلى الخير في مدة طويلة ويقال له تحلل         والثالث التغير الذي يكون   .  إنما يسمى هذا بحراناً إذا كان مع استفراغ       :  لى

  .طويلة إلى الموت ويقال له ذبول لتغير الذي يكون في مدةوالرابع ا. المرض
التغير الذي يؤدي إلى البرء قليالً قليالً        والخامس التغير الذي يكون في أوله إلى البرء دفعة وال يتم به ثم ينتقل إلى              

  .ليالً قليالًفقبل أن يتم ينتقل إلى التغير الذي يؤدي إلى الهالك ق والسادس التغير الذي يكون إلى الرداءة
دفعة وال يتم دفعة ثم ينتقل بعد ذلك         أحدها التغير الذي يكون إلى الخير     :  ههنا تجب القسمة أربعة أقسام أخر     :  لى

والتغير الذي  .  دفعة وال يتم ثم ينتقل بعد ذلك إلى الشر قليالً قليالً             إلى الشر دفعة والتغير الذي يكون إلى الخير        
يتم ثم ينتقل     بعد ذلك إلى الخير دفعة ويتم والتغير الذي يكون إلى الشر دفعة وال              دفعة ثم ينتقل   يكون إلى الشر  

يكون وبعضها بعيد الكون وإنما أراد أن         وترك ذكر هذه األقسام ألن بعضها ال يمكن أن          .  إلى الخير قليالً قليالً   
  .األقسام يضع ما يحتاج إليه في الصناعة ألن يستوفي

فالذي يتحلل   انحالالً مركباً من هذين    ليالً قليالً وإما أن يتحلل دفعة وإما أن يتحلل         المرض إما أن يتحلل ق    :  لى
يكون انحالله ببحران والمركب يتحلل ببحران ناقص        قليالً قليالً ال يكون انحالله ببحران بين والذي يتحلل دفعة         

الب من المرض إلى الصحة دفعة ال       مثل هذا الكالم في الموت وذلك أن االنق        ثم يستكمل البرء بالتحلل وال يلزم     
وقد بين ذلك    .باستفراغ ظاهر كثير فأما االنقالب من المرض إلى الموت دفعة فقد يكون بال استفراغ                 يكون إال 

  .جالينوس وقد غلظ صاحب الجوامع في هذا الموضع أو تساهل
  .اقصن البحران إذا كان في أول المرض فالمرض قتال وإذا كان في التزيد فهو بحران

  .وإن كان في المنتهى فهو تام. وغير حميد: لى
  .وسهل وثيق أمين: لى

ومنها ما  .  انجذاب الجنين إلى فوق    األعراض الباحورية منها ما يكون لسبب الباعث للمادة مثل        :  جوامع البحران قال  
اختالط الذهن  يكون لسبب القابل لها مثل عسر الحس و          ومنها ما .  يكون لسبب المؤدي لها مثل ضيق النفس        

  .ومنها ما يكون لسبب الشيء المبعوث مثل الخياالت واللمع. العين والوجع والطنين والدوار وظلمة
واالستفراغ الموافق وجودة نبض العروق      االمتزاج والنضج ونوع المرض وعادته ويوم البحران      :  عالمات البحران الجيد  

  .وخف البدن
والمحرقة خاصة ربما انتقضت     ما بعرق وإما بقيء وإما باستطالق البطن       الحمى المحرقة والحمى الغب تنقضيان إ      

  .برعاف
  .قرانيطس تنقضي إما بعرق وإما برعاف

  .الورم الحار يحدث في مراق البطن ينقضي إما بعرق وإما برعاف
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  .حمى الربع وحمى البلغم تنقضيان إما بعرق وإما باستطالق البطن وإما بالقيء
برعاف وإذا كانفي جانبها المقعر فأما        ن في المحدب يكون بحرانه إما بعرق وإما بدرور البول وإما            ورم الكبد إذا كا   

  .ربع تنقضيان إما بعرق وإما باستطالق البطن وإما بالقيء حمى بلغم وحمى. بعرق وإما بقيء وإما باختالف
ومن حركات النوائب ومن     تماعهاسابق العلم بوقت البحران يدرك من نوع المرض ومن األشياء التي تدرك باج               

  .األعراض التي تظهر فيها بعد
  .سابق العلم بجهاد البحران يعرف من نوع المرض ومقدار عظمه ومن حركاته

  .سابق العلم بما يؤول إليه البحران يعرف من نوع المرض وعظمه وعادته
سحنته تتعرف من األعراض     ه يعني نوع المرض يعرف من أعراضه الخاصية به وعظمه وعظم هذه األعراض وعادت           

وما كان من الحميات دائمة فبحرانها يكون في          القريبة التي تلحقه وحركته تعرف من الجهة التي عليها يتحرك           
ال فبحرانه يكون إما في الثالث وإمافي السابع وإما في التاسع وإما في الحادي               الرابع وما كان منها ينوب يوماً ويوماً      

  .عشر
أن يستعمل الطبيب الحقن      كون قبل المنتهى إما لحدته وإما لعظمه وإما لشيء مهيج من خارج مثل                البحران ي 

  .قوة المريض ووقت المنتهى وعظم المرض واألدوية قبل وقت النضج ما يؤول إليه حال المريض يعرف من
  .الذين تؤول حالهم إلى الموت منهم من نافض البتة بحران

البحران الردي إما في البول وإما في النفث         اليوم التزيد فينذر بذلك اليوم الذي يكون فيه       وهؤالء تتقدم عالمات في     
ليس شيء أخص بأن يكون الموت      :  كانت عالمات ذلك غاية ضعف لى      والذين يموتون بال بحران   .  وإما في البراز  

بة العلة وضعف قوته    وأن ال يكون المرض حاداً يوم يموت المريض يعرف من صعو             .بال بحران من ضعف القوة     
  .النوائب وشدتها وساعة تعرف من الساعة التي تكون من النوبة أصعب وثقل

يكون في الساعة التي قد جرت        وحمى البلغم يجلب الموت في أول نوبة والمحرقة في منتهاها وبالجملة فالموت             
  .ودفي االبتداء أو الصع العادة بأن تكون أصعب في ذلك المرض في المنتهى كان أو

التزيد فإنه إن كان المرض سليماً       إذا كان البحران في منتهى المرض كان على أفضل ما يكون وأتمه وإن كان في              
  .بحراناً ردياً متلفاً كان بحراناً ناقصاً وإن كان المرض مخوفاً كان

لمن به حمى محرقة    وإذا عرضا    الثقل والصداع في الرأس إذا عرضا لمن به ورم في ناحية دماغه دال على التشنج                
  .دال على رعاف أو قيء

البصر وصالبة النبض واللمع أمام      تمدد الجنبين وانجذابهما إلى فوق وضيق النفس والصداع وظلمة        :  عالمات الرعاف 
  .العين

  .واختالف النبض الصداع وخفقان المعدة والخياالت والظلمة واختالج الشفة السفلى: عالمات القيء
والبطن واحتباس النفس وصحة     الحمى القوية والوجع الالبث وحصر البول      :  لذي يكون باالنتقال  عالمات البحران ا  

  .القوة
موضع ويكون بهذا الضرب بحراناً      االنتقال هو أن ينتقل الخلط المولد للمرض من موضع في البدن إلى           :  االنتقال لى 

  .فإن هو لم يخرج عن البدن يكون منه خراجات وأورام
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الوجع من تلك الناحية    :  النقلة إلى أسفل   ون إما إلى أعلى البدن وإما إلى أسفله والعالمات الدالة على            االنتقال يك 
ضيق النفس الحادث بغتة وثقل     :  والوركين والدالة على االنتقال إلى فوق      وااللتهاب واالنتفاخ الحادث في الحالبين    

  .والصمم والظلمة في العين الرأس والسمع
وحرارة الجلد وحمرته ونداوته والنبض      على العرق النافض والبخار الحاد اللذاع يتصاعد من الجسم          العالمات الدالة   

  .الموجي
  .العانة عالمات اختالف البطن حصر البول وفقد عالمات سائر أنواع االستفراغ والثفل في

  . في العانةوالثقل عالمات االستفراغ بالبول احتباس البطن وفقد عالمات سائر أنواع االستفراغ
الموضع وعادة العليل لذلك والوجع      وثقل ذلك :  فقد عالمات سائر االستفراغات   :  عالمات االستفراغ بعروق المقعدة   

  .في القطن
  .فقد العالمات والوجع والثقل في القطن: عالمات الطمث

بالتحلل وهي األمراض الحادة    الظاهرة ال    األولى من أيام البحران قال األمراض التي يكون انقضاؤها باالستفراغات         
يعني خراجاً فمن عادتها أن تعاود فلذلك ينبغي أن يأخذ المريض              متى سكنت في وقت ما بال استفراغ وال نقلة          

 الشديد وال تأذن له في الحمام وال في حركة كما يفعل األصحاء وال طعام وال شراب كمثل            نفسه بعد ذلك بالتحرز   
وإن عاود فخليق أن     ذلك ثم كان المرض الذي سكن يسيراً فخليق أن ال يعاود          طعامهم وشرابهم فإنك إن فعلت      

تدبير العليل ولكنه ال يعاود بخطر وصعوبة شديدة         ال يكون عظيماً وإن كان المرض عظيماً فإنه سيعاود ولو أحسنت          
  .مراضباستفراغ أو انتقال يكون مقداره بمقدار عظم تلك األ وال يصح انقضاء مثل هذه األمراض إال

  .الحرارة تدبير العليل يكون بتلطيف التدبير ولزوم السكون وترك كل ما يهيج: لى
والعقل والسدر واللمع والدموع واحمرار      يتقدم االستفراغ والخراج اضطراب شديد وتغير النفس      :  عالمات البحران قال  

د واختالج الشفة السفلى وانقباضها إلى       الفؤا أمام العين وخفقان   العين وثقل األصداغ ووجع الرقبة والرأس وظلمة       
دون الشراسيف إلى فوق والكرب حتى يتبين ويطلبون الماء البارد ويشتكون               داخل والرعدة الشديدة وانجذاب ما     

  .قوياً لم يكن قبل ذلك ويقدم دور الحمى وصعوبتها والسبات ونحوها التهاباً
  .إليه قل ما في البحران أيضاًوقت موت المريض هو بأيام البحران أخص وينبغي أن نن

النبض البتة واسبت وكان     ابن عمران بن موسى الزيادي سرسم ويوم الثامن زادت الحرارة في اللمس وسقط              :  لى
  .وتخلص وبرأ في الحادي عشر يعرق عرقاً لزجاً منقطعاً منه ثم عرق في آخر النهار وأقبل

عالمات النضج فثق بجودة عالمات      المات البحران إنما أتت بعد    إذا كانت ع  :  من جوامع البحران الغير المفصلة قال     
  .عالمات النضج فثق برداءته بحسب ذلك البحران بقدر جودة عالمات النضج وإذا كانت تأتي قبل

محرقة فأقلعت عنه يوم السابع بيرقان       رأيت إنساناً حم حمى حادة    :  من آخر المقالة الخامسة من األعضاء األلمة قال       
  . بدنهفي جميع

عن األعضاء الشريفة وما كان خروجه       الذي ينتفع به من الخراجات ما كان بالبعد        :  المقالة الثانية من األخالط قال    
  .على األمر األكثر إلى خارج وكان بعد نضج المرض

 إلى خارج وأما بالبعد عن      إن الميالن إلى خارج لكن إذا نضج واستفرغ سال           :  علة هذا ما ظهر من كالمه      :  لى
  .بعد النضج والميالن إلى خارج فاألمر فيه بين األعضاء الشريفة فلكي إن عاد لم يعد إلى العضو الشريف وأما
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يكون بالخراج فالخراج يكون في       قال في الحميات اإلعيائية إذا كانت األخالط باردة كان البحران مزمعاً أن                
ضع التي هي أعلى منها قليالً ألن األخالط تصعد قليالً          الموا المفاصل القريبة من المرض إلى إعياء أكثر وخاصة في        

  .وتلطف قليالً فإذا كان اللحى فيه إعياء أكثر فتوقع الخراج نحو األذن بسبب الحرارة ألنها ترق
  .فبالخراجات بحران األخالط الرقيقة الحرارة يكون باالستفراغات وأما التي هي أبرد وأغلظ

