
 

 

 

 

 

 

 

 

الجواهر أحوال في الذخائر نخب  

اإلآفاني ابن  

  

  م1348ولد في سنجار وتوفي فيها عام أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن إبراهيم ابن ساعد األنصاري السنجاري، الشهير بابن األآفاني، 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 

 والصالة على سيدنا حممد وآله وبعد، فهذا كتاب خلصت فيه خالصة كالم األقدمني واملأخرين من

احلكماء املعتربينفي ذكر اجلواهر النفيسة بأصنافها وصفاا يقول العبد الفقري إىل الواحد الباري، حممد بن 
وقيمتها املشهورة املألوفة، : احلمد هللا كفاء أفضاله، ومعادا املعروفة: إبراهيم بن ساعد األنصاري

واهللا أسأل أن ينفع . ر عن اللباببنخب فيه القش"وخواصها ونافعها بأوضح لفظ، وأصح معىن وومسته 
 .به، مبحمٍد وآله

  القول على 

  الياقوت

  ".األبيض"،و "األزرق"،و "األصفر"وهو أعالها رتبة، وأغالها قيمةً و " األمحر: " أصنافه أربعةٌ

ري، أعالها الرماين، مث البهرماين مث األرجواين، مث اللّحمي، مث البنفسجي، مث اجللنا: ولألمحر سبع مراتب
  .مث الوردي

هو الشبيه حبب الرمان الغض، اخلالص احلمرة، الشديد الصبغ، الكثري املاء، ويؤخذ لونه بأن " فالرماين"
يقطر على صفيحة فضة جمالة قطرة دم قرمز، أعين من عرق ضارب فلون تلك القطرة على تلك الصفيحة 

،وهو الصبغ اخلالص، احلاصل عن العصفر دون يشبه بلون البهرماين" والبهرماين"اجلوهريني،" الرماين"هو 
ومن اجلوهريني وهو من عن من يفضل البهرماين الرماينّ، والتفضيل إمنا هو بشدة الصبغ وكثرة . زردج

رماينّ، وأهل خراسان : مها شيُء واحد وإمنا أهل العراق يقولون: املائية، والشعاع ومنهم من يقول
  .فاخلالف لفظي. رماينّ: يقولون

وكان حمظوراً عن السوقة . كان األرجواينّ لباس قياصرة الروم: وقيل. أيضاً شديد احلمرة" واألرجواين"
  .إىل زمن اإلسكندر، فإنه اقتضى رأيه أن ال خيتص امللك بلباٍس يعرف به، فيقصد

" اخلمريب"وصحفه بعضهم . ، باجليم، تشبيهاً له باجلمر املتقد"اجلمري: "ومنهم من يسمي األرجواينّ

هو البنفسجي وكأنّ اخلمري.  

  .فهو دون األرجواينّ يف احلمرة، يشبه ماء اللحم الطري الذي مل يشبه ملح" اللحمي"وأما 

" يشوبه كهبةٌ خترجه عن خالص احلمرة وهو لون البنفسج املعروف باملاذنيب وأما " البنفسجي"و
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وهو أنزل طبقات األمحريشوبه بياض" الوردي"فتشوبه بعض صفرٍة و" اجللناري ،.  

وهي " اخلرمليات"، وعن "النمش"ما توفر صبغه، وماؤه، وشعاعه، وخال عن : وأجود هذه األلوان كلها
وهو كالصدع يف الزجاجة، إذا " التفث"، وهو وسخ فيه شبه الطني،وعن "الرمت"حجارة ختتلط به، وعن 

  .، وقد يكون عارضاًوهذا قد يكون أصلياً. صدمت مينع نفود الضياء واإلشفاف

ومن عيوبه أيضاً اختالف الصبغ، فيشبه البلقة، ومنها غمامةٌ بيضاء صدفيةٌ، تتصل ببعض سطوحه، فإن مل 
تكن غائرةً، ذهبت باحلك، وإذا خالط احلمرة لون غريها، يزول باحلمي بالنار بتدريج، وتبقى احلمرة 

