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 طلیعه
تااری جاام حکمایسلسلهازحلقهآخرینبایدراشیرازیمسعودبنمحمودالدینقطب
وشایرازیصادرالمتللیینچاو بزرگایحکماایالبتاهاوازپسدانست،اسالمیفلسفه
نجاوم،ریاضیات،درکدامهیچاماشدندظاهراسالمیحکمتواندیشهعرصةدرمیرداماد
خواجهدستیارنجومدرالدینقطبکهچنا نداشتندآ تبحریپزشکیوموسیقیهندسه،

هایبرجساتةیکیازچیرهموسیقیدروبودمراغهرصدخانهساختدرطوسینصیرالدین
یا هندسهوریاضیاتدرعبدالقادرمراغیووالدیناُرمویپسازصفیمنتظمیهمکتب
بهتعبیارخاود بیمارستا ریاستدارعیدهپزشکیدروکلمهواقعیمعنایبهاستاد )یا

تااری پزشاکیاثارترینمیمتحشیهبروشرحوسالگی11در(مظفریشیراز1مارستا 
السعدیه.التحفهعنوا باسیناابنالطبفیالقانو یعنیاسالمیفلسفه

***
کهاین گزیدهآ پیشرویشماستوعنوا تحفاةیامقدمهرسالهدرالدینقطب
گویندمیکهاستمعروف»:آوردهطبابتچنینتاری رابرتارکخوددارددربیا سعدیه
باود،نابیناا.کارداحیاا راآ جاالینو بود،مُرده.کردگذاریپایهراآ بقراطنبود،طب

                                                            
اثر زهر مار را بر مداوای بیماران بسیار مهم دانمی که طب یوناین  کلمه مارستان از مار گرفته شده و می.  1

کادئوس هرمس و دو مار متقارن پیچیده بر گرد آن که امروزه  مناد بسیار از نظام  می انگاشته. عصای آ
ای که به بقراط در باب امهیت زهرمار در مداوای برخی  مجله ایران است و نیز افسانه های جهان من پزشکی
دهند دال بر این معنا است. بنابراین مارستان شفاخانه بوده است که  بت میهای صعب العالج نس بیماری

 شود. مارستان استفاده می امروزه به جای وجه اجیایب از وجه سلیب آن یعین یب
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اباوعلیشای باود،نااق گردآوردراآ زکریامحمدبنبود،پراکنده.کردبیناراآ حنین

ق ذ  ق:»اساتچنینالدینقطبکالمصریح.«کردکاملراآ سینا ق لّذکا قیلذإقّ ا ولهذا 
یً قفجمعهق بنقز ریا ؛ق رهقُحَنلن؛قومتفرا تً قفأحل هقج للنوس؛قوأعمیقفَبصَّ َمعدومً قفأوجدهقبقر ط؛قوَملِّ

لهق لش ق لمق«لُخقولوقیلإقو   قن یصً قفكمَّ لقفیقحدق لّکا منق لتحفةق لسعدیةققنتخک) لتعللمق ألوا
.(شرحق لل تق لق نو قیف

الدینبیا نسبتطبیونانیباطبیاستکهدرماتناینسخنموجزورسایقطب
سیناوصاحباینرساالةگرانقادرکفایتکسانیچو رازی،ابنتمد اسالمیبهدستِبا

سینادرتاری پزشاکیجیاا بارعیادهبالندهگردید.نقشیکهالحاویرازیوقانو ابن
توا یافتکهدرایندعویتردیدکنداماامورخمنصفیرامینظیربودوکمترگرفتندبی

وایرانییونانی،آثارازبسیاریترجمه،نیضتبااگر:دراینقلمروسوالمیمیوجوددارد
امکانااتواساتعداداسالمی،تمد (پزشکیآثارجملهمن)شدنمیترجمهعربیبههندی
خیر؟یابودداراخویشبسترومتندرراپزشکیتولیدعلموتدوین
ساویا اززیارا.نیساتآساا وسادهنیزآ بهپاس البتهواستمیمیسؤالاین
ورازیزکریاایمحمادبنچاو بزرگاانیبااکهاسالمیتمد درپزشکیرسمیجریا 
الادینقطبسعدیهتحفةباوتکمیلسیناابنقانو کتابباوآغازالحاویعظیمشکتاب
بقاراطپزشکی،اینمنشلاوالًکهرواینازواستفلسفیکامالًدهد،میادامهخودسیربه
میاا نسابتیالجرمدارد،اسالمجیا دریونانیخاستگاهیفلسفه،ثانیاًواندجالینو و

جیاا اگارکاهاساتاینگزارهاینمعنای.شودمیایجادیونا باپزشکیرسمیجریا 
وساعتیوقادرتبهپزشکیعلمشد،نمیوارداسالمیجیا بهترجمهنیضتدریونانی
وآیااتتوجّهبهتمامیدیگرسویازوشدنمیموجودآمدوجودبهاسالمیتمد درکه

برخایتوسا هاابیمااریازجلاوگیریوسالمتیصحت،حفظبابدرکهاستاحادیثی
تادوینشادهاساتباهعناوا «نبویطب»آوریوباعنوا کلیجم مسلما محققا 
:مثال
ق(..ه832-171)ابیریاندلسیحبیببنعبدالمل النبوی،طب .1
قاضای)عاصامابایعماروبناحمادبناباوبکراالمراض،والطبیاالنبویالطب .8

 ق..ه827متوفای،(اصفیا 
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معاروفدیناوری،اسباطبنابراهیمبناسحاقمحمدبناحمدبنابوبکرالنبوی،.الطب3
موجاودترکیهفاتحکتابخانهدرورقه78درآ خطینسخة؛(ق.ه361-821)سنی،ابنبه

است.
الطب1 134-336)اصافیانیاساحاقمحمادبنبانعبادالاحمدبنابونعیمالنبوی،.
ق(..ه138یا

ق..ه138متوفایمستغفری،محمدجعفربنابوالعبا النبوی،.الطب5
ق..ه122متوفایحمیدی،فتوحبنعبدالمحمدبنابوعبدالالنبوی،الطب.6
ق..ه521متوفایاشبیلی،عبدالحقالنبوی،.الطب7

عباداللطی الادینموفقشرحیا،م ماجةابیسننمن الربعلنق لّبلةق لمستخرجة.2
ق(..ه686-577)بغدادی،یوس بن

الطب6 .ه686-577)بغدادی،یوس بنعبداللطی الدینموفقالسنة،والکتابمن.
ق(.

الادینموفقاحمدبنابوالعبا الدیننجمالنبوی،الطبفیاالربعینحدیثشرح .14
ق(..ه658-563)عالمه،ابنبهمعروفدمشقی،منفاخبنحلوا اسعدبنالفضلابی

حنبلای،مقاد احمادعبدالواحدبنمحمدبنابوعبدالضیا الدینالنبوی،الطب .11
(.ق.ه566-613)

الاوافییااالنباویالطبفیالشفا یاالمصطفیالسیدعنالمسندالطبفیالشفا  .18
بانمیمو بنحجاجبنحمدو احمدبنبنیوس احمدبنابوالعبا (الشافیالطبفی

ق(..ه658-524)تیفاشی،قفصیقیسیسعدبنسلیما 
ابایبانفضالابایبنفتحابیمحمدبنابوعبدالالدینشمسالنبوی،الطب.13 
ق(..ه746-615)دمشقی،حنبلیبعلیعلی
مرجا کاهسانتتاهالستهصحاحدرکهرامیمبسیارنکتهاینبیفزاییممعنااینبر
.داشتوجودالطبکتابعنوا بابخشیشد،میمحسوبآنا فقیی

درجیاا اساالم)کاهپزشاکیرسمیجریا کردبیا صراحتبهتوا نمیبنابراین
غلباهیافاتوبودحاکمطبدراسالمیهایآموزهبرمنشا یونانیوایرانیداشت(چنا 

هامساادگیبهسوآ از.شدنمیمتولداسالمدرپزشکیعلمجریانی،چنیننبوداگرکه
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ساابقهبایوعظایمنقشپروراند درکافیاستعدادوامکاناتنبوی،طبگفتتوا نمی
بارکاملابتنایپزشکیبارسمیجریا کهاینضمن.بودداراراپزشکیامردرمسلمانا 
ارتقا برایبیتریومستعدبسیارفضایفلسفه،ومنطققلمرودرهمآ تجربهوبرها 
نمود.میایجادعلماینترویجوآموز 
کسانیآثاردرمطرحپزشکیباالنبیطبتلفیقدنبالبهنیزجریانیمیا ،ایندرالبته
مقدمهتحفهسعدیهیااثاریکاهگزیادهآ اینا پایشروی.بودسیناابنورازیچو 

عاالیبسایارمقدمهتریننمونههایاینتلفیقاست.قطبالدیندرشماستیکیازمیم
رااساالمیتعاالیمواندیشاهبااپزشکینسبتاستکردهسعیالذکرفوقکتابدرخود
وقراربحثوتوجهمورد باایندرداده علماا العلام:»چو مشیورروایاتیبهرجوعراه
قائلالدینقطبکهمشیورکالمیسازد،مستدلراخودکالم«االبدا علمواالدیا علم
هااآ رأ درومعصاومینازیکایکهمنطقاً«السالمعلیهقوله»باوکندنمیذکرراآ 

بسایارکاهآوردمایصاالحسل برخیازنیزروایتیاما.پردازدمیآ بیا بهاستپیامبر
اسات؟تارمقباولدومیاینچرا.«الشریعهعلموالطبیعهعلمعلما العلم:»استترمقبول
چگوناهپیاامبرکاهشویممیمواجهسؤالاینباانگاریم،پیامبرآ ازرااولقولاگرزیرا
کلماهاینگاههیچقرآ درکهآ بابردکاربهخودفرمایشاتدرراادیا کلمةتوانستهمی
ادیاا ،جما کاربردعدمکهاستاینبرعقیدهرامفسّرا واست؟نیامدهجم صورتبه

تکمیالدرالادینقطابندارد.همچنینوجودبیشتردینی خدانزدکهاستآ بیانگر
:الیصاحا اثناا :السالمعلیهقال:»کندمیاستنادپیامبرازدیگرروایتیبهخویشکالم

معناایمتارادفکاامالراحکمااازکالمایسپس«المخل المریضوالمحتمیالصحیح
.«المریضزمنفیکالتداویالصحهزمنفیالتخلی »داند:میپیامبرتوس مذکور
برخایمیاا روشان ارتبااطدرقارائنبرخیوجودآ وهستنیزدیگرینکتةالبته
موفاق،پزشا استمعتقدرازیمثالً.استنبویطببارسمیجریا درپزشکیاحکام
بسایارایانونکندتجویزدارووکردهدرما رابیمارغذابااست،ممکنتاکهاستکسی

قء ،  »فرمود:کهاستپیامبرکالمشبیه
قَءو ، قق لِمعَدةقبلذ ق ذإِّ

معاده)«َوق لَحِمَئذةقَر سق ذإِّ
اساا (خوریزیادهونامناسبغذاهاىاز)اجتنابوپرهیزواستدردىهرخانهومرکز
جااآ تااشدمیتلکیدنبویسنتتدرکهمعناایننیزو(استشفابخشداروىهررأ و
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وجااحظامثالدیگرسویازاما.داروبانهوکرددرما غذابابایدرابیمارداردامکا که
وحایباارتباطیفرمایندمیپزشکیمثالًبابدرپیامبرکهکالمیبودندمعتقدخلدو ابن
مثاالوراعاادیاماورسایروپزشکینهبیاموزدانسا بهراشرای آمدهپیامبرزیرا.ندارد
خاود،شاماوگاویممایراخودنظرمن:فرمودند«نحلتلقیح»بابدرحضرتآورندمی
ازشارعیطببستنکاربهاستمعتقدخلدو ابنالبته.هستیدخوددنیایاموربهداناتر
بلکاهنیسات،مازاجباامارتب اثراینلکن.داردعظیماثریایمانی،صدقوتبرکروی
تلملبابتوا شایدلکننداردکالمیمباحثهمجالطلیعهاین.استایما صدقبامرتب 

دساتوراتودیانازراطبکردندمیتال کهکسانیوخلدو ابنوجاحظرایبابدر
نشاا خااطررانکتاهاینمیآویختندفوقمثالچو هاییمثالبروکنندتفکی دینی
وداردمیعرضهپیامبرآنچهدریافتبهرامسلمین(7آیه)حشرسورهدرقرآ کهساخت

ُسوُلقَفُخُاوُهقَوَم قَنَه ُ ْمقَعْنُهقَف ْنَتُهو :بودخواندهفراکندمینییچهآ ازاجتناب .َوَم قآَت ُ ُمق لرَّ
درباابوطبّیدستوراتجملهمنباشدحجّتتوانستمیامریهردرپیامبرقولبنابراین
.جا وجسمصحت
وفلسافیجریاا اسالمی،تمد تاری درتردید،بدو اینکهباب،ایندرنیایینکته
داشات،خاودتاارکباروقطبالدینراسیناابن،رازیچو بزرگانیکهپزشکیرسمی
ویوناا براباردرشاد مرعوبمعنایبهنهالبتهاینوبوداسالمیطبدرغالبجریا 
ایانمساللهبلکاه.النبیطببهتوجییبینهوبودجالینو وبقراطچو بلندیهاینام
یاا«النبیطب»بهموسومآثاردرکهگونهآ بیداشتیاصولرعایتعام،عُرفدرکهبود
علمی نهوشدمیمحسوبمذهبیتکلی ی داشتوجودستهصحاح«الطبکتاب»

تجربایوعلمایهایحوزهدرکهدرحالیبود؛داراراخودخاصمبانیومبادیکهرسمی
اساالمی،تماد درطابتااری .بودغالبرسمیجریا هابیمارستا وهامارستا چو 

 .خاصقلمرووعامقلمروقلمرو؛دودرامااستجریا دوهرتوأمانی

درشایرازیالادینقطابچو کسانیرویکردآوردیم،متندرکهچنا میا ایندر
جریا دوتللی نقطهکههستیممواجهاثریبابنابراین.دومعناستاینجم سعدیهتحفة

فلسافیایاعجوباهکفایتبادستبههمآ هفتمقر تااسالمصدرازپزشکینیرومند
.استالدینقطبچو 
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حبیبینجفقلیدکترگرانقدراستادستودنیومجدّانههایتال باکهنظیربیاثراین
ارجمنادآثاارنشاردرعطفینقطةشودتقدیممیشماایازآ )درگاماول(حضورگزیده
وسپاساگزاریگرانقدرشاا تال واسطةبهایشا ازاست.اسالمیبزرگمفاخر نماوده

خواستارم.متعالخداونددرگاهازعزتتباعمریبرایشا 


 دکتر حسن بلخاری قهی

 استاد دانشگاه تهران

 و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
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 مقدمه مصحح
باتوجهبهاینکه:

دریادنامهکنگرهبزرگداشتحکیمقطبالدینشایرازیکاهدردانشاگاهعلاوم-1
 برگزارشد،ازسویاهلفضلبهجوانبمختلا زنادگی1361پزشکیشیرازدرسال
؛1اوپرداختهشدهاست

ازانتشااراتکتابخاناهآیاة«مجموعهقطبالدینشایرازی»درمقدمهیادنامه-8و
 .کهبهمناسبتهما کنگرهبهقلممحققانهحضرتآیة1361العظمیمرعشینجفی،

الدکترسیدمحمودمرعشیریاستعالیهکتابخانهمرحومآیةالهالعظمیمرعشینجفی
شدهاست؛بهتفصیلبهشرححالاوپرداخته

درمقدمهمرحوماستادسیدمحمدمشکوةبردرةالتاجبهتفصیلدرایانبااب–3و
است؛سخنرفته

باتوجهبهاینکهمتنکاملمقدماهالتحفاةالساعدیةراکاهگزارشایازشارح-1و
زندگیعلمیقطبالدینشیرازیبهقلمخاوداواساتباهصاورتکامالدرآغاازایان

ام،ازشرحتفصیلیزندگیاینحکیمکهدرحکمتکرارمکرراتخواهادباودخالصهآورده
خودرامعذوردانستهاموبهذکرچندنکتهاکتفامیکنم:

                                                            

ش، هتمیران، 1931امللیل برریس آثار واحوال حکمیمی طبمیب المیدین شمییرا ی  رجوع شود به یادنامه مهایش بنی 1.
 . 1935کتاب رواق اندیشه، 
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هاایعلمایبرجساتهدورهها.(یکایازشخصایت714–631قطبالدینشیرازی)
اتوهاایمختلا علاومریاضاینظیاریدرحاوزهتمد اسالمیاست.اوازجامعیتکم

هندسهوفل شناسیوفقهواصولوتفسیروادبوفلسفهوطببرخاوردارباودهودر
ایبهیادگارگذاشتهاست.آثاراوعموماًازمقباولیتیهری ازآنیاآثارارزشمندوبرجسته

مانادهازآثااراودرجاایهاایفاراوا باهتحسینبرانگیازبرخاوردارباودهاسات.نساخه
ایمیموتاریخیجیا اسالم،حکایتازچنینموقعیتممتازعلمیاودارد.هکتابخانه

یکیازنقاطبرجستهاوکهحاکیازجامعیتواشرافعلمیاواستتسل ویبرنقد
علمیاستونمونهبرجستهآثاراودراینحوزهکتابالتحفةالسعدیهاواستکهشرحی

سینادرطب.باتعمقدرهمینکتاببایداوراابناستبربخشاعظمکتاباولقانو 
یکیازبزرگا نقدعلمیدرتمد اسالمیدانست:

دانیمکهقبلازقطبالدینشیرتزی،چندنفرازبزرگا طبّوفلسفهبخصوصبرمی
ابن قانو  اول نوشتهکتاب استشرح کلیاتطب در که شرحسینا این از برخی هااند.

عدادیمفصلاست.قطبالدینشیرازیتمامیاقسمتاعظمشروحقبلازخودمختصروت
نقل پساز اینکتابمعموالً ویدر است. بررسیکرده نقدو عالمانه و جم آوری، را

سیناوتوضیحاجمالینسبتبهآنیابهنقلسخنا شارحا ومنتقدا بخصوصعباراتابن
گویدبیا فخررازیدرستنیستپردازدومیاردمیدرقسمتیاییکهفخررازیمطلبید

نهچنا کهمثالخونجیپاس گفتهاستویانهچنا کهنخجوانیدفاعکردهاستویا
مطلبنهچنا استکهسامرییامسیحیتوضیحدادهاند.بهاینترتیبسخنا دیگرا 

هااظیارهاوردّوقبولرتسلسلنقلکندوخودنیزدرادرردّوقبولی دیدگاه،تبیینمی
کند.بهلحاظاینپیچیدگیاستکهدراغلبمواردیافتنپیوستگیعباراتاودشوارنظرمی

.شود.می
آموزاستالتحفةالسعدیهویکارقطبالدینبهعنوا ی منتقدعلمیبسیاردر 

بیا ی نمونهعالیازنقدعلمیدرتمد اسالمیاستیعنیدق مطلبموردنقدرا یقاً
کند..التحفةالسعدیهدهدوبعدبهصورتمستندآ راردمیکندوآ راتوضیحمیمی

درحقیقتی شرحنیستبلکهازی طرفی بیانهاستبراینقلمطالبمختل 
علمیبااندکمناسبتیوازطرفدیگرمیدا وسیعیاستبرایبحثطلبگیعمیق.
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چندسالیاستکهبهتفاریقبهانگیزهتصحیحالتحفةالسعدیهازتییهنس موردگرچه
هایاعتمادگرفتهتافیموتصحیحمتنو...بهاینمیممشغولم؛اماباتوجهبهپیچیدگی

کاربه ودشوارییافتنمناب موردمراجعهمصنت عالمهآ ، متنوتنوعمطالبعلمی،
اندازروشنیندارم،اکنو باتوجهبهاینبرایانتشارکاملآ هنوزچشمدرازاکشیدهاستو

دانشگاه بسیاریاز چندسالیاستطبسنتیبهصورترسمیدر ما کشور هایکهدر
سیناموردنیازاهلتحقیقوتدریساست،باشودوقطعاًکتابقانو ابنبزرگتدریسمی

میمترینآنیایعنیالتحفةالسعدیهمیتواندبهاینمالحظهاینموضوعکهشروحقانو و
ایازآ راباعنوا ،تصمیمگرفتمدرمرحلهاولخالصهیاگزیده1تال علمیکم کند

مندا تقدیمفراهمآورمکهاین بخشاولآ بهعالقه«المنتخبمنالتحفةالسعدیة»
السعدیهتلخی شدهاست،عینحفةشود.دراینخالصهکهازمتنتصحیحشدهالتمی

عباراتقطبالدینکهدرشرحعباراتقانو بیا کردهانتخابشدهاستوهیچعبارتی
بلکهتوضیحاتیکهبرایفیمسوابقولواحقمطلبالزمبودهازخودبرآ نیفزوده ام.

درایناثراختالف اتنس رااستازعبارتخودمصن باحذفزوائدگزینشکردهام.
داری نیزخود نقلنقدها استچنا کهاز آنچهخودقطبالدینآورده اممگر نیاورده

کردهام.
کهنرمتروخو نماتراست»(«ازعالمت»][درتقسیممطالببهجایعالمت

[.1(بهجای]1استفادهشدهاستبهاینگونه:
 سیاه حروف با قانو  متن عبارات اثر این شدهدر نازککشیده خ  آنیا  زیر که

مشخ است.بنابراینکلماتباحروفسیاهکهزیرآنیاخ کشیدهنشدهاستازعبارات
قانو نیست.

السعدیه همچنینمتنکاملالتحفة و اینخالصه اجزا  دیگر خدایبرایانتشار از
خواهم.متعالتوفیقمی

آمدهاستکهمیمترینآنیاعبارتنداز:متناصلیبراسا چندیننسخهفراهم
                                                            

شرح طانون فخر را ی را تصحیح کرده ام که به مهت کتاخبانه جملس . برای کمک به این حرکت علمی، 1
یخ    ش منتشر شده است. 1931شورای اسالمی به تار
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خطی -1 عبارت588نسخه از مؤلتفه»بادلیا اکسفورد. استنسخه خ خود« به
قطبالدیندرصفحهقبلازمتن،برمیآیدکهبهسفار برایهدیهبهکتابخانه

وفاتها،سهسالقبلاز747مقامیدرشیرتبریزدراواس ماهربی اآلخربهسال
تایید ایننسخهرا خ خود اینبیا با قطبالدینبا استو مؤل استنساخشده
ارجمندجناب کهناق استاستاد ایننسخهرا ی نسخهعکسیاز است. کرده

بهاینبندههدیهکردندکهازمراحم-حفظهالتعالی-آقایدکترمیدیمحقق
ایشا سپاسگزاریمیکنم.

کتابخانهملیجمیوریاسالمیایرا .کاتبچنا کهدر5–8166نسخهخطی -8
پایا جلددومآ نوشتهاستازجملهکسانیبودهاستکهبرایآورد نسخهشرح
براینویبهنسخه قَرشیازمصربرایقطبالدینشیرازیتال کردهاستبنا

مؤل دسترسیداشتهاست.
کتابخانهملیمل .1861نسخهخطی -3
ها.باتوجهبهنکاتمنقولدر735ایاصوفیا،باتاری کتابت3616نسخهخطی -1

حواشیازروینسخهمصن ،معلوممیشوددستخ مصن رادراختیارداشتهاست.


 وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ العالمین 
نجفقلیحبیبی

دانشگاهتیرا تعلمیدانشکدهالییات،لعضوهی



 
 بسم الّله الرحمن الرحیم

 رّب أنعمت فِزد  

 ]مقدمة المصّنف[
ُتِدَئ به  ری ما اب  تاٌب، حمُد الّله الُمنِعِم لحیاِة النفوس كإّن أولی ما افُتِتح به خطاٌب، وأح  5 

من  1الَوری یب فكبما ر یالُمنِقِذ من الأدواء المعضلة والأسقام، الشافوصّحِة الأجسام، 
ئِة من الآلام، ال الُقوی الحافظِة  م من صناعة الطّب  یافكللصّحِة المبّرِ وحیلِة الُبرء  بما فّهَ

خاَتم الرسل وسّید الأنام،  محّمد  الأفهام؛ ثّم الصلاة علی  یالألباب وذو یان ِمن أولكَمن 
َرَة  حماٌم؛ فأحمُده حمَد ُممِعن  فی َحمِده،  3َغماٌم وَهَدر 2رام، ما هَمركال وعلی آله وأصحابه الَبَر

وة نجِدهكغیر واف  ب م طیٌر وصاَح؛ 5، ما تلألأ َفَلٌق ولاَح 4نه َمجِده، واِقف  دون ِذر ، وترّنَ 10 

والتداوی؛ وعلی آله  6اوی، وأحاز الصفاتكالأمراض والّش   یشاور ف یالذ محّمدعلی  یوأصلّ 
لاح،  یوأصحاِبه الساعین ف الصیاح، وعلی الّله الداعین إلی الَفلاح، ما علی الدیک الص 

 الصباح.
                                                            

 (. 1. الوری: اخلالئق )هامش: مل1
 (.. مهر: من اهلمر: الصّب، صّب الدمع واملاء واملبر. )لسان العرب2
 )بالفارسیة: سراییدن، خواندن(.( . هدر: صّوت )لسان العرب3
)بالفارسیة: ، الَنجد: الشرف و االرتفاع )لسان العرب(. ها( )بالفارسیة: بلندی (. الِذروة: الُعلّو )لسان العرب4

  بزرگی(.
یب الصوت و العرب( )بالفارسیة: ظاهر شدن( )لسان ء: إذا بدا. الح: من الح الیش5 : تبر

ُ
. ترّّن: من الترّّن

  العرب( )بالفارسیة: غنودن(. )لسانحتسینه
یبًا من طوهلم: استوصفُت الببیَب لدایئ1الصفات مبعین العالمات )هامش مل 6. : إذا (. و حیتمل أن یکون طر

 (.سألته أن یصف لك ما تتعالج به. )لسان العرب
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 -ختم الّله له بالُحسنی  - یمحمود بن مسعود الشیرازفإّن أحوج خلِق الّله إلیه  أّما بعُد،
رم، كال 1م وأرحَب مرابعكان أعذب  مشارب النعم وأخصَب مراتع الِح كیقول: لّما 

عة ف النبأ العظیم والَخطب الجسیم  -لعمرالّله  -لم،ما هو كجوامع ال یوأنفس  الجواهر الُموّدَ
وة ال العلُم الذی َمن َتحّلی به فاز بالمقصد الأقصی، وَتسّنَم  ر الغایَة الُقصوی  ك  ُعلیا، وأدرالّذِ

بوبّیة؛ وهو  والمحّلَ الأرفَع الأسنی؛ فإّنه من جلائل ِصفات الُألوهیة، وخواّص ِسمات الّرُ 5 

یف لا، وقد َورَدت  ك مالات؛ وكاسب والكمُل المكللإنسان أفضُل الذخائر والّسعادات، وأ
قوله كوآثاٌر متواترات،  ،توأخباٌر مشهورا ،ماتكفضائل العلم ومناقِب أهِله آیاٌت مح یف

والذین أوتو العلم ﴿وقوله:  ﴾2الذین یعلمون والذین لا یعلمون یقل هل یستو﴿تعالی: 
أنبیاء بنی كعلماُء ُامتی »وقوله: « لم ُیوَح إلیه یالعالُم نب»علیه السلام:  4قولهكو ﴾3درجات
 10 ُیخفی.ثُر من أن ُیحصی وأظهُر من أن ك؛ فإّنه ألک، إلی غیر ذ«إسرائیل

 6بهم بحسب أهله والتشّبِه  العلم ومجالسِة  ُمغرًی بطلِب  5نُت من ُشّب  إلی ُدّب  ك

، ولطفه ب لکان ومساعدة الزمان، وذكالإم ه إل یمن فضل الّله عَلّیَ ـبـَ ، فبذلُت الوسع یأن حّبَ
ق  - ِ  یف -والّله الموّفِ قُت له من أنواعه وأصنافه حتی صار ف  7قّوة للاّطلاع یالتحصیل ما ُوّفِ

                                                            

گاه. 1 ها/ أرحب، من الرحب:  مراتع، من الرتع: االکل و الشرب، اسم مکان )لسان العرب( بالفارسیة: چرا
 ها.  السعة/ مرابع، من الربع، املنزل و املکان )لسان العرب( بالفارسسیة: منزل گاه

 .3. سورة الزمر ، اآلیة 2
 . 11سورة املجادلة، اآلیة  3.

 طوله.: 1. مل  4

علیه و إن کان فعاًل « من»من لدن شببُت إیل أن دببُت عیل العصا. جیعل مبنزلة االسم بإدخال  یمن شّب: أ 5.
 (.)لسان العرب

 . ص: حسب 6
  ج: االطالعم. 7
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إدرا علیه  - آدم 1هذا الزمان؛ بل من یخبایاه، وحّل ما لم ینحّل لأحد  لا ف كعلی خفایاه و
ه ل  بك؛ إلی أن تشّبثُت من 2إعمال الطلب وابتغاء الإَرب یإلی الآن، ولم آُل ُجهداً ف -السلام 
علی ما أنعَم من  عن أترابی؛ ولّله الحمُد ، ولا أقول تمّیزُت به 4یوتشّبهُت فیه بأضراب ،3طرف  

 فضله، وأجزَل من َطوِله. 
والوثوَق  ،ظِم محصوِلهاعظم بِع وقدَرها یَ  ،و لأّن شرَف العلوم یتفاوت بشرِف مدلوِلها 5 

ان موضوُعها أشرَف ونفُعها أعظَم وصّحُة دلیلها أوضَح، كثر بوثاقة براهیِنها، فما كبها ی
وِن ك؛ ل«علم الطّب » ذلکوأنفُعها غایًة وأوثُقها بنیانًا وأصدُقها تبیانًا؛ وانًة كان أرفُعها مِ ك

ان؛ ومحصوِله ما یعّم احتیاج الناس كموضوِعه بدَن الإنسان اّلذی هو أشرف موالید الأر
 ّل حین  وأوان  وحّیز  وزمان. ك یإلیه ف

رٌة و أّما صّحة دلیلـِه فأوضُح من أن یحتاج إلی ب ها بعُض  یان؛ إذ أصول هذا العلم مقّر 10 

ها بالجزم والبرهان؛ ولهذا اجتمعت الأمم والدیانات، واّتفقت بالحّس والعیان، وبعُض 
المستقیمة،  المستمّرِة  ِلم والشهادات بالقیاسات الصحیحة السلیمة، والتجارِب كال

ل َو والّدُ  الشرائُع  وفخامتها؛ وشهدت  بذلکّوِ مرتبتها وجلالتها، وعل بفضل صناعة الطّبِ 
إیتلافها؛ واستعملَ  ها الأنبیاُء والأوصیاء، علی اختلافها، والِمَلل والنحل علی تباینها و

 15 واقتدی بهم الأتقیاُء والأولیاء: 

؛ فبدأ بعلم الأبدان، «لمان: علم الأبدان وعلم الأدیانِع  لُم الِع »: قوله علیه السلام: ذلک من
العلم »السلف الصالح: قوم إّلا بصّحة الأبدان؛ ومن هاهنا قال بعض الأدیان لا تَ انت كإذ 

 إثنان لا یصّحان: الصحیُح » :-علیه السلام -وقال « علمان: علم الطبیعة وعلم الشریعة
                                                            

  . حجم: من + زمن.1

 (.اإلرب: احلاجة )لسان العرب 2.
 و. جم: طرف و ص: . 3

 . یعین أمثایل (، من الَضرب: مبعین املثل و الشبیه )لسان العربأضرایب 4.
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طریض الُم والَم  یحتمالُم   یالتداوكزمن الصحة  یالتخلیط ف: »ماءكقالت الح ذلک؛ ول«خّلِ
الجمع بین متضاّدین من الأغذیة مّما لا یجوز « التخلیط» ولیس المراد بـ«. زمن المرض یف

؛ إذ من الُمحال أن یُ لَ كأ یالجمع بینهما ف . وقوله  یوافقا معًا فة  واحدة  علیه  -حالة واحدة 
ا، فإّن الّله تعالی لم یَ » :-السلام  «. مَر د وهو الَه له دواًء، غیر داء  واح ضَع داًء إّلا َو  ضع  تداُوو 
ن ما لا یختّص نفُعه  ؛ وما أنفَع مِ «نفُع الناسخیُر الناس من یَ : »-علیه السلام  -وقوله  5 

بإنسان دون إنسان؛ بل یشمل طوائف الإنسان من سائر الملل والأدیان، بما یعود نفُعه إلی 
واِح نفوِس  ا كبإسناد  له أّن نبّیًا من الأنبیاء ش   قتیبة ی ابُن كهم. وَح هم وأشباِح هم وأبداِن هم وأر

هما فإّن الكُ إلی الّله الضعَف، فأوحی إلیه أن أطبخ  اللحَم باللبن و ةل  ومعلوم أّن الّله  فیهما. ُقّوَ
 یلِسّر  یفض مةكالح یالقدرَة ف ّس  ن َد ك؛ ولالإنسان بغیر لحم ولبن   یقّو یُ  تعالی یقدر أن

رهَت؛ لأّنه  من أسرار الربوبّیة ومفاتیح غیب الألوهیة؛ كه إلی ما لو ُنِسبَت إلیه إظهاُر  10 

وقیل: أترید أن تبطل  ؛واءمن تناوِل الّدَ  حیث امتنَع  -علیه السلام  - وِتب موسیولهذا ُع 
اَءه، وِمن صانع  هذا من فضیلِة صناعة  أمَر الّله تعالی بها أنبی ك. فحسُب یعلَ  ّكلکبتو یمتكح

 صناعته بالّله.  یاقتدی ف
 التمّدن یف من أشرف العلوم الاضطرارّیة یه یالت ثّم إّنها من جملة العلوم السیاسّیة

 15 سلطان عادل، وطبیب  ان؛ لاحتیاج الُمدن الفاضلة إلی كّل زمان ومك یوبقاء نوع الإنسان ف

، وسوق  قائمة.   عالم، ونهر جار 
جّنة  من الجّنات، فیها ما ك یه یالت ـتبریزكُملت  فیها هذه الصفات، كفطوبی لبلدة  

 الأنُفُس وَتلّذ الأعُین؛  یتشته
 «.ُملاكُملت  لو أّن ذا ك»            :لیس فیها ما یقال له

ون منها كغرائز الفضلاء، َیذ یطباع العقلاء، مطبوعٌة ف یوزٌة فكمر و هذه الصناعة ر 20 

أصولًا، ویشرحون من منافعها فصولًا، استخرَجها بالقیاس أصحاُب العقول الصافیة، 
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لا  یالدواء الذ: »بعض القدماء قوُل  ذلکیة: من كالزا القرائِح ا ُووَحها بالتجارب َذ وصّحَ 
 َمّ إذا ألَ »وقال آخر: «. شتهیهقوَم عنه وأنت تَ شتهیه، وتَ جلس علی الطعام وأنت تَ داء فیه أن تَ 

الإخوان علی ثلاث » -الّله عنه  یرض - وقال المأمون«. المرُض فالمعالجلة بالمعالجة
یانًا؛ وطبقٌة الدواء یحتاج إلیه أحكالغذاء لا ُیستغنی عنه؛ وطبقٌة ك: فطبقٌة طبقات  

ّمی لیس للُح : »وقال بعض البلغاء«. أن ُیجتَنب یالسّم لا یحتاج إلیه؛ بل ینبغك 5 

بارقَة الإقبال، وشّمَ رائحَة  1فقد شاَم  هی المریُض إذا اشتَ »وقال آخر: «. الاحتماءك
أن  یأشته»قال: « ؟یما تشته»أبا عبادة وقال: ولهذا لّما عاد بعض الخلفاء«. الاستقلال

 2الهشاشة ذلکكّیدة وَج  علامٌة  ّل مرض  ك یصّحة الذهن ف: »أبقراط؛ علی ما قال «یأشته
طباع الحیوان؛ إّلا أّن  یفطر الإنسان، بل ف یف مطبوعٌة  والغرض أّن هذه الصناعَة «. للطعام

إلهامًا. ستعملها طبعًا وتَ الإنسان یَ  مًا، والحیوان طبعًا و
ُ
 10 عّل

نُت من أهل بیت  كرنا، وكبین الصناعات ما ذ انت مرتبة هذه الصناعةكوحیث 
إن   یونهم موّفقین فكل :3من هذه البضاعة ان لهم أشرُف كمشهورین بهذه الصناعة، و

إصلاح المزاج َرَیعان الشباب وَحداثة  یبأنفاس عیسوّیة وأید  موسوّیة، ُشِعفُت ف العلاج و
، إلی أن َتحلُت الُسهاَد وَتجّنبُت الُرقاَد كالسّن بتحصیلها والإحاطة بُجَملها وتفصیلها؛ فا

قُتها،  حفظُت المختصرات المشهورة وتیّقنُتها، وشهدُت المعالجات المتداولة وتحّقَ 15 

ّل »و« 4الَفصد»ـك دمن أعمال الیَ  حلكطّب والما یتعلق بال ّلَ كومارسُت  « 5التشمیر»و« الس 
                                                            

 نظر إلیه.«: شام السحاَب والبرَق »شام: من  1.
 (.ء و الفرح به )لسان العرباهلشاشة: االرتیاح و اخلفة بالیش 2.
 به التصوف. . یعین3
 بآلة خمصوصة یتبعه استفراغ کیل ی(. وهو تفّرق اتصال إرادالِعرق، طبع العروق. )لسان العرب. الفصد: شّق 4

 ، ذیل حرف الصاد(. یلألزد لألخالط ... والغرض منه التقلیل و اإلصالح )کتاب املاء
کتحااًل .عصیر ورطة حی« مشر»: التشمر. من 1. مل5  د البصر ا
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َبل»و« فرةلقط الُظ »و« التقلیب»و ّل ك، فإّنه لا یحُسن مّنا؛ «2القدح»إّلا  إلی غیر ذلک« 1الس 
ونكضیاء الدین مسعود بن المصلح الالإمام الهمام  یعند والد ذلک ر ان بإجماع كو یاز
 أواِنه.  زماِنه وجالینوس   بقراَط  -ه أعلی ُغَرف َجنانه نَ َك ده الّله بغفرانه وأسغّمَ تَ  -أقرانه 

ُبونی  یو لّما اشهرُت بالحدس الصائب والنظِر الثاقب ف تعدیل العلاج وتبدیل المزاج، َرّتَ
وأنا ابن أربع  -الّله  هرحم - یبعد وفاة والد بشیراز یالمارستان المظفر یّحالًا فكطبیبًا و 5 

، الّلهّم إّلا الذین لایَ  أحد الأطّباءكعشرة سنًة؛ وبقیُت علیه عشر سنین  تفّرغون لمطالعة 
، الّلهّم إّلا ف یلمعالجة؛ ولا للنظِر ف من تعّلِم هذه  یتفكأن أ یدلیل؛ فأبَت  نفس یدلیل 

ون، وهو القدر الذتفی به الُم كبما ا الصناعة إلی العاّمة كبه ی یعاصر تسبون، و
 ّلفُتنی أن أبلغ فیها الغایَة الُقصوی والدرجة الُعلیا: كیتسّوقون؛ بل 
 10 یمال الدین أبكومقتدی الفضلاء  ماءكسلطان الح یعند عّم  لیات القانونك یفشرعُت ف

ونكالخیر بن المصلح ال ر ة والّدین ؛ ثّم علی الإمام المحّقق والحبر المدّقق شمس الملّ یاز
ّل، شرف  كال یّل فك؛ ثّم علی عّلامة وقته وهو شیخ ال3ییشكیم الكمحّمد بن أحمد الح

تاب وتمییِز قشره كانوا مشهورین بتدریس هذا الك؛ فإّنهم یانكالبوش یكزالمّلة و الدین، 
سقی الّلُه َثراهم وجعَل الجّنَة  -معضلاته  شِف كلاته وكحّلِ مشنین لِ عن الُلباب، ومتعَیّ 

ًا، وأضیَقها كهذا الفّن َمدَر  یتب المصّنفة فكتاب أصعَب الكون الكن لكل -مثواهم  15 

ت الغریبة، والأسرار كمیة، والدقایق الِعلمیة، والنكًا، لاشتماله علی اللطائف الِح كمسل
                                                            

 . من أمراض العنی )کتاب املاء، حرف السنی(.1
 . القدح: إخراج املاء الفاسد من العنی )کتاب املاء، حرف القاف(.2
بالباء. کان مدرسًا  : الکبیش953همی، ص 1551، طبع بغداد، سنة احلوادث اجلامعة . ویف. النسخ: الکییش3

(. واألصّح  أّنه منسوب إیل للسمعاین همی بشیراز. والکبش موضع ببغداد )األنساب436سنة  وتویّف  دبنظامیة بغدا
حط األوزارعن  ّوار املزار  یف  احلوادث اجلامعة تصحیف وانظر شّد اإلزار وما یف من جزائر اخللیج الفاریس« کیش»

 .111، ص یللجنید الشیرا 
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ها، وخارت  قواهم عن الوصول إلی ُذَری دراكحارت  أذهاُن أبناء الزمان عن إ یالعجیبة، الت
خرین من الآار ك؛ لأّنها نهایات أنظار الأّولین من المتقّدمین، وغایات أف1هاكأفلا

 تاب علی ما یجب. كخرج عن عهدة جمیع الیَ  ن منهم أحٌد كی المتأخرین، لم
وح التی وقعت  إلكوحیث آیسُت منهم و الإمام العّلامه فخر الملة  : أّما شرُح یذا من الشر

فلأّنه َجرُح  -الّله عنه وأرضاه وأحسن منقلَبه ومثواه  یرض - 2یمحّمد بن عمر الرازوالدین  5 

رُح ال وح التكالبعض لا ش  ماء كقتفین آثاَره من الفضلاء المحّققین والحللُم  یّل؛ وأّما الشر
لدین محّمد بن ناماور بن أفضل ا، و3یقطب الدین إبراهیم بن المصرالإمام كالمدّققین، 
نجم الدین أحمد ، ویرفیع الدین عبد العزیزبن عبد الواحد الجیل، و4یالخوَنج عبد الملک

زادوا فیما یتعلق بشرح  فلأّنهم ما -رحمة الّله علیهم  -5یر بن محّمد النخجوانكب یبن أب
موا علی ما تَ كره الإمام شیئًا ُیعبأ به؛ بل تَ كتاب علی ما ذكال

َ
ت كتوا عّما سكعلیه، وس ّلَم كّل 10 

ٌر لیس له قدٌر؛ توّجهُت ِتلقاء مدینة العلم وشطِر  مة كعبة الحكعنه؛ الّلهّم إّلا ما هو َنِز
نّیُة الُقدسّیُة  وهی الحضرة الَعلّیُة   6النصیرّیة، الفیلسوفّیة الأستاذیة ّیُة كالّزَ  ، والُسّدة الس 

ّوَح رمسه  - ه وَر معرفة  یف یفكالبعض؛ إذ لا ی یفانَحّلَ بعُض المنغلق، وبق -قّدس الّله نفس 
 طبیَب  ذلکون الشخص مع كمیة، بل یجب أن یكتاب الإحاطة بالقواعد الحكهذا ال

 15 تعدیل المزاج.  یبقانون العلاج ف وممارسة   7النفس، ذا ُدربة  

                                                            

 مقدمة شرحه عیل القانون. یف ی. اطتباس من کالم فخر الدین الرا 1
 همی.414. فخر الدین الرا ی، املتویف 2
 همی.413. املقتول بنیسابور سنة 3
 همی.494 – 531 ی. اخلوَن 4
 «.  عیل القانون یشرح الفخر الرا  حّل الشکوك املوردة یف»همی. له : 451النخجواین، املتویف . 5
 همی.415املتویف  . وهو نصیر الدین البویس6
بة: التجربة )لسان العرب7  (.. الُدر
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ونواحیه  ـ بغداد ؛ ثّم إلی عراق العرب، ومنها إلی عراق العجمثّم سافرُت إلی بلاد خراسان
وم الأقطار، وسألُتهم  ماء هذه الأمصار وأطّباء تلکك. وباحثُت مع حـ؛ ومنه إلی بلاد الر

ما  یعند ان عندهم من الدقائق؛ حتّی اجتمَع كالمضائق، واستفدُت ما  کعن حقائق تل
وم  هذا الاجتهاد وَتطواِف  ّلِ كمع  -ان كجتمع عند أحد من الحقائق؛ ولم یَ   -البلاد إلی الر

لُت كتاب أكالمجهوُل من ال سنة إحدی وثمانین وسّت مائة  1ثَر من المعلوم؛ إلی أن ُتـُرّسِ 5 

ساه كسقاه الّله شآبیب رضوانه و - یالصالح یُقلاون الألفالمنصور  كإلی سلطان مصر الَمِل 
وح  تاّمة  لللابث كفظفرُت هنا -ابیب غفرانه لج لیات: أحدها، للفیلسوف المحقق كثة شر

وف بابن النفیس یبن أبو الحزم الَقرش یالحسن عل یعلاء الدین أب ، للطبیب ی. والثان2المعر
الفرج یعقوب  یأب. والثالث، للطبیب الحاذق 3المتطّبب ییعقوب بن إسحق السامرامل كال

وف بابن الُقّف  یبن إسحق المتطّبب المسیح  10 یالسامر. وظفرُت أیضًا، بجوابات 4المعر

تاب. وأیضًا، كعلی مواضع من ال 5نجم الدین بن المفتاحعن سؤالات الطبیب الفاضل 
ع  بتنقیح القانون . وعلی بعض الشیخرّد فیه علی  یالذ 6یالمصر یالیهودلهبة الّله بن ُجمّیِ

تاب كتاب. وأیضًا، بكال یعلی حواش 7أمین الدولة بن تلمیذتبها ك یالت العراقّیة یالحواش
ابن ، رّد فیه علی یعبد اللطیف بن یوسف بن محّمد البغدادلبعض الأفاضل وهو الإمام 

                                                            

 بالسفارة إیل القالون. أرسلوین . یعین1
 .القاهرة یف همی( تویف431می  411) . ابن نفیس الَقریش2
 همی.431املتویف  . کان مولده و منشأه بدمشق3
 همی. 435. ابن القف املتویف 4
ابن »باسم  صاحب عیون األنباءوذکره « ابن املفتاح»شرحه هذا باسم  یف . تکّلم عنه طبب الدین الشیرا ی5

)عیون األنباء حتقیقق  یالبب عیل ابن املنفاح و املوفق السامر عند ما طال إّن ابن القف تتلمذ یف« املنفاح
 )املخبوط(. البن القف شرح القانون ( وکذا یف141دوکتور نزار رضا ،طبع بیروت، ص

یح باملکنون یف». کتابه املسّمی بمی6  . تنقیح القانون التصر
 (.43، ص 4، ج)وفیات األعیان 541ببغداد سنة  ، تویّف ی. ملّقب بأمنی الدولة البغداد7
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ع وح وغیَر تنقیح القانون یف ُجَمّیِ من  یالباق ها مّما ظفرُت به، انحّلَ . وحین طالعُت هذه الشر
 .وقال   ، ولا محّل قیل  ال  كو إش انغلاق   تاب بحیث لم یبق فیه موضُع كال

 تاب وتمییزِ كهذا ال العاَلم مّما یتعلق بحّلِ  یما لم یجتمع عند أحد  ف یلّما اجتمع عند 
شف عن كه، ویعابَ القشر من الُلباب، رأیُت أن أشرح له شرحًا ُیَذّلل من اللفظ ِص كما هو 
ه، غیر مقتصر فیه علی حّل ألفاظه، وتوضیح معانیه، والتصریح بتحلیل قابَ نِ  یالمعانوجه  5 

عاقده، وتفسیر ه، وتحریر مَ واعِد تقریر قَ  ییباته، وتنقیح مبانیه؛ بل مجتهداً أیضًا فكتر
لِ  وجزه، وحّلِ مُ  ثیر فوائده، وبسِط كقاصده، وتمَ  ه، ه، وتفصیل ُمجَملِ ُملَغِزه، وتقیید ُمرس 

إلی تاب بقادح  كمسائل ال یشارح مّما لیس ف ّلُ كرة إلی أجوبة ما اعترض به والإشا ، و
 الإنصاف، والتجّنَب  ریطَة ش   ذلکجمیع  یما یتوّجه منه علیها بالاعتراف، ُمراعیًا ف یتلقّ 

جعی وهو أحّق بأن یُ  یعن البغ ّ  خشی؛ وذلکوالاعتساف؛ فإّن إلی الّله الّرُ  10 یما ظفرُت ف یلأن

وح هذا ال هذه القیود  لهذه الشرائط، ولا لبعِض  ع  ثرتها بمستجِم كتاب علی كشر
 بابه، ولسُت  یبه ف تابه، ولا ألّمَ ك یء لم یأت به فیبش منهم قد أخّلَ  ّلٌ كوالضوابط؛ إذ 

 داً وظّنًا. عتَق أحدهم مُ  یء فیعنًا، ولا أسأرید بهذا علیهم َط 
ر للآِخ  الأّوُل  كه ولم َیترإّنه مسبوق إلی مثلِ »هذا بالّله أن یقول: یتابكو أنا أعیذ قاریء 

به َمن «شیئاً  ، وفتِح ؛ بل هو مرتّب ترتیبًا لم ُیرّتِ َرنا بجمِع متفّرق  ، مُ  َتقّدَمنا ولا َمن عاص  نغلق  15 

، وتفصیِل  ، وبسِط  وتقییِد مرسل  ، وحّلِ مُ  مجمل  وتحریر أجوبة  ومنِع  ،وتقریر أسؤلة   ،لغز  مُ  وجز 
تان ولم كافأ الكتالبعض علی البعض؛ الّلهّم إّلا أن یَ  وترجیِح  ،معارضات   ودفِع  ،اعتراضات   ّفَ

حّیز  یناه فكسیرًا، تره َح دراكیتبّین الربُح من الخسران؛ بل رجع َطرُف الحق عن إ
 التعارض أسیرًا. 

من نتائج العقول  ییُبها إّنما هوترت الأوُل للآخر شیئًا! والعلوُم  كیف لم َیتركثّم  20 

لُیغَلق  ولیس العلم وقفًا علی قوم  »ما منحه للأّول؛ كللآِخر  وتهذیِبها؛ وقد منح الّله العقَل 
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الذی هو بالأفق  -عن العالمین؛ بل واهب العلم  وت، وُیمَنع المزیُد كبعدهم باب المل
َمم، فمتأّخُر إذا تساوت ا»؛ ولهذا قیل: «1المبین ما هو علی الغیب بضنین ّل كلأذهان والهـِ

الأّوُل  كما تر»لمة أضّر بالعلم من قولهم: كلیس »وُیقال: «. صناعة خیر من متقّدمها
ان یقطع عن العلم والتعّلم، ویقتصر الآخر علی ما قّدمه الأّول؛ وهو سهٌو ك؛ إذ «للآخـِرشیئاً 

وا بالسبق كف؛ -، جّل أو صغر «ثركقّل أو  -ّل مجتهد نصیٌب كإذ ل»عظیم؛  ما أّن الأوائل فاز 5 

ما أّن كاشتغلوا بتفریع الأصول وتشییدها؛ و إلی استخراج الأصول وتمهیدها، فالأواخُر 
َمن  وا حّقَ ض  الأواخر قَ  ذلکكهم بالتأسیس والتمهید، َد ع  بَ  الأوائل تفّضلوا علی َمن

 قبلهم بالتلخیص والتجرید. 
اثنتین وثمانین وسّت مائة، وجمعُت فیه تألیف الشرح سنة  یو علی الجملة، شرعُت ف

شرحًا  2«انكالأر»تبُته إلی ك. ویواوقُ  ی، حسب ما نهضت  به قریحتیما شّذ وصُعَب علی سوا 10 

 یالآفاق واشتهر ف یالسؤال والجواب، طویل الذیول والأذناب؛ فانتشر ف ثیَر كمبسوطًا 
بار؛ فمّدت  علماُء الأمصار كالأقطار وانتقَده یُد الاختبار واستحسَنه طبُع الصغار وال

وا المعاودَة علَ ك، وأیماء الأقطار أعناَق عزائمهم إلَ كوح سین تتمیَم الشرح لتِم ، مُ یثر
لَ  یور علی النمط المسطور؛ فاستعفیُت، علی علمكالمذ ؛ واجبٌة  یأّنهم طلبوا ما الإجابُة إلیه عـَ

ُت إّلا راجعة والاستدعاء، وأَبی؛  فأَبوا إّلا الم3رِض العین بلا مین  َف كلأّن الخوض فیه  15 

 :لأسباب   المدافعة والاستعفاء؛ وذلک
إلی مفارقة الدار والدیار، ومرافقة  4، معاناة الأشرار، بل موافاة الأقدار الُمزِعجةمنها 

                                                            

إذ لکل »؛ وکذا طوله: 5، صمقدمة حمكة اإلشراق یف یاطتباس من کالم السهرورد« ولیس العلم ... بضننی. »1
 بعد عدة أسبر.« جمهتد نصیب طّل أو کثر

 األرکان. لکتاب األول من القانون یفمن الفّن األول من ا« التعلمی األول»إیل  . یعین2
 (. . َمنی: الکذب )لسان العرب3
 (.. اإلزعاج: نقیض اإلطرار؛ أزعجه: إذا أطلقه )لسان العرب4
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سوّدات والفرائد؛ لامتناِع تحریر مثل هذا تب والفوائد، والُم كالأخطار والأسفار، ومهاجرة ال
 طراف، وعدم الآلات والأدوات.الأ یالَتطواف فتاب مع كال

ون بأّن تعطیل ك، أّن بعض العلماء ما ومنها  انوا ُیفتون یوم السبت والأربعاء، ویعتذر
إذا  ُلثاء ُیضِعف الفهم وُیوِهن الوهم؛ و ذلک، فما كان تعطیل یوم  واحد كالجمعة والّثُ

 5  ال، ولا مطالعة و قیل وقال.واشتغ ون مباحثٌة كبتعطیل عشرین سنًة، بحیث لا ت ظّنک

ّل واحدة منها الأخری، حتی كری، یتبع ت  النوائب علی أهل الفضل تَ  ی، توالومنها
ه، وُمِنع العلُم وأهلُ  1من قواعد الشرع قوائُمه، واهُتِضم من الدین َمعالُمه، ووهت   انطمست  

من عنده بالظفر ّل جانب بذُله، واندرس مناره، وعفت  آثاره؛ إلی أن جاء الّله كمن 
ةوالنصرة، وأَمّدَ المسلمین بال الدولة ُب الإسلام، وأشرق شمُس كوكوالقدرة؛ فظهر  ُقّوَ

علی الأنام؛ لا زالت ُسّدته العلّیُة محفوفًة بسیوف النصر، وأّیاُمه  الخاقانیة الغازانیة 10 

رقاُب أعدائه َموِطیَء أقدامه، وأجیاُد أضداده أغمادًا  هر، ولا برحت  الزاهرة غّرًة علی جبهة الّدَ 
ته، كممل ر بُیمن هّمته أقطاَر عّمِ سن رعایته أحواَل رعیته، ویُ سامه، حتّی ُیصِلح الّله بُح لُح 

نائها، وهو الصاحب العالم العادل  ویحرس قواعد دولته ببقاء سعِد سمائها وشمس س 
ف الرفیع، المتسّنُم ُذری العّز المنیع، الجامُع بین امل، السابُق إلی غایات الشركالفاضل ال

للرئاستین الدینیة والدنیویة، رئاسة طبیعیًة لا  یالفضیلتین العلمیة والعملیة، الحاو 15 

وضعّیًة، وحقیقیًة لا إضافیًة، سعُد الدولة والحق والدین، ظهیُر الإسلام والمسلمین، نصیُر 
هُف المّلة الزاهرة، ذو المناقِب الفاخرِة، ك، والسلاطین، عضُد الدولة القاهرة كالملو
ارِم الظاهرِة، والمباّر الوافرِة، والنعم الغامرِة، والعوارف العمیمة الجلیلِة، واللطائف كوالم
ُل البحَر الِخ كال ه وسخائه، ریمة الجمیلِة، المخّجِ َم بفضله، والغادیاِت بِبّرِ محّمد بن ّض 

نیرًة، قًة مُ شرِ لا زالت شموُس جلالهما مُ  یالساو یعل الصاحب المعظم تاج الدولة والدین 20 

                                                            

ه: نقص حقه )لسان العرب1  (.. هضمه واهتضمه: ظلمه و طهره؛ هضمه حّقَ
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ممدودًا، ولواُء ِعّز  1به القواضببقواِض  كل، فلقد َظّل ِظّلُ الُم نضیرًة  وِرقَة وغصوُن إقبالهما مُ 
العلماء بعوالیه ومعالیه معقودًا، وأصبحت الرعایا برعایته وادعًة، وأمست عیوُن الفجائع 

من أفق  یب الأمانكواكلایته هاجعًة؛ حتی أضحت  نواظُر الخطوب ُمرِخیة القناع، وكب
ّل كعن مطمع  واهبهلت  مَ َغ ّل ُمسام، وك 2ناقبه عن مطمحت  مَ السعادة منتشرة الشعاع، َعلَ 

 5 .3ُمستام

 اهأصابـَع ُحّسابِ  یُتعیّ         مــالالّرِ    دادِع    مثـل   ناقـُب مَ 
 هاغتابِ مُ  ماِدُحها مثُل           المدیح فاِت حّدَ ِص  جاوزَن تَ 

لنصرة الإسلام  ّقَع هذه الدولة القاهرة منشورًا، وَو  یوحیث أعاد الّله به رمیَم الفضائل ف
مًا منشورًا، وزال بحمد الّله البؤُس، وطابت لَ دی َع منشورًا، ورفع لأئمة العلم وأعلام الُه 

أقمار العلماء  ، وأشرقت  5موُس الدهُر الش ّ  ذلک 4تذوبة المورد النفوُس، وأصَح ُع لِ  10 

 6، ومِسّفینعدیدًة  ع الاقتراح أزماناً بشوافِ  یوالطَلبُة بعُد ُمِلّحین َعل انت الأئمُة كوالُشموس، و
 طریقة أخصر من الأولی لسببین:  ی، رأیُت أن آخذ فمواقع الإلحاح أحیانًا مدیدًة  یف یإل

 ثار، ومیِلها إلی الإیجاز والاختصار. كأحدهما، ما أری من قصور الهمم عن الإ
ان كلو  -، خائفًا أن یعملوا بهذا الشرح یوثانیهما، ما رأیُت من المنتِحلین لتصانیف

 15 «. أصول»للـ یما عملوا بشرح -طویل الذیول 

                                                            

 (.طواضیه. القضیب: سیف طاضب و طضیب: طّباع )لسان العرب. جم: 1
 ء: ارتفع. ورجل طماح: بعید البرف.   . من طوهلم: طمح بصره إیل الیش2
: إذا کان هو العارض عیل الثمن )لسان بسلعیت .مسام و مستام، من سام واستام: من طوهلم: استام میّن 3

 العرب(  
 ذهاب الغمی؛ أصحت السماء: انقشع عهنا الغمی )لسان العرب(.«: الصحو». أصَحْت: من 4
 . الشموس: من طوهلم: مشست الدابة: شرَدْت و مَجحْت ومنَعْت َظهرها )لسان العرب(. 5
: أ6 ین )املنجد(.  ی. من أسّفَ  ماّر
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وائع والبدائع الت یف یجوز إبقاء تلکكأّنه  یثّم بدا ل ماء كار الحكخلاصة أف یه یالر
وخیانة  خفاء من  الأفهام، لقصور قوم   یغطاء من الإبهام وف یونقاوة أنظار الفضلاء ف

وا الِه تاب كآخرین! فإن لم ینتفع  بهذا ال املوا ك، فینتفع به من الأطّباء م والبلیِد َم قاصر
ون فمن خوان ال والفریِد  النظرِ  إن انتحل منه آخر نتهبون! ولمثل هذا رام یَ كمن الأِلـّباء؛ و

أحسن من الأولی، ومزجُت لفظ المتن بالشرح  طریقة   یفلیعمل العاملون. فأخذُت ف 5 

وائد، وجمعُت فیه خلاصَة لفوائد، ومّیزُت بینهما ل وح الثماینة  ئلا یشتبه الأصل بالز الشر
، یالمسیحو ،یالسامرو ،ی، والَقرشیالنخجوانو ،یالجیلو ،یجالخونَ و ،یالمصر، وللإمام یالت
إن أردُت یحیث أطلقُت المسیح ابن الُقّف  یأعن -  -« سهل یأب»قّیدُته بـ المتقّدَم  ، و

أسؤلة علی  ، وأجوبَة ابن المفتاح والرّد علیه، وأجوبَة  تنقیح القانونغیرها مثل  وخلاصَة 
وحه  - النصیریةللحضرة الاستادیة  تابكال له  له علیه، ورسائَل  وحواش   -قدس الّله ر 10 

 یاتبكة والدین النجم الملّ ماء كالح کِل تاب سألها عنه مَ كجوابًا عن أسؤلة علی ال
وین ورة والأقطار كالأمصار المذ یما وجدنا من اللطائف ف وجمیَع  1 -الّله  رحمه - یالقز

حول معناه من أفواه فُ ما س   ّلَ كماء الأماثل، وكنسخ الأفاضل من الح یحواشالمشهورة علی 
إن لم ی -شیر إلیها بالمثال نُ  ماء من لطائف توقیفیة  كالعلماء وفلاسفة الح شف عنها كو
ما حّصلُته  لاحتیاجها إلی تحریر المشاهدة أو تقریر المشافهة، وجمیَع  -2المقال غیر الخیال 15 

وا و أكمّما ذ ن أجّلَ كالفاتر، فإّنه إن لم ی یالقاصر ونظر یركبف  ن أقّلَ ك، لم یبَر كر
 . وأصغَر 

 ّ رسالة أو  ّلِ كّل فصل أو باب خلاصة ك یرُت فك،بل ذلکما اقتصرُت علی ذ یثّم إن
                                                            

. رساله معریف شده است 951. نسخه ای از آن در فهرست کتب طیب کتاخبانه آستان طدس رضوی، ص1
در کتاخبانه آستان طدس رضوی  از خواجه نصیر الدین طویس« ضوابط البب»یا « طواننی البب»دیگری با نام 

 در پنج برگ معریف شده است.  33به ش
 چاپ بوستان طم. 946، ص51، الفصل 3، النمط در اإلشارات . اطتباس از کالم ابن سینا2
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رسالة ابن و جالینوس رسالة خلاصةكالفصل أو الباب،  ذلکمضمون  یُعِمل ف تاب  ك
، یَك ال، والحجامة یتب ورسائل معمولة فكذا خلاصة كفصل الفصد، و یف الفصد یف تلمیذ

عر، وءیالقَ و  أبوابها أو فصولها.  یف ذلک، وغیر رازالبول والبِ ، والشراب، والش ّ
 ّ لابن  بستان الأطّباء ی، وفیللراز یالحاومن  اختیارات ابن تلمیذ ینظرُت ف یثّم إن
الفرج  یلأبثمار المسائل الطبّیة  ی، وف1مستفادة من مجلس الشیخ فصول طبّیة ی، وفمطران 5 

تابه ك یف أبو الحسن بن بطلانأودعها الشیخ  یالت أجوبة المسائل ی، وفعبد الّله بن الطّیب
وأشباهها، فانتخبُت من  نوادر المسائلو 2قراضة الطبیعیاتمثل  ی، وفدعوة الأطّباء یف

 تاب.كن إلصاقه بمسائل الكالنوادر واللطائف ما أم تلک
قاوة الأسرار، تاب دستور الغرائب، وفهرست العجائب، ومخزن نُ كوبالجملة، هذا ال

تب والرسائل، وعلی كمن الرنا كار، لاشتماله علی خلاصة جمیع ما ذكلاصة الأفومعدن ُخ  10 

بار ك، فمنها لجالینوس یتب التشریح الحاضرة أوان التألیف: أّما التكخلاصة جمیع 
 یتابه فكك؛ ومنها صغاٌر عمل التشریح، وعلاج التشریح، ومنافع الأعضاءثلاثة:  یوه

ل و تشریح العظام تشریح  ی، ورسالته فالتشریح یخمس مقالات فتاب ك، وتشریح العض 
، الرقبة وبین الرأسالمفصل بین الفقرة الأولی من  ی، ورسالته إلی َثراسوبولس فالمّیت

لمنافع الأعضاء  صادق یفشرح ابن أبلغیره،  ی؛ واّما التمنافع الأعضاء الصغیرتاب  كو 15 

الفرج عبد  یلأبتفسیر التشریح ، و3یسهل المسیح یلأبخلق الإنسان، ولجالینوسبیر كال
وقت الاحتیاج، تب غیر مشهورة نشیر إلیها كمن رسائل و ذلک، إلی غیر الّله بن الطّیب

تاب فقد استغنی كتب الطبّیة المشهورة المشتملة علی التشریح. فمن فاز بهذا الكوجمیع ال
                                                            

 در کتاخبانه امحد ثالث در استانبول موجود است. 9661ای از آن به مشاره  . نسخه1
 . اثر ابن سینا.2
 «.خلق اإلنسان حمكة اهلل یف». باسم: 3
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هذا الباب، لاشتماله علی خلاصة الجمیع، وعلی مثل خلاصة الجمیع  یّددناه فعن جمیع ماَع 
، وجری  دانها یَ َم  یفمّما یختّص بنا، علی ما یتبّین لمن َتسّنَم ِقلال شواهق هذه الصناعة بحّق 

ق   وأنا صادق الاستجارة «. ّل سوداء تمرة، ولا حمراء َجمرةكلا »، وعرَف أن 1أشواطًا علی َعر 
ُمه ُلم من الَحَلم أدیُمه 2بمن َحُسن ِخی   بذیل تجاُوز   یعلی سهو  یسترن ی، أّنه إذا عثر منّ 3وس 

 ّ ، فإن  5 .معترٌف ، وبالعجز والقصور لَ مقترٌف للخطایا لَ  یوعفو 

إنعامه،  یالوزارة وسناَء سماِء الإمارة، لم یزل َیلحظن سعَد فلِک  ولأّن  بعین عنایته و
إ جّیِة رامه، َجر  كوُیِمّدنی بفواضل إحسانه و إحیاًء كال یًا علی ُمقتضی س  رم والفضل، و

ّ  یر فكنُت أتفكمنه لُسّنة الإنصاف والعدل،   شك یأن
ّ
 یَره حسب اجتهادكیف أبُث

ثنیوطاقت
ُ
إ ی، وأ  ی، وأنّی أستجلب له الدعاء المتوالین َقُصرت  عن بلوغ وصفه عبارتعلیه، و

ور باسمه، لیبقی كر له الثناَء المعنبَر النفحات؛ فرأیت أن أعمل الشرح المذات، وأستنِث كالبر 10 

ف لادیان، أو یختلف باختلألل واّنه لیس علمًا یتغّیر بتغّیر الِم لأالدهر برسمه،  طوَل 
زقننة والأزمان؛ كملأا من الفهم؛ وشرحُته شرح  یالّله من العلم ویّسر ل یفتصّدیُت بما ر

مُته برسمه.  یترتیبه، وأوضحُته إیضاح مجتهد  ف یمقتصد  ف مُته باسمه، وَرس  تهذیبه وَوس 
أحسن تقویم، خدمُت  یه المستقیم وتجّلی فنظُم  ثّم إّنه لّما استوی خلقه القویم، واّتسَق 

ه ّمِ ثر َه كعلیه، إّلا لأّن أ - كدون الملو -دُت به إلیه واعتمدُت ریم. وما قصكبه جنابه ال 15 

ونه  كُیدر یهو الذ -أّیده الّله  -ه؛ والعلم لا ینفق إّلا عند أصحابه؛ فإّنه العلم وأرباِب  یف مخز
إن كنونه بفكبذهنه الثاقب، ویتحّقق م إهدائه إلی عالی حضرته  ینُت فكره الصائب؛ و

 ی، إذ هو البحُر الذ«4الفصاحة إلی أهل الَوبر یُمهد»و« تمر إلی َهَجر  جالب الك»سّدته  یوسام
                                                            

 ارسیة: تِك اسب.شوطًا والشوط هو الغایة. بالف یأ«: جری الفرس عرطاً ». من 1
 (. . اخلمی: الشیمة، الببیعة ،اخُللق، السجیة. )لسان العرب2
کله )بالفارسیة: کنه در پوست(. . َحَلم، و مفرده َحَلَمة: الدودة والِقرادة؛ األدمی: اجللد. الدودة تقع یف3  اجللد فتأ
کثیر التمر؛ والوبر: البادیة. اجلملتان4 یره به کرمان بردن»الفارسیة:  من األمثال؛ نظیرمها یف . هجر: بلد   .» 
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ء الفضلاُء من أنواره؛ فلا سلب الّلُه أهل یَیستض  یَیغترف العلماُء من تّیاره، والشمُس الذ
ه، ولا أعدمهم إنعاَمه وفضَله؛ من قال: 

َ
 العلم ِظّل

 فإّن هذا دعاء یشمل البشرا            أبقی الّله مهجته« آمین»
وضة الأطّباءكهو نزهة الح یتاب الذكتحریر ال یفلنشرع ف التحفة »المسّمی بـ ماء ور

لًا برسمه، تحریرًا َیرمق عیُن الصّحة عن أطرافه، وَیسمع أُذن « السعدیة
ّ
تیّمنًا باسمه وتفأ 5 

نافه؛ جعله الّله سببًا لسلامة الأبدان عن معضلات الآلام، كمن أالسلامة نداَء العافیة 
آیاِته،  یعباِده وعاِرف یووسیلة إلی محافظة الأمزجة عن العلل والأسقام؛ وجعلنا من صاِلح

ُقطوُفها دانیة،  یون إلی هذه الفانیة، وسقانا من رحیق الجّنة التكوشفانا من مرض الر
لت كالإنعام بالتوفیق للإتمام؛ علیه تو یب المرام، إّنه ولم وتقریلاكنا لتهذیب الَق ـووفّ 

إلیه أنیب.  10 و



 

 
 
 
 

 5 

 مقدمة القانون[ شرح] 
 

 ه.وآلِ  د  علی محّم  ه، والصلاُة إحسانِ  ه وُسبوِغ شأنِ  علّوِ ه بِ ّقُ ِح ستَ مداً یَ َح  ِه لّ لِ  مُد الَح 
  عُض بَ  ینّ مِ  س  َم قد التَ ، فَ وبعُد 

َ
أن  یبه ُوسع ُح سَم ّما یَ إسعاُفه مِ  ینمُ وَمن َیلَز  یإخوان ِص ُخّل

 
ُ
 10 . زئیِة والُج  لّیِة كُ ه الوانینِ لًا علی قَ شتِم تابًا مُ ك الطّبِ  یف َف نِّ ص  أ

 یلّ ك ّلُ ك عند الأطّباء یلّ كلّیاٌت؛ إذ القانون الكها لّیات  تحَت ك« لّیةكالقوانین ال»بـ ییعن
« الجزئیة»لاندراج الخاصة وغیرها تحته؛ وبـ الِغّب المطلقك، لّیاٌت كه یندرج تحتَ 

و   الخالصة، لاندراج خالصة زید  كلیات  تحتها جزئیاٌت، ك تحتها، لا جزئیات   وعمر
؛ إذ لعدِم تناهیها وفساِدها ن ضبُطها ولا البرهاُن علیها؛ إذ لا برهان علی كلا یم ،حقیقیة 
ن ف وم -« القانون»موضعه؛ ولأّن  یالجزئیات الفاسدات علی ما ُبّیِ  15 یوهو لفٌظ معّرٌب ر

لّیة منطبقة كاُم جزئیاِتها المطابقة لها، أو صورٌة كلّیٌة یتعّرف منها أحكصورٌة  -الأصل 
تعریفه، فیمتنع  یمأخوذ ف« یلكال»ان، فـكیف كاُمها؛ وكعلی الجزئیات لیتعّرف منها أح

 یقسَم  یور فك؛ فإذن المذ«إضافیاً »بل « جزئیًا حقیقیاً »ون ك؛ فالقانون لا ییاّتصافه بالحقیق
الواجب  إذا راعاها وسلک ّن الطبیبلیات؛ ولأكون إّلا كلا ی - یوالعمل یالعلم -الطّب 

َیت   قدُمه عن طریق الصواب، ُسّمِ
َ
، تشبیهًا لها بالَمساِطر المانعة «قوانین»فیها، لم َتِزّل 20 

 «.الِمسَطرة»اسم « القانون»اتب من الزلل عن الاستقامة؛ لأّن كلل
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إلی إیفاءع إلی الّش  جَم مالًا یَ اشتِ  إلی إعطاء» بعض النسخ: یوف رِح الاختصاَر، و ثِر كالأ «و
 كَ . ورأیُت أن أتَ ذلکفُته بالإیجاَز؛ فأسَع  ن البیاِن ه مِ ّقَ َح 

َ
 یف لّیِة كُ ال یِة العامّ  الأمورِ  یأّولًا ف َم ّل

 اِم كأح اِت لیّ كُ  یف ّلُم كأت ذلک عَد ؛ ثّم بَ یلَم الَع  سَم والِق  یرَظ النَّ  سَم الِق  یأعن الطّبِ  یلَا قسَم كِ 
عة صدر ال یورة فكالمذام ك: هی الأحِة َد فَر الُم  ِة یَ ی الأدِو ُقَو  تاب كالفصول السّتة الُموّدَ

إّما ثان؛ والثان ، من أّن مزاج الدواء المفرد1یالثان إّما َرخٌو؛ وأّن ُح  یإّما َقو یإّما أّوٌل و َم كو 5 

ذا ك الیابسذا البارد والرطب وكَم الحاّر المطلق وكذا؛ وأّن حكذا وكّل  من هذه الأمزجة ك
ل والُمرخكذا؛ وأّن حكو مّما ستقف علیه  ذلکذا؛ وأمثال كذا وك ذلکوالرادع وغیر  یَم المحّلِ

ه وغیر كطبُعه  ی، مثل أّن الدواَء الفلانهااتِ یّ جزئِ  یثّم فعند الوصول إلیه.  ذا ونفُعه وضّرُ
،  فأبتَ ضو  ُع بُع  عِة الواقِ  الأمراِض  یف ذلک عَد بَ  َمّ ثُ ذا؛ كذا وك ذلک  ذلک شریِح تَ أّولًا بِ  ُئ ِد ضو 

 10 شریُح أّما تَ یبتدیء بتشریحها وبیان منفعتها؛ و« لیةكال»: مثلًا إذا وصل إلی ِتهَع نَف ومَ  ضوِ الُع 

وق والأوردة  سیطِة البَ  فردِة الُم  الأعضاِء  من العظم واللحم والعصب والعقب والعر
 تاِب كال یف ُرُه كِذ  ینّ مِ  َق بَ ون قد س  كیَ ـفَ  والشرائین والغضاریف والرباطات والعضلات،

 ذلک شریِح ن تَ ُت مِ إذا َفرغ   ّمَ ثُ منافع الأعضاء المفردة؛  ی، أهامنافُع  ذلکك؛ ویلّ كُ ال الأّوِل 
 َدللُت بالقوِل  حفِظ صّحِته؛ ثّمَ  ِة یفیّ كعلی  ِة لالَ بالّد  ِع واِض الَم  ثرِ كأ یابتدأُت ف العضوِ 

 15 ی، أعلیها ِق الاستدلالاِت ُر ُط أسباب أمراضه، و ی، أأمراِضه وأسباِبها یاِت لّ كعلی  طلِق الُم 

معالجة سوء المزاج  یلم فك، مثل أن یتأیضاً  یلكُ ال ها بالقوِل ِق معالجاتِ ُر ُط علی أمراضه و
یة مثلًا، أو معالجة مطلق تفّرِق اّتصاِلها؛ كالبارد لل أقبلُت  لّیِة كال الأمورِ  ِه ن هِذ غُت مِ َر فإذا فَ ل 

 ؛ذلکَربها، إلی غیر صاِتها وَورِمها وَج لیة مثلًا، وِح ك، مثل هزال الزئیِة الُج  علی الأمراِض 
ه أسبابِ و یحّد المرض الجزئ یف یأ هّدِ َح  یف یلّ كال ِم كلی الُح ها أیضًا َع ثرِ كأ یُت أّولًا فل  لَ وَد 

 ه؛ ثّم تَ ودلائلِ 
َ
یُت ثّم أعَط الإضافیة علی ما عرفت،  ی، وهزئیةالُج  اِم كصُت إلی الأحخّل 20 

                                                            

یة املفردة. من القانون وهو یف الکتاب الثاین . یعین1  األدو
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زئیة الُج  عالجاِت لُت إلی الُم َز ثّم نَ لمعالجة الأمراض الجزئیة؛  ی، أِة َج عالَ للُم  یلكال القانوَن 
، بسیط   ، وما كَّ أو مر بدواء  دواء  لَف ذكب  مراض للأعِتها نَف ومَ  المفردِة  ُره من الأدویِة كان س 

ها أیُّ  - ُف ِق تَ  ماكأری استعماَلها فیه،  یالت داول والأصباِغ الَج  یف المفردِة  دویِة الأ تاِب ك یف
ر  كلَت إلیه؛ لم أص  إذا َو  لیِه َع  - ُم تعّلِ الُم  إّنما  بِة كَّ ریة الُم ِو ان من الأد  كلیلًا منه. وما إّلا قَ  ّرِ

منافع  یأ نافِعهمَ  َر كَله، أّخرُت ِذ َم أری أن أع   یالأقراباذین الذ یف وَن كری به أن یَ الأح   5 

ه ومَ و بةكان من الأدویة المركما أن  رأیُت یفیة خلطه؛ وكر كوذ ی، أهلِط ِة ِخ یفیّ كضاّرِ
 ّص  ختَ مُ  زئیِة الُج  الأمورِ  یأیضًا ف تاب  كإلی تاب الثالث كال ی، یعنتابكعن هذا ال َغ أفُر 
لایختّص  یالت»بعض النسخ:  ی؛ وفِه بعینِ  بعضو   ختّص  لم تَ  ت  قَع إذا َو  یالت مراِض الأ رِ كبذ

 یأ یضاً أ ك  نالِ هُ  ُد ورِ نُ وأمثاِلها؛ و والَحصبة یوالُجَدر والجرب الحّمیك ذلکو« بعضو عضو
وهو الرابُع  أیضاً  تاِب كهذا ال یف ك  وأن أسلُ  ؛الزینِة  یلاَم فكال تاب وهو الرابعكال ذلک یف 10 

لیات الأمراض كر كبأن یذ ذلک، وهو الثالث، وهقبلَ  یالذ یزئالُج  تاِب كال یف یكسلَ مَ 
الثالث، إّلا تشریح العضو ومنفعته؛ لإّن هذه  یور فكأّولًا، ثّم جزئیاتها علی الترتیب المذ

عُت مَ َج الرابع،  یأ تاِب كراُغ من هذا الالِف  - الّلِه  وفیِق بتَ  -أ یَّ َه فإذا تَ الأمراض لاتختّص بعضو؛ 
 .أقراباذین تاب  كه عَد بَ 

َمن  یأ بها ِسُب تَ كویَ  َة ناَع هذه الّصِ  یّدِع َمن یَ  ُع س  لایَ القانون  یأ تاُب كهذا الو  15 

  وَن كأن لا یَ یتعاطاها بالحق ویّتسم بها لمباشرة أعمالها وتحصیل المعیشة بها 
ُ
 یأ هُجّل

إّنما قال: هحفوظًا عنَد مَ علومًا مَ ثره كأ نه «ُجّله»؛ و تاب لا یضطّر كال، لأّن بعض ما یتضّمَ
ورة ك، إشارة إلی القوانین المذ«ُجّله»صناعِته معرفُته. والحّق أّن  ین لاَتضّره فك، ولإلیه الطبیُب 

ِقسَمیه، فإّنه لا ِغنی للطبیب عند مباشرة أعمال الصناعة عن إحضارها بباله واستعراضها  یف
ثیر من نسخ ك ذلکتاب؛ مثال كالحال فیما یشتمل علیه ال ذلکكمن عنِد نفسه ولیس  20 

 یأقراباذین، فإّنها وأشباَهها مّما َیضطّر الطبیُب إلی استظهارها، ولا َیضّره ف یف بةكالأدویة المر
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 تاب وأخِذها منه عند الحاجة  إلیها.كأعمال الطب انتظاُره علی مراجعة ال
 الصناعة وأقسام العلوم[ یلام فك] 

ة نفسانیة یقتدر بها علی استعمال موضوعات ّما نحو غرض كمل« الصناعة»واعلم أّن 
 ن فیها.كمن الأغراض، علی سبیل الإرادة، صادرة عن بصیرة بحسب المم

بالتمّرن علی العمل؛ أو بالنظر والاستدلال. إّما أن تحصل « صناعة»ّل كومعلومات  5 

 «.العلوم»بـ ی، والثان«الصناعة»بـ یالعرف العام یویخّص الأّول ف
ُم 

ُ
: إّما  للعصمة عن الخطأ فكوتعّل ان الغیُر كإن « علُم الأدب»غیره، وهو   یّلِ علم 
 ؛ أو لیس لها؛ وحینئذ: یان الغیُر معانكإن « المنطُق »ألفاظًا؛ و

 ییسّم یفیة عمل وكمسائله أن یعرف  یون المقصود بجمیع أجزائه أك[ إّما أن ی1]
وجودها  یمعرفة الأشیاء الت ی: وهمة العملیةكوالح علم الحیلك، «علمًا عملیاً » 10 

 ثلاثه، لإّنها:  یاختیارنا؛ وهب
الإنسانیة العامیة  ُة كنتظم باستعمالها المشارت یا أن یتعلق بتعلیم الآراء الت]ألف[ إمّ 

 ؛ «علم السیاسة» ییسّم و« تدبیر المدینة»ویعرف بـ
 ؛ «تدبیر المنزل»بـ ییسّم أو ]ب[ الخاصیة و

 15 «. علم الأخلاق» ییسّم اء نفسه وكز یأو ]ج[ بما ینتظم حال الشخص ف

، «نظریاً »و« علمًا علمیاً » ییسّم ون المقصود بجمیعها أن یعتقد فقط وك[ إّما أن ی2و]
أیضًا ثلاثة،  یباختیارنا؛ وهون وجودها كلا ی یمعرفة الأشیاء الت ی: وهمة النظریةكالحك

 لأّن  البحث: 
 ؛ «یالإله»وجوده إلی ماّدة جسمیة وهو  یون عّما لا یفتقر فك]أ[ إّما أن ی

الإنسانیة كالخارج والذهن،  یأو ]ب[ عّما هو مفتقر إلیها، إّما إلی مادة جسمّیة معّینة ف 20 

 ؛ «یالطبیع»والفرسّیة وهو 
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 «.یالریاض»التربیع والتثلیث وهو كالخارج دون الذهن،  ی]ج[ ف أو
یفّیة عمل كون المقصود ببعض أجزائه الاعتقاد فقط، وببعضها معرفة ك[ ی3أو ]

 ، لاشتماله علی:الطّب ك ذلکو
إزالة المرض و یفّیة حفظ الصحةك]أ[ جزء یتعّلم فیه    ؛ «یالجزء العمل» ییسّم و

ُمها ف یو]ب[ علی جزء یتعّلم فیه الأشیاء الت
ُ
م الجزء الأّول و یینفع تعّل

ُ
الجزء » ییسّم تعّل 5 

الفقه كّل إلی الأجزاء، كإلیهما انقساُم ال وانقساُم الطّب «. نظٌر »و« علٌم »لاهما ك، و«یالنظر
وهو من « علم»ما أجیب به من إیراد: أّن الطّب كإلی الجزئیات،  یلكإلی الأرباع؛ لا ال

 ؛ لأّنهما باطلان: «ّم كال»، والتقسیم إلی الأجزاء من خواّص «یفكال»
 ُیعلم فیه وهو قسمان؛   ما للطّب باعتبارأّما السؤال، فلأّن هذه القسمة إّنما تعرض 

ین لا إلی  لوجب أن یقال: الطّب  ذلکكان كوأّما الجواب، فلأّنه لو  ینقسم إلی جزِئّیَ 10 

َدق علیهما صدَق  ان طّبًا ك لو ی: لا لأّن العمله  ظاهٌر ذبُ كالعام علی الخاص؛ و جزَئین، ولص 
،  -علی ماقیل  -علیه  یوِقس العلم ذلکك یان العملك، لوعمٌل  علٌم  والطّبُ  ؛ فإّنه غیر منتج 

ما لا یصدق ك، «الطّبُ »لّیة ؛ بل  لأّنه لا یصدق علی شئ منهما أّنه كبری غیر ُك ون الكل
 «. الطّب »لا أّنه « من الطّب »منهما  ّلٌ ك؛ فإذن «فقٌه »علی شیء من أرباع الفقه أّنه 

یتّم منه ومن غیره علٌم هو مجموُع  یلأّن جزَء العلم هو الذ، «یالطبیع»و لیس جزءًا من  15 

  من الثمانیة:« یالطبیع»من الأرباع، و« الفقه»الطّب من الجزئین، وكالأجزاء،  تلک
 []فی بیان أقسام الطبیعی

 حیث یتغّیر:من « یالجسم الطبیع»موضوعه وهو  یلأّن النظر ف
أّول  یأ« یالسماع الطبیع»، وهو الجزء المسّمی بـذلکكمن حیث هو  ی[ إّما مطلق أ1]

 20 ویعنون به مبادئها؛ ؛الطبیعیات یما یسمع ف

سمع »[ من حیث هو مخصوص بأّنه بسیط، إّما مطلقًا وهو الجزء المسمی بـ2] أو 
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 السماء والعالم؛ یأ« یانكال
 ؛«ون والفسادكال»وهو  [ من جهة ما یعرض له من الاستحالة3] أو 
 ؛«الآثار العلویة»ب، إّما بلا مزاج تاّم وهو ك[ بأّنه مر4] أو 
 ؛«المعادن والأحجار» [ مع مزاج تاّم لا تلزمه نفٌس وهو5] أو 
 5 ؛«النبات»وهو  دراك[ تلزمه بلا إ6] أو 

 ؛«الحیوان»المعقولات وهو الجزء المسّمی بـ دراك[ معه بلا إ7] أو 
 ؛«النفس»تاب ك[معه وهو 8] أو 
 أوجه:منه، بثلاثة « علم الحیوان»ونه تحت كتحته، ل یبل هو جزئ 
 لأّن موضوعه بدن الإنسان من حیث یصّح ویمرض؛  [1]

؛  الطّب  یالإنسان نوع من الحیوان، وقد أخذ ف [2و ]  بقید 
 10 مقّیداً

 هو إّنما ُینَظر فیه من حیث یقترن به بعض الأعراض الذاتّیة للحیوان.  [3و]
ء من ی، لا بشالأولی بالوجه الأّول؛ وهو تحت الفلسفة یوعلم الحیوان تحت الطبیع

عرٌض عاّمٌ لموضوعه وهو  -« الموجود»وهو  -الوجوه الثلاثة، بل من حیث إّن موضوَعها 
 من حیث یتغّیر.« یالجسم الطبیع»

 15 :بیِب لّطَ لِ  نُه مِ  ّدَ بُ  ما لا لی أقّلِ َع  ُل ِم شتَ فإّنه یَ 

ه ثَر كوالأ مّما لا یحتمل الأقّلَ « بّد منه ما لا»]ألف[ لیس   ابن التلمیذ، علی ما َظَنّ
 ، لُبعِد هذا التأویل:«أقّل عبارة تدّل علی ما لا بّد منه من المعنی»وَتأّوَل بـ

إّلا إلی  لایضاف، مع أّنه «ما»إلی « أقّل »[ أّما لفظًا، فلأّنه لا إشعار له به، وأیضًا لإضافة 1]
 یجمیعًا للعبارة أو للمعنی، لا أّن الأّول للأّول والثان« أقّل ما» ی، فُهما أ«بعض منه»ما هو 
 20 .یللثان

من « ما لا بّد منه»تدّل علی « أقّل عبارة»تاب مشتملًا علی ك[ أّما معنًی، فلأّنه ولیس ال2و]
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 ون كإّلا أن ی« أقّل »ان التعبیر عنه بـكالمعنی، لإم
ُ
 رنا. كما ذكه، نَد علومًا محفوظًا ِع ه َم ُجّل

ها، الأمراض ونوادرِ  علی هذا الأقّل مّما یتفق مشاهدته من شواّذِ  ی، ألیِه َع  و أّما الزیادُة 
ین اللذین ذك ّمی أحدهما بـ یأبوالعلا بن ُزَهر الأندلسرهما كالمرض  داء »والآخر بـ« یالناف»وس 

یبه من ك، ومعالجات غریبة وخواّص غیر مشهورة للمفردات، أو لما یستجّد تر«البقر
؛ یلأّنه یفوت الحصر بالطریق الصناع؛ وط  ضبُ مَ  ٌر غیُر فأم  بات واستنباط آلة ونحوها، كالمر 5 

للزیادة علیه بضبِط ما  یأ ذلکُت لِ ب  ص  انتَ  ُر َد الَق  َد وساَع  ِل الأَج  یتعالی ف الّلُه  َر إن أّخَ و
؛ لعدِم تناهیها بحسب الأشخاص المتعاقبة والأحوال كاتفقت  مشاهدُته، لا ما أم نت 

ّ انتِ  المتتابعة إلی الأبد عند من یقول به،  تاب  كهذا ال مُع أج   یصابًا ثانیًا؛ وأّما الآن، فإن
 :علی هذا المثاِل  ة  مس  تب  َخ ُك ه إلی ُم ّسِ وأقَ 

 10 . ّبِ الّطِ  لِم ن ِع مِ  ّلیِة كُ ال الأمورِ  ی، فالأّوُل  تاُب كال 

 . ِة َد فَر الُم  ِة یَ ِو الأد   ی، فیالثان تاُب كال
 ضو  من الرأِس ضو  ُع الإنسان ُع  الواقعة بأعضاِء  الجزئیِة  الأمراِض  ی، فالثالُث  تاُب كال

 ها. ها وباطنِ إلی القدم ظاهرِ 
 . ، وعلی الزینِة ضو  ت  لم تختص بُع قَع إذا َو  یالت الجزئیِة  الأمراِض  ی، فالرابُع  تاُب كال
 15 وهو الأقراباذین. ِة یَ ِو الأد   یِب كتر ی، فالخامُس  تاُب كال

 :فنون   أربعُة  ُل الأّو  تاُب كال
 .الطبیعّیِة  وموضاعاِته من الأمورِ  الطّبِ  ، فی حّدِ ُل الأّو  الفّنُ 
 . لّیِة كُ ال والأعراِض  والأسباِب  الأمراِض  صنیِف تَ  ی، فیالثان الفّنُ 
 . ّحِة الّصِ  فِظ ِح  ی، فالثالُث  الفّنُ 
 20 .لّیِة كال جات بحسب الأمراِض عالِ الُم  وجوِه  تصنیِف  ی، فالرابُع  الفّنُ 

 ّ إن التزمُت إیراَد المتن بتمامه، فلم أَر  یواعلم أن إیراد الفهرست بطولها زیادَة  یف و
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؛ ه ف فائدة  ت   الخطبة.  یتابنا هذا؛ فهذا ما فك یفَمن أراد، فلُیثِبّ
 صناعة الطّب وما یلتئم به[ یف یلام الفارابك]

ها بفصل  ف  - ینصر محمد بن طرخان الفاراب یالشیخ أب یللمعلم الثان الطّب  یولَنخِتم 
 ًا وتّیمنًا، قال:كهو ذا، بألفاظه من غیر تغییر تبّر  لاشتماله علی فوائد وها -الّله عنه  یرض

بدن  یف صناعٌة فاعلٌة عن مباد صادقة  ملتمس بأفعالها أن تحصل الصّحة« الطّب » 5 

 أعضائه.ّل واحد من ك یالإنسان وف
ل  بها غایاُتها ف« أفعاٌل »؛ و«غایات»و« موضوعات»ّل صناعة فاعلة فلها كو   یُتَحّص 

ل بها الحدیُد من كَّ ُیش یاُل التكموضوعاتها، مثل أّن الحدید موضوع للحّداد، وغایاته الأش
مثل ، اُل كالأش تلکحصل ُتفَعل بالحدید، بها تَ  یالت یه« الأفعال»تدویر  وتربیع  وغیرهما. و

ِذه؛ ولیس قصُد  ح  ه وش  ّنِ یِه الماَء وس  ق  ِقه وس  جعل موضوعاتها ها أن تَ تلییِن الحدید وَطر  10 

یفیات وأعراض كعمل فیها أفعالًا تحصل بها ، بل أن تَ یالنظر یما فكللنفس  معقولات  
 انت صناعًة  فاعلًة:كحال الطّب، إذ  تلکأخر فیها؛ و

 ها، بدن الإنسان؛ فموضوع 
 ضاّد نوعًا نوعًا من الأمراض؛ تُ  یها، أنواع الصحة التغایاتو

« الدواِء  یسق»و« التغذیِة »ل عضو من أعضائه، مثل ك یبدنه وف یتفعل ف یالت یها، هوأفعال 15 

 وما أشبهه:  « 3الجبرِ »و 2«البّطِ »و« 1میِد كالت»و
إّما أفعاٌل تسترجع بها صحُة ما  یوه إّما أفعاٌل تستدیم بها صحُة ما هو صحیٌح منها؛ و

 هو علیٌل منها. 
                                                            

ن و توَضع عیل موضع الوجع. )کتاب  ی. وضع المكادة وه1 وهو من  یاللغات الببیة لألزد یف« املاء»خرطة تسّخَ
 (.  تالمذة ابن سینا

 «(.املاء»إذا شّقها... إلخراج امِلّدة واألخالط الردیئة. )کتاب «: بّط اجلّراح القرحة». البّط: الشّق، من 2
 «(.املاء». اجلبر: إصالح الَعظم من کسر )کتاب 3
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« الأدویُة » ون بآلات؛ وآلاُت الطّب كثیر  من الصناعة الفاعلِة إّنما تكو وأفعاُل الطّب 
 وغیرها. « الَمباضع»و« الأغذیة»و

ون كون صحیحًة فُتخفی، حتی ُیظّن أّنها مریضٌة؛ وقد تكالأبدان والأعضاء قد تو
ون مریضة بنوع من المرض وُتخفی، حتی كمریضًة فُتخفی، حتی ُیظّن أّنها صحیحٌة؛ وقد ت

تدّل علی الصحة والمرض، ودلائَل « دلائَل »إلی  ُیظّن أّنها مریضٌة بغیره؛ فاحتاج الطّب  5 

 تخّص نوعًا نوعًا. 
ل  یالت« أفعاِلها»، و«غایاِتها»، و«موضوعاِتها»ّلُ صناعة فاعلة  فإّنها تلتئم بمعرفِة كو تحّصِ

 تتأتّی بها أفعالها:  یغایاِتها، والأشیاِء الت
 تلتئم بمعرفة سبعة أجزاء: « الطّب »فصناعة 

 10 أّولها، إحصاء أعضاء الإنسان عضوًا عضوًا.

 وثانیها، معرفة أنواع الصحة نوعًا نوعًا.
ّل واحد منها؟، وما أعراضه التابعة له إلی كوثالثها، معرفة أنواع المرض نوعًا نوعًا، وما 

إزالتها؟. یف مشاهداتها یمقدار ما ینتفع به ف  بدن  بدن  و
وأعراض أنواع المرض وأسبابها،  ورابعها، ما سبیله أن یجعل من أعراض أنواع الصّحة

ُز بین نوع من مرض وبین نوع آخر منه، أو ـة أو علی المرض، أو دلائل ُتمیِّ دلائل علی الصح 15 

ُز أّنها ف ـِ  بدن بدن.  یعضو من الأعضاء الباطنة، واستعمالها ف یأ یُتمّی
بها تتأتّی أفعاُل  یبة، والآلات التكوخامسها، معرفة الأغذیة، والأدویة المفردة والمر

. ین استعماُله فكالطّب، واستعمال ما أم  بدن  بدن 
دان تفعل لُتحَفظ بها الصحُة علی ما هو من الأب یوسادسها، معرفُة قوانین الأفعال الت

.  20 والأعضاء صحیح، وباعتبار استعمالها فی بدن  بدن  وعضو  عضو 

ُتفَعل لُتستَرّد صحُة ما هو علیل من الأبدان  یوسابعها، معرفة قوانین الأفعال الت 
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  .بدن بدن وعضو عضو. فهذا آخر الخطبة والفهرست یوالأعضاء وباعتیاد استعمالها ف
  الطّب وضبط أبوابه[ یف« امل الصناعةك»لام صاحب ك]
 یبانیه، فلا َمطمَع له فجامِعه ومَ ابتداء نظِره علی مَ  یالطالُب ف یستوللا یَ  علم   ّلَ كلأّن و
وع فه ومبانیه، فلُن علی أسرارِ  - یما ینبغك - الظفرِ   یهذا العلم تقسیمًا ف یقّدم  قبل الشر

امل ك وأورده صاحب جالینوسعّوَل علیه  یالتقسیمات وهو الذ ضبط أبوابه هو أحسُن  5 

 :1: وتقریره أن نقولالصناعة
؛ «یالطّب النظر»ه باختیارنا وفعِلنا وهو ون وجوُد كون علمًا بما لا یكإّما أن ی الطّب 
إّما أن ی  «.یالطّب العمل»ون بما وجوده باختیارنا وفعِلنا وهو كو

، «لیست بطبیعیة یالأمور الت»، و«الأمور الطبیعیة»، فهو ثلاثة أقسام: یأّما الطّب النظر
 10 «:یالطبیعالأمور الخارجة عن المجری »و

 یالجزء المقّوم لبدن الإنسان وهكون كت یالأشیاء الت ی، فه«الأمور الطبیعیة»أّما  
« الأعضاء»و« الأخلاط»و« انكالأر» ی، وه«یالجزء الماد»ـكأمور سبعة: أربعة منها 

واح»و إثنان منها یَ «الأر  «. ویالُق »و« المزاُج »، وهما «الصورِة »جری مَ  جریاِن ؛ و
إّنما فعلوا  بهذا القسم، مع أّنها لیست من مقّوماِت « الأفعاَل »وا ثّم إّنهم ألحُق  البدن. و

 15 «.الأفعال»و« القوی»بین  یالذ للتعلق الشدیِد  ذلک

وها  ثّم إّن الأطّباء  یوه« توابع الأمور الطبیعّیة»ألحقوا بهذه السبعة أربعًة أخری سّمَ
 «.ناتَح الّس  »و «الألوان»و« الأسنان»و« الأجناس»

عن البدن  الخارجُة  الأشیاُء  ی، فه«لیست بطبیعّیة   یالت الأموُر »، وهو یالثان وأّما القسُم 
إن لم تالصحَة  أفادت   یعلی المجری الطبیع انت جاریًة كمتی  یالت علی  ن جاریًة ك، و

                                                            

ش، 1931ة األویل ، طم، الببع«إحیاء طب طبیعی»، حتقیق مؤسسة : کامل الصناعةیبن عباس األهوا  عیل 1
 .یمن کالم القبب الدین الشیرا « عّول علیه جالینوس»اللفظ. و طوله:  . مع اختالف یف93 - 95، صص 1ج
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وریة» ی، وهالمرض   أفادت   یالمجری الطبیع  ها.وتوابُع « الأسباب الستة الضر
« الأمراُض » ی، فه«یعن المجری الطبیع الخارجُة  الأموُر » یالثالث، وه وأّما القسُم 

 ؛«هاأعراُض »و« هاأسبابُ »و
 .یالنظر الطّبِ  أقساِم  فهذه جملُة 

 5 :المرض إزالُة  ی، والثانالصحة ، فقسمان: أحدهما حفُظ یالعمل أّما الطّبُ و

 أقسام: فثلاثُة  الصحة أّما حفُظ 
 .لا یذّم من صّحتها شٌئ  یالأبدان الت صحِة  أحدها، حفُظ 

 قد ابتدأت تحید عن حال الصحة. ی، حفظ صّحة الأبدان التیوالثان
 والأطفال والمشایخ. صّحة الناقهین یوالثالث، حفظ صّحة الأبدان الضعیفة وه

 10 ، فقسمان:أّما إزالة المرض

 .الأّول، المداواة  بالأغذیة والأدویة
 ؛ وهو قسمان:، العمل  بالیدیوالثان

 «.الخیاطة»و« القطع»و« الَبّط »ـكاللحم ونحوه  یون فكأحدهما، ی
 .، أو برّدِ العظم المخلوعسوركإّما بجبِر الَعظم الم ذلکالَعظم، و ی، فیوالثان

 15 ورة لهذا العلم.كفهذا آخر هذا التقسیم وهو أحسن الضوابط المذ

 المقصود ونقول: یذ فرغنا عن تقدیم ما یجب تقدیمه، فلنشرع فإو





 

 
 
 

  شرح  التعلیم الأّول ـ فی حّد الطب
 5 

 الحمد هلل رب العالمین والصلاة علی محمد وآله الطاهرین.
 

 [الفّن الأّول]
  الأّول، من القانونتاب كالفصل الأّول، من التعلیم الأّول، من الفّن الأّول، من ال

 10 حّد الطب یف

ر لمعنی الشكهو اللفظ المر« الحّد » ء علی وجه  َیمنع وَیجمع. وهو مأخوذ من یب المفّسِ
وِج ش یء فیالمنع، لمنِع الحّد من دخول ش یلغًة أ« الحّد »  ء عنه.یالمحدود، وخر

 : فی اللغة« الطّب »و
جُل »؛ ومنه «السحُر [ »1]  فهو مطبوب؛ « ُطّبَ الّرَ
 15 ؛«طببُت الِسقاء»؛ ومنه «الإصلاُح [ »2و]

 ، ومنه قول الشاعر:یعادت یأ« یبطبّ  كما ذا»؛ یقال:«العادة[ »3و]
نا ُجبٌن ول فما أن  ن       منایانا ودولة آخریناكطّبُ

ُق [ »4و]  :1قال المّرار«. طبیٌب »ّل صانع حاذق  ك؛ ومنه یقال ل«الصناعُة والَحذ 
                                                            

یبیع  یالزمام املربوط بالُبَرِة ... أ«: املزرور»یبیع. و«: یدین»توصیف مَجل. معین  یف . مرار بن سعید الفقعیس 1
 هذه الناطة زمامها املربوط إیل ُبَرة أنِفها )لسان العرب(.  
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به سّواها برفق  طبیُبها
ور  إلی َجنب حلقة     من الِشّ ر  1َیِدیُن لمز

ف منها  ی[ فو]الطّب  حفُظ صحة بدن »الاصطلاح، ُنِقل إلی صناعة نظرّیة ُیتعّرَ
ها زائلًة »و« الإنسان ورتها ك، إّما لاحتیاجها إلی ِحذق  «رّدُ العادة كامل، أو إلی صیر

 السحر.كخرق العادة  یوالطبیعة للطبیب، أو لإصلاحها البدن، أو لأّن بعض المعالجات ف
 5 لاندراج العلوم فیه. « الجنس»: هو «لٌم ِع » : إّن الطّبَ أقوُل 

 ؟ «علٌم »یف قال إّنه ك، فیثره ظنّ كأ : إّن الطّب فإن قیل
قٌة  یورَة فكلیات المذكثِره ظّنیًا، لأّن الكوِن أك: بمنِع یجاب ِقسَمیه أموٌر معلومٌة ُمحّقَ

الّله  یرض - أبو نصرالشیخ بعُضها بالحّس والعیان، وبعُضها بالجزم والبرهان؛ ولهذا قال 
تعّرِف الأحوال  یون فكقد ی« الظّنُ »؛ نعم، «صناعة فاعلة من مباد صادقة»إّنها  -عنه 

ل مزاج كتقدیر العلاج بقدر المرض؛ إذ لا سبیل إلیه للیقین؛ فإّن لكالجزئیه للأشخاص،  10 

وِجه عنه، وقدُر  ةاعتدالًا خاصًا، فقدُر خر ن كالدواء وضعِفه مّما لا ُیعَرف إّلا بالتخمین؛ ل ُقّوَ
ء غیُره؛ فما هو المظنوُن لیس ی، بل هو مستفاٌد منه، والمستفاُد من الشهذا لیس من الطّب 

َم  ـِ ن كّما منه مظنونًا، ل وُن بعض  كمن الطّب، وما هو من الطّب لیس بمظنون. ولو ُسّل
، مع أّن «التعبیر»و« علُم النجوم»ما یقال كعلیه، « العلم»لا َیمنع من إطلاق  ذلک

 15 .یهما ظنّ ثَر كأ

إّنما قال:  لّیاٌت؛ ولأّن الصنائَع النظرّیة ك، لأّن المعلوَم فیه «معرفٌة »، لا «علٌم  الطّب »و
 «. معارف»لا « علوماً »تسّمی 
إّنما قال «نهمِ  ُیعَرُف » علم یتعلم : »المنطق یما قال فك، «یعلم فیه»لا « یعرف منه»، و

وب الانتقالات  «:2فیه ضر

                                                            

 «.البب» یف . لسان العرب 1
 .93و التنبهیات، طبع بوستان طم، ص . اإلشارات2
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علی تخصیص  الشفاءمن برهان  یالفصل الثان ی، فلأّن الشیخ اصطلح ف1أّما الأّول 
« عرفُت زیداً »، وهو علی وفق اللغة؛ ولهذا یقال 2لیاتكبال« العلِم »بالجزئیات، و« المعرفِة »

إن  -والغرض من المباحث الطبّیة «. علمُته»دون  حفُظ  -المنطقّیة كلیًة كانت كو
إزالة مرِضهم؛ ومن المنطقیة إقامُة البرهان علی مطالب معّینة ه  یصّحة أشخاص جزئیة و

 5 لیة أیضًا. ك

 یلأّن المعلوم ف« یعلم منه»أولی من « یعلم فیه» المنطق ی، فلأّن قوله ف3یوأّما الثان
ء؛ وأّما یان بأجزاء الشكجزء منها؛ وأولی التعریفات ما یمسائلها وه یالصنائع النظریة ه

بل مستفادًا  الطّب ن جعُله جزًء من كالجزئیات لا یم دراك، لأّن إذلکنه كهاهنا فلم یم
 منه.

وُل ویَ  ّحُ ِص ما یَ  من جهِة  الإنساِن  بدِن  أحواُل   10 ینتقل عنها.  یأ حِة عن الّصِ  ز

ول»علی « یصح»و إّنما قدم  عنها؛ وتقدیُم  ، وبالعرض زائٌل بالطبع صحیٌح  لأّن البدَن « یز
 ما بالذات علی ما بالعرض واجٌب أو أولی. 

رها كهو خاّصٌة مأخوذٌة من العلة الغائیة، ذ ّدَ زائلًة حُة حاصلًة وُتستَر الّصِ  لُتحَفَظ 
صناعٌة »بقوله:  بعد الفراغ من تحدید الطّب  یأبو سهل المسیحما قال كمیلًا للحّد، كت

، بل من حیث یصّح ویسقم. وكموضوُعها بدُن الإنسان لا علی الإطلاق ومن  ماُل كّل وجه  15 

                                                            

 «.یعرف منه» . یعین1
و « وأاّل یکون إدراك اجلزئیات علمًا بل معرفة: » 13، سبر 53(، ص . انظر إیل الفصل الثالث منه )وال الثاین2

یب هبذا املعین یف کالم یستنبط منه أّن  19و  43من کتاب البرهان من الشفاء، صص  1من املقاله  5الفصل  طر
 4 - 5ورق  یللرا  لکلیات. وانظر أیضًا شرح کلیات القانونخیتص با« العلم»خاص باجلزئیات، و« املعرفة»

 مقتبس منه.  یوکالم الشیرا 
 «.یعرف فیه ». یعین 3



 من التحفة السعدیة نتخب امل 16

ها إلیها إذا زالت ما أمكالأبدان إذا  یف حفُظ الصّحة هذه الصناعة  1«نكانت موجودًة، ورّدُ
إّنما َذ  المطلوبُة  ی، لأّنها ه«َة كالغایَة المشتر»و« النظرِ »غایَة  كوَتر« العمل»َر غایَة كو

ِر ما هو مطلوٌب كـُر ما هو مطلوٌب لذاته أولی من ذكبالذات، وغیُرها مطلوٌب لأجل غیرها، وذ
 لغیره.

 5 فقط؟  : ِلَم قلتم إّنه غایة العملفإن قیل

أن  یوهو العلم بالأمور الطبیعیة والأمراِض والأسباِب والدلائِل، ه : لأّن غایَة النظرقلنا
أن  یواسترداِدها ه یفیة حفِظ الصحةكالأشیاء فقط؛ وغایَة العمِل وهو العلُم ب تلکتعلم 

ة ما یشمل القسمین؛ فظهر أّنه غایُة كُتحَفظ الصحُة حاصلًة وُتستَرّد زائلًة؛ والغایُة المشتر
 فقط.  العمل

إّنما  إّما لوجوب تقدیم «: تسترد زائلًة و»علی قوله: « تحفظ الصحة حاصلًة ل»قّدم قوله: و 10 

واُلها»، علی ما بالعرض وهو «الصحة»ما بالذات وهو  إّما لّأّن فیه تنبیهًا علی ك« ز ما سبق؛ و
حتی  كالغایة، ولا یتر یون فكعند حصولها یجب أن ی حفظ الصّحة یف أّن اجتهاَد الطبیب

والها؛ وتقدیرالی حاصلًة وُیسترّد  لُتحفظ الصّحُة »لام: كصیر محتاجًا إلی استرداد  بعد ز
أو تسترد ماهیُة الصحة، لا  ؛المعدوم استرداِد  یًة، لاستحالِة ُمنتِف  یأ« بدُلها أو مثُلها زائلًة 

 15 «:انكالإم»لاهما بقدر كر البدل أو المثل؛ كالصحة الُمنتفیة، لیحتاج إلی ذ

ن حفُظه، ومن كما لا یم ، لإّن من الصّحةّلَ صّحة فهو باطٌل كیقال: إن أراد  [ لئلا1]
ؤه، فلا یمكیم ما لا المرِض  إن أراد كن استرداُد كن ُبر  یفلیس ف ذلک بعض  ّلِ صّحة؛ و

 اللفظ دلالٌة علیه؛ 
 َیمرض وَیموت، فلو أفاد الطّبُ  [ لئلا َینتهض قول الطاعنین فیه بأّنا نری الطبیَب 2]و

                                                            

 .5ص 1م، ج5116، بیروت، دار ومکتبة بیبلیون، الشریف یالبب، حتقیق د. غوث حمیی الدین القادر . املائة یف1
 اختصر املصنف کالمه.
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 ؛ ذلکكان كهذا النفَع ما 
 ؛الطّب  ینفع  ف یفأ ان الغایُة الموُت ك[ أیضًا، إذا 3]و

إزالة المرض الموت، بل حفظ الصّحة منه دفَع  الغرُض إذ لیس  مّدَة الحیاة بقدر  و
إن كالإم أولی منها مع  انت منقطعًة إّلا أّنها مع الصّحةكان؛ ومعلوٌم أّن مدَة الحیاة و

 5 الألم. 

إن َقّدر المرض  فلا فائدة فلا حاجة إلی الطّب وأّما قولهم: إّن الّله تعالی إن َقّدر الصحَة  ، و
فلا  ثرًة بأن یقال لهم: إّن الّله تعالی إن قّدر الشبَع والسعادَة كفیه؛ فمعارٌض بما لا ُیحصی 

إن قّدر الجوَع والشقاوة فلا فائدة فیهما؛ وكحاجة إلی الأ ما أّن هذا باطٌل كل والطاعة؛ و
 ذا ما قالوه. كف

ذا كذا وكورة تدّل علی دخول كعد الفراغ من التعریف الرسمی، نقول: الخاّصة المذثّم ب 10 

 ر. هُج یَ لا؛ وهذا مّما ماهّیة الطّب  یف
رهما. وافتقر الجواب عن الأّول منهما إلی كالان ذكإش الشیخعلی حّد  یاعلم  أّنه قد بقو

 َ إلیه أشار وقال: یتحقیق جزئ  الطّب و
ه نظرًا إذ قُ كُ  م  تُ ل  َع قد َج  م  م إلی نظر  وعمل  وأنتُ ِس نَق یَ  ّبَ إّن الّطِ  قوَل أن یَ  قائل  لِ و

َ
لتم إّنه ّل

 15  .لٌم ِع 

ه كان كإلی آخره، ل« علمًا ُیعرف منه» ان الطّب كتقریر الُسؤال والجواب أن یقال: لو 
ُ
ّل

ما لایصدق علی ك، «علٌم »ان مجتمعًا من العلم والعمل َلما صدَق علیه أّنه كنظرًا، إذ لو 
 الدار أّنها جداٌر. 

 . یما سبق وسیأتكلا ِقسَمیه علٌم ونظٌر كویجاب بأّن 
إلی  ذلکالُعرف، أراد تقریب  یبه غریبًا وشنیعًا ف« العلم»بـ« العمل»ان تفسیر كولّما  20 

إّلا ذلکر ُصَور  اسُتعِمل فیها كالأذهان بذ لا قسَمیه كان الجواب یتّم ببیان أّن ك؛ و
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التی  یوه یرَظ و نَ ُه  ناعات مان الّصِ إّن ِم  قاُل : إّنه یُ قوُل ه ونَ جیبُ نُ  ذ  حینئِ قال: و ذلکعلٌم، فل
سب بدوام المباشرة، تَ كتُ  یالت یوه یلَم َع الفقه ونحوه؛ وكسب بالبحث والنظر تَ كتُ 
ه لا عن اختیارنا، بما وجوُد  العلُم  یوه یظرو نَ ما هُ  ن الفلسفِة مِ الخیاطة ونحوها؛ وك

ه عن اختیارنا؛ والغرُض بما وجوُد  وهو العلُم  یلَم َع من تعّلِمه هو أن نعتقد فقط؛ و والغرُض 
ومنه ما هو  یرَظ نَ  َو ما هُ  الطّبِ  َن إّن مِ » :قالیُ لنعَمل؛ ویف نعَمل كمن تعّلِمه هو أن َنعرف  5 

إن ص   یقلنا ف ی، لا بالمعنی الذیلَم َع   تلکالطّب  یص فّص  َخ ن بعد أن تُ ك؛ ولّحَ الفلسفة و
الفلسفة ُتؤَخذ مطلقًا؛ بل بالمعنی  یوالمرض، وف بالأشیاء المنسوبة إلی الصّحة المعلوماُت 

وهو العمل، أو لا،  یفّیة مباشرة  كالطّب إّما أن یتعلق ب یف قاله الشیخ وهو أّن المعلوَم  یالذ
إّنما اختاره علی الأّول لاشتماله ظاهرًا علی بیان وجِه وهوالنظُر  ّل  منهما بالاسم ك تسمیِة  . و

 10 قوله: یالفلسفة مطلقًا لئّلا یناف یقلنا ف یبهما أیضًا المعنی الذ الخاّص به. ولیس المراُد 

 یأ شیئًا  آخَر  یملوالَع  یالنظر بلفِظ ها من هذه الثلاث وأمثالِ  یأ سمة  قِ  ّلِ ك یف راُد الُم  وُن كویَ 
 لأّنه خارٌج  ذلک یف المراِد  اختلاِف  الآن إلی بیاِن  حتاُج لا نَ القسمة الأخری  یف یغیر الذ

ومنه ما هو  ،یرَظ ما هو نَ  إّن من الطّبِ  :فإذا قیَل لام فیه. كإذ ال ّبِ الّطِ  یإّلا فعن المقصود 
 ، والقسُم لِم الِع  هو تعّلُم  الطّبِ  یسَم قِ  َد هم فیه هو أّن أَح راَد أّن مُ  ّنَ ُظ تَ  أن   ُب ِج فلا یَ  یلِ َم َع 

ُم  إلیِه  ُب ذهَ ما یَ ك، ِل للعَم  ُة باشَر هو الُم  الآخُر  ع، بل وِض عن هذا الَم  ثیَن ثیر  من الباِح كَوه  15 

 .َم علَ أن تَ  كعلی ّقُ َیِح 
« یجب أن لا تظّن »أن یقول:  1ان من الواجبكمع أّنه « فلا یجُب أن تظّن »إّنما قال:  

 یفكی ذلکالاعتقاد؛ لأّن غرضه إبطال قوِل َمن اعتقد وجوبه، و یلیمنع جواز هذا الظّن أ
إن  یوهذا الثان« أن تعلم كبل یحق علی»فیه؛ ثم منع جوازه بقوله:  ان ُیغنیه عن الأّول كو

أّولًا لأّن دعوی نقیض المشهور  ذلکر كّنه إّنما ذكذب  َمن قال بوجوبه، لكلاستلزامه  20 

                                                            

 . مج: أّن الواجب کان.1
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ه ون اعتقاُد كالأّول عنده باطلًا واستحال أن ی یان الرأكارًا  من ضّده. ولّما كأقّل استن
فلا یجب أن »الأّول  یون معلومًا، قال فكن أن یك، فإّنه عنده حّقٌ یمیعلمًا بخلاف الثان

إّنما َجعل الذاهَب إلی الرأ« أن تعلم كبل یحق علی» یالثان ی؛ وف«أن تعلم»لا « تظّن   یو
ُم ك»قوله:  یف« الوهم»الباطل  وشیعَته من  جالینوس  بهم  یعنویَ « ثیركما یذهب إلیه َوه 

 5 یثر الخطاء الواقع فكوُنظراَءه من المعاصرین؛ لأّن أ یالمسیح أبا سهل  المتقدمین و

ومنه ما هو  یما هو نظر إّن من الطّب »من قولنا:  یأ ذلکأّن المراد من العقلیات منه؛ 
 أحَدهما علُم أصول   ّنَ كل إّلا علٌم  الطّبِ  یسَم ٌد من قِ ولا واِح  ر وهو أّنه لیس  ٌء آَخ یش   «یعمل

یفّیة كلتوّقف العلم ب یمن النظر یء؛ والعملیء ما منه الشیالش« أصل»؛ لأّن یوهو النظر
والها من «الصّحة»الموجودة واسترداد الزائلة علی معرفة  حفظ الصّحة ، وما یحدث بعد ز

، مّما هو مستفاٌد من ذلکوعلاماته إلی غیر  ذلکالأمراض الموقوفة علی معرفة أسباب  10 

ثّم  ه عنهَر ونه فرعًا لما قبله أّخَ كمنه ول یوهو العمل مباشرة   یفّیِة كالآَخر علُم و یالنظر
 باسِم  ّص الآخُر ُخ یَ ه وغایتُ  ذلکلأّن  «ظرِ النَّ »أو باسم « العلِم » منهما باسِم  الأّوُل  ّصُ ُخ یَ 
 یونه الغایة عنه، ُنِسب إلیه فكنظرًا إلی « النظر»بـ« یالنظر»ما سّمی كرنا. وكلما ذ «ِل َم الَع »

له الاسُم من  فقط، فاشتّقَ  الاعتقاُد  یالعلم أ ُد علٌم غایته مجّر  یأ« یعلم علم»قولهم 
أّنه كء، فیالش ذلکخارجٌة عن  یء وهیب إلی ما هو الغایة من الشإلی الغرض، فُنِس  كالسلو 15 

« العلُم »أیضًا المنسوب هاهنا . وء إلی نفسهی؛ فلا یلزم انتساب الش«یعلٌم اعتقاد»قال: 
العلم »الأعّمُ من  إلیه مطلق العلِم  ، والمنسوُب «النظر»ومرادف « العمل»سیم هو قَ  یالذ

العموم والخصوص  یین فلَم ، لانقسامه إلیهما؛ ومع اختلاف الِع «یالنظرالعلم »و« یالعمل
 ء إلی نفسه. یالش لا یلزم انتساُب 
 20 «. یعلم علم» یجواز أن یقال للعمل یرتم یقتضكفإن قیل: ما ذ

إن ُسّلم فإّنما لم یطلق  یقلنا: لا نسّلم اقتضاَءه الجواَز، لأّنه قیاٌس ف اللغة ولا یصّح؛ و
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. وفائدة هذه یدون العمل« یعلم علم» ی؛ فلهذا قیل للنظریفرقًا بینه وبین النظر یعلی العمل
ء آخر وهو یمن العلم هو نفُس العلم لا ش من هذا النوع الخاّصِ  م أّن الغرض  علَ النسبة أن یُ 

 دقیق. 
 لبیاِن  ض  تعّرَ فقط من غیر أن یُ  فیداً لاعتقاد  فیه مُ  ون التعلیُم كما ی یبالنظر یعننَ و

إّن الأمزِ  لاثٌة ثَ  یاِت الُحّمَ  : إّن أصناَف الطّبِ  یف قاُل ما یُ  ؛ مثُل مل  َع  یفّیِة ك فإّنه لا  سعٌة تِ  جَة و 5 

ّق »مثل  بالفعل منه لا العمَل  یملبالَع  یعننَ و یفّیة مباشرة أصلًا ولا باختیارناكیتعلق ب « الّدَ
حق»و بل  ونحِوهما« ضمیِد التَّ »و« میِد كالتَّ »مثل  ِالبدنیة اِت كالحر لا مزاولَة و ونحِوهما« الّس 

 مُ  یالرأ ذلکفیه رأیًا،  التعلیُم  فیُد یُ  یالذ الطّبِ  لِم من ِع  القسَم 
َ
 ؛عمل   یفّیِة ك ٌق ببیاِن تعّل

لظهور اختلاف  رِ كبالّذِ « الحاّرَة » ّص  إّنما َخ  الحاّرَة  إّن الأوارَم » :الطّبِ  یف قاُل ما یُ  مثُل 
؛ إذ لا یجب أن «الباردِة »ّل  تدبیٌر بخلاف ك؛ إذ لالعلاج فیها بحسب الأوقات الأربعِة  10 

ضاف إلیها فیها، بل یُ  المادِة  حّجرِ خوفًا من تَ  المحضُة « الرادعاُت »ابتدائها  یُیستعَمل ف
د یوه« یاُت الُمرِخ » إّنما انحصرت الأوقاُت كفلم ی ،علاج التزّیُ  یف ن بینهما اختلاف. و

د»اشتداُده وهو  ، فإّما أن َیظهَر لأّن الورَم إذا ظهَر  الأربعِة  وقت »، أو انتقاُصه وهو «وقت التزّیُ
د فهو ك، أو لا َیظهر واحٌد منهما؛ فإن «الانحطاط إن «وقت الابتداء»ان قبل التزّیُ ن اك، و
 15 یالدواُء الذ :«ُع الراِد : »ُع ما َیرَد  الابتداِء  یإلیها ف ب  ب أن ُیقّرَ ِج یَ  «وقت الانتهاء»بعده فهو 

د العضَو ویُ  ُف كببرِده ُیبّرِ ق مَ  ،هّثِ هوُیضّیِ ر السائَل إلیه، فیمنُع  ،ر حرارَتهِس كویَ  ،ساّمَ ه وُیخّثِ
إّنما وجب استعماُله فكعن السیلان والانصباب،  لأّن  ،الابتداء یماِء عنب الثعلب. و

 ،العضو یلأّنه لم تظهر مادٌة ف إّلا إلی منع المادة عن الانصباِب  ماّسًة حینئذ   الحاجَة لیست  
یمنع لتنصرَف الماّدُة عن  یالاقتصاُر علی ما َیردع أ ذلکها؛ فوجب لحتاَج إلی تحلیِل فیُ 

فكیُ و ؛علی الجذب نِة من حرارة العضو الُمعی لیقّلَل  دبّرِ یُ و ؛جهة العضو الوارم یجمع  یأ ّثِ 20 

ق المساّمَ  فتقف ف ،ظ المادةغّلِ لیُ  لزمه ِصغُر الحجِم ء جمعًا یَ یأجزاَء الش  ،یالمجار یوُیضّیِ
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د»بعد الابتداء وهو  یأ ذلک عَد بَ  ثّمَ فلا تنصّب إلی العضو؛   الرادعاُت  ُج مَز تُ  «وقت التزّیُ
ل اندفاَع  یالأدویُة الت یوه ِرخیاتبالُم  ه وُتسّهِ ع َمساّمَ ن الجلَد بحرارته ورطوبته، وُتوّسِ  ُیلّیِ

ر ال ضماد الشبتكما یندفع عنه، ل  یما هو ف فیمنع الرادُع ؛ تانكوبز الانصباب بعُد؛ ویحّلِ
ثیِره قوَة الحرارة الُمعینِة علی كالعضو بالعرض بتوسیعه المساّمَ وت یما حصل ف یالُمرخ

د التزیُّ  یّلما أمعن فك یثر الُمرخكوی ،یزال ینقص الرادُع  ون الرادُع أقوی. ولاكالتحلیل، وی 5 

 . یجمیع زمان المنته یینقص الرادُع ف ذلک؛ ثم بعد یحتی َیتساَویا عند أول الُمنته
ق الآخَر عن فعلِ  یّل واحد من الرادع والُمرخكإّن »وما یقال:  أو َیصدر عن  ،هإّما أن ُیعّوِ

« الَمزِج  یثیف، وعلی التقدیرین فلا فائدة فكعارضًا بالتّل  منهما أثُره فیصیر الإرخاُء مُ ك
ّلَ واحدة من كضع البدن قوًة قاسمًة تَ  یمن أّن ف الأدویة المفردة یف الشیُخ ر كمدفوٌع بما ذ

ها؛ فتضُع إذن  ه حتی  یّلَ واحد من الرادع والمرخكقوی الأدویة بإزاء مستحِقّ بإزاء مستحّقِ 10 

التحلیل منه.  یمجار یانصباب المادة إلی العضو، والإرخاُء ف یمجار یثیُف فكحصل التیَ 
لِة َح الُم  یاتعلی الُمرِخ  ُر ص  قتَ یُ  طاِط إلی الانِح  الانتهاِء  ثم بعَد  ق جرَم الماّدة ما یُ  یوه ّلِ رّقِ

ُل هو وقِ الاحتیاج إلی الرادع لیُ  لعدِم  ؛للتبخیرحتی َیتهّیأ  َف الماّدَة عن الانصباب؛ إذ المحّلِ
ق  یالدواُء الذ إخراِجه عن موضعه الذ ،ه إّیاهبتبخیرِ « لَط الِخ »من شأنه أن ُیفّرِ  كاشتب یو

؛ «الجندبیدستر»منه لقّوِة حرارته، مثل  یقما بَ  ی، حتی أّنه بدوام فعِله ُیفنفیه جزءًا بعد جزء   15 

لات یقتصر علی الُم  الانحطاط یوف  ، لا مجردة  عن الُمرخیات یدة أالمجّر  یأ المحضِة حّلِ
لات المحضِة ف  انحطاط أورام الأعضاِء الرئیسة الحاّرِة  یمطلقًا؛ إذ لا یجوز استعمال المحّلِ

إّلا بّد أن ُتضاف إلیها أدویٌة قابضة َعِطرٌة لأجل حفِظ جوهرها وتقویِته  ؛ بل لاوغیر الحاّرِة 
؛ لئّلا ترجع «بدكال»و« الدماغ»و« القلب» یوه الرئیسُة  ها الأعضاُء واّدَ َتدفُع ن مَ َع  أورام   یف

َره أس فیه، وتحتب المادُة إلی العضو الرئیس  20  ثُر.كفإّن ضر

. فإذا َع َع  یفّیِة كرأیًا هو بیاُن  كفیدیُ  فهذا التعلیُم   صَل فقد َح  مَت هذین القسمیِن ِل مل 
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« و إن لم تعمل قّط »ن أن ُیجعل قوله: ك. یمّطُ قَ  عمل  و إن لم تَ  «یملعلٌم َع »و« یلمعلٌم ِع » كل
بالتفسیر  زَئیِه لا َج ِك له  صَل ، لأّن َمن َح من الطّب دلیلًا علی أّن العمَل بالید لیس جزءًا 

إن لم یَ « طبیباً » یوُسّم « الطّبُ »ور حصل له كالمذ ان العمُل بالید داخلًا كقّط؛ ولو  ل  عَم و
إن صّحَ  عند الأوائل  یالعمل یبالید داخٌل ف ما قیل إّن العمَل  فیه َلما حصل بدونه. و

إّلا فلا ك الشیخ یعلی رأ یالعمل ییفّیة العمل بالید فكالعلم بك ان بین المذهبین فرٌق، و 5 

 فرق؛ هذا. 
« الصّحة»ان قد وجب علیه تعریف كولّما فرغ من تقریر السؤال وتحریر جوابه و

لیحسن تحدیُدها  یال  أورده وهو الثانكأثناء جواب إش یره فكعلیها ذ لاشتمال حّد الطّب 
 التنبیُه علی أّن أحوال البدن لیست ثلاثًة.  یهاهنا مع اشتمال الجواب علی فائدة أخری وه

مع اشتمال الحّد علیه أیضًا، فلأّن « المرض»بالتعریف دون « الصّحة»وأّما أّنه ِلَم َخّص   10 

ان ك، إن یمرض عدمالصّحة؛ ولأّنها وجودّیٌة والكلا صریح  یاشتماَله علیه ضمن
تقابَل »ان التقابُل ك؛ وأشرُف من المرض إن «ةكتقابَل العدم والمل»التقابل بینهما 

؛ ولأّن حال الصحة  یر العدمكوالأشرِف أولی من ذ یُر الوجودك؛ وذ«التضاد والأخّسِ
 حفظها علی مداواة الأمراض.  یلاَم فكال یالجزء العمل ی، قّدموا فذلکك

 15 یوالمرُض والحالُة الت : الصّحُة لاٌث ثَ  الإنساِن  : إّن أحواَل بدِن قوَل أن یَ  لقائل   ولیس    

متناَول  لجمیع  غیُر  تقریره أّن الحّدَ : ت  علی قسمیِن ر  ص  ، وأنت اقتَ لیست بصحة  ولا مرض  
لیست بصحة  ولا  یأحوال بدن الإنسان التك نظر فیها الطبیُب یَ  یالت أحوال بدن الإنسان

، مثُل أحوال أبدان الأطفال ان بعُض أعضائه سلیَم الفعل كوالمشایخ، وَمن  مرض 
ول عن  مأوَف الفعل؛ لأّنها لیست أحواَل بدن الإنسانوبعُضها  من جهة ما یصّح ویز
المرض آفَة  یالصّحة سلامَة جمیع الأفعال، وف یان المعتبُر فكیمرُض، حیث  یالصّحة أ 20 

 جمیعها؛ بل من جهة ما لیس بصحیح ولا مریض. 
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وهو وجوُد الحالة  علی وجود أمرین: التثلیُث ال َمبنّیٌة كوحاصل الجواب أّن صّحَة الإش
هما لم یتوّجه  لا الحّد وهو عدُم تناوِله إّیاه؛ إذ لو ینفس الأمر، والإخلاُل به ف یالثالثه ف

وجوِد الحالة الثالثة مع  الوجود لامتناِع اجتماِع  یهما متنافیان فّن كوهو ظاهٌر؛ ل اُل كالإش
واُل كالتثلیُث  بها؛ إذ لو ثبَت  الشیخإخلال عبارِة  أعّمَ من المرض  عن الصّحة ان الز
، ولا لها مقابُل ون لها حّدُ الصّحةك؛ لأّن القائلین بها َیجعلونها بحیث لا یوالحالِة الثالثِة  5 

المتقابلین؛ إذ لو جعلوا لها أحَد الحّدین  یحّدُ المرض، لوجوب تقابِل حّدَ  یهذا الحّد یعن
 ذلکكزائلًة و ون الصّحُة كن حالًة ثالثًة؛ فعند وجودها تكأحدهما ولم ت یلدخلت  ف

وال عن الصّحة یتضّمن المرض  والحالَة الثالثة أكعندالمرض؛ فی یشملهما  یون الز
 الإخلال. یوینقسم إلیهما فینتف
 لَ  فإّن هذا القائَل 

َ
 إذا فَ  ُه عّل

َ
واجبًا لا هذا التثلیَث شیئًا منهما  یأ ینالأمَر  د أحَد ِج لم یَ  َر ّك 10 

؛ لأّنه َبّیَن هما علی التعیین وهو الإخلاُل أحِد  یبنف ل  لم یشتِغ  الشیخ. ثّم إّن ولا إخلاَلنا به
إن التثلیث، حیث قال:  الإخلال بتقدیر ثبوِت  انتفاَء  بًا واِج  هذا التثلیُث  اَن كثّم إّنه و

واُل فإّن قولَ   یأ وها لیس لهالُ َع َج  یالت الثالثَة  والحالَة  ن المرض  تضّمَ یَ  عن الصّحة نا الز
ٌة أو حالٌة َتصُدر كلَ مَ  یوه الصّحِة  حّدُ موصوفًة بأّنها لیس لها، أو جعلوها بحالة  لیس لها 

لا یفید انتفاَء  ذلکو هذا الحّدِ  من الموضوع لها سلیمًة ولا لها مقابُل  عنها الأفعاُل  15 

نفس الأمر، بل انتفاؤه بتقدیر وجوب التثلیث. ویلزم من هذا منافاة التثلیث  یالإخلال ف
اُل علیهما لازَم الانتفاء من غیر كون أحد الأمرین اللذین توّقَف الإشكللإخلال. وحینئذ ی

 علی التعیین لازَم الانتفاء علی ما ذهبوا إلیه. كذاون هذا أو كتعّرض  ل
إذا عرفَت    ونقول: « الصّحة»تحقیق حّد  یّلم فكفلنت ذلکو
لم  ییفّیة النفسانّیة التكال یه«: الحالة»الراسخة؛ و یفّیة النفسانّیةكال یه«: ةكالمل» 20 

خ؛ و  فیه  یالمحّلُ الذ«: الموضوُع »ُترس 
ُ
 «. العرُض »یوَجُد متقّومًا دون ما َیحّل فیه؛ والحاّل
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متقاربا « العرُض »و« الهیئُة »قسمًة ولا نسبًة. فـ یهیئٌة قاّرٌة لا تقتض یفه« یفّیةكال»أّما 
وضه، و« العرض  »المفهوم؛ إّلا أّن  باعتبار حصوله، وبها خرج « الهیئَة »یقال باعتبار عر

« قسمًة  یلا یقتض»، وبقولنا وأن ینفعل وأن یفعل ُة كوالحر الزماُن « قاّرٌة ». وبقولنا الجوهُر 
، وبقولنا، كال  . المقولات یباق« نسبًة و لا »ّمُ

ون مختّصًة بذوات الأنفس الحیوانیة علی ما َنّصوا ك، فالمراد بها أن ت«النفسانیُة »أّما و 5 

؛ وقد تقبُل «ًة كمل»ون راسخًة وحینئذ تسّمی كانت أو لا. ولأّنها قد تكعلیه، راسخًة 
واَل بسرعة وحینئذ تسّمی  ج عن صدِق أحِد الأمرین علیها، الحالین لا یخر یوف« حالًة »الز

 «. حالٌة »أو « ٌة كمل»قال  ذلکفل
، َمّیَزها عن غیرها ذلکكأیضًا  یفیات النفسانیةكان المرُض وغیره من الكثّم لّما 

ِة من الموضوع لها وهو كوالحر دراكالجذب والهضم والإك« تصدر عنها الأفعاُل »بقوله:  10 

 یّلُ فعل  عن العضو الذكالسبب لأن یصدر  یه ؛ إذ الصّحةیعلی ما ینبغ یأ البدُن سلیمًة 
ةما أّن الكهو موضوُعه سلیمًا. و وُح ف یالت ُقّوَ العضو سبٌب لنفس الفعل،  ذلک یتحملها الر

إّلا امتنَع صدور صدر مع عدمِ یَ  ذلکه؛ ولفالصّحُة سبٌب لسلامتِ  ها َمأوفًا لا لنفسه و
ر الفعل عند من َیجعله مضاّدًا  ذلکكالأفعال مع عدم الصّحة؛ و المرُض سبٌب لضر

ه بأّنه  «. البدن بها یصدر جمیع الأفعال بالذات َمأوفًة  یهیئٌة غیر طبیعیة ف»للصّحة؛ وَیحّدُ 15 

تصدر عنها الأفعاُل من  ة  أو حالة  كعدُم مل»وأّما َمن یجعله عدم الصّحة فیحّده بأّنه 
ورًة.كومعناه أن لا ت« ا سلیمًة الموضوع له  ون الأفعال معه سلیمًة، لا أن تصدر منه َمضر
وُمثِبتوا الحالِة  جالینوسره كیذ یبالحّد الذ یأ وَن ُه شتَ ما یَ ك ّحَة ّدوا الّصِ ُح یَ  إّلا أن  

صدر عنها یبه بحیث تكمزاجه وتر یالإنسان فون بها بدُن ك؛ وهو أّنها هیئٌة تثةلالثا
وطًا ما بهم إلیه حاجٌة ُش  وا فیِه ُط رِ شتَ یَ وُلها صحیحًة سلیمًة كالأفعاُل  ون كأن ی یوه ر 20 

ها من الحیوانّیة والنفسانیة والطبیعّیة سلیمًة لُی كصدوُر الأفعال  َج من الحّد صّحَة خرِ ّلِ
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ّل عضو لیخرج كیصدر عنه بعض الأفعال سلیمًا دون البعض؛ ومن  یالموضوع الذ
ّل وقت لیخرج صّحة َمن یصّح ك یان بعض أعضائه صحیحًا دون البعض؛ وفكصّحة من 

والها  ج مثَل صّحة المشایخخرِ لیُ  ،شتاًء وَیمرض صیفًا ونحوها؛ ومن غیر استعداد قریب  لز
ونها كالغایة، ولا ثابتًة قوّیًة؛ وهم یشترطون  ی؛ لأّنها لیست فوالأطفال والناقهین

 5 ذا المرُض.ك؛ وذلکك

ان كن بهم إلیها حاجٌة، إّنما كلم ت یر الشرائط التكهم إلی ذولُیعَلم أّن احتیاَج 
 أّن بین الصّحة یان بهم إلیها حاجٌة. وُیعَلم أیضًا أّن الخلاف فك یلنسیاِنهم الشرائَط الت

نفس  یوبین َمن َظّن أّن بینهما واسطٌة ف الشیخبین  یوالمرض وسطًا أم لا، خلاٌف معنو
 یمنشؤه اختلاُف تفسیَر  جالینوسبینه وبین  یالأمر، منشؤه نسیاُن الشرائط؛ ولفظ

 10 الصّحة والمرض عندهما علی ما هو المشهور.

وطًا ما بهم إلیها حاجٌة لإثبات  یف یأ هذا یف مع الأطّباِء  ناقشَة ثّم لا مُ   اشتراطهم شر
 یوهو أّنه هل لها وجود أم لا؛ لأّنه إّنما یناِقش ف همثلِ  یشون فناقِ ن یُ ّمَ م مِ لا هُ الحالة الثالثة و
  .یلا وسط لها وهو الإله یبینها وسٌط، والت یالمتقابلات الت یالعلم الناظر ف یمثله َمن ینظر ف

لأّن فائدَته حفُظ  الطّبِ  یف هم إلی فائدة  من ُیناِقُض بهم أو بِ  شُة ناقَ الُم  هذِه  یؤّد ولا تُ 
ها؛ والطبیُب إذا حفَظ الصّحَة  ها، فلا علیه أّن الرّدَ  الصّحة ورُدّ ان بعد المرض أو بعد كورّدَ 15 

 حالة  ثالثة. 
 ما سبقت  ك یالإله ییعن أخری أصوَل صناعة   لیُق ّما یَ فِم  ذلک یف الحّقِ  عرفُة فأّما مَ 

بهم ولا بمن  یإّن هذه المناقشة لا تؤّد  :للأطّباء الشیخ: قال یالإشارُة إلیه لا الطبیع
؛ لأّن مثَل هذه المناقشة لا یفید فیما ُیعتَبر فیه الدرایُة، بل الطّب  یضهم إلی فائدة فناقِ یُ 

وایُة، أو یتوّقف علیه الفهم، أو یفید المعنی وأمثاَله؛ ولا ش  20 ذلکء من یفیما َیشترط فیه الر

.كتاُب شعر أو أدب  فضلًا عن كأن ُیعاب به  یمّما ینبغ  تاب طّب 
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 موضوعات الطب یـ ف یالثان الفصل
 یما َتلحقه لذاته، أو ِلما یساو ی؛ وه«أعراضه الذاتیة»ما ُیبَحث فیه عن  ّلِ علم  ك« موضوُع »

ون موضوعًا لعلم: إّما علی الإطلاق كء الواحد قد ییذاَته، أو لأمر  أعّم داخل  فیه. والش
إّما لا علی الإطلاق بل من جهة ما یعِرض له عارض: إّما ذاتك الجسم ك یالعدد للحساب؛ و

ثیرة كة ِلعلِمها. والأشیاُء الكرة المتحركالك، أو غریب یمن حیث یتغّیره للطبیع یللطبیع 5 

إّما  كون متناسبًة؛ ووجُه التناسب أن َیتشاركون موضوعات  لعلم  واحد  بشرط أن تكقد ت
 یف كإذا ُجِعلت  موضوعات  للهندسة؛ فإّنها تتشار یالخط والسطح والجسم التعلیمك یذات یف

إّما فكال یالجنس أعن بدِن الإنسان وأجزائه والأغذیة ك یعرض یّمَ المتصَل القاّر الذات؛ و
ونها ك یف ك؛ فإّنها تتشارَلها إذا ُجِعلت  جمیعًا موضوعاِت علم الطّب كوالأدویِة وما شا

 10 یانت تنظر فكما أّن الهندسَة لّما كالعلم. و ذلک یالغایة ف یه یالت منسوبًة إلی الصّحة

 ذلکكّلُ موضوعها والجمیُع موضوعاتها، كان كورات كّل من المذكل العوارض الذاتّیة
ّ مّما ذكالعوارض الذاتیة ل یینظر فان كلّما  الطّبُ  انتساُبها  یة وهكرنا من الجهة المشتركل 

 ّلٌ موضوَعه والجمیُع موضوعاِته بحسب الاصطلاح. كان كإلی الصّحة 
فإّنهم  ِمن ِفَرق الطّب « أهل القیاس»هذه الأمور إّنما هو علی مذهب  یووجوب النظر ف

ون أّن  ویزیل المرض   افیة؛ لأّن الأمزجَة وما یوجب الصّحَة كوحدها غیر « التجربَة »یر 15 

ودفِع المرض هو  حفِظ الصّحة یف ها بالتجربة؛ فأّول العمدةدراكن إكغیُر متناهیة  فلا یم
یعلم منها  قوانیَن  هذه الأمور لاستنباِط  یوهما ُیحِوجان إلی النظر ف والاستدلاُل « القیاُس »

إن  ین معرفة غیر المتناهكالجزئّیُة فیم أحواُل بدِن الإنسان انت متناهیًة كمنها؛ و
ةبالفعل لأّنها غیر متناهیة  بال  تلکسمعها، َیدفعها ب، حتی لو اّتفقت أمراٌض لم یَ ُقّوَ

 20 سمعها. لم یَ المجتهد مع وقائع كالقوانین 

 ّلِ كب لُم والِع  عن الصّحة وُل ُز ویَ  صّحُ ما یَ  ن جهِة مِ  الإنساِن  دِن بَ  یف ُر نُظ یَ  الطّبُ  اَن كّما لَ 
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 یف فم من أسبابه، فیجب أن ُیعَر علَ أن یُ  له أسباٌب  تانكإذا  ّمُ تِ ل ویَ حُص إّنما یَ  ء  یش
  .الصّحة والمرض الطّب أسباُب 

ّل جزء كبمعرفة أجزائه؛ إذ  ذلکوُیعرف « یالجزء النظر»الغرض بیان موضوعات 
ون موضوعاُت هذا الجزء بعدد أجزائه. وأجزاؤه كعوارضه الذاتّیة؛ فت یموضوٌع؛ إذ ُینَظر ف

والمرض والحالِة  بأحوال بدن الإنسان من الصّحة العلُم أربعة: العلُم بالأمور الطبیعّیة؛ و 5 

إّنما  تلکان لها وجوٌد؛ وبأسباب كالثالثة إن   ذلکكان كالأحوال؛ وبدلائلها. و
ِف معرفِة أحوال بدن الإنسان  والمرِض  علی معرفة الصّحِة  ،من جهة ما یصّح ویمرض لتوّقُ

والأشیاِء المخصوصِة  علی الأمور الطبیعّیة المتوّقفِة علی معرفة أسبابهما الأربعِة المشتملِة 
ورّیة» یوه« الأسباب»باسم  عند الأطّباء الأسباُب  تلکانت كهذا إذا «. الستُة الضر

إن  ّلًا من كولأّن «. الدلائل» یانت خفّیًة فُیعَرفان عن عوارضهما وهكظاهرًة. و 10 

َن من كجب معرفُتهما لیتمتف ،معرفة الصّحة والمرض یطریٌق ف «الدلائل»و «الأسباب»
 الطّب  ّل  من الطریقین تارًة، وبإحداهما أخری. ولظهور توّقِف نظرِ كمعرفة الصّحة والمرض ب

ء یش یبدن الإنسان من حیث یصّح ویمرض علی معرفة الصّحة والمرض، لأّن النظر ف یف
الصّحة  وِن كالجهة؛ وظهوِر  تلکن إّلا مع العلم بكمعّین من جهة مخصوصة  لا یم

ان یّتصف بهما أو بأحدهما لذاِته لا كهما أسباٌب إذ لو موضوِع  یهما فوالمرض مّما لوجوِد  15 

ذا، فیجب أن ُیعرف كان الطّب كه عنه وحذُفهما، قال: لّما لسبب  آخر، لاستحاَل خلّوُ 
الطّب  یالمقّدم إذا ُعلم أّنه یجب أن ُیعرف ف ذلکذا؛ لأّن هذا اللازَم إّنما َیلزم عن كفیه 

 الصّحة والمرض وأّن لهما أسبابًا. 
إشارٌة إلی فساِد ما ذهب « والمرض الصّحة أسباُب  الطّب  یفیجب أن ُیعرف ف»قوله:  یفو

تفون بما كبل ی ذلکء من ی؛ فإّنهم لا ُیوجبون معرفَة شإلیه أصحاُب التجارب والِحَیل 20 

 رنا. كذ
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فان من عَر فیُ  یِن ظاهَر هما هما وأسبابُ  یأ وناِن كهما قد یوأسبابَ  رض  والَم  لأّن الصّحَة و
وهو معنی  سبالِح  لا ُینالاِن  ِن ی  فیَّ َخ هما أیضًا هما وأسبابُ  یأ وناِن كوقد ی ؛أسبابهما
من  علیهما لخفائهما، لا من  أسبابهما لخفائها أیضًا فرضًا؛ بل الاستدلاِل ل بِ بَ خفائهما؛ 

ض من عرِ تَ  یالت العوارُض  الطّبِ  یف فب أیضًا أن ُیعَر ِج فیَ الدلائل والعلامات  یأ وارِض الَع 
ر كإّنما ذ« ونان ظاهرینكولأّن الصّحة والمرض وأسبابهما قد ی»وقوله:  رِض والَم  الصّحِة  5 

ما صّح أن یجتمعا علی الظهور، لا كللتنبیه علی جواز اجتماِعهما مع أسبابهما علی الخفاء، 
یِن كالاستلزام؛ لأّن  یلأّن له مدخلًا ف استلزام وجوب  یاف  فكوَنهما وأسباَبهما خفّیَ
  .معرفة العوارض

للیقین بوجود  المرادُف  العلُم  یأ ِء یبالش أّن العلَم  الحقیقیِة  العلوِم  یف َن بیَّ د تَ قَ و
ر فكعلی سبیل الحصر  لحُص إّنما یَ ء أو بماهّیتة یالش  10 هِة ن َج مِ   «ّمِ اللِّ »برهان  یما هو مقّر

ء، غیر العلة التامة یما یتوّقف علیه وجوُد الش یبوجود أسبابه وه یأ هبأسبابِ  العلِم 
وط،  أعّم من الأسباب لأّنها یقال علیها وعلی  یوه همبادئِ ء تحقیقه ویما سیجكوالشر

ُف هلَ  انت  كإن « الصنائع»تبنی علیها   یالحدود والمقدمات الت
ُ
العلِم بالدخان عن  ؛ وتخّل

رنا؛ لأّن العلم بالمسبب إّنما یحصل من العلم بأسبابه، لا من كالعلم بالناِر لا َیقدح فیما ذ
ء المستفاد من یبوجود الش« یالإن»حصول العلم  یأ ّمُ تِ فإّنما یَ العلم بأحد أسبابه؛  15 

ٌر ك،الآثار لأّن العوارض  ه الذاتّیِة ه ولوازمِ بعوارِض  العلِم  ن جهِة مِ « برهان الإّن » یف ما هو مقّر
قبول الصّحة كء یها عن ماهّیة الشُك اكرنا، إّما أن َیستحیل انفكما ذ یوه الذاتّیَة 

إّما أن لا یَ «اللوازم الذاتّیة»بـ ییسّم والمرض للحیوان و الصّحة كها ُك اكانفستحیل ، و
 «. العوارض الذاتّیة»والمرض بالفعل وتسّمی 

لّما بّین وجوب  معرفة الأسباب أراد أن یبّین أّولًا أّنها لیست غیر محصورة  فَیعُسَر و 20 

أّما أّنها أربعة،  :وتمامّیٌة  وصورّیٌة  وفاعلّیٌة  : مادّیٌة أصناف   أربعُة  الأسباب   ّنَ كلضبُطها فقال: 
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حصول  یء آخر إلیه فیإّما أن لا یحتاج إلی انضمام ش :ءیفلأّن ما یتوقف علیه وجوُد الش
ء أو خارجًا یالش یون داخلًا فك؛ أو یحتاج وهو إّما أن ی«العّلة التاّمة»ء وهو یالش ذلکوجود 

ل السریر؛ أو كشك« یالسبب الصور»وهو ُء به بالفعل یون الشكعنه: والداخُل إّما أن ی
ةبال َخذ منه السریر؛ والخارُج إّما أن ی یالخشب الذك« یالماد»وهو  ُقّوَ ء یون قابلًا للشكُیّتَ

. یته الماّدَة فكولمشار« الموضوع»وهو   5 المحلّیة والقابلّیة، ُیجَعلان قسمًا واحداً

إّنما قّدم   ِم ماّدِة الصّحة« الأسباب  المادّیة»و علیهما؛ « الموضوُع » یوالمرض وه لتقّدُ
َر  یلأّن فعل الفاعل هو إیجاد الصورة ف ؛«الصورّیة»و« الفاعلّیة»ثّم  الماّدة، أو حفظها فیها؛ وأّخَ
إلیه الإشارُة بقولهم: یلتأّخِرها ف« التمامّیَة » إن تقّدمت  بالماهّیة؛ و  رِ كالف أّوُل » الوجود و

 «. العمل آخُر 
 10 : أّما الوضُع رُض والَم  ّحُة الّصِ  ُر تقّرَ فیها تَ  یالت وعُة وُض الَم  الأشیاُء  یِه  المادّیُة  الأسباُب و

وٌح  ضٌو فُع  الأقرُب  وهذان  ؛اُن كالأر یمنه ه وأبعُد  ؛فالأخلاُط  الأبعُد  ؛ وأّما الوضُع أو ر
إن  یِب كبحسب التر موضوعاِن  فإّنه  ذلکك َع ِض ما ُو  ّلُ كو .الاستحالِة  ان أیضًا مَع كو

 تلک لحُق تَ  یالت هذا الموضِع  یف الوحدُة  تلکه. وه واستحالتِ یبِ كتر یّما ف ُیساق إلی وحدة  
إّما هَ زاٌج إّما مِ  ثرَة َك ال : یِب كالتر فبحسِب  ؛ وأّما الهیئُة فبحسب الاستحالِة  زاج؛ أّما الِم یئٌة ، و

  یالذ« یالسبب الماد»لیس المراد بـ
ُ
ةُء بالیبه الش ی، الجزَء الذق علیه الموضوُع طِل أ  15 ُقّوَ

إّلا استحال جعُل  واِح »و« الأعضاِء »و« الأخلاِط »و« اِن كالأر»و ة للصّحة یأسبابًا ماّد « الأر
ةوالمرض؛ لأّنها لیست أجزاًء منهما لا بالفعل ولا بال أعراض؛  تلک؛ لأّن هذه جواهر وُقّوَ

 ون جزَء العرض؛ كوالجوهُر لا ی
م للحاّلِ « الموضوِع »ولا بـ إّلا استحال جعُل الأر المحّلَ المقّوِ ، الأخلاط موضوعاِت  اِن كو

واِح علی ما قاله الأطّباء لها؛ لأّن  أسبابًا مادّیًة  یأ والأخلاِط موضوعاِت الأعضاِء والأر 20 

 الجسم؛  یحلول السواد فكان بالفعل كالأر یالأخلاَط لیست حاّلًة ف
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واَح ف الأخلاِط؛ بل المعنی الأعم وهو المحّلُ المتقّوُم بنفسه  یولا الأعضاَء والأر
املًا بدونه؛ كن أن ُیوَجد البدُن كلا یم یء أو لجزئه الذیالبدن القابُل للش یالموجوُد ف

واِح وبعِض الأعضاء، وانعداِم  اِن كنتفاء الأرلانعداِم البدن با ماِله بانتفاء كوالأخلاِط والأر
ران فیه الصّحة یف ذلکق یتحّقَ البعِض الآخر؛ لَ  واح  یوف ؛والمرض بما یتقّر الأعضاء والأر

الجمیع لأّن الأعضاء والأوراح  یرنا من المعنی مّطردًا فكون ما ذكوی .ّونان منهكبما تت 5 

واح. ك، والأخلاَط والأروالمرض   یقبلان الصّحَة   اَن یقبلان صورَة الأعضاء والأر
 ون: كوالمرض واسطٌة أو ت ون بینه وبین الصّحةكتثّم الموضوع إّما أن لا 

إن كان كفإن  «الوضع الأقرب»الأّول، هو و ان لطیفًا فهو كثیفًا فهو العضو، و
وح؛ لأّن الصّحة  والصّحَة  ییبكالتر ؛ فإّن المرض  حّلان فیهما بلا متوسط  والمرض تَ  الر

یقبل  عضو   ّلَ ك؛ بل علی معنی أّن بلا متوّسط   الأعضاء البسیطة یّلان فُح لا یَ  یبّیةكالتر 10 

 ، ین، الأعضاء البسیطة للصّحة والمرض المزاجیَّ كماهّیة الصّحة والمرض بلا متوّسط 
 ین. لیهما للصّحة والمرض الاتصالییَّ كین ویبیَّ كللصّحة والمرض التر بةكوالأعضاء المر

رطوبات البدن  یالأخلاط أك« الوضع الأبعد»ون واسطٌة واحدة وهو ك، إّما أن تیوالثان
وحًا لیتناول الرطوبات الثانیة.  یالت  من شأنها أن تصیر عضوًا أو ر

رُة الُم  الأسباُب  یفه الفاعلّیُة  وأّما الأسباُب   15 ظُة أو الحافِ ن كما ُتوِجد حالًة لم ت یوه غّیِ

، والمرِض، والحالِة الثلاث: من الصّحِة  ِالإنسان بدِن  حالاِت لِ ما ُتدیم بقاَء حالة  منها  یوه
إّنما انحصرت فیما َذ  رَة أو الحافظَة إّما أن تَر كالمتوسطة. و ون بحیث كه لأّن الأموَر المغّیِ

ورّیة» یّلُ واحد من الأشخاص إلیها مّدَة حیاته وهكیفتقر   ، أو لا یفتقر؛«السّتة الضر
والأنوثُة، أو  ورُة كالذ یمّدة حیاته وه یوحینئذ لا یخلو إّما أن یفتقر إلیها بعض الأشخاص ف

 20 یبعض أزمان حیاِته وه یّلُ واحد من الأشخاص فكإلیها  فتقَر لا یفتقر؛ وحینئذ إّما أن یَ 

بعض أزمان  یالأسنان، أو لا یفتقر؛ وحینئذ لا یخلو إّما أن یفتقر إلیها بعُض الأشخاص ف
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الأشیاء الواردة علی البدن الغیر  یوه ذلکكون كالصناعات والعادات، أو لا ی یحیاته وه
ورّیة الت   موضعه:  یسَیُعّدها ف یالضر

رًا فكدائمًا، ول الهواء َرها للاحتیاج إلیك؛ قّدم ذن الأهوَیِة مِ  داخل البدن  یونه مؤّثِ
رات سواء  یأ بها ُل ّتِص ما یَ خارجه بالإحاطة، و یبالاستنشاق، وف وما یتعّلق بها من المغّیِ

بسبب  یالتغّیرات التكمضاّدًة لها  التغّیرات الفصلّیة، أو غیر طبیعّیة  لاكانت طبیعّیًة ك 5 

یاح والجبال والبحار، و ؛ أو مضاّدًة لها ذلکوِنها شمالّیًة أو جنوبّیًة وما ُیشِبه كالتربة والّرِ
رات الوبائیة؛ ك  التغّیُ

ترتیِبها وتقدیِم البعض ك: أّما بالمطاعم فل بهاّتِص ومایَ  ِب شارِ ، و الَم یاِه ، والِم ِم طاِع والَم 
أو « بریتّیًة ك» أو« مالحًة »وِنها ككبالمیاِه ف؛ وأّما ی البعض، ووقِت استعمالها ونحوهاعل
یًة »أو « ُزفتّیًة » ّبِ ونحوها؛ وأّما بالمشارب والمراد منها الأشربة المستعملُة « ُنحاسّیًة »أو « ش  10 

شراب الإّجاص والآس المختلفین بما یتصل بهما من كالجامعة بین الدوائّیة والغذائیة 
نًا وشراب الآس ون شراب الإّجاصك ء ماكقابضًا، أو الجامعة بین البدرقة والتغذیة  ُملّیِ

إّلا حدیث المختلف بما یتصل به من  یالذ العنب ونه أحمر أو أبیض، كلیس بعتیق  و
  رقیق القوام أو غلیظه، َعِفص الطعم أو ُحلوه؛

 15 «.الرعاف»و« رقالَع »و« الإدرار»و« ءیالق»و« الإسهال»: من فراِغ والاستِ 

ور والِبراُز  لا یقال: البوُل   ه مع یوالَعرُق ضر ور»، وأّما غیُره فلا؛ فإذن لا یجوز َعّدُ ؛ «یالضر
ور آخر الفصل  یفالشیخ ثر أنواعه، لقول كدون أ الاستفراغ هو جنُس  یلأّنا نقول: الضر

ورّیة  یّلمنا فكفقد ت«: »موجبات الاستفراغ والاحتقان» یالسابع عشر ف الأسباب الضر
إن  ورّیًة كون أكانت قد لا یكبجنسّیتها و  ؛ «ثُر أنواعها ضر
 20 رنا؛ ك: وهو أضداد ما ذوالاحتقاِن 

 ونها مرتفعًة أو غائرًة؛ ك: من والُبلدان
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 جنوبّیة، شرقّیًة أو غربّیة. ونها شمالّیًة أوك: من ِن كوالمسا
ما هو كانتا مّتصلتین بالأهویة، كن إّنما یصّح لو كوالمسا فإن قیل: أمثلُة البلدان 

أو « طینّیًة »ونها كانتا سببین برأِسهما فالأصوُب أن یقال من ك؛ أّما إذا مذهب الأطّباء
 ونحَوها.« َحمئیة»أو « نّزّیًة »أو « صخرّیًة »

ر الترتیب هاهنا ل الشیخ قلنا:  إن َغّیَ ورّیة»لام علی كّنه عند الكو َرها كذ« السّتة الضر 5 

آخر  ین مّما یّتصل بالهواء؛ وأشار إلی عّلته فكوالمسا ، وَجعل البلدانعلی ترتیب الأطّباء
، فلأّن وأّما اختلاف البلاد بالتربة»وقال: « تأثیر التغییرات الهوائّیة یف»الفصل الثامن 
، ها طینٌة حّرٌ ها صخر بعض  ، وبعضها ما یأوسبخ ینز ی، وبعضها َحمائی، وبعضها رملیوبعض 

ر جمیُع   هوائه ومائه. یف ذلکَیغِلب علی تربته قوٌة معدنّیٌة یؤّثِ
َر ترتیَب الأطّباء   10 وما یّتصل به من البلدان وجعل جنس الهواء فإن قلت: فلم غّیَ

 البدنیة والنفسانیة جنسًا؟ اتكالحر ین جنسین، وجنس  كوالمسا
، لجواز إشارة إلی أّن هذا الترتیب أحسن من ترتیب الأطّباء ذلکون كن أن یكقلت: یم 
َل  یالأبدان لا بوساطة تأثیرها ف یف ون تأثیُر البلدانكأن ی الأهویة والمیاه؛ ولأّن جع 
ِلها قسمًا برأسها؛ و اتكمطلق الحر یالنفسانّیة داخلًة ف اتكالحر : ما یّتصل بهاأولی من جع 

« ییوم باحور» یونه فكونه صفراوّیًا أو سوداوّیًا أو بلغمّیًا، ومثل كفمثل  أّما بالاستفراغ 15 

وِرد علی أمثلة ما یتصل بالاستفراغ ما أورد علی أمثلة الاستفراغ، یأو غیر باحور
ُ
إن أ . و

ور وُنه صفراوّیًا أو كجنُس ما یّتصل بالاستفراغ؛ أّما  یأجیب بما أجیب عنه وهو أّن الضر
، فمثل مجاورة نكونها أنواعًا. وأّما بالبلدان والمساكثیرًا فلا، لكسوداوّیًا أو قلیلًا أو 

 بریتّیة أو نّزیة أو حمئّیة؛كونها كالجبال والبحار، واختلاف التربة ب
مّیة ك، فتختلف بحسب الاتك: أّما الحرفسانّیِة والنَّ  دنّیِة البَ  وناِت كوالس اِت كوالحر 20 

؛  وبحسب الكإلی قلیل  و . وه یقو یفّیة إلیكثیر  ومعتدل  إن  یوضعیف  ومعتدل  انت كو
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نًة ف ها كتحریكالبدن یختلف بما یّتصل بها،  یجمیع أقسامها غیر أّن تأثیَرها ف یمسّخِ
إحداِرها الطعاَم غیَر منهضم  إذا كالبدن مناسبًا لفعلها أو مضاّدًا، و یامنًا فكخلطًا 

ون لأّنه كالس ذلکكلمعدة؛ واستعملت  قبل انهضامه، وتجفیِفها إذا استعملت  علی ُخلّوِ ا
إن  ورًا كو بًا یختلف تأثیُره بما یّتصل به مثل أن صادَف البدن محر دًا مرّطِ ان مبّرِ

ة أبخرٌة حاّرٌة فإّنه َیحقنها وُیسّخن البدن. وأّما كحال الحر یان یّتحلل منه فكصفراوّیًا، و 5 

وح إّما إلی خارج  دفعًة كحركات النفسانّیة التابعة كالحر ، أو الغضب یما فكة الّر
إّما إلی داخل  دفعًة  یما فكبالتدریج  الغّم؛  یما فك، أو بالتدریج الفزع یما فكالفرح؛ و

إّما إلی داخل  وخارج  معًا  الهّم والخجل؛ فقد یختلف بما  یّتصل بها بأن صادفت  یما فكو
 .البدنّیة اتكالحر یما قلنا فكمناسبًة لفعلها أو مضاّدًة  البدن مواّدَ  یف

سّتة ال» ومن الأسباب الفاعلّیة، لأّنها أحد الأجناس ییعن قظُة والیَ  ومنها النوُم  10 

ورّیة ن، وجنُس ما كوالمسا وما یتصل به من البلدان : جنُس الهواءیوالخمس البواق« الضر
، وجنُس ونات البدنّیةكات والسكوالاحتقان، وجنُس الحر ل ویشرب، وجنُس الاستفراغكیؤ

 النفسانّیة.  اتكالحر
ان داخلًا ك یدّل علی أّنه ِقسٌم برأسه إذ لو« ونكالنوم شدید الشبه بالس»الشیخ: ثّم قول 

 15 ون امتنع أن یقال إّنه شبیه به. كالس یف

أّن الشیخ إّنما لم كاستفراغ المواّد المستعّدة للاندفاع. و یفإّنها تزید ف« الیقظة»أّما و
 یرها فكتفاًء بذكا« نات والنوم والیقظةكوالس اتكالحر یو ما یّتصل بها ف»لفظة ر كیذ

ورّیة»المسماة بـ یأخواتها وهذه الأموُر ه  یعنها وه ین التفّص ك؛ إذ لا یم«السّتة الضر
وِع  ٌة بین الصّحةكمشتر  یوالمرض فإذا استعملت  علی ما یجب قدرًا ووقتًا وترتیبًا، ور

إّلا ك، ذلکالمزاُج والسّنُ والسحنُة والبلُد إلی غیر  انت أسبابًا للصّحة فاعلًة وحافظًة؛ و 20 

 انت أسبابًا للمرض فاعلًة وحافظًة. ك
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یصیر شاّبًا فإّنه من  یالصبكالانتقال فیها من سّن إلی سّن  یأ الأسناِن  یف حالِة والاستِ 
 یالصرع للصبكالسّن  یثیرًا من الأمراض تبریء بالانتقال فكالأسباب الفاعلة؛ فإّن 

س ولهذا فإّن المستعّد للأمراض كوبالع ذا غیره من الأمراض الرطبةكو علی ما قاله أبقراط
  .الأسنان یف یأ فیها الاختلاِف ؛ وة یقع فیها إذا انتقل إلی سّن الشبابالیابس الحاّرة
ورة والأنوثِة؛ إذ المراد بالجنس ما هو المفهوم لغًة وهو كالّذُ  یجنس   یأ الأجناِس  یوف 5 

  .الحقائق ثیرین من غیر اشتراط اختلافكما یعّم 
« الضمادات»مثل  مماّسًة له یالواردة علی البدن الإنسان والأشیاِء  والعاداِت  والصناعاِت 

؛ ولأّنها لا یخلو عن قوی دوائیة فلا یوافق من هذا «اللطوخات»و« النطولات»و« ماداتكال»و
إن جاز أن یوافق من جهة الانتفاع أو لما یخلط معها من الطیب  الغالیة كالوجه و

ونه أعّم من كونحوها لم یطلق علیها الموافق لأّنها لا یخلو عن مباینة بل غیر المخالف ل 10 

  الموافق وقال:
إّما مخالفٌة  للطبیعِة  مخالفة   إّما غیُر   یالاختلاف ف». ولیس المراد من للطبیعِة  و

إن  یالانتقال ف« الأسنان الاختلاف »ان له تأثیر ّما، لأّنه عطَف علیه كأجزاء سّن  واحد و
ن أن یرید به الانتقاَل من جنس إلی آخر؛ فإّن الشخص  لا ینتقل من ك؛ ولا یم«الأجناس یف

به  یونه هندّیًا؛ بل المراد الأمُر الذكونه ُصقلابّیًا إلی كومن ورة إلی الأنوثة، كالذ 15 

ُیخالف به الشاّبُ غیَره، أو  یالشباب الذكان هو السّنُ كُیخاِلف جنس  غیره سواء 
 یالت القصارةك ر والأنثی الآخَر، أو الصناعُة كّلٌ من الذكُیخالف به  یالت والأنوثُة  ورُة كالذ

ُیخاِلف به َمن َیعتادُه لمن لم َیعَتده، أو  یالشمس الذك بها ُیخالف القّصاُر الحّداَد، أو العادُة 
لكما یرد علی البدن من الأشیاء الغریبة  ُیخالف به َمن یستعمله ِلَمن لا  یالذ كالّدَ

یستعمله؛ وعلی هذا یتّم هذا التفسیر وینطبق علی جمیع ما َعطَف علی هذا الاختلاف  20 

 الصناعات والعادات والأشیاء الواردة علی البدن.ك
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انت كلّما  :یُب كبعدها والترا فالمزاجات والقوی الحادثُة  الصوریُة  أّما الأسباُب و
ةالهیئُة التابعُة له وال ییُب أكوالترا ون المزاجكإّنما تتحّقق بأن ی الصّحة علی ما  ُقّوَ

ون الثلاثُة سببًا ك؛ وتیون الجمیِع أو أحِدها لا علی ما ینبغك؛ فالمرض إّنما یتحقق بیینبغ
 صورّیًا للصّحة والمرض. 
ونها موجبًة كمع  یمرضًا، بل هیفّیة  نفسانّیة صّحًة أو كّلُ كوتحقیُقه أّنه لیس  5 

ِرها بالذات؛ وه إّنما تصیر بالفعل موجبًة لسلامة الأفعال إذا انُضّمَ  یلسلامِة الأفعال أو لضر
ةیب المعتدل، والك، والتریفّیة المزاج المعتدلكإلیها  یِب ك. ومعنی الترالمعتدلة ُقّوَ

ةوال المعتدل ِرها إذا أنضّم  یالمعتدلة ُیعَرف مّما قیل ف ُقّوَ المزاج المعتدل لُقرِبه منه ولضر
وِج المزاج، أو التركإلیها  وجًا ُیِضّر بالفعل بالذات.  ییِب، أو القّوِة عّما ینبغكیفّیُة خر خر

ةیب والكحیث المزاج والتریفّیٌة نفسانّیة معتدلة من ك«: الصّحة»ویصیر معنی  ، موجبٌة ُقّوَ 10 

یفّیٌة نفسانّیة خارجة عن الاعتدال من حیث المزاج أو ك« المرض»لسلامة الفعل بالذات؛ و
ةیب أو الكالتر ، ُیِضّر بالأفعال بالذات. ولأّن الصّحة والمرض إّنما یصیران موجودین ُقّوَ

وِج أحِده والقوی الحادثَة  ا عن الاعتدال، ثبت أّن المزاجاتبالفعل باعتدال الثلاثة، أو خر
إّنما یتبّین  یَب من الأسباب الصورّیِة كبعدها والترا بأن ُیعَلم  ذلکللصّحة والمرض. و

م به الماّدُة بالفعل « الصورة»من  الشیخأّن مراد   15 یالصورة الجسمّیة التكلیس ما ُتتقّوَ

إّلا لما صّحَ جعُل ش ةء  من المزاج والیتقیم الهیولی بالفعل، و یِب صورَة الصّحة كوالتر ُقّوَ
آخر الفصل الرابع من المقالة السادسة من  یره فكوالمرِض؛ ولا صورُة البدن؛ بل ما ذ

 یون فكوفعل  یّلِ هیئة  كل« صورة»وقال: ویقال « الصورة» یحیث َعّدَ معان إلهّیات الشفاء
اُت والأعراُض صورًا؛ وعلی هذا یجوز أن كون الحركیب، حتی تكبالذات أو بالتر یقابل  َوحدان

یب وهو كبالتر یحدانقابل َو  یونها أعراضًا فكون الثلاثُة صورًا للبدِن وللصّحِة والمرِض لكت 20 

ما أّن السرعَة صورٌة كیفّیتان. وكالبدن وهو ظاهر؛ أو بالذات وهو الصّحة والمرض لأّنهما 
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 ذلکكة، كالحر یالذات ه یحدانقابل  َو  یونها هیئًة فكة السریعة بهذا المعنی لكللحر
الذات هو المزاج؛ وِقس علیه حاَل القوی  یقابل  َوحدان یاعتداُل المزاج وانحراُفه هیئتان ف

 یب. كوالترا
 وی لا محالة ومعرفُة الأفعاِل معرفُة الُق  معرفِة  یوف فالأفعاُل  التمامّیُة  وأّما الأسباُب 

واِح   5 ی، سبٌب تمامیه یقد عرفت أّن الأفعاَل من حیث ه ُن بّیِ نُ ما س  كوی للُق  الحاملِة  الأر

للصّحة والمرض؛ وأّنه لّما  یسلیمٌة أو مأوفٌة، سبٌب تمام یللأعضاء وللقوی؛ ومن حیث ه
تفی بالقدر كء عن الوصفین، ولا الاقتصاُر علی أحدهما ایالتعبیُر عّما ُینبِ نه كلم ُیم
 بینهما.  كالمشتر

 ّحُ ِص یَ  یَف كالإنسان أّنه  عن بدِن  ثٌة من جهة أّنها باِح  الطّبِ  صناعِة  فهذه موضوعاُت 
أسباٌب مادّیٌة وصورّیٌة وتمامّیٌة للصّحة  یه یالت الأموُر الطبیعّیة ی: فهذه یعنمرضویَ  10 

والمرُض، والحالُة المتوسطُة، والأسباُب الفاعلّیة لها،  الصّحة یوالمرض، وأحواُل البدن وه
ُتستَدّل بها علی الأحوال إذا خفیت  أسباُبها، موضوعاُت صناعة الطّب من  یوالعوارُض الت

؛ یموضوعاُت الجزِء النظر ییف َیصّح وَیمرض أكجهة أّنها باحثٌة عن بدن الإنسان أّنه 
ِمها معرفُة 

ُ
؛ كلأّن هذه الأربعَة لیس وجوُدها عن اختیارنا، ولا الغرُض من تعّل یفّیِة عمل 

ون كأحوالها وعوارضها فت یلُینَظر ف یالجزء النظر یأن ُیعَرف فإذن مّما یجب  یفه 15 

 موضوعاته. 
هذه  یأ حفَظ تَ  أن   وتمامه یأ هوبحث الطّب و ییعن هذا البحِث  تماِم  ن جهِة وأّما مِ 
 ك، فیجب أن تالمرض   زیَل ، وتُ الصّحَة أو المخاطب  الصناعة

ُ
ثلاثة:  یوه َخرون لها أجزاٌء أ

ورّیة یالتصّرُف ف إّنما ، واستعماُل الأدویة، وأعماُل الیدالسّتة الضر لأّن  ذلکكان ك. و
 20 یفّیة حفظ الصّحةكیتعّلم فیه  یوهو الذ« علِم حفِظ الصّحة»[ إلی 1ینقسم: ] یالعمل

ورّیة علی وجه المماثلة، و] یبالتصرف ف ذلکو  یوهو الذ« علم العلاج»[ إلی 2السّتة الضر
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ورّیة علی وجه  یون بالتصّرف فكإّنما ی ی، وهیفّیُة إزالة المرضكیتعّلم فیه  السّتة الضر
أجزاء » بعض النسخ بدل قوله: ی. وفوالعلاج بالید [ العلاج بالدواء3المضاّدة، و]

َیتعّدد  یّل صحیح لأّن بتعّدد هذه الأجزاِء وأجزاِء الجزء النظركوال «موضوعات أخر»،«أخر
إزالة المرض و حفظ الصّحة یأ یِن الحالَ  هذیِن  أسباِب  بحسِب الموضوعات   هما.آلاتِ و
 5 ییسّم تغّیر  وحفظ   یونه مؤّثرًا فكأّن المؤّثر باعتبار « الآلات»و« الأسباب»والفرق بین 

 .«آلًة » ذلک یونه یستعمل فك؛ وباعتبار «سبباً »
إّلا  حفظ الصّحة یأ ذلک وأسباُب   إزالة المرض و « ذلکو آلات »ان الأولی: كو
ُن التدبیر»یقال «: التصّرُف » اللغة: یهو ف التدبیُر ون الإطلاق حقیقّیًا: كلی إذا « فلاٌن َحس 
ورّیة ی: هو التصّرُف فاصطلاح الأطّباء یان جّیَد التصّرف؛ وفك  الأسباب السّتة الضر

 10 یالتصّرَف ف أبقراطثیرًا ما یرید به كباختیار ما یجب أن َیستعمل منها نوعًا ومقدارًا ووقتًا؛ و

وِب والَم  وِل كأبالَم الغذاء كالغذاء خاّصًة وَیِصُفه باللطافة والِغَلظ   ؛الهواء واختیاُر ؛ شر
م كح یلدخولهما ف« البلدان»و« َن كالمسا»ر كأّنه إّنما لم یذكو ؛وِن كوالس ِة كالحر وتقدیُر 

 یلدخوِلها ف« النفسانّیَة  اتكالحر»و« الیقظة»و« النوَم »تأثیره، ولا كالهواء لأّن تأثیرهما 
العلاج بالدواء؛ لأّن بعضه  یلدخوله ف« الاحتقاَن »و« الاستفراَغ »ون، ولا كة والسكالحر

یفّیة كهو استعمال الأدویة سواء فعلت بال بالدواء العلاُج و ؛«حاقنات»وبعضه « ُمسِهلاٌت » 15 

هو أعمال  بالید العلاُج و ؛أو بالخاصّیة، لئلا یخرج الفاعلَة بالخاصّیة عن الأقسام الثلاثة
، «یكَ ال»، و«الَقطع»، و«الَبّط »، و«رّدُ الَعظم المخلوع»، و«سوركجبُر الَعظم الم»سّتة:  یالید وه

 یأ أصناف ثلاثِة  بحسِب  الأطّباِء  عنَد مجموع هذه الثلاثة  یأ ذلک ّلُ ك .«الخیاطة»و
وا بصفات   ثلاث طوائف من النوِع    .رضی والمتوّسطیَن والَم  من الأصّحاِء  :َعَرضّیة   امتاز

یف ُیعّدون متوّسطین بین قسمین لا واسطة كر أّنهم كرهم ونذكالذین نذ وأّما قوُله: 20 

یف كتاب أّنهم كهذا ال یر فكٌد من غیر الوفاء به؛ لأّنه لم یذع  فَو  الحقیقة یف بینهما
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 یلامه فكء یأّنه اعتمد علی َفهِم قاركواسطة بینهما؛ وُیَعّدون متوّسطین بین قسمین لا 
وحًا إن شاء الّله تعالی. یما سیجكلأّنه یظهر منه  تقسیم أحوال بدن الإنسان  ء مشر

: إّنما وعد لیبسط القول فیه؛ فلّما وصل قلنافِلم َوَعد؟  ذلکكان ك: فإذا فإن قیل
ح بما وعد؛  ،تفی بهكن أن یعلم منه ما وعد بیاُنه اكیم لامكّلَم بكوتَ  ذلکإلی  ولم ُیصّرِ

 5 . ذلک یَء علیه فیولا ش

« المزاجات»و« انكالأر» یر فنُظ یَ  لنا أّن الطّبَ  مَع فقد اجتَ  لنا هذه البیاناِت ّص  إذ قد فَ و
واِح »و« بةكوالمر البسیطة الأعضاِء »و« الأخلاِط »و  ِة یوالحیوان قواها الطبیعّیِة »و« الأر

إّنما سّمیت بها لانتسابها « الأمور الطبیعّیة» یفهذه ه «:الأفعاِل »و« والنفسانّیِة  السبعة، و
ونه بالذات: ك، ولسیفیه أعنی الجسم الطبیع یة ما هكالمبدأ الأّول لحر یوه«: الطبیعة»إلی 

واحكالأر یفیه وه یلما ه «ماّدٌة »إّما لأّنها   10 المزاج یوه «صورٌة »أو  ؛ان والأخلاط والأعضاء والأر

 الأفعال.  یوه «غایٌة »أو  ؛أو القوی لأّنها الصورة الثانیة ،لأّنه الصورة الأولی
وِن ما هو أبعُد أقدَم؛ ثّم كوالمرض علیهما، و لتقّدِم موضوع الصّحة« اَن كالأر»إّنما قّدم و 

« الأعضاَء »ان؛ ثّم كلأّنها أقرب من الأر« الأخلاَط »موضوعة؛ ثّم  اُن كون الأركإذ به ت« المزاَج »
واَح »لأّنها أقرب من الأخلاط؛ ثّم  ، لا لأّن الأعضاء أقرب منها، بل لأّنها أظهر منها؛ ثّم «الأر

واح من الأسباب المادّیة بخلاف القوی، أو لأّنها حوامُل القوی، « الُقوی» إّما لأّن الأر 15 

راجعًا إلی « وقواها» قوله: یون الضمیر فكوالحامُل یجب تقدیُمه علی المحمول؛ وعلی هذا ی
واح» ةال»؛ ثّم ًی ن الأّوَل أولی لفظًا ومعنكأیضًا ل« الأعضاء»ویحتمل أن یعود إلی  «.الأر  ُقّوَ

« الأفعاَل »لخصوصها؛ ثّم « النفسانّیة»لأّنها دونها؛ ثّم « الحیوانیة»لعمومها؛ ثّم « الطبیعّیة
واح وف یلتأّخِرها ف  یللبدن بما ه یسبَب الغائونها الك، لیالوجود الخارج یالمعرفة عن الأر

 20  سلیمٌة أو َمأوفٌة. یوالمرض بما ه، وللصّحة أفعاٌل 

من أجزاء  ی: هذا هو الجزء الثانوالمرض والتوّسط بینهما من الصّحة «البدن حالاِت »و



   69 یف حّد الطب  ـــ شرح  التعلمی األّول 

لشرفها؛ وتقدیهما علی الحالة الثالثة لتوّسطها « المرض»علی « الصّحة». وتقدیم یالنظر
 أسباب حالات البدن الثلاث الفاعلیة یأ هاأسبابِ و ِبها منهما وقد علم غیر مّرةكوتربینهما 

 والاحتقاِن  والاستفراِغ  ِن كساوالَم  لداِن والبُ  یاِه والِم  والأهویِة  شارِب والَم  ِل كآن الَم مِ 
 والأجناِس  والأسناِن  وناِت كوالس البدنّیة والنفسانّیِة  اِت كوالحر والعاداِت  والصناعاِت 
ان الواجب كو«. یالنظر»: هذا هو الجزء الثالث من علی البدن من الأمور الغریبة والوارداِت  5 

؛ والظاهُر أّن یبالأجزاء الأربعة للجزء النظر أتیون قد كلی« و العلامات» أن یقول بعده:
 . الشیخها وقَع سهوًا من الناسخ الأّول، لا عمداً من كَتر  

 ِم طاِع بالَم  التدبیرِ : والمعلومة المشار إلیها بقوله الثلاثُة  یفه« یالعمل»وأّما موضوعات 
« یالعمل» هذا هو الجزء الأّول من وناِت كوالس اِت كالحر ، وتقدیرِ الهواء ، واختیارِ ِب شارِ والَم 

ورّیة یوهو التصّرف ف جعلها  ی. والفرق بین المشارب والمطاعم وغیرهما التالسّتة الضر 10 

 یف النظُر  هو ، أّن الأّوَل یالعمل جعله موضوَع  یبهما الذ ، وبین التدبیریالنظر موضوَع 
اختیارهما وهو  یهو النظُر ف ی؛ والثانیفّیة عمل  كخواّصهما وهو علٌم ونظٌر؛ لأّنه لا یتعّلق ب

؛ لأّن معناه أّن الصحیَح یجب أن َیتناول الغذاَء كیتعلق ب المعتدل، والمریض  ما  یفّیة عمل 
ه من الغذاء والدواء. وِقس  علیه باقیُ  ورّیة المذ السّتَة  یضاّد مرض  القسمین فإّنه  یور فكالضر

 15  .ءیالش ذلکء غیر یالش الآخر لأّن اختیاَر  هما غیُر رار فیه؛ لأّن أحَد كلا ت

 وهو العلاج بالدواء؛  یمن العمل یهذا هو الجزء الثان الأدویِة  استعماِل و
 حفِظ لِ ورة كالسّتة المذ یالمنحصر ف« العلاج بالید»هو الثالث منه وهو  الیِد  أعماِل و

 . رض  مَ  رض  مَ  وعلاِج  الصّحِة 
 یأ بالماهّیة فقط رُه تصّوَ أن یَ  جب علیه من جهة ما هو طبیٌب إّنما یَ  الأمورِ  هذِه  فبعُض 

، إن یم علیه بشكیتصّوره بالحقیقة من غیر أن یح المبادئ؛ كان كء إّلا بالوجود تقلیداً 20 

ولیس المعنی أّن البعض الآخر لا یجب تصّوره بالماهّیة، بل المعنی أّن البعض  الآخر لا 
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ه من جهة ما هو طبیٌب أن یتصّوره بالماهّیة فقط؛ بل یجب أن یبرهن علیه أیضًا یجب علی
ق بهلّیتِ بالحّد والرسم؛ و یأ ّیاً لِم ِع  راً تصّوُ   یأ له تصدیقًا علی أّنه ُوِضَع بوجوده  یأ هُیصّدِ

 ین علیه فبرِه ن یُ أه لزمُ ها یَ ؛ وبعُض یالعلم الطبیع مقبوٌل من صاحِب  ،موضوٌع له مسّلٌم 
وم التصور فذلکكبعد أن یتصّوره  هصناعتِ  إّنما لم یتعّرض للز هذا القسم لظهوره؛  ی. و

َم تصّوِره.  یولأّن البرهان علیه یستدع  5 َتقّدُ

مبادئ العلوم ك یأ المبادئكالموضوعات  یه یهذه الأمور الت یأ ن هذِه ان مِ كفما 
إّلا لما صّح الاستدلال علی قوله:   تَق ه أن یَ لزمُ فیَ الجزئیة و

َ
 یأ فإّن مباِدیَء بقوله  تهالیَّ هَ  َد ّل

لام؛ لأّنه من غیر  هذا التقدیر منتشر غیر منضبط  كلینتظم ال زئّیِة الُج  العلوِم إّن مثل مبادئ 
 مُ ال؛ كشالإعلی ما یظهر بالتأّمل، وعلی هذا یندفع 

َ
 أخری أقدِم منها. علوم   یف َتبرَهنوتُ  مٌة تسّل

من هذه الموضوعات وهو وضُع وجوِد  ةمبادئ العلوم الجزئیّ كووجه مشابهة ما هو  10 

إّنما شّبه وجوَد  تلکالموضوع ل المبادئ، اختصاُصهما بالعلم ورجوُع مسائله إلیهما. و
بها ُتَتبرَهن  یالمقدماُت الت یالموضوع بالمبادئ ِلما مّر من أّن المبادئ بالحقیقة ه

العلم  یف یوعلی هذا الوجه ُتتبرهن مبدأ العلم الجزئ یأ ذلکكوالعلم؛  ذلکئُل مسا
ها إلی الَف كمبادُئ العلوِم  یحتی َترتقالأقدم،  علم ما بعد »یقال لها  یالت الأولی ةَف لس  ّلِ
 15 . ذلکوقدعرفت ِلم ُسّمَیت  ب «.الطبیعة

 «بعض المتطبّبین»لامه یشعر بأّنه یرید بـكسیاق  عُض المتطبّبینبَ  إذا شرَع و
ان هو كوجالینوس إذا حاول إقامة البرهان علی القسم الأّول. ولو» لقوله بعد هذا:؛ جالینوس

تًا بقراطان َمعدومًا فأوجده ك العالم؛ ولهذا قیل إّن الطّب  ین طبیٌب فكمتطبّبًا  فَلم ی ؛ وَمّیِ
رهجالینوسفأحیاه  ان ناقصًا كلو قیل ورّیا؛ وكابن زومتفّرقًا فجمعه  ُحَنین؛ ؛ وأعمی فَبص ّ

له كف إثبات العناصر والمزاج وما یتلوهما  یّلم فكفأخذ یتلم یبعد عن الصواب؛   الشیُخ ّمَ 20 

 یوف« یمّما هو موضوع للعلم الطبیع»بعض النسخ  یوف یمّما هو موضوٌع له من العلم الطبیع
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فإّنه والأّوُل أولی لاحتیاج هاتین السنختین  إلی تأویل  « یمّما هوموضوع الطبیع»البعض 
ّلَ علم إّنما ك؛ لأّن صناعة الطّب ما لیس من صناعة الطّب  یَیغلط من حیث إّنه یورد ف

دِخل ف
ُ
ثبت فیه وجوُده فقد أ

ُ
العلم ما لیس  ذلک یُیثَبت فیه وجوُد أحوال موضوعه فإذا أ

لأّنه إن بّینه بمقدمات  ون قد بّینه ألبتةكَیغلط من حیث یظّن أّنه یبّین شیئًا ولا یمنه و
 5 یء مسّلمًا فیون قد أخذ الشكالطّب فی یم الموضوع فإّنما یتحقق بعد تسلی یطّبیة وه

إن بّینه بمقدمات غیر طّبیة ف الطّب؛ وغیُر  یالمقدمات غیر معلومة  ف تلکبیان نفسه؛ و
 .ون قد بّینه البتةكلا یوقال:  ذلکء ولیالمعلوم لا یفید بیانًا لش

ون كالنظُر فیها أقساٌم ثلاثٌة: لأّنه إّما أن ی یجب علی الطبیب یواعلم أّن الأشیاء الت 
َردنا معها وحینئذ یلزمه أن یتصّور كالتصدیق به من التصدیقات الأّولیة  الأعضاء وما س 

علم آخر أقدم من  یون ُمبّیَنًا فكن من الأّولیات فإّما أن یكفقط؛ وأّما إذا لم ی بالماهّیة 10 

ن كأو لم ی ،ویتقّلد هلّیته ر معها ویلزمه أن یتصّور بالماهّیةكان إلی آخر ما ذكالأرك الطّب 
إلی القسمین الأّولین أشار  یویلزمه أن یتصّوره بالماهّیة ویبرهن علیه ف ذلکك صناعته. و

غیر بّین الوجود ان كیجب أن یتصّور الطبیب بالماهّیة ویتقّلد منه ما  یفالذوقال: 
ل هو هذه الجملة بالهلّیة : فإّنه أوجب أن یتصّور جمیع الأمور المعدودة هاهنا؛ ولم ُیفِصّ

لا  یبالوجود ببعضها، وهو الذ یأ التصّور؛ ثّم َخّص  التقلیَد بالهلّیة یبین بعض وبعض ف 15 

بالحّس.  كالأعضاء المدَر  وجودكالوجود المشعر بأّن منها ما هو بّین الوجود  َن ّیِ ون بَ كی
إّنما اشترط تقلید الهلّیة فیما هو غیر بّیِن الوجود لأّنه لو الأعضاء كان وجوُده ظاهرًا كو

صیغة « هل»لفظة  ؟یم هكو یأّنها هل ه انكالأرأن یتقّلد وجوَده  رنا معها، لم یحتج  كوما ذ
« الموجود»ون كإّما بسیطٌة ی یالإیجاب وه یالنقیض أ ییطلب بها التصدیق بأحد طرفَ 

إّما مر«ان موجودةكهل الأر»قولنا: كء یفیها محمولًا، وُیطَلب بها وجوُد الش ون كبة یك؛ و 20 

 یان موجودة فكهل الأر»قولنا: كء وحاُله یفیها رابطة وُیطَلب بها وصُف الش« الموجود»
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لا البسیطة إذ المعنی هل  بةكوغیرها، المر« انكالأر یف یهل ه»ولیس المراد بـ«. بدن الإنسان
البدن لا موجودة مطلقًا علی ما قیل؛ إذ المراد البسیطة ویلزم منها وجودها  یموجودة ف یه
ة یف« ن موجودكهل الر»البدن لأّن قولنا:  یف إّنما « البدن یهل العنصر موجود ف»قولنا:  ُقّوَ و

ولم یقل  یم هكو یأّنها هل ه المزاجاتو لما عرفت.« یوأین ه ییف هك»لم یقل فیها 
 5 یأّنها هل ه الأخلاطالبدن و ی، إذ لا أین لها معّینًا فییفّیات، ولا أین هكلأّنها  ییف هك

لأّنها لا أین لها معّینًا  ییفیاتها ولم یقل أین هكتوّلدها وتغذیتها و یف یأ ییف هكو یم هكو
واح یولم یقل أین ه یم هكو یهل ه ویوالُق البدن  یف  لأّنها لا أین لها بذاتها لأّنها صور الأر

واح أّنها و« م ما بالذاتكإعطاء لما بالعرض ح»بعض النسخ  یوقد یوجد ف م كو یهل هالأر
ّل كأن لّل من عضو رئیس وكأو  ّلها من القلبك یأ من الأعضاء الرئیسة یأ یوأین ه یه

الطّب  یُتسّلم علی أّنها مقدمة للقیاسات المستعملة ف هذه قضّیٌة  .ه سبباً وثباتِ  حال   تغّیرِ  10 

ولیس  .من المواد الجسمانّیة أعّمٌ  لأّن الأسباب   یبل من الإله یوتسلیمها لیس من الطبیع
بالطّب قلنا:  ها خاّصًة لَ ع  فإن أردنا َج  .یتسّلمها أیضاً  یتسلیمها خاصًا بالطّب بل والطبیع

أیضًا  یوه یم هكوأّن الأسباب « وثباته سبباً  ّل تغّیر حال من أحوال بدن الإنسانكإّن ل»
أسباب »فإن أردنا تخصیصها بالطّب قلنا:  .أّنها أربعة یمن الإله یها الطبیعتسّلُم مّما یَ 

صادفها ها فیجب أن یُ أّما الأعضاء ومنافُع و«. اللذین للإنسان أربعٌة  والمرض الصّحة 15 

  بالحّس والتشریح
 ورین من الثلاثة، أشار إلی الثالث. كلام علی القسمین المذكلّما فرغ من ال الشیخثّم إّن 
ها وأّنه ها الجزئیة وعلاماتُ وأسبابُ  یجب أن یتصّوره  ویبرهن علیه الأمراُض  یوالذقال: 

لأّن البرهان علی « الجزئیة»بـ« الأسباب»إّنما قّید  یف ُیزال المرض وُتحَفظ الصّحةك
ما ك یالفاعلّیة والمادّیة والصورّیة والغائّیة لیس علیه بل علی الإله یلّیة وهكأسبابها ال 20 

إّنما  الأمراض وعدِم اختصاصها بالبعض  ها جمیَع لشمولِ  لّیًة كانت هذه كعرفت. و
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إن  ّلیةكتحت الأسباب ال المندرجِة  الجزئیةمنها، بخلاف الأسباب   لّیًة كانت كو
 آخر.  باعتبار  

الوجود بتفصیله وتقدیره  یان من هذا خفكالبرهان علی ما  یفإّنه یلزمه أن ُیعط
ون ك، فبأن یبرهن علی «تفصیله»( أّما 1«: وتقریره وتوفیته»بعض النسخ  یوف وتوقیته

ونها خالصة، كونها غیر دائمة، ثّم كونها صفراوّیة، ثم ك، ثّم المرض مثلًا هو الحّمی 5 

له عن كوه ف المرض  بجمیع فصوله وُیفِصّ ّل ما عداه. والمراد بالبرهان هو كذا حتی ُیعّرِ
( أّما 2المؤّلف من المقدمات الیقینّیة. و یلیق بالطّب لا القیاس یالذ یالطریق القیاس

وجًا « تقدیره» ثیرًا أو كفبأن یعرف مقدار المرض بالشّدة والّضعف وأّنه هل خرج خر
ف أّن المرض ف« توقیته»( أّما 3قلیلًا. و ؛ الابتداء أو التزّید، أو الانتهاء أو الانحطاط یفبأن یعّرِ

ذا بالغذاء علی ما كو الأورام الحاّرة یما سبق فكبالدواء یختلف بحسبها  فإّن التدبیر 10 

 ء إن شاء الّله العزیز. یسیج
والوجع  والسعال الحّمیكمعرفُة اختصاصه بالمرض « تفصیله»فـ«: العرض» یوأّما ف
معرفُة قّوته وضعفه؛ « تقدیره»؛ ووضیق النفـَس بذات الجنب والنبض المنشاری الناخس

اشتداد العطش والقلق كمعرفُة أوقاته فإّن من الأعراض ما یختّص بالابتداء « توقیته»و
ظهور كلعدم النضج؛ ومنها ما یختّص بما بعده  ی الصفراوّیة الخالصةالحّم  یوالسهر ف 15 

 یاختلاف النبض فك؛ ومنها ما یدوم بدوام المرض وعلامات البحران علامات النضج
 أیضًا.  معرفة أوقات المرض یطریقًا ف ذلکون معرفة كالحّمی؛ فت

 أیضًا.  ذلکفیعرف مثل « السبب» یأّما فو
فتفصیله معرفة أّنه یحتاج إلی المسهل ثّم مسهل الصفراء ثم مسهل «: العلاج» یّما فأو

؛ وتوقیته وقّلًة  ثرًة كوضعفًا، ومقداره  شّدًة  الدواِء  الصفراء وحدها؛ وتقدیره معرفة قّوِة  20 

الابتداء لهیجان المرض، أو ینتظر  یمن أّنه یستعمل ف معرفة وقت استعمال المسهل مثلاً 
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ّحی بسرعة نَ أن یطول مّدة ملاقاته أو تُ  یالطلاء مثلًا من أّنه ینبغكونه ونحوه كالنضج لس
 .ذلکإلی غیر 

من  ذلکالبرهان علی القسم الأّول، فلا یجب أن یحاول  إقامَة  إذا حاوَل  وجالینوس
؛ یالعلم الطبیع یّلم فكون فیلسوفًا یتكن من جهة أّنه یحّب أن یكجهة أّنه طبیب، ول

من جهة ما  ذلکما أّن الفقیه إذا حاول أن یثبت صّحة وجوب متابعة الإجماع، فلیس له ك 5 

من جهة ما هو طبیب، والفقیه من  بّن الطبیكّلم؛ ولكمت ن من جهة ما هوكهو فقیه، ول
إّلا وقع الدور ذلکنه أن یبرهن علی كلیس ُیم جهة ما هو فقیه، بعض التواریخ أّن  یر فكذ و

 وأحّب جالینوس جمیع أجزاء الفلسفة یان إّنما یلّقب به َمن َتمّهر فكلّما « الفیلسوف»
زمانه وسأله  كمن ملو كتبًا وعرضها علی  َملِ كجمیع أجزائها  یأن ُیدعی فیلسوفًا صّنف ف

تب؛ فالأولی أن كهذه ال نحن ما نعرف هذه العلوم ولا مرتبة كأن ُیلّقبه به فقال المل 10 

به؛ فلّما رآها قال:  كزمانه، فإن استحسنها نلّقب یان فكنبعثها إلی فلان فیلسوف  
یحّب أن »أّن الشیخ یشیر بقوله: كمصّنفها لا یستحّق بها هذا اللقب إّنما هو رجل طبیب و

إّلا إلی أّنه كإلی هذه الح« ون فیلسوفاً كی ثیرًا ّما یراه یخلط العلوم كایة إن سمعها؛ و
ها ببعض فعل المتفلسفین. وأّما قول  بالحاء « یحّب »أّن من الناس من یقرأ  یالمسیحبعض 

حّقه من  یلا یقال ف جالینوسومنهم من یقرأها بالجیم وهذا هو الواجب؛ فإّن مثل الفاضل  15 

منه لأّنه تصحیٌف ظاهر وخطأ  كون فیلسوفًا، فمّما یستحّق أن یضحكجهة ما یحّب أن ی
ن لا یجب علیه كونه إنسانًا لكون حیوانًا لكمثلا أن ی جالینوسفاحٌش لأّنه یجب علی 

ن هذه الجهة لا كون فیلسوفًا لكونه طبیبًا؛ سّلمناه أّنه یجب أن یكون فیلسوفًا لكأن ی
ان من كإّلا إذا  الناس قرأها بالجیم الّلهّم  یمحاولة خلط العلوم بل تنافیها. ثّم أ ییقتض

 20 ّی من أ» فقیل:«. الشوالیس» قال: - یوهو اللوز بالعرب -« ما الباذام؟»جنس من ُسِئل عنه 

حتی لو حلف أّنه « الشواء لیس بإدام  » تاب، فإذا فیه:كفجاء بال ،یالقدورقال: من « تاب؟ك
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َفه إلی أّن كل إدامًا یأكلا یأ ومثل هذا لا «. الشوالیس باذام»ل شواء لا یحّنث، فصّحَ
ُمه كنسناسًا. وون إنسانًا بل كی ُم ما یذهب إلیه كأّن هذا أیضًا مّما ذهب إلیه َوه  َوه 

ّوُج  ویج وأنّی ُیتر ؛ لكّنه ینسُبهما إلی النسخ والناس للتر  «.و الناقد بصیر»كثیر 
 





 

 
 
 
 

 5  الأركان یف ــ یالثانالتعلیم شرح 

 واحد وهو فصل
؛ وباعتبار ابتداء التركیب «ركناً » ییسّم باعتبار كونه جزءًا للمركب بالفعل  الجسم 
« الركن»خّصصوا  ؛ إّلا أّن الأطّباء«أسطقّساً »؛ وباعتبار انتهاء التحلیل إلیه «عنصراً »منه 

أرادوا بها هذه « الأركان»والنار؛ فإذا قالوا  والهواء والماء الأرض یه یبأحد هذه الأربعة الت
الأربعة؛ لأّن ما سواها من الأجزاء كالأعضاء والرطوبات فإّن المقصود من وجودها أموٌر  10 

هذه الأربعُة فكانت هذه أولی بإسم  ذلکأخری تخّصها غیر كونها أجزاًء، ولا ك
ِفها عن «. الأركان»

ُ
ولأّن المقصوَد تعریُف هذه الأركان ولها خاّصتان: إحداهما، عدُم تأّل

ُف جمیِع المرّكبات منها وهو معنی 
ُ
غیرها من الأجسام وهو معنی بساطِتها؛ والثانیة، تأّل

أّولیًة؛ لاستحالِة تأّلِف جمیع المرّكبات إّلا من الأجزاء الأّولیة؛ وفیه دّقٌة عّرفها كوِنها أجزاًء 
 15 بهما وقال: 

جنس بعید شامل للبسائط والمركبات؛ إذ الجسم وهو « الأجسام: »أجساٌم  یِه  الأركاُن 
 یطٌة بسأعنی الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة علی قوائم، یشملهما. وبقوله  یالطبیع

 الإنساِن  بدِن لِ  أّولّیٌة  أجزاٌء  یهإشارة إلی الخاّصة الأولی، خرجت المركبات. وبقوله  یوه
غیر الإنسان من المرّكبات علی ما یدّل علیه سیاق الكلام؛ وهو إشارة إلی الخاّصة  یأ هوغیرِ 

الثانیة، خرجت الأفلاك وبقی الحّد منطبقًا علی العناصر. أشار إلی المراد من البسیطة بقوله  20 

، ومن مختلفات الصور «إلی أجزاء»:بعض النسخ  یوف إلی أجسام   َم ِس نَق ن أن یَ مِك لا یُ  یالت
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 الأنواُع المختلفُة  «باختلاطها»بعض النسخ  یوف هاث بامتزاِج حُد تَ الأجزاء الأولّیة بقوله: و
من المعادن والنبات والحیوان، لیتمّیزا عن غیر  الموالید الثلاثة یه یالت  من الكائناِت 

بأّنه كان یجب أن َیذكر القیدین الآخَرین وَیترك الأّولین لعدم  ذلکالمراد؛ ولا ُیستدرك 
« یالت»التحدید؛ وعلی هذا یكون قوله  یجدواهما لأّن الحّد بالقیدین أوجز؛ وأّنه مطلوب ف

إلی آخره صفة للأجسام البسیطة، والأجزاء الأّولّیة علی سبیل التوزیع لا صفة للأجزاء  5 

 .الأّولّیة
 تس  فلیَ  

َ
من فعلی الطبیب أن یتسّلم  من موضوعات الطّب  لأّن الأركان :یُب الطب ِم ّل

علی ما هو الحق  أّنها أربعٌة من حیث یتغّیر  الأجسام الطبیعّیة یلأّنه الناظر ف ؛یالطبیع
المركبات یكون من أشّعة الشمس وأنوار  یالنار ف. ووجود المشهور عند المشائین

لا أقّل بأن یكون العناصر أقّل من أربعة ولا أكثر بأن یكون أكثرًا  یأ ؛لا غیُر الكواكب  10 

 :والماُء  الأرُض  ؛ والثقیلاِن واُء والَه  الناُر  فیفاِن ؛ فالَخ قیلاِن ثَ  ثناِن إ، وفیفاِن منها َخ  إثناِن 
طباعه أن  یف یهو الذ« الثقیل»طباعه أن یتحّرك نحو المحیط؛ و یف یالذ هو« الخفیف»

كالنار والأرض  ذلک ییبلغ الغایة ف ییتحّرك نحو المركز. وكّل منهما إّما مطلق وهو الذ
یتا وطباعهما َطفَیت  النار علی الأجسام المستقیمة الحركة كّلها ورسیت  ولهذ إذا ُخّلِ

لا یبلغ الغایة كالهواء والماء  یالأجسام كّلها أو مضاف وهو الذ تلکتحت  الأرض 15 

یتا وطباَعهما كان الهواء ذلکول تحت الهواء وفوق  وفوق الماء، والماء تحت النار إذا ُخّلِ
ٌف أو ثقیٌل، وكّلٌ منهما إّما مطلٌق أو بالاستقامة: إّما خفی متحّرك   بسیط   الأرض. ولأّن كّلَ 

وا علی  مضاٌف، فیجب أن تكون هذه البسائط أربعًة. وقد جرت  عادة الأطّباء أن یذكر
وبًا من الحجج لَیسكن إلیها نفُس المتعّلم: بعُضها مأخوذٌة من التراكیب وهو ُض  ذلک ر

لّیة ٌب من الأعضاء الآ ؛ أو الدم یمن المن یوه من المتشابهة الأجزاء یوه أّن البدن مرّكَ 20 

من الدم وهو من الغذاء؛ وهو إّما نبات أو حیوان؛ وهو أیضًا من النبات وهو من  یوالمن
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أربعة؛ وبعُضها من  یإثنین وثلاثة، بل ف یعنصر واحد  ولا ف یالأركان؛ ولهذا لا َتنبت حّبٌة ف
منه جزٌء  یسال منه أجزاء مائّیٌة، وبق الَقرع والأنبیق یالتحلیل: وهو أّنا إذا قّطرنا البدَن ف

هو الهواء؛ وبعُضها من الألم وهو  یوانفصل منه بخاٌر بعضه حاّر یابس هو النار، والباق یأرض
من حیث هو  یبالمناف الكیفیات إذا وردت  علی أبداننا؛ والألُم إحساٌس  تلکأّنا نتأّلم ب

ُمنا بها دلیٌل علی أّن ف یمناف، والمناف
ُ
؛ فتأّل لا تقوم بذواتها  یأبداننا أضداَدها؛ وه یهو الضّدُ 5 

إن أفاد أّن ف ؛لأبقراطالأركان. وهذا  یحاّل  هلكونها أعراضًا؛ بل بَم  البدن جوهرًا  یوهذا و
حاّرًا، وجوهرًا باردًا بالطبع، لكّنه لا یفید أّن فیه جوهرًا یابسًا وجوهرًا رطبًا بالطبع؛ لأّن 
الیبوسة لا تؤلم بالذات بل بالعرض؛ والرطوبة لا تؤلم بالعرض أیضًا. هذا هو المشهور من 

 حّجتین:  الشیخونحن قد انتزعنا من كلام  الشیخكلام 
 10 قبلنا نجدها یخلو عن كّل كیفّیة إّلا عن  الحرارة یأجسام الت، أّن الإحداهما

ودة هذه الكیفّیات وهذا یقتضی أن تكون  ذلک ی، أو التوسط فوالیبوسة والرطوبة والبر
یكون بها الامتزاج الُمِعّد لصور الكائنات فیلزم أن تكون لازمًة  یالت لالكیفّیات الَأَو  یه

ودة ی، والبالَغ فالحرارة بطبعه هو النار یللأجزاء الأّولّیة؛ لكن الجسَم البالَغ ف بطبعه  البر
إذ لا جسَم عندنا الرطوبة هو الهواء یوالبالَغ ف، الیبوسة هو الأرض ی، والبالَغ فهو الماء . و

فهذه  ،، إّما مع غلبة واحد أو إثنین منها، أو مع اعتدالهاخالیًا عن هذه الكیفیات الأربع 15 

الأجساُم الأربعُة لا یخلو منها جسٌم مركٌب؛ فالأركان أربعٌة. وهذه الحّجة قد أشار إلیها 
 فبّین أّن المزاجات« المذكورة أربع الأركان یو لأّن القوی الأولّیة ف»بقوله:  المزاج یف لشیخا
 الأجسام الكائنة الفاسدة إّنما یكون عنها.  یف

ل ، أّن الجسم المتكّون بالتركیب یجب أن یتكّون عّما یسهل قبوله للتشكُّ وثانیتهما
هو الرطب؛ لكّنه كما یسهل قبوُله، یسُهل ترُكه  ذلکلیسُهل قبوله لهیئة المتكّون و 20 

المتكّون جزٌء یابٌس یحفظ ما َقِبَله الرطُب بأن یكون إذا تخّمَر استفاد  یفیجب أن یكون ف



 من التحفة السعدیة نتخب امل 81

؛ ذلکمن الرطب قبولًا ل الیابسواستفاد  ؛حفظًا لما حدث فیه الیابسالرطُب من 
اللذاِن بهذه الصفة هما الماُء والأرُض وهما باردان ثقیلان؛  بسالیاوالجسُم الرطب و
ل  إّنما یمكن  ذلکفیجب أن ُیعّدَ ل ثقَلهما؛ و ل برَدهما، وِخّفة  تعّدِ منهما بحرارة  تعّدِ

علی النار لأفرَط  ذلک یبممازجة جسم حاّر  خفیف  وهو النار والهواء؛ ولو اقتصر ف ذلک
 5 ییوجب إفراَط الحرارة؛ ولو اقتصر ف د منها الخّفة المعتدلةیفی یالیبُس ولكان القدُر الذ

یوجب إفراط  یفید الحرارة المعتدلَة  یلأفرطت الرطوبُة ولكان القدر الذ علی الهواء ذلک
المركِب ِقسٌط من النار، وقسٌط من الهواء؛ فتكون فیه  ذلک یالخّفة؛ فوجب أن یكون ف

 أربعة أركان. 
لا ینقسم إلی  یأ سیٌط بَ هو والجسم مترادفان وهو جنس بعید. وبقوله  رٌم ِج  الأرُض و

بات، ویصیر الجرم ور َیخرج المرّكَ البسیط جنسًا قریبًا لها، وباقی الحّد  أجسام مختلفة الّصُ 10 

ء بحیث یشار إلیه بأّنه هنا أو هناك لإمكانه، ییكون به الش یوهو الذ هوضُع مَ كالفصل؛ 
 یالطبیعلأّنهما متغایران؛  یالمماّسُ للسطح الظاهر من الَمحو یوهوالسطُح الباطن للحاو

وسط الكّل إّما لدفع الفلك من  ین یقول إّن الأرض مقسورٌة فَم  فیه إشارة إلی بطلان مذهِب 
وسُط كّلِ الأجسام من  یأ ّلِ الكُ  سُط هو َو  ذلکك ّیاها إالجانب علی السواء أو لجذبه 

ه ، وعقلُ فلك الكل ییسّم لأّنه  ؛ أو وسط الفلك الأعظمحیث هو كّلٌ لأّنه مركُز العالم 15 

إّنما كان موضعه الطبیعونفُس  الكّلِ  عقُل  هونفُس  وسَط الكّل لأّنها  یه، والأّول أظهر. و
لموضع البعیُد من السماء؛ وأبعُد المواضع منه ا بطبعه إلی أسفل وهو یهوثقیلٌة؛ والثقیُل یَ 

 بِع كون فیه بالّطَ یَ بطبعه إلی المركز.  یهو المركز؛ فیكون كّل جزء من الأرض یهو
؛ لأّن الجسم إذا یهذا لازٌم للموضع  الطبیع إن كان مباینًا  إلیه بالطبِع  ُك تحّرَ ساكنًا ویَ 

كان الغریب هو  یالموضع الغریب وزال القاسُر، فإن لم یتحّرك إلی الموضع الطبیع یكان ف 20 

إن تَ یالطبیع یتحّرك عنه فیكون إلیه فإّما أن یسكن فیه وهو المطلوب؛ أو  حّرك  ؛ و
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وبًا عنه بالطبع وهو محال.بالطبع مَ  المطلوُب  كون الأرض بحیث یتحّرك  یأ ذلکو هر
إذا حصلت    طلُق الُم  ُه ثقلُ فیه سكنت  هو  بطبعها إلی وسط جملة الأجسام إن لم یكن فیه و

 یأ هطبِع  یف یابٌس  ٌد هو بارِ إذ لیس بالإضافة إلی بعض الأجسام كالماء لیكون إضافیًا. و
من حرارة الشمس والنیران  من خارج سبٌب  رُه غیِّ ه ولم یُ بُ وِج وما یُ  یلِّ إذا ُخ  طبُعه طبٌع 

لّما كان كّل واحد من الحاّر  :بٌس ویُ  حسوٌس مَ  رٌد ظهَر علیه بَ ورطوبة الأنداء والأمطار  5 

بالقّوة أو  كما یقال هو بارد مثلاً  ،ُیطلق علی معان كثیرة الیابسوالبارد والرطب و
الأرض »بالفعل، إّما بالغلبة أو بالإضافة، أو بالعرض أو بالإطلاق؛ فیعلم منه أّنا إذا قلنا 

ةلا بال یبالإطلاق أوبالفعل وبالذات  ذلکفمعناه أّنها ك« باردة یابسة بالعرض  ولا ُقّوَ
ودَة شوب فیها محضٌة لا ت تینیاحدة من الكیفبالغلبة؛ بل كل و بالإضافة ولا ولا  البر

 10 . سائر الأركان یحرارٌة، ولا الیبوسَة رطوبٌة؛ وعلی هذا فِقس  ف

ن كشعاع  وال القاسر المسّخِ ودتها عند ز وأّما أّن الأرض باردة فللإحساس ببر
ودة مقتضیًة  -صورُتها النوعّیة  یوه -الشمس وأنوار الكواكب؛ ولو لم تكن طبیعُتها  للبر

 . ذلکَلمـا كان ك
لأجلها َیعسر قبوُل الاشكال  یبالیبوسة إّلا الكیفّیة الت یوأّما أّنها یابسٌة فلأّنا ما نعن

 15 یأ ِالكائنات یه فوجوُد باردة یابسة. و یفه ذلکك الغریبة وترُكها؛ ولا شّك أّن الأرض

 مساِك للاستِ بالإضافة أو بالصفة؛ فإّنهما یحتملان ویصّحان  مفید وجود الموالید الثلاثة
كالتحدیب  ِئاتَی الَه كالاستقامة والانحناء والدّقة والِغَلظ و الأشكاِل  وحفِظ  باِت والثَّ 

 الحجة الأخیرة علی أّن الأركان أربعة.  یف ذلکهما وأشرنا إلی والتقعیر ونحوِ 
شمولًا للهواء إذا أن یكون شاملًا للأرض مَ  یالطبیعه وضُع مَ  بسیٌط  رٌم فهو ِج  وأّما الماُء 

 20 یفعلی ما تقّدم ف« الموضع»و« البسیط»و« الجرم»: أّما معنی ِن ی  ما الطبیعیَّ یِه ضَع كانا علی َو 

، وأن یكون للماء فیحتمل إن یكون للماء والهواء« إذاكانا» ی؛ وأّما الضمیُر ف«الأرض»
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للماء ما ذكرنا إذا كان  یالطبیع أّن الموضَع  یوالأرض، وأن یكون للهواء والأرض. والمعن
یِن وهو احتراز عن الزّق  هو والأرض، أو هو والهواء، أو الأرض والهواء، علی وضَعیهما الطبیعّیَ

ن تحت الماء
َ
 . الهواء یَقسرًا، أو الَمَدرِة المقسورة ف المنفوخ المسّك

 یقُله الإضافثِ أن یكون شاملًا للأرض مشمولًا للهواء  یه الطبیعكوُن موضِع  یأ وهُ و
 5 یلِّ إذا ُخ  ه طبٌع طبُع  یأ ٌب ط  َر  و بارٌد هُ ها؛ ولكونه ثقیلًا بالنسبة إلی بعض العناصر لا كّلِ 

وما یختلط به من  الشمس والنار كتسخیِن  من خارج   سبٌب  ضُه عارِ ه ولم یُ بُ وِج وما یُ 
. أّما تفسیره البارد حسوٌس مَ  رٌد عنه بَ  هَر َظ الأجسام المعدنّیة كالزاجات والكباریت 

ودة والرطب، فعلی ما مّر؛ وأّما أّن الماء ؛ ولو لم بارٌد، فلأّنه إذا زال عنه القواسُر عاد إلی البر
بالرطب  ی؛ وأّما أّنه رطٌب فلأّنا نعنذلکَلما كان ك ذلکتكن طبیعُته مقتضیًة ل

فیكون باردًا رطبًا؛  ذلکیقبل الأشكاَل بسهولة ویتركها بسهولة، والماء ك یالجسَم الذ 10 

إّنما قال و ، لأّن سیلان «ُیبٌس و: »الأرض یكما قال ف« رطوبةو»ولم یقل:  طوبٌة ُر  یه حالٌة و
جیبًة بأدنی سبب  كالیسیر من حرارة مُ  ی. فكوُن طبیعة الماء مع جموده الطبیعیالماء َقسر

 یه فكونُ  یوه :قوله یالشمس مثلًا إلی أن یقبل التفّرق والاتحاَد وهیئات الأشكال هومعن
 بِ ِج 

َ
 هَظ حَف كان ثّم لا یَ  كل  ش   یأ قبَل ویَ  َد ّتِح ویَ  تفّرَق إلی أن یَ  بأدنی سبب   جیُب یُ  ه بحیُث تِ ّل

وفة بل تسّم  یولأّن هذه الحالة لیست ف  15 رطوبة بما ذكرنا من یالحقیقة الرطوبة المعر

 یسهولة قبوِل الأشكال وترِكها وه یوالتحقیق أّن الرطوبة ه«. رطوبة یحالة هو»الاعتبار قال: 
ٌة مقتضیٌة  یوالماء لكّنها ف مشتركٌة بین الهواء

ّ
 یلسهولة الالتصاق بالغیر، وف الماء تلزمها َبَل

اقتضاء رطوبة  الیابسالهواء لا تلزمها؛ وعلی هذا لا یلزم من اقتضاء رطوبِة الماء التخّمُر ب
 الفارق. لوجوِد  ،ذلکالهواء 

الانقیاد  ینقاد للانطباع بسهولة من السلاسة وهیَ لِ  یأ س  سلَ یَ الكائنات ل یه فووجوُد  20 

 یأ التعدیِل التصویر و یأ یِط طوالتخ أجزائها من التشكیِل  یراد فتُ  یالت للهیئاِت بسهولة 
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فیه للعهد لا للجنس لیشتمل « اللام»الحالُة لأّن  تلکله  یالذ یأ َب ط  فإّن الّرَ ة التسوی
إن كان س  ؛ وینتهض نقضًا كما سنشیر إلیه الهواء فإّنه  یِة ِل ك  الّش   یئاِت للَه  رِك التَّ  َل ه  و

إن كان َع  الیابس  لها كما أّن  القبوِل  هُل س    ُر ِس فهو َع  كلّیِة الّش   یئاِت للَه  القبوِل  َر ِس و
 من الرطِب  الیابُس  استفاَد  بالمعنی المذكور  یأ بالرطِب  الیابُس  َر ّمَ َخ هما تَ ومَ  .الترك لها

 5 هلًا واستفاَد س   طُب الّرَ  فاَد واستَ  ؛هلاً س   شكیِل والتَّ  «للتصویر»بعض النسخ  یوف قبولًا للتمدیِد 

 الیابس واجتمَع  ؛وّیاً قَ  عدیِل والتَّ  فیه من التقویِم  دث  ما َح فظًا لِ ِح  الیابِس من  الرطُب 
 .هلانِ یَ عن س   الیابسب الرطُب  واستمسك   ،ِه تِ شتُّ بالرطب عن تَ 
ه ّفتُ ه ِخ وهِذ  ؛النارِ  تحَت و الماِء  فوَق  یبیعه الّطَ موضُع  بسیٌط  فهو جرٌم  وأّما الهواُء 

 .الإضافّیُة 
« البسیط»فعلی ما تقّدم؛ وكذا كون « یموضع الطبیعال»و« البسیط»و« الجرم»أّما معنی  10 

المیل لا دأ كوِن المراد من الخّفة مبو إشارة إلی ُكرّیة شكِله وعدِم طعِمه ورائحِته ولوِنه
إّنما قال  فوق الماء وتحت النار خّفُته  یكون موضعه الطبیع یأ« هذهو»نفسه. و
المآء،  یمع أّنه ثقیل بالنسبة إلی النار، لمثِل ما ذكرنا ف« یثقله الإضاف»الإضافّیة ولم یقل 

 وهو أّن خّفَته لكونها بالنسبة إلی عنصرین أكثُر من ثقله لكونه بالنسبة إلی عنصر واحد.
وطباَعه ولم یعارضه سبٌب من  یوهو أّنه لو ُخلِّ  هما قلنا علی قیاِس  رطٌب  ه حاّرٌ طبُع و  15 

 خارج ظهر عنه حرارة ورطوبة.
الماهّیة، وَلما هرب  یالماَء ف یكان باردًا وهو رطٌب لیساو وأّما أّنه حاّر فلیس لأّنه لو

إذا لم یكن باردًا كان حاّرًا لأّن الاشتراك ف اللوازم لا یدّل علی  یحینئذ من حّیز الماء؛ و
ومات. یالاشتراك ف  الملز

 20 یقال علی معنیین: « التخلخل»واعلم أّن  

 یالماء الذكوهو أن یزید مقدار الجسم من غیر انضمام جسم إلیه  یأحدهما، حقیق
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وهو أن ینقص مقدار الجسم من غیر أن « یاثف الحقیقكالت»یزید مقداره بالغلیان ویقابله 
 ن غلیاُنه .كالماء الُمغلی إذا سكء یینقص منه ش

زید مقدار الجسم بسبب مداخلة جسم رقیق بین أجزائه وهو أن ی یوثانیهما، مجاز
وهو أن ینقص  «یاثف المجازكالت»بین أجزائه ویقابله  القطن المنفوش لمداخلة الهواءك

وج جسم رقیق من بین أجزائه   5 ،عمِ القطن المنفوش إذا ُج كمقدار الجسم بسبب خر

وج الهواء من بین أجزائه  یه فوجوُد هو المراد من قوله و یالتخلخل المجاز یأعنوهذا  ؛لخر
قع بینها مساّمٌ وُفَرٌج بحیث ت والمائیُة  لتتفّرق أجزاؤها الأرضیُة  یأ لَخَل الكائنات لُیتَخ 

نت  كالُفَرج لما أم تلکُء لیلا الهواء المالِ  وَتجاویف، إذ لا بّد للحیوان والنبات منها؛ ولو
َف الخلأ و لاستحالِة  رّقُة القوام. والهواء لكونه أرّق جرمًا «: اللطافَة »رّق قواُمها؛ لأّن یَ  یأ ُتلّطَ

 10 یأ ّلَ ستِق وتَ  ّفَ ِخ تَ من العنصرین الباردین إذا خالَطهما، صار المجموُع أرّقَ قوامًا لا محالة و

ت  السماُء »یرتفع عن المیل إلی السفل من قولهم: 
َ
؛ و یأ« استقّل لأّن الهواء إذا  ذلکارتفَعت 

وقع بین خّفِته  ،مساّم الأجزاء الأرضّیة والمائّیة وَطلَب الانفصاَل والتصاعَد  یس فبِ احُت 
علی الماء،  ُب أخّفَ وأقّلَ ثقلًا؛ ولهذا یطفو الجلیُد كوالماء مجاذبٌة؛ فیصیر المر وثقِل الأرض

ت؛ لاحتباِس   الهواء بین أجزاء الجمد، وانفصاِله عن المّیت.  ویزید ثقُل المّیِ
 15 ها.ّلِ ك العنصرّیِة  الأجراِم  فوَق  یه الطبیعموضُع  بسیٌط  رٌم فِج  وأّما الناُر 

عائد « ّلهاك» یفعلی ما تقّدم. الضمیر ف« یالموضع الطبیع»و« البسیط»و« الجرم»وأّما معنی 
ها وهذا هو الحّق. هذا لفظه ولم كإّن موضعها فوق الأجرام العنصرّیة  یأ« الموضع» إلی ّلِ

ق بعض الناظرین ف ذلکمعناه؛ فل حقّیُته ولا یَیتبّین ل  یتابك ینقلُته بعینه؛ فلعّل الّلُه یوّفِ
ورة ی هذا للاطلاع علیه. ولأّنها فوق الكّل والخلأُ  اُنه وهوالسطح كون مكمحاٌل، فبالضر

ه انُ كوم :قال ذلکمقّعر الفلك ول یالمماس للسطح الظاهر من المحو یالباطن للحاو 20 

بسطح  محّدب   ی: الفلك ینتهعنده إلینا ینتهیَ  یالذ من الفلِك  ُر ّعَ َق الُم  السطُح  هو یالطبیع
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إّلا زیادة « ینتهی عنده إلینا»قوله  یتلینا؛ فلیس ف یفوق؛ وبسطح  مقّعر  وهو الذ ییل یوهو الذ
عنده الفلك من الجهة  یون السطح المقّعر من الفلك لا ینتهكإیضاح فإّنه یستحیل أن ی

وهذه النسخة أولی لأّن لها « ینتهی عنده الكون والفساد یالذ»بعض النسخ  یتلینا. وف یالت
ان النار هو كنها سطٌح مقّعٌر تلینا؛ إّلا أّن مثیرة ولكّل واحد مك كزیادة معنی لأّن الأفلا

؛ وهو الفلاسفة یعنده الكون والفساد علی رأ یینته یالسطح المقّعُر من الفلك الأخیر الذ 5 

دنا من جهتنا. وُیشبه أن تكأّول الأفلا تبها أوّلًا، ثـّم ك یالت یون هذه النسخُة هك، إذا عّدَ
« عنده النار یینته یالذ»بعض النسخ  ی. وفیخری لشناعة هذا الرأغّیرها إلی النسخة الأ

وهذه أحسن من النسختین الأولیین لاشتمال إحداهما علی زیادة، والأخری علی تشنیع 
« إلینا»فصّحفت إلی « إلیها»انت ك« إلینا». والظاهر أّن لفظة الشیخلكّنها إصلاح لیس لفظ 
السطح إلی النار وهذه أجود  ذلکینتهی عنده الفلك عند  یوتقدیر الكلام السطح الذ 10 

ّلها كفوق الأجرام العنصرّیة  یون موضعه الطبیعك یأ ذلکالنسخ علی ما لا یخفی. و
ّس بحرارتها مع َح عندنا یُ  یفلأّن الت حاّرٌة  أّما أّن الناَر  :یابس ها حاّرٌ طبُع . وها المطلقُة ّفتُ ِخ 

 یانت التكب؛ فإذا ّك النار فلأّن البسیط أقوی من المر رُة كُ  یه یرفًة؛ وأّما التِص  أّنها لیست  
 ون حاّرًة. كعند الفلك أولی أن ت یعندنا حاّرًة مع أّنها مخلوطٌة بالأضداد، فالت

انت رطبًة ك( بأّنها لو2ها الثیاب  المبلولَة؛ وفیِف ج( بت1علی یبوسة النار:  و أّما الاستدلاُل  15 

 الصورة النوعّیة، فباطلان: یف ت  الهواَء حاّرٌة لساَو  یوه
 ها لا بُیبوسِتها.ون تنشیُفها للرطوبات بحرارتِ كأن ی أّما الأّول، فلجوازِ 

ومات؛ هذا إن أرید  یف كاللوازم لا یدّل علی الاشترا یف ك، فلأّن الاشترایوأّما الثان الملز
 ال.كالنار ُعسُر قبوِلها للأش بیبوسِة 

ب علی أّنها ماّدٌة، بل ّكَ قوام المر یف لا لأن یدخَل  الكائناِت  یفها غایتُ  یأ هاوجوُد و  20 

الثلاثة المتقدمة؛ إذ  یأ بالعناصر وتختلط الناُر  یأ َج متزِ تَ الكائنات و یأ َف لّطِ وتُ  َج نِض لتُ 
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بتنفیذ النار إضافًة  یأ هابتنفیِذ الكائنات  یف یأ فیهاالنار  یأ یتجرهد. وفیها للَع « اللام»
س كبالع بل الأمُر  ذ الألطَف نّفِ لا یُ  ثَف كإلی الفاعل لا إلی المفعول؛ فإّنه خطأ لأّن الأ

ما ك؛ ولا یجوز رفُعه علی الفاعلّیة «التنفیذ» وهو منصوب لكونه مفعوَل  یالجوهَر الهوائ
إلی الثانبعض النسخ فإّنه خطأ لِ  ییوجد ف  یأ حوضِة رمن مُ ّسِ َك لتُ بقوله أشار و یما قلنا؛ و
 5 زاجّیِة إلی الِم عن الضدّیة  یأ عا عن العنصرّیِة رِج فیَ  یِن ین البارَد قلَ الثَّ  یِن نصَر الُع  رِد بَ صرافة 

 وِن ك یف أعوُن  الثقیلاِن وسط بین الأضداد والوسط لا ضّد له و عدم الضدّیة لأن المزاج یوه
؛ هاونِ كفی سالأرضّیة والمائّیة و علیها الأجزاُء  لما نعلم أّن الغالَب  ؛هاحدوِث  یأ الأعضاِء 

له لذاته؛ لأّن الأثقل أبرُد، والأبرُد  وَن كون من الأخّفِ لأّن السكلأّن الأثقَل أقبُل للس
ُة فَتفتقر إلی أسباب خارجة  عن الذات، وما بالذات قبَل ما كونًا؛ وأّما الحركأشّد س یُن أكأس

ودةبالغیر؛  ون بخلاف الحرارة؛ فإّنها كثیفها ُتعین علی السكبتجمیدها وت ولأّن البر 10 

واح وِن ك یف أعوُن  فیفانالخة. وكلإحداثها الخّفَة ُتعین علی الحر حدوثها لما  یف یأ الأر
واح إّنما هو الهواء یسیأت  یفو»لنسخ بعض ا یوف هاِك تحّرُ  یفوالنار و أّن الغالب علی الأر
وح لا« هاكتحری ما كإّلا بواسطة الهواء، وهو بواسطة النار  یالمجار یف یتسر لأّن الر

وح  لأّن  الأعضاِء  ِك تحریما أّن الماَء بدرقُة الِغذاء وكعرفت؛ ولهذا قیل الهواء بدرقُة الر
 15 یالموجودة ف القّوِة  ُة كالسبب هو حر ذلکو ،لسبب   كلذاته بل إّنما یتحّر  كالجسم لا یتحّر 

وح النفسانّیِة  فیفین؛ یتّم إّلا بواسطة الج لا ضاُن یَ ؛ لكن هذا الَف العضلة الفائضة من الر
 لأّن النفس   ُس ف  هو النَّ  الأّوُل  ُك ان المحّرِ كإن الأعضاء و كفإذن هما ُیعینان علی تحری

وح یوی فلوجود الُق  ٌء مبد وح تُ  یف ثّم القوی الموجودُة  ؛الر  یأ فهذهعلی ما قلنا.  كحّرِ الر
إّنما یحدث عنها ما یحدُث  .اُن كالأر یههذه الأربعة   سب  قع بینها علی نِ بامتزاجات  تَ  و

؛ و فَرط ّل واحد من هذه الأربعة مُ كلأّن  ذلکمخصوصة ُمِعّدة  لأنواع مخصوصة  20 

ورُة كقبولها للحیاة أن َتن یالكیفّیة؛ والإفراط مناف  للحیاة، فیحتاج ف ّلِ واحد كسر س 
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إّنما یم  ییفّیٌة متشابهٌة فكحُصل لجملتها تَ تلاقی متفاعلًة حتی بأن تَ  ذلکن كمنها؛ و
ان منه أبعَد عن التضاّد وهو كّلُ ما كف«. المزاج» یالأضداد؛ وه تلکجمیعها، متوّسطٌة بین 

ان ُبعُده عن كان منه أقرب إلی التضاّدِ كّلُ ما كان استعداُده لنفس  أشرف؛ وكالوسُط 
 یما فكلبتة أثَر؛ حتی رّبما بلغ إلی حّد  لا یصلح لنفس كقبول النفس الأشرف أ

 5 المعادن.