العلو أميل والذي هو أغلظ أخالطاً       ها بخراجات ما كان منها أحد كانت خراجاته نحو        األمراض التي يكون بحران   :  قال
األشياء تشهد بميل المرض إلى أسفل أو إلى فوق أعني الزمان               وأبرد فخراجاته تكون نحو األسفل أميل وسائر       

 الخلط مائل نحو    الشديدة في أعالي الجسم أو أسافله يدل على أن          وكون الحرارة  .والسن ونحو ذلك قوى وصحة    
  .يكون بالخراجات ذلك الموضع

األخالط إلى أسفل البدن وبالضد       إن سخونة القدمين والساقين في الحميات أكثر ما يدل على ميل             :  مثال ذلك 
  .الخراجات لذلك وحيث بقيت أكثر فإليه تميل األخالط أيضاً وفيه تجدث

فربما خرجت به فيها خراجات        بعد خروجه من المرض     ومن لم يكن له بحران كامل ثم اتعب يديه ورجليه           :  قال
فيما بعد هذا كالماً لم يقل فيه       :  ارتاض ففيه وقال   ويكون بها تمام البحران ومتى كان العضو قبل المرض تعب أو           

  .أبقراط جالينوس شيئاً فيم أرى وهذا كالم
التي يكون منها السعال فقد       ضولالسعال قد يحدث الخراجات كما تحدثها الحميات والذي أحسب أنه يريد الف               

إذا كان في الحميات التي يريد أن يكون فيها           تنصب إلى بعض األعضاء فتحدث خراجات وهو أشبه أو يقول إنه           
  .األعضاء خراج بسعال فإن الخراج يميل إلى هذه

ى حدوث البحران   على تغير وعل   العوارض التي تجذب الدم إلى باطن البدن إذا عرضت في وقت البحران تعين             :  قال
  .كالسرور ونحوه تعين على العرق وكذلك الغضب باإلسهال والقيء ونحوه والتي تجذب الدم إلى ظاهرة

إما أن تعود بأعظم مما كانت       إذا غابت األورام التي تحدث في أصول األذن في األمراض من غير أن تتقيح فإنها                
  .فاصلهم وتكون عودته على دور مساو لكونه في األولم عليه وإما أن يعود المرض وربما صار ذلك الورم إلى

رعاف فأحرى أن يتم البحران فإن       يكون به بحران الحميات اإلعيائية في اليوم الرابع وإن كان معه           :  البول الثخين 
  .تعبت لم يكن من هذين شيء فتوقع الخراج في المفاصل التي

 األحشاء بحارين األورام في

  :ة المعرفةالمقالة األولى من تقدم

 حارة الذين بهم أورام

يحدث لهم رعاف في الرابوع األول        في الجانب األيمن أو األيسر فيما دون الشراسيف مع حمى حادة شديدة قد               
صداعاً وغشاوة فإن ذلك يدل على ميل الخلط نحو الرأس           وآية ذلك أن يجدوا   .  ويتخلصون بذلك من تلك األورام    

  .جانب الذي فيه العضو العليل وأما ما خالف ذلك فإني ال أحمدهال واألجود أن يكون الرعاف من
السابع والحادي عشر وتوقعك     أكثر هؤالء يعرض لهم الرعاف في األسبوع األول ومنهم من يصيبه في              :  قال ج 

وأما ما كان   .  الدم في هذه السن كثير والحرارة قوية       للرعاف في من سنه دون الخمس والثالثين يكون أقوى ألن          
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األصابع إذا غمز عليه فبحرانه يكون أبطأ إال أنه أقل عادية من الفلغموني ألن                 ن األورام ليناً معه تطأ من تحت       م
السبب في قلة    تحدث عن البلغم فلذلك قد تطول مدتها لشدة بردها ألنها تبطئ النضج لقلة حرارتها وأما                   هذه

يحدث للذين بهم فلغموني رعاف وال سكنت        لقوة فإن لم  الخطر العارض فيها فألنه ال وجع معه ألنه بالوجع تسقط ا          
يوماً وأما هذه فإن بقيت الحمى والورم إلى ستين يوماً فإنها تجتمع             حماهم وال انفش الورم فإنها تجتمع في عشرين       

للرعاف  بين هذين وتلك فتجتمع إذا لم ينفش ولم تسكن الحمى في عشرين يوماً وليكن رجاؤك                 وأما المتوسطة 
  .انت هذه األورام عالية جداً كان أقوى وأسرعإذا ك
الرعاف لكن توقع أن يتقيح فأما        وجميعها إذا أزمنت من غير أن تنفش منها وبقي شيء متحجر فال تتوقع               :  قال

  .أحمدها وأخوفها ففي باب الدبيالت
ن باإلسهال وأما الكائنة    فبحرانها يكو  األمراض التي تكون عن أخالط حارة لطيفة       :  الثانية من تقدمة المعرفة قال    

  .عن أخالط غليظة باردة فبالخراجات
  قال و

 المزمنة الخراجات في األمراض

ينالها من االنحالل بطول المرض وأما األمراض         تكون في النواحي السفالنية لغلظ المادة وبردها وضعف القوة لما          
 هذه أقل غلظاً والقوة أقوى وأما المتوسطة         األذن وذلك أن األخالط في     الحادة فالخراجات تحدث فيها إلى جانب     

  .فيها في الجانبين ويستدل على أي جانب يكون بدالئل الميل إليه فتكون الخراجات
فذلك محمود وإن كانت ردية      ومتى حدث له في السابع عرق أو إسهال أو رعاف فكانت الحالة بعده أفضل               :  قال

  .أوكدفذلك ردي ألن الحادثات في أيام البحران أصح و
فانظر فإن كان ذلك الحادث في       متى قدرت الموت أو البحران الحميد في يوم ما ثم حدث قبل ذلك اليوم حادث               

  .يوم آخر بمقدار قوة الحادث الطبقة األولى في قوته فاعلم أن الذي قدرت يتقدم إلى
هر في التاسع رسوب أسود      فظ إن قدرت في عليل ما في اليوم السابع أنه يموت في الرابع عشر               :  مثال في ذلك  

  .الحادي عشر وبالضد فاعلم أنه ال يتأخر إلى الرابع عشر لكنه يموت في اليوم
حادث آخر جيد فاعلم أن الموت       وإن كانت دالئل الموت لها الغلبة حتى أنك علمت أنه يموت ال محالة ثم حدث               

  .يوم آخر يتأخر عن اليوم الذي قدرت بمقدار قوة ذلك الحادث إلى
فإنه يتقدم عن اليوم الذي      إن كنت قدرت البحران الجيد في يوم ما وحدث حادث في الطبقة األولى من الجودة                و

  .قدرت فيه
في أبوابها أكثر ما تخرج خراجات        الخراجات المقالة الثانية من الخراجات التي يكون بها بحران ذات الرية ونحوه             

  .البحران في المفاصل لسعتها وكثرة حركتها
في اليوم الذي الثانية من تقدمة        والنساء الالئي يلدن فتأخذهن الحمى بعد الوالدة فأحسب لها أيام بحرانها            :  لقا

  .ويكون في الندرة بنوم غرق طويل ذلك في الصبيان خاصة البحران يكون إما باستفراغ وإما بخراج: المعرفة قال
  :قال

 شديد إذا كان في الرأس وجع
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جداً وإن لم تكن أمارات الهالك        فإن كان مع ذلك شيء من عالمات الموت فذلك قتال           دائماً مع حمى حادة      
فتوقع مدة تجري من المنخرين واألذنين وإن دام الوجع إلى              فتوقع الرعاف إلى اليوم السابع فإن جاوز السابع          

  .في النواحي السفليةمنه برعاف في الندرة وإما بخروج المدة من المنخرين أو خراج  العشرين فقد يكون التخلص
وفي المدة إن كان كهالً ومن        من الرأس فيعرض كثيراً في ذلك الوقت فليقو رجاؤك للرعاف إن كان شاباً               :  لى

أصالً وال من سبب آخر بين فتوقع خراجاً في مفاصله           طالت حماه ودالئل السالمة موجودة وليس به ألم من التهاب         
 أخالط غليظة وشأن الطبيعة استفراغها ببول غليظ أو بخراج في األكثر             عن السفلية ألن مثل هذه الحميات تكون     

  .باإلسهال في األقل وربما أفرغته
إذا كانت  :  وينبغي أن يكون قال ج     ينبغي أن يعلم أنه قد يزيد به في الحميات التي ال تتحلل بالتحلل الخفي               :  لى

راغ ظاهر بين لكنه في األكثر يقتل وفي األقل إذا           وال استف  القوة ضعيفة والحمى حارة فلم يكن له بحران بخراج         
الزمان طويلة وذلك إذا سكنت حدة المرض وانقلبت وإذا كانت األخالط حارة                سلم ينضج ويتحلل في مدة من      

  .بخراج لم يكن بحران المرض بخراج بل باستفراغ ومتى كانت األخالط باردة والقوة قوية كان والقوة قوية
يكون بحرانه باستفراغ ظاهر وهذا      هو إما أن تكون األخالط حارة والقوة قوية وهذا         :  وة والخلط األقسام من الق  :  لى

وإما أن تكون القوة قوية      .  وبالعرق إن كان الخلط رقيقاً      أكثر ما يكون بالرعاف أو القيء وقد يكون باإلسهال           
ن القوة ضعيفة واألخالط حارة وهذا      وإما أن تكو  .  بالخراجات على حسب غلظها ولطفها     واألخالط باردة وهذا يكون   

واألخالط باردة فهذا إما  وإما أن تكون القوة ضعيفة    .  في األكثر وفي األقل عند السالمة يتحلل بالتحلل الخفي         يقتل
والزمان واألشياء األخر تغير بعض هذه الخراجات التي        أن يقتل في طول الزمان وإما أن يتحلل في طول من الزمان           

  .األحداث فاالستفراغ بهم أخص وأما المشايخ فبالتحليالت ان المتوسطة فأماتحدث في األسن
يحدث بهم ذلك أو يكون أقل        من جاوز الخمس والثالثبن فحدوث الخراجات به أقل وأما المشايخ فال            :  قال ج 
  .ذلك
راج إذا جاوز المرض    الخ أن يتوقع  المدار على القوة والخلط فإنه قد يكون شيخ قوي يحدث له استفراغ وينبغي             :  لى

  .عشرين يوماً
األربعين وكانت الحمى دائمة وتوقع      وتوقع الخراجات إذا طال المرض الحار وهو مجاوز الرابع عشر فصاعداً إلى           :  قال

وجاءت على غير ترتيب وخاصة متى كان يقرب الخريف وتوقع            انتقالها إلى الربع متى كانت تنوب مختلطة النوائب       
  .في الشباب  مما يتوقعالربع الكهول أكثر

ببرده يعين على ميل األخالط عن       والخراجات تكون في الشتاء أكثر وسكونها أبطأ ومعاودتها أقل ألن الشتاء           :  قال
البرودة وسكونها أيضاً يكون لضعف التحلل بسبب برد الهواء            االستفراغ إلى الظاهر الخاص األخالط الحارة إلى        

  .قت أيضاً ألن المعاودة يحتاج إلى سبب محركالو المحيط ومعاودتها أقل لبرد
سليمة فتوقع له القيء فإن بردت       من كان به صداع وتخييالت سود أمام عينيه ووجع في الفؤاد وكانت حماه              :  قال

  .أكل كان أسرع جداً نواحي شراسيفه وأصابه نافض كان القيء أسرع إليه وإن
الرأس كانت تخييالت في العين وقد       ها بخار أسود فإذا صعد نحو      المرة الصفراء إذا سخنت واحترقت تولد عن       :  قال

وأما إذا كان في المعدة فإنه      .  معها وجع الفؤاد ألن الرية ال حس لها        يرتفع مثل هذه البخارات من الرية إال انه يكون        
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وإن  لبدنوذلك انه يهزل ا   .  فمها الذي يسمى وجع الفؤاد والنافض ليس يسرع القيء بل يكثره            يعرض معها وجع  
ويكثر كميته فيكون أعون على الخروج       أكل أسرع القيء ألن في معدته خلطاً مرارياً كثيراً فيفسد الذي يأكل سريعاً            

