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 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــدمــمق

  امحلد هلل رب العاملني و الصالة و السالم عىل خري خلقه محمد واهل الطيبني الطاهرين     

و وضع  يف ش ىت جماالت الكميياء و خواص املوادوم احلديثة علالغىن أ  رث خضم ا  بن حيان   رث جابرا  ن ا  فوبعد...

ق عليه مام الصادالعلوم النبوية و النفحات الالهية اليت أ هلمها الامن حبر غرفة اغرتفها رث جابر الا ا  و ما  صولها،ا

 ...السالم لتلميذه  جابر كام رصح جابر هبذا يف اكرث من ماكن يف كتبه ومقاالته

ذا مازال ه و من أ جل نرش خمطوطات جابر بن حيان للعامل العريب...الا ابكورة هجد يعد للطباعة و هذا العمل ماهو 

كنوزمه  ذخائر العمل يف بداايته وحمتاج اىل هجد اكرب يف تنقيحه و اخراج علوم اهل البيت علهيم الصالة و السالم و

ضا وىس الر مأ اب احلسن عيل بن  هروي قال: مسعتعن ال املعرفية وحماسن الكهمم جعلنا هللا من حميي امرمه فقد ورد 

ن النالناس يقول: رمح هللا عبد أ حيا أ مران فقلت هل: وكيف حييي أ مرمك؟ قال: يتعمل علومنا ويعلمها عليه السالم اس لو ، فا 

مل من تع :القم أ نه علموا حماسن الكمنا التبعوان، قال: قلت اي ابن رسول هللا فقد روي لنا عن أ يب عبد هللا عليه السال

ليه فهو يف النار. فقال علي دي ج صدق :مه السالعلام لاميري به السفهاء، أ و يبايه به العلامء، أ و ليقبل بوجوه الناس ا 

قلت: ال فلامء؟ عليه السالم أ فتدري من السفهاء؟ فقلت: ال اي ابن رسول هللا، قال: مه قصاص خمالفينا، وتدري من الع

ري ما ال: وتدقاذلين فرض هللا طاعهتم وأ وجب مودهتم، مث  أ ل محمد علهيم السالم مه علامءاي ابن رسول هللا، فقال: 

ليه؟ قلت: ال، قال: يعين وهللا بذكل ادعاء اال مامة بغري حقها،  :معىن قوهل فهو  من فعل ذكلو أ و ليقبل بوجوه الناس ا 

 .يف النار

وع جابر نقيح مرش ت املعنوي للعمل عىل  دلمعهم وزة العلمية مراجع ادلين العظام و اساتذة احلنتقدم ابلشكر اجلزيل اىل 

صداره للعامل من مصادره العربية ... عادة ا   بن حيان و ا 

لنسخة كام نتقدم ابلشكر اىل قسم اذلخائر و اخملطوطات يف مؤسسة اكشف الغطاء يف النجف الارشف لزتويدان اب

 ن ـــااحملقق                               اخلطية اليت مت العمل علهيا ...

 2019اذار  12

 1440رجب  6
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 المقدمة 

 من هو جابر؟

م  الكيميماء  االب الروحمي ل ومواقترن اسم الكيمياء باسمم جمابر بمن حيمان ات ر تامر جمابر          

ي الكيميماء فم وسموم   يماخر األسمتاتببرييوو  قمذ تكمر فمي كتابمه الم لقمو  اات رشير اليه بهماا ....

زلة اسمم منمـ –رنـز  في ياخر  الكيمياء  –ر ني جابر بن حيان  –القرون الوسطى   ب أن اسمه 

و  نوموم الكيميماءيوم  الشصيمية التمي اسمتطان  ان ينقم  سطو طاليس في يماخر  المنطم(   خأ

ارهمان تجربمة و المامائ  النومم ر تممذ من جنامة الممموو و االسمراخ و االلمماى المى   السيمياء

الممائي  ال موي .. ليفتح ب ذ تل  افاق واس ة لمررذي كشف اسراخ الوجوئ االنساني و اصالحه

ي شمم  حتى رنما  الصوموئ فمي ئاخ ال خوموئ فيهما و اننمي بمال  طمالاي اكسمير الريماذ .جمابر الما

ة صيميبم  اليموم الشمم  الشماش  كشمف سمر شال وماء والمفكررن و الفالسمفة لميس فقمع ب ووممه 

 جابر فقذ وقع الصالف فيه نوى اقوا  نوجزها 

 ال وجوئ لجابر؟ -1

 حذ!!اسم جابر اطو( كوقب لومشتموين في نووم  الكيمياء لال  هناك اكثر من جابروا -2

ان كممان جممابر موجمموئا ف ممن مممن اخمما نوومممه ؟ ج فممر اليممائق نويممه السممالم ام ج فممر  -3

 الارمكي؟

 

 ال وجود لجابر؟

الكثيرذ التي ينسب لجابر بن حيان والتي يزرمذ نمن االلمف مصطوطمة نوى الرشم من المؤلفات  

و مقالة وكتاب كما رشمير بمال  كمراول الماي حقم( و نشمر مصطوطمات جمابر بالوممة الفرنسمية 

اضافة لتراضيره لمركاات لم رساقه اليها احذ و التمي ال يصفمى نومى مشمتم  ب وموم الكيميماء او 

اال ان الما   انكمر وجموئ جمابر ال ومم و الكيميماء   نن اي شصص لذره اق  اطالع نوى يماخر 

وقما  جمانمة ممن أهم  ال ومم وأكمابر     باشاخ المى هماا المراي ابمن النمذرم فمي الفهرسم  ات رقمو

الوخاقين أن هاا الرج  ر ني جمابرا  ال أصم  لمه وال حقيقمة ع وب قمهم قما  أنمه مما صمنف وأن 

ان انكماخ لميمنفات صمنفها النمال وأنروموه إراهما كان له حقيقة إالّ كتاب الرحمة ...  وأن هاه ا

ان سممااب االو  وجمموئ جممابر ر تاممر كممالم نممابع نممن جهمم  و نممذم ئخارممة و همماا القممو  مممرئوئ ال

شهرذ اسم جابر لم يايي نن قية خيالية او اسطوخذ من اساطير الف ليوة و ليومة بم  جماء اسمم 

مممائي حقيقممي ال رمكممن نسمماته  جممابر مقرونمما بتركيممب كيميمماؤي او بمؤلممف وهممو موجمموئ واق ممي

لمجهممو  او خيمما  او اسممطوخذ والسمماب الثمماني لمميس مممن نممائذ ال قممالء ان رت امموا قممرررتهم وان 
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ريرفوا االنماخ الطوروة ليصترنوا او ركتاوا ما رصوذ تكراهم و رتركوا نوما لهمم لميس بمنقطمع 

خجمال  فاضمال  رجومس ورت مب أن ب  فيايوا لينساوه لميرهم ومما رذنم هاا الساب قو  ابن النمذرم 

فيينف كتابا  ررتوي نوى ألفي وخقٍة رت ب قرررته وفكره بإخراجه ورت ب رذه وجسمه بنسمصة 

ع ثممم رنروممه لميممره ع إممما موجمموئا  أو م ممذوما  ع ضممرب مممن الجهمم  .. وأي فاؤممذٍذ مممن همماا ع وأي 

كما ان مما رميمز .)1ب ناؤذذ ؟ والرج  له حقيقة ع وأمره أظهر وأشهر ع ويينيفايه أنظم وأكثر 

يو  المصطوطات وحذيها الومورمة و االئبيمة وكثمرذ االخجانمات التمي نرفم  بهما كتابمات جمابر 

فهو ررجع في كم  مقالمة و مصطوطمة ممن ياليفمه المى مقالمة اخمرب او كتماب اخمر ممارمذ  نومى 

 وحذذ الكايب و المؤلف.

به فنجذ ان الراىي كثيمرا و الساب الثالث بالرجوع الى من هو قررب ال هذ بجابر و طال

ما رشير بالفق  و رنسب االخترانات الى جابر ولو كان شصيية وهمية لكان قررب ال همذ بمه 

فقمذ وضمع المراىي كتماب  بسمّر األسمراخ وهمو أشمهر مؤلفايمه فمي  اكثر م رفة برقيقة الرج  .

يمييزهما . الكيمياء وصف فيمه خمواص المموائ الكيمياورمة الم روفمة وصمفايها وطمرق ينقيتهما و

شرح فيه ال مويات الشاؤ ة االست ما  واألجهزذ التي يستصذم في كّ  منها وأثر جابر ظاهر في 

.و رذنم هماا المراي احممذ نامذ الاماقي فمي كتابمه ممن انمالم ال ومماء ال مرب كمان )2بهاا الكتاب  

ؤلفممة فممي المراىي ركممن لممه ر جممابر بممن حيممانركثيرا  مممن االحتمرام والتقممذرر ورن تممه فممي كتاممه الم

 .)3بالين ة بقوله   أستاتنا  أبو موسى جابر بن ّحيان  

 

 أكثر من جابر؟

اطو( ب قهم شاهة فقا  اسم جابر اطو( كوقب لومشتموين في نوموم  الكيميماء لمال  هنماك اكثمر 

من جابرواحذ!!و كأنه استكثر ان ركون لشصص واحذ هماا ال مذئ ممن المؤلفمات و االخترانمات 

رقمو  هنمري كوخبمان بأن الته لوماجسمتير ات تكمر بسمنذنان نايذ حسن فمي خاشاخ لهاا الراي  

المجمونة القصمة من المؤلفات التي يرم  اسم جابر بن ّحيان هي بذوخها هرمسميّة فمي نمذئ 

أن إنطاء الركم الفاص  نوى هورة مؤلف هاه المجمونة لهو موضوع خطير  -و –ميائخها 

شكٍ  خاص إلى ئخاسة مؤلفات جابر الاليينية انتهى به بيذ أن المستشرق بريوو الاي أنيرف ب

الارمث إلممى إنكمماخ كوّمي وشيممر مممذنوم برهانيمما  ع لكمون الوثمماؤ( صمم اة المنما  . مقابمم  تلمم  قممام 

المستشمرق هوليممماخ بجممع نممذٍئ مممن الوثماؤ( المالؤمممة التمي يممذنم ال ممرف السماؤذ فهممو رؤكممذ أن 

وأنممه يوميمما ل مممام ج فممر  –الثمماني الهجممري  – جممابرا  نمما  فممي حممذوئ القممرن الثممامن الممميالئي

                                                           
 فهرس  البن النذرم ال   1ب 
 .71مرمذ مرمذ فيّاو ع جابر بن ّحيان وخوفاؤه ع ص  ) 2ب
م ع 9901ع بيروت  1أحمذ ناذ الااقي ع من أنالم ال وماء ال رب ع مركز ئخاسات الوحذذ ال ربية عط  ) 3ب

 .257ص
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اليائق .. وهو ف ال  صاحب المجمونة القصمة التي ينسب أليه والتي رناهز نمذئها نرمو ممن 

ثالثة آالف خسالة ....أما بو  كراول فقذ خوص من أبراثه وانتقائايه المترفظة إلى إثاات نمّذذ 

ات حو  نواذ أصوية ... ع ورج   كراول مؤلفين ويكون هكاا نشأت مجمونات نّذذ من المؤلف

يمماخر  نشممأذ همماه المجمونممات فممي حممذوئ القممرنين التاسممع وال اشممر لوممميالئ ال فممي حممذوئ القممرن 

 الثامن  انتهى كالمه 

 لتمي ييموحاان هاا الكالم ارقا مرئوئا السااب نذذ فاضافة الى االسااب التي تكرناهما انفما و 

ذ في ستات واحرسنذ برثه و نوومه لميره كما ان الراىي اشاخ اللهاا المقام ات ال رمكن ل اق  ان 

 الكيمياء  و اسمه جابر و ليس ل ذذ اساياذ لهاا الفن 

اخمر  نقيف ان استصذام االسووب الاالشي الواحذ و وحمذذ الوممة و االشماخذ فمي كم  كتماب المى

  .ابمما رج وها مجمونة واحذذ مشتركة ينتمي لميذخ واحذ و مما رذنم هاا الس

 

 استاذ جابر ؟

و  وقع االختالف ارقا فمي مممن اخما جمابر نووممه حيمث ان ناقررمة جمابر التمي ابهمرت ال مالم

 ع تو نوممالمشتموين في نوموم الممائذ و الكيميماء المى الارمث مماهي اال نتيجمة يوجيمه اسمتات بماخ

 شزرر و الرمكن لمير االمام ج فر اليائق نويه السالم استاتا لجابر كما سنرب .

االختالف وقع نوى قولين ال اكثر و هي   اما ان ركون جابر اخا نوومه نن ج فر الارمكي او 

الماي خاب اسممترالة ان 4نمن االممام ج فممر اليمائق نويمه السممالم حيمث رسمتذلون بممراي خوسمكا 

ركون االمام اليائق نويه السالم قذ اشمتم  بالكيميماء و ر مزو تلم  لسمااين االو  ان الاي مة فمي 

ة المنمموخذ والتممي نشممأ فيهمما االمممام اليممائق نويممه السممالم لممم ي ممرف الكيميمماء او الفوسممفة المذرنمم

اليونانية ولم يصالع الفرل وهما من كانما م مروفين باالشمتما  ب موم الكيميماء و ثانيما ان االممام 

اليائق نويه السالم وهو موضع يقذرس مرا  ان رشتم  ب ووم السرر و الش وتذ و ر و  بال  

تاب االهويجية المجهمو  المؤلمف المى ج فمر اليمائق نويمه السمالم وهمو الماي رمذفع كم  نساة ك

صاحب فن الى نساة فنه ل ومي و اوالئه لييماص صمامة شمرنية لكالممه وائناؤمه وقولمه ممرئوئ 

 السااب  

نن االشتما  وي وم الكيمياء ناهي  نن يرجممة الكتمب اليونانيمة ان كون الاي ة في المذرنة ب يذذ 

اخسية ...حسب ائناؤنا ان اهم  الايم  نوميهم السمالم  وممنهم ج فمرا اليمائق نويمه السمالم واالف

                                                           
 االمام اليائق موهم الكيمياء ئ. مرمذ رريى الهاشمي  4
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موهمممون مرممذثون فهممم الررتمماجون اال يرجمممة او م وممم بمم  هممم مممن ررشممذون و ر ومممون ارممن 

ماوجذوا طالاا حقيقا ل ومومهم التمي ال يريمى و ممما رؤرمذ هماا القمو  يوجيمه االممام نومي نويمه 

المذؤلي لوارمث فمي قوانمذ الوممة ال ربيمة  ... كمما ان االممام اليمائق نويمه  السالم البمي االسموئ

السالم كان له اكثر من اخب ة االف طالب متصيص فكان كوما ررب نامو  احمذ الطوامة فمي فمن 

ونوم م ين وجه لال  فقام بتوجيه هشام بن ناذ المو  ل وم الكالم وتل  حينما خاب منمه سمرنة 

اسمتصذام االمثومة ننمذ المراججمة ... كمما فمي حذرثمه ل نموان الايمري الاذرهة  و الماكاء وحسمن 

نشممرات الم مماخف ال رفانيممة حينممما طوممب منممه االخشممائ فومميس شررامما ان نممرب االمممام ان روجممه 

نفسمه رشمير فمي خسماؤوه  جابرا ل ووم الكيمياء حينما خاب منه الناو  و االسمت ذائ كمما ان جمابرا  

ه السمالم كمان روجهمه الصطموط ال ررقمة لو مم  و رمذنوه الن بان  اسمتاته االممام اليمائق نويم

رطالع هو اي جابر النظيات اليونانية وفوسفتها و رذخسها و لكنه ر وممه ان راخما منهما مما روافم( 

اصو  الذرن االسالمي وان رترك االخاء التي ال صرة لها كما رشير لمه بمت وم يوم  ال وموم وفم  

لى ان جمابرا و اسمتاته ج فمر اليمائق نويمه السمالم قمذ نرمى خموىها و الماىها لو امة اضافة ا

لمم ر تممذ كويما نومى سمابقيه فقمذ وضمع الممواىرن مسمتمذا فوسمفته فمي وىن المموائ  منرى جذرمذا 

كمما ان المتفانوه من اصم  ال قيمذذ االسمالمية فمي ال مذ  الماي ياسسم  نويمه و خوم( لمه الكمون 

مة واالحائرمث و االرمات الكثيمرذ التمي اولمذت طوب ال وم الاي هو فررقة نوى ك  مسموم ومسمو

جابرا قذ اولذت م ه افااتا اخررن قائوا ال الم لو ووم الرذرثة ناكر ممنهم ابمن سمينا فمي الطمب و 

 الرسن ابن الهيثم في الايررات ...

ره و اهممم سمماب رممذنونا لالنتقممائ ان االمممام اليممائق نويممه السممالم هممو اسممتات جممابر هممو ييممرر

( قسممب و حمبكائ اليصوو مقالة من مقااليه و ال كتاب ئون ان رقسم مرذ او اكثر المستمر الاي ر

سمميذي  كممما صممرح مممراخا باسمممه اليممررح مممن تلمم  فممي بذارممة كتابممه الالهمموت  ب صمموخذ 

   1المصطوطة خقم 
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    2بصوخذ لمصطوطة خقم رقسم بر( سيذه و شيرها في مواقع نذرذذ 

 

  اشرذ منكره لقيته مع رريى و ج فر الارمكي في المقالة الكما ان القو  الفي  لجابر ننذ ت

ذرس كمما كتابنا المرق( هاا ات راكر فيه اسم ج فمر ئون لقببسميذي  و بمذون ان رشمير لمه بالتقم

اكر فمي رو  ي وئنا في مصطوطات جابر التي رقسم ورثني فيها نوى  استاته الاي راجوه و رقذسه

ج فمرا  قاصذا لذاخ سيذه ج فر صووات هللا نويه فان تكمرتات اليفرة انه كان خاخج من بيته 

ذ  رمبذون اي لقب او يقذرس مع تكر سيذي ج فر صووات هللا نويه في مكان اخر من اليفرة 

نوى ان هنماك ج فمررن ناصمرهما جمابر و لميس ج فمرا واحمذا و نويمه ان كمان احمذهما ج فمر 

 الارمكي البذ ان ركون االخر 

 .3الم صوخذ المصطوطة خقمج فرا اليائق نويه الس
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التمي  و في موقع اخر راكر جابر ج فر بمن رريمى ئون ان رسما( اسممه او رورقمه بهالمة الت ظميم

 4ي وئنا ان رسامها جابر الستاته ج فر في مقااليه صوخذ المصطوطة 

 

 و بهاا ال رمكن نهاؤيا ان رقا  ان ج فر الارمكي هو استات جابر.

 ؟تصحيف لقب جابر

 كثيمرا حتمى وصم  ان يطامع ئاخ الكتمب ال وميمة مجمونمةبن حيان الكموفي صمرف لقامه جابر  

تماب خساؤ  جابر بن حيان الحمذ فررذ المزرذي وان يكتمب فمي مقذممة كتماب الرحممة لجمابر بك

الرحمممة البممي موسممى جممابر بممن حيممان االممموي االىئي اليمموفي خحمممه هللا  ان اطممالق لقممب 

اليمائق  ن قي  ان هاا التيريف هو الب مائ نسماة جمابر لج فمراالموي لم ررئ نهاؤيا لجابر و ا

كتمب  ونويه السالم لقا  هاا الراي ل ذم وجوئ من طرح هاا الوقب لجابر مع اجماع ممن برمث 

ة و نن جابر انه نا  في الكوفة اال انهم اختوفموا فمي والئيمه فمي طمول اوطرطمول او الكوفم

 ليوفي فوخئ في تل  سااين بال  ركون لقاه الكوفي اما كيف صرف  الى ا

انممه ممما  الممى التيمموف وهممو مممرئوئ الن نممالم التيمموف ب يممذ نممن التجربممة و الارهممان التممي 

ي  لمم انتمذها جابر ب  ر تمذون نوى االحالم و االلهمام نمن طررم( المكاشمفات فمي الوقم  الما

 رتطرق فيه جابر حتى في كتاه الفوسفية نن المكاشفات 

ممن المجتهمذرن االسمالميين الم اصمررن إلمى  بأن يسمممية  –هرسمتاني السميذ هامة المذرن الشقما  

 –والماي اشمت( اسمم التيموف منمه  –جابر بن ّحيان بـ باليوفي  ليس  منسوبة إلى اليموف 

وإنممما النسمماة إلممى ب سمموفيا   اليونانيممة بم نممى الركمممة ع فقيمم    سمموفي نممم أشمماع ال ممرب السممين 
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الء المسممومين جممابر بممن حيممان المشممهوخ بممـب فيمماخت صمموفي وصمموفيه . و قمما    وأو  هممؤ

 )5باليوفي   ع ولم ركن هاا الفيوسوف ال ظيم حامال ألي ماذأ من ماائ  الطررقة اليوفية   

ذ اخمما بقممو  هاممة الممذرن الشهرسممتاني وان كممان قممو  ان صمموفي قممنلنمما اال ان  لممم رامم( 

 صرف  نن الكوفي اقرب .

 اسهامات جابر 

ع إئخما  الممنها التجررامي إلمى الكيميماءع وهمو الكيميماء ة لجمابر فميومن أهم االسهامات ال وميم

ومماء  ع(Alkali) روفة في ميطورات الكيمياء الرذرثمة باسممها ال ربميالم  القوورات مصترع

ومممماء  مومممح النشمممائخ فيمممما نرفمممه األوخبيمممون نمممنوهمممو كمممال  صممماحب الفقممم    .الفقمممة

يت التجربمة والم مم  فمي والاويال الاهب ع ومن أهم إسهامايه ال ومية كمال ع أنمه أئخم  ننيمرا

مذ  ممن  الكيمياء وأوصى بذقة الارث واالنتمائ نوى التجربة واليمار نومى القيمام بهما. فجمابر ر  ا

يمممة. ويتجومممى إسمممهامايه فمممي هممماا الميمممذان فمممي يكررمممر الم مممائن ويرقمممير خوائ ال وممموم التطايق

ثاني أكسميذ  وطالء القما  المانع لتسرب الماءع واست ما  وئبص الجووئ األقمشة وصاص الفوالت

ف ابن حيان الكيمي. ]الزجاج في صنع المنمنيز الكيميماء  »اء في كتابه ال وم االلهي بأنهولقذ نرا

هممو الفممرع مممن ال ومموم الطاي يممة المماي رارممث فممي خممواص الم ممائن والممموائ النااييممة والريوانيممة 

 وط رق يولذها وكيفية اكتسابها خواص جذرذذ.

 كان جابر ابمن حيمان ممن أو  ممن اسمت مووا الميمزان فمي قيمال مقمائرر المراليم   :الميزان

به الكيمياؤيةع حيث كان  ننمذه وحمذات قيمال خاصمة بمهع وكمان أصممرها المست موة بتجاخ

 الرط  من 6840جزء من ) المرام من 0.05التي ياوص قيمتها نرو الراة هو

 مم  جممابر بتجاخبممه إلممى حقيقممة أن :االحتممراق ننممذما يشممت    اقالممموائ القابوممة لالحتممر يوصَّ

 .سالكو ويصوِّف وخاءها الكارر  بالنيران يطو( إلى الجوّ 

 ع وإتا ئهنم  بمه لويمذأ اكتشف نونا  من الطالء إتا ئهن به الرذرذ ريماح مقمائا   :الطالء

اممات نذرممذذع  المالبممس ييمماح مقممائَّذ لواومم  بالممماء. كممما وقممذ اكتشممف طرقمما  لترقممير مركَّ

  .وحم  األىويي  الزؤا(وكاررتيذ  وكربونات الرصاص الفوالت مث 

 ب   انجاىات ابن حيان

 :هاه قاؤمة بسيطة وموجزذ حو  ب   منجزات جابر بن حيان في نووم الكيمياء

                                                           
  ع مطا ة الزهراء ع بمذائ ع  1ئ. كام  ميطفى الشياي ع اليوة بين التيوف والتشيع ب ج   ) 5ب  ) 5ب

 .  288م ع ص1963

  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B2%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B2%D9%88%D8%AA
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 أو القطرون "اليوئا الكاورة" اكتشف (NaOH). 

 أو  من استرقر ماء الاهب. 

   ّقة بواسطة األحماو. وهي الطررأو  من أئخ  طررقة في  الاهب نن الفقة بالر

 .الساؤذذ إلى رومنا هاا

 حم  النترر  أو  من اكتشف. 

 حم  الهيذخوكووخر  أو  من اكتشف. 

 والزؤا( الكارر ) أضاف جوهررن إلى نناصر اليونان األخب ة وهما 

 وقام بتسميته بزر  الزاج م  الكاررتي ح أو  من اكتشف. 

 أئخ  يرسينات نوى طرق التاصير والتيفية واالنيهاخ والتاووخ والتقطير. 

 وأكسميذ االخسمين كسوفيذ الزؤا( استطاع إنذائ الكثير من الموائ الكيمياؤية (arsenious 

oxide). 

  نجح في وضع أو  طررقة لوتقطير في ال الم.فقذ اخترع جهاى يقطير ورستصذم فيمه جهماى

مممن  "Alembic" ىجمماجي لممه قمممع طورمم  ال رممزا  ر ممرف حتممى اليمموم فممي المممرب باسممم

وقمذ يمكمن جمابر بمن حيمان ممن يرسمين نونيمة ىجماج هماه األئاذ "األماي(" بالومة ال ربيمة. 

 .بثاني أكسيذ المنجنيز بمزجه

 صنع وخق شير قاب  لألحتراق. 

 شرح بالتفيي  كيفية يرقير الزخني  واالنتيمون. 

 

 كتب جابر بن حبان  

لطممب و المؤلفمات جمابر شممهرذ كايمرذ فمي نممالم الكيميماء و الفيزرماء و الفومم  و الموسميقى و 

 نها برثاالفوسفة و المنط( و لجابر اكثر من الف خسالة و مقالة مصطوطة يمث  ك  واحذذ م

خمرب اال ان ما رميز مصطوطات جابر هو وحذيها و اشاخيه في كم  مقالمة المى اسمم مقالمة ا

 -مرياطة و مما تكر من مؤلفايه  

 أسراخ الكيمياء. 

 نهارة االيقان. 

 أصو  الكيمياء. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
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 نوم الهي ة. 

 الرحمة . 

 المكتسب. 

 الصماؤر اليميرذ. 

 "صنذوق الركمة" 

 " كتاب المو" 

 كتاب الصواص الكاير 

 كتاب المجرئات 

 كتاب الصالص 

 كتاب السا ين 

 "الصواص" 

 "السموم وئفع مقاخها". 

 ومجموع خساؤ  وكتب أخرب يم يرجمة ال ذرذ منها لاليينية. 

 الكيمياء الجابررة 

 ح  الرموى ومفاييح الكنوى 

رقيمم( اممة ال ربيممة يفتقممر لتحقمم( و نشممر ب مم  منهمما  ب كممراول ولكممن بقيمم  المكت 

وحمذها والتمي لمو شماء هللا ان نكمم  سوسموة الترقيم( ان يكمون لجابر بن حيان  مصطوطات ابنها

 مكتاة مستقوة باايها لها قيمتها ال ومية .

 

 كلمة اخيرة 

ال يوجذ صوخذ واضرة نهاؤية حو  جابر بن حيمان ممالم يوجمذ ئخاسمات مستفيقمة و 

كم   رمث حمو  جمابر بمن حيمان و ممالم يكمونماىا  هناك نقص كاير في المكتاة ال ربية في الا

مؤلفايممه مرققممة و مطاونممة لممن يكممون هنمماك صمموخذ نممن االسممهامات واالنجمماىات التممي قممذمها 

 . ل وم الكيمياءجابر

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 العمل على المخطوطة 

 النس  الصطية التي يم انتمائها في الترقي(

نسمممصة مصطوطمممة مرفوظمممة لمممذب مؤسسمممة كاشمممف المطممماء فمممي النجمممف االشمممرف بمممرقم  .1

مصطوطة بصمع الرماج نومي بمن الرماج مرممذ بمن الشمي  رريمى خحممه هللا ي موئ ل مام 07252

 هـ1101

نسممصة اخممرب مصطوطممة مرفوظممة فممي مؤسسممة كاشممف المطمماء فممي النجممف االشممرف بممرقم  .2

ارقمما بصممع الرمماج نوممي بممن الرمماج مرمممذ بممن الشممي  رريممى خحمممه هللا ي مموئ ل ممام  01830

 هـ1101

 ضبط النص 

 اجه  ص وبات كثيرذ منها  ان نموية ضاع النص و

 ب   ال ااخات شير مفهومة وشير منسقة. -

اسمممتصذام ب ممم  الميمممطورات و الكوممممات و ال اممماخات القذرممممة السمممماء الم مممائن و المممموائ  -

 المستصذمة في الترقير.

 أخطاء النّساخ والنس . -

 هم.اأسووب الكيمياورين و الفالسفة القذماء الارن انتمذوا الترميز و االشاخات في كت -

ذ جممذا مممع حاولنمما قممذخ االمكممان اخممراج الكتمماب خاليمما مممن االخطمماء االمالؤيممة و الومورممة والكثيممر

يموئ االحتفاظ ب ذم إنائذ صياشة ب   الجم  ل ال يفقذ المرو الاي خممزت ممن أجومه و المق

 المصفي نوينا ننذ مراج ة الترقي(...

امارع نجاربع سمراررع ط  او  مثيم اخجاع ب   الكومات الى اصوها لومورة اليريح و المتذ -

 ... ال     الى نجاؤب و سراؤر و طااؤع.

التمي  ب   االختالفات الاسيطة بين المصطوطتين و بين المقاطع من كتاب الجمامع واالجمزاء -

  نشممرها ب. كممراول لكتمماب الجممامع لجممابر بممن حيممان يممم اهممما  االختالفممات التممي اليميممر اصمم

 ؤيسممي و ب قممها كممان اخممتالف لممموي فقممع .. ويممم يثايمم الم نممى او لممم ركممن لهمما وجممه خممالف خ

 و خمز لنسصة كراول بررف بك  بين قوسين.االختالفات التي يمير م نى الجموة كثيرا.
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 أهمية الكتاب

وئخاسممة  خرجمم  نومموم الكيميمماءأو  مصطوطممات أنتااخهمما إهميممة مصطوطممات جممابر بأيكمممن 

و  المة مممن الممموو المى نمالم التجربممةسممراخ التمي كانم  ي ووهما هممن نمالم األ خمواص المموائ

بمذون و . الامراهين االختاماخات و يرققمه   يمرره  يقمع نويمه التجربمة و ي   يمذورن مماالختااخات وا

 الى اسووب الارث ال ومي الرذرث . مقااليه   ماالمة يريقي

ات نشر ب. كراول مقاطع من كتاب الجامع لجابر بن حيان و حسب نومنا لم يت مذب المطاونم

ئ التمي خواص المموا ية ما نشره كراول فقذ كان  مجرئ يكراخ لهاه المقاطع و بق  خفاراال رب

ن لوترقم( ممما وخئ مم مصتيمينشيمر مطروحمة ل اممة ال ومماء وال لم رماكرها كمراول فمي كتابمه

خاؤر وجذناها في قسم الما مصطوطةنشر مراولة لأو  وصفات كتاب الجامع و هاا الترقي( هو 

طومع راء لكتماب الجمامع فقرخنما ان نرققهما وان ررمين الوقم  لو مالم ان في مؤسسمة كاشمف المطم

 بيوخذ كاموة . لجابر بن حيان نوى وصفات كتاب الجامع

فمي  ر رف هاا الكتاب كما مكتوب انوى اليفرة االولى من المصطوطة بسا ين جابر بن حيان

 لكاير.خواص االشياء و الم روف بكتاب الجامع كما ر رف باسم كتاب الصواص ا

وحيمرها بمين قوسمين المررامة و الميمطورات في مراولة بسيطة حاولنا شرح ب   الكومات 

 او في الهوامش نسى ان رنفع هللا بهاا الكتاب ال اموين في هاا المقماخ.
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 صورة عنوان المخطوطة 
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 صورة الصفحة االولى من المخطوطة
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 صورة الصفحة االحيرة من المخطوطة
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 س بعني جابر بن حيان

 يف خواص الاش ياء و املعروف

 بكتاب اجلامع

 او اخلواص الكبري 
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 سم هللا الرمحن الرحميب 

 وهو حس يب وكفى ...

 املقاةل الاوىل 

ـويف ال زدي وهـو أ عـد وسـ بعون مقـ يعـرف و اةل املقاةل الاوىل من كتاب اخلواص الكبـري جلـابر ابـن حيـان رمحـه هللا الصل

الظـاملون  مّعا يقول بكتاب اجلامع قال ابو موىس جابر امحلد هلل كام هو أ ههل ومس تحقه الكبري اجلواد الفّعال ملا يريد وتعاىل

 علّوًا كبريًا.

مفـردات َمن اكن عافظًا لقواعد كتبنا هذه و ترتيهبا  وما عليه موضوعها فس يعمل علامً يقينًا أ اّن وعدان أ ن نذكر يف مجـ  كتبنـا 

من عمل اخلواص  و ملّا اكن سبيلنا يف مجيع تعالمينا أ ن نذكر فهيا مرشوعًا يف مجيع الاش ياء ملخص كتابنا هذا بتفسري لكمة 

ناّم يه اكم   شام  لل ش ياء اليت تعمـل ال شـ ياء  اخلواص و مك  فهيا فنقول و نبدأ  بعون هللا وتأ ييده يف ذكل ان اخلاصية ا 

ن فهيا نوعًا أ خر تعمل الاشـ ياء و ااصـهتا و ا ـا  تنقسـم أ قسـامًا  مـا : مـا يكـون تعليقـًا ، الرسيعة بط  6الوحيّة باعها و ا 

ومما ما يكون رسيعُا، و مما ما يكون نظرًا، و مما ما يكون مسامتة، و مما مـا يكـون سـامعًا و ممـا مـا يكـون شـامً، و 

 للك اعد مما مثااًل يعرف به و يرجع مجيعه اليه.مما ما يكون ذوقًا، و مما ما يكون ملسًا  و ان 

يفعـل مثـل ذكل فـاذا مُجعـا و عُلقـا  7وممـا ان ادلرارج ، ن ذكل أ ن هذا العنكبوت اذا علق عىل من به مُحّى الربع أ برأ هتـا

 عىل صاحب امحّلى أ برأ ها رسيعًا ، هذا يف ابب التعليق .

 . هذا يف ابب املرشوب.8ا شالك ذكلومما ان السقمونيا خترج ادلود وحب القرع وم

                                                           
 املعج  الرسيعة  6
 ية عديثة و اكنت تعترب سابقا من الهوام الطيارة ذات مسوم اذلاببة الاس بانية او يه خنفساء زمرد خرضاء اس تخدمت يف س تحرضات صيدالن  7
 و مما ان السقمونيا ُُيرج الصفراء و الاترج ُُيرج ادلود و حب القرع فقط وما شالك ذكل... )ك(8

 و السقمونيا من النبااتت اليت لها امهية و اس تخدامات طبية
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ذا رأ ى الزمرد اخلالص معـى وسـالت عينـه لوقهتـا وحيـًا رسيعـًا. وممـا ان  افـاعي بـوادي  ومما ان الافعى البلوطي الرأ س ا 

ذا رأ ها الناس ماتوا وكـذكل مجيـع احليـوان وان  الصـامعة  ذا رات أ نفسها ماتت وا  ويه ادلابـة العظمـى لهـا عينـان 9اخلرجل ا 

عن الفرخس، ببعـد هـذه ال فـاعي فتقتلهـا خاصـة  10عظم ما يكون من اخللجان يكون مقدار لك عني مما ومدار حامليقهاك  

فرتفع اعداقها اىل ادمغهتا حىت ال تنظر الهيا فتقصـدها هـذه الافـاعي لتمشـها  11فتوايف هذا الوادي من بالد داخل البيت

ا فمتوت فتأ لكها تكل ادلابـة. ولقـد ُخـرّبُت أ ن وزن الافعـى ممـا نيـو  سـني فتقابلها بأ عيما ويه صافية فتنظر اىل صورهت

 12 .أ لف رطل. وهذا خواص النظر. فأ نظر اي أ يخ اىل الهام بعضها اىل بعض ما أ عظمه

ذا ساَمَت فيئه واللكب عـىل سـطح اجلبـل سـقط رسيعـا مـن غـري همـ  حـىت تأ لكـه فهـذه  ومما اللكب والضبعة العرجاء ا 

ذا مسعـن صـوت البومـة هـربن مـن وطـمن.  املسامتة. ومما السامع وهو من العجائب. فان احليات والافاعي وغـري ذكل ا 

ذا بب بـه  ذا خالطه يشء من الفضة املس تخرجة من النحاس او ما عىل سبيل التخليص اوالاقـالب ا  والا سفيذرويه ا 

هو عليه من هذه املصائد، فـان ذكل يكـون أ رسع مث بب به مل ميكن الطريان يزول حىت يؤخذ ابليد ل عىل ما  13جلجل

 وأ وىح فاعمل ذكل.

ذا اخذ من ميّن الانىث ممـا يش ذا مشه وامحلار خاصة يف مجيع احليوان سقط ا   ء وُطـيل بـهواما ما يكون شام فان الاسد ا 

عـض هـذه باليـه. ويف  ثوب او حلم او جسد انسان او غري ذكل ومُشّم ل عدهام منيّه بعينـه يببـع الشـاّم هل اي وجـه توجـه

 ىل.ها ونقول فهيا أ ن شاء هللا تعاالاش ياء دالةل، لكن جيب أ ن نمت املس ئ  لك 

ذا وقع عليه وك فعال السـموم وامثـال ذكل  ـا ال حي ـ  14واما ما يكون ذوقا فان الزاج والزئبق اخمللوطني تفلج الانسان ا 

 تعداده.

                                                           
 الصنّاجة)ك(  9
 ا ا اذلي يسوده الكحل.يف )ك( نيو و محالق العني هو ابطن اجف 10
 التبت )ك( 11
 و السالم)ك( 12
 صوت مع احلركة كجلجل الرعد  و جلجل اجلرس 13
 الصاخصين والزاج االىخق كاررتات النرال و الزاج االخقر كاررتات الرذرذ و ىر  الزاج حام  الكاررتي  14
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ذا مسـ ته حلـم الانسـان فتتـه وصـريه مثـل السـويق وام ومما ما يكون ملسًا ومثاهل مكثال جهبة الارنب  ثـال ذكل البحري ا 

ذا ابل امحلار واخلزنير عىل ظهره مات لوقته وما اكن عىل مثال ذكل.  واكخلزنير وامحلار ا 

 واليشء اخلاّص هو اذلي يفعل اليش بعينه ما يفعهل، بالكم أ هل اجلدل.

تـكل لك  ال هذا الباب واليشء اخلاّص ال جيوز أ ن حيـول عـىل عـاهلولوجوده ما يوجد فعهل معه، بالكم اهل املنطق وامث

 مرور الس نني.

ة مـن واليشء اليسري منه هو الفاعل عىل مثل اليشـء الكثـري منـه، ولكـن القـول يف الىليـة عـىل مقـدار ذكل كـوزن احلبـ

صـغر ب هبـا مـا جيـذب الااملغناطيس جتذب اليسري من احلديد واكلرطل جتذب عىل قدره، والاكرث فيه القـوة الـيت جيـذ

ينه مل ذكل وتب لق  مكيته ودخولها يف مكيته، وليس ذكل يف الاصغر لقلته وان ليس مكية الاكرث داخ  يف مكية الاقل، فاع

 وابن أ مرك حبس به يف اوساط هذه الاش ياء.

  ذكل.ويف كتاب لنا مما يعرف بكتاب التزنيل فانه وحض لك15واليشء اخلاّص أ سهل من وزن غري اخلاّص 

 وقوم يزمعوا أ ن اخلواص زوائد يف الاجحار ل  ا جتمع ما يف الاجناس وتزيد بذكل الفعل.

ف يه. واذ قد اتينا عىل تفسري هذه اللكمـة ومـا حتهتـا مـن الانـواع فـاان كنـا وعـدان أ ن نـذكر اوضـاع كتـب اخلـواص وكيـ

 اىل علهتا يف هذين املوضوعني فقط. واخلواص عافاك هللا من الفلسفة وعمل املزيان، وامنا حيتاج الهيا و 

ومج  كتاب اخلواص أ عد وس بعون كتااب مما س بعون كتااًب برمس اخلواص، وممـا كتـاب واعـد يعـرف اـواص اخلـواص 

وهو أ رشف هذه الكتب. وينبغي أ ن يقرأ  أ خر هذه الكتب وعنـد اسـبيعاب النظـر يف مجيعهـا وعلمهـا وعـمل املـزيان ابرسه. 

                                                           
ان ال ش ياء لكها جتري جمرى واعدا و ان بعضها قد وجدان يف قول قوم.)و( فاما سقراط و سنباليقوس واثليس و بليناس  جمعون عىل  15

رض. فعىل  وجه الافيه اخلاصية و بعضها عدمنا ذكل منه. وتقول يف املثاالت: اان رأ ينا احلجر يرسب و النار تصعد و املاء ينسطح عىل

تجميع وف بكتاب ال ا املعر نا أ حىلنا ذكل يف كتابنهذا تمتثل الفالسفة ال عىل ما قلنا نين، لكنه لن يُرىض بذكل منا فاعمل القواعد و قد ك 

،  )ك(يف توليد احلجر اعين اوزان الاش ياء اخلاّصيّة ابسهل من وزن غري اخلاّّصّ
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بكتاب اجلامع معناه مجع الكتب. والكتاب الثاين والثالـ  والسـ بعني يعـرف ابلرسـاةل العالنيـة أ عـين يف وكتابنا هذا يعرف 

ترى فيه كيف اليشء اخلاّص وكيف ميكـن  –كتاب خواص اخلواص  –العدة اىل الس بعني فاذا مكلت ابحلادي والس بعني 

جياد مثهل ابملزيان. ويف هـذه الكتـب  ـا حيتـاج اىل ان يضـاف اىل عـ مل املـزيان أ عـد وعرشـون كتـااب عـىل الرتتيـب اذلي ا 

س نقوهل والبايق مما يف عمل الفلسفة ومضاف اليه اما ما حيتاج اىل علمه  ا هو مضاف اىل املزيان فالكتاب الثاين من هـذه 

ون واخلامس عرش والسابع عرش واحلادي والعرشـون اىل اخلـامس والعرشـين والثـاين والسـ ت 16الكتب واخلامس والسابع

اىل احلادي والسـ بعني فـذكل أ عـد وعرشـون كتـااًب. وهـذا الكتـاب اذلي يوصـل بـه اىل معرفـة تـكل الكتـب فهـذه أ عـد 

 وعرشون كتااب.

بنـاه، متحناه وجر وجيب ان تعمل اان نذكر يف هذه الكتب خواص  ا رأ يناه فقط دون  ا مسعناه او قيل لنا او قراان بعد ان ا

 مـن اه ورفضـناه، ومـا اسـ تخرجناه نيـن ايضـا وقايسـ ناه عـىل اقـوال هـؤالء القـوم. وكثـري ا حص اوردانه ومـا بطـل تركنـ

يـف هـو؟ الفالسفة وعن الفالسفة يبساوى يف الاش ياء اخلاصية ومعرفة ا ا تعمل، فأ ما ما مل يعمل وما سبب ذكل؟  وك 

 ة دون غريمه.وكيف ميكن نقل معهل اىل أ ش ياء أ خر من اجلواهر؟ فان ذكل اش ياء ختتص هبا الفالسف

كل دالةل فهذا موضوع هذه الكتب ولعلنا أ ن نذكر يف هذه الكتب ونواخسها ما يكون خارجا من صنائع كثرية، ليكـون يف ذ

كل يضا لسـعة ذايف لك واعد من الصنائع. فانه جيب ان تراصد الصنائع لكها ليخرج مما مثل ذكل  ا مل نذكره وال امتحناه 

ع. ولعلنـا لـل واملنـافن خواص الصنعة وتدبريها ومنافعها بأ ش ياء يعظم نفعها يف العامل يف كثري من العوكرثته. ولعلنا أ ن نأ يت م

 حلـروف ونصـبنذكر اخلواص يف املزيان عىل طرقه الاربع اليت يه يف الاشـ ياء املـدبرة والغبطـة واملـدبرة واملفـردة ونظـم ا

مـن صـناعة  ف يقع حىت يكون يف ذكل دالئل عىل مـا حيتـاج اليـهافعالها واسامهئا اىل ما يببع ذكل من جعائب الاعامل وكي

 املزيان فاعمل ذكل. وليس القول يف املزيان يف هذه الاش ياء ابخص من القول يف الطبيعة.

                                                           
 التاسع 16
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وملا اكن هذا الكتاب الاول من هذه الكتب املوضـوع واجلـامع ملـا حيويـه لك واعـد مـن لك كتـاب مـن هـذه الكتـب كنـا 

وذاكرون مـا ُيـص املـزيان مـن بعـد ليكـون ذكل اكملقدمـة ملـا 17يف القواعد احملتاج الهيا يف عمل املزيان  حمتاجني ان نقول ما

يتلوه، اذ كنا امنا نذكر فهيا تكل العالمات فقط. فانه ينبغي أ ن تعمل مواضعا الاوائل والثـاين يف الفعـل اوال كيـف يه حـىت 

س تويف الثاين مما بداللته ونطالب به يف اوضاع يف مجيـع الاشـ ياء ال تشك يف يشء مما وال تطلب يف الاوائل بدليل وي 

 فاعمل ذكل حىت ال يكون عىل عذر يف بنيان معكل وما انت فيه ان شاء هللا تعاىل.

 فنقول يف هذه املقاالت:

 كـون مركبـاً ي ا ن الاش ياء ال ختلو من ان تكون قدمية او حمدثة. ال ختلو من أ ن تكون مرئية او غري مرئيـة ال ُيلـو مـن ان

وحىلـه  وان جزء املركب ليس هو مكثل املركب او بس يطة وال حيمك به عليه. وان جزء البس يط اكلبس يط لكـه ،او بس يطاً 

زئيني وايضا فانه ال يكون تركيب الا من جـزئيني وال يكـون تركيـب اجلـ،حىله فاعمل ذكل وان لك عظم متحرك اىل ذاته 

 ال  ايـة ال بد ان يكون ذا هجات وان ال يتصور يف العقل انه ميكـن ان يكـون عظـمي وايضا فان لك مركب الا مبركب هلام.

ل اعلمـه وامعـهل، فان ذكل خسف وال ينبغي ان ننازع فهمه وال مناري فانه مسمل  يف العقول السلمية والعقل يوجـب ذكل، ف

 به.

 .وأ يضا فان املسافة اليت ال  اية لها ال ميكن ان تقطع يف زمان ذي منه

ل، فاعلمـه فانه ال ميكن ان يكون يشء ال  اية هل ال جـرم هل والفعـل وال قـوة، وكـذكل ينبغـي ان يتصـور يف ال قـ وايضاً 

 اعدة.فانه ال ميكن ان يكون جلرم ال  اية هل قوة ذات  اية فانه اكلقامئ القاعد يف عاةل و  وايضاً  وامعل به.

ذكـران  فـ  وقـد كنـاان يتحرك بلكه وال ببعضه فان هـذا  ـا ينبغـي ان يُفـرد وحُي  فانه ال ميكن اجلرم اذلي ال  اية هل وايضاً 

 .مثل هذه الاوضاع يف كتاب الامامة الع  اليت ينبغي ان يعرف لها الانسان هذه املقدمات فاعلمه والسالم

 .كون ال ع  وال معلول وانه ال ميكن ان يكون ذكل ما ال ي. وينبغي ان يُعمل ابلرضورة ان الع  قبل العلول ابذلات

                                                           
 )ك(و يف عمل الفلسفة فان قواعد الفلسفة يه قواعد املزيان او بعض قواعدها قواعد املزيان. فاان مقدمون قواعد الفلسفة 17
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 يح وايضا فانه ال ميكن ان يرتفع عن جرم مركب صفة وضدها الا بواسطة وال ان ُيىل ايضا فان هذا من وجوه القب 

 .فانه ال ميكن ان الفعل يكون يشء ابلقوة ابدا وال يتصور فاعلمه وتبينه

وممـا انـه ال ميكـن ان يـدخل جـرم يف 18احليـوة  وانه ال ميكـن ان تكـون، وان تعمل ان اذلي مل يزل ال يبطل وال يضمحل

 جرم الا وماك ام مجيعا أ كرب من ماكن أ عدهام.

ض لعـ  وانه ال ميكن الاجرام ان تكون بعضها كوامما يف بعض وان عـدوث بعضـها مـن بعـ، وايضا انه ال ميكن فراغ جرم

 .غري الىلون ما اكنت فاعمل ذكل وتبينه وابِن امرك عليه

يف قسم املزيان أ ن احلروف موضوع املزيان واذلي جيمعها سـ بع مراتـب ويه املسـامة املرتبـة وادلرجـة وادلقيقـة ولتعمل ايضا 

والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة وان لك واعـد يتكـرر أ ربـع مـرات لك لك مـرة يكـون عـىل قسـم مـن احلسـاب اىل ان 

-وقـد بينـا ذكل يف كتابنـا التقريـب –متكرر  سة عرش مـرة  يتوىف الس بعة عرش فاعمل ذكل وتبينه. وان ما دون املرتبة

وان لك أ ربع مراتب من احلروف تكون مثل واعد  ا فوقها اىل ان يبلغ اىل املراتـب فيكـون عـىل مـا رمسنـاه. وايضـا فـان 

تصـل مـن ذكل هذه الاش ياء انه ينبغي ان يكون الانسان اكل وائل اذ ما يف املزيان أ كرث من هذه العلل كبـريا جـدا حـىت 

اىل حقائقه وك ن مثال املراتب ابدا ا ب ج د و ما دون هذه الاربعة احلروف فعىل تزنيـل احلـروف الاربـع اىل اخلـوامس 

فانه ينبغي أ ن يكون قد تصور الانسان خطا من جانب منه، او مـن جانـب منـه جانبيـه هــ هــ هــ هــ أ ربـع مراتـب فـان 

ه مــىت زيــد عــىل ذكل أ جــزاء مــن ادلرج ومــا دونــه اكن امليــل اىل جانــب هــذه اوزان ذكل يكــون حيحــة يف املامثــ . فانــ

زاهئـا سـواء ان اكنـت مـن  احلروف أ كرث وان من سبيل هذه احلروف ان جتعل حيـال املرتبـة مـن جنسـها، فأ  ـا تكـون اب 

وازي فأ  ـا مثـل واعـدة الاوىل وان اكنت من الثانية وكذكل يف الثالثة والرابعة وان لك اربعـة  ـا يـوازي واعـدة كقولنـا مـ

فاعمل ذكل وتبينه وابن امرك حبس به فانه قاعدة عمل املـزيان و ان وان و و و و مثـل ب وان الـف ز ز ز ز مثـل ج و ان 

                                                           
 فس.جلرم الا ابلن18

 )ك( قابال للنفس ابلفعل ال يكون حيا و ال ميكن ان يكون جرم
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ج ج ج ج مثل د، و ان ذكل يف املامث . و انه مىت ُأريد العكس اكن احلرف مثل احلرف من تـكل املرتبـة بعيمـا او مثـل 

ا فان ب مثلها يف اي مرتبة اكنت ، و كذكل ج حيال د هذا يف املقاب  فـان مل يوجـد الـف و ال ب  اربعة  ا حتهتا كقوكل

كـ د وال دلـج  ا دون املرتبة اليت تقابل تكل املرتبة، مثال فان جتعل حياهل و و و و و يف املقاب  ا و ب جتعـل حيـاهل هــ 

ك ربعة  ا حتهتـا مث جيـب ان يكـون قـد جـّود ذكل يف كتـاب  و كذكل لك واعد من هذه احلروف19هـ هـ هـ فأ  ا مثلها، 

فقد شفيناك فيه، مث تدخل بعد ذكل اىل عـمل املـزيان و تكـون قـد أ حىلـت مـا يف الكتـاب كتـاب احلاصـل و  20التقريب

اىل مـا  القول يف اللغة و احلمك عىل بيان العشاري اىل الامثين و ما يف كتاب الرس املكنون من أ وضـاع احلـروف و خمارهجـا

يببع ذكل من هذه الاحوال حىت ال يضل عليك واعد من احاكهما و ال يغيـب مـن بـني عينيـك و يكـون ذكل قياسـا ملـا 

 .س مير بك ان شاء هللا تعاىل 

وال  وينبغي أ ن يس توىف من كتابنا هذا مجيع أ وضاع هذه الكتب اخلواّص حىت ال يشك يف واعد مما ويؤخذ مـن موضـعه

 .متت املقاةل الاوىل من اخلواص الكبري جلابر رمحه هللا.  املعىن به أ ن شاء هللا تعاىليصعب عند الطلب عىل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و ج حفياهل ح ح ح ح او د فان مقابهل ز ز ز ز فانه يكون مثهل)ك( 19
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 املقاةل الثانية 

ويه  ذه املقـاةلهـقال ل ان حبمد هللا وقدرته وقوته ومش يئته قد قدمنا يف املقـاةل الاوىل اان ذاكـرون مـن أ حـوال املـزيان يف 

شـ ياء اخلواّص يف العرش املقوالت ليكون هذا القول مشـ متال عـىل تصـحيح هـذه الاالثانية فاان نيتاج ان خنرب من جنس 

املقـوالت  وليكن الالكم فهيا مس توفيًا اتما ال يشوبه شك ليعمل مـن اخلـواص ان قاعـدة املـزيان عـمل حـق.  عقـول ان اول

 ان شاء هللا تعاىل. اجلوهر وهو البح  الاول فاان نريد ان نقول فيه حبسب الواجب حىت ننظر كيف حة ذكل

 البح  الاول من اجلوهر 

ذا اكنـ-وأ عىن هبا كون املزيان وما ُيـرج فهيـا  –هل ُيلو هذان الكوانن  ت معقـوةل ان يكـوان حقـا او ابطـال. وهـو كـون ا 

 والسالم.

 فــا ام لــن ُيلــوا مــن ان يكــوان جــوهرين او عرضــني او أ عــدهام جــوهرا والاخــر عــرض او لك واعــد مــمام ال وأ عــدهام

يـد، بيتـا للتوح الجوهروالعرَضًا. فانظر اىل هذا التقس مي ووفائه وما يش متل عليـه مـن املعـاين ولـتعمل ان يف هـذا الـالكم تث 

 والالكم جيمع االثنني فاعمل ذكل واس تخرجه جتد ما فيه بسهوةل ان شاء هللا تعاىل.

جواهرًا وامـا اعـراض فـاذا هـو حمسـوس ومل يكـن أ عـد فان اكان او اهيام اكن ممام ال جوهرا وال عرضا ومجيع املقوالت اما 

 وهذا من أ ش نع احملال. 23فهام أ يس ليس 22املقدمة ا ام أ يس 21املقوالت فهو ليس وقد اكنت

و) ان اكنـت موجـودة ( حمدثـة فـال  24و ان اكان جوهرين بال اعراض وجب ان تكون الاعـراض حمدثـة اذ يه موجـودة

 من غريهام.ُيلو اال عداث من ان يكون ممام او 

                                                           
 املقوالت 21
 أ ليس ليس 22
 اليس ليس 23
 مرذثة 24



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

33 
 

مل ذكل. ا يف املـزيان و ال التوحيـد فـاعكرث من ذكل و لـيس ذكل موجـودً أ  و أ  صول أ  فان اكن من غريهام فقد صارت ثالثة 

وحيـد حلق يف التاوقد جيب يف الثالثة ما جيب يف اوائل الكرثة اليت يه االثنان من التناقض فاذا عمل املزيان واعد والقول 

  .ر كتاب املزاجوذهب ما حكيناه عمم يف صد

يف   ان تـدخلالاوان اكن اال عداث ممام فيكون فهيام ما هو عدم فهيام . و هذا احملال و التناقض الواحض اذ اكان جـرمني،  

ن اذلي مل ذكل الاس تحاةل فيجب من ذكل ان ازلهيام تبل و تضمحل و الع  مع املعلول مفارقة. و قد اوحضنا فـامي سـلف ا

 محل ، وان املعلول ال بد هل من ع ، فاعمل ذكل.يزل ال يبطل و ال يض

 اجلـوهراذا و ان اكن اعدهام جوهرا و ال خر عرضا فالعرض ال يقوم بذاته و حيتاج اىل غريه ليكون قوامه بـه. فـالعرض يف

نفعـال. الاوهو ذات واعدة موصوفة بصفاهتا من المك و الكيف و الاضافة و املاكن و الزمان و النصبة و القنيـة و الفعـل 

الن  الن املـاكن يطيـف بـه، و الاعـداث -و هـذا واجـب يف املـزيان غـري واجـب يف التوحيـد –فيلزمه الماية يف اجلثـة 

زمـه لت مثـل اذلي مث يلزمه يف مجيـع الصـفا حمداثً  قدمياً  متناهياً  الزمان عده و هذا من احفش التناقض ان يكون ال متناهياً 

 يف هاتني الصفتني.

 ه املقـاالتان حبق ما قدمنا خواص التوحيد و العمل، فا ا اوىل ابلتقدمي . وحق س يدي ان عمل ما يف هـذ و جيب ان تعمل

 .و اس تخرج وصرب عىل درسها ليبلغن ادلارس لها ما يريد رسيعا ان شاء هللا 

 عراضه.وان اكن لك واعد ممام جوهرا وعرضا لزم لك واعد ممام من الماية و الاعداث ما لزم اجلوهر اب 

وان اكان عرضني فلك عرض اليقوم الا يف غريه. و لك ما مل يقم الا يف غريه و اكن غريه ليس فهو ليس فهـام لـيس و هـام  

و هذا من اش نع احملال فقد اوحضت مجيع احباث هـذين الاصـلني و خواصـهام مـن  25كوانن و الكوانن أ يس فالليس أ يس

سام و ما فيه من حيح فيجب ان يعمـل ابلصـحيح و يلقـى اذلي لـيس هجة اجلوهر و العرض و فساد ما فسد من الاق 

 بصحيح فينبغي ان تعمل و تقيس عليه ان شاء هللا تعاىل.

                                                           
 اليس و الويس اليس 25
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 البح  الثاين من المك وعده 

 اً اعـدهام لكيـ وأ  و لك واعـد مـمام أ   و ال خـر جزئيـاً  ال ُيلو جرما الكونني من ان يكوان لكيني او جـزئيني او اعـدهام لكيـاً 

 ان امكن ذكل. و ال جزئياً  و اعدهام ال لكياً أ  و لك واعد ممام أ   جزئياً 

فان اكان لكيني فلهام اجزاء و ان اكنت هلام اجزاء فللك واعد من اجزاهئام أ طراف فـاجزاءهام حمـدودة و لك مـا اكن حمـدود 

 26الاجزاء  حدود اللك كام بينا و انباان فامي تقدم.

 و هام و ال غريهام وهذا من اش نع احملال.27واما عدم  عهام غريهام و احملدود متناه اىل غريه اما جرم 

و هذا يف املزيان جعيب ان ال يدخل اعـد العلـوم علهيـا ال التـدبري و ال غـريه وهـذا اذلي نقـول انـه اول و عظـمي النفـع يف 

 مرين ان اقول وأ صنف.كذا اخربين س يدي و ا 28و نقض عظمي عىل الثنوية -تعاىل علوا كبريا -خواص القدم و التوحيد

 و ان اكان جزئيني فلهام الكن او لك للك واعد ممام.فاهيام اكن وجب فيه ما وجب يف اللكيني ذوي الاجزاء.

 ذات مام . فهـامو ان اكن اعدهام لكيا و ال خر جزئيا و ال غريهام فـاجلزء مـمام جـزء الـلك مـمام و الـلك مـمام لك اجلـزء مـ

اعـدة.   ىت افرد اجلزء صار ما بقى من اللك جزءا ايضا فيكـون الـلك الك جـزءا مـن هجـة و واعدة اعدهام جزء من اللك

 وهذا من اش نع احملال.

 و يكوانن امنا يس تحقان امس اللك و هام ذات واعدة فيبطل القول ابالثنني. 

 دود و جيـب سلف فاللك حمو اللك ذوا اجزاء و اجزاء حمدودة. فلك جزء منه حمدود و لكية الاجزاء حمدودة كام بينا فامي

 .يف احملدود ما جيب فامي قدمنا يف البح  الاول

                                                           
 من الرذوئ 26
 م النفع في خواص القذم و التوحيذ هلل ي الى نووا كايرا ال لوتذبير و ال شيره و هاا الاي نقو  او  نظي 27
 التثنية  28
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 و مـن هجتـنيافاميا اكن ممام كذكل فلن ُيلو من ان يكون ذكل منه من هجـة واعـدة  لكياً  و ان اكن لك واعد ممام جزئياً 

ايـة هل انـه ه فيجـب ان يكـون مـا ال فان اكن من هجتني خمتلفتني فهو جزء ملا هو اكرث منه لك ملـا هـو اقـل منـ. خمتلفتني

اص يف و وهذا من اخلـ متناه اىل ما هو اكرث منه فيكون متناهيا ال متناهيا و المتناه اكرث  ا ال متناه وهذا من اش نع احملال.

 اللف  و من خواص الاصباغ و ثباهتا فاعمل ذكل.

 من اش نع احملال.و ان اكن ذكل من هجة واعدة فهو لك ال جزء و جزء ال لك معًا وهذا 

كـن ان ميدم انـه ال و ان اكان و اميا اكن ممام ال لكيا و ال جزئيا فقد ثبت جرم ال لك هل و ال جـزء هل. وقـد اوحضنـا فـامي تقـ

 يكون جرم ال لك هل و ال جزء هل.

 عـمل كـامفقد اوحضت اي س يدي و موالي مجيع احباث الاصلني مـن هجـة الـمك وفسـادها و صـالذا و ذكل مـا اردان ان ي

 امرت اي س يدي واان ان شاء هللا انخذ يف البح  الثال  من هجة الكيف كام قدمت يف صدرهذا الكتاب.

 البح  من هجة الكيف

يتبـني و  و هـذا اتخـذه مـن املـزاج لنـا حـىت –ال ُيلو نور الكون اذلي مل يزل منريا و ظالم الكـون اذلي مل يـزل مظلـام 

 فانه ال ُيلو من ان يكون ممام او من غريهام  –نا يتضح كل ما يف ذكل الكتاب وما هه 

ري اذلي فان اكن من غريهام فال ُيلو من ان يكون اذلي منه النور هو اذلي منـه الظـالم ، او يكـون اذلي منـه النـور غـ

فـع عمل ارت ىلامنه الظالم فيجب اثل  و رابع وتبطل ازلية ذكل الن ذكل مىت قيل فيه ان العمل حيتاج اىل عمل وذكل العمل 

كـون  جيـب ان يالعمل واكن اىل ما ال اية هل وجيب يف اصناف الكرثة ما جيب يف اوائل الكـرثة الـيت يه اثنـان. فانـه اذا مل

فيـه و  الاول اوال فال عمل للعمل و ال مـزيان للمـزيان فهـاي اوىل يف العقـل و كـذكل يه لـلك يشء ففـي طباعـه ذكل قـامئ

 السالم 
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 او يكـون لك -اي نـورا رصفـا و ظالمـا رصفـا –لو مـن ان يكـون لك واعـد مـمام رصف الطبيعـة فان اكن ممام فلن ُي

 واعد ممام مشوب الطبيعة.

د قـفان اكن لك واعد ممام مشوب الطبيعة فاملشوب الطبيعة هو اذلي قـد خـالط طبيعتـه طبيعـة اخـرى غريهـا.و اذلي 

ريه مباينـا لغـ زوجني و املمزوج هو اذلي قد احتد بغـريه بعـد ان اكنخال طبيعته طبيعة اخرى غريها  زوج فهام مل يزالا  

 جب يف بعضـهو احتادا ال يدرك معه صنف كيفية واعد ممام عىل احلقيقة او قسام بغاية ما يدرك .. فان اكن كذكل يف المك 

 زل عىل عـالاعد ممام مل يالا يمتكن و يف بعضه المتكن > فوجب< ان يكون لك واعد ممام ممتكنا ال ممتكنا فيكون لك و 

 مل يزل عىل ضدها و هذا من اش نع احملال.

ا حتـت مل فـاعمل مـو هذه احلدود ايضا عىل راي من قال ان الع  الاوىل ذاهتا العقل و العقل ذاته العمل و املزيان ذاتـه العـ

مـزيان  لك فلسـفة و عـمل فهـو ذكل ومن ههنا اس تخرجه و ليس املزيان  ا يشارك الفلسفة و غريها فـانظر ال ختطـىء الن

 .فك ن املزيان جنس صناعة الفلسفة و لك يشء داخل حتت الفلسفة و السالم 

او يف  >و نقول عىل متام الاقسام يف الكيف : فان اكن ذكل يف الزمان فلن ُيلـو ذكل مـن ان يكـون يف وقتـني خمتلفـني 

دث مـن زل ضد ما مل يزل وهو مل يزل فيكون مل يزل أ عـوقت واعد فان اكن يف وقتني خمتلفني < فقد وجب يف اذلي مل ي

 مل يزل. وهذا من اش نع احملال و قد اوحضنا ذكل يف املزاج بغاية الايضاح.

 و ان اكن ذكل يف وقت واعد فقد اكن الازيل > مل يزل< عىل عال مل يزل عىل ضدها وهذا من اش نع احملال.

 من صاحله، ان شاء هللا تعاىل.فقد اوحضنا مجيع احباث هذا الباب فاعرف فاسده 

 

 البح  الرابع من الزمان 
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 زمعهـم يف.  انيـاً والاخـر ال د ليس ُيلو الكوانن اذ هام جرمان مل يزالا من ان يكـوان دانيـني او ال دانيـني او أ عـدهام دانيـاً 

دل و مي اي هـو العـل  م يرون بذكل ان تكون ذات الع  العقل  ىت ثبت ذكل ثبـت مـا قلنـاه و انـه القسـطاس املسـ تق

عقـل و العدل ذات الع  فاعمل ذكل. فقد ثبت من لك هجة لكن اان اعتقـد غـري ذكل و ذكل اين اعتقـد ان العـدل ذات ال

ذ هـو ااملزيان ذات العدل و هذا حيح و ادفـع القـول الاول الن ذكل عنـدي هـو مـادة العقـل كـام قلنـا ذكل يف املـزاج 

ء الا يشذكل يف لك واعد من هذه اذ قيل فيه فذكل علتـه و ال يلحقـه و ال فيـه منـه طبيعة الطبيعة و زمان الزمان و ك

 . كبرياً  قدرته تعاىل عن اقوال املش هبني علواً 

تغـري و مب انيـا فلـيس ففان اكان دانيني و لك دامئ غري فان و مـا مل يكـن  ال دانياً  وال ُيلو من ان يكون لك واعد ممام دانياً  

ملـزاج ازاج لـيس و  غري  زتجني بعد ان مل يكوان  زتجني و قد زمعوا ان املزاج حمدث و قد تبني ان امللك  زتج متغري فهام

 موجود فهو أ يس ليس.

 يكـن ملون بعـد ان او يكون املزاج مل يزل و املزاج أ ثر فعل املامزج يف املمزوجني و أ ثر فعل املامزج يف املمـزوجني امنـا يكـ

ث فـان اكن و امـا حمـد زاج بعد الرصفية فاملزاج مل يزل و الرصفية قبهل فمل يزل قبهل يشء اما مل يزلأ ثرا و بعد انفرادهام فامل

 مل يزل فمل يزل قبل مل يزل و ان اكن حمداث   حدث قبل مل يزل و هذا من اش نع احملال.

جـود سـالم و املـزاج مو فو حق س يدي انه عمل ال هويت نبوي اذ ليس يف وسـع واعـد مـن اخمللـوقني ان ينطـق مبـثهل و ال 

  .فدميومة جرمني مل يزالا ليس

  يبــل و الوان اكان غـري دانيــني و هــام مل يـزالا فــاذلي مل يــزل يبطــل و يضـمحل و قــد بينــا فـامي تقــدم ان اذلي مل يــزل ال 

ع عـن جـرم يضمحل و هذا خلف ففناء جرمني مل يزالا ففناءهام ليس و دميومهتام ليس فهام اذا لـيس النـه ال ميكـن ان يرفـ

 صفة و ضدها ال واسطة بيمام كام قلنا فليس اذا ميكن ان يكوان جرمني مل يزالا.

 . غري دانينيوان اكن اعدهام دانيا والاخر غري دامئ وجب يف ادلامئ ما وجب يف ادلانيني و يف الغري دامئ ما وجب يف ال
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 عـىل ضـدها و فقد وجب ان اذلي مل يزل عىل عال مل يـزلو ان اكن لك واعد ممام او اميا اكن ممام كذكل دانيا غري دامئ 

 هذا من اش نع احملال.

ني و مـن و قد اوحضت مجيع احباث الاصلني من هجة الزمان فسادهام وصالذام و حقهام و كـذهبام و ذكل مـا اردان ان نبـ

القـه م و املنطـق و انغخواص هذه املناقضات و هذا الالكم ان احلجج فيه تراهـا واحضـة ال عـىل سـبيل اجلـدل و الـالك

ل جـو ان يتفضـلكنه صفو امجليع . ونين نس ئل هللا اجلزاء عىل ذكل و ينبغي ان تدعو لنا ابلرمحة فانه جزاءان عليـك  و أ ر 

  .هللا علينا بذكل انه جواد كرمي

 و نيتاج ان نقول الان يف بقية الاحباث لامتم هذا الكتاب و نين ابدءون بأ ذن هللا وبه القوة.

   اخلامس من النصبة البح

دهام عـىل ال ُيلو الكوانن اذ هام جرمان من ان يكوان عىل هجة من هجاته او يكوان ال عىل هجـة مـن هجاتـه او يكـون اعـ 

ة مـن هجـهجة من هجاته و ال خر ال عىل هجة من هجاته او يكون لك واعد ممام او اعدهام عىل هجة مـن هجاتـه > العـىل 

فهـام   متناهيـانمام عىل هجة من هجاته فهام متناهيان و لك جرم متناه حمدود وقد ذكران ا ـام الهجاته< فان اكن لك واعد م

  .متناهيان ال متناهيان حمدودان ال حمدودان و هذا من اش نع احملال

جـرم  ن لكو ان اكن لك واعد ممام ال عىل هجة من هجاته فاما ان ال يكـوان شـي ا البتـة و امـا ان يكـوان >ال< جـرمني ل  

 يشء يشء العىل هجة من هجاته الن للك جرم وضعًا ما فان مل يكوان شي ا البتة و قد قيل ا ام شي ان فقد وجـب اذا ان 

 و هذا من اش نع احملال . 

 الذليـن و ان اكن اعدهام عىل هجة من هجاته و ال خر ال عىل هجة من هجاته لزم يف اذلي عىل هجـة مـن هجاتـه مـا لـزم يف

لذليـن ا لـزم يف امن هجاهتام ان يكون متناهيا ال متناهيا حمدودا ال حمدودا و يف اذلي ال عىل هجة من هجاته مـ عىل اجلهتني

 ال عىل هجة من هجاهتام من ا ام يشء ال يشء جرم ال جرم.
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 يف وقتـني نو ان اكان او اعدهام اكن ممام كذكل عىل هجة من هجاهتام ال عىل هجة من هجاهتام فلن ُيلـو ذكل مـن ان يكـو

صـار جرمـا خمتلفني او يف وقت واعد فان اكن ذكل يف وقتني خمتلفني فقد اكن شي ا ال شـي ا جرمـا ال جرمـا < مث انتقـل ف

ا ال  شـي ا جرمـمتناهيا ال متناهيا حمدودا ال حمدودا او اكن جرمـا متناهيـا > ال متناهيـا< حمـدودا ال حمـدودا فصـار شـي ا ال

 ال تقادم بعضه بعضا و كفى نعمه املقر بذكل و القائل هل عام جرما فانتقل من حمال اىل حم

ء و ان اكن ذكل يف وقت واعد فقد وجب ان اذلي مل يزل عىل عـال مل يـزل عـىل ضـدها فـمل يـزل قبـل مل يـزل و ال يش

د اوحضـت قو  . يشء و جرم الجرم متناه المتناه حمدود ال حمدود وهذا غاية ش ناعات احملال النه مركب مكعب يف الرتتيب

  مجيع احباث هذين الاصلني من من هجة النصبة و فسادهام وصالذام من مجيع اقساهما و ذكل ما اردان ان نبني

  29البح  السادس من القنية 

الاخـر ال وال ُيلو الكوانن من ان يكوان ذوي صور متناهية يقع علهيا العدد او ال يكوان كذكل او يكون اعـدهام كـذكل  

لك فـاعدهام او لك واعد مـمام كـذكل ال كـذكل فـان اكن ذوي صـور متناهيـة متباينـة يقـع علهيـا العـدد كذكل او يكون 

وجـب مـع  وصورة مما حمدودة و لك حمدود متناه و لك متناه فتناهيـه اىل غـريه. فاالوائـل كثـرية و قـد بطلـت االثنينيـة 

 اذلي ال غريه غريه.

 و هذا من اش نع احملال 

 هجـة اه و لك متناه فهل اقطار و لك مااكن هل اقطـار فـهل هجـات و لك مـاهل هجـات فهـو جـرم و لكولك حمدود ايضا متن 

تـبعض مما غري سائر هجاته و لك ما اكنت فيه الغريية وهو جرم فهو منقسم و لك منقسم وهو جرم فهو متـبعض و لك م 

 ال.ن ارش احملمبزمعهم ازليان ال ازليان وهذا  مركب و لك مركب فال ذات ازلية هل فالكوانن ال ذات ازلية هلام و الكوانن

وان مل تكن هلام صور متناهية يقع علهيا العدد فهام صورة واعدة وقد بطلت االثنينية او  لك واعد ممام صورة واعـدة فـان 

 .اكن لك واعد ممام صورة واعدة فلك واعد ممام حمدود و يلزم يف احملدود ما ذكران يف صدر البح 
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و  كـام ذكـران اعدهام كذكل و ال خر ال كذكل فاعدهام حمدود و لزم فيه اذ هو حمدود بطالن الازلية و االثنينية و ان اكن

زم فيه مـا ال خر اما ان يكون ذا صورة واعدة و اما ان يكون ال صورة هل فان اكن ذا صورة واعدة فهو حمدود ايضا و يل

و  جرم هل ثالثة أ قطـار : طـول و عـرض ومعـق ولك مـااكن هل طـول ذكران و ان اكن ال صورة هل وهو بزمعهم جرم و لك

عرض ومعق فهل ست هجات: امام وخلـف وميـني و شـامل و فـوق و حتـت و لك مـا اكنـت هل هـذه اجلهـات فـهل صـورة 

 .فالكون اذلي ال صورة هل هل صورة و هذا من اش نع احملال

لـن فمام كـذكل مـذوي صور متباينة يقع علهيـا العـدد و اميـا اكن  و ان اكان او اعدهام ذوي صور متباينة يقع علهيا العدد ال

دود و ُيلو من ان يكوان كذكل يف وقتني خمتلفني  او يف وقت واعد فان اكن ذكل يف وقتني خمتلفني < فهـو يف وقـت حمـ

ن الـو مـن يف وقت الحمدود و ان اكن حمدودا حفده غريه اما جـرم و امـا عـدم فغـريه معـه يف وقـت ال معـه وقـت فلـن ُي

ان  ع احملـال ويكون ازليا او ال ازليا فان اكن ازليا وهو يف وقت فاالزيل حيدث و يبطل و الازيل قبهل ازيل وهذا من اش ن

  مـن اكن ال ازليا فهو حمدث فقد عدث مع الازيل اذلي هل عد ما عده و يلزمه اذ هو حمدود مـا قـدمنا يف صـدر البحـ

  .زليا وهذا من اش نع احملالبطالن الازلية فيكون الازيل ال ا

ىل و ان اكن ذكل يف وقت واعد فهو ذو صورة مل يزل ال ذو صورة يف وقت واعـد فـاالزيل مل يـزل عـىل عـال مل يـزل عـ

  .ضدها وهذا من اش نع احملال

 مل.فقد اوحضت مجيع احباث الاصلني من هجة القنية فسادهام وصالذام يف مجيع اقساهمام و ذكل م أ ردان ان يُع 

يـه مـن ف و هذا اي ايخ ليس يصلح للمبتدأ  البتة فأ عذرك هللا ان تقربه لغري املراتض حىت يسـ تخرج مـن مجلتـه مجيـع مـا 

فـرق بـني العلوم العلوية الاوائل اخلواص ايضا ال كام يوجد يف مجيـع العلـوم مـن اخلـواص و غـري اخلـواص و سـ تعمل مـا ال

ا و لتعمل ايضا ان كتبنـا هـذه ليسـت منظومـة نظـام حيحـا و امنـ اخلواص و غري اخلواص من خالل ذكل من هذه الكتب

  .جيب ان جتمع فنو ا اىل موضعها و تتىل لك يشء مبا هو فيه حىت تس توعب مما علام علام ان شاء هللا تعاىل
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ول تـاج ان نقـواذ قد اتينا عىل ما وعدانك به من مجيع الاحباث اليت يس تنبط مما عمل اخلواص يف الاصول القدمية فـاان ني 

 ال ن يف الفروع عىل تدرج و ترتيب حسب مـا فعـل يف لك واعـد مـن العلـوم اىل ان انيت عـىل أ خـر ذكل ان شـاء هللا

  .تعاىل

 .متت املقاةل الثانية من كتاب اخلواص الكبري
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 املقاةل الثالثة 

 ... برياً ك  ا يقول ذوي البخل والكفر و اجلهل علواً امحلد هلل اخلالق البارئ املصور اجلواد الكرمي املنعم تعاىل معّ 

اان ملّا تلكمنا عىل اخلواص و قلنا يف املقالتني ما قلنا فاان نيتاج ان نقول يف مثاالت مـن ذكل مـن الاعـامل الظريفـة  ـا ال  

ل ان أ راق مبسـجد يتغري عىل مرور الس نني و ادلهور و الامر كرثة الاعامل و الشهور  ن ذكل ما حىك من أ فالطون قا

و هو الفضة زفه شديدة و طرح عليه يشء مـن عـروس وهـو الكربيـت مث محـى يف النـار حـام صـاحلا  و اخـرج و  ـق 

السحق مثل الزجاج وان يـرد اىل قـاا القضـاة وهـو النـار و سـ بك وطـوق البـورق رجـع اىل عـاهل الاول و قـد رايتـه 

بك اذّلهب و طوق خروا الفار تلك س كام يـتلكس اذا خالطـه الارسب اىل ان يعرسـ تـرااب فـاذا محـى و حيحًا و ان س ُ

طوق خر و الش نانري عاد اىل ما اكن عليه من اذلهبيه من غـري نقصـان فـاحش و مـن ذكل ان خـرا اللكـب الابـيض اذا 

جودتـه الـيت نفح وطيل به علق اخملنوق املذبُوح ابراه رسيعًا و مما ان اذلهـب اذا خالطـه اي جسـم اكن ردى بغـريه عـن 

فاعمل ذكل   30اكن علهيا فاذا القى عليه بوريطش و عروس و س بك خلص جسمه من الافات و البوريطش هو املرقشيتا

نه و جيوده ويزيده حس نًا فاعمل ذكل و تبينه  .و تبيّنه و الكربيت يقتل جسد و مييته و حيرقه وحيي اذلهب و حيس ّ

ُهيج يلني اذلهب و يذهب بتكسريه حىت  بك بـه وممـا ان مـا اطـراف احل و ادل   نـا املعترصـ يصري رطبًا لينًا حس نًا اذا س ُ

و   يف اللـوناذا اعترص مث محى اذلهب الردي واجليد و طفى به مرارًا يصري لينًا جدًا او اذهـب صـبغه ونقصـه نقصـًا ابينـاً 

 لينه لينًا مفرطًا فاعمل ذكل و بيّنه وانظر يف علهل والسالم.

يف محرة اذلهب واحليل خاصـة بـزايدة يف نضـارته ان شـاء هللا تعـاىل و الفضـة اذا مشـت رايـة الكربيـت ومما امللح يزيد 

و لـيس هـذا املوضـع اذلي نـذكر  31ومما النوشادر )النشـادر( .اسّودت فاذا اصاهبا امللح ابيضت و صفت و زاد حس ما 

ما نيتاج اليه فان معادنـه كثـرية ولكـه عـار قـائض  لكن حيتاج ان نذكر يف لّك موضع .فيه خواص النشادر عىل الاسبيفاء

حريف فيه يبس وفيه خاصية اجتذاب الاش ياء من معقها وعلوهـا و ال يغسـل علوهـا كـام يغسـل معقهـا و دواخلهـا وهـو 
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مـن غـري ان يـدخل عـىل رقيقـا ً صلحها و ادخلها يف الاعـامل ومـن عـهل بنـار الطبيعـة عـالً أ  الوان و اجوده البلوري وهو 

شـ ياء كثـرية مـن معـهل أ  صـلح هل أ  اخراق كرثة دخان وال يطيل مكثه يف عهل وهو الرس الاعظم عقـد هل الابـق و جسمه 

 .فاعمل ذكل منه وسوف تعمل مما طريقًا من الاعامل

م كثـرية و مما النطرون فانه يغسل الاجساد من الوخس ويفتح اودها وينور وهجها و حيسـ ما وهـو جحـر فيـه مكّـون وعلـو  

 .بدرته الاوائل و اكن منه اش ياء حس نة من الصيغة فان خاصيته فيه ال تتغري و الحتول عن عالها اخر الاوقد ذك

هنج و تليّنه اذلهب وهو اذا خالطه التناكر اكن ارسع يف معهل و اكرث فاعمل ذكل وتبينه   .و مما ادل 

ام عـىل الـوا  عيون الناظر و الينقصان و ال يزيدانومما الالزورد اذا مجع مع اذلهب ازداد لك واعد حس نًا لصاحبه يف   

ابرد  و ينفـع العيـون اذا جعـل ممـا يف الاكحـال وهـو، ه يف عيون النـاظرين اك ـام شـالكنيشوق لك واعد ممام لصاحب

رسـ ايبس اذا طرح عىل مجر ال لهب فيه خرج لسان النار منصبغًا لصـبغه وان لكـس تلكـس و مكنـت فيـه النـار وفيـه ال 

رد ابشـ ياء ويزنل منه نياسًا شديد امحلرة يف لون القرمز وخواصه قد تشارك الاشـ ياء أ خـر وقـد ينفـ ،عظم يف القرائنيالا

 .فينبغي ان تعرف ذكل أ مجع حىت ال تضل فيه ان شاء هللا تعاىل

ني رديّئـة اليه ابعـ اذلين ومما البّبج ينفع يف الاكحال للعني و َمن لبس منه خرزة او ختمت به رفع عنه ابذن هللا تعاىل عده 

هـذا  فقد صدق النيب صىل هللا عليه وسمل من العني فاعلمه و سـ تعمل منفعـة ذكل و لك واعـد مـن هـذه و مل ذكـرانه يف

 .املوضع ان كنت قرأ ت من كتبنا يف املوازين شي ًا وخاصة كتاب املزاج و كتاب الشمس فان ذكل فهيا موحض

  .ماء الثوم و البصل ثالثة اايم و ليالهيا ابطل جذب احلديد منه البتةو مما جحر املغناطيس اذا مغس يف 

بـري و و اذا اخـذ منـه جحـر ك  .فان مغس يف دم التيوس الطري جتدد هل ذكل يف لك يوم عاد اىل ما اكن عليه من اجلـذب

 .ادىن من قفل تفتح و انطمس فراشه وهو ظريف
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 تليـني  تصـري تربـة اكدلقيـق دخلـت يف كثـري مـن الاعـامل الصـنعوية يفو مما املرقشيتا اذا احرق كربيهتا و لكست حىت 

 الّصلب و تصليب اللنّي و اذا قدحت عديد دمشقي قدحت النار مثل جحـارة النـار سـواء و ذلكل جحـر غضـارة الصـيين

 .يعمل ذكل من القدح وهو ظريف جعيب فاعمل ذكل

مجليـع  32الاندادميوش وال يمت معل الزجـاج الا بـه وهـو ذوابومما املغنيسا فان من خواصه ان يف جسمه رصاصًا وهو  

 .ما ذكران نشاف اكل لالوساخ فاعمل ذكل و تبينه

ن عليـه اكو مما التوننا وهو الوان و اجودها ال بـيض وهـو يقلـع الرطـوابت مـن العـني و أ لطفهـا الابـيض اذلي اذا راى  

 .رشوجا او ملحا و الاصفر من بعده

البتـة اسببك به قلع احلفر من الاس نان وقوى اللثة وهو من العجائب وهـذا مـا يعـرف مـن خواصـه الو مما البسل اذا  

 غـري القيـاسبوان  ق وطيل به عىل القوىب نفعها و ذهب هبا برسعة فاعلمه و اايك و العمـل  ،هبذا املوضع فاعلمه و بينه

 .فانه خطري

الينـوع  س يف اللـنما نقوهل وهو يف احلديد و يف الفوالذ واذا محي ومغـ و مما اخلاصية العظمية و الرسيعة الفائدة و لبيان 

 الاعـامل و مرارًا يسرية َصرُيه يرماهن وهو احلديد الاول وقد يعمل الزمان السوادي اذا اعترص معل مثل ذكل هل الجعـب

 .احس ما

 .و اغرهبا ايضاً و مما طحال امجلل اذا الكه اعد الالكب مات حتف انفه وهو من اجعب الاعامل  

ا اجلاوى فانـه جنسـان ممـا ذكـر وممـا انـىث فـال نىث اذا   و خش بة اجلاوي و خش بة جشرة الكندر و الكهام حّراسانيتان ام 

دبَست لياًل و اصبح ادلمن لها وجدوها عىل عالها عىل وجه الارض و اذلكر اذا دبس ايضا ليال مث نظـر اليـه  ـارًا وجـد 

الانىث مىت سقيت مما امراة مقدار  سة دوانق هاجت هياجًا مربعا و القيـت السـ تور عـن انفسـهن قانيا عىل عاهل فاما 

واذا رشب الانسان من اذلكر مقدار  س دوانق اقام اذلكر قيامًا ال ينام حىت يرشـب  .وراء ظهورهن فاعمل ذكل و تبينه

                                                           
 مارب 32
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 .اخلواصية فس بحان هللا ما اعظـم هـذه الامـور هل الشارب وزن درمهني طباشري فانه ينحل عنه وهو من اغرب الاعامل

واما بذر هذه الشجرة اذا رش الانسان يف الطعام مما يشء وقع اللك خروج الرحي من اسفهل من وقت مـا ايلكـه اىل ان 

يمضم من معدته وال دواء هل هذا من بذر اذلكر و اما بذر الانىث فبنج عظـمي اذا سـقى منـه اليشـء اليسـري لالنسـان يف 

المـر و  ءمسـمرات خراسـان و مـن ورا بـنجوبـه ي  و دواه ان يسقى الانسان ماء عار و زيتًا و اكنياً  .لنبيذ انم ثالثة اايما

و ورق هـذه الشـجرة اذا  ـق ممـا مث جعـن  .ذكل لبالد لكها فانه جعيب ظريف جدا فس بحان خالقه و تقدسـت اسـامئه

يومه يف طليـة واعـدة او طليتـني فـاعرف هـذه الاشـ ياء و اعـمل ا ـا ال  ه منأ  مباء  الكربيت احمللول و طىل به الربص ابر 

و ارجوا ان تصل اىل أ خر هذا العمل فتعمل منتنا و تطلـع عـىل اشـ ياء مـن  .تتوقف و ال تتخلف و ال تبطئ يف العمل البتة

 .ة و غري ذكلامر العامل مل تطهئا قط و ال مسعت هبا و الخطرت كل ببال و وال ل كرث الناس من اش ياء عظمي

عـه فـاعمل مو اما خشب جشرة الكندر فانه اذا وقعت عليه العقرب و احلية ماتت لوقهتا حتف انفها مـوات رسيعـا ال تلبـ   

 .ذكل و تبينه

 .و مما الثلج ينفع لوقته من لسعة العقرب و الزنبور و  شة احلية رسيعًا ال يتوقف معه وهذه لكها خواص 

 .ادلم و تنحفه و يزيهل من يوم او يومني اذا ادمي الكه وهو جعيب غريب و بق  امحلقا تقطع قذف 

و مما خشب يسمى خشب ادلايرسان اذا  ق و جعن بدهن الس ندروس و طىل به الاش ياء اليت تعمل مـن اخلشـب  

و  شـ ياءو الاواين اغىن عن اذلهب و قام مقامه وهو جعيب غريب موجود كثري فـأ عمل ذكل وهـذا مـا تعمـهل يف هـذه الا

ر و حسـن لعل فهيا اش ياء كثرية ال تعلمها فانظر يف ذكل و كيف هو تعـب الطريـق ان شـاء هللا تعـاىل اليـه ابدامـة النظـ

 فعـل ذكل ملتدريسك و درسك للرايضات احملتاج الهيا يف تقدمي الـتعمل قبـل هـذه الصـنايع و العلـوم و درسـها فانـه ان مل ت

ا هـذه ه أ مـر كتبنـع العلوم احملتاج الهيا يف هذه املقاةل فـاان نـذكر حبسـب مـا رتبنـا عليـتصل اىل يشء و اذ قد اتينا عىل مجي

 .فليكن الاواخر هذه املقاةل و نقطع الالكم فهيا متت املقاةل الثالثة حبمد هللا تعاىل
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 املقاةل الرابعة 

يف  لكنـا سـ نقول و الياكد يتحصـل و .البتةقال اما اسبيعاب احلجج ابنواع لكياهتا ان اكن  كنًا فانّه يطول ومنه ما يعرس 

ن مـوان كثـريا  .اق يف عـمل اخلـواص اذ قـد خصصـنا هـذه املقـاةل ابلقـول يف ذكلذهذه اللكيات حبسب ما عليه رأ ي احلـ

ريبـة يف الفالسفة يبطلون ان يكون من اخلواص ما يرشب او يطىل به او ما شالك ذكل  ا يـامتزج او يكـون هل جمـاورة ق

كل  ـا ذعامل لكن اخلواص عندمه ما علق تعليقًا فعل العمل اذلي يراد منه اذا مـا مسـع صـوته او مـا شـالك يشء من الا

لمنــا ان جيـوز يف جماورتــه عــني املامزجــة و اليشء منـه الا قليــل و ال كثــري فــاعمل ذكل فـان احلجــة يف ذكل هــو اان قــد ع 

 . اً  ُيـالط شـي و ان هذه ال يُسقى مما يشء و ال يطىل به و ال الاش ياء او اكرثها يعمل معاًل ما اذا معل به العمل الاول

وجـد مما كحجر العقاب و هو املعروف ابلليف الارمين وهو احلجر اذلي اذا حرك وجد يف جوفه حركـة و ان كرسـ مل ي

ذا اب ايف جوفه يشء و بطلت حركته فاذا علق عىل اال مرأ ة الـيت عرسـت علهيـا الـوالدة سـهل ذكل علهيـا و مثـال احلسـ

ركب منه حساب ثالثـة يف ثالثـة بيـوت يكـون مقـدار  ـوع لك جانـب ممـا  سـة عرشـ طـوال و عرضـا فانـه يسـهل 

 الوالدات ايضا .