ِف توّلِد  «المزاج» یشرَع ف انكر الأركولّما فرغ من ذ  علیه. وقد  اِن كوالید عن الأرالَم  لتوّقُ
:ثلاثة  یحصر الكلام فیه ف أمزجة أجزاء  یف یمطلق المزاج وأقسامه؛ الثان یالأّول ف فصول 

أمزجَة الأسنان  یأمزجة جزئیات أبدان الناس أعن یالأعضاء؛ الثالث ف یأبدان الناس وه
 والأجناس. 





 

 
 
 
 

 5 الأمزجة یف   ـ ـ  التعلیم الثالثشرح 

 ثلاثة فصول
 المزاج یالفصل الأّول ف

 فیه مباحث:و
 ماهّیة المزاج یف -المبحث الأّوُل 

ب وِج هیئٌة قاّرٌة لا یُ » ة وترسم بأّنهاالعالی من الأجناس« الكیفّیة» یفّیٌة ك زاُج الِم  10 

. «أجزاء حاملها یقسمًة أو نسبًة ف یها، ولا تقتضء  خارج  عنها وعن حامِل یتصّوُرها تصّوَر ش
 احتراز عن الزماِن « قاّرة»بمنزلة الجنس؛ وقولنا: « ضَر َع »مرادفٌة للـ یوه« هیئٌة »فقولنا: 
« خارج عنها وعن حاملها ء  یش ها تصّوَر لا یوجب تصّوُر »أن یفعل وأن ینفعل؛ وقولنا:  ومقولِة 

و لا »؛ وقولنا: عن الَكّم « لا یقتضی قسمًة و»؛ وقولنا: ومتی لكوالِم  والأین عن المضاف
تنقسم أربعة أقسام: الأّول  یوه« الكیفّیة»فهذا تعریف «. الوضع»إلی آخره، عن « نسبًة  15 

؛ الثالث المختّصة بذوات الكیفّیات المختّصة بالكمّیات ی؛ الثانالكیفّیاُت المحسوسة
بالكیفّیة هاهنا  الشیخ. ومراد الأنفس؛ الرابع الاستعداد الشدید نحو الانفعال أو الفعل

علی ما یتبّین من  وسٌة لُم یفّیة مَ كلموسات؛ لأّن المزاج بعض أنواع المحسوسات من الَم 
إشارًة؛ لأّن الحادث عن  یف الشیخلام ك غیر هذا الكتاب صریحًا؛ ومن هذا الكتاب إیماًء و

 20 . ملموسًة  یفّیًة كون إّلا كلا ی هذه الكیفّیات الأربع
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عن  بالحقیقة عبارٌة زاَج علی هذه الكیفّیة مجاٌز؛ لأّن الِم « زاجالِم »وأعلم أّن إطلاق اسم 
ان سببًا لهذه كالامتزاج لّما  یف ذلکاختلاط أجزاء العناصر بعِضها ببعض  إّلا أّن 

 تسمیًة للمسّبَب باسم السبب. « المزاج»الكیفّیة المتوسطة ُسّمیت باسم 
ء یّل واحد من مبادكون كأن ی« التفاعل»ومعنی هذا  یفّیات  ك ث عن تفاعِل حُد تَ 
المبدأ.  ذلکیفّیة كاسرًا للكیفّیة الأخری بإحالِة ماّدِة موضوِعها إلی كالكیفّیات  تلک 5 

فإّنها  المائّیِة كأّن لكّل جسم ماّدًة فیها قّوُة وجوِده، وصورًة بها بالفعل  ذلکوتحقیق 
 یفه ،سُتهاوحرارُة النار ویبو ،النار؛ وأّما برُد الماء ورطوبُته فإّنها صورُة  الماء، والنارّیِة  صورُة 
إّنما نسب  أعراٌض  إلی  «التفاعَل »الشیخ تلحق الجسَم بواسطة الصورة النوعّیة. و

 عند الأطّباء ء الكیفّیات فلیست معلومًة یهو الظاهر؛ وأّما مباد ذلکالكیفّیات أّولًا لأّن 
إّلا كفلا یم هذا إلی  ّرب  أن قَ  ء مجهول. ثّم أّنه بعدیان تعریفًا بشكن التعریف لهم بها و 10 

الذاتان »هما  «الضدان» :تضادة  مُ  واهابُق  ت  لَ فاَع إذا تَ الفهم صّرح بالتحقیق وهو قوله 
مثل الحرارة  ذلکو ؛«الخلاف واحد وبینهما غایُة  الوجودّیتان المتعاقبتان علی موضوع  

ودة والرطوبة والیبوسة والسواد والبیاض لا الحمرة والصفرة لأّنهما متخالفان لا  ،والبر
لأّنهما طرفان للألوان  ؛ما بین السواد والبیاضكإذ لیس بینهما غایة الخلاف  ؛متضادان

ون بینهما كالطرفین ت یإلی السواد؛ ولكونهما ف یء من البیاض وینتهیإذ جمیع الألوان یبتد 15 

ون بینهما غایة الخلاف؛ فقولنا كلا ت ،فیما بینهما غایُة الخلاف؛ ولكوِن الألوان الباقیِة 
قد  ،الأّول یبأّن ف ؛عن تقابل السلب والإیجاب وتقابل العدم والملكة احتراٌز « الوجودیتان»

 .ر معدوم، أحدهما موجود والآَخ یالثان یالضمیر؛ وف یالخارج بل ف یف ون لهما وجوٌد كلا ی
الوجود والعدم لا متعاقبان؛  یزمان ف، عن تقابل المضاف لأّنهما متلا«المتعاقبتان»وقولنا: 
لیتناول الكیفّیات دون الصور النوعّیة؛ إذ لا تضاّد یین الصور « علی موضوع واحد»وقولنا:  20 

إّلا لزم أن ی ثر من ضّد واحد لكونه ثلاثة لكون الصور أربعًا وهو خلاف كء أیون للشكو
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ةبالفعل لا بال یأ موجودة   ؛یمكمذهب الح ةبالان كفإّن ما  ُقّوَ  ،فهو من توابع المزاج ُقّوَ
فیه تنبیٌه علی  عناصَر  یف ؛فهو متأخر عنه، والمتأّخر لا یتّم به المتقّدم ذلکكان كوما 

لا یقال له « العنصر»مبدؤها؛ فإّن  یه یورة والصوِر النوعّیة التكالفرق بین الكیفّیات المذ
إذا  ب من ّك العنصر المر یف انت الكیفّیات موجودًة كعنصٌر إّلا بمجموع الماّدة والصورة؛ و

إّنما قال  انت الكیفیاُت كالماّدة والصورة،   5 یولم یقل ف« ذاكعناصر  یف»غیر الصور. و

 ُر ون إّلا بعد المزاج؛ وتصّغُ كرناه وهو لا یكء علی ما ذین هو جزء الشكلأّن الر« ذاكان كأر»
ون حینئذ عناصر لأّن منها كلامنا الآن قبل حدوثه؛ فیكون قبل المزاج لأّن كالأجزاء ی
« العنصر»و« نكالر»وتحقیقه أّن «. اناً كأر»ولم یقل « عناصر»فلهذا سّماها  ؛یُب كبدأ التر

متحّدٌة بالذات، مختلفٌة « الموضوع»و« الهیولی»و« الماّدة»و« سطقسأال»و« الأصل»و
ون قابلًا لصورته، كر لا بّد وأن یآَخ  ٌء یّون منه شكیت یء الذیالش ذلکبالاعتبار؛ و 10 

؛ وباعتبار «الهیولی» یسّمی ونه قابلا للصور مطلقًا من غیر تخصیص بصورة معّینة  ك فباعتبار
 یسّمیفیه بالفعل  ون الصورة حاصلًة ك؛ وباعتبار «مادة» یسّمی نة  ونه قابلًا لصورة معیّ ك
ء منه یونه یبتدك؛ وباعتبار «ناً كر» یسّمیب كونه جزءًا من المرك؛ وباعتبار «موضوعاً »

ب كأجزاء المر ون أصغَر كفی ونه ینتهی إلیه التحلیُل ك؛ وباعتبار «عنصراً » یسّمی یُب كالتر
فإّن أصل « أصلاً » یسّمیب مأخوذًا منه كالمر ذلکون ك؛ وباعتبار «سطقّساً أ» یسّمی 15 

ودة  امتزجت  إذا  حرارة القلب : المراد أّن ]مثلًا[الأجزاء ِة َر تصّغَ مُ ء یء ما منه الشیالش مع بر
 رٌض الكیفّیة َع  تلکو ؛مناسبة لصّحته یفّیٌة كمنهما  حصل لكّل  ت ،سكوبالع الدماغ

 واحد   ّلِ ك ثُر كألاعتبار تصّغر الأجزاء  تعلیٌل  ،ماّس  یُ لِ الأجزاء  عناصر متصّغرِة  یموجود ف
الجزء  ثَر كء  من الأجزاء أین یماّس شأالأجزاء؛ لاستحالة  من من العناصر لا یأ منها

الآخر  ثر العنصرِ كأ یأ رالآَخ  ثَر كأواحد  ون إّلا بسطح  كن أن یكالآخر لأّن التماّس لا یم 20 

إنّما احتیج إلی التماّس لأّن القوی الجسمانیة لا تُ  لا الجزِء   یؤثر إّلا بالمماّسة أالآخر. و
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 جاِو أو فیما یُ  ،محّلها یها إّلا فولا یظهر أثُر  ؛ة موضوعاتهاكإّلا بمشار
َ
جاور أو فیما یُ  ،هار محّل

فإّما أن  ،فعلها إّلا المماسة یلأّنه إن لم یشترط ف ؛لتأثیرهاانا قابلین كالمجاور إذا  ذلک
إّلا جاز  ؛محال ذلکو ،انك وضع   یعلی أ َر آَخ  یر فیؤثِّ  ون الجسُم كر فیآَخ  لا یشترط وضٌع  و

إّما أن یشترط وضٌع آَخ  یف یالحجاز الحطَب الذ یف یالت ق الناُر حرِ أن یُ  ر علی ما العراق؛ و
ان كبینهما إن لم ینفعل  یالآخر، فالمتوسط الذ یالجسمین ف رنا. فإذا فعل أحُد كذ 5 

ورَة مُ  یانفعاُل الثان إن  انفعاِل  استحالِة  حالًا ضر البعید دون القریب القابل للانفعال؛ و
 حصلت   یالآخر هو الكیفّیة الت یف ان الفاعُل كیفّیة الفاعل كحتی استحال إلی  انفعَل 

 ان التفاعُل ك ثَر كأ ان التماّسُ كّلما كأّنه  كا شول .شرٌط  المتوسط؛ فإذن التماُسّ  یف
 ثرة التفاعل.كون مؤّدیًا إلی كفی ،إلی زیادة التماس الأجزاء مؤّد   ُر صّغُ أتّم؛ وتَ 
؛ حُصل منها المزاج؛ وملاقاة الأقّل للأقّل لا یَ لاستلزامه التداخَل  ملاقاة الكّل للكّل محاٌل    10 

إذا : الشیخعلی ما قاله  ثرِ كللأ ثرِ كالأ حدوث المزاج ملاقاُة  یف ون المعتبُر كأن ی َن عیَّ فتَ 
لُیعلم  .العناصر بقواها الأربع بُصَوِرها النوعّیة إذا تفاعلت   یأ واهابُق العناصر  یأ ت  لَ فاَع تَ 

 یأ هابعِض هذه الأربع  تفاعُل  یعناصر ه ییفّیات  متضاّدة  موجودة  فكأّن المراَد تفاعُل 
الصور النوعّیة  یه یجملة القوی الت یأ هاعن جملتِ  حدث   منها، یأ بعض یفبعض العناصر 

ّل واحدة من الفاعلتین من كإلی  أقرب   یفیُة كال تلکون كت یفّیٌة ك یأ یفّیٌة متشابهٌة ك 15 

تستحّر  یفّیٌة كأو  ؛ّل واحدة من المنفعلتینكذا إلی كالفاعلة الأخری إلی الأولی، و
 الرطوبة والیبوسة.  یذا فكبالقیاس إلی البارد، وتستبرد بالقیاس إلی الحاّر و

  
 الكیفّیات المحسوسة الأّولّیة یه ون منها المزاجكی یبیان أّن الكیفّیات الت یف  - یالمبحث الثان

ودة وال یه أربُع  ورِة كالمذ انكالأر یف وی الأّولّیَة الُق  ولأّنَ   20 ، فبّیٌن طوبة والیبوسُة رالحرارة والبر

ما ك عن هذه الكیفّیات الأربع یأ عنها َن ّوَ كتَ  الفاسدِة  الأجسام الكائنِة  یف أّن المزاجاِت 
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 المزاَج  ّدَ اء. لّما َح كما هو مذهب الحكء هذه الكیفّیات ی؛ أو عن مبادهو مذهب الأطّباء
بها  یالت انت الكیفّیاُت كو ،العنصرّیِة  بالكیفیة الحادثة عن تفاُعِل الكیفّیات المتضادِة 

لیصّح  المزاجات حادثًة عن هذه الأربِع  وُن ك، استنتج منها والانفعاُل هذه الأربَع  الفعُل 
 .ّن الأمزجة تسعٌة القول بأ

 5 یف یالكیفّیات المتضادة الت تلکبین  یأ بینها متوّسطًة  یفّیًة ك ون المزاُج كیو 

 المزاُج  وَن كأن لا ی یالثان الوجُه وهذا أولی و «بالحقیقة»بعض النسخ  یوف بالتحقیقالممتزج 
حدی إ یإلی أحد الطرفین إّما ف َل ون أمیَ كسطًا مطلقًا ولكن یَو  المتضاّدِة  بین الكیفّیاِت 

  یِن المتضادتَ 
َ
ودة والرطوبة والیبوسة تیِن الّل إّما ف ؛بین الحرارة والبر بعض  یوف همای  لَ ك یو

 وهو الصحیح. «لتیهماك»النسخ 
ودة   یفّیتان ك، والرطوبة والیبوسة یفّیتان فاعلتانكواعلم أّن الحرارة والبر 10 

 لوجوه ثلاثة:  منفعلتان
ودة فاعلٌة كغیر هذا الفّن أّن  یالأّول، أّنه ثبت ف  یالأخری وف یف ّل واحد من الحرارة والبر

إن  یعملان فّل واحدة من الرطوبة والیبوسة؛ والرطوبة والیبوسة لا یَ ك ودة و الحرارة والبر
 الأخری. یّل منهما فكعملت 

ودة دون الرطوبة والیبوسة.یالثان   15 ، تأّثر اللمس عن الحرارة والبر

 والحّلُ  یوالَقل یوالش الطبُخ  الغیر فإّن آثار الحرارة یالثالث، أّن آثار الأّولین أفعال ف 
؛ وآثار ذلکوغیر  لاتكوجمُع المتشا وتفریُق المختلفات والتدخین والتبخیر والعقُد 
ودة ؛ وآثار ذلکوما أشبه  والتغلیظ والتفجیج والإجماد والتصلیب ثیفكوالت الجمُع  البر

ال، السهُل الاجتماع والتفّرق كهو السهُل القبول للأش الأخیرین انفعالاٌت فإّن الرطب
ّل هذه انفعالات. كهو الَعِسُر القبول لهذه الأشیاء؛ و الیابسین؛ والحاّرَ  یوالانحصار ف 20 

بین  یوالتضاّد الذ« تضاّد الفاعلتین» ییسّم  بین الكیفّیتین الفاعلتین یوالتضاّد الذ
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 «.تضاّد المنفعلتین» ییسّم  الكیفّیتین المنفعلتین
إذا عرفت   فاعلم أّن هذا القسم هو المقابل للقسم الأّول وهو ینقسم ثمانیة  ذلکو

ان أمیَل إلی أحد كن وسطًا بین الكیفّیات المتضاّدة، كإذا لم ی أقسام لأّن المزاج
یفّیة ك ی، لأّنه خارٌج عن الاعتدال ف«المزاج المفرد»إحدی المتضاّدتین وهو  یالطرفین: أّما ف

؛ الیابسیفّیتین؛ فالمزاج المفرد أربعة أنواع: الحاّر والبارد والرطب وك یواحدة، ومعتدٌل ف 5 

یفّیتین وهو أربعة ك یالاعتدال فونه خارجًا عن كل« بكالمزاج المر»لَتیهما وهو ك یوأّما ف
؛ فالخارج عن المعتدل الیابس، البارُد الرطب، البارُد الیابسأنواع أیضًا: الحاّرُ الرطب، الحاّرُ 

ه خارج كالخارج  یالخارج غیره؛ فالمزاج الموجود ف یالثماینة ولیس ف یمنحصر ف یالحقیق
ُ
ّل

 .یعن الاعتدال الحقیق
وِج  بالاعتداِل  صناعة الطّب  یف عتبَر الُم  ّن كل  بل ؛ كلیس هذا ولا ذا ،عن الاعتدال والخر 10 

 
َ
د وَج ا لا یجوز أن یُ مّم  یعلی هذا المعن أّن المعتدَل  یمن الطبیع الطبیب َم یجب أن یتسّل

بتاء  وأن تعلم مزاج عضو إنسان. یأ إنسان   أو عضَو  إنسان   ون مزاَج كفضلًا عن أن ی ؛أصلاً 
بیاء الغائب والضمیر  «وأن یعلم»ثر النسخ وهو الّصحیح كأ یالمخاطب علی ما هو ف

هم مباحثِ  یف أطّباُء اله لُ ستعِم یَ  یالذ أّن المعتدَل ّل  وجٌه كبعض النسخ ول یللطبیب علی ما ف
 15 بعض النسخ یوف «هو مشتق لا من التعادل»بعض النسخ  یوف للیس هو مشتقًا من التعاُد 

تعادل أحجام العناصر  یأ نهو التواُز  یالذوالأّول أقرب « لا هو مشتق من التعادل»
إّلا لما  یةوِ بالّس  یفّیاتها كو ّنه موجوٌد لإطلاقهم إّیاه علی دواء موجود كان موجودًا، لكو

التقسیم لدلالة  یف یأ فیه َر فِّ ُو ون قد تُ كالقسمة وهو أن ی یف بل من العدِل  ذلکكوعضو 
ها یفّیاتِ كها ومّیاتِ كضوًا من العناصر بان بتمامه أو ُع كدنًا علی الممتزج بَ القسمة علیه 

ون حاّر كیحتاج إلی أن ی «الأسد»أّن  ذلکالممتزج؛ مثال  ذلکل یأ له یینبغ یالذ القسُط  20 

ّل كبانًا؛ وون خائفًا َج كون بارد المزاج لیكإلی أن ی «الأرنب»وقدامًا، ون شجاعًا مِ كالمزاج لی
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إن لم یون علیه مزاُج كواحد منهما معتدٌل بحسب ما یحتاج أن ی  ین معتدلًا فكه، و
 ونسبة   قسمة   علی أعدِل ؛ یالاعتدال الأرنب ی، والثانیالحقیقة؛ والأّول الاعتدال الأسد

« یفّیاتهاكّمّیاتها وكب»یفّیات لقوله: كإلی ال« النسبة»مّیات، وكعائدة إلی ال« القسمة»فـ
إردافهما  وض  « النسبة»و« القسمة»و م كالقسمة لل علی طریقة اللّف والنشر؛ ولأّن عر
من  ّل  كیف بالعرض؛ هذا هو الأظهر. ویحتمل أن تتعّلق القسمُة والنسبُة بكبالذات، ولل 5 

 یف «العدل»من  هو مشتٌق  ییفّیة علی ما یظهر بالتأّمل. والمراد أّن المعتدل الذكلّمّیة واكال
عِط  یالقسمة هو الذ

ُ
یفّیِة ما هو محتاج إلیه وألیُق كّمّیِة والنسبة الكمن القسمة ال یقد أ

 یأفضل، وعلی القسمة الت یه یون ما فیه من العناصر علی النسبة التكی یبأفعاله؛ أو هو الذ
 المقادیُر  تلکون كتعطی من العناصر، وبالنسبة أن ما یُ  بالقسمة مقداَر  ی. ویعنذلکك یه

ون النسبُة حاصلًة، والمقادیُر أقّلَ كالنسبة فقد ت لازَم  ذلک. ولیس یینبغ یعلی النسبة الت 10 

به  ون ألیَق كالعضو ی ذلکالبدن أو ل ذلکحصل ل یثَر؛ والحاصل أّن المزاج الذكوأ
عن الوسط وهو  مناسبًة ما هو أبعُد  أو الأشّدُ  ان المناسُب كفرّبما  ؛فعالهمناسبة لأ وأشّدَ 

ء آخر؛ وقد عرض للمزاج ین أن یتصّور أّنه ألیق إّلا من شك؛ إذ المزاج لا یمیمفهوم إضاف
وقد عرفت أّنه لا بّد وأن  یإلی المعتدل الحقیق أّن الأشّدَ مناسبًة له هو الأقرُب  یالإنسان

إّلا كون مضافًا إلی الغیر، وأن یكی ء ألیق یان الشكون الغیر معتدلًا بغیر هذا الاعتدال، و 15 

إلی ما ذ تتوّفر علی  یون هذه القسمة التكّنه یعرض أن تكلرنا أشار بقوله كمن نفسه و
إّنما  الأّول یجّداً من المعتدل الحقیق الإنسان قریبًة  «علی جملة»بعض النسخ  یوف الإنسان

؛ فإّنه إّنما «القرب جّداً »احترازًا عن ُمطلق القرب فإّنه لازٌم له دائمًا بخلاف « قریبة جّداً »قال 
 یباق یأفضل أحواله؛ ومثُل هذا الشخص لا یوجد ف ییعرض لأعدل شخص من أعدل صنف  ف

نوع الإنسان دون  یهذا الشخص ف وجوُد ن كالممتزجات الحاصلِة لغیر الإنسان. ولّما أم 20 

 . یه جّداً من الاعتدال الحقیقُم علی قرِب قسمتِ كغیره صّحَ الح
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 أّما الغایة من اعتدال قسمة الإنسان فمن وجهین: و
 النفُس الناطقة، والصورُة  یه یًا لأشرف الصور التحلّ انت مَ كأحدهما، أّن ماّدَته لّما 

؛ فلكون محّلُ الصورة المذكلها نسبٌة إلی المادة، فیجب أن ی انت ك ذلکورة أشرَف الَمحاّلِ
 . یقسمُة الإنسان قریبًة من الاعتدال الحقیق

غیر هذا الفّن: إحداهما علمّیٌة،  یلها قّوتان علی ما ثبت ف ثانیهما، أّن النفس  الناطقةو 5 

 والأخری عملّیٌة: 
ٌم علی المحسوسات؛ كمن الحّس، والحّسُ حا َء العلومیستفید مبادت والعلمّیة

إّلا لم یكون میُله إلیها كم علی أشیاء یجب أن یكوالحا  ین عدلًا متساوكمیِله عنها؛ و
ُمه مقبولًا، إذ لا شهادَة كون حكحدهما؛ فلا یإون مّتهمًا لمیله إلی كالمیل إلیهما؛ بل ی

. ومثل هذا لا یتأتّی ما لم ی ةن لموضوع الكلمّتَهم  ورة امتزاٌج معتدل متوّسٌط بین كالمذ ُقّوَ 10 

 . ذلکیفّیات المحسوسة لیتأتّی له كال
ةوأّما ال عِط كفلأّن  العملّیة ُقّوَ

ُ
الجبّلة قّوًة  یف یّلَ واحد من الحیوانات ماعدا الإنسان قد أ

؛ وأّما الإنسان فإّنه قادر علی  إن  ،الأعمال جمیعها تلکیعمل بها عملًا واحداً ان عمُله كو
العمل. وهذا الأمر لا یتأتّی ما لم  ذلکالبعض منها دون عمِل الحیوان المخصوص ب یف
ةن الحامل للكی  15 ورة ذا مزاج  معتدل  لَینقاد لجمیع الأعمال. كالمذ ُقّوَ

 الجوهُر  هو ، والحاّرَ یفّیُة كال یه بین الحاّر وبین الحرارة؛ فإّن الحرارَة  اعلم أّنه فرٌق و
رجل » :ما یتجّوز فیقالكواحد منهما علی الآخر  ّلُ كق ز فأطِل جّوِ الحامل للحرارة. ورّبما تُ 

 والرطب. الیابسالبارد و یالحال ف ذلکكو «خلق رضًی »و «عدل
 

 20 یلّ كالاعتبارات الثمانیة بقول  یف -المبحث الرابع  

َر بعض  كلّما ذ أیضاً  الناِس  المعتبُر بحسب أبداِن المشتُق من العدل  یالطبّ  یأ وهذا الاعتداُل 
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وض الاعتبارات الثمانیة له، قال: وهذا الاعتداُل كوأراد أن یذ ،اِم هذا الاعتدالكأح أیضًا  َر عر
ون هذا الاعتدال كل هإلی غیرِ  هو بالقیاِس  یالذ ؛«أیضاً »ذا؛ فهذا فائدة قوِله: كذا وكیعِرض له 

 یأ مّما لیس لهون بالنسبة إلی غیره كألیَق به إّنما ی ینسانإون المزاج الكإضافّیًا لأّن 
إّن قیاس الصنف إلی ما هو  ،قیس مثلاً للَم  یالاعتداُل الذ ییعن الاعتداُل  ذلکالغیر  ذلکل

الغیر أیضًا  ذلکل یالصنف، ولیس له أ ذلکء لیس له اعتداُل یخارج عنه هو قیاُسه إلی ش 5 

. یالاعتدال الحقیق یأ الوجه الأّول یف ورِ كالمذ من الاعتداِل  ،قیُس هو الَم  یالذ الإنسان قرُب 
إّنما یجب أن ی ان كل ،ان له اعتداُل المقیس وقرُبهكلأّنه لو ذلکكون المقیس إلیه كو

لأّنه  ذلکو من الاعتبارات أمزجة   ض له ثمانیُة عرِ یَ  ؛ن مغایرًا لهكمزاُجهما واحداً فلم ی
 ذلکكما لا یستحّقه النوع الآخر، فورة كم والنسب المذاقسأّلُ نوع  من الكما استحّق ك
النوع من الصنِف والشخِص والعضِو یستحّق أیضًا منها ما لا یستحّقه غیُره؛  یّلُ ما دخل فك 10 

إذا ك یبحسب ما هو محتاج إلیه ف ذلکو ُة إّما أن  ذلکكان كّل واحد منها. و فالألَیقّیَ
بل الطبیعة النوعّیة  الحقیقة الإنسانیة یون بحسب الأفعال المطلوبة من النوع أكی
وا عن غیرهم منه، بصفة  عَرضّیة   یعّمَ الجمیع، أو من الصنف أیَ لِ  أو  ،طائفة من النوع امتاز

ّل واحد من هذه الأربعة إّنما یعتبر فیه هذا المعنی َمقیسًا إلی كمن الشخص أو من العضو. و
 15 ون الاعتباراُت ثمانیًة: كون خارجًا عنه أو داخلًا فیه؛ فتكالغیُر إّما أن ی ذلکغیره. و

؛ یالاعتدال النوع ییسّم والأّول، وهو اعتبار مزاج النوع بالقیاس إلی الخارج والداخل 
إّما أن فإّن هذا الاعتدال  یأ فإّنه. ی؛ والرابع، العضوی؛ والثالث، الشخصی، الصنف یوالثان

لهذا  یعلی معنی أّن المزاج الذ عنه ختلف مّما هو خارٌج َمقیسًا إلی ما یَ  بحسب النوِع  وَن كی
نوع ُفِرض  یمن مزاج أ ،ّل بدن من أبدان الناس ألیُق به من حیث أّنه إنساٌن كالبدن بل ل

علی معنی أّن  َمقیسًا إلی ما یختلف مّما هو فیه بحسب النوِع  وَن كإّما أن یعلی ما تقّدم و 20 

فرد  فرض من أفراد الناس.  یبه من حیث أّنه إنسان من مزاج أ لهذا البدن ألیُق  یالمزاج الذ
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ان المزاج أفضَل أمزجِة الناس؛ فهذان القسمان بحسب النوع، كوهذا إّنما یصّح لو 
 وَن كإّما أن یَ یاس إلی ما دخل فیه  وأحُدهما بالقیاس إلی ما هو خرج عنه، والآخُر بالق

علی معنی أّن  هنوِع  یعنه وف ختلف مّما هو خارٌج قیسًا إلی ما یَ من النوع مَ  بحسب صنف  
من مزاِج ما عداه من الأصناف  یكأو تر یلهذا البدن ألیُق به من حیث أّنه هند یالذ المزاَج 

إّلا لو قیس إلی صنف من نوع آخر  یالداخلة ف قال  ذلکان هو القسم الأول فلكنوعه؛ و 5 

إّما أن یَ  نوعه یوف  یقیسًا إلی ما یختلف وهو داخل فون بحسب صنف  من النوع مَ كو
لهذا البدن ألیق به من  یأّن المزاَج الذ یعلی معن« مّما هو فیه»بعض النسخ  یوف الصنف

الصنف. وهذا إّنما یصدق لو  ذلکفرد ُفِرض من أفراد  یمن مزاج أ یكترأو  یهندحیث أّنه 
رنا یظهر الفرُق بین الشخصین المعتبرین كالمزاج أفضَل أمزجِة الصنف. ومّما ذ ذلکان ك
ون من أعدل صنف  كالنوع والصنف بالقیاس إلی داخل؛ لأّن شخص  النوع لا بّد وأن ی یف 10 

الصنف بالقیاس إلی ما خرج عنه،  بخلاف شخص الصنف. فهذان القسمان بحسب
قیسًا إلی ون بحسب الشخص من الصنف من النوع مَ كإّما أن یوبالقیاس إلی ما دخل فیه و
لهذا البدن ألیُق  یالذ علی معنی أّن المزاَج  ه ونوِعهصنِف  یعنه وف ما یختلف مّما هو خارٌج 

أشّدُ مناسبًة للصفات المختّصة به من أمزجة  یبه من حیث هو هذا الشخُص المعین أ
 15 یختلف من أحواله فقیسًا إلی ما یَ مَ  الشخِص  ون بحسِب كإّما أن یالصنف و ذلکأفراد 

هذه الحال ألیُق به من حیث هو هذا  یلهذا البدن ف یالذ علی معنی أّن المزاَج  هنفِس 
الشخُص المعّیُن من أمزجِة سائر حالاته. وهذان القسمان هما بحسب الشخص إلی 

البدن؛ وقسمان آَخراِن یعتبر فیهما  یالخارج والداخل. فهذه سّتُة أقسام یعتبر فیها الاعتدال ف
إلیهما الإشارة بقوله و یالاعتدال ف َمقیسًا إلی ما  العضوِ ون بحسب كإّما أن یالعضو؛ و

أّن المزاج لهذا العضو ألیُق به من  یعلی معن البدن یف عنه وهو داخٌل  یختلف مّما هو خارٌج  20 

 یه فون بحسب العضو مقیسًا إلی ما یختلف من أحوالِ كإّما أن یأمزجة سائر أعضاء البدن و
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 یالحال ألیُق به من المزاج الحاصِل له ف یلهذا العضو ف یعلی معنی أّن هذا المزاَج الذ هنفِس 
 سائر الحالات.

                
 مقیسًا إلی الخارج والداخل یالاعتدال النوع یف -المبحث الخامس 

وهو اعتبار النوع  ائناتكللإنسان بالقیاس إلی سائر ال یهو الاعتدال الذ الأّوُل  والقسُم  5 

ل نوع  من الأنواع مزاجًا َیخّصه؛ إذ الخالق تعالی كبالقیاس إلی ما هو خارٌج عنه؛ فنقول: إّن ل
فحیث یحصل مزاٌج َیستعّد لصورة لا یتخّلف وجوُدها عنه؛ إذ لا مانع من  فّیاٌض  جواٌد 

الصورة هو  تلکبه استعّدت  الماّدُة لقبول  یالذ جهته بل من جهة الاستعداد؛ فهذا المزاج
الأفعاُل أو  تلکأو فسَد اختّلت   ذلکالأصلُح لأفعالها من جمیع الأمِزجة. ومتی تغّیر 

. ِد ُع  هو  یالذ یائنات هذا الاعتداُل الإضافكّلِ نوع من أنواع الكفلنوِع الإنسان بل لمت  10 

النوع؛ وخارٌج  ذلکأفضُل الأمزجة له، وألیُق بأحواِله، وأوفُق لأفعاله؛ وهو معتدٌل بحسب 
 یوالقسم الأّول هو الاعتدال الذ»قال:  ذلکّل نوع  یغایُره؛ ولكعن الاعتدال بالنسبة إلی 

 یف یأ حّد   یلیس منحصرًا فو ء له عرٌض یهو شو«. ائناتكلقیاس إلی سائر الللإنسان با
ان بحیث لا ینقص جوهره الحاّر عن ُثلث جوهره كما لو ك ؛درجة  واحدة لا یتعّداها

ولا یزید؛ فإّن مثل هذا  الیابسالبارد، ولا یزید ولاینقص جوهره الرطب عن ثلث جوهره  15 

ون كما له عرض لا ی»س إلی كلا عرض له فینع حّد   یالمزاج لا عرض له؛ ولأّن المنحصر ف
له عرض ولیس منحصرًا »الحقیقة بیان لقوله:  یف« حد یلیس منحصرًا ف»فقوله: « منحصراً 

إّنما لم یجز الانحصار فكی حتی لا« حّد  یف ان كه لو رنا، لأنّ كما ذكحّد  یون له عرض. و
ان جمیع الناس علی مزاج واحد من غیر اختلاف بینهم فیه؛ لأّن ك ذلکكحّد  یمنحصرًا ف

الَخلق والُخلق  یأشخاص الناس ف یّل إنسان فهو علی هذا المزاج المعّین ولزم منه تساوك 20 

إّلا لّما اختّص  فَق یف أتَّ كأیضًا  ذلکلیس وغیرهما مّما هو من توابع الأمزجة و و
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 یأ بل لهل مزاج مزاج الإنسان وصالحًا لصورته النوعّیة كان كبنوع مزاج معّین والإنسان 
المزاج  یأ ّداِن إذا خرجَح النقصان  یأ ِالتفریطالزیادة و یف یإ الإفراِط  یفالمزاج  ذلکل

فلنفرض أّن حرارته لا تزید علی عشرین ولا  إنسان   ون مزاَج كعن أن ی عنهما بطل المزاُج 
عِة عشرة إلی عشرین؛ ففكینقص من عشرة حتی ت الإفراط إذا  یون حرارته مترّددة بین س 
ن كالتفریط إذا نقصت من عشرة لم ی یان إنسانًا بل فرسًا؛ وفكزادت علی عشرین لما  5 

وصة من العناصر من قسم  وِنسب  مخص ّل نوع الحاصِل كإنسانًا بل إرنبًا؛ فمزاج 
ون مزاجًا كأن ی ذلکالإفراط والتفریط، متی تعّداهما لم یصلح  ییفّیاتها، له حّدان فكو
ون البدن كبالقیاس إلی ما هو فیه، وهو أن ی یوهو الاعتدال النوع یأّما الثانالنوع. و ذلکل

ون الواسطُة كأّن الأعدَل یجب أن ت كعلی مزاج  هو أعدل الأمزجة الإنسانیة ولا ش یالإنسان
إّلا ل ن هو أعدَل كمنه، فلم ی ان الوسط أعدَل كبین أطرافه الخارجِة عن الاعتدال؛ و 10 

لا بین طرَفیِه اللذین هما  ریِض الَع  هذا المزاِج  یفَ َر َط  یَن بَ  فهو الواسطُة قال  ذلکالأمزجة؛ فل
وج عن الاعتدال إلی الأضداد؛ بل بین طرفیِه اللَذیِن هما الإفراط والتفریط  ما تقدم كالخر

إّلا لم ی الاعتداِل  غایِة  یفواحد  یأ  شخص یفالواسطة  تلک یأ توجدو ن أعدل أمزجة كو
إّنما یم .ّلهكالنوع  غایة  یف نف  ن ِص مِ ان كون هذا الشخص أعدل إذا كن أن یكو

ون كون المزاُج الأعدُل فیه علی أفضل َمن یكإذ الصنُف الخارج عن الاعتدال لا ی الاعتدال 15 

ثّم لهذا  .ون هذا الشخص من أعدل الأصنافكن بّد من أن یكالإنسان؛ فلهذا لم ی مزاَج 
إّنما یم غ فیه بلُ یَ  یالذ السّنِ  یفون كبأن ی ذلکكون كن أن یكالشخص أسنان أربعة و

وجًا عن الاعتدال ذلکإذ ما سوی  .ّوِ ُم النُّ  غایَة  ُء شوالنُّ   یأ هذا أیضاً و .من الأسنان یوجب خر
ابتداء  یف وَر كالمذ یالحقیق ن الاعتداَل كإن لم یَ هو الواسطة و یوهذا الاعتدال أیضًا یعنی الذ

ون أقرب الناس إلی كشخص واحد ی یلأّنه لا یوجد إّلا ف ؛هوجوُد  َع متنِ حتی یَ  الفصِل  20 

 یب من الاعتدال الحقیققُر إّنما یَ  وهذا الإنساُن  .ون نادرًا عزیز الوجودكفی یالاعتدال الحقیق
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القلب، ك الحارِة  أعضائِه  افِئ كتَ بِ  «بل»بعض النسخ  یوف نكول فَق یف اتَّ كلا  ورِ كالمذ
أمزجتها  یالأعضاء ف یأ ت  نَ ظام؛ فإذا تواَز الِع ك ِة الیابسبد، وكالك ، والرطبِة ماِغ الّدِ ك والباردِة 

ودة یبحیث إذا نسب جمیع ما ف ت  لَ عاَد تَ و ان ك البدن من الحرارة إلی جمیع ما فیه من البر
 یأ ت  بَ ُر قَ ذا إذا ُنِسب ما فیه من الرطوبة إلی ما فیه من الیبوسة كو ؛یقریبًا من التساو

ه فلیس نفِس  یف عضو   ّلِ ك. وأّما باعتبار یالحقیق من الاعتداِل الأعضاء بل مزاج جملتها  5 

؛ ُد ع  ه بَ ُف ِص علی ما نَ  وهو الجلُد  «ّلا إّلا عضوًا واحداً كف»بعض النسخ  یوف واحٌد  ضٌو إّلا ُع   عتدلاً مُ 
واِح  وأّما بالقیاِس  إلی الأعضاِء  إلی الأر  ذلکقاربًا لون مُ كن أن یِك مفلیس یُ  الرئیسِة  و

 ذلکو هو القلُب  فإّن مبدأ الحیاِة  والرطوبِة  بل خارجًا عنه إلی الحرارِة  یالحقیق الاعتداِل 
وح و وُح لتولید الر أّما  إلی الإفراِط  جّداً مائلاِن  هما حاّراِن لیقوم بها قوی الحیاة و ذلکو الر

وح فظاهرة ل وح، والموّلد  ٌد وأّما حرارة القلب فلأّنه مولِّ  ؛ونه جسمًا بخارّیاً كحرارة الر للر 10 

اٌت، كلها حركلأّن أفعال الحیاة  بالحرارِة  الحیاُة و ؛ون إّلا حاراً كلا ی للبخار من الدم
إذ لا بّد من  منها یذغتَ وم بالرطوبة وتَ ُق تَ  بالرطوبة بل والحرارُة  ُء النشوو ؛ة بالحرارةكوالحر

 ون المزاج خارجًا إلی الحرارة والرطوبة. كالرطوبة فی
إن »بعض النسخ  یوف نبِیّ نُ ما س  كثلاثٌة  بحسب الشخص یأ الرئیسُة  الأعضاُء و و

إّنما وجب أن ی ماُغ الّدِ  وهو منها واحُد  والبارُد  «ما سنبّینكبرأسها  ان القلبك ون باردًا كو 15 

وَح النافَذ إلیه من القلب فَیصُلح لصدور أفعال ال ةلأمرین: أحدهما، لیعّدَل الر رة كالمف ُقّوَ
 ركوالف والتخّیل ات الحّس كحر یات أعنكثرة الحركوالحافظة؛ وثانیهما، لئلا یشتغل ب

إّنما وجب أن ی بِد كالقلب وال ّرَ َح  َل عّدِ غ أن یُ بلُ ه لا یَ برُد . وة الإرادّیةكوالحر ركوالذ ون كو
 من الیبوسِة  منها أو القریُب  الیابُس یلوس أخلاطًا وكن أن یطبخ من الكلیم ًة حاّر  بدكال

إّنما وجب أن ی .القلُب  وهو منها واحٌد  ون ُصلبًا فلا یتفّشی منه كون القلب یابسًا لیكو 20 

وح إّنما وجب أن ی بِد كوال  الدماِغ  رطوبَة  َل عّدِ بلغ أن تُ ه لا تَ بوسُت یُ و .الر ون الدماغ كو



 من التحفة السعدیة نتخب امل 011

وح النفسانكرطبًا لی ون ُمِمّداً كولی رة؛كبرطوبة لئّلا یحتّد فلا یصلح للف اً ّد ِم مُ  یون الر
إّنما وجب أن ی لماّدة  ٌء َرطبًة لأّنها مبد بدكون الكللعصب بالرطوبة فلا یجّف ویتشّنج؛ و

ر ذلکمبدأ ل ون القلُب كن أن یكون بالرطوبة؛ ولا یمكوهو إّنما ی ءالنشو ، لئّلا یتضّر
وُح بقذارات الرطوبة المنطبخة و أیضًا  ولا القلُب  ،البارِد  ذلکأیضًا ب ماُغ لیس الّدِ الر

 5 یابٌس؛ والدماَغ  بدكالدماغ وال یأ َریِن بالقیاس إلی الآَخ  ن القلَب كول الیابِس  ذلکب

 .بارٌد بد كالقلب وال یأ ینَر بالقیاس إلی الآَخ 
 

إلی الداخل الخارج مقیسًا إلی یوالعضو یوالشخص یالاعتدال الصنف یالمبحث السادس ف  و
اعتبار صنف  من النوع مقیسًا إلی ما هو  یأعن یوهو الاعتدال الصنف الثالُث  وأّما القسُم 

 10 یرضًا من القسم الأّول أعنَع  ُق أضیَ فهو أصناف النوع  یإلی باق ینوعه أعن یخارج عنه، وف

إّلا ون الصنِف بعض  النوع واشتماِل النوع علی أمزجة جمیع أصنافه كل یالنوع من الاعتداِل 
؛ یالمزاج الصنف یأمزجتهم مع اّتحادهم ف یلاختلاف أشخاص الصنف ف أّن له عرضًا صالحاً 

ون منه إنساٌن موصوٌف كله، أصلُح لأن ی یالذ ون المزاُج كمثلًا أخذناه، ی یّلَ هندكلأّن 
ّل كّل مزاج هو لغیره من آحاد الناس؛ فإذن كمن  ییختّص بها الهند یبالصفات الت

وُجه عنه یستدع ؛ وخر وَجه عن  یصنف یختّص بمزاج معّین  الصنف لأّن  ذلکخر 15 

بحسب  ِم من الأمَ  لأّمة   الصالُح  المزاُج  هوو ائنات بحسب اختلاف المزاجاتكاختلاف ال
 . وهواء  من الأهویِة  القیاس إلی إقلیم  من الأقالیِم 

الصناعات،  منهاالأسنان، و منهاالأقالیم، و منهااعلم   أّن نوع الإنسان یتصّنف بأمور: 
إّنما ذ. ذلکإلی غیر  حنُة الّس   منهاورة والأنوثة، وكالذ منهاو بالأقالیم  التصنیَف  الشیخر كو

صٌص من به ِح  ّل صنف قد اختّصت  كعلی سبیل المثال لُیعَرف منه غیُره؛ ولأّن  20 

ُره كألیق به وأصلح لأفعاله؛ فمتی تغّیَر عن مزاجه  ییفیاتها، هكمّیات العناصر وك ان تغّیُ
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ُر الحصص یوجب المرض  و ِر الحصص المختّصة به؛ وتغّیُ إلی ما ذكالهلاتبعًا لتغّیُ رنا ك. و
 ّلُ ك ؛صّحون بهمزاجًا آخر یَ  بِة قالِ ون به، وللّص  ّحُ ِص هم یَ لُ شِم مزاجًا یَ  نِد فإّن للِه أشار بقوله 

 یالهند بدَن ر؛ فإّن بالقیاس إلی الآَخ  معتدل   ه، وغیُر نِف بالقیاس إلی ِص  منهما معتدٌل  واحد  
 بمزاِج  ّیَف كإذا تَ  یقلابالّصُ  البدِن  حاُل  ذلکكو؛ ك  لأو هَ  رض  مَ  یقلاببمزاج الّصُ  َف یَّ ـَك إذا تَ 

ه إقلیِم  ق هواَء وافِ یُ  خاّصٌ  المعمورة مزاٌج  اِن كّ من أصناف ُس  واحد   ّلِ كون إذن لِ كفی ؛یالهند 5 

 النوع.  یعرفت ف یعلی الوجه الذ فریط  وتَ  فا إفراط  َر ـه َط رِض َع ولِ  ٌض ر  وله َع 
بین  فهو الواسطُة َمقیسًا إلی ما هو داخل فیه  یوهو الاعتدال الصنف الرابُع  وأّما القسُم 

لأّن المراد من هذا القسم  ذلکو الصنِف  ذلک جِة أمزِ  الإقلیم وهو أعدُل  مزاِج  ِض ر  َع  یطرفَ 
ون علیها كی یمثلًا أصلُح للأفعال والصفات الت یلزید الهند یون المزاج الذكأن ی
ن هو هندون كل مزاج  یكمن  یالهند ان زید أعدل ك. وهذا إّنما یصّح لو یلغیره مّمَ 10 

إّلا   ان مزاُج غیره أصلَح. كالهنود مزاجًا، و
الصنف وهو المعتدل؛ وأّما  یف ذلکكو ون إّلا واحداً كالنوع لا ی یواعلم أّن المتوّسط ف

. وما  یعن جنبتَ  إلی  ان أقرب  إلی التوّسط فهو أقرُب كالمتوّسط فمنحرفات غیر متناهیة 
ون الطرفین أقرب إلی الفساد كان أقرب  إلی الطرف فهو أقرُب إلی الفساد لكالاعتدال؛ وما 

لُبعِدهما عن الاعتدال وبین المتوّسط والطرف منحرفاٌت غیر متناهیة یخالف بعُضها  15 

الأمزجة »ان أقرب إلی المتوّسط المعتدل یقال لها كالزیادة والنقصان: فما  یبعضًا ف
الأمزجة الردیئة »ان أقرب إلی الطرف الفاسد یقال لها ك؛ وما «حّیةالردیئة الص

 «. الَمَرضّیة
َمقیسًا إلی ما هو خارج عنه علی معنی أّن  یوهو الاعتدال الشخص الخامُس  وأّما القسُم 

لهذا البدن ألیُق به وأشّدُ مناسبًة للصفات المختّصة به من أمزجة جمیع أفراِد  یالمزاَج الذ 20 

ون من صنف  كلأّنه لا بّد وأن ی والثالِث  ُق من القسم الأّوِل یَ فهو أض  الصنف،  ذلک
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وغیره؛ ویلزم منه أن  یعلی الشخص ی، لاشتمال الصنفیون أضیق من الثالث الصنفكفی
 یالذ المزاُج  هو. ویعلی الصنف ی، لما عرفَت من اشتمال النوعیون أضیق من الأّول النوعكی

هذا تفسیر الاعتدال  حیحاً ّیًا ص  موجودًا َح  وَن كحتی یَ  عّین  مُ  ون لشخص  كیجب أن ی
ون موجودًا وحّیًا كشخص معّین یل كبه  یبالقیاس إلی غیره. وهذا المزاج الذ یالشخص

ون منه مثل هذا كلهذا البدن المعّین أولی بأن ی یقلنا: إّن المزاج الذ یوصحیحًا هو الذ 5 

الصفات. وهذا المزاج دائم لهذا  یغیره مّما یخالفه ف یل مزاج  هو فكالشخص المعّین من 
یوجد فیه هذا الشخص فإّن  یوقت من الأوقات الت یالشخص من أّول عمره إلی آخره؛ فإّن أ

إّلا لساواه غیُره فكفیه  یالمزاج الذ الصفات؛ هذا  یان أولی به من المزاج الحاصل لغیره؛ و
، غیُر مزاجه  یفإّنه غیر منحصر ف رٌض له َع خلٌف و حّد معّین لا یتعّداه، فإّن مزاجه وهو شاّبٌ

ده طرفا إفراط  وتفریط  یف أّتفق، بل ك ذلکهٌل؛ ولیس كأو  یأو صب وهو شیٌخ  لأّن  َیّحُ 10 

إن صار تارة أحّرَ وتارة أبرد، ل إّلا كن لكمزاَجه و ّل  من الحّر والبرد طرفاِن لا یتعّداهما و
ون لهذا الشخص مع وجوب اختصاصه بمزاج معّین، هذا كن أن یكّل مزاج مزاجًا یمكان ك

. وخلٌف؛ فصّح أّن لمزاِجه عرضًا َیُحّده طرفا   شخص   ّلَ كأّن  علَم ب أن تَ ِج یَ إفراط  وتفریط 
هو إشارة إلی أّنه لا یلزم من  ه فیه الآخُر كَ شارن أن یُ ِك مر أو لا یُ نُد ّصه: یَ ُخ مزاجًا یَ  ّقُ ستِح یَ 
ون أفراُده متناهیًة؛ فإّن الأشخاص غیر متناهیة  علی كون المزاج محصورًا بین طرفین أن یك 15 

الأمزجُة غیر  تلکون كمزاجه؛ فت یالآخر ف كفلیس واحٌد منها یشار ذلکرأیه؛ ومع 
إنّما قال:  یمتناهیة مع أّنها محصورة بین طرفَ  لأّنه « نكیندر أو لا یم»الإفراط والتفریط. و

الصور النوعّیة والصفاِت التابعة لها تابٌع  یلّما قامت الحّجُة علی أّن اختلاَف الأشخاص ف
ء من الصفات یش یشخصین ُفرضا ف یّل الاستقراُء علی اختلاف ألاختلاف الأمزجة، ود

انت هذه كالمزاج، و یالظاهرة أو الباطنة، ولم تُقم حّجٌة ظاهرٌة علی امتناع اتحاّدِ شخصین ف 20 

 لأّن غرض   ذلکن هاهنا موضع تحقیِق ك، ولم یالمسئلُة مسئلَة خلاف بین الفلاسفة
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« نكیندر أو لا یم»بأحد الأمرین ُمعّینًا؛ بل قال:  الشیُخ لا یتوّقف علیه، لم یجزم  الطبیب
زین؛ فإّنهم اعترفوا عن آخرهم كلا یم یأ ن علی مذهب المانعین، أو یندر علی مذهب المجّوِ

إن  ذلکبأّن   یعدم تشابه الأمزجة ه یّنه نادُر الوجود. والعّلة الغائیة فكنًا لكان ممكو
 یالمزاج لا یختلف ف یالصورة لأّن ما لا یختلف ف یت  الأشخاص فكأّنها لو تشابهت  لتشار

 5 نظاَم العالم. ییناف ذلکلت  لم یتمّیز الطالب عن المطلوب؛ وكالصفات؛ ولو تشا

نفسه  یوَمقیسًا إلی ما یختلف من أحواله ف یوهو الاعتدال الشخص السادُس  القسُم و 
إّنما قال:  یبین طرفَ  یأ الحّدین أیضاً  بین هذیِن  هو الواسطُة  ِض مزاِج الشخص. و « أیضاً »َعر 

ض مزاج الإقلیم هو أعدُل أمزجة  یما أّن الأوسط بین طرفَ كإشارة إلی أّنه   ذلکَعر 
هو أعدل المزاج  یعرض المزاج الشخص یالمزاج الأوسط بین طرف ذلکكالإقلیم، 
 10 علیه وَن كأن ی ینبغما یَ  ان علی أفضِل ك للشخِص  إذا حصَل  یالذ هو المزاُج أیضًا و یالشخص

هذا الوقت، ألَیُق به وأصلُح لأفعاله من  یلهذا الشخص المعّیِن ف یومعناه أّن المزاَج الذ
حالاته؛ ان الشخص علی أفضل كإّنما یصدق إذا  ذلکغیر هذا الوقت و یله ف یالمزاج الذ

إّلا لم ی یون وسطًا بین َطرفَ كولا بّد وأن ی ن له، كن علی أفضل حالة  یمكمزاِج الشخص و
ورَة إم  علی وسط مزاِجه.  یون هكوِنه أفضل بالقیاس إلی حالة  یكان الوسط له وعدَم كضر

َمقیسًا إلی ما هو خارج عنه من سائر الأعضاء  یوهو الاعتدال العضو السابُع  وأّما القسُم  15 

ومعناه أّن المزاَج  هبه غیَر  ُف خالِ من الأعضاء ویُ  عضو   ّلِ ك ون لنوِع كجب أن ییَ  یالذ فهو المزاُج 
ِم مثلًا أكلهذا العضو  یالذ مّیةكثُر استعدادًا لتَ كالَعظ  ِن الصورة الَعظ  ، وأصلُح للأفعال ّوُ

ون لازمًا كغیر الَعظم من الأعضاء. وهذا لا بّد وأن ی یهو ف یالمقصودة من َخلِقه من المزاج الذ
ّل واحد من كلوجود الَعظم بحیث لا یوجد الَعظُم إّلا ویصدق علیه هذا الاعتبار. فَعِلمنا أّن ل

 20 إفراط وتفریط. الأعضاء مزاجًا به اعتدالُه بالقیاس إلی سائر الأعضاء؛ وله َعرٌض َیحّده طرفا 

إلی ما ذ ثَر؛ كفیه أ الیابُس ون كهو أن ی للِعظاِم  یالذ فإّن الاعتداَل رنا أشار بقوله كو
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وح النافذ إلیه من  ثَر كون الرطُب فیه أكأن ی ماِغ وللّدِ  ل مزاُج الر لأّن المقصود أن ُیعّدَ
ةلَیصُلح لصدور أفعال ال القلب داً لهذه القوی برطوبته كالنفسانّیة عنه؛ وأن ی ُقّوَ ون ُمّمِ

لكعلیها الجفاُف بسبب حر یلئّلا یستول ون جوهُره ك؛ فاحتاج أن یركوالتذ ركوالتف ة التخّیُ
ودة وُیَمّد بالرطوبة.  ل بالبر نًا ومزاُجه باردًا َرطبًا لُیَعّدَ  ثَر كون الحاّرُ فیه أكأن ی وللقلِب لّیِ

وح وِحفُظها من التحّلل والانفشاش فاحتاج أن ی ون معتدَل كلأّن المقصود منه تولیُد الر 5 

وَح بالحرارة وَیحفَظها بالیبوسة و لابة، ومزاُجه حارًا یابسًا لیوّلِد الر ون كأن ی للعصِب الّص 
إّنما اقتصر الشیخثَر كفیه أ البارُد  علی الرطوبة،  الدماغ یالحرارة، وفمزاج القلب علی  یف . و

ود یوف یفّیاِت هذه الأعضاء كأقوی  الَعظم علی الیبوسة، لَأّنها ی، وفةالعصب علی البر
  .وغالبٌة علیها

وض المذوتفریط  هو دون الُع  فا إفراط  َر ه َط ُدّ ٌض َیُح ر  أیضًا َع  ولهذا المزاِج   10 یف ورِة كر

وض »ومعنی قوله:  .ثیر من النسخك یهذا لا یوجد ف مِة تقّدِ الُم  جِة الأمزِ  هو دون العر
 یأقّلُ عرضًا منها؛ لأّن أمزجَة الأعضاء غیر داخلة ف یها أها إّلا أّنه أضیُق أّنه غیُر « ورةكالمذ

وض المذ وض المتقّدمة ولو َدخلت  فیها لقال هو أضیُق العر ورة لا دونها. وبیاُن أّنه كالعر
ّلَ عضو من الأعضاء فإّن مزاَجه مخالٌف لمزاج مجموع البدن من حیث هو كغیرها هو أّن 
ورة كِة. والأمزجة الستة المذالیابسبالباردِة والرطبُة ب افأت  الأعضاُء الحاّرةكمجموع إذا ت 15 

ّلِ كّلٌ منها مغایٌر لمزاج كث هو مجموع؛ فّلها باعتبار مجموع البدن من حیكمأخوذٌة 
إذا كواحد من الأعضاء لاستحالِة أن ی ان كون لمجموع البدن مزاُج عضو  واحد؛ و

، ولا أن یدخل فیه؛ فإذن یالأمزجة للمزاج العضو تلکفلا یجوز أن َیسع واحٌد من  ذلکك
وض  یحّدُ عرِض المزاج العضو هذا  یالأمزجة؛ وما یصلح أن یدخل ف تلکمغایٌر لحدود عر

 20 الحدود. تلکء من یش یلا یجوز أن یدخل ف ،الحّد من الأمزجة

بین  فهو الواسطُة نفسه  یَمقیسًا إلی أحواله ف یوهو الاعتداُل العضو الثامُن  أّما القسُم و 
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إلی قوله « لهذا المزاجو»ومن قوله:  یالعضو ومنه أمزاج عرض  یحّدَ  یأ ّدینالَح  هذیِن 
تب سهوًا لأّن هذین الحّدین إشارة إلی قوله كُیعلُم أّن ما تقّدم لیس مّما « المتقّدمة»
أن  یما ینبغ ان علی أفضِل ك إذا حصل للعضوِ  یالذ هو المزاُج و« یحّده طرفا إفراط وتفریط»
هذا الوقت هو ألیق به وأصلُح لأفعاله  یللدماغ مثلًا ف یوالمعنی أّن المزاج الذ ون علیه:كی

ان العضو كلا یصدق إّلا إذا  ذلکسائر الحالات؛ ومعلوٌم أّن  ین له فكیم یمن المزاج الذ 5 

 یان مزاجه هو الوسط بین حّدَ كإذا  ذلکن له؛ وكیم یعلی أفضل أحواله من المزاج الذ
 العضو. ذلکون هو به كن أن یكیم یالذ یالمزاج العضو

 
 الاعتدالاحد من الأشیاء الأربعة أقرب إلی ّل وك یبیان أّنه أ یف -المبحث السابع 

ّلَ واحد من ك ّسَر : لّما فَ هو الإنساُن  یها من الاعتدال الحقیقان أقربُ ك الأنواُع  ِت َر بِ تُ فإذا اع   10 

ّل واحد ك یالآن یبّین ف رَع أعدُل، ش   یّل واحد منها واسطٌة هك یأّن ف ّیَن الاعتبارات الأربعة وبَ 
ّلها إلیه نوَع ك؛ وجعل أقرب  الأنواع یإلی الاعتدال الحقیق الأربعة أّن أّیها أقرب تلکمن 

لأّن النفس الأشرَف إّنما تلیق بها مزاٌج أشرف، وأشرُف الأمزجة أبعُدها  ذلکالإنسان؛ و
ون الأشرُف ما كنًا فیكن ممكّنه لّما لم یك؛ لیهو الوسُط الحقیق ذلکعن التضاّد و

 15 . یون مزاج الإنسان أقرب  الأمزجة إلی الاعتدال الحقیقكان أشّدَ قربًا منه، فوجب أن یك

النهار  لمعدّلِ  یوازالموضع الُم  یان فكّح عندنا أّنه إذا فقد ص   رت الأصناُف بِ تُ إذا اع  و
فیجب أن  - والبحارِ  من الجباِل  یأعن - مضاّدٌ  أمٌر  الأرضّیِة  ض من الأسباِب عرِ ولم یَ  مارٌة ِع 
 الظّنَ أّن  َحّ وص   یالحقیق الاعتداِل  «من»بعض النسخ  یوف ها أقرب الأصناف إلیانُ كّ ون ُس كی

وجًا عن الاعتدال بسبب قُ  كناقع من أّن هُ یَ  یالذ إلی جوابه  ظّنٌ فاسٌد  الشمِس  رِب خر و
ایًة وتغییرًا كأقّلُ نخّط الاستواء  یف یأ كناهُ  الشمِس  تَة سامَ فإّن مُ وبیان فساده بقوله:  20 

ان فیها ك یلتللبلاد ا یأ هاهنامن مقاربة الشمس  یأ هاقاربتِ من مُ إلی السخونة  یأ للهواِء 
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إن لم الإقلیم الخامس إلی السابع. ك رضًا مّما هناَع  ثُر كلأمن الإقلیم الثالث والرابع أو  و
ؤ یإ ُتساِمت   إن لم تسامت الشمُس ر  ثّم سائُر ثر عرضًا مّما هاهنا. كَمن هو أ س  وو
لتعادِل حّرِ نهاِرهم برَد لیِلهم لتساویهما دائمًا بخلاف  ذلکو هٌة تشابِ مُ  هم فاضلٌة أحوالِ 

 یأ هشابِ حسوسًا بل تُ تضاّدًا مَ  تضاّد علیهم الهواءیَ  ولالیالیهم  صرِ غیرهم لطول نهارهم وقِ 
 5  .هم دائماً مزاَج  الهواء

 الرابِع  اُن الإقلیِم كّ ُس  الأصناِف  فأعدُل  ان خّط الاستواءكّ بعد ُس  یأ هولاِء  ثّم بعَد  
همُر  الشمِس  ِة تَ سامَ ون بداوم مُ قُ حترِ فإّنهم لا مُ   یفیه إشارٌة إلی أّن عّلة تسخین الجّو ه ؤوس 

خّط الاستواء قوّیًا، لأّن  یون الَحّر فكدوام مسامتة الشمس الرأس  ویلزم منه أن لا ی
الموجب لشّدة إحساسهم بتضاّدِ الهواء  تباعِدها عنهم حینًا بعَد لا تدوم  كالمسامتَة هنا

لا و الثالثو یالثان ثرِ كأ اِن كّ ُس كثرِة انفعالهم عن سخونته، وفرِط احتراقهم بها كعلیهم، و 10 

ّج »واحدها « الفجاجة»سر الفاء من كب َن وهم ِفّجُ  ِ »بمعناه؛ واحدها  ِنیّونسر كبال« فـِ « ین
آخر كلأّن أّوله  الخامِس  رِ آِخ  اِن كّ ُس كهم ؤِس ُبعد الشمس عن ُر  بدواِم سر أیضًا كبال

ان كسكو یأ ما هومه وكالفضیلة قریبًا من ح یُمهما فكون حكالثالث قریٌب من الرابع فی
قد  شخص  من أعدل صنف   فهو أعدُل  الأشخاِص  یأّما فمن الخامس. و یأ أبعُد َعرضاً ما هو 

 15 سّن الحداثة یأعدل سّن  وه یما اعتبره َثّمَة بأن یقال فكبّد من اعتبار السّن  سبق هذا ولا

مغمورًة  ی، ولا هسّن الشباب یف یما هكحاّدًة  یهذا السّن لیست ه یفإّن الحرارة ف
هولة كسّن ال یما فكقاصرًة عن واجب فعلها  ی، ولا هسّن الأطفال یما فكبالرطوبات 
إن والشیخوخة انت زائدًة فزیادُتها بغیر إفراط؛ وحرارُتهم لم تشتعل ولم ك. ورطوباُتهم و

ون الغالب فیها من الأخلاط ما هو كی ذلکأعدل الأسنان. ول ذلکل یتحتّد بعُد؛ فه
 20 یما فكشدیدَة اللین والضعف  ونكون الأعضاء أحسَن حالًا؛ فلا تكأفضُلها وهو الدّم؛ وی

إن كال یما فكجافیًة  یالصبیان والأطفال؛ ولا ه باُن و هول والمشایخ. والصبیاُن والّشُ
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سّن  یما فكنضارٌة وطراوٌة  كن لیس هناكانوا تاّمَ الخلقة بالنسبة إلی خلقة الحداثة، ولك
 .الحداثة

 
 إثبات اعتدال اللحم والجلد یف -المبحث الثامن 

مقیسًا إلی ما هو فیه  یالاعتدال النوع یفیما سبق  من القول ف یأ هَر فقد َظ  الأعضاِء  یأّما ف 5 

 ذلکكونها كلوجوب  یالحقیق من الاعتداِل  رِب الُق  شدیدَة  لیست   أّن الأعضاَء الرئیسَة 
؛ فإّن الأعضاء الرئیسة إذا نظر إلیها من جهة أحوالها ذلک یعلی أّن أحوالها یقتض بناًء 

ما كإّما إلی الحرارة والیبوسة  یون مزاُجها مائلًا عن الاعتدال الحقیقكومنافعها وجَب أن ی
ودةبدكال یما فك؛ أو إلی الحرارة والرطوبة القلب یف ؛ الدماغ یما فكوالرطوبة  ؛ أو إلی البر

  علَم جب أن تَ بل یَ ؛ ذلکكوِنها كلما عرفت من منافع 
َ
 10  :حَم أّن الّل

 العضل یف ییتنّوع ثلاثة أنواع: أحدها، اللحم الذ البدن یف یعلم  أّولًا، أّن اللحم الذا
ظاهر  یف یوالذ الفخذین یف یالذكنوع اللحم المفرد  یالبدن؛ والثان یثر ما فكوهو أ

بین الأسنان فجمیع هذه هو  یالذكو« بشت مازج»الصلب وباطنه المسّمی بالفارسّیة 
 یین والذدیَ لحم الأنثَیین والثَّ ك یالمسّمی باللحم علی الإطلاق؛ والثالث نوع اللحم الغدد

تحت اللسان وعند المرابض. فهذه  یالإربیتین والذ یتحت الإبطین وخلف الأذنین وف 15 

وم كوهو اللحم علی الحقیقة والمح یأنواع لحم البدن والمراد منه هاهنا هو النوع الثان
ون باردًا. والنوع الثالث كعلیه بالاعتدال؛ إذ الغالُب علی النوع الأول الأجزاُء العصبّیة فی

إلیه الإشارُة بقوله  یوهو بارد أیضًا. وأّما أّن النوَع الثان یلحم غدد الأعضاء  أقرُب معتدٌل و
: یالحقیق یأ الاعتداِل  ذلکمن   ، فمن وجوه 

إن ها، أّنه منعقد من الدمأحد ، والدم حرارته قریبة من الاعتدال؛ وأّما رطوبته فإّنها و 20 

؛ فَقُرب  من الاعتدال فك  لتا المضاّدتین. ك یانت زائدًة إّلا أّنه إذا انعقد لحمًا َقّلت 
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مًا علی مقادیر الملموسات؛ كون حاكثَر اللحم حّساٌس حس اللمس فیكوثانیها، أّن أ
 ون اللحم متوسطًا. كم یجب أن یتساوی میله إلی الأطراف فیجب أن یكوالحا

انت لتسّد الخلل الواقع بین الأعضاء؛ فوجب أن كوثالثها، أّن الحاجَة إلی اللحم إّنما 
ر الأمزجَة الواجبة للأعضاء بالمجاورة؛ ولا یخفی أّن هذه كی ون قریبًا من الاعتدال لئّلا ُیغّیِ

 5 ع اللحوم ولا یختّص باللحم المفرد. الوجوه تعّم جمی

وج  مَ  ل عن ماء  نفِع اد یَ كفإّنه لا ی الجلُد من اللحم  یأ منه أقرُب و ِنصُفه  یبالتساو مز
ّ »هذا  ٌد وِنصُفه ُمغلًی م  َج   علی اعتدال الجلد ف« یبرهان إن

ٌ
إّنما  یداّل ودة؛ و ان كالحرارة والبر

علَة الاعتدال بل یفید أّنه لا ینفعل عن هذا الممتزج المعتدل؛ وُحذف منه إّنیًا لأّنه لا یفید 
 یفهو معتدل ف ذلکوكّل ما هو ك»الكبری؛ وصورتها أن یقال:  یالمقّدمة الأخری وه

ودة وِح  تسخیُن الجلد  یف یأ فیه ُل تعاَد یَ  ویكاُد  للعلم بها لظهورها.« الحرارة والبر  10 یوف الر

وق»بعض النسخ  داّل علی اعتدال  یوهذا برهان ِلّم  صبالَع  لتبریِد  ِم الّدَ ّول أصّحُ ووالأ« العر
إّنما كان ِلمّیًا لإفادته علی  یالجلد ف ودة. و إّنما أّخره عن  ذلکالحرارة والبر الاختلاف و

 ّ ّ  یالإن  الأجساِم  ِس بَ ـمن أی   لِط الِخ  ِن س  َح  ل عن جسم  نفِع لا یَ  ذلکكأظهر و یلكون الإن
إّنما اعتبر هاهنا الرطوبة بمعنی السیلان لیفهم أّن مراده من  هاِل یَ أس  كالتراب و كالماء و

َة شّتتها الیابس؛ فإّن الهواء إذا خالط الأجساَم لا الهواء الجسم الرطب هاهنا هو الماء 15 

ّ  إذا كانا فیه بالسوّیِة وَبّددها  الرطوبة والیبوسة.  یداّل علی اعتدال الجلد ف یهذا برهان إن
وصورة هذا البرهان أن یقال الجلُد غیر منفعل عن المعتدل، وكّل ما هو غیر منفعل عن 
إلیه الإشارة بقوله  المعتدل فهو معتدٌل. أّما بیان الصغری فلأّنه لو انفعل عنه لأَحّس  به و

؛ وأما بیان الكبری، فلأّنه لو لم یكن معتدلًا لكان ّس ِح ل لأّنه لا یُ نفِع ف أّنه لا یَ عَر إّنما یُ و
إلیه الإشارة بقوله  و ه إّنما كان مثلُ مخالفًا للمعتدل؛ ولو كان مخالفًا له لانَفعَل عنه و 20 

 فقَة المتّ  فإّن الأشیاَء  ؛فًا له لانفعَل عنهخالِ لأّنه لو كان مُ  ؛نفعل منهلّمـا كان لا یَ 
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ها عن نفعل بعُض یَ كالعناصِر والمرّكباِت منها،  الطبائِع  المتضاّدِة الماّدة  یأ نصرِ الُع 
 یأ همشاركُ ء یالش یأ إذا كان الكیفّیِة  یه فكِ ُء عن مشارِ ینفعل الشإّنما لا یَ و ؛بعض

وعلی هذا  ؛الكیفّیة تلک یف یأ فیهاشبیه المشارك  یأ هالكیفّیة شبیَه  یفالمشارك  مشارُك 
إّنما «. ءیالش» ضمیُر  ؛ والاسُم «كان»منصوَبیِن علی أّنهما خبرا « شبیهه»و« مشاركه»یكون  و

الكیفّیة شبیَهه فیها. وعرفنا  یالكیفّیة إذا كان مشارَكه ف یعن مشاركه ف ُء یلا ینفعل الش 5 

 الكیفّیة ورتبِتها. یمن عدم انفعال الجلد عنه اعتداَله ومساواته له ف
إلی م   ؛الكّفِ  جلُد  الیِد  جلِد  وأعدُل  ؛الید الجلد جلُد  وأعدُل بقوله  الشیخا ذكرنا أشار و
ه ما وأعدلُ  ؛ه ما كان علی السّبابةوأعدلُ  ؛ه ما كان علی الأصابعوأعدلُ  ؛الراحة ه جلُد وأعدلُ 

الأخری  الأصابِع  أنامُل السبابة و أنملُة  یأ یه ذلکفل ؛أنملة السبابة یأ كان علی الأنملة
جب أن یكون یَ  فإّن الحاكَم  ؛لموساتالَم  مقادیرِ  یبالطبع ف تكاد تكون كالحاكمِة  10 

وِج  ّس  ِح حتی یُ  جمیعاً الإفراط والتفریط  طرفا یأ إلی الطرفین المیِل  یتساومُ  الطرف  بخر
  .ط والعدِل عن التوّسُ 

 
وج عن الاعتدال ف یف  -المبحث التاسع   الأدویة یتحقیق معنی الاعتدال والخر

یقال علی المعتدل بحسب تكافؤ  لّما بّین أّن الاعتداَل  :لمَت ا قد َع علم مّم جب أن تَ یَ و 15 

أیضًا بحسب الحاجة والمنفعة  ، ویقالیعلی المعتدل الحقیق یالأجزاء والكیفّیات أعن
المشترك  ولأّن اللفَظ  .من الألفاظ المشتركِة « المعتدُل »فصار  ،یأعنی علی المعتدل الإضاف

من « المعتدُل »قد یكون مشتركًا بین معنیین وقد یكون مشتركًا بین معان كثیرة وكان 
ویجب أن تعلم مع »فإّن له مفهومًا آخر غیر المذكورین وأراد أن یشیر إلیه، قال  یالقسم الثان
 20 لنا للدواِء قُ  إذاهذا المقام طبیب یتكّلم بلسانهم  یلأّنه ف نحن الأطّباء یأ أّنا« ما قد علمت

إذا  ؛ِلما عرفَت  ممكن   غیُر  ذلکعلی الحقیقة ف أّنه معتدٌل  ذلکب یعنسنا نَ لَ فَ  عتدٌل إّنه مُ  و
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 والمعتدَل  ،موجوٌد  ؛ لأّن الدواء المعتدَل ذلکفلا یجوز أن یكون المراد به  ممكن   كان غیَر 
إّلا لكاَن مزاِج  یف یبالاعتدال الإنسان لا أیضًا أّنه معتدٌل غیر موجود و یالحقیق  من جوهرِ  ه و
، «موضوع یالموجود لا ف»كما یطلق علی « الجوهر»فإّن  ؛من حقیقته یأ هینِ َع بِ  الإنساِن 

إّنما یلزم أن یكون من  .یوالمراد به هاهنا هو الثان ؛«ءیحقیقة الش»یطلق علی  ذلکك و
أّن الخالق تعالی جواٌد لا یتوقف إفاضة الوجود منه  جوهره لما عرفت من مذهب الحكماء 5 

علی نوع من الأنواع إّلا علی حصول الاستعداد؛ والُمِعّد عندهم لقبول النفوس هو المزاج؛ 
تتبعه نوعّیته؛ فلو كان الدواء  یله، وبالمزاِج الذ یلاختصاص كّل نوع بالاعتداِل الذ

صورته النوعّیة وكان إنسانًا، لا دواء؛ هذا  یف المعتدل ما مزاُجه مثل مزاج الإنسان لساواه
إذا بطل هذاِن التفسیراِن فلا بّد من تفسیر اعتدال الدواء ب إلیه أشار  معنیخلٌف. و ثالث و

المعتدل  یأ الإنساِن  بدِن  یف یریزعن الحاّر الَغ  إذا انفعَل  الدواء یأ أّنه یعنّنا نَ لُك بقوله و 10 

جمیع الأبدان، بل بالنسبة  یلیس هو معتدلًا بالنسبة إلی تأثیره ف المزاج فإّن الدواء المعتدل
البدن المعتدل؛ لأّن الأبداَن الخارجَة عن الاعتدال غیر متناهیة فلا یكون  یإلی تأثیره ف

إّنما ل الإنسان بالمعتدل  الشیخم یقّید الاعتبار بالقیاس إلیها مضبوطًا ولا محدودًا. و
وی الأدویة إّنما هو بالقیاس إلی بدن الإنسان اّتكالًا علی المشهور من أّن الحكم علی قُ 

بعض النسخ  یالدواء وف ذلکمن  ستفادة  مُ  یأ بكیفّیة  البدن  یأ ُف كّیَ فُی  المعتدل 15 

خارجًة عن المستفادُة من الدواء  یأ الكیفّیُة  تلکكن لم تَ بكیفّیة الدواء  یأ« بكیفّیته»
وِج الُخ  یفَ َر من َط  إلی طرف   الإنساِن بدن  كیفّیِة   ی. ومراده من طرفساواة والاعتداِل عن الُم  ر

وج عن المساواة هو الإفراط والتفریط ف ودة؛ لأّنهما فّعالتان دون  یالخر الحرارة والبر
ر فیِه فلا یُ الرطوبة والیبوسة  یكون  یأ أثرًا مائلًا عن الاعتداِل الإنسان  یالدواء ف یأ ؤّثِ

به  ده ولا یرّطِ نه ولا ُیبّرِ  20 یعله فٌل بالقیاس إلی فِ عتِد مُ فكأّن الدواء  یأ فكأّنهبحیث لا ُیسّخِ

 یأ لنا إّنهإذا قُ  ذلکكوفعله هو حفُظه علی اعتداله لعدم تسخینه أو تبریده. و الإنسان بدِن 
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ودِة  الحرارِة  بغایِة حقیقته  یف یأ هجوهرِ  یأّنه ف یعننا نَ س  فلَ  ارٌد أو ب حاّرٌ إّن الدواء  لا ؛ ووالبر
إّلا لَ  الإنسان أو أبرُد  من بدِن  أحّرُ حقیقته  یأ هجوهرِ  یفالدواء  یأ أّنه ما  كان المعتدُل و

ولكون المراد من الحاّر والبارد إّنما هو باعتبار تأثیره  یأ لهذا؛ ویالإنسان المزاِج  ه مثُل مزاُج 
ودة یأ الإنسان باردًا بالقیاس إلی بدِن  قد یكون الدواُء  فیه حاّرًا  باعتبار تأثیر البر

باردًا  ،ًا بالقیاس إلی بدن الإنساِن حاّر باعتبار تأثیر الحرارة فیه و العقرِب  إلی بدِن  بالقیاِس  5 

بمثل الاعتبارین المذكورین. وفیه إشارة إلی أّنه یجب اعتبار  ةیَّ الَح  بالقیاس إلی بدِن 
 زید   إلی بدِن  أیضًا حاّرًا بالقیاِس  واحٌد  بل قد یكون دواٌء الأدویة بالقیاس إلی النوع الواحد 

و  ه حاّرًا بالقیاس إلی بدن َع كونِ  فوَق  و  كان لأّن زیداً إذا كان أسخن مزاجًا  مر من عمر
 ، و   ُر ؤمَ یُ الدواء الواحد حاّرًا بالقیاس إلی بدن زید  فوق كونه حاّرًا بالقیاس إلی بدن عمر

 10 یأ ع  نَج إذا لم یَ  تبدیل المزاِج  یواحد  ف علی دواء  أن لا یواظبوا  یأ واقیُم جون بأن لا یُ عالِ الُم 

هذا البدن أقّلَ مّما یحتاج إلیه أو أكثَر؛  یبأن یكون تسخیُنه وتبریُده ف ذلکلم ینفع. و
إذا لم یحصل الغرض یجب الانتقال.  و

 
 أقسام المزاج الخارج عن الاعتدال یف  -المبحث العاشر 

 15 الأمزجُة  قوُل فنَ  ل إلی غیر المعتدِل نتِق فلنَ  المزاج المعتدِل  یف ینا القوَل وفَ إذ فقد استَ و

ها بالقیاس إلی النوع أو الصنف أو سواء أخذتَ  ِة المعتدل غیُر  «إّن الأمزجة»یعض النسخ  یوف
إلی كونه  یأ الشخص أو العضو ثمانیٌة  من غیر أن یعتبر بالقیاس إلی الخارج والداخل و

 للمعتدل قابلٌة أّنها مُ  یف اشتراك الأمزجة الغیر المعتدلة یأ عد الاشتراِك بَ  یمادّیًا وغیر ماّد 
كونها مقابل  یهذه الصفة وه یوالمراد أّن الأمزجة الغیر المعتدلة بعد اشتراكها ف

إلی ما ذكرنا أشار  یالمعتدل تنحصر ف حدث علی تَ  ُة الثمانی تلکبقوله و الشیخثمانیة. و 20 

وُج  عن الاعتداِل  وهو أّن الخارَج هذا الوجه  إّنما یكون خر  مضاّدة   یه فإّما أن یكون بسیطًا و
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إّما أن یكون مركّ واحدة   وُج ، و إّنما یكون خر جمیعًا. والبسیط الخارج  یِن تَ المضاّدَ  یه فبًا و
علی قسمین لأّنه إّما أن یكون أحّر مّما  ذلکو الفاعلِة  ِة ضاّدَ الُم  یالمضاّدة الواحدة إّما ف یف

لا بّد فیها من  فیه إشارة إلی أّن الأمزجَة المفردة: یمّما ینبغ ، أو أیبس  لكن لیس أرطَب  یینبغ
ودته وأّما  یجانب مع التغالب ف یاعتبار التعادل ف الآخر فإّن الحاّر هو ما تزید حرارته علی بر

المفردات إذ لو زادت إحداهما علی  یباق یالرطوبة والیبوسة فتتعادلان فیه. وكذا الكلام ف 5 

الأخری أیضًا لكان المزاج مركبًا من الزائدتین ولم یكن لنا مفرد حینئذ وهو باطل؛ 
ٌب من الجالب الآخر؛ والمركّبُ فیه تغالٌب بلا فالمفرد فیه تعادٌل من أحد الجانبین وتغال
؛ والمعتدل فیه تعادٌل بلا تغالب   ُت ثبُ ولا تَ  ّرُ ستِق لا تَ المفردة  یأ لكن هذه الأربعَة تعادل 

إذا غلبت  غلبت   لأّن كّل واحدة من الكیفّیات الأربع« ولا تلبث»بعض النسخ  یوف
فه عنه واستلزام كیفّیٌة أخری؛ إذ لكّل 

ُ
الفعل غلبَة الأخری  ذلکمنها فعل یستحیل تخّل 10 

بواسطة أو بغیر واسطة؛ وعلی هذا قّلما یوجد زمان یكون الغالب فیه إحدی الكیفّیات 
 كش لأّن شأن الحرارة التحلیل ولا ینبغا یَ مّم  أیبس   جعل البدَن یَ  ینبغمّما یَ  فإّن الأحّرَ فقط 

 یمما ینبغ والأبرَد  الیبس ذلکأّنه یتبعه التجفیف فإذا أفرطت  حّللت  الرطوبَة وتبع 
ودة بالرطوبة الغریبِة  ینبغّما یَ مِ  أرطَب  البدَن  جعُل یَ  من حیث قهرها الحرارة  لأّن إفراط البر

لفجاجة الأخلاط بل للرطوبة الغریبة؛ لأّن الرطوبة  ییوجب قصور الهضم المقتض 15 

الحاصلة عن ضعف الهضم رطوبٌة غریبة. ومن حیث تكثیِفها المساّمَ یوجب منَع تحّلِل 
لحنق الحرارة وغیرها بل لضعِفها وسوء الهضم والرطوبة  یالأبخرة والمواّد وحقنها المقتض

لأّن بقاء الحرارة  ینبغّما یَ مِ  أبرَد أی البدن  هلُ جَع ا یَ سریعًا مّ  ،یالأیبس مّما ینبغالغریبة. و
لأّنها مادتها؛ ولغلبتها حینئذ بسبب إفراط الیبوسة وتنشیفها إّیاها  ببقاء الرطوبة الغریزّیة

َتِقّل الحرارُة لنقصان ماّدتها وخمدت  كما یكون عند ما یصیر الحطب رمادًا فتغلب  20 

ودة لأّن الرطوبة  تبریده یف من الأیبِس  فإّنه أسرُع  إن كان بإفراط   ینبغمّما یَ  الأرطَب و البر
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بالحنق والغمر، كما یفعُل الزیُت  الحرارَة الغریزّیة یطة: إّما أن یكون غریزّیًة فُتنافالمفَر 
إّما أن یكون غریبًة فُتنافیها بهما  الكثیر بالسراج، والحطُب الكثیر علی النار الیسیرة؛ و

ون كی ذلکوبمضاّدة الكیفّیة أیضًا. وهذه الأفعال ذاتّیة لها تحدث عنها بلا واسطة فل
الحرارُة أّولًا، ثّم یحصل عند  زمانه أسرع. وأّما الأیبس فإّنه یجّفف الرطوبة القائمَة بها

ودة ؛ ولأّن فعله بواسطة یكون زمانه أبطأ تجفیف الرطوبة نقصان الحرارة، ثّم تحصل البر 5 

البدن علی اعتداله بین  یأ هُظ حَف یَ  الأرطُب  یأ فإّنه لیس بإفراط  الأرطب  یأ إن كانو
من حفظ الأیبس له؛ لأّن إیجاب الیبوسة للبرد أسرع من إیجاب  یأ مّدًة أكثَر الحر والبرد 

موجبة لفقدان ماّدة الحرارة بالذات فینقص  لأّن الیبوسة ذلکالرطوبة الغیر المفرطة له و
إلی ُمعین  آخر بخلاف  ذلکإیجابها ل یزمان یسیر، لأّنها لا یحتاج ف یء فیء بعد شیش

لا تقوی علی إطفاء الحرارة إّلا بمعونة آخر، وهو ضعُف الهضم ویلزم  الرطوبة الیسیرة فإّنها 10 

م مّما قلنا أّن مّدة فَه نة له علی إطفاء الحرارة. ویُ لكثرة الرطوبة ثّم یصیر مّدة معیّ  ذلک
بقاء الیبوسة علی بساطتها أقصر من مّدة بقاء الرطوبة علی بساطتها إذا كانت قلیلًة؛ وأّما 

 لما علمت.  ینبغمّما یَ  أبرَد  الأمرِ  َر له آِخ جَع إّلا أّنه یَ فمّدة بساطتها أطول  إذا كانت كثیرًة 
مّما ذكرنا من أّن هذه الأربعة لا تستقّر؛ وأّن غلبَة أّیِة واحدة منها  یأ من هذا فهُم أنت تَ و

 15 أشّدُ « والصّحة»بعض النسخ  یوف أو الصّحَة  أّن الاعتداَل ُفِرضت  تلزُمها غلبُة كیفّیة  أخری 

 المزاجّیة الخارجة عن الاعتدال لا الغریزّیة؛ لأّن كون الاعتدال یأ للحرارة  مناسبًة 
سبق ذكُره؛ بل إّنما ُعِلم  یلیس مّما ُعِلم من هذا الذ والصّحة أشّد مناسبة للحرارة الغریزّیةأ

ودة  یمن حیث أّن الحیاة وصدور الأفعال علی ما ینبغ إّنما یكون بالحرارة الغریزّیة؛ والبر
ها؛ فتكون الصّحُة أشّدَ للحرارة المزاجّیة ودة  منافیٌة لأحوال الحیاة كّلِ من الصّحة للبر

ودِة للبُ من الاعتدال والصّحة  یأ منهماالنسخ بعض  یمن الصّحة وف یأ منهامناسبًة  فهذه  .ر 20 

 . دُة فَر الُم  الأربعُة  یه
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وُج  یالت بَة ركَّ وأّما الُم   أحّرَ  أن یكون المزاُج  ضادتین جمیعًا فمثُل الُم  یفیها ف یكون الخر
ن مِك ولا یُ عًا؛ أو أبرد وأرطب معًا؛ أو أبرد وأیبس معًا؛ مَ  وأیبس   ؛ أو أحّرَ یعًا مّما ینبغمَ  وأرطَب 

إّما أن  الثمانیِة  من هذه الأمزجِة  واحد   كّلُ ؛ ومعاً  وأیبس   معًا؛ ولا أرطَب  وأبرَد  ون أحّرَ كأن ی
 البدن كیفّیًة  یف المزاُج  ذلک« أن یغّلب»بعض النسخ  یفث وحِد یُ أن  یهو یكون بلا ماّدة  

 5 یف یأ فیه لط  لنفوذ ِخ الكیفّیة  تلکب یأ بها َف كیَّ قد تَ  وحدها من غیر أن یكون البدُن 

 تلکب یأ« بها»بعض النسخ  یالكیف وف ذلکالمزاج أو ب ذلکب یأ به ف  تكّیَ مُ البدن 
رالكیفّیة  هو مثال لسوء المزاج  دقوقمثل حرارة الَم  إلیه البدَن الخلط  ذلک یأ فُیغّیِ
الانتهاء سوء مزاج  یالابتداء سوء مزاج مفرد حاّر؛ وف یمن غیر ماّدة؛ لكنها ف یأ الساذج
یجعل البدن أیبس  مّما  یماّدة؛ ِلما علمت أّن الأحّرَ مّما ینبغ حاّر یابس كلاهما بلا مركب
ودِة بُ و یینبغ یكسر الصاد « الخِصر»البارد بلا ماّدة. و مثال لسوء المزاج المفرد یه رِ ِص الَخ  ر 10 

د   یف آلَمُه البرُد  یهو الذ « صرالَخ »بالفعل من خارج وهو مشتق من  أطرافه من ملاقاة مبّرِ
خصر »و« یخصرت ید»أطرافه؛ و یإذا ناله برٌد ف«: جلخصر الّرِ »بالفتح وهو البرد یقال: 

ودلَم ابارد  یأ« ماء خِصر»إذا اشتّد برُده ویقال « یومنا أصابه الصرد وهو البرد،  یهو الذ صر
أصابه  یهو الذ ثلوجالَم لسانهم  یالفارسّیة بالسین إذ لا صاد ف یمعّرٌب وأصله ف یفارس

 15 المزاِج  ذلکبكیفّیة  َف إّنما تكیَّ  أن یكون البدُن  إّما أن یكون مع ماّدة وهوالثلج و

قد لا یكون  ییدّل علی الحصر والمزاج الماد« إّنما»فیه نظر لأّن لفظة  .لط  ِخ  لمجاورِة 
؛ لكن لّما كان ذلکعِفن أو بارد أو غیر  ینلخلط  بل یكون لمّدة أو لمائّیة أو ریح أو مَ 

 یأ علیه غالب  البدن  یف یأ فیه نافذ  علیه  الشیخجرم اقتصر  ، لاذلکالأكثر لخلط ك
ه بسبب نِ أو تسّخُ  یزجاج لغم  بسبب ب یالإنسان الجسِم  ِد بّرُ تَ  مثُل  الكیفّیُة  تلک ذلکعلی 

 20 أسخَن  یاثوالكّر  ،أصناف البلغم أبرَد  یكر لكون الزجاجإّنما خّصها بالّذِ  یاثّر ـصفراء ُك 

والرابع مثالًا لواحد واحد »بعض النسخ  یوف الكتاب الثالث یستجد فأصناف الصفراء و
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إلی هذا التقسیم أعن «من الأمزجة السّتة عشر   :الثالث أشار بقوله یو
 قد یكون ماّدًة  لأّن العضَو  ذلکمع الماّدة قد یكون علی جهتین و أّن المزاَج  اعلم  و

بأن تكون الماّدة  ّلًا بهابتَ مُ بأن داخلت الماّدة مساّمه القریبة من ظاهره  الماّدة یعًا فَق نتَ مُ 
قسمًا  الشیخا مبعُد علی ظاهره. ولتقاُرِب ظاهِر العضو ومساّمه القریبة من ظاهره، جعله

ء یینفذ فیها ش یتجاویفه الت یف یأ جاریِه مَ  یف محتبسًة  تارًة  قد تكون الماّدُة واحداً و 5 

 ذلکو ریماً و  ها تَ ُت لَ داَخ ها ومُ ورّبما كان احتباُس  ءیینفذ فیها ش لا یتجاویفه الت یأ وبطونه
العضو وتحدث ُفَرجًا لم تكن وتأخذ لنفسها مكانًا ویزید حجم  اتصاَل  ق الماّدُة بأن تفّرِ 
فهذا . بلا توریم   فتكون زیادًة  لا تكون للماّدة هذه القّوُة  بأن ذلکو كنرّبما لم یَ العضو و

 یأ بنفسهأی للطبیب  ما لیس بّینًا له یمن الطبیع المزاج فلیتسّلم الطبیب یهو القول ف
« ما لیس یناله»بعض النسخ  یوف«. ما لیس بّینًا بنفسه له»ء. وتقدیره یالش ذلکبنفس  10 

ُیدِركه الطبیب بنفسه والضمیر فیه للطبیب وكلاهما صحیحان إّلا أّن الأّول أولی؛ لأّنه  یأ
 مثل هذا المقام. یالمشهور ف

 
أمزجة  یمن هذا التعلیم وهو الثالث ف یمنه أ یالفصل الثانالشرح 

 15  الأعضاء

 و فیه مباحث
 یأمزجة الأعضاء بقول كلّ  یف -المبحث الأّول 
لأحواله  به وأصلُح  من المزاج ما هو ألیُق  عضو   وكّلَ  حیوان   أعطی كّلَ  تعالی إّن الخالَق 

أعطی و .دون الطبیِب  إلی الفیلسوف ذلک وتحقیُق  .له ه بحسب احتمال الإمكاِن وأفعالِ 
وهو قریب؛ والأّول « أن یكون له»بعض النسخ  یوف یمكن أن یكون مزاج   أعدَل  الإنساَن  20 

مع عالم الكون والفساد  یأ ِم هذا العالَ  یفأكثر مبالغًة یظهر بالتأمل إن شاء الّله تعالی 
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كة للقلب  فعلبها یَ  یالتلقوی الإنسان  یأ واهلُق  مناسبته كالجاذبة والدافعة والمحّرِ
 نفعلیَ و ذلکیك الأعضاء إلی غیر تحر یالانبساط والانقباض وللأعضاء ف ین فیوالشرای

 عضو   أعطی كّلَ من الأمور النفسانّیة. و ذلکوغیر  والغضب والفزع كالتی بها یكون الفرح
، وبعض   ه فجعل بعض  لیق به من مزاِج ما یَ  ، وبعض  الأعضاء أحّرَ ها ها أبرَد، وبعض  ها أیبس 

 5 : ةیتوّقف علیها كمال الإنسان متفاوت یإذ الأغراض المطلوبة من الأعضاء الت أرطَب 

وح وحفُظها كا( 1 َد فحیث أّن الغرض  منه تولیُد الر لقلب، ُجِعل أحّرَ وأیبس  لُتوّلِ
وَح بالحرارة؛ وتَ   ؛لاستلزامها صلابَة جرِمه ،حفظها عن التحّلل بالیبوسةالر

الكبد، ُجِعلت  أحّر خلَف بدَل ما یتحّلل كحیث كان الغرُض منه تولید الدم لیَ  (2و
 ما یناسبها؛  وأرطب لُتوّلَِد 

راء والمقاصد، وترجیَح الأ یف والتصّرَف  یالمعان منه إدراك   حیث كان الغرُض ( 3و 10 

رطَب الحس والحركة الإرادّیة كالدماغ، ُجِعل أبرَد وأ ه منبَع البعض علی البعض، وكونَ 
 ؛ر المصلحة بسبب كونه أرطبما انطبع فیه عند تغیُّ  ُر َتغییلَیسُهل انطباُع ما ینطبع فیه و

نة لكونه أبرد   ؛ولئّلا یفسد مزاُجه بكثرة الحركات المسّخِ
م ُجِعل أبرَد  حیث كان الغرُض ( 4و وأیبس  منه أن یكون دعامًة وسلاحًا كالَعظ 

ب فیتأتّی منه المقصوُد. 
َ
 15 لُیصّل

غیره من الأعضاء، وأن یحفظ علیها  حیث كان الغرض منه أن یكون حشوًا لخلِل ( 5و
ّینًا فَیسُهل حرارَتها بأكتنافه علیها كاللحم، ُجِعل مائلًا إلی الحرارة والرطوبة لیكون لَ 

 منه. ذلکإعطاُء 
 

 20 الأعضاء الحاّرة یف - یالمبحث الثان

وُح و یأّما أحّرُ ما فف لّما بّیَن أّن الإنسان إّنما صار أعدَل الأنواع بحسب  :القلُب البدن الر
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درجات هذه  یة، وكانت الأعضاُء مختلفًة فالیابستكافؤ أعضائه الحاّرة والباردة والرطبة و
؛ ولأّن اعتبار أمزجة الأعضاء الكیفّیات الأربع یالكیفّیات، أراد أن یبّین تفاوت  الأعضاء ف

وج عن الاعتدال لا یصّح إّلا بالقیاس إلی عضو معتدل، وجلدة الكّف أعدل الأعضاء  یف الخر
وح.  یأ هو منشؤه یالذَمقیسًا علیها. وأشار إلی برهانه بقوله  الشیُخ لا جرم جعلها  منشأ الر

وح»وكأّنه إّنما لم یؤنث ضمیر   نظرًا « الر
ً
إلی لفظها. وبیان هذا أّن القلب لّما كان منشأ 5 

ف ف
َ
ف لا بّد وأن یكون أقوی من المطّل وح وجب أن یكون حارًا فإّن الملّطِ الحرارة  یللر

وحًا؛  ِلَتقوی علی تلطیف الدّم   تلطیفًا یصیر به ر
وح والقلب :ثّم الدُم  فلم یدّل علیهما لظهورهما؛  ،أّما أّن الدم حار وأّنه أقل حرارة من الر

ستفید بالقلب یَ  هصالِ فإّنه لاتّ  :َبرَهن علیه بقوله ذلکفل ظاهر   وأّما أّنه أحّر من الكبد فغیُر 
وهو بالحقیقة جواٌب عن دخل مقّدر وهو أّن لقائل أن یقول:  من الحرارة ما لیس للكبد 10 

ةإّلا ب ذلکموّلِدٌة للدم ولیس  الكبد  یحرارتها؛ وما یفید شیئًا فهو أقوی من المستفید ف ُقّوَ
بابها؛ فإذن یجب أن تكون  یء؛ لأّن العّلة یجب أن یكون أقوی من المعلول فیالش ذلک

 حرارة الكبد أقوی من حرارة الدم المستفاد منها؛ فأجاب بما ذكر؛ 
إحالُته إلی الدم والطبخ؛ وكذا  : أّما أنها حاّرٌة فلأّن فعَلها طبُخ الكیلوسثم الكبُد  و

 15 لأّنها كدم  الإحالة لا یتأتّی إّلا بالحرارة فالكبد حاّرٌة؛ وأّما أّنها أقّل حرارة من الدم فلقوله 

؛  ؛جامد   إذ فیه تنبیٌه علی حرارتها وعلی قّلتها أیضًا: أّما علی حرارتها فِلما ثبت أّن الدم حاّرٌ
هو  ییقبل الجمود بل الانعقاد هو ما یغلب علیه العكر الذ یوأّما علی قّلتها فلأّن الدّم الذ

حاّرٌة، لا لأّن الجمود یشعر بالبرد؛ فكأّنه قال لأّنها كدم  قد  یه یبارد وَتِقّل فیه الرغوُة الت
  ؛لم یجمد یبرد بالجمود فیكون لا محالة أقّل حرارة من الدم الذ

متین الدّم أشّد  أّن  كهو حاّر. ولا ش یأّما أّنه حاّر فلأّنه متولد من الدم الذ :ثّم اللحُم  20 

ون أشّد حرارة من كأن ی یان ینبغكوانعقاده بالحرارة یفید زیادة حرارة ف حرارة من باقیه
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؛ لأّنه جعل انعقاَده بالجمود الدال علی البرد فلكب بدكال افتقر إلی بیان أّنه أقّل  ذلکثیر 
 یبد وفكعن ال یأ عنهااللحم  یأ إّنما یقصربد وكمن ال یأ منها حرارًة  قال وهو أقّلُ منها و

بد كفیه راجعًا إلی ال یذوهو خطأ سواء قّدر الضمیر ال« و إّنما یقصر عن الدم»بعض النسخ 
لما یخالطه »بعض النسخ  یوف« هو أقّل حرارة منها بماو»ذا كثر النسخ هكأ یأو إلی اللحم. وف

 5 وهذا أولی؛ « من لیف العصب البارد

حاّرٌة؛ وثانیهما أّنه  یأّما أّنه حاّر فلوجهین: أحدهما، أّن فیه أجزاًء لحمّیًة وه :ثّم العضل
ان كسواء  ی. وأّما أّنه أقّل حرارة من اللحم مطلقًا أذلکة ُمعینٌة علی كوالحر كآلة للتحری

فِلما یخالطه من لیف العصب والرباط اللَذین هما  ،مع لیف العصببًا كأو مر ،مفرداً 
طه من خالِ من اللحم المفرد ِلما یُ  حرارًة  هو أقّلُ ما قال وكبارداِن فزاد علی اللحم بالرباط 

 10 العصب والرباط؛ 

؛ ی: أّما أّنه حاّرٌ فظاهر حتی یظّن أّنه أشّدُ حرارًة من العضل لأّنه جوهر لحمحالثّم الّطِ 
وح والدم، بخلاف العضل  ولأّنه مشتمل علی أوردة وشرابین ُتسّخناِنه بما فیهما من الر

 رِ َك ِلما فیه من َع فلهذا افتقر إلی بیان نقصان حرارته عن حرارة العضل وبّینه بقوله  ؛فیهما
الدم  یالطبیعة ُدردو: »الشیخلقول  یَر الدم هو  السوداء الطبیعكهو بارد لأّن ع یالذ مالّدَ 

 15  ؛«رهكالمحمود وُثفله وَع 

أّما حرارتها فظاهرٌة؛ بل قد یظّن أّنها أشّد حرارًة من  :ثیر  كبلیس فیها  َم لأّن الّد  لیُة كُ ثّم ال
 البدن عنه، والحرارُة  البول وتخلیِص  قت آلًة لجذِب ِل ولأّنها ُخ  ؛یالعضل لأّن جوهَرها لحم

 احتاجت إلیها؛  ذلکمعینٌة علی الجذب فل
وِق  ثّم طبقاُت  فإّنها بجواهرها باردة  صبّیِة ها الَع لا بجواهرِ  الشرایین یأ :الضوارِب  العر

وِح  ه من تسخین الدِم بل لما تقبلُ  ّن هذه الحرارَة كة أیضًا؛ لكوتسخیِن الحر الَذیِن فیها والر 20 

وح كمستفادٌة من الغیر  لیُة أحّرَ كانت الكلّیة ذاتّیٌة؛ فلهذا كة؛ وحرارُة الكوالحرالدم والر
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 من الشرابین؛ 
وِق الُع  ثّم طبقاُت  َده لأجِل الدِم الأوِردة  یأ نكالسوا ر وح فیها ولا حر َوح  ة كإذ لا ر

وح؛  كلها. ولا ش أّن الحرارَة المستفادَة من الدم وحده أقّلُ من المستفادة من الدم والر
 المرتبة؛  یبعد الشرابین ف َجعَل الأوردَة  ذلکفل

إّنما جعل الجلد آخر  عتدلِة الُم  ّفِ َك ال لدُة ثّم ِج ؛ ثّم الجلُد  ّل طبقة من الحار كو 5 

 ونه معتدلًا.كل الیابسوالبارد والرطب و
 

 الأعضاء الباردة یف -المبحث الثالث 
الأوقات  یتوّلُده ف( 2و ؛فیدّل علیه قصوُر ُنضِجه( 1 :أّما أّنه بارٌد  البدن البلغُم: یما ف أبرُد و

ون شفائها كردًة لبا تولیُده عللاً ( 3و ؛الأسنان الباردة یف عن الأغذیة الباردة الباردة 10 

إّما لأّنه أبرد  ؛البدن: فإّما لأّن غیره إّنما یستفید البرد منه یّما أّنه أبرُد ما فأبالحرارة؛ و و
واح مع أّن المركویت الأخلاط یفّیًة منها؛ كب من البسائط أقّلُ كّون عنها الأعضاء والأر

واح من البلغمكوعلی هذا إن ت َنتا من غیره كن تإو ؛منها ان أبرَد ك ّونت الأعضاء والأر ّوَ
واُح  والأعضاُء  البدن الأخلاُط  یلأّن البلغم أبرد الأخلاط؛ ولأّن ما ف ؛فبطریق الأولی ، والأر

 15 والبلغُم أبرد منها فصّح أّنه أبرد منها؛ 

ل  یلأّنه إّنما یتوّلد من بخار دخان ذلکثرة الأرضّیة فیه وكأّما أّنه بارد فل :ُر ع  ثّم الّش   ُیحّلِ
رف أرضّیة ُتخاِلطها  والدخاُن هو أجزاٌء  ،ما ُیخاِلطه من خلط البخار، وانعقَد من الدخان الّصِ

  ؛لأّنه قد برد؛ فبقیت  الأرضّیُة الباردة عَر نارّیة قد فارقت الّش   أجزاٌء 
بات كالمر ی: أّما أّنه بارد فلوجهین: أحدهما أّنه صلب القوام، والصلابة فُم ظ  ثّم الَع 

وق والشرایین فیه،  باردة؛ وثانیهما أّنه قلیُل  یه یلغلبة الأجزاء الأرضّیة الت الّدم لعدم العر 20 

والدَم والحرارَة  من الدم ویجاور الأعضاَء الحاّرة یهما؛ وأّما أّنه أقّل بردًا فلأّنه یغتذأو لقّلتِ 
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عُر  ذلکكدائمًا؛ ولا  الغریزّیَة   ؛ الّش 
وُف ثّم الُغ  العظم؛ وأّما  یبعین ما قلناه ف : أّما أّنه بارد فلأّنه صلب أیضًا، وقلیُل الدّم ضر

ون كلا ی كظم مع تماُس ه ألیُن من قوام الَع أّنه أقّل بردًا من العظم فلوجهین: الأّول أّن قوامَ 
 ثر؛ كأّن دَمه أ یمع غلبة المائّیة؛ الثان

هو بارد؛ ولأّن قوامه صلب ودُمه  ی: أّما أّنه بارد فلأّنه نابت  من العظم الذباُط ثّم الّرِ  5 

وف فلأّن قوامه ألیُن ودُمه أ  ثر؛ كقلیل؛ وأّما أّنه أقّل بردًا من الغضر
ظم؛ وهو بارد من الَع  یمن العصب ومن الرباط الناش ٌب كَّ أّما أّنه بارٌد فلأّنه مر :ُر تَ ثّم الَو 

 ثرة الدّم فیه؛ كلیِنه ولالعصب؛ وأّما أّنه أقّل بردًا من الرباط فلِ كأیضًا 
؛ وأّما أّنه أقّل بردًا من الوتر مع أّن ه قلیٌل ودَم  ه صلٌب : أّما أّنه بارد فلأّن قوامَ شاءثّم الِغ 

الوتر  یونهما مؤّلَفین من عصب ومن رباط؛ فلأّن الرباط فكتساویهما ل یالقیاس یقتض 10 

 یون أقوی فكثر لیكالغشاء أ یالأعضاء؛ والعصُب ف كون أقوی علی تحریكثُر لیكأ
 ؛ فالوتر أبرد من الغشاء؛ الإحساس؛ والرباُط أشّد بردًا من العصب

: أّما أّنه بارد فلأّن قوامه صلٌب؛ ولأّن دمه قلیل؛ وأّما أّنه أقّل بردًا من الغشاء صُب ثّم الَع 
بد والدماغ كوال والنخاع حاّر لمجاورة القلب؛ ینخاع منه؛ ویدماغ منهفلأّن العصب: 

واحكه علی محاذاة القلب؛ وللوضِع  ون العصُب أقّل كالحیوانّیة الصاعدِة إلیه فی ثرة الأر 15 

 بردًا من الغشاء؛ 
هر : أّما أّنه بارد فلأّنه یحیط به أّم الدماغخاعثّم النُّ  أّما أّم  :، وهما باردانوفقرات الّظَ

ونها عظامًا. وأّما أّنه أقّل بردًا من العصب كالجوهر؛ وأّما الفقرات فل یالدماغ فلأّنه غشائ
 بد فیستفید منهما حرارًة؛ كفلأّنه مجاور للقلب وال

 20 یبه أّمه والقحف، وهما باردان؛ لأّن الأّول عصب: أّما أّنه بارد فلأّنه یحیط ماغثّم الّدِ 

ٌم. وأّما أّنه أقّل بردًا من النخاع فلأّنه ألَیُن من النخاع وأ یالجوهر، والثان واحًا منه كَعظ  ثر أر
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واٌح كلأّن الدماغ مع  ذلکو  حارة؛  یوه حیوانّیٌة  ونه محاذیًا للقلب دائمًا یصل إلیه أر
فلأّن  فلسرعِة جموده بعد َذَوبانه؛ وأّما أّنه أقّل بردًا من الدماغ: أّما أّنه بارد حمثّم الّش  

وأّما جوهر الدماغ فإّنه  ؛والغالب علی الدسم الأجزاُء الهوائّیة ،جوهٌر دسٌم  جوهر الشحِم 
ودُة  یجوهٌر مباین لجوهِر الشحم؛ بل قریٌب من جوهر اللحم الُغدد  ؛ الغالُب علیه البر

ودةمینثّم الّس   ب َجُمد؛ والجمود من آثار البر ن ك؛ فلو لم ی: أّما أّنه بارٌد فلأّنه إذا ُذّوِ 5 

وأّما أّنه أقّلُ بردًا من الشحم فلوجهین: الأّول، أّنه لمجاورته اللحم  ؛استعداٌد للجمود َلما َجُمد
بناهما وَعَرضناهما للجمود ییستفید حرارًة؛ الثان ان الشحُم أقبَل للجمود ك، هو أّنا إذا َذَوّ

 من السمین؛ 
 فإّنه آخر المراتب جمیِعها لأّنه معتدل. :لدثّم الِج 

 10 

 الأعضاء الرطبة یف -لمبحث الرابع ا
 یتوّلِده ف ثرِة ك: أّما أّنه رطٌب فلتوّلِده عن أغذیة رطبة؛ وللغُم البَ  البدِن  یما ف وأّما أرطُب 

البدن فلأّن  یللًا رطبًة. وأّما أّنه أرطُب ما فه ِع الأسنان الرطبِة والأوقات الرطبة؛ ولتولیِد 
 ون أرطَب كالأعضاء إّنما یستفید الرطوبة منه ومن الدم؛ والبلغم أرطب فیلزم أن ی جمیَع 
ان أقرب  إلی طبیعة كل ما كالبدن؛ ولأّنه أقرب إلی طبیعة الماء، والماُء بارد رطٌب، و یما ف 15 

منه؛ فالبلغُم أرطُب من سائر الأعضاء؛  الماء فهو أرطُب مّما هو أقرُب إلی طبیعة الأرض
ان، َقهَر مزاَجه وأفاده رطوبًة فهو أرطب من سائر كعضو  یولأّنه متی استولی علی أ

 الأعضاء؛ 
بة؛ ویُم ثّم الّدَ  ده فك: أّما أّنه أرطُب فلأّنه یتوّلد من أغذیة ُمرّطِ

ُ
الأوقات الحارة  یثر توّل

ُد ، والأسناِن الحارة الرطبةالرطبة وأّما أّنه أقّل رطوبًة من البلغم  ؛للًا حارًة رطبةِع  ، وُتوّلِ 20 

إلی الجموِد من البلغم؛ كفلأّنه أقرُب إلی عدم قبول الأش ، و  ال بسهولة 
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: الأّول أّن الغالَب  : أّما أّنه أرطُب میُن ثّم الّس   علیه الأجزاُء المائّیة  فلثلاثة وجوه 
أّنه مجاور للحم وهو رطٌب، فیستفید منه رطوبًة.  لیُن الجوهر؛ والثالُث  یوالهوائّیة؛ والثان

ما مّر یستفید منه كوغیره من الأعضاء  وأّما أّنه أقّلُ رطوبًة من الدم فلأّن السمیَن 
 الرطوبة؛ ولأّنه أقبُل للجمود من الدم؛ 

ُن الجوهر.  :حُم ثّم الّش   أّما أّنه أرطُب فلغلبة الأجزاء الهوائّیة والمائّیة علیه؛ ولأّنه لّیِ 5 

 لأّنه  غیر مجاور للحم؛ ولأّنه أصلب من السمین؛  وأّما أّنه أقّلُ رطوبًة من السمین
ٌن ماُغ ثّم الّدِ  إن  ؛: أّما أّنه أرطب فلأّن جوهره لّیِ ان كوأّما أّنه أقّلُ رطوبًة من الشحم و

الأجزاء المائّیة والهوائّیة علی الشحم لأّنه دسم؛ وأّما الدماغ  غلبِة ألَیَن قوامًا من الشحم، فِل 
ومجموع الأجزاء المائیة والهوائیة أرطب  ه قلیلٌة سومتَ المائّیة لأّن ُد  علیه الأجزاُء  فالغالُب 

 10 ؛ ما یذوب الشحمكلا یذوب بالحرارة  من الأجزاء المائیة وحدها؛ ولأّن الدماَغ 

: أّما أّنه أرطب فیدّل علیه لیُن جوهِره؛ وأّما أّنه أقّل رطوبة من الدماغ فلأّنه خاعثّم النُّ 
 أصلب قوامًا من الدماغ؛ 

البلغمّیة؛ وأّما أّنه  غلب علیه الأجزاُء تَ  یأّنه لحٌم غددفل أّما أّنه أرطُب  :یدالثَّ  حُم ثّم لَ 
أّما أّنه  :الأثنیینو أقّل رطوبة من النخاع فیدّل علیه فضل صلابة قوامه علی قوام النخاع؛

فلأّن فیه حرارًة قویًة  ی؛ وأّما أّنه أقّل رطوبة من لحم الثدیرطٌب فلأّنه أیضًا لحم غدد 15 

 ؛ یان قوامه أصلب من قوام لحم الثدك ذلکقلّلها ولل رطوباته وتُ حلِّ فُت  یللمن طابخًة 
: أّما أّنها رطبٌة فیدّل علیه لیُن قوامها؛ وأّما أّنها أقّل رطوبة من لحم الأثنثیین ئةثّم الّرِ 

فلوجوه ثلاثة: أحدها أّنها أصلب قوامًا منه؛ وثانیها أّنها مجاورة للقلب فیقّل رطوباتها 
فة؛ كة والحركدائمة الحربسبب حرارته؛ وثالثها أّنها   ة مجّفِ

؛ وأّما أّنها أقّل رطوبًة من الرئة ففیه خلاف یّوِ مَ : أّما أّنها رطبة فلأّن جوهَرها َد دبِ َك ثّم ال 20 

 ره الآن؛ كنذ



 012  األمزجة  یف  ـــ  التعلمی الثالثشرح 

رطوبًة من  الجوهر؛ وأّما أّنه أقّلُ  یه لحمونِ كو فِلما فیه من الدّم  : أّما أّنه أرطُب حالثّم الّطِ 
ودُة  بدكال والیبوسُة أو  فلأّن قوامه أصلب من قوامها؛ ولأّن غذاه من دم  غالب علیه البر

 بد؛ كالسوداء علی اختلاف المذهبین بخلاف ال
وفیها دٌم یخالط رطوبًة؛ وأّما أّنها  یرطبٌة فلأّنها عضٌو لحم لیَة ك: أّما أّن التانلیَ كُ ثّم ال

 5 من قوامه؛  ها أصلُب من دم الطحال، وقوامَ  فلأّن دَمها أقّلُ  أقّل رطوبة من الطحال

ة لیكوأّما أّنها أقّل رطوبة من ال: أّما أّنه أرطب فلأّن فیه أجزاء لحمّیة لض  ثّم الَع 
 ذلکو كومحّر  ك، أّنه متحری؛ والثانفیده یبوسًة ـتُ ف عصبّیًة  فلوجهین: الأّول، أّن فیه أجزاًء 

ف؛   مجّفِ
؛ وأّما أّنه أقّلُ رطوبًة من العضل فلأّن العضل أّما أّنه رطب فِلما فیه من الدم :لدثّم الِج 

 10 الجلد دم فقط.  یفیه لحم ودم وف

فیه علی هذا  وَر كلأّن المذ الجوامع یف ییعن جالینوس بُه تَّ َر  یالذ هذا هو الترتیُب 
 الترتیب.

 حقیقتها یأجوهرها  یعلم أّن الرئَة فن یجب أن تَ كلرناه معنی قوله وكویتبّین مّما ذ 
مزاجه  یشبیٌه ف عضو   ّلَ كالرطوبة لأّن  طبة  شدیدِة بَر  لیست   طبیعتها یأوغریزتها 

ل فُض ه العارض بما یَ مزاِج  یف وشبیٌه  «به یبما یتغذ»بعض النسخ  یوف یغتذبما یَ  یالغریز 15 

ثِره مخالطًة للصفراء؛ كمن أسخن الدم وأ یغتذتثّم الرئة  «عنه»بعض النسخ  یوف فیه
أو الأّول وحده  ،إلی آخره شبیهاً  ّل عضو  ك وِن كثر وكمن الأسخن والأ هاؤاغتدا یأ ُیعِلمنا هذا

؛ «هذا»وضمیره یرجع إلی « بعینه»بعض النسخ  یوف هنفُس  جالینوُس متفقًا علیه  یون الثانكل
إذا  رنا فلك بدكون الرئة أیبس من الكفت ذلکكان كو عن هذا  كاستدر ذلکما قّر

إن  یأ هانّ كلاللازم ضمنًا وقال: و ها نّ كول رت  ِك ُذ  یمن الجهة الت انت أیبس  كالرئة و 20 

بعض  یوف دتصّعَ ا یَ من الرطوبة عّم  ثیٌر ك ع فیها فضٌل جتِم قد یَ من جهة أخری لأّنها  أرطُب 
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إذا ز  من النِّ  «إلیها»بعض النسخ  یوف رنحِد من بخارات البدن وما یَ « إلیها»النسخ  لات و
من  الرئة  بد أرطُب كفالونها أیبس وأرطب كرنا من كعلی ما ذ یأ ان الأمر علی هذاك
إن  أشّدُ  ، والرئُة الرطوبة الغریزّیِة  یثیرًا فك  جعلها أرطَب ان دوام الابتلال قد یَ كابتلالًا؛ و

 یور فكجهة غیر الجهة المذ یأ فهم من حال البلغم والدم من جهةأن تَ یجب ذا كهو أیضاً 
الدم  وترطیَب  ،ثر الأمر هو علی سبیل الَبّل كأ یالبلغم ف وهو أّن ترطیَب  بد.كأمر الرئة وال 5 

رة ف»ء وجرمّیته. والمراد بـیحقیقة الش یأ الجوهر یعلی سبیل التقریر ف  یالرطوبة المقّر
ن مزجه به ومزاجه فیه كالجسم نفوذًا تاّمًا ویم یقد نفذ ف الرطُب  ون الجزُء كأن ی« الجوهر

ون علی خلاف هذه كّل ما یالجسم؛ والبَ  ذلکبحیث لا یتمّیز الأجزاء الرطبة عن أجزاء 
ر طُب الّطَ ف الذ یالهیئة؛ مثاُله: العوُد الّرَ ّل؛ فإّن رطوبة الأّول علی سبیل التقریر بُ  یوالُمجّفَ

 10 یالطبیع علی أّن البلغَم رنا. كذ یّل بالمعنی الذلبَ علی سبیل ا ی، ورطوبة الثانالجوهر یف

وف فإّن « یالمائ»لا یرید بـ یالمائ الشبیه  ذلک؛ بل یرید بیغیر طبیع ذلکالبلغم المعر
ان الأربعِة بل جعلوها كلأّنهم شّبهوا الأخلاَط الأربعة بالأر ذلکبالماء من جملة العناصر و

هو للتحقیق لا للتقلیل لأّن البلغم  قدهو نظیر الماء فیها  یثانیة؛ والبلغم الطبیعانًا كأر
بما  فإّن الدَم من الدم لقوله:  أشّدُ رطوبًة جوهره وغریزته  یف یأ نفسه یون فكیأبداً  یالطبیع

 ه من النُّ ّظَ َح  یستوفیَ 
َ
 15 یالبلغم المائ یانت فك یمن الرطوبة الت ثیٌر ك ٌء یل منه شضج یتحّل

 أّن البلغَم فصل الأخلاط  یف یأ بعُد  فستعلُم إلی الدم  یأ إلیه استحاَل  یالذ یالطبیع
ةمجازًا باسم ما یؤل إلیه؛ لأّنه بال یأ ٌم َد  یالطبیع ّ ﴿قوله عّز من قائل: كدٌم  ُقّوَ أعصر  یإن
ةونه بالكل ﴾خمراً  ؛ لأّن استحالَة من استحالات الدم یأ بعض  الاستحالِة  استحاَل  ذلکلك ُقّوَ

دٌم بالقّوة استحال بعض   یلام أّن البلغم الطبیعكالبلغم بعُض استحالِة الدم. وتقدیُر ال
إّلا زال عنه كاستحالات الدم لا  ها؛ و ونه بلغمًا وصار دمًا؛ ولهذه الدقیقة قال كّلِ 20 

 یح لا یحتاج إلی تغییر. لام صحكوهذا « الاستحالة استحال بعض  »
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 ةالیابسالأعضاء  یف -المبحث الخامس 
من هواء فیه أجزاء مائّیة  یأ :یخانُد  لأّنه من بخار   عُر البدن فالّش   یما ف و أّما أیبُس 

ز الحّسُ بینها وبین أجزاء الهواء؛  وأرضّیة تلّطفت  بالحرارة واختلطت  به اختلاطًا لا ُیمّیِ
 ییسّم الماء، فما ارتفع منه  یالنار فكالجسم الرطب  یملت  فلأّن الحرارَة إذا َع  ذلکو
إذا َع «اً بخار» ؛ «اً دخان» ییسّم الحطب فما ارتفع منه  یالنار فك الیابسالجسم  یملت  ف؛ و 5 

رنا. والدخان كما ذكفالبخار هواء فیه أجزاء مائّیٌة تلطفت  بالحرارة واختلطت  به اختلاطًا 
 تَ ور كهواء فیه أجزاء أرضّیة تلطفت  بالحرارة واختلطت  الأختلاَط المذ

َ
ان فیه كما  َل حّل

رفُة  الدخانّیُة  ت  انعقَد بفتحها وسر الخاء لا كب من ِخلط البخار الغالبة؛ اعتمادًا علی  یأ الّصِ
الأجزاء الأرضیة الخالیة  یأعن أّن من له أدنی یصیرة یعلم ببدیهة العقل أّن الّدخان الصرف

 10 تلکت  كعن المائّیة لا ینعقد لتشّتُِتها؛ فإذا انعقدت دّل علی أّن فیها رطوبًة ّما، بها تماس

إذا دّل الانعقاد علی أّن الدخاَن لیس صرفاً  ه منه ما الغالُب علیه م أّن مراَد ِل ُع  ،الأجزاُء. و
 ما قلنا؛ كالدخاُن 

إن  :الأعضاء ُب لأّنه أصلَ  ثّم الَعظُم  انت كإّنما استدل علی یبوسة العظام بالصلابة و
القاعدة للباب؛ ك ذلکون كتنبیهًا علی أّن الصلابة تدّل علی الُیبس فی ذلکون كظاهرًة، لی

إّنما الخف إلیه أشار بقوله یبوسًة من الّش   ونه أقّلَ ك یو بوجوه  عرمن الّش   ّنه أرطُب كلعر و 15 

 :الشیخرها كأربعة ذ
أّن  بیاُن  ؛منه ون أرطَب كفیلزم أن ی عرأرطب من ماّدة الّش   ظمالَع  أحدها، أّن مادَة  
عر من البخار الدخانكوُن الَعظم من الدم، وكهو  ه أرطُب تَ ماّد   ؛ یوُن الّش 

عُر  یوثانیها، أّن وضَع العظِم نّشاٌف للرطوبات الغریزّیة لأّنه مدفوٌن ف اللحم، والّش 
 20 یانت ماّدتهما متساویتین فكون العظُم أرطَب ولو كمنفصل عن الرطوبات فیلزم أن ی

إّنما قّدم   البراهین لأّنهما ِلّمیاِن؛  یهذین البرهانین علی باق الشیخالیبوسة. و
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ون بجسم رطب حتی كثیرًا من الحیوانات، والغذاء إّنما یكیغذو  وثالثها، أّن العظَم 
عر لا یغذو ش؛ یِل المغتذكل بشكون قابلًا لسهولة الشكی  ئًا من الحیوانات إّلا نادرًا؛ یوالّش 

رناهما فظم ومن الّش  نا قدرین متساویین من الَع ّنا لو أخذأ ،ورابعها رِع الَق  یعر وقّطَ
ون كفٌل أقّل؛ فـثُ  یثر مّما یسیل من الشعر، وبقكهٌن أوُد  لساَل من العظم ماٌء  والأنبیق
إلی هذه الوجوه الأربعة أشار كالعظم أ یالرطوبة ف  5 ظِم الَع  وَن كلأّن بقوله  الشیخثر. و

من  من الرطوبة الغریزّیة یأ منها ٌن ّكِ ّشاف للرطوبة الغریزّیة متمنَ  ه وضٌع ووضُع  ِم من الّد 
 ولا یغذ عُر والّش   ،ثیرًا من الحیواناتكغذو یَ  ظُم ان الَع كما  ذلکلاللحم المحیط به و

 َتهضمه من أّن الخفافیش ّنَ ما قد ُظ كغذو واحداً سی أن یَ أو َع من الحیوانات  یأ شیئًا منها
إّنما قّدم الهضم علی الإساغة ُتسیغهالشعَر و یأ إن  و ی كس  لما ُیحكالع ان القیاُس كو

عر ظم والّش  تساویین من الَع دَرین مُ نا قَ إذا أخذ   ّناكلالفم أّولًا، ثّم ُتسیغه  یمن أّنها َتهضمه ف 10 

له ُثفٌل أقّل؛ فإذن  یق، وبَ ثَر كهٌن أظم ماٌء وُد سال من الَع  رع والأنبیقالَق  یرناهما ففقّطَ 
 ؛ عرأرطب من الّش   ظُم الَع 

وُف بوسة الُغ الیُ  یظم فبعد الَع و فیه؛ وأّما  فلصلابة جوهره، ولقّلة الدم: أّما أّنه یابس ضر
 أّنه أقّل یبوسًة من العظم فلأّن قواَمه ألَیُن من قوام الَعظم؛ 

هو صلب؛ وأّما  ی: أّما أّنه یابس فلأّن قوامه صلب، ولأّنه نابت من العظم الذباطثّم الّرِ  15 

وف فلأّنه ألیُن قوامًا منه؛   أّنه أقّل یبوسًة من الغضر
الأعضاء؛ وأّما أّنه أقّل  ك: أّما أّنه یابس فلصلابة جوهره، ولقّوته علی تحریترثّم الَو 

 هو ألیُن من الرباط؛  یفِلما فیه من العصب الذ یبوسًة من الرباط
جوهره؛ وأّما أّنه أقّل یبوسًة من الوتر فلأّنه عصب لا  صلابِة : أّما أّنه یابس فِل شاءثّم الِغ 

وهو أرطب من مجموع العصب والرباط؛ أو لأّن الوتر أصلُب لأّن المقصود منه  ،غیر 20 

والمقصوُد من الغشاء إفادُة الأحشاء ِحّس   ؛یحتاج فیه إلی صلابة ذلکالأعضاء و كتحری
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 یحتاج فیه إلی صلابة. والمقصود من الغشاء إفادة الأحشاء ِحّس  اللمس ذلکاللمس و
؛  ذلکو  یحتاج فیه إلی لین 

وفیًا؛ وأّما أّنه أقّل یبوسًة من ك: أّما أّنها یابسٌة فلصلابة جوهرها لرابینثّم الّش   ونه غضر
وح یستفید منها رطوبًة فتصیر بها أرطب؛   الغشاء فلأّنها لمجاورة الر

من الشرابین فلأّن  یبوسًة  : أّما أّنها یابسة فلصلابة جوهرها؛ وأّما أّنها أقّلُ ةَد رِ ثّم الأو   5 

وف جوهَر الشرابین ؛ ؛ وأّما جوهر الأوردة فقریب من جوهر العصبقریب من  جوهر الغضر
الشرابین أسخُن  یف یّن الدم الذأرطب مّما تحویه الشرابین؛ ولأ ولأّن ما َتحویِه الأوردة

الأوردة؛ ولأّن  یف یون تجفیُفه للشریان أشّد من تجفیف الدم الذكون أیبس  فیكفی
ثّم الأوردة »بعض النسخ وهو  یاتها؛ ومن هذا یعلم أّن ما یوجد فكفها دوام حرجّفِ الشرابین تُ 

وق الضوارب علی  الجوامع یورة، ونقلًا لأّن فكخطأ عقلًا للأدّلة المذ« ثّم الشرابین قدم العر 10 

 غیر الضوارب؛ 
أّما أّنه یابس فلصلابة جوهره؛ وأّما أّنه أقّل یبوسًة من الأوردة فلقّلِة : ةكالحر صُب ثّم َع 

 صلابته بالنسبة إلیها؛ 
أّما أّنه یابس فیدّل علیه صلابُة جوهره؛ وأّما أّنه أقّل یبوسة من عصب  :لبثّم الَق 

: أّما أّنه یابس فلصلابة جوهره؛ وأّما أّنه أقّل ؛ ثّم عصب الحّس یفلأّنه عضو لحم ةكالحر 15 

یبوسة من القلب فلأّنه ألَین جوهرًا من القلب بل هو قریب إلی الاعتدال؛ ِلما عرفت أّن 
وج عن الاعتدال إلی كالحاّس یجب أن ی من غیر  رف  ّل َط كون متوّسطًا حتی ُیَحّس بالخر

تقتضیه  یّرَ الذم الَح قاِو ون أمیَل إلی البرد لیُ كة لأّنه یجب أن یكمیل بخلاف عصب الحر
 ؛ ُة كالحر

إلی ما ذ  20 عًا من المعتدل؛ وعصُب مَ  وأیبُس  أبرُد  ةكالحر فإّن عصَب رنا أشار بقوله كو

ون قریبًا منه؛ ولیس أیضًا كثیرًا من المعتدل؛ بل عسی أن یك ولیس أیبس   أبرُد  ّس الِح 
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 البرد؛  یعنه ف الُبعِد  ثیَر ك
 الأعضاء ؛ وأعدُل لما یخالطه من الدم یبوسًة من عصب الحّس  فإّنه أقّلُ  ؛لُد ثّم الِج 

 ونه آخر جمیع المراتب.كل
 

 5 الأعمار یأمزجة الأسنان أ یف من التعلیم الثالث  یبعض النسخ منه أ یالفصل الثالث وف

بدن الإنسان إلی حرارته الغریزّیة من  یباعتبار نسبة الرطوبات الغریزّیة ف الأسناُن 
 سّنُ  ی؛ والثانالوقوف علیه، أو ناقصٌة عنه ثلاثٌة: الأّول سّنُ  جهة أّنها وافیٌة بحفظها، أو زائدٌة 

الوقوف فلأّن  وجودهما؛ وأّما سّنُ  یف ك. وسّن النمّو والذبول لا شالذبول ؛ والثالث سّنُ النمّو 
ة الانتقاص زماٌن كالازدیاد وحر ةكون بین حركونًا فیكتین متضاّدتین سكّل حركبین 

ورة والأنوثة كوأمزجة الأجناس والمراد بها الذ یأ الأجناس؛ وفیه وقوٌف وهو سّن الشباب 10 

 ء. یما سیجكوغیرهما 
 فیه مباحث:و
 

ب الأسنان علی الإنسـان یف - المبحث الأّول
ُ
 تقسیم الأسنان وتبیین السبب الموجب لتقّل

 15 یلأّنهـا فـ« الجملـة أربعـة یفـ»إّنمـا قـال  :الجملة أربعـة یالأسنان فأّما الأّول فإلیه أشار بقوله: 

لیست أربعة مطلقـًا  إلی خمسة؛ ولأّن الأسنان النمّو  سّنِ  لانقساِم  من أربعة   ثُر كالتفصیل أ
بالنسـبة  یالجملـة أ یف أربعٌة  یّل إقلیم؛ بل هكّل شخص وكبالنسبة إلی  ون أربعًة كحتی ت

 بعض الأقالیم. یإلی بعض الأشخاص ف
 الأربعة: یووجه انحصار الأسنان ف

، أو متناقصًا، أو لا متزائداً ولا متناقصًا؛ ك( أن یقال البدُن لا یخلو إّما أن ی1  ون متزائداً 20 
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سّن »ه غیر محسوس، وُص ناقُ تَ ان كإن « هولكسّنُ ال»، ی؛ والثان«سّنُ النمّو »والأّول، 
 ؛ «سّن الوقوف»ه محسوسًا؛ والثالث، ُص ناقُ ان تَ كإن « الشیخوخة

 ون وافیًة بحفظ الحرارة الغریزّیةكمن أن ت خلو الرطوبة الغریزّیةت( أن یقال أیضًا: لا 2و
 ؛ أو دونها وهو سّن الوقوفأم لا؛ والأّول إّما أن یحفظ مع الزیادة علیه وهو سّن النمّو 

ون معه وهو سّن كهولة؛ أو یكوهو سّن ال ضعف   ون مع ظهورِ كإّما أن لا ی یوالشباب؛ والثان 5 

الإنسان بحسب غالب أفراده، أو بحسب  یإّنما اعتبر هذه المراتب ف الشیخ. والشیخوخة
أّن  «نكالمسا» یر فكذ الشیخالأقلیم الرابع والخامس، لا بحسب الإنسان مطلقًا؛ لأّن 

 ثلاثین سنة؛ وعلی هذا لا یمتد نمّوهم إلی الثلاثین. ییهرمون ف الحبشة
فیه وافیًة بحفظ  ون الرطوبة الغریزّیةكت ی: وهو عبارة عن الزمان الذّوِ ُم النُّ  سّنُ ( 1

إّنما سّم  یوبالزیادة ف الحرارة الغریزیة سّن  ییسّم ون البدن فیه نامیًا وكبه ل یالنمّو؛ و 10 

إّنما ُسّمِ داثةالَح  سّن »و« یسّن الصب» یسّمیبها لقرب عهد البدن فیها بالحدوث؛ و ی: و
لأّن آثار النمّو ظاهرة إلی العشرین وما فوقه.  هو إلی قریب من ثلاثین سنًة أیضًا؛ و« الفتیان
 ذلکماله وقّوته وجلادته وكجماله و یأّن بعد العشرین أیضًا یزید حال الإنسان ف كولا ش

ُدها یدّل أیضًا علی تزاید الرطوبة زایُ د الحرارة الغریزیة المفیدة لهذه الآثار؛ وتَ زایُ یدّل علی تَ 
صونٌة عن حینئذ مَ  لأّن قوامها بها وتزائدها مع تزائدها؛ فإّن الحرارة الغریزّیة الغریزّیة 15 

لاقیًا للمنفعل ون الفاعل التاّم مُ كالنقصان؛ والأعضاُء قابلة للتنمیه والتمدید؛ فی
ّم تعود؛ ویحصل هذا العود قد تسقط ث المستعّد؛ فیحصل الأثر ویظهر النمّو؛ ولأّن الطواحن

ةبعد العشرین؛ فعلمنا أّن ال  النامّیة باقیٌة بعد العشرین؛  ُقّوَ
ون الرطوبة الغریزیة وافیًة بحفظ كت یوهو عبارة عن الزمان الذ :الوقوف ( ثّم سّنُ 2

إّنما سّمی به لِ الحرارة الغریزّیة هو سّن الازدیاد والانتقاص و ِة كالبدن فیه عن حر قوِف ُو . و 20 

إّنما سّم  :الشباب شّبت »قوّیًة: من قولهم:  یون فیه مشتعلًة شاّبًة أكبه لأّن الحرارة ت یو
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ّلم بعد هذا علی هذا كوسنت أو أربعین من خمس وثلاثین سنًة  هو إلی نحو  قویت؛ و یأ« النار
 التردید وسبِبه إن شاء الّله تعالی؛ 

ةمع بقاء من ال الانحطاط ( ثّم سّنُ 3 ون فیه الرطوبة كت ی: وهو عبارة عن الزمان الذُقّوَ
إّنما ُسّمِ  الغریزّیة به لأّن البدن فیه  یناقصة عن حفظ الحرارة نقصانًا غیر محسوس. و

 5 ؛ أخذ إلی الانحطاط

 عِف مع ظهور الّض   وسّن الانحطاط .من ستین سنة لین وهو إلی نحو  ِه َت كالُم  ( ثّم سّنُ 4
ةال یف ون فیه الرطوبة الغریزّیة ناقصة عن حفظ الحرارة كت یوهو عبارة عن الزمان الذ :ُقّوَ

أیضًا؛ لأّن « سّن الذبول» ییسّم و مریوخ إلی آخر الُع الّشُ  هو سّنُ نقصانًا محسوسًا؛ و الغریزّیة
 البدن یذبل فیه. 
إذا عرفت  ینقسم إلی خمسة أقسام: ووجُه الحصر أن  ، فاعلم  أّن سّن الحداثةذلکو 10 

« الطفولة»هو  یة أو لا؛ والثانكون مستعّدَ الأعضاء للنهوض والحركیقال: المولود إّما أن ی
ون الأعضاء كون مع كمن مبدأ الحیاة إلی وقت استعداد النهوض؛ والأّول إّما أن ی یوه

هو  یون مع بلوغ الرهاق أو لا؛ والثانك؛ والأّول إّما أن ی«باالّصِ »هو  یشدیدًة أو لا؛ والثان
؛ والأّول هو «الغلامّیة»هو  یون مع أّن الوجه قد َبُقل أو لا؛ والثانك؛ والأّول إّما أن ی«الترعرع»
 15 إلی أن یقف النمو. « الفتاء»

 ون المولوُد كوهو أن ی «الطفولّیة»بعض النسخ  یففولة والّطُ  ینقسم إلی سّنِ  داثةالَح  سّنُ 
إلی سّنِ ات والنُّ كللحر بعُد غیر مستعّد   ل الشّدة وهو أن بوهو بعد النهوض وق ابالِصّ  هوض؛ و

«: یترعرَع الصب»یقال: : عُر ع  َر التَّ  ثّم سّنُ ؛ أو النبات   السقوَط  ت  وفَ الأسنان قد استَ  ونكلا ت
راهق »الاحتلام یقال:  یأ هو بعد الشدة ونبات الأسنان قبل المراهبةونشأ و كإذا تحر
ه؛ ثّم سّن ل وجُه إلی أن یبُق  هاقلامّیة والّرِ ثّم سّن الُغ فهو مراهق: إذا قارب الاحتلام؛ « الغلام 20 

 .النمّو  قَف إلی أن یَ  یتالَف 
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 الصبیان والشبان متساویة یأّن الحرارة ف - یالمبحث الثان
إّنما فّسر  یأ داثةإلی الَح من ابتدائها  یأ فولةمن الّطُ  یأعن والصبیاُن  « یالصب»إلی آخرها و

هو  یالذ وحرارة سّن النمّو  حرارة سّن الشباب یلأّن الخلاف الواقع هو فبغیر ما فّسر به أّولًا، 
 یآخره، وحرارة سّن الشباب وحرارة سّن الصب یلا ف ون إلی آخر سّن الحداثةكمن ابتداء ال

الطفولیة وقبل الترعرع؛ والظاهر أّن ون بعد كهو أحد الأقسام الخمسة وهو أن ی یالذ 5 

 یوف ،المعتدلكالحرارة  یهم فمزاُج الاسم.  كباشترا یالثان معنیعلی ال یإطلاق الصب
من أّن الصبیان والشّبان معتدلوا المزاج إّلا  الجوامع یإشارة إلی ما قیل ف الزائدكالرطوبة 

ودة، وف یف یالتضاّد أعن یجنس یأّن الشّبان معتدل ف الرطوبة والیبوسة؛  یالحرارة والبر
ودة؛ وف یف یأحد الجنسین معتدلون أعن یوالصبیان ف ون كالجنس الآخر ما ی یالحرارة والبر

 10 یسهل ویسرع نماهم.  ذلکعن الاعتدال إلی أحد الطرفین أعنی الرطوبة ول

بین الأطّباء »ولهذا لم یقل  جالینوسالمتقدمین علی  یأ الأقدمین ثّم بین الأطّباِء 
َ بین حراَر  خلاٌف منهم، لا من الأقدمین  جالینوسلأّن « المتقدمین وقبل  الشاّبِ  یبالّص   یت
لام علیه لا بّد من تلخیص محّل النزاع لیتوارد النفی والإثبات علی محل كال یالخوض ف

م كفقد أجمع الناُس علی أّنها حاّرٌة؛ فأّما  : وأّما سّن الشبابالجوامع یواحد، فنقول: قال ف
 15 ذلک ی، فلم یقع فمنها أم أقّلُ  ثُر كمثل حرارة سّن الصبیان أم أ یها، وهل همقدار حرارتِ 

من الشّبان؛ وبعض ؛ بل اختلفوا فیه وانتحلوا ثلاثة آراء: فبعض ظّن أّن الصبیان أحّر إجماٌع 
یهما سواء إّلا لَ كالسنین  یالحرارة ف فیری أّن قّوَة  جالینوسّن أّن الشّبان أحّر منهم؛ وأّما ظ

نة كثیرة المقدار ساكیفّیتها: فحرارة الصبیان كمّیتها وك یأّن حرارتهما تختلف ف نة لّیِ
 یهم یری أّن حرارة الصبفبعُض یفّیًة كوأحّدُ  ذلکیفّیة، وحرارة الشّبان أقّل مقدارًا من كال

 20 منها ثلاثة:  الشیخر كواحتج علیه بوجوه أربعة ذ أشّدُ 

ثرة الحرارة من وجهین: أحدهما بواسطة دلالته كتدّل علی  یثرة النمو وهك، الأّول
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ونها كالحرارة ل ثرَة ك ذلکواستلزام  ،ون إّلا بهاكة إذ النمّو لا ییثرة الرطوبة الغریزكعلی 
لا بالواسطة وهو من وجهین: أحدهما أّن النمّو لا یتّم إّلا بتحصیل دم  یها؛ والثانماّدتَ 

ورته جزء كثیرة وكببدل ما یتحّلل وبالنمو؛ وتحصیُله یتوّقف علی حرارة  یثیر َیفك ذا صیر
ون الأعضاء قابلًة كالهضم الثالث والرابع؛ وثانیهما أّن النمّو إّنما یحصل عند  یعضو ف

من  یالصبیان أعن التمدید؛ وحرارُة  ذلکعلی  قادرًة  ون الحرارة الغریزیةكللتمّدد لرطوبتها و 5 

فإذن حرارتهم  ؛؛ وحرارة الشّبان غیر قادرة علیهذلکعلی  قادرٌة  الطفولة إلی آخر سّن الحداثة
إلیه أشار بقوله وكأ ّن علیه ك. لثركنمو أیَ  ،أشّدَ  یحرارة الصبون كول یأ ذلکلثر؛ و

؛ ذلکكان الشاّب ینمو أیضا ولیس كان یستقیم لو كإّنما « ثركأ»مؤاخذٌة لأّن قوله 
 یالناقص والأشّجُ أعدلا بن»قولهم: كثیر كعلی ال« ثركالأ»ولا جواب عنها إّلا بحمل 

وان وان، و یأ« مر ون كبیر ویكإّن معناه الّله « بركالّله أ» یقول بعضهم فكعادلا بنی مر 10 

 یهذا الوجه ولا یحتاج ف یاف فكمع أّن نفس النمّو « ثیراً كینمو  ذلکو ل»لام: كتقدیر ال
 ثریته. كثرة النمّو فضلًا عن أكتقریره إلی 

إلیه أشار بقوله: ویالثان  ضِم والَه  من الشهوِة  الطبیعیُة  یأفعال الصب یأ هون أفعالُ كت، و
فإّنه یهضم لبدِل ما  ثُر كه أوأدوم فظاهٌر؛ وأّما أّن هضَم  ثُر كه أأّما أّن شهوتَ  :َم وأدَو  ثَر كأ

ه بسبب ه َذُبَل بدُنه؛ وأّما أّنه أدوم فلأّن هضَم هضمه وشهوتُ  صَر یتحّلل ولزیادِة النمّو؛ فلو قَ  15 

فحرارته  ذلکكان كّل من كأّن  یبری وهكه. هذا بیان الصغری؛ وأّما الأغذیتِ  ِب تعاقُ 
 لأّن الفاعَل لهذه الأفاعیل هو الطبیعُة  ذلکللعلم بها؛ و الشیخأشّد؛ فقد حذفها  الغریزّیُة 

أحد السنین أقوی  یون هذه الأفاعیل فكن أن تكالشّبان والصبیان؛ فلا یم یواحدة ف یوه
ةإّلا ل ورَة اّتحاد الفاعل والقابل الذ ُقّوَ لة ضر  هو الغذاء.  یالآ

إلیه الثالث  20 أجمُع  ینفیهم من الَم  المستفادَة  الغریزّیَة  لأّن الحرارَة الإشارة بقوله: و، و

ون ما نقص كون فیكّون؛ مع أّن الحرارة مستفادٌة من أصل الكلأّنهم أقرب إلی الت وأحدُث 
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لا بّد منه فیهم أقّل؛ لأّنه إذا تحّلَل جزٌء من الرطوبة تحّلَل معه  یمن الحرارة بالتحلل الذ
ها؛ فی من ابتداء  حّلَل ون ما تَ كجزٌء من الحرارة لاستحالة بقاء الأعراض عند عدم محاّلِ

  .منها من ابتدائه إلی سّن الشباب حّلَل أقّلَ مّما تَ  ون إلی سّن الحداثةكال
. واحتّجَ  علی مّدعاه بطریقین: ثیر  كان أقوی ببّ الّشُ  یالغریزیة ف ری أّن الحرارَة بعضهم یَ و

ةأحدهما، یتوّجه نحو بیان  ؛ وثانیهما، یتوّجة نحو بیان ضعف حرارة حرارة الشّبان ُقّوَ 5 

 : أّما النوع الأّول فوجوه أربعٌة: الصبیان
وتقریره أّن  .وأشّدَ  ثَر كأ عافهم الّرُ صیبُ یُ  كولذ وأمتُن  ثُر كم أُه لأّن دمَ أحدها، قوله 

، وكهم أدمَ  ثر فلأّنه كهم أفحرارته أقوی؛ أّما أّن دَم  ذلکكان كّل من كثُر وأمتُن وأحّدُ
رهه الطبیعة وتدفعه؛ وأّما أّنه كثرته وحّدته فتكإّلا ل كوأشّد وما ذاثر كأ یصیبهم الرعاُف 

 10 ّلَ كره وهو أّن دم الصبیان تغلب علیه المائّیُة. وأّما أّن كلم یذ ذلکأمتن فظاهٌر سبُبه ول

ّل مزاج یوّلِد بذاته ما هو شبیُهه؛ والدم حار كحرارة فلأّن  فهو أشّدُ  ذلکكان كمن 
 ثیر حاّرًا. كیه الدم الون البدن المتولد فكفی

وتقریره  ُل الصبیان إلی البلغم أمیَ  ومزاُج  ،ُل هم إلی الصفراء أمیَ لأّن مزاَج وثانیها، قوله و
أن  ذلکأمیل إلی البلغم؛ ویلزم من  أمیل إلی الصفراء، ومزاج الصبیان أّن مزاج الشّبان

هم حاّدة أقوی. والدلیل علی أّن مزاجهم أمیل إلی الصفراء أّن أمراض   ون حرارة الشبانكت 15 

 . یهم صفراووقیئَ  ،حّمی الِغّب ك
ات الشّبان أقوی كوتقریره أّن حر ُة بالحرارةكات  والحركلأّنهم أقوی حروثالثها، قوله و

ةون لكُتها تون بالحرارة؛ فقّو كة إّنما تكثیر؛ والحركب  سببها.  ُقّوَ
: أّما أّنهم أقوی هضمًا فلأّنهم وهضماً  أقوی استمراًء الشّبان  یأ مهُ ورابعها، قوله: و

هم الصبیان؛ وأّما أّنهم أقوی استمراء فلأنّ  عجز عنها هاضمُة تَ  ییهضمون الأشیاء الصلبة الت 20 

 لا یصیبهم من التهوع وألقیء والتخمة ما یعرض للصبیان من سوء الهضم. 



 من التحفة السعدیة نتخب امل 016

ثر الأمر من كأ یف لبِیُة كال هوُة ث الّش  حُد ون بالحرارة ولهذا ما تَ كت فلیست   الشهوُة  أّماو
ودة ض ما یعرِ  ِة َم َخ والتُّ  ِع هم من التهّوُ صیبُ أّنه لا یُ  استمراًء  الدلیل علی أّن هولاء أشّدُ و .البر

 ك هم حاّرٌة إلی الصفراء أّن أمراض   هم أمیُل الدلیل علی أّن مزاَج . وسوء الهضمللصبیان لِ 
َ
 یوف هاّل

 ثُر كوأّما أ .یم صفراوُه یئَ وقَ  ،ّبِ ی الِغ ّمَ ُح كثرها وهذا أولی كأ یأ« جّلها»بعض النسخ 
أّما و .ء بلغٌم یقذفونه بالقما یَ  ثُر كوأ ،لغمّیٌة هم بَ یاتُ مّ وُح  ،باردٌة  أمراض الصبیان فإّنها رطبٌة  5 

ةالصبیان فلیس من  یف النمّوُ   ثرَة كأیضًا فإّن وأّما قوله و همرطوبتِ  ثرِة كن لكهم ولحرارتِ  ُقّوَ
 یثرَة الشهوة تدّل علی البرد لأّن إفراطها فكوتقریره أّن  همهم تدّل علی نقصان حرارتِ شهوتِ 

هما. ین واحتجاُج الفریَق  هذا مذهُب ما سبق تقریره كون عن إفراط البرد كثر الأمر یكأ
 یری أّن الحرارَة و جمیعاً  «الفریقین»بعض النسخ  یوف رّد علی الطائفتینفیَ  جالینوُس وأّما 
 10 یفیما یوجبها وهو الحاّر الغریز یأ الأصل یف متساویٌة الصبیان و الشّبان  یف یأ فیهما

ون محّلها كل ّمیًة ك ثُر كأ الصبیان ن حرارَة كلعند غیره  یوالسمائ جالینوسعند  یالنار
 یفّیًة ك ثُر كأون محّلها أقّل وكل مّیًة ك أقّلُ  الشّبان حرارُة ثرة الرطوبة وكل یفّیًة ك أقّلُ ثر وكأ
إذا كل ّدًة ِح  یأ ثر من الأخری من وجه  فلا كّل من الحرارتین أكان كثرة الیبوسة. و

 یبالیاء أ بیان هذا علی ما یقولهّل واحد من السنین وك یف یصّح القول بالزیادة علی الإطلاق
«  جالینوسعلی ما یقوله »بعض النسخ  ینصره ما یوجد فلا بالنون فإّنه خطأ ویَ  جالینوس 15 

 المقدار یبعیِنها ف واحدًة  م أّن حرارًة توهَّ أن یُ  جالینوسیناه عن كإشارة إلی ما ح« هو» :فهو
الحجر؛ أو كقلیل یابس  یثیر، وأخری فكجسم رطب  یحرارة الشمس إذا فشت  تارًة فك

 ینظیر الماء، ورطوبات الشّبان الت یه یرطوبات الصبیان الت یالفاشیة ف الحرارة الغریزیة
لیفهم منه أّن الحاّرَ یف كّم والكال یأو جسمًا لطیفًا حاّرًا واحداً فنظیر الحجر؛ بل قال  یه

شا تارًة فَ یف كّم والكال یالسنین واحٌد ف یهو نظیُر الجسِم اللطیف الحاّر ف یالذ یالغریز 20 

 ذلکكان كإذا و ؛الحجرك قلیل   یابس   جوهر   یالماء، وفشا أخری فك ثیر  ك طب  َر  جوهر   یف
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ان الرطوبة كلم یفّیًة ك َن ألیَ بر وكون محّلها أكل مّیًة ك ثَر كأ یالمائ الحاّرَ  د حینئذ  ِج فإّنا نَ 
هذا  یأوعلی هذا  ان الیبوسة؛كلم یفّیًة ك وأحّدَ ون محّلها أصغر كل مّیًة ك أقّلَ  یالحجر الحاّرَ و

 یفمنه  یوهو  أّن المتساو جالینوسهذا تصریح منه بمذهب الحاّر  وجوَد  س  فِق المثال 
 َو تَ فإّن الصبیان إّنما عنده هو الحاّر لا الحرارة واستدّل علیه بقوله:  ّبانبیان والّشُ الّصِ 

َ
دوا ّل

ثیُر الحاّرُ كال ثیر الحرارة الغریزّیِة كالغریزیة. والمراد من ال یأ الحرارة ثیرِ كال یمن المن 5 

یبقی بحاله إلی آخر  یعلی اختلاف المذهبین؛ لأّن الحاّرَ هو الذ یأو السماو یالنار یالغریز
م كیف. وأّما الحرارة فلا بّد من اختلافها بالكّم والكمن غیر أن یختلف بال سّن الوقوف

لامه ویندفع كالحرارة علی الحار لیستقیم  ما مّر غیر مّرة؛ وعلی هذا یجب حمُل یف لِ كوال
ع  ف ّلًا من كثیرًا ما یستعملون كلامهم؛ فإّنهم ك یعنه جمیُع ما أوِرد علیه وهذا لیس ببد 

زًا، إطلاقًا لاسِم الجزء علی ال یة والحاّر الغریزالحرارة الغریزی ّل كمقام الآخر تجّوُ 10 

ض لها عرِ لم یَ لأّنه المراد منها  یالغریزیة بل الحار الغریز یأ الحرارُة  تلکس. وكوبالع
إّلا حصل التراجع وامتنع النمو؛ والمقدم  طفیهابعُد من الأسباب ما یُ  باطل  یالتالكو
إلیه الإشارة بقوله   یف یأ بعُد  ف  ِق ولم یَ  النمّو  یف ٌج د ومتدّرِ التزیُّ  یف معٌن مُ  یفإّن الصبو

حیث یذبل البدن  سّن الإنحطاط یما فكالنمّو؛  یف یأ یف یتراجعكفالتزید والنمو 
وأّما حینئذ لا الحرارة الغریزیة؛ فإّنها تنفعل من أول العمر  یوینقص لنقصان الحار الغریز 15 

إّنما  یلأّن زیادة الحاّر الغریز یحاّره الغریز یف یأ حرارته یله سبٌب یزید ف الشاُبّ فلم یقع  
 له سبٌب  لا أیضًا وقَع ون بفیضان نفس  أخری علی البدن بعد الوجود وهو محال وكی
من  موجوٌد  لا سبب ینقص الحرارة الحاّر لأّن هذا السبَب  یالحرارة أ تلک یطفیُ  یأ طفیهایُ 

وأّما  ؛لنقصان الحرارة الغریزیة یالمقتض الغریزیِة  الرطوبِة  حّلُل أّول العمر إلی آخره وهو تَ 
الآخر علی ما  منهما مقاَم  ّلٌ كوقد یستعمل  طفائها فإّنما یوجد بعد سّن الوقوفإسبب  20 

الحاّر  یأ الحرارُة  تلکبل الانتقاص  یالوقوف تأخذ ف إّن الحرارة بعد سّنِ  الشیخقال 
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الحرارة بل  یأ معًا إلی أن تأخذ مّیًة كو یفّیًة ك أقّلَ  برطوبة  الشاّب  یف یأ ظٌة فیهستحَف مُ 
ون بعد كما یالحاّر إنّ  لأّن انتقاص   ؛یفا أو معاً كوأّمًا كالانتقاص  یأ الانحطاِط  یفالحاّر 
محفوظة برطوبة  وِن حرارة الشاّب؛ بل حاّرهكالحرارة من أّول العمر و وانتقاص   ،الوقوفسّن 

ّمًا ك ّلت  لأّن الرطوبة إذا قَ  ؛ًة یفّی كثر كوأ مّیًة ك ون حرارته أقّلَ كلر هو  الموجب كما ذك
إذا قَ  ؛ّماً كالشاّب  حرارُة  ت  نقص   الشاّب  حرارُة  ون أقّل رطوبة زادت  كی ییفًا أك ّلت  و 5 

بالقیاس إلی  قّلًة  ّدُ َع تُ یستحفظ الحرارة  یالت یأ هذه الرطوبِة  لیست قّلُة و ّدًة ِح  ییفًا أك
 یأ لا الأمرینكب یفتَ  ون أّولًا بقدر  كان یكو ن بالقیاس إلی النمّوِ كاستحفاظ الحرارة ول

 یأ صیروتفضل أیضًا للنمو ثّم تَ  ما تحفظ الحرارَة  بقدرِ الرطوبة  یأ ونكفتالحفظ والنمّو 
 یفالرطوبة  یأ ونكولا بأحد الأمرین فیجب أن تبكلا الأمریِن  یلا تف بآخره بقدر  الرطوبة 

 10 یفولا تَ  نمیِة بالتَّ  یفأن یقال إّنها تَ  حاٌل ومُ  .بأحد الأمرین دون الآخر یفالوسط بحیث تَ 

لأّن  نه أن یحفظ الأصَل ِك مء ما لیس یُ ییف یزید علی الشكالغریزّیة فإّنه  بحفِظ 
 ییف یجوز أن یقال إّنها تفكوعلی هذا ف ؛جمیع الأحوال یالنمو وف یالأصل ف یالحرارة ه

إّنما الرطوبة  یأ ونكأن ت یفبق ؛ه هذا محالكبل تتر ،النمّو  یبما هو أصل ف یبالنمّو ولا تف
  .الشباب هو سّنُ  أّن هذا السّنَ  ومعلوٌم  بالنمّوِ  یفولا تَ  بحفظ الحرارِة  یفتَ 

 15 فقوٌل  ،دون الحرارِة  الصبیان إّنما هو بسبب الرطوبِة  یف إّن النمّوَ  یالثان أّما قول الفریِق و

 خلق بنفسها بل عند فعِل لا تنفعل ولا تن والماّدُة  ،النمّو  ماّدُة  لأّن الرطوبَة  ذلکو ؛باطٌل 
ةال ولا تفعل إّلا  تعالی الّله بإذِن  أو طبیعٌة  نفٌس  یالفاعلة هاهنا ه والقّوُة  ؛الفاعلة فیها ُقّوَ

والأطّباء فإّن  ماءكالح یلیشمل مذهبَ « نفس أو طبیعة»إّنما قال:  الغریزّیُة  الحرارُة  یبآلة ه
ر  عدیمة الشعورقّوٌة  یوه ینسبون جمیع أفعال البدن إلی الطبیعة المدّبرة للبدن الأطّباء ُتدّبِ

ة»إلی النفس وَیسّمون هذه الطبیعة  ذلکوالفلاسفة ینسبون  ؛الأعضاء بالتسخین  20 ُقّوَ

فإّن  ؛باطٌل  المزاج قوٌل  لبرِد  یالصبیان إّنما ه یالشهوة ف إّن قّوَة  :هم أیضاً وقولُ  «جسمانّیة
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علی ما  یأ واغتذاٌء  ون معها استمراٌء كالمزاج لا ی برِد ون لِ كت یالت الفاسدَة  الشهوَة  تلک
ون ك یأ ذلکلا ولو ؛ونكما ی ثر الأوقات علی أحسِن كأ یالصبیان ف یف الاستمراُء و یینبغ

 ثَر كذاء أهو الِغ  یدون من البدل الذورِ انوا یُ كما لَ ون كالاستمراء فیهم علی أحسن ما ی
لا لضعف حرارتهم علی ما  همب ء  استمرا ض لهم سوُء عرِ ّنهم قد یَ كول انموحتی یَ  تحّللمّما یَ 

والأّول أولی علی ما لا یخفی « تدبیرهم»بعض النسخ  یوف مبِه یهم وسوء ترترِه ش  لِ توّهم بل  5 

 یأ عیها فلهذا هم الفاسدَة اتِ كثیرة وحركوال والرطبَة  الردیئَة  هم الأشیاَء تناولِ هم ولِ طعومِ لَم 
 ؛ثَر كأ فیهم فضوٌل  جتمعتَ ما ور لا لضعف الحرارة كولسوء استمرائهم للسبب المذ

ویجوز أن یتعلق  ،یجوز أن یتعّلق باجتماع الفضول وخصوصاً  ثَر كأ ویحتاجون إلی تنقیة  
ثر؛ كفإّنها یجتمع فیها  فضٌل أ همئاتُ رِ ون التقدیر وخصوصًا كوی ،بالاحتیاج إلی التنقیة

« خصوصاً و»رات؛ أو والمتصاعدة من البخا ،تنازلة من النزلاتونها َمصّبَ الفضلات الُم كل 10 

رنا؛ والأّول أولی لاستغنائه عن الثانی بخلاف كثر لما ذكأ رئاتهم فإّنها تحتاج إلی تنقیة  
نَفُسهم اتهم مملوءًة بالرطوبات ئون ركول یأ ذلکلفإّنه إّنما یتّم بالأّول ولقوله و یالثان
الثانیة أحُد أسباب  مع أّن القّوَة  ؛لأّن قوّتهم لم تتّمَ  ٌم َظ تواترًا وسرعًة ولیس له ِع  أشّدُ 

والتواتر لا سّیما  السرعَة  ت  استعملَ  عن استعمال الِعَظِم  انت ضعیفًة كالِعَظم. والقّوة إذا 
مّرة  یإلیه ف جاریها ویمنع الطبیعَة من جذب الهواء البارد المحتاِج رئاتهم یزاحم مَ  وامتلاُء  15 

والشاّب علی  یمزاج الصب یف فهذا هو القوُل مّرات بالسرعة والتواتر  یواحدة، فَتجذبه ف
 جالینوس «بتبیانه»بعض النسخ  یوف هبیانَ ّفل تِ كما تبحسب بعض النسخ  یوف حسب

 . وعّبرنا عنه
 

ورة الموت یف -المبحث الثالث   20 ضر

الهواء  لانتشاِف  الانتقاص یف تأخُذ  الوقوف سّنِ  مّدِة  بعَد  ثّم یجب أن تعلم أّن الحرارَة 



 من التحفة السعدیة نتخب امل 011

إن لأ ذلکو الرطوبُة  یه یحیط ماّدتها التالُم  ه ن لا یبلغ برُد كان باردًا حّداً لكّن الهواء و
ل بل هو فكالآفاق المس یف ٌل لما فیه من الحرارة كالأحوال  یونة إلی أن لا ُیحّلِ ّلها محّلِ

معاونِة الحرارة ب؛ وثانیها قوله وكواكتسبة من الشمس والكالأصلّیة؛ ومن الحرارة الم
لّأّنه لّما  ذلکانتشاف الرطوبة وتجفیِفها و یفإّنها ُتعاِون الهواَء ف أیضًا من داخل الغریزیة

والدم  یان الغالب علی المنكبها و كان الإنسان یحتاج إلی أن یتصّرف بأعضائه ویتحّر ك 5 

الرطوبة بالتجفیف  یفاعلًا یفعل ف الحرارُة والرطوبُة جعَل الخالُق تعالی الحرارَة الغریزیة
وریِة كومعاضدِة الحرا ،حتی یحتمل الصورة والتخطیط  یف ات البدنّیة والنفسانّیة الضر

 ذلکعن مقاومة  وعجِز الطبیعِة ة محّللٌة لذاتها كلانتشاف الهواء لأّن الحر یأ المعیشة له
 یما فكلات الثلاثة لأّن الطبیعة قد تقاوم المحّلِ  دائماً لات الثلاثة ور من المحّلِ كالمذ یأ

ور بالعطف علی « معاونةو»ولا یخفی أّن قوله:  سّن النمّو  ذا كو« محیطانتشاف الهواء ال»مجر 10 

 القوی الجسمانّیة متناهیٌة  فإّن جمیَع « وعجز الطبیعة»وقوله: « اتكمعاضدة الحرو»قوله: 
ةانت طبیعّیة فلأّن ك( أّما إن 1 وتقریره أن نقول: یالعلم الطبیع یف ذلک ُن رهَ بَ وقد یُ   ُقّوَ

ةل أقوی من كال ناهما من مبدأ واحد كالبعض لانقسامها بانقسام محّلها وحینئذ لو حّر  ُقّوَ
إن  كالتحری یّل فكان الجزء مساوّیًا للكات غیر متناهّیة كبحر ان كوهو ُخلٌف؛ و
ةأیضًا؛ لأّن نسبتهما نسبة بعض ال ذلکكّل كال كان تحریكالجزء متناهیًا  كتحری  15 ُقّوَ

 نسبة متناهیة.  یّلها وهكإلی 
ها جزء كمن تحری ها الجسم من مبدأ معّین أقّلُ َك فلأّن تحری انت قسرّیًة ك( أّما إن 2و
 یّل من الجانب الذكة الكة الجزء علی حركالمبدأ فتقع زیادة حر ذلکالجسم من  ذلک

 یففعل القوی  یأ هاون فعلُ كفلا یمتناهیًا هذا خلٌف؛  یون غیر المتناهكفرض غیر متناه فی
أنسب بهذا الموضع « الإیراد»و« المواّد  یف»بعض النسخ  یإیراد بدل ما تحّلل وف یأ الإیراد 20 

لتناهیها  دائماً أنسب بهذه القاعدة لأّن القوی أعم من الغاذیة « المواد»لام فیه؛ وكلأّن ال
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ما یتحّلل علی  لبدِل  انت الإیراُد كمتناهیة و غیَر الغاذیة  یأ أیضاً  انت هذه القوُة كفلو 
هولة كزمان ال یّل یوم شیئًا واحداً فتورد فكون مقداره كإیرادًا متساویًا بحیث ی یأ السواء
ةلا إیرادًا مساویًا للمتحّلل لاستحالته: إّما من جهة  یزمان الصب یانت تورد فكمثلًا ما   ُقّوَ

إّما من جهة أّنه لو  لة عند استمرارها؛ و ان كما لَ  ذلکكان كتأثیر الأسباب المحّلِ
 5 واحدبمقدار باطٌل؛ وفیه نظٌر؛ ولهذا قال  یالتالكالتحّلُل یفنی الرطوبَة أصلًا؛ والمقّدم 

مقادیر البدل والمبَدل منه  یمقادیر البدل بعِضها لبعض لا ف یف یلیعرف أّن المساواة ه
م قاِو یُ  ان البدُل كما یوم لَ  ّلَ كزداد دائمًا بل یَ  لیس بمقدار واحد   ان التحّلُل كن كل

مثله. أّما بیان الملازمة  یوالمقّدم حّق ثابت فالتال الرطوبَة  یفنیُ  ان التحّلُل كولَ  التحّلَل 
 ذلکان كن أن یقاوم ما هو متزائد إذا كلأّن ما لیس بمتزائد لیس یم ذلکفظاهر و

 10 یدائمًا؛ وأّما أّن المقّدَم حّقٌ فلأّن المقّدم ذو ثلاثة أجزاء: أّما حقّیة الجزء الأّول والثان

ّلَ یوم  كفبحسب الفرض والتسلیم؛ وأّما حقّیة الثالث فلأّن التحلیل یجب أن یزداد 
لات المذ ر وهو المحّلِ  یف والأمرانكف متأّثر  واحد وهو الرطوبة الغریزّیُة  یورة فكلدوام المؤّثِ

نقصان  یأ قصان والتراجعالنُّ  علی تهیئِة متعاونان  یأ متظاهرانالبدل وزیادُة التحّلل  یأ
انتقاص الرطوبة وتراجعها  یّل واحد منهما جهة فكمالها، لأّن كالرطوبة، والتراجُع من 

لأّن التحلیل مع أّنه یزداد فالوارد یقّل لأّن زیادة التحلیل یوجب نقصان الحرارة  ذلکو 15 

 انكإذا ون فعلها أقّل وكلنقصان الرطوبة؛ ونقصان الحرارة موجب لضعف الغاذیة فی
اعدلوا هو ﴿العدل المعلوم من قوله تعالی: كتظاهر الأمرین، المعلوم من المتظاهرین  یأ

ورًة  فواجٌب علی ما وصفنا  یأ ذلکك ﴾أقرب للتقوی بعض النسخ  یوف المادُة  یأن تفن ضر
لاهما صحیحان كو« فتطفأ»بعض النسخ  یوف ینطففتَ وهو قریب بل أقرب من وجه « الرطوبة»

آخر وهو  الماّدة سبٌب  زِ و  عین علی إطفائها بسبب َع خصوصًا إذ یُ لانتفاء ماّدتها و الحرارُة  20 

علی انطفائها من وجهین:  فُیعین الغذاء الهضَم  دِم ُع حدث دائمًا لِ تَ  یالرطوبة الغریبة الت
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ّن یفّیة لأكالآخر بمضاّدة الثرة الماء؛ وكالسراج من  یما ینطفك مرأحدهما بالخنق والَغ 
د هذه كولا تزال تتأ باردُة  بلغمّیُة الحاصلة من ضعف الهضم  یأ الرطوبَة  تلک

للحرارة  یه یالأمر إلی فناء الرطوبة الغریزّیة الت یالأسباب بعُضها بالبعض إلی أن ینته
حینئذ الماء للسراج، فیلزم كلها  یالت الرطوبة الغریبة ثرِة كالدهن للسراج، وكالغریزّیة 
هذا فلحصول المانع و ی: أّما من الأّوِل فلعدم الشرط، وأّما من الثانالحرارة الغریزّیة انطفاُء  5 

 یه فتُ ضمّنه قّو تإلی حّد ت شخص بحسب مزاجه الأّوِل  ّلِ كل ُل المؤّجَ  یالطبیع هو الموُت 
ورة الموت اذفه حفظ الرطوبة أجٌل من الأشخاص  یأ منهم ّل  كل. وأحد البراهین علی ضر

م من طین ثّم قضی أجلًا كخلق یهو الذ﴿بقوله:  یتاب الإلهكال یعلی ما أشیر إلیه ف مسّمًی 
ء  ونهایته؛ یوقیل: هو حّد الش الصحاح یء علی ما فیمّدة الش« الأجل» ﴾وأجل مسّمی عنده

 10 یف هو مختلٌف ّلِ شخص  مّدٌة من الحیاة أو حّدٌ معّیٌن منها وك: ولمعنیهذا: فال وعلی

ستین سنة،  یف یحتی صار بعضهم یفنی الفناء الطبیع الأشخاص لاختلاف الأمزجِة 
إّنما  ییفنی الفناء الطبیع وبعضهم لا لأّنه لّما  ذلکكان كحتی ینیف علی المائة؛ و

ور ان انتهاؤها إلی كانت أقوی كّلما كالطبیعة عن فعلها؛ ف لوقوِف  یثبت أّن الموت ضر
إن كالضعف أبطأ، ف ةن الكان أقصر؛ لكانت أضعف كان العمر أطول؛ و والضعف  ُقّوَ

ون المعاوق عن فناء الرطوبات فیه كّلُ َمن هو أقوی مزاجًا یكیختلفان باختلاف المزاج: ف 15 

ُلم عن المنافیات الت ن، كلا یم یعنها، لا الت یللإنسان التفّص ن كیم یأقوی. وحینئذ إن س 
ن مقاومة الطبیعة كومعناه بقاء الشخص مّدًة یم« یالأجل الطبیع»ثَر وهو كان بقاؤه أك

ن كلا یم یاقتضاها مزاُجه الخاّصُ للمحّللات الت یّل شخص بحسب قّوته التكالمستحّقه ل
ودة والیبوسة بالحرارة والرطوبة، والموت الحیاةعنها؛ أو لأّنه لّما ثبت أّن  یالتفّص   ،بالبر

ودة فیها من أصل الِبنیة قَ  یالت انت الأبداُن ك تدبیرًا  ذلکّیتان ودّبرت بعد وِ الحرارُة والبر 20 

نیة ضعیفتان التی الحرارة والرطوبة فیها من أصل البِ  حفظها طویلة الأعمار؛ والأبداُن ت
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تغلب علیها  یانت الأبدان التكانت قصیرَة الأعمار؛ وكتنقیصهما  یتدبیرًا یزید فودّبرت 
 یالدم والصفراء علی طریق الاعتدال، لا علی طریق الإفراط، أطوَل أعمارًا من الأبدان الت

أطوَل عمرًا من  یون الدموكور؛ ویكیغلب علیها البلغُم  والسوداء علی الوجه المذ
الدم المناسبة للحیاة، ویبوسة الصفراء المنافیة لها لمناسبتها  ان رطوبةكلم یالصفراو

؛ والبلغم إلی الآجال أشار بقوله  یأطوُل عمرًا من السوداو یالموت   5 فهذه الآجاُل ِلما قلنا. و

ُره كرنا بل كن لما ذكفاعلم أّن انطفاَء الحرارة الغریزّیة إن لم ی .الطبیعّیُة  من ان تغّیُ
إذا اقتطعهم «: اخترمهم الدهُر »استیصالیًا من قولهم:  یأجلًا اخترامیًا أ ییسّم الأسباب 

إلیه أشار بقوله: و « الغیر»الفرُق بین  أخری یها وهغیُر  اخترامّیٌة  هاهنا آجاٌل واستأصَلهم. و
یشترط فیه « الآخر»فیه باختلاف الصفات العرضّیة؛ و یتفكی« الغیر»أّن « الآخر»و

ونها مخالفة للطبیعّیة بالصفات كمع  الاختلاف بالصفات الذاتّیة. فالآجال الاخترامّیة 10 

ان كسواء  بقدر  ّل واحد من الآجال كو یأ ّل كمخالفٌة لها بالحقیقة أیضًا. و یالعرضّیة فه
 میًا. طبیعّیًا أو اخترا

 
 ركما استنتج مّما ذ یف -المبحث الرابع 

إبطاِل الباطل كمّما ذ یأ حالصل إذن من هذاال  15 أّن أبداَن رنا من الخلاف وتحقیِق الحّق و

بل  یلأّن الشاّب حرارته حاّدة بالنسبة إلی حرارة الصب باعتدال ٌة الصبیان والشّبان حاّر 
لاستیلاء  ذلکو باردٌة  شایِخ والَم  هوِل ُك ال أبداُن والقرب منه و یبالنسبة إلی المعتدل الحقیق

لأّن  من المعتدل لأجل النمّو  ن أبداَن الصبیان أرطُب كل التحّلل ونقصان الحرارة الغریزّیة
ة بینهم وبین كالمشتر حفظ الحرارَة ت یرطوبة زائدة علی الرطوبة التی یحتاج إل النمّو 

 20 هم وأعضائهمظامِ من لین ِع  یوه التجربُة ون أبدانهم أرطب كعلی  یأ تدّل علیهالشّبان و

هم وهو من قرب عهِد  القیاُس لما عرفت فیما تقّدم أّن لین الأعضاء تابٌع لغلبة الرطوبة، و
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وح البخاری ینبالَم  هوُل كأّما الما سبق بیانه وكّلها رطبة جّداً كلأّن هذه  والدم والر
 ُس م أیبَ فُه لنقصان الحرارة الغریزّیة فیهما  خصوصًا فإّنهم مع أّنهم أبرد والمشایُخ 
 ذلکُیعلم « المشایخ خصوصاً و»ثر؛ ولهذا قال: كأ التحّلل علیهما، وعلی المشایخ لاستیلاِء 

ِلما تقّدم من أّن  ظامهممن صلابة ِع لا بالاستقراء أو الحدس  بالتجربةونهم أیبس ك یأ
 5 یوالدم البخار ینهم بالَم عهِد  عِد بالقیاس من بُ صلابة الأعضاء تابعٌة لغلبة الیبوسة و

 یه یالأجزاء النارّیة الت یأ ثّم النارّیةالعهد عن المرطب مع استیلاء المحّلل لا محالة  وُبعِد 
 یمتساویة فالأجزاء  تلکلا الحرارة المستفادة من تسخین  جالینوسعند  یالحاّر الغریز

م كفیهما لا الحرارة الغریزّیة لاختلافهما بال یالحاّر الغریز یلتساو ّبان والصبیانالُش 
الشّبان لُقرب عهِدهم  یمّما ف یأ ثُر كبیان أالّصِ  یف والمائّیُة  الهوائّیُة یف وكوال

ثَر كأ یصارت حرارُة الصب ذلکالتحّلل فیهم بالقیاس إلی الشّبان ول بات وقّلِة بالمرّط  10 

 یالحرارتین ف ییفّیًة مع تساوكثَر كمّیًة وأكوحرارُة الشاّب أقّلَ  ،یفّیًة كمّیًة وأقّلَ ك
ةال  هول والمشایِخ كال یف الأرضّیُة و یالموجب وهو الحاّر الغریز یوالأصل لتساویهما ف ُقّوَ
إّنما حذفها لظهور المراد یأ ثُر كأ الصبیان والشّبان لأّن  یأی ف فیهما من الأرضّیة و

هول كومن ال یأ منهماثر من التحّلل من أبدان الأخیرین وكالتحّلل من أبدان الأولین أ
هول كمن أبدان ال ثُر كلأّن التحّلل من أبدانهم أ ثُر كالمشایخ أ یفوالمشایخ الأرضّیة  15 

مفرطة جداً خارجة عن  یلأّن رطوبة الصب یبالص   فوق اعتداِل  المزاِج  معتدِل  الشاّبُ و
یابس  یبإلی الص   بالقیاِس ن الشاّب كل یأ ّنهكلانت قواهم ضعیفة ك ذلکالاعتدال ول

 أیبس من الشاّبِ  الشیُخ هوظاهر والمزاج و حاّرُ  هلَك وال المزاج وبالقیاس إلی الشیخ
بات التمزاج الأعضاء الأصلّیة  یف ِل ه  َك وال والدم  یالمن یه یلأّنه أبعد الأسنان عهداً بالمرّطِ

وح البخار بالرطوبة الغریبة هل كمن الشاّب وال یأ منهما أرطُب ثُرها تحلیلًا وك، وأیوالر 20 

 
َ
أبدانهم  یالفضلّیة ف ثر الرطوباُت كتَ  یإذ لضعف هضمهم عن إحالة الغذاء علی ما ینبغ ِة الباّل
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بل علی سبیل الَبّل؛ فإّن  یالصب یما فكالجوهر  یفترطب أعضاؤهم لا علی سبیل التقریر ف
، ورطوبَة َغ غصن رطوبة ك یالصبّ  رطوبَة  . وهذه  1رطوبة خشب  ذاو  كالشیخ  ّض  نضیر  نقیع 

ها  یتزید ف الرطوبة الغریبة جفاف الأعضاء الأصلّیة لأّنها إذا احتفت  بها من خارج منَعت 
عن الاعتداء بغیرها مع أّنها لا تصلح لغذائها لأّنها فضل فتجّف حینئذ لفقدانها الغذاَء؛ وأّما 

أّن قوی هضمهم لم یضعف بعُد ضعفًا بدنهم هذه الرطوبُة ل یهول فإّنما لا تحدث فكال 5 

 .ذلکیلزمه 
 

 بیان اختلاف الأمزجة بحسب الأجناس یف  -المبحث الخامس 
لامه لا كثیرین علی ما یظهر من ك عّم والمراد بها ما قد یراد بها وهو ما یَ  وأّما الأجناُس 

هذا الموضع الأصناف  یلأّنه عّد معهما غیرهما؛ فالمراد بها ف ؛ورة والأنوثة فقطكالذ 10 

والِحدادة والِقصارة  ورة والأنوثِة كالذكالمختلفة بالصفات الموجبة لتغّیِر المزاج 
ومّیة والجنوبّیة والشمالّیة.   والهندّیة والر

إطلاُق  ون یواكالجنس علی ما یندرج فیه  و  ؛لغة الیونان بحسب الوضع الأّول فقثیر
ره كوالمصرّیة جنسًا للمصریین علی ما ذ ،لویینجنسًا للع انوا یجعلون العلوّیَة كولهذا 
ران والإناث والحّدادین كورات أجناسًا للّذُ كون المذك؛ علی هذا تالشفاء یف الشیخ 15 

ومیین والجنوبیین والشمالیین وحینئذ یستقیم ال  یفلام كوالقّصارین والهندیین والر
 ور ویدّل علیه وجوه سبعة: كمن الذ أمزجًة  أبرُد  اختلاف أمزجتها فإّن الإناث  

ن الّذَ كأحدها، أّن ت شاهدوه   ویدّل علیه الإسقاط مّما .الأنثی ِن ّوُ كر أسرع من تكّوُ
ة ّون دلیُل كالت أرباب التشریح وسرعُة  یأعن  البرد.  دلیُل  وبطؤُه  الحرارِة  ُقّوَ

 20 والأیمُن  ؛یسرالجانب الأ یوالأنثی ف ؛من الرحم الجانب الأیمن یه فر توّلُد ك، أّن الّذَ یالثان

                                                            

 : فاطد نضارته، فاطد رونقه وهباءه. ی. ذاو من ذو1
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 من الأیسر.  أحّرُ 
 ؛ان میناثاً كنّیه باردًا ان مَ كن ومَ  ؛اراً كذان ِم كًا ه حاّر نیُّ ان َم كن الثالث، أّنا نری مَ 

  ینان مَ ك ذلکول
َ
 رًا. كقّلما ُیوّلِد َذ  الشیِخ  ینوَم  ؛ما ُیوِلّد أنثیالشاّب قّل

 ذلکو ؛دم النفاس قلیلَة  ،النشاط ثیرَة ك ،اللون سنَة َح  ركالرابع، نری الُحبلی بالّذَ 
ةالهضم ل وجودُة  ؛الهضم ه لجودِة جمیُع  ها فحالُ  رنا؛ وأّما الُحبلی بالأنثیكالحرارة علی ما ذ ُقّوَ 5 

 .ذلکبخلاف 
  .من َملمس الأنثی ر أحّرُ كالّذَ  الخامس، أن َملمس  

ق أقوی وأحّدُ َر راز والَع ر مثل البول والبِ كأّن الفضلات الخارجة من بدن الّذَ السادس، 
ز من بدن الأنثی؛ وقّوُة  یرائحًة من الت  الرائحة وِحّدُتها من لوازم الحرارة.   تبر

زٌة الّرَ  یف التناسل لسابع، أّن أعضاَء ا ةل ذلکو جل بار  10 امنٌة كالمرأة  یالحرارة، وف ُقّوَ

إلی هذا الوجه أشار بقوله: ذلکو أمزجًة  أبرَد ونهّن كول یأ ذلکول لضعف الحرارة؛ و
ورّیة وح یوالغایة ف الَخلق. یورة فكرن عن الذُص قَ  أن  یبالغة وه مٌة كهذا القصور حاجٌة ضر

ز ویَ  یویقبل الرحُم المن ؛من الانفعال ل من الفعل، والمرأُة ُج ّن الّرَ كیتم قبله من علیه ویَ حتر
، ولیكالّذَ  ان مشابهًا لأعضاء كبل  ذلکك نكون َمقّرًا للجنین؛ إذ لو لم یكر من ُقرب 

مث یالحال ف ذلکك؛ والرجال لبطل الحمل ومنافُعه، وانقطع النوُع  یف التوّلد فإّن  الّطَ 15 

مثّیة أجمع  یبدن الأنثی لئّلا تف یقّللت  الحرارَة ف الإلهّیَة  مَة كالح  یما فكبإفناء الماّدة الّطَ
ها غذاًء للجنینالرجال، فأبقت فیه بقّیًة أعّدَ   ثَر كالحرارة سبب لاجتماع الرطوبة أ ّلُة فِق  ؛ت 

بنًا للجنین، وبعد الولادة یصیر لَ  وقت الحمل غذاٌء  یف یفه ؛هّن لغذائهامّما یحتاج إلیه أبدانُ 
وق انصّبت  إلی الرحم، واستفرغت  بالحیض؛  یثرت  فكسائر الأوقات إذا  یله، وف العر

علی شدة  ذلکهّن ینتفخ ثداهّن ویدّل ّر حیُض ِد عند أّول ما یُ  یوارصارت الَج  ذلکول 20 

لأّن البرد  ذلکو ّن ُه ضولُ ثر فُ كمزاجهّن تَ  فلبرِد واستدّل علیه بقوله  .أرطبة وكالمشار
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اثف البدن كمن وجهین: أحدهما أّنه یوجب ت ذلکالفضول لقّلة التحّلل وثرة كیوجب 
 ة المحّللة. كالمانع من التحّلل، وثانیهما أّنه یوجب قّلَة النهوض للحر

ون كن أن یجعل هذا جوابًا عن سؤال مقّدر وهو أّن لقائل أن یقول إّنه یجب أن تكویم
أّنه أجاب وقال: بأّن كن دون الرجال؛ فض  ِح ولهذا یَ ثر؛ كناث أسخن أمزجًة لأّن دمهّن أإال
ودة الموجبة لكأبدانهّن لیست ل یه فوغیَر  ثرة الدمك ما كثرة الفضول كثرة الحرارة بل للبر 5 

 هّن جواهُر ریاضتِ  قّلِة لِ ّنُة وّون منه الأِج كثیر دمهّن لتتكبّینا، ولعنایة  من الطبیعة أیضًا بت
وع فهّن أسخفلحِم   یلام فكورة والأنوثة وهو الكم آخر للذكح ی: ظاهر السیاق أّنه شر
ز. ویم هما من حیث السخافةحنتِ س   ز جَع ن أن یُ كوالتلّزُ ل دلیلًا  آخر علی مزاجهما لدلالة تلّزُ

جل علی أّنه أحّر وأیبس لأّنه إّنما ی الحرارة الموجبة  وقوِة  ؛ون بمثابة الدمكجوهِر لحِم الّرَ
الدم  ون برّقِة كتلأّنها إّنما  المرأة علی أّنها أبرد وأرطُب  جوهر لحِم  للانعقاد التاّم؛ وسخافِة  10 

 الحرارة العاقدة. ثرة الفضول وضعِف كالتابعة ل
 یقال علی معنیین: « السخافة»واعلم أّن  

المحّللة  أسخُف، لقّلِة الریاضة وبهذا المعنی لحوم الإناث أحدهما، رخاوة الجرم
 رنا؛ ك، ولغیِرها علی ما ذالشیخره كللرطوبة المرخیة علی ما ذ

لأّنها  أسخُف  ثیَر المساّم واسَعها؛ وبهذا المعنی لحوُم الرجالكون الجرم كوثانیهما،  15 

ُفَرٌج  كحدث هنارطوبتهما لا یلتصق بما ینفذ فیها؛ بل ینبری عنه فَت  ثافتها وقّلِة كلفرط 
إلیه الإشارة بقوله: و ؛ومساّمٌ  یبه بما یخالطه أسخف كان لحم الرجل من جهة تركإن و
ؤًا مِ  ه أشّدُ ثافتِ كفإّنه ل وق وّما یَ تبّر التاّم  فلا ینفد فیه النفوَذ  العصب یِف لنفذ فیه من العر

ان أرخی كبخلاف لحم المرأة، فإّنه لّما  یما ینبغكولا یتهندم البعض علی البعض 
وُق ولیُف كجوهرًا  بًا كُّ ها مع البعض ترب بعُض كالعصب نفوذًا تاّمًا ویتر ان تنفذ فیه العر 20 

بعُضها إلی البعض ب من بسائط ینّضم ّكِ یلزمها تهنُدُم بعِضها علی البعض. والجسم إذا ُر 
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ّزًا؛  ثَر كب عنها أكان الجسُم المركیبًا كتر انطباقًا وأشّدَ  یان أقوكّلما كبسطوحها؛ ف تلز
ان لحُم كأّنا إذا اعتبرنا جوهر اللحم وحده كان أسخَف. وكس كان بالعكومهما 
إن اعتبرنا اللحَم المر المرأة وِق  المفرد عن اللحِم  َب كَّ أسخَف؛ و ان ك العصِب  ولیِف  والعر

 أسخَف.  لحُم الرجل
 5 أهُل وقال: و الأجناس یتمام القول ف یلام علی هذین الحنسین شرع فكولّما فرغ من ال

إن  الشماَل  بالرطوبة الغریزّیة؛ فإّن  یأ لاد الشمالّیة أرطبالبِ  ان یابسًا إّلا أّنه لبرِده كو
إن  حبس الرطوباِت عن التحّلل؛ وأّما الجنوُب بسبب ُبعد الشمس عن السمت یَ  فإّنه و

بًا إّلا أّن حرارَته محلِّ ك ون كثیرٌة فإّنما تكین َمن رطوباُته یّ ان من الجنوبكفإن  لٌة ان مرّطَ
بعض النسخ  یوف أهل  الصناعاتثرة البخار لا غریزّیًة وكبسبب الرطوبُة غریبًة  تلک

بالرطوبة الغریبة؛ لأّن ترطیب الماء بالمجاورة وبالنسبة إلی  یأ المائّیة أرطب «الصناعة» 10 

بالرطوبة الأصلّیة  أرطُب  ونكالس لا أّنه أرطب مطلقًا لأّن أصحاب   ؛أصحاب الصنائع یباق
 
ُ
لٌة والرطوبة ك؛ فإّن نفس  الحرة من أصحاب الصناعة المائّیةكها بالحرلِ لعدم تحّل ة محّلِ

 الذین یخالفون أهَل  :لافلی الِخ الذین یخالفونهم فَع فات من الأصلّیة  و ر ماجبِ الغریبة لا تُ 
 هم أهُل  الصناعة المائّیة والذین یخالفون أهَل  ؛البلاد الجنوبّیة هم أهُل  البلاد الشمالّیِة 
ر كرها حیث نذكالأمزجة فنذ أّما علاماُت دادة وغیرها من الناریات. والِح ك الصناعة الناریة 15 

 .المزاج یالتعلیم الثالث ف یلام علكوهذا آخر ال لّیة وجزئّیةكالعلامات 
 



 

 
 
 
 
 5 

 ــ   فی ماهیة الخلط التعلیم الرابع
 فصلان 

  لط وأقسامهلِخ ا« ماهّیة»بعض النسخ  یوف مائّیة یالفصل الأّول ف
و یالكلام ف  مقّدمة ونقول:  ذلک یعهذا الفصل یشتمل علی مباحث ولنقّدم قبل الشر

 10 یالرطوبات؛ وأجزاٌء ثوالث وه یالأركاُن؛ وأجزاٌء ثوان  وه یالبدن أجزاًء أّولّیًة ه یإّن ف

واح.   الأعضاء والأر
وبهذا الاسم  ؛ ورطوبات ثانیةالأخلاط یوه علی قسمین: رطوبات أولی و الرطوبات

 تعرف. 
و إّنما احتیج إلی الرطوبات لأّن بقاء البدن بدون الغذاء محال ولیس نجد غذاء یستحیل 

قلیلًا  ذلکالاستحالة حتی یبلغ إلی  یجوهر الأعضاء حین لاقیها؛ بل لا بّد وأّن یتدّرج فإلی  15 

زمان له قدٌر؛ فلو لم یكن عند الأعضاء من الغذاء ما قد استحال  یإّنما یكون ف ذلکقلیلًا و
ت  قبل استحالة المستعمل ف  الوقت.  یحتی قارب أن تتّم استحالُته إلیها لجّفَ

ورته عضوًا. ولا و الأخلاط لا  بّد وأن تكون أجسامًا؛ إذ ما لیس بجسم لا یمكن صیر
بّد وأن تكون رطبة لیسهل قبولها للاستحالة والتشّكل. ولا بّد وأن تكون سّیالة لیسهل 

كّل عضو بل لا بد من أعضاء ُمعّدة  یالأعضاء؛ إذ لا یمكن طبخ الغذاء ف ینفوذها إلی أقاص 20 
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تتفرق إلی جمیع الأعضاء ولابّد وأن یكون مستحیلة من للطبخ كالمعدة والكبد ومنها 
إذا عرفت  ذلک فلنشرع ف  المباحث: یالغذاء و

 
  لطماهیة الِخ  یف –المبحث الأول 

سهل القبول للتشكل والاستحالة والفصل والوصل  یأ رطٌب هو الجنس  جسٌم  لُط الِخ  5 

وطباَعه ولم یعارضه سبب من خارج یكون علی ما ذكرنا. وهو  یبالطبع علی معنی أّنه لو خلّ 
وف، لأّنهما لیسا  یاحتراز عما ف البدن لیس برطب  بهذا المعنی كالعظم والغضر

وطباعه من غیر  یمن شأنه أن ینبسط أجزاء متسفلة بالطبع حتی لو خلّ  یأ سّیاٌل كذلک. 
یتغّیر بحرارة  یأ ستحیلیَ الأعضاء  یمعارض كان سهل النفوذ ألی أعماق البدن وأقاص

 10 ذاُء الِغ كیفیته  یجوهره لا ف یإلی ذلک الجسم ولكن ف یأ إلیهغذائه  یالبدن فإّن الكلام ف

  .1أّولاً 
 

 تقسیم الخلط إلی المحمود والفاسد وماهیة كل واحد منهما یف – یالمبحث الثان
من ذات فإّن  یأ من جوهرِ  من شأنه أن یصیر جزءاً  یوهو الذ محموٌد  لٌط فمنه ِخ 

ء یقال: ی، كذلک یقال علی ذات الش«موضوع یالموجود لا ف»كما یقال علی « الجوهر» 15 

من شأنه أن یصیر جزءًا من  یذاته وهو المراد هاهنا فكأّنه قال: هو الذ یأ« جوهره كذا»
ء الموصوف یوالأّول أولی لأّنه أشهر وهو الش« یالمتغذ»بعض النسخ  یوف یغتذالُم ذات 
؛ فالحاصل أّن الخلط المحمود هو الذبأّنه م أن یكون وجوده لأن  یحاله حال یقتض یغتذ 

كالدم  وحده ذلکسواء كان من شأنه أن یكون ك ییكون جزءًا من ذات المغتذ
                                                            

 در اینجا بر اساس تقسمی بندی نسخه أیاصوفیه جلد اول پایان یافته است.. 1
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كالبلغم والصغراء والسوداء فإّن  أو مع غیرهفإّن من شأنه أن یكون وحده جزءًا من اللحم 
متشّبهًا إذا خالطها الدم أّما وحدها فلا، و یهذه من شأنها أن تكون جزءًا من ذات المغتذ

إّنما احتاج إلیه لأّنه لا یكف وحده أو مع غیره یبجوهر المغتذ یأ به كون الخلط  یف یو
من شأنه أن یكون  ذلک؛ بل لا بّد وأن یكون مع یمحمودًا أن یصیر جزءًا من المغتذ

ومع  یلأّن ماّدة البرص یصیر جزءًا من جوهر المغتذ ذلکشبیهًا به ِشبهًا لا یتمّیز عنه؛ و 5 

وعلی الجملة،  یأ وبالجملةفلیست  من الخلط المحمود لكونها غیر متشّبهة به.  ذلک
 یوف ام ساّدًا بدَل من شأنه أن یصیر  یالخلط المحمود هو الذ»الحاصل من القیدیِن هو أّن 

فیما  یمن المغتذ یأ یتحّلل منهالكلام  یوالأول أفصح وأدور ف«  ء عّمایش»كثیر من النسخ 
سادًا بدل ما »فیهما. ولإفادة  یكان المتحّلل منه علیه قوامًا ولونًا بحیث لایخالف الباق

الحّد  یمنّبهًا علی أّنه لو أقیم هذا مقامهما ف« وبالجملة» فائدَة القیدین قال: « یتحلل منه 10 

لیس  یوهو الذ ٌء یدَر  لٌط ومنه فضل وِخ استقام لاستلزام الساّد المذكور الجزئیَة والتشّبَه. 
 یوف النادر إلی الخلط المحموِد  ییستحیل ف یأن یصیر جزءًا من المغتذ یأ من شأنه ذلک
وهذا أولی لدلاته علی أّن الخلط المحمود أكثر من واحد « خلط محمود»بعض النسخ: 
قبل الاستحالة إلی  یأ قبل ذلک ءیحّقُ ذلک الخلط الرد یأ ویكون حّقهبخلاف الأول. 

وهو تحریک للتنقیة « النفض»من  ّض نَف ع عن البدن ویُ دفَ أن یُ  الخلط المحمود 15 

بعض  یإذا حركته لینتفض. وف«: الشجر أنفضه نفضاً »و« نفضت الثوب والشجر»یقال:
عن  ییستلزم علی هذا التفسیر وجوب نقصان البلغم الطبیع« النقص»من « وینقص»النسخ: 

لیه وهو إ یالبدن إذا لم یصر دمًا مع كونه محتاجًا إلیه علی المذهبین؛ وهو باطل فالمفض
إلی الباطل بخلاف العكس، كالنتیجة  یالتفسیر المذكور یكون باطلًا إذ الحق لایفض

 20 الصادقة من مّقدمات كاذبة. 
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 الرطوبة الثانیة وأقسامها یف -المبحث الثالث 
 یالأربعة الت الأخلاُط  یمنها أولی ومنها ثانیة؛ و الأولی ه و نقول أیضًا إّن رطوبات البدن

إّما غیر فضول   نذكرها؛ والثانیة قسمان: إّما فضوٌل  أّما انحصار ؛ والفضول سنذكرها و
استحال إلیها الغذاُء  یالرطوبات الت یالقسمین فظاهر؛ لأّن المراد بها ه یالرطوبات ف

الاستحالُة الجوهرّیة إّما أن تكون من غیر وساطة استحالة جوهرّیة  تلکبالصور النوعّیة؛ ف 5 

 الثانّیة.  یالأولی، أو بوساطة استحالة كما ذكرنا وه یأیضًا إلی رطوبة أخری وه
 یالرطوبُة الت یه یأ عن حالة الابتداء ت  استحالَ  یالت یه لیست بفضول   یو الت

وح لأّنه بها تكون رطوبة أولی یاستحالت عن الحالة الت ؛ وعلی هذا لا ینتقض هذا الحّد بالر
إن صدق علیها باق  یف یأ الأعضاء یف ت  نفَذ الحّد. و یلا یصدق علیها أّنها رطوبة، و

ةالجملة، سواء كان النفوذ فیها بالفعل أو بال یجواهرها ف ؛ والحاصل أن یكون لها ُقّوَ 10 

 جزء عضو  « لم تصر بعد»بعض النسخ  یوف ر جزَء ِص إّلا أّنها لم تَ جواهرها  یاستعداُد النفوذ ف
وهو أن یصیر جزء عضو بحیث  بالفعل التامالمتشابهة الأجزاء  یأ من الأعضاء المفردِة 

إّلا فالقسم الرابع من هذه الرطوبة به اتصاُل  ذلکیسّمی باسم  العضو وُیحّد بَحّده؛ و
بالفعل التاّم بالتفسیر  أجزاِء الأعضاء فیكون جزءًا منها لامحالة لكنه لایكون جزءًا منها

 15 كتبه:  یف جالینوسهذا بحسب ما عّدها  أربعٌة  أصناٌف  یهالمذكور و

«: حصره یحصره حصراً »المحاط بها المضّیق علیها من  یأ المحصورة أحدها، الرطوبُة 
وِق الُع  تجاویف أطراِف  یفإذا ضّیق علیه وأحاط به   للأعضاء الأصلّیة المجاورِة  الصغارِ  ر

إّنما ضّیق علیها وحبست ف تلکل یأ لها الساقیِة المتشابهة الأجزاء  یأ  یالأعضاء. و
وز من  تلک التجاویف إلی سطوح الأعضاء المتشابهة،  تلکالتجاویف ومنعت عن البر

الهضم الرابع ولم یشتّد أجزاؤها للتماُسک؛ فلو برزت  من هذه  یء بعُد فیلأّنها لم تبتد 20 

اویف بغیر تدریج یقتضیه جذُب الأعضاء عند فقدان ما عندها من الرطوبات الأخر، التج
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ه بها لأّنه إّنما یتشّبه بها ما صار  یسالت  إلی سطوح الأعضاء وه به بها فلایتشّبَ بعیدة الّشِ
وق الصغار؛ أّما إذا بقیت  هذه الرطوبُة محتبسًة ف یقریَب الشبه بها، وهو ف  یأطراف العر

استحالت بعض  الاستحالة باحتباسها فیها، وصارت قریبًة من الأعضاء؛ فكّلما  التجاویف
ء منها مّما عندها من الأقسام الأخر جذبت  من هذه الرطوبِة القریبة الشبه بقدر ینقص ش

 5  الشیخ.الناقص. وهذا الصنف أقرُب إلی الأخلاط من سائر الأصناف عند 

كّل  یلأّن ف ذلکو ِالأعضاء الأصلّیة بمنزلة الَطّل  ینبّثٌة فمُ  یه یالت الثانیة، الرطوبُة و
ن منها لانطباق  یواحد من الأعضاء المتشابهة الأجزاء ُفَرجًا وتجاویَف لا تتبّین ف اللِیّ

وق والأعصاب والشرایین  یبعِضها علی بعض وتتبّین ف الصلبة مثل تجاویف العظام والعر
َندی الّطَ  یویستحیل الغذاء ف إّنما كان الأمر كهذه إلی رطوبة ك  لأّن جواهر  ذلکّل. و

طبیعتها من طبیعة الدم؛ ومن المتعّذر أن  یالأعضاء كما بّینه الحكماء والأطّباء بعیٌد ف 10 

؛ فل ُفَرج الأعضاء  یصار الدُم َیستحیل ف ذلکیستحیل جوهُر الدم إلیها من غیر واسطة 
شِبه الرذاد وندی الطّل؛ ثّم یستحیل المواضع الخالیة منها إلی جوهر  یُ  یالمتشابهة الأجزاء ف

 هذا الجوهر إلی جوهر الأعضاء. 
ن العضو من الرطوبة الثانیة ُیناففإن قیل الأعضاء متولدة من أّول : »الشیخقول  ی: تكّوُ

 15 «. مزاج الأخلاط

الأخلاط إذا كان المراُد من  یف ؛ لما علمت من دخول الرطوبة الثانیةی: لا ُینافقلنا
شموله لهما لأّن عدم الشمول كان  یالخلط ما استحال إلیه الغذاُء بالصورة النوعّیة؛ ولاخفاء ف

إلیه الإشارة بقوله« أّولاً »بسبب قوله:  البدُن  إذا فقَد  تصیر ِغذاًء  لأن ٌة ستعّدَ مُ  یوه وقد حذفناه و
إلیها الإشارة الغذاَء   ّففها سبٌب من حركة  إذا َج  الأعضاَء  ّلَ بُ تَ  ولأن   بقوله. ولها فائدة أخری و

هذه  یموضعه فتسلس بها الحراكات. وف یذكُرها ف یمن المجّففات علی ما یأتعنیفة   أو غیِرها  20 

إّنما ُجعلت  خارجة عن التجاویف لوجهین: ء فعُل الهضم الرابعیالرطوبة یبتد  . و
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 یهو محتاج إلیه ف یوعاء لأعاقها عن قبول الانهضمام بسرعة الذ یف الأّول، أّنها لوكانت
 سرعة التغذیة خوفًا من إفراط التحلیل. 