  .ألن المعدة تقبض عليه أشد إذا كان كثيراً
نت ثالث وعشرين صار اللهم كما أع      ثم السفر السادس من الحاوي للرازي يوم االثنين العاشر من ربيع المكرم سنة            

وأنصاره وتابعيهم وتبع تابعيهم إلى يوم الدين وسلم وكرم           فصل على محمد وأرواح آله وذريته وأصحابه وأصهاره        
  .بحول اهللا تعالى في السابع في الصداع يتلوه. وشرف بقرار السماوات
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  الصداعالصداع
كان السابع سكن    إذاالصداع الذي يعرض في أول يوم من المرض فإنه أحرى أن يشتد في الرابع والخامس ف                 :قال

عنه في التاسع والحادي عشر ومنهم من        فأما األكثر منهم فيبتدئ به الصداع في الثالث ويشتد في الخامس ويذهب           
  .يبتدئ به في الخامس ويذهب عنه في الرابع عشر

الخامس فامتد  وأما الذي بدأ في      جميع هذه األنواع من الصداع يأتي بحرانها بالقرب من السابع من يوم بدأت             :  قال
  .والدليل على ذلك تأخر الصداع إلى الخامس إلى الرابع عشر فألن حرارة الحمى لم يكن لها قوة

حميات الغب ألن المرار في هؤالء       وهذا الصداع على هذا النحو يعرض للمستكملين من الرجال والنساء جميع           :  قال
هم هذا في الغب الخالصة فقط ألن المرار في طبيعة          فيعرض ل  ليس بغالب جداً فأما الذين هم دون هؤالء في السن         

  .المحرقة هذه الحمى غالب جداً وفي
غشاوة ولمع وأصابه مكان وجع      أما من أصابه صداع في مثل هذه الحميات وأصابه مكان السواد أمام عينيه              :  قال

توقع له الرعاف وخاصة لمن     واأليسر من غير وجع وال تلهب ف       الفؤاد تمدد فيما دون الشراسيف في الجانب األيمن        
 الثالثين أو جاوزوها فيكون توقعك للرعاف فيه أقل والقيء أكثر ألن هذه العالمات                أحدث سناً فأما من زاحم     

  .عظيمة الداللة على ميل األخالط نحو الرأس
ث السن  وخاصة فيمن كان حد    إن الرعاف يحدث بحران األورام الحارة فيما دون الشراسيف          :  قال قد قال أبقراط   

والنبض يدل على الرعاف خاصة جداً وتوقع الرعاف في          لكثرة ما في بدنه من الدم ويدل على الرعاف أو تدمع العين           
 تقدم أيضاً مائالً إلى الدموية والسنة أجمع مولدة الدم فليكن رجاؤك له أكثر وتوقع الربيع أكثر وإن كان الشتاء الذي

أقل وإن كان أدنى مطر في        فأما في حال عدم المطر البتة فليكن رجاؤك له          .العرق عند المطر ورطوبة الهواء أكثر     
  .الصيف فإنه سيكون في الحمى ولو كان قليالً

على بحران ومتى ابتدأت في       متى ظهرت العالمات الباحورية نحو منتهى المرض دلت         :  الثانية من البحران قال    
يمكن أن يأتي بحران في أول المرض باألعالم          ه ليس ابتداء المرض دلت على اختالط العقل والموت وذلك أن          

  .على بحران بل على شيء ردي جداً الباحورية إذا ظهرت في أول المرض لم تدل
دالئل بينة على النضج قد تقدمت      ومتى احتفزت الطبيعة ليحدث البحران فأحدثت هذه العالمات كان مع ذلك          :  قال
.  

األعراض الردية من دالئل النضج      ان برداءة المرض نفسه وغلبته ظهرت     ومتى لم يكن يحفز الطبيعة ليحدث البحر      
النضج واألقل منهم يتخلص أما بالرعاف وأما بنفث مدة قد           وفي أكثر األمر يموت الذين يظهر فيهم األعراض قبل        

  .نضجت نضجاً شديداً
والدموع وحمرة العين والوجه     القلق الذي يأخذ العليل بال سبب معروف       :  األولى من الفصول من عالمات البحران      

والتمدد والخفقان في وقت البحران إن كان البحران تاماً            واألنف وتورم أصل األذن والوجع في عضو واالرتعاش        
الطبيعة  بدواء مسهل وال بغيره لكن دعه والعلة وإن كان االسستفراغ والدفع ناقصاً فأعن              كامالً فال تحرك الطبيعة   
  .بقايا الخلط الذي يستفرغ يوجب عودة العلةعلى استتمام فعلها ألن 
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الكائن بالخراج وأن يستفرغ من      الكائن باالستفراغ أفضل من   .  يحتاج البحران الكامل إلى أشياء حتى يكمل       :  قال
وأن يخف عليه البدن بعد وأن يكون بعد عالمات النضج وان            الكيموس الغالب وأن يستفرغ من ناحية العلة وجانبها       

  .ينقص عن هذه ينقص عن أفضل البحران  باحوري فبقدر مايكون قي يوم
 الناقص تدبير البحران

االستفراغ حتى يكون ما تفعله الطبيعة وتفعله أنت  إذا رأيت االستفراغ ناقصاً أعن الطبيعة بالمسهل أو بغيره من         :  قال
  .الخلط المودي بالدواء باإلسهال وافياً باستفراغ

الرابع عشر ولم يحدث فيها       يشاهد مرض قط يتحرك منذ أوله حركة شديدة قوية جاز           لم:  الثانية من الفصول قال   
  .أو الناقص ومدته وهي البحران الجيد التام: أحد فيها أصناف التغير األربعة

. البحران في اليوم الذي يليه     ومن األمراض أمراض يكون لها في بعض أيام البحران بحران ناقص ثم يستتم             :  قال
وال ظهر فيه عالمات النضج وال تغير بذلك الخف          رض قوي ثم خف من غير أن تكون له استفراغ ما           إذا عرض م  

وإذا ظهرت العالمات المهولة والقلق وقد تقدمت عالمات النضج فال تخف             فأنذر أن المرض سيعاود شراً مما كان       
  .أنه سيكون بحران جيد قريب البتة بل اعلم

في أربعين يوماً وفي بعضها في        ألمراض العارضة للصبيان يأتي البحران في بعضها       أكثر ا :  الثالثة من الفصول قال   
حين يجري الطمث وإن الرابعة من الفصول حدوث النافض           سبع سنين وبعضها إذا شارفوا نبات الشعر في العانة أو          

م باحوري كان جيداً    وخاصة في المحرقة ينذر ببحران فإن كان بعد النضج وفي يو           في الحميات التي ال نافض فيها     
  .فردياً أو ناقصاً أو غير وثيق وإال

كيف كان اإلعياء حادثاً من     .  اللحيين الحميات اإلعيائية أكثر ما يكون البحران فيها بخراج في المفاصل وإلى جانب           
ياء الكائن  تلقاه نفسه ومن هؤالء أيضاً من كان به الضرب من اإلع           تلقاه نفسه أو للحركة وخاصة اإلعياء الكائن من       

 التمددي إال أن الخراج إلى جانب اللحى يكون في التمددي أكثر ألن المفاصل لم تتعب                 من كثرة األخالط وهو   
وأما .  الذي في جانب األذن    ولم تحم بالتعب وتتسع وحرارة الحمى تشيل األخالط إلى الرأس فيقبلها اللحم الرخو              

  .األكثر تكون في هذه الحالة  ففياإلعياء الحركي فإن المفاصل تكون قد تعبت وضعفت
  .جانب اللحى متى أحس مريض في مرضه بإعياء فتوقع له خراجاً في بعض مفاصله وخاصة إلى: قال
ال يكون إعياء حركياً فكون      إن اإلعياء خاصة يكون الخراجات واإلعياء الذي يحس في المرض          :  ألنه قد قال  :  لى

  .الخراج لذلك في هذا الموضع أولى
فيه خراج فإن كان قد       من خرج من مرضه ببحران غير وثيق إن حدث في بعض مفاصله وجع أو إعياء خرج                  :قال

بحران باستفراغ فإن في ذلك العضو يكون        تقدم قبل مرضه فأتعب عضواً ما أو أوجعه عضو ما ثم لم يكن لمرضه              
  .فيها البحارين بالخراج وهذا القول إنما هو في األمراض التي. خراج
لكن إما بالخراجات وإما بالتحلل       األمراض التي تجاوز األربعين ال يكون بحرانها باالستفراغات وال بالعرق            :  قال

  .الخفي قليًال قليالً
  .الثالثين فضالً عن األربعين والعرق واالستفراغ يضعف مذ تجاوز المرض عشرين يوماً ويضعف أكثر بعد: قال
  .البحران فاألمراض ال محالة تطول  إذا لم تتحلل في األيام األول من أيامالخراجات التي تحدث في الحميات: قال

السابع فهو عالمة جيدة ال محالة        إذا عرض اليرقان في الحمى قبل السابع فهو عالمة ردية وليس متى ظهر بعد               
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فيكون ذلك اآلفة   الطبيعة للمرار وقذفه إلى ظاهر البدن        ألن ظهوره قبل السابع ال يمكن أن يكون على سبيل دفع          
  .السابع فيمكن أن يكون لدفع الطبيعة ويمكن أن يكون آلفة حلت بالكبد حلت بالكبد فأما الحادث بعد

واآلخر كثيراً ما يتبعه شدة       يفرق بينهما أن الباحوري يكون في يوم باحوري ويتبعه سكون الحمى وخفتها               :  لى
  .الحمى وصعوبتها

السابع في التاسع أو الرابع        قبل السابع فذلك ردي ال محالة وإذا عرض بعد           إذا عرض اليرقان في الحميات     :  قال
  .عشر فذلك جيد إال أن يكون في ناحية الكبد صالبة

  .ألنه حينئذ يدل على أنه لم يكن لبحران بل آلفة في الكبد: لى
  .يكون في السابعبحرانه  إن ظهرت في البول في اليوم الرابع غمامة حمراء أو سائر العالمات فإن: قال

مما يدل على النضج فهو يدل على        ليس الغمامة الحمراء بل كل دليل ذي قدر يظهر في الرابع لم يكن قبله             :  قال ج 
الحمراء ألنه أمر بديع ألن الغمامات الحمر تطول العلة أكثر وإن              أن البحران يكون في السابع وإنما ذكر الغمامة        

تغير اللون   والتعلق األبيض إذا كان المرض سريع الحركة جداً فإن          .  لك كثيراً فالبيضاء أولى بذ   كانت سليمة وإال  
البول  ذلك من أن  .  دليالً كافياً على البحران في السابع إذا كان ذلك في الرابع           وتغير البول أو كل واحد منهما كان      

 مثل هذا المرض أعني السريع      في الرقيق إن غلظ في الرابع غلظاً معتدالً واألبيض إن اصفر فيه حتى يصير اترجيا              
من عالمات البحران ظهرت في يوم من أيام اإلنذار فإنها             فأي عالمة .  الحركة جداً فإنه ينذر ببحران في السابع       

 المنذر به وال يدل على انه يكون البحران جيداً أو ردياً وإنما يدل على ذلك إذا ظهرت                 تدل على البحران في اليوم    
أنه إذا كان يجب في       من عالمات النضج وإنما ذكر الحمراء ههنا دون غيرها ليفهم عنه             في يوم اإلنذار عالمة      

  .أيضاً إنما يظهر في الندرة الحمراء فإنها في البيضاء أوجب وألنها أيضاً أمر نادر وكذلك
ك إذا ظهرت   البحران في السابع كذل    ويجب أن يتفقد المرض كما أن الغمامة الحمراء إذا ظهرت في الرابع جاء            :  قال

المنذر به فإني أنا رأيت هذه العالمة مرات كثيرة ظهرت في التاسع              في غيره من أيام اإلنذار جاء البحران في اليوم        
من  الرابع عشر وظهرت في الحادي عشر فجاء البحران في العشرين فهذه العالمة إذا ظهرت يوم               فجاء البحران في  