  .ة باحلمي، فليس بياقوتخالصةً، وال يثبت على النار غريها، ومىت زالت احلمر

يف جزيرة سرنديب ويف سيالن ومكران، ومعدن الياقوت األصفر، " الراهون"ومعدن الياقوت جببٍل يسمى 
  .معدن الياقوت األمحر" الربق"واألزرق، وحتت جبلها 

والياقوت، أصلب اجلواهر، وال خيدشه منها إالّ املاس وال ينجلي خبشب العشر الرطب، وإمنا يسوى 
وأكثرها ماًء، . نباذج، وجيلى على صفيحة حناس باجلزع املكاس واملاء،وهو أشد اجلوهر صقاالًبالس

  .وشعاع البلخش وحنوه أبيض. وشعاعه يف الليل يف ضوٍء الشمع أمحر

وأما يف الدولة العباسية، فإنّ . وذكر القدماء أنّ قيمة املثقال الفائق من الياقوت األمحر ثالثة آالف دينار
لب من قيمته، أنّ اجليد منه، إذا كان وزن طسوٍج، يساوي مخسة دنانري، وضعفه عشرين ديناراً، الغا

واملثقال . وسدس مثقال ثلثون ديناراً، وثلث مثقال مائةً وعشرين ديناراً، ونصف مثقال، أربعمائة ديناٍر
  .كثرة اجلوهر يف ذلك الزمانبألف ديناٍر، واملثقال ونصف بألفي ديناٍر، هذا ما تقرر يف أيام املأمون مع 

  .بثمانيمائة دينار" البهرماينّ"واملقال من 

  .خبمس مائة ديناٍر" األرجواين"ومن 

  .مبائة دينار" اللّحمي"مبائيت ديناٍر ومن " اجللناري"ومن 

  .يقاربه" البنفسجي"و 

  .دون ذلك" الوردي"و 

 العنب، وزا اثنا عشر مثقاالً، قومت ياقوتة شكلها شكل حبة" ميني الدولة"وكان يف خزانة األمري 
  .بعشرين ألف دينار

ألنه كان على شكلها وزنه مثقاالن، إال شعريتني اشتراه بستني " ورقة اآلس"وكان للمقتدر فص يسمى 
  .ألف درهم

    

وأما يف هذا الزمان، فإنّ قيمة الياقوت وسائر اجلواهر، زادت كثرياً، وأما الياقوت األصفر فأعاله ما 
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وبلغت قيمة األصفر اجليد، املثقال " التبين"وبعده " األترجي"، وبعده "املشمشي"وبعده " اجللناري"قارب 
  .مائة ديناٍر

وكان يف " السمائي"مثّ " الالزوردي"، مثّ "النيلي"مثّ " الكحلي"فأعاله " األكهب"ويسمى " األزرق"وأما 
  .، املثقال، وما زاد فتزداد قيمته بأضعاف ذلكعشرة دنانري" األزرق"القدمي قيمة اجليد من 

الكثري املاء، وهو " البلوري"ويكون رزيناً بارداً يف الفم، وأجوده " سرنديب"وأما األبيض فإنه حيمل من 
  .أقل قيمةً من سائرها

إنّ مزاج سائر اليواقيت حار يابس، وإذا علق شيٌء من أي أصنافه كان، على : قال أرسطو طاليس
  .ٍن، أكسبه مهابةً يف أعني الناس، وسهل عليه قضاء حوائجه ودفع عنه شر الطاعونإنسا

  .إنّ خاصيته يف التفريج، وتقوية القلب ومقاومة السموم، عظيمة: وقال ابن سينا

  .وشهد مجع من القدماء أنه إذا أمسك يف الفم، فرح القلب

  .ع مجوده تعليقاًإنه ينفع نفث الدم، ومين: وقال الغافقي وغريه: غفران

  .إن شرب سحيقه ينفع اجلذام، وإن التختم به، يدفع حدوث الصرع: وقال ابن زهٍر

  .من علق عليه الياقوت األبيض، اتسع رزقه، وحسن تصرفه يف املعاش: وقال ابن وحشية

يه امللوك لشبهه إياها كأنَ فيه زئبقاًَ يتحرك، يتغاىل ف" بعني اهلر"ويف زماننا هذا، حجر نفيس يعرف 
  .واألمراء

