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يف تعـاري  للمـاا الــمغرب     بالباب الـمعروف بعلوم الّطبيعة تعّد الـمصادر
تلمسـان مـن القّلـة  يـن ج نــجد  ـا رج رشـارات يف تعـاري          األوسط و قالدته 

ومن هذا القليل نـجد بعض املخطوطـات   ؛ألالمها تتحدث لن اشتغا م بـهذا الفن
اليت بقيت حبيسة الـمكتبات و الـخزائن الـمغربية نظرا للبرت الذي والّطمـ  الّلـذان   

سـالة غـغ ت تنسـ     وسنحاول يف هذا العرض تقـديم ططـويف يف شـكل ر   ، الرتاها
والذي ورن كانت رسالته بهذا الشكل الــمذكور  براهيم بن أمحد الثغري التلمساني إل

ج متنع الّدارس و الباحن من التعّمق فيها بغرض الوغول رىل تقـديم غـورت و ـع    
من غيدلة وّط  يف العهـد الزّيـاني بتلمسـان الـيت مـن       النبات وزرالته وما تعّلق به

أو غرناطة النصرية أو  ها مل تكن تتمايز لن مثيالتها بفاس الـمرينيةالّصع  القول أنـّ
 تون  الـحفصية.

ورغم ذلك فإن ططويف الثغري ذي أهّمية من الّصع  جتاوزها رذا أّنـه يــمثل   
بالـمغرب األوسط فال نكاد نـجد تأليفـا يف هـذا البـاب     تأليفا فريدا يف باب الصيدلة

الثـامن   القـرن   العالج و األو اح الّصـحية الـالل  فهو يعطي غَور ، أّل  بتلمسان
 .التاسع ا جري  )الرابع لشر واخلام  لشر امليالدي (و

 زيانيون.، تلمسان، الثغري، ط ، غيدلة، نبات: الكلمات املفتاحية
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 : 1التعري  بالـمؤّل  و لصره .1

الرين ج توجد ترمجة وافية إلبراهيم بن أمحد الثغري غ  ما أورده وبعض املتـأّ 
، 2من أمثال الدكتور أبي القاسم سعد اهلل تعريفه غ  أنه جاا مقتضبا ج ي  بالغرض

م تالمذت أبي لبد اهلل الشري  وقرنه التنبكيت يف لداد ألال ومن جهة أالرى ورد لند
شريسي فتاوى متعـددت يف املعيـار   ونقل لنه الون، 3الشاطيبو ابن اللدونبابن زمرك و

رىل خزانة الــحسنية  ـيف رسالته اليت بال و أشار الثغري، 4حممد ذكره باسم ربراهيم بنو
فـإذا  ، وهذا يعين أنه لاش بعده، م لليههو حممد ثم ترّح، سلطان زياني ذكره باجسم

 5م(1370-1301/هـ771 -710) للمنا أن الثغري من تالمذت الشري  التلمساني
بـن   يكـون أبـا زيـان حممـد     فإن الذي قصده الثغري هنا، وغلى لليه أبو محو الزياني

فيكون بذلك لاش بعد هذه الفرتت زمن كل ، م(1308-1303/ 708-702لثمان )
فيكون الثغري ولد يف ، م(1336-1308هـ /736-708من أبي محو وأبي تاشف  )

من سالط  الزّياني  أبو لبد اهلل حممد بن  و ممن تسمى مبحمد، ا جري القرن الثامن
هـ/ 839م( والسلطان أبو لبد اهلل حممد بن أبي تاشف  )1411هـ / 814أبي مّحو )
وقـد  ، غر األللـى األندلسـي  غري تطلق لادت للى من انتس  للّث. ونسبة الّثم(1436

غـر األللـى   التلمساني الّدار؛ فهـذا يعـين أنـه ولـد بأحـد منـاطق الثّ      : ُكت  لند ذكره
وكـذا يف  ، ضاا يف اسـتهال ا للى توّليه للق املنسوبة له ونّصت املخطوطات، األندلسي

ومن جهة أالـرى يـذكره حممـد حسـن  طلـوف غـاح        ، الـمعيار كما ذكرنا ألاله
وشقر جزيرت باألندل  قريبة مـن شـاطبة وبينهـا    ، 6شجرت النور الزكية باسم الشقري

ف مـن  . ويبقـى أن نعـرّ  7وب  بلنسية مثانية لشر ميال وهي كث ت األشجار والــثمار 
واألقـرب رىل الفـرتت   ، لهد أبي زيان لنستنج التعري  اخلاص بالثغري يف توىل القضاا

رذا أنه دالل لليه وج يكـون هـذا رج   ، ان حممداليت توىل فيها القضاا هي دولة أبي زّي
رج أن الواق  للى كتاب بغية الرّواد جبن اللدون ج يـجد ، ت منزلته لندهلـمن لَل
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كون اجحتمال الثاني هو لهدي أبـي لبـد اهلل   في، تسمية بإبراهيم لقاٍض يف لهديهما
وقد يكون لاش رىل لهد لبد الرمحن بـن  ، م(1402-1399/ هـ814-804حممد )

بـن أبـي حــمو كأقصـى تقـدير       أبي لبد اهلل والسعيد بن أبي حــمو وأبـي لبـد اهلل   
م(. وقد ذكر ابن مريم قا يا يسمى بـإبراهيم بـن   1424-1402هـ /م814-827)

ذنون نزح بعضهم من الذي  األدراسة من بين و املعلوم أّن، 8اإلدريسيحممد بن حييى 
، يف الط  معنون برسالة يف أدوية تألي  آالروللثغري ، األندل  رىل املغرب و غقلية
، مطموس اآلاِلـر ، ومكون من تسعة ورقات، 8545: بـ وهو باخلزانة الـحسنية مّرقٌم

ة للـى أ ـمدت و أدهـان    وهـي مشـتمل  ، غيبدأ بـ " يف األدوية النافعـة مـن بـرد الـدما    
من الالل الفتاوى املنقولة له و، 9سطرا 27 مسطرته، سم 16 ×23: أبعاده، "وغ ها

يف  يف املعيار يظهر لنا أّنه كان فقيها معروفا وقد تكون تآليفه الطبية من بـاب املشـاركة  
العلـوم  وقد تـمّيز لصر الثغري بالنشـايف العلمـي يف بـاب للـوم الطبيعـة و     ، العلوم
  .هو ما ظهر يف النشايف الزرالي والصيدلي يف هذه الفرتتو، 10العقلية

 : األو اع الصحّية بتلمسان زمن املؤل  .2

استعمل التلمسانيون ُطرقا تقليدية يف العالج و بعضها متعّلٌق ببعض املعتقدات 
 ىل املسـائل القدريـة كمـا بالنسـبة ملسـالة     ركانوا يعزون بعض العوارض املر ـية   فقد

حدين حممد  ولعّل، 12قدمية يف العالج مثل الكي  وكانوا يستعملون طرقا، 11الرلاف
بن مرزوق التلمساني مع احد ألالم تلك الفرتت )للي بن حممـد بـن مسـعود( حـول     

يدل للى تأالر تلمسان لـن بـاقي أمصـار املغـرب يف هـذا       ؛املارستان و رورت بنائه
حـدين رىل الـنيب غـلى اهلل لليـه      وع رىلالباب يف تلك الفرتت و كي  أنه لزمه الرجـ 

أو حديثا لـن   وج منلك رشارت، 13سلم حتى يستدل به للى مشرولية بناا املارستانو
وممـا  ، يف اجتساع فيها املرينيون لليها رغم شهرتهم اليت سيطر فيها بنائه يف هذه الفرتت
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لروحـاني يف هـذه   مر انتشار العديد من الكت  اليت تعتمـد العـالج ا  يزيد يف تأكيد األ
الفرتت منها كتـاب قـب  النـوار و جـامع األسـرار امـال الـدين يوسـ  بـن أمحـد           

وكتـاب وـوس   ، 14ورسالة ألبي لبد اهلل الندرومي يف الواص احلـروف ، الندرومي
و مل يكن هناك ، 15التلمساني األنوار و كنوز األسرار حملمد بن احلاج بن لامر الغساني

( كـان قـد   م1389/هــ 774السلطان أبي محو الثـاني )  ظهور بارز حلركة طبية فحتى
قـد  و 16ابـن اللـدون   أغي  مبرض و استنك  لن لالجه بالتورع و الصرب كما ذكر

يـة بـروز لـدد معتـربا مـن األطبـاا       ياني يف فرتته الثانتلمسان الالل العهد الّز لرفت
مد بن أبـي  أبي لبد اهلل حم الصيادلة الذي كانت  م آثار مشهودت يف هذا الباب مثلو

مالقي و أبـي  ـو حممد بن للي بن فشوش و موسـى بـن غـمويل الـ     مجعة التالليسي
 17(م1441/ هــ 845الفضل التلمساني )حممد بـن ابـراهيم بـن لبـد الـرمحن( )ت      

الـذي يعـد مـن أهـم     ، 18م( املتطبـ  1492هــ / 895) حممد بن يوس  السنوسيو
 فقـد تـرك رسـائل يف الطـ      ،املتطبب  بالتبار وغـول آثـاره العديـدت يف هـذا الفـن     

و احلميـة رأس   اابيـت الـدّ   "را العيـون الرمـدت يف شـرح املعـدت    بُ"والصيدلة مثل كتابه 
و ذكر التنبكيت أن له شـرحا  ، 20حيمل لنوان " فوائد طبية" كما له تألي  آالر، 19الدواا

ىل رو ميكن القول أن أثر السيطرت املرينية هي اليت أدت ، 21ألرجوزت ابن سينا يف الط 
بزوغ نوع من اآلثار اإلجيابية يف هذا الباب الاغة بربوز التـآلي  يف العلـوم الكونيـة    

 .  و الصيدلة الذي نعرض لهو الفلك و ميدان الّط الاغة الريا يات

 : و زرالته يف لصر الثغري النبات .3

رب األوسـط الـالل القـرن  الثـامن     باملغ بات نشاطا مذكورات  الّننت ُكتضّم
لنـد حـديثهم لـن     وهـذا  ؛الرابع لشر واخلام  لشر امليالدي ()ري  التاسع ا جو

ففـي حـدين ابـن البيطـار لـن نبـات       ، بـة و املرّكأ بعض النباتات واألدوية الــمفردت 
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وذكـر أن  ، أشار رىل ظهور منفعته بعد جتربته لند قبيلة بين وجهان ببجاية، 22اآطريالل
وحتدث يف مو ـع آالـر لـن    ، 23حالناس كانوا يقصدونهم للعالج من الـبهق والو 

ويف مو ـع  ، 25وشهرته اليت بلغت األندل  يف لـالج بيـاض العـ     24نبات بوقشرم
مجلوبة مـن الـزاب رىل   ـال 27انلووالـجوذر وحجر الس 26مآالر حتدث لن جوز جند

. ومـن جهـة أالـرى    29جلبون الغـب اا ـومن نفـ  الــمنطقة يـ   ، 28األندل  للعالج
كما أشار ، 30املشهورت باملغرب األوسط مثل التاكوتيتحدث ابن البيطار لن النبتات 