أن ما  :  والسابع والسبب في ذلك     في اليوم المنذر به كما يكون في الرابع          أيام اإلنذار غير الرابع لم يكن البحران       
المرض قبل ظهور الغمامة فلذلك قد يمكن أن يدل إذا كانت            يأتي بعد الرابع إلى السابع زمانه متساو لما مضى من         

شر فال بد يكاد    في السابع داللة صحيحة وأما متى ظهرت هذه العالمة في الحادي ع             في الرابع أن البحران يكون    
الطبيعة وإنما ظهر    البحران في الرابع عشر ألنه ال يمكن أن يكون في ثالثة أيام فقط مستكمالً ما بقي على                 يكون

مقدار ما مضى على أن هذا اللون متى ظهر دل            ما ظهر في أحد عشر يوماً بل يحتاج إلى أيام أكثر وال أقل من               
  .على فضل تأخر من انقضاء المرض

غليظ  ع له خراج في مفاصله من أجل بحران قد يتخلص من ذلك الخراج ببول كثير                من يتوق 
  .أبيض يبوله

اإلعياء في نفس مرضه على أي       الخراج يخرج في المفاصل فيمن أتعب مفاصله قبل المرض أو فيمن أصابه            :  قال
لى نقص البدن وتنقيته    فيه فإن قويت الطبيعة ع      وجه كان أو فيمن يطول به المرض من كثرة األخالط الغليظة            
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  .الستفراغ الطبيعة بالمثانة ما هو مزمع بالتحلب إلى بعض المفاصل بالبول يسلم بذلك المرض من الخراج
كسائر الحميات ويعرض لصاحب     والحمى مع إعياء من شأنها أن تحدث الخراج سريعاً وال تنظر به مدة أطول              :  قال

المزمنة أن يكون تولد الخراج في أسافل البدن          العلل يعرض لصاحب هذه الحمى الخراج عند األذن اكثر كما أنه          
 التي بإعياء من تلقاء نفسه فلكثرة الخلط فيه وحرارة مرتفعة إلى أعالي البدن فيكون أكثر فأما في أصحاب الحميات  

أما البول فإنما   الرعاف بمرة ف   الخراج من أعالي البدن اعني في الرأس إال أن ينذر قبل الرعاف والخراج يمنع كونه               
  .يمنعه إذا دام أياماً

استفراع األخالط يحتاج إلى     قال جالينوس إن من البين أن انقضاء المرض بالرعاف يكون أسرع منه بالبول ألن                
  .أيام
ثم الخراجات وربما كانت الخراجات      قد صح مما قلنا إن أقوى البحارين الرعاف ثم اإلسهال ثم القيء ثم البول              :  لى

اندفع الفضل إلى أيديهم وأرجلهم ضربة حتى كأنها صارت           العرق ورأيت عداد مرضى سكنت حماهم بأن       أقوى من 
  .فهذا كله نوع من أنواع البحران أيضاً سقافلوس وعفنت وتساقط اللحم

ن تعبت في اإلعياء الحركي فإنما تكو      يمنع من الخراجات في اإلعياء الكائن من تلقاه نفسه وفي المفاصل التي           :  لى
  .في الحدة واألزمان الخراجات في هذين من اإلعياء واألمراض المتوسطة

بحران دلت على موت وأما على       إذا ظهرت أعراض البحران ثم لم يكن بها       :  قال أبقراط :  السابعة من الفصول قال ج    
إذا كان العرق   :  أنفسها وذلك أن أبقراط قال ها هنا       بحران عسر وقد فسر ج هذه األعراض على أنها االستفراغات          

  .يجلب نافضاً فذلك ردي
وأنا أرى أن هذا غير مشاكل وأن        ألن أبقراط قد قال إن أعراض البحران إلى آخر الكالم          :  قال ج في تفسير ذلك    

يكن بها بحران االستفراغات لكن األعراض التي تتقدم كون          أبقراط لم يرد بقوله إذا كانت أعراض البحران وإن لم         
  .ونحوه ق والقلقالبحران مثل األر

ويتلوه الذي بالعرق ثم الذي        رأيت القلق والكرب يتقدم البحران الكائن بالقيء والرعاف أكثر من غيره                :  لى
العالمات الباحورية ثم لم يكن بعقبها الحرارة فإن ذلك إما          إذا ظهرت :  فنقول.  باالختالف وأما الذي ببول وخراج فال     

 فلم يظهر ذلك من أجل أن يكون بحراناً لكن من أجل تزيد المرض ورداءته             كثيرة مفرطة    ألن المرض يزيد زيادة   
أكثر من مجاهدة    وإما ألن الطبيعة أخذت في المجاهدة فظهرت األعراض الباحورية ليست شيئاً              .  فينذر بموت 

ن فدل ذلك على أن البحران عسر أل         الطبيعة للعلة فلما رامت ذلك خارت بعد الجهد فلم يتبع فعلها استفراغ               
قوله ولم   يمكن أن يتعلق من هذا الكالم بلفظة منه شبهة وهو           وإنما.  المرض قوي والطبيعة ضعيفة باإلضافة إليه     

التي تتقدم ألن اللفظ األشكل بهذه أن        يمكن بها بحران ألن هذا كأنه على االستفراغات أدل منه على األعراض            
هذا فهذا أردى جداً ألن ذلك يدل على أن ذلك االستفراغ           يعني بها    فإن كان أبقراط  .  ولم يأت بعدها بحران   :  يقال

فيها  األخالط وإما من غير الخلط الذي يجب وإما لضعف الطبيعة وكلها ردي يحتاج أن يطال                 إما أن يكون لكثرة   
  .الكالم ثم نستقصيه في كتابنا في البحران

فببحران تام أو يتحلل ببحران       فإن يسلم  هل يموت العليل أو يسلم    :  من محنة الطبيب أول ما يحتاج أن تعرف       :  لى
البحران يحذر مع شدة وخطر أوالً ثم في أي يوم يكون             بين أو ببحران ناقص أو يحلل ذلك في الموت ثم هل            

ويجب أن تضع أوالً عالمات النضج ألنه        .  أوالً فهذا من رؤوس تقدمة المعرفة       بأي نوع يكون ثم حريز وثيق هو       
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ثم عالمات   مة والهالك ثم عالمات القوة والضعف ثم عالمات السالمة والهالك            إليها في تعرف السال     يحتاج
: أحريز هو أم ال فعلى هذا وقال       ثم عالمات أي نوع يكون ثم عالمات      .  البحران والتحلل ثم عالمات نوع البحران     

ا جسست نبضه   يغذونه بالليل مرتين فضالً عن النهار فلم         دعيت إلى عليل قد سقطت قوته حتى أن أهله كانوا            
وقد كان ذلك الورم ظهر للناس بالحدس فأمرت أال يغذى البتة وأن يترك قاراً                قضيت أن في بعض أحشائه ورما     

المرض قد قرب    وما كنت آمرهم بذلك لوال أني علمت يقيناً أن         .  وال يحرك بشيء البتة إلى أن آمرهم به         هادئاً
عنه الغذاء يوماً واحداً وكانت المدة التي        ليل أال يحتمل أن يقلع    منتهاه والبحران قد حضر وأنه لم يبلغ من ضعف الع         

رأيت طبيعته مستعدة ألن تعمل بحراناً باستفراغ لكنت سأستفرغه فلما كان             أتوقع فيها البحران هذه المدة ولو أني      
النوبة ثم   طاليوم اشتدت الحمى واختلط العقل وأعلمتهم أنه ال بأس عليه وأنه سيعرق عند انحطا                 في ليلة ذلك  

فجاءني رجل من أهله في السحر       .  الغاية فارقته فلم يعرق العليل تلك الليلة وأقبل اختالط العقل يزيد حتى بلغ              
إياه بال غذاء وإن سبب شدة االختالط إنما كان لذلك وإنه             فأخبرني بذلك وكان يؤمي إلى أني أخطأت في تركي         

أن البيت الذي كان العليل فيه      :  لم تأخر البحران فوجدت   :  رتففك.  عليه األدهان  يجب أن يظل على رأسه وتوضع     
العرق فإذا برأ    شديد البرد فأمرت أن يوقد فيه حتى يدفأ ثم يصب على بطن العليل دهن جار إلى أن يبتدئ                    كان

أنه ليس يمكن أن يجيء منه شيء        امسك عن الدهن وتعاهدوا مسح العرق وأمنتهم من الخوف والعرق وأعلمتهم           
العرق فلما فعلوا ذلك عرق المريض وأقلعت الحمى وخفت            دفعة وتقدمت إليهم أن يغذوا العليل إذا انقطع         كثير  

أيام أو   جنبيهفي ذلك الوقت وبقيت منه بقايا عالجناها حتى برأ منها البرء التام في ثالثة                 عالمة الورم الذي في   
يغذوه ويصب عليه وعلى رأسه ما         الوقت كان  ولو أن غيري تولى عالج هذا لكان قد قتله ألنه في ذلك              .  أربعة

  .يصب وكل هذا كان يمنع الطبيعة أن يأتي البحران
هذا مائلة نحو الجلد      يجب أن تستفرغ الفضول من حيث هي إليه أميل وكانت في               :  وألن أبقراط قال   :  قال

  .فاستفرغتها بالعرق
لدفع الفضل وذلك أن      طبيعتك قد تحرك   إن:  لماجسست نبض أوديمس قلت له     :  من نوادر تقدمة المعرفة قال     

  .شيئاً النبض سريع االنبساط بطيء االنقباض وذلك عادته إذا أراد أن يدفع
ألن دليل : أن يكون باإلسهال إن دالئل ضروب االستفراغ معدومة قد يمكن      :  بأي نوع يكون االستفراغ فقلت    :  فقال

  .اإلسهال هو عدم سائر دالئل االستفراغ
  .عالمات كون البحران بالعرق لين المجسة: مات قالمن كتاب العال

وظاهر البدن حار جداً      وعظمها قال ويكون موضع العرق من البدن كأنه أندى وأرطب            :  يعني الموجي قال  :  لى
وربما عرض االرتعاش والقشعريرة والحمى بحالها       والمجسة سريعة جداً وربما هدت شدة الحرارة ويحمر ظاهر البدن         

 االختالف عالمات لعليل جيد البقعة جيد األكلوأن يكون ا
المريض العرق وال الرعاف وال غيرهما لكن          القرقرة والنفخ والمغص والمجسة قوية مع صغر وأال يكون عادة             

معتاداً لشرب الماء البارد في الصحة فإنه يكون البحران              االختالف ويكون سهل البطن في الصحة وإن كان          
  .باالختالف ال محالة

 بالبول المات البحران الكائنع
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الرجيع وكان العليل بطيء العرق قليله كثيف         إذا رأيت المثانة في المرض تكثر جمع البول والبطن ال يكون فيه              
بارد وكان فيما مضى يكثر الشراب والهواء بارد فإن البحران يكون بالبول            البدن والمجسة صغيرة وظاهر البدن جاس     

.  
  .العظم واإلشراف ن أصابه في األمراض الحادة بحران جيد صار نبضه في غايةم: من منفعة النبض قال

  .بالرعاف من أخص خواص الحمى المحرقة أن يكون البحران: األولى من إبيذيميا قال
فتهيج حمى وتنقضي هذه     ربما كان في البدن خلط بلغمي فيحدث للبدن سبب يحمى أو خلط حار               :  الثانية قال 

كان في البدن سبباً إلى العفن فتهيج حمى أيضاً          يعاً إال أنه يكون في هذه ما يجعل للخلط الذي         وتجيء بحرانها سر  
  .وليست كذلك بل حمى أخرى من جنس أخرى ردية فيتوهم أنها عودة في األولى

 الحمى عالمات ألنواع ميز هذه: لى
ت جنس آخر علمت أن األمر على ما         عالما فإذا كانت من جنس األولى علمت أنها عودة منها بعينها وإذا كانت              

  .وصف ههنا
فاجتذبه إلى الجانب الذي هو مائل       يجب إذا كان خلط مستعد ألن يستفرغ وقصدت الطبيعة أن يعين على خلط            :  لى

فبما يدر البول وإن مالت إلى عضو ما ثم كان خشينا اعنت              إليه فإن كان إلى البطن فبالحقن وإن كان إلى الكلى          
  .وتضميده بما يسخنه وتسخيفه باألدوية الحارة ذلك العضوعلى ذلك بدلك 