 د ط ب

 ج هـ ز

 ح ا و

فا م يقولون القول الاول يعمل اعـاماًل يه اخلـواص وان  36و فرفريوس 35و سقراط 34و اتليس 33و اما ساليفوس       

ية مأ خوذة من لقطة من اول املقوالت عند ذكران أ ثـر اليشـء اخلـاّّصّ و كيـف هـو وان هـذا اليشـء قـد معىن قولنا خاص 

 .ُيتص من الاعامل ابش ياء و اليشء ال ُيتص هذا ال خر به

                                                           
 كتب في المقالة االولى باسم سنااليقول و هنا ساليفول وسيكتاه في مقاالت قائمة باسم سيفاليفول لم نجذ لم يرجمة 33
 ياليس او طاليس هو خراضي و نالم فو  و فيوسوف روناني وهو احذ الركماء السا ة  34
  فيوسوف و حكيم روناني كالسيكي 35
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ذكل  فان مجيع الاش ياء قد توجد كذكل فان ال عرس من الناس و الامين قد ُيتصان ابش ياء ظريفة مـن هجـة القلـب و  

 .يتقيان املساوى ابليد اليرسى ا ام ابداً 

يـد فأ ما ال عرس فكذكل الا يف عال احلاجة اىل ادلفع عن نفسه فـان حركتـه بيـده اليرسـى اخـف عليـه و اسـهل مـن ال  

 .و ا ا سبب الشجاعة و امحلئة  ،و امنا اكن ذكل لع  القلب و امحلى اذلي فيه ،الميىن

كـرث ارة فيـه او احلـر  . اىل اجلانـب الايرسـئالً يرس لع  الـيت لهـا القلـب مـاب الاو ان اجلانب الامين اجود كثريا من اجلان

 .فان هذا قول فرفروس حبكيه عن احابه وفالسفته ؟و كيف هو.فاعمل ذكل 

 انيت هبـذه و ملا كنا قد قدمنا ان مجيع الاش ياء املوجودة غري الاصـول القدميـة خارجـة عـن العرشـ مقـاالت فـاان نريـد ان 

شـ ياء ا توجبه املقاالت العرشة من مجيع فنون اخلواص فان مثال ذكل ان اجلوهر ال يزيـد يف يشء مـن الااخلواص عىل م

 يشء مـن يفو ادلليل عىل ذكل انه ان اخذ دواء من ال دويـة مـن النباتيـة او جحـر  .و ال ينقص منه و مقداره ابدا العرش

ر مـاكن وهو ان ُيرج عرقًا بلـونني اصـفر و ابـيض او امحـ .اعضاء احليوان مث ادخل عليه الرسيق حىت يعرف منه طبائعه

ا نواعهـا لكهـاالاصفر بنار ليّنة مث اخذ ما بقى بعد انقطاع القطر اكن العرش يف الثالثـة اجنـاس و انواعهـا لكهـا واشـخاص 

 .هذا يف اجلوهر

 نضـاجه شـي اً الصيف و الربيـع مثـل و اما يف الزمان  ا يوجد طول هذه املدة  ا هو عليه يف ازمان الش تاء و اخلريف و ا 

مـن  و مثل حلاق يشء و مثل نطاق يشء وان اكن ذكل غري برهاين و ال واجب .يف وقت منه ال جيوز ان ينضج الا فيه

 .و قد جيوز ان ينتقل ذكل عما ،تنقل الزمان عليه فان الاش ياء ايضا اليت فهيا اخلواص غري بورية

و مثال ان كذا من ذا و كذا يعمل كذا و كذا طـول كـذا يكـون  .د اذلي قدمنا القول فيهو اما يف ابب الىلية  ثال العد 

و مثاهل ان من اخذ عرش درامه من الزعفران فعجما من املاء مث نقهبـا بشـعرة و صـريها اكلبنداقـة و علقهـا  ،مثل طول كذا

                                                                                                                                                                 
 فرفررول اليوخي فيوسوف من مواليذ صوخ ر تار احذ ممثوي الفوسفة االفالطونية الرذرثة. 36
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مرأ ة انىث قد عرس علهيا خروج مش ميهتا  فان هذا مثال يشء اكن مـن  ،اخرهجا لوقهتايف خيط او شعرة و علقها عىل بطن ا 

 .عرشة درامه مل يعمل شي ًا و مىت اكن اكرث من عرشة درامه مل يعمل شي اً 

هذا بغري قدر فلـيس داخـل حتـت الىليـة مـن  .فطرعه يف خل اذهب محوضته 37و كذكل انه من اخذ قليال من املرتك 

 .ولقبل هل مقدار ما وهو احسن يف القول و الربهان من الا

 .ومن ذكل ان مقادير اخلطوط اخلارجة من مركز ادلائرة اىل حميطها مبساوية لكها 

 .و ان الزاوية القانية اكرث من احلادة و املنفرجة اكرث من القانية و ان الزاوية احلادة اصغر الزوااي  

قـط  الاوائل فيفعىل ما أ علمناك اايه و امثال هذا ابخلواص اليت ال تتغري يف هذا املوضع الا عىل سبيل الربهان يف القول 

 .يف املقاةل الاوىل من كتاب الاابنة فاعمل ذكل وامعل به ان شاء هللا تعاىل

 ة لكهـا حـىتو اما يف الكيف  ثال الغار اذا قطر يف القيض اكن ما يقطر منه اكرث  ـا ُيـرج ممـا يف مجيـع اوقـات السـ ن 

  .و مجيع الاايم ،من مقدار التقطري يف يوم الشامل ثرياً و منه التقطري يف يوم اجلنوب انقص ك  .تيبس

 و منه ان قضبان ال س ان مل حتدد و تقطـف روسـها مـن اجلانـب الاعـىل اذلي فيـه ال س و يؤخـذ مـن جـرادة اغصـا ا

 .املسامة حلا يشد منه مبقدار البندقة او اجلوزة يف اسفلها مل يمت القطر عىل تصحيح و مل ُيرج صافياً 

تـاب ك ا مجيعه يف ان املاء يكون من ماء البحر او دج  او ماء املطر او ماء امللح املقطر او غري ذكل  ا قد احىلنو منه  

التجميع فيجب ان يكون مصفى عرش مرات يف يشء غلي  رقيق النبح حـىت ُيـرج جـوهره فقـط و صـافيه هـذا املـزيان 

 .فاعمل ذكل وابن امرك عليه

 .كتابو جنعل ذكل أ خر هذا ال  .قاالت و جيب ان نقول يف امخلسة التالية لهذه امخلسةفهذه  سة اوجه من العرش م 

 .واذ قلنا عىل الكيف فنحتاج ان نقول عىل الاضافة و يه اليت يوجدها او يوجد اش ياء أ خرى غريها  

                                                           
 المري  او المرئاسنا هو احذ الم ائن الطاي ية لألوكسيذ الرصاص الثناؤي  37
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مـاء  كـون مـن اضـافةفان ماء النعناع اذا اخنلط يف املاء و صب عىل من اببه العرق فبطالن العرق و وجـود الشـفاء ي

 .النعناع لبرشة الانسان و كذكل لك يشء جيري هذا اجملرى

 .و مما بطالن محوضة اخلل ابملرتك و مما العنكبوت و ادلرارحي يبطالن امحلى الربع 

 .و مما الكربيت و دم اسود ساحي فانه يقلع الربص 

 .اطيس ابلزيت يف كثري من الاعاملو هرب احلديد من املغن .و مما مىش جحر اخلل و هو حبجر اخلل 

خلـواص  ـا و اايك ان تقول ا ا امجع ا.وهو من ابب املضاف يف اخلواص فاعرفها و مزيها و امعل هبا تصل اىل ما حتب  

 .عاجيت الا تفاصيلها فانه ال فرق يف ذكل بينك و بني مجيع الناس العاملني مما ذكل الفعل

 .املسامع و نيتاج ان نقول يف النصبه و هو 

ا ء مل يصـهب ن ذكل ان املراة احلائض اذا اس تلقت عىل ظهرها و رفعت رجلهيا و فرهجا يف بس تان و الربد يزنل مـن السـام 

مـل مـا و ال مجيع نواحهيا يشء من الربد ولو ا ا تنتصب تـكل النصـبه و انمـت عـىل جنهبـا او ظهرهـا و يه عـائض مل يع

 .ا ما يعمل جبميع الناس و الاش ياء الظاهرةعددانه و ل صاهبا الرَبد و معل هب

ذه يه و مما ان يفء اللكب مل يوازي يف الضبع حىت يغرق فئي اللكب يف فـئي الضـبع و اكـرثه مل يسـقط اللكـب فـان هـ 

 تكـون و من الاعامل مثل قضبان اخلزيران و ال س و ماجرى جمراه و مجيع الاعامل اليت حيتـاج اىل شـلك .وجوه النصبه

الصـنعة  ان ُيالفها فتكل الاش ياء الواقعة بذكل اليشـء هـو خـواص النصـبه و كل الاش ياء الواقعة بذكل الا جيوزعليه ت

  .و بينه و اايك و الشك فيه فيضيع ما حتتاج اليه .فاعمل ذكل

و غـالم زيـد و  عامة للكام يعمل معال مثال السه امنا يه المتليـك كقولنـا دار عبـد هللا .و نيتاج ان نقول يف خواص القنيه

ف مـن الفالسـفة كـام اعلمنـاك يف املوضـع مال فالن ففالن مبرص و فالن امعى و السه يف مجيع الاش ياء بينه وفهيـا خـال

اذلي قلنا ان من الفالسفة من يقول ان الاش ياء لكها اعامال و ان ممم مـن دفـع ذكل مـن الـلك و اوجبـه يف الـبعض كـام 



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

50 
 

ملطر منه بعضه ببعض او منه يشء غريه جيـذب جحـر الفضـة للفضـة مكثـل احلديـد و وجب فعل املطر لعهل احتاكك جحر ا

ابالضافة اليت لـيس فيـه مـن ذكل يشء كقـوكل  .املغناطيس و كفعل الباهت للضحك اذا راه انسان فان هذه زادت قنيه

عـىل راي اخـرين يف فالن يعمل الاحلان و فالن لـيس حيسـن ذكل فاعلمـه فانـه عـىل لك مـا يف العـامل عـىل راي قـوم و 

البعض و هذا و حق س يدي بسبب امـور كشـف العـامل اعـين الـالكم يف هـذه الكتـب فسـ بحان هللا اذلي خسـرين كل 

 .لوضع الكتب يف العامل فاعمل ذكل واتعب فهيا تصل اىل ما تريد ان شاء هللا تعاىل

اخرى عايم وهو الفرق بني مـا يفعـل و ال و نيتاج ان نقول يف ابب الفاعل و هذا هو اليشء اخلاص عند طائفة و عند  

اخـرج رطـوابت كثـرية واذا اـرت ابلشـارب هل و هل نـوع  38يفعل لقولنا من رشب القطر اذلي دق مع اللوز و الافتميـون

وهو قولنا يبطئ و يرسع و يفعل فعلني او ثالثة و اكرث من ذكل قواًل يفعـل فعـاًل واعـدًا و ال يفعـل شـي ا كحجـر اخلـل 

ه و يفعل التجفيف يف الاش ياء الرطبة و يدخل يف معل اجلواهر فهذه ثالثة افعال  كقولنا املرتك يبطل محوضة الساحئ في

اخلل و يبطل رحي العائن ويدخل يف املرامه املنشفة اللينة و يدخل يف اعامل الصنعة و يصفر و حيمـر و ُيرضـ الاجسـاد 

 . الاول فاعرف ذكلو يبطل حرق النار واش ياء مثل ذكل من افعاهل تزيد عىل

حلديـد و كقولنـا الفضـة و ا ،وهـو عـىل التحقيـق خـاّّصّ اذ لـيس لك الاشـ ياء مـنفعهل... و نيتاج ان نقول يف الانفعال  

اذلهب و اخوانه منس بكة منطرقـة و مجيـع الاشـ ياء الاخـرى ال ينسـ بك و التنطـرق اكلزجـاج فانـه ينسـ بك و ينطـرق 

فـاعرف  رق اكلزجاج و الرتاب وكثري من النبـات واحليـوان ال ينسـ بك و ال ينطـرقابحلي  و بغري حي  ينس بك و ال ينط

 هذه الاصول واذا قد اتينا عىل مجيع هذه القواعد فليكن الان أ خر هذه املقاةل.

 

 

 

                                                           
 ناات طفيوي برنا  ورنمو نوى ناايات اخرب  38
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 املقاةل اخلامسة 

نـه ك لعـمل عـىل ااين بعـض قال ل ان قد كنا قدمنا يف ترتيب كنا اخلواص القول يف ترتيب املوازين مما و جعلنا يف القول الثـ

ن ااهنـا و مـع هحقيقهتا و نين نروم ان يكون مجيع عمل املزيان يف هذه الكتب فاان نيتاج ان نقول عـىل متـام القـول الثـاين 

ذكل رشح و كشف رموزه قلنا ان بعضها يتصل ببعض فاعمل ذكل وصل وجـب ان تصـهل و اايك و اهـامل لفظـة واعـدة 

 .بذكل ولكن اهتم نفسك فيه و هللا اعمل من الفاظي ابط  فال تهتمنا

و نيتاج ان نقول يف اجياب الفاعل اىل اجياب املزيان و خواصه و خـواص القـدمي و العقـل و العـمل و كيـف صـورة ذكل  

من هذا الباب حىت يتضح القول من مجيع هجاته عىل حة ذكل و س مير بـك ظرائـف العلـوم يف هـذه الكتـب فنقـول ان 

ن هجة الفاعل انه ال ُيلو الكوانن ان اكن هذا العامل مزاج بعضها وهام قدميان ال غـريهام و املـزاج اعـداث البح  اذا اكن م

ممام و اعدهام فعلهام ال بد من ذكل و ال بد من ان يكون لك واعد ممام يفعل املزاج يف صـاحبه و ال يكـون واعـد مـمام 

زاج و العامل مزاج و املزيان مزاج فال عامل ابرسه فكيف مزيان و العـامل يفعل املزاج يف صاحبه فال فعل و املزاج فعل فال م

فاعرفه فان اكن اعدهام يفعل املزاج يف صـاحبه فـال ُيـل  .ليس و العامل موجود ليس و العامل ليس و هذا من اش نع احملال

واملـزيان مل يـزل و هـذا مـذهب ذكل الفعل من ان يكون مل يـزل او حمـدث فـان اكن مل يـزل فـاملزاج مل يـزل و العـامل يـزل 

و قد اوحضناه يف كتاب املزاج و قد بيناه ايضا كيف فساد ذكل عىل اصلنا وان اكن ذكل الفعل حمـداث فقـد اكن  39منقراط

فال فعل مث ابدع الفعل عن ليس فيكون املفعول عن الطبيعة ببدعة عـن ايـس فيكـون مفعـول لـيس عـن لـيس و الفعـل 

نسان  ن ليس فيجب من ذكل ان يكون ابـداع الانسـان و بطـالن قـوهلم فاعرفـه و كـن ليس فيجب ان يكون بدع الا

عليه ان شاء هللا تعاىل او يقول اكن قبل ان يفعل هل الفعل ابلقوة و قـد اوحضنـا يف املقـاةل الاوىل انـه ال ميكـن ان يكـون 

ال ُيلـو مـن ان يكـوان مل يـزالا فـاعلني املـزاج الفعل اليشء البتة ابلقوة و ان اكن لك واعد ممام يفعل املزاج يف صاحبه ف

بعضهام مل يزل و مزاج بعضهام هو العامل بزمعهم فالعـامل و املـزيان مل يـزل وقـد اوحضنـا فسـاد ذكل يف مواضـعه فاعرفـه و مـا 

ع حب  عنه ان شاء هللا تعاىل فان اكن فعلهام املزاج حمداًث وجـب يف ذكل مـا وجـب يف اعـداث الفعـل مـن احبـاث ابـدا

                                                           
 مراو باضطراب االختالط.من أطااء اليونان ولذ في القرن الصامس قا  الميالئ نو  اال 39
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الانسان عن ليس فليس ُيلوا ايضا ان اكن فعلهام املزاج حمداث من ان يكوان مل يس بق اعذهام الاخـر يف الفعـل او يكـوان 

اس بق اعدهام الاخر يف الفعل فان اكن فعلهام املزاج معا و يف وقعة واعـدة فـلك واعـد مـمام مـازج صـاحبه واملـازج غـري 

 .صاحبه و هذا من اش نع احملال فاعرفه ان شاء هللا تعاىل املمزوج و لك واعد ممام غري نفسه و غري

و او ان اكن اعدهام يس بق الاخر ابلفعل فال ُيلو السابق مـن ان يكـون تناهـت قوتـه  يف وقـت فعـهل و فعـل ال خـر  

  متنـايهة هلتكون مل تبناىه قّوته و فعل املس بوق و السابق فاعل ايضا و ان اكنت تناهت قوة السابق فقد صار ما ال اي

كل ما ذالقوة و قد اوحضنا فساد ذكل يف القول الاول فان مل تكن تناَهت قوته وفعل املس بوق والسابق فاعل وجب من 

ث وجب من فعل لك واعد ممام يف صاحبه معا من ان لك واعد ممام غري نفسه و غري صاحبه وقـد اوحضـت مجيـع احبـا

فعـال  فاعرف لك واعـد جبملتـه و نيتـاج ان نقـول يف ذكل مـن هجـة الاالفاعل فسادهام و صالذام يف الاصلني الاولني

ل ال ُيلـو فانه ال بد منه ليكون متام املقـوالت فيـه عـىل ترتيبـه ان شـاء هللا تعـاىل البحـ  اذلي يكـون مـن هجـة الانفعـا

كل ان او اعـدهام كـذالكوانن مركبني او ال مركبني او اعدهام مركب والاخر ال مركب و لك واعـد مـمام مركـب ال مركـب 

ن فقـد اكن يئـر ان دااكرين و ان ئـامكن فان اكان مركبني اكان منحلني اىل ما ركبا منه و ان اكان منحلني اىل ما ركبا منـه اكان دا

ني اكان حمـدث الوقت قبل تركيهبام و ال هـام و يكـون الوقـت لـذلي بعـد انيالهلـام و ال هـام و اذا اكنـت اوىل واعـد و ال هـام

 مـركبني الان اكان  و ..قد زمعوا ا ام قدميان ال دايران و هام حمداثن دايران قدميان دانيان و هذا مـن اشـ نع احملـال دايرين و

 ..ملزاج لـيسال مـزاج فـا و اذا اكن ال مزاج ممام و ال مـن غـريهام و..فال انفعال هلام واذا اكان ال تركيب ممام فال مزاج ممام 

 ...حملال او العامل موجود و املوجود ليس و اليس ايس و هذا من اش نع  ..مزاج فالعامل ليسو العامل و ما فيه بزمعهم 

وجب يف املركب من الاعداث مـا وجـب يف الـركنني و وجـب الا مركـب .. و ان اكن اعدهام مركب و ال خر ال مركب 

زيل والازيل اب فاملركب حمدث و املركـب فان اكن هو و ال غري  املركب و املرك .او يكون مل يركبه.. ان يكون هو املركب 

 ..واعد و بطل ما قالوا
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 ،وهـو لـيس فـان ركهبـا ،فاملركب ركب ذاته فال ُيلوا ان يكون ركهبا وهو لـيس .. وان مل يكن هو ركب املركب و الغريهام 

ول مـن هـذه الكتـاب الا و قد اوحضنا يف . فقد اكن قبل ان يركب ذاته اذ اكن ليس لكن ان يكون تركيهبا منه مركبا ايضاً 

 ..الكتب انه ال ميكن الرتكيب الا من مركب و املركب حمدث و احملدث من حمدث ازيل و هذا من اش نع احملال

ه و هذا و تكل اذلات يه ذات ذكل اليس فيكون ذاته بعد ..ذااتً  فيكون ما ليس فاعالً  ..او يكون ركب ذاته وهو ليس 

 .. او اعدهام كذكل  ال مركباً  ممام مركباً او يكون لك واعد  .من اش نع احملال

 لـمك وجـب يففـان اكن كـذكل اب ،كذكل فال ُيلوا من ان يكـون كـذكل ابلـمك او ابلزمـان فان اكن لك ممام مركبًا ال مركباً 

زمـان بعض املركب ما وجب يف اعد املركبني و يف بعض الالمركب مـا وجـب يف واعـد ان ال مـركبني و ان اكان كـذكل ابل

ن مل اكفقد عدث يف اذلي مل يزل ضد ما مل يزل وهـو عنـدمه عـىل اي عـال  . ُيلوا ان يكون كذكل يف وقتني خمتلفنيفال

 ..يزل فيكون مل يزل اعدث من مل يزل و هذا من اش نع احملال

تلفـني خم و اذا عدث يف اذلي مل يزل ضد ما مل يزل امكن فيه الاس تحاةل يف اللك و يف وقـت واعـد فـان اكان يف وقتـني  

قـت واعـد و فميكن ان يس تحيل حياته اىل املوت و محده اىل ادلم و دمه اىل امحلد و كونه اىل الفسـاد و ان اكن ذكل يف 

 .فهو مركب ال مركب يف وقت واعد و عال واعدة فيكون الازيل عىل عال مل يزل عىل ضدها و هذا من اش نع احملال

 ان نبـني نفعال فسادهام و صالذام لفساد مجيع اقساهمام و ذكل مـا اردانو قد اوحضت مجيع احباث الاصلني من هجة الا 

 ..و نيتاج ان نقول يف أ خر هذه املقاةل

 وانن مـن انمسأ ةل اخرى يف احلياة و املوت و جنعهل اخر هذه املقـاةل فانـه مـن اخلـواص العجيبـة نقـول انـه ال ُيلـوا الكـ 

يس و ام فـاملوت لـ فـان اكان حيـني او غـريهميتـا ً او لك واعد ممام  حياً  يتاً والاخر م  يكوان حيني او ميتني او اعدهام حياً 

يس و هذا أ  و ان اكان ميتني فاحلياة ليس و احلياة موجودة و املوجود  .. املوت موجود و املوجود أ يس فاملوت ايس ليس

 .من اش نع احملال
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يح  هـا فلـن يصـريمن احلي او اليقبلها و ان اكن ال يقبل  فال ُيلو امليت من ان تقبل و الاخر ميتاً  و ان اكن اعدهام حياً  

هـذا  النه ال موت يف جوهره  وت احلي ليس و موت احلي موجود و املوجـود الـيس و اللـيس الـيس و .اىل امليت البتة

 .من اش نع احملال

وت مـ دامئ فـال يحال غريهـا فهـو و  و ان اكن قابال للحياة فال ُيلوا قبوهل من ان يكون دانيا او غري دامئ فـان اكن دانيـاً  

 .فاملوت ليس و املوت موجود و املوجود اليس و الليس اليس و هذا من اش نع احملال

 زيل ما ملو ان اكن قبوهل غري دامئ فال ُيلوا ذكل من ان يكون من ذاته او من احلي فان اكن من ذاته فقد عدث يف الا 

حلياة و اقوة قبول  بول احلياة فيه قوة ال قبول احلياة او قوة ال قبول احلياةيكن فيه و ذكل انه ال ُيلوا من ان يس بق قوة ق 

 .اعدهام عدث عىل الاخر فيكون الازيل مل يزل عىل عال مل يزل عىل ضدها و هذا من اش نع احملال

دث او مل ن عـو ان اكن ذكل من احلي فقد يفعل احلي ما مينع احلياة فلن ُيلوا من ان يكون فيه عدث او مل يزل فـان اك 

زل نفيـه يـيزل فان اكن عدث لزمه ما لزم املوت من عدوث ما مل يكن فيه و ما به يلزمه  ـن ذكل و ان اكن ذكل فيـه مل 

و  حيـاً  وجـوداً و لك ميـت لـيس م ما مينع غريه قبول احلياة دانيا و املوت غري قابل للحياة دانيا فلك يح ليس موجود ميتاً 

 .جد ان موهتم ليس و الليس اليس و هذا من اش نع احملالالاحياء يوجدون ميوتون فو 

 يف  واعد مـمامفلن ُيلوا ان يكون ذكل لك اللك او يف اجلزء فان اكن يف اجلزء لزم لكميتا ً وان اكن لك واعد ممام حياً  

قـت و يكـون يف جزئه احلي و جزئه امليت ما لزم الكونني احلي وامليـت وان اكن ذكل يف الكـون فلـن ُيلـوا ذكل مـن ان 

ل عاالتـه واعد او وقتني خمتلفني فان اكن يف وقتني خمتلفني فقد عدث يف اذلي مل يزل ضد مـا مل يـزل فيلزمـه ان يسـ تحي

عـىل  زيل مل يزليف عال واعدة فيكون الا ميتاً  و ان اكن يف وقت واعد اكن حياً  و احملمود  مذموماً  فيه فيكون احلي ميتاً 

 .ا من اش نع احملالعال مل يزل عىل ضدها و هذ

 اةل. ر هذه املقو هذا الباب من القنية و لكنه حسن و كذكل اتينا به و اذ قد اتينا عىل مجيع ما وعدان به فيكون ال ن أ خ 
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 املقاةل السادسة 

 .لها فعـال قال ل ان قدمنا يف الكتب قبل هذه الكتب اعين غري اخلواص اان نيتاج ان نقول يف خواص الاش ياء اليت وجدان

 اان ال بـدفـ ءيناها و امتحناها فوجدانها حيحة  ما رسيع و ممـا بطـيأ  وان اكن الاكسري الاعظم هل خواص جعيبة و قد ر 

ا هـو مـن رضورة حمتاجون اىل ان نقول يف خواصه و قيل ان نقول يف خواصه ما نيتاج ان نقـول يف ماهيتـه اوال و امنـابل

 .الااكسري

الثـاين  وىل لتعرف الاكسري الاعظـم ينقسـم اىل قسـمني اثنيـني اعـدهام اذلي يعمـل البيـاض و نقول ونبدأ  بعون هللا تعا 

 و ربع م ة عـ ااذلي يعمل امحلرة و خواصها يف العامل كام وجدانه و ريناه اربعة الاف منفعة مما يف الامراض و الاوصاب 

 ول اذلي يكون ابلرشب الف و م تيت عـ  فهيا من الامراض و الاوصاب عىل هجة الرشب و من غري الرشب الن الاو 

دهـا فهيـا و ير  مما املنافع و الاصباغ و الاوصاب متام ذكل الا يشء واعد مما انه يبطل بطـالن احلـرارة الغريزيـة و يزيـد

ري سـة ان الاك اىل مااكنت عليه من عالها و مينعها من الانيالل و التاليش و هذه الع  يه املوجبة عند كثري من الفالسـف

يزيـة و حليـاة الغر االاعظم يزيد يف احلياة اذ عد احلياة عندمه نفس احلرارة الغريزية و غزارهتا يف هـذا الهـيلك واملـوت فنـاء 

 .غزارهتا فاعمل ذكل

و لكنا نين نقول ان الع  يف ذكل هو العالج من ال دواء املس تصعبة وهو انفع لهـذه العلـل و لعمـري و لقـد امتحنتـه يف  

و جيـب ان .. و ضد مس رَسا فنفع امجليع و هذا يدل عىل انه قادر عىل الافعال لكها وهو كذكل ان حفص عنـه غري يشء 

تعمل ايضا ان من خواصه يف بعض الافعال ان ينفع وعده و يف بعضـها ان ينفـع بـداخل معـه فـاعمل ذكل و نقـول يف هـذه 

 ..ر فيه و ابهلل نسـ تعني و عليـه نتـولك يف مجيـع الامـور)املثالثة( عىل اش ياء من ذكل تسهيل السبيل اليه وتكشف الام

 ن منافعه من الادواء اذا ما هو به خاّص جعيب النفع لدلأ ء العام وهو اجلدري و احلصـبة اذلي ال يـاكد يسـمل منـه اعـد 

اكفـور  42الغنرص مع قرياط 41ماء الطرخون 40من الناس و ذكل انه مىت اخذ منه وزن حبتني ابلشعري ) فاضيف( بأ وقية

                                                           
أوقية  من اشهر المواىرن التي كان  منتشرذ في ال الم ال ربي و االوقية الشرنية يساوي يقرراا بوىن مكة في ال ير الناوي  40

 ئخهما   40
 الطرخون  ناات نشاي ررتوي نوى نناصر شااؤية مفيذذ ليرة االنسان 41
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اء جـدا مـع مشـوهل  وان سقي قبل ظهور اجلدري ابطهل وان سقي بعد خروجه ازاهل و مل نـرد شـي ا و هـذا ادلأ ء عزيـز ادلو 

 .فانه رمبا اكن موجبًا رسيع التوجيه ..للعامل و ما رايت فيه شي ا الخذ من الفالسفة الا قواًل شاذًا فاعمل ذكل

ه امحليـات البلغميـات العارضـات مـن الـوابء و ا ـا  ـا ال يكـون يثبـت و يـوىح و من خواصه العظمية الشام  النفع نفعـ 

مـن املـائني و سـقى العليـل  44مقدار ربـع رطـل 43رسيعا واذا اضيف منه وزن حبتني يف ماء احلرصم و ماء الباق  امحلقاء

منـا يكـون وكـام يكـون ذكل و وحق س يدي ما رايت قط اجعز من ذكل و النه ليس يكـون ا ..من هذا املاء ابراه من وقته

 .ليالً ع يف احملمومني لكن كام يصل اىل جوفه فتبادر و قام لوقته اكمنا نشط من عقال حىت انه ليقال ما اكن قط 

و اما منفعة امحلى للربع ما زاد علهيا مثل امخلـس والسـدس و السـ بع اىل العرشـ و اىل السـ نني فانـه يعمـل يف ذكل معـل  

 45و ذكل انه مـىت سـقى منـه وزن ثـالث شـعريات العـد هـذه امحليـات مبـاء اخلافـت ..عنديو كذكل امره  ..املعجزات

فانه مىت سقى منه وزن شـعرية  . وهو وحق س يدي عظمي يف ذكل ابمحليات البلغمية املروعة و املالزمة .شفاها من يوهما

ة املطبقـة احلـارة منفعـة عظميـة اذا سـقى منـه و ينفـع امحلـ ..مباء الىلون املغيل ابراها الا انه يبني خفهتا من وقهتا و سـاعهتا

اهل امحلـة  46و مـىت زيـد عـىل وزن اخلـردةل ..و السـكنجبني اذا مل يكـن ابلعليـل سـعال .. مقدار اخلردةل فقط مباء الشـعري

 .عاىلاحلارة اىل الباردة فاكن بال سببًا الشغاهل و هذا من خواصه اليت ال ابطاء فهيا فاعمل ذكل وامعل ان شاء هللا ت

من محى ادلق و يه امحلـا الصـعبة و لهـا عالمتـان و وهجـان مـن السـقي ان اكنـت يف  47ة ال ياكد ) (بوينفع خاصيته جعي  

و ان اكنت يف  ايهتا سقى اربع شـعريات مبـاء قشـور اخلشـخاش الرطـب  ...ابتداها سقا الوصني مما شعريتني مباء الشعري

قد خلصت به من هذه امحلى كثريًا من الف نفس و اكن هذا ظاهرًا بـني النـاس و حق س يدي ل ..فانه ميزقها يف يوم واعد

 ..مجيعا يف يوم واعد فقط
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 شير واضح في االص  47



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

57 
 

و اين كنت يومًا من الاايم بعد ظهور امري لهذه العلوم و ادمة س يدي عند حيىي بن خادل و اكنـت هل جاريـة نفيسـة مل  

ا و اكنـت قـد رشبـت دواء مسـهال لعـ  اكنـت هبـا فعنـف علهيـا و صنائع يوصف هب وعقالً  و ادابً  و كامالً  يكن مثلها جامالً 

ابلقيام مث زاد علهيا اىل ان قامت ما مل يكن من سبيل مثلها اخلالص منه  الشـغاهل مث يوزعهـا مـع ذكل الـيت حـىت مل تقـدر 

ت عليـه ابملـاء خفرج القـارح اىل حيـىي بـذكل فقـال يل ايسـ يدي مـا عنـدك يف ذكل فـارش  ..عىل النفيس و ال الالكم البتة

 البارد و صبه علهيا النين مل ارها و مل اعرف يف ذكل من الشفاء للمسموم و لقطعه مثل ذكل ينفعهـا يشء و ال عـارا ايضـاً 

و اكن معـي  ام  القوة جداً خيت ميتة أ  راها فر أ  سأ لين ان  ..النين مكدت معدهتا ابمللح احملمى و مغرت رجلهيا فلام زاد الامر

و حـق سـ يدي لقـد سـرتت وهجـاي  48فسقيهتا منه وزن حبتني فسكنجبني رصف مقدار ثالث أ واق هذا الاكسري يشء

عن اجلارية ال ا عادت اىل امكل ما اكنت عليه يف اقل من نصف ساعة زمانية فانكب حيىي عىل رجيل مقبال لهـا فقلـت هل 

انـه اخـذ يف الرايضـة و ادلراسـة للعلـوم و فـمل يفعـل مث  ..فقلت هل خذ مـا بقـي منـه ؟ال تفعل ايايخ فسأ لين فائدة ادلواء

  .و اكن ابنه جعفر اذىك منه فاخذه ....امثال ذكل اىل ان عرف اش ياء كثرية

 ـا  اتـرك شـي ا لكت زرنيخا اصفر و يه التعمل مقدار اوقية فامي ذكرت فمل اجد لها دواء بعد ان ملأ  و لقد اكنت يل خادمة ف

رسه و ا فسـقيهتا منـه وزن حبـة بعسـل ومـاء  ـا وصـل اىل جوفهـا حـىت وحـت بـه ابينفع السموم الا ذكرهتا و عاجلهتا هب

 .. وهو ينفع مجليع السموم . قامت عىل رمسها الاول

و يف  ..و ينبغي ان يسقى منه يف مجيعها وزن حبة من الاش ياء الباردة ابلعسل و ماء العسـل و رشابـه و مـاجرى جمـراه 

 ..مياه البقول و امثال ذكل فاعرفه وال جتاوزه الاش ياء احلارة ابلباردة و ليكن من

و كنت يوما خارجا من مزنيل قاصدا دار س يدي جعفر صـلوات هللا عليـه فـاذا بشـاب قـد انـتفه جبانبـه الاميـن لكـه و  

افعـى  :فقيل يل ؟اخرض حىت صار مثل التلق ال ابملثال ولكن ابحلقيقة و انه بدت الزرقة فيه يف مواضع فسأ لت عن عاهل

فـوهللا العظـمي   .الين خفـت ان يتلـف رسيعـاً  ..فسقيته وزن حبتني بشدوين سقاه مباء فقط ..ش ته الساعة فاصابه هذا  

و  .حىت ال تبني مما يشء البتـة ةلقد رايت لونه اخرض الازرق وقد جاء عام اكن عليه اىل لون بدنه مث ببت تكل النفح
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او يطعم يف الزيت والبنـدق و مـا  ...جب ان يسقى ابلعسل و ما جرى جمراهو قد اكن الوا .ال ع  به قام و انرصف ساملاً 

 .نيى نيوه و لكن اكن الامر اجعل من ذكل فوهب هللا بذكل نفسه رسيعاً 

ثـرية ك و قد امتحنته يف مجيع بوب الهوام بـوزن حبـة الا يف الافعـى ال ينفعـه الا وزن حبتـني ويل تفاصـيل يف ذكل  

 .ىلا اايها يف هذه الرسائل مع صغرها لكن ينبغي ان يبادر اىل العايل ان شاء هللا تعاليس من العدوان تلكيفن

ف ادلم من اجلراعات و دم املراضع املنكرسة و عالج القروح و الامل و اجلراعات و ادلواحس و حـروق النـار و نز فاما  

النـار الفـارو و الـو  و احلـار رميتـه و  النفه و مجيع بوب الطواعني و الالك و امحلـرة العارضـة لكثـري مـن النـاس و

الثاليل و السقط و الع  املعروفة ابللحيّه و اخلراجـات و ادلماميـل و السـلع و اخلنـازير و الرسـطان و الادواء العاميـة و 

دام و الاورام الباردة و احلارة و املاء الاصفر و الشقاق يف مجيـع الاعضـاء و احلصـفا و الرشـا و احلىلـة و اجلـرب و اجلـ

و اللكف و مجيع بوب هذه احلـد و الاصـالح فسـاد الالـوان عـني ترجـع اىل الوا ـا  49الربص ايضا و الهبق و القوابء

ينفع مما لكها عىل ما فهيا من مقاب  و  اث  فانـه ينبغـي  ..و مجيع اصناف السقفة فان هذا ادلواء العظمي اخلطري ...الطبيعية

و ماجرى جمراه و قد جيوز ان يكون ذكل ابالدهـان احلـارة يف  50زمنة بوزن حبة مباء احلضضان تراصد العلل الغليظة امل

وان اكن مما يشء يف ابتداء امره سقط ابقل من حبة لكـن جيـب ان  .. العلل الباردة و الباردة يف العلل احلارة فاعمل ذكل

مبثل ما قدمنا يف الاش ياء احلارة ابلباردة و البـاردة  يوزن اخلردل سواء مبثل ما تقدم فاما ان اكن يف غري الراس سقى سقيا

و اايك و  ..و ال تتجاوز يف ع  من العلل اربع شعريات سواء فاقل ما يكون يف النقصان وزن خردةل فـاعمل ذكل.. ابحلارة 

 ..فاعمل ان النقصان فيه ال يرضك مثل الزايدة فا ا تقلب العلل اىل اضدادها .فيه ةاخملالف

اء الفيل و ادلوايل و النقرس و وجع املفاصل و احلدبة و اوجاع الظهر من مجيع الاعراض و عرق النسـاء و وجـع فاما د 

الورك و العنق و الاورام و احل  و املثانة و اللكى وتنوا الرمح و املعدة و عرس الوالدة وتسـهيل احلبـل و عكـس امـر 

الارعـام و مجيـع بوب الانبشـاء و التـاذي ابالنعـاط و التـاذي  العقمي و عرس امحلل و اختناق الارعام و مجيـع اوجـاع

ابخلزر و انقطاع الشهوة و نقصان املياه و ادلاء العظمي من القروح من داخل اذلكر و املثانة و اللكى و الاورام الصـلبة يف 
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دلوايل و اجلدمـة فانـه حيتـاج املثانة فان هذا لكه ينفع منه وزن حبتني بيشء يسقى او يطعم الا الرسطان و داء الفيل و ا

اذا متكن اىل اربع شعريات وهو ينجح يف يومه ابلسالمة و اذ قد اتينا عىل ما مضناه يف هذه املقاةل فاان نيتـاج ان انيت فـامي 

  .بعد ابلبايق من مجيع افعاهل و ليكن الان مقطع هذه املقاةل
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 املقاةل السابعة 

 ..فعل   املقاةل السادسة من هذا الكتاب أ مر خواص الاكسري يف افعاهل من الاربعة الافقال جابر ل ان قد قدمنا يف

 .. ذكل اخرها فااّن قد اتينا بأ كرث العلل و نيتاج ان نقول يف متاهما مث انخذ يف افعاهل ال خر يف هذه املقاةل و يكون

و مجيـع أ جناسـه و أ نواعـه و مجيـع بوب  51لقـولنج ن ذكل َحرقة الَبول و تقطريه و احتباسه و علل اللكى ابرسهـا و ا

الشحح َو الَرعري و اعراضه ادلاخ  فيه و مجيع اجناس الاسـهأ ل و اعراضـه و طبائعـه و مـا يعـرض منـه مـن لك دأ ء و 

اوجاع الطحال و علهل و مجيع بوب الاورام و الاسبسقاء و سائر اصناف الريقان و طبائعها و انواعها و مجيـع اوجـاع 

د و ما قاربه و سواه و مجيع انواع الفواق فانه دأ ء عضل و مجيع بوب الهيضة و مـا يعـرض منـه و يزيـد يف اوائلهـا الكب

فليس ينبغي لل نسان ان يلتفت اليه و ال يغين مما و مجيع بوب اوجاع املعدة فانه دأ ء قتال اذا متكـن اىل مـا اكن منـه 

مجيع علـل القلـب فانـه دأ ء غـري مليـ  ؟ و ال هممـل و ال ينبغـي ان يبـادر و ال و كذكل  ..يسريا قريبًا فاعمل ذكل و تبيّنه

ال متلف و مما ادّلأ ء العظمي املريخ ذات الرئة و املل و ذات اجلنب و امثالها فانه ينبغي ان يبـادر و ال يغفل عنه فانه قتّ 

فاعمل ذكل و اذكره و امعـل بـه تصـب الطريـق  و اوصيناك يف امر الافعى ..يتوقف يف امرها فا ا ال حتمتل ذكل كام قدمنا

و ينفع اببطاء قبل منعت ادلم و قذفـه ينجعـه وهـو اعرسـ الادواء اخلاصـة تنجعـه و لكنـه حيـري  ..اليه ان شاء هللا تعاىل

املتخـذ الواضع جربًا عظاميً و ليس يف العامل لكه ذو عاد و ال لني يبلغ اىل الرئة الا الاكسري فقط والاكسري الابـيض ايضـا 

من عمل املزيان وعده فاما من غريه فال لكن ما اكن من غري هذه الااكسري فقد ينفع شي ًا أ خر اما من هذه و امـا مـن غـري 

هذه يف مجيع الادواء و ينفع بوب السعال لكه و اخلوانيق و علـل اللسـان اذا سـقى عـىل القطـع و سـقوط اللهـاة الـيت 

و ، منـة و ينفـع البحـر اذلي ال دواء هل منفعـة جعيبـة ابلعسـل عظميـة فـاعمل ذكل يتخوف منه مـوت الفجـاة و القـروح املز 

اوجاع الاس نان و من املفاصل ادلموي اذلي ال ينفعه يشء من العالجات بته فاعمل ذكل منه و تبيّنه و ابن امرك حبسـ به 

رعـاف اذلي ال دوأ ء هل املتلـف و يـرد و ينفع برسعة للبواسري و القروح العارضة يف الانف و ادلبر منفعة عظميـة ويقطـع ال

السمع اذلاهب عىل طول الس نني يف يوم واعد و ينفع مجيع ادواء العني مـن القمـل و الشـعر و اجلـرب و املـاء و ضـعف 
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الناظر و انبشار الاشعار و الرحش و الظفرة اذلي قد اكنت تغطي الناظر املزمنة الغليظة و السالق و ادلأ ء املـزمن الـويل 

 ..هو السكنوة  و اجلرب و البياض و املاء منفعة بينة رسيعة عىل صعوبهتاالغطل و 

يف  فليس حيتـاج اىل يشء مـن ذكل الا انـه مـىت طـرح منـه وزن شـعرية واعـدة ،فاما القروح و الرمد و ما جرى جمراه 

الـزنر  يشـء احلقـرياتل برسعة الوقية  او اكرث من الاكحال نفعها منفعة عظمية رسيعة و ينفع الزنالت املزمنات و الزاكم القأ  

م ال  ثالثـة ااييفمنه فاما البنج و المتدد و الرعشة و احلذر و اللوقة و الفاجل و السكتة و العشق و القطـراب فانـه ينفعهـا 

 و الرشبة منه اربع شـعريات فـان هـذه العلـل لكهـا صـعبة خشـ نة فـاعمل ذكل  واايك ان تشـك يف ذكل و ،اقل من ذكل

 .يه رمز بتةوحق س يدي ما ف 

فاما ما ينفع الوهجني اعين السقي و التعليق اليشء اليسري منه ما بني القليـل و الكثـري  ثـل ادلأ ء العـارض مـن الـبلغم و  

و دأ ء ادلواب و العـرق و ذهـول العقـل  53و الرصع و الرسسـام 52السودأ ء و اعرتاق الصفراء مثل الاكبوس و املاليخوليا

و التعليق و ذلكل قد ينفعه الشقيقة املزمنـة و الرصـاع و مـا جـرى جمـرى هـذه العلـل فـاعمل و و الغشأ  فانه يربيه ابلسقي 

  .بينهت 

دلواء و امعل حبس هبا ان شـاء هللا تعـاىل فهـذه الادواء و مـا شـالكها ومـن خاصـية هـذا ا ؟فانظر هذه الاش ياء كيف يه

 واع يف هـذانسـها و اذ قـد انبئنـا عـىل مجيـع هـذه الانـالواعد املركب منفعة لهذه العلل و امثالها و مـا جـرى جمراهـا و جا

يق نقـول يف اب فـاان نيتـاج ان ..الباب و اوحضنا الطريق اليه و كشفنا عىل الرس املس بل عليه فـامي بـني اكـرث النـاس فنبينـه

نـا مـن بلود او م ال  خواصه ليعمل مما و ال يتومه يف هذا ادلواء الرشيف فقط و ما يرتك مما لكنا نقول انه مىت اخذ منا من

 الزجاج فس بك لك واعد ممام عىل عدية مث طرح من ادلواء الابيض عىل البلور عرشـة شـعريات و عـىل الزجـاج  ـس

 ..فاعمل ذكل و تبينه و صري الزجاج بلوراً  ابيضاً  شعريات اخرج البلور ايقواتً 
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 رًا امحـراً امحـر و اخـرج الزجـاج بلـو  ور ايقواتً وان طرح عىل البلور عرش شعريات بعد ان يس بك س باكً اكماًل اخرج البل 

مـراض الاو انه يلون يف الرشف مثل الياقوت النه جوهر غريب فاعمل ذكل ادلواء اما الابيض فيسقي مجيع  ..يف صلوبته

 .احلادة و العارضة لالنسان و ادلابة و اللكب والشاة و امجلل فقط

ا اللكب و مـ اردة اليت تعرض ايضا لالنسان و ادلابة و الشاة و امجلل وو مىت اخذ الامحر فانه يسقي مجيع الامراض الب 

فـان مل يكـن ذكل  ،احسن ما يعمل يف العيون خاصة بغري سـقي و لكـن يعمـل منـه ميـل يشـفي تـكل الاوصـاب رسيعـاً 

و   الاكسـرييفلـيس  فانه يزيد يف الابل و البقر و امحلري و ما جرى جمراهـا و هـذا ..ااصية فيه لنفع سائر احليوان مجيعه

 ليـه فـان ذكلامنا ذكل يف الاةل اليت يكون فهيا اذا عال عليه احلول ملا قد اكبس به من طبعـه الاعـىل ان احلـول مل حيـل ع 

 ..عاىل و ابن امرك حبس به حبدة كام تقول ان شاء هللا ت؟ و كيف وصل الناس الهيا  ...فيه  تنع فاعمل هذه الاصول

لصـايف ري من افعال هذا الاكسري من الاصباغ انه مىت اخذ عرشة امنان من الزجاج الابـيض او من ذكل ما يوجد يف كث

النـار  و طرح عليه  سة اساتري من ادلهنج و  س حبات من الاكسري الامحر و س بك س بعة اايم بليالهيا ال تفـرت عنـه

 ..اخرجه ايقوات امحرا ال شك فيه و يبقى من مجلته ثالثة امنان قطعة واعدة

 .و اما سقراط فذكر ان ذكل ليس محمود وان الاعدل ان يسقي منه الربع وقد صدق سقراط النفاع للناس جداً  

ر اذلي وان زيـد عليـه حبـة اخـرى اخرجـه عـىل ذكل املقـدا ابيضـاً  و ايضا فانه ان طرح عليه من الابيض اخرجه ايقواتً  

بك دانيا اىل ان يبقى منه العرش اخرجه جوهر  الا ؟..  و ال وجدت اعدا عـرف هل اسـامً  ؟.. اليدري ماهو اً عددانه مث س ُ

انه ابيض من ادلر و الياقوت و البلور و ارشف النـه يءـء يف الليـل وحـق سـ يدي عـن الرسـاج و شـعاعه لـيس عـىل 

 .يباري شعاع الشمس شعاع اجلوهر و لكن شعاعاً 

زجاجـا او الزوردا او شـادنه او مرقشـيتا او و من خواصه انه اذا اخذ منه حبـة واعـدة و طرحـت عـىل مـن دهنجـا او  

مغنيس يا او اكفورا او نشادرا و واعدا من تكل الاش ياء ابطل عند تكل النوعية اليت اكن هياوا عن املن الواعد من ثالثـة 
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فـاعمل و مىت اريد ان يطرح يف تدبريان م ة درمه اعين اعد العقاقري منـه دانقـني فانـه يقـوم مقامـه  ..امنان من ذكل اجلنس

 .وابن امرك حبس به ؟..و كيف هو ..ذكل

و ااء ماحلـًا و لكـن جيـد مـ و ال جيـداً  و من خواصه انه مىت رفع الانسان اىل زلوف البحر او القفر حىت الجيد ماء عذابً  

خـذ ايغليظًا كدرًا او ماجرى جمراه فتخوف منه علول الافات و صعاب الاوصـاب فلياخـذ مـن ذكل املـاء يف اانء واسـع 

ه و يرتكـه نه حبة واعدة فيذيهبا يف يده او يف اانء صغرية وتضعه يف جوف ذكل الاانء يف مجيـع ذكل املـاء اذلي هـو فيـم 

ا جـرا ليظـًا او مـفان اكن ماحلا اجمتع عىل راس املاء زبد فليؤخذ منه مجيع ملوحته ويرشب البايق عـذاًب و ان اكن غ  ..قليال

 .عاله فيرشب حينئذ فانه يكون عذاًب صافياً جمراه فريسب يف اسفهل كدرًا و يصفو ا

 ..و هذه احلي  فيه و اخلاصية منه امنا اكنت يف املياه فانه يصري امحد ما يف العامل كميوساً  54و ان اكن رديء الكميوس 

و من خواصه احلس نة و النفيسة مىت اخـذ منـه حبتـان و نصـف و اذيـب يف يشء مـاء زمـزم خمتـوم عليـه القـران سـ بع  

اول يـوم  يف مقدار رطل من املاء مث ينجم س بع ليال حتت س بعة افالك لك لي  لواعد ممـا و يكـون ابتـداء الاايم مرات

دير سـ بع قـمن احملرم من اي س نة اكنت مث تلكم عليه عند رفعه ابلغداة بسم هللا جمراها و مرساها ان ريب عىل لك يشء 

و ملن تشـوش  ...و ملن ال يعقل عقل.. و ملن ال يعدل عدل  ...حمبة اىت و ملن مل اييت يف ...مرات مث سقي ملن ال يفي وىف

ملنفعـة او يف هـذا مـن  ...حىت ال يعود الانسان اذلي اكن به اىل يشء من ذكل أ خـر الابـد ...من سلطان زال عنه ايضاً 

 ل و اذ قـدائبـا مـن الاعـامالشام  للناس غناء عظمي و هذه امجل  تدكل عىل ما يف افعـاهل و متكنـك هبـا اىل اسـ تدراك جع

 اتينا عىل ما قد وعدانك به فليكن الان أ خر هذه املقاةل. 

 

 

                                                           
هو نايا الهقم االولي الاي رينتق  من الم ذذ الى االم اء الذقيقة او الصالصة المااؤية و هي مائذ لانية بيقاء صالرة  54

 لالمتياص
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 املقاةل الثامنة 

ن ه عـىل مـا اكو الان قد تلكمنـا فيـ ..فقد وجب ان نتلكم عىل مجيع انواعه ..قال جابر ل اّن قد تلكمنا عىل خواص الاكسري

دبر اعـد لغبـيط و املـو قد جيب ان تعمل ما يف ا ،ل فامي اكن غري مدبر غبيطاً فاان نيتاج ان نقو  ...النه هل خواص مركباً  اتماً 

 ..ون الاكسري الاعظم من ان يكون يف التدبري عىل ثالثة اوجهنو ذكل انه ال ُيلوا مجيع ف  ..اربعة اش ياء

ن يكـون اايضـا حيتـاج و اما ان يكـون وسـطا بتكـرر  ...اما ان يكون يف زمان قريب و يكون بعد متام معهل تكويرا كثريا 

ق املـزيان ون عىل طريو اما ان يك....و اما ان يلون يف  اية معهل ومتامه ال حيتاج اىل زايدة  ...تكريرا وسطا و يبلغ الماية

و املـَدبر املُـدبر ا اعين اذا اكن يف املـزيان عـىل رشط ...جفميع املدبر و غري املدبر من امر املزيان حيتاج اىل تفضيل طبائعه

ت هل و ان اكنـ ..و الغبيط و الغبيط ال غري اله ال خواص للغبـيط اذلي لـيس مبـدبر مـن هـذه اخلـواص اكملـدبر يف نفسـه

ة و جيـب ان تعـمل ان التفصـيل الاقـرب يف البـاب الاول مـن الثالثـ .خواص فليست داخ  يف هـذه فـاعمل ذكل وتبينـه

ذاكر الارق و جيب ان تعمل الان ان التدبري و تفاصيل هـذه يشالك التدبري يف تدبري صاحب املزيان فقد صارت ثالثة ط

الن لـلك  يف الثالثة طرق ليست واعدة و التقاربه و ال قريب من املقاربة بـل بـني لك واعـد ممـا اىل ال خـر بيـان واحض

ابب  و مـنفان الواجب الرضوري ان يكون للك واعد خاصية اذ اكنت خواصه انبعـة لتـدبريه اذ هـ و علالً  واعد اس باابً 

يه مـاء  و ...املضاف و لوجوده ما يوجد مثهل فافهم ذكل فنقول يف خواصه انه جيب ان تعمل ان اراكن هـذا اليشـء اربعـة

 الثـة ارااهذا يف مجيعها فصارت يف الثالثة اوجه ثالثة مياه و ثالثـة ادهـان و ثالثـة نـريان و ث ...ودهن و انر و ارض

 .عاىلة كثرية و نين ذاكرون من مج  ذكل ما يليق بكتابنا هذا ان شاء هللا تو هل خواص جعيبة عظمي ..فاعمل ذكل

عـىل  اما النار من الباب الاول و التدبري الاول فانه مىت اخذ ضعف درمه فيسحق بنصف درمه كربيت اصفر مث يعلـق 

خـذ مـن و ان ا .عـمم البتـة بطـلأ   املرصوعني ابطل ذكل عمم و عىل من يرى الاعالم الردية و من تلحقه العـني رسيعـاً 

 ..م ة  س درامه فاذيب يف رطل ماء قراح و سقى مجليع بوب السعال الباردة اطفاها 
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 يفوان بب به اخلطمى و السدر و مجيع هذه اليت تغسل هبا رووس الرجال و النسـاء ابطـل مجيـع الامـراض العارضـة 

 يـة و الفـزعدواء و العرسة و تناثر الشـعر وداء الثعلـب و احل الراس من مجيع الاوساخ مثل القمل و اخلراز و ادلق و الا

 ...و الضلع اىل ما يببع ذكل

و ان اخذ من دهنه جزء واعد و ُأذيب يف عرشـة اجـزأ ء مـن دهـن البنفسـج او غـريه مـن الادهـان مث طـيل بـه شـعر  

و لقـد شـكت اىل  ي يعرف به اوالً و طوهل و جعده فوق املقدار اذل عظاميً  النساء و خفيفات الشعور سود الشعر سواداً 

بعض من كنت انس الهيا ق  الشعر و تفرقه و سـويطه فاعطيهتـا منـه درمهـني و امرهتـا ان تطرعـه يف نصـف رطـل مـن 

دهن اخلربى و ذكل ا ا اكنت ابردة املزاج و امرهتا ان تدهن بـه راسـها  ـا مـر ذلكل  سـة اشـهر حـىت عرفـت انـه قـد 

فيه فاعمل ذكل وتبينه و اما ارضيهتا فانه من اخذ مما  سة درامه بيضا فبسحق مما هـذه ادلرامه  )صبغ( اكعاهبا مع جتعيد

و مغ قلـيال و محـى محيـا شـديدا مث اخـرج و اعيـد عليـه  55مبثلها كرك ابيض صافيا ما قدرت عليه مث جعن بزيت و نطرون

ل الرصـاص الارسب مبـثهل للمصـد اللـني و  ـق و مـوزج بتـواب 56العمل الثالثة مث اخرج و  ق حىت يصـري مثـل الهبـا

و واعد عىل س تة درامه نياسًا امحرًا منقى ابخلل و امللـح و اربعـة درامه فضـة يصـري امجليـع  57 قا انعام مث القي منه دانق

 .وليس يقوم منه يشء يف الروابص لعهل قريب تدبريه فاعمل ذكل...ابيض مثل الفضة 

ذكل مـن  سوداء مع دانقني فادينا ودانق كرك و شد عىل املرصوعني من قبل الصـفرا ابـراو مىت ُ ق دانق مع الارض ال  

اد ز مجليـع فـان يوم واعد البتة و مىت اخذ درمه من املاء و درمه من ادلهن خفلطا و جعنا هبام الكربيت و الكرك درمه مـن ا

ن بـه او اطرشا اصام او من به عدبة او منداه جفف )يسري( ابالرض حىت ُيف و ال يبش يط  ىت دأ ء جمدوما او ابرص 

 ل الـربص ومث ه رسيعاً أ  رسطان او دا الفيل او ورم غلي  حبمرة فان اكن من الادواء الظاهرة طىل عليه طلية واعدة فابر 

 و ما اكن من الادواء الاخرى سعط منه حببة  زوجـة يف درمه مـن دهـن اخلـالف و دهـن الـ جس و ..ما جرى جمراه

 ...ع و مثل ذكل اجلذام و الطرش و الرسطاندهن حب القر 

                                                           
 النطرون : معدن طبيعي يتكون من مزج ملح كربوانت صوديوم عشاري الهيدريدات بشلك رئييس مع بيكربوانت الصوديوم 55
 رشش الروابص: نوع من انواع النبااتت الطبيعية قيل ينبرش يف سوراي 56
 انين معربادلانق : مكيال اساليم يس تعمل يف الوزن و الكيل اثناء العصور الاساليم وهو يو 57
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منـه اىل  املعـروف بـدوا الكـرمك يف وزن درمه ءو اما ما اكن من الاقسام الاخر فانه جيب ان يسقى من حبتني مـع ادلوا 

 اابردة ايضـ مثقال و ذكل من اجلدمة و الرسـطان ودأ ء الفيـل ادلوايل و اوجـاع املفاصـل البـاردة و الاورام اللحميـة فا ـا

 .فاعمل ذكل

اس لسـائر النـ و ينبغي ان يعتقد ان الفائدة يف هذه الاراكن اعظم من الفائدة املتقدمة يف الامر الاكسري فان هذه اوجـد 

و   مـن النـارالنه مرموز ابن ممم عامل من الناس مل يرزقوا الاكسري مع ا م متبعون يف طلبه و مىت خلط مـن املـاء بـدرمه

الث ثـعين مدبرا محمرا مث خلط النار هبذا الكربيـت و سـقيت ذكل ادلرمه مـن املـاء و شـويت خلط بدرمه كربيت منقى ا

اخرجـه   من الفضة ىت القى درمه منه عىل م ة درمه ..بنار لطيفة انعقد به عقدا ال يفارقه أ خر الابد قليالً  تشوايت قليالً 

لعلـل ايته ابـرأ ء عـ  اكنـت ابردة  ابراهـا و لـتعمل ان خاصـ  وان يسقى منـه حبـة واعـدة الي ..ال جيوز ان يتغري قانياً  ابريزاً 

س هـو هل و الباردة اليت تعرض يف الراس فقط فينبغي ملن يعرف ذكل فهيا و ال جياوز اىل غريه و ال حيمـل يف عـالج مـالي

اء و ت املـو مىت خلط درمه من املـاء بـدرمه مـن الارمـن مـع درمه مـن الكربيـت الابـيض املنقـى مث سـقي ... ال ذكر فيه

اردة العلـل البـ دبرت كام مثلنا معهل يف الابيض مثل الاول من الاش ياء امحلر سواء و يقع يف العلل احلارة كام يقـع ذكل يف

 .و هذه خواص جعيبة عظمية فاعمل ذكل و تبينه و ابن امرك حبس به ان شاء هللا تعاىل

ار مـع ادلرمه مـن النحـاس امللكـس الامحـر و زعفـران و مىت ُأخذ درمه واعد من ادلهن و درمه مـن النـار و  ـق النـ 

احلديد و سقى ذكل ادلرمه من ادلهن درمهني يف ثالثة مرار و شوى تشوية ضعيفة جدًا بنـار لينـة اىل مـا تقـدر عليـه مث 

و و عىل عرشين درمه و ان سقى منه حبة واعدة يف زيـت  58طرح منه درمه عىل عرشة درامه نياسا اخرجه امحرًا ابريزاً 

و  59بندق و اخذ منه بندقة مدقوقة دقًا انعامً ابـرأ  مجيـع السـموم احلـارة و البـاردة مـن الـبش و مـرارة الافـاعي و اخلريـق

و مـىت اخـذ مـن ادلهـن درمه و مـن الارض درمه ايضـا فسـحقت بـدرمه مـن  . بينهت ادلرارحي و الكباريت فاعمل ذكل و 

 ذكرانها قبل يف ابب الامحـر عـىل تـكل الاعـامل و نقعـت ايضـا الرصاص املصعد و سقيت ادلهن و سقت الس ياقة اليت

و مـىت خلـط بـدرمه مـن املـاء و درمه مـن  . من رشب السموم احليوانية و نفعت منفعة بينة من نفسها فاعمل ذكل و بينـه

                                                           
 خالصاً  58
 اخلريق الرحي الباردة الشديدة الهبوب 59
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صباغ امحلـر ادلهن وجعن هبام درمهني من النار او درمهني من الارض وشوي يشء خفيف فالقسم اذلي فيه النار يصبغ الا

و ما اكن فيه الارض يصبغ الاصباغ البيض وهذا ينبغي ان يراصد فيه طبـائع الاجسـاد و طبـائع الاكسـري و يلقـى عـىل 

 .اش ياء من تكل فان اجلسد ُيرج ما فهيا او قريبا ان شاء هللا تعاىل

يكـون  طيل ممـا ابلقسـم اذليو ينبغي ان يرصد ايضا العلل اليت تعرض للناس  ا مس تصعبًا سقى او علق او سعط او  

لـق او ُسـعط او ع سـقي ايضـا او فيه الارض و ان اكن سهالً   ا اكن فيه النار و اما ان اكن عاراً  اما ان اكن ابرداً  ...فيه

م ه مـن العلـو طىل مبا فيه ادلهن او املاء او النار او الارض تشاركه العنرص الاخر من عنارصه فاعمل ذكل واس تنبط ما في

 الاعظـم و فاما ان خلط ابلنار و املأ ء و الارض و ادلهن عىل س ياق وتناسب فان اخلارج منه الاكسري . كثرية مجةفا ا 

 ذكـر منـافع عىل قدر ذكل يف املزيان والتـدبري يكـون امـره يف افعـاهل و قـد كنـا قـدمنا يف املقـاةل السادسـة و السـابعة مـن

 ذه املراتـبهـملنـافع الـيت قـدمنا وصـفها و نيـن نسـال هللا تعـاىل بببليغـك الاكسري ما فيه كفاية و بالغ و فيه متـام تـكل ا

لهـذه  ةل الثانيـةالسنية و اذ قد اتينا عىل منافع الاكسري الاصفر اذلي هو يف الطريق الاقرب فاان نيتـاج ان نقـول يف املقـا

ت و جيـب ان ذه املقـاال املقاةل الثانية من هـاملقاةل يف اليشء الاوسط و املقاةل الثالثة لهذه املقاةل التاسعة اذ اكنت هذه يف

 طـا و مـا ملذكيا ليعمل يف هذه الكتب أ عد ش يئني و هو ما نقـوهل نيـن مرشـوعًا مرمـوزا وخمال عاذقاً  يكون الانسان فطناً 

قـد  و اذكـرمي  نقل فيه شي ًا لكرثته لكنا دللنا عليه حىت تس تخرجه و ارجوا هللا ان يبلغك اي ايخ هـذه املـزنةل انـه جـواد

 اتينا عىل امر الاكسري الاول و اراكنه فليكن الان أ خر هذه املقاةل.
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 املقاةل التاسعة 

  و مـا اكنفان القول يف خواص الاوسط التدبري الاكرب ..قال ل ان قد قدمنا من ذكر خواص انواع احلجر غبيطا ما ذكرانه

م فـاعمل مبـا تقـد و مقـارابً  او انقصـاً  نبغي ان تعمل انـه يكـون زائـداً لكن ي  ...داخال يف املزيان مثل القول عىل ما تقدم سواء

 ..تصل اىل ما تريد ؟..هذه اجلوامع و كيف يه

اب و و اذ قد اتينا عىل عل هـذه الاراكن يف الاربعـة ابـواب فـاان نيتـاج ان نقـول يف اشـ ياء مـن معجـزات هـذه الابـو  

 .شاء هللا تعاىل  ان مس توفياً  خواصها حىت يكون الالكم يف ذكل اتماً 

امت و  ن ذكل انه ان اخذت فضة بيضاء نقية فس بكت و افرغت يف هذا املأ ء عرشين مرة نفع اذا معل من هذه الفضة خـ

وب ليس نفع من هذه العلل احلارة ابرسها و ان سـ بك و افـرغ يف هـذا املـأ ء اربعـني مـرة و علـق عـىل مـن بـه مجيـع ب 

 .ةد برى البتعلق عليه و ان ازيل اخلامت عاد السعال و الصداع لوقته ال ان يكون ق السعال و الصداع احلار ابراه و اذا

سـني مث و هذا الفعل يف اليشء املزمن و فامي مل يزمن مبـزنهل فـاعرف ذكل فيـه وان سـ بك هـذا و افـرغ يف هـذا املـاء    

)اـس(  و ال ان .در عـىل حركتـه البتـةلبسه الانسان اوقع عليه اخلدر يف الشق اذلي يلبس اخلامت من جانبه حـىت ال يقـ

امثـاهل  فـاعمل ذكل و بقطع و ال قرص و اليشء من هذه الاش ياء فاذا ازيل عنه زال ذكل الامل و الوصب من وقته رسيعـاً 

  .و بينه

فان س بكت الفضة و افرغت يف هذا املأ ء ش يئني مرة مث معل مما خامت وجعل نصـه منـه و نقـش عليـه ال اهل الا هللا يف 

ذكل الزم يف العلـل  ..ه بعـد سـاعة زمانيـة ال زايدة و ال نقصـانأ  بسط واعد مث مر عىل اي عني فهيـا يشء مـن العلـل ابـر 

و ينبغي ان تعمل ان هذه الفضـة اذا امـرت عـىل عـني هبـا عـ  اجعلـت شـفاء تـكل العـ  فلـيعمل ان علتـه  ..الباردة و احلارة

حراك فيـه مـا دام رايـة ذكل اخلـامت يف عـني ذكل العليـل حـىت اذا ازيـل  سزتول و يصري الانسان شبهيا ابمليت اذلي ال

و املأ ء واملنافع  و هـذه الفضـة اذ بلغـت اىل هـذه املـزنةل  .عنه زال ذكل الوصب عنه بعد ساعة زمانية هذا الزم يف الفضة

 ...فينبغي ان تعمل ان فهيا اش ياء كثرية عظميًة جدًا 
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بكت و افرغت يف هذا املا  60عظاميً  ىت اردت ان تعمـل هبـا شـي ًا خفـذه بثـوب او ارقـة ء مثانني مرة صارت شي اً فان س ُ

الا انـه ميـت ابـرد مـن  و ضعها يف كف من اردت باله فان ساعة يصل اىل راحته جيمد فيصـري حبـاةل 61من ثوب ديباج

ك و يكـون هل حـق جنـراه فيـه مث ان خفذ منه ما اردت مث تناول اخلـامت ابخلرقـة ادليبـاج و ال تطيـل متسـكه بيـد ..لك ابرد

الانسان يبقى خامدا اييت يومه اىل أ خر  اره مث يقع عليه الفواق و يدرعه القى تبقى حشام الصفراواي و امثاهل مقـدار عرشـة 

ه و ذهـب مـرة تارطال مث يربا و يزول عنه ذكل العرض و يبقى مزهزها عىل مقدار محى طبعه و برده فاعلمه فانه لرمبا اتلف 

 .واعدة فاعمل ذكل وهو من اخلواص العجيبة

 و ان جعل يف خرقة ديباج و شد يف خيط و امر عىل مـن عرضـت هل السـكتة ادلمويـة و اللسـع العظميـة مـن امحليـات 

 .الصفراوايت احلارة و امثال ذكل و ما جرى هذا اجملرى من العلل فاعمل ذكل

 م ـة مـرة مث مىت س بكت الفضة و افرغت يف هذا املـاء تسـعني مـرة اىل و ينبغي ان تعمل انه ان زيد فيه امجد البتة و انه 

مـس منـه المما انسان او حيوان هل وبرا و شعر او ريش المس الانسان فانه يربصه عىل املاكن عىل مقدار املوضع اذلي 

 .حيا من وقتهيده فقط و ان سقط من يد انسان عىل يد اخرى او عىل يشء مما مفاصهل تربص ذكل املوضع برصا و 

ي فيـه و يبطـ و اما ما يعمل ابذلي هل شعر او وبر فانه ينفرت منه اغىن يف املوضع اذلي يصيبه و يقرعـه و يرتكـه ال شـعر 

 .فاعرف ذكل منه .خروجه حىت ياكد ان ال ُيرج يف ذكل املوضع شعر البتة

ريشـة او شـعرة مـن موضـع مـن املواضـع و  و اما يف احاب الريس و الشعر ايضا فانه مىت معل منه منقـاش مث قلـع بـه 

انه امر عـىل  ...هذه خاصية ظريفة ..اكنت الريشة او الشعرة سوداء اخرهجا بيضاء وان اكنت بيضاء اخرهجا سوداء برسعة

يشء اقرعه و مل يكد ينبت فيه الشعر و اذا نتف به اخرج الشـعر و الـريش برسـعة و ايضـا فانـه قـد يعمـل ابالول معـال 

جـدبت الريشـة نيـو  ءو ان اكنت الريشة محراء و اردت ان تصريها بيضا ...ن فهو يعمل الاعامل و اضدادهاواعدا و الا

و ان أ ردت ان تصـريها ملونـة يف لـون   ...و ان اردت ان تصـريها خرضـاء جـدبت الريشـة عرضـها .. الارض اىل اسفل

                                                           
 قطعة مقاش 60
 نس يج من حرير خالص 61
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فانـك تغـري بـه مـا اردت  ...ها حـىت تسـقط يه بـذاهتاالطاووس جدبت الريشة حىت تعمل انك قد اقلعهتا من منبهتا مث تزنل 

من الالوان فان اكن اليشء اذلي هل ريش بلون امحر فاردت ان ُيرج ريشـه امحـرًا او اصـفرًا يف لـون اذلهـب او اخرضـًا 

 لكـن ينبغـي ان جيـدب الريشـة يف ال محـر ...يف لون السلق و الزمرد فان اجلدب يف ذكل لكه للريش امنا يكون اىل فـوق

فـان  ..جدبة واعدة يكون فهيا قلعها و يف ال صفر ثالث جدابت و يف الاخرض اربع جدابت و ما زاد فاحفظت ذكل منه

 .ليس فيه و حق س يدي يشء يكذب َو ال كذب فقط فاعرف ذكل منه ان شاء هللا تعاىل

ن نيوهـا و جـدهبا اىل اسـفل الا فان اردت ان يكون يف لون الرتاب او مجيع الغربة و ما جانسها ومن الفاختات و مـا اك 

ان الاسود الفاخيت الاغرب و الع  فهيا اكلع  يف الامحر و الاصفر و الاخرض و اجلدب يف ذكل اىل اسـفل اجلـدب اىل 

فوق و الاسود قد اقمي الالوان عال الامحر و اللون املنسوب اىل الفـاخىت قـد جعـل حفـال الاخرضـ و ان اكنـت هـذه 

ابل  ا قد اقمي خيالها فا ا تعمل هذه الاعـامل ال ـا ابحلقيقـة متقـاب  ال جتمـع الابعـاد و مـن احـمك مـا ليست يف  اية التق

معلته اايه يف عال املقاب  فانه س يعمل ان ذكل حق من قبل انه قد جعل خيال العلو السفل و خيـال الابـيض الاسـود و 

او ببعضه لكنه تقابل فان الارض ليست االف النـار اكملـاء اذلي  مجيع الالوان اليت من سبيلها ان تقابل اما بلك التقابل

االف البارد و ليس النار االف املـاء اكلـربود و الرطوبـة بـه فـان الارض قـد جتانسـها النـار بشـ يئني و هـام احلامـل و 

بـائع النـار و اعـد و احلامل هو اجلوهر وهو اجلسم اذلي به مراتب النار و الارض و اليابس اعد ط  ..اجلسمية و النفس

طبائع الارض و بقى اخللف بيمام من قبيل احلرارة يف النار و الربودة يف الارض هذا و ان اكن بقابل فهـو اقـل  ـا تقـول 

و اما التقابل يف املاء و النار فان النـار لبشـالك املـاء ابحلامـل فقـط و بقابـل النـار املـاء ابلـوهجني مجيعـا و هـام احلـرارة و 

لنار و الربودة و الرطوبة يف املاء و التقابل بني املاء و النار ابعد من التقابل بـني النـار و الارض لكـن كـذكل اليابس يف ا

من هجة املنفعل اعين يف املاء و الارض و هذا من هجة الفاعل يف النار و الارض فـاعمل ذكل فامـا التقابـل اذلي ال  ايـة 

و ذكل ان النـار ثالثـة  ....ال تشالك البارد الرطب الفرد فقط بيشء من الاشـ ياءبعده فالنار و الربد و الرطوبة فان النار 

و احلامـل لـيس فيـه فهـو عـدم و ال ... اش ياء و يه احلرارة و اليبس و احلامـل و البـارد و الرطـب مقابـل احلـار اليـابس 

هو ابرد بنـايف مـا هـو عـار و مـا  صورة هل و ما ليس بذي صورة ينايف ما هل صورة و ما ليس مبحمول بنايف احملمول و ما

هو ايبس بنايف ما هو رطب و ما هو رطب و ماهو مـرئ بنـايف مـا لـيس مبـرئ فقـد تنافـت هـذان العنرصـان مـن مجيـع 
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ابلرايضـات  الوجوه ابلبعدين الالوان و ان اكن قد اعلمناك يف كتاب الالوان فان خصولها عـىل هـذا و مـن مل يكـن دارايً 

و بني مثل الكمنا يف املزيان فانه الكم عىل اجلنس و النوع فليس حيتـاج ... الا ما قد كشف  ...هفان الكتاب قل ما ينفع

فاان نتلكم فهيا يف الاق الاكرث عىل اجلـنس  ...فيه اىل اس تخراج يشء مثل الكمنا عىل هذه الصنائع اعين الالوان و غريها

لصـنعة فـان لـيس الكمنـا يف اجلـنس اكـرث مـن الكمنـا يف النـوع و يف الاخص القليل عىل النوع الا الكمنا يف املزيان و ا

امنا تلكموا يف الصنعة و املـزيان عـىل  ءو امنا فعلت ذكل لئال يضل الناس و الن مجيع القدما ...فاعمل ما تقول و تبني امرك

 ...فقد تلكمنا ايضا نين عىل اجلنس فهام ملا اكن يف كتبنا فائدة... سبيل اجلنس 

 نطبعـة يطبـعم اذلي هو عىل اجلنس  ثل العلل يف الطبائع احملصورة اىل الصنعة و مثل الالكم عىل شـ يئني م و اما الالك 

رى ذكل واعد جيب ان تكون الصنعة مثلها و القياس و الالكم عىل الانواع مثل يف ابب بعينـه و تـدبريه و مـا جيـري جمـ

احتـب و العـن الشـ يطان القـوي لـلك انسـان و فاعرف هذه الاصـول و ابـن امـرك حبسـ به تصـل و حـق سـ يدي اىل م

 املضادد هل عن طريق الرشاد و اذ قد اتينا مبا قد مضناه كل يف صدر هذه املقاةل فليكن الان اخرها .
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 املقاةل العارشة 

ننا قد تلكمنا يف املقاةل التاسـعة قبـل هـذه املقـاةل يف املـاء هاهنـا يف  مع الكمنـافيجـب ان يسـ ...امحلد هلل كثريًا كام امر فل 

 .املقاةل جيب ان تس تخرج من الكمنا يف هذه ...ادلهن و ذكل انه القسم احلار الرطب و فيه علوم كثرية و فوائد غزيرة

و ل مالعه خواص نفيسة  ن ذكل انه مـىت عقدتـه بيشـء مـن ال رواح حـىت يبشـمع و القـى مـا عـىل النحـاس او عـىل  

او  ل فهيا اعاماًل رشيفة و مىت اخذ من وزن درمه فسـحق بـثالث اواق مـن سـويقالرصاص رده اىل الفضة بسهوةل و مع

 بغهم و زادفتيت مث عىل النار قليل مث خلط يف سويق كثريًا او فتيت او ممام أ و رشب منه ذوات النقصان يف ابـدا م صـ 

اليسـري  يد منه فانقال عليه يف مرتبة البع يف ابدا م و اجساهمم فان أ دمي علهيم معل اجسامًا عظامًا فان اكن مكررًا و ما ي

دًا و منه يعمل الكثري من ذكل الرسيع انفًا انه مىت اخذ وزن درمه خفلط مـع عرشـة دررامه مـن مـأ ء و بب باب شـدي

ليـه طرح فيه  سة درامه فريبون و ُيمر  سة اايم مث خلط يف مقدار عرشة ارطال مـاء ورش بـه جوانـب أ و دار أ و ع 

غـري ذكل مل يـزل يف ذكل املوضـع يشء مـن املـاء ولـو عـىل م ـة ذراع منـه يشء مـن  أ وطـرق  أ ومسـاجد  وأ  خنادق  أ و

 .العقارب وال احليات و ال ال فاعي بتة مع مجيع صورها فاعمل ذكل وتبينه

و  كوزنه و رش به يف هذه املواضع مل يظهر فهيا يشء مـن البـق و ال ادلبيـب 63موضع الافريون 62وان اذيب فيه كندس 

مـا حتـب  ىو ال الرصاصري وهو من العجائب فاعمل ذكل و امعـل بـه تـر  64ال اجلرجبيس و ال اخلنافس و ال بنات وردان

 .ان شاء هللا تعاىل

و ان اخذ من هذا ادلهن نصف درمه و من الاس نه نصف درمه مسـحوق منخـول و مـن اذا النـار مسـحوق منخـول   

هن مث يرتك حىت جيف و يعجـن ببـايق ادلهـن تفعـل بـه كـذكل حـىت يرشـب ادلرمه ادلر  نصف درمه جيمع امجليع ابلنصف

ادلرمه النصف درمه من ادلهن مث جييب و ُيبا لوقـت احلاجـة يف عـرض هل يشء مـن البثـول او الثاليـل و الثلـع و مجيـع 

 ...البثور الصالب اليت جتري هذا اجملرى فانه يزيلها يف يوم واعد فاعمل ذكل و تبينه
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خادل اخو جعفر و امقنا عنده يف يوم من الاايم يف شهر شعبان ان يف اليوم التاسـع منـه و جعفـر بـن حيـىي  و لقد دعاين 

 :يراو من الامامئ ان ذكل انقىض و اخذان يف ذكر اخلواص و هذه الاراكن خاصة فبلغنا اىل خواص ادلهـن فقـال جعفـر

 :قال خـادل ..هن حفميته و مغرته فيه س بعني مرة خفرج فضةرايت منه يف احلديد جعبا و ذكل انين اخذت منه قضيبا ابر ما

رايت منه يف البثية جعبًا عللت يف ادلهن شي ا من املصدا و الشب مث محيت النحاس و مغرته فيه مائـة وعرشـين مـرة مث 

و  ة جعبـاً رايت منـه يف الفضـ :و قال حيىي ...س بكته الاخرية و حيته يف ادلهن وعدة خفرج فضة احسن من الفضة العادة

ذكل انين محيت الفضة و مغس هتا يف ادلهن فلام امر يل عرش مـرات اعـين عرشـ محيـات مزجـت لك عرشـة مـن الفضـة 

لك ذكل  :فقـالوا ..مث اقبلوا عيّل و ذكل انـين مل اقـل اان شـي ا.. بثالث من النحاس فصار امجليع فضة خالصة ال شك فهيا 

ما اكن متام امرك مع محيـك هل و مغسـك اايه  :فقلت ليحىي ..انت فيه عدثناموىس  ا رايت اابعندك و انت عارف به اي 

نعم فلام بلغت اىل س بعني صار لكام محيته عرش مرات و مزجته مـن النحـاس مبـثهل صـار امجليـع فضـة و  :فقال ..يف ادلهن

 ..فهـذا مـا رايتـه ،بتـةحىت يصري النحاس يصـبغ مـع الفضـة و ينسـله عـن النحاسـ ية ال  حتبس اليت قد اكنت مازجت اوالً 

 ا بعد ذكل فقال يل لكام زاد عىل املاء صارت عىل العرشة محيا تصبغ ضعفها من النحاس فتصريها فضـة خالصـة  :فقلت هل

دعا به فأ راان فضة ليست يف قوام الفضة لكن لينـة انمعـة   ..بيضاء اىل  سني و م ة مرة واىل ها هنا بلغت به هاته غالم

فلك عرش محيات يف هذا الوقت تصبغ ثالثة كذكل الثالمثائـة فانـه يصـبغ لك  :فقلت هل .ىل لك فضةنرضة حس نة جيوز ع

واعد ثالث امثالها فاذا زاد عىل ثالث م ة فلك م ة حتمهيا و تطفهيا يف ادلهن يصبغ مثهل كذكل اىل اربع م ة فانه هيـش و 

نعـم و  :فقلـت .زدان فيه غـري هـذا :فقالوا .فعل مث ا م عطفوا عىلا :فقلت .فانين ابلغ به م ة مرة :قال ..يصري اكسريًا نفيساً 

اان  :فقـالوا !!!و اسـ تغربوه ؟فسـالوين عـن السـبب ..كرامة اذا فعلت ذكل سواء يف اذلهب بلغ به هذه املرتبة وهو غريب

 ..ان هـذا مـن العجائـبو  ..و جعلوا يصفون فضـيل ؟عن الع  :فسأ لوا ..معاذ هللا :فقلت ..اذا معلنا هذا ابدلهن يصبغه

و فهيـا مـن  ان السبب الفاعل يف احلديد و النحاس و الفضة هذا الفعل هو ان ادلهن يكسب هذه الاجساد لينـاً  :فقلت

خرى فاعمل ذكل هذا قـول وهـو ُمضـَعف ا الاصباغ ما هو مس تخرج اكمن فاذا النت انبسطت اصباغها فصبغت اجساماً 

اكن يف واعد من هذه الاجسام صبغ لصبغ نفسه يفرق هذا وهو موضع صـعب حسـن عند الفالسفة ل  م يقولون انه لو 

لكن الع  ان الاجساد تلني ابدلهن و ادلهن اتبع ملزاج امللني هل فان اكن يف طبيعته البياض بـيض و ان اكن  ..يف الربهان
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لرصاص و النحاس ااكسري مـن هـذا من طبيعته الاكسري فانه ال يكون الا يف الفضة و اذلهب الن ال حيي من احلديد و ا

 .مع ادلهن عىل هذا السبيل فاعمل ذكل و تبينه و ابن امرك حبس به يصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل

ار خـذ مـن النـو اذ قد اتينا عىل ما يف هذا ادلهن فلنقل يف النار و جنعل ذكل أ خـر املقـاةل حبـول هللا و قدرتـه و مـىت أُ  

حـىت يرشـب  ،سقيي ذكل النار و خسن ادىن خسونة حىت جيف مث ال تـزال تفعـل بـه كـذكل جزء واعد و من الكربيت و

ثـين الك واعد من الكربيت و واعد من النار مث عل يف ثالثة اايم بقليل من نشادر مصـّعد و عقـد صـبغ لك واعـد منـه 

او  مـزج منـه بـدرمه نشـادر يف  اية احلسن وهو من الغرائب فاعرفه و امعـل بـه و مـىت عرش درمه فضة فصريها مشساً 

وهـو  درمه زرنيه اصفر فان اكن مصعدا اكن اجود مث شوى حىت ياكد يشمع مث القي عىل النحاس او الشبيه صريه مشسـاً 

 ..عند الفالسفة اغرب الاقوال و اجعهبا

لبني لهـذه و كنت يوما عند ا ق ابن موىس ابن مغطس و عنده رجـل فاضـل مـن الصـنعويني مل ار مـثهل يف الطـا :قال 

ايسـ يدي انـت تعـمل ان  :قال يل ..الصناعة فبلغنا اىل هذا املوضع حىت اذا تذاكران ابي يشء يعمل هذا العمل دفعة واعدة

و يف ظاهر الكهمم ان ذكل  تنـع ان ينقلـب يشء مـن النحـاس او غـريه اىل اذلهبيـة دون الفضـة مث ،هذا عند الفالسفة 

فقلـت انـه مـن املمتنـع يف لك عقـل يف اول الامـر ان  ..ال وهللا :قـال ؟..ذكل اي ايخ اتعـمل مل :فقلت ..يصري اىل اذلهبية

نعـم مث ان الفضـة اىل   :قال ..يصري اول اىل اثل  دون ان حيل يف الثاين فان الاجساد لكها دون اذلهب يف الاوزان اوال

جسد مما يف جسـدية اذلهـب دون ان  ان ذكل حمال ان يكون :فقلت هل ..نعم :قال ...اذلهب اقرب من مجيع الاجساد

تصري فضة الن مثال اذلهب عرشة من العدد  مثال الفضة تسعة من العدد و مثال الاجساد مثانية اىل الواعد  ـن احملـال 

ان يبلغ هذا احلساب او غريه  عرشة دون ان يبلغ اىل تسعة فاعمل ذكل فلام انكشف هل ذكل قال نعم ملن وعى الاقوال و 

ايس يدي هذا اذلي تذاكرانه حقا و احلق ال يكون من وهجني متناقضـني فقلـت انـك كنـت عنـدي محمـود مـن  كيف يصري

اي  :فقلـت ..اول امرك اىل هذا الوقت فانك افلحت يف ابب النظر قال نعم اي س يدي و اان اس ئكل ان تعلمين كيـف ذكل

بيننـا الكم  ىد اصبت الطريق و اكن قـد جـر س يدي انك لو اس تعملت ما تلكمت به من ساعة قبل هذا الوقت هاهنا لق

اليس بعض الاش ياء قد يصري اىل البشميع وانـت ال  :فقلت ؟و ما ذاك اي س يدي :فقال ..قبل ذكل يف البشميع جفود فيه
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 :ا ـا تبلـغ يف التـدبري اىل التاسـع و نيـن ال نـراه فقلـت :فقـال ..فاعـد انـت املسـأ ةل ..حسـ يب :فقـال ..تعمل به و ال مشعتـه

فوحق س يدي ما يكـون الصـنعة يف .. و ال هتمل منه مسأ ةل واعدة .. و هذا اي ايخ فينبغي كل ان ختلصه لكه  ..قتصد

و ال يصل الهيا ابجلهل و ينبغي ان تعمل ان الاش ياء لكها قد يندفها املاء وادلهن  ن الواجب ان يسـ تعمل الصـبغ  ..انسان

و اايك فاين اعـذرك ان متـتحن و انـت ال تعـمل كـام  ..ائب تظهر يف احملنةوهو النار فهيا و تقايسس بعضها ببعض فان العج

و انت ال تعمل فان العجائب تظهر كل وحتمل الاشـ ياء بعضـها عـىل بعـض و نيتـاج ان نقـول يف  ...اعذرك ان ترتك احملنة

اص و اشـ باهها و عللهـا ابسـبيفاء و انخـذ يف علـوم اخلـو  ...املقاةل الثالثة لهذه املقاةل يف الارض و خنمت الالكم يف الاكسري

واعامل ان شاء هللا تعاىل و ليس بصائران ينظر الانسان يف هذه الكتب و ااصة مـن قـد قـرأ  الاشـ ياء لكهـا مـن كتبنـا 

 فا ا تعينه معونة عظمية ان شاء هللا تعاىل.
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 املقاةل احلادية عرش 

 ...ت اسامؤهامحلد هلل محدًا يبلغ منهتاه و رضاه س بحانه و تقدس

ان قد اس توفينا أ مر ال كسري عىل هجة التدبري يف هذه املقاالت املتقدمة اىل منهتاى مقالتنا هذه   .. ا 

 لفـن الواعـدو نيتاج أ ن نقول يف النار يشء من اخلواص و يف الارض و جنعل ذكل خامتة لهذه املقاةل و الالكم يف هذا ا 

 أ ن سمى الاش ياء اخلاصة هبذا الامس و بوجـوه الاعـامل و العجائـب اىلمن الاكسري و تأ خذ يف اليشء اذلي وجب أ ن ي 

نعة دة عـمل الصـ تبلغ اىل الالكم يف املزيان و خواصها و الاعامل و ما فهيا مث خنرج بعـد ذكل اىل ذكـر املـزاج اذلي هـو قاعـ

ون و يكـ ..فايـةحسـن املعونـة و الكو نين نسـأ ل هللا تعـاىل  ...عىل ما يوجبه احلمك الرصني و العمل املبني و الرأ ي الوثيق

 .ذكل أ خر هذه الكتب حبول هللا وقوته و نعمأ ئه و مش يئته انه جواد كرمي

فان من اخلواص العجيبة يف هذه الاش ياء انه مىت اخذ من النار جزء و يكون مدبرا مث  ق بيشء من مـأ ء النشـادر و  

 ىت طيل منه يشء يسـري عـىل الـربص اذلي اعيـا الاطبـاء و  شوى ثلثه مرار فانه يبشمع و ياكد ان يبلغ اىل ذكل احلال

الادوية ابطهل يف يومه و وقته و هذا اذلي شوى مىت القى عـىل الفضـة و النحـاس لو ـا تلوينـا حسـ نا و صـبغها قانيـًا او 

ء حملـول مث قريبًا من القامئ و مىت اخذ من الارض جزئان و ُ قا جبزء من النشادر و خمضا و عفـن حـىت يصـري ك نـه يش

و جزء من النحاس الامحر فانه يصري فضـة  65ان اردت ان تعلمه وعده فالق منه جزء عىل س بعة عرش جزءًا من القلعي

و ان اردت ان يكون مزدوجا فأ لِق عىل لك جزئني من الارض نصف جزء مـن النـار  ...بيضاء اجعب ما يكون و احس نه

املاء الاول  سـة درامه خفـل فيـه درمهـني مـن النشـادر املصـعد ثـالث  و امجعهام ذكل امجليع اذلي وصفناه قبل وخذ من

بـِن امـرك حبسـ به مث  ...مرات مث مشعها عرش مرات حـىت يرشـب ادلرمه ابرسهـا مـن املـاء اعـين فـاعمل ذكل و تبينـه  و ا 

ن ُألقي   جزء منه عىل  اطرح نصف جزء عىل س بعة و عرشين جزءًا من الرصاص يكون فضة بيضاء صادقة اجلودة قانية وا 

عرشة من الفضة فانه يكون ذهبًا امحرًا يف  اية ما يكون من اجلودة و اذا سقي منه اعـد وزن درمه اماتـه مـن حلظتـه و 

                                                           
 قع يف المينو منه تسمى الس يوف القلعيةمعدن ينسب اليه الرصاص اجليد قيل الرصاص القلعي رصاص يس تخرج من منطقة القلعة ت 65
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ان سقي منه دانق واعد يف رشاب رحيان اسكر ثالثة اايم وان سقي منـه قـرياط واعـد مـع واعـد مـن بـذر الفجـل بلـن 

اذلي هل س نون كثري و َرد البدن اىل عاهل الاول فان رشب منه ايضا وزن حبتـني عليب مقدار اوقية ابطل الهبق العتيق 

اقلب لونه من السمرة اىل البياض و من مجيع ما يظهر يف لونه من اخلرضة او الصفرة او امحلرة او غـري ذكل اىل السـمرة و 

او مـا يقـوم مقامـه مـن الاشـ ياء  او مقدار ما يؤخذ منـه وزن دانـق يف رشاب ان اخذ منه من قد شاب رد شيبه سواداً 

 .و ان اخذ منه من به يشء من العلل الباردة لكها وزن ثالث حبات ابطل تكل الع  البتة لكها ... احلامية الطبيعية

هُ    اكنـه و ان اخذ من الارض وعدها بعد ان يدبرها ابلتدبري اذلي تقدم وصفه شيب الشعر الاسـود مـن الشـعر و َصـري 

 عـالً فو اكنت هذه الاش ياء تعمل احلاالت يف ذواهتا و انفسها اذا اكنـت الارض وعـدها فعلـت  ...يبالقطن يف مدى قر 

 مـن هجـة الو اذا خلط هبا النار معلت ضد ذكل العمل فامنا وقعت النس بة بني النار و الارض من هجة املنفعل  ...حس ناً 

 .السالمالفاعل كام قد علمت ذكل  فاعلمه و امعل به جتده بينا واحضا و 

و ان اخذ ثالثة اجزاء من النار و خلط جبزء واعد من الارض و سقي من مائه الاول حىت يـاكد يبشـمع او يبشـمع مث  

 .اسقي ملن به سكتة وزن قرياط ابراه بعد ان تكون السكته ابردة رطبة و ال يكون دموية و نفعهـا منفعـة بينـه فـاعمل ذكل

امـة البشـميع عرشـين او ثالثـني مـرة مث القـي جـزء منـه عـىل عرشـين جـزء مـن وان ثبت ذكل اىل ان يقر عىل النـار ابد

النحاس الامحر و عرشين من الفضة اخلرقاء البيضاء و عرشين من اذلهب مث محى ذكل و طفي يف مائـه الاول م ـة مـرة 

رة محيـه و طفـى يف و سقراط يقول ان محى عرشيني و م ة مـ ..قامت الفضة ذهبا مع اذلهب اذلي اكن فهيا و هذا قولنا.

