
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



ٌصديرَت ِ ْ 
ِتصدر هذه الدراسة يف غيبة صاحبها ومنشئها األول أستاذنا الدكتور ّ َ ِْ ُِ ُِ كامل الدين حسـن / َ

َالبتانوين, وذلك بعد أن وافته منيته يوم الثالثاء املوافق  ُ ِّ ُّوهكذا شأن الـدنيا; . م٢٠١١ فرباير ٨ْ ُ
ُأشباح تروح وجتئ ُ ْ وآجال متيس وتغتدي,ٌ َ ُ َويبقى علم اإلنس. ٌ ُ ْ ُان الذي خلفه لإلنسانية; وذكراه ِ ِّ َ َّ ِ
ُالتي يرتحم هبا عليه ََّ َُ. 

ْأما العلم فألستاذنا اإلرث الزاخر فيه, واألثر البـاقي فينـا إىل أن يـرث اهللاُ األرض ومـن  َ ُ ُ ُ ََّ َ ْ ُ َ ِ ِْ
ُوإن أنس ال أنس مصاحبته الدائمة يف أخر أيامه لنسخة خطية من كتاب أيب امل. عليها ِ ٍ ٍّ َّ َ َُ َ ْ َْ نـى داود َ

ِمنهاج الـدكان ودسـتور األعيـان يف ): (هـ٦٥٨ت (ّ املعروف بكوهني العطار ,ابن أيب النرص َ ُْ َ ّ ُّ ِ
ِأعامل وتراكيب األدوية النافعة لألبدان ِ َِ ِ َ ِ َ ْ َ, ومذاكرته الدائمـة لـه)َ َ ِ وأمنيتـه يف حماولـة إخراجـه ,ُ ْ ِ ُ ِ َ ّ ُ

ِإخراجا علميا يليق بقيمة الكتاب ومؤلفه ِِّ ُ ِ ُ ِ َ ً. 
ُوأما الذكر الطيبة فالكل يشهد هبا ُّ ُ ّ ْ وتالميذ, حتـى مـن كانـت بينـه , وزمالء,أصدقاء: َّ َ

ّ فالكل يقر ـ رغم ما عرف عنه من حدة يف الطبـع وغلظـة يف احلـق  ـ بأنـه مل ,ٌوبينهم خالفات ِّّ ٍَ ِ ِ َِ ّ َْ ُِّ ْ ُِ ِ ُ َ َ ُّ
ِيكن يعبأ بدنيا احلقد واألنا, ومل يكن ليحمل يف يوم م ٍِ َ َ ُْ َ ْ ٍن األيام غال ألحدَُ ِ ِ ُ وتلك لعمري صـفة ,ّ ْ َ

ُونزعنا ما يف ص: ِةّأهل اجلن َِ َ َ ْ َ ٍّدورهم من غلـَ ِ ْ ِّ ِ ِ ُ, أسأل اهللاَ العظيم رب العرش العظيم أن جيعله َ ُْ ِ ِ ْ ََ َّ
َوإيانا من أهلها ْ ِّ ِ. 

ُوهذه الدراسة املصدر هلا  َّ ُ تب املرصيـة املخطوطات العربية عن النباتات الطبية يف دار الك(ُ
ِ ثمرة من ثمرات أستاذ)أو املنشورة يف مرص ِ ِ ِ وانتقاء مميز من انتقاءاته,ناٌ ِ ٌ ُّ َ ّ أراد منذ فرتة أن يقدمه,ٌ ُ َْ ٍُ 

ِّللقارئ العريب ِّ يف حماولة منه للفت نظر هؤالء املختصـني إىل عيـون الـرتاث العـريب يف علـم ,ِ ِّ ِ ِ ٍِ ُ ِ ْ َ ُ
ْ وهي قضية طاملا أرقته و,ِالنبات َ ٌّ ٍكان يلهج هبا يف كل ناد ووادّ ِّ ُْ َ ٍقضية النظر بموضـوعية :  أعني,َ ّ ِّ

ـا ـه األجــداد لـن ـذي خلـف ـا العلمــي اـل ُإىل تراثـن َ َّ ّ ِ ـارصة,ُ ـا املـع ـه يف حياتـن ِ واالســتفادة مـن ُِ;  
ِتراثنا قـد وقف عىل كـثري مـن املعارف العلمية التي أسهمت يف تقدم العلم«فــ  ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُّ ُّ ََ ٍ َ َ ُ ِّ حلْ بل ويف,َ َ 

 



ِبعض املشكالت املعارصة ُِ ُ ِ«)١(. 
َوملا أتم أستاذنا الدكتور كامل البتانوين ـ رمحه اهللا ـ هذه الدراسة أراد أن يدقق فيها وينمق َِّ َ َُّ ُ َّ ْ َ َُ ِ َّ, 

ِال سيام يف تلك املعلومات اخلاصة باملخطوطات وحمتوياهتا ُ ْ َ َِ ِ ِّ ْ َّ ُ ّ والوصف املادي هلا,َْ ْ ِ, كل ذلك من َِ ُّ
ِقع رؤية املخطوط نفسهوا ِ ِفعهد هبا إيل, ال عن خربة يف أو اضطالع باألمر, وإنام هو من بـاب . ِ َ ِْ ٍ ِّ َِ ٍ ّ ََّ

ِحسن ظن األستاذ بتلميذه ِ ِّ ُِ ْ. 
ِوكان ـ رمحه اهللاُ ـ يتابعني يف كل وقت وحني; يرقب عميل وحيفزين إىل بذل املزيـد ٍ ِِ ِ ْ ََ ُ ُ ٍُ ِّ ُ َ  حتـى ,َ

َإنه قرن اسمي باسمه قبل ِ َ َ أن يستويّ ِ العمل عىل سوقهْ ُ ِ تشجيعا يل عىل بذل ِ املزيد من اجلهـد;ُ ِ ْ َ ً .
َال زلت أذكر كالمه يل ُ ِ والذي خطه بيده بعد أن رأ أول عرض ,ُ ْ َ ّ ْ َّ َّإن «: ِهلذه الدراسة) ـةڤبرو(ِ
ٌالذي قمت به مفيد َ وأر أن نطوره حتى تصبح الدراسة مفيدة ملن يرجع إليها,َ ُ ْ َ َِّ ً ُ ُلقوائم إذا  فـا;َْ

ٍمل متد القارئ بمعلومة تساعده عىل مضيه يف الدراسة تصبح غري ذات فائدة ِ ٍُ ُ ّّ ُ َوأرجـو أن تعلـم . َ ْ
ُأننا نقوم هبذا العمل لن ِ َيرس بل ونشجع الباحثني ُ َ ِّ ُ َ ِعىل حتقيق ما مل حيقق مـن هـذه املخطوطـاتِّ ّ ُ َ ِ َ .

ٍأي إننا ينبغي أن نضيف كل معلومة مفيدة ٍ َّ َ  .»ْاول ذلكِلنح. ْ
َويال َ القارئ يف هذه الدراسة أن ثمة عناوين ال تقرتن بشكل مبـارش بعلـم النباتـات, ُظِحُ ََّ ِ ٍ ُ ٍّ ُ َ َّ ِ ُ

ِوإنام دار فيها ذكر عـارض لـبعض النباتـات أو أحـدها  َِ َْ ِ ٌ ٌ َ ِكالشـاي عـىل سـبيل املثـال(ّ , وأراد )َّ
ْالدكتور ـ رمحه اهللاُ ـ أن ال حي ُ َْ ِ َرمَ ِ القارئ من هذَ َ; ومن ثم أحلقه يف هذه ًوإن كان عارضاِا الكالم ُ ََّ ِ

ِالدراسة, وإن كنت أختلف معه يف إيراد بعضها ِ ُ ُ. 
ًإن يكن فضل وإفادة من هذا الدراسة فبفضل اهللاِ أوالًوأخريا,  ّ ِْ ِ ِ ٌ ٌ ُ َّ ثم فضل أستاذنا الراحل,ْ ََّ ِ ُ, 

ُوإن يكن غري ذلك فمني وحدي ومن الشيطان, وأعوذ َ ِْ َّ َ ْ َ َِ ّ ُ ِ باهللاِ من اخلذالن وسوء العاقبةُ ِِ ِ. 
َاللهم اجعل قر عبدك منك رمحتك, ومهاده جنتك َّ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َّْ ِ وأفض عليه من رياض اجلنان,ُّ َ ِ ِ ِ ِْ َ كام ,َ

ِأفاض هو علينا من رياض العلم ْ ِ ِِ َ َ ُ  أمحد عبد الباسط                  .آمني.. َ
                                                 

دار الكتـب املرصيـة, : القـاهرة. أمحـد عبـد الباسـط:  حتقيق,بلوغ املراد فيام ورد يف اجلراد:  عيل بن حممد املالح−١
 .*١١كامل الدين البتانوين, ص/ التصدير بقلم الدكتور. م٢٠٠٩

 



 ٌـةَمِّدـَقـُم
 عىل السعي يف سـبيل  ـِهبط إىل األرضُ أْ منذ أن ـ هِبْأَا يف دتمر مسَا زالَ, ومُ اإلنسانَدأب
 ُاهَ أن هـذا األمـر اعـرتَّ, وال شـكٍاضَرْمـَن أِ لـه مـُضّا يتعرَّه عىل الشفاء ممُاعدَسُ يٍتوفري دواء

ٍعـنيُ مٍه لنباتَلُاوَنَ تَّنَه إىل أِه وخربتِ بفطرتُ واهتد اإلنسان.ُ واخلطأُوابَّالص  منـه أو ٍ أو جـزءّ
 . يشفيه من الصداعَا آخرً نباتَّوأن ,ىّمُ احلِثرَ من أُفّ أو خيفِ املعدةَزيل آالمُه قد يِصارتُع

 النباتيـة التـي اسـتعملها يف عـالج ِ األنـواعَنِ مـٍ عـىل كثـريَفّ يتعـرْ أنُ اإلنسانَواستطاع
 منها ومـن ُ اإلنسانَادَفَ, وأ)النباتات الطبية( نعرفه اليوم باسم َّام عُه, وتراكمت املعارفِراضْمَأ

ِ كم عظيم مَعّها عرب العصور واألزمان, وجتمِنواجت ٌ ن املعلومات واملعارف عن هـذه النباتـات, ٌّ
ّوقد حفظ ذلك يف الوثائق البابلية, والربدي َُ ينية, واخلبلـرة اهلنديـة, ِّ, والدساتري الصِةّ املرصيِاتِ
 . ةويف كتب احلشائش  واملادة الطبية اإلغريقي

ٍ غطى مساحاتٌّ إسالميٌ اإلسالم, ونشأ مناخَ ظهرْوبعد أن  مـن أرض املعمـورة, ً شاسعةّ
 ذو هوية مستقلة, وشخصية  إسالمي ٌ جديدة, ونتج عنها تراثٌ علميةٌ وحضارةٌنت ثقافةّتكو

 العلوم واملعرفة, ولقد حفظ املسلمون تراث األمم السابقة يف مجيع جماالت. متميزة اخلصائص
وتشـهد . داوي باألعشـاب والنباتـات الطبيـةَّ التـُ موضـوع ـهـاِّ أمهْنِبل وم ـ  من بينهاوكان
 والعـرب , املسـلمنيُ املسلمون وغـريُها العلامءَ والتي كتب, التي بني أيديناُفاتَّ واملصنُاتَفَّاملؤل

َ احلضارة اإلسالمية العربية سـلمت عَّ يف ظل األمة اإلسالمية ـ أن,وغري العرب ََّ  ِ النهضـةَلـامءَ
ْراثا ال يسُاألوروبية وعلامء العرص احلديث ت ُ  ِالَ والباحثني يف جمِ للعلامءً منهالُلّ به, بل يمثُهانَتً

 .النباتات الطبية والعقاقري حتى يومنا هذا
 بـالعلوم ُقّ التـي تتعلـِاتَن املوضـوعِ دون غـريه مـِةّ النباتات الطبيَولقد اخرتنا موضوع

 َنِ مـٍ يف كثـريُ يصعبِ املختلفةِفاتَّا يف املصنَهُرْكِ ذَ النباتية التي وردِ األنواعَريف تعَّالطبية; ألن
ُ يف جمـال النباتـات ال يـدرك َنيّيـِمْلِ, كـام أن البـاحثني العِصّخصَتُ غري املِئ عىل القارِاألحيان
ٍ املخطوطات عن النباتات الطبية; ولذلك رأينا أن عـرض قائمـةَهم أمهيةُمعظم َ َْ ٍفصـلةُ مَّ  عـن ّ

 



 بـني البـاحثني يف ِّ للتعاون املسـتقبيلَ املجالُحِسْفُ تتعلق بالنباتات الطبية قد يياملخطوطات الت
 . وي التخصص يف علوم النباتَذ حتقيق الرتاث وِجمال