الصدغين ثقل وظلمة قدام العين      متى رأيت في الرقبة وجع وفي      :  في الحميات المحرقة والحادة كلها    :  قال أبقراط 
  .الرعاف وثقل فيما دون الشراسيف يتمدد وال وجع معه فتوقع

إذا كان مع وجع فيكون من       األخالط إلى ناحية الرأس وأما    تمدد الشراسيف من غير وجع يدل على حركة          :  قال ج 
  .ورم في الحجاب وال ينذر هذا الصنف ببحران لذلك

المريض قيء مرار وبلغم وأكثر ما        ومتى كان ثقل في الرأس كله ووجع في الفؤاد وكرب فإنه يصيب             :  قال أبقراط 
 ما وصفنا وجع األرحام وذلك يكون لمشاركة         فيعرض لهن مع   يصيب التشنج في تلك الحال للصبيان وأما النساء        

ناله من المرار فأما الكهول فيعرض لهم ما وصفنا إذا عرض لهم استرخاء في بعض                   الرحم للمعدة في األلم الذي    
  .وجنون أو عمى لفضول تنحدر إلى العين األعضاء

عودة وقد يكون كثيراً في المحرقة       ىتوقع في كل استفراغ كان قبل النضج فخفت به الحم         :  الثالثة من تفسير الثانية   
يختلف أو يعرق في السابع ونحوه وهذا أكثر ما يكون في القوية             أن يرعف العليل في الثالث فال يكون به بحران ثم         

  .الحرارة
على أنه يكون البحران خبيثاً جداً في         النوائب والشدة إذا كانت في األزواج منذ أول المرض فإنه يدل أحياناً             :  قال

تحرك المرض حركة قوية في الرابع بنوبة خبيثة يكون فيه مات             لقياس ويدل أحياناً على أن المرض يطول وإذا        ا
  .ذلك مرضى كثيراً ذكرهم أبقراط صاحبه في السادس كما أصاب

تنضج فال تثق بها جمعت أو لم        قد تحدث أورام عند اآلذان وال يكون بها بحران وربما نضجت هذه وربما لم              :  قال
  .جمع إال يكون بعد النضجت

ينوب في األفراد    بحرانه وإن كان   متى كان المرض ينوب في األزواج ففي األزواج يأتي         :  المقالة الثانية من األولى   
تغلى وتفور وتكون مع ذلك لذاعة مهيجة للطبيعة           ففي األفراد وذلك ألن في يوم النوبة يكون األخالط رقيقة           
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  .والقيء والعرق ونحوه عاففتأتي الطبيعة أن تدفعها بالر
 الرعاف
ولكن أسود شديد    ال يقطر في حال من األحوال من األنف في مرض قتال دم أحمر مشرق             :  من إبيذيميا قال   الثانية

  .السواد ويرد ما ههنا
 أول أمره فإن بحرانه عسر وخاصة      األولى من الثانية من إبيذيميا قال إذا كان المرض يعرق فيه المريض منذ              :  لى

وهذا أيضاً يعسر   .  كانت أمطار العرق منذ أول الحميات       إن لم يكن ذلك بحسب رطوبة الهواء فإنه قد يكون إذا            
يكون ذلك فيه من أجل طبع المرض نفسه وإنه ليس يكون بحرانه جيداً البتة قبل                البحران فيه لكن أقل كثيراً مما     

  .وما سبق وكان قبل منتهاه كان رديًا. المرض منتهى
على الموت وربما دلت على      راض التي تكون في وقت البحران إذا ظهرت ثم لم يكن بحران فإنه ربما دلت                 األع

  .البحران بعسر
المرض وأما أن يقلع المرض ثم       صعوبة البحران وإال يكون تاماً لكن تبقى منه بقية تطول به مدة             :  يريد بعسر :  ج

: وإن كان يسيراً  .  عظيماً فإنه يكون قتاالً في أكثر األمر        المرضيعاود سريعاً إذا كان البحران قبل النضج إذا كان           
  .محموداً وإما ال يكون تاماً فأما أن يكون بحراناً

وذلك إما  .  ردي فتلك عالمة ردية    األشياء التي يكون بها بحران جيد إذا لم يكن بها بحران جيد وكان بها بحران               
أحمد الخراجات التي يكون بها      :  الطبع الردي الخراجات   بعه إلى أنه ينذر بعودة ردية وإما بانقالب المرض عن ط          

والبحران .  بحران ما كان منها بالبعد من موضع العلة التي في أسافل البدن              انتقال المرض من عضو إلى عضو أو       
ل ذلك أفض  بشيء يجري ويخرج من البدن كالبول والبراز والقيء والدم والمدة من األذن والعرق ونحو               الذي يكون 

من البدن والمخاط ونحوها من الدموع       من الكائن بالخراجات والبزاق والكثير من األشياء الداخلة في عداد ما يسيل            
  .لم يكن كثيراً لم يستحق أن يكون به البحران وكل هذه وخاصة البزاق والبول والعرق إذا. وغيره
تعقد العصب والتي تتقيح وتجمع من     مع المسماة وقد يكون البحران بالخراجات التي تكون تحت الجلد وال تجت         :  قال

  .الشهوة والبرص وما أشبه ذلك والحكة وسقوط الدمامل والقروح والبثور ونحوها من الجرب المتقشر
البطن وفي البعد عن موضع      وليس يكفي في جودة الخراجات بأن تكون في عضو أخس وأسفل البدن ودون             :  قال

مقدار وسعة يمكن أن يسعه ذلك الفضل ويرتبك فيه            العضو الذي يصير إليه    العلة لكن تحتاج مع ذلك أن يكون      
  .فلم يحتمله اإلبهام فعاد راجعاً فعاودها المرض وكان الموت فإن فالنة إن مال الفضل إلى إبهامها

  .فيها الجنين وربما كان للحامل باإلسقاط بحران وخاصة لثمانية أشهر وللشهر التي ال يعيش
أردى مما في ظاهر وإن كان بها        خراجات التي يكون بها البحران داخل البدن فتكون دبيالت إال أنها           وقد تكون ال  

األمعاء أو المعدة فأحدث دبيلة وكان به بحران بالحمى إال أن           بحران للمرض فإنه ربما اندفع الفضل إلى الرحم وإلى        
  .الحالة تكون ردية

ويكون بالثقل  .  الثدي وجميع الغدد   مور يدوس وانتفاخ األطراف والورم في     وقد يكون البحران بداء الفيل والدوالي وأ      
  .هو لفضل ينصب إليه في بعض األعضاء كالظهر والفخذ ونحوه فإن ذلك إنما

  .وما كان دون البطن فسليم وما كان من الخراجات التي تكون مع علل السعال فوق البطن فليس بكامل السالمة
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ويرتفع إلى الرأس شيء كثير       ألن الدم يفور ويغلي   .  اف إبطال دم كثير يكون ذلك      كيف يمكن أن يجري بالرع     
يكون ذلك ألن الدم إذا سخن لم يسعه فضاؤه ألنه يتولد             وإنما.  إما أن يتفتح أفواه العروق وإما أن يحترق        :  دفعة

  .فيه ريح قوية جداً
لرقة هذا الخلط وغليانه وإما ألن         يكون إما  وسائر اإلفراطات في االستفراغ على نحو هذا تكون وذلك أيضاً           :  لى

ما يعرض من البثور وقد يكون إقالع الحميات بقروح تخرج في              الطبيعة لشدة أذاه تدفعه دفعاً عنيفاً فيعرض منه        
  .البدن

  .البدن منه بقايا ومتى خرجت القروح والخراجات ولم تسكن الحمى فاعلم أن الخلط كثير وأن في
الخاصرة وحكة في ظاهر البدن ثم       ه امرأة حدث بها استطالق البطن باحوري ترهل فيما يلي          فأعن على نفض  :  لى

االستفراغ كان مقصراً فلذلك ينبغي لك أال تقطع ذلك متى             اسود ذلك الترهل وماتت وذلك إنما كان من أن          
  .فاستفرغه أنت عالم أنه يحتاج إلى الزيادة ظننت ذلك وإن انقطع وأنت

  .حدث كثيراً في البطن إذا انقطع االختالف ولم يستتموالترهل ي: قال
  .لم يبادر وذلك إذا لم يكن حاراً إال أنه ربما بادر إلى التقرح والرداءة وذلك إذا كان الخلط ردياً وربما: لى
  .وفسد مزاجها وحدث خراج في خاصرة امرأة أخرى حتى قطعت اختالفها ألنها ترهلت خاصرتها: قال

فلم يكن ينبغي أن يحبس ذلك       كان بمرضى اختالف رقيق مائي زبدي وكانت بهم حميات        :  لثامنة قال الثانية من ا  
أنه متى قطع مثل هذا االستفراغ عرض معه حمى وورم            االختالف وإن كان كثيراً ردياً خارجاً عن الطبع وقد جرب          

في الحميات حمرة الوجه جداً      :   قال الكبد من الثالثة من الثامنة من إبيذيميا        في الكبد خاصة ربما عرض في غير       
  .الرأس واإلعياء ووجع في قعر العين واسترخاء إذا كان بالحامل أسقطت وثقل
  .من يجيئه عرق كثير ال يمكن أن يصيبه بحران تام باالختالف: قال
 على ما ينبغي    لم يكن االستفراغ   وذات الجنب ربما أتاه البحران بمدة تجري من األذن من الجانب العليل متى            :  قال

المفاصل أو يحصل في أحد الجانبين فيما دون الشراسيف فيرم            في الكمية لكن أقل فإنه إما أن يحدث ورماً في          
الرعاف من الجانب األيسر ثم لم يخرج خراج في الجانب األيسر فإنه يرم الطحال وإن                   ويعود المرض وإن قصر   

  .اج في األيمن ورم الكبددرور البول والرعاف من األيمن ثم لم يخرج خر قصر
عاد المرض فإذا رأيت الطبيعة مقصرة       وإذا حدث الورم في الجانب األيسر أو األيمن أعني في الكبد أو الطحال            :  قال

ما ترى من ميلها فإما باإلسهال وإما بالبول وإما يتهيج خراج            في دفع ما ينبغي فأعنها وتحر أن يكون ذلك بحسب         
وإذا .  األنف ر تضعه عليه وإما بإمالة المادة إلى عضو أقل شرفاً كما يميل مادة العين إلى              حا في بعض المفاصل بدواء   

منعه متى كان ما يستفرغ من غير        كان الدفع ضعيفا فاستجره إلى عضو قريب من العضو العليل وكذلك فاجهد في             
  .واالنصباب إلى موضع شريف الخلط الذي ينبغي إذا كان الخراج في موضع خطير

المنخرين ردي يعسر معه البحران      رعاف الغزير حميد جيد تكون به السالمة في األكثر والقليل أعني قطر الدم من             ال
  .أعني أن يكون ناقصاً أو غير حريز

يكون به بحران األمراض     ومن شأن الرعاف أن   :  قد ذكرت في غير موضع أنه ردي ليس بكامل الجودة قال            :  لى
الرعاف في الرابع فأما السابع والخامس فأكثر ما يكون          كون في األفراد وقل ما يكون     الحادة وكذلك من عادته أن ي     

  .التاسع وبعدهما في ذلك الثالث أو
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ألن الكالم ال يكون إال وقد قويت         إذا انطلق اللسان وتكلم العليل في يوم بحران فهو جيد           :  السادسة من الثانية  
وإذا كانت حماه   .  سائر األيام إال أنه في يوم بحران جيد أجود         ان وفي العضل كثيرة وقوتها في ذلك اليوم تنذر ببحر       

. تطول تغيره وال تضمر ما دون الشراسيف والنبض فيها عظيم جداً قوي فإنها سليمة إال أنها                  ال تهزل الوجه وال   
  .امتالئيبه ألن هذا مرض  ومثل هذه قد يكون بحرانها برعاف كثير ويوجع الوركين وربما عرض له تشنج فينحل

  والدموع القيء والرجيع والرعاف والمخاط والبزاق: تحصل ما يكون به البحران: لى
 الخراجات