مائه الاول و قد عل جزء من النار يف لك م ة جزء صري امجليع ذهبـا فـاعمل ذكل و كيـف هـو و اصـل ذكل ان سـقراط 

الكمًا و كذكل كثـري 66عمل انه قد صبغ و اجنمع و لكن مل يبلغ اىل قعر الفضة حبسب الواجب فذلكل ال نقوم عىل اخلالص

تصبغ و ال يعمل ا ا تقوم عىل اخلالص  والروابص وال تكون ايضا يف احلقيقة قانيـة مـىت من هذه الااكسري املعموةل تبلغ و 

امتحن ذكل مما فاذا اسقيت او دبرت ابش ياء من التدابري ابن ذكل فهيا و اجنمع فا ن سـقراط امنـا ادخـل املـاء عـىل هـذه 

ا املـاء فليوصـل بـه الصـبغ اوال اوال اذلي هـو مـن اما امحلى فليوصل به املاء اىل قعـر الفضـة و امـ .. الفضة و امحلى العلل

                                                           
 يعين الاس تخالص 66
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طبعه و مل يدخل عليه يشء من غري جنسـه الن اليشـء املـدبر ابلتقطـري صـاف ال يـاكد يقبـل الا مـا اكن مـن جنسـه و 

لننحه فاعمل ذكل س بحان هللا ما اكن الطف هذا الرجل اعلمه و افهمـه و افقرتـه لهـذه الصـناعة و اكـرث قدرتـه عـىل هـذه 

 ... عة فاعمل ذكل و تبينهالصنا

و مىت اخذت من النار جزئني و نصف او من الارض مثلهـا و مُجعـا جبـزء واعـد مـن ادلهـن اخلـالص حـىت يبشـمع لك  

و  البشميع او بعضه مث القى جزء منه عىل عرشة اجـزاء مـن النحـاس و عرشـة مـن اذلهـب قلـب امجليـع ذهبـا حبـول هللا

ال يكـون  فان سقراط حـىك يف الاول امحلـى حـىت يصـري النحـاس و الفضـة ذهبـاً و اما صورة ذكل كيف هو  ...مش يئته

اكـرث  ذا الرتكيبهبيمام خالف و هذا فانه ال حيتاج اىل محى و ال ماء لكنه قد يريد عىل ما حيتاج اليه و ذكل ان النار يف 

 الو نصـف اكـرث مـن ثالثـة خلـف مما يف ذكل الاول و هذا ظريف الن الاول ثالثة و الثـاين اثنـان و نصـف و اثنـان 

لعـ  اودة فهـذه ميكن لكنه بنّي القوة يف اضافة ادلهن اليه اذلي هو يزيد يف القوة و املاء ينقص من قوة الصـبغ ملوضـع الـرب 

و حـق  حس نة و ان سقى منه وزن دانق ملن قد محلت و قد مىض لها شهر من محلها و اكن امحلل انىث اقلبه ذكرا و هذا

م هـا او يـتلكم الاش ياء و احس ما و ان اكن ذكرا اخرجه نيريرا عادقا يف مجيع الاعامل و العلوم اليت يتعلم س يدي من اعظ

ن مـن غـري اكفهيا هذا اجلنني و ايضا فانه مينع اجلنني من دخول يشء من الافات عليه  ـا اكن مـن قبـل الطبـائع فامـا ان 

ن امـه ن سقيت احلامل من هذا نصف درمه فان الودل ُيرج من بطـذكل فاحلمك ال مرد هل من هللا عزوجل و ايضا فانه ا

هل د يعهـد مـثعىل عاةل عظمية من الالكم واذلاكء و الفعل الرسيع و احلراكت الرسيعة و النش و الكـرب املعجـز اذلي ال يـاك

هـذا ادلم  ادلم جزء وملولود البتة فاعمل ذكل و امعل به تصب ان شاء هللا تعاىل و هذا مىت اخذ منه  سة اجزاء و من 

كل و  سرتاه يف موضعه من كتاب التجميع مث معل به ارسع كـون ذكل احليـوان و اخرجـه رسيعـا ملـا قـد قلنـا كل كـام منـا

 لست اقول ان هذا أ خر خواص هذه الاش ياء لكن امنا هذا مـا اسـ تخرجناه و كـذكل لـو فكـر فيـه العـامل اسـ تخرج منـه

 ظرائف الاعامل و العجائب. 
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 ةل الثانية عرش املقا

و  ...قال قد قدمنا معا يف ال عامل و اتثريات املزاج فامي تقدم و اتخر مـن هـذه املقـاالت املتقدمـة اىل منتمـاى مقالهتـا هـذه

و ذكل ان الاشـ ياء  ..ونيتـاج ال ن ان نقـول يف مـوازين املـزاج ..نيتاج ان نقول يف هذه املقاالت ما هو مرتبط ابلـزايدة 

او اجسامًا مع ارواح و اجسـام مـع اجسـاد و ارواح مـع ارواح و احيـاء  لو امرها ان يكون اما اجساماً اليت متزج ليس ُي

و لـيس ُيلـوا امرهـا ايضـا مـن املـزاج مـن ان  ...و ذكل عام النبـات و احلجـر واحليـوان ،مع ارواح و اجساد مع اجساد

و امـا  للكي و اجلزيئ من ان يكون ما يظهر عما اما مبسـاوايً و ليس ُيلوا ايضا املزاج ا ... او جزئياً  لكياً  يكون اما مزاجاً 

و ذكل ان املزاج عادث من بني جسدين خمتلفني او جزئني او جسـمني او جسـد و جسـم او جسـد  .و اما انقصاً  زائداً 

ل او اقـل مـن و ان قوهتام اما تكون اما مثل نصف  وعهام او اكرث من الاق . و روح اىل ما هو اكرث يف العدد من اثنني

و امـا  ...مثال ذكل ان يكون شي ان نس بة لك ممام عرشة فيكون املزاج عرشة الن مبلغ نصـف  ـوعهام عرشـة ...الاكرث

و يه اكــرث مــن عرشــ و اقــل مــن  ،ان يكــون قــوة أ عــدهام عرشــة و الاخــر عرشــين فــان املــزاج يكــون  ســة عرشــة

زاج امنـا اكن عـىل هـذا البـاب مـن قبـل ان اراكن املـزاج امنـا اكنـت فهذه ما يف هذا البـاب و ذكل ان هـذا املـ ...العرشين

فامنا قصد ذكل اليشء بعينه فان اكن يف اعـد الاراكن  ...و اتفق ءلكن كيف جا... غبايط  و غري مقصود هبا مزيان عظمي 

فانه يكون انقص مثـال  ..التدبري الا ان يكون املدبر فاسد ...و الاخر غبيطًا فاملزاج اما مساوي او زائد ال غري ... تدبرياً 

ذكل ان يكون واعد الاراكن يف قوة اثنان و الاخر يف قـوة عرشـة فيـدبر اذلي هـو يف قـوة اثنـني اىل ان يصـري يف قـوة 

و  و امـا ان اكن املـدبر سـلاميً  ....عرشة فيصري عرشين فاملزاج نصف  وعهام و قد اكنت عرشين و املـزاج عرشـة ال غـري

ية زائد و الاخر دو ام قليال فان املزاج يكون ازيد من امجليع اعين من املدبر و من غـري املـدبر و ذكل ان قوة اعد الادو 

يكون قوة أ عدهام وهو املدبر عرشة فادخل التدبري عليه م ة وقوة الاخر م تني فصار امجليع ثلامثئة و عرشة فاملزاج نصـف 

و لكـن يكـون  ...و رمبـا اكن انقـص مـن الغبـيط ..اكن انقص مـن املـدبرو رمبا  ... وعهام و ذكل مائة و  سة و  سني

مثال ذكل ان يكـون قـوة اليشـء عرشـة  فيه و رمبا زاد املزاج عىل مقدار الاقل و الاكرث مرات كثرية جداً  الاكسري قليالً 

هبـام يف  ان ابن يكون مقصوداً و يكوانن هذان املركبان اما مدبرين او غبيطني فاما املدبر  اجزاء و قوة الاخر عرشين جزءاً 

التدبري اذاب تكرير العمل ما اوال يف دوام تطهري الادوية و اما و سطا يف تطهريها من بعد غسولها و مزاهجا و اما اخـريا 
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ابلتكرير و احللوالة و العقودات و اما تكون قد مجعت اللك من الوان التدبري و مثال ذكل ان يكون من الركنني ثلثـني و 

لك واعد ممام يف اول التدبري م ة اوسطها م ة و اخريا م ة فاملزاج يكون ثلمثئة و  سة عرش وهو اكرث مـن مـبلغهام يزيد 

 .يف القوة مجيعا مرارا كثرية و عىل الرتتيب و العمل يكون القول فامي نقص من ذكل و زاد من التدبري و السالم

و اما عىل سبيل القصد و وضـع  ...و اما عىل سبيل املزيان...الرتاكيب  و اما الغبيط فانه يكون عىل ثالثة معان عىل هجة 

الادوية حياد اليشء العظمي و الرتاكيب و القصد بوضع الادوية حبال اليشء العظمي اذا خال حتـت املـزيان و ذكل اليشـء 

رات ما هـو اقـوى منـه و لكنـه العظمي هو اذلي ال يشء من املدبرات اكرث قوة منه و النه قد حيوز ان يكون يف غري املدب

مفسد فان اكن خارجا عن املزيان و الرتاكيب و غريها بضد تكل القوة و قـد كنـا قـدمنا القـول يف ان املـزيان مشـ متل عـىل 

يف املـزيان فـان اكن مـزيان  خارجـاً  اللكي و اجلزيء فانه عامل هلـام مجيعـا فـاذا خـرج الاعظـم يف املـزيان و الاوزان ايضـاً 

عىل جواهرها و اعاملها و اليشء الاعظم اكرث الاش ياء مزيااًن وهو خمالف القدر مجليـع الاشـ ياء فـاذا ادخلنـاه الاش ياء الا

فهيـا فوجـب ان يكـون اذلي يزيـد يف نسـبته ميكـن ان يعمـل  و منساغاً  املزيان و امقنا عاهل ما يوازيه و قد اكن ذكل  كناً 

ازيه يف القوة و املـزيان ادويـة غبيطـة و هـذا اليشـء اذلي عهـدان لتبيينـه مثهل و يزيد يف ساعة واعد اذا اكن واعدا ان يو 

فلنعدل عنه اذ كنا قد فرغنا منه و نقول ان املزاج اي ايخ ال بد ان يكون ابمحلي فال ُيلوا من وهجني امـا محـى بيبوسـة و 

نـه جيـب ان تعـمل ان املـزيان ابحلـرارة اما محى برطوبة و الك الوهجني جيدان يف الصنعة و املزيان و مـا جيـري جمراهـا الا ا

اليت يكون معها اليبوسة وهو الطريق الطويل و طرق التدبري و العمـل الشـاق البعيـد و املـزاج اذلي يكـون ابحلـرارة مـع 

و  ...الرطوبة هو الطريق القريب الواحض القليل اخلطأ  السهل العمل اذلي ال ياكد ُيـالف وصـفه معـهل وهـو طريـق املـزيان

و ال قولنـا ايضـا امنـا اكن  ...بأ ن يكون اليشء داخـل يف ابب املـزيان لنا ايضا اكن ابحلرارة و اليبوسة التدبري انقصاً ليس قو 

فيجـب ان  -عافـاك هللا -ابحلرارة و الرطوبة داخل يف ابب املزيان مينع ان يكون بعضـه يسـكل مسـكل التـدبري و املـزيان 

و احملاورة و امثال ذكل و ابحلـاالت اذا اكنـت الاراكن غـري مبسـاوية فامـا  يكون يف مجيع بوب اعامل البدائية ابلس بك

امنا اكنت عىل ذكل فال و هذا القول يف اجلوانية واملزاج عافاك هللا يف اجلوانية ابحلل و العقد و البشـميع مـن قبـل ال غـري 

زيئ ما يقـارب املـزاج اللكـي و يف اللكـي مـا و الاول هو املزاج اجلزيئ و الثاين هو املزاج اللكي و قد يكون يف املزاج اجل

يقارب اجلزيئ و ذكل ان املزاج اجلزي الوجود العامل الطويل اذلي يـاكد و يـدخل و يقـدر فيـه انـه مـزاج لكـي و املـزاج 
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ري يف تدابري و اعامهل املعمول املرة الواعدة ياكد ان جيب انه من اجلزئيات و جيب للك عامل ان يسـكل يف هـذه  اللكي املص 

 ـىت  و ال يف النـاقص زائـداً  الاعامل طرائقها و يويف حقائقها و ال يدخل يف اباًب فامي ليس منـه و ال يقـدر يف الزائـد انقصـاً 

وقع يف بعض رشوط الابواب خلف فامنا اكن عن هذه العلل اليت قد ذكرانها يف املزاج ال غري فامنـا اكن لسـبيهل ان حيلـل 

اكن قريبـا مـن .. مت مزاجه و يكون اجلسامن منه جسم واعد فان ذكل اذا معل عرش مرات و يعقد اثىن عرش مرة حىت ي

و  .اذ لـيس يف الربهـان وجـه غـري ذكل.. و ال يقال فيه انه مزاج اكمل و لكـن يقـال قـد قـارب ان ميـزتج  ..املزاج الاكمل

و اايك و خمالفـة يشء ممـا فتفسـد .. لنس بة فانه يلزم ان يكون بعد الربهان يف العمل كذكل فابن امورك عىل هذه ا ايضاً 

يف الفهم و العمل و بر ذكل يعود عليـك يف اوائـل الابـواب و ال يعـمل  و تكون انت املدبر مع متاهما انقصاً  ..الاعامل لكها

انـت   فامعـل عـىل ذكل فـاذا...و ما ميتنع ان يكون  ...اذ ليس دليك عمل مبا ميكن ان يكون ؟ مما هل تكون او ال تكون

فـان زدت نقـص و ان  ...وفيت صاحبك اثىن عرش وهو اقـل مـن ذكل مـا هل و هـا هـو اكـرث  ـا هل فانـه املـزاج الاكمـل

و ليس ياكد ان يساوي الزايدة و النقصان يف عال من الاحوال البتة الا يف هـذا املوضـع فـان ذكل مـن  ...نقصت نقص

كـام بينـا و مـىت زدت اكن   ـا هل اكن انقصـاً  مىت نقص العمـل شـي اً و ذكل انك ...خواصه اليت جيب ان تعمل السبب فهيا 

فـاذا زدَت رجعـت  ..عـن معـل مـا نـدب هل و ذكل ان العهل يف النقصان  انك اذا مل تعرف اليشء ما هل اكن ضعيفاً  انقصاً 

يف جرهما اعرتقت احلامـل لهـا و ذكل ان الصفراء اذا زادت احلرارة علهيا و ...القوة اليت هل اىل النقص اكلصفراء و السوداء 

و مىت عل أ عدهام يف عزي بطل كـون ال خـر ..  )يقصد اليابس(و كذكل الرطوبة و اليبس..و احلرارة و الربودة بني اثنان 

فصارت الصفراء سوداء و كـذكل القـول يف  ... و اذا ذهبت احلرارة علت الربودة ...و املمزي هو املضمحل اذلاهب...فيه 

مثل ذكل سوى القول يف النار و الهواء و املاء و الارض فاملاء للنـار و الهـواء للـامء و هـذه ...صري صفراء السوداء حىت ت

ذا اكنت واعدة فقد بطل ان تببع بعضها بعضًا  ذا ختالفت ، فا  لكـن لكهـا واعـد يف القـوة   ...الاحامتالت تببع بعضها بعضًا ا 

 ...هذا الس ياقةوالفعل فاعمل ذكل و تبني امر الابواب لكها يف 

و من اخلواص للنار يف الابواب اليت جيب ان ال جتهل ان تعمل ان لك ابب من الابواب ان مل يكن من اربعة اراكن فهـو  

غري اتم و ال يكون عنه حقيقة معل البتة.  فاقول كيف ذكل اذا اكن مثل هذا الفضل قد حيتاج اىل زايدة رشح فان ذكل 

و مبـىن الفـكل و العـامل الاصـغر ...عامل به و العوامل ثالثة و هو الفكل و الانسان و الصـنعة  هو ان مبىن الصنعة عىل ا ا
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اعـين ..اذلي هو الانسان عىل اربعة و ليس مما ماهو عـىل ثالثـة و ال جيـوز ان يكـون مـن الطبـائع مـن هـذين العـاملني 

ء متودل يقوم للوجـود عـىل ثالثـة او اثنـني و ال فبالرضورة جيب ان يكون من الطبائع فليس مما يش .. الفكل و الانسان

و اذا اكن ال بد من اربعة فيجـب ان يراصـد الاربعـة حـىت تـمت فـاذا متـت  ... فوجب بورة ان يكون من اربعة...واعد 

ن أ ّخل  ذكل و مل يوجد مل يكن البتة عنـه يشء  .فان ذكل الباب او اليشء اذلي يكون عنه معل و ميكن ان يوجد و اما ا 

فامنا هو عن كون هذه الاربعة و هذا من اخص اخلـواص و ال بـد منـه و امعـل عليـه و هل  قانياً  و ما اكن من الاعامل اتماً 

و ادللـيالن هـام ان النبـات و احليـوان ال بـد ان يكـون مـن مـاء  ... يف الثالثة اجنـاس دلـيالن يرجعـان اىل معـىن واعـد

و يقـال فيـه روح ونفـس و ماسـك  ...عبد و عقرب و مشس و عقابواحلجر البد من ان يكون  ...وذهب وصيغ وارض

وهـو قولنـا النـار و الهـواء و املـاء و الارض و ...و امثال هذه الاسامء و معىن قولنا يرجعـان اىل معـىن واعـد  ...و حملل

 به . هذه ترجع اىل جوهرها ايضا و يه احلرارة و الربودة و اليبوسة و الرطوبة فاعمل ذكل و ابن امرك حبس  

ذ املعـدن امنـ...ومعىن قولنا يف حوايش الكتب ان ما اكن عىل يشء واعد و ال ُيرج عن جـواهره كتـدبري املعـدن  ا يـدبر ا 

كسـب ذكل من جوهر واعد وايخـذ مـن النـار قـوة الواعـدة الباقيـة و اكن ذكل اجلـوهر املـدبر يف الطبـع ابرد ايبـس فلي 

يف  يف لك يشء حلـرارة و اليبوسـة، و الـربودة و الرطوبـة و هـذه الطبـائع فا ـاالثالثة الاجزاء و احلرارة و الرطوبـة ، و ا

 العامل فبعض مما ابطن و بعض ممـا ظـاهر فالبـاطن يظهـر و الظـاهر يـبطن و يف ظهـور بعضـها و بطـول الاخـر  كـون

حـق  ل عـىل ذكل فـوالصنعة و ظهورها اىل العامل و هذه و حق س يدي من اخلواص اليت ال تتغري عىل مرور الابد فامعـ

حفصت عـن  س يدي  و وحق هللا تعاىل ما اخربتك الا ابلربهان و مبا انت تعمل اذا كنت عامل النه احلق فان قبلت ذكل و

 هللا تعـاىل يشء منه ابن كل و اتضح و سهل عليك املمر فيه كام بيناه فامعل عليه و ال ختالفه تصل اىل مـا تريـد ان شـاء

 ن غريه من التطويل .و فامي دللنا به كفاية ع
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 املقاةل الثالثة عرش 

 .. قال فاان قد مىض لنا من اخلواص يف مجيع الاش ياء ما فيه كفاية 

مل املـزاج عـفـان يف ...و حيتاج ان نقول الان يف خواص املزاج ما يكون مبشاالًك لهذه الاش ياء اليت الكتـب مبنيـة علهيـا 

 .كن مل يمت العمل البتةكثري الفائدة بل هو الفائدة اليت ان مل ن

ب مـا و نيتاج ان نبني امر موازين الاجسـاد و الارواح و الاجسـام و الااكسـري و نقـول يف سـبهتا و يف مزاهجـا حبسـ 

 .يكون يف حواش يه الفائدة العظمى و السالم 

 يفف اشخاصـها و ذكل انه س يعمل مقادير هذه الاش ياء يف ذواهتـا خمتلفـة لكهـا و اقـرب دليـل يف ّحـة ذكل هـو اخـتال

 م يف ذكل وذواهتا و الوا ا حىت تكون متناس بة الطبائع لتناسب يف الصور لكن اختلفت يف امجليع هذا اول جحة ملـن تلكـ

كسـري فهيا كفاية و يف حوايش كتبنا من هذه الادةل يشء كثري جدًا فنقول اّن  سة اجزاء من اذلهب مثـل جـزء مـن الا

من الاكسري و  سة و عرشون من الارسب مثل جزء من الاكسري هـذا مـن امـر وعرشون جزء من القلعي مثل جزء 

ًا مـن الاجساد فاما القول يف الاجسام فان مجيعها متقارب و لك ثالثة اجزاء او ثالثني جزء مـن سـ بعة و عرشـين جـزء

و  ةعذلي هو من سـ بو اجلزء ا ...مثال الاجسام و من الاكسري جزء وهو مثل جزء واعد من الاكسري يزتايد و يبناقص

ا ه اذا بلغنـو سوف نبني مقـادير هـذه الاوزان يف كتبنـا هـذ ..فيه يقع تغايرها بعضها من بعض فاعمل و اعمل به ترى الرشد

 ..اىل املوضع اذلي جيب ان يكون فيه حبول هللا و قوته

صار بل الواجب ان نبـني يف امـر قري و اذ قد اتينا عىل امر الاجسام من الارواح و الاجساد ملا حيتاج اليه فامي بعد فغ 

و مقادير الاجسام من الارواح و الاجساد مـن الارواح قبـل  ...ذكل مقادير الارواح اذا نين ذكرانها بعضها من بعض

اذا قلنـا ان  و قد خصصنا ذكل مبوضع نذكر فيه ايضا و لكن قد تعجلت الفائدة من ها هنا الان مثالً ... ان نذكر عن ذكل 

قدار  سة اجزاء من اذلهب مثل ذكل اجلزء و عرشة اجزاء مـن الفضـة مثـل ذكل اجلـزء فلـيس قـد ابن مـن الاكسري م

حوايش الالكم ان امخلسة اجزاء من اذلهب مثل العرشة اجزاء من الفضـة فـاذا قسـمت العرشـة عـىل  سـة اكن القسـم 
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و بلغـت اليـه فقـد يوجـد يف  ..اذا رأ يتـه و كـذكل هـو يف احلقيقـة ...اثنني و لك جزئني من الفضة مثل جزء مـن اذلهـب

 ...احلوايش عمل مج ملن طلب ذكل و حب  عنه و رزقه هللا نورا يبرصه

الاكفـور  و قد كنا وعدان ابمر الارواح فنقول يف ذكل ما عليه الاجامع فان الفالسفة يـاكد تكـون عـىل ذكل متفقـة فـان 

ن االاكسـري فـانظر اي ايخ اىل هـذه النسـ بة و قوهتـا عـىل  من الارواح و لك جزء منه و تسع جزء مثل جزء واعد مـن

حلركـة فيـه او كثري من الفالسفة شاك فيه غري مدخل هل يف الارواح و امنا ذكل لقوة  ...الاكفور اضعف الارواح وأ وهاها

 و معـدينو احلركة فسبب لك يف العامل و ش به ايضا النشادر من الارواح و نسـ بة طريقـه و ذكل ان النشـادر نشـادران 

ف الخـغري معدين وهو املس تنبط فاما املعدين للك جزئني و نصف منه مثل جزء من الاكسري و ليس بني الفالسفة فيه 

ليس بـني  وقوم ذكروا ان لك  سة اجزاء مثل جزء من الاكسري  ...فاما النشادر املس تنبط فان الفالسفة فيه عىل رأ يني

ء مـن و قـوم ذكـروا ان لك جـزء منـه و اربعـة دوانـق و مثانيـة عرشـ مثـل جـز  ...ف فاما النوشادرالفالسفة فهم فيه خال

 ...الاكسري و سوف ترى احلق فيه واحضًا اكفيًا ان شاء هللا تعاىل

 ملعـدين فـلكمث من بعد ذكل الزئبق فالفالسفة ايضا ختتلف اكلنشادر و ذكل انه يكـون لـونني معـدنيًا و مسـ تنبطًا فامـا ا 

امـا هـذا  واعد من الاكسري فان لك ثليث جزء من املرتبة مثل جزء من ال كسري عىل هـذا املثـال و اربعة دوانق مثل جزء

و الثـاين . ..املثال املس تنبط فان القول فيه ايضا ينقسم قسمني و ذكل ان الرأ ي الاول ال خالف فيه بـني الفالسـفة فيـه 

 ل جـزء واعـد مـن الاكسـري يف قـول و يف قـول انهو اخملتلف فيه و ذكل ان لك جزء و  سة دوانق و اربعة عرش مث

لك جزء و نصف و ربع مثل جزء واعد من الاكسري و الكهام حـق الا ان بعضـها اجـود مـن بعـض و قـد كنـا ذكـران يف 

 موضعه مبينا واجود ما قدرت عليه والسالم. 

ه فـلك الامحر منـ الىلية و الكيفية فاما واما الزرنيه فان ادلاخل منه يف الصنعة اثنان الامحر و الاصفر و هام خمتلفان يف

زء جزئني منه مثل جزء واعد من الاكسري ليس بني اعد فيه خالف فاما الاصغر فانـه لك جـزء منـه الا  سـًا مثـل جـ

 .واعد من الاكسري ال خالف بني الفالسفة فيه بتة
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 نواعها و يهالابيض ال غري و هذه مج  ا فاما الكربيت فان ادلاخل يف الصنعة منه اربعة الامحر و الاصفر و الاسود و 

انيـة ايضا يف ذواهتا خمتلفة و ذكل ان الابيض يوازي لك نصف منه و س تة عرش فامـا الاسـود فـان لك دانقـني منـه و مث

هـذه  فامنـا نسـوق هـذه الاعـامل يف ...عرش مثل جزء واعد من الاكسري و هذا  اية يف هـذا العـمل اذا عرفـت مـا بعـده

ابـدال  ايضا وهـو و فيه اربع ...الثة اس باب اعدها تقريب املدة يف اليشء العظمي و عمل املزيان و الرتكيب ال غرياملواضع لث

فمل اجـد  الادوية مىت احتيج الهيا فاين قد كنت مرة من املرات معلت اكسريًا احتجت فيه يف موضع من الكربيت الاصفر

 ن اذلهب اخلـام املعـدين غـري مـدقوق فادخلتـه ماكنـه فنـاب عنـهمنه شي ا فاخذت ماكن لك جزء منه جزئني و نصف م

فضـة  و كـذكل لـو اخـذ ماكنـه  سـة اجـزاء ...منابه و معل معهل و يف ذكل فرح عظمي ملن عمل ذكل ان شـاء هللا تعـاىل

 و لاكن جائز ولو اردت ان ادخل بدهل يشء من الارواح فعلت فاعرف ذكل اي ايخ و امعل به ترى ما حتب حبـول هللا

الف مـا يه و مجليع الاجساد و ما جرى جمراها و الاجساد و الارواح مراتب لالعامل و مقاديرها يف اوزا ا ختـ... قوته 

ثـل م هجة تكل  عن عليه اذا اكنت غبيطة و ذكل يف الاجساد اذا اكن اليشء مَدب رًا فانه ليس ُيلو من ان يكون اما حماالً 

 نسـ بة يهك و الزجنارات و الزجنفورات و الزعفراانت و ما جـرى جمراهـا فا ـا تزيـد الاسفيداجات و الارسجنات و املرت

مـن  ما اكن لك واعد مما يف الاصل عليه س بعة عرش من العدد فانه مقـدار الـزايدة الـيت حلقـت ذكل اجلسـم و اجلسـد

نـه اي ان تعـمل فانـه ينبغـ...رى ذكل و اما ان يكون مصعد يف الااتل و القناين و القراع ابلتقطري و ما جرى جمـ ....التدبري

يف  جيب ان حتف  ما اكن عليه من الاصل من القوة و يزداد للك مرة  سني مـن العـدد فانـه كـذكل يف القـوة ان تشـك

ي ان يـزاد و امـا ان يكـون حملـوال فينبغـ... يشء  ا تذكره اس تعظاما ذلكل و كذكل هو ان امتحنته وجدته ما خربانك به 

ة ليه للك مـر بة عىل ما اكن عليه س بعني مرة من العدد للك مرة و اما ان يكون مصعدا فانه ينبغي ان يزاد ع عليه يف النس  

د يف بعدما اكن عليه اثين عرش من العدد و اما احلل و فيه حمك ظريف و ذكل انـه جيـب ان يـزاد فيـه سـ بعني مـن العـد

 حملـوال فـاذا جفـت سـقطت السـ بعة و بقـى مـا زيـد مـنالقوة و تسعة بعد السـ بعني مـن اجـل الرطوبـة الغربيـة مـا اكن 

ة و تسـعة الس بعني مثاهل الفضة اك ا مثال يف ذاهتا عرشة فاذا علت صارت تسعة و مثانني عرشة الاصل و س بعني الزايد

 .الرطوبة الغريبة فاذا جفت او ادخلت اىل معل او مزاج جتفف حسب مثانني و السالم

 ...فيه حكامن ظريفان متقابالن واعد زائد و الاخر انقصو اما ان تكون ملكسة فان هذا  
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 .لزجناراكفاما الزائد  ا اكن عىل ما ذكران مثل الارسجن و الزجنفر و الاسفيداج و زعفران احلديد و ما اش به ذكل  

 كل تزيـد يفتـان و اما الناقص  ثل التوتيا و الفضة و اذلهب و الطلق و الـزاج احملـرق ابلنـار حـىت يعـود اىل الرتابيـة فـ 

و الزجنـار  ران احلديـدالنار ال ا اما رطبة و اما برطوبة من داخلها اما ا ا رطبة اكلزجنفر فيه رطوبة و اما برطوبة  ثل زعف

 هـذه و الاسفيداج الن الاصل احراقها رطب و اما رطوبة تظهر مما مثل بواطن الاشـ ياء اكالرسجن و مـا اشـ هبه فـاعمل

 ...ترى ما حتب ان شاء هللا تعاىل حبول هللا و قوته القواعد و امعل هبا

ر مـا و اما مقدار النقصان من تكل فعىل قدر البشوايت و ادلخالت الاليت دخلت النار فيه جيب ان تـنقص مـن مقـادي 

بعة و ىل سـ  اللك مرة مثانية من اجزاهئا مثل ذكل الفضة فا ا يف دخ  واعدة تبقـى مـن قوهتـا جـزءان و يف الثانيـة ترجـع 

ري الاول غـعرشين و يف الثالثة تبقى مما تسعة و يف الرابعة تبقى مما ثالثـة و يف السادسـة ترجـع اىل سـ بعة و عرشـين 

عىل مثل ذكل دانيا حىت تذهب و يبقى يف لك واعد من الاشخاص او يقـوم مقـام واعـد مـن الاشـخاص و اذا عرفـت 

 هللا تعـاىل الرتاكيب و الاعامل و س نذكر يف كتبنا هذه ظرائف ان شـاءمقاديرها بلغت اىل ما تريد مما و يف ذكل تقريب 

 و يف هذه امجل  اليت ذكرانها بالغ و هللا تعاىل الكرمي املنان نساهل العون و السداد. 
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 املقاةل الرابعة عرش 

رب العاملني و نيتاج الان ان نقـول امحلد هلل ... من عمل اخلواص  67قال قد اتينا عىل ما جيب ان نذكر يف املقاالت الاّول

و ينبغي ان تعمل ان الربهـان كـام علمنـاك يظهـر يف اعـد وقتـني امـا ان يكـون اوال يف الفعـل و امـا ان  ...يف الثاين كذكل

يكون اثنيًا و جيب ان يكون القارئ لهذه الكتب قد اس توعب اكرث علـوم الرايضـات لسـهل عليـه مـا يف هـذه الكتـب و 

ه املواضع اذلي ليس من العدل تلكيفـا ذكرهـا يف لك فصـل مـن الفصـول و الن العـمل ابليشـء و القـول فيـه امثالها من هذ

فـان اجلـواب يف ذكل يـاكد ايضـًا ان يـاكد مـن العلـوم  ؟...يطول جدا و نيتاج ان خنترب امر اخلواص من اي العلـوم هـو

ب لوال ان الامر يف اخلواص لكها ظاهرًا قانيًا و الامر الاوائل يف العقل و قد اكن جيب ان يرد هذا القياس يف هذا اجلوا

و لكـن جيـب ان يكـون الاكـرث ممـا يف العلـوم  ...فيه يوجد اـالف ذكل فقـد صـارت تنقسـم قسـمني طبيعيـني ال غـري

الاوائل و العقل و الاقل يف الثواين فقد جيد يف اصول اخلواص اشـ ياء يه اوائـل يف العقـل كثـرية و اشـ ياء مـن اصـول 

خلواص ايضًا ليست كذكل و الفرق يف هذه املواضيع بني الاوائل فهيا و الثواين اعـين يف اخلـواص هـو ان الاوائـل ممـا ا

اليت قد جيب ان يعرفها لك اعد من ذوي العقول السلمية من احليوان السهل و الثواين انه جيب ان تعـمل ان اصـل الصـنعة 

فيلسوفا مقايسا ابحثا عن اس باب ما عدث يف العامل من هـذه الاحـوال  امنا اكن جزء من املذاابت و ذكل سالسوف اكن

من هذه اخلاصية و غريها و انه فكر يف العامل و كيف وضعه و يف املعادن كام ذكر و فكر يف الشمس مثال انر توقد تدور 

ة من جوانهبا و حس نا من حيـال عىل القدر فان مل يكن كذكل زق مثل النار توقد علهيا فهو ملرة حتهتا و اخرى فوقها و اتر 

ذكل اجلانب و مقابهل وان املعادن امنا تظهر مما هذه اخلواص لهذه الع  و بقـدر املوضـع اذلي يلحقـه الطبـاخ يكـون عنـه 

ذكل اليشء و خلفه ملا قد خلفه القل و اكرث ما حلقه فلـام ان انسـاق هل هـذا القيـاس وراه عيـاان امتحنـه فعمـل املـذاابت 

لعامل فانطرد هل من ذكل ما قد ذكرانه و وجـدانه مـن رد الاشـ ياء اىل كيا ـا الاحـمك و الانفـع فهيـا و الاعـدل عىل شلك ا

نباَد كام ابد غريه و كام انه ليس يف ذكل حي  تبـارك و تعـاىل احلـي القيـوم اذلي  املنتفع به و امثال ذكل مث ان هذا الرجل ا 

كبريا مث ان أ فالطون اول من ذكر هذه املذاابت  من بعد س ياليقوس و ذكـر  ال تتقاربه الافات و الصفات جل و عال علوا

موازين النار و قد كنا ذكران راي أ فالطون و مجيع ما معهل من الابـواب يف كتـب تعـرف مبصـححات و مصـححات غـريه 

                                                           
 االولى ب اصح   67
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ع اخـص بـه مـن ذكل  ن اكن من الفالسفة مثهل و مل نذكر هـذا الفصـل مث اان قـد اسـ توفيناه هـا هنـا ان اكن هـذا املوضـ

 ...املوضع الن هذا جزء من الالكم فقط و ذكل جزء من العمل 

فـكل شلك امر الت و ان أ فالطون نظر يف املذاابت فاذا امرها امر العامل فاذا الوقت علهيا اكلشمس  و اذا الاةل و تدبريها 

ار الـيت  فـل ن النـو العـامل متحـرك و امـا الثـاين و العامل لكه و ان دورا ا البد منه لش يئني اما اعدها فل  ا ش هبت ابلعامل

ا امنـا رة و وقودهـمن الشمس تقع عىل املعدن وقتًا و تفرت عنه وقتًا و ليست دانية و الاةل املعروفة ابالذابة ملا اكنـت مـدو 

دي و بـوادون موضع فاكنت مثل العامل سواء فاكنت من اخلواص ال  يكون من موضع واعد اكن دورا ا امنا يصيب موضعاً 

 .الفعل اذا اكن ليس مثل هذا  ا يعلمها انسان من اول وه  و السالم

ن مـا ينـوب و لن يعمهل فانه اكن من رؤاي الفالسفة و قد اابن ايضا ع ؟...فان افالطون الفاضل الاكمل بني ذكل ما هو 

ملـذاابت اا اكن السبب عنه يف معـل امن و ذكل ان س يالقوس ايضاً  ...من املذاابت و عن ما ينوب عن معل الاكسري البتة

ان سـ بكه  مث انـه وقـع هل ابالتفـاق عادايً  ان انسان اس بك فضة س باكت كثرية و ادام عىل خالصهتا اىل ان نقصت نقصاانً 

اص واب ا اذا انس بكت تركها مـدة ذائبـة كـام يعمـل يف اخلـالص و خلـط هبـا الرصـذاعين .. س بكة اخرى فاكنت طوي  

قطـن يفعل هبا ذكل للخالص فاعالت الفضة ذلكل الرصاص فصريت بعضه مثلها و زاد ذكل يف وز ا فعىل السبيل اذلي 

 ها اوال مثذلكل ففعل حينية املذاب ملا خربه ذكل الغري ما اكن منه فعمل ان النار تنقص من جسـم الفضـة و يزيـد يف صـبغ 

ذلهـب مـن م حبـاهل فـان درامه مـن الفضـة اقـرب اىل او لكن يريد الصبغ من النار و يبقى اجلس .ال :فقال ؟!!..انه تشكك

 .درمه واعد من الفضة فاكنت هذه الوصول يف ذكل و معل املذاابت و رد الاش ياء اىل الوا ا

فلناخذ فامي ذكره و حلظه الفاضل أ فالطون  ...و قد تلكمنا يف املذاابت يف املائة و اثين عرش بالكم يغين عن الاعادة فيه 

ان أ فالطون يقول انه اذا اكن مدى الفضة يف النار و طول مقاهما يكون شهرين فليبحـ  عـن عـ  الوقـود العظمي و ذكل 

يف الشهرين مك يكون مبلغه و ذكل ان الوقود يف اليوم و اللي  مضنا به رطل من احلطب و ما به من الفحم قال أ فالطون 

هذا الوقود يف يـوم واعـد فـان ذكل اذا امكـن ان يكـون  فلينظر يف ذكل وهل ميكن اعد من الفالسفة العاملني ان يوقد

و ذلكل مـن عادتـه ان يعمـل يف  ..زقلب الفضة اىل اذلهبية هبذا التدبري يف يوم واعد فقـال ايضـا أ فالطـون جميبـا لنفسـه
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مبلـغ هـذا و ذكل انه و ان اكن الامر عىل مـا ذكـران مـن ؟..ان ذكل غري  كن ال فيه و ال يف الااكسري .. كثري من كتبه 

الوقود فانه جيب ان يكون عىل ترتيب ال يكون مج  واعدة الن النار تبيد اجلسم لكه لشدة امحلى اذلي فيه و مـا يـداخهل 

و كذكل القول يف الااكسري غري  كن ان يدبر اذلي يمت تـدبريه يف عرشـة اايم يف يـوم يف ذكل اليشـء بعينـه  ....من النار

قـال  ...فهو  كن اذا الاش ياء قـد تفضـل بعضـها  بعضـا يف القـوة ؟..ن يوجد ذكل يف غريهلكن مىت امكن ا .. فاعمل ذكل

فاذا اكن ذكل غري  كن وهو يف املذاابت متعب فاان نيتاج ان نبح  هـل يف القـوة مـا ميكـن ان ُيـرج اىل الفعـل يف ان 

يوشـك ان  :مث اجـاب نفسـه ؟..ذاابتيكون واعدا من الاعـامل غـري الااكسـري و طريـق التـدبري و املـزيان يكـون يف املـ

 و ذكل انه قد عمل ان الغليان ابلنار و الس بك اللـني هل اذ مـن سـبيل املـذاابت ان يكـون فـهيام ذائبـاً  يكون ذكل موجوداً 

دامئ اذلوب اىل ان يبلغ مث الا انه قـال فـاالوىل ان يسـ بك اذلي حيتـاج ان يـدخل الاذابـة ابملقـدار اذلي حيتـاج فيـه اىل 

حي  قال و لك  س محيات تقوم مقام س بكه فاذا اكن اليشـء ...قال ان افالطون قد اابن عن ذكل  يف رأ يه ... الوقود

قد ميكن ان ينس يك يف  ار يوم معتدل الطول و القرص و يف لي  مائـة محيـة تعـين عـن قـدر وقـود يـوم واعـد مـن اايم 

س بكت الفضة مثال مائة س بكة يف لك يوم شهرين و ليالهيا حـىت  شهرين الذلين حيتاج الهيام يف امر املذاابت فاقول انه ان

يكون مبلغ ذكل س تة الاف سـ بكة اكن مثـل وقـود الشـهرين املتتـابعني و العمـل علهيـا يف املذابـة وان محيـت مـاكن لك 

 س بكة  س محيات حىت يكون مبلغ ذكل لك الف  سة حىت حيمر يف لك واعدة اكن ذكل قد تناهـا ابلفضـة كـام مثـل

بينّاها مبا فيه ابلس بك و مبثل ما بيناها هبا يف العمل ابملذابة ابن الفاضل من هذه الفصول املس تصعبة عىل العامل لكـه و قـد 

اكن يف زمانه من الفالسفة و من قبهل عامل قد علموا مل ُيرج ببعض ما خرج هل يف هـذا الفـن و ال يف كثـري  ـا يقررونـه يف 

 بلغ اىل هاهنا قال فالتكرار اذا حق يف معل عمل الااكسري و عمل املزيان و الرتاكيب حـق ايضـًا الالكم فيه و القياس هل فلام

و مل يقل غريه ذكل و ايضا اعين انه ملا قام الس بك اكن عمل الااكسـري انئبـًا أ يضـًا عـن املعـادن حـق بغـري شـك واكن عـمل 

ينـوب عـن التـدبري و عـىل مجيـع الاعـامل و املـزيان اذ هـو مثـرة  املزيان انئبًا عن تدابري الااكسري و التدبري و عمل الرتكيـب

املزيان فأ ابَن هذا الرجل العظمي اخلطري عن السبب يف الااكسري فا ا امنا معلت ابلتدابري نيابة عـن املعـادن و ان الرتاكيـب 

هل و يف ذكل تلخـيص و تنوب عن التدابري اليت يه ابلعمل فاكنه امنا ساق الطريق الاشق الاصعب اىل الاهـون الاسـ 

تقريب لالعامل و تصحيح ملا ذكرانه نين ومن قبلنا من هذه الاعامل اذ قام علهيا الرباهني فلام ابن ذكل قال و اذ قـد اتينـا 
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عىل هذه الاوضاع فلنقل كيف مقـدار النـار و ذكل ان النـار اربعـة اجـزاء يعـين اربـع مراتـب و ينبغـي لنـا ان خنـرج ممـا 

ه و مل نقل غري ذكل و امنا يكفي عافاك امر العربة و امنا الصـحيح يف ذكل اخـراج الوسـط اذلي يكـون الاوسط و نعمل ب

بعده من الزايدة مكثـل مـا بعـده مـن النقصـان سـواء فـاذا فهمـت ذكل و سـوف تفهمـه ان شـاء هللا تعـاىل و اعـمل معـىن 

 ..ا حتبأ فالطون و ما قصد لبيانه يف املواضع فاعمل ذكل و امعل به ترى فيه م

سـب مـا و جيب ان تعمل يف العربة اذا اكنت يف اربعة و اكرث عىل الزائدة و النـاقص مـن مجيعهـا و سـوف نقـول فيـه حب  

 .يشفيك و تبلغ رضاك ان شاء هللا تعاىل

ن يف ذكل و وحق س يدي جعفر الصادق لو مل اذكر هذه الكتب من مجيع العلوم الا ما ذكرته منه يف هـذه املقـاةل لقـد اك 

ء كفاية و بالغ من العمل ال ا و حق س يدي اعين هـذه املقـاةل الواعـدة تنـوب عـن يشء كثـري مـن الكتـب و تفرسـ يش

اء رتتيب ان شـكثري من كتيب ان فطنت هبا و يف هذه امجل  كفاية الرساةل فليكن الان اخرها و انخذ يف ما يتلوها عىل ال

 هللا تعاىل. 
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 املقاةل اخلامسة عرش

ت قـاالت ليسـان الفائـدة يف أ وضـاع هـذه امل ...بحان املنفرد ابلوعدانية اجلبار احلنـان املنـان ذي اجلـالل والاكـرامقال س  

ج هل لفائدة ختـر يف اوضاع الفالسفة وحيب ان نبح   ن هذه املقاةل وما فهيا فان ا ةبيسرية لكما عزيزة نفيسة خطرية عظمي

نيتـاج ان ب املوازين مثل كتاب املماى يف املزيان وما شالك هـذه الاشـ ياء و عن قريب ويكون ايضا كتابنا للصنعة من كت

هـذه  الاوىل مـن نقول يف متام ما قدمنا من الاحباث ليكون القول منتظام مع اعداد الكتب اليت كنا رتبناها يف صدر املقاةل

ذ انت ضفهتا اىل الكتاب اليت قد ذكرانها كل ان فهيا ا يف غـري ا واعدادهعمل املزيان ورتبنا حساهب الكتب ليمت ما نريد مما ا 

 موضع من هذه الكتب فيجب ان نبح  عنه حبثا قواي تصل اىل ما تريد ان شاء هللا تعاىل.

د مـمام او لك واعـ فنقول انه ال ُيلوا الكوانن من ان يكوان متناهيني او ال متناهيني او أ عدهام متناهيا والاخر ال متناهيـا

 قـد يطلـب يففان اكن متناهيني فهام حمدودان وان اكان حمدودان فأ عدهام غـريهام امـا جـرم وامـا عـدم ف متنايه وال متنايه

هلـام وال  ت وال حركـةوامنا اكن الا متناهيني وال ماكن هلام وان اكان ال ماكن هلام فال ذهاب هلام يف هجـة مـن اجلهـا ةاالثنيني

مزتاج فـال مزتاج والاج هلام وال يشء غريهام فال امزتاج والعامل بزمعهم عن اامزتاج عن حركه فال مزاج هلام وان اكان ال امزتا

 .عامل والعامل ليس والعامل موجود واملوجود اليس والعمل اليس واليس اليس وهذا من أ ش نع احملال

ثنينيـه ت االوان اكن أ عدهام متناهيـا والاخـر ال متناهيـا فاملتنـايه حمـدود و ماعـده غـريه امـا جـرم وامـا عـدم فقـد بطلـ 

ثنينـه قـد بطلـت االوالالمتنايه ال اطراف هل وما ال اطراف هل ال فراغ منه وما ال فراغ منه ال غريه وما ال غريه فهو واعد ف

ا مـن ري معـا وهـذفأ عدهام ال غريه ل نه متنايه والاخر متنايه فهو وما تنايه اليه اكرث من واعد فهام واعد ال غري وهام كث

 فـان الرضـر حه فانظر فيه . واايك اي ايخ اهامل مثهل مما فأ  ا خواص وعمل صعب فان امهلت منـه شـي اأ ش نع احملال واقب

 عليك داخل وانت من بعد اعمل والسالم.

وان اكن لك واعد ممام يقال عليه انه متناه وال متناه  وأ عدهام كذكل ان املمكن ان يكون كـذكل اعـىن عـىل تـكل احلـاةل 

و وقت واعد وان اكن كذكل يف وقتني خمتلفني فقد عدث يف اذلي مل يزل مثل مامل يزل فيكون مل يـزل يف وقتني خمتلفني ا



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

92 
 

عدث من مل يزل وهذا من أ ش نع احملال . وان اكن يف وقت واعد اكن متناهيا يف عال واعـد فيكـون الاوىل مل يـزل عـىل 

 عال مل يزل عىل ضدها وهذا من أ ش نع احملال. 

ن الكوانن اب ال صلني من هجة هذا الباب وفساده جبميع اقساهما وذكل ما اردان ان نبني وان اكفقد اوحضت كل مجيع اجي

لكيـه فـهل  يـه ومـا هلال ُيلوا اذا اكن جرمني من ان يكوان اتمني او ال اتمني او أ عدهام اتما ال اتمـا فـان اكان اتمـني فلهـام لك 

 ن متناهيـافللكه أ طراف و ما اكن للك أ طراف فهو متناه و مـا اك جزئيته وماهل جزئيه فال هل اطراف وما ال جزئية اطراف

احملـال .  ذا مـن أ شـ نعوهو جزء فتناهيه اىل غريه اما جرم واما عدم فهام وغريهام مل يزالا وال غريهام ومل يزل معهام غريهام وه

لـيس  ام لـيس فـالكل فمل يزوال وكامهلـوان اكان ال اتمني وهام انقصني فلك انقص فهو جزء لكامهل وجزئني لكامهلام مل يزل كذ

 جزء وليس وهذا من أ ش نع احملال .

ن اكن أ عدهام اتما والاخر انقصا وجب التام ما وجب يف التامني والناقص ما وجـب يف الناقصـني فـان اكن لك واعـد  وا 

فـان   خمتلفـنياعـد ويف وقتـنيممام اتما ال اتما وامنا اكن ممام كذكل فلن ُيلو ان يكـوان واذلي اكن ذلكل مـمام يف وقـت و 

لنقصـان ااكن كذكل يف وقتني خمتلفني فقد عدث يف اذلي مل يزل ضد مامل يزل فأ ما النقصان فـان اعـدث يف اذلي مل يـزل 

ذلي مل اامكن فيه الفناء فيكون اذلي مل يزل اتما ينقص ويفىن وهذا مـن أ شـ نع احملـال وان اكن ذكل يف وقـت واعـد فـان 

 عىل ضدها واعد من أ ش نع احملال.  يزل عىل عال مل يزل

 الايضـا فانـه و فقد اوحضنا مجيع احباث الاصلني من هجة هذا الباب وفسادهام جبميع فساد اقساهمام وذكل ما اردان ان نعمل 

ة هل ايـ ء اذلي ال ُيلو الكوانن من ان يكون قواتهام ذايت  اية أ و ال  اية هلام فان اكنت قوهتام ذات  اية فقد صار اليش

فـان    ايـة هلقوه ذات  اية وقد بينا فامي تقدم من القول يف قواعد هذه املقاالت وغريهـا انـه ال ميكـن ان يكـون اليشـء ال

 اكن قوته ال  اية لها فلن ُيلو من البساوي يف القوه او زايده أ عدهام عىل ال خرى. 

  ا ال  اية هل وقد بينا فامي تقدم من قولنا انـه مـن العلـوم فان اكنت اعداهام اكرث من الاخرى وقد صار ما ال  اية هل اكرث

ال أ ن يكـوان مبسـاويني وان اكان مبسـاويني فـمل  الاوائل وانه غري  كن ان يكون ما ال  اية هل اكرث  ا ال  اية هل فمل يبق ا 
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ممام ال يطلب ذكل فـال ُيلـو  ُيلو من ان يكون لك واعد ممام يطلب خمالفه صاحبه بلكية او جزئية او يكون لك واعد

 الطالب من ان ينال مطلوبة او ال يناهل فا ن انهل فقوته يف الطلب اكرث من قوه الاخر يف الامتناع. 

 يجـب مـن ذكلوقد كنا بينا فامي تقدم ان ال ميكن ان يكون قواتهام غري مبساويني فمل يبق الا ان يقال الطالـب مطلوبـة ف 

اعد مـمام ال يطلـب خمالطـة صـاحبه واخـتلط  فقـد وجـب ان يكـون اخـتالطهام عـن غـري ان ال يكون امزتاج وان لك و 

كل ولـيس فيجب اثل  ومل يكن اثل  انه ال جيب يف الثالثة ما جيـب يف االثنـني فـمل ميكـن ان ُيتلطـا وهـام ال يريـدان ذ

ن ان مـالطـة صـاحبه فلـن ُيلـو غريهام فقد وجب من هذا القسم ايضا انه ال ميكن امزتاهجام وان اكن لك واعد يطلـب خم

ىل عـ وادلليـل يكوان مل يزالا خمتلطني وان يكون اختالطهام يف وقت ما او يكوان مل ُيتلطا قط وان اكان مل يـزالا خمتلطـني

مـن  حمـال اعظـم ا ام كوانن ومل يكوان قبل  تازين او يكون أ عدهام احق بفعل ما من الاخر و ا مل يزالا ذااب واعده واي

 خرج ممـا عـملقائل قال ان ذااب مل يزل اكنت قبـل مل تـزل فهـذا مـا اردان ان نبـني، فـاعمل هـذه القواعـد اي ايخ واسـ تقولنا 

ن التـأ ليف فيـ ه املزيان فقط وعىل اوضاع احلروف اذلي هو اليشء املس تصعب اذلي هو وضـعي لكـن ملـا اكن وضـعنا فـا 

نه امنا يفعل املزيان ليشء اذلي هو بور  يشـء ي وهو الطبعـي فيكـون والوضـعي امنـا يتوصـل بـه اىل الوطبعي خاّص فا 

لقـول ايه من هـذا الطبيعي فيكون الطبيعتان هلام النبيجة والطبعي الوصل مل يزل فأ فهم ذكل و اذ قد اتينا عىل ما احتجنا ال 

 فليكن ال ن اخرها ان شاء هللا تعاىل. 
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ن اخل... ة قال اان وابهلل التوفيق والقو  اصـية نروم ان نؤدي يف هذه الكتـب معـل اخلـواص وخطـا مـن اشـلك يف ذكل فـا 

قـه ليست علام حقا وهذا اجلهـل مـن قـائهل وقـد انبـاان عنـه ونيتـاج ان نقـوهل يف شـواهد مـن ذكل يسـ تدل هبـا عـىل حقي

 اً نـا اخـذان جحـر اذا ك -عافـاك هللا  -وابهلل التوفيق جيب ان يقـال ملـن رام ابطـال اخلـواص تأ ملـا  :فأ قول ...اخلواص انه اكئن

كـون مـا خـرج ياو غري ذكل  ا يكون هل قعر مث وزان مبلغ ما خرج من نياتته فا ن صادف او اتفق ان  اكن او صغرياً كبريا ً 

د وقـ غـري عـ بقام عىل املاء ومل يغص فيه ذكل  من ذكل بقدر ما بقى مث القى يف املاء وجعل احلفر اىل الهوى وثقب ايضاً 

بقـى  نا ذكران ذكل يف كتاب الاصول من كتب املوازين يف موضع اخر وع  معـل هـذا املنقـور خلـروج ذكل مـوزوان ملـاك 

ان  فيكون يف الهندسة وقد شفيناك يف كتب الهندسة من هذه الكتب اعين من كتب املوازين عـن مجيـع مـا يف الهندسـة

 فطنت ذلكل والسالم.

 ومثال ذكل ان الصورة : 

 س131573

خطـا  ن ُيرج مساحته فالوجه الاقرب عىل خالف ما قدرانه اهل الهندسة ووجه ذكل ان مييل اىل اعد جوانب املربعوا

لعرشـة ايكون عرشة اذرع ويكون اذلي يقابهل س بعة اذرع ويكون اجلانب املتحـرف يوازيـه مـا بـني املقـدار اذلي هـو بـني 

طـأ  قانيـا خواخلاصية احلق ان يقطع من يريد قطعة السـ بعة اذرع  والس بعة واما اذلي هو ثالثة جمهول والوجد يف عمل ذكل

ر اخلـط اىل ما قطع من اخلط اذلي مقداره عرشة اذرع فهو ال مثل يكون س بعا مثل اذلي مقدار قابهل سواء ويكون مقـدا

 ذرع فيبقـىالثـة االقامئ ثالثة اذرع وتكل ل جل ان اخلط القامئ الزاوية ثالثة اذرع فوجب بذكل ان يكون اخلـط احلـادث ث

 الشلك املربع شلكني مربع ومثلثا واملربع ضلعان منه س بعة اذرع لك واعد ممام. 

هذا ما كنا ذكران انه قد جيب ان يكون للك عمل خمتص منـه واملثلـ  يكـون مبسـاوي الضـلعني لـلك واعـد مـمام مقـدار 

ملرضوب ضلعه احمليطني ابلزاوية القانية لك واعد مـمام ثالثة اذرع وكذكل هو ابلربهان ان خط املثل  القامئ الزاوية اذلي ا
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يف نفسه  وعان، مثل مرضـوب القاعـدة يف نفسـها ومرضـوب لك واعـد مـن الضـلعني احمليطـني هبـذه الزاويـة القانيـة يف 

انيـة عرشـ نفسها  وعني مثانية عرش لك واعد ممام يف نفسه فتصري القاعدة و مرضوهبا يف نفسها مثانية عرش فهـو جـذر مث

 فاعمل ذكل واس تخرج منه حساب احلجر ان فطنت هل والسالم.

ن نيـوالذ فـاذا فـوتسأ ل ايضا من دفع اخلواص ولو ا يف العامل ما ابلنا نأ خذ احلديد البارمـاهن فتلقـي علهيـا الـرويم فتصـري 

ال  لتـه ال وىللبارمـاهن ورجـع كحامحينا احلديد الفوالذ بـزارا كثـرية وطف نـاه يف الـزرع وهـو اللـن احلـامض والفـوالذ اىل ا

اص لـتعمل خالف يف ذكل وال رسًا وجيب عافاك هللا ان متتحن هذه الاش ياء اليت تقولها وهتّجِ هبا عىل صاحب بعض اخلو 

 ما يف ذكل وتغمن عنه اجلواب وانين ال اعمل انه السكوت والسالم.

ذكل بغـري سـبب وقـد اثببنـا كل وجـوه  68ل مـن املرداسـ نجوما ابلنا عافاك هللا خرج امحلوضة من اخلل ابن تلقي فيه قلي

علوم اخلواص يف هذه املثاالت ويف الاول من خاصية واوحضناه غايه الايضاح فاضـف لك يشء ممـا اىل موضـعه وسـق 

 امرك حبس به و ما ابلنا اذا اخذان جحر العقاب فشددانه عىل خفذ اجلالء اذا قرب وقت والدهتا وصعت املولود بغري مشـقة

 وال لكفة. 

 69واما الع  يف النشادر لك املصعد عىل عرش الفء اذا خلط منه جزء واعـد بثالثـة عرشـ جـزء مـن الامثـد اخلراسـاين

البارد اجليد وتكبد بيشء من التوتيا عىل ما اصف كل فهيا ايـراد مـاء العـني لكهـا وااصـه الظلمـة حسـ نًا انـه يـرد العليـل 

 مل يزل هبا ذكل بغري خاصة .الوصب اىل احلال اليت اكن علهيا 

وما ابلنا لو اخذان نشادرا غري مصعدا ومصعد من غري فضة او عىل الرتكيب اذلي نذكره يف اصـعاده مث خلطنـاه يف الكحـل 

عىل عمل غري الفضة اليت هل ايضا وكذكل التوتيا ال تنفع  مـن هـذه العلـل ذكل بغـري سـبب سـ بحان هللا مـا اضـعف هـذه 

نـه فيـه فرجـا العقول والا راوا س واها وليس هللا يعمل من ال يعمل ابدا فاعرف ذكل ولنأ خذ يف افادت هذا العـمل النفـيس فا 

 للعامل من الناس ويف فرهجم لنا مثوبة عظمية .

                                                           
 أ وكس يد الرصاص الثنايئ و يكون عىل شلك بلورات محراء او صفراء 68
 )جحر يؤخذ منه الكحل وهو اعد مركبات الانبميون( 69
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اخلرضاء شي ا ويكون من املـراري  71شهرًا ويؤخذ من التوتية 70يؤخذ من الامثد يشء ويدق وينخل وينقع يف ماء الرازايجن

وينقع يف ماء الرازايجن شهرا ونصعد النشادر عن الفضـة عرشـة درامه فيسـحق ابلنشـادر عـىل صـالبة زعـام ويدق وينخل 

حىت ُيتلطا مث يزاد يف النشادر  سني درهام مث يرقأ  يف الاقـداح وااثل صـغري ثـالث مـرات مث يسـحق الكحـل ويصـول 

نـه وتفعل ابلتوتية مثل ذكل مث يؤخذ املصول والنشادر املصعد فيخلط امجل  يع ابلسحق الشديد مث يكتحـل منـه ابلعشـ ية فا 

 يفعل ما وصفنا والسالم.

لفضـة اىل ولعل يف خاصـية هـذا الـربود اكسـريا جعيبـا امحـرا ويف ذكل انـه مـن اخـذ هـذا ادلواء ثالثـة درامه فأ عيـد اىل  ا

ان يشـمع  ل معـال جعيبـا وذكلاخلارجة منه وسقيت ماء املزاج والنشادر اخمللوطني وجعل فهيا يشء من زعفران احلديد مع

ي مرارا مث حيل ويعقد يف اعد وعرش يوما مث يلقـى اعـد وعرشـين فضـة ُيـرج يف قـوام اذلهـب ويف لـون الاتـرجن يسـاو 

 . ةاملثقال مثانية درامه يقوم لكه يف اخلالص وال يزيد لونه الا بدم او السري غالب انذاك بغري خاصي

يه مـن ف يمت كل معل وانت مل تقرا كتاب احلاصل فليس يف العامل يشء الا وهو س بحان هللا ما اضعف هذه العقول وكيف 

ههل  مـن يسـ تأ  الامجيع العلوم وهللا لقد واين س يدي عىل معهل فقال وهللا اي جابر لو ال انين اعمل ان هـذا العـمل ال يأ خـذ 

طلبـه ضل اليـه فأ  يقد كشفت للناس فيه ومامل  ومن يعمل علام يقينا انه مثكل ل مرتك بأ بطال هذا الكتاب من العامل أ  تعمل ما

نه ُيرج كل مجيع غوامض كتيب ومجيع عمل املزيان ومجيع فوائد احلىلة وتصري به وحـق سـ يدي مـن اهـل الصـنعة  تعـمل و فا 

 الفاسد من الصاحل والسالم.

مثـل نصـفه مـن ادلهـن وما ابلنا اذا اخذان ملح القىل اجليد العمـل منـه وهـو الرطـل والسـ ته فصـببنا عـىل لك جـزء منـه 

الشريج مث ادمي السحق عليه حىت يهترأ  يه مث عقد ابلنار اللينة جىت ينعقـد مث اعيـد العمـل دانيـا حـىت يصـري مثـل الشـمع 

وُيمت وهو اذلي تسميه الفالسفة ادلهن املشمع وهـو وحـق سـ يدي افضـل مـن معـل أ فالطـون لكـه الـيت نصـب لنـا يف 

شـمع كل اشـ ياء كثـريه وحيلـل الاشـ ياء ويسـهل ذواب ـا وفيـه دقـائق ودفـائن كثـريه املصححات اان لو قلت ما فهيا ان تب 

                                                           
 امس عش بة() 70
 )نبات ثنايئ الفلقة( 71
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ن تليت كتيب ا ا كثريه ال غري والعمل فهيا مبدد مدفون يف مجيعها  ن مجيعها مجع العمل  ـن  سوف تراها ان صربت علهيا فا 

لكـن جعلـت الرتـز فهيـا تبديـدها حصل ما يريد مما فقد فـاز وذكل انـين رشحـت العـمل لكـه ومل ارى مـن حـرف واعـدا 

والسالم. وهللا ما يف العامل اخسى مين وارسلت رمحة للعامل واههل اذ كنت قـد اتيـت مبثـل هـذه الاشـ ياء ورمـت هبـا ويف 

 بعضها وهللا الغين التام والسالم.

 مل ذكل اللـن ليـب وسـقيناونيتاج ان تقول ملن رفع كون اخلواص ما ابلنا اذ نين محينا قطع احلديد و طف ناها يف اللـن احل 

نـه يسـمع به اذلوب ابراه واذهب عند ذكل الوصب اذكل بغري ع  خاصيه فيه ام ل نه ال يقبل وصيته ويرتدع ويفـزع او ل  

ر العيـون او الن علمه اكرث من هجكل اهيا املدافع كون اخلواص و الصنعه ان يف ذكل لعـربة ل وىل الابصـار وليسـت ابصـا

 كام قال هللا  تعاىل ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور. ولكن ابصار القلوب

وحـق فاعمل ذكل تصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل بعون هللا وقوته وال ترتدع عـن الطلـب جلهـل مـن رفـع اخلـواص ف

ه انـس يدي ان اخلواص حق كام ان غري اخلواص حـق ومالنـا اذ نيـن اخـذان جحـر املطـر يف اليـوم الضـايف جفعلنـاه يف اج

 يفايخ يكـون  ومغرانه ابملايح متيل اال جانة مث حككنا وجه احلجر أ عدهام ابالخر ماء املطر ذكل لغري ع  ونفـذ احلجـر اي

 ارض بال دور واين اجلرحي يف جانب الوادي اذلي فيه املاء اذلي فيه اثر. 

ب ان يكون للخاصية حقيقـة وهـذا وما قد كنا قدمنا وصفه يف صدر هذه املقاالت اعين اخلواص فاذا اكن كذكل فقد وج

الوادي كثري ادلغل وفيه من الهوام ما قدمنا اذلكر هل من وصف الافاعي وامثالها مـن الطيـور الكبـار ولعهـدي ابلنـاس اذا 

ارادوا اعرتاق ذكل املواضع اذلي فيه جحر املطر وذكل الن الوادي هل طريقان أ عدهام فيه تكل الافاعي فهو غـري مسـلوك 

هبذه احلجارة فهو سلمي ال دبيب فيه وادلبيب يف موضع املاس. فاعمل ذكل فك نين اشاهد من عزيم فيل اخلـروج واخر فيه 

من بالد الرتك مصعدا وهو يصلح اللبود حلوافر البغال وادلواب وامحلري والبقر لئال يقع عىل تـكل احلجـارة فبعضـك بعضـها 

نين اعـمل فيـه هـذه املقـدار يف بعض وما هو بكثري واذكر علل هذه احلجارة واخبا رها يف عرشه اجزاء من هـذه املقـاالت فـا 

من الفوائد وس تقول يف اش ياء من ذكل معددات يف عدة مواضع من كتبنا هذه وغريها  ن اكنـت هل عنـا بـذكل فلنجمعهـا 

نه يضل مما اىل ما حيب بعون هللا تعاىل.  او يعمل هبا فا 
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ح الواجـب هل ونيتاج ان نقول يف البح  مـن قبيـل العـمل ونقسـمه بقسـمه الصـحي...الكرمي الفعال ملا يريد امحلدهلل اجلواد 

علمـه  حبسب ما قدمناه حىت يس توفيه حبمد هللا وقوته فأ قول انـه ال ُيلـو الكـوانن مـن ان يكـون لك واعـد مـمام حيـيط

اعـد مـمام و بذاته والاخر ال حييط علمه بذاتـه او يكـون بذاته او يكون أ عدهام حييط علمه بذاته والا من ال حييط علمه 

 ن لك واعـداكحيبط علمه بذاته والاخر ال حيتاج علمه بذاته او يكون واعد ممام حميط علمه بذاته الا حميط علمـه بذاتـه 

دهام غـريهام ودان ومأ عحمد ممام حميط علمه بذاته فهام متناهيان، الن العامل قد حييط هبام فاذا اكان متناهيني وهام جرمان فهام

ن أ شـ نع ام، وهـذا مـاما جرم واما عدم فهام اكرث من اثنني فلقد بطلت االثنينيه وهام ال يزالا بزمعهم ال غـريهام ومعهـام غـريه

 احملال.

 ناهيـان وقـدوان اكن علمهام الا حييط بذاهتا فقد هجال ذاهتـام فلـيس اجيـاب الا  ايـة هلـام مـا وجـب مـن اجيـاب ا ـام مت  

ال غـريه احتاج اىل الفحص عن ذكل فليفحص عنه ان اكن ال متناهيني مجيعا فال أ طراف هلـام مجيعهـا ومـا ال اطـراف هل و

 فال اندفاع هل وما ال اندفاع هل ال حركة هل وماال حركة هل ال مزاج هل. 

ني فهـام حمـدودان وعـاّدهام غـريهام فاملزاج ال موجود فاملوجود أ ليس أ ليس وهذا أ ش نع احملال فمل يبـق الا ان يكـوان متنـاهي

فقد بطلت االثنينيه وان اكن أ عدهام حييط علمه بذاته والاخر ال حييط علمه بذاته وجب يف اذلي حيـيط علمـه بذاتـه مـا 

وجب يف اذلي ال حييط علمه بذاته ما وجب يف اذلي ال حييط علمهام بذاهتام املتنايه ووجود غريهام وبطالن ما ادعو مـن 

نه لـيس ال  ايـة الاعاطة  وجب يف اذلي ال حييط علمه بذاته ما وجب يف اذلي ال حييط علمهام بذاهتام من اجلهل بذاته فا 

هل او يف ما توجب منهتاُه ونيتاج فيه اىل الفحص فيلزمه ان اكن ال متناهيا انه ال غريه وقد زمعـوا ان معـه غـريه فيكـون ال 

مجيع هذه الاحوال اذا انكشفت للربهـان وهـذا الانكشـاف حـىت يتبـني هـذا غريه معه ومعه غريه وهذا من أ ش نع احملال و 

ن ال مر يف تصويرها سهل ويكون خشصا حينئذ ووهللا ووحق س يدي لو رشكتـك حـىت تسـ تخرج واعـده مـن  البنيان فا 

احلق يف  هذه املنابل لصعب عليك صعوبة عظمية ولن يقدر عىل عمل ذكل الا من اس توعب نظرة يف كتبنا هذه وهو العمل

بـِن أ مـرك حبسـ به وجيـب ايضـا  امر املزيان الطبيعي اذلي ليس مزورًا كام يكون من الاش ياء الطبيعية فأ عمل ذكل وتبي نـُه وا 
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ان ما ال حركة فال مزاج منه ويف ذكل ما قـدمناه فـا ن اكن متناهيـا وجـب غـريه فبطلـت االثنينيـة وان اكن حيـيط علمهـام 

ام وأ عـدهام ذلكل اكن مـا اكن كـذكل مـمام فلـن ُيلـو مـن ان يكـون كـذكل يف وقـت واعـد بذاهتام وال حييط علمهام بـذاهت

ووقتني خمتلفني فقد اكان عاملني وقد صارا جاهلني وامنا اكن كذكل اعين جاهلني فصارا عـاملني واذا اكن كـذكل فقـد عـدث 

مـن أ شـ نع احملـال وان اكان يف وقـت واعـد  يف اذلي مل يزل وهو مل يزل فيكون مل يزل حمداث ومل يزل اقدم من مل يزل وهـذا

عامل ال عامل مبعىن واعد يف وقـت فيكـون اذلي مل يـزل عـىل عـال مل يـزل عـىل ضـدها وهـذا هـو السـخف واحملـال العظـمي 

 الشنيع. 

نـه لـيس فقد اتضح مجيع هذه الاحباث من هجة هذه الباب وفسـادهام مجليـع فسـاد اقسـاهمام وذكل اردان ان نعـمل وايضـا ف ا 

  فقـد بطلـتلو الكوانن اذا قوهتام جزمني من ان يكوان متصـلني منفصـلني اوال منفصـلني ففاصـلهام احلـاجز بيـمام غـريهامُي

ام او االثنينيه وجيب يف الثالثة ما جيـب يف االثنـني وان اكن منفصـلني فـال ُيلـو مـن ذكل ان يكـون مـن هجـة واعـد مـم

 ن يكـون ذكلء وبطالن االثنينية وان اكن يف هجة واعـدة فـال ُيلـوا مـن اهجتني فيجب يف اجلهة اليت فهيا الانفصال ابلتا

 . يف وقت واعدا او يف وقتني خمتلفني فا ن اكن ذكل يف وقتني خمتلفني فقد عدث حماهل يشء مل يزل ضد مامل يزل

 كـوان ل فقـد اكانفا ن اكن احلادث لالتصال فقد صـار الكـوانن الـذلان مل يـزالا كـوان واعـدا وان اكن اذلي عـدث الانفصـا

امل فقد صار مـ واعدا فصار الكونني وهام عدهام كونني مل يزالا وقد اكن قبل ذكل دااب واعدا فا ن اكن قبل ذكل ذاات واعدة

ىل نتقـاهلام ايزل اعدث من مل يزل ومن مل يزل اقدم من مل يزل ذاات اكان يصريان بعد ذات واعده تطلـب ازليـة لـونني عنـد ا

 ي مل يزل. كون واعد فبطل اذل

نـه قبـيح يف النظـر  وقد قدمنا يف املقاالت الاوىل ان اذلي مل يزل ال يضمحل وال يفسد يف عال من احلاالت وال يبطل فا 

 وخسف يف العقل واذا اكان متصلني منفصلني يف وقت واعد صـار اذلي مل يـزل عـىل عـال مل يـزل عـىل ضـدها وهـذا مـن

ينيـه بطلـت االثن صلني فهام اب ام ال متصالن وال منفصالن فيجب اثل  كام قدمنا و أ ش نع احملال وان اكان ال متصلني وال منف

ثنني وهذا من أ ش نع احملال.  ومبا بيمام ال منفصلني االثنني اما واعد فيبعد االثنينيه فهام االثنني ال ا 
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اب  مـن هجـة هـذا البـوايضا اتصاهلام ليس وانفصاهلام ليس فذكل مما أ لـيس لـيس فقـد اوحضـت مجيـع احبـاث الاصـليني 

 وفسادهام فساد مجيع اقساهمام وذكل ما اردان ان نبني والسالم.

نه ال ُيلوا الكوانن من ان يكوان متحركني او ساكنني او أ عدهام متحـرك والاخـر سـاكن او أ عـدهام كـذ كل فـا ن وايضا فا 

نـت ينـان وان اكفا ن اكنت ابللك فهـام متبا اكان متحركني فلن ُيلو حركهتام من ان تكون ابللك او ابجلزء يف لك واعد ممام

منا اكنت ابجلزء.   ابجلزء فا 

واعـده ال  وانه جوهر ايضا الن طبيعة بعضه احلركة وبعضه السكون واذا لزم السكون بني امس الكونني وهام خمتلفني صفه

ق  انـه يتفـر حمتـل صـفة واعـد الاصفه امحلد واذلم ولزهمام عندمه هبام امس الكـونني لـزم لك واعـد مـمام امس الكـونني وان ا

متناهيـا  ابحلركة والسكون ويلزم ما يلزم الكـونني، ان اكن أ عـدهام متحـراك والاخـر سـاكنا وهـو ان يكـون املتحـرك مـمام

رك ذلي ال يتحـاوتناهيه اذ هو جرم اىل غريه اما جرم واما عدم فيجب اثل  او اكرث تناهيه الـهيام فيبطـل االثنينيـه ويلـزم 

 ابلـنفس وال جرم ونفس او مكوان مواات ل فعال هل او يكون ذو النفس متناه وقد ابن ان احليـاة تكـون جبـرم الا ممام وهو

 يكون جرما قائال للنفس بال حياة فيكون احلي ال حيًا. 

 ه وهـاموقد اوحضناه يف املزاج وجيب ايضا ان يكون الساكن مـاكن املتحـرك اذ ال غـريهام وهـو متحـرك فيـه وهـو اعـمل منـ

دمنا فسـاد بزمعهم ال اية هلام فيجب من ذكل ان يكون ماال  اية هل اعظم من يشء اخر ال  ايـة هل وهـام جرمـان وقـد قـ

ال مـزاج ذكل يف غري القول الاول من هذه املقاالت فـاذا اكان سـاكنني وهـام ذوا جـرمني فـال حركـة وال مـزاج واحلركـة بـ

 حملال.من أ ش نع ا  هو موجود واملوجود اليس والعامل اليس ليس والليس اليس وهذاوالعامل مزاج فال عامل فالعامل ليس والعامل

 نـة والتنـايهفا ن اكن أ عدهام متحراكً والاخـر سـاكنًا واملتحـرك متنـاه ومتناهيـه اىل واعـد او اىل اكـرث فقـد بطلـت االثني  

عـىل مـا  املوضـع والسـالم واذ قـد اتينـاموات ال فعل هل ويلزمه ما ذكران انه يلزم من املوات يف صـدر البحـ  قبـل هـذا 

 حيتاج الهين سواهن فاذا نذكرهام يف موضعهيام ان شاء هللا تعاىل. 
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 املقاةل الثامنــــــــــــــــــــــــــــــة عرش 

رى قشـور قال ويقال ايضا ملن رفع اخلواص ولو ا جيب ان ُيربان ما ابلنا نرى جحر احلل يس بح يف اخلـل وهـو الكـزك ونـ

جلهـل ابيض النعام تفعل كذكل بغري سبب اوجب ذكل ول نه متباين جبميع الاش ياء اليت ال تفعل ذكل فا ن هذا هـو عـني 

عـل ذكل فوِلَم صار احلديد اذا سقي الشريج واملاء وامحلـا بعـد ان حيمـأ  جـذب احلديـد واذا سـقي يف امحلـى الزيـت ابطـل 

لرعـب ر نفسه ذكل لغري ع  وال سبب عظمي يدعو اىل اخلاصـية وااليشء فصار هيرب منه كام قد اكن قبل ذكل يف احلج

هــت عــن الــالكم يف جــواب هــؤالء الســفىل الغــامه ونأ خــذ يف ايــة اخلــواص وحماســ ما ان شــاء هللا تعــاىل ان احلجــر البا

 املغناطيس القلوب وهو اذلي اذا رأ ه اعد من الناس حضك حىت ميوت. 

ا االثىن عرش يعرف بكتـاب الباحـ  خاصـة فيـه عـمل جعيـب طريـف وذكل ان هـذولنا فيه كتاب مفرد يف الكتب املائة و 

 اكن احلجر  تنع اجلوانب من ان يراه اعد من الناس من أ جل انـه اذا عاينـه حضـك حـىت يتلـف وان تسـرتوا او مل يسـرت

تحـان لزمـان والام الامر فيه واعد وبطل الانسان اذلي قـد رأ ُه التيـه وال يكـن ينظـر اىل يشء مـن افعـاهل وقـد احـوج ا

 .للفالسفة هل حيهل يف ابطال فعهل حىت يراه الانسان وال يصيبه يشء  ا هو يف طبعه ومعلت منه ايضا جعائب 

ل هل فأ ول ذكل يف البحر ادلاخل الاخرض املمتنع من السلوك وبعـد حبـر الصـني ادلاخـ  يف غـوامض جزائـر معـاطري يقـا

يكـرث  جر وامسكه الانسان او اكن موضوع فيه احلجـر ابطـل فعـهل واحلجـر قـديوفر ابن او قرين بال ابوان صعد عىل احل

ع او اربعـة ذ ثالثة قطهبذه اجلزائر وكرثته امنا توجد يف املواضع القطيعة اليت فهيا القتال او لك من ذكل يف اجلزيرة لكها يؤخ

 يف ا الطـري يف املـاء ال يتـودل الاوقرين هذا الطري يعشق هذا احلجر عشقا فهـو ُيـرج مـن داخـل البحـر الن مـأ وى هـذ

 البحر. 

فاذا خرج طلب هذا احلجر خاصة فهو اذلي نذكره ويدل عليـه اذا اخرجـه  ـن راه والطـري عليـه او يف اجلزيـرة فقـد امـن 

ومن راه ومل يكن الطري معـه او يف انحيـه فقـد هـكل وهـذا مـن كتـاب اخلـواص فرقتـه مـن الفوائـد ان ااب قـرين هـذا اذا 

مرارته فسقى مما حبه ملن هو اتلف ابلعشق أ برأ ه من ساعته ويف احلجر الباهت انه من جنمه يف الهواء اللـي   اخذت من

منه يف اوقية يف ادلهن الزنبق مث انه دهن به عاجب عاجب مـن حيـب اجابـه اىل لك مـا يريـد فـا ن مل يقـدر  ةوجعل حب
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اسها وترتك احلجر فيه لي  فاذا اكن من غد تكل اللـي  اخـرج عىل ذكل فليتخذ احلجر يف برنية زجاج مث اذا حبرت فسد ر 

احلجر مث اطرح يف الربنية من اطيب ما اكن فيه ويبيت ايضا فهيا لي  فاذا اكن بعد ذكل فليحتال يف ان يصل بعض ذكل 

نسان من نفسه وامثال ذكل وفيه معجـزة يف الصـنعة وذكل انـه  نه يصري اطوع لال  جحـر ينسـ يك مـع البحور اىل احملبوب فا 

النار قشبتا فاذا اخذ منه ثالث حبات مـع درمه واعـد فضـة بيضـاء اندرة خالصـة حـىت ميـزتج ابدلرمه وحيصـل يف ادلرمه 

الفضة ثالث حبات من احلجر مث ادخلت عـىل اي ال اكسـري يشء بعـد ان يكـون ابـيض وان خلطـت ثالثـة حبـات مـع 

نه من رسائر احلىلة وان ذهبنـا اىل ذكـر  درمه ذهب فليطرح عىل الااكسري امحلر فا  ا تبلغ هبا كام تبلغ امخلائر فاعمل ذكل فا 

 هذا احلجر خاصه مبا فيه من املنافع عال ذكره فلنأ خذ يف غريه ان شاء هللا تعاىل.

حلـروف فنقول اي ايخ ما ابلنـا اذا اخـذان فُّصـًا مـن عقيـق او عديـد صـني او حامهـن او اي الاجحـار اكن فنقشـ نا هـذه ا

نه ال ُيـاف رشه وال يـرده وصنع  قضـاء يفت عليه الفضة خامتا و لبس ته من اراد قضاء عاجة مهبجة او لقاء مكل خموف فا 

 هـذه عاجته وال فامي يس ئهل فيه فاذا نين معلنا ذكل فقد وجب ان يكون ذكل من كبار اخلواص ورشيفها وذكل يكون يف

امعــل تــرى العجــب: ) للعســللعفععللكهكعلل ال شــلع احلــروف ويه ســ ته وعرشــون حرفــا فــاعمل ذكل وهــذه صــورهتا ف

 يعويوبيه يه بئكه بثكفال(

يل طـاهر عنرب خام وعود قاقيل وزعفران شـعر ويقـرا عليـه العزميـة باكملهـا سـ بع مـرات معلقـا يف جيبـه وعلهيـا خمـمي مبنـد

 وحيف  به والسالم.

صار املثل  اذلي جيمع  سة عرش من العدد بعمـل وقد كنا مثلنا كل يف مواضع اخرى من هذه الكتب اما الع  اليت لها 

نين امتحنتـه فوجدتـه قـد يبطـئ  يف امر الوالدة ما هو عنه مشهور الا ان ذكل وان اكن عىل احلقيقة وهو من اخلواص فـا 

يف بعض الاعامل حىت ياكد ان يكون خمالفا البته وذكل لزايدة العهل عىل مقدار قوت العمل ولعهل اخـر احسـن مـن هـذه 

 ل جل ان علته غري عهل الوالدة قد عارضته والكتاب واحلساب امنا ينفـع للـوالدة ولـيس هل يف العـهل الاخـرى مـدخل ويه

فامتنع ذلكل السبب فسبب اخر وهو غري ديبيك وهو الوقت احلاب وهو اذلي متت فيه الكتابة ان يكون لبيتـه حتسـني 
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نـه ال بـد اكئـن فاعـل عـىل مـا طالع فأ وجب ما عدث من الامتنـاع مـن الـوالدة يف ذكل ا لوقـت وهـو ان تـأ خر وابطـا فا 

 وصفناه. 

نـا ويف ه واان وان كنا صوران هذه احلروف فغري صائر ان نورد ذكرها والابيـات البسـعة فـا ين مـا ذكرهتـا مصـورة الا هـا 

نه مـن كبـ د وقـد ار الفوائـموضوع اخر من كتيب ولكن قد ذكرت كل ها هنا اذا هو أ خص املواضع به فأ متحنه وأ معل به فا 

الثـة جيب ان يكون مما يف الوسط  سة، ويف حتصيل هذه امخلسة خروج ما حيتاج اليـه مـن ابيق مـا فيـه وذكل ا ـا ث

عـىل بيوت ففي الاول مما مثانية ويف اذلي يليه ثالثة ويف الاسفل اربعة  فذكل  سـة عرشـ ويف النصـف الاوسـط الا

ه تسعة فذكل  سة عرش ويف اجلانب الثال  يف الاعـىل سـ تة ويف اذلي دونـواعد ويف اذلي دونه  سة ويف الاسفل 

 س بعة ويف الاسفل اثنان فذكل  سة عرش وهذه صورته:

 

 

            

 

ب مثل ما يف الاخر بوجه وال سـبب والا فسـد احلسـاب ومـىت مجعـت الـزوااي فاعمل ذكل فال يعود يف واعد مما حسا

اكنت ايضا  سة عرش واذا مجعت عرضا اكنـت مثـل ذكل مجعـت طـوال ويه ايضـا  سـة عرشـ وذكل مثـل الاعـداد 

 . 72ااصيه جعيبة فامعل عىل ذكل يف وقته ترى ما حتب ان شاء هللا تعاىل

سـ تحي وال الغبـرياء هيـيج شـهوة النسـاء حـىت تـر  املـرأ ة الصـيانة وراء ظهرهـا وال ت نقول ايضا ما ابلنا نـرى ورد جشـره 

نه قد يكون مفرد عىل ما خربتك به ويكون مركباً   . تلتفت اىل اهل وال فضيحة ذكل بال سبب وهذا اي ايخ فا 

                                                           
 ما الثاين فهكذا ورد يف اخملطوطة ينطبق الالكم عىل املربع احلسايب الاول ا 72

 س ته و واعد ا مثانيه ح

 س بعه ز  سه ه ثالثه ج

 اثنان ب تسعه ط اربعه د

3 9 6 

7 4 2 

5 1 8 
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ن مـه يؤديـك ظرائـف ذكل ان ورد الغبرياء لعمل مـا وصـفناه كل مـن هـذه ال عـامل وفهيـا فوائـد مجـة فأ معـل بـه وأ متحنـ

خاصـة  الاعامل والسالم وجيب ان تعمل ان املين خواصه كثرية يف الاعامل وقد اختص من امحلار والاسد خاصـة بأ شـ ياء

مام لك مـيف الاسد وامحلار وليست موجودة يف يشء غريهام مبـا خـربانه وعرفنـاه. وذكل ان مـين الاسـد وامحلـار اذا اخـذ 

عـداء ري نفـع صـاحبه واكن هل معينـًا فـامي يريـد وذكل انـه يصـلح لل سـفار وحماربـة الاواعد عىل عدته وطيل بـه يشء يسـ

 والسالم.

ق باري اخلـالوامحلار ينتفع به ال سد وهو يصلح للعونة وفيه اي هذا فوائد كثرية جدًا ذكل بغري سبب وال خاصة س بحان ال 

 السالم.و معجزات مما ان يف ذكل ملن اكن هل قلب املصور ما اجعب هذه الامور واعظمها واجعز اعاملها واس باهبا اشد 

ذا احسن شي ا من قرب الا سـد مـات وما ابلنا نرى العمل من امليت قد يوافق يف عال الاعامل احلي وقد ُيالف املاعز ا 

ىل يه عـلشاه والبته موات ليس بطبيعة السقوط القوى واحلزهل وامثال  ا ال شك اذلي يراها ا ا ميته فاذا اخذ من شعر ا

 ـا مـىت ى الربـع اتكل احلاةل يقص ابملقراط ابليد اليرسى فينجز به احملموم وامحلى الربع ابراه مـن يوهمـا وفيـه جعيـب يف امحلـ

 تعـود عادت عادت بأ شد ما يكـون مـن مجيـع النوائـب مث تنقطـع ورمبـا مل ننـد البتـه ولعـهل يف ذكل ان الفصـل يف الـيت ال

وط فيكـون ون انقصا ميتا من اخللط ادلاخل عليه اخملالف الطبيعة ادلاخـل والفصـل للمعلـويكون انقصا ويف اليت تعود يك

 الع  ايضا ابدا لدلاخل اذا اكن يف امجّله يف الفصل والسالم.

ي ا شـ واحف  الاوقات اليت يكون فهيا اعامكل للنفع خاصة فا  ا جيب ان تكون برصد وحىلـة وغـري صـائر ان تقـول ذكل 

وقـات امل ويقوي به العمل وذكل عافاك يشء صورته عـىل مـا اصـف ممـا دخـول السـعود ويف املواليـد والايزيد يف عمل الع

نه جيب ان يكون التدبري فهيا فهذا واعد والسالم.  الصافية من النحوس فا 

ذكل ان و وفهيا ان من اخلواص الكبار يوم اجلنوب ويوم الشامل يف الاعامل وذكل ان القطـري واجلـل والضـدان يف العمـل 

 ..رطوبة يف اليشء مل يكن هل ةل زايدالتقطري اخراج وتنشف رطوبة الرطب واليابس واحل
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يرضـ  اما يف الرطب اليابس فاعمل ذكل فهاي سبب احلل والتقطري وهذا اىل اسفل ويف ذكل كون الاضداد فيوم اجلنوب 

ن ليشـء الاشـ ياء كبـار ادلالئـل ولك يشء اك التقطري ويزيد يف اليشء املقطر ويرض ابحمللول ويضعف العمل فيه ويف هذه

 من العلـوم اخر ضدا فيه مجليع املوجودات، فا ن اليشء املوافق ل عدهام خمالف الاخر املضاد ل عدهام يوافق الاخر وهذا

حضتـه الاوائل ياكد ان يكون فاعمل ذكل واسـ تخرج مجيـع العلـوم مـن كتـيب  ـا تركـت وهللا شـي ا الا وقـد اتيـت بـه واو 

 طاقيت والسالم. حبسب 
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 املقاةل التاسعـــــــــــــــــــــــــــــــــة عشـــــــــر

هـا جعائـب هو كتاب امليثاق قال من توسط يف قراءة هذا الكتاب فس يعمل اان قد ذكران مـن علـل الاجحـار واعاملهـا وطبائع 

قيــق  مجيعهــا ان يعــمل العــمل العظــمي النفــيس ادلكثــريه واعــامل نفيســة واذلي يــروم اشــ ياء يف حــوايش هــذه الكتــب او يف

 السالم.حًا كذكل و املعروف ابلكميياء واان اعتقد ان من معل شي ا من الكميياء فقد اظهر يف العمل معجزًا اذا اكن اتمًا حي

ريهـا  غفأ قول ان قاعدة ما حيتاج اليـه يف هـذه الصـناعة أ ربعـة اشـ ياء وقـد ذكـران مـن هـذه ال شـ ياء يف هـذه الكتـب ويف

 ظرائف من هـذه الاعـامل الا ان لـلك يشء فضـل عـىل الاخـر اذا ولـيس مـا قلنـاه وجـد كـذكل  مـا الكمنـا يف اراكن

ا الاكسري ههنا وذكل ان هذه ال ربعة فامحلرة والبياض جيب ان يكون عىل ما اصف والا فليس يكون وحـق سـ يدي ممـ

 يف قوهتا اذ لك يشء يف العامل هل معل ما والسالم. يشء ابطل وكبريه وصغريه حق ولكن يكون مما بقدر ما

الزئبـق  اكدلهن والزئبق وذكل انه لـيس جيـري يف الاجسـام جـراين عاراً  فأ ول ذكل انه ال بد من ان يكون أ عدهام روعاً 

كـن  ميوادلهن يشء ولكن فهيام اثنتان عىل راي قوم وعىل راي اخر من ثالثة وهو احلق وذكل ا ـا حتتـاج ان تغـوص وال

 ابن يثقل اذ لك خفيف طائر ولك ثقيل غائص والسالم.