وعاء ولم یكن َمبثوثًة لفقدت  الأعضاُء الترطیَب، واستولی  ی، أنها لو ُجعلت  فیالثان
علت  ج ذلکعلیها القحُل والجفاُف لحیلولِة جرم الأرض بینها وبین سطوح الأعضاء؛ فل

 5 خارجة. 

لّیة یوه العهِد بالانعقاد القریبُة  الثالثة، الرطوبُة و إذا التصقت   الرطوبة الرذاذّیة الّطَ
. وبالجملة، استحالت إلی جواهر الأعضاء من طریق المزاج والشبیه، إّلا  بالأعضاء وانعقدت 

 ِغذاٌء  یوه رطبة رخوة القوام ولهذا قال یأّنها ِلُقرب عهدها بالانعقاد لم تصلب بعُد؛ بل ه
ریق القوام بعُد من ط ّلَ ستِح استحال إلی جوهر الأعضاء من طریق المزاج والتشبیه؛ ولم یَ 

إذ لو استحال هذه الاستحالة أیضا خرجت عن نوع الرطوبات وصارت من جواهر  التاّم  10 

  الأعضاء.
 یوه منذ ابتداء النشوء المتشابهة یأ للأعضاء الأصلّیة المداخلُة  والرابعة، الرطوبُة 

إذا أخذت   ذلکأجزاء الأعضاء الأصلّیة؛ ول یأ بها اتصال أجزائها یالت الرطوبة الـَمَنوّیة
بعض  یمبتداء هذه الرطوبة وف یأ ؤهامبتدهذه الرطوبة تفنی وجدت  الأعضاَء تتفّتُت و

 15 من النطفة، ومبدأ النطفة من الأخلاط  «و مبدؤها»النسخ 

 
 بیان أّن الأخلاط أربعٌة الدُم والبلغُم والصفراُء والسوداُء  یف  -المبحث الرابع 

: جنِس  یتنحصر ف لّیَة ض  والَف  المحمودَة  و نقول: إّن الرطوبات الخلطّیَة  أربعة أجناس 
 وهو أفضُلها، وجنِس « ذكرناها جنس الدم یوأحد الأجناس الت»بعض النسخ  یوف الدِم 

 20 السوداء.  الصفراء، وجنِس  البلغم، وجنِس 

  الدلیل علی أّن الأخلاط أربعة من وجوه: 
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أحدها، الاستقراء وهو أّن أی إنسان فصدناه سواء كان صحیحًا أو مریضًا، فإّنا نجد 
دَمه ُمخالطًا لشیء كالرغوة هو الصفراء؛ وشیء كالرسوب هو السوداء؛ وشیء كبیاض 

 ا هذه الثلاثة فهو الدم. البیض هو البلغم؛ وما عد
وثانیها، أّنه لو كان الخلط الطبیعی هو الدم فقط، لوجب أن لا ینجذب إّلا إلی اللحِم و 
الأعضاِء اللحمّیِة؛ لأّن كّل عضو  إّنما یجذب لغذائه ما ُیشاِكله فی طبیعته؛ و الدم وحده  5 

ینجذب إّلا إلیهما؛ و أّما  لا یشاكل طبیعته إّلا اللحم و الأعضاء اللحمّیة، وكان یجب أن لا
الدم المخالط للأخلاط الثلاثة الأخر فإّنه یشاكل مزاج كّل عضو بقدر ما یختلط به 

 من كّل واحد من تلك الثلاثة، فیمكن انجذابه إلی الأعضاء كّلها. 
و ثالثها، لو لم یكن الدم مخالطًا لهذه الثلاثة لوجب أن لاینفد من الكبد، و لا یخرج 

نفوذ الأخلاط إّنما هو بدفِع العضو الخارج منه و جذِب العضو النافد إلیه؛ فإذا لم  منها؛ لأّن  10 

یكن الدم مخالطًا لهذه الثلاثة كان متشابَه الأجزاء؛ فلم یكن جذُب كّلِ واحد من 
الأعضاء لجزء  منه أولی من جذبه لجزء  آخر؛ و حینئذ إّما أن یكون كّل واحد من الأعضاء 

هو محاٌل، أو البعض  و لا بعض  أولی بذلك من آخر، أو لا یجذب واحد منها یجذب الجمیَع و 
 شیئًا منه البتة.

و رابعها، أّن المنطبخ یتنّوع إلی القاصر، و إلی المفرط، و إلی المعتدل؛ فالقاصر هو   15 

البلغم و السوداء علی ما سنبّینه، و المفرط هو الصفراء، و المعتدل هو الدم؛ و بعبارة أخری 
لمنطبخ لا یخلو إّما أن یكون معتدلا أو غیر معتدل، فإن كان الأّوُل فهو الدم؛ و إن كان ا

 الثانی فإّما أن یكون قاصرًا أو مفرطًا، و الأّول هو البلغم و السوداء؛ و الثانی الصفراء. 
و خامسها، و هو مبنی علی القول بتغذیة الأخلاط: هو أّن الغذاء شبیه بالمغتذی، 

مختلف القوام لأّنا نری فی البدن عضوًا باردًا یابسًا كالعظم، و باردًا رطبًا والمغتذی  20 

كالدماغ، و حارًا رطبًا كالكبد، و حارًا یابسًا كالقلب؛ فیجب أن یكون الغذاء كذلك: 
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بعُضه بارٌد یابٌس، و بعضه بارٌد رطٌب، و بعضه حاّرٌ رطٌب، و بعضه حاّرٌ یابٌس، لیغتذی 
ا كان باردًا یابسًا فهو إّنما یغتذی بشیء بارد كّلٌ بما یناسبه؛  إذ من المعلوم أّن الَعظم لمـّ

 یابس هو السوداء و كذا القول فی بقّیة الأخلاط و لا یخفی أّن هذه الوجوه إقناعّیة.
 

 5 الدم  وأقسامه وأحكامه یف  -المبحث الخامس 

 وأّما أّنه حاّر رطب فیدّل علیه وجوه:  الطبع رطُبه: حاّرُ  و الدُم 
علی بدن غلبت  علیه الحرارُة والرطوبُة وَوّلَد ِعللًا حاّرًة رطبًة  الأّول، أّنه إذا غلب الدم

 . الیابسشفاؤها بالبارد 
 كاللحوم والخمور.  ، أّن توّلَده من الأغذیة الحاّرة الرطبةیالثان

ةالثالث، أّن  الأسنان  یالأوقات الحارة الرطبة كالربیع، وف یالدم وغلبَته تكون ف ُقّوَ 10 

 لأّنه سّنُ الحرارة والرطوبة.  سّن النمّو  یالحارة الرطبة، ولهذا یكثر ف
تصّرفاتها  یلة للُقوی فوجود الحیاة، وهو الآ یهو الأصُل ف یالرابع، أّن الحاّرَ الغریز

َكٌب للحاّر الغریز ؛ فكّلما كانت الحرارُة أكثَر، والرطوبُة أوفَر، یوالرطوبة الغریزّیة َمر 
 هو ماّدُة هاتین حارًا رطبًا. یكان الحیوان أطوَل بقاًء؛ فوجب أن یكون الدم الذ

یغلب  یأّن العضَو الذ ذلکب یالخامس، أّنا إذا قلنا لخلط  ّما أّنه حاّر أو بارد، فإّنا نعن  15 

ما ُیجاوره من الأعضاء. ولا شّک أّن العضو  ذلک، وكذلکالخلط هو ك ذلکعلیه 
 بالدّم كالكبِد واللحِم حاّرٌ رطٌب فیكون الدم حاّرًا رطبًا.  یالمغتذ

ده یتّم باعتدال من النضج، والفاعُل للنضج المعتدِل الحرارُة والرطوبُة 
ُ
السادس، أّن توّل

رطٌب. أّما الحرارُة والیبوسُة فإّنها موجبٌة للِحّدة والاحترق، لأّن شأن الحرارة مع  فهو حاّرٌ 
ودُة والیبوسة لیس لهما ِفعٌل فذلکإلیبوسة  ودُة والرطوبة موجبٌة للُفجاجة؛ والبر  20 ی. والبر

 الُقوی.  یالهضم علی ما ستعرفه عند الكلام ف



 027 یف ماهیة اخللط   ـــ  شرح التعلمی الرابع

صیَبه الهواُء البارُد إذا لمس ُوِجد حاّرًا رطبًا. السابع، أّن الدم قبل أن یتغّیر إلی الجمود ویُ 
إذا عرفت أّنه حاّر رطب، فاعلم أیضًا أّن رطوبته یجب أن تكون أكثر من حرارته لأّن  و

 یبالرطوبة لا بالحرارة؛ غیر أّن هذا الأمَر خاّصٌ بالكبد ی، وهُجّلَ المقصود منه هو التغذیُة 
 أمٌر آخر.  یالغرض من القلب؛ لأّن یمنه دون القلب

و أیضًا، فإّن نسبته من الأخلاط نسبَة الهواء من الأركان، والهواُء حاّر رطٌب ورطوبته  5 

الدُم؛ إّلا أّن حرارَة الدم ورطوبَته بحسب الأغلب لكونه مركبًا؛  ذلکأكثر من حرارته، فك
 لكونه بسیطًا. ذلکولیست حرارُة الهواء ورطوبُته ك

 یلأّن لوَن الكبد أحمر وه ذلکو أحمُر اللون ی؛ والطبیعیطبیع وغیُر  یطبیع :وهو صنفان 
 یمنه؛ فإذا أحمّر لونه بعد بیاضه الكیلوس یالموّلدة للدم بأن ُتحیله إلی مشابهتها لتغتذ

علی تمام الاستحالة إلی مشابهتها؛ ولأّن الأحمَر یدّل علی اعتدال، لدلالة الأصفِر  ذلکدّل  10 

ودة ، والأبیض  علی الفجاجة؛ علی اشتداد الحرارة؛ والأسوَد علی ِغَلظ الجوهِر واستیلاِء البر
  وهذه إحدی الصفات؛

لأّن النتَن یكون للعفونة الداّلِة علی استیلاء الحرارة  الغریبِة، وعدَم  لا نتن له، وثانیُتها
ودة «. لا نتن له»بل قال: « لا رائحة له»لم یقل:  ذلک؛ ولمـّا كان كالرائحِة لاستیلاء البر

إّنما ذكر « النتن»معنی  یوف  15 ال. النتن علی سبیل المث الشیخحموضُة الرائحة وغیُرها و

ر، وعلی ما لیس « الُحلو»واعلم أّن  حلو.، و ثالثتها
َ
ّك یطلق علی ما له طعٌم كالّسُ

غذاء  یكذلک كالماء العذب. والمراد هاهنا هو الأّوُل وذلک لأّنه لّما كان هو العمدة ف
الأعضاء ُجِعل طعُمه حلوًا، لیكون جذُبها له أسرع وأكثر للمناسبة، لأّن الأعضاء حلوة 

لیس المراد منه أّن طعَمه حلٌو كحلاوة العسل ونحِوه؛ بل المراد أّنه حلٌو  جدا.الطعم؛ 
.  ذلکالأخلاط ولا شّک أّن  یبالنسبة إلی باق  20 فیه جداً

للسوداء،  یللصفراء، والِغلظ الذ یبین الرّقة الت ی، أن یكون معتدل القوام أو رابعتها



 من التحفة السعدیة نتخب امل 028

لأّنه لمـّا كان غذاًء لسائر  ذلکلیكون صالحًا لتغذیة كّل واحد من الأعضاء؛ و
واح، ُجِعل قواُمه معتدلًا لیصلح لجمیع  ؛ ذلکالأعضاء الغلیظة وغیِر الغلیظة وموّلداً للأر

؛ ولو  واح، غیر أّن تغذیته للعظام یكون بُعسر  ُلح لتولیِد الأر فإّنه لو ُجِعل قواُمه رقیقًا َلص 
 . ُجِعل قواُمه معتدلاً  ذلکكان بالعكس لكان بالعكس؛ فل

ر عن المزاج الصالح لا لش :قسمان یالطبیع و الغیُر  ه، ولكن بأن َط خالَ  ء  یفمنه ما َتغَیّ 5 

وُجه عن الطبیع ی: هذا هو القسم الأّول وهو الذنُخ مثلًا أو س   َد َر نفسه فبَ  یه فساء مزاُج   یخر
إّنما اقتصر علی البرد والسخونة، لانحصار تغّیِر مزاج الدم من غیر  بسبب تغّیر المزاج. و

الرطوبة والیبوسة بلا مخالطة مفسد  أو متابعِة  یمخالطة  مفسد  فیهما لاستحالة تغّیرِه ف
ودة؛ یتغّیر  ف لا »ّولًا شیء مخالٌط، لقوله أ یأ لٌط بأن حصل ِخ  غّیَر ومنه ما إّنما تَ  الحرارة والبر
قسمان: فإّنه  ذلکٌء فیه؛ ویردلیتناول المائّیَة لأّنها لیست من الأخلاط « ء خالطهیلش 10 

إّما أن ورد علیه من خارج  فنفذ فیه فأفسَد ء المخالط یالش یأ إّما أن یكون الخلط ه، و
بعض  یوف هبعُض  َن ِف توّلد فیه نفِسه مثلًا بأن یكون َع ء المخالط یالش یأ یكون الخلُط 

 ، لا أن یعفن الدمیوالأّول أولی لأّن المراد أن یعفن بعض الدم ویختلط بالباق« شیئاً »النسخ 
عفن  یأ« ءیعفن ش»والمراد من قوله: «ءیش»بعض النسخ  ی؛ وفیعفنًا علی ما یشعر به الثان

البعض المتعّفن لا  ذلکلطیف  یأ فاستحال لطیُفه ء هو المتعفن لا العفن.یبعضه؛ فالش 15 

إّلا إذا استحال لطیفه  إذا لم یبق  ّرًة سوداًء ه مِ وكثیُف  ،صفراًء لطیف الدم؛ و لم یبق دٌم؛ و
 الدم.  یف یأ هما فیهبقیا أو أحُد الدم لا یصلح قوله و

وُجه عن الطبیع ییعن و هذا القسم مع كّل  یأ بقسَمیهء خالطه یلش یما یكون خر
یكون المخالط  ییكون المخالط له متولداً فیه، والقسِم الذ یذواحد من قسَمیه: القسِم ال

وبحسب أصناف ما یخالطه  یأ یختلف بحسب ما یخالطه وأصناِفهله واردًا من خارج،  20 

 یأ راً ِك َع  صیر تارًة فیَ  ؛أصناف السوداء وأصناف الصفراء والمائیةو من أصناف البلغم
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درد
ُ
 ذلکو رقیقاً  تارًة لمخالطة السوداء وبعض أقسام البلغم و ذلکو یغلیظًا كاّل

تارة أسود اللون فإلیه الإشارة بقوله و یلمخالطة بعضها الآخر أو الصفراء أو المائّیة. وأّما ف
بمخالطة البلغم، وتارًة  ذلکو تارة أبیضبسبب مخالطة السوداء و ذلکو شدید السواد

إّنما لم  الشیخلحمرة بمخالطة المائّیة. وكأّن أصفَر بمخالطة الصفراء، وأخری قلیَل ا
: إّما بأن رائحته ییتغّیر ف ذلکكالرائحة فإلیه الإشاة بقوله: و ییذكرهما لندرتهما. وأّما ف 5 

إّما بأن تمیل إلی الِحّدة والنتن بسبب  َتِقّلَ الرائحُة أو َتعِدَم بسبب المائّیة أو البلغم؛ و
إلی الحموضة بسبب السو إّنما لم یفّصل تغّیر الرائحة كما فّصل غیره الصفراء، و داء. و

الطعم  یأّن المتغّیر یكون إلی نتن ونحِوه كما تقّدم. وأّما ف« لانتن له»لأنه یعلم من قوله: 
بمخالطة البلغم  یأ حاً مالِ بمخالطة الصفراء، و یأ طعمه فیصیر ُمّراً  یأو ففإلیه أشار بقوله 

موضة إلی الُح المالح. وقیل: یصیر ُمّرًا بكثرة مخالطة الصفراء، ومالحًا بمخالطتها باعتدال؛ و 10 

 سبب مخالطة السوداء والبلغم الحامضین.  یأ
 

 البلغم وأقسامه وأحكامه یف  -المبحث السادس 
الكبد مع الدم لوجود  ییتوّلد ف یكالدم؛ وهو الذ یأ أیضاً  یفمنه طبیع أّما البلغُم 

 15 منه غیُر بقاء البدن. و یالغذاء المتناول، ولأمر  لا بّد منه فإّنه مّما یحتاج إلیه ف یماّدته ف

وهذه أولی وأصّح من الأولی «. یهو الحلو الذ»بعض النسخ  یفو یهو الذ یوالطبیع ؛یطبیع
َفه عن حّد البلغم الطبیع إّلا فقد خرج  یبوجهین: أحدهما لیخرج الّتَ صریحًا بلفظ الحلو؛ و

وقت ّما  یف صلح لأن یصیَر یَ  یأّنه الذ جالینوسو الشیخضمنًا لأّنه لا یصدق علیه عند 
قبول؛ لأّن البلغم التفه الفّج قابل له أیضًا لأّن المراد بالصلاحیة الاستعداُد لا مطلق ال دماً 

،  یلكنه غیر مستعّد له. فكما خرج الحامض عن حّد البلغم الطبیع لكونه غیر مستعّد  20 

إن اختلفا ف یلاشتراكهما ف ذلکیخرج التفه ل ذلکك القبول؛ لأّن  یعدم الاستعداد، و
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إّنما كان الطبیع ذلکالتفَه أقبُل ل لأّن البلغم هو الخلط القاصر  ذلک یمن الحامض؛ و
إلیه أشار بقوله  فكّل ما كان من هذا أقّل قصورًا ضج غیر تام النُّ  لأّنه دٌم النضج عن الدم و

من  هو ضرٌب یكون لا محالة أكثر نضجًا، وأولی بأن یكون طبیعیًا لیوافق قوله و ذلکعن 
بتان لكن الثانیة أنسب وهما متقار« من البلغم الحلو»بعض النسخ  یوف لو من البلغمالُح 

إلی آخره. ولأّن الحلاوة إّنما تحدث من حرارة غریزّیة  قد یكون من البلغم الحلولقوله و 5 

ر ف هذا البلغم؛ فیجب أن یكون  یالتفه تأثیرًا باعتدال؛ وهذا المعنی موجود ف یوهوائّیة تؤّثِ
 ُحلوًا؛ فهذه خاصّیة من جهة الطعم. 

نفسه كالبلغم الفّج  یف یأ البرد لیس هو شدیَد ه بقوله ووأّما من جهة الطبع فأشار إلی
لأّن البدن  بل هو بالقیاس إلی البدن قلیُل البردلأّنه قارب النضج واكتسب منه حرارًة 

لأّنهما أحّرُ من البدن، وكیف لا وهو یستفید  وبالقیاس إلی الدم والصفراء بارٌد  أحّرُ منه 10 

قال الشارحون عن آخرهم: فیه  یما لیس بطبیع لوِ الُح قد یكون من البلغم الحرارَة منهما. و
ما هو  یكون البلغم طبیعیًا أن یكون حلوًا فإّن من غیر الطبیع یف یإشارة إلی أّنه لا یكف
من أن یكون مستعداً استعدادًا قریبًا لأن یصیر دمًا. ویمكن أن  ذلکحلٌو؛ بل لا بّد مع 

إن اشتركت  بین الطبیع لكن حلاوَة  یوغیر الطبیع ییكون أیضًا إشارًة إلی أّن الحلاوة و
وهو  عرضّیٌة غیر مكتسبة من مخالطة حلو ولهذا قال یذاتّیٌة وحلاوة غیر الطبیع یالطبیع 15 

ولو كان فیه إشارة  یطبیع أن یخالطه دٌم  فَق سنذكره إذا اتّ  یلا طعم له الذ یالبلغم الذ
لا یكون مستعداً  یإلی ما ذهبوا إلیه فقط لكان المناسب أن یقول وهو البلغم الحلو الذ

وهوما  النفث یفما ینزل من الدماغ و یوه النوازل یّس به فَح وكثیرًا ّما یُ  لأن یصیر دمًا.
إّنما احتاج إلی الاحتجاج إلی ثبوته بأّنه نحّس به فی النفث  یالنوازل وف یخرج من الصدر. و

 20 لأّنه غیر مشهور. 

 یللبلغم الطبیع یأ إّنما لم ُتِعّد له زعم أّن الطبیعَة  فإّن جالینوس یالطبیع لُو أّما الُح و
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لأّن هذا البلغم لهما؛  ذلکكما أعّدت  یأ للِمّرتینفرغة مخصوصًا مثل ما عضوًا كالِم 
  الشبه من الدم وتحتاج إلیه الأعضاُء  قریُب 

ُ
  ذلکها فلكّل

ُ
وهذا احتجاج  الدم یجرمَ  یجرِ أ

أّن الأعضاء كّلها تحتاج إلیه  ذلکبالتمثیل. وتقریره: أّن الدم لم ُتخَلق له مفرغة. وعّلة 
 یالبلغم الطبیع یفرغة. وهذا المعنی موجود ففلا تبقی منه فضلة یحتاج لأجلها إلی م

وق مع الدم لیكون ذخیرة عند الأعضاء  یلم ُتخَلق له مفرغة بل جعل مبثوثًا ف ذلکفل العر 5 

ِز الغذاء فتعطف علیه بقواها الطبیعّیة وحرارتها الغریزّیة وتهضمه وتغتذ به.  یلوقت َعو 
لّأّنهما لا یحتاج  ذلک ییتضمن الفرق بین البلغم والِمّرتین ف جالینوسوهذا الكلام من 

یفضل منهما فضلة فوجب أن ُتخَلق لهما مفرغة  ذلکإلیهما كّلُ الأعضاء بل بعضها ول
 البلغم.  ذلکولا ك

لكّل الأعضاء إلی البلغم لأّن مراده بیان الحاجة  یالت یأ الحاجَة  تلکو نحن نقول إّن  10 

هما لأمرین: أحُد  یهحكم الدم دون حكم المّرتین  یغُم الدَم حتی یعطبها یشارک البل یالت
ورٌة  ور منفعٌة  ُر والآَخ  ،ضر ور یولیس الفرق بین الضر ما یفید أمرًا لا بّد  یوالنافع أّن الضر

ورُة ء كمالًا. یمنه، والنافع ما یفید الش تقریر الأّول أن نقول إّن هذا  یِن فلسببَ  أّما الضر
وط للصورة الدموّیة، قابٌل  البلغم یصلح لأن یصیر دما لأّنه استوفی بعض النضج المشر
إذا كان  ورته دمًا صالحًا؛ و لكمال النضج فهو إذًا صالح لتغذیة جمیع البدن بواسطة صیر 15 

لم یكن له  المفرغة لا حكم المرتین لأّن الدم إّنما یكان حكُمه حكَم الدم ف ذلکك
ه صائرًا  مفرغة لیكون موّزعًا حتی إذا احتاجت الطبیعة إلی إیراد البدل أقبلت  علیه وجعلت 

البلغم إذا صلح أن یصیر دمًا صلح لكّل ما یصلح الدم له  ذلکمن جواهر الأعضاء؛ فك
إن كان ب ةو عًا علی الأعضاء حتی  ُقّوَ أبعد؛ فوجب أن یكون حكُمه حكَم الدم ویكون موّزَ

إذا ُفِقد َمدُد الغذاء من الكبد واحتاجت الطبیعة إلی تغذیة الأعضاء، كان عند كّل  20 

عضو ما یصلح لأن تجعله الطبیعة َبدَل ما یتحّلل من جوهر الأعضاء بواسطة الُقوی 
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والحرارة الغریزّیة بخلاف الِمّرتین؛ فإّنهما لا یصلحان لتغذیة جمیع البدن. بل لو صّح 
بالنسبة إلی بعض الأعضاء ولا یصلحان لأّن یصیر واحد منهما  ذلک كونهما مغذیین لكان

واعتبر  دمًا لأّنه قد جاوز كّل منهما نضج الدم فلا یمكن أن ترجعا إلی الصورة الدموّیة
المعهود والمجاوز عنه إلی حّد الإحراق فإّنه یمكن بلوغ  بالطعام القاصر عن النضج ذلک

إلی ما ذكرنا أشار بقوله ذلکإلی  یالأّول إلی النضج المعهود ولا یمكن رجوع الثان ما أحدهُ  و 5 

 دمًا صالحًا لاحتباِس  ّیأَه ت  الأعضاُء الغذاَء الوارد الُم قَد لیكون قریبًا من الأعضاء فمتی فَ 
غیر عوز الغذاء من  یأعارضة  أو لأسباب  الاغتذاء لعوِز الغذاء  لعدِم  ه من المعدة والكبِد مدِد 
 بحرارتهاقوی الأعضاء  یأ قواها ت  أقبلَ مانعة عن وصول المدد من الكبد إلی العضو  شّدة  

علی البلغم  یأ علیهأفعالها  یلكونها آلة القوی ف الغریزّیةمع حرارتها أو بسبب حرارتها  یأ
ه وهضَم فانضَج عندها  یالت ه وتغّذت  بهت  ورة .  وت  حاجة الأعضاء  ییعنهذا القسم من الضر 10 

 أّن الحاّرَ  یلیس للِمّرتین فإّن المرتین لاتشاركان البلغم فكّلها إلی الاغتذاء به عند إعواز الدم 
السبب  یأ یحیله عفنًا فاسداً والثانتُ  یالعرض ّرَ أّن الَح  یكاه فُیصِلحه دمًا وشاَر  یالغریز
ورة  یالثان الدم ء البلغم ییهیّ  یأ ئهالدم فیهیِّ البلغم  یأ لیخالطوهو القسم الآخر من الضر

 :بعض النسخ یوف ها الغاذیهادمِ  ییجب أن یكون ف یالذ الأعضاء البلغمّیة المزاج ِة لتغذی
 15 تین.ّرَ معلوم مثل الدماغ وهذا موجود للِم  بلغم بالفعل علی قسط   «لها یالغاذ»

 المفاصَل والأعضاء الكثیرة الحركة فلا یعرض لهاالبلغم  یأبّل تَ أن  یوأّما المنفعة فه 
« كثرة الحركة»بعض النسخ  یوف فاٌف بسبب حرارة الحركةَج للأعضاء الكثیرة الحركة  یأ
 یواقعة ف هذه منفعٌة للفاصل بعضها ببعض و یأ بسبب الاحتكاکالأعضاء و تلکل یأ
ورة خوِم تُ  ورة وه یف یأ الضر وهو « تخم»جمع  یحدودها والمراد أّنها منفعة قریبة من الضر

«: تخوم الأرض: »الفراءوقال « فلان علی تخم من الأرض»منتهی كّل قریة أو أرض یقال  20 

 حدودها. 
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القوام عند  مختلُف  «فضل»بعض النسخ:  یوف یضلفمنه فَ  یالطبیع الغیُر  أّما البلغُم و
 أبیض یكون الأمر غالب یف المخاط إذ له لمشابهته به سّمی إّنماو یخاطالُم  هوو الحّس 
 یالطبیع الغیر البلغم منو منهو البرد شدید الصنف الحّس وهذا یف القوام مختلف غلیظاً 

 الرقیق منهو ؛الخام الحقیقة وهو یف القوام مختلف یأ همختلُف  الحس یف القوام یستَو مُ 
 5 من أبرد علیه وهذا المائّیة الأجزاء لغلبة بالماء وذلک شبیه رقیق بلغم هو المائّی  اً وهوجّد 

 الأبیض جداً  الغلیظ منهو نفوذة جوهره وسرعة لرّقة العضو یف تأثیراً  أسرع الجمیع وهو
 هوو الماء بیاضًا وغلظاً  یف المذوب للجّص  لمشابهته به سمی إّنماو یّص بالَج  المسّمی
 لطیفه بكثرة فیتحلل المفاصل والمنافذ یف احتباسه لكثرة لطیُفه حّلَل تَ  قد یالذ البلغم
 لطیفه وبقاء لتحّلل الجمیع أغلُظ  هذاو كثیفًة  المنافذ ویبقی یف المفاصل واحتباسه حركات

 10 یالثان أّن  بینهما فیجمده. والفرق علیه البرد استیلاء من الصنف هذا یحصل كثیفه وقد

ةالأرضیة و الأجزاء قّلة فإّن  الأّول بیاضًا من أشّد  یكون  البیاض ظهور یقتضیان الجمود ُقّوَ
  . القوام جهة من یالطبیع الغیر البلغم أصناف فهذه الأّول. بخلاف
إلی  الطعم جهة من الخارج یالطبیع الغیر یأ البلغم ومن بقوله أشار الأصناف هذه و
 جملة علی ُحكَمنا هذا یناقض ولا هه وأجّفُ البلغم وأیبُس  من یكون ما أحّرُ  وهو ٌح مالِ  صنٌف 
ودة والرطوبة البلغم البلغم  طبیعة بالنظر إلی هو إّنما بهما الجملة علی حكمنا لأّن  بالبر 15 

وض   أّن  كما ذلک؛ ییقتض طبعه كون العارض عروض ییناف ولا  ییناف لا للماء السخونة عر
 الخلطین بالنسبة إلی هو إّنما بهما علیها حكمنا التبرید. ولأّن  ییقتض طبعه یف كونه

 المائّی  العنصر مختلفة فإّنها بعض دون أصنافه بعض لا إلی الصفراء والدم وهما الحاّرین
 أقّل؛ وبالعكس علیه یغلب مّما أبرد یكون أكثر علیه یغلب فما وكثرًة؛ قّلًة  البلغم یف

 20 أحّر. یكون

 عدیمة یأ هتَ عدیَم  أو الطعم قلیلَة  مائّیًة  رطوبًة  طخالِ تُ  أن تحدث ة  لوَح مُ  كّل  سببو 
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 أو المخالطة یأ فإّنها باعتدال   خالطًة مُ  ،الطعم ّرُة مُ  یابسٌة  محترقٌة  أرضّیٌة  أجزاٌء  الطعم
َر  كثرت   إن الكلام سیاق حیث من أقرب الأرضّیة والأّول الأجزاء . ومنمّر  من یأ هذا ت 

 البحر ومجاریها كماء مقّرها یف المیاُه  ملحوتَ  معادنها یف الأملاُح  یتولد المذكور الاختلاط
وره فعند تفه الطعم والماء ُمّرة المجری أرض فإّن  فلسطین ُبحیَرة یجری إلی یالذ كالماء  مر
 5   .بالطبع یالذ هو فهذا الملوحة؛ طعَم  منها یستفید بها

 وغیر والنورة یلماد والِق الّرَ  من الملُح  عصنَ یُ  قدبقوله و فأشار إلیه بالصنعة یالذ وأّما
 أولی هذابالماء و «یطبخ بأن» النسخ بعض یوف بالماء بالطبخ المحترقة الأجسام من ذلک
 المصفی الماء ذلک یأ کتَر یُ  أو دنعِق یَ  حتی الماُء  ذلک یغلویُ  صّفیویُ  قوله علیه لعطفه
الرقیق  البلغم وكذلک صحیحاً  وجدناه الوجهین علی مراراً  جّربناه وقد نعقدفیَ  بنفسه

 10 نوعین علی المرة كانت لما ُمّرًة  ِمّرٌة  هت  خالَط  إذا غالب   غیر قلیل هطعُم  لا طعم له أو یالذ

 الحامضة المرة عن لا الصفراء عن یأ الُمّرة الِمّرة عن البلغم حدوث صفراء وسوداء وكان
 لأّنها باعتدال مخالطًة  حترقًة مُ  بالطبع یابسًة  السوداء عن احترازاً  «ُمّرة ِمّرة» قال السوداء یأ

 الصفراء أصناف من المعدود یالمح آخر وهو نوع نقلته إلی باعتدال یكن كثرت ولم لو
 مَ  الطبیعّیة الغیر

َ
ولی وهذا« سخنته و»النسخ  بعض یوف هت  َخ بَّ وس   هت  َح ّل

َ
 الُأولی لأّن  الُأولی من أ

 15 ه ونحنت  فقال: إّن هذا البلغم ملح لعفونته أو لمائیة خالَط  أّما جالینوسهذا و بخلاف تكرار

 ءیش رطوباته من یفنی بحیث بالحرارة الرطب الجسم تكّیف بها یویعن العفونة إّن  نقول
 بهذا لأّنها الأسباب یف الشیخ ذكره ما علی النوعّیة للأمزجة صلوحه عن تغّیره الحرارة أّن  إّلا

الرطبة  بتصعید ةالیابسعن  الرطبة الأجزاء الحرارة تمییز الاحراق وهو یلزمها لا المعنی
حهتُ  كلامه یفسد ینافیها وحینئذ بل به الشیخ فسّره ما علی ةالیابسوترسیب   البلغم یأ مّلِ

 20 رطوبته البلغم من المحترق یأ هرطوبتَ  خالطفیُ  الاحتراق والرمادّیة من فیه حدثتَ  بما

 لم إذا یأ یالثان السبب یقع لم إذا وحدها الملوحَة  ثحِد تُ  فلا طهخالِ تُ  یالت المائّیُة  وأّما
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 بدون یأ هاوحَد  الواصلة «واو» القاسمة «أو» بدل یكون أن یشبهمحترقة و أجزاء ُیخالطه
إّلا لیستقیم الألف  لفظة أن مع الملوحة توجب لا وحدها المائّیة لأّن  یصح لا كلامه و

 فیكون إّیاها إیجابها علی تدّل  العفونة والمائّیة الملوحة إلی عّلة تقسیم لدلالتها علی «أو»
 البلغم منالملوحة. و توجب العفونة والمائّیة یأعن الأمرین مجموع لأّن  تاّماً  الكلام
 5 كذلک مخالط   غریب لأمر   ذاته وحلو یف لأمر حلو قسمین علی لَو الُح  أّن  وكما حامٌض 

 قسمین: علی هحموضتُ  كونت أیضا الحامُض 
 یف اشترط إّنما سنذكره یالذ الحامض السوداُء  وهو غریب   ء  یش ِة مخالط بسبب أحدهما 
 ما عند الطعم وذلک عفصة تكون فتارة نوعین: علی السوداء لأّن  الطعم حموضة هذا

نضجًا.  الغریزّیة الحرارة من یستفید ما عند طعمها وذلک یحمض فحجة؛ وتارة تكون
 10 عن مّیزه السوداء أقسام من یالثان القسم مخالطة من حادثاً  البلغم من النوع هذا كان ولما

 الكائن یأعن البلغم من الصنف هذا مزاج و «.الحامض السوداء هو و» بقوله: الأّول وخّصصه
 البلغم مزاج فلُبعِد  أبرد أّنه أّما نفسه: یف لأمر الكائن من أبرد وأیبس المخالطة سبیل علی

 من لقربه الغلیان یذ الحلو البلغم مزاج بخلاف الدم مزاج عن الحامض للسوداء المخالط
 . فظاهر أیبس أّنه الدم وأّما مزاج

 15 یالطبیع البلغم ییعن المذكورِ  الحلو للبلغم یعرض أن نفسه وهو یف أمر   بسبب یوالثان

 یف لكّنه بعد یحل لم یالذ ییعن الحلاوِة  «طریقة» النسخ بعض یوف طریق یف هو ما أم
 ثّم  أّولاً  یانلَ الَغ  من لوةالُح  العصارات لسائر یعرض ما طبیعّیاً  لیصیر الحلاوة طریق
  ثانیًا. ضالتحّمُ 
 كانت رّبما فإّنه الحامض یف المذكور یأ الحال هذه وحاله ٌص ِف أیضًا َع  البلغم من و

إّنما السوداء یه العفص السوداء لمخالطة عفوصته  20 هذا طعم لأّن  عفوصة یفیده الفّجة و

 طعمه إلی فیستحیل شدیداً  تبرداً  نفسه یف هِد تبّرُ  بسبب هعفوصتُ  كانت رّبماعفص و السوداء
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 بسبب الانفعال لُعسر یأ بسللیُ  واستحالته الشدید البرد بسبب مائّیتة لجمود العفوصة
 أقسام عن لخرج كثیرة الأرضّیة استحالته إلی كانت لو إذ قلیلاً  الأرضّیة المائّیة إلی جمود

 ءیمباد یف التبّرد بسبب العفص البلغم السوداء ونظیر أقسام یف عّده البلغم ووجب
 فیها تعمل لم المائّیة قلیلة كثیفة باردة لكونها عفصة تكون حینئذ فإّنها ظهورها*

ه الضعیفة الحرارة تكون فلا قال ما علی لتنضج القوّیة لتحمض ولا الضعیفة الحرارة  5 أغلت 

هأنضَج  القوّیة ولا هفحّمضت    . ت 
وجه أّما یالزجاج فهو قوامه وطعمه یف الطبیعة عن الخارج البلغم وأّما  قوامه یف خر
وجته وثفله ولذلک یف الذائب الزجاج یشبه ثخین فلأّنه  فلأّن  طعمه یف به وأّما سّمی لز
إلیه مسیخ وبعضه حامض وهما بعضه  نوع البلغم ومن بقوله: الإشارة خارجان و
وجتِ لُ  یف الذائَب  الزجاج هشبِ یُ  غلیظ خینثَ  یزجاج وربما  حامضاً  كان وثقله ورّبماه ز 10 

أو  الخام هو منه سیخالَم  من الغلیظ یكون أن ویشبه له لا طعم هاً ِف تَ  یأ سیخاً كان مَ 
إّلا فهو مختلفة كانت إن أجزاءه لأّن  الخام ستحیل إلییَ  استحال  اختلفت فإذا الخام و

 كان  ما الخام جعل لأّنه یالزجاج من قواماً  أغلظ الخام أّن  علی یدّل  الكلام وهذا إلیه.
 فلم بارداً  الأمر أّول یف مائّیاً  كان یالذ هو البلغم من النوُع  هذاغلیظًا. و منه المسیخ من

 15 البعض یوف« مخنوقاً » :النسخ بعض یوف حقوناً مَ  یبق بل ءیشطه خالِ یُ  یعفن ولم

 تبّین فقد الكثافة بسبب برداً  وازداد الحقن بطول لطیفه لتحلل غلظ حتی «مختقناً »
مالـٌح  :أربعٌة  هطعِم  جهة من الفاسد البلغِم  «أصناف» النسخ بعض یوف أّن أقسام إذن

 أربعة قوامه جهة من؛ و المسیخ مكان« وحلو»النسخ  بعض یوف ٌص ومسیٌخ ِف وحامٌض وَع 
 من» البعض: یوف عداد «یف »النسخ:  بعض یوف من والخام یوَجّصٌ  یومخاط یوزجاج یمائ

 20 «.یالزجاج» البعض یوف یالمخاط «جملة
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 الصفراء وأقسامها وأحكامها یف -السابع  المبحث
 توّلد مع الكبد یف یتولد یالذ وهو یطبیع كالبلغم والدم یأ أیضاً  فمنها الصفراء: أّما و
 یالذ وهو یطبیع غیر فضل ومنها تقّدم؛ ما علی منه بّد  لا الغذاء؛ ولأمر یف ماّدته لوجود الدم
 ناصع یأ ناصُعه اللوِن  أحمُر  یالطبیع یأ وهو الدِم  غوةرِ  منها یالطبیعكذلک. و یكون لا

 5 كشعر صفرة یضرب إلی بحیث الحمرة خالص یأ ناصع أحمر لونه أّن  اللون والمراد

 إفراُط  :لوجوه بالطبع یابس حاّر  یأ حاّر  الجمیع یعلو ولذلک خفیٌف  قتمة   لا إلی الزعفران
 الأغذیة ة وعنالیابسالحارة  الأسنان یالحارة إلیباسة وف الأوقات یف توّلدها طبخها وكثرُة 

إذاالیابسالحارة  ودة والرطوبة، شفاؤها یابسة وكان حارة كانت عللاً  وّلدت   ة و  أّن  مع بالبر
إن یكون إّنما الشفاء إن یف حّدًة ولذعاً  أعقبها ءیبالققذفت   بالضّد. و  المعدة والفم. و
إنالأمعاء یف ذلک أعقبها بالإسهال خرجت    10 ظهر فقد الدم. من أسخن كانت لمست . و

 بأّنها القوام یقانیٌة؛ وف ناصعٌة، وحمرَة الدم حمرَتها بأّن  اللون یف الصفراء والدم بین الفرق
 رطب.  حاّر  یابسة، والدم حارة بأّنها الطبع یأكثف؛ وف ألطف، والدم

 َو تَ  فإذا حمرًة. أشّد  فهو أسخن الصفراء من یالطبیع یأ كان كّلماو
َ
 یف منها یالطبیع یأ دّل

 كل من یالطبیع أّن  مّرة غیر مّر  لما الصحیح هو فالأّول «البدن یف» النسخ بعض یوف الكبد
 15 یالذ لا منه، بّد  لا ولأمرالغذاء،  یف ماّدته لوجود الدم مع الكبد یف یتوّلد یالذ هو خلط

 «منها» النسخ بعض یوف یالطبیع من یأ منه قسٌم  فذهب قسمین: ،  انقسمالبدن یف دیتولّ 
النسخ  بعض یوف منه قسم ّفیص  تَ بتأویل، و إّلا یصّح  لا یالثان لأّن  الأّول؛ هو والصحیح

 ما وحالهما« منها» النسخ بعض یوف منه المرارة؛ والذاهب إلی ذكرنا ما وحكمهما« منها»
ورة   معه نفذیَ  الدم مع عرفت   :ولمنفعة   لضر
ورة فأّما  20 یوف مزاجها یف یكون أن یستحق یالت الأعضاء تغذیة یف الدَم  َط خالِ تُ فِل  الضر

 تأویل الأّول إلی لاحتیاج أظهر یأشهر والثان متقاربان والأّول وهما« غذائها یف »النسخ  بعض
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 ما وجه لكّل و«  بحسب» النسخ بعض یوف الصفراء، وبحسب من صالٌح  جزٌء  یالثان دون
  الرئة. مثل من القسمة یستحقه

ذه بحّدتها إّیاه بترقیقها الدم تلّطف فلأن المنفعة أّماو قِة الض   المسالک یف وتنّفِ  ّیِ
  بترقیقه. علیه ذلک بتسهیل

ورة  نحو أیضاً  یتوّجه المرارة إلی یالطبیع من یأ منه المتصّفی و  5  :ومنفعةضر

ورة: فأّما  ما أّن  ذلک ووجه ضلالَف  من هتخلیُص  یكّله وه البدن بحسب فإّما الضر
 حاجة بحسب ذلک لأّن  حاجته علی الدم وفضل عنه استغنی ما هو المرارة یتوّجه إلی

مها فالطبیعُة  البدن جمیع  یتوّجه إلی لم لو الأعضاء وحینئذ لبعض یالت الحاجة علی ُتقّدِ
 فیكون الدم مع یكون أن یجب یالذ المقدار علی زائد لأّنه الدم وأفسده؛ مع یلبق المرارة
 10 فعلمنا الفضل؛ علی الأعضاء جمیع فیشتمل البدن أعضاء جمیع علی یتوزع الدم لكن فضلًا؛

الفضل؛  علی البدن جمیع اشتمل یتوّجه إلیها لم لو المرارة تتوّجه إلی یالت الصفراء أّن 
 المرارة المتوّجه إلی تخلیص وجه فهذا الفضل؛ عن البدن جمیع یتخّلص وبالتوّجه إلیها

ه البدَن 
َ
إّماالفضل من كّل  رارة. الَم  تغذیِة لِ  یوه البدن من یأ منه عضو بحسب ؛ و
فل من للمعاء هالُ َغس   إحداهما، فمنفعتان: المنفعة، وأّما   والبلغم الّثُ

َ
 الملتزق یأ جزِ الّل

ور من بسطوحها  15 علی لُیَحّس  المقعدة عضَل  المعاَء ولذُعها لذُعها والثانیة، علیها؛ الفضل مر

وف والضمیر بناء علی النسخ بعض یوف بالحاجة المجهول بناء  یعود إلی فیه یالذ المعر
بالحاجة  الإحساس یأ فُیحِوَج  بالحاجة منهما واحدة كّل  لیحّس  یأ المقعدة المعاء وعضل

 أو للحاجة كان سواء فیه یالذ فوق والضمیر من بنقطتین المنقوطة بالتاء النسخ بعض یوف
ا ز:بّرُ للتَّ  النهوض تعّسف إلی عن یخلو لا كالمعاء والعضل لغیرها  الغذاَء  الكبد جذب كان لمـّ

وق یف هو الأمعاء من ، دقیقة عر فل یكون أن وجب جداً  20 یف یمكن مّدة لبث الأمعاء یف للّثُ

 كان عفناً  ردیئاً  كان لّما الثفل جوهر لكن فیها؛ الغذاِء وكماُل انطباخه صفاوة اجتذاُب  مثلها



 069 یف ماهیة اخللط   ـــ  شرح التعلمی الرابع

ره  عن یكّنها ما الرطوبات من الأمعاءیلبس  أن فوجب یضّر بها مّما الأمعاء یف بقاؤه ضر
إفساده وذلک  َتغفل مّما كیفّیته؛ وذلک ورداءة بلذعه الإحساس عن یعوقها محالة لا و

 حاجٌة، وأن ذلک َدعت  إلی إذا دفِعه ینّبهها إلی ما ینّصب إلیها أن فوجب دفعه عن الطبیعة
ةال تفوت یالت الفضول من یغسلها إّنما ُقّوَ  ما كان إذا ذلک یكون أن یمكن الدافعة. و

 5 أن فوجب الصفراء؛ إّلا شأنه هذا ما البدن یف الجلاء؛ ولیس شدید لّذاعاً  حاراً  ینصّب إلیها

وج لأّن  بالحاجة فیحّس  لیغسلها ویلذعها الأمعاء انصباٌب إلی لها یكون  إّنما الثفل خر
إرادّیة بقوتین: یتّم   لو حتی الصفراء لذع بواسطة الإحساس علی فعلها یتوّقف طبیعّیة و
 القولنج من خیف الیرقان یف كما أخری جهة الصفراُء إلی لتوّجَه  بذلک، الإحساس بطل

إلیه ما بالمعاء وعدم التصاقها الرطوبات و لاجتماع  یأ ولذلک بقوله أشار یغسلها؛ و
ز النهوض ولأّن   10 قولنج عرض ورّبما للأمعاء الصفراء لذع علی یتوّقف الفضل ودفع للتبر

 المعاء.  المرارة إلی من رالمنحِد  المجری یف یقع ّدة  ُس  بسبب
وجه ما فمنها، :الطبیعّیة الغیر الصفراء وأّما مخالط؛  غریب   بسبب الطبیعة عن خر
وجه ما ومنها،  جهة من الصفراء قّسم إّنما .یطبیع غیر جوهره یف بأّنه نفسه یف بسبب خر
مها الطبیعة، ولم عن لها المخِرج السبب البلغَم؛  قّسم كما الطعم أو القوام جهة من یقّسِ
 15 لا به؛ وكذلک یعتّد  اختلاف قوامها یف یظهر فلا رقیقٌة  الصفراء أصناف جمیع لأّن  وذلک

 یعّرف لا به فالتقسیم اللون مّر. وأّما أصنافها جمیع لأّن  اختلاف   كثیَر  بالطعم یختلف
 غیره القوام وبالعكس وكذا دون اللون یف یختلف قد إذ أسبابها؛ قوامها ولا الأصناف ولا

ه الصنف والسبب من كّله  ذلک فیعّرفنا بالأسباب التقسیم دّقًة. وأّما فیه فإّن  فاعتبر 
 أولی.  به التقسیم فكان أیضاً  والألوان

وف هو ما منه الأّول القسمو  20 إّنما :بلغماً  خاِلطالُم  الغریب یكون یالذ مشهور وهو معر

إّنما مشهوراً  كان هذا  البدن؛ ولأّنه یف البلغم یه التی ماّدته لكثرة كثیراً  كان لكثرته و
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وجته   ؛كالصفراء لطَف  به وخصوصًا ما یختلط ما منه ینفصل لا للز
ُ
 توّلد یأ ـُدهوتوّل

 یالذ شهرًة وهو أقّلُ  هو ما الأّول القسم ومن یأ منه. والكبد یف الأمر أكثر یف المشهور
  سوداء. له ُط المخالِ  الغریب یكون
وف و إّما الصفراء ّرُة الِم  إّما لأّنه قسمان هو الأّول یقسم أشهر هو یالذ المشهور المعر  و
 5 كان الأولی ورّبما منه فحدثت   رقیقاً  كان رّبما یخالطه یالذ البلغم لأّن  وذلک ـّیةّحِ الُم  ّرةالِم 

 ّحِ بُم  الشبیهُة  الصفراء یأ الثانیة بعد النسخ أكثر یف ویوجد الثانیُة  منه فحدثت   غلیظاً 
 بها وهو الُمحّیة الِمّرة تسمیة سبب علی لاشتماله وجوُده أقّلها؛ والأولی یف یوجد ولا البیض
 حترقهمُ  صفراًء  سّمیی یالذ فهو شهرًة  أقّل  هو یالذ أّماقوامًا ولوًنا و البیض بُمّح  شیهًة  كونها
 المحترقة الصفراء مّرة إذ الصحیح هو والأّول« المحترقة الصفراء المّرة» النسخ بعض وفی
 10 بعض یوف وجهین علی حدوثهاالمحترقة و الصفراء أو الصفراء مّرة المشهور بل مستعمل غیر

إّنما« وجهین علی فحدوثه شهرة أقّل  هو یالذ أّما و»النسخ:   لأّن  الوجهین: یف انحصر و
خارج؛  من علیها واردة أو الصفراء نفس من متوّلدة تكون أن إّما یخالطها یالت السوداء
 الصفراء. احتراق من حادثة سوداء ذلک رمادًا ویكون فیصیر الصفراء یحترق ما هو والأّول

 الرمادّیة الأجزاء یتمّیز لا مخالطة الطبیعّیة الصفراء من آخر قسماً  خالط إن الرماد هذا ثّم 
 15 الحادثة السوداء بین الفرق َعَرفنا وبهذا« الصفراء» ذلک ویسّمی اللطیفة الصفراء أجزاء عن

 الأجزاء من المركبة الصفراء یه هذه لأّن  المحترقة؛ الصفراء الصفراء، وبین احتراق عن
 إحداهما متمّیزة   غیر الصفراوّیة اللطیفة الأجزاء الصفراء، ومن احتراق عن الحادثة الرمادّیة

 عن متمّیزًة  وحدها الصفراء احتراق عن الحادثة الرمادّیة الأجزاء یه الأخری؛ والأولی عن
إلی  بقوله: أشار هذا اللطیف؛ و

 20 من هالطیُف  زتمیَّ یُ  فلا مادّیٌة َر  فیها حدثفتَ  نفسها یف الصفراء حترقتَ  أن أحدهما، 

 من حادثاً  لكونه یالثان القسم من أردأ یأ شّر  فیها وهذا الرمادّیُة  حتبستَ  بل مادّیتهاَر 
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إن یكون أن یلزم لا الوارد السوداَء  لأّن  ؛یالثان بخلاف الاحتراق  لا احتراقیاً  كان احتراقیًا؛ و
إّلا یكون أن یجوز  لّأّن  یالثان القسم من أردأ فهو كان ما الأّول؛ وكیف القسَم  كان صفراوّیًا و

 أقبل لأّنها غیرها احتراق من أشّد  الصفراء الاحتراق. واحتراق غیر من أردأ یالاحتراق
الصفراء أردأ أقسام  احتراق عن الحادثة السوداء فإّن  لسخونتها ولطافتها؛ ولهذا للاحتراق

  هذه لمجاورة الفاسدة الصفراء كانت أقسامها أردأ السوداء هذه السوداء؛ ولأّن 
َ
 5 من أردأ

 یوجد وهذا محترقة صفراًء  یسّمی القسم وهذا السوداء أقسام من غیرها بمجاورة  الفاسدة
 وجهین.  علی فحدوُثه شهرة أقّل  هو یالذ فیها. وأّما الكلام صدر یالت النسخة یف

 أسلم ها وهوت  َط فخالَ  خارج من الصفراء علی یأ علیها ت  ورد السوداُء  كونت أن ،یالثانو
 یأ الصفراء من الصنف هذا ولون لمیتهما علمت أیضًا وقد الأّول وأكثر القسم من یأ

 10 مائل إلی بل ٌق شرِ مُ  ناصع ولا غیر لكنه أحمر الصفراَء  السوداُء  فیه ُتخالط یالذ یالثان

 قلیل سواد خالطها إذا الناصعة السوداء، والحمرَة  تمیل إلی السوداَء  لأّن  الكمودة؛ وذلک
 القوام یاللون وف یف بالدم أشبُه  بل السوداء لكمودة إشراُقها وزالالدم  لون انتقلت إلی
ناصع،  أحمر الصفراء لون لأّن  اللون؛ یف الصفراء والسوداء بین كالمتوّسط الدم تقریبًا؛ لأّن 

 القوام یف اللونین؛ وكذلک بین كالمتوسطة وهو یقان الأحمر ولون أدكن، أسود السوداء ولون
ِة  السوداء قوام لِغَلظ ِط  قوام وِرّقَ  15 بین كالمتوّسط الدم الدم؛ ولكون قوام الصفراء، وتوّسُ

لونًا  الدَم  فُیشِبه یتوّسطهما ما اختلاطهما عن حدث   اللون والقوام یف الصفراء والسوداء
 لأّن  الدم؛ وذلک بالنسبة إلی یأ رقیق أّنه إّلا قال الدم؛ ولذلک من أرّق  تقریبًا؛ لأّنه وقواماً 

 كثیرًة  كانت لو إذ قلیلٌة؛ الصفراء من الصنف هذا یف لكّنها الدم من أغلظ كانت إن السوداء و
 السوداء یأ كانت أّما إن غلیظًة: تكون لا السوداء تلک السوداء؛ ولأّن  أصناف من لُعّدَ 

إن محترقًة  خارج من الواردة  20 إن وأّما الصنف؛ هذا یف لقّلتها رمادّیًة  المحترقة كانت فظاهٌر؛ و

فها. و الصفراء حرارة فإّن  محترقة غیر كانت  هو یالذ لونه عن الصنف هذا یأ رتغیَّ یَ  قدُتلّطِ



 من التحفة السعدیة نتخب امل 071

 جعلیَ  كثیراً  أو راقیاً ُح  كان إن له المخالطة السوداء لأّن  لأسباب مشرق ناصع ولا غیر أحمر
إن ؛أسوَد  هلونَ   من ذكرنا ما غیر طخالِ الُم  كان إذا علیهما سوقِ  أدكَن  هلونَ  جعلیَ  طبیعّیاً  كان و

 السوداء.  أصناف
  فمنه ،جوهره یف الطبیعة عن الخارج أّماو

ُ
 ما الكبد؛ ومنه یف منه توّلدیَ  ما أكثرِ  ُد ما توّل

 َو تَ 
ُ
 5 صنٌف  هو الكبد یف منه یتوّلد ما أكثر توّلد یالمعدة؛ والذ یف منه یتوّلد ما أكثر دّل

 .صفراء ّرةمِ  ، ولطیفهسوداء ّرةمِ  یأ سوداء كثیفه یالذ احترق إذا الدم من اللطیف وهو واحد
 صغار أجزاء فیها إلی الدم حرارتها وتفرِق  لكثرة أكثَر لكثرة الكبد یف هذا توّلُد  كان إّنما

إن القلب الحرارُة. وأّما علیه یفَتستول الكبد مسالک لضیِق   منها حرارًة  أقوی كان فإّنه و
جّداً  أفرطت إذا إّلا الحرارُة  علیه یتستول لا كبیر تجویف یف مصبوباً  لكونه فیه الدَم  أّن  إّلا

 َو تَ  یوالذ الحیاة معه یتصّور لا وذلک
ُ
 10 علی هو المعدة یف هو إّنما منه یتوّلد ما أكثر ُد ّل

  .یوزنجار یاثّر كُ  :قسمین
 إّما نفسه تلقاء من بل غیره من نقل غیر من یورد ما علی به ینّبه إّنما الشیُخ  یشبه و

 أحدث احترق إذا فإّنه یالمـُح احتراق من متوّلداً  یاثّر الُك  یكون أن دلیل بشبهة أو بتخمین
 الشیخ. وقد ذكره ما هذا الخضرة ذلک بین من فیتوّلد صفرة َط خالَ  و سواداً  الاحتراُق فیه 
 15 ُتخالط عندما المخالطة؛ وذلک سبیل آخر وهو وجه علی المعدة یف الصنف هذا یتوّلد

 فیتوّلد قعرها؛ یف الحاصلة المحّیَة  الصفراَء  شهوتها لتنبیه المعدة فم المنصّبُة إلی السوداُء 
ه الأّول من حرارًة  أقّل  الصنف . وهذایالكراث ذلک بین فیما  . وأّماالاحتراق عن لخلِوّ

 ه وأخذرطوباتُ  ت  فنیَ  حتی هاحتراقُ  اشتّدَ  إذا یالكّراث من متوّلداً  یكون أن هشِب فیُ  یالزنجار
 تسلخ ثم سوداًء  الرطِب  الجسم یف أّولاً  ُتحِدث الحرارة فإّن  هِف ّفُ َج لت البیاض یضرب إلی

 20 الرطب الجسم ذلک رطوبة یأ هرطوبتَ  یفنتُ  الحرارة طفقت یأ جعلت إذا السوداء عنه

إذا  لأّن  یترّمد وذلک ثّم  أّولاً  یتفّحم الحطب یف هذا ل  تأمَّ  هت  ّیض  بَ  ذلک یف أفرطت و
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ودة ؛بیاضاً  ضّده یسوداء وف الرطب یف تفعل الحرارة  ضّده یبیاضًا وف الرطب یف تفعل والبر
الحرارة  أفعاَل  أّولاً  ُنبّین أن علی یمبن الأقدام وتحقیُقه َمزاّل  من المقام هذا :أقول .سواداً 

هما؛ وثانیاً  ودة وخواّص   الألوان بالجملة: البیاض والسواد وسائر توّلد كیفّیة والبر
إفادة یفه «الحرارة» أفعال أّما   یلزم یالخّفة وه الخلخلُة والإذابة والتحلیُل والإصعاد و

ودة النور ویقبل التكاثَف والإجماَد والتعّقد  تفعل یضّدها وه الشّدة والضعف؛ والبر 5 

إفادة  یكون أن شأنه من فیما عدمه یشتّد ویضعف، والظلمة أیضاً  الثقل، والنور والإخدار و
 نور.  فیه

 شفاف هو ما الأجسام من إّن  فأقول: الألوان، البیاض والسواد وسائر توّلد كیفّیة وأّما
ّما.  لون عن خالیاً  یوجد لا أن شأنه من كثیف هو ما شّفافًا، ومنها مادام اللون عدیم

 10 الشفف. والشفف والكثافة أیضاً  بإزاء التخلخل، وأخری بإزاء تارة تطلق «الكثافة»و

 له ما الأجسام من الأرض؛ وأیضاً  من الماء، وأشّف  من أشّف  الهواء فإّن  یشتدان ویضعفان
رین  سماوّیٌة  منها النور: وذواتیشتّد ویضعف.  نور؛ والنور له لیس ما نور، ومنها كالنّیِ

ل مرّكبٌة  كالنار، ومنها عنصرّیٌة  والكواكب، ومنها النباتاِت  هِب وبعِض والجواهر والّذَ  یكاللآ
 یف ینفذ الصفراوّیة والدموّیة؛ والنور أخلاِطها بعِضها وبعِض  الحیواناِت وأجنحِة  وأعیِن 

 15 نوٌر  ُیحاذیه فیما منه َیحدث أّنه بمعنی بل محّل  محّل  إلی من ینتقل أّنه بمعنی لا الشّفافات

 ّفافات والكثیف؛الّش   بین ما سطوح الكثیفات، وعن سطوح عن منه، وینعكس أضعف
 الماُء  الأرض؛ وأّما من الهواء، وینعكس یف الشمِس والناِر والبصرِ  أنوار ینفذ فلذلک

الهواء والأرض؛  بین متوسطاً  فَف الّش   یف لكونه ِجرِمه، یف سطِحه وَینفذ عن النوُر  فینعكس
جاُج  وكذلک ها البّلوُر وأمثالها؛ والألواُن  و الَجـمُد والّزُ

ُ
 من یأعن الكیفّیاِت  هذه من تتوّلد كّل

جاِج  یف والمتوّسُط   ؛الشفف والكثافِة والظلمِة   20 تصاغرت   إذا الشفف كالَجـمد والّزُ

 یف ذلک البیاض؛ ولیعتبر    َحدث   بعض   سطوحها إلی بعض من الأنوار أجزاؤها وتعاكست  



 من التحفة السعدیة نتخب امل 071

 من المرتفعة البخارات والغبارات فإّن  أیضًا؛ الصبح حال یدقوق، وفالَم  مدالثلج والَج 
ض   الأفُق ولم فأبّیَض بعض   بعضها إلی من انعكس   الشمِس  شعاع علیها وقع إذا الأرض  یبّیَ

 الشعاُع  غلب إذا ثّم  علیه؛ یقع الشعاع أّن  مع هناک، الأبخرة لقّلة الطبقة تلک فوق ما
 الصغیرة الأجزاِء  اختلاط أّن  ذلک من الشفُق؛ وتبّین ذلک احمّرَ وبعكِس  ثّم  الأفُق  اصفّرَ 
ِشّفِة  بالأجزاء النوُر  عنها ینعكس مختلفٌة  سطوٌح  لها مّما  5 ییقتض قلیٌل  النوَر  أّن  مع ،المـُ

إذا  الكثیف من یتوّلد فهو السواد حمرٌة؛ وأّما ثّم  صفرٌة  حدثت   فیها النوُر  غلب البیاض؛ و
رف وعدِم   قّوُة  صالعِف  یوف لـِحّدته النفوذ قّوَة  الزاج یف فإّن  والَعِفص   الزاج النور؛ واعتبر   الّصِ

َغَطها لقّوِة  العِفص أجزاء ُخلل یف الزاج أجزاء نفذت   اختلطا فإذا القبض،  العفُص  نفوذه وض 
منهما.  المجتمُع  فأسوّدَ  الكثیُف  المشّف، وَخُلص   الهواء من ُخلِله یف ما فخرج قبِضه لقّوة
ل كان ولو  10 لكن كثیٌف  السواُد. والتراُب  أیضاً  حدث كالإهلیلج آخر قابضاً  ُص الَعِف  ُبّدِ

 أقرب   السواد صار إلی الماُء  فإن مازَجه أغبَر؛ ُیری بأجزائه الشّفاف الهواء أجزاء لاختلاِط 
 فإّنها ذلک، بعكس والزرع الشجر الهواء؛ وأوراق من أقرب الكثافة الماء إلی لكوِن  كان، مما
ت   ثّم  فیها؛ یالت للمائّیِة  أخضر ُتری ؛  ثّم  اصفّرت   بالهوائّیة المائّیُة  وتبدَلت   إذا جّفَ أبیّضت 

ه إذا والحطب ت   الأرضّیَة  خالطت یالت والهوائّیِة  المائّیة أجزاُء  صّعدت   الناُر  لقیت  وخلص 
ها، فّرقت  بین الناُر  ألّحَ علیها إذا ثّم  فأسوّدت؛   الأرضیُة الكثیفُة   15 فداخلها أجزائها، وخلَخَلت 

ورة الهواُء   یاثّر الُك  یف یمن الحكمان هذانالبیاض و ُیضرب إلی رماداً  فصارت الخلأ لضر
 من یالزنجار بتولّد  ، ولایالمحّ  من یالكراث بتوّلد الشیخ یجزم لم إّنما تخمین یوالزنجار
 إن هذا آخر؛ صنف من توّلِدهما لاحتماِل  التخمین سبیل علی منه ذلک جعل بل یالكّراث
 منه المراد كان إذا أّما ؛یِح الُم  من إّلا یحصلان لا أّنهما بالتخمین الحكم من الشیخ مراد كان

 َع  ما علی بهذا التعلیل یصّح  فلا منه یكونا أن یصّح  أّنهما
َ
 20 من حصولهما إمكان لأّن  به لواّل

 بعدم إّلا یكون لا حینئذ للعلّیة؛ والتعلیُل  صالحاً  ذكره ما بكوِن  الجزم ییناف لا آخر ءیش



 072 یف ماهیة اخللط   ـــ  شرح التعلمی الرابع

 الكلام ویؤّیده سیاق علیه یدّل  ما علی الأخیر مراَده أّن  الجزم. والظاهر توجب عنده حّجة  
الصفراء  أنواع أسخن یالزنجار النوع وهذا .یالمح احتراق من لا ،یالكراث تولد یف غیره كلاُم 
 یكون احتراقه ولذلک لشّدة كذلک صار إّنما السموم جوهر من إّنه ُلها ویقالؤها وأقتَ وأرَد 

ذع. شدیَد 
َ
  الحّدة والّل

 5 

 السوداء وأقسامها وأحكامها یف  -الثامن  المبحث
ه وثفلُ  المحموِد  الدم یُدرد یوالطبیع یطبیع غیر ومنها ،یطبیع فمنها السوداء أّما و
 الدم مع المتولد هو موضع غیر یف علمت قد كما خلط ّل ک من یالطبیع لأّن  وذلک هُر َك وَع 
 الأخلاط من السوداء نسبَة   فإّن  الأرضّیة؛ الأجزاء یالغذاء وه یف ماّدته لوجود الكبد یف

 10 یف للأرض المشابه الجزء یالسوادو بالخلط المراد كان الأركان. ولّما من الأرض كنسبة

ُزه كان الأخلاط سائر بالنسبة إلی علیه الأرضّیة الثقل وغلبِة   سبیل علی إّما الأخلاط عن تمّیُ
 لخرِقها تارًة  بالرسوِب  السائلِة، الأجسام عن الأرضّیة الأجزاء كتمّیزِ  الاحتراق، أو الرسوب

وِلها السائل الجسم أجزاَء   أخری الراكد؛ وبالاحتراِق  الكدر الماء یف كما بثقِلها لنز
ِد  د عن لعصیانها الأرضّیة الرطبِة وبقاِء  الأجزاء لتصّعُ  الحطب من الرماد لتمّیزِ  التصّعُ

 15  المحترق.

 لما -المحموِد  للدم إّلا الرسوُب  یكن ولم یالرسوب منه یبالطبیع المراد كان لما ثّم 
 كذلک وكوُنهذكر؛  ما علی المحموِد  الدِم  رسوُب  هو یالطبیع یكون أن تعّین -علیک سُیتلی
وجه عند یشاَهد  الأجزاء لغلبة الجموُد وذلک علیه ییستول أن بالفصد قبل الدم مع خر

َموّیة؛ وأّما من فیه الحلاوة، فِلما أّما ةفوص  الحلاوة والُع  بین هطعُم علیه و الأرضّیة  الّدَ
 20 كثیفٌة  یابسة باردٌة  الكثیفة. والسوداُء  الماّدة یف البرد فعل من تحدث إّنما فلأّنها العفوصة

الحلاوة  بین متوّسط طعٌم  الحموضة لأّن  حموضة؛ ضاربًة إلی َعِفصًة  تكون أن فیجب
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 النضَج  فیها الطحال وَفعَل  انصّبت  إلی ذا إّلا یظهر جداً ولا خفّیة تكون لكنها والعفوصة،
 الكبد یف یالطبیع یأ دلِّ ُو تُ  إذا و یظهر لا بحیث الحموضة طعُمها إلی یمیل حینئذ فإّنها

 السوداء أمر من الظاهُر  :حالالّطِ  یتوّجه إلی وقسٌم  ،الدم مع ینفذ منه قسٌم  :قسمین عّزِ ُو تُ 
 الصفراء أّن  عرفت قد فإّنک الدم مع النافذه الصفراء حال خلاُف  هاحالَ  أّن  الدم مع النافذِة 
 5 فیجب الدم مع النافذة السوداُء  وأّما ؛المرارة النافذة إلی من ولطافة ّدًة ِح  أقّلُ  الدم مع النافذة

 وَمسُكه وَمنُعه  تضبیطه وتثبیُطه منها المقصد لأّن  حال؛الّطِ  النافذة إلی من أغلَظ  یكون أن
كالعظام  ،الجوهر الغلیظة الأعضاء من عضو   تغذیِة  یستحیل إلی ریثما السیلان، من

 ینفذ الدم مع منه النافذ القسمالغلظ و شّدة ُیحِوجان إلی وهذانوالغضاریف والرباطات؛ 
ورة   ورة والمنفعة بین الفرق عرفَت  قد ومنفعة   لضر ورة أّما الإعادة حاجة إلی فلا الضر  الضر

 10 یف یقع أن یجب یالت الأعضاء من عضو   عضو   تغذیة یف الواجب بالمقدار بالدم ختلطتَ فِل 

 یف یقع أن مزاجها یف یجب یالت» بعض یأقرب وف وهذا« غذائها یف» النسخ: بعض یوف مزاجها
 لكن كالغضاریف والرباطات؛ العظام مثل السوداء من صالٌح  جزٌء أحسن وهذا« غذائها
 المغتذیَة  الأعضاء فإّن  البلغم؛ تغذیة من أكثُر  السوداء تغذیَة  أّن  تعلم أن یجب

 المغتذیة الدماغ؛ والأعضاء وهو بالبلغم المغتذیة من أكثُر  - ذكرنا كما - بالسوداء
 15 لمرارتها وحّدتها ولطافتها؛ شیئاً  تغذو لا لعّلها بل ؛بالصفراء المغتذیة من أكثر بالبلغم

 حیث من البلغم من یالسوداء، وه من تغذیًة  أكثر فالدم للتغذیة؛ منافیة كّلها هذه فإّن 
 بعضها مقادیرها التغذیة. وأّما بحسب مقادیرها اختلاف فهذا الصفراء؛ من هو بلغم، وهو

 ثّم  الصفراُء  ثّم  البلغُم  الكثرة یف الدم بعَد  بل النسبة؛ هذه علی هو فلیس بعض عند
الدم  شّدُ تَ  أّنها یفه المنفعة وأّما تعالی الّله شاء إن النسبة هذه تحقیق یف السوداُء؛ وسنتكّلم

فه قّویِه وتُ   20 النافذ القسماللبن و یف الإنَفَحة تفعل بما شبیهاً  فیه تفعل الجملة وعلی وُتكّثِ

ورة ولمنفعة   أیضاً  ینفذ الدم عنه استغنی ما الطحال وهو منه إلی ورُة  فأّما :لضر  فإّما الضر
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 یف الدم مع المنتشر یالفضل السوداء عن یأ ضلالَف  عن التنقیُة  كّله وهو البدن بحسب
 بحسب إّماإعادته و حاجة إلی فلا بعینه الصفراء یف تقریره سبق یالذ الوجه علی البدن

 یصلح عنه ولا یفضل ما دفع اغتذی بأجودها إذا الطحاَل  إّن  ثّم  حال.الّطِ  تغذیُة  عضو وهو
المعدة ویقّویها؛  فم یشّد  أّنه إحداهما فائدتان: هناک منه المعدة. ویحصل فم لتغذیته إلی

المعدة  فم فإّن  الغذاء؛ لطلب الشهوَة  فیحّرِک موضِتهلُح  ِتهَغ َد غ  بَد  الشهوَة  ینّبه أّنه والثانیة 5 

إن ها شعور وله الحّس  یقو كان و  إذا كما الغذاء، طلب یف ییكف لا هذا أّن  غیر الغذاء من بخلّوِ
إلیه انصّبت   ه و ِبها عند یقع فإّنما المنفعة وأّما بقوله الإشارة السوداُء إلیه ولدَغت 

ُ
 یوف تحّل

 فم تشّد  أّنها أحدهما قسمین علی المنفعة المعدة وتلک فم إلی «الطحال من» النسخ بعض
الجوع  علی فتّنبه بالحموضة المعدة َم فَ  غِد غ  َد تُ  أّنها یوالثان ؛قّویهافها وتُ كثِّ المعدة وتُ 
ره الشهوة وتحّرک  10 الغذاء لماكان عائدًة ونقول: فائدًة وأعّم  أتّم  لیكون أبسط بوجه ولنقّر

وریًا ولم  المعدة فم الغذاء، وُجِعل الحاجة إلی لوقت ُمدِركاً  عضو كّل  یكون أن یمكن ضر
ها للأعضاء كالمتكّفل  قوّیاً  بالجوع إحساسه یكون أن وجب الحاجة، وقت الغذاء لطلب كّلِ
ف ُیحِوج إلی إیلاماً  یولم لا وحده الإحساس بالجوع عصبّیًا ولكن جعل فلذلک

ُ
 یالسع تكّل

 الرطوباِت  المعدة بامتصاص الحاجة وقت هناک ینصّب إلی أن فوجب الغذاء؛ تحصیل یف
 15 السوداُء  هو لذلک یصلح یله؛ والذ ُمقّویاً  یكون ذلک المعدة ویلدغه؛ ومع فَم  ُیدغِدغ ما

  .المعدة فم انصباًب إلی لها یكون أن فوجب
 المرارة عن والمتحّلبُة  ؛الدُم  عنه یستغنتَ  ما یه المرارة إلی بُة تحّلِ الُم  الصفراء أّن  اعلم و

 عن الدم والمتحّلبة عنه الطحال المتحّلبة إلی السوداء وكذلک ؛المرارة عنه یستغنتَ  ما یه
القسم  لّأّن  المرارة یف یالت یأ الآخرة الصفراء أّن  كماو حالالّطِ  عنه یستغنتَ  ما یه الطحال

ةالأول یتصرف مع الدم فتكون هذه الأخیرة تنّبه ال الدافعة من أسفل، كذلک هذه  ُقّوَ 20 

 من الجاذبة القّوَة  هنبِّ تُ  الطحال لأّنها أیضًا الأخیرة علی ما ذكرنا یف یالت یالسوداء الأخیرة أ
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 الأمعاء من الصفراء إلی سط  قِ  انصباب احتیج إلی لما الخالقین أحسُن  الّله فسبحان ؛فوق
إلی فیها اجتمع كّلما  تناول احتیج إلی كّلما المعدة فم السوداء إلی من قسط   انصباب ثفل، و

 لُط الِخ  فیها یجتمع خزانٌة  العضوین هذین من واحد كّل  من بالقرب یكون أن َوجَب  ،الغذاِء 
ورُة؛ وتلک دعت كّلما ُمعّداً للانصباب ذلک لیكون الانصباُب إلیه؛ شأنه من یالذ  الضر

ا ،البلغم والدم للصفراء. وأّما للسوداء، والمرارُة  الطحاُل  یه الخزانة  5 واحدة لكّل  یكن لم فلمـّ

 »قوله: ذلک. ومعنی من ءیش لهما ُیخَلق لم جرم لا ،المنفعتین لهاتین نظیرة منفعة منهما
ةال ینّبه ةال فعل علی ینّبه أّنها «الدافعة ُقّوَ  ینّبه »قوله:  معنی الحّساسة وكذا بتنبیه الدافعة ُقّوَ

ةال ةال فعل علی ینّبه یأ «الجاذبة ُقّوَ  فصل أّول یف الشیخ لقوِل  المصاصة؛ الجاذبة ُقّوَ
ةتتم ب الطعام شهوة إّن  الأفعال: ةطبیعّیة وب جاذبة ُقّوَ الجاذبة  أّما المعدة. فم یف حساّسة ُقّوَ

الرطوبات؛  من یحضر لما تجذبه وامتصاِصها لما متقاضیة المطاول اللیف فبتحریكها 10 

هة السوداء الانفعال وبلذِع  بهذا فبإحساسها الحساسة وأّما  قّصُتها.  المذكورة للشهوة المنّبِ
فلّیة سبیل علی لیس ما یفه الطبیعّیة الغیر السوداء أّماو  سبیل علی بل الرسوب والّثُ

 بعض یوف منها الأرضّیة تتمّیز للأرضّیة المخالطة الرطبة الأشیاء فإّن  الرمادّیة والاحتراق
 تحدث السوداء؛ وقد حدوث یف الأكثریان هما الوجهان هذان :وجهین علی «فیها »النسخ:

ودة الفعل مثل الجمود، وهو عن تحدث كما ذلک عن لا  15 لطیِف  تحّلِل  وعن الیابس یف البر

 أن وهو الرسوب جهة علی إّما الاحتراق بسبب لا الاحتباس ونحوه، طول بسبب الخلط
 حتی ترک إذا العكر كالماء أسفل وتنزل إلی الرطبة الأشیاء تلک الأرضّیة الأجزاء یخرق
ویسمیه  یالطبیع السوداء هو الدم هذا مثلأسفل و المذكورة إلی الأجزاء من فیه ما یرسب

إّما «یالسوداو لطالِخ »ـب جالینوس  بقیویَ  اللطیُف  ّللیّتح بأن الاحتراق جهة علی و
 20 هو الدم والأخلاط هذا ومثل أجزائه. یباق أرضّیُته عن احترق وتمّیزت   إذا كالحطب الكثیُف 

 لطالِخ »بـ المسّمی یالطبیع عن لها تمییزاً  «السوداء المّرة»ویسّمی  یضلالَف  السوداء
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إّنما «یالسوداو  وجٌه  یوللثان ،أقرب والأّول« یالرسوب »النسخ بعض یوف الرسوب یكن لم و
وجِته البلغم لأّن  للدم، إّلا أیضاً   بتمّیز یكون إّنما الرسوب لأّن  ءیش عنه رسبیَ  لا لُلز

إن مفرط الرطبة، والبلغم الأجزاء عن الأرضّیة الأجزاء وجة و  یف یعّد  طبیعیًا؛ ولهذا كان اللز
 ببعض  وذلک أجزائه بعُض  یتشّبث أن شأنه من بالأعضاء؛ واللزج الدَم  إلصاُقه منافعه
 5 أسفل تخرقه وَترسب إلی أن فیه یالت الأرضّیة الأجزاء علی لاستعصائه للرسوب مناف  

 بمنزلة منه هو ءیش عنه َیرسُب  لا اللزج أّن  الأّول ومعنی«. بالدهن» النسخ بعض یوف كالثفل
 یدوم بل یطول فلذلک عنه؛ الأرضّیة الأجزاء من اللزج یخالط ما انفصال لُعسرِ  ُثفله،

وجِته البلغَم  أّن  یالثان ومعنی اشتباكهما.  یكاد لا یالذ ثفٌل واللزج عنه َیرسب یكاد لا لُلز
وجته فإّنه الدهن ثفل عنه یرسب  لرّقة یأ للطافتها الصفراءو  .ثفِله ترّسب یعسر للز
 10 عن الصفراء من یأ منها ما یتمّیز مقدارِ  حركتها ولقّلة ولدواِم  ،فیها الأرضّیة وقّلِة  قوامها

لقّلِتها  الأرضّیة الأجزاء فلأّن  الأّول، السبب أّما :به ُیعتّدُ  ٌء یش منها یرسب لا البدن یف الدم
 إذا السائل الجسَم  فلأّن  ،یالثان قّوِتها؛ وأّما لضعِف  الجسم خرق علی یقدر لا حجمها وِصغرِ 
 الجاریُة  المیاه صارت السكون ولذلک مفتقر إلی الرسوب فإّن  ء؛یش منه یرسب لم تحّرک

 ما قّلة ییقتض الصفراء مقدار قّلَة  فلأّن  الثالث، واقفًة؛ وأّما كانت إذا كما ءیش منها یرسب لا
إذا منها. یتمّیز  15 إذاو یندفع. أو نعَف یَ  أن ثلبَ یَ  لم الدم عن الصفراء من یتمّیز ما یأ تمّیز و

  نِف َع 
َ
 اللطیف وبقاء بتحّلِل  لحصوِله رسوبیاً  لا اقیاً ّر ُح  ه سوداءكثیُف  یه وبقلطیُف  لتحّل
  والثفلّیة.الرسوب  بسبیل لا الكثیف

 الاحتراق والرمادّیة سبیل علی الحاصلُة  الطبیعّیة الغیر السوداء یه الفضلّیة والسوداء
 : السوداء بالـِمّرة المسماة
 20 كبریق بریق الأسود، وله بالدم شبیه القسم هذا الصفراء وحراقیتها رماد هو ما منها،

الحّدة  شدید منتنٌة جّداً وهو حامضة بخلافه، ورائحُته خارجاً  ینجمد الدم أّن  إّلا القار
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 لا لذلک؛ ولو التحّلل سریعُة  أّنها غیر للطافتها غّواصة حاّدًة  كانت الأصل یف لأّنها واللذع؛
 تتشّبث لم الرطوبة عن خالیة كانت لـّما هذه لأّن  الزنجارّیة رداة یف كانت تحّلِلها سرعة

 بالعضو؛ الالتصاق یوجب ما منها فإّن  الزنجارّیة؛ بخلاف بسرعة   عنه تتحّلل بل بالعضو
 والفرق محالة. لا مٌرّ  الحاّر  كثف والكثیف احترق كذلک؛ ولما كان الأصل یف لأّنه ُمّر  وهو
من  الأّول القسم یوه محترقة سّمیناها یالت الصفراء وبین الصفراء رماد بین یأ بینه 5 

 یأ هذا الرماد؛ وأّما هذا ُیخالطها صفراء بالمحترقة المسماة یأ تلک أّن  هو «ُشهرًة  الأقّل »
 واضح. فرق وهو لطیُفه تحّلَل  بنفسه متمّیٌز  رماد فهو الصفراء رماد
 مائیاً  جّداً  لطیفاً  البلغم كان فإن البلغم وحراقته رماُد  ،الفضلّیة السوداء ومن یأ منها،و 
د الاحتراق لأّن  الملوحة تكون إلی رمادّیته فإّن   بالماء الرماد الأجزاء وخلُط  بعض ُیرّمِ

إن یأ إّلاالمالح و البلغم یف سبق كما مالحاً  یجعله  10 بل مائیاً  جّداً  لطیفاً  البلغم یكن لم و

 فیها تعمل لم أجزاء   فلبقّیِة  الحموضُة  أّما عفوصة: أو حموضة إلی رماده یأ كان غلیظاً  كان
 تحترق.  لم أرضّیة   فلبقّیِة  العفوصُة  غلیانًا؛ وأّما بل احتراقاً  الحرارة
 حلاوة مع مالح أو مائل إلی، مالح یأ مالح إلی الدم وحراقُته وهذا رماد هو ما منها،و

 الرطوبة من یبق ما یخالطه ثّم  المحترق، یف مرارًة  ُیحدث الإحراق فلأّن  الملوحة أّما یسیرة:
الدموّیة.  الأجزاء من فیه یبق فلما الحلاوة إلیسیرُة  الملوحُة؛ وأّما بینهما فیكسره؛ وتتوّلد 15 

إّلا الاحتراُق  یعم لم إذا یكون إّنما وهذا  جّداً  قریباً  یكون الصنف مّرًا. وهذا كان الأجزاَء و
 بحیث صارت فلذلک سهٌل  الدم من الأرضّیة الأجزاء تمّیَز  لأّن  یالسوداو الخلط من

 أیضاً  یكن السوداء؛ ولم المّرة أصناف یباق من نكایًة  أقّلَ  صار یسیر ولهذا إحراٌق  یكیفیها
 یسیر.  إحراق یكفیه إّنه قلنا لما مّراً  طعُمه
 20 رمادها وحراقها كان رقیقة السوداء یأ كانت فإن الطبیعّیة السوداء رماد هو ما منها،و

ورة محالة لا حامضة تكون الرقیقة السوداء لأّن  الحموضة شدید  لطف إذا العفص أّن  ضر
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 وجه علی ُتغلی كالَخّل  طعمه ورائحته یف فیكون حموضة زیادة یفیدها حمض والغلیان
إن عنه َینفر الّریح حامُض  الأرض، باب ونحوه. و  یأ كان غلیظًة  السوداء یأ كانت الّذُ
 معوالغلیظ،  دون الرقیق غلیان الكثافة، وسرعِة  اللطافة، وكثرِة  لقّلِة  حموضة أقّلَ  رمادها

 حراقة سّتة: أصناف فهذه الاحتراق. لأجل والمرارَة  الأرضّیة، لأجل العفوصة من ءیش
 5 الرقیقة، والغلیظة، والصفراء، والدم.  الرقیق، والغلیظ، والسوداء البلغم

 یالثان الفصل یف هاهنا وأشار إلیه الشیخ یذكره لم قسٌم  السوداء أصناف من یبق وقد
ة عن الحادث السوداء الثالث وهو الكتاب یف «الصرع» یف أوصاَفه وذكر  سبیل علی البرد ُقّوَ

 بالردیئة المراد إذ ثلاثة الردیئة السوداء فأصناف غلیظًا. خشناً  عصفا یكون الجمود وهذا
 كانت فلهذا سیقوله لما غائلة كثیر الدموّیة والبلغمّیة یف كثیرة ولیس وغائلةشّر  فیه ما

 10 یعلاجًا والذ وأقبل إهلاكاً  أسرع كان ألطف الثلاثة هذه من كان وما  ثلاثة الردیئة

 رماد هو یالذ الأّول القسم یأ لطیفها احترقت وتحّلل إذا الصفراء فبالعكس بالعكس
 السوداء بعد بل احترقت إذا الصفراء بعد أی بعدها المذكوران القسمان وهذان الصفراء

 السوداء یرماد بالقسمین یالضمیر إلیها ویعن رجوع فیجوز علیها؛ هذا لدلالة الصفراوّیة
إن أو رقیقا البلغم كان سواء البلغمّیة السوداء أّماالرقیقة والغلیظة و  غیر كانت غلیظًا و

 15 نكایتها بالاحتراق وتدفع الحادثة حّدتها تكسر ماّدتها رطوبة إذ ردیئة غیر لكنها طبییعّیة

رها ویقّل  ءیفیبط رًا وأقّل  فابطاً  قال الردیئة ولذلک الثلاثة بالنسبة إلی رداتها خز  رداءة صر
 البلغمّیة حكم الردیئة الثلاثة بالنسبة إلی حكمها الدموّیة السوداء بالنسبة إلیها وكذا یأ

راً  إبطأ البلغمّیة لكن البلغم من أفضل الدم لأّن  أولی بل  لبردها ورطوبتها؛ الدموّیة من ضر
البلغم  غلظ بسبب للعلاج تحّللًا وقبولاً  أبطأ أّنها إّلا كثیراً  الاعتدال عن الاحتراق یخرجها فلا

وجته. وهذا  20 أقّل.  الرقیق یأكثر وف البلغم من الغلیظ عن الكائن یف ولز

 لأّن  البلغمّیة من أقوی الحرارة والحّدة واللذع یف أعراضها فإّن  الدموّیة السوداء وأّما
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 یحتج لم فإّنها بالطبیعة. وأیضاً  الأخلاط أخّص  لكونه أسلم أّنها غیر حاّر، الأصل یف الدم
وجها إلی یف إّنما حرارة خر  رداءًة  أقّل  یه یالت الأصناف یف الدموّیة ذكر الشیخ ترک قوّیة. و

راً  أقّل  كانت إذا فإّن البلغمیة  البلغمّیة؛ بذكر اكتفاًء   یف الطبیعة عن خارجة أّنها مع ضر
بالطبیعة  الأخلاط وأخّصها أفضل عن حدوثها مع الدمویة تكون أن عسی فبما الأصل

 5 وذلک یالصفراو هو إفساداً  غائلة وأسرعها الردیئة الثلاثة الأقسام أشّد  یأ أشّدهاو

السوداء  كیفّیة أّن الكامل صاحب أدعی نفوذه وقد لذعه وسرعة حّدته وفرط لإفراط
  الأعضاء منه یتأكل یالذ كالسرطان ردیئة أمراضاً  تحدث مفسدة مهلكة الصفراوّیة
وح منه یتساقط یالذ والجذام  رأیت هذا. وقال أشبه والطواعین وما الخبیثة الأطراف والقر
وا توا؛ وجماعًة  البریق وما الأسوَد  یأعن السوداء من النوع هذا أسهلوا جماعًة  ز السوداء  هذا تبّر
ؤا أسرع  علاجه یكون للطافته إذ للعلاج الثلاثة أقبل یأ أقبلها یالصفراو یأ لكّنه وبر 10 

الرقیقة  السوداء رماداً  الردیئة وهما الثلاثة من یأ الآخران القسمان وأّما أسهل. وتداركه
 نفوذاً  أغوص وأشّد  لأّنه أردأ الرقیقة السوداء رماد یأ حموضة أشّد  هو یالذ فإّن  والغلیظة
إفراِط  بسبب تحّللـِه لسرعة للعلاج أقبل كان ابتدائه یف تدورک إذا ولكّنه  ِحّدته. رّقِته و

لغلِظه  وذلک بالأعضاء غلیانًا وتشبّثا أقّل  فهو السوداء الغلیظة رماد یأ الثالث وأّما
 15 یف أعصی ولكنه الغلظ والیبوسة؛ من ذكرنا لما الإهلاک إنتهائه إلی یف مّدًة  إبطأویبوسِته و

إفراط وذلک الدواء التحّلل والنضج وقبول وجته و  الأخلاط أصناف یه فهذه یبوسته للز
 .تعدادها حاجة إلی فلا بیان أحسن بّیناه وقد الطبیعیة والفضلّیة

 
 الأخلاط ونقضها یف قیلت مذاهب یف -التاسع  المبحث

 20  مسائل: ثلاث یف فاسدة مذاهب الشیخ ذكر وقد 

 الأولی:  المسئلة
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یحتاج  لا فضول الأخلاط غیر وسائر لا الدم هو یالطبیع الخلط أّن  زعم من یصب لمو
 ما الأربعة؛ ومنها كالعناصر بعیدٌة  یماه منها :البدن اسطقسات جالینوس قال البته إلیها

الأربعة.  الأخلاط یوه بینهما متوسطٌة  یه ما الأجزاء؛ ومنها المتشابهة كالأعضاء قریبة یه
البدن  ِبنیة إّن  :قالوا قوماً  فإّن  الأطباء والحكماء: بین اختلاف الأخلاط أمر یف وقع وقد

 5 واحد: خلط من إّنه قالوا كثیرة. والذین أخلاط من إّنه قالوا واحد؛ وقوماً  خلط من وقواَمه

 إّنه قال َمن ؛ ومنهمالصفراء المّرة من إّنه قال من وحده؛ ومنهم الدم من أّنه زعم من فمنهم
 فهم كثیرة أخلاط من إّنه قالوا البلغم. والذین من إّنه قال من السوداء؛ ومنهم المّرة من

 هذه من متكّون البدن أّن  ذلک؛ وهو علی الأطباء والحكماء أكثر بل وأصحاُبه أبقراط
 یالغاذ أّن  یعند الحّق  الجمهور وقال هاهنا وخالف تحذلق یالمسیحالأربعة. و الأخلاط

 10 اختیار هو وهذا ؛الغذاء یف لا ةالتغذی یف بها ینتفع فضول الأخلاط یوحده وباق الدم هو

 ثّم  عنها أولئک ونجیب أدّلة أّولاً  فلنذكر الحیوان كتاب یف به صّرح . وقدالشفاء یف الشیخ
 هذا الكلام علی من هو وغیره قاله ما جمیع أذكر أن أری وأنا .مذهبنا صّحة علی یدّل  ما نذكر

 كلام: كّل  علی یتوّجه ما صّحته وفساده ونورد یف ننظر ثّم  المقام
  أوجه: خمسة یف حصرناها فقد أدّلتهم أّما قال 

 15 الأعضاء یغذو یالذ لطالِخ  هو وحده كان لو الدم لأّن  وذلک قوله الأّول الوجه

 الماّدة من المتوّلد فلأّن  الملازمة، بیان ّماأ الأمزجة والقوام: یف الأعضاء یأ لتشابهت
 متشابهٌة  واحد ءیبش الشبیهة ، والأشیاءیبالمغتذ شبیه الغذاء واحدة وتحقیقة أّن  الواحدة

 یكون أن یجب الغذاء أّن  أّما  :متساویٌة  واحد ءیلش المساویة الأشیاء أّن  كما محالة، لا
 مشاكلة الجسم یستحیل إلی أن شأنه من یالذ الجسم هو الغذاء فلأّن  یبالمغتذ شبیهاً 

ه ویقوم لیسّدَ  منه َتحّلَل  ما عوض غذاؤه إّنه قیل یالذ  20 استحالة أّن  شّک  مقامه؛ ولا َمسّدَ

 نجدها الأعضاَء  لأّن  فظاهٌر  باطٌل  یالتال أّن  المضاّد. وأّما استحالة من كثیراً  أسهُل  الشبیه
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الأخلاط  من غیره مع بل وحده الدم هو لیس یالغاذ أّن  فعلمنا القوام والمزاج؛ یف مختلفة
الدم.  غذائهما كوُن  الملازمة آخر. ودلیل تال   هذا اللحم من أصلب العظم كان مخّففاً  ـاَلمو

إّلا  آخره ودمه إلی إّلا أصلب یكن لم أّنه علیه فظاهٌر وزاد أصلَب  كونه هو و یالتال نفی وأّما
إّلا یسوداو صلب جوهر مازجه دم ودمه  الدم غذاؤه لأّن  اللحم مثل یكون أن وجب و
وم ونفی یف آخر وحكمه تال   هذا منه لیَن أ الدماغ  كان اـمولَ  وحده إّلا  آنفاً  قلنا ما یالتال اللز 5 

إّلا یبلغم ٌن لّیِ  دم مازجه جوهر ودمه   أیضًا. اللحم مثل كان و
 یأ عنها الدم یأ الأخلاط وینفصل لسائر مخالطاً  نجده نفسه الدمقوله و ،یالثان الوجه

 ،وهوالصفراء غوةكالّرِ  جزء الحّس إلی یدی بین الإناء یف إخراجه وتقریره عند الأخلاط عن
 یالت المائّیة وهو یمائ وجزء   ،البلغم البیض وهو كبیاض وجزء ،السوداء فل وهوكالثُّ  وجزء  
 10 الأعضاء تركیب علی ذكر ما الدم إلی انفصال حال من استدلال هذاالبول و یف فضلها یندفع

 الأخلاط وتقریره من ترّكِبها علی الأعضاء حال من استدلال الأّول أّن  الأخلاط، كما  من
وق؛ یف المحصور الدم من الطمث وكلاهما ودِم  یالمن من إّلا لیس الإنسان توّلد أّن   فإذن العر

وق. یف المحصور الدم من الإنسان توّلد   العر
ا :الأخلاط من لیست المائّیة و  الأربعة خمسة: الأخلاط أّن  الأطّباء إلی بعض ذهب لمـّ

إن أّن  علی المذهب ویبرهن هذا فساد یبّین الشیخ أن أراد المذكورة، والمائّیة،  15 المائّیة و

 قیاسین: من مرّكب بدلیل علیه الأخلاط. استدّل  من فلیست الدُم  عنها ینفک لا امّم  كانت
 فهو بسیط   وكّلُ  ،بسیٌط  الماء نقول أن وتقریره یالثان من الأّول، والآخر الشكل من أحدهما

، غیر  یكون لا ما بالبسیط ینعن فلأنا الصغری بیان أّما .غاذ   غیر الماء أّن  الأّول من ینتج غاذ 
 ما یبالغاذ ینعن فلأّنا الكبری بیان أّما و. كذلک والماُء  الطبائع، مختلفة أجسام من مركباً 
ةبال هو ةبال هو ما عضوًا، وكّل  ذلک من أبعد بقّوة   أو لطاً ِخ  یكون ُقّوَ  20 ؛ممتزٌج  فهو كذلک ُقّوَ

؛ أربعًة  الأركان كوُن  وجب املَ  الإنسان بدن مشابهة إلی البسیُط  یستحیل أن أمكن لو لأّنه
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 فإذن ؛المقدم فساد علی یدّل  یالتال وبطلان ؛یبالمغتذ شبیهاً  الغذاء كون وجب اوَلمـ
 إذا أیضاً  ولا  الأربعة؛ العناصر من مرّكب هو مّما بدلاً  یصیر لا بانفراده البسیط العنصر
 فإّن  بالغاً  تاماً  الامتزاج یكن لم لو إذ تامًا؛ امتزجاً  امتزجا إذا إّلا الّلهم ؛الغذاء من بغیره خلط

ةال إّنما عن تمّیزه الممّیزة ُقّوَ  علی الأطعمة لأّن  الغذاء وذلک لترقیق الحاجة إلیه الأغذیة و
 5 الیابسء یالش یحتاج كما الإنضاُج  بها لها یتهیأ رطوبة حتاج إلیتف أرضّیة أجسام الأكثر

 یالمجار یف الأغذیة ویبدرقها وینّفذها یرّقق به؛ ولأّنه ینطبخ ماء الِقدر إلی یُیلقی ف یالذ
وق یأولًا، وف بالماساریقا المسّمی الدقاق  ُمحّدبها یف یالت سیما الكبد یف یالت الدقاق العر
  .غاذ   غیُر  الماَء  أّن  فثبت ثانیًا،

وب یه المائّیة لأّن  أشار بقوله ذكرنا ما و إلی إّنما لا یالذ من المشر الحالجة  یغذو و
وب من فهو الخلط وأّماالمسالک  یف هَذ نّفِ ویُ  الغذاَء  َق رقِّ لیُ  إلیه  10 .یالغاذ المأكول والمشر

ةبال هو غاذ  أی قولنا ومعنی ةهو بال یوالذ بالبدن شبیٌه  ُقّوَ  جسٌم  شبیٌه ببدن الإنسان هو ُقّوَ
  .بسیٌط  هو والماء ،بسیٌط  لا ممتزج

   الثانیة: المسألة
ة أّن  ظّن یَ  نمَ  الناس من و  لقّلته؛ ولیس تابٌع  الدم، وضعَفه لكثرة تابعٌة  البدن ُقّوَ

زء حال المعتبر بل كذلک، ة أّن  الناس بعض ظّن   الدم. من یأ منه نصیُبه یأ البدن ُر  15 ُقّوَ

ةال كانت أكثر الدم كان كلما الدم وقّلِته؛ وأّنه لكثرة تابعان البدن وضعَفه  أوفر؛ وكلما ُقّوَ
ةال كانت أكثَر  كان كلما الدم أّن  نسّلم لا. أضعف كانت أقّل  كانت حرارة  كّل  لیس إذ أوفَر  ُقّوَ

الصّحة  من مانعان فیهما الإفراط والتفریط أّن  سبق لما والنشو للحیاة یصلحان ورطوبة
 أثقَله وأوجَب  یجب، مّما بأكثر بدن   علی غلب إذا الدم فإّن  الاستقراء؛ علیه والحیاة. ویدّل 

ها وخنَق  الحرارة وخنَقها وأطفاءها؛ القّوِة وغمَر  والكسَل وكلاَل الإعیاء  واَح وحبس   20 عن الأر

إحالتها إلی التصّرف عن الطبیعة البدن وضعفت یأقاص النفوذ إلی الأعضاء  جوهر فیها و
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واح؛  المعتبر فإذن أعسَر  فیه الفعالة القوی عن انفعاُله كان أكثَر  كان كّلما الجسم لأّن  والأر
ة یف زء حال البدن ُقّوَ  ییف الدم من قدر به وهو یمتاز ما منه وهو نصیبه یأ الدم من البدن ر

واح؛ ولا جوهر من یتحّلل ما ببدل  الطبیعة یعجز حیث الكثرة إلی یف یبلغ الأعضاء والأر
 ییف لا حیث القّلة إلی یف الَغمَر والخنَق والثقل؛ ولا یجب، ویوجب ما علی فیها التصّرف عن
واُح ویذبل الُقوی، ویقّل  و یالغریز الحاّر  فیضعف ذكرنا؛ بما منه  نصیُبه كان فإذا البدن الأر 5 

ة أوجب -المذكور القدر به ییغتذ ما وهو - إذا ُقّوَ  أحد القدر إلی هذا عن انحرف البدن. و
 . الضعف أوجَب  الكثرة والقّلة یطرف أعنی الطرفین

  الثالثة المسئلة
 یالت النسبة علی تكون أن بعد نقصت   أو زادت   إذا الأخلاَط  أّن  ظّن یَ  نمَ  الناس  منو 

 10 إن الأخلاط أّن  الناس بعض ظّن  نقول: بعض عند بعضها مقادیر یف الإنسان بدُن  قتضیهایَ 

 بعضها مقادیر یف الإنسان بدن یقتضیها یالت النسبة علی تكون أن بعد أونقصت زادت
 وحده بتغذیة الدم القائلین مذهب علی النسبة وتلک محفوظٌة  الصّحة فإّن  بعض عند

 الأخلاط یباق مع بتغذیته القائلین مذهب الُحـّمیات؛ وعلی نوب مستنبطًا من ذكرنا ما یه
قالوا:  ُثمنها. ُربعها، والصفراء ُثلثها، والبلغم الأخلاط، والسوداء نصف مثلاً  الدم كوُن  یه

إن النسبُة  هذه مادامت محفوظة تكون والصّحة القّلة  یف الأخلاط بلغت محفوظًة، و 15 

المزاج  اعتداُل  فیهما ییكف الحیاة والصّحة أّن  ذلک یف كان. وحجتهم حّد  یأ والكثرة إلی
 الصّحة فكانت موجوداً  یالإنسان الاعتدال كان النسبة تلک علی الأخلاُط  كانت ومهما

 مع الأخلاُط  تكون أن یجب بل كذلک لیسو قال الشیخ كاذب؛ لهذا ظّنٌ  محفوظًة. وهذا
 لیس محفوٌظ  الكّم  یف تقدیٌر  بعض عند بعضها لمقادیر یالت النسبة حفظ مع یأ ذلک

 20 الأخلاط أو العناصر نسبة التكّون یف المعتبر كان لو إذ نفسه یف بل آخر لطِخ  بالقیاس إلی

 بین المحدودة المخصوصِة  الأخلاط أو العناصر لمقادیر اعتبار غیر من بعض بعضها إلی
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 سائر یف فیلة  وهكذا حجم علی أو بعوضة   حجم علی إنسان وجوُد  لجاز القّلة والكثرة، یطرفَ 
 اختصاص البعوضة وبالعكس؛ ولكان حجم علی الفیلة تكون أن یجوز حتی الحیوانات،

 فإذن أفضی إلیه؛ ما باطٌل وكذا ذلک مرّجح وكّل  بلا ترجیحاً  المعّینة الجّثة بهذه الإنسان
 النفس والصور فیضان یف معتبرٌة  كذلک الأخلاط بعض  ونسبُة  بعُضها إلی الأركان نسبُة 

الأمزجة.  باختلاف النوعّیة، واختلاَفها الصور باختلاف الأنواع اختلاف لأّن  النوعّیة؛ 5 

 مقادیر ذوات أنفسها، وكوُنها یف الأخلاط مقادیر الأركان ونسبُة  مقادیر نسب واختلاُف 
، أو زادت لو لأّنها الصّحة؛ حفظ یف معتبٌر  إفراط وتفریط   یطرف بین محدودة    نقصت 
ت    حفظ مع نفسه یف الأخلاط من واحد كّل  مقدار اعتبار إذن فالصحیح بّینا. ما علی أمَرض 
 . بینها یالت النسبة
 10  عنها ناض  فأعَر  بالفلاسفة بل بالأطّباء تلیق لیست مباحُث  الأخلاط أمور یف یِق بَ  قد و

 الأخلاط توّلد كیفّیة یفالتعلیم الرابع من یالفصل الثان
 

 هضماً  الفم یف أّن  بیان یف  الأّول ـ المبحث
لمّیة  بوجوه علیه واستدل ضغبالَم  ّما انهضاٌم  له الغذاء «أّن  اعلم»النسخ بعض یوف إّن 

إّنیة  15 :و

إلیه فوجٌه  ،یالّلم أّما  بسطِح  متصٌل  الفم سطَح  أّن  بسبب ذلکو بقوله أشار واحد و
 سطح من یأ منه الفم سطح یف یأ فیهو علیه؛ التشریح لدلالة واحد سطٌح  كأّنهما بل المعدة
ة المعدة ةال لأّن  غرضه وذلک تفید لأّنها هاضمة ُقّوَ  المنهضم تصل إلی إّنما الهاضمة ُقّوَ

ةبال  الفم سطح یف فیكون السطح ذلک تأثیُرها عّمَ  واحد سطح یف كانت فإذا الملاقاة دون ُقّوَ
 20 غّیر یأ أحاَله الممضوَغ  الفم سطُح  یأ لاقی فإذا الهاضمة. من ٌء یش المعدة بسطح المتّصل

 أمر له ولذلک ملاقاته بقدر الممضوغ فینهضم ّما تغییراً  یأ ّما إحالًة  الممضوغ الفم سطح
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 یأ ذلک علی سطح الفم ویعین یأ عینهیُ و أكثر؛ الانهضام لیكون المضغ بإطالة الأطّباُء 
 أّن  والمعنی  غریزّیٌة  حرارٌة  فیه الواقع ضجبالنُّ  استفاد یالذ یأ المستفید الریق الهضم علی

 یعینه الغریزّیة؛ وقد الحرارة من استفاده بما الإحالة والتغّیر علی الفم سطَح  یعین الریَق 
ق یخالط أّنه جهة من آخر وذلک بوجه ر المأكول ویرّقِ  هذا یأجزاءه. وف جوهره ویصّغِ
 5 یجعله ُمعینًا، ولم هذا جعل إّنما المنهضم. والشیخ علی الهاضم استیلاء علی عظیمه معونة

 وأّما بالعضو قائمًة  كانت إذا هاضمًة  تكون إّنما الغریزّیة الحرارة لأّن  ه؛بنفس مستقّلا سبباً 
 لكّنه غیره یهضم لا المنهضم الطعام فإّن  فلا؛ ولهذا المنهضم ءیالش یف منها یحصل ما

 كانت ، ماولكون الغذاء له انهضام ّما بالمضغ یأ ولذلک محالة. لا الهضم علی معیٌن 
 بعض یوف دقوُق الَم  تفعله لا ما راجاتوالُخ  الدمامیِل  إنضاج یف تفعل مضوغُة الَم  نطُة الِح 

المدقوقة »وفی البعض بالماء  «المبلول المدقوق»  بعض النسخ یوف« بالماء المدقوق» النسخ 10 

 لكن وجه متقارب ولكّل   والكّلُ « فیه المطبوُخ  و» النسخ بعض یفو «بالماء والمطبوخة
إّلا أو المطبوخ قبل المدقوقة أو المدقوق یقدر أن یجب  لا إّنما یقال أن لجاز المطبوخة و
ها لأّن  الممضوغة فعَل  الماء یف المطبوخَة  یفعل  یكن لم إذا بالطبخ قشرها عن یخرج لم لّبَ

معتدلًا ویرطب  إسخاناً  یسخن الحنطة لّب  لأّن  ینضج بالمضغ؛ ولهذا یخرج كما مدقوقًة 
 15 لزج وهو

الأّول  الطعُم  فیه یوجد لا أّنه النضج من ٌء یش فیه دابَ  قد مضوَغ الَم  أّن  علی والدلیلقالوا  
  .الأولی هرائحتُ  ولا
 

 هضمه علی المعدة تعین یالت الأعضاء الكیلوس وتعدید یـ ف یالثان المبحث
 20 التاّمَ  الهضَم  انهضم المعدة علی ورد إذا ّما هضماً  الفم یف الغذاُء  انهضم أن بعد یأ ثّم 

 ما بحرارة بل هاوحَد  المعدة بحرارة لا الغذائیة الأربعة الهضوم أّول هو یالذ یالمعد یأ
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إن حالها كان إّنماأیضًا و بالمعدة یأ بها طیُف یُ   احتیاج یكون أن القیاس كان كذلک و
ل لأّن  المعدة إلیها؛ احتیاج من أكثر بحرارتها تعینها أعضاء الكبد إلی  كیلوساً  الغذاء َجع 

 صورة بخلع یكون إّنما خلطاً  الكیلوس جعل لأّن  خلطاً  الكیلوس جعِل  من محالة لا أسهل
 . ذلک علی یتوّقف فلا كیلوساً  الغذاء جعل الغذاء، وأّما

إّلا لما عضو لأّنه فالكبُد  الیمینذات  من أّما  5 الوارد إلیها من ینقل أن لها أمكن حاّر و

ن قد فالطحال ذات الیسار من أّماالخلطّیة؛ و الصورة الكیلوسّیة إلی الصورة  بجوهره لا ُیسّخِ
نیُ  لا الطحاَل  فإّن  هكذا وقع الإمام نسخه یوف  الكثیرة بالشرایین والأوردِة  بل بجوهره سّخِ
 لا یسّخن أّنه المراد أّن  علی الواو أولی لدلالة وهذا« بل وبالشرایین»النسخ  بعض یوف فیه یالت

  أیضًا. فیه التی الكثیرة بل وبالشرابین والأوردة فقط بجوهره
حم فبالِثرب قدام من أّما و  10 وذلک یشحّم  یآل عضو هو بل بشحم لیس الثرب لأن یالّش 

 انطبقت غشائیتین صفیقتین رقیقتین طبقتین من الثرب تركیب علی التشریح لدلالة
وق وشرایین بینهما فیما الأخری، علی إحداهما لها،  كالساترتین كثیرٌة، والطبقتان عر

 فم الكیس. ومنشؤه من شكُل  وشكُله الأمعاء فوق طاف   شحٌم وهو الطبقتین ویتخلل بین
والطحال  المعدة من بمنشائِه  ُملتحم وهو« قولون» المسّمی الِمعا عند المعدة، ومنتهاه إلی

 15 الشحم بسبب سریعاً  للحرارة القابل بارداً  غشائیاً  لكونه علیه الشحُم  وقولون؛ وانجمد

 لقبول الاستعداد لشّدِة  موجبة الدسومة إذ بسرعة؛ للحرارة قابٌل  لُدسومته الشحَم  لأّن 
إذا إعاَنها أّداها إلی فیه، یالت الشرابین والأوردة من الحرارَة  الثرُب  قبل الحرارة. و  المعدة و

 ییؤد یالذ الثرب یأ الموّدیها والثرب« القابل الثرب» قال: بالتسخین؛ ولذلک الهضم علی
القلب  بین حاجز لأّنه للحجاب هتسخینِ  بتوّسِط  فالقلُب  فوق من المعدة؛ وأّما الحرارة إلی
ن فهو والمعدة  20 حیث الثالث الكتاب یف الشیخ زاد المعدة. وقد یسّخن ثّم  الحجاب؛ یسّخِ

ناً  المعدة أمراض یف تكّلم  علی الممتّد  العظیم الِعرق هاهنا، وهو المذكور علی آخر مسّخِ
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كاله لا إّما ذكره ترک إنما المعدة. وكأّنه خلف من الصلب  الكتاب یف یذكره أّنه علی ّتِ
إّما ن أقول وهاهنا التسخین. وأنا قلیل لأّنه الثالث، و  بما المرارة تحت وهو من آخر مسّخِ

 . الصفراء من فیها
 الغذائّیة الأربعة الهضوم من هضم أّول لأّنه أّولًا، انهضاماً  یأ أّولاً  الغذاُء  انهضم فإذا

 5 طریق من الفضل ویندفع ینقسم إلی الاستحالة الكیلوس وبهذه الِغذاء إلی استحالُة  وهو

إلیالأمعاء  ءیبش استعانة   غیر من یأ بذاته الغذاء یأ صار الكبد، المحمود وینجذب إلی ، و
وب من  ما بمعونةو الشفاء یف الشیخ ذكره ما علی الصید كجوارح الحیوان من كثیر یف المشر
وب من طهخالِ یُ   من كثیر بقوله علیه المدلول الحیوانات أكثر یأ أكثرها یف المشر

 الماء خلطنا إذا كما لها، المائّیة لمخالطة یكون تارًة  الأرضّیة الأجزاء ترقیق فإّن  الحیوان؛
 10 الحیوانات، وتارة أكثر یالإنسان وف معد یف الكیلوس یحدث الصورة هذه بالتراب وعلی

 الأرضّیة الأجزاء بإذابة البقول والفواكه، وتارة یف كما الكثیرة المائّیة من الأغذیة یف بما
المعدة  یف المستحیل الجسم لهذا ُوِضعت سریانّیة لفظة هو كیلوساً  الجوارح یف كما مائّیًة 

 یباق عن الكیلوس تمییز بهذا المراد خین.الثَّ  الكشک بماء شبیٌه  سّیاٌل  جوهر هوو
 .كذلک أَخر اللحم وأشیاء مرقة فإّن  یغایره ما كّل  عن لا البدن یف الموجودة الرطوبات

 15 

وجه الغذاء إلی نفوذ وكیفّیة یالثان الهضم یف -الثالث  المبحث  الأعضاء عنها إلی الكبد وخر
 صار أن بعد یأ ذلک بعد الكیلوس هذا إّن  یأ إّنه یالمعد الأّول الهضم بعد یأ ثّم 

 یأ هلطیُف  الأمعاءالمعدة و الكبد ودافعة جاذبة بوساطة نجذبیَ  لونًا وقواماً  ذكرنا كما
 مجراها إلی ومن الماساریقا ببعض المتصلة أواخرها من یأ المعدة من الكیلوس لطیف
إّنما« البّواب»بـ المسّمی المعا  20 أن المعاء إلی الغذاء إلی نفوذ یمنع أن شأنه من لأّن  به یسّم  و

 كمل إذا الكیلوس لأّن  وذلک أیضاً  الأمعاء منو أنسب «البواب» باسم فكان هضمه یتّم 
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 یالماساریقا، والباق المعدة إلی أواخر منه من لطف ما بعض انجذب المعدة یف انهضامه
 اختلاف علی أیضاً  الغلاظ ثّم إلی مراتبها، اختلاف علی الدقاق المعا البواب إلی من یندفع

إذا ؛ فضل  وقسِم غیر قسمین:قسِم  انقسم الأمعاء یف حصل مراتبها. و  فالفضل فضل 
المعاء  من المنجذب الكیلوس لطیف هو الفضل النجو، وغیر وهو الأمعاء طریق یندفع إلی

وِق  طرق یف الكیلوس لطیف یأ فیندفع بها المتصّل  ماساریقا فّوهات إلی  5 اةسّم الُم  العر

وٌق  یهو الأمعاء المعدة وجمیع أواخر الكبد وبین بین الواصلة ماساریقا  كانت لو إذ قاٌق ِد  عر
 لّینًة  كانت لو إذ لاٌب ِص  السدة وغیرها؛ الكبد وأحدث یمجار یف ینفذ لا ما لنفذ فیها غلاظاً 
ر ها»بجِرّ  كّلها الأمعاءب متصّلٌة  بعض علی جرمها بعض لانطباق فیها الغذاء نفوذ لتعّذَ  «كّلِ
 یأ صار الماساریقا یف یأ فیها الكیلوس لطیف یأ اندفع فإذا «الأمعاء» تأكید لأّنها
طَرَفیه  من واحد كّل  ینشعب كبیر ِعرق هو «دِب الَك  باب  » المسّمی رقالِع  اللطیف إلی ذلک 10 

 بفّوهات فّوهاتها یّتصل یالخارج الطرف طرَفیِه وهو أحِد  فشعُب  دقیقة؛ كثیرة شعب إلی
 الآخر الباب؛ وشعب الطرف فیها إلی الماساریقا من الكیلوس لطیف الماساریقا وینفذ

 ّما ٌء یش یخلو لا بحیث الكبد داخل الانشعاب والانقسام یف جّداً  تتصّغر وتتضائل وتدّق 
 هذه یف الباب من الكیلوس ینفذ حتی العرق، هذا شعب عن للكبد المحسوسة الأجزاء من

وق  15 لكّل  ملاقیًة  الكبد كّل  الكبد وصار جمیع الباب إلی شعف بین یالت الصغار العر

 النوعّیة الصورة وینخلع یالثان الهضَم  فینهضم أتّم وأكمل؛ لذلک فیه الكیلوس وفعلها
ورته  بواسطة الكیلوس لطیف یأ نفذالأخلاط. و للغذاء ویستحیل إلی یالت  العرق إلیصیر

إّنما الكبد یف الكبد باب المسّمی  المدخل وفیه ویدخل هو الباب لأّن  «الباب»بـ یسّم  و
وع   أجزاء   یف الكبد الكیلوس  علی الكبد لاشتمال الاشتمال بدل الكبد من بدل للباب وفر

وعه أجزاء  20 بعض یوف عركالّش   متضائلة   ة  رمتصّغِ  داخلة   قال الكبد ولهذا یف الداخلة الباب وفر

 فّوهات یأ هاتَوّ الُف  ملاقیِة  الصید بشبكة وفّسره یالخونج ذكره هكذا «الشّص »ـك النسخ
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وق تلک  الكبد. ةدبُح  من الطالِع  رقالِع  أصول أجزاِء  هاتّوَ لُف  الشّصّیة أو الشعرّیة العر
وِع  الماساریقا وأجزاِء  یأ المضایق تلک یف لیكوسینّفد ا ولن یأ هَذ نّفِ یُ  لنو  .هالباب وفر

إّما المخالط الكیلوس من الرقیق إّلا فیها ینفذ لا هالضیِق  هذه أّن  شّک  ولا  للمائّیة و
أضیق  فیهم یالمجار هذه لأّن  یالأناس یف یأ فیناالنجو  المعا وهو ینحذر إلی فإّنه غلیظة

 5 أجزاء تكون المضایق تلک من فالمراد هذا الكبد وعلی یف یأ «فیها»النسخ  بعض یوف

وعهالباب  وب الماء من مزاج   فضُل ا لّ إ ماساریقا دون وفر    .للبدن المحتاج إلیه فوق المشر
وق هذه لیف یف الكیلوس یأ َق تفّرَ  فإذا  یه یالت الكبد یف الداخلة الشعرّیة یأ العر
وعه أجزاء  فكان ؛الكیلوس هذا لّیِة لكُ  یٌة ملاقِ  هایتِ بكّلِ  الكبَد  كأّن  ُد بِ صار الَك  الباب وفر
 لأّن  وأسرَع  أشّدَ  الكیلوس یف یأ فیه الكبد فعل یأ هافعلُ  بالكلّیة للملاقات یأ لذلک
 10 ملاقاتهما وعند یأ حینئذ  أسرع وأكمل و الفعل والانفعال كان أكثر كانت كلما الملاقاة

 به یالذ یالثان الانطباخ الكیلوس یأ خنطبِ یَ  وحینئذ وأسرَع  ،أشّدَ فیه  فعلها بالكّلّیة وكون
 الفم وكماله یف الأّول الهضم ابتداء أّن  الخلطّیة وكما الصورة ویلبس الغذائّیة الصورة یخلع

 الماساریقا وكماله یف الكیلوس لطیف نفوذ حین من یالثان الهضم ابتداء كذلک المعدة یف
علیهما  قیاساً  والرسوب من الطالع العظیم العرق فیها إلی توّلد ما یرتفع عندما الكبد یف

 15 وشیئاً  ،كالرغوة شیئاً  الكبد یف المنطبخ یف وجدوا فإّنهم ذلک علی لهم التشریح ولدلالة

  إن الاحتراق هو إلی ٌء یش إّما مشاهداً  محسوساً  كالرسوب
ُ
 رُص قَ  إن ّج كالِف  ٌء یش أو ؛الطبُخ  طفرِ أ

 وهما ،السوداء هو والرسوب ،الصفراء یه الكیلوس انطباخ یف یأ فالرغوة :قال الطبُخ 
سبق  كما منه لابّد  المتناول ولأمر غذاء یف ماّدتهما لوجود الكبد یف لتولدهما طبیعیتان

 لمجاوزه طبیعیتین غیر وهما ردیئٌة  سوداٌء  هوكثیُف  ،محترقة صفراٌء  هلطیُف  المحترُق و
 20 البلغم هو ّجُ الِف الطبیعیتین و الصفراء والسوداء تولید فیه ییقتض یالذ الحّد  عن الحرارة

 یتوّلد یطبیع غیر أو الغذاء یف ماّدته لوجود دائماً  الكبد یف الدم مع یتوّلد طبیعیاً  كان سواء
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 الأسباب من ذلک لغیر أو الأغذیة بعض یف ماّدته لوجود إّما أقّلیاً  أو أكثریاً  توّلداً  فیها معه
  .یالطبیع الغیر البلغم لحدوث الموجبة

 یف مادام بعُد  الدم یأ أّنه إّلا الدُم  فهو نضیجاً  الجملة هذه من المتصّفی ءیالش أّما و
 بقوله الشیخ إشار إلیها  یالت یوه إلیها المحتاِج  المائّیة لفضل یینبغ مّما أرّقَ  یكون الكبد
وب الماء من مزاج فضل  5 قبوله الكیلوس وتسهیل ترقیق یوه المذكورة للعلة المشر

ةال من الانفعال  الماساریقا وشعب یه یالت الضّیقة المسالک یف للیِنه وتنفیذه المغّیرة ُقّوَ
وعه من الكبد باب  فكما ،الكبد عن انفصل إذا الدم هو یالذ هذا لكنو أجزائه وفر

المنصّبتین  الصفراء والسوداء فضل عن الكبد یف تصّفی كما یأ أیضاً  تصّفییَ  عنها ینفصل
 الكیلوس ترقیق هوو سبب  ل إلیها احتیَج  إّنما یالت ضلّیةالَف  المائّیة عن المرارة والطحال إلی

 10 تـّم  إذا الكیلوس لأّن  السبب ذلک یأ ارتفع قدو المذكورة؛ المضائق یف نفوُذه لیسهل

وق   یف نفذ عنها، الكبد وانفصل یف انطباخه  المائّیة عن فاستغنی تلک من أوسع عر
یحتاج  یالت یالمائّیة وه من یسیر الدم یف یللبدن؛ وبق إلیهالمحتاج  فوق یه یالت الفضلّیة

وق یف الدم لتنفیذ البدن إلیه عرّیة العر  بكلیتها المائّیة بقیت تقریره. ولو سبق كما الّش 
 یأ عنه الفضلّیة المائّیة یأ یه نجذبتف بالأعضاء التصاقة جودة منعت   للدم مخالطًة 

 15 ما الدم من نفسها مع المنجذبُة  المائّیُة  یأ حمللیتین، وتَ الكُ  إلی نازل   رق  ِع  یف الدم عن

إّنما الكلیتین. لغذاء صالحاً  بكمّیته وكیفّیته یكون  سبیل علی الُكلی نفوذها إلی جعل و
 من فضلة كّل  نفوذ جعل كما الجذب بعد یكون إّنما الانجذاب إذ الُكلی؛ من الجذب

 یكن لم كذلک یكن لم لو فإّنه منها؛ وانجذاب  منه  بجذب   مغیُضها هو عضو الفضلات إلی
 للمثانة؛ لا للُكلی المائّیة هذه  جذب كان إّنما و. غیره میلاِنها إلی من أولی الفضلة إلیه َمیلاُن 
 20 الجذب.  علی ُمعینٌة  حاّر، والحرارة یلحم عضو أّنها حیث من بذلک أولی الُكلی لأّن 

 یتّم  إّنما یالذ الكثیرة المائّیة لجذب یصلح لا بارد یعصب عضٌو  یفه المثانة، وأّما
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إّنما لما حاّر  بعضو    الكلیتین لغذاء یصلح لدم   مخالطًة  المنجذبة المائّیة كانت ذكرنا. و
أقوی.  له جذُبه كان الجاذب العضو لغذاء مخالطاً  كان إذا المجذوب فإّن  بسرعة؛ لتجذباها

إذا بهما  فاغتدت   الدسومة والدموّیة؛ من یخالطها ما جذبت الُكلی المائّیة إلی هذه وصلت و
إلیه إلی یالباق ودفعت    تلک من وّیَة مَ والّدَ  الدسومَة  الكلتین غذوتف بقوله الإشارة المثانة. و
 5 یباق یأ باقیها یندفعو الكلیتین المائّیة تلک والدمویة من الدسومة فیغذو یأ المائّیة

إلی إلی المائّیة إلی» بدل قال ولو الإحلیل. المثانة و إلی»، «الإحلیل و  سبیل یأ «سبیله و
ن الدم أّماو النساء والرجال. لیعّمَ  أولی كان باقیها ومجراه  عنه انفصل یالذ وهو وامالِق  الَحس 

 حدبة من الطالع العظیم الِعرق یف فیندفع قواُمه بالترقیق وَحُسن لقوامه المفِسدة المائّیة
من  یأ منه وجٌه. ؛ ولكّل  «المنشعبة» النسخ بعض یفالمتشعبِة و الأوردة یف فیسلک الكبد
 10 عظیم كنهر   َجعَله العرق هذا من المتشعبة الشعب أعظم الورید كان العظیم ولما العرق

 الجدول من الجدول؛ والمتشعب صغیر وهو كنهر   الورید من المتشعب منه وجعل خرج
 یف ثّم  قال الراضعة؛ ولهذا منها وهو أصغُر  الساقیة من الساقیة؛ والمتشّعب منه وهو أصغُر 
واضع یف ثّم  ،الجداول یسواق یف ثّم  ،الأوردة جداول وق یف ثّم  ،یالسواق ر   العر

َ
عرّیة نةیِّ الّل  ،الّش 

 الفن وأشهر هذا یف استعمالاً  أكثر والأّول« أفواهها »النسخ: بعض یفو هاهاتِ َوّ فُ  من ترشح ثّم 
 15 هذه فّوهات یصل إلی ما حین من الدم أّن  یخفی ولا الحكیم العزیز بتقدیر الأعضاء یف

وق إلی  بل إلی الثانّیة الرطوبة ینتقل إلی منها تحّلل ما بدل الأعضاء علی یخلف أن العر
                      الأربعة أصنافها

 
  الأخلاط من واحد لكّل  الأربعة الأسباب یـ ف الرابع المبحث 

 20 نتیجة فإّنه النتیجة یف تدخل یالت یه قلت الفاء؟ هذه ما قلت فإن یالفاعل الدِم  فسبُب 

 «:أربعة أسباب فله كذلک، جسم كّل »، و«یكن لم أن بعد وجد جسم الدم »صغراه قیاس
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 یكن لم إن بعد یوجد جسم كّل  أّن  الفلاسفة قالت فلما الكبری فظاهرة وأّما الصغری أّما
 كان وجوده قبل الجسم ذلک لأّن  قالوا: وذلک ماّدة وصورة وفاعل وغایة. أربعة أسباب فله

 قائماً  شیئاً  لیس الإمكان وجد؛ و لما یوجد أن مستحیلاً  كان لو لأّنه یوجد؛ أن ممكناً 
 لم إن الماّدة، تلک ثّم  للكوز. كالطین الماّدة هو ء، وذلکیبش قائماً  إّنمایعقل بل بنفسه،
 5 یصورة وه من إذن بّد  فلا كانت؛ كما یه كانت بل ء،یش وجد یكن لم صورة لها حدث یكن

إّلا أو لنفسها یكون أن الصورة یستحیل هذه حدوث ثّم  للكوز؛ كالكوزّیة  كانت للمادة و
 ذلک یكن لم لو ثّم  عنهما. خارج فاعل من خلف؛ فلابّد  هذا موجودة كونها قبل موجودة
 الصغری لكون المتعلم، ذهن یف كالحاضرتین المقدمتین معّطلًا ولكون لكان لغایة  

  التعقیب. بفاء نتیجتهما ذكر الطّب، موضوعات یف بیانها سبق ظاهرةً والكبری
ها الطبیعیة للأخلاط یالفاعل السبب أّن  فاعلم   ذلک، عرفت إذا و  10 حرارة وهوواحد ٌ  كّلِ

 فیها فعُلها یكون المعتدلة فالماّدة القابلة؛ الماّدة باختلاف فعُلها یختلف لكن الكبد؛
 منها فتكون المعتدل الحّدَ  فیها فعُلها تجاوز ولللطیفة الدم. ذلک من فیكون معتدلاً 

 تكان إن البلغُم  منها فیكون المعتدل الحّد  فیها إلی تقصر عن الوصول الصفراء؛ والغلیظة
 البدن أعضاء جملة تغذیُة  منه المقصوَد  لأّن  معتدلة حرارة یابسًة  كانت إن رطبًة؛ والسوداُء 
وسبب الدم  یأ هوسببُ  لهما. غذاء یكون أن یصلح حتی معتدلًة  فُجِعلت   الحاّرة والباردة؛ 15 

 أحٌد  هذا یف یختلف الجّیدة. ولم یأ الفاضلة الأغذیة والأشربة من هو المعتدُل  یالماد
 لها الدُم  منها یتوّلد یالت الغذاء من الأجزاء بل المعتدلة الأغذیَة  أّن  تعلم أن یجب لكن

 الغلظ یمیل إلی ما منهارقیقًا؛ و منها المتولد الدم فیكون اللطافة یمیل إلی ما فمنها َعرٌض:
إّنما منها المتوّلد الدم فیكون نة.الُصلبِة  الأعضاء لغذاِء  لیصلح كذلک كان غلیظًا؛ و ّیِ

َ
 والّل

إّنما یأ الفاضل النضُج  یالصور هوسببُ  الأخلاط  أشرف لأّنه كذلک كان الجّید. و 20 

ها إلیه. لحاجة التغذّیة یف المقصود وأفضُلها؛ وهو  یأ البدن تغذیُة  یالتمام سبُبهو كِلّ
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إّلا خّصة ولهذا« یالتمام السبب» یف العمدة هو هذا منه. تحّلل ما عوض إخلاف  بالذكر و
 لكن ذلک؛ النمّو، وغیر یف والزیادة اللون، البدن، وتحسین كتسخین أخر منافع فللدم
 لم البدن قوام یفید لا النمّو، وبعضها یف كالزیادة الأسنان جمیَع  یعم لا بعضها لكون
  الشیخ. یذكرها
بالنظر  هذا معتدلة فحرارة الدم رغوة هو یالذ منها یللطبیع وأّما یالفاعل سببها الصفراءو 5 

 الفاعل نفس بالنظر إلی مجاوزه؛ وأّما ولا بالنسبة إلیه مقّصرة غیر لكونها الفاعل نفس إلی
 سببها جعل لأّنه تناقضاً  الشیخ وغیره كلام بین أّن  من توهم ما یندفع مفرطة. وبهذا فحرارٌة 
 بالنسبة إلی ذلک اعتبر الشیخ لأّن  حرارًة مفرطة؛ جعلها معتدلة، وغیُره حرارًة  یالفاعل

 الحرارة فهو منها للمحترق أّماحینئذ و تناقض فلا القابل بالنسبة إلی اعتبر الفاعل؛ وغیره
إّنما الكبد یف المفرطة وخصوصاً  النارّیة  10 الصفراء توّلد لأّن  أكثر، الكبد یف ذلک كان و

 بحرارة الكیلوس هضم علی استعانت حرارتها؛ ولذلک لضعِف  جّداً  قلیل المعدة یف
 الأخلاط ُتحِرق حّد  به إلی تبلغ لا الحرارة فلأّن  القلب لها. وأّما المجاورة الأعضاء

وح تحّللت   إّلا وقد تجویفه یف یالت المجتمعة وق الموت. وأّما ذلک فیسبق الر  فظاهٌر  العر
 یف فیها الأخلاط تكون حرارتها مع فإّنها الكبد فیها. وأّما الأخلاط حرارتها واجتماع لقّلِة 

وق  15 كانت إذا ما بخلاف الإحراق فیها الحرارُة وتفعل علیها یتستول فلذلک جّداً  صغیرة عر

وق یف كانت إذا كما علیها استیلاؤها یكون لا فإّنه واحد موضع یف مجتمعًة   سببهاكثیرة  و عر
 . الأغذّیة من والحریف الدسم الحاّر والحلّو  اللطیف هو یالماد
 أّثرت   فإذا والمحترقة؛ الطبیعّیة الصفراء بین مشتركة الماّدیة الأسباب هذه أّن  اعلم و
إذا وّلدت   المعتدلة الحرارُة  فیها  وّلدت   المفرطة النارّیة الحرارُة  فیها أّثرت الطبیعّیة؛ و

 20 السبب وأّما الفاعلی. سببهما بین مّیز كما یالماّد  سببهما بین یمّیز   لم ولهذا المحترقَة؛

 من الحاصل النضُج  هو الطبیعّیة للصفراء یالصور السبب فإّن  أیضاً  فمختلف یالصور
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 هذا مجاوزٌة  المحترقة للصفراء یالصور ؛ والسببیالماد سببها یف المعتدلة الحرارة تأثیر
ة بسبب الإفراط النضج إلی إلیه المفرطة الحرارة یالفاعل وه ُقّوَ  بقوله الإشارة النارّیة. و

 الصفراء نضج یأ الإفراط النضج إلی مجاوزة یالصور المحترقة الصفراء وسبب یأ سببهاو
 یالقرش قاله ما علی الدم نضج لا صحیحان، فإنهما یالماد سببها نضج أو الطبیعّیة

 5 وارتضاه یالقرش قال «الإفراط لا إلی» النسخ بعض یعلیک وف سیتلی لما یالمسیحو

 والثانیة المحترقة للصفراء یصور سبب الأولی فإّن  صحیحتان النسختین كلتا یالمسیح
ورة والمنفعة یالتمام سببهاالطبیعیة و للصفراء  تغذیة یفه الأولی : أّماالمذكورتان الضر
الضّیقة  المسالک یف الدم تنفیذ الفضل، والثانیة من البدن الأعضاء وتنقیة بعض

 ذلک. دفع علی وتنبیهها فیها مّما المعا وتنقیة
 10 كان سواء البلغم أّن  القول من سبق فیما عرفت قد رٌة ّص  َق مُ  حرارٌة  یسببه الفاعل والبلغم 

 الدم نضج یف المعتبرة الحرارة عن یأ مقّصرة حرارة یالفاعل سببه فإّن  یطبیع غیر أو طبیعیاً 
 جاریاً  البدن كان إذا البلغم توّلد عدم لیلزم الطبیعّیة الحالة عن لا بالمعتدلة؛ عنها عّبر یالت

إن . وحرارةیالطبیع یالمجر علی  یالطبیع البلغم حرارة من تقصیراً  أشّد  كانت التفه و
 البلغم وسبب یأ هسببُ  و  .المقّصرة الحرارة علیهما أطلق التقصیر یف اشتركتا لما لكّنهما
  الرطب الغلیظ البارُد  یالماد

َ
ه یف ما أغلظ وأبرد وأرطب یأ الأغذیة من جزِ الّل  15 الغذاء وأشّدُ

وجًة. و  یالتمام سببهعرفت و كما الدم نضج عن یأ النضج قصوُر  یالصور سببهلز
ورتُ  ورة أّما المذكورتان: هه ومنفعتُ ضر  عوز عند جمیعها أو الأعضاء بعض فتغذیة الضر

 بالأعضاء الالتصاق سهولة علی الدم إعانة لا المفاصل ترطیب یفه المنفعة الغذاء؛ وأّما
إن غیر لأّنها یالمسیح قاله ما علی  منافعها. من كانت مذكورة و
 20 لما القابل بالقیاس إلی یأ معتدلة فحرارة منها یللرسوب أّما یالفاعل هاسببُ  والسوداء 

ا لكّنها الطبیعیة؛ الكبد حرارة أّنها عرفت  ولامقّصرة  غیر القابل بالنسبة إلی كانت لمـّ
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 ناریة حرارة یأ للاعتدال مجاوزة فحرارة منها للمحترق أّماو معتدلة. إّنها قیل مجاوزة
إن والأولی الغلیظ النسخ بعض یفو ظِل الَغ  الشدیُد  یالماد هاسببُ . ومحرقة  یللثان كان أولی و
 یأ منها الحارو علیها الأرضیة الأجزاء لغلبة وذلک الأغذیة من الرطوبة  القلیل أیضاً  وجه
 لأّن  السوداء؛ تولید یف یأ ذلک یف یوِ قَ  الرطوبة القلیلة الغلظ الشدیدة الأغذیة من

 5 سببهاالماّدة. و رطوبة بتحلیل الأرضیة حدوث علی ُتعین الرطوبة الغلظ وقلة مع الحرارة

فل یالصور  علی الثانیة من أشهر وأكثر الأولیو «الراسب» النسخ بعض یوف المترّسب الّثُ
 تمییز عن تمییز الطبیعیة، والحادث عن الحادث الرسوب أو الترّسب هما الوجهین أحد

 لا یسیل لا الطبیعة بتمییز بثفله َیرُسب ما لأّن  یالرسوب إشارة إلی یسیل فلا الاحتراق؛
إّلا  یباق كسیلان سیال ولكن رطب جسم الخلط لأّن  خلطاً  یكون لا أن لزم مطلقًا و

ورتُ  یالتمام سببهاوجه. و ولكل« یتحّلل لا أو» النسخ بعض یوف یتحّلل لا و  .الأخلاط ها ضر 10 

ورة أّما المذكورتان: هاومنفعتُ   الفضل؛ وأّما من البدن الأعضاء وتنقیُة  بعض فتغذیُة  الضر
 الط شهوة المعدة وتنبیه فم فتقویُة  المنفعة

 
 كثرتها یلزم السوداء وما كثرة أسباب یـ ف الخامس المبحث

ا الكبد: تكثر لحرارِة  السوداء و  15 أن أراد الأخلاط، من واحد بكّل  الخاّصَة  الأسباب عّد  لمـّ

 هاهنا بل الأسباب؛ من عّده فیما منحصرة   غیر الأخلاط لتوّلِد  الموجبَة  الأسباب أّن  یبّین
 لأّن  الكبد؛ لحرارة خمسة لأسباب تكثر السوداءأّن  بدلیل عنها  خارجة أخری أسباب
 حالالّطِ  لضعِف  أو الأخلاط؛ لطیف بالاحتراق وتحلیل السوداء كثرة یوجب حرارتها إفراط

 منها ویتعذر یفیمتل نفسه، عن دفعه عن أو الدم؛ علیه یفیستول الكبد من جذبها عن یأ
 20 معه یكون الأّول أّن  وجهین:أحدهما من بینهما أیضًا. والفرق الدم وفیه یف فیكثر لها جذبه

 أقوی الأّول مع یكون الشهوة أّن  یالثان كبیرًا. معه یكون فإّنه یالثان بخلاف ضامراً  الطحال
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 برد استعمالاً  أكثر لأّنه أظهر الأّولو «لكثرة أو»النسخ  بعض یوف لشّدة أو .یالثان مع منها
ولی والُأولی« المجمد البرد» النسخ بعض یفو دمُجّم 

َ
 استولی إذا لأّنه السوداء یوجب إّنما و. أ

 المجری؛ فإّن  انسداد عند یحدث كما احتقان   لدوام أو قوامه مائیته وغلظ ُجّمد الخلط علی
 عند یحدث سوداء، وكما كثیفه ییتحّلل ویبق أن حینئذ له یعرض الأخلاط من اللطیف
وق؛ أفواه من الخارج البواسیر دم احتقان  5 احتقنت   فمتی یسوداو دم هذه ماّدة فإّن  العر

 وطالت ت  َر كثُ  لأمراض   أو السوداء علیها إلی یرد ما الكبد وأحالت قهقری إلی رجعت  
 سبب ذلکالأخلاط و أفصح الأّول لكن وجه ولكّل « فترمدت» النسخ بعض یفو ت  فرّمَد 

  كثیفها. لطیفها وبقاء تحلیل
 لأصحاب یكون كما الماساریقا یف والمعدةالكبد  بین وقفت   السوداُء  كثرت إذا و

 10 یف الواقفة السوداء مع یأ معها ّلَ قَ  العبارة، هذه من الفهم السابق إلی هو هذا ،المراقیا

ُد  الكبد والمعدة بین الماساریقا
ُ
 والأخلاط بالمضاّدة الكبد مزاَج  السوداء فساِد  لإ الدِم  توّل

 الدم من المستعمل كان قّلت   إذا الجّیدة الأخلاط لّأّن  أیضاً  الدُم  فقّل  أیضًا، لذلک ةالجّید
ورة؛ أكثر  كّل  تناسب الدم من أجزاء بتمییز الأعضاء غذاء الدم تجعل الطبیعة لأّن  بالضر

 الأخلاط كثرت   قّلت، إذا الجّیدة الأخلاط لغذائها؛ ولأّن  یصلح عملاً  فیها عضو وتعمل
 15  طبیعتها. الجّید إلی الدم فأحالت الردیئة

 السوداء؛ وقّلة كثرة لوازم من لازم «الجّیدة والأخلاط الدم توّلد معها قّل  »قوله: أّن  واعلم
 لكثرة لوازم إشارة إلی واسطة. وهذا بواسطة وبغیر الدم قّلة تستلزمه الجّیدة الأخلاط
                               العرضیة. أو الذاتیة السوداء لا إلی سبب من أسباب كثرة السوداء

  
 20  عامة للأخلاط أسباب یالسادس ـ ف المبحث

ودة الحرارَة  أّن  اعلم و   الأسباب سائر مع الأخلاط لتوّلِد  سببان والبر
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ودة الحرارة من الأخلاط لتوّلد العاّمة الأسباب یه فهذه  من المطلقتین وغیرهما البر
 الفاعل والقابل حال یف النظر المقام هذا یالأهّم ف كان لما لكن أیضًا، مطلقاً  المذكورات

 طَة الصفراء، والمفرِ  دتولِّ  الدم، والمفرطَة  دولِّ تُ  المعتدلة الحرارَة  لكّن  بقوله الفاعل أشار إلی
إّنما الإحراق بفرط السوداء دتولِّ  جّداً   من أقوی بالإحراق للسوداء الموّلدة الحرارة كانت و

الخلط  رطوبة تحلیل علی یتوّقف بالإحراق السوداء تولیَد  لأّن  للصفراء، الموّلدة الحرارة 5 

إفنائها وذلک ودَة و صفراء یصیر حتی جرمها یرقق مما أقوی حرارة محالة إلی لا ُیحِوج و  البر
ودة مراده فیكون یالطبیع بالبلغم أراد إن البلغَم  دولِّ تُ   باعتبار لا المقّصرة الحرارَة  بالبر

انهضامه؛  نصف انهضم یالذ الخلط هو یالطبیع لأّن  قابلها؛ وذلک باعتبار بل نفسها
إّنما یمكن لا ذلک أّن  المعلوم ومن وردة. و إطلاق بالر ودة جاز  المقّصرة الحرارة علی البر
إن فاعل بالنسبة إلی باردة لأّنها ودة یالطبیع الغیَر  بالبلغم أراد الصفراء. و  10 بابها علی فالبر

 أن یصلح وهذا الإجماد بفرط السوداَء  دتولِّ  جّداً  المفرطَة و بالمشاكلة التفه توّلد لأّنها
ودة لفعل مثالاً  یجعل  راعیتُ  أن یجب لكنو بقوله القابل السواَد. وأشار إلی الیابس یف البر

 ویالُق  بإزاء القبول القبول وسهولة كُعسر الانفعال بها یالت القوابل قوی یأ المنفعلة ویالُق 
إّنما الحرارة یه یالت الفّعالة  یف المعتبر لأّنه ذلک وجب المعتدلة والناقصة والزائدة. و
 15 الحرارة »قوله: فإّن  القابل؛ اعتبار من أیضاً  بّد  بل ولا فقط الفاعل هو لیس الأخلاط تولید

 كانت كّلما الحرارة أّن  معناه لیس «الصفراء البلغم والمفرطة الدم والمقصرة تولد المعتدلة
 إذا أّما معتدلًة  الماّدة كانت إذا ذلک توجب إّنما الحرارة تلک بل دمًا، المتوّلد كان  معتدلة
إن وّلدت غلیظًة  المادُة  كانت  قفیَ  أن یجب لیسو  .الصفراء وّلدت   لطیفًة  كانت البلغَم؛ و

إن الضّد  یوّلد به ولا الشبیَه  دیولِّ  مزاج كل أّن  علی الاعتقاد ؛ بالذات یكن لم بالعرض و
ذكر  ما علی بناء به الشبیَه  یوّلِد مزاج كّل  أّن  یعتقد َمن ظّنِ  دفُع  الكلام هذا من الشیخ غرض 20 

 فإّن  كاذٌب  به ظّنٌ  لأّنه به للشبیه موّلِد كّلها منها المذكور فإّن  للأخلاط الموّلدة من الأمزجة
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 الیابسالبارد  المزاج فإّن  «بالعرض» النسخ بعض یفو الضّدَ  وّلِدیُ  أن كثیراً  له یتفق قد المزاج
 یوّلِد هذا بحكم الشیخوخة حكَم  شّبه السّن ولهذا بحسب لا الخلقه أصل بحسب یأ

 الهضم لضعِف  لكنو الیابسالرطب و بین مشاكلة لا إذ للمشاكلة لا الغریبة الرطوبة
 لتوّلد سبب الهضم بالذات؛ وضعِف  الهضم لضعِف  سبب الیابسالبارد  المزاج لأّن 

 5 الرطوبة فجائیا ویكثر یبقی بل تاّمًة  استحالة یستحیل لا الكیلوس لأّن  الغریبة؛ الرطوبة

  نحیفاً  یكون الأصل یف الیابسالبارد  المزاج صاحب ییعن الإنسان هذا مثلو الغریبة
إّنما علیه ییستول الاغتذاء الأعضاء؛ ولقّلة غذاء هو یالذ الدم قّلة بسبب  یقّل  النحافة. و
إّما المزاج هذا بمضاّدة إّما فیه الدم  كثرة بسبب المفاصل َو خ  رِ  الهضم لضعف له و

 یأ أزعَر  المزاج برد بسبب تحّللها الهضم وقّلة ضعف عن المتوّلدة الفضلیة الرطوبات
عر قلیل  10 الرطوبات الدم وغلبة یه یالت الماّدة المدّخنة وقّلة الحرارة نقصان بسبب الّش 

 الدم قّلة بسبب جباناً  للمساّم  المكثفین البرد والرطوبة الهضم واستیلاء لضعف المائیة
 یأ َمهناِع  المزاج واستیلائه برد بسبب لمسالَم  بارَد  أیضًا. البرد ولنفسالقلب  لضعف
عر واستیلاء قّلة سبب الملمس ناعم  الهضم ضعف عن الحادثة المائیة الرطوبات الّش 
وق َق یِّ ض    بخلاف للتضییق الموجبین للانقباض والتكاثف الموجب البرد سبب العر

مكسورة  بعضها یمفتوحة وف اللام النسخ بعض یف لشبیهمخلخلة و موّسعة فإّنها الحرارة 15 

 علی البلغَم  الشیخوخُة  دولِّ تُ  ما الضّد  المزاج بتولید یأ «بهذا وشبیه» بعضها یوجه وف ولكل
 علی البلغم الشیخوخة توّلد ما تولید الضّد  المزاج بتولید بالشبیه والتقدیر وشبیه یتعّلق
 علی لا برٌد ویبٌس  السّن  بحسب یالأصل مزاجه یأ بالحقیقة الشیخوخة مزاَج  أّن  تقدیر
 یكون التقدیر هذا علی الرطوبة تولید إذ البرد والرطوبة یالعرض مزاجه أّن  تقدیر

 20 .ذكر ما الشیخوخة مزاج أّن  علی یمبن الشبه هذا فظهر أّن  للضدیة لا للمشاكلة



 من التحفة السعدیة نتخب امل 111

 فضل أقسام الهضم الأزبعة یف -  السابع المبحث
وق یف معه ییجر للدم وما أّن  تعلم أن یجب و إذاثالث هضماً  الأخلاط سائر من العر  ًا و
ع  المعدة یف وهو الأّول الهضم ففضُل  :رابع هضٌم  عنده عضو كّلِ  صیِب نَ فِل  الأعضاء علی ُتوّزِ
 بالبول وباقیِه  هأكثُر  یندفع الكبد یف وهو یالثان الهضم وفضُل  ؛الأمعاء طریق من یندفع

 5 ؛ّس َح یُ  لا یالذ بالتحّلل یندفع الباقیین ینالهضَم  وفضُل  ؛حال والمرارةالّطِ  جهة من

 محسوسة غیر أو كالانف والصماخ محسوسة منافذ من بعضه الخارج والوسِخ  وبالعرِق 
 من نبتیَ  مّما أو نفجرةالُم  أورامكال الطبع عن منافذ خارجة من أو یأ خارجة   أو كالمسام
وائد   .فرعر والّظُ كالّش   البدن ز

 
 10  ذكر حكمین من أحكام الأخلاط یف - المبحث الثامن

 بیان حكمها من جهة القوام.  یف ،الأّول
كة لها والمثیرة إّیاها. یف ،یالثان  بیان الأسباب المحّرِ

ن كانت واسعة إمساّمة  بسعة   یها وتأّذ ه استفراُغ َف ه أضَع أخلاُط  ّقت  ن َر اعلم أّن مَ 
وحه من وجهین: أحدهما بالذات، والآخر  یأقوته  ییًا فتأّذ  تأذّیًا یضعف به من جهة تحّلل ر

 15 بالعرض. 

إلیه الإشارة بقوله  واحه رقیقة جّداً یتحّلل بسرعة و أّما الأّول، فلأّن مثل هذا یكون أر
 
ُ
وح لرّقتها  یأ َل لمـا یتبع التحّل  من الضعف.تحّلل الر
الضعف بما  ذلک، فلأّن أخلاطه یتحّلل لرّقتها وسعة المنافذ ویّتبع یو أّما الثان

إلیه الإشارة بقوله و وح. و  سهلُة  الرقیقَة  لأّن الأخلاَط یستصحب المتحّلل من الر
 استفراُغ  َل وما سُه  ،الاستفراغ والتحّلِل 

ُ
وح فاستصحابُ  َل ه سُه لُ ه وتحّل  20 ه فیتحّللتحّللِ  یه للر

وح یأ  مع سهل تحّلله.  یأ معه الر
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. هذا هو الكلام علی الحكم الأّول من ذلکو أّما الأخلاط المعتدلة فأحكامها بین 
 الحكمین اللذین ذكرهما من أحكام الأخلاط. 

ها توّلِد  یأسبابًا ف أّنه كما أّن لهذه الأخلاِط  اعلم  و فأشار إلیه بقوله یو أّما الحكم الثان
أّما والصفراء:  ك الدَم والأشیاء الحارة یحّرِ  حركتها فإّن الحركَة  یف لها أسباٌب  ذلکفلك

الحركة فلأّنها إّما أن تكون نفسانیة أو بدنیة؛ وكّل منهما یوجب حركة الدم والصفراء: أّما  5 

النفسانیة فمثل الغضب الشدید فإّن الغضب غلیان دم القلب وحركة الحرارة الغریزیة 
الصفراء حتی  یوهو یسخن البدن ویجّففه ویقّو  یام من المؤذإلی خارج دفعًة طلبًا للانتق

إن كان ف البدن خلط مستعّد فإّنه یحدث حّمی عفن؛  یأّنه قد یحدث حّمی یوم و
ك الحرارة الغریزیة ویتحرك معها الدم حركة قویة لأّنه یخرج من  وبالجملة الغضب یحّرِ

وق حینئذ وینبث ف تری العینین حمراوین والوجه ما  ذلکالأعضاء. والدلیل علی  یالعر 10 

. وأّما البدنیة فمثل التعب سّیما إذا كان صاحبه مّمن لم یعتد الكّد ذلکأجمعه ك
ملاقات البدن للأشیاء المسّخنة  ذلکوالتعب فإّنه أیضًا یوجب حركة الدم والصفراء؛ وك

م إذا الصیف وحرارة البارد إذا طالت ملاقاتها للبدن والحما یبالفعل كحرارة الشمس ف
ةتناول الأشیاء الحاّرة بال ذلکطال المكث فیه؛ وك مثل الثوم والبصل والفلفل وما  ُقّوَ

رّبما و یوجب حركة الدم والصفراء ذلکمن الأغذیة والأدویة الحارة كّل  ذلکأشبه  15 

و رّبما تحرك السوداء »بعض النسخ  یفوقّوتها و السوداَء  الحركة والأشیاء الحارة یأ كت  حَرّ 
إّنما تحرك السوداء إذا أفرطت هذه الأسباب وحّركت السوداء المحترقة « وتقّویها و

ك  یلأّن الكلام ف یالمسیحبالمشاكلة، لا أحدثت السوداء بالإحراق علی ما قال  محّرِ
 ذلکصفراء، كموّلدها وُمحِدثها؛ وكما أّن الحركة یوجب تقویَة الدم وال یالأخلاط لا ف

 20 یتقّوِ  لكن الدعَة الدعة والراحة تقوی البلغم لضعف الحرارة الغریزیة وهو المراد من قوله 

ودة یأصناف السوداء الت یهو وصنوفًا من السوداء البلغَم  علی ما تقّدم  تتوّلد من البر
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أّن  یعلی قاعدة حكمیة وههذا الكلام مبنی  ك الأخلاَط ها تحّرِ نفُس  الأوهاُم ذكرها. و
ء وأسبابًا لحدوث الحوادث یالتصوّرات الوهمیة والتوهمات النفسانیة قد تكون مباد

البدن أموٌر من غیر  یأّن من شأن النفس أن َتحدث من تصّوراتها الجازمة ف ذلکالبدنیة و
ودة؛ فإّن المر یفعل وانفعال جسمان ودة لا عن بر یض إذا فتحدث حرارٌة لا عن حرارة، وبر

مه للمرض رّبما یمرض؛  ُمه للصّحة رّبما یصح؛ والصحیح إذا استحكم توّهُ استحكم توّهُ 5 

علی جذع یلقی علی الأرض یعدو علیه من غیر أن یسقط فإذا كان موضوعًا علی  یوالماش
علیه فضلًا عن أن یعدو. وما سبُب هذا إّلا أّن الإنسان یتوّهم  یهاویة لم یجسر أن یمش

الذین یظّنون ظنونًا كاذبة ویغضبون من كّل سبب ویخافون  ذلکالسقوط فیسقط وك
الأغلال والأمراض  یالسبب ف ذلکء  ویغتّمون بأقّل عارض كثیرًا ما یقعون بیمن أدنی ش

 10 هذه الأعراض.  علیه بعض یالردیئة حتی أّن بعضهم یموت إذا قو

ك البعض  یمحصورٌة ف یو أّما ماّدة الرعاف فه وق متصّلة بعضها ببعض فإذا َتحّرَ العر
ؤیة الأشیاء الُحُمر تبعه حركة الباق  َم مثل أّن الّدَ  فیفرط الرعاف وهذا هو المراد من قوله یبر

ِر ما له و رعوُف نهی الَم یُ  ذلکر ولُم إلی الأشیاء الُح  كه النظُر یحّرِ  عن بعض النسخ  یفعن تبّصُ
الأّول أولی لفظًا ومعنًی أّما و عن أن ینظر إلی ما له بریٌق أحمر بعضها یفأن یبصر إلی ما له و

التبّصر من التكّلف والاعتمال الموجب لزیادة حركة الدم  یلفظًا فلأّنه أفصح وأّما معنًی فلما ف 15 

 ها. وأّما مخاصماُت تولِّد و حقائق الأخلاط وأحكامها یما نعتقده ف یأ الأخلاط یفهذا ما نقوله ف
هو السوداء أو الصفراء  یصواب معتقداتنا فیما ذكرنا وهو أّن الغاذ یف یأ صوابها یالمخالف ف

لأّن إبطال  فإلی الحكماء دون الأطّباء ذلکأو البلغم أو الدم وحده أو مع سائر الأخلاط إلی غیر 
إثبات الصح  یحة إّنما یلیق بالحكیم دون الطبیب.المذاهب الفاسدة و



 

 
 
 
 
 5 

 فی ماهیة العضو   ـ   التعلیم الخامسشرح 
 فصل وخمس جمل

  ماهیة العضو وأقسامه یف -الفصل  
یتركب  یإّن هذا الفصل یشتمل علی مباحث ولنقّدم قبلها مقدمًة ونقول: الأجزاء الت

إّما سّیالٌة  ی، أو محسوسًة فیه: وه«الأركان» یمنها البدُن إّما أن لا تكون محسوسًة فیه وه 10 

: وه یوه واح» یإّما لطیفٌة جّداً وه یالرطوبات الأولی والثانیة، أو غیر سّیالة  ، أو لا تكون «الأر
 «. الأعضاء» یوه ذلکك

لا  یالبدن ثلاثة: لأّن التركیب إّما أن یكون من الأجزاء الت یوالتراكیب الموجودة ف
جزاء المحسوسة فیه: فأّما البدن وهو التركیب الأّول من الأركان، أو من الأ یُیَحّس وجوُدها ف

واح، أو الت یالسّیالة وه لیست بسیالة وهو تركیب  یالرطوبات وعنها تتكّون الأعضاء والأر 15 

لیة.   الأعضاء المتشابهة لتحدث عنها الأعضاء الآ
وأّول امتزاج الأخلاط تكون عنه الرطوبات، وعنها تتكّون الأعضاء بعد استحالات 

المزاج والاختلاط بالغیر، بل علی سبیل الكون والفساد بأن كثیرة تعِرض لها لا علی سبیل 
ول عنها صورٌة وتحدث فیها أخری، حتی یصیر كثیفًا عند الحّس متماسكًا وهو  تز

أكثر الأمر فإّن امتزاج الأركان یكون عنه النبات؛ وعنه تتوّلد الأخلاط؛ فإذن  یوف«. العضو» 20 

 ن الأركان.توّلد الأعضاء عن الأخلاط كتوّلِد الأخلاط ع
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 ماهیة العضو یالمبحث الأّول ـ ف
فصل القوی الحیوانیة. فنقول: كما أّنه قد  یكثیفٌة لقوِله ف یأ الأعضاء أجساٌم 

، أو جزٌء من العضو، «العضو»یتوّلد من كثافة الأخلاط بحسب مزاج ّما جوهٌر كثیٌف هو 
وح»فقد یتوّلد من بخاریة الأخلاط ولطیفها بحسب مزاج  ّما جوهٌر لطیٌف هو  والمراد «. الر

الًا  كالرطوبة الأولی ما هو بحسب حّس اللمس وهو أن لا یكون سیّ « الكثیف»من  5 

وح   یالمحمودة لقوله ف یأ متوّلدة من أّول مزاج الأخلاطوالثانیة، ولا غیر متماسک كالر
؛ یمن شأنه  أن یصیر جزءًا من جوهر المغتذ یفمنه خلط محمود وهو الذ»فصل الأخلاط: 

وُجها؛ «. ذلکلیس من شأنه  یومنه فضل وهو الذ إطلاقًا والمراد من مزاج الأخلاط ممز
إرادًة للمفعول، كقولهم:  مخلوق  یأ« هذا الدرهم ضرب الأمیر»و« هذا خلق اهلل»للمصدر و

وب الأمبر؛ وكقولهم: الكتاب بمعنی المكتوب، والإمام بمعنی المأموم به، أ  10 یاهلل ومضر

 المؤتُمّ به. وهذا أنسب للموازنه بینهما. 
وج الأخلاط، أوأّو  ل مزاج الأخلاط، هو الرطوبات حصل فیه أّو  یء الذیالش یل ممز

الثانیُة؛ لأّنها تحدث عن أّول امتزاج الأخلاط؛  وتحدث عن هذا الممتزج الأّوِل الأعضاُء. 
 یفمعنی الحّد أّن الأعضاء أجسام كثیفة متوّلدة من أّول ممتزج من الأخلاط المحمودة أ

لاط إذا امتزجت من الرطوبة الثانیة بعد استحالات كما سبق. ولیس المعنی أّن الأخ 15 

الممتزُج الأّول هو العضو؛ لأّن الممتزَج  ذلکَتحدث عن أّول امتزاجها الأعضاُء؛ حتی یكون 
 یالأّول من الأخلاط الرطوبة الثانیة لا العضو، كما أّن الممتزج الأّول من الأركان الذ

متوّلدة من  أجساٌم  كما أّن الأخلاَط یمكن أن یصیر جزَء حیوان  النباُت، لا الخلُط؛ ولهذا قال 
إّنما شّبهه به لیعرف أّنه  یأأّول مزاج الأركان  من أّول ممتزج من الأركان وهو النبات. و

دها من الش
ّ
 20 یحصل فیه أّول مزاج الأركان بغیر واسطة وه یء الذیكما أّن من الأخلاط ما توُل

المستحیلة عن  الأخلاط یالأخلاط المستحیلة عن النبات، منها ما توّلدها عنه بواسطة وه
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حصل فیه أّول  یء الذیالأغذیة الحیوانیة كاللحم؛ فإّن الخلَط المتوّلَد عنه متوّلٌد عن الش
حصل  یء الذیأیضًا الأعضاُء منها ما توّلدها عن الش ذلکمزاج الأركان ولكن بوسائط؛ ك

بواسطة  ذلکالأعضاء المفردة؛ ومنها ماتولّده عن  یفیه أّول مزاج الأخلاط بلا واسطة وه
لیة فإّنها متوّلدة عن أعضاء مفردة عن  یوه ء؛ وكما أّن الأخلاط لا یالش ذلکالأعضاء الآ

 5 حصل فیه أّول مزاج الأركان، كذلک الأعضاء یء الذیالش ذلکیتقّدم توّلدها علی توّلد 

حصل فیه أّوُل مزاج الأخلاط؛ بل لا یمكن توّلُد  یء الذیلایتقدم توّلدها علی توّلد الش
أعضاء عن الأخلاط إّلا بتوّسط تولده. ولیس إّنما شّبهه به دفعًا لتوّهِم متوّهم  یظّن أّن ال

وح والمّخِ  الشیخ قصد بهذا لكلام تحدیَد الأعضاء؛ لأّنه لا یصلح لها لبطلاِن طرِده بالر
 یإلی آخره أ« كما أّن الأخلاط»علیه بقوله  الشیخنّبه  ذلکك ذلکونحِوهما؛ ولما كان 

ّن توّلد الأخلاط من أّول مزاج الأركان لیس مخصوصًا بالأخلاط، بل هو شامل للغذاء كما أ 10 

توّلُد الأعضاء من أّول مزاج الأخلاط لیس مخصوصًا بالأعضاء؛  ذلکوسائر المرّكبات، ك
.  ذلکوكما أّن  ، فكذا هذا لا یصلح حّداً  لا یصلح حّداً

كون بمجّرد الاستحالة دون التركیب ء من غیره وتولده عنه، قد ییواعلم أّن حصول الش
ول عن الش ذلکو ورة الغذاء  یء صورُته النوعیُة وَیلبس صورًة أخری كما فیبأن َتز صیر

خلطًا؛ وقد یكون بالتركیب وهذا قد یكون مع الاستحالة، وقد یكو بدونها والشیخ لما  15 

 ثلاثة:  یحاول ذكر مراتب التركیب وه
ن الخلط  أحدها، تركیب الأخلاط من الأركان وهذا فیه تركیب واستحالة لاستحالة تكّوُ

 من ركن واحد. 
 ، تركیب الأعضاء من الأخلاط وهذا أیضًا فیه تركیب واستحالة. یو الثان

لیة. وهذا  لیه من المتشابهة وتركیب البدن من الآ و الثالث، تركیب الأعضاء الآ 20 

ورة الغذاء ِخلطا عل ی التركیب، لا جرم لم یذكر تركیب خال عن الاستحالة ولم یتوقف صیر
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إّنما ترک هذه الزیادَة  الشیخالمرتبَة الغذائیه عند ما أراد تعداد مراتب التركیب؛ فظهر أّن 
؛ لا الناسَخ سهوًا.   عمداً

 
 یالمركب المسمی بالآل یماهیة العضو المفرد أ یف یالمبحث الثان
م الأعضاُء بأنواع من القسمة كما  :بٌة مركَّ  یومنها ما ه منها مفردٌة  و الأعضاُء  قد ُتقّس  5 

بحسب الفصول  یإّلا أّن أولاها بها هذه القسمة؛ لأّنها قسمٌة جوهریة أ الشیخ؛قّسمها 
عة؛ ولأّنها أنفع التقاسیم الت  أن نقول:  ذلکالقوانین الطّبیة. وتقریر  ییحتاج إلیها ف یالمنّوِ

إّن لفظ المفرد قریب من أن یكون مرادفًا للبسیط، لكن بینهما فرق دقیٌق وهو أّن 
المفرد بإزاء المؤلف، والبسیط بإزاء المركب؛ والفرق بین المركب والمؤلف أّن المرّكب 

؛ فإّن التركیب هو ضّمُ ش ء إلی آخر یلیف فهوضّمُ شء إلی آخر كیف كان؛ وأّما التأیأعّمٌ 10 

جزء یقال  یأ یأ جزء یأ یالت یه المفردُة تناسٌب فیناسب أحُدهما الآخَر. و یبینهما ألفة أ
ؤه بالحقیقة یش یله إّنه جزُء المجموع، لا أ كان مشاركًا  امنه أخذت   محسوس  ء هو  جز

بعض النسخ  یوف أجزائه، وما أشبه یأجزائه، والعظم ف یمثل اللحم ف ،الاسم والحّد  یللكّل ف
 من الأعضاء المفردة علی ما سنذكرها إن شاء اهلل تعالی.  یأ ذلک «و ما یشبه»

لاستلزام  «متشابهَة الأجزاء» یسّمیولكون الجزء مشاركًا للكل فیما ذكرنا  یأ ذلکو ل 15 

ه؛ والأشیاُء الشبیه لش
َ
واحد متشابهة لا ء یالتشارِک التشابَه إذ كّل من الأجزاء ُیشبه كّل

إّلا  یأ منها جزءاً  إذا أخذت   یالت یالمرّكبة همحالة. و ما یقال له جزء لا ما هو جزء حقیقًة و
ء من الأعضاء آلیًا لأّنا لو قطعنا من إلید جزءًا صغیرًا كالسمسمة كان یلما كان ش

إّلا كان وجود  یالباق  ذلکالمنقطع وعدمه بمثابة  واحدة  ومع  ذلکجزء ید حقیقة و
؛ ولأّن یكّل عضو آل ی؛ واعتبر  مثَله فیویحّد بحّد الید مع أّن الید عضو آل« َیٌد »فإّنه یقال له  20 

قطع منها جزٌء صغیر لا یقال إّنها جزُء  یالمراد بالجزء ما یقال له جزء المأخوذ منه، والید الت
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سواء  یأ جزء كان یأید  بل یقال إّنها یٌد؛ فلا ینتهض أمثاله نقضًا علی تعریف المرّكبة  
منها  یسواء كانت من الأجزاء الت یكان من الأجزاء المحسوسة أو لا؛ لأّن أجزاء العضو الآل

لم یفصل إلیها لایطلق علیها اسم ذلک العضو ولایحّد بحّده   یرّكب، أو من الأجزاء الت
 ،لیس بوجه   الوجه فإّن جزَء  ؛لید والوجه، مثل االحّد  یالاسم ولا ف ییكن مشاركًا للكل ف

لیة لأّنها ه سّمی الأعضاَء . وتالید لیس بید   وجزَء  تمام الحركات  یآلات النفس ف یالآ 5 

  .والأفعال
تسعة: العظم،  الشیُخ ذكرها  یالت« الأعضاَء البسیطَة »فاعلم أّن  ذلکو إذا عرفت 

وف، العصب، الوتر، الرباط، الشریان، الورید، الغشاء، اللحم. وعند  سهل  یأبالغضر
ثلاثة عشر لأّنه عّبر عن الشریان والورید بالِعرق، وزاد الشحم والثرب  والمّخَ  یالمسیح

 10 یالتسعة الت یوه المختار یأیضًا ثلاثة عشر علی ما ذكره ف ابن َهَبلوالُظفَر والجلَد. وعند 

فاق والشحم. وعند  یمع زیادة أربعة ه الشیخذكرها   الكاملصاحب الَعِقب والَعضل والّصِ
عر علیه، وجعل الِعرق أبوسهلثلاثة عشر بنقصان المّخ والثرب عّما ذكره  ، وزیادة الّش 

قسمین: ضوارب وغیر ضوارب؛ وجعلها سبعة أصناف: أحدها، صنف العظام 
وق غیر یوالغضاریف؛ والثان ، صنف العصب والوتر والرباط؛ والثالث، صنف العر

وق الضوارب وهالأو یالضوارب وه الشریان؛ والخامس، صنف  یردة؛ والرابع، صنف العر 15 

اللحم المفرد والغدد والشحم؛ والسادس، صنف الجلد والأغشیة؛ والسابع، صنف الظفر 
وف. یوهو ش« الدشبذ»والشعر؛ وعند بعضهم أربعة عشر بزیادة   ء شبه الغضر

 
 تحدید كّل واحد من الأعضاء المفردة وتعریف منفعته یف -المبحث الثالث 

الأعضاء المفردة لأّن  ی: إّنما قّدم الكلام فو أّول الأعضاِء المتشابهِة الأجزاِء الَعظُم  20 

إّنما قّدم الكلام ف عظم لأّنه أساٌس لغیره من الأعضاء؛ والأساس ال یالمفرد قبل المركب. و
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تحدیده وتعریف منفعته؛ وهذا هو المراد  یمتقّدم علی ما ُیبنی علیه؛ فیجب أن یبدأ أّولًا ف
 یالذكر ِلما قلنا، لا أّولها ف یأّولها ف یمن كون العظم أّول الأعضاء المتشابهة الأجزاء أ

ُء. یالش ذلکما ُیبنی علیه « ءیأساس الش» البدن ق ُصلبًا لأّنه أساُس ِل قد ُخ الصلابة؛ و
یختلف أشكالها باختلاف أشكال  ذلکوالأعضاء ذوات الِعظام مبنیٌة علی عظامها ول

عظامها: فما كان منها مستقیمًا كان مستقیمًا، وما كان ُمعوجًا كان ُمعوجًا؛  5 

لفخِذ لّما كان تختلف مقادیرها باختلاف مقادیر ِعظامها؛ ألا تری أّن َعظم ا ذلکوك
ه طویٌل،  یأعظم من عظم العضد كان الفخد أعظم من العضد؛ وأّن الحیوان الذ

ُ
َعظُم فّك

ه؛ وبعض  ذلکلیس ك ییكون وجُهه طویلًا؛ والذ یكون وجهه أیضًا علی هیئة فّكِ
ء الصلب القائم له مقام الِعظام من خارج بدنه كالسلحفاة یالحیوان یكون الش

عمادها؛ فإّن  یأ الحركات عامُة ِد و .من داخل ذلکعضه یكون له والصدف والسرطان؛ وب 10 

عماد البیت. ومعنی كوِن الَعظم دعامَة الحركات وعماَدها أّنه یجعلها أشّد « الدعامة»
ئة كالدود؛ یلا َعظم لها حركاُتها ضعیفٌة بط ییجعل عضَوها أقوی؛ فإّن الحیوانات الت

 فلولا العظام كانت الأعضاُء كّلها كالد
ً
وف وهوود وحركاتها واهیًة جّدآ  ُن ألیَ  ثّم الغضر

من سائر  أصلُب للیِنه بخلاف العظم فإّنه لا ینعطف لصلابِته و یأ من العظم فینعطف
 15  خلقه أربع: یالمنفعة فغیر الَعظم و یه یمن بقیة الأعضاء الت یأ الأعضاء

نة  صاُل ن به اتّ حُس أن یَ إحداها،  لا یكون فبأن یتوّسط بینهما العظام بالأعضاء اللّیِ
ُن بالُص  الصلب والّلین قد ترّكبا بلا متوّسط   فیتأّذی لب وخصوصًا عند الضربة اللّیِ

جاً غطة؛ بل یكون التركیب مُ والّض   منتقلًا من الصلب إلی اللین؛ ولهذا فإّن من الغضاریف  دّرَ
ما ُخِلق لهذه المنفعة فقد جعل ألیَن وجعل ما یقرب منه من الجلد واللحم ألیَن مما هو 
ِن  جًا وهذا إّنما یكون حیث ُیخشی علی العضو اللّیِ قریب من العظم لیكون التركیب ُمدّرَ 20 

ُر بالصلابة  ویستعرض  یفإّنه یستدّق من الجانب الوحش فالكتِ  ظِم َع  یمثل ما فالتضّر
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وف متصّل به مستدیر الطرف:  یكلما أمعن ف الجانب الأنسی ونهایة استعراضه عند غضر
الصدر أكثر؛ لأّنه  یلما تحته من الأعضاء المحصورة ف یأّما الأّول فلیكون اشتماله الواق

دمات ولا حواّس ُتشِعر یقوم بدل سناسن الفقرات وأجنحتها حیث لا فقرات تقاوم المصا
 بها. 

، فلیكون الانتهاُء إلی اللین من الصلب بتدریج؛ فلو لم یكن علی طرِفه یوأّما الثان 5 

 عند تحریك العضد الحركَة الت
ً
وٌف تأّلَم الجلُد جّدآ یلزمها تغّیُر وضِع َعظِم الكتف.  یغضر

وفیٌة مركّبٌة ف یه لفأضلاع الَخ  یراسیف فالّش  و اف الأضلاع المسماة أطر یأجساٌم غضر
لتخلفها عن الاستدارة بالجوف فإّن هذه الأطراَف لو َخَلت  من « أضلاع الخلف»بـ

وِف الغضاریف لثقبت  الجلَد وخصوصًا عند الضربة والضغطة و  ینجرالَخ  مثل الغضر
وف متصل « القّس »بعض النسخ  یهو رأس الصدر وف ّص تحت الَق  وهو بمعناه وهو غضر 10 

لب الذ یبأسفل القّص مستدیر الشكل والفائدة فیه أن یكون واسطة ف هو  یملاقات الّصُ
ن الذ إن سّم  یطرف عظم القّص، واللّیِ خنجریًا  یهو الجلد هناك وأن یوقی فم المعدة و

وف یأ یحسن بهأیضًا لتشبیهًا له برأس الخنجر؛ وثانیُة المنافع قوُله و  تجاُوُر  بالغضر
بأن یجعل علی طرف كّل واحد من  ذلکو ة فلا ینرّض لصلابتهاتحاّك المفاصل الُم 

وف بالحركة أقّلُ من انجراد الَعظم ومع  وٌف؛ إذ انجراد الغضر فاغتذاؤه  ذلکالعظمین غضر 15 

بما یقوم له بدل ما انحک وانجرد أسهُل بسبب لیِنه. وما خلق من الغضاریف لهذه 
لا  یالمنفعة فهو أصلُب من الأّول لیكون أقوی علی حركة المفصل. وبعض المفاصل الت

كمفاصل  ذلک، كمفاصل عظام القّص، وبعضه لیس كذلکحركة لها ظاهرة ك
ء یللمفاصل المتحركة أیضًا وحینئذ ُخِلق لبعضها ش ذلکعظام القحف؛ ورّبما لم ُیخَلق 

لامیات؛ ولم یخلق لبعضها  ذلکیقوم مقام  كالعظام السمسانیة بین مفاصل الُسّ 20 

 كمفصل الفّک الأسفل مع الأعلی؛  ذلک
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وثالثُة المنافع، أّن بعض الأعضاء المتحركة كالجفن لو خلق فیه َعظم وكان رقیقًا جّداً 
ر رفع الجفن؛ ولو لم یشتمل علی ش إن كان غلیظًا ثقل فتَعّس  ء یلانكسر بأدنی سبب؛ و

طوله بأن خلق من لحم مثلًا َلانسَبَل علی العینین، ولم تتمكن العضلُة من  یب یمتّد فصل
رًا عظیمًا،  رفع جملته إلی فوق لأّن العضلة المحّركة إن اّتصلت بجمیع طرِفه أضّرَ بالعین ضر
إن  لأّنها تثقل الجفَن، وَتغلظ جوهَره، وتمنعه من الحركة السریعة المحتاج إلیها؛ و 5 

الجانب رفُع  ذلکوتِرها بجانب  منه وكان خالیًا عن جرم ُصلب  لم یلزم من رفِع اّتصلت ب
وف؛ فِللینِه لا ینكسر،  ذلک؛ فلیالباق خلق علی طرفه جسم متوّسط الصلابة وهو الغضر

ه برفع بعض أجزائه وهذا ف
ُ
الجفن  یولصلابِته تدعم العضلَة فتقوی به، ویرتفع الجفُن كّل

إّنما كان كالأعلی لا غیر؛ لأّن  لأّن العنایة  ذلکالجفَن الأسفل لیس له حركٌة بذاته و
وفٌة إلی تقریب الأفعال من مبادئها. وخلق الأسفل ساكنًا لأّن الغرض من  الإلهیة مصر 10 

الحركة وهو تغمیض الجفن یتّم بالأعلی. وأّما ما یّتصل بالجفن الأعلی من العضلات 
والمحرك له إلی أسفل عضلتان موضوعتان إلی  فالمحرك له إلی فوق عضلٌة واحدة متصّلة.

 یفسنذكره، حیث نتكّلم ف ذلکطرفین. وأّما كیفیة الاتصال، والفائدة فیما ذكرنا، وغیر 
إلی ما ذكرنا أشار بقوله و أیضًا إذا كان عضل الجفن وتشریح العین من هذا الكتاب. و

یقّوی العظم و ذلکالبعض إلی  ذلک یأ م یستند إلیهظ  َع  یبعض العضل یمتد إلی عضو ذ 15 

 كانلامتدادها إلیها مع أّنها غیر ذوات عظام  مثل عضلات الأجفانالبعض بالعظم  یأ به
وف  یأ وضة  یالمقام وه ذلک یأ هناكالغضر  یأ مادًا ما لأوتارهاعامًا وِع ِد الصورة المفر

وف ویقّوی به مكان م ذلکالعضلات فیستند الأوتار إلی  تلکلأوتار  ا كانت الغضر
 تستند إلی العظم وتقّوی به؛ 

ء لا یتّم إّلا بآلة متوّسطة بین الصلابة واللین، یورابعة المنافع، أّنه قد یكون ش 20 

إّلا بَقرِع الهواء  ذلکأن یكون علی وجه یستلّذه الحیوان. ولا یمكن  یینبغ یكالصوت الذ
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إّلا لم یكن صوت الب َفس لجسم لیس بغایة الّلین و تة، ولا بغایة الصلابة الخارج بالّنَ
إّلا كان كریهًا جداً و هو غضاریف الحنجرة؛ وأیضًا، فإّن الحنجرة تحتاج إلی  ذلکو

إلی أسفل؛  توسط الجوهر من وجه آخر وهو سهولة الانغلاق والانتفاح والانجذاب إلی فوق و
 مّسُ تَ أیضًا فإّنه قد فیها، وهوالمراد من قوله و ذلکفلو كانت مؤّلفة من عظام لما سهل 

 5 یلیس بغایة الصلابة كما ف یء قویمواضع كثیرة إلی اعتماد یتأتّی علی ش یالحاجة ف

 فهذه منافع الغضاریف.  الحنجرة
 یأ أجسام دماغیة المنبت أو نخاعیة یوه «الأعصاب»بعض النسخ  یفثّم العصب و

هذا الكتاب  یبعضها ینبت من الدماغ، وبعضها من النخاع كما هو مذهب الأطّباء لأّنه ف
 الحدود.  یلا یجوز ف ذلکأّن نباتها من أّیهما هو؛ فإّن  یعلی مذهبهم لا أّنه یشك ف ییجر

إّنما جعل نبات الأعصاب منهما لامتناع نبات كلها من الدماغ لوجوه ثلاثة:   10 و

أحدها، لو كانت من الدماغ لاحتاج الدماغ إلی أن یكون أعظم مّما هو علیه الآن حتی 
 أعصاب تلقی سائر الأعضاء فیثقل حمله علی الأعضاء. ینبت منه 

 ذلک یلاحتاجت الأعصاب إلی قطع مسافة طویلة وف ذلک، أّنه لو كان كیالثان
 تعریض للآفات. 

نٌة والأعضاُء البعیدة من الدماغ ُصلبة؛ فلو كانت  الثالث أّن الأعصاب الدماغیة لّیِ 15 

 كّلها نابتًة منه لتأّذت بملاقاتها الصلب. 
تعالی  -أنعم الخالق  ذلکفلا شك أّنها أصلب من الدماغیة فل وأّما الأعصاب النخاعیة

نابتًا من الدماغ فهو وأنبت بعضها من الدماغ وبعضها من النخاع فما كان منها  -ذكره 
ةإلیُن ومعظم ما فیه من القوی ال الحّساسة؛ وما كان نابتًا من النخاع فهو أصلب  ُقّوَ

كة  نٌة فومعظم ما فیه من الُقوی القّوُة المحّرِ  20 الانفصال یالانعطاف صلبٌة ف یبیٌض َلِدَنٌة لّیِ

نة، وف یإّنها ف یأ لبة ف یالانعطاف تكون كالأجسام اللّیِ  یالانفصال كالأجسام الّصُ
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ر  ذلکمنع الانفعال و هذا هو  .خلقت لیتم بها للأعضاء الحّس والحركة« اللدن»یفّسِ
ةخلقتها فإّن الأعضاء إّنما ُتِحّس وَتتحرك ب یف یعمدة السبب الغائ تاتیها من الدماغ  ُقّوَ

وح، و وح لا تلکویجب أن یحملها ر  یممّرها من الدماغ إلی الأعضاء ف یبّد وأن تنفذ ف الر
وُح وَیتلاشی وَیتفّشی، فلا ینفذ إلی العضو  مسلک مائل إلی الصلابة، لئلا یتبّدد الر

 5 المسلُک هو الأعصاُب.  ذلک؛ ویالحساس أو المتحرِك المقداَر الكاف

إّنما لم َیحتج إلی تجویف كالشرایین والأوردة إلی اشتمالها علی دم كثیر  و
واح كثیرة جّداً لأّنها علی ما یبّینه كالحزانة للقلب.   والشرایین إلی اشتمالها علی أر

وح مقداٌر یسیٌر؛ فل اكتفی بتجویف المساّم إّلا  ذلکوأّما العصب، فالنافذ فیه من الر
واٌح كثیرة لا یحتملها تجویف  العصب النافذ فیه قّوُة البصر فإّنه یحتاج أن َتنفذ فیه أر

عُة تجویِفه لَعرض   ب الرطوبات الكثیرَة؛ فلولا س  المساّم وخصوصًا وهو شدید اللین، ویقّرِ 10 

 له السدُد سریعًا وبطل الإبصار. 
ختلاطه به، فیشتد وللعصب منافع أخر غیر العمدة المذكورة فإّنه یقّوی اللحُم با

 . ذلکویتكّون منه أعضاء  كثیرٌة كالجلد والغشاء والوتر وغیر 
البیاض  یف یأ نبت من أطراف العضل شبیهة بالعصبتَ  أجساٌم  یثّم الأوتار وه

دوَنة لیتم به فعُله
ُ
جنٌس « الجسم»هذا رسم للوتر لّأّن  المتحركة الأعضاَء  یفتلاق والّل 15 

: الأولی نباُتها من طرف العضل، والثانیة مشابهُتها للعصب،  یوالبواق ثلاث صفات  َعَرضیة 
 یأفتارًة تجذبها  باسترخائها؛ یتنجذب بانجذابها وتسترخ یوالثالثة ملاقاُتها للأعضاء الت

العضلة واجتماعها ورجوعها إلی  تشّنِج ل بانجذاب الأوتار یأ بانجذابهاالأوتاُر الأعضاَء 
 الأوتار الأعضاَء  یأ تارًة ترخیهاَمنابت أعصابها، و یإلی جهة مبادئها وه یأ ورائها

الطبیعة المطبوع  یأ لانبساط العضلة عائدة إلی وضعها باسترخاء الأوتار یأ باسترخائها 20 

ا مرجع ظاهرًا للضمیر هو خطأ إذ لو «فیها»بعض النسخ  یالانبساط وف یف یأ أو زائدة فیهلها 
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المؤنث یصّح به الكلام؛ اللهم أن یقال إّنه راجع إلی انبساط العضلة لاكتسابه التأنیَث 
طولها حال كونها علی وضعها  یفمقدار العضلة  یأ علی مقدارهابالإضافه إلی العضلة، 

 . بعض العضل یالمطبوع لها علی ما نراه نحن ف
لها بالطبع: قد یكون َمَرضیًة كما  یطول العضلة الذاعلم  أّن زیادة الانبساط علی 

وُضه لكّل عضلة؛ وقد یكون  التمّدد علی ما نّص الأطّباء ییعرض ف علیه وهذا یمكن عر 5 

هو  یِصّحیًة وهذا مختّص ببعض العضل كالعضلة الباسطة للسان، فإّن طوَلها الطبیع
ساكنًا؛ ثّم إّنها تمتد حتی یخرج اللسان  یكون علیه اللسان حال كونه یالمقدار الذ

 یمؤلفة ف یوهالانبساط علی وضعها المطبوع لها.  ذلکلطوله من الفم فیكون قد زادت ب
ز منها ف یالأكثر من العصب النافذ ف  یالجهة الأخری ومن الأجسام الت یالعضلة البار

 10 أیضاً الرباطات  یأ یوههذا حكم للوتر رباطات؛   نسمیها یالت یتلو ذكُرها ذكَر الأوتار وهیَ 

بیاض اللون وهوالمرأی،  یشبیهة بالعصب ف یأ رأی والَمـلسبانیُة الَم ص  َع كالأوتار  یأ
إلی جهة  «من الأعضاء»أكثر النسخ  یوف من العظام یتأتالملمس  یوُلدونة القوام وه

لا ینبت إّلا منها عند َمن  العضل إّلا من العظام لأّنه ی. وهذا خطأ لأّن الرباط لا یأتالعضل
حون  بعض  ی. وفوالأعصابالرباطات  یأ یفتتشّظی هیقول بالنبت علی ما نّص علیه المشّرِ

وهذه النسخة غیر صحیحة لأّن المتشّظی مع الأعصاب إّنما هو  لیفاً  «والأوتار»النسخ:  15 

الأقّل عن  یالأكثر عن انفتال العصب والرباط، وف یما تحدث ف یالرباطات وأّما الأوتار فه
لا من  والأعصاب من شظایا الرباط یأ منها العضلَة قرب  یأ یفما ولانفتال الأوتار؛ 

إلی المفصل فارق العضلة من الشظایا المذكورة  یأ هااحتشی لحمًا، وما فارقَ الرباطات 
هذه عبارة جّیدة داّلة علی أّن العصب والرباط  المحرك اجتمع إلی ذاته وانفتل وتراً أوالعضو 

 20 یكون من انتقاشهما العضُل، ومن انفتالهما الوتُر. 

لیتم له  ذلکلما وقع تعریف الرباط فیما سبق بالعرض و ذكرناها یثّم الرباطات الت
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أجسام كالأوتار  یأأیضًا ت الرباطا یأ یوهبه تعریف الوتر أعاد تعریفه هاهنا وقال 
 یالمرآی والملمس فیكون بیضًا لدنًة؛ وزاد علیه زیادًة أخری وه یف یأ شبیهة بالعصب

إلی ما یخّص أیضًا باسم ذلکتقسیمه  علی ما قال « العقب»: إلی ما لا یسّمی إّلا رباطًا، و
 إلی العضلة سّمی رباطًا مطلقًا، وبعضها أیضًا یخّص باسم العقب؛ فما امتّد بعضها یُ 

لم یسّم إّلا رباطًا؛ وما لم یمتّد لیحدث منه ومن العصب الوتُر أو منهما ومن اللحِم العضُل  5 

الأعضاء »بعض النسخ  یوف المفصل أو بین أعضاء أخری یَم ظ  َع  یإلیها ولكن وصل بین طرفَ 
ولی إذ الألف واللام ف« الأخری

َ
لیس للجنس ولا للعهد ولا للماهیة « الأعضاء» یوالُأولی أ

لفظًا لأّنها إّنما تدخل علی المفرد دون الجمع، ومعنًی لأّن وصل الماهیات لا معنی له وهو 
ندین أوأحدهما فقط  ٍ ءیإلی ش ء  یش َدّ ش   وأحكَم لطیف  سواء كانا َعظَمین كرباطات الّزَ

ام الشّد أن یدور الرباط علی یربط العصب باللیف. ولأّن شرط إحك یكالرباط الذ 10 

شبیهًا له  فإّنه معما یسّمی رباطًا قد یخّص باسم العقبعقب القوس  یالمشدود كما ف
 . الشیخمنافع الرباط علی ما ذكره  یالقوس؛ فهذه ه بعقب

وابط حّسٌ یولیس لش  لئّلا یتأذی بكثرة ما یلزمه من الحركة ذلکو ء من الر
باط معلومٌة مّما الّرِ  ومنفعُة بالاحتكاكات المفصلیة.  ّک والَح بالحركات العضلیة 

: المعلوم مّما سلف منفعتان: إحداهما لیخالط العصب ویعاضده علی تكوین سلف 15 

 ء. یء  إلی شیالعضل والوتر؛ وثانیتهما أن یحكم شّدَ ش
 -وقد علمت ما فیه  -هذا بحسب المشهور  أجسام نابتٌة من القلب یوه ریاناتثّم الّشِ 

واح شفة مجّو لتصل إلی الأعضاء  ممتّدة ء كثیر، ولیكون یلیمكن أن یكون فیها من الأر
واح ش وَح. یفیها من الأر  ء كثیر، ولیكون فیها من الدم ما ُیِمّد الر

وح التفإن قیل وح الت ذلکالشریانات دم یمّده ولم یجعل ك یف ی: لم جعل للر  20 یللر

 العصب؟  یف یتسر
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وح التقلنا وح  ذلکالشریان یمكن استمدادها من الدم، ولا ك یف ی: لأّن الر الر
 ذلکممتدة طولًا ومجوفة ك یأ طولاً فإّنه إّنما یتّم تكّونه بفعل الدماغ فیه  یالعصب

 اللدونة لیمكن انقباضها وانبساطها بسهولة یشبیهة بالعصب ف یأ بانیٌة ص  َع للفائدتین 
الصلابة لتقوی علی الحركة القویة  یجوهرها صلب كجوهر الرباط ف یأ الجوهر ُة رباطیّ 

إّلا لتحّلل لو كانت سخیفة  یالدائمة الت وح و لها حركات لها ولئّلا یتحلل منها جوهر الر 5 

ویح وه ضة.ومنقبِ  طٌة منبِس  إّنما قّدم حركة التر  یه یالانبساط علی حركة النفض الت یو
؛ وجذُب یی یتّم جذب الهواء البارد، وبالثانیة یتّم دفُع البخار الدخانالانقباض، لأّن بالُأول

؛ هذا نفصل بسكوناتیَ قّدمه علیه وضعًا  ذلکالهواء البارد متقدٌم علی إخراجه طبعًا فل
أّن كّلَ حركتین متضاّدتین بینهما سكوٌن وسنتكّلم  یبناًء علی مسألة حكمیة مشهورة  وه

ویَق ِل ُخ  النبض إن شاء اهلل تعالی یف جمیع هذا كلامًا شافیاً  یف وح الت القلب حت لتر  10 یوالر

إّنما اقتصر  یفیه وف وح معلوم  الشیخالشریان. و ویح الر ویح القلب فقط لأّن تر علی ذكر تر
 ولتوزیِع وهو ما احترق بفرط الحرارة  عنه یالبخار الدخان ونفِض الشریان  یف یوخصوصًا الت

وح علی أعضاء البدن فائدة  ذلکهذا عندهم لا یتعّلق بالانبساط والانقباض بل كّل  الر
إشارة إلی « نابتة من القلب»جنس وقوله « أجسام»الشریان نفسه. وترتیب الحّد أّن قوله 

لها حركات منبسطة منقبضة تنفصل »وكذا قوله « ممتدة مجّوفه طولاً »العّلة الفاعلیة؛ فقوله  15 

إشارة إلی « عصبانیة رباطیة الجوهر»الصوریة؛ وقوله  إشارة إلی العلة ذلکكّل « بسكونات
ویج القلب»العّلة المادیة؛ وقوله   إلی آخره إشارة إلی العلة الغائیة. « خلقت لتر

كونها عصبانیَة الجوهر، وممتّدٌة طولًا ومجّوفٌة  یف شبیهة بالشریانات یوه ُة َد ثّم الأورِ 
 منها ثلاثًة:  الشیختفارق الشریانات من وجوه خمسة ذكر  ولكّن الأوردَة  یأ لكّنها؛ ذلکك

بعض النسخ  یوهذا علی مذهب الأطّباء وقد علمت ما فیه وف من الكبد نابتٌة الأوّل إّنها  20 

 والمعنی ما ذكرنا؛ « لكّنها من الكبد»
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 ؛ «ساكنة یوه»بعض النسخ  یوف وساكنٌة  قوله یوالثان
الكبد  یلأّنه الدم إذا توّلد ف ذلکو لی أعضاء البدنالدم ع لتوزیِع  خلقت  والثالث قوله 

 هوالأوردة.  ذلکالأعضاء و یفلا بّد له من مجرًی ینفذ فیه إلی باق
ها یجذب الغذاء إلی الكبد وهذلک: لیس كّل الأوردة خلقت لوأنا أقول  ی: فإّن بعض 

الجذب من المعدة دائمًا وتنفیذ الدم إلیها  یالماساریقا فإّنها تجذب دون أن توّزع لینًا ف 5 

ها لنفوذ المائیة من الكبد إلی الُكلی، ومن الُكلی إلی المثانةذلکك ؛ فإّن الغرض ؛ وبعض 
إن كان الماء النافذ یحمل معه  یالأصل من خلقته نفوذ المائیة من الكبد إلی أن یخرج و

ه. غذاء الُكلیة لأّنه بالعرض؛ لئّلا یقا  ل إّنه ُخِلق أیضًا لتوزیع الدم فاعِرف 
أو مؤلف منهما عریض شدید الرقة  یأو رباط یعضو عصبان« الغشاء: »ثّم الأغشیُة 

 10 صلب القوام أبیض اللون وهو ینقسم ثلاثة أقسام: 

 ؛ یفقط كالغشاء العنكبوت یإذ بعضه عصب
ل للنخاع النابت من أّول فقرات العنق، وكأمّ  یوبعضه رباط  یفقط كالغشاء المجّلِ

المسماة  الدماغ فإّنهما منتسجیان من أجسام رباطیة ثابتة من أطراف عظام القحف
 ؛ بالإبریة

كأكثر أغشیة البدن؛ وهذا هوالمراد،  یوجوهر عصبّ  یوبعضه متكّون من جوهر رباط 15 

إلیه الإشارة بقوله « بواسطة العصب والرباط»لقوله:  یا الأّول والثانل أجسام  یوهو
اللون فقط؛ فإّن اللیف كیف  یمن لیف یشبه العصب ف یأ یعصبان من لیف   سجٌة نتَ مُ 

لیف غیر محسوس  یأ غیر محسوسما كان فإّن لونه أبیض، لا من لیف عصب فقط؛ 
 سطوَح  یغّش تُ إّنها مع رّقة الثخن عریضة  یأ ضةستعَر خن مُ الثَّ  رقیقُة هو أفراده لترققه جّداً 

ء یأعضاء أخری وهذا بحسب الأغلب؛ إذ الغشاء قد لا یحیط بش یأ أجسام أخری 20 

السطوح  تلکالأغشیُة علی  یأ علیها یوتجر«. أفرغما»كالغشاء القاسم للصدر المسّمی 
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 منها ثلاثة:  الشیخوذكر لمنافع 
الأجسام  تلکجملَة  یأ جملَتها الأغشیُة  یأ حفظلتَ المنافع  تلکمن  یأ منها،
تغشاه علی هیئة. وهذا إّنما یكون  یتحفظ شكل العضو الذ یأعلی شكلها وهیئتها الأخری 

العضو رطبًا جّداً قریبًا إلی السیلان كالدماغ؛ فیكون الغشاء المجّلل له  ذلکإذا كان 
 5 حافظًا لشكله 

َقهاالمنافع  تلکومن  ی، أومنها َق الأغشیُة  یأ لُتعّلِ تغشاها  یالأجساَم الت تلکلُتعّلِ
بالأعضاء الأخری حتی لا  یأ بهاالأجسام  تلکالأغشیة  یأ رطبهامن أعضاء أخری وتَ 

بوساطة العصب أن یكون فیه. وهذا إّنما یكون  یینبغ ییسقط بثقله عن الموضع الذ
َظیا إلی لیِفهما، كما یتعّلق الُكلیة بعظام الصلب بتوّسط مبدأ لیف  والرباط ین ش  اللّذَ

 10 یأ فانتسجت  لیف الأغشیة  یأ ی إلی لیفهاتشّظ ی  یالرباط الذ یأ یالذغشائها. ثّم قوله 

أّن  یصریح ف كالُكلیة من الصلباللیف وهو لیف الرباط  ذلکمن  یأ منهالأغشیُة 
إن كان ف ق و

َ
الحقیقة هو العلاقة  یالمتشظی هو الرباط لا هو مع العصب. قلنا: إّن المعّل

ق لو اّتصل بالعضو نفسه لا  ذلکولكن 
َ
إّنما یجود ویحسن بسبب الغشاء؛ فإّن المعّل

نًا. وأّما إذا كان  ذلکنهتک العضُو بسبب ثقله، وخصوصًا إذا كان  المعّلق  ذلکلّیِ
. ثّم إّنما قال ذلکشاء یحیط بالعضو فإّنه یكون ماّرًا تحَته فلا یعرض له منتسجًا إلی غ 15 

قًا هو  یلأّن العمدة ف« اللَذیِن تشظّیا»ولم یقل « تشظی یالرباط الذ»
َ
كون الغشاء معّل

 . ذلک؛ لأّن العصَب للیِنه وخصوصًا عند القرب من َمنبِته لا یصلح لالرباط
للأعضاء  یأجواهرها  یلیكون للأعضاء العدیمة الحّس فالمنافع  تلک: ومن ومنها

 ذلک یلما یلاق یأ بالذات لما ُیلاقیه حساٌس  سطٌح تكون جواهرها عدیمة الحّس  یالت
 20 بالعرضوهو الغشاء  ذلک یف یأ لفوف فیهالجسم الَم  یوحّساس ِلما یحدث فالسطح 

یعرض عن الورم  یل الذالحادث كالثق ذلکتلزم  یلإحساسه بالحالة الت ذلکو
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یعرض عن الریح؛ فیكون الإحساس بالتمدید، والثقل بالذات، والإحساس  یوالتمدد الذ
ریح بالعرض. والحاّس لتمدید الریح هو  یبالورم من حیث هو ورم، وبالریح من حیث ه

 بما فیها من العصب  ذلکمبدأ و یه ینفس الغشاء؛ والحاّس للثقل هوالعلاقة الت
مثل الرئة والكبد العدیمة الحّس بذاتها الحساّسة بغشائها  یأ الأعضاءوهذه 

لأّن جواهرها خلقت عدیمَة الحّس  ّس بجواهرها البتةِح والطحال والُكلیَتین فإّنها لا تُ  5 

ما »بعض النسخ  یوف الأموَر المصادمة لها لما علیهاهذه الأعضاء  یأ لكن إّنما َتحّس 
ولكّل وجه؛ « إّنما تحّس الأعضاء»فاعل « ما»وعلی هذا یكون لفظة  من الأغشیة «علیها
أولی لأّن هذه الأعضاء لا تحّس لا بالذات ولا بالعرض؛ والأّول یدّل علی أّنها تحّس  یوالثان

إذا حدث فیهابل الحاّس بالذات وبالعرض هو الغشاء.  ذلکبالعرض؛ ولیس ك  یف یأ و
ِحّس: أّما الریح فیحّسها الغشاء بالعرض للتمدد الذ ریٌح هذه الأعضاء 

ُ
یحدث  یأو ورم أ 10 

 العضو لثقِل  حناِن ِج ر  ه مبدأ الغشاء ومعّلقه بالعرض ِلاوأّما الورم فیحّس الغشاء؛  یف یأ فیه
 . الورم

ة یأ وقّوُتهاالبسائط المذكورة  یأ ثم اللحم، وهو حشو خلل وضع هذه الأعضاء  ُقّوَ
ةبتلک ال یأ بهاتتقّوی الأعضاء  یأ تندعم یالتالأعضاء  ولا « به»بعض النسخ  یوف ُقّوَ

إذا عرفت  بعض نسخ  ی، فاعلم  أّن فذلکیصّح إّلا بتأویل أو برجوع الضمیر إلی الحشو. و 15 

 یالأعضاء فالخلل  ذلکعلی  یأ« وهو حشو خلل وضع علیه ثّم اللحم»الكتاب یوجد هكذا: 
احتراز عن العظام السمسمانیة فإّنها « البدن یف»فذهب بعض المتحذلقین إلی أّن قوله  البدن

ها. یتحشو الُخلَل الواقع ف
َ
 مفاصل الأصابع فكأّن اللحم یحشو خلَل أكثر الأعضاء لا كّل

 
 20 تقسیم الأعضاء بحسب القوی یف  -المبحث الخامس 

ةال تلکب یأ نفسه قّوٌة غریزیة بها یوكّل عضو فله ف أمُر العضو  ذلکل یأ یتم له ُقّوَ
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هذه العبارة  یعلی ما یتبّین من سیاق كلامه. وف یعلی المجری الطبیع یالجار یأ یالتغّذ 
غیر آتیة  إلیها من الكبد  یبها یتّم للأعضاء أمُر التغذ یأّن القوی الت ینظٌر لأّنها صریحة ف

ةبل استحقتها بمزاج أنفسها لأّن ال نفسه لا یكون آتیًة من عضو  یللعضو ف یالت الغریزیة ُقّوَ
ةصریحٌة فیه وهو ال یآخر إن أرید بالغریزیة ما ه إن أرید  ُقّوَ المنبعثة عن نفس العضو؛ و

 5 یأ ذلکواستقام.  یأّول انخلاقه عن المن یالعضولا من خارج البدن بل ف یبها الحاصلُة ف

لأّنه لا ینجذب  هو جذُب الغذاء یعلی المجری الطبیع یالجار یوما یتّم له بها أمر التغّذ 
إّلا سال وماع قبله  یأ وأمساُكهبنفسه إلی العضو  رة و  یأ وتشبیُههریثما تعمل فیه المغِیّ

إلصاُقهلونًا وقوامًا تشبیه الغذاء بالعضو  إلصاق الغذاء به أیضا واّلا لم یخلف علیه  یأ و
إّلا بق ودفُع الفضلعوض ما تحّلل منه  ةكّلًا علی ال یو والعضو وعلی التقادیر لایكون  ُقّوَ

 10 . یجاریًا علی المجری الطبیع یالتغذ

 له إلیها فتختلف الأعضاء فبعُض  بعد أّن لكل عضو قوٌة كما ذكرنا  یأثم بعد ذلک 
الدود إلی »مع أموالهم وكقولهم:  یأ ﴾ولا تاكلوا أموالكم إلی أموالهم﴿مع كقوله تعالی:  یأ

من وجه  ذلکها لیس له هذه القّوِة قّوٌة تصیر إلیه من غیره؛ وبعُض مع الدود  یأ« الدود أبل
ةها له إلی هذه الآخر؛ فبعُض  ةمع هذه ال یأ  ُقّوَ ة ُقّوَ تصیر إلیه من غیره وبعضها لیس له  ُقّوَ

 15  .ذلک

ة: القیلفإن  ها  ُقّوَ إّما أن تكون صورة أو عرضًا وعلی التقدیرین فإّن انتقالها عن محّلِ
ورة ال ةُمحاٌل؛ فما المعنی بصیر  من عضو إلی عضو؟  ُقّوَ

ة: إّن القلنا وح الحاملة ل ُقّوَ ةال تلکیتعّلق أّول تعّلِقها بالر ؛ فإذا كان العضو منبعًا ُقّوَ
وح الحاملة لل تلکل ةالر وح من  ُقّوَ العضو إلی غیره صّح القول بأّن  ذلکفإذا انتقلت الر
ةال العضو إلی غیره لانتقال محّلها منه إلیه مع عدم مفارقتها لمحّلها؛  ذلکصارت من  ُقّوَ 20 

لحاصلة من ضرب إثنین ا یالاعتبارات المذكورة حدثت تراكیب أربعة ه یأ فإذا ترّكبت  
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« یالمعط»المراد من  قابل معط   حدث عضٌو قال:  ذلکنفسهما ول یالإعطاء والقبول ف یأعن
وح الحاملة ل یأن یكون المبدأ الفاعل ةال تلکللر تصیر إلی العضو القابل علی الوجه  یالت ُقّوَ

ةال تلکیفیض  یللنفس الت یذكرنا والمبدأ القابل یالذ وح وهذا أعن ُقّوَ كون  یعلی الر
ًة العضو معطیًا لعضو آخر  أخّص من كون العضو رئیسًا لأّن الرئیس عندهم هو ما  ُقّوَ

ورة ال یأ ذلکكان ك وح وقابلیًا للنفس من غیر اشتراط صیر ةمبدأ فاعلیًا للر له إلی  یالت ُقّوَ 5 

لیس من الأعضاء المعطیة لغیره قّوًة  من الأعضاء الرئیسة عضو آخر ولهذا فإّن الأنثیین
 عط: عط وعضو لا قابل ولا مُ غیر قابل وعضو قابل غیر مُ  عط  مُ  وعضٌو 

أجمعوا علی أّن كّل  وجوده فإّن الكبد والدماغ یفلم یشك ف یأّما العضو القابل المعط
ةواحد منهما یقبل  إّنما أتبعها بقوله  الحیاة ُقّوَ وح من القلبو مع  والحرارة الغریزیة والر

ةأّنهما لیستا بقّوتین لأّنهما تابعتان ل أیضًا من الدماغ والكبد  یأ وكّل واحد منهماالحیاة  ُقّوَ 10 

مبدأ لأّنه عندهم مطلقًا  وهم الأطّباء عطیها غیره أّما الدماغ فمبدأ الحّس عند قومیُ  مبدأ قّوة  
ةل لأّنه عندهم مبدأ لفعل  لا مطلقاً  وهم الحكماء وعند قومالحّس ولفعل الحّس معًا  ُقّوَ

ةلأّنها عند هم مبدأ ل مطلقاً وهم الأطّباء والكبد مبدأ للتغذیة عند قوم الحّس دون قوته   ُقّوَ
لأّنها عندهم مبدأ لفعل  لا مطلقاً وهم الحكماء  وعند قومالتغذیة ولفعل التغذیة معًا 

 15 التغذیة دون قوتها. 

وجوده أبعد مثل اللحم القابل قّوة الحّس  یف فالشّكُ  ،یوأّما العضوالقابل الغیر المعط
ةوالحیاة ولیس هو مبدأ ل  عن الشرح.  یوهوظاهر غن یعطیها غیره بوجه ُقّوَ

لا یكون معطیًا ولا قابلًا  یالغیر القابل والذ یالمعط یأ وأّما القسمان الآخران
 وهوأرسطو الأطّباء مع الكبیر من الفلاسفةالغیر القابل  یوهوالمعط أحدهما یفاختلف ف

ةإّن هذا العضو هو القلب وهو الأصل الأّول لكّل  :فقال الكبیر من الفلاسفة لنفس  یأ ُقّوَ 20 

ةكّل  ةسواء  كانت ظاهرة الفعل ك ُقّوَ الحیاة أو غیر ظاهرة الفعل كقوی الحّس  ُقّوَ
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أصل أّول لنفس القوی دون آثارها فإّن  والتغذیة ولهذا قّید الأصل بالأّول لأّن القلب
الأصل الأّول لظهور آثار الجمیع لیس هو القلب بل الأصل الأّول لظهور آثار قوی الحّس 

حیی تُ  یتغذو والت یها القوی التالأعضاء كّلِ  سائَر  یوهو یعطوالتغذیة هو الدماغ والكبد 
كدرِ تُ  یوالت ةیقول لوكان لهذه ال الشیخفكأّن  ک أوتحّرِ وجود علی ما یقول بها الأطّباء  ُقّوَ

 5 لكان القلب ُمعطیًا لها. 

الحیوانیة والنفسانیة  یأ وقوم من أوائل الفلاسفة فقد فّرقوا هذه القوی وأّما الأطّباُء 
بل  ولم یقولوا بعضو معط غیر قابل؛ القلب والدماغ والكبد یأ لأعضاءا یفوالطبیعیة 

ةقالوا: إّن لكّل جنس من هذه القوی عضوًا رئیسًا هو مبدأ وأصل له فالقلب مبدأ لل  ُقّوَ
إلی الكبد ف یالحیوانیة ومحتاج إلی الدماغ ف إیصال القوی  یِإیصال القوی النفسانّیة، و

 10 الطبیعیة. 

إلی  یوالدماغ مبدأ القوی النفسانیة ومحتاج إلی القلب ف إیصال القوی الحیوانیة، و
 ی؛ والكبد مبدأ القوی الطبیعیة ومحتاجة إلی القلب فإیصال القوی الطبیعیة یالكبد ف

إلی الدماغ فإیصال القوی الحیوانیة  . یةإیصال القوی النفسان ی، و
ء یباد یالأطّباء ف وقوُل  ،عند التحقیق والتدقیق أصّحُ  ةقول كبیر الفلاسف یأ وقوله

اُء فیما الأطبّ لا یكون ُمعطیًا ولا قابلًا  یالذ یأ القسم الآخر یالنظر أظهر. ثّم اختلف ف 15 

 . فیما بینهم بینهم،  والفلاسفة
: وجود هذا القسم محال لأّن كّل عضو فلابّد وأن یكون قابلًا من القلب لا یقال

ةالحیاَة إّما بال إّلا یالحیوانیة علی قول من یقول بها، أو بش ُقّوَ ء آخر علی قول الآخرین و
 عرض له ما یعرض للعضو المیت من العفن والفساد؛ 

القوی الطبیعیة لا غیر؛ فإّن القوی النفسانیة  یف : هذا الاختلاف إّنما وقعلأّنا نقول 20 

هذه الأعضاء وأّما القوی الحیوانیة فیستحیل عدمها فیها لما قیل.  یمجمعون علی عدمها ف
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بعض  یكلحم الكبد والكلیة وف واللحم الغیر الحاّس  ظاَم إلی أّن الِع  طائفٌة  فذهبت  
لا حّس لها  یمن الأعضاء الت یأ اوما أشبههموهذا أشهر والأول أفصح « الحساّس »النسخ 

أّول الكون من واهب  یبل استفادتها ف خّصها لم تأتها من مباد أخروی فیها تَ إّنما تبقی بُق 
إذا المستفادة من واهب الصور  یأ القوی تلکبالأعضاء  تلکلكن  یأ لكّنهاالصور 

َفت   الأعضاء هذا إذا نصب  تلکأنفس  یأها أنفس  القوی  تلک یأ وصل إلیها غذاؤها ك  5 

إن رفع كان فاعل «أنفسها» القوی  تلکالأعضاء ب تلکكفت أنفس  یأ« كفت  »؛ و
ةالاغتذاء بغذائها إلی  یحتی لا یحتاج ف تأتیها من عضو آخر ولا یخفی أّن المفهوم من هذا  ُقّوَ

نیة إن الكلام أّن هولاء نفوا عن هذه الأعضاء قبول القوی الطبیعیة لا غیر فأّما الحیوا
ولا یفیدها وهو ظاهر  تفید شیئًا آخر قّوًة منهاالأعضاء  تلک یأ یفلا هكان لها وجود فكّلا؛ 

ةمن ال یأ عضٌو قّوًة آخری إّلا انتقض بإفادة القلب أّیاها ال ُقّوَ ةالطبیعیة و  10 الحیوانیة.  ُقّوَ

 یأ لكّنهابحیث لم یأتها من مباد آخر  خّصهاتَ  لیست   تلکطائفة إلی أّن  وذهبت  
بحیث  أول الكون ثّم استقّرت  فیها یفائضة إلیها من الكبد أوالقلب فالقوی  تلکلكن 

بعض  یوف والطبیب لیس علیه أن یتتبعلوانسّد السبیل بینها وبین الكبد لما أضّر بها 
المخرج إلی الحّق من هذین الاختلافین بالبرهان، فلیس له  والأّول أولی إلی« أن یّتبع»النسخ 

إّنما یبرهن علی ما هو مسألة من علمه؛  من جهة ما هو طبیب؛ لأّنه من جهة ما هو طبیب 15 

إّنما یكون مسألة من علمه ما ینفعه ف إّلا لا یكون  یو حفظ الصّحة أو إزالة المرض و
إثباته  یمسألة من علمه. ولا یجوز له التعرض لإثباته من حیث هو طبیب ولو تكّلف ف

مثلًا تحقیق هذا الخلاف لیس مسألة من علمه فإّنه لیس مّما یكون قد تكّلف فضولًا 
إزالة المرض ولا الجهل به یضّره ف یینفعه ف ه ضّرُ ولا یَ صناعته ولهذا قال  یحفظ الصّحة و

إزالة المرض لا یتخّلف ب لأّن حفظ الصّحة ء من مباحثه وأعمالهیش یف  20 ذلک؛ لأّن ذلکو

ر  ء القوی؛ فالطبیبیء صدور الأفعال لا إلی مبادیإّنما یتوّجه إلی مباد من حیث رأی ضر
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من  یالذ یأ الاختلاف الأّول یولكن یجب أن یعلم ویعتقد فالفعل فیتوّجه إلی معالجته 
هذا الاختلاف لا یضّر الطبیب أو أّن الطبیب لا إّن  یأ أّنه لا علیه وكبیر الفلاسفة اءالأطبّ 

ةالحّس والحركة للدماغ وال یكان القلب مبدأ فیضّره هذا الاختلاف سواء  كما هو  المغذیة ُقّوَ
كما هو  فإّن الدماغ إّما بنفسهكما هو مذهب الأطّباء؛  أولم یكن مذهب كبیر الفلاسفة

إّما بعدمذهب الطبیب،  مبدأ للأفاعیل النفسانیة كما هو مذهب الحكیم،  القلب و 5 

كالقلب إّما بنفسها كما هو مذهب  یأ ذلکك بالقیاس إلی سائر الأعضاء؛ والكبد
إّما بعد القلب كما هو مذهب الحكیم  یة َغ مبدأ للأفعال الطبیعیة الُم الطبیب و ّذِ

معناه أّن القلب سواء  سائر الأعضاء إلی وهما قریبان« بالقیاس»بعض النسخ  یوف بالنسبة
كان مبدأ لهذه القوی أولم یكن فإّن هذه الأعضاء مباد لصدور أفعالها وحینئذ لا یختلف 

إذا  یء صدور الأفعال لا إلی مبادیالعلاج علی الطبیب لأّنه إّنما یتوّجه إلی مباد القوی. و 10 

ره كان الدماغ مبدأ الافاعیل النفسانیة إّما بذاته أوبو اسطة  كان إصلاح فعله عند ضر
أعماله حیث  یمتوّجهًا إلی جهة الدماغ أوحفظه علی حالته الطبیعیة لأّن قصد الطبیب ف

 الكبد.  یالكلام ف ذلکیكون الفعل ظاهرًا وك
فیما بینهم،  اختلف فیه الأطّباء یالذ یأ یالاختلاف الثان یعتقد فعلم ویَ ویجب أن یَ 

أّن هذا الاختلاف لا یضر الطبیب أو أّن الطبیب لا  یأ أّنه لا علیهوالفلاسفة فیما بینهم،  15 

ةكان حصول الیضّره هذا الاختلاف سواء  من اللحم الغیر  یأ مثل الَعظم یالغریزیة ف ُقّوَ
استحقه بنفس مزاجه  یأ عند أّول الحصول من الكبد أو استحّقه بمزاجه نفِسه الحاّس 

ةال تلکأو لم یكن ولا واحد منهما ولكن الآن یجب أن یعتقد أّن من واهب الصور   یأ ُقّوَ
بحیث  من الكبدالعضو  ذلک یأ لیست فائضة إلیهمثل العظم  یف یالغریزیة المغذیة الت

 20 بطَل فعُله ذاء ُمَعّدٌ م ِغ ظ  وكان عند الَع العضو  ذلکبین الكبد و یأ لو انسّد السبیل بینهما

 من الدماغ یالجائ العصُب  كما للحّس والحركة إذا انسّدَ الهضم،  یفعل العظم ف یأ
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ةال تلکبل لبطلانهما   . علی مزاجه یللَعظم ما بق صارت غریزیًة  ُقّوَ
العظام من  یء من أعماله أّن القوی الطبیعیة حاصلة فیش یلا یضّره ف اعلم  أّن الطبیب

ةالكبد أو من جهة أخری بعد أن یعلم أّن وصولها لیس هو علی سبیل المدد كوصول   ُقّوَ
أّن وصوَل هذه  الشیخهذه المسألة عند  یالحّس والحركة، فإّنه علی سبیل المدد. والحّق ف

أّول الكون،  یالأعضاء المذكورة من الكبد ف یالقوی لیس علی سبیل المدد، وأّن حصوَلها ف 5 

إّنما ذهب  یثّم استقّرت  ف جوهرها، لا أّنها استفادتها من واهب الصور بغیر واسطة عضو. و
إلیه لما ثبت عنده أّن النفس  واحدة، وأّن أّوَل تعلقها بالقلب، وأّنه العضُو الرئیس علی 

بغیر واسطة القلب، لبطَل وحدة  الأعضاء ی. فلو قلنا إّن القوی المذكورة حاصلٌة فالإطلاق
 النفس ورئاسُة القلب. 