ّ ما حقق َمنها وما مل حيقق ـٌ املخطوطات ـ سواءُا كانت أعدادّومل ُِّ ُ َ تفوق احلرصَ  فقـد رأينـا ,ُ
َترص عىل خمطوطات النباتات الطبية املوجودة يف دار الكتب املرصية, وتلـك املنشـورة يف  نقْأن

ـِ الكـتـبَ دارَّ أنَاءَرِوال ـمـ. مرص ًوثائق القومـيـة يف مرص متـلـك كـنـوزا ـمـن املخطوـطـات ـ واـل
ً جانبا كبريُلّ التي متث,والوثائق  .ُ اإلسالميةُ العربيةُ احلضارةُهْتَجَتْنَا مما أً
ّصوصية خاصة; فهي تنقسم إىل ُ بدار الكتب املرصية ذات خُ املخطوطات املوجودةُربَتْعُوت

ُأمـا الرصـيد. الرصيد العام, واملكتبات اخلاصة واملهداة: قسمني, مها ل يف تلـك ّ العـام فيتمثـّ
ّاملخطوطات التي مجعت من املساجد واألرضحـة ومعاهـد التعلـيم واألحـراز, ليتكـون مـن  ِ ُ

 .ٌ رصيد عام بدأت به املكتبةجمموع هذا الشتات
ُوأما املكتبات ت التي كان يمتلكهـا بعـض األعيـان  فهي تلك املخطوطاُاةَدْهُ اخلاصة واملّ

ّالعلامء, ورأوا أن هيدوها يف حياهتم إىل دار الكتب مسامهة مـنهم, أو ضـمت إىل دار الكتـب و ُ ً ْ
 :بعد وفاهتم, ومن أشهر تلك املكتبات

ّ باشا, وضمت إىل دار الكتب بعدي مجعها أمحد تيمورالت: اخلزانة التيمورية −١ وفاته سنة  ُ
ْهـ, ويرمز ملخطوطاهتا بكلمة ١٣٤٨  .)ت(, أو احلرف )تيمور(ُ

ّالتي مجعها أمحـد زكـي باشـا, وأوقفهـا يف حياتـه عـىل قبـة السـلطان : ّاخلزانة الزكية −٢
ْم, ويرمـز ملخطوطاهتـا ١٩٣٥ة الغوري, ثم انتقلـت إىل دار الكتـب سـن كلمـة بُ

 ).ز (, أو احلرف)الزكية(
ّالتي مجعها األمري مصطفى فاضـل, وضـمت إىل دار الكتـب : مكتبة مصطفى فاضل −٣ ُ

ْم, ويرمز ملخطوطاهتا برمز ١٨٧٦بعد وفاته باألستانة سنة   ).م(ُ
, ثم أضيفت )مسقط رأسه(التي أنشأها حممد عيل الكبري يف مدينة قوله : مكتبة قوله −٤

ْم, ويرمز ملخطوطاهتا برمز ١٩٢٩إىل دار الكتب سنة   ).ق(ُ

 



إىل غري ذلك من املكتبات اخلاصة, كمكتبة أمحد طلعت, وحممد عبده, وخليـل أغـا, 
 .وإبراهيم حليم, والسيد أمحد احلسيني, والشنقيطي

ُويصل عدد  منهـا  رقـم, ٥٨٧٠١ً املوجودة ـ حاليا ـ بدار الكتـب أرقام املخطوطاتُ
ًجماميع تضم عددا ضخام   )١١٠(ّ إال أهنـا تتعـد ,حصورة حتى اآلناملغري  عناوينمن الًُّ

 . ألف عنوان
ُوالنيـة ٌها موجـود بمبنـى دار الكتـب الكـائن بكـورنيش النيـل, ُوهذه املخطوطات مجيع ّ

َمعقودة ع  .ًها قريبا إىل مقرها القديم بمبنى باب اخللقِلْقَ نَىلٌ
َام ترّأما عن ترتيب هذه املخطوطات باملخزن; ففي الرصيد الع ّ املخطوطات تبعا لفنها ُبّتُ ً

ْورقمها اخلاص, ويب  فيه بفن املصاحف, ثم القراءات, ثم التفسري, ثـم احلـديث, ثـم الفقـه ُأَدُ
 .إلخ....)من نحو ورصف وعروض وبالغة وأدب(وأصوله, ثم علوم اللغة واألدب 

ُأما املكتبات اخلاصة واملهداة فرتتيب كل مكتبة عـىل حـدة, ثـم تصـ ٍ ٍ ِّ ُ ًنف تصـنيفا داخليـا ّ ّ
 .بحسب الفن والرقم اخلاص

ْوبعد; فها هي الدراسة نقدمها إليك أهيا القـارئ العزيـز, راجـني مـن اهللاِ أن  َ ُِ ُ ُ َ ُ ّ ُ َحتصـل هبـا ُ ِ َ ُ ْ َ
ْاإلفادة, وأن ُ ٍ تكون بمثابة غرس صغريِ ٍ ِ ِ يف ظالل تراثنا الفياضَ ّ ِ ُ ِ ِ.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ابن أيب البيان
 ) م١٢٤٠/ هـ ٦٣٨لفضل داود بن سليامن, ت سديد الدين, أبو ا(

 :الدستور البيامرستاين
    ,»ستعملة يف الطب التقليدي العريبقائمة جرد النباتات الطبية امل«:وصف هذا الكتاب يف

:  املنشورة ضمن كتاب, فالفريديخوسيه لويس/ والدكتور ,كارمن بينيا مونيوث/ لدكتورةل
بإرشاقة القرن اخلامس  ً األول عن الطب اإلسالمي احتفاالياألبحاث املقدمة للمؤمتر العامل«

 )م١٩٨١/ هـ ١٤٠١الكويت ( ١٢٠−١١٩  ص,, املنعقد يف الكويت»عرش اهلجري
 :وقد نرشه بولس سباط يف القاهرة ضمن 

Communication faite à l'institut d' Egypte le 14 Novembre 
 1932. (Extrait du Bulletin de l' institut. T. XV، pp. 1378ـ). 

 
 ابن األثري اجلزري

 املثل(كتاب مؤلف  بن األثري اجلزري,ا ضياء الدين ,ٍحممد بن نرص اهللا بن حممد(
 ) م١٢٢٥/ هـ ٦٢٢ت , )السائر

 :نزهة األبصار يف نعت الفواكه والثامر
ه , ونقل فصال من منهٍعىل نسخة) م ١٤١٢/  هـ ٨١٥ ت ,يل بن عبد اهللاع (وقف الغزويل

 .)مطالع البدور يف منازل الرسور( :يف  كتابه
 .١٢٧ ص ,) م١٨٨٢/  هـ ١٣٠٠الوطن ـ القاهرة . ط(
 

 ابن البيطار
 كان أوحد زمانه يف معرفة[ضياء الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد املالقي, النبايت العشاب (

 ) م١٢٤٨/  هـ ٦٤٦ت , ]النباتات الطبية

 



 :يةاجلامع ملفردات األدوية واألغذ
 .)مفردات ابن البيطار (ويعرف بـ 

/ هـ١٢٩١بوالق .ط(ص ٢١١, ١٧٣, ١٧٩, ١٧٩:طبع هذا الكتاب يف أربع جملدات
 .َ املثنى ببغداد نرش هذه الطبعة البوالقية باألوفستُثم أعادت مكتبة.  )م١٨٧٤

.  جملدات٣يف   هذا الكتاب إىل الفرنسيةLucien Leclercوترجم املسترشق لكلري 
 .م١٨٨٣ - ١٨٧٧ باريس

 ارتجتوشت .يف جملدين  إىل األملانيةJ. von Sontheimer وترمجه املسترشق سونتهيمر
 .م١٨٧٢ –١٨٧٠

 
 ابن التلميذ

 ) م١١٦٥/  هـ ٥٦٠ الطبيب البغدادي, ت , صاعد بن هبة اهللا,أمني الدولة(
 :األقراباذين

ات ّدرُميف  والعرشين, قراصباب األول يف األًتتكون هذه الرسالة من عرشين بابا ; جعل ال
 .  وممسكاته إلدرار العرق وحبسه,لعرقا

يشتمل عىل  ضمن جمموع , طب١٤١حتت رقم : توجد منه نسخة يف دار الكتب املرصية
 : بقلم. س٢٢ ,و١١٨و ـ ٧٧ تقع من الورقة ,وهي الرسالة الثالثة منه, أربع رسائل يف الطب

  .م١٥٠٧/  هـ٩١٣ النسخ  تاريخ,كامل بن ظهري الدين حممد املتطبب
 يبدأ  , طب٥١١ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(ٌ كام يوجد منتخب منه بمكتبة طلعت −

 الرسالة  هو املنتخباوهذ,  رسائل٦وهي ضمن جمموع به , »فل الصغريصفة األطري«بـ 
ن  عطاء اهللا ب:واملجموع كله بقلم,  و٢٠٧ ـ ظ ٢٠٢قع بني ورقتي ي ,السادسة من املجموع

 . هـ١٢٦٨تاريخ النسخ , مال عبد النصري
 

 



 ابن اجلزار
 ) م١٦ق / هـ ١٠نور الدين عيل, ق (
  :قمع الواشني يف ذم الرباشني

 . م١٥٧٦/  هـ ٩٨٤فرغ من تأليفه سنة 
 املعروف يف , يف مقدمة كتابه هذا أن سبب حديثه عن هذا املعجون اخلبيثُفِّ   ذكر املؤل

فأراد أن , َ واألسامعَ األفواهَ ومألَ وشاعَوذاع,  يف مرصًح مثال هو أنه أصب)الربش(مرص بـ 
 الباب األول فيام يتعلق بالكالم عىل: , التي جعلها عىل بابني فيه هبذه الرسالةَ القولَلِّصَفُي

ا ّ أم.ويف بيان كوهنا من املهالك,  منهاُبّويف األجزاء التي يرتك, )الربش: أي(ِحرمة ذلك 
ِّت تتعلق بسبه وسب مستعمليهو يف أدبياالباب الثاين فه ِّ ُ ْويف احلط عىل كل من يعاين ذلك, ٍ َ ّ. 
 ١٦ أدب, يف ٤٧٠حتت رقم , )بدار الكتب املرصية( خطية يف اخلزانة التيمورية ٌمنه نسخة

  .م١٦٤٤/  هـ ١٠٥٤تاريخ النسخ , حممد الرشيدي:  بقلم.س١٧, صفحة
بغداد  .وميخائيل عواد,  كوركيس عواد: حتقيق,اس ماري الكرميلور إيل األب أنسترسائل أمحد تيم( :انظر(

 .)١١٨,  ص ١٩٤٧
 .)هي اليوم يف املتحف العراقي(وعنها نسخة كانت يف خزانة الكرميل 

, ويف فهرس »ّاملرب ّ ّ ّ ّشني«, بصورة )٢٤١/ ٢( وردت يف كشف الظنون »الرباشني«ولفظة 
 .»الربشني «:, بصورة)٦ (٥٤٨٩, الرقم ٥١ / ٥املخطوطات العربية يف برلني 

 
 ابن اجلزار القريواين

 .) م٩٨٠/  هـ ٣٦٩أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن أيب خالد, الطبيب, ت (
 : ّبدل العقاقري وترمجتها عىل ما فعل األولون من الفالسفة وعلامء الروم

 .)بدل العقاقري(, أو )أبدال األدوية(, أو )األبدال(ويعرف أيضا بكتاب 
 .»... بعون اهللا وقوته يف هذا الكتاب بوصف بدل العقاقري وترمجتهائنبتد«: ّأوله جاء يف

 



 من اللوحة ,ضمن جمموع(ل ٥٦٣٦منه نسخة مصورة يف دار الكتب املرصية, حتت رقم 
: بخط مغريب, بقلم. ٍ, وهي عن أصل حمفوظ بمكتبة السيد أمحد خريي بالبحرية)١٦٦ـ ١٥٨

 ). هـ١٠ق(لتونيس أيب الطيب حممد بن الظريف ا
 :زاد املسافر وقوت احلارض يف الطب

ّابن اجلزار رتبه  ٍعىل سبعة مقاالت, كل منها يشتمل عىل أبوابُ .  وبأوله فهرس, كثريةٌّ
هـ, وهي ١١١٥بقلم مغريب, تاريخ نسخها  , مكتوبةل٤٣٠٨حتت رقم بالدار نسخة توجد 
  .ق١٦٥اب السادس ضمن جمموع يف تالك

  
 ابن حامد

 ) اخلالدي النقشبندي السهروردي القادري احلسيني,د عيل بن عبد الرمحن بن حامدحمم(
 :امدية يف خمترص مفردات الداوديةفوائد احل

ّابه هذا يعد اختصارا للتذكرة الداودية ; لذا فقـد قسـمه ـ ت ذكر املؤلف أن ك          ً ـ ًأيضـا ّ
 يف عهد ,ناظر املعارف ـ آنذاك ـ زهدي باشان تأليفه أهداه إىل ِ مَ وملـّا فرغ.عىل حروف املعجم