اتـه ذن صـبغة يف والثانية انه حيتاج ان يصبغ اجملرى يف دواخل اجلسم فتصبغ ونكرس املواضع اليت متر فهيا وخترقهـا والا فـا  

بـق طبـع الزئ  هـا اذ مـنضعيف قليل ال يفي مبقدار ما يزاد منه وما يقدر فيه والثانية ان يربط هبـذه الاشـ ياء حـىت ال تفارق 

 وادلهن ان ال يفر رسيعا وترك ما اضيف اليه والفرار عنه والسالم.

والثاين من هذه الاش ياء هو املثقل لهذه الروح الرشيفة ليغوصها وحيـمك امرهـا وال يرتكهـا تـأ وي وتفـر وتسـكن يف سـطح 

ها ولوالها ما مت معل مـن هـذه الاعـامل البتـه الاش ياء لكن يف بواطما. والثال  يه النفس الرشيفة اليت تعمل الاعامل لك 

ولاكنت ابدا عىل عالها انقصه فهاي اليت تعمل معلني هو صبغ الروح كـام ذكـران وذكل ان صـبغها اكـرث مـن جسـمها فلكـام 

نظر يف ذكل فهذا النفس تكسب الروح الصبغني مجيعا البيـاض وامحلـرة ويه واعـدة ال غـري  اكن ذلكل اكن صبغه كثريا فا 

نظر ملا نقوهل جتد احلق فامي نقول والسالم.وحىل   ها واعد فا 
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 ا وذكل سـ ئلومعلها الثاين ا ا توصل ما بني اجلسم والروح وتربط الروح به حـىت ال يفرتقـا وال يـزول ال عـن معلهـام ابـد

نظر يف ذكل جتد فيه رشدا ليس مثهل يشء   الكربيت للصبغ واجلسم مثل الفضة والزئبق فا 

قـدمنا يف  ت هذه الثالثة الاراكن  ا نيتاج معهـا يف الاعـامل اىل يشء غـري مـا ذكـرانه البتـه وقـد كنـاوحق س يدي اذا مت

ول مي اىل تنـاالقول يف ان الاراكن اربعه وقد اكتفينا بثالث من العلوم الاوائل يف العقـل يف ان الفضـل يف الاقـرب البسـل

 ا اربعـة فـملود والعمل من ثالثة اوىل من اربعه وقد قدمنا ا ـالفرصة او ابلعقل من سلوك الابعد ل عدى ان ذكل غري محم

ن دنـس مـصارت ثالثة. والع  يف ذكل ان هذه الثالثة ليس تعمل ما قلنا من هذه الاعامل دون ش يئني أ عدهام الطهـارة 

بطـل ي دانس املعدن او الكون فا  ا ان مل تطهر اجسـاهما وارواذـا بعضـها يف بعـض اكن يف خاللهـا اجـزاء صـغار مـن الا

 ومينع اجامتعهام اخر الابد فوجد بذكل ان ال بد لها من الطهارة ابدا حىت مث ذكل فهيا والسالم.

اهرة طـولـو ا ـا  والثانية ا ا ان مل متزتج وُيتلط بعضها يف بعض اختالطا لكيا ال جماورة جزئيا مل يكـن ايضـاعها معـل ابـدا

رج ل علهيا خـايف تنظيفها وذكل ال يكون مما مفرده لكن نيتاج اىل يشء داخ لك الطهارة يف العامل ولك حىلة الهيا مضافة

 ممام فقد صارت اربعة. 

انـه   الا لعـ ومثال ذكل اذلي هو داخل فهيا و ازج لها وخارج عما غري خمتلط هبا النه ال يكون داخل فهيام وخـارج عـمام

فـاعرف  ان والنبـاتري وهو النشادر املعدين مـن املعـدن واملـاء يف احليـو غري  زتج هبا وامنا يكون دخوهل فهيا ابجملاورة ال غ

يل ذكل ، فوحق هللا وحق س يدي لقد مسحت كل يف هذه املقاةل ما مل امسح به يف كثري من كتيب يف موضـع اذ مـن سـب 

 رشح العمل وتبديده ومتزيقه يف املواضع الكثرية والسالم. 

يكون مما العمل ان نصف كيف نصف العمـل فهيـا ليكـون القـول والكتـاب اتمـني وغري ضار بعد ان عددان الاراكن اليت 

بذكل اذ قد بسطنا لكشف الغمة والغمي عن الناس مجيعًا وعىل هللا نتولك يف مجيع الامور لقـد اكن سـ يدي يقـول كثـريا 

مما ان النـافر ال يكـون امعل اي جابر ما شئت واكشف العمل كيف شئت فلن يأ خذه الا مس تأ هل هل حبق مما والسالم و 

ابدا مس تقرا واملس تقر ال يكون ابدا انفرا من ذاته فأ ما ابال ضافة اىل غريه فال الن ليس عامك الواعد حـمك االثنـني يف عـال 

وذكل ان الروح ال تس تقر ابدا والروح يف الرباين واجلواين الزئبق وادلهن فا  ا مـن ..بتة الا ان يف خواص اخر غري هذه 
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غري داخل علهيا ال تس تقر والقول يف النفس مثل القول يف الروح ال غري وذكل ان النفس اشد نفورا واعرتاقا مـن نفسها وب

 ـىت ادخـل عـىل الـروح ...الروح كثريا واجلسم غري اتم ابدا ل نه صابر يف النـار اذ قـد اعتـدلت الـروح مبسـكه ابجلسـم. 

ء نفرهتا فيحتـاج الهيـا بورة اذ لـيس بـني الـروح واجلسـم وصـ  والنفوس اش ياء قررهتا ومىت ادخل عىل الاجسام اش يا

وال قرائب البته فهاي يف  اية البعد اكل سود والابيض واخلري والرش والعدل واجلور اذلي ال يس تقر يف جزء واعـد فـاعمل 

 ذكل وقد صريت الارواح والنفوس اجساد والاجساد ارواعا صار ما بيمام قرابه فلزم بعضها بعضا. 

بعضـها  بأ فضـل مـن دخـول وهذه  اية العمل فاعرف ما نقول تصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل وليس لنا يف ذكل حي 

لبـود اىل ثـالث مـرات ويغسـل ابخلـل وا ةيف بعضها الن طهارة الروح غسلها وذكل يكون بتصعيدها عن امللح والزاج مـر 

 ...هجني والرتب وتس تعمل حبه ال نشك يف يشء من ذكل والك الو 

والـزاج  وطهارة الـنفس ببسـقيهتا بعـد  قهـا ابلنـورة وامللـح... وحق س يدي واعد ومعل املصعد اسهل فامي بعد والسالم 

  يقال عـىلمرتني او ثالثة وتصعيدها حىت تبيض بيسري النار ودواهما ال غري وتدبري الاجساد والتلكيس او التصدية وذكل

صـل اصاصني وامـا التلكـيس فلكـام صـبب مـن الاجسـام والسـالم،  لريجـع اجلسـم اىل لونني اما التصدية ولكام اكنت الر 

 الهيوالنية لميكن العمل واملزج فهيا والسالم.

 ـا وسقيت لك نشادر وما غري ذكل مـا انعقـدت وال ارتبطـت ال ةفهذه وقد دبرت عافاك هللا فلو خلطت ما به الف س ن

ون نـافر ال يكـوقد كنـا قـدمنا ايضـا فهيـا القـول ان ال  ةا ليكون عما ابدا حىلغري مقرره يف انفسها وال حىلة الضبط بذاهت

 قريرها. فاذا وجدت هذه العالمات مل يبق عليك بقية من العمل سوى ت والنار واملس تقر ال يكون انفراً  ابدا مس تقراً 

عدى وعرشين جزءًا صغريًا تعرف ابلرايض  ن اكنت هل ر  غبـة طلـب ذكل واخـرج ممـا وهذه التقريرات قد خصصناها اب 

نـه ارشف كتـيب هـذهمما جيب وحق س يدي لقد مض ويف كتـب الـرايض  ..ت لهذا الكتاب يف كتاب املعروف ابلضمري فا 

جتمع احللوالت لكها وجتمع الاذاايت لكها و التلكيسات و التصدايت والتصـعيدات اي جتمـع الوجـوه الـيت فهيـا النـه لـيس 

ع هذه الكتب ايضـا مجيـع وجـوه التقريـرات لهـذه الارواح والنفـوس والطـرياانت وتغـريات بشمع الزئبق وال الزرنيه قد مج
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الاجساد وتصعيدها حىت تصري ارواح ويعرفها اش ياء اخر من العلـوم الكبـار قـد يظـن بـذكرها ر ال يرغـب فهيـا السـامع 

 فيطلهبا فيكون طلبه لها وجوده لها فبوجودها ايضا تصل اىل ما فهيا. 

 كتب وحق س يدي ارشف كتب يف هذه العـمل فـاذا انـت قراهتـا فا  ـا اذا قـدرت ايضـا غـري صـابغة وذكل انوان هذه ال 

 العمـل لكـه كثريا من اجلهال يقدرون ان الزئبق اذا فروا قراره وهو ان يذوب عىل الصفيحة وجيري وال حيرتق انه قد معل

ن قال قائل ان اذلي يقرره يغوصه فـذكل قـولوليس حيتاج فيه زايده وليس القول فيه كذكل ل نه غري غائض ، ف امحـق  ا 

 الن  اذلي يقرر غري  ازج البته وليس يغوص قلنا عـىل الـروح وكـذكل القـول عـىل الـنفس واجلسـم فاطلـب وجـوه ذكل

 واحب  عنه تصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل.

ن انفـرا السفة واليشء النـافر ال بـد ان يكـوفاذا اس تقر ما حيب ان يس تقر وينفر ما حيب ان ينفر فا ن ذكل من حيل الف

اىل عـاهل   واملسـ تقرابدا واملس تقر مس تقرًا ابدا وا ا اذا دخل النافر عىل املس تقر واملس تقر عىل النافر ليكون املزاج بيـمام

نه يذهب النفور من النافر والاس تقرار عن املس تقر فصارت لكها شي ا واعد وذكل هو املقصود والسالم.  فا 

والسـالم.   ان املزاج ال يكون الا لكيا حىت يمت ما قلنـا املـزاج اللكـي يف هـذه الاشـ ياء ال يكـون الا ابحلـل خاصـهوذكل

ارمـز  وهذا مجيع ما جيب ان تعمل من قواعد هذه العلوم فقد وهللا نصحت كل غايه النصـح وكشـفت كل مجيـع العلـوم ومل

 قريب ان شاء هللا تعاىل وقد قرب املدى والسالم. لقطة واعدة فا ن فطنت ذلكل فسوف تصل اىل ما حتب عن
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 املقاةل العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون 

 يفعـد الـالكم قد قطعنا الالكم يف اصل اخلاصية والشواهد علهيا مبا فيه الكفاية وغىن وهذه املقاةل اخر ذكل وتأ خـذ مـن ب

ان امنا نقول ذلكل ابال ضافة ملا الكرثة والق  ال غري فامعل عـىل  اخلواص النافعة وان اكنت هذه انفعة ا نقـول كل وتبـني مـذفا 

ان نعمل اذ...يف هذه املقاةل خاصة عىل احلروف الربهانية اليت توجد فا  ا يف العقل  يف  اا وجـدان ان وذكل مثل ا ب ج د فا 

روح يف لك ز د ي يف د و ب يف لك ح لك ب و ب يف لك ج و ج يف لك د  أ فلــيس قــد وجــب ان يكــون ا يف لك 

 ولك د وكذكل اذا عكست املقدمة حيصل ان د يف لك ج و ج يف لك ب ولك ب يف لك ا واكنت القضية و اعدة. 

مـا  وكذكل ان اكن يف أ عدهام نقص جزء واعدًا واجزاء جامعـة الا ا ـا دون الـلك اكنـت عـىل ذكل فامعـل بـه تصـل اىل

هـذه  ة يف لك جحر فاحلجر يف لك جسم واجلسم يف لك قابـل للتـأ ثر فـاعمل ذكل وانظـر يفحتب وذلكل ان قلنا ان الصنع

القضااي ومقدماهتا وان حصلت ما نقـول بـه وصـلت اىل مـا تريـد وان انـت خالفـت فـرب ابلتعـب والنصـب واخلرسـان ، 

وة رج مـن القـُيـفهيا ما ميكـن ان  وذكل انه اي ايخ جيب ان تعمل ان مجيع العلوم والاعامل اخلفية داخ  حتت القوة والفعل

 امعل هبا. اىل الفعل ومما ما مل ميكن ذكل فيه وقد ثبت كل يف التعالمي وجوه الاش ياء املطلوبة وا ا اربعة اوجه ف

اذلي  وينبغي ان تنظر يف هذا الفصل وكيف هو، تصل منه اىل ما حتب بقوة هللا تعـاىل وذكل ان تنظـر فـا ن اكن اليشـء

ف ذكل مل كن خروجه من القوة اىل الفعل طلبته ووجدت فيـه ذكل اليشـء امـا اتّمـًا او انقصـًا وان اكن اـالتطلبه  ا مي

هل  سـة  تتعب نفسك مث انظر يف اليمت اذلي تعمل انه قد ميكنك فيه خروج ذكل املطلوب من القوة اىل الفعل فا ن اكنـت

 رشوطا او عرشه او مائة او الف.

نه لكام نقص منه جزءا مـن الرشـوط اكن انقصـاوما اكن احتجت ان تويف ا  ليشء برشوطه حىت يكون خروجه صنعته فا 

 حبسب ما قد اغفل من رشوطه فامعل عىل ذكل وامعل به تصل اىل مطلوبك بسهوةل ان شاء هللا تعاىل. 
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نك جتده منساقًا يف لك يشء يف العامل لكه مثل ما نقول يف اكسريين اتمني محـر  هبـام الافا ين اعين فانظر اي ايخ يف ذكل فا 

ان قد اوصيناك مبا اكن يف القوة ومل يكن خروجـه الا ن ايف الفعـل  والابيض هل ميكن ان يكوان الا من اربعة اراكن فيه فا 

 ترتكه فكيف ما ليس يف القوة البتة. 

هـا دويـة لك الايف الاربعـة  فا ايك ان تشك فهيا اكن عىل دواء واعد فا ن ذكل من اربع ادوية ال بد مما مث ارجع الان فانظر

لطبـائع هل فيه متناس بة او غري متناس بة فا ن اكنت لكها مناس به علمت ان العمـل انقـص مث انظـر فـا ن اكنـت منتفعـة يف ا

ن الـيت ال خـالف ب  نـهفا  ا يف املقام واعد فا ن اكنت خمتلفة فقام لك واعد مما خالف مقام الاخـر. مث انظـر فـا  ال  يـمام فا 

لرطـب ال ابحلـار وا ا لكها يشء واعد واليت فهيا اخلالف ففهيا الفائدة وذكل الن البارد ال يتـأ لف يف يشء الافائدة فهيا فا  

ن اكلعـامل وقـد يمت لونه الا ابليابس والبارد خمالف احلار والرطب يضاد اليابس ، وهـذه اصـول العـامل ومـا يف العـامل بعـض ا

ن وامنـا يكـو فقد وجب ان يكـون الاكسـريين ابحلـار والبـارد والرطـب واليـابس العامل متاما ابحلار والبارد والرطب واليابس

ة ربعـة اربعـذكل يف الااكسري املفردات اليت يه احلار والبارد والرطـب واليـابس ولكـن مت ابملركبـات واملركبـات يه مـن ال  

ين اذا هـذه الاربعـة ايضا ويه كام قد علمت عار ايبس  وعار رطـب وابرد ايبـس وابرد رطـب فأ صـول هـذين الاكسـري 

لعـالج لتـدبري واىل طـول ااملركبة فليعمل ان احلار اليابس واحلار الرطب يف مجيع الااكسري لكها انفـرة هاربـة طيـاره حتتـاج ا

ا وان يت اكنـت علهيـفا  ا حتتاج اىل التثبيت بعد ذكل لكه وزوالها عن اكرث عدودها الـوايضا ً  ..وامثال ذكل ايضاً ...واملزاج.

بـه  رشوط مىت مل توف ايضا اكنت يف النقصان و الزايدة حبسـب مـا قـد نقـص ممـا وزيـد فهيـا فـاعمل ذكل وامعـلهذه ال 

 تصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل حبول هللا وقوته. 

نه ال يكـو ن البارد اليابس والبارد الرطب اما البارد اليابس فا  ا ابلطبـع دن انفـرا ابـوبعد هذين الاصلني الذلين ال بد ممام فا 

د الرطـب يكن ابلغوص وما حيتاج اليه يف بعض الاعامل ويف الاكـرث ال حيتـاج اليـه فـاعمل ذكل وال تشـك فيـه وامـا البـار 

فيجب ان يكون غري مس تقر وال انفـر ولكـن يكـون داخـال غـري عاصـل منـه يف امجليـع يشء فيكـون قـد الزم بـني هـذه 

 وته ومل تأ خذ من جسمه شـي ا فيكـون مـا اعـدث منـه هـو الـربودةالاراكن بعضها ببعض فأ تلفت من اجهل واخذت من ق

 والرطوبة ومل تأ خذ هل جسامً البتة. 
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نظر يف ذكل تصل اىل ما حتب فقد وهللا وحق س يدي جردت كل هذه العلـوم واتيهتـا يف غـري موضـع مـن كتـايب هـذه  فا 

ل نـة هل فامعـوبركنني عىل حسب ما بسـطنا الااب فأ ما غري انقص يف موضع اخر فا  ا انقصه غري اتمه ولكن اتينا بركن مما

 عىل هذه الاصول تصل اىل ما حتب حبول هللا وقوته وعونه ومش يئته. 

كــون يونيتـاج ان نقــول كيــف وضــع ذكل ال كســريين مجيعــًا وذكل عافــاك هللا تعــاىل انــه مــن ســبيل ال كســريين مجيعــًا ان 

جيـب الان و ون اثبتـًا حيتاج ان يكون انفرًا واما اليبوسة فال حيتاج ان يك الاغلب علهيام احلرارة واليبوسة اما احلرارة فالنه

ال فـمـا الامحـر ان يكون فيه ال بيض منه ابردًا وال محر عارًا غالبا اما ال بيض فالنه يكـون ابـيض ويه الـربودة ال غـري وا

 ال غـري يف ظاهرها احلرارة واليبوسـة يكون امحر وال يكون ذكل الا ابحلرارة فاعمل ذكل واعمل ان اذلي جيب ان يكون يف

كل هـذه الامحر والابيض وابطما ابردة رطبة فأ ما ال بيض جيـب اين يكـون انفـرا يف الـربودة والرطوبـة مـن ال محـر وكـذ

 ال صول واايك ان جتاوز ما وضعت كل فتخطى العمل وال تصيب عاجتك، فقد وهللا العظمي الرمحن الـرحمي نصـحت كل

وصـفت  عامل وابنت كل غايه الاابنة وليس عندي ان يف العامل اعـد هل روايـة هـو يشـك يف يشء  ـايف هذه العلوم والا

 كل وانه قد يتصوره يف عقهل حىت اكن قد معهل والسالم. 

نه حيتاج لك اكسري ان يظهر نفسه وروعه مث يثبت حىت يكون عما ما حيتاج اليه من ال عامل وقـد خصصـ  نا ذكل وبعد فا 

العـامل ة جيب ان تطلب واحتاج من بعد ذكل نيدث بأ ش ياء من امور الزمان وما رايته من طرائف الاعامل و مبواضع نفيس

 ذلكل فا ن اخلطأ  فيه كثري.

م مـن حيسـن واين رفعت اىل زمان فيه امللوك والناس متوافرون جدا و هذه الصناعة لها طالب كثريًا جدًا و ما رأ يت فـهي

ا قـد اكسري من مجيعهم ووجـدت قومـًا خـادعني وخمـدوعني فرمحـت امجليـع ومعلـت هلـم مـالتدبري فضاًل عن الاعامل و الا

 كبـري ومجيـعحكيته موجودا يف صدر كتاب الرمحة ومعلت كتايب اذلي امسه البقية ُأعمل فيـه النـاس مجيـع العـمل الصـغري وال 

يقـع عليـه  مل جيـَز انعمل مل ينىس العمل البتـة وال اكسري اجلوانية والربانية وامضن هل ذكل انه من معل مبا اقوهل يف ش ياقه ال

 اخلطأ  بوجه وال سبب. 
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ن فقال يل س يدي اي جابر فقال يل س يدي لقد اس توحيته من هللا عـز وجـل الرمحـة التامـة والرضـوان مبـا كشـفت بـه عـ

 وبـه معلـت الناس من هذه البالاي والاوصاب ورددت علهيم عقوهلم وحفظت هلم امواهلم فقلت الفضـل والفخـر لسـ يدي

 ما علمت ووصلت اىل ما وصلت اليه. 

وقها تـاج ان نسـوجيب من بعد ما تلكمنا عليه يف هذه الاعامل لكها ان يكون املدبر متناهيا مثبتا يف مجيع الاعامل الـيت ني 

 ويدخل يده يف يشء مما مث ينظر اىل قاعدة الالكم وال يف اليشء املدبر ابل صعب والابتداء ابل سهل. 

ه بري الـزرنيذكل ان يكون املدبر حيتاج اىل تدبري وفيه زئبق وزرنيه وفضة ونشادر وما يـدبر لهـا فليجعـل اول التـد  ثال

نه ال يشء يف الاراكن اصعب منه وال اتعب فاذا افرغ او اذا ادخهل العمل اخذ بعد ذكل يف تدبري املاء و  أ مـا النشـادر، ففا 

نـه كـذكل جيـب ان يكـون الن الكربيـت والـزرن ان يكوان معا واما ان يكون أ عدهام مفرد ف  يه اخـوان ليبدا بـه مث ابملـاء فا 

 وفهيام التعب وهبام جيب ان يبدا الاجل صعوبهتام و ارس هتام والسالم.

كربيـت مـن مث ما قارب من ذكل وليس يشء اقرب يف العمل واش به به من النشادر النه حيتاج اىل كثري  ا حيتاج اليـه ال

 قات والسالم.الرتاكيب والس يا

نه قد يش هبه ل نه يقطر سيتأ لك التصعيد والن اعد اجزائه يف الاكسري وعـىل الاق ال   نشـادرات مـنوبعد ذكل لكه املاء فا 

نه اسهلها ويؤخذ بعد ذكل يف ثبوت ما اكن مما انفرا هاراب والسالم.   بعد ذكل لكه يؤخذ يف عالج اجلسد فا 

ما اكن غري حمتاج اىل ان يصاعد فيتغري والسالم والقول يف الاجسـاد الـيت حتتـاج ان وا ا قلت يف اجلسد ما قلنا امنا هو 

تنفر امنا هو الن العمل عىل رأ ي هؤالء القوم ابلقياس وذكل ان من الفالسفة طائفة ترى ان تغـّرر الارواح حـىت ال تنفـر 

ما بذكل اكذليـن قـالوا مـن اهـل هـذه الطائفـة البته عن النار وتطري الاجساد حىت ال تصرب يف النار البتة فيكون العمل ات

ان العمل امنا ينبغي ان يكون ابن جيفف ال اكسـري و يلـني اجلسـم وقـد جـودان هـذه احلاكيـة يف هـذه املـذاهب يف كتابنـا 

املعروف بكتاب ارسار الفالسفة فا ن يف معرفة ارأ ء الفالسفة عمل انفع للمـتعمل والعـامل ونيـن نقـول يف لك واعـد مـن هـذه 

 ذكل يف مواضعه قوال يس تويف فيه مجيع ما حيتاج ان يعمل منه واكرثه والسالم.
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لتقريـر اقريـر وبعـد وجيب ان تعمل ان التطهري هو حيتاج اليه يف اول الاعامل وبعد التطهري الاوزان احملاورة بعد النحـاره الت

للكي العقـد عد املزاج ااحلل وبعد احلل املزاج اللكي وباملزاج وبعد املزاج اجلزيئ التنقري وبعد التنقري البشميع وبعد البشميع 

 تصـل وبعد العقد الطرح وبعد الطرح ظهور الصبغ الفاضل ال غري الن ما من اعد دبر ذلكل اكن فاضـاًل امعـل عـىل ذكل

ا وز عـىل مـامنه اىل ما حتب وحق س يدي ان يف معل هذه املراتب فوائد للمتعمل والعامل ، فاعمل اي ايخ انه ال جيب ان جت

نه ال معل وال عمل وال فائدة فامي خالفها والسال  م.وصفنا عىل ترتيب هذه الاعامل يف لك يشء مما وس باقها فا 
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 والعرشون  ةاملقاةل احلادي

لـل حتواشـ ياء  ما ابلنا نرى اش ياء تعمل يف النار وال تعمل ابملـاء واشـ ياء تعمـل ابلنـار واشـ ياء حتلـل بغـري انر :قال جابر

 ل واشـ ياء الابلنار واش ياء حتلل بغري نداوة واش ياء تعقد بغـري نـداوة واشـ ياء حتـل وتعقـد يف النـار والنـداوة واشـ ياء تنحـ

خلـواص تنحل ذكل بغري خاصية وال أ مر قاهر عظمي الوجود ما يوجد ذلكل الفعل فيه والا بني البني ان ذكل هـو اصـل ا

 جـرة يفه وجعلنـاه مـن لك واعـد مـمام جـزيئ مث دققنـا حمرقـاً  وقلبـاً  بورقـًا ونطـروانً  وما هو قاعدهتا، واما ابلنار اذا اخذان

لنـا قـارورة وجع خرضاء مث سقيناه بول الصبيان ابلسحق هل يف اجلرة ثالثـني يومـًا همـام رشب مث اان جعلنـاه بعـد اجلـرة يف ال

نـه يكـون ابـ عليه خاًل مصاعد اعىل لك رطل ثالثة ارطال خل مث جيعل يف رسجني اخليل  يض عرشة مث ُيرج ويصـاعد فا 

شديد احلـرارة جـدا  ـىت اردت اذابـت يشء مس تصـعب اذلوب مـن الاجسـام والارواح والاجسـاد امـا الغبيطـه وامـا 

نه يذيهبا ويصريها اكملاء وذكل ان محمي اليشء احملتاج اىل ذوبه مث يلق طل مـن ى عىل لك ر املدبرة او املزدوجة كيف اكنت فا 

نه ُيرجه اكملاء وايضا فا ن عهل يفعل مثل هـذا الفعـ هذه الاش ياء  ل ابن حتمـياهيا اكن من هذه ادلواء وزن درمه واعد فا 

 الاجساد والاجسام وتطغى فيه فا  ا تصري ماء رائقًا. 

فاعمل ذكل وتبينه فا ن هذا لوال خاصيته اليت اكبس هبا من هذه الاش ياء ملا اكنت هذه الادوية تعمـل هـذه العمـل وكـذكل 

مجيع ما جاءك فاعمل ذكل وتبينه وابِن امرك حبس به فا ن هذه الاش ياء لوال خاصـيهتا ابملـزاج وامجلـع مـا معلـت هـذا العمـل 

منا مثاهل  ا هو داخل يف املزيان وخارج عن املزيان وهو من اخلواص العجيبة ايضا وهو انـه مـن اخـذ خـاًل ابـيض اذلي  فا 

مـدقوقا وثومـا مـدقوقا واجعـهل يف قـارورة مث  73يكون مقتوال فـاطرح عليـه علتيتـاً قد بيضته انت ال ما بيّضُه غريك الن ال 

اطبخه حىت اذا غيُل  غليًا جيدا ابلغًا خفذه وصفِّه عن املاء واطـرح فيـه نوشـادر وشـ بّا ميانيـا عـىل لك عرشـة  اسـانري وزن 

نـه ال مثانية درامه مما مث اجعهل يف قارورة مث ضعها عىل النار فاذا انقطع القط ر فارفعـه فـاذا صـعد مـا يف جـوف القـارورة فا 

 يطرح يف هذا املاء يشء من جحاره صلبه او لينه الا علهل وصرّيه ماءًا جاراي عن ادلفن يف اكرث الاعامل. 
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 جسـاد شـي اً وال يرتك يف الاجسام والارواح والا ةفاما خالصته من مجيع الاش ياء اليت تدخلها النار وامحلي ُيرجه برسع

غ وهذا وحق س يدي وامثاهل سبب كشف العلـوم املس تصـعبة يف العـامل وتقريـب الازمـان الطـوال فهيـا ويف ذكل بـال منه

  س يدي ومـال ويل الالباب .فا ن كنت انساان فتعمل ما فائدة ذكل وحترص عىل مجيع كتبنا هذه وتأ خذ مما عمل اليشء وعمل

ي اقـول يف وما يكون من بعد اىل ان تقوم الساعة كذكل امـرين سـ يدبيمم من الاوالد س نقول نقال  ا اكن و ا هو اكئن 

ذكل فـات العـمل فقد ذكر امور وبني الشاعر الاربعينات وذات الثالثة الوجوه من اهم...هذا الكتاب املائة واربعة واربعون .

هـو واربعون ف  كون مائة اربعةيدل عىل ان الاش ياء املعجزة امنا خترج اربعة يف ثالثة فيكون اثنا عرش فترضب يف نفسها في

جذر وقسمه وبب وجرب ومقابهل فاعمل ذكل وعليك ابلهندسة تصـل اىل مـا حتـب مـن هـذه العلـوم وهـذا مـن خـواص 

 اخلواص ان فطنت ذلكل والسالم.

 ةخاصـيوعل الاش ياء اليت تدفن فيه برشـعه ذكل بغـري عـ  وال  ازداد حامه جداً  74وما ابلنا اذا صببنّا املاء عىل الرسجني

ولكن ذكل يزيد رطوبة الرسجني وتنبه احلرارة اليت يه اكمنة ابلطبع وامنا ميكن الن اليشء لها يضـاددها وينافهيـا فهـذه مـن 

عالها فيحق الرسجني اذلي ال فائدة فيه يف هذا الباب، فأ ما البارد الرطب ينايف النار من مجيـع الوجـوه يف الكيفيـات واذا 

برودة املاء فيه من املاء فيه من احلرارة واليبوسة اليت فيه اكرث من الرطوبـة والـربودة فرتطـب ُصب  عىل الرسجني اعتلت 

، فقـد وجـب هبـذا بعـد ان اكن ابرداً  الرسجني بنداوة املاء ورطوبته وتثري احلرارة الاكمنة دلخول ضدها علهيا فعـاد سـاخناً 

يف غري وقـت  املاء عليه يف بعض الاوقات وال يكون دانياً  الالكم ان يتعاهد الرسجني ابدا اذا اكن فيه يشء مدفون يرش

احلاجة فيفسد عليك ما حتتاج اليه وحق س يدي ان هذه الاش ياء تقرب عليك الطرق البعيـدة وتسـهلها وقـد امكلنـا ذكل 

 يف مواضعه ان احسنت ان جتمع بعض الالكم اىل بعـض يف هـذه الامـور و وفِقـَت ذلكل فقـد بلغـت اىل املوضـوع اذلي

 تريده ان شاء هللا تعاىل.

ومن أ جود هذه املياه وأ جعهبا يف هذه ال فعال ان يؤخذ من املاء اذلي يكون يف ال  ار وان شـئت املـاء الواقـع مـن السـامء 

يف الش تاء من الزرع وهو اجود االثنني واعد مث يؤخذ منه مقدار رطل واعد مث يؤخذ مـن اخلـل الابـيض املوصـوف يف 
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ي قبهل رطلني مث اطبخه يف اانء من زجاج حىت يذهب ثالثة او زايدة من مجيعه مث خـذ مـن زعفـران الباب املوصوف اذل

احلديد وزن س تة درامه فدقّه انعـام حـىت يصـري مثـل املـه مث ُصـب عليـه مـن ذكل اخلـل مث صـفِّه عـىل انر وأ وقـد عليـه 

نـه يـذكر انـه رويداص بقدر ما يسخن و ال يعمل شديدًا فا ن ذكل أ جود يف هذا املوضع مث  ارفعه واس تعمل من هذا املاء فا 

الراس يف املياه، ويقال هل ماء العلامء الس بعة وقد ذكره اسطانيس يف كتابه يف عمل الصنعة وفرضه فقال فيه ولعمري انـه  ـا 

اثنـان  جيب ان تتلكم عليه يف كتـاب مفـرد وهـو املـاء املكتـوم اذلي يصـري الاشـ ياء الرديئـة جيـدة واعـد والناقصـة اتمـه

واحمللول معقود ثالثة واملعقود حملوال اربعة واليسـري الصـبغ غزيـر الصـبغ  سـة وهـذه امخلسـة اذا ببـت يف مثلهـا عرشـ 

بِن أ مرك حبس به تصل اىل ما تريد ان شاء هللا .  مرات اكنت يه افعال هذا املاء فاعمل ذكل وا 

سـري مـن وملحـًا وشـي ًا مـن خـل بقـدر مـا يكنيـه وشـي ًا ي ومن اخذ اوقية من العنان وجعهل يف اانء وجعل عليـه نطـرواًن 

عـهل يف العقرب الاصفر مث ا قه وامجعه ويبسه من بلهل ابلشمس او يسري السخونة وغسهل مبا عذب قبل ان ييبسه مث ج

خرقة من صوف صفيفه اللبس ذكل من اخلواص، بىل وحق ريب وس يدي وخالقي ورازيق وحـق سـ يدي مث جعـل تـكل 

كور تعليقـا فهيا يف قنديل همندم عىل منارة يف جوف القدر وجعل حوهل كربيت اصـفر مث علـق عليـه الزئبـق املـذاخلرقة مبا 

نـه يف انر حىت يكون بني الكربيت وبني العبد  س اصـابع او زايده اىل نيـو الشـرب مث اطبـق القنـديل وطيّنـُه لكـه مث دف 

نه جيده اذا برد قد يبسه يف مي مـا وهللا العظـفـ اخلرقة جحر اسود خفذه حلاجتك فأ ما كرثت اعامهل، نشاره ابيق يومه وليلته فا 

قـودًا فهـو تضبط وانه يفعل طرائقًا مىت احتجت اىل زئبق حملول حفهل ينحل من ساعته مباء النوشـادر وان اردت عبـدًا مع

ردت اكملصـعد ومـىت ا عبد معقود ومىت اردت عبدًا مصعدًا طرحت عليه شي ا من امللح املغـيل و قتـه بـه ابـيض وصـار

 عـراض الـيتعبدًا محمرًا  قته بعرشة من زعفران احلديد ونديته مباء النشادر امحـر بعـد سـاعة واذ قـد اتينـا عـىل هـذه الا

 حيتاج الهيا يف هذه املقاةل فليكن اخرها. 
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 املقاةل الثانية والعرشون 

حيتـاج ان  ن اول وهـ  بـال تـدبري وابلتـدبري وامثـال ذكلمعل يح العامل قال وقد يرى من الاش ياء اليت تعمل بطبائعها مـ

 ته. ترضب يف ذكل امثهل جعيبة ويه من الامور وأ حس ما ونين نقول فيه حبسب ما حيمتل هذا الكتاب حبول هللا وقو 

 ة طـويهلارور فنقول ان الزئبق متعقد بأ ش ياء كبرية عظمية الا اان نقول يف عقده  ا حسن يؤخذ من العبد يشء فيجعل يف ق

لصـخور االعنق خمنوقة مث يصب عليه من عصاره يقال لها ابلرومية ابرششيش وابلعربية يخ العـامل ويه جشـرة تنبـت عـىل 

مك مـن ويُّصب عىل العبد مما بقدر ما يكون فوق العبد بأ صبع ويكون قد طينت القـارورة بطـني قـد ُ ّـر بطـني جيـد حمـ

 طني احلكامء. 

سـا لمـار او   اخلشب واما ابلزبل والق القارورة فهيا حىت ال ترى الا عنقها اربـع سـاعات مـن ا مث تشعل النار اما بنشاره

نك جتد العبد قد انعقد وصار مثل املرمـر خفـذه وا قـه وارفعـه مث ان ا ذه ردت متـام هـمث انزعها واكرسها واخرج ما فهيا فا 

نــك سبســ توفيه وحــق ســ يدي مــن الــرؤوس العظميــة، وهــو مــن  اخلــواص ايضــا ومتامــه ان يؤخــذ رطــل مــن التــدبري فا 

 ـام ملـح الزرنيخيني الامحر وهو الانىث والاصفر وهو اذلكر وليكون سوى فيسحقان فاذا صارا واعدا مض الهيام مثـل وز

نه يكون انقى لبيـاض الـزرنيه فـاذا  ُمّرًا وطيب وكيف شئت وان جعلت نصف امللح نطرواًن اكن اجود وبه كنت امعل فا 

ايم جففـه ا قه ِااّلً عتيقا س بعة اايم لك يوم ثالثة مرات غدوة ونصف المار وعشـ ية وعنـد متـام السـ بعة فعلت ذكل فا

ض حـىت وا قه واجعهل يف قارورة  مطينة قدر ما يسعها ويشد صامم القارورة وحيبس حمرق وِبل ذكل اجلبس بياض البـي

 كـام ر شـديدة الانيف انر زبل اخليل خاصـه ثالثـة اايم وليالهيـا  يصري مثل الطحني مث شد به ضامم القارورة مث ارم ِالقارورة

 يكون البشوية تكن قوية جدًا. 

نك جتده جممتعًا قـد لـزم بعضـه  فاذا اكن عند متاما اليوم الثال  انزع القارورة من النار بعد ان تربد فاكرسها واخرج ما فهيا فا 

ير لينًا وحس نًا مث اجعل يف اسفل قدر ملحًا جريشـًا غـري مسـحوق بعضا فدقّه حينئذ وا قه واخنهل حىت يكون مثل احلر 

واجعل ادلوا فوقه وكب عىل القدر قدرا اخـرى وخـذ الوصـل بعجـني وخطمـي مث يؤخـذ حتتـه انر حطـب مـن غـدوه اىل 

نك جتد الزرنيه قـد طلـع فـوق القـدر ومنـه مـامل  صالة العرص مث يرتك حىت يربد القدر من حامها حىت اذا اكن من الغد فا 
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يطلع فرد عىل مامل يطلع اذلي طلع وا قها يف صالبه انعام مث رده اىل القدرتني واوقد حتهتا مثل الاول مـا اكن مـن الوقـود 

نظر اىل الـزرنيه  تفعل ذكل ثالثة اايم لك مرة ترد ال وىل عىل ال سفل وتسحقها او تردهام يف القدرتني، فاذا مت الثالـ  فـا 

نـه يـمت اىل احلـال الـيت  فا ن رايته قد طلع ابيض س اطع البياض فقد فرغت منه وان اردت بياضا انقصا فاعـده اىل القـدر فا 

تريدها يف املرة الرابعة ولن يتأ خر عن ذكل ابدا حبي  فهيا يف  اية البيـاض والصـفاء واحلسـن مـن لونـه ولسـت احـب ان 

نه اذا معل احلاذق سمل هل وبلـغ تـكل ا ملـزنةل وامنـا حيتـاج اىل الرابعـة يف غـري احلـاذق وابهلل تعمهل كثرية من ثالث مرات فا 

 التوفيق والسالم.

ا تقـدر ادر ارفع مـفاذا بلغنا اىل ما وصفنا كل خفذه واعزهل يف قارورة نقيه واخمت عليه وارفعه لوقت احلاجه مث خذ اوقيه نش

عـه فوقـه بأ رب ا مـاءًا صـافيًا قـدر مـا يكـونعليه واجود املنسوب اىل التعليق فدقه دقًا انعام واجعهل يف قارورة وصـب علهيـ

   امجـع بـنياصابع وسد صامهما ارقة وبقطنة او مبا شئت من ذكل مث علقها يف الشمس ثالثـة اايم وعنـد متـام اليـوم الثالـ

 ا مثـل اللـناملائيني ليكن جزئني جزء من املـاء املـرتوك وجـزء مـن مـاء النوشـادر مث ابهبـام مجيعـا فـا  ام اذا باب صـار 

زئني جـاحلليب وهو اذلي يسمى لن العذارى، خفذ عند ذكل من الزئبق اذلي دبرت جزءا واعدا ومن العمل اذلي بيضـته 

ة طـوي   يف قـارور وامجعهام مجيعًا يف صالبة نقية واسقهام من اللن يومًا اىل الليل يف مشس عارة ما رشاب مث جففه واجعلهام

اسـها يدخل يف راسها مس  عديد ويكون قد طينهتـا بطـني حمـمك قـد علمتـه وسـد ر العنق خمنوقة ما قدرت عليه بقدر ما 

ملحـا  جبيس حمرق معجون ببياض البيض قبل ذكل من قبل ان جتعل فهيا شي ا من العمل والعبد مث خذ قـدرا واجعـل فهيـا

لليـل ايومـا اىل  حتهتا انر صـليه قدر ما تعمل ان القارورة جتلس عليه انعام مث غط راسها مبا شئت بغربيده او غطاء مث اوقد

لليـل ايومـا اىل  ال تفرط مث دعه يربد النار عنه مث انزعها وكهبا عىل راسها ووهجها يف ذكل امللح مث اوقـد حتـت القـدر ايضـا

 وعند متام الثال  اخرهجا واكشف عما الطني. 

ن رأ يت العمل والعبد قد تزاوجا ومل يفرتقا وصارا نفرة واعدة يف اسفل  مـل اذلي ادلرور الاك القارورة فأ خرهجا وارفعها فا  افا 

ذن هللا تعاىل وهو ال كسري الاكمل النـادر العظـمي مـن هـذه الطريـق اخلاصـة واايك ان يـذهب بـك سـوء  يشفي العيون اب 

 .خلواصالظن اىل ان هذا امنا هو عىل طريق التدبري فقط فا ن ذكل اي ايخ ليس كام قدرت ولكن جيب ان تعمل انه من ا
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 ة والبعيـدةوان قد أ تينا عىل اخر ما يف هذا التدبري فغري ضار ان تقول ما يعمل هذا الاكسـري مـن طريـق الاعـامل القريبـ

ل  ذكل وامعـفا ن هذا التدبري هو املعروف ابالم يف كثري من كتبنا هذه الن اذلي ذكرانه من ذكل عىل راي املنجمني فاعمل

 ش يئته. ب وكذكل قد جيب ان جتعهل يف هذه املقاةل أ خرها حبول هللا وقوته وم به فقد امكلنا القول فيه يف هذا البا

سـري لـيس فتقول انك ان اردت ما بني هذا الاكسري يف النحاس اواًل مث يف الفضة والنحاس مث يف الرصاص فا ن هـذا ال ك 

 حاس القـربواىل الغربه خفذ الن يعمل يف يشء غري هذه الثالثة البتة فأ ما ان اردت ان تصيغ النحاس فضه ما بني السواد

النـورة  اذلي يصري عىل احلار والبارد ماشئت مث صب عليه اخلل او بول الصبيان مث الق فيه شي ا من نشـادر وشـي ا مـن

محـرا اويكون عىل امجليع من لك واعد من هذه مثقال وترتكه يبيت يف اخلل مث امحـي النحـاس حـىت اذا صـار مثـل امجلـر 

نه ينقى ويصفى وير  ما اكن فيه من خب  او وخس او زجنـار اامغسه يف ذكل امل و ظلمـه اء تفعل به كذكل س بع مرات فا 

تـه  فـاذا راي او عاهة يف ذكل النحاس مث قطع النحاس صغارا او القه يف البودقه وادليه والق عليه شي ا من بورق الصياعني

يال مث وري وزن دانق والقه عليه مث اسكبه بعـد ذكل قلـ قد اس تدار وحضك وصار مثل املاء يدور يف البودقه فزن من در 

نك س تجده فضـه حسـ نة تصـلح حلـيل السـ يوف واملنـاطق والرسـوج وجـيل  افرغه يف راط ويكون فيه يشء من زيت فا 

نـك اذا اخـذت الرديئـة ممـا والقيـت ممـا قـرياط عـىل عرشـة  النساء وهذا ادلانق عىل عرشة من النحاس، فأ ما الفضـة فا 

عـىل  خرهجا حرفا وان مشع بعد خروجه من العمل اقام النحاس والرصاص للروابس والرصـاص القلعـي اذا القـىاصلحها وا

ن ةل فلـيكن الاعرشة منه دانقان اخرجه مثل الفضة والنحاس الاول والسالم. واذ قد اتينا اىل ما حيتاج اليه يف هذه املقـا

 اخرها حبمد هللا وقوته.

 

 

 

 



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

121 
 

 ناملقاةل الثالثة والعرشو

ا ان  نسـبته امـواكن ذكل دانيا اخر الابد وما مل يكـن عـىل ةقال ما ابلنا اذا معلنا اش ياء عىل نسبته اكن مما اش ياء حيح

لفسـاد امـا اُيرج حيحًا واما ان ُيرج فاسدًا وال اذلي ُيرج منه عىل توايل يشء حيح صاحل لكن ال بد هل ان يتعـاوده 

اعـدة اصه اكلزوج والزوج وليس ذكل يف يشء من الاعداد غريه ومكن اخذ دجاجـة و اوال او وسطا او اخريا ذكل بغري خ

 طرية بكرة و دجاجًا جامعة مث جعل فهين دياكً أ بـيض ويكـون عنقـه خاصـة أ صـفر، مث جعـل امجليـع يف بيـت مظـمل حـىت

ا اكن مـوالانـىث انـه  يبيض ادلجاج لكهن او ابض ممن مث اخذ من البيض ثالث بيضات ذكران والعالمة يف البيض اذلكـر

 يلقـا ماهئـامن البيض  دودا فهو ذكر وما اكن مفروجا فهو انىث، وليجعل من البـيض اليـوم واليـومني او الثالثـة فتكرسـ و 

ا مـا ومقـدار الابيض ويدع فهيا الصفرة مث يبين لها بيتا من زبل يكون مقدار الزبل شربا ايضا ومقدار السعه هل عرضا شـرب 

ن بـني اع شرب ايضا مث جيمع البيض يف البيت مث يعرق البيض يف البيت و ال يصب بعضهن بعضا ويكـويبقى فوق من القر 

 البيض وبني الزبل جحاب حىت ال يصيب الرسجني البيض البتة. 

ة اايم مث غط فوق ابب البيت حبضرية صغرية من جريد مث اجعل عليه الزبل ترفعه شربا او اكـرث مـن شـرب مث أ تركـه سـ بع

ت اخرهجن يف اليوم الثامن جتدهن ثالث دودات يش هبن ادلارات اليس ذكل من اخلواص او يكون قد حصلت فاذا مض

لقـدر داخـل قبل ذكل قنديال من قوارير قدر عظمية  ا يسع عرشون رطال خثني مث امعل طينًا حمكامً جيدًا مث أ فـرش يف ا

 اصابع مث انصب ما بـني بيضـة و سـة عرشـ بيضـة ويكون يف ذكل داخل من حتته عصارة العنب وحبة قرشة قدر اربعة

قـد قـد سـلفت ف لكام بيض ثالثة اايم  ا دون ذكل عىل ما علمناك يف صدر هذه املقاةل واايك و اخملالفة وصّعده مائة بيضة

 قرس ته وتبسط البايق فوق البيض اذلي نصبته فوق عصارة العنب. 

فـق عـىل ن من قشورهن قدر ما ُيرج منه ادلود فالقهن مـن القشـور بر مث تأ خذ الثالث بيضات اليت فهين ادلود مث كرّسه

يف  صفرة البيض املسلوق يف القدر وليكن القدر من زجاج اليت وضـعت فهيـا البـيض مبـاء البـيض ولـيكن غلـي  التطيـني

 يه .غل  اصبعني مث البته عليه لكه و رأ سه جدلا بغري رقعه ويكون حيحًا بغري هوى ما قدرت عليه وحييط عل 
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مع بعد ذهاب النداوة عند وطني بطـني احلىلـة اخـر خفيـف معجـون بشـ حمكامً  فاذا يبس اجلدل عليه وقبض وجف جفافاً 

ذا جف  فأ عد عليـه الطـني اثلثـه لك واعـده  وكتان و اهل فاذا جف ذكل الطني وطني عليه سافًا أ خرمثل ال ول سواء فا 

ن اويكون قـد معلـت القنـديل وهيئـة القـدر لكـه الا راسـها قبـل  مثل ال خرة يف السخن حىت يكون خثن الطني اصبعني

قنـديل يف تدخل ادلودة فهيا وابن هل بيتا يكون مقداره ذراعني مدورًا حىت يكـون مرشـفا عـىل القنـديل بـذراع و يكـون ال 

 الوسط وال يصيب شي ًا من حوهل البتة. 

عـني الزبـل ذرا اهل او توايل اهيا اكن فهو جيد والق عليـه مـناحلديد  وقه او   ةمن براد مث افرش رأ س البناء لكه شي اً 

وا اىل دل وال يـدنواجعل ذكل البيت يف بيت مظمل قد بنيته هل مظمل معت من زبل اخليل مث اقره عليه اربعني لي  رطباً  زبالً 

ة   طولهـا ثالثـيشء من معل القدر الا رجل واعد يف ماكن ال يغشاه اعد، ويكون قـد جعلـت يف رقبـة القنـديل سلسـ

ذلي جيـر اذرع فاذا امت هل اربعني يوما كشفت عنه الزبل برفق مث ربطت السلس  يف رقبة لكب ايط ويكون اللكب هو ا

لقنـديل االقنديل مث ُيرجه وقد بنيت هل قبل ان ُيرجه بيتا لينـا طـوهل ذراعـني مـن الارض او زايدة قـدر مـا يكـون بـني 

ر شـرب نديل يف ذكل عىل عامود مربط بقربه من الارض بني القنديل وبـني الارض مقـداواملوضع اذلي بنيت اصبعني والق 

دخل فيـه يف البيت الثاين. مث يبىن عليه لكه الا مقدار ذكل الشـرب ويـرتك ذكل عـىل الـرمس الاول يف مـاكن معتـدل ال يـ

كل يف لك مـا ولـيهل وانـت تسـمع يف ذاعد مث اتركه اربعني يوما تعاقب عليه الا سامع يف الاوقات مث تقره  سه عرش يو 

نـه سـ   يخمد يوم نفخه، فلكام قوي نفخه وانت يف لك يوم تنفخه وتراه وتسمع يف ذكل الصوت مث تقـره عرشـ ليـال اخـر فا 

 فـرت هل قبـلفاخرج القنديل وحركه من ماكن مث اخرجه الضحى وقد ح وال حنيناً  وال حترياكً  صوته فاذا مل تسمع هل صواتً 

 وتعمـل القنديل يف الارض اكلبرئ وبنيت حول البرئ مث اطبقه عليه وبنيت حول البرئ مقـدار شـربا واكـرث ذكل حفره تسع

 علهيا غطاء يكون سعته مثل سعة البرئ مث اطبقه عليه وطنّي الوصل واختذ فيه كورًا صغريًا .

الوقـود  ابلفحـم واوقـد عليـه ذكل مث افعل ذكل وما حوهل مث افعل ذكل وما حـوهل لكـه وفـوق البـرئ بـذراع مث الهـب النـار

 مـا فتطفيـهعرشين يوما وليالهيا ال ينقص من الوقود شي ا فلكام محى اكن اجود ولكن من فوق الرحي ليك ال يصـيبه يشء م

 فاعمل ذكل وامعل حببسه يف مجيع الاعامل املشالكة والسالم. ويذهب بزمانه رسيعاً 
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ذا مت هل عرشون يومًا وليلها قد متت حىت   ني مـن القـدرمتوت انرها وختمد ايضًا وترى انـه قـد يـربد فاكرسـه و أ رفـع الطـفا 

ج هل مـن واكشف مجيع ما عليه برفق مث اربط القنديل ايط او حبل واربط احلبل يف رقبة اللكب ويكون اللكب هو اخملر 

  اجعـل القنـديل عـىلماكنه واين ماكنت واي وقت اكن اوقاته اوقدت لكـن ملـامت واعـذر رايتـه جـدا مـا اسـ تطعت، مث

 الارض يف يوم شديد احلر مث اركب فرسـا جـوادا وخـذ معـك جحـاره مث ادن مـن القنـديل وانـت مسـ تقبل الـرحي وتلمثـت

انـت و طاقات عده وحترزت ان ال يصل اليك رايتـه فارمـه ابحلجـارة اي القنـديل فـاذا انكرسـ القنـديل فاسـ تقبل الـرحي 

ن مـعدوه وانت ال تراه مس تقبل الرحي ايامن كنت. فاذا مىض ثـالث سـاعات  جتري عىل فرسك حىت تبلغ عرضه اىل راس

نكرسـ اذا المار وظننت ان الرحي قد ذهبت وبرد فامعد عليه مسبنقبا عىل الصورة الاوىل وافضل عـذرا فـاذا رايتـه قـد ا

 انـت مـع ذكلو ه مث دقه انعام دنوت فادن منه خفذ ما يف القنديل يف ثوب واجعهل يف وعاء من زجاج او غريه  ا يقوم مقام

نـه ارسع لبلوغـه مث حيصـل يف اهل زجـاج او  متنقب عذرا منه جدا حىت يكون مثل الكحل والغبار ومجيع الاش ياء اللينة فا 

 غريها فهو اذلي جعل هللا فيه الربكة والرزق واذلي معهل هو احلالل الطيب املبارك من هللا عز وجل. 

و يف اخلواص وال يكـون الا عـىل مـا اصـف مـىت زاد فيـه او نقـص مـن مكيتـه يف ادلواء اواما طرعه فهو البقيه وهو من 

يـة اجلسم اذلي تصيغه مل يعمل شي ا وذكل عىل هـذه السـ ياقة يلقـي لك قـرياط منـه عـىل رطـل سـوى الفضـة احلزقـا النق 

بريـز اطـرح عليـه حـىت ُيـرج البيضة اما ان يكون من املعدنية واما ان يكـون بعمـوهل وهـو الاجـود، مث يسـ بك انعـامً وي

ن مـالاشك فيه وهذه يه الابواب املكتومة وحق س يدي ما فيه رمز وال تعليق ولقـد كشـفته وال يقـدر ان هـذا البـاب 

نين قد ذكرت هذا الباب من سائر الابواب مـ ع اخـتالف سائر الابواب اليت مثهل  ا قد ذكرانه يف غري موضع من كتيب فا 

 ع وهذا املوضع اجود من مجيع املواضع اذ هو من اخلواص العجيبة. الاقاويل فيه يف مائة موض

تـب تصـل فاعمل ذكل اي ايخ وامعل به ان شاء تعاىل يرشدك هللا الطريق الاصوب واذكر وصيبنا واايك يف مجيع هذه الك 

نـه مـن هبا وحق س يدي اىل مجيع هذه العلوم يف قرب مدة يسـرية مـع ادامـة النظـر ودرس هـذه الكتـب ثـالث مـرات  فا 

ذ قـد اتينـا عـىل مقـدار احلاجـة الـيت قـدمناه يف صـوره  العجائب وهو وحق هللا من اخلواص الكبار ان قبلت والسالم وا 

ن الزايدة خطأ .  هذه املقاةل فا 
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 املقاةل الرابعة والعرشون

ان نقـو املوازينيـقال قد فرغنا من الالكم عىل الاحباث اليت قدمناها ونيتاج الان نقول عىل خواص الاعامل العجيبـة  ل ة فـا 

ن املوصل به عىل مرت  به مـا ان اكنت الطبائع يه اليشء اخلاص فا ن للك موجود خاصية وان اكن الامر ليس عىل ذكل فا 

 هو خاصيته واليشء الظاهر ااصيته جعيبة . 

ظميـة الكتـب الع فأ ما عىل التحقيق يشء خاّص وذلكل قد علمت ما يف أ مر ال ش ياء اخلاصية عىل ما قدمنا يف صدر هـذا 

ان نقول ما ابل مجيع بوب الكربيت موجودة الامحر منه اكنه ال يوجـد الا ثـال  عزيـزًا مك يف الاعامل والطرائق اليت فهيا فا 

لتـه د يوجـد لق اذلهب بني الاجساد والع  فيه انه اعد لها والبقيـة يف مجيـع بوهبـا ان يبلـغ هبـا مرتبتـه يف اللـون وال يـاك

ه ر وذكل انـاو اخذ وما ابلنا اذا مجعنا الكربيت الابيض والزجنفـر والفـراء خـرج عمـا الكربيـت الامحـ وعزته اذا وجد هذا

لـط عـة درامه ُيمىت اخذ من الزجنفر الامحر النقي اربعة درامه ومن الزئبق اثنان ومن الكربيت الابيض درهامن والفـراء ارب

 امحر.  يكون كربيتاً مث يوضع يف قارورة وتطني بطني حممك وتوضع يف التنور ف 

رشـة مـن ع اندرة جعيبة قانية لك درمه من هذا الكربيت  يصـبغ  ومن فضائل هذا الكربيت انه يصبغ الفضة ويصريها مشساً 

خرجـه وهذا رس جعيب فاعمل ذكل و تبينه وان عل وعقد مرة واعدة صبغ واعـده مائـة مـن الفضـة وا الفضة ُيرهجا مشساً 

ه بـمـن اجزائـه فـال تـزال تفعـل  ةواعدة وان عل ثالث مـرات صـبغ واعـدة ثالمثائـة مـر  مشسا قانية وان عل مرتني صبغ

 لك مائـة يف ةويبلغ الصبغ ما عرفتك يف زايد ةكذكل عرشين مره وليس جيوز ان يكون هذا الكربيت اكرث من عرشين مر 

 مرة. 

ي ال ف اذلبسـبب هل وهـذا هـو اخلـال فاذا اكن هذا ااصيته  ا شبيه وما علته فا ن من احملال ان يكـون يشء بسـبب ال

قـارورة  ميكن وهو السخف فاعمل ذكل فا ن الاش ياء اخلاصية عىل ما منثل ان نقول ان من اخذ شي ا من اللؤلـؤ وجعـهل يف

 وصب عليه شي ا من عامض الاترجن مث القى فيه فراس وهو الاسفيداج الرصـاص مث غطـي رأ س القـارورة بطبـق همنـدم

 علقها يف الشمس يومه ذكل اىل الليل. عىل مقدار راسها مث 
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وان اكن زمان عـار اكن أ جـود هل واوىل ابلعمـل فـاعلن ذكل وهـو زمـان القـبض وان اكن مـن الغـد فتحـت خفـذ القـارورة 

ن بقى من اللؤلؤ يشء ال يذوب ويصـري مثـل اللـن  واهرق عنه واجعل ما اخر مث اهرقه عنه تفعل به كذكل ثالثة اايم فا 

عليه من ماء احلامض من مث خترجه وقد انيل فيجعل يف جام قزاز وجيعل عليه ماء اخر مث اهرق عنه وتفعـل اخلاثر فلزتد 

ذكل حىت ينحل مث ُيرج مث اغسهل مباء صاف حىت ال جتد يف املاء محوضة من الاترجن عني تذوقه مث تبسط يف جـام وال 

 ييبس. مث ارفعه يف قارورة وكّب علهيـا غطاهئـا حـىت حيتـاج ميس ابليد البته وجيعل يف ماكن ال ميسه غبار وال الرتاب حىت

اليه مث خذ زئبقا فا قه مبثل وزنه قمل قديس ومثل نصف وزنه ملح مث ا قهام مجيعا حىت ال ترى للزنبق اثـر مث خـذ منـه 

ن رأ يت فيه شي ا فا قه ايضا ابدا حىت ال يرى منه شي ا مث اصعده مرتني  واوقد حتتـه حبطـب قليال فابسطه عىل يدك فا 

مث طني عـىل   الكـور اىل الغـد مث ارفعـه فـاذا اردت ان  ةشديد ةوثالث ساعات بنار صلب ةجزل ثالث ساعات بنار لين

ختلطهام خفذ من اللؤلؤ اذلائب أ ربعة مثاقيل ومن الزئبق سـ تة مثاقيـل اخلـط بعضـها بـبعض مث اجعنـه مبـاء البـيض يف جـام 

ما تعجنه به، مث ا قه مبسحق من قوارير عىل رخامه اوجام من غـري ان تشـد يـدك عليـه قوارير املسه مرتفع الشقة قدر 

ابلسحق حىت يصري مثل املاء مث اخنهل من حريرة بيضاء من غـري ان متسـه بيـدك مث اخرجـه قلـياًل قلـياًل واجعـهل يف جـام 

بشعرة خزنير مث اعـده اىل اجلـام حـىت  قوارير ورجرجه حىت يرتجرج ويصري قدر ما اخذ هل بيدك مل يلزتق مث خذه فاسقيه

يش تد، فاذا يبس حس نًا فأ عدد هل الشعرة ايضا ودحرجه كام صنعت املرة الاوىل مث مل تلبس يف ان تأ خذه ابيضا صـافيا يف 

صالبه احل  او ببته بيشء مل ينكرس مث اجعهل يف حقة فهيا قطـن منـدوف مث دعـه فيـه عرشـة اايم ان اكن صـيفا وان 

فعرشين يومـا حـىت ييـبس حسـ نا، فـاذا اردت ان تعـمل يـبس ام ال فـاجعهل يف اجلـام اذلي دحرجتـه فيـه فـا ن اكن ش تاء 

مسعت صوته مثل صوت احلجر اذلي تلمس به اجلواهر حفكه به حىت يبقـى وينصـقل فـاذا انصـقل والا فاعـده اىل حقـه 

تسقيه خفـذ مسكـه شـق بطمـا والـق مـا  حىت ييبس حس نا مث اعده اىل الصقل حىت يتلمس حس نا ويلني، فاذا اردت ان

فهيا وخذ تفاعه فالقها واغسلها مباء عار وبـورق مث الـق اللؤلـؤ يف جوفهـا واربـط بـني لك لؤلـؤتني اـيط عقـدا شـديدا مث 

اجعهل يف جوف السمكة واربط بطما مث اجشر التنور عىل اجـوره وطـني راس التنـور حـىت ال ُيـرج منـه دخـان مث دعـه 

افتح عنه وان اصابه دمس فاغسهل مباء علو وصابون واعمل ان الزئبق يثقـل اللؤلـؤ ويشـده ويصـلبه هـذا ثالث ساعات مث 

 من أ همات القلوب. 
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نه اكن اذا مر مبثل هذه اخلواص قال اي جابر هذا حبات القلـوب و مـا ينبغـي كل اذا نظـر  ت يف را هللا عن س يدي فا 

 ا والسالم.كتبنا هذه الا جتمعها وما يضاف الهيا من فنو 

ول نه قد مىض لنا صدره من هذا الالكم يف املياه اليت تفقد فتكـون اكلضـد حتـل فغـري صـائر ان يضـيف اىل هـذه املقـاةل 

يشء من القول يف املياه فتكون اكلضد واملقاةل لتكل ال ش ياء اليت حتل اذا اكنت يف  اية البعـد واذلي يعـمل علـام مـا ويعـمل 

هل ويكشـفها ويـذكر اوضـاعه الـيت يكـون والـيت يبطلهـا ويقابلهـا فهـو احلـاذق املـاهر التحريـر مجيع فروعـه ويـتلكم يف اصـو

احلسيب اذلي قد يصلح كل يف التعلمي. واعمل ان هذا الكتاب اليك قـد قـرب الوقـت اذلي وعـدانك بـه يف الكتـب اذلي 

وانظــر اي ايخ واايك ..لقــوم الاكفرون.فهيــا اصــول النبــوة واعــمل وال تيــأ س مــن روح هللا ان ال ييــأ س مــن روح هللا الا ا

والقنوط فيذهب بعمرك ومباكل فوهللا مايل يف هـذه الكتـب الا تأ ليفهـا والثـاين للنـيب صـىل هللا عليـه وسـمل مـا جابـه يف 

منـا علينـا الاجهتـاد والـالكم  القنوط واعذرك ان تصري اىل هذه احلـال فتنـدم عـني ال ينفعـك النـدم فـاعمل مـا نـأ مرك بـه فا 

ن قبلت مل تندم وحق س يدي ان مل تقبل لتكون من رعـاع العـامهل السـف  الاضـداد لعـمم هللا كثـريا  وعليك القبول منا فا 

و ا قدر وجيب عليك ان تتعب نفسك يف ادلار والرس املكنون والعـمل اخملـزون وكتـاب املـزاج وكتـاب الطبيعـه اخلامسـه 

وانهيـك بـه وابيق  75كتاب ال جساد السـ بعة مـن كتـاب ايب قلمـونفاما ..فوحق س يدي ا ا قاعدة كتيب يف مجيع العلوم.

منـا نرضـب  ان ا  الكتب معها خلّصهتا والنظر يف الكتب مبا قد ذكرانه يف كتاب العمل اخملزون واايك مث اايك ان تقبل غـريه ، فـا 

ن  قواعـد هـذه الكتـب املثل بعد املثل يف املواضع عىل تفسري كتـاب مـن كتـاب يف مسـاةل متـر بنـا او يشء مثـل ذكل فـا 

ذا فبشَت عن ذكل وينبغي ان حتصل عناوين من مجيع عنـاوين كتـيب هـذه والقاهبـا ونّظمهـا عـىل مـا  وبعضها يرشح بعضًا ا 

علمناك يف تعلمي احلروف وحق س يدي ُيرج مما عمل املـزيان الكبـري ال كـرب ال قـرب عـىل طريـق املـزيان أ لـيس هـذا مـن 

الغريبة العجيبة فأ عمل ذكل وابـِن امـرك حبسـ به ولـومل اذكـر كل يف هـذه املقـاةل غـري هـذه اخلواص الكبار والقواعد النفيسة 

ذ قد أ تينا عىل ما جيب يف هذه املقاةل فليكن ان شاء هللا أ خرها .  الفائدة لقد اكن فهيا فائدة وكفى به وا 

 

                                                           
 قيل اين ايب قلمون طائر من طري املاء يرتاى ابلوان ش ىت 75
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 املقاةل اخلامسة والعرشون 

ان ن هجـة املـزي د ال جـزاء وقـد اسـ توفينا مـا يف هـذه املقـوالت العرشـ مـالن العمل عـىل أ حتـا ...امحلد هلل كثريا كام هو أ ههل

والكون وكيف صـورت ذكل فللمقـوالت مقـدمات اصـاغر نيتـاج ان نبحـ  عمـا يف امـر هـذا الكـون وهـذه املقـدمات 

ن البـايق ممـا اربعـة  يه اجلـنس والاصاغر  سة ول ننا قد تلكمنا يف اول هذه املقوالت عىل الغرض مما وهو اعدهام فـا 

حبـاث حبـول وجيب من ذكل البح  املتقدم وجنعل لهذه املقاةل اخر هذه املقـوالت يف عـمل الا ... والنوع والفصل واخلاّصة

ن ن ُيلـو الكـوانه ال يكـو ...فأ قول وابهلل أ س تعني وعليه أ تولك وبه اعتضد يف مجيع الامور... هللا ومش يئته وعونه وقوته 

ن املضـاف مهام حمسوسان وال غريهام فال نواع ليس، ومىت مل يكون نوع مل يكن جنس ال ام اذ هام جرمان يكوان جنسني و 

واعـه واجلنس موجود وهو ليس والنوع اليس ليس وهذا من أ ش نع احملال. او متجه واجلنس ايضا امنـا اجلـنس ابشـخاص ان

ذ جتج ر عليه فا ن اكان كذكل فليسا ال بذاته اكحليوان اذلي جينس هذا الانسان املشار اليه وهبذا القرين املذكو  انّسـا نسني ا 

 بذاهتام عليه وهام جنسان فهام اليس ليس وهذا من أ ش نع احملال.

 ن املقـوالتوان اكن نوعني فلهام جنس يضمهام وهام جوهران ال ام جنسان فهام ليس مبضاددين الن الاضداد امنا تكون مـ 

 .كروا ا ام متضادان المتضادان وهذا من أ ش نع احملاليف الكيفية وقد بينا ذكل يف القى الثاين وقد ذ

ن أ عدهام  جيب ان يكون حمسوسا كام قدمنا من القول قبل   هذا و وان اكن أ عدهام جنس والاخر نوع وهام حمسوسان فا 

ن او مـ من أ ش نع احملال فا ن اكن اوىل او أ ميا اكن ممام كذكل جنسا نوعا فلن ُيلو مـن ان يكـون كـذكل مـن هجـة واعـدة

دم القـول هجتني خمتلفتني فهو جنس ملا حتته نوع ملا فوقه فيجب من اجلنس ماوجب يف اجلنس اذلي معه النوع  ـا قـد تقـ

 ميكـن وتبطـلفيه والنقص عليه وجيب يف هذا النوع ما اوجبنا متقدمأ  يف النوع اذلي مع اجلنس من احملـال واخللـق اذلي ال

ن هب اذلي نيـوثالث لغـات ايضـا ويصـح اذلي قـالوا ابلواعـدة وابالثنـني وهـو املـذ ال ثننينة واملزيان ابالربع لغات البته،

 لـق العظـميسائقوه والسالم وامنا بطلت االثنينيه ال ا اش ياء فهيا اكرث من جنس واعد واكرث من نـوع واعـد وهـذا هـو اخل

 اذلي الجيوز لعاقل ان يتصوره والينطق به والسالم .
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نـه حتـت ذاتـه واجلـنس اي وان اكن جنسًا نوعًا من هجة ضـًا واعدة فاجلنس فوق النـوع والنـوع حتـت اجلـنس وهـو فـوق فا 

النوع فـالجنس الا ابشخاص انواعه والنوع اليكون الاوهل عديل يّضمها ويعجهبا امسه وعـده والعـديل لـيس والنـوع لـيس 

ا امسـه نـواع كثـرية يضـمها ويعطهيـليس ولهذا خلق الجيوز والسالم. واجلنس املس تعمل يف صناعة الفلسفة اليكـون عـىل ا

 وعده وانواع كثرية ليس فاجلنس أ ليس ليس فهو جنس ليس اليس والنوع اليس ليس وهذا من احفش احملال.

فضـال  فـا ن اكن ..او خاصـة او اليش البتـة فلن ُيلوا من ان  يكوان فضـالً  والنوعاً  وان اكان وامنا اكن ممام كذكل الجنساً  

خمصوص ومىت وجب ذكل وجب نوع وجنس معًا ووجب يف لك واعد اذ الغريها  ا قـدمناه  او خاصة وجب بفصول او

ني بـوذكران من احملال ووجب ايضًا الا ان يكـوان جـرمني الن الفصـل واخلاصـة يشء مـن يعـرض مجليـع املقـوالت ويفـرق 

 .الانواع لك واعد مما فهام جرمان الجرمان وهذا من أ ش نع احملال

يع الاحباث الاصلني من هجة اجلنس والنوع والفصل واخلاصة فسادهام وفساد مجيـع اقسـاهما وذكل فقد اوحضت كل مج   

نه الُيلو من ان يكون جنس من ظهور بعض الاش ياء من بعض اكجلنسني من النطفـة والشـجرة  ما اردان ان نبني ايضا فا 

بعض يف بعـض وهـو قـول هـذا الابـالغ  من اجلنة والمك من المك والكيف من الكيف وبعد كذكل من ان يكون غري كون

عن ليس اعين عن الوجود وقد بينا يف املقاالت الاول من موضوعات هذه املقوالت ماسبب ذكل وذكل ان هذه الكتب 

اعين اخلواص جتمع شي ًا ظريفًا وتأ ليفها تأ ليف جعيب اما هذه الكتب والرسائل ممـا فامـا العرشـون الاوىل الـيت مـن بعـد 

فا  ـا منضـافة الهيـا وامـا الكتـب  ة الواعد والعرشين غري اخلامس عرش والبد ملن ينظر يف ذكل مـمام بتـاحلادي عرش اىل

منا عنينا هبا ا ا تنضاف اىل الس بعني كتاب ويه عرش  كتب والبد ملن معل عىل السـ بعني ممـا  ةاملوقع علهيا الس بعينات فا 

هذا كشف وحق س يدي لرموز هذه العلوم وتأ ليف هذه الكتـب ويف فاعمل ذكل وتبينه وابيق هذه الرسائل قانية ابنفسها و 

 ةذكل بقية عظمية وقد انباان ان ظهور بعض  لهذه الاجساد غري بعض الميكـن ان يكـون غـري كـون بعضـهام يف بعـض البتـ

 ةكل فيـه فائـدغري الكون فمل يبق الا ان يكون القول كام قال اهل الابداع فانظر هـذا  مامل يكن فهو  تنع وان ذكل لع 

ام الغىن يف عمل املزيان فان انت فظنت يف هذا الوقـت والا سـ تفطن فـامي بعـد ان شـاء هللا تعـاىل فامـا اذلي يقـول فيـه 

اهل الابداع فهم القائلون ابلتوحيد املبطلون قول املثىن به وغريمه  ن قال بقوهلم يف كـون بعـض الاشـ ياء يف بعـض فقـد 
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بقية ماميكن ان يكون وفساد قول هذه الفرقة من مجيـع اقسـامه واتينـا عـىل اخـر عـمل  اوحضت كل البح  من هذه اجلهة

بِن أ مرك حبس به  ...املزيان يف مجيع اقساهما غبيطة ومديرة واذلي يكون من اشرتاكها فاعمل ذكل وا 

او يكـون  قت احلركـةفان اكن اعد الكونني متحراك ساكنا اذا شاء فليلزمه ماذكران يف صدر هذا البح  من التنايه يف و  

نه مل ن احملدث م وبعضه قدمي مل يزل فيكو فيكون مامل يكن فيكون مامل يزل حيدث فيه مامل يزل بعضه حمداثً  ابلطباع متحراكً 

ام يزل حمدث وهذا من أ ش نع احملال فقد وحضت مجيع احباث الاصلني مـن هجـة هـذا البـاب فسـادهام مجليـع فسـاد اقسـاهم

ىل مـا شـاء اوهااتن املسأ لتان ليس تا من اصل هذه املقاةل لكن تضاف الهيا ابخلاصـية فيضـاف ذكل وذكل ما اردان ان نعمل 

كل كيـف ذئ ما يعمل لكه من املقاالت فاان امنا فرقنا عىل تعمد ملوضع املشالكة من هذه الاش ياء كام اكن يف الرساةل واما أ بط

لعلـوم حبـول هللا وعونـه ابب ينفـع العقـرب يف مـاء هو جيب ان جنمع اىل وقت ينكشف كل فيه مـا ينكشـف مـن هـذه ا

ان  ابلقيل احلاد وهو املري س بعة اايم ويصفي وجيفف ويلقى عليه مثهل طلق ومـثهل زجـاج شـايم مسـحوق ويصـعد ابيضـاً 

طلـق ومثـل  وكذكل العمل يصعد اكلعقرب ا قه مباء الصابون اسـ بوعني مث صـفهام وا قهـام مثـل نصـفهام ...شاء هللا تعاىل

ري ذكل الزجاج شايم مسحوق فأ نه يكون جعيب اخر حتل بورق الصاغة تقطره وتشمع به الكربيت دانيـا حـىت يقـوم وجيـ

 مثل الفضة ان شاء هللا تعاىل.
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 املقاةل السادسة والعرشون

ن نفـي اتـاج قال جابر قد س بق لنا قبل كتابنا هذا عدة من كتب اخلواص عىل تفردها واشرتاكها يف فنون شـ ىت فهيـا وني  

يف الكتـب  بضامنبنا يف توية عمل اخلواص فهيا عىل مراتهبايف لك واعد مـن املقـاالت حبسـب الواجـب وماقـدمنا الضـامن هل

ل احليـة وما اب... فاان نيتاج ان نقول ماابل العقرب والوزغة فان الوزغة اذا رأ ت العقرب ماتت الوزغة من وقهتا ...املتقدمة

لهـا  ان يف ذكل الايت س بحان من يعمل غوامض هذه الاش ياء وكيـف يه واملركـب ...رب والوزغةوالبوم جتري جمري العق

 هـو هل شـفاءو وما السبب فبِه القنفذ الربي اذا سقي ملن به حرقان البول نفعه حىت اليـاكد ان يكـون يف العـامل يشء مـثهل 

د فيجفـف يف الشـمس حـىت جيـف وميكـن ان وهل ش ياقه وكذكل ينبغي ان يؤخذ القنفذ ويكون براي فيذحب ويسـله ويؤخـ

اىل نيـو  مقـدار ثالثـة درامه واقـل اً او مسـحوق اً او مـربود يدق او يفّت وميكن ان ينحت ويربد فيؤخـذ منـه امـا منخـوالً 

واص اخـرى خـوقد يؤخـذ فيـه  ...مثقالني ويذاق برشاب ويرشبه املريض من عرس البول فأ نه يربأ  مبشي ة هللا تعاىل رسيعاً 

نيـة يـوان والثانذكر مما شي ا ها هنا ويكون مانذكره من املنافع احليوان ليكون يف ذكل فائـداتن أ عـدهام منفعـة احل جيب ان 

ط ينحـل وُيلـ العلوم اخلاصية اليت فهيا،  ن ذكل انه اذا اخذ جدل القنفذ الربي واحرق و ق انعامً ابلنشـادر حـىت يـاكد

ن ذا ان داءأ  ر وطيّل عىل داء الثعلب واحليّـة ابراهـا واخـراج السـقم ممـا وهـابلعسل املصفى اخملرج الرغوه النطيف الامح

عظم العلـل عضالن حيتاج فهيام اىل العالج الطويل ولهذه اخلواص تغين عن كثري من اس تعامل الادوية فان البواسري من ا

جـارب سبيل طـول املـدى والت جدا وقد وجدت هل دواء انفع جمراًب جيري جمرى اخلواص من امس ال دوية والعالجات عىل

يلــبلح وهــو ان يؤخــذ مــن الاهلــيلج الاســود والاكبــيل والب  ...ولــيس صــار ان اذكرهــا هنــا وذكل ادلواء النــافع للبواســري

د ودانقـان والاملج من لك واعد  سة درامه ومن برز الكرات النبطى درمه واربعة دوانق من احلنطياان الرويم درمه واع

حق لـي  مث يسـو الثة درامه ودانقان ، ينقع املقل والسلبيبه يف ماء مغيل الكّرات مدقوقا مصفى يومـأ  ومن املقل الهبودي ث

ودهـن لـوز  انعام ابالدوية وحيبّب مثل امحّلص والرشبة منه ثالثة درامه بدهن البان مقدار نصف درمه ودرمه دهن اجلـوز

 هللالمـزمن عـىل قـدر متلئتـه تـرى فيـه راشـدًا ان شـاء املشمش ويرشب يف الاس بوع مرتني فانه يربيه يف عرش رشابت ل

 .تعاىل
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 زت القنفـذمث اخـذ مـن خـ وما ابلنا اذا نين دلكنا القوايب وهو داء سوداوي صعب الربىء فاذا ادلكناه ابلنطـرون قلـيالً  

رجع يعـود ومل ي ةبتراها ال كيف جاء و اتفق و احرقناه و قناه وطلينا به القوايل ابلزيت  بعد دلكها ابلنطرون اب الربي شي اً 

 ن غُسـل بـهاوكذكل  ...ابدا ويه من جعائب الاعامل النفيسة اليت ليس لها مثل فأ نه من املعجزات وهللا مايف هذا ادلواء

 يعـرض ذهب ذكل امجع احلّزاز وهـو وهللا صـعب قـلن مـن يسـمل منـه لـوال انـه مل ةالرأ س عىل الصفة عىل الاوىل واللّحي

ذه وهللا لت انه اجلدّري اذلي ليس لالنسان بداء واكن والبد هل منه لالنسان وكـذكل هـو عنـدي ويف هـلق..ل هل ُمدنِه 

ان نيتاج نذكر بعد هذه  املقاالت مـن ظرائـف احلـمك والبـ...ايايخ نفائس كبائر من الاعامل النافعة  يت د لنـا ان نـأ  وكذكل ا 

ه مـن نرصـف يف العلـوم مـن يشء ايل يشء ليـمت لنـا مانريـدعىل مجيع اخلواص واكرثها يف هذه الكتب فلعكل حتتـاج ان ت 

اذا فـالقول يف لك فن ان شاء هللا وتناثر الشعر داء  عظمي وخاصـة مـن رؤوس النسـاء والصـبيان وهـذه الشـعور رطبـِة 

ثلهـا يـت  م اوقع فهيا ذكل افناهـا وافـىن معهـا جـدلة الـرأ س فـاقول ان جـدّلت رأ س الفنقـذ تنفـع تـكل املنفعـة العظميـة مارأ  

سـحق فـاذا والمسعت اعظم مما قدرًا اذا ُأخَذ وُأحرق وُ ق انعـامً وجـودة ذكل دواء مـن هـذه الادويـة ويزيـد جبـودة ال 

ىل مـااكن ااديف بدهن ال س وطيّل به الرأ س واملوضع اذلي اكن فيه هذا الشعر اذلي قد حلقته ال فة انبـت الشـعر وردُه 

ال اىل زمان نبات الشعر النه من اول طليه ينفع بـه مـن اعليه من احلاةل الاوىل وليس يفعل ذكل  ر بطـال التنـاثوالحيتاج ا 

ويف خالل ذكل ومن بعده ينبت الشعر عـىل سـبيل الاول وهـذا وهللا ايايخ لـو بقيـت يف لك واعـدة مـن هـذه سـ نني 

عاجتـك ان  اىل ماتريد من كثرية مااكن كثريا فقد رزق هللا علومنا ما اغناك عن لك طلب فامجع ذكل من كتبنا تصل مما

 شاء هللا.

ونيتاج ان نقول يف خاصية اخرى ولهذا الرماد يعينه يف الشعر احسن من الاول واقوى فعال وذكل ان رماد جـدل القنفـذ 

ومللحه فيه الاعامل نفيسه ومل ابلغ اىل ملحه ولكن نقول يف رماده انـه اذا خلـط رمـاده ابحلـرول والعسـل الامحـر  ةفيه عد

ونفـع ماتنـاثره وتقشـفه وتقصـفه ونفـع مـن داء  ع الرغوه وطيل به الرأ س طّول الشعر و زاد يف سواده واكس به ارشاقاً املزنو

الثعلب ويف ذكل فوائد كثرية فينبغي ان يعمل هبا من مل يعهد ذكل فهيا وحيمد هللا كثريا عىل زايدة العمل ومارزقـه هللا مـن 

لعالجات فليست وهللا بعيـدة والفهيـا طـول الزمـان يكـن بـه ذكل يكـون عـىل ذكل من مجيع مااذكره من هذه الاعامل وا

 قدر الع  يف غلظها وطول زما ا والسالم.
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رث وضع املتنولهذه ال طلّية خواص جعيبة ويف الادوية ظرائف غري منكرة ويف الشعر ايضا خاصية وذكل انه رمبا نبت يف امل

يـا فأ نـه د فان احببـت ان ترتكـه فافعـل وان اخـرتت سـواده اعيـد الطـيّل اثن وال قرع شعر أ محر ماكن ال ول  الشعر ال سو 

 ُيرج اسودًا.. أ ليس ذكل من جعائب اخلواص! 

 طحـال يفومـن أ جعـب مـا وجـدانه  ...بىل وحق س يدي انه ملن العجائب فلنأ خذ يف امتام مانيتاج اليه ان شـاء هلل تعـاىل 

 اكن الـبالءفمل يزل بذكل زمااًن واكن اليقبل العـالج ويـدمي التخلـيط فـ القنفذ وذكل انه عرض لبعض حرمنا ع  يف طحاهل

فـاكن  فاسـ تخرهجا يزتايد عليه دانيا اىل ان اكن ذات يوم وكنت كثريًا اان اتقدم يف اعامل أ ثـر العقـاقري للمحـن الـيت متـر يب

 ه طحـاال مـننعة اذ اخـذ الغـالم برثهـذات يوم ذحب يل جامعة قنافذ برية لهذا العالجات وامثالها وخلواص ما فهيا مـن الصـ 

عـرق  اطلحهتا بغري علمي وال اعمل اعد  ن اكن ُيوض يف هذه الاس باب معي فشواه والكه فلام اكن بعـد ثـالث سـاعات

جسمك   ارجو ان اليرضك اما انه قد اظهر يف :فقلت ؟..عرقًا عظاميً فشىك ذكل فاخذت مبسحِه وسأ لته عن عاهل وخربه

ن بـه اكور فلام اكن الليل اخذ يف يشء من البول فبال اكرث من ثالثني رطال وبرى مـن الطحـال اذلي محى ويف نيسك نف

فعلمــت ان طحــال القنفــذ ينفــع للطحــال املــزمن فرصــت اطعمــه ملــن عــرض هل ذكل مث اين جففتــه وســقيته ملــن بــه ذكل 

 ابلرشاب فاكن ارسع منفعة والسالم .

 هـذه املقـاةل واخرج  اىل دواء انفع من دم البواسري فانه داء عضـيل واجعـل ذكل اخـرويف القنفذ فائداتن كبرياتن اذكرهام 

راسـاين  ان شاء هللا تعاىل وذكل ان مرارة القنفذ ان اخـذت وشـق عمـا اجلـدل واخـذ مـا يف جوفهـا و ـق هبـا الامثـد اخل

 واعظم املنافع والسالم. البارد واكتحل به صاحب البياض يف عينه ابراه وقلعه رسيعا وانه من اكرب اخلواص

ويف مرارة القنفذ الفائدة العظمية النفيسة اجللي  اليت يه ارشف من لك فضي  ان اكنت العـني مـن ارشف الاعضـاء فـان 

داء الربص اشد عربه من وجع العني نعوذ ابهلل منه ونسأ هل الكفايـة مـن عللهـا وذكل املـرارة اذا جففّـت قلـيال حـىت تغلـ  

ذ بري مث شق وطيل هبا البياض من أ ي موضع اكن يف البدن ابراه مـن ثـالث طليـات ولـيس حيتـاج اىل ولتكن مرارة قنف

اكرث الا ان يكون مزمنا او يكون والده فانه ان اكن مزمنا فليرشط املوضع ويطيل به فانه يربيه البتـة بالخـوف والسـالم. 

نه وهللا معجزة وانـه مـن الاايت والسـالم وقـد ُيـرج وان اكن بوالدة فليخلط معه الكربيت ويرشط للموضع ويطيل به فا
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يف املقعده دم كثري اذا اكن ابالنسان البواسـري نعـوذ ابهلل ممـا ويـاكد خـروج ذكل ادلم يقتـل الانسـان مـن افراطـه وادلم 

ل متصل مشفى الروح واروجه يبعد الروح ومع نقود الروح يبطالن الكون ووجوب الفساد فاذا صـار الانسـان اىل مثـ

هذه احلال من افراط خروج ادلم واكن ان يتلف فيعجن برشاب ويعمل منه اقراط ويلطه املوضع منـه ابخلـل فأ نـه ينقطـع 

 من وقته وذكل ايضا عىل قدر كرثة املادة وحيتاج اىل املعاوذة.
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 املقاةل السابعة والعرشون 

ويه البرص والسمع والشم واذلوق واللمس ولوال ذكل مـا  أ صول العقل  سة هبا يس تدرك لك يشء يف العامل 76قال جابر

ومجع هذه ال دواء وبقدر فسـاده يكـون فسـاد هـذه ال الت والعلـامء فهيـا خمتلفـون ولل وضـاع  77وجد الانسان عاسة بتة

كيف يه يبنازعون ونيتاج ان نبني كيف ذكل فأ نه من اخص اخلواص وذكل ان الظلمة عنـد طائفـة مـن الفالسـفة نبرصـ 

وطائفـة اخـرى تـذكر ان البرصـ ...والبرص ال يكذب فانه قد يبرص شـي ًا يعـمل انـه ظـالم  نه ُيرج من البرص الهيا احياانً ال

يكون مبشاركة الهواء وذكل الههل اكرث دليل واقوى جحة عىل ما رتبوه يف مقدمـة الكهمـم املسـ تنبط املتوسـط بـني النـاس 

اذلي ينهتاي الحشاء الكبد يبسط يف الهواء واذلي يلقى بصورة الصـنوبرية واملبرص من انبعاث الروح اذلي يسمى الرئيس 

اذا اكن الهواء مثلثًا ما هبا بعضه ببعض وقد ينبع  من البرص ايضا اشعاعات انرية سوداء وال ضـياء فيـه وكـذكل اوجـب 

االت  يف امر البرص واملبرص ان يكون الالكم مبرصًا ويف ذكل اقوى دليل واقوى جحة وليس يف العامل زايدة عىل هذه املق

ويه من اخلواص اليت جيب عىل املتعمل ادلرس لها والاكثار من البح  فهيا فانـه يصـل هبـا مـن العـمل اىل يشء كثـري واذ 

قد اتينا عىل ع  بيان البرص اذلي هو اعد اراكن ادلماغ والعقـل احملتـاج اليـه فغـري صـايران اذكـر عـ  السـمع ليكـون فيـه 

ان شاء هللا تعاىل وقالت طائفة  نرى ان السمع يكون متصادم بني الهـوى واالعضـو ويه مـن داخـل الاذن يشء للمتعمل 

وذكل ان الهــوى يــدخل يف ال ذن يف صــورة الصــنويرة ويصــادهما ويف ذكل دليــل ملــن اراد الســلوك فيــه ويه مــن اقــوى 

 الاقاويل واعظم اخلواص يف لون احليوان.

ا كل ا ـا تـرى ان مسعنـا يكـون ابطـال اذلي يكـون داخـل الاذن وان الهـواء اذلي رمبـوطائفة اخرى ترى سواء ذكل وذ

ملقـاةل اتبته لهذه مسعناه يف الاذن امنا نسمعه لهذه الع  فان اكن فال يكون فيه دواء وهذه من اكرب اخلواص العلوية فان مر 

 احليـوان دمن فامعـل مبـا فهيـا مـن الااثر وعـملعظمية نفيسة جلي  علوية ليست من هذه العلوم الـيت تقـ ةيف اخلواص مرتب

 وخواص ان شاء هللا تعاىل.

                                                           
 لبح  العلمي احلدي  عند جابر اذ يقوم ابس تعراض اراء الفالسفة و احلكامء قبهل مث يرحج الصحيح مما  ا وصل اليه يف هذه املقاةل يظهر جليا اسلوب ا 76
 اطالقا )اذ هبذه احلواس امخلس ميكن لالنسان حتسس املادة(  77
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ت حتـرك وطائفة اخرى ترى غري ذكل من هذه ال راء يف السمع وذكل ا ا ترى ان الهواء اذلي يف الراس اذا صدمه الصو 

خاصـة  . فامـا أ فالطـونواكن منه السمع ويه هذه الطريقة مجلاعة نفيسة انفعة من اصول الرايضـيات والاعـامل والسـالم

واء فانـه يـرى ان الهـوى اذلي يف الـراس يصـدمه الهـ ةفريى ان السمع يشء جعيب وكذكل ال ثر ش يعته وقدريـة مـمم عـد

 هـو اخلارج فان عطف اىل العضو الرئيس اكن من ذكل حس السمع فان اكن مجيع ما قـال الفالسـفة غـري الطائفـة الاوىل

يف    ان الصوت غري  كن خروجه عند هندسة الربهان فـاذا كنـا نريـد معـهل فـيساحلق فليس  كن لو ان مثل ذكل لع

ظهار ما ليس يف القوة وذكل  تنع الكون والسالم.  الاماكن علمه زمان ا 

لنـاس عـن واذ قد اتينا الاصلني ورشحنا اس باهبام فاان حمتاجون اىل مابعد ذكل عىل الرتتيب اذ اكن من سبيل الكسـب ل 

 ماغ وان بـهكل يف الشم وذكل ان طائفة عظمية كثرية ترى ان العضو الرئيس اذلي يف الانسان امنا حيل ادلاخلطأ  فنقول ذ

لـو حبـبس و قد يكون به الشم وانه جيلب الرايح ابلنفس مبجاور اليشء املشـموم فـاذا اكن الـنََفسل غليظـًا ليسـت حببسـها 

شـايش اذلي املوضع اذلي فيه يرىق فيـه هـذا الهـوى العظـم امل  الراية اكذلي يعرض للمزكومني وان اكن لطيفا نفد يف اصل

اذا ورد من هذه ال ةل وبني ادلماغ ويصب العظم املشايش لطيفة جدا فليس ياكد ينفـذ فهيـا وذكل مـن الاوائـل ابلفعـل و 

 اللطيف أ ش نع ان يصعد لعّ  السمع والسالم .