 10 

  تقسیم الأعضاء بحسب الرئاسة والخدمة یف  -المبحث السادس 
ض له فَر فحینئذ ینشرح له حال القسمة وتُ وكأّنه مستنتج مّما تقّدم ولهذا صّدره بالفاء 

ؤسة بلا خدمة وأعضاٌء  ،للرئیسة خادمٌة  وأعضاٌء  ،رئیسٌة  أعضاٌء  غیر رئیسة ولا  وأعضاٌء  ،مر
ؤسة  لأّن كّل عضو إّما أن یكون رئیسًا أولا یكون، وعلی التقدیرین، إّما أن یكون مر

ؤوسًا أولا یكون؛ وأیضًا إّما أن یكون خادمًا أولا یكون؛  الأعضاء  یه فالأعضاء الرئیسةمر 15 

 البدن مباد  للُقوی الأّول یف یه یالأعضاء الت یتقدیُره ه البدن یوی الأّول فللُق  مباد   یه یالت
كالسمع والشّم والبصر، فإّنها لیست مّما  یالحیوانیة والنفسانیة والطبیعیة، لا الثوان

؛ یوالصور ی، لا الغائیوالقابل یبقاء الشخص أو النوع. والمراد بالمبدأ الفاعل ییضطّر إلیها ف
ء صوریة أوغائیة للقوی بل الأمر بالعكس؛ فإّن القوی صوٌر یفإّن الأعضاء لیست مباد
واح « مباد یه» الشیخللأعضاء وغایة لها. وقول  یحتمل معنیین: أحدهما أّنها فاعلة للأر 20 

القوی؛ وثانیهما أّنه لما كان بعضها مبدأ  تلکقوی وقابلة للنفس المفضیة لالحاملة لل
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واح كالقلب وبعضها مبدأ قابلیًا لها قال:  ولم یقل فاعلیة أوقابلیة « إّنها مباد»فاعلیًا للأر
القوی  تلکإلی  یأ المضطّر إلیها یالفرض علی المذهبین جمیعًا والثان یبل عّبر بعبارة تعط

 بقاء الشخص أوالنوع:  یف
ةثلاثٌة: القلُب وهومبدأ  فالرئیسة ،أّما بحسب الشخص ةالحیاة، والدماُغ وهومبدأ  ُقّوَ  ُقّوَ

وكلاهما جائز لأّن كّل ضمیر یتوّسط « وهو»بعض النسخ  یوف یالحّس والحركة، والكبُد وه 5 

لفظ وضع لمعنی  یالكلمة ه»لهم: بین مذكر ومؤنّث یجوز تذكیره تارًة وتأنیثه أخری، كقو
ةمبدأ كما ذكرنا « هو لفظ»أو« مفرد بقاء الشخص إلی هذه القوی  ی: أّما الاحتیاج فالتغذیة ُقّوَ

ةمبدأ ل الثلاث حتی یلزم أن تكون هذه الأعضاء رئیسًة بحسب الشخص، فلأّن القلَب   ُقّوَ
وَح الحاملَة لل ةالحیاة لتولیده الر مبدأ لماّدة الحیاة لتولیدها الدَم  ، والكبَد الحیوانیة ُقّوَ

النمو ویحفظ الحرارة من التحلل، والدماَغ مبدأ  یبه یخلف عوض ما یتحّلل ویزید ف یالذ 10 

وبین النافع والضاّر  یلما به یحسن الحیاة وتدبیرها؛ فإّن بقواه یفرق بین اللذیذ والمؤذ
القوی إن شاء  یلحفظ الشخص وسنزید لهذا بیانًا ف یین الخیر والشّر؛ فهذه الأعضاء هوب

اهلل تعالی. وأّما أّنه لا یحتاج إلی عضو رابع رئیس بحسب الشخص فلأّن الشخص یتّم 
بقاؤه بقوی هذه الأعضاء الثلاثة إذ بـإحدی القوی تحصل الحیاة، وبالثانیة ماّدة الحیاة، 

لأّن البدن مرّكب من عناصر متنازعة متداعیة إلی  ذلکالحیاة؛ و وبالثالثة تحسین 15 

إّنما یجبرها علی الالتیام  ةالانفكاك و ةال یغیر ما یتبع مزاجها وه ُقّوَ . ثّم لما الحیوانیة ُقّوَ
ةكان البدن دائم التحّلل لما مّر غیر مّرة جعل فیه  ُتوِرد بدل ما یتحّلل منه لیطلبه؛  ُقّوَ

ز عنه وهو ال« یالمناف»وبـ ةلیحتز ةالنفسانیة. ومتی كانت ال ُقّوَ النفسانیة حاصلًة  ُقّوَ
ةفال السبب المِعّدُ لوجودها تكون حاصلة أیضًا؛ وحینئذ یكون هذا  یه یالحیوانیة الت ُقّوَ

بشخصه احتیج إلی بقائه  البدن الموصوف بهذه القوی كاملًا. ثّم لما لم یكن باقیاً  20 

كمال البدن وبقاء  یبنوعه فاحتیج إلی الموّلدة؛ فظهر أّن هذه القوی الأربع كافیٌة ف
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 النوع وهو المطلوب. 
لأّن كّل ما هو رئیٌس بحسب  هذه الثلاثة أیضاً  النوع، فالرئیسُة  وأّما بحسب بقاِء 

الشخص فهورئیٌس بحسب النوع؛ لأّن النوع إّنما یمكن وجوده ببقاء الشخص فما یفتقر 
ورة  یإلیه الشخص ف  وجوده وبقائه یفتقر إلیه النوع بالضر

 5 ذلکو أیضاً  وینتفع بهما لأمر   ،یان اللذان یضطّر إلیهما لأمر  ورابع یخّص النوع وهو الأنثَ 

ا ورة الموت یلم یمكن بقاء الشخص دائمًا علی ما عرف ف لأّنه لمـّ فلم یكن بّدٌ  مسألة ضر
ةمن  ةإخلاف بدِل ما ُیفنی منه كنسبة ال یتكون نسبُتها إلی النوع ف ُقّوَ الغاذیة إلی  ُقّوَ

الموّلدة. وأصلها ومعدنها الأنثیان بناء علی  یإخلاف بدِل ما یتحّلل منه وه یالشخص ف
 یالأنثیین فه یإّنما یكمل ُنضُجه ویفاض علیه القبول للصور ف یالمذهب الحّق وهوأّن المن

؛ فرئاستها تخّص ، ولیست رئیسًة بحسب بقاء الشخصرئیسٌة بحسب بقاء النوع ذلکل 10 

ور یأّما أّن تولید المن للنسل الحافِظ  ینالَم  تولیِد  فلأجِل  اُر ضطرأّما الاالنوع  فهذا مما  یضر
لیكون حافزة للحیوان علی طلب  قرن به اللذة ذلک؛ وللا یشك فیه لأجل بقاء النسل

الانتفاع  وأّماإلی بقاء النسل المطلوب بالذات.  یإلی بقاء النكاح المؤّد  یالنكاح المؤّد 
هما من العوارض اللازمة  یِن اللَذّ  یأو الأنوث یكورالّذُ  تمام الهیئة والمزاِج  فلأجل إفادِة 

 15 نفس الحیوانیة. یلأنواع الحیوان لا من الأشیاء الداخلة ف

ئًة  خدم خدمًة ها یَ فبعُض  ،وأّما الأعضاء الخادمة  خدمة غایتها تهیئة الماّدة  یأ مهّیِ
وبعضها ُیِعّد شیئًا لقبول فعل مخدومه  یء هو الذیلقبول فعل المخدومة؛ فإّن الخادم المهیّ 

خدمة غایتها تأدیة ما فعل فیها لمخدومه إلی الأعضاء القابلة له  یأ یًة یخدم خدمة مؤّد 
و القابل له. ولكّل عضو  ما فعل فیه مخدوُمه إلی العض ییؤّد  یهو الذ یلأّن الخادم المؤّد 

سّمی ت یُة سّمی منفعًة والخدمة المؤّد ت والخدمة المهیئةرئیس  خادٌم بالمعنیین جمیعًا  20 

خدمًة علی الإطلاق والخدمة المهیئة یتقدم فعل الرئیس والخدمة المؤدیة یتأخر عن فعل 
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 مثل الشرایین یء هو مثل الرئة والمؤّد یه المهیفخادمُ  القلُب أّما هذا كّله ظاهر  الرئیس
التهیئة، فإّنها كانت خفیة  یالتأدیة فظاهرٌة بخلاف خدمة الرئة ف یأّما خدمة الشرایین ف

والدماغ فإّن نسبته إلی القلب  یالتأدیة فالشریان الورید یإلی الآن. وأّما مثل الشرایین ف
الدماغ؛ فیخدم القلَب خدمًة مؤّدیة كالأعصاب للدماغ؛ والدماغ  نسبة الأعصاب إلی

إن خدَم القلَب خدمًة مؤّدیة بهذا الوجه لكنه لا یخدم له ولا لغیره خدمًة مهّیئة؛ لأّنه  و 5 

وح الحیوانیإّنما یهیّ  ةلتقبل  یء الر الحّس والحركة وأفعاَلهما علی اختلاف المذهبین، لا  ُقّوَ
ه فإّنه من یلتقبل فعل القلب أو غیره من الأعضاء؛ فلا یكون خادمًا مهّیئًا لش ء منها؛ فاعِرف 

 اللطائف.
كالمعدة  أعضاء الغذاءبقیة  یأالكبد وسائر  ُء هو مثُل یوأّما الدماغ فخادُمه المهیّ 

وح وسائر بل بقیة أعضاء حفظ یأ وحفظوالفم  یوالمر غیر القلب لأّنه تهیئة  یه یالت الر 10 

 ذلکنحوالرئة والشرایین الصاعدة إلی الدماغ المسماة بالشبكة و ذلکلا تسّمی خدمة و
وح بحیث یصدر عنها أفعال الحّس والحركة  هومثل  یوالمؤّد لأّن فعل الدماغ هو جعل الر

إّنما قال فإّن فیها ینفذ الأالعصب  واح والقوی النفسانیة من الدماغ إلی الأعضاء و مثل »ر
لأّن هاهنا مّؤدیات أخر مثل العضل والوتر والغشاء؛ لكن لما كانت تأدیة هذه « العصب

 15 الأعضاء بوساطة العصب وتأدیة العصب بالذات خّصة بالذكر. 

هو مثل  ُء یهیِّ والُم والصحیح الأّول « فخادمه»بعض النسخ  یوف هاوأّما الكبد فخادمُ 
 یإشارًة إلی أّن لها خوادم أخر مهیئة مثل ماساریقا والمر« مثل المعدة»إّنما قال  المعدة

إّنما خّصها بالذكر لأّنها الأصل ف إذ فیها  مثل الأوردة یوالمؤّد الخوادم المهیئة  یوالفم. و
إّنما قال  واح الطبیعیة وقواها من الكبد إلی الأعضاء و لیتناول « مثل الأوردة»ینفذ الأر

 20 ونحوه.  یالشریان الورید

عندهم إّن هذه  قبلهما ینالأعضاء الموّلدة للَم  مثُل  ُء یفخادهما المهیِّ  یاِن وأّما الأنثَ 
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موضوعة بقرب الأنثیین  یوه یالأوردة المتلّففة المحشّوة الحلل بلحم غدد یالأعضاء ه
الأنثیین فیصدق علیها أّنها موّلدة له؛ إذ لا  یء الدم لان یصیر َمنّیًا إذا حصل فیتهئ یفه

لًا له؛ وعلی هذا یجوز أن یتولد فیالموّلد للش ییشترط ف قبل  یالأوعیة الت یء أن یكون مكّمِ
؛ الأنثیین یالأنثیین رطوبٌة َمَنویٌة غیر كاملة التولید؛ ثّم یحصل لها كمال التولید ف

إّلا لا یكون هذه الأعضاء مهیئة للأنثیین لو تولد المن  5 یوأّما المؤّد فیها كامل التولید  یو

وٌق  الإحلیُل  جاِل الِرّ  یفف  یأ ذلکوكبین الإحلیل  یأ وبینهبین الأنثیین  یأ بینهما وعر
وٌق  یف یالمؤّد  إلی  یدفع فیها المنینوكأّنها زیادة « منتسجة»بعض النسخ  یوف النساء عر

فقد عرفتها  ی: أّما منفعة المنینتّم فیه منفعة الَم ت یوللنساء زیادة الرحم الذ ؛المحبل
واحًا كثیرة غریزیة متوّفرًة؛ وأنّ  هما ُمعینان علی وهوتحصیل الِمثل؛ وقد عرفت أّن فیه أر

واحه وحرارته، ومنعهما من  یالإحالة وقبول صور الأعضاء؛ فمتی وقع ف الرحم حفظ علیه أر 10 

إفادة حرارة أخری بها یتّم استحالته وقبول صور الأعضاء؛ ولیالتحلل والتلاش  ذلک؛ و
باطن البدن وعلی فمه ختام یظیف به بحیث یحصر ما فیه  یخلق جوهره مستحصفًا وف

 من الدخول إلی باطنة؛ فتبارک اهلل أحسن الخالقین. یمن الحرارة ویمنع البرد الخارج
 

 15 تقسیم الأعضاء یف -المبحث السابع 

 ومنها ما له فعٌل  ؛فقط ومنها له منفعٌة  ؛فقط فعٌل  ن الأعضاء ما لهإّن مِ  وقال جالینوس
 یالعضوالفاعل هو الذ والثالث كالكبد ؛كالرئة یوالثان ؛الأّول كالقلب :معاً  ومنفعٌة 

ور ة ذلکبقاء الشخص أو النوع سواء كان  یف ییصدر عنه فعل ضر أوشیئًا آخر؛ فیكون  ُقّوَ
یعّد الماّدة لأن یفعل فیه  یء فهو الذی؛ وأّما المهیّ یأعّم من الرئیس والمعط إذن العضو الفاعل

عنی بالفعل ما إّنه یجب أن یُ  :وأقولالفاعل رئیسًا أو لم یكن  ذلکالعضو الفاعل سواء كان  20 

الفعل  ذلکتمام  یأ حیاة الشخص أوبقاء النوع یء وحده من الأفعال الداخلة فییتّم بالش
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من غیر حاجة إلی  یالعضو وحده یعن ذلکحیاة الشخص أو بقاء النوع یكون ب یالمحتاج إلیه ف
لأّن العضو  ذلکالعضو وحده و ذلکالفعل نفسه یكون ب ذلکمعونة عضو آخر؛ لا أّن 

لابّد وأن یفعل فیه أیضًا فلا یكون بجملته صادرًا عن العضو الفاعل وحده بل تماُمه  ءیالمهیِّ 
وریصدر عنه وحده فیكون العضو الفاعل ما یكمل عنده ش بقاء الشخص  یف یٌء هوضر

وح یمثل ما للقلب فأوالنوع  وح تولید الر لیس یحتاج إلی معونة  فإّن القلب مستقّل بتولید الر 5 

عنی بالمنفعة وأن یُ هذا المعنی؛ وكذا تقطیع اللهاة للصوت لا یحتاج إلی معونة عضو  یخر فعضو آ
إفادة  ییصیر الفعل تاّمًا فبعد فعل العضو الآخر فیه  یأ ء لقبول فعل عضو آخر حینئذیهیِّ ما یُ 

لأّنها  كإعداد الرئة للهواءوهذه التهیئة قد یكون لحیاة الشخص  حیاة الشخص أو بقاء النوع
ُتِعّد الهواء بتصفیته وتعدیل مزاجه لأن یصیر بحیث إذا خالط دَم القلب وفعَل فیه فعَله صلَح 
وح علی مذهب الحكیم. وقد  وح علی مذهب الطبیب؛ أو لأن یبدرق الر لأن یتولّد منه الر 10 

كبد فإّنها فأّما الیكون لبقاء النوع كأعداد الأعضاء المولّدة للمنی قبل الأنثیین لكمال تولیده 
وریًا ف لا شك أّن للكبد ّد للهضم الثالث والرابعِع وتُ  ،یها الثانلًا هضَم تهضم أّو  حیاة  یفعلًا ضر

ل منه وتمام فعلها أن تصیر الدم صالحًا للتغذیة  
َ
الشخص وهو تولید الدم لأجل أخلاف ما ُتحّل

أكثر النسخ وفیه نظر لأّن  یهكذا ف الأّول هضم الهضَم ما یَ بف ینفسها وهذا هوالهضم الثان
له فإّن له  یالمفهوم من الهضم الأّول هضم المعدة اللهم إّلا أن یقال المراد به الهضم الأّول الذ 15 

« یالثان»بعض النسخ:  یالهضوم الأربعة وثانیًا هوثالثها، وثالثًا هورابعها؛ وف یهضمًا أّولًا هوثان
 یوف الدم لتغذیه ذلکتامًا حتی یصلح من الأولی  وهو ظاهر صحیح بلا تأویل فیكون أولی

« نفسه»بعض النسخ  ینفس الكبد وف یأ نفسهاوالضمیر للكبد « تهالتغذی»بعض النسخ 
معینًا  یوهوالهضم الثانفعلًا وبما قد تفعل فعلًا  قد فعلت  الكبد  یأ تكونوالصحیح الأّول 

 20 وهوظاهر  قد نفعت  الكبد  یأ یكونوهوالهضم الثالث والرابع  لفعل منتظر
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 تقسیم الأعضاء بحسب ما یتكون منه یف  -المبحث الثامن 
واعلم أّولًا أّن كّل عضو فتكّونه «. من الرأس»بعض النسخ  یونقول أیضًا من رأس وف

فتكّونه  یأوالمن الدم یه ذلکإّنما یمكن أن یكون من ماّدة قابلة لصورته والمواّد القابلة ل
یتكّون منه قد  یإّما أن یكون من الدم وحده أو منهما معًا والأّول إّما أن یكون الدم الذ

ةالاستحالة إلی المنویة حتی صار فیه  قارب والأّول هو  ذلکفیه أولا یكون ك یمن المن ُقّوَ 5 

الدم وهواللحم أو من مائّیته ودسمه  ذلکأّما أن یكون یكّونه من متین  یكالأسنان والثان
 ذلکوحده إّما أن یكون تكّونه من  یوهو المتكّون عن المن یوالسمین؛ والثان وهو الشحم

وف أو بواسطة وهو كالوتر والغشاء فإّنهما متكّونان  بلا واسطة وهو كالعظم والغضر
یتكّون من الدم  یبلا واسطة والثالث وهو الذ یعن رباط وعصب هما متكّونان عن المن

ماّدة واحدة یكون منها  یلا یمكن أن یكون إّلا مركّبًا إذ لیس یمتزج من الدم والمن یوالمن 10 

ؤه وهذا علی قسمین لأّن  تكّونه بل لا بّد وأن یكون من كّل واحد منهما عضو هو جز
 یالأجزاء إّما أن یكون فیها ما تكّونه عن أحدهما بواسطة أولا یكون والثان تلک

بلا واسطة ولحم حاش وهو  یكالعضل فإّن أجزاءه عصب ورباط وهما متكّونان عن المن
بواسطة  یعن الدم بلا واسطة؛ والأّول كالرأس فإّن بعض أجزائه متكّون عن المنمتكّون 

فیه؛  یالت بلا واسطة كالعظام یكالأنف والوجنة؛ وبعضها متكّون عن المن ذلکو 15 

 فیه.  یوبعضها متكّون عن الدم بلا واسطة كاللحم الذ
إذا عرفت   یف ییعن ینعضاء ما یتكّون من الَم إّن من الأفاعلم أّن المراد بقوله:  ذلکو

أصل الخلقة ومبدأ التكوین؛ وأّما بعد وجوده فاغتذاؤه إّنما هو بالدم لأّن هذه الأعضاء إذا 
إّنما تزداد وتنمو بدم الطمث. ومّما یدّل علی تكّون هذه  یانخلقت  كانت ف غایة الصغر و
ء لم یعد؛ ولا یقریبًا ونقص منه ش یأّنه إذا لم یكن العهد بالمن یالأعضاء من المن 20 

 المتشابهُة  یوهبیانه.  یسائر الأسنان علی ما سیأت یفإّنها تعود ف الأعضاء الدمویة ذلکك
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 والشحم.  لا اللحُم الأجزاء َخ 
 یمن - ینیفإّن ما خلاهما یتكّون عن المن ،واللحم ومنها ما یتكّون عن الدم كالشحِم 

علی ین یإّلا أّن الأعضاء المتشابهة الأجزاء المتكّونة عن المن یأإّلا أّنها  -الأنثی  یالذكر ومن
ق من الحكماء یتكّون عن مَ  ـر ینقول َمن ُیحِقّ ك  بن عن الإنَفَحة؛ كما یتكّون الُج  الّذَ

بن. وكما أّن مبدأ العقد ف الأنثی یویتكّون عن َمن
َ
ة، َح الإنَف  یكما یتكّون الجبن عن الّل 5 

مبدأ  ذلکاللبن فك یر. وكما أّن مبدأ الانعقاد فك  الّذَ  یمن یمبدأ عقد الصورة ف ذلکك
ةال یانعقاد الصورة أعن المرأة. وكما أّن كّل واحد من الإنفحة  یمن یف المنفعلة هو ُقّوَ

 ذلکالجبن الحادث عنهما، ك« من جوهر»بعض النسخ  یوف واللبن جزء من جملة جوهر
علی  یمبن الشیخهذا الكلام من  ین جزء من جوهر الجنین الحادث عنهما.ینكّل واحد من الَم 

كر للجنین  یالمرأة، والثانیة إثباُت جزئیة من یمسألتین: إحداهما إثبات من  10 وهذا القولالّذَ

 یفإّنه یری أن ف جالینوس لًا بل كثیرًا قوَل یخالف قلیقول َمن ُیحّقق من الحكماء  ییعن
 یلا یمتنع أن یقول: العاقدُة ف ذلکین قّوًة عاقدة وقابلة للعقد؛ ومع ینكّل واحد من الَم 

 یف یأ یالأنوث یأقوی، والمنعقدُة ف یالذكور یالمن یف یأ یكورالّذُ  یالمن یف یأ یكورالّذُ 
ثّم إّن الدم  1العلوم الأصلیة یكتبنا ف یهذا فف یتحقیق القول فأقوی؛ وأّما  یالأنوث یالمن
جمع القرء بالفتح وهو من أسماء الأضداد یطلق  یه الأقراء یكان ینفصل عن المرأة ف یالذ 15 

إذا طهرت. والمراد هاهنا هو «: أقرأت»أقرأت المرأة: إذا حاضت؛ و»علی الطهر والحیض یقال 
ه؛ وأّنما أطلق القول لدلالة السیاق علیه.  یأ یصیر غذاًء الحیض خاّصة 

ّ
ُجّله لا كُل
ه إلی  یوالحاصل أّن الطمَث إذا انحبس بكلّیته ف

ُ
الرحم فلیس یمكن أن یستحیل كّل

الفضلة إّما أن تكون  تلکفضلٌة و ذلک؛ فلابّد وأن تفضل منه عن یمشابهة جوهر المن
، ذلک، أولا تصلح لذلکو سمین فیتكّون منها صالحة لأّن یتكّون منها لحم أو شحم أ 20 

                                                            

 .  طبیعیات الشفاء، کتاب احلیوان. 1
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د إلی هذه المعان یفبعضها یصلح لأّن یتوّلد عنه اللبن فیندفع إلی الّثَ  فمنهأشار بقوله  یو
 یأ والأعضاء الكائنة منه یجوهر المن شابهِة ما یستحیل إلی مُ الدم المذكور  ذلکمن  یأ

والأعضاء »بعض النسخ  یوف« والأعضاء الأصلیة الكائنة منه»بعض النسخ  یوف یمن المن
 وهما قریبان؛ لأّن المراد بالأصلیة والأّوِل، الأعضاُء المتشابهة الأجزاِء « الأّول الكائنة منه
وهو  یلیه، أو لجوهر المنللجنین لدلالة السیاق ع یأ فیكون غذاء ُمنمیًا له یالكائنُة عن المن 5 

ما لا الدم  ذلکومن  یأ ومنهللأعضاء الكائنة منه؛  یأ« لها»بعض النسخ  یالأقرب؛ وف
غذاء منمیًا له  یأ« ذلکك»بعض النسخ  یأو للجنین وف یلجوهر المن یأ ذلکیصیر غذاء ل

 یأوالجنین أو المذكور من الأعضاء وف یحشو المن یأ حشوه یولكن یصلح أن ینعقد ف
 فیكون شحماً  حشو الأعضاء الكائنة؛ وهذه أولی من الأولی یأ« حشوها یف»بعض النسخ 
إّنما لم یقل   10 ملأ الأمكنَة وتَ كان أحمر، أوغددیًا  أو لحماً حكم الشحم  یلأّنه ف« أو سمیناً »و

 وهذه أولی.« الأولی»بعض النسخ  یوف یالكائنة من المن یأ بین الأعضاء الأول
لا لأن یكون غذاء ُمنمیًا، ولا لأن ینعقد ویملاء  یأ الأمرین ح لأحِد ومنه فضٌل لا یصل 

 یإن لم یندفع بعضه إلی الثد یأ فضلاً  ی إلی وقت النفاس وتدفعه الطبیعُة فیبقالأمكنة؛ 
إّلا دفعت الباق إذا ُولِ فضلًا وهو الحّق.  یلأجل اللبن و ُتوّلِده  ید الجنیُن فإّن الدم الذو

عن  یأ ویتولد عنه كان غذاء الجنین یدم الطمث الذ یأ الدم ذلکَیسّد َمسّد  كبُده 15 

 ذلکو واللحم یتوّلد عن متین الدم الدم. ذلکما كان یتوّلد عن توِلّده كبده  یالدم الذ
من اللحم وهو اللحُم  یلأّن المائیة تحدث فیه َرَهلًا وضعفًا وُیشِبه أن یكون غیر الغدد

 لتحلیل رطوباته.  بُس والیُ  ّرُ ده الَح عِق ویَ الأحمر أمتَن 
إّنما لم یذكره لأّن  ذلکوك ودسمهمائیة الدم  یأ وأّما الشحم فمن مائّیته السمین. و

ویكثر أیضًا علی الأعضاء الباردة ویقّل علی  یحّله الحّر  ذلکوكالبرد  ویعقدهحكمه حكمه  20 

 أمزجة الأعضاء. یالحارة. وأّما كثرته علی القلب فقد سبق الجواب عنه ف
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 الانجبار والعود یحكم الأعضاء المنویة والدمویة ف یف -المبحث التاسع 
ر بالاتصال إّلا نجبِ فإّنه إذا انفصل لم یَ  یِن ـیـنوماكان من الأعضاء منخلقًا من الَم 

وهو حال خلّوه عن الأمور الموجبة لُعسر الالتحام من كونه  قلیل من الأحوال یبعضه ف
متحركًا أوحّساسًا أومجری: أّما الحركة فظاهر لأّنها تمنع أن یبقی أحد الجزئین مماسًا للآخر 

ةمن الوجع المضعف لل ذلکمثله یمكن الالتحام؛ وأّما الحّس فِلما یلزم  یزمانًا ف  5 ُقّوَ

فل فظاهر لأّن  ؛ذلکالفاعلة ل یوجب  ذلکوأّما كون العضو مجری لمثل الرطوبات أو الّثُ
لوجود  باسّن الّصِ  یوفالعضو فیفرق بعض أجزائه عن بعض؛  ذلکبجرمه تمدید جرم 

العهد بالكون كانوا  یلما كانوا قریبَ  ؛ فإّن الأطفالیالمن یماّدته المتكّون عنها وه
؛ وأیضًا فإّن عظاَمهم لّینٌة یأبدانهم بقایا من الماّدة القریبة الشبه بالمن یبحیث یوجد ف

لخلّوها عن الأحوال الموجبة لُعسر  مثل العظاملِدنٌة قابلة للالتحام وقواهم متوّفرة  10 

لضعف التمّدد لقّلة ما تحویه، ولسهولة إلحامها علی  من الأوردة صغیرة   ب  َع وُش  الالتحام
ةل دون الكبیرةالطبیعة لقّلة انفصالها  التمّدد لكثرة ما تحویه، ولصعوبة إلحامها علی  ُقّوَ

مطلقًا لوجوه أربعة: أحدها  یأ ودون الشرائینالطبیعة لعظم انفعالها بل لغلظ ثخنها 
وفصلابة جوهرها لأّنه غ یدوام حركتها، والثان القوام، الثالث رّقة دمها، والرابع  یضر

واح هذا حكم المنخلق من المن العود  یالانجبار وأّما حكمه ف یّین فیتمدید ما فیه وهو الأر 15 

إذا انتقص منهفإلیه أشار بقوله  ه وُض نبت ِع لم یَ  جزٌء ّین یمّما كان منخلقًا من المن یأ و
وضعِف  یلصلابتهما وُبعد عهد ماّدتهما من المن ذلکو كالعظم والعصب ذلکء ویش

إلی طبیعة العضو  ی، ثّم من المنیطبیعة العضو عن أن تحیل ما عندها من الدم إلی المن
أبدان هولاء منیًا إّلا إذا وصل  یلا یستحیل ف بسبب ما نالها من ألم التفّرق والنقصان؛ والدم

لم ُیمكن َعوُده بل یتوّلد  ذلکبالنسبة إلی هذا العضو فل إلی الأنثیین؛ وحینئذ یصیر فضُله 20 

لب القوام وهو المسّمی عند الأطّباء بـیعلی العضو ش وما « الدشبذ»ء شبیه بالعصب ص 
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لأّنه رطب  ذلکو ه ویّتصل بمثله كاللحمكان منخلقًا من الدم فإّنه ینبت بعد انثلامِ 
فضاء التفّرق من جرمه ما  یالدم موجودة دائمًا كثیرة؛ فیمكن أن یتوّلد ف یوماّدته وه

 عن دم  یلصق الجزئین 
 ،قریباً  یفمادام العهد بالمن ،بعُد  یالمن فیه قّوُة  وما كان متوّلداً

وأّما إذا استولی علی  ؛یسّن الصب یأخری مثل السّن ف نبت مّرًة أن یَ  إذا فات أمكَن  ذلکف
 5  .إّنه لا ینبت مّرة أخریالدم مزاج آخر ف

 
لها  ذلکتقسیم الأعضاء الحساسة المتحركة باعتبار كون  یف -المبحث العاشر 

 بعصبة واحدة أوبعصبتین
والأّول أولی « فقد»بعض النسخ  یوف قد المتحركة ّساسَة الَح  ّن الأعضاَء إونقول أیضًا 

ة؛ ، لهما عصبة واحدمبدأ الحّس والحركةوهما قریبان « مّرة»بعض النسخ  یوف تكون تارًة  10 

 
ُ
ة كّلُ  وقد تفترق تارة ذلک فیكون مبدأ إّن الأعضاء  القابلة من الدماغ قواه:  :عصبًة  ُقّوَ

ما یأتیها حّس وحركة معًا: أّما  ومنهاما یأتیها حركة فقط؛  ومنهاما یأتیها حّس فقط؛  منها
الحواّس الباطنة وهذه لا  یعلی نوعین باطنة وظاهرة، والباطنة ه یما یأتیها حّس فه

وح المصبوبة ف ذلکقبولها  ییحتاج ف ؛ ذلک یف الدماغ كاف  فتجوی یإلی عصب بل الر
وح؛ والظاهرة ه تلکلأّن آلته ومحّل قواه   15 الحواّس الخمس الظاهرة.  یالر

عصب مثل الشم، فإّن آلته یحتاج أن  ی، ما یكون وصل ما یصل إلیها لا فمنهاوهذا، 
د یالزائدتان الشبیهتان بُحلَمت ییكون ألیَن من العصب لما سنتكّلم علیه وه فإّن  یالّثَ

 متوّسط بین لین الدماغ وصلابة العصب؛  قوامهما
 عصب. وهذه علی قسمین:  ی، ما یكون وصول ما یصل إلیها فومنها
ةحاملة  ذلک، ما لا یمكن أن یكون عصبة منها محّركة مثل عصب البصر والسمع  ُقّوَ 20 

ة ذلک، ما یحمل مع ومنهاوالذوق؛  إّنما خَلت  أعصاب البصر  ُقّوَ محركة مثل اللمس. و
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ةوالذوق عن ال والسمع المحركة لاّن هذه الحواّس  یحتاج أن یكون بالقرب من الدماغ  ُقّوَ
ـَنه ف ورة أن تكون  یالُقوی، فلا بّد وأن یكون ف یعلی ما بّیَ أعضاء الرأس، فیحتاج بالضر

إّلا انقلب الدماغ عاُلها ؛ ویجب أن تكون لّینًة جداً لیكون انفآلاُتها صغیرة وقلیلَة العدد و
عن الشیء المدَرک سهلًا؛ فلو جعلت أعصابها مع لینها وصغرها متحركة لتعّرضت  بسبب 

 5 للانقطاع.  ذلک

فاحتیج أن یكون ساریًا فی جمیع ظاهر البدن وباطِنه؛ فلم یمكن له  وأّما اللمس
إّلا احتیج أن تكون الأعصاب كثیرًة ف كانت أعصاب علی حده من غیر أعصاب الحركة و

الأعضاء بتضییق المكان علیها؛ وأن یكون الدماغ أكبَر مّما هوعلیه فَیثقل  یتزاحم باق
حمُله علی البدن؛ وأیضًا، لمـّا كان عاّمًا لجمیع الظاهر والباطن لم یخش فواته من فساد 
عصبة واحدة أوعصبتین لكثرة عصبه لعمومه؛ علی أّن أعصابه لا یفتقر إلی لین  شدید فلا  10 

أمكن أن تكون عصُبه  ذلکالقوی؛ فل یالخوف علیها كالخوف علی أعصاب باقیكون 
متحركًا؛ فمثل هذه الأعصاب حامل للحّس والحركة معًا، وأعصاب الحواّس الأخر حاملة 

إن كان من أعصاب حّس اللمس؛ وأّما الحامل  للحّس لا غیر؛ وكذا عصب الأغشیة و
ة؛ فإّنه حامل للللحركة لا غیر، فعصب الوتر كة للعضو. ُقّوَ  المحّرِ

 15 

 منابت أغشیة الأعضاء یف  -عشر  یالمبحث الحاد
ُت غشائها من إحدی نبِ مَ  ،الغشاء یف لفوفِة جمیع الأحشاء الَم  َت نابِ ونقول أیضًا: إّن مَ 

َ ِغ   الصدر« یأّما ما هو ف»بعض النسخ  یوفالصدر  یأّما ما ف ین:نالصدر والبطن المستبِط  یشائ
من »بعض النسخ  یوف كالحجاب والأوردة والرئة والشریانات، فمنبُت أغشیتها من الغشاء

وأّما ما  ؛المستبطن للأضلاعوهو خطأ لأّنه اسم الغشاء المستبطن لعضل البطن « الصفاق 20 

وق فمنبُت  «یوأّما ما هو ف»بعض النسخ  یوف الجوف یف ها تِ أغشیَ  الجوف من الأعضاء والعر
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« الأحشاء»من لفظ  یالعرف العام یالمفهوم ف البطن ضِل لَع  من الصفاق المستبطِن 
داخل الأضلاع  یداخِله؛ لكن المراد به هاهنا ما ف یحشو َتنوِر البدن أ یه یهوالأعضاء الت

ولم یقل « الغشاء یإّن جمیع الأحشاء الملفوفة ف»من آلات التنفس وآلات الغذاء ولهذا قال
جمیع الأعضاء الملفوفة فیه لئّلا ینتقض الحكم علیه بالدماغ فإّنه من جملة الأعضاء 

داخل  یالصدر والبطن. وهذا أعن یالغشاء ولیس منبت غشائه أحد غشائ یالملفوفة ف 5 

عرفهم علی شیئین: أحدهما  یویطلق ف« الأحشاء»الأضلاع هوالمسّمی عند الأطّباء بـ
لآلات  یالتجویف الحاو یر ویسّمی الجوف الأعلی والبطن الأعلی، والثانتجویف الصد
ل بینهما بالحجاب « الجوف الأسفل»الغذاء ویسّمی  ُه أضلاع الخلف وقد ُفّصِ وما حَوت 

لا تخلو  یلأعضاء التنفس وخصوصًا القلب عن القذارات والأبخرة والأدخنة الت صیانًة 
 10 عنها مطبخ. 

 
 تقسیم الأعضاء بحسب ذلک یأّن الحركات كّلها تتّم باللیف وف یف  -عشر  یلمبحث الثانا

  وأیضًا فإّن جمیَع 
َ
بأن یكون اللیف ظاهرًا فیها أوغالبًا  ذلکو ٌة إّما لیفیّ  حمیِة الأعضاء الّل

إّما بعضها،  یفإّن اللیافة ظاهرة فیه وغالبة علی اللحم ف العضل یكاللحم فعلی لحمها  لیس و
 15 . كالكبدبأن لا یكون فیها اللیف ظاهرًا فیها أوغالبًا علی لحمها  ذلکو فیها لیف

: لا لأّنا نقولة؛ : لوكان فیها لیف لكانت حّساسة كسائر اللحوم الحّساسلایقال
إّنما یكون ك اللیُف لیَف عصب الحّس ولیس  ذلکلو كان  ذلکنسّلم؛ و

بعض النسخ وكذا  ی؛ بل هو لیف عصب الحركة؛ وقد عرفت أّنهما متغایران. وفذلکك
إّما لیس فیها كالكبد» یالمسیحنسخة  قال ومعناه أّن الأعضاء اللحمیة أّما لیفیة « و

إّما  یالعضل فإّن اللیف ظاهر ف یجوهرها كاللحم ف یبأن یكون اللیف ف جوهرها؛ و 20 

بعض أجزائها كالكبد، فإّن جوهرها خال من  یجواهرها لیٌف بل ف یف یلیس فیها أ
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وقها؛ ثّم قال: ویفهم هذا من قوله:  یاللیف وهو حاصل ف ء من الحركات إّلا یولا شعر
لا یتّم إّلا به لأن حركة العضل إنما لإّنها  سبب لیف العضلبف أّما الإرادیُة : یفباللّ 

وأّما الطبیعیة اللیف بطلت حركة العضل  ییتّم باللیف بدلیل أنه متی وقع آفة ف
وق  من وضِع  مخصوص بهیئة   كحركة الازدراد فبلیف   والمركبُة  ؛كحركة الرحم والعر

یعیة طب یه یالحركات الت یهذه الهیئة إّنما یشترط عندهم ف الطول والعرض والتوریب 5 

العضل یجب أن یكون علی الهیئة  یحركات العضل؛ فإّن وضع اللیف ف یعندهم، لا ف
یختلف ألیاف العضل  ذلکالعضل، ول ذلکوفٌق لحركة المفصل المتحرک ب یه یالت

الحركة؛ فإّن من العضل ما هو موضوع ورابًا، ومنها ما هو  یبحسب حاجته إلیها ف
اللیف »بعض النسخ  یوف لطاِو فللجذب الُم موضوع عرضا، ومنها ما هو موضوع طولًا 

إّنما  اختّص الجذب  بـ« المطاول لأّنه یمكنه « المطاول»وهذا أنسب بسیاق ما بعده. و 10 

 یتقل المجذوب إلی الوضع الذالامتداد إلی الوصول إلی المجذوب؛ ثّم التقّلص لین
ولكل »كّل جذب  حتی یكون تقدیر الكلام: « الجذب»یحاول الجذب إلیه. ولیس المراد بـ

« ولجذب هذه الأعضاء»؛ ولا جذب هذه الأعضاء حتی یكون تقدیر الكلام «جذب
؛ فبق ی أن لانتقاض الأول بجذب ما لا مطاول فیه، وكون الثانی تخصیصًا بلا مخّصص 

؛ فكأّنه  یكون المراد به مطلق الجذب بمعنی المفهوم منه من غیر مخّصص  ولا تعمیم  15 

وللدفع فحیث وجد أعان علی الجذب « صالح لنفس الجذب اللیف المطاول»قال: 
أشار إلی علة اختصاص الدفع  ذلکلأّنه یعین علی العصر ول رضاً اللیُف الذاهُب َع 
زه وأخرجه عن  یلأّنه إذا انقبض عصر الجسم المحو العاصُر قوله بالمستعرض ب فأبر

ِک موضعه؛  ک یحتاج فیه إلی الاشتمال من جمیع  اللیُف الموّرُب  وللإمسا لأّن الإمسا
ک واسطة بین الجذب والدفع  ذلکالجهات و یحصل باللیف الموّرب. وكما أّن الإمسا 20 

 التوریب واسطة بین الطول  والعرض.    ذلکك
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الأعضاء ذوات اللیف وتقسیم  یكیفیة تألیف اللیف ف یف  -المبحث الثالث عشر 
 ذلکالأعضاء بحسب 

وهو « والمثانة»بعض النسخ  یوف مثل الأوردِة وما كان من الأعضاء ذا طبقة واحدة 
 یوف الثلاثة منتسٌج  هلیِف  فإّن أصناَف صّح من أمر المثانة أّنها ذات طبقتین  یغلط فإّن الذ

ولی «نسج »بعضها  یوف«منتسجة »بعض النسخ 
َ
لتعاضِد كّل  بعض یها فبعُض والُأولی أ 5 

وما كان منها ذات طبقتین واحد للآخر فیكون مجموع العضو مع رّقته قوّیًا كالأوردة 
. لیس مراد طبقته الداخلة یطبقته الخارجة، والآخران ف یعرضًا یكون ف الذاهُب  فاللیُف 
بل المراد أّنه  ذلکالطبقتین دائمًا یكون ك یمن هذا الكلام أّن تركیب ألیاف ذ الشیخ
وط ثلاثة:  ذلکك یكون  بشر

قالوه وهوأن یكون  یأحدها، أن یكون الجذب والدفع والإمساک علی الوجه الذ 10 

 بالموّرب.  بالمستعرض، والإمساک بالمطاول، و الدفع الجذب
وثانیها، أن یكون العضو بحیث یجب أن تكون هذه القوی الثلاث فیه قویًة علی 

 الّسواء لا متفاضلًة. 
 وثالثها، أن یكون كّل واحدة من الطبقتین ملتحمة بالأخری.

ذكره؛  یعضو وجب أن یكون وضع ألیافه علی الوجه الذ یفهذه الأحوال إذا اجتمعت ف 15 

ها له علی الوجه الذكالمعدة فإّن جذَبها للغذاء،  ذلکو قالوه وهو  یودفَعها إّیاه، وأمساك 
 یأّن الجذب بالمطاول بامتداده إلی المجذوب، والدفع بالمسعترض بانقباضه وعصره لما ف

 أمیُل  طولاً  أّن الذاهَب داخل التجویف، والإمساک بالموّرب باجتماعه علی الممسوک. إّلا 
إنماإلی سطِح  بل لیف  ؛الجذب والدفع معاً  لئّلا یكون لیُف  ذلکق كِل ُخ  ه الباطن و

ِک  إّنما كان  ذلکوأنت تعلم من هذا أّن وجوب هما أولی بأن یكونا معًا  الجذب والإمسا 20 

لأجل كون هذه الأفعال علی هذا الوجه وكون هذه الأفعال یجب أن یكون كّلها قویة 
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 یكونه فاللیف مع  ذلکوكون الطبقتین كالملتحمتین حتی یكون بعض أصناف 
، فیتعاضد كّلها علی تقویة العضو؛ وأّما إذا كانت یطبقة علی حّدة كالملتصق بالباق

الرحم، فإّن  یإحدی الطبقتین كالمجاورة التی لیست كالملتحمة بالأخری كما ف
 تلکالداخلة یجب أن یجتمع یها أصناف اللیف؛ إذ لو فاتها بعض  یإحدی الطبقتین وه

سّیما ئها عنها، لكان قوامها واهیًا لالا تعاضدها بلیفها لتبرالأصناف والطبقة الأخری  5 

الطبقة الداخلة من الرحم  یاجتمع ف ذلکالأفعال یكون بالطبقة الداخلة فل تلکومعظم 
بل إلی  كن إلی الإمساک شدیدًة ؛ فإّن حاجتها لم تَ الأمعاِء  یإّلا فجمیع أصناف اللیف. 

 .الجذب والدفِع 
 





 

 
 
 

 فی القوی ــ   التعلیم السادسشرح 
 5 جملة وفصل 

 ستة فصول. یوه القوی یالجملة ف
 : یوی بقول كلّ أجناس الُق  یمن الجملة ف یمنها أ -الفصل الأول 
ةال»إّن لفظة  به یصدر عن الحیوان  یُوِضعت أّولّا فی العرف العام بإزاء المعنی الذ« ُقّوَ

ه یسمی   أفعاٌل شاقة لیست بكّمیتها ولا كیفیتها أكثریَة  الوجود عن الحیوان؛ وضُدّ
كون الحیوان بحیث  یوهذا المعنی له مبدأ ولازم: أّما المبدأ فهو القدرة وه« الضعف» 10 

وأّما اللازم فهو «. العجز»یصدر عنه الفعل إذا شاء ولا یصدر عنه إذا لم یشأ؛ وضّده یسّمی 
به یفعل الحركات الشاقة رّبما ینفعل عنها وانفعاله  یء بسهولة فإّن الذیأن یفعل عن الش

ه عن تمام فعله؛ فلهذا صار عدم الانفعال دلیلًا علی الشّدة؛ ثّم القدرة لها وصف عنها یصّد 
ا صّح منه  یولازم؛ أّما الوصف فكونها مؤثرة ف الغیر؛ وأّما اللازم فهو الإمكان فإّن القادر لمـّ

ة»محل الإمكان فسّموه  یأن یفعل وصّح منه أن لا یفعل كان صدور الفعل منه ف ؛ «ُقّوَ 15 

ةأّنه شاّب بال ی؛ كما یقال للصب«فعلاً »الحصوَل والوجود وسّموا  ، وعند حصول الشباب ُقّوَ
 له یقال له  شاّبٌ بالفعل

 و هذا الفصل یشتمل علی مباحث
 

 20 تعلیم واحد یبیان سبب وضعه القوی والأفعال ف یف -المبحث الأّول  

إّنما  فعل   وكّلُ  ،ّما مبدأ فعل   إذ كّل قوة   ؛ها من بعضف بعُض عَر وی والأفعال یُ إّن الُق 
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ةال». قد علمت ما المراد هاهنا بلفظ تعلیم واحد یمعناهما ففلهذا َج  ،یصدر عن قوة   « ُقّوَ
ةولا شّک أّن ال«. الفعل»ولفظ  ف أّولًا  ُقّوَ مبدأ الفعل، والفعل صادر عنها لازم لها؛ فأّیهما ُعّرِ

ةبال« الفعل»أمكن تعریف الآخر به لكن تعریف  ء بسببه، وتعریف یتعریف للش ُقّوَ
ةال»  بلازمه  فالتعریف الأّول أولی وأتّم. ء یبالفعل تعریٌف للش«  ُقّوَ
 5 

  تعدید أجناس القوی والأفعال یف - یالمبحث الثان
وی الُق  : جنُس فأجناس القوی وأجناس الأفعال الصادرة عنها عند الأطّباء ثلاثٌة 

.  إّنما قال عند الأطباء ثلاثٌة وی الحیوانیةوی الطبیعیة، وجنس الُق الُق  ، وجنُس النفسانیة
ةلأّنها عند الفلاسفة أربعٌة؛ لأّن كّل  فإّما أن یكون فعُلها مع شعور أو لا یكون، وعلی  ُقّوَ

ةالتقدیرین إّما أن یكون لها أفعال متفّننة أو لا یكون؟ أو یقال: لأّن كّل  إّما أن یصدر  ُقّوَ 10 

أن یكون مع شعور أو لا؟ فكیف ما كان، عنها فعل واحد أو أكثر؛ وعلی التقدیرین إّما 
ًة »فعلها متفنن ومع شعور  ُیسّمی عندهم  یفالأقسام أربعة: فالت ، وعند الأطّباء «حیوانیًة  ُقّوَ

ًة »فعُلها متفّنن وبلا شعور ُیسّمی عندهم  ی؛و الت« نفسانیة» ، وعند الأطّباء «نباتیًة  ُقّوَ
ًة »فعلها غیر متفّنن ومع الشعوِر َیسّمونها  ی؛ والت«طبیعّیة» فعُلها غیر  ی، والت«فلكیًة  ُقّوَ

ًة »متفّنن وبلا شعور ُیسّمی عندهم  البسائط مثل الناریة  ی، إن كانت ف«طبیعیًة  ُقّوَ 15 

إن كانت ف  والهوائیة والمائیة المرّكبات مثل تبرید الأفیون وتسخین  یوالأرضیة؛ و
 «.خاصیًة »الأفربیون فإّنه ُیسّمی 

 
 القوی والاختلاف بین الأطّباء والفلاسفة فیها مباِد  یه یالأعضاء الت یف -المبحث الثالث 

یری أّن لكل  خصوصًا جالینوسأكثرهم و یأ الأطّباء ُة و كثیر من الفلاسفة وعامَّ  20 

وح  یمكانها الذ یأ من القوی عضوًا رئیسًا هو معدنها  واحدة َیتوّلد ویحدث فیه بتولید الر
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ةال تلکیقوم  یالت  تلکأفعال  یأ یصدر أفعالهاالعضو الرئیس  ذلکوعن  یأ عنهبها و ُقّوَ
ةال ون أّن القوَة  ُقّوَ هذه العبارة نظر  ی: فأفعالها الدماُغ  صدُر سكنها ومَ النفسانیة مَ  فیر
لأّن كون الدماغ َمسكنًا للقوی النفسانیة وَمصدرًا لأفعالها أمٌر متفق علیه  ذلکو

إّنما النزاع ف« المعّلم»ولاینازعهم فیه  أّن الدماَغ هل هو مبدأ لحدوث القوی النفسانیة  یو
ون أّن الدماغ مبدأ ل نفِسها؛ وأّما الفلاسفة   النفسانیة القوی تلکأو لیس، فإّن الأطّباَء یر 5 

وح لا یستعّد لصدور أفعال  القوی إّلا إذا اعتدل  تلکفیقولون: إّن المبدأ لها القلُب لكن الر
الدماغ؛ الّلهّم إّلا أن یقال: المراد بالَمسكن المعدُن ولهذا ذكر المعدن أّولًا لُیعّرف أّنه  یف

ول النظر ویستقیم و ةال أّن المراد بالمسكن فیز  الطبیعیة لها نوعان:  ُقّوَ
وهو المتصرف  غذائه ونموه؛ یتدبیر الشخص ف یأ هالشخص وتدبیُر  ه حفُظ غایتُ  نوٌع 

 10 یوف« إلی نهایة نشوه»بعض النسخ  یوف له یإلی نهایة النشو الذ البدَن  غذَو یَ أمر الغذاء لِ  یف

إلی نهایة »البعض النسخ  یوف« إلی نهایة عمره»البعض   یوف« إلی تمام نشوه»بعض النسخ 
والنسخ الثلاث الأوُل لیست علی ما  نشوه نهایة  المتصرف البدَن إلی یأ وُینمیه «بقائه
؛ لأّن هذا فعل النامیة؛ ءیفعل إلی نهایة العمر لا إلی نهایة النشو ی؛ لأّن النوع الغاذیینبغ

إن كانت أحسن منها لاشتمالها عل یوالرابعة ه ی ما اشتملت الصحیحة؛ والخامسة و
بل من  الشیخمعنًی صحیٌح؛ إّلا أّن الظاهر أّنه لیست عبارَة   علیه الرابعة مع زیادة 15 

 ّ متن النسخ بل وجدتها علی هامش نسخة  یما وجدتها ف یإصلاحات بعض المتأخرین؛ لأن
إّلا فالرابعة كما علمت. و یواحدة بأن كانت من الأصل فه هذا  سكُن مَ أحسن النسخ؛ و

 .ه هو الكبدفعلِ  النوع ومصدُر 
إلیه  النوع ه حفُظ غایتُ  ونوٌع  بتدبیر مادة التناسل لیخلف بدل ما یفنی من النوع. و

: ینالَم  من أمشاج البدن جوهَر  فصَل أمر التناسل لیَ  یهو المتصرف فالاشارة بقوله و 20 

مشجت بینهما »المختلط یقال: « المشیج»و« یتیم» یكأیتام ف« مشیج»جمع « الأمشاج»
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لماء الرجل یختلط بماء المرأة « نطفة أمشاج »إذا خلطت أحدهما بالآخر ویقال «: مشجاً 
رة بإذن خالِق ثودمها  ةأفعاله هو الأنثیان وال هذا النوع ومصدُر مسكُن و .هّم ُتصّوِ  ُقّوَ

وح الذ ر أمَر تدبِّ  یالت یالحیوانیة وه ئهركَ هو مَ  یالر ء یوتهی یأ ب الحس والحركة وُتهِیّ
وح  وح  یأ إذا حصلللحس والحركة الإرادیة  یأ لقبوله إیاهماالر  یأ جعلهالدماغ وتَ  یفالر

وح  وُح  یأ یبحیث ُیعطوتجعل الر یجعل ما یفشو فیه مستعّداً  یأ فشو فیه الحیاةما یَ الر 5 

ةمصدر هذه اللقبول القوی النفسانیة. و   فعلها هو القلُب مصدر  و ُقّوَ
إّلا  ؛هذه القوی هو القلُب  وأّما عظیم الفلاسفة وهو أرسطوطالیس فیری أّن مبدأ جمیِع 

كالسمع  یوالحس والحركة، لا الثوان  كالحیاة والتغذیة أفعالها الأولیِة  أّن لظهورِ 
وح لا ولأّن « أّن »ء اسم یبنصبهما لأّن المباد ء المذكورةیهذه المبادولابصر ونحوهما  الر

 10 یهذه الأعضاء الت یإّلا إذا حصل ف  یستعّد لصدور أفعال الحس والحركة الإرادیة والتغذیة

ء لصدور الفعل لا للقوی؛ وعند الأطّباء یء لقواها فیكون هذه عنده مبادیجعلوها مباد
ألزم الأطّباء علی مقتضی مذهبهم  الشیخء للقوی أیضًا. ثّم إّن یمباد ذلکأّنها مع 
ةمذهب الفیلسوف أّن العضو قد یكون شرطًا لظهور الفعل لا لحصول ال بتصحیح ؛ ُقّوَ

إلیه الإشارة بقوله ثّم لكل حاّسة عضو مفرد  .عند الأطّباء هو الدماُغ  كما أّن مبدأ الحّسِ  و
إن كان مبدأ ل منه یظهر فعلها ةفإّن الدماغ عند الأطّباء و البصر لكن لا یصدر عنه  ُقّوَ 15 

وح الباصر ف ء یالعین؛ والحاصل أّنه ألزم الطبیب بش یالإبصار بالفعل، حتی ینفذ الر
یتسّلمه ویعترف به؛ فإّنه رّبما یستبعد ما یقوله الفیلسوف وینكره ویقول: كیف یجوز 

ةوجوُد  هذا  یلكلام ففیه؟ فیقال له ا یه یالعضو الذ یبدون فعلها وِلـم لا یظهر فعلها ف ُقّوَ
 یأمر القوی ف یهذا نقوله ف یمبدئّیة الدماغ للحواس عندک؛ فجمیع ما تقوله ف یكالكلام ف
ق وجد الأمر علی ما یراه أرسطاطالیس دونَ القلب.  دون  یأ همثّم إذا ُفّتِش عن الواجب وُحّقِ 20 

من   عًة منتزأقاویل المذكورین  یأ همد أقاویلُ توَج كثیر من الفلاسفة وعامة الأطّباء و
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ورّیة إّنما یتبعون فیها ظاهَر  ُمقنعة   مات  مقّد  المبحث الخامس  یقد سبق ف الأمور غیر ضر
بحسب القوی ذكُر حجج الفریقین وما هو الحّق فیه؛ فلا حاجة إلی  تقسیم الأعضاء  یف

لكن الطبیب لیس علیه من حیث هو طبیب إعادته؛ فمن أراد الوقوف علیها فلیطالع ثمة 
من كون الرئیس علی  یأ من هذین الأمرین الحّقَ أی بالبرهان لا بالتقلید  تعّرفأن یَ 

لأّن الطبیب من حیث هو طبیٌب لا من  ذلکالإطلاق هو القلب، أو الرئیس هو والآخران. و 5 

إن نظَر من  حیث هو حكیٌم لیس علیه إّلا النظر فیما به یحفظ الصحة ویزیل المرض؛ و
 ییحفظ الصحة ویزیل المرض، یكون قد تكّلف فضولًا؛ وتكف غیر ما به یف  الحیثیة تلک

ةالعضُو مبدأ ل ذلکكان  فیما علیه النظر فیه معرفُة العضو الصادر عنه الفعل سواء هذا   ُقّوَ
؛ لأّنهما إّنما ذلکلأّن حفظ الصحة وعلاج المرض لا یختلف ب ذلکالفعل أو لم یكن؛ و
ر  ء یلی مبادء صدور الأفعال لا إییتوّجهان إلی مباد صدور القوی؛ فالطبیب حیث رأی ضر 10 

إذ  علی الفیلسوفتعرف الحق من هذین الأمرین  یأ بل هذاالفعل فیتوّجه دلیه معالجَته 
إثباتها بقدر الإمكان ومن جملتها النفس؛ فعلیه إثباتها  علیه معرفة حقائق الموجودات و

ما ذهب إلیهما الفریقان بل علی   وبیان الحق فیها من كونها غیر متكثرة ولا متركبة
. ویلزم من قیام البرهان علی وحدانیتها أن یكون الرئیس واحداً وأن یكون  مجردًا واحداً

وح علی ماسبق  النفس  یلأّن له أیضًا نظرًا ف یأو علی الطبیعالمتعّلق به أّولًا واحداً وهو الر 15 

ُقها بش یبوجه ّما وهو من حیث ه
ُ
ء یمبدأ للأفاعیل فیلزمه أن یتكّلم فیها وینظر هل تعّل

م له أّن هذه الأعضاَء  الطبیُب و واحد أو أكثر. ّما  مباد  الدماغ والكبد  یأ المذكورَة  إذا ُسّلِ
إّنما قال   لقوی الحس والحركة والتغذیة. یأ لهذه القوی لظهور أفعالها لا « مباد ّما»و

مّما  یأ من أمر الطّب یطلبه ویزاوله  یأ فیما یحاولهفلا یضّره  یأ فلا علیهلصدور ذواتها 
من  مستفادًة هذه القوی المذكورة  یأ كانت هذهوأزالة المرض   یتعلق به من حفظ الصحة 20 

 یأ أو لم تكنقبل هذه الأعضاء وهو القلب علی ما هو مذهب الفیلسوف  یأ مبدء قبلها
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فائضًة  یهذه الأعضاء أ یالأعضاء بل تكون حادثًة فهذه القوی مستفادة من مبدأ قبل هذه 
وح الت إّنما كان الجهل به لا  یمن واهب الصور علی الر فیها؛ كما هو مذهب الطبیب. و

 ذلکصناعته لأّن غرضه حفظ الصحة واسترادادها لا غیر؛ وقد بّینا أّنه لا یختلف ب ییضّره ف
لوجوب النظر  مما لا ُیرَخص فیه للحكیمتعّرف الحق من هذین الأمرین  یأ ذلکلكن جهُل 

 5 ه علیه، وتعّرِف ما هو الحق من المذهبین بقدر الإمكان علی ما سبق.یف

 
 القوی الطبیعة المخدومة یف - یالفصل الثان

إّنما ابتدأ بأقسام القوی الطبیعیة لظهورها لعمومها الحیوان والنبات، فإّن العام أقل 
أعرف، وتقدیم الأعرف أولی ولأّنها   كان ذلکشرطًا واندر معانداً من الخاص وما كان 

ضًا لأّنها عنده أّول یعلی رأی بعض المحققین ویشبه أن یكون هو الحق متقدمة بالوجود أ 10 

وح كما لا یفتقر القوی النباتیة إلی   یض علی المنیفا یالقوی الت ولا یتوقف عنده علی ر
إّنما ابتدأ ذلک منها بالقوی الطبیعیة المخدومة لأّن المخدوم لكونه مطلوبًا لذاته  . و

إّنما احتیج إلی القوی  أشرف من الخادم لكونه مطلوبًا لغیره، فكان بالتقدیم أحق. و
الشخص فلأّن بقاء البدن بدون الغذاء محال لأّن البدن إنما  الطبیعیة أّما المتصّرفة لأجل

یمكن تكّونه من جسم رطب لیكون قابلًا للتشكیل والتمدید ولا بّد من حرارة عاقدة  15 

 ذلکویعینها علی   منضجة محللة للفضول فیلزمه لا محال أن یحلل الرطوبة
یخلف بدّل ما تحّلل منه لم  والحركات البدنیة والنفسانیة فلولا الغذاء یالخارج الهواء 

الخارج جسم إذا ما   ی. ولیس یوجد فذلکتمام التكّون فضلًا عما بعد   یمكن بقاؤه مدة
البدن قوی من شأنها أن  یبّین بدن الإنسان استحال إلیه بطبیعته فلا بّد من أن یكون ف

ةلا یتحیل الوارد إلی مشابهة جوهر أعضاء البدن لیخلف بدل ما یتحلل منه وه الغاذیة؛  ُقّوَ 20 

ور وحدوث الإنسان  یوأّما المتصّرفه لأجل النوع فاحتیج إلیها لما ثبت أّن الموت ضر
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ةالبدن  یبالتولد مما یندر وجوده فوجب أن یكون ف من شأنها تولید جسم یخلف بدل  ُقّوَ
ةال یما یفنی من النوع وه  الموّلدة وهذا فصل یشتمل علی مباحث. ُقّوَ

 
ةحقیقة ال یف المبحث الأّول   الغاذیة ُقّوَ

ةكّل  ومنها مخدومٌة   فمنها خادمٌة  ،أّما القوی الطبیعیُة  طبیعیة ففعلها إّما أن یكون  ُقّوَ 5 

ةالمخدومة، أو لفعِل  یمقصودًا لذاته وه أن یجعل  یالخادمة. وكان ینبغ  یأخری وه ُقّوَ
: خادمة فقط كالجاذبة؛ ومخدومة فقط صادق یابن أبكما جعله   الأقسام ثلاثة

الشخص  یكالمولدة؛ وخادمة ومخدومة كالغاذیة: أّما أّنها مخدومة فلأّن فعلها مقصود ف
لذاته، وأّما أّنها خادمة فلأّنها تفعل لأجل النامیة. ویمكن أن یقال إّنما لم یتعرض للقسم 
الثالث لاندراجه تحت القسمین الأولین لأّن المخدوم أعم من كونه مخدومًا علی  10 

الغذاء  ییتصّرف ف المخدومة حنسان: جنٌس الخادم و ذلکالإطلاق ومخدومًا من وجه وك
إلی النامیة؛ وجنٌس لبقاء الشخص و الغذاء  ییتصرف ف ینقسم إلی نوعین: إلی الغاذیة و

ـدة والمصورة المخدومَة إلی قسمین وكّل  الشیخقد قسم ؛ لبقاء النوع وینقسم إلی الموّلِ
ةلأّن كّل  ذلکقسم منهما إلی قسمین؛ و طبیعیة مخدومة ففعُلها إّما أن یكون  ُقّوَ

الغاذیة أو  یلأجل الشخص، أو لأجل النوع؛ والمتصرفة لأجل الشخص إّما لبقائه وه 15 

ُنهما فیما بعُد وهما  یلكماله وه النامیة. والمتصرفه لأجل النوع علی قسمین سنبّیِ
فظ النوع المولّدُة والمصّورة وقدم الكلام فیما یتولی حفظ الشخص علی ما یتولی ح

 لوجهین: 
رعّیة لا یمكن وجوده   أحدهما أّن  ما من شأنه أن یكون به بقاء النوع وهو المادة الز
 20 إّلا بالشخص. 

إّلا لوقف فعُلها  وثانیهما أّن قصد الطبیعة من وجود طبائع الأجناس وجود النوع و
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إّلا  عند وجود الجنس ولم یحصل النوع؛ وقصدها من وجود النوع وجوُد الشخص و
لها وجوُد الشخص.   یوقف فعلها عند وجود النوع ولم یحصل الشخص؛ فالمقصد الذات

ولما كان المقصود بالذات هو الشخص دون النوع؛ والمقصود بالذات هو أشرف من 
حفظ النوع؛ وهو  یحفظ الشخص علی متول یمتول  یالمقصود للغیر، قّدم الكلام ف
إّما أن لا ینقطع فعله مدة حیاته أو  یالمتوللأّن هذا   منقسم إلی الغاذیة والنامیة؛ 5 

إن كان الثان  ینقطع؛ فإن كان الأّول فهو الغاذیة، فهو النامیة. ولدوام الحاجة إلی  یو
الغاذیة علی   یالغاذیة لعدم انقطاع فعِلها دون النامیة لانقطاع فعلها، قّدم الكلاَم ف

ةال یفه یأ یالت  یفأّما الغاذیة فه. وقال:  ةیالنام یالكلام ف  یه« الإحالة: »حیلتُ  یالت ُقّوَ
الكیف  یف  كیفیاته كالتسخین والتبرید ویلزمها الاستحالة یء فیتغییر الش

ن والتبّرد؛ وقد یقال علی ما یعّم  حقیقته وجوهره  یء أیوتغییر صورة الش ذلکكالتسّخُ 10 

 یكثیرًا ّما یطلق ف الشیخبالتكوین والإفساد ویلزمهما الكون والفساد. و یالمسم
حّد الخلط وغیره؛ وكذا أراد  یویرید بهما هذا المعنی كما ف  القانون الإحالة والاستحالة

یقال إّنه بالنسبة  یء الذیالغذاء بالفعل وهو ما صار جزءًا من جوهر الش  بها هاهنا فإّن 
ولأّن   لعضوّیةا  ولبس الصورة  إلیه غذاء هو مما لا یشک فیه أّنه خلع الصورة الغذائیة

ف لها فیما صار غذاء بالفعل بل فیما هو غذاء بال ةالغاذیة لا تصّرُ فیكون المراد  ُقّوَ 15 

ةما هو غذاء بال الغذاَء بقوله  الغذاء قد یكون إلی الفساد إذا  لا بالفعل؛ ولأّن إحالة  ُقّوَ
  ارةإذا كان المحیل حر ذلکوقد یكون إلی غیر   كان المحیل حرارًة غریبة مفسدًة 

به أن  یویعن یإلی مشابهة المغتذغریزیة مصلحة صارت هاهنا كالجنس وقوله 
یفصله عن  خلف بدل ما یتحللتلالجوهر  یالمزاج والقوام واللون بل ف ییصیر مثله ف
أبدان المستسقین ومن به برص كما سنبّینه  یكما ف ذلکلا یكون ك یالإحالة الت 20 

 إن شاء اهلل تعالی
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ةال  حقیقة یف یالمبحث الثان   النامیة وتحقیق النمّو  ُقّوَ
ةأّما القال رحمه اهلل: و ةال یأ الزائدة یالنامیة فه  ُقّوَ الطول  یأ أقطار الجسم یفالزائدة  ُقّوَ
 ذلکتقتضیها طبیعُة  یعلی النسبة الت یأ یالطبیع علی التناسِب والعرض والعمق 

أّما الورم «: الورم»و« السمن» ذلکالقوُة من أقطاره الثلاثة؛ فیخرج ب تلکله  یالشخص الذ
فظاهر الّلهم إّلا إذا قیل بجواز تورم جمیع البدن حتی الِعظام والقلب؛ وفیه ُبعٌد لامتناع  5 

م العظام عند الأكثرین؛  م القلب بالاتفاق؛ وتوّرُ  یوف تمام النشوءم الجس یأ لیبلغتوّرُ
الأقطار تمام النشوء أو لتبلغ  یلیبلغ الجسم بالازدیاد ف یأ« به تمام النشوء»بعض النسخ 

لهذه  غه تمام النشوء. وهو إشارة إلی الغایة القریبة لُتبِل  یأ للتعدیة  لباء النامیة بالجسم. وا
ةال أو بكسرها والفاعل ضمیر النامیة « ما»بضم الخاء والفاعل ضمیٌر یعود إلی  بما َیدُخل ُقّوَ

وبهذا القید یخرج التخلخل فإّنه زیادة « ما»هو بیان للفظة  من الغذاءالجسم  یف یأ فیه 10 

لأّن  ذلکهذا إشارة إلی كیفیة النمو و یولكن لا بما یدخل فیه بل بانبساط جرمه وف
الغاذیة تخدم وحتی یمّددها طولًا وعرضًا وعمقًا  یأجزاء النام یالنمو یكون بدخول الغذاء ف

الغاذیة تورد الغذاء تارة مساویًا لما وبما ُتِعّد لها من الغذاء الزائد علی مقدار المتحلل  النامیة
قد عرفت فیما سبق أّن الأسنان ینقسم إلی سّن الزیادة وسّن  أزید  یتحلل وتارة أنقص وتارة

لأّن الحاجة إلی الغذاء  ذلکسّن الزیادة الغذاَء أكثر؛ و یالغاذیة ُتورد ف أعنی یالنقصان وه 15 

النمو؛  یلأّن الحاجة إلی الغذاء إّما لاختلاف عوض ما یتحلل، أو للزیادة ف ذلکأكثر؛ و
ل فلاستیلاِء  یوهذان الأمران ظاهران ف

ُ
و  الحرارة   سّن النمو: أّما النمو فظاهر؛ وأّما التحّل

 یللقرب من الكون؛ ومتی وجد الفاعل والقابل وجد الأثر؛ ولأّن سببَ  لکذالرطوبة؛ و
 یالأسنان؛ فإّن الباق یباق یكان التحّلُل فیه أكثر مما ف یسن الصب یالتحّلل موجودان ف

إن حصل له الفاعُل لكن القابَل فیه ضعیٌف لُبعِد العهد من الكون؛ فل كانت  ذلکو 20 

كان الوارُد علی أبدانهم أزید من المتحّلل  ذلکسّن النمو شدیدًة؛ فل یالحاجة إلی الغذاء ف
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سن الوقوف فلیست الحاجة إلی الغذاء إّلا  یلسّدِ الحاجة الشدیدة إلی الغذاء للأمرین؛ وأّما ف
َل؛ وأّما ف

َ
 یسّن الذبول فیكون الوارُد أنقص  من المتحّلل لما ذكرنا ف یِلإخلاف عوض ما تحّل

وة الموت ور سن الوقوف،  یصارت الغاذیُة تورد الغذاء تارة مساویًا كما ف ذلک؛ فلضر
النمو لا یكون إّلا بأن وسن النمو.  یسّن الذبول، وتارًة أزید كما ف یوتارَة أنقص كما ف

الوارد أزید من  یأ ذلکما كان كإّلا أّنه لیس كلّ  من المتحلل أزیَد  یكون الوارُد  5 

ه أزید من المتحّلل یلأّن الوارد ف زال من هذا القبیلبعد الُه  َن َم ًا فإّن الّسِ كان نمّو المتحلل 
إّلا لزاد ف لیس هو بنمّو  و قطرین هما  یالأقطار الثلاثة الطول والعرض والعمق، لا ف یو

إلیه أشار بقوله  جمیع الأقطار  یف یما كان علی تناسب طبیع إّنما النمّو العرض والعمق. و
إن بعد تمام النشوء  یأ ذلکثم بعد  .شوءالنُّ  تماَم  یبالثان یأ لیبلغ به لا نمّو البتة و

إن كان هزال بوٌل كان سمٌن كما أّنه لا یكون قبل الوقوف ُذ  « النمّوُ »لما اشترک  و 10 

أّن الوارد فیهما أزید من المتحّلل واستشعر أن یظّن أّنهما متحدان، فبّین أّنهما  یف« السمَن »
بدون الآخر؛ لأّنه قد یكون السمن حیث لا نمو البتة،  منهما  متغایران، ِلِوجدان كّل  

المقابل للنمّو؛ وقد یكون « الذبول»یتوقع فیه  یالوقوف الذ  یكون بعد سّن  یكالسمن الذ
 یأ ذلکعلی أّن یكون مع الهزال المقابل للسمن  یالنمو حیث لا سمن كالنمو الذ

ةإذ نهوض ال الواجب أخرُج  عنومن النمو بعد الوقوف  یأ أبعُد الذبول قبل الوقوف   15 ُقّوَ

النامیة لفعِلها بعد وقوفها لیس مما تظهر بدیًا استحالُته؛ وأّما الذبول قبل الوقوف فإّنه 
لا شّک أّنه  ذلکء واحد؛ ویش ییلزمه أن یكون البدن متناقصًا حال كونه متزائداً ف

محال؛ كیف وأّن حركة الذبول مضادٌة لحركة النمو فیكون بینهما وقوف لا محالة؛ 
 الشیخأّن  یحاِلـه. وهاهنا دقیقة وه یفیستحیل أن یحصل الذبول عقیب النمّو فیكون ف

إّنما قال لا یكون قبل الوقوف، ولم یقل قبل سن الوقوف أو قبل تمام النشوء لأّن قبلهما  20 

 المدقوق. یالصب یذبول كما ف قد یكون
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ةیتم بها فعل ال یالأفعال الت یف -المبحث الثالث    الغاذیة ُقّوَ
ّنها كثیرة أو إّن الطریق إلی معرفة القوی و:إ ثلاثة   ها بأفعال جزئیة  تم فعلُ و الغاذیة یَ 

؛ ومتی كان ذلکمعرفة الأفعال؛ فمتی كانت الأفعال متكثرة كانت القوی كواحدة 
ةالفعل واحداً كانت ال ؛ ولاشّک أّن هذه الأفعال متعّددة فیجب أن یكون ذلکك ُقّوَ
الُمحیلُة لجوهر البدل والملصقة والمشبهة؛ فكیف لا یكون  یهناك قوی متعددٌة وه 5 

هناك قوی متعددٌة مع امتناع صدور أكثر من الواحد عن الواحد؛ فإذن لابّد وأن تكون 
ةهذه الأفعاُل الثلاثة لثلاث قوی؛ لكن هل ال ةمجموعها، أو  یه الغاذیة  ُقّوَ أخری  ُقّوَ

القوی الثلاث لأّنه لیس هناك فعٌل  تلکمجموع َیستخدم كّلَ واحدة منها؟ الظاهُر أّنها 
ةآخر غیر إیراد البدل والإلصاق والتشبیه حتی تجعل هذه ال   :فاعلة له ُقّوَ

هو  یالذ« أو الخلط»بعض النسخ  یوف لُط والِخ  وهو الدُم  نالبد جوهرِ  ها، تحصیُل أحُد  10 

ةبال كلاهما جائزان ولكّل  ترجیح علی الآخر: أّما إذا  بالعضو القریبة من الفعل شبیهٌة  ُقّوَ
هو الدم مع بقیة  یلأّن مذهبه أّن الغاذ الشیخكان بالواو الواصلة فلكونه مذهب 

الفاصلة فلكون الأّول إشارة إلی مذهب القائلین بتغذیة « أو»الأخلاط؛ وأّما إذا كان بـ
 یأ ّل قد ُتِخ والأخلاط  یمع باقإشارة إلی مذهب القائلین بتغذیته  یالدم وحده، والثان

وقیاسّم علة تُ  یكما یقع فهو تحصیل جوهر البدل  یبهذا الفعل الذ یأ بهالغاذیة   15 :ی أطر

نفسه أو لضعِف  یوهو هزال البدن لعوِز الغذاء إّما لعدمه ف« الهلاس»هذه العلة تفسیرها 
  .الجاذبة

صائرًا جزء  یبالفعل التام أ غذاًء  هذا الحاصَل الغاذیة  یأ جعلوهو أن تَ  الإلزاُق  ،یالثانو
لأّنه  یالاستسقاء اللحم یكما فهو الإلزاق  یبهذا الفعل الذ یأ بهالغاذیة  یأ لِخ عضو وقد تُ 

صار البدن فیه مترهلًا؛ فإّن  ذلکحصل فیه إیراد البدل والشبیه ولم یحصل الإلصاق؛ ول 20 

إّنما خّص یالغذاء فیه متبر  یسببه اجتماع ماء ف یلأّن الزقبهذا « یاللحم»ء عن العضو. و
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ةآلات الجوف شبیه اجتماع ریاح هناك فلم یحصل فیهما سبب من جهة ال المغّیرة  ُقّوَ
  .یبخلاف اللحم

عند ما صار جزءًا من العضو  هذا الحاصَل الغاذیة   یأ جعلتالثالث التشبیه وهو أن و
بهذا  یأ بهالغاذیة  یأ خّلُ قوامه ولونه وقد تُ  یف یمن كّل جهة أبالعوض  یأ شبیهًا به
 5 یإّنما قدم ذكر البرص لأّنه أقوی وأمكن ف البرص والبهق یكما فهو التشبیه  یالفعل الذ

أّما البدل فلبقائه علی حاله من غیر  والإلزاق موجودان فیهما فإّن البدَل العضو من البهق 
ل الت یهزال؛ وأّما الإلزاق فلأّنه لولاه لكان حاله حال المستسقی ف ل والترّهُ ج والترّبُ هّبُ

ةلضعف ال ذلکالأعضاء الحمر و  یبدلیل بیاض لونه ف غیر موجود التشبیُه و المغّیرة؛  ُقّوَ
من قوی  رِة للقوی المغیِّ التشبیه لا الإخلال  یأ هذا الفعلولأّن هذا التشبیه فعلها علی ما قال 

ةمجموعها الغاذیة. والفرق بین هذه ال یمن جملة القوی الت یأ الغاذیة والهاضمة أّن  ُقّوَ 10 

كیفیاته حتی یصیر استعداُده لصورته النوعیة مقاربًا للصورة  یالهاضمة تحیل الوارَد ف
ح استعداَد  یالت یالعضویة؛ وأّما المغّیرة فه ه للصورة العضویة وتبطل عنه استعداَده ُترّجِ

 یعضویة؛ فشأن المغّیرة تشبیه الغذاء بالمغتذلصورته حتی تفسد وتحدث له الصورة ال
إعطاء الصورة العضویة؛ فالمراد بالتغییر هاهنا تغییر الصورة لا  بإبطال صورته النوعیة و

مجموعها الغاذیة، لا الغاذیة  یالقوی المغّیرة من جملة القوی الت یأ یهوتغییر الكیفیة  15 

 ذلکولكّل  وجٌه و الأّول« أو بالمبدأ»بعض النسخ  یوف الإنسان بالجنس وبالمبدأ یواحدة ف
ن جنسهما واحد كما یقال إّن الإنسان والفرس یلأّنه یقال واحد بالجنس للشیئین الذ

هو الحیوان؛ ویقال واحٌد بالنوع وواحٌد بالشخص وواحٌد بالعرض  یواحد بالجنس الذ
والمراد بكون  یأو الغائ یالفاعلأو  یأو الصور ی، ویقال واحد بالمبدأ، إّما المادذلکوغیر 

 20 یف ی؛ فإّن جمیع القوی المغّیرة التیبالمبدأ الفاعل ذلکالمغّیرة واحدة بالمبدأ كوُنها ك

إّنما لم  الأعضاء المتشابهة یتختلف بالنوع فأّنها صادرة عن النفس و یالبدن متحدٌة ف و
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ِبها من المتشابهة وسریان حكم هذه إلی یتعرض لذ لیة لترّكُ كّل عضو  یإذ ف تلکكر الآ
ةال ر الغذاء إلی تشبیه مخالف لتشبیِه غیِّ تُ  منها بحسب مزاجه قوٌة  ا بّین یالأخر ُقّوَ . لمـّ

العضَو؛ والأعضاُء متغایرة مختلفة  ذلک عضو ُتغّیر إلی ما یناسب  ّ أّن مغّیرة كل الشیخ
الكبَد فإّن ِفعل مغّیرتها مشترک لجمیع البدن  فلكّلِ عضو  تغییر خاٌص استثنی، الأمزجة

الكبد  یف یالت رَة لكن المغیِّ یغذو سائر الأعضاء قال  ما یغّیره وُیحیله هو صالٌح لأن لأّن  5 

 تفعل فعلًا مشتركًا لجمیع البدن
 
ةال  یفالمبحث الرابع     تفعل لأجل النوع یالطبیعیة المخدومة الت ُقّوَ

ةأّما الوقال رحمه اهلل  بأّن یتصرف  الذكر والأنثی یف ید المنولِّ یُ  نوٌع  :نوعان یالموّلدة فه ُقّوَ
الرطوبة الثانیة إلی أن یستعّد لقبول قوة  من واهب الصور. إذا  یعنده بل ف یالدم الذ  یف 10 

ةال تلکسائر الشرائط صارت  یانضم إلی المن  یمبدأ لأّن یتكّون منه حیواٌن مثُل الذ ُقّوَ
ةغلًا كالبغل. وهذه المنه إن لم یكن نَ  یالمن ذلکتولد   نوٌع و ؛لا تفارق الأنثیین ُقّوَ

المزاج  یمختلفة ف یالكیفیات المزاجیة؛ لأّن أجزاء المن یأ ینالَم  یف یل القوی التفّصِ یُ 
هذا النوع  یأ جهافیمّزِ متشابه الأجزاء أو متشابه الامتزاج  یعلی المذهبین سواء كان المن

تمزیجات بحسب ها حالّ الكیفیات المزاجیة المختلفة بوساطة تمزیج مَ  یالقوی أ تلک 15 

 یوالأّول أظهر من الثان« رحِض فیُ »البعض  یوف« فیحصل»بعض النسخ  یوف عضو عضو فیخص
 یفیما نحن فیه لیس علی ما ینبغ« الإحضار»من الثالث لأّن استعمال  یلكونه أشهر، والثان
 وللعظم مزاجًا خاصاً  ،ریان مزاجًا خاصاً وللِش  ،للعصب مزاجًا خاصاً  فیخّص علی ما لا یخفی 

ةوهذه ال فیمزجها  یالمن  یف ییفصل القوی الت یالت یوه یفارق الأنثیین مصاحبة للمنت ُقّوَ
فعل  ذلکالرحم لیصادف   یف یبحسب عضو  عضو  وهذا الفعل إّنما یكون حال كون المن 20 

ةال المصورة لأّن المغّیرة تعّد مواد الأعضاء، والمصورة یلبس كّل عضو صورَته الخاصة  ُقّوَ
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الأنثیین لكان إذا اختلط  یوجود الأعضاء. ولأّن هذا الفعل لو كان ف ذلکبه؛ فیكمل ب
ةان وتغّیرت كیفیاتهما احتیج إلی مغّیرة أخری، فإذن هذه الیالمن المغّیرة الأولی  یأعن ُقّوَ

ةالرحم. وأّما ال ییفعل ف  یف یالرحم؛ لأّن المن  یالمصورة فظاهر أّن فعلها إّنما یكون ف ُقّوَ
 الرحم یستعد بفعِل المغّیرة لفعِل المصورة. 

من المولدة قد یشتبه بإحدی قوی الغاذیة لفظًا ومعنی: أّما لفظًا  یالنوع الثانواعلم أّن  5 

ر مادة؛  فلأّن كّل واحد منهما قد ُیسّمی مغّیرًة؛ وأّما معنًی فلأّن كّل واحد منهما تغّیِ
الأعضاء مغّیرة ثانیة،  یف یُتسّمی المغّیرة أولی، والت یالمن یف یالت  اللفظ بأّن   یوتفترقان ف

ومادة الثانیة  یالمعنی بأّن مادة الأولی المن یبدن المولود وف یدِم الأولی علی الثانیة فلتق
الأعضاء؛ وبأّن  یالدُم وما معه من الأخلاط؛ وبأّن الأولی تفعل الأعضاء والثانیة تفعل ف

 10 یأ ذلکوء والثانیة تقصد فیه الشبیه كما سبق یالفعل التشبیَه بش یالأولی لاتقصد ف

هذا إشارة إلی مسألة خلاف بین  الأجزاء أو متشابه الامتزاج متشابِه  یمن منتفصیل القوی 
وشیعته إلی أّنه متشابه الأجزاء لانفصاله عن الأنثیین  أرسطوفذهب  یأمر المن یالأقدمین ف

وشیعته  الاسم والحد؛ وذهب أبقراط  یفقط وكون كّل جزء محسوس منه مشاركًا لكله ف
یخرج من كّل البدن فیخرج من اللحم شبیٌه به،  یإلی أّنه لیس متشابه الأجزاء لأّن المن

ومن العظم شبیٌه به، وعلی هذا من جمیع الأعضاء وهذه الأجزاء غیر متشابهة لاختلاف  15 

عنها وغیر مشابهة للكل وهو ظاهر علی هذا  یحقائقها باختلاف الأعضاء المنفصلة ه
 تلکكون الكل متشابهة الأجزاء بل متشابه الامتزاج لأّن الحس لا یمّیز بین التقدیر فلا ی

إن كان فی نفس الأمر متمیزًا بعضها عن بعض.  الأجزاء و
ةهذه الو  قد عرفت أّنها  الأولی المغّیرَة  القوَة  سّمیها الأطّباُء تُ المفّصلة الممّزجة  یأ ُقّوَ

 20 رُة أّما المصّوِ و .ا سبقفلا حاجة إلی إعادته، ولا إلی إعادة ما یتعلق بها مّم « أولی»لم سمیت 

ةقالت الأطّباء ال الطابعُة  تفعل فیه صور الأعضاء  یجمیع أجزاء المن یالمصورة موجودة ف ُقّوَ
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الأعضاء اختلاف  یبل فعلها هذا بالتسخیر من خالقها. والعلة ف ذلکمن غیر شعور لها ب
ره باختلاف المزاج  ةال یفهاستعداداتها بما تفعل فیه المغّیِ یصدر عنها بإذن خالقها  یالت ُقّوَ

ز هو القلب علی ما سبق. وقد شوهد من المن تخطیط الأعضاء  یهو تمییزها وأّول ما ُیتمّیَ
ن القلب، ثّم الرحم فإّنه یعرض له َزبدیة، ثّم یندفع إلی الوسط مكا یعند وقوعه ف ذلک
هذه الأیام  ییصیر علقًة ثم مضغًة. ومدُة الاستحالة الأولی ستُة أیام أو سبعة. وف ذلکبعد  5 

ر ال ةُتصّوِ من غیر استمداد غذاء من الرحم؛ ثم إلی تمام ستة عشر یومًا  یالمصورة المن ُقّوَ
ضغة؛ ثّم بعد هذا ویصیر علقًة؛ ثّم بعد هذا بإنثی عشر یومًا یصیر مُ  یالمن یینفذ الدمویة ف

كالاستقامة والانحناء  تشكیلاتهاوینفصل الرأس عن المنكبین علی ما سبق تقریره 
مثل أن یكون  ُثُقبها وملاستها وخشونتها وأوضاعهاوصماتها وكذا أ تجویفاتهاووالاستدارة، 
وق  یكمشاركة بعضها بعضًا ف مشاركاتهاوالطرف  یالوسط والبعض ف یالبعض ف العر 10 

 یأ بالجملة الأفعال المتعلقة بنهایاتوالشرائین  یالأعصاب أو ف یالواصلة بینهما وف
ر یتعلق بسطوحها  یأ مقادیرهاسطوح  الخادم لهذه ومقادیر الأعضاء فإّن أكثر ما ُذكـِ

ةال ةال  یالغذاء بسبب حفظ النوع ه یالمتصرفة فللمولدة  یأ ُقّوَ   .الغاذیة والنامیة ُقّوَ
 

 15  القوی الطبیعیة الخادمة  یف -الفصل الثالث 

  مباحثو یشتمل هذا الفصل علی 
 

 القوی الخادمة الجوهریة یف -المبحث الأّول 
ةخوادم ال یالطبیعیة فهوی الُق  یرفة فالّصِ  أّما الخادمُة و   :وی أربٌع قُ  یالغاذیة وه ُقّوَ

ة. إّن وجود الشخص یتّم بالالجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة الغاذیة والنامیة من  ُقّوَ 20 

ا لم یمكن  ذلکالقوی الطبیعیة؛ ول هما مقصودتان فیه بذاتیهما ومخدومتان؛ لكن لمـّ
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إصلاِحه ذلک ودفِع فضلاته احتیج إلی فعل قوی أخری  إّلا بعد تحصیل الغذاء النافع و
 أربع لا لذاتها، بل لأجل الغاذیة والنامیة: 

إعداُدها لأن  ؛أّما الحاجة إلی الجاذبة فظاهٌر  لأّن فعل الغاذیة هو تغییر المادة الغذائیة و
أیضًا حاصلة عند  یتستعّد لقبول الصورة العضویة والمادیة لا یمكن مجیئها بذاتها ولا ه

العضو كحال غذاء النبات عنده لأّنه من العناصر الأربعة المتصلة لا المنفصلة عنه لأّنه  5 

؛ ومن المتصلة به ذلکمن ماء وتراب غیر متصلین به، ولا من هواء ونار ك یلا یغتذ
 یهالممتزجة أّولًا امتزاجًا به یستعّد أن یصیر جزءًا من المركب لأّن البسیط لا یغذو؛ ف

المشار إلیها بقوله « الجاذبة»الجاذب هو  ذلکمفتقرة إلی جاذب یجذبها إلی العضو و
العضو  بلیِف جذب النافع  یأ ذلک الجاذبة یأ تفعُل و ؛النافَع  جذب  لتَ  قت  ِل ُخ  الجاذبُة و

جذبک  یلأّنه بتجّعِده یجذب المجذوب إلی العضو كالحال ف فیهالجاذبة  یأ یه یالذ 10 

وحًا.   الأشیاء بیدک إلیک علی ما سبق مشر
فلأّن الجاذبة لما جذبت النافع إلی العضو ولم یكن شبیهًا بجوهره « الماسكة»وأّما إلی 

زمان فلا بّد من  یاحتاج أن یتغّیر ویستحیل إلی جوهره؛ ولأّن الاستحالة حركٌة وكّلُ حركة ف
مثله یستحیل إلی جوهره؛ ولأّن الخلط جسم رطب سّیاٌل یستحیل أن یقف بنفسه  یزمان ف

القاسر هو الماسكة  ذلکفلابّد من قاسر َیقسره علی الانضباط زمانًا تفعل فیه الهاضمة و 15 

القوی النافع  یف یأ لتمسک النافع ریثما تتصّرف فیه قت  ِل ُخ  الماسكُة والمشار إلیها بقوله: 
إّنما لم یقل:  یأ له المغیّرُة  ةفعل ال ذلکلیعّم « الهاضمة له»للنافع. و الهاضمة والمغّیرة إذ  ُقّوَ

 الممتازُة كّل واحدة منهما یحتاج إلی الماسكة إذ كّل واحدة منهما مغیّرة للممسوک عندها 
 بلیف  أمساك النافع  یأ ذلکتفعل ومن النافع. وقد عرفت معنی الامتیاز فیما سبق  یأ منه
الإمساک یكون بأن یجمع   یإعانة المستعرض للموّرب ف ُض ستعَر رّبما أعانه الُم  ب  ّرَ َو مُ  20 

وج.   الأجزاء السافلة من العضو المشتمل علی الممسوک فیمنعه من الخر
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ذكر  الجاذبة وأمسكته الماسكة ُه ت  حیل ما جذبَ تُ  یالت ی، فهأّما الهاضمُة و
 یفعل الهاضمة، ولم یذكر الدافعة لأّن خدمة هذه لها إّنما ه یالجاذبة والماسكة ف خدمة 

لأن تفعل  یبطریق العرض بمعنی أّنها دفعت  ما من شأنه تضییُق المكان ومنُع ما یأت
تحیله إلی  یأ وام  إلی قَ الهاضمة فیه، بخلاف الجاذبة والماسكة فإّنهما تخدمانها بالذات 

ةال لفعِل  یَّیء  همُ قوام  إلی مزاج وفیما حذبته الجاذبة وأمسكته الماسكة  یأ رة فیهالمغیِّ  ُقّوَ 5 

إلی  یالت یأّنها ه ذلکمعنی  صالح للاستحالة إلی الغذائیة بالفعل تحیل الوارد إلی قوام و
ةلفعل ال مهّیأ ذلکبالفعل یكون مجموع مزاج صالح للاستحالة إلی الغذائیة  المغّیرة  ُقّوَ

ةلفعل ال ألأّن الوارد لا یتهّی  ذلکفیه. و المغّیرة فیه بقوامه فقط بل بأن یصیر استعداده  ُقّوَ
إّنما یمكن  إذا استحال إلی  ذلکللصورة العضویة مقاربًا لاستعداده لصورته النوعّیة. و

الأخلاط بین الهضم  ینا عند كلامنا فغمزاج صالح للاستحالة إلی الغذائیة بالفعل وقد فر 10 

فعل الهاضمة  یأ فعلهاإحالة المجذوب للممسوک  یأ هذاوغیرها.  یوالنضج والطبخ والش  
 یوه الفضول یففعل الهاضمة  یأ وأّما فعلها الغذاء الصالح وهو المحمود  یأ النافع  یف

 هاحیلَ ن تُ أفالنادر إلیه  یأو یستحیل ف یلیست من شأنها أن تتشّبه بالمغتذ یالأخلاط الت
إلی هذه بأن لا یكون قد بعدت عن الصلوح كثیرًا  ذلکو إن أمكنالهاضمة الفضول  یأ

ةكونها مهیئًة لفعل ال یوه الهیئة لتُ أو المغّیرة فیها  ُقّوَ إن لم یمكن للهاضمة أن  یأ سّهِ 15 

وجها عن الصلوح كثیرًا   إلیسبیل الفضول  یأ سبیلهاسّهل تتحیلها إلی هذه الهیئة لخر
هذه  من الدافعة بترقیقهذه الباء تتعّلق بالاندفاع  الاندفاع من العضو المحتبس فیه بدفع

من إحالة الهاضمة إّیاها  یأ إن كان المانعقوام الفضول  یأ قوامها «تسّهل»ـتتعّلق ب ءابال
 . إن كان المانع الرقةتغلیظ الفضول  یأ أو تغلیظها ُظ لَ الِغ الهیئة  تلکإلی 

الغلظ أحد  الشیخء كلما كان أرّق كان اندفاُعه أسهل فلماذا جعل ی: الشفإن قیل 20 

 الأمور المسهلة للدفع؟ 



 من التحفة السعدیة نتخب امل 161

الأجزاء المتشربة فیه لا یندفع  تلک: الرقیق قد یتشّربه جرم العضو لرقته فیبقی قلنا
إن تقطیع الفضول  یأ أو تقطیعهافأّما إذا غلظت لم یتشربها العضو فلا جرم یندفع بالكلیة 

وجة. وهذا الفعُل كان الما ترقیق الغلیظ وتغلیظ الرقیق وتقطیع اللزج كل  ییعن نع اللز
  وقد یقال الهضم والإنضاج علی سبیل الترادف «.الإنضاج»ُیسّمی واحد منها 

 5 

  حصر الفضول یف - یالمبحث الثان
ل عن فُض ؛ أو یلا یصلح للاغتذاء یمن الغذاء الذ یالباق وأّما الدافعة فإّنها تدفع الفضَل 

 یمن استعماله ف« رغأو نف»بعض النسخ  یوف غرعنه وتف یالاغتذاء وتستغن یف یالقدر الكاف
  الجهة المرادة مثل البول

 10 

  یقع إلیها دفع الفضول یالجهات الت یف -المبحث الثالث 
ةهذه الو للفضول  یأ ّدة لهاَع إّما من جهات ومنافذ مُ  تدفع هذه الفضوَل الدافعة  یأ ُقّوَ

ومن  ،ة فإّنها تدفع من العضو الأشرف إلی العضو الأخّس أّما إن لم یكن هناك منافذ معّد و
إذا كان جهة الدفع ه صرفه جهة میل مادة الدفع بالطبع لم تَ  یالأصلب إلی الأرخی. و

وریًا أو الجهة ما أمكن تلکالدافعة عن  القوُة  ُدها ضر : كّل فضلة لا یخلو إّما أن یكون تولـُ 15 

لا یكون؛ فإن كان الأّول وجب أن یكون لها جهة یندفع إلیها بالطبع ومنفذ یخرج منه 
هو فضل الغذاء وكالبول والعرق  یبقاء البدن منها بسهولة وهذا كالثفل الذ ذلکلیتهّیأ ب

وب والرطوبات الفضلیة الت إن كان  یتكون ف یاللذین هما فضل الماء المشر الأغذیة و
لم یجب أن یكون لها منفذ معّد لها إذ لو جاز أن یخلق لكّل ما یمكن وقوعه من  یالثان

 20 واهیًا.البدن منافذ كثیرة جّداً وكان یكون تركیبه  یالفضلات منفذ لوجب أن یكون ف
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  القوی الخادمة العرضّیة یف -المبحث الرابع  
ودَة  الحرارَة  یل أعنالأو الأربُع  تخدمها الكیفیاُت  ،و هذه القوی الطبیعیة الأربع  والبر

نحن الآن  یذكرها هی قوی جوهریة وأّما الت یمض یالقوی الخادمة الت .والیبوسَة   والرطوبَة 
ورة أّن هذه الكیفیات الأربع أعراض وسمیت  ینتكلم فه لما یعتقد أّنها « ُقوی»أعراٌض ضر

إّنما ذكره  یمبدأ لتغّیِر حال  من آخر ف :  الشیخآخر من حیث هو آخر و  5 تاكیداً

الفائضة علی البدن مع فیضان  یوالمراد بها هاهنا الحرارة الغریزیة وه أّما الحرارة
فعلها لأّن أفعالها حركات،  یالنفس الناطقة وقد عرفَتها لأّنها آلٌة لجمیع القوی، ُمعینٌة ف

والحرارة معینة فیها: أّما الجذب والدفع فلأّنهما حركتان مكانیتان؛ وأّما الهضم فهو حركة 
تفریق والجمع؛ وأّما الإمساک فلا وال  الكیف مع الحركة المكانیة لما فیه من الاستحالة  یف

أفعالها لكونها  ییتم إّلا بتحریک اللیف علی هیئة الاشتمال. ولاحتیاج القوی الأربع ف 10 

  ها بالحقیقة مشتركة للأربع.دمتُ فِخ حركات إلی الحرارة قال: 
ودُة  ها، فقد توأّما البر بالذات فإّن الأمر خدمة بالعرض لا بعض القوی  یأ خدم بعض 

ودة أن یكون مضاّد  یالذ الحركات:   یجمیع القوی ه لأّن أفعاَل  ؛لجمیع القوی ًة بالذات للبر
لأّن الجذب إّنما یكون  ظاهٌر كون فعلهما بالحركة  یأ ذلکالجذب والدفع ف  یأّما ف

إّنما یكون  الجذب؛ وأّما الدفع فلأّنه یبحركة مكانیة؛ ولأّن الحرارة جذابة فكیف لا ُتعین ف 15 

الحركة فتكون  یف  بحركة مكانیة لدفعها شیئًا من مكان إلی مكان؛ ولأّن الحرارَة ُمعینٌة 
 یوالدافعة؛ وأّما الهاضمة فإّن فعَلها الإحالة والطبخ، والحرارة معینة ف  فعل الجاذبة یمعینًة ف
نعملها نحن بالحرارة ویتبع فعلها تحریكات مكانیة   یكما یدل علیه الصنائع الت ذلک

هذه أفعال الحرارة   من تغلیظ ما رّق، وترقیق ما غلظ، وتقطیع ما لزج، وجمع ما تشّتت؛ وكّل 
إلیه أشار بقوله:   20 یوه ظ وكثفلُ یستكمل بتفریق أجزاء ما َغ  فلأّن الهضَم  ،الهضم یأّما فوو

وهو أیضًا حركة مكانیة إّلا أّن  فُط ّق ولَ بما َر  الأجزاء تلکجمع  :هاجمِع وحركة مكانیة 



 من التحفة السعدیة نتخب امل 161

بعض  یوف وتمزیجیة  ٌة تفریقیّ  هذه حركاٌت وقال:  ذلکالأولی تفریقیة، وهذه تمزیجّیة؛ ول
بالخاء المنقوطة من فوق ولا معنی لها هاهنا والظاهر أّنها تصحیف « تمریخیة»النسخ 

 نٌة تَق ب إلی هیئة من الاشتمال مُ ّرَ تفعل بتحریک اللیف المَو  یفه أّما الماسكُة وتمزیجیة 
متنوعة ولها وجه أیضًا إذ فیها إشعار بكثرة  یأ« متفّننة»بعض النسخ  یمحكمه قویة وف یأ

ةالأول إشعارًا ب یالحركة، كما أّن ف ودةوالحركة  ُقّوَ رة مانعة عن جمیع هذه مخّدِ  ممیتٌة   ُ البر 5 

ودة مضادة لها  الأفعال ودة یأ إّلا أّنهالأّنها إّنما تكون بالحرارة، والبر  یتنفع ف البر
ودة یأ الإمساک بالعرض بأن تحبس  یأ الكیف علی هیئة الاشتمال الصالح البر

ودة یأ فتكونلِلإمساك  ِة فعل ال یف داخلة   غیَر  البر أفعال  یف»بعض النسخ  یوف الماسكة ُقّوَ
لةبل مُ وله وجه لكن الأّول أولی لأّنه أظهر « القوی الذاتیة ودة یأ هیئًة تحفظتَ   هّیئٌة للآ  البر

ةفعل ال یأ فعلهاالتهیئة  تلکب یأ بها لة الفعِل والداخِل فی. وفرٌق بین المهیُقّوَ نفس  یء لآ 10 

ودةوالفعل    الشیخ:من وجوه ثلاثة علی ما ذكره  أّما الدافعة فتنتفع بالبر
ودة یأ بما یمنعأحدها،    البر

ُ
والأّول أولی « من تحلیل»بعض النسخ  یوف ِل من تحّل
وهذا كالبول فإّن دافعة  للدفع الریح المعینِة لاحتیاج الثانیة إلی تقدیر فاعل التحلیل 

رقة معه لتمدیدها المجری فینفتح كما ینفتح  یالمثانة تستعین ف دفعه بالریح المنز
راق المن  15 حینئد؛ ولدفعها أیضًا ما أمامها لتخرج.  یعند انتشار القضیب؛ ولهذا یسهل انز

ودة یأ بما تعینووثانیها،  الدفع لأّنها   یتغلیظ الریح المعینة ف یأ تغلیظها یف البر
 كّلما كانت أغلظ كانت أقوی علی الدفع. 

ودة یأ بما تجمعوثالثها، و ولكّل  وجٌه « یالعرض»بعض النسخ  یوف اللیف العریض البر
ودة یأ فهكثِّ یُ وبما تجمعه علی الهیئة الصالحة للدفع  یأ العاصروالأّول أظهر وأشهر   البر

 20 الهیئة زمان الدفع فیكون أقوی.  تلکعلی  یاللیف لیبق

، فبواسطة یوكّل من هذه الثلاثة تعین بالعرض: أّما الأّول، فبواسطة جمع الریح؛ وأّما الثان
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جمع اللیف وتكثیفه بل  یأ هذاوتغلیظ الریح؛ وأّما الثالث، فبواسطة جمع اللیف وتكثیفه. 
لة لا معونة ف ئٌة هیِ تَ الماسكة  یأی كما ف أیضاً كل من الثلاثة  وكیف  نفس الفعل یللآ

ودة مخّدرة ممیتة مانعة عن جمیع هذه الأفعال ولا یخفی أّن حكم الأولین  یكون هذا والبر
 یأ لقویخدمة هذه ا یفالبرد فحكم الثالث لأّن الریح أیضًا آلة للدفع كاللیف العریض 

الماسكة والدافعة لأّن الجاذبة لا یحتاج إلی البرد لا بالذات ولا بالعرض لمنِعه من الجذب  5 

ودة بطل فعُلها  لحاجة الجذب إلی الحرارة وكذا لمنعه عن فعلها أیضًا؛ ولهذا إذا استولت البر
لأضّر وأجمد فعل هذه القوی  یأ نفس فعلها یفالبرد  یأ لو دخلوكما بّینا  بالعرض
أّما  :الناقلتان والماسكة :وی ثلاثأفعال قُ  یإلیها ف فلاحاجَة  لیبوسُة اأّما ووهو ظاهر  الحركة

وح الحاملة لل الناقلتان وهما الجاذبة والدافعة ةفمن وجهین: أحدهما، تمكین الر ؛ ُقّوَ
إلیهما أشار بقوله:  لة وتقویتها؛ و  10 تمكین   الیبس من فضِل  یفِلما فوثانیهما، تجوید هیئة الآ

وح الحاملة لهذه القوی نحو فعلها  حركَة  یالحركة أعن یلابّد منه ف یمن الاعتماد الذ الر
 یإذا كان ف یللاسترخاء الرطوب یوالاندفاع الَق  ذلکمثل  یأ یمنع عن مثله یوِ باندفاع قَ 

لة وح أو جوهر الآ اشتمال آلتها علی  وجودِة  وأّما الماسكة فللقبِض وهو ظاهر.  جوهر الر
قبول فعلها من الإحالة  یلإعانتها ف أّما الهاضمة فحاجتها إلی الرطوبة أمّسُ و ؛الممسوک

فثبت بما ذكرنا حاجُة جمیع القوی الأربع  والطبخ والتغییر ولا یحتاج إلیها غیر الهاضمة.  15 

ودةإلی ال بالعرض؛ وحاجة الجاذبة والدافعة  حرارة بالذات؛ وحاجة الماسكة والدافعة إلی البر
 والماسكة إلی إلیبوسة؛ وحاجة الهاضمة إلی الرطوبة. 

بیان  یعن بیان انتفاع هذه القوی بهذه الكیفیات أراد أن یشرع ف الشیخا فرغ ولّم 
بعد أن عرفت احتیاج القوی  یأ ثّم استعمالها للكیفیات، فقال:  یتفاوت هذه القوی ف

 20 یأ حاجة هذه القوی إلیها یبین الكیفیات الفاعلة والمنفعلة ف إذا قایسَت الكیفیات  یف

 ؛من حاجتها إلی الحرارة وأكثُر  ها إلی الیبس أمّسُ حاجتُ  الماسكَة  صادفَت إلی الكیفیات 
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أكثر النسخ  یوف الموّرب یِف من مّدة تحریكها للِّ  الماسكة أكثُر  تسكیِن  لأّن مّدَة 
من الناسخ الأّول لأّن فعل الماسكة إّنما هو باللیف الموّرب لا   وهو خطاء« المستعرض»

ها إلی یالمحتاج ف یتحریكها وه لأّن مدَة یتعّلق بالتحریک « إلی» إلی القبضبالمستعرض 
وٌف فعلها زمان  یباق یأ الحرارة قصیرٌة وسائر زمان ا إلی الإمساک والتسكین. ولّم  مصر

الماسكة لأّنها  یأ فیهم هذه القوُة  عفت  كثیرًا إلی الرطوبة ض   كان مزاج الصبیان أمیَل  5 

تقوی بالیبس، وتضعف بالرطوبة؛ ویدل علیه ما یعرض للمرطوبین من استطلاق البطن 
ب یستطلق بطونهم بأدنی سب ذلکلبعض الأسنان كالصبیان ول ذلکكان   سواء

الأتراك من الصقالبة وأمثالهم  یمزاجًا له بالطبع كالحال ف ذلکموجب له؛ أو كان 
فصل أمزجة  یعلی ما سبق بیانه ف  البلاد الشمالیة؛ فإّنهم أرطب مزاجاً  یالساكنین ف

القوی ظّن بعضهم أّنها  یإلی الحرارة أقّل من حاجة باق  الأسنان. ولكون حاجة الماسكة 10 

ودة ودة یف محتاجة إلی البر  أفعالها الذاتیة؛ وهو من بعض الظن لفساده فإّن آثاَر البر
ةلآثار هذه ال مضادٌة  وا عن قلة الحرارة یبل ه ُقّوَ ودة.  محتاجة إلی حرارة یسیرة فعّبر  بالبر

عكس حال الماسكة؛ لأّن  لیبسامن حاجتها إلی  ها إلی الحرارة أشّدُ فإّن حاجتَ  وأّما الجاذبُة 
ةهو أّنه كّلما كان زمان تحریک ال ذلک یالضابط ف المحتاج بسببه إلی الحرارة  ُقّوَ

أكثر من زمان تسكینها المحتاج بسببه إلی الیبوسة كان احتیاجها إلی الحرارة أكثر  15 

من احتیاجها إلی الیبس وبالعكس؛ ولأّن زمان تسكین الماسكة أكثر من زمان 
س  حكمهما  لأّن تحریكها، وزمان تحریک الجاذبة أكثر من زمان تسكینها، َتعاك 

الجذب بل  یعین فقد تُ  الحرارَة  «لا أّن »بعض النسخ  یوف الجذب لأّن  یتعین ف قد الحرارَة 
وهذه النسخة أحسن من الأولی لأّن  هو التحریکفعل الجاذبة  یأ هافعِل  مدِة  لأّن أكثَر 

 20 یالحرارة قد تعین ف  لأّن »لا یصلح علة لقوله « لأّن أكثر مدة فعلها هو التحریک»قوله 

یرید أن یشیر إلی أّن كون حاجة  الشیخعلی ما یشعر به سیاق كلامه. ولأّن « الجذب
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الجذب وهو كون  یالجاذبة إلی الحرارة أشّد، له سبب آخر غیر كون الحرارة معینة ف
 یشدة الحاجة إلی الحرارة سواء كانت معینة ف یأكثر مدة فعلها التحریک لأّنه یقتض

أجزاء  من حاجتها إلی تسكیِن  التحریک أمّسُ  إلیاجة الجاذبة ح یأ هاحاجتُ والجذب أو لا. 
 یأ هذه القوَة « لأّن أكثر مدة فعلها»عطف علی قوله  ولأّن  ؛ها بالیبوسةها وتقبیِض آلتِ 

تحتاج إلی  ویة  حتاج إلی حركة قَ بل قد ت ؛فقط لیست تحتاج إلی حركة كثیرة  الجاذبة  5 

لیست بقوّیة  وستعرف إن شاء اهلل تعالی  یثیرة التالك إلیها الحركة   حرارة أشّد مما تحتاج
ةالفرق بین  الریاضة یباب الحركة عند الكلام ف یف یتم إّما  الاجتذاُب والحركة وكثرتها  ُقّوَ

ةال بفعِل  إّما دیَد الحالمغناطیس  یأ بها یجذب یالمغناطیس الت  یكما ف  الجاذبة ُقّوَ ؛ و
فكأّن  اقاتّر الّزَ  یالماء فولكل وجٌه « كاجتذاب»بعض النسخ  یوف كانجذاب لاضطرار الخلأ

إن كان هذا القسم الثالث  ؛راج للزیتالّسِ  إّما للحرارة كجذِب و ؛الخلأ جّذاب لذاته و 10 

لأّن من شأن الحرارة تفریق  قین یرجع اضطرار الخلأ بل هو هو بعینهعند المحّقِ 
ورة المختلفات؛ ثّم تصعید اللطیف منها د جزء انجذب إلی مكانه جزٌء آخر لضر ؛ فإذا تصّعَ

إّلا لم یبق سطوح الأجسام متلاقیًة فیقع الخلأ  ةفإذن متی كان مع الالخلأ؛ و الجاذبة  ُقّوَ
 الجذب وهو ظاهر. یلاجتماع موجبَ  أقوی كان الجذُب  حرارة   معاونُة 

 15 یأ لأّنها ؛والماسكَة  الجاذبَة  یمن حاجتهما أعن ها إلی إلیبس أقّلُ فإّن حاجتَ  و أّما الدافعُة 

وِم  ،لا تحتاج إلی قبض الماسكةلأّن الدافعة  ها واحتوائها علی الجاذبة وقبِض  ولا لز
لة لیلحَق  المجذوب بأمساك جزء   لا حاجة للدافعة  ،وبالجملة ؛الجزء الآخر به جذُب  من الآ

إلی قلیِل  بل إلی التحریک  إلی التسكین البتًة  لا بمقدار ما  والدفَع  عین العصَر یُ  تكثیف   و
لة حافظًة  والأّول أكثر وأشهر؛  العضو یالمسیحنسخة  یوف العصر لهیئة شكِل   تبقی به الآ

أو وهذا أولی من وجهین: الأّول أّن العصر لا شكل له حتی یقال هیئة شكل العصر وقوله  20 

أو لهیئة »لیرّد علیه هذا بل علی شكل العضو والتقدیر: « العضو»لیس عطفًا علی  القبض
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إن نوقش ف« القبض تغایرهما رّد  یلا لهیئة شكل القبض فإّن له هیئة ولیس له شكل. و
م التغایُر وُنوزِع ف  بـإضافة الهیئة إن ُسّلِ ثبوت الهیئة ُرّد بإضافة الهیئة إلی  یإلی الشكل؛ و

إّلا « بأن تحبس اللیف علی هیئة الاشتمال الصالح»قوله:  یالاشتمال ف وهو بمعنی القبض و
قوله  یسیصّرح بهذا ف الشیخفإضافة الهیئة إلیه مما یجوز إضافتها إلی القبض هذا مع أّن 

إلی ثبات هیئة قبض  الماسكة یحتاج  فیجتمع من هذا أّن » كما وحینئذ یكون « إلی قبض و 5 

الجاذبة  یفوعلی طریق اللف والنشر راجعًا إلی حفظ هیئة العضو  اً الماسكة زمانًا طویل  یف
و قبضها »راجعًا إلی حفظ هیئة القبض كما قال:  الأجزاء ق جذب  لاِح تُ  زمانًا یسیرًا ریَث 

أّنه لا یبقی للمثالین مرجوع إلیه ظاهرًا یظهر بالتأمل  یالثان«. واحتوائها علی المجذوب
وم؛ إذ  ویمكن أن یقال إّن الشكل والهیئة لازماِن للعصر والقبض فأضیف اللازم إلی الملز

وعلی « خذ طرفک»خشبة:  یفیها أذنی ملابسة كقولک: لحامل أحِد طرف یالإضافة یكف 10 

 یزیادة تقدیر  ف یأحدهما الشهرة، والثانبوجهین: « شكل العضو»أولی من « شكل العصر»هذا فـ
 یوف« شكل العضو اللازم من العصر أو القبض»إذ الواجب أن یقال: « شكل العضو»نسخة 
لا حاجة إلی هذه الزیادة فیكون أولی. وأّما أّنه لا یبقی للمثالین « شكل العصر»نسخة 

كة زمانًا طویلًا، الماس ییبقی ف« شكل العصر»لأّن  ذلکمرجوٌع إلیه ظاهٌر، فلیس ك
الجاذبة زمانًا یسیرًا؛ فهذا تقریر النسختین وترجیحهما وعلیک باختیار  یف« القبض هیئة »و 15 

 .لیبس قلیلٌة ا إلیحاجة الدافعة  یأ هاحاجتُ فلما ذكرنا من السبب  یأ فلهذاما یترّجح عندک 
ور بالجّر علی أّنه بدل الكل عن ضمیر أحوج هاكّلِ أحوج القوی  یأ  أحوجهاو  إلیها المجر

: أّما  یلأّنها یحتاج إلی الحراة من وجهین، وباق الهاضمُة   یالحرارة ه القوی من وجه واحد 
المكان فمثل التقطیع   یالكیف: أّما حركتها ف  یالمكان وحركة ف  یالوجهان فلأّن لها حركة ف
 20  یف  الحرارة معینٌة الكیف فمثل التغیر والإحالة. وقد عرفت أّن   یوالتفریق والجمع؛ وأّما ف

ةالحركة. ولما كانت حاجة هذه ال القوی بوجه واحد،  یباق یبالوجهین، وف  إلی الحرارة ُقّوَ
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القوی.  یمن حاجة باق  واحدة، كانت حاجتها إلی الحرارة أشّد  إّلا حركة  یإذ لیس للباق
 یأ بها لا حاجَة و لما ذكرنا، ثّم الماسكُة  الجاذبُة   الحاجة إلی الحرارة یوبعد الهاضمة ف

لأّن آثارها كلها مضادة  إلیبوسة إلیوهما متقاربان « لها»بعض النسخ  یبالهاضمة وف
 یالمجار یوالتغییُر وتهیئُة المواد للنفوذ ف  لآثار الهاضمة؛ فإّن شأن الهاضمة الإحالُة 

ولقبوله الأشكال؛ والیبس مانع لهذا جمیعه بخلاف الرطوبة فإّنها موافقة مناسبة لأفعال  5 

ل الغذاَء الهاضمة؛ ولهذا قال:  َئه للنفوذ فوتُ  بل إّنما یحتاج إلی الرطوبة لُتسّیِ  یالمجار  یهّیِ
 یرطوبة ف؛ فتبّین مما قلنا أّن الهاضمة محتاجٌة إلی الحرارة والللأشكالوللقبول  یأ والقبول

ةتمام فعلها؛ وأّنه متی وجدت  هاتان الكیفیتان كان فعل هذه ال أتّم وأبلغ. وقد ثبت  ُقّوَ
إذا كان كیبدن الصب یفیما تقدم أّنهما متوفرتان ف   فلم لا تهضم قواه الأغذیَة  ذلک، و

إلی هذا السؤال أشار بقوله:  إّن  :لیس لقائل أن یقولوالصلبة كما تهضمها قوی الشّبان؛ و 10 

 عجز قواهم عن هضم الأشیاء الُصلبة.لا یَ   للهضم لكان الصبیاُن  ً ةعینَ لو كانت مُ  الرطوبَة 
ون عن لیسوا یَ  فإّن الصبیاَن ثّم أشار إلی الجواب المشهور عنه بقوله:   ّباَن والّشُ  ذلکعجز

ون علیه لهذا السبب فما كان  ؛المجانسة والُبعد عن المجانسة آخر وهو بل لسبب ،یقدر
واهم الهاضمة ولم قُ  ال علیهقبِ الصبیان فلم تُ  س مزاَج جانِ لبًا لم یُ ن هذه الأشیاء ُص م
 15 ،موافق لمزاجهم ذلکّبان فوأّما الّشُ  ؛بسرعة قواهم الدافعُة  ت  ودفَع  قواهم الماسكُة  اقبلهتَ 

إلی ثبات  ؛حتاج إلی قبض ت َ أّن الماسكةالمباحث  یأ فیجتمع من هذه. لتغذیتهم صالٌح  و
إلی معونة   ؛هیئة قبض زمانًا طویلاً   قبض   باِت وثَ  إلی قبض   الجاذبَة و ؛الحركة ییسیرة ف و

 ؛عتّد بهیُ  فقط من غیر ثبات   إلی قبض    والدافعَة  ؛الحركة یكثیرة ف معونة  إلی و  ؛یسیرًا جّداً   زماناً 
إلی معونة    یتتفاوت هذه القوی ف ذلکفل وتمزیج   إلی إذابة   والهاضمَة  ؛علی الحركة و

 20 .ها إلیهااستعمالها للكیفیات واحتیاِج 
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  القوی الحیوانیة یف -الفصل الرابع 
 و هذا الفصل یشتمل علی مباحث: 

 
  ماهیة القوی الحیوانیة یف -المبحث الأّول 

ةلم یتعرض لإثبات هذه ال الشیخ، واعلم أّن وی الحیوانیةو أّما الُق  ء من یش یف ُقّوَ 5 

 یالأطّباء ولم یقل ه ییعن ونعُن فیَ قال:  ذلکهذا الكتاب تبعًا للأطّباء، ول یمصنفاته إّلا ف
ةكذا كذا؛ لأّن الفلاسفة لا یقولون بثبوت هذه ال إّنما یُ  ُقّوَ فقط  ها الأطّباُء ت وجوَد ثبِ و
إّنما التجأ الأطّباء إلی القول بها لأّنه لما رأؤا البد ت، ولم ت ین الحو كن لهم یستعّد له المّیِ

 یبسبب كون النفس متعّلقًة بالبدن اعتقدوا أّن ف ذلکبالنفس حتی یعلموا أّن  معرفٌة 
ًة  یالبدن الح ةبال یأ بهاُمِعّدًة للحس والحركة وأفعال الحیاة،  ُقّوَ إذا  یالت القوَة الحیوانیة  ُقّوَ 10 

ةال یأ هاالأعضاء هّیأت   یف حصلت    یأ أفعال الحیاةو الحس والحركة ِة لقبول قّو الأعضاء  ُقّوَ
ولقبول جمیع أفعالها لأّن الجمع المضاف یستغرق، فیكون المراد بها ما یعم الحس 

جعل « یالتصّرف الحیوان»بـ ی. ونعنیالغذاء التصرف الحیوان  یالإرادیة والتصرف ف  والحركة
ةال یأ إلیهاالأطّباء  یأ ضیفونیُ والغذاء بحیث یصلح لتغذیة بدن الحیوان  الحیوانیة  ُقّوَ

وح من الانبساط والانقباض العارض   ذلک یجدون فما یَ الخوف والغضب لِ  حركاِت  ین للر 15 

ةالمنسوب إلی هذه ال وح الذ ُقّوَ ةالقلب صورته هذه ال یف یلما اعتقدت الأطّباء أّن الر  ُقّوَ
وح یعرض له عند الأحداث النفسانیة انبساٌط وانقباٌض: أّما الانبساط فكما  ذلکوراؤا  الر

عند الغضب والفرح؛ وأّما الانقباض فكما عند الخوف والغم. وقد ثبت عندههم أّن حركة 
وح إّنما هو بتحریک ال ةكّل ر  یالانفعال الذ صورتها، فوجب أن تكون حركات  یه یالت ُقّوَ

وح عند الأحداث النفسانیة من أفعال هذه ال ییعرض ف ةالر الحقیقة فإّن مبدأ  ی؛ وأّما فُقّوَ 20 

 الانفعالات هو من القوی النفسانیة. تلک
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وح یف - یالمبحث الثان   ماهیة الر
ّما  إّنه كما قد یتولد من كثافة الأخلاط بحسب مزاج   :فلنفصل هذه الجملَة فنقول

فقد یتولد من بخاریة الأخلاط  یهو جزء الآل یمثل المثانة الذ كثیف هو العضو جوهٌر 
وح ها بحسب مزاج ّما جوهٌر ولطافتِ     عند الأطّباء كما أّن الكبَد . ولطیف هو الر

ُ
د معدن لتوّل

ؤه وهو الثان یأ الأّول  5 یف یلكثافة الأخلاط التی یتولد منها بحسب مزاج ّما العضو أو جز

لبخاریة الأخلاط ولطافتها اللَتیِن یتولد منهما  یأ یمعدن لتولد الثان القلب ذلکكالتولد 
وُح الذ « یللتولد الأّول للتولد الثان»بعض النسخ  یالتولد ف یهو ثان  ف یبحسب مزاج  ّما الر

تولد  یعلی ما ذكرنا إذ المراد بالتولد الأّول تولد كثافة الأخلاط، وبالتولد الثان  والمعنی
وح؛ فإّن تولد العضو التولد الثان ِبه علی  یبخاریة الأخلاط ولطافتها، لا تولد العضو والر لترّتُ

ِبه علی الثان وح الثالث لترّتُ وح إذا حدث علی مزاجه الذو. یالأّول، وتولد الر  10 یغینب یهذا الر

ةله إذ لیس هو یستعّد لقبول ال أن یكون مزاج اتفق؛ بل له مزاج خاص به  یالحیوانیة بأ ُقّوَ
؛  واح أمزجٌة مختلفٌة، بحسبها تكون حاملًة لقوی مختلفة  یستعد لقبولها؛ وكذا لجمیع الأر

ةفإّن المزاج الصالح ل ةالغضب لا یصلح ل ُقّوَ  یالشهوة وعلی هذا القیاس ولو كان أ ُقّوَ
وح كافیًا لكانت القوی دائمًا مستقرة من غیر تبّدل  م ة لقبوِل  استعّدَ زاج یكون للر  ُقّوَ

ةال تلک وح أیضًا  تعّد الأعضاء كّلها یالت یه ُقّوَ لقبول القوی الأخر النفسانیة والر 15 

واح ولا ف یویلزم من هذا أن یكون القوی الُأخر لاتحدث ف  الطبیعّیة یأ وغیرها  یالأر
ةالأعضاء إّلا بعد حدوث ال القوی وقال:  ذلکتعّدهما لقبولها؛ فل یالحیوانیة، لأّنها الت ُقّوَ

وح والأعضاء إّلا بعد حدوث هذه ال  یحدث فالنفسانیة لا تَ  ةالر  الحیوانیة لما ذكرنا. یأ ُقّوَ
 

ةالدلالة علی إثبات ال یف -المبحث الثالث   20  الحیوانیة  ُقّوَ

ةمن ال عضٌو  عّطَل و إن تَ  ةل بعد من هذه التعّطَ النفسانیة ولم یَ  ُقّوَ وع  :یفهو ح ُقّوَ هذا شر
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ةالحجة علی إثبات هذه ال یف ، وتقریُرها أن نقول: لما كان كّل عضو من شأنه أن ُقّوَ
الغذاء،  یالحس والحركة والقوی المتصّرفة فرادة مستعداً لقبول قوی إیحّس ویتحرك بال

قوٌة  یالعضو الح  یالقوی، فوجب أن یكون ف تلکولم یكن العضو المّیت مستعداً لقبول 
ةال  یزائدٌة وه الحیوانیة: أّما بیان بطلان كون المعّد له هو القوی النفسانیة، فلأّنه لو   ُقّوَ
المفلوج والخدر الفاقُد للقوی النفسانیة بسبب سدة  یلكان العضو الح ذلکكان ك 5 

وح الحاملة لها أو سوء مزاج  أوجب  تًا؛ ذلک، غیر مستعّد  لذلکمنعت  نفوذ الر ، فیكون مّیِ
تًا لزمه ما یباطل من وجهین: أحدهما أّن الغرض أّنه ح ذلکو ؛ وثانیهما أّنه لو كان مّیِ

ت من قبول العفونة والف إلیه أشار یلزم العضو المّیِ وم؛ و ، فكذا الملز ساد؛ واللازم منتف 
المال، بخلاف العضو   ی، لا فالحال  یف فاقٌد  المفلوَج  العضَو و رِد الَخ  إّلا تری أّن العضَو بقوله: 

ت فإّنه فاقد ف والحركة  الحّسِ  ِة لقّو الحال والمآل؛ وهو إیماء إلی فرق  بین العضوین  یالمّیِ 10 

 یالحس والحركة. وف یأ عن قبولهمایمنع العضو  یأ یمنعهالعضو  ذلک یف یأ فیه لمزاج  
لمزاج یمنع »والإضافة إلی الفاعل، والضمیر للعضو، والتقدیر: « عن قبوله»بعض النسخ 

ةقبول ال یأ« عن قبولها»بعض النسخ  یوف« العضو عن أن یقبل النفسانیة وهذه أجود  ُقّوَ
ةالنسخ لدلالتها علی عدم  به یتم المطلوب   یالعضو المفلوج الذ یالحس والحركة ف ُقّوَ

 15 ذلک یف یأ ه فیهثَّ نبَ الأعصاب الُم  یبین الدماغ وبینه ف عارضة   ّدة  أو ُس بخلاف الأولیین 

ویدل علیه عدم  یح ذلکهو مع وإلی العضو  یأ« المنبعثة إلیه»بعض النسخ   یالعضو وف
إلیه أشار بقوله:   للحس والحركة فاقٌد  الموُت  ض لهیعرِ   یالذ العضُو والتعفن والفساد و

العضو المفلوج تنبیهًا  یلم یقّید الفاقد بالحال كما قّیدة ف ذلکحالًا ومآلًا ول یأ مطلقاً 
ه حفظ حیاتَ تَ  العضو المفلوج قوٌة  یعفن فإّن ففسد ویَ ض له أن یَ یعرِ وعلی الفرق بینهما 

الحس والحركة   قّوَة العضو  ذلکإلی  یأ إلیه فاض  ولو بعد مّدة مؤیسة  إذا زال العائق یحت 20 

ةبسبب صحة الالحس والحركة  یأ اً لقبولهمامستعّد العضو  یأ وكان  یأ الحیوانیة فیه ُقّوَ
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ةلا بال یمنعه عن قبولهما بالفعل یهو الذ إّنما كان المانُع والعضو  ذلک یف لأّنه إذا  ُقّوَ
ةزال العائق فاض إلیه  فإّن المانع فیه  الحس والحركة قوُة  ذلکلا كوالحس والحركة  ُقّوَ

ةیمنعه عن قبولهما بالفعل وبال  یهو الذ و ضًا كما سبق من حكایة الحال والمآل. یأ ُقّوَ
ةهو  ّدُ ِع لیس هذا الُم  إذا ، وكان حّیاً  التغذیة باقیًة  ها حتی إذا كانت قوُة التغذیة وغیُر  ُقّوَ

والأّول أولی لأّنه أكثر وأشهر « لسؤالا»بعض النسخ   یوف فإّن هذا الكلاَم  ؛بطلت كان میتاً  5 

ها فعلُ  یًا ورّبما بقحیّ  یبقوبعض الأعضاء  یها ففرّبما بطل فعلُ  ؛التغذیة تناول قوَة بعینه یَ 
ةلأّن ال یالغش  یمتوجه إلیه كما ف یأ إلی الموت والعضُو  الاضمحلال  یالحیوانیة أخذه ف ُقّوَ

ةوالنقصان والتراجع، وال  غذیٌة مُ  یبما ه یُة لو كانت المغّذِ والغاذیة باقیة علی حالها  ُقّوَ
 أن یكون المعّدُ  یفبق ؛ستعد لقبول الحس والحركةلكان النبات قد یَ  ،د للحس والحركةِع تُ 

ةتبع مزاجًا خاصًا وُیسّمی أمرًا آخر یَ  وح  یحدث فتَ  وهو أّول قوة   حیوانیًة  ُقّوَ وح إذا حدث الر الر 10 

لماء الرجل « نطفة أمشاج»هو جمع المشیج بمعنی المختلط ویقال:  الأمشاج  من لطافة
 یختلط بماء المرأة. 

 
  ء القوی ووحدة النفسیمباد یذكر مذاهب الأطّباء والفلاسفة ف یف -المبحث الرابع 

وَح ثّم إّن   15 .یقبل بها عند الفیلسوف أرسطاطالیس المبدأ الأّول والنفس الأولی الر

ةهذه العبارة غیر سدیدة أّما أّولًا فلأّن الفیلسوف لا یعتقد لهذه ال ، وأّما  وجودًا البتة ُقّوَ
فإّنه لا یتصّور أن یكون اعتقاده  ذلکثانیًا فلأّن علی تقدیر أن یكون الفیلسوف یعتقد 
المعّدة لقبول النفس؛ وكیف یكون   یأّن وجودها متقدٌم علی وجود النفس حتی یكون ه

وح قوٌة من واهب  ذلک وجمیع القوی عندهم إّنما یفیض من النفس. ولو أفیضت علی الر
ةال تلکالصور لكانت   20 أخری فس؛ فكان یستحیل أن یفاض نفسالن  ییكون عندهم ه ُقّوَ

وح ف تلک إّلا أّن أفعاَل جمیعها  یأ ویالُق  ینبعث عنها سائُر  یالت  یالقوی لا تصدر عن الر
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الدماغ مبدأ  اء علی موجب مذهبهم؛ لأّن عندهم أّن هذا إلزام للأطبّ  أّول الأمر كما أّنه أیضاً 
ةلل ودها إلی الآلات  ذلکالباصرة وغیرها من الحواس؛ ومع  ُقّوَ صدور أفعالها موقوٌف علی ور

المذكورة؛ فالفیلسوف ُیلِزمهم بهذا ویزیل استبعادهم ویقول: كما أن صدور أفعال القوی 
ودها إلی الآلات المذكورة عندكم، ك وط بور عندنا صدور أفعال  ذلکالنفسانیة مشر

ةالحس والحركة والتغذیة عن ال القلب موقوٌف علی  یف یالنفسانیة والطبیعیة الت ُقّوَ 5 

ودهما إلی الدماغ والكبد.  وح النفسان صدر الإحساُس لا یَ ور  یف یالذ یعند الأطّباء عن الر
وح  یأ نفذالدماغ ما لم یَ  أو لیصدر الذوق  أو إلی اللسانلیصدر الإبصار  إلی الجلیدیةالر

وح فإذا حصل قسٌم كالأذن والأنف والجلد لیصدر أفعالها  ذلکغیر  المتولد  یأ من الر
 یأ یصدر به مزاجًا یصلح لأنالقسُم منه  ذلک یأ تجویف الدماغ َقِبَل  یفالقلب   یف

ةأفعال الالقسم  ذلکعن  یأ عنهالمزاج  ذلکبسبب  ابتداء  یأ دءاً الموجودة فیه بِ  ُقّوَ 10 

وعند أّن حكمهما حكم الدماغ فیما ذكرنا.  الكبد والأنثیین یف ذلکكوالقلب  یوجوده ف
وح عند الدماغ إلی مزاج آخر لم یستعّد  الأطّباء وح  یأ ما لم یستحّل الر لقبول النفس الر

وح عندها إلی مزاج  یأ الكبد  یف ذلکمبدأ الحس والحركة وك یه  یالت ما لم یستحّل الر
إن كان الامتزاج الأّول مبدأ التغذیة.  یه یآخر لم یستعد لقبول النفس الت الحاصل  یأو

وح ف ةال اد قبوَل قد أف القلب یللر ةإّنما قال الأولی لأّنها أّول  ةیالأولی الحیوان ُقّوَ عندهم  ُقّوَ 15 

وح إلی مزاج آخر لم یستعد لقبول النفس الت یأ كّل عضو یف ذلکكو  یما لم یستحل الر
الحیوانیة والنفسانیة والطبیعیة  یأ كأّن لكل جنس من الأفعالالعضو  ذلکمبدأ فعل  یه

جمیعًا كما  یأ ویفیض عنها الُق ، ولیست النفس واحدًة تَ نفساً عند الأطّباء  یأ عندهم
ةال یأ هذه الجملة كأّن النفس مجموعوالفیلسوف  یهو رأ الحیوانیة والطبیعیة  ُقّوَ

إن كان الامتزاج الأّولوالنفسانیة  وح ف یالذ  یأ فإّنه و  20 یأ قد أفادالقلب  یحصل للر

وح  ةال قبوَل للر وٌح  الأولی الحیوانیِة  ُقّوَ ةهو كماله لكن هذه ال ٌة وقّو  حیث حدث ر  ُقّوَ
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وح بها یها لا یكفوحَد  ةبسبب هذه ال یأ عندهم لقبول الر  یوف الآخربقیة  یأ سائر ُقّوَ
وح لأّنها  تذكر وتؤنث  یف یأ حدث فیهاما لم یَ والأّول أولی « الأخری»بعض النسخ  فیها الر

وح الذ خاّصٌ  مزاٌج  القلب بالامتزاج الأّول یستعّد  یف یبخلاف مذهب الحكیم فإّن الر
 لقبول جملة القوی من غیر احتیاج إلی مزاج آخر خاص كما مر غیر مرة .

 5 

ةأفعال ال یف -المبحث الخامس   الحیوانیة ُقّوَ
ةمثبتوا هذه ال یأ قالوا ةالحیوانیة وهم الأطّباء: إّن هذه ال ُقّوَ  لها فعلان:  ُقّوَ

ةأحدهما، بالقیاس إلی الحیاة وبه یفید انفعالًا لأّنها یفید الأعضاء قبول  الحیاة  ُقّوَ
ور وكل یأ ذلکء منفعل عنه وكیوالقابل للش ضًا یكون بها الغضب عندهم والأنفة والسر

 10 انفعال. ذلک

لنفس والنبض فإّن بسط القلب والشرائین وقبضهما وثانیهما، بالقیاس إلی أفعال ا
ةهو عندهم بهذه ال یللتنسم والتنق ةولما كانت هذه ال ُقّوَ یصدر عنها عندهم هذان  ُقّوَ

یفید الانفعال  یالت ییفید الفعل، ومنفعلة  وه یالت یالفعلان قّسموها إلی قسمین: فاعلة  وه
ق النفس ء ییهذا ما قالوا؛ لكن یجب أن تعلم أّن المه

ُ
والمعّد القریب لقبول الحیاة هو تعّل

إلی ما ذكرنا أشار بقوله:  یبالبدن عند حصول المزاج الإنسان ةهذه الوو مع الحیوانیة  یأ ُقّوَ 15 

وح أیضًا مبدُء  یللحیاة فه  ئٌة أّنها مهیِّ   هبسِط  ُء ومبد ،إلی الأعضاء اللطیِف  یحركة الجوهر الر
وح یأ زًا  بل بسط آلته یبسط الجوهر الر إّنما أضاف إلی الجوهر تجّوُ قبض  یأ قبضهوو

لة  الریح الطّیبة و المراد بها  یللتنفس باستدخال النسیم وه یأ للتنسمالجوهر بل الآ
وح  یالهواء الذ وح إب یالتنقّ ویدخل القلب یبسط آلة الر خراج الهواء المحترق یقبض آلة الر

ةكأّن هذه ال یأ هاكأنّ  یوقد راعی طریقة اللف والنشر علی ما لا یخف علی ما قیل  20 ُقّوَ

 یبسكون الفاء الت سوبالقیاس إلی أفعال النف    ،بالقیاس إلی الحیاة تفید انفعالاً 
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بین؛ فإّنه هو التنفس علی ما یصّححه بعض الجهلة من المتطّب   یالناطقة، لا بفتحها الذ یه
ةهذه الو .فید فعلاً تُ  والنبِض باطل لإجماع الأطّباء علی أّن حركة التنفس إرادیٌة   یأ ُقّوَ

بدلیل أّن عمَلها دائٌم  فیما یصدر عنها ها الإرادَة القوی الطبیعیة لعدمِ   هشبِ تُ الحیوانیة 
ِن أفعالها لأّنها یقبض  وی النفسانیةُیشِبه الُق وحال الغفلة والذهول والنوم؛  یحتی ف لتفّنُ

 5 یهما صاعدة من المركز إلی المحیط والأخرإحدا و تحرك حركتین متضادتین وتبسط معاً 

وح الحیوانیهابطة من المحیط إلی المركز وأیضًا یهی  یء البدن لقبول الحیاة والر
 للانفعالات النفسانیة.

 
ةأّن هذه ال یف -المبحث السادس    علی تقدیر وجودها طبیعیة أو نفسانیة أو جنس ثالث ُقّوَ
ةإّن هذه ال :یالقرشا قال لّم  للنفس الأرضیة إذا قالوا نفٌس   إّلا أّن الفلاسفَة  ُتشبه  ُقّوَ 10 

أو جنس ثالث.  ها علی تقدیر وجودها طبیعیة أو نفسانیة الطبیعیة من وجه أراد أن یبّین أنّ 
لاختلاف اصطلاحات « الطبیعة»و« النفس»إّلا ببیان المراد بـ ذلکا لم یمكن بیان ولّم 

بیان المراد منهما عندهما  یشرع ف« الطبیعة»و« النفس»تسمیة   یالفلاسفة والأطّباء ف
لأّن النفوس عند الفلاسفة أّولًا تنقسم إلی طبیعیة أو نفسانیة أو جنس ثالث؛ ن أّنها لتبیی

إنسانیة« الأرضیة»قسمین: فلكیة وأرضّیة؛ و لأّنها  ،إلی ثلاثة أقسام: نباتیة وحیوانیة و 15 

إن كانت مجردًة ف یأیضًا أرضیٌة لتعّلِقها بجسم أرض بالأرضیة « النفس»ذاتها، قّید  یو
 یفهما هو عند الحكیم « النفس»بـ كیة. ومجمل ما ذكره هو أّنه إن َعنیالفل لیخرج النفس

إن َعنی یصدر عنها  قوًة « الطبیعة»فإن عنی بـ :بها قوًة بها تدرک وتحرك بـإرادة نفسانیة؛ و
إن عن یفه ذلکفعلها علی خلاف  أمر الغذاء  یتتصرف ف بها قوًة  یأعلی من الطبیعیة؛ و

الأجسام  یبأن نقول أّولًا: أنا نشاهد ف ذلکثالثًا ومفصّلة یحتاج إلی بسط: و  كانت جنساً  20 

إّلا لزم اشتراك جمیع  آثارًا یستحیل انتسابها إلی الجسمیة المشتركة بین الأجسام و
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زائد  أن یكون لأمر   یمثل الحس والحركة والنمو وتولید المثل فبق ذلکالأجسام فیها؛ و
لا من حیث ذاتها بل من « نفساً »لی الجسمیة یكون مبدأ لهذه الأفاعیل؛ وهذا الأمر ُیسّمی ع

 یهكذا یوجد ف كمال جسمبالنفس الأرضیة  یأ وا بهانَ َع حیث كونها مبدأ للأفاعیل 
الأصل وسقط من  یعلی ما عرفت ولعّله كان مكتوبًا ف« الأّول»جمیع النسخ ولابّد من ذكر 

وح بل بالنفس  یأ وأرادوا یآل یطبیعل قلم الناسخ الأّو   5 مبدأ كّل قوة  بهذا الكمال المشر

ةفتكون هذه ال ؛مختلفٌة  وأفاعیُل  صدر عنها بعینها حركاٌت ت علی مذهب الحیوانیة  یأ ُقّوَ
ةالفلاسفة  هو النفس وكذا جمیع القوی یكون  یلكونها منسوبة إلی مبدئها الذ نفسانیًة  ُقّوَ

 یذكرناها تسّم  یكما أّن القوی الطبیعیة التقال  ذلکعندهم نفسانیًة علی ما ذكرنا ول
ةعند الفلاسفة  یأ عندهم  مبدؤها.  یه یلانتسابها إلی النفس الت نفسانیًة  ُقّوَ

 10 ؟ «إّلا أّن الفلاسفة»: ما المستثنی منه لقوله: فإن قلت

« لكّن الفلاسفة إذا قالوا كذا أرادوا به كذا»أّنه منقطع؛ والتقدیر: : الظاهر قلُت 
ةوحینئذ تكون هذه ال د بالنفس هذا َر أّما إذا لم یُ ونفسانیًة لانتسابها إلی النفس.  ُقّوَ

« بها»بعض النسخ  یبالنفس وف یأ به ینِ بل ُع ما هو المراد به عند الفلاسفة  ییعن المعنی
ولی لاحتیاج الُأولی إلی تأویل لأّن النفس مؤنثة 

َ
یصدر  وتحریک   إدراك   ُء مبد یه قوٌة وهذا أ
ةلم تكن هذه ال ّما ا بإرادة  مّ  دراك  إعن  نفسانیة؛ إذ لا إدراك لها ولا إرادة؛ وحینئذ فلا  ُقّوَ 15 

ةأرید بالطبیعیة كّل وما أشار إلیه بقوله « الطبیعیة»یخلو إّما أن یعنی بـ یصدر عنها  ُقّوَ
إرادة  فعل فی جسمها علی خلاف هذه الصورة لم وهو أن یكون صدوره عنها لا عن إدراک و

لصدور الفعل عنها علی خلاف   بل كانت طبیعیًة  نفسانیةالحیوانیة  یأ تكن هذه القوُة 
ةأعلی درجة من الوهذه الصورة  فعلها لأجل  تلکأّن ل تسمیها الأطّباء طبیعیة یالت ُقّوَ

وح أشرف من العضو وأّما أن یعن واح، والر  20 یبها أ یالأعضاء، وفعل هذه لأجل الأر

إحالتِ  یبالطبیعیة ما یتصرف ف یّم أّما إن ُس وبالطبیعیة ما أشار إلیه بقوله:  ه أمر الغذاء و
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 یأ لم تكن هذه ،أو لبقاء نوع   لبقاء شخص  أمر الغذاء  یالتصرف ف یأ سواء كان
لأّنها لیست بطبیعیة  لعدِم  كانت جنسًا ثالثاً والغذاء  یلأّنها لا تتصرف ف طبیعیًة الحیوانیة 
ِفها ف ةال یوه  الغذاء، ولا نفسانیة  لعدم الإدراک؛ فتكون عند الأطّباء جنسًا ثالثًا: یتصّرُ  ُقّوَ

وح لقبول قوی الحس والحركة والتغذیة، وكذا بسُط  یالحیوانیة الت شأنها إعداد البدن والر
ها نفسانیة لانتساب  یالقلب والشرائین وقبُضهما؛ وأّما عند الفلاسفة فه

ُ
وغیرها كّل 5 

من العوارض  یأ لأّن الغضب والخوَف وما أشبههماو .جمیع القوی عندهم إلی النفس
ةانفعاٌل لهذه الالنفسانیة  وح الحامل لها علی ما عرفت  یأ ُقّوَ إن كان والحیوانیة بل للر

المشترک لأّنه تنطبع فیه المحسوسات الجزئیة،  یأ الحّس  مبدأ هذه العوارض  یأ مبدؤها
معانیها  یالجزئیة. ولـّما كانت هذه العوارض جزئیًة ف یلأّنه یدرک المعان الوهَم و

إحساسها، ُجعل مبدؤها هاتین القوتین لتدرک إحداهما  والأخری « یالمحسوس  الجزئ»و 10 

المفّكرة؛ فإّنه قد یحصل  یأ القوی الدّراكَة ومنه؛ فتنبعث منه العوارض « یالمعنی الجزئ»
مسألة من المسائل وحصل لنا  یكما إذا فّكرنا ف ،بعض الأوقات اهتماٌم بأمور كّلیة یف

الوجود بخلاف القسم الأّول فإّنه  یغّمٌ من جهتها أو فرٌح؛ فلّما كان هذا القسم أقلّ  هّمٌ أو
إن كانت أشرف منهما؛ لهذا «الحس المشترک»عن « المفّكرَة »الوجود أّخر  یأكثر ، و

ةمنسوبًة إلی هذه الالعوارض المذكورة  یأ كانتالسبب  الحیوانیة لما عرفت  یأ ُقّوَ 15 

ةهذه ال بیاِن  تحقیُق و علی  ییعن واحدة   أو فوَق  أّنها واحدٌة ووهو أّنه هل لها وجود أو لا،  ُقّوَ
 .هو جزء من الفلسفة یالذ یهو إلی العلم الطبیعتقدیر وجودها 

 
  القوی النفسانیة المدركة  یف -الفصل الخامس 

 20 و یشتمل علی مباحث: 
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  الظاهر یالقوی النفسانیة المدركة ف  یف -الأّول المبحث 
ةو ال  یالت یوه إحداهما، قّوٌة ُمدِركٌة : كالجنس لهما  یالنفسانیُة َتشتمل علی قوتین ه ُقّوَ

ز بینه وبین غیره مما یشاركه ف ء یالش یتتصرف ف نوعه  یف یجنسه؛ فالذ ینوعه أو ف یوتمّیِ
نوعه،  یمتمیزًا عّما یشاركه ف  ءیمثل الحواس الخمس الظاهرة؛ فإّن كّلًا منها یدرک الش

جنس مثل الحواس الباطنة  یف یكما یدرک العین حمرًة متمیزًة عن حمرة؛ وعلی هذا والذ 5 

القوی كأّنه كالحس المشترک فإّنه یفرق بین المطعومات والمبصرات وكذا غیره من 
كٌة؛ والوحاكم ومتصرف؛  ةالأخری قّوٌة محّرِ ةالمدركة كالجنس لقّوَتین:  ُقّوَ  یمدركة ف ُقّوَ

ةالظاهر، و لأّن المدَرک إّما أن یكون محسوسًا بالحس الظاهر أو غیر  الباطن یمدركة ف ُقّوَ
إن كان غیر  محسوس به؛ فإن كان محسوسًا كان المدِرک له الحواس الظاهرة؛ و

إّنما احتیج  الحّسیُة  یالظاهر ه یفالقوُة فحسوس كان المدرک له الحواس الباطنة، م و 10 

إلی قوی الحس والحركة لیكون للحیوان قدرة علی الهرب من الضار والمفسد، والقرب من 
ور إّنما یمكن یالنافع والضر دة.   ذلک. و بة والمبّعِ بإدراكهما والقدرة علی الحركة المقّرِ

إّنما اختص الحیوان ب  یدون النبات لأّن النبات لا یمكن أن یكون إّلا مركوزًا ف ذلکو
موضع واحد فلم یمكن أن یكون متحركًا فلو كان له حّسٌ لم یمكنه الهرُب عن الأشیاء 

ا شابه الضارة، ولا القرب من النافعة؛ فكان الحس له مع ّطلًا وضارًا. وبعض الحیوان لمـّ 15 

ومه لموضع واحد  كالإسفنج ُجعلت  له حركة انقباض وانبساط عوضًا عن  یالنبات ف لز
حركة الانتقال. وأكثر ما یحتاج إلیه الحیوان من الحواس الظاهرة هو اللمس؛ فكأّنه 

ور ل؛ ول  یف یضر ن الحیوان ما َیعِدم قد یوجد م ذلکالحیاة؛ وغیُره من الحواس نافع ومكّمِ
ةقوَة السمع أو البصر أو الذوق أو الشّم ولا یوجد البتة حیوان یعدم  إّنما كان  ُقّوَ اللمس؛ و

به  یَثلج  مّما یؤّد  ینار ُمحِرقة أو ف یلأّن عدَم الشعور بالتفرقة بین كون البدن ف ذلکك 20 

؛ ول  یبل ُجِعلت  عامة ف مكان مخصوص یأیضًا لم ُیجَعل آلُتها ف ذلکإلی الفساد بسرعة 
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ها إّلا بالملاقاة؛ فكان عدُمها ف  ذلک یعضو مّما یؤذ یجمیع الأعضاء؛ لأّنها لاتدِرک محسوس 
إن كانت طلیعًة أیضًا للبدن لكن  یالعضو وُیفِسده بخلاف باق الحواس؛ فإّنها و

فإذا عضو واحد؛  یأن تكون آلُتها ف یمحسوساِتها یتأدی إلیها من غیر مماّسة لها؛ فیكف
ٌر عرفت  النفُس  إذا كان فیه نفع  ذلکأحّس بمحسوس فیه ضر وجّنبت  البدَن عنه؛ و

كل جزء من البدن لیهرب بالحركة  یاللمس یجب أن یكون ف یَمّیَلت  البدَن إلیه؛ وف 5 

؛ ولیالإرادیة عن المؤذ ةلم تنفک  ذلک؛ ویطلب بها المِلّذَ ةحس اللمس عن ال ُقّوَ  ُقّوَ
كالجنس لُقوی خمس  عند قوم، وثمان عند الظاهر  یالمدركة ف یأ یه. وبالإرادة  المحركة

إذا أِخ  ة یوه الإبصار خمسًا كانت قوُة الظاهر  یف المدركُة  یأ ت  َذ قوم؛ و  یمرتبة ف ُقّوَ
بین العصبتین الآتیتین إلی العینین؛ من شأنها إدراک الألوان والأشكال.  یالتقاطع الصلیب

« الُخلد» یورّبما كان لبعض الحیوان قوٌة علی إدراک الأظلال دون الأشكال كما یقال ف 10 

ة یهو الشّم و عنهما. الجلُد  َط ِش ویقال أّنه یشاهد له عینان إذا ُك  الزائدتین  یمرّتبٌة ف ُقّوَ
د یالشبیهتین بُحلَمتَ  ُک  یالّثَ ق. وقد المستنش   دة مع الهواء الرائحُة المصّعَ  من شأنها إدرا

ِف الهواء بذ یعرفَت فیما تقدم اختلاَف الناس ف  یكیفیة هذا الإدراک وهو أّنه بتكّیُ
الرائحِة واّتصاِلها بآلة الشّم، وما  یالرائحة؛ أو انفصال أجزاء لطیفة  بخاریة من الجسم ذ

ة یوه الذوق ُة قّو وهو الحق فیه فلا حاجة إلی الإعادة؛  اللسان من  یف یالعصب الذ یمرتبة ف ُقّوَ 15 

ف الرطوبة اللعابیة الفم بالطعم، ثّم اّتصاله إلی   یف یالت  شأنها إدراک الطعوم إّما بتكّیُ
ةال ةالطعم وتنفیذها ما لطف منه إلی ال یالذائقة؛ أو بمخالطة الرطوبة لذ ُقّوَ  ُة قّو والذائقة؛  ُقّوَ

ة یوه اللمس الأعصاب إلی جمیع الجلد وأكثر اللحم وغیرهما كالغشاء، من  یف یتأت ُقّوَ
ودتها ویبوستها ورطوبتها وخشونتها وملاستها  یشأنها إدراک الملموسات ف حرارتها وبر

َک  ة  فیكون ّو ُق من هذه لِ  تضاّد   كّلِ  وصلابتها ولینها. وأكثر المحققین یجعلون إدرا 20 

ةعضو واحد ظّن أّن الجمیع  یوی أربع؛ لكّنها لما اجتمعت  كّلها فاللمس عنده لُق   ُقّوَ
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ألجأهم إلی  ی. والذیر عند هولاء ثمانالظاه یتكون القوی المدركة ف ذلکواحدة؛ فل
الواحد لا یصدر »تكثیر القوی وهو أّن  یّدوه فَه َم  یاللمس الأصُل الذ یتعدید هذه القوی ف

إذا كان ك .«عنه إّلا واحد وی وهاهنا محسوسات مختلفٌة فیجب أن تكون الُق  ذلکو
الحاكمة بین الحار والبارد، والحاكمة بین الرطب والیابس،   یالمدركة لها مختلفًة وه

والحاكمة بین الخشن والأملس، والحاكمة بین الصلب واللین. ومنهم من زاد  5 

ةبین الثقیل والخفیف إّلا أّنه لا یلزم أن یكون لكّل  الحاكمَة  آلٌة مخصوصة بل  ُقّوَ
إلی ما ذكرنا أ  یأّما إذا أخذت ثمانوشار بقوله: یحتمل أن یكون لها كلها آلٌة واحدة. و

وی كثیرة بل قوی أربع ویخّصون قُ  لین أّن اللمس  حّصِ أّن أكثر الُم  ذلک یفالسبب ف
بین  یكّل نوع من أنواع التضاد الأربع الذ یأ كّل جنس من الملموسات الأربع

ةبالملموسات  العضو  یفمشتركٌة القوی الأربع  تلکإّلا أّن  یأ  إّلا أّنها   علی حدة ُقّوَ 10 

  سان، والإبصارِ اللِّ  یكالذوق واللمس ف والغرض من قوله الحساس.
َ
بیان  العین یف مِس والّل

عضو واحد؛ فكأّنه یقول إّن آلة اللمس یجتمع فیها قوی  یإمكان اجتماع قوی كثیرة ف
ةوهو أّن  تحقیق هذاواللسان والعین  یكثیرة كما اجتمعت ف  إلیاللمس واحدة أو أربع  ُقّوَ

 . الفیلسوف
د مدركاتها أیضًا،  یالحواس مجری اللمس ف یباق ی: لم لا یجرفإن قیل تعّدد قواها لتعّدُ 15 

إدراک البصر غیر السواد، وهما غیر الصفرة والحمرة؛ وكذا  یاللمس: فإّن البیاض ف یكما ف
الحلو غیر الحامض، وهما غیر المالح، وعلی هذا  مدركات الحواس مثل أّن الطعَم  یباق

 القیاس؟ 
وائح والألوان والطعوم من الكیفیات  یک الحواس ما عدا اللمس وهدَر : إّن مُ قلنا الر
ودة والرطوبة والیبوسة. وهذه  یالحادثة من تفاعل الكیفیات الأول وه یالثوان الحرارة والبر 20 

إن كانت توجد ف إلی البساطة من  أقرُب  یفه ،ورِة ورَة الّس  المركبات مكس  یالكیفیات و
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؛ فالتباین الواقع بین هذه الكیفیات أشّدُ من التباین الواقع بین الألوان یالكیفیات الثوان
وائح؛ ول ه.  یتعّددت  قوی اللمس دون باق ذلکوالطعوم والر  الحواس فأعرف 

ها عندها منزلة ومنزلُت  ؛للمدركة الباطنة ٌم َد كأّنها بالحقیقة َخ  أّن هذه الحواّس   واعلم  
 الأخبار. یالجواسیس وُمنه

 5 

  أن یكون یالأعضاء الحواس الظاهرة وكیف ینبغ یف - یالمبحث الثان 
مس»أّما 

َ
ه؛ إذ كّل جزء « الّل من البدن یتصرف فیجب أن یعم ظاهر البدن كّلِ

بمماسه ما هو خارج جّداً عن الاعتدال من الأهویة الحارة والباردة وغیرهما ویجب أن تكون 
آلته مكشوفة لتكون ُملاقیة للملموس، فیكون إدراكه لها أتّم وأقوی، وخصوصًا وهو 
أكثف الحواس فلا یحتاج أعضاؤه إلی لین مفرط ُیخشی علیها من الانكشاِف الفساُد؛  10 

الجلد كله. ثّم لما كان الجلُد ُمعّرضًا لرفع   ییجب أن تكون قویًة ساریًة ف ذلکفل
كان معّرضًا لما ُتبطل هذه   الطبیعة إلیه فضلات البدن تبعیداً لها عن الأعضاء الشریفة

ةال ه آفة. یفیه، فوجب أن ُیخَلق أكثُر اللحم الذ یالت ُقّوَ  تحته حاّسًا لیقوم مقامه إذا نالت 
فلأّنه للبدن كالطلیعة والحارس عن وصول الآفات من بعد؛ فیجب أن « البصر»وأّما  

وح  ییكون موضعه ف إدراكه هو للشبح الواقع من البصر علی الر أعلی البدن ومن قّدامه؛ و 15 

ُک  ذلکعلی ما سنبینه إن شاء اهلل تعالی فل وح لطیفة جّداً لیتّم بها هذا الإدرا یحتاج إلی ر
إّنم لُة قریبًة من الدماغ وه ذلکا ُیمِكن اللطیف. و العین. وما كان من  یبأن تكون الآ

َن العین  الحیوان صلب العین كالسرطان لم یحتج عینه إلی ما یسترها. وماكان منها لّیِ
ء لكّنها عند عدم الحاجة إلی الإبصار كما عند النوم وغیره ویكون بحیث یاحتیج إلی ش

ول عنها فینكشف إذا أرید الإ  20 هو الأجفان.  ذلکبصار ویز

نة  « الشم»وأّما  فلّما كان المدرک به كیفّیة الهواء المستنشق لم یمكن إّلا بآلة لّیِ
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 یء اللطیف؛ فیجب أن لا تبلغ آلته وهیلتكون سهلَة الانفعال جّداً فتتأّثر عن مثل هذا الش
إّلا  یالثد یالزائدتان الشبیهتان بُحلَمت إلی صلابة العصب فیستحیل عن الدماغ جّداً و

إّلا  فسدت   ؛ ویستحیل أن یكون من خارج و ُلبت  الأهویة والریاح عن الاعتدال؛  بملاقاة  ص 
وسًة بالبصر فیجب أن یكون  یفیجب أن یكون ف مقدم الدماغ لأّنه أرطب ولیكون محر

 5 ة المتصلة بالأنف. َعظم الِمصفا یف یالأثقاب الت یلها من هناك َمنافذ وه

فاحتیج إلیه لیكون للحیوان شعوٌر بما یقصد صاحُبه من طلب أو تنفیر  « السمع»وأّما 
إّنما یتم  ذلکأو غیر  بوصول قرع الصوت للحاّسة فلابّد أن  ذلکفإن كان بینهما ُبعد و

ر بع نف یكون لطیفًة لینفعل عن هواء المؤثر اللطیف ولكن لا بغایة اللطافة لئّلا یتضّر
یجب أن تكون آلُته قریبًة من الدماغ وأن یجعل  ذلکصدمة الهواء الحامل للصوت؛ فل

، ولا من مؤّخره فیكون ُصلبًا؛  نًا جّداً عصبته من وسط الدماغ لا من مقّدمه فیكون لّیِ 10 

هو من قّدام  یالعظم الذ یفوجب أن یكون من الجانبین لا سیما وقد كثرت الثقوب ف
، ولأّنه ذلکالعظم واهیًا جّداً فلا یصلح لوقایِة الدماغ فل ذلکلكان  الدماغ؛ فلو جعل هناك

ذ  إلیه من خارج ویحتاج أن یكون  ٌن یمكن أن یكون عصُبه من خارج فلابّد من منّفِ لّیِ
ذ صلبًا جّداً لغیبته عن حراسة البصر ویحتاج أن یكون له من خارج ما ُیِكّنه  ذلک المنّفِ

 15 هو محارة الأذن.  ذلکویعینه علی جمع الصوت و

ةفاحتیج إلیه لتحریک ال« الذوق»وأّما  الشهوانیة علی استعمال الغذاء النافع،  ُقّوَ
هو الفم؛ وأن  یأّول مدخل الغذاء الذ یوتنفیِرها عن الغذاء الضار؛ فوجب أن تكون آلته ف
تكون الطعم فیها؛ وأن تكون لحمیًة ل یتكون متخلخلًة لیسهل نفوذ الأجزاء اللطیفة من ذ

 ذلکالأجزاء اللطیفة؛ وأن تكون من داخل الفم لیكون  تلکحرارتها معینًة علی انحلال 
ز لها ولیكون حیث ینفعل ذو الطعم ب ةأحر ّما هاضمة  فیكون ما یظهر منه عندها  ُقّوَ 20 

لة ه تلکداخل البدن و  یشبیهًا بما یظهر منه إذا تّم هضُمه ف  «.اللسان» یالآ
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  القوی النفسانیة المدركة الباطنة یف -المبحث الثالث 
وهما « النفسانیة»بعض النسخ  یوف الحیوانیة یالباطن أعن یف كُة المدرِ  والقوُة 

ةصحیحتان: أّما الأولی، فلأّن الفلاسفة َیسّمون هذه ال حیوانیًة لاختصاصها بالحیوان  ُقّوَ
ةبخلاف  لاشتراك النبات والحیوان فیها. « نباتیًة »تسمی  ذلکالتغذیة وتولید المثل فل ُقّوَ

ةوأّما الثانیة، فلأّن الأطّباء یسّمون هذه ال  5 یهووأكثر النسخ علی الأولی   نفسانیة ُقّوَ

 یف الشیخقال  .لقوی خمسفلا حاجة إلی تكرارها « كالجنس»قد عرفت فائدة قوله  كالجنس
ةعلم النفس من طبیعیات الشفاء: ال أو  ،للكلیات المدركة إّما أن تكون مدركًة  ُقّوَ

جوهر النفس الناطقة؛ والمدركة للجزئیات إّما أن تكون   یللكلیات ه كُة والمدرِ  ؛للجزئیات
إّما أن تكون من الحواس الباطنة.  یمن الحواس الظاهرة وه ثّم إّن  الخمس وقد عرفتها؛ و

فًا؛ والأّول إّما أن یكون مدركًا للصور كًا ومتصّرِ كًا فقط أو مدرِ الباطن إّما أن یكون ُمدرِ  الحّس   10 

و وهو الحس المشترک؛ أو للمعان الجزئیة كصداقة زید  یالجزئیة كصورة زید وعمر
و وهو الوهم؛ ولك الحس المشترک  : فخزانُة ل واحدة من هاتین القوتین خزانٌة وعداوة عمر

مقدم البدن لیكون  یأن یكون ف یالخیال؛ وخزانُة الوهِم الحافظُة. والحس المشترک ینبغ
أن  یه فینبغُف ل  ء َخ یإلیه سهلًا. وخزانة كّل ش یمن الحواس الظاهرة فیكون التأّد   قریباً 

مقّدم البطن  یأن یكون الحس المشترک ف یغینب ذلکفل ؛هیكون الخیال موضوعًا خلَف  15 

أن یكون بقرب الخیال  یالوهم فینبغ ذلکمؤّخره؛ وبعد  یالمقدم من الدماغ والخیال ف
أیضًا أن تكون  ییحكم علی معانیها الجزئیة بحذائه. وینبغ  یلیكون الصور الجزئیة الت

ةدرک والمتصرف هو الالم یأعن یمؤخر الدماغ. والثان یخزانته وراه فتكون الحافظة ف  ُقّوَ
أو  ،باعتبار تحركها تبعًا للوهم لًة ومتخّیِ  ،باعتبار استخدام النفس لها رًة مفّكِ  تسّمی  یالت
 20 ،یمن الصور والمعان الوسط مع الوهم لیكون قریبًة  یأن یكون ف یوینبغ .ها بنفسهاهوِض نُ لِ 

الفلاسفة؛ وأّما  یعلی رأ ؛واحد منهما بسهولة هذا كّلِ  هما لیمكنها أخُذ إحدامن  بعیدة   غیَر 
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نیتها الأطّباء فالقوی المدركة الباطنة عندهم ثلاث: إحداها المتخیلة، وثا یعلی رأ
ةإحداها الرة. المفكرة، وثالثتها المذّكِـ  عند  یتسّمی الحس المشترک والخیال وه یالت ُقّوَ

ةالأطّباء    اسفة قوتان:واحدة، وعند المحصلین من الفل ُقّوَ
 ثلاثة:  بوجوه   «الحس المشترک»أستدّلوا علی وجود 

، أّنا نعلم یقینًا أن فینا أمرًا یحكم بأّن هذا الطعم غیر هذا اللون أو أّن صاحب هذا أحدها 5 

اللون صاحب هذا الطعم، والحكم علی الشیئین یستحیل من غیر حضورهما عند 
ُمثل المحسوسات ویحكم الأحكام  ء یجتمع عندهیالحاكم؛ فیجب أن یكون فینا ش

 ٌة دركه إّلا قّو لوجهین: الأّول، أّن المحسوس لا ت المذكورة. وهذا الحاكم لیس هو العقُل 
ا عقل مع أّنها تدرک هذا؛ ولا ، أّن البهائم لیس لهیالثان ؛یجسمانیة والعقل لیس بجسمان

أن یكون  یفبق ؛به الخاّص   هک إّلا محسوس  واحد منها لا یدرِ  الحواس أیضًا لأّن كّلَ  أحُد  10 

ةل هذا الأمُر  ة  یوه «الحس المشترک» یأخری وه ُقّوَ مقدم البطن المقّدم من  یمرتبة ف ُقّوَ
 «بنطاسیا»الدماغ من شأنها إدراک الصور المحسوسة بالحس الظاهر وُیسّمی بالیونانیة 

ةلوح النفس. وفائدتها أن یجتمع الأعراض المحسوسة عند  یأ  تلکفیدرک أّن  واحدة ُقّوَ
ها عند وقوع فعِل  هذا الموضع اختلاُل  یعلی وجودها ف والدلیُل  .أو لأشیاء كثیرة  ء واحدیلش

 15 الطبّیة. وفائدة وجودها هناك قد عرفتها.  به التجارُب  هدت  هذا الموضع علی ما ش   یالآفة ف

دائرًة ولیس هذا الإدراک ، أّنا ندرک القطر خّطًا، والنقطة الدائرة إذا أدیرت بسرعة وثانیها
ء المحسوس إّلا حیث هو، ولا العقل لأّن المدرک یللبصر فإّن البصر لا یدرک الش

ةأن یكون هناك  یمحسوس فبق الحس المشترک فإّن القطرة   یأخری تدرک هذا وه ُقّوَ
الثانیة ثم الثالثة وهكذا إلی أن یحصل خط   الأّولیة إذا نزلت ارتسم صورتها فیه ثّم 

 20 ارتسام الدائرة من دوران النقطة.  یالحال ف لکذوك

وثالثها، أّن الأنبیاء والأولیاء بل المترسمین والنائمین یشاهدون صورًا محسوسة 
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ون بعضها عن بعض؛ وهذه لیست أمورًا معدومة فإّن العدم میِّ ویسمعون أصواتًا ویُ  ز
ز بعضه عن بعض فبقالصرف لا ِیدَرک   یلكن لیس لها وجود ف كون موجودًة أن ت یولا یمّیَ

إّلا لرآها كّلُ من كان سلیم الحس فبقی أن یكون الُمدِرک من القوی الباطنة؛  الخارج و
النائم معّطٌل ومع  ؛ ولا أحُد الحواس لأّن بصَر العقل لأّن هذه الأمور جسمانیٌة  یولیست ه

ةلأمور ک لهذه اأن یكون المدرِ  ییری؛ وأیضًا نفرض الكلام فیمن هو أعمی؛ فبق ذلک  5 ُقّوَ

إلیه المحسوسات وینفعل  ییتأّد  یفالحس المشترک هو الذالحس المشترک  یأخری وه
ة« الخیال»و عن صورها ویجتمع فیه مؤخر البطن المقّدم من الدماغ، من شأنها  یمرّتبٌة ف ُقّوَ

رة»حفُظ ما أدركه الحّسُ المشترک لیبقی هناك محفوظًا وُیسّمی  إلیه أشار بقوله « المصّوِ و
بعد  یأ بعد الاجتماعأدركها الحس المشترک  یالصور الت یأ یحفظها یالخیال هو الذو

ة عن وبَ یبُ بعد الَغ ذكورة الصور الم یأ ُیمسكهاالحس المشترک و یالصور ف تلکاجتماع  10 

إّلا ف یأ الحّس  الحس الظاهر لم تغب عن الحس   یالصور مادامت ف تلکالظاهر و
الخیال. وفیه إشارة   یوه غیر الحافظةالحس المشترک  یوه القوة القابلة منهماوالمشترک 

ةإلی البرهان علی تغایر القوتین، وأّنهما لیستا ب واحدة  لأّن القبول غیر الحفظ ولهذا یوجد  ُقّوَ
ُرها دلیل علی  یأحدهما دون الآخر كما ف الماء، فإّنه یقبل ولا یحفظ؛ وتغایُر الأفعال وتكّثُ

هو وهو أّن القابلة غیر الحافظة أو هما واحدٌة  هذا یتحقیق الحق فوتكّثِر القوی وتغایِرها  15 

ةوهو أّن ال أیضًا إلی الفیلسوف لا یصدر عنها إّلا أثر واحد فیستحیل أن تكون   حدةالوا ُقّوَ
المشترک صوَر  قوٌة واحدة قابلًة وحافظًة معًا؛ فتكون القابلُة غیَر الحافظة. فإذا أدرک الحّسُ 

ةال یها عند الحافظة، وعند الحاجة َیسترِجعها؛ فعند ما یكون فنَ المحسوسات خَز  یكون  ُقّوَ
الحس المشترک  یأ كیف كانویكون مشاهدة  تلک  یغیر مشاهدة، وعند ما یكون ف

 20 ُم المقّد  هما هو البطُن هما ومبدأ فعِل فإّن مسكنَ واحدة  والخیال من كونهما قوتین أو قوًة 

إّنما ُعِلم من الدماغ ر أفعالهما عند ما تصیب هذا البطَن آفٌة.  ذلک؛ و  بتغّیُ
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ةالقال:  ذلکعند الطبیب ول یأ الثانیةو  قونوالمحّقِ « رًة فّكِ مُ » الأطّباُء سّمیها تُ  یالت ُقّوَ
 الوهمّیة الحیوانیة ها القوُة فإّن استعملَ « مفكرًة »وتارة « متخیلًة » ونها تارًة َیسّمُ الفلاسفة  یأ

بها یكون الحیوان حیوانًا  یالت یالحقیقة كأّنها ه یإّنما خّص هذه بأّنها حیوانیة لأّنها ف
قوة مرتبة  یالقوی الباطنة كالخدم لها؛ وه یالباطن وباق یالمدركة ف یالحقیقة ه یف یوه
ُک معان  یف ه إّلا أّن الأخّص  بها وسُطه من شأنها إدرا المحسوسات علی نحو ما  یالدماغ كّلِ 5 

أمر غیر  یالذئب ومحّبِة الولد؛ فإذا حكمت  هذه القوُة ف كعداوِة  ،یقتضیه المحسوسات
بًا؛ لأّنها تحكم علیه بما محسوس أو أمر أعم من المحسوس، كان حكُمها فیه كاذ

جهة   ییوافق المحسوس  لأّنها لا یقبل غیَره؛ كما یحكم أّن كّل موجود محسوس، وأّنه ف
وهاالمفكرة  یأ ینذكرها بعد أو نهضت ه یالت المحققون إّیاها  یأ بنفسها لفعِلها سّمَ
إن أقبلت علیها« متخّیلًة » ةأی علی هذه ال و هاـصرفَ والنفس الناطقة  یأ النطقیة القوُة  ُقّوَ  10 ت 

ةال یأ ةال یأ یتنتفع هء یعلی ش یأ علی مارة فّكِ الُم   النطقیة ُقّوَ  ذلکب یأ بهالنطقیة  ُقّوَ
ة یوه سمیت مفكرًة ء یالش البطن الأوسط من الدماغ عند الدودة، من شأنها  یمرّتبٌة ف  ُقّوَ

مع بعض الصور،   یمع بعض، أو بعض المعان یتركیب بعض الصور مع بعض، أو بعض المعان
الخارج، وتارة یكون مخالفًا   یعلی وفق ما ف ذلکیكون   أو تفصیل البعض عن البعض؛ فتارة

 15 بین الأولی كیف ما كانتورة بین المفّكِ  یأ الفرق بین هذهو یإراد ذلکله. وفعلها 

 یلصوِر المحسوسات وه یأ أّن الأولی قابلةأو قوتین  الأولی من كونها قوة واحدة  یأ
ةال تلک یأ إلیها یأو حافظة لما یتأدالحس المشترک   یوه من الصور المحسوسة ُقّوَ

الخیال تصرفاتها من   یفإّنها تتصرف علی المستودعات فالمفكرة  یأ أّما هذهوالخیال 
صورًا علی نحو المفكرة  یأ فیستحضركإنسان بلا رأس  تفصیلوكبحر  من زئبق،  تركیب

 20 مّردجبل  من ُز وهذا مثال للمخالف  تأدی من الحس وصورًا مخالفة لها كإنسان یطیرما 

هذا مثال الموافق لأّنه ممكن الوجود؛ ویمكن أن یقال إّنه أیضًا مثال للمخالف لأّنه لیس 
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علی نحو ما تأّدی من الحس كإنسان یطیر؛ نعم لو فّسر المخالف بالممتنع، والموافق 
موافقًا لإمكانه؛ وهذا التصرف لیس  یالأّول مخالفًا لامتناعه؛ والثانبالممكن كان المثال 

للعقل ولا لأحِد الحواس لما مّر غیر مّرة، ولا للحس المشترک لأّنه مدرک فقط، ولا للخیال 
وهذه قد یحضرها غیر المقبول من  أّما الخیال فلا یحضره إّلا المقبول من الحسولقوله: 

ةوأن یكون لالحس؛ فهذا التصرف لابّد  ةَمسكن هذه الوالمفكرة  یأخری وه ُقّوَ  5 یأ ُقّوَ

هذا البطن  یبدلیل اختلال فعِلها عند وقوع آفة ف هو البطن الأوسط من الدماغالمفكرة 
 .الوهم یالحیوان وه یبالحقیقة المدركة الباطنة ف یآلٌة لقوة  ه یهالمفكرة  یأ هذه القوُة و

المقالة الرابعة من علم النفس من طبیعیات الشفاء الفصل الأّول من   یف الشیخقال 
إّما  یإّما أّنها ف :المحسوسات بمعان  لا ُتَحّس  یإّنا نحكم ف» طباعها غیر محسوسة البتة، و

طباعها  یلا تكون محسوسًة ف یوقت الحكم: أّما الت یأن تكون محسوسًة لكّنا لا ُنِحّسها ف 10 

ئب وبالجملة صورة الّذِ  یف ُتدركها الشاُة  یالتفمثل العداوة والرداءة والنفرة والرهبة 
 یؤنسها به؛ وهذه أموٌر  یوبالجملة المعنی الذ ،تدركها یالت والموافقة  ؛ینفر منه یالذ المعنی

ةتدركها النفُس الحیوانیة؛ والحُس لا یدرک شیئًا منها فإذن ال قوٌة  ذلکبها ُتدَرک  یالت ُقّوَ
قوام  یتكون محسوسة فكما أّنا إذا رأینا شیئًا أصفر ف  ی؛ وأّما الت«الوهم» ّمِ س  أخری ولنُ 

هذا الوقت؛ علی أّن  یلٌو؛ فهذا لیس مما أّدی إلیه الحّسُ فالعسِل حكمنا أّنه عسٌل وُح  15 

إن كانت أجزاؤه محسوسًة من جنس المحسوسنفس   الحكَم  فهذا « ه غیر محسوس، و
ةهو الو القانون یما قاله فهذا الموضع وهو موافق ل یكلامه ف التی تحكم فی الحیوان بأّن  ُقّوَ
عن المتعّهد  یأ بالعلف صدیٌق لا ینفر عنه ، وأّن المتعهَد حبیٌب  ، وأّن الولَد عدّوٌ  الذئَب 
 العداوُة و ؛یغیر كلّ  یأ یسبیل غیر منطقتحكم فی الحیوان بالقضایا المذكورة علی  یأ علی

 20 یأ فإذن إّنما یحكم بهما ؛من الحیوان كهما الحّسُ غیر محسوس إذ لیس یدرِ  ُة والمحبّ 

علی  الشفاء یف الشیخذكره  یفهذا هو الدلیل الذ .أخری یدركهما قوٌة وبالعداوة والمحّبة 
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ةإثبات ال بالعداوة   غیر محسوسة یه  یالأمور الت یالوهمیة إّلا أّنه ذكر القسم الأّول أ ُقّوَ
إن كانت  ییذكر القسم الثان والمحّبة، ولم وهو ما یكون غیر محسوسة حالة الحكم و
ةإدراک  یأ إن كانو .إثباتها  ینفسها؛ لأّن الأّول كاف ف یمحسوسة ف الوهم للعداوة  ُقّوَ
ٌک  یوذاك جزئ یلأّن هذا كل یلیس بالإدراک النطقوالمحّبة  ّما غیر  إّلا أّنه لا محالة إدرا

ةفكان إدراک هذه ال یالمنطق َک النطق ُقّوَ من وجه، وباَیَنه من وجه؛ فالمشابهة  یشاَبَه الإدرا 5 

من جهة التجرید إذ ُمدركها غیر محسوس، والمباینُة من جهة تعلقه بأمور جزئیة  متعلقة 
ةقد یستعمل هذه الكالحیوان  یأ الإنسان أیضاً وبالمحسوسات.  كثیر  یفأی الوهم  ُقّوَ
مجری كثیر من أحكامه  یالاستعمال أو ف یف یأ ذلک یفالإنسان  یأ یمن أحكامه ویجر

یستعمل  یفساد الحكم الأحكام الت یاستعمال الوهم أو ف یف یأ الحیوان الغیر الناطق
ةالإنسان هذه ال ما لا یناله فلا حظ له »وأّن « كّل موجود هو محسوس»حكمه بأّن  یفیها ه ُقّوَ 10 

ةهذه الو«. ودالوج  یف  ستثبت المحسوساتیَ  ق الخیال لأّن الخیاَل فارِ یُ الوهم  یأ ُقّوَ
علی  المحسوسات بمعان غیر محسوسة یم فحُك تَ الوهم  یأ هذهو َم كها علی ما تقّدَ مِس ویُ 

وحًا  ةهذه ال یأ تفارقوما سبق مشر  من وجهین:  ُیسّمی مفكرة ومتخیلة  یالتالوهم  یوه ُقّوَ
ب ها أن ترّكِ فإّن شأنَ  لا یتبعها حكم ّماأفعال المفكرة  یأ تلکبأّن أفعال أحدهما قوله 

علم  یعلی ما بسط القوَل فیه ف یتبعها حكم ماأفعال الوهم  یأ أفعال هذهول لا غیر؛ وتفّصِ  15 

  أحكام ّما.أفعال هذه  یأ  یبل هالنفس 
 یكإنسان ذ تركیُب المحسوساتأفعال المفكرة  یأ تلکأفعال ووثانیهما، قوله: 

الذئب وهو   یكالحكم ف المحسوس  یهو حكٌم ففعل الوهم  یأ فعُل هذهورأسین؛ 
 یف كما أّن الحّس  ولكونه عدوًا یجب الهرب منه.  معنی خارج من المحسوس یفمحسوس 

حاكم علی الحیوان  یف یأ الوهم فیه ذلکعلی صور المحسوسات ك الحیوان حاكٌم  20 

لا یتأدی وكالعداوة والصداقة  یتأّدی إلی الوهم یمعانیها الت یأ یالصور الت تلک یمعان
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ء من الحواس الظاهرة أو الباطنة سوی یلأّن العداوة والصداقة لا یتأّدی إلی ش إلی الحس
ةمن الناس من یتجّوز فُیسّمی هذه الوالوهم   یف  إذ لا منازعة ذلکله والوهم  یأ تخّیلاً  ُقّوَ
ما  یالاصطلاحات؛ بل لكّل أحد  أن ُیسّم  یف  الشهوات، ولا مشاّحة یفإّنه لا نزاع ف الأسماء

وق. وهذه ال  یبل یجب أن یفهم المعانشاء بما شاء؛  ةو الفر لا یتعرض الوهمیة  یأ ُقّوَ
ةأفعال هذه ال یأ هاالطبیب لمعرفتها لأّن مضاّر أفعالِ  وی أفعال قُ  مضاّرِ لِ  تابعٌة الوهمیة  ُقّوَ 5 

الخیال  -ویجوز بالرفع خبرًا لمبتداء محذوف « القوی»بالجّر بدلًا عن  - أخر قبلها مثِل 
كر الذوالمتخیلة  یأ والتخیل الحافظة لأّنها حاكمة علی مدركاتها  یأ سنقوله بعد یالّذُ

ها تقِح إذا لَ  یالقوی الت یالطبیب إّنما ینظر فوویتغیر مدركاتها بتغیّر أفعال الوهم وأحكامها 
ةمرضًا فإن كانت المضرة تلحق فعل  ذلکفعلها كان  یف مضّرٌة  بسبب مضّرة لحقت  ُقّوَ
ةفعل  إّنما لم  .عضو ّما یالمضرة یتبع سوء مزاج أو فساد تركیب ف تلکقبلها وكانت  ُقّوَ و 10 

أمراض »هو من جملة  ی فساد الشكل الذ ییذكر تفرق الاتصال لأّن مذهبه أّنه داخٌل ف
ر  ذلک ف أّن لحوَق عرِ أن یَ مثل هذه الصور   یفیكفی الطبیب ف یأ فیكفیه؛ «التركیب الضر

بالعلاج أو العضو  ذلکالطبیب  یأ العضو أو فساده حتی یتداركه ذلکبسبب سوء مزاج 
ر  یأ عنهالعضو  ذلکالطبیب  یأ یتحفظ أن ولا یجب علی الطبیب  یأ لا علیهوعن الضر

ةیعرف حال ال ةال یأ یإّنما یلحقها ما یلحقها بواسطة إذا كان قد عرف حال الت یالت ُقّوَ  15 ُقّوَ

ر  یأ تلحقها یالت ر  بغیر واسطةالضر ر ما یضر ر هذه یستلزم إزالة ضر لأّن إزالة ضر
 بواسطتها 

الثالثة عند الأطّباء فلما عرفت من أّن القوی  یأّما أّن هذه ه الثالثة مما یذكره الأطّباءو
الخامسة أو الثالثة  یهونة عندهم ثلاث لا غیر وهذه ثالثتها. وأّما قوله النفسانیة الباط
ةال یهوفلأّن منهم من جعل المفكرة والوهمیة قوًة واحدة  عند التحقیق الحافظة  ُقّوَ 20 

ها المحسوسات غیر صورِ  یخزانة لما یتأّدی إلی الوهم من معان ف یوالمتذكرة؛ وه
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إلی الحس من الصور المحسوسة وموضعها  یكما أّن الخیال خزانة لما یتأد ،المحسوسِة 
. ومما یدل علی أّن هذه المواضع المذكورة مواضع لهذه ر من بطون الدماغالبطن المؤّخَ 
 ه بسبب آفة تصیب الموضَع ه أو نقصانِ ِش كّل قوة أو تشّو  د من بطلان فعِل شاَه القوی ما یُ 

ةأّنه هل ال یف ینظر فلسفهاهنا موضع والمذكور لها  لما  ةالحافظة، والمتذكرة المسترجع ُقّوَ
ونات الوهم، قوتان أم  ةغاب عن الحفظ من مخز : إّن علی أصول الفلاسفة یلزم واحدة ُقّوَ 5 

لأّن الحفظ غیر الاسترجاع؛ وتغایر الأفعال عندهم یوجب تغایر  ذلکأن تكونا قوتین و
 القوی. 

معرفة كونها  یأ ذلکلكن لیس من خواّص الإنسان  ینسالَم  واعلم أّن استرجاَع 
ةقوتین أو  لأّنه لا یحتاج إلی معرف الفرق بین القوی وأنواعها  مما یلزم الطبیبواحدة  ُقّوَ

إّنما یحتاج إلی معرفة أفعالها ومواضعها حتی إذا أصابت آفة عرف أ موضع یجب أن  یو 10 

إصلاح اختلالها ولا شّک لأّن نظره مقصور علی حفظ صحة هذه القوی الث ییداو لاث و
تعرض لأّیتهما  یإذا كانت الآفات التأّن الآفة الحاصلة لهما متجانسة علی ما قال: 

من  رِ للبطن المؤّخَ   العارضة الآفاُت   یمتجانسة وه یهمن الذاكرة والمتذكرة  یأ كانت
إّما من جنس التركیب ،الدماغ إّما من المزاج ق الاتصال وقد عرفت أّنه لم یذكر تفُرّ  و

ةأّما الولكونه من أمراض التركیب عنده  یجوز أن  الباقیة من قوی النفس المدركة ُقّوَ 15 

ورة صفة للقوی، وأن تكون مرفوعة صفة لل ةتكون مجر ا ولّم  .الإنسانیة الناطقة یفه ُقّوَ
ةالأطّباء عن ال نظُر  قَط س    یأّن الطبیب إّنما ینظر ف یوه ما شرحناه من العلةالوهمیة لِ  ُقّوَ

نظرهم  یأ فهومرضا إلی آخر ما شرح  ذلکفعلها كان  یف ها مضرٌة تإذا لحق یالقوی الت
ةهذه العن  ةفهو أسقط عن هذه ال»أكثر النسخ  یوف أسقطالناطقة  یأ  ُقّوَ وهذه أولی « ُقّوَ

إّنما كان نظرهم عن هذه ال ةمن الأولی لتأّیدها بالكثرة. و ر  ُقّوَ أسقط لأّنها لا یلحقها ضر 20 

إن  لا بالذات ولا بالعرض لكونها من الجواهر المجردة عن المواد بخلاف الوهمیة؛ فإّنها و
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ر بالذات لكن یلحقها بالعرض أعن بعرض مرض الخیال والذاكرة؛ لأّنها  یلم ُیلحقها ضر
معنی؛ ال ذلکالصورة ب تلکتأخذ الصورة من الخیال والمعنی من الذكر، وتحكم علی 

ویكون حكمها صحیحًا إذا كان المحكوم علیه الحاصل من الخیال، والمحكوم به 
هما وتركیبه؛ أّما إذا تغّیرا، أو مزاج محّلِ   المأخوذ من الّذكر علی ما كانا علیه، لصحة

المحكوم  ها صحیحًا لفساِد تركیبه لم یكن حكُم  هما أو فساِد أحدهما، لفساد مزاج محلّ  5 

لفساد  بها وهو الحكم تابٌع  ها الخاّصِ به أو كلیهما؛ فإذن فساد فعِل علیه أو المحكوم 
محّلهما إذا لم یكونا علی ما هما  یالصورة والمعنی ف غیرها من القوی؛ والحاصل أّن حصوَل 

علیه لفساد مزاج المحل أو تركیبه، تغّیَر حكُم الوهم عما حكم به علیهما حاَل صحِة 
 . أفعال القوی الثلاث لا غیربل نظر هم مقصور علی محلهما؛ 

 10 

 القوی النفسانیة المحركة یف -الفصل السادس  
ةأّما الو  تبسطها.  یأ رخیهاتُ ویقبضها  یأ ج الأوتارشنِّ تُ  یالت یفه كُة المحّرِ  ُقّوَ

منهما، أن ینفذ مادة بلغمیة  واعلم إّن ُكّلًا من القبض والبسط علی قسمین: الأّوُل 
 یالتمدید؛ أو عن البسط كما ف یلیف العضل فیمنعه عن القبض، كما ف یغلیظة ف

ةالتشنج. وثانیهما، أن یجذب ال  15  ء العضل فیزداد عرضاً یالمحركة الأوتار إلی مباد ُقّوَ

داد العضل لیز یوینقبض طولًا؛ أو تحّلی عن جذب الأوتار فُترخیها إلی خلاف جهة مباد
إّلا لما صّح قوله یطولًا، وینتقص عرضًا؛ والمراد منها هو الثان  یأ ك بهافیتحّرَ  لا الأّول و

ةبهذه ال  یأ ببسطهالأّن الأّول لا یتحرك بها الأعضاء ولا المفاصل  والمفاصل الأعضاُء  ُقّوَ
إّنما قال:  ینثَ  یأ نِیهاوبثَ كة وهو إرخاؤها ببسِط المحّرِ  الأعضاء »المحركة وهو تشنیجها. و
عضلات الأجفان، وتارًة  یلأّن اتصال العضلات تارًة یكون بغیر مفصل كما ف« والمفاصل 20 

ةمنفذ ال یأ هاُذ نّفِ مُ وعضل العقب والرسغ والمرفق  یبمفصل كما ف  یفالمحركة  ُقّوَ
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أّن نفوَذها علی سبیل  ،علی فائدتین: إحداهما هذا الكلام تنبیٌه  یف العصب المتصل بالعضل
العصب  یالمدد؛ إذ لو كانت مركوزًة فی العضل لما كانت یبطل فعُلها بحصول سدة ف

ةأّن هذه ال ،والأخری ؛العضل ذلکالواصل بین الدماغ أو النخاع وبین  صادرٌة من الدماغ  ُقّوَ
العصب  یالأطّباء؛ إذ المعنی أّنها ینفذ عند إرادة الحركة من مركزها ف یعلی ما هو رأ

ةأن یكون مركزها الدماغ لیكون بحذاء ال یإلیه فیحّركه فینبغ یالمتصل بالعضل حتی یأت  5 ُقّوَ

ةال یأ یهو  الباعثة الطبیعة لوجهین:   یلأّن حركات العضل بینها اتحاٌد ف جنٌس كة المحّرِ  ُقّوَ
، أّنا نری أّن من اهتم بأمر یء واحد فهو واحد. الثانیؤه شمنشأها الدماغ وما منشدهما، أّن أح

كة إلی جهة  من الأمور بحیث یكون اهتمامه ُیلهیه عن جمیع أحواله مالت جمیع قواه المحّرِ
الطبیعة؛ لكنها مختلفٌة بالنوع لأّن   یالمهَتّم؛ فهذان یدّلان علی اتحادها ف ذلکحركة 

 10 یبالنوع لم یتأت الاختلاف ف  ویرقص ویصفق؛ فلو كانت متحدًة  یالإنسان یأكل ویمش

من شأنه التحریک إلی جهة  لا بّد وأن یكون مغایرًا بالنوع  یلأّن الذ ذلکهذه الصور و
یتأّت هذا  من شأنه التحریک إلی جهة أخری؛ إذ لو كان مغایرًا بالشخص لم یللذ

الحركات فیكون  یمباد ِع ع بحسب تنّوُ تنّوَ یَ قال:  ذلکیًا محسوسًا؛ ولالاختلاف أیضًا تأتّ 
 یالعضلة الأخر  یف یطبیعة مخالفة بالنوع للطبیعة الت یأ یأخر طبیعٌة  ة  كّل عضل یف
ةال یأ یهو إّنما جعلها تابعًة  للإجماع الوهم الموجِب  تابعٌة لحكِم الفاعلة للحركة  ُقّوَ 15 

لحكِم الوهم مع كونه هو المتبوع البعید، إذ المتبوع القریب هو الإجماع؛ لأّنه لم یكن 
ةتعریف ال یتقّدَم له كلاٌم ف فعلها الإجماع؛ فلم یمكنه أن  یالباعثة علی الحركة الت ُقّوَ

م فقد علم مما مضی؛ یقول لأّنها تابعة للإجماع؛ لأّن الإجماع لم یكن عّرفه بعد؛ وأّما الوه
 جماع.إفلهذا قال تابعة لحكم الوهم دون ال

 20 
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  الفصل الأخیر من هذا التعلیم فی الأفعال
مة للبدن ف یاعلم  أّولًا أّن الأفعال من الأمور الطبیعیة إذ لا نعن  یبها إّلا الأمور المقّوِ

 یماهیته ووجوده؛ لكّن الأفعال والقوی مقّومان لوجوده لأّن أحدهما وهو الأفعال سبب غائ
لة لغذائه، والزائدة ف یللبدن، والآخر وهو الُقوی سبب فاعل أقطاره،  یله لأّنها المحّصِ

غة إّیاه إلی غایة نشوه؛ وباق الأمور الطبیعیة مقّوماٌت لماهیة البدن، لا بحسب  یوالمبّلِ 5 

؛ فإّن مقومات ماهیته بهذا الاعتبار هو الجنس والفصل بل بحسب الوجود یود الذهنالوج
للبدن،  یسبب ماّد  ی؛ لأّن مقّوماتها بهذا الاعتبار المادُة والصوُر؛ فبعض الباقیالخارج

 ء.یعلی ما سبق وعلی ما سیج یوالبعض الآخر صور
جهة مبادئها وهو اعتبار اعلم إّن الأفعال ینقسم بنوعین من التقسیم: أحدهما، من 

نرید   یكونها طبیعیة وحیوانیة ونفسانیة؛ وثانیهما باعتبار البساطة والتركیب وهو الذ 10 

ةنتكلم الآن فیه ونقول: كّل فعل واحد فإّما أن یتّم ب وهو المفرد، أو بأكثر من   واحدة ُقّوَ
إّنما ترک التقسیم الأّول لأّنه علم من كلامه ف ذلک وی حیث قال الُق   یوهو المركب. و

إّن القوی والأفعال یعرف بعضها من بعض. ثّم قال والقوی ثلاث فیجب أن یكون الأفعال 
ةثلاثة إذ لكل  الأفاعیل المفردة ما جملة نقول إّن من بقوله:  یفعل وأشار إلی التقسیم الثان ُقّوَ

ةیتّم ب لكن هذه العبارَة  ومنها ما یتم بقوتین مثل شهوة الطعام ؛واحدة مثل الهضم ُقّوَ 15 

صریحًا إلیها؛ « منها»قوله  یالضمیر فلرجوع  موهمٌة بأّن التقسیم عائد إلی الأفعال المفردة
مع أّن الواجب أن یكون الضمیر لمطلق الأفعال حتی یكون التقدیر ومن الأفعال المفردة 

 ما یتّم بقوتین. 
 للفظ بخلافه؟ یصحح هذا الواجب مع أّن صریح ا ی: ما التأویل الذفإن قلت

ةالكلام وتقدیره أّن المفردة من الأفاعیل ما یتّم ب ی: تقدیم وتأخیر فقلت واحدة، أو  ُقّوَ 20 

المفردة هو  یمقامها ونصبها علی الاختصاص؛ وتقدیره أّن من الأفاعیل أعن یإبقاء المفردة ف
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الجذب والدفع  یأ« مثل الهضم»و من الأفاعیل ما یتّم بقوتین. وأّما قوله:  ما یتم واحدة؛ 
ةوالمسک؛ فإّن كّل واحد منها یتّم ب الهضم خّصه بالذكر لأّنه إذا  یواحدة. ولشبهة  ف ُقّوَ

 ُعِلم أّنه مفرٌد ُعِلم كوُن الثلاثة الباقیة مفردًة بطریق الأولی. 
هذه العبارة لأّن المراد من الفعل المفرِد الفعُل الواحد؛ فكأّنه قال  ی: لا إیهام ففإن قیل

ةمن الأفاعیل الواحدة ما یتّم ب إّن   5 واحدة  ومنها ما یتّم بقوتین.  ُقّوَ

لا یجوز أن یكون المراد من الفعل المفرِد الفعُل الواحد؛ لأّنهم لا یطلقون  َم : لِ قلنا
ةالفعَل المفرد علی كّل فعل  واحد بل علی كّل فعل واحدتّم ب واحدة؛ ولو عّم الإطلاُق  ُقّوَ

حینئذ  ولبطَل المقصود من هذا القسم وهذا   كٌب لكون الكّل مفرداً لما كان لنا فعل مر
 یهم إّلا إذا قیل إّنه لم یتابعهم فاللّ   بیان الفعل المفرد والمركب علی ما هو مصطلح الأطّباء

 10 ه ما فیه. یالنزلة والورم الحار؛ وف یهذا الاصطلاح كما لم یتابعهم ف

 یقوتین وهما الهاضمة والماسكة فهو شرٌط ف: إّن الهضم إّنما یتّم بفعِل فإن قیل
شهوة الطعام فإّن حقیقتها إّنما یتحقق  ذلکحقیقته، ولا ك یوجوده، لا داخٌل ف

ةبامتصاص ال السوداء المنصّبة من  وبلذِع  ذلکالجاذبة لفم المعدة مع الإحساس ب ُقّوَ
ةمنه إلی فم المعدة بسبب  یالعرق الآت یالطحال ف إّنما كان  ذلک ُقّوَ الامتصاص. و

كون شهوة المعدة شهوًة نفسانیة لا طبیعیة كما لسائر الأعضاء؛ لأّن  یأعن ذلکك 15 

أن یكون الإحساس  یالمعدة خلقت كالكافلة لجمیع الأعضاء بالغذاء لأّنه كان ینبغ
بالجوع لكل عضو لأّن الحاجة إلی الغذاء تعرض للجمیع لكنه لم یمكن أن یكون كّل 

الإحساس فوجب أن یكون  ذلک، فجعلت المعدة كالكافلة للكّل بعضو حّساساً 
إلی ما ذكرنا أشار بقوله:   إدراكها له قوّیاً  فإّنها وأن یكون المعاون علی حصوله كثیرًا؛ و

ةیتّم ب ةطبیعیة وب جاذبة   ُقّوَ أّما الجاذبة فبتحریكها اللیَف  .فم المعدة یف حساسة   ُقّوَ 20 

ما »بعض النسخ   یبالجر عطفًا علی تحریكها وف هاجذبه وامتصاِص لما تَ  متقاضیٌة  َل طاَو الُم 
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ها حساِس إفب  اسةّس وأّما الَح  .ما یحضر من الرطوبات وهما قربیتان« تجذبه وبامتصاصها
 یف  منافع السوداء یف یأ هاهة المشهورة المذكورة قّصتُ السوداء المنبِّ  بهذا الانفعال وبلذِع 

ر بوجه آخر ویقال: إّنما كان شهوة المعدة نفسانیة لا  أوائل الكتاب ویمكن أن یقّر
 ییلیه، ثّم من  الذ یطبیعیة، كما لسائر الأعضاء؛ لأّن كّل واحد منها غذاؤه من الذ

یلیه إلی حین یتصل الجذب بالكبد، ثّم من الماساریقا، ثّم من المعاء،  یمن الذ یلیه، ثّم  5 

لجذب بالمعدة؛ فالمعدة لما لم یكن لها بعضها من بعض، ثّم من المعدة فیتصل ا یثّم ه
المتكفلة بجیمع  یعضو آخر یجذب منه ولا غذاؤها قریب منها لحال أصول النبات وكانت ه

البدن بالغذاء جعلت شهوُتها نفسانیًة حتی یحصل الشعور بعوز الغذاء ویتحرك الإنسان 
ةلطلبه ویناوله لئلا یهلک البدن كما یهلک عند بطلان هذه ال تلّطف  ذلکفل  ؛ُقّوَ

ا یتّم إّنما كان هذا الفعل مّم ووجعل شهوة المعدة نفسانیة  -تعالی ذكره  - الخالق 10 

 ِه شتفلم تَ  ُیسّمی جوعًا وشهوًة  یلذبطل المعنی ا إذا عرض لها آفٌة  اسَة لأّن الحّس  ،بقوتین
فلم تشته المعدُة الطعام علی بناء الفاعل أو فلم ُیشَته الطعام علی بناء المفعول  یأ الطعام

مع وجود الجوع   یبطل الجوع المعد یأ حاجةإلی الطعام  یأ إن كان للبدن إلیهو
لأّن المزدرد لم یلطف  الازدرادكونها مما یتّم بقوتین   یومثل شهوة ف یأ ذلکكو یالبدن

الجوهر؛ فاحتیج أن یتعاضد  ما إذا كان غلیَظ رًا لا سیّ ِس ه َع فیكون جذبُ  بعد ولم یرّق  15 

أّن إحداهما طبیعیة، والأخری إرادیة، وعنده أّن كلتیهما  یالقرشعلیه القوتان. وعند غیر 
 یتعمل بلیف العضل، والأخری من الإرادیة الت یالت إرادیتان لكن إحداهما من الإرادیة 
بعض الأوقات  یالأعضاء. ولأّنا أیضًا ف یقد بّیناها ف یتعمل باللیف المخصوص بالهیئة الت

نضطر إلی استعمال أدویة كریهة الطعم لحفظ الصحة ومداواة الأمراض ونفوذ هذا الدواء 
وم قذَفه لعدم  إّنما هو بالازدراد؛ فالإرادة والشهوة تمیلان إلی استعماله؛ والطبیعة تر 20 

ةاد كله عائداً إلی الشعورها بما یعقبها من النفع؛ فلو جعل الازدر الطبیعیة لفاتنا هذا  ُقّوَ
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لهذین الوجهین جعل الازدراد  یأعن ذلکالصحة والمرض؛ فل یحالت یالنفع العظیم ف
إلیه أشار بقوله:   یمن قوتین: إحداهما إرادیة هذا كلامه ف مركبًا  یتّم بقوتین هذا الكتاب. و

 یهكذا ف الأخری الجاذبة الإرادیةوء والمعدة یالمر  یف یالت إحداهما الجاذبة الطبیعیُة 
ٌز وف ه ُبعٌد ییجاوزها بالإرادة إلی أسفل وف یأكثر النسخ وفّسرت بالدافعة للغذاء الذ  یوتجّوُ

ل ها باللیف المطاَو الأولی یتّم فعلُ ووهو الصحیح  «الدافعة الإرادیة والأخری»بعض النسخ  5 

إذا بطل  .الازدراد عضِل  ها بلیِف یتّم فعلُ ه یوالثان ؛ءیفم المعدة والمر یف یالذ  إحدیو
 إحدی  یأ كنر الازدراد بل إذا لم تُس َع الجاذبة الطبیعیة والدافعة الإردیة  یأ القوتین
ةأّن ال یأ إّلا أّنها بطلت  القوتین  ا تری أّنه إذا أل ؛ر الازدراُد ُس لفعلها َع  نبعث بعُد لم ت ُقّوَ

 ر علینا ابتلاُع ُس َع  بعُد  كون ضعیفًة تبل  لم تقوِ  یأ قصُد لم تَ الطبیعیة  یأ كانت الشهوة
نعاف كّنا بل إذا بالشهوة الطبیعیة بل بالإرادیة لكون الإرادة بحالها  یأ ما لا نشتهیة 10 

 یأ الجاذبة الشهوانیة عنه القوُة  فنفرت  كالمسهل  هثّم أردنا ابتلاَع نكرهه  یأ شیئاً 
وه. وهذا دلیل علی أن نفرة   ءیالش ذلک یأ هعلی الإرادیة ابتلاُع  َب ُع ص  الطبیعیة  المكر

الجاذبة الشهوانیة توجب صعوبَة الابتلاع وهو أبلغ من الأّول؛ لأّنه دلیل علی أّن ضعَفها 
إذا كانت نفرتها توجب صعوبته فضعفها وبطلانها یوجبانها بطریق  یوجب صعوبته. و

 15 الأولی؛ فهذا ما فهمته من هذا الكلام. 

ولكن لا  یتّم بقوتین؛أیضًا كالازدراد وشهوة الطعام  نفوذ الغذاء  یأ ء أیضاً ذاالِغ  عبوُر و
لأّن الأفعال المركبة علی نوعین: منها ما یتّم  ذلکكاللتین یتّم بهما الفعلان المذكوران. و

بقوتین من نوعین كشهوة الطعام والازدراد، ومنها ما یتّم بقوتین من نوع واحد كنفوذ 
  یكما قال ف« عبور ذلکوك»ولم یقل « وعبور»استانف القول فیه وقال  ذلکول  الغذاء

 20 دافعة   قوة  تنبیهًا علی هذه التفرقة الدقیقة بین الأفعال المركبة « الازدراد ذلکوك»الازدراد: 

إّنما كان ك إلیه من العضو المتوّجِه  وجاذبة   ؛العضو المنفصل عنه  یف لأّنه لو  ذلکو
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یتعّین نفوذ الغذاء الموافق لكل عضو إلی جهته إذ كان المنفذ اقتصر علی الدافعة لم 
ذاء َتعّیَن نفوُذ الِغ  ،ذاُء منقسمًا؛ أّما إذا كان مع الدفع جذٌب من العضو المتوّجه إلیه الِغ 

العضو. ولو اقتصر علی الجاذبة وحدها  ذلکالموافق لكّل واحد من الأعضاء بواسطة جاذبة 
بعض الأوقات. أّما  یالكثیر علی ما یتفقان ف ها جذُب یل وأضعَف الثق ها إصعاُد فرّبما أعجَز 

. ومجموع هاتین القوتین ُیسّمی عند  إذا كان مع الجاذبة دافعٌة نفذ الغذاء نفوذًا جّیداً 5 

والأّول هو الصحیح, « الثفل»أكثر النسخ  یوف الفضِل  إخراُج  ذلکكو«. قوة ممّیزة»الأطّباء 
ر. وكان الواجب بُ ل والّدُ بُ الُق  یأ ینبیلَ من الّس  لأّن الخارج من الُقُبل لا یكون ُثفلًا بل فضلًا 

ةأن یذكر أقرانه من الأفعال الكائنة من  طبیعیة ونفسانیة مثل شهوة الطعام والازدراد  ُقّوَ
: لأّن الأّول شهوة الطعام، ثّم ذلکكون الواقع كفكأّنه إّنما ذكره علی هذا الترتیب ل

إخراج الفضل  ازدراده، ثّم نفوذه، ثّم  وجه. ولأّنه لم یحسن الجمع بین ابتلاع الطعام و خر 10 

إن كانامن نوع واحد.   :ؤه قوتینرّبما كان الفعل مبدوفلهذین لم یجمع بینهما و
مثل التبرید المانع   وكیفیًة  قوًة سبب الفعل  یأ هورّبما كان سببُ  .نفسانیة وطبیعیة

علی مقاومة الخلط  یعاون الدافعَة فإّن التبرید  یأ فإّنهعن الانصباب إلی العضو  یأ للمواد
  .وجهه یه فدفِع ووعلی منع الخلط  یأ هإلی العضو ومنِع  ّبِ نص  الُم 

بتغلیظ جوهر ما  یبشیئین بالذات أعن الانصباب  المادة یأ منعتالبارده  والكیفیُة  15 

  .ا بالعرض وهو أطفاء الحرارة الجاذبةء ثالث هو مّم یوبش ؛ساّم الَم  ینصّب وبتضییِق 
إذا عرفت  المذكورة جذب بما یقابل هذه الوجوَه الحارة ت ُة یوالكیف ، فاعلم  أّنه ذلکو

ةلما اشتركت الحرارُة واضطرار الخلأ وال الجذب: أّما الحرارة فلما یدّل علیه  یالجاذبة ف ُقّوَ
ةالسراح وأّما الخلأ فإّنه لذاته جذاب لامتناع وجوده لا لأّن فیه  جاذبة علی ما ذهب إلیه  ُقّوَ

 20 الشیخه أراد یالحكمة وأّما الجاذبة فجذبها مما لا یشک ف یفإّنه قد أبطل ف محمد بن زكریا

بعض النسخ  یوف الخلأ إّنما یجذبان الحارة واضطراُر  الكیفیُة وأن یذكر الفرق بینهما فقال 
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لأّنهما یجذبان الألطف فالألطف أّولًا  َف ثّم ما كثُ  ،َف أّولًا ما لُط والأّول أظهر « یجذب»
 یوف یخصها یأو الذ جذب الأوفَق فإّنما ت الجاذبة الطبیعیُة  أّما القوُة و .فأّولًا ثم الأكثف

هو  كثُف أفرّبما كان ال هجذبُ طبع الجاذبة  یأ «طبعها یوما یخّص ف»بعض النسخ 
كما  ّصُ والأَخ  ُق هو الأوفَ  ورّبما كان الألطُف  ؛جاذبة الطحال یكما ف والأخّصُ  الأوفُق 

 5 جاذبة المرارة. یف

ولنشرع الآن فی شرح الفن  كلیات القانونفهذا آخر الفن الأّول من الكتاب الأّول من 
یًا علی َمن لا َنِبی بعَدُه.  الثانی منه مستعینًا باهلل وحَدُه، وُمصّلِ





 

 
 
 
 

 5 قال رحمه اهلل:

 یالفّن الثان
 وهو ثلاثه تعالیم: 

  الأمراض یف -التعلیم الأّول 
 الأسباب  یف - یالتعلیم الثان

 10 الأعراض   یف -التعلیم الثالث 

إّنما قّدم تعلیم الأمراض لأّن تعّرَفها مقصوٌد بالذات؛ وأّما الأسباب والأعراض فإّنما یقصد 
ن العلَم  مها لأجل الأمراض: إّما لیمّكِ

ُ
ء إّنما یتّم یبالأمراض، كما بّینا أّن العلم بالش تعّل

إّما  من جهة العلم بسببه، فإن لم یكن ظاهرًا فإّنما یتّم من جهة العلم بعوارضه؛ و
 . وتحصیل أسباب الصحة لیشتغل بإزالة أسباب الأمراض

 15 بتعلیم الأمراض، مع أّنه مشتمل علی تعریف الصحة: ِلم َعنوَن هذا التعلیَم فإن قیل

 أیضًا؟  والحالة الثالثة
إّنما كان كذلك لأّن الصحة ش  ی: لأّن أكثر الكلام فقلنا ٌء واحٌد، وأّما یالأمراض؛ و

وج عن الأمر الطبیع نًا لا یالمرُض فأقسامه كثیرة؛ لأّن الخر  محالة. یكون متفّنِ
 من الكتاب الأّول  یالفصل الأّول من التعلیم الأّول من الفن الثان قال رحمه اهلل:

 20  «العرض»و« المرض»و« السبب»تعلیم  یف

ل « تعلیم الأمراض»هذا الفصل مع أّنه من فصول  یإّنما جمع هذه الثلاثة ف لیحّصِ
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ورَة أّن ف«المرض»زیادَة اطلاع  علی حقیقة « العرض»و« السبب»بتعریف  معرفة علة  ی؛ ضر
ر الفعل إّما أن  ء یالش وحقیقِة لازِمه َمعونًة علی معرفة حقیقته. ونقول: الموجب لضر

 «. العرض»، وما یتبعه هو «المرض»، أو بلا واسطة وهو «السبب»یوجبه بواسطة وهو 
طریق آخر: وهو أّن البدَن  هذه الثلاثة  یولبیان انحصار الأمور الخارجة عن الطبع ف

واح»و  «الأعضاء»، وفیما َیتوّلد منها وهو «الأخلاط» یالصحیح یكون معتدلًا ف  5 ی، وف«الأر

حدث عنه واحد من الأمور  یوكّل واحد من هذه الثلاثة إذا تغّیَر عن الحال الطبیع«. الأفعال»
كان ذلك هو  یالخارجة عن الطبع: فالأخلاط إذا تغّیرت  عن المجری الطبیع  الثلاثة

واُح إذا تغّیرتا إلی خارجة عن الطبع كان ذلك هو «السبب» ؛ «المرض»؛ والأعضاُء والأر
والأّول أولی من هذا؛ «. العرض»كان ذلك هو  یت  عن المجری الطبیعوالأفعال إذا تغّیر

ق له.  10 یظهر بالتأمل لمن ُوّفِ

 وهذا الفصل یشتمل علی مباحث: 
 

  ماهیة السبب یالمبحث الأّول ف
وكیف ما كان، « كتب الطب یف»بعض النسخ:  یوف إّن السبَب بحسب الطّب نقول: 

 15  عند الحكماء« السبب»غیر كتبه؛ لأّن  یفهو احتراٌز عن السبب بحسب غیر الطب أو ف

الحقیقة وهو المادة  یكان داخلًا ف ، سواء ءیوجود الش ییقال علی كّل ما لابّد منه ف
ما « السبب»فَیخّصون باسم  . وأّما الأطّباء عنها وهو الفاعل والغایة  ، أو خارجاً  والصورة
بدن  یبدن الإنسان؛ ولا كّلَ فاعل  ف ی؛ ولا كّلَ سبب  فاعٌل، بل ما كان فعُله ف كان فاعلاً 

ون الأمراض  ؛ بل ما  یمع أّنها فاعلة ف« أسباباً »الإنسان؛ إذ لا َیسّمُ بدن الإنسان الأعراض 
، جوهرًا كان كالغذاء، أو یأو غیر بدن كان بدنیاً  كان فاعلًا لوجود الأحوال أو حفِظها سواء 20 

ودة؛ ولذلك لم ینحصر السبب تحت أحد الأجناس. ولكونه غیر  عرضًا كالحرارة والبر
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هو ما منحصر  تحت جنس لم یقل إّن السبب حالة أو ملكة أو جوهر أو غیر ذلك، بل قال: 
ه  یكون

َ
بالذات فقط علی ما ذكره  متقّدمًا بالذات، أو بالزمان، لا یأ أّولاً لأّنه یعم ذلك كّل

وا السبَب إلی  وذلك لأّن الأطّباء ؛الإمامو یالقرش  «: الحافظ»و« الفاعل»فّسر
ت  سببیُته بحصوِل الشرائط وارتفاِع الموانع وهو العلة  یهو السبب الذ« الحافُظ »و  تـّمَ

التامُة لثباِت إحدی الحالات الثلاث، ولا یتقدم علی المسّبَب إّلا بالذات لأّنهما معًا  5 

 بالزمان؛ 
لم تتّم سببّیُته لفوات شرط أو حصول مانع، فیتقدم علی المسّبَب  یهو الذ« الفاعل»و 

حال المرض والحالة المتوسطة؛   ی: إّن فاعل الصحة موجود فولذلك قالت الأطّباء بالزمان؛
عن السبب؛  یأ فیجب عنهحال الصحة والحالة المتوسطة،  یوكذلك فاعل المرض موجوٌد ف

أّن المعلول ما لم یجب وجوده عن علته لم یوجد عنها؛  یوفیه تنبیه علی دقیقة ِحكمیة وه 10 

بعض  یوف وجود حالة من حالات بدن الإنسانوتحقیق ذلك لا یلیق بالكتب الطبیة. و
ثبات  یأ أو ثباتهاالصحة  والمرض والحالة الثالثة إن كان لها وجود؛  یأ« الثلاث»النسخ 

إّنما قال ذلك لیعّم الس بُب الموِجَد والحافَظ. وقد جرت عادة حالة من الحالات الثلاث. و
، مع أّن الحافظ سبٌب فاعٌل أیضًا، لا «الفاعل»أن یخّصو السبب الموِجَد باسم  الأطّباء

بالتفسیر المذكور للفاعل؛ ولا تناقض  لأّن الحافظ هو ما تـّمَ سببیته، والفاعل ما لم یتم  15 

« الحافظ»الحافظ وهو الحفُظ فعٌل؛ وذلك لاختصاص سببیُته بل باعتبار أّن الصادر عن 
 بالاسم العام. « الموِجد»باسمه الخاص به فخّصوا 

للإیضاح المقصوِد  یمع أّنها للشّک المناف« أو»الحّد لفظة  ی:كیف استعمل ففإن قیل
 بالحدود؟

د فقلنا  لتردید الحكم حتی یكون للشک، بل هو ل  ی: إّنها لیست للشّک هاهنا؛ إذ لا ترّدُ 20 

 لبیان أّن السبَب: منُه ما هو موجٌد للحالة، ومنُه ما هو ُمثِبٌت لها.  یالحكم، أ یف
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ء ی، ِلما قلنا إّن العلم بالش«المرض»علی تعریف « السبب»تعریف  الشیخو إّنما قّدم 
ف؛ ولأّن السبب  ف یجب تقدیم تعریِفه علی المعّرَ إّنما یحصل من العلم بسببه؛ والمعّرِ

 متقدٌم علی المرض طبعًا، فقّدم علیه وضعًا لُیناسب الوضُع الطبَع. 
 