وورم في بعض األعضاء واليرقان لغير اللون ووجع في بعض األعضاء      والعرق وورم الغدد ووجع الورك والظهر والركبة      
  .بال ورم

رأيت البول قد احتبس بغتة من       ة ورجوت البحران قريباً ثم    متى كانت الحمى حادة سليم    :  األولى من السادسة قال   
وبه يكون البحران ال محالة بعرق فإن كان قد صعب             غير أن يتقدمه استطالق البطن فاعلم أنه سيتبعه النافض          

وكان ذلك في يوم باحوري قدرت أن تتقدم باإلنذار بثقة واتكال فإن كان مع                على العليل قبل ذلك ليلته أو يومه      
  .الباحوري فإن النافض يكون قوياً شديداً ك النبضذل

. من أربعين يوماً إلى عشرة أشهر      ومن هذه المقالة قد يكون لوجع األرحام بحران بوجع الورك أو بخراج يخرج فيه              
  .الورك في ثمانية أشهر وفي عشرة يكون انقضاء وجع الرحم بوجع: وأما أبقراط فقال

النافض فإن البطن معتقالً من        كثيراً فال يجب أن تثق من احتباس البول باتباع            إن اختلف البطن انطالقاً    :  قال
أن تعلم ضرورة أنه يصيب ذلك المريض نافض يتلوه          احتباس البول وعلمت بما تقدم أن البحران قريب فقد يجب         

لمرار وتولده  واألسباب التي تقدمت موجبة إلحداث ا      .  الحمى مرارية خالصة   وأصح ما يكون هذا إذا كانت      .  عرق
ذلك  أهاجتها أطعمة مرارية وتعب ورياضات ألن بحران هذه قد يكون كثيراً بأن يخرج             محرقة خالصة  فتكون مثالً 

قال ما تحدث فيها    .  ويتبعها عرق  الفضل المراري إلى خارج البدن ويكون لذلك نافض الحميات التي تبتدئ بنافض           
يستفرغ الفضول كالحال في الغب والربع فال تحتاج الطبيعة           حطاطالخراجات ألن النافض في البدء والعرق في االن        

  .يكون الفضل في غاية الكثرة إذاً أن تحدث الخراج إال أن
يدل على الرعاف ومع دالئل الهالك       جري الدموع بال إرادة في حمى حادة الحرارة فيها أزيد جداً مع دالئل السالمة             

  .على الهالك
المرض عديماً للنضج ويكون مع       يحتاج حدوث البحران بالخراج واألورام إلى أن يكون         :  الثانية من السادسة قال   

محسوس والمرض الخبيث القتال ال يكون فيه خراج           ذلك سليماً ألن المرض النضج يكون انقضاؤه باستفراغ          
اج كما قال   طويلة غير نضيج ثم لم يكن خبيثاً فينبغي أن تتوقع حدوث خر              باحوري البتة ومتى بقي المرض مدة      

  .حدوث خراج أن من يبول بوالً رقيقاً مدة طويلة وسائر دالئله تنذر بسالمة فتوقع: تقدمة المعرفة أبقراط في كتاب
الجانب الذي يحدث فيه الوجع وإما       وإذا كان الخراج مزمعاً أن يخرج فإنه يخرج إما في الصدر ونواحيه ففي              :  قال

والترفع بأن يحدث به الخراج فتكون سحنة وجهه على            ث فيه التمدد  في البطن األسفل ففي الجانب الذي يحد       
بخبيث فإن احمر مع ذلك وجهه حمرة شديدة فإنه إن لم يرعف أو رعف                 الحال الطبيعية وذلك أن مرضه ليس      

  .الخراج في أصل األذن ألن الخلط مائل إلى فوق رعافاً قليالً خرج
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 الحادة الحميات :قال
وأما الساكنة فإنها تطول ثم أنها       .  اإلقالع التام  ان بسرعة يكون انقضاؤه باستفراغ يقلع بها        التي يأتي فيها البحر    

فيأتي فيها البحران يأتي باندفاع شيء يغيض ويحصل في بعض األعضاء فيكون               تسكن سكوناً غير تام ثم تعاود      
  .االنقضاء التام حينئذ

فيها للمريض صعوبة   .  قبل النوبة   أبداً في الليلة التي     الحميات المجانسة للغب وهي الغب الممتدة فإنها تحدث          
أنه يدل على بحران وال سيما إن كان مع سائر الدالئل            واضطراب فاعلم أن ذه منها بأن ذلك من طبعها لئال تظن          

  .ومنهم أكثر ما يكون في الصحة والمرض. األسنان الذين راهقوا الحلم وأشد الناس استعداداً للرعاف من
  .عودة الخراجات  من السادسة إذا خرجت الخراجات عند األذن ثم تحللت ولم تتقيح فتوقعالرابعة

  .إن لم يكن فيها بول ثخين أو رعاف خرجت خراجات في المفاصل
بخار أو عرق أو بخار حار فإنه         الرابعة من السادسة إذا كان بإنسان حمى محرقة ثم خرج نفسه بارداً أو تبع ذلك                 

  .يموت سريعاً
عسر فاعقر الجانب الذي تزيد      لسادسة من السادسة حيث ترى أن الدم مائل إلى الرأس والرعاف محتاج إليه وقد               ا

وإذا فعل ذلك ثم كان الدم      .  القدماء كانوا يفعلون ذلك    من المنخرين بحديدة داخل المنخرين حتى يسيل الدم فإن        
  . رديكان يخرج قليالً قليالً فإنه ال يخرج أصالً فإنه مهلك فإن

  .عالمات البحران بالعرق النبض الموجي وسخونة األوصال ونداوة البدن: اليهودي
 البول عالمات

  .ثقل في العانة وحرقة في اإلحليل
 البراز عالمات

  .ثقل في البطن وجوالن وامتداد في المرق
الهضم أو في يوم غير     قبل   أن يكون في بدء المرض أو في الصعود        :  مما يدل على أن البحران ردي      :  أهرن قال 
  .وبالضد وضعف القوة وقوة المرض دليل على أن البحران ردي. باحوري

المعي فلتعن باإلسهال وإن مالت      يعين البحران إن رأيت الفضول أنها مالت نحو        :  األولى من مسائل إبيذيميا قال    
  .فبإسخان ذلك العضو نحو الكلى فيما يدر البول وإن مالت إلى بعض األعضاء

قطر يسير فإن ذلك ردي ألنه       ذا كانت الحمى محرقة شديدة قوية ثم كان في يوم بحران ورعاف غير غزير لكن               إ
االستفراغ يجب أن يكون بحسب قوة المرض فإن لم           ال يمكن أن يكون به بحران تلك الحمى مع عظمها ألن           

  .كاستفراغات آخر بالبطن أو القيء أو نحو ذل يموتوا سريعاً فإنه سيحدث لثم
تقوى على الفضل فإن حدث به       إذا حدث يرقان في يوم ردي ولم يخف عليه المرض فإنه يدل على أن الطبيعة ال                

  .استفراغ آخر تم به البحران وإال هلك
العرق البارد في اليوم الرابع يدل       .إذا كانت الحمى المحرقة تشتد في األزواج فإن بحرانه ردي يجيء في السادس             

  .سادسعلى الموت في ال
 السرسام البحران في

ابتداء لكنه يحدث على األكثر في اليوم الثالث         يكون في أكثر األمر في الحادي عشر وذلك أنه ال يبتدئ السرسام            
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أسبوع كما ياتي البحران في الغب في سبعة أدوار هذا إذا كانت الحمى                 والرابع ثم إنه منذ ذلك يتم بحرانه في         
يتأخر  فأما إن كانت غير خالصة أعني غير شديدة الحدة والحرارة فقد يمكن أن              .  صةلطبائعها خال  المحرقة حافظة 

بعده أو قبله بقليل وإما ألنه أتى        إما ألن ابتداء السرسام حدث في السابع أو       :  وذلك يكون لعلل  .  بحران إلى العشرين  
  .دةحمى السرسام ليست بشديدة الح قبل العشرين بحران ناقص ثم في العشرين وإما ألن

خراجات في أصول األذن     إذا حدث بحران ناقض فال تثق به في الصحة فألن فالناً المريض خرجت بهم                :  قال
فال تثق أبداً إال بالنضج      :  ولم يكن ما في لى      وتقيحت لكن ماتوا ألنه إنما كان نضج من أخالطهم يدلك القدر            

  .الكلي
 الصبيان البحران في :قال

  .رعوما قرب منهم من األسنان أس
والربع مدة نوبتها ثمانية عشرة ساعة       بحران الغب الخالصة يأتي في أربعة عشر يوماً ومدة نوبتها اثنتا عشرة ساعة              

االثنتي عشرة إلى السبعة كما بين الثمانية عشرة إلى اإلحدى عشرة            ويجيء بحرانها في أحد عشر دوراً فالنسبة بين       
  .بة ههنا محفوظةبحرانهاأربعة دوراً والنس والنائبة كل يوم

  .يطيلها قال وهذا بحران الخوالص منها التي أنها ليست شديدة الحدة وال ممزجة بشيء
تاماً حريزاً وأما النائبة في كل يوم        غير أن الربع والغب إذا أتى بحرانها في هاتين المدتين فإن البحران يكون             :  قال

ى فيها لكن يبقى فيها في البدن بعد ذلك بقية تنضج على             ال ينق  فإن أتى البحران فيها في هذه المدة فإن البدن         
  .والبراز طول المدة وتخرج بالبول

البحارين ما يكون بالرعاف وبعده      أقوى:  على ما رأيت بالتجارب وقد الح أيضاً في هذا الكتاب في غير موضع             :  لى
 تاماً وتكون به عودات اللهم إال أن الكثير         فإنها كثيراً ما ال يكون     الذي باإلسهال ثم الذي بالقيء وأما بحران العرق       

  .السهك الرائحة المفرط منه
  .يعد أعظم قوة قد يكون الرعاف الغزير لتخليط إن كان المرض: الثانية من مسائل إبيذيميا قال

  .الرعاف الغزير قد يدل على استيطال المرض
ذلك ألن العلة التي في الدماغ       ى هناك وقد يكون   وقد يكون اعوجاج الفم واالسترخاء النتقال علة الدماغ إل         :  قال

في أفعال الدماغ فإن االسترخاء والتشنج إنما كان النتقال          غلظت ويفرق بينهما بأنه إن سكنت األعراض الردية التي        
  .تسكن فإنه لرداءة العلة وقوتها أيضاً العلة إلى هناك وإن لم

  .قال ولتكن ثقتك لذلك أكثر إذا حدث في يوم بحران
بحراناً قريباً واحتبس البول ولم      متى كانت في حمى محرقة قد ظهرت عالمات النضج وكنت تتوقع           :  السادسة قال 

نافض يتلوه عرق يكون به البحران وخاصة إن كان التدبير قبل            تنطلق الطبيعة فتقدم فانذر بثقة وبصيرة أنه سيكون       
  .للمرار ذلك تدبيراً مولداً

وذلك ألن النافض في    .  بخراج ا النافض فمن كانت حماه تنفضه فإنه ال يكون له بحران           يمنع من كونه  :  الخراجات
  .كل يوم يستفرغ ذلك الفضل

فيها فتكون الطبيعة تدفع الفضل      البحرانات إنما تكون في األكثر في الحميات المطبقة ألن التحلل ال يكون             :  لى
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  .في ضربة
باستفراغ واألمراض الطويلة السليمة     ها النضج ال يكون بحرانها لكن     األمراض الحادة جداً واألمراض التي يظهر في       

إذا ما عرض في اليوم الرابع       :  كان أبطأ وأسلم اريباسيوي قال     يكون البحران فيها إما بخراج وإما بتحلل خفي إذا         
فرغ من  عروق األنف وأخرج منه دماً كثيراً بمقدار القوة فإن ذلك أصلح أن تست                 قطر من دم من األنف أفجر       

  .التي مال إليها المواضع
إذا كان البحران يريد أن يكون        الصداع علم من أعالم البحران غير مفارق له        :  األولى من أغلولق في آخرها قال      

  .بالرعاف أو القيء
لكنه إنما حدث في وقت التغير       وآية ذلك أال يكون الصداع عرض منذ أول األمر كبعض األعراض التي يلزمه            :  قال