 السـالم وهـوراتض وتنايه وبوسط ومنفعة عظمية وتقوية جعيبة و واذ قد اتينا عىل أ ةل الشم ويف ذكل علوم مجة وتقوية للم

ال ابلعقـل ويف  وحق سـ يدي ان لـلك جـزء مـن هـذه جـزء مـن الفعـل اذلي بـه الوصـول اىل الفوائـد الكـربى اذ ال عـمل ا 

 ..الوصول اىل العقل الوصول اىل مجيع العلوم وذكل ان اليشء اذلي نروم بيانه يف كتبنا هذه والسالم

اتينا ذكر علل الشم املتأ خر وادلماغ فنحتاج ان نقول يف اجلزء الرابع اذلي هو اذلوق ليكـون الكتـاب والـالكم يف واذ قد  

مجيع الاقسام اتمة حبول هللا وقوته فـان القـول يف اذلوق عـىل بوب ايضـا قالـت طائفـة مـن كبـار الفالسـفة ان اذلوق 

للجـوهر الرطـب اذلي يف اليشـء اذلي يـذاق وهـذا عـ  يف املـزيان يكون مبامزعة اجلوهر الرطب الفائر اذلي يف اللسان 

عظمية كبرية يف اذلوق ايضا اذا تفهّمت هذه الامور علمت ان املعلومات كثرية خارجة فهـذه احلـواس امخلـس ولنـا يف ذكل 

 شاء هللا تعاىل . علوم كثرية ويف ذكره ورشعه فرج عظمي يف فك الرموز فامعل هبا وانظر فهيا تصل هبا اىل ما تريد ان
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يت تنبسـط وطائفه اخرى ترى ان اذلوق يكون ابلتحليل واللني اذلي يف اللسان اذلي ينبع  اليه من الفم ابلرايضات الـ 

ال سـفنج فهيا فا  ا جتذب اىل أ ةل احلواس ويه ادلماغ نفسه واىل العضو الرئيس كام جتذب اىل طوابت بعضـها مـن بعـض ا

جـود أ  نا يف ذكل عدة علوم ممـا امـر ادلمـاغ واذلوق وممـا امـر اللسـان وكيـف جـاس وهـو وقد حتدث خمتلطة واان قد بي 

ن مـن بعـض القولني ومما امر اال سفنج وكيف جيب ان يدخل يف اةل التفصيل يف املواضـع احملتاجـة اىل تمتـزي بعـض الاراك

 ل به ترى ما حتـب ان شـاء هللااحليوان والنبات وهذا وحق س يدي تقس مي عظمي وهو من عمل اخلواص دقيق نفيس فامع

 تعاىل.

ان نيتاج ان نقول يف اخلامسة ويه اللمس وذكل فيه واعـد    قـط وهـو ان فواذ قد اتينا عىل ما مضناه من الاربع قواعد فا 

نـني ممـا عّصب احلّس مثبت يف مجيع البدن واجزائه من ادلماغ خاصة فاذا البس شي ا ما فيـه ظهـور الاربـع طبـائع او اث 

عـامل فامعل بذكل ترى مـا حتـب مـن نفـيس الا..ذكل احلّس وفيه دليل عظمي عىل الاوزان ال دوية ومراتب الطبائع اكن 

 .وجعيب القياس والتدابري خاصة فهو اصل لها والسالم

مـاغ وملا اكن غرضنا يف هذه املقاةل خاصة الاابنة عن علل العقل وادلماغ وأ دوية فانه غري ضار ان نذكر ما سبب كـون ادل 

منا اصهُل املين واملين ايضا اتبع املزاج البدن اذلي عنه خرج وادلمـاغ  ؟...وما هو  ؟..وكيف هو فذكل اواًل ابلتعلمي وذكل فا 

ليس كذكل وان اكن يف اخلرب عىل ذكل وذكل ان هللا خلـق ادلمـاغ اتبـع ملـزاج البـدن واملسـ تقر هل حـىت ا ـا بـه الكـون 

نبحـ  عـن اسـ باب املـين وذكل ان يف املـين خاصـية جعيبـة جتمـع اقاويـل الكثـري مـن وهذا اقوى ما يف عده ونيتاج ان 

الفالسفة والربهان ايضا وذكل ان املـين هـو اذلي يقـدر فيـه ان يتحـرك بذاتـه ليعمـل شـي ا مثـل اذلي عنـه انبعـ  فـأ ن 

ضـل فـاعمل ذكل وانظـر فيـه وهو من الاقوال النفيسة لهذا الفا اً ارسطاطاليس قد رصح بذكل واعلنه وقال فيه وتوسع جد

وكيف هو تصل اىل العمل احلق بسهوةل ان شاء هللا تعاىل . وقوم اخر من الفالسفة يريدون ان املين دعوة مـن ادلم اذلي 

ن مادة البقاء النفس للبقـاء وهـذا الكم اتم وهـو  يف غايه اجلودة فأ نه فضل من الغدة وجيري يف الفصل جمرى ادلم وامله فا 

اليس ليس قابـل اذا احفصـت عـن ذكل وجدتـه كـام قلنـا واذا اوجـب ان يكـون متحـراك ذكـرا أ فالطـون يف قول ارسطاط

وارسطاطاليس ليس قابل اذ حفصت عن ذكل وجدته كام قلنا واذا أ وجب ان يكون متحراك بذاته وجب ان يكون البيت 
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لتجميـع مـن ذكل فاطلبـه وامعـل بـه اذلي هو فيه من شلكه ويقوم مقامه ويعمل معهل فقد حص وثبـت مـا قلنـا يف كتـاب ا

تصل اىل ماحتب بعون هللا وقدرته والسالم واذا وجـب ذكل وهـو يف الشـلك عـىل عـالني وذكل ان املتحـرك قـد جيـب 

يكون جسمأ  او غري جسم يعين ان تكون احلركة ذاهتا يه ذات ذكل اليشء فلينظر يف جوهر املين وهل هـو عنـه ام ال 

صدر هذا القول ويظهر مبا فيه بقوة هللا تعاىل س بحان الرزاق فأ نه قادر ان يرزقك ذكل وارجو  فأ نه يتبني به ما ذكرانه يف

ان يفعل هللا بك فأ قول ان الفالسفة عىل اعد ثالث فرق وذكل ان مـمم طائفـة يـرون ان املـين جسـم وانـه متفـرغ مـن 

امً اكن عده كحـدود الاجسـام والسـالم وامـا النفس ال غري وذكل مثل قول الاول الن مااكن دمًا اكن جسامً وما اكن جس

طائفة اثنية ومه جل الفالسفة وهو فوراغـوس وأ فالطـون وارسـطاطاليس فـا م يـرون ان قـوة املـين ليسـت جسـامً الن 

فضل اجملري وان العنرص السامل منه جسم فانظر اىل هذا القـول مـا أ بينـه وانـدره يف الاقاويـل وذكل الزم يف اكـرث مـا يف 

نه فيه قوة، لك يشء هل قوة تظهر عما فعل ما ليس جسامً وكذكل هو طاهر الن القـوة قـد جيـوز ان تفـارق ذكل العامل ال

اليشء وهو اثبت الذلات واليشء اذلي هو غري القوة فيه  ا ليست هل طول وعرض ومعـق وهـو اجلسـم اذلي هل فاعرفـه 

ال ـا روعاينـه وهـذا ماقالتـه مجيـع الفالسـفة فامعـل بـه  وامعل عليه والسالم وطائفة اخرى يذكرون ان القوة ايضا جسـم

وانظر أ ي يشء فيه من وجوه النظر واىل مايؤديك وذكل الزم يف كثري مايف العـامل الن قـوة لك يشء هل أ ول وأ بديـة وقـد 

ذ كنـا قـد اجر  ينـا يف اس تخرج منه موضع اخلاصية فامعل هبا يف موضعها فأ نك تصل بـه اىل ماحتـب ان شـاء هللا تعـاىل وا 

ماغ واللسان وهام املوضع وجيـب ان تبحـ  هـل ينبعـ  مـمن مـين فـان الفالسـفة يف اول الامر وقلنا ان عد الكون ادل

ذكل عىل وجوه ش ىت مما ان طائفة تذكر ان لـال انث منيـًا منبعثـًا الن لهـن ال ت املـين تسـمى اينـاراين وا ـا متعققـه اىل 

ول اذلي ذكرانه وبيّناه انـه ميكـن داخل وذلكل صار لهن شهوة يف اس تعامهل ويف ذكل الكم حسن وان اكن انقصًا للحد الا

 ان يكون النساء ال مين لهن والسالم.

وطائفة اخرى قالت ان ينبع  مـن الاانس عنرصـ رطـب اكلعـرق اذلي يسـ يل عنـه ابلرايضـة  وامـا مـين مـمن فـال    

هن الرجـل وذكل قول حسن  وفيه بيان اتم وذكل انه لو اكن وجب ان يكون للنساء مين لوجب ان حيبلن قبـل ان يطـأ  

ل  ن قد يعرض لهن ما يعرض للرجال للحمل وجراين املين عنه يكـون الـودل فـان احـتج حمـتج يف دفـع ذكل فـان جـراين 

املين من الرجال امنا يكون ابدلفع اىل قعـر الـرمح قيـل يف جـواب ذكل لعمـري قـد يعـرض لـبعض النسـاء ان يكـون ذكل 
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حلم يعرض لبعض الرجال وااصة الاعداث ممن كشدة الشهوات وقـد واملرات عىل ظهرها  اننية وقد يعرض لهن انعاش 

ثبت  ان ذكل مل يكن قط والمسع به فيجب ان يكون احلد الاول زائد واحلد اذا زاد نقص فأ عمل ذكل وكيف هـو تصـيب 

ل ذكل فهيـا واذ فيه الطريق يف لك واعد من اعامكل لكها احليوانية واليت يه غري حيوانية مثـل النباتيـة واحلجريـة فاسـ تعم

قد اتينا عىل هذه الاحوال فاان نيتاج ان نقول يف امحلل وكيف هو ليتحصل من ذكل بيان الربهان الاول يف تكل احلـدود 

الثالثــة يف الكــون ان شــاء هللا تعــاىل ولــتعمل ان للفالســفة يف ذكل اقاويــل شــ ىت وذكل ان كثــري الفالســفة للنــاس نفعــأ  

ن الرمح متحداي ابلتنقية واكن دم احليض قد عدث من مح  املقدار جـزءًا ماُيـالط ادلم ارسطاطاليس ترى ان امحلل اذ اك

النقي حىت يقوم مقام مين اذلكر فان امحلل اليكون اذا مل الرمح نقيا واكن فيـه رايح وعـرض فـرح او حـرق اوضـعيف مـن 

اي يشء جيـب فقـس عليـه يف الابـواب النساء او لك من الرجال فامعل عىل ذكل وامعل به عىل القياس الاول وانظر فـ

الاوىل من عدود الكون فان اكن جيب ان يكون من النساء فامعل به وان اكن االف ذكل حىلت عليه فأ معل حبسـ به 

 تصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل.

 النبـات اخلـواص يفواذ قد أ حىلنا ذكل فا ن يف هذه ادلالئـل كفايـة يف الاعـامل احملتـاج الهيـا واىل ذكرهـا يف قطعـة مـن  

ي مـن أ  واحليوان فأ نه قد مكـل اجـل مـا يف ذكل وامكنـه وأ قربـه اىل احلـق مـن هـذه ال راء يف النبـات ليكـون القـول فيـه 

 العلويـة بـهالاجناس اتما بقوة هللا ومش يئته واذ قد اتينا عىل ما جيب ان يكون مربوطا هبـذه املقـاةل مـن هـذه اخلـواص و 

 ن اخرها.والاجناس الثالثة فليكن ال  
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 املقاةل الثامنة والعرشون 

 نفيسـة الـيتقد اس توفينا من ادلالئل عىل ان اخلواص عمل مفرد يشء كثريًا ونيتاج الان ان نقول يف جزء مـن الاعـامل ال  

 .. تعـاىلهللايه تمتة هذه املقاالت ملحا من الاعامل ليكون لدلارس ذلة  وفرح ومنفعة اكم  ان احب العمـل فهيـا ان شـاء 

لني فأ قول من ذكل عىل يشء من الاصباغ احلسان ووجه ذكل ان يؤخذ من مصغ الصنوبر مثقالني ومن دم الاخوين مثقـا

 ومن البلسان نصف مثقال ومن القطران الشايم نصف مثقال يسحق امجليع  قـا جيـدا ويعجـن بنصـف مـن مـرارة البقـر

حق فليؤخـذ ق ينشف اكرث نداوته فاذا بلغ ما قلنا من جودة السفأ ن احتاج اىل زايدة زيد من مرارة البقر وذكل ان السح

ء و فص بلور ويوضع يف بودقه وحيام محيا جيـدًا حـىت ان محـي الفـص وامحـرت البودقـة اخـرج الفـص واحلقـه بـذكل ادلوا

ارًا ر اتركه يف جوفة ثالث ساعات يف الهواء مث اكشف عنـه ادلواء فـان ارضـاك لونـه وصـبغه والا فأ عـده حـىت حيمـر امحـ

ميـة يرضيك وحق س يدي ان اكن املدبر لطيفًا ليصـري هل ذكل يف مـرة واعـدة امحـر شـديد امحلـرة وهـو مـن الارسار العظ 

ل وزان تفعـالا ولكنا اذا ركبنا هذه ال دوية االف هذا الرتكيب اكن عما مثل ذكل ولكن خاصية هـذا  ...واملنافع النفيسة

قناهـا أ رسها مث   لسالم ونقول كل ايضا ما ابلنا اذا نين اخذان مرارة القنفذ الربي بما قلنا فتصري هذه الابواب مشرتكة وا

ه برأ س خفاشه حىت جتمد او تغل  مث يضاف امجليع بلن اللكبـة ويسـحق بـه انعـام حـىت تصـري بغلـ  العسـل ويطـيل منـ

ن الاعـامل مـ انفع مغىن عن الكثري ويف ذكل عمل عظمي اجلسد مرارًا أ ذهب الشعر من اجلسد ومل يكن يعد اليه شعره ابداً 

ظميـة اليت تؤذي البدن ويه خاصة تصلح ل حاب املزاج البارد الرطب فأ نه مع مـا يـذهب ابلشـعر ينفـع اجلسـم منفعـة ع 

 ق يف الارضفامعل بذكل فهذه خواص حبدهتا املزاج يف هذه الاش ياء فاذا بلغ العمل ابل دوية اىل مثل هـذا املوضـع مل يبـ

 ...ه خاصية فليت شعري أ ي عال  مينعون كون اخلواص من العمل وذكل موجود يف اكرث الاش ياءيشء الا وفي

ونيتاج ان نذكر ايضا من هذه الاعامل شي ا يطلع مما عىل غوامض يف الصـناعة كثـرية يف اخلاصـيات خاصـة فـاذا اردت  

واحشـِه ابل صـباغ ويكـون معمـوال عـىل صـفة ان ختضب ظاهر الكف وابطما الوااًن خمتلفة خفذ قرطـًا والصـقُه عـىل اليـد 

الكف ايضا ويكون ابيضًا واحشِه ابل صباغ اخملتلفة اليت اصفها كل وان احببت فاجعلها جشرة او خنـ  او صـورة او كيـف 

شئت وصري عود فهيا يف هذه الاصباغ اخملتلفة واجعل الاصل اسود وطلعها مثل لون الفضة وقصـها مـن القـاين الامحـر 
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ن اذلهيب وورقها من الفريوزيج واغصا ا لون املعققا ويه اخلرضة يف لون السامء وبعـض المثـر طـاووو وبعضـه ومثرها م

لون احلناء فاذا فعلت ذكل خرج لونه حس نًا فأ ول ما نذكر مـن الالـوان لـون اذلهـب وصـنعته ان تأ خـذ مثقـالني زعفـران 

نـيه امحـر وربـع مثقـال زراونـد ومثقـال ورس وهـو ونصف مثقال عـرتوت و وزن دانـق وابب ذهـب وثالثـة مثاقيـل زر

العروق الصفر ونصف مثقال برادة الشـ بوط ومثقـال مصـغ عـريب ومثقـال مصـطكة ومثقـال بـزر الكيـل املـكل ويف نسـخة 

اخرى نوار الكيل املكل ومثقال س ندروس ومثقالني من ماء الثوم الرطب وعرشة مثاقيل حنّـة اجـود مـا تقـدر عليـه فـاذا 

ت لك واعد عىل عدته وجعنت مباء الثوم الرطب ومرارة البقـر الرطـب ومعلـت بـه كـام وصـفنا كل تطلبـه مجعت ذكل وق

 عىل ما تريد ملسه او يُقمل الشعر وال ميس ابليد او يفرز فيه رأ سه قطنة والسالم.

يض ام الابـ واما اخالص لون الفضة ومعلها أ نه يأ خذ ثالث مثاقيل ونصف اسـفيداج القلعـي ومثقـالني ح ـ وجـزء امحلـ 

ضـاء اليابس مثقاال واعدا ومن داخل لوز مر مثقال واعد، ومن داخل نوى الزيتون نصف مثقال واعد ومن لب جوزة بي

د عـىل مثقالني ومن الصمغ العريب مثقالني ومن الاكفور قرياط واسـفيداج الارسب وزن درمه واعـد يـدق امجليـع لك واعـ

ام معلـت صابع فأ نه جيب ان يكون الس ياقه للعمل فهيا لكها واعـد وامعـل كـعده ببياض البيض واخلل اجليد ويطيل به الا

 يف الباب الاول فأ نه يكون جعبًا والسالم.

واخرضـا  ونيتاج ان نقول يف اللون الامحر وذكل ان صفته ان يؤخذ من الفلقند وزن درمه وبقـم امحـر درمه وزاج امحـرا 

ل وزجنفر درور امحر درمه وحنّـة ريـدراين جيـد حسـن،  سـة مثاقيـ درمه وقوة دم الاخوين من لك واعد مثقال واعد

وزعفران خالص نصف درمه ومصطيك مثقال، يدق لك واعد عىل عده مث ُيلط ويعجـن مبـاء العنـاب او بصـفرة البـيض 

ذه رة وهـامحل ويطيل به ما اراده من الاصابع ويرتكه حىت يأ خذ قوة الصبغ لي  مث يغسل فأ نه أ حسن ما خلق هللا تعاىل من

 الاش ياء جيب ملن يراقب فهيا متام الصفات حىت تمت كام قلنا ان شاء هللا تعاىل.

واما اس تخالص الاخرض يكون ابلغـًا بـأ ن يؤخـذ عرشـون درمه حنّـة جيـدة ومثقـالني نـورة وثـالث مثاقيـل مرداسـ نج  

عجن ال  ـر وبيـاض البـيض وُيضـب ومثقال زاج ومثقال مصغ عريب او كثريًا او ثالثون مثقاال الزورد جيدأ  يسحق وي

به ُيرج اخرضًا بقدرة هللا وقوته وينبغي للعامل ان يفكر يف هذه الاصول فأ نه ميكنـه اذ اكن عاملـًا يسـ تخرج عـىل لك يشء 
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مثاالت وذكل ان مجيع العلوم امنا يه قياس ومحالانت بعضها عىل بعض وذكل عمل فكري ولك عمل فكري امنـا يكـون مـن 

فأ بِن امرك حبس به فهذه الادةل من خواص اخلواص فاعرفها واسكل القياس عىل ما منثهل ممـا تصـب الطريـق عمل قد تقدم 

 فامي اكن حتب ان شاء هللا تعاىل.

ونيتاج ان نذكر من بعد اخالط اللون الطاووو كام قدمنا الوعد بذكل يف صدر هـذا الكتـاب وصـفته ان يؤخـذ مثقـال  

 ومثقاالن قلقنديس وثالث مثاقيـل خبـت احلديـد و سـة مثاقيـل حنـا ومثقـال زجنفـر شب مياين ومثقال من زاج فارو

دامة السحق هل وُيضب بـه الاصـابع واملواضـع  يدق امجليع مفردا وُيلط بعضه بعضًا ويعجن ببول الصيب وجياد يف تنعمه اب 

س ية فاعرفه وامعل بـه تـمت بقـوة هللا اليت حيتاج اىل خضاهبا ُيرج مما طاووو اللون احسن ما يكون يف الالوان الطاوو

تعاىل كام وصفنا كل وال ختالف يشء  ا ذكرانه فأ ما الصبغ املعصفر فأ نه ُيضب اليد واملوضع اذلي يريد ذكل اللـون الصـبغ 

فيه ابحلناء كام ُيضب سائر الناس وادنه من هذه الالوان واخلطه هبا واجعلها يف وسطها فأ نه هكذا يكون وكذكل وصفه 

كامء فأ نه يتبني امحرًا و معصًفرا مرشـقًا ، وهـو اذ اخـتلط هبـذه الالـوان اكن اغـزر هل وارشف واحسـن مـن ان يكـون احل

وعده فاعمل ذكل ومع علمك جيب عليك ان تعمل به تصل اىل عمل حسن وامشـا الاخـتالط الفـريوزيج وهـو مـن كتـاب 

قيل ومن الزاج النادر مثقاال واعدًا ومن الظهـر الرسـطان الالوان وجيدها وحسا ا وصفته ان يأ خذ من الزجنار  سة مثا

البحري مثقالني ومن الزرنيه الاصفر مثقـاال واعـدًا ومـن النيـل مثقـاال واعـدًا ومـن القلقنـد مثقـالني ومـن الصـمغ العـريب 

وُيـرج مثقالني وحبتني اىل وزن القرياط زعفران خالص يـدق ويعجـن ابخلـّل ويطـيل بـه ابطـن الكـف ويـرتك حـىت يلـرت 

فريوزجيأ  حس نا وليكن ان اردت هذه الاعـامل يف القرطـاو الـيت تنصـبه عـىل اليـد والاصـابع واعـد النـار الـيت حتـرس 

الصورة والنقوش اليت تزيدها فيه فأ نه لكام دق التفت اغصانه ونقوشه ودار بعضهام عىل بعض اكن احسن هل وانـور فامعـل 

انه من الفوائد الكبار الـيت يظـن هبـا الفالسـفة وهـذا اخـر مـا نـذكره يف هـذا ذكل فأ نه وهللا من غريب الاعامل ونفيسها و 

الفن ونيتاج ان نقول من بعد عىل ما نراه خطأ  وصواب ان يكون مضافًا اىل هذه الابواب يف هذه الرسـاةل خاصـة وذكل 

ف وهـو مـن انفـس ان للفالسفة جواهر تعرف ابال دراك وهو غريب نفيس يساوي اليـاقوت يف الصـالبة واحلسـن والرشـ 

اذلخائر اليت لو مل حيسن الانسان شي ًا يف العامل غري ذكل اعين هذا اجلوهر مل يكن يزيد معه شي ا وهذه النسخة منه اليت 

اذكرها يف كتايب هذا من نفيس النسه وارشفها واجودها واحهـا واعظمهـا قـدرا وقـد معلهتـا فامعلهـا واتـرك لك يشء مـن 
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تصيب هبا مجيع ما تريد من الاعامل والاموال ل نه يـاكد ان يكـون اعظـم خطـرا وقـدرا ومثنـا الاعامل فوحق س يدي انك 

من الياقوت وبذكل تعرفت احاب اجلوهر ويزمعون فيـه رغبـة عظميـة اكـرث مـن رغبـهتم يف اليـاقوت ووجـه لهـذا العمـل 

يق اجليـد نصـف رطـل ومـن الزجـاج وصفته ان يؤخذ من البخاري رطال واعدا ومن البلور الصايف رطال واعدا ومن العق 

الصايف نصف رطل ومن الياقوت الابيض اوقية واعـدة ومـن السـ باوج الامحـر نصـف اوقيـة يـدق امجليـع بعـد مـا حيمـى 

ويغمس يف املاء وامللح حـىت ينقـى ويطـرح عليـه نصـف رطـل نطـرون او ثـالث اواق ارسجن ورطـل مـن بـرادة اذلهـب 

صار مثل امله فاذا انت  قت اجلواهر واوردهتا وعدها اىل السـ بك يشء مـن  الامحر املسحوق ابلنشادر حىت تراه قد

نطرون وتناكر وبورق فأ نه ُيرج  نقرتني نقره صلبه واخرى متفتتة والصلبة سفىل واملتفتتة عالية فأ رم ابملتفتتـة فهـو اقلمييـاه 

امللح مث عـذهبا ابملـاء العـذب واطـرح علهيـا ابيق مث اخذ النقرة فا قها انعام جيدا حىت تصري اكدلرر ومث اعد غسلها ابملاء و 

الاخالط واعد خلطها ابلسحق حىت متزتج بعضها ببعض وتتداخل مجيع اجزاهئا يف تكل الاجزاء ايضـا مث اجعلهـا يف قـدر 

مطينه نظيفة واطبق عىل راسها طبقا جيدا يكون فيه ثقب يدخل كل فيـه املسـأ ةل والـق الادويـة يف القـدر واعـد راسـها 

س توثق من الوصل واوقد علهيا حبطب جزل او حفم الغىضـ حـىت تـذوب ويكـون معـك مسـأ ةل طـوي  يف رأ سـها عـوج وا

وانت تعرف ذوب ذكل اجلوهر ابحلديدة اليت يف يدك ل نه جيب ان تسوطه دانيا فاذا فعلـت وعلمـت انـه قـد ذاب ذواك 

ن يدور ثالث ساعات زمانيـة فـاخرج مـن اجلـوهر دوراان جيدا فامعل يف ذكل الوقت يف شدة النار فاذا مىض كل بعد ا

اذلائب يف القدر عىل طرف تكل احلديدة قليال فأ لقة عىل جحر ابيض واتركه يربد فان اكن اسود او اكنت فيه كدوره فـال 

يلـوح تلتفت اليه واعده اىل النار وزد يف الوقود ساعة اخرى وامتحنه ابذلوق دانيا حىت ُيرج جوهرًا امحر  ك نه الشـقائق 

فيه صفرة قليال فاذا رايته كذكل فأ نه قدمي حس نا احسن من الياقوت فقد بلغ فاقطع عنه الوقـود واتركـه حـىت يـربد وسـد 

الثقب اذلي يف الطبق بعد قطعك للوقود عىل القدر مث اخرجه من القدر بعد ان يربد فامعل منه مـا اردت مـن الفصـوص 

طبه احملمك فأ معـل منـه مـا اردت أ ي أ ةل شـئت وافرغـه كـام ذكـران يف كتـاب وان احببت ان تفرغه قبل ان يربد فعليك ابل 

 ادلرة املكنونة فأ نه جيئك عىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل والسالم.

ابب تنقية القلعي وذكل انك تأ خذ من امللح جزءًا ومن لسان البحر جزء وابسطهام مجيعا فاذا ذااب أ لـِق عليـه القلعـي فأ نـه  

خرجه فان رايته عىل ما حتب والافاعده ابلس بك اىل امللح ولسـان البحـر فأ نـه ُيـرج صـافيا نقيـا ان شـاء يدور معهام مث ا
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هللا تعاىل ابب خالئق تأ خد قرش البيض وتسحقه مع النوشادر ببعض وتسقهيام شي ا مـن مـاء العنرصـ وتأ خـذ ابقـًا غليظـًا 

 مصعدًا ويسحق امجليع مع اللكس والنوشادر وتعلقـه يف القرعـاء عـىل ومثهل قلعيًا وتنعمهام جيدًا ويلقى علهيام مثل وز ام ابقاً 

انر هادئة وتعيد ما قطر عىل تفهل حىت ينحل وذكل يف ثالث ساعات ابب عـل امللـح وهـو ان يؤخـذ وجيعـل يف اقـداح 

شـادر مث اعـد خفار وتشوي يف اتون اىل الزجاجني س بعة اايم مث اخرجه وا قه والق عـىل لك عرشـة درامه منـه درمه  نو 

 خلطه وا قه وادفنه يف الزبل س بعة اايم ينحل لكه ان شاء هللا تعاىل.

ل لكس البيض وهو ان تسحق لك عرشة درامه منه بدرمهني نشادر فذكل رسه فاعلمه واجعـهل يف قطعـة منخـل عابب  

 هللا تعاىل. عىل قنديل معلق عىل قدر فهيا خل عىل قدر فهيا ماء فاتر يوما اكمال فأ نه ينخل ان شاء

 اوقـد علهيـاو ابب اخر يف عل امللح وذكل ان تسحقه وجتعهل يف مبنانة واجعل املبناية يف قدر فهيا ماء ركب علهيـا غطـاء  

 بنار لينة فأ نه ينحل يف يومني وليلتني ولكام نقص املاء زده ماء عار ان شاء هللا تعاىل.
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 املقاةل التاسعة والعرشون

كل رب ومجيـع ذأ مل غافل أ مر كتبنا وجدها لكها حتوي علومًا كثرية الاصـباغ امـا اجلـواهر وغريهـا  ـا يقـااذا ت :قال جابر 

وذكل  جـر للجـواهروامنا يكون يف اعد الثالثة اجناس الغري وقد ذكران يف املقاةل اليت قبل هذه املقاةل شي ًا من اصـباغ احل

ىل غ النبـات عـذه املقاةل ذاكرًا شي ًا من اصباغ جلود احليوان واصـباجعيب من خواص الادوية واملوازين ، وأ ان الان يف ه

لسـالح امـن اصـباغ  ما يسمح لهذه املقاةل ولعلنا ان نورد فهيا يف هذه الاش ياء ابملقاةل اليت تتلوا هذه املقاةل وكذكل شـي ا

 ًا يف ان ممـا شـي د هذه العلوم الـيت ذكـروغري ذكل فال يصل اليه املاء وال الغبار عىل مدار الس نني فاان نبدأ  من ذكل بقواع

صل الهيا يكتبنا هذه ان شاء هللا تعاىل. فأ ول ما نبدأ  من ذكل صفة دهن صيين يطيل به الثياب والسالح وغري ذكل فال 

ىت املاء وال الغبار ويكون عىل عاةل واعدة وذكل ان تأ خد من اخلروع احلـدي  مـا شـئت فقرشـ قرشـه الاعـىل برفـق حـ

وان اكنـت  عىل صالبة به حىت يبقى ك نه املرمه واشد لينًا منه مث صريه يف قدر برام نظيفة مـن ادلمس خاصـة ينظف ودقه

هنه بعـد دجديدة ك نه اجود مث صب عليه ماءًا صافيًا رقيقًا مث خذ من ذكل ثالث اجزاء ومن دهن اجلوز مثهل واس تخرج 

 لقـارورة عـىلابعد ان تروقه مره او مرتني وجتعهل يف قارورة وتضـع ان تقرش قرشه الاعىل واجلدل الرقيقة وتأ خذ من ادلهن 

 والـثلج مـن رماد عار وابرد وجرب فأ نظر أ جودها فامعل به حىت يروق ويصفو مثل ادلمعة وذكل انه مبا راق ابملاء البـارد

 خلـروع بـدهناكل امزج دهن ادانسه ورمبا راق ابلنار وامحلى فاذا صار مثل ادلمعه فضعه وارفعه يف قوارير نظفه مث بعد ذ

 لنـار ولـتكناجلوز ويكون دهن اخلروع ثالثة اجزاء ودهن اجلوز جزءا واخلطهام مجيعا وصريهام يف قارورة واجعلهـام عـىل ا

لينة جيدة وخذ من الس ندروس الابيض اجليد فقرشـها ابلسـكني ورّضـه وخـذ منـه مثـل نصـف ادلهـن ومـن املصـطيك 

ينحـل س وجيعل يف قارورة مرصوص وضعه عىل انر لينة وهو يف القارورة فانه يذوب و املقرش ابلنار مثل نصف الس ندرو

ا الادهـان وليكن دهن اخلروع ودهن اجلوز مسخنني وقد القيت علهيم املصطيك فأ نه ينحل معهام مث خذ القارورة اليت فهيـ

 ه مث ادخـل فيـه قصـبه واخـرجواملصطيك ويه خسنه وما فهيا قصبه عىل الس ندورس فأ نه ينحل من ساعته وهذا هـو رس 

 وجيمـد اذا منه علهيا واجعهل عىل زجاجة فاذا قطر علهيا ومجد فاخرجه عن النار وان مل جيمد فدعه عـىل النـار حـىت ينحـل

 قطرته عىل الزجاجة مث اطيل به الثوب والسالم ، وغري ذكل  ا تريد دهنه ان شاء هللا تعاىل.
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و وحـق سـ يدي مـن رشيـف الاعـامل ولنـذكر الان ان دهـن الصـيين للرسـوج واذا قد اتينا عىل وصف هذا ادلهن وه 

واملناطق وغري ذكل من س يور الركب ادلواب وغلف السـالح وامثـال ذكل عـىل ماعلمتـه وامتحنتـه فوجدتـه جعبـًا يف لك 

يـد لون من الالوان عىل اختالف ذكل ان شـاء هللا تعـاىل وهـذه صـفته فامعـل بـه وذكل ان تأ خـذ مـن السـ ندروس اجل 

الصايف ماشئت قرضه مثل العدس مث اجعهل يف قاروره وادفنه يف الزبل حىت ينحل فاذا انيـل خفـذ منـه جـزء ومـن دهـن 

السريج جزء ومن بذر الكتان متقرشًا من قرشه الاعـىل كـام يقرشـ السمسـم مث دقـه واسـ تخرج دهنـه مث امجـع الادهـان 

هيا من الاعـرتاق مث خـذ مـن عـكل الانبـاط جـزءًا فدقـه انعـامً جيـدًا مجيعها مث اطحما بنار لينة يف زمان متطاول والق عل

والقه مع الادهان حىت ُيتلط لكها مجيعها مث نزهل وصفه وخذ  ا من ادلهن فصرّيه يف قارورة وسد رأ سها اليقع فهيـا تـراب 

لّحـم وماشـئت وشـدها بـني  وتيقـني مث اخـرج مـن مث انظر أ ي يوم جنده ساكن الرحي ليس فيه غبار خفذ س يور املناطق وا 

ادلهن بقصبه وعود مث نقط عىل لك نقطة ماتعمل ان يعمه ويكفيه ودعه يف الشمس حىت يـذوب عليـه فـاذا اذاب فاصـقهل 

اش يه او خرقه مث اصقهل ابدًا حىت يربق وجيوز وترى وهجك فيه فأ نه وحق س يدي صـل هللا عليـه مـن نفـيس الاعـامل 

ىل هذا ادلهن فغري صاير ان اذكر بعد ذكل صفة طـبه ادلهـن الصـيين فأ نـه جعيـب مـن واذا قد اتينا ع ... يف هذا الشأ ن

الاعامل يف هذه الامور وجيب كل اذا رشعت يف معل يشء ان تعمل احىله واجوده وافضهل ليكـون فاضـال فأ مـا تعمـل 

ت فيـه مجيـع النـاس مجيع الناس فالفضل كل يف معهل الاعـىل مـن الحيـن ذكل اللهـم الا ان يكـون ذكل اذلي قـد سـاوي

وساووك فيه ليس الاوجه واعد فانت يف معذور صفه دهن الصيين اتخذ أ وقية فلق نيا وأ وقية مصطيل وأ وقية مصغ بطـم 

وأ وقية زفت عرايق ولباب عرش جورات وست اواق زيت الزبر وثالث اواق بـرادة عديـد هنـدي يطـبه يف اانء نيـاس 

فه صفيفة مث اطبه به احلديد والنحاس او مـا احببـت يكـون جعبـا ولـيس اليكون فيه رحي رصاص حىت حيرتق وُيلط ار 

رسائـر علـوهمم وامعـل بـه تصـب اىل مـا هـو اجـود منـه فانـه اجـل قواعـدمه اجليـاد يف هـذه ياكد ينقلع مـن الابنـه وهـو 

ان ادلهـن الصـيين واذ قد اتينا عىل هذه الاوضاع من هذه الاعامل فاردان ان نـذكر الغـرى الصـيين اذ قـد ذكـر ... الاعامل

فانه من رسائرمه ايضا وحيتاج اليه يف كثري من الاعامل صفة دهن الغرى الاسود الصـايف انخـذ جبنـًا عتيقـًا نقطعـه رقاقـًا 

ارق ما تقدر عليه مث زده ملحًا عىل ما يكون عليه من امللوعة وضعه عىل صالبة مث أ كبس عليه جحـارة واكـرث ممـا ولـتكن 

يف اخر ما يكـون مـن الشـمس يف اايم حزيـران او متـوز او اب ومـا شـ به ذكل حـىت تـرى دهـن ثقي  بال شك مث ضعه 
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اجلن قد خرج لكهاو اكـرثه حـىت تـرى فيـه دسـامً فيخـرج منـه بعـد ذكل مث اغسـهل مـن ملحـه غسـاًل جيـدًا مث ضـعه يف 

ذه وا قـه حـىت يعـود الشمس فان اكن فيه دمس فاعده اىل الشـمس وامللـح والتثقيـل والغسـل حـىت يسـ تغى لكـه مث خـ

اكلغبار فاذا بلغ اىل ذكل خفذ منه جزءًا ومن غرى السمك الابيض الصايف جزءًا فأ ذب الغرى بيشـء مـن املـاء فـاذا ذاب 

 ..فأ لق عليه اجلن املسحوق ورج جزءًا مداد  ودي فاذا اختلط فاطيل به ما شئت فأ نه يأ يت كام تريد والسالم

وهـو  ر النباري بطهره كام تعمل مقسوم يف س بع دفـوع كـام قـاال وسـ بعا مجـهل وفصـاهلوهذا من كتاب شذور اذلهب احلج 

لرضـورة حول عىل الام الثلكى ليصبغها او هذا ابخلالف الن العـادة دخـول الثابـت عـىل النـافر ويف هـذا املـاكن الجـل ا

عـدهام دخوهل عىل امه وهجـان أ  مرة والسبب يف ذكل الن  113يدخل النافر عىل الثابت ليقيده الصبغ ويكون دخوهل يف 

جيـري  مرة وعىل هذا احلسـاب 38ان يكون منه مقدار ما يكون ممام وهو الاقرب واما الطول فأ ن منه ضعيفها فدخوهل 

يـه جمراه وتلوا أ ما احلياة وهـو اين بلغـت بـه تقـديرًا حبسـب اجهتـادي لكـين مل احقـق ضـبطه وجيـب ان يكـون يـدخل عل 

هـو الاقـرب و ابملزيان اذلي دخل به احلجر الناري عىل الام الثلكى ويف ذكل مزيانـني أ عـدهام  احلجرين اذلي تقدم ذكرهام

تعانقـا  ومـن احلجـر فـاذا 3ومن احلجرين او الاخر وهو الاجـود وهـو اذلي معلتـه مـن املـاء  3اليه امعل من ماء احلياة 

 ذلي لـيس هلاني وليلتني مث اىل معل حتـت املظـمل وارتفعا يف ادلمس اذلي هو مبزنةل احلصان ينقل اىل النار الشمس ية يوم

سـد ومـن اجل  3ء اىل الهوى سمل ويقمي فيه اثىن عرش دور وقد مت ان شاء هللا تعاىل اما املزيان  ن هـذا املـاء أ و مـن املـا

س مل فانه ان يـب رفاذا امعلته فامعهل يف حامم عا ...ودخولها يف حامم عار وال الاراكن ابملزيان الاول والسالم 3والكربيت 

الغبـار  يذب ابدًا ولو اوقد عليه لك دهن يف الارض وال ُيرج من امحلام حـىت يفـرغ منـه ومـن معـهل لكـه فانـه ان اصـابه

ن العجائـب مـفسد وقد ذكران مثل ذكل يف اعامل الزجاج واجلامة والغضار الصيين يف كتاب ادلرة املكنونة فامعل بـه فانـه 

 يفداًي ودخـل نـام لن يمت معكل النه ان مل جيـف مل يـمت بعضـه بـبعض وفسـد وايضـًا فانـه اذا اكن فامنا قلنا ما ُيرج من امحل

اىل حواش يه وجوانبه الغبار فسد ومل يلحضه فاعرف هذه الاصول يف مجيع الابواب تصـل اىل مـا حتـب ان شـاء هللا تعـ

هـا مـن مجيـع الامـور صـفة معـل الرسـوج وغري  واذ قد اتينا عىل هذه الاعامل فانه من افاضل الاعامل وابهلل نس تعني يف

 الصنعة عىل لونه.
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بسم هللا الرمحن الرحمي خذ العود اذلي تريد معهل من ذكل اليشء احلبة قدر ما تريد وادلكه ابلشعر دلـاكً جيـدًا شـديدًا  

م وصـفته أ ن اتخـذ مـن او يكون قد نقعت هل ورق احلنة فادلكه مباء احلنة  س مرات مث يبسه فاذا يبس فادلكه مباء البق

البقم قرّصه وتلقيه يف قدر ليس فهيا دمس وأ طبخه حىت ُيرج لونه يف املاء مث دعه يسـكن مث صـغه والـق فيـه ثالثـة درامه 

شب مياين مسحوق مث ادلكه مباء البقم حىت ايخـذ لـون ويثبـت الصـمغ فيـه ويصـفو بعـد ذكل لونـه اذا بلـغ اىل ذكل خفـذ 

وادكل بيداك بتكل النورة واخلرقـة حـىت تـريخ لونـه واتخـذ قـوة النـورة وتصـفوا ابلسـخونة  خرقة فبلها وصب علهيا نوره

اجلاذبة من ادلكل فيخرج امحر اكنه النار حس نًا ولواًن مث اصقهل وادهنه بأ ي الادهان احببت او مبا قـد تقـدم او مبـا اردت 

نيتـاج ان نقـول عـىل معـل املـداد احملتـاج اليـه يف  مبا حتب بعد ان شاء هللا تعاىل واذ قد اتينـا عـىل هـذه الاوصـاف فـاان

الاعامل املتقدمة وهو املداد الهندي والصيين وهو يصلح للك شئ وهو من افضل الاعامل يف ذاتـه فامعـل بـه تـرى منـه 

شي ًا جعيبًا صفة ادلهن الهندي والصيين تصنع عىل اكنون حفم الغضا ان احببت او بغري حفـم خشـب الصـنوبر ولـيكن مـن 

دمس ما تقدر عليه فان فيه ما ياكد يقطر دهنه من كرثته مث الهـب فيـه النـار وضـع فوقـه ان تغطيـه لكـه فـاذا اعـرتق ومل ا

يذهب من دخانه شئ وذكل انه يرتفع اىل الاانء خفذ ادلخان امجعه واجعهل يف هاون وصب عليه غرى السمك مـا جيمعـه 

مث يدكل مباء واخرجه من الهاون وادلكه  بيدك دلـاكً شـديدًا حـىت ميتـد  ودقه ساعة جيدة دقاً  بليغًا حىت ُيتلط به جيداً 

مثل الناطق واعمل ان دلكك هل مثل تشميع الااكسري ولكام جاد امزتاجه ولينه بلغت به ما تريد مـن الاعـامل فـاذا بلـغ اىل 

ق وجففـه يف الظـل وانظـر ال  ايته يف ادلكل وصار مثل املرمه فقرضه وادخهل يف خيط وابعـد بـني الاقـراص ر ال يلـزت 

تغلط فاذا اردت ان تطيل به شي ًا من رسج او أ نية او غري ذكل رفعته وجعلت فيه غرى السـمك بقـدر ماتريـد و اطـيل 

به ما أ حببت وأ ن اردت ان تكتب به فلفه بعد دقه مباء الصمغ والصمغ ادلاخل فامي يكتب به مصغ الاجامر ال غـري والغـرى 

ذكل ترى فيه ما حتب وهو من الارسار يف هذه العلوم والسالم وان احببت ان تعمل املـداد عـىل  اجود منه فامعل عىل

سبيل اخر فامعل به عىل هذه النسخة فا ا جعيبة عظمية املنفعة يف وقهتا صفة مداد اخر جتعل مسن البقـر يف اانء وتكـب 

يف موضعه دهن من الادهـان اكن جـائزًا وذكل فـان  عليه اانء اخر وتوقد حتت الاانء اذلي فيه السمن مث تنجح فان اكن

اكن مثل اجلزي والبان والبنفسج وامثال ذكل فانه يصلح للخضاب بياض اللحى والشعر وامثال ذكل فال تزال توقد عليـه 

نبغـي حىت يصري السمن او ادلهن لكه دخااًن ويصري الاانء الاعىل فيعمل هبذا ادلخان الاعىل كام علمـت ابملـداد الاول وي 
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ان تعمل ان املداد الاول وهو املداد الصيين وهذا عند احابه هو املداد الهندي فاعرفـه وامعـل هبـام مـا احببـت والسـالم 

 ...واذ قد اتينا عىل هذه الاش ياء وامللح

 تعـاىل شـاء هللاان  فاان نيتاج ان نذكر دهنًا ال ُيرقه املاء وال حيهل وال يغريه ولو دام عليه مقامه ونين الاخذون يف ذكل 

ىي فضل ابـن حيـصفة ادهان ال حيلها املاء وذكل ان صنعة ادلهن اذلي يعاجل به احلديد حىت ال يصل اليه املاء اخذته من ال

ابـواب  ومعلته ومعلت به وسأ لت عنه هل هو من اتليفه ام ال؟ فقال ال... ولكين وجدته يف كتب قدمية مقطعة هو وعـدة

ادلهـن  نت لكها حيحة ومل يكن فهيا ذكر الكتاب الاول والاخر فيعمل ما هو وصنعة هذااخر فامتحنت الكتب اللك فاك

ف ان اتخذ اي ثوب شئت وان اكن فهو اجود واحسن هل ان اردت ان يكون ابيضًا فليكن خامًا و ان شئت فاصنعه كيـ

بيض الصـايف الشـبيه شئت ابلنفيس عىل بب ما احببت وليكن الاصباغ بصمغ عريب جيد مث خذ من الس ندورس الا

 ابلبلور الكثري ادلهن منا ومن دهن اجلوز منا ومـن املصـطيك ثلـ  مـن ومـن دهـن البـان اخلـام ثلـ  مـن وخـذ الطجـري

ًا حـىت لوقود رقينـافاجعهل عىل مس توقد ال خترج النار من جوانبه وحواليه البته واوقد حتته وقودًا لينًا وحركه حبديدة وادم 

لق ورس فاذا ذاب حس نًا فالق عليه املصطيك وانت عىل وقـودك فـاذا ذاب ايضـًا املصـطيك  فـايذوب ما فيه من الس ند

طـره نظيفة فتق عليه دهن اجلوز برفق ترسل عليه قلياًل قلياًل والشان يف حركته وانت توقد عليه فاذا غال خفذ منه حبديدة

افيًا صـلبان حىت يغىل عليـه اخـرى وان مل يكـن عىل ظفرك فان هو مجده لبلور او الصمغ او اش به ذكل فالق عليه دهن ا

ن ه دهـن البـاكام قلنا كل فادم الوقود عليه ولينه وطوهل ومدته عليه حىت تويف العالمة مث جربه بعد عىل ظفرك والـق عليـ

 لـغ ذكلبوجربه ايضًا عىل ظفرك فاذا رائيته متينًا جيري عىل الثوب فقد ادركك وليس يـاكد مثـل ذكل ُيفـى عليـك فـاذا 

 الثبـاب كـام فانزهل عن النار واتركه يربد واس تعمهل فامي احببت فانه يفعل ما وصفنا فيه مـن الصـفات فـاطيل بـه اي انـواع

البنـايق  وصفنا مبنع الغرق يف املاء وويق من الامطار وااصة  يف الامطار فاذا البس انسان مـن هـذا الثـوب وشـد عليـه

 نسـان املـاءولكن يكون اعاله مقيصًا واسفل رساويـاًل وميـال ابلهـوى وُيـوض الا جيدًا والىلني والساقني ومل يكن هل ذيل

 .فانه ال يغوص من فيه والسالم متت املقاةل التاسعة والعرشين من كتاب اخلواص جلابر رمحه هللا 

 



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

149 
 

 املقاةل الثالثني 

ونيتـاج ان  ...هـا الـيت قبل ام ما ذكرانه يف املقـاةلاملقاةل الثالثني من اخلواص الكبري جلابر من املقاةل قد تبني يف هذه املقاةل مت

ين كنـت انقول يف امتامات ذكل اذلي قد بدأ ان به وانخذ بعد ذكل يف احوال ما حيتاج اليـه مـن الرشـوح والعلـوم واقـول 

كل بـذ بدأ ت يف املقاةل اليت قبل هذه املقاةل أ ذكر اشـ ياء مـن اصـباغ السـ يور والثيـاب واخلشـب  وغـري ذكل واان واصـل

 ..وممتمه مبا أ ذكره يف هذه املقاةل ان شاء هللا تعاىل

لثيـاب فأ ول ذكل اين قد ذكرت كل معل دهـن مينـع املـاء عـن الوصـول اىل الثبـاب واان اذكـر هنـا صـبغًا مينـع ذكل مـن ا 

شـب وغـري خل واحلديد ويكون حس نًا اتمًا اكماًل وبه نس تعني يف مجيع الامور صفة دهن صيين مينع من الثياب واحلديـد وا

 ذكل من الس يور ومجيع الاالت ليكون جعبًا يؤخذ س ندورس ابيض صايف جيد فيقرش قرشة الاعىل حىت يبدو الابـيض

منه مث يرض وينخل مبنخل عقـب او منخـل شـعر لـيس ابلصـفيق ذ يؤخـذ منـه جـزءًا ومـن دهـن اجلـوز الصـايف جـزأ ين 

لـوى ايضـًا وىل فهو اجود ما اس تعمل يف مجيع الاش ياء ويف احلفيسحقان مجيعًا واان ارى ان يكون دهن اجلوز ابلصفة الا

ىل حفم عيف برمه تطيفه ليس فهيا شئ من ادلمس او قدر نياس شايم نظيفة مطينة فان اكن قلياًل ففي قدح مطني ويصري 

 دًا لينـاً تـه وقـو ان اكن يف قدر فيصري يف مس توقد مثل مس توقد القدر وحيصن من ان يرتفع اىل النار من جوانبه ويوقـد حت 

ربته بني حىت يذوب الس ندورس مث يدخل فيه عودًا وحيركه به مث جيربه بني اصبعني فان متطط فزد يف الوقود حىت اذا ج

ر وغريهـا اصبعيك فمل يمتطط وصار لينًا مثل ادلهن فانزهل عن النار مث اس تعمهل فـامي تريـد مـن الثيـاب واخلشـب والسـ يو 

 اسودًا وامحر واي لـون شـئت مـع الاصـباغ فاصـبغ الثـوب اي لـون شـئت مث ادهنـه هبـذافاذا اردت ان يكون اصفرًا و 

سـده ادلهن وصريه يف الشمس فانه جيف يف يوم واعد وليكن يف موضع كنني من الغبار مـا امكنـك واعـذر عليـه فانـه يف 

 ...ء هللا تعاىلوهيلكه بيشء اصابه ذكل وليكن موضعًا فيه حشيش او ما جرى جمراه فانه يكون جعبًا ان شا

ومن اراد ان يعمل شي ًا من اخلشب البييت والرسوج او ما اوجب شي ًا من هذه الاالت حىت يصري ما حيي مـن البيـت  

ومواضعه وليكن ايضًا امكل صـنعته واحـمك معـهل فليسـ تحق مـا شـاء مـن الاصـباغ الفاضـ  واجملـب ذلكل مثـل الارسجن 

والاسفيداج واملغره واي هذه شئت وامثالها فأ  ق لك واعد عـىل عدتـه فهيـا هبـذا والزجنار والازورد والزجنفر والزرنيه 
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ادلهن وجيود ذكل ما امكن فان السحق مالل الاصباغ وغريها وليعمل ان ادلهن هو ادلهـن اذلي تقـدم وصـفه قبـل فـان 

قدر وتوقـد حتتـه حـىت يـذوب كرثت املونة عليك فلتاخذ عكل الانباط جزءين ومن الزبر جزء ونبتدا ابلعكل فتجعل يف ال

وبزيد مث يسكن فاذا سكن صب عليه الزبر وحرك به قلياًل قلياًل حىت ُيتلط مث يزنل فهذا هـو دهـن العـكل اذلي يعمـل 

به الرساجني فليؤخذ من هذا ادلهن فيسحق به الاصباغ مث يطل منه اخلشب واجللود صبغًا بعـد صـبغ لكـام طـيل صـبغًا 

غ ما شاء من الالوان مث جيففه وحيفره حبديدة عىل ما تريد من النقـوش مث يلـني موضـع النقـوش جففه مث عاله ابخر مث يفر 

حفرت ابلشعر مث يـدهن بعـد ذكل فانـه ُيـرج يف موضـع احلفـر تـكل الالـوان املصـبغة لكهـا ولقـد رأ يـت يف هـذا ادلهـن 

رضـها مـاء وال نـداء ولهـا سـ ياقه يف معلهـا الابيض وقد طيل به وجه مرأ ة حبلوه  فقبلت الصبغ واكن يرى الوجه فهيا وال ي

اذا طليت حىت يمت الطيل علهيا وذكل ا ا اذا طليت ابدلهن فليكب علهيا مكبه من زجاج ويصري يف الشمس حىت جتـف 

فاذا جفت اكنت حبسب ما وصفنا واما احلفائري يف الاصباغ فليكن اصفر حتت الامحـر فوقـه واخرضـ عـىل مـورد وحتتـه 

وان  .. لون كام يفعل بصور ادلفاتر فاعمل ذكل وامعل به ترى ما حتـب مـن ذكل وهـو جعيـب والسـالمامثال ذكل من لك

اردت ان جتعل يف ادلهن الابيض جحرًا من مصطيك وجحرين عىل قدر كرثته وقلته فافعل فيكون ارسع جلفافه وليس هـو 

 ..اسلس دلوائك والسالم  جيد يف الطيل وذكل انه يس تجيب واذا مل يكن فيه شي ًا من املصطيك اكن

واذ قد اتينا عىل اخر هذا الباب فلناخذ يف وصـف شـئ مـن الادهـان احلجـارة فانـه مـن الغرائـب فنقـول يف ذكل  ويه 

صبغة دهن صيين للرخام والش به خاصة وهو ان اتخذ من املصطيك اجليد الكبار ما اكن فيصفى وتصفيته ان اتخذ مسـ  

املصطيك وتدنوا من النار فاذا ذابت عرصهتا واخذ ما ُيرج مما وير  ابلبـايق مث اتخـذ  عديد فتصري عىل راسها قليل من

من الرثيبه الابيض وزن املصطيك فتصري الراثبيه يف قدر نظيفة او قدح مطني مث توقد حتتـه برفـق حـىت يـذوب وجيـف 

 دهن بنفسج او سـريج او دهـن جـوز حتت اليد مث اخرجه واعزهل وامسح القدح مسحًا نظيفًا مث يؤخذ مثل هذين مجيعاً 

فتصريه يف قدر والق عليه املصطيك والراثيه واوقد حتته وقودًا لينًا برفق ال حيرتق فاذا انعقد وصار مثـل العسـل فاخرجـه 

والق غد وصريه يف قارورة واسعة الراس فان اردت ان تدهن به الش به فامعل ماكن البنفسج بزر ودهن شهداجب مـن لك 

 جيلو الش به ومتسحه بدهنه مرتني او ثالث مرات وجتففه يف الشمس حىت جيـف ويصـفوا فانـه ال يصـد وال واعد جزء مث



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

151 
 

يتغري لونه وال ُيرج هل رحي وان اردت ان تدهن بـه صـينية خفـذ دخـان الـنفط فاجعنـه مبـاء الااكدع فـاذا راق املـاء فتحتـه 

 ...بدقيق احلواري وامعل به فانه جعيب والسالم

ثـري يف ك نا ذكره ونيتاج ان حترض احلديد بدهن من هذه الادهان الصينية ويكـون مـذهبًا فـان يف ذكل عنـاء فهذا ما مض  

هذه الاعامل صفة دهن صيين مـذهب احلديـد حسـن اتخـذ رطـاًل مـن بـزر عتيـق وربـع رطـل راثـيه فيسـحق الـراثيه 

ت د فـاذا اردنًا وترفق به ال حيرتق حىت ينعقـويصريه يف قدر وجيعل معه برادة احلديد يف رصة صوف ويوقد حتته وقودًا لي 

جتـك فـان ان تعمل انه قد بلغ خفذ خوصه فاغسلها فيه فان رايته يتعلق هبا مثـل العسـل الثخـني قـد بلـغ فارفعـه لوقـت عا

وم رحي يـاردت ان تدهن به ش هبا يف يوم رحي او عديدًا فاول ما جيب ان حتذر منـه مـا ان يتـوىق ان يـدهن بـه شـي ًا يف 

تكن ن النـار ولـ مـ ال يصيبه الغبارفان أ فة هذه الاعامل ومجيع الاعامل التدابري و الااكسري الغبار فـاذا دهنتـه فادهنـه حىت

 .. تعاىلانر ساكنة ال دخان فهيا وال رماد فاذا جف فتحته مرة او مرتني او ثالثة حىت جييبك عىل ما تريد ان شاء هللا

مـل الاول نذكر ايضا من هذه الادهان عىل هذه الاجسـاد شـي ًا اخـر وذكل ان الع واذ قد اتينا عىل هذا فاان نيتاج ان 

 وعليـه معـل ةلذلهب عىل احلديد الهل البرصة خاصة وهـذا اذلي نـذكره بعـد هـذا الـالكم مـثهل وهـو مـن معـل الفالسـف

 ..عاىلالفالسفة وعليه معل اهل مهدان وهو من الغرائب فامعل به ترى جعبًا  ا حتب ان شاء هللا ت

صفة دهن صيين للحديد املذهب اتخـذ  سـة درامه راثـيه و سـة درامه سـ ندورس وثالثـة درامه دم اخـوين و سـة  

ة صـوف درامه مصطيك يدق مجيعًا ويلقى عىل الرطل دهن بزر عتيق ويلقى فيه اوقية برادة احلديد الابـر رصهـا يف خرقـ

عمل بـه اردت ان ت برفق حىت يغيل غليااًن شديدًا جيدًا وال حيرتق فأ ذا رفيعة وصريها يف قدر عديد واوقد حتته وقودًا ليناً 

 اثنيـا  اعد الطـيلفاجيل احلديد جليًا شديدًا واطيل به طال رفيعا وقربه من النار واتق عليه وال تلزق به شي ا من الرماد مث

شـ هبه يف اودا او مـا د فاذا اردت ان تطيل به معوقربه من النار واتق عليه من الغبار والرما وقربه من النار واعد عليه اثلثاً 

غـًا حـىت الطول فاجشر التنور و سكن انره وصريه فيه واي يشء تريد ان تطليه ابذلهب فاجلوه قبـل ذكل جـاًل جيـدًا بلي

 ..ميكنك اذلهب فيه ان شاء هللا تعاىل
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زء ما اىل اجلـمنا منه ابالبيض ونؤخر البايق واذ قد اتينا عىل هذه الادهان والاعامل فلنقل يف ادهان الاصول ويأ يت هاه  

اظ اجليـد الثاين لهذا اجلزء ويكون ذكل اخر الكمنا يف هذا املعىن صفة ادلهن الصيين الابيض اصل وهو ان اتخـذ الابيـ

لينـه  او خـزف مث صـريه عـىل رمـاد عـار اوانر ةماشئت فتصفيه من العكر اذلي فيه فاذا صفا خفذه وصريه يف طابق جحار 

طفى  يذهب مافيه من الندا واللزوجة حىت يتفرك حتت يدك مث تـرده اىل الاانء وتلقـى فيـه بـل درهـامً مصـطيك مصـحىت

 جـه مث ادهـنووزن رطلني من دهن اجلوز وتوقد حتته من غد واىل نصف المار بنار لينه رفيعه مث ترتكه وارفعه لوقت احلا

 .ملقاةل الثالثون به ما احببت يكون جعيبًا ان شاء هللا تعاىل متت ا
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 املقاةل احلادية والثالثون 

كـر ذحتجنـا اىل كنا قد وعدان يف املقاةل اليت قبل هذه املقاةل ان تكون تكل املقاةل اخر هذه الفنون مـن كتبنـا هـذه حـىت ا

تـة يف عـامل الب الااىل يشء مـن فنون بقية يف مجيع الصناعة ما وصفنا من هذه املقاةل الهيا كامي يكون املطلع فهيا غـري حمتـاج 

ياء انـه جيـب ان يكـون العامـل لهـذه الاشـ   -عافـاك هللا  -يشء من الصنائع ويكون مس تغنيًا عـن الاسـ تاذ ايضـا وذكل 

ومجيع ماجيب ان يعمل ان يكون بعمهل لطيف الكف ما امكن ولطيـف الكـف لـيس يكـون العـد مـن النـاس بوجـه وال 

د منـه مايريـ ه وانه مىت مل يؤاتيه ملا يريد منه صرب عليه حـىت يسـ تقمي عـاهل وُيـرج هلسبب ابلصرب عىل اليشء اذلي ميارس

سـ تاذ فاذلي يقبل هذه الوصية الواعده مس تغن عـن الاسـ تاذ ولـو يف معـل املويسـ يفي فانـه  ـا يـاكد الا يكـون الا ابال

لعمـل قلناه من اما يعلمه حيحًا ويعمل ما املوقف عليه مرشًا اليه وبعد ذكل يعمل العمل من اي املواطن شي ا بعد ان يكون

ذه يـه مـتعمل هـفاان نيتاج اىل الامـام الـالكم يف ابيق الادهـان ليكـون يف ذكل امتـام ماحيتـاج ال  ...واذا قد رشعنا يف ذكل

 ..الصناعة والعامل لها ونين بذكل مبادرون وعىل هللا عز وجل متلكون وقد بدأ ان يف اخر املقاةل 

نسـان ذكر ادلهن الصيين الاسود واش ياء من ذكل الفن عىل سبيل الزايدة يف هـذه الاعـامل ليكـون الا ونيتاج الان اىل

 زبر العتيـقاملتعمل متوسعًا يف فنونه ويبلغ من ذكل ماتريد ان شـاء هللا تعـاىل صـفة ادلهـين الصـيين الاسـود اتخـذ مـن الـ

فرجس من لك واعد نسـخة وجـوزة واعـدة مـن اذلي يرسج به ماشئت واتخذ من املزر اوش والسنسري والاس والا

يه عـن جوز وتصـب عليـه مـن املـاء مـايغمره ويصـريه يف قـدر ويغليـه غليـًا جيـدًا حـىت ايخـذ املـاء رحي الـرايعني مث تصـف 

ذهب الرايعني ويصب ذكل املاء عىل الزبر ويصريه يف طنجري ويطبخه طبخًا جيـدًا حـىت يـذهب املـاء ويبقـى ادلهـن ويـ

 لـزبر رطـالً قى رحي الرايعني ويطيب الزبر ابلرايعـه فيكـون بغـري رايتـه الاوىل رحي الـرايعني مث خـذ مـن ارحي الزبر ويب

ومن خب  احلديد نصف رطل ومن برادة احلديد نصف رطل فاطبخه بنار لينة يف قـدر جديـدة واعـذر ان تـدخل عليـه 

ارفعـه و ربد وصـبه وفيـه فتـور قليـل ارقـة كتـان النار من فوقه وليكن وقودك عليه من بكـرة اىل الظهـر مث اتركـه حـىت يـ

 .واس تعمهل فامي احببت فانه يكون جعيبًا ان شاء هللا تعاىل
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ًا  ايـة واان نيتاج ان نذكر شي ا اخر من الادهان للزايدة  ن ذكل صفة دهن صيين وصف لنا فامتحناه فوجـدانه حيحـ 

ابق او طـديـد جـزءًا ومـن الـزبر ثالثـة اجـزاء فتصـري الـزبر يف يف اعامهل وهو حسن اتخذ من الراتنج جزء ومن بـرادة احل

ه فـاذا ملـوم فارفعـمغرفة عديد ويلقى عليه الرباده والراتنج حىت ينعقد مجيعًا بنار لينـه يوقـدها مـن حتتـه فـاذا صـار مبـزنةل ا

ارين فـامي ن شـواهد الصـفاردت ان تعمهل دهنا فصريه يف قرغه مطينة وسد راسها ابالنبيق وقطره فانه يقطـر امحـرًا وهـو مـ

ل وهـذا عىل ان هلم ماميكن و لن يقطر امحر لالكسري حبسب مـا حيتـاجون اليـه يف تـكل الاعـام حيتاجون اليه من الادةل

ذه اللـيت هـاملاء اذا قطر امحر فال يقدر فيه ان ال ينجح الا يف امحلرة فليس الامر كذكل ولكن اذا اردت معل يشء من 

واصـبغه ابي صـبغ شـئت وعـهل هبـذا ادلهـن الاصـفر والامحـر والاخرضـ والاسـود والابـيض تطيل مبثل هـذا فـامعهل 

ول الاانه يبـاري والازرق واملورد فيه سواء وغري ذكل من الالوان فانه ال ينقلع ابدًا وان اردت ان تطيل به ثواًب فافعل ف

لسـوف يل وغري ذكل فانه من سـبيل الفي من الاعامل فامعل به تصل اىل ماحتب من رسائر املدهون واعامل الرسوج واحل

لـوم ان ال يس ئل عن يشء الا اجاب ابفضل مافيـه ويكـون عاملـًا ابدوات مافيـه او وجـد الفيلسـوف الاعاطـة جبميـع الع

 ..املوجودة واكرث ما ميكن من ذكل والقياس عىل الباقية والسالم

ر الكمنـا يف الادهـان يف هـذه الكتـب ان شـاء هللا ايضا فاان نيتاج ان نببع ذكل بدهن الصيين ويكون هـذا ادلهـن اخـ 

تعاىل صفة دهن صيين ابيض حسن اتخذ من الس ندورس عرشة اساتري فتدقه دقًا شديدًا او تـنخهل مبنخـل شـعر دقيـق 

مث جتعهل يف طنجر مث توقه حتته وقودًا لينًا فانه ينحل فاذا انيل خفذ مـن الـزبر العتيـق اجليـد  سـة عرشـ اسـاتري فصـبه 

يه وانت توقد حتته وقودًا لينًا حىت ينخلط الزبر ابلس ندورس فاذا اردت ان تعمل اخـتلط ام ال خفـذ قصـبه فـنقط علهيـا عل 

نقطه مث مر اصبعك علهيا املزجا فقد ادرك وان اكن يف هيئة ادلهن مث جيب عليك فاعد العمل حىت تـوىف يف العالمـة واذا 

 اي احببت يكون جعبًا والسالم وبعد ذكل  فاان نيتاج ان نذكر ماوقع الينـا وىف العالمة فانزل به وارفعه لوقت عاجتك يف

من خضاب حسن مـن خضـاابت النسـاء امحـر يف لـون اذلهـب سـهل العمـل ينبغـي ان يعمـل بـه يف اثـر لفهـم يف هـذه 

مـن الالـوان  الاعامل فانه من حسان الابواب وجيادها وما  قد جربناه كام قيل ايضـا فانـه مـن سـكل يف مجيـع الاصـباغ

وهو من اجلياد فامعل به صفة خضاب ذهيب حسن اتخذ من الفلقند جزئيني ومن برادة احلديد جزء مث تصـب علـهيام مـن 

خل امخلر اجليد اجود ماتقدر عليه ويكون بعد ان ختلطهام مبا يغمرهام فانه يرتفـع فوقـه زبـد مثـل قشـور السـمك خفـذ ذكل 
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ه مبـاء العسـل املصـعد ابلقرعـه والانبيـق و ـره كـام ختمـر احلنـة حـىت جيمـد قلـياًل مث الزبد جفففه يف الظل مث ا قه واجعنـ

اخضب اجلاريه حىت تلزم ساعة واكرث حبسـب احلاجـة اىل ذكل مث اغسـل يـدها بعـد الاختضـاب بقطاعـة احلـواري فانـه 

ذه الابواب وامعـل هبـا تصـل يصري ذكل من بعد العسل اكنه اذلهب صفا وحس نًا وارشاقا وهذا مجيع ما حيتاج اليه من ه

 اىل ماحتب وتزيد بقوة هللا والسالم.

هتاي شىك ايل بعض امللوك زماننا نشطى املقارع قلبه وقلت حس ما وعظم عزهما وا ـا مـع ذكل ال يكـون حبسـب مـا تشـ   

ل صـفة عامومايطابقه وان افكر هل يف معل ذكل ليكون ابلصورة اليت حيهبا فاس تخرجت هل هذا الباب وهو من غرائب الا

 مقارع من جبال اتخذ قنب بقدر غل  الاصـبع فيقطـع منـه مقـدار ذرا العـني ويلقيـه يف قـدر غـرى السـمك وتلقيـه حـىت

وس فـاذا يتداخل فيه الغرى فاذا صار كذكل وبلغ ورشبه اخرجته فصريه فامي بـني وتـدين مث تقلبـه ومددتـه مكثـل وتـر القـ

 من العنب املرشوح فتعقـد بـه طـواًل وعرضـًا ليكـون سـدى فيـه ومحلـه جف قطعته عىل قدر السوط اذلي تريده مث خذ

يـدة ج ومتسحه مسحا نظيفـا رساب لينـا دانيـا ولكـام معلـت ذكل اكن ازيـد حلسـ نه وامت المـره مث اتخـذ عاشـ ية مـن كـرارس 

د وان مـن بعـ فتخيطها عليه مث ادهما ابي الادهان املتقدمة فان اردت ان جتعـهل اسـودا فامسـحه بـدخان الـنفط وادهنـه

غـري احببت اي لون شئت فامعل به فانه يكون كذكل وجييبك عىل ماحتب فامعل بـه فانـه يبقـى ابـدا عـىل الصـورة ال يت

عـامل اصال كثياب القطن فا امن اجود الثياب والسالم،  واذ قد اتينا عىل هذه الاشـ ياء فلناخـذ يف يشء مـن هـذه الا

ه الاحـوال فيسة ويكون ما نورده من ذكل  ا تعم منفعته وتكـرث فائدتـه فـان هـذايضا  ا تشارك هذه الصناعة الكربى الن 

ون فيـه متر يف مثل هذه احلوايش اغاليط وفهيا رسائـر وعـمل لـو ابـداها النـاس لشـغلوا هبـا عـن اكـرث معايشـهم ومايترصـف

 والسالم.

يف الفضـل يـوازي الابـواب عنـد  وهذا القول من اعامل احلجارة من لك يشء عـىل سـبيل التقريـب وكـذكل هـذا البـاب 

احلاجة اليه ففيه منفعة ايضًا ذلوي الصنائع وهو من الرسائر الكبار يف اعامل احلجارة خاصه فامعل به واخرج دفينـه تصـل 

اىل ماحتب ان شاء هللا تعاىل معل الربام ولك يشء من احلجارة املكرسة اتخذ  اةل الربام  سة اجزاء ومـن املراداسـ نج 

مل يكن فاجعل ماكنه ارسجنا واتخذ كثري فتنقعها يف املاء حىت يبتـل وتربـوا فـاذا ارابـت وصـارت كـام قلنـا وانـتفه جزء ان 
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صريته يف خرقة كتان وعرصته حىت ُيرج منه مثل الزبد ويبقى مااكن فيه مـن قشـور وعيـدان وغـري ذكل مـن القـذي يف 

ل ماشئت من الاواين وجففها فاذا جفت فصـريها يف تنـور حـىت جوف اخلرقة مث بّل السحاةل يف ماء الكثري املعمول وامع

تتفجر وتنجح وتعود كام اكنت وهذا للك يشء من احلجارة  ا ال حيـرتق ابلنـار فسـقه هـذه السـ باقه فانـه ُيـرج كل مثـل 

يحـا اىل اذلي اختذ منه واعمل ان فائدة هذاالباب عظمية وذكل ان فيه انه مىت وجدت كسارت يشء من احلجار وتـرده ح 

عاةل هبذه النسخه وهذا العمل وفيه رس كبري عظمي جليل ان فطنت هل فهو يعلمك اصل امخلائر لكهـا وفيـه اكـرب دليـل ملـا 

حيتاج اليه من هذه الاعامل فامعل به فوحق س يدي صـلوات هللا عليـه ان افـدتك مـن هـذه الاعـامل طرائـف العـامل ان 

رى منه جعبا ويف ذكل ايضا تدرج اىل ماحيتـاج اليـه مـن الاعـامل الصـعبة فطنت هل فاحب  عنه واس تخرجه وامعل عليه ت

وافطن ملا اقول وقـص عليـه وفـبش عـىل لك يشء تريـده مـن هـذه الاعـامل جتـد فيـه بصـرية كبـرية يف اسـ تخراج العلـوم 

طـر امحـرا و والسالم والان اذكر ظرائف من الاعامل واىن عـىل ذكرهـا نفـيس عظـمي جليـل وفيـه فائـداتن أ عـدهام ان يق

 ..الاخر انه يعمل يف الاصباغ وهو من ظرائف الاعامل

لقرعـة صفة خضاب جعيب ذهيب خذ من القصب احلدي  النبطى فقّطّعُه قطعه قطعه عىل مثال اربع اصـابع مث انصـبه يف ا 

ن بـه رة فـاجعم يف امحلالزجاج وكب عليه الانبيق واحمك امر الوصل بيمام واوقد حتته حىت يصعد ماءوه فانه ُيرج مامثل ادل

انـه ن الزمان فاحلنه واخضب به كف اجلاريه واتركه حىت ايخذ اللون كام ترتك احلنه فانه اذا بلغ ومضا هل بعد ذكل ساعة م

كل يف ُيرج يف لون اذلهب بال مثال لكن قد يتومه عليه انه طيل كف املرأ ة ابذلهب عىل سبيل املـدهون فامعـل عـىل ذ

ن ذكل الا فيه وحىت س يدي صلوات هللا عليه فوائد كثرية انفعة مجة املنفعـة ولـو مل يكـن يف يشء مـاعامكل وانظر اليه ف 

ر وهـو مـن املاء القاطر امحر فانه من العجائب وذكل انه يقطر منه اول مرة قليال ماء ابيض مث يصـعد بعـد ذكل مـاء امحـ

هللا اعـمل وتلـبس  ـا ُيـتلط ابملـاء فيقطـران أ محـر و الغرائب فاعرفه وامعل به وقد شك قوم فيه وقالو ان ذكل هو الصبغ

 تعاىل. واحمك ان القول الصحيح هو اذلي قال به هؤالء القوم فاعرفه وامعل عليه فذكل من انفع العلوم ان شاء هللا

فانـه  صفة مداد امحر املس يح هذا الباب اخر الابواب اذلي نذكرها يف هذه املقاالت واخر مقالتنـا هـذه ايضـا فامعـل بـه 

غريب حسن وفيه فوائد ملن عمل هبا ومعلها او فبش عما وجرب ان شاء هللا تعاىل اتخذ مثان مثاقيل اسـفيداج الرصـاص 
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واربعة مثاقيل فلفـت اجعلهـام يف قـارورة مطينـة حمىلـة الطـني مسـ توثق ممـا ومـن راسـها مث ضـعها بعـد جفافهـا يف اتـون 

د واكرس القارورة واخرج ما فهيا وا قـه جيـدا وادقـه مبـاء الصـمغ واكتـب بـه الزجايني الاعىل لي  واعدة مث اخرجه من غ

ماشئت فانه يكون جعبا والسالم وليكن اخر الان اخر الالكم يف هذا الفن واخر املقاةل وخترج اىل التفسـري اذلي وعـدان 

 به فامي تقدم ان شاء هللا تعاىل.

 املقاةل الثانيه والثالثني 

فنون الصنعة واخلواص والعمل ما يف بعضه كفاية ومل ُيص يشء من هذه الكتـب ابالعـامل الـيت تقـع  قد مىض لنا يف مجيع 

رشوعا ال س امي  ا تقدم كتبنا والس بعني كتاب فهيا نكتب ما قد كنا كمتناها لكن قد جعلنـا هـذه املقـاالت العرشـة شـارعة 

مـالح والبواريـق يف مجيـع اعـامل الصـنعة امنـا احتـيج الهيـا لها عىل سبيل ما فهيا من اخلواص فـاقول وابهلل التوفيـق ان الا

لش يئني أ عدهام التحليل والثاين البش بيب وهذان الشي ان فهيام جنسان حبراين مجيع اعاملنـا وذكل ان التحاليـل يف قسـمة 

خل حتليل الاجساد والارواح والاجسام ويف قسمة الاخـالط ويف قسـمة الارساجـني اللكـي واجلـزيئ ويف قسـمة تـدا

اجزاء اليشء بعضها يف بعض ويف قسمة لطف اجزاء اليشء حىت ميكن من العمل وماجيري جمرى ذكل  ـا يـدق ويصـغر 

وما جيري نيوها الا ان القاعدة العظمى فامي ذكرانه واما القسم الثاين ففيه ذهاب فساد الارواح وتقارب امـزتاج الاجسـاد 

فاحئ يف النار جلراين النار عند الس بك وامثال ذكل من سـهوةل اعاملهـا وسهوةل علول الاجسام وجراين الارواح عىل الص

وقرب غوصها ويف ذكل ادةل عظمية واذ قلنـا يف هـذه الامـور فلنوفهيـا ان شـاء هللا فـاقول ان الزاجـات امنـا احتـيج الهيـا 

ا وذكل ان الـزاج جـوهر انشـف لش يئني اما أ عدهام خملالطهتام الكباريت فانه يغسل ادرا ا واما الاخر فلصبغها بعد غسـله

وليس  ازج ولكنه صابغ محمر فاكنه ينقسم قسمني هذا هو احلق قسـم فيـه صـبغ ومـزاج وقسـم منقنـت لـيس مـن سـبيهل 

الامزتاج فقد حص ان امللح والزاج من اراكن الصنعة ونقول ا ا الارواح والاجساد اذلائبه فقد حص ان تكـون الصـنعة مـن 

والشمس والقمر والارسب والزهرة ال غري ونيتاج ان نبح  مل اكن ذكل فـاقول فيـه ان الارواح  العبد والعلمني والعقرب

ذائبة طائرة والاجساد ذائبة ابقية فارة غـري انفـرة عـن النـار فـاذا امزتجـت الارواح والاجسـاد اكن عمـا سـائر الصـنعة 

جة ابللكية فقـد ثبـت مـن ذكل ان انفـراك العبـد وذكل هو القول احلق عىل راي احاب احلجر وينبغي ان يكون فيه املامز 



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

158 
 

عن الاجساد فهيا ابلفعل ومزاجه ابلقوة ال غري وقد ميكن خـروج ذكل مـن القـوة اىل الفعـل فانـه احلاجـة اىل العقـرب امنـا 

 اكنت لش يئني وهام الاصالح بني العبد واجلسم ومزاجه واخـراج مـايف القـوة هل ابلفعـل ليكـون ممـا املـزاج والغـوص فـال

يزول شي ا مما بوجه وال سبب واذا غاص العبد يف الاجساد اكن من غوصه الامـزتاج فـاذا امـزتج انعقـد العبـد ابجلسـد 

وانيل اجلسد ابلعبد فصار شي ًا واعدًا اكان  زتجني واذا اكان  زتجني اكان غري مفرتقني واذ اكان غري مفرتقني اكان جاربني واذا 

ام من الصبغ عاملني فان املصلح بني العبد واجليد العمل فالصبغ ابيض واجلسـد امـا مقـر وامـا اكان جاربني اكن حبسب ما علهي

رصاص وان اكن املصلح بني العبد واجلسد العقرب فالصبغ امحر واجلسد اما مشس او زهرة ال غري فامعل به واايك اخملالفـة 

ضـع اذلي نـذكر فيـه امـر الاجحـار فـاعمل ذكل واايك قد اوحضنا هذه ال صول لكها عىل سـبيل الرمـز يف السـ بعني غـري املو 

واخملالفة يف شئ منه تصل اىل ما حتب من املوضعني ان شـاء هللا تعـاىل واعـمل فـاين حمـذرك مـن الغلـط والسـهو انـه لكـام 

ضة يف يكون سامع الصناعة ومرور النكت فهيا عىل سامع تعملها اكن ذكل اشد لقوهل واحمك هل واكرث امنا يكون بكرثة الراي

اصول الصناعة وقد اوحضنا كل يف هذه الكتـب ويف غريهـا مـن الكتـب اذلي صـنفناها ورشحناهـا مبـا فيـه كفايـة وبـالغ 

واايك اي ايخ واخملالفة ملا قلناه يف كتاب العمل اخملزون ورتبناه كل فيه من الاعامل ان وقع اليك وايضًا فان كنت اخاان فامـا 

ذكل فامنا تفز بنفسك وال تفوز بطالبك من ذكل وعليك مبا وقع يف فكرك واختربتـه فـان ولست اخاان فال واايك والعمل ب

اذلي اختربانه الخينا ال يكون الا هل فاعمل ذكل وامعـل بـه تصـل اىل مـا حتـب ان اشـاء هللا تعـاىل فامـا اخـوان فانـه اكن 

ن يكون العالمات اليت وصـفناها فيـه اكـرث ابلعالمات اليت وصفناه هو وان اكن فيه شئ ُيتل بقليل او كثري فهو هو ولك

 ا ليست يف غريه فاعمل ذكل وامعل بـه تصـل اىل مـا حتـب ان شـاء هللا تعـاىل حبـول هللا وقوتـه وقـد وهللا كشـفت كل 

وبينت ورشحت واوحضت ومل ارمـز والكنـين طولتـه  ـن اكن هل رويـة طلـب وحبـ  اخـذ المثـرة بلغنـا هللا واايك منـازل 

ن س بوك الاجساد من البواريق وادخل يف مجيع اعـامكل مـاء الشـب والصـابون عـىل اصـل امخلـري فـان يف الابرار اكرث م

هذه املياه من الرشف ما ال ياكد حي  وتعرف ما تشمع ان اردت منه البشميع وما ُيلل ان اردت منه التخليل هـو مـاء 

طف ان اردت منه التلطيف هـو مـاء عاقـد ان ملكس ان اردت منه التلكيس هو  ازج ان قصدت منه املزاج هو ماء مل

اردت منه التعقيد هو ماء مصلح ان اردت منـه الاصـالح هـو مـاء مفسـد ان اردت منـه الافسـاد هـو مـاء مغـوص ان 

اردت منه التغويص هو ماء ملني ان اردت منه التليني هو ماء مصلب ان اردت منه التصليب هـو مـاء مفـرق ان اردت 
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مع ان اردت منه التجميع هو ماء وهو جسم وهو جسد خذ منه ما احببـت مـن الاصـول الثالثـة منه التفريق هو ماء جا

خواصه كثرية واعامل عزيزة وفوائد مجة ومنافعه عامة امعل به مجيع اعامكل البـيض وامحلـر تـرى فيـه مـا تشـ هتيه فامـا املـاء 

هل عىل ما بيناه يف العـمل اخملـزون فتصـل بـه اىل مجيـع الثاين اذلي اكد مجيع الاعامل ان تكون هل منقادة فهو لن العذراء امع

ما حتب هو ماء مثل  مقرر ان قصدت به ذكل هو ماء خملل معقد هو ماء جيـري جمـرى الاصـول املفـردات وذلكل مـاء 

ل الشب والصابون واعىن ابملفرد احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة فان كنت ال تعمل مـا تعمـل هـذه فـأ قرأ  عـدودها تصـ

من ذكل اىل ما حتب وعدودها فقد اوحضناه يف غري موضع واجودها كتـاب احلـدود مـن مجـ  الكتـب املعروفـة ابملـوازين 

فاطلبه واحب  عنه واايك وترك النظر فيه ساعة واعدة فانك اذا معلت مبا فيه حيصل كل اكرث عمل الفلسـفة وعـمل الطبـائع 

ئة واثنا عرش وكتاب التـدابرية الصـغرية وادر مـن كتـاب التـدابري الثالـ  لنـا وعليك بكتاب املزيان وكتاب التدابري من املا

املعروف بتدابري من ال حفص عنده يف علوم اجلوانية والربانية ووجه تقريب العـمل وعليـك بكتـاب الاصـول مـن غـري املائـة 

لكتب ويف غـري ابب قـد معلتـه وهللا والاربعة والاربعني فان فهيا العمل بغري رمز يف الاجحار خاصة وهو وهللا من نفيس ا

بيدي وبعقيل من قبل وحبثت عنه حىت حص وامتحنته كام كنت خرج يل كام احب فال تفرط يف طلبه وانظر ما فيـه تـرى 

جعبًا وقد اتينا عىل عدة قواعد  ا ال بد مما يف ال وغريها  ا حيوي من كتبنـا السـ بعون فلـيكن الان مقطعهـا واخرهـا متـت  

 . وامحلد هلل

 

 املقاةل الثالثة والثالثون

ل ان نيتاج ان نقول يف عمل اخلواص يف مجيع كتبنا ماجيب ان نس تويف يف لك فـن ممـا مـا لهـا مـن الفنـون واحلـوايش ومـا  

يلزمه من التوابع حىت اييت عىل مجيع ما حيتاج اليه وقد كنا ذكران يف الس بعني اش ياء كثريات مـن الاعـامل  مـا مـا ذكـرانه 

امر النار والنار قد نقول فهيا الفالسفة النار والصبغ والكربيت والصـمغ والامحـر والصـيف والسـامء السـابعة والشـمس  يف

الكربى وامثال ذكل  ا بدل فهيا عىل معىن واعد ومجيع العمل يف النار لالراكن والتدابري لكها تنقسم ثالثة اقسام قسـم ممـا 

لنار وال هتلكه حىت تصريه من جنس النار وذكل ابن يكون ابدامة الطبه هبا قلـياًل داخل يف النبات واحليوان ان يفصل اب
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قلياًل اىل ان يذهب النداوة اليت تكون فيه اواًل مث جيمد حىت يصري عىل النار حىت يصري من النار عىل امجلـر مث عـىل انر 

دخن الصفيحة وال يغـري الصـفيحة فهـذا هـو الس بك مث عىل اذلوب مث عىل النريان حىت يذوب عىل الصفيحة وجيري وال ي

اعد الاقسـام مـن الثالثـة وانـت يف ذكل ابخليـار ان احببـت اكن غبيطـًا وان احببـت اكن مشـرتاكً واعـين بغبـيط مفـرد 

والقسم الثاين ان يكون ذكل من احلجارة وهو الكربيت حقًا ال رمز يف ذكل فاما الكربيت من النبات واحليوان فهو الصـبغ 

 .. من اي حيوان اكن او نبات يف دهنه القاطر بعد مايه ال غري القاطر 

محـر واما الكربيت اذلي يف احلجارة فيكون س بعة الوان وتنقسـم قسـمني ممـا الكربيـت وهـو  سـة الـوان الاصـفر والا

لنـا ق وقـد والاخرض والاسود والابيض ومما الزرنيه ويكون يف احلقيقة لونني اصفر وامحر وقد شك قـوم فقـالوا اخرضـ 

 ...ما معلت ذكل والسالم

ا ا تكـون والنبات ف واما القسم الثال  فاان نيتاج ان تقدم قبل ذكره مقدمة هل ولغريه اما الاراكن اليت ذكرانها يف احليوان 

 يـبهـو الرتك عىل سبيل التدبري وكذكل ما ذكرانه فهيا من احلدود فاعمل ذكل واما هذا القسم الثال  فهـو القسـم ال قـرب و 

مجيـع  كل وقـص عـىلوذكل ان الرتكيب يف الاكرب والاق امنا يقال عىل الغبايط ال غريه يف الندرة يقال عىل املدبرة فاعمل  ذ

حلـق فا ـا واعمل ان القسم الثال  هو قسـم الرتاكيـب والرتاكيـب اذا قصـد هبـا عـىل الطريـق ا... ما جائك من هذه العلوم 

ومـا اكن  اخـدل فهيـا ا تويف احلقوق وذكل ان املزيان وطبعه اكلنـار  ـا اكن يف طبيعتـه خـادلاً ختتص ابملزيان فاما املزيان فا 

كيـف  اج ان تعـملهاراًب هرب مما فامعل عىل ذكل جتد الطريق فيه واحضًا بينًا وايضًا فان يف املزيان رسائـر ممـا انـك حتتـ

ف وممـا وقع عليه احلـروف وحتتـاج تعـمل كيـف وضـع احلـروجيب ان نوزن ابملزيان وقد بيناه يف موضعه ومما انك حتتاج ت

وتـزن  انك حتتاج ان تعمل وجه اختالطهام بعد ذكل ومما انك حتتاج تعـمل مقـادير مـزيان اجلسـد مـن الـروح ومـن اجلسـم

 ...وفهيا انك حتتاج اىل نظم املقدمات فيه و لك يشء قد اوحضته و بينته  ... ذكل ابملزيان

تعمل وجه البشميع لها من املزاج دفعة واعدة ومما انك حتتاج ان تعمل وجه العام ومما انـك تعـمل وجـه  ومما انك حتتاج ان

الطرح ومما انك حتتاج ان تعمل مقادير الاكسري يف الطرح ومقادير الاجساد وليس يف شئ  ـا قلـت كل رمـز وال واعـد 

رفها عىل هذا امجلل وال من غريها  ا قد امجلتـه يف موضـع مـن مما مل اتت به ايضًا اتمًا فاذا انت عرفت هذه الاصول فاع
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كتيب الا وقد رشحته رشعًا بينًا يف موضوع من كتيب فاحب  عليه تصل منه اىل ما حتب وان احببت ان تعـمل حـة ذكل 

كتـاب احلاصـل فعليك بكتاب احلاصل فانه  اية كتبنا يف العمل وال بذكل من هذه العلوم الـيت قـدمناها لكهـا وكـذكل مـن 

النه ال عمل الا بعمل قبهل بتقدمه فـاعرف ذكل وامعـل عليـه واايك واهـامهل فانـك ان افرطـت فيـه نـدمت ندامـة نعـم احليـاة 

وذكل انك اذا ذهبت بزمانك فليس عليك لك يوم العمل والتجربة لرتى الرشد فامي نقول كل ولكن اتعـب وال تعيـا واعـدًا 

ك وحـق سـ يدي تصـل اىل مـا تريـد مـن هـذا يف العـمل اذلي ال منـه واذا نظـرت يف ذكل وامجع وانظر واعمل مث امعل فان

واحىلته وجودته عدلت اىل الابواب فاما السـ بعني جفيـاد واجودهـا مـن الاربعـني اىل السـ تني فامـا املئـة واالثـىن عرشـ 

ما فيـه مجيـع الابـواب الـيت ذكـرانه والابواب مما  وعة يف كتاب واعد ال يطالب العمل الامنه يقال هل اجملودات جوزان 

يف املئة واالثىن عرش كتااًب ومبلغ الابـواب الـيت فيـه  سـة الاف ابب وهـو ابب قاعـدهتا مبـا فيـه فهـو يف  ايـة احلسـن 

والرشف ملن عمل ليعمل منه فاما ملن هجل  شقه وتعب وحرسة اطلب واحب  بلغنا هللا واايك الرشد مبشـي ة هللا وقدرتـه 

واما الكتب العظمية النفع املرياث كتب املوازين فان قاعدهتا كام قلنا فهيا اثنا عرش كتـااًب الا ... كرمي فعال ملا يريد  انه جواد

من جيدها وليس وهللا فهيا ما ينتخب ال ا لكها البـد للقـارئ لهـا ممـا بوجـه مـن الوجـوه والبسـبب مـن ال سـ باب ويه 

ا ـا كتـاب العـمل اخملـزون ارسار الكتـب يف العـمل والعمـل ابي الوجـوه شـئت ان الفاع  العظمى يف مجيع العلـوم ومـن مزي 

شئت التدابري وان شئت عىل طريق املزيان وان احببت العمل جبميع ما حتتاج اليه ومما الكتب امجلل العرشين فا ـا مـا ال 

ويكون عنده فا ـا جبميـع علـوم الصـنعة يسمع عامل وال جاهل وال من طلب هذه الصناعة ومن ال يطلهبا الا ان ينظر فهيا 

قريبًا ومعلها واحضًا مكشوفًا مبينًا وهو عرشون كتااًب وبعد ذكل فوهللا ما اعمل ما احسن اخص مما ابلوصف وشـئ ادون 

عة من شئ وا ا لكها وهللا  ا حيتاج الانسان الهيا احلاجة املاسة ال ا جتمع لك فن من العلوم ان شـئت طبـًا وجنومـًا وصـن

ومطالب وعمل هندسـة وعـزامئ وتـدابري وخـواص ولعـب ونزهـة ومجيـع بوب العلـوم والاداب وامثـال ذكل وامـا كتبنـا 

الاخر مثل العرشين والثالثني والاربعـني وامخلسـني والسـ بعة عرشـ والواعـد واالثنـني والثالثـة والاربعـة وكتـاب املـكل 

 ال يعلمه الا طالب جمهتد وكتاب الاجحار والثالثة مـن الامامـة وكتاب املعرفة وكتاب املتخذ وكتاب الروضة وامثال ذكل

فان اجلامع ذلكل لكه او ما ينبغي منه فانه اخوان واذكر ان الوقـت اذلي كنـا نعـدل فيـه انـه ليقبـل اليـك بقـوة هللا وقدرتـه 

يـة الكتـب الـيت لنـا ومـا وعونه واجلامع لهذه العلوم افضل النـاس يكـون فـان اكن هل بعـد ذكل او قـبهل درس مالنـا مـن بق 
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للفالسفة فذكل يكون عندك مثل سقراط ال غري فامعل عىل ذكل وامعـل تصـل اىل مـا حتـب رسيعـًا ان شـاء هللا تعـاىل 

وهذه املقاةل لهذه الاصول جعلناها وفهيا خاصية وصول الانسان اىل مطلوبه بسهوةل اذ يف معرفة املواضع اليت فهيـا العلـوم 

 قنا هللا واايك للرشد مبنه وكرمه  واذ قد اتينا عىل بيعتنا فليكن الان اخر هذه املقاةل. خواص انفعة للطالب وف 

 املقاةل الرابعة والثالثون 

 ن ذكل ان الربانية تتعجل مما املنفعـة مث ا ـا تزيـد ... قد اس توفينا الاعامل اجلوانية ونيتاج ان نقول يف الربانية واجلوانية 

خـذ مـن  فـاؤالً ... يد مما فتكون جامعة لالمور الـيت تبنـاول ممـا املنفعـة القريبـة ان شـاء هللا تعـاىل قواها فتبلغ اىل ما تر 

العبد ما احببت مث ضعه يف بوتقة وتصب علهيا شـي ًا مـن النشـادر ويكـون مقـدار النوشـادر درمهـني عـىل اوقيـة ويكـون 

مث اطبق علهيا بوتقة اخرى واحـمك الوصـل جيـدًا مـا امكنـك  ،مقدار العبد والعقاب ملوهًا حىت ال يكون فهيا الفضاء البتة

فان النار ال ترتك لشئ راعة وخاصة اذا دامت وايضًا فان الارواح لطيفة من حي  تدق عـن العقـل تصـورًا فضـاًل عـن 

نفخـة النظر ابلعني فاذا ادخلت البوتقة اىل العمل فاعذر عىل وهجـك فـان ادلواء خطـر مث ادخـل البوتقـة الكـور واجـد ال 

قلياٌل قلياًل حىت حيمى ويصري اكلنار مث اخرهجا من الكور وقد صارت ش به اللكس واايك ان تفتحها حىت تربد فاذا بـردت 

وقـد يلقـى مـن ... اخرجه واس تعمهل يف التصعيد فانه يغنيك عن تكرار التصعيد هبذه املرة حـىت تصـعده واعـدة والسـالم 

ن نشطت ذلكل ووجه معهل ان يش بك ثالثة اجزاء زهرة ويلقـي علهيـا جـزء مثلهـا ا هذا العبد الصبغ ويكون محالاًن حس ناً 

 ن ذكل يف الامحـر ان ...من العبد املذكور ومتزج ابلقمر فانه ُيرج حس نًا واذ قد رشعنا يف ذكل فلنمتمه حبول هللا وقوته 

ون فيه شئ من البياض ما امكنك فانـه اتخذ قارورة فيطرح فهيا مح ثالثني بيضا او ماتريد من صفرة البيض وتوىق ان يك

يفسد العمل البتة وسد راس القارورة ايضًا وتويق ايضًا ان يصلها شئ من املـاء والنـداوة فانـه يفسـدها ومدراسـها جبـدل مث 

ادفما يف الرسجني عرشة اايم وتعاهدها يف الاايم فاذا دود وجرى دود والك بعضه بعضًا يكون ذلكل الرسـجني موضـعان 

ها من موضع اىل موضع اخر تفعل هبا ذكل دانيًا حىت ايلك بعضه بعضـًا وال  يبقـى شـي ًا مـن ادلود الا عرشـ دودات فينقل 

فاذا فتحت راسها ورايت ذكل العدد فهيا مث خذ زعفران شعر فبهل يف املاء مث خذ منه طاقة طاقة وارم بـه اىل ذكل ادلود 

درمه من قبل يسكل هل ابملاء فـاذا فعلـت ذكل هبـم عرشـة اايم فـاقطع يف لك يوم ويكون مقدار الزعفران للك يوم نصف 
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عمم الطعام واتركهم ايلكوا بعضهم بعض حىت يبقى مـن مجـيعهم اثنـان فاطعمهـا مـن الزعفـران لك يـوم درمه ويكـون ذكل 

دلودة الاخـرى هـذا يف خمالفا يوم تطعمها ويوم متنعها افعل ذكل عرشة اايم فاذا اكن بعدد ذكل فاتركها حىت اتلك واعـدة ا

راي فرفروس وسقراط قال اطعمهام ابدًا حىت ايلك أ عـدهام الاخـر أ والالك يكـون الا يف يـوم الغـب عـن طعـاهمام فـاذا 

الكت الواعدة الاخرى فاطعم الباقية درمه من الزعفران يف لك يـوم وال تنقصـه مـن وزن ادلرمه شـئ واايك واعـذر مـن 

م فاذا فعلت ذكل هبا شهرًا وعظم جسـمها ومل يسـعها موضـعها اذلي يه فيـه فاطعمهـا ذكل فانه يكون منه الرضر والسال

ذكل يوم وغهبا يوم افعل ذكل عرشة اايم فان ماتت والا قطعته عما بعد ذكل حىت متوت فاذا ماتت اخرهجا يف موضـعها 

بوتقـة ولـيكن  ـس مثاقيـل او  مث اتركها يف موضع عايم حىت جتف او يف الشمس مث خذ نياسًا منقى ابـرده واطرعـه يف

ماتريد من الع  والكرثة مث اسكبه فاذا صار نقرة اطرح عليه من ادلود دانق مث افرغه وابـرده لينـًا مث اعـده للسـ بك مث الـق 

عليه من ادلود اوزن قرياط مث ضع منه ما احببت والاصلح ان اتخذ ادلودة يف القارورة وتوقد علهـا يومـًا اىل الليـل اقطـع 

ود واتركها حبالها ثالثة اايم مث تفتح واتخذ ما يف القارورة حىت تلقي منه جـزء عـىل جـزء مـن القمـر ُيـرج مشسـًا قـامئ الوق

للخالص ال حيتاح اىل مزاج وايضًا اىل هنا يؤخذ دم شاة تأ ويه يف برينيـة خرضـاء يف متـوز او حزيـران وعفنـه حـىت يصـري 

يف العمل الاول مث خذها وقـد صـارت يف عظـم اذلراع واعـذر عـىل نفسـك دودًا ويؤلك بعضه بعضًا وافعل به كام فعلت 

ويه عـىل   ة...مما وهو ان اتخذ لها شفرة عادة اتخذ هبا راسها فيخرج دهمـا اصـفر اكنـه اذلهـب الابريـز والزمـه البشـوي

نـة مثـل الوقـود حبطـب اربعة اراء اما سقراط قال انرها مثل انر احلصان واما فـرفريوس فقـال ال تبـايل ان تكـون انره خس 

اجلزل او حفم شديد يش به حفم الغضا واما سـاليفوس فقـال انر الغـذاء الشـديدة اذلي بيـد لك شـئ فـاذا جـودت احراقـه 

 ..فالقي علية الشئ الصابغ العظمي القي واعد عىل م ة وعرشين من الفضة ايتيك مشسًا بقوة هللا والسالم

جساد عىل جزء من كتاب ايب قلمون وفيه فصول صعبة  ن ذكل مـا حييـل وقد ذكران يف الس بعني فصل من اقالب الا 

معل احلديد نياسًا امحر فان ذكل ادةل ملا حيتاج اليه من الاعامل النفيسة فاين سوف اروم ان امعل احلديد نياسـًا مث بعـد 

اء مبسـاوية يسـحق ابخلـل النحاس مشسًا ان شاء هللا تعاىل ووجه معل املرخي زهرة ان يؤخـذ العفـص والقلقنـد مـن اجـز 

جيدًا مث يطرح عىل صفاحئ املرخي ويكون رقاقًا مرات كثرية ويشوى تشوية خفيفة تفعل به ذكل مث يس بك فانه ُيرج زهرة 
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محراء فان خرج كام تريد والا فاعد العمل عليه افعل به ذكل مرارًا دانيًا حىت ُيرج هل كام يريد ان شاء هللا تعـاىل والعاقـل 

 .. حيتاج يف صفه شئ اىل زايدة وال معاودة والسالم هو اذلي ال

فـع سـوية مث ير فاذا اردت ان تغري لونه يكون اذلهب الامحر اجليد فاذبه والق عليه درمه زاج امحر ودرمه بـودق امجليـع ابل 

قمـر ابل حىت يربد فانه اذا برد عـال لونـه يف لـون اذلهـب الاصـفر ابذن هللا وهـو جعيـب جـدًا فـان اردت ان تفعـل ذكل

مـا عنـد وخترهجا بلون الشمس اجليد خفذ نطروان وملحًا اجزاء مبسـاوية مث ا قـه ابلبـول مـرات مث اطـل بـه القمـر مث خس

 الكود يصري لون لون الشمس الامحر ان محيت هـذه الاشـ ياء ومغـرت يف الـزاج حـىت تـربد اكن ذكل وان كنـت عـاقالً 

اذ قـد ماقد عددانه فوجدته رسيعـا وغـري خمـالف ان شـاء هللا تعـاىل و  كفاك التعريض لهذه الاعامل فقط وبلغت ابلوصف

 اتينا مباكنا نوينا ان يكون يف هذه املقاةل فليكن الان اخرها.

