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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقــدمـة املحقق:
كتاب حتف اخلوا�ص يف طرف اخلوا�ص

1

ت�أليف
العامل الأندل�سي �أبي بكر حممد القللو�سي
(املتوفى �سنة  707هـ 1308 /م)
هذا كتاب خمطوط ين�رش لأول مرة ،ويتناول مو�ضوعه كيفية �صناعة وتكوين الأَمِ دَّ ة،
والأحبـار ،والأ�صباغ ،والأدهان ،والعمـل بها ثم كيفية حموها وقلعها من خمتلف �أنواع الرَّق
ال عن الثياب واخل�شب.
والربدي والكواغد والدفاتر والورق ف�ض ً
م�ؤلف هذا الكتاب هو القللو�سي �أبو بكر حممد بن حممد بن �إدري�س الق�ضاعي الأندل�سي من ثغر
�إ�سطبونة  Esteponaجنوب غرب مالقة  Malagaبالقرب من ثغر مربلة  ،Marbellaوالدته كانت
يف عام  607هـ1210/م ،ووفاته يف عام  707هـ1308/م �أي عا�ش حوايل مائة عام.

2

امل�ؤلف �شخ�صية علمية مو�سوعية مرموقة ،وردت له عدة تراجم ت�شيد بعلمه وف�ضله 3،وكان
�أول من عرف به هو الوزير العامل الغرناطي ل�سان الدين بن اخلطيب يف كتابه الإحاطة يف �أخبار
غرناطة 4،ثم ابن حجر الع�سقالين يف كتابه الدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة 5،ثم ابن القا�ضي
يف جذوة االقتبا�س فيمن حل من �أعالم مدينة فا�س 6،و�أخريًا ابن �إبراهيم يف الإعالم.
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 -1وا�ضح �أن امل�ؤلف – كما يقول الأ�ستاذ �إبراهيم �شبوح – له ولع باجلنا�س يف عنوان كتابه فكلمة اخلوا�ص الأوىل يف العنوان تعني عك�س العامة،
والثانية تعني اخلوا�ص الطبيعية والكيميائية.
 -2هناك ر�أي للأ�ستاذة الدكتورة ماريا خي�سو�س بيجريا �أنه من املحتمل �أن يكون �أ�صله من  Callosa Lenvantinasوعُ رِّب اال�سم �إىل قللو�سي.
 -3كان القللو�سي �إمامًا يف العربية ا�شتهر بحفظ كتاب �سيبوبه وفك غوام�ضه ،وحجة يف العرو�ض والقوايف ،وطوع هذه املعرفة لنظم الأراجيز يف الفرائ�ض
والعرو�ض ،وو�ضع �أرجوزة يف �رشح ‘مالحن’ ابن دريد .راجع (�إبراهيم �شبوح :م�صدران جديدان يف �صناعة املخطوط� ،ص� ،24أعمال امل�ؤمتر مل�ؤ�س�سة
الفرقان للرتاث الإ�سالمي ،لندن1997 ،م).
 -4ابن اخلطيب ،الإحاطة يف �أخبار غرناطة ،ج.78 – 75 ،3
 -5ابن حجر الع�سقالين ،الدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة ،ج ( ،4،170حيدر �آباد1350 ،هـ ).
 -6ابن القا�ضي ،جذوة االقتبا�س( ،288 ،دار املن�صور بالرباط 1305 ،هـ).
 -7عبا�س بن �إبراهيم ،الإعالم مبن حل مراك�ش و�أغمات من الأعالم ،ج ( 338 ،4فا�س1976 ،م).
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وقد نوه امل�ؤلف القللو�سي يف مقدمة كتابه �أنه يهدي كتابه حتف اخلوا�ص �إىل خزانة خا�ص
اخلوا�ص الأفا�ضل واملكارم والف�ضائل ذي الوزارتني احلاج املحدث �أبي عبد اهلل حممد بن احلكيم
اللخمي الرندي الغرناطي 8،وكان هذا الوزير ابن احلكيم ،من كبار علماء وكتاب مملكة غرناطة
يف عهد بني ن�رص �أو بني الأحمر ،ابتد�أ كاتبًا لل�سلطان حممد الثاين-امللقب بالفقيه–671( -9
 701هـ1302 – 1272 /م) ثم �صار وزيرًا لولده حممد الثالث (املخلوع)708–701( ،
هـ1309– 1302/م) مع احتفاظه برئا�سة القلم الأعلى.
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ثم حدث �أن خُ لع هذا ال�سلطان حممد الثالث على يد �أخيه �أبي اجليو�شي ن�رص ( –708
713هـ1314–1309/م) ،ويف بداية حكم هذا ال�سلطان اجلديد انتهت حياة الوزير ابن
ال يف جمل�سه عام  708هـ1309/م ،وكان ذلك ب�سبب خالف وقع بينه وبني القائد
احلكيم قتي ً
�أبي بكر عتيق بن املول الذي كان �صديقًا و�سندً ا لل�سلطان �أبي اجليو�شي ن�رص عند عزله لأخيه
حممد الثالث (املخلوع) واعتالئه عر�ش ال�سلطنة 11.هكذا مات الوزير ابن احلكيم بعد فرتة
ق�صرية من وفاة القللو�سي الذي �أهدى له كتابه وهو كتاب حتف اخلوا�ص للقلو�سي ،وقد كُ تبت
حوله درا�ستان قيمتان لعاملني جليلني� :أولهما العامل املغربي املرحوم طيب الذكر حممد املنوين يف
مقاله‘ :حتليل ر�سالة حتف اخلوا�ص يف �صنعة الأَمِ دَّ ة والأ�صباغ والأدهان’.
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والعامل الثاين هو الأ�ستاذ �إبراهيم �شبوح يف مقاله‘ :م�صدران جديدان يف �صناعة املخطوط:
حول فنون تركيب املداد’.
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 - 8راجع مقدمة الكتاب ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ابن اخلطيب نوَّه يف �إحاطته بهذا للإهداء بقوله�« :أنه رفع للوزير ابن احلكيم كتابًا يف اخلوا�ص و�صنعة
الأمِـدَّ ة وقلع طبع الثياب يف معناه»( ،الإحاطة ،ج.)76 ،3
 -9لقب هذا ال�سلطان بالفقيه لعلمه وف�ضله و�إيثاره العلماء ،كما �أنه هو الذي مهد الدولة الن�رصية ،وو�ضع �ألقاب خدمتها ،و�أقام ر�سوم امللُك فيها .كان
أي�ضا بحبه للعلم والعلماء ،و�أعمال النقل ،والرتجمة ولذا لُقب باحلكيم
يعا�رص هذا ال�سلطان �صديقه يف �أ�شبيلية امللك الإ�سباين �ألفون�سو العا�رش الذي ا�شتهر � ً
أي�ضا.
�أو العامل � El Sabioأي الفقيه � ً
 -10ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية يف الدولة الن�رصية.51-50 ،
 - 11احل�سن البناهي ،نزهة الب�صائر والأب�صار-الق�سم اخلا�ص مبلوك بني ن�رص -ن�رش جوزيف مولر.
.Muller, M. J., Beitrage zur Geschichte der Westlichen Araber, (Munchen, 1866), I, 122
 -12حممد املنوين ،قب�س من عطاء املخطوط املغربي ،املجلد الأول( ،339-333 ،بريوت1999 ،م).
 -13ن�رش هذا البحث �ضمن �أعمال امل�ؤمتر مل�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي حتت عنوان ‘درا�سة املخطوطات الإ�سالمية بني اعتبارات املادة والب�رش’،
( ،34-15لندن.)1997 ،
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اعتمد كل منهما –على (حد) قولهما– على خمطوطة وحيدة حمفوظة يف اخلزانة احل�سنية
رقم  8998يف  57ورقة حجم متو�سط مكتوبة بخط كويف مغربية ،فالن�سخة ب�شكل عام بحالة
�سيئة يكرث بها القطع ،وعدد ال�سطور يف كل �صفحة ع�رشون �سطرًا ،وقد فرغ من ن�سخها بعد
�صالة اجلمعة يف الن�صف من جمادى الأوىل �سنة ثالثة وت�سعني وت�سعمائة هجرية .وقد و�صفها
املرحوم حممد املنوين بقوله‘ :غيـر �أن هـذه الن�سخـة تكرث بها ثقوب الأر�ضة مما يجعل اعتمادها
للطبع من ال�صعوبة مبكان 14’.وهو الأمر الذي دفعنا لو�ضع نقط عند بع�ض الكلمات التي وجدنا
�صعوبة يف قراءتها.
لقد �أيد الأ�ستاذ �إبراهيم �شبوح هذه ال�صعوبة بقوله‘ :ويكرث فيها اخلط أ� والتحريف وخلل
الر�سم ،والحظنا �إ�سقاط النا�سخ لبع�ض ال�سطور ،وتنت�رش الرطوبة يف ن�صفها الأول مع بع�ض
املحو و�أكل الأر�ضة ،وعلى حوا�شيها �إفادات وو�صفات مهمة تت�صل مبو�ضوع الكتاب وتزيده
�إثراء ،بع�ضها ال يقر أ� لرداءة اخلط ولالنطما�س وهي كما يبدو �إ�ضافات منقولة من كتب م�شابهة
�أخرى’.
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لقد �صدق حد�س الأ�ستاذ �إبراهيم �شبوح يف هذا ال�صدد� ،إذ �إنني بف�ضل توجيهات �أ�ستاذتي
وامل�رشفة على ر�سالتي للدكتوراة الأ�ستاذة الدكتورة ماريا خي�سو�س بيجريا رئي�س ق�سم الدرا�سات
العربية والإ�سالمية بجامعة مدريد املركزية ،عرثت على ن�سخة خطية �أخرى لهذا الكتاب يف
املكتبة الوطنية بباري�س رقم  6844يف  67ورقة من احلجم الكبري مكتوبة بخط مغربي يف الورقة
ال
الواحدة � 24سطرًا ،ومتيزت على ن�سخة اخلزانة امللكية بالرباط ب�إ�ضافات وزيادات مهمة ،ف�ض ً
عن و�ضوح خطها وكتابتها مما دفعني على الإقدام يف ن�رش وحتقيق الكتاب كله ب�إذن اهلل.

 - 14حممد املنوين ،قب�س من عطاء املخطوط املغربي.334 ،
� -15إبراهيم �شبوح‘ ،درا�سة املخطوطات الإ�سالمية’.24 ،
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عرث على ن�سختني من هذا املخطوط كما �سبق و�أن �أ�رشنا الأوىل وهي ن�سخة الرباط ومق�سمة
�إىل ثالثة �أبواب:
الباب الأول� :صنعة الأَمِ دَّ ة و�أولها املداد الأكحل.
الباب الثاين� :صناعة قلع الطبوع من الدفاتر وما �شاكلها وقلع احلرب من الكتب وقلع ال�صباغ من
الثياب.
الباب الثالث :طرف غريبة وحكم عجيبة ،ويت�ضمن طرق ا�ستخدام املداد يف الكتابة به على
املعادن ال�صلبة :الذهب والف�ضة واحلديد ويف الأ�صباغ والأدهان.
�أما الن�سخة الثانية ،وهي ن�سخة املكتبة الوطنية بباري�س فقد ق�سمت املو�ضوع �إىل بابني هما:
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الباب الأول :يف �صنعة الأَمِ دَّ ة.
الباب الثاين :بد�أ بعنوان يف �صناعة قلع الطبوع وما �شاكله ،وجتدر املالحظة هنا �أنني اعتمدت
على ن�سخة املكتبة الوطنية بباري�س كن�سخة رئي�سية و�أو�ضحت االختالف بينها وبني ن�سخة
املكتبة امللكية بالرباط يف حوا�شي الن�ص كلما قابلنا خالفًا بني الن�سختني.
�أما عن الن�ص وما يحتويه من معلومات فهو مق�سم �إىل بابني:
الباب الأول :يف �صنعة الأَمِ دَّ ة و�أولها املداد الأكحل:
وفيه �أو�ضح امل�ؤلف كيفية حت�ضري هذه الأَمِ دَّ ة وميزها بع�ضها عن بع�ض �إما بن�سبتها �إىل �شخ�ص
ا�شتهر با�ستخدام هذا النوع من املداد كذكره على �سبيل املثال مدادًا للرازي �أو مدادًا خلتي�شوع
مذكورًا من قبل الرازي �أو ت�سميته للداللة على طريقة حت�ضريه فنجد امل�ؤلف قد ح�رص طرق حت�ضري
الأَمِ دَّ ة يف ثالث طرق وهي :التح�ضري ب�أ�سلوب الطبخ �أو النقع �أو الع�رص وقام بت�سمية كل مداد
طبقًا لطريقة حت�ضريه للتميز كاملداد املع�صور �أو املطبوخ �أو املنقوع.

 -16هذا على الرغم من �أنه قام بتق�سيم الكتاب �إىل ثالثة �أبواب يف مقدمة ن�سخة باري�س� ،إال �أنه �أغفل هذا الت�صنيف يف منت املخطوط ،وقد �أو�ضحت
هذا يف منت الن�ص نف�سه.
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ويف حاالت �أخرى ي�سمى املداد على ا�سم �صفته فنجده ي�سميه مدادًا ل�ساعته وهو نوع من
املداد يكتب به فور حت�ضريه فهو مداد �رسيع التح�ضري لذلك ي�سمى بـهذا اال�سم ،ومدادًا ال ينقلع
�أبدً ا ،واملق�صود به �أنه ثابت ف�سمي هكذا ت�سمية �أخرية ن�سبة �إىل �سمو مكانة املداد ومتيزه وهو
مداد العالمة الذي يكتب به ال�سالطني توقيعاتهم �أو عالمتهم (ختمهم �أو الرمز اخلا�ص بهم)
ويكون ذا لون �أ�سود براق تعلوه حمرة ت�ساعد على �رسعة القلم.
(وقد قام امل�ؤلف ب�إعطائنا �إحدى وع�رشين طريقة لتح�ضري الأَمِ دَّ ة ال�سوداء مب�سميات خمتلفة).
هذا بالإ�ضافة �إىل تلك الطرق املختلفة لتح�ضري املداد الأكحل قام ب�رسد بع�ض التعليمات
حتت عنوان ‘تنبيه’ ورد فيه :كيفية تطييب رائحة املداد بحيث تفوح رائحة عطره ،وكذلك
أي�ضا كيف ميكن تاليف �إتالف املداد للكاغد
�أ�سلوب املحافظة على املداد من التخمر �أو الف�ساد و� ً
وبالإ�ضافة لكل ما �سبق كيف ميكن عمل مداد ال يثبت يف اللوح وميحى �رسيعًا .و�أخريًا كيفية
حفظ املداد .وامل�ؤلف هنا ين�صح بحفظ املداد يف �إناء ال يتفاعل معه ،فعلى �سبيل املثال �آنية الر�صا�ص
وخ�صو�صا عندما يكون يف
ً
تبي�ض املداد لذلك ين�صح و�ضعه يف �آنية زجاجية وهو �أ�سلم �شيء.
الأجواء احلارة .بعد ذلك قام امل�ؤلف بعمل جدول ي�رشح فيه تركيب املداد الذي ي�صنع من العف�ص
والزاج وال�صمغ و�أعقبه ب�رشح يفيد قوة و�أفعال كل من املكونات الثالثة املذكورة يف اجلدول،
ف�إذا زاد العف�ص على �أجزائه املعلومة �أو ال�صمغ� ،أدى ذلك خلرق يف الكتاب� ،أما �إذا زاد الزاج
عن مقداره ارتفع من �سطح الكتاب و�أحرق الورق.
هذا ويو�ضح القللو�سي �أن لكل مداد ما ينفعه للكتابة عليه ،فاملداد املطبوخ ي�صلح للكاغد
خ�صو�صا .وهنا ينبه
ً
(للورق) وحده ،واملع�صور ي�صلح للكاغد والرَّق ،واملنقوع ي�صلح للرق
امل�ؤلف �إىل �رضورة االلتزام بالأوزان و�إال ف�سد املداد فهو يف ر�أيه كالدواء البد من حت�ضريه بدقة
ليكون له مفعول.
وا�ستمرارًا يف الباب الأول �أورد امل�ؤلف فيه فقرة حتت عنوان ‘القول على العف�ص’ .فذكر
لنا �أنواعه وكيفية اختيار العف�ص ،فمنه ال�شامي الفج الأ�سود الذي هو غري مثقوب و�آخر �أمل�س
أي�ضا هناك الرومي ،ولكنه مل يق�رص حديثه على العف�ص فقط بل تعداه للحديث
خفيف مثقوب و� ً
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عن ال�صمغ العربي ب�أنواعه الثالثة ،الأبي�ض والأ�صفر والأحمر وكيف �أن �أف�ضلها هو الأبي�ض
أي�ضا الزاج و�أنواعه فمنه ما هو �رسيع
ل�صفاء لونه وكذلك لربيقه ،ويف نف�س املو�ضع ذكر لنا � ً
التفتت نقيًّا من احلجارة ،ومنه ما هو �صلب �أ�سود ،و�آخر �أخ�رض وي�سمى بالقلقنت وهناك الزاج
الفار�سي و�أخريًا يذكر لنا نوعً ا من الزاج لونه لون الالزورد� .إذًا اتَّبع قانون تركيب املداد ب�رشح
مفعول كل من العف�ص والزاج وال�صمغ ثم قام بعملية تو�ضيح لأنواع العف�ص والزاج وال�صمغ
وكيفية اال�ستدالل عليها.
املداد غري الأكحل:
ال من اللون
املداد هنا هو املداد امللون وقد �أورد لنا خم�س ع�رشة تركيبة مداد ملون ت�شمل ك ًّ
الأخ�رض ،والأ�صفر ،والياقوتي ،والأزرق ،والبنف�سجي ،وال�شحمي ،والالزورد ،والذهبي.
وتلك الرتاكيب لي�ست للكتابة على الورق والرق فح�سب ،فقد �أورد لنا بع�ض الرتاكيب للكتابة
على الذهب والف�ضة والنحا�س والذي يلفت النظر هنا �أن �إحدى تركيبات املداد غري الأكحل
ي�سمى باملداد امل�رصي وهو الرتكيبة الوحيدة من اخلم�س ع�رشة التي ن�سبت �إىل بلد معني ،فن�ستدل
من ذلك �أنها تركيبة م�شهورة ومميزة ،لذلك ن�سبت للبلد الذي �صنعت فيه.
بعد ذلك تناول حتت عنوان منف�صل حل الذهب والف�ضة والنحا�س والق�صدير ،و�سائر املعادن
ملن احتاج �إىل ذلك ،وحل الأ�صبغة ،وا�ستخراج الالزورد من حجرة وما جان�س ذلك .و�رشح
يف هذا اجلزء خم�س و�صفات حلل الذهب ،وو�صفة واحدة حلل النحا�س و�أخرى حلل احلديد،
وو�صفة واحدة حلل كل من الف�ضة والق�صدير ،وو�صفة واحدة حلل الطلق وو�صفة واحدة
أي�ضا حلل اللك ،تلي ذلك �صفة مطبوخات ي�سبك عليها ،يليه ف�صل يف الأربية وهي الرتاكيب
� ً
امل�ستخدمة للكتابة على احلديد.
ف�صل يف �أ�شياء تكتب بها الأَ ِمدَّة وال تظهر حتى تعالج.
ويف هذا الف�صل يذكر القللو�سي ثـمان و�صفات للحرب ال�رسي وطرق �إظهاره.
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ف�صل يف الليقة والن�شارة والطني الذي يعلم به ،والطالء الذي يطلى به على اخلط.
وفيه ي�رشح �أنواع الليقة وهي ما يو�ضع يف الدواة المت�صا�ص احلرب وعادة ما تكون من ثالثة
�أ�شياء� ،إما من القطن اجلديد �أو البايل �أو من احلرير و�أح�سنها ليقة القطن اجلديد� .أما الن�شارة
ف�أح�سنها من ن�شارة البق�س ،وال يف�ضل ن�شارة الأبنو�س ،لأنها تذهب بريق املداد ،وي�صف لنا
طريقة معينة كي ت�صبح الن�شارة ذات رائحة طيبة وفائدة الن�شارة هي جتفيف احلرب وتثبيته.
بعد ذلك يذكر لنا �أنواع الطني الذي يعلم به �أو ي�صحح به ،ويذكر �صفاته ،وكذلك الطالء
الذي يطلى به املداد.
ف�صل عمل امل�سطرة:
وفيه ي�رشح كيفية �إخراج اخلطوط متوازنة ،و�إظهار الطرر بتنا�سق ،وهذا الف�صل مل يذكر يف
ن�سخة الرباط.
الباب الثاين :يف �صناعة قلع الطبوع وما �شاكله.
وفيه خم�س طرق لقلع الطبوع من الكتب وطرق كثرية �أخرى لقلع طبوع الثياب.
�صفة �صبغ الثياب وفيه ف�صل يف �صناعة �صبغ ثياب الكتان.
�صفة �صبغ احلرير.
�صفة عمل العكر وال�صبغ به.
ف�صل يف �صنعة �صبغة العود والعظم والنحا�س.
�صنعة عمل اخل�ضاب لل�شعر.
�صنعة عمل الزجنار.
�صنعة عمل الزرقون.
ف�صل يف بيان الأ�صبغة والألوان.
ف�صل يف الإبدال.
ذكر ترتيب �سحق الأ�صبغة.
ف�صل يف تق�صري الأ�صبغة.
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�أما �أهم ما مييز كتابنا عن باقي الكتب التي وردت �إلينا يف جمال �صناعة الكتاب و�صناعة احلرب
على وجه اخل�صو�ص فهو �أنه ذكر لنا بع�ض تركيبات من املداد كان ي�ستخدمها الرازي و�أخرى
متوارثة� ،إال �أن �أهميته احلقيقية كانت يف ذكره لأنواع املداد امل�ستخدمة يف عدوة الأندل�س،
وهو �أول م�صدر لدينا ي�شري �إىل هذا امليدان؛ ففي املكتبة العربية جند مناذج تتناول �صناعة الكتاب
أي�ضا تتطرق �إىل �صناعة املداد واحلرب بل وت�رشح مكوناتها املختلفة،
املخطوط ب�شكل عام وهي � ً
�إال �أنها يف جمملها �آتية من امل�رشق فيما عدا م�صدر واحد وهو ‘عمدة الكتاب’ املن�سوب البن
أي�ضا يعد م�صدرًا م�رشقيًّا
بادي�س ويرجع هذا امل�صدر �إىل �إفريقية �أي ين�سب �إىل عدوة املغرب فهو � ً
�إذا قورن مبا نحن ب�صدده.
ونالحظ يف كتاب حتف اخلوا�ص:
اختالف املنهج الذي انتهجه القللو�سي يف كتابته عن باقي الكتب امل�شابهة ،ويرجع ذلك
�إىل الغاية التي كان يريد حتقيقها من كتابة هذا الكتاب ،وهي �إهداء كتاب ذي معلومات خا�صة
تفيد رجال الق�رص وخا�صة امللوك وال�سالطني وعلى ر�أ�سهم الوزير ابن احلكيم الذي �أهداه كتابه،
فهو مل يق�رص كتابه على املواد الكتابية و�صناعة الكتاب بل تناول موا�ضيع خمتلفة كان من �ضمنها
تراكيب املداد ،وكيفية �إزالة الطبوع من الكتاب ،وكذلك كيف ميكن الكتابة مبا يعرف حاليًّا
ال�رسي هذا بالإ�ضافة �إىل كيفية حماية الكتاب من الفئران �إذا كتب بحرب معني.
ِّ
باحلرب
واملالحظ يف ‘حتف اخلوا�ص’ �أن الكاتب مل يفرق ما بني املداد واحلرب بل ا�ستخدم كلمة
املداد للداللة على احلرب وهو ما يختلف فيه مع كتاب ‘عمدة الكتاب’ وكذلك ‘�صبح الأع�شى’
للقلق�شندي؛ حيث �أورد كل منهما و�صفات لرتاكيب احلرب وكذلك و�صفات �أخرى للمداد
لإظهار االختالف وهو ما يفر�ضه طبيعة الكتاب لديهم وكذلك املنهج الذي اتبعوه.
�أما و�سيلة التمييز مابني �أنواع املداد يف كتاب ‘حتف اخلوا�ص’ فكانت ممثلة يف ت�صنيفه باملداد
الأكحل وغري الأكحل �أو عن طريق �أ�سلوب حت�ضريه كاملع�صور �أو املنقوع �أو املطبوخ.
عالوة على ما�سبق ،جند �أن الكتاب يتميز عن غريه بو�صفه لنا طرقًا للكتابة على املعادن
املختلفة والتي كانت ت�ستخدم من قبل �أهل الأندل�س ،عالوة على �رشحه لطرق �إزالة الطبوع
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أي�ضا من الثياب .بل ويزيد على ذلك ب�رسد طرق لإبطال مفعول
مبختلف �أنواعها من الكتب و� ً
املداد �إذا �سكب عليه التمر الهندي مثالً .كل ما �سبق يعد متيزًا لهذا امل�صدر الأندل�سي عن دونه من
امل�صادر يف امل�رشق .وكما �سبق �أن ذكرت فقد ا�ستندت على ن�سخة خمطوط املكتبة الأهلية بباري�س
ب�شكل �أ�سا�سي و�إذا كانت هناك �أي معلومات �سقطت من هذه الن�سخة وعرثت يف ن�سخة الرباط
قمت ب�إ�ضافتها باملنت بني قو�سني ،و�إذا حدث �أن وجد اختالف يف الن�ص بني الن�سختني قمت
ب�إ�ضافة ما ورد بن�سخة اخلزانة امللكية بالرباط بني قو�سني لتمييزه عما ورد بن�سخة املكتبة الوطنية
بباري�س.
وختامًا لقد وردت يف هذا الكتاب �أ�سماء عديدة لنباتات ،و�أع�شاب ،وعطارات ،ومعادن
ا�ستخدمت يف �صناعة الأَمِ دَّ ة والأ�صباغ والأدهان وكيفية قلعها� ...إلخ .ولكننا الحظنا يف
نف�س الوقت �أن هذه املواد نف�سها لها فوائد طبية يف عالج ج�سم الإن�سان مما ي�صيبه من �أمرا�ض
خمتلفة.
لهذا ر�أيت لإمتام الفائدة �أن �أفرد يف �آخر الكتاب قائمة ب�أ�سماء هذه امل�صطلحات والرموز
العلمية التي وردت يف الكتاب مع بيان فوائدها ال�صناعية والطبية (�أي للعقل والبدن) مرتبة ترتيبًا
�ألفبائيًّا.