رىل استعمال العالج بالغذاا لند أطباا الـمــغرب األوسط يف الـحدين لـن جــراد   
واستعما ا يف أحواز قسنطينة لند قبيلة  32كما تـحدث لن نبات العاقرقرحا، 31البحر
الـذي أظهـر مـدى    . ونف  األمر تقريبا جنده لند ابن أبـي الــخ  اجشـبيلي    33لواتة

ثـم  ، 34م نبات السوس ووغفه وألطى الصائصهّدفللعالج َق، لنايتهم بالنبات وغ ه
ورىل نبــات األفســت ؛ ذكــر أنــه أجودهــا  يشــ  يف جهــة أالــرى كــّل مــّرت رىل  ايــة

أكثر النبتات املذكورت الـخاغة باملغرب األوسط هي  . ولعلنا نذكر هنا أّن35وألطرها
الثالـن  ) بأّن هذا الكالم الذي كان يف القرن السـابع ا جـري   وميكن القول، يف  اية

لشر الـميالدي( يربز مكانة املدينة يف باب الصيدلة والنبات يف هذه الفرتت. ثـم تـأتي   
يف الــحدين  ، 36كثرت نبات الُبطم ونبـات العرلرقرحهـا   رىل مدينة تلمسان حين أملح

لن الشيح املوجـود بهـا ووردهـا    و، مثل حبق الشيوخ، لن تاهرت ب  جودت نباتاتها
 .37الذي يعّد األجود لطرا حس  بعض النباتي 

متطبب  ـالثغري من أهم هؤجا األطباا وال ويعّد أبو رسحاق ربراهيم بن أمحد
تآليفه مازالت حمفوظة يف املكتبة الوطنية اازائرية واخلزانة بعض منها أن ، جلتبارات

مما جعله غيدليا أو طبيبا ، بالط  والصيدلة ُلرفه نأيضاف رىل هذا ، احلسنية بالربايف
فمخطوطه يف الصيدلة الذي يتحدث فيه لن األدوية للى ترتي  ، أكثر منه متطببا
رغم فيش  رىل معلومات هامة يف جمال الصنالة الصيدلية بتلمسان ، حروف املعجم
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سنية )حتت رقم عجم األدوية احملفوظ باخلزانة احلفيمكن تكملته مب ة لدد غفحاتهقّل
8544.) 

 : وغ  ططويف الثغري .4

 ـمن  ، املخطويف الذي ستناوله حتتفظ املكتبة الوطنيـة اازائريـة بنسـخة منـه    
حرب األسود ر افة رىل األمحر ـو هو مكتوب خبط مغربي بال، 1777جمموع حتت رقم 

مسطرته مـا بـ  اثنـى لشـر رىل  سـة      ، املستعمل ألمساا األدوية. لدد أوراقه ثالثة
 64سطرا يشغل األوراق  15رىل  12وأسطره ماب  ، مم x 140 193وأبعاده ، لشر
" بسـم اهلل الـرمحن    :ويبدأ املخطويف بـ، هـ1122. ويعود تاريخ نسخه رىل سنة 66رىل 

م هـذا مـا وجدتـه مقيـدا خبـط      ـموجنا حممد الكريـ  والرحيم وغلى اهلل للى سيدنا 
بن أمحد الثغري التلمسـاني اازائـري رمحـه     الشيخ الفقيه القا ي أبي اسحق ربراهيم

بــ " ورذا   وينتهـي ، من أنواله شي  املعجون املزدرع يف البيوت اهلل األل  ألَ  َسنت 
رذا قطـر يف األذن نفـع مـن سـيالنها     ، طلي وحده للـى داا الثعلـ  انبـت الشـعر و    

 : انومّساه فاني، مرو وهو مسخن". وهو مبتور اآلاِلرـبسيسة هو ال، بالصديد

 « liste des mots médicaux et pharmaceutique,d’après 

Abou Isḥâḳ b.Ibrâhîm.b.Aḥmed Tilimsâni »
38

 

ومكون من  أكمل من السابقفهو  8544 :أما ططويف اخلزانة احلسنية املرقم بـ
ـْ، أربعة ورقات َمْوَجَنا ـن الّرِحيِم و َغّلى اهلل َلـلى َسيدنا و 'يبدأ بـ " ِبْسِم اهلل الرحـْم

ذا َما وجدُت مقّيًدا بـخّط الّشْيخ الَفقيه 'مـَُحَمٍد َو آلـه وغحبه وسّلم َتْسليًما َوَهــ
 الّثغري الّتلْمَساني الّدار َرِحَمُه اهلُل َوَنَفَعنا ِبه." القا ي أِبي اسحَق ربراهيم بُن أمحد
ـلى سيدنا وموجنا امة لحـمده والـصالت الـّت وينتهي بـ" نـُـجز والـحمـد هلل حّق

 16 × 23: أبعاده، سطرا 27مـحمـد نبيه ولبده ورسـوله". لدد أسطره يف كل ورقة 
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وهو ، بـ " معجم طيب ". مل ُيذكر اسم الناسخ وج سنة النسخ ويف الفهرسة لنون، سم
. ُكت  بـحرب أسود 39ظهر 21وجه رىل  18ز يشغل احلّي، 8544 من جمموع رقمه 
ورتبت حروفه للى الطريقة ، ين الافتض كلماته  رب أمحر و ُبوُكتبت لناوينه وبع

 .40الـمغربية

 : العمل يف هذا املخطويف .5

فهي أكمل و أّتم النسـخ الـيت    لو وحها وسنعتمد للى نسخة اخلزانة احلسنية
لثرنا لليها رغم الرتاها من نقص يف بعض العبارات و الـجمل اليت أمكن معااتهـا  

بة الوطنية اازائرية أو من الالل املصادر التمد لليهـا املؤلـ    بنسخة املكت بـمقابلتها
لليهـا   مثل جامع ابن البيطار وكتاب تفس  دياسقوردس جبن جلجل أو اليت اّطلعت

 وغ ها. 

دراسة هذا املخطويف وذلـك لتسـهيل القـراات    تـحقيق و ُاْستعمل لدت رموز يف
 : وهي

 ج.: لنسخة املكتبة الوطنية اازائرية باحلرفو ح: نرمز لنسخة اخلزانة احلسنية باحلرف  -

 عت ب  قوس  بعد كـل نبـات ودواا وهـي ليسـت مـن أغـل       رموز اللغات و -
لـدا  ، يونانية :)يو(، فارسية :)فا(، الرببرية :)بر(، األرامية :أر()وهي ، املـخطويف
 وهي تسمية قبطية وذلك باجلتمـاد للـى   12الـمرّقمة برقم " ااس برباري لفظة "

  معجم ابراهيم بن مراد املهم يف حتديد اللفظ األلجمي.

ُالتزم بعنواني املخطويف كما فهرسه املفهرسون سواا املكتبة الوطنية اازائرية الذي  -
أمـا نسـخة   ، 41بـن أمحـد التلمسـاني"    الصيدلية إلبـراهيم قائمة األدوية الطبية وهو "

  42اخلزانة احلسنية فجاا بعنوان "معجٌم طيٌب"
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 هذا الرسم للنبات أو التسمية.ـت العالمة )*( للدجلة للى انفراد الثغري بو ع -

و ع يف الـحاشية أمساا بعض األدوية اليونانية الـمشهورت بالالتينية باجلتماد  -
أما التسمية الالتينية فيمكن العودت رىل كتاب كش  الرموز ، للى املعاجم املذكورت

 : املعنونة بـGbariel colin يف دراسة لعبد الرزاق بن محادوش اازائري

Abderrezâq el-Jezâíri: un médecin arabe du XIIe siècle de 

l'hégire, Montpellier imprimerie de Delord-Boehm et Martial. 

 .ليست يف أغل املخطويف ما ُكت  ب  قوسن )( هو رثبات من املعاجم و زيادت -

للمحافظة للى الرتت  والنسق كما يف أغل   و عت أرقام للنباتات واألدوية -
 الـمعاجم النباتية الـحديثة.

املقارنة ب  النسخت  كانـت يف الـورقت  األولـي  فقـط لـبرت يف آالـر املخطـويف         -
و بقيـة  ، وبقية األوراق قورنت بااامع جبن البيطار والتقـيح لـه أيضـا   ، اازائري

ألندلسـية ثـم املشـرقية و لـذلك لطبيعـة      او الدوية ُأحيل رىل كت  النبات املغربيـة 
وُاجتن  التعري  بها ججتنـاب اإلطنـاب    املؤل  ذي التكوين األندلسي واملغربي

 .يف احلشو

، ترقيم الورقات للى ا امش باحلرف أ املمثل للظهر والـحرف ب املمثل الوجه مّت  -
 هـذا  واألغل أن الـحرف أ ميثـل الوجـه لـادت و ب متثـل الظهـر؛ لكـن اتبـع يف       

 املخطويف تتابعه كما ُغّور.
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حاولة إللقاا أ واا جديدت للى النشايف العلمي بالدولـة  ـيبقى هذا العرض م
ظهور ططوطات أالرى تزيد مـن   ولعّل، الزيانية يف باب ما كان يعرف بعلوم الطبيعة

ها الكـث   ـيت نالـ انية اّلـ رثراا هذه املوا يع اليت تفتح أفاقا جديدت يف تاريخ الدولة الزّي
و ميكن أن نصل رىل نتائج هامة من الـالل  ، من البحن يف الـجوان  السياسية الاغة

هذا املخطـويف؛ فمنهـا ظهـور األمسـاا باأللفـاظ الرببريـة رغـم التكـوين األندلسـي          
مـن جهـة   و، هذا يّدل للى اهتما الرببـر بالنبـات و الصـيدلة و غـنالتها    و، للمؤل 

ة؛ وقـد يضـاف رليهـا    فاهيم النباتية املشرقية العربية مع الرببريـ يـمثل غورت جلتقاا امل
النباتيـة بالــمغرب    تقـّدم الزرالـة   ميكن من الالل هذا املخطـويف ابـراز  و، األندلسّية

ومن النتائج املهّمة معرفـة  ، األوسط رغم ما أغابه من أوبئة وجوائح وحروب متتالية
 األمساا الرببرية. النباتات اّليت ظهرت باملنطقة وهي اليت أالذت 
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 الـمكتبة الوطنية اازائرية "الورقة األوىل من اخلطويف" غورت لنسخة
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 الـخزانة الـحسنية "الورقة األوىل من اخلطويف" غورت لنسخة
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ـْ آلــهِ    َحَمٍد َوـن الّرِحيِم و َغّلى اهلل َلـلى َسيدنا وَمْوَجَنا مــُ 'ِبْسِم اهلل الرحـْم
 وسّلم َتْسليًما وغحبه

ربـراهيم   بـخّط الّشْيخ الَفقيه القا ي أِبـي اسـحقَ   43ذا َما وجدُت مقّيًدا'َو َهــ
 الّدار َرِحَمُه اهلُل َو َنَفَعنا ِبه. 44الّثغري الّتلْمَساني بُن أمحد