وقيمته، إذا كان فائقاً، وزنته حنواً من نصف مثقال . ويقال إنه من أصناف اليواقيت، ويظهر من معادا
  . ألف درهم فما فوقها، ويقال وقايةٌ لعني ادور-

  القول على 

  البلخش

وت يف اللون بالفارسية، وهو جوهر أمحر شفاف مسفر صاٍف يضاهي فائق الياق" اللَعل"ويسمى 
وهو . والرونق، ويتخلَف عنه يف الصالبة حتى إنه حيتك باملصادمات، فيحتاج إىل اجلالء باملرقشيثا الذهبية

  .أفضل ما جلي به هذا اجلوهر

وكان يباع يف أيام بين بويه . ، وهو أعالها وأغالها"بالبازكي"ويعرف . ومنه ما يشبه الياقوت البهرماني
 حتى عرفوه، فرتل عن تلك القيمة، وقرر أن يباع بالدرهم دون املثقال، تفرقةً بينه وبني بقيمة الياقوت،

  .الياقوت
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  .ومنه ما مييل إىل البياض

  .ومنه ما مييل إىل البنفسجية، ومها دون األول

  .ومعدنه باملشرق، على مسرية ثلثة أياٍم من بذخشان، وهي له كالباب

  .ومنه ما يوجد يف غلٍف شفّافٍة

  .ومنه ما يوجد بغري غالٍف

وليس هلذا اجلوهر منفعة . وكانت قيمته يف القدمي عن كلّ درهٍم عشرين ديناراً، وربما زاد عن ذلك
  .كالياقوت، بل يشتري حلسنه

  القول على 

البجادي  

احلفر، هو حجر يشبه الياقوت بعض الشبه إال أنه اليضيء غالباً، حىت يقعر من حتته ب" بالبنفش" ويعرف 
  .وشبه أرسطو طاليس لونه بناٍر يشوا دخانٌ. ليشف عن البطائن

ومنه ما جيلب من سرنديب، وهو أرفع طبقاته، ويعرف باملاذنيب.  

ومنه صنف يشوبه صفرةٌ خلوقيةٌ، ويعرف . ومنه ما جيلب من بذخشان، ومنه ما جيلب من بالد إفرجنة
فإنه ال يتجاوز " السرندييب"أما . ا يكون وزنه نصف مٍنمنه م" اخلراساين"ويوجد يف ". باالسبادشت"

ويبلغ قيمة الدرهم منه ديناراً . منه إن اجليد يلتقط زغب الريش املنتوف: وقيل. مقدار الياقوت بكثري وزٍن
  .واحداً

لنظر ومن أدمن ا. إن من ختتم بوزن عشرين شعريةً منه، مل ير يف منامه أحالماً رديةً: وقال أرسطو طاليس
  .إليه نقص نور عينيه

  .لبسه يورث اخليالء وحيرك الشبق: وقال ابن أيب األشعث

  .فإنه يقطع الرعاف، ونزف الدم تعليقاً، إذا كان وزنه نصف مثقاٍل فما فوقه" اإلشبادشت"وأما 
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  القول على 

  الماس

وهو . يد، وقهره لغريه من األحجارهو جوهر يشبه الياقوت يف الرزانة، والصالبة، وعدم االنفعال من احلد
ويوجد فيه األبيض، والزييت، واألصفر، واألمحر، واألخضر، واألزرق، واألسود، . شفّاف فيه أدىن بريٍق
والفضي، واحلديدي.  

واهلند تفضل منه األبيض، واألصفر، . وأشكال املاس كلّها مضرسة، خمروطيةٌ، ومثلّثات من غري صنعٍة
وأما أهل . نهما من الشعاع األمحر، الشبيه بقوس قزح، إذا أقيما يف مقابلة عني الشمسبسبب ما يظهر م

  .العراق وخراسان، فال يفرقون بني ألوانه، ألنهم إنما يستعملونه يف ثقب اجلواهر خاصةً

    