دكتور ح�سام العبادي
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�صورة من ن�سخة املخطوط املحفوظ يف املكتبة احل�سنية بالرباط
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�صورة من ن�سخة املخطوط املحفوظ يف املكتبة احل�سنية بالرباط
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�صورة من ن�سخة املخطوط املحفوظ يف املكتبة الوطنية بباري�س
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بِ�سْ مِ اللهَّ ِ الرَّحْ منِ الرَّحِ يمِ و�صَ لَّى اهلل َعلَى �سَ يِّدِ نَا 17حُ ممَّدٍ و�آ ِل ِه و�صَ حْ ِب ِه و�سَ لَّم
قَالَ (ال�شَّ ْيخُ الأَجَ لُّ ) الْ َفقِيهُ الْنَّحْ ويُّ الأَدِيبُ الْ َفر َِ�ضيّ ُ 18
ِنُ ممد القَّللو�سيُّ
�أَبُو بَكْ ر حٍُ ممد ب حُ
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رَحِ َمهُ اهلل (تَعَاىل)
�أَحَ قُّ مَن �أَوْ لىَ الإِن َْ�سانَ حَ مْ داً ،وا�سْ ت ََحقَّ وا�سْ ترَ ََّق ب َِجاللِهِ عَ مْ دً ا ،مَن عَ لَّمَ ُه مَا لمَ ْ يَكُ نْ َي ْعلَمُ ،
وفهَّ مَ ُه ِبنُورِ ِحكْ مَ تِهِ مَا لمَ ْ يكن َيفْهَ مْ َ .ف ََحمْ دُ ِنعْمَ ةِ التَّعليمِ  ،و�شُ كْ ُر ِحكْ مَ ةِ التفهيم هلل الذي علَّمَ
أر�ض وال�سَّ ماء
أهل ال ِ
وخريَة � ِ
خات الأنبيا ِء ِ
هلل عَ لَى مَ
وفهَّ م ،و�أنقذَ مِ ن �رش َِك ال�شرِّ ْك وعلَّم .و�صلَّى ا ُ
ور�سول احلقِّ الذي جا َء مِ ن عنده ،وعَ لَى �أهلهِ وحزبهِ والكرام الربَرَ ة �صحبه
ِ
حممَّ دٍ نبيِّه وعبدِ ه
وح�رصت منها
ُ
الكاتب،
ُ
يحتاج لعلمها
ُ
جمعت فيه نَ�رشاً؛ �أ�شيا َء
ُ
الكتاب
ُ
و�سلَّمَ كثريا .وبعد ،فهذا
الطالب ،و�سمَّ يتُه بـ (تحُ َف اخلوا�ص يف طُ رَف اخلوا�ص) .فطابق ا�سمُ ه
ُ
�أ�شتاتًا ي�شان 20بحملها
وخا�صة خوا�ص املكارم
َّ
م�سمَّ اه ،و�أفهمَ و�سمُ ه معناه .و�أعددته خلَزنة خا�صة خوا�ص الأفا�ضل
والف�ضائل ،ذي الوِ زارتني الفارع ذِ روة ال�رشَف امل�رشّف (بذاته ال�رشيفة) مِ ن الكرم ب�صفاته املنيفة
ت�سنَّم منه �رشفات ظالل اجلالل املُلتفع ب�إيرادِ خري كرَم ِخالل
مِ ن (املعابات) عَ لَى �أعلى ال�رشف َ
ُتجمِّ ل بجميل الذكر وجزيل ال�شُّ كر،
ال�صدْ ر املَالِقي امل َ
املوىل الأجلِّ الأكمل ال�سيدِ الوزير اجلليل َّ
رايات تليدِ امل َْجدِ باالحتوا ِء عَ لَى
ِ
ارف ،الرافع
َارف والعَوَ ِ
أ�شتات املَع ِ
ل�سان الدَّ هْ ر اجلامع (مل�سائل) � ِ
ق�سيمً ا والورى يتلقا ُه بالوَ جه الق�صيم
ال�سعْدُ له ِ
بن احلكيم ال زالَ َّ
القا�سم ِ
ارف �أبي ِ
تواريخ الطَّ ِ
ي�صةِ عَ لَى كل كاتب ،وانح�رص م�ضمنه
�شمخ (بفارق) الإعجاب والعجائب ،وز ََهى بتلك اخل َِ�ص َ
يف ثالثة �أبواب:
ري مِ ن الطلبة.
وي�ضنُّ بها كث ٌ
الباب الأول :يف �أنواع يَحتاج �إليها الك َت َب ُة ِ
ْتا�ص عَ لَى من �أراد جمعُها.
الباب الثاين :يف �أ�شياء يعُمُّ نفعها ويع ُ
 -17يف ن�سخة الرباط ‘وموالنا’.
 -18الفـر�ضي :العارف بالفرائ�ض ،وهو علم يعرف به كيفية ق�سمة الرتكة على م�ستحقيها .مثال ذلك :عبد الله بن الفر�ضي الأندل�سي �صاحب كتاب تاريخ
علماء الأندل�س.
 -19يف ن�سخة باري�س :القللور�س وال�صواب ما �أثبتناه.
 -20غري وا�ضحة يف ن�سخة باري�س ووردت يف ن�سخة الرباط ي�شان بحملها الطالب
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وحكَ مٌ عجيبة.
َف) 21غريبة ِ
الباب الثالث( :طُ ر ٌ
هلل تعاىل �أ�ستخ ُري و�أ�س�ألُه الت�سْ هيلَ والتي�س َري �إنَّه عَ لَى كل �شيء قدير.
وا َ

 -21يف ن�سخة الرباط‘ :بفوائد غريبة وملح غريبة’.
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الباب الأول� :صنعة الأَ ِمدَّة و�أولها الأكْحَ ل.
ال�صمْ غ ال َع َربِيّ
حب الأثْل ومثلُها مِ ن َّ
أواق ومثلُها مِ ن ِّ
ِمدَاد مطبوخُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن العفْ�ص �أربعُ � ٍ
ويُدَ ق كلُّ واحدٍ عَ لَى ِحدَ ة ويو�ضع العفْ�ص وحَ ُّب الأثْل يف �إناء جديد مل مي�سه دَ�سَ مٌ مَعَ �أربعةِ
ون�صف
ٍ
ال�صمْ غ مَعَ �أُوْ ِقيَّة
الن�صف ويلقَى عليه َّ
ُ
�أرطال ماء ويرفع اجلميع عَ لَى النار حَ تَّى يذهب منه
مِ ن الزَّاج ويغلى غليتني �أو ثالثًا و ُي ْنزَلُ و ُيترْ َكُ حَ تَّى ي�صعد 22و ُي�ؤْخَ ذ َ�صفْوُ ه ويُ�ستعملُ ويُزاد عَ لَى
ي�صفو و ُي�ؤْخَ ذ وي�ستعمل و ُي ْرمَى ال ّتفْل.
َت ْفلِه املاء ويُطبَخ حَ تَّى تر�ضى حاله وينزل ويُرتك حَ تَّى ْ
أحببت وتدُ قُّه �أمثالَ احلِ مَّ �ص ويلقى عليه ع�رشة �أمثاله ماءً،
ِمدَاد �آخر :ت�أخُ ذُ مِ ن العفْ�ص ما � َ
ال�صمْ غ لكل جزء
ويُحمل عَ لَى نار ليِّنة حَ تَّى َيرْجعَ �إىل قدْ ر جُ زءين ثُمَّ ُيبرَ َّد وي َُ�صفَّى ويُلقى عليه مِ ن َّ
جزء ون�صف ومن الزَّاج الأخ�رض ما يكفي وي�ستعمل.
ف وتُنقع يف رَ طل ماء ويطبخ حَ تَّى يذهب منه
ِمدَاد �آخر :ت�أخذُ أُ�وْ ِقيَّة عفْ�ص وتدق عَ لَى ما وُ ِ�ص َ
و�ص َف ُة
ُر�ضي لونُهِ ،
الثلث و ُيبرَ َّد وي َُ�صفَّى ويُلقى عليه �أوقيَّتان مِ ن َ�صمْ غ حملول ومن الزَّاج قدر ما ي ِ
َب باليد �ضرَ ْبا جَ يِّدا ويُرتك حَ تَّى ينـزل وي�ستعمل �صفوُ ه
�إلقا ِء الزَّاج �أن يُنقَعَ يف املَا ِء العَذْ ب و ُي�ضرْ ُ
الغاية يف ال ِّرقَّة.
وت�صب عليها ثالث َة �أرطال ما ٍء وتطبخه بنار لينة
ّ
فرت�ضها
ِمدَاد �آخر للرَّازي :ت�أخذُ ثالثني عفْ�صة َّ
و�صمْ غ عربيُّ وزنُ �سبعةِ
حَ تَّى يذهب الن�صف ثُمَّ ي َُ�صفَّى ويُطر َُح فيه زاجٌ جَ يِّد وزنُ خم�سةِ دراهمَ َ
ْت
ُكتب به ،و�إن مل يكن (�سواده جيدا وكان �إىل احلُمرة زِ د َ
دراهِ مَ ويو�ضع يف ال�شَّ مْ �س يومًا وي ُ
وال�صمْ غ
فيه زاج ًا و�إن مل يكُ ن) براقا فزدت فيه َ�صمْ غا (قلت فال عربة �إذاً مبا قال) مِ ن وزن الزَّاج َّ
ال�سوَ اد (والربيق).
بح�س ِب ما يُراد مِ ن َّ
و�إمنا ي ُْجعَلُ فيه َ
ِمدَاد �آخر خلتي�شوع ذكره الرازي :ت�أخذُ مِ ن العفْ�ص املدقوق مكياال وثمانية مكاييل ماء ثُمَّ
اطبخه يف طنجري حَ تَّى يذهب ال ُّربُعُ ثُمَّ ُيبرَ َّد وي َُ�صفَّى ب ِِخ ْرقَة َ�صفِ ْيقَة ويُلقى عليه مِ ن زاج (وقلفة)
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ال�صمْ غ.
ما يكفيه وكذلك مِ ن َّ
 -22يف ن�سخة الرباط‘ :حتى ي�صفو’ ونرجح ذلك.
 -23و�صحتها ‘وقلبه’.
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أواق ويدق يف هاون
ّقب ثالث � ٍ
ال�سالمِ ِ مِ ن الث ِ
ِمدَاد مع�صورُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن العفْ�ص املُ�ضرَ َّ�س الأ�سْ وَ دِ َّ
دقًّا (ناعمً ا) حَ تَّى يعود كالكحل ثُمَّ يو�ضع يف ِخ ْرقَة حريرٍ ويو�ضع عليه مِ ن املاء ال�شديد ال�سخانة
ِ�صف رطل ،ثُمَّ يرتك يف خرقته حَ تَّى يتمكن منه املاء ويحك باليد حكًّ ا بليغًا ،ويُ�ضاف �إليه
مقدا ُر ن ْ
مِ ن ماء الزَّاج قدر الكفاية و ُيقَطَّ ُر كما يُقطر العَكَ ر و ُي�ؤْخَ ذ ما قطر منه وي�ستعمل.
ِمدَاد �آخرَ :ت�أخذ �أوقيتني مِ ن عفْ�ص وتدقُّهما دقًّا بَليغًا وت�رصُّهما يف ِخ ْرقَة َ�صفِ ْيقَة وت َُ�صب
ال�سخانةِ وتهْ ر�سُ هُ ما باليد هَ رْ�سً ا
ان املَطبُوخ وهو يف غاي ٍة مِ ن َّ
ِ�صف رَطْ ل ما ِء وَ ر َِق ال َّري َْح ِ
عليهما ن ْ
وال�صمْ غ بقدر ما ير�ضي مِ ن لونه وبريقه ثُمَّ يقطر كما يقطر
بليغا وتُ�ضيف �إىل اجلميع مِ ن الزَّاج َّ
ال�صمْ غ (ال َع َربِيّ ) و�إن �أردته كثري احلمرة قلل الزَّاج و�إن
العَكَ ر وي�ستعمل �صفوه وي�سقى �أبدً ا مباء َّ
ب ال ُّرمَّان بقدر ما ير�ضيك لونه و�إن ت� أش� فاجْ عَل فيه مِ ن عُ َ�صارَ ة (ق�رش)
ت�ش�أ ف� ِألق فيهِ مِ ن عُ َ�صارَة حَ ِّ
بح�س ِب ما تريد ف�إن ذلك يَزيدُ مِ ن لونه ويح�سِّ نه و�إن ت�ش�أ فاجمَ عْ بني عُ َ�صارَ ة
اجلَوْ ز الأخ�رض َ
اجلَوْ ز وعُ َ�صارَة حب ال ُّرمَّان وخذ مِ ن َ�صفوهِ مَ ا قَدْ رَ احلَاجَ ة.
ِمدَاد منقوع :ت�أخذُ مِ ن الزَّاج الأخْ �ضرَ ِ مِ ثْال و ْجتعَلُ عليه خَ مْ َ�س َة �أمْثالِه مَا ًء يف �إنا ٍء مل ميُ�سه دَ�سَ مٌ
ُ�ضه وجتعله يف �إنا ٍء عَ لَى ِحدَ ة مَعَ خم�سة �أمثاله
ومن ال َعفْ�ص الأخْ �ضرَ املُ�ضرَ َّ�س ال�سامل مِ ن الثقب و َتر ُّ
ال�صمْ غ ال َع َربِيّ املُنقى مِ ن الترُّ َاب قدْ َر اجلَمِ يع وجتعل عليه مِ ن املَاء قدْ رَ جميع املا ِء �أي�ضا
ما ًء ومن َّ
ْ�ص يف مائه
حل ِّر يومَني و ُي�ضرَ َُّ�س العف ُ
زمان البرَ ْدِ �أربع َة �أيام ويف زمان ا َ
يف �إنا ٍء عَ لَى ِحدَ ة ويرتك يف ِ
�ضرَ ْ�سً ا جيِّدا وي َُ�صفَّى مِ ن ِخ ْرقَة َ�صفِ ْيقَة يف �إنا ٍء مل ميُ�سّ ه دَ�سَ مٌ ثُمَّ ي َُ�صفَّى الزَّاج 24عليه لكنْ بِرِ فْقٍ
ال�صفْوِ وترتكه
ال�صمْ غ عَ لَى اجلميع ،وت�أخذ جميع َّ
َاب ثُمَّ ي َُ�صفَّى َّ
(لئال) يتعَكَّ ر مَا�ؤه و َي�سرْ ي فِيهِ الترُّ ُ
ال�صمْ غ واجْ عَل
يومَني ثُمَّ تنقله بِرفق للبني�س وخُ ذ ما تعَقدَ و� ِأ�ضف ُه لل َّتفْل كله بعدَ جمْ عِ ه يف �إنا ِء َّ
ي�صلحُ لأنْ
ح�سنٌ ْ
عَ لَى اجلَميع ما يغمره مِ ن املاء و�صب منه مِ دَ ادًا ثانيًا وارْم بال ّتفْل فهذا مِ دَ اد َ
يكتب يف الكَ اغَ د والرَّق ويجيء �أ�سْ وَ َد َبرَّاقا.
ِمدَاد �آخر (مطبوخ)ُ :ي�ؤْخَ ذ �أُوْ ِقيَّة ورُبع مِ ن العفْ�ص وتدُ قهَ ا َدقًّا جَ يِّدً ا يف املِهْ رَا�س وت َُ�ص ُّب عليها
ال�صمْ غ 26ويُهْ َ�شمُ يف املِهْ رَا�س وي َُ�ص ُّب
ال مِ ن املَاء العَذْ ِب 25و ُيرتَكُ يومًا وليلة ثُمَّ ت�أخذُ �أُوْ ِقيَّة مِ ن َّ
رَط ً
الرباط‘ال�صمْغ’.
َّ
 -24يف ن�سخة
 -25يف ن�سخة الرباط ‘ماء العف�ص املذكور ما يغمرها’.
 -26يف ن�سخة الرباط ‘ن�صف �أوقية من الزاج’.
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ْ�ص املَذكور ما يغمُ رُها و ُيرتَك يومًا وليل ًة (ثُمَّ ُي�ؤْخَ ذ ن ِْ�صف �أُوْ ِق َّي ٍة مِ ن الزَّاج ويُلقى
عليه ما ُء العف ِ
ْ�ص عَ لَى نار ل ِّي َنَة حَ تَّى
عليها مِ ن املَا ِء ما يغمُ رُهَ ا ويُرتك يومًا وليلة) حَ تَّى ي َْحمَ َّر املا ُء ثُمَّ يُطبَخُ العف ُ
َ
وت�ص ُّب
نظيف وتحُ َ رِّك ُه ُ
ٍ
ال�صفْوِ يف �إنا ٍء
ال�صمْ غ عَ لَى َّ
وت�ص ُّب َّ
ينق�ص الثلث 27ثُمَّ ت َُ�صفِّيه يف ِخ ْرقَة ُ
ُر�ضي لوْ نُه.
عَ لَى اجلَمِ يع مَا ي ِ
ِمدَاد �آخر 28:ت�أخذُ مِ ن اجلودر جزءًا �أو مِ ن ق�رش ال�شوبر النيئ الذي يُدبَغُ به جزءًا و ْجتعَلهُ مَ ا يف
�إنا ٍء مل ميُ�سُّ ه دَ�سَ مٌ َبعْدُ و�ضعهما مَعَ ما يغمرُهُ مَ ا مِ ن املاء واتركهما يف زمان البرَ ْدِ عَ � َرش َة �أيَّام ويف
خم�سة �أيَّام واجْ عَلهُ ما يف كلِّ يوم لل�شَّ مْ �س واهر�سْ هُ مَ ا يف كلِّ يوم هَ رْ�سً ا بليغًا و�إذا كانا
َ
حل ِّر
زمَان ا َ
ان�صبَغَ َ�صبغًا جَ يِّدً ا بحيث يمُ كن َُك الكَ ت ُْب
أيت املا َء قد َ
خلرُوج فذاتهم ف�إذا ر� َ
مَدقوْ قينْ كان �أ�سرْ ََع ُ
ال�صمْ غ واترُك ُه يف �إنا ٍء َي ْنعَقِ دُ يَومَينْ ثُمَّ انقل ُه
ب ال ُّرمَّان ومَا ِء َّ
ف لذلك املا ِء �شيئًا مِ ن حَ ِّ
به فَطُ رَّه و� ِأ�ض ْ
فعلت واعمَ لْ منه مِ دَ ادا ثانيًا
َ
بِرفق وخُ ذْ مَا تعوز واجْ عَله عَ لَى ال ّتفْل و ُر َّد عليه ماء وافعلْ كَ مَ ا
ْت وهذا املِدَ اد يجيء �أَحْ مَ ر َبرَّاقا وقد ي ُْ�صنعُ هذا املِدَ اد مِ ن املا ِء الذي يكونُ يف النفراتية
�إنْ �أ َرد َ
ال فمتى وُ ِجد �سائال ي�ضاف �إليه �شيء مِ ن
وهي تكون يف �أج�ساد ال�شوبر ويوجد َمعْقودًا و�سائ ً
ال�صمْ غ ويُرتك حَ تَّى ي َِطي َْب وي َُ�صفَّى
عُ َ�صارَة ِق�شرْ اجلَوْ ز الأخ�رض و�شيء مِ ن ما ِء ال ُّرمَّان و�شيء مِ ن ماء َّ
وكتبت بهِ ومل �أعْ مَ لْ
ُ
اح ِف يف الأنْدَ لُ�س وقد جَ ل ْب ُت ُه �أنا غ َري َم َّر ٍة
تن�سخُ امل ََ�ص ِ
ويُ�سْ َتعْمَ ل وبهذا املِدَ اد َ
ذكرت وا�ستعمل ُت ُه فجا َء حَ َ�سنًا َبرَّاقا.
ُ
فيهِ غ َري ما
ت�صب عليه ماء
ْت فتدق ُه نَاعِ مً ا مِ ثلَ الكُ ْحل ثُمَّ ُ
ِمدَاد لِ�سَ ا َع ِت ِه للرازيَ 29:ت�أخُ ذ مِ ن ال َعفْ�ص ما �شِ ئ َ
ثُمَّ ت�سحقه يف الهَ اوَ ن باملَا ِء �سَ ْحقا جَ يِّدً ا حَ تَّى يزبد ثُمَّ ت َُ�صفِّيه ب ِِخ ْرقَة َ�صفِ ْيقَة ثُمَّ َ�صيرِّ ْه يف �إنا ٍء �آخر
ال�صمْ غ ال َع َربِيّ
و�ألق عليه مِ ن القلنقت املَ�سْ ُحوق ما يكفيه وترى �أنه قد ا�سْ وَ َّد ثُمَّ اطر َْح عليه مِ ن َّ
واكتب به ل َِ�ساعَ تِهِ .
ِمدَاد �آخر :ت�أخذ مِ ن مِ دَ اد ال�شوبر املَ ْعقُودِ �أجوَ َد ما يَكوْ نُ جُ زءًا �أومن َ�صمْ غ عَ َربِيٍّ جُ زءًا �أو مِ ن
ُنخل ثُمَّ يُ�سْ َحق
ِ�صف جُ ْز ٍء يُجمعُ ذلك ويُدَ ق وي َ
املحرُوقة ن ْ
عَ فْ�ص جزئني ومن رماد القراطي�س ْ
 -27يف ن�سخة الرباط ‘الن�صف’.
( -28فقرة مذكورة فقط يف ن�سخة باري�س) .هذه الفقرة �ساقطة من ن�سخة الرباط.
 -29مذكور يف ن�سخة الرباط ‘مداد للرازي ي�صنع من �ساعته’.
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ببيا�ض ال َبيْ�ض ناعمً ا وتعمل منه �شبْه البنادق ثُمَّ جتعله يف الدواة وتكتب به يف القرطا�س ف�إنه مِ دَ اد
فائقٌ �شديدُ االحتواء.
ال�صمْ غ ال َع َربِيّ �سَ ْب َع ُة درَ اهِ م
حل ِّر ع� َرش ُة دراهم ومن َّ
ِمدَادُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن دُخَ ان خَ �شَ ِب ال�صنوبَر ا ُ
ال�صمْ غ جَ يِّدً ا ويُنقعُ يف �أُوْ ِقيَّة مِ ن ماء ال�سُّ مَّ اق حَ تَّى َين َْحلَّ ثُمَّ ي ُْجعَلُ الدُّ خَ انُ يف الهَ اوَ نِ
ويُ�سْ َحقُ َّ
ال ويربا ويرفع.
ال قلي ً
ويُقطر عليه قلي ً
ُوك
ال ب�شيء مِ ن ال َّزي ِْت املَ�سْ ب ِ
ال جديدً ا وتعمَ ل فيه فتي ً
�أح�سنُ دُخانٍ يُ ْعمَلُ املِدَاد ِمنْه :ت�أخذ ِقنْدِ ي ً
ثُمَّ رَكِّ ْب على ال�سرِّ اج �إنا ًء جديدً ا مِ ن ف ََّخار و�شكِّ ل ُه ك�شكل التنور و�أعاله م�ستدير �ضيق ويف
زدت فيهِ زيتًا �آخ َر وال
الزيت الذي فيه َ
ُ
اج يتقد و�إذا فني
ثقب ف�أوقد يف التنُّور ودع ال�سرِّ َ
�أعاله ٌ
تزال ْجتعَل ذلك حَ تَّى ي َْجتمع مِ ن ذلك الدُّ خَ ان ما يكفي و�أكرث ما ي�رسف املِدَ اد الذي ي�صنع مِ ن
َّا�س حاجة �إليه (املذهبون) فاعلمْ هُ ،وربمَّ ا عملت فتائلَ مِ ن قطن طي ٍِّب
هذا يف التكحي ِِل و�أ�شدُّ الن ِ
ودهنته بال َّزيْت ويوقد يف �إناء خُ تِمَ حَ تَّى ي َْحرتق و ُي�ؤْخَ ذ ما تعلق بال�شقف مِ ن دُخَ انِهَ ا وي َُحلُّ باخلَلِّ
ُكحل به.
َ�صا�ص وي َ
ويُجعل يف �إنا ِء ر َ
ال�سواء ويُ�سْ َحقان حَ تَّى ي َِ�صيرْ ا يف قَوَ ام
وال�صمْ غ جُ زءَان عَ لَى َّ
لط مِ ن ال َعفْ�ص َّ
�صنعة ِمدَاد :ي ُْخ ُ
اف �إليهمَ ا ن ِْ�صف جُ ْز ٍء مِ ن الزَّاج الأخْ �ضرَ ويُ�سْ حقُ اجلَميعُ �سَ ْحقًا نَاعمً ا وي ُْجمعُ
الكُ ْحل وي َُ�ض ُ
َّف يف الظلِّ فمَ تى احْ تِيجَ ل�شيء مِ ن ُه حُ ك يف
َا�ض ال َبيْ�ض حَ تَّى ي َِ�صيرْ مِ ثلَ العَجني و ُي َبنْدَ ُق وي َُجف ُ
َبي ُ
املَا ِء وا�ستُعمِ ل.
ِمدَاد �آخر :ت�أخذ مِ ن جَ ريْ�ش ال َعفْ�ص ما �أح َببْت وتنقعُه وت�أخذ ماءَه بَعدَ ما ي�ستوي يف نقعِ هِ
ال�صمْ غ ال َع َربِيّ املُ َنقَّى مِ ن
وت�ضعه يف �إنا ٍء لل�شَّ مْ �س حَ تَّى َي ْنعَقِ دَ وي َِ�صيرْ جَ افًّا ثُمَّ ت�سْ حق ُه مَعَ مثلهِ مِ ن َّ
خم�سة �أمثالهِ ما ًء وترتُكه حَ تَّى ينزل
َ
الترُّ َاب واخل ََ�شب وتنقع مِ ن الزَّاج قدْ َر ن ِْ�صف �أجزائهما يف
َا�ض ال َبيْ�ض وي َُحك بذلك ال ُغبَار حَ تَّى ي َِ�صيرْ َ اجلَميعُ جزءًا
وت�ضيف �إليه �شيئًا مِ ن َبي ِ
ُ
وت�أخذ ماءَه
وكتبت به.
َ
بقليل ما ٍء
أردت ا�ستعماله حَ للته ِ
وتبندقه وجتفِّفه للظِّ لِّ ف�إذا � َ
واحدً ا ِ
ِمدَاد �آخر :ت�أخذ مِ ن َ�صفْوِ �أحَ دِ ا أَلمِ دَّ ة املَطبُوخَ ةِ �أرب َع َة �أجزا ٍء ومنْ ما ِء ال َبقِّم املَطبُوخ جُ زءًا وز ْد
فيهِ ي�س َري َ�صمْ غ ف�إن ُه ي َِجيء �أَحْ مَ ر َبرَّاقا َ�صا ِفيًا.
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اب ذكره الرَّازي مِن �شقائِق النُّ ْعمَان :ت�أخُ ذُ ما �أح َبب َْت وحت�شوه يف
ِمدَاد ال ينقلع �أبدًا وهو �أي�ضا خِ �ضَ ٌ
قارُو َر ٍة رقيقة ثُمَّ تدفنه يف ال�رسفني وتبدل ال�رسفني كل ثالثة �أيام حَ تَّى تنظر �إليه وقد ذاب و�صار
ما ًء ثُمَّ اكتب به حيث �شئت ف�إنه ال ميّحي و�إن دفع يف املاء �أياما و�إن �شئت �أن يكون براقا فاجْ عَل
فيه َ�صمْ غًا ف�إنه عجيب.
تخر َُج قوَ اه
و�شب جز ٌء يُطبَخُ حَ تَّى ْ
ٌّ
ِمدَاد البَقِّم :الذي ي�رصف يف الأَمِ دَّ ة … َ 30بقِّم ثالثة �أجزا ٍء
ال�صمْ غ على َ�صفْوه وي�ستعمل.
وير�ضى حاله ويلقى َّ
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اخل�صال
َ�ستح�سن ابن �أبي َ
ِ
يكتب به ال�سالطني العَالمة .مل ي
ُ
ِمدَاد العالمة :وهو املِدَ اد الذي
تح�سن �أن يكون �أ�سْ وَ َد َبرَّاقا تعْلوه حُ مْ ر ٌة حَ َ�سنَ
الكَ ت َْب بغَيرْ ه مِ ن الأَمِ دَّ ة وقال يف وَ ْ�صفِ ه :املُ�سْ َ
الب َِ�صي ِ
و�صفته
ْ�ص َقلِيلَ ال َّتعْقيدِ ف�إنَّه ُينَ�شِّ ط للكَ ت ِْب و َيعْمَ ل� 32إر�سال اليد وي�ساعد عَ لَى �سرُ ْعَ ة القَلم ِ
ال�صانِع
ال�سامل الثقيل احل َْجم ثالث �أوَ اق �أو ما �أحَ َّب َّ
�أن ُي�ؤْخَ ذ مِ ن ال َعفْ�ص الطي ِِّب الأ�سَ وَ د 33املُ�ضرَ َّ�س ًّ
ُو�ضع عليه مِ ن املَاء ال�شديد
الكحل ثُمَّ ي َ
ْ
ويُدق يف هَ اوَ ن ن َُحا�س َدقًّا ناعمً ا حَ تَّى َيعُو َد يف قوام
الدِّ فء 34مبقدار ن ِْ�صف رطل �إن كان العفْ�ص ثالث �أواق ثُمَّ يدخل يف اليد و ُي ْعرَك وهو يف
ال�صفيق ثُمَّ تُع�صرَ ُ اخلِ ْرقَة وتُزال و ُي�ؤْخَ ذ مِ ن الزَّاج الطَّ ي ِِّب
ُّب َّ
َرجعَ فيِ قَوَ ام الر ِّ
ِخ ْر َق ٍة َ�صفِ ْيقَة حَ تَّى ي ِ
ُو�ضع منه فيه مبِقدار الإرادَةِ ثُمَّ ُي�ؤْخَ ذ مقدا ُر دِ رْهَ مينْ مِ ن
الأخ�ضرَ ِ املُزَنجْ َر الذي ي َُ�سمَّ ى القلقطار وي َ
اف له و ُيرتَكُ ليل ًة ثُمَّ ي َُ�صفَّى ف�إن كانَ يف زمن ال�شتا ِء وُ ِ�ضعَ يف بني�س و ُرفِعَ ،
ال�سُّ كَّ رال�سُّ ليمَ انيِ ِّ وي َُ�ض ُ
يف مل َي�ضرُ ه �أن َيبْقى مروحً ا ويكتب به للحني.
ال�ص ِ
زمن َّ
و�إن كانَ يف ِ
ئت وتدُ قه حَ تَّى ي َِ�صيرْ َ
ال�صفةِ املُتقدِّ مَةِ الذِّ كرِ ما ِ�ش َ
ِمدَاد �آخرَ :ت�أخُ ذُ مِ ن ال َعفْ�ص الذي يَكونُ على ِّ
حلرَارَةِ يومًا وَ ليْلة ثُمَّ تطبُخ ُه حَ تَّى ترى ماءَه يف احلَدِّ الذي
�أمْثالَ احلِ مَّ �ص ثُمَّ تنقعه يف مَا ٍء �شدِ يدِ ا َ
ال�صمْ غ ال َع َربِيّ مَ�سْ ُحوقًا
ف دِ رْهَ م مِ ن َّ
تريْدُ مِ ن الرَّقة �أي اخلَثارَةِ ثُمَّ ت َُ�صفِّيه وتلقي يف َ�صفوهِ ن ِْ�ص َ
وت�ضيف له مِ ن الزَّاج مِ قدَ ارَ ما ير�ضي وترْف ُع ُه يف �إناء ف�إذا
ُ
ف دِ رْهَ مٍ مِ ن ال�سُّ كَّ رال�سُّ َليْمَ انيِ ِّ
ِ�ص َ
ون ْ
 -30يتخلل الكتابة يف هذه الفقرة بع�ض الثقوب مما تعذر علينا قراءتها ،ولقد دوَّ نا فقط الكلمات الوا�ضحة بالن�ص.
 -31الفقرات الثمان ال�سابقة من مداد �آخر �إىل مداد البقم �ساقطة من ن�سخة الرباط.
 -32ذكر يف ن�سخة الرباط ‘يعني على’ وهي الأ�صح.
 -33ذكر يف ن�سخة الرباط ‘الأزرق’.
 -34ذكر يف ن�سخة الرباط ‘ال�شديد ال�سخانة’.
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ف دِ رْهَ م
لل�صمْ غ ن ِْ�ص ُ
َّت ِحدَّ تُه ،يف هذا املِدَ اد َّ
ْت يف الدَّ واةِ �شيئًا مِ ن ال�سُّ كَّ ر قل ْ
أردت الكَ ت َْب به زد َ
� َ
اب و�إنمَّ َا حقُّه �أن يقولَ ما ي َْحمِ ل مِ ن غري تعيني ف�إن قلة
ب�صوَ ٍ
ْ�س َ
ْ�ص غ ُري محَ ْدُ وْ دِ القدْ ر و َلي َ
وال َعف ُ
ال�صمْ غ ال ت�ؤث ُر فيه وكرثته تعقده.
َّ
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ْت �أن تطي َِّب رَائح َة املِدَ اد ف َت�أخذ مِ ن الكندر الطَّ يِّب قدْ رَ ن ِْ�ص ِف �سُ د�س ال َعفْ�ص
تنبيه� :إذا �أ َرد َ
ُك�سبُه
وتدر�س در�سً ا جيِّدً ا (حَ تَّى ي َِ�صيرْ كال ُغبَار) وت�صرُ ّه يف ِخ ْرقَة وت�ضعها يف َ�صفو املِدَ اد ف�إنه ي ِ
ال�صمْ غ
أردت �أن ال ي َْخمُ َر لك مِ دَ اد فاجْ عَل فيه يَ�سريًا مِ ن الزنجْ َار حملوال مباء َّ
رائح ًة عَ ِطرَة و�إذا � َ
َ
أردت �أال ينْعقدَ فاجْ عَل فيه ي�سريا
ال�صفو و�إن � َ
(ال َع َربِيّ ) �أوحُ لّه يف ي�سري مِ ن املِدَ اد ثُمَّ اخلطه مَعَ َّ
ال�صمْ غ (يف املِدَ اد)
َّاج وكَ ثرِّ َّ
أردت �أال ي َْحرتق الكَ اغَ د باملِدَ اد �أبدً ا فقلل الز َ
مِ ن �سُ كَّ ر طربزد و�إن � َ
ف�ضعْ يف املِدَ اد �شيئًا مِ ن
مو�ضعَ الكَ ت ِْب مِ نه َ
أر�ضة ِ
ُباب على املِدَ اد وال ت�أكل ال َ
أردت �أال يَنزلَ ذ ُ
و�إن � َ
�شَ ْحم ا َ
ُب باملِدَ اد فاجْ عَلْ له يف الدَّ واة التمر الهندي
ِب �أن يَكت َ
أردت �أال يَقدِ َر كات ٌ
حلنْظَ ل 36و�إن � َ
يثبت يف اللَّوْ ح وميحى �سرَ يعًا �أكرث فيه ال�سُّ كَّ ر و�إن
َدت �أال َ
تب بهِ و�إنْ �أر َ
ف�إنه ال يقدر عَ لَى الكَ ِ
َّ�صا�ص
�أردت �أن ترفع املِدَ اد ف�إن كان زمن ال�شتاء ف�ضعْه يف رَ َ�صا�ص �أو (ختم) وقد قيل �إن �آنية الر َ
القيظ وُ ِ�ضعَ يف �إنا ِء زجاج.
ِّ�ض املِدَ اد وو�ضعه يف اخلتم �أحْ َ�سنُ و�إن كان يف زمن ِ
ُت َبي ُ
ف�صل:
وف يف هذا
َو�ص ُ
وال�صمْ غ وهو امل ُ
ْكيب املِدَ اد الذي ي ُْ�صنَعُ مِ ن ال َعفْ�ص والزَّاج َّ
هذا قانونُ تر ِ
واحدٍ مِ نْهَ ا
و�صفَةِ َ�ص ْنعَةِ كلِّ ِ
تركيب كلِّ نَوْ ع مِ ن املِدَ اد ،و�أوزانِهاِ ،
ِ
اجلَدْ وَ ِل املُبَار َِك ،وهو يف
وهو هذا:
املطبوخ