  .السلطان  عبد احلميد خان
 يف , طب٥٧٢, حتت رقم )بدار الكتب املرصية( نسخة خطية يف مكتبة طلعت منه 
مفردات « واملراد بـ .)لعلها بخط املؤلف( هـ١١٣٨ تاريخ النسخ .س٢١ ,ورقة١٤٥

  .األنطاكيبن عمر داود  ل,)ُعجب العجاب واجلامع للتذكرة أويل   األلباب( كتاب »الداودية
 

 ابن رسول
 ) م١٢٩٦/  هـ ٦٩٥ يوسف بن عمر بن عىل الغساين, ت ,امللك املظفر(

 :املعتمد يف األدوية املفردة
 . وقد رتبه عىل حروف املعجم,)املعتمد يف مفردات الطب (ويعرف أيضا, بـ 

 



 :منه نسخة خطية يف
 . س٢٧ورقة, ١٤٦ يف , طب٦٠٦ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(مكتبة طلعت   −١

 .م١٥٦١/ هـ ٩٦٩ تاريخ النسخ  , صالح ابن داود بن عيل بن داغر:بقلم
   .)٧٤١, رقم ٢٣٥−٢٣٤: ٣الفهرس(وعنها نسخة مصورة يف معهد املخطوطات 

وهي نسخة بديعة جمدولة  ,طب١٣٠ :حتت رقم: نسخة أخر بدار الكتب املرصية −٢
ملتحدث عنها داخل وعىل هوامشها أسامء النباتات ا, زرقواأل, األمحر :باملدادين

 . م١٨٦٤/  هـ ١٢٨١ تاريخ النسخ . س٢٢ , ورقة٣٥٦يف , املتن
 ,م١٩٥١مصطفي البايب احللبي ـ القاهرة . ٢ط, مصطفي السقا: ُطبع بتحقيقوالكتاب (

 ) ص٥٩٠يف 
 

 ابن زهر
  ,شبييلألندليس اإلهر اإليادي,  الطبيب اعبد امللك بن حممد بن مروان بن ز(

 )Avenzoar :ويسميه اإلفرنج , م١١٦٢/  هـ ٥٥٧ت 
 :الفوائد املجربات, يف خواص املعدن والنبات واحليوانات

ُاملؤلف انتخبها    .)وائد املنتخبة من اخلواص املجربةمجع الف( هِمن كتابِّ
 ورقة, ٢٩ طب, يف ١٣٥ٌ منتخب من هذه الفوائد, حتت رقم دار الكتب املرصيةيوجد ب

ِواملنتخب جمهول. هـ١٢٦٥ النسخ تاريخس, ٢٥ ْ هذا «: الغالفصفحة عىل ًجاء مكتوبا و. ُ
 منتخب من كتاب ,كتاب جمموعة الفوائد املجربات يف خواص املعدن والنبات واحليوانات

 .» آمني. رمحه اهللا تعاىل,خواص ابن زهر
 
 
 

 



 ابن سمجون 
 ) م١٠١٠/  هـ ٤٠٠أبو بكر حامد, الطبيب, ت نحو (

 :اجلامع ألقوال القدماء واملحدثني من األطباء واملتفلسفني يف األدوية املفردة
 ُذكره ابـن أيب أصـيبعة  .)األدوية املفردة(, أو )جامع األدوية املفردة(ويعرف أيضا بكتاب

ِوكتابـه يف األدويـة املفـردة مشـهور «: , حيث قـال)يف طبقات األطباءعيون األنباء (  كتابهيف ُ
ِ وقد بالغ فيه وأجهد نفسه يف تأليفه, واستوىف فيه كثريا من آراء املتقـدمني يف األدويـة ,ِدةباجلو ًِ َ َ َ
ّوقد ألفه يف أيام املنصور احلاجب حممد بن  .)٥٠٠نزار رضا, ص: حتقيقعيون األنباء, : انظر(. »املفردة

 .هـ٣٩٢ّأيب عامر, املتوىف سنة 
  .٢٥٣ حتت رقم ,منه قطعة يف بطريركية األقباط بالقاهرة

 
 ابن سينا

 ) م١٠٣٧/  هـ ٤٢٨أبو عيل احلسني بن عبد اهللا, ت (
 :بني ومضارهرسالة يف منافع السكنج

ُا سأله صديق له يدعى ّصنفها ابن سينا مل ّل القول يف مركب ّصَفُ يْنَ أ :»ٍ سعد الطبيباأب«ٌ َ
 فتحدث يف ,ّن اخلل والعسلّ الرشاب املركب م: باليونانية ـ أي)السوامايل(السكنجني ـ  أو 

   .هذه الرسالة عن خواصه ومنافعه وتركيبه
 :منه نسخة خطية يف

يليها  (.س٢٥ , ورقات٥ يف ,طب٣٣ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(مكتبة حليم  −١
 . هـ١١٦١, تاريخ النسخ ) وكيفية عمل الرتياق,ًدستور طبي للشيخ الرئيس أيضا

 . طب٥٩٣ حتت رقم ,رصية نسخة أخر بدار الكتب امل−٢
 

 

 



 ابن طولون
 )  م١٥٤٦/  هـ ٩٥٣ ت , حممد بن عيل الدمشقي الصاحلي,شمس الدين(

 : مع مفردات طبية,عرف البان فيام ورد يف الباذنجان
 لنبـوي الرشيـف منـه إىل الطـب ; حيـثَو احلـديث اْحـَ نا فيهـانحا صاحبهوهي رسالة 

   .يف شأن الباذنجاناشتملت عىل جمموعة من األحاديث  النبوية 
 , طب٤٢٢ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية( يف مكتبة تيموربخط املؤلف  نسخة امنه −

 وقد اختلفت اليد الكاتبة وحجم اخلط يف الورقة األخرية من .س٢٣ ,ورقات٣ يف
 .الرسالة

 .)٥٩٣ رقمال, ١٥٦−١٥٥: ٣الفهرس (. وعنها نسخة مصورة يف معهد املخطوطات −
 

 ابن العربي
 )  م١٢٨٦/  هـ ٦٨٥ غريغوريوس بن هارون امللطي الرسياين, ت ,بو الفرجأ(

 :منتحب كتاب جامع املفردات
/ هـ ٥٦٠ت بعد ( الغافقي,  بن أمحد أمحد بن حممد:  من تأليف)جامع املفردات(وكتاب 

   . ))اجلامع يف األدوية املفردة(: يف كتابه» الغافقي«راجع مادة ( .) م١١٦٤بعد 
 . الذي نحن بصدد الكالم عليه, من تأليف ابن العربي)ُبَخَتْنُامل(و

  :منه نسخة خطية يفتوجد 
 تصويرا ملونا لنباتات ٣٨٠, فيها ٣٩٠٧ الرقم :متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة −١

 .وعقاقري وحيوانات ومعادن
  وهي نسخة نفيسة, طب٣٨٩ : حتت رقم:)بدار الكتب املرصية(مكتبة تيمور  −٢

ِكتبت يف حياة ِ  تاريخ .س٢٣ , ورقة١٤٢يف , هرس للكتابف بأوهلا ِّ املؤلف,ُ
  .م١٢٨٥/ هـ٦٨٤النسخ 

 



وهي  , طب٧٧٧ : حتت رقم:وعنها نسخة مصورة يف معهد املخطوطات العربية −٣
  :انتخاب, تاب الغافقي يف األدوية املفردة منتخب ك( :ٌمفهرسة حتت عنوان

  املتويف سنة,ن العربيـ اب,ن هارون امللطي الرسياينـدين غريغوريوس بـمجال ال
 .)٢٥٣: ٣ الفهرس :انظر(  ) هـ٦٨٥ 

َّتزم فيها بقاعدة ; وهي أن وقد الـ ٍ َ ِ ٍكل موضع من الكتاب فيه حرفان باألمحر يف متن «ُ
ٍالسطر فإن األول منهام حرف من اسم طبيب من القدماء املشاهري ِ ْ ِ  , كالدال من ديسقوريدس,ٌ

 .»لثاين منهام إشارة إىل املقالة من كتابه واحلرف ا.واجليم من جالينوس
جورجي صبحي ـ بنرش هذا الكتاب, مع ترمجة إىل .  د,مكس مايرهوف. دوقد عني 

 .)م١٩٤٠− ١٩٣٢القاهرة : ٤ − ١(اإلنكليزية 
 

 ابن ماسويه
 )  م٨٥٧/ هـ ٢٤٣ّ املتطبب الفلكي, ت ,أبو زكريا, يوحنا بن ماسويه(
 :ماء الشعري

ه بولس سباط, بمقدمة وترمجة فرنسيتني يف جملة املعهد الفرنيس نرش: النص العريب 
 :بالقاهرة

 Bulletin de I' institut d' Egypte. (xxi, 1938; pp. 13-24). 
 .)ص١٢, م١٩٣٩القاهرة  ـ املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية. ط. (ثم أفرد يف رسالة 

 
 ابن منظور

 ) م١٣١١/هـ٧١١ ت ,])ن العربلسا( مؤلف معجم [حممد بن مكرم األنصاري (
 :خمترص مفردات ابن البيطار

 :منه نسختان خطيتان يف

 



;  وهي نسخة نفيسة, طب١١٥ :, حتت رقم)بدار الكتب املرصية(مكتبة تيمور   −١
 وقد فرغ من كتابتها , ابن منظورِّ حتى آخر الكتاب  بخط٧٣ًفبداية من الورقة 

 . س٢٥ , ورقة١٥٦ يف , لكنها بحالة سيئة,هـ٦٥٤سنة 
 .ل, وهي مصورة عن النسخة التيمورية السابقة٦٢٣٨دار الكتب املرصية, حتت رقم  −٢
 

 ابن الوردي
 ) م١٣٤٨/ هـ٧٤٩ ت ,عمر بن املظفر(

 :خريدة العجائب وفريدة الغرائب
 :صول تتعلق بالنباتات الطبية, وهي يف هذا الكتاب بضعة ف.)م١٩٣٩ ,القاهرة. ط( 

 عنوان الفصل الصفحة
 النباتات والفواكه وخواصها  ١٩٤−١٧٤
 البقول الكبار ١٩٥ −١٩٤
 البقول الصغار  ١٩٦−١٩٥

 حشائش خمتلفة ١٩٦
 البذور ١٩٧ −١٩٦

 
ْأبو حليقة َ ُ 

  أبو الوحوش بن الفارس بن أيب اخلري بن أيب سليامن بن أيب املنى, ,رشيد الدين(
 )  م١٢٦٢نحو/  هـ٦٦٠ت نحو 

  :املختار يف األلف عقار
  )األدوية املفردة(ُ, ويعرف بكتاب )١/٧١٨,ج)معجم املؤلفني(ا ذكره كحالة يف ذك( 

 



 . هـ١٠٤٣ ـ)١( طب٥٩ الرقم :منه نسخة خطية, يف دار الكتب املرصية 
 :مقال يف األرياجات

املعهد الفرنيس : بولس سباط الرسياين, القاهرة: قام بتحقيقه ونرشه وترمجته إىل الفرنسية
ٌ, ملحق بكتاب ابن كيسان, سهالن بن )٨٨−٨٤( ص ٥يف . م١٩٥٣ سنة لآلثار الرشقية,

    .عثامن
Deux traités médicaux / Shlān Ibn Kaysān et Rašīd al-Din Abū Ḥulayqa; 
édités et traduits par Paul Sbath et Christo D. Avierinos. 1953. 