 املقاةل اخلامسة والثالثون  

كـون ذكل ي بلهـا حـىتقد قلنا يف معىن الربانية واجلوانية يف املقاةل اليت قبل هذه واان اروم ان ابـدل يف هـذه املقـاةل الـيت ق 

ذكـره بـًا واان افاول ذكل طباخ و طيل يطيل عـىل لك يشء مث يطـبه فيكـون جع  ...انفعًا وامتاهما ملا تقدم ان شاء هللا تعاىل

ابـت يؤخذ مثقال رصاص قلعي ومثقال عبد ونصف مثقال مقر من بيضـاء دهـن مث اذب القمـر فـاذا ذ ،ان شاء هللا تعاىل

لكـه مّر مث اد ه فانه ياكد يربد وهو ذائب مث برده و ا قه مثل الكحل مث لثه بدهن لوزالق علهيا القلعي و صب العبد علي

مس واوقـد به ماتريد حىت يبيض حس نًا مث خذ خل  ر مل يصبه ماء وش بًا ونطروان فا قـه واجعـهل يف برنيـة نقيـة مـن ادل

ن رج ابـيض اف جعني واخزبه يف التنـور فانـه ُيـحتته فاذا غال فاطرح فيه املتاع واطبخه ساعة من المار مث اجعهل يف رغي

مـرة او  شاء هللا تعاىل وان قررت ذكل بيشء من البواريق حىت يقر مث مشع مبا اطراف قرون الغـزالن حـىت يلـني ثالثـني

سـ تخراج نيوها اكن رأ سا كبريًا فافهم ذكل ولعل من يطلع عىل يشء من الابـواب مـع علمهـا عـمل فسـاد املواضـع وامكنـه ا

 .. الابواب ونقلها من الربانية اىل اجلوانية ومن اجلوانية اىل الربانية صاحل

واذ قد اتينا عىل هذه الاوصاف فاان قد نيتاج اىل امتاهما  ن غريـب الاعـامل ونفيسـها ان جتعـل القـوارير يف لـون الفضـة 

صـغر حـىت حيـرتق يف بوتقـة البيضاء اجليدة ووجه معل ذكل ان يؤخذ يشء من  اةل الفضة وحيرق يشء من العمـل الا
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فاذا اعرتق و ق ابخلل امخلر اجليد مث يطيل به عىل الزجاج مث حيمى حىت حيمر فانه يكون يف لون الفضة البيضـاء الغـري 

واحسن منه ان يعمل ذكل بسحاةل اذلهب فيخرجه يف لون اذلهب ويصلب الزجـاج ويكـون جـوهرًا نفيسـًا حسـ نًا ابب 

مطينة وتوضع يف التنـور  ةيب مث يؤخذ من العمل الاصغر يسحق غاية يومه مث جيعل يف قارور من  احلساب وهو اكسري جع 

لي  مث خترج حتمل منه مثقال عىل عرشة قلعي مث تس بك ثالث مرات ابلتناكر مث حيمل منه واعد عىل واعـد مـن فيصـري 

... ابلقمر كيف اردت فانه يكـون جعبـًا والسـالم  اكسريًا جيدًا مث امحل منه مثقااًل عىل اربعة مثاقيل ش به او زهرة مث تزوج

 ةوامنا الفرق بني الـرؤوس والادانب يف الصـنعة ان الـرؤس اثبتـة الارواح ومطهراهتـا وقارهتـا والـيت ليسـت رؤسـًا فعاديـ

ذلكل وبقدر قوة لك واعد من الرؤس وقوته من هذه الاوصاف يكون قربه من احلق ابب صفة اكسري جيد تأ خـذ مثقـال 

لغرار فتحمهل عىل عرشة مثاقيل من الرصاص القلعـي مث امحـل مـن هـذه الرصـاص مثقـاال عـىل مثقـال مـن منيغـي مث من ا

امحل مثقااًل من مثقال املس عىل مثقال من الفضة البيضاء اجليدة مث اذابه ثالث مرات فانه لكام كرث مسكه فيـه اكن اجـود 

سني فامعل هبام تصل ممام اىل ماحتب بعون هللا تعاىل وقدرتـه فقـد هل واشد لبياضه والسالم وقد يكون من هذا الباب رأ  

وهللا نصحت كل وكشفت اكرث ماميكن كشفه واوحضت مجيع التعالمي مجليع الاقسام اليت ذلكل املطلوب فاتعـب بـه تصـل 

 ...اىل ماتريد حبول هللا وقوته 

جـل ان ذكل اتعمل امن جيبـك يف املوضـع بعـد املوضـع مـن واذا قد اتينا عىل ماوعدانك من هذه العلوم ولها بقااي فيجب ان 

هللا  املوضع فيه بقية عظمية وجب ان يقصد وال يقر فيه وهذا وهللا كشف عظمي ان حفصت عنه بلغـت اىل ماتريـد حبـول

 ..ومش يئته 

 فيـه حـىتابب جعيب يؤخذ مس ابحلزم فيرضـب صـفايا رقاقـًا مث يلقـي عليـه يف برنيـة خـل  ـر شـديد امحلوضـة ويـرتك 

 شـديدًا ينشف ذكل امجع مث اذا هو نشف غسلته مباء الكرات مث اعدته اىل مامعلتـه اول مـرة فانـه سـريجبز فادلكـه دلـاكً 

 يف فانه ُيرج ابيض ليس هل صدأ  وال رحي وهذا الباب خاصة من نفيس الابواب ورشيفها فينبغي ان يعمـل بـه وسـ يعمهل

 ....ظل فقد بلغ الماية يف تنقيته والسالمالابواب الكبار فان الزهرة اذا خرج بال 
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ر رمـان ابب اخر من امحلالانت تأ خذ من مرقشيتا صايف وعمل امحر واصفر من لك واعد جزء مث خذ اقلـامي ذهبيـًا وقشـو  

ىت علو من لك واعد ممام جزءًا سوا يدق مجيعًا ويطـبه اـل  ـر طبخـًا لينـًا ويطـرح قضـور الرمـان حـاح بـالدق حـ

رج لكه مث اشوه يف قارورة لي  مث اخرجه وامحل منه دانق ونصف عىل مثقـال ونصـف فضـة بيضـاء فا ـا ختـ ينشف اخلل

بر مشسًا منصبغًا يف  اية مايكون من احلسن وهذا البـاب ايضـًا رشيـف مـن الاصـول الكبـار ان احسـت ان تعمـهل وتـد

 ....اصوهل فانه من نفيسها 

ر ماشئت منه ومثل ربعه نطرون ومثل ربع النطرون شـب مرصـي يسـحق امجليـع محالان جعيب جدًا تأ خذ من العمل الامح

انعامً وينخل مث يصعد حىت يبيض مث يسقى ماصعد مباء القيل املطبوخ يومًا اىل الليل يكون فوق ادلواء قدر ثـالث اصـابع 

ت عاجتك مث امحـل منـه مث يصفي املاء عنه واغسهل مباء طيب عذب جيد حىت يذهب عنه ملوحيته مث جففه وارفعه لوق

وهـذا البـاب راس ان ...وزن دانق عىل مثقال مس وخذ املس امحل منه درمه عىل درمهـني مقـر جيـده فانـه يكـون جعبـًا 

اصعدت املرقشيتا والاقلمييا والعلمني وقـررت هبـام وان معلـت ذكل ابلعلمـني ولكسـت املرقشـيتا والاقلمييـا وظـبطهام اكن 

وامنـا معـل النـاس هـذه الابـواب الصـغار  ...ت فانك تفـوز مبـا حتـب رسيعـًا ان شـاء هللا تعـاىلايضًا جيدًا اعول اهيام شئ

وامحلاالانت لتقريب الاعـامل والاسـ تعانة لهـا يف الامـور جفـاء سـف  النـاس فظنـوا ان الفائـدة يف الصـنعة الا امحلـالانت 

عـارين هلـم ومه الحيسـ نون ونيتـاج ان نقـول عـىل وليس الامر  كام ظنوا الفهم واخزامه واخزى ايضـا اخلـادعني للنـاس وال

فاقول ان هاهنا محالاًن اكرث واحسن  ا تقـدم يقـال هل محـالن الـربميك وهـو الفضـل ابـن  ...يشء حسن خنمت هذا الكتاب

حيىي ان يؤخذ من جحارة الكحل الاصهباين جزء ومن العمل الاصفر الصفاحئ جزء ومن الارسب نصف جزء وا ق امجليـع 

تداخلوا بزيت ونطرون مث اس تزنهل من بوط مربوط فانه يزنل مثل الفضة البيضـا فـاعزهل فانـه يبـيض النحـاس مثـل حىت ي 

امللح مث خذ منه وزن درمه فاطرعه عىل ثالثة درامه مـش منقـي مث ابـرده انعـامً مث يسـ بك ويفـرغ ويرضـب عـىل سـ ندان 

.. انه يلني وان اردته الني مبا هـو فـزده شـي ًا مـن الزهـرة ايضـًا مبطرقة فان رأ يته ايبسًا ليس ينكرس فزده شي ًا من زهرة  ف

وان اردت الني من امجليع فزده مقدار دانقني مـن لكـس الارسب فانـه يلينـه مثـل العـكل يؤخـذ مـن الزهـرة اذلي علمـت 

ت ذكل رأ سـا فاصـعد وان ارد... واعدا ومن القمر اجليدة واعدًا فاذهبام مجيعًا فانـه ُيـرج عـىل  ماحتـب بعـون هللا تعـاىل 

اللك وقرر العمل خاصة واضبطه ابلكحل فالكحل من هذا املوضـع اكجلسـد الاعظـم يف موضـعه ان تـدبرت ذكل وصـلت 
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اىل ماتريد ومعلت لك يشء من الكبار والصغار ويكون الاقبـال عـىل الكتـاب ابلـرأ ي الن هـذه الاعـامل امنـا يه منوطـة 

يد ومن اكن جاهاًل بقى متدلد يف الاعامل اليت تـمت هل والاعـامل الـيت التـمت هل فـال ابلعمل  ن اكن هل عمل وصل به اىل  ماير 

يدري اي يشء يصيب أ عدهام فذكل هو غاية اجلهل فامعل عىل ذكل تصل اىل  ماحتـب واجعـل تعبـك ابلعـمل أ وال قبـل 

ن ظفرك يبغيك يكون ضـعيفًا او تعبك ابلعمل فانك ان تعبت ابلعمل لن تتعب ابلعمل وان مل تتعب ابلعمل تعبت ابللك واك

يكون والارزاق بعد ذكل بيد هللا تعاىل يعطهيا ملن احب رزقنا هللا واايك مانؤمل رسيعًا ان شاء هللا تعاىل وبعـض هـذه 

الابواب جيب ان يكون يف عدت هذه املقاالت فقد ذكران يف لك واعدة ممـا عـدت ابـواب واذ قـد اتينـا عـل اخـر ذكل 

 هذه املقاةل وجنعل ابهلل الاسبسعانة عىل مجيع الامور . فليكن الان نقطع 

 املقاةل السادسة والثالثون 

قـد سـ بق هـذه ...امحلد هلل العيل الاعىل مكل الاخرة والاوىل وصىل هللا عىل س يدان محمد املصطفى وسـمل تسـلاميً كثـريًا 

تاج ان نذكر يف هذه املقاةل  اش ياء مـن ظرائـف املقاالت قبل هذه املقاةل كتب كثرية ومقاالت جلي  يف جامعات فنون وني 

فنقول اان قد ذكران يف املقاةل  املتقدمة لهذه املقاةل اش ياء من صـنوف  ...العلوم وابهلل نس تعني وعليه نتولك يف مجيع الامور

بـا واايم واسـ تعامل امحلاالت ونين ذاكرون يف هذه املقاةل اش ياء من ذكل ومن غري ذكل الفن من الاعامل اليت يقـع هبـا تقري 

الاعامل اليت جتوز عليك فانك ان فعلت ذكل غررت بنفسك وانت اعـمل والسـالم ونقـول اول مانـذكره مـن ذكل محـالن 

للواعد واعد ليس حمك شديد البياض كثري املاء يكـون الي يشء اردت منـه حسـن اكمـل ووجـه معـل ذكل ان يؤخـذ 

ه من القمر مثهل يف كـور حفـم حـىت يـدور جيـد مث قبـة مـاردت مث اذا بـرد مس ابجلرم اجليد منقي تنقية جيدة مث امحل علي

فاطبخه اربع طنجاة مث اببه دس تا ويطبه حىت يرتفع معكل ويرضب ويطبه جيـدًا ابملـاء و هـذا طباخـة والسـالم تأ خـذ 

نار حىت حيمـى املتـاع وردي امخلري الطري اجليد ثالثة اجزاء مث من امللح العجني جزء مث تصب عليه و يذاب مث يغيل ابل 

ويطرح فيه ابدًا حىت يبيض مث تفعل به كذكل ثالث مرات مث يطبه وهذا هو العمل الزائـف وهـذا مـىت جعـل اصـاًل مث 

ادخلـت عليــه الارواح اكن منـه اجلوانيــات ان ادخلـت الــنفس الكـربى قــوي النحـاس عــىل الفضـة وان ادخلــت الــنفس 

ان تعمـل الابـيض الا الامحـر اسـكنك ومـىت اردت تفعـل الامحـر اىل  الصـغرى قويـت القمـر عـىل الزهـرة ومـىت اردت
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الابيض اكن ايضًا  كنًا ولكن ابعد زماان من الاول بقليل اذا ليس سبيل العملني ان يكون البعد بيمام كثريا لكن امنـا ذكل 

صـة مـااكن يف التـدابري ولكـن قليل الن الفصل بني الابيض والامحر نيو من عرشة اايم اىل الشهر يف اكرث الاعـامل واا

 ...فك الامحر ونقهل اىل الابيض اتعب زمااًن من ال ولني كثريًا والسالم

ر الاعـامل ابب تليني الاش ياء الصلبه وهو من غرائب الاعامل وامنا هو مثل الاعامل الكبـار املتقدمـة ومـاجيري يف صـغا 

اض مثقال بـورق ابـيض ومثقـال نطـرون فـاذا اردتـه للبيـفاعرف فضهل يؤخذ ثالث مثاقيل مغنيس يا ومثقال بورق امحر و 

بع سـاعات فا قه بلني ثالثة اايم يف لك يوم س بع ساعات وان اردته للحمرة فا قه ال  ر جيد ثالثة اايم لك يوم سـ  

 ًا جيـداً ليعـق فان هذا املاء يلني لك ايبس ويصلح ايضًا لك فاسد ويبيض بياضًا جعيبًا فامعل به ماحتب ابب تأ خـذ رصاصـًا 

در مـا قـليـه مشعـًا فتنقيه من القلفونيا مث تصب الانك يف املاء البارد العذب بعد س بكه مرارًا مث اعده ايضًا واذبه واطرح ع 

ح عليـه يغمره وسوطه به ابدأ  حىت حيرتق الشمع مث خذ من االتك ثالثة اجزاء ومن القمر اجليد جـزء فـاذب القمـر واطـر 

لـب اسـفرياج ممام جزء من االتك اذلي فيه مقر جزء فـاخلطهام مجيعـًا مث اسـ بكه وصـبه يف قااالتك فا ام ُيتلطان مث خذ 

اص واطحنه ابش نان وملح العجني ُيرج كام حتب يف اجلودة ولو زيـد يف السـ بك تـناكر اكن جيـدًا فـان معـل هـذه الرصـ

 ...اصاًل اكن جيدا والسالم

ية ورًا من زجـاج فصـب فيـه مـن العبـد ماشـئت مث خـذ خفـاره شـام ابب تنقية الرصاص القلعي عقد امحر اتخذ قدعًا مد 

غ واجعل يف اسفلها يشء من العقرب الاصفر املسحوق مث ضع القدح عىل العقرب واجعـل حـول القـدح عقـراًب حـىت يبلـ

رجـه  اخشفهتا فامي تدور ابلقدح مث ضعه يف التنور لي  بنار لينة بعـد ان يكـون قـد خـرب فيـه وقـد غطيـت راس القـدر مث

بـد اذلي ا فهـذا الع منعقدًا قد صار جحرًا صلبًا اكنه ادلم احسن شي ًا يف العامل فاسـ تعمهل يف مجيـع الاعـامل الـيت حيتـاج الهيـ

 ...يقال هل رجنفر احلكامء ويقال هل الصبغ الرباين ويقال هل صابغ القوى وفاعل الاعاجيب

 به يدك فوق جام قوارير فانه يبناثر منـه شـي ًا مثـل الهبـاء ابب حتليل الطلق تأ خذ الطلق فتصريه يف زلط رقيق مث ادكل 

وذكل يقال هل علـب الطلـق خفـذ ذكل الطلـق واطـرح عليـه يشء مـن لكـس قرشـ البـيض ومثـل لكـس القرشـ نوشـادر 

وا قهام حىت ينحل ويصري مثل املاء اجلاري فان شئت فاس تقطره فانه ُيرج مـاء الطلـق عـىل احلقيقـة فامعـل بـه ماتريـد 
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نه انشف ضابط غاسل مبيض انفع لكثـري مـن الاعـامل والتغـرت ابن فيـه مزاجـًا فـال مـزاج فيـه ولكـن فيـه قـوة غسـل فا

 ...والسالم وسالك انيالهل وجودته امنا يكون جبودة السحق فافعل به ترى الرشد ان شاء هللا تعاىل

 يتـا ابيضـاً ذاب فاطرح عليه علامً اصـفرًا وكرب ابب تنقية الرصاص القلعي تأ خذ من الرصاص القلعي ماشئت فاذبه فاذا هو  

ق مث حركـه مث حركه ساعة مث افرغه يف نورة يف كوز فيه ماء عذب مث اخرجه فاذبه مث اطرح عليـه شـي ًا مـن امللـح املـدقو 

ت ت والزفـمرات مث اسكبه وافرغه يف النورة اجلافة مث اذبه واطـرح عليـه مـن الزيـ 3ساعة وافرغه يف نورة تفعل به ذكل 

اثـق عـىل واملوم والاشق تفعل به ذكل مقدار مايغمره مث حركه حبديدة حىت يرشب زيته مث تفرغه يف كوز فيه ماء عذب و 

 جيـب ان وهجك اليصبه وجه النار فان انره تش به انر الفضة وكذكل مجيع احواهل مث ارفعه حلاجتك فهو من العجائـب الـيت

قهـام اتخـذ جـزء وعبـد ومـثهل رصـاص قلعـي فـازوهجام مث ا   ... تعـاىلحتف  وتعمل به فانك ترى فيه ماحتب ان شاء هللا

 مـن طـني هلوامحل عليه جزء من املرقشـيتا الصـفراء مسـحوقة منخـوةل وا قهـا مجيعـًا ولهتـا مبـاء القلعـي الصـايف مث اختـذ 

ه ايضًا ولت ليهل مث اخرجهرهاوي او معدين حق هل غطاء واجعل الادوية فهيا وشد الوصل وادفنه يف الرماد السخن يومًا و 

 لك مـّره مث مباء القلعي ورده يف البوتقة او احلقه افعل به كذكل ثالث مرات فانه ُيرج ابـيض مثـل امللـح وجـدد هل احلقـه

ل ا قه بعد ذكل يف اخر الامر والعمل ببياض البيض واجعل حقه مثـل نصـفه تـناكر مسـحوقًا ومثـل نصـفه بوقـار ومثـ

بـًا عـًا ُيـرج جع قهام مجيعًا والق منه اربعة اجزاء عىل عرشة اجزاء ش به او مس طاليقون واذهبـام مجينصفه ملح القيل مث ا  

ر مجيــع الغايــة هل وال بعــده  ايــة يف لك مــا اردت والســالم واذ قــد اتينــا عــىل هــذه الاعــامل ويه مثــل ماتقــدم يف مقــدا

 .الرسائل فليكن الان اخرها ان شاء هللا تعاىل 
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 سابعة والثالثون املقاةل ال 

ابـدا و  ، فـأ قول قد بقى علينا يشء يسري من الاراء اليت حيتاج اىل تقدميها يف هذه املقاالت املضافة اىل املقـاالت السـ بعني

مـا نقـوهل  بعون هللا ومش يئته ان اخلطا ذلكل يف احملنة للك جيد وروي فنن احملنة ختـرج العجائـب ل نـك ال تـدري اي هـذا

كل هـو ليك وملناك فأ نظر احلق اين هـو يف قولنـا وقـول خصـومنا وامعـل ابحلـق واتـرك مـا سـواه ل ن ذولعلنا قد رمزان ع 

ا يف ان قـد اتينـاالربهان احلق والسالم واايك ايهذا واس تعامل شئ غري الربهان وايضا فاان امنا قلنـا عليـك ابحملنـة مـن اجـل 

مـني ع بـه العلان اذا قلنـا مـثال ان البـورق اذا عـل واسـ تقطر مشـحوايش كتبنا ما ثببنا والتقليد واعد اذ ال برهـان علهيـا ل  

ان  يف الربهـوالعقرب املطهرة اقاهما للنار وابطل سواد الفضة اليت اكنت تعمهل قبل ذكل وامثال هـذه الاعـامل الاخـر الـيت

يـق عين ابلطر ب ما تريد اوغري الربهان عىل عال واعدة فأ ن هذا اذا انت علمته فأ منا انت يف معكل مقدلا لنا فأ معل به تص

 ..اىل احملنة والتجربة فأ ن ذاك  اية عمل الربهان والسالم

ول وايق ذكل حبـوالان قد وعدان اان نذكر يف هذه الرسائل من الاعامل اليت تقدم من القول فهيـا فـاان نيتـاج ان نقـول يف بـ 

عـام  يـذوب انعـام فـأ ذا ذاب ومجـد فدقـه انهللا وقوته فاول ذكل ابب يؤخـذ املهـا فيـدق انعـام ويطـرح عليـه ارسجن حـىت

ز ان واغسهل مباء وملح مث اذبه من الراس مث صبه اي انية شئت فأ نـه يكـون اصـفى يف  ايـة احلسـن أ معـل بـه وقـد جيـو 

يكون اصال اذا انت اخرجت الرس يقميون منـه ان امكنـك ان تسـ تخرج منـه جسـام مـاء وجيعـل معـه اي الارواح ارده 

 ...لصغار بني اذلي ذكرانها جعيبا ان شاء هللا تعاىلجاك عىل الاعامل ا

 ابب اخر اتخذ  س ارطال ش به وقلعي منقى صايف يف رطل ونصـف ومـن القمـر مااحببـت فاذهبـا والـق علـهيام الشـ به 

ل بـه والرصاص واذهبام فانه ُيرج حسن فيه يبوسه جيوز ان يلني ابلنشادر وملح القيل فأ نـه يصـلح ل ي شـئ اردت فأ معـ

 ...منه الرشد ان شاء هللا تعاىل ترى

ابب مقر جيد اتخذ العقرب اذلي قد بيضته ابي نسه شئت وعبدا مصاعدا من لك واعد جزء مساوي الاخـر فـا ق  

اايم مث اخرجـه  7امجليع واخلطهام يف قارورة وسد راسها وادفما يف زبل رطب و صب علهيا خل  ر معها ودعها يف الزبل 

ا ُيرج ابحلزم فأ ذبه والق عىل لك عرشة مثاقيل منـه مثقـاال مـن ادلواء فأ نـه ُيـرج احسـن مـن لك ويبسه ودقه وخذ ش هب
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يش حسن فأ معل به ترى منه الرشد وحق س يدي صلوات هللا عليه اوحضت مـن العلـوم مافيـه كفايـه وبـالغ فأ معـل بـه 

بواب واغرهبا وقد س بق اىل نفوس النـاس فأ نك تبلغ اخر العلوم ابلصرب ان شاء هللا تعاىل ابب اقامة العبد من اظرف الا

انه كذب وهو حق س يدي صلوات هللا عليه حق فأ معل به واترك عنك اجلهاةل واصرب عليه حىت يمت كل فأ نك تـرى منـه 

جعبا غريبا يؤخذ العبد فيجعل يف اانء من زجاج او عديد ويصـب عليـه مـاء عـذب مث يغـيل حـىت يـذهب نصـفه مث يـرتك 

فأ نه ييبس وجيمد ويصري جحرا ك نه احسن مـا خلـق هللا  كثرياً  مراراً  املاء عنه ويعاد عليه العمل ابداً  حىت يربد ويصفي ذكل

فأ ما أ فالطون فأ نه يقول ان سقراط اكن ال يرى غريه ومل يروي عن سـقراط وأ حسـ به مااخـذه عنـه الا تلقينـا يف ...تعاىل 

ل ول ان انذر وما حسن الاول القدمي العهد بقـول ذكل بتـدبري واما فرفريوس فيقول يف ذكل ان اتليس ا...اوقات خلواته 

الطبيعة وهو معىن قول القوم دبر احلجر ابحلجر يعنون العبد من املاء واملـاء يكـون عبـدا والعبـد يكـون مـاء فهـذا املعـىن 

 .عنده فامي قال به القوم من ذكل الزمن فأ عرفه وامعل عليه تصل اىل الطريق فيه ان شاء هللا تعاىل

ابب جعيب تأ خذ دم اخوين اربع مثاقيل ومثهل زعفران وعمل اصفر عرشين مثقاال وانزروت امحـر عرشـين مثقـاال وعـزنروة  

اصفر عرشين مثقاال وقشور الرمان احلامض عرشين مثقاال وقشور احللو مثهل يدق لك واعد عىل  عدتـه مث امجعهـا وخـذ 

ه يف اخلـل امخلـر وامللـح وزد عليـه شـي ا مـن الادويـة مث انقـص عنـه ش به ما شئت فرقه بقدر ماتقدر عليه وامحه وامغسـ

اجـزاء مـن اخلـل وجـزء مـن  7اقسـام مث اطـبه  3أ رطال خـل  ـر واقسـمه  7اقسام واصعد  3ادلواء واقسم الادوية 

ودة ادلواء تفعل به ذكل لك مرة حىت يرشب اخلل لكه فأ نـه ُيـرج مشسـا مرتفعـا  ايـة مـا يكـون يف احلسـن والصـفا واجلـ

وهذا من الابواب الكبار العظام الرشيفة فأ معل به ترى ما حتب ويكون قد فزت بعمهل وعلمه فهو الاوىل يف مجيع العلـوم 

ان فطنت ذلكل وانت عىل خري ما كنت تقرأ  العلوم وتدرسها ل  ا خترجك عن طبقة الرعاع والسالم ابب تـدبري العقـرب 

فر ابلسوية يدق انعام وجيعل يف قارورة وجيعـل القـارورة يف كـوز فيـه انر وترتكهـا والعلمني هبذا الباب يؤخذ عمل امحر واص

حىت حتمر ويذوب ما فهيا من غري ان تفتح عليه ترتكه مقدار ساعتني زمانيبني فأ نـه ينحـل وميـزتج بعضـه بـبعض و يصـلح 

للباب ايضا وهـو تصـفية االتـك وذلكل  للعمل فاذا ذاب كام قلنا فأ رفعه لوقت احلاجة ان شاء هللا تعاىل ابب تدبري الاكل

هو يف احلقيقة خذ االتك فأ حرقـه بـأ ي يش شـئت واجودهـا امـا ابلعقـرب او الـزاج فـاذا اعـرتق خفـذ رمـاده ولثـه بزيـت 
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 جعيباً  واسكبه عىل سبيل الانزال فاذا اعرتق ثالث مرات فأ نه يزنل نقيا فاحرقه واذبه عىل مقيل واقهل حىت ينلكس ابيضاً 

 ..ناً حس   ظريفاً 

ح عليـه ابب اخر تأ خذ عرش درامه مقر نقي وعرشين درمه من الامحر املنقـى اذهبـام فـاذا اكن ان يـربد بعـد سـ بكه فـاطر  

 لكوزن ثالثني درمه عبدا حيا وا قه يوما من غدوه اىل العشاء حىت يصـري مثـل الكحـل مث خـذ خـل  ـر فـأ جعهل يف 

 يفمث خصخصه يف الشمس حىت ينحل مث اشـوه ثالثـة اايم واجعـهل  رطل منه ثالثة اوراق نشادر ومثهل شب ومثهل ملح

 ة منقـي وانقارورة مطينة يف كوز يف رماد انر زبل عرشة اايم فانه ُيرج ابيضا مث اطرح منه درهـام عـىل عرشـة درامه زهـر 

ن توفيقـه هللا وحس شئت طرحت عليه درهام من المثر فأ نه اثبت هل واكرث لبياضه وامعل هبذه فأ نك خترج منه اس تاذ بقوة

 ...ان شاء هللا تعاىل

دخـهل اابب ابيض اتخذ من اللوز املر ماشئت فتخرج دهنه مث خذ من زرنيه النورة ماشئت فدقه ولته بـدهن اللـوز مث  

ام بعـرا ومـا قـيف قارورة واسعة الفم وطني القارورة برماد لتـه احـرز جوانهبـا ممـا ورأ سـها مث اجشـر التنـور ابلرسـجني او ب 

ده اىل نيـة مث اعـاثاهمام مث اجعل القارورة يف التنور فاذا اكن الغدا اخرجه فاذا برد اخرج مـا فيـه ولتـه بـدهن اللـوز املـر مق

خــرى القـارورة والتنــور تفعـل بــه ذكل اربـع مــرات او  ـس مــرات فـاذا ختوفــت مـن انكســار القـارورة فابــدلها بقـارورة ا

كل فأ كرسـ ذرى كيف جيمتع مثل الفضة البيضاء يف املرة اخلامسـة فـاذا رأ يـت واس توثق مما مث انصهبا عىل مس توقد فانك ت

محـراء  القارورة وخذ ما اجمتع فهيا من الابيض فارفعه مث خذ من هذا الكسري درهـام فالقـه عـىل  ـس عرشـ درهـام زهـرة

امعـل ففانـه ايتيـك جعـب منقى جيد امحر بعد ان تس بكه فانه ُيرج ابيض مثل الفضة مث امحل عىل العرشة منه س تة مقـر 

 منه ماشئت عيل ومااحببت والسالم واذ قد اتينا عىل ماجيب ان يكون يف هذه املقاةل فليكن الان اخرها.
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 املقاةل الثامنة والثالثني

 ان وضـامننااس تعني ابهلل واتولك عليه واسأ هل ان يصيل عىل خري خلقه اما بعد فأ ن احـق الامـور ان انيت عـىل مواعيـد    

م ذكل اان نـروو ... عدا واعدا فانه جيب ان تعمل من حوايش الكمنا ان املقاالت التاليات لهذه املقاةل مـن افضـل العلـوم وا

مـن الكتـب  مـن الاعـامل ليكـون فهيـا تقويـة ومعونـة ملـا كنـا وكنـا بـه ان نؤدي من هذه املقاالت اىل متام الاربعـني شـي اً 

مجيـع  ة ليـتعمل ذكل ويسـ تخرج منـه ماحيتـاج اليـه يف ذكل املوضـع وينفـك هلالس بعني يف تكل الاعامل ومن اكنت هل رؤيـ

ه ان ىل معىن غـري اعىل اان نيتاج ان تقدم اول القول يف بوايق هذه املقاالت قبل ان خترج ...الرموز رسيعا حبول هللا وقوته 

لقلعـي وهو ان اتخـذ مـن الرصـاص ا ن ذكل ابب تذكر نية عقد العبد عىل لك عال جعيبة حس نة جدا  ...شاء هللا تعاىل

فـارفع  قياً املغرفة ن  وقطعة حشم نقية فاذا الكت النار الشحم والزفت وبقى يف او زفتاً  جيداً  ما شئت فاذبه مث الق عليه بورقاً 

  املغرفـةيفاملغرفة عن النار وصب عليه من العبد امحلي بوزن الرصاص القلعي مث صريه بقوة بعد مايـدور الرصـاص والعبـد 

ل مث عىل النار مث اخرجه فاذا اردت ان تلينه خفذ نشادر وا قه  قا جيدا مث لنه مبحلب مسحوق ويشء مـن دهـن اخلـ

ا مـن ه ايضـا شـي القه عىل النقرة اليت معلهتا بعد ان تذوهبا وقدر  سة درامه فوم فادره هبـذا ادلواء ذواب جيـدا والـق عليـ

اب مبيضـا لني طبيعته فاذا رايته قد الن فأ لق عىل لك رطل منه اسـ تارين ارسالبورق جيد مث اخرجه فانك متسك العبد وت

ك  زدتـه زادابمللح فاذا اردت معل ذكل ابيض فاسكيه وافرغه يف املاء وامللح ثالث مرات او اربـع فانـه ُيـرج ابيضـا ولكـام

قـدر والق عليه مـن الارسب بحىت ُيرج مثل الفضة البيضاء وان ادرته الن حيمل عليه الفضة خفذ من الرصاص ماشئت 

 نصف وزنه مث اذبه يف مغرفة مث صبه يف ماء وملح واش نان فارو فانه ُيرج حس نا مليحا ان شاء هللا .

تنقية الرصاص ايضا حمىلة ان تذيبه  س مرارا وس ته مث يلقا عليه زفتا ومه البقر وقطراان شاميا واذهبـا مـع الرصـاص     

النار مجيع ماالقيت عليـه ومل يبـق منـه شـئ الـق عليـه خـرا اللكـب الابـيض وزبـد البحـر  وحركه حترياك جيدا فاذا الكت

وصريه يف جوف مغرفة عديد وحتركه حتـرياك شـديدا وهـو عـىل النـار ذائـب مث اخرجـه فـاذا بـرد واردت ان حيمـل عليـه 

صف مقـرا فانـه يكـون جعبـا كـام فامحل عىل لك عرشة درامه اربعة درامه فان اكن اقل فامحل عىل لك عرشة منه درمهني ون

تريد ان شاء هللا تعاىل وانه يكون لينا ابيضا ومن قبل ان خترجه من النار فالق عليه وزن دانق قوارير شـايم فانـه يصـفى 
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لونه وجيوده ويصفي صوته ايضا فاذبه يف بوتقه حىت ُيـتلط مجيعـا حسـ نا مث امعـل منـه مـا بـدا كل ان شـئت تغمـره وان 

ابيض لني عىل املطرقه وامحلى والـربد احسـن مـاخلق هللا مـن هـذه الفنـون وقـد يكـون خالصـا قانيـا شئت تسكبه ُيرج 

ابدخال الوجوه املتقدمة عليه وذكل ان العبد مه الروح حبق وهبا قوام هذه الاعامل وعىل قدر قوتـه يكـون جودتـه وبقـدر 

ام فأ معل عىل ذكل ترى فيه مـا حتـب ان شـاء هللا جودة اجلسد وضبطه للزئبق يكون بقاء العبد وجودته للعمل املتنح مم

 ..تعاىل

تأ خـذ  ...ابب املرداس نج املشهور عند الفالسفة يف الاعامل البعيدة والقريبـة يف اجلـواين والـرباين قريـب حسـن والسـالم 

ن بـوط من املرداس نج رطال ومن النطرون ربع رطل يدق ويسحق لك واعد عىل عدته مث جيمع ويلن ابلزيت ويس تزنل م

مربوط فاذا انزل ابيض صايف نقي فاخرجه مث خذ من العبـد درامه ومـن العقـرب الاصـفر درمه ويلقـى العقـرب يف مغرفـة 

جديدة فاذا ذاب عىل النار نييته وصب عليه العبد حبرارته وحتركه فانه يصري ابيضا مثل القمر مث خـذ مـن ذكل الارسب 

صــاص القلــع وزن عرشـة درامه فــاذهبام مجيعــا يف مغرفـة فــاذا ذااب مجيعــا اذلي كنـت اســ تزنلته وزن عرشــة درامه ومـن الر 

واختلطا كام وصفنا فالق عليه ذكل العبد واذلي معه من العقرب اذلي معلته ونييته عن النار يصري نقرة بيضاء فامعل منـه 

فانه ُيرج جعبًا جيـدًا لينـًا  حبه عىل وزن درمهني من اذلي اس تزنلت مث امحل بعد هذا لكه درمهني منه وثالث درامه فضه

للطبع والصب فامعل كيف شئت واردت فانه يكون جعبا فان معلتـه درامه فـاذا افرغـت ممـا خفـذا اشـ ناان فارسـ يا وملحـا 

وش با فاغلها به غليًا مباء مث القه عىل مسح وادلكها بـه دلـاكً جعيبـًا شـديدًا حـىت تصـفو حسـ نا ونبلـغ اىل احلـال الـيت تريـد 

وان كنـت تريـد ان تكـون ملونـة فـاذا  ...ما شئت فا ا تكون صـافيه نقيـة مرشـقة حسـ نة ان شـاء هللا تعـاىلفامعل هبا 

اردت فطريق تلوا فهيا ان اتخذ قطعة طني محراء وما اكن فالقه عـىل القـدر وصـب علـهيام مـاء واغلهـا واطـرح ادلرامه فيـه 

عهتا وامسـحها جتيبـك عـىل ماتريـد مـن الصـفاء واحلسـن والق فيه قدر حبتني زاجا مسـحوقا مث انزلهـا عـن النـار مـن سـا

واجلودة عتيقة حس نة وهذا الباب خاصة يكون رأ سا كبريا بظهور جيدة خاصة ان فهمت وقد اوحضنا مـن هـذه الابـواب 

وكيف تكون يف كتب اجملردة مـن  ؟..وكيف تكون من الاجسام ح؟..روااليت من الاجساد خاصة  وكيف تكون من الا

ظرائف وجعائب كثرية ومما ايضا مركبة فينبغي ان تس تخرج مجيع الابواب الصـغار مـن املركبـات مـن  ؟.. عرشاملئة واثين
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خضم  ا كل كتاب مثل يف فك مجيع الرموز املس تصعبة ان رغبت يف ذكل وفك الرموز فيه عىل سبيل الابواب ل ان نذكر 

 اهمات الكتب اليت لنا اليت ال يسع اعدا ان جيههل والسالم. فيه  سة عرشا اباب معل غري العمل وهو كتاب كبري وهو من 

 

 املقاةل التاسعة والثالثون      

ل مـن الاعـام اما بعد فاان قد مىض لنا يف هذه املقاالت املتقدمـة مـن الاعـامل مـا هـو مشـارك ملـا يف السـ بعني املقـاةل    

ثـل ذكل مل يسـمح مب  يكون زائدا يف اعامل الس بعني ومعينا لهـا ومـااملنتفع هبا والان فاان ذاكرون يف هذه املقاالت الباقية ما

شـمعة احلـادة امل وحق س يدي صلوات هللا عليه ويف كثري من الكتب البته وذكل اان قد اعمتدان فهيا عىل ذكر املياه احملل  و 

صـول كـرانه يف اذا شـي ا  ـا قـد ويف ذكر هذه الاش ياء منافع كثرية ينتفع هبا من مل يكن دليه كثري عـمل ولعلنـا ان نـذكر فهيـ

 .الكتب املعروفة ابلرايض اذ اكنت تكل قد جتمع اكرث ما يف هذه الكتب اليت لنا من الاعامل وعىل هللا نتولك

ابب صنعة ماء اللكب واللكبة احلالل العقاد املشمع اخمللط الاجزاء ادلاخـل هبـا ال بعضـها يف بعـض النـافع يف لك مـا      

املنفعة لشئ من الاش ياء واملفسد الي شـئ اريـد فسـاده واكن ارسـطوطاليس يسـمى ذكل طريـق الكـون احتيج اليه يف 

والفساد ووجه معهل ما اصفه فاحتف  به فانه نفيس خذ املرقشبيا امللكسة ابلشعر او ابمللـح ادلراين فا قهـا وا ـق معهـا 

حىت يلزم مث توقد عليه مث حيلل ابلنـداوة فـاذا انيـل  مثلها قيل مذوب ابيض مباء امللح املقطر او خل مقطر يف جام وضعه

لكه فهو اللكب فاحتف  به مث صب س تة عىل اي جزء شئت  مث اذبـه فانـه حيـهل مـن عديـد مصـلب او مـا مثـل البلـور 

واذلهب والعقيق والزئبق املعقود ما اكن عىل ذكل املثال وان طبخت به الكربيت اقامه للنار بـزمعهم وان شـقيت بـه شـئ 

ن املصعدات اقامة للنار وعقد العبد عقدا حس نا وان صفيت منـه عـىل العبـد الغبـيط وعللتـه مبـاء النـورة مث تأ خـذ مـن م

العبد جزء ومن هذا ادلواء جزء وهذه يه اللكبة فـاوجهتام وعقـدهتام ودفعـهتام لوقـت احلاجـة شـئ عظـمي فأ نـه حيلـل القمـر 

هذه الاش ياء املقصود هبا احلل يف سـاعة واعـدة وأ حسـب أ ن اصـل  والشمس واملزج والزهرة والرصاصني والطلق ومجيع

الباب ان يكون جزء من ماء القيل املدبر وجزء من مـاء الزيبـق احمللـول النـه عـاد حريـف عـالل عامـل لك شـئ معجـز 

عـىل  ووحق س يدي ان هذا املاء من ارشف املياه وانفعها وارفعها فامعل عليه وبه وادخـهل يف اي شـئ اردت فانـك جتـده
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احلال اليت حتب كام حتب وهذا من الاش ياء اليت ال بد كل مما يف اوساط الاعامل فانظر فيه وامعل به تصل اىل ماحتب 

  .ان شاء هللا تعاىل

 يـدا مث خـذهج ابب حتليل العبد الغبيط وهو من اجلياد اللوايت اختارها ابدا وامعل هبا ووجد معهل ان يعقد برحي الرصـاص 

ت مثـل قشور البيض ومثل نصفه عقاب وا قه حىت يتداخل مث عرقه مرارًا كثرية فان التعريـق للحلـوال ومثل ربعه لكس

ن االبشميع لالاكسري فامعل ذكل فانـه وحـق سـ يدي مـن كبـار اخلـواص ان كنـت تعـمل مـا أ قـول وأ رجـوا ان تعـمل  ـاعمل 

ائقـا ىل اي عـل شـئت فانـه ينحـل وجيـري مـاء ر الانسان الن يعمل وُيرج عن عد ما جيههل والسالم فاذا تعرق فـادخهل ا

يبقـى  فامعل به ما أ ردت وان معلت مبا اختار فاذا انيل فاس تقطره حـىت الجيمـد اوال وال يكـون هل ظـل وال قفـل وحـىت

  .عىل مرور الزمان والاايم جامد والسالم

عام  ـا امكنـك فانـك لكـام جـودة يؤخذ عبد مصعد فيسقى رشبه من عقاب حملول وجتد  قه ان...ابب عل الزيبق املصعد

 قه اكن ارسع حلهل مث أ جعهل عىل انر حىت يعرق ويلني وذكل ان جتعهل يف قرعه وتعرقه يف موضـع خسـن ابتـون أ و تنـور 

او مثل ذكل مث اخرجه بعد جفافه فأ سقيه وأ عد عليه العمل مباء العقاب والتعريـق وافعـل بـه ذكل مـرات كثـرية فانـه نيـل 

لكه امجـع وقـد قيـل ايضـا ان عـوجل الزرنيخـان والعقـرب هبـذا العـالج لكهـا لكهـا بعـد ان يكـون مصـعده اوال حىت ينحل 

والسالم ابب عل املصعد ايضا وهو الغبيط وهو من حسـان الابـواب يؤخـذ مـن العبـد املصـعد والغبـيط احلـي والقلعـي 

جيعل بـني قـدعني ويعـرق فـاذا رايـت البخـار يف  اجزاء مبساوية و جياد  ق امجليع وليكن دانيا متواتر فانه ارسع حلهل مث

القدح الاعىل فارفعه وا قه واعده اىل العمل عىل املثـال الاول ثـالث مـرات مث القـه بعـد ذكل يف قرعـة فهيـا مـاء يغـيل 

مقدار ثالثني درمه وحركه بقصبة فانه ينحل لكه مث حركه وخذ ما قطر فصـب منـه عـىل املقتـول وا قـه بـه جيـدا جـدا 

نه فانه ينحل ويصري ماء عادًا انفعًا يف كثري من الاعامل واذا  قت الغبيط واملصعد والقلعي واجعـهل بـني قـدعني او وادف 

ماشئت حىت يصعد فوقها املقتول وا ق التفل واعده حـىت اتخـذ املصـعد لكـه ويصـعد لكـه مث خـذ مـاء ورد واذب فهيـا 

يـه مـا قطـرت وادفنـه يصـري حريفـا عـادا تبلـغ بـه اكـرث الاعـامل يف كربيتا والزهما به مث اجعل فهيا عاجتك منه وصـب عل 

من اجعـب الاعـامل اذا احللوالت املس تصعبة والعقودات والبشميعات والثقهرات والتلطيفات وما شالك هذه الاعامل فأ نه 
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شاء هللا تعاىل قد  انيل والصرب منك عليه يمت كل مجيع مافيه من معل فانظر فامي ذكرته كل وامعل به تصل اىل ماحتب ان

بوجوه نفيسة من الاعامل غريبة عىل مجيع التقاس مي اليت لها فامعل هبام فامي تريد العمل بـه ولـيس حتمتـل  اتينا يق هذه املقاةل

  .اكرث من ذكل وما ذكرانه من اخلواص والسالم املقاةل

 املقاةل الاربعون 

 لرشـف يتلـوااما بعد فانه جيـب ان تعـمل ان هـذه الـثالث مقـاالت يف امحلدهلل الكرمي الاكرم اجلواد ذي اجلالل والاكرام ا

و اواخـر ل ان نبدأ  هبا الكتب الس بعني فقط ل  ا جتمع فصوال من اصعب مايف الصـنعة ويه احللـوالت وهـ ...بعضهام بعض

شـد ت الابـواب  اشـ ياء مـن وقـد قـدمنا يف املقـاالت الاوىل كثـرياً  الابواب ومتاهما ايضًا وقد اوحضنا يف هذه املقاالت شي اً 

جوهـه وقـد و وتعضد ماتقدم يف الس بعني من ذكل الفن وقد ذكرانه يف املقاةل التاسعة من هذه املقاالت علول العبـد جيمـع 

ا مث يصـفى ذكران فهيا مث ماء النورة هذه صفته يؤخذ ماء القراح اربعون رطال فيجعل فيه عرشة ارطـال نـورة ويؤخـذ قوهتـ

يـع الكتـب مج ثهل نشادر وحيلل فيه ويعمل به مايراد من مجيع الاعامل وهذه مـاء النـورة املوصـوفة يف جيدا مث جيعل فيه م 

نـه وعـاملوه ا يف اعاملنا واعامل الفالسفة  ىت مسعت به  فهو هذا فاس تعمهل يف تكل املواضع وهو ماء عاد قوي ذكر مـدعوه

كل ذعل ذكل ولكن غـريه اعـد منـه وسـ نقول يف اشـ ياء مـن حيلل لك شئ يف العامل وهذا املاء ماء فريوس وهو لعمري يف

امض حس نة ان شاء هللا تعاىل صفة املاء املعروف ابملاء احلامض للفالسفة يؤخذ مـن مـاء الرائـب احلـامض جـزء مـن عـ

لكـه  الاترجن نصف جزء فأ مجعهام مث خذ اار متخذا من نياس حمرق ونشادر ابلسوية ويسقى خل  ر حىت يصـري زجنـارا

ره جنـار واسـ تقطاايم كثرية فيصب عليه مغرة من هذا املاء املتخذ من امحلاض والاترجن والرائب فانه ينحل فيه اعين الز يف 

 اءًا رائقـافانه يقطر حس نا و فيه علوم كثرية حس نة مما انه اذا صب منه شئ عىل الطلق فتته من ساعته وزمانه وانيل م

  .تعاىل ن شاء هللاوكذكل لك شئ تريد عهل فانه حيهل رسيعا ا

ابب صفة العقرب وهو من املياه احلسان من ارشف ما ذكرته الفالسـفة ووجـه معـهل ان يؤخـذ مـن املرداسـ نج والنشـادر 

والعقرب من لك واعد جزء مثل صاحبه يسحق امجليع ال ويصدي مث جيفف ويقطر فانه يقطر هل ثالثـة وويبقـى هل تفـل 

ه وصعده يف الااتل حىت يبيض مث يؤخذ منه اوقية ومـن املـاء اربعـة اواق فالقـه فيـه فا ق التفل واعد عليه العمل فا ق
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ودعه اايما وصفه ماء رائقا عادًا انفدًا عل به ما أ ردته من جحر أ و روح أ و جسد او جسم فانه هيدمه رسيعًا ويصـريه مـاءًا 

هتربة مجيع الاجسـاد وعلولهتـا ومتزيـق اجسـادها رائقًا ويكون انفعا ان شاء هللا تعاىل ابب صفة ماء الامالح العجيب يف 

 جيـداً  ووجـه معـهل ان تأ خـذ قلبيـاً  ...مقررة اكنت او مركبة وهو من رسائرها فامعل به جتد فيه الرشد ان شـاء هللا تعـاىل

اء فتوقد عليه وتأ خذ نورة حفنه وختلطهام وتصب عـىل هـذين مـن املـاء اربعـة امنـا هلـام وتدعـه يومـا ولـي  ويصـفى مـن املـ

عاجتك وجتعل فيه مما اثنيه تفعل ذكل مرات حىت حيتد ويقوي وجيود ويصري ماءًا انفعا فاذا فعلت ذكل وعلمت انـه قـد 

صار عادا فيه ثل  املاء نوشادرًا جيدًا وسد رأ سه ومشسه حىت حيتد جدا ومالكـه التصـفيه هل مـن سـواد الغـيل مث ارفعـه 

ل شـئ مـن الاشـ ياء فلتـه وعرقـه مـرات حـىت تـزدوج مث علـهل كيـف شـئت ماء ظريفًا فاذا أ ردت العمل به يف مثـل خـ

ابلرطوبة وادلفن فانه يكون جعبا فامعل به يف مجيع ماتريد فانه من العجائب الرشيفة يف العمل وقد ذكـران يف العـمل اخملـزون 

انفـع يف املعـىن ااذلي  من كتب املوازين اش ياء  سة من املياه احلـادة العجيبـة وهـو جعيـب يف فنـه ولك واعـد مـن هـذه

فامـا الفالسـفة املشـهور  ...قصدته فاعرف لك واعـد يف هجتـه وامعـل بـه ماتريـد تصـب فيـه الطريـق ان شـاء هللا تعـاىل

العجيب الانفع العامل لك يش من احللـوالت والعقـودات واقامـات الابـواب وغـري ذكل مـن الاعـامل  ـا ال حي ـ وهـو 

ان التنــني ووقـت الافعــى واسـد الاشــ ياء واحيـاان واهيــة ادلوايه ويسـمى همــكل صـاحب الاســامء الكثـرية ويســمى احيـا

الاش ياء ويقال احلرمي وامثال ذكل ويسمى حينا السم الرسيع والعمـل اذلي ال يلبـ  وهـو عنـدي أ لبـق الاسـامء و وجـه 

نـدك منـه عاجتـك معهل ان تأ خذ من العقاب وهو النشادر جزء من الروس نج جزء يسحقان مجيعـا وتقطـره حـىت جيمتـع ع 

ولكام أ ردت اكن اجود كل واحمك وخذ التفل فا قه ابملاء  قا جيدا واعد عليـه العمـل دانيـا حـىت يقطـر لكـه وُيـرج يف 

املاء قبل الادوية حس نا واس توثق من الوصلني يف القائ  والانبيق ويكون تقطريك هل يف نشوفه الوصـلني مث خـذ القـاطر 

النشادر املصعد عن حشم احلنظل وجود السحق هل اوال مث صعده وخـذ مـا صـعد منـه فـالق فيه به يف مثهل يف الوزن من 

عليه لكس قرش طيل التلكيس وان معلته وطرحته فيه ويكون اللكس بعد انره وا قه واجـد  قـه وارتكـه سـاعه حـىت 

ثـالث مجـع واعـزهل فانـه جعيبـا مث يرتطب مث أ شوه برفق حىت جيمتع مث اعد العمل عليه كذكل مرات مث امغره ابملـاء وادفنـه 

واان احسـب انـه مـن ابـواب الفالسـفة  ... خذ ماء حريفًا قواًي جيدًا ابلغًا ا ق به ماشئت ومشعه وعلهل بـه يكـون جعيبـاً 

اذلي قد ذكر يف اربع مواضع هذا املاء كثري الصفات واحسب ان هذا اجودها ولعهل كذكل فامعل به وال تلتفت اىل قولنـا 



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

179 
 

او رديء وعليك ابحملنة فانك تعمل الفاسد من الصاحل والسالم واذ قد اتينا عىل ماجيب ان يكـون يف هـذه املقـاهل انه جيد 

 وليكن الان اخرها. 

 املقاةل احلادية والاربعون 

ثـرية مـن امـر ك  منت اشـ ياءامحلدهلل اواًل واخرًا وظـاهرًا وابطنـًا ولـياًل و ـارًا وقيامـًا وقعـودًا وقـد ذكـران يف املقـالتني املتقـد

فة احللوالت ومل نذكر علوالت الاجساد والاجسام ويف علوالهتا تعب وعلوم كثـرية واقـوال حسـان وخلـف بـني الفالسـ

اش ياء  كبري وقد جعلنا هذه املقاةل خاصة مقصودة بعلوم علوالت الاجساد والاجسام ونين ذاكرون فهيا نكت بذكل عىل

واضـع ل ذكل خذ الرصاص خذه وليكن ملكسـا مصـوال كـام قـدمنا صـفته يف تـكل املمن العمل كثرية ان شاء هللا تعاىل فاو 

ليـه السـحق واجعهل يف صالبه زجاج واسقه ماء الرصاص احمللول املصعد ابلعبد والعقاب و رة واسـقه اايمـًا ذلكل وادم ع 

ة ًا او جامعـفـاجعهل قرصـًا واعـد حىت يلتحم ودبر كام تسمعنا نيتك عليه يف اخالط الابواب الكبار وال اكسري فاذا الـتحم

ل ة فانـه ينحـعىل قدر كرثته او قلته وجففها مفردة يف تنور فاتر مث اخرهجا بعد ان تربد فـادخهل الان ان شـئت او النـداو 

عد عليـه نيل منه وارسيعا ان شاء هللا تعاىل واعمل انه ومبا بقيت منه بقية مل تنحل جففف ما بقى بنار تشوبه مث تسحقه مبا ا

ب  هـذا البـايفالعمل مبا تقدم فانه ينل حىت يامنع لكه ويصري شي ا واعدا وال يبقى فيـه يش الا انيـل ان شـاء هللا تعـاىل 

ه عمل حسن رشيف جدا وذكل ان العبـد  اذلي فيـه ال يفـر ابـدا عـن النـار البتـه بوجـه مـن الوجـوه ان امكنـك ان تصـف

لـح اكسـريك حسـ نا وذلكل ان معلـت ابلعـمل وان معلـت ذكل مبـاء املويسقى به العقرب املبـيض فا ـا تقـدم ويعمـل ويـمت 

  .املوصوف ايضا املعروف ابملاء اخلادل وينبغي ان يلقى فيه النوشادر حىت جيود امزتاجه فانه جعيب والسالم

ابب حتليل الطلـق خاصـة يؤخـذ ابـيض نقـي حملـوب او ملكـس او حبـاهل بعـد ان يكـون هبـا نقيـا مـن القـذف او الغبـار 

يسحق ويغسل ابملاء وامللح حىت يصري ابيضًا مث الق عليه مثهل نوشـادر وجـود  قـه مث اغسـهل مبـاء وصـعده عنـه ورده ف 

عليه وجود  قه وابلغ يف السحق فان ذكل مالكه قد قلـت ذكل يف غـري موضـع وينبغـي ان تعـمل ان جـودة التـدبري هـو 

حق يف الصنعة من افضل التدبري ل ن به يكون املزاج فامعـل عـىل الصنعة ويه اوىل هبا من اراك ا والسالم وأ عمل ان الس

ذكل والسالم مث اعد عليه العمل عرش مرات مثل الاول ومىت نقص وزن النوشادر زده فيه نوشادرًا حىت يرجع اىل عاةل 
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حفلـهل واشـوه  وخـذ الصـاعد ...والنشادر والطلق يصريان بعد ذكل ملحا ويذوابن عـىل اللسـان رسيعـا ان شـاء هللا تعـاىل

 ..ليقل وعرقه مرات حىت يهترأ  مث علهل فانه ينحل رسيعا بعون هللا وقوته وفيه وجوه اخـرى سـ نذكرها ان شـاء هللا تعـاىل

وذكل ان شئت فا قه ابللكس يف العقـاب وعرقـه وعـهل فأ نـه ينحـل ومنـه ايضـا ان شـئت ان تسـحقه فتـديره ابل عـادة 

 ..ل الرصاص و القمر ابلرطوبة لك يوم فافعل ان شاء هللا تعاىلوالتصعيد فافعل و كذكل ان اخرتت حتلي

سـة حتليل الطلق والزاج والرصاص والقمر خذ أ هيا شئت ملكسـا همبـا مصـوال وخـذ مـاء امللـح املسـ تقطر والـق فيـه    

 شقق مث عـهليب  نوشادر مث ا قه عىل صالبه زجاج  قا رقيقا دانيا و ره ابلليل تفعل به ذكل حىت اذا قرصته وشويته مل

ايك الكبـار وا مبا تعجنه مث يبسه واعد عليه العمل دانيا حىت ينحل فانه ينحـل مـاءا رائقـًا كـام حتـب واسـ تعمهل يف الاعـامل

ا مـومعهل يف براين فان ذكل حرام من الفالسفة وغريها يف تضييع شـئ مـن هـذه الشـ ياء فامعـل عـىل ذكل تصـل بـه اىل 

 ..حتب ان شاء هللا تعاىل

مقطـر  حتليل القمر ولرصاص بغري عبد خفذ الهيا شئت ملكسا هبا فا قـه مبـثهل ملـح البـول اذلي قـد عللتـه ببـولابب  

طلـق ب حتليـل الساعة مث جففه ايضا واعده اىل املاء ورد به ولكام عدته كذكل دانيا اكن اجود ل مزتاجه وارسع ل نيـالهل اب

 ل جعيـب غريـب ظريـف منـافس فيـه مـن ابـواب الفالسـفة املتقـدمنيجعيبا ياكد يكون  زتجا يصلح للك معل من الاعام

قطـرًا قـد مجذهبا ل جزء هل من ادامه التلكس ابدا حىت يصري ذائبا عىل اللسان فأ سقه مـاء امللـح والنشـادر و الروسـبنج 

لعمـل مـرات عليـه اصعدت عنه نقهل والتقيه فيه فأ نه يرشبه واجعهل يف ما ورد فيه و اوقد عليه حىت يصري اكلطيل مث اعد 

ح مث اعلهل كيف شئت مث جففه ورده حىت ينحل لكه ان شاء هللا تعـاىل ومـىت اردت ازواج يشء مـن الاالكس ابالمـال

ويـنش فـان  فانه اكن العقاب او الزئبق فا قه حىت تسحقه جيدًا مث اجعهل يف انر ال تبلغ قوهتا ان شـكبه قـدر مـا يعـرق

قـط نعليه العمل مرات حىت يش تد امزتاجه مث ضعه يف التحليل ان شئت رطوبه بـه اكن يبدو يف الصعود جددته واعدت 

 وان شئت يزيل حتت اجانه او سهل ملبدًا او جرة مقطوعة او برنية خرضاء يف جوف الزبل. 
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 مكلـحقـامئ  فاذا انيل بعضه جففف امجليع واعد البشويه عىل ما وصفت مث اعد حىت ينحل امجعه ان شاء هللا فان اكن مبلح

  دبـره ذلكلمثالبول او ملح القيل فاوقد عليه حىت يذوب امللح معه مث اسقه واوقد عليه حىت ميزتج امزتاجا شـديدا شـافيا 

 دانيا حىت يبلغ اىل احلد اذلي ال ينفصل وال يغسل ابدًا فامعل به ماتريد تصب الطريق ان شاء هللا.

هيـا فيه زبـاًل وجيعـل يف وسـطه قصـبات وتضـع مـا شـئت عليـه وتغطفالوجه يف حتليل الرطوبة فهو ان يتخذ حفرة وجيعل 

اًل خـابجانة وجتعل هل موضعًا تصب املاء منه مىت شئت ابخلل اتخذ الطبيعتـني تـدخل أ عـدهام يف الاخـرى وتصـب فهيـا 

توقـد و يه وتطبقه وتغليه يف الشمس يوم وليكن الثانيه خارجه اىل برا ترس يل املاء لكه يف الاسفل ويتخذ هل تنورًا وجتعهل ف 

 حتته يف الش تاء ويف الصيف يف الشمس وهذا من افضل احللوالت كام يصلح هل والسالم.
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 املقاةل الثانية والاربعون

 .. وًا كبرياً امحلد هللا  ال ول بغري ابتداء والاخر بغري انهتاء والقادر عىل لك يشء من غري مثال وال معني فتعاىل عل

واان  م والصـنائعتقدم لنا من القول يف سائر املذاهب يف هذه املقاالت مـا فيـه كفايـة وبـالغ يف مجيـع العلـو  اما بعد فانه قد

ليـه يف الان حمتاجون اىل ان نذكر شي ا من خواص العلوم اجلوانيـه الفلسـفية حقـا املس تصـعبة واثين بأ حسـن مـا تقـدر ع 

ذكر نـل ذكل اان املزيان ان شاء هللا تعاىل منـه. كـام وعـدانك فـاو  ذكل يف هذه املقاالت وخنمت هذه املقاالت وخنرج اىل عمل

زيان فيـه عمل منشار وسكني يقطعان الزجاج والقرون واحلجارة لكها الصلبة مما والرخوة كام يقطعان اخلشـب والقصـب ومبـ

حلقيقــة بغــري توقــف وال ســهل وقــد تنســب الفالســفة هــذه الابــواب اىل الطلســامت وكــذكل جيــب ان يكــون ويه يف ا

 طلسامت ولك طلسم فامنا هو خاص اذ هو رسيع العمل منفرد والسالم.

ووجه العمل هبذه الابواب ان يؤخذ من القطن اذلي يدعى قطن اجلهبـة وذكل مـن أ لكـه قـتهل وعالمـة هـذا القطـن عنـد 

ده اىل القطـن فـزيرع من الناس واحاب الفالعة انه ُيرج من زبل امحلار ال غري وأ جود ما يعمل بذكل ان تعمـ 78احلذاق

حتت جشرة الزيتون ويسمد بزبل امحلار فانه ُيرج قطنا ان أ لكه الناس ماتوا رسيعًا اعظم حرزًا من التيس كثري وهذا ايضـا 

فاذا خرج اجتىن منه بقدر احلاجة وخذ ماء الكربيت اجلبيل منه فانه جيلب من مواضـع  من اخلاصية اليت املقاةل هبا منفردة.

امخلـري  81ودردي 80الفـارو الرطـب وعصـارة العـوج 79ا يف هذا البـاب خاصـة اجلـبيل وعصـارة الاشـ نانكثرية وانفعه

العتيق يعين امخلر يكون عتيقًا اتم اجود وزبد البحر ونوشادر ارج وعصارة جشر البنفسج الرطـب يسـحق هـذه الادويـة 

تدفن يف الزبل اربعة عرش يومًا جيدد هل الزبـل يف لك وما اكن مما ايبسًا ُيلط هبذه املواد وجيعل يف قارورة وتسد راسها و 

ثالثة اايم حىت ينحل فانه ينحل ماءًا رائقًا اشقرًا غليظًا ويصري سامً للحديد يمك لك يشء هـذا املـاء وحيـهل وهـو يف وقتـه 

قـدر شـئت وامعـل مث امعـل النشـادر الـيت تريـد والسـكني عـىل اي ....ايضًا مس فاعرفه فانه رسيع العمل والقتل والسالم
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 غسل الثياب و الايدي الاش نان :جشرينبت يف الارض الرملية ، يس تعمل هو او رماده يف 79
 جشر ينبت عادة يف الاراا اجلافة و احلارة النه يعيش عىل القليل من الرطوبة 80
 يقصد اللون  ري : أ مجر بنفسجي 81
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للمنشار اس نااًن صغارًا ابدا مثل اسـ نان السـلحفاة او اصـغر والسـكني عـىل اي قـدر شـئت ان احببـت ان يكـون للحـد 

فـاذا معلـت ....واعد فافعل وان احببت حفدين وارق شفرهتا ماقدرت عليه فانـه اجـود وارسع للعمـل ان شـاء هللا تعـاىل 

منه خفذ لبدًا فانقعه يف بول عتيـق ثـالث اايم مث اخرجـه مـن البـول ويبسـه يف ذكل وفرغت منه عىل ما تريد وما وصفناه 

الظل مث زده من هذا املاء مث امحي املنشار والسكني واسقهام من هذا املاء من الليل كـام يسـقي احلـدادون السـ يوف فـاذا 

 ...لك يشء واايك وانت اعمل والسالمرشب وبرد فلقه لقًا جيدًا يف اخلرق وكنه من الغبار ما قدرت عليه فان الغبار افة 

ايضـا يف  فاذا اردت العمل به فامعل منه كام يعمل جبميع ال الت يف اليشء اذلي يس تعمهل فيـه فـاذا اسـ تغنيت عنـه فلفـه

فهـو يقطـع  اخلرقة واايك واعذر ان ترتكه مكشوفًا فيذهب من احلديد السقاية اليت عليـه النـه رمبـا يقطـر صـغارًا او ذهـب

وحق س يدي كام يقطع السكني البطيه وما جرى جمـراه وكـذكل يقطـع لك جحـر وال يعمـل فيـه يشء مـن احلديـد الزجاج 

 البتة. 

ويقطـع احلجـارة الكبـار اذلي يـدق علهيـا الصـفارون وامثـال ذكل فاسـ تعمهل لوقـت  82وهو و حق س يدي يقطع السنباذج

 احلاجه اىل مثل هذه الظرائف ان شاء هللا تعاىل.

محلـار ااد فيه ماء يف املاس  ر الساككني احلادة يف اللحم وارسع وهذا هو اذلي ذكرته الفالسفة واان ارى ان يز فانه قد مير 

و مـاء حشـم االربي وماء جشرة احلب وماء الزريون وماء الالعيه وماء السم املس تعمل يف الااكسري او مـاء الزجنـار وعـده 

 .احلنظل فانه يقطع وحق هللا لك يشء والسالم

 مقـاةل ال يضبط هل يقوم فهيا فامعل عىل ذكل والسالم وليس يف القدرة ان نذكر من هـذه العلـوم اكـرث مـن واعـد يف لكو

 فليكن الان اخرها.
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 املقاةل الثالثة والاربعون 

رت يـدق الثـوم واجلندابدسـ 83امحلد هلل رب العاملني والعاقبـة للمتقـني قـال بعـض احلكـامء ايضـا مـىت اخـذ ثومـًا جندابسـرت

ويعجنان ابلزيت العتيق ويضمد به املوضع امللسوع ابلعقرب يربأ  رسيعـًا وسـوف نـذكر مـن ذكل اشـ ياء جامعـة حسـان ان 

وقال انه اذا وضع هذا الضامد عىل عضو غري ملسوع ان اكن واقرعه فال يكون الا بقدر احلاجة ان شاء ....شاء هللا تعاىل

 .هللا تعاىل

ىل موضـع احلنظل  ضغ وامتص ماؤه امللسوع وبلغ ذكل الريق واخذ منه قلياًل فوضـعه عـ وايضا فانه قد ذكر ان اخذ اصل

د  يكـن هل يـاللسعة ابرأ ه من وقته ويف هذه الاش ياء ادةل كبار عىل حقيقة عـمل املـزيان واخلـواص فينبغـي ان يعرفهـا مـن مل

 ...فليعمل هبا ويقاس علهيا ان شاء هللا تعاىل

يدلكـه عـىل خمالف للسم اخلارج من العقرب وذكل انـه مـن لسـعة الزنبـور فليبـادر اىل اذلابب ف  فاما الزنبور فان مسه عار

 ...املوضع دلاكً بليغًا فانه يربأ  وحق س يدي عىل املاكن

 كل  مـن اجـلذوقد رأ يت عاملًا من الناس يتعلمون ذكل ويعلمونه وُيطون الطريق فال جيدون فيه املنفعة البتـة وامنـا اكن 

ًء ىت حيـام حـامحـبالغون يف ذكل املوضع به وليس عىل مثال املغناطيس ما يكون واحلجارة مبزنةل غري جاذبة للحديد ا م مل ي 

ى ومغـس يف شديدًا او يغمر يف ادلم اخلارج من التيوس فانه حيتد ويصري حامداًي وذكل ان اجلذب يف ابطنه اكس فاذا مح

 ...اىل  ذكل وامعل به تصل اىل ما حتب من القياس ان شاء هللا تعادلم تتنبه و ظهر اىل اخلارج وصار جاذاًب فاعمل

ق املوضـع وان اخذ ورق الببنون الرطب وهو الشوك اذلي ينبت يف الصحاري فاذا لسع انسااًن زنبورًا فليدكل بذكل الور

 ىل مـا حتـبىل ذكل تصـل امن اللسعة وجياد دلكه فانه يربأ  رسيعًا ال يلب  ان يرجع الانسان اىل عاهل الطبيعية فامعل عـ

 ان شاء هللا تعاىل.
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الافـاعي  قـًا بلحـوموقد وجدان يف املقاييس والتجارب دواءًا فعاال ًانفعا مجليع السموم الباردة واحلارة من غـري ان يكـون تراي

ه كل وامعـل بـوامثال ذكل لكن يكون ابالدوية القوية اليسرية املوجودة يف ذكل منفعة اتمه بقـرب الادويـة وايضـًا فـاعمل ذ

 تصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل. 

واحلياة والاخرى ويـدفع  84وهذا ادلواء يدفع مسوم الافاعي واحليات اخلبيثة لكها ومجيع اجناس العقارب لكها ويدفع الرتيال

 ادلاء بر السموم اليت تسقى لكها وهو عندي ترايق الرتايق اذا سقى منـه انسـااًن امحـه حـام شـديدة وهـذا يبطـل ذكل

وصفته ان يؤخذ طني رويم خمتوم وحب غار من لك واعد درمه ويؤخذ من انفخة الظبـا مثانيـة درامه  العارض من الرتايق

مـدحرج مـن لك واعـد درمه ومـن بـزدرساب وورق  85ومن انفخة الارنب وزن اربعة درامه ومن حنطاان رويم وزارونـد

نخـل وجيمـع ويعجـن بعسـل مـزنوع الرغـوه ويرفـع يف اانء نظيـف غار من لك واعد درمه يدق لك واعـد وعـده انعـامً وي 

 ...ويس تعمل عند احلاجة مجليع العلل الرش به منه مثال الباقاله والغوهل مبا خسن 

ياء امنـا وحق س يدي ان لو اكنت أ ية يف ادلنيا معجزة تبادي الاايت الكبـار لـاكن هـذا ادلواء وذكل ان معـهل هبـذه الاشـ  

يكـون ل ع من الاخبار وامثال ذكل واايك اي ايخ واس تعمل هـذا ادلواء واختـذ منـه واسـ تعد شـي ًا يكون اكلويح وما يسم

 .قبكل فانه انفع للك اذى وفيه ايضا خاصية ظريفة انه مبارك يف املنازل والسالم

 .واذ قد اتينا عىل ما حتب ان يكن يف هذه املقاةل فليكن الان اخرها 
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 املقاةل الرابعة والاربعون

مل اخلـواص عـد س بق لنا قبل كتابنا هذا عدة من العلوم والفنون يف مجيع الرضوب واذلي نـذكره يف هـذه املقـاهل امنـا هـو ق

تعـاىل  ن شـاء هللااملفرد ال غري من منافع الناس خاصه وخترج اىل عمل املزيان النافع للناس ايضا عىل سبيل العمل و العمـل ا

 وبه القوة ..

عىل ما يشاهد من رايته فانه هل منافع كثرية  سة لـيس بواجـب ان يكـون مـااكن رديء الرايـة  وان اكن  86ان القطران

ان يكون غري انفع ايضًا ولكن قد يكون ماهو طيب الراية رديء اللمس ويكون جيدا وقد يكون الرديء الراية كـذكل 

مـن دلغ احليـة الـيت تسـمى فرسـطيس فا ـا  ن ذكل القطران اخلالص منه ينفع من دلغ احليـات وااصـية رسيعـة جعيبـة 

خبيثة جدًا ووجه العمل ابلقطران فهيا ان يؤخذ وُيلط ابمللح الطيب ويضمد به موضع المشة والـدلغ فانـه يـربأ  ابذن هللا 

 .تعاىل

قبـل  جـامعهنيت وفيه انه مىت طيل منه اذلكر مث جامع املرأ ة اليت من شأ  ا ان حتبل رسيعًا مث حتمل فضال  عن النساء الـال

 محلهن .

ون وايضا  ن كثري منافعه انه مىت طيل به انسان او صيب يتقمل كثري فان ذكل داء عضل صعب مؤذي قبـيح وخس ويكـ

  معجزة يففان كرث وزاد نفي ثالث طليات فامعل عىل ذكل فانه وهللا كثريا  ن يكرث شقاؤه فانه يبطل ذكل القمل البتة.

 .هذا ادلواء والسالم 

 يفتتـه لبحر ارانب فهيا مسوم جامعة مما فيه حياة وهذه الارانـب اذا المـس ميـم الانسـان خنيتـه مثـل السـ بق حـىتويف ا

ب ادلاء ويظهر العظم من عصاب هذه الارانب فا ا تقتل ال ا مسية فاذا رشب القطـران مـع املطبـوخ اجليـد العتيـق اذهـ

 .عاىلاحلادث من عضة الارانب البحرية برسعة ان شاء هللا ت
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ق وهـو وحـ...واجلذام هو ادلاء العـءء القاتـل القـذر الـوحش يف مجيـع فصـوهل فـاذا رشب ومتسـح بـه وحقـن بـه ابطـهل. 

 .السالمس يدي من افضل الاش ياء واذا رشب فليرشب ابجلالب فانه ينفع من ذكل ادلاء رسيعًا حبول هللا تعاىل وقوته و 

وامه يـورث ئنة يف اجلوف وحب القرع ولكن بليته عظمية جدًا وذكل ان دواذا احتقن الانسان ابلقطران قتل ادليدان الاك

نـت العلل وهو خمالف  للغم ويقبض الاجساد احلية وحيف  الاجساد امليتة فال تروح ولـو مكثـت الـوف السـ نني وبـه اك

 بيل الاولء عـىل السـ الفالسفة تعاجل به مواتها فيبقى ما يبقى من الس نني اىل ان ينصب عما و يذهب فيعود علهيـا الـبال

ذا اكتحـل اوذلكل سامها بعض احلكامء حياة املوت ويه تفسد الثياب واجللود بشدة حرارته وينفع العـني وحيـد البرصـ ... 

ئنـه دليـدان الاكبه قلع البياض من العني والااثر اليت ال تنقلع بعظمي الادوية فاذا اختلط ابخلل وصب منه يف الاذن قتل ا

 والسالم.فهيا فانه مؤذي 

 املقاةل اخلامسة والاربعون

الت ذه عـدة مقـاامحلد هلل وس بحان هللا وال حول وال قوى الا ابهلل وما شاء هللا اما بعد فانه قد س بق لنا قبل مقالتنـا هـ

 لذه الرسـائيف هذا الفن ويف غريه، ونيتاج ان نبني ابيق الابواب اليت خرجـت لنـا يف هـذا الفـن ونـأ يت ابمللـح الالئقـة هبـ

 وابهلل نس تعني وعليه نتولك يف مجيع الامور انه عىل ما يشاء قدير.

ذا الصق عىل الاس نان املأ كول نفع الالكـه الـيت فهيـا ا ة اصـية جعيبـ ن ذكل ان القطران ايضا مع ما تقدم هل من الوصف ا 

ذا متضمض به مع اخلل نف بينـه وقـد  ع ذكل ايضا منفعـةوأ بطل الرضابن وسكن الوجع اذلي فهيا وهو من الفوائد الكبار، وا 

اه والالك ينفع القطران من اخلناق عىل ما أ صف منفعة وينفع من وجع اللوزتني اليت تعرض يف احللق ومينع مـن رشب امليـ

ذا أ طلق عىل احللق ال غري. ه ما صـفى وحق س يدي صلوات هللا عليه ان منافعه كثرية وهو من الادوية الكبار واجود... ا 

القطـران و رض ادلواب احلىلة العظمية القات  لدلواب وكذكل قـد يعـرض للغـمن والبقـر والـالكب وامجلـال منه وخثن وقد يع

ذا أ دمي الشح به.   شفاؤه ا 
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نه عافيهتا وشفاهئا من مجيـع الامـراض والاعـالل وقـد يقتـل القـران و  مي هـو داًء عظـفاما اجِلّمال من بني هذه احليواانت فا 

ذا علـق بـه فهـو دو الرضر مبا لصق ابلنوع من احلي هل اؤه فاسـ تعموان فال يفارقه او يقتهل ويبطىء ذهابه من الانسان ايضا ا 

 ...يف اي يشء اردت فانه جعيب النفع لها. 

فـاذا  وقد يربي القروح الرطبه لكه وان يف العيون داء يعرض لها عفـن رطـب مغلـ  مـع الاجفـان وال يكـون فهيـا القـراد

لوين يف لناس يسـ تجهًا والزفت والقار املذاب يفعل ايضا ابلعني، واين ال اعمل ان كثريًا من اعوجل ذكل ابلقطران ابراُه رسيع

 ذكر أ كرث هذه اخلواص ومجيعها وحق س يدي صلوات هللا عليه انفع هل  ا وصفته هل والسالم.

 ن نعـمل اننيـا يف زماننـا والاترج من الادوية اليت جتمع كثريا من طرائف اخلواص واملنافع للناس  ن ذكل ان بعض ضامنن

ع انـه مجوف حب الاترج اذا دق ورشب بطىل عتيق ابطل قوة الادوية القات  وان خرج هل ذكل ابحملنة وهو كام ذكروا 

 كذكل فهو وهللا اغرب ما اعرفه واسههل واجود من كثري من الادوية اليت تنفع لهذه العلل. 

ان عصارة الاترج واملاء اذلي يطبه به اذا سـقي منـه النسـاء اذا هاجـت  وذكر بعض الفالسفة اذلين معنا يف الزمان ايضا

هبن الشهوة الغالبة وجاوزت العذر منكن ذكل وهذا فانه رمبا اكن بعض النساء يف مدينة بأ رسهـا حـىت ا ـم رمبـا قيـد مـن 

ا معلتـه ومسعتـه مـن شدة الش بق والشهوة وهو وهللا العظمي الرمحن الرحمي وحق س يدي صلوات هللا عليه من اغـرب مـ

اخلواص وهو وحىت وقد امتحنته عىل غري واعدة فوجدته شي ًا جياوز الوصـف فامعـل عليـه وربـه فانـك وهللا تـرى جعبـًا 

فـا ن اعـمل النسـوان وكنـت خربتـك يف كتـايب  87وعليك يف حمنته ابالمانـة. والنسـوان اللـوايت يظهـر فـهين احليـاء واخلفـر

ازين عىل النساء لكها وهو ذلكل يف اخلريات فـامعهل عـىل ذكل واايك واخملالفـة لـركن مـن املعروف يف العشق من كتب املو 

هذه الاراكن فلك واعد وحق س يدي صلوات هللا عليه امنا خرج بعد تعب شديد من عقول قـوم الغـوا الزمـان وشـهواته 

 وتفرغوا لهذه الظرائف والسالم.