املع�صور

(املنقوع)

غبار

عف�ص

عف�ص جزءان

عف�ص جزءان

عف�ص جزء

زاج ربع جزء

�صمغ جزء

�صمغ ن�صف جزء

�صمغ جزء

�صمغ جزء

زاج ع�رش جزء

زاج ربع جزء

زاج ن�صف جزء

ماء جزء

ماء جزءان

ماء ثالثة �أجزاء

ماء جزء ون�صف

 -35هذه الفقرة �ساقطة من ن�سخة الرباط.
 -36تنتهي عند هذا احلد الفقرة الواردة يف الرباط.
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ال�صفةِ ي ُْ�صنَع كلُّ واحدٍ منها .وبَقِ يَ �أنْ نَذكُ َر �أقوالها
فهذا هو ذِ كْ ُر ترْتيبِها وتركيبِها ،عَ لَى هذِ ه ِّ
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الكتابَةِ ذو…
ْ�ص على �أجزائِهِ املَعْلومَات �أ�سرْ ََع �إىل ِ
ذلك �أن َت ْعلَمَ �أنَّه متى زا َد ال َعف ُ
و�أفعَلها؛ ف�أولُ َ
ْ�ض حَ تَّى اد…
ال�صمْ غ على �أجزائه املعلومة… رق الكتاب َبعْ�ضه على َبع ٍ
له ل… حَ تَّى… اد… َّ
الزَّاج على مِ قدَ اره �أخرق وارتفع على الكتاب مِ ن  .................يف كل و… عَ لَى وف…
ال�صمْ غ ثُمَّ بعدَ ه الزَّاج ف�أمّا َم ْن َفعَة ال َعفْ�ص
ا… �آيات له ب�صي�صا و… احلماد املِدَ اد يف بع�ض ثُمَّ بعده َّ
ال�صمْ غ فهو لنريه 38بقوته والزَّاج ليقر قوته حَ تَّى ي�صل املو�ضع الذي يحتاج
فهو لِ�شدَّ ةِ قوتِهِ و�أمَّا َّ
فهذا رتبة �أفعالها وقوتها.
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ْ�صو ُر ي َْ�صلُحُ للكَ اغَ د والرَّق،
ُوخ ي َْ�صلحُ للكَ اغَ د وَ حْ دَ ه ،واملَع ُ
منافعُ كل واحدٍ مِنْ  �أنواعه :املَطب ُ
َاج
َب بهِ مِ نْ حينِه .فهذه � ُأ�صولُ ا أَلمِ دَّ ة وي ُْحت ُ
أقرا�ص يُكت ُ
و�صا ال ُغبَار لل ِ
خ�ص ً
َنقوع ي َْ�صلُحُ للرَّق ُ
وامل ُ
�إىل حَ وْ زِ قانُونٍ يف مِ قدَ ار �أوْ زَانِها وكيفيةِ َ�صن َعتِهَ ا في َِج ُب �أن يحرز الأجزاء فما زادت ف�سد،
ري
ؤلف مقدا ٌر كث ٌ
ف�أما ال�سبب الذي مِ ن �أجله يتحفظ عَ لَى �أوزان الأدوية فيبقى منها يف الدَّ وَ ا ِء املُ� ِ
ري
ومقدا ٌر ي�سريٌ ،مثال ذلك �إذا كان الدَّ وَ ا ُء الذي َي ْبقَى �شديدً ا… …ينبغي �أن يبقى مِ ن ُه مقدا ٌر ي�س ٌ
النق�صان
َ
ري ي�ستدرك بالزيادة يف مِ قدار مَا يدخُ له مِ ن
و�إذا كان َ�ضعِ يفًا ينبغي �أن يُلقَى منه مقدا ٌر كث ٌ
ري ي�ستدرك زيادة مِ قدَ ارهِ
يف كيفيته ،وكذلك ينبغي �أي�ضا �أن يُلقَى مِ ن الدَّ وَ اء الكثِري املَنَافِع مَقدا ٌر كث ٌ
ري �إذا كان ما يَحتمِ ل عليه الآخر مِ ن
عن بُلوغ ما ي َُ�س ِّببُه .ويُلقى مِ ن الدَّ وَ ا ِء القليل املَنَافِع مِ قدَ ا ٌر ي�س ٌ
بح�سب قلة منافعِ ه… … … وقوته �شديدة ومنافعُه كثرية فينعٍ … الدَّ وَ اء
قلة عمَ له �إمنا يكون َ
املُرَكب مِ قدَ ار (ق�صد) معتاد لأنه لي�س … … … �إذا كان قويا وال ينبغي �أن يقلل منه لأن منافعه
ري جدًّ ا ،وكذلك
كثرية ف�إذا كان الدواء �شديد القوة ومنافعُه قليلة فينبغي �أن يُلقَى مِ نْه مِ قدَ ا ٌر ي َِ�س ٌ
�أنه يمُ ِْكنُ فيهِ �أنْ َيبْلغَ ِ�شدَّ ةِ قوَّ تِهِ املنفعة التي احتيج �إليه ب�سببها وكذلك �أي�ضا �إذا كان الدواء �ضعيف
القوة كثري املنافع فيبنبغي �أن يلقى منه مقدار كثري جدا لتكون منه الزيادة.
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 -37و�صحيحه ‘�أقواها’.
 -38و�صحتها ‘لينريه’.
 -39يتخلل الكتابة يف هذه الفقرة بع�ض الثقوب مما تعذر علينا قراءتها ،ولقد دوَّ نا فقط الكلمات الوا�ضحة بالن�ص.
دونا فقط الكلمات الوا�ضحة بالن�ص.
 -40يتخلل الكتابة يف هذه الفقرة بع�ض الثقوب مما يتعذر علينا قراءتها ،ولقد ّ
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ْ�ص
القول َعلَى ال َعف ِ
مثقوب وهو
ٌ
فيف َ �أحْ مَ ر
ْل�س خَ ٌ
مثقوب ومِ ْن ُه �آخ ُر �أم ٌ
ٍ
منه ال�شامِ يُّ الفِ جُّ الأ�سْ وَ ُد الذي … غري
�أقلُّ قي�ضا مِ ن ال�شامي ومما ُي�ؤْخَ ذ مِ ن �شجره وهو غ�ض �صغري ن�ضج وهو الرومي ،واملختار منها
اع �أ ْبيَ�ض و�أ�صفر و�أَحْ مَ ر،
وال�صمْ غ ال َع َربِيّ ثالثة �أنوَ ٍ
ما كان وزينا �إذا ك�رسته ر�أيته …عا �صافيا َّ
و�أجوده الأبي�ض ال�صايف الذي خلقته كخلقة الدود وكان �صقيال براقا يكاد الب�رص �أن ينفذه
ل�صفائه وم�شاكلته ل�صفاء الزجاج والزَّاج �أنواع منه القلقطار ،ويقال له زاج الأ�ساكفة واملختار
منه ما كان �رسيع التفتت نقيا مِ ن احلجارة ومنه �صنف… … … وهو �أ�سود… وهو �أ�صلب مِ ن
… ومنه �صنف يقال له القلقنت ولونه �أخ�رض و… �أ�ش…د… حرارة مِ ن هذين ال�صنفني وهو
الزَّاج الفار�سي و… وما كان لونه لون الَّالزَوَ رْد وكان… نقيا �صافيا وهذه �أمزجة الأَمِ دَّ ة وبها
ت�صلح �إن �شاء اهلل تعاىل كما قال ابن عدكان:
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�إنَّ املِدَ اد به تعلم مَا تـــــ َـرَى:

وَ حْ ي الإلـهِ وعِ لْم دينٍ واجب

ِلوال املِدَ ا ُد وحُ �سْ نُ رَوْ ن َِق مَائِهِ

مَا مَ َّت �شي ٌء مِ ن كِ ـتَابَةِ كَ اتِب

ولمَ َا َت َب َّين َِت الأمُو ُر ِ َلعَــالـــــــمٍ

ِب
ولَكَ انَ �شَ اهِ دُ �أمْرِ هِ كالغَائ ِ
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املِدَاد غريُ الأكْحَ ل:
َليل خَ لٍّ
ِمدَاد �أخ�رضُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن مَاء ال َعفْ�ص غَ ِري املَنقوع عَ لَى مَا ذُكِ ر ،يُ�سْ َحقُ فِيهِ الزِّنجْ َار مَعَ ق ِ
و�صمْ غ عربِيٍّ ويُ�سْ َتعْمَ ل.
اف ل ُه قليلُ زَعْ َفرَان َ
وي َُ�ض ُ
ال�صمْ غ مِ قدا ُر احلَاجَ ةِ .
اف �إليهِ مِ ن َّ
ِمدَاد �أ�صفرُ :ي�ؤْخَ ذ مَا ُء ال َعفْ�ص ويُ�سْ َحقُ فيهِ ال ِّز ْرنِيخ ال ْأ�ص َف ُر وي َُ�ض ُ
ال�صمْ غ ال َع َربِيِّ
َان جز ٌء ومِ ن َّ
�صفة �أخرىُ :ي�ؤْخَ ذُ مِ ن ال ِّز ْرنِيخ الأَحْ مَ ر ثالثة �أجزا ٍء ومِ ن الزَّعْ َفر ِ
جز ٌء يُحلُّ اجلَمِ يعُ باملَا ِء ويُ�سْ َتعْمَ ل.
َب ما تعَقدَ مِ نه
ِمدَاد ياقوتيُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن الزجنفور مِ قدَ ا ُر ما ٍء وي�سحقُ و ُيغ َْ�سلُ و ُيترْ َكُ وينزل ويُ�رض ُ
وال�صمْ غ ويُخلط مَعه مِ نْ ما ِء طبيخ رجْ ل احلَمَ ام ما يَكفيهِ ويُ�سْ َتعْمَ ل.
مبَا ِء ال َعفْ�ص َّ
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ال�صايف
اف �إىل َ�صفْوِ هَ ا �شيء مِ ن مَا ِء ال َعفْ�ص َّ
طبخا بَليغًا وي َُ�ض ُ
ال�ضفِ َري ُة ً
ِمدَاد �أزرَق :تُطبَخُ َّ
وال�صمْ غ ويُ�سْ تعْمَ ل.
َّ
نظيف ويُلقَى
ٍ
ُو�ضعُ يف �إنا ٍء
بال�صمْ غ مِ قدَ ا ُر مَا يُرا ُد وي َ
ِمدَا ٌد �شحْ مِ يُ :ي�ؤْخَ ذُ مِ ن مَا ِء ال َعفْ�ص املُربَّا َّ
َ�ض مبِقدَ ار مَا يُراد لونُه ويُ�سْ َتعْمَ ل.
َا�ض الأ ْبي ِ
عليه مِ ن ال َبي ِ
ِ�ص مِ قدَ ا ُر
اف �إليهِ مِ ن النيلج اخلَال ِ
ِ�ص مِ قدَ ا ُر احلَاجَ ةِ وي َُ�ض ُ
ِمدَاد بنف�سجيُ :ي�ؤْخَ ذُ مِ ن العَكَ رِ اخلَال ِ
الكفايةِ ويُ�سْ تعْمَ ل.
ال�صمْ غ بِقدْ ر ِ
مَا يح�سن لونُه وي َُ�صفَّى ويُ�سْ قى مِ ن ما ِء َّ
َب به �ضرَ ْبًا
ِمدَاد الَّال َز َورْدُ :ي�ؤْخَ ذُ مِ ن الَّالزَوَ رْد مِ قدَ ا ٌر وي َُ�ص ُّب عليه مِ ن املَا ِء ما يَغمُ رُه و ُي�ضرْ ُ
جَ يِّدً ا و ُيرتَكُ حَ تَّى ينزلَ وي َُ�ص ُّب ذلك املَا ُء ع ْن ُه وي َُ�ص ُّب عليه ما ُء ال َعفْ�ص مَعَ مُحِّ َبي َْ�ض ٍة ويُلقَى عليه
يحتاج �إليهِ ويُ�س َتعْمَ ل.
ُ
ال�صمْ غ مَا
مِ ن َّ
املِدَادُ املِ�صرْ يُّ ُ :ي�ؤْخَ ذُ مِ ن العَكَ رِ الطَّ ي ِِّب اخلَاثِرِ املُلوَّ ِن ويُلقَى يف قارُورَ ٍة مِ ن عُ ودِ الدِّ ْفلَى ليل ًة
ال�صمْ غ ويُ�ستعمَ ل.
َب املَا َء مِ ْن ُه ويَبقى الطي ُْب فيُلقَى عليه َّ
َت�شرْ ُ
ا�ص ًة ُي�ؤْخَ ذُ  ...مِ ن َز ْر ِنيْخ � ْأ�صفَر فيُ�سْ َحقُ ومِ ث ُل ُه زَعْ َفرَان ْمل يمَ ُ�سُّ ُه
ِمدَاد ي�أتي كالذه َِب ،يف الرَّقِّ خَ َّ
َليل مَا ٍء حَ تَّى تبْتلُّ ال�صرُّ َّة (نعما) ثُمَّ ُت ْع�صرَ ُ على ال ِّز ْرنِيخ
ْت و ُي�صرَ ُّ الزَّعْ َفرَانُ فيِ ِخ ْر َق ٍة ويُجعَلُ يف ق ِ
َزي ٌ
ال�صمْ غ ويُ�سْ َتعْمَ ل.
وي ُْخلط مَعَ اجلَمِ يع �شيء مِ ن مَا ِء َّ

43
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ُب بهِ على الذَّ هَ ِب والفِ َّ�ضةِ وق ِّر ْب ُه مِ ن النَّار
ال�صبيَان �سَ حقًا َبلِيغًا واكت ْ
مِ ث ُل ُه وا�سْ َح ِق اجلَمِ يعَ ب�أبْوَ ال ِّ
َّ�س �أبدً ا وي َْخ�ضرَ ُّ جدا.
ف�إنَّه ال يَتدن ُ
ِ�ض ًة ون َُحا�سا محُ َ َّرقينْ
بال�سوَ ا ِء وف َّ
ِمدَا ٌد مثله بنف�سجي :ت�أخذ مَغنِي�سيا ومرق�شيتا ذهبية و َمرْجَ انًا َّ
َنف�سجيًّا
َّب مِ ن النَّار َي�أتي ب َ
َب بهِ ويُقر ُ
ِ�ص ِف جُ ْز ٍء مِ نهَ ا فيُ�سْ َحقُ �سَ ْحقا بَليغًا باملَا ِء ويُكت ُ
مِ ثلَ وَ ز ِْن ن ْ
َّ�س �أبدً ا.
وال يَتدن ُ
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ِمدَا ٌد �آخر :ت�أخذُ ن َُحا�سً ا أَ�حْ مَ ر محُ َ رَّقا وقلقتا وتوتيا و َز ْر ِني ًْخا �أَحْ مَ َر و َم ْغنِي�سيا ومرق�شيتا بال�سَّ وَ ا ِء
َّ�س �أبدً ا كمَ ا تقدَّ م.
ُكتب بهِ كمَ ا تقدَّ َم يَجييء مِ ثلَ امل َُحر َِّق وال يتدن ُ
يُ�سْ َحقُ اجلَمِ يعُ باخلَلِّ وي ُ
ِمدَا ٌد �آخرُ للكت ِ
ُكتب بهِ عَ لَى �أوَ انيِ الن َُّحا�س
َّاب ك�أنَّهُ  فِ�ضَّ ةُ ما ِء البَاد :ف ََّخا ٌر يُ�سْ َحقُ به الزَّوق 45وي ُ
ِ�ضة.
َخرج الكَ ت ُْب ك�أنَّه ف َّ
في ُ
ُكتب عَ لَى الفِ َّ�ضةِ
ُّلث وي ُ
َرجعَ �إىل الث ِ
ِ�صفَة �أُخْ رَى :ت�أخُ ذ زنجْ َارًا �أو زاجً ا ون�شادِ ر ويُطبَخُ حَ تَّى ي ِ
أكحلَ َبرَّاقا.
وف ف َيعُو ُد � َ
ف م ُِ�سحَ ب ِِخ ْرقَةِ ُ�ص ٍ
َّ�صا�ص والذَّ هَ ِب و�إذا جَ َّ
والن َُّحا�س والر َ

ذلك،
والق�صدِ ير و�سَ ائِر ال َمعَادِن لمَن احْ تاجَ  �إلى َ
ْ
الذهب والف�ضَّ ِة والنُّحَ ا�س
ِ
حلُّ
وحَ لُّ ال ْأ�صبِغ ِة وا�سْ تِخرَاج الَّال َز َورْد مِن حَ جَ رِه ومَا جَ ان ََ�س ذلك
َّ�صا�ص وذلك ب�أنْ تحَ ُل ُه
َخرج فِيهِ ج ْر ُم الر َ
ا�ص باملَا ِء حَ تَّى يَتغيرَّ َ املا ُء وي َ
َّ�ص ُ
ُحك الر َ
حَ لُّ الذه َِب :ي ُّ
فيح ًة حُ لوَ ًة
الذهب َ�ص َ
َ
أمددت
َ
على حَ َجر �أو يف َ�ص ْح َف ٍة و�إذا خَ ر ََج منه يف املا ِء حَ دُّ مَا ُيغَيرِّ ُه جُ زءًا �
و�صارَ
الذهب قد تهَ �شَّ مَ َ
َ
ذلك املا ِء املَ َّر َة بعدَ املَرَّةِ حَ تَّى َترَى
وحَ مَّ ْيتَهَ ا حَ تَّى تحَ ْمَ َّر وط َّب ْقتَهَ ا يف َ
ال�صمْ غ واكتب به ثُمَّ ا ْدلُكْ ُه
ال�صاليَة و�ضعْه ب�شيء مِ ن ما ِء َّ
بحيْث يمُ ِْكنُ �سَ ْح ُق ُه ثُمَّ ا�سْ حق ُه على َّ
َ
بال�شَّ ادِ نَة.
الذهب �صفيح ًة حُ لوَ ة ثُمَّ ُتقَطِّ عُه قِطَ عًا ِ�صغارًا �أو تلقيهِ يف بُوْ ط وحتْمِ يه يف
َ
�صفة �أخرى :تمَ ُدُّ
الذهب مِ ن ال ِّز ْيبَق يف بُوْ ط ثان ف�إذا ان�سبك الذهب تفرغه على ال ِّز ْيبَق وتطفيه
ِ
النَّار وجتعَل وزنَ
يف املاء و�أنت حتركه ثُمَّ تبقيه على م�سن مكي مَعَ �شيء مِ ن ا ِمللْح واملاء وحتركه به حَ تَّى يعود ا ِمللْح
ملحا ثانيًّا وتفعل ذلك مرات حَ تَّى يخرج ا ِمللْح �أبي�ض و�أنت مَعَ ذلك تحَ ُكُّ ه
�أ�سو َد وتغ�سله وجتعل ً
يجف ف�إذا
َّ
باملَطْ َرقَةِ و َت ْع�صرِ ُ فيه ال ِّز ْيبَق وجتعله يف بُوْ ط على النَّار و َحترِّكه بعُودٍ وال تهد�أ عنه حَ تَّى
لك بتلطف ي�أتي
بح َجر الدَّ ِ
ال�صمْ غ ال َع َربِيَّ وتكتب به ثُمَّ ترتكه يجف وتدْ لكه َ
جف جتعل عليه َّ
َّ
ح�سنًا ،وكذلك تفعلُ بالف�ضةِ وال فر َْق بينهما فاعلم.
َ
 -45لعل �صحتها ‘الزاووق’ وهو الزئبق.
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�صفة �أخرَى :ت�أخذ فرا�ش َة الذَّ هَ ِب وجتعلُ يف �إنا ٍء �أمل�س كثري الزجَ اج مَعَ �شيء مِ ن الع ََ�سل وي َِ�سري
ينحلَّ ثُمَّ يزاد على اجلميع املا ُء و ُيرتَكُ يقعد ويُزالُ املَا ُء عنه ثُمَّ
مِ ن املَا ِء وحتُكه باليَدِ حَ كًّ ا بالغًا حَ تَّى َ
ال�صمْ غ و ُي�ؤْخَ ذ يف ِل ْيقَةِ
الذهب ويُجعَلُ َمعَه �شيء مِ ن ما ِء َّ
ُ
ُغ�سل مر ًة ثانية ويقعد حَ تَّى ال يَبقى �إال
ي َ
َب بِه.
قُطْ نٍ ويُكت ُ
ال
�صف ٌة �أخرَى فيهُ :ي�ؤْخَ ذ بُوْ طٌ جَ يِّدٌ َمعْمُ ولٌ مِ ن ِطني احلِ كمَ ةِ وي َُحلُّ املرتق الذهبي باملا ِء حَ ً
بك الذهَ َب ثُمَّ ترتكه حَ تَّى َيبرْ ُ َد
ين�س َ
بَليغا وتجَ ْ عَل يف قعْرهِ مَعَ مَا توَ لدَ مِ ن الذهَ ِب وتوقد عليه حَ تَّى َ
ال�صمْ غ وتكتب به كما تقدم.
وت�ضيف له َّ
وتخرجه مِ ن البُوْ ِط وقد جت ََّ�سد فت�سْ َحقه على َ�صاليَة ِ
فتحك يف امل َِ�سنِّ حَ تَّى تفنَى �أو يفنَى مِ نهَ ا ما تريد ويُزالُ املَا ُء عن
ُّ
ذهب
�صفة �أخرى :ت�ؤخذ قطعة ٍ
خال�ص ًة فتجفف
َ
دن�س امل ََ�سا ِّم وتبقَى ال�سُّ َحالَة
يذهب ُ
َ
وتغ�سلُ باملاء مر ًة بعدَ �أخْ رَى حَ تَّى
َ
ال�سُّ َحالَة
ال�صمْ غ وتُدْ لك بال�شَّ ادِ نَةِ
�ض َّ
ُوت عِ وَ َ
ال�صمْ غ ال َع َربِيِّ ومَا ِء الزَّعْ َفرَان �أوغِ راء احل ِ
وجتْمَ ع مب َْحلول َّ
ا�ص
َّ�ص ُ
والق�صدِ يْر والر َ
ْ
ا�س
حلرَكةِ تنحلُّ جميعُ املَعَادِ ن :الف�ضة والن َُح ُ
حيث يُ�ستعمل ،وبهذه ا َ
فتحكه يف
خال�صهِ ُ
ِ
ْ�ض النَّا�س يف هَ ذا مَا هذا ن َُّ�صه( :ت�أخذ مِ ن
ذلك وقالَ َبع ُ
واحلَدِ يدُ ملن �أرا َد َ
غَ َ�ضارَة مملوءة مِ ن ماء على حجر ُ�صل ٍْب ال يتحلل مِ ن ج�سمه �شيء فال يزال حتكه يف طرف
َ�ضارَة حَ تَّى ير�سب يف �أ�سفل املاء منه ما تريد فترتكه �ساعة وتهريق املاء عنه وتغ�سله مرة �أو مرتني
الغ َ
�أو ثالثًا وجتففه وترفعه �إىل وقت احلاجة).
ق�صدِ يْر يُذاب يف النَّار ويفرَغ يف
حل النُحَ ا�س� :أُوْ ِقيَّة ن َُحا�س �أَحْ مَ ر ،دِ رْهَ م كربيتُ ،ربْع دِ رْهَ م ْ
جف.
ويكتب به ويُدْ ل َُك �إذا َّ
ُ
ال�صمْ غ
ال�شب ويُ�سْ َحق ويخلط معهم َّ
ِّ
مَاء
ق�صدِ يْر يذاب ويُلقى معه ُربْع دِ رْهَ م مِ ن ال ِّز ْيبَق ويرتك حَ تَّى يربد وي�سحق
الق�صدِ ير :دِ رْهَ مان ْ
حَ لُّ ْ
ال�صمْ غ ويكتب به.
مَعَ َّ
حلُّ احلَدِ يدِ ُ :ي�ؤْخَ ذ �سندرو�س ونطرون وتنكار �أجزا ٌء �سوا ٌء ويُ�سبك اجلَمِ يع وهو يُذيب احلَدِ يدَ
والطَ لَق.
والق�صدِ ير :ت�ؤخذ الفرا�شة مِ ن كليهما َفت َُحل بالع ََ�سل واملاء كما يفعل بالذهب �سواء
ْ
حل الف�ضة
وال فرق بينهما.
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حلُّ الطَ لَق :ت�أخذ منه ما �شئت فتدفنه يف �أح�شاء البقر ثالثني يومًا ثُمَّ تخرجه وتغ�سله ثُمَّ ت�أخذ
يذهب
َ
ثلث وزنِه وجتعَله يف بُوْ ط وتوقِدُ عليه النَّار حَ تَّى
مِ ن القِ لْي ُربْع وَ زن الطَ لَق ومِ ن ال ِّز ْيبَق َ
و�ص َّب
بال�س ْح ِق مَعَ ال ْأ�صبَاغ و�إن ت�ش�أ تقطعُه قِطعًا ِ�صغارًا ُ
ال ِّز ْيبَق ويبقى الطَ لَق غبارًا فت�ستعمِ له َّ
عليه املَا َء ال�سُّ ْخنَ وحَ رِّك ُه معه ثُمَّ �أخرجه وجففه واجْ عَله يف مثانة �شاة وعلقه يف ال�شَّ مْ �س �أربَعة
ف�ضعْه يف ِخ ْرقَة وعَ لقهَ ا يف قِدْ ر عند طبخ الفول
ع�شرَ َ يَومًا وافتح املثان َة جتدْ ه ما ًء رَجْ رَاجً ا و�إن ت�ش�أ َ
ولي�س يبْلغ فيه هذا َمبْلغ ما تقدم.
َ
نظيف على
ٍ
حلُّ الل َِّّكُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن اللك الطيب املُنقى مِ قدَ ا ٌر ويُدْ رَ ُ�س در�سً ا بَليغًا ويُرفعُ يف �إناء
َ�ص
اللك ماء ويرمى يف ذلك املاء زن ُة ُربْع ع�رش اللك مِ ن التنكار الف ِّ
النَّار وعليه مِ قدَ ا ُر �أربعةِ �أمثال ِّ
اللك فيه وحرَّكته بعُودٍ حَ تَّى
ال�ص ِحيح (اخلايف) الدَّ رَن بالغ�سْ ل بعد �سَ ْحقِ ه ف�إذا غال املا ُء رَ َمي َْت َ
َّ
اللك واخت ْرب ُه يف َ�ص ْح َف ٍة َبي َْ�ضاء ف�إن كان ذبُل يف
ير�ضى ثُمَّ خذ ط َرفًا مِ ن الكَ اغَ دِ وبُلَّ طرفه يف ِّ
ُ�صوَّ ٍف.
�شب م َ
اللون جَ عَلت فيه ي�س َري ٍّ