   
 أبو عودة

 , ]أحد تالمذة املدرسة الطبية اخلديوية املرصية [  احلكيم ,حسني عودة بن مصطفى(
 )م١٨٧١/ هـ١٢٨٨كان حيا 

 :)املرتبة عىل احلروف اهلجائية عىل نمط املصباح ذات الشهرة البهية(كتاب فهرس املادة الطبية 
حتاج يف عمدة امل(َّه انبهر أثناء تعلمه الطب بقرص العيني ـ بكتاب ّه يف املقدمة أنُفِّذكر مؤل

أمحد أفندي / للدكتور السيد,)لطبيةاملادة ا(عروف باسم امل ,)ْعلمي األدوية والعالج
ْ مل تسعفه األيام لعمل فهرس عىل احلروف اهلجائية لكتابه هذا; َفِّ املؤلَّ لكن,الرشيدي احلكيم

هـ ; لذا عزم عىل وضع ١٢٨٢ يف العرش األوسط من شهر رمضان سنة ُةّ وافته املنيحيث
َّفهرس هجائي هلذا الكتاب املسمى  ب  . مع أرقام صفحات الكتاب, )املادة الطبية (ـ ُ

 حتت ,)بدار الكتب املرصية( يف مكتبة جالل احلسيني بخط املصنفمنه نسخة خطية 
 . م١٨٧١/ هـ١٢٨٨خ النسخ  تاري. س٢١ورقة, ٢٨يف , ٢٢٠:رقم

 
                                                 

 ,)شـفاء األسـقام يف الطـب(; فهو حيمـل عنـوان ٌ وهذا الرقم خطأ َكذا ذكره أستاذنا الدكتور كامل ـ رمحه اهللاُ ـ) ١(
والقـوائم املخطوطـات فهارس  خالل مناملذكور  وقد بحثت عن العنوان .ضري بن عيل, الشهري بحاجي باشاخل

 .لم أجدهفاملتاحة 

 



 األجهوري
 ) م١٦٥٦/ هـ١٠٦٦ ت ,عيل بن حممد(

 :مقدمة يف فضل البن
 الرس( : وذلك يف رسالته,ِّ   بدأ املؤلف يف هذه الرسالة بام ذكره ابن علوان يف فضائل البن

 .]البون ; لتناسب السجع يف العنوان :لعلها[  ).ِاملكنون يف مدح القهوة والبن
 هي الرسالة الثانية , جماميع٧٣ : حتت رقم,خة خطية يف دار الكتب املرصيةمنها نس   

 .هـ١١٣١ تاريخ النسخ . س٢٣ , و٥٠ −و ٤٩ بني ورقتي ,ضمن املجموع
 

 األزرق
 )  م١٤٨٥بعد /  هـ٨٩٠ ت بعد ,إبراهيم بن عبد الرمحن(

 :تسهيل املنافع يف الطب واحلكمة
 .)ص٢٠٣ ,ت.املشهد احلسيني ـ القاهرة, د. ط(

 :وفيه مما يتصل ببحثنا, املوضوعات اآلتية
 املوضوع الصفحة
 احلبوب واألغذية ٩
 قصب السكر ١٨
 معجون الثوم ٤٧ـ٤٦

 األدوية املفردة ١٥٤, ٩٨ـ ٩٧
 األفيون ١٨٧
فائدة يف فضائل الزنجبيل  ١٩٥

 ) بيتا٢٥وهي قصيدة تائية يف (
 

 



 إسحاق بن حنني
 )  م٩١٠/ هـ٢٩٨ت (

 :النبات
 . أرسطو:أليفت

 .ق بن حننيا إسح:ترمجة
 . ثابت بن قرة:إصالح

. رسطو يف العربيةأ خمطوطات :عبد الرمحن بدوي.  د:راجع( .األصل اليوناين هلذا الكتاب مفقود
, ١١٧٩ ذكر أن نسخة من هذه الرتمجة يف يني جامع باستانبول, الرقم.)٢٨, صم١٩٥٩القاهرة 
 . م١٥٠٧/هـ٩١٣, مؤرخة بسنة ١١٦ −٩٩الورقة

 :نرش هذا الكتاب مرتني
جملـة (, وقد ظهر يف ثالثـة أعـداد مـن A. J. Arberryربري آ بعناية املسترشق :األوىل
  ديسـمرب:٢جــ. م١٩٣٣مـايو: ١ املجلـد األول جــ: باجلامعة املرصية, وهـي)كلية اآلداب

 .م١٩٣٤ مايو:١املجلد الثاين جـ. م١٩٣٣
 ,)إلـخ.. . يف الـنفس:رسـطوطاليسأ( :ضمن كتابـهعبد الرمحن بدوي, . بعناية د:الثانية

 .)٢٨١−٢٣٤ ص ,م١٩٥٤القاهرة (
 

 صطفن بن باسيلإ
 :املقاالت السبع من كتاب دياسقوريدس, وهو هيويل الطب يف احلشائش والسموم

 .صطفن بن باسيلإ :ترمجة
 .سحاقإ حنني بن :إصالح

 القاهرة[٤ ,ت العربيةجملة معهد املخطوطا (يفًنقدا  علطفي عبد البدي . دكتب عنه
 .)١٧٢−١٧١ص ,]م١٩٥٨

 



 األصمعي
 )  م٨٣١/ هـ٢١٦ ت ,أبو سعيد عبد امللك بن قريب(

 : النبات]كتاب[
 . عبد اهللا يوسف الغنيم:حتقيق

 .)ص١١٠, ١٩٧٢املدين ـ القاهرة . ط(
 

 البغدادي
 ) م١٨٨٢/هـ١٢٩٩ت  , النقشبندي اخلالديداود بن سليامن(

 :عمل التتنرصف الريح النتن عن مست
عنها نسخة مصورة يف و .)١(منه نسخة خطية يف اخلزانة التيمورية بدار الكتب املرصية

 . ص٧, يف ١٠٥٧املتحف العراقي برقم 
         

 بيت املال
 ) م١٩ق / هـ١٣ من علامء ق ,أمحد بن أمني املالكي, املعروف ببيت املال(

 :حتفة األحباب يف ذكر ما طاب من الرشاب
 , وبيان أقسامه, وسبب حدوثه,مة يف الشاي وبيان تعريب اسمه وشهرتهوهي منظو

 وهي . وطريقة استعامله, وكيفية طبخه, وبيان منافعه ومضاره,ومزاج األخرض واألسود منه
 .م١٨٧٢/هـ١٢٨٩  سنة ربيع الثاين١٧ فرغ من نظمها يف ,اً بيت١٢٠يف نحو 

 :منها نسختان خطيتان يف
   عبد الفتاح: بقلم.س١٤ , ورقات٥ يف , أدب٥٦٥٥ رقم  حتت:دار الكتب املرصية −١

                                                 

 .مل أعثر عىل هذه النسخة بالدار) ١(

 



 .م١٨٩١/  هـ١٣٠٩ تاريخ النسخ ,البنا
عيل : بقلم .ورقات٤ يف , طب٥٠٤ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(مكتبة طلعت  −٢

 .هـ١٢٩١تاريخ النسخ  حسن الغمراوي,
  

 التونيس
 , املعروف بالشيخ حسني خوجة,حسني بن عيل بن سليامن احلنفي(

 ) م١٧٥٥/هـ١١٦٩ت
 :األرسار الكمينة بأحوال الكينة كينة

 األوىل يف َ وقد جعل املقالة. وخامتة, وإحد عرشة مقالة, إىل مقدمةَ الرسالةُفِّ املؤلَمَّسَق
 . وسبب ظهورها,لب منهُجتا الذي ِكاهنَ مِرْكِ وذ,التعريف بالكينة كينة

بأوهلا .س٢١ , ورقة١١ يف , طب١٠٩٦ حتت رقم ,منها نسخة خطية بدار الكتب املرصية
ٌمؤرخ ب ,ٌتقريظ للرسالة يف ورقتني ونصف للشيخ حممد اخلرضاوي جامد الثاين عام َّ

 .م١٠٣٩
 .م١٩٩٣ , قرطاج, تونس,ُ وقد نرشت الرسالة يف بيت احلكمةـ

 
 اجلربيت

 ) م١٨٢٢/هـ١٢٣٧ ت ,عبد الرمحن بن حسن(
 :خمترص تذكرة داود األنطاكي

 .ِّ, ملؤلفها داود بن عمر األنطاكي)رة أويل األلبابتذك(اخترص فيه 
 : خطية يفٌمن هذا املخترص نسخ

 تاريخ النسخ .س١٩ , ورقة٢٤٦ يف , طب١٣٦ : حتت رقم:دار الكتب املرصية −١
 .هـ١٢٣٦

 



 . ورقة٨٩ يف ,طب١٦٣٧ : حتت رقم:دار الكتب املرصية  −٢
  .ورقة١٣٩ يف , طب٥٣٣ : حتت رقم:)بدار الكتب املرصية(مكتبة طلعت  −٣
 .)١(١٣٠٣١حسونة : حتت رقم: املكتبة األزهرية −٤

 
 اجلزيري

 ونسبته[.م١٥٧٠نحو/ هـ٩٧٧ ت نحو,عبد القادر بن حممد األنصاري احلنبيل املرصي(
 )]إىل جزيرة الفيل من أعامل مرص 

 :عمدة الصفوة يف حل القهوة
 .)قهوة البايونالرس املكنون يف (, و )صفوة الصفوة يف بيان حكم القهوة( :وقد تسمى
ِّقدم املؤل َه هذا بتقدمة طويلة أوضحَ كتابُفّ ٍ ّملصنفني قد خبطوا  فيها كيف أن اٍ يف حتريم «ِّ
وا عىل حرمتها ّ واستدل,َها وبيان حكمها متن عمياءِ وركبوا يف أوصاف, عشواءَاخلمر خبط

ّمنفردة بدالئل زل ّالذي رتبه عىل سبعة  هذا الكتاب َفَّ فأل,»هم يف مهاوي اهلوُت هبا أقدامً
 : هي,أبواب
 وألي ,ٍ ويف أي بلدة بدأ انتشارها, يف معنى القهوة وصفتها وطبعها:الباب األول  −١

ُمعنى طبخت ورشبت وعال منارها ُ ً. 
ّ يف سياق املحرض الذي كتب يف شأهنا بمكة املرشفة:الباب الثاين  −٢ ُ. 
 .الطهور وأهنا من الرشاب , يف إبطال دعو اإلسكار:الباب الثالث −٣
 .ّ ودفع أقوال املتعصبني, يف إبطال القول بحرمتها ملا فيها من الرضر:الباب الرابع  −٤
  بل من تعاطيها باألوصاف اخلارجة, ال يف ذاهتا,جب احلرمةوُ فيام ي:الباب اخلامس  −٥

 .عنها واألمور املبتكرة
                                                 

 هذه النسخة ملجهول ـ وليست لعبد الرمحن اجلربيت ـ ُ, وجدت أن٦/١٣٠بمراجعة فهرس املكتبة األزهرية, ج) ١(
 .س٢٣ ورقة, ٣٤هـ, يف ١٢٥٩عبد الرمحن بن نارص, سنة : وهي بقلم

 



 . يف نكت متفرقة وفوائد تتعلق هبا:الباب السادس  −٦
 .ُض ما روي بالنظم لبعض أعيان العلامء والصلحاء يف بع:الباب السابع  −٧

 :مها ,)بدار الكتب املرصية(منها نسختان خطيتان يف مكتبة تيمور  
 حيث(هـ ١٠٥٢ تاريخ النسخ قبل سنة .س٢١ ,ص١٤١ يف , فقه٥٩٢ :نسخة رقم −١

 .) هبذا التأريخٌخّ مؤرٌكّ بالظهرية متليوجد 
 .س١٥ ,ص٦٣  يف, فقه٦٨٢ : حتت رقم,نسخة أخر بخط حديث −٢

 .)١١٦ص.  رسائل أمحد تيمور إىل األب أنستاس ماري الكرميل:انظر(
 َ, قد نرش)م١٨٣٨/هـ١٢٥٣ت ( S. de Sacyوكان املسترشق سلفسرت دي سايس

−١٧٧صم, ١٨٠٦ باريس.١ط[ ,)األنيس املفيد للطالب املستفيد( :ها يف كتابه الشهريَأغلب
 اعتمد يف نرشها عىل نسختني خطيتني  وقد.)١٦٩−١٣٨صم, ١٨٢٦ باريس.٢ط[) / ٢٤٤

ّمع الرتمجة إىل الفرنسية, والتعليق عىل املتن بحواش مطولةقديمتني,  ٍ. 
 .٩٣−٧٤ م, ص١٨٧٩/ هـ١٢٩٦ بوالق سنة وأعيد طبعها يف

 ونرشه يف جملته ,م١٩٠٦/هـ١٣٢٤إبراهيم اليازجي, ت  :وقد خلص هذا الكتاب
 .)٧١٥−٧١٢ ,٦٥٤−٦٤٩ ,٦٢٥−٦٢١ ص ]م١٨٩٩ −١٨٩٨القاهرة [,)الضياء(

 
 حنني بن إسحاق

 ) م٨٧٣/ هـ٢٦٠ ت ,الطبيب املرتجم الشهري(
 :األسامء الطبية التي استعملها األطباء, وعىل أي املعاين استعملوها

 .نقله من اليونانية إىل العربية
 وهي ,٥٨٥منه نسخة مصورة يف دار الكتب املرصية عن أصل حمفوظ بمكتبة ليدن برقم 

واألصل مكتوب بخط . ) وهي املقالة األوىل,ء الطبيةكتاب جالينوس يف األسام: (بعنوان

 



 يف , طب١٥٦٣ : املصورة بالدار حتت رقم.ٍنسخ قديم يرجع ـ ظنا ـ إىل القرن الثامن اهلجري
 .س٢١ , لوحة٢٤

ِمقتطفات عىل هيئة حوار مأخوذة من كتاب جالينوس( مةْرَالك ٍ ٌ(: 
, طب, وهي مصورة عن نسخة استانبول) ٢ (٤٢٠ ة برقم يف التيمورينها نسخة م 

 .)١(هـ١٣٤٣تاريخ النسخ 
 

 خالد بن يزيد بن رومان النرصاين
 )  م١٠ق / هـ٤من أهل ق (

 :]الشجرية[رسالة يف األدوية الشجارية 
 .نسطاس بن جريج الطبيب املرصي: كتبها إىل

م١٢٧٢/هـ٦٧١تارخيها س حبيش, يف القاهرة, القمص أرمانيو :منها نسخة خطية لد. 
 .)٢٥٥٩, الرقم ١٥ص.  ذيل الفهرس:سباط(