ون ولونه كل. وله معدنٌ بقرب غزنة، ومعدنٌ مبقدونية، من بالد الروم. ومعدنه بقرب معدن الياقوت
  .وهو حديدي الّلون، ومعدنّ بقربس، وهو فضي اللّون، رخو. النوشادر، ومعدنٌ باليمن

وإذا لف يف صفيحة . ومن غريب حال املاس أنه إذا طرق مبطرقٍة على سنداٍن، نكأ فيهما، وال ينكسر
هذه قدمياً وكانت قيمة . وغالب ما يوجد منه قطعاً صغريةً، بقدر الفلفل وحنوه. أسرٍب، وضرب، انكسر

  .املثقال مبائيت دينار؛ وما كان بقدر البندقية، أو قاربه، يكون قيمته من ثلثمائة ديناٍر، إىل مخس مائة ديناٍر

اجلوهري ا، : وحكى نصرأهدى إىل أخيه، ركن الدولة، من املاس فص ولة بن بويه الديلميالد أنّ معز
  .وزنه ثلثة مثاقيل، ومل يسمع بأعظم منه

أنه رأى عند السلطان قطب الدين، ملك اهلند، من املاس : ين السيد الشريف ناصر الدين الزمرديوأخرب
  .اجليد، اجلليل القدر، شيئاً كثرياً جداً، ولعلّهم ال يسمحون خبروج جيده من أرضهم، ألم يتيمنون به

 وسائر األحجار الصلبة، ومىت كان يف االس بارد يابس يف الرابعة، يثقب به الياقوت: قال أرسطو طاليس
جمرى البول حصاةٌ، فتلصق حبةٌ من هذا احلجر يف حديدٍة كالقاثاطري، مث يدخل قي القضيب لتماس 

  .وال ينبغي أن يدخل الفم، فإنه يكسر األسنان، وإن ابتلع منه شيء، رمبا قتل. احلصاة، فتفتتها
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  القول على 

  الدر واللؤلؤ

تولّد فيه اللولؤ، هو بعض األصداف؛ وهو دقيق القوائم، لزج، ينفتح بإرادة منه، وينضم احليوان الّذي ي
واختلفوا يف تولّده يف هذا الصدف، فمنهم من قال إنه . وميشي أسراباً، ويزدحم على املرعى. كذلك

  .ذكر ذلك مجع من احملقّقني. يتكون فيه، كما يتكون البيض يف احليوان البياض

ذكره نصر .  بل يطلع إىل سطح البحر يف شهر نيسان، وينفتح الصدف، ويتلقى املطر، فينعقد حبا:وقيل
  .اجلوهري، وكثري من الناس

ال تضاد بني القولني، جلواز أن يكون تكون اللّؤلؤ يف صدفه كتكون البيض، ويكون : وأقول عند التدقيق
  .قطر نيسان له مبثابة النطفة

ف، وما كان منه يلي الفم، واألذن، فهو : وقال الكنديإنّ موضع اللّؤلؤ من هذا احليوان، داخل الصد
  .اجليد منه

أنه . والدليل على ذلك. إنّ احلب الكبري، إنما يتكّون يف حلقومه، ويزداد بالتفاف القشور عليه: وقالوا
  .الصدفيوجد طبقات، والداخلة منها شبيهةٌ باخلارجة، وكلّها تشابه باطن 

ومن . ويوجد يف جمازات تلك املغاوص، وبني تلك السواحل. وله مغاصات مشهورةٌ يف البحر األخضر
باليمن، " مغاص الشرجة"و" السرين"و" مغاص دهلك"بالبحرينو" مغاص أوال"املغاصات املشهورة 

مغاص "، و"مغاص سفالة الزنج"و" مغاص غب سرنديب"جبوار جبل الطور، و" مغاص القلزم"و
  ".أسقطري

وهلذا يدهن : وقد يتفق يف بعض املغاصات مانع من الغوص كاحليوانات املؤذية الّيت يف مغاص القلزم
وخيتلف اللّؤلؤ باختالف . الغواصون عند الغوص أبدام بامليعة السائلة، ألنّ اهلواّ البحرية ال تقرا

  .كما تغلب الرصاصية على الآلىلء القلزمية، والدهلكيةاملغاصات، من جهة تربة املكان، وغذاء احليوان، 