ات يُ�سْ بَكُ عليهَا
ِ�ص َفةُ مَطبُوخَ ٍ
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ال�شب ومثله مِ ن الزَّاج العِ رَاقي ومثله مِ ن ا ِمللْح الدراين
ِّ
ذلك جز ٌء مِ ن
ورق الذه َِب للتذهيب :فمِ ن َ
عذب يف �إنا ِء ن َُحا�س �أَحْ مَ ر حَ تَّى ينق�ص الثلث وي�ستعمل.
ومثله مِ ن الن�شا دريدق اجلميع ويُطبخ مباء ٍ
وجه �آخرُ :ي�ؤْخَ ذ �صفة مِ ن ملح دراين و�شب مياين وزاج عراقي �أ�صفر كلها جزء جزء �إال الزَّاج
ف�إنه ن ِْ�صف جز ٍء يُطبَخ مبا ِء ال�سُّ مَّ اق 47يف �إناء ن َُحا�س أ�َحْ مَ ر ب�شيء مِ ن ال�شعري على نار لينة ف�إذا
طاب و�إن مل حتْمَّ ر فزده طب ًْخا
ان�سلق ف�أنزله و�أغم�س فيه حديدة �صقيلة �ساعة ف�إن احْ مَ رَّت فقد َ
ُر�ضيك.
حَ تَّى ي ِ
�صفة �أخرَى :ت�أخذ مِ ن ا ِمللْح الدراين ومن امللح ال�سبخي (ومن ال�شب اليماين) ومن الزَّاج
العراقي الأ�صفر ومن الزَّاج الرومي الأخ�رض ومن ال�شب اليماين ومن ال�شعري �شيئًا ي�سريًا ومنها
 -46وردت يف ن�سخة الرباط حتت عنوان ‘املقالة الثالثة’ وفيها فوائد �صنعة املداد الذي يطلى عليه الذهب يف احلديد والذي يطلى عليه يف النحا�س.
 -47وردت يف ن�سخة الرباط ‘ماء ال�سماء’.
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كلها جزء جزء ثُمَّ تطبخ اجلميع مباء عذب يف �إناء ن َُحا�س أ�َحْ مَ ر على نار لينة ف�إذا ن�ضج ال�شعري فقد
طاب املاء فا�ستعمله فيما تريد.
�صفة �أخرى :منه طرطرًا �أُوْ ِقيَّة �شب رومي ن ِْ�صف �أُوْ ِقيَّة ملح دراين ن ِْ�صف �أُوْ ِقيَّة �شيء مِ ن الزجنار
�شيء مِ ن الزَّاج النابلي وي�سري مِ ن ورق الآ�س ف�إن مل جتد الورق فق�ضيب مِ ن ق�ضبان يجرى به يطبخ
اجلميع يف رطل ون�صف مِ ن املاء العذب حَ تَّى يتبقى منه الثلث واختباره �أن ترمي فيه حبات �شعري
ويطبخ حَ تَّى تخرج احلب وجتدها تنف�سخ (ت�أخذ مِ ن ال�شب والن�شادر جزءين بال�سواء فينقعان
يف ماء وينخالن وي�صقل ما يراد تذهيبه ويب�سط هذا املاء عليه وي�سخن حَ تَّى ين�شف ويب�سط عليه
الذهب امل�سحوق بالزِّئبَق املع�صور ب ِِخ ْرقَة نظيفة ومتينة ويجدر الر�سم وي�سخن على النار حَ تَّى
ميوت الزِّئبَق وي�صقل ويلون وي�شبب) وقيل �أنه يزاد مَعَ هذه العقاقري عرنزوت �أُوْ ِقيَّة وي�ستعمل.
قلت :وجَ عْلُ ال�شعري ينبغي �أن يكون (معه) مِ ن �أوَ ل عند العقاقري وينبغي �أن يطبخ يف �إناء ن َُحا�س
ُ
�أَحْ مَ ر كما تقدم يف الأوجه الأخرى.
�شجر ال ُّرمَّان ولحِ َى �شجر التفاح واللحى هو املال�صق لعود ال�شجر ال املبا�رش
�صفة �أخرى :لحِ َى َ
للهواء فدقهما دقًا ناعمً ا وت�صريهما يف �إناء زجاج و�صب عليهما ماء ال�سماء واتركهما ع�رشين
يومًا يكون ماء كلون الذهب.
�صفة �أخرىُ :ي�ؤْخَ ذ �شب مياين وملح دراين وزاج عراقي و(قلقنت) و�شجرة بورق وكِ برْ يْت
�أبي�ض ونطرون �أجزاء �سواء وت�سحقها وتطبخها يف �إناء ن َُحا�س �أحمر مباء عذب وتلقي فيه ال�شعري
وتكون النار لينة ف�إذا ان�سلق ال�شعري ف�أنزله و�صفه وخذ ماءه و�ألق َت ْفلَه ف�إنه جيد للتذهيب ال بعده
�شيء (نافع).
�صفة �أخرى (ما) يذهب بها النُّحَ ا�س فقط :ت�أخذ جزءًا مِ ن ال�شب اليماين وجزءًا مِ ن ا ِمللْح (الدراين)
وجزءًا مِ ن الطرطر ويطبخ اجلميع مباء املطر حَ تَّى يذهب الثلثان وت�ستعمله قلت :وهذا املاء و�إن
مل تكن حتتاجه الكَ َت َب ُة فهو منا�سب حلل الذهب وفيه نوع يكتب به يف الكَ اغَ د ف�إذا �أذيب فيه �شيء
ال�صمْ غ ال َع َربِيّ وهو املاء الذي يعمل مِ ن الل َِّحا ِء كما �أن يف الذهب املحلول نوعً ا يكتب به على
مِ ن َّ
الزجاج ويقرب مِ ن النار فيح�سن وهو النوع املحلول بالع ََ�سل.
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(�صفة عمل ماء على وجه �آخر يطلى به احلديد فيجري عليه الذهب)ُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن ال�شب الأبي�ض ما
�شئت ف�صريه (يف) قدر ف ََّخار و�صب عليه مثله ماء عذبا وقدر ُربْع ال�شب مِ ن ماء العجني و�أقد حتته
وقدً ا لينًا حَ تَّى يطبخ ويذهب ن ِْ�صف املاء ثُمَّ تديل فيه حديدة جملوة ف�إن احْ مَ رت فقد �أدرك و�إال
فزده الطبخ وجربه باحلديدة حَ تَّى يحمر ثُمَّ �أنزله وبرده فهو �صالح ملا ذكر.
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ف�صل يف الأربية التي يكتب بها يف احلديدة
ال حمكمً ا و�إن كان بدل اخلل
ُي�ؤْخَ ذ جزء مِ ن الن�شادر وجزء مِ ن ا ِمللْح يحل يف اخلل الطيب ح ًّ
ماء فذلك جمزئ وقد جرب ف�صح وقال بع�ضهم بدل ا ِمللْح يكون زجنار وتطلى احلديدة ب�شيء
مِ ن الزرقون وزيت الكتان �أو بال�شمع امل�سبوك ويكتب بحديدة حادة الطرف يف ذلك الطال ما
يراد ثُمَّ حتمل على املو�ضع املطلي مِ ن ذلك املاء ما يغمره ويرتك ليال في�صبح مو�ضع الكتب قد
�أكلته الأر�ضة 48و�إن �شئت فاكتب ما �أحببت بال�شمع امل�سبوك �أو بالزرقون وزيت الكتان واحمل
املاء على املو�ضع يبقى اخلط ويرحل الأر�ض وهكذا تفعل يف كل ما تريد مِ ن النقو�ش واخلطوط
فاعمله.
وجه �آخر :خذ مِ ن احلديد والن�شادر واخلل احلاذق واجْ عَل اجلميع يف �آنية على النار حَ تَّى
يغلي وي�ستعمل والعقاقري فيه �أجزاء مت�ساوية… و… الزرقون والدهان).
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 -48ورد يف ن�سخة الرباط ‘الأربة’.
 -49يتخلل الكتابة يف هذه الفقرة بع�ض الثقوب مما تعذر علينا قراءتها ،ولقد دوَّ نا فقط الكلمات الوا�ضحة بالن�ص.

35

ف�صل في �أ�شياء يكتب بها بالأَ ِمدَّة 50وال تظهر حَ تَّى تعالج بما يذكر
وهي م�ستنبطة لو�ضع الأ�رسار يف الكتب فمن ذلك يكتب باحلليب ويذر عليه رماد القراطي�س
فيظهر ويقر�أ (ف�إذا مل يتبني رماد القراطي�س) �أو رماد �أي �شيء كان ب�رشط �أن يكون �سُ ْخنًا و�إن
ت� أش� فاكتب مباء الب�صل واعمل عليه الرماد (�سخنا) فيظهر (لك �أكحل و�إن �شئت �سخنه على النار
فتظهر لك الكتابة بلون ال�صفرة) و�إن ت�ش�أ فاكتب مباء الزَّاج وت�سحق العفْ�ص ويحمل �سحقه عليه
�أو بالعك�س و�إن �شئت فانقع الكندر واكتب به وذر عليه الرماد ف�إنه يظهر و�إن �شئت فانقع ال�شب
واكتب به وذر عليه الرماد ف�إنه يظهر (و�إن �شئت فانقع الو�شق… والكندر واكتب به… دقيق
ال�شعري واب�سطه عليه �ساعة… فخذ الن�شادر وحلهم يف املاء واكتب …حله يب�س يف الظل حَ تَّى
يجف ف�إذا �أردت… على النار ف�إن الكتابة ت�أتي على لون املِدَ اد).
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نوع �آخر منه :حل الن�شادر واكتب مبائه وبخره بدخان ق�رش الكندر �أو نخاله ف�إنه يظهر و�إن
�أردت �أن تغرب على �أحد فاجْ عَل يف فيك طرفا مِ ن الن�شادر ولكه حَ تَّى (يختلط بريقك ثُمَّ اكتب
بريقك وقربه مِ ن النار ف�إنه ي�سود 52ويقر و�إن �شئت فانقع و�شقا �أو الكندر واكتب به وبخره بق�رش
الكندر �أو نخالة دقيق ال�شعري وام�سكه عليه �ساعة ف�إنه يظهر.
نوع منه �آخر� :إذا �أردت �أن يظهر لك الكتب بالليل وال يظهر بالنهار فاكتب مبرارة �سلحفاة
ف�إنه يظهر بالليل وقال الرازي وكذلك �إذا كتبت مبرارة �سمكة ت�سمى النطاف ف�إنه يظهر بالليل
ك�أنه الذهب.
�صفة �أخرى� :إذا �أردت �أن تكتب كتابًا يف قرطا�س وال ترى الكتابة �إال بعدما جتف فخذ دم
حمام واخلطه مبِدَ اد ثُمَّ اكتب به ف�إنه ال يرى حَ تَّى يجف.

53

نوع منه� :إذا كتبت مباء الكركم يف ِخ ْرقَة مِ ن حرير �صفراء مل يتبني الكتب �إذا غم�ست اخلرقة
يف ماء النُّوْ رَة �صار اخلط �أَحْ مَ ر يقر�أه مِ ن �أحب (من النا�س قراءته).
 -50ذكر يف ن�سخة الرباط كاملدة و�صحتها ما ذكر �أعاله.
 -51يتخلل الكتابة يف هذه الفقرة بع�ض الثقوب مما تعذر علينا قراءتها ،ولقد دوَّ نا فقط الكلمات الوا�ضحة بالن�ص.
 -52و�ضعت جملة يف ن�سخة الرباط �سبق ذكرها ون�صها ‘جعل يف الدواة ماء التمر الهندي’.
 -53هذه الو�صفة غري مذكورة يف ن�سخة الرباط.
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ف�صل في ال ِّل ْي َق ِة والنُّ�شَ ارَة وال ِّطيْنِ الذي يعلم به
والطِّالء الذي يُطلَى به على الخط
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�أما اللِّيقَة فت�ستعمل مِ ن ثالثة �أ�شياء :مِ ن القطن اجلديد (والقطن البايل) ومن احلرير و�أح�سنُها
ِل ْي َق ُة القُطن اجلَديد؛ ف�إنه �أرطب مِ ن البايل و�أبقى ،وليقة البايل تنتف�ش يف الدواة فال يخلو ر�أ�س
القلم مِ ن �شعرة تعلق بني �شفتيه ورمبا خفيت عن العني لرقتها فغريت اخلط و�إذا ا�ستعملت مِ ن
احلرير فكذلك �أي�ضا ال ي�أمن الكاتب مِ ن �شعرة و�أح�سنها ما كانت مِ ن القطن اجلديد.
لب و�أح�سنُها ما كان مِ ن العود البق�سي متو�سطة لأن
و�أما الن َُّ�شارَة فتكون مِ ن كل عود ُ�ص ٍ
ما دق منها يلت�صق باملِدَ اد فيعميه ويغري خطه وما خ�شن منها فلي�س ين�شف ويف�سد احلروف
و�أح�سنها ن�شارة البق�س وال خري يف ن�شارة الأبنو�س لأنها تذهب ب�صي�ص املِدَ اد وقد تنتخب
الن َُّ�شارَة لل�سالطني على مثال ما انتخبها بع�ض الكتاب لبع�ض الأمراء وذلك �أنه �أخذ مِ ن ن�شارة
البق�س الفتي املتو�سطة مثال و�أخذ مِ ن حب البل�سان مقدار ن ِْ�صف ع�رشها ودقه يف الهاون دقًّا
ناعمً ا حَ تَّى �صار غبارًا وخلطه بالن َُّ�شارَة حَ تَّى الت�أم ،فهذه الن َُّ�شارَ ة تفوح اليد والكتاب ويقوي
رائحتها الدماغ (وهي عجيبة) وتفتح امل�سام وً ت�ستطرف.
و�أما الطني الذي يعلم به فهو �أنواع كثرية منها بيا�ض �أبي�ض 55فلنذكر منه �أح�سنها وهو على
ق�سمني :ب�سيط ومركب� ،أما الب�سيط فالطني الفا�سي والطني الأرميني واالجنبار واملَ َغرَة الرومية
هذه كلها مما يعلم بها مِ ن غري تركيب وال بد للمتقن (�أن يجربها على ترتيب عملها ب�أن يحك كل
ال�صاليَة ويجعلها للظل ويقر�صها وحينئذ يعلم بها وغري املتقن يعلم بها كيف ما
تربة منها على َ
�أمكنه ومن النبات الكركم وهو �أ�صفر يف الأعالم .و�أما املركب ف�أنواع كثرية منها :بيا�ض البي�ض
ال�صمْ غ الذي حلي مباء الورد ويقر�ص
جزء مغرة رومية جزءان يدق اجلميع وينخل ويعجن مباء َّ
ويجفف يف الظل ومنها اجنبار جزء زعفران ثمن جزء بيا�ض �أبي�ض ن ِْ�صف جزء ويدق اجلميع
ال�صاليَة مباء الورد ويخلى حَ تَّى ميكن تقري�صه ويقر�ص يجفف يف الظل ومنها كركم
ويحك على َ
 -54اختالف العنوان يف ن�سخة الرباط حيث ورد العنوان التايل ‘الليقة والن�شارة والطني الذي يعلم به’.
 -55و�صف الطني بالبيا�ض غري وارد يف ن�سخة الرباط.
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ما �شئت يطبخ يف املاء حَ تَّى تخرج قوته وي َُ�صفَّى ويجعل ما�ؤه على ِحدَ ة ثُمَّ ُي�ؤْخَ ذ مِ ن الزرقون
ال�صاليَة بذلك املاء ويقر�صان بعد .ومنها طني قا�س
جزء ومن البيا�ض الأبي�ض جزء ويحكان على َ
ال�صمْ غ ما يحكان به ويقر�صان بعد .ومنها رجل حمام
جزء ومن الرتبة ال�صفراء جزءان ومن ماء َّ
جزء ومن الكركم جزء يدقان ويطبخان حَ تَّى تخرج قواهما وي َُ�صفَّى ما�ؤهما ويجعل يف �صحفة
ال�صمْ غ و�أنواع الرتاكيب كثرية وفيما ذكرت مَقنَعٌ
لل�شَّ مْ �س حَ تَّى ينعقد ثُمَّ ي�سحق ويعجن مباء َّ
(ولكن يف هذا املقدار الربكة).
بيا�ضا �أبي�ض زنة معلومة
و�أما الطِّ الء الذي يطلى على اخلط �إذا كره الب�رش فهو �أن ت�أخذ ً
وت�سحقه �سحقًا بالغًا وتنخله بحريرة ثُمَّ خذ وزنه َ�صمْ غًا منقى مِ ن خ�شبه وقدره و َت ُبلّه ب�شيء مِ ن
ماء قليل وال تكرث ودعه يذوب ثُمَّ اعجن به البيا�ض الذي نخلته عجنًا �شديدً ا و�صريه �شبه البنادق
واجْ عَله يف ف ََّخارة �صغرية ودعه يجف فيها ف�إذا احتجت �إليه فقطر فيه نقطة ماء فرات ثُمَّ حركه
بطرف قلم نظيف لي�س عليه مِ دَ اد ثُمَّ اطله حيث اخلط وال تطله حَ تَّى يجف املِدَ اد ثُمَّ دعه �ساعة
حَ تَّى يجف جيدً ا ثُمَّ اكتب عليه ما �شئت.
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ف�صل في عمل الم�سطرة

56

فيه �أنواع كثرية �أذكر منها ما �أمكنني زايدا ب�إخراج الطرر .الطرة ال�سفلى يف الطول تخرج
على طي الكَ اغَ د فهو الأمام و�صورة �إخراجها �أن تفتح ال�ضابط يف طريف ال�صفحة مقتديا باخلط
مِ ن الطي وتنقط نقطتني وت�صلها بامل�سطرة ف�إذا �أخرجت ال�سفلى �أخرجت عليها العليا ولي�س
يخفى عليك �صورة ذلك واجْ عَل الطرة العليا مِ ن العر�ض يف خط الطرة ال�سفلى مِ ن الطول نقطة
ودع ال�سفلى (�إىل �آخر) و�إن �شئت قدرتها يف اخلط الأ�سفل و�أخرجها كالعليا بنقطة وق�سمت ما
بني النقطتني بق�سمني مت�ساويني وجعلت احلد نقطة تخرج عليهما خطًّ ا م�ستقيمً ا �إىل الطرة العليا
وال يخرج ذلك �إال بال�شيمة وهي نوعان تامة وخمت�رصة فالتامة �أن تزيد على النقطة التي جعلت
بني الق�سمني ن ِْ�صف دائرة على خط الطرة ال�سفلى ثُمَّ جتعل مركز ال�ضابط ابتداء دائرة يكون
حيث يلتقي ن ِْ�صف الدائرة مركزها وتديرها على اليمني وعلى ال�شمال بحيث يلتقي اخلطان مَعَ
الن�صف الذي و�ضعت �أوال انقط فيه نقطة و�أدر فوقها ن ِْ�صف دائرة ثُمَّ �أدره مِ ن اجلانب الآخر
بحيث يتداخل القو�سان �أنقط نقطة وتلك النقطة موازية للنقطة التي يف و�سط ن ِْ�صف الدائرة
الأوىل ف�صل بينهما يخرج لك خط م�ستقيم وعلى هذه ال�صورة فهذه ال�صورة (ال�شيمة) التامة.
ِ�صف دائرة ثُمَّ تفتح ال�ضابط عليه حَ تَّى تكون الفتحة قدره ثُمَّ اجْ عَل
و�أما املخت�رصة فهي �أن تدير ن ْ
طرفه مركزًا و�أدر بتلك الفتحة دائرة ثُمَّ اجْ عَل كذلك مِ ن الطرف الآخر بحيث يلتقي القو�سان
وانقط فيه نقطة و�صلها بنقطة و�سط الن�صف الأول يخرج خط م�ستقيم على هذه ال�صورة ف�إذا
�أخرجت الطرر مبا ذكرت ح�رصت وق�سمت بال�ضابط حَ تَّى ي�صدر لك العدد الذي تريد و�إن
�شئت �أن تخرج ال�سفلى كما تقدم ثُمَّ تثقب بالإبرة يف نقطة الطرة العليا مِ ن العر�ض على خط
الطرة ال�سفلى مِ ن الطول وتنفذ الطاقتني ثُمَّ تفتح الزوج وت�صل النقطة ال�سفلى على النقطة العليا
خطا ينتهي به حد الطرة العليا مِ ن الطول وتخرج العليا يف الطول كما تقدم مِ ن ال�سفلى نظريتها
وتق�سم مِ ن الثقب �إىل حيث ينتهي مِ ن ذلك اخلط واجْ عَل الباقي مِ ن ال�صفح الطرة ال�سفلى و�إن
واحدَ ة ف�أخرج الطرر الأربع كما تقدم وخذ ن ِْ�صف الف�ضا يف مو�ضع �آخر
�شئت عملها بفتحة ِ
 -56وهو غري مذكور يف ن�سخة الرباط.
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وعد فيه ن ِْ�صف الأ�سطار بفتحة ما بال�ضابط وا�سقط (واحدا) �أبدا لأن املعترب هو (الأقوا) بحيث
انتهيت بالعدد �أدر دائرة واجْ عَل امل�سطرة على ظهرها �إىل نقطة الطرة العليا مِ ن العر�ض وخط
خطًّ ا م�ستقيمً ا بحيث تلتقي مَعَ اخلط احلاجز ذلك هو �ضوء (�أف�ضل) الذي تريد .فمثال ذلك �إذا
نريد �أن نق�سم م�سطرة مِ ن واحد وع�رشين �سطرًا فلت�أخذ ن ِْ�صف ال�ضوء الذي تريد �أن يكون فيه
ثُمَّ تفتح ال�ضابط يفتح �أقل مِ ن �ضوء ال�سطر يف التقدير وتعد ع�رشة �أ�سطار وتدير الدايرة كما تقدم
على هذه ال�صورة و�إن �شئت جعلت خطً ا ن ِْ�صف الف�ضاء ف�أميا طرفيه خطني على اخلالف و�سمته
كل خط منها ب�أي فتحة �شئت بالعدد الذي تريد �أوال و�آخرًا ف�إن اخلط الذي هو ن ِْ�صف الف�ضا
ينق�سم بالعدد الذي تريد فخذ منه ال�ضوء الذي هو تطلب وق�سم امل�سطرة و�صورة ذلك ولي�ست
الأعمال فيما تقف عند غاية فليكتف منها مبا تقدم ذكره.

تكملة التذهيب نوعان
(وهي نوعان) �أ�صفر و�أبي�ض� ،صفة الأ�صفر :زيت كتان رطل وربع (رجينة) رطل قر�ض �أُوْ ِقيَّة
�صرب �أوقية يجعل اجلميع يف قدر حديد مطني القاع (باجلب�س) و�إياك والندوة �أن تقربه وترفع
ق�صدِ يْر نقط عليها مرة بعد مرة ف�إذا
اجلميع على النار حَ تَّى ين�سبك وينحل وقيا�سه يف ورقة ْ
ال مِ ن زيت الكتان
�أنفذت النقطة الورقة �أنزله وهو كذا يف طبخه� ،صفة الأبي�ض( :خذ) رط ًّ
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وزنة مِ ن قر�ض منقى يحل القر�ض وحده يف قدر حديد مطني القاع على النار حَ تَّى ين�سبك وال
يبقى فيه مِ ن الغليان �شيء وقيا�سه بعود �أو ق�صبة ف�إذا ان�سبك ي�صب عليه الزيت وترجله على النار
وت�ستعمله.

58

 -57ذكرت يف ن�سخة خمطوط الرباط ‘زيت’.
 -58وردت هذه الفقرة يف �آخر ن�سخة خمطوط الرباط.
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الباب الثاني
في �صناعة قلع الطبوع وما �شاكله

59

والكبرْ ِ يْت الأبي�ض
فمن ذلك قلع احلرب مِن الدفاتر :ت�أخذ مِ ن ال�شب اليماين ومن �شب الع�صفور ِ
مِ ن كل واحد جزءًا ودقه دقًّا جيدً ا وا�سقه بخل خمر ثُمَّ ا�سحقه حَ تَّى ي َِ�صيرْ كالدماغ ثُمَّ قر�صه
وجففه للظل ثُمَّ حك به احلرب �أينما �أردت �إزالته.
ُج حَ تَّى يرق ثُمَّ ام�سح به �أثر
قلع احلرب مِن الكتبُ :ي�ؤْخَ ذ قليا �أي�ضا في�سحق وي�سقى مباء الأُ ْتر ِّ
الكتابة و�ضعه حَ تَّى يجف ف�إنه ميّحي وال ترى �أثره يف املكان.
وجه �آخر يف �إزالة احلرب مِن الدفاتر البتةُ :ي�ؤْخَ ذ اللنب احلليب فيغم�س فيه �صوفة ويدلك به الكتاب
مَعَ �شيء مِ ن ملح العجيب فيذهب به.
ُ�صفُر الذي يرمي بها ال�صباغون مَعَ ماء ال�سلق
وجه �آخر :متحي الدفاتر املكتوبة بنخالة الع ْ
يرق ثُمَّ
ُج حَ تَّى َّ
املطبوخ �أو يغ�سل باخلل �أو ت�أخذ قليًا �أبي�ض م�سحوقًا وي�صب عليه حما�ض الأُ ْتر ِّ
يمُ �سح به الكتاب.
حمو الكَ اغَ د والرَّق :ت�أخذ (موم) فيذاب ب�شيء مِ ن ال�صبغ وت�صنع منه فتيال ويجفف يف الظل
ويقلع به الكتب.
قلع طبع املِدَاد (من الثوب الأبي�ض �سواء كان �صو ًفا �أو كتانًا يزيله) يغ�سل بدقيق اخلردل واملاء ف�إذا
أي�ضا بالع ََ�سل واللنب احلليب (وا ِمللْح) ودقيق ال�شعري
جف يحك فيذهب( ،وجه �آخر) :ويغ�سل � ً
بح�صرْ م العِ ن َِب ويغ�سل
ويغ�سل �أي�ضا باخلل والغا�سول ويغ�سل �أي�ضا بحما�ض الأُ ْتر ُّج ويغ�سل �أي�ضا ِ
ال�شعري�صفِ ْيقَة الطبخ ويغ�سل �أي�ضا) بال�رشاب احلام�ض وبر�أ�س
َ
�أي�ضا (با ِمللْح الأندراين وحريرة
ال�صابُون (دلكً ا �أثريا) �إذا كان يف الكتان ويحرق �إن كان يف احلرير �أو ال�صوف ويغ�سل �أي�ضا
َّ
ُج ويقلع �أي�ضا ب�أن يدلك بخبز حار وماء �سخن �أو مي�ضغ قرطا�سا
باخلل والأ�شنان وحما�ض الأتر ِّ
واغ�سله به و�إن ت�ش�أ فخذ �أ�شنانا وغله بخل خمر حام�ض ثُمَّ اع�رصه و�صفه (ثُمَّ ثفله) واغ�سل به
 -59العنوان كما ورد يف ن�سخة الرباط ‘الباب الثاين يف قلع املداد من الدفاتر وقلع احلرب من الكتب وقلع الطباع من الثياب’.
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بال�صابُون و�إن ت�ش�أ فخذ �أ�شنانا وقليا وحب ُرمَّان مِ ن كل واحد جزءًا يطبخ
واغ�سل بعد ذلك َّ
اجلميع باخلل ثُمَّ يغم�س فيه مو�ضع احلرب مرة بعد مرة و�إن ت� أش� فام�ضغ حم�صا مَعَ �شيء مِ ن ن�شادر
بال�صابُون وذكر بع�ض الأندل�سيني �أن
ويحمل على مو�ضع احلرب يف زيت حَ تَّى ي�رشبه ثُمَّ اغ�سله َّ
حلبَق �أو ال�رشار �أذهبه قال
الثوب الأبي�ض �إذا غ�سل املِدَ اد منه بزريعة الأُ ْتر ُّج احلام�ض والع ََ�سل وا َ
ويخت�ص بزوَ الِه مِ ن
ُّ
ذهب به البتة،
غ�سلَ بلبنَ امر�أ ٍة َ
و�أف�ضلها زريعة الأُ ْتر ُّج وبعده الع ََ�سل قال و�إن ِ
�أثواب الكتان واخلبز احلار مَعَ املاء احلار والقراطي�س املم�ضوغة ال غري ،وزاد بع�ضهم يف قلع احلرب
باللنب وا ِمللْح يغ�سل املكان به.
بال�صابُون مخُ ْ َتبرَ ٌ غري مرة.
قلع احلمرة وال�صفرة مِن الثوب :يقلعُهَ ا البورق واملَا ُء املَغلي َّ
الثوب
ُ
ال�صابُون ويُدْ هَ ن
الثوب مبا ِء الأ�شنان املَغلِي ثُمَّ َّ
َ
اغ�سلْ
�صفة �أخرى يف قلع ا ُحل ْم َرةِِ :
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بال�صابُون).
بال�صابُون �أوالً(يغ�سل بالبورق املَغلي ثُمَّ َّ
ُغ�سل َّ
بالكبرْ ِ يْت وال ي َ
ِ
بال�صابُون
الثوب ثُمَّ َّ
ُ
ُغ�سلُ
�شب الغا�سُ ول ويُغلى وي َ
قلعُ طبع ال�صُّ فرَةُ 61:ي�ؤْخَ ذ كف قلي وهو ُّ
بال�صابُون و�إن ت� أش�
بال�صابُون و�إن ت�ش�أ فبالأ�شنان وحب ال ُّرمَّان ثُمَّ َّ
و�إن ت�ش�أ فبالأ�شنان والتمْ ر ثُمَّ َّ
بال�صابُون.
فبماء الباقلى ثُمَّ َّ
بالكبرْ ِ يْت و�إن ت�ش�أ فاغ�سله باملازريون ثُمَّ مباء
بال�صابُون ثُمَّ يبخر ِ
قلع طبع امل َ َغرَة :يغ�سل املو�ضع َّ
العنب ف�إنه يذهب.
بالكبرْ ِ يْت وهو رطب ثُمَّ تغ�سله باملاء البارد
قلع طبع الزعفران :يغ�سل الثوب بالبورق ثُمَّ تدخنه ِ
َّ
وال�صابُون).
بالكبرْ ِ يْت وهو رطب ثُمَّ باملاء البارد َّ
وال�صابُون�( 62أو تغ�سله باملاء والبورق وتدخنه ِ
(وجه �آخر) �أو يغلى التني (البايل) حَ تَّى يتغري لون املاء (به) ثُمَّ �صف املاء ثُمَّ اغ�سله (به) وهو
بالكبرْ ِ يْت �أو تدق ال�سم�سم ف�إنه
بال�صابُون و�إن �شئت فاغ�سل الثوب باملاء وبخره ِ
حار ثُمَّ بعده َّ
يبي�ض مو�ضعه.
 -60ذكر يف ن�سخة الرباط ‘دخن’.
 -61ذكر يف ن�سخة الرباط ‘الع�صفر’.
 -62ذكر يف ن�سخة الرباط ‘وال�سمق’.
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بالكبرْ ِ يْت (وجه �آخر) �أو تدق
قلع ال�سواد مِ ن الثياب :تَدْ لُكُ ه بحما�ض الأُ ْتر ُّج 63وتدخنه ِ
ال�سم�سم وال�شعري ثُمَّ تدلكه به (�أو ت�أخذ �شعريًا فتنقعه ثُمَّ تدلكه به) �أو تدلكه بحما�ض الأُ ْتر ُّج
وت�ضعه لل�شَّ مْ �س.
بال�صابُون.
قلع طبع الكحل :ينقع احلِ مَّ �ص �أول الليل ثُمَّ ُي�ؤْخَ ذ مبائه مِ ن الغد ثُمَّ َّ
وال�صابُون وزاد بع�ضهم الزيت ال�سخن �أو
قلع طبع العفْ�ص :يغ�سل الثوب ببول حمار ثُمَّ باملاء َّ
احلليب.
وبال�صابُون �أو مي�ضغ
َّ
قلع طبع ال�سوادُ :ي�ؤْخَ ذ حما�ض الأُ ْتر ُّج فيدلك به املو�ضع ويغ�سل باملاء
ال�سم�سم (وهو اجللجالن) وال�صعرت جميعًا ويدلك به املو�ضع.
قلع �صد�أ احلديد مِن الثياب :يغ�سل املو�ضع بخل الليم ويجعل لل�شَّ مْ �س فكلما يب�س بل بخل الليم
ف�إنه ينقلع ويبي�ض املو�ضع.
بال�صابُون حكًّ ا �شديدً ا ف�إنه
قلع طبع الزيت :يدق 64ال�شحم دقًّا بليغًا ويحك به املو�ضع ويغ�سل َّ
ُ�صفُر فدقها دقًّا بليغًا وذرها على املو�ضع الذي الطبع به مَعَ طني
يذهب و�إن ت�ش�أ فخذ زريعة الع ْ
�أبي�ض ثُمَّ يغ�سل ببول حمار.
بال�صابُون ف�إنه يذهبه.
وجه �آخر :يدق ال�شحم النيء دقًّا بليغًا و ُي ْعرَك به املو�ضع ثُمَّ َّ
ف�ضعْه يف قدح وي َُ�صفَّى
�صفة �أخرى� :إذا �أ�صاب الزي ُْت الثَوْ َب الأَحْ مَ ر وال ْأ�ص َف َر فخذ ال�سابيلة َ
عنه املاء (ف�إن كان بالنيل خلْط معه احل�صى) ويُطْ لى به املو�ضع ف�إن كان بالع ََ�سل خلط معه خ�ضاب
و�إن كان �أ�صفر خلط معيار زعفران ويجفف ويحك و�إن ت�ش�أ فخذْ َ�صفَار البيْ�ضة يحك املو�ضع
فيها واغْ ِ�سله باملاء ف�إنه يذهب و�إنْ تَ�ش�أ ف�ضع الطَّ فْلُ الطَ يْب على النار حَ تَّى يتجمد وي�سحق ،ثُمَّ
يحم�ص ثُمَّ يو�ضع (دافئًا) على مو�ضع الزيت ثُمَّ ترتكه يومًا (�أو ليلة) 65ثُمَّ تقطر (يف) الثوب قد
ال معهما ثُمَّ اطْ ل به مو�ضع الطبع واتركه حَ تَّى ييب�س ال�صفار
ذهب و�إن ت�ش�أ ف َُحلَّ الطَّ فْل باملاء ح ًّ
 -63ذكر يف ن�سخة الرباط ‘الأترجن’.
 -64ذكر يف ن�سخة الرباط ‘يدر�س’.
‘ -65ثم ينق�ص الرتاب عنه فتجد الزيت قد ذهب’ وردت يف الرباط.
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واغ�سله باملاء قليال قليال وال تكرث عليه املاء وهذا كله �إذا كان الزيت يف ثياب ال�صوف �أو احلرير
فال�صابُون وحده يزيله.
و�أما الكتان والقطن َّ