 5  ماهیة المرض یف یالمبحث الثان

من أّنها مرادفة « الهیئة»رسوم الصحة والمرض تفسیر  یقد مضی ف والمرض هیئٌة  
إّنما لم یقل  لأّن الهیئة أعّمٌ منهما ویشملهما؛ فكان ذكُرها أوجب « حالة»أو « ملكة»للعرض. و

إّنما كان المرض  یوه إّنما لم یقل  یلأّنه داخٌل ف« هیئًة »كالجنس. و مقولة الكیف. و
إن كان ذلك أخّص من الهیئة« كیفیة» ، لأّن الكیفیة غیر معلومة عند الجمهور بخلاف و

یین؛  غیر طبیعیةالهیئة؛  ّحِ بدن  یفُیخِرج الهیئات الطبیعیة كالصحة والعلامة والسبب الّصِ 10 

المرض إذا  ین؛ لأّن الطبیب إّنما یتكلم فبدن الحیوا ییخرج الهیئات الغیر الطبیعیة ف الإنسان
إّلا كان  یكان مختصًا ببدن الإنسان  دون أمراض باق َیجب ؛ «طبیباً »لا « َبیطاراً »الحیوانات، و

، لا بما  یه یبما ه یأ بالذاتعن تلك الهیئة الغیر الطبیعیة؛ وقد عرفت ماذا یشیر به؛  یأ عنها
آفة ُتدَرک وُتَحّس بها علی ما هو السابق إلی  یأ الفعل یآفة فء آخر، فیخرج عنه العرض؛ یش یه

إّلا لم یكن مرضًا   الفهم من هذه العبارة؛ بلا واسطة؛ فیخرج عنه المسّبَب  یأ وجوبًا أّولیاً و 15 

الهیئة الموجبة  یأ ذلكفإّنه یوجب بالذات حصول الآفة ولكن بواسطة المرض؛ و یالمرض
ِر الفعل وجوبًا أولیًا  إّما تركیٌب غیر طبیعیّما مزاٌج غیُر طبیعإبالذات لضر لأّن الصحة تكون  ی، و

وج ذلك عن المجری یبكوِن المزاج والهیئة علی ما ینبغ ؛ فالمرض المقابل لها یكون بخر
وج المزاج عّما ینبغیالطبیع وج «الأمراض المزاجیة»فهو  ی؛ فإن كان بخر إن كان بخر ؛ و

ق الاتصال»و« أمراض التركیب»فهو  یالتركیب عّما ینبغ لأّن سوء الهیئة والتركیب أعّمٌ من « تفّرُ 20 

 كّل  منهما ویصدق علیهما، فكأنهما نوعاه.
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  ماهیة العرض یالمبحث الثالث ف
إّنما أّخر ذكر العرض عن ذكر المرض، لأّنه تابٌع، والتابع متأّخٌر طبعًا، فأّخره   و العرُض،

لیعّم ذلك « یلزم یالذ»إّنما لم یقل  یتبع یء الذیهو الش، «الطبَع « »الوضُع »وضعًا، لیناسب 
الهیئة المرضّیة؛ ولذلك لا یقال لعلامات الصحة  یأ هذه الهیئةومفارقًا   ما كان لازماً 

تّم هاهنا؛ والمذكور بعده وهو قوله: « الحّد »ولوازمها أعراٌض؛ لأّنها لم تتبع هذه الهیئة. و 5 

إّنما كان كذلك لكونه تابعًا لأمر غیر طبیع یهو غیر طبیعو وهو  یحكٌم من أحكامه. و
لا  یأ یمضاّدٌ للطبیع یمع كونه غیَر طبیع، ما هو منه : ی؛ لكن هذا الغیر الطبیع«المرض»

إلیهما أشار  ی، ما هو غیر مضاّد  ویوجد مثله فمنهحال الصحة؛ و ییوجد مثله ف الصحة. و
إذ لا  القولنج یكالوجع ف یمضاّدًا للطبیع یهذا التابع الغیُر الطبیع یأ سواء كانبقوله: 

هو ورٌم حاّرٌ فیها؛  ذات الرئة یالَخّد فأو غیر مضاّد  كإفراط ُحمرة حال الصحة  ییوجد مثله ف 10 

 قرحَة الرئة.  یأعن السّل  یوتكون حمرُة الوجه فیها أكثر منه ف
 

 یأنواع الأمراض الثلاثة الت یف التمثیل علی السبب والمرض والعرض یف -المبحث الرابع 
 سوء المزاج وسوء التركیب وتفّرق الاتصال.  یه

الرطوبِة إلی مخالف  یإحالة من الحرارة الغریبة للجسم ذ یوه مثال السبِب العفونُة  15 

 «. الإحراق»نوعها. وبهذا یخرج عنها   مع بقاء  الغایة المقصودة
لأفعال تنبعث من القلب إلی الأعضاء؛ حرارة غریبة ضاّرٌة با یوه مثال المرِض الُحّمی

ن الخلَط الذ  یالقلب فتنـتشر حرارُة ذلك إلی باق یف یوتكون العفونة سببًا لها بأن ُتسّخِ
 الأعضاء. 

إّنما  الصداُع لزیادة الحرارة، و مثال العرِض، العطُش  للحرارة أیضًا ولتبخیِر الأخلاط. و 20 

ه الأعضاُء المتشابهةیابتدأ  المثال علی المرض المزاج وض  متقدمٌة علی  یوه ، لأّن معر
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ل وُض الأمراض التركیبیة یه یة التیالأعضاء الآ  یالماد  ی. وَمّثل بالمرض المزاجمعر
فیكون المثاُل بها خفّیًا. وقّدم ذكَر السبب   الساذجة ه أظهر، لقّلة الأمراض المزاجیة لكون

م علی العرض؛ فلهذا حفظ هذا الترتیب ف ِمه علی المرض المتقّدِ  جمیع الأمثلة.  یلتقّدُ
 یالذ یالسبب البدن یالعفونة، لأّن ظهوَر السببیة فوهو « السبب الواصِل »و مّثَل بـ

 5 َتعقُبه الحالُة أكثر من غیره. 

المرض كالعطش والصداع للحّمی،   وهو ما توجبه طبیعة« العرض المناسب»و مثل بـ
؛ فإّن واختلاط العقل یكالَغش فإّن طبیعتها توجبهما، بخلاف العرض الغیر المناسب

 یطبیعة الُحّمی لا توجبهما. ولمناسبة الأوَلین خّصهما بالذكر؛ فهذا مثال المرض المزاج
 وسببه وعلامته.  یالماد

مثاُل السبب: امتلاٌء  أیضاً وسببه وعلامته، فأشار إلیه بقوله و یو أّما المرُض التركیب 10 

مثال المرض: هو ُسّدة الِعَنبّیة.  یفإّنه سبُب المرض الذ الأوعیة المنحدرِة إلی العین یف
ّدة ف إّنما خّصص مثاله و مثال العرض: فقداُن الإبصار .یتركیب یالعنبیة وهو مرض آل یالّسُ

لُقرحة  یفإّنها سبب للسّل أعن أیضًا مثال السبب: نزلة حارةبأمراض العین لظهورها؛ و
؛ ولم یذكر مرضًا متشابه الأجزاء ومثالًا للمرض الآل الرئة یمثال المرض: قرحٌة فالرئة. 

إّما لخفاء  أمراض التركیب ییذكر مثالًا لتفرق الاتصال الساذج: إّما لأّنه داخل ف عنده؛ و 15 

 یون سوء المزاج وذلك مثال بالمرض المرّكب منهما أأعراضه وِقّلته؛ فإّنه قّلما یكون بد
ق وسوء المزاج وهو قرحة الرئة؛ لأّنها مركبة  مثال منهما لا من الأجناس الثلاثة.  من التفّرُ

 یأكثر منها ف ذات الرئة یقد عرفت سبب ذلك وأّنها ِلَم كانت ف العرض: حمرُة الوجنتین
قیة الأظفارَتحّدُب قرحة الرئة و ؛ لأّن قرحة الرئة هو لازم القرحة ولكن بتوسط الُحّمی الّدِ

إذا نقص اللحم الذ ق للقرب من القلب، وُحّمی الدّقُ ُمذیبٌة للبدن. و علی  ییلزمها ُحّمی الّدِ 20 

َوبان تحّدبت  الأظفاُر لذلك؛ ولیبوستها أیضًا.  الأنامل بسبب الّذَ
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  التفرقة بین العرض والدلیل والعلامة یف -امس المبحث الخ
وض له؛ وُیسّمی قال رحمه اهلل: و الَعرض ُیسّمی َعرضًا باعتبار ذاِته، أو بقیاسه إلی المعر

بعض النسخ  یوف مائیةباعتبار مطالعة الطبیب إّیاه، وسلوِكه منه إلی معرفة « دلیلاً »
 یالموجود ف  عرض بمعنی ی. هذه الأعراض منها ما هالمرِض وهما متقاربان « ماهیة»

« عرضاً »باعتبار ذاته، ولا یلزم من ذلك أن ُیسّمی المرُض « عرضاً »الموضوع فذلك ُیسّمی  5 

إن كان عرضًا بذلك المعنی -أیضًا   یلاختصاصه باسم المرض. وقس السبب الذ -  و
َفِث  یٌض بذلك المعنی علیه؛ ومنها ما ههو عر ة الّنَ عاف جوهر كِمّدَ ؛ وهذا لیس وَدِم الّرُ

إّنما ُسّم   عرضًا لكونه عارضًا للمرض.  یبعرض بذلك المعنی و
 

بیان أّن كّل واحد من السبب والعرض والمرض قد یكون عن  یف -المبحث السادس  10 

 واحد منها وأّن كّل واحد منها ینتقل إلی الأخَرین كّل 
 ، أو الفاِلج أویسببًا لمرض آخر كالُقولنج للَغش« المرُض »قد یصیر قال رحمه اهلل: و

 .الصرِع 
 یاعلم أوّلًا أّن حدوث كّل واحد من هذه الثلاثة عن كّل  منها یكون تسعَة أقسام ه

ِب الثلاثة ف  الحاصلة ر   15 الثلاثة:  یمن ض 

كحدوث الُحّمی عن  و هو ظاهر؛ وقد تقدم له أمثلٌة  ، المرض یحدث عن السببأحدها
عن   المنحدرة إلی العین، وقرحِة الرئة عن امتلاء الأوعیة  الأخلاط، وُسّدِة العنبیة عفونة 

 النزلة الحارة. 
بحدوث الأمراض الثلاثة عن  الشیخ، المرض یحدث عن المرض وقد مّثل هایو ثان

إّنم یفهو مرض ِمَعو القولنج. أّما القولنج وج ما یخرج بالطبع و  20 یا سّمِ مؤلٌم یتعّسر معه خر

وضه ف ؛ وذلك لبرده وكثافته، وقلِة انصباب الصفراء «قولون»المعاء المسّمی  یبه لكثرة عر
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إن كانت أسباب القولنج حاصلة ف فالاسم المخصوص به  الأمعاء الدقاق یإلیه، و
كة والحّساسة ی. وأّما الغشإیلاوس ُل حّل القوة المحّرِ

لضعف القلب واجتماع   فهو تعّطُ
ِله حتی لا یفضل علی الموجود ف

ُ
وح كّله إلیه واستفراِغه وتحّل ، «الفالج»وأّما  المعدة؛ یالر

شق واحد أو عامًا للشقین إّلا  یفكان  عضو كان سواء  یأ من یقول إّنه استرخاء  فمن الأطّباء
البدن دون  یلو عّمه كان سكتة؛ ومنهم من یقول إّنه استرخاء أحد ِشقَّ  یالرأس الذ 5 

البدن ونصف الرأس وهذا هو الحق  ینصف الرأس؛ ومنهم من یقول إّنه استرخاء أحد ِشقَّ 
بالفالج إلی الشّق وقع علیه الاتفاق واللغة العربیة موافقة لهذا المعنی فإّنها تشیر  یالذ

شققُته بنصفین؛ ویقال: فلج الرجل فهو  یء فَلَجین أیوالتنصیف: یقال: فلجُت الش
عن الحس والحركة والانتصاب منعًا  فهو علة تمنع الأعضاء النفسیة« الصرُع »مفلوج؛ وأّما 

 10 غیر تام. 

أّنه سبب له بالذات أو بالعرض، بأن یكون سببًا له  فمعنی قولنا المرض سبب المرض
كتب الطّب ما یكون أّولًا فیجب عنه وجوُد حالة   یف« السبب»بسببه، أو بغیر ذلك، لأّن 

من الأحوال الثلاث؛ والقولنج بالنسبة إلی الأمراض الثلاثة كذلك، فیكون سببًا لها من 
كتب الطّب ما یكون  یف أو بغیر ذلك، لأّن السبب غیر احتیاج إلی كونها سببًا له بسببه

من الأحوال الثلاث؛ والقولنج بالنسبة إلی الأمراض الثلاثة   أّولًا فیجب عنه وجود حالة 15 

 كذلك فیكون سببًا لها من غیر احتیاج إلی كونها سببًا لها بوجعه أو بماّدته. 
بل قد بمثالین وأشار إلیه بقوله:  الشیخیحدث عن العرض وقد مثل « المرض»و ثالثها، 

؛ یالقولنج سببًا لحدوث الَغش یللمرض، كالوجِع الشدیِد یصیر ف« سبباً « »العرُض »یصیر 
هو غلٌظ « الَورم» .أو كالوجِع الشدید یصیر سببًا للَوَرم، لانصباب المادة إلی موضع الَوِجع

تمّدده وتملاؤه. والبثور أیضًا من جنس الأورام   العضو من فضل مادة ییحدث فوانتفاٌخ  20 

 المرض.  ی. فهذه ثلاثة أقسام فأورام كبار كما أّن البثور فإّنها أورام صغار
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له كالصداع ( إّما أن یحدث عن المرض وقد تقدمت أمثلة 1«: العرض»و كذلك 
ب الأظفار من   والعطش من الُحّمی، وفقدان الإبصار من سدة العنبیة، وحمرة الوجنتین وتحّدُ

عن ذات الحنب؛ أو   ( عن العرض كالصداع العارض عن الُحّمی العارضة2قرحة الرئة؛ أو 
سبب للُحّمی؛ فهذه ثلاثة أقسام  یه یالت عن ذات الجنب ( عن السبب كالوجع الناخس3
 5 العرض.  یف

الأخلاط عن ُحّمی  كالعفونة عن الامتلاء، أوعن المرض كعفونة «: السبب»و كذلك 
صداٌع شدید فیكون سببًا  یوم، أو عن العرض كما یحدث عن ُحّمی ذات الجنب

 . وقدتّمت الأقسام التسعة كما ذكرنا. السبب ی. فهذه ثلاثة أقسام فللسرسام
 و أّما انقلاب كّل واحد من هذه الثلاثة إلی الآخر فأقسامه ستة: 

هو سبب للُحّمی وهو مرض  یالجنب الذ ی، إّما أن یصیر مرضًا كالورم ف«السبب»لأّن  10 

إّما أن یصیر عرضًا كالأرق التابع للُحّمی  ینفسه وهذا ف یف الحقیقة مرض صار سببًا؛ و
 الحقیقة هذا عرض صار سببًا.  یهو سبب للصداع وف یالذ

، إّما أن یصیر سببًا كما مّثلناه، أو عرضًا كالُحّمی التابعة لذات «المرض»و كذلك 
 حقیقة عرٌض صار مرضًا. ال  ی؛ وهذا فالجنب فإّنها مرض وعرض

إلیه أشار بقوله و  ، إّما أن یصیر سببًا وقد مّثلناه، أو مرضاً «العرض»و كذلك  قد یصیر و 15 

كالُصداع العارض من الُحّمی فإّنه ریثما استقّرَ واستحَكم حتی « مرضاً »العرُض بنفسه 
  .یصیر مرضاً 

إلی شیو قد یكون الش إلییء بالقیاس إلی نفسه، و ء  بعَده، مرضًا وعرضًا یش ء  قبَله، و
ّلیة»وسببًا، مثل  مثلًا؛ ومثل   الرئة، وسبٌب لضعف الَمِعدة فإّنها عرٌض لَقرحة «: الُحّمی الّسِ

نفسه، ورّبما  یالحادِث عن الُحّمی إذا اسُتحِكم، فإّنه عرٌض للُحّمی، ومرٌض ف« الصداِع » 20 

َ  یورم ف« السرسام» جلب السرسام فصار سببًا له. الدماغ  یالدماغ أو فیهما، أو ف یأحد حجاب
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 یلا یرم وكذلك الَعظم وسنتكلم ف ؛ فإّنه یری أّن الدماغینفسه، أو فیها جیمعًا خلافًا للراز
إّنما یكون ذلك لمواد صفراویة  أو دم  رقیق؛ وذلك لأّن الغشاء لصفاقته لا ینفذ فیه    هذا و

 إّلا اللطیف. 
بسبب  اللازمة أحدها، الُحّمی   من وجوه ثلاثة:« البرسام»یشابه « السرسام»اعلم أّن و 

البرسام؛ وثانیها، باضطراب التنفس   یالسرسام ومجاورته ف یالقلب ف الورم ومشاركة  5 

كة للصدر؛ وثالثها بابیضا ر الأعصاب والعضلات المحّرِ ض البول لارتفاع بسبب ضر
 الصابغ إلی الورم. 

 وسوء التنفس و الفرق بینهما من وجهین: أحدهما، أّن السرسام یتقدمه اختلاط الذهن
السرسام لُقرب  یالبرسام أشّد منه ف  یف والعطش بخلاف البرسام؛ وثانیهما، أّن الُحّمی 

 10 ه من القلب.یالورم ف

  أقسام أحوال بدن الإنسان وأجناس الأمراض یف - یالفصل الثانال رحمه اهلل: ق
 ویشتمل علی مباحث:

 
  كّل واحد من الأحوال الثلاثة ماهیة یف -المبحث الأّول 

إّلا فف -ینظر فیها الطبیب  یالت ی: أأحوال بدن الإنسانقال رحمه اهلل:  أحوال بدن  یو 15 

مزاجه  یف –البدن   ، لأّن عنده إّن هیئةثلاث عند جالینوس  -لا تحصی   الإنسان كثرة
جمیع الأوقات كّلُ أفعالها سلیمًة؛ أو  یأن یكون ف یإّما أن یكون بحیث یقتض -وتركیبه 

ها َمؤوفًة، أو لا یكون كذلك؛ والأّول هو الصحیح؛ والثان
ُ
هو المریض، والثالث  یكّل

 والحالة الثالثة المرض یعلی الكلام ف الصحة یإّنما قدم الكلام ف الصّحة؛  المتوسط
« یكون معها»لأّن الصحة علة لسلامة الأفعال ولذلك لم یقل  هیئة یكون بها یوه. لشرفها 20 

 بدُن الإنسانلكونه معلول علة أخری لا لها « معها»لجواز أن یكون   لأّنه لا یدل علی العّلیة
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 مزاجه وتركیبه بحیث یصدُر عنه یفصحة غیر بدن الإنسان  یلأّن الطبیب لا یتكلم ف
والتركیب یكونان بحیث یصدر عنه ذلك فلایلزم من ذلك أن یكون  یرید أّن حال المزاج
ر ف بعض أحواله، لا علی مقتضی مزاجه وتركیبه، أن لا یكون صحیحًا؛  یمن ُوجد له ضر

هاوالحیوانیة والنفسانیة   الطبیعیة یأ الأفعاُل 
ُ
لتثبت له الحالة « الكل»إّنما شرط  كّل

المرض كون  یلأفعال كّلها صحیحة، وفالصحة كون ا یالثالثة؛ لأّنه إذا شرط ف 5 

لا یكون البدن فیها كذلك لا یكون صحیحًا ولا مریضًا؛  یكّلها ماؤوفة، فالحالة الت
لیمًة  حیحًة س  ؛ فلا ؛ والمحدود الصحة باصطلاح الأطّباءیالمراد بهما المفهوم اللغو ص 

وقد أهمل فیه  جالینوسء بنفسه؛ هذا معنی كلام ییلزم إذن أن یكون هذا تعریفًا للش
فیقال هیئة طبیعیة لیخرج  قیودًا یجب أن یزاد فیه: منها، وصف الهیئة بأّنها طبیعیة 

ین. و  10 یوف یالمرُض وهبذلك الهیئات الغیر الطبیعیة كالمرض والعلامة والسب المرضّیَ

ضمیر یتوسط بین مذكر ومؤنث یجوز تذكیُره  وكلاهما جائز؛ فإّن كّل « وهو»بعض النسخ 
 بدن الإنسان یفقد عرفَت معناها وأّنه ِلَم اختارها علی الكیفیة  هیئٌة تارًة وتأنیُثه أخری، 

 . للهیئة المذكورة أو للصحة یأ مضاّدٌة لهذهالتخصیص به   وقد عرفت علة
 

 15  أقسام الحالة الثالثة یف - یالمبحث الثان

لیست بصحة   - الشیخلأّنها لیست عند  - جالینوسعند  یأ حالٌة عندهقال رحمه اهلل: و
الصحَة: لأّنها حقیقة واحدة؛ لأّنها لازمة لاستواء المزاج  الشیُخ إّنما لم یقّسم  ولا مرض  

وج عن الاعتدال.  یباقٌء واحد؛ ولا كذلك یوالتركیب وذلك ش الأحوال فإّنها لازمة للخر
بتلك  یأقسام: لأّن البدَن الذ  إلی خمسة  الحالة الثالثة الشیخوذلك أنواع كثیرة وقد قسم 

الغایة، والمرض  یاللغوّیة ف یالحال، إّما أن یكون كذلك لأّنه انتفی عنه كوُن الصحة أ 20 

وقتین؛  یوقت واحد، أو ف یه، ووجوُدهما إّما أن یكون فیهما ُوِجدا فأو لأنّ  الغایة،  یف
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وقت  یعضوین؛ ووجوُدهما ف  یعضو واحد أو ف یوقت واحد إّما أن یكون ف یووجوُدهما ف
 یف یحقیقتین أ ییكون ذلك ف  حقیقة واحدة محاٌل؛ فلابّد وأن  یعضو واحد ف یواحد ف

الأقسام الكلیة؛ وكّل قسم منها  یجنسین: فإّما أن یكونا متباعَدین أو متقارَبین؛ فهذه ه
ثلاثة:  یإلی أقسامه بذكر الأمثلة وه الشیخیمكن تقسیمه إلی أقسام: أّما الأّول فقد أشار 

الغایة، إّما أن یكون له ذلك   یالغایة والمرض ف یانتفی عنه كون الصحة ف یلأّن الذ 5 

ِم مرض، أو لا یكون؛ والأّول هو الناِقُه؛ والثانبسبب تق إّما أن حدث له ذلك بعد أن لم  یّدُ
إلی بعض ما ذكرنا أشار بقوله:  إّما لعدِم الصحة یكن وهو الشیُخ، أو لا یكون وهو الطفُل. و

 الغایة، كأبدان الشیوِخ والناقهین والأطفاِل، أو لاجتماِع الأمرین یالغایة، والمرِض ف یف
إذا عرفت ذلك، فاعلم  وَیمرض صیفًا.  وقتین مثل َمن یِصّحُ شتاًء  یف الصحة والمرض یأ و

 10 قال: الحالة الثالثة ینقسم إلی ثلاثة أقسام:  جالینوسأّن 

الغایة  یبدن واحد لكن لا یكون أحدهما ف ی، أن تكون الصحة والمرض فأحدها
الغایة: أّما الأطفال فلأّن قواهم بعُد ضعیفٌة  یكأبدان الثلاثة، فإّن صحة كّل  لیست ف

الانحطاط وقد  ی، فلأّن قواهم آِخذٌة فوحرارُتهم الغریزیُة مغمورٌة برطوباتهم؛ وأّما المشایخ
واشتغاَلها  یفلأّن مقاومة قواهم للمؤذ استولی علی أبدانهم رطوباٌت غریبة؛ وأّما الناِقهون

ه.  ها عن تدبیر البدن ودفِع مضاّرِ  15 بذلك عاَقت 

  الغایة  یواحد منهما ف  وقت واحد ویكون كّل  ی، أن یجتمع الصحة والمرض فثانیهماو 
جنسین   یعضو واحد ولكن ف  یعضوین مختلفین كالأعمی والأعرج، أو ف یلكن ف

یكون صحیَح المزاج، مریض  التركیب، أو بالعكس، أو متقاربین بأن یكون متباعدین بأن 
 یالشكل مریضًا ف یف  المنفعلَتین، أو بالعكس، أو صحیحاً  یالفاعلتین مریضًا ف یصحیحًا ف

 20 المقدار، أو بالعكس. 

وقتین  یعضو واحد لكن ف یبدن واحد ف ی، أن یجتمع الصحُة والمرُض فو ثالثها
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نقسم إلی ثلاثة أقسام: إلی ما یكون دائمًا وهو أن ُیوَلد بذلك المزاج، أو مختلفین وهذا ی
إلی ما یكون ف  یأكثر وهو أن یوجد ذلك المزاج له ف الحاضر كمن  یأكثر أوقاته؛ و

. والأطّباء جالینوسالصیف ویصّح شتاًء؛ فهذه أقسام الحالة الثالثة علی ما ذكره   یَیمرض ف
وا وبین ما ذكرنا علی الأذكیاء و هدانا لهذا وما  یالحمدهلل الذولا یخفی الفرق بین ما ذكر

 5 .لو لا أن هدانا اهلل یكنا لنهتد

 
  أقسام المرض یالمبحث الثالث ف

كّل مرض فإّما أن یكون  وذلك لأّن  الأمراض منها مفردٌة، ومنها مرّكبٌة قال رحمه اهلل: و
قه باجتماع أمراض كثیرة حتی یتحد من المجموع مرض واحد، أو لا یكون كذلك؛  تحّقُ

المفرد. وكّل مرض مفرد فلا یخلو إّما أن یكون بحیث  یوالأّول هو المرض المركب، والثان 10 

وضه لكّل واحد من الأعضاء المتشابهة وهو مرض سوء المزاج، أو للأعضاء  یمكن عر
لیة تكون   یالت  یه یأ یكون نوعًا واحداً  یالت یالمفردُة هو وهو أمراض سوء التركیب الآ
حقیقٌة واحدة، لا بأن اجتمعت أمراض كثیرة واّتحد منها  یواحدة تحققت  بما ه  حقیقًة 

تكون نوعًا واحداً  یالت  ی. ولیس معناه أّنها ه حّقَق بتلك الحقائق الكثیرةنوع واحد تَ 
ولكنه إّنما َتحّقَق باجتماع أنواع كثیرة   المرض المركب نوع واحد أیضاً  كیف كان؛ فإّن  15 

َل من المجموع نوع واحد  : لیس من أنواع المزاج أو نوعًا واحداً من أنواع التركیبحتی َتحص ّ
یكون علی قسمین: أحدهما منسوب إلی المزاج،  ، بل لبیان أّن المرض المفردلتتّمة الحّد 

یجتمع منها نوعان فصاعداً یتحّد منها  یالت یالمركبة هوثانیهما منسوب إلی التركیب. و
معنی هذا الاتحاد أّن تلك الأنواع تكون موجودة وتلزم مجموَعها حالٌة أخری  مرض واحد

ِق الاتصال وسوِء التركیب یقال إّنها مرض واحد كالورم، ِلما فیه من سوء المزج ؛ فلو وتفّرُ 20 

زائدٌة، یقال إّنها مرض واحد كالُحّمی   حالة اجتمعت أمراض كثیرة ولم یحصل للمجموع
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 مركبًا بل أمراضًا مجتمعة.  مثلًا لم یكن ذلك مرضًا  مع الاستسقاء
ِم المفرد علی فلنبدأ أّولًا بالأمراض المفردة : إّنما ابتدأ بالمفردة قبل المركبة لتقّدُ

 :ل: إّن أجناس الأمراض المفردة ثلاثةفنقوالمركب؛ فقّدم علیه لیناسب الوضُع الطبَع، 
، أّن الأعضاء صنفان: بسیط ومرّكب؛ فالمرض إّما أن یخّص : أحدهماویدّل علیه وجهان

إن عّمهما فهو تفّرُق یكّلَ واحد منهما، أو یعّمهما؟ فإن اختص بهما فهو المتشابه والآل ؛ و 5 

وضه لكلیهما.  الاتصال لعر
 یوه البدن تراكیب ثلاثة: أحدها تركیب الأعضاء من الأخلاط ی، أّن فوثانیهما

لیة یالمتشابهة الأجزاء؛ الثان منها؛ الثالث، التیامها كّلها. فالمرُض  تركیب الأعضاء الآ
، أو بالثالث وهو تفرق یوهو الآل یالثانإّما أن یكون خاّصًا بالأول وهو المتشابه الأجزاء، أو ب

 10    الاتصال.

أصناُف سوء  یالأجزاء وه الأّول، جنُس الأمراض المنسوبِة إلی الأعضاء المتشابهِة 
إّنما سمیت بهذا الاسم اشتقاقًا من  المزاج إّنما قدم ذكر المتشابه الأجزاء لبساطة محّلها و

وبالذات تعرض للمتشابهة   إّنما نسبت إلی الأعضاء المتشابهة لأّنها أولاً اسم محّلها و
وضها لما تعرض  یأ الأجزاء من أجلها لیة حتی أّنهاومن أجل المتشابهة بل عر  للأعضاء الآ

عضو من الأعضاء  یأ ییمكن أن تتصور حاصلًة موجودًة ف أّن الأمراض المتشابهة یأ 15 

وض المرض للعضو أّولًا بكونه المتشابهة شئَت، والمركبة لا یمكن فیها ذلك . قد فّسر عر
وِضه له  وُضه له أّولًا وبالذات، ومن أجله یعرض للآخر وذلك هو كونه بكون عر یكون عر

لا  من غیر أن یكون عارضًا للآخر، والآخُر   أعّم حتی أّنه یمكن تصّوره حاصلًا موجودًا له
 یمكن فیه ذلك. 

أّولًا؛ لأّنا تمّكّنا تصّور المرض   وأمراض سوء المزاج تعرض للأعضاء المتشابهة الأجزاء 20 

ودة حاصلًا ف فیها  یالید الت یالعصب مثلًا من غیر أن یكون ف یالمنسوب إلی الحرارة أو البر
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مزاج الجملة  أجزاء الید معّدلًا بمزاج العصب فیكون یذلك العصب؛ وذلك بأن یكون باق
ودة؛ ولا تمّكّنا أّن نتصّور  معتدلًا مع أّن العصب خارج عن الاعتدال إلی الحرارة مثلًا أو البر

الید إّلا وبعض أجزائها المفردة أو كّلها لها ذلك المزاج؛  یالبارد حاصلًا ف  المرض الحار أو
 فرادها معتدل. إذ یستحیل أن یكون مزاج الجملة خارجًا عن الاعتدال وكّل واحد من أ

لیو الثان أعضاء مؤّلفة من  یالواقعة ف أمراض التركیب یة وهی، جنس أمراض الأعضاء الآ 5 

ل یصفة أعضاء مؤّلفة أ یه یللأجزاء الت  الأعضاء المتشابهة  آلات الأفعال یه ة یصفة الآ
ل» یمن أجناس الأمراض وه یهذا هو الجنس الثان لیة « ةیالأمراض الآ إّنما نسبت إلی الآ و

 لوجهین: 
أحدهما، أّنها قد تعرض لها أّولًا، وللمتشابهة بواسطتها؛ بمعنی أّن الآفة انتقلت من 
الكل إلی الجزء كما إذا انفصل المنفصل بحیث یوجب تفرق اتصاِل رباط  أو عصب  أو  10 

 المحیطة بالمفصل.  غیرهما من الأعضاء المتشابهة
لیة أّولًا وذلك لإمكان حصول أنواعها ف وضها للآ الأعضاء  یو ثانیهما، وهو الأقوی أّن عر

إن كان قد یلزم ذلك   المركبة من غیر أن یكون ذلك النوع حاصلًا فی الأعضاء المفردة. و
العضو المفرد من   یالعضو المفرد حصوُل أنواع آخر ف یلم یحصل ف یالذ یالنوع من الال

، أو انصباب مادة  إلیه، أو مرض آخر فإّنه إذا حصل ف الشكل لم  یالید فساد ف  یتفّرِق اّتصال  15 

وضع بعض أجزائها عند  یأجزائها، لجواز أن یكون فساد الشكل لفساد  ف  ییلزم حصوله ف
 بعض. 

وضها لكل واحد فإّنما و والثالث، جنس الأمراض المشتركة یت مشتركًة لُعر  ینوع یسّمِ
لیة كتفرق الاتصال الواقع   الأعضاء بالذات؛ لأّنها تعرض للمتشابهة من غیر أن تعرض للآ

لیة من غیر أن تعرض للمتشابهة كانخلاع المفصل  یف الماساریقا؛ وقد تعرض للآ 20 

لیة اتصالًا یخّصه المفردة وا  لاسترخاء رباطه. ولّمیة ذلك أّن لكل واحد من الأعضاء لآ



 من التحفة السعدیة نتخب امل 101

فمتی حصل فیه تفّرٌق كان خاصًا به وعارضًا له لذاته بخلاف المزاج؛ فإّنه قد یعرض 
ل المفردة قبل المزاج للمركبة؛   بوساطة الأجزاء؛ فإّن المزاج للأعضاء  ةیللمفردة بالذات، وللآ

ُر  ؛ المركبة أجزاء   یه یمستفاد من أمزجة المفردة الت  فإّن مزاج المركبة فلذلك كان تغّیُ
إلی الثان منسوبًا إلیهما بالذات  بالعرض، وتفّرُق الاتصال  یالمزاج منسوبًا إلی الأّول بالذات و

إلی ما ذكرنا أشار بقوله  لیة بما ه یالتو من  یأ آلیة یتعرض للمتشابهة الأجزاء وتعرض للآ 5 

لحیث إّنها آلیة والمراد أّنها تعرض لها  ها للآ وض  وُضها للمتشابهة یمن غیر أن یتبع عر ة عر
وضها للمتشابهة الأجزاء ُیسّمی  یالذوهذا الجنس هو  یأ هوالأجزاء أیضًا و  بل ومن غیر عر

 یلأّنه یفصل بین جزء العضو ویحل فردّیته أ «وانحلال الفرد» وهو ظاهر. «تفّرق الاتصال»
احٌد وفرد من حیث الاتصال فیكون تفرُق وحدته الاتصالیة فینحّل. ولأّن كّل متصل  و

قد یعرض للَمفِصل من غیر أن « تفّرَق الاتصال»فإّن به؛  یالاتصاِل انحلاَل الفرد، فلذلك سم 10 

م  ییعرض للمتشابهة الأجزاء الت ب منها الَمفصُل البتة؛ وقد یعرض لمثل العصب والَعظ  ُرّكِ
وق وحَدها ل یأ والعر   یلنا بماساریقا وهذا أحسن فة كما َمثّ یمن غیر أن یعرض للآ

وض تفّرق الاتصال  یالتمثیل؛ لأّن ماساریقا لیس جزء عضو آل ُم عر فلا یسبق إلی الوهم توّهُ
وق، لكونها أجزاء  یالواقع فیه للعضو الآل المركب منه؛ بخلاف العصب والعظم والعر

: تعداد أجناسها   یالمفردة كما قال ف  یأ بالجملة، الأمراُض ة. ویأعضاء آل ثلاثُة أجناس  15 

َق الاتصال؛ وأمراٌض تتبع سوَء هیئة التركیبأمراٌض تتبع سوَء المزاج . ؛ وأمراٌض تتبع تفّرُ
ب إلیه. وكل مرض یتبع واحداً من هذه ویكون   عنه، ُینس 

وفةو آخر  یف ییعن ذكرناها «وقد»بعض النسخ  یوف ستة عشر قد یوه  أمراض المزاج معر
الكتاب الثالث والرابع مثالًا لواحد واحد  یوستجد ف»الفصل الأّول من المزاج حیث قال: 

 20 غیر أن ما ذكره لا یلیق بهذا الكتاب.« الستة عشر  من الأمزجة
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  أمراض التركیب یمن التعلیم الأّول ف یأالفصل الثالث منه  
 و یشتمل علی مباحث: 

 
  [أجناس أمراض التركیب ی]ف –المبحث الأّول 

أجناس  یف»بعض النسخ  یوف أربعة أجناس یأمراُض التركیب تنحصر فقال رحمه اهلل: و 5 

أّما  .؛ وأمراُض الوضع؛ وأمراُض العدد؛ وأمراُض المقدار أمراُض الخلقةوهما متقاربان: « أربعة
الأربعة فلم یثبت إّلا بالاستقراء؛ لأّنا لما استقَرینا أحوال   یف انحصار أمراض التركیب

كان  یوضعه علی ما ینبغ یعدده وف یمقداره وف  یخلقته وف  یالعضو وجدناه أّنه متی كان ف
لم یكن صحیح  یواحد من هذه الأربعة علی ما ینبغ یتركیبه؛ ومتی لم یكن ف یصحیحًا ف

 10 یه« ءیالش خلقة »هذه الأجناس الأربعة. و یف« لتركیبأمراض ا»التركیب؛ فلهذا انحصرت 

فالمراد به هاهنا ما َیعّم « الوضُع »معلومان، وأّما « العدد»و« المقدار»هیئته وصورته، و
 القرب والبعد. یبینها ف یالنسبة الت یالموضع والمشاركة مع الأعضاء الأَخر أ

 
  أمراض الخلقة یف - یالمبحث الثان

كّل عضو فإّن شكَله  أربعة أجناس یتنحصر أیضًا ف  أمراُض الِخلقةوقال رحمه اهلل:  15 

فلذلك  ومجاریه وأوعیَته وسطَحه إذا كان علی ما هو الواجب كان صحیَح الخلقة؛ 
كلكانت أمراض الخلقة أربعة أجناس:  وهو ما أحاط به حّدٌ كالدائرة والكرة، أو  أمراُض الّش 

وایا من المثلث وغیره  یحدوٌد كذ لالة الأمراض علی المرض مرض الشكل لد یأ وهوالز
ُره آفًة ف یأن یتغّیر الشكُل عن مجراه الطبیع  یلأّنه لو لم یلزمه آفة ف الفعل یفُیحِدث تغّیُ

ِر الشكل لم یكن  « مرض شكل  »الفعل لم یكن ذلک مرضًا،  ولو لم تكن الآفة لتغّیُ 20 

ون معّوجًا ومن لا یرید بذلك أن یكون مستقیمًا ثمّ یتعّوج، بل أن یك كاعوجاِج المستقیم
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والحادُث، وهذا كالأصابع إذا  یذلك المرُض الأصل یشأنه أن یكون مستقیمًا لیدخل ف
تعّوجت  أو ُخلقت  معّوجًة فإّنها إّنما خلقت مستقیمًة لیتمّكَن من القبض علی الممسوک 

والجلوس؛  یالمش یفإذا تعّوجت أضّرت بذلك؛ وكذلك َعظُم الساق خلق مستقیمًا لُیعین ف
ه، و ، استقامِة الُمعَوجفمتی تعّوَج أضّرَ بذلک ومع ذلك یصیر معرضًا للآفات بسبب ُنُتّوِ

 5 كَعظِم الَعُضد والَفِخذ: 

 یوتقعیر  من الجانب الإنس یأّما َعظم العضد، فإّنه خلق ذا تحدیب  من الجانب الوحش
، منهالموضوعة هناك؛ و، أن یكون هناك مكان حریز للعضلات والأعصاب امنهالفوائَد: 

َط ما یتأّبط به؛ و ک الأشیاء الكرّیة؛ فلو ُخلَق مستقیمًا  ی، لَیحومنهالیجوَد تأّبُ علی َمس 
 لأضّر بأفعاله. 

( أن یكون ذا تحدیب  من ُقّدام إلی الجانب 1له  ی، فلأّن الشكل الطبیعوأّما عظم الفخد 10 

 الجانب الإنسی:  ( تقعیر  من خلَف إلی2، ویالوحش
، لیكون هناك مكاٌن حریٌز للعضلات والأعصاب إحدیهماأّما الأّول، فلفائدتین: 

 . یالفخدین للآخر عند المش ی، لئلا ُیصاك أحد َعظَم ثانیتهماوالشرائین الموضوعة هناك، و
، فلیحصل بین الفخذین مكان حریٌز لآلات التناسل من الذكر والأناث یوأّما الثان

 15 لُبعدها عن حراسة الحواس؛ ولو كان مستقیمًا لا ضّر بذلك. 

ِع المستدیرو ِم الِقحف ترُبّ أن یكون مستدیرًا مضغوطًا من  یفإّن شكله الطبیع كَعظ 
ن قبول الآفات؛ ولیسَع فیه من جرم الدماغ مقداٌر الجانبین: أّما كونه مستدیرًا فلیبعد ع

ف: أّما من  صالح؛ وأّما كونه مضغوطًا من الجانبین فلأن یوجد له ُنُتّواِن من ُقّدام ومن َخل 
كر؛ ولأن یزید ف هاتین الجهتین فیزید  یقدام فلأجل الخیال؛ وأّما من َخلف فلأجل الّذُ

 20 لا یزاحم بعضها بعضًا. طوُله المحتاج إلیه لأجل نبات الأعصاب لئ

 باب ترّبع المستدیر واستدارة المرّبع:   یأ من هذا الباب. واستدارِة المرّبعو
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ُط فقوله:  أّما الأّول  الرأِس إذا عرض منه  -والأّول أولی « تسفیط»بعض النسخ  یوف - تسّفُ
ٌر  إّنما اشترط هذا الشرط لیكون مرضاً  یف یأ ضر ط الرأس هو  أفعال الدماغ وغیره. و . وتسّفُ

ین أ ُتّوَ  یالمقّدم أو المؤّخر، أو كلاهما. ویلزم ذلک ضیق البطن الذ  یأن ینقص أحُد الّنُ
أشكاُل  یالُنُتّوَ الناقص وذلك یلزمه رداءُة قّوِة ذلك البطن. وهذه الأشكال الثلاثة ه ییل

ین لأّنه یصیر مرّبَع الشكل وهو شكٌل ردالقحف ال تّوَ ٌء من یغیر الطبیعّیة، وأردؤها فاقد الّنُ 5 

وایاه؛ وأحدها: وجوه خمسة   ، أّن َمنابت الأعصاب ثانیها، أّنه یصیر معّرضًا للآفات بسبب ز
ه من جرم الدماغ مقدار ما هو ی، أّنه لا یسع فثالثهایضیق علیها فیزاحم بعُضها بعضًا؛ و

إنبات الأعصاب؛ و ةیتصرفات القوی النفسان یإلیه فمحتاج  ، أّنه إذا كان رابعهاو
، وحینئذ یختّل یكذلك كان شكل الَفّک الأعلی لشكله، فلا یلقی الأسفَل علی ما ینبغ

حن؛ و لا یقدر اللسان علی یقصر بذلك وحینئذ  طول الحنک الأعلی ، أّن خامسهاالَمضغ والّطَ 10 

وف.  َوران فیه علی ما یجب، ولا شک أّن ذلك ُمِضّرٌ بالمضغ وبالإفصاح ببعض الحر  الّدَ
كلها الطبیع استدارة المعدة ُ وشّدة، فقوله یوأّما الثان َطَحًة  ی؛ فإّن ش  من جهة  أن یكون ُمَفر 

لب لأربع فوائد:  من الغذاء والنفخ فیتأّلم؛  ی، لئلا یزاحمها الصلب عند ما یمتلإحداهاالّصُ
ء علی ی، لتستقّر وتتكوثالثتها، لئلا یزاحم ما یلاصقها من الجانبین عند امتلائها؛ وثانیها

، لیتمكن لحم الصلب من إفادة ورابعتهاالصلب عند الامتلاء فیِخّف عنها ُثفل الِغذاء؛  15 

 هضمها.  یحرارتها الُمعینة لها ف
ض: یقال یأ و عدم الفرطحة السواد  یوه فی الحدقةعریض  یأ« رأٌس مفرطٌح » الَعر 

 . الأعظم للعین
: لأّن المجری إّما أن ینسّد حتی لا ینفذ ثلاثُة أصناف یوه ی، أمراض المجاریو الثان

أن یكون له فلا یكون  یینبغ یء، أو لا ینسّد وحینئذ: إّما أن یكون علی مقداره الذیفیه ش 20 

 یفیه مرض البتة، أو لا یكون كذلك؛ وحینئذ إّما أن یّتسع أو یضیق لا تبعًا لِكَبر جرم ذ
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: هو اتساع إّما أن َتّتسَع كانتشار العین یأی لأّن المجار لأّنهاالمجری وصغره، فلهذا قال 
وح؛ وآفُة ذلك أّنه إن كان یالثقب الِعَنب إّنما جعله مجرًی لأّنه كالمجری للر . و

ؤ إن كان دون ذلك ُر ؤیة؛ و الشیُء أصغَر مّما هو علیه؛  یالاتساع كثیرًا جّداً بطلت  الر
ؤ َبلُء أكبر مّما هو علیه یالش یوكذلك إذا ضاق هذا الثقب ُر لم  . واعلم أّن الأطّباءوكالّس 

وٌق غریبة حادثٌة ُیحّقِ  قوا الكلام فیه حتی الشیخ مع جلالة قدره: فإّن منهم من یقول إّنها عر 5 

وق غریبة حادثة علی وجه العین؛  وق العین نفِسها؛ ومنهم من یقول إّنها عر عن اّتساع عر
والو ومنهم من أطلق القول فیها إطلاقًا مهملًا. وق الساقین لانصباب یكالّدَ : هو اتساع عر

إّنما یختلف ذلك بحسب الأسنان،  وداویة مادة س إلیها، أو دم غلیظ، أو بلغم لزج؛ و
؛ وكیف ما كان،  وبحسب التدبیر المتقدم، وبحسب الوقت الحاضر من أوقات السنة

إّلا قّرحت الساق. وهذه العلة كثیرًا ّما یعرض   فمادة هذا المرض خالیة عن العفن و 10 

ضیق ُثقبة  یأ كضیِق العین یالمجار یأ أو َتضیَق  للحّمالین ولمن یطیل المقام والوقوف.
العنبیة. وهو نوعان: مولوٌد وحادٌث؛ والأّول غیر مضّر  بالبصر بل هو نافع من جهة أّنه یجمع 
ؤیًة جیدة؛ ورّبما رآها  وح ویمنعه من التبّدد وُیقوّیه. وصاحب هذه العین یری الأشیاَء ر الر

وح الذوهو الض یعلیه؛ والثان یأعظم مّما ه ر قواِم الر  ییق الحادث یضر بالبصر لأّنه َتغّیُ
 15 َمنافذولأّنه المضّر دون غیره. « الحادث»یصلح لانطباع المرئیات فیه. والظاهر أّن مراده 

َفسوضیق منافذ  یأ بو یوذلك كما یكون ف الّنَ بُو  الّرَ ح: أّما الّرَ ثالث  یف الشیخفقال  والتقّیُ
بو علة ِرَیئّیٌة لا یجد الوادُع منها ُبّداً من َنَفس متواتر. والمراد من كون العلة  القانون الّرَ

الُخناق  یوذلک كما یكون ف یوضیق المر یأ ءیوالَمرریئّیة أّنها خاصة بالرئة. 
بحة  بحة: أّما الخناق فهو مرض یعسر معه نفوذ الهواء إلی داخل الرئة والقلب؛ وأّما الّذُ والّذُ

اللوزتین. وبالجملة فالعلامة العامة للانتقال ضموُر الورم وانحلاُله من غیر  یفهو ورم حار ف 20 

قَبة الِعنبّیة یالمجار یأ أو َینسّد انفجار.   ییكون ذلك تارًة لمواّد غلیظة  واقعة  ف كانسداد الّثُ
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ّدة»المجری المذكور وهو المسمی عندنا بـ ؛ وتارة لرطوبة رقیقة تقف بین الرطوبة «الّسُ
والفرق بینهما من وجهین: «. الماء»بـ العنبیة وهو المسّمی عند الأطّباء البیضّیة والطبقة 

ّدة فلا؛ الثان یالحدقة، وأّما ف یالماء یحّس كأّن شیئًا یترجرج ف یأحدهما أّن ف أّن لوَن  یالّسُ
ّدة إلی الُكمودة و وِق الَكبد وغیِرهاالماء یمیل إلی الشّفافیة، ولوَن الّسُ  غیر الكبد.  یأ ُعر

جاو « الوعاء» رّبما یسبق إلی بعض الأوهام أّن  یفو الثالث، أمراُض الأوِعیة والّتَ 5 

ٌء واحٌد وذلك لتقارِب معانیها اللغویة یش« التقعیر»و« المجری»و« البطن»و« التجویف»و
 واحد من هذه الخمسة حتی التقعیر علی الآخر؛ ولكّنه لیس  ِ ولإطلاِقهم أیضًا اسَم كّل 

إّنما  علی أربعة أصناف أمراض الأوعیة   یأ  یهعانیها المصطلحة. وكذلك لتبایِن م و
وج الوعاء عن الأمر الطبیع  انحصرت فیها لأّن    یمقداره نفسه، أو ف  ی: إّما أن یكون فیخر

أو أقّل؛ إذ لو كان كما  یمقدار ما هو فیه، وكّلُ واحد منهما إّما أن یكون أكثَر مّما ینبغ 10 

لم یكن من جهته مرض؛ فالأوعیة إذن من جهة مقدارها إّما أن تكبر وتّتسع، أو تصغر  یینبغ
إلیه الإشارة بقوله  هاوتضیق؛ و إّما أن َتكُبر وَتّتِسع كاّتساع كیِس الأوعیة  یأ فإّنَ

من  ء یان المنحدر إلیه شسواء ك« القیلة»هو المسمی بـ هذا الكیس عند الأطّباء الُأنَثَیین
رب أو من المعاء أو رطوبات مائیة   ی، وما ف«الُأدرة»الكیس باسم   ی؛ ومنهم من َیخّص ما ف الّثِ

وق الُمّتَسعة  15  وعاء یه الِمَعَدة أو َتصُغر وَتضیق كضیِق « یالدوال»بـ  بانحدار المائیة  العر

رة؛ وقد یكون حادثًا كمن الطعام. وضیُقها قد یكون طبیعیًا كمن یخلق ومعدته صغی
یحصل له ورم فیما یجاور المعدة فیزاحمها ویؤذیها ویضّیق بالمكان علیها فتضیق. والأّول 

َمّرة  واحدة، ویعِرض  یلتغذیة الأعضاء ف یُیضّر من جهة أّنها لا تسع من الطعام القدَر الكاف
من  یوالثان  تمّدد المعدة. الغذاء من  یلها من استعمال القدر الواجب ما یعِرض لَمن أفرط ف
؛ وثانیتهما من جهة أّنه یشغلها عن یجهتین: إحداهما ما ذكرنا وهو أّنها لا تسع القدر الكاف 20 

ماغ یهضم الغذاء علی ما ینبغ وح النفسان یوه وضیِق ُبطوِن الّدِ : قد الصرع  یف یأوعیة الر
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إلی إعادته. وأّما أّنه یضّر بالأفعال   فلا حاجةالصرع كلامًا لائقًا بهذا الكتاب   یتكلمنا ف
مقدار ما فیه: فإّما أن یزید  ه. هذا من جهة مقدار الوعاء؛ وأّما من جهة یفذلك مّما لا شک ف

مثال هذا أن  یكما ینسّد بطون الدماغ عند السكتة لفرط كثرة الرطوبات والأحسن ف
  ٌء له. وبطون الدماغ لیست وعاًء ذلك العضو وعا یالذ  ءییكون الامتلاء من نفس الش

 5 لانصباب الدم إلی بطونه؛  ً للرطوبات؛ وذلك كامتلاء القلب من الدم عند الموت فجأة

إّما أن ینقص حتی یخلو الوعاء كما یخلو القلب من الدم  فإّن البطن الأیمن منه وعاء للدم؛ و
وح إذا تحّركت  إلی خارج طلب ، صاَحَبها الدُم عند الفَرِح المهلک؛ وذلك لأّن الر ًا للذة 

إلی ما ذكرنا أشار بقوله:  ّدَ وَتمتللُیمّدها فلا یتحّلل؛ و ء یأو یمتل»بعض النسخ  یفء ویأو َتنس 
كتةوهذه أولی « وینسّد  ماغ عند الّس  ل الأعضاء عن الحس  ی: هكانسداِد ُبطوِن الّدِ تعّطُ

بالشریفة  یبطون الدماغ الشریفة بأسرها وأعن یوالحركة. وسببه سّدٌة كاملة تامٌة تقع ف 10 

أو تستفرَغ وَتخلَو كُخلّو تجاویف داخل الغشائین ما بین أقسام الدماغ؛  یالبطوَن الت
أو «. المهلک الفزع»الإمام:   نسخة یوقد وقع ف القلب عن الدِم عند ِشدِة الَفرِح الُمهلِک 

ذِة الُمهلكة
َ
 . ِشّدِة الّل

وح، إّنما هو لبطلان أفعال الحیاة بانعدام  و اعلم أّن الهلاك من خلو القلب من الدم والر
 ، ِلها بحركتها إلی الخارج فرحًا أو طلبًا للذة 

ُ
وح الحاملة لها لتحّل القوة الحیوانیة، لانعدام الر 15 

ین.  وح الحاّرَ ودة القلب من خلّوه عن الدم والر  لا لبر
یسطح كّل عضو: إّما  یقسمان لأّن الطبیع یوه أعضاِء و الرابع، أمراُض صفائح ال

إّما الخشونة   یالملاسة وه استواء سطح العضو وذلك بأن لا یكون فیه ارتفاع وانحفاض؛ و
اختلاف سطح العضو وذلك بأن یكون بعضه مرتفعًا وبعضه منحفضًا؛ فمتی تغّیر   یوه

إّما بأن َیَتَمّلس  ما یجب أن َیخُشَن فعله الخاص به؛ فلذلك قال: كّل واحد منهما أضّر ب 20 

تا س 
َ
إّنما وجب أن یخشن باطنهما لیحتویا علی ما ف كالِمَعدة والِمعاء إذا َتَمّل داخلهما  یو
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بأن استولت علیهما « إذا تمّلستا»وَیمسكاه لئلا یخرج قبل حصول الغرض منه؛ ولذلك قال: 
ا الغذاء قبل الانهضام؛ وكذا الرحم إذا غلبت علیه رطوباٌت رطوبات لزجة ینزلق منهم

س كقصبِة الرئة إذا والجنین ولا یمسكهما  یكذلك یزلق المن
َ
أو َیخُشن ما یجب أن َیتمّل

ولذلك   إّنما وجب أن یكون باطنها أملس لیعین علی تسلیس الصوت وصفائه َخُشَنت  
 5 مضی هذا. یأ هذانراها إذا انصبت إلیها مواّد حادة أحدثت بحوحة الصوت 

 
  المقدار والعدد یأمراض الكم أعن یف -المبحث الثالث 
وذلك لأّنه كما أّن لكل واحد من  ِصنفان یفه أّما أمراُض المقداراهلل: وقال رحمه 

كلًا به یتّم أفعاُله، كذلك لكل واحد منها مقدار مخصوص به یتّم أفعاُله؛ فإذا  الأعضاء ش 
إذا لم یكن علی ما ینبغ یكان علی ما ینبغ فإّما أن یكون أزیَد  یفلا یكون من جهته مرٌض؛ و 10 

ه، أو خاصًا   یأو أنقص  وعلی كلا التقدیرین، إّما أن یكون عاّمًا ف یمما ینبغ البدن كّلِ
؛ فهذه أربعة أقسام  داخلة  تحت الصنفین الأولین  إّما أن فإّن أمراض المقدار  یأ فإّنهابعضو 

: هو كداِء الفیل، والأّول سواء خاّصًة بعضو أو عاّمًة لجمیع البدن َتكوَن من جنس الزیادِة 
 ِعّلٌة ُتسّمی فریافیسموس یوِعَظِم الَقضیِب وهالساق والقدم حتی ُیشِبه ِرجل الفیل   یزیادة ف

وهو الانتشار الدائم والتواتر المفَرط، وسببه ریاح غلیظة « فریسموس»بعض النسخ  یوف 15 

صباب مادة إلیه. وأّما أّنه مضّرٌ بالفعل فمن تداخل مجاریه؛ ورّبما أخذ ینمو ویتزاید لان
الرحم فُیِضّر به وبالنسل أیضًا؛ وثانیهما أّنه َیبرد   یوجهین: أحدهما أّنه یتعذر إدخاُله ف

فیه لطول المسافة فلا یصل إلی قعر الرحم إّلا وقد برد وهو مضّرٌ بالنسل. ومن الأّول  یالمن
د : ِعَظُم القضیب والّثَ واللساِن ولحم الماِق؛ أّما ِعظُم  یوهو الزیادة الخاصة بعضو 
 20  وذلك لأّن الحرارة یعلی ما ینبغ یالخصیتین فإّنه مضّرٌ بالفعل لأّنهما لا یوّلِدان المن

كما عرض لرجل ُیسّمی من الحركة. و یتبّدد فیهما لِعظِم المكان ورّبما منعا  یةالغریز
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ها حتی َعجَزت  عن الحركِة 
ُ
أمراض  یأ إّما أن َتكون؛ ونیقوماخس أن َعُظمت  أعضاؤه كّل

قصانالمقدار  ن؛ والأّول سواء كان النقصان خاّصًا بعضو أو عاّمًا لجملة البد من جنس الّنُ
سان مور الّلِ فة؛ وعلی  كض  إّما تبعًا للأمراض المجّفِ إّما ِخلقًة كمن یوَلد قصیر اللسان و

التقدیرین ُیضّر بالفعل لأّنه یعجز عن الكلام الفصیح؛ إذ لا یمكنه الإفصاح ببعض 
وف و مور الحدقة وُیسّمی  یأ الَحَدقةالحر ل عند طو یوهو كثیرًا ّما یعتر« ِسّل العین»وض  5 

بولأمراضها و إّنما أت كالّذُ بالكاف ولم یقل والذبول تنبیهًا علی الفرق بین المثالین وأّنه  یو
 لیس من جنس ما قبله. 

فلا یكون من  یصنفان: لأّن عدد الأعضاء إن كان علی ما ینبغ یفه أّما أمراُض الَعددو
؛ وكلاهما إّما  یأو أقّل مّما ینبغ یجهته مرض؛ وحینئذ لا یخلو إّما أن یكون أكثر مّما ینبغ

البدن   یمن الزیادة أن یكون من جنس ما هو موجود ف ی: والطبیعیأو غیر طبیع یطبیع 10 

ّن الشاغیة؛ ه ومن النقصان أن یكون َخلقیًا كمن یولد ولیس ل  كالإصبع الزائدة والّسِ
البدن، ومن النقصان  یمن الزیادة أن لا یكون من جنس ما هو موجود ف یأصبع؛ وغیر الطبیع

 أن لا یكون َخلقیًا بل حادثًا. 
إلی بعض ما ذكرنا أشار بقوله   من جنس الزیادة وتلك أمراض العدد   یأ فإّما أن تكونو

ّنِ الشاغیِة  الزائدة علی الأسنان  یه«: السن الشاغیة: »یقال الجوهر إّما طبیعّیٌة كالّسِ 15 

واعلم «. أمراة شغواء»و« رجل أشغی»تخالف نبتُتها نبتَة غیِرها من الأسنان. یقال  یالت یوه
یصدق علی الزائدة وعلی المعوجة « یخالف نبتتها نبتة غیرها  یالذ»أّن هذا التفسیر وهو 

أو غیُر المثال؛  یوهو ظاهر ف والإصبِع الزائدِة وعلی المختلفة طولًا وقصرًا وتقدمًا وتأخرًا 
لعِة   المنفصلة.   الزیادة  یوه الَحصاُة الزیادة المتصلة و  یوه طبیعیة  كالّسِ

قصان سواء  20 یوف الطبع كَمن ُیوَلد ولیس له إصبٌع  یكان لنقصان  ف و إّما من جنِس الّنُ

الطبع كَمن ُقِطعت   یٌن لا فأو ُنقصاوالأّول أشهر « من لم یخلق له أصبع»بعض النسخ كـ
 وهو ظاهر. إصَبعه
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  أمراض الوضع یف -المبحث الرابع 
 مرض الشكل یو المراد منها ما یكون تغّیُر الوضع سبَب آفِة الفعل علی قیاس ما تقّدَم ف

 یالموِضَع وَیقتض یَیقتض فإّن الوضَع عند جالینوس أّما أمراُض الَوضِع قال رحمه اهلل: و
الُقرب والُبعد. فأمراضه إّما أن تكون  ینسبة الأعضاء بعِضها إلی بعض ف یوه الُمشاركَة 

إّنما انحصرت أمراض الوضع ف أربعة لأّن العضو  یمنسوبة إلی الموضع أو إلی الُمشاركة. و 5 

ول؛ والذ ول عن موضعه أو لا یز واله بَخلع  وهو  یإّما أن یز ول عن موضعه فإّما أن یكون ز یز
فیها  یأن یخرج عن موضعه بالتمام وذلك بأن تخرج زائدة الَعظم من ُحفرتها المركبة ه

وجًا تامًا ویسّمی  ه بالتمام وذلك أیضًا؛ أو بغیر َخلع  وهو أن لا یخرج عن موضع« انخلاعاً »خر
ول عن موضعها من غیر انخلاع ویسّمی  والاً »بأن تنزعج الزائدة وتز ؛ ومنهم من ُیسّمیه «ز

لم یزل عن موضعه، فإّما أن یكون فیه علی ما یجب أن یكون فیه فلا یكون  یوالذ«. َوثیاً » 10 

ومًا غیر طبی یمرضًا ف إّما یعالموضع؛ أو لایكون؛ وحینئذ إّما أن یكون لازمًا لموضعه لز ؛ و
إلی ما ذكرنا ]أشار[ بقوله یأو الإراد یأن یكون متحركًا فیه لا علی المجری الطبیع انخلاُع . و

واُله عن وضِعه من غیر انخلاع كما ف ، الَفتِق المنسوب إلی الِمعاء یالعضِو عن َمفِصِله؛ أو ز
عشة یالإراد، أو یلا علی المجری الطبیعموضعه  یحركة العضو ف یأ أو حركُته فیه ، كالّرَ

وِمه وم العضو  یأ أو لز ِر الَمفاصل فلز قرِس  یموضَعه كما َیعِرض عند تحّجُ هو  :مرض الّنِ 15 

مفاصل الأعضاء؛ فإن  ینوع من أوجاع المفاصل. ووجُع المفاصل وجٌع وورٌم یحدث ف
؛ «النقِرس»ال له مفاصل القدمین مثل مفصل الكعب والأصابع لاسیما الإبهام فیق یكان ف

إن كان ف إن ابتدأ الوجع من الورک وامتّد من «وجع الورک»مفصل الَوِرک ُیسّمی   یو ؛ و
كبة وینته یالجانب الوحش إن «عرق الّنَسا»عند الكعب ُیسّمی  یإلی أسفل ویمّر بالّرُ ؛ و

ول بعُضها عن بعض فیخص باسم  یكان ف ر بحیث یز ه  والها «الحدبة»فقرات الّظَ ، لكن ز 20 

إن كان مع كونه إلی ُقّدام فوق عظام «حدبة المقّدم»تارة یكون إلی قدام وُیسّمی  ؛ و



 من التحفة السعدیة نتخب امل 111

إلی أحد   ؛ وتارة«حدبة المؤّخر»؛ وتارة إلی خلف وُیسّمی «التقّصع»و« الَقصع » یالُقّص ُسّم 
إن كان ف«التواًء »انبین وُیسّمی الج غیرها من المفاصل ُیسّمی بالاسم العام وهو  ی؛ و
 «. وجع المفاصل»

علی قسمین: لأّن حركة العضو إلی جاِره أو عنه، إّما أن تكون  یوأّما أمراض المشاركة فه
ن المشاركة مرٌض؛ أو لا یكون علی ما یجب، وحینئذ فإّما أن تكو یعلی ما یجب فلا یكون ف 5 

إّلا كانت الحركة إلیه وعنه علی ما  الحركُة إلی الجار متعّذرًة، أو الحركة عنه كذلك، و
إلیه أشار بقوله و هذا أظهر من و «یوه»بعض النسخ  یفو یفه أمراُض الُمشاركِة یجب؛ و

هو الصحیح لأّن الخبر لكن الأّول  یلوجود الفاء ف« أّما»حیث أّن الأّول یحتاج إلی تقدیر 
الخبر شائٌع كثیر؛ وأّما توسط الواو بین المبتداء   یمن المبتداء مع وجود الفاء ف« أّما»حذف 

كّل حالة تكون للعضو بالقیاس  یَتشتمل علوالخبر فغیر سائغ؛ فضلًا عن أن یكون شائعًا  10 

صنفان: أحُدهما أن  ؛ وهویالطبیع یإلی عضو  ُیجاِوره من ُمقاَربِته أو ُمباعدته، لا علی المجر
وقد  یوهو خطاء لأّنه النصف الثان« أو عنه»بعض النسخ  یوف َیعرض له امتناُع حركِته إلیه

ُرهاذكره فیكون هذا زیادة وقعت من بعض الناسخین غلطًا  تعّسر حركته إلیه  یأ أو تعّسُ
مثل الأصبع ، وسهلًا، من غیر امتناع أو تعّسر   ُممكنًا َلهالتحرك إلیه  یأ بعد أن كان ذلك

ُكها إلی ُملاصقِة جارِتها . هذا مثال امتناع الحركة إلی الجار؛ ولم یذكر مثال إذا امتنع َتحّرُ 15 

ر قوله بعد هذا بحیث یشتمل تعّسر  تعّسر الحركة إلی الجار؛ إّما لظهوره أو لأّنه یمكن أن یقّر
أنسب بالسیاق أن ؛ وكان  الیوهو الصنف الثان« أن یعرض»عطٌف علی  أو َیعرضالصنفین 

 یأ لهاالصنف الأّول ولكن إّنما قال   یللعضو كما قال ف  یأ« و ثانیهما أن یعرض له»یقول: 
ِكها عنهاللأصبع طلبًا للاختصار   یأ مفارقِتها أّیاهاعن ملاصقة جارتها، و یأ امتناُع تحّرُ
من غیرامتناع و وسهلًا  ُممكناً التحرُک عنها  یأ بعد أن كان ذلکمفارقة الإصبع جارتها  20 

من  یأ ما عّد من ذلكیعرض له، أو لها، امتناٌع أو تعّسٌر  یتعّسر أو تعّسٌر عطٌف علی امتناع أ
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« أو َیعسر تباعدها»بعض النسخ  یالممكن التحرك إلیه أو عنه لیشمل تعّسر الصنفین وف
سیاق ؛ لأّن هذا هو المناسب لأو َتعّسُر تباعِدهاوالظاهر أّنه تصحیف والأصل كان 
 الفاِلج یمثل استرخاِء الَجفن واسترخاِء الَمفاصل فكلامه المتقّدم، لا ذاك، علی ما لا یخفی 

 الحاجب  یهذا مثال امتناِع التحرك عن المجاور وهو الجفن الأسفل، أو إلی المجاور وهو ما یل
ُر َبسِط الَكّف وَفتِح الَجفن الجفن  وهذا مثال تعّسر التحرك عن المجاور وهو أو تعّسُ 5 

 الحاجب. یالأسفل، أو إلی المجاور وهو ما یل
 

 والأول أظهر.« أمراض الاتصال یف»بعض النسخ  یو ف أمراض تفرق الاتصال یف -الفصل الرابع 
، فاعلم  أّن اسماءها «وأّما أمراض تفّرق الاتصال»بعض النسخ  یوف أّما أمراُض الاّتصاِل و 

وقع فیها التفرق، وباختلاف السبب الفاعل  یالأعضاء الت یتختلف باختلاف محاّلها وه 10 

 للتفرق، وبحسب مقداره، وبحسب شكِله ووضِعه، وبحسب امتداِد الزمان: 
الجلد ویسمی  یف «تقع»بعض النسخ  یوف فقد َیعرضأّما بحسب اختلاف الشكل 

شاً » ؛ و« َخد  حجاً »إن كان دقیقًا غیر منبسط  أمراض  یأ قد تقعإن كان منبسطًا؛ و« س 
ح وُیسّمی  یاللحم، والقریُب العهد منه الذ یفتفّرق الاتصال  ح  یوالذ« جراحًة »لم ُیتقّیَ ُقـّیِ

وَیحدث فیه القیح لاندفاع الفضول إلیه ِلضعِفه وِلعجِزه عن استعمال ِغذائه « َقرحًة »ُیسّمی  15 

ِق اتصال اللحم إن كان من خارج ضًا فضلًا فیهیوَهضِمه؛ فَیستحیل أ . واعلم  أّن سبب تفّرُ
إن كان من داخل بسبب م«  ً َقرحة»إن َقُرب عهُده، و« جراحًة » یُسّم  ادة تنصّب إن َبُعد؛ و

إذا أخذ ف«ورماً »مبادیه  یف یإلیه ُسّمِ  ثّم إّنه تختلف  «. ُدَبیلًة »و« ُخراجاً » یالجمع ُسّم   ی؛ و
وغیر ذلك « خوانیق»وتارًة « داخساً »تسمیته بحسب الأعضاء الكائن هو فیها، فتارة ُیسّمی 

إذا انفجر مع وجود القیح ُسّم علی ما ستع إن َبُعد عهُده وتجاوز « َقرحة» یرفه. و أیضًا؛ و 20 

كن وجُعه وصار علی فمه صلابة وف داخله  یأربعین یومًا من حین انفجاره وَبُعد غوُره وس 
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رّبما قیلت  الجراجُة والَقرحُة ِلتفّرِق اتصال  َیعرض و« ناصوراً » یلحم أبیض صلٌب ُسّم 
  یإّلا للتفرق الحاصل ف« قرحة»و« جراحة»لا ُیسّمی  یالعرف الطب  ین فلك غیر اللحم  یف

 اللحم. 
الأعضاء الباطنة؛ وكّل واحد  یالأعضاء الظاهرة، وقد تكون ف یقد تكون ف« الجراحة»ثّم 

لا یكون قد ذهب من نفس   یمنهما قد یكون بسیطًا، وقد یكون مركبًا؛ والبسیط هو الذ 5 

ء؛ ثم هذه قد تكون غائرًة، وقد لا تكون؛ وكل واحدة منهما چقد تكون طولانیة، یشالعضو 
 ء.یوقد لا تكون. والمركب هو أن یكون قد ذهب من اللحم ش

فهو عبارة عن انتفاخ  یحصل عن انصباب مادة إلی العضو، بشرط أن لا « الورم»وأّما  
والدبیلة تقع علی «. ُخراجاً » یالقیح والجمع سم یأخذ فیستحدث لها ُفَرَجًا لم یكن. ثّم إذا 

 10 مادة  كانت.  یباطنه موضع تنصّب إلیه مادٌة أ یورم یحصل ف  كّل 

الجمع، والدبیلة ما   یمخصوص بالأورام الحارة إذا أخذت  ف ومنهم من قال: الُخراج
من قال: إّن جمیع ذلك ُیسّمی خراجًا؛ والدبیلة مخصوص  كان حادثًا عن مواد غیر حادة؛ ومنهم

مخبأة وقد  یداخلها مواد حمائّیة ُمنِتنٌة رملیٌة؛ والدبیلة قد یكون لها كهف أ یبالأورم الت
 لا یكون. 

فَیشتبه علی الُحّذاق من   كثیرًا ما یكون له أفواه كثیرة، و اعلم أّن الناصور 15 

له أفواه كثیرة   یهل هو واحد أو أكثر من واحد. والفرق أّن الناصور الواحد الذ الجرائحیة 
؛ لأّنها تنته  فتكون الرطوبات الخارجة إلی أصل واحد؛  یمن أفواهه لونها لونًا واحداً

إلی أصول مختلفة، وأّما  یذات ألوان مختلفة لأّنها تنتهوالنواصیر الرطوبات الخارجة منها 
تاً »القاسم له إلی أجزاء صغار ُیسّمی  یباختلاف قلته وكثرته فلأّن الَعظم إلی جزئین «ُمفّتِ ، و

إلیه أشار بقوله: و«كاِسراً »أو أجزاء  كبار  ِم إّما   یفأمراض تفرق الاتصال   یأ قد َیقع؛ و الَعظ  20 

إّما واقعًا فكاِسرًا إلی جزئین أ تًا، و إّما ُمفّتَ ، و   .طوِله صاِدعاً  یو أجزاء كبار 
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ق اتصال الَعظم  لا یخلو إّما أن یكون واردًا علیه من خارج، أو داخل:  و اعلم أّن تفّرُ
إن قّسمه إلی «اً َكسر» یفإن كان الأّول، فإن قّسمه إلی جزئین أو أجزاء  كبار  ُسّم  ؛ و

تاً » یصغار ُسّم  قحف الرأس فإّنه ُیسّمی  ی؛ وقد یختص بأسماء أخری كما إذا وقع ف«تفّتُ
ة»علی الإطلاق  ّجَ  والهاشمُة  أقسام: الصادعُة   ؛ ثّم علی الخصوص ینقسم إلی ستة«ش 

لُة  والواضحُة  لا یكون فیها إّلا صدع العظم؛  یالت  ی. فالصادعُة هوالجائفُة  والمأمومُة  والمنّقَ 5 

بیاض العظم؛ یتبّین فیها   یالت یینهشم فیها العظُم؛ والواضحة ه  یالت  یوالهاشمة ه
تبلغ إلی أّم الدماغ؛   یالت  یء من العظم؛ والمأمومة هیها شییخرج ف یالت یوالمنقلة ه
 تبلغ إلی تجویف الدماغ.  یالت یوالجائفة ه

، وهو أن یكون موجب تفرق الَعظم واردًا من داخل، فإّنما یكون إذا یو إن كان الثان
ریح »ء وجزءًا بعد جزء فإّنه ُیسّمی یبعد شاستولی علیه مادة ردیئة تداخله وتأكله شیئًا  10 

ُل ما حوله من اللحم والجلد، ونتُن رائحته، وسیلاُن صدید  كثیر  « الشوكة وعلامته ترّهُ
ود نفذ فیه بسهولة؛ ثّم إذا وصل إلی العظم التصق به ورّبما  ز فیه مر إذا غر منه؛ و

العظم نفسه؛ وأّما إذا  یالتفرق قد حصل فتخشخش وتفتت. هذا جمیعه إذا كان موجب 
ندین فإّنة ُیسّمی  وأّما إذا « اً انفصال»حصل بینه وبین عظم آخر فإن كانا ملتصقین كالّزَ

وجًا تاّمًا  فإّنه ُیسّمی   یكان أحدهما راكزًا ف « اً َخلع»الآخر وخرج الراكز عن موضعه خر 15 

إن لم یخرج  یبعض المواضع، وارتفاٌع ف یاٌض فومن علامته انخف البعض غیر معهود؛ و
وال»بالتمام فإّنة ُیسّمی  إذا لم یتحرك عن موضعه لكنه «اً وثی»ومنهم من ُیسّمیة « اً ز ؛ و

ی»انرّض  ما حوله فإّنه ُیسّمی  ق الاتصال  یأ إّما أن َیقعو«. اً َوه  الَغضاریِف علی   یفتفّرُ
كبار أو صغار. وأّما بحسب اختلاف  من انقسامها إلی جزئین أو أجزاء   یأ الأقساِم الثلاثة

ضًا ُسّم   یفتفرق الاتصال  یأ و قد َیقعوضعه فأشار إلیه بقوله:  ؛ «اً َبَتر» یالَعصب، فإن َوقَع َعر  20 

إن َوقَع طولًا ولم یكن  ّق » یعدُده كثیرًا ُسّم و دخاً » یأو كان عدده كثیرًا ُسّم « اً ش   یوف «ش 
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 وهو خطأ لأّنه مختّص بالجلد كما سبق. « خدشاً »بعض النسخ 
 : واعلم  أّن جراحة العصب ردیئة جّداً سواء وقعت َعرضًا أو طولًا؛ وذلك لثلاثة أوجه 

بالدماغ؛ وثانیها، لشّدة حّسها؛ وثالثها، لصعوبة معالجتها علی ما ستعرفه أحدها، لاّتصالها 
لة، فإن وقَع  یقد َیقُع فمعالجة تفرق الاتصال من هذا الكتاب. و یعند الكلام ف أجزاء الَعض 

لة سّم  إن وقع ف یسواء كان ف« هتكاً » یعلی طرف الَعض  ؛ و بة  أو َوَتر  عرِض الَعضلة  یَعص  5 

الطوِل  یإن وقع فبالجیم، والأّول هو الصحیح. و« جّزاً »بعض النسخ  یبالحاء وف «اً َحّز » یُسّمِ 
غا» یوَقَلّ َعدُده وكُثَر َغوُره ُسّمِ  إن كُثرت  أجزاؤه وَفشا وغاَر ُسّم «ًَفد  «. َفسخاً »و« َرّضاً » ی؛ و

وسط  یفمن تفّرق الاتصال  یأ لكّلِ ما َیّتفُق « الفدُغ »و« الرّضُ »و «الفسُخ »ورّبما قیل 
 یإن وقع فعرضها، قّل عدده أو كثر؛ و یطولها أو ف یكان ف  سواء یأ العضلِة كیف كان

 10 أّم الدم یالشرائین سم یو إن وقع ف»بعض النسخ:  یفو« اً انِفجار» یالأوِردِة ُسّم  یأو ف الشرائین

إن وقع ف ثّم إّما أن وهو خطأ؛ لأّن أم الدم یذكره بعد هذا. « انفجاراً  یالأوردة سّم  یو
 یأ هاطولِ  یأو َینُفذ ف« َفصلاً »و« اً َقطع»فُیسّمی عرض العضلة  ی، بأن یقع التفرق فَیعتِرضها

عاً »فُیسّمی طول العضلة  د  هاِتهاالتفّرق   یأ أو یكون ذلك« ص  ِح ُفَوّ فّوهات  یأ علی سبیل تفّتُ
إن كان ف«َبثقاً »فُیسّمی الشرائین والأوردة،  الشرائین فلم َیلتحم وكان الدُم َیسیل منه  ی؛ و

إذا ُعِصرء ذلك یَیحویِه حتی َیمتل یإلی الفضاء الذ  15 عادء، یذلك الفضاء الممتل یأ الفضاُء و

وق الضوارب  یأ إلی الِعرقالدم  یأ وقوم یقولون أّم « أّم الدم» یُسّمِ الشریان لأّنه من العر
َریان تفرق  یأ و اعلم  أّنه لیس كّلُ عضو یحتمل انحلاَل الفرد .یالدم لكل انفجار ش 

ذلك ِلما علمت أّن القلب لشرفه و الموُت  فإّن القلَب لا یحتمُله ویكون معهالاتصال؛ 
هذا حیث ذكرنا ما یدّل علی ریاسته علی  یوریاسته لا یحتمل الآفة والألم؛ وقد تكّلمنا ف

إّما أن َیقَع بین جزئین من «َفتقاً »الأغشَیِة والُحُجب فُیسّمی   یإّما أن یقع فالإطلاق. و ؛ و 20 

عضو مرّكب فَینفصل أحُدهما عن الآخر من غیر أن َینال العضَو المتشابه الأجزاء تفّرُق 
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َعصب  زال عن  یفالخلع أو التفّرق  یأ ؛ فإن كان ذلك«َخلعاً »و« انفصالاً »اتصال  فُیسّمی 
بعض النسخ  یوف فتّتسُع  یالمجار ییكون تفّرق الاتصال ف؛ وقد «َفّكاً » یموضِعه ُسّم 

 یوذلك كما یكون ف لم تكن یفُیحِدث مجار یغیر المجار یوقد یكون ف ؛«فیتوسع»
وق، كما ف وال الاّتصاِل الُمحِرقة. و  دفع مادة الُحّمی یالبحارین وعند انفتاح أفواه العر ز

ِح ونحوه إذا وقع ف ُلح بسرعة   یوالتقّرُ التحام   یلأّن اعتدال المزاج شرط ف عضو جّیِد المزاج ص  5 

فتَ  إلصاقها بعضها ببعض  علی ما ستعرفه عند الكلام ف یالجرح وضّمِ ش  مداواة  یالجراحة و
ِء المزاِج استعصی حینًا؛ ولا سّیما یعضو رد یإن كان فهذا الكتاب؛ و یتفّرق الاتصال ف

إّنما یتعذر  یأ أو سوُء الِقنیِة  بهم الاستسقاُء  نیأبدان  مثل أبداِن الذ یف سوء ادخار الغذاء و
لتعذر نقاء القرحة من الفضلات لاستیلاء  یالجراحة بالأخر یالالتحام والتصاق أحد شفت

 10 إذ لاستیلاء الیبوسة یتعّذر الالتصاق والالتحام.  أو الُجذاُم الرطوبة علی أبدانهما 

وَح الصیفیَة و إذا َتطاَوَلت  وقعت  إلی وهذا خطاء « الضّیقة»بعض النسخ  یوف اعلم  أّن القر
الصیف من حرارة الهواء، وكثرة الرطوبة لكثرة  یوذلك لاجتماع سبب العفونة ف الآِكلُة 

جمیع أجزاء العضو  یلصیف بحرارته ُییِبس المادَة العفنة فاستعمال الفواكه؛ ولأّن ا
تُجد فالضعیف لتخلخِل جرمه بالَحّر. و ِق  یأنت س  كتب التفصیل استقصاًء لأمِر تفّرُ

رًا إلیه الاّتصاِل   15 إلی التفصیل أو إلی كتبه. یأ مؤّخَ

 
  الأمراض المرّكبة یف -الفصل الخامس 

 هذا الفصل مباحث:  یو ف
 

 20  ماهیة المرض المركب یف -المبحث الأّول 

وأّما الأمراض المركبة فلنقل فیها أیضًا قولًا »بعض النسخ:  یوف إّنا َلسناقال رحمه اهلل:
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أوائل الفصول.  یبسیاقة كلامه من تقدیم القول الكل یوهذا أول ینعن «أّنا َلسنا كلیًا منقول
الأمراض  یالوضع؛ ولهذا تكّلم أّولًا ف یولّما كان المفرد قبل المركب بالطبع قّدم علیه ف

 یأ بالأمراض المركبة یالمركبة وقال: إّنا لسنا نعن یالمفردة؛ وبعد الفراغ منها شرع ف
مرض »عضو أمراٌض ولا یقال لها  یشخص بل ف یإذ قد تجتمع ف أمراض  اّتفَقت  مجتمعًة 

كما لو  یإنسان ُحّمی وریاح  الأفرسة والاستسقاء؛ والثان یفالأّول كما لو اجتمع ف«: مرّكب 5 

عین رمدة  قرحٌة وقد انفجرت وخرجت الطبقُة القرنیة، وزال ثقب الحدقة عن  یاجتمع ف
فرة، فقد اجتمع فموضعه، ونزل ف ستة:  یالثان یالأّول مرضان، وف ییه الماء، ونبت  فیها الّظُ

، والثالث ُنـُتّو الطبقة انفجار القرحة وهو تفرق الاتصال یأحدها الرمد وهو ورم حار، والثان
وال الثقب عن موضعه وهو مرض آل یالِعنبیة وهو مرض آل من  یمن باب المقدار، والرابع ز

 10 یوهو مرض آل من باب السدة، والسادس الظفرة یباب الوضع، والخامس الماء وهو مرض آل

إذ لكل واحد من تلك الأمراض « مرض مركب»ء منهما یمن باب زیادة العدد؛ ولا یقال لش
 ، ، حتیالمجتمعة سبٌب علی ِحدة  الأّول  یأّنه إذا زال الواحد منها كالُحّمی ف  وعلاٌج علی حدة 

وهو  یالباق یمثلًا بق یالثان یوالاستسقاء، وكالرمد ف  وهو ریاح الأفرسة یالباق یمثلًا، بق
إّنما یقال  إذا الأمراض البسیطة علی وجه یحصل من « مرض مركب»الخمسة الباقیة. و
واحد من بسائطه؛ أو مرض آخر ذو سبب معین وعلاج معین  اجتماعها مرٌض آخر مغایٌر لكل 15 

، وهذا إّنما یكون بحصول حالة زائدة للمجموع لا یویكون بحیث إذا زال البعض زال الباق
بل الأمراض  ؛ فلهذا قال: «المرض المركب»یحصل بعدم واحد مع وجود الآخر المسماة بـ

وتلك الأمراض قد یكون أنواعًا  ٌء هو مرض واحدیجملِتها ش إذا اجَتمعت  حدث  من یالت
شطر »تحت جنس قریب كما یحدث عن حرارة الغّب وحرارة النائبة مرض واحد وهو 

؛ وقد یكون أنواعًا تحت جنس بعید كما یحدث عن ُحّمی الدق وقرحة الرئة مرٌض «الغّب  20 

 مثُل الورم؛ والبثوُر الأمراض  المرض الواحد الحادث عن اجتماع یأ هذاواحد وهو السّل. و
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من جنس الورِم؛ بعض النسخ فإّنه خطأ لا یصّح إّلا بتأویل  بعید   یبالرفع لا بالجّر علی ما ف
فإّن البثوَر أوراٌم ِصغاٌر؛ كما أّن الأوراَم ُبثوٌر ِكباٌر. والورُم ُیوَجد فیه أجناُس الأمراِض 

ها فُیوَجد فیه مرُض المزاج؛ لأّنه لا بالجّر بدلًا عن الأمراض أو بالرفع بدلًا عن الأجناس.  كّلِ
إّلا كیف یزید حجم ورَم إّلا وَیحدث من سوء مزاج  مع مادة   ؛ إذ لا بّد فیه من مادة و
غریبة حاصلة من احتقانها؛ فلهذا لا یحدث إّلا عن   العضو ومقداره؛ ولابّد لها من كیفّیة 5 

 یُیوَجد فیه من مرِض الهیئِة والتركیب؛ فإّنه لا ورم إّلا وهناك آفٌة فمزاج مع مادة و  سوء
لما عرفت أّن المادة إذا انصبت إلی العضو فلا بّد أن تستحدث ُفَرجًا وعند  الشكل والِمقدارِ 

ّبما رإحداثها ذلك وتوسیعها إّیاها، فلابّد أن یزید مقدار العضو ویتغّیر وضُع أجزائه وشكله و
ُق الاّتصال، فإّنه لا ورم إّلا « المرُض المشترک»یوجد فیه و كان َمعه أمراُض الوضِع. وهو تفّرُ

ُق الاتصاِل؛ فإّنه لا شّکَ أّنه قد َتَفّرَق الاتصاُل َلّما أّنه قد »بعض النسخ  یوف  وهناك تفّرُ 10 

ب الاتصال و كسر اللام و تخفیف المیم و علی بناء المضارع و نص« تفِرُق الاتصاَل ِلما
ویوجد فیه أجناس الأمراض »قوله:  ییناف یضمیر أّنه للورم؛ والأول هو الصحیح لأّن الثان

كنت   «الوارم»بعض النسخ  یوف انصّبت المواّدُ الفضلّیُة إلی العضِو الَوِرم«. كلها  یأ وس 
قًة أجزاء العضو   یأ بین أجزائهالمواد  بعض أجزاء العضو  یأ بعِضها« المواد»حاٌل من  ُمفّرَ

 15 .لأنفِسها أمِكَنًة أی المواّد  عن بعض  حتی تأخذ

 
وض الورم لكّل واحد من الأعضاء یف - یالمبحث الثان   بیان إمكان عر

ِة. وقد َیعِرض شالورُم َیعِرض قال رحمه اهلل: و ـنـَ ّیِ
َ
العظام  یٌء شبیٌه بالورِم فیللأعضاء الّل

لا  یأ َتزداد رطوبُتها ولا َیعزبوحجُم العظام   یأ حجُمهاء یلأجل ذلك الش یأ َیغُلظ له
أن یكوَن القابُل الأّول،  الشیخوالأنسب بفصاحة  «ولا یبعد» یالقرشنسخة  ییبعد وف 20 

 یأ فیهالفضل  یأ إذا َنفَذ یقبل الزیادة  یأ بالِغذاء َیقبُلهامن العظام  یأ للزیادة منها
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یحدث  یهو الذ یینصّب إلیه من خارج، والثان یوالأّول هو الذ أو َحدث  فیهالعضو  یف
 لضعِف الهاضمة عن هضم الغذاء وتوّلِد الفضل فیه وتوّلد الفضل فیه.

 
ِزلة یف -المبحث الثالث    الورم المسّمی بالّنَ

، ثّم سبُبه البدنقال رحمه اهلل: و َیتضّمن انتقاَل مادة  من عضو  یكّل ورم لیس له سبٌب باد  5 

الأورام تنقسم بأنواع من التقسیم: بعُضها بالفصول الذاتیة،  «:َنِزلة»إلی ما تحته فُیسّمی 
والعرضّیة تكلم الآن لظهورها وقال:  الشیخوبعُضها بالخواص العرضّیة؛ فالذاتیة أّخرها 

كّل ورم إّما أن یكون سبب حدوثه مادة نزلت إلی العضو من عضو أعلی منه أو لا یكون؛ 
بهذا الاسم ما نزلت  هور؛ فإّن المشهور بین الأطّباءوهو خلاف المش« النزلة»والأّول سّماه بـ

ین، كما أّن المشهور بینهم باسم 
َ
ما نزلت « الزكام»فیه المادُة من الرأس إلی الحلق والفّك 10 

لو نزلت المادة من الكبد إلی الكلیة مثلًا، لا یقال   یفیه المادة من الرأس إلی المنخرین حت
ول كیف كان. وخالفهم « نزلة»الجمیع یسمی  الشیخد وعن«. نزلة»له  اشتقاقًا من النز

ودة الهواء والریح  یأیضًا ف أمر آخر وهو أّن أكثر حدوث النزلات عن أسباب بادیة كبر
  مسمی النزلة إن لا یكون لها سبب باد. یوغیرها وقد شرط هو ف

 15 

  سبب حدوث الأورام والبثور من الاستفراغ یف -المبحث الرابع 
، والأّول أكثر وأولی وأشهر «سببه»بعض النسخ  یوف رّبما كان السبُب قال رحمه اهلل: و

د منه الأوراُم والُبثوَر َمغمورًا ف یالذ یالمادوأحری 
َ
كیفیِتها؛  یأخلاط  غیر مؤذیة  ف یَتتوّل

بعض النسخ  یوف یأّما الطبیع -وجوه  من الاستفراِغ  یفإذا استفرَغت  الأخلاُط الجّیدُة ف
َفساءمن وجوه الاستفراغ  یأ منها« یطبیع»  20 یف« للنساء»بعض النسخ  یوف كما َیعِرض للّنُ

الة علیهما بالفعل أن یقال كما الد  قوة مثالین؛ إذ العبارة یوالأّول أولی لكونه ف الإرضاع
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أّما غیُر النفاس والإرضاع و  ییعرض للنفساء والُمرِضعات، ویقال كما یعرض للنساء ف
بعض النسخ  یوف« سال»من  كما َیعرض لجراحة  َتسیُل « یطبیع»بعض النسخ  یوف یالطبیع

 َبقیت   -محمودًا ، ینصُبه بالتمییز علی الأّول، والمفعول به علی الثان دماً « لیس»من « لیتس»
بتلك الردیئة  یأ فَتأّذی بهاعن الجّیدة  یأ تلك  الأخلاُط الردیئُة خالصًة مفردًة « إذا»جزاء 

المدفوعة إلی الجلد   الردیئة یأ الطبُع فدفَعها؛ فرّبما كان وجُه دفِعها إلی الجلد فَتحدُث  5 

مقّدر  وهو أّنكم قلتم إّن سبب هذا الكلاُم َیصلح أن یكون جوابًا عن دخل  أورامًا وُبثورًا.
إذا كان كذلك فبأ وجه  یالورم امتلاُء البدن وانصباُب المواّد إلی العضو الضعیف؛ و

 یصار بعض الاستفراغات یحدث الأورام والبثور؟ وجوابه أّنه رّبما كان السبب الماد
أخری تكسر أذاها، فلّما استفرغت تلك  أخلاط یمنه مغمورًا ف یتولد الأورام والبثور یالذ

 10 یكما ف یالنفاس والإرضاع، أو غیر طبیع یالأخلاُط الجّیدة استفراغًا طبیعیًا كما ف

فتدفعها الطبیعة، لإضرارها بها، لا سّیما   جراحة أو فصد  بقیت تلك المادة خالصة مؤذیة
كون أكثر اندفاعها إلی وقد قّل الامتلاء، فیكون الاستیلاء علی المواد أكثر؛ فلذلك ی

الجلد؛ لأّنه أبعد عن محل الأعضاء ا لكریمة فتحدث منها الأورام والبثور؛ وقد یندفع إلی 
 ویخرج إلی خارج. یبعض المجار

 15 

 تقسیم الأورام یف -المبحث الخامس 
المختلفة إّلا أّن أولی فصولها  الأورام والبثور قد تنفصل بفصولقال رحمه اهلل: و

لیس المراد  تكون عنها الأورام یالمواد الت  یالفصول الكائنة عن أسبابها وه  یبالاعتبار ه
ء هو یش یجواب أ یء فییقال علی الش یالذ یالمنطق وهو أّنه الكل یما لخّصناه ف« الفصل»بـ
ز الش یالذ یجوهره؛ أو الكل یف الجنس أو الوجود تمییزًا ذاتیًا؛ بل  ی عما یشاركه ف َ ءییمّیِ 20 

ُز الأورام یكون  ء سواءیالمراد به هاهنا كّل ما مّیز شیئًا عن ش كان ذاتیًا أو عرضیًا. وتمّیُ
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ودة أخری؛ والأّول هو أولی بالتمییز لأّنه مأخوذ  بأسبابها تارة، وبعوارضها كالحرارة والبر
كانت موجبة للتنویع. ولأّن انقسام  العلة المادیة ولذلک یمن إحدی العلل الأربع وه
ودة یالممیز الذات یانقساٌم بالفصول الجوهریة أ الأورام بأسبابها المادیة  ، وبالحرارة والبر

، قال إّلا أّن أولی فصولها بالاعتبار الفصوُل یالممیز غیر الذات یانقساٌم بالفصول العرضیة أ
: الأخلاط الأربعةتكون عنها الأ یالمواد التالكائنة عن أسبابها و ، والمائیة، ورام سّتٌ 5 

أو غیر حارة؛  إّما أن تكون حارة  عنها الأورام  یإّنما انحصرت فیها لأّن المواد الت. ووالریح
الدم والصفراء؛ وغیر الحارة إّما أن تكون ذات قوام أو غیر ذات قوام؛ والأّول هو  یه  والحارة
هو الریُح  یإّما أن یكون سّیالًا أو غیر سّیال؛ والأّول المائیُة والثان یوالبلغم، والثان  السوداء

إّما أن لا یكون حاراً  سببه مادًة ما یكون  ؛ والحاّر عند الأطّباءفالورم إّما أن یكون حارًا، و
كانت حارة  ما یكون سببه مادة َعِفنة سواء الشیخالأصل كالدم والصفراء، وعند   یحارًة ف 10 

العفَنیِن  یوالسوداو ی، أو بالعفونة كالورم البلغمیوالصفراو یالأصل كالورم الدمو  یف
أن یظن أّن الورم الحار هو الكائن عن دم أو ِمّرة فقط؛ بل عن كل مادة  یلا ینبغولذلك قال: و

هذه الأجناس قد تنقسم  (2-184) إن كانت. وحارة  بجوهرها، أو عرضت لها الحرارُة بالعفونة
هذا  یا ذكره فلنشر إلی م. والأورام أولی یف یبحسب انقسام أنواع كل مادة وذلک بالقول النوع

 15  الفصل مجملًا طلبًا للاختصار لمن أراد الاستحضار، فنقول:

كّل ورم  فإّما أن یكون حارًا، أو لا یكون؛ والحاّرُ إّما أن یكون مادًة حارة بجوهرها، وهی إّما 
 یوهو المسّمی فلغمونأو مرّكبًا منهما  ، أو صفراء وهو الحمرة، یأن یكون دمًا وهو الفلغمون

ًة، أو تكون مادته غیر حارة بجوهرها بل بالعفونة، كالحادث عن یحمرة، أو حمرًة فلغمون
البلغم العفن أو السوداء العفنة؛ أو بعض مادته حارة بجوهرها، وبعضها بالعفن كالورم 

ن الأورام هذا لبعده ع الشیخوُهما معًا مع بلغم عِفن؛ فلم یذكر  الحادث عن دم أو صفراء،  20 

 البسیطة. 
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: فإّما أن یكون لمادته قواٌم وه یو أّما الورم الذ إّما بلغم أو سوداء، أو لا  یلیس بحار ّ
 الریح؛ فأّما الأورام السوداویة یالمائیة، أو غیر سّیالة وه  یإّما سّیالة وه ییكون لها قوام وه

، الخنازیر یالعضو وحینئذ إن كانت متشبثة بظاهرها فهفإّما أن لا تكون مخالطة لجوهر 
إّلا فه لجوهره، فإن كانت هادیة مبطلة للحّس أو   الُغدد المحضة؛ أو تكون مخالطة یو

إن كانت متحركة متزیّدة مؤذیة ذات أصول ناشئة   یأِنفة فیه، لا وجع معها فه الصلابة؛ و 5 

 . السرطان یالأعضاء فه یف
السلع، أو لا تكون كذلك بل  یغلف وه یفإّما أن تكون متمّیزًة ف وأّما الأورام البلغمیة

 الأورام الرخوة.  یتكون مخالطًة وه
، أو خاصًا وهو كالقیلة یالمائ ، فإّما أن یكون عامًا وهو الاستسقاء یو أّما الورم المائ

 10 یجتمع داخل القحف أو خارجه.  یالذالمائیة والماء 

جیو أّما الورم الریح ، أو غیر ، فإّما أن تكون الریح مخالطة لجوهر العضو وهو التهّبُ
ناً موضع واحد وهو النفخة یمخالطة بل مجتمعة ف عند الحس وهو   ؛ وأیضًا إّما أن یكون لّیِ
ج، أو یكون مدافعاً  ؛ هذا مجمل ما ذكره ولنشتغل بالتفصیل وتفسیر مقاومًا وهو النفخة التهّبُ

ز بالمحض عن غیر المحض فإّنه  یالمحض فلغمون یوعادتهم أن یسّموا الدموالمتن:  واحتر
إّنما سّم  لغة یونان یطلق علی  یلأّنه ف یالمحض بالفلغمون یلایسّمی به، بل باسم مركب. و 15 

لأّن الحرارة یلزمه،  یخّصصوه بالورم الدمو كل التهاب وحرارة یحصل للعضو؛ لكن الأطّباء
وم؛ لكن اسم  یختلف بحسب اختلاف « یالورم الدمو»إطلاقًا لاسم اللازم علی الملز
؛ «ماشرا»الوجه، قیل له  یالرأس وف یصلًا فالأعضاء الحاصل هو فیها: فإّنه متی كان حا

 ی؛ ومتی كان حاصلًا ف«سرسام»الدماغ قیل له  یأحد غشائ یومتی كان حاصلًا ف
ذات »الغشاء المستبطن للأضلاع قیل له  ی؛ ومتی كان حاصلًا ف«رمد»الملتحم قیل له  20 

 ی؛ ومتی كان حاصلًا ف«برسام»الحجاب الحاجز قیل له  یحاصلًا ف؛ ومتی كان «الجنب
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؛ ومتی كان «داخس»كان حاصلًا بقرب الأظافیر قیل له  ی؛ ومت«خوانیق»الحلق قیل له 
دد وكان ؛ ومتی كان قلیل الع«ُجدریاً «  یظاهر الجلد وكان صغیر المقدار كثیر العدد سم یف

إن كان كبیرًا ظاهرًا ظهورًا جّیداً قیل له «دمل»ثابتًا باردًا قیل له   «.یفلغمون»؛ و
إّنما قال المحض لأّن غیر المحض ُیسّمی باسم مركب إن  المحض ُحمرة یالصفراوو  و

إن كان المخالط له سوداء سّم  إّنما سم یكان المخالط للصفراء دم؛ و  5 یجمرة بالجیم؛ و

وم أیضًا لأّن الحمرة لازمة لها.  المحض بالحمرة  إطلاقًا لاسم اللازم علی الملز
والحمرة  یمن الفلغمون یأ باسم مركب منهمامن الدم والصفراء  یأ و المركب منهما

إذا كان الأغلب من الخلطین  حمرة یفیقولون مّرة فلغمونالاسم  یف یأ یقّدمون الأغلبو
إن كانا متساویین یقال  فلغمونیة  مرًة حمرةالدم؛ و إذا كان الغالب منهما الصفراء؛ و

هذه  اللحوِم الرخوِة، یإذا وقع الخراج فو .ُخراجاً  یُسّم الورم  یأ إذا جمع؛ و«وحمرة یفلغمون» 10 

دیین و لحم البیضتین واللحم الذ أصل  یف یاللحوم تنقسم إلی ما له حّسٌ كلحم الّثَ
إلی ما لا حّس له كالت اللسان والحنجرة تطلق علی المواضع الثلاثة   یالمغابن؛ وه  یف ی، و

الحلق  یلحمات تكون ف یالنغانغ: وه  یخلف الأذنین وتحت الإبطین والأربیتین، وف یالت
هاة

ُ
هذه العبارة خلل ّما؛  ی. وفكالمغابن وخلف الأذن والأربیةبالضّم « ُنغُنغ»واحُدها   عند الّل
، اللهم إّلا أن یقال إّنه أراد بالمغابن «والأربیة خلف الأذن»عن ذكر  یُیغن« المغابن»إذ ذكُر  15 

موضعه  یكان من جنس فاسد سنذكره فتحت الإبطین لإشعار خلف الإذن والأربیة به و
كیفیتها  یُتفسد العضَو وُتغّیر ما یلیه وتؤد  ةیّم وهو أن یكون حدوثه من مادة س   یالجزئ

أكثر الأمر قّتال،  یوهو ف یفَیحدث الخفقان والغش السمیة إلی القلب من طریق الشرائین
  وذلك لأّن هذه المواضع تكون رطبة رخوة قابلة للفساد؛ فإذا كانت المادة «طاعوناً » یُسّم 

للأورام الحارة ابتداٌء فاسدة مصادفة لعضو قابل للفساد اشتّد الفساُد لا محالة فیكون. و 20 

ثّم تزّیٌد یتزّید معه الحجُم ویتمّدد، ثم وقوٌف عند غایة  فیه یندفع الخلط ویظهر الحجم،
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إن كان عامًا  الانحطاط  یفالأورام  یأ الحجم، ثّم تأخذ إّنما خّص هذا بالأورام الحارة و
الأورام الحارة أكثر. ووجه الحصر أّن كّل ورم إذا ظهر: فإّما  یلكل ورم، لأّن ظهور ذلك ف

د»أن یظهر اشتداُده وهو  ؛ أو لا یظهر واحد «وقت الانحطاط»، أو انتقاُصه وهو «وقت التزّیُ
إن كان بعده فهو «وقت الابتداء»منهما: فإن كان قبل التزّید فهو   «.وقت الانتهاء»؛ و

ج .الأورام  یأ فُتنض   5 یفیه تقدیم وتأخیر وقع من الناسخ وكان الأصل: فتأخذ ف بتحلل  أو قیح 

 .  فتنضج؛ لأّنه إذا صار قیحًا فقد نضج لا محالةالانحطاط بتحلل  أو قیح  
إّما استحالة إلی الصلابة أمر الورم یأ ومآُل أمره ویمكن أن  إّما تحّلٌل و إّما جمُع مّدة  و

ر هذا بوجه آخر وهو أّن الطبیعة إّما أن تكون قویة علی المادة الموذیة، أو لاتكون؛ فإن  یقّر
ن تكون لطیفة أو غلیظة فإن كان الأول آل الأمر إلی كان الأول فالمادة الموذیة أّما أ

إن كان الثان إن لم تكن القوة قوّیًة بقیت  یالتحلل؛ و آل الأمر إلی الجمع والتقّیح؛ و 10 

العضو وآل الأمر إلی الصلابة كما ذكرنا. وقد تكون سببها سوء معالجة  یالمادة محتبسًة ف
 ت القویة.   الطبیب بإفراط استعمال المخّدرات أو المحّللا

أو غیر َعِفنة  یأ و أّما الأورام الغیر الحارة فإّما أن تكون من مادة سوداویة أو بلغمیة
إّنما لم یقل  مائیة أو ریحیة إّما لأّن الحارة أعم من غیر الباردة « و أّما الأورام الباردة»و

إّما لأّن السابق إلی الفهم منها  یلاحتمال أن یكون غیر الحار معتدلًا ف ودة، و الحرارة والبر 15 

لأّن الأورام الباردة عنده ما لا  الشیخعند  ما تكون مادته باردة فهو من الأورام الباردة 
 تكون مادتها حارًة لا بالذات ولا بالعرض. 

 اءالورم المشهور عند الأطّب  یه «الصلابُة »ثلاثة أجناس:   و الكائنة عن مادة سوداویة
وس وأّن طبیعة   الأصل كانت غلیظًة  یوسببه مواد سوداویة جامدة: إّما لأّنها ف بسفیر

إّما لسوء معالجة الطبیب بإفراط  إبقاء كثیفها؛ و العضو قویت  علی تحلیل لطیفها و 20 

لات القویة بتحلیلها اللطیَف  إجمادها المادَة، أو المحّلِ دات القوّیة و استعمال المبّرِ
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إّنما سم إبقائها الكثیَف؛ و ّمی الأورام أن ُتس یبها لصلابِة جوهرها. وكان ینبغ یو
ها بالصلابة لأّنها لازمة لها إّلا أّنه لّما اختّص باق السوداویة

ُ
الأصناف  یكّل

ح متولد  «السرطاُن »مخصوصة خّص  هذا الصنَف بالاسم العام للكّل؛ و یبأسام هو ورم مقّرِ
وَق التعن مواد سوداویة محترقة انصّبت إلی ذلك العضو إّنما ُسّم  ی، وملأت العر  یحوله. و

وُق  یبه لوجهین: أحدهما، أّنه یشابهه ف الشكل، لأّن وسطه شبیه بجوف السرطان، والعر 5 

حوله الممتلئُة دمًا شبیهٌة بأرجِله؛ وثانیهما أّنه یتشّبث بالعضو الحاصل فیه كما  یالت
السرطان غیر حارة  بالتفسیر المذكور جعله من  بما یمسكه. ولأّن مادة یتشّبث السرطاُن 

ه. و   یأ« وأكثرهما»بعض النسخ  یأكثر الصلابة وف یأ أكثرهاالأورام الغیر الحارة فأعرف 
هذا الفصل  : لوجهین: أحدهما، أّن طبیعة خریفّیةأكثر الصلابة والسرطان؛ ولكّل  وجٌه 

ف المسام ویحبس المواد المتزیدة، أّن هذا الفصل یتولید السوداء؛ الثان ییقتض  10  ببرِده یكّثِ

 الصیف.  یوالمحترقة ف
اللحوم الرخوة الغددیة  یتحدث ف أورام بلغمیة  ی: همنها: الخنازیر یالت و أجناس الغدد
تنقسم إلی  یورّبما كانت ثلاثة. وهالرقبة. ورّبما كانت إثنین،   یوأكثر حدوثها ف

نوعین: منها ما لا یكون معه وجع وهو أسلُمها؛ ومنها ما یصبحها وجٌع وهو أردؤها. وأسلم 
الخنازیر ما عرض للصبیان وذلك للمناسبة؛ وأردؤها ما عرض للمشایخ لُبعِدها عن  15 

وح؛ فإّن الأط  یهذا الموضع بحٌث سأذكره ف یف یالمناسبة. ول عّللوا سهولَة ُبرء  ّباءعلاج القر
وح الصبیان، وُعسر برءها ف بهذا التعلیل بعینه. وأشّد الناس استعدادًا  المشایخ یقر

 للخنازیر قّصار الرقبة، المرطوبوا المزاج. 
إّنما سمیت بـ إّما لأّن شكلها ُیشِبه شكل  لأّنها تطرأ للخنازیر كثیرًا؛  إّما« الخنازیر»و و

إّما لأّن  إّما لأّن الخنازیر كثیرة الولد، وهذه كثیرة الغدد؛ و عنق صاحبها  الخنازیر؛ و 20 

َلُع أّنه لا یمیل إلی الیمین والیسار. و ییصیر مثاَل عنق الخنزیر ف زیادات غیر طبیعیة  ی: هالّسِ
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حمّیة یتحتو ومادتها بلغم غلیظ؛  علی رطوبات بلغمیة وأصنافها أربعة: أحدها الّش 
أرّقُ من مادة الأولی وقوامها شبیه بقوام العسل وكذلك  یومادتها َعِفنة وه وثانیها العسلیة

العصیدیة ومادة هذه غلیظة جّداً شبیهة بالعصیدة؛ ورابعها  یوه لونها؛ وثالثها الأردهالجیة
 َحسٌو ُیعَمل من اللبن.  باللبن الغلیظ القوام؛ والشیرازیة  شیرازیة ومادة هذه بیضاء شبیهة
 5 یأ بین الجنسین الأخرینوالسلع، و منها الخنازیر  یالت و الفرق بین أجناس الغدد

 أوجه:  الصلابة والسرطان من أربعة 
 بها تكون متبرئةً عما یحویها مثل الغدد المحضة أو متشبثة أّن أجناس الغددأحدها، 

وأّما تلك ؛ فقط مثل الخنازیربظاهر تلك الأعضاء  یأ بظاهرهابما یحویها من الأعضاء  یأ
 . فیه یه  یفتكون مخالطة مداخلة لجوهر العضو الذالصلابة والسرطان  یأ الأَخر

 10 النتّو، وأّما تلك الأخر فلا.  یظاهرة ف و ثانیها، أّن أجناس الغدد

نٌة عند الغمز، وأّما هذه فإّنها صلبة.   و ثالثها، أّن تلك لّیِ
 و رابعها، أّن مادة تلك بلغمیٌة، ومادة هذه سوداویة. 

 من أربعة أوجه  أیضًا:  والسرطان  و الفرق بین الصلابة
لأّنها تكون عن  ورم ساكن هاد مبطل أو آئف فیه، لا وجع معه  أّن الصلابة أحدها،

، له أصول و  مادة سوداویة باردة لأّن مادته  الأعضاء یناشئة فالسرطان متحرك متزید مؤذ  15 

 یأ لیس یجب أن یبطل معهلا تضاد الحس بخلاف الباردة ولهذا قال:  یسوداء محترقة وه
ورة  یبطل حّسهلقوة ألمه و مدته فیمیت العضو الحس إّلا أن تطول مع السرطان لصیر

 ممیتًة للعضو مبطلة لحّسه.   المادة باردة غلیظة
 . یوللسرطان ابتدائ یأكثره انتقال أّن حدوث الصلابة وثانیها، 

 20 ورم متقرح والصلابة خالیة من التقّرح.  السرطان  وثالثها، أّن 

 الأواخر.  یالأوائل والسرطان ف یورابعها، أّن الصلابة تبطل حّس العضو ف
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والصلابة بعوارض لازمة لا بفصول  لیس یبعد أن تكون العضل بین السرطانو
المادة؛ أّما  یلأّن الفصل بینهما إّنما كان یكون بفصول جوهریة لو كانا مختلف جوهریة
الأمور الأربعة  یالسوداء فالاختلاف بینهما یكون بعوارض لازمة ه  یالمادة وه یإذا اّتحدا ف
 المذكورة. 

. وقد ینتقل  أّول كونها صلبة یف ءیقد یبتد یأ ءیالأورام الصلبة السوداویة یبتدو 5 

 فعند ما تكون المادة غلیظة ویطول  ً : أّما حدوثها ابتداءإلی الصلابة وخصوصًا الدمویة
 یالمعالجة: إّما من الإفراط ف  یالعضو؛ وأّما حدوُثها تبعًا فهو عند ما یقع خطأ ف یاحتباسها ف

دات كما ذكرنا؛ لكن یجب رات أو المبّرِ أن یعلم أّن أكثر الأورام انتقالًا  استعمال المخّدِ
وثانیهما حرارتها فإّنها   وذلك لوجهین: أحدهما غلظ المادة؛  الأورام الدمویة یإلی الصلابة ه
الانتقال إلی   یأ قد یعرض ذلكالتحلل. و  یلطیف المادة؛ ورطوبُتها تعین ف یمما تعین ف 10 

إن  لأّن البلغمیة أحیانًا   یفالدمویة  یكما عرض فأیضًا الصلابة  البرد یمنع عن التحلل و
البلغم؛ فانتقال   یقبول التحلیل لكن فاعل التحلیل معدوم ف یكانت الرطوبة تعین ف
استعمال المبّردات؛ فإّنها موجبة  ییكون نادرًا وهو عند الإفراط ف البلغمیة إلی الصلابة 

فإّن انتقالها إلی  الجمودیة؛ وأّما الأورام الصفراویة السوداء  یللصلابة علی  ما ذكرنا ف
یفارق الغدد حركتها، وقّلِة الأرضیة فیها. و  الصلابة یتعذر وذلك لرّقة قوامها، وسرعِة  15 

العصب لانصباب مادة بلغمیة  یزیادة تحصل ف  یه والسلع ما یشبههما من تعّقد العصب
ه؛ فیغلظ قوامها لوجهین: أحدهما، أّن الأعصاب كثیرة الحركات إلیه واجتماعها فی

كثیفها؛ وثانیهما، أّن العصب بارد المزاج علی ما ثبت فیما  یفیتحلل لطیف المادة ویبق
ه وظهوره وقبوِله  یتقدم؛ فیجمد المادة ویغلظ قوامها. وهذا الورم ُیشبه السلَع ف نتّوِ

إّما التعّقد ألزُم لموضعهبأّن للانغماز؛ لكن یفرق بینهما  : إّما بالنسبة إلی قدام وخلف، و 20 

بالنسبة إلی الیمین والشمال فإّنه یتحرك إلیهما؛ وذلك لأّن حركته إلی قدام وخلف إّنما 
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فیها  ییتّم بتقّلص العصِب أو تمّدِده وذلك َعِسٌر لا محالة؛ وأّما حركته َیمنًة وَیسرًة فیكف
وال العصب إلی تلك الجهة وذ لك سهل. وأّما الغدد والسلع، فیسهل حركتها إلی جمیع ز

د بالغمز عاد یَملَمسه عصبتعّلقها یكون بعضو أجوف وهو اللحم و  الجهات لأّن  إذا ُبّدِ  و
د بدواء قوو السلع أیضاً   یوهذان موجودان ف وهذا خاص بتقّعِد  غیر الغمز لم یعد یإذا ُبّدِ

وال ال یالعصب وكاف  فیه؛ وغیر كاف  ف  5 یه یوأكثر هذه الأورام الت یأ أكثرهاسلع. وز

د العصب  لأّن كثرة الحركة مّما یعین علی انصباب  یحدث عن التعبمن جنس تعّقُ
 یبطل بالمثقلات من الأسُرب ونحوهالمادة إلی العصب وتحلیل لطیفها وبقاء كثیفها و

 لأّنها تدفع المادة إلی الباطن. 
خو»فینقسم إلی نوعین:  أّما جنس الأورام البلغمیةو نة»و« الورم الّرِ لأّن  «السلع اللّیِ

المواد البلغمیة إّما أن تكون مداخلًة للعضو أو متبرئًة عنه؛ والأّول، هو الورم الرخو المسّمی  10 

أودیا؛ ومادة هذا الورم غلیظة، وَملمسه بارد، ولونه أبیض، ویتطامن تحت الأصابع عند 
نةیالغمز ویبقی أثرها بعد رفعها؛ والثان متبرئٌة عن العضو؛ ولذلك قال:  یوه ، هو السلع اللّیِ

غلف، والورم الرخو مخالط  یبأّن السلع متمیزة فینفصل أحدهما عن الآخر  یأ یتفاصلانو
 .غیر متمّیز

نة قوله الأّول وهو  یلا یناف من الأورام البلغمیة و اعلم أّن هذا القول وهو جعُل السلع اللّیِ 15 

یؤول أمرها إلی   ی، أو الت؛ لأّن المراد منها السلع الصلبةجعل السلع من الأورام السوداویة
الحارة منها تكون  بلغمیة حتی   أكثر أورام الشتاءالصلابة، علی ما ُیشِعر به سیاق الكلام و

باطنه؛ لأّن  یظاهر البدن لا ف یمقتضی هذا الفصل إیجاب هذه المادة ف  لأّن  بیض الألوان
إن  یهذا الفصل، ویستول یالباطن ف  یالحرارة تغور ف البرُد علی الظاهر ولهذا تكون أوراُمه و

واعلم أّن الأورام البلغمیة تختلف بحسب ِغلِظ البلغم وَرخاوِته  كانت حارًة بیض الألوان. 20 

بعض  یوف الریحیة  تارةذلك إذا كانت من بلغم غلیظ و؛ ووِرّقِته حتی تشبه تارة السوداویة
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 یولكّل  وجٌه فإّنها إّنما یكون من البلغم الرقیق، والكائن منه ُیشبه المائ«. المائیة»النسخ 
خلل لیف الأعصاب حتی یبلغ إلی مثل  یالنوازل ف یینزل البلغم الرقیق فكثیرًا ّما و یوالریح

. ظّن بعض الحَدث أّن هذا الكلام حشو لا فائدة عضلات الحنجرة السفلی منها، فما دونها
ه؛ ولیس كذلك لاشتماله علی فائدتین: إحداهما أّن هذا النوع من البلغم یحدث أورامًا یف

النوازل إلیها؛ وثانیتهما أّنه لما بّین أّن البلغم مختلف  یت فالعضلات إذا انصبّ   یبلغمیة ف 5 

الرقة، فكأّنه قیل: كیف یبلغ من الرقة إلی هذه   یالغلظ والّرقة حتی أّنه یشبه الریحیة ف یف
فما دونها؛ ولو لم  یإلی أن ینزل عضل الحنجرة السفل الغایة؛ فقال: لأّنه قد یبلغ من الرقة 

 یهذا الجسم العضلان یغایة یشبه الماء أو الریح، َلما تأتّی أن ینفذ فیبلغ من الرقة  إلی 
 الصلب. 

یتغیر معه السحنة واللون، إلی  یهو مرض مادو كالاستسقاء یفه أّما الأورام المائیةو 10 

مغیر واجبهما. وأصنافه ثلاثٌة:  الأعضاء، وسببه ضعف القوة المغّیرة ، وهو عام لسائر یَلح 
ل؛ یعن إلصاق الغذاء بالمغتذ   ، وسببه ریاح محتویة حول المعدة لاستعمال أغذیة  یوَطب 

؛ خة  الغذاء إلی هذه  ی، وسببه اجتماع مائیة حول المعاء لاندفاِع بعض مجاریوزقّ   منّفِ
ل بعضهم: انخراق المجری المتصل بالشریان فإّن المائیة إذا لم تجد المواضع. وعلی ما قا

عه فوقیمنفذاً تنفذ ف  15 ه، تندفع إلی هذا المجری وُتوّسِ

؛ فمراده بالاستسقاء هاهنا   تخرقه علی طول المدة إلی المواضع المذكورة ّ خلقته، ثم 
الورم و  مائیة  اّتساع الأنثیین لرطوبة  یه القیلة المائیةلأّنه حادث عن المائیة. و« یالزق»

هو قد یكون تارة داخل القحف، وتارة خارجه؛ وذلك  القحف من المائیة  ییحدث ف یالذ
وهذا كثیرًا ّما یعرض للصبیان لاستیلاء «. العطاس»لاجتماع مائیة هناك وُیسّمی 

ل القرحة؛ ما یشبه ذلكالرطوبات علیهم و عن إحالة  لغاذیة وسبُبها ضعف القوة ا  كترّهُ 20 

؛ یتنوع نوعینكالأورام البلغمیة  یأ أیضاً  یفه أّما الأورام الریحیة. ویعلی ما ینبغ الغذاء 
 یلأّن الریح إّما أن تكون مداخلة لجوهر العضو، أو لا تكون مداخلة لجوهره، بل مجتمعة ف
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ج ج، والآخُر النفخةولذلك قال:   النفخة؛  ی، والثانتجویفه؛ والأّول هو التهّبُ ؛ أحدهما التهّبُ
ج والنفخة من وجهین: أحدهما القوام، والثان المخالطة. وبیان هذا أّن  یوالفرق بین التهُبّ

موضع واحد سواء  یف یأ مجتمعٌة   النفخة  یالتهُبج مخالطة لجوهر العضو، وف یالریح ف
َج  محّل خبر المبتداء یف یبالفتح علی أّن الأولی أأّن لعضو أو غیره وجوف ا یكان ف التهُبّ

النفخَة تقاوم بالجیم ولكّل  وجٌه و« الجس»بعض النسخ  یبالحاء وف یستلینه الحّس  5 

وذلك بحسب كثرة الریح  كثیرًة أو قلیلةموضع واحد  یلاجتماع الریح ف المدافع مقاومًة 
ج»وقّلتها وِغلِظها ولطافتها؛ هذا. والفرق بین  ل»و« التهّبُ الترّبل انتفاخ یعرض   أّن « الترّبُ

الاستسقاء؛ ومادة  یللأطراف لانصباِب بلغم رقیق بسبب ضعف الهضم كما یحصل ف
إن  النفخة یت نفخًة و البثور كانت متحركة سمیت قرقرًة. وإن كانت ساكنًة سّمِ

صفراویة، ومنها  یَدمویة، ومنها ما ه یفإّنه كما أّن من الأورام ما ه أیضًا علی عدد الأورام 10 

: هو بثور یكالُجَدر فمنها دمویةسوداویة، فكذلك من البثور:  یة، ومنها ما هیبلغم یما ه
 یفضلات  طمثیًة منبّثًة ف یعلی البدن لدفع  من الطبیعة المدّبرة للبدن الإنسانصغار یظهر 

البدن عن اغتذائه به؛ ولذلك قیل إّن هذا المرض لابّد أن یعرض لكّل شخص. غیر أّن تلك 
ٌك فتنهض القوُة الدافعة لدفِعها یالفضلات تبقی ف وصفراویة  البدن إلی حین یحصل لها محّرِ

ری: »لصفراویةمحضٌة كالشری ا بثوٌر صغار وكبار مفرطحٌة ومسّطحة مائلٌة إلی «: الّش  15 

ؤوس حمر  ی: هالجاورسیةُمكِربة. و الُحمرة، ُحكاُكه  بثور صغار، مثل الجاورس، بیض الر
بثور حمر  یه  ومختلطة كالحصبةالأصول؛ وربما كان معها لذٌع وورٌم وسیلان صدید 

متفرق كَحّب الجاورس إذا ابتدأت تطهر تكون كقرص البراغیث تتحّبب ولاتتقّیح بل 
بثرة أو بثور تخرج مع التهاب واختراق ویرم  یه والنملةتثیر خشكریشة شدیدة الصلابة. 

ذا سّمیت وله مكاُنها ورمًا یسیرًا وتدّب و تسعی من موضع إلی موضوع كما تدّب النملة 20 

تأكل الجلد وتقّرحه؛ والساعیة  یالت ی؛ فالآكلة هو ساعیة تتنّوع نوعین: آكلة یبها. وه
ؤوس،  ی: هوالمسامیرتسعی من غیر تقریح.  یالساذجة الت یه بثور صغار عظیمة الر

أو  یمستدقة الأصول، تأخذ إلی داخل العضو كأّنها ِمسمار وسببها خلط غلیظ یابس بلغم
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هو بثور تظهر علی البدن لاندفاع مادة عفنة إلی تلک  والجربأو متركب منهما.  یسوداو
ال وغیر سّیال ولذا تكون أكثر حدوثه بین سیّ  یالمواضع وهو علی نوعین: رطب و یابس أ

الأصابع لانجذاب المواّد إلیها بكثرة حركتها وسببه فساد الدم ومخالطة الصفراء والسوداء 
قد ذكرناها فیما تقدم. وغیر ذلک كالحصف  والثآلیلالمحترقة أو البلغم المالح بالدم. 

بثور تظهر علی  ی: همائیة كالنفاطاتالبثور  یأ وقد تكونوغیر ذلک.  والبثور اللبنیة 5 

البدن  یبثور صغار تحدث ف یه وریحیة كالنفاخاتظاهر البدن لاندفاع مائه إلی ظاهره 
الكتاب الرابع تفصیلًا لأحوال الأورام والبثور  یأنت تجد فولاجتماع ریح تحت الجلد. 

ولكّل  « تفصیلاً »وهو عطف علی « وما یلیق»بعض النسخ  یوف« تفصیلاً »هو صفة قوله  یلیق
 .بذلك الموضعوجٌه 

 10  قال رحمه اهلل: 

 
  ، والأّول أشهر وأقرب الأمراض«مع»بعض النسخ  یأمور تعّد من  وف یف -الفصل السادس 
 وفیه مبحثان: 

 

 15  الأمراض مع أّنها خارجة عنها یأّن هذه الأمور لم عّدت ف یف -المبحث الأّول 

أّما أّنها خارجة عن الأمراض  هاهنا أمور خارجة عن الأمراض وُتعّد فیهاقال رحمه اهلل: و
بدن الإنسان، تجب عنها بالذات آفة  یفلأّنک قد عرفت أّن المرض هیئة غیر طبیعیة ف

هذا الفصل لیست من هذا القبیل  یالفعل وجوبًا أّولیًا ولا شک أّن الأشیاء المعدودة ف  یف
 فلا یكون أمراضًا. 

 20 

  أّنها من الأمور المتعلقة بالزینة یف  یالمبحث الثان
وذلك لأّن هذه الأشیاء المعدودة من  الزینة  یالأمور الداخلة ف  یهقال رحمه اهلل: و



 112 الفّن الثاین

حكم الداخل فیه؛  یء فی، ومتعلق الش«الزینة»أشیاء متعلقة بـ یالأمراض الخارجة عنها ه
عر یالزینة وه یفتكون من الأمور الداخلة ف ون والرائحة والسحنة؛  أربعة أشیاء: الّش 

َ
والّل

الرائحة، والرابع  یاللون، والثالث ف یف یوالثانه یالداخل ف یأ الّشعر  یأحدها، ففلذلك قال: 
إّنما قال كذلك لأّن اللون داخل فنة بعد اللونالسح  یف ا خّص   السخنة ی. و عندهم. ولمـّ
ر. « السحنة»بالذكر أخرجه عن « اللون»  5 لئلا یتكّر

كثیرًا،   الشعر أن یكون طویلًا،  ی، فلا شک أن الأحسن ف«الّشعر«  یو أّما الداخلة ف
نباته، سلیمًا من التشقق.  یحسن اللون، قویًا فمتوسط الغلظ والرقة والجعودة والسبوطة، 

 هذه الأوصاف بطل عّد من جملة هذه الأمراض. یفأ
عرو       : أجناس أمراض الّش 
: هو سقوط الشعر لضعِف نباته كما یكون عقیب الأمراض المتطاوله فَیِقّل ( التناثر1 10 

الشعر، أو ینعدم، إّما بسبب تلطیف الِغذاء، أو بسبب أّن الطبیعة البخار المتولد منه 
ت  بمقاومة

َ
عر  استغّل  وحفِظه عن التناثر؛  المرض عن تدبیر الّش 
یكون متفرقًا كما  : وهو أیضًا سقوط الشعر لكن الفرق بینهما أّن التناثر ( التمرط2و

قیب الأمراض لقّلِة غذائه، والتمرط یأخذ موضعًا واسعًا َیظهر له الجلد كما یكون ع
وداء الثعلب وسنذكرهما ونذكر الفرق بینهما. والتمرط أولی بأّن ُیعّد  داء الحّیة ییكون ف 15 

 مرضًا؛ 
: وسببه إّما استیلاء جفاف علی أطراف الشعر فیتقصف، أو قّلة المادة القصر( 3و

دة له من داخل كما یحصل من قلة الغذاء وتلطیفه.   الممّدِ
لة،  ( القّلة:4و ینبت فیه.  یالموضع الذ یأ وسببها إّما من جهة المادة، أو من جهة الآ

خان الصبیان والنسوان والخصیان؛  یكما ف یوالكائن من جهة المادة إّما لقلة البخار الّدُ 20 

إّما لقّلة الجوهر الأصل لة،  یللبخار كما ف یو إّما الكائن من الآ الناقهین وأصحاب السّل؛ و
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فكما یحصل عند اتساعها لاستیلاء رطوبة أو حرارة مخلخلة؛ ولذلك قیل: إّن المساّم یجب 
 أن تكون معتدلة بین السعة والضیق. 

 یالداء الذ یوه وكأّنها مأخوذة من الحاّصة  العرف بالحّصة؛  یالمسّمی ف  یوه ( الشقاق:5و
عر  . یأو غیر ماد ی. وسببه استیلاء یبس  علی البدن إّما مادیتناثر منه الّش 

 5 وسببها إّما ضیق المسام أو لطافة البخار. ( الّدّقة:6و

 خار. وسببه سعة المسام أو كثافة الب ( الغلظ:7و
إّما استیلاء الُیبس. والفرق بینهما من ( إفراط الجعودة8و : سببها إّما اعوجاج المساّم و

لا ینتفع  یغیر دائم؛ وثانیهما، أّن الَخلق ییكون دائمًا والُیبس یوجهین: أحدهما، أّن الخلق
 ینتفع بها.  یبالمداواة، والیبس

 10 : وسببها استقامة المسام واستیلاء الرطوبة. ( إفراط السبوطة9و

 : وسببه استیلاء البلغم. ( الشیب1ٍو
اللون، سواء كان أسود فأبَیّض   یأ كیف كانلون الشعر  ی: أ( استحالة اللون11و
 ، أو أحمر فأصفّر، إلی غیر ذلك؛ فإّن كل واحد منها لابّد له من سبب خاص. الشیب  یكما ف

 : أربعة أجناس یتدخل ف و آفات اللون
للبدن إلی غیر  یاستحالة اللون الطبیع یأ جنس استحالتهو إلی الجنس الأّول أشار بقوله:  15 

بًا  ی. واللون الطبیعیالطبیع له ما یقتضیه الصنف وأحسُنه وأكثُره أن یكون أبیض ُمشّرَ
؛ وذلك لأّن لون الأعضاء الخاص بها هو البیاض: أّما الجلد فذلك ظاهر فیه عند ما  بُحمرة 

جلود الناقهین فإّنه یمیل إلی البیاض إذا لم یغلب علیه خلط؛ وأّما  یَیقّل فیه الدم كما ف
الرباطات وصفاقات الأوردة والشرائین فذلك ظاهر فیها؛ العظام والأعصاب والغضاریف و

إن كان لونه یمیل إلی الحمرة، فإّنه متی ُغِسل واسُتقص َغسله مال  یف یوأّما اللحم فإّنه و 20 

إذا كان كذلك فما عدا البیاض من  یلوُنه إلی البیاض كما ف لحوم الحیوانات؛ و
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أخلاط؛ ولأّنک قد عرفت أّن أعدل إّنما هو من غلبة أحد ال  الألوان فوجوده للأعضاء
الأخلاط وأنسَبها للطبیعة هو الدُم فمتی اغتذی به الأعضاء البیض صار لونها أبیض 

؛ وما عداه من سائر للأعضاء عند الأطّباء یالأكثر یمشّربًا بحمرة، فهذا هو اللون الطبیع
عن سوء مزاج بمادة نود والزنوج؛ الُه   یكما ف یأو غیر أكثر یالألوان فهو غیر طبیع

من استیلاء   یوهو نوعان أصفر وأسود: فالأّول من استیلاء المواد الصفراویة، والثان كالیرقان 5 

إّلا وّلد الأّول ُحّمی  المادة  یصفراویة والثان السوداویة ومن غیر أن یكون فیهما عفونة و
: قد عرفت أّن عن مزاج بارد مفرد أو بغیر مادة كالَجّصیة العارضة للونُحّمی سوداویة. 

ب بُحمرة؛ فإن كانت الحمرة  یالأكثر یاللون الطبیع أو الأحسن، هو الأبیض الُمشّرَ
إن كانت أنقص من ذلك كان اللون َجّصیًا؛ و  یالصفرة التناقصة كان اللون عاجّیًا؛ و

من غیر مادة،  . اعلم أّن البدن قد یتغّیر لونه إلی الصفرةرّبما كانت عن مزاج حار مفرد 10 

ر  كما یعرض من تواتر الهموم والغموم، وفقدان الغذاء، وكثرة الجماع، واستعمال ما یصّفِ
 اللون مثل أكل الكّمون النانخواه والخّل؛ فإّن هذه كلها تصّفر اللون. 

عن أسباب بادئة كما  استحالة اللون یأ جنس استحالتهبقوله: و یو إلی الجنس الثان
ر. قال الجوهر یأ تسفع ة لفحًا یسیرًا یُتغّیِ الشمُس والبرُد : سعفته النار والسموم إذا لفحت 

وَن:
َ
 15 فإّن كّل واحد منها تغّیر اللون إلی الَقحل والسواد والجفاف.  والریُح الّل

جنس انبساط أجسام غریبة اللون علی الجلد كالبهق و إلی الجنس الثالث بقوله: و
 ونحوهما.  والبرص الأسود الأسود

واعلم أّن كّل واحد منهما قد یكون أبیض وقد یكون أسود؛ أّما الأبیضان: فبیاض 
رة عن تشبیه الغذاء  یحصل للبدن لاستیلاء مواد بلغمیة  علیه بسبب ضعف القوة المغّیِ

ز ف. والفرق بین الأبیضین من وجوه ثلاثة: أحدها، یبالمغتذ موضعه أبرة  یأّن البهق إذا غّر 20 

البهق   یخرج منه دٌم؛ وأّما البرص فإّنه یخرج منه ماٌء أبیض؛ وثانیها، أّن الشعر النابت ف
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البرص أبیُض؛ وثالثها، أّن البهق إذا غمز علی الموضع الكائن فیه لم یتطامن  یأسوُد وف
فسواٌد یحصل للبدن لاستیلاء  موضعه، وأّما البرص فإّنه یتطامن موضعه. وأّما الأسودان،

مواد سوداویة غلیظة. والفرق بین الأسودین أّن البهق لا یكون معه تناثٌر وقشوٌر، وأّما 
انتقاط أجسام غریبة اللون  یأ أو انتقاطهاالبرص فإّنه یتناثر فیه من البدن فلوٌس وقشوٌر؛ 

فهو تغّیُر لون الوجه إلی « الكلف»: أّما والَكَلف والَبَرش كالَخَیلان والنمشالجلد  یف یأ فیه 5 

الوجه؛   یفنَقٌط سوٌد صغار أكثر ما یعرض ف« البرش»ه؛ وأّما یالسواد وحدوث آثار كمدة  ف
ِقطعة سوداء أو إلی حمرة، مستدیرٌة تحدث  یفه« النمش»وربما كانت إلی حمرة وكمودة؛ وأّما 

الوجه؛ وأّما  یالأكثر یكون ف ی. ورّبما عرضت حتی تصیر مثل الكف وحدوثه فالجلد  یف
مة مرتفعة عن سطح البدن مستدیرة.   یفمثل هذه الآثار ف« الخیلان»  اللون إّلا أّنها مجّس 

جنس الآثار العارضة من التیام تفرق اتصال عرض كآثار و إلی الجنس الرابع، بقوله: و 10 

رة عن رّدِ عوض ما ذهب من الجلد، وضعُف الدافعة عن  یالُجَدر وسببه ضعُف القوة المغّیِ
جمع ندب بالَفتح وهو أثر الجرح إذا لم یرتفع عن  انداِب و یمن بقایا الُجَدر یدفع ما بق
وح»بعض النسخ  یالجلد وف  . الشیخ؛ والأّول أكثر وأنسب بفصاحة «وآثار القر

وائح الكریهة الت الرائحةو آفات  ّنان وغیره من الر   .تفوح من الأبدان  یكالّصُ
، ذلك هو  ً جنس واحد لأّن رائحة البدن إّما أن لا تكون كریهة اعلم أّن آفات الرائحة 15 

الصحّیة لأّن البدن مادام علی حالته الطبیعیة لم یكن عدیم الرائحة لدلالته علی  الحالة 
إّما أن تكون   ونحوهما بل كانت رائحته طّیبًة   البرد، ولا ذا نتن  وحموضة   لذیذًة؛ و

ختلف باختلاف تلك الرائحة؛ فرّبما كانت تلك كریهًة فیعّد ذلك مرضًا لكن ذلك ی
ة یالُحّمیات البلغم یكما یكون ف  الرائحة حامضًة وسببها بلغٌم حامض، أو سوداٌء،

علی البدن، كما یكون  یوالسوداویة؛ ورّبما كانت ُمنتنًة وسببها مواد عفنٌة تستول 20 

ه كنتن عرِق  ی؛ وقد یكون ذلك عامًا ف لصاحب العفونة كّل البدن؛ وقد البدن كّلِ
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  یالإبط، ورّبما كان لبعضهم ف  ییكون خاصًا بموضع واحد فرّبما كان لبعض الناس ف
 بعد اللون آفات السحنةأسافل القدم، أو بین أصابعه. و یالأنف، أو ف  یالَفم وهو الَبَخر، أو ف

َمن إمّ فلا حاجة إلی إعادتها « بعد اللون»قد عرفت فائدة قوله  إّما الّسِ ا الُهزال المفَرط، و
إّنما انحصرت فیهما لأّن  المفَرط للبدن أن یكون متوسط المقدار، فإن نقص  یالطبیع و

من المفرط ُعّد ذلك مرضًا؛ لكن یجب  ی، أو زاد جّداً كما فالُهزال المفَرط یجّداً كما ف الّسِ 5 

و كّلٌ منهما یكون طبیعیًا تارة وحادثًا  یو لحم یأن تعلم أّن السمن علی نوعین شحم
سواء مان طبیعیًا أو حادثًا لاستیلاء الحرارة والرطوبة ولذلک صارت  یأخری؛ وسبب اللحم

وق والتجاویف معه واسعة وكان البدن معه صلبًا ؛ وسبب  سواء كان  یالشحمالعر
وق والتجاویف معه ضّیقًة وكان البدن معه  ودُة؛ ولذلک صارت العر طبیعیًا أو حادثًا البر

 10 و  یمترهلًا غالبًا علیه الفجاجة؛ وكذلک الهزال علی نوعین: هزال شحم

ودة و ی؛ فالأول سببه الحرارة والیبوسة؛ والثان  الیبوسة.   سببه البر
 

  أوقات الأمراض یف -الفصل السابع 
. ولم یقل لكل الأمراض أوقات أربعٌة لثلاثِة اعلم أّن لأكثر الأمراض أربعة أوقات

 15 أوجه: 

الابتداء   یالأوقات الأربعة بل هلك صاحبها إّما ف ی، إّن من الأمراض ما لا یستوفأحدها
إّما ف إّلا لأمر   الانحطاط من حیث هو انحطاط فلا یهلک المریض البتة  یالتزید؛ وأّما ف یو
لأّنه وقت استیلاء الطبیعة علی المرض فلا یتوقع فیه عجزها عنه إّلا بسبب آخر: إّما  یخارج

إّما من جهة   من جهة الطبیب وذلك بأن لا یكون خبیرًا بمعالجة الناقهین من المرضی؛ و
إّما من خوادم المریض إذا لم المر یض وذلك إذا لم یكن مطیعًا للطبیب فیما یأمره به؛ و 20 

َن للطبیب فیما یأمرهّن به؛   ُیِطع 
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كتسفط الرأس، أو زیادة أصبع أو  َخلقّیة  ی، أّن من الأمراض ما تكون أصلیة أو ثانیها
 نقصانها، أو غیر ذلك ولیس لأمثالها أوقات أربعة. 

وهو أّن  إذا حّددنا الأوقات الأربعة بحسب النضج علی ما قاله الأطّباء، أّنا و ثالثها
یظهر فیه أثر النضج إن كان خفّیًا، والتزید أن یتزاید ظهور النضج،  یالابتداء هو الذ

عقدته   والانتهاء أن یكمل النضج، والانحطاط هو استیلاء الطبیعة علی مادة المرض وحّل  5 

یكن لكل الأمراض أوقات أربعٌة، بل لبعضها؛ لأّن الأمراض علی نوعین ساذجة جملة، لم 
كالدق والسل وُحّمی الیوم وأمثالها لا یكون لها أوقات أربعة لأّنها لا   ومادیة؛ فالساذجة،

وح لا بالمادة ؛ والمادیة ینقسم  یعتبر فیها النضج لكونها غیر مادیة لتعلقها بالعضو والر
بحسب المشهور إلی أربعة أقسام والمتوقع فیها النضُج ثلاثٌة: البلغمیة  عند الأطّباء

 10 والصفراویة والسوداویة؛ والدمویة فلا یتوقع فیها النضج لأّن النضج عند الأطّباء

هذا  ه النضج؛ ولأجلی؛ والدم قوامه معتدل فلا ینظر ف المحّققین عبارة عن اعتدال المادة
، بخلاف المواد الثلاث؛   ء الأمر عند الحاجةیمباد یإخراجه ف یصرنا لا نتوقف ف إلی نضج 

 ّ لأكثر »منها علی الواجب إّلا بالنضج؛ فلهذه الوجوه قال:   ءیلنا إخراج ش یفإّنه لا یتأت
 ، ولم یقل لكّلها تلك.«الأمراض أوقات أربعة

إّنما صارت أوقات الأمراض  : أحُدها أّن كّل كائن  فاسد  لابّد له  و أربعة لثلاثة أوجه  15 

 یهو التزید؛ وثانیها، أّن المرض الذ وانحطاط، وما بین الابتداء والانتهاء   من ابتداء وانتهاء
قبله فهو ، وما كلامنا فیه إّما أن یظهر اشتداده أو انتقاصه، فإن كان الأّول فهو وقت التزید

إن كان الثان ؛ وثالثها أّن القوة المدّبرة یفهو الانحطاط، وما قبله فهو المنته یالابتداء؛ و
المقاومة، أو لا یساویه بل كان أحُدهما أغلَب من الآخر؛   یف یالمؤذ یللبدن إّما أن یساو

إن كان الثانیفإن كان الأّؤل فهو المنته ن كان فالغالب إّما القوة أو المرض؛ فإ ی؛ و 20 

إن كان المرض فإّما أن یكون ظهوره بّینًا، أو لا؛ فإن كان الأّول  القوة  فهو الانحطاط؛ و
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إن كان الثان إلی هذه الأربعة أشار بقوله:  یفهو التزید؛ و  وقت الابتداءفهو الابتداء. و
عرفهم إّنما  یإذ فوالأّول هو الصحیح عرفًا، « التصّعد»بعض النسخ  یوف ووقت التزید

د دون التصّعد، وأّما من حیث المعنی فهما متساویان. و  یوف وقت المنتهییستعمل التزّیُ
عن هذه  یأ . وما خرج عن هذهوقت الانحطاطوهما متساویان و« الانتهاء»بعض النسخ 

 5 یبحسب المرض من أّوله إلی آخره، أو جزئیًة أ یأ  الأوقات الأربعة سواء كانت كلّیًة 

بعض أوقاتها فإّن لفظة  یأ من أوقات الصحة یفهنوبة من أّولها إلی آخرها   بحسب نوبة
بعضها.  یأ« أخذت من الدراهم» یمقامه كما ف« البعض»فیه للتبعیض؛ ولهذا قام « من»
زقناهم مما و﴿قوله عز من قائل:  یوف زقناهم ما وبعض یأ ﴾ینفقون ر إرشاد اشارة هیوف. ر  و
لیس و. الخیر یف سرف لا فإّنه الخیر  یف إّلا الّلهم السرف، یف خیر لا فإّنه الإسراف منع إلی

فیه تنبیه علی فساد قوِل  والانتهاِء طرفان لا ُیسَتبان فیهما حال المرض  بوقت الابتداء  یعنی 10 

للابتداء.   من التفاسیر الثلاثة یله وهو التفسیر الثان لا جزء  یَمن َظّن أّن الابتداء هو الآن الذ
إّنما ذكر هذا ف التزید والانحطاط، لأّن زمان الأّوَلین  یالابتداء والانتهاء ولم یذكره ف یو

د  متشابه بخلاف زمان الأخیرین؛ فإّن زمان كّل واحد منهما غیر متشابه: أّما الأّول فلتزّیُ
د انتقاص المؤذ یثانفیه، وأّما ال یالموذ فإّن زمانهما   ه؛ وأّما الابتداء والانتهاءیف یفلتزّیُ

متشابه؛ فلذلك خّصص كلامه بهما. والحق أّن كّل واحد منهما له زمان محسوس  15 

ر الفعل بل لكل واحد منهما زمان محسوسولذلك قال  : أّما الابتداء، فلأّنه وقت ظهور ضر
 والاضملال یالتلاش یف یفلأّنه من آخر التزّید إلی أن یأخذ المؤذ إلی أن یزید؛ وأّما الانتهاء

لذلك الزمان أو لكل من الابتداء والانتهاء لاحتمال اللفظ كّلًا من الثلاثة، ولكّل   یأ له
 مداواة تخّصه.  یأ حكٌم مخصوصوجه 
 20 یكالمتشابه فالمرض  یأ یظهر فیه حكم المرض ویكون یوقت الابتداء هو الزمان الذو

إّنما تشابه أحوال المرض ف أحواله لا یستبان فیه تزّیٌد  إن  یلأّن المؤذ وقت الابتداء یو
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إن كان سوء مزاج ساذج فحالُه أیضًا  كان مادًة، كانت بعُد لم یعفن ولم تظهر أذّیتها؛ و
إّنما قال:  م یقل متشابهًا، لأّن المرض من ول« أحواله یو یكون كالمتشابه ف»كذلك. و
ده ف یحیث ابتداء أخَذ ف د لكن تزّیُ المبدأ غیر محسوس، فلذلك كان كالمتشابه  یالتزّیُ

 أحواله لا متشابها فیها.  یف
. كّل وقت بعد وقتاشتداد المرض  یأ یستبان فیه اشتداده یالتزید هو الوقت الذو 5 

إّنما صار هذا الوقت كذلك لأّن المؤذ فیه یتزّید شیئًا فشیئًا، فلذلك یشتد وقتًا بعد  یو
 وقت. 
أجزاء ذلك الوقت  یأ جمیع أجزائه ییقف فیه المرض ف یوهو الوقت الذ وقت الانتهاءو

إّنما صار الانتهاء  من غیر أن یزید یأ علی حالة واحدة لأّن   علی هذه الصورة وینقص. و
َد المؤذ ه ما ابتدأ؛ فلذلك كان متشابهًا  یتزّیُ  10 .  باقیًا علی حالة واحدة فیه قد انقطع، وتنُقّص 

 یأ كّلما أمعنانتقاص المرض و یأ یظهر فیه انتقاصه یالانحطاط هو الزمان الذو
إن كان لهذا وجه «وكّلما كان أمعن»بعض النسخ  یالانحطاط أو زمانه وف ، والأّول أولی؛ و

إّنما صار هذا الوقت كذلك لأّن الطبیعة فیه قد استولت  علی . وكان الانتقاص أظهرأیضًا 
مِله. وكّلما تزایَد الانحطاُط   یوهو أخُذه ف یالمؤذ كان استیلاء القوة أظهَر، وكذا  تفریق ش 

 15 یأ نوائبه یهذه الأوقات قد تكون بحسب المرض من أوله إلی آخره فتقاص المرض. وان

جمیع نوائبها لأّن الجمع المضاف متسغرق؛ وهذا إّنما یتصور فیما له نوائب، كالنائبة  یف
بع ونحوها و أوقاتًا »وقد یكون بحسب نوبة نوبة وُیسّمی « أوقاتًا كلیة»ُیسّمی والِغّب والّرِ

 . «جزئیة
  أحوال الأمراض یتمام القول ف یف -الفصل الثامن 

 20 و یشتمل هذا الفصل علی مباحث:
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 لأجلها تكون تسمیة الأمراض یتعدید الأشیاء الت یف -المبحث الأّول  
 التسمیة من وجوه إّن الأمراض قد تلحقهاقال رحمه اهلل: 

ب من یقول إّنه ورم حار یعِرض  : من الأطّباءإّما من الأعضاء الحاملة لها، كذات الَجن 
الصدر إّما فی الحجاب المستبطن للأضلاع، أو فی الحجاب الحاجز المسّمی  یفی نواح

ورٌم فی الغشاء  الآن: فذات الَجنب ، أو فی العضل الخارج. وأّما المشهور عند الأطّباء«أفرغما» 5 

، وفی العضلات «برساماً »المستبطن للأضلاع؛ وماكان حادثًا فی الغشاء الحاجز فإّنه یسّمی 
؛ وسبُبه مواّد رقیقٌة صفراویة أو دمویٌة ولایمكن أن یكون حدوثها عن بلغم «شوصًة »یسّمی 

وذات ( وصلابته فلا یقدران علی النفوذ فیه؛ 2-211ولا عن سوداء لغلظِهما وصفاقِة الغشاء
 وهی ورم الرئة وقد سبق الكلام فیه. الرئة

إّما من أسبابها كقولنا مرض سوداوی إّما من أعراضها كالصرع؛ و وقد استوفینا  و 10 

إّما من التشبیه، كقولنا: القول فیهما فلاحاجة إلی تكراره  وسببه  هو الجذام «داء الأسد»و
ساقطت. وهذه العلة مّما تتوارث عن علی الأعضاء وُتفسدها وربما ت یمواد سوداویة تستول

إلی النطفة السوداویة. ومشابهته للأسد: قیل: لأّنه یهجم  یالآباء والأجداد لاستحالة المن
علی صاحبه هجوَم الأسد؛ وقیل: بل لأّن وجه صاحبه یشبه وجه الأسد فی تعّجِره واستدارة 
َعیَنیه؛ وقیل: لأّن الجذام یعرض للأسد كثیرًا وهذا إن صّح فلاشک أّنه أولی لأّن قولنا داء  15 

؛ فإّنهما «داء الحّیة»و« داء الثعلب»كما فی  لأسداختصاص ذلک الداء با یالأسد یقتض
وضهما للثعلب والحیة كثیرًا؛  یا بهما لعر إّما منسوبًا إلی أّول من ُیذكر أّنه عرض إّنما ُسّمِ و

وح الطیلانسیة وهو نوع من  سوبة إلی رجل یسمی طیلانسمن له ذلک كقولهم: القر
وح الَعِفنة یسیل دائمًا منها صدید؛  إّما منسوبًا إلی بلد یكثر حدوثه فیه كقولهم القر و

وح البلخیة عفة  القر وح مع بثور وخشكریشات وسیلان صدید وهی من جنس الّس  هی قر 20 

إّنما سمیت بهذا الاسم لكثرة  إّما منسوبًا إلی َمن كان  حدوثها فی بلد بلخ؛الردیئة و و
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ونیةای معالجة تلک الأمراض  مشهورًا بالإنجاح فی معالجتها  كالقرحة المنسوبة إلی الخیر
فیها إّن هذه القرحه منسوبة إلی أّول من یذكر إّنها برئت علی یدیه وهو  جالینوسقال  یالت
ون الطبیب خی إّما من جواهرهار وذواتها كالُحّمی حقائقها  یجواهر الأمراض أ یأ و

وق الضوارب وتضّر بالأفعال؛ « الُحّمی»لأّن  والورم حرارة غریبة ینبعث من القلب فی العر
 5 زیادة حجم غیرطبیعیة. واسم كل واحد منهما من نفس حقیقته وذاته.« الورم»و

 
ِفها وصعوبِته یف - یالمبحث الثان   تقسیم الأمراض بحسب سهولِة تعّرُ

وقد یكون من ؛ إّن الأمراض إّما ظاهرٌة فتعرف حّساً  قال جالینوسقال رحمه اهلل: 
 یالوجود، والأّول أكثر یأیضًا علی ما ستعرفه ولكّنه أقلّ الباطنة ما یعرف بالحّس 

إّما باطنٌة الوجود؛  واستدلالنا علی أكثرها إّنما یكون بأفعالها؛ فكل عضو كان الاّطلاع  و 10 

هلُة الوقوف علی أفعاله أقّل، فلا شک أّن إدراک أمراضه أعسُر وبالعكس؛ فالباطنة إّما  س 
أفعالهما من إحالة الغذاء وفعل التنفس؛ ولأّن مكان  لظهور علیها كأوجاع المعدة والرئة

إن كانت بعیدة عن الظاهر لكن أعراض  المعدة أقرب إلی الظاهر؛ وأّما الرئة فإّنها و
أمراضها ظاهرة غیرمشتبهة كُحمرة الوجنین، إذ لسخافتهما وكونهما علی محاذاتها یظهر 

إّما َعِسرة الوقوف علیها كآفات فیهما أثر البخار  لاسّیما المقّعر لُبعِده عن مرصد  الكبدو 15 

الحّس، ولوقوع الاشتباه فی العلامات؛ هل الآفة واقعة فی نفس الكبد، أو فی محّدبها، أو فی 
مقّعرها، أو فی الماساریقا المتصله بالأمعاء، أو فی الِعرق العظیم الطالع من حدبة الكبد، 

ِر الاطلاع علی أفعالها  وكلاهما یعسر الوقوف « الِمّرة»بعض النسخ  وفی ومجاری الرئةولتعّذُ
، وكلاهما بعیدان یفلأّنها الشریان الوریدی، والورید الشریان علی أمراضهما: أّما مجاری الرئة

عن إدارک الحواس وعن الاّطلاع علی أفعالهما مع وقوع الاشتباه علی أعراضهما؛ وأّما مجاری  20 

ّن الآفة فی المجری الذی بین الكبد والمرارة، أو فی المجری الذی من المّرة فللاشتباه فی أ
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وق بین أصناف الیرقان إلی أسفل المعدة؛ ولهذا یحتاج إلی فر الحاصل  المرارة إلی المعا، أو
؛ إذ لایمكن الوقوف علیها إّلا بالحدس والتخمین یمن آفة  فی كل واحد من هذه المجار

إلیه الإشارة بقوله: لمجاری البول إّما غیر مدركة إّلا بالتخمین كالآفات العارضة ؛ و و
لُبعدها عن مرصد الحس، ولتعّذِر الاطلاع علی أفعالها بعد ما مّر من  لمجاری البول

 5 الاشتباه.

 
  فی أسباب مشاركة العضو عضوًا اخر فی مرضه -المبحث الثالث 
وذلک لأّن كل مرض  والأمراض قد تكون خاّصة وقد تكون بالشركةقال رحمه اهلل: 

فحصوُله فی العضو الذی هو فیه، إّما أن یكون تبعًا لحصول مرض فی عضو آخر، أو لایكون 
سواء  یثانی هو الأصل؛ وال«یالمرض الشرك»كذلک؛ والأّول هو الحادث بالشركة ویسّمی  10 

أوجب مرضًا آخر یقال إّنه حادث بالشركة، أو لم یوِجب لكن فی غالب الأمر لایسمی 
من والعضو یشارک عضوًا فی مرضه إّلا بالنسبة إلی المرض الذی بالشركة. « أصلّیاً »المرض 

 :  ستة أوجه 
كالدماغ والمعدة، إّما لأّنهما متواصلان بالطبع، تصل بینهما آلاٌت ، قوله: أحُدها

إذ التشریح دّل علی أّن بینهما مشاركة بالعصب. ومّما یدل علی هذه  یوصل العصُب بینهما 15 

المشاركة وجهان: أحدهما أّن الإنسان متی اشتّم رائحًة كریهة حدث له تهوٌع وغثیاٌن 
ب نَفس؛ وثانیهما أّن من شرب ماًء باردًا شدید البرد أحّس ببرده فی دماغه و

ُ
َیحدث وتقّل

داع.   منه الّصُ
واعلم أّن مشاركه الرأس للمعدة فی أمراضها أكثر من العكس؛ بل أكثر أمراض 
الدماغ یكون بمشاركة المعدة لأّنه مع الاتصال الذی بینهما بالعصب موضوع  فوقها حیث  20 

إن كانت تحته إّلا أّن  تتصّعد إلیه أبخرتها بالطبع؛ وأّما المعدة الفضلات  فإّنها و
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المنحدرة منه فی أكثر الأوقات تكون غلیظة لاینفذ إلیها؛ وما ینفذ إلیها یقع فی تجویفها 
علی ما دل علیه التشریح؛ ویدل علی  ُتوِصل الأوردُة بینهما یوالرحم والثدفلا یكاد یؤذیها 

د ؛ ی، ومتی انقطع َعُظم الثدسال دم الطمث یذلک أیضًا أمران: أحدهما أّنه متی ضمر الّثَ
ر  یولهذا یدّل ضمور الثد بغتًة علی الإسقاط؛ وثانیهما أّن كل واحد منهما متی تضّر

 5 سرت الآفة إلی العضو الآخر.

 أو لأّن أحدهما، طریق إلی الثانی كالأربتین لورِم الساقالوجه الثانی من الستة، قوله: 
لی الساق؛ ولذلک متی حصل فی الساق ورٌم رامت الطبیعُة لأّنهما فی طریق نفوذ المواد إ

إّما لأّنهما إصلاَحه، فأرسلت إلیه مواّدَ صالحًة طلبًا لإصلاحه. الوجه الثالث، قولها  و
وهذه  فكل یشرک الآخر« كالرقبة والدماغ»وفی بعض النسخ  متجاوران كالرئة والدماغ

الصحیحة فإّن مشاركة الرئِة للدماغ لیست للمجاورة فإّن المسافة بینهما  یالنسخة ه 10 

بعیدٌة، بل بالمحاذاة والمسامتة، لأّنها موضوعة تحته حیث تنحدر إلیها فضلاته، وجرُمها 
قابل لتخلخله، ولیس فی داخلها تجویف عظیم كالمعدة؛ ولذلک یحصل السل والسعال 

ا كان أحدهما حارًا ضعیفًا فتقبل الفضل من صاحبه وخصوصًا إذكثیرًا بسبب النزلات. 
 كالإبط للقلب.

إّما لأّن أحدهما مبدأ وأصل لفعل الثانالوجه الرابع، قوله:  كالحجاب للرئة فی  یو 15 

ک للرئة حركَة الانبساط والانقباض؛ فإّنه إذا انبسط  التنفس فإّن الحجاب هو المحّرِ
إذا انقبض انبسطت؛ فهو أ ه آفٌة انقبضت الرئُة، و صٌل لفعلها فی التنفس؛ فإذا أصابت 

ه الرئُة لذلک.   شاركت 
إّما لأّن أحدهما یخدم الثانی كالعصب للدماغوالوجه الخامس، قوله:  إذ لا شک  و

َر العصب.  َر الدماُغ تضّرَ  20 ولا خفاء أّنه یلزم من مرض المخدوم مرض الخادم؛ فمتی تضّرَ

إّما لأّنهما یشوالوجه السادس، قوله:  وهما  - «آخر»وفی بعض النسخ اركان عضوًا ثالثًا و
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ُیشارک الكلیة بسبب أّن كّل واحد  مثل الدماغ -متقاربان لكن الأوَل أكثُر وأشهُر 
وربما عادت فتتأّدی الآفة من أحدهما إلی الآخر بوساطة ذلک الثالث.  یشارک الكبد

ه المعدة فضعَف هضُمها فأرسلت إلیهالشركُة وبالًا مثل أّن الدماغ إذا أِلَم ف  یأ شاركت 
ولكل  ترجیح « منهضم»وفی بعض النسخ  أبخرة ردیئة وغذاء غیرمنطبخالمعدة إلی الدماغ 

إذا ألمت بوساطة ألم الدماغ ضعفت  قّوُتها  وذلک لأّن المعدَة  فزادت فی ألِم الدماغ نفسه. 5 

الحساسة الشاعرة بالجوع؛ وعند هذا یلزم أحد أمرین: إّما أّن صاحب هذه المعدة 
لایستعمل شیئًا لضعف الشهوة فَینصّب إلیها خلط ردیء ویتبّخر إلی الدماغ ویؤذیه ویزید 

َبسًا فیها ویبخر إلی الدماغ فی آفاته، أو یستعمل شیئًا بغیر شهوة فلا ینهضم، بل یبقی محت
والمشاركه تجری علی أحكام أبخرة ردیئة؛ وعلی التقدیرین تصیر المعدة وبالًا علی الدماغ. 

دور المرض إن كان ذا أدوار كالُحّمی  یأ وفی الدوردوام المرض  یأ الأصل فی الدوام 10 

 الدائرة والصرع ونحوهما. 
 

 صحة والمرضفی تقسیم الأبدان بحسب ال -المبحث الرابع 
 :ومراتب الابدان فیما بین الصحة والمرض سّت قال رحمه اهلل:  
الصحة فی الغایة علی  ی: یجب أن تعلم أّن الصحة المذكورة أعن( فی غایة الصحة1 15 

 نوعین: متوهمة وغیرمتوهمة؛ فالمتوهمة عبارة عن اعتدال أمزجه الأعضاء المتشابهة
الأجزاء بحیث كون كل واحد منها علی غایة مایجب أن یكون فی بابه من الاعتدال؛ 

إن وجد ت فلم تبق ولا آنًا ومثل هذا النوع من الصحة لایمكن أن یوجد بالفعل البته؛ و
؛ وذلک لأّن البدن دائم التغیر من جهة الهواء المحیط، ومن جهة أوقات السنة،  واحداً
والنوم والیقظة، والجوع والشبع والحركة والسكون وغیر ذلک من الأسباب المغیرة؛  20 

وحینئذ تتغیر تلک الهیئة وتتبدل لامحالة. وأّما غیرالمتوهمة، فهی الموجودة بالفعل وهی 
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وب؛ وذلک لأّنها تختلف باختلاف الأسنان والسحنات والمزاجات وفصول  كثیرة الضر
السنة والمساكن. فالفاضل من هذه الأنواع هو الذی لم یخالف مزاُج أعضائه 
المتشابهة الأجزاء مزاَج تلک الأعضاء فی الصحیح الموهوم مخالفًة محسوسًة؛ فالصحة 

ض  وه مراتب؛ فكّل ماكان منها أقرب إلی حدود الصحة كثیرة ال یالموجودة إذن ذات َعر 
المتوهمة فهو أفضل، وماكان منها أبعد فهو دونه فی الفضل؛ فالمراد من الصحة فی قوله  5 

 النوع الأول من الصحة الموجودة. « بدن فی غایة الصحة»
من الصحة الموجودة وهو دون  ی: هذا هو النوع الثان( بدن فی الصحة دون الغایة2و
ورین یالأول فالنوع  ؛ لأّن مزاج أعضاء هؤلاء دینووالمبر الفضیلة وذلک كصحة المحر

لیة مباینة لمثلها ف البدن الفاضل الهیئة أكثر من مباینة فاضل  یوهیئات أعضائهم الآ
 10 النوع الأول للنوع المتوهم.  یالهیئة أ

أّنه  یصریح ف« كما قد قیل». اعلم أّن قوله كما قد قیل یولا مرض ی( بدن لا صحّ 3و
 یرید به البدن الموصوف بالحالة الثالثة  

ء یالبنیة إّما علی مزاج رد یوقع ف یوهو الذ ( البدن المسقام القابل للُسقم سریعاً 4ثم  
إّما علی رداءة ف الأعضاء المتشابهة یف إّما علی هیئة  یالأجزاء و لیة وغیرها و الأعضاء الآ

 15 یأ« الممراض» یالأمرین جمیعًا ؛ لأّن مثل هذا البدن یكون قابلًا للمرض ولذلک سّم 

 المستعّد للمرض. 
رًا قلیلًا . ( البدن المریض مرضًا یسیراً 5ثم   یضّر بأفعاله ضر
رًا الغایة  ی( البدُن المریض ف6ثّم   .كثیراً المضّر بأفعاله ضر
 

 20 فی تقسیم الأمراض من حیث أّن لها عائقًا عن المعالجة أو لیس لها ذلک -المبحث الخامس 

مقال رحمه اهلل:  
َ
إّما غیرمسّل م و

َ
لأّنه إّما أن یكون له عائق عن  وكل مرض إّما مسّل
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م هو المرض الذی . ، والأول هو غیر المسّلمصواب تدبیره أو لا، والثانی هو المسّلم
َ
والمسّل

ما یضاد  یوهذا مثل الُحّمی إذا لم یكن معها أمر آخر یقتض لاعائق عن معالجته كما ینبغی
ب، صواب تدب د ویرِطّ یرها كما لوكان معها استسقاء؛ لأّن الُحّمی یحتاج إلی ما یبّرِ

ف  ن ویجّفِ صوالاستسقاء إلی مایسّخِ  یأ وغیر المسّلم هو الذی یقترن به عایق لایرّخِ
لأّن  مثل الصداع إذا قارنته النزلةتدبیر ذلک المرض  یأ فی صواب تدبیرهذلک العایق  5 

صواب تدبیر الصداع هو الإرخاء والتلیین بالقطورات والنطولات والغراغر ونحوها، 
ن الوجع وذلک ضاّر بالنزلة  ؛ لأّن الصواب فیها هو التخفیف والتقویة؛ ومثل السعاللیسّكِ

أّن السعال یحتاج إلی ما الدم؛ أّما الأول فل إذا قارنه إسهال، وذات الجنب إذا قارنها نفث
ن ویعّر  ن؛ وأّما الثانی فلأّن ذات الَجنبییلّیِ ض ویخّشِ یحتاج الی ما  ، والإسهال إلی ما یقّبِ
ن وُیرخ د؛ فمثل هذه الأمراض یسّمی عندالأطّباء ییلّیِ ض ویسّدِ ؛ ونفث الدم إلی ما ُیقّبِ 10 

 أمراضًا غیرُمسّلمة.
 

  تقسیم الأمراض من حیث أّنها مناسبة للمزاج ونحوه أو غیر مناسبةفی  _المبحث السادس 
 یواعلم أّن المرض المناسب للمزاج، والسّن، والفصل، أقّل خطرًا من الذ : قال رحمه اهلل

حیث  الفصولفی ثانیة  أبقراطوهذا معنی قول  لایناسبه؛ ولاَیحدث إّلا عن ِعَظم سببه. 15 

حنته والوقت الحاضر من أوقات  قال: إذا كان المرض ملائمًا لطبیعة المریض وسّنه وس 
 السنة، فخطُره أقّلُ من خطر المرض الذی لیس بملائم لواحد  من هذه الخصال.

 
ول بتبّدل الفصول أو لا -السابع المبحث   فی تقسیم الأمراض من حیث أّنها تز

: وذلک لأّن أمراض واعلم أّن أمراض كل فصل  ُیرجی أن تنحل فی ضدهقال رحمه اهلل:   20 

هی الحادثة عن طبیعة ذلک الفصل، وشفاء الأمراض یكون بالأشیاء المضادة  الفصل
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لسببها؛ أو لأّن كل فصل له مواّدٌ مخصوصة یتولد عنها أمراٌض، فإذا حصل الانتقال إلی 
ول تلک المواد أو تتوّلد فی البدن مواّدَ مضادًة لتلک. مثال  ضد ذلک الفصل فإّما أن تز

یوّلِد البلغم فی ظاهر البدن، فإذا جاء الصیف فإّنه ُیزیل ذلک علی هذا، الشتاُء فإّنه بطبعه 
د مادٌة صفراویة 

َ
إّما أن ُتوّل ل تلک المواد، و

َ
أحد وجهین: إّما أن یخلَخل البدُن بحرارته وُتحّل

فتزیل البلغم وتقاومه بالمضادة. ولیس هذا خاّصًا بالفصول، بل وبجمیع أنواع التدابیر فإّنه  5 

 ها إلی الضد حصل الشفاء مّما أوجب التدبیر المتقدم.متی انتقل من
 

 فی تقسیم الأمراض من حیث أّنها تكون شفاء عن أمراض آخر أو لا تكون -المبحث الثامن 
 یأ یأمراضًا تنتقل إلی أمراض أخری وُتقَلع ه واعلم أّن من الأمراضقال رحمه اهلل:  

ز الضمیر وهو الأمراض المنتقلة جری علی غیر من هو له نحو « یقلع»لأّن « یه»؛ ولهذا أبر 10 

و یضربه» فی الأمراض المنتقل إلیها  یأ ویكون فیهاهو إذا كان الضارب زیداً « زید عمر
 - لا الحّكة -وذلک إذا كان المنتقل أردأ من المنتقل إلیه كانتقال الصرع مثلًا  خیرٌة 

بع بع  -لا الحكة  -؛ فإّن الصرع إلی الّرِ  فیكون مرٌض واحد شفاًء من أمراض أخریأردأ من الّرِ
نتقالها إلی أمراض أخری هذا حكم مترتب علی ماذكرنا؛ فإّنه إذا جاز أن ُتقَلع أمراٌض با

فیجوز أن ُتقَلع بانتقالها إلی مرض آخر؛ وعلی هذا یكون مرض واحد شفاًء من أمراض أخری  15 

بع  یانه ینتقل إلیه أمراض ویقلع وتكون ف یأّنه شفاء من أمراض أخری لا ف یف یأ مثل الّرِ
بع انتقال الِحّكة یذلک خیرٌة إذ لاخیرة ف من الصرع والنقرس  یفإّنه كثیرًا ما یشف إلی الّرِ

وال قد عّرفناک كل هذه الأمراض و تكّلمنا فیها كلامًا  وأوجاع المفاصل والجرب یوالّدَ
 لكن تفارق الجرب هی ِحّكة الجلد وقریبة من الجرب والِحّكةشافیًا فلا حاجة إلی إعادته 

فإن  ومن التشّنج.وقد عرفتها،  والبثورالِحّكة لایكون فیه بثور،  یمن وجه وهو أّن الجلد ف 20 

« من»فإّنه « ییشف»فیه دون غیره؟ قلُت: هو لیس متعلقًا بـ« من»قلَت: ِلم اعاد لفظة 



 160 الفّن الثاین

بع یشف یالتبعیضیة والتقدیر: وبعض التشنج یعنی الامتلائ منه،  لامن  یلأّن الّرِ
 . یالاستفراغ

 وما الفرق بینهما؟  یوالاستفراغ یفإن قلت: ما التشّنج؟ ومانوعاه الامتلائ
الانبساط؛  ی، فهو علة عصبیة تتحرک لها العضل إلی مبادیها فیعصی فقلت: أّما التشنج

فمنها ما یبقی علی حالها، ومنها ما یسهل عوده إلی الانبساط كالتناوب؛ وأّما نوعاه، فلأّنه  5 

ها َعرضًا فینقص من  یإّما أن یكون من مادة بلغمیة غلیظة نفذت  ف ُفَرج الأعصاب ومّدَدت 
إّلا لایحدث الاسترخاء لأّنها غلیظة للأعصاب وسّم  « یالامتلائالتشنج »هذا النوع  یطولها و

طبة «التشنج الرطب»و یور الّرَ إّما أن یكون من تیّبُس  عارض  للأعصاب فیتشّنج كالّسُ ؛ و
«. التشنج الیابس»لتحّلِل المادة و« یالاستفراغ»إذا أدنیت  من النار وهذا النوع یسّمی 

هو یشبه الهیضه من حیث أّنه استفراغ بالإسهال؛ ویفارقها من وجوه  َربوكذلک الّذَ  10 

 یء؛ الثانیٌء، وأّما الذرب فإّنه خال  من القیق ثلاثة: أحدها أّن الهیضه تكون فیها مع الإسهال
غیر حاّد؛ الثالث  یسریع الانقضاء، وأّما الذرب فهو مرض مزمن أ یأّن الهیضه مرض حاّد أ

الأكثر لونه لون واحد؛ وأّما الذرب فإّن الخارج فیه لونه  یأّن الهیضه یكون الخارج فیها ف
ء كان نفعه یمختلف لاختلاف المتحّلل من جواهر الأعضاء؛ ولأّن الذرب خال  من الق

ستفراغ لا یولبقاء الأعال یأكثر من نفع الهیضة؛ فلذلک أ یالأعال یمن الأمراض الكائنة ف 15 

: إّنه كان عند الأولین یطلق علی الورم الحاّر الدموی من الرمد یمادتها بالذرب یشف
بل « رمداً »الملتحم ومتی كان حاصلًا من غیر هذه المادة فإّنه لایسّمی  یالحادث ف

؛ وأّما عند المتأخرین فإّنه یطلق علی كل ورم یحدث للملتحم سواء كان سبُبه «تكّدراً »
أوعلی الخفیف منه سیما  فیطلق عندهم علی ابتداء الرمد« التكدر»أو باردًة؛ وأّما  مواّدَ حارًة 

هو أن یخرج ما یؤكل  ومن َزَلِق الأمعاءماكان سببه من خارج مثل حرارة الشمس أو الغبار؛  20 

ِلٌق للغذاء، أو وُیشَرب علی حالهما؛ وسبُبه إّما ِخلط حاّدٌ جارٌد ُمخِرٌج للغذاء، أو خلط لزٌج ُمز
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وِح المعدة،  یلضعِف الماسكة، أو لقّوة  من الدافعة ف  یأ ومن ذات الَجنبغیر وقتها، أو لقر
مثل  یمتی حصل ف الانصباب؛ إذ لا شّک أّن الإسهال یأوائلها وهی عند ما تكون المادة ف یف

منها؛ أّما ما بعد انصباب المادة واستقرارها  یهذا الوقت مّیل المادَة إلی جهة أخری فیشف
العضو؛ فلا  یالأكثر لاتخرج مادة المرض لترّسِخها ف یفنفُع الذرب فیها قلیل؛ لأّنه ف
وق من المقعدة ینفع من كل مرض یتمّكن الذرُب من إخراجها.  وكذلک انفتاح العر 5 

مثل  یاّول سن الكهولة لاستیلاء المواد السوداویة ف یهو مرض یعتری الإنسان ف :یسوداو
وق یكون غلیظًا  هذا السن، ومیلانها إلی الأسافل؛ ولهذا فإّن الدم الخارج من أفواه العر

وجه نفع من  یسوداویًا ویقال انه بمثابه الحیض من النساء؛ وهذا إذا حصل ولم یفرط ف خر
البدَن  ی؛ لأّنه ینقّ یوالخفقان والصداع السوداو كثیرة سوداویة مثل المالیخولیا أمراض

ومن وجع  یمن الأخلاط السوداویة والغلیظة الردیئة؛ فلهذا ینفع من كل مرض سوداو 10 

كبة من الجانب الوحش :الَوِرِک  ؛ فإن نزل إلی القدم یهو وجع یمتد من ُحّقِ الفخذ إلی الّرُ
إن لم ینزل ُسّم «ِعرق الّنَسا» یسّم  إّنما ینفع منه لأّن مواّد هذا الوجع «. وجع الوِرک» ی؛ و و

لأّن أكثر أوجاِعها یكون عن مواد سوداویة لصلابة جرمها،  وأوجاِع الكلیتكون غلیظًة، 
ونحوهما  واختناق الرحم بها مثل احتباس الطمث یوأوجاِع الارحام؛ ویعن ییعن والأرحاِم 

أشّدَ لذلک الانتقال  یأ وقد تنتقل بعض الأمراض إلی أمراض أخری فتصیر الحال لذلک 15 

إّنما كان هذا الانتقال ردیئًا لأّن الرئة  رداءًة مثل انتقال ذات الجنب إلی ذات الرئة و
، أشرف وأقرب إلی الق ، لإسفنجیة جوهِرها؛ وصبُرها علی المادة أقّلُ لب وسریعة التأكّلِ

إذا عرفت أّن هذا الانتقال ردٌئ عرفت أّن عكس هذا الانتقال وهو  لسخافة جوهرها؛ و
هو السرسام الحار  انتقال قرانیطسانتقال ذات الرئة إلی ذات الجنب یكون محمودًا؛ و

َ  ی. وقد عرفت أّن السرسام ورٌم فیالدمو الدماغ  یالدماغ، أو فیهما جمیعًا، أو ف یأحد حجاب 20 

وهو السرسام  إلی لیثرغسفإّنه زعم أّن الدماغ لایرم، أو فیها جمیعًا،  ینفسه خلافًا للراز
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من أعراضه اللازمة،  أّن النسیانل« النسیان»إذا كان عن بلغم؛ ویقال له أیضًا  البارد
 به. یفُسّم 

 
یة أو لا تكون یف -المبحث التاسع    تقسیم الأمراض حیُث إّنها تكون ُمَعِدّ

یةقال رحمه اهلل  وح الَعِفنة والجذام الَجَربمثل  ومن الأمراض أمراض ُمَعّدِ  5 والقر

وذلک لإجماع الهواء المذكور  وخصوصًا إذا ضافت المساكن یوالُجَدر والُحّمی الوبائیة
إن كان صاحب هذا المرض  یوانحصاِره وُقرِبه من ُمستنشقه، فیكون أبلغ ف التغذیة؛ و

ذلک؛ لكن بشرط أن تكون  یمكان  منحفض كان أبلَغ ف یمكان مرتفع  والمجاوِر ف یف
التغذیة؛  یالهواء الماّرُ بالجهة المنخفضة مارًا أّولًا بالجهة المرتفعة، لیكون أبلَغ ف

لمجاور؛ إذ لو كان والحاصل أن یكون المریض علی الَمهّب بحیث یتجاوز الریح عنه إلی ا 10 

إن كان المجاور مستعّداً لقبول  یبالعكس لما كان أبلغ ف التغذیة إذ لا باس به. و
إن كانت نفس المجاور سریعة  الأمراض المذكورة بسبب تدبیراته كان أبلَغ فیها؛ و

إلی كون المریض علی الَمهّب أشار بقوله  وكذلک إذا الانفعال كان أبلغ لما عرفت. و
َرس یف كان المجاور هو خدٌر  :أسفل الریح؛ ومثُل الرمد وخصوصًا إلی متأّمله بعینه؛ ومثُل الّض 

؛ وحدوثه إّما من سبب من خارج  ِمن َمضغ الأشیاء الحامضة  ن  ّما یعرض السّنَ بسبب مخّشِ 15 

إّما من داخل بسبب بلغم حامض أو سوداء تتعلق بَفِم المعدة وتؤّد  َته إلی قّو  یوالقابضة؛ و
هذا الموضع. إّن التصورات الوهمیة قد تكون سببًا لحدوث الحوادث؛ ولیعلم أّن أعداء 

َرس من هذا القبیل ل الحامض یفعُلهالض  ُل الحامِض الذی  حتّی أّن تخّیُ لأّنه إذا كان تخّیُ
ِلم بحدوثه أولی بأن یحدثه. هذا غایة  رس الُمع  ل الّض  رس یفعله، فتخّیُ هو سبُب الّض 

هذا المقام ولم یتعرض أحد من الشارحین له ای الضرس وما فیه من  ییمكن أن یقال فما 20 

ولیس بشئ؛ لأّنه لیس من الأمراض « والسَبل»بعض النسخ  یوف ومثل السّل المباحث؛ 
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یة. وف وهو « التعدیة یوجعل حكَمه حكم الرمد ف»وقع هكذا:  ینسخة المسیح یالُمعّدِ
 .ومثل البرصغریب غیر مشهور؛ 

 
 تقسم الأمراض من حیث أّنها تكون متوارثة أو لا تكون كذلک یف -المبحث العاشر 
 5 یقد عرفت فیما سبق من الكلام ف النسل یومن الأمراض أمراض تتوارث فقال رحمه اهلل: 

َمن  أمزجة الأسنان سبب توارث الأمراض. وهاهنا نقول بوجه آخر: وهو أّن من الأطّباء
ینفصل من كل واحد من الأعضاء؛ ومنهم من ذهب إلی أّنه لایتكون  یذهب إلی أّن المن

إن كانت مادُته تصل  یإّلا ف إلیها من باقی الأعضاء. فَمن قال بالأّول، فتواُرُث الأنثیین و
، قال إّن المادة الصالحة لأن یتكون یالأمراض علی مذهبه یكون ظاهرًا؛ ومن قال بالثان

علیها كیفیُة المادة الموجبة للأمراض المذكورة فتكون متوارثة من  یتستول یمنها المن 10 

لع یأ یوالَقرِع الطبیع مثل البَرِص هذا الوجه   . الّص 
 مقّدم الرأس فحسب؟  ی: ِلم یكون الصلُع ففإن قیل

: لأّن الجزء المقّدم من الرأس بسبب رطوبة الدماغ الموجودة فیه یكون أكثر لینًا قلنا
وز بسهولة  لاّتساِع  َن الشعُر من مواضع الدر وتخلخلًا؛ فتتخّلل الفضلات التی منها تكّوَ

وز وتكون حركة البخارات علی الاستقامة فلا یكون للشعر مادة.   15 الدر

 الأصداغ؟  یالرأس ولایكون ف یأعال ی: لم یكون الصلع ففإن قیل
: لأّن الأعالی، الرطوبُة فیها قلیلٌة، والأسافل ندّیٌة كثیرُة الرطوبة؛ واعتبر  ذلک قلنا

 بالأرض العالیة والمنحّطة. 
فعلی ما  والجذاِم؛هذه النسخة تصحیٌف، « السَبل»بعض النسخ  یوف ،والسّلِ  والنقرِس 

یة والمتوارثة؛ لكن علی ما نظمهما  ذكره الشیخ یكون الجذام والسل والبرص من الُمعّدِ 20 

 الشاعر لیس كذلک لأّنه قال: 
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وفها   «    جمد»، «بنسا»متوارث الأمراض عّد حر
وف                                      الجسد یَتعد یتلک الت« وج»، «حج»، «جبر»وحر

، والالف: «السّل »، والسین: «النقرس»، والنون: «البرص»وذكرأّن الباء من المتوارث: 
، والجیم من «الدّق »، والدال: «المالیخولیا»، والمیم: «الجذام»وهو الصرع، والجیم: « ابلیمیا»

یة:  مد»، والراء: «الَبخر»، والباء: «الجرب»الُمعّدِ ، «یالُجَدر»، والجیم: «الَحصبة»، والحاء: «الّرَ 5 

 «. الُجذام»، والجیم: «الوباء»والواو: 
وهی لاتختص بقبیلة  عاّمٌة : الأمراض الطارئة علی نوعین: ومن الأمراض أمراٌض جنسّیٌة 

وهی التی تختّص ِبإحدیهما وتسمی وافدة وهی التی عبّر  خاّصٌة أو بناحیة وتسمی وبائیة؛ و
؛ وهذا كثیرًا ما ُیوَجد؛  تختّص بقبیلة« أمراض جنیسّیه»الشیخ عنها بأّنها  أو بسّكان ناحیة 

وح البلخیة والعرق المدن أو تكثر فیهم من الأمراض . ولّما كان أكثر ما ذكر یكالقر 10 

 المتوارثة وغیرها ُمنبئًا عن ضعف الأعضاء عّرَف سبَب ضعفها وقال: 
أو »بعض النسخ  یوف واعلم أّن ضعف الأعضاء تابٌع لسوِء المزاج أو لتخلخِل الِبنیه

 وهو خطاء. « تحلل البنیة
؛ واعلم  أّن سوءالمزاج وتخلُخل الِبنیة قد یكونان من أّول الكون، وقد یكونان عارضین
وعلی التقدیرین فهما یوجبان ضعف الأعضاء؛ وسنبّین كیفیة إیجابهما لضعف الأعضاء  15 

 عند الكلام علی أسباب الألم إن شاء اهلل تعالی.
 التعلیم الثانی جملتان

 تحدث عن سبب  سبب  من الأسباب العاّمیة وهی تسعة یالأشیاء الت یالجملة الأولی ف
 عشر فصلًا 

الفصل الأول من الجملة »أكثر النسخ  یوف الأسباب یف یقول كل -الفصل الأول  20 

ویشمل هذا «. الأسباب یف یول كلوهو ق»بعض النسخ:  یوف ؛«قول یمن التعلیم الثان الأولی
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 مباحث یالفصل علی تقاسیم الأسباب جعلناها ف
 

  تقسیم الأسباب إلی البادیة والسابقة والواصلة یف -المبحث الأول 
الصحة والمرض والحال  یالثلاثة المذكورة أعن یأسباب أحوال البدن وهقال رحمه اهلل: 
وقد قّدمنا : »یوقع بین قوله المذكورة وبین قوله أعن ینسخة القرش یوف المتوسطة بینهما 5 

ثلاثة: السابقة والبادیة عنها  یُتغن« المذكورة»وهو زیادة غیرمحتاج إلیها لأّن لفظة « ذكَرها
والمراد أّن كل واحد من الأحوال الثلاث لها أسباب ثلاثة: فالصحة لها ثلاثة  والواصلة

ود خبر ُمِلّذ  سار  علی المریض؛ وسابقٌة، كظهور دلائل النضج  أسباب: بادیٌة، كور
المرض؛ وواصلٌة كاعتدال المزاج والتركیب. والمرض له أسباب ثلاثة:  یوالبحران الجّید ف

جبة للصداع؛ وسابقٌة كالامتلاء؛ وواصلٌة كعفونة بادیٌة كسخونة الشمس المو 10 

 الخلط. 
وتشرک والحالة الثالثة، أسباُبها الثلاثة هی الأسباب المذكورة كیف كانت. 

خلطیة أو  یأمور بدنیة أعنولكل  وجه، « أّنهما»بعض النسخ  یوف أّنها یالسابقة والواصلة ف
انحصار الأسباب البدنیة  یاثة. والعمدة فمنسبوبة إلی أحد هذه الثل یأ مزاجّیة أو تركیبّیة

حاصلة من أمور، أو من جملة  یأ من أمور یه والأسباب البادیةفی هذه الثلاثِة الاستقراُء.  15 

الوقوع،  یتبعیضیة؛ والأول أظهر لأّنه أكثر« من»بعض أمور  لاحتمال أن یكون  یأمور، أو ه
خارجة عن جوهر البدن إّما ، ییه تقدیر قلیل الاستعمال كالثانلا أقلّیه كالثالث، ولا ف

من جهة أجسام خارجة، مثل ما یحدث عن الضربة وسخونة الجّو والطعام الحار أو البارد 
إّما من جهة النفس؛ فإّن النفس ش ء آخر غیر البدن مثل ما یحدث یالواردین علی البدن؛ و

ء الكلام علیه یالعوارض النفسانیة علی ما سبحیعنی من عن الغضب والخوف وماُیشبهها  20 

أّنه قد یكون بینهما وبین هذه  یوالبادیة تشترک ف والأسباب السابقةإن شاء اهلل تعالی 
ول مع بقاء ما  یوأیضًا ف الأحوال واسطة ّما أّن كل واحد قد یوجد بدون ما أوجبه ویز
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ول مع بقاء الصداع؛  أوجبه فإّن حّر الشمس قد یوجد إذا أحدثه فقد یز من غیر صداع و
ول والمرض بعُد باق  كسوء المزاج المخّلف.  والامتلاء قد یوجد بدون المرض؛ وقد یز

إّنما قال بلفظة  الداّلة علی التقلیل، لأّن هذا الاشتراک إّنما یكون فی بعض أحوال « قد»و
طة؛ وأّما السابق فلابد فیه من واسطة؛ ء لأّنه قد یكون بواسطة، وقد لایكون بواسیالباد
إلی آخره « أّنه قد یكون بینهما یف»ء فی بعض أحواله یشارک السابق ولذلک قال یفالباد 5 

ه.   فاعرف 
أّنه قد لایكون بینها وبین الحالة  یقد تشترک ف والأسباب البادیة والأسباب الواصلة

صلة لیس بینها وبین الحالة واسطة دائمًا، وأّما البادیة فقد ولأّن الوا المذكورة واسطة.
لایكون بینها وبین الحالة واسطة كحّر الشمس، فإّنه یوجب الصداع بلاواسطة، فلذلک 

بلفظ التقلیل؛ لأّنه لایكون إّلا فی مثل هذه الصورة. وتشتركان أیضًا فی « قد تشترک»قال:  10 

و ول ما أوجبه بز اله إذا لم یضّر البادی مخّلفًا؛ فهذه جهه أّن كل واحدة منهما یز
 یأ لكنالاشتراک بین هذه الأسباب. وأّما جهة الامتیاز فأشار إلیها بأن استدرک وقال: 

ینفصل من الأسباب الواصلة بأن الأسباب  الأسباب السابقةأّن  یجهة الامتیاز بینها ه
دة  السابقة لاتلیها الحالة بل بینهما أسباب أخری أقرب إلی الحالة من السابقة كالّسُ

والأسباب السابقة تنفصل من للُحّمی كما سبق فی المثال المشتمل علی المراتب السّت  15 

أیضًا بأّن الأسباب السابقة ووالبادیة خارجة غریبة  بدنّیةبأّن السابقة  یأ البادیة بأّنها
وهو أن  یكون بینها وبین الحالة واسطة لامحاله؛ والأسباب البادیة لیس یجب فیها ذلک

والأسباب الواصلة تنفصل من یكون بینها وبین الحالة واسطة لامحالة؛ بل قد وقد 
البادیة فإّنها غریبة دخیلة أجنبّیة بخلاف  بدنّیةبأّن الواصلة  یأ بأّنها الأسباب البادیة

 20 وأیضًا بأّن الأسباب الواصلة لاتكون بینها وبین الحالة واسطة البتة والأسباب البادیة

الواسطة  یأ بل الأمرانوهو أن لایكون بینها وبین الحالة واسطة ألبتة  لیس یجب ذلک
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كما مر غیر مّرة. ولّما فرغ من ذكر  نانممكالأسباب البادیة  یف یأ فیهاوعدمها 
فالأسباب المشاركات والمباینات استنتج منها رسوم الأسباب ولذلک قال بالفاء: 

خلطیة أو مزاجّیة أو  یأعناحتراز عن البادیة  بدنّیةبمنزلة الجنس  یه أسباب یالسابقة ه
إّنما انحضرت فی هذه الثلاثة، لأّن المرض إّما سوء المزاج،  تركیبّیة هو تفسیر البدنیة و

إّما سوء الهیئة؛ وسوء المزاج منه ماّد  إّنما لم یذكر ی، ومنه غیرماّد یو « تفرق الاتصال». و 5 

؛ ومتی لم یكن یالتركیب فإّنه متی كان موجودًا كان التركیب علی ماینبغ یلأّنه داخل ف
الموجبة للحالة  یههذا فیما قبل  یًا كان التركیب متغیرًا؛ وقد تبّین الحّقُ فالاتصال موجود
احتراٌز عن الواصلة وهو الفصل القریب  بواسطة  الحالة  یأ توجبها یأعن یإیجابًا غیر أّول

توجب أحوالًا احتراز عن البادیة  بدنیةبمنزلة الجنس  یهوالأسباب الواصلة أسباب 
والأسباب وهو احتراز عن السابقة والفصُل القریُب.  بغیر واسطة یأ بدنیة إیجابًا أّولیاً  10 

توجب أحوالًا احتراز عن السابقة فإّنهما بدنیتان  غیربدنیةالجنس  یه البادیة أسباب
 تتمیم للحد، لا أّنه احتراٌز عن الواصلة.  یبدنیة إیجابًا أولیًا وغیرأّول

الأمراض المزاجیة والتركیبیة لأّنه عند ذكر ثم إّن الشیخ ذكر أمثلَة كل واحد منها فی 
هذا هو  مثال الأسباب السابقة الامتلاُء للُحّمیوقال  یوالتركیب یالأحوال ذكر المرض المزاج

ول الماء فیها یالمرض المزاج هذا هو المرض التركیبی فإّن الماء من  وامتلاء أوعیة العین لنز 15 

ومثال الأسباب الواصلة نظرًا إلی أّنه زیادة فی عدد رطوبات العین.  قبل أمراض التركیب
دة. یهذا هو المرض المزاج العفونة للُحّمی هذا هو المرض  والرطوبة السائلة إلی الثقبة للّسُ

حرارة الشمس  ومثال الأسباب البادیة والسدة للعمی.زیادة فی العدد.  فإّن السّدة یالتركیب
ن كل ذلک للحّمییأو شدة الحركة أو الغم أو السهر أو تناول ش هو مرض  یالذ ء مسّخِ

ول الماء فی العین یمزاج وهما مرضان آلیان وقد عرفتهما فیما  أو الضربة للانتشار ونز 20 

 سبق. 
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  تقسیم الأسباب باعتبار كون فعلها بالذات أو بالعرض یف - یالمبحث الثان
إّما قال رحمه اهلل:  د؛ و ن والأفیون یبّرِ وكل سبب إّما سبب بالذات كالفلفل یسّخِ

د  ن بالتكثیف وبحقن الحرارة؛ والماء الحار إذا ُبّرِ بالعرض كالماء البارد إذا ُسِخّ
د باستفراغ الخلط المسّخن.بالتحلیل؛ والسقمونیا إذا  كل سبب ففعُله إّما أن یكون  ُبِرّ

وهو الفاعل بالذات، أو لایكون كذلک وهو الفاعل  یه یبمقتضی طبیعته من حیث ه 5 

بالعرض: مثال الأول الفلفل إذا سّخن فإّن طبیعة الفلفل حارة، فإذا صدر عنها الحرارة فقد 
ن الماُء البارد صدر عنه ما هو مقتضی طبیعته؛ وقس تبرید الأ فیون علیه. وأّما إذا سّخِ

المانع من تحلل الجسم الحار أو السقمونیا إذا بّرد باستفراغ  یبالتكثیف الحاقن للحرارة أ
دٌة بالذات  نٌة وطبیعَة السقمونیا مبّرِ الصفراء، فذلک لیس لأّن طبیعَة الماء البارد مسّخِ

إن كانت مسخنة بالعرض؛ وطبیعة الثان نة یو دة  مسّخِ إن كانت مبّرِ بالذات و 10 

 بالعرض. 
 

  شرط تأثیر السبب یف -المبحث الثالث 
مع وصوله إلی  یأ ولیس كل سبب یصل إلی البدن یفعل فیه، بل قد یحتاج مع ذلک

لأّنها إذا كانت ضعیفة جداً كانت بأن  إلی أمور ثلاثة: إلی قوة من قوته الفاعلةالبدن  15 

وقوة من قوة البدن عن البدن أولی من أن یفعل فیه؛  حاملها وهو السبب یینفعل أ
إذ لو كان البدن غیر قابل للانفعال لم یتصّور أن یوجد فیه فعل؛ إذ ما لیس  الاستعداّدیة؛

إذا كان كذلیبقابل لش ک فكّلما كان القبول أكثر ء هو ما یمتنع وجوده فیه؛ و
مثله یصدر ذلک الفعل  یویمكن من ملاقاة أحدهما الآخر زمانًا فكان الانفعال لامحالة أتّم 

 20 ی. وهذا إّنما یكون إذا كان ذلک الانفعال زمانیًا كالاستحالة، فإّنها حركة فعنه

الكون والفساد، آن  ك یزمان؛ وأّما إذا كان الانفعال مّما یتم ف یف یالكیف، وكل حركة فه
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وقد تختلف أحوال لم یلزم فیه ذلک إّلا بأن تكون تلک الملاقاة لإعداده للانفعال. 
بالنسبة إلی مایوجبها الأسباب؛ وذلک لأّنه لّما ثبت أّن  یأ الأسباب عند قوة موجباتها

فعل السبب یتوقف علی استعداد البدن، فلاشک أّن الفعل یختلف وجوبًا باختلاف 
ذلک السبب  یأ واقتضیكالربیع أو الحركة مثلًا  فربما كان السبب واحداً له؛ الاستعداد 
وذلک بسبب اختلاف استعداد الأبدان لقبول فعل  أبدان شتّی أمراضًا شتّی یفكالربیع  5 

أو اقتضی ذلک السبب الواحد  یأ أوالأمزجة والمواد؛  یالربیع؛ مع أّن هواه واحد لاختلافها ف
وقت ما معتدلًة حّللت   یلأّن الحركة إذا كانت ف أوقات شتی أمراضًا شتّی یفكالحركة 

ت  الُقوی وفعلت  أفعالًا یحتاج إلیها؛ ومتی زادت ف یالفضلات المستغن وقت  یعنها وَقـّوَ
والضعیف،  یالَقو یففعل السبب الواحد  یأ وقد یختلف فعلهعلی ذلک سّخنت  البدن. 

 10 شدید الحس وضعیف الحس.  یوف

الحس لما یقبله من الفاعل، وبین قبول ضعیف القّوة  یواعلم أّن الفرق بین قبول الَقو
 ینفسه نقّیًا من الفضلات، والضعیف ف یمن خمسة أوجه: أحدها، أّن قوی الحس یكون ف

 نفسه یكون حاله بخلاف هذا؛ 
رة المادة وثانیها، أّن قوی الحس كّلما طال به الزمان ینقص قبوله لأّن حّسه یقّل لكث

المتولدة فیه، وأّما ضعیف القوة فكّلما طال به الزمان زاد قبوله لتأثیر الفاعل لازدیاد تولد  15 

 المادة الموجبة لضعفه. 
وثالثها، أّن الكاین لقوة الحّس یقل قبوله باستعمال المخّدرات، والكاین لضعف القوة 

 یزداد قبوله باستعمال ذلک. 
حس یتناقض بتغلیظ الغذاء، والكائن لضعف القوة یزداد ورابعها، أّن الكائن لقوة ال

 20 بذلک.

وخامسها، أّن الكائن لقوة الحّس یتغّیر بالاستفراغ وربما زاد قبوله لتأثیر الفاعل وأّما  
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الكائن لضعف القوة فإّن قبوله تقّل بالاستفراغ. والفرق بین قبول بلید الحس لما یقبل 
بالعكس.  یالأّول یكون قبوله وتأّلمه أقّل، والثان من الفاعل وبین قبول ضعیف القوة أّن 

أّنه یختلف قبوله لتأثیر الفاعل بحسب قوة حّسه  یولما كان حال القابل كذلک أ
 إلی آخره.« وقد یختلف فعله»وبلادته وضعف قوته قال: 

 5 

  تقسیم الأسباب بحسب تمّكن مسّبباتها یف -المبحث الرابع 
فقال رحمه اهلل:  ف ومنها ماهو غیر مخّلِ ؛ لأّن كل سبب إّما ومن الأسباب ماهو مخّلِ

ف»تأثیره وهو  یأن یكون بحیث إذا فارق بق ف»، أو لایكون وهو «المخّلِ ؛ مثال «غیر المخّلِ
داع الباق حرارة الشمس  یتها؛ ومثال الثانبعد مفارق یالأّول حرارة الشمس الموجبِة للّصُ

إلیه الإشارة بقوله: یالموجبة للصداع المنتف ف. و تأثیره؛  یإذا فارق بق یهو الذ والمخِلّ 10 

ف : كیف یستقیم هذا وقد اعترفتم فإن قیل. تكون البرء مع مفارقته یهو الذ وغیر المخّلِ
: الأمر كذلک؛ ولكن هذا الذی یكون باقیًا قلناأّن عدم السبب سبٌب لعدم المسّبَب. 

الحقیقة هو المسّبب فإّن السیف مثلًا إذا قطع فالحادث عنه الذی هو مسّببه  یلایكون ف
واله؛ وأّما الانقطاع والتفرق الحاصل ب ول لامحالة بز عده فلیس مسّبََبه نفس القطع، وهذا یز

؛ یالِبناء والبان یء حاصل لها عن طبیعتها؛ وكذلک نقول فیبل هو مسّبَب المادة لأّنه ش 15 

واله؛ وأّما بقاء الِبناء فعّلُته یبوسُة الحائط  ول بز ن مثلًا وهو یز ب  فإّن البانی فعُله وضُع الّلِ
 ولهذا حفظت الشكَل الحادث فیه. 

 
ورّیه یف -المبحث الخامس   تقسیم الأسباب من حیث كونها ضر

ورّیة لایمكن  ونقول: إّن الأسباب المغّیرة لأحوال الأبدان أو الحافظة لها: إّما ضر 20 

ی الإنسان: إذا تخّلص من عنهاالتخلص  یأ یللإنسان التفّص   قال الجوهری: یقال: تفّص 
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إّما  یفالضیق والبلّیة. وتفّصیت من الذنوب: إذا خرجت منها وتخّلصت،  حیاته؛ و
وریة    حیاته كالأسباب العرضیة.  یعنها ف یوهو الذی یمكنه التفص غیرضر

وریُة  حصرها الاستقراُء؛ بأّنا لّما  ی: والاعتماد فقال الأطّباء سّتة أجناس   والضر
، وجنس جنس الهواء المحیطعن واحد منها:  یاستقریناها وجدناها بحیث لایمكن التخل

نما یؤكل ویشرب ، وجنس النفسانیة، وجنس الحركات ، وجنس الحركة والسكون البدنَیی  5 

إّنما بدأ به لأّن  جنس الهواء ی؛ فلنقل أّولًا ف، وجنس الاستفراغ والاحتباسالنوم والیقظة و
 أزمنة متقاربة.  یالحاجَة إلیه أشّد لما عرفت أّن الحاجة إلیه ف

  تأثیر الهواء المحیط بالأبدان یفمن الجملة الأولی  یأ منها یالفصل الثان
إّنما ابتدأ  وریة، لأّن الكلام فیها أهّم من الكلام ف الشیخو  یبذكر أحكام الأسباب الضر

واحناالأسباب؛ وابتدأ منها بالهواء ِلما قلنا، وقال:  یباق : قد عرفت الهواء عنصر لأبداننا وأر 10 

التركیب: فأّما أّنه عنصٌر لأبداننا فقد   یء فیء منه الشیهو ما یبتد« العنصر»فیما سلف أّن 
واحنا، فإّما لأّن الهواء إّما لأّنه  سبق بیانه؛ وأّما أّنه عنصر لأر وحًا؛ و بنفسه یستحیل ر

وحًا و یف یالذ ییختلط بالدم الرقیق البخار مع أّنه القلب، وحینئذ یستحیل المجموُع ر
وحنا: واحنا فهو مدٌد َیصل إلی أر یغذوه؛  یء أیهو ما ُیمّد الش« المدد» عنصر لأبداننا وأر

واح بهذا المعنی وأّكد ذلك  بقوله: و  15 یأ علًة لصلاحهاالهواء  یأ یكونوكونه مددًا للأر

واحنا لا مادة البدن فقط  وح فقط؛ بل  یأ كالعنصر فقطلصلاح أر لا من حیث أّنه مادة الر
واحنا أیمن حیث أّنه فاعل فینا أ مادة  یضًا التعدیَل فیكون الهواء مع كونه عنصرًا لأر

لًا أیاها؛ فلذلك  قال:  ولّما كان السابق  المعّدل یلكن كالفاعل أعنلها فاعلًا فیها ومعّدِ
وح أیإلی الذهن من فاعل الش علًة قابلّیة لها  یء ما یوجده ولم یكن الهواء لكونه مادَة الر

لأّنه ُموِجد تعدیِلها، لا موِجد « المعّدل»؛ ثّم فّسره بـ«كالفاعل»یكون علة فاعلیًة لها، قال  یأ 20 

وح فیما سلف  یقد بّینا ما نعننفِسها و َلسنا و  القوة الحیوانیة  یفحیث تكّلَم  ییعن بالر
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عن الرذائل،  یالناطقة؛ لأّن صلاحها بالتخل  یأ به ما ُتسّمیه الفلاسفُة النفس    ینعن
ها النظریة والعملیبالفضائل العلم یوالتحلّ   یة علی ما بّین فیة والعملیة بحسب قوَتی 

ویح  ییصدر عن الهواء ف  یهذا التعدیل الذموضعه. و واحنا یتعلق بفعلین هما التر أر
بالانقباض، والانبساط متقدم علی  یإّنما قّدمه علیها لأّنه یتّم بالانبساط وه. ووالتنقیة

مه علیها ف الانقباض؛ لأّن جذب الهواء البارد  5 یمتقدم علی إخراجه بعد فساده. ولتقّدُ

وح الحاّر نفس الأمر َقّدمه علیها لفظًا لیتطابقا و ویح مزاج الر وِد الهواء  التعدیل هو تر بور
إن كان حارًا ف وح بارد، و إذا نفسه  یالبارد علیه وتعدیِل سخونتها؛ إذ هو بالنسبة إلی الر

 یأ رهالأكثر، ویغیّ   یفبسببه  یأ بالاحتقانمزاجها الحار، وتجاوَز عن حّد اعتداله   یأ أفرط
نات وف ِره»بعض النسخ  یبغیر الاحتقان كالحركة واستعمال المسّخِ بالجّر عطفًا « وتغّیُ

وح»علی  ر مزاجه وهو تصحیف لقوله  یأ« مزاج الر وح وتعدیِل تغّیُ « یغّیره»تعدیِل مزاج الر 10 

إّنما ُیفِرط مزاجها ف«. الأقل  یف»بعض النسخ  یوف الهواء الحرارة بسبب الاحتقان، لأّن   یو
إّنما كان  ن عنها ویزداد سخونة بزیادة الاحتقان وغیره. و وح یتسّخَ د الر الوارَد كما ُیبّرِ

 یالذ یالتعدیَل الإضاف بالتعدیل یأعنو یإفراُطه بسبب الاحتقان أكثر، لأّنه له كالطبیع
ر فیه من العناصر بكمیاتها وكیفیاتها القسط  یالذ یوهو المعتدل الَفرض علمته  یالذ ُتُوّفِ
له علی أعدل قسمة  ونسبة  بحیث یكون ذلك  المزاُج أنسَب لأفعاله وأصلَح لأ عماله  یینبغ 15 

إن كان بعیداً عن الاعتدال الحقیق وح لغلبة الخفیفین فیه. یو هذا و، كمزاج الر
 التعدیُل یفیده الاستنشاُق من الرئة ومن َمساّم منافس النبض المتصلة بالشرائین

بعیدٌة منه؛ فالقریبُة  یما ه منهاقریبٌة من القلب؛ و یما ه منهاعلی نوعین: فإّن « الشرائین»
واحها من القلب الوارد إلیه من الرئة أ من  یمنه تجذب الهواء البارد الُمصِلح لمزاج أر

طریقها علی سبیل النَفس؛ والبعیدُة لا تجذبه من طریقها، بل من طریق مساّمِ منافس  20 

ن  النبض المتصلة إلی مساّمِ الِجلد؛ ولذلك صار َمن أراد التعریق أو التدفیة یتدّثر، فیسّخِ
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إزالَة  ن القلب؛ ومتی كرب  الإنساُن من حرارة وأراد التبریَد و ما الهواَء الواصل إلیها ویسّخِ
د الهواَء الواصل إلی شرائینه من مساّم  حصل من الكرب كشف بدَنه وأزال دثاَره لیبّرِ

وح الغریز یالهواء الذالجلد فَیبرد القلُب. و فضلًا  یُیحیط بنا بارد جّداً بالنسبة إلی مزاج الر
ن هذا الكلام یتضمن جوابین عن دخل  مقّدر  وهو أّن لقائل أ عن المزاج الحادث بالاحتقان

وَح؟ وجوابه من وجهین: أحدهما، أّن قولنا  یقول: إّن الهواء د  الر « الهواء حاّر »حاّرٌ فكیف یبّرِ 5 

یحیط بنا فلا یلزم أن یكون حارًا لأّنه تخالُطه  یإّنما هو الهواء المطلق؛ وأّما الهواء الذ
إن كان حاّرًا لكن وح أبخرٌة مائیة كثیرة؛ وثانیهما أّن الهواء و ه بالقیاس إلی مزاج الر

وح الت ؛ لأّن الر أمزجة الأعضاء؛ فإذا احتقنت  یأبداننا مزاُجها حاّرٌ علی ما بان ف یف یبارد جّداً
وح الت من  یازدادت حرارتها بذلك بسبب اختلاط الأجزاء الدخانیة المتولدة عند تولد الر

وح  عن الأجزاء الدخانیة، كان  یالخالشأنها التحّلل؛ ولأّن الهواء بارد بالقیاس إلی مزاج الر 10 

وح الت إلی  یأ فإذا وصل إلیهتختلط بها تلك الأجزاء الحارة الحادة أبرَد  یبالقیاس إلی الر
ن بالاحتقان  وح المتسّخَ وَح وف یأ صدمُة الهواء وخالَطهالر بعض النسخ  یالهواُء الر

وح هو یأ« وخالطته» وَح وهو خطاء؛ لأّن ما یخالط الر  مَنَعهالهواء، لا صدمُته  الصدمة الر
وَح ببرده  یأ وح  یأ عن الاستحالةمنع الهواُء الر بسبب  إلی الناریة الاحتقانیةاستحالة الر

وح  ولبذلك  المزاج  یأ به یة إلی سوء المزاج الذیالمؤّد اختلاط الأجزاء الدخانیة بالر  15 یز

وح  یأ هو  یالذلقبول الحس والحركة  یأ هیف یعن الاستعداد لقبول التأثیر النفسانالر
وح للحیاة إّنما هو بمزاج مخصوص فمتی تغّیر ذلك  المزاج  سبب الحیاة وذلك  لأّن إعداد الر

وح  یأ تحلل جوهره یالتتغّیر إعداده لها و لاقتضاء الناریة تحلیَل  الرطب یالبخارجوهر الر
 یهو كالتحلل وف یلذالرطب واحتراَقه أیضًا الموجب لنقصان جوهره ا یالجوهر البخار
إلی تحلل»بعض النسخ  إلی تحلل »بعض النسخ  یوف الرطب ینفس جوهر البخار «و و 20 

 إذ لا یستقیم معنی« نفس»تصحیف « یفش»والظاهر أّن « الرطب ییفش جوهر البخار
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ب یفّشه أ   یأّما التنقیة فهأخرج ما فیه من الریح. و یالفّش هاهنا یقال فّش الَوظ 
ه»بعض النسخ  یوف عند رّد النَفس ما تسّلمهاستصحاب الهواء  یأ باستصحابه « ما سّلَمت 

من شأنها التمییز بین ما یحتاج  یالت القوة الممّیزةإلی الهواء  یأ إلیهوالأّول أكثر وأشهر 
وح؛ فإّن هذه القوة عند ما  یمن البخار الدخانعنه  یإلیه وبین ما یستغن المتوّلد عند طبخ الر

وح وح نسبة الخلط  یالذ یالبخار الدخان یه یتمّیز عنه فضلاته الت یتولد الر نسبته إلی الر 5 

فضل الخلط المذكور لأّن  یأ الفضلبعض النسخ  یوف یفضل الخلط الطبیع یأ یالفضل
وح نسبة فضل الخلط الطبیع ینسبة البخار الدخان ود  یإلی الر إلی البدن فالتعدیل هو بور

وح عند الاستنش صدرُت »برجوع الهواء من قولهم:  یأ اق والتنقیة بصدورهالهواء علی الر
َدر»والاسم «. عن الماء والبلاد وح  یأ عنهبالتحریک والمراد بانفصال الهواء « الص  عن الر

إّنما كان كذلك   یأ عند رّد النفس وذلك   10 یلأّن الهواء المستنشق إّنما یحتاج إلیه فو

وِده هذا الفعل منه  یف یأ تعدیله وح  أن یكون باردًا بالفعلأّول ور لیمنع ببرِده استحالة الر
ِل جوهره 

ُ
ن لطول مكِثه  إلی كیفّیةالهواء  یأ فإذا استحالإلی الناریة وتحّل وح بالتسّخُ  الر

وح الذ یأ  یوه فائدة الهواء یأ بطلت فائدتههو حار المزاج  یمكث الهواء مصاحبًا للر
احتیج إلی هواء جدید یدخل عن الهواء المتسّخن و یأ عنه یفاسُتغنِ التبرید لتسّخِنه 

فاحتیج التبرید المانع من الأمرین الاستحالة والتحلل  یمقام ذلك الهواء ف یأ ویقوم مقامه 15 

ورة إلی إخراجه  لإخلاء المكان لمعاقبهإخراج الهواء المتسّخن لفائدتین: إحداهما  یأ ضر
وجه؛ إذ لو بق یالهواء الذ یأ وَح  ییدخل عقبه بعد خر َق المكاَن وزاحم الر محتبسًا لضّیَ

فضول مع الهواء المتسّخن  یأ لیندفع معهوالحرارة الغریزیة؛ وثانیتهما قوله و یالحیوان
وح ها ولذلك عند ما  یالبخار الدخان یوه جوهر الر وح وأحرَقت  إذ لو بقیت فیه لسّخنت الر

یتشّمر الدافعة لدفعهما تفادیًا عن تضییق المكان  یلبخار الدخانتسخن الهواء واختلط به ا 20 

وح و إحراق الر ودة یأ الهواء مادام معتدلاً و المراد منه و صافیاً   معتدلًا بین الحرارة والبر
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وح أّنه  من الكدورات المضّرة والشوائب الردیئة لیس یخالطه جوهر غریب مناف لمزاج الر
وائح لأّن الهواء الموافق  فهو فاعل للصحة وحافظ لهاالكریهة  مثل الأدخنة المضّرة والر

وح والبدن هو الحافُظ لهما علی مزاجهما  یوهو المعتدل الخال عن المنافیات لمزاج الر
كونه معتدلًا  یالهواء عّما ذكرنا ف یأ فإذا تغّیربل لصحتهما، والفاعل لهما أیضًا  یالطبیع
الهواء ل وذلك  بأن یكون فاعلًا المرض وحافظًا له وضّد فعل الأّو  یأ فعل ضّد فعِلهصافیًا  5 

التغیرات العارضة له   یوه وتغّیرات غیر طبیعیةالفضلیة  یوه یعرض له تغّیرات طبیعیة
 یوتغّیرات خارجة عن المجری الطبیع بسبب الجبال والوهاد والبحار والتربة ونحوها.