 حرف األل 

مـل منـه   رذا ُل 46يف الـدور  شـي  العجـوز الــمزدرع    )يو( من أنوالـه  45أفسنت  .1
 اها و كذلك رذا دهن يف الصدر و املعدتعيفة قّوللى املعدت الّض 48ومحل47ق وطي
و رذا لمل منه دهن و مجع مـع  ، لن نفخ املعدت 49ل رياح الشراسي حّل الضعيفة

و تقوية العص   51كان منه دهن حسن فاغل يف حتليل الرياح 50دهن من السذاب
 ن األفستن  الذي فيه منافـه دهـن  ده 52من قبض ج أجل ما استفاده من السذاب

 53والرهشـة  العصـ   واسـرتالاا  والظهـر  )الكلى( واملثانة السذاب من برد الكال
و رذا دهنـت بـه الســرت    ؛مـن سلسـل البــول   55و الفـا  و اللقــوت  54واجالـتالج 

به الظهر نفع مـن االـتالا الكبـد و رذا قطـر يف      و رذا دهن ؛والورك  56الـمائدتو
للـى األورام   و رذا لمل منه ق وطي منها منفعة لظيمة نفعمن الريح  نفع األذن
 .57فها من املادت أو ما يسيل منهانّش

 وهو الصف . :)بر(58أملي  .2

 .)فا( 60جوزارقم وهو: 59أكتار)بر( .3

 وهو نوع من العرلر. :61هلـأب .4

 .62العرتوت هو: أالزروت* .5

 .64حلحالـهو ال :63)يو( أسطحودرس )اسطحودس أو أسطحوذرس( .6
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 .65وهو بياض الوجه :غاصيداج الرفأس .7

 . 66نأسرو .8

 .وهو رجل الغراب :67)بر(أطريالل .9

 خضخاض.ـوهو نوع من ال :68)بر( أرغي  .10

 .69نوع من احلمض )يو( الغيسن .11

 حان.ـوهو الري :ااس .12

 خيزران.ـوهو ال :ااس بري .13

 وهو شجرت أرغي . :(ج) 70ااس برباري  .14

 .73دياحلص  الرب حل 72منه( )الذي تصنعالدي .وهو هو: 71)أسل(أأسول .15

 .75و هو نوع من ذن  اخليل :74أنـجبار )فا( أمصوخ .16

 و هو شجرت الفنخ.: )ج( 76أست  .17

 .78و هو البنق :)أند( 77*أنفحت .18

 .وهو مـخل  الغراب :)ج(79أطوغالي  .19

 .زرق النوارأواألنثى منه ، الذكر منه أمحر النوار، هو حشيشة العلق :80أنا غالي )يو( .20

 .82هو أوزبول: )فا( 81أذريون .21

 هو مثر الدردار.: صاف ألسنة الع .22

 .84هو السوسن: )يو( 83أرايوسا .23

 .لندنا 86هو األبـهل :* 85أجمسا نـجوني .24

 2ب
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 .88هو الرتبا: 87أمالل )بر( اريقارن .25

 اراك. 89اابنوس )يو( .26

 .90اجاص .27

 .91اترج .28

 .92هو الـمردودش: أذن الفأر .29

 .ركليل امللك .30

 .ركليل اابل .31

 هو الل ون.الر السليخ ذر  .32

 هو الغسول. :93)فا(انشنأ .33

 هو كـحل السراو. :94نون االني أفي .34

 .نهو الدار شيشعا :95ِر)بر(وزأ .35

مـن   ّنأ الربنـي غـ ه  أو الربني بـذلك شـيخي؛  أ 96حرسقويف هو :آذان احللوف .36
 ابطة.والّض مساته الرافعة

 .حلبةـهو شجرت ال: 97أجندان .37

يف  مزروع يف األحوايفـال، هو الكافورية وهو شجرت مريم :حوار(ـوان )الـحـال .38
و البلغم الغليظ؛ ويضـخ السـدد وينفـع مـن الفقـان       98السودااينفع من  الدور

القل  رذا كان من احد اخلليط  املذكورين وماؤه رذا ُبّل يف الرقـة للـى التـواا    
ورذا طلي به الظهر ودائر القضـي  و تــحت األنثـي  نفـع      ؛العص  نفعت منه
 .وقوى للى ااماع
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 .)يو( 99أفيتمون .39

اجسفنج هي الـحجـارت اليت توجد يف قل   حجارتهو الـجفافة و: اسفنج البحر .40
 اجسفنجة.

 .هو الكحل :مدـرث .41

 .100هو الزرقون :اسرنج .42

 هو زرقلونا.: 101)فا( أسفيوس .43

 هو الـحــريق. :102تنـجدأ .44

 هو املعروف بش  العجوز الثابتة للى شجرت البلويف و غ ه.: 103أشنة .45

 .104هو امليعة )سر( كأسطر .46

  .105اينوفنوهو ، زيرنخـهو الروب ال: )يو( اغوري نأ .47

ويسـمى انـ     107يف القمح ويسمى أكـنك  ثـمره هو الذي يوجد  :106أطرمالة .48
 العجل وشيخ الطعام.

 .108هو الشوكران :أبو حيان .49

 حرف الباا

 هو البز الغراب لندنا. :هارـَب .50

 الب . هو كزبر :109)فا( انبرشاوش .51

جيش بزور الرجلة رذا شرب رذا شـرب نفـع مـن بـرا      ؛هي الرجلة :بقلة محقاا .52
قد ُذكر لـي أن رجـال كـان يـداوي أغـحاب أطعـامهم مـع الرجلـة         و، تاحلصا

 فينتفعون بها.
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 .هي الرببون: بقلة اليمانية .53

وأغلي يف  رذا أالذ من العنصل نص  أوقية 110النباتـي ري الّش :بصل العنصر .54
ونام الرجل قبل أن ميشي بهما للى  أوقيت  من الزيت و دهن بها أسفل القدم 

 ياجيبا و داوم للى ذلك سبعة أيام و رن دق قلبه مشّواألرض أنعظ رنعاظا ل
 يف الـحمام أذهبه و لو لسر زواله. 111واللط بـخل لتيق وطلي به البهق

فإن أحرق غار رماد أشد  ؛رن قوت أغوله تـجلوا و تـحـلل :جالينوس :برواق .55
األغل وألقي فيه  112تـحليال؛ )ديسقوريدوس(وجتفيفا واكثر تلطيفا اسخانا و
قي للى النار حتى يغلي؛ وغ  يف األذن نفع من وجعها ومن ثقل زيت وأل
 .السمع

للشم  نفـع منـه ورذا    الـخلرذا طلي البهق بالبصل و :ابن مسجون فصل من .56
ورذا قطـر يف األذن نفـع مـن سـيالنها      طلي وحده للى داا الثعل  أنبت الشعر

 بالصديد.

 .113وهو أمساسن )بر( هو الـمو :بسيسة .57

 احلوت. 115را(هو )سيك :114بوغ  .58

 هو الـمرجان. :116)فا( بسد .59

 أبو هرت. هو :117)ج( ةنيببر .60

 هو العصفر الربي.: 118باداورد )فا( .61

 هو الـجـوانـرجانـي. :)فا( 119بادروج .62

 هو الـتـرنـجان.: 120)فا( بادر نـجـويه .63

 .بنفسج 7... .بابونج66 ...123)فا( ـمقَّ.بـ65َ 122...121طـمُب .64

 أ 3
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 .هو السيكران؛ هو جنـحيط: بنـج. .68
 .124تشتوين :بسبايج .69
 مة الـجـــد.ـهو غري :125بارقو ملز .70

 هو رلي الـحمام. :126)يو( بارسطاريون .71
 رمبا تنبت للى السطوح.بة محرت القطيان منتنة الرائحة وهو لش :بره .72
 الشبيه ورقمه بورق الفيوم.هو مصفى الرالي؛ و :)فا(127بلكسا .73
 .هي حشيشة البغال: 128بنجيون* .74

 قيل أنه القيصوم. :)فا( بـلـنجاس  .75
 .129مارقو هو: تومةبن .76
 هو الذي ينبت يف أغل الزيتون. :باوه .77

 هو اليامس  الربي؛ وه زاتروا. :)فا( بهرامج .78
 مساه ابن البيطار شيخ البحر؛ وذكره بعد شيخ الربيع. :130بلمرين .79
 هي احلبة السوداا اليت تعمل يف األكحال.: بشمة .80

 اجبن. وتسميه الرببر تسميه العرب الـجـرب :بهق .81
مسـاه  وذكـره يف الرابعـة و   131ذكره يف الرابعة ومسـاه الاموسـوقا   :بسايف امللك .82

 )كذا(. الاماسوقا

ــاليون  .83 ــرا س ــو( بط ــرف       :132)ي ــواع الك ــن أن ـــمعرب وم ــرف  ال ــو الك ه
ومعنــاه الكــرف  باليونانيــة ربوســاليون  مّســاه ابــن البيطــارو، 133الـحـجـــري
 يسمى باليونانيةالعريض و

 ي .هو ح  شجرت أرغ: 134بقلة الرمات.برباري )ج( .84
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 حرف التاا

 قيل بزر اخلشخاش األبيض و قيل غ  ذلك. :135)فا( تودر .85

وذكر ابن البيطار أنها تسمى منقار الغراب؛  136ترمجتها قوقال : )بر( تامسطت .86
 وذكر أنه دواا نافع للزيادت يف الباات.

 أيسر للى )كذا(ااعدت.، 137هي سق ولبون: تافيفرا .87

 حرف الثاا

 شقرديون. هيو: ثومية .88

 .138فارهو  :ثيل .89

 حرف اايم

 هو جوزت الطي . :جوز بوا )فا( .90

 .139هو الصى السـمور: )فا( جـنـد بادسرت .91

 يقال هذا اإلسم األال  للى كبشة النـجار.و، هو تافيفرا :)فا( جاويشري .92

 هو الصنار.هم من أنواع الـخردل و: .جرج 95 ....جعدت94 ...جليلة .93

 زهر الرمان الربي. و هو :جـلـنار .96

 ان البستاني.زهر الرم :جندب .97

 هو الـخشخاش األبيض الربي. :جاسوس .98

 جوز جندم. .99
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 حرف الـحـاا

 هو داا وهو قاتل األسد. :حاماجون* .100

 هو الـمر. :حبق الشيوخ .101

 هو محص األم . :حسك .102

 هو ح  الرند و اسم شجرت الغار. :ح  البغال .103

 املعلم )كذا(. 140()طريفلن هو :حومانة .104

 )كذا(. هو ح  غريز :ح  الزمل .105

 هو أزرود. :)سر(حندقوقا .106

فالكب  هو الشـيان والصـغ  ثـدي القـط     ، 141فيه الصغ  والكب  :حي العامل .107
 النابت للى السقوف.