والوقت الذّي يغاص فيه، هو من أول نيسان الرومي إىل آخر شهر أيلول ويف ما عدا هذه املدة، يسافر 
  .هذا احليوان من السواحل ويلجج

الّيت كانت عند " اليتيمية"ه وأعظم ما وجد من. وخيتلف اللّؤلؤ باملقدار، فنه الكبار والصغار، وما بني ذلك
وكانت مع ذلك حائزةً جلميع صفات احلسن، . ذكر أنها كان وزا ثلثة مثاقيل. عبد امللك بن مروان
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مدحرجةً ونقيةً، رطبةً رائعة، ولذلك مسيت اليتيمة ومليذكر عها قيمة لكن ذكر األخوان الرازيان أنهما 
حبةً ذات قاعدٍة، وزا مقاالن وثلثٌ، وأنها قومت بثلثني ألف ". ميني الدولة"شاهدا يف خزانة األمري 

، وإذا كثرت استدارته، وماؤه، "بالعيون"، ويعرف "املدحرج"فمنه: وخيتلف اللّؤلؤ أيضاً من شكله. ديناٍر
. ه خمروطٌ، وهو املستدير القاعدة، احملدد الرأس، كأن"الغالمي"ومنه". املستطيل الزيتوينّ"ومنه". جنماً"مسي

  .، وهو أدوا شكالً"املضرس"، ومنه".الشعريي"، و"اللّوزي"، و"الفوفلي"املفرطح، ومنه" الفلكي"ومنه

    

، وصفرته غالباً يف "العاجي"، ومنه "الرصاصي"، ومنه "النقي البياض"وخيتلف اللّؤلؤ أيضاً من لونه، فمنه
واللّؤلؤ سريع التغيري، ألنه حيواينٌّ، خبالف اجلواهر . ودحساب املرض له؛ وإذا زاد، وطال زمانه، اس

ويثقب هذا احلب، ألنه يزداد حبسن التأليف يف النظم حسناً، . فإنّ أعمارنا ال تفي بتغير أكثرها: املعدنية
  .قوبوإنما يثقب باملاس، فلذلك مل يستعمل األطباء يف األدوية إالّ البكر غري املث. ورونقاً، وقيمةً

، إذا كان وزنه مثقاالً، كانت قيمته ألف دينار؛ وإذا كان وزنه ثلثي "النجم"والقيمة عن الدر يف القدمي 
مثقاٍل، كانت قيمته مخس مائة ديناٍر؛ وإذا كان وزنه نصف مثقاٍل، كانت قيمته مائيت ديناٍر؛ وإذا كان 

نه ربع مثقاٍل، كانت قيمته عشرين ديناراً؛ وزنه ثلث مثقاٍل، كانت قيمته مخسني ديناراً؛ وإذا كان وز
وإذا كان وزنه سدس مثقال، فقيمته مخسة دنانري؛ ومثن مثقال فقيمته ثلثة دنانري، ونصف سدس مثقاٍل، 

واحد فقيمته دينار.  

"صف من قيمة " والغالميجم"بالنصف من قيمة ". النوما عدامها، بالن"ا ما زاد على زاد ". الغالميوأم
ن مثقاٍل، فيزاد لكلّ قرياٍط يف الوزن، مائة ديناٍر يف الثّمن، إىل أن يبلغ مثقاالً ونصفاً؛ مث يزاد لكلّ دانٍق وز

فالقيمة . وأما اآلن. يف الوزن مخس مائة ديناٍر يف الثّمن، إىل أن يبلغ مثقالني، وما زاد عليه تتضاعف قيمته
وأما صغاره، . ن ملوك العصر، يف اقتناء اجلواهر النفيسةعلى قياس اجلواهر، متضاعفةٌ، لكثرة الرغبات م

  .فبالدرهم يقوم

. املنفعة من خفقان القلب، وتوحشه، وأنه جيلوا العني، ويزيد يف الباه، ويقطع نزف الدم: وخاصية الّلّؤلؤ

مش طالء. وشربته درهمواحمللول منه، يذهب البهق، والربص، والكلف، والن .داع، والشقيقة ويربىء الص
وصفة حلّه، أن يسحق ويعجن مباء محاض األترج، ويعلق يف دٍن فيه خلٌ، حبيث يرتقي إليه خبار . سعوطاً