 التغّیرات الفصلیة  یه التغّیرات الطبیعیةالتغییرات الوبائیة و یللهواء وه یأ مضادة له
مزاج خاص مناسب لمزاج  یأ یستحیل عند كل فصل إلی مزاج آخرفإّن الهواء  یأ فإّنه

 10 الربیع والصیف والخریف والشتاء. یه یذلك  الفصل من الفصول الأربعة الت

 

  طبایع الفصول یالفصل الثالث ف
 ویشتمل هذا الفصل علی مباحث :

 

 15  تحقیق معنی الفصل یف -المبحث الأّول 

ء عن غیره یعرفًا أو لغة هو ما یفصل الش« الفصل» اعلم أّن هذه الفصولقال رحمه الّله: و
كان تمییزًا ذاتیًا كالفصل عند المنطقیین فإّنه یمّیز تمییزًا ذاتیًا لأّنه  ُیمّیزه عنه سواء یأ

أو تمییزًا عرضیًا كالخاصة عندهم. ولّما كانت أزمنة الفصول  یكمال الجزء الممّیز الذات
زًا بعُضها عن بعض بأمور عرضیة  مثل كون الشمس فیها ف مواضع  یالأربعة متمّیَ

یت  تلك  مخصوصة من وج، أو كون الهواء فیها ذا كیفیات مخصوصة، ُسّمِ فلک البر 20 

إّلا فإّن الزمان من حیث هو زمان واحد «الفصول»الأزمنُة بـ ؛ إذ بها یتمّیز زماٌن عن زمان  و
 عند الأطّباء كما ذكرنا یبل بعرض یمتحد الطبیعة لا ینفصل بعضه عن بعض بأمر ذات



 177 الفّن الثاین

مین یغیر الفصول الت یالفصول، أ یأ غیرها . ولأّن هذا الفصل مشتمل علی أمور عند المنّجِ
ٌم یحیط به سطح مستدیر ف  یلا یمكن حل المتن دون معرفتها، فنقول: الكرة شكل مجّس 

داخله نقطة، كل الخطوط المستقیمة الخارجة منها إلی ذلك السطح متساویة، فذلك 
مركزها؛ والمستقیة الخارجة منها إلیه أنصاف   السطح محیط الكرة؛ وتلك  النقطة

یتحرک علیها  یالجهتین ُقطر لها؛ فإن كان هو الذ یأقطارها، والخارج منها إلی المحیط ف 5 

َتمّر بمركز  یالت  یالحركة؛ والدائرة العظیمة ه یالكرة وقطب ی، وطرفاه قطبَ «ِمحوراً » یالكرُة ُسّم 
فها لا محالة؛ ومنطقة ال العظیمة القائمة علی الِمحور ویتساوی ُبعدها  یكرة هالكرة وُینّصِ

یحیط  یالكرة، ومحوُرها محوُرها؛ والفلک جسم ُكر یعن القطبین ویكون قطباها قطبَ 
باً »به سطحان متوازیان مركُزهما واحد وهو مركزه؛ ُیسّمی الخارج منهما  ، والداخُل «ُمحّدَ

راً » تشبیهًا بفلكة الِمغَزل؛ كما سمیت منطقة مجازًا، « أفلاكاً »؛ وتسّمی الدوائر «مقّعَ 10 

وج»الحركة الثانیة بـ أزمنة انتقالات  یعند المنّجمین ه فإّن الفصول الأربعة؛ «فلک البر
وج یالشمس ف قد عرفت معنی هذا الكلام وأّن هذا عندهم بحسب الآفاق  ُربع  ُربع  من البر

المائلة شمالیًة كانت أو جنوبیًة، لا بحسب خط الاستواء؛ فإّن الفصول فیه عندهم 
ُثمن ُثمن من  یثمانیٌة؛ كما قد عرفت أیضًا من أّنها هناک أزمنة انتقالات الشمس ف

وج. لأّن أّول كل فصل شبیه بآخر الفصل الماض  15 :مبتدئة من النقطة الربیعیة یفلک البر

ء الربیع؛ والربیع كأّنه ابتداء الزمان؛ ولأّنه أعدل یإّنما ابتدئوا منها لأّن منها ما یبتد
فإّن  أّما عند الأطّباءالأوقات علی المذهب الحّق وما كان كذلك  فهو أولی بالتقدیم. و

لأّن الخارجة « المعتدلة»إّنما قید البلاد بـ د المعتدلةالبلا یلا یحوج ف یالربیع هو الّزمان الذ
عن الاعتدال إلی جهة الحرارة كالبلاد الغائرة یكون ربیعها له فضُل حرارة فیحتاج فیه إلی 
ودة كالبلاد المرتفعة یكون  ویح معتّد من الحّر؛ والخارجة عن الاعتدال إلی جهة البر تر 20 

ودة فیحتاج فیه إلی  إدفاء معتّد به من البرد. ولّما كان حال البلاد ربیعها له فضُل بر
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ویح یعتّد به من الحّر المذكورة هذه الحال اشترط الاعتدال   إلی إدفاء یعتّد به من البرد أو تر
إّنما اصطلح الأطّباء ون ف و زمان، ولا من   یالفصول من حیث ه یعلی ذلك لأّنهم لا ینظر

وح؛ فإّن النظر الأّول  یانتقالات الشمس فحیث أّنها أزمنة  ُربع ُربع من فلک البر
بدن الإنسان. ولیس تأثیرها من  یمؤّثرة ف یللریاضتین بل من حیث ه یللطبیعیین، والثان

وا الفصول بحسب ذلك   یحیث ه زمان، بل من حیث تسخینها وتبریدها واعتداِلها؛ فقّدر 5 

احد باصطلاح المنّجمین یكون فیه اختلاف لتنضبط عندهم أحكامها؛ فإّنه للفصل الو
الحّر والبرد؛ فیختلف تأثیر أجزائه فلا یكون حكُمه مضبوطًا؛ وأیضًا فكان تأثیره  یظاهر ف

وا الفصول  یختلف باختلاف الآفاق اختلافًا فاحشًا َیعسر ضبُطه ولا كذلك إذا اعتبر
 ابتداء نشو الأشجار عند الأطّباء الربیع یف یأ یكون فیهبحسب ما یحس من الحّر والبرد و

 10  یف زمان ربیع الأطّباء یأ أن یكون زمانهلاعتدال هواء ربیعهم، بخلاف ربیع المنّجمین و

وض فیها  ول الشمس  یأ یزمان ما بین الاستواء الربیعالبلاد المعتدلة؛ لأّن الكلام مفر نز
وض ف الشمال؛ والاستواء  یف یفصوِل معظِم المعمورة، وه  یأّول الحمل؛ لأّن الكلام مفر

البلاد الشمالیة أّول الحمل. ولأّن البلاَد الحاّرة یتقدم فیها الربیع بهذا التفسیر،  یف یالربیع
 یقبل الاستواء الربیع یأ أو قبلهقوله وقال:  یویتأخر الربیع، والبلاد الباردة بالعكس، َترّدَد ف

ول الشمس ف بعد الاستواء  یأ أو بعدهالبلاد الحارة  یأواخر الحوت كما ف یبقلیل، كنز 15 

ولها أوائل الَحَمل كما ف بقلیل یالربیع نصف  یالشمس فحصول  إلیالبلاد الباردة   یكنز
لأوراق، كما ابتداء تناثر ا یأّنه یكون ف یللربیع ف یأ یكون الخریف هو المقابل لهو الثور

 یأ یأّن زمانه یكون زمان ما بین الاستواء الخریف یأّن الربیع یكون فیه نشوء الأشجار، وف
ول الشمس أّول المیزان ف فیها معظم العمارة، أو قبله، أو بعده  یالبلاد الشمالیة الت ینز
بخارا وأمثاله من بلاد  یوه مثل بلادنا یفنصف من العقرب  یبقلیل، إلی حصول الشمس ف 20 

غیر المعتدلة فلا  یلیست بحارة ولا باردة؛ بل تكون كالمعتدلة؛ وأّما ف یالإقلیم الرابع الت
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إلی نصف العقرب؛ بل قد یتقدم ویتأخر  یمن الاستواء الخریف ییكون كذلك  أ
إلیه أشار بقوله و یعلی الاستواء الخریف الخریف عند الأطّباء  بلاد أخری ییجوز فو

یتأّخر و البلاد المعتدلة یعلی ربیعهم ف علی مذهب الأطّباء یأ أن یتقدم الربیُع الحاّرة  یوه
َم  یتلك  البلاد لأّن حرارة الهواء یقتض یعلی مذهبهم عن خریفهم ف یأ الخریف تقّدُ

َر خریفهم.  5 ربیعهم وتأّخُ

هو جمیع عندهم أیضًا  یأ هو جمیع الزمان الحار والشتاء عند الأطّباء یأ الصیفو 
أقصر من كّل  الزمان البارد فیكون زمان الربیع والخریف كّل واحد منهما عند الأطّباء

الصیف؛ وكذا أّول لأّن أّول الربیع شبیه بالشتاء، وآخره شبیٌه ب واحد من الصیف والشتاء
الخریف شبیه بالصیف، وآخره شبیه بالشتاء؛ والكائن علی طبیعة الاعتدال أوساُطها علی 

الصیف  یالربیع والخریف أقّلُ من الأطراف وه یما دّل علیه الاستقراء؛ والأوساط وه 10 

والشتاء زمان مقابل »بعض النسخ  یوف زمان الشتاء مقابل لزمان الصیفوالشتاء. و
من الصیف أو زمانه بحسب اختلاف  یأ أو أقّل أو أكثر منهوالأّول أكثر وأظهر « للصیف

الحارة  یالبلاد الباردة أطول من الصیف، وف یفإّن زمان الشتاء ف بحسب البلادالنسختین 
الطول  یالمعتدلة یتساویان؛ ولذلك جعل المقابلَة والقلة والكثرة أعن  یبالعكس، وف

الإشارة إلی ما یختار ویعتقد من  یف الشیخهذا اصطلاَح فُیشبه والقصر بحسب البلاد؛  15 

زمان  عند الأطّباء یأ أن یكون الربیعما اختاره هو الحق وهو   أّن  یالمسائل؛ ولا خفاء ف
 زمان تغّیر لون الورق وابتداء سقوطه؛ وما سواهما شتاء الأزهار وابتداء الأثمار؛ والخریف

 عن الشرح. یوهو واضح غن وصیف
 

 20 لطباع الربیع والصیف والشتاء یالسبب المقتض یف - یالمبحث الثان

لیس المراد بالربیع ربیَع المنّجمین لأّن اعتداله غیر  فنقول: إّن مزاج الربیعقال رحمه الّله 
لا یحوج  یوهو الزمان الذ . والمّدعی أّن مزاج ربیع الأطّباءلازم؛ بل المراد به ربیع الأطّباء
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ویح یعتّد به من الحّر  البلاد المعتدلة إلی إدفاء  یف  یأ هو مزاج معتدلیعتد به من البرد أو تر
نفس الأمر، لا أّنه حار رطب؛ لأّن الأبدان لا تنفعل فیه عن الحّر؛ بل  یهو المزاج المعتدل ف

فعل لا تن یِحّسنا؛ ولأّن ظاهر الأبدان قریب من الاعتدال وه ینفس الأمر كما هو ف یهو ف
نفس الأمر. ویحتمل أن یكون  یعن هواء الربیع بحّر  أو برد فیكون قریبًا من الاعتدال ف

الهواء إّنما یقال له إّنه شدید : »الشیخالمراد أّنه معتدل بالقیاس إلی أبداننا ویؤّكد هذا قوُل  5 

عل فیه عن ولكن الأبدان لا ینف لیس علی ما یظّن أّنه حار رطبو«. البرد بالقیاس إلی أبداننا
وهو  تحقیق ذلك نفس الأمر كما هو عند الحس؛ و یمعتدل ف الحّر بل مزاج ربیع الأطّباء

وأّما أّنه  من الفلسفة یهو إلی الجزء الطبیعبنهایته وغایته  یأ بكنههأّن الربیع معتدل 
ر  یلیس حارًا رطبًا علی ما ُظّن، فیدل علیه وجهان: أحدهما ِحكم ن لا یؤّثِ وهو أّن المسّخِ

ء منهما یالتسخین إّلا عند المسامتة أو عند دوامها علی اختلاف القولین؛ ولم یوجد ش  یف 10 

كان حاّرًا  وهو أّن الربیع لو یالربیع؛ فاستحال حصول الحرارة القویة فیه؛ وثانیهما طبّ  یف
غایة الاستعداد لقبول العفونة؛ ولو كان كذلک لكان من الواجب  یرطبًا كان الهواء ف

كاذب  یأن یحدث فیه الأمراض العفونیة، وأن یكون الربیع أردأ الفصول؛ لكن التال
 یف یأ معتدللزمان المذكور وهو ا ربیع الأطّباء یأ بل لیتسلم أّن الربیعفالمقّدم مثله؛ 

لقرب الشمس من سمت  الصیف حاّرٌ نفس الأمر أو بالقیاس إلی أبداننا كما قد عّبر و 15 

لّما  یتوّهم انعكاسهصفة الشعاع  یالذعن الشمس  یأ قوة الشعاع الفائض عنهاو الرأس
وٌل حقیق القابل المقابل بوساطة شفیف  یلأّنه كیفّیة تحدث ف - یلم یكن للشعاع نز

وله وهمّیًا،  -ء عال  یبینهما ولكن كان حدوثه عن ش إذا كان نز توّهم أّنه نازل عنه و
إّما علی  الصیف  یف« یتوّهم انعكاسه یالذ»علیه كذلك؛ فلذلك  قال:  یكان انعكاسه المبن
وایا حادة جّداً  وال الشمس عن سمت الرأس أقّلَ من ُثمن الدور بكثیر   ز وذلك إذا كان ز 20 

الأشّعة  یأ إّما ناكصةالشعاع والانعكاس، أقل من ُربع الدور و یخَطّ  یلكون ما بین طرف
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إن لم یتقدم لها، ذكر اكتفاًء بذكر الشعاع  إّما ناكصًا »بعض النسخ  یوف علی أعقابهاو و
ِم ذكِرها وف یأ نفذت یخطوط التال  یفوهو أقرب « علی أعقابه  یالأشعة أو قوة الشعاع لتقّدُ

تلك  الخطوط. وذلك  إذا كانت  یف یأ فیهاالشعاع والأّول أصّح،  یأ« نفذ»بعض النسخ: 
عند تلك الخطوط الناكصة علی  یأ فیكثف عندهاالشمس علی حقیقة سمت الرأس 

وایا حادة جّداً  الحّر عند كون  یأ سبب ذلك ؛ والشعاُع أعقابها، أو المنعكسة علی ز 5 

« لمسقط»بعض النسخ  یوف الحقیقة هو أّن مسقط یفالشمس علی السمت أو قریبًا منه 
الفصل  یه یموقعه من سطح الأرض بل من سطح الدائرة الت ییعن شعاع الشمسوالأّول أولی 

وط العظیم المحیط بالشمس وبین الأرض. ویدل علی عنایته تلك   المشترک بین المخر
ما هو بمنزلة مسقط السهم من الاسطوانة من موقع الشعاع من سطح الأرض  یأ منهقوله: 

وط وط»بعض النسخ  یوف والمخر وهما متقاربان. ولأّن مسقط السهم منهما هو « أو المخر 10 

ه قال: موقع الشعاع من القاعدتین منه ما هو بمنزلة مركز القاعدة مركز قاعدتهما، فكأنّ 
وهو مركز  إلی ما یحاذیه ینفذ من مركز جرم الشمسكأّن الشعاع  یأ كأّنهولذلك قال: 

وط و السطح  یأ ما هو بمنزلة البسیطومن موقع الشعاع  یأ منهقاعدة الأسطوانة أو المخر
وط أو الأسطوانة  یأ المحیطو محیط القاعدة  یأ أو المقارب للمحیطمحیط قاعدة المخر
وط أو الأسطوانة؛  یأ عند سهمهقوة الشعاع  یأأّن قوته و  15 إذ التأثیر یتوّجه إلیهسهم المخر

والأّول « یفه»بعض النسخ  یوف الأطراف فهو یمن الأطراف كلها. وأّما ما یلإلی السهم  یأ
إن كان للث  یلأّن ما یل وجه أیضًا، وهو أّنه یكون أّنث نظرًا إلی المعنی  یانهو الصحیح و

السهم أو   یالصیف واقعون ف ینحن فوقد علمت لمّیة ذلك و أضعفالأطراف یكون أشّعة 
سّكاَن  یأعن یأ علینا سّكاَن السهم أو بقربه  یوقوعنا ف یأ یدوم ذلك من السهم و یأ بقرب  

للصیف ویقال لمثل هذا إّنه منصوٌب علی « ی الناسنحن معشَر العرب أقو»كما یقال:  20 

وضالمدح أو الاختصاص أو العنایة   یأ الشتاء یفو ؛«الشمالیة»بعض النسخ  یوف الُعر
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وط أو  یأ بحیث نقرب من المحیطالشتاء واقعون   یونحن ف من محیط قاعدة المخر
 یأ لذلك كون الحّر هناک أقّل فلا حاجة إلی إعادته. و یالأسطوانة. وقد عرفت السبب ف

؛ لا ِلما الصیف أنور یما یكون الضوء فالسهم أو بقرِبه  یالصیف ف یولأجّل أّنا واقعون ف
قیل من أّن الشمس حینئذ یكون أقرب إلی الأرض؛ فإّنها حینئذ یكون أبعد لأّنها حینئذ 

قرب  یسافة من مقامنا إلی مقام الشمس فمع أّن المقرب أوجها؛ ولذلك قال:  ییكون ف 5 

إلیها أشار بقوله: أوجها أبعد أّن الشمس إذا كانت  یهو أّما نسبة هذا القرب والبعد؛ و
إذا كانت بعیدة ؤوس الشمالیین كانت بعیدًة عن الأرض، و ؤوسهم   قریبة من ر من ر

من الجزء  وهو علم الهیئة یالعلم یأ یالجزء النجوم یفیتبّین فكانت قریبًة من الأرض 
 ؛.یالریاض

ن ف و أّما تحقیق اشتداد الحّر لاشتداد الضو من الفلسفة.  یالجزء الطبیع یء فهو یتبّیَ 10 

رطوبات  یأ لتحلل الرطوبات فهو أیضًا یابسلما ذكرنا من الدلیل  مع أّنه حار والصیف
إذ من شأنها  من شدة الحّر الصیف  یف یأ فیهما تخالطه من الأبخرة المائیة  یالهواء وه

 یأ مشاكلتهالصیف أیضًا من شدة الحّر و یف لتخلخل جوهر الهواءتحلیل الرطوبات؛ و
حینئذ؛ لأّنه متی تخلخل رّق جرُمه وشابه جرَم  للطبیعة الناریةومشاكلة جوهر الهواء 

دی»جع  من الأنداءالصیف  یف یأ ة ما یقع فیهلقلالنار؛ و وهو البلل والمطر والمراد منه « الّنَ 15 

ر لقوله و إّلا تكّر علی یبوسة الصیف؛ لأّن التحلیل لو كان   لتتمة الدلالة الأمطارالبلل و
قویًا وكان الترطیب الحاصل من الأنداء والأمطار أكثَر لم یلزم من ذلك أن یكون یابسًا؛ 

كان التحلیل شدیداً والوارد من الرطوبة قلیلًا لزم الجفاف والیبس لا محالة. وأّما إذا 
وج  یالشتاء تكون ف یف وذلك  لأّن الشمس بارد رطب لضّد هذه العلل الشتاءو البر

ؤوس ُسّكان الشمال فیكونون واقعین ف المحیط أو  یالجنوبیة فتكون بعیدة عن سمت ر 20 

 یأن یكون تبّدد الشعاع أكثر أو الضوء أقل وكّل منهما یقتض یبالقرب منه؛ وذلك یقتض
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؛ وذلك لقلِة  قلة الحّر أو عدمه؛ فیكون هواؤه باردًا بالنسبة إلی هواء الصیف، ورطبًا جّداً
ف للهواء الُمحیل له إلی مشاكلة الطبیعةیالتحلیل ف ولكثرة  المائیة؛  ه وقوِة البرد المكّثِ

 ما یقع فیه من الأنداء والأمطار.
 

 5  لطباع الخریف یالسبب المقتض یف -المبحث الثالث 

لُبعِد الشمس عن  فإّن الحّر یكون قد انتقص فیه أّما الخریفقال رحمه الّله: و
البرد لم المسامتة وقرِبها مع أّن الموجب لسخونة هواء الصیف المسامتُة أو قرُبها و

وط الشعاع أو  یأ الوسط بین السهم المذكور یكأّنا قد حّصلنا ف. ویستحكم بعُد  سهم مخر
وط ولأّن الأحوال ثلاث: المسامتة وقرُبها،  یأ المحیطالضوء و محیط قاعدة المخر
ُط وقرُبها، والتوّسط بینهما، فالصیف له الحالة الأولی، والشتاء له الحالة الثانیة، والمحی 10 

قوَة البرد،   قوَة الحّر، والثانیة یالأولی یقتض  والربیع والخریف لهما الحالة الثالثة؛ ولأّن 
أّما و الحّر والبرد یفإذن هو قریب من الاعتدال فالتوسط بینهما، فلذلك قال:  یفالثالثة یقتض

والیبوسة فلا یمكن أن یكون معتدلًا؛ بل هو خارج عن الاعتدال فیهما إلی جانب   الرطوبة  یف
وكیف یكون  یأالرطوبة والیبوسة وكیف  یإّلا أّنه غیر معتدل فالیبوسة ولذلك  قال: 

بأن حّللت  الأجزاء المائیة الصیف  یف یأ الشمُس قد جّففت  الهواَء معتدلًا فیهما و 15 

وذلك  لأّن  لم تحدث بعد من العلل المرطبة ما یقابل تجفیف العلة المجّففةالمخالطة و
ترطیب الهواء إّما أن یكون لكثرة ما یقع من الأنداء والأمطار حتی یكثر فیه المائیة، أو 

لی مشاكلة الطبیعة ما یصعد إلیه من أبخرة الأرض، أو لقوة البرد المحیل للهواء إ  لكثرة
دة بالثلج ماًء، حتی یصیر   ، كما یشاهد من استحالة الهواء المحتّف بالآنیة المائیة المبّرَ

شح و  20  یالتبرید كالحال ف یلیس الحال فعلیها كالقطر؛ لأّن ذلك لیس علی سبیل الّرَ

ورة هواء الخریف معتدلًا ف الترطیب ودة  یهو تنبیه علی أّنه لا یلزم من صیر الحرارة والبر
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ورُته معتدلًا ف الرطوبة والیبوسة بعد إفراط یبوسة  یبعد إفراط حرارة هواء الصیف، صیر
ف  هوائه؛ لأّن انتقال الهواء الحار إلی الاعتدال أسهل من انتقال الهواء  الیابس إلیه؛ لتوّقُ

الیابس وهذا  هواء علی تقلیب جوهر ال یالأّول علی تغییر كیفیة الهواء الحاّر، وتوقف الثان
إلی  أیضًا لیست الاستحالةینقلب جوهر الهواء ثانیًا. و یالتبرید حت ییحتاج إلی قوة ف
بسببه. وهذا إشارة إلی بیان  یأ كالاستحالة إلی الجفاف بالحّر أی بسببه  الرطوبة بالبرد 5 

حرارة بعَد أن كان رطبًا الرطوبة والیبوسة بال  یكون الربیع یعتدل هواؤه ف یالسبب ف
ودته بعَد أن كان یابسًا بیبوسة  یبرطوبة الشتاء؛ والخریف لا یعتدل هواؤه ف ذلك ببر

الرطب اعتدل  یالصیف؛ أو هو جواب عن سؤال مقّدر وهو أن یقال: ألیس أّن الهواء الشتائ
ودة یبالحرارة الضعیفة الربیعّیة، فِلَم لا یعتدل الهواء الصیف   الضعیفة الیابس بالبر

لأّن الاستحالَة إلی الجفاف بالحّر تكون بسهولة  فإّن أدنی الحّر الخریفیة؟ ویجاب بقوله:  10 

ف ؛ وأّما الاستحالة إلی الرطوبة بالبرد فیحتاج إلی إحالة الهواء إلی الطبیعة المائیة؛ تجّفِ
َم الصیف فسّخَن اله واء وجعَله وطبیعُة الهواء مانعة من ذلك لا محالة وخصوصًا قد تقّدَ

بمشاكلًا للطبیعة الناریة؛ ولهذا قال و ف فیه أدنی  یف یأ لیس أدنی البرد یرّطِ زمان ُیجّفِ
ب ولكن ف إّلا فلا یصّح؛ لأّن أدنی البرد لا بّد وأن یرّطِ زمان أطول من زمان تجفیف  یالحّر و

 15 یأ الترطیب إذا وجد المادة من أدنی البرد فیه یبل رّبما كان أدنی الحّر أقوی فأدنی الحّر. 

 الترطیب.  یف
 یرّبما قال قائل إّن هذا الكلام لا وجه لذكره هاهنا لأّنه یهدم ما أّسسه؛ لأّنه هاهنا ف

 خلاف ذلك.  یالترطیب؛ وهذا یقتض  یالتجفیف من البرد ف یالحّر أقوی ف  بیان أّن 
أكثر الصور أدنی  یأّسسه؛ لأّن ما أّسسه هو أّن ف وجوابه أن نقول: لا نسّلم أّنه یهدم ما

صورة  یالترطیب؛ وهو لا ینهدم بكوِن أدنی الحّر ف یالتجفیف من أدنی البرد ف یالَحّر أقوی ف 20 

لأّن  لا یحّللفیرطب الهواء و لأّن أدنی الحّر یبّخرالترطیب من أدنی البرد فیه؛   یّما أقوی ف
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ف والتحلیل لا یحصل بأدنی الحّر بل  ل فلا یجّفِ إذا لم یحّلِ ف بأقواه و لیس أدنی البرد یكّثِ
ب الهواء و ویحقن ویجمع ف ولیس أدنی البرد   ولأجل أّن  یأ لهذافلا یرّطِ أدنی الحّر یجّفِ

ب،  لیس حال بقاء الربیع علی رطوبة الشتاء كحال بقاء الخریف علی یبوسة یرّطِ
زمان لا  ییعتدل بالحّر ف ّن رطوبة الربیعفإ ی؛ بل بقاء الأّول أقّل من بقاء الثانالصیف

بل إّنما یعتدل یبوسة الخریف  بالبرد یبوسُة الخریفذلك  الزمان  یف یأ تعتدل فیه 5 

زمان أكثر من زمان اعتدال رطوبة الربیع بالحّر. واعلم أّنه كما وجب اعتبار  یبالبرد ف
َ  یتساو و لیس أدنی »التجفیف والترطیب ِلَیصح قوله:  یتأثیر الحر والبرد الضعیَفین ف یزمان

یبوسة  یرّد الأّول رطوبة الربیع، ورّد الثان ی، كذلك یجب اعتبار تساویهما ف«البرد یرطب
یشبه أن یكون هذا إلی آخره. و« زمان لایعتدل فیه یف»الخریف إلی الاعتدال، فلذلک قال: 

هو لّفٌ ونشٌر محفوظ الترتیب؛ لأّن  شبیهًا بفعل ملكة وعدم الترطیب والتخفیف 10 

الترطیب شبیٌه بفعل ملكة لأّنه تحصیل الجوهر الرطب، والتجفیف شبیه بعدِم تلك  
هذا الموضع لیس هو  یلا بفعل ضدین؛ لأّن التجفیف فالملكة؛ لأّنه أعدام الجوهر الرطب 

الترطیب لیس هو إفقادًا لجوهر له هو وكما قلنا نحن وسیقو إّلا إفقادًا لجوهر الرطب
 یلأّنا لسنا نقول ف، والتجفیف عدمها  ً كون ملكةیف الیابس بل تحصیل الجوهر الرطب

إلی هذا القول  یهذا الموضع أو ف یف یأ هذا الموضع هواء رطب وهواء یابس ونذهب فیه 15 

 یأعن نتعّرض لهذابل لا الاستقّصات؛  یعلی ما ذهبنا إلیه ف صورته أو كیفیته الطبیعیة
إّلا لما صّح أن یقال إّن هواَء الخریف  هذا الموضع یفللكیفیات الطبیعیة للعناصر  و

 َ الرطوبة  یهذه الكیفیة أعن یالفصلین ف ییابٌس، وهو اَء الربیع رطٌب؛ لاشتراک هوائ
الهواء المستحیل إلی  یكما ف أو نتعرض تعرضًا یسیراً باب الاستقصات  یالمفّسرة ف
الأسطقسات لا بإفقاد الجوهر  یة النار بتخلخِله؛ فإّنه یابس بالتفسیر المذكور فمشاكل 20 

 یبقولنا هواء رطب أهذا الموضع  یف یأ یإّنما نعنالرطب عنه ولا باختلاط أدخنة أرضّیة و
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ُه أبخرة كثیرة مائیة، أو هوا . یء استحال بتكثفه إلی مشاكلة البخار المائ هواء خالطت 
ش  عنه ما یخالطه من البخارات المائیة؛ أو استحال إلی  یأ ونقول هواء یابس هواء تفّش 

ه أدخنٌة أرضّیة ُتشاكل الأرض  ف مشاكلة جوهر النار لّما  نشفها یبالتخلخل؛ أو خالطت 
ینتقص عنه فضل الرطوبة الشتویة مع  فالربیعفرغ من تقریر المقدمات استنتج منها قوله: 

بعض النسخ فإّنه تصحیف خطاء؛ إذ  یبالباء لا بالنون علی ما فأدنی حّر  یحدث بمقاربة  5 

الربیع،  یالصیف، وبالباء ف یبالنون یكون ف السمَت . الشمسأدنی حّر یحدث بمقاربة 
إذا شئت أن تعرف هذالیس بأدنی برد یحدث فیه، یترّط  الخریفوالكلام فیه. و ه و  ب َجّوُ

 علیه وهو أّن الاستحالة إلی الجفاف بالحّر لیس كالاستحالة إلی  یأ
َ
ما أّدعی واستدّل

الرطوبة بالبرد، فتأّمل  إذا أخذت  مثلًا ثوبین أحدهما جاّف والآخر رطٌب مبلوٌل بالماء، 
هواء حار علی أن یكون بعد كّل واحد من  یهواء بارد والمبلوَل ف یوعّلقَت الجاّفَ ف 10 

، فإّنک إذا فعلَت ذلك وجدت  جفاف الثوب  یالهوائین ف وج عن الاعتدال بعداً واحداً الخر
؛ ولمّیة ذلك  الهواء البارد یالثوب الجاّف ف یالهواء الحار أسرع وأكثر من تّند یالمبلول ف

هواء كثیر فیكون  یتكون متصغرة الأجزاء قلیلًة وموضوعًة فأّن المائیة المخالطة للثوب 
مصادفًا لمنفعل ضعیف ولذلك یقوی فعُله ویسرع جفاُفه؛ ولا كذلك  یالفاعل القو

الثوب الجاّف فإّن ذلك إّنما یكون بتشّربه للمائیة المخالطة للهواء وذلك یكون  یتنّد  15 

؛ فإّن تلك  المائیة إذا كثرت ف واء خرج عن كونه هواء وصار سحابًا أو اله یقلیلًا جّداً
إلی ذلك  أشار بقوله:  الجّو البارد كتجفیف  یالأشیاء الیابسة ف یفتأّمل هل تنّد ُضبابًا و

لأّنه مّما برده كالحار فی حّره تقریبًا؛  یالجّو الحار علی أن تجعل البارد ف یالأشیاء الرطبة ف
إّنما اشُتِرط أن یكون تساو الحّر والبرد لوجوب رعایة  یلحار والبارد فا ییعلم بالحدس. و

فإّنک ولا غیره  الشیخالقابل فمّما لم یعتبره  یمثل هذا؛ وأّما اعتبار تساو یالفاعل ف یتساو 20 

الجّو البارد،  یالیابس ف یتنّد  یف یأ وجدت الأمر فیهماما ذكره من المثال  یأ إذا تأّملت هذا
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ِف الرطب ف ف الرطب یكون أسرع من تنّد مختلفًا؛ الجّو الحار  یوتجّفُ الیابس  یلأّن تجّفُ
اعتدال رطوبة الشتاء بالحرارة الضعیفة الربیعیة، وعدِم اعتدال یبوسة   یف یأ علی أّن هاهنا

ودة الضعیفة الخریفیة  آخر وهو أقرب من الأّول « سبباً »بعض النسخ  یوف شیئاً الصیف بالبر
إلی الرطوبة من كون الاستحالة إ یأ أعظم من هذا لی الجفاف بالحّر یكون بسهولة، و

إّنما جعل هذا أعظم من الأّول لأّن هذا دلیل لّم  مأخوذ  یبالبرد لا یكون بتلك السهولة. و 5 

الهواء الحار أسهُل من  یمن العلة، والأّول مأخوذ من أحوال الوجود وهو أّن جفاَف الرطب ف
ٌن بمث  یالیابس ف یتنّد  ما ذ كره  یال ظاهر للحّس. وتقریر الوجه اللّم الهواء البارد، ومبّیَ
الجّو الحار والبارد جمیعًا إّلا بدوام لحوق المدد، والجفاف  یهو أّن الرطوبات لا یثبت فو

إّنما  لیس یحتاج إلی مدد البتة ولذلك یكون بقاء التجفیف أكثر من بقاء الترطیب. و
 10 لم یحتج الجفاف إلی مدد یمّده لوجهین:

هواء خالطته أبخرة  یقد عرفت أّن المراد بقولنا هاهنا هواء رطب أ ، أّنکأحدهما
هواء تفشش عنه هذه الأبخرة فیكون التقابُل بینهما تقابَل العدم  یمائیة وهواء یابس أ

والملكة. والملكة هاهنا من جانب الرطوبة، والعدم من جانب الیبوسة. ولأّن الاحتیاج 
ا العدم فیكون المحتاج إلیهما الرطوبة دون إلی المدد ولحوقه من خواص الوجود ل

 15 الیبوسة. 

ٌل ولا و ثانیهما ، أّن الهواء بطبعه وبما یستفیده من حرارة الشمس والكواكب محّلِ
تحلیله إلی مدد؛ لأّنه بطبعه فاعٌل له بخلاف رطوبته المذكورة؛ فإّنها لیست  ییحتاج ف

ة فیه بخلاف الرطوبة العنصریة؛ َعَرضی یصادرة عن طبعه بل عن الأمطار والأبخرة فه
؛ فإذا انقطع المدد واستمر التحّلل أسرع الجفاف  یولكونها عرضّیة یحتاج ف بقائها إلی مدد 
إلی هذا أشار بقوله: و كانت رطبة  سواء الأجسام المكشوفة للهواء یإّنما صارت الرطوبة فو 20 

نحن  یوهو الذ لهواءأو نفس ابالذات كالفواكه أو بالعرض كالثیاب المبلولة بالماء 
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إّنما یقال له إّنه   لأّن الهواءمن الأبخرة والأندیة وغیرهما  لاتثبت إّلا بمددنتكّلم فیه 
عندنا یقال:  یأالبلاد المعمورة ِقبَلنا  یشدید البرد بالقیاس إلی أبداننا ولیس یبلغ برده ف

جمیع الفصول  یف یأ الأحوال كّلها یبل هو فإلی أن لا یحّلل البتة عنده  یأ« ِقَبله حّق  یل»
ل لما فیه من قوة الشمس والكواكبشتاء كان أو صیفًا أو غیرهما  فمتی انقطع  محّلِ

لكون الهواء  استمّر التحّللو من الأندیة والأبخرة والاستحالة إلی المائیة لشدة البرد  المدد 5 

لًا  یف سِرع الجفاُف كّل الأحوال محّلِ
ُ
لّما بّین أّن بقاء الرطوبات یحتاج إلی مدد، أراد أن  أ

الربیع؛ فلذلك  یسرع إلیها   یالشتاء ینقطع مدُدها ف یرطوبة الهواء الحاصلة ف  یبّین أّن 
الخریف.  یالصیف ف مثله یبوسُة  یزمان لا تعتدل ف یالرطوبة ف  یالجفاف ویعتدل هواؤه ف
إّنما ینقطع مددها ف ا أن یكون لكثرة الأمطار أو الاستحالة إلی المائیة ه لأّن مددها إمّ یو

الربیع لم یتعّرض له بل تعّرض  لانتفاء  یف یلشدة البرد أو الأبخرة. ولظهور انتفاء الثان 10 

الظهور؛ ولأّنه یستلزم انتفاء الأّول؛ إذ كثرة الأمطار إّنما  یف یالثالث لأّنه لیس كالثان
 ییكون ما یتحّلل أكثر مما یتبّخر؛ والسبب ف بیعالر  یفو قال:یكون من كثرة الأبخرة و

یفعله أمران حرارة لطیفة قلیلة وهما متقاربان « التبخیر»بعض النسخ  یوف ذلك  أّن التبّخر
ه حرارة الأرض الكامنة؛ إذ لو كان حّرُ ظاهِر  ظاهر الجّو  یف فإّنها تبّخر بتصعید ما صّعدت 

د وعن  یالجّو قویًا لحّلل كما ف الربیع؛ ولو كان باردًا جّداً جّمد ذلك ومنعه من التصّعُ 15 

 یف یتبخر بتلطیف الرطوبات المائیة الت یقو الأرض یحّرٌ كامٌن فمخالطة الهواء و
ل  یالأرض حتی یتصّعد ولیس یمكن أن یقوی الحّر ف باطن الأرض إلی حیث ُیحّلِ

 یإّنما توجد ف یلأّن ذلك  إّنما یتم بحرارة قویة جّداً وهالرطوبات تحلیلًا یصیر به هوائیة؛ 
إلی ما یتبّخر أشار بقوله:  یظاهر الأرض لا ف من ذلك  الحّر الكامن  یأ یتأّدی منهباطنها. و

ثّم حرارة ظاهر الجّو تجذب ما قرب من ظاهر  ء لطیف إلی ما یقرب من ظاهر الأرضیش 20 

الشتاء یكون باطن الأرض حارًا  یفرطبًا بخاریًا و الأرض إلی ظاهرها وتخلطه بالهواء فیصیر
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الشتاء وكثرُة ما یتصّعد منه من الأبخرة. وما  یتدّل علی ذلك فتورُة ماء البئر ف شدید الحرارة
الشتاء. وأّما  یالأبار والُقنی وغیرهما من الُحَفر إذا نزلنا إلیها ف  ینجده من الدفاء الموجود ف

الاستدلال علی  یض أبرد ویدّل علی ذلك  أضداد ما قلناه فالصیف فیكون باطن الأر یف
لا الفرعّیة كالطب  یأ العلوم الطبیعیة الأصلیة یكما قد یبّین فالشتاء؛  یحرارته ف

ُخن ظاهره وجب أن یبرد باطُنه وبالعكس؛ وهذا هو المسّمی  ونحوه من أّن كّل جسم س  5 

فیجتمع إذن لُبعد الشمس عن السمت  تكون حرارة الجّو قلیلةعند الحكماء بالتعاُقب. و
تغلیظ  یأ ثّم التغلیظالكائن عن قوة حرارة باطن الأرض  السببان للترطیب وهو التصعید

الجّو القاصرة؛ لأّنها قوّیة علی هذا الخلط   جوهر الهواء بخلط ما یتصّعد به الكائن عن حرارة
إن لم تقِو علی غیره، لا تغلیظ ما یتصّعد علی ما ُظّن أّنه مراد  ؛ فإّنه لا یصّح، لأّن الشیخو

ودة. وأّما تغلیظ ج وهر الهواء تغلیظ ما یتصّعد لا ینسب إلی الحرارة القاصرة إلی البر 10 

ودة؛ فإذن لاجتماع السببین  بخلطه بما یتبّخر فیكون بالحرارة القاصرة الضعیفة لا بالبر
الربیع یكون التحّلل أكثر من   یالشتاء یكون التبخیر أكثر من التحلیل؛ ولانتفائهما ف یف

 لبخاریةجوهر الهواء نفسه تكاثفًا واستحالًة إلی ا یلا سّیما والبرد أیضًا یوجب فالتبخر. و
ترطیبه وتغلیظه؛ فإّن هواء الشتاء یغّلظ بسببین: بتكاثِفه وبخلِط ما یتصّعد من  یفیزید ف

لأّن جّوه یسّخن سخونة  الربیع فإّن الهواء یكون تحلیله أقوی من تبخیره یأّما فالبخاریة و 15 

وال تكاث الحرارة الباطنة الكامنه ینقص جّداً قویة لقرب الشمس من السمت دفعًة و ِف لز
وجه الأرض بسبب نقصان برد الجّو لتقارِب الشمس من السمت؛ فیمكن للأبخرة الحارة 

ن  یالتصّعد والتفش فتنشر الحرارة القائمة بتلك الأبخرة إلی ظاهر الأرض فیقّل تسّخُ
ز یأ یظهرباطنها؛ ولذلك  قال: و ز من تلك  الحرارة الكامنة  یأ منها ویبر ما یمیل إلی بار

ن الجّو ف یف یأدفعة ظاهرها  یأ الأرض ؛ لأّن تسّخُ زمان  یالربیع یكون ف  یزمان قصیر جّداً 20 

علی ما سبق  یقصیر لسرعة تزایِد أجزاء المیل حینئذ، لكون الشمس حول الاعتدال الربیع
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ه؛ وتكون حرارته أقوی من أن  ن جّوَ تقریره؛ فیقرب الشمس من سمت الرأس دفعًة فیسّخِ
ز الأرض دفعة»بدل  ءیشالشتاء  ییغلط كما كان ذلك ف  یوهو ما ف« مّما یمیل إلی بار

رًا  یظاهر الأرض من الحرارة فیكون ما ف ر، أو إن كان مبّخِ ظاهرها شیئًا هو أقوی من المبّخِ
 یوف ء هو لطیف التبخیریهو أقوی من المبّخرة أو شفیكون تبخیره لطیفًا ولذلك قال: 

والأّول هو الصواب علی ما یدّل  لطیف التبخیرا هو هو أقوی مّم  یأ أو مّما هوبعض النسخ  5 

زة  یاستیلاء ما ف یأ لشّدة استیلائهعلیه السیاق   علی المادةظاهر الأرض من الحرارة البار
بسبب قرب الشمس من الجّو   ییصادف تبخیُره اللطیف زیادة َحّر  فلقوته وقلة المادة و

بحسب ما ذكرنا من أحكام الفصول  یأ هذا. التحلیلبحّرِ الجّو الزائد  یأ فیتم بهالسمت 
 یذكرها ف یالت یأ وبحسب انفراد هذه الأسبابما یقتضیه طبیعة الفصل  یأ الأكثر

دون أسباب أخری توجب من أسباب التبخیر والتحلیل والتسخین والتبرید  طبایع الفصول 10 

 من أحكام الفصل. یأ أشیاء غیر ما ذكرناه
تأثیر التغییرات الهوائیة العرضیة  یأشار إلیها هاهنا ف  یو اعلم أّن الأسباب الأخر الت

ء یإّما بحسب الأمور السماویة كاجتماع ش یوه یلیست بمضادة للمجری الطبیع یالت
وض البلاد وارتفاعها  یمن الدرار إّما بحسب الأمور الأرضیة من عر مع الشمس، و

 15 ذلك  الفصل.  یوالتربة وبالجملة ما هو مذكور ف وانخفاظها والجبال والبحار

أی للترطیب وهو  مادة كثیرةالشتاء  یالربیع كما ف یف یأ ثّم لا یكون هناک
فِلما ذكرنا  یأ تلحق ما یصعد ویلطف؛ فلهذاالأبخرة لبرِد باطن الأرض وقوة حرارة الجّو 

الرطوبة   یالاعتدال فیمیل إلی   یأ یجب أن یكون طباع الربیع إلیمن الأسباب هاهنا 
ودة  یوالیبس، كما هو معتدل ف ِلما بّیـّنـا من السبب وهو توسُطنا فیه بین  الحرارة والبر

ِلما عرفت من أّن  یعلی أّنا لا نمنع أن تكون أوائل الربیع إلی الرطوبة ما هالسهم والمحیط  20 

أّوله ضعیفًة  یة الجّو تكون ف، لا سّیما وحراریأّول كّل فصل شبیٌه بآخر الفصل الماض
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عن ُبعد أوائل الربیع  یأ إّلا أّن ُبعد ذلك بحیث لا یقدر علی تحلیل ما یرتفع من البخار 
الیبوسة  یفمزاج أوائل الخریف  یأ لیس كُبعد مزاج الخریفإلی الرطوبة  یأ الاعتدال

: بل یبوسة أّول الخریف تكون أشّد من رطوبة أّول الربیع  عن الاعتدال ، أّن أحدهالوجوه 
یبوسته لو كانت كرطوبته لكان حال وسط الخریف كحال وسط الربیع ولیس 

باطن الأرض قد ضعفت، فلم تقدر علی إصعاد  ی، أّن الحرارة الكامنة فوثانیهافلیس؛  5 

زمان الشتاء، بخلاف یبوسة  یالبخار الموجب لترطیب الهواء، كما كانت تقدر علیه ف
أّول  یأّوله قوّیٌة جّداً لدوام تأثیر حرارة الصیف؛ فالموجب للیبوسة ف یالخریف فإّنها ف

وج الخریف إلی  یالخریف أقوی من الموجب للرطوبة ف أّول الربیع؛ فلذلك  كان خر
وج الربیع إلی الرطوبة؛  ، أّن الخریف لم یحدث فیه بعد من وثالثهاالیبوسة أبلَغ من خر

الجّو َتبّثُ رطوبة البخار  یفإّن الحرارة الضعیفة فالربیع؛  یالعلل المرطبة كما حدث ف 10 

ب الهواء؛ وأّما الخریف فبرده ضعیٌف لا یقدر علی إحالة الهواء  یالمتصاعد ف الجو فترّطِ
ثّم  الخریف إن لم یحكم علیه بشّدة متكاثفًا بخاریًا ولم یحصل فیه بعد أنداء وأمطار. 

لّما ذكر أّن الخریف خارج عن الاعتدال إلی  لم یبعد عن الصواب الحّر والبرد  یالاعتدال ف
وجه عن الاعتدال ف ، أشار إلی أّنه لو لم الحّر والبرد  یالیبوسة والأطّباء قائلون به دون خر

الصواب؛ وذلك  لأّن الخریف یحكم علیه بشّدة الاعتدال فیهما لم یكن حكمًا خارجًا عن  15 

لا یحّس فیه باعتدال البتة لأّن لیالیه وُغُدواته باردٌة، وظهائره حارٌة، فدائمًا لا یحّس فیه 
؛ وما كان كذلك  فهو غیر معتدل.  إّلا بحّر  أو ببرد 

إلی كون الخریف غیَر معتدل  ف  فإّن ظهائره صیفّیة؛ لأّن الحّر والبرد أشار بقوله:  یو
مستعّد جّداً لقبول التسخین والاستحالة لما عرفت من العلة  شدید الیبس یالخریفالهواء 

لقبول التسخن  یأ لذلك  یللهواء الخریف یأ إلی مشاكلة الناریة بتهیئة الصیف إّیاه 20 

ؤوس یلیالیه وغدواته باردة لُبعد الشمس فوالاستحالة المذكورة و  . الخریف عن سمت الر
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فه  یأ و لشّدة قبو ل اللطیف المتخلخل هواء الخریف بسبب حرارة الصیف فإّنها تلّطِ
لتأثیر « المتخلخل»بدل  «المتحلل»بعض النسخ وهو  یوتخلِخله. ومنه یعلم فساد ما وقع ف

، والأّول أصّح لأّنه أعّم؛ وذلك  لأّن المتخلخل قابٌل لما یرد «ما یبّرد»بعض النسخ  یوف ما یرد
ن الهواء علیه م نًا فعند ما یظهر الشمس فوق الأفق فیسّخِ دًا كان أو مسّخِ ن التأثیرات مبّرِ

ن وقبول تأثیر العنصرین الباردین  وال المسّخِ د الهواء لز بانعكاس شعاعها وعند غیبتها یبّرِ 5 

الفاعلتین وهما الحرارة  یأ الكیفیتین یأّما الربیع فهو أقرب إلی الاعتدال فلشدة تخلخلة و
ودة فإّن وال اللام فیهما للعهِد، والمعهود الحّرُ والبرُد المذكوران اللذان فیهما الكلام؛   بر
وعلی هذا یكون المراد بالكیفیتین الفاعلة « الكیفیتین  یإلی الاعتدالین ف»بعض النسخ  یوف

إن كان معتدلًا ف  یوالمنفعلة؛ وفیه ُبعٌد لأّن الربیع لیس معتدلًا ف ة الفاعل یالمنفعلة و
ه لا یقبل من السبب المشاكل للسبب ف بعد الشمس عن  یوهو تساو الخریف  یلأّن جّوَ 10 

من التسخین »بعض النسخ  یوف ما یقبله جّو الخریف من التسخن والتبردالسمت فیهما 
معناه أّن قوب الشمس  كثیرًا عن نهارهلیل الربیع  یأ فلا یبعد لیلهوالتبرید؛ والأّول أولی 
فیكون السبب الفاعل لَحّر الظهائر  الخریف یالربیع مشاكل له ف یمن سمت الرأس ف

فیهما متشاكلًا؛ لكن جّو الربیع بسبب غلِظ هوائه لا یقبل تأثیر  یوبرد الغدوات واللیال
یقبله جّو  یالخریف القبوَل الذ یف یذلك السبب الفاعل المشاكل للسبب الفاعل 15 

یف؛ فلذلك لا یبعد لیل الربیع كثیرًا عن نهاره ویكون الخریف سبب لطافة جّو الخر
 .الحّر والبرد یأقرب إلی الاعتدال ف

فإن قال قائل: ما بال الخریف یكون لیُله أبرد من لیل الربیع وكان یجب أن یكون 
زمان الصیف فیه  یلتأثیر حرارة الشمس ف أسخن لأّنه ألطفهواء لیل الخریف  یأ هواؤه

ن من الأكثف الذ فنجیبه ونقول: إّن الهواء هو هواء الربیع،  یوالألطف أقبل للتسّخُ 20 

فهواء الخریف كما قبل السخونَة من الشمس  الشدید التخلخل یقبل الحّر والبرد أسرع
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ودَة من الماء والأرض  وانعكاس شعاعها عند كونها فوق الأفق أسرع، كذلك  یقبل البر
نًا كان عند  ر فیه مسّخِ كونها تحت الأفق أسرع؛ لأّن المتخلخل أسرُع قبولًا لتأثیر المؤّثِ

دًا و یقبل الحر والبرد أسرع. واستدل علیه بقوله:  یأ كذلك  الماء الشدید التخلخلأو مبّرِ
إذا سّخنَت الماء وعّرضَته وهو أولی لأّنه أكثر وأشهر « ولهذا»أكثر النسخ:  یوف لذلك و

د كان أسرَع جمودًا من الماء البارد لنفوذ التبرید فیه لتخلخله. علی أّن الأبدان لا للإجما 5 

الربیع منتقلة من البرد إلی  ی؛ لأّن الأبدان فُتِحّسُ من برِد الربیع ما ُتحّسُ من برد الخریف
الانتقال إلیه . والحاصل أّن الإحساس بالضّد عند الخریف بالضد یالحر متعودٌة للبرد، وف

أقوی من الإحساس بالمعتاد عند الانتقال إلیه؛ وهو جواب ثان عن سؤاله؛ وقد أجاب عنه 
الشتاء بارد فیتوجه نحو   ولأّن  علی أّن الخریف متوجه إلی الشتاءبجواب ثالث وهو قوله: و

منصرف عن حكِمه ء یمسافر عنه والمسافر عن الش البارد فیكثر الإحساس به؛ والربیع 10 

 فیقّل الإحساُس به.
ضربًا آخر  یأ كّل اإقلیم ضربًا من الأمراض یو اعلم أّن اختلاف الفصول قد تثیر ف

منها؛ وذلك  لأّن الفصل الواحد ُتثیر المرض  اللائق به؛ ولأّن اللائق بكل فصل غیر اللائق 
تختلف بحسب اختلاف  بالآخر؛ فاختلاف الفصول تثیر أمراضًا مختلفة، لكن إثارُته لها

طبائع الأقالیم وتربتها وانكشافها واستتارها ومجاورة ما یجاورها من الجبال والبحار  15 

 یوبحسب أغذیة ُسّكانها وعاداتهم إلی غیر ذلك؛ فلذلك یجب أن تثیر اختلاُف الفصول ف
 یالمرض الذ یأ یجب علی الطبیب أن یتعّرف ذلك كّل إقلیم ضربًا آخر من الأمراض و

التقدم عن حدوثه و یأ حتی یكون الاحترازكّل إقلیم  ییره اختلاف الفصول فتث
قد ُیشِبه الیوم علی ذلك  التعّرف و یأ مبنّیًا علیهلحفظ الأبدان عن نكایته  یأ بالتدبیر

البرد  یما یشبه الشتاء ف یأ یالواحد أیضًا بعض الفصول دون بعض؛ فمن الأیام ما هو شتو 20 

الحرارة والیبوسة  یُیشبه الصیف ف یأ یمنها ما هو صیفجبه؛ ووالرطوبة ویوجب ما یو
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َیسخن ویبرد الحّر والبرد ولذلك قال:   یمختلف ف یأ یمنها ما هو خریفویوجب ما یوجبه و
 ضًا مّما یجب علی الطبیب معرفته ولا تخفی فائدته.یوهذا أ یوم واحد یف

 أحكام الفصول وتغاییرها یف -الفصل الرابع قال رحمه الّله: 
الفصل إّما أن یكون مناسبًا للفصل أو لایكون؛ وكّل  یفاعلم أّن مزاج الشخص الموجود ف

یًا أو مرضّیًا؛ فالأقسام أربعة: الأّول المزاج الصح ؛ المناسب یواحد منهما إّما أن یكون ِصّحِ 5 

: أّما الأّول المخالف ی؛ والرابع المرضالمناسب ی؛ والثالث المرضالمخالف یالصح یوالثان
 یبه مزاٌج صحَمن ینفع من حیث أّنه یحفظ صحة  یأ كّل فصل یوافقفأشار إلیه بقوله: 

معتدلًا  یة حتی إن كان المزاج الصحیة المزاجیالكیف یمشابه للفصل ف یأ مناسب له
إن كان حاّرًا یابسًا أو باردًا رطبٌا كان الفصل صیفًا أو  كان الفصل كذلك كالربیع؛ و

المخالف فلم یتعرض الشیخ له لظهوره. وأّما  یوهو المزاج الصح یشتاًء. وأّما القسم الثان 10 

وكّل فصل یضّر  یأ یخالفالمناسب فأشار إلیه بقوله و یقسم الثالث وهو المزاج المرضال
وجًا عن الاعتدال وُیقّو  یأ َمن به سوء مزاج مناسب له سوء المزاج  یللفصل لأّنه یزیده خر

وج  كثیرًا. وذلك إّما  یأ جّداً عن واجبه  یأ عن الاعتدالللفصل  یأإّلا إذا عرض خر
ودة  مثل أن یكون الصیف مفرط الحرارة والیبوسةطبعه  یللإفراط ف ، والشتاء مفرط البر

والرطوبة، أو للتفریط فیه وذلك للإفراط فیما یضاد طبعه مثل أن یكون الصیف باردًا  15 

وج الثانیرطبًا، والشتاء حارًا یابسًا؛ والكّل رد  یأقوی ف یء موجب للمرض غیر أّن الخر
وجًا عن واجبه من الأّول. وعلی هذا فمتی خرج الفصل عن  إیجاب المرض؛ لأّنه أكثر خر

وجًا كثیرًا إّما ف إّما فیما یضاد طبَعه  یواجبه خر المناسب فیضّر  یأ فیخالفطبعه، و
لأّن كّل إفراط فهو عدّو للطبیعة،  بما ُیضعف من القوةالمخالف  یأ وغیر المناسب

الصیف إّنما یناسب المزاج  ُمضِعف للقوی، مناف للصحة؛ لأّنها یكون مع الاعتدال مثلاً  20 

ذلك  لحّلل  یالحاصل للشیخ بسبب ترقیق فضوله وتحلیل رطوباته؛ فلو أفرط ف یالصح
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المخالف،  یالرطوبات الأصلّیَة فكان مضّرًا بسبب ذلك. وأّما القسم الرابع وهو المرض
بعض النسخ  یوف یالمزاج المرضینفع  یأ أیضًا فإّن كل فصل یوافقفأشار إلیه بقوله: و

أی للفصل؛ لأّن شفاء الأمراض یكون بالضد ولا یخفی أّن  المضاّد لهوالأّول أولی « یالغرض»
حصول المضادة إن كان بعد حصول المرض كان أجود مّما إذا كان قبل حصوله 

عن متوالیان علی ما یدل علیه المثالان  یأ إذا خرج فصلانلدلالته علی قوة سبب المرض. و 5 

وجًا غیر متضاّد؛ ، فإمّ طبعهما ها أو خر وجًا یضاّد البعُض بعض  وجهما عنه خر ا أن یكون خر
إلیه  یكان المتأخر یزید ف یفإن كان الثان إن كان الأّول و ر المتقدم ونكایته؛ و ضر
وجهما عن طبعهما  یأ كان مع ذلك أشار بقوله و وجهما متضاّداً مع خر ؛ فإّما أن یقع خر

الزمان بحیث یظهر نكایة آخر من جنس طبعه یزید  یتماد  فالمقدار أو  یللمتأخر إفراط ف
علی نكایة المتقّدم أو لم یقع؛ فإن كان الأّول لم یكن المتأخر موافقًا للأبدان معّدلًا لها؛  10 

إن كان الثان إلیه أشار  یو مثل أن الزمان  یف یأ متمادالمقدار  یف یأ ثّم لم یقع إفراطو
كان لحوق بارد یابس  یأ یفورد علیه ربیع شمالرطبًا  حاراً  یأ یكون الشتاء كان جنوبیاً 

ودَته ویبوسَته  بالأّول موافقًا للأبدان معّدلًا لها فإّن الربیع یالثان  یأیتدارک جنایة بل بر
ر  كذلك  إن كان الشتاء یابسًا جّداً بل حرارِته ورطوبِته؛ إذ المعالجة بالضد و الشتاءضر

إذ علاج الضد بالضّد. وقس  یعّدل تیُبّس  الشتاءبل ترطیبه  الربیعوالربیع رطبًا جّداً فإّن  15 

رطوبة الربیع  یأ ما لم تفرط الرطوبةكون الشتاء یابسًا جّداً ورطبًا كذلك علی ما ذكرنا. و
عن تعدیله  یأ عن الاعتدالفعل الربیع  یأ لم یتغّیر فعُلهزمان الربیع  یأ لم یطل الزمانو

 یفصل واحد  أقّلُ جلبًا للوباء من تغّیره ف یتغیر الزمان ف. ویب الضاّر إلی الترطبیبِس الشتاء 
ِر زمان المؤّثر ِلما قد عرفت أّن كّل أثر لا یظهر ولا ُیضّر بالفعل  فصول  كثیرة وذلك  لِقص 

ما لم یحصل فیه أحُد أمور  ثلاثة: أحُدها قوٌة من الفاعل، وثانیها قبوٌل من المنفعل، وثالثها  20 

بازدیاد التغّیر الأّول  تغیرًا جالبًا للوباءظهور الأثر  یمان؛ فإّنه أیضًا مّما یعین فطول الز
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التغیر الأّول  لیس تغّیرًا متداركًا لما یجنیههو من جنسه إلیه  یالذ یلانضمام التغّیر الثان
أولی أمزجة الهواء بأن یستحیل إلی وقد عرفت ذلك  فلا حاجة إلی إعادته و علی ما وصفناه

تغّیرات الهواء تارة تكون إلی جهة العفونة، وتارة  العفونة هو مزاج الهواء الحار الرطب.
إیجاب العفن ما كان منها مائلًا إلی  یتكون إلی جهة غیر العفونة؛ وأقوی تغییراته ف
قابلٌة؛ سّیما إذا كانت الحرارُة قلیلًة   الحرارة والرطوبة؛ فإّن الحرارة فاعلة، والرطوبة 5 

إن كانت فاعلة أیضًا غیر أّن آثارها كّلها من الجمع  ُ بةوالرطو ودة و  كثیرًة؛ والبر
إخماد الحرارة وتسكین الأبخرة منافیة للعفن لاحتیاجه إلی أضدادها و أكثر والتكثیف و

لیست بطبیعیة  یبها التغیرات الت یویعن لهواءا «تغیرات»بعض النسخ  یوف ما یعرض تغّیر
لجبال والبحار والأغوار والأنجاد ونحوها: أّما الجبال فلأّنه إذا الحاصلة من مجاورة ا یوه

كان بقرب البلد جبل فإّنه یستر عنه ما یأتیه من تلك  الجهة من الأهویة؛ أو یمنع الأبخرة  10 

من الجهة المكشوفة المقابلة للجبل؛ وأّما البحار فلأّنه إذا  أن یندفع عنه عند ما یأتیه هواء 
أفاد هواه رطوبة بما یتصاعد إلیه من الأبخرة؛ لكن إن كان مقابله  كان بقرب البلد بحٌر 

ء هواه للعفن. وأّما یجبل فإّنه یعكس البخار المنفصل منه علی البلد ویحبسه فیه ویهیّ 
الأماكن  یء من ذلك.  وأّما الأغوار وهیمتی كانت تلك  الجهة مكشوفة فلم یحصل ش

 15 الشیخا من المكشوفه والمختلفة الأوضاع فأشار العالیة ونحوه  یالغائرة، والأنجاد وه

لاختلاف الأهویة فیها لأّن بعضها یتسّفل  إّنما هو الأماكن المختلفة الأوضاعإلیه بقوله 
د فیه؛ ولأّن الریاح لا یتسلط  ن فیه الهواء، والمرتفع تبّرَ وبعضها یرتفع؛ والمتسّفل منها یسّخَ

فیها من الأبخرة  یویدوم تأثیر المفسد الأرض علی نقلها ونفِیها فتحتبس فیها الأهویُة 
نة الفضلیة المندفعة من قلوبهم  یه یوالأدخنة وأنفاس الحیوانات الت الأبخرة المتسّخَ

 20 المستویة یفتغّیر الهواء  یأ یقّل ها كما ذكرنا ویلاحتباس الهواء ف الغائرةالراجعة إلیها و

وهو « المستورة»بعض النسخ  یلا تكون مختلفة الأوضاع لتسلط الریاح علیها وف یالت یوه
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لأّن  خصوصاً ضّد الغائرة  یوه العالیةلا مطلقًا و زمن الوباء یخطاء لأّن هذا إّنما یصّح ف
لأّن  یجب أن یكون الفصول ترد علی واجباتهاالمواضع العالیة أكثر هبوبًا و یالریاح ف

وجًا عن الأمر الطبیع ی، والأمر الطبیعیهو الأمر الطبیع  ذلك فیكون الصیف  یلا یوجب خر
معتدلًا بین الحرارة  وذلك بأن یكون الخریف حارًا والشتاء باردًا وكذلك  كّل فصل

ودة، والربیع من  بین الكیفیات الأربع. ومع ذلك  تكون هذه الأمراض سلیمة والبر 5 

ود  یأ  فإن انحرف ذلكالأعراض الغریبة حسنة البحران لجریانها علی نظام واحد.  ور
وهو إّنما كان یستقیم لو كان بدل « عن ذلك»بعض النسخ  یالفصول علی واجباتها وف

ولی  یالفصول عن ذلك  أ  یأ« انحرفت»، «انحرف»
َ
ما ذكرنا الّلهم إّلا أن یؤّول فالُأولی أ

إّنما قال  یلتأثیر الهواء ف سببًا لأمراض ردیئةفكثیرًا ما یكون  كثیرًا »خارج البدن وداخله. و
الفصل ازدیادًا  لأّن انحراف الفصول تارًة یكون یسیرًا وذلك عند ما تزداد طبیعة « ما یكون 10 

وجًا مفَرطًا أو یخرج إلی غیر  یسیرًا، وتارة یكون كثیرًا وذلك  عند ما تخرج عن طبعها خر
ل هذه الصورة یكون سببًا لأمراض ردیئة؛ فلذلك جعل الحادث أكثریًا لا مث یطبعها وف

ودة كان أقوی  دائمًا؛ لكن یجب أن تعلم أّن انحرافها متی كان إلی جانب الحرارة والبر
 إیجاب الأمراض لكونهما فاعلتین. یف

لأّن تلك الكیفیة إن   ٌة السنة المستمرة الفصول علی كیفیة واحدة سنٌة ردیئو  15 

إن كانت غیر كان ت مفرطًة كانت قوّیًة علی إیجاب المرض لقوة السبب وطول المدة؛ و
 وّلدت  أخلاطًا مناسبة لها    مفرطة أضّرت بطول المدة لأّنه متی طال تأثیر كیفیة واحدة

ن سببها بسبب طول مدة 
ُ
وتلك  الأخلاط أمراضًا مناسبة لها؛ وتكون طویلة الُمَدد لتمّك

جمیع السنة رطبًا أو یابسًا أو حارًا أو باردًا فإّن مثل هذه السنة تكون مثل أن یكون تأثیره 
الفصل الواحد یثیر المرض اللائق   كثیرة الأمراض المناسبة لكیفیتها ثّم یطول مددها؛ فإّن  20 

مثل أّن الفصل البارد إذا وجد بدنًا مع طول مّدتها  فكیف السنةمع قصر مّدته  یأ به
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ء یلش ما یشبه ذلك و یالامتلائ یأوالفالج والسكتة واللقوة والتشنج  بلغمیًا حّرک الصرع
الأمراض  البلغمیة  یالبدن البلغم یمن الأمراض البلغمیة ووجه تحریک الفصل البارد ف

هو أّنه یجمع أخلاط البدن وُیحّركها إلی العمق لتكثیِفه المساّم وحبِسه المادة لاستعدادها 
للاحتباس بسبب غلظها؛ وتوّلد أیضًا المادة الموّلدَة لهذه الأمراض فتتحّرک هذه الأمراض 

ّما الصرع وخصوصًا من المستعّدین لها وهو البلغمیون وخصوصًا الضعفاء الأعصاب: أ 5 

ینجذب لها الشق من   الوجه یعلٌة آلیة ف یوالسكتة فقد عرفتها؛ وأّما اللقوة فه والفالح
ول جودة التقاء الشفتین  والجفنین  الوجه إلی جهة غیر طبیعیة فتتغّیر هیأته الطبیعیة وتز

 من شّق.
فرانیطس أو مانیا أو ُصبارًا  فإّن  یأ ار الجنونو الفصل الحاّرُ إذا وجد بدنًا صفراویًا أث

ویكون  یالكّل یطلق علیه الجنون أّما فرانیطس فقد عرفته؛ وأّما مانیا فهو الجنون السبع 10 

وم أّذیة من یراه ویثب علیه؛ وداء الكلب نوٌع منه مع غضب  نظر صاحبه كنظر السباع یر
الآخر  یطاف كما هو من طبع الكلاب، ثّم فمختلط بلعب وعبث فاسد مختلط باستع

َمن َیقربه وسبُبهما سوداء محترقة عن سوداء أو صفراء ؛ وأّما ُصبارا وهو جنون مفرط  ییؤذ
جنونًا مضطربًا وكأّنه  یحتی یكون الإنسان مع أّنه مسرسم یهذ یحار صفراو مع سرسام

 15 ی. والفرق بینه وبین السرسام أّن الورم فیه یحصل ابتداء وفمركب مع قرانیطس مانیا

الُحّمیات السرسام متأخرًا؛ وبینه وبین مانیا أّن الحرارة فیه وسخونة الدماغ بسبب الورم. و
ما تقّدم مثل الدمویة والصفراویة الخالصة الدائمة والمفترة علی ما عرفت فی الحاّدة

لاّنها أطول  فكیف إذا استمّرت السنة علی طبع الفصلوقد عرفتها أیضًا  الأورام الحاّدةو
مدًة من الشهر فإذا كان الشهر مع قصر مّدته یثیر الأمراض اللائقة بمزاجه فكیف 

فإذا استعجل لشهر تكون إثارة السنة للأمراض المناسبة لمزاجها مع أّنها أطول مدة من ا 20 

إذا استعجل الصیف استعجلت الأمراض الصیفیة الشتاء استعجلت الأمراض الشتوّیة  و
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لأّن كّل فصل لّما كان یوّلِد من الأمراض ما یناسبه فمتی تقّدم تقدمت أمراضه 
وال موجبها وهو الفصل و كانت قبلها بحكم الفصل یتغّیرت الأمراض التو إذا طال فصل لز

وهو ظاهر لأّن كّل فصل إذا كان ُیوّلد مرضًا یناسبه فإذا طال كان  كثرت أمراضه
التجفیف أسهل من تأثیر  یلما بّینا أّن تأثیر الحّر ف خصوصًا الصیفتولیده أیاه أكثر و

وی من الترطیب الترطیب؛ وعلی هذا یكون التجفیف الحاصل من طول الصیف أق یالبرد ف 5 

الحاصل من طول الشتاء؛ فلذلك  تكون الأمراض الحاصلة من تجفیف طول الصیف 
، ِلما بّیـّنا أّن ترطیب الخریفأكثر من الأمراض الحادثة من ترطیب طول الشتاء و

الیابس أصعب من تجفیف الرطب؛ فعلی قیاس ما قلنا یكون المرض الحادث من طول 
 ل من طول الربیع.الخریف أكثر وأصعب مّما یحص
تأثیرًا لیس هو بسبب الزمان لانحرافها عن طبائعها  یأ و اعلم أّن لانقلاب الفصول 10 

 یأ بل لما تغّیر معهالأحوال كّلها واحد لأّن طبیعته متشابهة؛  یفإّن الزمان ف لأّنه زمان
ر الهواء ف یأ من الكیفیةمع الزمان   یأ هوالكیفیة عند تغّیر الأوقات الأربعة  یمن تغّیُ

ر الأحوال یتأثیر عظیم فذلك  التأثیر  وجًا مفرطًا  یلأّنه بسبب خارج عن الأمر الطبیع تغّیُ خر
یوم واحد  یلو تغّیر الهواء فلا الزمان   ولأجل أّن المؤثر ما مع الزمان من الكیفّیة، یأ لذلك و

وأّثر ضد ما یقتضیه طبیعة فصله. فدّل ذلك   الأبدان یمن حّر إلی برد لتغّیر مقتضاهما ف 15 

أن  یف یأ أصّح الأزمانو علی أّن المؤثر هو الكیفیات لا زمان الربیع والصیف والشتاء
وده علی واجبه  هو أن یكون الخریف مطیرًا یكون موافقًا للأبدان لقربه من الاعتدال لا لور

إّلا لما كان علی  لیس عادمًا للبردالبرد لیكون أنفع للأبدان  یف یأ والشتاء معتدلاً  و
إّلا لما كان أیضًا واردًا علی واجبه؛ كّل ذلك   یف یأ لكن غیر مفرط فیهواجبه و البرد و

 20  ّ لاختلاف ذلك  باختلاف البلدان وهذا مّما یعرفه كل بالقیاس إلی البلدلیس مطلقًا بل 

ولم یخُل من الأبخرة الكدرة   الهواء یحركة الأخلاط وبق سّكن إن جاء الربیع مطیراً أحد و
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من الربیع والصیف ولكن بشرط  یأ فهو أصح ما یكونلینكسر یبسه  الصیف عن مطر
ها موتًا. أن یكون جملة هذه الأمطار قلیلًة فإّن 

ُ
 قّلة المطر أصّحُ من كثرته وأقّل

  الهواء الجّید  یف -الفصل الخامسقال رحمه الّله: 
إّنما  یهو الهواء الذ وح وتعدیِلها؛ و ینفع النفع المطلوب من الهواء من إصلاح مزاج الر

وده علیها من غیر إضرار  بها ف ء یكیفیته أو قوامها أو جوهرها بالش ییكون ذلك  بور 5 

صفاته كالهواء الحاّر الكدر  یذاته لا ف یف یأ الجوهر یف الهواء الجّیدالغریب فلذلك قال: 
ورین من حیث أّنه ینفعهم لكنه لیس بجّید  ف إن كان جّیداً للمحر ذاته  یمثلًا فإّنه و

جمع  یه لیس ُتخالطه من الأبخرة یهو الهواء الذحرارته  یصفة َعَرضیة ه یلكدورته بل ف
وهو جسم مركب « دخان»جمع  الأدخنةالبخار وهو جسم مركب من أجزاء مائیة وهوائیة و

الجسم الرطب كالماء فما ارتفع منه  یالحرارة إذا أّثرت ف  من أجزاء أرضیة وناریة؛ فإّن  10 

إذا أثرت ف لأّن  ء غریٌب یشدخانًا   الیابس كالحطب فما ارتفع منه ُیسّمی یُیسّمی بخارًا و
وح  الأجسام إذا خالطت الهواء مثل هذه ه وغّلظت  قوامه وعند ذلك یوحش الر كّدرت 

وح لغلظه و یمجار یلكدورته ویصعب نفوُذه وسلوُكه ف لأربعة  هو مكشوف للسماءالر
، أّن تمّر به الریاح فیكسح عنه ما یخالطه من الأبخرة والأدخنة وأنفاس أحدهاأوجه: 

تلطیفه وتصفیته عن الشوائب یكون أبلغ من  یف ، أّن تأثیر الشمسوثانیهاالحیوانات؛  15 

كه وُتزعِزعه ولاتتركه وثالثهاالمحفوف بالجدران والسقوف؛  یتأثیرها ف ، أّن الریاح تحّرِ
؛  ییبقی ف ، أّن ورابعهاموضع واحد زمانًا طویلًا تؤّثر فیه كیفّیة تلك  البقعة زیادة أثر 

تحت السقوف لاحتفاف الأرضیة به من  یمخالطته للأرضیه المفسدة تكون أقّل من الذ
بعض  ی، وف«الحقن»محبوس من  یأ  غیر محقونجمیع الجهات، وبالمكشوف من تحت 

 20 یأ« محفوف»بعض النسخ  یالمنع وهو كالمحقون، وف«: الحجب»من « محجوب»النسخ 

وا «: َحّفوا حوَله، یحّفون حّفاً »مطاف به من   وفبین الجدران والسقإذا طافوا به واستدار



 110 الفّن الثاین

ر الهواء  یأ الّلهم إّلا أن یكون حال ما  یفالهواء، أو الأمر والشأن، وهذا أقرب لئلا یتكر
فإّن الفساد الخاص هو أن یكون  یوهو أن یكون بسبب أمر سماو یصیب الهواء فساد عام

للفساد لانكشافه، وللطافة جوهره  یأ كون المكشوف أقبل لهیف یبسبب أمر أرض
إذا «: غممته»من المغّطی من  یأ من المغمومثیر الشمس فیه وتخلخله بسبب دوام تأ

لاستتارة ولبطوء انفعاله عّما یرد علیه لغلِظ جوهره؛ ولذلك ولكونه  المحجوبغّطیَته و 5 

ذلك  الحال وهو عند ما  یأ غیر ذلك  یفمألوفًا یكون المحجوب أفضل من الكشوف و
هذا الهواء سبق من الوجوه الأربعة. و ِلما المكشوف أفضل  فإّن یصیب الهواَء فساٌد عام 

مسیل الماء مجتمعُه الواسع  یوه« بطیحة»جمع  صاف  لا یخالطه بخاُر بطایح: یالفاضل نق
وف و« خندق»جمع  خنادقمن القصب و« أجمة»جمع  آجامو ة  وهو معر ذات  یأ أرضین ِنّزَ
صارت ذات «: اّنّزت  الأرض»وهو بالكسر والفتح: ما یتحلب من الأرض من الماء، وقد « نز» 10 

وف  یوه« مبقلة»جمع  مباقلنّز  و المبقلة بل  یأ خصوصًا ما یكونموضع البقل وهو معر
إّنما ذكر الضمیر نظرًا إلی لفظ ما  فیهتكون  یالأرض الت هو  والجرجیر مثل الكرنبو

وف بـ بالتحریک: البلل، وقد لِثق « اللَثق»مبتّلٌة من  یأ أشجار َلِثَقةو« بقلة عایشة»المعر
فإّن مثل هذه  نیوالت الجوزو أشجار خبیثه الجوهر مثل الشوحظأبتّل و یء بالكسر أیالش

بأّن تمّر علی ُجثث  عفنٌة ولا یخالطه ریح  یأ لا ریاحالأشجار تفسد الهواء بخاصّیة فیها و 15 

ء مّما یومع أّن الهواء لا یخالطه ش یأ مع ذلك موتی وجیف  فیكتسب منها رائحة ردیئًة و
 تهّب من یالت یوه الریاح الفاضلةعن الهواء المذكور  یأ یكون بحیث تحبس عنهذكر 

جمیع الجهات وتخلو عن الكیفیات الردیئة كالسموم ونحوها؛ وذلك  لأّنه إذا احتبست 
إن لم یهّب علیه ش ء یعنه الریاح الفاضلة؛ فإن هّبت  علیه ریاح ردیئة فرداءته ظاهرة؛ و

لطول زمان ملاقاته له  یموضع واحد؛ فتأثر عن المفسد الأرض یمحتبسًا ف یمن الریاح بق 20 

بعض النسخ  یمهاّب تلك  الریاح وف یأ مهاّبها لا تحتبس عنه الریاح الفاضلة لأّن  یأ لأّن 
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 یهذا هو السبب ف  ولیس المراد ذلك أّن  أرض عالیة أو مستویةمستقّر ذلك  الهواء  یأ مهاده
ما لا یحتبس عنه الریاح وتهّب علیه كثیرًا،  عدم الاحتباس فقط؛ إذ قد یكون من الهواء 

جبلین؛ بل المراد أّن هذا هو  یأرض عالیة أو مستویة، بل لكونه بین صدف یلا لكونه ف
بین جبلین لا تصل إلیه إّلا بعض الریاح؛ إذ  ییكون به الهواء أفضل؛ فإّن الذ یالسبب الذ

جهتها؛ وأیضًا لا یكون تأثیر الشمس فیه قوّیًا لحجب الجبال  یف یالجبال تمنع الریاح الت 5 

مطمئن من الأرض وهو  یف یأ وهدة یذلك  الهواء هواء محتبسًا ف لیسلضوءها من جهتها و
وبها بسرعةالمنحفض منها  : سرعة سخِن الهواء َیسُخن مع طلوع الشمس ویبرد مع غر

وتبّرِده قد یكون للطافته وذلك  یكون محمودًا لا محالة؛ وقد یكون لطول مقامه فیدوم 
والمحتبس یلزمه ذلك  لأّنه لا یتبّدل بالریاح  یكون ردیئًا؛ یتأثیر المؤثر فیه؛ وهذا هو الذ

بعض  یوف« جدار»جمع  ُجدران یفمحبوسًا  یأ محقوناً ولیس ذلك  الهواء أیضًا  یأ لا أیضاً و 10 

؛ والأّول أعّم لتناوله ُجدران الِغدران وُجدران غیرها «غدیر»جمع  ِغدرانالنسخ 
كالحیاض یجتمع فیها الماء،  یالصحاح ه یقال ف حدیثة العهد بالصهاریجكالحمامات؛ 

وج؛ لكن هذا لا یناسب المقام « صهریج»واحُدها  بالكسر؛ وِبركة مصهرجة معمولة بالصار
عوقال  وج بالفتح وهو اسم فارس :ابُن ُجَمّیِ و والجیم للتعریب  یصهر ر معّرب، وأصله جهار

النورة والجبسین والرماد ومشاق   یومعناه أربعة وجوه یعنون بذلك أربعة أخلاط وه 15 

 یالمتعّقب لكلامه: إّن الأربعة ه محمد بن عبد اللطیفالكتان وهذا یناسب المقام. وقال 
ع؛ وهذا أقرب مّما قاله النورة والزیت والرماد ومشاق الكتان  یلأّن مثله یستعمل ف ابن ُجَمّیِ

وم وُیسّمی لوقین و لا عاصیًا . ولم یجّف بعد، تماَم جفافهامن الجّص والَكلس  نحوهاالر
علی النفس إذا كان ردیئًا فلا یجذبه  یالهواء یعص علی النفس كأّنما یقبض علی الحلق

الرئة الضّیقة.  یمجار یأو كدرًا فلا ینفذ ف القلب بل یدفعه فلا ینفذ فیه أو كان غلیظاً  20 

والفرق بین الغلیظ والكدر أّن الأّول متشابه الأجزاء ولذلك لا تری فیه الكواكب؛ 
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غیر متشابة الأجزاء ولهذا تری فیه الكواكب المذكورة. ومن شرائط الهواء  یوالثان
شّعر منه البدن. ومثل هذا الفاضل أن لا یكون حاّرًا فیكرب ویعّرق البدن؛ ولا باردًا فیق

الهواء ینفع الأبدان المعتدلة وغیر المعتدلة، ویحفظ علیها صحتها؛ وأّما الخارج عن 
 یالاعتدال فإّنه ینفع البعض منها دون البعض؛ ویقوم لها مقام الدواء فإّن الهواء فعُله ف

آخر  یف یأ قد علمتأّنه یفعل فیه مع بقاء صورته النوعیة و یالبدن كفعل الدواء أ 5 

 یأّن تغّیرات الهواء منها طبیعیة؛ ومنها مضاّدة للطبیعة؛ ومنها ما لیس بطبیع یالفصل الثان
 وقد سبق شرحها فلا حاجة إلی إعادته. ولا خارج عنه.

رًا فصلیًا فإّنه الطبیع یأ لیست عن الطبیعة یالت و اعلم أّن تغیرات علی ما  یلیست تغّیُ
مثل أّن الهواء یتغّیر  قد تكون بأدوارلها،  یأ أو غیر مضاّدةللطبیعة  یأ كانت مضادةسبق 

 10 یأ قد یكونالأسبوع الأّول و  یبسبب هبوب الریح كّل یوم عند الظهر أو كل شهر ف

تغّیرها یجلب   للأدوار وأصح أحوال الفصول أن یكون علی طبائعها فإّن   غیر حافظةتغّیراته 
 فلا نعیدها.وقد علمت لمّیة ذلك  فیما سبق  أمراضاً 

  فعل كیفیات الأهویة ومقتضیات الفصول یف - الفصل السادسقال رحمه الّله: 
 و یشتمل هذا الفصل علی مباحث:

 15 

  ةیأحكام كیفیات الأهو یف -المبحث الأّول 
ودته ورطوبته ویبوسته هفإن قلت الهواء الحارقال رحمه الّله:   ی: أحكام حرارة الهواء وبر

بعینها أحكام الفصول فإّن تأثیر حرارة الهواء هو بعینه تأثیر الصیف وكذلك تأثیر باقی 
إذا كان كذلك، فما الفائدة ف یالكیفیات وباق تخصیصه بالذكر خارجًا عن  یالفصول و

 20 لفصول؟ ا

بعینها أحكام الصیف؛ فإّن حكم العام غیر  یأحكام حرارة الهواء ه لا نسّلم أّن قلت: 
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؛  حكم الخاّص وكّل واحد من الكیفیات المذكورة أعم من كّل واحد من الفصول المعلومة
أعم من فصل الصیف لعمومها له، وللیوم الواحد، وللبلد؛ ولّما كان كذلك  فإّن الحرارة 

 یأحكام كیفیة الهواء أّولًا مطلقًا، ثّم أحكام كّل فصل  فصل  بانفراده ثانیا؛ً ثّم ف یتكّلم ف
أحكام تألیف بعضها مع بعض ثالثًا؛ ولأّن الحرارة أقوی الفاعلتین ابتدأ من الهواء الحار 

واح والأخلاط والحرارة الغریزیة یأ ُیحّللوقال بأّنه  ق أحدهاأوجه: لثلاثة   الأر ، أّنه یرّقِ 5 

واح الأخلاط وجهما بالتبخر وغیره؛  والأر ل خر ، أّنه ُیخلِخل البدن ویوّسع وثانیهافُیسّهِ
وج الثلاثة؛  ل خر أّنه یجذب الحرارة إلی ظاهر البدن للمناسبة وتتبعها  وثالثهاالمسام فیسّهِ
واح إلی الظاهر  لوجهین: أحدهما لتسخینه الجلد، وثانیهما لتسییل  ییرخوالأخلاط والأر

حمّر اللون بجذب الهواء الحار بأن لا یكون مفرط الحرارة  یأ فإن اعتدلالرطوبات إلیه 
إن أفرط اللون لوجهین: أحدهما  یأ صّفرهالحرارة  یالهواء الحار ف یأ الدم إلی خارج و 10 

إذا لم  یأ یجذب لمابتحلیل الهواء المفرط الحرارة  یأ بتحلیله من الدم لفرط حرارته و
ر وخالط الجسم الأبیض الذ ییبق ف ِز هو الجلد لأّنه  یظاهر البدن من الدم إّلا القدر الّنَ

ظاهر البدن من الأخلاط وتقلیله  یتولد منهما الصفرة؛ وثانیهما بإحراقها ما ف یجسم عصب
ر لذلك و فلما یجذب من الرطوبات إلی  ر العرقُیكثِ الهواء الحار  یأ هومن حمرة الدم فُیصّفَ

ل البولظاهر البدن ولما یفتح المسام فیتحلل ما هو محتبس فیها و لانصراف  ُیقّلِ 15 

ف الهضمكان من حّقها أن یندفع إلی جهة المثانة إلی الجلد و یالرطوبات الت  یضّعِ
وح وتبریده الباطن لتحلل الحار الغریز شو ییتحلیله الر من جهة  لوجهین: أحدهما یعّطِ

ن القلب  تحّلل الرطوبات واحتیاج الطبیعة إلی أخلاف ما نقص منها؛ وثانیهما أّنه یسّخِ
وده علیه فإن صادف ف الهواء البدن رطوبًة فصلیة عّفنها وأحدث حّمیات عفنّیة. و  یبور

 20 یلحصره الحار الغریز علی الهضم ییقّو یصّلب البدَن بجمِعه وتكثیفه و یأ یشّد  البارد

من الوسخ والرمض ولأّن  ُیكِثر البول لاحتقان الرطوبات وقّلة تحّللها بالعرق ونحوهداخلًا و
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ل الثفلالشرب و  یالباطن فتحوج إلی إفراط ف  یالحرارة تقّوی ف لأربعة أوجه:  البراز یأ ُیقّلِ
 مساعدة المعاء المستقیمبتكاثفها لاستیلاء البرد علیها و لانعصار عضل المقعدة، أحدها

لهیئة عضل المقعدة  یأ لهیئتهاأكثر النسخ   یلعضل المقعدة علی الانعصار؛ وف یأ لها
فلعلی الانعصار أیضًا  ول ما ینزل منه  یأ لفقدان مساعدة المجری فلا ینزل الّثُ علی نز

والأّول  تتحللبعض النسخ و یوف تنحّل زمانًا طویلًا و یأ كثیراً المجری  یالثفل ف یأ فیبقی 5 

لطیفه  یوه مائیتهالمجری زمانًا طویلًا یتصّرف  یأكثر وأظهر لأّن المعنی فلبقاء الثفل ف
ن الهواء الرطب ُیلّیِ إلی جهة المثانة؛ فیخرج بالبول؛ فلذلك یقّل مقدار الثفل. و یأ إلی البول

ه له؛ إذ المراد بـ یأ الجلد ما تخالطه أبخرة رطبة مائیة. وترطیب مثله « الرطب الهواء »بَبّلِ
  یفإّنه یكون علی سبیل التقریر ف یإّنما یكون علی سبیل الَبّل بخلاف ترطیب الهواء الحقیق

ب البدنالجوهر و بجمِعه فیه رطوبات كثیرًة ولهذا صار مهّیأ لقبول الُحّمیات  یأ یرّطِ 10 

ل البدنالعفنیة و إذا یبس «: قحلاً  الشیُخ قحل »یحدث فیه َقحلًا یقال:  یأ الیابس یقّحِ
نة؛ ولذلك صار تقّل فیه الأمراض العفنیة  جلُده علی َعظِمه وذلك لانتشاف الرطوبة الملّیِ

ف الجلدو س الهواء الكدرف الرطوبة ولما ذكرنا من انتشا یجّفِ بسكون الفاء  یوحش النف 
ظها ولذلك   وح ویغّلِ ر جوهر الر إّنما یوحش الناطقة لوجهین أحدهما أّنه یكّدِ لا بفتحها و
لا یكون سهلة الانطباع للحركة الَفَرحیة إلی خارج مطاوعًة سهلًة فلا یكون مستعدة للفرح  15 

س  كما توِحشها الظلمُة وأیضًا لإفقاده إشرا إحداِثه فیها ظلمًة توِحش النف  وح و َق الر
ر الأخلاطالخارجیة و دد بسبب غلظة فلا تنفذ   یالمجار یِلما یحدث ف یثّوِ قة من الّسُ الضّیِ

ر حالة كالَغَلیان و یفیحتّد ویتثّور، وهو أعن یفیها الأخلاُط النفوَذ الطبیع الهواء التثّوُ
ُخثورة جوهره والكدر هو  یهو المتشابه ف ؛ فإّن الهواَء الغلیظالغلیظالكدر غیر الهواء 

قّلُة ظهور الكواكب علی الكدورة والغلظ  یأ المخالط بأجسام غلیظة وتدّل علی الأمرین 20 

سبب الهواء  یأ الصغار وقّلُة لمعان ما یلمع من الكواكب الثوابت كالمرتعش وسببهما
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تخالط  یلكّن هذه الأجزاء البخاریة والدخانیة الت كثرُة الأبِخرِة والأدِخنةالغلیظ والكدر 
ه كدرًا و  الهواَء إن كانت متشابهة الأجزاء َجعلت  الهواَء  إّلا جعلت  قّلُة الریاِح غلیظًا و

هذا  یالكلام فسیعود ویكسح عنه ما یخالطه من الأبخرة والأدخنة.  یلأّنها الت الفاضلة
الكلاُم  یأ یتّمُ فعل كیفیات الأهویة لیصّح قوله: و یالغلیظ والكدر، بل ف یف یأ یالمعن

. ولّما فرغ عن ذكر یتغییرات الهواء الخارجة عن المجری الطبیع یإذا شرعنا ف یهذا المعن یف 5 

اجبه لكل فصل یرد علی وأحكام الفصول فقال: و یأحكام الهواء المطلق أراد أن یشرع ف
یشترک آخر كّل فصل مختّصة به وهو ظاهر و یأ خاصّیةبعض النسخ  یوف أحكاٌم تخّصه

إّن أحكام الفصول تختلف لا من  أحكام الفصلین وأمراضهما ییتلوه ف یوأّول الفصل الذ
الَحّر والبرد وغیرهما من الكیفیات؛ فلذلك  أن  یأزمنة لتشاُبِهها بل لاختلاِفها ف یحیث ه

ها مناسبًة لأحكام تلك الكیفیات. وأّما أّن آخر كّل فصل  شبیه بأّول ما یكون أحكامُ  10 

یتلوه فلأّن الفاعل لاختلاف الفصول هو قرُب الشمس من سمت الرأس وبعُدها عنه؛ ولا 
هذا أن لا  ییتلوه. والغایة ف یآخر كّل فصل شبیها بأّول الذ یشّک أّن ذلك  یكون ف

ر الأبدان بالانتقال من كیف  ّیة إلی ما ُتضاّدها دفعًة.یتضّر
لیست بنقّیة علی  یالت یالأبدان النقّیة وف یو اعلم أّن لكّل فصل یرد علی واجبه أحكامًا ف

 15 ما سُیتلی علیک.

 
  أحكام الربیع یف - یالمبحث الثان

إذا كان علی إّنما قدم ذكره لأّنه ابتداء زمان سنة الشمس  الربیعقال رحمه الّله: و
؛ والمعتدل  فصل فهو أفضلمعتدلًا  یأ مزاجه لأّنه معتدل علی ما عرفت؛ وغیره غیر معتدل 

وح والدمأفضل من غیر المعتدل و وذلك من وجهین: أحدهما لاعتداله؛  هو مناسب لمزاج الر 20 

 الشیخكلام  یكالربیع عن قرب إلیهما. وف  وثانیهما لأّنهما یمیلان إلی الحرارة والرطوبة
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وهو أّنه  ذكرناه یمع اعتداله الذالربیع  یأ هوإشارة إلی الوجهین: أّما علی الأّول فقوله و
الهواء من  یإلی زیادة رطوبة بقیت  ف المنفعلتین إّلا أّنه یمیل یالفاعلتین وكذا ف یمعتدل ف

بسبب قرب الشمس من سمت الرأس  یأ یمیل عن قربفقوله:  یالشتاء؛ وأّما إلی الثان
مع اعتداله  وتقدیُره أّن الربیع إلی حرارة لطیفة سماویة  لسرعة حركة المیل عند الاعتدالین 

ب إلی ما  یذكرناه المقتض یالذ وح والدم لاعتداله یمیل عن ُقر  لكونه مناسبًا لمزاج الر 5 

بالحرارة  یالأّولعن  الشیخوعّبر   الطبیعیَة   والرطوبة الحرارة الغریزیَة  ییمیلان إلیه أعن
وح حرارٌة سماویة؛ لأّن السماویَة أنسب  اللطیفة السماویة تنبیهًا علی أّن حرارَة الر

حرارٌة   الحرارَة الغریزیة  عدة مواضع من كتابنا هذا أّن  یبالسماویِة من غیرها. وقد سبق ف
 رطوبة طبیعیةبقوله: و یالثانسماویة تفاض علی البدن مع فیضان النفس الناطقة؛ وعن 

توّیة عنه یتقارب الشمس من السمت؛ وكذا  وال الرطوبة الفضلیة الّش  وح رطوبة   یفلز الر 10 

ر اللونطبیعّیٌة فیتناسبان من جهة الرطوبة كما تناسبا من جهة الحرارة و من  هو ُیحّمِ
إلی ظاهر  یجذب الدم باعتداللأّن الربیع بسبب حرارته المعتدلة  یأ لأّنهوجهین: أحدهما 

لهإلی أن الحّر   یالربیع ف یأ لم یبلغالشتاء و یالبدن ولم یقصر عن ذلك كما ف  یأ ُیحّلِ
له»نصٌب علی المصدر ِمن  تحلیَل یجذبه  یالدم الذ شدید  یأ الصائف الصیِف « ُیحّلِ

له؛ والربیع یحفظه؛  إن كان یجذب الدَم إلی ظاهر البدن أیضًا لكّنه یحّلِ الحّر؛ فإّنه و 15 

ر اللوُن ف ر ف یفلذلك  ُیَحّمَ لیل »لید له، كما یقال الصیف الصائف وهو تو یالربیع وُیصّفَ
ویجود  یالقو یوالمعنی ما ذكرناه؛ وثانیهما أّنه بسبب اعتداله یقّوِ « همج هامج»و« لائل

ِد الدم و
ُ
ر اللوَن لكثرة توّل لا  الربیع َتهیج فیه الأمراض الُمزمنةالهضَم والاستمراء؛ وُیحّمِ

الفصل للمرض علی وجهین: تارة یكون بمعنی أّنه یوّلِد لذاته بل لغیره؛ وذلك لأّن إیجاب  
القوی ویدفع ما یجد من المواّد إلی ظاهر البدن، أو إلی عضو  یماّدَته، وتارة بمعنی أّنه یقّو  20 

، لا علی الوجه الأّول؛ فإّنه یخسیس؛ فتولید الربیع للأمراض الحادثة فیه علی الوجه الثان
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ها لدفِع المواد عن أمكنتها؛ فإن كان بعض الأعضاء القوی وینهض یبسبب اعتداله ُیقّو 
إن كانت كثیرًة والقوة عاجزة  إّلا اندفعت إلی ظاهر البدن؛ و ضعیفًا اندفعت إلیه؛ و

 البدن أمراض من جنسها. یالبدن وُتوّلِدت  ف یعن دفِعها سالت وماعت ف
إلی ما ذكرنا أشار بقوله   یسّیلها ببرد الشتاء و علی الأخلاط الراكدة یلأّنه یجرو

ولأجل أجراء الربیع لمادة السوداویة  یأ لذلك  السبببسبب حرارته اللطیفة السماویة و 5 

لا لأجل أّنه یولد السوداء  لأصحاب المالیخولیا یهیج فیه المالیخولیاالراكدة وتسییلها 
لشرهه وحرصه  یأ الشتاء لَنَهِمه یمن كثرت أخلاطه فو كإحداث الخریف المالیخولیا

یهیج من تلك  المواد بتحلیل  یالربیع للأمراض الت یقلة ریاضته استعّد فعلی الطعام و
معناه ما ذكرناه وفیه تنبیٌه علی أّنه من ذاته لا یوجب شیئًا من الأمراض  الربیع أیاها

إذا طال الربیُع واعتداُله قّلت الأمراُض لاعتداله بل إیجابه لها بحسب ما یجد من المواّد و 10 

ًا لا قد عرفت أّن السبب متی كان ضعیفًا وكان زمانه قصیرًا كان أثُره قلیل الصیفیة
محالة؛ ولا شّک أّن الربیع متی طال كان زمان الصیف قصیرًا وحرارته ضعیفًة وكانت 

؛ یالكبد یفهم منه تارًة السحُج وتارًة الإسهاُل  : اختلاُف الدمأمراض الربیعأمراضه قلیلًة و
وجامٌد بسبب برد الشتاء؛ فإذا ورد علیه والكّلُ حّقٌ لأّن هذا إّنما یحدث بَمن دُمه كثیر 

الربیُع وسال بحرارته عَظَم حجُمه فاضطّر إلی مكان أوسع؛ فإن قویت الطبیعة علی دفعه  15 

ه بأحِد الاسهالین ولهذا َیحدث فیه نفث الدم؛ و عاُف أخرَجت  ُج المالیخولیا الذ، والّرُ  یتهّیُ
ها ففیه ُتقّوی فتحّرِ  یوذلك  لأّن القو طبع الِمّرة یف الباطن كانت  یک أّیة مادة وجدت 

سوداء طبیعیة أو غیر طبیعیة إّلا أّن أكثر المالیخولیا الحادثة فیه ما یكون عن سودا غیر 
واح؛ و  یه :الأوراُم والدمامیُل طبیعیة محترقة فإّنها إذا سخنت  احتدت وآذت الأعضاء والأر

ابتدائها وأكثر هذه الأورام تكون حارة  یبثور كبار صنوبریة الشكل حمر اللون مؤلمة ف 20 

وذلك  لاندفاع المادة إلی  الخوانیقغالب الأحوال یكون كذلك  و یفإّن ماّدة الربیع ف
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إن  كان إلی جهة المر«ذبحة» یالحلق فإن كان اندفاعها إلی اللوزتین ُسّم   ی؛ و
أمراض  یأ تكونوأقسامها أربعة وقد ذكرناها فیما تقدم و« خوانیق» یوالحنجرة سّم 

فإّن الأورام والدمامیل قّلما یقتلان بخلاف  قتالةالخریف أو الخوانیق وهذا هو الأولی لقوله 
الأورام الحارة  ی: هسائر الخراجاتالخوانیق، لكثرة المواد وسیلانها إلی آلات النفس و

ح وسببها ما ذكرناه ف یكبیرة إذا أخذت فال الربیع   یف یأ تكثر فیهالدمامیل و یالجمع والتقّیُ 5 

وق ِر مقداره بسبب حرارته الحاصلة  انصداُع العر وذلك  لما علمت من زیادة حجم الدم وتوّفُ
وج الدم من أفواهها و وق وتكثر خر وهو من  نفث الدممن حّر الفصل فینصدع بعض العر

 جملته.
وج الدم تارة یكون من جهة الدماغ، وتاره من الحنجرة، وتارةو  من قصبة   اعلم أّن خر

وق بین مواضع ینفسها، وتارة من المر الرئة، وتارة من الرئة  ، وتارة من المعدة. والفر 10 

إن كان من الفم كان  وجه بالتنخع؛ و وج أّنه إن كان من الدماغ كان خر الخر
إن كان من الحنجرة كان إن كان من قصبة الرئة كان  بالبزق؛ و بالتنحنح؛ و

عال القو إن كان من الرئة كان بالّسُ  . یبالسعال الیسیر؛ و
إّنما یكثر حدوثه لوجهین:  و السعال لسخونة الدماغ بسبب حرارة الفصل  أحدهما،و

والأعضاء فتسیل المواد الحاصلة فیه وتقطر إلی الرئة فیوجب السعال؛ لأّنه حركة من الرئة  15 

هذا الفصل تهیج لما عرفت من العلة  ی، أّن المواّد فوثانیهما؛ یالمتصلة بها لدفع المؤذ
وعند هیجانها تمیل إلی ناحیة الرئة لضعفها بسبب إسفنجیة جوهرها فتوجب السعال 

 یالربیع الذ یف یأ تسوءو  البرد والرطوبة؛  یف یشبه الشتاء یمنه الذ یالشتو یخصوصًا فو
الربیع لأّنها یزداد  یكانت تهیج ف یالت یأ أحوال من بهم هذه الأمراضیشبه الشتاء 

قرحة الرئة وذلك  لكثرة ما  یأ خصوصًا السلوتقّوی لسیلان المواّد إلی تلك  المواضع و 20 

 یأ لتحریكهیسیل إلی ریاتهم من الرطوبات فتضّر القرحة لأّن علاجها بالتجفیف و
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البلغمتین مواد البلغم َتحدث فیه بعض النسخ  یوف لغمینالمب یفولتحریک الربیع 
الربیع   یحدوُث الأمراض الكائنة عن المواد المختلفة ف .وأوجاع المفاصل والفالج السكتة

وبعضها  ،ی، وبعضها صفراوییدّل علی أّنها لیست حادثًة عن طبیعته فإّن بعضها بلغم
ء الواحد لا یوّلد إّلا واحداً یناسب مزاجه كحال طبیعة ی؛ والشی، وبعضها دمویسوداو

إعانتتها للربیع علی   الربیع بوساطة  یالأمراض الحادثة ف  یف یفیها أ مّما یوقعو الفصول. یباق 5 

الربیع فإّن  یلكثرة وقوعها ف حركة من الحركات البدنیة، أحدها تحریک المواد أمور ثلاثة: 
الأمطار فیه والثلوج یتعّذر علی الإنسان الحركَة؛ وقد عرفت أّن  الشتاء بسبب برده وكثرة 

رٌة للمواد؛ و ة یوحركة من الحركات النفسان یأ النفسانیة، وثانیهاالحركة مسخّنٌة مثّوِ
دان  بها الغضب والفرح، لا الفزع یویعن من الحركتین   صفة كّل  رطًة ُمفوالهّم، فإّنهما ُمبّرِ

فإّن الحركة البدنیَة والحركة النفسانیَة إّنما ُیعینان الربیَع علی تحریک المواد إذا كانت  10 

الربیع دون الشتاء، فلأّن حرارة هواء  یُمفرطًة. وأّما سبب كثرة وقوع الغضب والفرح ف
كها إلی ظاهر البدن فتصیر مستعدة ل ن المواد وُتحّرِ قوله  ثالثهالغضب والفرح؛ والربیع تسّخِ

الربیع؛ لأّن  یتلك  الأمراض ویكثر وقوعه ف یهو مّما یوقع ف یأ تناول المسخّنات أیضاً و
ون  یتناول المسّخنات كانت كثیر الاستعمال ف زمان الشتاء بسبب برد الهواء فیستمّر

مالها؛ علی استعماله؛ إذ لم تحصل بعد من طبیعة الفصل حرارٌة قوّیة توجب ترک استع 15 

وا علی استعمالها أعان الربیُع علی تحریک المواد وسیلانها كالحركة؛ فلذلك   إذا استمّر و
هواء الربیع علی  یأ یعینان طبیعة الهواءالحركة والتناول المذكوران  یأ فإّنهماقال: 

ص من أمراض الربیعتحریک المواّد. و : أحدها،  ء كالفصدیش لا ُیخّلِ وذلك  لوجوه ثلاثة 
 یشأنها أن یتحرک ف یأّنه استفراغ عاجل؛ وثانیها، أّنه استفراغ مشترک للأخلاط الأربعة الت

 20 الاستفراِغ الربیع، و ییكثر تولده ف یهذا الفصل؛ وثالثها، أّن معظم ما یخرج به الدم الذ

لأّن قلة الغذاء یوجب قلَة  التقلیل من الطعامة ولتقلیله المواّدَ الموجبة للأمراض المذكور
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ولا یجوز أن  التكثیر من الشرابأكثر النسخ هكذا و یالأخلاط، وقلُتها قلَة حركتها. ف
الكسر من قوة الشراب المسكر بالمزاج یكون المراد منه الخمر لدلالة قوله ثانیًا: و

أمر بتكثیره غیر الخمر؛  یبالشراب الذ بالجّر عطفًا علی المزاج علی أّنه أراد أّولاً  وتقلیله
وذلك كربوب الفواكه والأشربة القامعة كشراب الحّماض ونحوه من الأشربة 

الربیع أفضل من الاستكثار من الخمر؛ ولذلك أمر  یالباردة؛ إذ لا شّک أّن الاستكثار منها ف 5 

الربیع موافق الصبیان حفظ الصحة. و یهذا الفصل عند كلامهم ف یباستعمالها ف الأطّباء
 الحرارة والرطوبة.   یمزاجه لمزاجهم ف  ذلك  لمناسبةومن یقرب منهم و

 
  أحكام الشتاء یف -المبحث الثالث 

بعد الربیع ثّم : كان المناسب أن یذكر الصیف فإن قلت أّما الشتاءقال رحمه الّله: و 10 

إن كان المناسب لكن كأّنه قلت؛ یالخریف ثّم الشتاء لیكون ذكرها علی التوال : هذا و
إحداث الأمراض المتولدة عن الرطوبات  یإّنما فعل ذلك  لمشاكلته للربیع ف الرطوبة و

ولأّنه إّنما قدم الربیع لأّنه أفضل الفصول، وأفضلها بعد الربیِع الشتاُء، ثّم الصیُف، 
الفصول وذلك   یمن باق یأ فهو أجود للهضموأرداؤها الخریُف فلهذا ذكرها علی هذا الترتیب 

ولا  یفیقو یصِر البرد جوهَر الحار الغریزلحالباطن  ی، قوة الحرارة فأحدهالوجوه خمسة:  15 

إذا قویت الحرارة توّفر فعُلها ف یتحلل  لقّلة الفواكه، قوله ووثانیهاإجادة الهضم وغیره؛  یو
دة كالفّقاء والقثد؛ فإّن جمیع ذلك   ییعن ِزجة المسّدِ

َ
الفواكه المائیة كالمشمش أو الّل

عِلها الدم غیر قابل لمثانة الأعضاء ُیضِعف الهضم ویقّلل الغذاء؛ أّما المائیة فلج
ِزجة فِلُعسِر قبولها للانهضام 

َ
إفسادها الهضم بكثرة الرطوبة الفضلّیة وأّما الّل و

 20 یأ الناس علی الأغذیة الحقیقیةولاقتصار  یأ اقتصار، قوله ووثالثهاولتسدیدها؛ 

إحالتها إلی الخالصة عن الدوائیة كاللحوم ونحوها مّما َیسهل علی الطبیعة  الأغذیة 
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جواهر الأعضاء لمحوضة غذائّیتها بخلاف الأغذیة الدوائیة كالفواكه ونحوها مّما فیه 
، قوله: ورابعهادوائیة؛ فإّنها یعسر علی الطبیعة إحالتها إلی جوهر الأعضاء بسبب دوائّیتها؛ 

حركة ؛ لأّن العلی الامتلاءالشتاء  یف یأ فیهحركات الناس  یأ حركاتهمولقّلة  یأ قّلةو
الباطن والظاهر، وانتشاُرها یضعف الهضم بخلاف السكون فإّنه یعین  یموجبة لانتشار ف

إلی ولذهابهم والتجائهم  یألإیوائهم ، قوله ووخامسهاوجمِعها؛   علی الهضم لحقِنه الحرارة 5 

 یء الحرارة، والحّر القویُیطف یالمواضع الدفئیة الحارة باعتدال فإّن البرد القو یأ ءیالمداف
الحرارَة  یالشتاء هذه الحال؛ فیقّو  یء المستعملة فییحلّلها والمعتدل یقویها وحال المداف

إذا قویت أجادت الهضم وغیره. و الغریزیة للصفراء لأوجه  یأ هو أكسیر الفصول للمّرةو
: قوة الحرارة  یتضلضعف الحرارة لأّن طوله یق یالمقتض لبرده وقصر نهاره، أحدها  خمسة 

ودة،  یالمقتض مع طول لیله عف الحرارة أو زیادة البر ودة ولأّنهما یقتضیان ض  لزیاده البر 10 

ودة لا سیّما المفرطة فاعلٌة لضّد الصفراء ولذلك كان إكسیر  یفیزیدان ف برده؛ والبر
، لجودة الهضم وقوته فإّنه متی كان كذلك كان معظم المتولد وثانیهاالفصول لها. 

الأخلاط أّن قصد الطبیعة إلی تولید الدم، الّلهم إّلا لعائق   یدمًا؛ فإّنا بّیـنا عند كلامنا ف
، للاقتصاد علی الأغذیة الحقیقیة وذلك لأّن مثل وثالثهاوهو إّما تقصیر الهضم أو إفراطه؛ 

لها  یادالسبب الم لما عرفت أّن   هذه الأغذیة غلیظة الجوهر متینة فلا یتوّلد عنها الصفراء 15 

هذا  ی، لكثرة النوم والسكون الحاصلین فورابعهاوالخریفة والدسمة؛   اللطیفة  هو الأغذیة
الفصل فإّنهما یقتضیان ضّد ما یقتضیه الصفراء فلا یوّلدانها؛ وخامسها، أّن طبیعة الفصل 

تولید الصفراء؛  یجمود الأخلاط وِغلظها ولذلك  صار یكثر فیه البلغم فُیناف ییقتض
وذلك لوجوه ثلاثة: أحدها، بسبب برد الهواء  حقنًا للمواّد وأكثر الفصول  یأ ثرهاأكو

 20 یالموجب لتكاثف المسام الحابس للمواد؛ وثانیها، بسبب السكون الحاصل فیه المقتض

لضّد ما تقتضیه الحركة؛ وثالثها، لغلظ الأغذیة المستعملة فیه. ولّما كان حاله 
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القوَة  یلیقّوِ  إحواجًا إلی تناول المقطعات والملّطفاتفصول أشّد ال یأ أشّدهاكذلك، قال: و
وجتها  یعلی تحلیل المادة الجامدة من البرد الخارج وتلطیفها ولاینضاف غلظ المادة ولز

علی مقاومة الحرارة الغریزیة فلذلك  كانت الحاجة  یوكثرة مقدارها إلی برد الهواء الخارج
وذلك  لاحتباس  أكثرها بلغمیة أمراض الشتوّیةالو دة.یإلی استعمال ماذكره حاجة شد

ها یالمواد فیه وجمودها باستیلاء البرد فیه علی ظاهر البدن ولغلظ الأغذیة المستعملة ف 5 

ء فیه البلغم؛ ولون الأورام یكون فیه یحتی أّن أكثر الق البلغمالشتاء  یف یأ یكثر فیهو
أمراض الشتاء   یف یأ تكثیر فیهوذلك  لكثرة البلغم وغلبته و الأمرإلی البیاض علی أكثر 

ء الزكام مع اختلاف الهواء ییبتدالرأس بسبب البرد. و یف یوذلك  لانعصار المواد الت الزكام
كام والنزلات لترقیق ییمن حّر أو برد  لأّن اختلاف الهواء بینهما مما یه یأ یالخریف ء للّزُ

لأّن البرد یكّثف  ذاُت الجنبیتبع الزكاَم  یأ ثّم یتبعهالبرد وَعصِره.  الَحّر وتسییله، وحبِس  10 

میة عصبیة باردة فیجعلها قابلة للمواّد  ویمنع التحلل ویضعف أعضاء الصدر لكونها َعظ 
النازلة؛ إذ غالب الزكام تكون معه نزلٌة فإّن أنصّب إلی الغشاء المستبطن للأضلاع تبعه 

إذا كانت المواد  ذاُت الرئةالجنب المشهورة إذا كانت المواد النازلة رقیقًة؛ وذات 
ذات  یلسخافتها لا یحتبس فیها إّلا ما َغُلظ كما لا ینفذ ف  النازلة غلیظًة؛ لأّن الرئة

وذلك  إذا نزلت مادة النزلة إلی قصبة الرئة؛  الُبحوحُة ؛ و الجنب لصفاقة محّلها إّلا ما لطف 15 

 ثّم یحدث وجُع الجنِب نفِسهوذلك  إذا نزلت مادة النزلة إلی أعضاء الحلق  أوجاُع الحلقو
؛ لأّنه تأكید  هرِ و« الجنب»بالجّرِ هر و یأ الّظَ بالرفع عطفًا علی وجع الجنب  آفاُت وجع الّظَ
ر عن البرد لبردها ووذلك  لقبول هذه الأ داُع الُمزمُن عضاء التضّر وذلك  لمنع البرد من  الّصُ

ر من البرد لبرده و یتحلل المواد المحتبسة ف والصرُع كّل  السكتُة الرأس مع قبوله التضر
لتولید الفصل لها مع  یأ تكّثِرهالتكاثِف المسام بالبرد و ةیذلك  لاحتقان المواد البلغم 20 

ِلها
ُ
به یقاوم  یالذ یوذلك  لضعِف حاّرهم الغریز المشایخ یتأّذون بالشتاءو عدم تحّل
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ودین للعلة المذكورة و یأ كذلك  من ُیشِبههمو یالبرَد الخارج  یأ المتوّسطونمن المبر
ول الب ییكثر الرسوب فبالشتاء لتعدیل مزاجهم و یأ ینتفعون بهالشّبان وَمن یشبههم 

إّما شتاء بالقیاس إلی الصیف و ف و ذلك  لقلة التحّلل فیه؛ وذلك  إّما بسبب البرد المكّثِ
من حیث الِعظم والِصغر لا من حیث الكثرة  یأ مقدارهبسبب السكون المستعمل فیه؛ و

ضًا أكبر إّما لغلظ الأغذیة یكما أّنه أكثر لما ذكرنا، هو أ یأ أیضًا یكون أكبروالقلة  5 

إّما لغلِظ الأخلاط بسبب تجمید البرد لها.المستعملة   فیه، و
 

 أحكام الصیف یف -المبحث الرابع 
ل الأخلاطقال رحمه الّله: و ، أّن المسام أحدها: لوجوه ستةوذلك   أما الصیف فإّنه یحّلِ

وج المواّد؛  ییكون فیه متخلخلة ومتی كانت كذلك  أعانت ف ، أّن حّر الهواء یالثانخر 10 

، أّن القوة الماسكة فیه الثالثیجذبها إلی ظاهر البدن ثّم یحللها بالتعریق؛  یالخارج
، الرابعیضعف، لأّن فعلها یتّم بالبرد والیبس علی ما عرفت فیعجز عن مسک الأخلاط؛ 

 یباق یمعایشهم أكثر منها فكثرة الحركات الواقعة فیه فإّن حركات الناس فیه لتحصیل 
وعند ذلك  لا  یعلی ما ینبغ  ، أّن الهضم فیه قاصر فلا ینهضم فیه الغذاءالخامسالفصول؛ 

 15 یء المنافیبه بل تدفعه الطبیعة دفع الش یولا یغتذ یعلیه الأعضاء علی ما ینبغ ییحتو

لأخلاط حینئذ البدن من ا ی، أّن معظم ما فالسادسالتحلیل؛   یولا شّک أّن هذا معین ف
وج عن البدن ولو ف یالصفراء لأّنه بطبعه یوّلِدها وه الفصل  یأقبل الأخلاط للتحلل والخر

، بسبب التحلیل فإّن المواد أحدهما: لوجهین یضعف القوَة الفصل الحار و یالبارد فكیف ف
واح والحرارة الغریزیة لأّنهما متصرفان وحالّ  ء یعند ما یتحلل یتحلل معها ش ان من الأر
ء تبعه تحلیلهما فتضعف القوة لأّن قوتها بقوتهما؛ أّما یفیها فمتی تحلل من المواد ش 20 

واح فلأّنها حاملة لها وأّما الحرارة فلأّنها آلة لها؛   یف ، لانتشار الحرارة الغریزیةوثانیهماالأر
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بعض الجسم كان تأثیرها فیه ظاهر البدن وباطنه ولا شّک أّن الحرارة إذا توّفرت علی 
إشارة إلی علة  الأفعاَل الطبیعیة بسبب إفراط التحلیلو أقوی مّما إذا توّفرت علی كّله؛

إّنما خّصص كلامه بها لشدة احتیاجها إلی معونة الحرارة الغریزیة وه هذا  یف یضعفها و
وسوُء الاستمراء هذا الفصل النفُخ والقراقر  یالباطن ولذلك  صار تكثر ف یالفصل ضعیفة ف

: أحدها، لفرط التحّلل؛ وثانیها، لضعف أوجهالصیف؛ وذلك  لثلاثة  یف یأ یقّل الدُم فیهو 5 

 یالهضم لأّنک قد عرفت أّن الدم إّنما یتولد عند اعتدال الطبخ والنضج وهما قاصران ف
منافیة ظاهر البدن وباطنه؛ وثالثها، أّن طبیعته  یالصیف بسبب انتشار الحرارة الغریزیة ف

له فإّن مزاج الدم حار رطب ومزاج الصیف حار یابس؛ وقد بأّن أّن ما عدا الربیع فإّنه یوّلِد 
: أحدها، أّن طبیعة الفصل  البلغُم و من المواد ما یناسب مزاَجه؛ وذلك أیضًا لثلاثة أوجه 

 10 غمعدم تولیده لما ذكرنا أّن كّل فصل یوّلِد من الأخلاط ما یناسبه ومزاج البل ییقتض

هذا الفصل متحركة هائجة بسبب حرارة الفصل فتزداد  یبارد رطب؛ وثانیها، أّن الأخلاط ف
 یهذا الفصل یقتض یتولید البلغم؛ الثالث، أّن الأغذیة المستعملة ف یسخونًة وهذا أمر یناف

لید البلغم تو یعدم البلغم فإّن النفس أكثر ما تمیل فیه إلی ما فیه ردع ولطٌف وهو یناف
 یكثر المراُر الأصفرالرطبُة المزاج و  له من الأغذیِة الغلیظُة  یلما عرفت أّن السبب الماد

الأغذیة المستعملة فیه  تولیدها؛ وثانیهما، أّن  یوذلك  لوجهین: أحدهما، أّنه بطبعه یقتض 15 

ه یهذا الفصل تشتاق إلی ما ف یلطیفة قابلة للاستحالة إلی الصفراء ولذلك صارت الطبیعة ف
الصفراء؛ فإّن شأن الطبیعة هذا الشأن وهو اشتیاقها إلی ما یضاد الغالب   ردٌع وكسٌر لعادیة

 علی البدن.
لوجهین:  المراُر الأسودآخر الصیف  یثّم تكثر ف یأ آخره یثّم فولنرجع إلی بیان قوله  

لمیلاِن آخِر هذا الفصل إلی برد ّما  بسبب تحّلِل الرقیق واحتباِس الغلیظ واحتقاِنه، أحدهما 20 

یلیه ولا  ی، أّن آخر كّل فصل شبیه بأّول الفصل الذوثانیهمالمشابهته أّول الخریف؛ 
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تولیَد السوداء علی ما ستعرفه؛ فالسوداء لهذا  ییلیه بطبیعته یقتض یشّک أّن الفصل الذ
ودین  یأ ومن ُیشِبههم تجد المشایَخ آخر الصیف و ییكثر ف ؛ لأّن الصیف یأقویا فمن المبر

وجًا عن الاعتدال إلی  هواه یعّدل أمزجَتهم ویصلحها یخلاف هواء الشتاء فإّنهم یزیدهم خر
و زمان الصیف؛ وتضعف  یدة؛ ولتعدیل مزاجهم ُتقّوی قواهم وتجود أفعاُلهم فجانب البر

ر اللونزمان الشتاء و یوتفسد ف ل من الدم الذ، أحدهمابوجهین:  یصّفِ  5 یجذبه؛ یبما یحّلِ

 یأ یقصر فیه، بسبب كثرة المرار الأصفر؛ إذ من شأن طبیعة الصیف تولیده. ووثانیهما
َوجدت من  لأّن القوة إن كانت قوّیًة سواء كانت حارة أو باردة  مدد الأمراضالصیف  یف

ل  الهواء معینًا علی التحلیل هاالقوُة  یأ فأنضجت  لأّن هواه محّلِ القوُة  یأ مادَة المرض ودفَعت 
لأّنه  ضعفًا بالإرخاء یالحّر الهوائزاد القوَة  یأ ضعیفًة زادهاالقوة  یأ إن كانتو  المادَة 
لأّنک قد عرفت أّنه ُیضِعف  مات صاحبهاالقوة و یأ فسقطتفرط التحلیل القّوة ب یُیرخ 10 

حال المرض؛ فحرارته ُمعینٌة للقّوة عند قّوتها، وللمرض عند  یحال الصحة سّیما ف یالقوَة ف
التحلیل،  یلأّن الحّر ُیفِرط ف الصیف الحار الیابِس، سریعًا ما یفصل الأمراضضعفها. و

الصیف الحار الرطب إّما لحصول  یأ الرطبوالُیبس َتتبُعه قّلة المواد لتنشیفه إّیاها و
لا ینسحق سریعًا  یبالضاد والغین المعجمتین هو الذ مّضاغأمطار  أو لمجاورة میاه جاریة  
 15 بالمهملتین من المصع وهو التحریک« َمّصاٌع »بعض النسخ  یبل یكون َعِلكا لا ینقطع. وف

طویل ُمَدد والضرب بالسیف وهو تصحیف لأّن شیئًا من المعنیین لا یستقیم هاهنا 
أو لازم معناه وذلك  لكثرة المادة بسبب الرطوبة وقصور « المّضاغ »هو معنی  الأمراض

الهضم بسبب الحرارة الخارجیة؛ لما عرفَت أّن الصیف یضعف الأفعال الطبیعیَة وعند 
إّلا ذلك  تكثر الفضلات. وهذه ا ل رطوبَة المواّد و لحرارة الخارجیة لا تكون مفرطة فتحّلِ

ل فیه، فیطول المرض لا محالة 
َ
إذا لم تحّل ل رطوبة الهواء أسهُل؛ و

ُ
كان الصیف یابسًا؛ إذ تحّل 20 

جة   یأ لذلك و ن وحرارته القاصرة الفاعلة له الُمضِعفة للقوة المنّضِ ة للتعّفُ ولرطوبته الُمِعّدَ
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وح فیه بسبب الرطوبة وجذب الحرارة لها إلی جهة القرحة مع طول زمان الق  یأ یؤول فیهر
وح إلی الآكلةالصیف الرطِب  یف القرحة إذا طال زماُنها كان ذلك  لأّن  أكثُر القر

ورَة  معاونًا لرطوبة الهواء وحرارته علی التعّفن؛ وأّما نفس طول المرض فقط فلا یوجب صیر
وح آكلًة  إن طال زمانها؛ فقوله  الشتاء آكلًة  یك  لا تصیر فولذل القر إشارة إلی « و لذلك»و

الصیف   یف یأ یعرض فیهمجموع الثلاثة وهو كونه حارًا ورطبًا وُمطّولًا للأمراض؛ و 5 

وذلك  لضعِف الهضم وطوِل الأمراض المضعفِة للكبد ولكثرة  مرُض الاستسقاءالرطب 
یتغیر معه السحنة واللون إلی غیر  یالرطوبة. وقد عرفت فیما سبق أّن الاستسقاء مرض ماد

 زلُق الأمعاءإلی إعادته و   ؛ فلا حاجةیوطبل یوزقّ  ی؛ وأقسامه ثلاثٌة: لحمیواجبهما الطبیع
إلیه؛ وهو عبارٌة عن « المرض»، وبالجّر بإضافة «یعرض»یجوز أن یقرأ بالرفع لأّنه فاعل 

وج الغذاء بحاله؛ إّما بسبب رطوبة ُمزلقة  موجبة لضعف الهضم والاستمراء، أو بسبب  خر 10 

ضعِف القّوة الماسكة بسبب الحرارة والرطوبة؛ أو بسبب سَیلان المواد المحتّدة بسبب 
إّما لما ینصّب من الرأس إلی  ُن الطبعلیحرارته من الرأس إلی المعدة والأمعاء لكثرتها و

إّما لضعف الماسكة بسبب الحرارة والرطوبة مع ضعف الهاضمة؛  الأمعاء من المواّد، و
ه یتعین فالإعراب ما ذكرنا؛ و  یوحكُمه ف جمیع ما ذكرنا من أمراض  یف یأ جمیع ذلك  كّلِ

لأّن الصیف  ن الرأسكثرُة انحدار الرطوبات من فوق إلی أسفل وخصوصًا مالصیف الرطب  15 

إلی  الرطب یملأ الأبداَن رطوبات سماء الرأس فإن انحدرت  إلی البطن أحدثت الاستسقاَء، و
إلی الأمعاء لیَن الطبع و أمراض شدة الحّر فإّن  یأ أّما الأمراض القیظّیةالمعِد زلَق الامعاء، و

شدة  یوذلك  لغلبة المرار الأصفر لكثرة توّلده ف فمثل ُحّمی الغّب القیظ شدة حّر الصیف 
 ُضموِر البدنلغلبة المرار واحتداده بشّدة الحّر و الُمحرقِة لغلیان الدم و الُمطِبقِة الحّر و

إعراُب هذه الثلاثة بالجّر أظهر لأضافة المثال إلیها؛ ویجوز الرفع عطفًا  لفرط التحلل. و 20 

و أّما الأمراض القیظّیة فمثُل فلان »هو عطف علی مقّدر  تقدیُره  من الأوجاعو« المثُل »علی 
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إلی جهة   الصفراء لكثرة ما یصعد من أوجاُع الأذنوفلان من غیر الأوجاع؛ ومن الأوجاع 
إنّما اختص ذلك بالأذن لأّن الدماغ بطبعه یدفع ما فضل فیه من الصفراء إلی  الدماغ. و

لقبول العین ما ینصّب إلیها من  الرمِد جهة الأذن ولذلك  یكون وسُخها ُمّرًا أصفر اللون، و
 یأ یكثر فیهالمادة ویبِسها وقلیل الدموع أو عدیمها لحرارة  یالرأس غیر أّنه یكون یابسًا أ

: إّما لأّن الریح مرّطبٌة ومتی حصلت كسرت من خاصًة إذا كان عدیم الریحالقیظ  یف 5 

ل ما یندفع إلی سطح البدن؛  إّما لأّنها محّللٌة فتحّلِ یبوسة الهواء وِحّدة المواّد المحترقة؛ و
إّما مجتمعًة  یالجیم وهب الَجمرةوعلی التقدیرین لا تتوّلد بثور  َحّباٌت تظهر إّما متفرقة و

 یمفرطحًة شدیدَة الحمرة كالجمرة، تأخذ كّلَ حّبة  من البقعة قطعًة كبیرًة وتعمق ف
اللحم، ویكون ألمها ألَم نار  توضع علی العضو وتصیر خشكریشة؛ وسببها الصفراء الغلیظة 

ملة  یأ تناسبها یالت البثوُر الشدید الحّدة والرداءة یخالطها دم حاد و تناسب الحمرة كالّنَ 10 

كّل ذلك  لاحتراق المواّد وِغلظها لتحلل لطیفها ولغلِظ مادة  یوالجاورسّیة والنار الفارس
ِة مادة الحمرة بالحاء.   الجمرة بالجیم وِرّقَ

 یأكانت الُحّمیات حسنَة الحال قلیل الحرارة والیبوسة  یأ إن كان الصیف ربیعّیاً و
والیبوسة الموجبتین للحّدة، وشدِة الأعراض   ضعیفَة الأعراض، قلیلَة الحّدة لقّلِة الحرارة

. غیر خشنةبخلاف الصیف المفرِط الحرارة؛ فإّن حّمیاته تكون حاّرًة شدیدة الأعراض  15 

لة لرطوبات  یالت« الخشنة»والمراد بـ یكون الجلد فیها خشنًا لیبس الهواء وحرارته المحّلِ
هو  الَعَرقالُحّمیات  یف یأ كثر فیها. وفیجتمع ویتكاثف كالسیور المقّربة إلی النارالجلد 

فضلة مائیة مندفعة من المسام إّما لحرارارة  حادثة أو لضعِف القوة الماسكة، أو لاستیلاِء 
إّنما یكثر ف یالطبیعة علی مادة البدن أو المرض كما ف الرطوبة ها لوجود یالبحارین. و

لة و  20 یمتوقعًا فالَعَرق  یأ كانوقلِة التحّلل بسبب قلة حرارة الهواء فیكون جّذابة لا محّلِ

ل المواّد لأّن  یأ فإّن الحاّر یحللللعرق  یأ البحارین لمناسبة الحاّر الرطب لذلك  یسّیِ
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وف وهو ت بخیر المادة المراد بالتحلیل هاهنا الإسالة المضاّدة للانعقاد؛ وأّما التحلیل المعر
ع المساّم  یالرطب ُیرخفیوجب قّلة العَرق لا كثرته و  . ویوّسِ

 ی: هذه العلة مشتركة بین الربیع والصیِف الشبیِه به فِلَم یكثر العَرق ففإن قلت
 حّمیات الربیع؟  یحّمیات الصیف الشبیه بالربیع أكثَر مّما ف

الربیع لكثرة الفواكه المستعملة  یالصیف الشبیِه أكثُر منها ف ی: الرطوبة فقلت 5 

 ه. یف
حارًا رطبًا، لا أن یكون هواؤه آتیًا من جهة الجنوب  یأ فإن كان الصیف جنوبیاً 

الهواء وستعرفها وذلك  لاستعداد  یعفونة تعرض ف یوه« الوباء»جمع  كثرت فیه الأوبیة
ویكثر فیه  یأ أمراضالرطوبات الكثیرة للتعفن بسبب الحرارة، وقلة الریاح الفاضلة و

وقد عرفتهما وذلك لغلیان الرطوبات وتعّفِنها واندفاِعها إلی  والَحصبة یالُجَدرأمراض  10 

البارد الیابس إّما لكونه كثیر الریاح الشمالیة أو  یأ یأّما الصیف الشمالظاهر البدن. و
للأبدان لأّن هواه یبعد عن قبول العفونة، ویمنع فرَط تحلیل  یأ فإّنه مصّححلغیره 

لكن الصیف  یأ لكّنهالقوة؛  یالباطن فیجود الهضم ویقو یالصیف، ویجمع الحرارة ف
وذلك  بسبب الریاح الشمالیة لتكثیفها البدَن وجمعه  تكثر فیه أمراض العصر یالشمال

زمان الصیف؛ إذ تكون الأخلاط سّیالًة مستعّدة للانعصار؛ وأّما من  یوخصوصًا لكونها ف 15 

جهة برد هوائه فَیبعد حدوُث أمراض العصر؛ إذ من المستحیل أن یبلغ برد هواء الصیف 
ودَة بالظاهرة وقال: وإلی هذا الحّد؛ ولذلك  وصف ا أمراض العصر أمراٌض تحدث من لبر

ودٌة ظاهرة  سیلان المواد بالحرارة الظاهرة أو الباطنة ها بر ها  إذا ضرَبت  ودة  یأ فعصرت  البر
من الزكام   یأ كالنوازل وما معها أمراض العصر  یأ هذه الأمراضالظاهرة المواد السائلة و

عال وذات الرئة وفوالُبحوحة وا أظهر؛  یوالأّول أكثر والثان« وما یتبعها»بعض النسخ  یلّسُ 20 

وذلك  لتعدیله رطوباِتهم الزائدًة  والنساء إذا كان الصیف یابسًا أنتفع به المبلغمونو
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إّنما خّصها بالذكر لأّنها مادة لطیفة  عرض لأصحاب الصفراءو بتنشیف الیبوسة إّیاها و
هلة الاندفاع إلی فوق عند انسداد المسام وتكاثِفها بسبب الیبس  وذلك  لاحتداد  رمٌد س 

قلیل الدموع؛  یأ یابس وقبوِل عین لها لضعفها یالصفراء بسبب الیبس وَتحّرِكه إلی الأعال
ِف ظاهر العین بسبب یبس الهواء؛ ولقّلِة ا یاتضًا؛ ویلرطوبة أوذلك  لتكّثُ وذلك   حّمَ

والأولی « حادة ومزمنة»بعض النسخ  یوف حادة مزمنةلاحتداد الصفراء بسبب الیبس  5 

 والثانیة متقاربتان. 
 : الحاّد ضّد المزِمن فلا یصّح أن یكون حّمیات بعینها حادة ومزمنة. فإن قیل

 تقابل الزمانة.  یالتالتهابها لا الحّدة   : المراد بالحّدة قوة الحرارة وشّدةقلنا
غلبة لقلة التحلل لأجل یبوسة الهواء المكّثَفة  عرض من احتراق الصفراء للاحتقانو

 10 وهو ظاهر. السوداء

 
  أحكام الخریف یف -المبحث الخامس 
 وذلك  لوجوه ستة:  فإّنه تكثر فیه الأمراض أّما الخریفقال رحمه الّله: و

واُحهم إلی برد   یه فیلكثرة تردد الناس ف، أحدها لأّن توارد الأضداد  شمس حارة ثّم َر
واح المخلِخل  یعلی البدن وخصوصًا الذ ل للأر ِم الصیف المحّلِ قد ضعف بسبب تقّدُ 15 

للأعضاء مفِسٌد لا محالة؛ لأّن اختلاف هوائة یعاوق حرارتة عن الإنضاج والتقویة اللَذین 
 ؛ ییكونان باجتماع الحار الغریز

لمائیتها، وِلما یعرض لها من  لكثرِة الفواكه وفساِد الأخلاط بها، قوله: ووثانیها
 إیجاب العفن؛  یللَذیِن هما أقوی سبب  فالغلیان، ا
واح وحصوِل  الصیف یالقوة فولانحلال  یأ انحلال، قوله: ووثالثها ل للقوی والأر المحّلِ 20 

 یالخریف عقیبه؛ فإّنه یزیدها ضعفًا لاختلاف هوائه المانع عن اجتماع الحار الغریز
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 للُقوی؛  یالُمقّو 
من الفواكه  سبب المأكولات الردیئةالخریف ب یالأخلاط تفسد ف، قوله: وورابعها

ه و سبب تحلل اللطیفونحوها المعدُة للتعفن و لطول  احتراقهلبرِده و بقاء الكثیفلحّرِ
 مكثه مع عدم تحّلِله؛ 

من تثویر الطبیعة للدفع والتحلیل  خلطالخریف  یف یأ كلما ثار فیه، قوله: ووخامسها 5 

ُه البرُد  وكذلك   إلی الحقنبرد اللیل والغدوات العاصر الوارد عقیب الحّر المعّد للقبول  یأ رَدّ
كّلما اجتمعت الطبیعة للإنضاج جذبها حّر الظهائر ومنعها عنه. وهو مّما یوجب تحّیر 

 الطبیعة ووقوفها عن الإنضاج والتحلیل فیحتقن الخلط إلی أن یعفن ویحترق؛ 
 و طبع الموت. ه ی، غلبة الیبس علیه الذوسادسها

، أّن هذا الفصل بطبعه مناف لتولید أحدها: لثلاثة أوجه الخریف جّداً  ییقّل الدم فو 10 

فلا تعین علی لأّنه بارد یابس والدم حار رطب  مزاجه یبل هو مضاّد للدم  فالدم علی ما قال؛ 
زیادة  هو قد یقّدم تحلیل الصیف للدم وتقلیله منهبینهما و یوالتضاد الذ یللتناف تولیده

ضج وهما فیالثانه؛ یبیان لقّلة الدم ف هذا  ی، أّن الدم إّنما یتوّلد عند جودة الهضم والّنُ
الغالب فیه من   ، أّن الثالثالفصل ضعیفان لتوارد الَحّر علیه عقیب البرد وبالعكس؛ 

إذ لأّن  الأخلاط السوداُء  ل لطیَفها بَحّرِ الصیف واحتبس كثیفها ببرده؛ و ا مواّده تحّلِ 15 

ة من یبق المرار الأصفرالخریف من الأخلاط  یف یأ یكثر فیهكثرت السوداء قّل الدم. و
ِد الأخلاط ورتها كالرماد بالاحتراق  یأ الصیف؛ والأسوُد لترّمُ الصیف، فلذلك   یفلصیر

د دالخریَف فیحدث السوداء بالاحتراق و تكثر فیه السوداء لأّن الصیَف ُیرّمِ فیوّلِدها  ُیبّرِ
َتحّلل لطیفها بحرارة الصیف  یببرده ویبِسه، أو فیحبس به كثیف الأخلاط الت یبطبعه أ

 20 آخره یضّرهم مضّرة شدیدةلمشابهته الصیف و أّول الخریف موافق للمشایخ موافقة ّماو

  لقوِة البرد وتمكِنه منهم لضعف قواهم.
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ر : الجرُب أمراض الخریفو الیابس فإّنه نوعان علی ما تقدم رطب وهو ما  یأ المتقّش 
الربیع، ویابس وهو ما لا یسیل  ییسیل منه ِمّدة وصدید وسببه مواد رطبة كما یكون ف

الخریف وذلك  لیبِس الأخلاط وسوداویتها  یء؛ وسببه مواد یابسة كما یكون فیمنه ش
الجلد؛ نوعان أیضًا: رطٌب ویابس علی قیاس ما   یخشونة تحصل ف یوه ،یالقوابوحراقّیِتها و

لكثرة السوداء  السرطاناتالجرب، و یالجرب؛ ومراده بها الیابسة للعلة المذكورة ف یقلنا ف 5 

یها من المواد لكثرة ما ینصّب إل أوجاُع المفاصلما هو، و المحترقة وقد عرفت أّن السرطان
 لفساد الهضم وضعِف الاستمراء وكثرة الأخلاط الفاسدة، وتقدِم تسییِل الصیف

 لكثرة الأخلاط المختلفة حتی أّنه یكثر الحّمیات المختلطةلها، ولكثرِة النوازل و 
بعفیه البلغم أیضًا لضعِف الهضم و  لكثرة والمعكوس  یمن المستو یأ حّمیات الّرِ

أّنه بطبعه ُیوّلِدها   یالخریف وه یكثرة السوداء ف یف یأ  السوداء لما أو ضحناه من العلة 10 

وكما یعرض  یعطف علی مقدر أ كذلك الصیف و  یوببرِده ویبِسه یحبس المواد المحترقة ف
حالالخریف ما ذكرنا  یف وذلك  لكثرة الأخلاط السوداوّیة والُحّمیات  یعظم فیه الّطِ

بع فإّنها یكون ف الأكثر مع أوجاع  یالمختلطة وضعِف الأحشاء وخصوصًا لمن اعترته الّرِ
 المفاصل. 

حال یتبعه هزال البدن؛  ولكثرة  یأ« ولذلك»بعض النسخ  یوف فلذلكواعلم  أّن ِعظم الّطِ 15 

 ویعرض فیه تقطیر البولذ عطُف قوِله ولكن لا یحسن حینئ یعظم فیه الطحالالسوداء 
إّنما یصّح عطفه علی مقّدر كما قلنا ف« یعظم»علی  لما وكذلك   یلاختلاف علتهما؛ و

ِر المثانة بهذا الاختلاف  الحّر والبرد ییعرض للمثانة من اختلاف المزاج ف وذلك  لتضّر
وهو أكثر  یعرض أیضًا عسر البولأوجبها الصیُف و یواحتباِس الأخلاط الحارة الت

وضًا من تقطیر البول وج البول قلیلًا؛ وأّما فییكون ف« التقطیر»والفرق بینهما أّن  عر  20 یه خر

وضه أكثر لكونه حاصلًا « عسر البول» إّنما كان عر فقد یخرج مع تعّسره مسترسلًا. و
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لدفع ، أحدهالثلاثة أوجه:  یعرض فیه زلق الأمعاءبس والبرد والی یعن طبیعة الفصل وه
فیحتبس المواّد المحترقة  ما َرّق من الأخلاط إلی داخل البدنالخریف  یف یأ هیالبرد ف

ة المزلقة ی، لضعف الهضم المولد للرطوبات البلغموثانیهاالموجبة للزلق بالاحتداد؛ 
وجتها؛  ضًا فیوجب َزَلقهما بنفسها یالأمعاء والمعدة أ، لكثره النوازل الحارة إلی وثالثهابلز

وح و ذلك  لكثرة الأخلاط و أیضاً  یعرض فیه عرق النساءوبما یحدث عنها من القر 5 

ِر الأعضاء  وانعصارها لبرِد الهواء ویبِسه إلی داخل البدن مع سیلانها لتقدم الصیف وتضّرُ
َبحةتكون فیه العصبّیة بالهواء المختلف. و بضم الذال وفتح الباء: ورُم اللوزتین  یه الّذُ

المراریة المحترقة من َحّر الصیف فیه،  لاحتباس المواد  لّذاعًة مراریًة والعاّمة تسكن الباء 
لأّن الغالب علی مواد البدن حینئذ  البلغُم  الربیع بلغمیًة  یفوانصباِبها إلی جهة الحلق و

إلی ذلك  أشار بقوله:   10 یلأّن مبدأ كّل واحد منهما من الخلط الذلسبق الشتاء بتولیده؛ و

الأمعاء الُعلیا  ییعرض ف ی: هو وجع ِمَعوقبله ویكثر فیه إیلاوس الیابُس  یُیثیره الفصُل الذ
فل  حتی یخرج من الفم. فیمنع نفوَذ الّثُ

وذلك  لضعف الدماغ لاختلاف الهواء واحتباس  السكتُة الخریف  یف یأ فیه و قد تقع
و قد تقع فیه »ه وانعصاِرها إلی الداخل بسبب البرد؛ ولندرِة وقوع السكتة فیه قال: یالمواد ف
« ویكثر فیه الصرع»بعض النسخ بعد السكتة من قوله  یومنه یعلم صحة ما ف« السكتة 15 

ِرها لاختلاف الهواء مع ضعف الدماغ وقبوِله وتكاثِفه للبرد؛  وذلك  لفساد الأخالط وتثّوُ
؛ لأّنها كثیر «السكتة»أولی من عطفه علی « الصرع»علی  أمراض الرئةلأّن عطُف قوِله و

إّنما تكثر أمراض الرئة فیه لثلاثة الوقوع فیه كالصرع؛ لا قلیل الوقوع كالسكتة. و
، لكثرة الأبخرة المتصاعدة من المعدة وثانیها، لكثرة ما ینزل إلیها من الرأس؛ أحدها: أوجه

بو؛  بسبب ضعف الهضم وفساد الأخلاط إلی جهة الرئة ولذلك  تكثر فیه السّل والّرِ 20 

 اع الظهر والفخدینأوجبها آلات التنفس و ی، لاختلاف هوائه وبرده ویبسه فیؤذوثالثها
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وانصباِبها إلی المفاصل بسبب  الصیف  یبسبب حركة الفصول ف، أحدها: أوجهبثلاثة 
الخریف بسبب  یف یأ انحصارها فیهه بسبب یبعد حركة الفضول ف یأ ثّم كثرة حركتها؛ 

هر والَفخدین أو فیما تحركت إلیه من الأعضاء؛   یالبرد أو ف ، بانصباب مواد وثانیهاالّظَ
تكثر فیه الدیدان ، بأذیته لهما ببرده ویبِسه ووثالثهاالنزلات إلیهما واحتباسها فیهما؛ 
 5 یتكثر وخصوصًا فوسنزید لهذا بیانًا إن شاء الّله تعالی. و لضعف القوة عن الهضم والدفع

الصیف إلی خارج    یالأخلاط تثور وتتحرک ف  لأّن  یالُجَدرالخریف  من یأ الیابس منه
سبق  یأ خصوصًا إذا سبقهو یفیحبسها البرد والیبس، ویمنعها عن التحّلل فیحدث الُجَدر

تكثر فیه أوجب الصیُف غلیانها و یوذلك لاحتداد الرطوبات الت صیٌف حاّر الخریف 
 یأ مخالطِة السوداء لهالغلیانها واحتدادها أو احتراقها و لرداة الأخلاط المرارّیة الجنون

للأخلاط المراریة وذلك بسبب تثویر الصیف للأخلاط واختلاط بعضها بالبعض أو بسبب  10 

وح الرئةمخالطة ما احترق منها بما لم یحترق و ن یالذ الخریف أضّر الفصول بأصحاب قر
، لإضرار الهواء وثانیها، لكثرة نوازله الحادة؛ أحدهالوجوه  ثلاثة:  هم أصحاب السّل 

ف للبدن وثالثها؛ یالحّر والبرد بالرئة لأّنها عضو عصبان یالمختلف ف ، لیبس هوائه المجّفِ
ق اللازمة للسّل؛ وكّلُ ما ذكرنا یزید ف الضار لُحّمی ؛ یلحركة الطبیعة لدفع المؤذ السعال یالّدِ

وعند ذلك  یّتسع الجرح وتتبعه قوة الألم؛ والألم جذاٌب للمواد؛ فتنجذب المادة إلیها؛ ثّم  15 

؛ فلذلك الّله أمرًا كان مفعولاً  ییزداد السعال. ثّم ما ذكرنا كالدور الدائم إلی أن یقض
 كان أضّر الفصول بهم. 

ولأّن ُقرحة الرئة قد تكون مستورة قبل الخریف لعدم علامة داّلة  علیه وعدم الأسباب 
 یف یأ حاله ییكشف المشكک فالخریف  یأ هوالخریف قال: و یالُمظِهرة لها كما ف

علاماته كما  یأ لم تستبن آیاتهالسّلُ قبل الخریف و یأ إذا كان ابتداء قبَلهحال السّل  20 

الأكثر یكون   یعن السل فإّنه ف یأ هو أضّر الفصول بالدق المؤّد الخریف و  ییستبیین ف
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كما كان أضّر أصحاب السّل؛ إّلا أّن إضراره بالسّل إّنما كان بسبب  یأ أیضاً معه 
إضراُره بالدّق إّنما هو  وح. و تبریده كما ذكرنا، لا بسبب تجفیفه فإّنه یوافق أصحاب القر

ُیبس الدّق وحّدِته، لا بسبب تبریده؛ فإّنة ینقص من ِحّدته  یلأّنه یزید ف سبب تجفیفهب
ل  یأ كالكافل الخریفویوافق أصحابه. و بأن  عن الصیف بقایا أمراِضهالضامن والمتقّبِ

مها وذلك بأن یحتبس ببرده ویبسه المادة الت  5 أعّدها الصیف لتلك البقایا ولم یف ییتّمِ

إذا احتبست المواّدُ فیزمان الصیف بحدوثها ف ه وقصرت  القوة عن إنضاجها حدثت یه. و
وض أمراض الصیف ف أوجبها  یالخریف كثیٌر لاحتقان المواد الت یالبقایا؛ ولذلك فإّن عر

لها. والأمراض  یف الصیف فیه؛ وأّما حصول أمراض الربیع الصیف فقلیٌل لأّن الصیف یجّلِ
البدن؛ وأّما   یالربیع لحركة الأخلاط فتكون من جنس المواّد المحتبسة ف یتكثر ف

 10 الخریف فتكثر لفساد الأخلاط وضعف القوة عن تدبیرها.  یف

الهواء نداوة من مجاورة بحار أو میاه   یبأن تكون ف أرطُبهأصّحه  یأ و أجود الخریف
ترطیب الهواء خّصها  ییة  أو راكدة أو أمطار كثیرة. ولكون هذه أعظم الأسباب فجار

لإفراط حدته بسبب  الیابس منه أردؤهوذلك لیعتدل ُیبُسه و المطیر منهبالذكر وقال: و
وِجه عن الاعتدال ف  الیبوسة. یكثرة خر

نة یف -الفصل السابع قال رحمة الّله:   15 أحكام  لتركیب الّس 

لّما فرغ من بیان ما أحكام كّل فصل علی ِحدته، أراد أن یشرع فیما یوجبه كّل فصل  
فصلین فصلین، ثّم كّل ثلاثة   باعتباره مع غیره؛ وكان الأنسب أن یعتبر أحكام كّل 

ولذلك   یبه معرفة الباق ثلاثة، ثّم یذكر الأربعة جملًة؛ لكّنه اقتصر علی بعض ذلك  إذ یمكن
 یف»أكثر النسخ من قوله  یبعضها ومنه یعلم  فساد ما ف یأ« أحكام  لتركیب السنة یف»قال: 

لأّن الجمع المضاف یستغرق لأّنه من صیغ العموم؛ وعلی هذا « أحكام تركیب السنة 20 

بارد  یأ یإذا ورد ربیع شمالتتخالف ترجمة الفصل ومضموُنه لتخالِف الكّل والبعض. 
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قلیِل البرد كثیِر  یأ یعلی شتاء جنوبیابس كثیر الریاح الشمالیة قلیل الجنوبّیة 
بكسر  صیٌف َوِمدتبع الربیَع  یأ هثّم تبعالرطوبة قلیِل الریاح الشمالیة كثیر الجنوبیة 

المیم وهو لغًة: شدید حّر اللیل، وُعرفًا شدید الحّر مع عدم هبوب الریاح المعّدلة للهواء؛ ما 
لأّنه إذا كان شدید حر اللیل كان شدید الحّر  یاللغو لازم المعنی  ُعرف الأطّباء یف

مطلقًا؛ لأّنه بالنهار یكون أشّد؛ ولأّن شدة حّرِ اللیل لا یكون مع هبوب الریاح المعّد له  5 

ببرده وُیبسه ومنِعه من  یأ حفظ الربیعالموجبة لزیادة ترطیب الهواء و یأ كثرت المیاهو
ه  ت  البرد  السائلة لأّن  یالشتاء الجنوب یالحاصلة ف الرطوبات الكثیرة یأ الموادالتحلل َلحبس 

دها  یلیس بقو ؛ وأّما  إلی الصیففیجّمِ الكثیرة الحرارة والرطوبة؛ أّما الحرارة فلفرضه َوِمداً
الأمراض العارضة بفساد الهواء إذا  یأ كثر الموتانالرطوبة فلفرض كثرة المیاه فیه 

؛ وأّما عند اللغویین هذا عند الأطّباء« أمراضًا وافدة»تالة سّمیت  كانت قّتالة؛ فإن لم یكن ق 10 

ت»فهو بضم المیم وسكون الواو  تان»المال  یالماشیة یقال وقع ف ییقع ف« ُمو  ، «ُمو 
ت»وبفتحهما خلاف الحیوان؛ لا  ه فإّنه علی ما ظّن بعضهم، ونّزل لفَظ الكتاب علی« الَمو 

تان»خطأ؛ ولهذا یقال  لأّن  الخریف یفالأرضین والدور ولا تشتر الحیوان؛  یأ« اشَتر  الُمو 
الصیف إذا كان كثیر الحرارة والرطوبة ترطبت  الأبداُن رطوبًة مفرطة لامحتالة، 

توّیة الت بطول الاحتقان  كان الربیع حقنها واحتّدت لا محالة  یوسالت الرطوبات الّش  15 

توجبها حرارة الصیف أیضًا؛ فإذا جاء  یوحرارة الصیف؛ وبما یستفیده من العفونة الت
 یفالباطن فكثر الموت لا محالة  یالخریف عصر تلك  الرطوبات الردیئة الكثیرة وحبسها ف

حكمهم كالنساء وأصحاب  یلإفراط الرطوبات علیهم وكذلك  من یكون ف الغلمان
عة والصناعة المائیة و لانعصار الرطوبات الحادة الكثیرة إلی جهة المعاء  كثر السحجالّدَ

د ما علیها من الرصیص فیحدث السحج و وح الأمعاءفتلذعها وُتنّكیها وتجّرِ لأّن مثل  قر 20 

أوجبت   فإن كانت قوّیَة الِحّدة هذه الرطوبات إذا احتبست استفادت بالحبس ِحّدًة ّما؛
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وحها؛ و لغلبة الصفراء لغلیان تلك الرطوبات بسبب الحدة الحاصلة من طول  الغّبُ قر
لأّن هذه الرطوبات كان بعُضها شتویًا  الغیُر الخالصةها یالاحتباس وانقلاب بعضها إل

لكثرة الرطوبات وبطوء  الطویلةبلغمیًا؛ ولأّن الخریف تكثر فیه الأمراض المختلفة 
یقدم علی الربیع  یالذ یأ فإن كان الشتاءالخریف لحبِسه إّیاها ببرده ویبِسه  یالتحّلل ف
بعض النسخ  یوف أسقطت  إّما لكثرة الأمطار أو الریاح الجنوبّیة  شدیَد الرطوبةالمذكور  5 

لها إذ لا اعتداد بقوم ولا اعتبار « البراغیث یأكلون»وهو لا یصح إّلا علی لغة « أسقطن»
الانتظار «: التربص»ینتظرن من  یأ یترّبصن یالنساء اللوات یأ یاللواتأكلتهم البراغیث، 

یعصر تلك الرطوبات  یلأّن هذا الربیع الشمال ربیعًا بأدنی سببولادتهن  یأ وضَعُهّن 
فتكثر النوازل وخصوصًا بالنساء لكثرة رطوبتهن؛ وخصوصًا بالحوامل، لأّن رطوباتهن 

قاربن الولادَة لأّن احتباس حیضهن  یأكثر بسبب احتباس حیضهن؛ وخصوصًا اللوات 10 

یكون أكثر؛ ولا شّک أّن الأرحام حینئذ تكون أقبل للنوازل لضعِفها بسبب ثقل الحمل 
إذا نزلت النوازل إلی الرحم أرخت  جرمه وأضعفت  الحرارَة وطول احتب اس الحیض. و

ه، فضُعَف عن حمل الجنین وضُعَف الجنین ویتهّیان للإسقاط والسقوط؛ یف یالت الغریزیة
ولم  إن َوَلدنء یكفیه أضعُف أسبابه؛ فلذلك یسقطن بأدنی سبب  ویوالمستعّد للش

أتیَن بأطفال ضعیفة الحركة لأّن  یأ أضعفنا لقوة قواهّن أو لقّوة الجنین ُیسِقطن إمّ  15 

فصل  علی غیر واجِبه وخصوصًا والهواء بارٌد یابس مناف   یالجنین الضعیف إذا ولد ف
َن للحیاة، فلا شّک أّنه یزداد ضعفًا  أتین بأولاد یموتون علی المكان لنهایِة  یأ أو أمت 

أتین  یأ أو أسقمنأو بأولاد  أموات  لاحتمال اللفظ كّلًا منهما ضعفِهم مع منافاة الهواء 
بأولاد منهوكة ِمسقامة طوَل حیاتهم؛ لأّن البدن الثكیر الرطوبة وخصوصًا من أصل 
الخلقة، وخصوصًا إذا كانت الرطوبة فضلیة، ویكون كثیر الاستعداد للأمراض  20 

 .كون مستعداً للأمراض بسهولةالعفونیة، ورخو المفاصل والأعصاب والعضلات؛ ولذلك  ی
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الصیف فظاهٌر لأّنه كثیر الرطوبة والحرارة؛ وتكون  ی: أّما فویكثر بالناس الرمد
رطبًا  رطوبة الدماغ كثیر سیالة والعین عضو قابل لرطوبته فیكثر الرمد؛ ویكون هذا الرمد

لة؛ وأّما ف یأ الربیع فلعصِره  یكثیر الدموع؛ لأّن الرطوبات كثیرة وحرارة الصیف ُمسّیِ
ف  رطوبات الدماغ فتسیل إلی العینین ویكون الرمد حینئذ یابسًا؛ لأّن البرد والیبس یكّثِ

 5  یالصیف والخریف فقد ُعِلم؛ وأّما ف یأّما ف اختلاف الدمظاهر العین ویمنع سیلان الدموع و

فلَعصِره الرطوبة المكتسبة من الشتاء فینزل إلی الأعضاء؛ ولأّنها لا یخلو من ِحّدة  الربیع
النوازل والألم ینزل إلی الأعضاء البعیدة فیجرد الأمعاء ویسحجها ویلزمه اختلاف الدم و

لامتلاء الدماغ رطوبات كثیرًة من الشتاء وانعصارها ببرد الربیع وُیبِسه  تكثر حینئذ
؛ وذلك  لضعِف أدمغتهم وكثرِة الرطوبة وَمن یقرب منهم كالكهول وخخصوصًا بالشیو
لضعفها فیهم بسبب َبرِد  أعصابهم یفالنوازل  یأ تنزلأبدانهم بسبب ضعف الهاضمة و یف 10 

فجأًة أعصابهم،  یف  من النوازل المنصّبة یأ فرّبما ماتوا منهامزاجهم وكثرة رطوبتهم 
وح دفعًة مع كثرةهجوم تلك  النوازل علی  یأ هجومهال إّنما ضّم  مسالک الر « الكثرة»و

وح الذ« الدفعة»إلی  یوجب الموت فجأًة إّنما یحصل بهما، لا  یلأّن سّد مسالک الر
 بأحدهما، علی ما لا یخفی.

كثیر الرطوبة لكثرة الأمطار والأنداء والأبخرة  یأ فإن كان الربیع مطیرًا جنوبیاً  15 

وج عن الأمر  یأ یقد ورد علی شتاء شمالالمائیة و قلیل الرطوبة لقّلِة الثلاثة، كان الخر
وج ف یالطبیع لا یبلغ نقصاُن رطوبته إلی  یالأّول وذلك لأّن الشتاء الشمال یفیه أقّل من الخر

سه؛ كیف؟ والبرُد نفُسه یوجب استحالَة الهواء إلی الطبیعة المائیة؛ نف یأن یكون یابسًا ف
والربیع أیضًا إذا كان رطبًا لم یكن َبُعَد عن طبیعته كثیرًا؛ ولا كذلك الأّول لأّن كّل 

كیفیته جمیعًا؛ لكون الربیع باردًا یابسًا،  یواحد من الفصلین فیه، قد خرج عن طبیعته ف 20 

وجًا یعجل حدوث الأمراض الحادثة عنه فكانت  والشتاء حارًا رطبًا؛ ولكون الأّول أكثر خر
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وجًا تأّخر حدوث الأمراض الحادثة عنه إلی الفصل  یأحد الفصلین؛ ولكون الثان یف أقّل خر
هذا  یحصول الأمراض ف یبب ف. والسالصیف یكثرت فالثالث وهو الصیف؛ فلذلك  قال: 

ود الصیف،  یالصیف حرارُته المغلیة للرطوبة الت نة إّیاها لور یوجبها الربیع الُمعّفِ
والأرض ندّیٌة، والأبدان مترطّبٌة؛ وذلك ُمِعّد للعفن فیحدب العفونة بحرارة الهواء وخصوصًا 

 5  لعفونة؛ وأّما كونها حاّدة: أّما الُحّمی فلالحادةالحّمیات الأبدان الرطبة فیكثر حینئذ  یف

فلأّن الرطوبات غیر مفرطة لأّنها عن فصل واحد، وخصوصًا بعد فصل یابس؛ ولأّن هذه 
الُحّمیات صفراویة وقصیرة الُمّدة؛ لأّن أكثر أمراض الصیف تكون كذلك  وخصوصًا 

حر لسیلان الرطوبات من الدماغ بسبب ال الرمدوالرطوبات قلیلة فـتكون حارة لا محالة و
:  لین الطبعوانصبابها إلی العینین لضعفهما و ، لكثرة ما ینحدر من أحدهالثلاثة أوُجه 

، لضعف وثالثها، لضعف الهضم وردائته؛ وثانیهاالمواد من الأدمغة إلی المعدة والمعاء؛  10 

لسیلان الرطوبة الحارة، واحتداِدها بسبب  اختلاف الدمالقوة الماسكة لاستیلاء الرطوبة و
هانحدارها إلی جهة المعاء وسَحِجها لها والتعفن و وأكثر ما یعرض  یأ أكثر ذلك  كّلِ

إلی بسبب البرد والیبس  البلغم المجتمع شتاًء  من النوازل ولاندفاعاختلاف الدم كّله 
إّنما یندفع «. الاندفاع»تعلیل  ِلما حّركه الَحّر كالمعدة والأمعاء  التجاویف الباطنة و

لأّن اختلاَف  خصوصًا لأصحاب الأمزجة الرطبةبلغَم المجتمَع وإلیها لتحریک الحّرِ ال 15 

الأمزجة الرطبة یكون  یف یاستفادت من العفن ِحّدًة وه الدم إّنما یكون من رطوبة كثیرة 
الصبیان فإّن أمزجتهما رطبة بالطبع، أو  ییعن مثل النساءأكثَر، سواء كانت رطبًة بالطبع 

تكثر و الرطبة وأصحاب الصنایع المائیة  بالاكتساب كالمترفّهین والمغتذین بالأغذیة
لحرارة الصیف الواردة علی أرض قد ترطبت بالأمطار واستعدت للعفونة  العفن وحمیاته
، لا «كلب الحبار»المسّمی  ِشعری العبور یأ عریصیفهم وقت طلوع الّشِ  یفإن حدث ف 20 

عری الشامیة» هو وسط  یلأّن طلوع الأولی إّنما یكون فی عشرین من تموز الذ« الّشِ
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ت  الصیف وشّدِته والحاصل أّنه إن حدث وقت شدة صیفهم وهو وسطه  شمال  مطٌر وَهّبَ
نة وَیكسر الحّدة و ُیرجی خیر ن الحرارة الُمعّفِ الحادثُة   یأ تحللت الأمراضلأّن ذلك  یسّكِ

وال السبب لاعتدال الأخلاط الحارة الرطبة الت مادة الُحّمیات بالریاح  یه یعن العفن لز
 یبالصیف الوارد عقیب ربیع  جنو یأ أضُرّ ما یكون هذا الفصلالشمالیة الباردة الیابسة و
 5 یأ من ینجو منهملكونهم أقبل للعفونة بسبب فرط رطوباتهم و إّنما هو بالنساء والصبیان

یقع إلی من الذین حدثت بهم الُحّمیات الحادة؛ والمعنی أّن من لا ُتهِلكه الُحّمیاُت الحادة 
بع ِدهالكثرة السوداء وذلك   الّرِ   بسبب حرارة الصیف وحّدة لاحتراق الأخلاط وترّمُ

بعالُحّمیات و بع بسبب الّرِ لأربعة  الاستسقاء یفإّنها كثیرًا ّما یوقع ف إلی الاستسقاء بعد الّرِ
 : لطول مدتها فإّن الأمراض متی طالت مّدتها أنهكت الُقوی وأضعفت الهضَم  أحدها،أوجه 

هذا المرض لغلبة السوداء ومتی  یل یعظم ف، أّن الطحاوثانیهاوذلك موجب للاستسقاء؛  10 

حال ضعف الكبد علی ما ذكرنا فیضعف عن إحالة الغذاء ویتولد الاستسقاء؛  َعُظم الّطِ
وتولیِد   ، أّن الطبیعة یشتغل بمقاومتها ودفِع ماّدتها الغلیظة عن إصلاح الغذاءوثالثها

البدن ویحدث الاستسقاء؛ إلی جملة  ی، فیترّهل الأطراف؛ ثّم یسریالخلط علی ما ینبغ
، أّن صاحب هذا المرض تكون شهوُته أقوی من هضِمه لغلبة السوداء؛ فیتناول من ورابعها

؛ ویستحیل أكثره فضولًا، یالغذاء أكثَر مّما یستحقة هضُمه فلا ینهضم علی ما ینبغ 15 

إلی أوجاع  یأ أوجاعوتندفع إلی الأطراف وتوجب الاستسقاء و وضعف الكبد  الطحالو
بع لاحتمال اللفظ كّلًا منهما ورجوعهما إلی  یأ لذلك  ِدها؛ أو للّرِ لاحتراق الأخلاط وترّمُ

حال وهو ظاهر؛ ولضعِف الكبد بسبب   ء واحد وهو كثرة السوداء الُمحِدثِة یش لوجِع الّطِ
ها وتبریِدها الكبد لأّنها متی كث یمضادة السوداء لها بكلتَ  ت  الشهوُة كیفیَتیـ  رت َقّوَ

علیه هاضمة الكبد فتغمر حرارتها  یفصار الغذاء الوارد علی البدن أكثر مّما تقو 20 

 یتعلیلًا لهما أ« لذلك »وتضعف قوتها عن إحالة الكیلوس إلی الدم الجّید؛ وعلی هذا یكون 
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ره بالمشایخلأوجاع الطحال وضعف الكبد و لاعتدال مزاجهم بمثل هذا التغییر؛  یقل ضر
نهم ول بدن من یخاف علیه أّنهم باردون یابسون وهذا الربیع یرّطبهم وهذا الصیف یسّخِ

إذا ورد علی صیف لستخین الصیف أبدانهم وتبعیده إّیاهم عّما یخاف علیهم منه. التبرید
وج عن  یٌء لم یكن فیَدف یأ یخریٌف مطیر جنوببارد  یأ ییابس شمال هذه الحالة خر

كثیرًا؛ لأّن الصیف البارد مّما یستلّذه الأبدان لأّنه لا یبلغ برُده إلی أن یتأّلم منه  یالطبیع 5 

غالب الأحوال  یولا یكون یبس هذا الصیف ُمفَرطًا لأّن إفراط یبوسة الصیف إّنما یكون ف
إذا انكسرت حرارته اعتدلت یبوسته؛ وأّما الخریف فلأّنه إذا كان  تابعًا لفرِط حرارته و

جنوبیًا فذلك أفضل أحواله لأّن هواه یكون أعدل لانكسار یبوسته برطوبة المطر، رطبًا 
عبسبب إعداد الفصلین لها  استعدت الأبدانوبردودته بحرارة الجنوب  لأّن  یأ لأن تصّدَ

الخریف  یلبرده المفرط المانع من تحلل الرطوبة الحادثة ف الشتاء یفیعرض لها الصداع  10 

واستعدت أیضًا لأن  یأ ُتسَعلالدماغ أوجبت الصداع و یحتبست فلأّن  هذه الرطوبة إن ا
حلوق  یأ َتُبّحَ حلوقهاتسعل وذلك إذا مالت تلك الرطوبة عن الدماغ إلی الرئة أو قصبتها و

الأبدان وذلك  إذا مالت تلك  الرطوبة عن الدماغ إلی الحلق فإّنها یوجب الُبحوحة وأوجاع 
ّل الحلق والذبحة و یعرض لأّن الأبدان  یألأّنها د الأبدان لأن یعرض لها السّل استع یأ ُتس 

ضًا یالحال أ یأ كذلك و لانصباب تلك الرطوبة من الدماغ  إلی الأنفلها كثیرًا أن تزكم  15 

 یكما ف یأ كثر أیضاً بارد  یأ یخریٌف مطیر شمالحار  یأ یإذا ورد علی صیف یابس  جنوب
ِلما  الشتاء الصداُع ثّم النزلُة والسعاُل والبحوحُة  یفالتغیر المتقّدم والمسبب المذكور 

ذكرنا من العلة؛ لكّن الصداع حینئذ یكون أكثر وأقوی وأدوم: أّما أقوی فلأّن المواد تكون 
أحّد لحرارة الصیف ویبوسته؛ وأّما أدوم فلأّن المواد یكون أغلظ لأّن برد الخریف 

دها؛ وأّما أكثر فلأّن المواَدّ لغلِظه  20 یأ یفإن ورد علی صیف جنوب ا قّلما ینزل عن الرأسیجّمِ

والحقن  أمراض العصرالخریف  یف یأ هیكثرت فبارد یابس  یأ یخریٌف شمالحاّر رطب 
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ه یردان علی أبدان متخلخلة كثیرة الرطوبة الرقیقة  وقدعلمتها؛ لأّن برَد الخریف ویبس 
وَح الأمعاء لأّن رقة هذه الرطوبة  والسعاَل  فیلزم ذلك النزلاِت والُبحوحَة  والسحَج وقر

وحّدتها المستفادة من حرارة الصیف تهّیئها للنفوذ إلی المواضع البعیدة ویعرض كثیرًا 
ودة الخریف ویبوسته ذات الجنب  .لحّدة هذه المادة ورّقتها وامتناع تحللها لبر

و اعلم أّن وجود هذا نادر وذلك  لأّن حرارة الصیف إذا كانت مفرطة أفرط تحلیلها  5 

كونهما جنوبیین رطبین كثرت  یإذا تطابق الصیف والخریف ففیبس الهواء و
الشتاُء جاءت   فإذا جاءلأّن السبب الدائم مدَة فصلین یكون تأثیُره لا محالة قوّیًا  الرطوبات

لكنها تعرض قلیلًا بسبب  ویقّل أمراض العفونة إذ لا حرارة معّفنة  المذكورة أمراض العصر
إلیه الإشارة بقوله: و لا تراكم تلك الرطوبات واحتقانها وفقدان المنافس بسبب البرد و

المواِدّ لكثرتها وفقدان اجتماع فإّنه بمعنی التراكم  یأ یبعد أن یؤّد الاحتقان وارتكاُم  10 

. إلی للبرد  المنافس ضًا  لم یخل الشتاء وأّما قوله و أمراض َعِفنّیة  عن أن یكون ُممّرِ
الصیف  یأ إذا كاناعن الشرح و یفظاهر غن محتقنًة كثیرًة   لمصادفته مواّدَ ردیئًة 

لا  لأّن الرطوبة  والنساُء   معًا یابسین شمالیین انتفع بهما من یشكو الرطوبةوالخریف 
والحاصل أّن   غیر من یشكو الرطوبة والنساء؛ یأغیرهم بة الیبوسة وتقل بسبب غل  محالة

 15  لأّن رطوبات البدن یكون قد احتّدت بسبب حرارة یعرض لهم رمٌد یابٌس غیر المرطوبین 

الصیف ویبوسة الفصلین، وغلظت لانتشاف الهواء رّقُتها فتدفعها الطبیعة لكراهتها لها 
ف فما نفذ إلی العینین أوجب الرمد ، ویكون یابسًا لغلِظ المادة وبرِد الهواء ویبِسه المكّثِ

لا  مزمنٌة وذلك  عند نفوذ تلك الرطوبات إلی الحلق والصدر  نزلٌة لظاهر العین فیقّل الدمع؛ و
ِلها المضِعف  لكثرة المادة لكونها قلیلًة، بل ِلغلِظها والبرِد المانِع من سرعة 

ُ
تحّل

وضًا حینئذ من النزلة؛ لأّن  للحرارة  الغریزیة؛ وكذلك  یعرض الزكام المزِمن وهو أكثر عر 20 

ولها إلیه أسهُل للُقرب  المواد لغلِظها قّلما ینزل إلی الحلق؛ بل ینزل إلی الأنف لأّن نز
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لحّدة المادة بسبب الیبوسة وتكون ُمّدتها متوسطًة بین الطول والقصر؛ لأّن  حّمیات حادةو
فًا ببرده، لكّنها قلیلة  إن كانت غلیظًة موجبة للطول، وكذا كون الهواء مكّثَ المادة و

إّنما یعرض هذا لبعض الناس وهم السوداوّیون لاحتداد مالیخولیاموجبة للقصر و   و
 الشتاء البارد المطیر یحدث حرقة البولالسوداء فیهم وغلبة الیبوسة علی أمزجتهم. و

ل 
ُ
ِر المثانة بالبرد واندفاع المواّد الرقیقة الحادة إلی جهة البول لعدم التحّل وذلك  لتضّرُ 5 

 بالعرق لأجل البرد الحابس.
غلیان الدم وِحّدِته وانصبابه إلی ل إذا اشتّدت حرارة الصیف ویبوسته حدثت خوانیقو 
لِحّدة  قّتالٌة الحلق لا سّیما إذا كان قد َتقّدَم ربیٌع مطیر لكون المواد كثیرة حینئذ  ینواح

لقّلة  منفجرٌة لقّلة مقدار المادة و غیُر قّتالةالمادة وتقریحها وشّدة نكایتها لتلك الأعضاء و
لاستیلاء غیر منفجرة المادة واستیلاء الطبیعة علیها وتفجیِرها مكانها لتخرجها عن البدن و 10 

فیه  یالمادة علی الطبیعة وشّدة نكایتها لحّدِتها وحرارتها وتأّكِل العضو الكائنة ه
حدث ُعسُر لأّنها تارة تكون باطنًة وأخری تكون ظاهرًة و المنفجرُة تكون داخلًا وخارجاً و

ِض عضلة المثانة للحّر والیبس؛ ولقّلِة مقدار البول   لحّدِته بسبب حّدة البول ؛ ولتقّبُ المواّدِ
وُجه لأّن كثرة مقداِره مّما یعّین علی  ر خر لكثرة تحّلل المائیة بالعرق؛ ومتی قّلَ مقداُره تعّذَ

وجه و  15 ین الُجَدرء بییالكتاب الرابع أّنه ش یف الشیخ. وذكر حمیقاءقد عرفتها و حصبٌة خر

قد عرفته؛ وسبب الثلاثِة غلیاُن الدم واندفاُعه إلی سطح البدن  یُجَدر؛ ووالحصبة
لیمات لتوّجه المادة إلی العین ویكون یابسًا لُیبِس المادة وقّلتها  رمٌد لقّلة الرطوبات و س 

ِض مسالكه باستیلاء الحّر والیبس؛ ولقّلِة الدم  احتباُس طمث  لغلیانه؛ و فساُد دم  و لتقّبُ
لرداءة المواّد وحّدِتها  كرٌب بسبب الیبوسة؛ ولحركته إلی فوق؛ وكثرِة تحّلِله بسبب الحرارة؛ و

ح بعض مجار یأ نفٌث بسبب الحرارة؛ و  20 الشتاُء الیابسالرئة؛ و ینفُث دم  لأّنه بحّدته ُیقّرِ

وجًا كثیرًا؛ و ٌء یكان ربیُعه یابسًا فهو ردإذا  وجهما عن طبعهما خر وهو تغّیر  الوباءلخر
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لفساد الهواء المحیط بهما  ُیفِسد الأشجار والنباتیعِرض لجوهر الهواء علی ما ستعرفه 
، لفساد الهواء المحیط بالماشیة؛ أحدهمالوجهین:  فُیفِسد معتلفاتها من الماشیة

 یآكل یأ ُیفِسد آكلیها، لفساد ما تعتلف به الماشیُة من الأشجار والنبات ووثانیهما
، لفساد ما وثانیها، لفساد الهواء نفِسه؛ أحدهالثلاثة أوجه:  من الناسالماشیة والنبات 

عرض لها الفساد   یبه من الماشیة الت ی، لفساد ما یغتذوثالثهابه من النبات؛  یَیغتذ 5 

 ورین.بالوجهین المذك
تغییرات »بعض النسخ  یو ف تأثیر التغییرات الهوائیة یف -الفصل الثامن قال رحمه الّله: 
 «جّداً  یلسیت بمضاّدة للمجری الطبیع یالهواء العرضیة الت

طبیعّیة كالتغّیرات الفصلیة وقد من التغاییر: بعُضها   قد علمت أّن الهواء یتغّیر أنواعاً 
 10 یكالتغّیرات الوبائیة وسیأت یتقّدم الكلام فیها؛ وبعضها خارجة عن المجری الطبیع

هذا  یالمذكورة ف یوه یالطبیع یالكلام فیها؛ وبعضها لیست بطبیعیة ولا خارجة عن المجر
 :مباحثالفصل وهو یشتمل علی 

 
 یتغیرات الأهویة بسبب اجتماع الدرار یف -المبحث الأول 

 15 سائر التغیرات الغیر الطبیعّیة للهواء ییجب الآن أن نستكمل القوَل فقال رحمه الّله: و

م علی كثیر منها  یبقّیة التغییرات المذكورة لا ف یف یأ
َ
 یأ لا المضاّدةجمیعها؛ لأّنه قد َتكّل

صفُة  یالتلهذا الفصل  یالفصل الثان ی؛ لأّنها مذكورة فللطبیعیةلا التغییرات المضادة 
تعرض بسبب أمور سماوّیة  وأمور « المضادة للطبیعیة»، لا صفة «التغییرات الغیر الطبیعیة»

؛ فلهذا ذكر الفصول یفمن التغییرات الغیر الطبیعیة  یأ أرضّیة  فقد أومانا إلی كثیر منها
فإّما التابعة للأمور السماوّیة فمثل ما یعرض بقّیِتها:  یوجب علینا أن نستكمل القول ف 20 

بضم  یجمع ُدّر  یتجتمع كثرة من الدرارالكواكب   فإّن  یأ بسبب الكواكب فإّنها
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والمراد به الكوكب الثاقب  یوِسخر یمثل ُسخر یفیقال ِدّر الدال، وقد یكسر الدال 
ر»ء؛ نسب إلی یالمض رة  یأ منهالبیاضه: « الّدُ من الكواكب سواء كانت من المتحّیِ

عری الیمانیة یكالمریخ والمشتر وف   یوه والزهرة، أو من الثوابت كالّشِ العبور المعر
وفة بـ« الشامیة»، و«كلب الجبار»بـ  یوهذه ه« عین الثور»و« قلب الأسد»، و«الغمیصاء»المعر
ز  واحد یف« یالّدرار»عنها بـ الشیخعّبر  یالت وج كدرجة  مثلًا، أو  جزء  یف یأ حّیِ من تلك البر 5 

، بأن یكون الخط الخارج من مركز العالم، أو ِمن بصرنا َیمّر بالزهرة، ثّم بالمریخ، ثّم  دقیقة 
ر ی، ثّم بالجزء الذیبالمشتر ز  واحد محال  یمن الثوابت؛ فإّن اجتماع أجسام ف یفیه الّدُ حّیِ

والأّول أكثر وأظهر؛ « أو یجتمع»بعض النسخ  یتلك  الكثرة وف یأ تجتمعإّلا بهذا الوجه و
إیجاب الفصول الأربعة قرُب الشمس من مسامتِة  ر الهواء و لأّن الموجب بالذات لتغّیُ
ؤوِسنا وُبعِدها عنها؛ غیر أّنه إذا قارنت الشمُس كوكبًا من الكواكب العظیمِة الجرِم  ر 10 

روالكثیرِة الضوء بأن یمّر الخط الماّرُ بمركز الشمس، بم إن كان من  یركز ذلك  الّدُ
إفراط الاجتماع مع الشمس  یأ فیوجب ذلك المتحّیرة، وبموضِعه إن كان من الثوابت 

ؤوسالشمس  یأ التسخین فیما ُتساِمُته من  یأ منهالشمس   یأ أو َتقرب« ما»بیان  من الر
إنما ذكر الضمیر لرجوعه إلی لفظة  ؤؤس و ، وشتاٌء لذلك صار صیٌف أحّرَ من صیف  « ما»الر

أقّل بردًا من شتاء؛ فإن ذلك  إّنما هو بحسب الاجتماعات المذكورة وكوِنه قریبًا من السمت  15 

ر ف  عنه؛ فإّنه المؤّثِ
إّلا كان  یأو بعیداً التسخین والتبرید، لا قریبًا من الأرض وبعیداً عنها؛ و
ض أقرب إلی الحضی یحوال یلكونها ف الشتاء  یالشمس ف  أحّرَ من الصیف لأّن   الشتاء

الصیف أبعد مسافًة وأقرب  یالأوج فالشمس ف یحوال یالصیف لكونها ف یالأرض منها ف
ذلك  الوقت علی  یالشتاء بعكس ذلك ولذلك لا یكون انعكاس أشعِتها ف یمسامتًة، وف

وایا قائمة  بل منفرجًة فیتبّدد الضوء كحال السراج إذا كان ف صحراء عظیمة؛ فلذلك   یز 20 

إن كانت الشمس أقرب  إلینا حینئذ.  ییقّل الحّرُ ف  الشتاء و
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لنقصان  كثیرًا فینقص من التسخین  عن سمت الرأس بعداً  یالدرار یأ تارة تتباعدو 
وج موجب لتسخین  یف یالضوء والنور. ولّما ذكر أن اجتماع الشمس مع الدرار جزء من البر

التسخین الحاصل منه؛ لأّنه إذا لم یدم   یف  یلی أّن هذا القدر لا یكفالهواء، أراد أن یشیر إ
ذلك  لم یحصل التسخین كما لا تحصل تسخین البیت من إدخال شعلِة نار  قوّیة  فیه من 
غیر أن یقیم فیه مدًة زمانیًة، ولیس لهذا علة سوی عدم الدوام لأّن كسوفها لا یدوم  5 

 یأالتسخین كتأثیر دوام المسامتة أو المقاربة  یف لیس تأثیر المسامتةفلذلك  قال: و
إن كان ضعیفًا فیكون  یدوام المقاربة من المسامتة؛ لأّن السبب إذا دام قو تأثیُره؛ و

أّما الأمور التسخیُن الحاصل حینئذ إذا دام اجتماع الشمس بتلك الكواكب أكثر و
وض البلاد، وبعضها بسبب ارتفاع بق عة البلاد وانحفاضها، الأرضیة فبعضها بسبب عر

 10 وبعضها بسبب الجبال، وبعضها بسبب البحار، وبعضها بسبب الریاح، وبعضها بسبب

 مبحث. یفلنذكر كّل واحد منها فالتربة؛ 
 

وض یف - یالمبحث الثان  اختلاف تغییرات الأهویة بسبب العر
وض رحمه الّله:قال    یف فإّن كّل بلد یقارب مدار رأس السرطان، فإّما الكائن بسبب العر

یبعد  یمن البلد الذ یأ یالجنوب فهو أسخن صیفًا من الذ یف یالشمال أو مدار رأس الجد 15 

التسخین فیه؛ لأّن  یلضعف علت إلی خط الاستواءعن مدار رأس السرطان  یأ عنه
المتقلبین، ولا النهار َیطول طوَله؛ ثّم وسبُبهما  یالمسامتة فیه لا تدوم دواَمها عند مداَر 

إن زاد طول النهار علی ما ف إلی الشمالظاهر و   یلانتفاء المسامتة فضلًا عن دوامها و
ّدُ من تأثیر طول النهار فیه. التسخین أش یالمتقلبین؛ ومنه یعلم أّن تأثیَر دوام المسامتة ف

إن اشتركا ف كر دون الجنوب و إّنما خّص الشمال بالّذِ هذا الحكم، لأّن معظم العمارة  یو 20 

بع الشمال یف ق قوُل َمن یری أّن البقعة التو یالّرُ  یأ تحت دائرة معّدل النهار ییجب أن ُیصّدَ
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المسخن هناک هو  یالسماو قریبٌة من الاعتدال وذلك  لأّن السببعلی خط الاستواء  یالت
مسامتة الشمس للرأس. وهذه وهما متقاربان  «هوو»بعض النسخ  یوف سبب واحد هو

ر دواُم المسامتة ، بل إّنما یؤّثِ ر كثیَر أثر  والغرض بیان أّن السبب  المسامتة وحدها لا تؤّثِ
إن كان ف نار   یف نفسه ضعیفًا؛ ولهذا فإّن تسخین الحدید یإذا دام كان أثُره قویًا و

ما یكون الحّرُ بعد   لهذالطیفًة؛ و نار قوّیة  ساعًة  یطویلًة أشّدُ من تسخینه ف ضعیفة مدًة  5 

مع أّن نوَر الشمس حینئذ یكون  وقت استواء النهار یأشّد منه فالظهر  یأ الصلاة الوسطی
آخر  یلهذا ما یكون الحّر والشمس فأقوی وأكثر؛ والشمس أقرب إلی سمت الرأس و

أّول السرطان مع  یف یأ المیل  غایة یرطان وأوائل الأسد أشّدَ منه إذا كانت الشمس فالس
لهذا ما یكون الشمس الأسد و  یأّن الشمس فیه أقرب إلی سمت الرأس منها عند كونها ف

 10 المیل  یف دون رأس السرطان یأ إذا انصرفت عن رأس السرطان إلی حّد ما هو دونه

مثل ذلك  الحّد من  یكانت فمن الشمس إذا  یأ أشّد تسخینًا منهاكرأس الأسد أو السنبلة 
كرأس الجوزاء أو الثور مع أّن القرب إلی  بعُد رأس  السرطانالشمس   یأ المیل ولم تبلغ

سمت الرأس فیهما واحد ولیس لجمیع ذلك علٌة إّلا كون زماِن ما تسخن أكثَر، أطوَل من 
إّنما ُتسامت  لخط الاستواءالقریبة الملاصقة  یأ البقعة المصاقبةن أقّل. وزمان ما تسخ

ثّم یتباعد بسرعة لأّن الاعتدالین  یعند كونها حوال یوه فیها الشمُس الرأس  أیامًا قلائل 15 

 المنقلبینأعظم كثیرًا من تزایِدها عند الاعتدالین   یأ تزائد أجزاء المیل عند العقدتین
وج تقطعها الشمس بحركتها الخاّصة حوال  إذ بمقدار درجة الاعتدالین تبعد عن  یمن البر

الانقلابین َتبعد عنه  یالمعّدل خمسًا وعشرین دقیقة؛ وبمقدار درجة تقطعها من حوال
 یالشمس إذا انتقلت من الاعتدالین كانت حركُتها ف  دقیقًة؛ وهذا هو المراد من قولهم إّن 

بل رّبما لم تؤثر عند المنقلبین ل أسرَع وأبطأ ما یكون عند قربها من الانقلابین. المی 20 

زیادة المیل ونقصانه ولهذا لا  یف یأ حركة أّیام ثلاثة وأربعة وأكثر منها أثرًا محسوساً 
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هذه الأیام ویكون  الشمس كالواقفة علی سمتهم تلك  المّدة  ییتغّیر ارتفاع الشمس ف
إلیه الإشارة بقوله:قریب من شهر  یوه  یالبلدد الذ یف یأ ثّم إّن الشمس لتبقی هناک ین و

إذ كأّنها تدور حینئذ  متقاربالانقلاَبین  یهو حوال حّیز واحد یفالمنقلبین  یتحت مدار
كما ذكرنا وذلك  یلزمه زیادة التسخین وهو المراد من قوله  مدة مدیدةعلی دوائر متقاربة 

لا سّیما ونهرهم یكون حینئذ طویلة فیكون الشمس مع  الإسخان یفالشمس  یأ فُتمِعن 5 

ؤوسهم أّیامًا كثیرًة، كثیرة الظهور والضیاء؛ فلهذا تكون  كونها كونها ملازمة لسمت ر
أّن البلاد مّما ذكرنا من الأدّلة  یأ فیجب أن یعتقد من هذاتلك البلاد أحّر البقاع ولهذا قال 

وضها مقاربة للمیل كله  یالت وضها   یوبعد البلاد الت  یأ َبعدها. وأسخن البلاد یهعر عر
ه ف عن خّط  یأ ُبعده عنهیكون  یالموضع الذ یأ ما یكونالسخونة   یمقاربة للمیل كّلِ

یكون ُبعده عن مدار الانقلابین  یالاستواء لا عن مدار الانقلاب؛ فإّنه لا یصّح لأّن البلد الذ 10 

من تسع وثلاثین  یكون عرُضه قریبًا  الجانبین القطبیین مقاربًا لخمس عشرة درجًة  یف
. و توجیه  یخط الاستواء بذلك  المفرط الذ یلا یكون الحّر فدرجة؛ ومثله یكون باردًا جّداً

خط إذ لیس إلحاُح الشمس علی  المعمورة یف قرب مدار رأس السرطان یالمسامته ف
بالمسامتة والظهور كإلحاحها علی قرب مدار رأس السرطان بهما؛ لدوام  الاستواء

البلاد  یالبرد ف لكّن خط الاستواء  یقرب المدار، وعدمهما ف  یالظهور ف  المسامتة وزیادة 15 

ا تحت من البرد فیم یأ إلی الشمال أكثرمدار رأس السرطان  یأ المتباعدة عن هذا المدار
وض المساكن علی أّنهاالمدار أو فیما هو أقّل تباعداً من المدار؛   یأ فهذا ما یوجبه اعتبار عر

یذكرها فیما بعُد من الارتفاع والانخفاض ومجاورة  یالت سائر الأحوال یفالمساكن  علی أّن 
وض  متشابهٌة الأقسام  یالجبال والبحار وغیر ذلك من باق حتی یكون اختلافها بسبب العر

إّلا لما كان كذلك لاختلاطها بغیرها وهو واضح.  20 فقط؛ و
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 اختلاف تغییرات الهواء بحسب وضع البلد یف -المبحث الثالث  
 یأ من الأرض أو غورمرتفع  یأ نجد یأّما الكائن بحسب وضع البلاد فوقال رحمه الّله: 
 مطمئن من الأرض:
؛ والمرتفع العال یفإّن الموضوع ف ؛ فإّن ما یقرب من  یالغور أسخن أبداً مكانه أبرد أبداً 5 

نحن فیه أسخن لاشتداد شعاع الشمس بقرب الأرض؛ وما یبعد عنه  یالأرض من الجّو الذ
ِد الأبخرة  إلی حّد ما ما فوقه أسخن لوصول الدخان إلیه  ؛ لأّن ردهو أبوهو عند منتهی تصّعُ

ن ما قرب من وجه الأض  یف یأ السبب فیهدون البخار و أّن اشتداد شعاع الشمس یسّخِ
 . من الفلسفة یالجزء الطبیع یفدون ما بعد عنه 

ما یكون  یالعمیقة وه الوهدة   یوه كالُهّوةمع كونه غائرًا  یأ إذا كان الغور مع ذلك و 10 

لأّن  أسخنوهو ظاهر لما مّر غیر مرة و حصرًا للشعاع  كان أشّدَ  عمُقه أكثر من سعته
والأبخرة وأنفاس الحیوانات حینئذ یكون أكثر، ووصوَل   والأدخنة  انحصاَر الأشّعة

 منفعل واحد وُیقّوی التسخین. یالریاح أقّل؛ وعند هذا یدوم تأثیر الفاعل ف
 

 15  اختلاف تغییرات الهواء بحسب الجبال یف -المبحث الرابع  

فما كان كالجبل فیه بمعنی المستقّر فهو ، أّما الكائن بسبب الجبالقال رحمه الّله: و
نرید الآن أن  یما كان الجبل فیه بمعنی المجاور فهو الذو بّیناه یالقسم الذ یداخل ف

ر علی وجهین نتكّلم فیه، فنقول: إّن  ، یتعّلق وثانیهما، یتعلق بالشعاع؛ أحدهما: الجبل یؤّثِ
تأثیره فیه إّما أن یكون بمعنی الزیادة أو   بالریاح؛ وكّل واحد منهما یكون علی وجهین: لأّن 

 20  دهما من جهة رّدهأحبمعنی النقصان: أّما وجها تأثیره بحسب الشعاع فأشار إلیهما بقوله: 

ستر الجبل  یأ أو سترهالتسخین،  یوهو وجه الزیادة ف علی البلد شعاَع الشمسرّد الجبل  یأ
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إّما  یدون البلد یعن یأدونه شعاع الشمس  یأ إّیاه عنه وهو وجه النقصان من التسخین؛ و
 الریَح:منع الجبل  یأ الآخر من جهة منعهوجها تأثیره بحسب الریاح فأشار إلیهما بقوله: و

إن كانت ریح الجنوب فهو  فإن كانت الممنوعُة ریَح الشمال فهو وجه زیادة التسخین؛ و
معاونة الجبل لهبوب الریح فإن أعان هبوب  یأ أو معاونته لهبوبهاوجه نقصان التسخین 

إن أعان هبوب الشمال فهو وجه نقصان التسخین:   5 الجنوب فهو وجه زیادة التسخن؛ و

 یأ منها الشمالیة یالبلاد حتی ف یفمثل أن یكون فوهو ما یتعّلق بالشعاع  لأّول،أّما ا
 مدارها یالشمس فعلی الجبل  یأ الشمال من البلد فتشرق علیه یجبل مّما یلمن البلاد 

إلی البلد تسخین الشمس للجبل  یأ ینعكس تسخینهالكونه جنوبیًا عن الجبل و
الشمُس البلَد؛ أو انعكاس تسخینها إّیاه لاحتمال اللفظ كّلًا منهما باختلاف  یأ فتسّخنه

نه» یف یالضمیر الذ تسخینه للبلد   أظهر لأّن  یبالتأنیث والتذكیر ولكّل  وجٌه؛ والثان« ُتسّخِ 10 

إن بلا واسطة بخلاف تسخین الشمس إیاه فإّنه بوساطة انعكاس تسخینها إلی البلد و
مدارها  یتشرق علی الجبل الشمُس ف یأ وكذلك  مقتضیًا للتبّردًا شمالیالبلد  یأ كان

نه  إن كانت الجبال من جهة المغرب وانكشف وینعكس تسخینها إلی البلد فُتسّخِ
إّلا ستَر شعاُع الشمس عن البلد وأوجب تبریَده و المشرق من جهة الجبل  یأ إذا كانو

 15  لأّن التسخین   یأ یهذا المعن یفالغرب   یدون كون الجبل ف یأ الشرق كان دون ذلك 

فأشرقت علی ذلك  الجبل فإّنها كّل ساعة تتباعد عنه فینقص من  الشمس إذا زالت
لا كذلك  إذا كان الجبل من الشمس علی الجبل و یأ كیفیة الشعاع الُمشِرق منها علیه

 مغربیًا والشمس یقرب منه كّل ساعة. 
نة ، فلأّن الجبل متی كان یوأّما الثان جنوبیًا عن البلد ستر عنه الریاح الحنوبّیة المسّخِ

إن كان كالجبل ف دة فلهذا یكون مائلًا إلی البرد؛ و  20 یوعّرضه للریاح الشمالیة المبّرِ

لا یری فیها  دمشقبعض أعمال  یالشرق والجنوب من البلد كان أبرد كقریة ف  یجهت
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أّما من جهة منع الریح و وآخر جنوبیًا. الشمس إلی قریب من ثلث النهار لأّن لها جبلًا شرقیاً 
وهما « المبّردة»بعض النسخ  یففإن یكون الجبل یصد عن البلد مهّب الشمال المیّرد و

إلی معناه وهو مؤنّث لأّن  المراد به « الشمال»جائزان نظرًا إلی لفظ  ریح »وهو مذكر، و
إّنما یكون ك یوذلك  بأن یكون الجبل قائمًا ف« الشمال ذلك بأن یكون وضعه وجهها و

مهب الجبل إلی البلد  یأ أو یكثر إلیهمنها تهّب تلک الریح  یالجهة الت یعن البلد ف 5 

وحكمهما ما یقّدم وذلك  بأن یكون الجبل  المسّخنةبعض النسخ  یوف الجنوب المسّخن
ه الریح رّدها علی البلد كما یكو  یف  ین فالجهة المقابلة لجهة َمهّب الریح؛ فإّنه إذا لاقت 

جبلین مرتفعین؛ فإّن  یبین ُمنقطعَ  یأ جبلین یأو یكون البلد موضوعًا بین صدف الباذهنج
قوله تعالی:  یء بهما فیبفتح الصاد والدال وبضّمهما منقَطع الجبل المرتفع وقر« الصدف»
بلد  یمنكشفًا لوجه ریح فتكون هبوب تلك  الریح هناک أشّد منه ف ﴾الصدفین بین﴿ 10 

َحر وهما « من»بعض النسخ  یوف یلأّن الهواء من شأنه إذا انجذب فصحراء  یواقع ف یأ ُمص 
به الانجذاب فلا یهدأ وكذلك  الماء وغیره وعّلته  یمسلک ضّیق أن یستمرمتقاربان 
وفة ف أّن ذلك  المنجذب إذا وصل آخره إلی آخر ذلك المسلک بلغ إلی  یوه الطبیعیات  یمعر

أسهل، فانبسط لسعة المكان وذلك  یوجب له جذب ما قبله مكان مّتسع فكان نفوذه فیه 
أعدل البلاد من جهة الجبال وسترها والانكشاف هواء الجّو و یوكّل هذه الأشیاء مؤثرة ف 15 

مكشوفة للمشرق، والشمال مستورًة نحو المغرب البلاد  یأ أن تكونعن الجبال  یأ عنها
وم وارادة اللازم؛  یوینبغ والجنوب أن یكون المراد من الأعدِل الأصّحُ إطلاقًا لاسم الملز

بلادنا ریاح الشمال والمشرق أصّح من ریاح الجنوب والمغرب؛ وأّما أّن ذلك یوجب  یلأّن ف
البلاد البعیدة عن غایة المیل تكون باردة وذلك    الحّر والبرد فلا یصّح؛ لأّن  یكونها أعدل ف
 20 یزیدها بردًا.
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  تغّیرات الهواء بحسب البحار یف -المبحث الخامس  
للبحار  أّما البحار فإّنها توجب زیادة ترطیب للبلاد المجاورة لها جملة:قال رحمه الّله: و

توجب ترطیب الهواء؛ حكمان: عاّم وخاّص؛ أّما العام فهو ما ذكره وهو أّن البحار مطلقًا 
وذلك لكثرة ما یتبّخر منها من الأجزاء المائیة بسبب تأثیر شعاع الشمس ولذلك  صارت 
الأماكن المجاورة للبحار كثیرة الأمطار وسحنات أهلها أنَعم وألَدن، وشعورهم أسبط  5 

 وأكثر شقرة؛ وتلك  الأجزاء المائیة ترّطب الهواء.
 یأ معیناً وقوعها كذلك   یأ الشمال كان ذلك  یلت یالجهة الت یكانت البحار ف فإن 

تبرید البلاد المجاورة لها من  یأ علی تبریدهاللریاح الشمالیة علی ما یدل علیه السیاق 
الترفرُف تمّر بالبحار قبل وصولها إلی  یالریاح الشمالیة بحركتها الهادیة وه جنوبها؛ لأّن 

ودًة من البحار وتزید تب علی  یترفرف ریح الشمالریدها للبلاد كما قال: البلاد؛ فتستفید بر 10 

ذلك  یأ أوجب الجنوب یمّما یلالبحار   یأ إن كانتو .هو بطبعه بارد یوجه الماء الذ
 یزیادة فوهو ظاهر لا یحتاج إلی تأویل « أوجبت»بعض النسخ  یالجنوب وف  یوهوكونها ف

من حرارتها؛ أّما الأّولان فلترطبهما بالبحر  رطوبتها أیضًا ونقصانًا  یوزیادة ف غلظ الجنوب
ِدها بالبحر و  خصوصًا إن لم تجدواختلاط البخارات المرتفعة منه بها؛ وأّما الثالث فلتبّرُ

شمال البلد؛  یوجه الجنوب بأن یكون ف یف یأ الوجه  یمنفذاً لقیام جبل فریح الجنوب  یأ 15 

غلظ الجنوب؛ لأّنها إذا لم تجد منفذاً تراكمت  الریاُح بعضها علی بعض  یفإّنه یزید ف
وتكاثفت وأوجبت زیادة غلظها ومثل هذا المسكن یكون َوَبئّیًا جّداً قابلًا هواؤه للعفن؛ وأّما 

، أحدهمافإّنه یكون أقّل رداة وذلك لوجهین:   متی كان الجانب المقابل للریح مفتوحاً 
، أّن الحركة تلّطُفها لنفوذها إلی وثانیهمالاندفاع الأبخرة المتصاعدة من البحر عن البلد؛ 

الغالب لابّد وأن  یالأخری؛ ولولا ذلك لكانت الریاح كّلها أو جّلها غلیظًة لأّنها ف الجهة  20 

ترطیب  یأ ناحیة المشرق كان ترطیبه یفالبحار  یأ إذا كانتتمّر ببعض البحار. و
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ناحیة  یإذا كانت فمن ترطیبه له  یأ للجّو أكثر منهناحیة الشرق  یذلك  وهو كونها ف
علی البحر  یأ علیهبعض النسخ  یعلی البحار المشرقیة وف یأ المغرب إذ الشمس تلح علیها

بالتحلیل المتزائد مع تقارب الشمس ولا تلح علی لدلالة البحار علیه؛ والأّول هو الأصوب 
الطول لا یختلف أصلًا بل إّنما یختلف ذلك بأّن   یتأثیر الشمس ف  یه نظٌر لأّن فالمغربّیة. و

وال؛ لأّن   یكون أكثر ترطیبه من ضحوة یالمشرق النهار إلی قریب العصر، وأقواه بعد الز 5 

وب؛  یتأثیر الشمس قد دام علیه؛ والمغرب وال إلی الغر یكون أكثر ترطیبه من بعد الز
وأقواه عند صلاة العصر؛ لأّن التأثیر حینئذ یكون قد دام ولم یضعف بعُد آثار الشمس 

لأّنها  ثّم إن كثرت الریاحلما عرفت  بالجملة، فإّن محاورة البحر توجب ترطیب الهواءو
ائت قطعة قطعة وتمّر عن البلد ج یأ تسّربتتكثر عند البحار لفقدان المانع من هبوبها و

البحر   وذلك  بأن تكون الجهة المقابلة لجهة بالجبالالریاح  یأ لم تعارضأّولًا فأّولًا و 10 

لاندفاع الأبخرة المتصاعدة من البحر عن البلد  كان الهواء أسلَم من العفونةمكشوفة 
ر فیه ملاقاة الُمفسد الأخری، ولتبّدِل الهواء فلا تؤثِّ  لهبوب الریاح ونفوذها من الجهة 

كانت مستعدًة لمعارضة الجبال إّیاها  إن كانت الریاح لا یتمّكن من الهبوبو یالأرض
ن لازدیاد رطوبة هواء البلد بانعكاس الأبخرة المنفصلة عن البحر علی البلد؛ فإذا  للتعّفُ

 15  : فإن كان البحر جنوبیاً الأخلاط تعفینتراكمت  علی ممّر الأیام هیئات الهواء للتعفن و

إیجاب العفن؛ ومتی كان بالعكس كان أبعد  یوالجبل شمالیًا كان ذلك آكد وأبلغ ف
لمنع العفونة لا لكون البحر  یأ أوفق الریاح لهذا المعنیعن قبول العفونة ولذلك قال: و

إن احتمل لدلالة السیاق علی الأّول   ییابسة وه لأّنها ریاح باردة  الشمالیة یهمجاورًا؛ و
إّنما لم یقل  ثّم المشرقیة والمغربّیةبعیدة عن قبول العفن   لأّن المشرقیة« ثم المغربیة»و

إّنما أخّر هما عن الشمالیة لأّنهما أكثر مخالطة للمائ یمتقاربتان ف والمغربیة یة؛ ذلك و 20 

ها الجنوبیةأضّر الكل علی ما قال و ولذلك  كانت الجنوبیة  نفسها  یلأّنها ریاح رطبة ف أضّرُ
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هذا حكم مجاورة المسكن للبحار؛ وأّما إن كان  وقد استفادت من البحر زیادَة رطوبة؛ 
إن لم یكن كذلك كان دون  مقابلها جبل كان آكد لذلك  وأعوَن علی حدوثه؛ و

 الرداءة. یذلك ف
 

 5 تغّیرات الهواء بسبب الریاح یف -المبحث السادس  

مطلق؛ وقوٌل  یقوٌل كل أّما الكائن بسبب الریاح، فالقول فیه علی وجهین:قال رحمه الّله: و
والأّول أكثر « بحسب البلد وما یخّصه»بعض النسخ  یوف بحسب بلد  بلد  وما یخّصه

تغییر الهواء، ثّم تغییر الأبدان لأّنها بقوة حركتها توصل  یالریاح لها حّظ عظیم ف  وأظهر لأّن 
بطبعها إلیها؛ ولذلك  صارت عند ما تهّب  یلا یمكن أن تصل ه یما تمّر به إلی المواضع الت

لإذكار إلی الإیناث وبالعكس؛ فإّنه قد اعتبر هذا غیر مرة  النبات والحیوان من ا ُتغّیر طبیعة  10 

عند هبوب الریاح المذكورة واستمرارها وذلك بحیث أّن نتاج الحیوان یتغّیر عند هبوب 
أجسام الحیوانات  یوعند هبوب الجنوب إلی الإناث. ولها تأثیر آخر ف  الشمال إلی الذكورة،

ر اللون إلی الصفرة وهالأبدان  یوقواها وألوانها: فالبعض یرخ ف القوی وُیغّیِ  یوُیضّعِ
الشمالیة؛ فهذه تأثیرات الریاح  یشهوتها للطعام وهضَمها وه یالجنوبیة والبعض یقّو 

المطلق. وأّما الخاصة بحسب  یبالنظر إلی نفس طبیعتها؛ وهو المراد بالقول الكل یالعاّمة أ 15 

رطبًة علی ما   ابسًة، وشمالیٌة حاّرًة بلد بلد فقد یمكن أن تكون ریاٌح جنوبّیٌة باردًة ی
 ستعرفه.

، لإحداثها أحدهمالوجهین: « الریح البیضاء»وتسمی  فإّن الجنوبیة یفأّما القول الكل  
له؛  إّنما كانت كذلك لأّنها بحرارتها تذیب السحاب وتحّلِ ، أّنها متی وثانیهماالصحو؛ و

 20 یأحكامها وه ییتكلم ف یالت یأ أكثر البلاد یفهّبت كثر بیض الدجاج وذلك  لحرارتها 

ضها أكثر من غایة المیل إلی جهة الشمال؛ وأّما ما دون غائة المیل فلا یلزم فیها  یالت َعر 
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ما یوجد ف حارةذلك  
َ
م بل غیر ریح السمو یلا بمعنی أّنه ُیحس منها بحرارة فإّن ذلك  قّل

ودة من باق ر ف یبمعنی أّنها أقّل بر لا  رطبةالأبدان آثار الأشیاء الحارة  یالریاح، أو أّنها تؤِثّ
بمعنی أّنه یحس منها برطوبة كما یحس من الماء بل بمعنی أّنها مخالطة لأبخرة كثیرة 

ا من الجهة أّما الحرارة فلأّنها تأتینالأبدان فعل الأشیاء الرطبة  ی؛ أو أّنها تفعل ف مائیة
د مادتها حرارًة أقوی، فلا شّک أّن بقّیة الحرارة تكون  المتسّخنة كّل ریح یكون مصّعِ 5 

ن بسبب قبولها لذلك  فیها أكثر؛ وكذلك كل ریح تهّب علی موضع حاّر فلابّد وأن تسّخِ
ة أّما الرطوبة فلأّن البحار أكثرها جنوبیّ الأصل إذ البرد عارض لها؛ و یللطافتها وسخونتها ف

وره بها؛ ومن جهة ما یخالطه من الأبخرة  یهعّنا و ب الهواء بوجهین: من جهة مر مما ترّطِ
لكونها أقرب من سمت  الشمس تفعل فیها بقوة  مع أّنها جنوبیة فإّن المرطبة علی ما قال: و

، أو علی أنفسها  وایا حاّدة  ؤوسهم وهو الموجب لزیادة التسخین إّما لانعكاس الأشعة علی ز ر 10 

إّما لكون الضوء حینئذ أشّدَ وأقوی علی اختلاف المذهبین كما ناكص ًة علی أعقابها؛ و
وحًا ف بًة  یأ تبخر عنها أبخرةغیر موضع و یسبق مشر  تخالط الریاحأجزاًء مائیًة مرّطِ

ولأجل رطوبة ریاح  یأ فلهذافیكون ترطیبها لتلك الریاح أكثَر مّما لو كانت شمالیًة 
الأجسام، والحرارة  یلأّن الرطوبة ُترخ ُمرِخیًة  لریاح الجنوبیةصارت االجنوب وحرارتها 

تخلِخل المساّم؛ وكما أّنها تكون ُمرخیًة، كذلك  أیضًا یجب أن تكون كدرًة قابلًة  15 

 للعفونة، مهّیئًة للأبدان لها. 
لوج أّما الشمالیةو بسبب برِد  فإّنها باردة لأّنها تجتاز علی جبال وبلاد باردة  كثیرِة الّثُ

ف الأجزاء  یأ لأّنها لا َتصحبها أبخرٌة كثیرة لأّن التحللیابسة  و  تلك  الناحیة تلّطُ
ورتها بخارًا  لقّلِة حرارتها الموجبِة للتبخیر، وكثرة  جهة الشمال أقّل  یفالمائیة وصیر

ودِتها المانعِة منه و الأكثر علی میاه    یلا تجتاز علی میاه سائلة َبحرّیة، بل إّما أن تحتاز فبر 20 

إذا كان كذلك، كانت یابسًة  یأو علی البرارلا ینفصل منها أبخرٌة ُتخالطها  جوامد و
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الهواء ما یخالطه من الأبخرة والأنداء،   یلأّنک قد عرفت غیر مرة أّن المراد بالرطوبة ف
ُل هذه أو مخالطُة أجزاء دخانیة. 

ُ
 وبالیبوسِة تحّل
نفس الأمر بل بالقیاس إلی الجنوبیة  ی؛ لا فالحّر والبرد یمعتدلة ف والمشرقیة

كونها أیبس  الشیخوقد عّلل  لكّنها أیبس من المغربیةوالشمالیة علی ما سیصّرح به؛ و
إذ شمال المشرق أقّل بحارًا من شمال المغرب ونحن شمالیون لا ، قوله: أحدهمابوجهین:  5 

 المغربیةبكونها أیبس  إّلا ذلك و یفتكون المشرقیة أقّلَ استصحابًا للأبخرة؛ وما نعن محالة
مّرت  یبسبِب تلك  البحار الت فتكون المغربیة أرطَب  أرطب یسیرًا لأّنها تحتاز علی بحار

بحركتها فإّن كّل واحد تخالف المغربیة  یأ لأّن الشمس تخالفها، قوله: ووثانیهمابها؛ 
؛ لأّن المغربّیة إذا تحركت إلی حركته یكالمضاّد للآخر فومن المغربیة  یأ من الشمس ومنها

فلا ذلك  الوقت منصرفة عن البلد فلا توافق حركَتها بل ُتضاّدها  یالبلد تكون الشمس ف 10 

لأّن الشمس إذا أثارت المشرقیَة  الشمُس تحلیَلها للریاح المشرقّیةالمغربّیَة  یأ تحّللها
وتحركت إلی البلد تكون الشمس متوّجهة إلی البلد أیضًا فتكون مصاحبة لتلك الریح مّدة 

المغریبة؛ فلذلك  تقّل رطوبة المشرقیة  یكثَر من فعلها فحركتها؛ فیكون فعُلها فیها أ
وهذا إن صّح أّنه مؤثر فإّنما یكون إذا كان مهّب المشرقّیة أّول   ویـصیر أیبس  من المغربیة
ضًا أّوله؛ وأّما لو كان الأمر بالعكس كان الحكم بالعكس یالنهار، ومهّب المغریبة أ 15 

عند ابتداء النهار، وأكثر مهّب المغربیات خصوصًا وأكثر مهّب المشرقیات من ذلك 
فلا تحّللها الشمس تحلیلها »هذا لا یصّح أن یكون تخصیصًا من قوله: و عند آخر النهار
إن   ی؛ لأّن ذلك  إّنما یصّح إذا كان تأثیر الشمس ف«للریاح المشرقیة المشرقیات أكثر و

غربیة أرطب یسیرًا وخصوصًا لم یكن َمهّبها أّول النهار؛ ولیس كذلك بل من قوله: والم
المشرقیة   یولكون تأثیر الشمس ف یأ لذلك وأكثر مهّب المشرقیات عند ابتداء النهار و 20 

كانت المغربیات أقّلَ حّرًا من ذكره  یالمغربیة علی الوجه الذ یأكثر من تأثیرها ف
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إن كانتا كلتا هما  بالقیاس إلی المشرقیات وأمیَل إلی البرد، والمشرقیات أكثَر َحّرًا؛ و
قد عرفت و ینفس الأمر بل علی الوجه الذ یلا ف ؛والشمالیة معتدلتین  الریاح الجنوبّیة

فیه تنبیٌه علی أّن الحكم المذكور  البلاد بحسب أسباب أخری یتتغّیر أحكام الریاح ف
إّلا نحن  یالت یأ بعض البلاد یفقد یتفق ف للریاح إّنما هو بحسب الأكثر وغالب الأمر و

قد بّینا أّن الریاح الجنوبیة  یالشمالیة؛ إذا البلاد الجنوبیة عن مدار رأس الَجد   یفیها وه 5 

إن لم تكن هناک جبال ثالجٌة  فیها أبرد إذا  أن تكون الریاح الجنوبیةفیها تكون باردًة و
علی الجبال  یأ ورها علیهاكان بقربها جبال ثالجة جنوبیة فیستحیل الریح الجنوبّیة بمر

أسخن من الجنوبیة إذا بعض بلادنا أیضًا  یف إلی البرد ورّبما كانت الشمالیةالثالجة 
ریاح   یفه أّما السمائمولكّل  وجٌه و« محرقة»بعض النسخ  یوف محترقة یكان مجتازها ببرار

ها فبأن یكون  حارة جّداً یابسة. وسبُب حرارتها: إّما من جهة  وها علی أرض ممّرِ ور مر 10 

إّما من جهة مادتها فبأن تكون من جنس الأدخنة الت ، و  یاشتعلت  وفعلت ف یمحترقة جّداً
كالنیران فإّن ما ثقل منها َیعِرض له أن ینزل؛ وبه بعُد بقیة حرارة   الجّو علامات  هائلًة 

إلی الأّول أشار بقوله و  ینة التإّما ریاح من جنس الأدخوالتهاب فتكون ریاحه كذلك؛ و
إن   یلا یرید بذلك الأدخنة الت الجو علامات هائلة شبیهة بالنار یتفعل ف من شأنها ذلك و

إذا كانت فإّن الأدخنة  یأ فإّنهامن شأنها ذلك  وقد فعلته لقوله:   یلم تكن فعلت بل الت 15 

 وهذا إّنما یكون بعد أن اشتعلت؛ وأیضًا لا یلزم ثقیلة فعرض لها هناک اشتعاٌل والتهاب
الجّو علامات، أن یكون حاّرًا بل قد یكون ذلك  یمن كون الدخان من شأنه أن یفعل ف

 ففارقها اللطیُف ونزل الثقیُل وبه بقیة نارّیة والتهاب.لُدهنیة  بها یقبل الاشتعال 
الأكثر یحدث صاعقة ولا یقتصر علی  یو اعلم أّن ثقیل الدخان المشتعل إذا نزل، فف

ء یإّنما یبتد - علی ما یراه علماء الفلاسفة - جمیع الریاح القوّیة فإّن إحداث ریح السموم؛  20 

إن كان مبدأ مواّدها أسفل تكّون الریاح من الأسباب  إلی كیفّیة   هذا إشارة من فوق و
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إّلا  یه  یالت الأرضّیة لا من الأسباب السماوّیة  الاتصالات الكوكبّیة علی ما ظّن بعضهم و
ه؛ وهو أّن ی، لا صاحب العلم الطبیعلأحال تحقیَقه إلی صاحب علم النجوم الهواء   ، فأعِرف 

ارضة یبّرد الدخان المتصعد ویثقل فینزل متحركًا إلی حیث تقتضیه ماّدته مع مع یالعال
لتمویج الدخان النازل من  لكن مبدأ حركاتها وهبوبها وُعصوفها من فوق المانع من التصّعد

الریاح من   كون ابتداء حركة یمن فوق لما عرفت. وهذا أ یفوق، لا لكون الاتصال الكوكب 5 

وهو أّن  و تحقیق هذا إّما أن یكون حكمًا عاّمًا أو یكون أكثرّیًا. فوق ومبدأ موادها من أسفل
إلی ، یمواّدها من أسفل، لا أّن هذا الحكم دائم أو أكثر  مبدأ حركة الریاح من فوق ومبدأ

  .المساكن فصلًا؛ هذا یونحن سنذكر ف من الفلسفة یالجزء الطبیع
تغییر  یلها حّظًا متوّفرًا ف بالتربة، فلأّن بعض النسخ  یوف التربة یو أّما اختلاُف البلاد ف

ورها بها  یتغییر النبات والحیوان: أّما ف یالمیاه والریاح، بل وف تغییر الریاح فلأّنها عند مر 10 

تستفید منها رائحًة مناسبة لها؛ ورّبما یرتفع منها بخار فیكسحه وتوصله إلی المسكن 
النبات فقد شاهدنا الحّمص قد  یالماء؛ وأّما ف  یفعلها ف  فتغّیُر  حكَمها إلی حكِمها؛ وكذلك

رع ف یِن یمیل لوُنه إلی الحمرة ویصغر جرمه ف یز الأخری یمیل بل یتبّدل   یإحداهما، وف یأرض 
َخلقها وُخلقها وشكلها ولونها  یالحیوان فلأّن اختلافها ف یإلی البیاض ویكبر جرمه؛ وأّما ف

ربة یجر إذا كان أمر الّتُ راب ظاهٌر بّین. و تغّیر الطباع  یف یهذا المجری أ یبحسب الّتُ 15 

ر طبیعُة  والحیوانیة،   الطبیعة النباتّیة یه یالكثیفة الت  یه یالریاح الت  فبالأولی أن ُتغّیَ
 إلی َتـیِنک الطبیعتین. لطیفة جّداً بالنسبة 

و إذا عرفت هذا، فنقول: الُترب تتنّوع أنواعًا متعددة فمنها الكبریتّیة والزفتّیة، ومنها 
خرّیة، ومنها الَجصّیة، ومنها الحمائیة، ملیة، ومنها الّص  ومنها النّزة،   الّسَبخیة، ومنها الّرَ

وبعضها  ،یُحّر، وبعضها صخر  بعضها طینهاللون علی ما قال: فلأّن  الحمراء   ومنها الحّرة 20 

ر جمیُع ی، وبعضها ما یغلب علی تربته قوة معدنی، أو سبخینز ی، وبعضها حمائیرمل ة، یؤّثِ
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فها  هوائه ومائه یذلك  ف ن الأبدان وتجّفِ فالكبریتیة تجعلها حارًا یابسًا وحینئذ تسّخِ
فها وُتحرق دمها وتوّلِد أمراضًا ردیئًة؛ والزفتیُة قریبة الحكم ف  ذلك؛ وكذلك  یوتقّشِ

المالحة؛ وأّما الرملیة فإّنها تجعل طبیعَة الریاح مائلة إلی البرد والیبس؛  یأ السبخة 
أبرُد من   ؛ والدلیل علی ذلك  أّن میاه العیون الحجرّیة والصخریة أبرد مّما إذا كانت طینیًة 

رها إلی طبیعة  تجعلها أبرد وأجّف؛ وأّما النّزیة والجصّیة؛ میاه العیون الطینّیة فإّنها تغّیِ 5 

؛ وأّما الحریة فإّنها لا الحمائیة  یالنبات الغالب علیها والمستنقعات فیها؛ وكذلك الكلام ف
رها إلی نو ء بل تصلحه وتزیل عنه ما یشوبه من الكیفیات الردیئة ولذلك قد یع ردتغّیِ

ور علیها؛ فهذه أحكام طبیعة   یالریاح وسیأت یالأرض وما توجبه ف یحلو الماء المالح بالمر
 فیه كلام مفّصل فیما بعد إن شاء الّله تعالی.