 
 داود األنطاكي

 )  م١٦٠٠/ هـ١٠٠٨الطبيب الرضير, ت داود بن عمر األنطاكي (
 :تذكرة أويل األلباب واجلامع للعجب العجاب

ا من أسامء النباتات ذوات ًاستوعب فيها كثري .)تذكرة داود األنطاكي(وتعرف بـ 
 .الطبيةاالستعامالت 

 . خطية كثرية يف مكتبات العامل, تزيد عىل مخسني نسخةٌخَسُمنها ن
 . م١٨٣٦/ هـ١٢٥٢ أقدمها طبعة سنة ة يف القاهرة, طبعات عد)ذكرةالت(طبعت 

                                                 

, لديسقوريدس, يف سبعة جملـدات وسـيأيت )احلشائش(كتاب : , عنوانان; أوهلام) طب تيمور٤٢٠(حيمل رقم ) ١(
 .ِيف هناية املجلد السابع من هذا الرقم, وهو )الكرمة(َّأما العنوان الثاين فهو كتاب . ُبيانه

 



 . أخر تزيد عىل عرشٌتلتها طبعات
 

 ديسقوريدس العني زريب
قائمة عىل وهو حكيم يوناين شامي من أهل عني زريب, بلد من الثغور التي كانت (

 ) بني بالد العرب والروم, عاش يف القرن األول للميالد احلدود
 :احلشائش

 فنقلوه العرببه  وعني  وقد ألفه باليونانية,).األدوية املفردة(, أو )هيويل الطب(أو  
 :قديام إىل العربية غري مرة

يف أيام اخلليفة بن باسيل, صطفن إ :نقلها إىل العربية.  وتعرف بالبغدادية:الرتمجة األوىل
ل, وقد فاقت غريها من َّاملتوكل العبايس, وهي التي أصلحها حنني بن إسحاق, وعليها املعو

 .الرتمجات
  :ومن هذه الرتمجة

 عبد اهللا بن : بقلم,ورقة٣٧٢ يف ,٣٧٠٣و, ٣٧٠٢ حتت رقم  :نسخة أيا صوفيا  −١
  .هـ٦٢١ تاريخ النسخ ,الفضل بن سبط األعز

 رة عن األصل املحفوظ ّوهي مصو:)ار الكتب املرصيةبد(نسخة مكتبة طلعت   −٢
 : جملدات٣  وتقع يف,بأيا صوفيا

 .١٠٠حتى ١ من اللوحة :          املجلد األول
 .٢١٢ حتى ١٠١ من اللوحة :          املجلد الثاين
 .٣٠٩ حتى ٢١٣ من اللوحة :          املجلد الثالث

ٍّ كام أهنا تشتمل عىل كم هائل ,تاب ديسقوريدسوهذه املصورة تبدأ باملقالة الرابعة من ك
 .من صور النباتات

 



املقاالت السبع من كتاب دسقوريدس, وهو هيويل « لياس تريزإوقد نرش سيزر دبلر, و
دار . (» إصالح حنني بن إسحاق, ترمجة اصطفن بن باسيل,الطب يف احلشائش والسموم

 : وعنوان املطبوع باإلفرنجية.)م١٩٦٢الطباعة املغربية ـ تطوان    
Dubler (César E.), Terés (Elias): 

   La "Materia Medica" de Dioscorides.  
(Vol. II, Tetuan ـ Barcelona 1952 1957  ـ; Clxxx + 626 p.)   

 

 َصِّصُم, خ١٩٥٧ ـ١٩٥٠سبانيا سنة إ طبعت يف ,ه يف مخسة أجزاءُّ كلُوقد صدر الكتاب
ا الثالثة األخر فكانت حتقيقا للرتمجة َّأم. لثاين منها لتحقيق النص العريباجلزء األول وا

 .  العريب والرتمجات الالتينية لهِّ عىل النصٍ وتعليقاتًالالتينية ورشوحا مستفيضة
ترشين الثاين ـ كانون : الكويت[١٦ع . )أخبار الرتاث العريب(عبد الرمحن بدوي يف نرشة . د:انظر ما كتبه(

 .)٨ ص]م ١٩٨٤ األول 
 . م١١٢٢/ هـ٥١٦ا سنة  مهران بن منصور بن مهران, وقد كان حي: نقلها:الرتمجة الثانية

صالح .وقد وصفها د.  طب٥٠٧٩ مكتبة الرضا, برقم :منها نسخة خطية يف مشهدو
, برتمجة مهران بن مقدمة كتاب احلشائش واألدوية لديسقوريدس( :الدين املنجد, يف كتابه

 .)١٨ − ١٢ ص ,م١٩٦٥املطبعة اهلامشية ـ دمشق . ()هرانمنصور بن م
 ه بمعظمهاّ تامة وجزئية تفرقت يف كثري من مكتبات العامل, نوٌ نسخومن كلتا الرتمجتني

 :يف بحثهErnst J. Grube املسترشق كروبا 
Materlialien zum Dioskurides Arabicus  

 :املنشور ضمن كتاب 
«Aus der welt des Islamischen Kunst». Festschrift fur Ernst Kühnell 

zum 75 Geburstag am 26. 10. 1957. (Berln, 1959, pp.163 194 ـ). 

  حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية( يف مكتبة تيمور ٌومن تلك املخطوطات نسخة
 لوحة, ٢٠١, ٢٠٦, ١٩٢, ١٩٣, ٩٩, ١٣٨, ١٣٦ جملدات, قوامها ٧ طب, وهي يف ٤٢٠

 



ـ  وباملجلد السابع منها ,م١٩٢٤/هـ ١٣٤٣ مكتوب سنة ,ل حمفوظ باألستانةمصورة عن أص
 . حلنني بن إسحق)مة رالك(كتاب كام أرشنا قبل ذلك ـ 

 
 الديلمي

 ,  الطبيب, التنكابني الشيعيحممد مؤمن بن حممد زمان احلسيني(
 ) م١٦٩٨/ هـ١١١٠ت يف حدود 

 :حتفة املؤمنني يف الطب
 وربام يذكر ,ردات الطبية بالعربية وتفسريها بالفارسيةوهو عبارة عن معجم للمف

 وقد كتبه ,»...سبحانك اللهم يا قدوس ويا طبيب النفوس« : أوله.تفسريها باهلندية وغريها
  . الشاه سليامن الصفوي:ِّاملؤلف باسم

 يف , طب٢٧٤: حتت رقم,)بدار الكتب املرصية(منه نسخة خطية يف مكتبة تيمور توجد 
 .هـ١٢٥٧ تاريخ النسخ .س١٩ , صفحة٦٠٢
 

 الرشيدي
  ) م١٨٦٥/ هـ١٢٨٢ ت , بن عيلأمحد بن السيد حسن(
 :املفردات الطبية

َقسم ُ املؤلفهّ ٌ وحتت كل رتبة أنواع من النباتات والعقاقري, إىل اثنتي عرشة رتبةِّ  بلغت ,ٍ
ّفرق بني السم  ال, تعريف املادة الطبية:ٌ وقد سبقت هذه الرتب مقدمات يف,ً نباتا٧٦عدهتا 
 . يف امللينات: ثم بدأ بالرتبة األوىل, ويف ترتيب األدوية,  يف طعم األدوية,والدواء
  حتت رقم , بأوهلا فهرس باملحتويات, نسخة خطية يف دار الكتب املرصيةمنه
 .حممد اجلوهري املازين: , بقلمس٢٣ , ورقة٤٧ يف , طب١٠٩٩

 

 



 رياض
 )  م١٨٩٩/ هـ١٣١٧ ت ,عيل(

 : الرياضية يف املادة الطبيةاألزهار
  ,م١٨٧٨/هـ١٢٩٦القاهرة  ـ ي النيلواد. ط:٢−١. (وهو كتاب جامع للمفردات الطبية

 .) ص٤٠٧, و٣٠٨
 

 ُّيديِبَّالز
مؤلف املعجم اللغوي [ , م١٧٩١/هـ١٢٠٥ ت ,السيد حممد مرتىض احلسيني(

  )] )تاج العروس(الشهري
 :خوان يف شجرة الدخانهدية اإل
 أنه ألفها نتيجة لطلب بعض اإلخوان ; فتحدث فيها عن تهار املؤلف يف مقدمذك ٌرسالة

 وما هلا من اخلواص ,من حتقيق اسمها املعروف بني األعيان «:ِّكل ما يتعلق بشجرة الدخان
 .»امهلا عند فقهاء العرص واألوان وما هلا من احلكم الرشعي يف استع,واملنافع عىل ممر األزمان

  .هـ١١٩٦ رجب سنة ١٧فها يف فرغ من تأليوقد 
 : منها أربع نسخ خطية يف

 تاريخ النسخ , ورقات١٠ يف , طبيعة وكيمياء١٦٧ : حتت رقم:دار الكتب املرصية  −١
 .هـ١٢٩٥

 , صفحة١٩ يف , فضائل ورذائل٣٤ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(مكتبة تيمور  −٢
 .هـ١٢٩٩ تاريخ النسخ , عيسى حممد: بقلم.س٢٥

 , صفحة١٦ يف , فضائل ورذائل٣٥ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية( مكتبة تيمور −٣
 . هـ١٢٩٦ تاريخ النسخ , جاد بن حييى: بقلم,مسطرة خمتلفة

 



 وهي نسخة بقلم , فضائل ورذائل٤٦ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(مكتبة تيمور  −٤
ّالنساخ بدار الكتب ( نسخها حممود صدقي .س٢١ , صفحة٢٣ يف ,نسخ حديث

  .هـ١٣٤١ تاريخ النسخ , طبيعيات١٦٧ُ نقال عن نسخة دار الكتب رقم ,)آنذاك
 

 الزركيش
 ) م١٣٩٢/ هـ٧٩٤, املرصي, ت  بن هبادربدر الدين حممد(

 :زهر العريش يف حتريم احلشيش
ْ ومنهم من ,»الشهدانج« أو ,»ّالقنب اهلندي«ّلة يف حتريم احلشيش املسمى بـ وهي رسا َ

ّيسميه بـ  ّ وكذلك يسمى بـ ,» نجورق الشهدا« ُ  .»القلندرية«و أ ,»احليدرية« أو ,»لغبريا« ُ
 ١٨ يف , فقه٧٢٥ : حتت رقم,)بدار الكتب املرصية( نسخة خطية يف مكتبة تيمور امنه
  . هـ٨٨٢ تاريخ النسخ , أمحد بن حممد بن سامل الرحبي: بقلم.س١٧ ,صفحة

 .م١٩٨٧ , املنصورة, مرص,ُوقد نرشت الرسالة بدار الوفاء
 

 الزهراوي
 )م١٠٣٦/هـ٤٢٧لطبيب اجلراح األندليس الشهري, تقاسم خلف بن عباس, االأبو (

 :وقد عرف عند الغربيني, باسم. , قرب قرطبة, واليها نسبته)الزهراء( ولد يف [
Albucasis أيب القاسم(  املصحفة من([ 

 :رسالة يف العقاقري املفردة
 عن أصل حمفوظ , طب١٠٧١ حتت رقم ,منها نسخة مصورة يف دار الكتب املرصية

عامر رسالة يف أ( :وهي حتمل عنوان. لوحات٥ يف ,٩٨٥ برقم ,الربيطاين بمكتبة املتحف
 .)العقاقري املفردة واملركبة

 :العقاقري واملفردات الطبية

 



 قال املؤلف ,)الترصيف ملن عجز عن التأليف( :وهي املقالة التاسعة والعرشون من كتابه
ُوجدت فيام نقلت من نسخ األدوية أسامء العقاقري باليونانية والرسيانية والفارسية  «:يف أوهلا ُ

َ ففرست م,والعجمية ُوما وجدت مرتمجا منذ تصفحت ,ّا صح عنديُ ُّ ا َ وم, كتب احلكامءً
ًأخذت مشافهة من أقوال العلامء ُب ذلك ّتَرُوأ.. .عىل حسب فهم بالدنا.. .ُ واخترصت ذلك,ُ

 .»معىل حروف املعج
 ضمن جمموع بقلم مغريب ,ل٤٣٠٨ : حتت رقم,خطية يف دار الكتب املرصية ٌ منها نسخة

 تاريخ .س٤١, ١٠٧ − ٨٧تقع بني ورقتي  , الثانية منه هي الرسالة , ورقة١٦٥عدد أوراقه 
 . هـ١١١٥النسخ

  
 السمرقندي

 )  م١٢٢٢/ هـ٦١٩ ت , نجيب الدين حممد بن عيل, الطبيب(
 :ملستعملة وذكر خواصهااألدوية املفردة ا

ٌوهي رسالة صغرية, توجد نسخة منها   حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(يف مكتبة طلعت ٌ
 هي الرسالة ,َّ ضمن جمموع بقلم نسخ دقيق به أكثر من مؤلف لنجيب السمرقندي,طب٥٩٤