 الصرلة. هو املسمى لندنا بـحـجـر :142)يو( حـجـر أنا غاطيش .108

 هو حجر يوجد يف بطون الديكة. :حجر الديك .109

 يعرفه الناس بـالورس. هو حجر يوجد يف مرارت البقر :حجر البقر .110

 ح  العج .  :  النيلح .111

هـو الثقـاا بالعربيـة واملقلياثـا بالسـريانية؛ وقيـل املقليـاث املقلـو منـه           :حرف .112
أو غـدمة   )الاغة( نفع ما يصي  لضل الصدر مـن الشـيوخ بسـب  غـدمة    

 رطوبة.من ماا و فانـجلت بذلك للصدر

 النكاح. أن الـحوت الكب  األرجل يع  للى جالينوسذكر ابن زهر لن  :حوت .113
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فعلـى هـذا    ؛لنـدنا  143بقوت وهو الـمعروف بالدلفينا وهو )أوماطاريـخ (.. 
 .السقنقوريكون من أنواع 

 هو الـحرف: ح  الرشاد .114

 حرف الـخاا

 هو ورد الزقاق. :الطـمى .115

 الربواق. هو :النثى .116

 144)بر( حــميدت من أنواله أروزي هي شجـرت: الروع .117

 145أبو ذزان: الصى الثعل  و الصى الكل  .118

 الرالي. 147هو لصى 146(كي  هو مثر كأنه): الرفع .119

ورذا حفر اإلنسان )هي الـحناش الصغار املوجودت يف باطن األرض؛  :الراط  .120
 .148جدها خترج من األرض(و

 هو الـحجر األكحل املعروف بالصندل. :الــماهان .121

 149هو )الشجرت اليت يصنع من أغلها فحم الديدان( :اللنج .122

 حرف الدال 

 .رويأز هو القندول و هو)كذلك( :دار شيشغان .123

 .150هو الـمـقل العربي و جناحها كجناح النـخل(، )هو املقل األزرق: دومر .124

 .151)كذا( و هو السرج  هو دردي الـخمر :دردي .125

 

 ب 4

 



 151          شخوم سعدي. د         ... إلبراهيم بن أمحد الثغري التلمساني ِطيٌب معجٌم 

 حرف الراا

وطبـيخ البـزر    من لصارت ورقة طبيخـه  153)جبن باجة( الـتجربت 152 رازيانج .126
يظـة  أقواها وكلها نافعة من أوجاع اانب  والصدر املتولدت لن سدد ورياح غل

وحيلل أالاليف الصدر فيسهل النفن ويسخن املعدت وجيلو رطوباتهـا وحيـدرها   
و جيلـي الرطوبـة    وينفع من أوجالها ومن حرقتها املتولدت لن النفخ، يف البول
 الـبلغم  لـن  املتولـدت  حرقتهـا  ومـن  أوجالهـا  مـن  وينفع، البول يف )وحيدرها
 مـن  )نفعطبخ حتى و أذا ألقي رازيانج للى قليل من العسل و ي 154احلامض(
 )رذا والرازيانج أقل حرا مـن األنسـيون  155األدوار( وذوات املتطاولة احلميات
 البقول هذه من غ ها من املياه مع ماؤها مزج ورذا، وغفيت النار للى أغليت
 حـرارت  أشد وحبه مذه  دقة ملائه ألن األدواا وأغابت البدن أقصى به بلغت
 أقـوى  العـالج  يف وأغـوله ، حبه من وجاعاأل يف مذهبًا أسرع وورقه ورقه من
ه نـ مسرتالية اليت غلـ  لليهـا اليبـوس يعمـل م    ـاملعدت ال 156وورقه( بزره من

 .الـجوارش مثيل كذا( جوارش األنسيون

 .157رمت .127

 هي الفصفصة. :رطبة .128

 الشك.هي سم الفأر؛ و :رهـج .129

 .158من أنواع احلماض :ريباس)فا( .130

 .159رغوت البحر .131

 .161الـحديدت هو :)فا(160روسـختج .132
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 حرف الزاي 

 .162زراوند .133

 .164 رس الضأن 163هو ودح: )يو( رط  زوفا .134

 هو الـيامس  الربي من أنواله البهرانج و قد تقدم يف حرف الباا.: زانروا .135

 حرف الطاا

 و هو توتياا. :طباق .136

 .165هو تافقايتطباقا )كذا(  

 املثلن. وهو أيضا، هو ُرّب الـعن  :166طال ...طراثين .137

 حرف الكـاف 

 قريش. 167وهو قضم :كركر .138

 .168هو القعن: كرف  .139

 .169هزاز وهو تايلوج: كرمة بيضاا .140

 الـميمون.: كرمة سوداا .141

 170هو اللبان: كندر .142

 .172بطرااليون من أنوالهو 171ك  الضبع :كيبكج )فا( .143

 هي شجرت مريم.: كافورية .144

 .173هو الـمدلوكة :ك  الـهر .145

 .174كـتم .146
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 هو الدلبوث. :كسيفون .147

 من أنواع لن  الثعل  و هو اللهو. :كاكنج )فا( .148

وشـرابه ورب   176جـدا ورب احلصــرم   175مـن الــحّمار   مرقته نافعـة : كرن  .149
ماا الورد رذا غّ  للى الرأس سـّكن  وماا الليمون املصفى بقشرت و الرومان 

البختج نافع من الـحمار والكزبر ، والزلفران مشروبا نافع، الصداعـحّمار وال
 .أنفع من السكر

 الباذجنان الربي. :كسفتيون .150

 .كزبرت .151

 .الثعل  .152

 .لثاألح  هو تاكوت  :كزمازك)فا( .153

 هو زريعة الكتان. :177كشوتا .154

 هو ح  الـمثنان. :كرمدانة )فا( .155

 حرف الالم

 .178اايقووهو  :لوف .156

 )هي( الـمصاغة. هو :لسان الـحمل .157

 اللم . هوو 182وأم  الشعراا، 181وأذن الـغزال180الـحمارأذن هو : 179لصيـفـي .158

 هو نوع من الـجّناح. :لصي  .159

 الصـخرية.هو الرقعة  :لنخيط  .160

 .هو الـخزامة: لـخني  أغربا .161
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 حرف الـميم

 .184هو الـرزيانج و هو النافع: 183مارابن .162

 هو الشمع. :مـوم .163

 .186هو ح  الراس :185الـميويزج)فا( .164

 هي غحيفات.: مصيفقات .165

 هو امسامن. :ما ورقا .166

 .187هـو الـكركم :مايران .167

 هو الـفيكل و هو امسامن. :مـورقا .168

 .188هو الـمريق :مرت اتسنـج .169

 .189هذه األمساا الثالثة للى نوع من الكرف  :ال ش  و ميقدون مقدون   .170

 حرف النون 

 هو غندل األحواض. :نصام .171

 .190هو جندب للقار الرمان: نارمشك .172

 هو الـجوز ا ندي. :نارجيل .173

 هو أص الرمان الربي. :ناركيوا .174

 هو نوع من الطراثين. :191نـجوم األرض .175

 هو التـوز.ـي غ ه والـحدر الرومأسود وهو الـحدر وهو أبيض و :نشم .176
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كـذا( جـرب العـ  وكـذا     ) الــمغسولة تـربيا   الـمــحدنة: نشـارت األبنوس .177
 حكته. ووكحله يربيا جرب الع ، الـحصى

 حرف الصاد

 رذا االـذ بالــماا وو ـع   ، من ابن مسـجون بارد يف الدرجـة الثالثـة  و :غندل .178
كـائن مـن   ومن  ع  املعـدت والكبـد ال   ؛املعدت نفع من الـحمارللى اابهة و

أو مبـاا   192أو مبـاا الرجلـة   بـمـاا لنـ  الـذي    الـحرارت ورذا لجن الصندل
منع األورام احلارت و طلي به نفع من النقرس املتولد لن الـحر ومنالطحل  و

 .193من تـحل  الفضول رىل العضو وقواه

نوع يعرف باخلالف ونوع غ   ؛وكب  و هو نولان 194البلميأنواٌع : غفصاف .179
رب و نوع يعرف بالشا  ويعرف الصفصـاف يف اللغـة )كـذا(    معروف بالـمغ

 باملغرب.

 حرف الـضاد

  بار. .180

 حرف الع 

 .تيجنطست هو :)أر( لاقرقرحا .181

 مائة لقدت و لقدت. 195هو الشبطبايف :لصا الرالي .182

 هو احلمر الثـمر. :لن  الذئ  .183

 هو اخلضر الـثمر. :لن  الثعل  .184

 لليق الكل . .185
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 لوسج. .186

 .نه تنقية اانالنبات الذي يقال أ :لباب .187

 سنديرط . من أنواع :لشبة كل بالا .188

بسكر الـحرف رج تكون للى فم الـمعدت فإذا أاللطت األدوية  :لروق سوس .189
الـحارت اليت تذه  الـحرقة بعرق سوس منعها من أن تـث  الــحرقة وفعلـت    

بورقة ويكون هو ولروق السوس مثل  تلك األدوية ما يراد منها من ن ان تربد
 اا الـحار.نص  الدو

والصـيبان ورذا   يقتل القملولضة الكل  و، 196ينفع من نهش األفعى :لسـل .190
رذا  االلط بأدوية الربص والبهق األسود قوا جالاها و ينفع من وجع الــمعدت 

 .197كان من بلغم

 سقولوفيدريا. هو :لقربان .191

 حرف الـغ 
مـن ورق مسـك جـدت و أبلـر تشـريفا       نبات مشرف الورق اكرب ورقا :غافت .192

 ليه زغ .لو

 حرف الفاا
  :)فا( فودنـج .193

 .198و هو الدرمان نهري

الغافقي وأما الفودنج الــجبلي يوقعونـه للـى نبـات     ، هو النابطة :فودنج بري .194
 وهو الـطأ. 199يسمى بالليطين نافطة

 .200هو الناتـحة: فودج جبلي .195
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السوداا لونه مائل رىل الصـفرت   هو الـذي يوجد مع األسود قليل: أبيض فلفل .196
حرا من األسود و يظهر ذلك من سنابل الدارفلفل ألنك سنابل هـذا  هو أقل و

 غفراا و سنابل األسود سوداا.

 .201هو كـرنوش :فلفل الـماا .197

 هو مروى والكب  الورق منه هو بلويف.: 202فراسيون)يو( .198

 هو ورق الـحم . :فضية فاوينت .199

 هو ادفي . :فـكـر .200

 هو ح  الفقد. :فـنجنكست .201

 .203ههو اثنان و هو انـجار :فيطل .202

 هو شـجـرت أبي مالك. :فرفريوز .203

 .204هو الـحشقابطة وهي القرغعنة :فـق .204

 .205هي حلوت القبيض :فالودج .205

 .عامهو النبات الذي يقال لثمرته ح  ن :فشع .206

ت منه ماله قشر أالضـر فـوق قشـر   ، اهلل رأيته لند السلـطان حممد رمحه :فـستق .207
 األبيض و هو مثل اللوز.

 حرف القاف

 .هو ثوحامان :قرت الع  .208

 .العصفرح   هو :قرطم .209
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هـو حشيشة الـزجاج و هو حبـق اهلل و أظنهـا الـيت ترمجهـا الغـافقي      : قسيـين .210
 أقميديون.