قلع طبع الودك وال�سمن والمرق مِن ثياب ال�صوف �أو الحرير
و�أما الكتان (والقطن) فال�صَّ ابُون وحده يزيله
الثوب املع�صفر يغ�سل 66بجب�س والأ�شنان �أو بخطم وماء احلِ مَّ �ص و�إن كان لونه �أَحْ مَ ر فاغ�سله
بالرماد وبول الإن�سان �أو مبرارة ثور وبول حمار �أو ب�إحداهما �أو ب�أ�شنان وحب ال ُّرمَّان وماء الباقلى
بال�صابُون �أو ب�صفرة بي�ض وماء
احلار �أو ذر على الثوب دقيق ال�شعري و�أدلكه به �ساعة ثُمَّ بالزيت ثُمَّ َّ
بارد �أو بلنب حام�ض دقيق ال�شعري وطني جديد �أو ب�سكر واعمد �أي�ضا �إىل قرطم مدقوق
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يذره

عليه حَ تَّى يلتقطه ثُمَّ يحك واغ�سله بالبول ف�إنه يبي�ض و�إن ت�ش�أ فاغ�سله برماد الإكليل ف�إنه يذهب
به ويذهب طبع الودك مِ ن الثوب الأ�سود طني جديد وخل خمر وماء �سخن ف�إنه يذهب الودك
وال يذهب �سواد الثوب �أو يغ�سل الثوب مباء احلِ مَّ �ص والأ�شنان الفار�سي ف�إنه يذهبه (ويغ�سل
الودك بلنب حام�ض ودقيق �شعري ال�سمن والودك وال�شحم تخرج مِ ن الثوب بخ�شب الإكليل
يحرق ب�أغ�صانه و�أوراقه ويعمل منه ويغ�سل بها الطباع).
قلع طبع الغري (وهو ال�شمع) :يغم�س املو�ضع يف زيت �سُ ْخن حَ تَّى يذهب الغري ثُمَّ ادلكه دلكً ا
ال واجْ عَله بحذاء جبح نحل
بال�صابُون واملاء احلار و�إن ت� أش� فاطل على املو�ضع ع�س ً
رفيقًا واغ�سله َّ
ف�إنها تنـزل عليه وتنقله 68و�أح�سن ما يعمل (هذه ال�صناعة) يف املاء و�إن ت�ش�أ فاغم�سه يف الزيت
بال�صابُون وماء حار ويغ�سل
لل�شمْ �س ودلك به الثوب واغ�سله َّ
و�ضعه يف ال�شَّ مْ �س و�ضع معه الزبد َّ
�أي�ضا باحلِ مَّ �ص املدقوق مَعَ املاء ويغ�سل �أي�ضا مباء احلِ مَّ �ص املغلي ويغ�سل �أي�ضا عركا با ِمللْح واملاء
قليال قليال فيزول ويغ�سل �أي�ضا باخلبز املم�ضوغ واملاء.
َقلْعْ طبع الزِّفتُ :ي ْعرَك بالفول املم�ضوغ ويغ�سل فيزول و�إن ت�ش�أ فاغ�سل الثوب يف الزيت
 -66ذكر يف ن�سخة الرباط ‘خطم’.
 -67ذكر يف ن�سخة الرباط ‘بذر الع�صفر’.
 -68ذكر يف ن�سخة الرباط ‘يرتك’.
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املغلي حَ تَّى يذوب ثُمَّ يخرج الزيت على الثوب باجلنب الياب�س مم�ضوغً ا �أو معجونًا ب�شيء مِ ن املاء
ال�صابُون
بال�صمْ غ ال َع َربِيّ وماء َّ
بال�صابُون �أو مباء احلِ مَّ �ص املغلي ويغ�سل �أي�ضا َّ
ثُمَّ يغ�سل بعد ذلك َّ
بال�صابُون ويدلك �أي�ضا بالزيت حَ تَّى ي�سود
بعده ويغ�سل �أي�ضا باخلطم واملاء ويغ�سل �أي�ضا بالزبد ثُمَّ َّ
بال�صابُون ويكون معه �أ�شنان ( و�أي�ضا باحلليب والأ�شنان).
ويذهب �أثره ثُمَّ يغ�سل بعد ذلك َّ
قلع طبع القَطِ رَان :يغ�سل املو�ضع بالع ََ�سل واللنب احلليب �أو مباء الأ�شنان واللنب احلليب ويغ�سل
وال�صابُون.
�أي�ضا مباء التني املطبوخ َّ
قلع طبع الدمُ :ي ْعرَك املو�ضع عركً ا �شديدً ا بدم فراخ احلمام �سخنًا �أو بدم فروج ثُمَّ يغ�سل بدقيق
بال�صابُون) �أو يغ�سل
ال�شعري وماء �سخن (ويلقى املو�ضع ليلة يف املاء ثُمَّ يغ�سل مباء وملح ويغ�سل َّ
وال�صابُون بعد �أن يجعل عليه ملح
بخرو احلمام مغلي يف املاء ويغ�سل �أي�ضا باحلِ مَّ �ص املدقوق َّ
بال�صابُون و�إذا بات
وزيت و�أي�ضا ت ُبلّه مباء بارد وملح �ساعة و�إذا ابتل الدم فاغ�سله مِ ن �ساعتك َّ
الدم يف الثوب ف�صب عليه ماء حارًا ثُمَّ ذره �ساعة ثُمَّ اغ�سله مباء حار ثُمَّ �ألق فيه كف ملح وماء
بال�صابُون ومباء بارد (والدم
الأ�شنان مغلي �أو نقيع و�أي�ضا ينقع املو�ضع يف املاء احلار ثُمَّ يغ�سل َّ
القدمي يغ�سل ب�أن يطلى عليه دم دجاجة �سخن �ساعة ذبحها و ُي ْعرَك وهو حار ثُمَّ بدقيق ال�شعري
وال�صابُون).
وماء حار و�أي�ضا باحلِ مَّ �ص املدقوق والزيت وا ِمللْح اجلري�ش واملاء َّ
قلع دم الرباغيث :يغلى القراطي�س مباء حار جدًّ ا ويغم�س فيه مو�ضع الدم ويلقى عليه الرماد
ويغلى فيذهب و�أي�ضا يغلى القراطي�س يف املاء غليانًا �شديدً ا ويغ�سل املو�ضع بذلك املاء فيذهبه.
بال�صابُون �أو
قلع طبع جميع الفواكهُ :ي�ؤْخَ ذ الأ�شنان و�شب وينقعان يف ماء ويغ�سل املو�ضع به ثُمَّ َّ
بال�صابُون وطبع ماء الفاكهة احللوة يغ�سل
يطبخ مكان ال�شب واملاء خال مَعَ الأ�شنان ويغ�سل به ثُمَّ َّ
باملاء وال�صوف ويدلك حَ تَّى يزول وكل طبع الفاكهة تعيب الثوب يقلعه خرو احلمام املدقوق
ال�صابُون( .التفاح وعيون البقر رماد خ�شب كل واحد منهم
املغلي يف املاء وكذلك الزيت ثُمَّ َّ
يخرج نف�سه مِ ن الثوب يعمل منهم خل�شية 69ويغ�سل به الطبع).
‘ -69اخل�شي’ وهو النباتىالياب�س و�أظن �أن �صحتها حلينه.
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بال�صابُون
وال�صمْ غ ال َع َربِيّ �إذا غ�سل به بعد ذلك َّ
قلع طبع ق�رش ال ُّرمَّان :يقلع بالأ�شنان وال�شب َّ
و�أي�ضا يغ�سل باخلل احلاد

70

(و�أي�ضا �أ�شنان و�شب مياين فينقعان يف ماء ويغ�سل به وبعده

بال�صابُون).
َّ
قلع طبع ق�رش  ا َجلوْز :يقلع باخلل احلاد و�إذا غ�سل به وطبع ال ُّرمَّان يغ�سل الأبي�ض بالأَحْ مَ ر
والأَحْ مَ ر بالأبي�ض ويغ�سل الأَحْ مَ ر �أي�ضا ب�أ�شنان ال�شب.
قلع طبع العنب :يغ�سل مباء احل�رصم عركً ا (جيدً ا) وبعد ذلك مباء �سخن ودقيق �شعري وطبع
العنب الأ�سود يذهب مباء العنب الأبي�ض وطبع العنب الأبي�ض يذهب مباء العنب الأ�سود.
بال�صابُون و�إن
بال�صابُون و�إن �شئت بالبورق ثُمَّ َّ
قلع طبع املوز :يغ�سل املو�ضع ببول حمار ثُمَّ َّ
�شئت ببول ثور.
قلع طبع الفول :يقلعه جتمع بالغداة وهي ندية وتدق ويع�رص ما�ؤها على الطبع ف�إنه يزيله.
قلع طبع التوت :يقلع التوت مِ ن الثوب ( �صناعته كما ذكرنا يف العنب) �أو مباء احل�رصم مِ ن العنب.
بال�صابُون وماء الأترج احلام�ض يحك به الطبع يف الثوب
قلع طبع ماء الليمونُ :ي ْعرَك املو�ضع َّ
بال�صابُون.
ويغ�سل َّ
وال�صابُون.
قلع طبع البلح والب�رس :يغ�سل ببول حمار ثُمَّ باملاء َّ
بال�صابُون ف�إنه يذهبه)
قلع طبع ا َحلبَق :يقلع با ِمللْح واللنب احلليب وباخلل والأ�شنان (ويغ�سل َّ
فاعلم.
بال�صابُون ف�إنه يذهب ،وذهب
قلع طبع ال�سلق :ي�سقى املو�ضع بالع ََ�سل مرة بعد �أخرى ويغ�سل َّ
بع�ض الأندل�سيني �أنه جربه عَ لَى طبع �أَحْ مَ ر فقلعه و�أنه (ي�سخر) جلميع الطبع.
قلع طبع الربز� :إذا �أ�صاب الثياب البي�ض يغ�سل مباء الباقلى احلار مِ ن بعد ما يلطخ الثوب بتمر
بال�صابُون .قال الرازي �أو مباء بارد و�صابون و�إذا �أ�صاب
مدرو�س لطخا جيدً ا ويغ�سل مباء حار ثُمَّ َّ
 -70ذكر يف ن�سخة الرباط ‘اخلل احلاذق’.
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الثوب الأ�سود فاغ�سله بتني جديد وخل خمر وماء حار ف�إنه يذهب وال يذهب لونه و�إذا �أ�صاب
بالكبرْ ِ يْت ثُمَّ غل النخالة باملاء ودلكه به و�إذا �أ�صاب الثوب القرمز
الثوب ثوب الو�شي فبخره ِ
فخذ جال ال�صاغة فبله باملاء ثُمَّ اطل به مو�ضع الربز ف�إذا جف فافركه يذهب ،قال الرازي ويقلع
مِ ن الأك�سية بالوجه الأول مِ ن هذا الباب وطبع برز الكتان يقلع بب�صل منقوع يف ماء حار ويجاد
الغ�سل به ف�إنه يذهب.
بال�صابُون
قلع طبع الأ�رشبة :والأ�رشبة والأنبذة تقلع بحب ال ُّرمَّان احلام�ض وب�صل يغ�سل بهما ثُمَّ َّ
واملاء ويقلع �أي�ضا ببعر جمل رطب يطلى الثوب به مَعَ �أ�شنان ثُمَّ يرتكه يومًا ويغ�سل مِ ن غد مباء
بال�صابُون واملاء احلار وروث احلمار) و�إذا �أ�صاب
طيب ثُمَّ بالنُّوْ رَة ثُمَّ يب�سط يف ال�شَّ مْ �س (و�أي�ضا َّ
الثوب النبيذ �أو ال�رشاب ف�صب عليه املاء وال مت�سه بيدك ف�إنه يذهب وكل ثوب �أ�صابه �رشاب
بال�صابُون مرة وثانية
بال�صابُون وتلقيه يف ال�شَّ مْ �س ثُمَّ تغ�سله َّ
مطبوخ فا�سق املو�ضع (باملاء) ثُمَّ َّ
بال�صابُون وتلقيه يف ال�شَّ مْ �س ثُمَّ
وثالثة وطبع ال�رشاب القدمي يغ�سل بحب ُرمَّان حام�ض وع�سل ثُمَّ َّ
يف املاء احلار ويغ�سل (�أي�ضا ب�صابون وماء حار وبب�صل) ،ويغ�سل ال�رشاب �أي�ضا مباء ورق الب�صل
وباملاء احلار ويغ�سل �أي�ضا بروث حمار قال ابن الهيثم.
بال�صابُون �أو يطلى
قلع �أثر النطفة �إذا �أ�صابت الثوب :يقلع املو�ضع بال�سمن البقري ثُمَّ يغ�سل َّ
بال�صابُون (�أو ببول الغلمان ثُمَّ يغ�سل مباء الباقلى املطبوخ) �أويبال عليه ثُمَّ يغ�سل
بالع ََ�سل ويغ�سل َّ
بال�صابُون يذر عليه كَ مُّ ون مدقوق ثُمَّ يغ�سل مباء الباقلى املدقوق �أو خذ الثوب فيدق ا ِمللْح اجلري�ش
َّ
وال�صابُون فيذهب.
دقًّا ناعمً ا ويدلك بهما مو�ضع الأثر ثُمَّ يغ�سل باملاء َّ
بال�صابُون هذا الثوب ال�صوف
قلع طبع احلناء :يخرجها ال�سلجم يلطخ عليها ثُمَّ يغ�سل َّ
خا�صة.
طبخا جيدً ا ثُمَّ ُي ْعرَك به املو�ضع عركً ا جيدً ا.
قلع طبع الطيب :يطبخ بذر الكتان ً
قلع طبع البانُ :ي�ؤْخَ ذ خرو حمام فيغلى باملاء ثُمَّ يغ�سل به الثوب ف�إنه يذهب.
َ�س بذر الكتان در�سً ا بليغًا ويلطخ املو�ضع به ثُمَّ ُيرتَك قليال ويغ�سل
قلع طبع �أثفال الطيب :يُدْ ر ُ
مباء �ساخن.
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قلعُ �أ ْدهَان الطيب و ُدهْن ال َورْ�س :يدق القر�ض دقًّا جيدً ا ويذر على املو�ضع ويرتك حَ تَّى يلتقطه
بال�صابُون ف�إنه
و ُي ْعرَك عركا جيدا ف�إنه يذهب واغ�سله �أي�ضا ببول ال�صبيان وانقعه به ثُمَّ اغ�سله َّ
يذهب ،و�إن ت�ش�أ بعد فرك القر�ض منه �أن تغ�سله ببول وهو لني فافعل ف�إنه متام الأمر وبعد هذا
بال�صابُون ،وتقلع الأدهان مِ ن ثوب الو�شي بالنُّوْ رَة الياب�سة تُ�سْ َحقُ ويُطلى بِهَ ا املو�ضع الذي
َّ
�أ�صابه الدُّ هْ ن ثُمَّ ُي ْعرَك به فيذهب.
قلع طبع (ال�سمق) :يخرجه خ�شب الرَّقم الرطب فتغلى الأطراف ويلقى ما�ؤه على الطبع.
قلع طبع احللتيت :يغ�سل باخلل والأ�شنان وتقلع الأدهان مِ ن الثوب الو�شي بالنُّوْ رَ ة الياب�سة
ت�سحق ويطلى بها املو�ضع الذي �أ�صابه الدُّ هْ ن ثُمَّ ُي ْعرَك به فيذهب.
بال�صابُون.
قلع طبع احللوى :يقلع مباء التني املغلي ثُمَّ َّ
بال�صابُون ف�إنه يذهب.
بالكبرْ ِ يْت ويغ�سل َّ
قلع طبع الرباز� :إذا �أ�صاب الثوب يبخر ِ
قلع طبع الأو�ساخُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن الأ�شنان جزء ومن حب ال ُّرمَّان (احلام�ض) جزء ويطبخان يف املاء
بال�صابُون.
ويغم�س يف طبيخهما الثوب ويغ�سل بعد ذلك َّ
قلع طبع اللون ال�سماين :يغ�سل املكان ببول حمار (ف�إنه يقلعه) �أثر منه.
قلع �أ�صباغ الثيابُ :ي�ؤْخَ ذ حما�ض الأُ ْتر ُّج واغلهما فيطبخان ويغ�سل الثوب بطبيخهما �أو ينقع
بالكبرْ ِ يْت والثوب الرطب وقال ابن الهيثم �إمنا
يف ماء ويدخل فيه �أو يدهن 71الثوب امل�صبوغ ِ
بالكبرْ ِ يْت وهو رطب �أو ُي�ؤْخَ ذ
ذلك يف الأَحْ مَ ر (والأ�صفر) وكل �صبغ ال يتبقى يف الغ�سل يبخر ِ
�أ�شنان وخل حام�ض قدر ما يكفيه ثُمَّ يغلى الثوب مَعَ هذا غليانًا �شديدً ا ثُمَّ يغ�سل (بعد ذلك
بال�صابُون �أو ُي�ؤْخَ ذ الأ�شنان وال ُّرمَّان احلام�ض ثُمَّ يغ�سل به ويغلى باملاء غليانًا �شديدً ا ثُمَّ يغ�سل
َّ
به) وقال بع�ض النا�س� 72:إن غ�سل الثياب بحما�ض الأُ ْتر ُّج وماء ملح غلي �أخرج الأ�صبغة كلها
منها ،وكذلك �إذا نقعت يف املاء فحل فيه بورق ويغ�سل فيه (نعمل) وكذلك الطرطر �أي�ضا يقلعه
ويذهبه.
 -71ذكر يف ن�سخة خمطوط الرباط ‘يدخن’.
 -72ذكر يف ن�سخة الرباط ‘بع�ض احلكماء’.
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قلع �أو�ساخ اليد :يغ�سل بحما�ض الأُ ْتر ُّج ثُمَّ باملاء.
قلع طبع الدهانُ :ي�ؤْخَ ذ جلآ ال�صاغة ويبل باملاء ثُمَّ يطلى به الأثر ويرتك حَ تَّى ييب�س ويحك
ويذهب.
بال�صابُون �أو يغ�سل باخلطمي واملاء
بال�صمْ غ ال َع َربِيّ املنقوع ثُمَّ َّ
قلعُ زي ِْت ال َّرنْدِ  :يغ�سل املو�ضع َّ
و�إن كان الثوب م�صبوغً ا بال�سواد غ�سل بالنُّوْ رَة.
َو�ضع نُوْ َر ٌة ومِ لحٌ م�سحوقني يف �شم�س حارة فيزول.
قلع املرهم مِن الثياب :يُذ ُّر على امل ِ
غ�سلة الثياب امل�صبوغة بالل َِّّك :ت�أخذ ع�رشة �أمْدَ اد مِ ن النخالة غري م�ستوفية النخل وت�أخذ قر�ض
غا�سول جبلي �أو قر�ضني فتجعل اجلميع يف قِدْ رٍ نظيف وي�صب عليه مِ ن املاء ما يغمره ثُمَّ تغليه
غليًا جيدً ا ثُمَّ حتركه ف�إذا ر�أيته قد عال عليه مثل الدقيق ف�أنزله واع�رصه يف �إزار �صوف واق�سم املاء
يف ثالثة جفان ثُمَّ �أدخل الثوب يف جفنة منها تقلبه فيها وال حتكه ثُمَّ �أدخله يف الثانية ثُمَّ يف الثالثة
ثُمَّ اغ�سله بعد ذلك باملاء وان�رشه يف الظل قليال واطوه وهو ندي و�شده يف تخت جتده طريّا.وقال
بع�ضهم� :إن املو�ضع املت�سخ مِ ن الثوب ينقيه �أن ينقع يف ماء بني يوم وليلة ويبدل له املاء مرتني �أو
ثالثا ويدلك دلكً ا رقيقًا ويجعل �أخريًا يف رغوة �صابون وي َُ�صفَّى باملاء (قال بع�ضهم �إذا كان ثوب
الكتان به خيوط �سود يذر عليها رماد الدِّ ْفلَى ويلث فيه الريحان (فيخرث).
غ�سلة (ق�ض) الغزل احللوُ :ي�ؤْخَ ذ اللنب و ُي ْعرَك به الرماد املغربل ويجعل فيه الغزل احللو ويبيت
يف مو�ضع حار �أو حمجوبًا حتته النار ف�إنه يبي�ض.
غ�سلة �أخرىُ :ي�ؤْخَ ذ رَوَ ُث ال َبقَر ونخالة القمح وخمري القمح واملحي�ض احلام�ض وي�صنع
اجلميع خاثرًا ويربى �أيامًا ويحرك ثُمَّ ُي�ؤْخَ ذ الغزل احللو ويلقى فيه لل�شَّ مْ �س ف�إنه يبي�ضه.
�صفة �أخرى� :إذا و�ضع ا ِمللْح يف املاء وبقي يومني �أو ليلتني وحرك ونقع فيه الثوب اخلام يومًا �أو
ليلة وغ�سل باملاء مرتني وثالثا عاد �صافيا .وقال بع�ضهم� :إن هذا املاء �إذا غ�سل به (كل) طبع �أزاله
وجعل الثوب لل�شَّ مْ �س زال الطبع ،وقد �أطال النا�س يف حمو الكتب مِ ن الرُّقوق والرَّق املكتوب
لي�س كثريًا ب�أر�ضنا لكرثة الرَّق اجلديد ورِ خَ �صه لكن �أذكر منه ما خف ليال يكون كتبك خاليًا مِ ن
ذلك.
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�صفة منه :ت�أخذ باقلى �أبي�ض م�سحوقًا وا�رضبه بحما�ض الأُ ْتر ُّج حَ تَّى يرق ثُمَّ مي�سح به مو�ضع
وال�صابُون الثوب
َّ
الكتب حَ تَّى يبد�أ ميحي ثُمَّ مت�سحه بليف ف�إنه يخرج نقيًّا�( .إذا م�س احلرب
وف ا�سْ وَ َّد مكانُه فاعمد �إىل خل الليم واخل به املو�ضع ف�إنه يقلع �سواده و�أعده
ال�ص ِ
القرمزي مِ ن ُّ
�إىل لونه ب�شيء مِ ن الأجالة وقد جربناه ف�صح .قال امل�ؤلف :و�صبغ الثياب �أهل يف قلع الطبع
لإعادة الألوان بعد زوالها).
�صفة �أخرىُ :ي�ؤْخَ ذ �شب وكربيت �أ�صفر وقلي ثُمَّ ت�سحقها وت�سقيها اخلل حَ تَّى ي َِ�صيرْ كالدماغ
بال�صابُون ومتحى
وحك بذلك والدفاتر التي كتبت باحلرب ف�إنها تعود نقية وادلكها بعد ذلك َّ
ال�صابُون وباملاء املقطر
ُ�صفُر ومباء ال�ساق املطبوخ وبخل الليمون الطري وبرا�س َّ
أي�ضا بطفل الع ْ
� ً
مِ ن النُّوْ رَة وباجلملة كل ما يقلع املِدَ اد مِ ن الثياب يقلعه مِ ن الرَّق فال معنى للتطويل يف ذلك
والإعادة.
تكملة يف �أ�شياء تقلع الطبع كاينا ما كان :قال بع�ض الأندل�سيني مما يقلع جميع الطبع �أن ُي�ؤْخَ ذ
بال�صابُون
دقيق الفول فيخلط باخلل وروث البقر ويلطخ به املو�ضع ويلقى يف ال�شَّ مْ �س ثُمَّ يغ�سل َّ
وقال كذلك دقيق احلِ مَّ �ص معهما يفعل ذلك قال و�إذا دهنت ليمة خ�رضاء يف الف�ضة �ساعة وجعلت
يف ِخ ْرقَة وع�رصت و�أخذ اخلل اخلارج منها ولطخ به الطبع كاف ف�إنه يقلعه البتة.
�صفة �أخرى :يدق مازريون وينقع يف ماء العنب الأبي�ض ،ويغ�سل به و�أي�ضا يعجن دقيق اخلردل
طبخا جيدً ا ويغ�سل به و�أي�ضا
بال�صابُون و�أي�ضا يطبخ خرو احلمام ً
باملاء ويطبخ به الطبع ثُمَّ يغ�سل َّ
ال�صابُون اجليد يف �إناء ويلف قطن على طرف عود ويغم�س يف القدح ثُمَّ ي�سقى به
يجعل ماء َّ
بال�صابُون
ال يخرق الثوب وتن�رشه لل�شَّ مْ �س ف�إذا جف غ�سلته َّ
موا�ضع الطبع بعد �أن ت�سقي الزيت لي ً
بال�صابُون و�أي�ضا حب ال ُّرمَّان
ف�إنه يذهب و�أي�ضا يغلى الأ�شنان باخلل غليانًا جيدً ا ويغ�سل به وبعده َّ
ال�صابُون .وقال بع�ض
احلام�ض و�أ�شنان جزءان بال�سواء يغليان باخلل غليانا �شديدً ا ثُمَّ يغ�سل بهما مَعَ َّ
بال�صابُون ذهبت بطبعه ولقد �أم�س اجليار �أو
الأندل�سيني �أن يبيت املو�ضع يف �أح�شاء البقر ثُمَّ غ�سل َّ
ال�صابُون الثوب القرمزي مِ ن ال�صوف ا�سو ّد مكانه ويقلع �سواده خل الليم ويعيده للونه �شيء مِ ن
َّ
الأرجلة وقد جربناه ف�صح و�صبغ الثياب �أ�صل يف قلع الطبع لإعادة الألوان بعد زوالها.
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�صفة �أم �صبغ الثياب
(ف�صل يف �صناعة �صبغ ثياب الكتان) يطبخ الكتان ب�شب يف املاء البارد وال�صوف يف ال�شب
واحلرير ي�شبب يف املاء ال�سخن القوي ال يكاد حتتمله اليد وما بقي امل�سحوق يف ال�شب كان �أقطع
ل�صبغه و�أنفذ له� .إذا جعل مدقوق الأرجيقن يف املاء ال�ساخن القوي و�أنزل فيه الثوب طبا�شرييا
وارفع وانزل يف مرات عاد ف�ستقيًّا و�إذا �أنزل فيه قراطيا عاد �أخ�رض و�إذا �أنزل كحليا عاد م�سنيًا،
ومما قوي التزويق قوي التح�ضري ومما �ضعفت �ضعف وهكذا تفعل يف النريون 73بعد طبخه
مليحا ثابتًا وهو بال الأرجيقن
وت َُ�صفِّيه مِ ن عوده وتخلط معه �شيئًا مِ ن الأرجيقن فيجيء اللون ً
ح�سن غري ثابت لأن كل �شم�سي ال يحول وكل طلي ال يحول والأ�سود الغريب يعفْ�ص وينزل يف
الفراط ال�سخن والذهبي ي َُ�صفَّى يف الأرجيقن ويعني �أن يطبخ يف ال�صفرة حَ تَّى ير�ضى لونه و�إن
غم�س قليال كان �صفريا 74،و�إن كان زيد على الذهب ي�سري زجنار حملو ًال يف ماء ال�صفرة و�أنزل
الثوب فيه ثُمَّ ي�سقى بعد ذلك ماء ال�صفرة مرارًا فيكون عقيقًا 75وال�صفرية تطبخ يف اللنب ومرة
بعد �أخرى والقرمز ي�سحق وي�شبب وي�سحق وي�شبب ويحمر يف الفوة وي�شبب وي�سقى الباقلى
و�إذا عف�ص بعد ذلك و�أنزل يف الزَّاج كان م�سقيا و�إذا �شد يف العفْ�ص والزَّاج كان زيتيًّا ،والعنابي
ي�صفر يف الأرجيقن ويف النريون ويحمر يف الفوة ويغ�سل بعد اليب�س وي�شبب وي�سقى ال َبقِّم ودم
ال
الغزال ويعفْ�ص وي�شبب وي�سقى مِ ن ماء الزعفران البق مرة بعد �أخرى ،والعد�س يحمر قلي ً
ال�صاليَة وي َُ�صفَّى باملاء وي�سقى مِ ن ماء
يف الفوة ويغم�س يف العَكَ ر والزجناري بخل الزجنار يف َ
الزعفران �أو املَ َغرَة وينزل الثوب فيه وييب�س وينزل �أخرى حَ تَّى ير�ضى لونه ،والف�ضي ي�صبغ يف
ال َبقِّم ثُمَّ يلقى على املاء الباقي ي�سري وي�سقى به الفاختة يخطف يف اخلابية وي�سقى ال َبقِّم.