ئة المضاّدة للمجری تأثیر التغییرات الهوائیة الردی یف -الفصل التاسع قال رحمه الّله:  10 

 یالطبیع
 و یشتمل هذا الفصل علی مبحثین:  

 
  یأقسام التغییرات الخارجة عن المجری الطبیع یالمبحث الأّول  ف

التغّیر وتطلق حقیقًة علی  ی: هفإّما لاستحالة  و أّما التغییرات الخارجة عن الطبیعة 15 

الكیفیات، وهو أن یصیر الجسم ذا كیف لم یكن له قبله ولا بعده؛ والفرق بین  یالتغّیر ف
هو أن « الفساد»الكون هو أن یحصل للجسم صورة لم تكن له؛ وأّن « الكون»ذاک وبین 

یفقد الجسم صورة كانت له؛ وقد یتجّوز فتطلق الاستحالة علی الكون علی سبیل المجاژ؛ 
إّنما تطلق ذلك  علی العادة  كانوا یظّنون أّن الكون والفساد حركٌة  القدیمة لأّن القدماء و

 20 الهواءبها هو ما هو  یحقیقته وماهیته الت یف یأ جوهر یفاستحالٌة  أیضًا؛ والحركة عندهم

 یأو لاستحالة ف والدخان والبخار الجّو الممتزج من الهواء یجملة الجسم المبثوت ف یأ
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یصیر حقیقة ردیئة  یأ  جوهره فهو أن یستحیل جوهره إلی الرداءة یف یكیفیاته فأّما الذ
وح ودفع أبخرته وتعدیل الأبدان وغیر  ییعن غیر صالحة ِلما أوجدت له من إصلاح جوهر الر

وفة  تلك  یأ الاشتداد والتنقص  یلا لأّن كیفّیًة منه أفرطت فذلك  من منافعه المعر
إن كان إفراط الكیفیة لابّد منه لك ن الرداءة تكون لفساد الجوهر لا لإفراط الكیفّیة و

إّنما قلنا إّنه لا بّد ف یهو بها مضاّد للمجری الطبیع یتلك الرادءة الت فساد  یلا لذلك. و 5 

إّنما تحدث عن حرارة غریبة  یالجوهر من إفراط الكیفّیة لأّن ذلك  الفساد هو العفونة وه
إذا حصلت فلابّد من أن تتبعها حرارة غریبة أیضًا و وهو  هو الوباءفساد الجوهر  یأ هذاو

ن یعرض ف ن الماء المستنقع یتعّفُ فإّنا المتغّیر؛  یأ الآجنالمجتمع  یأ الهواء ُیشبه تعّفُ
عما یخالطه وُیخرجه عن البساطة لیمتنع  یأ بالهواء الهواَء البسیط المجّرد یلسنا نعن
الهواء  یأ یحیط بنا؛ فإن كان یلیس هو الهواء الذالبسیط المجّرد  یأ  فإّن ذلكتعّفُنه  10 

غیر المحیط بنا وهذا  یأ فعسی أن یكون غیر ذلك خالصًا عّما یشوبه  یأ موجودًا صرفاً 
كان غیر جازم بوجود الهواء البسیط وذلك  لعدم اّطلاعه علی كرة  الشیخیدّل علی أّن 

عشر فرسخًا لأّن ما فوقها إلی  جمیع المعمورة سبعة  یارتفاعها عن سطح الأرض ف یالبخار الت
كّل واحد من ؛  وكما سبق مفّصلًا وهو كرة الهواء المطلق یهو الهواء الصاف ة الناركر

وذلك  لأّن هذه البسائط ُجعلت مواّدها بالطبع شدیدة  البسائط المجّردة فإّنه لا یعفن 15 

القبول لمفارقة ُصَورها لتكون قابلًة لأن یتكّون بعُضها من بعض حتی إذا ائتلم من 
إذا كان كذلك فإذا صادفها السبب یبعضها ش ء كان تكّونه من باقیها ممكنًا؛ و

ن كان قویًا علی إفساد صورها وحدوث صورة أخری؛ فحدث من ذلك كون  المعّفِ
ن جملتها؛ ویلزم ذلك  انقطاَع  وفساد. ولو جاز أن تقبل هذه العناصُر العفونَة لجاز أن تعّفَ

 20 كیفّیة مضادة للتكّون. التكّون لأّن العفونة

إّما أن یستحیل ف یبل إّما أن یستحیل ف جوهره إلی البسیط الآخر بأن  یكیفیته و
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« الاستحالة»فیها  الشیخاستعمل  یوهذا أیضًا من المواضع الت یستحیل مثلًا الماء هواًء 
فیما بین  یأ الجّو  یبالهواء الجسم المبثوث ف یبل إّنما نعن« الكون والفساد»بمعنی 

ومن   ،المائیة البخارّیة  ، ومن الأجزاءیهو جسم ممتزج من الهواء الحقیقالأرض والسماء و
. واعلم أّن نسبة الغبار إلی الأرض كنسبة الدخان والبخار  یالأجزاء الأرضّیة المتصّعدة ف

كائنة من الأشّعة علی سبیل الكون والفساد بجعلها  یأ من أجزاء نارّیةالبخار إلی الماء و 5 

كما نقول لماء البحر  هواءإّنما نقول له بعض الأجزاء المتصّعدة من الأرض والماء نارًا و
إّما علی سبیل اطلاق  یأ والبطایح ماء كما أّن هذا الإطلاق إّنما هو علی سبیل الاستعارة و

إن لم یكن ماء صرفًا بسیطًا بل ممتزجًا من هواء اسم الجزء علی الكل كذلك  ذلك  و
وقد  ی الرداءةفهذا الهواء قد یعفن ویستحیل جوهره إل .وأرض ونار ولكن الغالب فیه الماء

إلی الرداءة  یأكما أّن ماء البطایح قد یعفن فیستحیل جوهُره إلیها الرداءة  عرفت معنی  10 

أوائله؛ لأّن برد  یف یأ أواخر الصیف والخریف یوعفونة الهواء ف أكثر ما یعرض الوباءو
ن  أواخره یمنع عن حدوث العفونة كمنع برد الشتاء عنها. وأّما الصیف فلأّنه معّفِ

ه، یالعفونة فیه وهما الحرارُة الخارجة وكثرُة الرطوبات الغریبة المجتمعة ف یلاجتماع سبب
اضع مو یسنذكر العوارض العارضة من الوباء فبواطن الأبدان من استعمال الفواكه و یلا ف
وضها للإنسان  آخر هذه العوارض لا تختّص بنوع الإنسان بل تعّم النبات والحیوان؛ أّما عر 15 

وط باستعداد البدن من امتلائه وقبول مواّده للعفن. أّما متی كان البدن نقّیًا من ذلك   فمشر
وهة ولولا ذلك  الحاصلة  أو كان مزاجه مضاّدًا للكیفّیة  للهواء لم تحصل منه حالة مكر

زم عموم الآفة والموت لجمیع الأبدان عند حصول الوباء؛ ولا شّک أّن الوجود بخلافه. ل
مثل هذا الوقت تكثر الحشرات   یالنباتات وف  یالحیوانات وف یباق یوكذلك  الكلام ف

بواطن الأرض كالفار والحّیات  یوتهرب الحیوانات القاطنة ف العفونات یف المتولدة  20 

ورّبما هربت من مكان إلی مكان كاللقالق وغیرها من الحیوانات الذكیة فإّنها تهرب من 
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ء من یأوكارها ورّبما هربت عن بیضها ویكثر الغیوم والضباب بلا مطر ویظهر علی النبات ش
ز وین البدن من  یقّ جنس الرطوبات لِزجة القوام فعند ظهور هذه العلامات یجب أن یحتر

فضلاته ویصلح أغذیته وهواه وسنذكر هذا مفّصلًا عند الكلام علی حفظ الصحة من 
إذ لو  الحّر والبرد إلی كیفّیة غیر محتملة یكیفیاته فهو أن یخرج ف یف یأّما الذالكتاب و

ر مضادًا للمجری الطبیع وج  یأ حتی َیفُسَد له یكانت محتملة َلما كان ذلك  التغّیُ للخر 5 

رع والنسلسر المحتمل الع ذلك  أّما باستحالة مجانسة كمعمعة القیظ وكما ذكرنا  الز
الحرب،   یالقصب ونحوه، وصوت الأبطال ف  یهو صوت الحریق ف« المعمعُة » إذا اشتّد 

وا ف یشّدُة الَحّر: ُیقال یوم معمعان ومعمَع القوُم أ« المعمعان»و  الشیخشّدة الحر وكأّن  یسار
 یأكزمهرة البرد  أو استحالة  مضاّدة  لتقاربهما لفظًا ومعنی « المعمعان»موقع   «المعمعة»أوقع 

وض عارض  یفشّدته   10 یسواء كان سمائیًا كما إذا عرض كسوف شمس الصیف لعر

د الهواء؛ أو أرضیًا كما إذا هّبت ریاح علی جبال ثالجة  بالقرب من   یتاّم ف الصیف لأّنه یبّرِ
بّرد الهواَء جّداً وخصوصًا إذا كان تلك الریاح شمالیة؛ فالحاصل من هذه البلد فت

جوهره أو  یكیفیاته إّما أن یكون مع ذلك خارجًا ف یالمباحث أّن الهواء المضاّد للطبیعة ف
ّیة: أّما الأرضّیة فمثل أقذار وأسباب سماو وله أسباب أرضّیة لا یكون، والأّول هو الوباء

المدن وُجثِث الموتی ومیاه  مستنقعة وبطایح َعِفنة ومباقل ردیئة؛ فإّن مثل هذه  15 

َمهّب الریاح الآتیة إلی   یالمذكورات ترتفع منها أبخرٌة ردیئة وتخالط الهواء؛ فإن كانت ف
سكن وتِرد علی المساكن فإّنها عند ما تمّر بها تكسح تلك الأبخرة وَتحملها إلی الم

الحیوانات  یالأبدان بالاستنشاق وغیره فتؤذیها من داخل وخارج؛ وكذلك  تفعل بباق
باطن  یأمرًا حاصلًا ف یوالنباتات فَتفُسد وُتفِسد آكلیها. ورّبما كان السبب الأرض

ء اجتمعت بخاراته علی َممّر الأیام ثّم ارتفعت دفعًة یالأرض لم یشعر به، كمعدن رد 20 

مثل هذا الوقت المساكن العالیُة أجوُد من المنخفضة لُبعِدها عن  یك؛  وفوأوجبت ذل
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منها الریُح أجوُد من  یأتی یالأرض وما یرتفع منها؛ والمستورة عن الجهة الت  مجاورة
 المكشوفة. 

، والبلد ف یأن یكون المعدن المذكور أو غیر ذلك  ف ومن الأحوال الردیئة   یموضع مرتفع 
مقابلها جبل مرتفع بحیث أّنه  یَوهدة، والریح الآتیة إلی البلد تمر بالموضع المرتفع، وف

ور والتحلل علی البلد؛ فإّن مثل هذه البلدة علی الحالة المذكورة  یكون  یصّد الریح عن المر 5 

 من أردأ المساكن. 
 

  ة للطبیعةتعرض عن التغیرات الهوائیة المضاّد  یالعوارض الت  یف - یالمبحث الثان
الجوهر،  یأحد التغّیرین المذكورین: الاستحالة ف یأ إذا تغّیر  الهواءقال رحمه الّله: و

تأثیر التغّیرات الهوائیة الردیئة  یوالاستحالة إلی كیفیة غیر محتملة؛ لأّن الكلام ف 10 

ولأّن هذا النوع من التغّیر  الأبدان. یعرضت منه عوارض ف یالمضادة للمجری الطبیع
فإّنه إذا تعّفن َعّفَن قسمان، ولكّل  منهما أحكاٌم تخّصه، ابتدأ بأحكام القسم الأّول وقال 

إن بسبب تعفین الهواء تعّفن الأخلاط یإّن الكلام ف الأخلاَط: ، لا بسبب فساد الغذاء، و
ن الهواء؛ بل لأّن الأخلاط مستعّدة للتعفن إّما لكونها رطبًة،  كان فساد الغذاء بسبب تعّفُ

إّما لكونها متوّلدًة من أغذیة  ق َعِفنًا  و فاسدة بتعّفِن الهواء؛ فإذا كان الهواء المستنش  15 

تخالطها وهذا یلزمه ضعف القوی لأّنها  یَنت  بسبب تلك  الأجزاء الَعِفنة التوخالطها فتعّفَ 
، لا علی ما هو خارج عنه إلی غیره؛ وعلی هذا یإّنما یقوی علی ما هو جار علی الأمر الطبیع

ابتدأ بتعفین الخلط الرطوبات ضعیفًا وذلك  ُیعّدها للعفونة. و ییكون تصرفها ف
غیر القلب لأّنه  یأ أقرب إلیه وصولًا منه إلی غیرهلأّن الهواء  یأ القلب لأّنه یالمحصورة ف

رته الردیئة فیكون تأثیره فیه وفیما هو فیه تأثیرًا قوّیًا، وف و   20 ییلاقیه أّولًا بالتنفس وهو بس 

غیره وفیما هو فیه تأثیرًا ضعیفًا؛ لأّنه إّنما یصل إلی غیره عند ما تنكسر سورُته. ویلزُم ذلك 
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وح فحصل الموت بدون حصول  ُحّمیات الوبائیةحصوَل ال ورّبما أفسد مزاج القلب والر
الغریبة عن القلب إلی   الُحّمی؛ لأّن القوی ِلما یلزمها من الضعف یعجُز عن دفع الحرارة

ن الهواء. وأّما حكم تغّیر كیفیاته فأشار  ظاهر البدن فلا تعرض له سخونة؛ هذا حكم تعّفُ
أّن الحرارة بطبعها مرخیة أحدهما، لوجهین:  صلالمفا یإن سّخن شدیداً أرخإلیه بقوله و

 5 ، أّنها تسّیل الرطوبات إلیها فُترخیها. وثانیهمامسّخنة؛ 

 : ، وثانیها، كثرُة حركتها؛ أحدهاو إّنما اختص انصباب المواّد إلیها لأربعة أوجه 
، ضعفها بسبب كثرة ورابعها، سخونتها بسبب الحركة؛ وثالثهاكونها ذات تجاویف؛ 

أسافل البدن. وكّل ذلك  مّما یوجب قبوُلها للرطوبات  یا وكوِن بعضها موضوعًا فحركته
 حّلل الّرطوباتالغیر و یأكثَر مّما یقبله غیُرها لانتفاء كّل  من المذكورات أو بعضها ف

ف الرطوبات بتلطیف الحرارة القوّیة لها أحدهالثلاثة أوجه:  ق قوام المادة ویلّطِ ، أّنه یرّقِ 10 

حها وذلك معین علی تحلیل الرطوبات؛ وثانیهافیتبّخر؛  ، وثالثها، أّنه ُیخلِخل المساّم ویفّتِ
وذلك   العطش یفزاد فأّنه یجذب المادَة من العمق الی ظاهر البدن ویتحّلل لانتفاح المساّم 

، لفناء الرطوبات واحتیاج الطبیعة إلی إیراد رطوبات أخر علیه عوض ما أحدهمالوجهین: 
، لسخونة وثانیهماإّنه لا معنی للعطش إّلا افتقار الطبیعة إلی البارد الرطب؛ تحّلل منه ف

وده علیه أّولًا و وحالقلب بالهواء الحار لور فأسقط للطافتها المصادفة لقوة الحرارة  حّلل الر 15 

وح إذ هأحدها:  من وجوه ثلاثة القوی َمطّیتها وحاملها، والحامل إذا   ی، من جهة تحلیله الر
، وثالثها، من جهة تسخینه للقلب ومضاّدته للقوی البدنیة؛ وثانیهاالمحمول؛ نقص نقص 

مثل هذه الصورة لا یكون مساویًا لما نقص بل  یمن جهة ضعف الهضم فإّن الوارد ف
وح بل القوی و بتحلیل الحار ، أحُدهابثلاثة أوجه:  منع الهضمأنقص منه فینقص الر

، بسبب ضعف وثانیهاتمام فعلها؛  یبل لكّل قوة ف ةالطبیع  هو آلة یالمستبطن الذ یالغریز 20 

بتحلیله الأخلاط ، أحدهمابوجهین:  صّفر اللون، بسبب سوء المزاج ووثالثهاالقوی؛ 
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إلیه الإشارة بقوله: وثانیهما؛ الدموّیة المحّمرة لّلون ، بإحراق المواد وجعِلها صفراء و
لأّنها حاصلة من حرارة  الِمّرة علی سائر الأخلاط وسّخن القلب سخونة غیر غریزّیةتغلبیه و

لها َعِفنةبإذابته إّیاها وسّیل الأخلاط الهواء و إلی حال كونها عفنة  یأ َمَیّ إلی التجاویف و
لكراهة الطبیعة لها بسبب الحرارة الحاصلة فیها فَتدفعها ولا تقوی  الأعضاء الضعیفة

بصالح الهواء الحار  یأ لیسولضعیفة والتجاویف علی دفعها عن نفسها، فَتقّبلها الأعضاُء ا 5 

بل رّبما نفع المستسقین والمفلوجین ِلما ُیخرجها من الاعتدال  للأبدان المحمودة
 یالامتلائ یأ التشنج الرطبلا الیابس و یأ وأصحاب الكزاز البارد وأصحاب النزلة الباردة

قوة الرطبةو
َ
الامتلائیة لا الیابسة؛ كّل ذلك  بتعدیل المزاج البارد وتحلیل  یأ الّل

الرطوبات الفضلّیة وتسخین العصب؛ لكن هذا إّنما یكون إذا لم یكن الهواء مفرط 
؛ إذ ل و كان مفرطًا أسقط القوة وأضّر بجمیع الأبدان؛ فلذلك  بل رّبما نفع ولم الحرارة جّداً 10 

 . یجعله نافعًا لها دائمًا ولا أكثریاً 
 یأ افراطًا یتوّغُل به داخلًا ما لم یفرط یفإّنه یحصر الحار الغریز فأّما الهواء البارد
البرد الواصل  یأ إلی الباطن فإّن ذلك لاحتمال اللفظ كّلًا منهما   یبالبرد أو بالحاّر الغریز

؛ وأّما الغریزّیة أّما الأّول فبإطفائه الحرارة  ممیته یالمجتمع ف یإلی الباطن أو الحار الغریز
 15 فبخنقها. یالثان

بتغلیظه قوامها بالتجمید وتكثیف  الهواء البارد الغیر المفرط یمنع سیلان الموادو 
لبرده  یضعف العصبلعصره مواد الدماغ و یحبسها لكنه یحدُث النزلةالجلد ولذلك  قال و

وفیة باردة والهواء البارد یصل إلیها بسرعة ف ُیضّر بقصبة الرئِة و كّل وقت  یلأّنها غضر
رًا شدیداً و ر به ضر رًا شدیداً فیشتّد تأثیره فیها فلذلك  یتضّر یضر  : الهواء الباردالرئِة ضر

سطوحها  ی، أّنه ببرده یوجُب اختلافًا فأحدهاآلات التنفس من وجوه ثلاثة:  یوباق الرئة 20 

، وثالثها، من حیُث أّنه یوجب سوء المزاج؛ وثانیهابتكثیفه إّیاها وذلك  مما یضّر بأفعالها؛ 
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. الدماغ وعصِره إّیاها وانحدارها إلی آلات التنفس یمن جهة إحداثه للنزلات لحبسه المواّد ف
وِده علیهما و إّنما ذكر الرئة وقصبتها، لأّن أّول ور إذا لم یفرط شدیداً قّوی الهضَم وقّوی و

هاالأفعاَل 
َ
وذلك  أثاَر الشهوَة بالاجتماع و یذلك  لتقویته الحار الغریزو الطبیعیة كّل

أوفُق فإّن الهواء الغیر المفرط البرِد  یأ بالجملة، فإّنهبتكثیِفه فَم المعدة بالبرد. و
وجًا عن الاعتدال.  من الهواء المفَرط الحّرِ   للأصّحاء  5 وهو ظاهر؛ لأّن المفَرط أكثر خر

لما عرفت  من جهة الأفعال المتعلقة بالعصب یه ار الهواء الباردمض یأ مضاّرهو
إحداث النزلات  بسدة المساّم و ِل الفضول وحبِسه للمواّد و

ُ
بجمِعه وتكثیِفه ومنِعه من تحّل

 الهواء الرطب صالح موافق للأمزجة أكثرهاالمخ لمثل ما سبق و یأ بعصره حشو العظامو
نهلأّنه لا یوافق المرطوبین و ن اللون والجلد وُیلّیِ  یولأّن الجلد َیرّق بالتلیین فیؤّد  ُیحّسِ

ن و إّلا لعدم التكاثف الجامع للأجزاء الساّد للمسام  یبقی المسام منفتحةلون الدم وُیحّسِ 10 

موضع  أّن الرطوبة توجب العفونَة  غیر یلما عرفت ف ء للعفونةیُیهیّ  أّن الهواء الرطَب  یأ أّنه
 بیان لأّنه معلوم مّما سبق.  عن زیادة یوهو ظاهر غن الیابس بالضّد و

  الریاح« طبائع یف»بعض النسخ  یفو موجبات یف -الفصل العاشر قال رحمه الّله: 
 یهذا الفصل؛ وأّما طبائعها فلم یتعرض لها ف یالمذكورة ف یو الأّول هو الصحیح لأّنها ه

یابسٌة،  إّن الریاَح الشمالیة باردٌة »حیث قال: « فصل تغییرات الهواء» یهذا الفصل بل ف 15 

أمیُل إلی الحرارة  والجنوبّیَة حارٌة رطبٌة؛ وأّن الشرقیة والغربّیة معتدلتان، غیر أّن المشرقیَة 
ودة والرطوبة إلی هذا وغیره أشار بقوله: «والیبوسة، والغربیَة إلی البر نا أحواَل قد ذكر؛ و

باب تغّیرات الهواء ذكرًا ّما، إّلا أنا نرید أن نورد فیها قولًا جامعًا علی ترتیب آخر  یالریاح ف
 ونبدأ بالشمال.

تغییر الهواء لأّنها بقوة حركتها تأخذ ما تمّر به من  یلها حّظٌ وافر ف و اعلم  أّولًا، أّن الِریاح 20 

وائح الط دة والر نة والمبّرِ بة وغیر الطّیبة والكیفیات الوبائیة وغیر الوبائیة یالأمور المسّخِ
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ر ف یتهّب منها وتوصلها إلی مواضع لم تصل ه  یالجهات الت یالكائنة ف  یبطبعها إلیها، فتؤّثِ
الحیوانات بتغییر طبایعها من الإذكار   ینباتات بتغّیِر ثمراتها وفال یكّل ما َتصُل إلیه حتی ف

؛ فإّنها متی هّبت  «الریاح البیضّیة» إلی الإیناث وبالعكس؛ ولذلك  تسّمی الریاُح الجنوبیة
إن لم ُیسافد؛ وقد ُیسّمی  لهذا المعنی؛ بل لكون الجّو أبیض  لا « البیضاء»كُثر بیض الّدجاج و

فاد الغنم  یلقّلة المطر عند هبوبها. وأعجُب مّما ذكرنا ف عاة عند س  أمر البیض أّن الّرُ 5 

ون إلی الریح الهاّبة ف  یذلك الوقت، فإن كانت جنوبّیًة حكموا بكثرة الإناث ف یینظر
حسب حكمهم. الحمل؛ وعند هبوب الشمال بعكس ذلك؛  وعند الولادة یكون الأمر ب

رها وتشّدها وُترخیها؛   یف یولها تأثیر قو الأبدان الإنسانیة حتی أّنها ُتحیل ألواَنها وُتغّیِ
ر فیها التأثیرات الخاصة الت  سنذكرها.  یوبالجملة تؤّثِ

 10 و إذا عرفت ذلك،  فاعلم أّن هذا الفصل مشتمل علی مباحث:

 
  الریاح الشمالیة[ ی]ف -المبحث الأّول 

 یالَقو یأ یتقّو الریح الهاّبة عن شمال مستقبل المشرق   یه الشمالقال رحمه الّله: 
وح الموجب لبقاء القوة و ل الر

ُ
البدن بما یجمع من أجزائه كلاهما  یأ تشّد لمنعها تحّل

من الَعرق والرمص ونحوهما  یمنع السیلان الظاهروبتكثیفها الجلد ببردها ویبسها  15 

  لتوّفِر الحرارة یقوی الهضمبجمع بردها ویبسها و تسّد المسامبتكثیفها وتجمیدها و
، أحدها  لوجوه أربعة: یعقل البطنالباطن عند هبوبها لانسداد المسام و یف الغریزیة

َفها ف یفیقّو  لتقویتها الحرارة الغریزّیة نة؛  یتصّرُ الغذاء فلا تبقی فیه رطوبٌة فضلّیة ملّیِ
ذلك المعاء المستقیم فیقّل ما ینزل إلیه  ی، لجمِعها عضل المقعدة بالبرد فیوافقها فوثانیها

فل ف عضَل المقعدة وذلك  مّم  وثالثها،فلا تحِوج الطبیعة إلی دفعه لقلته؛  من الّثُ ا أّنها یكّثِ 20 

ف رطوباتها فتجّف؛  الباطن فإّنه مّما  ی، توّفُر الحرارة فورابعهایحبس الفضلات وینّشِ
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 ُیدّر البولیوجب جفاف البطن بسبب تنشیفها لفضلاته الرقیقة وأجزائه المائیة و
، لمنعها الَعرق وذلك  موجب لكثرة البول باندفاع مادة العرق إلی جهة أحدهمالوجهین: 

وجها به؛    الخارجة یبعینها ه یفإّنک ستعرف أّن المائیة الخارجة بالبول هالبول وخر
، لاعتقال البطن فإّنه مّما یوجُب تكثیر وثانیهمابالعرق ولذلك  إذا كثر أحدهما قّل الآخر؛ 

ح الهواَء البول و ودة  یوذلك  لمضادة كیفیتها وه ءیالعفن الوب  ُیصّحِ والیبوسة   البر 5 

 إذا تقّدَم الجنوُب الشماَل فتلاه الشماُل والرطوبة و  الحرارة یهللكیفیة الُمحَدثة للعفونة و
به بلا ُمهلة ولهذا قال بالفاء، لا بُثّم  یأ للمواد لأّنه  یأ حدث من الجنوب إسالٌة تعّقَ

ب الأعصاب والعضلات والمجار لها، وبرطوبته یرّطِ فیحدث للمواد جریان  یبحرارته ُیسّیِ
لأّنه ببرده وُیبسه یكثُف المسام  الباطن  ل عصر إلیمن الشمامن مجرًی إلی مجرًی و

 10  عصر الشماُل وشّدُته كثرة والمادة یأ رّبما أّدیإلی الباطن و یالمجار یویعصر ما ف

ولعصر الشمال ِلما أساله  یأ إلی خارج ولذلك  یلبعض المجار یأ إلی انفتاقالمحتبسة 
إلی جهة  سیلان المواد من الرأسحّس ما تلا الشمال الجنوب  یأ یكثر حینئذالجنوب 

سیلان المواد »لكونه عطفًا علی  علل الصدرالحلق والصدر؛ ولذلك  یكثر علله علی ما قال و
أمراضه لأّنه ببرده وُیبسه یضّر العصب  یأ أوجاع العصب الأمراض الشمالیةو« من الرأس

لاحتمال اللفظ  ومن أوجاع العصب أو ومن الأمراض الشمالیة  یأ منهافیوجب أمراضه و 15 

ُعسر لعصبیتهما و یأوجاعهما علی الأّول، وأمراضهما علی الثان یأ المثانة والرحمكّلًا منهما 
ر المثانة لعصبّیتها وشّدة البول  الُسعالیه، وقوة القوة الماسكة وانضمام المثانة عل  لضر

بعض  یفو أوجاع الأضلاعلكثرة سیلان المواد إلی جهة الحلق وآلات التنفس علی ما ذكرنا و
ولكل وجٌه: أّما الأّول فلأّنها عظام والمحیط بها أغشیة وهما باردان؛ وأّما « المفاصل»النسخ 

ا وأربطِتها ولانعصار المواد إلیها فیقبلها بتجاویفها فلبرِدها بسبب كثرة عظامه یالثان 20 

ب والصدرو ل وكثرة النزلات، ولوصول الهواء البارد الَجن 
ُ
إلی  لاحتباس المواد عن التحّل
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لاستیلاء البرد علی ظاهر البدن واحتباس  الاقشعرارالصدر علی برده و
هذه الصورة حاله عند حصول  یالصفراوّیة داخَله. ویكون حال البدن ف الحارة  الأبخرة 

 .الُحّمی الاستحصافّیة
 

 5  ةیأحكام الریاح الجنوب یف - یالمبحث الثان

، أحدهمالوجهین:  ذكر الشمالیة علی الجنوبیة  الشیخإّنما قدم  الجنوبقال رحمه الّله: 
مرخیٌة الشمال   ی، أّنا شمالّیون لأّن معظم العمارة فوثانیهما منافعها أكثر من مضاّرها؛  ّ أن

وح؛ أحدهمابوجهین:  للقّوة ، بفرط إرخاء آلات القوی لأّن وثانیهما، بفرِط تحلیل الر
كةتكاثف البرد  بإزالة  مفّتحٌة للمساّم الحرارة ُتخلِخلها والرطوبة تبّلها  رٌة للأخلاط محّرِ   ٌ مثّوِ

لة للحواسلأّنها بحرارتها تجذب الأخلاط إلی ظاهر البدن ویلزُمه التثویُر  لها إلی خارج  10 مثّقِ

مّما  یه، بتبخیر الحرارة. ووثانیهمارطوبة؛ ، بإرخائها الدماَغ بكثرة الأحدهمابوجهین: 
وح ، لأّنه وثانیهما، لتهیئتها للعفونة لأجل الحرارة والرطوبة؛ أحدهمالوجهین:  ُتفسد القر

س الأمراضء لذلك  اندمالها ویآلاتها فیبط ییضعف القوی ویرخ بتكثیر الرطوبة  تنّكِ
لة، وبضعِف الهضم المر فتب علی ذلك  ووتعفینها، وبإضرارها بالقوة والآ بتحلیل  ُتضّعِ

وح  وح والنقرس ُحكاكاً الر إحدادها إّیاها إلی  وُتحِدث علی القر لتكثیرها الرطوبة و 15 

إّنما خّص النقرس من أوجاع المفاصل لأّنه یكون من المواّد  البورقیة بسبب الحرارة. و
ج الُصداعالأكثر و یالحادة ف بإرخائها للدماغ فیصیر قابلًا؛ وبتبخیره بالحرارة فیصیر  ُتهّیِ
العفونة  یلاجتماع سببَ  تورث الُحّمیات العِفنّیَة بترطیبه للدماغ و تجلُب النومُممتلئًا و

ن الحلَق فیها وهما الحرارة والرطوبة  سه وذلك  بالقیاس إلی الریاح  لكّنها لا تخّشِ بل ُتمّلِ
إّلا فه ن الحلق وذلك  عند ما وّلدت رطوبات بورقّیة وانحدرت  أیضًا قد یالشمالّیة و ُتخّشِ 20 

 من الدماغ إلی جهة الحلق.
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  والمغربّیة أحكام الریاح المشرقیة یف -المبحث الثالث 
باقال رحمه الّله:   یآخر اللیل وأّول النهار، تأت ی، هذه الریاح إن جائت فالمشرقیة یأ الّص 

إن جاءت ف یمن هواء قد تعّدل بالشمس؛ ولُطف وَقّلت  رطوبُته، فه آخر  یأیبس وألطُف؛ و
 من المغربّیةخیر علی الإطلاق  یأ النهار وأّول اللیل، فالأمر بالخلاف؛ والمشرقیة بالجملة

أمراض رطبة  یوتولیِدها إّیاها توقع ف -علی ما عرفت  -لأّن المغربّیة لمیِلها إلی الرطوبة  5 

َء الأخلاط كما هو یعفنّیة؛ ولمیلها إلی الغلظ والُفجاجة كان سكان الغرب ِفّجیَن سیّ 
من هواء  یآخر اللیل وأّول النهار تأت یهذه الریاح إن جات ف المغربّیة یأ الدبورحال المغاربة 

إن جات ف یلم تعمل فیه الشمُس فه آخر النهار وأّول اللیل فالأمر  یأكثُف وأغلُظ؛ و
با»: المشرقیة تسّمی بالخلاف بور»، والمغربّیة «الّص  ما سوی هذه الریاح الأربع تسّمی و «الّدَ

 10 «. النكباء»

بعض النسخ  یفو موجبات المساكن یالقول ف -عشر  یالفصل الحادقال رحمه الّله: 
 وهما متقاربان ویشتمل هذا الفصل علی مباحث:  «.موجبات طبائع المساكن  یف»
 

  أحكام أهوّیة المساكن مجملاً  یف -المبحث الأّول  
باب تغییرات الهواء أحوالًا للمساكن ونحُن نریدان نورد  یقد ذكرنا فقال رحمه الّله:  15 

كلامًا مختصرًا علی أحوالها؛ لاحتمال اللفظ كّلًا منهما  یالمساكن أو ف یف یأأیضًا فیها 
ر بعض ما سلف فأقول: یترتیب آخر ولا نبال « أحكام المساكن»أكثر النسخ  یوف أّن نكّر

الكّل متقارب و «وقد علمت»بعض النسخ بعده:  یوف« فأقول»ثّم قوله: « ما سلف»بعد قوله 
إن كان الثان  نالأبدا  یقد علمت أّن المساكن تختلف أحوالها فأكثر  یوالأّول أظهر و

لاختصاصه بنحو  یوالأّول أصّح لكونه أعّم، بخلاف الثان« البلدان یف»بعض النسخ  یوف 20 

أنفسها وبحال ما  یبسبب ارتفاعها وانحفاضها فالبلدان  یالمساكن المشرقیة والمغربیة ف
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« الِوهاد»المواضع المنخفضة كـ یمن الارتفاع والانخفاض یعن یأ یجاورها من ذلك 
 یوف طینّیٌة أو نّزٌة أو حمأٌة  یمن الجبال وبحال تربتها هل ه؛ ولذلك  قال: و«التلال»كـ والمرتفعة

  معدن وبحال كثرة  أو بها قوة  وقدم تقدم تفسیر النّزة والحّمیئة« حمیئة»بعض النسخ 
المیاه وقّلِتها وبحال ما یجاوُرها من مثل الأشجار والمعادن والمقابر والجیف ونحوها 

وضهاوعلمت كیف تتعّرف أم من من أبعادها من خط الاستواء و یأ زجة الأهواء من عر 5 

تربتها ومن مجاورة البحار والجبال لها، ومن ریاحها؛ ونقول بالجملة: إّن كّل هواء ُیسِرُع 
ِن إذا اطلعت، فهو لطیف وما ُیضاّده بالخلاف ِد إذا غابت الشمس، والتسّخُ قد  إلی التبّرُ

ودة بعضها ویبوسة بعض ورطوبة عرفت فیما سبق من الكلام سبب حرا رة بعض البلاد وبر
أحكام كّل مسكن ونقول: كّل هواء ُیسِرُع إلیه  یبعض آخر. وُنرید الآن أن نتكّلم ف

وب، فإّن ذلك  یكون لأحد أمرین:  ، یكون أحدهماالتسخن عند الطلوع، والتبّرد عند الغر 10 

الریاح فیكون المؤثر  یعن التفش ، أن یكون محتبساً وثانیهمالطیفًا لیكون انفعالًا أسرع؛ 
تلك  المدة لواحد بعینه، ولا كذلك  إذا تبّدل بالریاح؛ وُیعرُف الفرق بین  یفیه ُملاقیًا ف

موضع محفوف بالجبال فسرعة انفعاله  یوهدة أو ف یالأمرین بأّن ذلك  الهواء إن كان ف
لطول احتباسه وخصوصًا إذا كانت الكواكب الصغار قلیلة الظهور؛ ولا كذلك  إذا 

 15 «علی الفؤاد»بعض النسخ  یفما كان یقبض الفؤاَد و  ثّم شّر الأهویةكان ذلك  للطافته 

ق النفس الآن حال مسكن  ثّم لنفصلغایة الِغلظ ونهایة الكدر  یلدلالته علی أّنه ف ویضّیِ
 .مسكن

 
  أحكام المساكن الحارة یف - یالمبحث الثان

دة المساكن الحارةقال رحمه الّله:  للجلد بإحراقها إّیاه ومیل لونه إلی السواد  یأ ُمسّوِ 20 

عور تجمع السیور  یلتجّمِعها بفرط تحلیل الحرارة للرطوبات كما ف ُمفلِفلة للّشُ
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بسبب انفتاح المسام وبسبب  یلفرط تحلیلها الحار الغریز مضعفة للهضمبالحرارات؛ 
د الباطن ویضعف الهضم و  إذا كثر فیهاجذبها الحرارَة إلی ظاهر البدن؛ وعلی تقدیرین یبّرِ

 الغریزیة لتحلل الحرارة  وقّلت  الرطوبات أسرع الهرمالتحلیل جّداً المساكن الحارة  یف یأ
 یأ وقلوبهم ثلاثین سنة یبلادهم ف یفإّن أهلها یهرمون ف الحبشة یكما فبتحلل مادتها 

وح جّداً قلوب أهل الحبشة  الموجب الموجب لضعف القوة الحیوانّیة  خائفة لتحلل الر 5 

 أهلها ألین أبداناً  المساكن الحارةو  للخوف لأّن قوتها توجُب الجسارة والشجاعة.
 لانجذاب الرطوبات من أبدانهم بسبب الحرارة إلی ناحیه جلودهم.

 
  أحكام المساكن الباردة یف -المبحث الثالث 

من أهل المساكن الحارة وذلك   یأ أهُلها أقوی المساكن الباردةقال رحمه الّله: و 10 

هم الغریزی كلاهما لتكاثف المساّم بالبرد  واحهم واجتماع حاّرِ لقلة التحلل من أر
هم الغریز أشجُع و من انحصار  یأ أحسن هضمًا كما علمتو یلقّوة قلوبهم ولُوفوِر حاّرِ

القوی ویجود الهضَم والاستمراء والاغتذاء؛ ویقلل  یالحرارة فی الباطن بسبب البرد مما یقّوِ 
رطبة المساكُن الباردة  یأ فإن كانتالفضلات ولذلك  ولجودة الاغتذاء یحسن اللون 

 15 یغائرالهضم   لكثرة المادة لاستیلاء الحرارة والرطوبة وقوة كان أهلها لحیمین شحیمین

وقا  َغّضین َبّضینعبالها لكثرة اللحم علیها  یأ المفاصل یخافلكثرة اللحم والشحم  لعر
 ء الرقیق الجلد.یهو الممتل« البّض »و یهو الطر« الغّض »

 
  أحكام المساكن الرطبة یف -المبحث الرابع 

لمشابهة أمزجتهم بسبب  أهلها َحسنوا السحنات  المساكن الرطبةقال رحمه الّله:  20 

لما ذكرناه من كثرة  الجُلودلّینوا كثرة الرطوبة الغریزّیة لقلة التحّلل أمزجَة الصبیان 
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لرطوبة عضلاتهم وأعصابهم، وسیلان  ریاضتهم یَیسرع إلیهم الاسترخاُء فرطوبتهم 
الرطوبات بسبب الحركة وانصباِبها إلی مفاصلهم وقبوِلها بسبب التجاویف وكثرة الحركة 

إلی أعصابهم أیضًا فلذلك  َیسرع إلیهم الاسترخاء بالحركة و  لا َیسخن صیُفهم شدیداً و
الحرارة  حّدة لاستعصاء هوائهم عن الانفعال لغلظة بسبب كثرة الرطوبات، ولانكسار 

لا غیر موضع؛ فلذلك  یكون هواُء صیفهم قلیَل السخونة و یبكثرة الرطوبة علی ما عرفت ف 5 

ودة یللسبب الأّول لا للثان یبرد شتاؤهم شدیداً  ؛ ومنه ُیعلم أّن سخونة صیِفهم أقّلُ من بر
للععفونة؛ وأّما  ّمیاُت فلقبول الرطوبة أّما الُح : َتكثر فیهم الُحّمیاُت المزمنةشتائهم و

لكثرة الرطوبات  والبواسیر ونزُف الدم من الحیض الاسهاُل كونها مزمنًة فلكثرة الرطوبة و
وجها منها و ورتها لذلك  قابلًة لانصباب المواِدّ إلیها وخر َتكثر واسترخاِء أوعیتها وصیر

وُح لغلِظ المادة وهبوطها إلی أسفل و البواسیر لغلیان الرطوبات واندفاِعها إلی  َتكثر القر 10 

نها وتوجُب لها حالًة   إذ لابّد لغلبة الرطوبة من حرارة العفُن الجلد للینه و شبیهة   ُتعّفِ
م بالغلیان إلی أفواهه ذلك  إذا مالت الرطوبُة المحتّدة و الُقلاُع بالغلیان كما َتقّدَم و

 وذلك  لكثرة رطوبة الدماغ ولیِنه. الصرُع فیهم  َیكثر لهمو
 

 15  أحكام المساكن الیابسة یف  -المبحث الخامس 

لأّن أحكامها  یعرض لأصحابها أن تیبس أمزجُتهم الیابسة المساكنقال رحمه الّله: و
 َتقحل ُجلودهمكالمضادة لأحكام المساكن الرطبة فلذلك  یجب أن تیبس أمزجتهم و

ِع أجزائها بسبب  یأ تتشّققلاجتذاب الهواء الرطوبَة من البدن لقّلِتها فیه و جلوُدهم لتجّمُ
ُلها بها اتصا یتجّمعت عنها ولقّلِة الرطوبة الُملزقة الت یالیبوسة وتفّرِقها من الجهة الت

وذلك  لأّن الرطوبة لا تلقی أهویَتهم مع احتیاج الدماغ إلیها  یسبق إلی أدمغتهم الُیبسو 20 

یكون أكثر مما یحتاج إلیه غیُره فلذلك  یسبق إلیه الُیبس قبل غیره من الأعضاء الرطبة و



 من التحفة السعدیة نتخب امل 161

 موجبة  الخریف؛ ولأّن الیبوسة  لقبول هوائه لما یرد علیه لتخلُخِله كهواء صیُفهم حاّراً 
؛ ومنه یعلم أّن یذلك  للسبب الأّول لا الثانو شتاؤهم بارداً الأسنان و یللِحّدة علی ما عرفت ف

ودة شتائهم.  سخونة صیفهم أكثُر من بر
 

 5  أحكام المساكن العالیة یف -المبحث السادس 

لصفاء هوائهم بسبب عدم احتباسه؛  أصّحاٌء  العالیةُسّكان المساكن قال رحمه الّله: 
وذلك  لكثرة الریاح عندهم لأّنها تخرق الهواء من جمیع الجهات فیكسح عنه الأموَر 
نة له من الأبخرة والأدخنة وأنفاس الحیونات وانعكاس الأشّعة  نة للهواء والمعّفِ المسّخِ

قلة التحّلل لأجِل َبرِد هوائهم وجودِة الهضم والاغتذاء؛ لذلك   لوفوِر قواهم بسبب أقویاٌء 
لاٌد لوجود الصحة ووفور القّوة  َطویلوا الأعمارِ أیضًا  لصحتهم وقّوتهم؛ ولأّن آلات الحركة منهم  أج  10 

 ضًا وهو ظاهر.یإلی الصلابة لقّلِة الفضلات بسبب جودة الهضم؛ ولبرِد الهواء أ  شدیدٌة مائلة
 

 أحكام المساكن الغائرة یف -السابع المبحث 
وهو شّدة الَحّر لأّن الریاح لا تخرق  َوَمد   یُسكان الأغوار یكونون دائمًا فقال رحمه الّله: و

هواها فلذلك تحبس فیه الأبخرة والأدخنة وأنفاس الحیوانات ویكثر فیها الضیاء لكثرة  15 

ن خف یأ َكَمد  انعكاس الأشّعة ویشتّد الحّر و وذلك  بسبب احتباس الأبخرة الردیئة؛  یُحز 
وح لكدورة الهواء الواصل إلی قلوبهم؛ ولغلظة  ُیعِدمها سهولة الانبساط الذ  یفیكدر الر

یكون باللطافة؛ وخصوصًا والنَفُس ینبسط بالصحراء الرحبة وینقبُض بضدها؛ وحال هذه 
بعض النسخ  یدر  وفُحزن وضائقِة ص یالمساكن حال الضد؛ فلذلك  یكون أهلها دائمًا ف

: قال تعالی:  یأ« وكَبد»  20 وأظهر أكثُر  لأّنه أولی والأّوُل  ﴾كبد   یف الإنسان خلقنا لقد﴿شدة 

لدوام  خصوصًا إن كانت راكدًة لقوة الحّر وعدم الریاح المبّردة للهواء و  میاه  غیر باردةو
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ن فیها فتشتّد سخونُتها  أن تكون مع   یوه میاهًا بطیحّیةأو كانت  یأ أوتأثیر المسِخّ
نة مثل الأبخرة  وقوفها حوَلها وفیها أشجار فهو أردأ؛ لأّن الأشجار تمنع الأمور المسّخِ

التسخین والرداءة؛ فإن كانت الأشجار  یوالأدخنة من التحّلل فیعكسها علی الماء ویزید ف
و عند بعض -ئة كالجوز والشوحظ یرد َبخّیةأو الرداءة  یفهو أبلغ ف یوالدفل -و هو السر  س 
 5 وهو ظاهر مّما ذكرنا. علی أّن میاَهها بسبب هوائها ردیئٌة الرداءة و  یمالحة فهو أبلغ ف یأ

 
 أحكام المساكن الحجرّیة یف -المبحث الثامن 

ًا یتكون أراضیها حجرًا أو حجر یالمساكن الت یه المساكُن الحجرّیةقال رحمه الّله: 
ما یكون خالیًة  منهاما یكون كثیرة الثلوج؛ و منهاكانت جبلّیًة أم لا؛ لكن الجبلّیَة  سواء

 10 یالصیف، باردًا ف یهولاء یكون هواؤهم حارًا شدیداً فعن الثلوج  یأ المكشوفة  یعنها وه

لاستیلاء الیبوسة علیه لقّلِة رطوبِته: إّما بسبب قّلِة ما یتبّخر من أرضهم لصلابتها؛  الشتاء
إّما بسبب استیلاء الطبیعة الحجرّیة الت یابسة، فیكون قابلًا لما یرد علیه من  یه یو

د كهواء الخریف لمشابهته ف ن والمبّرَ تكون أبدانهم صلبًة الیبوسة لهوائهم و  یالمسّخَ
قبعض النسخ  یوف« الخلقة»جمع  َلقُمدمجَة الِخ  ع  یالذ الَخل  هو المصدر؛ والأّول أنسب لتوّزُ

الخلق علی الأبدان؛ وسبُب ذلك  قّلُة الرطوبه الُمرخیة وكثرة البرد والیبس الموجبین  15 

ل والإرخاء  عرللإدماج وعدم الترّهُ بسبب الباطن  یوذلك  للیبوسة وقوة الحرارة ف كثیرَة الّش 
ِز أبدانهم  ِعها لتلّزُ لقلة اللحِم والسمیِن علیها  بّینَة المفاصللصحِة هوائهم  قوّیًة تجّمُ

هم لغلبة الیبس علی أدمغِتهم و السهُر لما ذكرنا و تغلُب علیهم الیبوسةبسبب قلِة الرطوبة 
ئو الأخلاق ّیِ ونلغلبة السوداء علیهم بسبب الیبوسة  س  لغلبة السوداء أیضًا كما  مستكبر

وهو تغّیر الظنون فإّن منهم من یظّن أّنه یعلم الغیَب؛ ومنهم  یعرض لأصحاب المالیخولیا 20 

إیجابها الخیالات   مستبّدونمن یتوّهم أّنه قد صار َمَلكًا؛ جمیع ذلك  لاستیلاء السوداء و
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وب یفشجاعة  یأ لهم نجدةلاستعظامهم نفوسهم بسبب تكبرهم و لجلِدهم بسبب  الحر
الذهن  یالخلق لا ف یف یأ ِحّدةبسبب صفاء حواسهم وأذهانهم و الصناعات یذكاء فقّوتهم و

الذهن وذلك لیبوسة  یالخلق لا ف یف  لأّن السابق إلی الذهن من هذه العبارة هو الحّدة
 أدمغتهم؛ إذ الرطوبة مبّلدة ُمكِسلة ُمزیلة لِحّدة الخلق.

 5 

 أحكام المساكن الجبلّیة الثلجّیة یف -التاسع المبحث 
حكمهم حكم ُسّكان سائر البلاد  ُسّكان المساكن الجبلّیة الثلجّیةقال رحمه الّله: 

 الباطن وقوِة الهضم وجودِة الحركات وكثرِة أمراض العصر یحصر الحرارة ف یف یأ الباردة
إّما لأّن البلاد إّنما تكون ثلجّیًة إذا  تكون بلادهم بلادًا ریحّیةجمیع أحكامها و یوبالجملة ف

إّما  ی البرد فیكون ف َ كانت شدیدة الغالب كثیرة الریاح، إذ القلیلة الریاح تكون دافئة؛ و 10 

ک لأّن  د بعض أجزاء الهواء وهو ما یماّسه ویلاقیه فیثقل ویهبط إلی أسفل ویحّرِ الثلج یبّرِ
بعض النسخ  یتلك  المساكن وف یف یأ فیهاالثلج  یأ مادام الثلج باقیًا ُیوّلِدالهواء و

باردة قلیلة الرطوبة كالریاح  یأ ریاحًا طّیبة« فیها»الظاهر أّنه تصحیف و «منها»
الثلج كثرت الرطوبة فغلظ الهواُء وقبل  یأ فإذا ذاب  الشمالّیة؛ فإّنه المراد بالریاح الطّیبة 

العفونَة؛ فإّن اتفق مع ذلك وهو قلیل أن تكون الریاح ممنوعة من الُهبوب لاحتفاف  15 

تلك   یأ عادتكانت الجبال بحیث تمنع هبوب الریح الجبال بالمسكن علی ما قال و
ورتها كالأغوار ف َوِمَدًة المساكن  احتباس الأبخرة والأدخنة فیها لمنع الجبال  یلصیر

د إّیاهما الُمشّتِت لهم.  من الهبوب المبّدِ
 

 20  أحكام المساكن البحرّیة یف -المبحث العاشر  

ة، أو علی شّطِ البحر،  یتكون إّما ف یالت یه البحریةالمساكن قال رحمه الّله:  ّجَ
ُ
وسط الّل
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الّلّجة لُبعد ماء البحر  یأو بعیداً عنه؛ وبقرِبه میاٌه واقفة مستنقعة؛ وأجوُد هذا جمیِعه الكائُن ف
المدن الجودة الكائُن علی الشط لكثرة ما یندفع إلیه من أقذار  یمن العفن؛ ودونه ف

 یوأوساخها وفضلات میاهها، وما یقذف إلیها الأمواُج من الحیوانات وغیرها؛ ودونه ف
الجودة ما هو بعیٌد عنه، وبقرِبه بطایح ومیاه مستنقعة فإّن أمثال هذه المیاه لعفونتها 
إن كان الجبُل من ناحیة  تعّفن هواء البلد. فإذا كان مقابل البحر جبٌل فهو أردأ؛ و 5 

 یأ هذه البلاد یعتدل حّرها وبرُدهاحُر من ناحیة الجنوب كان أكثَر رداءًة الشمال والب
ها ف الصیف  یالأوقات الباردة؛ لأّنها لا َتسُخن ف یالأوقات الحارة كبرِدها ف ییكون حّرُ

ولكّل  وجٌه « عن»بعض النسخ  یوف لاستعصاء رطوبتها علیالشتاء شدیداً  یشدیداً ولا َتبرد ف
د و یف یأ ما ینفذ فیهاوعن قبول  یأ الانفعاِل وقبوِل  ن والمبّرِ  یأّما فرطوبتها من المسّخِ

نفسه رطب بل هو أرطُب ما  یلأّن الُبخار ف الرطوبة والیبوسة فتمیل إلی الرطوبة لا محالة 10 

ر منها ش فإن كانت ء البتة یینفصل منه لأّنه ألطف ما فیه؛ لأّن الأجزاَء المالحة لا تتبّخَ
أقرب إلی الاعتدال لأّن كوَنها  ییعن ُقرُب البحر وغوُر المساكن أعدَل لهاكان  شمالیة

شمالیًة یوجُب أن تكون باردة یابسة؛ وكوَنها غائرًة یوجُب حرارتها؛ وكون البحر قریبًا 
یوجُب الرطوبة فیعتدل. وأّما من جهة الصحة فلا شّک أّنها إذا كانت كذلك كانت 

قبول العفونة بزیادة الرطوبة، وغوَر المسكن یوجُب احتباس  أردأ؛ لأّن ُقرب  البحر یوجُب  15 

أقرب إلی رأس  یأ جنوبّیًة تلك  المساكن  یأ إن كانتأكثر و  الأبخرة فتكون العفونة
كان الأعدُل لها أن تكون  یأ فبالضّد لأّن تلك  الجهة حارة حاّرًة من بلادنا،  السرطان

من البحر؛ لأّن الجهة حاّرة رطبٌة والارتفاُع یوجُب البرَد، وُبعد البحر یقّلل  عالیًة بعیدة 
من البحر:   تكون غائرًة أو قریبًة  یضًا مع كون الهواء أعدَل، أصّحَ من التیالرطوبَة؛ ویكون أ

فلاستیلاء الرطوبة الموجِب ِلما  یالثان أّما الأّول فلاحتباس الأبخرة الموجبة للعفونة؛ وأّما 20 

 ذكرنا.
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  أحكام المساكن الشمالیة یف -عشر  یالمبحث الحاد
شمالیة عن بلادنا وذلك  هو  یالمراد بها ما ه المساكن الشمالیةقال رحمه الّله: 

لا محالة تكون باردة هواًء وماًء بسبب ُبعد الشمس عن سمت  یالشمال المضاف وه
ؤوس أهلها ولذلك  تكون   یأ أحكام البلاِد  یداخل ف یأ یفحكمها  یأ هذه المساكنر

لجّیة و یالباردة الت  5 فیهایكثر  یالفصوِل الباردة التلیست شمالیة كالبلاد المرتفعة والّثَ

 یأ تكثر الأخلاط فیهاو ،أمراض الحقن والعصرالفصول فقط  یالبلاد والفصول لا ف یف یأ
َلها  یف

ُ
 الباطن یمجتمعة فالمساكن الشمالیة وذلك  لأّن البرد یكِثف الظاهر فیمنع تحّل

مقتضیات تلك   یأ من مقتضیاتهاذلك  لعدم الحرارة الجاذبة للمواد إلی خارج. وو
ِر الحار الغریز الهضمجودُة المساكن  البالطن بسبب برِد الخارج ویلزم ذلك   یف یلتوّفُ

الرعاُف لكثرِة الشمالیین  یف یأ طول العمر؛ ویكثر فیهمجودَة دمائهم وزیادَة قّوتهم و 10 

فَتنفجر لتكاثف المسام ببرد الخارج  قّلِة التحلللغلبة الدم لجودة الهضم و الامتلاء
وق بطون  یوسبُبه ُسّدة غیر كاملة ف أّما الصرعها بالبرد؛ وللامتلاء وتكاثف جرم العر
لقّلة الفضول بسبب جودة الهضم والاستمراء  لصحة باطنهموذلك   فلا یعِرض لهمالدماغ 

هم الغریزو ل للبلاغم والرطوبات  یوفوِر حاّرِ كان قوّیًا  یالصرع البلغم یأ فإن عرضالمحّلِ
وح فوهو ظاهر و یإّلا لسبب  قولأّنه لن یعِرض  ؤ القر لوجوه ثلاثة ذكرها:  أبدانهم یَیسرع ُبر 15 

وجودة  یأ وُجودُة ، وثانیهافإّنها مما ُتسِرع برَء الأمراض لمقاومتها إّیاها؛  لقّوِتهم، أحدها
وح  یُیرخ یأ لأّنه لیس من خارج سبب ُیرخیها، قوله ووثالثهاوتهّیِئِه للانعقاد؛  دمائهم القر

لها وف یأ ِثقهاُیلو لها وُیسّیِ  لشّدة حرارة قلوبهموهو ظاهر. و« ویلّینها»بعض النسخ  یُیبّلِ
الباطن بسبب برد الخارج وغلبة الصفراء بسبب ما یستعملونه من الأغذیة   یلوفور الحرارة ف

نة فإّن سّكان هذه المساكن كثیرًا ما یستعملون أمثال هذه الأغذیة  تكون فیهم المسّخِ 20 

إیثار الخلوة والاستیحاش من الناس و سبعّیٌة أخلاق  یعِرض لنسائهم من القتل والفتک و
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َن  یأ فإن طمثنالحیض  یأ أن لا یستنقیّن فضل استنقاء بالطمث دم  یأ لا یسیلِحض 
ِض أرحامهن من فضلات دم الحیض وبقایاه  یهو أن ینقّ و سیلانًا كافیاً الحیض  لتقّبُ

ل وُیرخواّد فیها وبسبب البرد واحتباس الم المسالک فلذلك  من خارج  یأ یعدم ما یسّیِ
 صاحُب الكاملفذهب  هذه مسئلة خلاف بین الأطّباء عواقَر  -فیما قالوا  -النساء  یأ یكّن 

 5 ینساء سّكان المساكن المذكورة قال وذلك  لأّن أرحامهن لا یستنق یإلی أّن الحمل یقل ف

استنقاء تامًا ولا شّک أّن الحمل موقوف علی ذلك؛ لكنه متی  من فضلات دم الطمث
حصل ذلك لهّن لا یكاد یسقطن لاجتماع الرحم واحتوائه علی ما فیه بسبب برد الهواء 

إلی دلیله أشار بقوله  إلی خلافه واستدّل  الشیخوذهب  لأّن الأرحام فیهّن غیر نقّیة  وُیبسه و
رک فإّنا نراهم كثیرعلیه بالاستقراء والعقل  ی: أّما الأّول، فما نشاهده من أحوال الّتُ

ل  یفلجواز أن یقوم قوة حرارتهّن ف یبلادهم؛ وأّما الثان یالأولاد ف الباطن مقام المحّلِ 10 

كونهّن عواقر  یأهذا تحلیل مواّد الرحم واستنقائه؛ وأشار إلی الأّول بقوله: و یف یالخارج
بل أقول: إّن اشتداَد حرارتهّن بقوله:  یإلی الثان، وبلاد الترک یخلاف ما نشاهد علیه الحال ف

لة والُمرخیة من خارج قالوا َة یالغریز . إّنما قال: یقاوم ما ینقص من فقد الأسباب الُمسّیِ
قوِلهم الأّول وهو أّن نساءهم عواقر، لا لأّن هذا عنده  لیلزمهم من قولهم هذا، بطلان« واقال»

 15 یتنقّ  یالت یأ َقّلما یعرض لهّن الإسقاط وذلك  دلیل صحیح علی أّن الُقویغیر صحیح و

، ولَعرض   ُسّكان هذا الُصقع قوّیة یفالرحَم  إذ لو كانت ضعیفة كانت الأرحام غیَر نقّیة 
بسبب البرد وعدم ما   أعضاء ولادهّن منضمة منسّدة َیعسر ِولاُدُهّن لأّن الإسقاُط كثیرًا و

ن من خارج و یُیرخ لأّن البدن لقّوِته وصّحِته لا  أكثر ما یسقطن إّنما ُیسِقطن للبردوُیلِیّ
تقّل ألبانهّن  ویغلظ للبرد الحابس عن النفوذ یكون من جهته ما یوجب الإسقاَط و

َیلان  20 عن الشرح.  یوهو ظاهر غن والّس 

أّما الكزاز : وسّل  كزاٌز  الّنساِء   هذا البلد خُصوصًا لضعاف القوی مثل یض فقد یعرِ و
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س بسبب وصوله إلیها یفلإضراز البرد أ فلإضرار البرد بالعصب؛ وأّما السّل  ضًا بأعضاء التنّفُ
البرد لا سّیما علی برده. وأّما التخصیص بضعاف الُقوی فلأّن ُقواهم لا یقوی علی مقاومة 

یضعن فإّنه یعرض لهّن السل والكزاز كثیرًا لشّدة  یخصوصًا اللواتالنساُء لبرِد مزاجهّن و
وق تلی آلات  تزجرهّن لعسر الولادة ولأّن آلات الصدر من الأعصاب والعضلات والعر

للامتداد والحركة لبرِد الهواء ویبِسه فتنصدع بعض آلات الصدر  غیر مواتیة  یالجوف وه 5 

ر آلات الجوف فإن كان الانصداع ف وق حصل منه نفث الدم، ثّم  یبوساطة شدة تزّحُ العر
إن كان ف إلیه الإشارة بقوله:   یالسّل؛ و الأعصاب والأغشیة حصل منه الكزاز؛ و
وق الت الصدر أو أجزاء من عصب ولیف ویعرُض من الأّول سّل،  ینواح یف یفینصدع العر

ر  كزاز؛ ویكون َمراق البطن منهّن عرضة للانصداع عند شدة یومن الثان وذلك   الُعس 
د والحركة و ض المراق ببرِد الهواء ویبِسه وعدِم مواتاته للتمّدُ یعرض للصبیان أدرة لتقّبُ 10 

وق الخصیتین.  یوه« یأدرة الدوال»المسماة بـ یوه الماء انصباب رطوبات متوفرة إلی عر
ول شتد تقوی وت ینئذ علی التحلیل لأّن الحرارة لقوة الحرارة ح لكبرمع اأدرة الماء  یأ وتز

سن  یالیبس ف یویستول سّن الكهولة یفتنتشف الرطوبة ف سّن الشباب یحّدتها ف
ر العنایة حینئذ بالأنثَیین لكبر السن. والشیخوخة   یأ ماء الَبطن یللجواریعرُض ؛ ولتوّفُ

وُل مع الكبروماء الأرحام و یأ الأرحامو یالاستسقاء المائ وال  یذلک لما ذكرناه ف و  یز ز 15 

إذا لجمود الرطوبات فلا تسیل إلی العین و النادر یالرمد یعرض لهم فأدرة الماء مع الكبر و
یكثف ظاهر العین ؛ ولأّن البرد یلأّنه لم یكن عرض  إّلا لسبب  قو عرض كان شدیداً 

 فیمنع تحّلل مادة الرمد.
 

 20  أحكام المساكن الجنوبّیة یف -عشر  یالمبحث الثان

جنوبیة عن بلادنا، ولم یبلغ  یالمراد بها أیضًا ما ه المساكن الجنوبّیةقال رحمه الّله: 
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لا الجنوبیة المطلقة. وهذه البلاد یجُب أن تكون حارًة لقرب   إلی قرب خط الاستواء،
ؤوس أهلها؛ وأیضًا أن تكون رطبة إلحاح   الشمس من سمت ر لكثرة البحار هناک و

إن لم تكن  یأ أحكاُمها أحكام البلادالشمس علها بالتبخیر فلذلك  تكون  الحارة و
أكثر میاهها التسخین و  یء بل فیكّل ش یولكن لا ف الفصول الحارةجنوبیة كالأغوار و

عذبه بالأرضیة المتدخنة بسبب فرط  یوذلك  بسبب اختلاطها وه وكبریتیاً   یكون مالحاً  5 

ؤوس ُسّكانها ممتلئة مواّد رطبًة حرارة الشمس و تفعل ذلك؛  أّما  یلأّنها كالجنوب وه  ر
دة الأّول فلأّن الحرارة  رة وُیعین علی ذلك  ضعف هضِمهم بسبب انحلال حارهم  ُمصّعِ ُمبّخِ

فلقوله  یوخُصوصًا ورطوبة الهواء مرخیٌة للدماغ فیكون أقبل للفضول؛ وأّما الثان یالغریز
نة لأّن الجنوب تفَعُل ذلك  ُبطونهم أدمغتهم و یمرطبة تكثر الرطوبات ف  إذ لكونها مسّخِ

ؤوسهم دائمة الاختلاف مّما لا بد من النوازل فیزلق الغذاء  یأ أن یسیل إلی َمعدهم من ر 10 

 یلكثرة الفضول ف حواّسهم ثقیلةو ضعاَفها یكونون مسترخی الأعضاءو وغیره وُیحِدرهما.
أّما للطعام فلكثرِة الفضول ولحرارِة : شهوتهم للطعام والشراب ضعیفة أیضاً أدمغتهم و

الصیف؛ وأّما للشراب فلكثرة الرطوبة؛  یلاد فالب یالهواء فیكون حالهم كحال ُسّكان باق
ؤسهمولأجِل ِعظم خمارهم علی ما قال: و فیكون أقبَل  یعظم خمارهم من الشراب لضعف ر

فیكون أقبَل للمواّد المنصّبة إلیها. ولأّن الشراب  یأ معدهمللأبخرة المتصاعدة إلیها و 15 

ر ومعَدهم كثیرُة الرطوبة، فتكون الأبخرة ال  یمترقیة إلی أدمغتهم كثیرًة وهبنفسه مبّخِ
ُلها یكثیرة لاجتماع السببین الفاعل والقابل ویبط لضعفها قابلًة فتجتمع فیها أبخرة

ُ
ء تحّل

لفَیعظم الُخمار و وِحهم وتترّهَ وحهم وذلك  لرطوبة الهواء  یتسترخ یأ َیعسر برُء قر قر
رج؛ وأّما من داخل فضعف وحرارته الجاذبة للرطوبات إلی الجلد ولذلك  تترّهل؛ هذا من خا

نزُف  النساء ییكثر فو  التحام الُقرحة یالهضِم والقوة أیضًا وقلُة المواد الصالحة الُمعینِة ف 20 

هن غیر نضیج  لا یحبلن إّلا بعسرو الحیض وذلك  لفساد دمهّن وابتلال أرحامهّن وكون منّیِ
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الأكثر إسقاطهن  یمعناه أّنه یكون ف الأكثر لكثرة أمراضهّن لا لسبب  آخر ییسقطن فو
 ویصیب الرجالكونه أكثریًا لیس لسبب آخر  یلكثرة أمراضهّن لا لسبب آخر أ

 البواسیُر فتسحجها و ذلك  لكثرة ما ینزل إلی أمعائهم من الرطوبات الحادة و اختلاُف الدم
إلی أسفل لثقلها ِلَعكرّیتها بسبب انحلال لطیفها وذلك  لكثرة الفضول وِحّدتها وهبوطها 

الرمد فلحرارة الهواء ولكثرة فضول الدماغ؛ وأّما   أّما كثرة الرطب السریع التحّلل الرمدو 5 

كونه رطبًا فلرطوبة الهواء ولتخلخِل العین بالحرارة؛ وأّما سرعة التحلل فلحرارة الهواء 
َظها كان ذلك  سببًا  یوانفتاح المسام. فإن عرض بعده برٌد ف

َ
الهواء حتی حبس المادة وغّل

لأّن الدماغ  فمن جاَوَز الخمسین فُیصیبهم الفالج من نوازلهم أّما الكهوللطول الرمد و
الرطوباُت الفضلّیة بسبب ضعف الهضم؛ ویصادف ذلك  ضعفًا  یحینئذ َیضعف وَتستول

هذه   جمیعهم. والمعنی أّن  یالكهول یعن  عامة یأ یصب عاّمَتهممن العصب فیتم السبب. و 10 

بسبب امتلاء الأمراض تعّمهم لا أن یختص ببعضهم كالفالج بمن جاوز الخمسین 
بُو  ؤوِس الّرِ هو علة ِرئیة لا یجُد الوادع معها ُبّداً من تنفس  متواتر  ُیشِبه نفس المتَعب  الر
فهو ما لا یتأتّی لصاحبه إّلا أن  نفس الانتصابوأّما « ضیق النَفس»و« الُبهُر »ویقاُل له أیضًا 
دویمّد رقبته مّداً إلی فوق فینفتح بسببه المجری.  یینتصب ویستو  یالامتلائ یأ والتمّدُ

الرأس أوجبت الصرَع وما یشبهه كالسكتة  یوذلک لأّن المادة إن احتبست ف والصرع 15 

وار والسَدر بَو وما یشبهه كنفس الانتصاب والّدُ إن نزلت إلی أعضاء النَفس أوجبت  الّرِ ؛ و
إن نزلت إلی الأعصاب أوجبت التمدد وما یشبهه كافالج والتشّنج  والبحوحة والسعا؛ و

لكثرة  والُحّمیات الطویلة صیبهم ُحّمیات یجتمع فیها حّرٌ وبرٌد تُ واللقوة والرعشة والخدر و
تنوب باللیل وتفارق بالنهار لأّن هذه الحّمی  یالت یوه اللیلّیةو الشتوّیةالرطوبات وغلظها 
لأّن من كان لّیُن الَبطن  استطلاقاتهمتقّل فیهم الُحّمیات الحارُة لكثرة تكون بلغمیًة و 20 

ِل اللطیف من و  فلا یحتبس منه ما یوّلِد الأمراض الحادة فإّن مراره یندفع صحبة البراز
ُ
َتحّل
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 .هو أولی بماّدة هذه الحّمیات یالذ أخلاطهم
 

  أحكام المساكن المشرقیة والمغربّیة یف -المبحث الثالث عشر 
قد علمت فیما سبق أّن الجنوب والشمال كّل  :المساكن المشرقّیةقال رحمه الّله: 

هو ما كان مائلًا عن خط « الجنوُب المطلق»واحد منها قد یقال ُمطلقًا، وقد ُیقال ُمضافًا؛ فـ 5 

هو ما كان مائلًا عن خط الاستواء « الشمال المطلق»إلی جهة القطب من آخر؛ و الاستواء 
ما كان أقرب إلی ذلك  القطب  عنده بنات النعش؛ والمضاف هو یإلی جهة القطب الذ

وبها  من غیره؛ وأّما المشرق والمغرب فلا یقالان إّلا مضافین إذ لیس إشراق الشمس ولا غر
 مختصًا ببقعـة معّینة.

َتطلع علیهم  المدینة المفتوحة إلی المشرق الموضوعة بحذائه صحیحٌة جّیدُة الهواء 10 

 یأ عنهم وقد تصّفیالشمس  یأ هواءهم ثّم تنصرُف  یأّول النهار وُتصفّ  یالشمُس ف
 یوه ریاٌح لطیفةعلی سّكان المساكن المفتوحة إلی الشرق  یأ تهّب علیهمهواؤهم و

َفها الشمس وقوله:  یالمشرقیة الت ترسلها إلیهم الشمُس وتتبعها بنفسها وتّتفق لّطَ
 حركاتهما.بعض النسخ  یحركتا الشمس والریح وف یأ حركتاهما

المكشوفُة إلی المغرب المستورُة عن المشرق لا توافیها   : المدینةالمساكن المغربّیة  15 

الُبعد عنها  یفكما ُتوافیها تأخذ فوذلك  حین ما ترتفع علی الجبل الساتر  الشمس إلی حین
فالمكشوفة إلی المشرق  یكما فالقرب إلیها  یلا ف فه الشمس   یأ فلا تلّطِ هواَءها ولا تجّفِ

إن أرسلت لما  إلی المدینة ریاحًا أرسلتها مغربّیًة ولیلاً الشمس  یأ بل َتتركه رطبًا غلیظًا؛ و
لأّن الریاح المذكورة  المزاِج الغلیظِة   فتكون أحكاُمها أحكاَم البلاد الرطبة  عرفت من العلة

بة لكثرة ما تخالطها من الأبخرة؛ ولإتیانها باللیل تك المعتدلِة ون مبّردًة مغّلظًة مرّطِ 20 

ر زمان مسامتة الشمس لُسّكان البقعة المذكورة؛ ولأّن الأبخرة الحرارة الآتیة من   لِقص 
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رتها و  لو لا ما یعرض من كثافة و الجهة المذكورة مرّطبة فتكسر من حّدة الحرارة وس 
 الربیع «طبائع»بعض النسخ  یوف ُتشِبه طباَع هذه المدینة بل طباعها  یأ الهواِء لكانت

ودة  والأّول أكثر وأظهر وذلك  لأّنک قد عرفت أّن هواء الربیع معتدل بین الحرارة والبر
؛ والریاح المغربیة یسیرة سماویة    لكّنه یمیل إلی رطوبة أمر  واحد وهو أّن  یكذلك  إّلا ف لطیفة 

لكّنها تقصر الرطوبَة هاهنا غلیظٌة وبهذا القدر قصرت  عن طباع الربیع وغیره علی ما قال:  5 

إذا كان كذلك   الشرقیِة قصورًا كثیراً   عن صحة هواء البلاد فلا یجُب أن یلتفت إلی و
الرطوبة؛  یبیع فلأّنها لیست كالر قول من جزم أّن قوة هذه البلاد قوُة الربیع قولًا ُمطلقاً 

بل أّنها أرضّیة  غلیظة  یسیرٌة لطیفة سماویة، ورطوبَة هذه البلاد كثیرٌة  الربیع لأّن رطوبَة 
لكونها  جّیدٌة جّداً أكثُر منها رطوبًة وِغلظًا  یه یكالجنوبیة الت بالقیاس إلی بلاد أخری

أّن المدینه المستورة عن المشرق  یف یأ المذموم فیها  من المعنیأقّل رطوبة وغلظًا و 10 

ها فتطلع علیهم لذلك  دفعة  یالشمس لا توافیهم إّلا وه مستولیٌة علی تسخین الإقلیم لعلّوِ
رنا و فیتضاّد علیهم الهواء بعد برِد اللیل لرطوبة أمزجة هوائهم تكون أصواُتهم باّحة كما قّر
ودة والیبوسة، وهما  لأّن هواء  الخریف لنوازلهم یوخصوصًا ف هذا الفصل یمیل إلی البر

فان حابسان للمادة محِدثان للنوازل وُبحوحة الأصوات.  مكّثِ
 15 

  اختیار المساكن یف -المبحث الرابع عشر 
حفظ » یالفصل أن یذكر فالألیق بهذا : اختیار المساكن وتهیئتها یفقال رحمه الّله: 

نقوله الآن: إّن المسكن علی نوعین: عاّم  كالمدینة،  یلأّنه أنسُب به والذ« الصحة
وخاّص  كالبیت المسكون فیه؛ ثّم إّن المساكن تختلف باختلافها أحكاُم المیاه 

 20 یأمر الصحة والمرض؛ فلذلك  ینبغ  یوالأهویة والأغذیة؛ ولكّل واحد من ذلك  تأثیٌر ف

حتی یكون تدبیُره َمبنّیًا علی   بیب أن یصرف إلی معرفة طبیعة المدینة فضَل العنایةللط
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إّنما ُتعَرف طبیعُة المسكن من أمور: منها تربة الأرض ولذلك  قال:  لمن  یینبغذلك  و
َبخّیة  یختار المساكن أن یعرف تربة الأرض یة أو  من أّنها س  ّبِ أو نّزة أو زفتّیة أو ش 

 یكثیرة الحشرات أو قلیلتها علی ما عرفت حكم كّل واحد منها، وحاَلها أ أو كبریتّیة 
فإّن المرتفعة جّیدة صحیحة بعیدة عن قبول  الارتفاع والانخفاض یفحال المساكن 

ور الریاح بها وكسِحها لما یرتفع إلیها من الأبخرة والأدخنة وأنفاس الحیوانات،  العفن لمر 5 

منها دون الأخری؛  إّما للجهات كّلها أو لواحدة  الانكشافوالمنحفضة بضّد ذلك؛ و
إّما عن جمیع الجهات أو عن بعضها فالجهة الت الاستتارو حصل الانكشاف منها طبیعة  یو

؛ ومع ذلك  هل  یأ ماءهاعلیها؛ و  ریحها مستولیة وأن تعرف ماءها هل هو غمر أو لیس بغمر 
جوهر أو علی رضراض و  أرض حّرةهو جار  أو ساكن؛ ومع ذلك  هل سكونة وجریانه علی 

إلی تأویل. والغرض أّنه  ی، والأّول أولی لاحتیاج الثان«وجوهرها»بعض النسخ  یوف میاهها 10 

أن یعرف جوهر الماء من كونه كدرًا أو صافیًا أو غلیظًا أو رقیقًا أو مالحًا أو شّبیًا أو  یینبغ
وز یفا یؤّكد أولویة الأّول وحال میاهها وهذا مّم  یأ حالهاُنحاسّیًا إلی غیر ذلك  و إلی  یأ البر

عن الهواء والشمس  یأ الخفاء یأو فللهواء والشمس  یأ الانكشافظاهر الأرض و
 یالموضوعة ف معّرضة للریاحالمیاه  یأ  یهل هباطن الأرض و یالكمون ف یأ الانخفاضو

لمن یختار  یوینبغ یأ یتعّرفبحیث لا تخرقها الریاح و الأرض یأو غائرة فجهاتها  15 

 یما الذأو الردیئة الحارة و الصحیحة الباردة  یریاحهم هل هالمساكن أن یتعّرف 
یتعرف حال أهل وقد عرفت أحكامها، و یجاورها من البحار والبطایح والجبال والمعادن

 یویتعّرف أ یأ یأأّنهم قلیل الأمراض أو كثیرها، و یف الصحة والأمراض یالبلد ف
 یتعرف قّوَتهمّن بكّل واحد منها یمكن أن یعرف طبیعة المدینة، وفإ یعتادهمالأمراض 

د أو لیس  هضمهمهل صادقة أو كاذبة و شهوتهمقوّیة أو ضعیفة و یهل ه هل هو جّیِ 20 

د بمعنی ج ف  بجّیِ الأطراف ونفخ وقراقر؛ فإّن منها یمكن أن ُتعَرف طبیعة  یأّنه یعقبه تهّبُ
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الأغذیة الكثیرة الاستعمال عندهم؛ فإّن منها ُتعَرف  یوه جنس أغذیتهمالمدینة و
مما  الشیخذكرها  یتحدث فیه ومزاج ساكنیه. فهذه بعض الأمور الت یالأمراض الت

 یأ هل هو واسع فسیحبناء المدینة  یأ یتعرف حال بنائهایتعّرف منها طبیعة المسكن و
یختنق فیه أنفاس  واسع المداخل فسیح المنافس لیدخل فیه الریاح الفاضلة ولا

بحیث لا یخرج  مخنوق المنافسبحیث لا یدخل منها الهواء  أو ضّیق المداخلساكنیِه  5 

 منها أنفاس ساكنیه وغیرها من الأبخرة والأدخنة. 
بالضّم « ُكّوة»جمع  یه الأبواُب والكویمن یختار المساكن  یأ ثّم یجُب أن ُتجَعل

تكون العمدة علی ا الریاح الشرقیة الشمالیة ولیهّب فیه شرقیة شمالیةنَقُب البیت   یوه
والأّول أكثر « من مداخلة الأبنیة»بعض النسخ  یوف من َمداخل تمكین الریاح المشرقیة

الأبنیة لیلطف هواء  یف یأ تمكین الشمس من الوصول إلی كّل موضع فیهاوأظهر و 10 

الریاح المشرقیة والشمس المتمّكنة من  یأ فإّنهجیمع مواضع البیت؛ ولذلك  قال 
 مجاورة المیاه العذبة الكریمةلما مّر غیر مرة و الُمصِلحة للهواء یهالوصول إلی كل موضع 

ر طعَمه أو لونه أو  یأالنظیفة الكثیرة  یأ الجاریة الَغِمَرةالصافیة الخفیفة  یأ عما ُیغّیِ
ن صیفاً   یالتریَحه  د شتاًء وتسّخِ لأّنها  خلاف الكامنةلدلالته علی أّنه أخّف المیاه  تبّرِ

ُد صیفًا  منا ف وهو ظاهر. أمر جّید منتفع بهتسخن شتاء وتبّرِ
َ
الهواء والمساكن  یفقد تكّل 15 

وحًا وخلیٌق بناء  كلاماً  من الأسباب یتلو المساكن  یأ أن نتكلم فیما یتُلوها  مشر
 مع المساكن. یمعها أ المعدودة

 موجبات الحركة والسكون یف -عشر   یالفصل الثانقال رحمه الّله: 
س بعد أحكام الهواء أحكاَم الحركة الشیخإّنما ذكر  ؛ لأّن من جملة الحركات حركاُت التنّفُ

وج ما بالقوة إلی الفعل  یفه كالاضطرار إلی الهواء أّما الحركةفیكون الإضطرار إلیها  خر 20 

 یسیرًا یسیرًا.
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ما یقارنها  ذاتها أو من جهة  یإّما لاختلافها ف بدن الإنسان یالحركة یختلف فعلها ف 
 یأ دة یكمیتها: والأّول تنقسم إلی ثلاثة أقسام: شد یكیفیتها أو ف یإّما ف یواختلافها الذ

ضًا ینقسم إلی ثلاثة أقسام: كثیرة وقلیلة ومعتدلة؛ یأ یقویة، وضعیفة، ومعتدلة؛ والثان
ُب بعُضها مع بعض فیبلغ تسعَة  أقسام؛ والمعتدل من هذه هو  وهذه الأقسام یترّكَ

إلی التقسیم الأّول أشار بقوله: «الریاضة»المخصوص باسم  ولم  بما یشتّد ویضعف؛ و 5 

إلی التقسیم الثان یأ« و یعتدل»یذكر  بما یقّل بقوله: و یبین القوة والضعف لظهوره؛ و
ورة أّن السبب  بما یخالطها من السكونلما ذكرنا و« و یعتدُل بینهما»ولم یُقل  ویكثر ضر

 هذا عند الحكماء قسم برأسهلا یكون تأثیُره تأثیَر السبب الصرف و  المخالط لضده
ین لأّن سرعة الحركة وبطؤها عندهم هو بسبب قّلة ما یخالطها من بخلاف المتكلم

السكون وكثرته؛ فالحركات كلها عندهم مخالطة للسكون فلا تكون هذه عندهم قسمًا  10 

برأسه وعند الحكیم یكون كذلك لأّن البطوء عندهم لیس لتحلل السكنات بل هو 
یختلف  والحركة  یأ المواّد  بما یتعاطاها منو قائمة بالحركة لحصول المعاوق  كیفّیة
حركة  یحركته كمباشرته للنار ف ییباشرها المتحرک ف یبدن الإنسان بالمواّد الت یفعلها ف
كثیرًة كانت أم لا؛  الحركة الشدیدةصناعة القصارة و  حركة یالحدادة، وللماء ف  صناعة

كیف  لطة للّسكونالمخاأم لا و  كانت شدیدة سواء القلیلةكانت أم لا؛ و والكثیرة شدیدة 15 

علی ما  تهییج الحرارة یتشترک فتفارق الكثیرة كانت من القلة والكثرة والشّدة والضعف 
الكثیره تفارق الكثیره الغیر الشدیده والكثیره المخالطة الغیر  الشدید  إّلا أّن سبق بیانه 

وتحّلل أن   كثیرة  یسّخن البدن سخونةبأّن الشدیدة الغیر الكثیرة  یأ للّسكون بأّنها
ه إلی یوالحاصل أن تسخینها أكثر من تحلیلها وذلك  لأّن التحلیل یحتاج ف حّللت أقّل 

زمان یترّقق فیه قوام المادة ویتبخر وذلك  ُیحِوج إلی طول مدة؛ ولا كذلك  التسخین؛  20 

ن لأّن التسّخن یتبع قوة  یوالحركة الكثیرة الت ل أكثر مما یسّخِ لیست بشدیدة ُتحّلِ
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 .الاحتكاک
نو  ل بالرفق فوق ما ُتسّخِ إذا أفرطت كل وهو ظاهر مّما ذكرنا و أّما الكثیرة فإّنها ُتحّلِ

بّردت لفرط  ومن الكثیرة الغیر الشدیدة   من الشدیدة غیر الكثیرة یأ واحدة منهما
 ضًا لتحلیلها الرطوبة.یأ وجّففت یتحلیلها الحار الغریز

 5 ّدة فرّبما كانت المادة تفعل ما ُیعین فعلهامتعاطیة لما  الحركة یأ أّما إذا كانتو 

رّبما كانت تفعل ما ینقص فعلها مثلًا إن التسخین والتجفیف و یفعل الحرارة ف یأ
یعرض لها أن فإّن تلك  الحركة أو الصناعة  یأ صناعة القصارة فإّنها  كانت الحركة حركة
هو الحركة علی « فإّنها«  یلضمیر فوالأّول أولی من جهة اللفظ لأّن مرجع ا تفید بردًا ورطوبات

إذا كانت  من جهة المعنی لأّن الصناعة  یما هو السابق إلی الفهم من هذا التركیب؛ والثان
هو  یتفید بردًا ورطوبًة لما یباشر فیها من الماء المبّرد المرطب ینقص عن فعل الحركة الذ 10 

بالذات لأّن هذه العبارة  یتفید بردًا أو رطوبة أ التسخین والتجفیف. وأّما أّن الحركة
فٌة بالذات. یتقتض نة مجّفِ  ذلك  فذلك غیر مستقیم لأّنها علی كّل حال مسّخِ
َلما  إن كانت حركة صناعة الحّدادین عرض لها أن تفید فضل ُسخونة وَجفافو 

نة إّنما قال:   یحتاج إلیه من مباشرة النار المسّخِ فة. و  للدقیقة السابقة.« هاعرض ل»المجّفِ
من قال  ومنهمعّما من شأنه أن یتحرک؛   من قال إّنه عدم الحركة فمنهم، و أّما السكون 15 

فة  نة مجّفِ إّنه ضّد الحركة؛ وعلی التقدیرین فإّن فعله مقابٌل لفعل الحركة فكما أّنها مسّخِ
ب فلذلك  قال:  د مرّطِ وال السبب  لحرارةفهو مبرد دائمًا لفقدان انتعاش اكذلك  هو مبّرِ لز

ش للحرارة وهو الحركة و مرطب لفقدان التحلیل المبّرد بالخنق و الاحتقان الخانقالمنّعِ
 كانت تتحلل بالحركة. یلاحتباس المادة الت من الفضول

 20 موجبات النوم والیقظة یف -الفصل الثالث عشر  قال رحمه الّله: 

أحكام النوم والیقظة عقیب ذكر أحكام الحركة والسكون لشّدة  الشیخإّنما ذكر 
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النوم شدید الشبه بالّسكون، والیقظة شدیدة الشبه بالحركة مشابهتهما لهما علی ما قال: 
: و وح كالحركة للبدن؛ والنوَم أحدهاذلك  لوجوه  ثلاثة   لها كالسكون له؛ ، أّن الیقظَة للر

، أّن السكون یفعل أفعالًا شبیهة بأفعال النوم مثل الراحة من التعب وُنضج الغذاء وثانیها
إّن النوم شدید »هذه الأفعال قال:   یومواد الأمراض؛ فلمشابهة كّل واحد منهما الآخَر ف

إن لم تحصل فیها الح وأّما الیقظة« الشبه بالسكون ركة الاختیاریة بالتمام من فإّنها و 5 

كَة تحتاج أن تمسک  تحّرِک كّل البدن أو جزئه بالذات أو بالغیر، غیر أّن القوَة المحّرِ
ب البدن بمعنی ّ ، أن وثالثهاالأعضاء علی الهیئة الحاصلة والشكل الواقع؛  أّن   النوم ُیرّطِ

ف البد  فیه أكثر وأجود. وأّما الحركة یالبدن یغتذ ن بواسطة التحلیل؛ فإّنها تجّفِ
ف البدن بواسطة أّن اغتذاءه فیها أقل من اغتذائه ف النوم؛ ولّما كان  یوالیقظة أیضًا تجّفِ

 10 «.إّن النوَم شدید الشبه بالسكون، والیقظَة شدیدة الشبه بالحركة»حالهما كذلك  قال: 

خواّص بعد مشابهتهما للحركة والسكون  یأ  بعَد ذلكللنوم والیقظة  یأ لكن لهما
أّن  یلیتمیز النوم والیقظة بها عن الحركة والسكون. وتلك  الخواّص ه یجُب أن تعتبر

النوم؛ وأّن الحركة لیس استعمال   یالباطن كما ف یه فیالسكون لیس اجتماع الحرارة ف
النوم أقوی   یوأّن الهضم ف  الیقظة؛  یة فیها آلاِت الحس والحركة كما فیالنفس الحیوان

الیقظة إذا تساوی زمانهما؛ وأّن حاجة  یالحركة أقوی مّما ف یلسكون؛والتجفیف فا یمّما ف 15 

زمان السكون؛ إلی غیر ذلك  مّما یظهر  یالنوم أشّد من حاجته إلیه ف یالبدن إلی الدثار ف
لوجوه  القوی الطبیعّیة كلها یفنقوُل إّن النوم ُیقّو وشرحه  الشیختضاعیف كلام   یف

تصرفاتها سّیما  یلجمیع القوی ف آلة  قد عرفت أّن الحرارة الغریزیة، أّنک أحدها: أربعة
إحالة الغذاء وطبخه ودفِع فضلاته ولا شّک أّن هذه  یلأجل تصّرِفها ف القوی الطبیعّیة 
إلیه أشار بقوله یالباطن وقت النوم لاحتقانها ف یالحرارة تقّوی ف بحقن ه علی ما ستعرفه و 20 

تكون النفُس مشغولًة بالأفعال   الیقظة ی، أّن فوثانیهاالباطن؛  یف یأ الحرارة الغریزیة
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إحالته؛ وأّما ف   یالحسّیة والحركیة وهذا الاشتغال مّما یشغلها عن تكمیل هضم الغذاء و
من  النوم فإّن النفس فیه خالیٌة عن هذه الأمور جمیعها ولا شّک أّنها متی كانت خالیة 

، وثالثهاأقوی وأبلغ مّما إذا كانت مع العائق؛   ان فعلها بل فعل القوی الطبیعّیةالعائق ك
وح جوهر لطیف بخار لاشّک أّنها محّللٌة لا   حامل للقوی، والیقظة یأّنک قد عرفت أّن الر

للقوی   قابلة للتحّلل ومتی َتحّلل الحامل ضعف المحمول، فالیقظة ُمضعفة یسّیما وه 5 

واح تجتمع فیه ف یوفالهضم  یالفاعلة ف الباطن وُتقّوی  یغیرها أیضًا، وأّما النوم فإّن الأر
النوم هذا الحال، صار   یعند ذلك  القوی الطبیعیُة؛ ولّما كان حال القوی الطبیعّیة ف

إخراجها  النائم عند انتباهه تطالبه الطبیعُة بدفع الفضول مثل البول والبراز والمخاط و
 یفاعلة ف ، لأجل ما فیه من السكون لأّن القوی المذكورة ورابعها؛ من البدن وبتناول الغذاء

ء إذا كان هو وما یؤّثر فیه ساكَنیِن كان التأثیر وكذا یش یالغذاء وغیره وكّل مؤثر ف  إحالة 10 

ترطیب  یأ بترطیبه، أحُدها: أوجه بثلاثة  الُقوی النفسانیةالنوم  یأ یُیرخالتأثر أقوی و
وح النفسانالنوم لأجل إحالته الغذاَء واغتذاء الأعضاء به  إرخائه یمسالَک الر النوم  یأ و

وح النفسان یأ إّیاهابل الترطیب  إذا استرَخت  مسالک الر َر علیها بل  یالمسالک؛ و تعّذَ
وحوبتكدیر النوم  یأ  تكدیره، ووثانیهاعلی القوی النفسانیة النفوُذ فیها؛  لِغَلِظ  جوهَر الر

إّنما یخالطه   الغذاء ما یخالطه من الرطوبات والأبخرة المتولدة عند إحالة   15 بمنِع التحللو

ل البخارات بخلاف الیقظة، ولا شّک أّن مثل هذه الأمور یتعذر معها 
ُ
لأّن النوم یمنع تحّل

وح ف اهر فیه البرد علی الظ ی، أّنک ستعرف أّن النوم یستولوثالثهامسالكها؛  ینفوذ الر
الظاهر فعند ما  یفیه إلی الباطن وبعض الأعصاب موضوعة ف وتغور الحرارُة الغریزیة

ضها ویفیدها مزاجًا منافیًا لنفوذ القوی النفسانیة فیها؛  ییستول فها ویقّبِ البرد علیها یكّثِ
: أوجهلأربعة  الإعیاءلكّنه یزیل أصناف القوی النفسانیة و یفجمیع هذه الأمور مما ُیرخ 20 

العضل الموجبة للإعیاء ما كان  ی، أّنه ینضج من المواد والرطوبات المحتبسة فأحدها
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ول الإعیاء ولذلك   منها غلیظًا فیتخلخل ویتحّلل منها ما كان لطیفًا وعلی التقدیرین یز
استوفاه لم یحصل له صار الإنسان متی لم یستوف نوَمه یحصل له  تثاؤب وَتمّط  ومتی 

 یه یالباطن والقوی الطبیعة أیضًا الت یء من ذلك.  وسبب ذلك  قوة الحرارة الغریزیة فیش
، أّنه یمنع حركَة العضل الموجبة لجذب المواّد إلیه؛ ویمنع حركَة وثانیتهامتولیة لذلك؛ 

واح؛  كة ، أوثالثهاالمواّد إلیه بتحریكه إّیاها إلی الباطن تبعًا لحركة الأر ّن القوة المحّرِ 5 

مبدئها وتقوی وتستریح من حركات  یحال النوم وعند ذلك  تجتمع ف یُتمِسک عن فعلها ف
َیحبس فیدفع المواد الموجبة للإعیاء و قوّیة  یالأعضاء وه یالأعضاء ثّم تنفذ ف
، أحدهما: لوجهینء والإسهال والُرعاف ونزِف الدم؛ وذلك  یمثل الق المستفرعات المفرطة

  ، أّن الحرارةوثانیهماا فیه من السكون لأّن السكون موجب لهدّو المواد واستقرارها؛ ِلم
واح متوّجهة إلی الباطن ف الغریزّیة حال النوم، وعند توجههما یتوّجة الدم معهما لأّنه  یوالأر 10 

َمركٌب لهما بدلیل أّن النائم لو ُشِرَط بعُض أعضائه لم َیسل من دم  كما یسیل منه عند 
ِطه ف  یحال النوم ویندفع معه باق یحال الیقظة؛ فهذا دلیل علی رجوع الدم إلی الباطن ف یشر 

ظاهر البدن  یأّما الیقظة فإّنها تنشر المواد فالأخلاط تبعًا له فینقطع الاستفراغات. و
واح والحرارة الغریزیة وهذا كله موجب للسیلان ولذلك  قال:  لأّن وتبسطها لانتشار الأر

النوم فإّنه ینقص من   یبخلاف السكون كما ف الحركة تزید المستعدات للسیلان إسالًة  15 

من  لأّن المادة إذا كانت قریبة  لدناحیة الج یإّلا ما كان من المواد فالإسالة كما بّینا 
حال الیقظة إذا  یحال النوم أبلغ وأقوی من دفعها ف یسطح الجلد كان دفعها إلی الخارج ف

لٌة ولذلك قال:  لم تقترن بالیقظة حركة  فرّبما أعان النوم علی دفعه بحصره الحرارة محّلِ
وهو  ما َبُعَد هو الدفع بعنف  و لدالبدن، واندفاع ما قُرب  من الج یداخلًا، وتوزیعه الغذاء ف

إضافة إلی الفاعل لأّن ما َبُعَد وهو الغذاء المتوّجة إلی الجلد یحفر ما قرب من الجلد إلی  20 

  یلما ف أبلغاندفاع ما َقُرب  من الجلد یحفر ما بعد  یف  یأ هذا یلكن الیقظة فالخارج و



 من التحفة السعدیة نتخب امل 181

وح فإّن الیقظة البدن بل حركة   من  الحركة الموجبة للإسالة والاندفاع لا حركة  الیقظة  الر
لیست توجب التسخین بحركة البدن حتی إذا سكن البدن لم یوجب ذلک؛ بل إّنما 

وح إلی خارج وحركتها إلیه علی اتصال من توّلدها   یأ علی أّن یوجُب التسخین بانبعاث الر
لة و  إذا لم تقترن بها حركٌة  النوم أكثر تعریقًا من الیقظةمع أّن   یأ ذلك  لأّن تعریقهمحّلِ

لتقّوی القوی الطبیعیة بحقن الحرارة  علی سبیل الاستیلاء علی المادةتعریق النوم  5 

الیقظة.   یكما ف یأ لا علی سبیل التحلل الرقیق المتصلالباطن  یالغریزیة واجتماِعها ف
ج فیصحبها رقیق المواد ویصادف ذلك  وذلك  أّن الیقظة تكون فیها متحركة إلی الخار

وح إلیه فتتبخر المادة ویتحلل لطیفها أولًا فأّولًا.   حرارة الظاهر لمیل الر
الدثار أو   من كثرِة  لا سبب له من أسباب أخریحال الصحة و یف یأ من عرق كثیراً و

مقدم البدن   یرق فالمسام؛ ولذلك  یكثر الع  أو قّوتها أو سعِة  حرارِة الهواء أو كثرِة الحركة  10 

علیه  یالجنب الذ یعلیه، ویقّل ف لا یكون النوم یالَجنب الذ یمؤّخره، ویكثر ف یویقّل ف
لأّنه إذا لم یكن له سبب  ء من الغذاء بما لا یحتملُه یفإّنه یمتلالنوُم لتكاثِفه بثقل البدن 
 متولدة عن الأغذیة.  یرطبة وه من داخل وهو كثرة مادة   من خارج فسببه لا محالة

إّما البلغم أو  یللانقلاب إلی الدموّیة وه یأ للهضم  مستعدة  صادف النوُم مادة  فإن
إن كان قابلًا فهو غیر مستع إّما قبل ذلك فإّنه و ورته كیلوسًا و ّد له الغذاء بعد صیر 15 

وجها عن الطبیعة لیس بإفراط ولیس عن إنضاجها مانع. وهذا   یالفضول الت  یه النضجو خر
بسبب  إذا لم یكن فجاجته مفرطة، وكالبلغم الحلو قد یكون إلی الدموّیة كالبلغم الِفّج 

الدبیلات المحمودة؛ وقد یكون إلی  یف یاختلاط الدم به؛ وقد یكون إلی الِمّدة كالمادة الت
النفث وثفل البول. والمراد بالنضج هاهنا ما كان إلی الدمویة   غیر ذلك كنضج مادة

هو و فأنبّث الحارسّخن تلك  المادَة بإحالتها إلی الدم  یأ  أحالها إلی طبیعة وسّخنهالقوله  20 

ن البدن سخونة یفالدم   لحصولها من الدم.  غریزیة  البدن فسّخَ
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: أّما أّنه حینئذ غریبة إن صادف أخلاطًا حارة مرارّیة وطال زمانه سّخن البدن سخونة و
ن البدن فظاهر لاجتماع الحار الغریز واح والأخلاط المرارّیة ییسّخِ الباطن وكوِن  یف والأر

إذا غیر غریزیة. و  الأخلاط المرارّیة  غریبًة فلأّن حرارة  كّل  منهما حاّرًا؛ وأّما كون السخونة
ل من الرطوبات الأصلّیة الغریزیة ولتحّللها یتحلل الغریزّیة لأّنها  صادف خلاًء بّرد بما یحّلِ

لغریزّیة لأّنها ینقص ینقص بنقصان حاملها وهو الرطوبة الغریزیة ولتحّللها یتحّلل ا 5 

أو خلطًا عاصیًا علی القوة  بنقصان حاملها وهو الرطوبة الغریزّیة ولنقصان الحرارة تبرد؛
َد   تفعل جمیع أضداد ذلك   الیقظةو یمن ذلك  العاص یأ ما ینشر منهالنوم  یأ الهاضمة بّرَ

نها إذا أفرطت لك جمیع ما یفعله النوم مع مصادفة مادة أو عدمها كما إذا صادف خلاء یأ
 یوذلك  لكثرة تحّلل الرطوبات بالحرارة الت إلی ضرب من الیبوسة  أفسدت مزاج الدماغ

واح إلی جهته؛ وبسبب حركة الحواّس ف یتكون ف إدراكها  یالظاهر بسبب تحّرِک الأر 10 

إّنما كان هذا خاّصًا بالدماغ لأّنه مبدأ للأفعال  أضعفتهو واح. و ل الأر
ُ
وذلك  لكثرة تحّل

وذلك  لفساد مزاج  فخّلطت العقل  الحس والحركة الإرادیة یوه  الیقظة یتكون ف یالت
الدماغ إلی ضرب من الیبوسة؛ ولأّن التصرفات العقلیة تحتاج إلی ضرب من الاعتدال 

 أحدثت أمراضًا حادةذلك  لاشتعال الحرارة فیها بسبب قلة الرطوبة وو أحرقت الأخلاطو
ُیحِدث ضّدَ ذلك  فُیحدث هو ما طالت مّدته و النوُم المفرطوذلك  لاحتراق الأخلاط. و 15 

الرطوبات بسبب قلة التحّلل لاحتباس   لما یلزم ذلك  من كثرة بلادَة القوة النفسانّیة
ء یه لا شالیقظة وذلك  ُمرخ  للدماغ والعصب فإنّ  یمن شأنها أّن تتحلل ف یالفضلات الت

َق   ولهذا قیل إّن الإنسان إّنما انحط عن درجة  أضّر علی الذهن من الرطوبة
ُ
الملائكة لأّن تعّل

؛ والأمراض  الباردة؛ وذلك  بما یمنع من ِثقَل الدماغنفِسه إّنما بجوهر رطب وهو البدن و
ل
ّ
َهُر تحلل الفضلات كما بّینا. و  یأ التحُل  20  شهوة یأ یزید الشهوَة للیقظة المفرطة  یأ الّس 

ل من المادة وَینقص من الهضم بما ُیحّلل من القّوةالطعام و ع بما یحّلِ   فیقّلُ اغتذاء ُیجّوِ
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بعض النسخ  یوهو عدم الاستقرار وف الُمتملمُل البدن وتزیُد حاجته إلی الغذاء. و
إذا لم یستقر من الوجع، «: یتمّلل»، و«یتململ علی فراشههو »وهو بمعناه ُیقال: « للموالمتم»

ة أ
َ
؛ والأّول أشهر وأكثر  یكأّنه علی َمّل هارماد حاّر   الأحواِل كّلِ

ُ
الغالب من حال النوم و أردأ

ولهذا لو ُنِخس  النایم بأبرة لم یخرج له من الدم مثل ما  أّن الحار فیه یبطن والحّر َیظُهر
 5 یأ لذلك  یحتاجونعلیه بقوله و الشیخكان یقظان لمیل معظم الدم إلی الباطن واستدّل 

ها إلی ما لا یحتاج إلیه الیقظانالنائمون  إلی ما لا یحتاجون  یأ من الدثاِر لأعضائهم كّلِ
ن هو أبرُد مزاجًا من آخر قد یحتاج إلی الدثار وهو یقظان إلیه، وُهم َیقظی لیصّح قوله لأّن مَ 

ستجد من أحكام النوم وما یتعّرف منه ومن إلی مالا یحتاج إلیه الآخر الأحّرُ وهو نائم و
 .الكتب المستقبلة یأحواله كلامًا كثیرًا ف

 10  موجبات الحركات النفسانّیة یف -الفصل الرابع عشر قال رحمه الّله: 

 عقب ذكر أحكام النوم والیقظة أحكام الحركات النفسانّیة الشیخإّنما ذكر 
وح إّما إلی داخل أو إلی خارج. فإن قیل: إّن ذكر  یلاشتراكهما ف أّنهما یلزمهما حركات الر

أولی؛ فِلما قّدم أحكام النوم  الحركات النفسانیة عقیب ذكر أحكام الحركات البدنّیة
لاف بخ یعلی ذلك؟  قلنا: إّنما قدم أحكام النوم والیقظة لأّنهما كالطبیع والیقظة 

أمر المعیشة  یهو ف فإّن أكثر الاضطرار إلی الحركات النفسانّیة  الحركات النفسانّیة 15 

ورّیة  وریین  یف الضر وریات البدن والحاصل أّن النوم والیقظة لّما كانا ضر تحصیل ضر
وریة أّخر ذكرها وذكر  فالحركة والسكون ذكرهما عقیبهما؛ وهذه لّما كانت غیر ضر

 عقیب ما هو مناسب لها.
إّما إلی داخل؛  وح: إّما إلی خارج و جمیع العوارض النفسانیة َتتبُعها أو َتصحبها حركات الر

إّما قلیلًا قلیلاً وذلك  إمّ  وح والحرارة  الباطِن  یتبع حركَتها إلی خارج برُد و ا دفعًة و لتوّجه الر 20 

وح  یأ رّبما أفرط ذلك الغریزیة والدم إلی الخارح و الحركة إلی خارج وذلك  بأن یخرج الر
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تتبع و ء أو موتیفیتحلل دفعة فیبرد الباطن والظاهر ویتبعه غشوالحرارة الغریزیة دفعًة 
ودة الظاهر وحرارة الباطن ورّبما اختنقتحركتَ  وح و یأ ها إلی داخل بر من الاختناق الر
وح والحرارة إلی داخل و فتبرد الظاهرالباطن  یف یأ الانحصار  شدة  الباطنلتوّجه الر

 یعلی ما عرفت من اجتماعها إلی ذاتها ف عظیم أو موت ییتبعه غشلانطفاء بالاختناق و
س من الهواء بالرئة   5 یفیختنق ویتبعه بسبب ذلك  إّما غش الباطن علی وجه لا یمكن التنّفُ

إّلا یتبعه موت إن قو الحركة إلی ذلك  و یعظیم إن كان الانحصار والاجتماع ضعیفًا، و
إّلا كانت  یوذلك  إذا لم یكن معه حزٌن كما ف خارج إّما دفعة كما عند الغضب الهّم و

وح فیه ه فإّنه دقیق لدلالته علی وجود الغضب بدون  حركة الر إلی الخارج أّولًا فأّولًا فأعِرف 
. والحركة إلی داخل أّما إّما أّولًا فأّولًا كما عند اللذة وعند الفرح المعتدلو  دفعًة   الحركة
وح فیه إلی  یإذا لم یكن معه فرح كما ف كما عند الفزع دفعًة  إّلا كانت حركة الر الخجل و 10 

أّما أّولًا فأّولًا قد لا تكون دفعًة و الفزع یف الداخل أّولًا فأّولًا لا دفعًة؛ ومنه یظهر أّن الحركة 
إّنما یتبعان دائمًا ما المؤّدیان إلی الهلاک  یأ كما عند الحزن والاختناق والتحلل المذكوران

بالنقصان  یا النقصان وذبول الغریزة فیتبع دائمًا ما یكون قلیلًا قلیلًا ؛ أعنأمّ . ویكون دفعة
التحلل قلیلًا قلیلًا لا دفعة  جزء جزء لا دفعة وأعنی بذبول الغریزة یالاختناق بالتدریج وف
وح   یأ وقد یتفق أن یتحرک عارضان إذا كان العارض یلزمه  وقت واحد یإلی جهتین فالر 15 

ممكنة   بسبب فوات أمر مطلوب منسوب إلی جهة مثل الهم فإّنه قد یعرض معه غضب
وح إلی الظاهر طلبًا لتداركه ثّم إذا شعر بفوات تداركه رجع إلی ذاته  التدارک فیتحرک الر

یكون  لأّن حركة الغضب فتختلف الحركتان حزنمتأسفًا ویحزن بعَد ذلك  ولذلك  قال و
وقد علمت أّنه كالمركب من فزع  یوجب  مثل الخجلإلی داخل و إلی خارج وحركة الحزن

 20 یفإّنه یقبض أّولًا إلی الباطن، ثّم یعود العقل والرأالقبض، وفرح  یوجب البسط فلذلك  قال 

وح  فیحّمر اللونإلی خارج المنقبض  یأ فیبسط المنقبض فیثور لما ذكرنا من اّتباع الدم للر
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من الغضب والفرح  یأذكرناها  یقد ینفعل البدن عن هیئات نفسانّیة غیر التحركتها و  یف
هذه مقدمة َبنی علیها  فإّنها تثیر أمورًا طبیعّیة مثل التصّورات النفسانّیةوالفزع والحزن 
  أّن  یوه یخوارق العادات؛ وعلی إمكانها إثبات  النبوة ومعجزات النب الفلاسفة إمكاَن 

 قد یكون سببًا لحدوث الحوادث. التصورات الوهمّیة
یظهر كإضافة الغضب مثلًا إلی  یء التیأضفناها إلی المباد یو اعلم أّن هذه الأمور الت 5 

إضافة الفرح إلی ما یرتسم ف یما یرتسم ف بعضها من  یبعض قوی النفس من الضار و
هذا العالم إّنما هو من واهِب  یالنافع، إّنما هو إضافة علی سبیل المجاز فإّن جمیع ما َیحُدث ف

الصور، العالِم بالمستعّدات فیفیض علی كّل مستعّد  ما هو ألیُق وأولی به من غیر ُبخل وأّما 
 مقّربات للمستعدات إلی الكون من عند واهبها لكن الأطّباء یة فإّنما هء الظاهریالمباد

العالیة  یالمباد یالظاهرة: إّما لأّنه لا نظر لهم ف  ءیأضافوا الأموَر المذكورة إلی المباد 10 

إّما لاعتمادهم علی أّن من نظَر یفهم أّن هذه المعان قیقة اللطیفة والأسرار الد یالمفارقة؛ و
كّل متكّون لا یكون إّلا من  یوالترتیب العجیب المحكم والتألیف اللطیف المتقن ف

أراد أن یثبت ذلك  بالاستقراء ذكر له أمثلًة  الشیخ عالم  بذلك  قادر  علی إیجاده. ولأّن 
قد  كما قد یعرُض أن یكون المولود مشابهًا لمن یتخّیل صورته عند المجامعةكثیرة وقال: 

إن كانا قابلین لكّل صورة  یبسطنا القوَل فیه علی ما تقدم والذ نزیده الآن أّن المنیین و 15 

إنسانّیة علی السواء لكّنهما لا یستعّدان لكل صورة علی السواء علی ما سبق من أّن 
القابل نسبتها إلی الضدین علی السواء بخلاف استعداده فإّنه یكون لأحدهما دون  قوة 

إلّ  إذا كانا كذلك  فلا  یا لاجتمَع الضدان فالآخر؛ و قابل واحد لاستعداه للضَدین و
یستعدان لصورة دون أخری إّلا بمخّصص؛ فالتخیل یخّصص فیض المشابه للمتخیل من 

أّنه صّور صورًة حسنة  -رحمه هلل  -والُد الإمام فخر الدین  یالمفارق ویجعله أولی؛ وقد حك 20 

وكان من أحسن الناس صورة  الإمام فخر الدینه؛ فُولد له وجعلها مقابلة له عند وقاعه بأمّ 
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لسبب  عند الإنزالالبصر المجامع  یأ من لون ما یلزمه البصرلون المولود  یأ یقرب لونهو
عن قبولها قوٌم لم یقفوا علی أحوال غامضة من انقبض  یأ هذه أشیاء رّبما أشماّز المذكور. و

لةالمذكورة ین . المقدمة أحوال الموجود ونها المعّطِ بّوة ویقولون إّن وقوع  كر ون للّنُ والمنكر
ونها انكار ما لا  ین لهم غوص فیأّما الذالأمور المذكورة بطریق الاتفاق و المعرفة فلا ینكر

بل إنكار ما لا یكثر وجوده؛ لأّنهم إذا وفقوا علی الأسباب ورجعوا إلی أنفسهم  یجوز وجوده 5 

من  یأ من هذا القبیللم یعّدوها من المستحیلات بل من الممكنات الأقلیة الوجود و
لحركة  یأ اتباع حركة الدم من المستعّد لهاقبیل إثارِة التصّورات النفسانیة أمورًا طبیعیة 

ولهذا ُینهی المرعوف عن النظر إلیها علی ما  الأشیاء الُحمر یه ونظره فإذا كثر تأّملالدم 
 والأّول أكثر وأظهر« الإنسان»بعض النسخ  یوف من هذا الباب ضرس الأسنانسبق و

إصابته إن  یأ لأكِل غیره من الحموضة و اصابة الإنسان وهذا الإنسان علی الأسنان و 10 

للأسنان علی الإنسان یكون بحالة وعلی  یلذاصابته للمتأمل فالترجیح ا یكان الضمیر ف
مثل دّق الثوب القّصاُر  الألمالتقدیرین فهو إضافة المصدر إلی المفعول ورفُع الفاعل وهو 

أفزعه كحدوث  یأ إذا راعهغیر المتأّمل  یأ غیُرهمثل ذلك  العضو  یأ عضو ُیولم مثَله یف
ل عن الرمد  الرمد لمتأّملیه لما علمت أّن العین عضٌو رطب سریُع  القبول فإذا انفعل المتأّمِ

ورة و من هذا الباب تبدل المزاج بسبب تصوّر ما یخاف أو تبع ذلك  الانفعاَل الرمُد ضر 15 

 یه مع كون التغییر فیه عظیمًا جّداً هو ما َیعتریلا یمكن الشّک ف یوالمثال الذ یفرح به
ورِ   العاشق من العود إلی الصلاح واستقامة المزاج دفعة ه معشوَقه بعد الجفاء والقطیعة؛ بز

ومنه سقوط َمن یتصّور السقوط عند مشیه علی جذع ُملقی علی موضع عال  ومنه صحُة َمن 
یتصور الصحَة، ومرُض من یتصور المرض كّل ذلك  بسبب تكمیل استعداد حدوث تلك  

 20 الُصَور من عند واهبها بسبب تلك  الأشیاء المكملة للاستعداد.

  فیما یؤكل وُیشَرُب  -الفصل الخامس عشر قال رحمه الّله: 



 من التحفة السعدیة نتخب امل 188

 و هذا الفصل یشتمل علی مباحث:
 

ر ف یف -المبحث الأّول    البدن یأصناف تأثیر ما یؤّثِ
 . بدن الإنسان من وجوه ثلاثة یما یؤكل ویشرُب یفعل فقال رحمه الّله: 

عند حاسة  یالحال أ یما یوصف به موجودًا ف ناعلم أّولًا أّن ما یؤكل ویشَرُب إّما أن یكو 5 

إن «الفعل»بـ اللمس أو لا یكون كذلك؛  فإن كان الأّول فهو المسّمی عند الأطّباء ؛ و
؛ ثّم الأّول ینقسم: إلی ما یكون بالإطلاق مثل حرارة النار «القوة»فهو المسّمی بـ یكان الثان
ودة إلی ما  یالوجود أقوی من الكیفیتین المذكورتین ف یالماء فإّنه لیس ف  وبر بابهما؛ و

ماة؛ فإّن الحرارة فیها مست یكون بالأغلب مثل حرارة  إلی   ولیةالسبیكة الُمح  ودة؛ و علی البر
إن كان یالخارج كماء الحمام فإّنه حار بالنسبة إلی حرارة الهواء  ما یكون بالإضافة ، و 10 

إلی ما یكون بالَعَرض وهو أن یكون الش موصوفًا   ءیباردًا بالنسبة إلی حرارة هواء الأّتون؛ و
أیضًا ینقسم إلی  یالمسّخن والثان  بصفة لكنه استفاد صفة مضاّدة لتلك  الصفة كالماء

إلی ما یكون بالأغلب كحرارة الفلفلیما یكون بالإطلاق كحرارة سّم الأفاع فإّن  ؛ و
إلی ما یكون بالإضافة كحكمنا  فیه جزءًا باردًا وجزءًا حارًا لكن الحار أقوی من البارد؛ و

إلی ما یكون بالعرض وهو أن یكون علی الَبصل بأّنه أحّر من الحنطة وأب رد من الفلفل؛ و 15 

إذا جاور  الدواء موصوفًا بصفة ثّم إّنه یستقید صفة مضادة لتلك  الصفة كالأفیون
فإّنه یفعل فیه فعلًا فإّن كّل واحد منهما یستفید من الآخر أثرًا مضادًا لأثره.  الأفربیون

رّبما تقارب مفهومات هذه ومعنی قوله: و فعلًا بعنصره وفعلًا بجملة جوهرهبكیفیته فقط و
ظاهر  استعمالها علی معان نشیر إلیها یإّلا أّنا نصطلح ف یالألفاظ بحسب التعارف اللغو

ثّم أشار إلی الفاعل بكیفیته فقط إذ الفاعل مع ذلك  بعنصره أیضًا یتشّبه بالبدن وقال:  20 

بدن الإنسان أو یتبّرَد  یفهو أن یكون من شأنه أن یتسّخَن إذا حصل ف فأّما الفاعل بكیفیته
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ودته من غیر أن یتشّبه به رد ببر ن بسخونته أو ُیّبَ بل یؤّثر ذلك  التأثیر وحقیقته  فُیسّخَ
 باقیة وهذا یعم البسائط والأدویة الواردة علی أبداننا داخلًا وخارجًا.

إذا ورد إلی أبداننا  یأ فأن یكون بحیث یستحیلوأّما الفاعل بمادتة  یأ و أّما بعنصره
بمقتضی صورته الأولی حتی یبعد ذلك   یه یالت یأ عن طباعهوانفعل عن حرارتنا وقولنا 

فیقبل صورة جزء عضو من عن الاستعداد للصورة القدیمة ویستعد للصورة الحادثة  5 

إّنما یقبل صورة العضو بأن تصیر  إذ لا شّک ولا خفاء أّن الفاعل بماّدتهالأعضاء الإنسانیة 
الحكمة أّن لهذه الأجسام كّلها  یمادُته مستعّدًة لقبول صورة ذلك  العضو لما بّین ف

إّنما یتصّور بعضها بصورة دون مادة واحدة مشتركة بین جمیعها وأّنها قابلة لج میع الُصَور و
أخری بحسب الاستعداد لذلك؛ ألا تری أّن الغذاء علی ما عرفت إذا ورد علی المعدة صار 

لم یخرج عن طباعه بالكلّیة ثّم أّنه بذلك  یستعّد للانتقال إلی  هذه الصورة  یكیلوسًا ف 10 

مادة باقیة لكنها یقبل صورًة صورًة الدموّیة ثّم بذلك  إلی الصورة العضوّیة فال الصورة 
لّلاحقِة؛ فإذن كّل جسم إّنما یفارق صورًة ویتصّور بصورة أخری   بحسب إعداد السابقة

  الحقیقة لیست فاعلة یإذا استحال عن طباعه كما ذكرنا؛ لكن یجُب أن تعلم أّن المادة ف
النمو   یمتحلل أو زادت فلأّنها قابلة لكّنها لّما قبلت صورَة العضو وأخلفت علیه عوض ال

إّلا فهو ف یسّم  إّنما قال:  یهذا القدُر منه فعلًا و ولم « صورة جزء عضو»الحقیقة انفعال. و 15 

ُهه والتصاقه بالحقیقة إّنما هو بالعضو المتشابه لا « صورة عضو»یقل  لأّن الغذاء تشّبُ
أّول الأمر إلی أن یتّم الانعقاد  یإّلا أّن عنصره مع قبوله صورته قد یتفق أن یبقی ف .یبآلال

إنما یبمعنی الت« ما»، و«بقیة»صفة  كانت له ما هو یوالتشّبه بقّیة من كیفیاته الت . و
لبدن الإنسان  یبابها من الكیفّیة الت یأشّد ف، «ما»ذكر الضمیر الراجع إلیه نظرًا إلی لفظة 

ودة ما ه إن مثل الدم المتولد من الخّس فإّنه یصحبه من  البر و أبرد من مزاج الإنسان و 20 

أّن مطلق الغذاء  كان قد صار دمًا وصلح أن یكون جزء عضو والدم المتولد من النوم بضّده
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إلی الغذاء الدوائ وده إلی أبداننا یینقسم إلی الغذاء المحض و ؛ فلا غذاء المحض عند ور
لآخر فإّنه لما عضو من أعضائنا وأّما القسم ا  وفعلها فیه یخلع صورته ویقبل صورة جزء

كان فیه دوائیة ّما لم یحصل ذلك  منه كحصوله من الغذاء المحض ولذلك  اشترط 
هذا  الشیخوقد ذكر   ه دوائیةیحفظ الصحة أن لا یكون ف یالغذاء المستعمل ف یف الأطّباء

ون أن لا یك یحفظ الصحة وقال: یجُب أن یجتهد حافظ صحته ف یالشرط حبث تكلم ف 5 

ائیة ّما وول والفواكه فإّنه متی كان فیه دمثل البق الدوائیة   جوهر غذائه شیئًا من الأغذّیة
الغذاء المحض لأّن جمیع أجزاء المحض یقبل   لم یلزم أن یخلع صورته كخلع صورة

  یقبلها بل أجزاؤها الغذائیة. یصورة العضو ولیس جمیع أجزاء الدوائ
كالخمرّیة للخمر  بها هو هو یفهو الفاعل بصورته النوعّیة الت أّما الفاعل بجوهرهو

الفاعل بالجوهر هو الفاعل بالصورة لا   یأ لا بكیفیتهللبیش والتریاقّیة للتریاق  ة یوالبیش 10 

 بالبدن  من غیر تشّبةكان فاعلًا مع ذلك  بالعنصر أم لم یكن.   بالكیفّیة سواء
ودهما علی البدن  یللبیش ولسم الأفاع  كالسمّیة الحاصلة  مع تشبه بالبدنأو عند ور

ور ونشاط ووفور قوة بعد   كالمفّرحیة الحاصلة للخمر ولذلك  صار شاربه یحس بفرح وسر
إّنما احتاج إلی هذا لأّن الألوان  بالكیفّیة إحدی هذه الكیفیات الأربع یأعنشربها و

وایح من  بخلاف   جملة الكیفیات إّلا أّنها لیست مبداء للصورة النوعیةوالطعوم والر 15 

فالفاعل بكیفیته لا مدخل لمادته فإّنها مبداء لها لأّنها تابعة لامتزاجها  الكیفیات الأربع
یفعل بكیفّیته علی ما یدل علیه السیاق لا فعل آخر  یذلك  الفعل الذ یف یأ الفعل  یف

 بدل ما یتحلل كأخلاف 
عن  یأ إذا استحال عنصره عن جوهره یهو الذالغذاء  یبمادته وه یأ و الفاعل بعنصره

 20 یوه البدن یاستحالة توجبها قوة فالخلط ثم العضو   حقیقته بخلع صورته ولبس صورة

الحرارة  یأّولًا وذكقام بدل ما یتحلل علی ذلك  الغذاء ثلاث منافع  یالمغّیرة ترتب علیه أ
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 یالغذاء الدوائ یكما تقدم بیانه ف الباقیة ثالثاً   ةیالدم ثانیًا ورّبما فعل بالكیف یبالزیادة ف
بعد المزاج   یفعل بصورة نوعه الحاصلة یالذ الفاعل بالجوهر هوسواء كان حارًا أو باردًا و

زائدة علی   ء واحد استعّد لقبول نوع وصورةیلما امتزجت بسائطه وحدث منها ش یالذ
عن  یأ للعنصر ولا المزاج الكائن عنها یلیست بالكیفیات الت البسائط وتلك  الصورة

بل كمال یحصل للعنصر بحسب استعداد حصل له من المزاج مثل القوة  الكیفیات. 5 

صفة  ومثل طبیعة كّل نوع من أنواع النبات والحیوان المستفادة المغناطیس یف الجاذبة
بعد المزاج بأعداد المزاج ولیست من بسائط المزاج ولا نفس المزاج إذ لیست الطبیعة 

وجة بل ه ودة ولا رطوبة ولا یبوسة ولا بسیطة ولا ممز كالسواد  مثلًا لون یحرارة ولا بر
أو وكاختلاف لون الورقة الواحدة من الوردة ه العفص بالزاج یالحاصل للماء المطبوخ ف

الورد وغیره ولیس المراد بذلك  أّن اللون أو الرائحة من جملة الصور النوعیة  یكما ف رایحة 10 

بها یكون الفعل فإّن ذلك  محال لأّن اللون والرایحة كیفیات والصور جواهر بل  یالت
كما  أو نفسأّنها حادثة بعد المزاج  یالمراد بذلك  أّن اللون والرائحة مثل الصور النوعیة ف

كالقوة الجاذبة  لیست من المحسوسات یقد یكون صورة أخرالأجسام النامیة و یف
التریاق وما كان  یالسقمونیا والتریاقیة ف یالمغناطیس والمسهلة للصفراء ف یللحدید ف

ج فقد یتفق أن هذه الصورة بعد المزامن هذه الأمور لیست نفسانّیة فإّنه ُیسّمی خاصّیة و 15 

كالقوة المدركة  یكون كمالها الانفعال من الغیر إذا كانت هذه الصورة قوة انفعالیة
أكثر النسخ وقع مكان إذا  یالغیر إذا كانت وف یوقد یتفق أن یكون كمالها فعلًا ف

 كانت وقد یتفق أن یكون والصواب علی ما یدّل علیه السیاق 
إن كان ف كالقوة المحركة  الغیر  یهذه الصورة قوة علی فعل فأقّل النسخ  یهو الأّول و

 20 بدن الإنسان یالغیر فقد یتفق أن یكون فعلها ف  یفّعالة فالصورة الحادثة  یأ إذا كانتو

 یسم الأفاع یف یكالسمیة الت قد یتفق أن لا یكونالبیش و  یف یخاصًا به كالبشیة الت یأ
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بدن الإنسان فقد یتفق أن یفعل فعلًا ملائمًا وقد یتفق أن تفعل  یإن كانت قوة تفعل فو
 فعلًا غیر ملائم.
إّنما لم یقسم الفعل الغیر الملائم بأّنه أّما أن یكون منافیًا أو لا الشیخ و اعلم أّن 

 الشیخیكون منافیًا ولا ملائمًا لأّن هذا الفعل لا یكون ظاهرًا ولأّنه لم یظهر له مثال اقتصر 
یكون جملة ذلك  الفعل فعلًا لیس مصدره عن مزاجه بل عن القسمین الأّولین وعلی  5 

بصورة النوع لا  یصورته النوعّیة الحادثة بعد المزاج فلهذا ُیسّمی هذا فعلًا بجملة الجوهر أ
ز بهذا التفسیر عن غیر الأربع من الكیفیات و لا بالكیفیات الأربع یة أیبالكیف  ما هواحتر

به  یإّنما ُسمو مزاج عنها وأّما الملائم فمثل فعل تاواینا وهو عود الصلیبولا بما هو  یأ
لأّن خاصیته النفع من  ابطاله الصرع یفلأّنه كیف كسر ُوجد فیه صورة الصلیب 
وع أو ُسحق وجعل ف إن   یخرقه كتان حت یالصرع بأن ُعلق علی المصر یستنشق رائحته و 10 

وع  ییتحلل من الحّر والحار الذكان سراقیون یری أّن ذلك  بالمزاج لما  یستنشقه المصر
البیش نبات بنبت ببلاد الصین  فمثل قوة البیش المفسد لجوهر الإنسان یأّما المنافو

بورق الخس ویأكله أهل   غیر أرضها وورقة شبیة یبقرب بلاد یقال لها هلاهل ولا بوجد ف
 البیش تأكل منه وتسمن علیه   لفارة  البلاد المذكورة وهو أخضر ویابس وهو غذاء

 15 

  تعریف كیفیات الأدویة یف - یالمبحث الثان
إّنا إذا قلنا وهما متقاربان « فنقول»بعض النسخ  یوف نرجع الآن ونقولقال رحمه الّله و

إن كان الكلام فیه لأّنه یفّسر الحار والبارد یإّنما قال للش ءیللش ء ولم یقل للدواء و
كالطلاء  المتناول أو الملطوخإّلا مجازًا كما سیتلی علیک   بمعنی لا ُیطلق علی الدواء

ور وغیرها، بل هو  ولیس المراد أن ما یذكره خاص بهما دون الضماد والكماد والنطول والدر 20 

إّنما ذكرهما  عام لكل الأدویة علی سبیل المثال؛ أحدهما من الوارد علیه من داخل، والآخر  و
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إّلا و لا بالفعلثّم قال  أّنه كذلك  بالقوة یفإّنما نعن أّنه حاّر أوباردمما یرد علیه من خارج 
أّنه بالقوة أحّر من أبداننا أو أبرد من  ینعنو كان المعتدل ما مزاجه كمزاج أبداننا بالفعل

فلأّنه لو كان بالفعل لزم المحذور المذكور وأّما أّنه أحّر أو أبرد منها   قوةأّما أّنه بال أبداننا
بهذه  ینعنفلأّنه لو لم یكن كذلك  لما صّح أن ُیوصف بأّنة مسخن للبدن أو مبّرد لها و

 5 بعض النسخ یفو حرارة بدننا« تفعل»بعض النسخ  یوف إلی وقت فعل معتبرة   القوة قوة

لأّن حرارة بدننا إّنما تفعل « حاملها یف»وهو تجّوٌز إذ المراد   تلك  القوة یف یأ هایف «أبداننا»
إذا انفعل تلك  القوة  یأ بأن یكونها؛ لأّنه الجوهر القابل ولذلك  قال یحاملها لا ف یف

لة  یلأّنه ه زّیةالغری  إّنما نسَب الفعل إلی الحرارة لنا  یالت الغریزّیة  حاملها عن الحرارة الآ
لة یلجمیع القوی ف  یالفعل؛ فعند فعلها ف یالفاعل ف شریكة   تمام فعلها وقد ُعِرَف أّن الآ

إّلا كیف صار یوصف بالفعل أو كیف صار یؤّثر ف  10 یالدواء لابّد وأن یقبل تأثیرها و

تقریر هذا  یولنبسط القول ف بالفعل.حاملها  یتلك  القوة بل ف یف یأ حدث ذلك  فیها البدن
الكلام ونقول: المراد أّن ذلك  الدواء الحار بالقوة یصیر حارًا بالفعل وقد فعل حرارتنا فیه 

إذا سخن بدن  أبداننا وذلك  لأّن الدواء   فیكون هذا الإمكان تخرجه إلی الوجود حرارُة 
الة قبل كونه مسّخنًا له بالفعل لیس الإنسان بالفعل بعد أن لم یكن كذلك  فهو لا مح

إذ هو قبل ذلك  لم  بمستحیل أن یسّخنه؛ إذ لو كان ذلك  مستحیلًا لم یوجد البتة؛ و 15 

ء ییسخنه ولیس بمستحیل أن یسّخنه فهو مسخن له بالقوة فهو حار بالقوة؛ وكّل ما له ش
ن علیها حین كونه كا یبالقوة فإّنما یتصور أن یخرج إلی الفعل بأن یتغّیر عن الحال الت

أولی منه  یالزمان الثان  یر البتة لم یكن ُحصول كونه بالفعل فیكذلك  بالقوة؛ إذ لو لم یتغ
الحار  الزمان الأّول؛ فلابّد إذن من تغّیر وكّل تغّیر فإّنما یكون عن مغّیر فالمغّیُر للدواء  یف

أّنه إذا وَرد علی أبداننا وانفعل  أبداننا. ومعنی ذلك  بالقوة حتی یصیر حارًا بالفعل هو حرارة  20 

ودته فكونه أحّر  عن حرارتها صار بالفعل أحّر من أبداننا أو أبرد فسّخن بحرارته أو بّرد ببر
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ودة  وأبرد هو أّنه مؤثر بحرارة  كذلك.   أكثر وبر
حار   ءیقولنا إّن الش یف یالت یأ بهذه القوةبعض المواضع من الطّب  یف یأ و رّبما عنینا
العنایة الأولی سواء كان ذلك  أخّص من  یغیر ما أردنا به ف یأ شیئًا آخروبارد بالقوة 

هو أن تكون القوة بمعنی جودة الاستعداد كقولنا: المراد بالقوة أّولًا، أو أعّم أو غیرهما و
رّبما و لا یخفی أّن القوة بهذا المعنی أخّص من القوة بالمعنی الأّولو الكبریت حار بالقوة 5 

بعض النسخ  یوف ء حاّر أو باردیبقولنا إّن الشبعض المواضع القلیلة  یف یأ التفتنا
مزاجه من الأركان الأولی  یإلی الأغلب ف هو تصحیف الأّول وهو الصحیح لقولهو« اكتفینا»

بمعنی أّن الركن « إّن مزاج القلب حار»هذا مثل قولنا و غیر ملتفتین إلی جانب فعل بدننا فیه
ء بهذا المفهوم موصوفًا بكیفّیة وبالمفهوم الأّول یفیه أكثر ورّبما كان ش یارالن

موصوفًا بضدها كالشحم والسمین فإّنهما بهذا المفهوم باردان إذ المائیة غالبة علی  10 

قد نقول و مزاجهما وبالمفهوم الأّول حاراِن إذ هما مسخنان بدن الإنسان إذا تناولهما 
إذا كانت القوة بمعنی الملكة كقوة الكاتب التارک للكتابة علی  للدواء إّنه بالقوة كذا،

له   لأّن الإفساد ملكة بالقوة ُمفسدالقسم الأسود منه  یأ الكتابة مثل قولنا إّن البیش
یطلق علیها لفظ القوة  یالقوة الت  یأ بین الأّولالقوة بمعنی الملكة و یأ الفرق بین هذاو

 15 یالذ یأ ُیحّله البدن إحالة ظاهرة لم یخرج إلی الفعل، وهذا أّن الأّول لم بالمعنی الأّول

كیفّیته  یأو بأدنی استحالة ف یإّما أن یفعل بنفس الملاقاة كسّمِ الأفعبالملكة 
حاصلة بالقسر كالحاصلة من الهواء وذلك  لیس هو  یه یكیفیته الت یف یأ كالبیش

إلّ  یف  ءیالش یاستحالة ف بین القوة . وا لم یكن له ذلك  بالملكةنفسه بل هو إزالة المانع و
الاستعداد أو الملكة   بمعنی یالت یوه ذكرناها یالت  القوةو القوة بالمعنی الأّول یوه الأولی
وذلك  ظاهر إذ یجوز أن یكون بین ما لا یفعل إّلا  قوة متوّسطة  الغائة یف  القوة القریبة ییعن 20 

الكثرة والقلة وهو  ی، ما یفعل بتغیر متوّسط فءیبتغییر كثیر، وبین ما یفعل بأدنی تغیر ش
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  والأفیون والبنج كالشوكران السّمیة  مثل قوة الأدویة یههو بالقوة المتوّسطة  یالذ
 

  أربعة یوحصرها ف  تعدید مراتب قوی الأدویة یف -المبحث الثالث 
« أربعاً »بعض النسخ  یوف قد ُجعلت أربعة ثّم نقوُل إّن مراتب الأدویةقال رحمه الّله: 
البدن بكیفیته فعلًا غیر  یف لالأولی منها أن یكون فعل المتناو  المرتبةوالأّول هو الصحیح  5 

ر  محسوس مثل أن یسّخن أو یبّرد تسخینًا أو تبریداً لیس ُیفَطن له أو ُیحّسُ به إّلا أن یتكر
البدن بل هو  یولیس هذا الاستثناء احترازًا عن المعتدل فإّنه خرج بنفس الفعل ف أو یكثر

ز به عن باق من تتمة  ر الدرجا یباق یالدرجات؛ لأّن ما ف یما احتر ت یحّس بفعله من غیر تكر
ر وما ف ر أو یكثر ولا ینبغ یأو تكّثُ ر  یالأولی لا یحس بفعله إّلا أن یتكر أن یظّن أّنه متی تكر

أو كثر خرج عن حكم الدرجة الأولی لما عرفت أّن الدواء بالتكرار وكثرة المقدار لا یخرج  10 

إن زاد تأثیره بهما؛ فإّن زیادة بین الأجزاء  یختلاف النسبة التالتأثیر لیست لا  عن درجته و
المرتبة الثانیة مقداره علی ما سبق تحقیقه و  الحارة والباردة لیخرج عن درجته، بل لزیادة

الفعل  یأ لكن لا یبلغالدرجة الأولی و یوهو احتراز عن ما ف أن یكون الفعل أقوی من ذلك 
وف الجّر یحذف عن  یأ أنالأقوی  رًا بّیناً قیاسًا « أن وأّن »إلی أن فإّن حر  یضر بالأفعال ضر

 15 إّلا بالعرض یالطبیعمجری الأفعال  یأ لا یغیر مجراهاالدرجة الثالثة و یهو احتراز عما هو ف

ة یالثان ی، أن ُیقال إّن ُمعظم الأدویة المسهلة حارة فأحدهماهذا الكلام یفهم علی وجهین: 
عن  فتغیر هذه الأفعال الأدویَة  یط إسهالها غّیرت الأفعال عن المجری الطبیعفإذا أفر

مسهلة؛ فلذلك   یالثانیة بل من حیث ه یحارة ف ی؛ لیس من حیث هیالمجری الطبیع
 ی، أن یقال إّن مثل هذه الأدویة بما صادف فوثانیهماكان التغّیر منسوبًا إلیها بالعرض؛ 

ر الفعل. ولا شّک أّن مثل البدن مواّد مؤذیة كامنة فت سیلها بحرارتها وتوجُب لذلك  ضر 20 

: الحار قلناالأولی یفعل هذا الفعل.  ی: الحار ففإن قیلهذا لیس هو منسوبًا إلی الدواء بالذات. 
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إن كان  یالثان  یالأولی لا یقدر أن یفعل هذا الفعل لضعف حرارته عن ذلك  والحار ف یف و
إّلا»بعض النسخ  یوف إّلاله بالذات یفعل هذا الفعل لكن فعله لیس  أن  وله وجه سنذكُره« و

رًا »هذا الاستثناء یحتمل أن یكون من قوله: و یتكرر أو یكثر ولكن لا یبلغ أن یضر بالأفعال ضر
رًا بّینًا ولكن لا لانتقاله إلی الثالثة« بّیناً  لما   إّلا أن یتكرر ویكثر فإّنه حینئذ یضر بالأفعال ضر

 5 یولا یغیر مجراها الطبیع»لكثرة المادة ودوام التأثیر كما سبق؛ وأن یكون عن قوله: عرفت؛ بل 

ر أو یكثر بالذات لا بالعرض ولكن لا  یفإّنه حینئذ غّیر مجراها الطبیع« إّلا بالعرض إّلا أن یتكّر
ها؛ وهو فعل تلك  المرتبة بل ما فی یأ المرتبة الثالثة أن یكون فعلهاللانتقال بل لكثرة المواد و

رًا بّیناً احتراز عن المعتدل إذ لا فعل له كما عرفت  المرتبة  یاحتراز عّما ف یوجب بالذات ضر
ر؛ وأّما ف یالأولی والثانیة: أّما ف الثانیة فلأّنه لا یوجُب بالذات  یالأولی فلأّنه لا یوجب الضر

ر البّین الّله ر بالذات فلا یوجب الضر إن أوجب الضر ر بل بالعرض، و ر أو الضر م إّلا إذا تكّر 10 

ر البین لا للانتقال إلی الرابعة بل لكثرة المادة إلی ولكن لا یبلغ   یكثر فإّنه حینئذ یوجب الضر
 یلأّنه ُیهلک وُیفسد من غیر تكرر أو یكثر بخلاف ما ف  الرابعة یاحتراز عما ف أن یهلک ویفسد

  المرتبة الرابعةالمقدار و  كرار أو كثرةالثالثة فإّنه لا ُیفسد إّلا بأحدهما ولكن للانتقال بل للت
البدَن وهو ظاهر  یأ یبلغ أن ُیهلک وُیفسد البدن بحیث یفعل التناول ف یأ أن یكوَن ذلك 

فنقول إّنا إذا قلنا »المذكور من قوله:  یأ خاصیة الأدویة السمّیة فهذاالإهلاک والإفساد  یأ هوو 15 

فهو   أّما الُمهلک بجمیع جوهرهوهو ظاهر و بالكیفّیهما یكون إلی هاهنا « ء المتناولیللش
ته فإّنه یبصورته النوعّیه احترازًا عن المهلک بكیف یأ« بجمیع جوهره»إّنما قال . والسّم 

 الدرجات  یمعدود ف
 

 20 تقسیم الوارد علی بدن الإنسان بحسب الفعل والانفعال   یف -المبحث الرابع 

كلام  یوهما متقاربان ومستعملان ف« من رأس»بعض النسخ  یوف و نقول من الرأس
بینهما فعل وانفعال، إّما أن یتغّیر عن  یإّن جمیع ما یرد علی البدن مما یجركثیرًا  الشیخ
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إّما أن لا یتغّیر عن البدن ویغیره  إّما أن یتغّیر عن البدن ویغّیره و إّنما  البدن ولا یغّیره و و
بینهما فعل ّما فلا یخلو  یمما یجر یالبدن الإنسان كان الأقسام ثلاثة، لأّن كل ما یرد علی

ره؛  إّما أن یتغیر عن البدن أو لا یتغّیر عنه؛ وعلی كلا التقدیرین فإّما أن یغّیر البدَن أو لا یغّیِ
الوارد   لا یتغّیر عن البدن ولا یغّیره محال إذ الفرض أّن  یفهذه أقسام أربعة لكن القسم الذ

وبعبارة  الشیخالأقسام الممكنة ثلاثة علی ما ذكرها  یتبق مفاعلة بینهما  یعلیه مّما یجر 5 

إّما أن یكون هو القاهر للبدن دائمًا وهو السم المحض أو  یأخری: الوارد علی البدن الإنسان
إّما أن یكون یالسم  الدواء إّما أن یكون البدن هو القاهر له دائمًا وهو الغذاء المحض، و ، و

 معتداً به یتغّیر عن البدن ولا یغّیره تغییرًا  یفأّما الذ إّنه یقهر البدن؛ البدن هو القاهر له ثّم 
ر أو كثر فإّن هذا هو الفرق بین الغذاء والدواء المعتدلین،  یأ إن تكر تغییرًا یظهر للحّس و

إّنما كان كذلك  لأّن المعتدل لا یؤّثر إّلا أثرًا مساویًا والأثر  یوبین الحار ف الأولی مثلًا؛ و 10 

إلیهما أشار  یلمساوا لا یزداد بالتكرار ولا بزیادة المقدار. وهذا القسم ینقسم قسمین و
إّما أن لا یتشّبه به والذبقوله   یتشّبه به فهو الغذاء علی الإطلاق یفإّما أن یتشبه بالبدن و

ا هو یشوبه دوائیة إّما أن یغّیر البدن أو لا یتشّبه به وهذ یلا یشوبه دوائیة لأّن الذ یالذ یأ
البدن تغییر یعتّد به  یفإّنه إذا ورد علی البدن یغّیر عنه ولا یحدث عنه ف الدواء المعتدل

إلیه أشار بقوله و  15 یالقسم الثان یثّم شرع ف لا یتشّبه به فهو الدواء المعتدل. یأّما الذو

یتغّیر عن البدن ویغّیره فلا یخلو إّما أن یكون  یأّما الذالمنقسم إلی ثلاثة أقسام وقال: و
بعض  یوف كما یتغّیر عن البدن یغّیر البدن ثّم أّنه یتغیر عن البدن آخر الأمر فیبطل تغییره

بل واجب علی ما یلوح بالتأّمل؛ إّلا أن یكون  والأولی أولی علی ما لا یخفی « تغیره»النسخ 
إّنما یبطل  یء والغذاء الدوائتغییره للدوا یالضمیر للبدن كما أّن ف فإّنه یستقیم أیضًا و

إّما أن لا یكون كذلك  بل تغییر هذا وتغیر ذلك  لأّن الغرض تغییره عن البدن آخر الأمر و 20 

یغّیر البدن آخر الأمر ویفسد. والقسم الأّول إّما أن یكون بحیث یتشّبه  ییكون هو الذ
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بعض النسخ  یوف یالدوائ  به فهو الغذاء بالبدن أو لا یكون بحیث یتشبه به؛ فإن تشّبه
أّنهما  ییشتركان ف یوالغذاء الدوائ ی. والأّول هو الصحیح لأّن الدواء الغذائ«یالدواء الغذائ»

یغّیران البدن ویتغیران عنه آخر أو یتشّبهان به كما ذكر هاهنا ویشتركان أیضًا فیما ذكره 
  إلی آخره؛ فلو كانت النسخة الغذاء« یستحیل من البدن بجوهره وكیفیته»بعد هذا بقوله: 

وأقسامه صفته كذا « یالدوائ  الغذاء» الشیخ، لكان الأحسن بعد هذا أیضًا أن یقول یالدوائ 5 

هاهنا أحسن ولا أقّل « یالدواء الغذائ»ُعلم أّن النسخة « یالدواء الغذائ»كذا؛ ولما ذكر بعد هذا 
غیر صحیح. والفرق بینهما كالفرق بین الُسبات  یمن أن یكونا متساویین لا أّن الثان

غلب الفلغمونیة وفلغمونیة الحمرة؛ وهو تقدیم الأ  ، وبین الحمرةیوالسهر السبات یالسهر
یغلب دوائیته علی غذائیته لكن  یالغذائ یغلب غذائیته علی دوائیته، والدواء  یفالغذاء الدوائ

وفرق  إن لم یشتبه به فهو الدواء المطلقالمقصود لا یختلف بذلك  لحصوله بكّل  منهما و 10 

؛ لأّن مطلق الدواء هو ما یفهم عند إطلاف «مطلق الدواء»وبین « الدواء المطلق»بّیٌن بین 
، وأّما الدواء المطلق فهو المقّید یوالدواء السم یوهذا یدخل فیه الغذاء الدوائ« دواء»قولنا 

ولا الدواء  یولا الدواء السم یوهذا لا یدخل فیه الدواء الغذائ« دواء مطلقاً »بقید قولنا 
مطلق الدواء أیضًا وأّنه إذا قیل  یعتدل لا یدخل فالمعتدل؛ ویشبه أیضًا أن یكون الدواء الم

له دواء فإّنما هو بضرب من المجاز؛ وأّن ذلك لا ُیقال له إّلا مقّیداً بأّنه معتدل وذلك  لأّن  15 

أن ُیسّمی دواء وهذا  یللبدن مما ینف یالبدن أثرًا زائداً علی الذ یمما لا یؤّثر ف  ءیكون الش
ُمطلقًا   حجر ولا ُیقال إّنه سفینة  شكل سفینة أّنه سفینةكما یقال للحجر المعمول علی 

الغذاء الُمطلق والدواء   یوعلی ها التقسیم یكون أقسام الوارد علی بدن الإنسان ستة: وه
إلیه أشار بقوله و یوالدواء السم یالغذائ  المطلق والدواء المعتدل والدواء فهو  یالقسم الثانو

لا  یأّما الذوالسادس السم المطلق وهو القسم الثالث المشار إلیه بقوله: و یالدواء السم 20 

 الشیخوهو أّن التغیر ماذا ُیعنی وقد فّسر  ویغّیره فهو القسم المطلق   یتغّیر عن البدن البتة
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 یبقولنا إّنه لا یتغیر عن البدن أّنه لا یسخن ف یلسنا نعنعدم تغیر السم عن البدن وقال و
إذ بعضها لا یحتاج إلی ذلك كالهلاهل  فیه؛ بل أكثر السموم یلبدن بفعل الحار الغریزا

به  یفیه لم یؤثر فیه بل نعن یالبدن بفعل الحار الغریز یما لم یسخن فالقاتل بالرائحة 
بل لا یزال یفعل وهو ثابت القوة والصورة حتی ُیفسد  صورته الطبیعیة  یأّنه لا یتغیر ف

وح كسم الأفع یون طبیعة هذا حارة فتعین طبیعته خاصیته فقد یكو البدَن   5 یتحلیل الر

إیهانه  یباردة فتعین طبیعته خاصیته فالسم   طبیعة یأ قد یكونو والبیش وح و أجماد الر
جیمع ما یغذو قد یغّیر . ووالشوكران كسّم العقربأضعف  یأ« أوهن»إضعافه من  یأ

لأّن الدم  نیالتسخ  یالبدن آخر الأمر تغییرًا طبیعیًا فإّنه إذا استحال إلی الدم زاد لا محالة ف
حار علی ما عرفت غیر أن تسخین هذا الدم یختلف بالأشّد والأضعف فبعضه أشد سخونًة 

هما من الأغذیة و والقرع حتی أّن الخّس  من بعض وذلك  بحسب الغذاء المتولد عنه 10 

صُد بالتغییر یسّخنان هذا التسخینالدوائیة المبّردة  قولنا إّن الدواء  یف یأ إّلا أّنـا لسنا َنق 
وهو أّنه یصیر دمًا ویسخن البدن كتسخین  هذا التسخینالمسّخن یغّیر البدن وُیسّخنه 

ء ین كیفّیة الشما كان صادرًا عالتسخین مثلًا   یبل المراد بالتغییر أ یأ بلالأغذیة 
لّما ذكر أّن الدواء المحض  یالدواء الغذائمثلًا. و كتسخین الزنجبیل ونوُعه بعُد باق  

 15 ی، فقال هو الذیكیفیته فقط أراد أن یذكر الفرق بینه وبین الدواء الغذائ ییستحیل ف

وذلك بما فیه من الغذائیة لأّن إّنما یغذو بأن یخلع صورته  یستحیل عن البدن بجوهره
وذلك  بما فیه من  بكیفیتهأی البدُن عن الدواء  یستحیُل عنهویتصّور بصورة الأعضاء و

د  ن بسخونته ویبّرِ د فیسّخِ ن مثلًا أو یبّرِ الدوائیة؛ لأّنه إّنما یؤّثر بما هو دواء بأن یسّخِ
ودته  من المستحیل أّولًا  یأ فمنه بما فیه من الدوائیه كیفیة یلكنه یستحیل أّولًا فببر

ودة ما یستحیُل أّولًا إلی حرارة فیسخن كالثومكیفیته  یف ، ومنه ما یستحیُل أّولًا إلی بر 20 

؛ فإذا استتمت الاستحالة إلی الدم كان أكثر فعله التسخین بتوفیر الدم فیبّرد كالخّس 



 من التحفة السعدیة نتخب امل 211

ودتهوكیف لا  لكّنه قد یصحب وهو ظاهر وأّما قوله  یسّخن وقد استحال حارًا وخلع بر
الدم  یالجوهر فیبقی ف یف  ء بعد الاستحالةیضًا كل واحد منهما من الكیفّیة الغریزّیة شیأ

فقد بّینا  الحادث من الخّس تبرید ّما ومن الدم الحادث من الثوم تسخین ولكن إلی حین
یكون تلك  الكیفّیه قائمة بأجزاء باقیة علی صورها؛ إذ من  أّن هذا إّنما یمكن بأن

الكیفیات المختصة بتلك  الصورة، لا  یالمستحیل أن تنخلع الصورة وكیفیاتها باقیة أ 5 

الكیفیات اللازمة لها ولصورة ما انخلع إلیه؛ ألا تری أّن الماء یستحیل إلی الهواء وتبقی 
ودة، والهواء یستحیل إلی الماء وتبقی رطوبته وسهولة  رطوبته وسهولة قبول الأشكال دون بر

قبول الأشكال دون حرارته غیر أّن هذه الكیفیات لا یبقی إلی آخر الاستحالة بل تفارفة 
 «. ولكن إلی حین»الكیفیة قبل الآخر؛ ولذلك  قال: 

منها ما هو و« الأدویة الغذائیة»وُیسّمی بـ فمنها ما هو أقرب إلی الدوائیة الأدویة الغذائیةو 10 

وانخلاع صورته  یوانقلاُب جوهر الغذاء الدوائ« الأغذیة الدوائیة»وُیسّمی بـ أقرُب إلی الغذائیة
قریب الطباع كما أّن الأغذیة نفسها منها ما هو  یزمان یسیر بخلاف الدواء الغذائ ییكون ف

كالشراب ومّح البیض وماء یستحیل إلی جوهر الدم سریعًا للطف جوهره  یأ إلی جوهر الدم
لا یستحیل إلی جوهر الدم سریعًا  یأ ما هو أبعد منه یسیراً ومن الأغذیة  یأ اللحم، ومنها

؛ ومنها ما هو أبعد جّداً واللحم مثل الخبزكالأّول؛ لأّن جرهر هذا أغلظ من جوهر ذاک  15 

ن البدن بل  بسبب ما فیها من الدوائیة. ولما بّین أّن الغذاء كالأغذیة الدوائیة المحض یسّخِ
ر البدن من جهة  یالغذاء الدوائ المبّرد من جهة تولیده للدم المسّخن، أراد أن یبّین أّنه یغّیِ

ضًا إّن الغذاء تغّیر حال البدن بكیفیته وبكمیته نقول أیو أخری غیر جهة الكیفیة فقال:
علی المقدار الواجب  یأ أّما بكیفیته فقد ُعرف ذلك  وأّما بكمیته فذلك  إّما بأن یزید

 20 الُسَددو سوء الهضم لثقلة علی القوة الهاضمة، وغمره الحرارة الغریزیة یوه فیورث التخمة

لحبسه  ثّم العفونة یوالمنافذ لنفوذه إلیها وهو غیر منهضم علی ما ینبغ  یالمجار یف یأ
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الغذاء عن المقدار الواجب فلا یخلف علی  ی أ إّما بأن ینقصالأبخرة والحرارة الغریزیة و
كمیة الغذاء مبّردة  یفالزیادة ذبول الأعضاء و یأ فیورث الذبولالبدن عوض الناقص منه 

 یكان حارًا أو باردًا؛ ولذلك  صار الإفراط ف لأّن كثرة الغذاء غامرة للحرارة الغریزیة سواء دائماً 
دًا مؤّدیًا إلی الرعشة والفالج وغیرهما من الأمراض الباردة  الّلهم إّلا أن استعمال الخمر مبّرِ

أّن الحرارة الحادثة عنها غریبة ل عفونة فتسخنمن زیادة كمیة الغذاء  یأ یعرض منها 5 

إلیه أشار بقوله  كما أّنها تحدث عن حرارة غریبة  فإّن العفونةوكذلك  الموجُب لها و
هذا كلامًا شافیًا حیث نذكر أسباب  یوسنتكلم ف كذلك  تحدث عنها حرارٌة غریبة

 السخونة من هذا الكتاب إن شاء الّله تعالی.
 

 10  ذكر تقاسیم الأغذیة یف -المبحث الخامس 

إّنما كان كذلك   ضًا إّن الغذاء منه لطیف ومنه كثیف ومنه معتدلیو نقول أ و
لأّنک قد عرفت فیما سبق أّن الأغذیة مركبة من العناصر الأربعة فبعضها َیغِلُب علیها 

بعضها یغلب عنصر كثیف أو العنصران عنصر لطیف أو العنصران اللطیفان و
فهو كثیف  یالكثیفان؛ فما كان من القبیل الأّول فهو لطیف وما كان من القبیل الثان

الصحة والمرض: أّما  یحالت ی. وأّما الانتفاع بمعرفتها فهو فوما توسط بین ذلك  فهو معتدل 15 

ز السحنة أو فیمن كان كثیر  یف حال الصحة فحاجتنا إلی اللطیفة فیمن كان ملز
إّما فی حال المرض فحاجتنا إلی  إلی الكثیفة فیمن كان بضّد ما ذكرنا؛ و السكون؛ و

زمان منتهی الأمراض مطلقًا وعند ما یكون مادة المرض  یالمرض الحاد وف یاللطیفة ف
إلی الغلیظة فالمقدار والقوة قویّ   غلیظة أو كثیرة غیر ما ذكرنا من الصور علی حسب  یة؛ و

وینفعل عن القوة المغیّرة بسهولة ویستحیل  یتولد منه دم رقیق یهو الذ اللطیفالمقام و 20 

إلی جواره الأعضاء بسهولة أیضًا؛ وما كان بهذه الصفة فإّنه یتحلل ویفارق البدن سریعًا. 



 من التحفة السعدیة نتخب امل 211

لا ینفعل عن القوة المغّیرة بسهولة وكذلك  تشّبهه و یتولد منه دم ثخین یهو الذ الكثیفو
وبین  بجواهر الأعضاء وانفصاله عنها لا یكون بسهولة أیضًا. والفرق بین الغذاء الغلیظ

ذكرنا وأّما الدواء الغلیظ فهو  یوالدواء المغّلظ: أّن الغلیظ هو الكثیف الذ الدواء الغلیظ
لا یقوی حرارة أبداننا علی تقسیمه إلی أجزاء صغار كالبّسذ؛ وأّما الدواء المغلظ فهو  یالذ
 5 كّل واحد من هذه الأقساممن شأنه أن یجعل قوام أخلاط البدن غلیظًا كالأفیون و یالذ

وهو أن یستحیل أكثره  فإّما أن یكون كثیر التغذیةثیف والمعتدل من اللطیف والك یأ
 وهو أن یستحیل أقله إلی الدم. إّما أن یكون یسیر التغذیةإلی الدم و

مثال اللطیف الكثیر الغذاء الشراب وماء اللحم ومح البیض المسخن أو النیمبرشت 
ولكّل « إلی الدم»عض النسخ ب یوف فإّنه كثیر الغذاء لأّن أكثر جوهره یستحیل إلی الغذاء

ء یمثال الكثیف القلیل الغذاء الجبن والقدید والبادنجان وما یشبهها فإّن الشوجه و 10 

ح الدم علی الغذاء و المستحیل منها إلی الدم قلیل مثال اللطیف القلیل الغذاء وهذا مّما یرّجِ
لیخرج الغلیظة « المعتدلة القوام»إّنما قال  القوام والكیفّیة والبقول المعتدلة  الجلاب

إّنما لم یقل و لأّن تلك  معلوم أّنها لطیفة قلیلة « الرقیقة القوام»كالكرنب والقنبیط و
إّنما شرط اعتدال الكیفّیة لأّنه قد یكون بعض البقول  الغذاء فلم یحتج إلی ذكرها. و

من الثمار متولد عنه غلیظًا بلغمیًا ومعتدل القوام لكّنه یكوُن باردًا جّداً فیكون الدم ال 15 

وجملة  یالتفاح نظٌر لأّن أكثر أنواعه غلیظ الجوهر أرض یوف وما یشبههما والرمان التفاح
وُل النظر بنوع من التفاح إذا كان  علی ماء التفاح لیندفع هذا لا قرینة تدل علیه ویز

ضًا یل الكثیف الكثیر الغذاء البیض المسلوق ولحم البقر وأمثامعتدَل القوام والكیفیة و
ء الكیموس وقد یكون محمود الكیموس: یفإّن كّل واحد من هذه الأقسام قد یكون رد

مثال اللطیف الكثیر الغذاء الحسن الكیموس ُصفرة البیض والشراب وماء اللحم؛ مثال  20 

التفاح؛ ومثال اللطیف القلیل اللطیف القلیل الغذاء الحسن الكیموس الخّس والرمان و
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 یالفجل نظٌر لأّن غذاءه بلغم  یوف الغذاء الردی الكیموس الفجل والخردل وأكثر البقول
 مثال اللطیف الكثیر الغذاء الردی الكیموس الرئیة ولحوم النواهضغلیظ لكنه ملّطف 

البیض مثال الكثیف الكثیر الحسن الكیموس أفراخ الحمام عند كمال ریشها.  یهو
من الضأن. مثال الكثیف الكثیر الغذاء الردیء الكیموس لحم  یالمسلوق ولحم الحول

البقر ولحم البط ولحم الفرس مثال الكثیف القلیل الغذاء الردی الكیموس القدید وأنت  5 

 یأّما المعتدل الكثیر الغذاء الحسن الكیموس فلحم الحول هذه الجملة المعتدل یتجد ف
 ء الكیموس فالقنبیظی؛ وأّما المعتدل الكثیر الذاء الردیوالخبز النقن، أمن المعز والض

فإّن جوهر هما لیس لطیفًا كما اللحم ولا غلیظًا كلحم البقر؛ وأّما المعتدل  والكرنب
الردی الكیموس . وأّما المعتدل القیل الغذاء القلیل الغذاء الحسن الكیموس فاللفت

ر  10 .فالجز

  أحوال المیاه یف -الفصل السادس عشر قال رحمه الّله: 
 و یشتمل هذا الفصل علی مباحث:

 
  بیان الاضطرار إلی الماء یف -المبحث الأّول 

إن كان معلومًا مما سبق « ركناً »لعله إّنما تعّرض لكونه  إّن الماء ركن من الأركان و 15 

العناصر  یالبدن الإنسان علی سبیل الركنیة وهو اختلاطه بباق  یتنبیهًا علی أّن وجود الماء ف
صورًة من واهب الصور بحسبه، لا  یاختلاَط امتزاج  وهو أن یحدث بینهما مزاج یستدع

 یء من غیر حدوث مزاج بینهما؛ فإّن وجود الماء فیء إلی شیاختلاط تركیب وهو انضمام ش
بدن الإنسان  یالإنسان لو كان كذلك لأمكن أن یكون الماء غاذیًا بانضمامه إلی ما ف

؛ ولّما كان ذلك كذلك نّبه بتذكیر ما تقّدم علی أّن وجو  20 ید الماء فانضماَم تركیب 

 ییجوز تغذیته إزالًة لشبهة ظان لعّله یظّنه أن وجوده ف یالإنسان لیس علی النحو الذ
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 ییجُب دخولها ف یالإنسان علی ذلك  النحو فیجوز أن یكون غاذیًا. ولما كانت الأركان الت
وح وتنقیته من  الأبدان ركنین: أحدهما الهواء والاضطرار إلیه لأجل إصلاح مزاج الر

 جملة ما ُیتناَول یمخصوص من جملة الأركان بأّنه وحده یدخل فو ل؛ وثانیهما الماءالفضو
البدن لیس مخصوصًا به وحده من  یالبدن؛ لأّن الدخول ف یلم یقل من جملة ما یدخل فو

ذلك بخلاف التناول فإّنه مخصوص به وحده من  یبین الأركان، لاشتراک الهواء معه ف 5 

ء إّما للاغتذاء أو لغیره كتتمیم أمِر الغذاء، أشار إلی أّنه لیس یبینها؛ ولّما كان تناول الش
إّنما قلنا إّن الماء لقوله  یللأّول بل للثان ذ الغذاء وُیصِلح قوامه. و لا لأّنه یغذو بل لأّنه ینّفِ

هو بالقوة دم، وبقوة أبعد من ذلك  جزُء عضو للإنسان  یهو الذ یلا یغذو لأّن الغاذ
إلی قبول صورة عضو الإنسان ما  والجسم البسیط لا یستحیل إلی قبول الصورة الدمویة، و

 10 یجسم مركب فالغاذ یوالمغتذ ییجب أن یكون شبیهٌا بالمغتذ یلأّن الغاذ لم یترّكب

التركیب إلی العناصر   یا احتیج فیجب أن یكون مرّكبًا ولو احتاج كون البسیط غاذیًا لم
الأخلاط  ییدل علی فساد المقّدم. وقد تكّلمنا علی هذا عند الكلام ف یالأربعة؛ وُبطلان التال

كما   نقوله الآن إّن الهواء یلیست منها، وما یرد علیه، والجواب عنه؛ والذ  وأّن المائیة
إصلاح مزاج وح و ه وتنقیة فضوله، كذلك  لا یبعد علمت أّنه إّنما احتیج إلیه لتغذیة الر

إصلاح مزاجها بأن یمنعها الإفراط فی الحرارة ببرده،  أن یحتاج إلی الماء لتغذیة الأعضاء و 15 

وجها برازًا وبولًا  وعرقًا وغیر ذلك. وكما  وتنقیة فضولها بأن یختلط بها فیرّققها ویسهل خر
وح بانفراده كذلك  الماء لا یغذو  الأعضاَء؛ وكما أّن الهواء إذا خالط أّن الهواء لا یغذو الر

وح، كذلك  الماء إذا خالط الأغذیة وامتزج  دَم القلب وامتزجا صار من مجموعهما غذاء للر
بها حصل من مجموعهما جسم یمكن أن یغذو الأعضاَء فیكون الماء غاذیًا بهذا الوجه 

وذلك  باختلاطه به كما سبق.  تهتسییل الغذاء وترقیقه وبدرق یلكن الماء جوهر بعین ف 20 

إّنما احتیج إلی أن یكون الغذاء سّیالًا لیسهل نفوذه ف لا یمكن أن یكون  یالت یالمجار یو
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تلك  یمن السعة بحیث یدخلها الغذاء علی انفراده ولذلك  یرقق الغذاء لیمكن نفوذه ف
وق، ویبدرقه بسبب ترقیقه له فیتهّیاء لذلك  یالمجار ونافذاً إلی المخارج لا  نافذاً إلی العر
 یالمراد بنفوذه إلی المخارج ما قلنا من أّنه ف تمام أمر الغذاء یعن معونته هذه ف ییستغن

المخارج وأّما نفس الغذاء فلا یحتاج إلی أن ینفذ إلی  یتنقیة الفضول بترقیقها لینفذ ف
إلی المخارج»المخارج فقوله:  وق و وق حال كون بعضه ن یأ« نافذاً إلی العر افذاً إلی العر 5 

 یفضل منه. یوكون بعضه نافذاً إلی المخارج وذلك  البعض هو الفصول الت
 

  أقسام المیاه یف - یالمبحث الثان
لكن بحسب ما یخالطها ها ویالكّل ف یلتساو جوهر المائیة یثم المیاه مختلفة لا ف
 10 ما، من جهة أحدهااعلم أّن المیاه تقسم بوجوه: یغلُب علیها.  یوبحسب الكیفیات الت

، من وثانیهاأو مخالطة لقوة معدنیة كالكبریتّیة والنحاسّیة والشّبیه وغیر ذلك؛   بسیطة
، من جهة وثالثهاباردة أو حارة أو فاترة أو عذبة أو ماحلة أو غیر ذلك؛  یكیفیاتها وهل ه جهة

 ی، من جهة مسیلها وهورابعهاأو غلیظة أو معتدلة؛  سّیالة أو جامدة أو رقیقة  یه یقوامها وه
 یأرضّیة أ ی، من جهة ابتداء تكّونها وهل هوخامسهاأرض حرة أو حمائیة أو حجریة؛  یه

الجّو. وقد تقسم بوجوه أخری وغرضنا الآن  یمتكّونه ف یالأرض أو سماویة أ یمتكّونة ف 15 

الأخیر. ولكّل  من هذه أحكام تخّصه وسنذكرها فیما بعد؛ وأّما الآن ذكر أقسامها بهذا الوجه 
نه إّما أن یكون ف إّما أن یكون ف یفنقول: كّل ماء فتكّوُ ؛ أعلی منها وهو الجّو  یالأرض و

؛ والسّیال إّما أن یكون كثیرًا ظاهرًا وهو  یوالمتكون ف الجّو إّما أن یكون سّیالًا أو جامداً
أن یكون كثیرًا ظاهرًا أو لا یكون   ر؛ أو لا یكون كذلك  وهو الطل. والجامد إّماالمط

هو الصقیع والأّول إّما أن یكون جموده وهو بعُد سحاب وهو الثلج، أو  یكذلك،  والثان 20 

 لایكون كذلك  وهو البَرد.
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  بیان المختار من المیاه یف -المبحث الثالث 

لأّنها حادثة عن أبخرة قویة ولذلك  خرقت  فأفضل المیاه میاه العیونقال رحمه اهلل: 
الأرض  بنفسها ولكن لا یكمل فضیلتها إّلا بعد أحد عشر شرطًا علی ما أشار إلیه بقوله: 

 5 عفنة یكون ماؤها ردیئًا لا محالة ئة یأو رد  أرض كبریتّیة یف یفإّن الت لا كل العیونو

لا یعفن عفونة ولا  یالتالنقیة الأرض وقد قّیدها بقوله  یأ ولكن ماء العیون الُحّرة الأرض
كأقذار المدن وأوسخها الموجبة لعفونة الأرض ورداة  ء من الأحوالییغلب علی تربتها ش

عطٌف علی  أواد الماء، كالقوی المعدنیة الضارة الموجبة لفس الكیفیات الغریبةالماء و
تكون  یتقدیر: ولكن ماء العیون الت  یف« ولكن ماء العیون الحرة الأرض»مقّدر لأّن قوله 

لأّن  تكون حجرّیة فیكون أولی بأن لا یعفن عفونة الأرضّیة یحرة الأرض أو ماء العیون الت 10 

 ماء. التراب یعرض له إذا اختلط بالماء أن یستعّد للعفن ویلزم ذلك  فساُد ال
: ولأّن الحجر بمصاكته للماء یلطف جوهره ویرّقق قوامه ویبعد بذلك عن قبول قیل

الآفات؛ والأجود أن ُیقال ولأّن الحجر لصلابته ویبسه لا یغّیر لأّن المصاكة لا یكون إّلا 
ولأّن بعد رقة القوام عن قبول الآفات ممنوع وسنده ماء المطر فإّنه  یالماء الجار یف

لأّن  من طینة حرة خیر من الحجرّیة یلكن التللعفونة مع أّنه رقیق القوام  عندهم قابل 15 

من الشوائب  الردیئة لأّنه إذا اختلط بالماء ثّم تصّفی عنه  الطین الحّر مع أّنه یخلص الماء 
مع  یه یلا كّل عین حرة بل التخلصه من الشوائب بترّسبها معه لیس فیه قبول العفن و

الحركة تفید الماء لطافة وخّفة ولأّن الماء المنفصل بالجریان یكوُن أقل إذ  ذلك  جاریة
مخالطة لعفونة الأرض بسبب انفصاله عن موضع النبع؛ ولأّن الراكدة تتطّرق إلیها 

المكشوفة  لا كل جاریة بل الجاریةالفساد والعفونة كمیاه الأجسام والبطایح و 20 

ف لجوهر الماء؛ ولأّن  لأّن  للشمس والریاح ماءها یلطف بتأثیر الشمس والریاِح الملّطِ



 217 الفّن الثاین

ل منها الأبخرَة الردیئة بكسحها عنها و بالكشف  فرّبما اكتسبت أّما الراكدةالریاح تحّلِ
تر  إذ لدوام تأثیر الشمس فیها یخلطها بالأرضّیة ویعفنها ولأّن  رداًة لا یكتسُبها بالغور والس 

ر الألطف فالألطف ویبقی الأكثف.  الشمس تبّخِ
علی الأحجار فإّن الطین  یتجر ییكون طینّیة المسیل خیر من الت  یو اعلم أّن المیاه الت

ّوقه یینقّ  الحجارة لا تفعل كما سبق تقریره و الماء ویأخذ منه الممتزجات الغریبة ویر 5 

لأّن الممتزجات الغریبة إّنما تترّسب مع الطین المخالط للماء، والحجارة لا یخالطه  ذلك 
 یه لكن یجُب أن یكون طین مسیلها ُحّرًا لا حمأةلیترّسب معها الممتزجات الغریبة 

لا و ﴾من حماء مسنون﴿بسكون المیم: الطین الأسود كالحمأ بفتح المیم قال الّله تعالی: 
فإن اتفق أن  من الأمور الُمفسدة لطین المسیل یأ لا غیر ذلك ذات سباخ و یأ سبخة

ر یكثیرًا فهو أفضل لأّنه لا  یأ غمراً اجتمع فیه هذه الفضائل  یالذ یأ یكون هذا الماء ؤِثّ 10 

فیه ما یخالطه من الُمفسدات لأّنه بكثرته یحیل ما یخالطه إلی طبیعته؛ ولذلك  كان 
من أفضل المیاه كما سنتكلم علیه إن شاء الّله  والنیل كنهر جیحون میاه الأنهار الكبار

إذا كان مع ذلك   یحیل فهو أفضل لأّن قوة الحركة تزیده لطافًة  شدید الجریةتعالی و
إذا كان مع ذلك   بكثرته ما یخالطه إلی طبیعته إلی  یأ لی الشمسجریانه إ ییأخذ فو

لأّنک قد عرفت أّن ریاح هذه الجهة معتدلة بین الحرارة  إلی المشرق یفیجرجهتها  15 

ودة، مائلة إلی الیبوسة، فتكون مصلحة للماء بذلك  و من  یأ یخصوصًا إلی الصیفوالبر
الفصل الرابع من المقالة الثانیة من الفن  یفالشیخ المشرق فإّن المشارق ثلاثة قال 

: والمهاّب المحدودة للریاح أثنا عشر: لأّن الأفق یتحدد الشفاءالخامس من طبیعیات 
: ثلاث مشارق، وثلاث مغارب، وثلاث نقط شمالّیة، وثلاث نقط جنوبیة.  بأثنی عشر حّداً

، ومشرق وهو مطلع نقطة السرطان الصیف ومشرق فالمشارق الثلاثة مشرق الاعتدال 20 

. ویقابلها مغارب ثلاثة. والنقط الشمالّیة والجنوبیة یوهو مطلع نقطة الجد الشتاء
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الثلاث نقطة تقاطع خط نصف النهار والأفق، ونقطتا تقاطع دائرتین موازیتین لدائرة 
فإن اتفق »جزاء لقوله:  فهو أفضلالظهور والخفاء  ینصف النهار مماّستین للدائرتین الدائمت

إّنما كان المتوّجه إلی المشرق الصیف« أن یكون هذا الماء غمراً  أفضل، لأّنه أحّر من  یو
إّنما  مشرق الاعتدال ومن المشرق الشتوی، فلحرارته یصلح مزاج الماء وُیعّدله. وقال و

إن كان أقوی لكنه أقرُب إلی الجنوب فیكون هواؤه  كان أفضل لأّن المشرق الشتوی و 5 

یكون بعید المنبع فإّنه أفضل لأّنه یكون ألطف  یأ لا سیما إذا بعد جّداً من مبدئه أرطب
الفضیلة ما  یبعد المتوّجه إلی الشرق ف یأ ثمطول المسافة؛  یبكثرة حركته الحاصلة ف

ما یتوّجه إلی إن كان إلی جهة مضادة لجهة الشمس مثل یتوّجه إلی الریاح الطّیبة و
بلادنا لأّنه أبعد من الاعتدال من المشرق غیر أّنه ببرده وُیبسه یصلح رطوبَة  یف الشمال
أّما الأّول فلأّن ریاح المغرب كما بّیناه أرطب : ءیالمتوّجه إلی المغرب والجنوب ردالماء و 10 

خصوصًا عند فلأّن ریاح الجنوب أرطب من ریاح المغرب و یمن ریاح المشرق؛ وأّما الثان
نة كثیرة الرطوبة و هبوب الجنوب ینحدر من مواضع عالیة مع سائر  یالذلأّنها معّفِ
.  لأّن سرعة حركته یزید الماء لطافة  الفضائل أفضل  جوهر 

وط الماء الفاضل أراد أن یذكر علامات یعرف منها الماء الفاضل  فقال: ولّما فرغ من شر
كان عذبًا المستجمعة للشرائط المذكورة  یأ بهذه الصفةكان  یوالماء الذ یأما كان و 15 

ل أّنه حلو ذها ف ُیخّیَ اللسان  یوذلك لأّن مثل هذا الماء بلطافته یرقق رطوبة الفم وینّفِ
اللسان لأّن الحلو بحرارته المعتدلة ُیسّیل رطوبات اللسان  یذلك  ِفعَل الحلو ف یفیشبه ف

إذا كان فعل الماء الفاضل فویُ  ذ تلك الرطوبات إلی باطنه. و اللسان مثل فعل  یلّینه فینّفِ
ف رطوبة الفم ویخلخل جوهر اللسان  الحلو خّیل للحاّسة أّنه ُحلو؛ أو لأّنه لرّقِة جوهره یلّطِ

جوهره. وطعم هذه الرطوبة مائل إلی العذوبة فتدرک القوُة  یوعند ذلك  ینّفذ الرطوبَة ف 20 

الطعوم من هذا  یأّول درجات الحلاوة علی ما ستعرفه عند الكلام ف یذائقة منه العذوبَة وهال
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لا یحتمل الخمر ، قوله وومنهافهذه إحدی العلامات؛ « یخّیل أّنه حلو»الكتاب؛ فلذلك  قال 
امتزاجًا لأّن هذا الماء للطافته یمتزج مع الخمر  إّلا قلیلاً من الماء الفاضل  یأ إذا مزج بها منه

 قویًا فیكسر من قوته أكثر من كسر الماء الغلیظ لها لأّنه لا یمتزج معه امتزاجًا قویاً 
 وذلك بسبب عدم ما یخالطه من الأرضّیة؛  كان خفیف الوزن، قوله وومنها
ذلك  بسبب لطافة جوهره ورقة قوامه وكان سریع التبّرد والتسخن لتخلخله و ، قولهومنها 5 

 یباردًا فرد علیه من التأثیر كحال هواء الخریف ویلزم ذلك  أن یكون فیكون قابلًا لما ی
 الشتاء مبّرد والصیف مسّخن؛   لأّنه سریع التبّرد والتسّخن مع أّن  الصیف یالشتاء حارًا ف

لا الذوق فإّنه یخیل أّنه حلو و  ینفسه وأّما ف یف یأ لا یغلُب علیه طعم البتة، قوله ومنها
م أو رائحة فإّن ذلك  فیه بسبب ما یخالطه إذ الماء الصرف لا طعم له لأّن ماله طع رائحة

یكون سریع الانحدار من ولا رائحة لكونه بسیطًا أو قریبًا منه، والبسیط خال  عنهما. قوله و 10 

« الشرسوف»تشرف علی البطن. ویقال  یأطرافها الت یمقاّط الأضلاع وه یه الشراسیف
إّنما یكون كذلك بسرعة نفوذه  وف الكتف و وف معّلق بكّل ضلع مثل غضر غضر

یقال هّرأُت اللحم تهریًة: إذا أجدت إنضاجه  هیما یهّرأ ف یسریع تّهرقوله  ومنها،للطافته؛ 
إّنما  ما ُیطبخ فیهوسریع طبخ  یأ طبِخ ء ویفتهّرأ حتی سقط من العظم فهو لحم هر و

وصول الحرارة الطابخة إلی باطنه  یبسبب لطافته وُیعین ف كان كذلك لأّنه یسرع نفوذه 15 

 الوزن من الدستورات  ّ واعلم أّن  وتخلخله أیضًا فیكون قبوله للانفعال أسرع وأكثر.
حة ف إّنما قال ف أكثر الأحوال أفضل یتعّرف أحوال المیاه فإّن الأخّف ف یالمنّجِ  یو

ء ویكون یرد ییه طعم معدنالأكثر لأّنه ربما كان خفیف الوزن لكنه یغلب عل
وذلك  یالمسیحقال  قد ُیعَرُف الوزن بالمكیالالثقیل الغالب طعم تربة حّرة أفضل منه و

هما یهما فأآنائین مختلفین ثّم یوزنان بعد ملن بمأمكیالان وزنًا متساویًا ثّم یمل بأن یوزن 20 

كان أثقل كان ماؤه أثقل وأجزاؤه الأرضّیة أكثر؛ وأّیهما كان أخّف فهو بضّد ذلك. وهذا 
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بمائین متساویتا الوزن  یأ قد یعرف بأن تبل خرقتانضًا طریق لكن ما ذكرناه أسهل ویأ
  كّل واحدة یأ أو قطنتان متساویتا الوزنكّل واحد منهما بماء من المائین  یأ مختلفین

ثّم یوزنان موضع واحد  یف ثّم یجّففان تجفیفًا بالغاً منهما بماء من المائین المختلفین 
لأّن ثقل الخرقة أو القطنة هو بما یتخلف فیها من  قطنتة أخّف فهو أفضل یفالماء الذ

 5 الأجزاء الأرضّیة لتشبثها بها بعد تبّخر الأجزاء المائیة منها.

 
  كیفّیة إصلاح المیاه الردیئة یف -المبحث الرابع   

إذا ظهر لنا بما ذكرنا من الطرق ثقل  ئةیمما یصلح المیاه الرد و التصعید والتقطیر
، أحدهاالأرضّیة فیها وأردنا تخلیصها فالطریق إلی ذلك  وجوه:   المیاه وكثرة الأجزاء

 10  قرع ویركب علیه انبیق ویوضع تحته قابلة یالتصعید والتقطیر وهو أن یجعل الماء ف

أّنهما یصلحان  یإذ لا شّک ولا خفاء ف القرع والأنبیق یوُیعمُل به كما بعمل بالورد ف
المیاه الردیئة وذلك  لأّن المتصعد یكوُن لا محالة أقل أرضّیة فإذا عاد بالتكاثف إلی 

الماء من   یطبیعة الماء كان قریبًا من البساطة بعیداً عن مخالطه الأرضیة وما یكون ف
إلیه أشار وثانیهاإلی طبیعة الماء؛ المخالطات الهوائّیة فإّنها یتحلل ولا ینقلُب  ، الطبخ  و

 15 فالطبخ؛ولكل وجه والأّول أكثر،  فإن لم یمكنفی بعض النسخ و فإن لم یكنبقوله 

فها وهو الذ واختلف الأطّباء اختاره  یفیه فقال بعضهم إّنه یصلح المیاه الردیئة ویلّطِ
 وقال بعضهم إّنه یزید الماء غلظًا وتكاثفًا. احتج الأولون بوجهین:  الشیخ

أقّل نفخًا وأسرع انحدارًا من المعدة  ، أّن التجربة دلت علی أّن الماء المطبوخأحدهما
إلیه أشار بقوله  فإّن الماء المطبوخ والشراسیف وذلك یدّل علی لطافة جوهره ورقة قوامه و

أن یقول: لا نسّلم أّن كّل ماء  لكن لقائل ما شهد به العلماء أقّل نفخًا وأسرع انحداراً  علی 20 

مطبوخ كذلك بل إّنما یكون كذلك  إذا كان ذلك الماء المطبوخ قد خالطته أرضیة 
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اختلاطًا غیر ممازج كالعكر؛ فیكون الطبخ سببًا لانفصال تلك الأرضّیة عنه وذلك  
 یوجب لطافته؛

وهو أّن الماء إذا طبخ خّفَ وزُنه وذلك  یدل علی أّن أرضّیته  الشیخ، ولم یذكره وثانیهما 
 یكّل ماء مطبوخ ویمكن أن یقال إّن اللام ف یقد قّلت ولمانع أن یمنع أّن الأمر كذلك  ف

إذا كان  یء لأّن الكلام فیللعهد، والمعهود هو الماء الرد الماء  إصلاح المیاه الردیئة و 5 

المراد بعض المیاه المطبوخة، اندفع قوُل القائل: لا نسلم أّن كّل ماء مطبوخ كذلك  
ون بأّن الماء المطبوخ یتصاعد لطیفه بسبب أّنه أشّد قبولًا للتصعد ویبقی  واحتج الآخر

إلیه أشار بقوله   كثیفه المخالط للأرضّیة لعصیانه عن التصّعد وذلك  یوجب زیادة غلظة و
الطبخ إذ  ییظنون أّن الماء یتصّعد لطیفة ویبقی كثیفه فلا فائدة ف الجهال من الأطّباءو

إن كان ألطف من الباقالشیخ ثّم إّن  یزید الماء تكثیفاً   10 یرّد علی هولاء بأن المتصعد و

إلیه أشار بقوله إّلا أّنه شدید المخالفة بسبب كون الماء متشابه الأجزاء لأ ّنه بسیط و
اللطافة والكثافة لأّنه  یحّد مائیته متشابه الأجزاء ف یلكن یجُب أن تعلم أّن الماء فو

إن كان أغلظ من المتصّعد إّلا أّنه یكون ألطف مّما  یوهذا الباق بسیط غیر مركب و
كثف إّما باشتداد لكن الماء یكان أّولًا؛ وذلك  لأّن غلظ الماء یكون لأحد أمرین علی ما قال 

إّما بمخالطه شدیدة من الأجزاء الأرضّیة لفرط صغرها لیس   یالت  كیفّیة البرد علیه و 15 

یمكنها أن ینفصل عنه وترسب فیه لأّنها لیست بمقدار ما یقدر أن یشق اتصال الماء 
عدم قدرتها علی الشق   فیحوج تلك  الأجزاء یأ فترسب فیه صغرًا فیضطرها ذلك 

ی أن یحدث لها بجوهر الماء امتزاج الطبخ ثّم الطبخ یزیل التكثیف الحادث إلوالترّسب 
شدیدة حتی یصیر أرّق   خلخلة  ثم تخلخل أجزاء الماءبما یفیده من السخونة  عن البرد أّولاً 

لأّنها بطبعها كثافته  یقوامًا فیمكن أن ینفصل عنه الأجزاء الأرضّیة المحبوسة ف 20 

إّنما كان یمنعها عن ذلك  صغرها وغلظ  ینفصل من الماء راسبة لأّنها أثقل منه؛ و
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أی  تخرقهفلا یقوی علی خرقه؛ فإذا ترقق بالطبخ وتخلخل أمكن أن ینفصل عنه و الماء، 
 یبالرسوب ویبقی ماًء محضًا قریبًا ویكون الذالأجزاء الماء  یأ راسبة فتباینهالماء 

غیر بعید منه؛ لأّن الماء إذا تخّلص من الخلط تشابهت  یلتبخیر مجانسًا للباقانفصل با
كثیُر فضل  علی باقیها فالطبخ  الأجزاءلصاعد تلك   یأ اللطافة فلم یكن لصاعدها یأجزاؤه ف

ف الماء بازالة علی  یأ تكثیف البرد وبترسیب الخلط المخالط له والدلیل علی هذا  إّنما ُیلّطِ 5 

ف الماء بترسب الخلط المخالط له أّن الطبخ  أّنک إذا تركت المیاه الغلیظة مّدة یلّطِ
إذا طبختها  ءیكثیرة لم یرسب منها ش ء یالوقت ش یرسب فالمیاه الغلیظة  یأ یعتد به و
ف الوزن صافیًا وكان سبب الرسوب هو الترقیق الحاصل یخف یكثیر وصار الماء الباق

القوام اللطیفة  لترسب لكان الترسب من المیاه الرقیقة الترقیق سبب ا  لو لا أّن و بالطبخ
بطیئًا أیضًا كبطوء من المیاه الغلیظة ولیس كذلك  فإّن میاه الأنهار الكبار علی ما أشار  10 

 یأ خصوصًا ما كان منها الكبار مثل نهر جیحون الأودیة  یالا تری أّن المیاه فإلیه بقوله 
یكون  آخر النهر یأ آخره هما متقاربانو منبعض النسخ  یفو مغترفًا عنمن تلك  المیاه 
زمان قصیر كرة واحدة بحیث إذا استصفیتها  یغایة الكدر ثّم یصفو ف یعند الاغتراف ف

أّما كون ماء جیحون رقیق القوام لطیف الجوهر  ء یعتّد به البتةیأخری لم یرسب ش مرة 
انحداره من مكان عال وقوة حركته وكون كّل منها فلغمورته وبعد منبعه وسرعة حركته و 15 

موجبًا للطافة الماء لا سّیما ما كان مغترفًا عن آخره لأّنه هناک یكون ألطف بسبب 
أمور  یویجمعون محامده ف النیل  مدح ماء یقوم یفرطون فو كثرة الحركة لطول المسافة

 .أربعة
من الأشیاء  یالغایة؛ بل ه  یذكرها لیست علامات للحمد ف یو اعلم أّن هذه المحامد الت

ذلك    وقد علمت أّن  ُبعد منبعه  الجملة. وأحُد هذه الأربعة یالموجبة لكونه محمودًا ف 20 

ء من النسخ إّلا من یش یوهذا لا ُیوجد ف غمورتهو یوجب لطافة الماء بسبب كثرة حركته
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إّلا  كّل النسخ وهذه النسخة  یوقال ولیس یوجد قوله وغمورته ف یالقرشنسخة  أصّح و
؛ لأّن قوله وأّما غمورته یدل علیه فتكون الأمور  ءیكانت تكون للأمور ثلاثة وهذا لیس بش

وذلك لأّن مسلكه علی طین حرة لا یخالطها جوهر غریب البتة وقد  طیب مسلكهأربعًة و
جمیع النسخ وهو  یالأربعة علی ما ف یللماء وهذا هو ثانبّینا أّن ذلك أفضل المسالک 

فیه من  یأخذه إلی الشمال عن الجنوب ُملطفًا لما یجرو یالقرشالصواب، لا ما ذهب إلیه  5 

وهذا هو ثالث الأربعة وقد بّینا كیفّیة مسیله وبّینا أّنه یوجُب للماء فضیلة لأّن  المیاه
أّما وبعد ترطیبه برطوبة الریاح الجنوبیة الفضلیة  الریاح الشمالیة ُتصلحه ببردها وُیبسها

أّن المیاه الغمرة لا  یرابع الأربعة وقد علمت أّنها مما توجب للماء فضیلة وه یفه غمورته
من هذا  المفهوم فیشاركه فیها غیرهیغّیرها ما یخالطها من المفسدات الأرضّیة تغّیرًا مضّرًا 

 10 ها غیره .یة الأولی لا یشاركه فالثلاث یالكلام أّن الأمور الآخر وه

كالتخییل   النیل من الأوصاف المحمودة و اعلم أّنا لو استقصینا ما یشتمل علیه ماء 
بأّنه حلو، وأّنه لا یحتمل منه الشراب إّلا قلیلًا، وأّنه ُینضج الأطعمه بُسرعة، وأّنه سریع 

ما یهّرأ فیه وطبخ ما  یتهّر التبرد والتسخن، سریع الانحدار من المعدة والشراسیف، سریع 
  ییطبخ، وأّنه خفیف لطیف لا یتحجر البتة، وغیر ذلك  لطال الكلام؛ لكنا اقتصرنا علی ما ف

إّنما قلنا   الكتاب طلبًا للاختصار؛ ولأّن الأمور الأربعة المذكورة یفید أكثر ما قلنا و 15 

لو استصفیتها كّل یوم من آناء إلی آناء  المیاه الردیئةكونه حلوًا و یأكثر لأّنها لا یقتض
ما من شأنه أن  لكان الرسوب یظهر عنها كّل یوم من الرأس ومع ذلك  فإّنه لا یرسب عنها

یرسب إّلا بأناة من غیر إسراع ومع ذلك  فلا یتصفی تصفیًا بالغًا والعلة فیه أّن المخالطات 
وجة ولا ُدهنیة یالذ الأرضّیة َیسُهل رسوبها عن الرقیق الجوهر لا شّک  لا غلظ فیه ولا لز

وجة والُدهنّیة معّسر لترسب الأرضّیة وانفصالها: أّما الغلظ  أّن كل واحد من الغلظ واللز 20 

وجة فلأّنها  فلأّنه یوجب عسر الانفعال فیعسر علی الأرضّیة أن تخرق راسبًة؛ وأّما اللز
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اللزج لم ینقطع وذلك  یمنع الانخراق توجُب اتصال بعض الأجزاء ببعض ولذلك  إذا مّدد 
لا یسهل رسوبها عن بالأرضّیة المخالطة وأّما الُدهنیة فلأّنها توجُب التشبث بالمخالطات و

  . لما مّر غیر مرة الكثیف تلك  السهولة
 تلطیف الماء یف یأ بعد الطبخعلی ما سبق تقریره و ثّم الطبخ یفیده رّقة الجوهر

زق نظیف ویمخض  یتلطیف الماء وذلك  بأن یجعل الماء ف یفهو ثالث الوجوه المخض و 5 

الماء كمخض اللبن فإّنه متی فعل به ذلك  تخلخل جرمه وسخن مزاجه وتلطف جوهره 
إّنما جعله  بعد الطبخ لأّن المخض عنده إّنما تلطف الماء  الشیخبسبب حركة المخض و

 أكثر لا محالة. بالطبخ  ییحدثها الحركة والحرارة الت یبسبب الحرارة الت
ویق ولم یذكره  راووق  یلظهوره وهو أن یجعل الماء الكدر ف الشیخورابع الوجوه هو التر

مثل هذه الصورة لا  یبلوز حلو مدقوق دقًا ناعمًا أو بخبز سمید مبلول بماء فإّنه ف یقد طل 10 

 ینحدر منه إّلا الألطف فالألطف.
 

  المطر  حكم ماء یف -المبحث الخامس  
إّنما كان كذلك للطافة ماّدتها المتولدة ه و من المیاه الفاضلة میاه المطر عنها  یو

لأّنها كما علمت إّما بخار تتصاعد من الألطف والألطف من المیاه إلی الجو فتتراكم  15 

إّما هواء انقلب ماًء؛ ولذلک  كتاب المیاه والأهویة: إّن میاه  یف قال أبقراطوتقطر ماء و
. ونقول: أّما أّنها خفیفة فلأّنها من بخار متصّعد أو هواء   الأمطار خفیفة عذبة نّیرة جداً

إن كانت متصّعدة  یوالأرضّیة فیها قلیلة جّداً لأّن تكّونها ف الجو؛ وأّما أّنها عذبة فلأّنها و
عن  یالأكثر من میاه مالحة إّلا أّن المتصعدة إّنما هو لطیف تلك  المیاه وذلك هو الخال یف

الموجبة للطعوم؛ وأّما أّنها نیرة ویرید بذلك أّنها صافیة فلأّن الكدورة  مخالطة الأرضّیة  20 

خصوصًا ما كان میاه الأمطار قلیلة و یالأرضّیة وقد بّینا أّنها ف  إّنما تحدث بمخالطة
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باطن الأرض  یزمان الصیف ف یلأّن حرارة الصیف یزیدها لطافة لأّن الحرارة ف یاً صیف
الجّو قوّیة فتزیده   یوالماء ضعیفة لا یتبخر من المیاه إّلا الألطف منها؛ ولأّن الحرارة ف

لأّن ذلك  الماء قد تخلص من  من سحاب راعدو الصعود والهبوط ویؤكد ذلك  قوله یلطافة ف
یتكّون منه السحاب یندر أن یكون   یلدخانیة وذلك لأّن البخار الذمخالطة أكثر ا

 5 یخالصًا من مخالطة الدخانیة؛ إذ یندر أن یصعد الحرارة المائیة وحدها مع المجاورة الت

باطنه  یالسحاب ف یبین الماء والأرض، والرعد یحدث من تحرک الدخان المحتبس ف
لیتخلص منه وذلك  إذا برد السحاب وتكاثف. وهذا الدخان أن غلبت علیه الأجزاء 

إن غلیت علیه الأجزاء الأرضّیة وبرد ما فیه من الأجزاء الناریة    طلبت الصعود إلی العلو؛ و
النارّیة بسبب قوة البرد، طلب الهبوط إلی الِسفل؛ وعلی التقدیرین یمّزق السحاب تمزیقًا 

إذا عنیفاً  إّنما سمیت هذه الحركة للسحاب رعداً لارتعاد أجزاء السحاب عند تمزیقة. و . و 10 

تحرک ذلك الدخان حینئذ، فتارًة یخرق موضعًا من السحاب ویخرج منه بلا صوت وذلك 
؛ وتارًة یكون السحاب قد تكاثف فلا یسهل  إذا لم یكن ذلك السحاب قد تكاثف جّداً

الحركة یحدث عنها صوت عظیم لا محالة؛ فإّن الریح إذا انخراقه إلی بحركة قویة وتلك  
السحاب الكثیف   یفما ظّنک بحركته ف  یالهواء اللطیف كان له صوت قو یتحرک ف

یتولد منه وكدر  یریاح عاصفة فیكون كدر البخار الذ ییكون من سحاب ذ یأّما الذو 15 

ّن تلك  الریاح وذلك  لأ یقطر منه فیكون مغشوش الجوهر غیر خالصة یالسحاب الذ
العاصفة إّنما تحدث من أدخنة غلیظة ثقیلة ولذلك  عرض لها الانفصال من البخار قبل 

إذا حدثت   یأن یصیر سحابًا؛ إذ لو بقیت حتی یمت سحابیته حدث منها ف الأكثر رعد و
یتكّون  یالدخان اللطیف مصاحبًا للبخار الذ یهذه الریاح من الدخان الثقیل الغلیظ بق

الأكثر مخالطًا لما یتكّون من  یالأكثر لا یتعطل عنه لقلته فیبقی ف یسحاُب ففمنه ال 20 

إن  ذلك  السحاب فیكون مغشوش الجوهر غیر خالصة إّلا أنّ العفونة تبادر إلی ماء المطر و
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بسرعة  یوالمفسد الهوائ یكان أفضل ما یكون لأّنه شدید الرقة فیؤثر فیه المفسد الأرض
ه نظر لأّن كون الماء یوف تعفن الأخلاط ویضر بالصوت والصدرویصیر عفونته سببًا ل

الماء مانعة من استعداده للعفونة داخل البدن  : إّن رقة نقوُل رقیقًا لا یلزمه ذلك؛ بل 
داخل البدن فلأّن الماء الرقیق ینحدر بسرعة وبال یبقی زمانًا یتعّفن فیه  یأّما ف  وخارجه؛

خارج البدن فلأّن الماء إّنما یكون رقیقًا إذا كان صافیًا  یفولا كذلك  الماء الغلیظ؛ وأّما  5 

ویلزم ذلك  أن تكون المخالطات الأرضّیة له قلیلًة وتكون إلی البساطة أقرب وذلك  مانع 
 أبقراطخارج البدن وداخله. وأّما أّن ماء المطر، فِلما قاله الأوحد  یمن الاستعداد للعفونة ف

الشمس تختطف أّولًا من الماء رقیقه وخفیفه فیرفعه   كتابه المذكور آنفًا وهو أّن  یف
  والدلیل علی ذلك  الماء المالح فإّنه یبقی علی حالة لثقله وملوحته فأّما الرقیق الخفیف فإّن 

یصعد بخاره من البخار  ی: والدلیل علی ذلك  أّن المطر الذأقولالشمس یختطفه لخفته.  10 

كثر الأمر عذبًا لأّن تصّعده یكون من لطیف ماء البحر ولهذا یقال: إّن البحر أ ییكون ف
 یقال قوم السبُب فالصفاء لغیره؛ ولهذا یشّبه الكریم بالبحر  یأخذ الكدر لنفسه ویعط

 ذلك  أّنه متولد من بخار متصّعد من رطوبات مختلفة.
فإّنه قال إّنما كان كونه متكّونًا من رطوبات  أبقراط هذا التعلیل للأوحد  ّ و اعلم أّن 

 15 یموجبًا لاستعداده للعفونة لأّن الرطوبات إذا كانت مختلفة قصرت الطبیعة ف مختلفة 

أن یكون استعداد ماء  الشیخكل واحد منها، وذلك  موّد إلی العفونة. وقد منع  یالتصرف ف
المطر مذمومًا   ُب ذلك  لكان ماءلو كان السبالمطر للعفونة لذلك، محتجًا علیه بقوله و

جوهره فإّن كّل  لطافة  لكّنه لشّدة ولكّل وجٌه و«  لذلك»بعض النسخ  یوف  ولیس كذلك
وفیه أیضًا نظر لأّنه إن عنی بذلك  أّنه یلزم أن یكون  لطیف الجوهر قوامه قابل للانفعال

إن عنی به أّنه یكون ردیئًا ف یذلك  أردأ من باق فصحیح  الجملة   یالمیاه، فهذا غیر لازم؛ و 20 

لیس باطلًا إذ ماء المطر لا یخلو من رداءة ّما؛ فإّن نفس استعداده للعفونة رداءة  یولكن التال
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إّن هذا الكلام صحیح لأّنه إذا  قّل قبوله للعفونة یإذا بودر إلی ماء المطر وأغلفیه لا محالة و
فارقته المخالطات فتشابهت أجزاؤه وصار ماء بسیطًا بعیداً عن قبول العفونة؛ لأّن  یأغل

قال  یموجبة للعفن ینضج الرطوبات الت یه یالطبخ مع أّنه تفصل عنه الأجزاء الغریبة الت
ره أّولًا مشكل وذلك لأّن  أّن  أبقراط الشیخ الطبیعة قصرت عن العمل فیها؛ لكّنه علی ما قّر

عنده أّن الماء المطبوخ یكون ألطف وعنده أّن قبوله ماء المطر للعفونة لكونه لطیفًا فكان  5 

الكتاب المذكور أّن هذه   یف أبقراطیلزم إذا أغلی أن یشتّد قبوله للعفونة وقد قال الأوحد 
تلك  الرائحة تكون من  ئة لأّن یرد  أن لا یكون لها رائحة یالمیاه كلها عفنة غیر أّنه ینبغ

العفونة؛ فإن حدث فیها ذلك  عرض لمن یشربها البحوحة والُسعال وثقل الصوت؛ وهذه 
 المیاه إذا أطبخت لم یغن عنها الطبخ شیئًا.

عقبه أّنها « كلها»ومعنی قوله  إلی میاه الأمطار« وهذه المیاه»و اعلم أّن الإشارة بقوله  10 

لیس « ئةیغیر أّنه أن لا یكون لها رائحة رد»الاستعداد. قوله  یه یعفنة بالقوة القریبة الت
وذلك  لأّن كّل عفن فله   إذا عفنت أن لا تكون لها رائحة ردیئة یالمراد بذلك  أن ینبغ

یمنع من ذلك  بل المراد بذلك  تكون من العفونة  فإّن قوله لأّن تلك  الرائحة  رائحة ردیئة 
إذا أرید استعمالها أن لا یكون لها رائحة ردیئة لأّن تلك  الرائحة الردیئة تكون  یأّنه ینبغ

أن یستعمل وكان المراد بهذا بیان علامة عفونتها قوله وهذه  یمن العفونة والعفن لا ینبغ 15 

كان الطبخ بعد العفونة لأّن المیاه إذا طبخت لم یغن الطبخ عنها شیئًا، أراد بذلك  إذا 
 یالطبخ إّنما یخلص الماء من المخالطات ویزیل عنه البرد وأّما العفونة فإّنها كیفیة ف

إذا عفن ماء المطر صارت عفونته إذا  الماء من الحرارة  فلا یكون الحرارة مزیلة لها و
ورة إذا تنوولت مع وقو الحموضاتاستعملت سببًا لتعفن الأخلاط لقبولها لذلك  ع الضر

ره الغالب یكون باردًا یابسًا وذلك   یلأّن الحامض ف إلی شرب ماء مطر قابل للعفونة أمن ضر 20 

 لأّنها تكون بالرطوبة الزایدة مع الحرارة.  مانع من العفونة
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  أحكام میاه الآبار والقنی والنّز  یف  -المبحث السادس 

لا بالقیاس إلی جمیع المیاه احترازًا  یأ بالقیاس إلی میاه العیون و أّما میاه الأبار والقنی
لأّن البحار المتولد منه هذه المیاه أقّلُ مقدارًا وأصعُف قوًة  فردّیةعن المیاه النزّیة ونحوها 

وز إلی وجه الأرض. وما  من المتوّلد عنه میاه العیون؛ ولذلك  لم یقدر علی الظهور والبر 5 

أشّد، وزمان مخالطته له أطول؛ وذلك  مما یوجُب  یكان كذلك كان قبوله للمفسد الأرض
دارها وثقلها؛ فوجب أن یكون میاهًا ردیئة وخصوصًا عفونة تلك  المیاه وغلظها وبطوء انح
ُینزح كثیرًا یلطف بالحركة ولا یدوم فیه  یإذا َبُعَد عهد البئر بالنزح فإّن الذ

وح فقوله و یلما واحد بعینه دوام ذلك  ف الأرضّیة  مخالطة  ذلك  لأّنها میاه غیر المنز
 10 لا یخلو عن تعفین ما سادها؛ وقولهإلی علة ف  إشارة محتقنة مخالطة للأرضیات مدة طویله

قد استخرجت وحركت بقوة قاسرة لا بقّوة فیها مائلة إلی الظهور إلی فسادها؛ وقوله و
إشارة إلی قّلة ماّدتها إذ لو كانت كثیرة المقدار قوّیة  والاندفاع بل بالحیلة والصناعة

وزها وظهوره  یالقوة لظهرت  بنفسها إلی ظاهر الأرض ولم یحتج ف وقوله   ا إلی الصناعة.بر
أردأ المیاه  یأ أردؤهاإشارة إلی الصناعة و السبیل إلی الرشوحلتلك  المیاه  یأ بأّن قّرب لها

وح الأمعاء یالرصاص فیأخذ من قوته وتوقع كثیرًا ف  یما جعل لها مسالک فالمذكورة  : قر 15 

 یلما ف  مسالک الماء قد یجعل من جواهر مختلفة وأردؤها ما جعل من رصاص؛ وذلك
  إذا أحرق وفارقته تلك  الحدة الرصاص  إّن  الشیخالرصاص من قوة الكبریت؛ ولهذا قال 

وح الأمعاء؛ فالحاصل أّنه ینصاف إلی رداءتها ف نفسها رداءة  یبالإحراق صار نافعًا من قر
مسلكها. والرصاص منه الرصاص المشهور، ومنه الأسرب وهو الآنک بالفارسّیة، 

 20  یبارد ف ی، والثانیالثان ی؛ والأّول بارد رطب فیوالفردس بالعربّیة، وُیسّمی الرصاص القلع

فًا؛ وقد ُیغسل حینئذ  یالثانیة رطب ف أّول الثالثة. وقد یحرق الرصاص فیصیر مجّففًا ملّطِ
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بًا ف هو بالفتح و الكسر: ما یتحّلب من الأرض من الماء وقد اّنّزت  وماء النّز یصیر مرّطِ
ولأّنه یستجّد  لأّن مادته أضعف قوة مع كثرتها أردأ من ماء البئر الأرض: صارت ذات نّز 

أیضًا لأّنه أطول  قناةكل ساعة بحركة النزح فیلف جوهره بها بخلاف ماء ومن ماء ال
 یالأرض الموجب لتعّفنه لامحالة ولأّن الأرض الت یمخالطة للأرضیة لطول احتباسه ف

تكون فیها لاتكون إّلا أرضًا رخوة ردیئة لأّن الأرض الصلبة لایتحّلب منها منها النّز لأّنها  5 

وصار عینًا جاریة والعین متی كانت كذلک  یتحصر البارد وتمنعه من التحلل والتلاش
إلی ما ذكرنا أشار بقوله نًة قابلة للفساد فتعفن وتفسد الماء وتغّیره عن الصلاح و  :كانت معّفِ

 یفالمحقن و یالبئر یستجّد نبوعه بالنزح فتدوم حركته ولا یلبث اللبث الكثیر ف لأّن ماء 
راث علّی »ء: ُیقال یلا ُیبط یأ لا یریُث هر وأظ یوالأّول أكثر، والثان« المحتقن»بعض النسخ 

مساّم الأرض  یأ المنافس یفالمثل رّب عجلة وهبت ریثًا،  یأبطأ وف یخیرک یریُث ریثًا: أ 10 

ُده فیطول  یهو الذ یأ ریثًا طویلًا وأّما ماء النز فما یطول الأرض مساّم  یأ منافس  یترّدُ
وز حركة  بطیئة لا تصدر عن قوة اندفاعه بل لكثرة ماّدته المعّفنة ویتحرک إلی النبوع والبر

ِل حرارته الموجبة لقوة حركته الموجبة  أرض فاسدة عفنة یولا یكون إّلا ف
ُ
وذلك لتحّل

أّما المیاه منبعه ورخاوتها وكثرة مسامها و یه یللطافة جوهره بسبب تخلخل الأرض الت
أّما مجملًا فلأّن البرد نفسه یوجب التكاثف؛ وأّما مفّصلًا فلأّن  فغلیظة الجلیدّیة والثلجّیة 15 

 المیاه الجلیدّیة عند جمودها یذهُب ما هو ألطف منها بالجمود ویتحّلل. 
 : الماء جوهر متشابه علی ما سبق فلا یكون فیه لطیف وكثیف. فإن قیل

إّن البرد لّما أفاده كثافة وجمودًا، لا علی أّنه الفاعل بل علی أّنه أزاَل العائَق عن فعل  قلنا:
الطبیعة المائیة، غیر أن الحمود لا یحصل لجملته دفعة واحدة بل لابّد أن یحصل أّولًا 

لم  یالأجزاء الت یلبعض الأجزاء دون بعض؛ فعند حصوله لبعضها یتحلل ویتلاش 20 

ء عند الجمود هو أّنه إذا ذاب یثافُتها. والدلیل علی أّنه قد ذهب منه شیستحكم غلُظها وك
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بعد جموده وُوِزن لم یحصل منه مقدار ما كان أّولًا وقد اعتبر هذا غیر مّرة؛ وأّما الثلجّیة 
البخار المرتفع من المیاه والمواضع الرطبة، أو هواء قد  یفلأّن مادة الثلج علی ما عرفت ه

 ما سبق تقریره. آخر تكاَثَف إلی
 

 5 أحكام المیاه الراكدة یف -المبحث السابع  

وكذا البطائحّیة. والفرق بینهما أّن الأّول میاه واقفة حولها  المیاه الراكدة الآجامّیة 
میاه واقفة فیها وحولها أشجار  یشبیه بالطحلب؛ والثان ء أخضر،یكثیرة قد علاها ش حجارة

الواقف مما نبع هناک أو اجتمع من  ونباتات مشتبكة بعضها ببعض؛ سواء كان الماء 
إّما من عیون تجر زمان ثّم تنقطع كلها ردیئة؛ إذ لا شّک أّنها  یف یمیاه إّما من مطر و

واحدة فیشتّد الامتزاج بینهما؛ ولا أرض  یالمخالطة للأرضّیة بسب طول بقائها ف كثیرة  10 

إن كانت دائمًا ملاقیة  للأرضّیة لكّنها لا یكون ملاقاتها  كذلك  المیاه السّیالة فإّنها و
إذا كانت مكشوفة كانت أردأ من  لأرض واحدة بعینها؛ فلا یمتزجان امتزاَج الراكدة. و

إّنما لا ، لدوام تأثیر الشمس وتصعید الأرضّیة إلیها مازأحدهماوجهین:  جة بینهما. و
 یالمیاه الجاریة علی الأرض لأّن ذلك  التأثیر لا یكون كّل واحد ف ییكون كذلك  ف

ل الألطف فالألطف منها بدوام فعل وثانیهماواحد بیعینه فلا یكون قویًا.  ماء 
ُ
، تحّل 15 

إذا كان كذلك  فلا شّک أّنها تكون میاهًا غلیظة ردیئًة؛   فذلك  قال: الشمس فیها؛ و
: لو كانت هذه المیاه غلیظة خصوصًا المكشوفة ردیئة ثقیلة. لما   ولّما كان لقائل 

لا علامة غلظها؛   تلك  المیاه،  لأّنه علامة لطافة الشتاء،  یالصیف ولا بردت ف یسخنت ف
إّلا كانت صافیه نّیرًة؛  أجاب عن هذا السؤال المقّدر بأن تسخنها وتبرّدها لیس للطافتها و

إلیه أشار أحدهاأوجه:  الشتاء فلثلاثة  یبل لغیرها: أّما تبّرُدها ف ، بسبب وقوع الثلوج فیها و 20 

واحد؛  ماء  ی، بسبب دوام تأثیر البرد فوثانیها؛ شتاء بسب الثلوجال یإّنما تبرد فبقوله 
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ء أزالت العائق ی، لاستیلاء الأجزاء الأرضّیة علیها؛ فإّنها متی كانت ملازمة للشوثالثها
  ییعن تولد البلغمعن ظهور تأثیرها، وأفادت ما یجاوره بردًا لأّنها أبرد العناصر علی ما سبق و

فیكون تولیده إّیاه بالعرض   الغریزیة  أّنه بقوة بردها توهن الحرارةل استعملت باردة   إن
 الصیف  ییسّخن فو لا یغذو.  كتبرید السقمونیا. وبه یخرج الجواب عن كون الماء

، وثانیهماماء واحد؛  یدوام تأثیرها فو بسبب الشمس، أحدهما: الشیخبوجهین ذكرهما  5 

 . إن استعملت حارة ییع فتوّلِد المراَر   نةلأّنها مسّخِ   وبسبب العفونة یأ  العفونةو
 یاختلاط الأرضّیة بها وتحّلل اللطیف منها، تتوّلد فو كثافة هذه المیاه یأ و لكثافتها
علة ذلك  أّنها لغلظها تغلظ الأخلاط، فیكون الدم الواصل إلی الأحشاء و شاربیها أطحلة

شأن الأخلاط الغلیطِة الاندفاُع إلیه كلها غلیظًا فلذلك  تجسو وخصوصًا الطحال؛ لأّن من 
فیضعف لذلك  ویصیر ضعفه سببًا لتولد الأخلاط الغلیظة و لقبوله لها وذلك  یوجُب له أن  10 

إّنما صار الدم یقل فیهم لأّن  یرّق مراقهمو یرم وَیصلب لأّن دمهم الصالح للتغذیة یقل. و
الدم   ذلك.  ولقّلِة  یالعلة فالطحال إذا عظم ضعف الكبد وقّلَ تولیُدها للدم وقد عرفت 

 تحسو أحشاؤهمالأصل و یالمراق لقلة لحمه ف یتهزل أبداُنهم لكن ذلك  یظهر كثیرًا ف
وذلك  لغلِظ الطحال، واستیلاِء الیبوسة علی الأحشاء، وغلِظ الدم الواصل إلیه، ویبِسه 

؛ ولأّن دمهم رقة مراقهم یذلك  ِلما قلنا فو منهم الأطراف والمناكب والرقاب تقُضُف و 15 

 یوالداخل یَیغُلظ فیكون ما ینفذ منه إلی هذه الأعضاء قلیلًا لُبعدها؛ ولأّن البرد الخارج
ذلك  و الأكل تغلب علیهم شهوة فیقضف و یعلیها لُبعدها عن الحار الغریز ییستول

أبدانهم، فیكون المنصّبُ منها إلی المعدة فوق الحاجة، فتقوی شهوُة  یلكثرة السوداء ف
یحتبس ویغلب علیهم العطش و یأ العطشو الأكل وتكون من قبیل الشهوة الكلبیة

، أّن الأعضاء لیبِسها بسبب قّلة وصول الماء إلیها یشتّد جذُبها أحدهمابوجهین:  بطونهم 20 

متی  ی، أّن المائوثانیهماه فیجّف ویتحّجر؛ لرقیق الغذاء وصفوه، ویبقی غلیظه وأرضیت
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إحدار الغذاء عن المعدة جهة الأعضاء؛ ومتی كان كثیفًا كان بضد  یكان لطیفًا أعان ف
وذلك  لغلظ  یعسر قیهمذلك؛ ولأّن المائیة المذكورة غلیظة فتعاوق عن إحدار الغذاء و

ء مع هزال المراق یء؛ ولأّن القیلقأخلاطهم وثقِلها ومیِلها إلی أسفل؛ فلا ُیطاوع الاندفاع با
ء، ولذلك  یعسر إسهاُلهم أیضًا؛ یصعب لأّن لضعفه لا یقوی علی دفع المادة بالق

 5 یأ الاستسقاء  یرّبما وقعوا فیكون فیهم منسّدة بسبب غلظ هذه المیاه. و یالمجار ولأّن 

 زلق الأمعاء یورّبما وقعوا فبطونهم لا ینفذ لغلظها  یأ لاحتباس المائیة فیهملذلك  و یالزق
وج الغذاء بحاله؛ لأّنه إّنما یكون بأحد أمور ثلاثة: و ، أخلاط حادة تلذع المعدة أحدهاهو خر

وح فوثانیهماوُتخِرج الغذاء؛  ، وثالثهاتمنع من الاشتمال علی الغذاء؛   الأمعاء والمعدة ی، قر
و كّل ذلك  فیهم كثیٌر: أّما  لزجة مزلقة تزلق الغذاء ویحدره وهو بحاله. رطوبات 

وح فبسبب فساد أخلاطهم؛ وأّما الرطوبات  الأخلاط الحادة فلغلبة المرار فیهم؛ وأّما القر 10 

بضم الطاء وهو وجع الطحال وسببه لا یخفی بعد الاطلاع علی  الطحالفلضعِف هضومهم؛ و
لاستیلاء الیبس علی الأطراف بسبب كثرة السوداء ولقلة ما  تضمر أرجلهموما ذكرنا؛ 

ن لها ولغیرها من الأعضاء؛ و لانسداد  تضعف أكبادهمیأتیها من الدم الجّید المسّخِ
غذاء  یأ یقّل غذاؤهممجاریها، ولأجل الطحال، ولجساوة الأحشاء، ولفساد الأخلاط؛ و

الطحال هزل البدن؛ لأّن أكثر مادة الغذاء تصیر ولذلك  إذا عظم  بسبب الطحالأعضائهم  15 

إلی الطحال ولأّنه َیضعف الكبُد فلا َیقوی علی هضم الكفایة؛ ولأّن الدم الصالح المتولد 
 به كل ما یتوّلد عن السوداء كالمالیخولیا ییعنو یتولد فیهم الجنونأبدانهم قلیل؛ و یف

لفساد أخلاطهم وغلظها  البواسیروغیر ذلك  وذلك  لسوداویتهم؛ و والقطرب والمانیا
وق للساقین وذلك لأرضّیة أخلاِطهم  یالدوالوسوداویتها ومیلها إلی الأسافل؛ و وهو اتساع عر

 20 یوهو ورمها وذلك لما یحتبس فیها من الأخلاط الغلیظة الت ذات الرئةوهبوطها إلی أسفل؛ و

لا َتحدث إّلا عن مواد غلیظة بخلاف ذات  فیهم كثیرة؛ وقد علمت أّن ذات الرئة یه
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حة الجنب   وذلك لكثرة الأورام الرخوةو  ولا شّک أّن المادة هاهنا غلیظة حادة لّذاعة مقّرِ
بعض  یلأّن البلغم فیهّن أكثر وف النساء  یخصوصًا فالبلغم فیهم بسبب ضعف هضمهم 

الظاهر  یوذلك لاستیلاء البرد علی البدن الموجب لقصور الحرارة ف« الشتاء یف»النسخ 
مر للحرارة بواطن هولاء لاستیلاء السوداء، ولكثرة الغذاء الوارد علی البدن الغا یقاصرة ف یوه

ذلك لعدم نقاء أرحامهّن بسبب هبوط و یعُسر علی نسائهم الحبلالشهوة و  بسبب غلبة 5 

تخرج منها بوساطة غلظ الأخلاط والماء؛  یالفضلات الت یالمواد دائمًا إلیها، وانسداد مجار
احتواء تاّمًا؛ إذ  یعلی المن یتعذر الحبل لأّنه لا یحتو یولا شك أّن الرحم متی كان غیر نق
الزحیر علی   یذلك لهزال المراق المعین فو الولادة جمیعاً لا یكون شدید الاشتیاق إلیه و

وج الولد والبراز، ولضعفهّن وضعف الأجّنة وتوّرمهم فیتعذر علی الرحم دفعها و یلدن خر
جا وهوو وذلك لغلظ الدم الواصل إلیها ورداءته أجّنه متوّرمین  الحبل  یكثر فیهن الّرَ 10 

بالجیم لأّن صاحبته ترجو أن یكون بها حبل صادق وقد ُیسّمی « الّرجا»هذا ُیسّمی  الكاذب
إّنما یكثر ذلك فیهّن لغلظ الدم فلا ُتنّقی  بالحاء لأّنه یثقل البطن أثقال الرحاء  الرحاء ؛ و

إذا احتبس انعقد بسهولة لغلظه. وهذا المرض  یكثر بأرض مصر مع أرحاُمهّن بالحیض و
غائة اللطافة؛ وذلك بسبب تحلل لطیف الدم وانعقاد غلیظه بقوة حرارة  یأّن ماءها ف

 15 یلأّن الماء لغلظه لا یتحلل منهم بل یحتبس ف یكثر بصبیانهم الأدرةمزاجهم وهوائهم و

لأرضّیة أخلاطهم  یبكبارهم الدوالمجاریهما و یبطونهم وینجذُب إلی جهة الخصیتین ف
وح السابقا إلی السفل وومیله وحهم ساقهم وذلك لرداءة مادتهم وفساد هضمهم  یأ قر قر

وانصباب المواد دائمًا إلیها لغلظها وأرضیتها، وكون العضو ُمتسّفلًا قابلًا لما َینصّب إلیه، 
ولها وتعّفنها إذا نزلت یزید ف وح الرأس إذ لا  یولدوام نز وح الساق ولا تبرأ، بخلاف قر قر

 20 یكثر شهوتهمالرطوبة من الرأس ویبرأ ما به و یفیفن یء إلی الأعالیذه المواد شمن ه یترتق

أبدانهم، وكوِن المنصّب منها إلی معدهم فوق الحاجة، فتكثر شهوتهم  یالسوداء ف لكثرة 
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والتجاویف ولا  یالمجار یالماّده غلیظٌة تحتبس ف  لأّن  یعسر إسهالهموتكون كلبّیًة و
وج و یتطاوع ف لحّدة أخلاطهم  مع أذًی وتقریِح الأحشاءاسهالههم إن اّتفق  یأ یكوُن الخر

بعالفاسدة ولذعها و لكثرة السوداء وتعّفنها؛ ولأّن أخلاطهم مختلفة كثیرة  یكثر فیهم الّرِ
بُع   یفو الفساد فإذا عرضت لهم أمراض طالت، فرّمدت  الأخلاَط، وكان من ذلك الّرِ

فیكون فضلاتهم كثیرًة یابسة؛ وحرارُتهم  مشایخهم الُمحرقُة لُیبس طبائعهم وبطونهم 5 

المیاه و لذلك حاّدٌة لّذاعة. وهذه المحرقة لا تكون فیهم صفراویة بل تكون عن بلغم مالح
إذ  غیر موافقة للمعدةسواء كانت آجامیة أو بطائحیًة  یأ كیف كانت الراكدة

 حكم المغترف من العین قریٌب من حكم الراكدها فُیرخیها ویلغلظها یطول احتباسها ف
لكّنه یفضل الراكد لأّنه لم یلطف بعد بالحركة، ولم یتحلل منه بالأرضّیة كالراكد 

لأّن ماء العین یستجد نبعه كل  موضع واحد غیر طویل یفالمغترف من العین  بأّن بقاءه 10 

ر فیه الجوهر الأرض موضع یوقت فلایلبث ف تأثیرًا محسوسًا  یواحد لبثًا طویلًا حتی یؤّثِ
اكتسبه من مخالطه  فیه ثقلًا ّما لا محالةفإّن ماء العین  یأ ما لم یجربخلاف الراكد. و

فة للماء یالأرضّیة لطول لبثه ف ول عنه بحركة الجرّیة لأّنها ملّطِ إّنما یز كما  موضع واحد. و
 یأ هولما فیه من الأرضّیة و قبضالراكد   من الماء یأ كثیر منه یرّبما كان فعلمت و
فلا یوافق المعدة لعسر انحداره   یلوقوفه ف الباطن یسریع الاستحالة إلی الستخن فالراكد  15 

ر الحرارَة ویزید ف والذین غلب علیهم المرار أصحاب الُحّمیات  بل هوحّمیاتهم  یلأّنه ُیكّثِ
أو  كالإسهال؛ لأّنه یحتبس لغلظه فیحتبس معه الغذاء العلل المحتاجة إلی حبس  یأوفق ف

لغلظه فینضج ما  یالمجار  یالباطن؛ ووقوُفه ف  یتحصل له ف یلأجل السخونة الت إلی إنضاج
 هو محتاج إلی النضج.