 .هـ٨٥٩ تاريخ النسخ .س٢٣ , ظ٢١٣ ـو ٢٠٩ بني ورقتي ,الرابعة عرش منه
 : ترتيب العلل التي ذكرت يف كتاب األسباب والعالماتاألقراباذين عىل

 وهو ,طب١١١ : حتت رقم,)بدار الكتب املرصية(وجد نسخة خطية منه بمكتبة تيمور ت
 : ترتيبها يف املجموع كالتايل,َّضمن جمموع يشتمل عىل ستة مؤلفات لنجيب الدين السمرقندي

 .أسباب العلل وعالجها وعالماهتا  −١
 .)م١٩٨٩ سنة ,صدر عن جامعة بغداد ـ العراق(ب األدوية أصول تركي −٢
 .األقراباذين عىل ترتيب العلل −٣
 .ّرسالة يف األدوية املفردة املسهلة −٤

 

 



 .رسالة يف قوانني الرتكيب لألدوية −٥
  .رسالة يف األدوية املركبة واملفردة −٦

 

 ـ ٣٩١ ما بني ورقتي ,يف الرتتيب الثالث من املجموعكتابنا ـ موضع احلديث ـ يقع و
 .هـ٧٣٦ تاريخ النسخ ,ِّ وقد بدأ فيه املؤلف بأدوية علل الرأس.س٢١ ,٥٣٥

 :رسالة يف أبدال األدوية
 :منها نسخ خطية يف

 . طب١٢٢: حتت رقم:ـ دار الكتب املرصية ١
 . طب١٧٨ حتت رقم :ـ دار الكتب املرصية ٢
 . طب١١١: حتت رقم:)بدار الكتب املرصية(ـ مكتبة تيمور ٣
 . طب٥٩٤: حتت رقم:)بدار الكتب املرصية(ـ مكتبة طلعت ٤

 :قسم األقراباذين من النجيبيات
 ضمن , طب٥٩٤ : حتت رقم,)بدار الكتب املرصية(منه نسخة خطية يف مكتبة طلعت 
ًجمموع يشتمل عىل مخسة عرش عنوانا  : وهو حيمل عنوان, وكتابنا ترتيبه السابع من املجموع,ٍ

 أمحد : بقلم.س٢١ ,ظ١٤٥ظ ـ ٦٨ ما بني ورقتي ,)لعللعىل ترتيب ا) كذا(ذين كتاب القرابآ(
   .هـ٨٥٨ تاريخ النسخ ,بن حممد الرشتيا

 
 السيوطي

 )  م١٥٠٥/ هـ٩١١ ت ,جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر(
 :املقامة الفستقية

 



 حرارة من ّ أشد,)يف الثانية(ٌ رطب ٌّ وأنه حار,وفيها حتدث السيوطي عن صفات الفستق
 ثم انتقل إىل احلديث عن اللوز واجلوز والبندق والشاه ,حتدث عن منافعهو ,اجلوز واللوز

 . وحب الصنبور, وحب الزمل,)وهو القسطل(بلوط 
  وهذا املجموع يشتمل, جماميع٦٦٠ :مـ حتت رق,منها نسخة خطية يف دار الكتب املرصية

 : بقلم, مسطرة خمتلفة,ظ٣٨و ـ ٣٧ ورقتي  ما بني, هي الرسالة اخلامسة فيه,عىل ست رسائل
 .هـ١١٠٧ تاريخ النسخ ,أمحد بن حممد دياب

 
 الرشواين

 ) م١٦٥٥/ هـ١٠٦٥ت  ,رفيع الطاغستاينحممد نور الدين بن (
 :إيقاظ الغفلة يف حتريم الدخان

َ املؤلف مقصودَذكر ّأردت أن أبني حال ما يفعله اخلل «: فقال,ه من تأليف هذه الرسالةِّ ُ ق ُ
 الشياطني ِ من حبايل)تنباك( واليحموم احلرام املسمى بـ ,يف هذه األيام من رشب الدخان

 .».. .اللئام
ّ ثم رد عىل من يدعي , يف حتريمه عرشة أسباب متتاليةَفذكر ْ َّهلة بأن هذا ليس مما َن اجلِم«َّ ِ

  . هـ١٠٤٢وقد فرغ من تأليفها سنة  ,»ُهني عنه يف الرشيعة
 :مها,)بدار الكتب املرصية(يتان يف مكتبة تيمور منها نسختان خط

 تاريخ ,مصطفى الرومي: بقلم. س٢٣ , صفحات٨ يف , فقه٥٩٣ :نسخة رقم  −١
 .هـ١٠٤٨النسخ 

  هي الرسالة, وهذا الرقم  جمموع يشتمل عىل أكثر من رسالة, فقه٥٩٤نسخة رقم   −٢
يخ النسخ  تار. س٢٩ , صفحة١١ يف , وفيها الكثري من التصحيفات,األوىل منه
 .هـ١٠٤٣

 

 



 الرشيف اإلدرييس
 )  م١١٦٦/  هـ٥٦٠ ت ,حممد بن حممد بن عبد اهللا(

اجلامع لصفات أشتات النبات ورضوب أنواع املفردات من األشجار والثامر واحلشائش 
 :واألزهار واحليوانات واملعادن

ثامر  عىل معجم هلذه النباتات واألشجار والُ يشتمل,وهو كتاب يف األدوية املفردة
 مع ,عىل حروف اهلجاءً, مرتبا واحلشائش واألزهار بالرسيانية والفارسية والالتينية والرببرية

ِّذكر مجيع النباتات التي أغفلها دياسقوريدس وغريه ممن تقدم املؤلف ّ ْ  وتبيني خواصها ,َّ
 .ومنافعها

 : هي,منة أربع نسخ يف دار الكتب املرصية
رة بالتصوير الشميس عن نسخة ّ وهي نسخة مصو: طب١٥٢٤نسخة رقم  -١

 يف ,)طبيب العيون األملاين بالقاهرة آنذاك(فوتوغرافية يف حيازة الدكتور مايرهوف 
 .س٢٥ , لوحة٦٩٤ يف , إىل حرف النوننوينتهيا,)األول والثاين(جملدين 

 واملوجودة حتت رقم ,ً نقال عن النسخة املصورة بالدار: طب١٥٤٢نسخة رقم  -٢
 . س٢١ , ورقة١٥٠ والثاين يف , ورقة٢٢٢ األول يف :لدين وهي يف جم, طب١٥٢٤
 .هـ١٣٤٩ تاريخ النسخ ,)ّالنساخ بدار الكتب آنذاك( حممود صدقي :بقلم

 وقد قام بنسخها حممود .س٢١ , وهي كذلك يف جملدين: ل٤٨٢٧نسخة رقم  -٣
 .هـ١٣٦١ تاريخ النسخ ,)ّالنساخ بدار الكتب آنذاك(صدقي 

ٍذلك مصورة بالتصوير الشميس عن نسخة قديمة  وهي ك: ل٤٨١١نسخة رقم  -٤ ّ
 . لوحة٢٩٣ يف , وتقع يف جملدين,حمفوظة يف استانبول

 
 الصنعاين

 )  م١٧٣٦/ هـ١١٤٩ الطبيب, ت ,شعبان بن سليم بن عثامن, النبايت(

 



 :نتائج الفكر يف املقابلة بني خواص الثمر
 ومضار البعض ,إلنسانوهي جمموعة من األراجيز يف منافع بعض األطعمة والثمرات ل

ِّثامر التي حتدث عنها املؤلف  وأول ال.ًمنها أيضا  . ومقت املشمش,  فمدحها,»الكمثرا«ّ
 .هـ١١١٩فرغ من نظمها سنة 

ئج الفكر املعرب عن نتا( بعنوان ,)بدار الكتب املرصية(منها نسخة خطية يف مكتبة تيمور 
 تاريخ , قاسم الرحوي: بقلم. س٢٠ ورقة, ٦٣ يف, طب٤٣٤ حتت رقم ,)تفاصيل الثمر

 .هـ١١٧٥النسخ 
 

 الطنويب
 )  م١٨٨٠/  هـ١٢٩٧َّ ألف كان حيا سنة ,عز الدين عيل(

 :نصيحة اإلخوان يف النهي عن رشب الدخان
َ ذكر املؤلف يف املقدمة سبب التأليف ّكاتبني بعض من أثق بمحبته «: فقال,ِّ ُْ َ َّ وليس ثم ,ُ َ

َعا ملخالفته ـ أن أحررْسُو ّ ْ ِ ِ له كتابة برصيح ما أورد يف الدخانً ُ بام نص عليه الفضالء ,ً َّ
ِوالشجرة امللعونة يف القرآن  :ِ وعن قوله تعاىل,ُواألعيان ْ َُ َْ ِْ َ َُ َ ََْ َّ, فأجبته لذلك متوكال عىل القادر ً ُ
  .»...املالك

 . م١٨٨٠/  هـ١٢٩٧فرغ من تأليف الرسالة سنة وقد 
ِّمنها نسخة خطية بخط مؤلفها   حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية( يف مكتبة تيمور ِّ

 تقع بني , هي الرسالة الثالثة منه, وهذا الرقم  جمموع يشتمل عىل ثالث رسائل, فقه٥٩٤
ِهي مسودة املؤلف ّلعل هذه النسخة و,س١٣ ,٤٧ −٣٣صفحتي  ِّ ُ َّ تصويبات ِ ملا هبا من ;ُ
 .وكشط

 
 

 



 العصامي
 )  م١٦٢٧/ هـ١٠٣٧عبد امللك بن مجال الدين, ت (

 :رسالة يف حتريم الدخان
ّذكر املؤلف يف املقدمة أن الداعي وراء تأليفها انقسام الناس وتشتتهم فيام بينهم ّ ِّ, 

ٍّفانقسموا إىل حمل لرشب الدخان ِ ٍ وحمرم,ُ ِّ ْ ومن قال بكراهيتها, هلاُ  ِ فأراد بيان الصواب يف ذلك;َ
 .يف هذه الرسالة

 .باملدينة املنورةهـ ١٠٣٥فرغ من تأليفها سنة 
 :منها ثالث نسخ خطية يف

 بقلم . س٢٧, صفحة١٣ يف , فقه٧١٤ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(مكتبة تيمور   −١
 .مغريب جيد

 وهي منقولة عن النسخة , فقه٦٥٩ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(مكتبة تيمور  −٢
  .هـ١٣٠٥ تاريخ النسخ , عيسى حممد: بقلم. س١٩ , صفحة٢٤يف  ,السابقة

 .)٥ (١٣١٢وعن إحد النسختني نسخة مصورة يف املتحف العراقي, حتت رقم           
  يف , ضمن جمموع هي الرسالة األوىل منه, فقه مالك٣٨ حتت رقم :دار الكتب املرصية −٣

 .هـ١٠٨٢ تاريخ النسخ , عامر بن حسن بن حسن بن عيل: بقلم.س٢٥ , ورقات ٩        
 

 علون احلموي
  )م١٥٣٠/هـ٩٣٦ بن عطية بن احلسن, عالء الدين الصويف, ت عيل(

 :] البن:أي[الرس املكنون يف مدح البون 
 .] ) املكنون يف فضائل القهوة والبنالرس( : ـ هو٢/١٢ّالعنوان املوثق ـ كام يف إيضاح املكنون ج(

, )لبنة واالرس املكنون يف فضائل القهو( : عنوان منهاّتوجد ثالث نسخ خطية حيمل كل
 :وهي

 



 .٦٧٤حتت رقم ): بدار الكتب املرصية(اخلزانة الزكية  −١
 . علوم طبيعية٧٣٤حتت رقم : دار الكتب املرصية −٢
 . علوم طبيعية٧٣٥حتت رقم : دار الكتب املرصية −٣

 
 الغافقي

 )  م١١٦٥بعد /  هـ٥٦٠ األندليس, ت بعد , أمحد بن حممد,أبو جعفر(
 :اجلامع يف األدوية املفردة

عىل حروف وقد رتبه . )األدوية املفردة(كتاب , أو )عشابكتاب األ( ـ يضا أ ـ ويسمى
َ وصور,املعجم   . كل نبات منه   بالرسمّ

ُوقد ذكر املؤلف َ أن غرضِّ مجع أقاويل القدماء واملحدثني  «:ه من التأليف سببان ; األولَّ
ٍناظر يف دواء منها قد ٍمن أهل البرص من األطباء يف دواء من األدوية املفردة ; حتى يكون ال

 والسبب ,»ٍغري تطويل وال إكثار وال تكرار ما قيل فيه ويف أفعاله من األقاويل من َّ كلَعرف
 .»ِباء من أسامء األدوية املجهولةرشح ما وقع يف كتب األط «:الثاين

 وفيها .هـ٩٩٠, تارخيها ٣٩٠٧لقاهرة, الرقم منه نسخة خطية, يف دار اآلثار العربية يف ا
التصوير عند ( حممد حسن يف تعليقاته عىل كتاب زكي.  د:ذكرها( .ا لنباتات وعقاقريً ملونًرسام ٣٨٠
 . )١٧٤ ألمحد تيمور, ص ,)العرب

 عن هذا األصل املحفوظ بدار اآلثار العربية ٌرةّ مصوٌويف دار الكتب املرصية نسخة
 . لوحة٢٠٥لثاين يف  وا, لوحة١٩٦ األول يف :  يف جملدين,ل٤٠٦٥ حتت رقم ,بالقاهرة

 
 القوصوين

  ) م١٥٦٢بعد /  هـ١٠٤٤ ت بعد , رئيس أطباء مرص يف عرصه,مدين بن عبد الرمحن(
 :)يف املفردات الطبية(قاموس األطباء وناموس األلباء 

 



 ,ذكر أنواع املفردات من املعدن واحليوان والنبات«ِّذكر املؤلف يف مقدمته أنه يشتمل عىل 
ومن معرفة ماهيته .. . فرد منها من معرفة ضبط لفظه مما ذكره أئمة اللغةُّوما حيتاج إليه كل

 ,ُونوعه وطبعه وقوته ومنافعه ومرضته وإصالحه وبدله وكمية ما يستعمل بحسب اإلمكان
ٍومن ذكر أسامء املركبات وضبط كل فرد منها مع بيانه ِ«. 