  .البحرانقبل 
الشراسيف متحدبة إلى فوق وأن يعرض       والدليل الثاني أن يكون في الرأس والرقبة وجع وتكون المواضع التي دون           

بعد أن يظهر لك هذه الدالئل كلها إن وجدت نبض              للمريض عسر في نفسه بغتة كأن صدره قد ضاق فإنك            
ع حدوث البحران على المكان فإن وجدت        فلم ينخفض وال ضعف فتوق     العروق قد عظم بغتة ثم بقي على عظمه        

 إشرافه وقوته فتفقد عند ذلك وجه المريض فإنه إن وجدت فيه موضعاً يختلج أو               زاد النبض مع ما ال ينخفض قد     
قوة فإن جرى مع     وجدت عروق الصدغين تضرب أو رأيت حمرة زائدة في الوجنة واألنف أو العين فليزدد رجاؤك                

باللمع والشعاع ورأيته يبعث بأنفه كأنه يحكه فإنه         ادة أو رأى العليل بين عينيه شبيهاً      ذلك من العين دمع من غير إر      
ويؤكد ذلك السن   .  عند ذلك اختالط عقل المريض أو وثوبه من الفراش           ينفجر الدم على المكان وال يهولنك      

  .دموي قد اعتاده عنه استفراغالبحران الذي قد أتى ناساً كثيراً ويؤكد ذلك إن كان المريض قد انقطع  والزمان ونوع
  .الهواء وبائياً الذين يتخلصون بالبحران أكثر من الذين يموتون إال أن يكون: مسائل الفصول قال

  .الوباء يعسر البحران ويفسده: لى
ظر قد يكون ذلك في علل الدماغ فان       الثانية من الفصول إذا كان البحران بخراجات أو بثور أو يرقان أو خوانيق فإنه              

والقيء فإن كانت مرارية فإن الفضل لم يندفع كله فال تغذ العليل               إلى ما يبرز من البدن في البراز والبول والعرق         
  .وبالضد دون االستفراغ

نضج وخف من العليل فإنه      يكون بحران بجدري وتعفن بعض األعضاء فإذا وجدت ذلك في يوم باحوري بعد              :  لى
  .قتال ادس أو قبل النضج فإنه رديبحران ال محالة وإذا حدث في الس

  .المرأة قد يكون بحرانها بانبعاث الطمث: من محنة األطباء قال
يغذونه بالليل فلما جسست نبضه      كان مريض به ورم في بطنه وحمى حارة وقد بلغ به الضعف إلى أن أهله                :  وقال

يمسك عن الغذاء وقدرت أن يجيئه       جداً أمرت أن     علمت أن به ورماً عظيماً في بطنه وأن منتهى مرضه قريب            
ترك الغذاء يوماً واحداً وأنذرت أنه سيعرق في تلك الليلة التي بعد ذلك                بحرانه بعد يوم وعلمت أنه ال يموت من        

يشير في كالمه    فلما كان في تلك الليلة قلق المريض جداً وتوثب واختلط ولم يعرق فجاءني قيمه وهو                اليوم ويبرأ 
من أجل برد بيته الذي هو فيه فأمرت أن          منع من تغذيته فتفكرت في تأخر البحران فإذا تأخر        إلى أني أخطأت في ال    

على بدنه دهن حار إلى أن يبتدئ يعرق فإذا بدأ يعرق كف عن                 يدخل بيتاً دفياً فيه وقود فإذا سخن بدنه صب          
 فعرق وبرئ وبقيت بقية   .  عدهوأعلمتهم أنه ال يجيء منه شيء كثير وأمرتهم أن يغذوه ب           .الصب وأعن بمسح العرق   
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  .يقتله هذا قليلة عالجتها في أيام ولو أن غيري عالجه صب على رأسه دهن ورد وغذاه وبرده فكان
بالرعاف وال يكاد ينقضي     الورمية إال  يقول إنه يكون بحران لورم األحشاء بالعرق وما أقل بحران الحميات المحرقة           

  .ج على الزمانبها أيضاً لكن تبقى بقية تتحلل أو تنض
الموت وإما إلى طول البحران       إذا بادر البحران فكان قبل النضج فإنه إما أن يؤول إلى             :  من كتاب الدالئل قال    

لم ينفع المريض ولم يضره لكن بقي المرض بحاله            فانظر بعد ذلك فإن كان بعد هذه العالمات        .  وعسره وتعذره 
 بيناً حتى سقطت قوته جداً أو اختلط العقل أو ورثه عطشاً أو زيادة              به ضرراً  فاعلم أن البحران يستعذر فقط وإن أضر      

  .فاعلم أنه سيموت لهيب
  .البحران كالقيء والرعاف مثل الكرب والتوثب من الفراش ونحوه أو أسباب: عالمات البحران إن كانت هذه

لبتة أو قلته يدل على أن الطبيعة       ا قال ظهور عالمات البحران مثل ثقل الرأس وإظالم العين وعدم االستفراغ بعده            
فإن كان استفراغ إال أنه قليل مثل قطر دم           .  الحال ردية  ضعفت تجتهد أن تعمل بحراناً وال تقوى عليه ولذلك          

بعض األعضاء فيدل على مثل ذلك أي أن الطبيعة ال تقوى على دفع العلة و                 ضعيف من األنف أو عرق قليل في      
 رك وتضطر أن تدفعه ثم تخور وال تقوى عليه وعند هذه األحوال فحال                حار دموي حتى تتح     على أن الخلط  
  .فإن ساءت حاله بعقب هذه أكثر فإنه ميت وإن لم تسؤ فإن مرضه يطول. المريض ردي

النضج فإنه ال ينذر بأنه يكون النضج في          إذا لم يكن في الرابع أو في سائر األيام أعني أيام اإلنذار دليل على               :  لى
  .أن يكون في ذلك اليوم تظهر إما عالمات النضج خفية وإما صالحة  أنذر به أشد تخلفاً بل قد يمكناليوم الذي

ثقل في  :  والعالمات الذي يكون بالبول    .فقد سائر االستفراغات وثقل البطن    :  عالمات البحران الذي يكون باإلسهال    
  .قل األصداغ وشدة جمرة أرنبة األنفاحمرار الوجنة وث :وعالمات الرعاف. السرة وعدم سائر االستفراغات

المنذر به ال محالة لكن إن رأيت عالمة         ليس ينبغي إذا رأيت النضج في يوم إنذار أن تنتظر البحران في اليوم             :  لى
  .يكن بد أن يكون بحران جيد أو رديء بحران مع ذلك فإن عالمات البحران إذا ظهرت لم

في السابع فإن رأيت في اليوم        رابع ليس يجب ضرورة أن يكون بحراناً       إن رأيت رسوباً حميداً في ال      :  مثال ذلك 
حميداً وإن رأيت رسوباً أسود في الرابع ثم رأيت في اليوم السادس             السابع بعد ذلك صداعاً وحمرة الوجه انتظر بحراناً       

  .فانتظر بحراناً ردياً صداعاً وكرباً
دالئل الهالك والسالمة ثم أحادة      يمة أم مهلكة وهذا يعرف من     انظر أوالً أهي سل   :  هذه:  المطلوب في الحميات  :  لى

أعراضه وفعله في البدن ثم هل يكون له بحران أم ال وهذا             هي أم طويلة وهذا يعرف من نوع المرض وحركته وقوة         
مزعجاً والقوة منه قوية ثم متى يكون البحران ويحتاج في ذلك إلى معرفة منتهى                 يعرف بأن يكون المرض حاراً    

ثم أجيد هو    وعالمات النضج وأيام البحران ثم بأي نوع يكون ويعرف ذلك من نوع المرض وميل الطبيعة                المرض
فانظر فإن رأيت للنبض مع ذلك لم يسقط          إذا بدأ القلق والتوثب وأعراض البحران     :  أم رديء أم تام أم بولس قال      

ذلك يوم باحوري منذر به واحكم مع ذلك         :  فهمأنه سيتبع ذلك فا    بل قد ارتفع أكثر وعال وقوي فاحكم بالبحران        
  .أنه جيد بالغ

فإنهما يزدادان رداءة إذا كانت      افرق بين هذه الدالئل هل هي لرداءة المرض أو للبحران من النبض والتنفس              :  لى
ب وفي البحران الجيد أيضاً قد يسقطان منه إال أنه ينو            .تخبث المرض وصالحاً إذا كان المرض مزمعاً بالحدوث        
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  .يزال يزداد رداءة ويرجع سريعاً وأما في ذلك فال
  .وإذا كان في عضو في مرض مزمن يكثر عرقه فتوقع الخراج في ذلك العضو: قال

دالئل المهلكة فاعلم أنه سيكون    إذا ظهرت الدالئل للبحران قبل النضج فإن كان معها شيء من          :  من كتاب الدالئل  
إلى ما آلت حال العليل فإن ساءت حاله واشتدت أعراض المرض            نظر بعد البحران  البحران قاتالً وإن لم يكن معها فا      

لم ينفعه ذلك ولم يضره فاعلم أن مرضه سيطول وبحرانه يتعذر ألن ذلك يدل على                 وإن.  أكثر فاعلم أنه سيموت   
هذه الحكومة  ب الفضل حين حفز الطبيعة قبل الوقت على كثرة منه حتى أنه لم يخف باالستفراغ واحكم                 رداءة من 

  .وإن ظهرت أعراض البحران إال باالستفراغ نفسه
رأيت ما ال   :  أو عرق في بعض لى     والبحران إذا لم يكن تاماً كان مخوفاً مثل أن تقطر قطرات دم من األنف               :  قال

فكنت أجس النبض فأجده مع ذلك أقوى وامتن وربما           أحصيه كثرة مرضى يهيج بهم القلق وامور عظيمة مهولة         
بحران حميد ويكون مقدار االستفراغ بحسب عظم الحمى وشدة القلق             ه قد ذهب اختالفه فكتان يصيبهم      وجدت

  .والكرب
يتقدم البحران صعوبة فإن حدث      في الحميات الغب الخالصة ال يكاد      :  الثانية من تفسير السادسة من المسائل قال       

  .ال سيما إن شهد به الدالئل األخر المنذرة ببحرانالغد و في الندرة في الليلة التي قبل النوبة جاء البحران من
  .الثانية من السادسة من إبيذيميا

الخالصة وربما كان ذلك في النذرة       كل الحميات تصعب فيها على العليل الليلة التي قبل البحران إال فيالغب            :  قال
إذا :  من األولى من إبيذيميا قال    د الثانية   .  سائر الدالالت  في الغب وإذا كان دل على بحران وخاصة متى شهدت           

 صعوبة شديدة مثالً إن كان في الثالث أعراض صعبة ثم كان في الرابع مثل ذلك فتوقع                 كان في يومين متصلين   
األمراض القتالة في الوقت     والموت يكون في  .  سرعة البحران إذا كانت األعراض ردية فالموت أوالً وإال فاألفراق           

في األزواج ففي األزواج وإن كان في األفراد ففي            ي السليمة وإن كانت العلة تنوب      الذي يكون البحران الجيد ف     
  .األفراد وله مثال المريض األول

يمكن أن يكون البحران باالختالف تاماً       ال يمكن أن يكون العرق شائعاً والبطن منطلقاً وكذلك ال         :  الثالثة من الثانية  
  .من غير إنذار بسكونها يعسر فيها البحران سكناألمراض التي ت. فيمن يعرق عرقاً كثيراً

قد يكون لبعض . فبحرانها عسر أي حمى رأيتها تسكن بال سبب يوجب لها ذلك فتوقع لها المعاودة فإن عادت          :  قال
  .بهم وجع المفاصل فيكون بحراناً للحميات الناس بحران يرم منهم الطحال أو بعض األحشاء أو يهيج

غيره منه في شهر فكان ال        ه دهره وجع المفاصل فكان يصيبه زكام غليظ جداً ال يخرج             رأيت رجالً يعتري  :  لى
أو يومين ينصب بعده في ساعة مفاصله حتى يبرأ          ينصب منه شيء إلى صدره لكنه كان بعد أن يبقى في رأسه يوماً            