ب الاخرى فانه يتضح كل مما مـا تريـد رسيعـًا ان شـاء هللا تعـاىل وايضًا جيب ان تقيس عىل ذكل ما رايت من الاس با 

 واذ قد اتينا عىل ما حيب ان يكون يف هذه املقاةل فليكن الان اخرها.
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 املقاةل السادسة والاربعون 

عـض يف بنقـول  اان نيتـاج ان ...امحلد هلل رب العاملني وال حول وال قوة الا ابهلل وعىل هللا اتولك وبـه اسـ تعني واعتضـد 

 ...الفنون املتقدمة يف هذه املقاةل وخنمت ذكل وخنرج اىل ما هو افضل منه أ واًل وان شاء هللا

ىل موضـع عـفأ ّول ذكل الفس تق والبندق قال بعض احلكامء اليواننيني اذا الك ورشب نفع من ذلع الهوام واذا مضغ وترك  

زق انـه يـوقال بعض احابنا منه شـ يخًا ..طيء العمل ذلكل الدلغة من العقرب ابراها وهذا قول س بق يفعل ذلكل ولكنه ب

دودة يف امتحنه وياكد ان يكون حقًا من شد بندقة حيحة يق تكة رساويهُل مل ترضبه عقرب ابـدًا مـا دامـت البندقـة مشـ

وضـع عـىل و  ان اللـوز املُـّر اذا  مضـغ جيـداً  :وقـال بعـض اخواننـا اجملـربني ...تكته وهو غريب ظريف فامعل به ترى جعباً 

ووجب ان يطعم منه وهو من الغرائب وقد صدق الرجل ولكنـه يعمـل اببطـاء قليـل فـاعرف هـذه ... عضة اللكب نفعه 

 ...الاراكن فلك واعد مما نفيس ال ا ترد النفوس وامعل علهيا تصب طرقه واحضة ان شاء هللا تعاىل

هـذه دلابـة الـيت تُـدعى موغـال ومـن عضـة تنـني البحـر و واان اقول ان فيه ارسار ظريفة اذا رشب وعده نفع مـن عضـة ا 

قى اـل مؤذية رشية تقتل كثريًا فاذا رشب منه يشء ابلرشاب نفع املسمومني لكهم من مجيع بوب السموم واذا الك وس

ا  تقرهبـنفع اذليـن الكـوا القطـى واحسـ نوا وهـو الادواء الـيت ال تلبـ  واذا وضـع يف صـناديق الثيـاب مل تعطـر الثيـاب ومل

 ...الارضة وال السوس وال تُسأ ل عن فائدة هذه املقاةل فانه قد ظهر كل واان ازيدك قلياًل ان شاء هللا تعاىل

 ان ومن نقع منه شي ًا يف دهن اكن مجعه مث ادهن به منـع ذكل اجعـب مـا يكـون وذكل انـه مينـع الغـرقس والبعـوض عـىل 

 ا مـن النـاروكتب به يف قرطاس او دفرت مل تقربه الارضـة وال غريهـ يقرب البدن فان جعل يف املداد من مائة او يف امحلى

 ...وما اش هبها ذكل لكه من حمنيت وجترتبيت فامعل به ترى العجائب ان شاء هللا تعاىل
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وائده كثرية مما انه ينفع من دلغ الهوام مـع الطـيل اذا رشب ينفـع مـن رشب املسـموم وااصـة مـن ..ف 88والصعرت اجلبيل 

ومن حشيش اخر يقال هل وسون واذا الك مع التني هيج العرق واذا طبخت ورقة وطيل مباهئا يف امحلـام نفعـت  الغريبون

من اجلرب واذاه واذا دق ورقها وهو رطب وعرص وخلط مع اي دهن اكن وسعط به افرع الراس من الفضـول لكهـا وان 

عمل ذكل وامعل به تصب الطريق فيه جعبـًا ظريفـًا ان رش يف بيت طرد الهوام لكها واخرهجا من ذكل البيت وفيه جعائب فا

 شاء هللا تعاىل واذ قد اتينا عىل هذه الاوضاع فليكن الان اخرها.

 

 قاةل السابعة والاربعونامل

 اان ملـا ...ل املبطلـونامحلد هلل الاول والاخر القادر القاهر الظاهر الباطن املنفرد ابلبسبيحات وتعاىل علـوًا كبـريًا عـام يقـو  

ء مس تحسـ نة فاان نيتاج ان نقـول يف هـذه الابـواب وانيت ابشـ يا ...عزم لنا ان انيت يف هذه املقاةل ابش ياء من الطلسامت

ملـاء مس تغربة فانه ملا اكن لرشب اليشء اكن اجعب هل فأ ّول ذكل معل رساج اخلش بة وهو ان اتخـذ مـن حشـوم الـالكب ا

ع مـعمـل ان يـدق جعنًا جيدًا او يكـون الصـابون مـدبرًا ووجـه تـدبريه لهـذا الفتقدها انعامً مع دهن الفار وتعجما ابلصابون 

ا مـيشء من الكربيت الاسود حىت يصري امجليـع مثـل املـرمه مث اذا معلـت ذكل وخلطتـه مبـا تقـدم فـاطيل بـه خشـ بة او 

اء خروجـه دمه اكن ابتـدشالك مث يرسج به فانه يوقد اىل الصبح مثل الشمع وال ينطفي وهذا العلامء اهل انطاكية ومن عنـ

 ...فاعمل ذكل والسالم

وقد ذكران يف كتبنا احليل من ذكل جعائب كثـرية ومثـل هـذا الرسـاج مـا يقـمي الاايم منرسـجة وال ينطفـي والاخـر اذلي  

يس تعمل وال ينطفي حىت حيرتق ومن العجائب ايضًا اليت امرها ظريف بديع عـود الفاوينـا وهـو جشـرة هنديـة ومنـه ايضـًا  

. رية وعلمنا ذكل من الـرويم وايضـاً  والرويم اردى كثريًا من الهندي الن الهندي هو اجليد اذ قد وجدان فيه علومًا كثرويم

فاان قد وجدان يف الرويم بعض اعامل الهندي ولكما ضعيفة جدًا فعلمنا من مجيع الوجـوه ان الهنـدي اجـود والنـه احسـن 

 وجه الهندي اجود من الـرويم والسـالم وهـو شـبيه ابلعـاقر قرعـًا وهـو يف يف املنظر ايضًا وهو اجود من الرويم يف لك
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غل  الاصابع وهو اغرب يرضب اىل البياض وفيه عروق سواد فاذا كرس وجدت فيه اربع نقط سـود متقـاب  اك ـا صـليب 

م ايضـًا مـن وهو معروف عند الاطباء بعود الصليب فاذا علق عىل احاب الرصع بطـل رصعهـم رسيعـًا وان اكن رصعهـ

املـرت الســوداء اكن اجنــح واذلي رأ يتــه اذ انــه ينفــع احليــوان لكـه اذلي يعــرض هل هــذه العــ  اذا علــق عليــه وقــد ُيــالف 

الانسان للحيوان يف منفعته  ن ذكل انه ينفع الانسان اذلي يرصع يف لك رأ س هالل نقـط واحليـوان اذلي يرصـع كيـف 

 .اكن وليس ينفع الانسان كذكل والسالم

ة ربـه أ فـة  بتـوايضأ  فانه اذا معل من هذا العود مثال رجل وعلق يف عنق شاة من قطيع غمن مل يقع فهيـا ذئـب ابـدًا ومل يق 

و ان لـالنه حرز لها وهذا وحق س يدي صلوات هللا عليه من اكرب العلوم واعظم اخلواص وارشف الطلسامت وايضًا فانـه 

ذكل  فهـا وامثـال ذكل القطيع ملا التفت الهيا وتركهـا وانرصـف مـن غـري ان يعر انسااًن يجَء ايخذ ذيبًا أ و يعمل به وطرعه يف

 ..السالمو واش باهه وامعل به ترى فيه جعبًا وقد اكدان القول يف هذه املقاةل والاوىل هبا قد اكن ذكل العمل ال غري 

ت وهـو رطـب مـع جحـر الكربيـونبات يقال هل الارض ويسمي نبت الوادي يف وادي بيت املقـدس ومـا حـوهل فـاذا ُدق   

ورمبـا  وجعن ابلقطران وجفف  جفافًا اكماًل ورفع لوقت احلاجة فاذا اصاب الانسان اجلرب وهو داء صـعب شـديد الغايـة

د عد يـوم واعـبقي الانسان الس نني الكثرية فاذا اخذ من هذا ادلواء قلياًل و ق ال امخلر اجليد وطيل به الفاضل برى ب

 بعض احلكامء ولست اعمل من هو ان اخذ اعد هـذا العـود وهـو ايبـس ...ل به ترى فيه ما حتبوهو ظريف غريب فامع

دق هـذا واخذ اصلبه وهو اجود كثريًا فيدق ويعجن احلجر الكربيت ويعزل الاواين الكبـار  ـا رايـت وهللا مـثهل وقـد صـ

مبـا النسان وراببراه من ذكل وهذه رمبا اذهبت الرجل وذكل انه اذا اصاب الانسان النار فاعرتق اعرتاقًا عظاميً وطيل به ا

دران قـعـامل واذ بقي فيه رمق ومل يكن منه لالطباء حيهل فاذا طيل هبذا ادلواء ابراه البته فاعمل ما فيـه فانـه مـن نفـيس الا

 عىل ما ينبغي ان يكون يف هذه الرساةل فليكن الان اخرها.
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 املقاةل الثامنة والاربعون 

اء جعيبـة لظرائـف اشـ ياقد قدمنا يف املقاالت املتقدمة من هـذه  ...اذلي ال اول ل وليّته وال ل خريّته انهتاء امحلد هلل الاول 

ن فـاول نيتاج ان نقول يف امتامات ذكل والوجوه ادلاهل عىل الاعامل اش ياء اخرى تـدل عـىل معـان كثـرية مـن هـذه الفنـو

جـد كثـريًا الهند وما والاها وتكل البالد كثرية العقـارب والاذاذكل ان ابلورسطس واكن من حكامء اسفل البالد بنوايح 

قـد فاحتال للناس حبيهل ابطل عن الناس اذى العقارب وبرها يف اجساد الانسان فقـد ذكـران كل دفـع بر العقـرب و 

ذه ع هـتوسعنا يف كتبنا املـوازين عنـد ذكـران كتـب الطلسـامت ابطـال العقـارب واحليـات والافـاعي وامثـال ذكل مـن مجيـ

  تعاىل.الاحوال املؤذايت والزانبري وادلود والبق والعريش وما اش به هذه الاحوال ونين نبدا بذكل وصفته ان شاء هللا

ان يقـال هل اشـاكعا ويسـحق ةواذا اخذت حشيشة يقال هل الفرعباان ويه جشرة تنبت يف كثري مـن املواضـع وأ خـذ حشيشـ

كـت العـروق اذا عك عىل ُمّسن خرج منه ما يف لون اللـن الابـيض مث اذا حك انعامً مجيعًا واخذ جحر ابزهر وعالمته انه

ري غري بـل كثـ الصفر عىل املسن خرج منه ماءًا اصفر فاذا خلطت املاء الاصفر والابيض تودل عمام ماء امحر اكنه ادلم ال

ون ق ولكـن ابي لـون اكن يكـمن احابنا يدعوه ادلم ال غري وقد يكون ابلوان كثرية يكـون اخرضـ وابـيض واصـفر وازر

ع منقطًا بنقط سود صغار عىل مثال ادلهنج ُيطط وهذا مـنقط فـاعمل ذكل فيسـحق ذكل ايضـًا اعـين البـازهر وُيلـط مـ

واء نه اعـين ادلالادوية املتقدمة ويعجن مباء جشرة يقال هل العافق العليق والعش بة الصفراء وامعل منه مثال عقرب وامعل م 

دانيـًا  امحلص وجفف امجليع مث وضع المتثال من البيت ووضع بني يدك حفـم يف جحـرة مـن ذكل احلـب ايضًا مثال حبان مثل

 ال ةلدلخنـ ليهل اىل الغدوه فـاذا اكن مـن الغـد مل يبـق يف ادلار عقـرب الا خرجـت اىل ذكل المتثـال واان اعتقـد ان العمـل

د العمـل جنـوصـفناه مـن غـري مثـال هل ويكـون نفعـه وال  للمثال وهللا اعمل وبرهان ذكل اان قد جند ادلواء يعمل هـذا اذلي

للمثال وقد حيصل لنا معلومات وقـد يوجـد خـروج مـن بـني معلـومني واكن الربهـان قـد اتضـح مـن غـري شـك ان املثـال 

كل ذلـام عـدمنا فوادلواء اذا ظهر العمل مبا بيمام انه لدلواء خاصـة ال للمثـال فانـه لـو اكن العمـل للمثـال لعمـل وهـو مفـرد 

 وجب ان يكون العمل لدلواء دون املثال والسالم.
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ال ولكـن العمل قد يكـون ابدلواء وعـده وال يكـون ابملثـ واكن يف هذه املسأ ةل بقية من قبل ان يكون صاحب املثال فان 

 ام قـاله كـاذا اضيف املثال اىل ادلواء واكن العمل الظاهر ارسع واكرب وابلغ واخذ هذه الصفات وقد امتحنـا ذكل فوجـدان

لوات هللا الرجل وذكل ان يكون ارسع الن ادلار مبا اكنت كبرية عظمية والقرااي فاحتجنا اىل معاودة وهذا وحق س يدي صـ

 عليه افضل من لك عمل من العلوم يف وقته وليكن الان اخر هذه املقاةل.

 املقاةل التاسعة والاربعون 

ذه العلـوم هنا من اوضاع واان ايضًا قد قدم ....اقاويل املبطلون علوًا كبريًا امحلد هلل ادلامئ الاول القدمي الفاضل وتعاىل عن  

يه ف انه يتضح  ما يصري الانسان ببعضها عاملًا ونين انيت عىل رشح اخر يزيد به الانسان بصريه وقوة يف مجيع العلوم وذكل

زال يـن تـكل الصـناعة الاخـرتني فـال كثري من العلوم بعلوم اخرى ليست من جنسها وامنا يكون ذكل بقوة حفص العقل ع

و هـد ذكل  ـا هبا حىت يس توعب كثريًا ما فهيا وخترجه ونيتاج الان ان نقول يف ابب من ابواب العقارب ايضًا وما تراه بع

طـي مـن غـري جعيب يف الاعامل والقياسات فاول ذكل ان حكاميً من حكامء العراق ذكر انه اخذ الهند ابلربي والكـرات النب

ن يصـيبه اًا من غري يهبا ماء ما قدر عىل ذكل بل الاوىل ان ال يصهبا ماء البتة فيدقان دقًا انعامً ويعطران عطرًا بليغان يص 

س  اي الاجنـا او ُيالطه يشء من النداوة مث اخذ ذكل املاء املعترص مما فغسل به يديه غساًل بليغًا مث اخذ العقارب مـن

ام ذكـران ه ذكل س نة اكم  فاذا اكن بعد س نة فليعـاود الغسـل ابملـاء والافاضـه كـش يئت والبدلان والامصار اكنت مل ترض 

يــاد لبالغــة اجل اوالا فليحـرتز حــرزًا اخــر فا ــا اذا لســعته اكان أ ملّـه حبســب مــا قــد اكن او ال يــؤثر يف بدنـه العظميــة النفــع 

 والسالم .

ه عقـرب فا ـا تعـدو رسيعـًا اىل القلـب وقـد صـدق يف قال حكمي من حكامء الهند بليغ ممم يقال هل بلقره سيس من دلغتـ

ذكل مث قال ومثال لسعة العقرب مبثال ما صيب عىل لهب انر فامحده ان مل يدارك امنـا يعـين ابلنـار حـرارة القلـب مث قـال 

اوقـد هذا الرجل ودواء ذكل ان يؤخذ قدر برام جديدة او قربة جديدة بعد ان ال يكون فهيا يشء مـن قـوة ادلمس مث قـال 

حتهتا ابحلطب اجلزل حىت حتمأ  حامً بليغًا فاذا يه محيت وصب فهيا خل  ر عامض اجود مـا تقـدر عليـه او يكـون عليـه 

فان البخار اذلي اكن يف القدر يىلل اذا صب فهيـا اخلـل فليوقـد عليـه بعـد ان يصـب اخلـل فهيـا اكن مـا سـقى فهيـا مـن 
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ون ابقوى ما ميكن مـن امخلـر مث تصـب فهيـا اخلـل بعـد ان حيمـى ويكتـب السخونة ابكرث من القدر الاول مرارًا وحىت يك

علهيا املعضل امللسوع حىت تصد به الفخار مما يفعل به ذكل مرارًا فانه يسـكن عنـه حـىت ال حيـس ابمل اللسـعة بوجـه وال 

ال تعاكسـها اىل الضـدية سبب وقد صدق هذا الرجل وذكل ان مجيع الاشـ ياء البليغـة الـربد تنفـع الاشـ ياء البـاردة لغالهيـا 

ابالش ياء وامنا احتيل ابخلـل مـع الصـباخ اـالف الصـفة الاوىل عـىل سـبيل الزعفـران يف الاقـراص الطباشـري وذكل الن 

يدخل اخلل ابلش به اذلي بينه وبني لسعة العقرب وحيل احلرارة ادلاخ  معه من محي النار بذكل العضـد البـارد واذلي قـد 

فاعمل ذكل وامعل به تصل اليه اىل مجيع العلوم والسالم، واذ قد اتينا عىل ما حيب فليكن الان احتقن العضو من اللسعة 

 اخرها.

 املقاةل امخلسون 

ل مـا صاف والاعـامامحلد هلل محدًا كام جيب ان حيمد س بحان هللا وتعاىل عن الش به والامث  علوًا كبريًا قد قدمنا يف الاو  

امل  ـا ن هذه الاععمًا ابن انيت عىل هذه املقاةل ونذكر فيه هذه الاعامل قالبد عن االتيان فيه كفاية والرشط امنا اكن متقد

د ذكـر بعـض قد تقدم لنا من الرشط ونبدا بذكل عىل ترتيبه اواًل واقول اان ذكران ظرائـف يف لسـع العقـرب وايضـًا فانـه قـ

أ  وُيـتلط ويعجنـان بـنفط ابـيض ويطـال منـه الفالسفة للسعة العقرب ان يؤخذ عىل الصـباغني فيـدق ويسـحق حـىت هييـ

 ...املوضع قلياًل فانه يربا رسيعًا يقوة هللا

فاما اذلابب فانه حيوان جلوج وجف مالزم يلزم ويؤذي ويلسـع ورمبـا يقتـل اذا وقـع عـىل اجليفـة الوبيـة وفيـه كـرب وضـيق  

ائـدة اذلي يكـون علهيـا ذكل الطلسـم ذاببـة للصدر جدًا وهل عالجات مما طلسم اذا وضع عىل املوائد فال يسقط عـىل امل

البته وصفته ان يؤخذ لندس عدي  زر الراية وزرنـيه اصـفر مصـعد وكـامه جمففـه ايبسـة ويسـحق انعـامً مث يعجـن مبـاء 

بصل الفار ويدهن به ادلهن الزيت ويعمل منه شبهيا ابلمتثال ويوضع عىل املائـدة فـال يقرهبـا ذابب بتـه مـادام الصـمن علهيـا 

جاوزت واعدة قرب الصمن ماتت رسيعًا وليس ياكد ثقرهبا ش ئي ويف ذكل عمل انفع يدل عىل اشـ ياء اخـرى كثـرية ان  فان

نظن لها املدبر متها فان اكن املدبر عاذقًا نقل ذكل اىل القرية مث اىل املدينة مث اىل املدن مث عىل التوايل من واعد اىل واعد 
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قد زاد فهيا ابضعاف مـا اكن لهـا ومعـىن معلهـا انـه رمبـا اكن الطلسـم لليشـء الواعـد  حىت يعمهل يف املواضع الكثرية فيكون

 ..فيصريه العامل بدقيق فطنته الش ياء جامعة ويف ذكل بلوغ الغاايت فامعل علهيا تصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل 

قرطاس ويطرح يف جون اجلـوانن  وقد اتينا عىل ذكل ففي اخلواص اش ياء حسان وذكل ان هنا معل مداد يكتب به عىل

فيسله جبلود احليات لكها ويقتلها وهيلكها رسيعًا وهو وهللا  تحن غريـب عزيـز وصـفته ان يؤخـذ مـن الزراونـد املـدحرج 

فيسحق انعامً ويعمل مث يؤخذ الضـفادع الربيـة وعالمـة هـذه الضـفادع انـه َمـن مسـها بيـده تسـاقط حلـم يـده وهـو اذلي 

الاباس فــاايك ومســها بيــدك فــان ذكل مــن الســموم القــات  ولــيس ذكل معــهل فقــط مث ا ــق حيتــالون بــه قالعــون 

مع هذه الضفادع جيدًا انعامً ما امكنك مث الق علهيا شي ًا مـن املـداد واكتـب عليـه مـا شـئت ان احببـت عـىل  89الزراوند

ل عليـه طليـًا وان احببـت ان تـومه قرطاس او عىل اكغد او خرقة او قصبة او ما اكن وليكن من اجلانبني ان شئت فاطـ

انك تعمل من اعامل اجلن شي ًا فصور صورة حية او انسان معه سكني ليقتـل حيـة او ماشـئت فالقـه يف حوتـه اجلـوانني 

فانه ال يلب  الا مقدار ما يسام الرقعة او اخلرقة جلودها او جدل واعدة ممن حىت قد يزال واذا التصقت احليـة ابالخـرى 

 اذلي ما اصاب ما قبلها حىت هيكل والسالم واذ قد اتينا عىل هذه امجل  فليكن الان اخرها.اصاهبا مثل 

 املقاةل الاعدى وامخلسون 

معل طلسم ُيرج احلـرب والعقـارب مـن اجحارهـا واخلاصـية والطلسـم نوعـان اجلـنس ان فطنـت ذلكل فطنـت اىل قطـع  

ونيـًا فبسـحقه انعـامً انعـم مـا تقـدر عليـه مث اتخـذ مـن بـرادة حس نة من العمل جدًا ووجه معل ذكل ان اتخـذ زجاجـًا فرع

احلديد الهندي فتخلطها مث تديرهام يف بوتقة وتطعمه الزرنيه الامحر واملنغيسا امحلراء حىت تذوب وخترجه وتكرسـه صـغارًا 

احليـات فـاكن مث اتخذ راس الصدي وهو طري مبرص واهل مرص يزمعون ان بالدمه يف الزمن الاول اكن قد غلبـت عليـه 

القدميون جابوا هبذا الطري قرية يف بالد مرص فانه اذا صاح خرجت احليات لكها حىت تظهر وتامتوت من صـيحته وكـذكل 

العقارب والرسال ويقال ان عادميون معهل من تدبري احلىلة فياخذ راس هذا الطري وعظامه فيعجنه مث يـذوب ذكل احلديـد 

ويكون عاصلته من جحر يقال هل العطس يعرف مبرصـ فـاذا هيئـات اجللجـل عـىل  بطعمه هذا ادلواء مث يصب منه جلجل

                                                           
 ناات 89
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وصفة كل مث بب به عـىل ابب جحـر يشء مـن احليـات ظهـرت العقـارب واحليـات ومجيـع الهـوام تظهـر هل ولـيس عـىل 

نـاء فامعـل السبيل اذلي ذكرانه يف جلجل ساعاطس اذلي ُيرج احليواانت لكها لكن ذكل ُيرج للطرب  وهذا املوت والف 

هبا اذا خرجت ماأ ردت وليس ذكل اجللجـل خمصـوص بـه بـالد واعـدة ولكـن اي معـل اجنـح يف ذكل العمـل فامعـل بـه 

فوحق س يدي انه من العلوم الكبار فاعرف منه مجيع رمز الابواب اليت تـذكر ارابهبـا مـا هـو الهـهل وزايدتنـا فهيـا وحيمتـل 

ل منه اىل فوق مـا حتـب بعـون هللا وقدرتـه وهبـذه الاعـامل الفوائـد الكبـار هبذه الزايدة  عىل زايدة اخرى علهيا فانك تص

فوحق س يدي صلوات هللا عليه ان يف العلوم ما يمت يف الس نة وهل وجه أ خر يكون مبثهل يف ساعة واعدة فامعل بـه تـرى 

 ...الرشد واصل ذكل عن البح  عن العمل والسالم

ممـا دخـن و ات لكها وهو الفار وقـد وجـدان هل اعـاماًل كثـرية ممـا طلسـامت وهاهنا ايضًا ما هو اشد اذية من هذه احلرش  

 مـاكن واعـد تقتلها وتنفرها وخترهجا من مواضعها ونين ذاكرون مما هاهنا دخنه مليحـه ااصـية ظريفـة يف مجيـع الفـار اىل

خـذ اتامل الردم وصفته ان ليعمل هبا اجلامع لها ما احب وهو الصد وهو حسن ظريف من معل اخلواص وهو ايضًا من اع

 كتابـه يفاحلشيشة اليت يقال لها الكرمة البيضاء والكرمة السوداء والكرمة السادجة وقـد ذكرهـا ديسـودرس ويه مـذكورة 

لـح يف احلشائش بصورها فاذا اخذت هذه الكروم فاعرص ماءها مث خذ من بصل الفار جـزءًا وتناكر)هـو مـن اجنـاس امل

جـاج او ز ونيا امحر هندي الشـبيه ابجلـوز جـزء فـدقها لكهـا مفـرده انمعـة مث امجعهـا يف هـاون يوجد بطعم البورق( جزء وت

 قهـا انعـامً صالية نظيفة لئال ُيرج مما يشء يف ادلواء عند السحق مث نشفها من ماء تـكل الكـروم املعترصـة ممـا وادم   

قـب يف يىت جيف وميكن ان حُيبّب فا قه حىت حىت يرشب لك جزء من الادوية ثالثة امثاهل من ماء الكروم مث اتركه ح

 فـاذا الشمس احلارة وهو الاجود مث حببه امثال امحلـص وجففـه يف الظـل وارفعـه لوقـت احلاجـة اليـه ان شـاء هللا تعـاىل

 نبدأ  ُيرج مـي اردت العمل به اخذت منه حبه قد حببهتا عىل انر مجر قوية ليعلو ادلخان يف البيت او يف ادلار فان الفار 

م كـرثه والسـالوقت ما تلقاه وتبدا رايته اىل ان تبقى اكلسكران فاذا انقىض ادلخان لساعة زمانية رجـع اىل مواضـعه ومـا ا

 واذ قد اتينا عىل ما مضنّاه فليكن ال ن اخر املقاةل وخنرج مما اىل ماوعدانك ان شاء هللا تعاىل.
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 املقاةل الثانية وامخلسون  

وىل من الاربعني اىل هذا املوضع ظرائف من اخلواص وبعض الطلسامت فقد كنا وعـدان ان نـذكر اان قدمنا يف املقاالت الا

شي ًا صاحلًا وما هو افضل من ذكل ما وجـب ان ُيـص هـذه املقـاةل خاصـة ومـا بعـدها بـذكل وُيـرج مـن ذكل اىل عـمل 

تـب الاوىل املائـة واربعـة واربعـني املوازينـة املزيان واملقاالت اليت يه متص  منطبقة ابملقـاالت الاوىل  ـا هـو متصـل ابلك 

فاقول ان اول ذكل عمل الطلسم اذا القى يف املاء اجمتع اليه السمك من لك فن وذكل ان قومـًا مـن رؤسـاء الفالسـفة قـد 

 ذكروا ان نوعًا واعدًا من السمك قد جيمتع اىل ذكل الطلسم وهذا الطلسم عىل سبيل اخلاصية واملعاجلـة وصـفته ان يؤخـذ

فتنقعه يف املاء واتخذ حشم ماعز واتخذ ابقالء وتسلقه واتخذ دم ثور فتعجن بـه اجلـوارش والبـاقالء والشـحم  90جاورشاً 

وجييد جعنه حىت يصري مجيعه شي ًا واعدًا وتعمل من هذا اش ياء كثريًا قدر عرشة ارطال مث تصريه يف قورصة قصـب وامـا 

ويسد رأ س القورصة ايط قنب صلب وتلقها يف املوضـع اذلي تعـمل  اذلي يعمل به اهل مرص خمرض الن ليس هلم قصب

ان فيه السمك فانه ال يبقى يف ذكل املوضع وال حول ذكل املوضع وال ما جياوره ويقاربه  ا يبلغ راية ادلواء ومير فيـه مـن 

لشـ بكة فانـك اتخـذه لكـه او ماكن بعيد وقريب يشء من السمك اجمتع اليه فاذا انت دليت ادلواء يف املـاء قلـياًل فـالق ا

كثريه وال يعتاص عليك ويف ذكل اكرب دليل عىل الطلسامت وكثريًا من الفالسفة معل مثل ذكل ميوت بـه السـمك وهـذا 

يكون حيًا وهو الافضل ان فطنت ذلكل قايسـت مجيـع العلـوم وبلغـت ممـا مـا تريـد حبـول هللا وقوتـه وعونـه ومشـ يئته 

ياس يف واعد مـن الاعـامل فتخطـئ الطريـق والسـالم وهاهنـا حـي  ظريفـة اظـرف مـن فامعل عىل ذكل واايك وترك الق 

طلسم السمك كثريًا من حيل الصيادين وذكل ان هنا معل دخنة ظريفة يدخن هبا حتت الشـجرة مـن أ ي الشـجر اكنـت 

ن اي نوع اكن من الطـري ويكون الطري يأ لف تكل الشجرة فاذا دخن هبا وارتفع البخور الهيا مل يبق علهيا طائر الا سقط م

وهو وهللا جمرب حيح وقد معلت به ومعل بني يدي فانظر فيه وفبش عنه اعين عن اصوهل تصل اىل ما حتب ان شـاء 

 هللا تعاىل.

                                                           
 ررقيا بقمح السوئان وهو صنف من الذخن صمير الرب شذرذ القا  أشار الوون. حب رسمى باف 90
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اتخذ حشم سلحفاة حبرية جزء وحب نيل جزء وجاوشري جزء وكندس جزء ويسحق لكه ويعجن ببول امحلـار وجيفـف يف  

يت يكـون مثال امحلص فاذا اردت العمل به فضع منه عىل حبـة عـىل  ـرة انر حتـت الشـجرة الـالظل بعد ان حتببه حبًا اك

 فهيا الطري وشد انفـك بقطنـة وان اكن فهيـا يشء مـن ادلهـن اكن اجـود فـان الطـري اذا كل رايـة ذكل سـكر واسـرتى

 ق عـىل املـاكن وهـو اغـرب مـنوسقط فاذا اردت حياة ذكل الطري من الغش يان خفذ واغسـل رجليـه مبـاء عـار فانـه يفيـ

 ن اخرها.سقوطه وهللا وحق س يدي فامعل به ترى ما حتب ان شاء هللا واذ قد اتينا عىل امليعاد وزايدة عليه فليكن الا

 املقاةل الثالثة وامخلسون 

ائـب مث رائب والعجلغنيتاج ان نقول يف هذه املقاةل قبل قولنا يف اخهتا من ا....امحلد هلل محدًا يوجب مزيده ويبلغ مرضاته  

اًل يف ليكون لك فن مما متصل ابلفن اذلي هل فيعرف قـدر املقـاالت ونقـول حبسـب اسـ تحقاقها فـاقول ان اذلي اذكـره او

احسـ ما ان معل هذه املقاةل معل ماء امحر يصب يف القناديل فيكون اكنه الارجوان جيب ان يشـ به امكـل امليـاه وانفعهـا و 

يصـب من العروق الصفر عروق الصباغني مسـحوقة مثـل النـورة لينـة جـزءًا ايضـًا فيخلطـان و يؤخذ من النورة اليابسة و 

اسـ تعمهل ثل النـار فم علهيام اربعة امثالها ماء ويصري يف قدر ويغيل غليااًن جيدًا ويرتك حىت يربد ويصفى فانه ُيرج ماء امحر 

يـف امليـاه قطر يف لونه عند عاةل الطـبه فانـه مـن رش بعد ان تس تقطره وتعيده عىل احلديد منه فتفعل به ذكل ابدًا حىت ي

 ...احملمر فاس تعمهل يف املوضع اذلي تسمعنا نذكره فيه فانه من العجائب والسالم

ونيتاج ان نتلو ذكل حبي  ظريفة من اخلواص جعيبة وهو معل رساج اذا رسجه الانسان ووضعه بني يديه مل يبرص شـئ  

ا يف البيت من صورة وهو غريب جعيـب وصـفته ان يؤخـذ حشـم مسكـة يقـال لهـا وغىش برصه ومن خلفه يرى لك شئ  

لها عرف كعرف ادليك فيـدق حشمـه حـىت  91ادلخس مشهور ببالد البرصة ونيو الهند والصني وس امي ببالد مرص ابدللفني

رساج يف دهـن يصري دهنًا واتخذ خرقة كتان ويسحق يشء مـن زجنـار وينـرث عـىل اخلرقـة ويعمـل ممـا فتـي  ورسج يف 

ادلخس اذلي وصفنا فامي تقدم ويكون الرساج نياسًا اصفر فانه يظهر ما قلنا وهو غريب جدًا فامعل به وقـص عليـه الـيت 

 .تدخل هبا بيوت الناس فال يشعرون بك ويه وهللا وحق س يدي اصهل ولكن الزايدة فيه يه العمل والسالم
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ر وسـه ةالبتـ الطلسم اذلي اذا جعل حتت راس النامئ وهو ال يعـمل مل يـمن ونيتاج ان نذكر ما هو ازيد من هذا قلياًل وهو 

 وقلق ما دام ذكل الطلسم حتت راسه فاذا خرج من حتت راسه انم وسكن ما به  ا وصـفناه وصـفته ان يؤخـذ حشيشـة

مـل ممـا ضـع مث يعيقال لها الربشاه ويه حشيشة الشعاةل فيؤخذ وجيفف ويدق انعامً وينخل ويعجن بلـن اخلزنيـر اذلي ير 

وال  هر متفزعـاً متثال مثال صيب اكنه يتفزع فان وضع هذا المتثال حتت راس الانسان وهو انمئ وهو ال يعمل مل يـمن ليلتـه وسـ 

ن حتـت مـيزال كذكل ما دام حتت راسه فاذا اردت ان ترجع اىل احلـال اذلي اكن علهيـا او الطبيعـة فـاخرج ذكل المتثـال 

خاصـية  لطول ما مر به من السهر وهذا العمل انفس مـن الاول بكثـري وذكل مـن اجـل ان هـذا فيـهراسه فأ نُه ينام لوقته 

 النفس وذكل فيه خاصية اجلسد والاعىل من لك يشء ارفع من اذلي هـو دونـه وال نفـس ارفـع مـن اجلـوهر فهـذا ارشف

  تعاىل.خر هذه املقاةل ان شاء هللامن الباب الاول اذ النفيس ارشف من اجلوهر وهذا ما اردان ان نبني فليكن الان ا

  

 املقاةل الرابعة وامخلسون 

ول فامحلـد هلل الا...انه جيب علينا ان نيمد هللا تعاىل عىل مجيع الاحوال وان نزيد يف ذكل عىل ما اوالان من نعمِه وحىلِه 

 ..ين مجيعًا القدير الفعال ملا يريد اخلالق الباري املصور وتعاىل عن اقوال ذوي الاحلاد الاكفر 

مث اان خنرج اىل صفة العلوم فنقول ان احلكامء اجمتعت انه مـن اخـذ السـقمونيا فسـحقه مثـل الهبـاء وبـهّلُ ابملـاء والطـه بـه 

القضيب مث جامع مل يودل هل وانه ملن ظرائف احلىلة فانظر اي ايخ مك بني هذه العلوم وبني ما تقدم فا ا من الكبار فلك مـا 

عد زاد العمل فهيا وقال بعض من ظرائف العلامء واحلكامء والفالسفة القاصدين بعـمل هـذه العلـوم والامـور أ خرجناه اىل ما ب

واس تخراهجا والطالبون لها والباحثون عما وانه من اراد ان ال ينـبح عليـة لكـب وال يَعّضـُه وال يببعـه يف طريـق وال يقربـه 

سحق انعامً ويعجن بلن لكبـة ويعمـل منـه صـورة لكـب وحيمـهل ومىت رأ ُه هرب منه وهو ان يؤخذ من خشب اليربوح في 

الانسان معه فانه ال ُياف يف ليل وال يف  ار من الالكب ولو احرق اوساطهم وراسهم وقتلهم وهذا انفع ملن رام العمـل 

املنـازل  وادلخول يف معل اللصوص والرس من اجبال العرب فان كثريًا من الرعاة يكـون هلـم مـن الـالكب وكـذكل ارابب

ويس تغنون هبا عن السهر واحلف  الن اللكب دقيق احلس رسيع اليقظة فاذا مسع حس نبح فيعمل به فـاذا معلـت بـه هـذه 
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احلي  بطلت حيل الناس وعذرمه ابللكب فِقس عليه وما جائك  ا هو اعظم منه فقد ذكران ذكل ويف الكتاب النـواميس 

صت عن ذكل الطريق فاين امنا معلته غيظًا عىل املتخاذلني اهـل ادليـن الكفـار ما يش نع من هذا القول كثريًا فاطلبه ان حف

 لعمم هللا واان اس تغفر هللا منه واساهل الاقاةل من زليت والسالم.

ن اراد ان يتخذ حيوااًن فاان نذكر كيف يتخـذ احليـات امحلـر و صـفة ذكل ان يؤخـذ مـن العناكـب الكبـار مـا قـ  در عليـه فا 

ة او ضـفدع يف قنينة زجاج ويصب عليه لن ااتنه بقدر ما يغمرها واتركهن ثالثة اايم مث خـذ حشـم سـلحفا الانسان فيصريه

دلمـاغ والسلحفاة اجود ويكون السلحفاة من اليت تسمى ادلق مث ا ق الشحم مع العناكب واللن لكـه حـىت يصـري مثـل ا

فا ـا  بة فاتقهيـااايم فانه يتودل عنه حية عظمية محراء جعي  مث اجعهل لكه يف خرقة صوف محراء قرمزية وادفنه يف الزبل س بعة

ف ن اذلي يوصـقتاةل وان اكن موضع العناكب الرتيال فعل هبا هذا الفعل مع اللن والشحم ودلغها حية ولكما تكون الثعبـا

الق سـ بحان اخلـ ويسمع بذكره وكذكل يتكون يف العامل اذ هو حرصت يف الامكنة السـ بخية عـادة الـرتيال حيـات وثعـابني

هل قتـااًل بـدًا وتقـاتالباري املصور اذلي ما شاء فعل والرتيال عدو الثعبان جدًا وببالد مرص اذا رأ ت الرتيال الثعبـان تطلبـه ا

فـي كل كرسـاج طذمربعًا ويطلب الهرب مما للطفها فال تفارقه وتلسعه فتقتهل فميوت الثعبان من لسعهتا عىل املاكن رسيعًا 

ا انكـره واهل مرص لكهم يعرفون ذكل وقد رايته وعرفته ايضأ  قبل ان أ راه واعرضته عىل عدة قـوم مـمم  ـ وما اش به ذكل

 اعد وقدمت مرص بسبب ذكل حىت حيت ذكل ورايته والرتيال ش به العنكبوت الهاكل قاتل وهذا قول عظـمي فـاظن هل

 وعليك بكتاب التجميع والسالم.
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 املقاةل اخلامسة وامخلسون 

العلـوم ن الف النفس مث الف واصعب مطلوب يف ذكل ان س ياقه النفس اىل الاش ياء اليت يراد ممـا ادلعـاوي الكبـار و ا 

 احتـال بعـض يف احليوان الهبمي البليد افضل منه يف اذلاكء والعمل يف امحلام منه افضـل منـه يف مجيـع بوب احليـوان وقـد

ء ال يرضـها يشويف الربج اذلي يريد جدًا ومييل اليه امحلام مـن لك انحيـة الفالسفة من الزمان يف الرخ وامحلام حىت يكرث 

نـه ىت يصـري اكمن احليواانت اليت يأ لكها وينفرها وصفة ذكل ان اتخذ خرف خفار رقيق فيدقه انعامً واخنهل حبريرة صـفيقة حـ

هل مث ذ منـه مثـل الفخـار واخنـالكحل مث اتخذ منه ما بدى كل مث خذ بزرلـب وهـو القسـط فدقـه واخنـهل انعـامً ايضـًا وخـ

هـا ل اطبخه مبطبوخ طيب الرحي حىت يصري عىل صور العسل فاذا علقت مما امحلـام فا ـا تكـرث وتعـم حـىت تصـري تضـيق 

ا تريـد مـن مـبرهجا لكرثهتا وهذا من ظريف الاعامل وجعيهبا وفيه فوائد كثرية وقياس واسع فـامي تريـد فامعـل بـه تصـل اىل 

 تعاىل. العلوم ان شاء هللا

رهجـا مـًا الفـت بوان اخذ الشعري املقيل وطحن انعامً ومن التني اليابس املدقوق وجعن ابلعسل مث علف به امحلام اربعني يو  

مـا هـو ومل تنتقل عما ابدًا فاعرف ذكل فقياسه كثري انفع يف علوم اخرى ان اكن كل اس تاد عاذق فسـرييك كيـف ذكل و 

ه امحلـام من اخذ من الىلون احلدي  شي ًا فنقعـه يف اخلـل الطيـب الـرحي مث علقـت منـ فانه من العجائب والسالم، وايضاً 

ا جيـد ممـا الجعابـه ملـ اايمًا قبل ان ُيرج اىل املرعى مل تدع مما حامم الا الفها ولزهما وانتقل الهيا ومعها حي  انتقلت وذكل

 يزال يؤخذ من زهو لها والسالم.من رحي الىلون النه عطرها واذا الكته اكنت مسكه وذهب عما ما ال

لتذاذ هذا احليوان الراية لهذا العلـف ولطعمـه وكـذكل حيـرص عليـه ال غـري   واظن الع  وهللا اعمل واحمك يف هذه مجيعًا ا 

فاعمل ذكل وامعل عليه تصل اىل ما حتب ان شاء هللا من مجيع العلوم ومن اخذ خامت ذهب حفـام علقتـه وكـوى بـه قـوادم 

ام أ لفت برهجا فمل تفارقها ومل تنتقل عمـا وهـذا فقـد اكـرثت فيـه الفالسـفة فقالـت طائفـة هـذا لطبيعـة اذلهـب اجنحة امحل

فســواء عليــك اكن اخلــامت او غــري خــامت وقــال اخــرون طبــع اذلهــب وامحلــي والــيّك يف املقــادمي وقــال أ خــرون ذكل الطبــع 

لكهـا عنـدي هـو ان ذكل يف طبـع اذلهـب والـيّك يف  وخاصيته انتقلت من ائـتالف هـذه الاشـ ياء لكهـا واجـود الاقـوال

املقــادمي ال غــري فأ معــل عــىل ذكل تصــل منــه اىل مــا حتــب ان شــاء هللا تعــاىل. وان اردت ان ال يقــرب امحلــام وال برهجــا 
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الناموس وال غريها من ادلواب اليت ترضها وتقتلهـا واتلكهـا فعلـق يف ابراهجـا جروسـًا مـن الشـجر وهـو السـداب يف لك 

ية من الربوج ابقه او حزمه فان هذه ادلواب تكره راية السداب جدًا وهترب منـه وال تقربـه النـه مضـاد لطبعهـا وان انح 

ارت ايضًا ابلكربيـت واظـالف املـاعز وقرو ـا وقـرون الابـل والعـرجف والسـداب  وعـة هـذه لكهـا طـردت عمـا مجيـع 

 مـا حتـب ان شـاء هللا تعـاىل واذ قـد اتينـا عـىل مـا حيـب ان احلشائش الضار وغري الضار فاعمل ذكل وامعل به تصل اىل

 يكون يف هذه املقاةل فليكن ال ن أ خرها.

 

 املقاةل السادسة وامخلسون 

 دابـة بسـوء فأ ما اظهار معجزات اخلواص فانه من أ خذ راس اذلئب فعلّقُه يف برج امحلام مل يقربـه سـ نور والامنـس وال    

الامـث  ومن غريب الاعامل أ ن فطنت هل وامنـا ذكـرت ذكل لكـه كل وهللا بوجـوده القيـاس  مادام فيه معلقًا وهذا اي أ يخ

 لبس تخرج انت مجيع ماتريده من ظرائـف العلـوم والسـالم. وقـد قـال بعـض املتقـدمني مـن ذوي الـرأ ي والفهـم مـن أ خـذ

ن  ي  املثـال اذلامحلـام يوـو ويزيـد عـىلمججمة انسان بعد ان تكون قدمية ابلية فتدفن يف برج امحلام أ و يوضع فيه وصـفًا فـا 

منا فعل ذكل ابلطعم وهذا ابخلاصية املعلقة والسالم.  قدمناه يف املقاةل ال وىل وهذا بغري دواء وا 

مـراة ترضـع ويكـون ذكل املولـود أ ّول ودل رزقـت بـه وهـو اذلي يقـال هل     ومن بعض مشاُينا احلذاق انه من أ خذ لن ا 

فيجعل ذكل اللن يف قارورة ويدفن يف الربج عند مدخل امحلام وخمرهجا فتكـرث امحلـام يف ذكل بكرها ويكون املولود جاريه 

نه  تحن جمرب ، فأ معل به ماشئت وعـىل هللا  الربج حىت يضيق هبا املوضع، ولك ذكل ان مل نطنب ونكرث يف قولنا فيه فا 

ذ قد اتينا عىل هذا الفّن  ا فيـه  نتولك وِقس عليه ابدًا تّصب فيه الطريق ملا تريد من ظرائف الاعامل املذكورة والسالم وا 

ن البق من اذلابب واحليواانت املؤذية جـدًا ورمبـا كـرثت يف املواضـع بعـد املوضـع تقتـل أ هـل ذكل الـبالد وتصـري  كفاية فا 

كثرية هراًب مـن مثـل  92قطيعة هلم خاصية فأ ين ال جعب ممم أ عين الناس عىل كرثهتم فأ ين رأ يت عالاَمً ممم يرتكون ُأنص  هلم

                                                           
 )أ ي سطح هلم( 92
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منـا اكن ذكل لكـه لنقصـان العـمل  ذكل وما شالكه الميكنه طردمه واليسمع مهوهمم ليقميون يف املواضع اليت حيبون املقام لهـا وا 

 وصغر النفس لعما هللا فلوالها كنا يف راعة، بلغنا هللا املزنةل اليت النكد فهيا وال تأ مل ويه العدم والسالم.

ذا نويـت أ ن تطـرد البـق خفـذ وقد ذكرت يف     هذه الرسائل طلسامً خاصًا جعيبًا يف طرد البـق غريـب ملـيح وذكل أ نـك ا 

عىل ما ذكره ش يخنا ولتكن الرمكة بكر يف الوقت اذلي يقعدها الفحل وأ حتف  به ليكـون فـتكل  93شعرة من عرف رمكة

لهيا الشعر اذلي اخذته من عـرف الرمكـة ولـيكن فيه منافع كثرية مث امعل بقًا من نياس وجّود الصورة ما أ مكنك واعقد ع

للك بقة  شعرة  وصرّي منه ش به العنقود وأ مجعه يف طرف أ و خزف أ و لوز أ و قدر وما اشـ به ذكل وسـّد رأ سـه واسـ توثق 

ن معـل يف وقـت طلـوع الشـعور او العبـور  ن البق اليدخل ذكل املوضع ويقلع منه وا  منه وأ دفنه يف وسط ادلار والقرية فا 

 ل أ و ظهور املرخي عىل ذكل املوضع أ و ِقران املشرتي اكن ذكل اجنح وابلغ فامي تريد منه ان شاء هللا تعاىل .أ وسهي

ا مـا ذكل لنـمفأ نظر اي أ يخ يف هذه الاعامل وأ نظر ما رمزانه مما وِقـس علهيـا ال شـ ياء الـيت تسـمعها الـيت يه أ كـرث      

ذ لوم لكها قد ترسك والتتعذر قراءهتا فأ معل هبا تصـُب الطريـقوهللا انه سهل عليك وخنرج كل عن أ خره اذا الع  سـهاًل وا 

 قد أ تينا عىل ما حتب أ ن يكون يف هذه املقاةل فليكن ال ن أ خرها.
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 املقاةل السابعة وامخلسون    

ذا أ خذ شعرة من عرف رمكة يف الوقت اذلي يقرعها الفحل وعلقت عىل ابب بيت مل يقـرب ذ   كل البيـت قالت احلكامء ا 

بقة وال بعوض اذا اكن مصلبًا عىل الباب وهذا من الطلسامت فأ معل به وِقس عليه وأ عـمل أ ن عـدود الطلسـامت وفصـولها 

فنقع يف ماء ثالثة أ ايم وأ خذ ماؤه وطيّل به احليطـان كـام  94الت احلكامء أ يضًا أ ن أ خذ الرتمسمن العلوم ال خرى صعبة وق

ن جُعـن اجلـص هبـذا طيّل ابجلّص مل يبق ومل يقم عىل  تكل احليطان من أ ولها اىل أ خرها علوها وأ سـفلها بقـة وال بعوضـة. وا 

املاء يف وقت جتصيصه اكن كذكل حىت ينقلع اجلّص من البيت وهذا من اخلواص وهو غريب فِقس عليـه وأ ي بيـت كـرث 

ن البـق فيه البق والبعوض ومل يكـن ويسـهل ان يُطـىّل ابملـاء املسـ تخرج مـن الـرتمس فليبخـر الب  يـت ابليـاس اليـابس فـا 

ن أ حببـت الا مـوهتن لكهـن وال يعـاودن اىل  والبعوض هيربن منه واليأ واه والميّرن عليه واليّعدن اىل البيت زمااًن طوياًل فـا 

البيت ابدًا فدوخّن ابل س اليابس والىلون وليكن الاخر جزئني جزء أ س وجزء مكون فأ ن ادلخنـة اذا امـتل  البيـت ممـا 

ايته البعوض أ و البـق مـات لوقتـه ومـا هـرب برسـعة ُيـاف مل يعـد اىل البيـت ابـدًا ومـا مل يكـن، وكل الرايـة  ا حلق ر 

واس تغرقها مات ومن هرب مما قبل ان يصل الهيا جنًا ، فأ معـل عـىل ذكل واسـ تخرج املثـال حبسـ به ومعـهل ان شـاء هللا 

ثل هذه ال ش ياء وذكل انه اذا أ كرثت الارضـة يف املنـازل ومـا تعاىل ، وقد خرج ل هل زماننا يف التجربة أ ش ياء جعيبة يف م 

فهيا وعزم عىل طردها فلياخذ الطري املسمى ديك الكروم وهو طـري معـروف وطـرح يف امخلـر العتيـق بعـد ذحبـه او أ لقـه 

لطلسـامت أ ن وهو يح قارورة وسّد رأ سها وأ دفما يف وسط ادلار فأ نك الترى فهيا ارضة ابدًا والختاف ممم ، وهـذا مـن ا

 فطنت هل فأ عرفه وأ معل به تصل اىل ما حتب ان شاء هللا تعاىل .

ن ادلار اوأ قول امنا رايته وعندي انه يف وجدي فا ن هذه ال ش ياء تاكد تكون يف الرشـف مثـل ال بـواب الكبـار وذكل     

رى مـا تـاعمل ذكل وِقـس عليـه واملوضع اذلي حيل فيه الهدهد اليقع فيه الارضة البتة بوجه والسبب وهذا من اخلواص فـ

 حتب .
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نـه يكـون عنـد كل      نه ان مل يوجد الهدهد يف ذكل املوضـع اذلي تريـد فيـه البعـوض والارضـة منـه فا  الرايـة  وأ يضًا فا 

ضـيات( رسيعًا واليعود مما اىل املوضع يشء س نني كثرية وهذا من اخلـواص فاعرفـه وقشـور الاتـرج )نـوع نبـايت مـن امحل 

الصـوف  ر مينع السوس من الثياب اذا اكنت الارضة فهيا هتكل مجيعًا ويطيـب رايـة الثيـاب وااصـة ثيـابال عىل ال صف

ذ قد أ تينا عىل ما جيب ان يكون فليكن ال ن أ خر هذه املقاةل .  فانه يرسع الهيا كثريًا والسالم وا 

 املقاةل الثامنة وامخلسون     

نـورة  ر أ جـود فيسـحق ببـول امحلـار  قـًا جيـدًا مث جيفـف يف الظـل يؤخـذمىت أ خذ العمل ال صفر أ و ال محر والاصـف    

ففـه يف فبسحق بلن امرأ ة مث جيفف يف الظل مث جتمع بني الـزرنيه والنـورة وأ جيـد  قهـام حبـامض الاتـرج املصـعد مث ج

ذا اردت به العمل وحتصيل املنفعة فليـذاق اـّل ويطـيّل بـه املواضـع  لشـعر فانـه اذلي فهيـا االظل واعزهل لوقت احلاجة فا 

 تعـاىل يزول وال يعود ينبت ابدًا، هذا من العالجات وأ ال يثبت انه من اخلواص فأ معل به تصل اىل ما حتب ان شـاء هللا

 أ ربعـة عرشـ ، فا ن اردت ان ينبت الشعر يف ذكل املوضع اذلي قرعته بذكل ادلواء خفذ حشم دّب فأ سهّلُ وأ طّلِ املوضع به

ذا انت طلبـت املوضـع ابلشـحم وفرغـت منـه اخـذت يوما متوالية تذيبه قطنـة  يف وقت احلاجة وتطليه والتذيبه وترتكه فا 

هـن زنبـق دومسحت هبا املوضع مسحًا نظيفًا حىت اليزال عىل املوضع شي ًا منه الا مسحته وتكون القطنة قد مغس هتا يف 

ن الشعر ينبت يف املوضع بعد أ ربعني ي كذب وهـذا يومًا ال وهللا ما كذب قط وال جاز ان من قبل ان متسح هبا املوضع فا 

ايك وجمـاورة يش ء حـىت اي ايخ من املعاجلات واخلواص الغري فا ن فطن اىل هذه الفروق وكيف تصل مما اىل ما حتـب وا 

د هلكـت قـتفهمه وتعرف مافيه ويبني كل الوجه اذلي قد بين عليه فا ن هذه العلـوم للفالسـفة مثـل البيـوت املغلقـة الـيت 

ال حشـوه يف الكهمـم يف أ ي معـىًن م  ن وهـذا وهللااكفاتيحها وليس يف الوصول الهيا حي  من أ بواهبا فا م اليرتكـون شـي ًا ا 

 العظمي من لك كشف تقدم كل ماجائك من ذكل واس تخرج ما فيه تصُب الطريق واحضًا والسالم .

من الناس وهو من الطلسامت اليت يتـاذى الانسـان  وقد وجدت دواء انفع ينفع للقرع الطبيعي وينبت الشعر ملن اكن    

انه عرس وذلكل رد لك يشء طبيعي يعرس ذلكل ورمبا امتنع وجوده وصفة ذكل يؤخـذ مـن البـيض أ وقيـة مث تأ خـذ قنينـة 

 وسطة القدر فطيما بطني احلىلة مث يعمل اكنواًن مدورًا من طني ويثقب يف ارضِه من الوسط ثقبًا تدخل فيه رأ س القنينـة
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مث أ معل لهذا الاكنون ارجاًل مرتفعة قد شرّبَ بشرب مث خذ مـن البـيض احلـدي  ماشـئت واسـلقُه يف قرشـه وأ عـزل بياضـه 

وخذ صفرته ففهتا وصـرّيها يف القنينـة اىل ثلثلهـا أ و نصـفها مث سـّد رأ س القنينـة بليـف لـنّي سـّده عنـد علقهـا عنـد البـدن 

 الثقـب اذلي وسـط الاكنـون حـىت ختـرج اىل اسـفل مث ضـع الفحـم عـىل واليكون سدًا شديدًا مث ادخل رأ س القنينـة يف

ن القنينـة اذا محيـت خـرج ادلهـن  القنينة من داخل الاكنون وأ شعل النار فيه وضع حتت القنينة شي ًا تسل فيه ادلهـن فـا 

أ علـق املوضـع صافيًا اكنه ادلمعة خفذ هذا ادلهن وأ خلطه مع دهـن حـب القطـن وحشـم ودهـن الزنبـق أ جـزاء مبسـاوية مث 

طهّلِ تفعل ذكل ثالثة أ ايم مث اغسهل واعد  الاقرع متر عليه ابملرس مث اخرجه رشطه حىت ُيرج ادلم مث امسح ادلم عنه مث ا 

نه ينبت ك حسن مـااكن ك وّل  فعل ذكل ثالثة أ ايم كذكل عرشة مرات لك يوم ثالث مرار ثالثني يومًا فا  الرشط والعالج ا 

 شعر والسالم .مرة أ و ك حسن مايكون من ال 

 املقاةل التاسعة وامخلسون     

نه غري منكر ان يكون اخلضاب للشعور البيض سودًا ومحرًا أ و خرضًا والسود وامحلـر واخلرضـ بيضـاء ولكـن الغريـب      ا 

ان يكون اخلضاب للشعر ال صفر يف لون اذلهب وهو وهللا من املعجزات الكبـار واان اذكـر منـه شـي ًا اليعمـل عليـه مـن 

يس هل خربة هبـذه ال شـ ياء وصـفة ذكل يؤخـذ قلقنـد قـربّص  أ خرضـ جـزء ونصـف وحشـرية جـزء و زاج سـوري جـزء ل 

وفلقطار أ محر جزء وجيمعهم ابلسحق جيدًا واجعنه مبح البيض وصرّيه يف كوز مطني وسّد رأ سه ابلطني وأ شـوه لـي  يف انر 

يربد  مث أ خرجه من الكـوز وأ  قـه مبـاء الكـراث النبطـي  عامية يف أ تون زجاج او أ حاب خفار مث أ خرجه من الغد وأ تركه

ذا بـرد فاخرجـه وأ  قـه  مث صرّيه يف كوز وسّد رأ سه وأ شوه يف تكل النار لي  أ خـرى مث اخرجـه مـن الغـد وأ تركـه يـربد فـا 

ذا اردت ان ختضب به خفذ رشااًب عتيقًا جيـدًا طيـب الـرحي صـايف وخـذ عـروق  الكـرمك وخذه وأ عزهل لوقت احلاجة اليه فا 

فأ  قه ابلرشاب مث تبندقه وليكن وزن عروق الكرمك نصف اوقيـة مث خـذ مـن ادلواء املـدبر اوقيـة فأ جعنـه بـذكل الرشـاب 

اذلي فيـه الكـرمك وتغسـل الــرأ س قبـل ذكل بنطـرون عــده وال ميسـه يشء مـن ادلهـن والغــريه فعنـد ذكل ُيضـب هبــذا 

ميسح الشعر مث يدهن بدهن ابن خالص فان الشعر ُيرج عند ذكل عـىل اخلضاب ويرتك لي  مث يزنع من غد  لكُه انعامً مث 

لون اذلهب الابريز الصقيل ال يتغري بتة س تة اشهر فاحتف  به وامعل بـه وقـس مجيـع العلـوم الاخـرى فانـه يكـون جعبـًا 
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الثة اايم لكـام جفـت وصفته ان ختذ بورقًا ارسنيا فبسحقه مع صفرة البيض ث...فامعل به ترى ما يرسك ان شاء هللا تعاىل 

الصفرة فاسقها من ماء البورق الارمين مث اتخذ املرقشيتا الصفراء اذلهب اخلالصة فتدقها دقًا جريشًا مث تضعها يف اانء مـن 

زاج واصبب علهيا من عامض الاترج املصفى ما يغمرها ابصبعني وحركها لك يـوم ثـالث مـرات لكـام اسـود احلـل فصـب 

ى احلل كام هو عىل لونه يتغـري ومل يسـود فـاذا رايتـه كـذكل خفـذها حينئـذ وا قهـا مـع ادلواء نفسه وابدل ماكنه حىت تر 

اايم ذ جففها واشوها يف لـوز خـزف مطـني يف انر عاميـة مث اخرهجـا مـن الغـد وارفعهـا وكمـا مـن  3الاول مباء املرقشيتا 

مـل خفـذ جـزءين ممـا وزرنـيه اصـفر جـزء وا ـق فـاذا اردت الع...الغبار اذلي هو أ فة مجيع الاعامل ومن النـدى ايضـًا 

الزرنيه ابملاء حىت يصري مثل ادلماغ مائعًا وا ق امجليع ببياض البيض ويشء من الزعفران مع مرارة البقر مع الزعفـران مث 

الهنديـة اطل به ما اردت مث اس تعمهل تراه ذهبًا ابريزًا وقد فردان فيه ان يدهن بدهن احلىلة وهو دهـن الصـنعوي الصـبغة 

وقـد يكـون الكتابـة يف الاكغـد لكـون  ...وذكل امنا ذاك هذا ادلهن الصيين دهـن السـ ندروس والـزبر ان شـاء هللا تعـاىل

اذلهب ايضًا ابجليل يعين الطايف اذلهب علهيا ويكون احسن واضـوى واطـرى وابقـى عـىل الازمنـة مـن اذلهـب ان مـن 

فهو مير به بدهنه وحيمهل ويعلقه ووجه معـل ذكل ان تـدبر البـاب  سبيل اذلهب ان يلصق عىل هذه الاش ياء مباء الاشق

حىت يبلغ اىل ان يبيض لون اخلل اعين اذلي ينقع فيه املرقيش تا اذلهبانية فاذا انقطع سـوادها  44الاول املذكور يف املقاةل 

شـ نان الرطـب اذلي يسـمى وابيض لون اخلل مل حيتج اىل املرقيش تا مث اخرج الادوية واشوها مث ُيـرج ويسـحق مبـاء الا

اش نان ذات امخلس اصابع فانك ترى دواك اذلي دبرته اذا مسه هـذا الاشـ نان يصـري احسـن لـواًن مـن اذلهـب الابريـز 

فاكتب به عىل ما شئت من دفرت او ورق او ثوب او ماكن من امثال ُيرج ذهبًا ابريزًا مـن غـري غـرا وال مصـغ والحيتـاج 

تعمل هبا ذكل وهذا الباب به من الرشف ما جياوز الوصف ويزيد النك اي ايخ امنـا تعـرف اىل ذكل يف اكرث الاعامل اليت 

فضل ما ذكرانه الا اذا لكمت اههل ومعلت  اايت ما حتويه من الاعامل فاذا وصـلت اىل اضـعاف مـا يصـلون اليـه ابقـل 

جيازينا عىل ذكل ويرزقنـا الـزايدة مـن مؤنة وتعب  ا معهم وارسع مدة علمت مننا عليك وعىل مجيع الناس نس ئل هللا ان 

  ...فضهل يف العلوم النه جواد كرمي فعال ملا يريد والسالم
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  املقاةل الس تني

ذكل  ان يف النبات دواء يقال هل احلسك اذا اخذ ودق ومضد به لسع الافاعي ورشب منه مثقال ابلرشاب العتيـق بـراس

ا تصـل اىل الاحـوال اكـرث الفوائـد وانفعهـا واظرفهـا وافضـلها فامعـل هبـالوصب رسيعًا لوقته ان شاء هللا تعـاىل ويف هـذه 

قـد  عتيـق لذليـنماحتب بقوة هللا تعاىل وقس علهيا فذلكل ذكرانها وايضًا فانه مـىت دق منـه مثقـااًل انعـامً وسـقي ابلطـيل ال 

الرباغيـ   ورش يف البيـت قتـل سقوا الادوية القات  من السموم نفع من برها رسيعًا حبول هللا وقوته وان طـبه ابملـاء

طيبـه اايم وافناها وهومس لها من هجة اخلاصية والادوية وان اخذ منه اعد وهو غء فدقه واعرص ماءه وصبغ منه ثواًب ف 

ثـري والسـامق ك  فيه مل يقربه الفراش براغي  البتة فقس عليه الابواب املشالكة هل  ا هو انفع من ذكل واقـول ان شـاء هللا

ىت صري منه ش ئي يف خرقة صوف محرا وعلق عىل عضو مـن الاعضـاء الـيت اصـاهبا قطـع السـ يوف او السـكني الفائدة م

 شالكه فانـهم قطع جراين ادلم منه فانه رمبا قتل ذكل واكن اكلربق يف انقطاعه وهو من كبار خواصه فامعل عليه وقايس به 

ها  قهـا وسـقاو ون يف املثانة وابراها واخلراطمي مـن اخـذها انفع والسالم والعقارب اذا الكت مع اخلزب فتت احلصا اليت يك

كن ذكل لصاحب الريقان الشديد شفاه رسيعًا البتة ومن اخذها فاذاقهـا بـدهن الـورد ووضـعها عـىل الـورم امللمتـد بـه تسـ

ن نعـمل اثر ابذن هللا ونفعها منفعة عظمية وقد اكن الواجب ان يكون للك واعد من هذه الابـواب رسـاةل مفـردة ولكنـا نـؤ 

  الناس وليكن لنا ذكر ان شاء هللا تعاىل
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  املقاةل احلادية والس تون

ف عليـه مـن فامي يعضه اللكب قالت احلكامء يف ذكل امنا ميسه الوجع ويش تد به الافات حـىت انـه اذا اراد رشب املـاء ُيـا

 وهـو كلا بـه كـوز املـاء فعالجـه مبـا اصـف املوت النه يرى صورة اللكب اذلي عضه يف املاء ويقال انـه يـرى ابصـغا  لـو 

ويربأ  مـن  الاوىل أ نه اذا قدر قادر عىل اللكب اللكب اول ما يعض الانسان فليذحب ويطعم من كبده فأ نه يسمل من اجلذع

ز ايخـذ اجلـو  الع  بقوة هللا النه يرشب املاء يكون سبب الـربأ  والسـالم  والادويـة النافعـة هل مـن بعـد اذا عـدم كبـده ان

 ن شـاء هللاملقرش من قرشية مجيعًا فيدق انعامً مع شئ من ملح العجني مث يعجنان بعسل ويوضع عىل العضة فأ نه ينفعـه اا

مـن  اتنـه نفـعتعاىل وايضا فانه اذا اخذ هل احلنطة احملرقة مع البصل فدقا وخلطا مع العسل ووضعا عىل العضة مـع اللـن الا

ن نـاع فيـدق وُيلـط ابلعسـل ويضـمد بـه العضـة ابراهـا وهـذا اللكـب وغـريه مـذكل وايضا يؤخذ امللح مع الرسـاب والنع 

 شوي مع مـاءالالكب دون ذكل يطيل موضع العضة ابمحلص املدقوق املدىف ابملاء البارد ويطعم العليل الرسطان المري امل 

مـن  حل هبا نفـعلطت ابلعسل واكتالشعري ويسقي ابجلالب فأ نه يربا ان شاء هللا تعاىل والضبعة العرجاء اذا اخذ مرارهتا خف

جائـب وان املاء النازل يف العني جدا وهو وحق س يدي من كبار العلوم والاعامل فأ حتف  به واايك ان متسح فأ نـه مـن الع

علقه يدها عىل صاحب التفرس ابرته عـىل هـذا الصـوت ان اكن التفـرس عـىل اجلانـب الاميـن علقـت يـدهاعىل صـاحب 

ت عـىل صورة ان اكن النقرس عىل اجلانب ال مين علقت عـىل اليرسـى وان اكن يف الايرسـ علقـالنقرس أ براته عىل هذه ال

فعـك يف الميىن ابخلالف فانه يربيه رسيعا عاجال وهو من جعائب اخلواص فاعرفه وامعـل بـه وعليـه تـرى فيـه مـا حتـب وين

  <<<<اصول القياس منفعة عظمية ليست ابلهينة

ج زيـت وقطـر مـن ذكل الزيـت يف الاذن الشـديدة الوجـع سـكن الوجـع وال هتـاون بعـالوالالم واخلنفسـاء اذا غليـت ابل

 د الانسـانالاذن فانه داء مربح رمبا يقتل صاحبه او قاربه للتلف ل نـه جمـاور ادلمـاغ ويه اعـد اخلـواص الـيت علهيـا معمتـ

يل ممـا واكتحـل مباهئـا اذلي يسـ   ومن اكن شكور ال ينظر عند الظالم فاخذ اخلنفساءيقطعها ومغس فهيـا امليـل. والسالم

 . اذهب ابلشكره عنه والسالم

 .. قد انقىض ما وعدانك به فليكن الان اخر هذا الفن ونبدأ  يف ابتداء املقاةل الثانية والس تني



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

210 
 

  املقاةل الثانية والس تني

يف  يف ظـاهر الكتـبالاكسري يمت ملن امكل والعمـل العـمل يف يـوم واعـد ومل توسـط يف شـهر ولتصـري يف سـ نة وملـا قيـل 

تـاب عرشين س نة واذلي قد عمل ويمت هل الاكسري الاعظم يف يوم واعد مـن مجيـع هـذه الكتـب وعـمل مـا فهيـا واخـرج الك 

 . مبينًا عىل معىن واعد ال يشاركه غريه فليضف لك واعد اىل امثاهل حىت يمت

مل اخملـزون يولـف مجيـع هـذه الكتـب وحق س يدي ما قصدت هل ومن اخلواص اليت يه وضعية ال طبيعيـة ان كتـاب العـ

جحـار ومما ان كتاب املزيان وكتاب الترصيف خاف معاين كتاب التزنيل وكتاب التقرير وكتاب احلاصل االف كتـب الا

الاربعة عىل راي بلينـاس وامثـال ذكل مـن هـذه الكتـب بعضـها حيـل بعـض ويكشـفه واذا انكشـفت مل يبـق يف النفـوس 

 . البتة والعقول من املطالبات يشء

قامة الربهان اذلي ال ينحل للـلك واقامـه الربهـان للـلك ال يكـون الا ابلعيـان وذكل لـيس مـن فعـل  وهذا ال يكون الا اب 

  ذكل وابـنواعد من الناس لكنه من افعال الانبياء فقد ثبت ما قلناه  ا رصحنا به وعرضناه يف غري موضع انه حـق فـاعمل

 . ء هللا تعاىلامرك حبس به تصل اىل ما تريد ان شا

ــف مــن العــدد و  ــه بعــده ال ــيس  وعــون عــىل ان مــزيان الاكســري الاعظــم اذلي ل  ــا ب ان ســقراط و فرفــروس واتل

سساليقوس و ارحسوس ومن جرا جمـرامه يقولـون الـف و سـامئة وافالطـون خاصـة الـف ومـائتني عـىل راي املنجمـني 

 الاخـر  يعمل به فرأ ي افالطـون ال غـري يعتقـدون يف الااكسـريواجود الالكم يف هذه املوازين قول سقراط فانه فات ومل

ن معـه ابالجامع ا ا اربعة ويه عىل اقاويل ال شك فهيا وال منازعه ويه ايضا عـىل مـذهب سـقراط وقـوهل ومـن قـبهل ومـ

 . ومن بعده واعدا ال خالف فيه

ا يف ع الابـواب الصـغار الـيت تكـون طروذـوهذه ال ربعة اوجه : ابب احليوان ، وابب الاجحـار ، وابب النبـات ، ومجيـ

 .  الاول الفًا و مثامنائة مث يزتايد عرشة اضعاف فقط  فهذه يه الوجوه ال ربعة
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ومـدبرا  و ابملـزياناما اجامعهم عىل احليوان فا م امجعوا عـىل ان مزيانـه سـ بعامئة ال مـراء فيـه وال منازعـة مـدبرًا اكن ذكل ا

ن شـاء ة فاعمل ذكل وتبني امرك تصب ما نظر فيه الاولـون وتعبـوا بـه التعـب الشـديد ااكنت او غبيطة مفردة او مشرتك

 . هللا تعاىل

 لعـدد فـاعملاوامجعوا ايضا يف النبات بغري خالف انه يكون يف النس بة عىل س امتئة فاكن ما تبينـه وبـني احليـوان مائـة مـن 

  . ذكل واعقل ما حتته تصب ما تريد ان شاء هللا تعاىل

 ـا  زيان الاجحار فانه  س مائة فاعمل ذكل وابن امرك حبس به تصل اىل مـا تريـد مـن هـذه الاوزان وحـق سـ يديفأ ما م

يدي هو وراء الفلسفة و وهللا لو تلكمنا الناس حىت يس تخرجوا ذكل من الكم الفلسفة ملا اس تخرجه ال س هـو مثـل سـ  

 . يف احملل من العمل من الوهجني وقليل من عبادي الشكور

ب ة مـن احلسـااملزيان الثال  يف الااكسري القريبة اليت ينتفع هبا واكرث مـن وصـل مـن الصـنعويني واليـه بلـغ وهـو مائـ فاما

الارواح واقل ما يف الارواح اكرث من هذه الااكسري وينبغي ان يعتقد ان مجيع الااكسـري قـد توجـد يف مجيـع الاجسـام و

ذه ممـا ويف مركهبـا مـن الارواح والاجسـاد عـىل مـا علمنـاك يف هـوالاجساد يف واعد واعد مما ويف جامعة من جنس 

 . املقاالت والسالم

ذه هـالان اخـر  يف هذه امجل  كفاية وعناية يوصل هبا اىل مجيع ما حيتاج اليه واذ قد اتينا عىل مجيـع مـا وعـدان بـه فلـيكن

 .. املقاةل

 

 

 

 



 ابر بن حيانج كتاب الجامع في خواص االشياء                                      
 

212 
 

  املقاةل الثالثة و الس تني

سـمني ج روعني او جسدين فليس مبتفقني يف طبيعة واعدة واعد من العلوم الاوائل ولك  امحلد هلل كثريا لك جسمني او

 . زتاهجاماو روعني او جسدين  ا صربهام واعد عىل النار ولك هذه الاجسام والارواح والاجساد فان هلام احوال يف ام

ا ال تكون ممـواجامتعهام لون ذكل الاش ياء  فان مجيع الاش ياء املبتغاة مما يف عمل الصنعة خاصة فليس ُيلوا ان يكون يف

 .  كذكلمفرده الا بتحليلها وتركيهبا ال غري وهو الرد الطبيعي للطبع ولك محلها وعرف معانهيا ال يمت وحق س يدي الا

مـن انظـر  ومن توسط فهيا اذا يقرأ ها وعده ويعمه الاش ياء من فصـولها بعـد نظـره فهيـا لكهـا فـال هل يـمت يشء وال ان اكن

خملــزون النــاس وعــدادها فقــد حكينــا يف كتابنــا املعــروف ابلعــمل اخملــزون وفيــه ظرائــف العلــوم وهــو عــىل التحقيــق العــمل ا

 . والسالم

عـمل  ولو ال ان يف ذكري للكتب وحق س يدي شي ا من اخلواص ما ذكرهتا وامـا مـن قرصـ عـن قراهتـا لكهـا ومعـد ممـا اىل

 .  والسالمقل من س نة ولو انه اكن اخللق لنقصان علمه فأ ما يف عرشين فاملؤيتواعد فلو انه يف يوم واعد ما مت هل يف ا

هيـا مـن فان هذه الكتب اذا اجمتعت امكن ادلارس لها من ثالث مرار عىل ما اصف ، الاوىل : لتصحيحها وتبني هل مـا ف

نون بلـغ ممـا عاين والف وما يليق هبا من امل الفاظها ، الثاين : فدلرسها واظهار ما حتته ، الثال  : فلتجمع املعاين اىل مواضعها

 تـب ال جحـارك اىل الماية املطلوبة وما انفع كتاب ادلار يف هذه الكتب ومـا انفـع كتـاب املراصـد يف هـذه الكتـب ومـا انفـع 

 . ال ربعة : عىل رأ ي بليناس وكتاب الترصيف واملزيان من انفس اهمات الكتب

د وفضـل ذا قراءها اخوان الاكرب ثالث مرار بلغ هبـا وحـق سـ يدي اىل فـوق مـا يريـفاذا عمل ما يف مجيع هذه الكتب بل ا

 . من ذكل وسيشعر من قراهتا وفكها من يده حىت يتضح هل الطريق فهيا حبول هللا وقوته
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يدي مـا وال عمل عندي وال صدق وال جدوى ملن مل جيمع هذه املائة كتاب واربعة واربعني كتاب يف عـمل املـزيان وحـق سـ  

عت هذا العدد الا يف موضعني من كتيب هذه وهـو مـع اخـر مرمـوز عـىل سـبيل احلسـاب وسـ تعمل ذكل اذا تطلعـت مس

 .عليه

ن مجعهـا مـواعمل ان خواصها ا ا ال يىلل العمل والعمل هبـا الا مـن مجعهـا وال يصـل اىل جـذوى يشء ممـا وال واعـد الا 

ظـر فهيـا كتـب ونيـف واربعـني كتـاب ال جيمتـع ابـدا عنـه مـن مل ين ومن خواصها العظمية النبوية اعـين كتـب املـوازين مائـة

لكتـب اوقواعدها ال اخوان اذلي كنا قصصنا عليه يف مجيـع كتبنـا هـذه اعـين كتـب املـوازين ويف غـري كتـب املـوازين مـن 

 . الاخرى فاان قد ذكران اخاان هذا

هيـا مـن فعندك يف هـذا الوقـت لكـن اذا معلـت مبـا  وهذه الكتب والاحوال من اكرب عمل اخلواص واان اعمل ا ا الا تتفق

لنـاس مـن امجيع العلوم وعرس عليك عمل هذا املوضع والوصول اليه تتق عندك غاية الثقات وهذا امنا يكـون ملـا يف نفـوس 

يـه ىل مـا ف احلسان وذكل ا م يعددون ان العمل بورة ما جيب ان يعلموه اذا قرؤه وتطلعوا فيه وانه س يكون فيه دليل ع

 . من العمل وهذا لكه هجل

وا نيـوه ورأ يت لو قال قائل ان جحر الفالسفة هو الزئبق والكربيت ، اليس اكن كثريا من نفـوس النـاس تطلـع اليـه وتنحـ

كل الـيت ومه ال يعلمون ما حتته من احلق والباطل ، فال بد يف لك النظر من نعـم ان اكن ذكل الزمـا وهـذه الاشـ ياء كـذ

رت ن تعـمل وتسـاحقا يه او ابطال ؟ كام ان قولنا الزئبق والكربيت جحر الفالسفة فعـمل الصـنعة حيتـاج ا ختربك هبا ال يدري

سـ تغين ت وكذكل ما نقول يف هذه الاسامء وحق س يدي الن ال تصغ اىل ما اقـول وتقـبهل مل .... ما حتته حىت يمت وينكشف

واص الكبـار ا من اخلـفأ  ...ا ان جتمع اوال ، مث تقرأ ها ثالث مرارمعرك ويذهن ضياعا ومل تنتفع مبا يف كتبنا فانه قاعدتنا فهي

اعـد مـن و سـ ية يف لك اليت ليس مثلها وجتمع قواعدها واحاكهما وفصولها ادلاةل عىل معانهيا املنفردة واملشرتكة واملعـاين القيا

 . يشء الا اثبت عليهالعلوم و نضيف املام يف لك كتاب مما اىل ما يف الاخر من ذكل املعىن حىت ال يبقى 

وقد جيوز ان يكون يف بعض الكتب معنيان وثالثة واكرث واقل فيكون لك جسدين او روعني او جسـمني احتجـب اىل 

فانـه اكن ابمحلـي  مزاهجام فانه ال يعد وان يكون مزاهجا امـا ابلنـار وامحلـا وامـا ابحلـل ابلـربودة او ابلسـحق وامجليـع للتجـاور
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يكون عىل نس بة حيحة ليشء قوته مائة واخر قوته عرشين والاخـر قوتـه عرشـة واخـر قوتـه  والنار قدما الاقوى حىت

س بعة مث اذلي قوته  سة فتقدم ما قوته م ة مث مـا قوتـه عرشـة مث اذلي قوتـه سـ بعة مث اذلي قوتـه  سـة وكـذكل ولـو 

بري فال ضــعف ممــا نبيــذ قبــل نقصــت وزادت ابــدا والعــ  يف ذكل بينــة ويه ان لك جســمني ازدواجــا وادخــهل اىل التــد

ان اكن تدبريهام عىل سبيل احلل و الربودة وما شالكها فانه ينبغي ان تعـرف زمـان لك واعـد مـن احمللـول ان  الاقوى فأ ما

اكن روعًا او جسامً او جسدًا مث يضاف مدة القوي اىل مدة الضعيف وحيس بان مجيعًا وُيفف عـمام اةل احلـل ابردة اكنـت 

واذلي اختـاره اان احلـرة الصـحيحة واذلي ال ُيـرج الا مـن ...  كون عىل الثالثني هذا عند جـل الفالسـفةاو عارة حىت ي

نس بة اثنني ومجعهام واخراهجام الوسط فانه يكون البعد فيه من الطرفني بعـدا واعـدا ال زايدة فيـه وال نقصـان فهـذه ثالثـة 

 .... ني والثال  رأ ينااراء اعدهام من قال جيمع الزمانني والثاين قال ابلثالث

 اما مجع الزمانني  ثال النحاس والرصاص وليس بني من سلمت قرايهم من الافات يشك الرصـاص اضـعف عـىل النـاس

 هـذا يفاايم وليعمـل ذكل  7اايم والنحاس يف  3من النحاس كثريا وان عهل ارسع من عهل فاملثال ان الرصاص ينحل يف 

  .لبتةتصور عىل قرب بالكم واعد وال يكون مشالك مع انه واحض وماكل فيه اشاكل ااملثال عىل الثالثة اوائل حىت ي 

و ان هـفأ ما املثال الاول فرأ ي سيناليقوس وسقراط ويذكر سقراط ان ذكل الراي هو املـزاج اللكـي وان احلـمك الاصـوب 

  ...يأ  اايم النحاس هذا هو الر  7اايم الرصاص و  3جيمع الزمانني فيكون مجلهتا عرشة اايم 

ي ال ت فـان القـو فأ ما الكرثة والق  فليس يف الىلية خالف فيه واما من قال ابلرأ ي الثاين فانه يزق ان الاش ياء اذا جـاوز

بد ان يضعف فالضعيف يضـعف القـوي وان اليشـء الطبيعـي يعمـل يف الاضـعف اكـرث منـه يف الاقـوى والنحـاس فقـد 

 ... من هذه ما ذهب منه الثالثضعف والرصاص من اول مره ضعيف واقل يشء يضعف 

فاذا اكان مدات هذين اجلسمني كام قلنا عرشة اايم وثالثني يوم فيكون اايم الرصاص قد عرفـت يف اايم النحـاس ونقـص يف 

مدة اايم النحاس ثالث اايم وهو مذهب اذا س بق هذه الس ياقة حيح الصحيحة ويكون الع  فيه من اوهل وهو موضوع 

ان الاش ياء ال ختلوا ان يكون لها وهجان او وجوه فأ ما ان يكون عىل وجه واعد فـان القيـاس ال يصـح  وذكل...  املقايسة

قباهل ووجه واعد وال ُيرج منه غري حيحه فنقول اما ماهل وهجان فان اليشء الاعـدل مـا خـرج مـن  ـوعهام وهـو مبلـغ 
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واذا اكن عـىل اربعـة ... اكن عـىل الثالثـة فالوجـه اربعـةالاايم اليت جيب ان ينحل ذكل اليشء فـهيام او ان ينعقـد فأ مـا ان 

فالوجه  سة ولكام بلغ احلساب منه اىل يشء فزايدة واعد يصح ذكل القياس وهو الربهان التام ولست اقول ان سـقراط 

مـن اثنـني او غريه من الفالسفة وال اذلي قالوا القول الثاين خمبطون لكن هلم يف ذكل راي ولعمـري انـه وثيـق  ثـال ذكل 

عل النحاس والرصاص كـام مثلنـاه يف عرشـة اايم فـاذا اجمتعـا وجـب ان يكـون يف اقـل مـن ذكل ال عـل املـرة والقيـاس 

منا اان قلنا ا ا تنحل يف عرشة اايم مفرده فأ ما مزدوجة فال الا عىل رأ ي الاول فاان نقول يف مثالنـا نيـن اذا ...  الاوسط فا 

اايم الرصاص ويه ثالثة صارات عرشة فالوجـه ان يوجـد نصـف  ـوعهام وهـو  سـة  اضفنا اايم النحاس ويه س بعة اىل

فيعد  سة من س بعة ويعد  سة من ثالثة وهو الراي الاعدل واحلمل احلق اذلي ال ينتقض عليه ومع قيـام الربهـان عليـه 

  واعد فانه ال يتغري ابدا يف العمل عىل ذكل الوجه الن الاش ياء واضدادها ال تنحل يف موضع

بعـدها هـذه و فاعمل ذكل وابن امرك حبس به فانـه مثـاهل يف الوجـه مث ان اايم احلديـد مـثاله  او مثـال املـاء مـن سـ بعة اايم 

خراج اتصافها بعـد او اعـدا اذا البعـد بـني لك الـيت يه النصـف اىل  لعـربة اويه  7ويه العـربة الصـغرى ايضـا اىل  31اب 

 .ا تريد ان شاء هللا تعاىلالكربى فاعمل ذكل وامعل به تصل اىل م

ي قلنـا فأ ما اذا اكنت ثالثة اجساد او اربعة او  سة او اكرث او اقل فان هذا املوضـع اذلي اوجـب بـه سـقراط وهـو اذل

كل مـن اول الربع من اربعه اىل اشاكل وذكل عىل ان الربع من الثل  وامخلس من الربـع كـذ 3فيه الربع من الثل  وامخلس 

 .. احلساب اىل اخره

فأ ما ما اراه اان فال و لكن ارى الرأ ي الاول وهو اذلي يلزمه الربهان ويصح وال خالف فيه بوجه من الوجـوه البتـة فـاعمل 

اايم  3والسـ به  3واخلـار 3واذلهـب   3والفضة  5والقلعي  30والرصاص  10اايم والنحاس  10ذكل فان احلديد مثال 

 80واملـاس  75والـالرورد  7وادلهنج  45واملفرجن  60والتربوبه  55ين واحلديد الصي 5والاسفاد رويه  65والفوالذ ا

امـا اذا .. والزجنار مائة يوم فاذا اردت عمل عـل هـذه او عقـدها او تـدبريها تـدبري 95والزجنفروالنوشادره 85والسنبادج  

دار واكـرث واردت ان تعـمل يف حصلت يف لك واعد من التدبري لواعد مما مبلغ اايمه يف ذكل الفن مث مجعها عىل هذه املقـ
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مك مديت علها جممتعة فامعل مبا قلنا كل فامي تقدم من تكل العربة ويف هذه امجل  من هذه العربة كفاية وبالغ اذا نين اوحضنـا 

 .من سبهيا فامعل هبذا كذكل فامي كرث وقل تصب الطريق املس نوية بذكل ان شاء هللا تعاىل

ة امثـاهل يف بزايدة  سـ 200اىل ان  تبناها اىل  55وزايدة  5يوم الن كذكل  وعها من فأ قول ان مبلغ هذه اايهما الف 

ىل عـامثالها يكون  س مائة ومضعف  سامئة فيكون مبلغ العربة الف  5مائه و  20يف  5الاول مضاعف وقد اكن يف 

اىل احلديـد  سامئة اىل الـف  سـامئة و فتكون نس به ..ما مثلنا فنصفها  سامئة ويه مبلغ عل هذه الاش ياء اليت ذكرانها

  ....العربة حيحة ت سامئة واىل لك واعد مما  سامئة اذا اخرجت منه الاايم خرج

س قولنـا النس بة حىت يصح ويصري اىل ما تقوهل ولي 20فأ ما ما اكن يقول به سقراط فهو غري هذا وهو اخراج الواعد من 

فتكـون  200ولكن امنا نقول ان الالـف جيـب ان تقسـم عـىل  20واعد  يوجب ان يكون قسام ل لف عىل 20واعد و 

 العربتـني فـاعمل ذكل واخلـالف فـامي بـني هـاتني... احلصة  سني امسني يوما يه الاايم اليت ال تنحل فهيا هـذه الاشـ ياء

وتبينـه  ق فـاعمل ذكلكثري جدا قد ظهر يف مج  العمل اذلي قد اوحضناه وفيه بالغ و كفايـة فـاعمل ذكل والك الـوهجني حـ

 .وامعل به ان شاء هللا تعاىل واذا قد اتينا عىل ما مضناه اوال فليكن الان منهتاه
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 املقاةل الرابعة والس تني

ن هـذه معىن الاجزاء متاثيل اشاكلها وختالف اضدادها من اخلواص جتمع الانسـان وامحلـار واللكـب والثـور ولك واعـد مـ

لفصـول اوع الاخر وان اكن يف مجعهام يف اجلنس ذكل امجلع لكن قد يدخل عىل هـذه الانـواع الانواع ليس حىله حمك الن

 .املفارقة لها عن اضدادها وامثالها حىت جيرب لك يشء مما اىل ذاته وخشصه والسالم

ة مثـال سـ بفأ  ا تتفرع وفروعا كثرية وكذكل الاجساد والاجسام من قبل الكيفية ال بد قبـل ن  5فان الارواح وان اكنت 

 نـه والفـاروذكل اان نقول وكيفيه الزرنيه الامحر والاصفر والكهام زرنيه لكن ليس كيفياهتام واعـدة وال نقـول الهنـدي م 

فـورا وامثال ذكل فال فائدة فيه وان وجب ان يكـون مـن الارواح ويه زرنيخـان واربعـة كباريـت وزئبقـان واك..  الشايم

كل يف  ر واما الكباريت فال محر والاصفر والاسـود والابـيض وامـا الشـك ان وقـعواعدا اما الزرنيخان فاالصفر والامح

فـال اصـل  الاخرض فاان قد نسبناه اىل هذا الامس ملا يوجد فيه من مزاج الاصفر ابل سود انه معدن ومامل يكن هل معـدن

 .هل والسالم

مـا انظر فيه واو واعد ما وجد ان يفرقهام فاعمل ذكل واما الزئبقان فاملعدين واملس تنبط من مجيع الاش ياء والن ليس شلكهام 

  ...الاكفور فواعد ال غري فأ ما النشادر فاان مل ننس به اىل تكل ل نه غري  ازج لها

تـنعكس مـن  وزمعت طائفة احلاكء اجملردين يف العمل وانه ان اكن روح فانه ملح يطبع الارض ابرد ايبس فـان حرارتـه امنـا

 ...تصاعد اىل اعايل الارض اس تحال وهذا وحق س يدي امت قول يف هذا املعىن وأ حس نهالربودة وافراطها اذا 

لكن املتعمل ال يعمل معىن ذكل وقد أ وحضناه كام رأ يت فقـد صـارت الارواح مـن قبـل مـايه طـائرة فقـط ال مـن هجـة ا ـا 

غبـيط اذلي لـيس مبـدبر مـن هـذه  ازجة وغري ذكل املزيان عىل رشط املدبر و املدبر والغبيط ال غـري الن مـن خـواص لل 

فـاعمل ذكل وتبينـه وجيـب ان تعـمل ان التفصـيل  اخلواص اكملرار يف نفسه فانه وان اكن هل خواص فليست داخـهل يف هـذه

طـرق وجيـب ان  3الاقوى يف الباب الاول من الثالثة يف املدبر يشالك التدبري يف تـدبري صـاحب املـزيان فقـد صـارت 

  ...تفاصيل هذه الاراكن يف ثالثة طرق ليست واعدة وال تقاربه تعمل الان ان التدبري يف
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 ة بـل بـني لكالن تدابري هذه الثالثة اوجه متفاوتة يف اعاملها فللك واعد خواص ايضا غـري متقاربـة وال قريـب مـن املقاربـ

عـد خاصـية ان واعد مما اىل الاخر بون عظمي والن للك واعد اس باب وعلل فان الواجب الرضوري ان يكون لـلك وا

 .اكنت خواصه اتبعه لتدابريه اذ هو من ابب املضاف ولوجود ما يوجد فعهل فافهم ذكل

 يفويه مـاء و دهـن و انر و ارض هـذا يف مجيعهـا فصـارت  4فنقول يف خواصه أ نه جيب ان تعمل ان اراكن هذا اليشء 

 مـا بة عظمية كثرية ونين ذاكرون مـن ذكلأ راا فاعمل ذكل وهل خواص جعي  3نريان ،  3ادهان ،  3مياه و  3وجه  13

 .يليق بكتبنا هذه ان شاء هللا تعاىل

  اما النار من الباب الاول والتدبري الاول مـىت اخـذ منـه نصـف درمه يسـحق بنصـفه كربيـت اصـفر مث عـىل املرصـوعني

  .لبطل ذكل عمم وعىل من يرى الاعالم الرديئة ومن يلحقه العني رسيعا ابطل ذكل عنه البتة

طـي و وان اخذ من ماء  سه درامه فاضافه يف رطل ماء قراح وسقي مجليع بوب السعال البارد ابراه وان بب به امخل