حار فيها، لطيف : وقيل. بارد يف األوىل. وهو يابس يف الدرجة الثانية. اخللّ، فإنه ينحل يف ثلثة أسابيع
  .جداً

اجلوهري در فينبغي أن يودع أليةً مشروحةً، وتلف األلية يف عجني إذا ذهب ماء اللؤلؤ وك: قال نصر
إنّ ما كان " أبو الرحيان البريوينّ"خمتمر، وجيعل يف كوٍز، وحيمى عليه، فإذا خرج دهن بالكافور، وقال 
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فيجعل يف قدح مطين، فيه صابون ونورةٌ غري مطفأٍة، جزءان متساويان، ويصب . تغريه من قبل الطّيب
ا، إىل أن تنقطع عليه ماٌء عذب ابون، وترميوحل مخٍر، ويغلى يف ناٍر لينٍة، وال تزال ترفع رغوة الص ،

ويصفو املاء يف القدح، وبعد ذلك خيرج اللؤلؤ، ويغسل وإن كان التغري يف أدميه إىل السواد، فينقع يف لنب 
 سواٌء، ويوضع على نار فحٍم، التني أربعني يوماً، مثّ ينقل إىل قدٍح، فيه حملب وكافور، وخروع أجزاٌء

  .مقدار ساعتني بدون نفٍخ عليها، مث تنحى

وإن كان السواد يف باطنه، طلي بشمع وجعل يف قدٍح مع محاض األترج، ويبدل عليه كلّ ثلثة أيام، 
  .وتدام خضخضته حتى يبيض

ه قلى، وصابونٌ وبورق وإن كان يف أدميه صفرةٌ، نقع يف لنب التين أربعني يوماً، مث نقل إىل قدٍح في
  .بالسوية، ويفعل فيه كما يفعل باألسود

وإن كانت الصفرة يف داخله، جعل يف حملب، ومسسم، وكافوٍر متساوية األجزاء، مدقوقٍة، مثّ يلف فوقها 
  .عجني وتوضع يف مغرفٍة حديٍد، وتغمر بدهن األكارع، وتغلى غليتني، مثّ خترج

 مثّ طلي بأشناٍن فارسي، وشٍب مياينّ، وكافور أجزاء متساوية، تدق وإن كان أمحر، أغلي يف لنب حليٍب،
ناعماً، وتعجن بلنب حليٍب، ويطلى به طلياً ثخيناً، وتودع جوف عجني قد عجن بلٍنب حليٍب، وخيبز يف 

  .التنور

  .قطنمثّ يغسل مباء البيض، وحيفظ من الريح بال: وإن كان رصاصياً، نقع يف محاض األترج ثلثة أيام

وذكر غريمها يف تبيض الفاسد، أن يلقى يف خٍل ثقيٍف مع حبتني تنكاراً، وقرياط نوشادراً وحبٍة بورقاً 
وثالث حبات قلى مسحوقٍة، ويغلى يف مغرفة حديٍد، مثّ ترفع املغرفة عن النار، وتوضع يف ماٍء بارٍد، 

 وال يبعد أن هذا العمل يرتع عنه قشره ويدلك فيه مبلٍح أندراينّ مسحوٍق ناعٍم، مثّ يغسل مباٍء عذب،
جربة خطراألعلى، أو بعضه، والت.  
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  القول في 

  الزمرد

    

ذا رونٍق وشعاع ال يشوبه سواد، وال صفرةٌ، " مشبع اخلضرة"اخلضرة تعم أصنافه كلها، وأفضله ما كان 
الشبيه " الرحياينّ"ا، ودونه وال منش، وال حرمليات، وال عروق بيض وال تفوت، وليس يكاد خيلص عنه

وأهل املغرب يرغبون ملا : منه، وترغب فيه" الرحياينّ"وأهل اهلند والصني تفضل . بورق السلق الطّريء
كان مشبع اخلضرة، وإن كان قليل املاء؛ ويزداد رونقاً، إذا دهن بزيت بزر الكتان، وإذا ترك بدون دهٍن، 