الكب  منه من له ورق الـجوز أالضر مثـل ورق الكرنـ  مشـرف     قنصوريون .211
األطراف و ساقه كساق الـحماض  ا ذرلان أو ثالثة ولـه شـع  مـن أغـل     

ت رىل الطول وزهر لونه شـبيه بلـون   واحد لليها رؤوس كالـخضخاض مستدير
الطحل و مثـٌر شبيه بالقرطم أجوف الزهـر و الزهـر شـبيه بالصـوف وأغـل      

جالل رطوبته حرفية مـع فـيض يسـ و     206طوله ذرالان، )أغله( غل  ثقيل
 حلة يس ت لونه رىل الـحمرت الرمادية و لون لصارته مثل الدم.

 را.و من أنوالها قرية السبع و هو تايز :قرغعنة .212

 هو احلالب و يطلق هذا اإلسم للى البذرت.: قشوش .213

 هو بالـمـونيقا وقيل انه الكمـادريوس. :قسطراز .214

 هو األقـحوان. :أو قرنانيون قرقانيون .215

 هو ح  الـملوك. :قراسيا .216

 حرف الس 

 هو روغة. :سذاب .217

 هو أورم و هو الـفيجـل. :سذاب بري .218

 هو فرج األرض.: سورنـجان .219

 هو رجل الـحاج. :سنجار .220

 هو سنا حرم. :سنا .221
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 سناليوس. .222

 الـهند. قرطم هو: سوسن أغفر .223

 يسمى بالرببرية أفرسيوا وأغلـه الفلنحة. :سرال  .224

من أنواله الذي ينبت يف قل  و مـجرى سـقية الــمياه ورقـة الــمياه     : ساذج .225
 .ورقه يشبه ورق الـحمـاض

 الـجدي. هـو غرمية: سلطان الـجبل .226

 حرف الش 

 هو تامساوت. :الـش  شين .227

 هي ساجرنان. :شجـر الرباغين .228

 هي شوكة مغيلة و تسمى زريعة ربلي  ألجل تفرقها يف الطرق. :شرشِ  .229

رذا سحق و شرب بـجرلات بارد و حار للى الريق مدت ثالثة أيـام   207شانوز .230
ل  مّدرت يف جرمها  الغائص)كذا(الـمعدت من البلغم الالزج فيها وأو أكثر نقى 

 ولطافـة يغـوص فيهـا    به كذاجتفيفا اه يغسل به و جيف  به و حّل خنيّس )كذا(
حق ونثـر للـى مقـدم الـدماغ سـخنه      و رذا س غانية )كذا(هذه األفعال ـب يوه
نفع من برودته ورذا شرب للى الفطر يف الـحريرت نفع مـن الــحكة الرطبـة    و

 البلغمية.

 ونفـع  لطي  جواد مسكن األوجاع الـحادثة لن أسباب بـاردت  :شـحم القنفذ .231
رذا دهن به ومتـى دهـن بـه الـذكر أحـدث لـذت        من الـمرار و اللقوت و الفا 

 واحدت )كذا( لند الـجماع وانعظ رنعاظا شديدا قويا.

 هو القسطل. :شاه بلويف .232

 أ 7
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 هو لشبة الـحبي .: شاهرتج .233

 هو نبات القن . :)فا(208شالدانج .234

 .209يشاد منه)أريغارون( :شيخ الربيع .235

 ي .هو لـحية الت :210شبط او شيط سقواص .236

 الـجوز. 211لـحااو و ه بالعصـا هو :شيطرج .237

 .213ترمجها ابن البيطار باليونانية وغطون :مغيلة 212شكة .238

  هو القوبع الكب  النبتة و هو الذي يوقد حطبا يف األفران. :شغواص  .239

ابن ميمو هي الفنجكنست و هي النيطافلون الكب  و هي شجرت  :شجرت مريم .240
 العقد و حبها هو ح  العقد.

 قيل أنها شجرت الـدردار و قيل شجرت النشم. :البوشـجرت  .241

 حرف الـهاا

 هو األسرباج. :214هـليون )يو( .242

 هي تامرغيست. :هذيلية .243

و هـي الضـرب أيضـا و مـن ابـن مسجـون رذا تضـمد        ، هـي تبلفـاف   :هندبا .244
و رذا اللـط بإسـفيذاج الرغـاص     بالـهندباا مع أغو ا تنفع من لدغ العقرب

 رىل التربيد شديد. والل كان منه لطوخ ملن احتاج

 حرف الـياا

 هو تافسيا وهو الدري . :ينتون .245

 هو البلدفون. :يرقة .246



 161          شخوم سعدي. د         ... إلبراهيم بن أمحد الثغري التلمساني ِطيٌب معجٌم 

مـاؤه   و التصـر  والي رذا دّقورق الـدّ  :.يامس  أغفر256... يامس  أبيض .247
 ...من قرحة األمعاا و نفثت الدم قّشرت ُبذره )نفع(

سـقاها  نـه رذا أالـذ لـ  الـذئ  وأحرقهـا و     أ :ذكر من وغ  لالج الـصرع
جعلـها يف  او غـرها يف الرقـة و   مصروع وأالذ حلويدت الذي القفر منها أو مضغهالل

زرجان يسقى مباا العظام الـحـرقة فيشفي  :قال جالينوس رقبته فشفاه اهلل لّز و جّل.
 به من الصرع و وجع الـمفاغل انتهى.

)مـن( الزبيـ  حـار     215الـجعيدت الصفراا الزهر هي مـن انـواع الكـافيطوس   
مـن كـان يف    و ينفع من األمراض السوداوية و ج ٌينتشى يف مأكله بدرط  يسمن الك

 كبده أو طحاله حصاوت أو به نفخ.

والـصالت الـتامة لـلى سيدنا وموجنا مـحمـد  نـُـجز والـحمـد هلل حق حـمده
 لبده ورسـوله.نبيه و
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 : اتـوالتعليق شـاهلوام 

 ُقّدم تعريٌ  موجزا للثغري:   -1
بـراهيم بـن أمحـد    شخوم سعدي، الصنالة الصيدلية بالدولة الزيانية من الـالل مؤلفـات ر   د. -

-517ي(، جملة الناغـرية ) الدالثغري التلمساني )القرن الثامن ا جري /القرن الرابع لشر املي
 .2013خية، جامعة معسكر: ـ(، طرب البحوث اإلجتمالية و التاري524

 112-111ص: -، ص1سعد اهلل )أبو القاسم(، تاريخ اازائر الثقايف، ج -2
 .432، ص: 1ج التنبكيت، املصدر السابق، -3
)أمحد بن حييى( املعيار املعرب و ااامع املغرب لن فتاوى أهل األندل  و املغرب،  الونشريسي -4

، 7، ج157، ص: 6، ج304، وص: 293، ص: ص: 4، ج140، ص: 1حتقيق حممد حجي ج
 .242ص: 

 مصادر رثنان ممن تتلمذ للى الشري  و تسمى بإبراهيم أبي رسـحاق هما:  ـذكرت ال 5-
هــ  790(، و أبي اسحق ابـراهيم الشـاطيب )ت  م1403/  هـ805براهيم بن حممد املصمودي )ا
نعلم نسبة له  ن الشاطيب تسميته ابراهيم بن موسى، يبقى الـمصمودي الذي جأم(، رج 1388/

رىل الثغر سواا كان األللى األندلسي، أو رىل الغرب الذي ُينتس  رليه )مكناسة(.و ج يعرف من 
ن يكون ابـراهيم أحـد   أثغري و أالذ لليه سوى حممد بن يوس  الثغري، فمن املمكن تلق  بال

 :  أبنائه و رن كان املرتمجون ج يعرفون ترمجة كاملة ألبيه
 .48، ص: 1التنبكيت )أمحد بابا(، نيل اجبتهاج بتطريز الديباج، ج -
 .162، ص: 1التنبكيت )أمحد بابا(، كفاية احملتاج ملعرفة من لي  يف الديباج، ج-
 .74الونشريسي )أمحد بن حيي(، الوفيات، ص: -
 .66-64ص: -ابن مريم )حممد بن حممد(، البستان يف ذكر األولياا بتلمسان، ص-
 .234، ص: 1طلوف )حممد حسن (، شجرت النور الّزكية يف طبقات املالكية، ج -6
، لعلنـا  349الرب األقطار، ص:  الـحم ي)حممد بن لبد املنعم الـحم ي(، الروض املـعطار يف -7

 أثرت يف لنايته بالنبات كما ظهر يف رسالته. -رن كان من أهلها –نستنتج ان طبيعة اازيرت 
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 .66بن مريم، الـمصدر السابق، ص:  ا 8-
 .115حممد العربي اخلطابي، فهارس اخلزانة احلسنية، اجمللد الثاني، ص:  9-

 .111ص: سعد اهلل، املرجع السابق،  10-
 .82-81ص: -، ص1986، املصدر السابقحممد بن مريم املديوني،  -11

 .135السابق، ص:  املصدرابن مريم،  12-
 .415حممد بن مرزوق التلمساني، املسند احلسن يف مآثر مالنا أبي احلسن، ص:  13-

14- Derenbourg (Hartwig) Les Manuscrits arabes de l'Escurial,p: 249. 
، و قـد طبـع طبعـة    2181-حتت رقم باخلزانة العامة بالربايف حتـت رقـم د  منه نسخة ططوطة  15-

 حجرية مبصر باملطبعة السعيدية.
، و ذكـر يف مو ـع آالـر أن هـذا املـرض هـو       179، ص: 7، جاملصـدر السـابق  ابن اللدون،  16-

، و قد أغاب أبو تاشـف  مر ـا مـات بـه هـو اآلالـر: ابـن        447، ص: 7النحول )السل(: ج
 ، .197، ص: 7لسابق، جاللدون، املصدر ا

 .221-220ص: -، ، صاملصدر السابقابن مريم املديوني،  17 -
 لن السنوسي ُينظر:  18-
 . 572-563ص: -، ص2التنبكيت )أمحد بابا(، نيل اجبتهاج بتطريز الديباج، ، ج -
 .248-237ص: -، ، صاملصدر السابقابن مريم،  -

 7248باخلزانـة احلسـنية حتـت رقـم     نسخة أالـرى  باخلزانة العامة و له آالر  797حتت رقم د  19-
 : 10130و
د الطاهري، فهرس كت  الط  و الفالحة و النبـات احملفوظـة باملكتبـة العامـة بالربـايف،      أمح -

 .26ص: 
جلد الثاني: الطـ  والصـيدلة والبيطـرت    مامل –حممد العربي اخلطابي، فهار س اخلزانة احلسنية 

 .185واحليوان والنبات، ص: 
 : 8870ربايف و هو باخلزانة احلسنية بالربايف حتت رقم بال 20-
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 .172اخلطابي، املرجع السابق، ص:  -
 .572التنبكيت، املصدر السابق، ص:  21-
 الو ح: َجَزُر الشيطان ينفع من البهق و ُيعرف بالّديار املصرية برجل الغراب و بعضهم يسّميه -22
 .5الـمعتمد يف األدوية الـمفردت، ص: ابن رسول )لمر بن يوس  الغّساني الرتكماني(،  -
ابن البيطار ) ياا الدين أبي حممد لبد اهلل بن امحـد األندلسـي(، الــجامع ملفـردات األدويـة،       23-
 .4، ص: 1ج