   .هـ١٠٣٨قد فرغ من تأليفه سنة و
 :منه أربع نسخ خطية يف

 , ورقة٣٦٨ يف , طب٣٠ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(تبة مصطفى فاضل مك −١
  وهي نسخة بديعة جمدولة باملداد األمحر,هـ١٠٣٨ تاريخ النسخ .س٢٣

 النسخ يف جملدين كبريين, تاريخ طب, ١٣٣٢ حتت رقم :دار الكتب املرصية −٢
 .وهي منقولة عن نسخة مصطفى فاضلهـ, ١٣٤٥

 , ورقة٢٦٠ جملد يقع يف , طب٢٧٥ حتت رقم :)املرصيةبدار الكتب (مكتبة تيمور  −٣
 ; هـ١١٧٢ تاريخ النسخ قبل سنة ,حرف الذال ويبدأ من حرف األلف حتى

 . ذه السنةهبٌهرية املخطوط متلك مؤرخ حيث يوجد عىل ظ
 وهي نسخة مصورة , طب٤٢٦ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(مكتبة تيمور  −٤

 لكن املوجود منه ,سجل العهدة أهنا ثالثة جملداتُ وقد كتب يف ,بالتصوير الشميس
 , الثاين والثالث ; فالثاين يبدأ ببقية باب الراء حتى أثناء حرف الالم:بالفعل جملدان

 الواو والياء من لث يبدأ ببقية حرف الالم حتى بايب واملجلد الثا, لوحة٢٥١يف 
 . لوحة١١٩ يف ,املعتل

 
 القويص

 )  م١٨٧٤/ هـ١٢٩١عيل عبد احلق, ت (
 : شاريب الشاي بالطائفيذكر مس الطائف, يف لطائف تقو

 



  ).يانغمة النـاي يف نعمة الشـ(رشح فيه منظومته املسامة 
  : يفتان خطيتان  منه نسخ

 .س١٧ , ورقة١٠٤ يف ,٢١٩٠ حتت رقم ,دار الكتب املرصية −١
 تاريخ النسخ,  فضائل ورذائل٤٠حتت رقم , )بدار الكتب املرصية(اخلزانة التيمورية  −٢

 . هـ١٣٠٧
 : يف نعمة الشـاينغمة النـاي

 .  هـ١٢٩١الشاي, نظمها سنة وهي قصيدة يف مدح 
 ٩٩٨حتت رقم , ٌيوجد بدار الكتب املرصية خمترص هلا, تأليف السيد حممد إبراهيم القايايت

 . ورقات٧يف , علوم طبيعية
 

 الكازروين
 )  م١٣٤٤/ هـ٧٤٥سديد الدين, الطبيب, كان حيا سنة (

 :رشح األدوية املفردة من كتاب القانون البن سينا
َّرشح كليات ابن سينا املسمى بتوضيحات : ( بعنوان١/٧٥٣, )معجم املؤلفني(ذكره عمر رضا كحالة يف ( ُ ّ

 ).القانون
ِّقسمه املؤلف إىل مقالتني  والثانية يف , وهي يف ستة فصول, األويل يف القوانني الطبيعية:ّ

 .لوحات وجعلها عىل ,ألغذية اجلزئيةقو األدوية وا
 ,س١٥ , ورقة٣١٣ يف , طب١٣٩٣ حتت رقم ,منه نسخة خطية يف دار الكتب املرصية

 . وعىل بعض هوامشها تقييدات, وهبا تلويث,بآخرها نقص
 

 الكرمي
 )  م١٦٢٤/ هـ١٠٣٣ احلنبيل, ت , املقديس,مرعي بن يوسف(

 



 :ناس اآلنحتقيق الربهان يف شأن الدخان الذي يرشبه ال
 .م٢٠٠٠ سنة , لبنانـ بريوت ـًصدر مطبوعا عن دار ابن حزم 

 , فقه تيمور٤٦٢ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(ّمنه نسخة خطية يف مكتبة تيمور 
ٌنه حالل هذا كتاب حتقيق الربهان يف شأن الدخان وإقامة الدليل عىل أ(وعنواهنا عىل الغالف  

 . هـ١١٧١ تاريخ النسخ .س٢١ , صفحة١٦يف , )مع حترير وتوضيح املقال
 

 اللقاين
 )  م١٦٣١/ هـ١٠٤١ ت , املالكي,إبراهيم بن إبراهيم(

  :نصيحة األخوان باجتناب الدخان
ُ املؤلفذكر فيها رسالة,  نبيه عليه يف عقيدته املسامة  أنه تعرض لذكر الدخان والتِّ

 هذا الكالم َ إفراده بعضهم فسأل,)دعمدة املري (ّ ويف رشحها املسمى بـ ,)جوهرة التوحيد(بـ 
 وقد جعلها يف مقدمة وعدة ,هـ١٠٢٥ فكتب هذه الرسالة التي فرغ من تأليفها سنة ,يف رسالة

 .فصول وخامتة
 : حتت رقم, خطيتان يف دار الكتب املرصيةتانمنها نسخ

 ,٢٨ −١١ تقع بني ورقتي , ضمن جمموع هي الرسالة الثانية منه, فقه مالك٣٨ −١
 . الشيخ شاهني احلنفي مفتي السادة احلنفية: بقلم.س٢١    
 . رمضان بن موسى احلنفي:ل, بقلم٢٨١٩٣ −٢
 :, يفتان خطيتاننسخًـ أيضا ـ منها و
 . لد إبراهيم خلف الكتبي:القاهرة −١
 . لد متى تادرس الكتبي:القاهرة −٢
 .)٢١٩١, الرقم ١٢٨ :٢(ا سباط يف الفهرس ذكرمه(

 

 



 ابن املسيحي
 ) م١٢٦٠/ هـ٦٥٨ النسطوري, ت , بن عيسىسعيد بن أيب اخلري املغريبأبو نرص (

 :ذخرية العطار من مفردات ابن البيطار
ّذكر املؤلف يف مقدمة كتابه أن ٍ وجعل كل جدول ستة أقسام,ّه قسمه إىل جداولِّ ; ليتحدث َّ

  .احد واألدوية الكثرية التي تنفع يف مرض و,ٍعن الدواء الواحد النافع ألمراض كثرية
 : يف, أربع نسخمنه
 , ورقة١٤٣ يف , طب٢٧ حتت رقم  :)بدار الكتب املرصية(مكتبة مصطفى فاضل  −١

 وعىل النسخة , م١٦٠٣/ هـ١٠١٢ تاريخ النسخ ,ّ عمران بن حممد املغريب:بقلم
 .هـ١٠٨٨ سنة , الشيخ حسن اجلربيت احلنفي:; منها متلك باسمعدة متلكات

 عبد الرمحن بن : بقلم, ورقة١٣٠ يف , طب٤٣ حتت رقم :دار الكتب املرصية −٢
 وعنها مصورة . م١٦٨٥/  هـ١٠٩٦ تاريخ النسخ ,شمس الدين احلسيني

 .بمعهد املخطوطات العربية
 عيل عبد اهلادي : بقلم,ورقة١٤٣ يف , طب٦١٢ حتت رقم :دار الكتب املرصية −٣

 . م١٧٥١/ هـ١١٦٥ تاريخ النسخ ,الشنواين
 : بقلم, صفحة٢٨٠ يف , طب٢٦٨ حتت رقم :)رصيةبدار الكتب امل(مكتبة تيمور  −٤

 . م١٨٩٦/ هـ١٣١٤ تارخيها )ّالنساخ بدار الكتب آنذاك( حممود محدي
 

 املغريب
 / ا يف منتصف القرن السادس اهلجريان حيك , أيب سعيد العالئيبن أبو سعيد إبراهيم(

 )الثاين عرش امليالدي
 :ياملنجح يف التداوي من صنوف األمراض والشكاو

 



ًويسمى ـ أيضا ـ  ّ ّ وبأوله ,ِّهو كتاب وضعه مؤلفه عىل شكل جداول, و)تقويم األدوية(ُ
 .مقدمة تتضمن فوائد طبية متنوعة

َونرش باملجمع العلمي العراقيقام بتحقيقه الدكتور حممود احلاج قاسم حممد,  ِ ُ. 
 :منه نسختان خطيتان يف

 . مسطرة خمتلفة,قة ور١٣٣ يف , طب١٥٢٩ حتت رقم ,دار الكتب املرصية −١
 .  طب٥٩٢مكتبة طلعت بدار الكتب املرصية, حتت رقم  −٢

 
 النابليس

 ) م١٧٣١/ هـ١١٤٣عبد الغني بن إسامعيل, ت(
 :خوان يف حكم إباحة الدخانالصلح بني اإل

ًتن نافعا لتجفيف الرطوبات الزائدة يف ّاحلمد هللا الذي جعل استعامل دخان الت «:ّأوله ُ
ً وحملال,األجسام َ ومهضام عن املعدة ثقل,ملا تكاثف يف الصدر من لزوجات البلغم اخلام ِّ ً ِّ 
ِّ وطاردا للر,الطعام  .»...ِ املحتبسة يف العروقِياحً
َقسم وقد ُه مؤلفّ  يف بيان سبب اختالف الناس يف :ُ; جاء الفصل األولِه عىل سبعة فصولِّ

 .ِّ يف حل رشب التتن وحرمته وسبب اختالف الفتاو من العلامء,حكم بعض األشياء املباحة
 وأصل كيفية ,ُ يف ابتداء استعامل هذا النبات املخصوص املعروف بالتتن:ثم جاء الفصل الثاين

 فيام وجده يف حق رشب :ثم ختم الكتاب بالفصل السابع.. .رشبه عىل هذا الوجه املخصوص
 .التتن للمتأخرين من األبيات الشعرية والتغزالت األدبية

 ١٦٣ يف , فقه٢٦٥ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(طية يف اخلزانة التيمورية منه نسخة خ
  .هـ١١٣١ تاريخ النسخ , الشهري بابن الوكيل امليلوي, يوسف بن حممد: بقلم.س١٧ ,ورقة

  :حتت أرقام ,بدار الكتب املرصية نسخ أخر ّكام توجد له عدة
 . فقه حنفي رصيد عام٥٩٣ −١

 



 .طلعت مباحث إسالمية ٣٣٠ −٢
 . خمطوطات الزكية٧٣٤ −٣
 . مباحث إسالمية طلعت٤١٦ −٤
 . مباحث إسالمية طلعت٤١٧ −٥
 . فقه حنفي خليل أغا٣٧  −٦
 . فقه حنفي خليل أغا٥٣ −٧

 
 اهلروي

  )هـ١١ كان حيـا يف القرن ,حممد طاهر(
 :األدوية املفردة التي مل تذكر يف كتب املتقدمني

ًاب أنه ألفه امتثاال مقدمة الكت يفُفِّؤل املَذكر  املعروف , لرغبة شيخه الشيخ حسن بن عيلّ
ِنيَ وقد جعله عىل أصل.بالعجمي ُيف بيان األدوية التي مل تذكر يف  «:متة ; فاألصل األول وخاْ

ُ وقل ما ذكرت يف كتب املتأخرين,ّكتب املتقدمني  يف بيان بعض األدوية التي : واألصل الثاين,َّ
ُ أردت  ترتيبها ـِّوغري منتظمة ـ مع جالل قدرها وعلً ملا كانت منثورة  لكن,ذكرها املتأخرون

 .»... واالنتفاع هبا أتم,; ليكون االستخراج منها أعمأن أمجعها يف هذه الرسالة
 وهي , طب١٦٤ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(منه نسخة خطية يف مكتبة تيمور 

 تاريخ النسخ .س٢٩ , صفحة٦٣ يف ,ملداد األمحر وجمدولة با,ِّ مقابلة عىل نسخة املؤلفٌنسخة
 .م١٨٠٣/ هـ١١٩٧

 
 الوطواط

 )  م١٣١٨/ هـ٧١٨مجال الدين حممد بن إبراهيم بن حييى الوراق, ت (
 :اهج العربناهج الفكر ومبم