 -73ذكر يف ن�سخة الرباط ‘اللريون’.
 -74ذكر يف ن�سخة الرباط ‘خابوريا’.
 -75ذكر يف ن�سخة الرباط ‘نرجيا’.
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�صنعة �صبغ احلرير

76

تبيي�ض احلرير ي ُْجعَلُ لأُوْ ِق َّي ٍة مِ ْن ُه �أوقيتا�َ 77صابُون طي ٍِّب ويُطبخ َمرَّتني يف املاءِ؛ املَ َّر ُة الأولىَ
َ�ض ،و أ�مَّا
ال�صابُون ن َْحو الثلثني ،واملَرَّة الثانية نحو الثلث هذا �إذا �أردت �أنْ ترتُكَ ه �أ ْبي َ
يكون فيه مِ نَ َّ
حليِّز يف ن ِْ�ص ِف �أُوْ ِق َّي ٍة لأُوْ ِقيَّة وبعد هذا ي�صبغ القرمزي ي�شبَّب ويحمر
لل�صبغ ف�أقل مِ نْ هذا ا َ
�إذا كان ّ
يف الفوة والقرمز ،الفوة ثلث والقرمز ثلثان� ،أو يف اللك والطرطر عو�ض القرمز اللك والطرطر
ن�صفان ،و�إذا طبخ فيه الأرجالة عاد مِ �سْ ِكيًّا و�إذا دَخَ ل املِ�سْ ِكيُّ اخلابية عا َد زبيبيًّا و�سَ ائر الألوان
على مَا تقدَّ م.
ال�سحابي �أوله اخلابية ثُمَّ ي�شبب يف ال�سخن القوي وي�سقى ال َبقِّم مرة بعد �أخرى.
الغزايل 78يرتك يف ال َعفْ�ص �أو قِ�رش ال ُّرمَّان وينزل يف الفراط.
البنف�سجي ي�شبَّب �أبي�ض وي�سقى ال َبقِّم حَ تَّى يبلغ لون امل�سكي ويغم�س يف اخلابية ويغ�سل
وي�سقى ال َبقِّم.
�س يف اخلابية.
ُغ�سل وي َُ�صفَّى يف النريون والأرجيقن املطبوخَ ينْ ويُغمَ ُ
الأخ�رض ي�شبَّب وي َ
ُغ�سل ب�أن ي�سقى ال�صفرة عاد ذهبيًّا.
الطاروقي ي َُ�صفَّى وي َ
ال�شب ليلتني ثُمَّ ينزل يف القرمز حَ تَّى ين�صبغ.
ِّ
القرمزي يُ�شَ ب َُّب ثُمَّ ُيرتَك يف
�صفة عمل العَكَ ر وال�صَّ بْغ به
�س ويُحك باليَدِ يف �إنا ٍء �أحْ رَ�ش حَ تَّى يعو َد غبَارًا ،ورُبمَّ َا
ُي�ؤْخَ ذ مِ ن ال َعفْ�ص الطيِّب ما يُرا ُد وي�شمَّ ُ
ف يوم ملن �أرا َد ال�سرُّ عَ ة ،ثُمَّ ُيعَلق �شكلَ ُم َربَّع
بع�ضهم ،ثُمَّ يُنقَع يف املَا ِء يومًا وليلة� ،أو ن ِْ�ص َ
طحنَه ُ
َ
ُ�صفُر فيها مِ ن بَعدِ �إزالةِ املَا ِء عنْه و ُيرتَك
(كالدن) وي َُخاط عليه ِخ ْرقَة تكون مُ�سْ رت ِْخية وجتعل الع ْ
يَقط ُر فمَ ا دَا َم قطر املاء مغريًا يُرتك ويزاد املا ُء حَ تَّى يَخر َُج ما ٌء مِ ن دون تغيري ثُمَّ يُزالُ مِ ن ذلك
 -76ورد يف ن�سخة الرباط ‘ف�صل يف �صناعة �صبغ احلرير’.
 -77ورد يف ن�سخة الرباط ‘�أوقية’.
 -78ورد يف ن�سخة الرباط ‘الغرابي’.
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ُدرج يف طبيخ ،ويُرتك ويُفتل باملَفَاتل حَ تَّى ال َيبْقى فيه مِ ن املَا ِء �شيء ثُمَّ
ال�شكل ويُرتك مِ ن بعد ما ي ُ
ُي�ؤْخَ ذ مِ ن ال�رشجة مقدا ُر �أوقيتني للرَّطل �إىل �أوقيتني ون ِْ�صف هذا هو املُعْتاد ،ورب عُ ْ�صفُر يحمل
ُ�صفُرية �شديدة احلمرة ويجعل فيها (تدريرًا) �شيئًا بعد �شيء
منه �أربع �أواق و�إمنا حده �أن تعود الع ْ
وحتك باليد اجلميع ثُمَّ يرد لل�شكل املربع بعد ما ت�شد اخلرقة ويكون رده نرثًا على �شعره ثُمَّ يراق
عليه املاء ويبقى يقطر حَ تَّى ي َِ�صيرْ كالنخال وال يبقى فيه �شيء (فتلزمه) ويرتك كلما قطر حَ تَّى
يقعد وتزيل املاء عنه وجتعل عليه مِ ن اخلل الطيب الأبي�ض الذي مل مي�س الد�سم وال دخل �آنية زيت
وترتكه مِ ن بعدما حتركه حَ تَّى يقعد ثُمَّ ي َُ�ص ّب اخلل عنه برفق وكلما طلع مِ ن العَكَ ر �شيء ُيرَ�ش باملَا ِء
ر�شًّ ا خفيفا ف�إنه ينزل ثُمَّ تقي�سه.
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 -79ورد يف ن�سخة الرباط ‘تغم�سه’.
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(ف�صلٌ في �صَ ن َع ِة �صبْغ ِة العُو ِد والعظم والنُحَ ا�س)
�صنعة ِ�صبْغ العُو ِد الأَحْ مَر

ين�رش اللوح رقيقا مِ ن لوح النارجن (ويجيء يف املحربة) 80حَ تَّى تر�ضى حاله ويطبخ يف ال�شب
طبخا جيدً ا ثُمَّ ينزل بعد �إخراجه عنه وغ�سله وحكه باخلل و�سلته باليد وتبيته يف ال َبقِّم املطبوخ
ً
ويرتك ويرد �أ�سفله �أعاله مِ رَارًا حَ تَّى تر�ضى حاله ولونه وقد يطبخ العود يف ال َبقِّم ويرتك يف ماء،
بيته حَ تَّى ي�ستويف اللون ويلقى معه يف املاء ماء ال�شب لثبات اللون وغثاثته 81وال ي�سودا ،يعمل
اللوح منه املطروق على ال�صورة املتقدمة ويطبخ يف ق�رش ال ُّرمَّان ويلقى يف الفراط القوي وهو
واحدَ ة ثُمَّ ينزل عن النار ويرتك حَ تَّى ي�أتي على
�سخن حَ تَّى يكمل لونه �أو يطبخ يف الفراط طبخة ِ
ما يراد ويطبخ عو�ض الفراط يف اخلل الطيب وبرادة احلديد ويرتك حَ تَّى ي�ستويف لونه.
�صنعة �أخرى :ت�أخذ مِ ن اللك امل َْحلول وتلقِ ي عليه مِ ن اخللِّ ما يغمره ومثل ُربْع اللك مِ ن
الن�شادر وتلقيه يف قِدْ ر ويُطرَح فيه لوح مِ ن البق�س الذي تريد �صبغه.
�صنعة الأخ�رض :ت�أخذ مِ ن الزَّاج الأخ�رض والزجنار وجتعله يف اللنب احلام�ض والزيت مَعَ �شيء مِ ن
الن�شادر وجتعله يف �آنية وجتعل فيه البق�س والعظم ثُمَّ تطبخه حَ تَّى ي�أتي �أخ�رض.
�صنعة �صبغ العظم الأخ�رض:
ال�شب ويلقى فيه حَ تَّى تر�ضى ثُمَّ يغ�سل
ُّ
ُي�ؤْخَ ذ مِ ن لوح العظم الرَّطب ماية 82لوْ ح ويطبخ به
ال بليغًا ثُمَّ ُي�ؤْخَ ذ اللنب احلام�ض القدمي امل�سن وي َُ�صفَّى مِ ن الودكية كلها حَ تَّى ال يبقى �إال
منه غ�س ً
ما خل�ص ويجعل يف �إناء م�سطح ويجعل فيه جميع اللوح امل�شبب مرتبًا �شيئًا ب�إزاء �شيء حَ تَّى يتم
ثُمَّ يجعل عليه ثالث �أواق مِ ن الزجنار (الطيب �أو �أربع وما زدت مِ ن الزجنار) ح�سن اللون وقرب
املِدَ اد فيه ثُمَّ اجْ عَله ل�شَّ مْ �س ال�سماء �أربعني يومًا و�إذا يب�س زدت فيه مِ ن اللنب احلام�ض ورددت
عليه مِ ن الزجنار حَ تَّى تتم الأربعني وحني �إذ يكمل �صبغه ويجيء ح�سن اللون وخذ منه يرد �أ�سفله
على �أعاله �أ�صل يف حت�سني لونه واعتدال �صبغه.
 -80ورد يف ن�سخة الرباط ‘جتد فيه حمرة’.
 -81ورد يف ن�سخة الرباط ‘عتاقته’.
 -82واملق�صود مائة.
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�صنعة �صبغ الأبنو�س:
ُي�ؤْخَ ذ اللوح مِ ن اخل ََ�شب املطرون �أو البق�ص وي�صنع به على ال�رصارة ال… ويطبخ يف ق�رش
واحدَ ة ثُمَّ
ال ُّرمَّان وييب�س ويلقى يف الفراط وهو �سخن حَ تَّى يكمل لونه �أو يطبخ يف الفراط طبخة ِ
ينزل على النار ويرتك حَ تَّى ي�أتي على ما يرام ويطبخ عو�ض الفراط باخلل الطيب وبرادة احلديد
ويرتك حَ تَّى ي�ستويف لونه.
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وجه �آخرُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن ق�رش ال ُّرمَّان ويجعل فيه اخل ََ�شب ويطبخ طبخا جيدا ثُمَّ تخرجه وتيب�سه يف
الظل ثُمَّ ت�أخذ (وزير احلديد) وجتعله فيه وتطبخه على النار ف�إنه ي�سود ظاهرًا وباطنًا.
وجه �آخر ُي�ؤْخَ ذ مِ ن لوح البق�س وتغليه يف الزيت �ساعة ثُمَّ تذر عليه كربيتًا �أ�صفر ف�إنه ي�سود
داخله وخارجه وعلى هذه ال�صفة يطبخ العظم كما ذكر يف العود الأخ�رض مثل الأخ�رض والأَحْ مَ ر
ت�ص ْب.
مثل الأَحْ مَ ر والأكحل مثل الأكحل فافهم ِ
�صنعة �صبغة النُّحَ ا�س الأ�صفر:
ُي�ؤْخَ ذ مِ ن الن َُحا�س احللو الأَحْ مَ ر ع�رشة �أرطال و�أربعة �أرطال ون�صف مِ ن التوتيا الوان�رشن�شية
وهي �أح�سنهما وي�صنع بُوْ ط مِ ن طني احلكمة ويقطع الن َُحا�س قطعًا �صغارًا �أو تدر�س التوتيا
وي�ضاف لكل رطل منها �أوقيتان مِ ن الفحم ويخلط اجلميع ويجعل يف (قر�صة) 84كبرية ويفرغ
يف البُوْ ط ويوقد عليه حَ تَّى ين�سبك و�إن كانت التوتيا �أكرث ح�سن لونه ويحتاج يف �سبكه �إىل حتفظ
كثري وال�ش�أن كله يف بناء الفرن و�إتقان املحروق واحفظه قرب �شخ�ص يقد عليه نريان الدنيا
(والآخرة) ال يجيئه �شيء ،ي�صلح ،ورب �شخ�ص يوقد عليه �أقل �شيء ويجيئه يف غاية (احل�سن)
وذلك بح�سب املزاولة والدربة.

 -83يتخلل الكتابة يف هذه الفقرة بع�ض الثقوب مما تعذر علينا قراءتها ،ولقد دوَّ نا فقط الكلمات الوا�ضحة بالن�ص
 -84ورد يف ن�سخة الرباط ‘قرمدة’.
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�صنعة تلوين النُحَ ا�س كاخلامت وما �أ�شبه ذلك حَ تَّى ي َِ�صيرْ كالف�ضة:
ت�أخذ دِ رْهَ مني قزدير ودِ رْهَ م زواق ودِ رْهَ م �شقف عطار فتذيب القزدير والزواق مَعَ العطار
َّب �صنعه جلالء �أواين الف�ضة والن َُحا�س والدراهيم جتلي �أواين
ويدلك به ما �شئت ف�إنه يبي�ضه مجُ َ ر ٌ
الف�ضة بن�سج العنكبوت فتبي�ضها وت�صقلها وجتلى �أي�ضا بحكها باحلمام�ض بني الأ�صابع وتبي�ض
وتعود جديدة وجلالء الن َُحا�س حَ تَّى ي َِ�صيرْ كالذهب ي�سحق الكمون مَعَ دم الأخوين ويعجن باخلل
ثُمَّ يطلى به ويكل�س ويرتك يوما وليلة ثُمَّ مي�سح عنه ثُمَّ يعاد �أربع مرات حَ تَّى ي َِ�صيرْ كالذهب…
ِّب ذلك ف�صح.
�إمنا… ليما وتنقيها مِ ن الأدران جُ ر َ
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�صنعة عمل اخل�ضاب لل�شعر
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خ�ضاب ي�سود ال�شعر :عفْ�ص خم�سة دراهم يحفظ يف خزف مر�شو�شا بالزيت ودِ رْهَ م مِ ن
حديدة ودِ رْهَ مان مِ ن احلناء وثمن دراهم مِ ن ملح الطعام ثُمَّ ي�سحق اجلميع وي�صب عليه ماء
�سخن وعُ َ�صارَة �ساق وي ُْخ َ�ض ْب به.
خ�ضاب �آخر :ملح جزء زاج �أخ�رض جزءان ومن جميعهما دِ رْهَ مان ومن احلديدة �أربعة دراهم
ومن العفْ�ص املحرق ع�رشة دراهم يحرق اجلميع ويخلط معه ي�سري حناء ويخ�ضب به.
الكبرْ ِ يْت وب�رس فجل
خ�ضاب يبي�ض ال�شعر :خرو اخلطاطيف و�شريين وكربيت وف�شور �أ�صول ِ
ي�سحق اجلميع ويعجن مبرارة ثور ويخ�ضب به.
خ�ضاب �أ�صفر :ي�سحق مِ ن ال ِّز ْرنِيخ الأ�صفر دِ رْهَ مان ومثله مِ ن الكركم ودانق مِ ن الزعفران ومثله
مِ ن الكثرية تدع اجلميع ليلة معجونًا ببيا�ض البي�ض ومباء حار ويطلى به على احلناء يخرج �أ�صفر.
اف ويعجن مَعَ الطَّ ف ِْل وتغ�سل به -ر�أ�س مِ ن �شئت� -أو
�ش اخلُطَّ ْ
خ�ضاب �أبي�ضُ :ي�ؤْخَ ذ وَ �سَ خْ عِ ْ
حليته ف�إنه يبي�ض ،ف�إن �شئت زواله فاغ�سله بطني احلدادين ف�إنه يزول وكذلك يفعل دم اخلفافي�ش
بال�صابُون فيزول ،و�إذا طلي الر�أ�س بعد حلقه ببي�ض الغراب �سود �شعره وقواه
فيزول ،وتغ�سله َّ
 -85يتخلل الكتابة يف هذه الفقرة بع�ض الثقوب مما تعذر علينا قراءتها ،ولقد دوَّ نا فقط الكلمات الوا�ضحة بالن�ص.
 -86ف�صل غري موجود يف ن�سخة الرباط.
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وغوره ويجرب ذلك يف ِخ ْرقَة بي�ضاء ف�إنها ترجع �سوداء �أو مرارة الغراب �إذا طلي به ال�شعر الأبي�ض
ا�سود ب�إذن اهلل.
�صنعة عمل الزجنار:

87

ي�صب خل خمر طيب يف خابية (وا�سعة الفم مزججة) وتعلق فيها ورقًا حلوة مِ ن الن َُحا�س
منظومة يف �أعواد قدر ما ي�سرت اخلل وال مي�سه ويغطى اخلابية بغطاء مِ ن ن َُحا�س وال يكون فيه
ثقب وال مِ ن �أين يخرج البخار ويف كل ع�رشة �أيام يجرد ما عليه مِ ن الزجنار يف الورق ويف الغ�ض
مِ ن الزجنار وقال دي�سقوريدو�س وقد ي�ستقيم ب�أن يعمل مِ ن �سحالة الن َُحا�س (مقبب) وذلك ب�أن
ي�سحق باخلل على �صفيحة مدة الن َُحا�س ثالث مرات �أو �أربع مرات يف اليوم وال تزال تفعل ذلك
وتزيل اخلل كلما جف �إىل �أن ي�ستقيم في َِ�صيرْ زجنارًا ،قلت وقد يوجد يف معادن الن َُحا�س ويتولد
فيها وقال بع�ضهم يتولد باملعادن (املتقرب�س) ويظهر على بع�ض احلجارة التي فيها ن َُحا�س وبع�ضه
يفطر به يف ال�صيف مِ ن معادن والذي يظهر منه يف احلجارة لي�س له خطر والذي يظهر منه يف
املعادن كثري ح�سن اللون ر�ضي لكرثة ما يخالطه مِ ن احلجارة.
�صنعة عمل البيا�ض الأبي�ض:
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َّ�صا�ص حَ تَّى
يجعل يف خابية وا�سعة الفم قدر ثلثها مِ ن خل اخلمر الطيب اخلال�ص وت�سبك الر َ
ترده ورقًا ف�إن مل تن�ضم منه يف �إعداد ال تغطيه الرطوبة فتذر (بالذبل الطيب) قدر ما ي�سرت اخلل
يف اخلابية وال مي�سه وت�ستوثق مِ ن غلق فم اخلابية ثُمَّ تدهنها و(تتفقدها) بعد �أيام ف�إن بقي �أكرث
َ�صا�ص رددتها على حالها و�إن بقي منه �شيء قليل مل رددت اخلابية على جنبها وت�صب اخلل
الر َ
ال جيدً ا فهو للبيا�ض الأبي�ض
برفق حَ تَّى ال يبقى مِ ن اخلل �شيء ثُمَّ تخرج ما تعقد وتغ�سله باملاء غ�س ً
الطيب وي�صنع له مغرفة حديد يف و�سطها ثقب ثُمَّ تغرفه بها وتهزه على نطع وت�ضع البيا�ض على
القدر الذي تريد ثُمَّ تق�رشه حَ تَّى يجف وترفعه و�إن (بدا لك) الزبل على اخلابية كان �أقطع و�أقرب
مدا وكلما رققت الورق كان �أح�سن و�أي�رس للقطع و�إن �صببت اخلل فلك �أن جتعله يف اخلابية فهو
�أنقى للبيا�ض.
 -87ورد يف ن�سخة الرباط ‘ف�صل يف عمل الزجنبار و�صناعته’.
 -88ورد يف ن�سخة الرباط ‘عمل بيا�ض الوجه’.
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�صنعة عمل الزرقون:
وهو مما ينبغي �أن ت�شد عليها (يد الفنيني وال تطلع عليها �أحد قبل �أن يحكمها على وجهها)
الق�صدِ ير
َ�صا�ص ما �شئت وجتعل له قدر ن ِْ�صف ثمني وبه مِ ن ْ
و�صورتها الكاملة �أن ت�أخذ مِ ن الر َ
وهو جزء مِ ن �سبعة ع�رش هذا هو املعتاد (و�إن زدت) وهو �أقرب �إىل احلق وقدر ثمن مِ ن ملح القلي
وهو الت�سع وقد ي�ستغنى عن ملح القلي .لكي يجيء الزرقون �أدهم اللون فغايته �أن يح�سن اللون
وقد يوفر ملح القلي �إىل وقت الطحن وال يحرق الأمر يف ذلك واحد ثُمَّ ت�صنع فرنًا �أ�سفله بيت
نار وفوقه �سطحه ميينه و�شماله مفتوحان ويقابل فتح مِ ن هنا ومن هنا بناء مرتفع بقدر ما يحب�س
ال ي�سيل يف النار و�إال فب�أعلى ذلك ال�سطح وباب الفرن فوق بيت النار يف اليمني
َ�صا�ص لي ً
الر َ
والق�صدِ ير وملح القلي على ذلك ال�سطح وقد
ْ
َ�صا�ص
وباب بيت النار يف ال�شمال ثُمَّ جتعل الر َ
والق�صدِ يْر وملح القلي وذلك ال�سطح حتركه حتريكً ا بالغًا مبغرفة معدة
ْ
َ�صا�ص
عليه حَ تَّى ي�سيل الر َ
َ�صا�ص ثُمَّ يرتك
لذلك م�سطحة مربعة الطرف ت�سمى املحرقة ثُمَّ تدمي التحريك حَ تَّى يتكل�س الر َ
حَ تَّى يربد ويخرج وير�ش بقليل مِ ن املاء ثُمَّ يعجن يف الرحى حَ تَّى ي َِ�صيرْ دقيقًا ثُمَّ يبنى له فرن �آخر
عاليًا كفرن الزجاج وقطع الأوعية الأوعية امل�صنوعة له مِ ن الف ََّخار وهي �شبه طواجني مرتفعة
الأجناب وترتبها يف فر�ضاتها يف �أجناب الفرن مِ ن داخل بحيث تتخللها النار كلها ومتلأها
َ�صا�ص املطحون وتقد عليها يومًا وليلة ثُمَّ ترتك الفرن يربد وتخرجها وتنتظر منها ما م�سته
بالر َ
ال فتبدله يف الأوعية ثُمَّ ت�ضع عليه مرة �أخرى وتفعل يف
النار كثريًا فتجعل مكان ما م�سته النار قلي ً
كل مرة ما فعلت يف الأوىل حتَّى يعود زرقون ،ف�إن ا�صفر ومل يحمر فتعلم �أن الهوى و�صله مِ ن
جهة ما مِ ن الفرن فتنظر املو�ضع وت�صلحه وتر�ش الزرقون باملاء ر�شًّ ا خفيفًا وتفركه باليد وترده
واحدَ ة 89ذلك �إذا
يف �أوعية وتقد عليه حَ تَّى ي َِ�صيرْ زرقونًا وقد يعرتيه بع�ض الطبخ �أن ي َِ�صيرْ بذرة ِ
مل ير�ش باملاء قبل طبخه ومقدار املاء والطبخ ترجع �إىل املزاولة ال يدرك �إال بالعيان والعمل فافهم
هذه الأ�صول فقل مِ ن يعرفها .ويعمل مِ ن البيا�ض الأبي�ض 90الزرقون الطيب املليح اللون الذي
مل يلتم وال ي�صعب بالطحن وال ي�صفر وناره �أقل مِ ن نار الآخر وذلك لأنه قد تفرقت �أجزا�ؤه مبا
 -89وردت يف ن�سخة الرباط ‘جدرة’.
 -90ورد يف ن�سخة الرباط ‘بيا�ض الوجه’.
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َ�صا�ص (وال ترى الق�صدير �إذا عمل فيه
داخله مِ ن رطوبة مائية اخلل ف�إن املاء يعوق� 91أجزاء الر َ
الفرا�شة �إن مل ي�سيل (�أم ي َِ�سل) باملاء يلتئم بال�رضب وزرقون البيا�ض ال يلتئم جدره بعد ال�صبغ وال
ي�صرب بعد فهو �أح�سن ولكن تغليه مونة البيا�ض وملح القلي) وهو الذي ت�سميه الرببر (�شب)
بارما�س قاءارما�س ت�سميه العرب احلم�ض و�إذا �صنعت له حفرة وملأت منه وحرق وجد حتته
ماء القلي (وي�سميه بع�ضهم ال�شوجة) ال�رشجة وبع�ض� 92شب الغ�سول ولي�س يف الع�شب ما يعود
حجرًا �إذا (انحرق) غريه.
الكبرْ ِ يْت الأخ�رض الو�سط بني الطيب والدون مثل ،ومن الزواق
�صنعة الزجنفورُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن ِ
والكبرْ ِ يْت ويو�ضع هو والزوق 93يف �إناء م�سطح على نار لينة مِ ن حيث
(�أربعة) �أمثال (ي�سحق) ِ
الكبرْ ِ يْت ويحك بيد مِ ن حجر م�سطح الطرف ،وال يكون مِ ن غري احلجر حَ تَّى يلتئما
ال ي�سيل ِ
ج�سدً ا واحدً ا وال يفرت باحلك حَ تَّى يتم املراد (فحني ذلك) ي�ستعمل له بناني�س مزججة الدواخل
زجاج قويًّا �ساملة مِ ن الثقب والأثر وقطع النار مت�سعة الأفواه ليتمكن الزجاج مِ ن داخلها ولو
ٍ
واحدَ ة منها كعكة مِ ن
زجاج) لكان �أح�سن وجتعل يف عمق كل ِ
ٍ
�أمكن �أن تكون مِ ن زجاجا (�أم
طني وت�صنع له فرنًا عاليًا يف �أعاله فر�ضات للبناني�س بعيدً ا مِ ن النار ثُمَّ جتعل يف كل بني�س ما
والكبرْ ِ يْت
ال مِ ن الزِّئبَق ِ
ال مِ ن املاء رط ً
والكبرْ ِيت مثل �أن جتعل يف ما ي�سع رط ً
يحتمل مِ ن الزِّئبَق ِ
وت�ضعهما يف الفر�ضات ،وتوقد عليها نارًا لينة ثُمَّ تقويها بت�ؤدة وترقى بالدخان حَ تَّى يخرج كله
منها وال يبقى منه �شيء ،وغطه بطرف �شقف ف�إنه �إن بقي يف واحد منها مِ ن الدخان تك�رس ،و�إن
بقي بعد خروج الدخان مك�شوفًا خرج كل ما فيه �أوطار البني�س فرتقب خروج الدخان وتغطيه
يف احلني وال تغلق عليه وال حترك منها بني�سا كما يفعل كثري مِ ن اجلهال وزد يف طبخه ي�صلح
والذين يقولون عنه عروق هو الني (تراجع) ورمبا طبخ يف غري البناني�س ويف البناني�س �أحوط و�إن
�شئت �أن تطني البناني�س بطني احلكمة فهو �أثبت للنار.