والبهق او الو ح هو مرض يعرض يف الـجلد و هو نولان أبض و أسـود الـذي لـي  غـار يف     
 الـجسم: 

 . 62التنوير يف اجغطالحات الّطبية، ص: الـقمري )أبو منصور احلسن بن نوح(،  -
يسمى ببجاية بهذا اجسم و تسميه الرببر أنتموت او أبى أن ميوت و يستعمل لبلغم املعدت بعـد   24-

 دّقه و ُشرِب مائه:  
 .185، ص: 1أبو الـخ  اإلشبيلي، لمدت الطبي  يف معرفة النبات، ج -
 .127، ص: 1ابن البيطار املصدر السابق، ج 25-
و يقال جوز كندم و شحم األرض و هي تربة مـحببة مثـل احلمـص يرّبـُ  بهـا     كلمة فارسية  -26

 العسل يزيد يف الـمين و الباات و تْسمن: 
 .59ابن رسول، الـمصدر السابق، ص:  -
 ماا.ـهو حجر يستشفى به رذا و ع يف ال -27
 .408ابن البيطار، تنقيح ااامع، ص:  -
 .178، ص: 1بق، جابن البيطار املصدر السا -28

.و أبو الــخ  اإلشـبيلي، لــمدت الطبيـ  يف معرفـة      8، ص: 2ابن البيطار املصدر السابق، ج 29-
 .461، ص: 2خطابي، جـالنبات، تـحقيق حممد العربي ال

 هو الفربيون:  30-
 .48، ص: محادوش، كش  الرموز يف بيان األلشاببن ا -
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 .161، ص: 1ابن البيطار املصدر السابق، ج 31-
 ُينظر:  32-
ماهية العش  و العّقار، حّققـه   الغّساني )أبو القاسم بن حممد بن ابراهيم(، حديقة األزهار يف -
 .217، رقم 202لّلق حواشيه وو ع حواشيه حممد العربي اخلّطابي، ص: و
 115، ص: 3ابن البيطار املصدر السابق، ج -33

 .450، ص: 2أبو الـخ  اإلشبيلي، املصدر السابق، ج 34-
 .526، ص: 2أبو اخل  اجشبيلي، املصدر السابق، ج 35-
 .427، ص: 415-414ص: -، ص2أبو اخل  اإلشبيلي، املصدر السابق، ج 36-
 .517وص:  597وص:  523، ص: 2أبو اخل  اإلشبيلي، املصدر السابق، ج -37

38- E.Faghnan, Catalogue général des manuscrits de la bibliothèque 

national d ’Algérie,,p: 499. 

أتقدم بالشكر الـجزيل و اجمتنان ألستاذ الدكتور الالد زهري الذي قدم لي مسالدت مهمـة يف   39-
 تصوير املخطويف من اخلزانة احلسنية.

 حروف بالطريقة املغربية للى النـحو التالي:  ـترت  ال 40-
ض  –ص  –ن  -م  –ل  -كـــ  –ظ  –يف  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح –ج  -ث –ت  –ب  -أ

 ي:   –و  -هـ  –ش  –س  –ق  –ف  –غ  –ع  –
 .29، ص: 1حممد العربي الـخطابي، مقّدمة حتقيق لمدت الطبي  يف معرفة النبات، ج -

41- E.Faghnan, op cit,,p: 499  
 .417لمر لمور، كّشاف الكت  املخطوطة باخلزانة احلسنية، ص:  -42

 ة الضيقة: د لند أ هل اإلغطالح هو الكتابيالتقي 43-
 .313ص:  يط،جمد الدين أبو: طاهر حممد بن يعقوب الف وزآبادى، القاموس املـح

)كذا( و األّغح الـجزائري لكون املخطويف نسـخ يف القـرن   لمساني الـجزائر: الّثغري الّتجيف  -44
 : الثاني لشر للهجرت )الثامن لشر امليالدي(
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 وجه. 64، ورقة بية و الصيدليةابراهيم بن أمحد الثغري، قائمة األدوية الط -
 ألَفَسنت :  جيف  45-
 نفسه. -

، ص: 1ُينظر ااامع يف األدوية املـفردت، .طبعة بوجق، مصر، ج Apsinthion و أفسنت  هو
، 96-95ربراهيم بن مراد، املصطلح األلجمي يف كت  الط  و الصيدلة العربية، ، ص: . 41
 شنة و هو نبات يقع طوله يف األغبع رقيق: يعرف كذلك بشي  العجوز و األو  215ر: 
، ص: 2أبو اخل  اإلشبيلي، لمدت الطبي  يف معرفة النبات حتقيق حممد العربي اخلطـابي، ج  -

597. 
 : : البيوتجيف  46-

 .ظهر 64الثغري، املصدر السابق، ورقة -
نالة رىل أالـرى و  يف املصادر الق ايف و هو مكيال و يـختل  الق ايف من بلد رىل آالر و من غ 47-

يف املـغرب األوسط يقدر بـ ثلن درهم و الدرهم مثانية الراري  و اخلروبة بأربعة حبـات مـن   
 غ(:  0.200الشع ، و يف كت  الط  الق ايف ثالث حبات )

ص: -، ص-نشـأتها و تطورهـا  -وسى لقبال، الـحسبة املذهبيـة بـبالد املغـرب العربـي     مد. -
وطي هو لفظ يوناني معرب و هو مرهم ُيصنع من الشمع و . و ذكر اخلطابي أن الق 75-76

 الزيت يضمد به اارح و الكسور، و قد خيلط الشمع بدهن الورد أو حنوه: 
، ص: 2حممد العربي اخلطابي، تفس  املصطلحات الطيب، ملحق بكتاب الط  و األطباا، ج -

365. 
 .527غرب اإلسالمي، ص: حممد العربي اخلطابي، األغذية و األدوية لند مؤلفي ال -

 ن يكون كاحلنطة الغرباا الكث ت الـحـ : أهي  -حس  القاموس–األقرب  48-
 .988الف وزآبادى، املصدر السابق، ص:  -

 دها شرسوف و هي مقطع األ الع القصار مع الغضروف الذي َيجمعها: احو 49-
 .560اخلطابي، األغذية و األدوية، ص:  -
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 .217ُينظر أدناه رقم:  -50
: هــو اســتفراغ غــ  مـــحسوس:    (Délire,hallucination,vomissement)الـــتحليل 51-

 .392نوي )حممد للي(، كشاف اغطالحات الفنون، ص: االته
 : جقض و أثبت من  حيف  52-

 ظهر  64الثغري، املصدر السابق، ورقة  -
لقـوت  : للـة آليـة تــحدث لـن لجـز ا     (frisson ;tremblement) يف كت  الطـ  الرلشـة   53-

املتحركة لن تـحريك للى اجتصال او رثباته للى اجتصال، فتختلط حركات رراديـة أو رثبـات   
 : ررادي  ركة ثقل العضو رىل األسفل

 .868التهانوي، املصدر السابق، ص:  -
: حركة لضالنية بغ  ررادت و قد يتحرك معهـا مـا يلتصـق    (palpitation,ataxie) التالجإلا -54

 رع انقضاؤها:  و يس بها من جلد
 .116التهانوي، املصدر السابق، ص:  -
 .53القمري، املصدر السابق، ص:  -

 : تعويج الفم و الوجه و ميل الشدق رىل جان :  (distorsion)اللـقوت  55-
حممد لابد ااابري، دراسة و نشـر و تعليـق للـى الكليـات، )معجـم املصـطلحات(، ص:        -

651. 
 : : الصرت و املايدتجيف  56-

 الثغري، نفسه. -
 : : محل للى األرواح أشفاها من املايدت و ما يسيل منهاجيف  -57

 وجه. 65الثغري، املصدر السابق، ورقة  -
-58 A-mîlez    :و: 123و ص:  35، و: 30أامليل  و أمليل : بن مراد، املرجـع السـابق، ص ،

 و يف نسخة الـجزائر أهلي :   .288
 وجه. 65الثغري، املصدر السابق، ورقة  -
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-59 A-wkṯār : :324بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 : : حوندقهمجيف  -60

 الثغري، نفسه. -
 ُينظر:   -61

 .332، ص: 1اإلسرائيلي )اسحق بن سليمان(، كتاب األغذية و األدوية، ج -
 حوله و لعّله أالدروس: .حغ  موجود يف  62-

 .408، ص: 2أبو الـخ ، املصدر السابق، ج -
و هــو يونــاني معنــاه موقــ  ( Istoechas) اســطوالودس: محــادوش اازائــري مســه ابــنَر 63-

 : األرواح
 .357، ص: 1ابن سينا، القانون يف الط ، ج -
 .15ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  -
 : و هو احلحالأسطخودراس : جيف  -64

 الثغري، نفسه. -
 : : السفداج و هو الرهاملجيف  65-

 الثغري، نفسه.  -
 .369، ص: 1ا، املصدر السابق، جابن سين -

 (:  Asaron)يو( ) هو أسارون 66-
 .64، ص: 2بن مراد، املرجع السابق، ج -

 .198، رقم 89بن مراد، نفسه ص: . 18ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  67-
68- (A-rġīs)  12، رقم: 23، ص: مراد، املرجع السابقبن. 

 غ  موجود يف نسخة احلسنية:   69-
 وجه.و هو أْلقسيين:   65املصدر السابق، ورقة الثغري،  -
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 .297، رقم 125بن مراد، املرجع السابق، ص:  -
 :  (Berberis: أم باريش )كذا( و األغح أم باري  أو امربباري  )جيف  70-

 12، رقم 24نفسه، ص:  -
-71 (Arabicus Juncus) لطبي ، الدي : أبو الـح  اإلشبيلي، لمدت ا: لند أبي اخل  اإلشبيلي

، ونالحظ هنا أن تسميته باألسل تسمية لامية حس  ابن البيطـار، تفسـ    865، ر: 238ص: 
 .)املقالة الرابعة(.47، ر: 289كتاب دياسقوريدس، ص: 

 فراغ يف األغل، و التكملة لند ابن البيطار:  72-
 .26، ص: 1ابن البيطار، املصدر السابق، ج -

 .احلص  الربديهو الرمُي)كذا( و هو حل  : جيف  73-
74- (Uvularia amplexifolia)    :و ابن البيطار جيعل تسميته باألجنبار تسمية لامية كـذلك هنـا

 ، املقالة الرابعة.40، ر: 287ابن البيطار، تفس  دياسقوريدس، ص: 
 اخليل. ذن  من نوع هو الصرخ أنيار: جيف  -75
76- Estepa :و هــو هنــا جيعــل تســميته 1، م99، ر: 139: ابــن البيطــار، املصــدر الســابق، ص.