  .وأكثر بنصف يوم أو يوموجع المفاصل بعد سكون الزكام ساعة أو ساعتين  من زكامه برءاً تاماً البتة ويهيج به
  .صلح ذكر مريضاً احولت عينه في وقت البحران ثم لما ثم له: الثانية من الثالثة

  .هذا أحد األعراض التي تظهر في وقت البحران في الندرة: قال ج
  .قهالمريض بإدخال ريشة في حل إذا رأيت دالئل القيء شديدة والقيء نفسه والغشي شديداً فأعن: جوامع أغلوقن

! يوم بحران وقد انذر به فانظر      إذا كان قطر دم من المنخرين أو اختالف قليل أو عرق في           :  من فصول إبيذيميا قال   
عالمات مهلكة فإن الطبيعة ضعيفة وسيخلص المريض        فإن رأيت الطبيعة خفت بعده ولم تكن قد ظهرت قبل ذلك          
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ومتى كان البول بعد البحران أبيض رقيقاً في         .  ريعاًبالضد فسيهلك س   كان بكد وجهد بعد بحرانات أخر ثانية وإن       
بالبول فهو مائل    حادة فتوقع اختالف مرار كثير حتى تسحج األمعاء وذلك أن المرار لما كان ليس ينقى               حمى دقيقة 
  .إلى األمعاء

براز مرارياً  فإن كان البول وال    !إذا حدث بحران بجدري أوجرب او يرقان أو نحوه مما يفيض إلى الجلد فانظر               :  لى
  .غير تام وبالضد فاعلم أن البدن لم ينق فال تطلق تدبيره فإن البحران

بال استفراغ وال خرج فكلهم       رأيت خلقاً كثيراً بهم حميات حادة عظيمة سكنت حمياتهم دفعة وابيض الماء              :  لى
  .عادت عليهم الحمى

يكون فيه رسوب كثير فإن لم يكن         البول إال أن   ال يتم البحران بكثرة   :  مسائل في البول من إبيذيميا لحنين قال       
  .فيه رسوب وإن كان كثيراً فإنه غبر تام لكن سيعود

فيها شديدة جداً والبدن     وحيث ترى الحرارة  .  ليكن توقعك ألن المرض ينقى ببحران في الحميات المطبقة          :  لى
وإذا قدرت بحراناً في مرض ما فلما       :  المرض لى  ممتلئ على غاية الثقة وبمقدار ما تنقص هذه فمل إلى الظن بأن            

فانظر إلى النبض فإن لم تجده قد سقط مع ذلك وصغر وضعف بل قوي                 ترى القلق واألعراض الصعبة قد جاءت     
وإن رأيت النبض سقط مع ذلك وضعف فإنه عرض ردي حدث             .  ذلك القلق لبحران مزمع    أكثر وعظم فاعلم أن   

  .إن لم يكنإن كان يوم بحران والثاني : األول وتحتم
الدائمة استفراغ إما بعرق وإما بقيء       يتبع النافض على األكثر إذا حدث بعد الحميات       :  الرابعة من مسائل الفصول قال    

  .وإما باختالف
الدافع بمنزلة انجذاب مراق البطن      منها ما يكون بسبب العضو    :  جوامع من أيام البحران المفصل عالمات البحران       

ومنها ما يكون بسبب    .  الصداع وحمرة الوجه والعين واالختالط     ن بسبب العضو القابل بمنزلة    ومنها ما يكو  .  إلى فوق 
 .الفضول بمنزلة ضيق النفس حتى يرتفع الدم مما دون الشرسيف إلى الرأس عند الرعاف                الطريق الذي تنفذ فيه   

  .ومنها بسبب طبيعة الخلط نفسه بمنزلة الشعاع أمام العين وإظالم البصر
أحدهما يدل في أيام اإلنذار     :  نوعان العالمات التي تدل على البحران    :   ما رأيت في جميع الكتب بإجماع       على:  لى

. تظهر في الرابع غمامة فتدل على بحران كائن في السابع            على األيام المنذرة وهي دالئل النضج مثال ذلك إن          
تنظر فيما أصف فإني رأيت األمر في        تحتاج أن   :  لى حين هو مزمع أن يكون      ومنها ما يدل على كون البحران      

  .المرض يكون فيه ما ختمت
يكون بحران فإن ظهر في بعض       إنما تدل على نضج أكثر سيكون في األيام المنذرة بها على أنه            :  عالمات النضج 

أتى أتى البحران في المنذر به وإن ظهر ذلك بال نضج            أيام التدبير مع النضج دليل من دالئل كون البحران ضعيفاً         
  .من المنذر بحران ردي

حدث فيه خفة في الحركات والتقلب       ظهر في الرابع صالح في الشهوة فتوقع في السابع غمامة تامة الجودة وإن            :  لى
  .ذلك فقس ما يحدث من الرداءة أو جودة العقل فتوقع كمال ذلك في اليوم السابع وعلى

من العالمات الردية وثق برداءتها مع    ق بها في ذلك الوقت وخف     ال تثقن بعالمات جيدة إال بعد انقضاء التزيد فث        :  لى
األول ألنك في أول األمر ال تأمن لعل في المرض فضالً لم يظهر               سقوط القوة وال تثق بها مع تمام القوة إال في         
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  .القوة ما يقهر ما يظهر بعد وفي الثاني لعل في
حدث بفالن خراج في أصل       ن غير تام ثم يموت كما      قد يمكن أن يحدث بعليل بحرا      :  من مسائل إبيذيميا قال   

هناك نضج وبقي منه في العروق شيء كثير          األذن ثم مات بعد ذلك وذلك أنه إنما اندفع من المرض شيء إلى              
  .غير نضيج

رأيت وقد قال ج في األولى من        تفقد هذا الباب واحترس منه وذلك يكون بأن تخمن على مقدار الفضل فمتى            :  لى
وليست تدل ضرورة على أنه يأتي بحران جيد ألنه قد              عالمات النضج إنما تدل على أن المرض سليم          :البحران

األيام فأما عالمات البحران فال بد إذا ظهرت أن يتبعها بحران جيداً كان أو                يمكن أن ينضج المرض وينحل على     
وإنما يحدس منها على أن      ي السابع ضرورة  فقد بان من ههنا أنه ليست الغمامة في الرابع دليالً على بحران ف              ردياً

على حدته وأدأبه بعد الغمامة فإنه حينئذ يجب أن يكون             إذا رأينا المرض مع ذلك حاداً ومؤذياً ثابتاً        .  بحراناً يأتي 
عليه هذه ضرورة فحال المريض في الصالح والرداءة فإنه إن مال في الرابع إلى                  فأما ما تدل  .  انقضاؤه باستفراغ 

  .في السابع صالح أكثر وبالضد بعد أن شرط أن الرابع قد كان وقع فيه االنحطاط نصالح كا
وإما على الرعاف فإن عرضت      الصداع الذي يكون عند قرب البحران يدل إما على القيء          :  جوامع االنحطاط اغلوقن  

ن كالبق والشعر فإنه    وظلمة البصر وتخييالت في العي     معه صالبة في النبض أو غثي و كرب وخفقان واختالج الشفة          
ذلك لحدة الدم المائل إلى الرأس ويختلط معه الذهن لسبب أن            لمع وشعاع فإن   بقيء وإن كان معه في العين شبه      

مراق  الحار السائل إليه ويسيل من العين الدموع وتوجع ألن العروق التي فيها يتمدد ويتمدد                 الدماغ يسخن بالدم  
مخره في الصدر ينضج     فوق ويضيق النفس بغتة ألن العرق األجوف الذي        البطن إلى فوق لسبب حركة الدم إلى         

  .األنف ثم يرعف ويتمدد وألن المراق إذا انجذب يضغط الحجاب ويختلج الوجه ويحتك
بعده أعراض ردية ولم تصلح      قطر الدم من المنخربن يدل على الهالك السريع متى ظهرت           :  من مسائل إبيذيميا  

  .باستفراغات آخر يصيبه صلح بعده حاله فإنه يتخلص بعد كدحال العليل البتة وإذا 
  .منه وإال فال اليرقان قبل السابع ردي فإن كانت بعده استفراغات آخر قوية فإنه ربما تخلص

  .العرق البارد في الرابع ينذر بالموت في السادس
رعاف ثم إنه يكون بعد تمام أيام         أوالًالثانية من الثانية من إيبذيميا قال شأن الحميات المحرقة أن يعرض فيها               

يكون العرق تاماً والبطن منطلقاً وكذلك ال يمكن أن           نافض وعرق وينقضي انقضاء تام بعد ذلك فليس يمكن أن          
  .عرقاً كثيراً يكون البحران باختالف فيمن يعرق

لبة في ظاهر الجسد فانظر فإن      غا إذا رأيت يرقاناً حدث أو صفرة     :  على ما في األولى من السادسة من المسائل       :  لى
رأيت المريض بالضد فرأيت مع اليرقان يخرج من          ومتى.  ذلك على طريق البحران في أي يوم كان ومتى حدث          

 وأشياء زبدية وحارة فاعلم أن ذلك حدث لغلبة المرار في البدن وعند ذلك فاألمر ردي البطن مراراً كثيراً يغلي غليانًا
ما حدث منها فلم يتقيح لكنه       إنما يتم البحران بالخراجات يتقيح منها فأما      :  ائل الرابعة إال أن يحدث إسهال قوي مس     

  .عادت هي أنفسها ويكون ذلك على نظام أيام البحران غار وعاد داخالً فإنه ينذر ضرورة بعودة المرض وربما
ه كلما تحلل بال قيح عاد المرض       فوجدت ال تثق بخراج لم يتقيح وال يسيل منه مدة أبداً فإني قد أطلت تجربته              :  لى

  .والخراج
البحران بعرق يهذون أو يرون في النوم        قد تفقدت فوجدت كثيراً من المرضى الذين يأتيهم       :  الثانية من األخالط قال   
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  .في الحمام آالت الحمام والسباحة في الماء الحار أو الكون
بكر محمدبن زكريا الرازي رحمه      ا جزأه مؤلفة أبو   تم السفر السادس عشر من الكتاب الحاوي لصناعة الطب على م           

 .والعلم به وأوقات الخف والنكر والموت وعالمات كل نوع منه اهللا ويتلوه في السفر السابع عشر في البحران وأيامه
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  فهرست مطالب جزو هفدهمفهرست مطالب جزو هفدهم
 1620.......................................................1377 سال DOSمقدمه كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت بر ويرايش محيط 

 1621......................................................................................................................في الجدري والحصبه والطواعين
 1622...................................................................................................عالمات الجدري والحصبة

 1624.........................................................................................أدوية مفردة تذهب آثار الجدري

 1628...................................اب األثر والورشكينالجدري والحصبة وما يثورهما ويزيل أثرهما يستعان بب

 1631في النبض
 واألصابع الزائدة فيما يحدث في األظفار وبالقرب منها والداخس وتشقق األظفار ورضها وموت الدم تحتها والبرص فيها

 1637والملتصقة
في تدبير الناقه واألمراض ذات الكرات والعودات وتقدمة المعرفة بما يحدث عليه والدليل عليه تستقصى دالئل القوة على العودة 

ج المعدة اليابسة وتدبير المشايخ وباب البدن والتدبير للقوة والمنقوص للهيبة وتجمع كلها ههنا يستعان فيه بباب الذبول وعال
 1643........................................................................................................ويستعان بتقدمة المعرفة وبالبحران وأيامه

مخوفاً أم سليماً أم عسيراً أم سهالً أجيداً أم ردياً أو بأي نوع في البحران هل يكون أم ال أتاما يكون أم ناقصاً أم قريباً يكون أم بعيداً 
 1656.........................................................................................يكون وفي أي وقت ووثيق هو أم غير وثيق وإال غائلة له

 1661..............................................................................................تعرف البحران الجيد والردى

 1662............................................................................................في تعرف البحران قبل حضوره

 1662.......................................................................................في البحران العسر المخوف وبالضد

 1668..........................................................................................في الوجه الذي به يكون البحران

 1670.................................................................................لجالينوستجريد عالمات طرق البحران 

 1679الصداع
 1681. في مفاصله من أجل بحران قد يتخلص من ذلك الخراج ببول كثير غليظ أبيض يبولهمن يتوقع له خراج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m