 



الفن الرابع من هذا الكتاب, يف النباتات وخلقها, وخواصها ومنافعها وكيفية زراعتها 
حممد بن إبراهيم ف ينقل عن ِّواملؤل. يض, وقوامه تسعة أبوابوما يوافق ذلك من األرا

 . )نبطيةالفالحة ال( البن وحشية, وكتاب )النبات(, ومن كتاب )الفالحة(يف كتابه الطليطيل 
 :ِوتوجد من هذا الفن عدة نسخ بدار الكتب املرصية, هي

ٍوهي مصورة عن أصل حمفوظ بمكتبة كوبري:  علوم طبيعية٣٢٤نسخة رقم  −١ يل حتت ّ
هـ, أي ٧١٥ُ, وقد كتبت سنة ٤٦٨ إىل لوحة ٢٥٥, وهي من لوحة ١١٧١رقم 

 .ِّيف حياة املؤلف وقبل وفاته بثالثة أعوام
ٍوهي مصورة ـ أيضا ـ عن أصل حمفوظ بمكتبة :  علوم طبيعية٣٥٩نسخة رقم  −٢ ً ّ

ُ, وقد كتبت سنة ٥٣٧ إىل لوحة ٢٩٨, وهي من لوحة ١١٧٠كوبرييل حتت رقم 
 .هـ٨٣٥

منجد بن عويس الشافعي :  ورقة, بقلم١٠٠يف :  علوم طبيعية٤٠رقم خة نس −٣
 .هـ ١٢٧٨السعدي, تاريخ النسخ 

  .هـ ١٢٩٢ صفحة, تاريخ النسخ ٣٦٦يف :  علوم طبيعية٤٢٠  رقم نسخة −٤
َوقد حقق هذا القسم اخلاص بالنبات أمحد عبد الكريم سليامن بكلية اآلداب ـ جامعة  ّ َ

احلياة الزراعية يف : (ة جامعية نال هبا درجة الدكتوراه, حتت عنوانم, يف رسال١٩٧٢القاهرة, 
 ).»مباهج الفكر ومناهج العرب«مرص يف العرص اململوكي ـ مع حتقيق الفن الرابع من كتاب 

, ٢٤ ص]١٩٨٣ كانون الثاين ـ شباط :الكويت[ ٥ع  ()أخبار الرتاث العريب(ويف نرشة 
 حتقيق هذا الكتاب, يف رسالة لنيل درجة الدبلوم العايل  يعمل عىل,ّأن عبد الرازق أمحد حممود

 .)للمخطوطات وحتقيق النصوص من كلية اآلداب باجلامعة املستنرصية
ّوقد حقق منه القسم املتصل ب  , عبد العال عبد املنعم الشامي: حتقيق,مرصجغرافية ُ

 ,م١٩٨١/هـ١٤٠١ , املطبعة العرصية, املجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون,الكويت
 .  ص٢٠٢

 



* * *   * * *   * * * 
 

 
 اَفيهِّ مؤلِن أسامءِ مٌلْفُ غٌ قديمةٌكتب

 : األدوية واألغذية املفردة−
 ٢٦٠ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(منه نسخة خطية ـ ضمن جمموع ـ يف مكتبة تيمور 

 .جماميع
 ُ وهي الرسالة,٨−٤ورقتي  إحدامها بني :يف هذا املجموع رسالتان يف األدوية املفردة(
 وقد رويناه ,الباب الثاين يف أحكام األدوية واألغذية املفردة( :واهنان وع, من املجموعُالثانية

 بني , أما الرسالة الثانية ـ وترتيبها احلادي عرش,»إبريم«امدة  ثم بدأ ب,)عىل حروف أبجد
دوية  األوىل يف أحكام األ:الفن الثاين يشتمل عىل مجلتني( : وعنواهنا,٢٠٨ - ٢٠٤ورقتي 

 .»واألغذية املفردة
 .)٢٩٤, الرقم ١٢ :٣الفهرس . (وعنها نسخة مصورة يف معهد املخطوطات

 
 :خوان يف بيان أرضار التبغ املشهور بالدخان تبرصة اإل−
َنحمدك اللهم عىل ما أوضحت« :أوهلا    ن ِ مَّ; فإنُوبعد.. . من سبيل اهلداية والرشادّ

  .»...ما شاع من أرضار استعامل التبغ املشهور بالدخان.. . بغري بيانّعلوم البنيامل
 يف , طب٦٠٥ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(   منها نسخة خطية  يف مكتبة طلعت    
 . صفحات يف ذكر قهوة البن٤ يليها .س٢٣ ورقة, ١٨

 
 : ذيل تذكرة داود األنطاكي−

 ).للعجب العجابيل األلباب واجلامع تذكرة أو( :هو العنوان الكامل للتذكرة

 



 ـبية اهاملطبعة  الو ( يف, وقد طبع داود األنطاكي, فقد ألفه أحد تالميذ)الذيل(أما هذا  
 .)م١٨٦٤/ هـ١٢٨١القاهرة 
 : رسالة يف األدوية البسيطة املفردة واملركبة−
هذا املوضع بعض ; فإين أريد أن أذكر يف أما بعد.. .ّاحلمد هللا رب العاملني «:أوهلا    

   .»...خواص مفردات من كتب الطب
ُؤلفمجعلها وقد      . يف األدوية املركبة: والثاين, يف األدوية البسيطة: عىل قسمني ; األولهاِّ

 حتمل . ورقة٢٧ يف , طب١٢٠٩ حتت رقم ,منها نسخة خطية يف دار الكتب املرصية
 . )غاية املرام يف األدوية واألسقام( :عنوان

 .س٢٣ , ورقة٢٠ يف ,طب١٥٦٢ حتت رقم  وأخر
 
 :رسالة يف التفاح −

القاهرة  ., ط٣٥ − ٣٣/ ٢ديوان املعاين َأوردها أبو هالل العسكري يف كتابه 
 .ُ, ويغلب عليها األدبَ, ونسبها إىل أحد الظرفاء م١٩٣٣/هـ١٣٥٢

 
 : رسالة يف خواص احلبة السوداء املباركة ومنافعها−

  .ا عىل قصيدة عبد العزيز بن متيم العراقيّ   اعتمد فيها مؤلفه
 وهي ,س٢٠ , ورقات٨ يف , ل٤٩١٧ حتت رقم ,منها نسخة خطية يف دار الكتب املرصية

ًاعلم ـ وفقنا اهللا وإياك لطاعته ـ أنك تأخذ شيئا من احلبة « : أوهلا,نسخة جمردة من املقدمة ّ
ًالسوداء وخذ ثقلها    ملحا ْ ُ...«  . 

 
 :ردات رسالة يف املف−

 



ُ مؤلفهاَ   ذكر  ع البوتية املناف( :َّسمىُ يف املقدمة أنه مجع هذه املفردات من كتاب املفردات املِّ
ًوقد جعلها يف عرشين بابا صغارا ,)يف احلكمة امللوكوتية  يف : وآخرها, يف أدوية الدماغ:; أوهلاً

 .قطع اإلسهال املزمن وغري املزمن
قطع ( ورقة ٣٠يف  ,طب٥٣٧املرصية, حتت رقم    منها نسخة خطية يف دار الكتب 

 .  هـ١١٩٠ تاريخ النسخ, حممد الرفاعي بن سليامن األجهوري: بقلم.س١٥ ,)صغري
 
 : الرسالة املباركة يف خواص حبة الربكة−
 والتي مجعت ,ّذكر املؤلف يف املقدمة أنه رشح فيها قصيدة عبد العزيز بن متيم العراقي   

 .أصول احلبة السوداء
 والعنوان ,طب١١٣ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(منها نسخة خطية يف مكتبة تيمور 

 الكمون : أي, وهي الشونيز,هذه رسالة مباركة يف خواص حبة الربكة( :املثبت عىل الغالف
  . صفحة٦٠ يف ,) آمني. نفع اهللا هبا, وهي احلبة السوداء,األسود

 
 : غنية اللبيب حيث ال يوجد طبيب−

 عىل غالف النسخة املذكورة أنه للشيخ اً وإن كان مكتوب, يعرف اسم مؤلفه بالتحديد   ال
 .ّأيب احلسن عيل بن عبد اهللا حممد القريش ـ إال أن هذا االسم غري موثق

أما بعد ; فقد مجعت يف هذا الكتاب منافع القشور التي .. .احلمد هللا رب العاملني «:ّ   أوله
 .»... غنية اللبيب حيث ال يوجد طبيب:ّ وسميته,ُات التي ترمى والنبات,ُترمى عىل األرض

 ,وقد حتدث فيه عن منافع قشور الباذنجان, والرمان, واخلشخاش, واملوز, وأم اخللول  
 .والبطيخ األصفر, واألخرض, والبندق

 يرجع .س١٥ ورقة, ١٦ طب, يف ٧٧, حتت رقم    منه نسخة خطية يف دار الكتب املرصية
  . هـ١١ فيها إىل ق هانسختاريخ 

 



 
 :كتاب يف منافع النبات واحليوان−

ًؤلفه إىل اثني عرش بابا ; فالبـّ   قسمه م  راض الرأس والوجه وماـاب األول يف أدوية أمـِّ
 بينام جاء الباب الثاين عرش يف ,يتصل هبا من اآليات واألسامء والطلسامت وخواص احليوانات

 .ٍعمل يشء من الصناعات املستحسنة
 , وهي ناقصة الورقة األوىل,ل٤٩١٦ حتت رقم ,   منه نسخة خطية يف دار الكتب املرصية

  .س٢٣ , ورقة٢٨ يف ,»منافع النبات واحليوان«ٍّلورقة الثانية منها بخط حديث ُوقد كتب عىل ا
 
 : املعتمد يف مفردات الطب−

 :ت عنوان وهي حت,طب٨٩٨ حتت رقم  ,   منه نسخة خطية يف دار الكتب املرصية
 تاريخ .س٢٢ , ورقة٥٠٤ يف ,»ب اجلامع لقو األدوية واألغذيةاملعتمد املخترص من كتا«

  .هـ١٠١٣النسخ 
 
 : معجم مفردات طبية مفرسة بالرتكية−
 .»...هذا أسامء أجزاء عىل حروف املعجم من األلف إىل الياء« :ّ أوله,ّجمرد من املقدمة   

 ١٠٧ يف , طب٤١٨ حتت رقم ,)بدار الكتب املرصية(    منه نسخة خطية يف مكتبة تيمور
 .س١٨ ,صفحة

 
 : املنهاج املنري يف أسامء العقاقري−
 ).املنهج املنري يف معرفة أسامء العقاقري(: ً أيضايسمىو

ُمؤلفه    رتب فيه   وما بعد األول منه إىل ,عىل حروف القاعدة األبجدية« العقاقري َأسامءِّ
 .»وف اهلجاء األصليةالكلمة عىل حرآخر حروف 

 



ُوبعد ; فإين ملا .. .احلمد هللا الذي ابتدع من مكنون صنائعه غوامض األرسار «:ّ   أوله
  .»... وتعذر عىل الطالب,ُرأيت أسامء العقاقري الطبية قد درس رسمها

 : يفّ خطيةٌمنه نسخ
 , صفحة٢٨٤ يف , طب٣٩١ حتت رقم :)بدار الكتب املرصية(مكتبة تيمور  −١

ّ وهي نسخة مطولة ,هـ٨٥٠ تاريخ النسخ , أمحد موسى العطار:لم بق.س٢٥
 .ّوعرضها ضيق

 تاريخ النسخ  .س٣٠ ورقة, ٤٠ يف, طب ١٢٩ حتت رقم :دار الكتب املرصية −٢
 .١٠٨٦الرقم .  وعنها نسخة مصورة يف معهد الرتاث بحلب . هـ١٢٤٨

 .س١٥ ,)حجم صغري( ورقة ٢١٩ يف , ل٤٦٥٦ حتت رقم  :دار الكتب املرصية −٣
وعنها نسخة مصورة يف معهد الرتاث .  ورقة٩٠ طب, يف ٨١مكتبة سوهاج, برقم  −٤

 .١٠٨٥بحلب, الرقم 
 
 : نور األنوار وزهر األزهار يف معرفة العقاقري والنبات واألحجار−

ُوبعد ; أعاننا .. .احلمد هللا عىل ما أنعم وهد إىل العلوم املرشدة إىل سبيل اخلريات «:أوهلا
 .»...ودعنا من ودائعهأ وحفظ ما ,ية ودائعهاهللا عىل رعا

  :منه نسختان خطيتان يف
 . س٢١ , ورقة١٥ يف , طبيعة وكيمياء٣٢ حتت رقم :دار الكتب املرصية −١
 طبيعة  ٣٢( عن النسخة رقم ً نقال, طبيعة وكيمياء٢٥٦ حتت رقم : دار الكتب املرصية−٢

  .هـ١٣٣٦ريخ النسخ  تا,ّ يوسف النساخ: بقلم.س٢١ , صفحة٣٥ يف ,)وكيمياء
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