 باجست  تسمية لامية.
 الينيق:  هو امنفختج: يف  77-
 : ڭيف املعاجم بنك و لعله بالكاف املعجمة بنـ 78-
 .560، رقم 238بن مراد، املرجع السابق،  -

- 79  (Astràgalos)  :لند ابن البيطار: أسطرا غالي  و هو طل  العقاب األبيض 
 .27، ص: 1السابق، ج ابن البيطار، املصدر -

، 205-204ص: -: ابن البيطار، الــمرجع السـابق، ص  sí(Anagallو هو ) اناقالي يف ج:  80-
 .3، م160ر: 
 : لند أبي اخل  اإلشبيلي آذربون -81

 .40، ص: 1أبو اخل ، املصدر السابق، ج -
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 (.5هامش ) 41لند اخلطابي أزريول: ص:  -82
83- (Iris)  1م 1، ر: 111البيطار، املصدر السابق، ص: يف األغل أرايوسل. ابن. 
 .أنواسا هو السوسان جيف  -84

 : يف رسم ابن البيطار أمساجنوني 85-
 .71، ص: 1ابن البيطار، ااامع، ج -

 .4، ص: 1يف األغل البهل و التصحيح من: ابن البيطار، ااامع، ج 86-
87- (Amellal)  طبعة بوجق(. وراقيطونذكره ابن البيطار باسم شيخ الربيع و مرت باسم( 

 .115/ 1لند أبي اخل  اإلشبيلي َتِربة  88-
89- (EBENOS) :20: بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 .369، ص: 1ابن سينا، املصدر السابق، ج -90
 .367نفسه ص:  -91
 لند أبي اخل : املرزجنوش:  -92

 .161ص:  1خ ، املصدر السابق، جـأبو ال -
 .21السابق، ص:  محادوش، الـمصدر ناب -93

و ر:  88، ابـن مـراد، املعجـم، ر:    (Epithymon Erinos)افينيـوس أالينيـوس يف املعجـم     94-
210. 

 أزورا و يف الـمعاجم أزوري: ح يف  95-
 862، رقم: 367بن مراد، الـمرجعي السابق، ص:  -

 خ : الروسوقومي: ـلند أبي ال 96-
 .209صنفسه،  -
 .358ابن سينا، املصدر السابق، ص:  -97
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بسب  االتاليف العقل مـن غـ  محـى     هو املالنخوليا وهو  رب من اانونيف األغل السودا:  -98
 هو نوٌع من الوسواس السوداوي: و
 .652ااابري، املرجع السابق، ص:  -

 .15ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  99-
-100 (minium) :ُينظر 
 .370، ص: 1ابن سينا، املصدر السابق، ج -
 30: السابق، ص املصدر، دوشمحا ابن -
 .نفسه 101-
 يف رسم ابن محادوش الـجزائري أجندان:  102-
 .26نفسه، ص:  -
 .16نفسه، ص:  103-
 يف رسم ابن محادوش: اغطرك:  104-
 .14نفسه،  -
 .27نفسه، ص:  105-
 .39، ص: 1ابن البيطار، ااامع، ج 106-
 كنك .ج: يف  107-
 كرار: "و ُتسَّمى َحْرُف األل  و يتلوه جيف النسخة الشركار تأتي بعد هذا لبارت غامضة ج يف  108-

" و رمبا املقصود ركرار وه و لند لرب جند للنوع الكب  من الطرنشول الذي ج يثمر، و املثمر 
 الاّلزوردي اللون هو التنوم لندهم: 

 . 33ابن البيطار، تنقيح ااامع، ص:  -
 .444، رقم 186بن مراد، املرجع السابق، ص:  109-
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 يقصد الشري  اإلدريسي )أبو لبد اهلل حممد بن حممد بن لبد الـرمحن الشـري  اإلدريسـي(    110-
 م(1166-1100هـ /493-559)
البهق نولان: أبيض و أسود، و هما يقعان يف سطح الـجلد، و البيضـاا رقيقـة، و الــسوداا     -111

 غ  ناتئة و اخلشنة:  
 .298، ص: 2دراسة نصوص، ج –حممد العربي اخلطابي، الط  و األطباا باألندل   -

، 1التصحيح من جامع ابن البيطار لعدم و وح الكلمـة: ابـن البيطـار، املصـدر السـابق، ج      112-
 .90ص: 

 .769التصحيح من املصطلح األلجمي: ص:  113-
 .رىل هنا تنتهي نسخة املكتبة الوطنية الـجزائرية 114-
 .123، ص: 1ن احلوت: جيف تنقيح ابن البيطار سيكران احلوت و يف بوجق شيكرا 115-
 .35ابن محادوش، الـمصدر السابق، ص:  116-
.، املصـطلح  457(، ص: verbenaلند ابن البيطـار يف التنقـيح بربينـا: )لجميـة طليطلـة:       117-

 .436، رقم: 183األلجمي، ص: 
 54ابن البيطار، تنقيح، ص:  118-
 .54باذروج يف تنقيح ابن البيطار:  119-
 .32ابق، ص: ابن محادوش، املصدر الس 120-
 .69ابن البيطار، تنقيح، ص: 121- 
 و ع الناسخ هذه النقايف بهذا الشكل ب  األدوية و احتفظنا بـها. 122-
 .39ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  123-
 .89يف تنقيح ااامع ابن البيطار تشتوين:  124-
 .55يف جامع ابن البيطار و املصطلح األلجمي: باريقلومانن:  125-
-126 (Pristéreôn) :414، ر: 176: املصطلح، ص. 
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 .518، ر: 222يف جامع بن البيطار و املصطلح َبَلْسكى )فا(: املصطلح، ص:  127-
 .1258، ر: 272لند ابن البيطار فيخيون.النقيح، ص،  128-
 .230)سر(: ص:  يف املصطلح األلجمي ماراقونا 129-
 .75، ص: 3يف جامع ابن البيطار )بوجق(: الثل مرين، ج 130-
 .810، ر: 343)يو(، ص:  لند ابن البيطار و املعجم: الاماسوقي 131-
-132 (Petrosélinon).  :496، ر: 209بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 يف األغل الكرف  الـصخري، نفسه. 133-
-134 (Berberis) :280، ر: 120: بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 .117ابق، ج، ص: يف املعاجم توذري.ابت البيطار، ااامع، املصدر الس -135
 1549، ر: 643)يو(، ص:  (Kaukalis)يف املصطلح األلجمي: قوقالي  -136
. ويف تفسـ  دياسـقوردس: سـفنذوليون: ص:    17، ص: 3سـفندوليون: ج لند ابن البيطار  -137

 .72، ر: 238
 .356، ر: 125، ص: 1لند أبي اخل : أّفار: ج 138-
د بـن حممـد بـن للـي(، املصـباح املـن ، ص:       نوع من احليوان يعيش يف روسيا: الفيومي)امح 139-

109 
، 289، ص: 212، ص: 142، ص: 1يف األغل تي . والتصحيح مـن لمـدت الطبيـ ، ج    140-

 .389ص: 
 يف األغل غغ ا وكب ا. 141-
، بـن مـراد،   (Gagatês)يف جامع ابن البيطار: حجـر اناالـاط ، و يف املعجـم: غاغـاطي .     142-

 .1305، ر: 552املعجم، ص: 
 .164ح من تفس  كتاب دياسقوردي  جبن البيطار ص: تصحي 143-
 .861، ر: 366ُينظر املعجم، ص:  144-
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 .588، 2أبو اخل  اإلشبيلي، املصدر السابق، ج 145-
 . للطم  يف بعض احلروف.139التتمة من تنقيح ااامع جبن البيطار: ص:  -146

 يف األغل لصا الرالي. 147-
 .376التكملة من تنقيح ابن البيطار ص:  148-
 .147التتمة من تنقيح ابن البيطار)، للطم  يف بعض الكلمات(، ص:  149-
قـد ذكـر   ( للطمـ  و 375، ص: 2إلشـبيلي )ج التتمة من كتاب لمدت الطبي  ألبي اخلـ  ا  150-

 أفنانها بدل جناحا و ُأثبت األغل.
 .1040، رقم: 441يف املعجم سرال  و سرق  رغم اجالتالف يف التعري ، املعجم: ص:  151-
ذلـك للطمـ  الكـب  يف هـذا السـطر      ُأّتّم تعريفه من ااامع جبن البيطـار )يف/ بـوجق( و    152-
  بفضل ما تبقى من تعري  يكاد يتطـابق مـع تعريـ  الثغـري هنـا. ابـن البيطـار، ااـامع،        و

 .134، ص: 2املصدر السابق، ج
نـاه مـع ااـامع جبـن     آالر حرف  غ  مطموس  يف هذا السطر هما الياا و النون و رذا طابق 153-

 البيطار تكون التتمة: الـتجربت  )جبن باجة(. نفسه.
 تتمه من جامع ابن البيطارالكلمات مطموسة  154-

 .134، ص: 1ابن البيطار، ااامع )بوجق(، ج -
 :  كلمت  مطموست  او ثالث: تتمتها من ااامع 155-

 نفسه. -
 البيطار:  ابن عكلمت  مطموست  او ثالث تتمتها من جام -156

 نفسه. -
 .939رقم  250، ص: 1لمدت الطبي  ج 157-
 يف األغل احلماظ. -158

 .986، رقم 261أبو اخل  اإلشبيلي ص:  159-
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 يف األغل وسختج. -160
 ابن محادوش اازائري: هو حديدت احلرقوص، و هو النحاس احملروق. 161-

 .82ابن محادوش )لبد الرزاق بن(، كش  الرموز يف بيان األلشاب، ص: 
 .159، ص: 2ابن البيطار، ااامع، بوجق، ج 162-
ــيح، ص:        163- ــا: التنق ــ  لليه ــار فيج ــن األبع ــواف م ــق اباألغ ــا يتعل ــو م ــم: 393ه ، رق

130.(Hyssôpos) 
 172يف تفس  كتاب دياسقوريدوس جبن البيطار: املتخذ مـن دسـم الصـوف الـوذح: ص:      164-

 .62رقم: 
 .632، رقم: 269 يف املعجم تافغيت: ص:لند ابن البيطار و -165
 .105، ص: 3يف ااامع: طـالا، ج -166
 .1550، رقم 405، ص: 2و قد يذكر بقم قريش: ابو اخل ، لمدت الطبي  جرقم:  -167
 .1294، ص: 280يف تنقيح ااامع، قرت الع  و هو الكرف  البحري، ، ص:  -168
 .1152، ر: 305، ص: 1يف لمدت الطبي : تيلوت أو تيلوليت: ج -169
 .58: ر-1: م125تفس  كتاب دياسقوريدوس، ص:  مطموس  و التصحيح من كتاب حرف  -170
 .157، ر: 203تفس ، ص:  -171
 .1395، ر: 303يف األغل بطورا و التصحي من التنقيح: ص:  -172
 .1455، ص: 317يف التنقيح لفظ لامي: ص:  -173
 .1397، ر: 304التنقيح، ص:  -174
 ا دبة:  هو دويبة تسمى  مار البيت و هي  -175

 .34، ر: 165ص: ، ابن البيطار، تفس  كتاب دياسقوريدس -
 .22، ص: 2يف األغل احلصوم و التصحيح من ااامع: ج -176
 .1445، ر: 314يف التنقيح: كشوث )قريعة الكتان(: ص:  -177
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 .1527، ر: 332يف تنقيح ااامع آابرني)بر(: ص:  -178
 .1514 ، ر:330لصيقي يف كتاب تنقيح الـجامع، ص:  -179