 -91ورد يف ن�سخة الرباط ‘يفرق’.
 -92ورد يف ن�سخة الرباط ‘بع�ضهم’.
 -93ورد يف ن�سخة الرباط ‘الزئبق’.
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�صنعة زجنفور (وجه �آخر) :فوجه العمل ُي�ؤْخَ ذ جزء مِ ن البيا�ض ون�صف جزء مِ ن الزَّاج ويجعل
يف �إناء مِ ن زجاج ويدق عليه ف�إنه ي�أتي ح�سنا �إن �شاء اهلل.
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ال حمكمً ا �إن كان
�صنعة (الأربعة) :يحل جزء مِ ن الن�شادر وجزء مِ ن ا ِمللْح يف اخلل الطيب ح ًّ
بدل اخلل ماء فذلك يجزي وقد جرب وقال بع�ضهم بدل ا ِمللْح يكون زجنارًا ويطلى احلديد ب�شيء
مِ ن الزرقون وزيت الكتان �أو ال�شمع امل�سبوك ويكتب بحديدة حادة الطرف يف ذلك الطالء ما
يراد ثُمَّ يعمل املو�ضع املطلي مِ ن ذلك املاء (ي�صبح ما كتب قد �أكلته الأفرنة) و�إن �شئت فاكتب ما
�أحببت بال�شمع امل�سبوك �أو بالزرقون وزيت الكتان واحمل املاء على اخلط ف�إنه قد كان وهكذا
تفعل يف كل ما حتب مِ ن النقو�ش واخلطوط فاعلم.
�صفة �أخرى :حديد ون�شادر وخل حاذق يجعل يف �آنية على النار حَ تَّى يغلي وي�ستعمل والعقاقري
�أجزاء مت�ساوية واحلاجب لها الزرقون والدهان.
�صنعة املاء الذي يحجب به الثوب عن احلرق وي�ستعمل كالزيتُ :ي�ؤْخَ ذ جزء مِ ن ا ِمللْح وجزءان مِ ن
ال حمكمً ا ويجعل يف فرغة التقطري ويقطر ف�إن ذلك املاء
اخلمر �أو مِ ن الرب ويحل ا ِمللْح بذلك ح ًّ
الذي يقطر �إذا �أغم�س فيه فتيل و�أوقد ف�إنه ي�شتعل ا�شتعا ًال عظيمً ا (لئال يحرتق) �أ�صال وقد يزاد مَعَ
ا ِمللْح �شيء مِ ن ال�شب وقال الرازي يف كتاب اخلوا�ص له ال�رشاب واخلل �إذا جمع وجعل يف قم
ملحا م�سحوقًا وغلي اخلمر حَ تَّى يخرج مِ ن فم القارورة ثُمَّ �إن قدم �إليه
ماء ورد مقدار ربعهما ً
�رساج التهب وا�شتعل كال�شمع.
�صفة النفطُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن دهن الآجر حملول الرجينة والزفت والقطران �أجزاء �سواء ويخلط مَعَ
الكبرْ ِ يْت وجري�ش عقد ال�صنوبر وعُ َ�صارَ ة اللك وبرادة احلديد وبرادة الن َُحا�س
زيت الكتان وجري�ش ِ
وزريعة القطن وزريعة الكتان مقلوين و�أفيون 95وقر�ض وبذر الفجل و�شحم قلفونيا وم�صطكى
ولوبان وفلفل وزجنبيل وخردل و�سنك وبذر قرطم وي َِ�صيرْ اجلميع كالدهان وي�ستعمل ويطفيه
اخلل والبول واخلمر ويذهب عاديته.
 -94ورد يف ن�سخة الرباط ‘يف �إناء زجاج على فرن زجاجي في�أتي ح�سنًا’.
 -95هو العفيون ،انظر �ضياء النربا�س.19 ،

60

�صنعة دهن الآجر املذكور :ت�أخذ دهن الآجر الأَحْ مَ ر اجلديد الذي مل مي�سه ماء وتك�رسه قطعًا
واحدَ ة يف زيت طيب
واحدَ ة بعد ِ
قطعًا مِ ن نحو �أُوْ ِقيَّة ثُمَّ تغطي عليه النار حَ تَّى يحمى ثُمَّ تطفيه ِ
ثُمَّ تدقها حَ تَّى ت�صريها جري�شً ا ومتلأ منها بطون التقطري املزججة ال�صابرة للنار بعد �أن حتمل عليها
طني احلكمة ثُمَّ ت�صنع فرنًا يحمل ثالثة بطون �أو �أكرث �أو �أقل على قدر ما تريد �أن ت�صنع مِ ن ذلك
على هيئة فرن ماء الورد �إال �أن البطون تكون معلقة يف الفرن وال يكون بينها وبني النار حجاب
ثُمَّ تن�صب على البطون ر�ؤو�سها وت�صني �أو�صافها بطني احلكمة ثُمَّ تدخل النار �أوال حتت البطون
برفق ،فكلما �سخنت البطون �شددت النار حَ تَّى ترى املاء يقطر يف البطون فتزيل املاء وت�شد النار
حَ تَّى ترى الدُّ هْ ن يقطر �أَحْ مَ ر �شديد احلمرة وحتفظ �أال تدب النار �إىل الدُّ هْ ن القاطر ف�إنه �إن تعلق
به ال ت�ستطيع على �إطغائه ومع ذلك ت�شد النار حَ تَّى ال يقطر �شيء مِ ن الدُّ هْ ن وترتك الفرن يربد
ثُمَّ تخرج الأقفال مِ ن البطون وجتعل غريها فيها �إن كانت �ساملة مِ ن الك�رس و(�إال يرد املك�سور
وي�صحح) بطني احلكمة حَ تَّى يقطر مِ ن الدُّ هْ ن وترفعه يف قارورة وت�شد ر�أ�سها بطني و�شعر و�شمع
�شدًّ ا جيدً ا ليال 96يخرج �شيء مِ ن قوتها واجليد منه القوي الرائحة ال�شديد احلمرة اللطيف اجل�سم
ال�رسيع النفوذ ينفذ مِ ن باطن اليد �إىل ظاهرها ،و�إذا �أخذ طرف بيد وجعل يف املاء الطرف الواحد
جعل يف الطرف الثاين �شيء مِ ن الدُّ هْ ن ا�شتعل ب�رسعة فهو �صحيح و�إال فهو مغ�شو�ش ،ومنافعه
كثرية لي�س هذا مو�ضعها هذا هو الدُّ هْ ن الذي ي�رصف يف ذلك (النفط).
�صنعة دواء يحرق على املاءُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن ال�صندرو�س رطالن ومن الو�شق املف�ض�ض رطل يدق
اجلميع يف هاون حديد ويجعالن يف قدر ن َُحا�س مزجج ويطني بعد �أن ي�ستوثق الغطاء ويثقب
يف �أعلى الفم ثقب ويجعل على نار لينة بقدر ما يذوبه وعالمة ذوبه �أن تدخل مِ ن الثقب حديدً ا
رقيقًا �أو �شيئًا رقيقًا فتجده قد ذاب مثل الزبد ثُمَّ تلقي فيه مِ ن القطران ال�صايف النقي �أربعة �أرطال
ويكون �إلقا�ؤه مِ ن ذلك الثقب الذي يف غطاء القدر و�إياك �أن ت�ضعه يف �شقف فرمبا خرج �صاعدً ا
و�أحرق ما �صادف ف�إذا فعلت هذا فقد تهي�أ لك دهن يحرق يف املاء.
�صفة �أخرىُ :ي�ؤْخَ ذ رطل مِ ن ال�صندرو�س ن ِْ�صف رطل مِ ن زيت الكتان و�أربعة �أرطال مِ ن زيت
 -96و�صحتها ‘لئال’.
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الكبرْ ِ يْت وي�سحق ال�صندرو�س ويجعل يف قدر وي�ستوثق مِ ن فمها وترفع على نار لينة حَ تَّى ت�صري
ِ
زيتًا ويخلط معه تلك الأدهان وهو حار ويبقى كذلك يف القدر خم�سة �أ�شهر مدفونًا يف زبل
الغنم ويجدد ذلك الزبل يف ال�شهر �أربع مرات ف�إذا �أمت �أخرج ورفع وهو دواء ي�ستعمل �إذا حميت
ال�شَّ مْ �س عليه و�إذا �صب عليه املاء زاد ا�شتعاالً.
أواق ي�سحق يف َ�صاليَة
الكبرْ ِ يْت �أربع � ٍ
�صنعة دهن الكِ برْ ِ يْت املذكور يف الدواء املتقدمُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن ِ
الكبرْ ِ يْت
�أبدً ا حَ تَّى ي َِ�صيرْ مثل الهباء و ُي�ؤْخَ ذ مِ ن زيت العرعار �أربع �أواق وي�رضب بع�ضه ببع�ض ِ
الكبرْ ِ يْت
ثُمَّ يجعل يف (فرغة) التقطري على نار لينة يف �إناء ن َُحا�س ف�إذا اجتمع ا�ستعملته وهو دهن ِ
الطيب.
أواق
الكبرْ ِ يْت الربكاين ال�صايف �أربع � ٍ
�صنعة دهن �صفرة البي�ض وهو امل�سمى به الرتويبُ :ي�ؤْخَ ذ مِ ن ِ
و ُي�ؤْخَ ذ مِ ن كل �أُوْ ِقيَّة خم�سة ف�صو�ص مِ ن البي�ض وي�سحق اجلميع ثُمَّ يجعل يف مقالة مِ ن حديد
على نار حَ تَّى يحرتق وي�شتعل ف�إذا بدا اال�شتعال متيل املقالة على جنبها ف�أذاب مِ ن الدُّ هْ ن الرَّقيق
فهو امل�ستعمل وهو �أقرب مِ ن الأول والأول �أطيب.
ق�صدِ ير ن ِْ�صف رطل رَ َ�صا�ص
�صنعة دواء �آخر �صنعه �أر�سطو للإ�سكندر :ن َُحا�س �أَحْ مَ ر رطالن ْ
الق�صدِ ير يجمع اجلميع ويذاب ويقام منه قر�صة يف الدائرة ثُمَّ تدهن بهذا الدُّ هْ ن ف�إنه
مدبر مثل ْ
نار ال تنطفئ �إىل متام عام وهو �أن ُي�ؤْخَ ذ مِ ن القطران جزء ومن القلفونيا وهو َ�صمْ غ ال�صنوبر
الكبرْ ِ يْت على
الكبرْ ِيت الأ�صفر ومن دهن �صفرة البي�ض مِ ن كل واحد مثل القطران يذوب ِ
ومن ِ
َ�صاليَة ويلقى عليها الأدهان ف�إذا �أخذت مِ ن هذا ومن البوارق وزن اجلميع وي�سحق ويطلى به
القر�صة امل�صنوعة مرة يف ع�رشة �أيام مرة مِ ن عام و�إن �أردت �أن تبقى النار �أكرث ف�أطل �أكرث واهلل
�أعلم.
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ف�صل يف بيان الأ�صبغة والألوان
اعلم �أن الأ�صبغة امل�صونة يف عددها اثنا ع�رش :زجنفور ،زرقون ،مغرة ،بيا�ض ،الوجه ،النيل،
الَّالزَوَ رْد ،اللك ،الزجنار ،العَكَ ار ،الفحم ،طرن�شول؛ فهذه الأج�ساد ب�أجمعها ويتك�رس مِ ن كل
لون منها لون �آخر فت�صري �أربعة وع�رشين .ف�أما الزجنفور �إذا �سحق مَعَ البيا�ض جاء منه لون
وردي ،كذلك الزرقون ،كذلك املَ َغرَة ،و�إذا �سحق البيا�ض مَعَ النيل جاء منه غماميًّا ،و�إذا �سحق
ال ِّز ْرنِيخ بالنيل جاء منه �أخ�رض ف�ستقيًّا ،و�إذا �سحق اللك مَعَ البيا�ض جاء منه بنف�سجيًّا ،و�إذا �سحق
الزعفران مَعَ البيا�ض جاء منه لونًا بنيًّا ،و�إذا �سحق العَكَ ار مَعَ البيا�ض جاء منهما............
و�إذا �سحق ال ِّز ْرنِيخ بالزعفران جاء منه لونًا ذهبيًّا معتقًا ،و�إذا �سحق النيل وال ِّز ْرنِيخ والزجنفور جاء
مِ ن ذلك زعرتيًّا؛ فهذه الأ�صول ب�أجمعها واملك�رسة منها.
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ف�صلٌ يف الإبْدَال
�إذا عدم النيل فبدله الفحم يك�رس به كل ما حتتاج بالنيل البيا�ض بدل يف �صباغ الكَ اغَ د وتزويق
احليطان ،و�إذا عدم البيا�ض بدله اجلب�س يفتل بال�سحق و�أما يف الدهان فال يتهي�أ منه �شيء ،الزرقون
بدله نوار ال ُّرمَّان يف الكَ اغَ د والرَّق خا�صة و�أما يف �صباغ الدهان فال يتهي�أ منه �شيء .ال ِّز ْرنِيخ
الأ�صفر لي�س له بديل .ال ِّز ْرنِيخ الأَحْ مَ ر بدله الرتبة املحروقة مَعَ �شيء مِ ن ال ِّز ْرنِيخ تقوم مقامه يف
الكتب الدُّ هْ ن ويفعل هذا ال ِّز ْرنِيخ الأ�صفر ،املَ َغرَة بدلها املِدَ اد ويخلط مَعَ الزجنفور والزجنفور
بدله الزرقون واملَ َغرَة �إذا (خلطوا) جميعًا .الَّالزَوَ رْد بدله كحل الأثمد �إذا خلط مَعَ رغوة ال�صباغ
قام مقام الَّالزَوَ رْد .اللك يقوم مقامه العَكَ ار �إذا طرح فيه ال�شَّ ُّب امل َُ�صوَّ ف و ُيرتَك لل�شَّ مْ �س حَ تَّى
يخرث وي�أتي ح�سنا للكَ اغَ د والرَّق والدهان وبدله �أي�ضا ال َبقِّم �إذا طبخ على النار باملاء تعمل ف�إذا
وال�صمْ غ ال َع َربِيّ وكتب به يف الكَ اغَ د والرَّق ،و�أما يف الدهان
�أخرج �صبغه و�ضع فيه ي�سري �شب َّ
فكذلك و�أح�سن ما يكون يف الدهان �إذا و�ضع على زجنفور.
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ف�صلٌ فيما يُ�رصفُ يف هذه ال ْأ�ص ِب َغ ِة يف ال ُّدهْن والرَّ�سْ م ،الزجنفور الزرقون وامل َ َغرَة
والل َِّّك والعَكَ ار والبَيَا�ض والفحم والَّال َز َورْد ال غري
وي�رصف فيها الزيت يف (الأ�شتاء)
ذكرُ الأمْزجَ ِة ومَا يُوا ِفقُ مِنهَا:
َف�أمَّا الأمْزجَ ة فهي �أر َبعَة ف�إذا عُ لِمَ �أحَ دُ هَ ا جُ عِ لَ بَدَ ًال منها �أخرى وهي :البيا�ض والغراءُ ،ومَا ُء
ال�صمْ غ ال َع َربِيُّ  ،البي�ض ملا يزوق به احليطان واخل ََ�شب الغراء مزاج ملا يزوَّ ق
العَكَ ار ،والقر�ض وهو َّ
به الدّ هَ ان واخل ََ�شب لعاب الكتان مزاج ملا يزوق به الكَ اغَ د والرَّق ال غري القر�ض مزاج ملا يزوق
َّك �أو يف
و�ضعَ الغرا ُء يف الزجنَار ويف الل ِّ
به الكَ اغَ د والدهان ،فهذه الأمزجة وقد �أتقنتها فمتى ِ
ال�صمْ غ يف الزرقون عقده و�أجْ هَ دَ ه الغري
و�ضعَ َّ
العَكَ ر �أو يف ال َبقِّم ادلك فيوافق غري ذلك ومتى ِ
َ�ض فمَ تى
ح�سنًا و�أما الب ُّ
وهو موافق جلَمِ يع ال ْأ�صبغَةِ ومَا �أكرث مِ نه يف ِ�صباغةِ الكَ اغَ د والرَّق كان َ
أف�سدَ ها ال َبتَّة ويوافق غري ذلك.
وقعَ يف ِ�صبْغ لك �أو زجنار �أو يف َبقِّم �أو يف عَ كَ ار � َ
ُ ترتيب �سَ حْ قِ ال ْأ�ص ِب َغةِ:
ذكر ِ
بتلطف ي�أتي �سرَ يعًا حَ َ�سنًا وكذلك تفعَل بالفِ َّ�ضةِ ال فر َْق
ٍ
لك
بح َجر الدَّ ِ
َّف وتَدْ لُكه َ
 ...ي َُجف ُ
بَينَهُ مَ ا.
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�صفة �أخرى :ت�أخُ ذُ فرا�شة الذهَ ِب و ْجتعَلُ فيِ �إنا ٍء �أمْل�س كثري الزُّجَ اج مَعَ �شيء مِ ن الع ََ�سل وي َِ�سري
َنحلَّ ثُمَّ يُزاد على اجلميع املَا ُء و ُيرتَك ليَنعَقِ دَ ويُزالُ املَا ُء عنه ثُمَّ
مِ ن املَا ِء وحتُك ُه باليَدِ حَ كًّ ا بَليغًا حَ تَّى ي َ
ال�صمْ غ ال َع َربِيِّ ويُعملُ
الذهب وي ُْجعَلُ مَعه �شيء مِ ن ما ِء َّ
ُ
ُغ�سلُ املَرَّة الثانية ويعقد حَ تَّى ال يبقى �إال
ي َ
ويكتب به.
ُ
له ليقة قطن
ْت �أن ت�سْ َحقَهُ م فابْد�أ بالزجنفور ثُمَّ الزرقون ثُمَّ احلداد ثُمَّ ال ِّز ْرنِيخ ثُمَّ
وجه �آخر� :إذا �أ َرد َ
الَّالزَوَ رْد ثُمَّ ال َبيَا�ض واك�رس… .القما�شي ثُمَّ الرتبة ثُمَّ الزجنار ثُمَّ املَ َغرَة … يف �سَ ْح ِق ال ِّز ْرنِيخ يف
َا�ض
ف�سدَ ومتى �سُ ِحقَ الزرقون يف عَ قِ ِب ال َبيَا�ض … �سُ ِحقَ ال َبي ُ
عقد الزجنار والبيا�ض والزرقون َ
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يف عَ قِ ِب املَ َغرَة والزعفران ف ََ�سدَ ومَتى وَ قعَ الزجنار يف الزرقون قتله �أو يف ال ِّز ْرنِيخ قتله �أو العَكَ ار
قتله ف�إن وقع مِ نه يف ال َبيَا�ض �أو يف الَّالزَوَ رْد �أو يف الزجنفور مل ُيبَال به ورُبمَّ َا قتل متى وَ قعَ الزرقون
يف ال ِّز ْرنِيخ قتله.

98
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 فيِ تق�صري ال ْأ�صب َغ ِة
ِ
ف�صلٌ
ْ
يف �أثر �سَ حْ ِقهَا :مِ نهَ ا ما ي ُْحمَ دُ �أن َيرْتفِ عَ مَ�سْ ُحوقًا ومِ نهَ ا مَا ال ُي ْرفَعُ مَ�سْ ُحوقا ومتى �سُ ِحقَ و ْم
َا�ض
يت�رصف �أقب�س .ف�أمَّا ال ْأ�صبغَة التي ت�سْ َحقُ و ُت ْرفَعُ مَ�سْ ُحوقة فهي الزجنفور والزرقون وال َبي ُ
واملَ َغرَة وال ِّز ْرنِيخ والوَ رْدِ ُّي والف�سْ تُقي والغمَ امِ يُّ ال غري ،ومَتى �سُ ِحقَ الَّالزَوَ رْد و ُرفِعَ مَ�سْ ُحوقا
خال�صا
ً
َب�س ا�سْ وَ َّد وحت ََّج َر و ْمل َي� ِأت مِ ن ُه �شيء �إال َبعْدَ �سَ ْحقه وقدْ َيعْرتي هذا الزرقون �إذا مل يكن
وي َ
َّك
بيا�ضا ومتى �سحق الزجنار ورفع ا�سْ وَ َّد وحت ََّج َر ومل يُنتفع به حَ تَّى يُ�سْ َحقَ وكذلك الرتْب ُة والل ُّ
ً
وال َبقِّم والعَكَ ار وقد َين َْحلّ ب�أ�سرْ َِع (قدرة) ،و�أما تق�صري الزجنفور والزرقون والبيا�ض واملَ َغرَة
وال ِّز ْرنِيخ والورد والف�ستقي والغمامي ف�إنه ُي�ؤْخَ ذ �أيهما كان بعد ال�سحق ويو�ضع لل�شَّ مْ �س حَ تَّى
لل�سحق عن ثالث
ُو�ضع َّ
ُو�ضعُ لل�شَّ مْ �س ثُمَّ ي َ
لل�س ْح ِق يف َ�صاليَة الرُّخَ ام ثُمَّ يُرفعُ وي َ
يجف ثُمَّ يعاد َّ
ال�صبغُ جُ مِ عَ يف جَ فن ٍة وجُ مِ عَ
أح�سنُ للتق�صري .وله نعت ثان وذلك �إذا �سُ ِحقَ ِّ
وحينئذٍ يُرفع فهذه � َ
عليها مَا ٌء و�ضرُ َب باليدِ �أو غريه (تعمل) ُيرتَك حَ تَّى ير�سب ثُمَّ ُيرَاق ذلك املا ُء عنه ويُبدل له ما ٌء ثان
ُحتاج �إليهِ مِ ن َمعْرفةِ ال ْأ�ص ِبغَةِ وقوام الأمْزجَ ةِ
أي�ضا كذلك عن ثالث؛ فهذا جَ مِ يعُ مَا ي ُ
َب � ً
و ُي�ضرْ ُ
و�إبدالِها وقوانينِها).
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ْف اخلوا�ص يف طرف اخلوا�ص على يَدِ ال َعبْدِ الفَقِ يرْ �إىل رَ حْ مَ ةِ مَوْ اله ال َغنِيّ بهِ عَ مَّ ن
كملَ حت َ
َاخهِ ولمِ َن دَعا لهُ م
بن �أحْ مَ د الغريبي لطف اهلل به وغَ َف َر له ولِوالدَ يْهِ و�أ�شي ِ
هلل ت َعالىَ محُ َمَّ دٍ ِ
ِ�سوَ اه عُ َبيْدِ ا ِ
لنف�سه ثُمَّ لمِ َن �شا َء
باملَغفِ رَةِ �أواخر ذي احلِ َّجةِ مِ ن عَ ام  86وعَ رَّفنَا اهلل خيرْ َ ُه وَ وَ قانَا �رشَّه َمبنِّه وكرَمِ ه ِ
وال�سال ُم الأكمَ الن على خَ امت النَّبيِّني وخَ امت املُرْ�سَ لينْ �سَ يِّدِ نَا ومَوْ النَا محُ َمَّ دٍ وعلى
وال�صالة َّ
اهلل بَعدَ ه َّ
(و�ص ْحبِه).
�آلِهِ َ

 -99مذكور فقط يف ن�سخة الرباط.
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�شرح �أ�سماء بع�ض الم�صطلحات والرموز العلمية
التي وردت في المخطوط مرتبة ترتيبًا �ألفبائيًّا
الأترج والأتروج والرتجن والأترجن :Citrom

ثمر من جن�س الليمون ،وي�سميه العامة الكباد ،مفيد لأع�ضاء اجل�سم الرئي�سية ،وهي القلب
والدماغ والكبد ويزيل اخلفقان وال�سدد ويحلل الرياح الغليظة ،ويقوي املعدة .وحام�ض الأترجن
م�سكن للمعدة وال�صفراء والبلغم ،بينما حب الأترج ملني ومزيل لل�سموم ،و�إذا دهن به الكلف
والقوبا �أذابها.

100

الأثل :Tamarisc Oriental
هو العظيم من �شجر الطرفاء �أو نوع منها ،ومنه �صنع منرب النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) وميتاز هذا
اخل�شب ب�أنه ياب�س �صلب معتم �صقيل وي�شبه بخ�شب الأنبياء .و�إذا �أخذت �أ�صوله وطبخت يف
وخ�صو�صا اجلذام والعياذ باهلل .وتنفع
ً
طبخاجيدً ا مع الزيت و�رشبت نفعت من الأورام كلها؛
املاء ً
أي�ضا من وجع الأ�سنان �إذا طبخت باخلل وم�ضم�ض بها.
� ً

101

�أربيـة:
لعلها من الربوب جمع رب؛ وهو ما يعت�رص بالطبخ �أو ما ميكن ع�رصه كالفواكه.
وورد يف ل�سان العرب �أن الرب هو الطبيخ اخلاثر من ع�صري العنب .وهذا ال�رشاب كان معروفًا
يف �إ�سبانيا  Arrapeويف املغرب ،وكان �رشبه معهودًا يف االحتفاالت �إىل �أن �أدرك املوحدون �أن
مفعوله ال يختلف عن اخلمر ف�أ�صدروا الأوامر مبنعه.

102

الأرخيقن ،البازاورد:
هو نبات من الق�سم ال�شوكي ،وهو نوع من �أنواع الع�صفر الربي الذي هو البازاورد ،وي�سمى
يف م�رص باللحالح ،و�صفاته �أنه يكاد �أن يكون عدمي الرائحة ومرارته قوية ومن �أنواعه الزرنيخ.
 -100عبد الرزاق حممد اجلزائرى ،ك�شف الرموز ،14 ،عبد ال�سالم بن حممد العلمي� ،ضياء النربا�س ،14 ،املنجد مادة �أترج.
 -101ك�شف الرموز� ،23 ،22 ،ضياء النربا�س .145 ،14
� -102ضياء النربا�س ،65 ،ابن �صاحب ال�صالة املن بالأمانة  ،174ن�رش الدكتور عبد الهادي التازي.
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والع�صفر الربي هو الذي ي�صبغ به وبذره القرطم والربي منه هو البازاورد� .أما القرطم الهندي
فهو التيلج املعروف بحب النيله.

103

�أ�شنان :Soude
ما يغ�سل به الأيدي من احلم�ض وهو الغا�سول �أو طني القيموليا يف املغرب والأندل�س (تراجع
مادة قيموليا) كذلك ي�سمى �أبا قابو�س وهو ت�صحيف �أفوفان�س اليونانية .و�إذا حرق خرج منه
�شب الع�صفر ،والع�صفر هو �شجرة القرطم ،و�إذا �صفي كان منه ملح القلي الرطب وبه يحل اللك
ليكتب به .والياب�س يزيل الربو و�ضيق النف�س والبلغم والنخام ويذهب ع�رس البول واال�ست�سقاء
والإكثار منه �سم.

104

الأكليل �أو �أكليل اجلبل (اخل�شب) Romarin:

�أطلقه بع�ض النباتيني على النبات امل�سمى ح�صا اللبان ،وعند بع�ضهم ي�سمى بكندر لكونه له
رائحة الكندر وهو اللبان الدكر ،و�إكليل اجلبل ينفع اخلفقان وال�سعال وبدله هو البابونــج
105

(.)Camamille

الأجنـدان:

106

ال�صمْ غ� :أ�سود و�أبي�ض.
وهو �صنفان من َّ
الأ�سود ننت الرائحة و�صمغه هو احللتيت Aasa Foetida

الذي له رائحة ت�رض الأطفال وت�سبب

لهم ا�سها ًال وحمى وقيئًا وحكة يف الأنف� .أما الأجندان الأبي�ض فهو طيب الرائحة وعروق �أ�صله
املحروث ،ويخرج منه جوهر �صمغى راتينجي ثمني كان عند الرومان ميثل وزنه ذهبًا وي�سمونه
الزير وكان موجودًا ب�صحراء برقة من �إفريقية ،وهو الآن مفقود والزال حكماء الإفرجن يبحثون
عنه با�سمه القدمي اليونانى الذي هو �سلفيون وبا�سمه الالتيني الذي هو الزربيون.
� -103ضياء النربا�س.93 ،26 ،15 ،
� -104ضياء النربا�س ،114 ،20،ك�شف الرموز .11
� -105ضياء النربا�س  ،21ك�شف الرموز .267 ،149 ،37
� -106ضياء النربا�س  ،21ك�شف الرموز .267 ،149 ،37

69

الباقلى:
الباقلى امل�رصي هو الرتم�س ،والباقلي النبطي هو الفول.

107

بختي�شوع:
ومعناها عبد ي�سوع ،وهو ا�سم �أ�رسة �أطباء م�سيحية من �سوريا خدمت اخللفاء العبا�سيني يف القرن
الثاين الهجري (الثامن امليالدي) من كبارهم جربيل الن�سطوري (املتوفى عام  830ميالديًّا) له
كتب نافعة يف الطب.

108

البق�س:
عود معروف ،وهو �شجر ي�شبه الآ�س ،خ�شبه �صلب نعمل منه مالعق ونحوها ،ومفرده بق�سة،
أي�ضا هو ال�شم�شار و�شم�س. Buis
ومن املعروف �أن الآ�س هو الريحان ،والبق�س � َ

109

البقـم:
خ�شبه معروف ي�ستخرج منه املداد وي�صبغ به.

110

البل�سان :Baumier
حب البل�سان هو �شجر �صفار كاحلناء وحبه �أحمر ،ويجهز منه دهن البل�سان امللكي ،وي�سمى
يف علم املادة الطبية با�سم مكة ،وقد ي�سمى بالبل�سم الإ�رسائيلي ،وعند الأوروبيني ببل�سم م�رص
والقاهرة والق�سطنطينية ن�سبة للمحال التي يجلب منها �إليهم .كذلك ورد �أن البل�سن هو العد�س

111

وينتفع بالبل�سان يف �شفاء ال�سعال وعرق الن�ساء وع�رس النف�س.