اخ مثـل السدر ومجيع هذه اليت تغسل هبا رؤوس الرجال والنساء ابطل مجيع الادواء العارضه يف الراس من مجيـع الاوسـ

  .ايببع ذكلتناثر الشعر وداء الثعلب وداء احلية والقرع والصلع اىل مالقمل واحلرار وادلق وادلر وال دوية والقرشة و 

وان اخذ من دهنه جزء واعد واضيف يف عرشة اجـزاء دهـن بنفسـج او غـريه مـن الادهـان مث طـيل بـه شـعور النسـاء 

 .. الشقر واخلفيفات الشعور سود الشعر سوادا عظامي وطوهل وجعهل يفوق املقدار اذلي يعرف

طـل ر بعض من كنت اراها ق  الشعر وتفرقه وسقوطه فأ عطيهتا منه درمهني وامرهتا ابن تطرعه يف نصف  ولقد شكت يل

نـه بلـغ ا ا مـر ذلكل  سـة اشـهر حـىت عرفـت  من دهن اخلريي وذكل ا ا اكنت ابردة املزاج وامرهتا ان تدهن به راسها

 ...اعقاهبا مع جتعيد فيه فاعمل ذكل وتبينه 

اخذ مما درامه بيضاء فسحق مما هذه ادلرامه مبثلها كرك ابـيض صـايف مـا قـدرت عليـه مث جعـن بزيـت  واما ارضه فانه من

ونطرون ومغر قليال وامحي حام شديدا مث اخرج واعيد عليه العمل الثالثة مث اخرج و ق حىت يصري اكلهبا ومـزج بتـوابل 
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ما دانق عىل واعد ادلرامه نياس امحر منقا ابخلـل وامللـح الرصاص الاسود مبثهل املضدي اللني و ق  قا انعام مث القي م

  <وعىل ادلرامه فضه وصري امجليع ابيض من الفضة وليس يقوم منه يشء يف الروايض لعهل قرب تدبريه فاعمل ذكل

 بـرااومىت  ق دانق من الارض السوداء مع دانقني فارينا ودانق كرك وشد عىل املرصـوعني مـن قبـل مـن قبـل الصـفراء 

  .وذكل يف يوم واعد البتة

ه اترك حبسـ ب ومىت اخذ درمه من املاء ودرمه من ادلهن خمتلطان وجعن هبام الكربيت والكرك درمه من امجليع فان زاد يداه

 ... تصل اىل ما تريد

 قـاالت مـنملويف مج  هذا الالكم كناية تدل عىل مجيع اوضاع سائر هذه املقاالت فانك قد تعمل اان قـد علمنـاك يف هـذه ا

 حليواناقرصان يف  امر احليوان والنبات واحلجر ما فيه كفايه واان اتينا يف احلجر ابلعظامئ ويف النبات ايضا وكذكل فاان ما

قريـب جـدا  وتعمل اان قد قلنا يف النبات اذا اردت الطلع يف اوان الرطب والرطب يف اوان الطلع كيـف تعـمل وتعمـل فانـه 

  ..بغري لكفة صعبة

كبـرية  اردت ما احببت من الفواكه يف غري زما ا كيف ينبع الشجر ويرتطـب عـوده وُيرضـ منـه ورقـه ومثـره يف مـدةفاذا 

  ...وكيف يصري اىل اي جشرة منه سامً او اي رحيان اردت بنجا يكون ضارًا ملن اردت

دو وان معـل ذكل يف وعلمناك كيف ميكنـك ان تسـمل انـت ومـن تريـد منـه وهتـكل بـه مـن تريـد وهـذا يصـلح لـبالد العـ

 د تعـمل اانعساكرمه حىت يذهبوا وامثال ذكل  ا ال يغين فاعمل ذكل وامعل به ان احببـت ان تظهـر العجائـب يف العـامل وقـ

  .ذكران يف احليوان هالك من اردت موته او حياته وهالكه ببعض اغصانه وظرائف اخلواص وامثال ذكل

 اان اوردانو ثهل عاجاًل وعقده رسيعًا وحيا وامثال ذكل من ذكل هـذه الظرائـف وما ذكران يف احلجر من عهل رسيعًا ومعل م 

فمل يبـق  كل ذكل يف املقاالت اليت ليست مضافة اىل يشء من كتبنا بل ما اكن قانيا بنفسه ومن اىت ببعض هذه الاش ياء

 .افلسفة اليت بقيت علينعليه بقية يف يشء من العلوم فليكن الان اخر هذه املقاالت بعد ان نذكر متام امر ال 
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 املقاةل اخلامسة والس تني

ال ضـافة او الاش ياء تتقابل عىل اربعة اوجه كام علمناك يف غري كتيب وقاعدة من هذه الكتب وغريها ويه اما عـىل طريـق ا

 ... عىل سبيل العتبة والقدم واما عىل مثال التضاد واما عىل ان يكون اما يف النفي واالثبات ال غري

 دت او قصدت روعني او جسمني او جسدين فاطلب اوال املذهب الاول وهو اال ضافة اما ان جتعهل جـزء الـلكفاذا ار 

يل جزء او من اجزاء  كثري او عىل سبيل الضعف للنصـف ال غـري او عـىل سـبيل الكتابـة والاكتـب والاب والابـن والـو

 ..يت قد احكهتا علهيا اخر الابدوالعبد مثل الشلك والس بعة والاقالب ما يكون موصوفا بتكل الصفة ال

هـذا ال بـد ف مكثل الش به والاسفادريه فا ام وان اكان نياسا ورصاصا فليس كذكل لكن ينضاف الـهيام الصـفة الالحقـة هبـام 

ر كل منه فاذا فعلت ذكل فقد قابلت بعض الاش ياء ببعض عىل سبيل املضاف وكذكل لو اكن شي ا فيه عار ايبـس واخـ

 ... ل لنا اما من احلار اليابس  او من البارد الرطب او ابلعكسابرد رطب حىت جيع

 الىليـة يفاكن هذا متقابل من وهجني اما اعدهام فان احلار اليابس مقابل البارد الرطـب عـىل طريـق التضـاد وامـا الاخـر 

  ...فعىل طريق املضاف وهو النصف والتضعيف

ه ال بـد و روعني او جسدين او اهيام اكن من الوجوه الاخرى فانواما ما اكن فيه من الكتب والاكتب فان مزج جسمني ا

  ...ان يظهر هلام لون ما وقوة ما وعال ملا مل يكن هلام فان ذكل اذلي يظهر خاصيته ذلكل املزدوج

فاذا اكن ذكل فانـه خـاّص طبيعـي فهـو غـري زائـل فقـد علمـت ان املوضـع مجعـك وتـدبريك ذكل التـدبري مـا عـدث عـن 

فة دت تـكل الصـ مجعها والتدبري اذلي دبرته ما اكن هلام به صفه قبل تكل الصنعة اكلكتبة يف الاكتب  ىت وجالاش ياء اليت

  .وجدت تكل املزاج وتكل الاراكن لون او مجيع بوب الغربة وما جانسها من الفاختيات وما نيا نيوها وجد به

ر والاصفر والاخرض واجلذب يف تكل اىل اسفل اكجلـذب اىل الا ان الاسود الفاخيت والاغرب الع  فهيا اكلع  يف الامح

فوق والاسود قد اقمي الان حينان ال خرض فان اكنت هذه ليسـت يف  ايـة العبـد  ـا قـد أ قـمي حيالهـا فأ  ـا تعمـل هـذه 
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ن ذكل حـق مـن قبـل الاعامل ل  ا ابحلقيقة متقاب  ال جتمع الابعاد ومن احمك ما معلناه اايه يف عال املقـاب  فانـه سـ يعمل ا

انه قد حصل حيل العلو والسفل وحيال الابيض والاسود ومجيع الالوان اليت من سـبيلها ان تتقابـل بـلك التقابـل لكنـه 

فان الارض ليست اـالف النـار فاملـاء اذلي اـالف النـار ولـيس النـار اـالف املـاء اكلـربودة والرطوبـة فـان  تقابل ما

احلامل واجلسمية واليبس واحلامل هو اجلوهر وهو اجلسم اذلي بـه رأ يـت النـار والنـار الارض اانس النار بس ببني وهام 

اليبس اعد طبائع النار و اعد طبائع الارض وبقي اخللف بيـمام مـن قبـل احلـرارة يف النـار والـربودة يف الارض وهـذا ان 

 .... اكن تقابل فهو اقل من ما نقول

ة واليـابس يف هـام احلـرار ر تشالك املاء ابحلار فقط وتقابل النـار ابملـاء ابلـوهجني مجيعـا و واما التقابل يف املاء والنار فان النا

يس التقابـل بـني املـاء فالتقابل بني النار واملاء ابعد مـن التقابـل بـني النـار والارض ولـ ...  النار والربودة والرطوبة يف املاء

لفاعـل يف ة املنفعل اعين يف املاء والارض وهذا من هجة اوالارض بأ كرث من التقابل بني النار والارض يكن ذكل من هج

  ...النار والارض فاعمل ذكل

 ش ياءالاط بيشء من فاما التقابل اذلي ال  اية بعده فالنار والربودة والرطوبة فان النار ال تشالك البارد الرطب املفرد فق

دم فيـه فهـو عـ رد الرطب يقابل احلار اليابس واحلامل ليسوذكل ان النار ثالثة اش ياء ويه احلرارة واليابس واحلامل والبا

ار ومـا هـو فال صورة هل وما ليس بذي صورة ينايف ماهل صورة وما ليس محمول ينايف احملمول وما هو ابرد ينايف ما هو عـ

ني د بـن مجيـع الوجـوه فالبعـايبس ينايف ما هو رطب وما هو مريئ ينايف مـا لـيس مبـريئ فقـد تنافـت هـذان العنرصـان مـ

لرايضـيات ابوان كنا قد علمناك مما قد علمناك يف كتاب الالوان فـان حمصـولها عـىل هـذا ومـن مل يكـن دراّي ن ... الالوا

 تاج منـه اىلفان الكتاب قل ما ينفعه الا ما قد كشف وبني مثل الكمنا يف املزيان فانه الكم عىل اجلنس والنوع فليس حم 

 ... اس تخراج يشء

مثل هذه الصنائع اعين الالوان وغريها فاان نتلكم فهيا يف الاكرث عىل اجلنس ويف الاخرضـ القليـل عـىل  ومثل الكمنا عىل

النوع الا الكمنا يف املزيان والصنعه فان ليس الكمنا يف اجلنس اكرث من الكمنا يف النوع فاعمل ما نقـول وتبـني امـرك وامنـا 

  ...اء امنا تلكموا يف الصنعه واملزيان عىل سبيل اجلنس فقطفعلنا ذكل لئال يصل فيه الانسان والن مجيع القدم
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ائـدة فامـا فيف كتبنـا  فلو تلكمنا نين ايضا عىل اجلنس فهيام ملا اكن يف كتبنا فائده فاما الالكم اذلي هو اجلنس فهيام ملـا اكن

عـد جيـب ئني منطبعـة بطبـع واالالكم اذلي هو اجلنس  ثل العلل يف الطبائع احملصورة يف الصنعة ومثل الالكم عـىل شـ ي 

كل فـاعرف ذان يكون الصنعة مثلها ابلقياس والالكم عىل الانواع مثل الكمنا يف ابب ما يعينه وتدبريه ومـا جيـري جمـرى 

 ...هذه الاصول وابن امرك حبس به يف هذه الصناعة

فـان اكن مـن  ه ان تنظـرالوان النحاس او اي جسم اردت ان نزنه نقهل اىل جسم اخر اما من جنسـه او مـن جـنس غـري 

ن التقـارب مـاملغلوب من طبع املنقلب اليه انسبت بيمام وهو قريب جدا وان اكن االف ذكل فاعمل مقدار بعد مـا بيـمام 

لـوب اكـرث فـان اكن املق... من مجيع الاجزاء ومن هجة الكيف او كيف اكن سري املقلوب واملنقلب اليـه اهيـام اغلـب طبـائع

 يـه اكـرث فهـوفينبغي ان تقابهل بذكل مقاب  الاضافة حىت يـمت كل مـا حتتـاج اليـه وان اكن املنقلـب ال فهو يعرس الانقالب 

اكلها فهـذا هـو املعـىن يف ان الاشـ ياء متاثـل اشـ رسيع الانقالب اىل ما تريد ورسيـع الاجنـذاب ذلكل ادلاخـل يف جنسـه

اجـه اليـه  والامر ونين بذكل عـىل وجـه ذكل ومـا احلوختالف اضدادها ومىت اكان مبساويني اكن البعد والقرب يف التدبري

 ... يف هذه املقاالت حىت يتصور

فـاذا  فاذا اردت اقالب يشء اىل يشء اخر غريه فليس ُيلوا ان يكون عىل نس به ما منـه امـا بعيـده او قريبـة او وسـطه

منا منثل ان ابعد الاش ياء مائة من العدد واقرهبا واعدا واوسطها  سـ ا لطـرفني ممـاني وكـذكل فـان البعـد اىل اكن بعيد فا 

يـه فينبغي ان تنظر كيف وجه النس بة بني الاكرث والاقـل وهـل معـه دواخـل تـدخل عل  واعدا اعين يف الاقرب والابعد

  ذه الكتبهفان بدخول ما هو شلك او ضد يكون يف زايدة اجلزء  القليل زايدة هل كام قد مثلنا يف املقاةل الس بعني من 

ب ( اىل )  )فاذا رايته وال بد ان تزتايد ما يدخل عليه من العنارص الاخر فقد بلغـت فامـا ان يكـون انتقـال  فاعمل ذكل 

 يبقـى ) ا بج ( او ) د (اىل ) ا ( اكن هذا يكون  تنعا ابدا لكن امنا نقصد ان تنقل احملمـول اذلي عليـه فيجعـل الـف و 

  ...ج د( وكذكل العكس

الها من عال اىل عال اخر فال يكون ذكل ابدا لكن امنا يكون ذكل عـىل مـا قلنـا يف ) ا ب فأ ما اصل هذه الاش ياء وانتق

ج د ( واحلامل فانه بغري شك اذا اكن احلامل عليه من احملمول ) ا ( او  اردت ان جتعـل ) ا ب ( فينبغـي ان يكـون ) ا 
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ا فان ) ا ( بغري شك اما ان يرتفع عـن احلـال ب ( ابدا من ) ب ( اعين من ذكل اجلنس وليبلغ اىل احلال اليت حيتاج الهي

اليه وجيدب يف ماك ا وهو من احسن الاقاويل وابعدها غورا واما ان ينظـر ويعلـوا فيكـون اكدلائـرات الـيت اكن حتهتـا ) 

  .ب ( ومركهبا ) ا ( هذا هو الوجه وهو دون الاول فاعمل ذكل

ني فـاعمل ارت يف موضـع البتـة وبطلـت ) ا ( البتـة اىل اعـد املوضـعفان من اخلاصية العجيبة انه اذا اكن ) ا ب ( فقد صـ

 ايـة املقـاب  ) ا  ويف العلوم الاوائل ايضا ان ) ا ( اذا اكنت يف ذكل وتبينه فأ ما مل اكن ذكل والا خىل معا خفلفه ال ميكن

  .كلء ملفوظ به وامثال ذب ( و ) ج ا د ( فان لك واعد ينايف الاخر يف مجيع الامور الا من هجة انه موجود ويش

 بيـمام مـن فأ ما اذا اكن يف بعض الادوية ولو جزء صغري من الاجزاء لاكن بعضها قد انسب بعضا من تـكل اجلهـة ابملامثـ 

فـة عـىل هجة واعدة بذكل اجلزء والصغري اذلي قد تشاالك به وامنا يعرسـ امزتاهجـا واختالطهـا ان اكنـت مـن اجنـاس خمتل

يفيـة تفقـة يف الك متناس بة يف الكيفية والىلية واما ان تكون خمتلفة يف الكيفية والىلية واما ان تكون م وهجني اما ان تكون 

 ... خمتلفة يف الىلية او تكون متفقة يف الكيفية خمتلفة يف الىلية

قـع زا ـا وموااو فان عرس امـزتاهجام يف تقارهبـا يف الاجنـاس وتباعـدهام مـع اتالفهـا يف الكيفيـة والىليـة امنـا اكن الخـتالف 

 ....مراتهبا فاعمل ذكل

سـب مـا كبريين حب  وكذكل ان سهل مزاهجا واتالفها عند اخملالفة غري ان هذين القسمني امنا يكوانن يف املفرد ال امنا يكوانن

منا منثل الان يف هذه ال ربعة اقسام مثاال.. عليه الاكرث ولو قلت انه ياكد ان ال يقع لقد اكن ذكل حقا  مجيـع ه عىل تدل بفا 

لها امــزتاج الارواح والاجســام والاجســاد ليكــون الــالكم اتمــا عــىل معــىن املقدمــة الاوىل يف ان الاشــ ياء متاثــل اشــاك

 .. وختالف اضدادها

فنقول ان النحاس واحلديد مامتثالن ولك واعد ممام حيب صاحبه حبة عظمية ويظهر جعائـب الاعـامل لكـن يبقـى فاصـهل 

ف الواقع فهيام وبيمام وان اكن بعضها قد يؤثر يف بعض تـأ ثريا حسـ نا امنـا اكن ذكل اعـين التنـافر كربى ويه من اجل اخلال

 ... مع اتالف الطبائع لبعد ما بني الىلية ومواضع املراتب ال غري
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ن مـن ثالعل مـامتاذا حرارة النحاس اكرث من حرارة احلديد كثريا فاعمل ذكل واكلنحاس و الفضة فا ام متقابالن من هجة الفا

سـ بة ن ذكل مقـدار كـهجته املنفعل فاعمل ذكل فالبعد بيمام كثري جـدا وان مل يكـن يف المايـة البعيـدة فأ  ـا يف الثالثـني الن 

ا به الا ا ـالفاعل من املنفعل يف مجيع املوجودات ولو اكنت املنفعالت اكرث من الفـاعالت فيـه مـا اكنـت الاشـ ياء املنسـو 

  ..ام نقول احلار والبارد امثال ذكل فاعلمهمكونة عىل اصل الفاعل ك

وحيـمك  وكام تقول الرطب واليابس فانه لك واعد من هذه جيب ان ال يبسامح فيه وال يف يشء منه بته لكن يصح ويقرره

 .القول يف مجيعه واملزيان عىل اوضاعه والسالم

سـفة ل بعـض الفالوالنحاس كثريا فا ما ان اكن ما بقـو واكلفضة واحلديد فان القرب فامي بيمام اكرث من القرب ما بني الفضة 

 ريبـا جـدا الاقيف امر احلديد حقا من ان النحاس عار ايبس وان احلديد ابرد ايبس فان البعد امنا اكن بني الفضة واحلديد 

ة ا الفائـداشـ هيان الع  ليست يف الكيفية بيمام لكن امنا اكنت ابلىلية فاعمل ذكل وان من مزاهجا حبسـب مـا يكـون فـو حو 

 .العظمى والسالم

شخاصـها وذكل انك س تعمل ان مقادير هذه الاش ياء يف ذواهتا خمتلفة لكها واقرب دليل فهيا عىل حة ذكل هو اختالف ا

 لكـم يف ذكليف ذواهتا والوا ا حىت تكون متناس بة الطبائع لتناسب يف الصورة لكن اختلفت يف امجليع هذا اول جحه من ت

 ....ويف حوايش ملن هذه الاولية يشء كثري جداوفهيا كفاية 

ثـل م اجزاء من اذلهب مثل جزء ومن الاكسري الاول املرتفع املـذكور يف كتـاب الـنظم وعرشـة اجـزاء فضـه  4فنقول ان 

جزء من الاكسري واربعة عرش جزء وس بعان من النحاس مثـل جـزء مـن الاكسـري و سـة وعرشـين مـن الارسب مثـل 

مـر اسة أ جزاء من احلديد مثل جزء من الاكسري و م ة من اخلار مثل جزء من الاكسـري هـذا يف جزء من الاكسري و   

د جزء مـن جـزء مثـل جـزء واعـ 300الاجساد فأ ما يف الاجسام فان مجيعها متقارب ولك ثالثة اجزاء وثلثان جزء من 

رى فيـه ن بعض فاعمل ذكل وامعـل بـه تـوفيه يقع نفادها بعضها م 37من الاكسري مزتايد وتبناقض يف اجلزء اذلي هو من 

  ..وتهالرشد و سوف مقادير هذه الاوزان يف كتبنا هذا اذا بلغنا اىل املوضع اذلي جيب ان يكون فيه حبول هللا وق
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لعـمل يف افأ ما الارواح فأ  ا تاكد تكون عىل غري هذه النس بة وعىل اقل مقـدار مـن مجيعهـا ويف ذكل دليـل كبـري عـىل ان 

جسـاد ملـا  عمل الاصباغ فامعل عىل ذكل تراه بينـا حبـول هللا وقوتـه واذ قـد اتينـا عـىل امـر الاجسـام والاالارواح اعين

 .حيتاج اليه فامي بعد فغري صابر بل الواجب ان نبني يف ذكل مقادير التدبري والسالم

د ووضـع امـا عـىل سـبيل القصـمعاين بزايده اما عىل هجة الرتاكيـب وامـا عـىل سـبيل املـزيان و  3واما الغبيط فيكون عىل 

نـه م الادوية حيال يشء عظمي داخالت حتت املزيان وذكل ان اليشء الاعظم هو اذلي ال يشء من املـدبرات اكـرث قـوة 

اكيـب وغريهـا فـاذا اكن خارجـا مـن املـزيان فالرت ...  ل نه قد جيوز ان يكون يف غري املدبرات ما هو اقوى منه ولكنه مفسد

 شـ ياء داةلكنا قد قدمنا  القول يف ان املزيان والا دون ايضـا خـارج املـزيان واذا اكن مـزيان الا بعض ذكل يف القوى وقد

ه املـزيان وامقنـا فـاذا ادخلنـا... عىل جواهرها واعاملها واليشء الاعظم اكرث الاش ياء مزياان وهو خمالف القدر مجليع الاش ياء

ر يف سـاعة ان يكون اذلي تريد يف نسبته ميكن ان يعمل منـه ويـدبحياهل ما يوازيه وقد اكن ذكل  كنا و منساغًا فواجب 

فرغنـا  نـه اذا كنـاواعدة اذا اكن واجبا ان يواريه يف القوة واملزيان ادوية غبيطة وهذا اليشء اذلي معدان لتبيينه فلنعـدل ع 

 ... منه

هجني ة والك الـو  بيبوسـة وامـا محـى برطوبـونقول ان املزاج اي ايخ ال بد ان يكون ابمحلا وامحلا فال ُيلو من وهجني اما حـام

طريـق بوسـة هـو الجيدين يف الصنعة واملزيان وما جرا جمراها الا انه جيب ان تعمل ان املزيان ابحلرارة الـيت تكـون معهـا الي 

 ... الطويل وطريق التدبري والعمل الشاق البعيد

الف ُيـي ال ياكد يب الواحض القليل اخلطأ  السهل العمل اذلواملزاج اذلي يكون ابحلرارة اليت تعمها الرطوبة هو الطريق القر 

مـن  وصفه معهل وهو طريق املزيان او مىت وجدت يف تكل الاراكن واملزاج وجدت تكل الصفة لقـد حصـلت امـر املقـاب 

  ...هجة املضاف والعناد والتضاد

وت نحـاس عـدث بيمـا يف ذكل اجلسـم صـفأ ما كيف يقال فيه من هجة الع  والعدم  ثـل ان نقـول اذا مـازج الرصـاص ال 

  عدمجشي فليس يكون الصوت اي هلام مجيعًا اذا ازدوجت يف قبة كذكل اجملمتع مثل مال فالن وغالم فالن ومثال ال
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للـون ااما يف هذا اجلسم فانه يبطل عنه لون النحاس ولون الرصاص فاعـد منـه الصـفتني الطبـع وافنـت اذلي اكن هل مـن 

 .ن اللونني فاعمل ذكلالاكئن من بني هذي

وما اكن من عدوث ذكل الصوت فافهم هذه الاصول وابن امرك حبس هبا تصل اىل ما تريد وحق س يدي بذكل عـىل عـمل 

يدي مـا املزيان والتدابر اخلفيه وعمل الرتاكيب ومعل ما اكن من هذه الاش ياء الكبار مـن مجيـع هـذه الاوضـاع ووحـق سـ  

عضـها اما هذه املقاالت من اخلواص فبعضها وحق س يدي يفـك ب  ...ا لكها مرشوعهرمزت عليك يف كتيب حرفا واعدا وا 

 ...ان جتمع وتوجد اغراضها وتنظم عىل ما جيب ان يكون نظاهما فاعمل ذكل وتبينه تصب الطريق ان شاء هللا تعاىل

ابـل ا ا ـا تتقصـل ويه الـيت قلنـواذ قد اتينا عىل الوجوه الثالثة من عدود املقاالت فقد بقي مما واعـدا اذا اكنـت يف الا

ليه حبمـال من هجة النقي واالثياب وذكل ان النقي صفة ليس لنا عىل ما يظهر ويبدو ان نفس الطبيعة او الن ذكل مجهل ع 

  ...صار اكليشء الطبيعي

ة فـاذا ل مـر وقد ينقسم ايضا قسمني اما معارف واما مالزم مثال ذكل اان نقول ان العظم اذا سـ بك ابلفضـة اعـرتق يف او 

  ...ادمي الس بك عليه مل حيرتق فقد اثببناه وامتمناه

لفضـة اوذكل ان القول يف ذكل عىل س ياقة الربهان والقول يف الس بك والاجياب ان يقال فيه ان العظام اذا سـ بكت مـع 

 دمي عليـهاعرتق العظم فهذا ابب اجياب والسكب يكون ابن يدخل عليـه لقطـه ال ولـيس وقـد مت السـكب فنقـول فـاذا ا

نـه اذلي ع التطعمي للفضة ابلعظام وداست عليه وذات الفضة والعظام فانه ال حيرتق كام قـد اكنـت حتـرتق اوال فقـد نفيـت 

 .. اوال هل قد جيوز ان يكون الاجناب والسليب متنافيني البتة بل ليس جيوز ان يكون الامر الا عىل ذكل

ة الـيت مل ذا طوعـت الزجـاج والشـعر مـرارا كثـريا بعـد افراغهـا يف النـورفاعمل ذكل  وتصور الامر فيه فانك تقول الفضـة ا

فضـة ال تطفى مرار كثرية مث افرغت يف دهن البيض صارت الفضة يف قوام اذلهب فاذا مل تفعل هبا مـن ذكل شـي ا فـان ال

 .... يكون ابدا يف قوام اذلهب فهذا هو النفي واالثبات
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 اللفـ  يفن وجوه التقابل تكون عىل اربعة اوجه ثالثـة ممـا يف املعـىن وواعـدة وكذكل ما علمناك يف غري كتاب وموضع ا

ة ضع هـو بور فقط فقد أ ريناك ذكل عياان وملا اكنت كتبنا يف فنون خمتلفة ما وجب اىل لك موضع ما حيتاج اليه فهذا املو 

تظمـت هـذا الكتـب حسـ نا ومجعهـا ان وذلكل افردانه من تكل املواضع واوردانه ها هنا فانت اذا تأ ملت امـر ،من اخلواص

  ...كل الفاظها واعدة واعدة  لك يشء مع جنسه وامثاهل  ا يشالكه

فتعمل ما يف لك كتاب للك كتاب وما ينعطف بعضها عىل بعض وجيوز بعضـها عـىل بعـض فـان احـاب النحـو قـد معلـوا 

  ومـا ممـا ينفصـل ويتصـل وينعطـف وال مثل ذكل يف عمل اللغة خاصةوما هو منضاف الهيا وكيف جيب ان ينظم احلروف

 .ىليتعطف و كيف الن النحو واللغة ليس بوريتني فاعمل ذكل وتبني امرك فتصل به اىل ما تريد ان شاء هللا تعا

نـت اوهل قد قالو يف املنعطف عىل صاحبه وال يفارقه  ومنحاز اليه حبزي حيح وثيـق الن احلـرفني قـد معلـت ا ـا مـىت اك

  .ا ومىت اكنت اخرا واكن اذلي يتقدمه  ا يتصل فهاي يف ذاهتا متص  فاعمل ذكلاتصل مبا بعده

مـمام  ومثال اخر فامي ال ينعطف "م"  فان هذا  ا اذا حرف االتصال اتصل واذا تأ خر فـوق االتصـال انفصـل فـلك واعـد

خـر عـين بـذكل ذات الاول والافتقابل الن الاول يقابل الاخر بغري شك واملنفصل يقابل املتصل من مجيـع الاشـ ياء وا

ه ذات املنفصل واملتصل فاعمل ذكل وابن امرك حبس به فللك واعد مـن مـر و د م يف الاخـر يشء لـيس ُيلـوا ل خـر منـ

ا تتقابل مـن فأ ما ما ينفصل البتة فقوكل رررر فأ ن هذا ليس امن .عىل سبيل التقابل والضدية فاعمل ذكل وابن امرك حبس به

  .تقابل من الوهجني مجيعًا ويف هذه الاش ياء كفاية والسالم ذلوي الالبابجانب واعد لكن امنا ت 

الن النحوس اذلين مه عندي اوحض احاب الصنائع والعلوم قد راموا لهذه املزنهل  ـا ظنـك ابليشـء الطبيعـي احلـق اذلي 

فـاعرف مجيـع هـذه الاوضـاع ... ومحيتاج اىل التفتيش الصحيح والتبيني البليغ مثل ما قد قدمنا الالكم عليه من هذه العلـ

والاصول وابن امرك حبس به وانظر يف مجيع العلوم اليت قد ذكرانها وخذ ما للك واعد فامجعه اىل موضـع واعـد مث انظمـه 

فاذا انتظم فانظمه ايضا انتظام اثين اذلي هو الفائـده والنظـام الصـحيح والرسـ احملتـاج اليـه مث ... اوال نظام واعدا الصحيح

 يشء اىل ما يليق به فانه يتضح كل وحق س يدي اكلرسج املنـريه ويكـون اكذلي تعـدد اىل الطريـق الـواحض بغـري امجع لك

 .موقف وال مرشد والسالم
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  املقاةل السادسة والس تني

 الارواح جيب ان نبح  عما وكـذكل الاجسـاد والاجسـام وننظـر مك مقـدار مـا بـني لك واعـد ممـا اىل الاخـر امـا يف

بـد العـمل والع لنقصان فان اخملترب ذلكل تعمل ان الارواح عند كثري من الفالسفة الصنعويني  سـه ويه العقـرب و الزايدة وا

قمـر فهذه اجناس الارواح وكذكل يعتقـدون يف الاجسـام ا ـا ويه الارسب والقلعـي والشـمس وال... والعقاب والاكفور

الاجسـام اد خمالف هذه الاش ياء اعـين مـا ذكـر يف الارواح ووالزهره واملرخي اذلكر واحلار ويه اجناس ايضا وان الاجس

 ... ويه كثرية

و مل يـذب افالفرق اخلاّص اوال بني هذه الارواح فان الارواح ما طار عن النار جبسمه لكه والاجساد ما ذاب يف النار 

ها يف الارواح وعـداد ومل ينطرق ويتفتت واكن هل بصيص وصوت ومل يكن اخر من اكالرواح والاجساد واذلي هو احلق

س عـىل وان اكنت  سة كـام قـالوا فانـه اجنـاس ولـيس يصـح احلـمك يف النـوع اذا اكن جـاراي يف اجلـن... هو غري هذا لكه

الاطالق لكـن يصـح فـامي شـارك النـوع فيـه اجلـنس فقـط فـاعمل ذكل فـان احليـوان وان اكن متحـراك حساسـا فقـد جيمـع 

مجعهـا  لثور ولك واعد من هذه الانواع ليس حىله حمك النوع الاخـر وان اكن قـدالانسان وامحلار واللكب و الس نور وا

 ا اىل ذاتهيف اجلنس ذكل امجلع لكن قد يدخل عىل هذه الانواع الفصول املفارقة لها عن اضدادها حىت حتزي لك واعد مم

 .وخشصه والسالم

ذكل  سام من قبل الكيفية ال مـن قبـل نسـ بة مثـلفان الارواح وان اكنت  سة تتفرع فروعها فروعا كثريه وكذكل الاج 

 رو والشـايماان نقول يف الكيفية العمل الامحر والاصفر والكهـام عـمل لـيس كيفيـاهتام واعـدة وال نقـول الهنـدي منـه والفـا

 رواحفيه فاذا وجب ان يكون امر الارواح عىل هـذه السـ ياقة فقـد وجـب ان يكـون الا ةفالفائد...والاميين وامثال ذكل 

  ....تسعة ويه علامن وعقاب وعبدان واكفور واعد

مس ملـا اما العلامن فاالمحر والاصفر والابيض والاسود واما الشك ان وقع كل يف الاخرض فـاذا قـد نسـبناه اىل هـذه الا

 .يوجد فيه من مزاج الاصفر ابالسود والنه معدن وما مل يكن يف معدن فال اصل هل والسالم
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  انظر فيهو  واملس تنبط من مجيع الاش ياء والن ليس شلكهام واعد ما وجب ان تعرفهام فاعمل ذكل اما العبدان ما املعدين

 العمل ابنـه اجملردين يفو واما الاكفور ال يمتزي واما النشادر فاان ال ننس به اىل تكل النه غري  ازج لها وزمعت طائفة من امحلاء 

يل الارض رته امنا تنعكس من الـربودة وافراطهـا اذا تصـاعد اىل اعـاوان اكن روح فانه ملح يطبع الارض ابرد ايبس وحرا

كام رأ يـت  وهذا وحق س يدي امت قول يف هذا املعىن واحس نه لكن املتعمل ال يعمل ذكل وان كنا قد اوحضناه....  واس تحال

 ةبن للك يشء نسـ  فقد صارت الارواح من قبيل ما يه طائرة ال  ازجة وغري ذكل من عدودها اعدى عرش زوجًا ملا اك

ا يف فان للك واعد مـن الارواح مبلـغ مـا وكـذكل قـد يعتقـد الاجسـاد والاجسـام هـذا قولنـ... يف ذاته وعد يرجع اليه 

 .املفردات وكذكل قد يعتقد املركبات اما بزايدة او نقصان ذكل سرتاه مبينًا يف مواضعه ان شاء هللا تعاىل

ه لنـا يرجع سائر املثاالت يف الاصول لـتعمل عـىل هـذه الارواح مبـا ُيرجـفنقول ان اوضاع احلساب احسن موضوع واليه 

 .س بهالعدد املناسب بني هذه الارواح فانه يكون اكملقدار اذلي بيما يف قواها فاعمل ذكل وتبينه وابن امرك حب 

 الاصـفر ومثـال العـمل فأ قول ان مثال العقرب الاصفر مثال ما تبني من العدد ومثال الامحر مثال عرشين ومائه من العدد

 مثـال العـملمائتني وعرشين من العدد ومثال البيض من مائه من العدد ومثال العمل الاصفر ال سود مثال مثال من العدد و 

 قـول مـن العـدد ومثـال املسـ تنبط مثـال سـ تني مـن العـدد يف 3من العدد ومثال العبد املعـدين مثـال  4مثال .... الامحر

 40من العدد ويف قـول سـقراط وشـ يعته قولنـا نيـن  105د ومثال النشادر املس تنبط مثال من العد 55سقراط وقولنا 

وزان ويف مجيع الاقوال وحق س يدي وخالقي ان لو تعبـت يف هـذه الا .... من العدد 90من العدد ومثال الاكفور مثال 

 مل املـزيان ومـن ذكل تعـرفالف س نة وغرست مكل الارض لكه ما اكن بعض حقها وان هبذه الرسـاةل تصـل اىل اكـرب عـ

  .مقادير الاجسام فانه يمت كل ما حتتاج اليه

وقد وحق س يدي اوحضته يف هذه املقاالت ومن كل ان تعمل مزيان الاكسري ومن كل ان تعمل العمل هبذه الاوزان وكيف 

 وما فهيا بعضـه مـن هو ومن كل ابن تعمل ترتيب الكتب وكيف جيب ان تقرا لك واعد مما ومن كل ابن تعمل نظم حوايش

بعض فاما كيف الوجه يف اوزان الاجساد فانه ايضا فضل حمتاج اليه رمبا النه دخل اليشء منه يف بعـض الاعـامل احملتـاج 
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الهيا اما يف اصول الاعامل واما يف بعض انواعها فـاعمل ذكل ومل احتجنـا اليـه فـان اول الامـور اوال ان تعـمل ان مـزيان لك 

  .جعلناه ابلعدد تقريبا وهو حيح ملا فيه من قولها ومقدارها واعد من هذه فامنا

ضـاع مثل تكل القوة سـواء يه اذلهـب فعـىل مثـل هـذه الاو  30فان احلار اذا اكن هل قوة ما يه مبقدار يشء واعد من 

  .معلنا ذكل وذكرانه عىل احلساب ال غري واعمل ذكل

ا امـا مـالرضوري اىل قسمني اما ان يكون منه ما يرتك منه جسـد  فاان نقول ان الاجساد تنقسم من هجة الطبع اذلي هو

بنحاس او عديد او رصاص او ما شالك ذكل منه ما ال يرتك منه من ذكل يشء ولك واعد مـن هـذين القسـمني ينقسـم 

وتـراب و ض قسمني منه ما يكون هل صرب عىل النار ومما ما ال صرب هل عىل النار ومجيع اوزان الاجساد من قبل ا ـا ار 

عىل اجلسـم  قوة زائدة عىل ما هل من القوى اليت يقال 3قوة ال غري فاما اذلي يرتك منه يشء من الاجساد فان هل هذه و 

بته عـن النازل مما اكذلي يرتك منه النحاس واحلديد والرصاص فان اذلي يرتك منه النحاس يكون مقدار قوتـه تكـون نسـ 

مـن اذا  2و  7ر من قبل انه جحـر وجسـد وارض وتـراب ومـا شـالك ذكل و واحلج 7من العدد الن قوى النحاس  80

مـن العـدد  1و  7انضاف اىل من اكن امجليع اربعه وس تني فاعمل ذكل وتبينه واما اذلي يزنل منه احلديد فـان قـواه يكـون 

 .فاعمل ذكل وابن امرك حبس به.... 30و  9فذكل  307وقوة احلجر  30الن قوة احلديد 

 2 قوتـه ي يزنل منه الرصاص نسبته عىل مقدرا نس بة الرصاص اذلي يزنل منه اما ان يكون قلعيا فيكـون مجـهلواملاء اذل 

 .فاعمل ذكل وابن امرك حبس به تصل اىل ما تريد 3و  1واما ان يكون أ رساب فيكون قواه  1من  3و 

يـمام ب فقـط فامـا الفصـل  30و  7عىل وكذكل ما يزنل منه اذلهب والفضة ومجيع الاجساد واحلجر وعده فامنا يه مبين  

 .فلهذه الزايدة اليت عرفناك فهيا من زايدة هذه القوى والسالم

اما سقراط الفاضل خاصة فاملروي عنه ما حاكه افالطون وعده ومل اجده لغري افالطون البتة مع رشف هذا القول واعمل 

دانيا ان الارواح والاجسام والاجساد اهمات العلوم الا انـه نقلوا عنه ما هو دون هذا كثري فانه يزق انه اكن يقول كثريا 

يقــول ان الارواح بســائط فقــط والاجســام مركبــة جتــري جمــرى البســ يط ل  ــا غــري منفصــ  وال مفارقــة ل رواذــا فأ مــا 
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عىل مجيـع الاجساد  ركبة لكها وذكل انه اكن يرى ان مجيع الاجساد ُيرج مما يشء فاعمل ذكل وتبينه وابن امرك حبس به 

الكتب يف لك فن تريد علمه من عمل اي الناس اكن كذا قال يل س يدي اين اقول وقد اديت ال مانة كام قال يل كـذا قبـل 

 . وقد اديت ال مانة اي جابر ويه يف عنقك وان كمتهتا وما كمتهتا والسالم

 .واذ قد اتينا عل غرضنا فليكن الان اخر املقاةل

  املقاةل السابعة والس تني

منفصـل  ب ان تعمل ان من اخلواص العظمية يف املزيان اللفظي الوضعي الرضوري ان من الادوية مـا ينفصـل وممـا غـريجي

 مبـا اكن مـافأ ما املنفصل فاذلي اذا طرح اما من اخره او اوهل او وسطه اش ياء من حروفه اكن ما يبقى ابمس دواء اخر ور

مـا قـى الكمـا اتانانركبو او حورا  بتأ مل اذا انفصلت من اواخرها اكن مـا يبانفصل من لك واعد ممام دواء مفرد فان قولنا 

  …ابمس يشء من العقاقري والطبائع قد جيوز عىل من يقع عىل انخس كتبنا واللييل ايضا

 فصـل كقولنـافاذا اردت عمل ذكل فاان س نقول فيه بعد اسبامتم الفصل واما غري املنفصل فهـو مـا ال يكـون منـه شـي ا اذا ان

لنـاه ق جوز ولوز وما اش به ذكل واملتصل يف الالكم من الادوية اكرث من غري املنفصـل ومجيـع النـاس جيـدون اـالف مـا 

زيان فان مثـال وهو اذلي اعتقده اان من قاعدة عمل امل... وذكل ان ال جيدون يف اسارون انفصاال وال يف امثاهل ولكه منفصل

يدي وان ن وهو كثري وهو اذا عمل حيصل منه عمل املزيان اللفظـي وهـو وحـق سـ  ذكل ما قد اريناك امثاهل يف كتب املوزاي

 وتبـني فـاعمل ذكل... اكن متعبا احسن علوم املزيان واظرفه النه تسوق العمل الطبيعي ابل ش ياء الوضعية وهـو حسـن جـدا

ن الرسـور موضعه وحمهل فان اسارون ورسخـس وااـره واسـارون يتحصـل منـه اساواسـا مـن الاسـا ورسخـس رس مـ

ضـا ادلواء اي وحسن من احلسه وامس البقهل امنا قوهل اليت يه احلس واجمره امس الاحبر من ادلواة وما يعمل للسـفن والاح

  …وده وعده من الرقااي وعده ومرماحوز

ختالفـه  فاملرامس للشخص الانسان واملاء امس اعد الاراكن وجوز من اجازه اليشء وانفصاهل عن الاشـ ياء الـيت تشـالكه او

وامثال ذكل وهذه الافعال تقع كثريا يف حوايش الاعـامل الـيت يه اضـل مـا حيتـاج اليـه وهـو املوضـع الصـعب الن اذلي 
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درامه عـمل  4حيتاج اليه هو مثال ما نقول اان اذا اخذان درامه عبد يح مصعد مرة واعدة حميا ابملـاء والقـيل حـىت يعـود او 

درامه مقر مصداه او رصـاص قلعـي  4مرار وعن النحاس احملروق وتوابل احلديد و  3ابيض قد بيض ابلتصعيد عىل امللح 

  مقرا ةمصداه ويسحق مباء النوشادر اذلي قد اس تقطر مع قشور البيض والزجنار واملنحل صبغ الزهر 

 عال جمـردةاف واذا اكن اللف  لكه مبين عىل امس وفعل وحرف رابط واذا انقطعت الادوية اكنت اما ادوية ويه اسامء واما

يحة مـن واما حروفًا رابطة جمردة واما مشرتكه اما من امس وفعل ورابط وامس او فعل ورابـط فـاذا اردت الاوزان الصـح 

ســامئه اهـذه املــوازين نظـرت اىل ذكل الــالكم اذلي يف ذكل التـدبري اعــين مــن الاكسـري والعمــل او مـا اكن مث يعمــد اىل 

 .... وافعاهل وروابطه

غـة  ـا يكون حباهل معلت منه وان اردت ان يكون ارفع منـه معـدت اىل الـالكم اذلي فيـه مث نظـرت يف الل فاذا اردت ان

 تـدبري يزيـدوجدته من الالكم وبأ وحض من الالكم اذلي هل  ا هو مثل ذكل الالكم ويدل عىل معناه فادخلته ماكنـه فـان ال 

  منه هو ان جيعل ما يكون من ذكل الالكم ابوحض مقداربزايدة تكل احلروف وكذكل ان متكنت هذا القول اكن انقصا و 

كسـري مثال ذكل ان نقول صوعد ورفع فانظر اي هذه ارفع فهو اذلي اذا دخل يف نظم املقدمات من ذكل التـدبري فهـو الا

 ...فاعمل ذكل وابن امرك حبس به.... الافضل وكذكل الاوسط والادون

وا انـه ال يغـدفاز واكن عىل ما مثلنا من ذكل يف الكرثه والق  فاتركه حباهل وان غريت الاسامء والافعال وحروف الربط ج 

جـرا و اعد ثالث خالل اما ان يكون متوسطا يعمل معال صاحلا او ضـعيفا يعمـل معـال هنيـا مثـل امحلـالانة ومـا جانسـها 

 .... جمراها

عاليـا  بعضه وامثال ذكل واما ان يكون واما ان يكون متوسطا يعمل معال صاحلا اكلروس الصغار وما يقوم بعضه ويذهب

  ...يعمل الاش ياء الفاض  اليت ال  اية بعدها فاعمل ذكل وامعل به تصل اىل ما تريد حبول هللا وقوته

وهذه وحق س يدي من افضل اخلواص وارفعه يف عمل املزيان ونيتاج ان نقول يف تعبري امتـام فائـده هـذه الاشـ ياء وجنعـل 

 ...حبول هللا ومش يئته ذكل اخر هذه املقاهل
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ذا حـي  يف هـ فان مثال ذكل انه رمبا انه من الكتاب اذلي فيه العمل النفيس اخلطـري فـاعرتق واوقـع الـزاند بـه القـادح وال

ه بـسم النازل الس بل الطبيعي لعكل كثرية مما انه رد الاش ياء اىل كيا ا فيجب ان يكون هل مادة حىت يمت ومما ضعف اجل 

ثـال ذكل م قى من ذكل الامس املداري من حروف لكمته واحتجت ان تعمل ما اكن ذك ادلواء عىل احلقيقه فان ال فة فاذا ب

 اسارون فيذهب منه اسار يبقى دون مثل اقس تني يذهب منه افست ويبقى تني ومثل فريوزج يذهب منه فـريوا ويبقـى

ىل امنـه البـايق ومثـل الزورد يبقـى منـه ورد زج ومثل مرقشيتا يبقى منه مرقش ومثل معنيس يا يبقى منـه نـيس ويـذهب 

 ... امثال ذكل  ا قد عمل الوجه يف مجيعه فهذه النبذة اليسرية

اء اىل الاشـ ي وجيب ان تعمل اوال ان تس تخرج هذه الاش ياء امنا تكون يف اول امرها ابحلي  اليت يه غري طبيعية مث ينتقل

ا ذهـب اس تخراج ابيق حروف تكل اللكمة وان اكن يف الـالكم امـا اذالطبيعية والوجه يف ذكل ان تنظر فان اكن ميكنك 

  ....بعضه اس تدل ابذلي تبقى منه عىل ما ذهب منه وذكل كثري

ينفـع  ع والاعاملفاما الوجه يف اس تخراج ذكل او ال ابحليهل اذا مل يكن يف ذكل اليشء اس تخراج كام قلنا ان تعمل ان الطبائ

انيه اكيـب والـزران تكون طبيعية او صنعوية او عزاميية او دعواتية او  ا يعمل للباب مـن الرت فهيا الادوية ولها وجوه اما 

 يفوامثال ذكل والاصباغ للشعور والزتويق وامثال ذكل من امثال هذه الاش ياء وللك واعد مـن هـذه الاشـ ياء فصـول 

طيبــة فــاعمل ذكل وامثــال فصــوهلام ال .... الادويــه واشــرتاك وتقــارب وتباعــد ومــا جيــوز ان يكــون ومــا ال جيــوز ان يكــون

ة ه والصـنعويوالصنعوية فان الطبية يقع فهيا مثل الافس تني وال سطوا حووس والقيا فبا واملغات والطباشري وما جرى جمرا

 ...حوال وامثال هذه الامور والا... ال يدخل ذكل فهيا واما الاشرتاك فاكلصنعوية والرتاقيه واكلعزمية وادلعوانية

التقارب والتباعد فلك الزرانيه يف الطب والصنعة وما جيـوز وال جيـوز اسـ تعامل السـموم يف الصـنعة ومـا اشـ هبام وال  واما

 جيوز يف الطب اىل ما يببع ذكل من هذه الاوضاع فاعمل ذكل وتبينه فان هذا قد ينحدس عليه من ها هنا اىل ان ينضج

هل عىل حقه وصدقه وال جيوز ان يقع فيه خطـا اخـرًا ال بـد ولـو معـل فأ ما الوجه الطبيعي الرضوري اذلي ُيرج اليشء حبا

دانيا ومتصال وكثريا وقليال وما يتغري عن عاهل وال ُيرج الا مبا فيه مبا يوحيـه احلـمك الصـحيح فـان ذلكل قاعـده تعـرف بـه 

كـون ذلكل الـالكم قاعـدة اوال وان هذا اس تنباط حيح ان يعمل كل كتاب فيه ادويه وميحا بعضها ويغري وامثـال ذكل في
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ومضاددة يعمل لها ما حيتاج اليه فاول ما جيب ان يعمل ان يعتـرب املضـاددة مث حيصـل مقـادير واوزان افعالهـا مبـا علمنـاك 

مبـا هـو حـيح فـان مقـادير  ةمن احلروف مث رتب اوزااًن وطبائعها لك واعد عىل عدته مث خذ يف ذكل مالهـا مـن الادويـ

ن انقصة عن مقدار املضاددة اذلي سقط هبـا ذكل ادلواء والادويـة مـا يكـون مـوازاًي لـتكل الطبـائع الطبائع ال بد ان تكو

 ... وايضا فلتكل الاعداد وايضا فيكون من اجلنس املتلكم فيه

ان  ادويـه ان يؤخـذ يف اقـدارها دواء 3اما النبات واحليوان واحلجـر وال يقترصـ عـىل امـر يشء مـىت سـقط مـن الـالكم 

ملضـادده د واعد فاعمل ذكل وتبينه وابن امرك حبس به تصل اىل ما تريد وايضا فان ليس يعـد وايضـا ان يكـون ايكون العد

قـد  مبـزنهل مـا فهيا الافه والادويه تسأ هل فان حة املضاددة تكون موزونة عىل الادوية فاما ان وقعـة الافـة ابمجليـع اكنـت

 .ذهب والسالم

ن فلـيكن الا ذه احليل فهيا واذا قد اتينـا عـىل مجيـع هـذه املقـدمات يف هـذه املقـاةلواما ان سلام مجيعا فقد اس تغىن عن ه

 .اخرها
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 املقاةل الثامنة والس تني

واص  قاعـدة اخلـوللمزاج الان يه اخلواص اولها ذكر ادويهتا والثاين اس تعامل ال هتا والثال  عالماهتـا يف تـدابريها هـذه يه

  ...ىل ما يريد من القول يف ذكليف املزاج وهبا يبلغ الانسان ا

اجلـنس او  فأ ما ما ذكر ال دوية فانت تعمل مما يف الصنعة ذلكل ادلواء وامـا جيـب ان يكـون مـن ال دويـة اجليـدة مـن ذكل

  ...الرديئة او املتوسطة

ص مـن خشـ واذا اكن ادلواء جنسا فهل جيب ان يكون ذكل ادلواء من مجيع انواع ذكل اجلنس او من نـوع واعـد منـه او

ن واعد من انواعه وحبسب ذكل وهل جيب ان يس تعمل ذكل ادلواء غبيطا او مـدبرا او مشـرتاك وهـو اليشـء املمـزتج مـ

غ وهـو فـان ذكل لكـه منسـا.... املدبر والغبيط وكيف الوجه فيه وهل جيب ان يكون ادلواء هل وزن يف ذاتـه ويغـري وزن

دخل فهيـا جيب ان تنسب اىل هذا الامس فان ليس مجيع التـدابري الـيت تـمن اخلواص عىل اعتقادان حقا ا ا اخلواص اليت 

ض وال الزرنيه والكربيت والنشادر ينوب موضع الامحر من الزرنيه فهيا الاصفر وال موضع الاسـود مـن الكربيـت الابـي

ثـريًا مـن يكون اقـل ك فان ذكل وان اكن موافقا يف بعض فانه ... موضع النشادر املعدين نشادر الشعر وابلعكس يف مجيعها

 .ك حبس بهفاعمل ذكل وابن امر ... هذا الوجه بل عندي انه امنا يببع يف اكرثه الا عىل رشوط املزيان وتوفية الطبائع

ورة امـا ابحملـاو واما الان املزاج فان املزاج قدمنا هل انه يكـون عـىل ثالثـة اوجـه امـا ابلسـ بك والنـار وامـا ابحلـل والعقـد  

اكنـت يف  من الاش ياء اليت يه ظواهر يف ايدي الناس من الاعامل والتدابري وال الت املشهورة وان فان اكن... والسحق

ا  كتايب هـذيفمعل الرتاكيب وال اكسري من العبائط وقلب الاش ياء بعضها اىل بعض فهذه ال الت اليت اقول اان هبا واضعها 

  .فاعمل ذكل وابن امرك حبس به

الت هـذه يه ال   الس بك واةل التفصيل واةل املزاج اذلي هو عند احملققني يدل عـىل البشـميع ف و هذه ال الت اربعة اولها اةل

منا جيب ان يكون عىل هذا احلال  . واما صفة اةل الس بك فا 
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ئيـات وهـذه اقول ان املزاج ال ُيلوا من ان يكون عىل وهجني يف العلـوم احلقيقيـة و يه امـا مـزاج اللكيـات او مـزاج اجلز 

  ...اخملتلفة مزاهجا مجيعا ولكن عىل احوال يف هذه الاةل الاهل جتمع

اره ب يكـون مقـداما اةل املزاج اللكي فانه يتخذ بوتقة عىل بوتقة ويكون جوانب البوتقة العليا مما فهيا ثـالث ثقـب لك ثقـ

ه وحيـمك مثل سدس اسفل البوتقة ابرسه فاكن هذه الثالث ثقب مـن سـبيلها ان تكـون مثـل نصـف اسـفل البوتقـه ابرس 

ن لك الوصل مث تعمل فوقها بوتقه اثلثه ويكون فوقها ست ثقوب ويكون نسـبهتا اىل اللـيت حتهتـا ويه النصـف حـىت يكـو

  .كل وتبينهثقب مما نصف سدس ثقهبا   يف ذاهتا مث يعمل فهيا املناع وان اكنت كبرية فكبري او صغرية فصغرية فاعمل ذ

ون عـىل ل اىل الوسطى مث يزنل من الوسطى اىل اسفل فذكل غايـه املـزاج وهـو يكـمث يكون املزاج والس بك يف العليا يزن 

هـذه  وجوه ورمبا اكن يف س بكه ورمبـا احتـاج اىل اكـرث مـن ذكل ويكـون الكـور املعـاجل بـه هـذه الاشـ ياء واملصـنوع فيـه

  ...الاعامل طويال جدا ويكون معلقه يف جوانبه يثبت ابلبوتقه حىت ال ينطرب

اعمل ذكل فـ غري موضع من هذه الكتب وهو انه يكون يف جوانب البوتقة اكلعرا ويف جوانب الكور اكلـزرافني وقد بيناه يف

 .وتبينه يدخل بعضها يف بعض اذا دخلت البوتقة يف الكور فهذه الاةل يه اةل املزاج ويه الاوىل

حليـوان اشـ ياء فـان ا 3شـ ياء املوجـوده فأ ما التفصيل فانه يكون يف التقس مي حبسب معدل تقس مي العنارص وملـا اكنـت الا

 ... مامموالنبات حفىله واعد يف التفصيل فهو الفزاع والاانبيق وما جيري جمراهام من اخلواص واللوازم اليت ال بد 

طـرت قفاما ما به صدل وحش من احليوان والنبات فاخلزف من احلرار والغضار والزجاج وما جيري جمرى ذكل واجـود مـا 

او  يق  القرع خاصه ابن جتعل يف القدر وحتىش جوانهبا يف داخل القدر رماد وعلت الكرم املنخول املصولالاش ياء يف 

ن اخلذف املرصي الاخرض والودع احملرق او ما جرى هذا اجملرى مـن بعـد ان يصـول وحيـمك وكـذكل يفعـل ابجلـرار ولكـ

  ...تكون حمىلة العمل متخذه ذلكل

قطر ماؤها لكه فاذا انقطع القطر ذلكل واذا اس تقطر من احلجارة يشء فقطـر ماؤهـا لكـه واذا اس تقطر من احلجارة يشء ف

مث يعيـد القطـر  ....فاذا انقطع القطر فتحت دوسها وروحهتا ابملراوح ويه خسنه اىل ان تـربد وجتمـد وتصـري اكحلـال الاول
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ن يف ذكل اجلسـم وينبغـي ان تعـمل ايضـا فانع يقطر وال يزال فاعال كذكل حىت يقطر مجيـع ذكل املـاء اذلي جيـب ان يكـو

  ...مقدار مياه هذه الاش ياء حىت ال تشك فهيا مىت انقطع قطرها

 4ىت ممـا وتعمل ان الاش ياء لكها لن تتقد اىل ابعد اش ياء اما روح واما جسـم وامـا جسـد فأ مـا ميـاه الارواح فأ كرثهـا حـ

 ... ااجزاء وتزنه وعىل هذا يكون مزيانك علهيا عند تقطريك اايه

هـا واما الاجسام ويه ذوات الارواح والاجساد وذوات الطروف ويه من اخلاصية الفاض  لها من مجيع الاشـ ياء وغري 

 .... فان املاء يكون تلبهتا وما بقي تزنه

اعمل فـاسداسه يكون مـاؤه  4وسقراط يذكران ماؤها ثالثة ارابعها والقول يف قول سقراط عندي وذلكل اعتقد فان حمط 

 .وابن امرك حبس به تصل به اىل ما تريد من مثريه والسالمذكل 

ن فيـه مـن اقسام ال غري من اخلواص فأ ما هذه الثالثة أ قسام وان فهيا مـا يكـو 3واما الاجساد فان الاجساد تنقسم اىل 

  الارواح يشء الا انه يشلك بشلك الاجساد اكدلهنج والازورد والفريوزج والطلق وما جرى جمرى هذه الاش ياء

لبتـة واح فهيـا اومما ما يكون ارواذا قلي  جدا اكلصدف واللؤلؤ والفلقنت ومجيع الزاجات وما جرى جمراها ومما مـا الار 

رواح الااو اكد ان يكون كذكل اكلكرك واجلزع وما جرى جمراها واكلرتاب وما عتق وازمن والزاجـات واخواهتـا فـان هـذه 

 … اقدم من مجيع ما ذكران من الاجسام لها ما القسم اسهل احلل الا انه يكون

 .والقسم الثاين فاقل عال من الاول فاعمل ذكل واما الثالثه فال تنحل وال حتتاج اليه والسالم

 اه والثـاينواما سقراط فريى غري ذكل يقول ان الاول من هذه الاقسام هو ما اكن من املرقشيتا واملغنيس يا وما جرى جمر 

  …نيهو عند املزاج وما نيا نيوه وهو احسن الوهج 3ؤ ومجيع ما ذكرانه الا الزاجات و ما اكن من ادلهنج واللؤل

 زفاعمل ذكل وابن امرك حبس به تصل بذكل اىل غوامض الصنعة ان شاء هللا تعالى

  انواع 3لن ختلو من ان تكون عىل اصلني ترجع اىل  ةاملزاج فان مجيع الاش ياء املمزتج فأ ما اةل
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ىل زمـان طويـل حيتـاج ا انواع فهـاي امـا ان يكـون املـزاج صـعباً  3اما  او لكياً  اما ان يكون املزاج جزئياً اما الاصلني فهو 

ا يف وهو اذلي حيتاج ان حيل ويتخذ هل الاالت يف اسـافلها ثقـب كيـف الابـر او اصـغر مث جتعـل الادويـة لك واعـد ممـ

يـرتك جمـرى وية حملوةل مث تفـتح تـكل الثقـب يف اسـافلها و واعدة من الاالت ونيهتا اان اوسع راسا من مجيعها وتكون الاد

 .اىل الاةل الواسعة فيكون يصل اىل الاانء قطرة قطرة من لك واعد فهو امكل مزاج ويكون والسالم

ن واما الثاين ابن يكون وسطا فيكون الثقب واسعة حىت يكون قطر الاةل كقطر املطر او كيف احببـت وهـو اسـهل مـ 

 .ل فعاًل والسالمالاول كثريًا واق

ه الاالت واما ان يكون القسم منه هو وان حتل املياه وختلط اختالطا من غري ان حتتـاج فهيـا اىل هـذه الاهل واجـود هـذ

  ..ان يكون مما الزجاج ال غري فاعمل ذكل

ااًب ىن عرشـ كتـائـة واثـفان اكنت املياه عادة  ن الزجاج الفرعوين اذلي ذكران معهل يف كتـاب ادلرة املكنونـة مـن الكتـب امل

  ...فاعمل ذكل فانه ال رمز فيه وال زايدة عليه

 الشـمس اوجه اما لينة ما قدرت عليه حىت تكون اقل من حام 3واما الاةل اليت للبشميع فذلكل تكون والنار تكون عىل 

ديد يقـوم الوقود الشـثاين وابلس بك و يف الش تاء او مثلها فأ  ا تقوم مقام املزاج الاول او بأ عىل من ذكل تقوم مبقام املزاج ال 

  ..مقام املزاج الثال  والسالم

  .واذ قد اتينا عىل ما مضنا كل رشعه يف صدر هذه املقاالت فليكن الان اخرها
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  املقاةل التاسعة والس تني

جيـب ان  لكنـه ..؟.واذ قد بينا كل يف كتاب املزاج من هذه الكتب امر املزاج وكيـف هـو...ان اس باب املزاج كثرية جدا 

ن نـذكر ملا جيـب ا يقرا ذكل الكتاب عاملا والن القول فيه امنا هو قول عام ونين نيتاج اىل املزاج ها هنا عىل سبيل التنويع

 ... فيه قواعد املزاج

 مـا سـوف وقد اتينا يف امر هذا املزاج اذلي نين ذاكروه يف هذه املواضع يف اش ياء من هذه الكتـب اعـين كتـب املـوازين

ل الفضـة مكثـل ان حيـ تراه وتعمل ان لهذا وهذا متام هل اكان نقول اان نريد ان نقسم احوال املزاج فنقول ان مثال املزاج اللكي

 لنـار ذائبـةاويشمع هبا زئبقا مبيضا وكربيتا مبيضا واجود منه زرنيخـا مبيضـا فـان هـذه اذا امزتجـت وعالمهتـا ثبوهتـا عـىل 

 ... ان تس بك الاجسام مبشمعه ال ختتلط ابالجسام دون

بعـة الثة او ار وكذكل القول يف املزاج اجلزيئ فاان نقول ان املزاج اجلزيئ ما يكون ظاهرا يف س بكة واعدة او س بكتني او ث

بكة  سـ  ملـزاج الـف ااىل ان يبلغ اىل مائة ومائتني مرة وثلامثئة مرة و سامئة س بكة ان الاش ياء مفردة واكرث ما يبنايه اليه 

اكن  بك ممـا مـااء املفردة ال يتجاوز يف العدد اذا الاكسري مائة ولك واعد مما ال يكون ابدا مائة لكـن اذا انسـ  ان الاش ي

 ... الف مره اكن عنه مثل الاكسري 3يف مرتبه 

 تغري عـن وهذا اي ايخ فقد يقع لكثري من الناس االتفاق وال يعلمون ما سببه وال كيف هو مثاهل ان يقع س بكه فبس بك مث

 مجيـع ذكل الشلك وتس بك وال تزال تتكرر يف الس بك اىل ان تصري اكسريا فتصبغ ما خالطهـا وحتـيهل اك عـاةل الاكسـري يف

 وحىت س يدي انه عـمل ال هـو يب يب لـيس  ـا خطـر عـىل قلـب فيلسـوف.... الاش ياء ومه ال يعلمون ما السبب يف ذكل

 .خاصية احليوان والنبات يف ذاته ذكل فاعرف هذه املنن وهذا هو أ صل معل الغبيط ان فهمت وكذكل

فاعمل ذكل وامعل به تصل اىل ما تريد بسهوةل فاين الان اغنيك عن التعب اذا أ صغيت اىل قويل ومجعت كتيب وصـلت  

جـزء فتنقلـب بـأ لف سـ بكة اىل مـا اكن يف مرتبـة مائـة وهـو  3اىل مزنليت وحق س يدي وملا اكنت الاشـ ياء الـيت يه يف 

فالقول الن احلساب عىل هذه احلال فقط لكن بـني لك حـرف  153و  15ري شك ان ما مت بني كذكل وحق س يدي بغ
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 3اىل  010فأ قول ان ربع الالفني س بكه تبلغ مبا اكن يف رتبـه ... اجزاء 103واىل لك حرف  ا هو عىل  10 ا هو عىل 

 ...ويه  سامئة س بكة

 88 ون يف طبقـة سـقراط وذكل انـه يقـول ان البعـد بـني مائـه فاما سقراط فريى غري ذكل ومجيع الفالسفة احلـذاق اذليـ

هتا ولكن امنا يكون من مائة فيكون امخلس وذكل قد وجب ان يكون الاش ياء اليت نسـب 44فليس واجبا ان يكون نس به 

 ... هذه النس بة خارجة ابمخلس الن من مائة  سها

 اجزاء اذلي من اذلهب اذلي هو مثل الاكسري مثلفأ قول ان اذلهب اذلي هو مثل  س الاكسري وذكل ان لك  سة 

شـ ياء جزء من الاكسري والقي س بكه خفمسها اربع مائه س بكة فانه مىت س بك أ ربعامئة س بكة اكن كذكل الاكسـري مـن الا

هللا  فاعمل ذكل فوحق س يدي لقد اوحضته يف العمل اخملزون واوجز كتب املوازين ان اكن كل حب  فس تصل اليـه ان شـاء

  .تعاىل

 والن الاجسام والاجساد والارواح ليست عىل عال واعدة بل قد تزيد وتنقص فـان هـذه التـدابري قـد تزيـد يف بعـض

الاش ياء فتنقص فانه ليس بواجب ان يكون عاجة اذلهب اىل يشء مـن التـدابري اذا قصـد مقصـد مـا مثـل اذلي يكـون 

  .من ذكل واقعًا ابلفضة وال يشء من الاجسام البتة

واعـدة  جيب ان تعمل يف لك واعد من الاجسام والارواح والاجساد حىت تكون املتناس بة يف الامـور واملـدبرة لكن امنا

ون وان اكن اذلهب امنـا حيتـاج اىل أ ربـع مائـة سـ بكة فـان الفضـة بغـري مـرا وال منازعـة حتتـاج اىل ضـعف ذكل حـىت تكـ

دبرها مر اليت يه مثل  سة اجزاء من الشمس حـىت تـاملناس بة واعدة فليس قد علمت اان لو اخذان عرشة اجزاء من الق

ذلي ابلس بك اربعامئة مرة ال يعمل فهيا مثل ما معل يف اذلهب ابدا لكن اذا ضوعفت ذكل حبسـ به مـا هـو مضـعف اكن ا

  ...قد دخل عىل القمر مثل اذلي قد دخل عىل الشمس سواء

 مـن اخلـواص والا  ـن املنكـر ان يكـون مثـل هـذا فان اكن اكرث مقدار ابلضعف فصـار مجيعـًا شـي ا واعـدا الـيس ذكل

 .السبب بغري عهل كفضهل عام سواه  ا قد بيناه والسالم
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ياء فـان وحتتاج ان يكون ما هو الوجوه الاس تقبال يف الاش ياء اليت ال تقع عىل تناسب اكلكسـور الواقعـة يف هـذه الاشـ  

ا ال تقـع ما من الس بك فان اجزاء ذكل ادلرمه غري شـك ا ـ ادلرمه مثال اذا اكن حمتاجا يف جسم من الاجسام اىل مقدار

 .... ابرسها عىل تناسب يف مجيع الوجوه

 نـا شـي ان يففان الس بك ال بد بورة من ان يتغري موقعه يف النس بة اما اىل زايدة او زايدة مقاب  ذكل النقصـان فهـام ه 

 وربع س بكة وثل  و س وثل  وتسع ومثـن ومـا اكنعال واعدة واحص وجوه الس بك ومزيانه ل نه ليس لنا نصف س بكة 

انـه يوصـل مثل هذه الاش ياء البتة لكن الوجه ان يكون املدبر عاملًا بوجوه الاسـ تقباالت عارفـا بأ وضـاع الاسـ تحقاقات ف

  ....بذكل اىل لك يشء حقه

كـن ت علهيا ام النس بة اليت اكنفاعمل ذكل وتبينه هذا امنا نقوهل اذا مل يكن ان يكون الاجزاء اذا زيدت او نقصت عن تكل

ملـزاج اان يبناسب الس باكت تكل ال دوية والقول يف س بك هذه الاجساد مفردة اكلقول فهيا اذا ركبت وكـذكل القـول يف 

منا  كسـري الاو زائـد يف هـيف احلالني اعين يف املفرد واملركب فان املفرد هل يف املزاج ابحلل كام مكثل ماهل يف الس بك وهذا فا 

ريـد ان ته وتقول يف املركب اكلقول يف البس يط اذلي هو املفرد فاعمل ذكل وتبينـه وابـن امـرك حبسـ به تصـل اىل مـا وصبغ

  ....شاء هللا تعاىل

رج ختـوملا اكن لل جسام مقادير يف س بكها اىل ان تبلغ اىل احلـال الافضـل والاوسـط فـان لـل رواح والاجسـاد مقـادير 

 ... قد عمل اوزان الارواح وغري ذكل من احوالها فاعمل ذكل ابلنس بة وهذا يقع عليه ويعلمه من

ة يف فان املقدار اذا عرف يف عال جسد واعد وروح واعده او جسم واعد فان مجيع الاشـ ياء الباقيـة اذا اكنـت معروفـ

جلهـة ا اوضاع احلساب سهلت ابليشء الواعد اذلي قد عرف وهذا لكه سهل والشأ ن الاعظم و البلية الكربى امنا يه يف

  ....اليت يقع هبا النقصان

وذكل ان اراد مريد ان ُيرج من اذلهب نياس او من النحاس رصـاص او مـن الرصـاص عديـد او مـن احلديـد عـارا او 

من الاكسري واعد من هذه الاش ياء  ا الوجه فيـه او يسـ تخرج الارواح والاجسـاد كـذكل او بعضـها مـن بعـض كيـف 
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ركب والوجه يف املفرد الس بك ويف املركب اما الس بك او تضاعيف الاعداد من غـري سـ بك يكون الوجه فيه يف املفرد وامل

  ...فاعمل ذكل

اجسـاما  والوجه يف ذكل القول يف امللح والرماد من أ حسن من ان جيعل من امللح رماد والرمـاد ملـح معـل مجيـع الارواح

ام ولـو ال اين معلـت ذكل يف موضـع اخـر مـن والاجسام ارواعا والارواح اجسادا والاجسام اجساد والاجساد اجس

 … هذه الكتب لقد كنت اذكره كل فاعمل ذكل

اىل  فان اكن كل حب  وفطنة وحف  فتجمع ذكل وخذ هذا القول وما اش هبه فيه فاالشـ ياء اذا دارت عـىل مقاديرهـا رجـع

 .اقل احوالها فهذا هو اصل الالكم يف ذكل والسالم

 .در هذه املقاةل فليكن الان اخرها ان شاء هللا تعاىلواذا قد اتينا عىل ضامننا يف ص
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  املقاةل الس بعون

ن ان يزيـد اخلاصية يف الصنعة يف معىن قول الفالسفة ان الاش ياء اليت بيما وبني بعضها نس بة يه اليت اذا ضـوعفت امكـ

ال ذكل يف مـا بقـى ممـا مبسـاوية فـان مثـ بعضها اىل بعض ويف معىن قوهلم الاش ياء اذا املزيد علهيا اشـ ياء مبسـاوية اكن

بـة والرطوبـة للرطو  وذكل ان الاش ياء اليت بيما نس بة اكحلرارة للحرارة والربودة للـربودة واليبوسـة لليبوسـة...  الطبع او ال

لـوف يف اقدار الاوزان فان الاعاد نس بة الاعاد والعرشات نس به العرشات واملئات نسـ بة املئـات والالـوف نسـ بة الا

 ...ليس غري ذكلو 

ذا اكن لك واعد مما فنقص مما  سة بقـى مبسـاوية وكـذكل  ذا زيـد اواعمل ما نقول فأ ما نس به التناسب فان الاضالع ا 

سـاوية وكـذكل  ثال املثل  انه اكن لك ضلع منه  سـة افـراد فهـاي مب .... مكثل  او مربع علهيا  سة اكن امجليع مبساوايً 

ذا زيد علهيا  سة من افر  ذا اكن لك ادها فصار مربعها مبساوي الاضالع جفميع ما ارتفع من احلسـاب مبسـاوي واملربـع ا  ا 

ينه وبـني ب جانب منه مبساوي لل خر فنقص منه ضلع واعد فبقا ما بقي منه فتناس با فهذا هو مثاهل يف احلساب واما اذلي 

 ... بعض نسبته

ية ا وبـني الوتريـة نسـ بة بتـة ولكـن مـىت زيـد عـىل القوسـ  ليسـت بيمـ ة ثال خطوط قوس ية ووترية فان اخلطوظ القوس ي

 كنصـف مثـاهل... قوس ية اكنت من جنسها وزادت ومىت زيد عىل الوتريـة وتريـة اكن مـا جيمتـع ممـا زايدة عـىل ذكل املبلـغ

اهبا سـح او مثل  مساوي الاضالع فان نصف ادلائرة مىت زيد علهيا نصف دائرة اخرى زاد فهيا من جنسـها وارتفـع  ةدائر 

اكـرث  واملثل  مىت اضيف اليه ضلع اخر او ضـلعني ارتفـع وزاد مبلغـه فامـا كيـف ذكل فـاان حمتـاجون اىل رشعـه لعـ  ان

 .الناس من ذوي النظر يصعب عليه ابب اخلواص ويه الفروع ان يس تخرجوها من اصولها وغوامضها جداً 

اجـزاء مـن النحـاس اذا زيـد علهيـا مـثال جـزء مـن  10فاان نقول ان مثال ذكل النحاس والنحاس هذا قـول اق وذكل ان 

النحاس زادت اجزاء النحاس والواعد بعـض العرشـات فقـد اكنـت املقدمـة ان الاشـ ياء الـيت بيمـا وبـني بعـض نسـ بة اذ 

النحــاس يناســب النحــاس وزادت الاجــزاء بقولنــا يف متــام املقدمــة ا ــا اذا ضــوعفت امكــن ان يزيــد بعضــها عــىل بعــض 

 . اليشء مرتني وال زايدة فيه وال نقصان اريناك املثال يف الاقل فاعمل ذكل وتبينهفالنصف مثال 
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ل اميً مـن قبـفغري شك انه يزيد ويعلو اىل الاقدار اليت يه اكرب من الاقدار الاقل لكن اكن يف هذه املسـأ ةل اشـاكاًل عظـ

ن اعـدة فليسـت حوالها فأ ما ان يكـون مـا يـزاد واان الاش ياء امنا يقال فهيا ان بيما تناسب اذا اكن فهيا تقارب يف بعض ا

ربـه ولكـن اكن بيما تعارف يف بعض احواهلام فأ ما ان يكـون املـادتني واعـده فليسـت هـذه نسـ بة لكـن امنـا يقـال ا ـا متقا

يكـون  الاش ياء املتناس بة مـا اكن احملطـات يف الطبـع عـىل عـال واعـدة ال غـري اعـين مبسـاواي يف الكيفيـة وقـد جيـوز ان

 .ساواًي فاعمل ذكل وابن امرك حبس به ان شاء هللا تعاىلمب 

ذا خـالف واذا اكن ادلواء عار ايبس عىل مقدار غالب او الغلبة او وسطا او ال فـان اكن الاخـر يف موضـع مـن املواضـع ا

  . ذكلووافق فان بيما نس به وقد جيوز ان يكون الشي ان يف مرتبة واعدة وال يكون اقدارها يف الىلية واعدة فاعمل

يـع مج عـامل يف وهبذا الفصل نفع الزايدة والنقصان من الطبائع وهو اضعف املواضع الن الزايدة والنقصان هبام يكون متـام الا

يـد ة فليسـت تز بوب التدابري والاعامل ويف عمل املزيان واذا اكن بيمام نس بة وجب ان يزيد فأ ما اذا مل تكـن بيـمام نسـ ب

 يـزد اعـدهام ملمثال ذكل البارد الرطب واحلار اليابس اكذلهب والفضـة فـا ام مـىت امزتجـا  ....ربوجه وال سبب لع  التغاي

ن عليـه اكابل خر لع  تغايرهام فأ ما ان س بكت يف اانء اذا خلطت جزء من الفضة جبزء من اذلهـب صـار وز ـام اكـرث  ـا 

يف  ر ذلكل  ـن قبـل ان الفضـة حبالهـا مل تـزدوزن اعدهام فليس الامر كذكل وهو كذكل من هجة واعـده  ـا لـيس الامـ

 .... حرها بتة ابحلقيقة

اعـد ممـا وكذكل اذلهب واما الزايدة اليت جذبت فعل اجلسمية اليت فهيا ال تغار اىل اجلسمني وهو من قبـل ان يف لك و 

 مـن ن ال يقـع فـهيامعامل علهيا الاعراض ويه الكيفيات ومن قبل اجلسمية اليت يه القاعدة ويه يشء واعد مـا وجـب ا

كل ذقبل اجلسمية خالف وبه ايضا يكون املـزاج ويكـون مـا هـو اكـرب مـن املـزاج اذلي هـو متقـدم هل يف الوجـود فـاعمل 

سـ به ابـن امـرك حب فان اذلهب ملا غاير الفضة من مجيع اقطارها مل جيز ان يقع بواعد ممـا زايدة البتـة فـاعمل ذكل و  ..وتبينه

 .هو اعىل منه واكرب ان شاء هللا تعاىل تصل اىل ما تريد واىل ما
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سـة ودة واليبو وان اكن عليك ايضا أ شاكل اخر من قبل انه اذا اكن امنا اصل الفضة واذلهب اربع طبائع وهام احلـرارة والـرب 

ال و دة فـهياموالرطوبة ويف الفضة الربودة واليبوسة فان ما يف الفضة اكفأ  وقابل ما يف اذلهب وجب من ذكل ان ال يقع زاي

  ...يكون شي ا من ذكل وال ان يتجاوز يشء من الفضة فذكل قول حيح

اذلهـب او   ا ابل الزايدة مل تقع من قبل اجلوهر احلامل ولو جبزء يسري حىت يكون منه احلار ضعيف قليل من الفضـة يف

مـن قبيـل الـزايدة  فان عل هذه الاشاكالت يكون كل عىل وجـوه وهـو... من اذلهب يف الفضة ولو جزء من الف جزء

ات قد وقعت فان جزء من الفضة مع جزء من اذلهب صارا جـزئيني فـوز ام زائـد مل تـزد يف ذات اذلهـب يشء وال يف ذ

 .الفضة يشء ويه املسأ ةل ولكن اجلواب يف ذكل معناه يف ذكل والسالم

ذه الاشـ ياء فـالن التـأ ثريات واقـالب هـفأ ما من قبل ال زايدة فهيام وهو العمل  ن هجـات لكهـا برهانيـه حيـا وامـا اعـدهام 

 كـن مـزاج فـاليبعضها اىل بعض امنا يكون من امزتاج الطبائع والطبائع يه يف ذاهتا متغـايرة فـال مـزاج يكـون ممـا واذا مل 

تـه مـادة صبغ واذا مل يكن صبغ فال زايدة وال نقصان هـذا واعـدا وايضـا فـان اجلسـم احلامـل لهـا اعـين الطبـائع هـو يف ذا

طـه بعضـه فاذا اكن غـري صـابغ فـان عنـد اختال....  وال ضد هل ينافيه وهو موضع الطبائع وليس يصابغ لكنه منصبغ واعدة

وهـذا  ببعض هو حباهل فزياد الصبغ  ا ليس يصبغ و الصبغ ليس و الصبغ ابجلسم ليس بصابغ و اجلسم لـيس فـالليس لـيس

ة الصـبغ ئع فهيا قـو ال حيدث عما طبع الصبغ فال اجلسم صابغ الا الطبامن اش نع احملال وايضا فان الطبائع والطبائع متغايرة و

 بـني اذلهـب فريجع اىل السؤال الثاين ما ليس بصابغ جامع وهو اخللف واحملال فعىل مجيع الوجـوه ال جيـب ان يقـع الـزايدة

قـدم مـمام اين وثبـت اذلي هـو والفضة وهام حباهلام فيطلب الا نينه وال بد من مـدبر هلـام فـذلكل املـدبر اشـ تق مـمام حبـد

بكة زادت سـ  فنقـول ا ـام اذا سـ باك حقهـام وهـو سـ امتئة ..... فلريدهام اىل الس بك اذلي هـو مـبلغهام اىل احلـال اذلي يـزاد

ري ام ذهـب وغـالطبائع احلارة كثريا واليبوسة فبطل ان يكون ذهبا لكمام يكوانن فوق اذلهب الا ان الربهان ليس يزاد فهي

مـل مث يف الع ا يزاد به الانتقال من عال اىل عال وقـد انتقـل يف احلسـاب اوال مث للصـورة اثنيـا والقـوة اثلثـاذهب لكن امن

ا مـوالتدبري رابعا مث من جسم منس بك منطرق اىل جسم غري منس بك و غري منطرق ومن يشء يبيده الارض والنار اىل 

 .فطنت انيلت كل الشكوك يف مجيع الكتب لكها ال يعمل فيه النار وال الارض وهذا ما اردان ان نبينه فان
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  املقاةل احلادية والس بعون

 ...امحلدهلل املتفضل بامتم الاحسان املفيض عىل خلقة حوامل الامتنان 

  ...انوبعد فاين اقول واس تعني ابهلل واتولك عليه انه من اس توعب ما قدمناه عمل علام يقينا ان املزاج هل خاصيت

ال و ال يتغـري املزاج اللكي وهو اختالط الاش ياء اذلي ال ينفصل وال ينحل ويقال هل فعل القدمي اكلقـدمياعدهام اليت يقال 

  .فاعمل ذكل يزول قدميه فاعمل ذكل والثاين املزاج اجلزيء وهو اذلي ال ُيتلط اختالطا لكيا لكن جياور الاش ياء جماوره

اذا  ل احملـدث ايضـا مضـمحل فاسـد فـان لك الاشـ ياء او اكرثهـاويقال فيه من هجة الطبع ما يظهر به قول خاّص انه فع

 ...دخلت ومزجت عرس خالص بعضها من بعض ذكل غري  كن و تنع ان يكون فهيا فاعمل ذكل

عليـه  وامـا يقـال وهذا اذلي يقال هل نس بة ابلقدمي وانه اوال مثل الاول او مثال ذكل و يف احلقيقه املزاج اللكي فاعمل ذكل

ال يزول عنه يف احملدث  ثل اختالط هذه الاجساد والاجسام والارواح بعضها مـن بعـض راي عـني مـن  قويل خاّص

 غري تدبري وال غريه فهو امزتاج جرة وهو حمـدث مضـمحل فاسـد منحـل اىل مـا منـه تراكـب والاول غـري  كـن فيـه ذكل

  …فاعلمه وابن امرك حبس به

بعضـها  عليه وعىل اهل( ان توانيت عن مجيع كتيب ودرسها وقنعت ب وحق س يدي صلوات هللا عليه س يدان محمد )صىل هللا

مـا ينضـاف اعين يف لك فن وصفه كل ل دركت شي ا  ا بعده لهذه الكتب اعين املوازين وحواش هيا وكتب العـزامئ الكبـار و 

 .الهيا ومكثل فن من كتبنا فان الاقتصار عىل بعضها دون بعض مبزنةل مامل يعمل فاعرف ذكل

 ك ان تتعب نفسك ويلك فكرك ولو ال شدة اشفايق عليك ما قلت كل يف ذكل شي ا ولكن هبـذا اتصـاكل مثـل رشحوااي

وك لكـذب والشـكالكتب فأ ما ان يكون  ن ينوي النظر فامي نقول وندكل عليه ابرسه واما ان ال ننظر فهيا وال تنسبنا اىل ا

 .وما جيري جمراه واش باه ذكل والسالم
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يـه كفايـة ف اىل هذا الكتاب وهو اخر هـذه الكتـب اخلـواص فـاان قـد قـدمنا يف هـذا العـمل اعـين املـزيان مـا واذ قد انهتينا 

 فنقـول ان فابلرشط وهو ان يضاف لكام حيتاج ان نقول فامي يظهر ابملزيان ونقرر من غري زايدة مراد بغري مادة وهـو ظريـ

فصـل  ـا ا وهذا البنفسها وبغريها وغريها قاني ةفسها بل تكون قانيبأ ن  ةمجيع الاش ياء املفردات خاصة ال تكون الا قدمية قاني

 .يسهل عليك العمل ابملنطق واملزيان جداً 

صـدق  ذا مل يقبـلايف العامل ملا قيـل صـدق   ثال ذكل الصدق فانه غري قامئ بنفسه وال خاصيته ابالنفراد ل نه لو اكن مفرداً 

 ش به به وابطل مـع حـق  ـزيان لك واعـد مـمام ابمس يعـرف بـه فصـارمن اجل ان ها هنا كذب ُيالطه هذا الصدق ويب 

 ب واسـعاً فـدلنا عـىل لفظـني خمتلفـني ومعنـويني  وخمتلفـني واكن هـذا البـا ...فأ ما هو قيامه ابلكـذب ولفظـه وعـده مضافاً 

وقـات مـا ت مـن الاال جيوز ان جيوز عن ذكل وال يتغري يف وق منطبعاً  وبورة انه واملزيان شي ان واكن ذكل فيه خاصاً 

ال  فـان قولنـا سـ يد العبـد وسـ يد العبـد بورة خـاّص ان لك واعـد مـمام ...رمسناه ابخلواص واكن من لك هجـة حيحـاً 

ضـع واكن الا من اجـل ابنـه ولـوال مـا قـام يف ذكل املو  يفارق الاخر وكذكل اب الابن وابن الاب فان الاب مل يكن اابً 

قـول فيـه وكـذكل ال ...فاعرف ذكل وابن امرك حبسـ به غائبا او النوع ان اكن عاباً  امسه ادلال عليه اما الشخص ان اكن

  .من اجلانب الاخر فاعمل ذكل وابن امرك حبس به

قـوم وغنـا ومـا اغيظـين عـىل مـن يسـأ ل شـي ًا وي ةواايك واغفاهل فيذهب تعبك ضياعًا وعنـاءًا وقـد كنـت عينتـه يف نسـخ

 ان ال منـه ويتاكسـل عنـه ان ذكل حلرمـان نسـأ ل هللا وينظـر اىل بعضـه او كثـرياً الربهان عنده يف عقهل ونفسه ويتصوره 

 أ نه كرمي جواد. حيرمنا الثواب يوم الثواب وان يرزقنا النظر اىل يوم احلساب

 ثال ذكل يف املزيان و ذكل ان القمر اذا خالط الزهرة فقد صار احليان يشء واعد متجاور وهام شي ان و قـد زاد يف لك 

ممام زايدات ممام امنا نقول اوال مقر و زهرة مث نقول  زتجني مث نقـول متجـاورين .. ان اكان متجـاورين فقـد زاد أ عـد  واعد

االثنني و ليس ُيلوا ان يكون اختالطهام اما متجاورين او  زتجني البتة. فهذه يه اخلـواص  ـن يريـد ايضـًا هلـام ان تثـول 

يكون امزتاهجام جزئني او لكيني و ال ُيلوا ايضًا جتاورهام ان يكون لكيني او جـزئيني  لكيني او جزئيني ... و ليس ُيلو ان

فهذا مال بد منه وهو خاّص فاعمل ذكل .. و كيف هو ؟.. تصل اىل ماحتب مث تريد شي ًا قد انضافت وجـب بورة ..و 
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فانه يعمـل الاكسـري الاعظـم يف سـاعة كذكل من حيلل هذا املوضع من احلساب بعد ان ال يكون مفردًا لكن يكون مؤلفًا 

 واعدة و وقت واعد ...

 و امنا يبقى عليك يف ذكل وجه املزاج فقط وهو ارسع من الس بك و مثل هـذا يكـون مثـل الاكسـري الاعظـم فـان مـزج

فهـو  تمتة املزاج عرش مرات اكن مثل الاكسري الاوسط فان عل و عقد اكن مثل الاكسـري الابعـد فامـا الاكـرب الاقـرب

الهـا يف كتـاب و امث 7و يف  102اذلي قلنا انه يمت من يوم اىل اايم اىل شهر... و اما الاوسط فـاذلي ذكـرانه يف املئـة و 

 كتـاب يفالنظم من هذه الكتب .. وأ نه يف س نة او ثالث س نني فاما الابعد فاذلي يعرف بباب الفالسفة وهو اذلي قلنا 

كل... و ذس نة فـاعرف ذكل ...فـاعمل  30س نة اىل  20تاب املتخذ انه يمت يف و يف ك  102النظم و غريه .. و يف املئة و 

أ عرف موضع منيت و حق س يدي انه يمت كذكل من جسدين ومن ثالثة ومن اربعة ومن  سة ومن س تة ومـن سـ بعة و 

سـ به.. و مـرك حب اليكون اكرث من ذكل يف الاجساد ..اكن ليس يف غريها... و ال من أ قل من اثنني .. فاعمل ذكل و أ بـن أ  

و  وحق س يدي انه يكون من جزئني و نصف من اذلهب و  سة أ جزاء من القمر فقط... ومن وقع اليه شي ًا مـن كتبنـا

 قرأ  كتابنا املعروف ابلرتاكيب فينحل هل هذا الكتاب...

سـ يدي  هل هذا قولو ينبغي ان تقبل ما أ وصيناك به و الا فوحق س يدي ان مل جتمع الكيم وكتيب ال يمت كل يشء ما تؤم

أ عمل  الهـويت فـوهو عمل نبوي ... و انت تعمل و أ ان أ عمل ان الفالسفة و أ هل العقول نين و حتري يف كتيب و الكيم النه عمل

 ذكل ... فــأ ن بــني هللا كل ذكل و الا فأ نــت حمــروم و الشــ يطان أ خــوك و قريبــك ففــر منــه اىل هللا عــزو جــل و أ تــرك

لكتـاب و انا عىل ما قد مّضنا من هذه العلـوم فلـيكن الان اخـر هـذه املقـاةل و اخـر هـذا و اذ قد أ تي  خرصه...و السالم.

 وامحلد هلل وعده و صىل هللا عىل س يدان محمد و عىل اهل وحبه و سمل تسلاميً كثريًا  السالم.

لعـاملني د هلل رب اواكن الفراغ من تعليق هذه النسخة يف يوم الاعـد املبـارك يف عرشـين يف رمضـان املعظـم قـدره و امحلـ

 1099س نة 

 ... أ نهتاى الكتاب
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 املصادر 

 و كراوس النارش مكتبة اخلاجني للطبع و النرش.پخمتار رسائل جابر بن حيان عىن بتصحيحها ونرشها  -

 م2002التوزيع .الطبعة الثالثة 

 توزيعو ال  موسوعة رسائل جابر بن حيان حققه واعتىن به حمسن عقيل النارش دار روافد لطباعة و النرش -

 م2017الطبعة الاوىل 

 م1993وىل الامام الصادق ملهم الكميياء تأ ليف ادلكتور محمد حيىي الهامشيالنارش دار الاضواء الطبعة الا -

 م2006رسائل جابر بن حيان أ عداد أ محد فريد املزيدي النارش دار الكتب العلمية الطبعة الاوىل  -

 ومصادر اخرى اشري الهيا يف الهامش -
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