ة یف -المبحث الثامن    20  أحكام المیاه المعدنیة والَعَلقّیَ

، «غیر متطرقة»و« متطّرقة»الجواهر المعدنّیة  ییخالطها جوهر معدن یو المیاه الت
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وهذه  یوالحارصین والنحاس والحدید والقلع والأسرب والفضة والمتطرقة سبعة: الذهب
أّنها أجسام ذائب صابرة متطرقة؛ فالأجسام جنس ویخرج بالذائبة  یالسبعة مشتركة ف

تذوب وتتبخر مثل الشمع  یلا تذوب، وبالصابرة الأجسام الت یالأكلاس والأحجار الت
 أنواُع الكبریت ی. وأّما غیر المتطرقة فهوالمینا والقیر؛ وبالمتطرقِة غیُر المتطرقة كالزجاج

ّب   5  والمائّی امتزاجاً  یالأّول من امتزاج الجوهر الأرض. وتوّلد والملح والزفت والزجاج والش 

مجری الجوهر  یأ مجراه یأو ما یجر محكمًا بحیث یعسر انفصال أحدهما عن الآخر
: أّما كلها ردیئة المیاه العلقّیةكالصفر وغیره من المركبات من المتطرقات و یالمعدن

الأرضّیة؛ وأّما العلقیة فلأّنها تكون عفنًة حمائیة لأّن  المعدنّیة فلكثرة ما یخالطها من
العلق یتكون من امتزاج الأرضّیة والمائیة مع حرارة ّما. وتلك الحرارة تكون عفنیًة فیقبل 

أبداننا وحینئذ لا ُیحَرم ذلك من  یبمزاجها حیاًة دودیة كما تقبله الرطوبات المتعّفنة ف 10 

أّن المیاه المذكورة تأخذ من قوی الجواهر وتأثیراتها ل بعضها منافع یلكن فواهب الصور 
یناسُب أفعال تلك    یلاختلاط أجزاء منها بها فتوصلها إلی الأعضاء وتفعل الأفعال الت

 یینببع من معدن الحدید أو یمّر به ف یوهو الذ یغلب علیه قوة الحدید یالذ یفالجواهر و
لأّنه یختلط به أجزاء حدیدیة  تقویة الأحشاء یمنافع فء فیه الحدید یجریانه أو یطف

 15 یفیفعل الأفعال المناسبة لفعل الحدید من تقویة الأعضاء وتصلیبها؛ ولذلك ِیقّو 

إلیه  وهو الاسهال الأحشاء ویمنع الدرب المستمر الحادث عن استرخاء آلات الغذاء و
 حتی أّنه یقوی علی الجماع القوی الشهوانیة كلها منِع الذرب وأنهاِض الاشارة بقوله و

وح وآلاتها؛ و   من أّن الذهبیة حال المیاه المعدنیة یأ سنذكر حاَلهاوذلك لتقویة الر
ح القلب ویقّو  الأحشاء كما یقویها الحدیدیة؛  یالحرارة لكن لا یقّو  یوالفضّیة یفّرِ

ها إلی غیر  یوالرصاصّیة توقع ف وح الأمعاء، والنحاسّیة صالحة لفساد المزاج البارد لحّرِ قر 20 

مجری المعدنیات من المشّبهات بها من أّن النوشادرّیة  یأ مجراها یحاَل ما یجرذلك و
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یة تنفع من سیلان فضول تطلق الطبیعَة ُشرب  منها أو ُجلس  فیها لحّدتها ولذعها؛ والشبّ 
ث والبواسیر، ومن نفث الدم، لكّنها شدید الآثار للُحّمی ف الأبدان المستعدة لها،  یالطم 

ف بیبِسه وَحّره فیهزل ویقشف ویفسد  یلیبِسها؛ والملحیة ُتسهل أّولًا الذ فیه، ثّم تجّفِ
والماء منه بارد، ومنه حار؛ والبارد المعتدل  یأ ما بعُد یفوالجرب   الدم، ویوّلد الحّكة

إن كان یضر العصب وأورام الأحشاء ؛ لكنه ینّبه الشهوَة ببرده، المقدار أوفق للأصّحاء، و 5 

 ولذلك یشّد المعدة. 
 

  أحكام المیاه الثلجّیة والجمدیة وما یشبهها یف -المبحث التاسع 
معدنیًة كانت  غیر مخالط لقوة ردیئةصافیًا نّیرًا  یأ و الجمد أو الثلج إذا كان نقیاً 

لا یرید بذلك   الماء فهو صالح: یف یمن خارج أو ألِق  فسواء ُحّلل ماًء أو ُبّرد به الماء أو غیرها  10 

الصلاح  یالفضلیة فإّنه باطٌل؛ بل یرید به أّن جمیع ذلك مشترک ف یأّن ذلك یكون سواء ف
رًا بّینًا و یف یأ اختلافًا الثلاثة المذكورة  یأ لیس یختلف أحوال أقسامهأّنه غیر موجب ضر

 إذ لا یخلو الأقسام عن اختلاف  ّما بینها إّلا أّنه لا یكون كثیرًا فاحشًا.  كثیرًا فاحشًا؛
الجمود: إّما أن  یالثلج والصقیح والبرد والجمد مع اشتراكها ف واعلم أّن الفرق بین

ورة ما یجمد ماًء أو لا یكون؛ والأّول إّما أن یكون من السحاب فُیسّمی  یكون بعد صیر 15 

إن كان كثیرًا « الثلج»هو  ی؛ والثان«الجمد»، أو لایكون كذلك ویخص باسم «اً برد»
إّلا فهو  ول؛ و ؛ وجمیع میاه هذه الأربعة یكون غلیظة علی «الصقیع»مجتمعًا محسوس  النز

ر به صاحب وجِع العصب.و إّلا أّنه أكثف من سائر المیاهما قال   یف الشیخقال  یتضر
إن كان من فصوله المستفادة من مجلسه : إّنما صار الماُء البارد ضاّرًا بالعصب و

الغذاء  ین یكون موافقًا للعصب من جهة المشاكلة لطبیعته وكّل عضو یغتذالواجب أ 20 

وح الذ یالمشاكل له ف وح حار لا یوافقه البارد، فمن هذه یف یطبعه من جهة الر ه؛ فإّن الر
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أّنه  یأّن العصب خلق باردًا ه یالجهة یضّره الماُء البارد، لا من جهة العصب. والحكمة ف
وح، والخازن ل وح بل للحرارة ینبغخزانة الر أن یكون أرضیًا باردًا حتی لا ینحّل منه  یلر

وح لسخافة جرِمه وحرارة جوهِره؛ فلهذا السب خلق أرضیًا باردًا و إذا طبخ عاد إلی الر
إّما إذا كان الجمد من میاه لأّن الطبخ ُیزیل عنه الكثافَة الحادثة عن البرد و الصلاح
د به الماُء محجوبًا عن  أو الثلج مكتسبًا قوة غریبة  ردیئة من مساقطه، فالأولی أن یبّرَ 5 

مساقط الثلج  یالجمد وقو مخالطة ذلك الجمد أو الثلج، لئلا تنتقل رداءة ماء  یأ مخالطته
وب فَیفسد وُیفسد. باب تدبیر  ینحن قد ذكرنا تدبیر المیاه الفاسدة فو إلی المشر

 الأدویة المفردة یباب الماء ف ینافه فأحكام الماء وصفاته وقوی أص یالسمافرین ونذكر باق
 إن شاء الّله تعالی.نذكر فیهما ما هو الواجب ونحن إذا وصلنا إلی البابین 

 10 

  الحّر والبرد یف یأحكام المیاه المختلفة باختلاف الكیفیة أ یف -المبحث العاشر 
یكون  بالذات لا بفعلنا، وذلك لأّن كّل ماء فإّما أن یأ الماء الباردوقال رحمه الّله:    

باردًا بالفعل أو حارًا فاترًا، وذلك إّما أن یكون له من ذاته أو بفعلنا: فالبارد بذاته كالماء 
د بالثلج أو الجمد؛  یالبلاد الباردة؛ والبارد بفعلنا كالماء الذ یالشتاء ف ییكون ف یالذ یبّرَ

ن  والحار بذاته هو كمیاه الحمیات وسنذكر أحكامها؛ والحار بفعلنا كالماء المسّخَ 15 

ر وذلك التسخن والتفّتر قد یكون بالشمس وقد یكون بالنار.   وكذلك المفّتَ
إما أن لا یكون ثّم الفاتر بفعلنا إّما أن یكون تفتیرنا ل    ه بأن سّخناه أّولًا ثم فّترناه، و

كذلك؛ والأّول إّما أن یكون انتقاله من السخونة إلی الفتورة بطبعه بأن یكون بعد التسّخن 
ن فانتقل إلی التبّرد بطبعه، أو یكون انتقاله إلی ذلك بأن  یبق یالَقو مدة خالیًا عن المسّخِ

ا أن یكون ماء أو ثلجًا أو جمداً أو غیر ذلك. وتبریده به إّما بارد؛ وذلك البارد إمّ  ء یقرب إلیه ش 20 

أن یكون بوضعه فیه، أو یكون من وراء حجاب؛ ولكل واحد من هذه الأقسام حكم 
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وهو أن لا  المعتدل المقداریخّصه: أّما البارد بفعلها فقد ذكرنا حكمه؛ وأّما البارد بذاته 
:  من وجوه خمسة أوفُق المیاه للأصّحاءة یكون كثیرًا فینحل بین الغذاء وجرم المعد

القوَة الماسكة وقد  ی، أّنه ببرده یشّد المعدة بسبب تكثیفه إّیاها وجمعه لها، ویقّو أحدها
 یعن استعمال الكثیر ف ی، أّن القلیل منه ُیغنوثانیهاعلمت أّن الهضم موقوف علی ذلك. 

، أّنه وثالثهاها الحیلولة المذكورة. الكثرة من المضّرة، وأقلّ  یتسكین العطش وقد علمت ما ف 5 

من أمر قواه وصدور  یالدماغ علی ما ینبغ یببرده یمنع صعود البخار إلی الدماغ وذلك مما یبق
ذلك نهوض الشهوة وجودة الحركات. ورابعها، أّنه ببرده یمنع الأخلاط من  یأفعالها عنها وف

مزاج القلب بالمجاورة ویمنع حرارَته من ، أّنه یصلح وخامسهاالعفونة وُیصلح العفن منها. 
 الاحتداد؛ وبالجملة فتعدیل هذا الماء لأعضاء البدن وأخلاطه كتعدیل الهواء البارد
وح  وح مع كون الر إّنما احتیج إلی أن یكون معّدل الأعضاء أبرَد من معّدل الر وح. و للر 10 

وح أسخن، لأّن الأعضاء كثیفٌة لاینفعل عن ا لمؤثر إّلا إذا كان قوّیًا، ولا كذلك الر
برد  ی، من جهة برده فإّنه یزید فأحدهماوذلك من وجهین:  إن كان قد یضّر العصبو

ره وتغییر أفعاله.  وم  یمن جهة منعه من تحّلِل فضوله الت وثانیهماالعصب وذلك ضر تر
إن  رام الأحشاءَیضّر أصحاب أووالطبیعُة تحلیَلها بزیادته فی استحصافه وتكاثفه  و

، بتفجیِجه لمواّدها وتغلیِظه لجرمه الموجَبین لعسِر تحّلِل أحدهماكانت حارة لوجهین:  15 

المحّللة لماّدتها. وأّما الأورام الظاهرة، فإّن  یه ی، بإضعافه حرارتها التوثانیهماالمواّد منها؛ 
ره یصل إلیها لُبعدها فلا یصل إلیها علی برده  مما ینّبه وشرب الماء البارد لا یكاد ضر

الماء وِلما ذكرنا  یشّد المعدةووجمِعها  لأّنها ُتقّوی بالبرد بسبب تكثیف المعدة  الشهوة
سیذكر حكمها بالانفراد؛ بل بالغیر سواء كان  لا بالذات كمیاه الحّمیات لأّنه یأ الحاّر 

بفعلنا أو بفعل الشمس، لا یخلو إّما أن ُیشرب  علی طعام أو علی الریق، فإن شرب علی طعام   20 

لإرخائه المعدَة ومنِع اشتماله علی الطعام وأطفائه إّیاه علی فمها بسبب  یفسد الهضمفإّنه 
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ن العطشوالحار ربما أحدر الطعاَم  ذلك أقوی لأّن  یالغلیان؛ وكذلك الفاتر وهو ف  لا ُیسّكِ
ِن المعدة  یأ المآل إذا زال  یلحرارته العرضّیة لا الغریزّیة. وأّما فالحال   یفالحادث  عن تسّخُ

ه العرض نه؛ وأّما العطش الحادث عن بلغم غلیظ أو لزج أو مالح، فهو أكثر  یحّرُ فقد ُیسّكِ
إیجابه تولیَد  إلی الاستسقاء یأّد ورّبما تسكینًا له من الماء البارد  لإرخائه الكبَد، و

؛  والدّقِ الفضلات بسبب فساد الاستمراء  لا بسبب وصول حرارته إلی القلب لأّنه بعید جّداً 5 

إذ من المستبَعد أن یصل إلیه وحرارته من القوة بحیث یكون أقوی من حرارة القلب، فإّن 
حال  ی: إّن الإنسان لو أدخل یَده إلی قلب حیوان فقیللك طاق شرُبه؛ ولذیذلك مما لا 

الحرارة هناک؛ بل بسبب تسخینه للأعضاء فإّن هذا أقرب  حیاته لم ُیمنكه الصبر علی قوة 
ذبول الأعضاء لضعف الهضم وقلة اغتذاء الأعضاء بالغذاء « الّدق»منه. وأّما أّن المراد بـ

عطفًا  ُیذبل البدنوتكرار خال  عن الفائدة لقوله ء لأّنه یالجّید فیذبل ویهزل، فلیس بش 10 

ء بصیغة المصدر عطفًا علی الدّق استقام بعض الاستقامة یعلی قوله یفسد الطعام ولو قر
إن شرب علی  ؛ هذا إن شرب الماء «للدق»كالبیان « یذبل البدن»لكون  الحار علی الطعام؛ و

لم یبلغ بعُد حّدَ السخونة أو بلغ، وهو الأسخن منه، فإن  یالریق فإّما أن یكون فاترًا أ
ن فإّنه إن كان فاترًا غثّیء علی ما قال ییویق یكان فاترا فإّنه یغثّ  وذلك لأّنه  فأّما المسّخَ

ِه للمعدة و تسییِل ما فیها من الرطوبات  فیه من الحرارة ما یحدر به الرطوبات لكنه ببّلِ 15 

ة یإلی أن تتحّلل، وتلك الهوائ ه بالتفتیر هوائیٌة ولم تبلغ الحرارة تسییلًا یسیرًا وقد حَدث فی
إذاكان أسخن من ذلك فیجّرع وء. یتوجُب له الطفو؛ وذلك لا محالة توجُب الغثیان والق

بإذابته ما فیها من البلغم وغسِله ما فیها من الرطوبات  علی الریق فكثیرًا ّما غسل المعدة
ِه الثُّ  وأطلق الطبیعة إرخائه جرَم المعا، فینزلق منها الثفل  فَل ببّلِ لكن الاستكثار منه وو

نفسه وحرارته العرضّیة؛ ولذلك أمر  یبأرخائه بسبب رطوبته ف ء یوهن فم المعدةیرد 20 

خوفًا من مثل هذا عند استعماله علی الریق؛  یهذا قلیل من المصطك یأن یطبخ ف الأطّباء
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فظاهر ولذلك یحّلل ریاح الطحال علی ما  یأّما الریح والشدید السخونة رّبما حّلل القولنج
فلإطلاقه الطبیعة ولتسكینه الأوجاع  یوأّما القولنج الثفل وكسر الریاح من الطحالقال 

ن ف ن یوافقهم الماء الحار بالصنعةیالذو علی النار. وهو احتراز عن الحار  یالأوان یكالمسّخَ
لا بالصنعة كالمیاه الآجامّیة والحمئیة كالزفتیة والكبریتیة وغیر ذلك من الأمور 

نه للماء. فالحار بالصنعة یوافق عّدة لإنضاجه  أصحاب الصرعمن الناس منهم   المسّخِ 5 

بارد لتفجیجه ولا یزید ال مادته وتحلیله إیاها وتنقیصه من مقدارها ولذلك یضّرهم الماء 
لترطیبه وتسخینه اللطیف المضاّدین للسوداء؛ ولأّنه  وأصحاب المالیخولیابرد الدماغ  یف

ق قوام المادة الغلیظة الموجبة له؛ وُتحّلل ما أمكن التحلل منها. وأصحاب الُصداع  یرّقِ
وذلك لتبدیل المزاج، إن كان ساذجًا، وله ولإطلاق الطبیعة، ولتسكینه الأوجاع،  البارد

إنضاج المادة  وأصحاُب الرمدولحرارته وتحلیله إن كان مادیًا  وذلك لتسكین الوجع و 10 

ر بالعرض  یلكّنه َیضّرهم بأرخاء الدماغ فیكون أقبل للتبخیر المائ للدماغ لكن هذا الضر
بالفتح « َعمر»ما بین الأسنان من اللحم، واحدها  یه الحلق والعمور  ین بهم بثور فیالذو

إّنما یوافقهم لإنضاجه مادتها وتلیینه إّیاها بالحرارة؛ ولأّن هذه  وأورام خلف الإذن و
للإنضاج  وأصحاب النوازلالمواضع تضّرها الأشیاء الباردة بالفعل لكثرة الأعصاب فیها 

الأواخر بتحلیل بقایا  یوالتلیین، لكّنه یضرهم بما قلناه. ولا یخفی أّنه إّنما ینفعهم ف 15 

إخراِجها عن البدن أّولًا فأّولًا  ها و وٌح فمواّدِ تفرق  یأ الحجاب وانحلال  یومن بهم قر
الصدر مع  یالحجاب، ولكثرة العظام ف یلكثرة الأعصاب ف الصدر  ینواح یفالاتصال 

الأعصاب فیسخّنها، وُیصلح مزاجها بخلاف البارد؛ لأّن الأشیاء الباردة ضارٌة بهذه 
وح  ؛ لأّن البارد لّذاع للقر وٌح أو تفّرُق اتصال  ویدّر الطمث الأعضاء، خصوصًا إذا كان بها قر

ِلما عرفته من التلیین وغیره؛ والماء  ویسّكن الأوجاع یبتسییله وتوسیعه المجار والبول 20 

س فالمسّخَ    یالمنطبعة وف یالأوان  ین بالشمس یورث البرص بالخاصیة؛ وخصوصًا المشّمَ
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 الصیف.  یالبلاد الباردة وف
 

  ئةیذكر أحكام جملة من المیاه الرد یف -عشر    یالمبحث الحاد
فأّما الماء وقال رحمه الّله:  لأّن الملح جوهره غلیظ ومزاجه حار  المالح فإّنه یهزل ویقّشِ

 5 یابس والماء یستفید منه ذلك؛ ولذلك صار إدمان استعماله یهزل البدن ویقشف الجلد.

بحّدته وغلظه  ه ثّم یعقل آخرًا بالتجفیف ویفسد الدمیف ییسهل أّولًا بالجلاء الذو
علی  والحكة بسبب الأرضّیة الحارة المخالطة له الموجبة للملوحة؛ ولذلك یوجُب الجرب

هذا حكم الماء المالح إذا ُشرب؛ إّما إذا ُغِسل به البدُن قتل  والجرب فیوّلِد الحّكةما قال: 
؛ وهو من أكبر یوالحكة والقواب القمل؛ وحّلل الدم المنعقد تحت الجلد؛ وأزال الجرب

أدویة أمراض العصب مثل الرعشة والفالج والاسترخاء وغیر ذلك. ومن خواّص ماء البحر  10 

الماء وء من الهوام ثّم جلس فیه سلم من نكایة السّم یأو ش یأفع المالح أّن َمن لدغته
المنافذ  یفیه ف یأّما الُسدد فلاحتباس الأجزاء الغلیظة الت الكدر یولد الحصاة والُسَدد

إذا صادفتها حرارة   لبطوء انحدارها لغلظها؛ وأّما الحصاة فلتحّجر تلك الأجزاء الأرضّیة
رة كما یشاَهد من : فلیتناول بعده ما یدّر قدور الحمامات  یتوّلد الأحجار ف عاقدة محّجِ

إّما ف یالمیاه الكدرة إّما ف یالنظر ف رها إن اتقف استعمالها؛ أّما  یإصلاحها، و ، الأّولدفع ضر 15 

ُطُرقه، وأّنها إّما التقطیر أو التصعید أو الطبخ أو غیرها مما یخلص  یفقد سبق الكلام ف
یتكلم فیه، فباستعمال ما یدّر بعده  ی، وهو الذیالثانة؛ وأّما المائیة عن الأجزاء الأرضیّ 

من به  ییعن علی أّن المبطون یلیخرج ما من شأنه التحّجر ولیزیل الُسَدد بتفتیحه للمجار
 یلاحتباسها ف كثیرًا ما ینتفع به وبسائر المیاه الغلیظة الثقیلة اسهال بسبب ضعف المعدة

إّنما ینتفع المبطون بالماء الكدر لأّنه لبطوء  بطوء انحدارهاوبطن المبطون  یأ بطنه و 20 

تریاقات الماء  یأ من تریاقاتهو یانحداره لاینحدر معه الغذاء، كما ینحدر بالماء الصاف
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ٌف ُمهزٌل له،  لأّن هذه مرطبة وُمخصبة  الدسم والحلاواتالمالح  للبدن؛ والماء المالح ُمجّفِ
ُم كثیر؛ لأّنه أقرب المذكورین لأّن الدسم لا  تریاقاُت الماء الكدر علی ما سبق إلیه َوه 

 یوف النوشادرّیةووالحلو یزیده تسدیداً لمیل الطبیعة إلیهما وجذبها إّیاهما لالتذاذها بهما 
ُشِرب  منها أو ُجِلس  بفرط جلاء النوشادر بحّدته  یطلق الطبیعة« یالنوشادر»بعض النسخ 

 5 ومن نفث وسیلان البواسیر أو احتقن بها. والشّبیة تنفع من سیلان فضول الطمث  افیه

 علی أّنها شدیدة الإثارة للحّمی یلأّنها بشدة قبضها توجُب استحصاف المسام والمجار
قوا المساّم الحار  الأبدان المستعّدة لها یفة یالاستحصاف الحّمی الیومّیة   ییعن ّیِ وهم الض 

واح   النحاسّیةوِلما سبق  تعین علی الباهوبتقویته طبیعته  ُیذِبل الّطحال  الحدیدیةووالأر
إذا اختلطت میاه مختلفة جّیدة وردیئٌة غلَب والاستسقاء  یأ صالحة لفساد المزاج

 10 . أقواها

أحكام الماء  یباب تدبیر المسافرین ونذكر باق یف نحن قد ذكرنا تدبیر المیاه الفاسدةو
 .1الأدویة المفردة یباب الماء ف یوصفاته وقوی أصنافه ف

 
 موجبات الاستفراغ والاحتباس یف -الفصل السابع عشر   

؛ لأّنه ذكر أسباب الاحتباس والاستفراغ یف یبكسر الجیم أ« الموجبات»یجوز أن یقرأ  15 

د أسباب كل واحد من  إن كان الأولی بها الجملة الثانیة حیث ُیعّدِ أسبابهما هاهنا و
ما ُیحِدثه كل واحد من الاحتباس  یة. ویجوز أن یقرأ بفتحها أیالعوارض البدن

ضًا ولكّل  ترجیح: أّما الفتح فلأّنه اللائق یوالاستفراغ وهو اللائق بهذا المقام وقد ذكره أ
 قّدم ذكر سببهما علی ذكر مسّببهما. الشیخبالمقام؛ وأّما الكسر فلأّن 

 20 

                                                            
1

 . في الکتاب الثاني من کتب القانون الخمسة. 
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  أسباب الاحتباس یف -المبحث الأّول  
: الخارج عن البدن تارًة یكون مّما احتباس ما یجُب أن یستفرغ بالطبعقال رحمه الّله: 

والأعضاء عنه  ییجُب أن یستفرغ بالطبع علی معنی أّن الطبیعة تقصُد ذلك لتستریح ه
كالبراز ونحوهما من فضول البدن؛ وتارًة یكون مّما یجُب أن لا یستفرغ بالطبع بل مّما 
وق إذا أمعن؛ ولّما كان  وج الدم بالرعاف ومن أفواه العر یجُب أن یحتبس بالطبع كخر 5 

احترازًا عن استفراغ ما یجُب أن « احتباس ما یجُب أن یستفرغ بالطبع»ذلك كذلك قال: 
أو باطلًة؛ ولم یذكر الشیخ الُبطلان لأّنه  یكون إّما لضعف الدافعةتفرغ بالطبع؛ لا یس

إّما أن لا یكون ذلك لوهن  ف القوة نفسها  یمعلوم من العلم بكون النقصان سببًا لذلك؛ و
 یوذلك كما یعرض عند انصراف الطبیعة بقواها إلی جهة أخری، كما یحتبس البول ف

، أو مجالسة محتشم  ونحو ذلك؛ وسُنشیر إلیه؛  یر فالبحارین وعند إفراط الفك ، یوالثانمهّم  10 

أو لشدة ذاتها بأن یكون قد قویت، علی ما قال:  یلأمر ف  إّما أن یكون إفراط القوة الماسكة
غیرها كما إذا كانت الهاضمة ضعیفة فتضطر  ی؛ أو لأمر فالقوة الماسكة فتشبثت به

الواجب لیتّم هضُمه بفعل القوة الضعیفة؛ ویلزم ذلك الطبیعة إلی تلبیث الغذاء أكثر من 
احتباس  فضوله لأّنها إّنما تفضل عن البدن بعد تمّیزها من الغذاء وذلك إّنما یكون بعد 

الوعاء تلبیثًا من القوی  یء فیأو لضعف الهاضمة فیطول لبث الشتمام هضمه علی ما قال:  15 

ائن من جهة العضو فهو أن یكون علی هیئة َیعُسر وأّما الك الطبیعّیة إّیاه إلی استیفاء الهضم
ورة أو اختیارًا:  ورًة  ی( فالذ1نفوذ الفضول فیه؛ وذلك إّما أن یكون ضر یعسر النفوذ فیه ضر

منسّدًة؛ أو  یء البتة وذلك إذا كانت المجاریإّما أن یكون بحیث لا یمكن أن ینفذ فیه ش
ق ًة فإّنه حینئذ یمكن أن ینفذ فیها یمكن أن ینفذ فیها البعض وذلك إذا كانت ضّیِ

إلی هذین أشار بقوله  َیعُسر  ی( الذ2و والُسَدد فیها. یأو لضیِق المجارالرقیق دون الغلیظ؛ و 20 

ذلك العضو یلزمه ألم شدید فتمتنع  یالنفوذ فیه اختیارًا، فكما إذا كان نفوذ الفضول ف
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مجراه؛ وهذا لو تكّلف  یقرحة فالطبیعة من ذلك حذرًا من الألم كما یحتبس البول بسبب 
إّنما لم یذكر   هذا القسم لقّلِته.  الشیُخ الإنساُن الصبَر علی الألم لم یعرض الاحتباُس و

وجها؛ وذلك إّما  وأّما الكائن من جهة المادة فهو أن تكون تلك المادة مّما یعصر خر
أو  ، أو ِلغَلظ المادةقال  علی ما یبسبب قوامها بأن یكون إّما غلیظًة جّداً فلا تسعها المجار

إّما بسبب  الشیخرقیقًة جّداً فیتشّبث بالعضو وتداخل جملَته ولم یذكر  هذا أیضًا لقّلته؛ و 5 

كیفیتها بأن تكون كیفیتها مانعة من الدفع كما إذا كانت لزجًة فیلتصق بالعضو ولا 
وجتهاینفصل عنه علی ما قال  فع، كما إذا أو بأن تكون خالیًة عن المعین للد أو لُلز

المحّركة  یكانت خالیة عن الحدة الموجبة للإحساس بالحاجة إلی الدفع؛ لأّن هذه الحّدة ه
غیر أّن هذا لا یتأتّی إّلا  أو لكثرتها فلا تقوی علیها الدافعةللقوة الإرادیة علی دفع الفضلات 

إّلا فمتی كانت رقیقًة خرجت ه إّما قل یإذا كانت غلیظة القوام؛ و یلة جّداً بنفسها و 10 

بنة  إلی مكان بعید  بحیث لا تهتم الطبیعة بدفعها كما لا یتمكن الإنسان من إلقاء الّتِ
أو لفقدان الإحساس بالحاجة إلی دفعها إذ كان قد یعین هذا أیضًا لقّلته؛  الشیخولم یذكر 

قوة أو لانصراف من  وقد شرحناه یالقولنج الیرقان یالاستفراغ قوة إرادّیة كما یعرُض ف یف
 أو احتباس البراز البحارین من احتباس البول یأخری كما یعرض ف الطبیعة إلی جهة 

كما إذا استفرغت الماّدة بالعرق فإّنه  أخری  من جهة یبسبب كون الاستفراغ البحران 15 

إن استفرغت بالبراز  إن استفرغت بالبول احتبس البراز والعرق؛ و یحتبس البول أو البراز؛ و
احتبس البوُل والعرق؛ وهذا السبُب یصلح أن یكون مشتركًا بین الاحتباس والاستفراغ 

الأسباب   ی؛ فهذه هیلمؤذا  بسبب توّجه القوی الحّساسة إلی مبادئها ومعادنها لمقاومة
 البسیطة للاحتباس؛ وقد یكون من أسباب مركبة من إثنین من هذه أو أكثر.

 20  یحدثها الاحتباس یالأشیاء الت یف - یالمبحث الثان

تركیبیة  یأ ذلك أمراٌض و إذا وقع احتباس ما یجُب أن یستفرغ عرض من قال رحمه اهلل: 
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لیة والمتشابهة الأجزاء، وانحلال الفرد أ یومزاجیة ومشتركة ومركبة یعن ق  یالآ تفّرُ
لیة  یأ إّما من باب أمراض التركیبالاتصال  ت ف لأّن  فالسّدةالآ  یالفضلة إذا احتبس 

المجری منعت نفوذ غیرها فیه فیكون مرضًا لإخلالها بفعل النفوذ. وهذه السّدة قد 
؛ والمجری الظاهر إّما أن یكون ِعرقیًا أو لا یكون، والأّول كانسداد  یتكون ف مجری ظاهر 

فل ف یبربخ البول بحصاة الكلیة أو غیرها؛ والثان تكون  یالقولنج؛ والت یكانسداد الماء بالّثُ 5 

العصب ما خلا العصبتین المجّوفتین: إّما أن تكون المادة  یی غیر ظاهر كمجارمجر  یف
الفالج فإّنه استرخاء  وهذا یفهم منه تارة  الاسترخاءرقیقًة فتوجب الاسترخاء علی ما قال: و

البدن، وتارة یفهم معه الاسترخاء المشهور وهو الحاصل من انتشار رقیق المادة  یأحِد ِشقَّ 
وح النفسانمن ذلك العضو إّنما  ی؛ والكّلُ حّقٌ لأّنه یمنع نفوذ الر عن الفضول إلی الأعضاء. و

ذلك القوة الاسترخائیة، فإّنها لا  یلیدخل ف« الفالج»دون « الاسترخاء»عن ذلك بـ الشیخعّبر  10 

أو تكون المادة غلیظة « الوجه یاستترخاء أحد ِشقَّ »ویقال لها « فالج»العرُف  ییقال ف
كالكزاز واللقوة التشنج الرطب وما یشبه ذلك علی ما قال: و فتوجُب التشنج الرطب

 تلك   المادة المحتبسة إذا كانت غلیظة مددت  العصب عرضًا؛  ّ التشنجّیة وذلك لأن
إذا زاد ف ص العضو وذلك هو   یو  إّما من أمراض المزاجو « التشنج»العرض نقص طوُله فیقّلِ

إّلا  یأ فالعفونةأی الأمراض المتشابهة الأجزاء  الأمراض الكائنة عنها، أو الواجبة لها؛ و 15 

إن كانت  یخلط فه یفالعفونة لیست بمرض لأّنها إن كانت ف سبب مرض لا مرض؛ و
إّنما توجُب العفونة لأّن الاحتباس تلزمه  یعضو فه یف عرض تابع لمرض لا مرض؛ و

فیها ضعیفًا؛ ویلزم ذلك استیلاء الحار الغریب  یلرطوبة فیكون تصّرف الحار الغریزكثرة ا
ّدَ المساّم  لما ُنبّینه فیما یستقبل وذلك موجب للعفونة؛ ولأّن الاحتباس متی حصل س 

؛ لأّن هذا یإلی جهة القلب فیحتّد مزاج الحار الغریز یوَمنَع وصوَل النسیم البارد علی ما ینبغ 20 

تصرفاته بمزاجه إّنما هو بوصول هذا النسیم إلیه علی ما دّل  یف یؤه علی ما ینبغالحار بقا
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إلیه أشار بقوله و أیضًا احتقان الحار علیه الاستقراء؛ وحینئذ یوجُب سوء المزاج الحار و
فإّنما یكون ذلك إذا  یوأّما إیجابه انطفاء الحار الغریز. واستحالته إلی النارّیة یالغریز

من طول الاحتقان؛ لأّن  یوذلك یوجُب انطفاء الحار الغریز یكان موجبًا لُسَدد یمنع التفش
یعرض له عند فرط الاحتقان تحّلٌل یلزمه انطفاؤه وذلك لفرط الاشتعال.  یالحار الغریز

 5 تحت یالأكثر إّنما یوجب احتباس ما یجُب أن یستفرغ اختناق الحار الغریز یوف

الرطوبات الزائدة لأّن المواد متی احتبست سواء كانت حارة أو باردة غمرت الحرارة 
إن كانت ف الغریزیة للتبرید أسرع من   نفسها حارة؛ لكن إیجاب المادة الباردة یوبّردت و

إلیه أشار بقوله: و من طول  یزیةالغر أیضًا انطفاء الحرارة إیجاب المادة الحارة لذلك، و
فإّنها لازمة  أیضًا غلبة الرطوبة علی البدنوأّما قوله: و الاحتقان أو شّدته فیعقبه البرد

 10 یأ أّما من الأمراض المشتركةالاحتباس لما سبق؛ ولازمة انطفاء الحرارة الغریزیة أیضًا؛ و

؛ لأّن المواد المذكورة إذا احتبست فانصداع الأوعیة وانفجارها أصناف تفرق الاتصال
 ی، أّنها متی سّدت منعت ما كان ینفذ فأحدهاأوجبت تفرق الاتصال لوجوه ثلاثة: 

العضو، ومتی منعت قاومت، ومتی قاومت مددت العضو، ومتی مددت ذلك فّرق اتصاَله؛ 
فّرقت اتصاله؛ وكذلك متی كانت ضًا وی، أّنها إذا كانت غلیظة مددت العضو أوثانیها

ق اتصال الأعضاء الحاویة لها؛  كثیرة لأّنها إذا كثرت طلبت مكانًا أوسع فاضطّرت إلی تفّرُ 15 

ن مخلخل  یوف الأكثر إّنما یحدث ذلك التفرق إذا طرأ علی ذلك الاحتباس سبب مسّخِ
ن تمدیده للمادة مكثر لجرمها دفعة وذلك لأّن الامتلاء الحادث قلیلًا قلیلًا یكو

، أّنها متی كانت حادة جّردت العضو وثالثهابالتدریج فلا یلزم ذلك انخراقه؛  لوعائه 
 «من أردأ»بعض النسخ  یفو التخمة من أردیسحج المعاء و یوفّرقت اتصاَله كحال فعلها ف

إن اختلفا لفظًا و لأّن التخمة یلزمها فساد الغذاء  أسباب الأمراضهما متفقان معنی و 20 

واح ویصیر ما یفسد بها من الغذاء سببًا لإفساد غیره.  منه یالذ تتكّون الأعضاء والأر
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إّنما ذكر التخمة ف وجه؛ وذلك لأّن  یو  یف هذا الموضع لأّنها من قبیل احتباس ما یجُب خر
واح ولا شك أّن مثل هذه المادة یجُب  التخمة یفسد الغذاء فسادًا یضّر بالأعضاء والأر

وجها لا أّنها تحبس و مثل ما یقع من  1بعد اعتیاد الَخواءالتخمة  یأ خصوصًا إذا وافتخر
والشبع  التخمة لاشك أّن  الجدب یعقیَب جوع مفرط ف الِخصب یالشبع المفرط ف

المفرط عقیب الجوع المفرط من قبیل احتباس ما یجُب استفراغه وذلك لأّن الأعضاء  5 

مثل هذه الصورة تكون قد ضعفت وعجزت عن هضم  یالغذاء ف یوالقوی المتصرفة ف
الغذاء الوارد علیها فیصیر فضلًا وَكّلا علی الطبیعة؛ وعلی هذا یكون من قبیل احتباس ما 
ب فهو من قبیل أن یحبس فذلك لم  یجُب استفراغه؛ وأّما الجوع عقیب الشبع والِخص 

إّنما یكون ذلك إذا داخلت المادة جرم  فالأورام والبثور أّما من الأمراض المركبةیذكره و و
إّلا قیل «أوراٌم »حجمها فإن كانت تلك الزیادة كثیرًة قیل لها  یالأعضاء حتی زادت ف ؛ و 10 

 فإّن البثور كما علمت أورام صغار. « بثوٌر »لها 
ن سوء المزاج؛ لأّن مادتهما لابّد وأن فظاهٌر ِلما فیها م وأّما أّنهما من الأمراض المركبة

ق اتصاِله  تكون َعِفنًة وعند انصبابها إلی العضو لابّد وأن یحدث فیه فرجًا قویًة توجُب تفّرُ
مقدار ما انصّب إلیه وتغّیر شكله  یوعند ذلك لابّد وأن تغیر أوضاع الأعصاب ویزید ف

 15 .یهو المرض الآل  یالذ

  أسباب استفراغ ما یجب أن یحتبس یف -المبحث الثالث   
: لأّنا بّینا أن أسباب الاستفراغ ثلاثةلأحد أمور  و استفراغ ما یجب أن یحتبس یكون

یجُب أن تكون مقابلًة لأسباب الاحتباس؛ فسبب استفراغ ما یجُب احتباسه إّما أن 
لة: والكائن من جهة  یكون من جهة القوة إّما أن  القوة أو من جهة المادة أو من جهة الآ

إّما أن یكون لأّن القوة  یأفرطت ف الدافعة  یبها الاستفراغ وه ییكون لأّن القوة الت فعلها، و 20 

                                                            
1

  (.المنجد)خلّو الجوف من الطعام : الَخواء. 
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إفراط فعل الدافعة إّما أن یكون لأّنها  یقصرت ف الماسكة یبها الاحتباس وه یالت فعلها؛ و
إّما لقوة الدافعة علی ما قال  نفسها قد قویت فقهرت الماسكَة وذلك هو الكائن لقوة یف

إخراجها عن البدن؛ الدافعة ؛ أو أو لضعف الماسكة لأّنها إذا قویت انتهضت لدفع المواد و
یوجُب لها ذلك؛ وذلك إّما أن یكون  نفسها ضعیفة بل یكون لأمر آخر  یلایكون لأّنها ف

لة وسنذكر ذلك ف الكائن من جهتهما؛ أو لا یكون لذلك كما یكون  یبسبب المادة أو الآ 5 

ء آخر كما قد یعرق الإنسان بحضرة مهیب  لاشتغال القوة یعند اشتغال الطبیعة بش
. وأّما الشیخالماسكة عن التشبث بالرطوبات وهذا القسم قلیل جّداً فلذلك لم یذكره 

إّما علی حالة توجُب للقوة الدافعة نهوض  فعلها  الكائن من جهة المادة فهو أن تكون المادُة 
الماسكة التخلیَة عنها، وذلك إذا كانت مؤذیة إّما بثقلها إذا كانت  وتوجُب للقوة 

معدهم إذا كانت قد امتلأت من الطعام،  یكثیرة ولهذا السبب یعرض السكاری قذُف ما ف 10 

إلیه أشار بقوله  ییبولوا فوأن  فراشهم لكثرة المائیة المنحدرة إلی مثانتهم ومزاحمتها لها؛ و
 الریحّیتهوتوسیعها  یتمدید المجار یأ أو لإیذاء المادة بالثقل لكثرتها أو بالتمدید

وجه عند انتشار  یوحینئذ یسهل اندفاع ما یندفع ولذلك صار المن راقه وخر یسهل انز
ذع لحّدّتهاالقضیب 

َ
مواد حادة  یولذلك َیحُصل الزحیر ف حرافتهالحدة المادة و یأ أو بالّل

وج البول أّولًا فأّولًا من مواد حاّدة  تنصّب إلی جهة المثانة؛  منصّبة إلی جهة المعاء، وخر 15 

إّما أن یكون علی حالة یعسر علی الماسكة أمساكها كما إذا كانت رقیقًة علی ما قال:  و
إن لم یكن للدافعة ف ییعن كأّنها تسیل من نفسهاالمادة  یأ أو لرقة المادة فتكون ذلك  یو

عند « النزف»ولذلك صار دُم الحیض یخرج بنفسه وهو المسّمی بـ فیسهل اندفاعهافعل 
علی هیئة یعسر علی غلبة المرار علیها أو المائیة. وأّما الكائن من جهة العضو فهو أن یكون 

الماسكة فعلها أو یجعل فعلها متعذرًا وُیعین علی فعل القوة الدافعة. وتلك الهیئة إّما أن  20 

هو الكائن بسبب سعة  یتكون مّما یجُب أن یكون تابعة لتفرق اتصال أو لاتكون؛ والثان
، وقد لاتكون؛ فلیست مّما یجب أن یك یالمجار ون فإّن سعتها قد تكون لتفرق اتصال 
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إلیه أشار بقوله و المادة أو المادة علی الاندفاع   رّقة  یأ قد ُتعینهاتابعًا لتفرق الاتصال و
عند الجماع وذلك لأّن مجری القضیب وكذا   یأ یكما یعرض من سیلان المن یسعة المجار
لة إذا توّترت بالریح  ؛یرتفع من البیضیتین یّتسعان عند الجماع یالمجری الذ لأّن الآ

فإّنه  یعرض لها بسبب الانتصاب أن ینتفخ ویّتسع ولذلك َمن كان من الناس رقیَق المن
عند جماعه ینزل بسرعة بل لعّله عند أّول مباشرته ینزل. والأّول إّما أن یكون ذلك التفرق  5 

دع»طولًا وُیسّمی  ّق »و« اً ص  ، أو یكون علی سبیل «اً فصل»و« اً قطع»یكون عرضًا وُیسّمی  ، أو«اً ش 
هاتها وُیسّمی  إلی هذه الأقسام الثلاثة أشار بقوله «بثقاً »تفتیح ُفّوَ  یأ أو من انشقاقها؛ و

هاتها كما  یانفتاح المجار یأ طولًا أو انقطاعها عرضًا أو انفتاحها یانشقاق المجار عن ُفّوَ
عاف یف  .الُرّ

ق المجری،  وج المادة منه  تارًة و اعلم أّن تفّرُ یكون إرادّیًا كالفصد؛ فإّنه متی أمعن خر 10 

وق ف  یخرج ما هو محتاج إلی احتباسه؛ وتارة یكون طبیعیًا كفتح الطبیعة فّوهات العر
وج المواد، فإّنه یخرج ما هو محتاج إلی حبسه؛  یالبحارین إذا أمعن ف یكون لا إرادیًا  وتارًة خر

وج المادة من البدن عند حصول تفّرِق اتصال من ضربة أو صدمة أو غیر  ولا طبیعّیًا كخر
قد یحدث هذا الاّتساع مثل هذه الصور یخرج ما هو محتاج إلی حب سه و یذلك؛ ولا شك أّن ف

كإسهال  أو من داخلاستعماله،  یهواء الحمام إذا أمعن ف كحرارة بسبب حادث من خارج 15 

 إسهالها. یالأدویة إذا أمعن ف
  یحدثها استفراغ ما یجُب أن یحتبس یالأشیاء الت  یف -المبحث الرابع   

 یمن استفراغه المرض المزاج یأفإذا وقع استفراغ ما یجُب أن یحتبس عرض من ذلك 
البتة، ولا المرض  الأقّل، ولا یعرض منه تفرق الاتصال یف یالأكثر، والمرض الآل یف

 20  یالمركب؛ وأّما حدوث سوء المزاج فتارًة یكون باردًا كما إذا كانت المادة المستفرغه ه

، إذ لانتقاص غذائها تضعف الحرارة غذاء الحرارة الغریزیة  یه یالت الرطوبة الغریزیة 
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 یالمشعلة الت ة  برُد المزاج باستفراغ المادالغریزیة وتبرد المزاج علی ما قال عرض من ذلك 
باردًة  المستفرغة  وتراه یكون حارًا كما إذا كانت المادة  یمنها الحار الغریز ییغتذ

إذا استفرغنا استولی المادة الحادة  ن  كالبلغم أو قریبًا من الاعتدال كالدم؛ و الحارة فیسّخِ
حرارة مزاج إذا من استفراغ ما یجُب أن یحتبس  یأ رّبما عرض منهالبدن علی ما قال و

الحار  یم فیستولمن اعتدال المزاج مثل الد كان ما یستفرغ بارد المزاج مثل البلغم أو قریبًا  5 

الیبس دائمًا أو من الاستفراغ المذكور  یأقد یعرُض من ذلك وهو ظاهر و المفرط فیسخن
: أّما دائمًا فلأّن الجفاف لازم استفراغ الرطوبات، وأّما بالذات فلأّن إیجاب استفراغ بالذات

إذا لم یكن بالعرض كان  الرطوبة للیبس لیس بوساطة غیره حتی یكون بالعرض؛ و
 یذكرناه ف یالرطوبة علی القیاس الذ من الاستفراغ المذكور یأ رّبما عرضت منهبالذات. و

وض الحرارة فة علی ما قال و وهو استیلاء المادة  عر ذلك المرّطبة باستفراغ المادة المجّفِ 10 

« علی القیاس»عطٌف علی قوله:  أو؛ كالسوداء عند اعتدال من استفراغ الخلط المجّفف
أو لعجز  من الحرارة علی القیاس المذكور  وتقدیر الكلام: ورّبما عرضت منه الرطوبة 

الحادثة عن  ییعن الغریزیة عن هضم الغذاء هضمًا تاّمًا فیكثر البلغم لكن هذه الرطوبة
لبدن رطوبًة لأّنها لا ترطُب ا یلا ینفع المزاج الغریزكثرة البلغم بسبب ضعف الهضم 

غریزّیًة بمعنی أّنها تغّذیه وتخلف علیه عوض المتحّلل منه. وأّما الحاصلة عن غلبة الدم  15 

 یأ لا تكونو یالمزاج الغریز یبسبب استفراغ السوداء فإّنها تكون رطوبة صالحة نافعة ف
تلك   كما أّن بل تكون غریبة فضلّیة لحصولها من ضعف الهضم  غریزّیةتلك الرطوبة 

بخلاف الحادثة عن استیلاء الدم  لم تكن غریزّیةالحادثة من استیلاء الصفراء  یأ ارةالحر
المزاج. وكل ما ذكرنا من   یبسبب استفراغ الأخلاط الباردة فإّنها تكون غریزّیه نافعة ف

علی أّن الاستفراغ لم یفرط؛ أّما إذا أفرط جّفف البدَن وبّرَده فلذلك استدرک  یالأحكام مبن 20 

وذلك لأّن  جوهر الأعضاء وغریزتها یل كل استفراغ مفرط یتبعه برد ویبٌس فبوقال: 
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إخراج الرطوبات مجّفف لا محالة إّنما شرطنا  الأخلاط كما بّیناه أّولًا أجسام رطبٌة و ؛ و
فًا لجوهر الأعضاء وغریزتها؛ إذ ما یستفرغ البلغم بغیر إفراط  دًا مجّفِ هنا الإفراط لیكون مبّرِ

جوهر الأعضاء؛ وكذلك ما یستفرغ السوداء بغیر افراط لا یوجُب ُیبس  جوهر  لا یلزمه برد
هاالأعضاء و یرید بهذه  غیر صالحة  حرارة غریبة ورطوبةبعض الأعضاء  یأ إن لحق بعض 

الحرارة ما یحدث عن غلبة الصفراء لكونها غریبة وبهذه الرطوبة ما یحدث عن  5 

إّنما جعل ذلك لاحقًا ببعض  البلغم بسبب ضعف الهضم لكونها غیر غلبة  صالحة. و
عن أن یكون فرط الاستفراغ موجبًا لاستیلاء   باردة بعیدة یالأعضاء لأّن من الأعضاء ما ه

الصفراء علیها كالدماغ ومنها حارة لا یبلغ ذلك فیها إلی أن یحدث فیه رطوبه بلغمیة 
قد ها دون البعض وكالقلب ولما كان حال الأعضاء كذلك جعل ما ذكرناه لاحقًا ببعض

لّیة وق وانسدادها یتبع الاستفراَغ المفرط من الأمراض الآ  10 السّدة أیضًا لفرط ُیبس العر

وق وذلك موجب  ییعن بذلك أّن فرط الاستفراغ قد یوجب بما یحدث من فرط یبس العر
ّمَ ُفّوهاتها  لتجّمعه فینسّد؛ لأّن الیبس إذا استولی َجمَع أجزاَء المجری بعضها إلی بعض وض 
وحبس ما عساه أن ینفذ؛ ولذلك صار الجوع المفرط إذا أعقبه شبٌع مفرط حصل منه ُسَدد 

ویتبع  یأ ویتبعه  ما من شأنه أن ینفذ فیه ویحصل الموت فجأة عظیمة؛ ورّبما اّتسع
الیابسان وسبُب ذلك أّن العصب یعرض له إذا یبس  یأ والكزاز التشنُج  الاستفراغ المفرط 15 

ضاء أن ینقص طوله وعرضه، كما یعرض للسیور المقربة إلی النار ویلزم ذلك تجّمع الأع
إلیهما فهما نافعان  أّما الاحتباس والاستفراغ المعتدلان المصادفان لوقت الحاجة و

وجه واحتبس ما ینبغ یمعناه أّنه متی خرج ما ینبغ الصحّیة  حافظان للحالة احتباسه  یخر
حفظ الصحة إن  یكان ذلك حافظًا للصحة مبقیًا لها وسنتكلم علی هذا جمیعه عند الكلام ف

إن كانت قد لا یكون  یفقد تكّلمنا فشاء الّله تعالی  ورّیة بجنسیتها و الأسباب الضر 20 

ورّیًة  ور معناه أّن الأسباب المذكورة أكثُر أنواعها ضر بحسب جنسه  یكّل واحد منها ضر
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ورّیًة؛ مثلًا الحاجة إلی جنس الغذاء  إن كان قد لا یكون أكثر أنواعها وكذا أصنافها ضر و
ورّیة؛ وكذا إلی صنفه وهو أن ض ورّیة، أّما إلی نوعه وهو أن یكون لحمًا أو خبزًا فغیر ضر ر

ورّیة أّما إلی نوعه وهو  یكون لحمًا أو خبزًا نقیًا؛ وكذا الحاجة إلی استنشاق جنس الهواء ضر
وریة؛ وكذا إلی صنفه وهو أن یكون وسط ذلك   أن یكون هواء إقلیم مخصوص فغیر ضر

ورّیةالإقلیم؛ وك أّما ألی نوعه كالاستفراغ المفرط فغیر   ذا الحاجة إلی جنس الاستفراغ ضر 5 

وریة  وریًا لاستلزام ضر ورّیة؛ وكذا إلی صنفه ضر ورّیة النوع؛ ویلزم منه  ضر الصنف ضر
ورّیة الأشخاص كلحِم هذا الحول من الضأن أو الماعز بطریق الأولی كما  یعدم ضر

ورّیة بحسب الجنس وغیر الضاّرة أ  یأ یالأسباب الأخر  یفلنأخذ فعرفت.   یغیر الضر
 لهذا الفصل. یالفصل الثان یللطبع علی ما سیتكلم علیها ف  غیر المضادة

ورّیة ولاضارة یالأسباب الت یف -الفصل الثامن عشر قال رحمه الّله:   10 یتفق للبدن غیر ضر

 :مبحثینو یشتمل هذا الفصل علی 
 

  ء من خارجیبها یكون فعل الش یالأشیاء الت یف -المبحث الأّول 
ورّیة یلنتكّلم الآن ف :قال رحمه الّله  یلیست بجنسیتها ف یالت یوه الأسباب الغیر الضر

مّما لا  لیست مما یقتضیه الطبیعة. والمراد بهذا الاقتضاء أن تكون الطبیعة  یأ الطبع 15 

ورّیة طبیعیة أیضًا؛ و  یلا هیمكن بقاؤها بدون ذلك ولذلك قد تسمی الأسباب الضر
ورالأشیاء الملاقیة للبدن   یهذه هو یللأمر الطبیع یأ مضادة للطبع  یغیر الهواء فإّنه ضر

لا یمنع من ذلك لأّنه ذكر علی سبیل المثال؛ لک بل مثل الاستحمامات وأنواع الّد وقوله: 
ضًا یغیر الاستحمامات وأنواع الدلک لیتناول المتناولات أ یأ غیرهاولذلك قال و

بدن  یوذلك بأن نقول: ما یفعل ف هذه الأسباب یف یلنبدأ بقول كلكالأدویة المذكورة و 20 

إّما أن یفعل ف یالإنسان بالملاقاة إّما أن یفعل فیه ف الداخل دون  یالخارج دون الداخل، و
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الخارج، أو یفعل فیهما جمیعًا: فإن كان الأّول فإّما أن یكون بنفوذ ما َلُطَف من جوهره أو 
: ویمكن أن یجعل ما أقوُل لا یكون كذلك؛ بل یكون فعلها بقوة یصدر عنها خارجًا. 

 بالوجهین قسمًا ثالثًا. یفعل
النافذ غّواصة  یوالفاعل بنفوذ ما لطف منه إّما أن یكون نفوذ ما نفذ منه لقوة ف 

كالخّل، أو لجذب الأعضاء له كالدهن، أو بتعاون من الأمرین كالخّل والدهن  5 

إلی هذه الأقسام الثلاثة أشار بقوله  وجین؛ و بدن  یفنقول: إّن الأشیاء الفاعلة فالممز
سان من خارج بالملاقاة یفعل فیه علی وجهین: فإّنها تفعل فیه إّما بنفوذ ما لطف منها الإن
، أو بجذب الأعضاء إّیاها من مساّمها، أو بتعاون  من  یف المساّم لقوة فیها غّواصة  نافذة 

إلیه أشار بقوله و الأمرین وهو عطف  إّما أن یفعل لا بمخالطة البّتةوالفاعل لا بالنفوذ و
قوة قولنا إّما بمخالطة إّما أن یكون فعله  یلأّنه ف« إّما بنفوذ ما لطف منها»وله: علی ق 10 

لم  الشیخبها هو ما هو أو بهما معًا و یبصورته النوعّیة الت یبكیفیته فقط أو بخاصیته أ
إّنما انحصر فعل الفاعل لا بالنفوذ ف ورَة أّن الش  ییذكره و َء لا یفعل من یهذه الثلاثة ضر

ادته لأّن ذلك إّنما یتم بأن یستحیل استحالًة یلزمها خلُع صورته ولبُس صورة؛ خارج بم
ء یوذلك ُیحِوج إلی حرارة قوّیة لا تقوی علیها حرارة البدن من خارج إّلا أن یكون ذلك الش

شدید الاستعداد لتلك الاستحالة، كما یقال إّن السمن یغذو البدن من خارجه. والفاعل  15 

إّما أن یكون له تلك الكیفّیة بالفعل أو بالقوة أو یكون له الكیفیتان معًا؛ وأشار  بالكیفّیة
محیلة من غیر اعتبار المادة أو الصورة النوعّیة   یأ بل بكیفیة صرفةإلی الأولین بقوله 

لاء المبإلی كیفیته و یأ للبدن ّرد فتبّرد أو ذلك إّما لأّن لها هذه الكیفّیة بالفعل كالّطَ
إّما لأّن لها هذه الكیفّیة بالقوة لكن الحار الغریزّیة  الكماد المسّخن بالفعل فیسّخن و

ویخرج هذه القوة تلك الكیفّیة  یأ قوة فعالة ویخرجهاتلك الأشیاء  یف یأمّنا تهیج فیها  20 

الكیفّیة  تلك   یمّنا تهیج ف ی. ویحتمل أن یكون تقدیر الكلام أّن الحار الغریزإلی الفعل
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 كالسمک المخّدر. إّما بالخاصّیةوقوة فعالة ویخرج الحار أیضًا الكیفیة إلی الفعل 
 

  الداخل أو الخارج یأقسام أفعال الأدویة باعتبار كون فعلها ف  یف - یالمبحث الثان
البدن  ی: كّل مؤّثر فما یغّیر بالملاقات ولا یغّیر بالتناول من الأشیاء قال رحمه الّله: و

 5 ی، هو الذوالأّولداخله فقط، أو فیهما جمیعًا؛  یفتأثیره فیه إّما أن یكون من خارج فقط، أو ف

 فإّنه إذا ُضِمَد به من خارج قّرح، ولا یقّرح من داخل مثل البصلیغّیر بالملاقاة دون التناول 
إلیه أشار بقوله ویوالثان فإّنه إن ُشِرب  غّیر  من الأشیاء ما هو بالعكس مثل الاسفیداج، و

إلیه أشار بقولهوالثالث لم یفعل من ذلك شیئاً  یإن طلحتی رّبما قیل و تغییرًا عظیماً   ، و
الداخل والخارج سواء، أو لا  یلا یخلو إّما أن یكون تأثیره ف من الوجهین جمیعاً منها ما یفعل و

الداخل  یف ی، إّما أن یكون التأثیر الذیتبریده، والثان ییكون كذلك؛ والأّول كالماء ف 10 

والخارج مع اختلافهما متضاّدین أو لا یكون؛ والأّول كالكزبرة فإّنها تحّلل من خارج، 
ن من داخل أكثر من خارج؛ ولكل واحد من هذه الأقسام ، كالخمر فیوالثان إّنه یسّخِ

السبب فی القسم الأّول له أسبابًا ستة علی ما قال: و الشیخأسباٌب: أّما القسم الأّول فقد ذكر 
أحد أسباب ستة: أحدها، أّن مثل البصل إذا ورد علی داخل البدن بادرت القوة الهاضمة 

 15 یهناک بخلافها ف الداخل لشدة الحرارة الغریزیة یاضمة فلقوة اله فكسرته وغّیرت مزاجه

بها تقّرح، ولا كذلك من خارج لقصور   یالخارج ویلزم ذلك استحالته عن الكیفّیة الت
مثلها یمكنه أن یفعل فعله  یبسلامته مدة فالهاضمة البصَل  یأ فلم تتركهالحرارة؛ ثّم 

 ویقرح الباطل. 
وذلك مما تكسر  أكثر الأمر یتناول مخلوطًا بغیره یفأّن ِمثل البصل  یأ أّنه یوالثان
الأكثر إذا استعمل بمفرده   یالخارج؛ فإّنه ف یر كیفیته، ولا كذلك حاله فیقوته وتغ 20 

قّرح أیضًا؛ ولو ضمد به مخلوطًا بما  فإّنا لو تناولناه وحده  یفیقّرح ظاهَره وهذا لیس یعجبن
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ه لم یقّرح. والحكم علی طبیعة الدواء إّنما یكون باعتبار نفسه لا بما یخالطه یكسر قوت
إّلا لم یكن هذا خاّصًا بمثل البصل؛ فإّن السكر وغیره إذا فرض أّنه استعمل من داخل  و
  ّ مخلوطًا بمقّرح قّرح، ولایقّرح من خارج وحده؛ و كذلك بالعكس؛ ولا یقاُل لأجل ذلك أن

موضعین فعلًا مختلفًا  یولیس یحسن أن یطلب كون دواء ّما یفعل فالسّكر یفعُل ذلك. 
 5 الموضعین علی هیئة واحدة.  یإّلا إذا كان استعماله ف

 أوعیة الغذاء برطوبات تغمره وتكسر ییختلط أیضًا فأّن ِمثل البصل  یأ الثالث أّنهو
؛ فإذا خال قوته طه ما یضاّد فعل تلك وتحقیق ذلك أّن الدواء قد تكون قوُته غیر قوّیة جّداً

القوة بطلت؛ ومن داخل یلزمه هذا الاختلاط لاستحالة خلّو الباطن عن الرطوبات الكثیرة؛ 
ه عنها.   ولا كذلك من خارج لخلّوِ

وتقریره أّن مثل  أّنه إّنما یلزم من خارج موضعًا واحداً من داخل فلا یزال ینتقل الرابعو 10 

ر  یالبصل قوته ضعیفة، فإذا دامت ملاقاته للعضو أّثرت لدوام التأثیر ف متأثر واحد؛ ولا یؤّثِ
الخارج تدوم الملاقاة لأّنه یكون لازمًا لوضع واحد ولا كذلك من  یعند عدم الدوام؛ وف

 داخل؛ فإّنه من داخل لا یزاُل ینتقل من عضو إلی آخر. 
فیكون تمكن قوته من  التصاقًا موثقاً بالعضو  یأ من خارج فیلتصقالخامس أّنه إّما و

 15 غیر ملتصقة فإّنما یماس مماّسة إن اشتملت علیه المعدة و إّما من داخلالفعل أكثر و

َنها عند اللصوق. 
ُ
 ولذلك لا یتمكن قوتها من الفعل تمّك

قت بین أجزائه ففّر  الباطن توّلت  تدبیره القوة الطبیعّیة یالسادس أّنه إذا حصل فو
الباطن. و  یالخارج؛ وسبب ذلك قوة الحرارة ف یحتی إذا فارقته القوة المقّرحة ولا كذلك ف

وال القوة المقّرحة هو  یهذا قریب من السبب الأّول والفرق بینهما أّنه ف الأّول یكون سبب ز
ل المشتمل هو تمییز الطبیعة للفض یهذا سبب ذلك هو التفریق المذكور الذ یاستحالته، وف 20 

منها، وتسلیمها الأّول إلی الدافعة لتدفعها عن البدن،  یعلی القوة المقّرحة عن الجّید الخال
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فلم یلبث الفضل منه أن یندفع والجّید أن إلی المغّیرة لتجعلها دمًا علی ما قال  یوالثان
وقد ذكر بعضهم لذلك سببًا آخر وهو أّن الإنسان إّنما یتناوُل مّما هذا شأنه قدر  یستحیل دماً 

ر یمكن للقوة المغّیرة الاستیلاُء علیه والقهُر له، یینبغ یالوقت الذ یالحاجة ف ؛ وذلك قدر نز
الظاهر؛ فإّن المستعمل منه ضمادًا لابّد وأن یكون متوفر المقدار. وهذا  یولا كذلك حاله ف

 5 . یالسبب الثان یأیضًا لمثل ما قلته ف ییعجبنلیس 

إّنما یرد علیه هاهنا أّن هذا إّنما یصح  یالسبب الثان یف قیلما  لا یقال: غیر وارد هاهنا؛ و
 یتناول بالطلاء.  یلو  لم یقرح القلیل من البصل الذ

الموضعین لم  یف أّن الدواء یالثان ی: لا نسلم أّنه غیر وارد بل وارد لأّن المقول فلأّنا نقول
 یستعمل علی هیئة واحدة. 

الثالث   یأخذ مرة مخلوطًا ومّرة مفردًا، وف یالثان یضًا كذلك والفرق أّن فیأ الثالث یوف 10 

 ومّرة كثیرًا.   أخذ مرة قلیلاً 
أّما ما یختِلُف من حال وهو عكس الأّول المشار إلیه بقوله و یوأّما القسم الثان

، قوله أحدهما: سببینله  الشیخالباطن دون الظاهر فقد ذكر   یمن تأثیره ف یأ الاسفیداج
لضیق المساّم وغلظ الأجزاء  المساّم من خارج یفالسبب فیه أّنه غلیظ الأجزاء فلا ینفذ ف

إلی الأعضاء الرئیسةو وح و ولا كذلك من داخل علی ما  إن نفذ لم یمعن إلی منافس الر 15 

إلی  یإذ لاّتساِع المجار أّما إذا تنوول كان الأمر بالعكسقال: و وح و یصل إلی منافس الر
فیه لا  یأیضًا فإّن الطیبعة السّمیة الت، قوله ووثانیهماالأعضاء الِرئیسة فیفسد أو یهلک؛ 
لنا فیه وذلك مّما لایحصل بنفس الملاقاة  یالذ یبثور إّلا بفرط تأثیر من الحار الغریز

الباطن؛ وعلی هذا یكون قوله  یكما ف یإذ لیس ثمة فرط تأثیر من الحار الغریز خارجاً 
 20 . كتاب الأدویة المفردة  كلام من هذا القبیل یرّبما عاد علیک فو
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 للشمس یموجبات الاستحمام والتضح یالفصل التاسع عشر ف

 و یشتمل هذا الفصل علی مباحث: 
 

 5  المختار من الحمامات والأفضل منها یف -المبحث الأّول 

التحذلق هو إظهار الحذاقة واّدعاء الحذق وهو  قال بعض المتحدلقینقال رحمه الّله: 
ما قدم  امخیر الحّم  «المائة»صاحب  یهل المسیحأبو سالكیاسة. وبعض المتحدلقین هو 

الغایة بحیث قد قارب الانهدام فإّن ما كان بهذه   یلیس المراد به أن یكون قدیمًا ف بناؤه
ذلك فإّنه  یالصفة یكون ردیئًا لتحّلل حرارته والخوف من وقوعه بل أن یكون معتدلًا ف

متی كان كذلك أمنًا مّما ذكرنا وسّلمنا من رائحة الكلس وقوته؛ فإّن ذلك مما یضّر  10 

وح ویفید الهواء حّدة مكان هوائه  یأ اّتسع هواؤهووزیادة تجفیف فیضر بالبدن أیضًا   بالر
معما وهو ما امتّد من جوانبه وهو المراد من اّتساع مكان الهواء؛ فإّنه  فناؤهبعض النسخ  یوف

یشرح الصدر ویبسط النفس لاتحتبس فیه الأبخرة والأنفاس وما یتبّخر من الأوساخ 
فیه كثیرًا فلا یكون ما یخرج  یوذلك لأّن سعة المكان تلزمها أن یكون الهواء الذ

بالتنفس ممنوعًا عن النفوذ فیه كما إذا كان الهواء قلیلًا جّداً لصغِر المكان؛ فإّن ذلك  15 

ثف أجزائه لیخلی لما یخرج بالتنفس مكانًا؛ وأّما الهواء الكثیر فلا یحوج إلی فرط تكا
 یء الكثیر یقوم مقام التكاثف الكثیر فیالش ییكون تكاثفه كثیرًا لأّن التكاثف القلیل ف

إّنما كان یالش ء القلیل؛ إذ ما یحتاُج إلی إخلائه من المكان یكون متساویًا فیهما. و
ّن حرارة هواء الحمام مّما یوجب له العصیان عن التكاثف الحمام أولی لأ یاختیار هذا ف

موجب لغلِظه   القلیل وتكاثف الهواء فیكون تكاثف الهواء الكثیر أقّل من تكاثف الهواء  20 

ء یكما علمت لابّد وأن یخالطه ش لأّن ما عدا هذا الماء عذب ماؤهوفیعسر التنفس فیه 
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و النفخ وغیر ذلك من  البدن. واختیار هذا لیس مطلقًا فإّن أصحاب الاستسقاء یغریب یؤذ
ونیة والمالحة أفضل لهم؛ بل ذلك مختار  الأمراض الباردة تكون المیاُه الكبریتیة والنطر

حّق من یكون من الأصّحاء لأّنه یحفظ علی البدن رطوبته فیتدارک تجفیَف هوائه  یف
بالفتح وهو الحطب، وبالضّم وهو الإیقاد والمشهور  زاد آخر وقّدر الأتان َوقودهوالتحلیل ب

ضًا یستقیم لأّن لكل شخص من الأشخاص مزاجًا خاصًا یستحق من یالفتح، وبالضّم أ 5 

سخونة الماء والهواء، ما لا یصلح لمزاج شخص آخر مثلًا أصحاب الأمزجة الباردة 
ور والمبلغمون یحتاجون إلی س خونة ماء الحمام وهوائه أكثَر مّما یحتاج إلیه محر

لایدخلها إّلا أفراد  یوالأمزجة والصفراوّیون لكن هذا لا یتأتی إّلا لحمامات الملوک الت
قلیلة. وأّما حمامات سائر الناس فیحصل لهم مع الماء الحار ماء بارد فیمزج كل شخص 

للحمام الفاضل ولا یتم فضله ما لم  ما یستحّقه و یصلح بحسب مزاجه فهذه أربع صفات 10 

ینضّم إلیها أربعة أخری: صفاء الهواء، وكثرة الضیاء، وجودة الجلساء، والوقود: أّما صفاء 
القلب بخلاف الكدر؛ فإّنه یكدر  یالهواء فإّنه معما أّنه یسّر النفس ویبسط العقل فلا یؤذ

وح ویغّیرها عن واجبها الطبیع ح القلب وغیر ذلك ؛ وأّما كثرة الضیاء یالر فإّنه معما أّنه ُیفّرِ
تحلیل الفضلات؛ فإّن كثرَة الضوء مّما یجذب الحرارة إلی  یمن الأمور النفسانّیة یعین ف

ظاهر البدن فینجذب الفضلات، ثّم یتحلل، وِقّلَته تفعل ضّد ذلك؛ وأّما جودة الجلساء فإّن  15 

ی نقل الأخبار ونقل التواریخ جلساء الحمام متی كانوا مّما عندهم فضیلة واطلاع عل
فإّن الخاطر یلتذ بذلك وینشرح الصدر وتنبسط   والحكایات النادرة والأحادیث المضحكة

َن الصورة والهیئة كان أبلغ وحصل به النفع   النفُس؛ فإن كان الجلیس مَعما ذكرنا حس 
والدخان  للنفس والبدن؛ وأّما جودة الَوقود فلأّن الحطب متی كان خالیًا من الحّدة

والرائحة الردیئة لم یكن مغّیرًا لطبیعة الماء والهواء فكان جّیداً لهما؛ ومتی كان بخلاف  20 

صفات الحمام الفاضل؛ وما نقص عن  یذلك كان حكمه بالعكس. فهذه الثمانیة ه
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 هذه فهو لیس بتمام الفضلیة.
 

  البدن الصحیح یأحكام الحمام العذب الماء وما ُیحِدثه ف یف - یالمبحث الثان
ما یصدر عن طبیعته لما هو هو، لا  یأ امللحّم  یاعلم أّن الفعل الطبیعوقال رحمه الّله: 

وذلك  هو التسخین بهوائه والترطیب بمائهما یحدث بسبب طول المقام فیه أو غیر ذلك  5 

النار والماء علی الوجه الممكن؛ وعند ذلك یحصل هواء  یلأّن الحمام قد جمع بین قوت
إلی خارجه بالملاقاة، وماء حار  یبخار حار رطب یصل إلی داخل البدن بالاستنشاق، و

یلاقیه من خارج؛ ولأّن الهواء بذاته حار وقد انضاف إلیه الحرارة المستفاده من النار فلذلك 
 املك إذا أردنا أن نجعل تجفیفه أكثر من ترطیبه استعملنا هواء الحّم یسخن بهوائه ولذ

ب وقد انضاف إلیه بخار الحمام فهو  دون مائه؛ وهذا هو الحمام الیابس؛ والماء بذاته مرّطِ 10 

ُب البدن ولذلك ِصرنا متی أردنا أّن نجعل ترطیبه أكثر من تجفیفه استعملنا  لذلك ُیرّطِ
ام یكون الاستحمام أكثر من التعریق وهذا هو الحّم  یأكثر من هوائه أ امالحّم ماء 

؛ فلذلك صار یفید التسخین والترطیب. ویدُل علی صحة ذلك الأعضاء بعد الحمام الرطب
وقبولها لكل ما یرام منها من الانعطاف والانغماز، ویترّتب للبدن علی ذلك تحلیُل فضلاته، 
إنضاُج أخلاطه، و جذُب مواّده إلی خارج، وتسكیُن  وتوسیُع مساّمه، وغسُل أوساخه، و 15 

خلاطه، وفّشُ ریاحه وبخاراته، وتلییُن جاّفه، وتنشیُف رطبه، أوجاعه، وتعدیُل لذع أ
إذهاُب إعیاه وتعِبه، ومنُع إسهاله، وبسُط أعضائه وعضلاته، وتحلیُل بقایا مواد أمراضه،  و
إدراره؛ كّلُ ذلك بتسخینه وترطیبه للبدن؛ ثّم إّنه یترتّب علی ذلك   وج البول و وتسهیُل خر

قوی وجودة الاغتذاء ثّم النوم؛ هذا متی استعمل باعتدال. انشراح الصدر والفرح وراحة ال
وذلك لقلة حرارة هوائه لأّنه قریب  مّبرد مرّطبداخل الحمام  یف یمن الذ یأ البیت الأّولو 20 

وبعیٌد عن مستوقد النار لكونه داخل البیت الثالث، فیكون معظم  یمن الهواء الخارج
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إن  كان قد لا یخلو عن حرارة عرضّیة لكّنها  التأثیر فیه للماء فقط، فلذلك صار مبّرداً  و
أّما مسخن فبهوائه؛ لأّن هواه  مسّخن مرطب یالثانو؛ ییفارقه بسرعة؛ فیبقی حكمه الذات

أكثر سخونًة من سخونة هواء البیت الأول، فلذلك كان تسخینه أكثر من تسخین 
ب فبمائه؛  إّما مرّطِ فوالأّول؛ و ن مجّفِ لفرط تحلیل هوائه؛ لأّن قوة حرارة  الثالث مسّخِ

الهواء لا یبقی معها للماء تأثیر یتدارک فرط تجفیفها؛ وهذا إذا كان الحمام علی اعتداله  5 

إّلا فقد یكون باردًا جّداً فلا یكون فیه بیت مجّفف بطبعه إّلا بفرط طول المقام فیه؛  و
إذا عرفت ذلك فاعلم أّن تسخین وقد یكون حاّرًا جّداً فلا یكون البیت الأّول منه مبّرداً  ؛ و

یكون علی سبیل البّل ظاهر أیضًا؛  یالحمام ظاهٌر لأّنه حاّر؛ وأّما ترطیُب مائه فالذ  هواء
فقد أنكر ذلك بعُضهم محتّجًا علیه بأّن الماء لا  یوأّما ما یكون علی سبیل الترطیب الغریز

؛ إذ لایلزم من انتفاء الترطیب قوام الأعضاء وهو كلام رخو ییغذو فیستحیل أن َیدُخل ف 10 

بسبب آخر؛ فإّن الماء بما  یقوام الأعضاء انتفاء الترطیب الغریز یبسبب الدخول ف یالغریز
یبل الأعضاء یقل ما یتحلل منها إذ الحرارة یكون تحلیلها للرطوبة الباّلة أكثر من 

ًا أو لقاًء؛ والسّر تحلیلها للرطوبات الغریزیة؛ وذلك یحصل سواء كان باستعمال الماء شرب
 یعلی سبیل التقریر ف یهو علی سبیل البّل، وعرض یفیه أّن ترطیب الحمام علی نوعین: ذات

ل  یالجوهر علی الوجه الذ قلنا. والدلیل علی ذلك أّنا نری َمن لا َیستحّمُ بالماء الحار وُیقّلِ 15 

إلی هذا المرجوح شرب الماء، أّن بدنه قحٌل نحیف؛ ومن استعمل ذلك فبدنه لدن سمین؛ و
ب الأعضاء الأصلّیةوأشار بقوله    ترطیباً  یأ لا تلتفُت إلی قول من یقول إّن الماء لا یرّطِ

استثناء منقطع عن قوله  إّلاوقد عرفت سبب عدم الالتفات إلیه  لا شربًا ولا لقاًء غریزیًا 
قد یعرض لكّنه  یأ أّنهللحمام هو التسخین بهوائه والترطیب بمائه إّلا  یالفعل الطبیع إّن 
الطبیعیة من كونه ُمسّخنًا بهوائه  یأ الحمام بعد ما وصفناه من تأثیراته وتغییراته یف 20 

غیر التسخین  یأ تغییرات أخریمرطبًا بمائه وكون بیوته الثلاثة مؤثرة علی ما ذكرنا 
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بالعرض  یأّما البعض الذ بالذات بعضها بالعرض وبعضهابهوائه والتبرید بمائة، 
فكالتبرید بهوائه والتجفیف به، فإّنهما بواسطة التحلیل ولهذا كان بالعرض بخلاف 

كهضم الأغذیة ونضج المواد البلغمّیة، فإّنه لیس بوساطة لأّن بوساطة  یالبعض الذات
له لأّنه  یلأّن هذه الأمور إّنما تكون من الحرارة وقد علمنا أّنه مسخن فمثل هذا التأثیر ذات

إلیه الإشارة بقوله صادر  فإّن عن طبیعة الحمام، بخلاف الأّول لصدوره عنها بواسطة؛ و 5 

تجّفف أیضًا   وأّن  یالحمام قد یعرُض له أن تبرد بهوائه من كثرة التحلیل للحار الغریز
إن أفاد رطوبات غریبة إذا كان وبمائه  یأ جوهر الأعضاء للتحلیل الكثیر للرطوبات و

 ءیر منه فیستحصف مساّمه لم یتأد من رطوبة إلی البدن شماؤه شدید السخونه یقشع
یعتّد به؛ لأّن الماء إذا كان حارًا جّداً لم یكن ما ینفذ منه إلی داخل البدن كثیرًا فلا  یأ

عن  یالذ ی البدن یشمئز من الحار جّداً ویعرض علی مساّمه كالك ّ یرطب. وذلك بسبب أن 10 

لاستحصاف وذلك مانع من نفوذ الماء وحینئذ لا المسّمی با یوعن السّم  یالعرق الصفراو
الماء الحاّر جّداً  یأ لا أجادویجود تحلیله أیضًا بسبب انسداد المسام وهو المراد بقوله 

 الغایة. یالتحلیل المطلوب منه، كما لو لم یكن حارًا ف یأ تحلیله
د علی یو اعلم أّن الحمام قد یصدر عنه ش ن ویبّرِ ف، ویسّخِ ُب ویجّفِ ه فإّنه یرّطِ ء وضّدُ

إن كان حارًا إلی السخونة فبحرارته  یأ ماؤه قد یسّخن ویبّرد: أّما تسخینه فبحماهوما قال  15 

لأّنه إذا نفذ فارقته السخونة بسرعة  یبّرد وُیرّطبالفاتر  یأ الفاترغیر  یأ ما هو دون
تسخینه بحماه إن  یأ« فبحماه»عطف علی قوله  نبالحقوباردًا رطبًا  یلضعفها فیه فبق

 یأ إن كان باردًا، فإّنه بحقن الحرارة المستفادة من هوائه وبجمعهاكان حارًا وبالحقن 
تبرید ماء  یأ باردًا علی البدن وأّما تبریدهالماء  یأ الأحشاء إذا ورَد  یفبجمع تلك الحرارة 

الاستنقاع فیبّرد علی وجهین: أحدهما، لأّن الماء الماء  یف یأ فذلك إذ أكثر فیهالحمام  20 

وُل ویبقی الفعل  إن سّخن بحرارة عرضّیة لا تثبت، بل تز بارد بالطبع فیبّرد آخر الأمر و
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إن كان یأوقوله:  وثانیهمالما تشّرَبه  البدُن من الماء وهو التبرید  یالطبیع ضًا فإّن الماء و
حقن »بعض النسخ  یوف الحرارَة الغریزّیة الترطیب خّنق یحاّرًا أو باردًا فهو رطب فإذا أفرط ف

وهو خطاء لأّن احتقان الحرارة ُیوجب التسخین لا التبرید، كما یوجبه  «یالحار الغریز
 بكثرةخنق الحرارة الغریزیة 

 5 یالحار الغریز یأ« فأطفاه»بعض النسخ  یخّنق الحرارة إّیاها وف یأ الرطوبة فأطفأها 

وفیه ُبعد لأّن الرطوبة الُمستفادة من الحمام رطوبة لطیفة  وتبّردء لما عرفت یولیس بش
لأّن البدن إّنما یتشّرب من الماء ما لطف منه وذلك یكون سهل التبّخر والتحّلل فلا یبلغ 

یوجُب إفراط  ء الحرارة؛ الّلهم إّلا أن ُیقال إّن إفراط الترطیبیأكثر الأمر إلی أن یطف یف
وهو یوجُب اجتماع المواّد؛ ویزیدها إفراُط الترطیب بردًا ورطوبة فیخنق  عدم التحلیل
د البدَن؛ وبهذا یجاب إن قیل أیضًا؛ وأ یالحار الغریز ضًا إّنک قد عرفت أّن ترطیَب یوتبّرِ 10 

الجوهر صدوره عنه  یو علی سبیل التقریر فه یإّنما هو علی سبیل البّل؛ والذ یالحمام الذات
إذا كان كذلك فكیف یبلغ من ذلك إلی أن یخنق الحرارَة ویطفئها؛ فإّن  بالعرض؛ و

ُب البدن علی سبیل  یالرطوبة الغلیظة الت یتبلغ إلی أن تفعل هذا إّنما ه یالرطوبة الت ترّطِ
الحمام قد یسخّن بالتحلیل أیضًا إذا وجد غذاء لم ینهضم أو والجوهر بالذات  یالتقریر ف

 15 یالقرشالخلط البارد قال  یأ ینضج هذاوالغذاء  یأخلطًا باردًا لم ینضج فیهضم ذلك 

وهو جعل  یمفهومه اللغو یالمراد بالتحلیل هاهنا ما یقابل التعقید أ یالمسیحوارتضاه 
یكون المراد به المتعارف عند الأطباء وهو جعل المادة بحیث المادة أرّق؛ ولا یجوز أن 

 یتبّخر وذلك لأّن جعل الغذاء كذلك لا یقال له هضم. 
اعلم إّن الحمام علی نوعین یابس ورطب؛ فالیابس هو  الحمام قد ُیستعمل یابسًا.و
 20 هوائه كثیرًا واستعمال مائه قلیلًا والرطُب بالضّد:  ییكون المقام ف یالذ

ف، كان الأّوُل فإن  لأّن الرطوبات المتحّللة منه أكثر من الواردة إلیه والزائدة  فیجّفِ
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لإشارة إلی ما ذكره و فیه. لأّنه یعین علی تحلیل مواّدهما  ینفع أصحاب  الاستسقاء والترّهُ
رها؛ ولذلك یستعمل ف ج  یوتبّخُ أواخر النزلات الباردة  یوعند حصول النضج وف النفخ والتهّبُ

 عند إنضاج ماّدتها؛ المادّیة  والزكام الكائن عن مواد باردة وبالجملة الأمراض الباردة الرطبة
إن كان الثان  وذلك لقلة التحلیل  قد یستعمل رطبًا فیرطُب ، فیرطُب علی ما قال ویو

ب كیف كان وُیستعمل فیَمن یقابل المذكورین  وكثرة الترطیب لأّن الماء مرّطِ 5 

ور زمان الصیف؛ ومع هذا إذا  یالأمزجة ف یكالمسلولین والمدقوقین ونجفاء الأبدان ومحر
إن كان رطبًا وذلك بسبب التحلیل والتعریق و یقعد فیه  قدأطیل المكُث فیه َجّفَف و

ف بالتحلیل والتعریقكثیرًا فی وقد یقعد قلیلًا فیرطب بانتشاف البدن منه قبل  جّفِ
ب؛ وذلك لأّن القعود إلی حّد التعریق  یأ التعریق وقد یقعد فیه قلیلًا قبل التعریق فیرّطِ

ٌف. و وذلك بأن یدخل الحمام ولا یكون قد تناول شیئًا  الحمام قد یستعمل علی الریقمجّفِ 10 

وذلك بأن یدخل الحمام وقد  الخلألم أطعم شیئًا و یأ« أتیته علی ریق»طعام یقال من ال
كل ذلك بسبب تحلیه  فیجّفف شدیداً وُیهِزل وُیضّعفعن الكیلوس   خلت المعدة

المعدة غذاء یخلف علی  یللرطوبات الغریزّیة لأّنه بطبعه محّلل فإذا استعمل ولم یكن ف
ورة  قد ُیستعمُل علی قرب العهد بالشبعوأهزله وأضعفه. و البدن عوض المتحلل جّففه ضر

ن بما الكیلوس وهذا إّنما یكون قبل تمام الهضم الأّول وتمیِز الفضلات البرازّیة عن  فیسّخِ 15 

لأّنه بتعریقه یجذُب المادة إلی جهة المساّم عوض  یجذُب إلی ظاهر البدن من المادة
ورة الخلاء إلی أن یصل الجذُب  العرق، ثّم تنجذُب مادة أخری عوض المادة المنجذبة لضر
إلی المعدة، فینجذب الغذاء منها، ویكون ذلك المجذوب قاصر الهضم غالب الفجاجة 

؛ ولأّن ذلك یالسمن الشحم ؛ فیتوّلد منه البلغم عند الأعضاء وذلك من أسباب والنهوة
المجذوب  غیر نضیج فهو لا محالة یكون أغلظ قوامًا من النضیج وذلك شأنه إحداث السدد  20 

إلی هذا أشار بقوله:  إّلا أّنه ُیحدث الُسَدد بما وخصوصًا وهو مع غلظه یكون كثیرًا و



 من التحفة السعدیة نتخب امل 221

مل عند المعدة والكبد من الغذاء غیر النضیج وقد یستع ینجذب بسببه إلی الأعضاء من
ورة الغذاء كیلوسًا  آخر الهضم الأّول عن الكیلوس   خلو المعدة یأ قبل الخلاءوهو صیر

لأّن ما یجذبه الحّمام إذا كان بعد الهضم یكون خالیًا من الفضول؛ وما كان  فینفع
لكثرة ما یجذبه إلی الأعضاء من الغذاء  ُیسّمنكذلك كان غذاء نافعًا لأّن الفضول ُمضّرة و

هذا الحمام أرّق  یالمنجذبة ف بما ینضج تنقص رطوبته فتكون المادة  لأّن الغذاء  باعتدال 5 

الحمام الأّول؛ لأّن هذا قد كمل نضُجها وزالت فجاجُتها؛ فلهذا یكون  وألطف من مادة 
تنبیهًا علی أّن تسمین الأّول یكون « الاعتدال»تسمین أولی من تسمین الأّول. وقد عّبر عنه بـ

 وزته الاعتداَل. بإفراط لمجا
 

 10  أن یكون استعمال الحمام لأصحاب الدّق  یأّنه كیف ینبغ یالمبحث الثالث  ف

فیجب  و من استعمل الحمام للترطیب كما یستعمله أصحاُب الدّق : قال رحمه اهلل
هو أن یجلس فیه حتی یتشّربه البدن من « الماء یالاستنقاع ف: »الماء یعلیهم أن یستنقعوا ف

موضع بارد غیر  یآبزن ف یمساّمه. وأّما أّنه هل ماء الحمام أفضل لهذا أو الماء المتخذ ف
طب الحمام یكوُن أر  یالحمام أفضل لذلك؛ لأّن الهواء المستنشق ف الحمام، فلا شك أّن ماء 

البیت الأّول منه. وأّما مقدار ما  یأن یكون ذلك ف یفیتدارک تحلیل الماء الحار؛ ولكن ینبغ 15 

إّنما یكون هذا ُمكِربًا یأن یكون بمقدار ما یحّسوا بمباد یذلك فینبغ یینبغ ء الكرب. و
لأّن البدن یعدم التنفس من مسام البدن لمنع الماء وصوَل الهواء إلیها، فلا یصل إلی 

وذلك لأّن الضعف إّنما یكون  فیه نظٌر  ما لم یضعفواإّلا من الرئة فقط   البدن هواٌء داخل 
  بسبب فرط التحلیل أو فرط تسخین القلب، والمدقوق لا یجوز له الاستنقاع إلی ذلك الحّد 

إن حمل  إن كان فیه النظرعلی ما لم یظهر أثر الضعف زال « ما لم یضعفوا»المذكور؛ و ، و 20 

البارد الطّیب الرائحة كدهن البنفسج  یأ یتمرّخوا بالدهن بعد الاستنقاع یأثّم تكّلٌف؛ 
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القلب من هواء الحمام؛  یأّما كونه باردًا فلإفراط حرارتهم، ولیعّدل التسخیَن الحاصل ف
وأّما كونه طّیَب الرائحة فلأّنه ینّعش قواهم فیتدارک ما أوجبه الحمام من الضعف 

لیحبس برطوبته فإّن مثل هذا الدهن لا یكون إّلا ُمرّطبًا و الترطیب یلیزید فبالتحلیل 
وجته، و المساّم ویحقنها داخل البدن یالمائیَة النافذة ف أن لا یطیلوا لتسدیده المسام بلز

وا موضعًا معتدلاً حذرًا عن زیادة التسخین والتحلیل، و المقام لما ذكرنا وذلك  أن یختار 5 

إّلا تكاثفت مساّمه فلا یحصل مكربًا، ولا ب  بأن لا یكون حاراً  اردًا یقشعر منه الجلد؛ و
وا صّب الماء علی أرض الحمام لیكثر الغرض من استعمال الحّمام وهو الترطیب و أن یكثر

أن ینقلوا من الحمام من الترطیب وینقص من التسخین و یفیزید ف البخار ویترطب الهواء
من داخل الحمام إلی المسلخ نقلًا غیر  وذلك بأن ینقل أّولاً  غیر غناء ولا مشتّقة تلزمهم

مشق ولا محوج إلی حركة عنیفة فإّنک قد عرفت أّن الحركة محّللة ولا شك أّنها متی  10 

ترفع بأید  كانت غیر عنیفة  كانت أقّل تحلیلًا ثم ینقل من المسلخ إلی المسكن علی محّفة 
خذ لهم ه: ، وهو المراد من قولیالحركة والمش یهادئة، أو علی مركوب هاد بل علی َمحّفة ُتّتَ
هن. ومن هاهنا علم أّن الدهن   یلما قلنا ف كما یخرجون وأن یطّیبوا بالطیب البارد الّدُ

المسلخ ساعة إلی أن یعود إلیهم النَفس   یأن ُیتَركوا فیجُب أن یكون باردًا طّیب الرائحة و
أن ُیسَقوا من وذلك بأن یستریحوا من حركة الحمام ویتراجع إلیهم قواهم و المعتدل 15 

إن استعمل منه قبل الحمام أیضًا كان و المرطبات شیئًا مثل ماء الشعیر ومثل لبن الأّتان
الماء المستعمل أزهاٌر  یحّمام المدقوق: أن ُتنقع ف یالترطیب. ومّما یجُب أن یراعی ف  یأبلغ ف

؛ وأن یدّلک بدنه إذا احتاج یَغّسَل رأسه بالخطمیبنفسج والنیلوفر؛ وأن مرطبة كَزهر ال
؛ وأن ُیمّرخ بدنه بعد ذلك ببعض یإلیه لأجل تنقیة أو ساحة بدقیق شعیر ویسیر باقل

وجتها تحبس الرطوبات الت استفاده من الحمام ولرطوبتها  یالأزهار المرطبة لأّنها بلز 20 

وجه ثیاب الكتان الترطیب؛ وأن ُیشّم الأز  یتزید ف هاَر الباردة الرطبة؛ وأن ُیلبس بعد خر
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المصندلة؛ وأن ُیعطی بعد ذلك غذاء مرطبًا كالأمراق الدسمة بِقَطع القرع وغیره من 
كثیر  یمن شراب ریحان  المرطبات؛ وأن یسقی بعد ذلك بأربع أو خمس ساعات أقداحاً 

ر عنده صورة المزاج؛ وأن ُیسمع أصواتًا لذیذة؛ وأن ُیجَعل بین ید یه أراییح مرطبة؛ وأن ُتحض 
؛  م بعد ذلك علی ُفرش  وطئة  حسنة جمیلة المنظر لا سّیما مّمن یختار حضورهم؛ وأن ُینّوَ

نومه؛ وبالجملة یجعل بحسب الفصل الحاضر؛ فمتی استعمل الحمام علی هذه  یویدّثر ف 5 

فة وضرب المثال الصورة رّطب البدَن وخّصبه ونفع من الدق وغیره من الأمراض الم جّفِ
 بالدق لشدة حاجتها إلی المرطبات.

سواء كان استنقاعیًا أو  الحمام یفكان مدقوقًا أو لم یكن  سواء و من أطال المقام
بحرارة هوائه  بإسخانه القلَب ، أحدهابوجوه:  ءیخیف علیه الغشاستحمامیًا أو عرقیًا 

واح وتحترق؛ وح ول مزاجها الذالواصل إلیه بالاستنشاق فتلتهُب الأر به كانت  یینئذ یز 10 

ء یلانصباب ش ی، ببثویره الغثوثانیهاتحفظ القوی وتحملها وینّفذها إلی جهة الأعضاء؛ 
ورتها حارة بدوام تأثیر الحرارة  من الأخلاط الثائرة بثوران الحرارة إلی جهة المعدة ولصیر

تثویره و الشیخ؛ لكن قول یفیها لطول المقام؛ ومجاورتها القلَب یضعفه ویوجب الغش
غیر لازم كما بّینا؛  ی، وهیبعد أن یوجُب الغث یأّنه إّنما یوجُب الغش یصریٌح ف أّولاً  یالغث

واح؛ وثالثها ، أّنه یوّسع المسام فیتضاعف ورابعها، أّنه بفرط تحلیله تحّلل القوی والأر 15 

واح؛  ویجذبها إلی ظاهر  ة الغریزّیة، أّنه ینشر الحراروخامسهاتحلیله للحرارة الغریزّیة والأر
، أّنه یسقط شهوة الطعام ویضعف الهضم؛ ویترتّب علی ذلك أّن وسادسهاالبدن للمشابهة؛ 

واح ولا من غیره، وذلك یوجُب الضعف  البدن لا یرد علیه عوض ما نقص منه، لا من الأر
 .یبل الغش

 20  مضاّر الحمام یف -المبحث الرابع  

 ذكرها  یوه و للحمام مع كثرة منافعة مضاّر 
ّ

فإّنه یسهل ، قوله أحدها الشیخ:عشر: ِسٌت



 227 الفّن الثاین

ذلك بما یسیل تلك الفضول بحرارته وبما و بها ضعف یانصباب الفضول إلی الأعضاء الت
، قوله وثانیهاالجسد؛  یتلك الأعضاء بحرارته ورطوبته وبذلك یرخ رخاوة  ییزید مع ذلك ف

ه إّیاه بكثرة الرطوبة الحاصلة  یضر بالعصبقوله و وثالثها،لما ذكرنا؛  الجسد  ییرخو ببّلِ
، امسهاوخبحرارته وتوسیعه المسام كما مّر؛  ُیحلل الحرارة الغریزّیة، قوله وورابعهامنه؛ 

بحرارته ورطوبته البالة لفم المعدة المضادة لتكثیف  یسقط الشهوة للطعامقوله و 5 

یضعف قوة ، قوله ووسادسهاالسوداء، وِلما ینصّب إلیها من المواد الرّدیئة علی ما سبق؛ 
ه العصَب فیعسر الانتشار، ولكسره بترطبه ِحّدة  الجماع یأ الباءة بها تكون  یالت یالمن لبّلِ

، أّنه یهّیج وثامنهابدنه أدنی عفونة؛  ی؛ أّنه ُیحدث الُحّمی فیمن كان فوسابعهاقوة الشهوة؛ 
، أّنه یسرع اوعاشرهكما ذكرنا؛  ی، أّنه یوجُب الغشوتاسعهاعلی ما ذكرنا؛  ء والغثیانیالق

 10 وذلك لفرط تحلیله. بالشیب والهرم

ملازمته  یالمكث فیه وف یواعلم أّن كّل ما ذكرنا من مضاّره یحصل منه إذا أمعن ف
 كّل یوم.

 
  أحكام أصناف الحمام یف -المبحث الخامس  
تكون فیه،  یالمیاه الت من جهة أمور بها یتمیز البعض عن البعض  یأ و للحمام فصول 15 

ونّیة ون من جنس  یأ فإّنها إن كانت نطر متولداً فیها ذلك أو ملقی فیها كذلك النطر
بحرّیة ورمادیة ومالحة طبعًا أو البورق یجلب من الدیار المصرّیة من مكان مخصوص بها و

ون  یأ ء من ذلكیبصنعة، بأن یطبخ فیها ش أو یطبخ من الأشیاء المالحة كالرماد والنطر
فإّن هذه  وغیر ذلك ومثل الكبریت مثل حّب الغاروهو زبیب الجبل و فیها مثل المویزج

إن لم تكن مالحة لكّنها یفعل فعل الأشیاء المالحة ف تملیح المیاه وأمثالها،  یالأشیاء و 20 

تزیل الترّهل بترقیقها للرطوبات وتهیئتها للتبّخر و فإّنها تحّللالحمات   ُیسّمی عند الأطّباء
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الأطراف والأعضاء  یبتحلیل الرطوبات الموجبة لذلك وهو انتفاخ یحصل ف والترّبل
؛ وأّما «الترهل»یها بسبب ضعف هاضمتها، هذا هو الدم لاستیلاء بلغم رقیق عل القلیلة 

أجفان العین، ورّبما  یالوجه وف یوهو انتفاخ یحصل ف بالتهّبج یالمسیحففّسره « التربل»
الأطراف مع میل اللون إلی الرصاصیة، ورّبما مال إلی صفرة یسیرة لضعف الحار  یحصل ف
وحو یالغریز ینفع لتحلیلها إّیاها وتجفیفها المسالک و یمنع انصباب المواد إلی القر 5 

وح المدین قیح، بعض البدن بثٌر وتنفٌط ثم تن یهذا إّنما یحدث بأن یعرض ف یأصحاب القر
ء رقیق كأّنه عصب یمیُل إلی حمرة وسواد ولا یزال یطول ویمتد حتی یخرج یویخرج منه ش

ضًا ینفع یوالمالحة أ ة والحدیدیةیالمیاه النحاسبكماله وقد یظهر له حركة تحت الجلد و
ها حارة یابسة؛ وأّما الحدیدّیة أّما نفع المالحة لذلك فظاهر لأنّ  من أمراض البرد والرطوبة

وقد  من أوجاع النقرس والمفاصلوالنحاسیة فلإزالتها ِفعَل الرطوبة الموجب للبرد و 10 

النقرس وجع یخّص مفاصل القدمین ومفاصل   عرفتهما وعرفت الفرق بینهما وهو أّن 
أصابعهما؛ وأّن هذا النوع من أنواع المفاصل أقوی أعراضًا وأشّد وجعًا وذلك لضیق المفصل 

إلیه لا سّیما وهو دائم  أسفل البدن فیكون دائمًا متهیئًا لانصباب المادة  یولوضعه ف
تنصّب إلی الجهة   صار أدنی حركة أوجاع تثیره؛ وسببه مواد صفراوّیة الحركة؛ فلذلك

النقرس كثیرًا ما   أو دموّیة؛ وقّلما یكوُن عن مواد بلغمّیة وسوداوّیة. ومادة المذكورة،  15 

استعمال الرادعات  یالعضو ویتحجر؛ وذلك إّما لخطاء الطبیب فیفرط ف ییترسب ف
رها استعمال المحّلللات عند ما تكون المادة غلیظة  ی، أو فوالمبّردات فتجمد المادة وتحّجِ

إّما لاستفراغه المادة قبل نضجها وتشاُبِه قوامها، فیستفرغ  فتحّجر غلیظها وتجمده؛ و
إّما لخطاء المریض بإمعانه ف استعمال الأغذیة  یلطیَف المادة ویبقی كثیُفها ویتحّجر؛ و

لمادته والمجمدة إّیاها. وهذه المیاه إّنما ینفع من هذه الأوجاع بتقویتها المغّلظة   الغلیظة 20 

بوالمفاصل وتجفیفها المواد بإزالتها فضَل الرطوبة و  یأ وأمراض الكلی الاسترخاء والّرَ



 229 الفّن الثاین

كسر  یأ جبر الكسر یتقّو و یأو غیر ماد یالكائنة عن سوء مزاج بارد أو رطب ماد
إزالتها فضَل الرطوبة و أورام   یوه ینفع من الدمامیلالعظام؛ كّل ذلك لتقویتها الأعضاء و

ونفع المیاه المذكورة منها   المذكورة  ظاهر الجلد لاندفاع مادتها إلی الجهة یتحصل ف  دمویة
لمرض المذكور من جهة تقویتها لظاهر البدن فلا یقبل المادة المذكورة ولا یحصل ا

وحو ؛ والمفردة تنقسم  یهو القر كّل ورم یقادم عهده وینقسم  إلی قسمین مفردة  ومركبة  5 

إلی عظیمة وصغیرة؛ والمركبة إلی ما یتركب مع سبب مثل أن ینصّب إلی القرحة خلط حاّد، 
إلی ما یتركب مع عرض مثل أن  إلی ما یتركب مع مرض مثل أن یكون معها سوء مزاج، و و

 یحصل منها وجع شدید. 
 یما ه ومنهامركبة وسببها مواّد حاّدة؛  یما ه منها، فیقال: إّن من وجوه أخر وقد یقّسم

خالیة عن الورم؛  یما ه ومنهاما یكون معها ورم؛  ومنهاغیر مركّبة وسببها مواد ساكنة؛  10 

متأّكله  یما ه ومنهاغیر نقیة وسببها ضعف الهاضمة؛  یما ه ومنهانقیة؛  یما ه ومنها
یعلم سبب غیر  ومنهمامترّهلة وسببها مواد بلغمّیة؛  یما ه نهاوموسببها مواد حاّدة؛ 

 ومنهاوهو استرخاء اللحم؛  یمفهومه اللغو« الترّهل»المتأكلة وغیر المترّهلة والمراد من 
 عسرة الاندمال وسببها مواد حادة لطیفة.  ومنهاسهلة الاندمال؛ 

هاضمة العضو بحیث أّنها لا تحیل الغذاء الوارد وسبب انتقال الورم إلی القرحة ضعُف  15 

فیتولد منه رطوبتان: إحداهما لطیفة تسّمی الصدید، والأخری  یإلی العضو علی ما ینبغ
د للقرحة وذلك لأّن فیه قوة مقوّیة یتسمی الوضر؛ ومن هذا ُیعلم جهة نفع ماء الحد  غلیظة

القرحة قام مقام الدواء المنبت  یعمل فللأعضاء، دافعة لمواّدها المنصّبة إلیها؛ فمتی است
للحم لأّنه لا معنی له إّلا الدافع للمانع من الإنبات، لا أّنه هو المنبت بالحقیقة، فإّن المنبت 

لأّن  والعین المسترخیه  ینفع الفم والّلهاة النحاسّیةالمدّبرة للبدن و بالحقیقة هو الطبیعة  20 

مقّو منشّف  یالأعضاء إّنما یكون لاستیلاء مواد بلغمّیة علیها؛ والماء النحاساسترخاء هذه 
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وذلك لتجفیفها الرطوبة الفضلّیة والحدیدیة نافعة  رطوبات الأذنللرطوبات المذكورة و
وس ةیوالمالح ةالبورقیلللمعدة والطحال وذلک بتصلیبها وتقویتها و القابلة  ینفع الر

 یالقابلة للمواد؛ وذلك لإزالتها الرطوبات الفضلیة الت یأ بتلك الحال یللمواّد والصدور الت
كّل  ینفع المعدة الرطبة وأصحاب الاستسقاء والنفخبها یكون الاستعداد لقبول المواد و

 5 توجُب هذه الأمراض. یذلك لإزالتها الرطوبة الفضلیة الت

وقد عرفته وذلك لما  فینفع الاستحماُم فیها نفث الدم والزاجّیةو أّما المیاه الشّبیة 
وق وأفواَهها ویقّو  من نزف الرئة وطرف المخرج و یفیها من القبض فیقبض منافذ العر

 یأ  و من تقلب المقعدة ومن نزف الطمث یأ الطمثوِلما فیها من القبض  المقعدة
عن الغثیان إن  وهو خطاء لأّن تقّلب المعدة « المعدة»بعض النسخ  یانقلابها واسترخائها وف

إّنما ینفع انقلاب المقعدة لأّن سببه اسیتلاء مواّد  لم یضّره، فلا أقّل من أن لا ینفعه؛ و 10 

بلغمیة علیها أو ضعف الماسكة أو الهاضمة فتكثر الفضلات فیها وتوجب انقلابها ونفُع 
 بغیر سبب باد:  یأ من الإسقاط بغیر سببلمیاه منه لا یخفی بعد ما مّر غیر مّرة وهذه ا

 وذلك لأّن سببه إّما من داخل أو من خارج: 
إّما من ریح  ی( الكائن من داخل: إّما من رّقة المن1و فلا ینخلق الغشاء منه انخلاقًا قویًا؛ و

وق  یف إّما من رطوبات مفرطة مستولیة علی فّوهات العر الرحم فیمنع اشتماله علیه؛ و 15 

إّما من موت الجنین فتكرهه الطبیعة وتدفعه خصوصًا إذا جری منه  فیزلق المشیمة؛ و
إّما لسمن یحصل لها بعد ُهزال مفرط وذلك لأّن غذاء  یدم صدید إلی الرحم فتلذعه؛ و

 الجنین ینصرف إلی جهة السمن. 
( إّما 2( إّما من ضربة، أو سقطة، أو وثبة، فیزلق علائَق المشیمة؛ و1( الكائن من خارج: 2و

وائح مشتهاة فتتحرک القوة إلی جهتها وتتخلی عن َمسک الجنین؛ لا سّیما  من استنشاق ر 20 

أو كانت المشیمة ضعیفَة التشّبث بفّوهات  الرحم رطوبات ُمزلقة،   یمتی كان ف
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وق، أو كانت ا هو غذاء  ی( إّما من فصد  فَیخرج الدُم الذ3لُحبلی ضعیفة الُقوی؛ والعر
( إّما من استعمال 4الجنین فیسقط، لا سّیما متی كان عظیمًا فإّنه یحتاج إلی غذاء متوفر؛ و

ور المواد بجهته.  یمسهل فیستفرغ الأخلاط ویؤذ  الرحم بمر
 ما یأتیهما من مادة اللبن؛   یین لقّلةُضموُر الثد الإسقاط وعلامُة 

 5 ُكموَدة لون المرأة وظهوُر حالة  شبیهة بالاستسقاء؛  وعلامُة موت الجنین

 انتقال الوجع من موضع إلی موضع؛  وعلامُة ریح الرحم
 سیلانها منه.   رطوباته ُ وعلامة

إذا عرفَت هذا، عرفَت أّن هذه المیاه تنفع بعض ذلك من جهة تقویتها وقبضها وجمعها  و
وق وتقلیلها للرطوبات بتجفیفها وتنشیفها لذلك و ِج لأفواه العر قد عرفته و من التهّبُ

وذلك لأّن سببه: إّما تخلخُل البدن واتساُع  فرِط العرقوعرفت سبب نفع هذه المیاه له و 10 

إّما رقة المادة وسهولة إّما ضعف الماسكة.   المساّم، و  تحّللها، و
 والمیاه المذكورة تنفع من ذلك جمیعه بما ذكرناه. 

تسّكن بحرارتها وتلیینها وفرط تحلیلها و الأعصاب یأّما المیاه الكبریتّیة فإّنها تنقّ و
وح الرد یتنقّ لما ذكرنا و جأوجاع التمدد والتشن ئة المزمنة یظاهر البدن من البثور والقر

تحّلل كّل ذلك لتحلیلها المواد المحدثة لهذه الأمراض و والآثار السمحة والبهق والبرص 15 

إلی الطحال والكبد كل ذلك بحرارتها وتحلیلها  الفضول المنصّبة إلی المفاصل و
إّما من مواد بلغمّیة َتحّلَل  الرحم  ینفع من صلابةوتلیینها و لأّنها: إّما من مواّد سوداوّیة؛ و
إّما من مواد دموّیة قد أفرط ف یلطیفها وبق استعمال  یتحلیل لطیفها؛ أو ف یكثیفها؛ و

دات فتجمّدت  وتحّجرت  ولا شك أّن الماء الكبریت یحّلل ذلك ویدفع  یالرادعات والمبّرِ
 20 وذلك لفرط حرارتها.  المعدة وتسقط الشهوة یلكّنها ترخمادته 

« الیهود»ُتخالطها، أو یكون فیها قفر الیهود. ونسب هذا إلی  یالت یوه أّما المیاه القفرّیةو
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بحیرة  یما یتولد ف  بلاد غور الشام وكثیراً  یكانت لهم وه یالبلاد الت یلأّنه یوجد ف
فلسطین من حركة الأمواج ویعرف بالحمر؛ ولتوّلِدها واجتماِعها أوقاٌت مخصوصة؛ 
واندفاُعها لیس دائمًا إلی جهة  مخصوصة بل إلی جهات مختلفة وذلك بحسب حركة 

آخر  یحاّرٌ یابس ف الأمواج وهبوب الریاح؛ وأجوده البّراق الشدید السواد الحاّد الطعم وهو
هلة إذا خلط بمراهم، وینبت اللحم فیها، ویمنع العفونة من  یالثانیة، ینقّ  وَح الّرَ القر 5 

إذا دیَف وُجعل علی الشجر الت علیها الدوُد قتَل الدوَد ومنعه من  یاستول یالسریان فیها؛ و
؛ ومتی علم ذلك من السریان إلی ما فوقه؛ وكذلك إذا عمل بالكرم ورائحته ینفع من الوباء

فإّن القفر ُعلم أّن الماء المتولد فیه أو المار به أو المختلط به یكون تأثیره كتأثیره 
إذا ُبِخر مال  یأ الاستحمام فیها یملأ الرأس من البخارات وذلك بسبب تبخیره المفرط؛ و
یجب أن لا َیغمس قلنا ولأجل أّنها تملأ الرأس ِلما  یأ لذلكالمتبخر إلی الرأس بالطبع و 10 

ه فیها وخصوصًا   مدة متراخیة یوفیها تسخین فتفادیًا من زیادة الامتلاء.  المستحّم بها رأس 
تسخینها إلی حین وصولها إلی هذه الأعضاء؛ ولكون  یلتراخ للرحم والمثانة والقولون

ملةیلكّنها رد؛ وأمزجتها باردة رطبة والقفریة حارة یابسة تنفعها نفعًا عظیماً  لأّنها  ئٌة للّنَ
 . النملة یالتجفیف والتسخین یزید الماء حّدًة فیزید ف یبسبب زیادتها ف

یسمونها  المیاه المذكورة لما عرفت أّن الأطّباء یف یأ الحّمات یمن أراد أن یستحّم فو 15 

لأّن التدریج یقّل  ورفق  وتدریج  غیر بغتة  فیجُب أن یستحّم فیها بهدوء  وسكون  « الحّمات»
ر  یإحساس المنافیات بل منافاة تلك المیاه وقلُة الإحساس بالمناف توجب قلة التضّر

من أمر الحمام ما یجب أن ُتضیف   باب حفظ الصحة یرّبما عاد علیک فبسبب ذلك. و
 یرّبما عاد علیک ف یأ داستعمال الماء البار یالنظر فیه إلی النظر فیما قبل وكذلك القول ف

 20 ذلك الباب من أمر استعمال الماء البارد وما یجُب أن یضیف النظر فیه إلی النظر فیما قبل.

 قال رحمه الّله: 
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 یالّرمل والتمّرغ فیه والاستنقاع ف یموجبات عادات من الشمس والاندفان ف یف -فصل 
  الأدهان ورّشِ الماء علی الوجه

ز إلی الشمس من و یالتضح بالكسر ضحاء ممدودًا: إذا برزت، « ضِحیت»هو التبّرُ
بالكسر ضحی « ضحیت»اللغتین جمیعًا، لا من  یف« أضحی»وبالفتح مثله؛ والمستقبل 

لو كان هو التعّرق لما قال « یالتضح»مقصورًا؛ لأّن معناه عرقُت إذا عرقت؛ لأّن المراد بـ 5 

 «.ویعّرق»
وز إلی الشمس تارًة یكون مع حركة  إذا عرفت ذلک، فاعلم أّن البر ، وتارًة یكون مع  و

إّما منكشفًا أو غیر منكشف؛ فهذه أقسام أربعٌة ولكّل  منها كّل منهما  یسكون، والبدن ف
إّنما أحدها أحكام خاّصة:  وز إلیها مع الحركة من غیر انكشاف الثوب عن البدن و ، البر

إلیه أشار بقوله  یأ« فإن  تعّرض للشمس»علمنا هذا لقوله بعد ذلك  انكشف إلیها و 10 

ما متحّركًا حركًة شدیدة كالسعی إلی الشمس الحارة وخصوصًا متحركًا لاسی یالتضح
ذلك لفرط ترقیق المواّد وتسییلها وتبخیرها وتسخین و والَعدو مّما یحّلل الفضوَل بقوة

ل أورامالأعضاء و ل یعّرق ویفش النفخ ویحّلِ بما ذكرنا، وباستفراغ  والاستسقاء الترّبُ
بوینفع من الفضول الرطبة؛ و بما یلزم ذلك من تسخین القلب  ونَفس الانتصاب الّرَ

س  عظیم فُیحِوج إلی فضل حركة آلات التنفس  یواشتعال الحار الغریز الُمحِوج إلی تنّفُ 15 

 یالدماغ الذ یویقّو  َیحّل الصداع البارد المزمنویلزم ذلك تحلیَل ما فیها من الفضول و
البدن، فإّنها عند  یإنهاضه للحرارة وانتشارها ف  ، من جهةأحدهامن وجوه ثلاثة:  مزاجه بارد

الأعصاب والعضلات  ، من جهة وثانیهاذلك یقوی علی تحلیل الفضول وتسخین الأعضاء؛ 
للأعضاء فیسخن عند ذلك ویلزم من سخونتها سخونة الدماغ لكونه مبدأ لها؛   المحّركة

أعلی البدن فیرتفع إلیه دائمًا الأبخرة الحادثة من  ی، من جهة أّن الدماغ موضوع فالثهاوث 20 

حال لا تكون الحرارة ثائرة  یملاقاة الشمس وتبخیرها فیسخن مزاجه ویدفع مادته؛ وهذا ف
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 منتشرة فكیف إذا كان حالها كذلک. 
م إذا كانت للأرض حال القعود أو القیا یكانت حركته ف الشمس سواء یثّم المتحرک ف

حال حركته  ییكون بحیث لا ُیرّطبه لا ف یها غیر متندیة أیالمتحّرک علیها أو الجالس ف
من  یأ إذا لم یتنّد من تحتهتأثیره علی ما قال: و یحال قعوده علیها، كان ذلك زائداً ف یولا ف

الُكلی عرق الّنسا و یأ بل كان مجلسه یابسًا نفع أوجاع الورکجهة تحت المتحّرک  5 

 «المقعدة»بعض النسخ  یالبواسیر علی ما قیل؛ ویؤّكد ذلك ما قیل ف یأ وأوجاَع الجذام
إلی كیفّیة سمیة  هو علة شبیهة بالصرع تنوب كنوائبه استحالة المادة « واختناق الرحم

القلب  ییلذع الدماغ عند ارتفاعها إلیه وتؤذیه فتحصل له من ذلك حركٌة تشّنجیة؛ ویؤذ
من  أردأ  ی؛ والَمَنویوَطمث یمتواتر؛ وهو علی نوعین: َمَنو یأیضًا ویحصل له من ذلك غش

مث  10 أقبُل للإحالة والتبخیر لحرارته ورطوبته. یالمنو لأّن  یالّطَ

و اعلم أّن أكثر هذه العلة إّنما یكون للأبكار من النساء؛ ولمن كان منهّن معتادًا 
 بالجماع ثّم انقطع عنهّن؛ وللذین لا یلدن لاستعمال أدویة یمنع من الجبل. 

فیه، ولمیل مواده إلی  الخریف لاحتباس المواّد  یفصول السنة فأكثر حدوثها ف یوأّما ف
 السوداویة. 

عصب  یوضعٌف ف یومن علاماته نقصان الحّس والحركة وخفقان وصداع قو 15 

أوقات جریانه، فإن كان الغالب علیه  یخاصة احتباسه ف یالساقین. وعلامة الطمث
فعلامته ظهور أمارات السوداء مثل التوّحس وضیق الصدر والبكاء، وحّب  السوداوّیة 
إن كان الغالب علیه الصفراء ظهرت أعراض الصفراء مثل الوحدة، و هّم بلا سبب؛ و

إن كان الغالب علیه البلغم  یاصفرار اللون، وُوثوب ف حال الفترة، واختلاط قوی؛ و
النوم كثرٌة مع  یاللون رصاصّیٌة، وف یالحركات فتوٌر، وف یظهرت أعراُضه مثل أن یكون ف 20 

م الأسباب الموجبة له؛ إن كان الغالُب علیه الدم ظهرت علاماته  ُسبات، وتقّدُ و
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علی عادته مع قوة الإعراض وانقطاع جماع  جریان دم الطمث یالمشهورة؛ وعلامة المنو
من رطوباته. والمراد أّنه ینفع من سیلان الرحم وهو أن یسیل منه  یأ َنّقی الرحَم معتاد و

دائمًا رطوبات ردیئة: إّما لضعف الهاضمة أو الماسكة؛ أو لقوة الدافعة؛ أو لفضول كثیرة 
ه أو لرّقِته أو لاسترخاِء المجار  . یتنصّب إلیه وتندفع منه، إّما لحدّتِ

یجعله  یأ ّثف البدَن وقّشَفه وَحّممهكتكّشف لها عن الثیاب  یأ فإن تعّرض  للشمس 5 

صار أسود البشرة كالُحمم وهو الردماد والفحم وكل ما احترق من النار الواحدة ُحَممه و
علی  یالخف ییكون كالك  ءیش یوصار علیها كالُحَممة وه یأ علی فّوهات المسام یكالك

ف الظاهر، ویمنع من  ؤس المساّم وذلك بسبب إحراقها للظاهر وتحلیلها لرطوباته فیكّثِ ر
وز إلی الشمس مانعًا من تحلل الفضول من  التحّلل الباطن؛ ولذلك صار هذا القسم من البر
إخراجها عن البدن أن لا یتعّری ف  10 یالبدن وكان من الواجب علی من أراد تحلیل فضوله و

من  یأ إحراق الجلد من التنقل فیها یموضع واحد أشّد ف یالشمس ف یكون فالسالشمس. و
الشمس؛ إذ المنتقل یتبّدل علیه الهواء المحیط به الموجب للإحراق؛ فلا یكون  یالحركة ف

المنفعل الواحد ملاقیًا لفاعل واحد؛ ولا كذلك الساكن. والمراد بذلك إذا كان ذلك 
إّلا  السكون  یأ هوأحراق الجلد و یلم یكن للشمس تأثیر فالساكن منكشفًا عن ثیابه و

من الانتقال المذكور لفقدان أحد الموجبین وهو الحركة؛ فإّن  یأ أمنع للتحّللالمذكور  15 

تحلیل المواّد بتلطیفها وترقیِق قوامها وتوسیع البدن وخلخلتها. ومن  یالحركة لها حّظ ف
ها وكّل یخرج من قوة كلام الشیخ. هذا یعلم أّن تحلیل الحركة مع عدم الانكشاف فی

 یف «فأقوی الرمال الرمل یوأّما الاندفان ف»بعضها:  یأكثر النسخ وف یهكذا ف أقوی الرمالو
 رمال البحار یالرطوبات من نواحوهما متقاربان « تنشیف یف»بعض النسخ  یفو تجفیف

قلیلًا فتحّلل  و قد یندفن فیها وقد یستنثر علی البدن قلیلاً  حارة  یقد یجلس علیها وهو 20 

 یباب التضح یذكرنا ف یالأمراض الت یأ باب الشمس یالأوجاع والأمراض المذكورة ف
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فللشمس أّنه ینفع منها؛ و  البدن تجفیفًا شدیداً الرمل  یالاندفان ف یأ بالجملة ُتجّفِ
 یالظاهر لأّنه هو الملاق یهذا التجفیف یكون ف لإزالته الرطوبات. ولا یخفی أّن أكثر

الاندفان یكون المؤّثر  یالرمل یكون أقوی من التمّرغ فیه؛ لأّن ف یللفاعل؛ ولا أّن الاندفان ف
التمّرغ لمواضع  یملاقیًا لجمیع الظاهر. والتمرغ فیه أقوی من الجلوس لأّن الملاقاة ف

جلوس أقوی من نثره علی البدن لأّن زمان أكثر؛ ولأّن الحركة تعین علی التحلیل؛ وال 5 

النثر یتبدل الرمل كّل ساعة؛ ولأّن ما ینثر یكون قلیلًا  یالجلوس أطول؛ ولأّن ف یالملاقاة ف
 مسام المنثور علیها.  یویبرد ف
نة  یاعلم أّن الاستنقاع تارة یكون ف :مثل الزیت یأّما الاستنقاع فو الأدهان المسّخَ

؛ وكّل واحدة من هذه یكون، قد یكون حارًا  أدهان مبّردة مرطبة یوتارة یكون ف  المجّففة،
الأدهان  یبالفعل وقد لا یكون؛ فإن كان مع كونه حاّرًا بالفعل كالزیت وباق 10 

كدهن القسط والبان وغیرهما، كان الاستنقاع فیها والتمریخ نافعًا من  المسخنة
وح یلا الَقشف یالتمّدد یأ فقد ینفع أصحاب الإعیاءعلی ما قال:  الأعیاء  ؛ لأّن یوالُقر
وح یالَقشف وح،  ییكون من فرط التحلیل، والُقر من مواد حادة لذاعة تؤلم كإیلام القر

لتحلیله ؛ فإّن هذا التدبیر ینفعه وذلك یقوله علی التمدد یأن یحمل الإعیاء ف یفذلك ینبغ
إنضاجه وتلیینه و لا السوداوّیة، لأّنه  البلغمّیة  یأ الباردة أصحاب الُحّمیات الطویلةو 15 

الذین بهم مع حّمیاتهم أوجاُع عصب  ومفاصل ولأصحاب التشنج التجفیف و ییزید ف
وذلك لأّنه بحرارته وتلیینه ینفع الأعضاء الباردة العصبّیة؛ لكن  واحتباس البول والكزاز

الواجب أن یكون استعمال ذلك بعد تنقیة البدن من مواّده خوفًا من انجذابها إلی ظاهر 
إذا استعمل بعد ذلك حّلل ما عجز الدواء عن جذبه. وأّما  البدن وسّدها لمساّمه ومنافذه؛ و

بالفعل لأّن الحرارة   م یكن حاّرًا بالفعل كان تأثیره أضعف فیما إذا كان حاراً إذا ل 20 

خلخلة المسام؛ ومع ذلك فالأدهان المذكورة أقوی تحلیلًا من الزیت  یبالفعل ینفذ ویزید ف
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یجُب أن یكون قد استفادت قوًة محّللة من مفرداتها. و كیف كان؛ لأّن الأدهان المذكورة 
ناً  أن یكون تسخین الزیت من  یالحمام فینبغ یإذا استعمل ذلك ف یأ من خارج الزیت ُمسّخَ

وح، وكذلك وضُع النار ف یخارجه؛ وذلك لأّن دخول النار ف  یالحمام مّما یوجب تحلیل الر
موضع فیه نار ولم یدخله  یبنومهم ف موضع غیر منفتح للهواء؛ وقد مات جماعة كثیرة 

حال النوم من غیر شعور منهم؛  ی؛ وقد یعرض لهم الموت ف«المراقد»و« الخركاه»الریاح كـ 5 

وكثیرًا ّما یموت منهم جماعة بذلك؛ ویظّن َمن یراهم أّنهم نیاٌم ویدومون علی ذلك مدًة إلی 
كالوعل  نحوهماو ثعلب أو ضبعالزیت  یف یأ أّما إن طبخ فیهأن ینكشف حالهم. و

فهو أفضل علاج  طبخهما فیه المعالجات من كیفّیة  یف یأ علی ما نصفهوالأرنب 
خ بدن َمن به هذه الأمراض بالمطبوخ فیه  لأصحاب أوجاع المفاصل والنقرس سواء ُمِرّ

أحُد هذه الحیوانات، أو جلس فیه العلیل؛ فإّنه ینفع منفعة بالغة فیه ولذلك كان  10 

بة فإّن  یأجود منه وه الأدهان حّیًة  یطبخها ف دًة مرّطِ مّیتٌة. وأّما إن كانت الأدهان مبّرِ
ُب البدَن ویفیده طراوًة وُلدونًة ولذلك ِصرنا نستعملها ف  یالاستنقاَع فیها والتمریَخ بها یرّطِ

ق؛ لكّنها إن كانت مفترة كان ترطیبها أسرع وأبلغ؛ لأّن الحرارة العرضّیة  مداواة الّدِ
ح المساّمَ  ِف جوهر الُدهن وترقیِقه وذلك معین له فتفّتِ  النفوذ.  یوُتهّیئها للنفوذ وتلّطُ

بفتح الراء  من الكرب ورّشُ الماء علیه فإّنه ُینِعش القوة المسترخیة أّما بّلُ الوجهو 15 

 لأّنه یفرغ البدن فینّبه الحرارة الغریزّیة یَلهیب الُحّمیات، وعند الغشوسكونها هو الفلق و
ویحّركها إلی خارج وُیعّدُلها كّل ذلك بسبب برده. وهذا إّنما یكون إذا كانت الحرارة 

تقّوی متوّجهة إلی الباطن طلبًا لمبدئها؛ فإّنها عند ما تكون قلیلًة تطلُب ذلك لی الغریزّیة
إن كانت آخذًة ف التحلل فَیسّد المساّم وُیسّكن سوء المزاج الموجب لتحلیلها؛  یبه؛ و

مثل هذه  یولذلك كان نافعًا من لهیب الُحّمیات الحارة لأّن الحرارة الغریبة تكون ف 20 

 ماء الورد یخصوصًا فالُحّمی ثائرًة هائجًة والمسام منفتحة؛ فإذا ورد علیها الماء البارد و
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 یأ رّبما صحح الشهوةنفذت قوته إلی الباطن وبّردت الُحّمی وسكنت لهیَبها و والَخّل 
 وذلك لقهره وكسره الموجب لضعفها وهو الحرارة الغریبة. أثاَرهاو شهوة الطعام

الباردین. المشهور أّن النزلة عبارة عن انحدار المادة  یأ و ُیضّر أصحاب  النوازل والصداع
إلی  یهذا الكتاب: فكّل ما نزل من الأعال یإلی جهة المنخرین؛ وأّما علی ما قاله الشیخ ف

هذه المسألة؛ وعلی هذا یكون الزكام عنده  یوقد تقدم الكلام ف«. نزلة»الأسافل فإّنه ُیسّمی  5 

إّما من خارج؛ والكائن من داخل إّما ضعُف الحرارة نزلة. وسبب النزلة : إّما من داخل، و
ودة كما یعرض للشیخ الفان ؛ ومثل هذه النزلة قّلما تبرء وذلك لضعف قّوته یواستیلاُء البر

 . وحرارته الغریزّیة
 



 

 

 

 

 

 الفهارس
 

  الأعلامفهرست  

 فهرست الكتب  

 فهرست الجماعات  

 ماكنأفهرست ال  

   صطلاحاتالفهرست ا  

    مندرجاتالفهرست  



 



 

 

 

 

 

 فهرست الأعلام

 
 ،516 ،514 ،359 ،256   ،183 ،79 ،67 ،64 ،19  أبقراط
517 

 36  ابن التلمیذ
 27  ،22  ابن الُقّف 

 27، 22  ابن المفتاح، نجم الدین
 22  ابن المنفاح

 28  ابن بطلان، أبو الحسن
ع، هبة الّله الیهود  4ٍ2  ،23 ،22  یالمصر یابن ُجَمّیِ

 18  ابن قتیبة
 22  ابن نفیس الَقرشی
 49 ،45  یأبو سهل المسیح

 27  أبو سهل
 37  یأبوالعلا بن ُزَهر الأندلس

 17  آدم
 225 ،222،223 ،كبیر الفلاسفةو، أرسط
 19  یالأزد

 22  أمین الدولة بن تلمیذ

 19  بعض البلغاء
 19  بعض الخلفاء
 19  بعض القدماء

 22  ، عبد اللطیف بن یوسف بن محّمدیالبغداد
 2ٍ  بقراَط 

 ،125 ،74 ،7ٍ ،55 ،54 ،49 ،4ٍ ،28   ،2ٍ ،جالینوس
133، 136، 144،  

 2ٍ  یجنید الشیراز
   ،، رفیع الدین عبد العزیزبن عبد الواحدیالجیل
21، 27 
، أفضل الدین محّمد بن ناماور بن عبد یالخونج

 27 ،21  الملک
 362 ،3ٍ8 ،1ٍ1   ،45  ، 21 ،، فخر الدینیالراز
 2ٍ  یالبوشكان یزك

 27 ،22  ، یعقوب بن إسحقیالسامر
بن الصاحب المعظم تاج الدولة  ، محّمدیالساو

 25  یوالدین عل
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 2ٍ  یسمعانال
وردال  24  یسهر

 2ٍ9 ،182  ،4ٍ  صاحب كامل الصناعة
ون ر  2ٍ  یضیاء الدین مسعود بن المصلح الكاز

 21  ، نصیرالدینیالطوس
 44  ،38  فارابی، أبو نصر محمد بن طرخان

 74  یقدورال
 513 ،3ٍ1  ،27 ،22، ابن النفیس، یالقرش

 22  قطب الدین الشیرازی
 22  یالصالح یُقلاون الألف

وین یالكاتب  27  نجم الملة والدین یالقز
ون یكمال الدین أب ر  2ٍ  یالخیر بن المصلح الكاز

 2ٍ  ، محّمد بن أحمد الحكیمیالكیش

 19  مأمون
 15  محّمد )ص(

 4ٍ2  محمد بن عبد اللطیف
 16  یمحمود بن مسعود الشیراز

 43  یفقعسمّراربن سعید ال
 74  )ابن القف( یمسیح

 ،364  ،،197 ،183 ،27، )صاحب المائة( یمسیحال
5ٍ9، 547، 552، 558 
  الفرج یعقوب بن إسحق المتطّبب ی، أبیالمسیح
22 
 27 ،21  ، قطب الدین إبراهیمیالمصر

 18  موسی)ع(
27 ،21، نجم الدین أحمد یالنخجوان



 

 

 

 

 فهرست الكتب

 
 27 الطوسی  أجوبة أسؤلة علی الكتاب

 28  أجوبة المسائل
 28  یللراز یاختیارات ابن تلمیذ من الحاو

 44  ،27  الإشارات
 2ٍ  نسابالأ

 28  بستان الأطّباء لابن مطران
 3ٍ  التحفة السعدیة
ل  28  تشریح العض 
 28  تشریح العظام

 22  تنقیح القانون یتصریح بالمكنون ف
  الفرج عبد الّله بن الطّیب یتفسیر التشریح لأب

28 
 27 ،23 ،22  تنقیح القانون

الفرج عبد الّله بن  یثمار المسائل الطبّیة لأب
 28  الطّیب

 133 ،129 ،125 لجالینوس،  جوامعال

 24  حكمة الإشراق
 2ٍ  حوادث الجامعةال

 22  العراقّیة یالحواش
 28  خلاصة رسالة جالینوس

 28  یسهل المسیح یلأب خلق الإنسان
 28  التشریح یخمس مقالات ف
 28  دعوة الأطّباء

 28  الفصد یرسالة ابن تلمیذ ف
 28  البول والبراز یرسالة ف
 28  الحجامة یرسالة ف
 28  الشراب یرسالة ف
عر یرسالة ف  28  الش ّ
 28  یالك یرسالة ف
 28  تشریح المّیت یرسالة ف

المفصل بین الفقرة  یرسالته إلی َثراسوبولس ف
 28  الأولی من الرقبة وبین الرأس
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 28  ءیالق یف یرسال
 2ٍ  شّد الإزار
صادق لمنافع الأعضاء الكبیر  یشرح ابن أب

 28  لجالینوس
 26  شرح الأصول

 22  شرح القانون لابن القف
 45  ات القانونشرح كلی

 183، 145 ،65 ،45  الشفاء
 142  الصحاح

 27ضوابط الطب  
 28  علاج التشریح

 28  عمل التشریح
 22عیون الأنباء  

 28فصول طبّیة مستفادة من مجلس الشیخ  
 28قراضة الطبیعیات  

 19كتاب الماء  
 2ٍ  كلیات القانون
 44، 29 ،26 25، 24، 21 ،19 ،17 ،16 ،15  لسان العرب

 28  منافع الأعضاء الصغیر
 28  منافع الأعضاء
 28  نوادر المسائل
 22  وفیات الأعیان

 



 

 

 
 

 فهرست الجماعات

 472الرجال  
 566  أصحاب  احتباس البول

ل أصحاب  553   548 ،الاستسقاء والترّهُ
 566  أصحاب الإعیاء

 429  أصحاب الأمزجة الرطبة
 57  أصحاب التجارب والِحَیل
 566  أصحاب التشنج والكزاز

 566  ، 524 ،أصحاب الُحّمیات 
 554  أصحاُب الدّق 
 53ٍ  أصحاُب الرمد

 148  أصحاب السكون
 424  أصحاب السل

 53ٍ  أصحاب الُصداع البارد
 568  أصحاب الصداع
 42ٍ  أصحاب الصفراء

 429، 148  أصحاب الصناعة المائّیة
 148  أصحاب الصنائع

وح المدین  558  یأصحاب القر

 455  أصحاب الكزاز البارد
 53ٍ ،4ٍ8  أصحاب المالیخولیا
 455  أصحاب النزلة الباردة

 568 ،53ٍ ،أصحاب  النوازل والصداع
 528  أصحاب أورام الأحشاء

وح الرئة  424  أصحاب قر
،   77، 67، 62، 59، 57  ،55 ،4ٍ ،31 ،3ٍ ،27  ،2ٍ  الأطّباء
78  ،9ٍ،  93، 94،  111،133  ،138، 188، 215، 222، 
225 ، 3ٍٍ، 3ٍ1، 3ٍ6، 3ٍ9، 311، 318، 319، 332، 
334، 335، 337، 338، 347، 35ٍ، 353، 364، 
372، 376، 377، 378، 379، 38ٍ، 411، 426، 
469، 486، 488، 49ٍ، 51ٍ، 511، 53ٍ، 558، 562 
 235 ،52  أطفال

 148  أهل البلاد الجنوبّیة
 148  أهل البلاد الشمالّیة
 148  أهل الصناعة المائّیة
 148  أهل الصناعة الناریة

 138 ، 112، 2ٍ  ، 18 ،الحكماء
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 428  الشیوخ
 448  یصاحب العلم الطبیع
 448  صاحب علم النجوم

 226 ،224 ،31  طبیبال
 117 ،1ٍ5 ،94 ،78 ،74 ،71 ،52 ،46    ،33  الطبیب

 447  علماء الفلاسفة
 223 ،195 ،187  فلاسفةال

 1ٍ4 ،85  فلاسفة
 117 ،74  فیلسوفال

 428  الكهول
 358  دینوالمبر

 419  المبلغمون
ورین  358  المحر
 416 ،338 ،31ٍ  المشایخ

 78  مشائینال
 487  لةالمعّط 

 31ٍ  الناِقهون
 429 ،419  النساء

 



 

 

 
 

 فهرست الاماكن

 22  بغداد
 469  بلاد الترک
وم  22  بلاد الر

 22  بلاد خراسان
 67 ,63 ,62 ،61  ُبلدانال

 18  تبریز
 462 ،131حبشة  ال

 2ٍ  یالفارس خلیج
 22دمشق  
 2ٍشیراز  

 22عراق العجم  
 22عراق العرب  

 22القاهرة  
 2ٍكیش  

 2ٍ  یالمارستان المظفر
 462  المساكن الباردة
 466  المساكن البحریة

 466  المساكن الجبلّیة الثلجّیة
 47ٍ  المساكن الجنوبّیة

 462  ،461  المساكن الحارة
 465  المساكُن الحجرّیة

 62  الَحمئیة مساكنال
 462  المساكن الرطبة

 468  المساكن الشمالیة
 62  مساكن الصخرّیةال
 62  مساكن الطینّیةال

 464  المساكن العالیة
 473  المساكن المشرقّیة
 473  المساكن المغربّیة

 62  مساكن النّزّیةال
 463  المساكن الیابسة

 2ٍ  نظامیة بغداد
 5ٍ7  نهر النیل

 512 ,5ٍ7  نهر جیحون



 

 

 

 

 صطلاحاتلافهرست ا  

 121  أبرد الأخلاط
 218  بریةالإ

 318  یاتساع الثقب الِعَنب
ودة  93  آثار البر
 93  آثار الحرارة
 93  آثار الرطوبة
 36  آثار العلویة

 143  آجال الاخترامّیةال
 143  آجال الطبیعّیةال

 451  المائیة البخارّیة  الأجزاء
ِشّفةال  174  أجزاء المـُ
 78  جسام الطبیعّیةالأ
 142  یجل الطبیعالأ
 142  جلالأ
 93  جمادالإ

 339 ،338  أجناس الغدد
 148 ،145 ، 89 ،63،64 ،4ٍ  الأجناس

 534  احتباس البراز
 534  احتباس البول

 362  احتباس الطمث
 67 ،61  حتقانلاا

 238  حشاءالأ
 484  أحكام الحركات البدنّیة

 484  أحكام الحركات النفسانّیة
 476  الحركة أحكام

 484  أحكام النوم والیقظة
 72 ،68 ،57 ،56 ،52 ،45  أحوال بدن الإنسان

 3ٍ8  اختلاط الذهن
 3ٍ4  اختلاط العقل

 448  ،62 ،التربة یالبلاد ف اختلاف
 1ٍ2  اختلاف المزاجات

 362  اختناق الرحم
 334  الأخلاط الأربعة

 455  الأخلاط الدموّیة المحّمرة لّلون
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 4ٍ8  الأخلاط الراكدة
 483 ،424  الأخلاط المرارّیة

 3ٍٍ،4ٍ4 ، 186 ،175 ،149 ،72 ،68 ،59 ،4ٍ خلاطالأ
 61  درارالإ

 495  السّمیة  الأدویة
 5ٍٍ  الأدویة الغذائیة
 72 ،6ٍ، 33  الأدویة المركبة

 39  دویةالأ
 336  الأربیة

 388 ،123، 84 ،82 ،81 ،8ٍ ،79 ،78 ،77  رضالأ
 92 ،87 ،86 ،81، 77،78،79 ،71 ،68 ،6ٍ ،59 ،4ٍ  ركانالأ

 59  الأركان
واحالأ  4ٍ4 ،3ٍٍ ،122 ،1ٍ1 ،86 ،72 ،68 ،66 ،59  ،4ٍ  ر

 67 ،47 ،41  إزالة المرض
 532  والاستفراغأسباب الاحتباس 

 452  الأسباب الأرضّیة للوباء
 299  أسباب الأمراض
 368 ،367 ،366  الأسباب البادیة

 66  أسباب التمامّیةال
 73  أسباب الجزئیةال

 367، 366  الأسباب السابقة
وریة  41  الأسباب الستة الضر
 57  أسباب الصّحة والمرض

 299 ،72  أسباب الصّحة
 65  سباب الصورّیِة الأ

ورّیة  542  الأسباب الغیر الضر
 73  سباب الكّلیةالأ

 59  المادّیة أسباب
 72  أسباب المرض

 367  الأسباب الواصلة
 69  أسباب حالات البدن الثلاث الفاعلیة

 57  سباب والدلائلالأ
 126  استحالات الدم

 64  الأسنان یالاستحالة ف
 384 ،126  الاستحالة
 535  الاسترخاء
 563 ،522 ،43ٍ ،329 ،312  الاستسقاء

 89  استعداد الشدید نحو الانفعال أو الفعل
 41ٍ ،67 ،63 ،62 ،61  ستفراغلاا

 438  أسخن البلاد
 525  الأسرب
 91  أسطقس

 183  اسطقسات البدن
 544  الاسفیداج

 121  سنان الباردةالأ
 123  الأسناِن الحارة الرطبة

 13ٍ، 4ٍ  الأسنان

 525 ، 463، 4ٍ8 ،362 ،361 ، 61،  الإسهال
 5ٍ  أصناف الُحّمیات

 95الأرنبی  عتداللاا
 95  یعتدال الأسدلاا

 112  یالاعتدال الإنسان
 1ٍ9 ،1ٍ7 ،1ٍ1 ،1ٍٍ ،97 ،96، 94،95  یعتدال الحقیقلاا
 1ٍ5 ،1ٍ4 ،1ٍ3 ،97  یعتدال الشخصلاا
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 1ٍ4 ،1ٍ3 ،1ٍ2 ،97  یعتدال الصنفلاا
 1ٍ6 ،1ٍ5 ،97  یعتدال العضولاا
 1ٍ9 ،1ٍ2، 1ٍٍ  ،97  یعتدال النوعلاا

 392 ،391 ،383  الحّر والبرد یالاعتدال ف
 115  ،111  الاعتدال

لیة  311  الأعضاء الآ
 146  أعضاء التناسل
 146  أعضاء التوّلد

 214  أعضاء الحّس والحركة
 1ٍ9 ،1ٍ1  الأعضاء الرئیسة

 229  أعضاء الغذاء
 176  أعضاء الغلیظة الجوهر

 358  ،357، 313 ،312 ،311 ،3ٍ3  المتشابهة الأعضاء
 3ٍ6  الأعضاء النفسیة

 3ٍٍ  ،59 ،4ٍ  الأعضاء
 66 ،19  أعمال الید

 48ٍ  الإعیاء
 5ٍٍ  الأغذیة الدوائیة
 559  الأغذیة الغلیظة

 348  آفات الرائحة
 349  آفات السحنة

 346  عرلون الشآفات 
 346  إفراط الجعودة
 346  إفراط السبوطة

 488  الأفربیون
 218  أفرغما

ودة  ،114 ،113 ،1ٍ9 ،1ٍ6 ،1ٍ1 ،86 ،82 ،81 ،79  أفعال البر
115، 123، 125، 136، 157، 173، 178، 2ٍٍ، 2ٍ3، 
261، 262، 263، 264 

 173  أفعال الحرارة
 39 ،38  أفعال طّب 

 3ٍٍ  الأفعال
 495 ،488  الأفیون

 233  قراءالأ
 417 ،343  ،329 آكلة
 456  التنفسآلات 

 39  آلاُت الطّب 
 91  صللأا

 13ٍ  عدل الأعضاءالأ
 56  عراض الذاتیةالأ
 213  عصاب الدماغیةالأ
 213  عصاب النخاعیةالأ
لّیةالأ  78  عضاء الآ
 68 ،6ٍ  عضاء البسیطةالأ
 162  عضاء البلغمّیة المزاجالأ
 121 ،1ٍ6  عضاء الحاّرةالأ
 236  عضاء الحّساسة المتحركةالأ
 228  عضاء الخادمةالأ
 232  عضاء الدمویةالأ
 226 ،222 ،1ٍ1 ،72  عضاء الرئیسةالأ
 238  عضاء اللحمیةالأ
 234 ،78  عضاء المتشابهة الأجزاءالأ
 176  عضاء المغتذیة بالبلغمالأ
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 176  عضاء المغتذیة بالصفراءالأ
 121  غذیة الباردةالأ
 156  غذیة الحاّرة الرطبةالأ
 39  غذیةالأ
 22ٍ ،219  غشیةالأ
 68  فعالالأ
 343 ،335  النفخة 

 4ٍ  الألوان
 328  أّم الدم

 122  أّم الدماغ
 417  مراص الُمطِبقةالأ

ل  541 ،313  ةیالأمراض الآ
جاویف  319  أمراُض الأوِعیة والّتَ

 553  الأمراض الباردة الرطبة
 535 ،368 ،315 ،313 ،3ٍ4 ،3ٍ2  أمراض التركیب

 3ٍ4  التركیبیةالأمراض 
 64  أمراض الحاّرة

 422  أمراض الخریف
 315  أمراُض الخلقة
 425 ،41ٍ ،4ٍ8  أمراض الربیع
 64  أمراض الرطبة

 413 ،398  الأمراض الشتوّیة
عر  345  أمراض الّش 
كل  315  أمراُض الّش 

 458  الأمراض الشمالیة
 4ٍ8  الأمراُض الصیفیة

 322، 315  أمراُض العدد

 466 ،432 ،431 ،419  العصرأمراض 
 359  أمراض الفصل

 417  الأمراض القیظّیة
 312  الأمراض المتشابهة

 317  یأمراض المجار
 537 ،33ٍ  الأمراض المركبة

 3ٍ4  الساذجة الأمراض المزاجیة 
 4ٍ7  الأمراض الُمزمنة
 324  أمراُض الُمشاركة

 536 ،313  الأمراض المشتركة
 321 ،315  أمراُض المقدار

 36ٍ  الأمراض المنتقلة
 315  أمراُض الوضع
 323  أمراُض الَوضِع 

َق الاتصال  314  أمراٌض تتبع تفّرُ
 314  أمراٌض تتبع سوَء المزاج

 314  أمراٌض تتبع سوَء هیئة التركیب
 325  أمراض تفّرق الاتصال

 365  أمراٌض جنسّیة
 311  أمراض سوء التركیب

 32ٍ  أمراُض صفائح الأعضاِء 
 426  مراض وافدةأ

 1ٍ3  أمزجة الردیئة الصحّیة
 1ٍ3  أمزجة الردیئة الَمَرضّیة
 113  الأمزجة الغیر المعتدلة

 114  الأمزجة المفردة
 5ٍ  أمزجة
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 24ٍ  إمساک
 3ٍ6  الأمعاء الدقاق

 4ٍ  لیست بطبیعیة یالأمور الت
 41، 4ٍ  یلأمور الخارجة عن المجری الطبیعا

 344  الزینة  یالأمور الداخلة ف
 68 ،66 ،57 ،4ٍ، 37  الأمور الطبیعیة

 22  یأمین الدولة البغداد
 54  أن یفعل
 54  أن ینفعل

 318  انتشار العین
 23ٍ ،222  أنثیین

 112  الإنسان المعتدل
قَبة الِعنبّیة  318  انسداد الّثُ

 328  الانفجار
 327  الانفصال

 399  انقلاب الفصول
 111  أنملة السبابة

 64  أنوثة
 174  إهلیلج
 61  أهوَیة
 214  أوتار

 418  أوجاُع الأذن
 458  أوجاع الأضلاع

 561  أوجاع التمدد والتشنج
 564  أوجاع الجذام
 413  أوجاُع الحلق
 43ٍ  أوجاع الطحال

 423  أوجاع الظهر والفخدین
 458  أوجاع العصب
 422، 41ٍ  أوجاع المفاصل

 558  أوجاع النقرس والمفاصل
 564  أوجاع الورک

 526  أورام الأحشاء
 337  الأورام الباردة
 5ٍ  أورام الباردة

 341 ،338 ،335  الأورام البلغمیة
 398، 73 ،51 ،5ٍ  ورام الحاّرةلأأ
 34ٍ  لأورام الدمویةا

 523  الأورام الرخوة
 342  الأورام الریحیة

 341 ،338 ،335  الأورام السوداویة
 34ٍ  الأورام الصفراویة

 342  الأورام المائیة
 2ٍ2  ورام المنفجرةالأ

 3ٍ6  أورام صغار
 51  أورام غیر الحاّرة

 3ٍ6  أورام كبار
 333  الأورام والبثور

 334  الأورام
 217 ،129 ،121  أوردةال

 35ٍ  أوقات الأمراض
 121  أوقات الباردةال

 123  الأوقات الحارة الرطبة
 73، 5ٍ  أوقاُت المرض
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 352  أوقات جزئیة
 352  أوقات كلیة

 423  إیلاوس الیابس
 3ٍ6  إیلاوس

 89  أین
 

 191  باب الكبد
 327  الَبَتر
 328  َبثق

 344  بثور الثآلیل
 343  البثور الجاورسیة

 531 ،365 ،363 ،344  بثور الجرب
 418  بثور الَجمرة

 343  البثور الدمویة
 344  البثور اللبنیة
 343  بثور المسامیر

 562 ،343  النملةبثور 
 3ٍ6  البثور

 432 ،413  الُبحوحة
 127  یبخار الدخانال
 449 ،127  بخارال

 472 ،4ٍ5 ، 61  البراز
 526  بردݡلا

 353 ،335 ،3ٍ8  البرسام
 348  الَبَرش

 347  البرص الأسود
 364  البَرص

 58  برهان الإّن ال
 58  برهان اللّم ال
ّ البرهان ال  11ٍ  یإن
ودةال  79  بر

ر  51  الكتان بز
 84 ،83  بسیطال

 1ٍ9  بشت مازج
 544  البصل

 67   ،41، 38  ّط بَ ال
 228  بقاء الشخص
 228  بقاء النسل
 228  بقاء النوع
 4ٍ1  بقلة عایشة
 567  بّلُ الوجه

 379  البلاد المعتدلة
 163  یبلغم الجّص 

 482، 16ٍ  البلغم الحلو
 126  یالمائ یبلغم الطبیعال
 165  بلغم العفصال
 193 ،163  یبلغم الغیر الطبیعال

 482  البلغم الِفّج 
 168  بلغم اللزجال

 165  بلغم حامض
 165  بلغم حلو
 159  یبلغم طبیع

 163 ،16ٍ  ،159 یبلغم غیر الطبیع
 121  بلغم
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 415  البلغم
 22  بن المفتاح

 495  البنج
 472  الُبهر

 347  البهق الأسود
 19ٍ  بّواب

 472 ،463  البواسیر
 61  بول

 93  تبخیر
 53  تثلیث

 143   ،56  تجربةال
 235  التحام

 552  التحلیل
 83  یتخلخل الحقیقال
 84  یتخلخل المجازال
 83  تخلخلال

 537 ،5ٍٍ  التخمة
 34  تدبیر المدینة
 34  تدبیر المنزل

 73 ،69 ،67  تدبیرال
 93  تدخینال

ل  563  ،558 ،343  الترّبُ
 552  الترطیب
لیةتركیب   312  الأعضاء الآ

 312  تركیب الأعضاء من الأخلاط
 65  تركیب المعتدل

 559 ،558  الترّهل

 19  التشمیر
 361  یالتشنج الامتلائ
 535 ،455 ،361  التشنج الرطب
 541 ،361  التشنج الیابس

وریة یتصرف فال  67  الأسباب الستة الضر
 51ٍ  التصعید والتقطیر

 389  التصعید
 93  تصلیبال
 71  تصّور بالماهّیةال

 486  التصّورات النفسانّیة
 486  التصورات الوهمّیة

 93  تضاّد الفاعلتین
 94  تضاّد المنفعلتین

 563  یالتضح
 5ٍ  تضمیدال

 52  تعریف الصّحة
 553  التعریق

 453  تعّفن الأخلاط
 443  تعفین الأخلاط

 453  تعفین الهواء
 157 ،38  تغذیةال
 389، 93  تغلیظال

 376  التغّیرات الطبیعیة
 376  التغّیرات الفصلیة

 449  التغییرات الخارجة عن الطبیعة
 5ٍ2  التفاح

 92 ،9ٍ  تفاعلال
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ت  327  التفّتُ
 93  تفجیجال

ق اتصال الَعظم  327  تفّرُ
 539 ،33ٍ  ،329 ، 314 ،311  ،3ٍ2 ،تفرق الاتصال

 93  تفریق المختلفات
 52  تقابل التضاد
 52  والملكةتقابل العدم 

 126  الجوهر یتقریر فال
 422  تقطیر البول

 2ٍ  التقلیب
 71  تقلید بالهلّیةال
 84  یتكاثف الحقیقال
 93  تكثیفال
 5ٍ ،38  تكمیدال

 18  التمّدن
 345  التمرط
 345  التناثر
ج  561، 558  ،553 ،343 ،335  التهّبُ

 4ٍ  توابع الأمور الطبیعیة
 4ٍ1  نیالت

 344  الثآلیل
د  356  یالّثَ

حم  189  یِثرب الّش 
 529 ،457 ،423 ،4ٍ5، 168  الثفل
 483  الدماغ ِثقل
 526  الثلج
 499  الثوم

 41  جبر الَعظم المكسور
 67  جبُر الَعظم المكسور

 38  جبرال
 537  الجدب
 ،424 ،419 ،365 ،363 ،348 ،343  ،33 یالُجَدر

433 
 365 ،364 ،363 ،353 ،329  الُجذام

 24ٍ ،239  جذبال
 326  الجراحة

ر  422  الجرُب المتقّش 
  36ٍ ،344، 33  الجرب
 4ٍ1  الجرجیر

 147 ،84 ،83، 81 ،8ٍ  ِجرمال
 382  یالجزء الریاض
 448 ،38ٍ  من الفلسفة یالجزء الطبیع

 35  من الطب یجزء العملال
 382  یالجزء النجوم

 35  من الطّب  یجزء النظرال
ر  5ٍ3  الجز
 31  الإضافی یالجزئ

 31  الجزئی الحقیقی
 56  یجسم التعلیمال
 36 ،35  یجسم الطبیعال
 77  جسمال

 5ٍ2  الجلاب
 125 ،123  جلدال

 557 ،539 ،525  الجماع
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 526  الجمد
 93  جمع المتشاكلات

 51  جندبیدستر
 372  جنس الاستفراغ والاحتباس
 372  جنس الحركات النفسانیة
نجنس الحركة والسكون   372  البدنَیی 

 372  جنس النوم والیقظة
 372  جنس الهواء المحیط
 372  جنس ما یؤكل ویشرب

 522 ،424 ،398  الجنون
 234  جنینال

 5ٍ5  الجّو 
 525  الجواهر المعدنّیة المتطّرقة

 525  متطرقةالالجواهر المعدنیة غیر 
 4ٍ1  الجوز

 238  جوف الأسفلال
 129  جوهر الشرابین
 129  جوهر العصب

وف  129  جوهر الغضر
  112 ، 54  جوهرال

 3ٍ1  الحافظ
 52  لیست بصحة  ولا مرض   یالحالُة الت

 3ٍ9 ،3ٍ8 ،299   ،54 الحالة الثالثة
 3ٍ2 ،53  حالةال

 557  حّب الغار
 146  ُحبلی بالأنثیال
كرال  146  ُحبلی بالّذَ

 53  حّد الصّحة
 43  الحّد 

 525  الحدید
 136   ،135  حرارة الشبان
 136 ،135  حرارة الصبیان

ــة   ،137 ،136 ،134  ،132، 131،  115 الحــرارة الغریزی
14ٍ، 142 ،143 ، 321، 4ٍ4، 4ٍ7، 412، 414، 427، 
455، 457، 462، 479، 48ٍ، 481، 493، 5ٍٍ، 536، 
54ٍ، 544، 552، 556، 557، 567 

 488  حرارة الفلفل
 115  حرارة المزاجّیةال
 2ٍٍ ،8ٍ  المعتدلةحرارة ال
 79  حرارةال
 63  حركات البدنّیةال
 484   ،69 ،67 ،63 ،62 ،5ٍ  حركات النفسانیةال

 63  الحركات والسكونات البدنّیة
 63  حركات والسكناتال
 1ٍ1  حركة الإرادّیةال

 1ٍ6 ،1ٍ1  حركة التخّیل
 1ٍ6  حركة التذّكر
 1ٍ6  حركة التفّكر
 485  حركة الحزن
 1ٍ1  حركة الحّس 
 1ٍ1  حركة الذكر

 485  حركة الغضب
 1ٍ1  حركة الفكر

 478 ،476  ،54 ، الحركة
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 328  الَحّز 
 485  حزنال

 129  حّس اللمس
 451  العفونات یف الحشرات المتولدة 

 419 ،433،365  ،33  َحصبةال
 525  یرصینخاال
 346اّصة  خال

 ،66 ،56 ،55 ،49 ،47 ،46 ،41 ،37 ،35  حفظ الصحة
67،   224 

 86  الحفیفان )الهواء والنار(
 531 ،526 ،36ٍ  الحكة

 222  حكماءال
 146  حكمة الإلهّیةال
 34  حكمة العملیةال
 34  حكمة النظریةال

 18  الحكمة
 93  حّل ال

 549  الحّمام الرطب
 547  الحّمام
 336  فلغمونیة  حمرة

 459  الُحّمی الاستحصافّیة
قیة  3ٍ4  الُحّمی الّدِ

 73  الصفراوّیة الخالصةحّمی ال
 3ٍ8  اللازمة الُحّمی 

 363  الُحّمی الوبائیة
 73 ،33  حّمیال

 398  الُحّمیات الحاّدة

بع  422  حّمیات الّرِ
 472  الحّمیات الشتوّیة
 472  الحّمیات اللیلّیة
 463  الُحّمیاُت المزمنة
 454  الُحّمیات الوبائیة

 188  حنطة الممضوغةال
 317  الحنک الأعلی

 185 ،142  حیاةال
 463  الحیض

 117  خالق تعالی
 5ٍٍ  الخبز

 485  الخجل
 228  خدمة المهیئة
 228  خدمة المؤدیة

 325  ُخراج
 336 ،326  الُخراج

 4ٍ9  الخراجات
 ،42ٍ ،397 ،393 ،392 ،386 ،383 ،379  الخریف
425 
 5ٍٍ ،499  الخّس 

 537  الِخصب
 438 ،437  ، 1ٍ8 ،خط الاستواء

 128  خفافیشال
 8ٍ  خّفة المعتدلةال
 84  خلأال
 151  ءیخلط الردال
 178  یخلط السوداوال
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 151، 15ٍ ،خلط المحمودال
 15ٍ ،51  خلطال

 329 ،327  الَخلع
 336  خلف الأذن

 339 ،338 ،335  الخنازیر
 537  الَخواء
 433 ،4ٍ9 ،336 ،325  خوانیق
 67 ،41  الخیاطة
 348  الخیلان
 353  داء الأسد
 37  داء البقر

 353  داء الثعلب
 353 ،345  داء الحّیة
 37  یداء الناف

 336 ،325  داخسال
 46ٍ  الدبور

 325  ُدَبیلةال
 127  دخان الصرفال
 449  ،127  دخانال

 525  الدرب
 194  دسومة

 235  دشبذال
 169  دفع الفضل

 24ٍ  دفعال
ّق ال  529  ،5ٍ  ّدَ
عافَد   3ٍ5  ِم الّرُ

 565 ،469 ،356  دم الطمث

 157  یدم طبیع
 157  یدم غیر طبیع

 122 ،12ٍ  الدم
 ،158 ،156 ،13ٍ ،128 ،125 ،123 ،119 ،1ٍ9 ،1ٍ1 ،78  دمال

184، 232، 235 
 ،222 ،184 ،124  ،122،123  ،1ٍ9 ،1ٍ6 ،1ٍ1 ،91 ،51  دماغال

237 ،3ٍ8، 357 
 559 ،4ٍ8  الدمامیل

 
 
 51 ،5ٍ  دواء الرادعال

 498  یالسمالدواء 
 5ٍٍ ،499 ،498  یالدواء الغذائ

 5ٍ2  الدواء الغلیظ
 51  یدواء الُمرخال

 498  الدواء المطلق
 497 ،112  الدواء المعتدل

 112  الدواء
 472  الّدوار
 522  یالدوال

 ،432 ،413 ،362 ،359 ،353  ،335 ،3ٍ7  ذات الجنب
523 

 523 ،413 ،362 ،353 ،3ٍ4 ،3ٍ3  ذات الرئة
َبحة  423  الّذُ

 485  ذبول الغریزة
 5ٍ1  الذبول
َرب  361  الّذَ
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 64 ،6ٍ  ذكورةال
 525  الذهب

 51 ،5ٍ  رادعاتال
 437  رأس السرطان

 219 ،128 ،122  رباطال
بع  524 ،43ٍ ،36ٍ  الّرِ
بو  563 ،559 ،472 ،318  الّرَ

 425  یربیع شمالال
 ،4ٍ7 ،397 ،393 ،388 ،386 ،38ٍ ،379 ،378  الربیع

474 
 523  الّرجا

 67  ،41  رّد العظم المخلوع
 179  رسوبال

 518  الرصاص
 328  الرّض 

 152  رطوبات البدن
 149  رطوبات أولی

 149  رطوباتال
 153  ،149 ،79، رطوبة الثانیةال

 385  رطوبة الربیع
لّیةال  154  رطوبة الرذاذّیة الّطَ
 145 ،142  رطوبة الغریبةال
 141 ،132 ،131  ،128 ،126، 114  الغریزّیةرطوبة ال
رة فال  126  الجوهر یرطوبة المقّر
 154  رطوبة الـَمَنوّیةال
 79  رطوبةال

عاف  539  ،135، 61  الُرّ

 135 ،61  رعافال
 56ٍ  یرقة المن

 78  ركن الثقیلال
 78  ركن الخفیفال
 91  ركنال

 18ٍ  رماد السوداء الطبیعّیة
 182  الغلیظةرماد السوداء 

 5ٍ2  الرمان
 432 ،428 ،418 ،361  الرمد

وح الحیوان  229  یر
وح النفسانال  1ٍ2  یر
وح النفسانّیةال  86  ر
وحال  231  ر

 457  الریاح البیضّیة
 457، 447 ،445  الریاح الجنوبیة
 445 ،443  الریاح الشمالیة

 447  الریاح القوّیة
 476 ،46ٍ ،446 ،443  الریاح المشرقیة
 46ٍ ،446 ،443  الریاح المغربیة

 456  الِریاح
 477 ،265 ،147  الریاضة

 455   ،124  رئةال
 444  الریح البیضاء
 442  ریح الجنوب
 442  ریح الشمال
 327  ریح الشوكة

 174  زاجال
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 525  الزجاج
 525  الزفت

 522  زلق الأمعاء
 54  زمانال
 174  یزنجارال

 499  الزنجبیل
وال  327  الز

 343  ساعیةال
 194  ساقیةال
 59  یسبب الصورال
 59 ،4ٍ  یسبب المادال

 371  فالسبب المخلّ 
 3ٍ4  السبب الواصل
 371  فلّ السبب غیر المخ

 369 ،3ٍ6 ،3ٍ5 ،3ٍ2 ،3ٍٍ  السبب
َبل    2ٍالس 

ورّیةال  372 ،69 ،66 ،63 ،62 ،6ٍ  ،57، سّتة الضر
 63  سّتةال
 59 ،36  ستحالةاال
حقال  5ٍ  ّس 

َحنات  4ٍ  الّس 
 147  سخافةال
 3ٍ5  ُسّدِة العنبیةال

 368  السّدة
 5ٍٍ  الُسَدد
 472  السَدر

 363  السرسام البارد

 398 ،335 ،3ٍ7  السرسام
 467 ،422 ،34ٍ ،339 ،338 ،335  السرطان
 432 ،424 ،4ٍ9 ،359  ،73السعال

وس  337  سفیر
 38  الدواء یسق

 423 ،413 ،41ٍ  ،32ٍ السكتة
 62  سكونات البدنّیةال

ّل   47ٍ ، 364، 3ٍ3 ،19  الس 
 339  السلع الأردهالجیة

حمّیة  339  السلع الّش 
 339  السلع الشیرازیة
 341  السلع الصلبة
 339  السلع العسلیة
نة  341  السلع اللّیِ
 488  یسّم الأفاع

 499  سّم العقرب
 35  یسماع الطبیعال

 36  سمع الكیان
من المفرط  349  الّسِ

 124 ،123  سمینال
 1ٍ8  سّن الأطفال

 138 ،137 ،132 ،73 ،51  سّن الانحطاط
 132  سّن الترعرع
 135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،1ٍ9 ،1ٍ8  سّن الحداثة
 132 ،13ٍ  سّن الذبول

 322  السن الشاغیة
 47ٍ ،138 ،135 ،133 ،131 ،13ٍ ،1ٍ8 ،64  سّن الشباب
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 47ٍ  ،131  سّن الشیخوخة
 131  یسّن الصب

 132  سّن الغلامّیة والرهاق
 132  سّن الفتاء

 131  سّن الفتیان
 47ٍ ،1ٍ8  سّن الكهولة والشیخوخة

 156 ،14ٍ ،133 ،131 ،13ٍ  سّن النمّو 
 139 ،137 ،131 ،13ٍ  سّن الوقوف

َهر  483  الّس 
 311  التركیب سوء

 3ٍ8  سوء التنفس
 329  سوُء الِقنیة

 116  سوء المزاج الساذج
 116  سوء المزاج المركب
 116  سوء المزاج المفرد

 311  سوء المزج
 317  السواد الأعظم للعین

 174  سوادال
 181  سوداء البلغمّیةال

 165  سوداء الحامض
 181  سوداء الدموّیةال
 181  سوداء الردیئةال
 182 ،181  سوداء الصفراوّیةال
 175  یسوداء الطبیعال
 165  سوداء العفصال
 179 ،178  سوداء الغیر الطبیعّیةال
 177  یسوداء الفضلال

 18ٍ ،179  سوداء الفضلّیةال
 177  سوداء المتحّلبة إلی الطحالال
 175  یسوداء غیر طبیعال
 176 ،171  سوداءال

 54ٍ  السوداء
 532  سیلان البواسیر

 539  یسیلان المن
 458  سیلان المواد من الرأس
 532  سیلان فضول الطمث

ّب   525  الش 
 433  الیابس الشتاء

 426  یشتاء جنوب
 428  یشتاء شمال

 411 ،382، 379  شتاءال
 327  الشّجة الجائفة
 327  الشّجة الصادعة
 327  الشّجة المأمومة
لة  327  الشّجة المنّقَ
 327  الشّجة الهاشمة
 327  الشّجة الواضحة

ة ّجَ  327  الش 
 232 ،124، 123  الشحم
دخ  327  الش 

 61  شراب الإّجاص
 61  شراب الآس

 373 ،336 ،328، 129، 12ٍ  شرایینال
 5ٍ9  الشرسوف
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ری  343  الّش 
 216  شریاناتال

 215  شظایا الأعصاب
 215  شظایا الرباط

عرال  465 ،346 ،345، 121  ش 
عری الشامیة  435 ،429  الّشِ

 429  ِشعری العبور
عری الیمانیة  435  الّشِ

ّق   539 ، 327  الش 
 382 ،381  الشمس
 521  الأكل شهوة 

 557  الشهوة للطعام
 4ٍ1  الشوحظ

 353  شوصةال
 499 ،495  الشوكران

 93  یشال
 557  الشیب والهرم

 346  الشیب
 226 ،144  شیخال

با  46ٍ  الّص 
 132  یصبال
 ،55 ،54 ،53 ،52 ،49 ،48 ،47 ،46 ،39  ،38  صّحةال

56، 57، 58، 59، 6ٍ، 63، 65، 66، 68، 69، 72، 
115،  299  ،3ٍ8 

 6ٍ  صّحة التركیبّیةال
 563  الصداع البارد المزمن

داُع الُمزمُن   413  الّصُ

 459  ،3ٍ3  الصداع
ع د   539  ،328  الص 

 468  یالصرع البلغم
 463 ،398 ،319 ،3ٍ6  الصرع

 167  یصفراء الطبیعال
 196  صفراء الطبیعّیةال
 169 ،164  صفراء الغیر الطبیعّیةال
 171  صفراء الفاسدةال
 17ٍ  صفراء اللطیفةال
 177  صفراء المتحّلبة إلی المرارةال
 197  صفراء المحترقةال
 172  یزنجارالصفراء ال
 172  یكراثالصفراء ال
 171  ،17ٍ ، صفراء محترقةال
 196 ،171  صفراءال

 526  الصقیع
 561  الرحم  صلابة
 339  الصلابة
لع  364  الّص 

 39 ،17 ،15  الطّب صناعة 
 66 ،64 ،46 ،4ٍ ، 34، 33 ،19 ،18  الصناعة
 4ٍ2  الصهاریج

 162  صورة الدموّیة
مّیة  1ٍ5  صورة الَعظ 
 419  یالصیف الشمال

 4ٍ7  الصیف الصائف
 382 ،38ٍ ،379  صیفال
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ر  363  سالّض 
 51  ضماد الشبت

 64  ضماداتال
 73  ضیق النفـَس بذات الجنب

 472  ضیق النَفس
 336  طاعونال
 31  یوالعمل یطّب العلمال
 52 ،49 ،48  ،41 ،4ٍ  یطّب العملال
 49 ،48 ،4ٍ  یطّب النظرال
 44  الاصطلاح یطّب فال
 43  طّب فی اللغةال
 ،49 ،47 ،46 ،45 ،44 ،41 ،4ٍ ،39 ،38 ،36 ،35  طّب ال

5ٍ، 52، 55، 56، 57، 58، 68، 7ٍ، 71، 78، 94 
 39ٍ  طبایع الفصول

 93  طبخال
 138  طبیعة المدّبرة للبدن

 16ٍ  طبیعةال
 177 ،125  طحالال

حال  522 ،422  الّطِ
 132  طفولةال
 131  طواحنال

 555  الطیب البارد
 33ٍ  الظفرة

 173  ظلمةال
 44  ظّن ال
 64  عادةال

 3ٍ4  العرض الغیر المناسب

 3ٍٍ  العرض
 3ٍ7 ،54  عرضال

 423  عرق النساء
 418  الَعَرق

 61  َعرقال
وق السواكنال  121  عر

وق دقاق  191  عر
وق ماساریقا  19ٍ  عر

 422  عسر البول
 237  عصب الأغشیة
 129  عصب الحركة
 13ٍ ،129  عصب الحّس 
 214  عصب النافذ
 237  عصب الوتر

 122  عصبال
 168  عضل المقعدة

 125  عضلال
 226  عضُو الرئیس علی الإطلاق

 51  عضو الرئیس
 23ٍ  عضو الفاعل
 231  ءیعضو المهیِّ 

 218  عظام القحف
 232  عظامال

 316  عظم الفخد
م الِقحف  316  َعظ 

 128  ،127 ،121  َعظم
 174  َعِفصال
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 5ٍ1 ،45ٍ  ،164  عفونةال
 216  عقبال
 93  عقدال

 8ٍ  عقل الكّل 
 12ٍ  عكر الدم

 67  علاج بالدواءال
 69 ،67  علاج بالیدال

 73  علامات البحران
 73  النضجعلامات 
 561  الإسقاط علامة 
 561  رطوبات الرحم  علامة

 561  علامة ریح الرحم
 561  علامة موت الجنین

 59  عّلة التاّمةال
 458  علل الصدر
 49  یعلم اعتقاد

 34  علم الأخلاق
 34  علُم الأدب

 142 ،72 ،55 ،34  یعلم الإلهال
 58  یعلم الإنال

 44  علم التعبیر
 34  علم الحیل

 36  علم الحیوان
 35  یعلم الریاض

 34  علم السیاسة
 56 ،5ٍ ،17  علم الطّب 
 34  یعلم الطبیع

 49  یعلم العمل
 44  علم النجوم
 49  یعلم النظر

 36  علم النفس
 382  علم الهیئة
 34  علم عملی

 7ٍ  علم ما بعد الطبیعة
 18  العلوم الاضطرارّیة
 58  العلوم الحقیقیة
 18  العلوم السیاسّیة

 34  علوم
 41  العمل  بالید

 91  عنصرال
 58  عوارض الذاتیة المفارقةال
 58 ،56  عوارض الذاتیةال

 435  عین الثور
 38  غایات الطب
 46  غایة العمل
 46  غایة النظر

 31  الِغّب المطلق
 427  الغّب 

 498 ،491  یالغذاء الدوائ
 5ٍ2  الغذاء الغلیظ

 5ٍ2  الغذاء الكثیف
 5ٍ1  اللطیفالغذاء 

 5ٍ1  الغذاء المعتدل
 5ٍٍ  الغذاء
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 128، 122  الغشاء
 3ٍ6  یالغش

 118 ،63  غضبال
وفال  128 ،122  غضر
 132  غلامّیةال

 435  الغمیصاء
 71  غیر بّین الوجود بالهلّیة

 543  الفاعل بالكیفّیة
 49ٍ  الفاعل بجوهره
 49ٍ ،489  الفاعل بعنصره
 489  الفاعل بكیفیته

 489  بماّدتهالفاعل 
 3ٍ1  الفاعل
 535 ،41ٍ ،3ٍ6  الفالج
 398  الفالح

 132  فتاءال
 328  الَفتق
غ  328  الَفد 

 485  الفرح المعتدل
 118  فرحال

 561  العرق فرط
 321  فریافیسموس

 485 ،41ٍ ،32ٍ ،118 ،63  الفزع
 449  الفساد
 328  الفسخ
 19  الفصد

 539  فصلال

 377  الفصول الأربعة
 471  الفصول الحارة

 525  الفضة
 488  الفعل

هر  122  فقرات الّظَ
 329  الَفّک 

 7ٍ ،36  فلسفة الأولیال
 74 ،7ٍ ،48 ،36  فلسفةال

 8ٍ  فلك الأعظم
 8ٍ  فلك الكل
 177  فم المعدة

 565  فّوهات المسام
 31  یالقانون الكلّ 

 318 ،22  القانون
 2ٍ  القدح

 398  قرانیطس
 364  یالطبیع الَقرع

 51ٍ  ،128  ،79  َقرع والأنبیقال
 499  القرع

وح الأمعاء  426  قر
وح البلخیة  353  القر

وح الخبیثةال  182  قر
ونیة وح الخیر  354  القر
وح الطیلانسیة  353  القر

وح الَعِفنة  363  القر
وح  559  القر

 64  قصارةال
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 455  قصبة الرئِة 
 345  القصر
 324  الَقصع

 522  القطرب
 539  ،328، 67 ،41 َقطعال

 435  قلب الأسد
 ،129 ،122 ،118 ،1ٍ9 ،1ٍ6 ،1ٍ2 ،1ٍ1 ،91 ،72 ،51  قلبال

196، 223، 227، 229 
 525  القلع

 93  یَقلال
 5ٍ3  القنبیظ

 31  القوانین الكلّیة
 557  قوة الباءة

 491  القوة الجاذبة
 227  قّوة الحیوانیةال
 178  قّوة الدافعةال

 538  القوة الدافعة
 68  قّوة الطبیعّیةال
 96  قوة العلمّیةال
 221  قّوة الغریزیةال

 538  القوة الماسكة
 567  القوة المسترخیة

 65  قّوة المعتدلةال
 225  قّوة المغذیةال
 488، 221  قّوةال

 3ٍ5  القولنج
 3ٍ5 ،189  قولون

 226  ُقوی الأّولال
 223  قوی الحیوانیةال
 223  قوی الطبیعیةال

 48ٍ ،317 ،274 ،244  ،223 الُقوی النفسانیة
 72  ،4ٍ  الُقوی

 557  ء والغثیانیالق
 61  ءیقال
 143 ،128 ،73 ،56  قیاسال

 319  القیلة
 119  كبدال
 119 ،114 ،92 ،89 ،79  كیفیات الأربعال
 79  كیفّیات الُأَولال
 89  كیفّیاُت المحسوسةال

 89  كیفّیات المختّصة بالكمّیات
 93  الكیفّیتان الفاعلتان
 94  كیفّیتان المنفعلتان

 119  كیلوسال
 ،225 ،223 ،192 ،125 ،124 ،12ٍ ،1ٍ9 ،1ٍ2 ،1ٍ1 ،51  كبدال

227، 231 
 557 ،525  الكبریت

 173  كثافةال
 19  الُكحل

 174  یكراثال
 45ٍ  كرة النار

 45ٍ  كرة الهواء المطلق
 5ٍ3 ،4ٍ1  الكرنب

 469  كزازال
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 541  الكزاز.الیابس
 327  الَكسر

 435 ،429  كلب الحبار
 348  الَكَلف

 125  كلیةال
 125  ُكلیتانال
 35  كّم ال
 64  كماداتال
 144  كهلال

 472  الكهول
 434  یالكوكب الُدّر 

 36  كون والفسادال
 449  الكون

 67  یكال
 35  كیفال

 49ٍ  الكیفیات الأربع
 54  كیفیات النفسانیةال
 53  كیفّیة النفسانّیةال
 54  كیفّیةال

 93  كیفّیتان فاعلتان
 93  كیفّیتان منفعلتان

 193 ،191 ،189  كیلوس
 124  یلحم الثد

 1ٍ9  البدن یف یلحم الذال
 1ٍ9  العضل یف یلحم الذال

 148  لحُم الرجل
 1ٍ9  یحم الغددللا

 123  یاللحم الغدد
 148  لحم المرأة

 148  لحم المرّكب
 1ٍ9  الفخذین یف یالمفرد كالذلحم ال

 148  اللحم المفرد
 5ٍٍ  ،22ٍ ،119  لحمال
 424  ُحّمیال

 147  لحوم الإناث
 147  لحوم الرجال

 228  لذةال
 64  لطوخاتال

 5ٍ3  اللفت
 2ٍ  لقط الظفرة
قوة الرطبة

َ
 455  الّل
 237  لمسال
 58  لوازم الذاتّیةال

 362  لیثرغس
 148  لیف العصب

 239  المطاوللیف 
 239  اللیف الموّرب

 527  الماء البارد
 519  ماء البئر

 5ٍ6  الماء الجاریة
 549  ماء الحّمام

 5ٍ7  الماء الراكدة
 61  ماء العنب
 519  ماء القناة
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 51ٍ  الماء المطبوخ
 519  ماء النّز 

 512  النیل  ماء
 568  ماء الورد

 5ٍ4 ،11ٍ  ، 82 ،79 ،78 ،77  ماءال
عرماّدة   127  الش ّ

 127  مادة العظم
 91  ماّدةال

 185  ماساریقا
 335  ماشراال

 522 ،465 ،433 ،4ٍ8 ،365 ،362  المالیخولیا
 522  ،398  مانیاال

 7ٍ  مبادئ العلوم الجزئّیة
 96  العلوم ءیمباد

 39  َمباضعال
 236  مبدأ الحّس والحركة

 89  متیال
 218  مثانةال

 185  الدقاق یمجار
 354  الرئة مجاری

لات المحضةال  51  محّلِ
 436  یمدار رأس الجد

 438 ،436  مدار رأس السرطان
 41  المداواة  بالأغذیة والأدویة

َفثمِِ  ة الّنَ  3ٍ5  ّدَ
 62  مذهب الأطّباء
 495  مراتب الأدویة

 421 ،415  الأصفر المرار
 179  ،172  سوداءالمّرة ال
 183 ،17ٍ  مّرة الصفراءال
 172  صفراءالمّرة ال
 17ٍ  مّرة المّحـّیةال
 51 ،5ٍ  ُمرخیاتال

 417  الاستسقاء مرض
 3ٍ4  یالتركیب المرض

 6ٍ  یمرض التركیب
 355  یالمرض الشرك

 33ٍ  المرض المركب
 3ٍ4  یالمرض المزاج

 359  المرض المسّلم
 331  المرُض المشترک

 311  المرض المفرد
 362  یمرض سوداو

 359  المرض غیر المسّلم
 3ٍ8 ،3ٍ7 ،3ٍ6 ،3ٍ2 ،3ٍٍ   ،65 المرض
 8ٍ  العالم مركز

 229  یمرال
 113  ،97  یمزاج الإنسان

 32  مزاج الدواء المفرد
 135  مزاج الشّبان

 1ٍ5  یمزاج الشخصال
 2ٍ1  مزاج الشیخوخة
 135  مزاج الصبیان
 394  المخالف یالمزاج الصح
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 394  المناسب یالمزاج الصح
 1ٍ2  یمزاج الصنفال
 1ٍ7 ،1ٍ6  یمزاج العضوال

 394  المخالف یالمزاج المرض
 394  المناسب یالمزاج المرض

 94  مزاج المرّكبال
 113  المزاج المعتدل

 65  مزاج المعتدلال
 94  مزاج المفردال
، 91 ،9ٍ ،89 ،87 ،86 ،79 ،68 ،65  ،59، 4ٍ  ،19 مزاجال

92، 93، 94، 98، 99 
 79 ،72 ،68 ،65  مزاجاتال

 343  المسامیر
 144 ،55  مشایخال

 5ٍ7  مشرق الاعتدال
 5ٍ8  مشرق الشتاء

 5ٍ7  مشرق الصیف
 53ٍ  یالمصطك

 89  مضافال
 5ٍ7  مطلع نقطة السرطان

 498  مطلق الدواء
 4ٍ5  المعاء المستقیم

 36  معادن والأحجارال
 111  یمعتدل الإضافال
 143 ،111 ،95 ،94  یمعتدل الحقیقال
 111  معتدلال

 357 ،355 ،3ٍ6  المعدة

 491  المغناطیس
 54  مقولاتال

 84  یمكان النار الطبیع
 525  الملح

 89  ِملكال
 3ٍ2 ،53  ملكةال

 358  الممراض
 45 ،44 ،34  منطقال
 233  الأنثی یَمن
ـر یَمن ك   233  الّذَ

 ،364 ،353 ،321 ،144 ،137   ،14ٍ ،134 ،78  یالمن
523، 538 

 232 ،146  یمنال
 81 ،78  موالید الثلاثةال
 228 ،142 ،47  موتال

 426  الَموتان
 84 ،83 ،82 ،8ٍ  یموضع الطبیعال

 38  موضوع الطب
 56  موضوع كّلِ علم

 66  موضوعات صناعة الطّب 
 557  المویزج

 518  میاه الأبار والقنی
 517  میاه الأمطار

 5ٍ7  میاه الأنهار الكبار
 56ٍ  المیاه البورقیة والمالحیة
 519  المیاه الجلیدّیة والثلجّیة
 52ٍ  المیاه الراكدة الآجامّیة
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 524  المیاه الراكدة
 513  المیاه الردیئة
 61  میاه الُزفتّیة

 56ٍ  المیاه الشّبیة والزاجّیة
یة ّبِ  61  میاه الش 

 476  المیاه العذبة الكریمة
 525  المیاه العلقّیة

 449  میاه العیون الجصّیة
 449  الحجرّیةمیاه العیون 

 449  میاه العیون الحمائیة
 449  میاه العیون الطینّیة
 449  میاه العیون النّزیة

 518 ،5ٍ6  میاه العیون
 531  المیاه الغلیظة الثقیلة

 562  المیاه القفرّیة
 61  میاه الكبریتّیة
 61  میاه المالحة
 514  میاه المطر

 525  المیاه المعدنیة
 558  والحدیدیةة یالمیاه النحاس

 56ٍ  المیاه النحاسّیة
 61  میاه النحاسّیة

 525  هالمیا
 82 ،79 ،78  نارال

 326  الناصور
 41  الناقهین

 55  ناقهینال

 36  نباتال
 73  نبض المنشاریال
 124ثیین  نأ

 525  النحاس
 122  النخاع

 124  نخاعال
 568 ،432 ،359  ،332 النزلة
 471  النساء

 363  النسیان
 162  نضجال
 64  نطولاتال

 472  نفس الانتصاب
 96  نفس  الناطقةال

 459، 364 ،323  النقرس
 348  النمش

 143  نمّو ال
زالن  169  هوض للتبر
 173  نورال
 164  نورةال

 483  المفرط النوم
 63  نوم والیقظةال

 482 ،479  النوم
 328  الهتک
 462  الهرم

 349  طلُهزال المفرا
 349  یهزال شحم
 349  یهزال لحم
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 2ٍ2  هضم الأّولال
 2ٍ2  ثالثالهضم ال
 2ٍ2  یهضم الثانال
 153  هضم الرابعال
 2ٍ2  رابعالهضم ال
 19ٍ  هضوم الأربعة الغذائّیةال

 528 ،458 ،456 ،455 ،4ٍ4 ،386 ،373الهواء البارد
 4ٍٍ  الهواء الجّید
 451  یالهواء الحقیق
 549  هواء الحّمام
 391  یالهواء الخریف

 456 ،4ٍ5  الرطب الهواء 
 4ٍ5  الهواء الغلیظ
 4ٍ5  الهواء الكدر

 ،83 ،82 ،81 ،8ٍ ،79 ،78 ،77 ،69 ،63 ،62 ،61  هواءال
84، 85، 86، 1ٍ8، 11ٍ،   372، 374، 375، 388، 
449 

 91  هیولیال
 3ٍ2  الهیئة
 54  هیئة
 562 ،452 ،451 ،45ٍ ،433 ،419 ،397 ،365  الوباء

 128 ،122  وترال
 327  الَوثی

 3ٍ7  ،73  وجع الناخسال
 362  وجع الوِرکال

 334  یوالسوداو یالورم البلغم
 334  یوالصفراو یالورم الدمو
 335  یالورم الدمو

 334  یالورم الفلغمون
 342  یورم زقّ 

ل  342  یورم َطب 
م  342  یورم َلح 

 354 ،326  الورم
 6ٍ  وضع الأبعد
 6ٍ ،59  وضع الأقرب

 351 ،337 ،5ٍ  الابتداءوقت 
 352 ،351 ،337 ،5ٍ  وقت الانتهاء

 352 ،351 ،337 ،5ٍ  وقت الانحطاط
د  35ٍ ،337 ،5ٍ  وقت التزّیُ

ی  327  الَوه 
 385  یبوسُة الخریف

 115 ،93 ،79  یبوسةال
 355  الیرقان
 483 ،482 ،479  الیقظة

63  یقظةال
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 98 ...................................................................... فی األمزجة   ـ  شرح التعلیم الثالث ـ
 98 ................................................................................ الفصل األّول فی المزاج

 98 .................................................................. فی ماهّیة المزاج -المبحث األّوُل 
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 89 ....... فی بیان أّن الكیفّیات التی یكون منها المزاج هی الكیفّیات المحسوسة األّولّیة  -المبحث الثانی 
كّلی -المبحث الرابع    89 ................................................ فی االعتبارات الثمانیة بقول 

 88 .............................. فی االعتدال النوعی مقیسًا إلی الخارج والداخل -المبحث الخامس 
إلی الداخلالمبحث السادس فی االعتدال الصنفی والشخصی والعضوی   209 . مقیسًا إلی الخارج و

كّل واحد من األشیاء األربعة أقرب إلی االعتدال -المبحث السابع   201 ............... فی بیان أّنه أی 
 208 ................................................ فی إثبات اعتدال اللحم والجلد -المبحث الثامن 
یة  -المبحث التاسع   222 .................. فی تحقیق معنی االعتدال والخروج عن االعتدال فی األدو
 221 ......................................... مزاج الخارج عن االعتدالفی أقسام ال  -المبحث العاشر 

 557 .................................. الفصل الثانی منه أی من هذا التعلیم وهو الثالث فی أمزجة األعضاء
 221 ..................................................... كّلی فی أمزجة األعضاء بقول -المبحث األّول 

 229 .............................................................. فی األعضاء الحاّرة -المبحث الثانی 
 292 ............................................................. فی األعضاء الباردة -المبحث الثالث 

 291 .............................................................. فی األعضاء الرطبة -المبحث الرابع 
 291 .......................................................... فی األعضاء الیابسة -المبحث الخامس 

 510 ............ الفصل الثالث وفی بعض النسخ منه أی من التعلیم الثالث  فی أمزجة األسنان أی األعمار
 210 .................................................... ....فی تقسیم األسنان وتبیین -المبحث األّول 

یة -المبحث الثانی   211 ....................................... أّن الحرارة فی الصبیان والشبان متساو
 218 .............................................................. فی ضرورة الموت -المبحث الثالث 

 241 ........................................................... فی ما استنتج مّما ذكر -المبحث الرابع 
 241 ................................ فی بیان اختالف األمزجة بحسب األجناس  -المبحث الخامس 

 
 548 ...................................................................... التعلیم الرابع ــ   فی ماهیة الخلط

 548 .................................... الِخلط وأقسامه« ماهّیة»الفصل األّول فی مائّیة وفی بعض النسخ 
 210 ................................................................. فی ماهیة الِخلط –المبحث األول 

كل واحد منهما –المبحث الثانی   210 ............... فی تقسیم الخلط إلی المحمود والفاسد وماهیة 
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 219 ..................................................... فی الرطوبة الثانیة وأقسامها -المبحث الثالث 
 214 ..................... فی بیان أّن األخالط أربعٌة الدُم والبلغُم والصفراُء والسوداُء   -المبحث الرابع 

 219 .................................................. وأحكامهفی الدم  وأقسامه   -المبحث الخامس 
 218.................................................. فی البلغم وأقسامه وأحكامه  -المبحث السادس 

 291 ................................................ الصفراء وأقسامها وأحكامها فی -السابع  المبحث
 211 ................................................ السوداء وأقسامها وأحكامها فی  -الثامن  المبحث
 299 ....................................... األخالط ونقضها فی قیلت مذاهب فی -التاسع  المبحث
 291 ....................................................... هضماً  الفم فی أّن  بیان فی  األّول ـ المبحث
 299 .................. علی هضمه المعدة تعین التی األعضاء الكیلوس وتعدید ـ فی الثانی المبحث
 280 ........... األعضاء عنها إلی الكبد وخروجه الغذاء إلی نفوذ الثانی وكیفّیة الهضم فی -الثالث  المبحث

 284 ....................................... األخالط من واحد لكّل  األربعة األسباب ـ فی الرابع المبحث
 289 ....................................... كثرتها یلزم السوداء وما كثرة أسباب ـ فی الخامس المبحث
 288 ...................................................... عامة لألخالط أسباب السادس ـ فی المبحث
 909 .................................................. فی فضل أقسام الهضم األزبعة -  السابع المبحث

 909 ............................................ فی ذكر حكمین من أحكام األخالط -المبحث الثامن 
 

 505 ................................................................... فی ماهیة العضو    التعلیم الخامس  ـ
 505 .................................................................... فی ماهیة العضو وأقسامه -الفصل 

 909 .................................................................... المبحث األّول ـ فی ماهیة العضو
 909 .............................. مبحث الثانی فی ماهیة العضو المفرد أی المركب المسمی باآللیال

كّل واحد من األعضاء المفردة وتعریف منفعته -المبحث الثالث   908 .....................فی تحدید 
 990 ........................................... فی تقسیم األعضاء بحسب القوی  -المبحث الخامس 
 999 ............................... خدمةفی تقسیم األعضاء بحسب الرئاسة وال  -المبحث السادس 

 910 ............................................................. فی تقسیم األعضاء -المبحث السابع 
 919 ..................................... فی تقسیم األعضاء بحسب ما یتكون منه  -المبحث الثامن 
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 911 ........................ فی حكم األعضاء المنویة والدمویة فی االنجبار والعود -المبحث التاسع 
كــون ذلــة لهــا بعصــبة واحــدة  -المبحــث العاشــر  فــی تقســیم األعضــاء الحساســة المتحركــة باعتبــار 

 919 ......................................................................................... أوبعصبتین
 911 ............................................. فی منابت أغشیة األعضاء  -المبحث الحادی عشر 

كّلها تتّم باللیف وفی تقسیم األعضاء بحسب ذلةفی   -المبحث الثانی عشر   919 ....... أّن الحركات 
كیفیة تألیف اللیف فی األعضاء ذوات اللیف وتقسیم ا  -المبحث الثالث عشر  ألعضاء بحسب فی 

 940 ................................................................................................. ذلة
 

 541 ......................................................................... فی القوی التعلیم السادس ــ  
 941 ................................................................ الجملة فی القوی وهی ستة فصول.

كّلی: -الفصل األول   541 .................................... منها أی من الجملة فی أجناس الُقوی بقول 
 941 ........................... فی بیان سبب وضعه القوی واألفعال فی تعلیم واحد -المبحث األّول  
 944 .............................................. فی تعدید أجناس القوی واألفعال -المبحث الثانی 

 944 ..... فی األعضاء التی هی مباِد القوی واالختالف بین األطّباء والفالسفة فیها -المبحث الثالث 
 949 ..................................................... ة المخدومةفی القوی الطبیع -الفصل الثانی 

ة الغاذیة  948 ............................................................ المبحث األّول فی حقیقة الُقّوَّ
ة النامیة وتحقیق النمّو   المبحث الثانی فی حقیقة  912 ............................................. الُقّوَّ

ة الغاذیة -المبحث الثالث   911 ..................................... فی األفعال التی یتم بها فعل الُقّوَّ
ة الطبیعیة المخدومة التی تفعل ألجل النوع المبحث الرابع فی  911 .............................. الُقّوَّ
 557 ......................................................... القوی الطبیعیة الخادمة فی -الفصل الثالث 

 911 ..................................................... فی القوی الخادمة الجوهریة -المبحث األّول 
 990 ................................................................ فی حصر الفضول -المبحث الثانی 

 990 ....................................... فی الجهات التی یقع إلیها دفع الفضول -مبحث الثالث ال
 992 ....................................................... فی القوی الخادمة العرضّیة -المبحث الرابع 
 569 ................................................................... فی القوی الحیوانیة -الفصل الرابع 
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 999 ....................................................... فی ماهیة القوی الحیوانیة -المبحث األّول 
 998 ................................................................. فی ماهیة الروح -المبحث الثانی 

ة -المبحث الثالث   998 ......................................... الحیوانیة فی الداللة علی إثبات الُقّوَّ
 912 ........... مبادیء القوی ووحدة النفس فی ذكر مذاهب األطّباء والفالسفة فی -المبحث الرابع 

ة الحیوانیة -المبحث الخامس   911 .................................................... فی أفعال الُقّوَّ
ة علی تقدیر وجودها طبیعیة أو نفسانیة أو جنس ثالث -المبحث السادس   914 ..... فی أّن هذه الُقّوَّ
 576 ...................................................... القوی النفسانیة المدركة یف -الفصل الخامس 
 911 ......................................... القوی النفسانیة المدركة فی الظاهر فی -المبحث األّول 

 990 ........................... فی األعضاء الحواس الظاهرة وكیف ینبغی أن یكون -المبحث الثانی 
 999 .......................................... فی القوی النفسانیة المدركة الباطنة -المبحث الثالث 
 580 ...................................................... فی القوی النفسانیة المحركة -الفصل السادس 

 585 .............................................................. الفصل األخیر من هذا التعلیم فی األفعال
 

 588 ............................................................................................ یالفّن الثان
« المـــر »و« الســـبب»فـــی یعلـــیم  الفصـــل األّول مـــن التعلـــیم األّول مـــن الفـــن الثـــانی مـــن الكتـــاب األّول 

 588 ............................................................................................ «العر »و
 100 ................................................................... ماهیة السبب یالمبحث األّول ف

 109 ................................................................. ماهیة المرض یف یالمبحث الثان
 101 ................................................................ ماهیة العرض یالمبحث الثالث ف

ثـة التـ یالتمثیل علی السبب والمرض والعرض ف یف -المبحث الرابع  سـوء  یهـ یأنواع األمراض الثال
 101 ............................................................. المزاج وسوء التركیب وتفّرق االتصال.

 101 ..................................... التفرقة بین العرض والدلیل والعالمة یف -حث الخامس المب
كـّل واحـد منهـا  یف -المبحث السادس  كّل واحد من السبب والعرض والمرض قد یكون عـن  بیان أّن 

ین كّل واحد منها ینتقل إلی األخرَّ  101 ............................................................. وأّن 
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 109 ....................................  فی أقسام أحوال بدن اإلنسان وأجناس األمرا -الفصل الثانی 
ثة ماهیة یف -المبحث األّول   109 .......................................... كّل واحد من األحوال الثال

 108 ......................................................... أقسام الحالة الثالثة یف - یالمبحث الثان
 122 ................................................................. أقسام المرض یالمبحث الثالث ف
 155 .......................................... أمرا  التركیب یمن التعلیم األّول ف یالفصل الثالث منه أ

 121 ................................................... أجناس أمراض التركیب[ ی]ف –المبحث األّول 
 121 ..............................................................  أمراض الخلقة یف - یالمبحث الثان

 192 ......................................... المقدار والعدد یأمراض الكم أعن یف -المبحث الثالث 
 191 ............................................................... أمراض الوضع یف -المبحث الرابع 
 155 ........ واألول أظهر.« أمرا  االیصال یف»بعض النسخ  یأمرا  یفرق االیصال و ف یف -الفصل الرابع 

 198 ............................................................ األمراض المرّكبة یف -الفصل الخامس 
 198 ....................................................... ماهیة المرض المركب یف -المبحث األّول 

 112 ........................... بیان إمكان عروض الورم لكّل واحد من األعضاء یف - یالمبحث الثان
ِزلة یف -المبحث الثالث   119 ...................................................... الورم المسّمی بالّنَّ

 119 ................................. سبب حدوث األورام والبثور من االستفراغ یف -المبحث الرابع 
 111 ............................................................ تقسیم األورام یف -المبحث الخامس 
 144 .......... ، واألّول أشهر وأقرب األمرا «مع»بعض النسخ  یأمور یعّد من  وف یف -الفصل السادس 
 144................... األمراض مع أّنها خارجة عنها یأّن هذه األمور لم عّدت ف یف -المبحث األّول 

 144................................................ أّنها من األمور المتعلقة بالزینة یف  یالمبحث الثان
 148 ................................................................. أوقات األمرا  یف -الفصل السابع 
 119 ................................................ أحوال األمراض یتمام القول ف یف -الفصل الثامن 

 111 .......................... ألجلها تكون تسمیة األمراض یتعدید األشیاء الت یف -المبحث األّول 
ِفها وصعوبِته یف - یالمبحث الثان  114 ........................... تقسیم األمراض بحسب سهولِة تعّرُ

 111 ............................... فی أسباب مشاركة العضو عضوًا اخر فی مرضه -المبحث الثالث 
 111 .................................... فی تقسیم األبدان بحسب الصحة والمرض -المبحث الرابع 
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 119 ..... عن المعالجة أو لیس لها ذلة فی تقسیم األمراض من حیث أّن لها عائقاً  -المبحث الخامس 
 118 .......... المبحث السادس _ فی تقسیم األمراض من حیث أّنها مناسبة للمزاج ونحوه أو غیر مناسبة

 118 ................... فی تقسیم األمراض من حیث أّنها تزول بتبّدل الفصول أو ال -المبحث السابع 
 190 .......... فی تقسیم األمراض من حیث أّنها تكون شفاء عن أمراض آخر أو ال تكون -المبحث الثامن 

یة أو ال تكون یف -المبحث التاسع  ِدّ  191 ....................... تقسیم األمراض حیُث إّنها تكون ُمعَّ
كذلة یف -المبحث العاشر   194 ............. تقسم األمراض من حیث أّنها تكون متوارثة أو ال تكون 

 الجملــــــة األولــــــی فـــــی األشــــــیاء التـــــی یحــــــد  عــــــن ســـــبب  ســــــبب  مــــــن : التعلـــــیم الثــــــانی جملتـــــان
 165 ...................................................................................... األسباب العاّمیة
كلی فی األسباب -الفصل األول   165 ................................................................ قول 

 199 .............................. تقسیم األسباب إلی البادیة والسابقة والواصلة یف -المبحث األول 
كون فعلها بالذات أو بالعرض یف - یالمبحث الثان  198 .................... تقسیم األسباب باعتبار 

 198 .......................................................... شرط تأثیر السبب یف -المبحث الثالث 
 112 ................................... تقسیم األسباب بحسب تمّكن مسّبباتها یف -المبحث الرابع 

كونه یف -المبحث الخامس  ّیهتقسیم األسباب من حیث   112 ................................ ا ضرور
 372 ............................   الفصل الثانی منها أی من الجملة األولی فی یأثیر الهواء المحیط باألبدان

 176 .................................................................... طبایع الفصول یالفصل الثالث ف
 119 ........................................................تحقیق معنی الفصل یف -المبحث األّول 

 118 ......................... لطباع الربیع والصیف والشتاء یالسبب المقتض یف - یالمبحث الثان
 191 ........................................ لطباع الخریف یالسبب المقتض یف -المبحث الثالث 
 184 ........................................................ یغاییرها فی أحكام الفصول و -الفصل الرابع 
 400 ..................................................................... الهواء الجّید فی  -الفصل الخامس
كیفیات األهویة ومقتضیات الفصول -الفصل السادس   401 ..................................... فی فعل 
كیفیات األهو یف -المبحث األّول   401 ...................................................... ةیأحكام 

 409 ................................................................. أحكام الربیع یف - یالثان المبحث
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 422 ............................................................... أحكام الشتاء یف -المبحث الثالث 
 424 .............................................................. أحكام الصیف یف -المبحث الرابع 

 490 ........................................................... أحكام الخریف یف -المبحث الخامس 
نةفی أحكام  لتركیب  -الفصل السابع   455 ............................................................ الّسَّ
 414 ........................................................... فی یأثیر التغییرات الهوائیة -الفصل الثامن 

 414..................................... یتغیرات األهویة بسبب اجتماع الدرار یف -المبحث األول 
 419 .................................. اختالف تغییرات األهویة بسبب العروض یف - یالمبحث الثان

 418 .............................. سب وضع البلداختالف تغییرات الهواء بح یف -المبحث الثالث  
 418 .................................... اختالف تغییرات الهواء بحسب الجبال یف -المبحث الرابع  

 449 ............................................ تغّیرات الهواء بحسب البحار یف -المبحث الخامس  
 444 ............................................. تغّیرات الهواء بسبب الریاح یف -المبحث السادس  
 448 ....................... فی یأثیر التغییرات الهوائیة الردیئة المضاّدة للمجری الطبیعی -الفصل التاسع 

 448 ............................. یأقسام التغییرات الخارجة عن المجری الطبیع یالمبحث األّول  ف
 411 ........... عن التغیرات الهوائیة المضاّدة للطبیعةتعرض  یالعوارض الت  یف - یالمبحث الثان
 456 ................................. الریاح« فی طبائع»فی موجبات وفی بعض النسخ  -الفصل العاشر 

 411 ........................................................... الریاح الشمالیة[ ی]ف -المبحث األّول 
 418 ...................................................... ةیأحكام الریاح الجنوب یف - یالمبحث الثان

 490 ........................................... أحكام الریاح المشرقیة والمغربّیة یف -المبحث الثالث 
 460 .................................................. القول فی موجبات المساكن -عشر  الفصل الحادی

كن مجمالً  یف -المبحث األّول    490 ................................................ أحكام أهوّیة المسا
كن الحارة یف - یالمبحث الثان  492 ..................................................... أحكام المسا

كن الباردة یف -المبحث الثالث   499 .................................................... أحكام المسا
كن الرطبة یف -المبحث الرابع   499 ...................................................... أحكام المسا

كن الیابسة یف  -المبحث الخامس   491 ................................................. أحكام المسا
كن العالیة یف -المبحث السادس   494 .................................................. أحكام المسا
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كن الغائرة یف -المبحث السابع   494 ..................................................... أحكام المسا
كن الحجرّیة یف -المبحث الثامن   491 .................................................. أحكام المسا
كن الجبلّیة الثلجّیة یف -المبحث التاسع   499 ......................................... أحكام المسا
كن البحرّیة یف -المبحث العاشر    499 ................................................... أحكام المسا

كن الشمالیة یف -عشر  یالمبحث الحاد  499 ........................................... أحكام المسا
كن الجنوبّیة یف -عشر  یالمبحث الثان  410 ............................................. أحكام المسا

كن المشرقیة والمغربّیة یف -المبحث الثالث عشر   411 ................................ أحكام المسا
كن یف -المبحث الرابع عشر   414........................................................ اختیار المسا
 476 ................................................. بات الحركة والسكونفی موج -الفصل الثانی عشر  
 479 ..................................................... فی موجبات النوم والیقظة -الفصل الثالث عشر  
 494 ................................................ فی موجبات الحركات النفسانّیة -الفصل الرابع عشر 
ُب  -الفصل الخامس عشر   497 .......................................................... فیما یؤكل وُیشرَّ

ر ف یف -المبحث األّول   499 ............................................... البدن یأصناف تأثیر ما یؤّثِ
یة یف - یالمبحث الثان كیفیات األدو  489 ..................................................... تعریف 

یة یف -المبحث الثالث   481 .............................. أربعة یوحصرها ف  تعدید مراتب قوی األدو
 489 .................... تقسیم الوارد علی بدن اإلنسان بحسب الفعل واالنفعال  یف -المبحث الرابع 

 102 ........................................................ ذكر تقاسیم األغذیة یف -المبحث الخامس 
 501 .............................................................. فی أحوال المیاه -الفصل السادس عشر 

 101 ...................................................... بیان االضطرار إلی الماء یف -المبحث األّول 
 101 ................................................................. أقسام المیاه یف - یالمبحث الثان

 109 .................................................... بیان المختار من المیاه یف -المبحث الثالث 
 120 .................................................. كیفّیة إصالح المیاه الردیئة یف -المبحث الرابع  

 124 .......................................................... المطر  حكم ماء یف -المبحث الخامس  
 129 ............................................ أحكام میاه اآلبار والقنی والنّز  یف  -المبحث السادس 

كدة یف -المبحث السابع    190 ........................................................ أحكام المیاه الرا
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ة یف -المبحث الثامن   قّیَّ لَّ  194 ........................................... أحكام المیاه المعدنیة والعَّ
 199 ............................... أحكام المیاه الثلجّیة والجمدیة وما یشبهها یف -المبحث التاسع 
 191 .............. الحّر والبرد یف یأحكام المیاه المختلفة باختالف الكیفیة أ یف -المبحث العاشر 

 112 ................................. ئةیذكر أحكام جملة من المیاه الرد یف -عشر    یالمبحث الحاد
 515 ............................................ موجبات االستفراغ واالحتباس  یف -الفصل السابع عشر  

 111 .......................................................... أسباب االحتباس یف -المبحث األّول  
 114 ........................................... یحدثها االحتباس یاألشیاء الت یف - یالمبحث الثان

 111 .................................... أسباب استفراغ ما یجب أن یحتبس یف -المبحث الثالث  
 118 ......................... یحدثها استفراغ ما یجُب أن یحتبس یاألشیاء الت  یف -المبحث الرابع  
ّیة والضارة فی -الفصل الثامن عشر   545 .............................. األسباب التی یتفق للبدن غیر ضرور

 149 ................................ ء من خارجیبها یكون فعل الش یاألشیاء الت یف -المبحث األّول 
كون فعلها ف  یف - یالمبحث الثان یة باعتبار   144 .............. الداخل أو الخارج یأقسام أفعال األدو

 547 ..................................... للشمس یموجبات االستحمام والتضح یالفصل التاسع عشر ف
 141 ...................................... المختار من الحمامات واألفضل منها یف -المبحث األّول 

 148 ............... البدن الصحیح یأحكام الحمام العذب الماء وما ُیحِدثه ف یف - یالمبحث الثان
كیف ینبغ یالمبحث الثالث  ف  114 ................ أن یكون استعمال الحمام ألصحاب الدّق  یأّنه 

 119 ................................................................ مضاّر الحمام یف -المبحث الرابع  
 111 ................................................. أحكام أصناف الحمام یف -المبحث الخامس  

فـی موجبــات عـادات مـن الشــمس واالنـدفان فـی الّرمــل والتمـّرغ فیـه واالســتنقا  فـی األدهــان ورّ ِ  -فصـل 
 561 ..................................................................................... الماء علی الوجه

 568 .............................................................................................. الفهارس
 
 