112

البورق :Soude

هو اليطرون �أو النطرون بلغة �أهل م�رص ،وهو من امللح كربونات ال�صوديوم ي�ؤتى به من الإ�سكندرية،
� -107ضياء النربا�س.27 ،
� -108أحمد خمتار العبادي ،يف تاريخ احل�ضارة العربية الإ�سالمية.44 ،
� -109 -109ضياء النربا�س ،16 ،ومعجم املنجد مادة بق�س ،ك�شف الرموز .258
� -110ضياء النربا�س.32 ،
� -111ضياء النربا�س.33 ،32 ،
 -112ك�شف الرموز.134 ،61 ،
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أي�ضا بيورق
�أبي�ض ه�ش ناعم ،وكذلك من طرابل�س �أبي�ض ناعم ،وهذان ي�ؤكالن .و�سمي اليورق � ً
ال�صناعة لأنه يجلو الف�ضة ،جيدً ا ،ومن فوائد اليورق �أنه �إذا �أكل يف الطعام منع الهزال� ،إال �أن
كرثته ت�سود اللون ،وهو يخرج البلغم ويقاوم ال�سموم والرع�شة والكزاز والفالج.

113

الرتويب:
هو دهن �صفرة البي�ض وي�ؤخذ من الكربيت.
تنكار (:)Tinkar Borax

وهو من نوع الأمالح التي ذكرت من قبل كالبورق والنطرون ،ولكن حلو املذاق �أ�شبه �شيء
بال�شب اليماين لكنه حلو ،ويقال له حلام الذهب ولزاق الذهب وملح ال�صاغة .ومن فوائده �أنه
ينفع من وجع الأ�سنان وت�آكلها ويجليها ويعني على �سبك الذهب.

114

اجللجالن

:Sesame

أي�ضا 115،ويخ�صب البدن ويلينه ويفتح ال�سدود وي�صلح
هو ال�سم�سم وقد يطلق على الكزيرة � ً
ال�صوت ويزيل اخل�شونة وهو ثقيل اله�ضم وي�صلحه الع�سل.
احلبق:

116

نبات طيب الرائحة ،الواحدة حبقة ،وله عدة �أنواع مثل:
·

حبق البقر وهو البابوجن .Camomille

·

حبق الفيل وهو الدفلى �أو الدفال .Laurier Rose

·

حبق القنا �أو الفتا وهو املرزجنو�ش �أو املردقو�ش .Marjolaine

· حبق قرنفلي وهو �أعطر رائحة من �أنواع الريحان  Basilicجيد للكبد �أو البوا�سري.
· حبق الراعي  Armoiseوهو الربجنا�سف.
· حبق التم�ساح �أو الب�ستاين  Mentheوهو النعنع.
 -113ك�شف الرموز� ،68 ،ضياء النربا�س.35
� -114ضياء النربا�س ،38 ،ك�شف الرموز.98 ،
� -115ضياء النربا�س ،42 ،ك�شف الرموز .123
� -116ضياء النربا�س ،47 ،46 ،ك�شف الرموز .385 ،157 ،155 ،131 ،
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· حبق ال�شيوخ وهو املر.
· حبق املاء وهو النعنع (تراجع الفورجن).
· حنظل هو احلدج والعلقم ل�شدة مرارته  Coloquintheينفع من �أوجاع الفالج والنقر�س
والت�شنج ومينع �أوجاع املفا�صل والقولنج املنخوليا وال�رصع.
حجر الدلك:

117

لعله حجر املحك الذي يعمل به كاملفارك يف احلمام ،وهو حجر ثقيل مييل �إىل البيا�ض.
حلتيت :Asa Foetida

118

هو �صمغ املحروث الذي هو �أ�صل الأجندان وع�شبه احلزاز له رائحة نتنة ت�رض الأطفال ،وم�صلحه
ماء الآ�س (الريحان) والتفاح .وله فوائد عديدة يف �أوجاع الع�صب والفالج وال�رصع وينفع
يف الأمرا�ض الباطنة والإ�سهال .ومن ع�ضة الكلب ول�سع العقرب و�رضر ال�سموم .راجع:
(�أجندان).
خرء احلمام:
هو جوز جندم �أو حندم وبالأندل�س تربة الع�سل ،وهو �شيء بني النبات والرتبة حمبب اجل�سم
كاحلم�ص الأبي�ض وقال الأنطاكي ،و�أظنها رطوبات خالطها تراب خفيف ،وغالب ما يوجد
بالأودية والنحل تق�صده ،وتنفخ فيه الع�سل في�صري �أ�شد �إ�سكارًا من اخلمر.

119

اخلطم واخلطمى:
أي�ضا امللوخيا الربية وله فوائد طبية.
من اخلبازى  Mauveوهي ورد الزوان و� ً

120

خل الليــم ولعله الالمي:
وهو �صمغ �شجر هندي من بيا�ض و�صفرة ،طيب الرائحة كاملركب من امل�صطكى واملر.

121

� -117ضياء النربا�س.48 ،
 -118ك�شف الرموز � ،311 ،ضياء النربا�س .51 ،
� -119ضياء النربا�س .54 ،44
� -120ضياء النربا�س.55 ،53 ،
� -121ضياء النربا�س.116 ،
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الدفلى �أو الدفال �أو حبق الفيل :Laurier Rose
نبات نهري وبري ي�سكن املفا�صل والنقر�س وي�سقط البوا�سري ،و�إذا دق ورقه وربط على الأورام
ال�صلبة نفعها وفتحها كما �أن قاطر زهره ي�ستخدم لتح�سني الوجه وال�شعر.

122

دم الأخوين :Sang Dragon
هو ع�صارة نبات �أو القطع احلمر ال�صلبة الإ�سفنجية التي توجد ب�ساحل البحر وت�سمى عند الأطباء ن�شفر
وعند العامة بدم الأخوين ينفع نزف الدم �رشبًا ويقوي املعدة ويح�رس الدم والإ�سهال وي�رض الكلى.

123

ديو�سقوريد�س :Dioscorides
طبيب وع�شاب يونانى عا�ش يف القرن الأول امليالدي ،وولد يف بلدة عني زربة  Anzarbioقرب
طر�سو�س جنوب �آ�سيا ال�صغرى� .ألف مو�سوعة م�شهورة يف علم الأدوية عرفت با�سم كتاب
احل�شائ�ش �أو الأدوية املفردة .وهذا الكتاب نقل جزء منه �إىل العربية يف عهد اخلليفة العبا�سي
املتوكل (247 –232هـ) على يد ا�صطفن  Estebanبن با�سيل وهنا ي�أتى دور الأندل�س يف
�سد هذا النق�ص وذلك يف عهد اخلليفة الأموى عبد الرحمن النا�رص لدين اهلل الذي عندما ت�سلم
ن�سخه �أ�صلية من هذا الكتاب عام 338هـ949/م هدية من الإمرباطور البيزنطى ق�سطنطني
ال�سابع� ،شكل جلنة لرتجمته �شارك فيها الراهب ينقوال اليوناين الذي �أر�سله الإمرباطور البيزنطي
للم�ساهمة يف �إجناز هذا العمل العلمى الكبري .ولقد �أثارت هذه الرتجمة الكاملة للكتاب
ديو�سغوريد�س موجة من احلما�س بني �أطباء امل�سلمني الذين �أقبلوا على درا�سته ،ثم ما لبثوا �أن
�أ�ضافوا �إليه �إ�ضافات علمية جديدة يف جمال الطب وال�صيدلة.

124

الراتينج:
هو الرجينة Resine du Pin

 Ratinedjوينفع من ال�سعال وقرحة الرئة �رشبًا وينقي ال�صدر �رشبًا

ويدخل يف املراهم لتخفيف القروح ويلني الأمل.

125

� -122ضياء النربا�س ،60 ،ك�شف الرموز.166 ،184 ،154 ،
� -123ضياء النربا�س ،60 ،ك�شف الرموز.186 ،
� -124أحمد العبادي ،تاريخ احل�ضارة العربية اال�سالمية.200 ،
� -125ضياء النربا�س.198 ،195 ،
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الرب والربوب :Arrope
هو ما يعت�رص مما ميكن ع�رصه ،وطبخ وغريه �إىل ذهاب �صورته فالأول كالفواكه وال�سيما العنب
(يف املغرب) والثاين كعود ال�سو�س مت طبخ ما ي�صفو بي�سري احللو حتى يتعقد.

126

رجينة �أو رطينا ورتينا كله واحد :Resine
وهو �صمغ ال�صنوبر.

127

الرنـــد :Laurier
هو ورق �شجر الغاز وقيل الآ�س الربي (الريحان).

128

الزاج :Vitriol
�صنفان �أخ�رض و�أزرق� ،أما الأخ�رض فهو يف علم الكيمياء كربيتات �أول �أك�سيد احلديد ،ومو�ضوع
يف رتبة الأدوية القاب�ضة ،ومنه ي�صنع القلطار وهو الزاج العراقي وهو نوع من زعفران احلديد.
�أما الزاج الأزرق املعروف بالزاج القرب�صي وبزاج النحا�س فهو املعروف يف علم الكيمياء
بكربيتات النحا�س .وجميع هذه الأنواع نافعة من النملة واحلمرة ،و�إذا خلط مباء الكرات و�سعط
به قطع الرعاف وحموال قطع نزف الدم من الرحم.

129

زرجون:
هو الذهب ويطلق على كل �أحمر.

130

الزواق:
هو الزئبق  Mercureوبالأعجمية  Argent vifف�ضة حية.

131

� -126ضياء النربا�س.65 ،
� -127ضياء النربا�س.65 ،
� -128ضياء النربا�س ،96 ،67 ،16 ،ك�شف الرموز.197 ،
� -129ضياء النربا�س ،67 ،ك�شف الرموز.209 ،
� -130ضياء النربا�س ،85 ،ك�شف الرموز.230 ،
� -131ضياء النربا�س ،76 ،69 ،16 ،ك�شف الرموز.239 ،
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زرقون :Minium
هو ال�سليقون وال�سيقون وال�سلقون وهو الأ�رسجن ومل�سان الكيمياء منيوم وثاين �أك�سيد الر�صا�ص
وهو املحروث وهو �شجرة الأندجان.

132

الزعرت :Sarriette
أي�ضا ال�صعرت وال�سعرت ،وهو �أنواع بري وب�ستاين وجبلي ،و�أقواها الربي
وينطق بال�صاد وال�سني � ً
ينفع من وجع املفا�صل والورك ووجع الأ�سنان واللثة ،ويخرج الديدان ويطرد الرياح ويه�ضم
الطعام الغليط ،حم�سن للون الوجه ،ويدر البول واحلي�ض واللنب ،نافع من برد املعدة والكبد،
باعث لل�شهوة ،و�شمه للزكام.

133

الزعفران :Safran
نبات مقوٍّ للقلب والكبد واملعدة والأح�شاء ،ويح�سن اللون وفيه تفريج �شديد.

134

زجنار :Verdet
ي�سمى بل�سان الكيمياء خالت النحا�س ،وهو نوعان :معدين وهو ما يوجد يف معادن النحا�س،
ومنه عملي و�صنعته نحا�س حمرق ودقيق الباقال ونو�شادر وملح �أندراين ،ويعجن باخلل ويقطر يف
خرقة �صوف ويو�ضع يف ال�شم�س .ويالحظ كذلك �أن كلمة زجنار ويزجنر تقال مبعنى يت�أك�سد �أو
ي�صدي يف املعادن.

135

زجنفور :Cinabre
ي�سمى يف الكيمياء ثاين كربيتور الزئبق ،وهو �سم قاتل ال ميكن �أكله.

136

� -132ضياء النربا�س.69 ،
� -133ضياء النربا�س ،85 ،ك�شف الرموز.230 ،
 -134ك�شف الرموز.206 ،
� -135ضياء النربا�س ،67 ،ك�شف الرموز.209 ،
� -136 -136ضياء النربا�س ،69 ،ك�شف الرموز.210 ،208 ،
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ال�سبــج:
حجر جبلي �صقيل �أ�سود براق يقوي الب�رص بالنظر �إليه.

137

�سكر طربزد :Sucre
ال�سكر معروف والطربزد منه ما طبخ بع�رشة من اللنب احلليب حتى ينعقد ،بينما يرى البع�ض
الآخر �أن الطربزدي هو ال�سكر القاندي النقي الذي يك�رس بالف�أ�س.

138

ال�سلجم وال�شلقم :Navet
هو اللفت.

139

ال�سلق :Bette
هو احلما�ض اجلبلي ،يفتح �سدد الكبد والطحال املتولد من الأخالط الغليظة ،و�إذا غ�سل الر�أ�س
بع�صارته تنقي ال�شعر من ال�صيبان ،كذلك ما�ؤه نافع للأذن والعني والدماغ.

140

ال�سماق/ال�سمق : Sumac
أي�ضا طمطم �أو طمظم ،Thamtham 141وهو �شجر يقارب الرمان ،وورقه كورق اليا�س
وي�سمى � ً
�إال �أنه �أحمر وفيه حمو�ضة ،يقطع الإ�سهال املزمن وينفع من وجع اجلوف والأمعاء ،و�إذا دق
وع�رص ما�ؤه يف العني مل يخرج منه اجلذري وينفع من القيح يف الأذن ولكنه ي�رض الكبد واملعدة
وي�صلحه الأين�سون.

142

�سندرو�س :Sandaraque
�شجر من ال�صموغ �شبيه بالكهرباء (كهرمان) ،والفرق �أن ال�سندرو�س يلقط الق�ش من غري حك
� -137ضياء النربا�س.72 ،
� -138ضياء النربا�س ،74 ،ك�شف الرموز.232 ،
� - 139ضياء النربا�س ،76 ،ك�شف الرموز.232،
� -140ضياء النربا�س ،75 ،ك�شف الرموز.236 ،235 ،
 -141ك�شف الرموز.289 ،
� -142ضياء النربا�س ،76 ،ك�شف الرموز.223 ،222 ،
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يف �صوف ونحوه بخالف الكهرباء يحب�س الدم من النزيف والن�شق من دخانه ينفع �أ�صحاب
الربو ومينع النزالت وي�سكن �أوجاع الأ�سنان واللثة ولكنه ي�رض الكلى.

143

�شادنة ويقال �شاذجن وحجر الدم:
هو على �شكل العد�س ،وهو من الأ�صناف الرئي�سية للقلقطار الذي تقدم ذكره يف مادة زاج.

144

�شـب:
يعرف يف الكيمياء بالكربيتات احلم�ضي للألومني� ،أو للبوطا�س �أو للنو�شادر.

145

�شقائق النعمان :Anemone

146

نبات �أحمر الزهر مبقع بنقط �سوداء ،ي�ست�أ�صل البلغم م�ضغًا و�أكال ً ،و�إن �رشب �سكن الوجع حيث
كان خ�صو�ص ًا القولنج ،ويزيل الرب�ص �رشبًا وطالء وظلمة العني وبيا�ضها كحالً ،وما يف الدماغ
�سعوطً ا ،وطبيخه يدر اللنب �رشبًا ،وم�سحوقه يقطع الرعاف ويدر البول والطمث �رشبًا.

147

ال�شيبة �أو �شيبة العجوز :Lichen
وهي الأ�شنة وت�شبه الأعنة ،وهي تتخلق على �أعود الأ�شجار 148،وت�سمى باحل�شي�شة ال�صدرية
لأنها دواء �صدري-كبدي.
ال�صل:
هو ما ا�ستدار وجهه من احلبات.

149

� -143ضياء النربا�س ،77 ،ك�شف الرموز.227 ،
 -144ك�شف الرموز.80 ،
 -145معجم املنجد يف اللغة والآداب والعلوم.
 -146ك�شف الرموز.248 ،
� -147ضياء النربا�س ،84 ،17 ،ك�شف الرموز.257 ،
� -148ضياء النربا�س.85 ،
� -149ضياء النربا�س ،85 ،ك�شف الرموز.263 ،268 ،
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ال�صَّ مْغ العربي:
املعروف بعلك الطلح وهو �صمغ النخل  Gomme Arabicما خرج من الأ�شجار عند اندفاع
املادة زمن الربيع وقرط احلرارة.

150

�صندور�س :Sandaraque
نوع من ال�صموغ ينقع من اخلفقان والربو وال�سعال.

151

الطرطر:
هو �صمغ البطم ،والبطم �شجر معروف ،ومن علكه تعمل الرتبتينا  ،Therebentheneوحبه هو
احلبة اخل�رضاء �أو حب ال�رض وهو �صبغ البطم.

152

طلق :Mica
أي�ضا بكوكب الأر�ض ،ينبت بني احلجارة امل�شققة ويتورق �أوراقًا براقة
يعرف بحجر الطلق و� ً
كالزجاج ،يدق ويجعل منه م�سحوق يذر على الكتابة ،من فوائده الطبية �أنه حاب�س للدم مانع
للأورام من الأذن والثديني واملذاكري.

153

عف�ص :Galle

154

معروف ويباع بالعطارين ،وي�صنع منه املداد ،يذهب بال�سعال املزمن ،ومينع خروج الأمعاء،
وي�شد اللثة ،ويذهب بوجع الأ�سنان و�سيالن الدم منها ،ويدمل اجلراحات ،جمفف قاب�ض ،وي�شد
الأع�ضاء الرخوة ال�ضعيفة ،و�إذا و�ضع بخل ولطخ به ال�شعر �سَ وَّ دَه.

� -150ضياء النربا�س ،85 ،ك�شف الرموز.263 ،268 ،
 -151ك�شف الرموز.227 ،
� -152ضياء النربا�س.31 ،
� -153ضياء النربا�س ،89 ،ك�شف الرموز.286 ،157 ،156 ،
� -154ضياء النربا�س.93 ،
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عكـار:
هو تفل الأدهان وهو يتبعها.

155

عنزروت :Sarcocolle
هو الأنزروت وي�سمى بالكحل الفار�سي والكرماين ،وهو �صمغ �شجرة �شائكة ك�شجر الكندر
تنبت يف فار�س ،ومنه �أ�صفر و�أبي�ض و�أجوده الأ�صفر� ،إذا �أدمن �رشبه �صلع الر�أ�س ومنع �إنبات
ال�شعر ،نافع لأوجاع الأذن وي�ؤخذ يف الأكحال للرمد 156.العالمة املق�صود بها توقيعات امللوك
والر�ؤ�ساء مبداد خمتلف.
الغــار :Laurier
هو �شجر الرند وقيل الأ�س الربي Le Myrte

الذي تقول له العامة الريحان.

157

الغا�سول:
عند الأطباء هو �أبوقابو�س ويف املغرب هو غا�سول الر�أ�س وغريها (تراجع القيموليا).

158

قرا�صيا : Cerise
يقال لها حب امللوك يف فا�س ي�سكن املعدة وال�صفراء.

159

القرط:
يطلق على الكرات.

160

القلقطار:
والقلقند والقلقدي�س كلها من الزاج.

161

� -155ضياء النربا�س.93 ،
 -156ك�شف الرموز.297 ،
� -157ضياء النربا�س ،95 ،32 ،ك�شف الرموز.355 ،21 ،20 ،
� -158ضياء النربا�س ،96 ،67 ،ك�شف الرموز.197 ،16 ،
� -159ضياء النربا�س.106 ،
� -160ضياء النربا�س ،103،ك�شف الرموز.209 ،
� -161ضياء النربا�س ،103،ك�شف الرموز.334 ،
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القلي :Soude
هو �شب �أرما�س املتخذ من الأ�شنان الذي هو الغا�سول الع�شبي امل�سمى ب�أبي قاب�س ،ويعرف عند
الإفرجن بال�صود.

162

القيموليا ( طيــن) :Terre Cimoline
هو الطني �أو الطفل الذي يغ�سل به ال�شعر ويقال له يف املغرب غا�سول بارد  ،ينفع من القيء
والإ�سهال وينفع من حرق النار �ضمادا مع اخلل ومنع االنتفاخ ،و�إذا خلط مع الزعرت وال�شيح
وطلي به الر�أ�س يف احلمام قتل القمل و�أفاد ال�شعر من الرطوبه الفا�سدة و�إبراء داء الثعلب.

163

كثيـــرا :Adraganthe
ال�صمْ غ العربي.
هو �صمغ القتاد ،وقريب من َّ

164

الكركم :Curcuma
هو الورقة ال�صفراء ،ينفع من وجع املعدة والأمعاء.

165

الكنــدر:
هو اللبان الدكر �أو ح�صا لبان ،ويف علم املادة الطبية �أكليل اجلبل �أو الأكليل .Romarin

166

الزورد :Lapis Lazule
�أزرق نادر الوجود يوجد ببالد فار�س وال�صني 167.ينفع من الربو ومن املاخلوينا ي�ؤتى م�سحوقًا
للزواقني.

� -162ضياء النربا�س.97،
� -163ضياء النربا�س ،105 ،ك�شف الرموز.326 ،
 -164ك�شف الرموز.346 ،
� -165ضياء النربا�س ،112 ،ك�شف الرموز.344 ،
� -166ضياء النربا�س ،114 ،ك�شف الرموز.11 ،
� 167ضياء النربا�س ،115 ،ك�شف الرموز.372 ،
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اللك :Laque
�صمغ نبات هندي ي�صبغ به ال�صوف-ينفع به من وجع اخلا�رصة والكلى ،وينفع من اخلفقان
والريقان ،و�إذا �رشب منه نفع اال�ست�سقاء والطحال واملثانة.

168

الليقـة:
قطعة من القطن اجلديد �أو احلرير تو�ضع عند فتحة �أواين املداد لكي ينظف فيها �سن القلم قبل
الكتابة.

169

مازريون :Mazereum
عند �صيادلة فا�س ي�سمى ليلي ودرار ،وهو ا�سم بربري لأن معني ليلي عندهم نبات الدفلي �أو
الدفيلة ،ومعنى درار جبل .وق�رش هذا النبات ي�سمى يف الطب ق�رش اجلار ،وورقه مثل ورق
الزيتون وزهره مييل �إىل البيا�ض ،ينفع يف اال�ست�سقاء والريقان و�ضعف الكلى 170،وق�رش املازريون
أي�ضا دافنيدا�س.
�أو اجلار ي�سمى � ً

171

املـ َحْ ( :بفتح امليم)
هو املا�ش  ،Haricotوهو حب �صغري �أغرب �أ�صغر من اللوبيا وله عني كعني اللوبيا ينفع لل�سعال
والزكام واملحموم ،ملني �إذا طبخ باخلل ،نافع للجرب ،يق�سي الأع�ضاء الواهية وهو من �أغذية
املجذومني 172.ويف رواية �أخرى املا�ش حب كالكر�ستة ي�ؤكل مطبوخً ا ،الواحدة ما�شة ،والكر�سنة
نبات له حب يف غلف تعلفه الدواب.

173

� -168ضياء النربا�س ،119 ،ك�شف الرموز.371 ،
 -169املنوين ،قب�س من عطاء املخطوط العربي.335 ،
� -170ضياء النربا�س ،121 ،ك�شف الرموز.383 ،
� -171ضياء النربا�س.62 ،
� -172ضياء النربا�س ،122 ،ك�شف الرموز.399 ،
 -173معجم املنجد يف اللغة والآداب والعلوم.842 ،721 ،
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املـ ُحْ واملحُ ة:
�صفرة البي�ض( 174ب�ضم امليم).
املداد (مداد الدكوة) :Noir de Fumee
هو احلرب الذي يكتب به ،ويطلق غالبًا على دخان �شجر ال�صنوبر (ال�سخام) املجتمع بع�ضه،
وي�ستعمل منه املداد ،ويدخل يف الأكحال و�سمي باملداد لأنه ميد القلم �أي يعينه ،وكل �شيء
مددت به �شيئ ًا فهو مداد.

175

املرجان :Corail
هو الب�سد Boussac

عروق حمر تطلع يف البحر على �شكل �أ�صابع الكف.

املردقو�ش واملرددو�ش واملرزجنو�ش :Marjolaine
نبات عطري ذو ورق رقيق وزهر �صغري (الزعفران) 176ينفع من ع�رس البول واملغ�ص والأوجاع
العار�ضة من الربد واملالنخوليا واللعاب ال�سائل من الفم ،يخفف رطوبة املعدة والأمعاء ،وينفع
من اال�ست�سقاء والزكام وال�صداع والأرباح الغليظة ووجع الأذن وان�سدادها ودهنه ينفع من التواء
الع�صب ووجع الظهر والإعياء ويحلل الأورام البلغمية.

177

امل�سطرة:
ما ي�سطر به الكتاب.
املغـرة :Terre de Sinope

178

وهي تامغرة عند العطارين ويدخلها البع�ض يف ت�شوق التبغ خفية ،واملغرة من الأ�صناف الرئي�سية
يف القلقطار والزاج ،تنفع يف �أوجاع الكبد وحب�س البطن ففيه تقوية وقب�ض.
 -174معجم املنجد يف اللغة والآداب والعلوم.803 ،
� -175ضياء النربا�س ،123 ،ك�شف الرموز.397 ،
 -176معجم املنجد يف اللغة والآداب والعلوم.
 -177ك�شف الرموز.386 ،385 ،
� -178ضياء النربا�س ،126 ،ك�شف الرموز.401 ،
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مغني�سيا حجر كاملرق�شيتا : Pyrite
ويقال مرق�شية ،وهي حجر ه�ش؛ نوعان ذهبية وف�ضية ،وكالهما ال يقبل التطريق ،ومنه نحا�سي
وحديدي ،وكل ي�شبه ما �شبه به ،وي�سمى حجر النور ملنفعته للب�رص ،ولهذا نقل عن الكرماين �أنه
قال هي التوتيا ،وتدخل يف املراهم والأكحال وللعيون 179،والف�ضي من هذا احلجر يكل�س حتى
ي�صري خفيفًا يف غاية الهباء ،وهو ملني لطيف نافع للمعدة ويعرف با�سم املغني�سيا.

180

امللح الأندراين :Sel Gemme
�أحد �أ�صناف امللح وهو اجلبلي.

181

املوم : Cire
هو ال�شمع.

182

النورة :Chaux Vive
هو الكل�س �أو اجلري غري املطف�أ باملاء ،نافع للأورام مع �شحم وزيت ،ويدمل اجلراح �إذا كان طريًّا،
ومينع �سيالن الدم منه ،وي�أكل اللحم اخلبيث من اجللد ،ومن م�ضار النورة �أنها ت�رض اجللد وتقتل
�شاربها لأنها نار ت�شتعل بالبطن ،وغيارها �ضار بالعني.

183

النيلج والنيليج والنبل :Pastel Indigo
وي�سمى �شجرة القرطم الهندي والعظلم نبات ي�ستخرج منه النيلة التى ي�صبغ بها ،ينفع جميع

أي�ضا� :إبراهيم �شبوح ،م�صدران جديران عن �صناعة املخطوظ حول تركيب فنون املداد،
� -179ضياء النربا�س ،127 ،ك�شف الرموز ،384 ،انظر � ً
�أعمال امل�ؤمتر الثاين مل�ؤ�س�سة الفرقان  ( ،33،لندن.)1997 ،
� -180ضياء النربا�س ،128 ،ك�شف الرموز.379 ،
� -181ضياء النربا�س ،129 ،ك�شف الرموز.394 ،
� -182ضياء النربا�س ،124 ،29 ،ك�شف الرموز.396 ،
� -183ضياء النربا�س ،133 ،ك�شف الرموز.407 ،
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الأورام ويقطع دم احلي�ض والنزف ،وينفع �سعال ال�صبيان ال�شديد ويجلي الكلف والبهاق.

184

الور�س :Memecylon
هو العروق ال�صفر املعروف بالكركم قاله الأنطاكي وبقالو�ش وابن البيطار يف عروق
ال�صباغني.

185

الـودك:
الد�سم من اللحم بال�شحم.

186

الو�شق:
حيوان �أو دابة يتخذ منها الفراء اجليدة ،وهو نوع من ال�سباع يطلق عليه الأ�شق والفا�سوخ

� -184ضياء النربا�س ،134 ،ك�شف الرموز.406 ،
� -185ضياء النربا�س ،137 ،ك�شف الرموز.429 ،
 -186معجم املنجد يف اللغة والآداب والعلوم.989 ،
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امل�صــادر
 - 1ابن بادي�س :عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب .حتقيق عبد ال�ستار احللوجي وعلي عبد
املح�سن زكي .جملة معهد املخطوطات العربية ،جملد ( ،17القاهرة.1971) ،
 - 2ابن حجر الع�سقالين( :ت �سنة 85هـ1449/م)
الدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة� 4 ،أجزاء (حيدر �أباد 1350هـ).
 - 3ابن اخلطيب ،ل�سان الدين (ت 776هـ1374/هـ)
 كتاب الإحاطة يف �أخبار غرناطة (ن�رش عبد اهلل عنان). اللمحة البدرية يف الدولة الن�رصية (القاهرة �سنة 1374هـ). �أعمال الإعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك الإ�سالم (ن�رش ليفي روفن�سال ،القاهرة�سنة 1934م).
 - 4ابن خلدون ،عبد الرحمن (ت �سنة  808هـ1405/م).
املقدمة (دار الفكر العربي ،بريوت�،سنة .)1981
 - 5ابن القا�ضي (ت 1025هـ1616/م)
 جذوة االقتبا�س فيمن حل من الأعالم مدينة فا�س (طبعة حجرية �سنة 1305هـ). درة املجال يف غرة �أ�سماء الرجال (جزءان ،ن�رش علو�ش (الرباط �سنة 1934م). - 6امللك املظفر يو�سف بن علي بن ر�سول( :املخرتع يف فنون من ال�صنع ،حتقيق حممد عي�سى �صاحلية،
الكويت �سنة 1989م).
 - 7النباهي �أبو احل�سن( :القرن 8هـ14/م).
		
نزهة الب�صائر والأب�صار (خمطوط بالأ�سكوريال رقم .)1653
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