 يف األغل أذن محار. 180-
 .2182، ر: 519، ص: 2هو القعفاا لند أبي الـخ  اإلشبيلي: ج 181-
 يف األغل الشعرا. 182-
 .591يف لمدت الطبي : مارالبون: ص:  183-
 يف األغل قبل حرف الـميم 184-
 يف األغل فيق فرج و الكلمة بهذا الرسم غ  موجودت يف معاجم النبات املذكورت. 185-
 األغل ح  األن يف  186-
 يف األغل الكرحكم. 187-
 .1747، ر: 441، ص: 2ينظر لمدت الطبي  ج 188-
 يف األغل الكرفص. 189-
 .454، ر: 105يف التنقيح جنبذ الرمان: ص:  190-
 .1091، ر: 285، ص: 1يف لمدت الطبي : مجرت األرض: ج 191-
 يف األغل: الرجال. 192-
 .88، ص: 3زيادت من الـجامع: ج 193-
 للى اّايز)الت  األمحق( كث  املاا:  اسم يطلق 194-

 105ابن البيطار، تنقيح، ص:  -
 .1742، ر: 439، ص: 2يف لمدت الطبي : َشَبْطبط: ج -195
 يف األغل اللفعا. -196

هو: تسمية منبثقة مما لرف بنظرية األالاليف األربعـة، وهـو مثـل     (flegme,pituie)البلغم  197-
 : لك هو فضلة الدمالسائل املخاطي، و هو دم غ  منهضم ذ
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 .602حممد لابد ااابري، دراسة و نشر و تعليق للى الكليات )معجم املصطلحات(، ص: 
 .1981، رقم 485، ص: 2يف لمدت الطبي : الضومران: ج -198
 .38، ها: 1008، ر: 430يف املعجم: نابتة: ص:  -199
 يف املعاجم: فوذج.الذي لند لامة أهل األندل  النابطة:  -200

 .33، ر: 234بيطار، تفس  كتاب دياسقوريدوس، ص: ابن ال -
 كرنونش )ج(:   -201

 .99ابن محادوش، املصدر السابق، ص:  -
202 - (Prásion) :1360، ر: 570: بن مراد، املرجع السابق، ص. 
 جره:  ـرمسه ابن محادوش: ان 203-

 .20نفسه، ص:  -
 يف األغل القرغنعة. -204
 يف األغل الـحلوت القبيض. -205
 ألغل ذرلان.يف ا -206
هـذا الوغـ  املضـطرب    و الوغ  هنا لدهن الشونيز )و هو دهن(  )فا( جم شونيزعايف امل -207

 مع ذكره ابن سينا يف القانون:  يتشابه
 .348، ص: 3ابن سينا / املصدر السابق، ج -
 .143، ر: 263يف تفس  ابن البيطار شهدانـج و هو الربي: ص:  -208
 .55، ر: 51، ص: 1ة من لمدت الطبي : جبعض احلروف مطموسة و التتم -209
 يف ااامع و لمدت الطبي  و التنقيح شقراص أو شقواص:  -210

 .1091، ر: 285-284ص: -، ص1أبو اخل ، لمدت الطبي ، ج -
 .601، ص: 2نفسه، ج -211
 : يف املعاجم شوكة مغيلة -212
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 60، ص: 2ابن البيطار، ااامع، ج -
 : يف َسمُفوطن: يف املعاجم -213

 .1110-1108، رقم: 470-469ص: -ن مراد، املرجع السابق، صب -
214 - (Eleion) :1977، ر: 800: بن مراد، املصطلح، ص. 
 .267الامافيط  يف: تفس  كتاب دياسقوريدس جبن البيطار، ص:  215-
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 أوج: الـمصادر: 

 الـمخطوطة  -1

 الثغري )ربراهيم بن أمحد(:  -

 .8870معجم يف األدوية، اخلزانة احلسنية بالربايف حتت رقم  -

 .1777قائمة أمساا طبية و غيدلية، الـمكتبة الوطنية الـجزائر، رقم:  -

 الـمطبولة -2

 نشـر ، الصـباح  حممـد  الـدكتور  اإلسرائيلي )اسحق بن سليمان(، كتاب األغذية واألدوية، حتقيـق  -
 م1992 - 1412: 1يف، لبنان – وتوالنشر، ب  للطبالة الدين لز مؤسسة

 ابن البيطار ) ياا الدين أبي حممد لبد اهلل بن امحد األندلسي(:  -

  ،القاهرت.  ب.ت، الـجامع ملفردات األدوية، يف: بوجق 

  :1989، 1تفس  كتاب دياسقوريدس، حتقيق ابراهيم بن مراد، دار الغرب، يف. 

 يق حممد العربي اخلطابي، دار الغرب اإلسالمي، تنقيح ااامع ملفردات األدوية و األغذية، حتق
 . 1990ب وت: 

ابن محادوش )لبد الرزاق بن(، كش  الرموز يف بيان األلشاب، املطبعة الثعالبية، اازائر:  -
 هـ.1321

ابن اللدون )لبد الرمحن بن حممد(، العرب وديوان املبتدا واخلرب يف أيـام العـرب والعجـم والرببـر      -
هـ 1420دار الكتاب اللبناني، –ذوي السلطان األكرب، دار الكتاب الـمصري  ومن لاغرهم من

 م.1999/

ابن رسول )لمر بن يوس  الغّساني الرتكماني(، الـمعتمد يف األدوية الـمفردت، تقـديم و تعليـق    -
 م.2000هـ / 1421حممد لمر الدمياطي، 
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وو ع حواشـيه حممـد أمـ  الضـناوي،     ابن سينا )احلس  بن لبد اهلل(، القانون يف الط  حققه  - 
 م1999هـ / 1420: 1دار الكت  العلمية، ب وت، يف

بن مرزوق )حممد( التلمساني، املسـند احلسـن يف مـآثر مالنـا أبـي احلسـن، حتقيـق ونشـر ماريـا          ا -
 م.1981-1401اليسوس بيغرا، املؤسسة الوطنية للكتاب، اازائر 

ذكر األولياا بتلمسان، تـحقيق حممد بن أبي شـن ، طبـع    ابن مريم )حممد بن حممد(، البستان يف - 
 .1986ديوان املطبولات ااامعية، اازائر، 

أبو الـخ  اإلشبيلي، لـمدت الطبي  يف معرفة النبات، تـحقيق حممد العربي اخلطابي، دار الغـرب   -
 .1985: 1اإلسالمي، ب وت يف

 التنبكيت )أمحد بابا(:  -

من لي  يف الديباج، حتقيق اجستاذ حممد مطيع، نشر وزارت األوقاف والشؤون  كفاية احملتاج ملعرفة -
 م.2000هـ / 1421اإلسالمية، 

 م.1989-هـ 1409يف: 2نيل اجبتهاج بتطريز الديباج، نشر كلية الدلوت اإلسالمية بطرابل  ج -

د اهلل لبـ  .د نوي )حممد للي(، كشـاف اغـطالحات الفنـون، حتقيـق للـي دحـروج، ترمجـة       االته -
 م.  1996اخلالدي، ب وت مكتبة ناشرون، ب وت، الطبعة األوىل: 

الـمديوني )حممد بن مريم(، البستان يف ذكر األولياا بتلمسان، حتقيق حممد بن أبي شـن ، ديـوان    -
 . 1986املطبولات ااامعية اازائر، 

ة العشـ  والعّقـار، حّققـه    الغّساني )أبو القاسم بن حممد بن ابـراهيم(، حديقـة األزهـار يف ماهيـ     -
، دار الغـرب اإلسـالمي، بـ وت، الطبعـة     ولّلق حواشيه وو ع حواشيه حممد العربي اخلّطـابي 

 م.1990-هـ 140الثانية: 

الف وزآبادى )جمد الدين أبو: طاهر حممد بن يعقوب(، القاموس املـحيط، حتقيـق بإشـراف حممـد     -
 م.2005هـ /1425: 8نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ب وت، يف
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 مكتبة لبنان.ب وت، )امحد بن حممد بن للي(، املصباح املن ،  الفيومي -

الـقمري )أبو منصور احلسن بن نوح(، التنوير يف اجغـطالحات الّطبيـة، حتقيـق الـدكتورت غـادت       -
 م.1991هـ / 1411حسن الكرمي، مكتبة الرتبية لدول اخلليج العربي، الرياض: 

، القاهرت، املطبعة السلفية، سن (، شجرت النور الّزكية يف طبقات املالكيةطلوف )حممد ح -
 هــ.1349

 : )أمحد بن حييى( الونشريسي -

نشـر وزارت  املعيار املعرب وااامع املغرب لن فتاوى أهل األندل  واملغرب، حتقيق حممد حجـي،   -
 .م1981هـ / 1401وقاف والـشؤون اإلسالمية للملكة الـمغربية، األ

 .2009الوفيات، حتقيق حممد بن يوس  القا ي، طبع نوابر للفكر، القاهرت، يف:  -

)حممد بن لبد املنعم(، الروض املـعطار يف الرب األقطار، حتقيق رحسان لباس، مكتبة  الـحم ي -
 .1984لبنان 
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 :مراجع الّدراسة: ثانيًا

 الـمراجع الـعربية: 

 كت  الط  والصيدلة العربية، دار الغـرب اإلسـالمي    بن مراد )ابراهيم(، املصطلح العجمي يف
1985. 

           ااابري( حممد لابـد، دراسـة ونشـر وتعليـق للـى الكليـات، )معجـم املصـطلحات(، مركـز(
 1999: 1دراسات الوحدت العربية، ب وت يف

   :)اخلطابي )حممد العربي 

حليوان والنبـات، مطبعـة   اجمللد الثاني: الط  والصيدلة والبيطرت وا –فهارس اخلزانة احلسنية  -
 ، .1982-1402النجاح ااديدت الربايف، 

  هـ1402/  1982فهارس اخلزانة احلسنية، اجمللد الثاني، مطبعة النجاح ااديد الربايف  -

 .1990األغذية واألدوية لند مؤلفي الغرب اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، ب وت، يف:  -

 .1988 1دار الغرب، يف:  -وص وتراجمدراسة نص –الط  واألطباا باألندل   -

 )فهرس كت  الط  والفالحـة والنبـات احملفوظـة باملكتبـة العامـة بالربـايف،        -: الطاهري )أمحد
: 1حممـد حنـاوي، مطبعـة النجـا الـدار البيضـاا، يف       -فـائزت البـوكيلي  –رلداد: أمحد الطـاهري  

 م.1423-2002

 1998: 1ار الغرب اإلسالمي، ب وت، يفسعد اهلل )أبو القاسم(، تاريخ الـجزائر الثقايف، د. 

  تقديم أمحد شوقي بينب ، نشر اخلزانـة  ، كّشاف الكت  املخطوطة باخلزانة احلسنية(لمر)لمور ،
 .2007-هـ 1428: 1احلسنية، الربايف، يف

  الشركة الوطنية للنشر ، نشأتها وتطورها -، الـحسبة املذهبية ببالد املغرب العربي (موسى)لقبال
 .1971، 1، اازائر، يفوالتوزيع
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