  .يذهب ماؤه

من أرض " شندة"ومعدنه بسفح جبٍل يف . دد، فإن خدشه، فهو من أشباه الزمردوميتحن بالعقيق احمل
-. البجاة، بصعيد مصر األعلى، وأكثر ما يظهر منه خرز مستطيلةٌ ذات مخسة أسطحٍة، وتسمى أقصاباً

ا وظهر يف زماننا هذا، من هذا املعدن، قطع مل يسمع مبثلها يف العظم، م. وثقبه يشينه، بعكس اللؤلؤ
واملشهور أن الدهنج يكدر الزمرد، إذا ماسه، ويذهب رونقه، وهو اآلن . يقارب زنة منٍّ، أو حنو ذلك

وما ذلك إالّ لكرته؛ فإنّ أبا الرحيان البريوينّ . بدون القيمة اليت كانت يف القدمي خبالف سائر اجلواهر
ألنه " بالذّبايب"إنّ منه صنفاً يعرف : يلوق. حكى أنّ زنة نصف مثقاٍل من اجليد منه يساوي ألف ديناٍر

يشبه الذّباب الطاووسية اللون اليت تكون يف املروج اخلضر، وإنّ من خاصية هذا الصنف، أنّ االفاعي إذا 
نظرته، تسيل أعينها، وأنا إىل اآلن، مل أر هذا الصنف، ولكنين امتحنت الرحياينّ والسلقّي يف هذا األمر، 

 تغريت أعني األفاعي بوجٍه، وخاصية الزمرد، النفع من السموم املشروبة، وش األفاعي، فلم يصح، وال
يؤخذ من سحيقه تع شعرياٍت، وجيد شاربه يف بدنه وجعاً عظيماً، واحنالالً يف قوته، مث . ولدغ العقارب
  .يفيق، وقد انتفع

ي املعدة، وينفع ويوقف اجلذام يف ابتدائه، ويقطع اإلسهال املزمن، ونفث الدم، شرباً وتعليقاً؛ ويقو
. الصرع تعليقاً؛ وإمساكه يف الفم يقوي األسنان واملعدة؛ وإن علّق على فخذ املطلوقة، أسرعت الوالدة

  .وطبعه يابس. وإدمان النظر إليه جيلو البصر، وحيده
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  القول على 

  الزبرجد

إنّ معدنه بالقرب من : وقيل. صنف واحد، فستقي الّلون، شفّاف، لكنه سريع االنطفاء، لرخاوتههو 
معدن الزمرد، ولكنه جمهولٌ يف زماننا هذا، ومع ذلك، فقيمته حنو قيمة البنفش، وطبعه حار، يابس؛ 

  .وتقرب منافعه من منافع الزمرد، ويدفع شر العني

  القول على 

  الفيروزج

، ألنّ حامله يدفع عنه "حجر العني"، ويسمى أيضاً "حجر الغلبة"ولذلك يسمى " النصر"ه بالفارسية امس
 وهو حجر أزرق أصلب من الالزورد، جيلب من أعمال -والشهور عنه، أنه يدفع الصواعق . شرها

، والبوسحاقي، ألنه واملختار منه، ما كان من املعدن األزهري. نيسابور؛ وكلّما كان أرطب فهو أجود
أعظم ما : "؛مث االمساجنوينّ الغميق قال أبو الرحيان" بشريقام"مشبع الّلون، صقيلٌ، شرق، مث الّلبين املعروف 

ومل يوجد من اخلالص منه غري املختلط بشيء غريه، إالّ وزن مخسة . وجد من الفريوزج وزن مائة درهٍم
  ".دراهم، وبلغت قيمته مائة دينار

وإذهاب . والرياح، وتصفري الرواح الطّيبة له. وقد كرهه قوم بسبب تغيره بالصحو، والغيم: "الكنديقال 
يعاجل بأن جيعل يف . وإماتته بالزيت؛ وكما أنه ميوت بالزيت، كذلك حييا بالشحم واإللية. احلمام ملائه

  ".أيدي القصابني

، ألنه يدفع القتل عن صاحبه، ومل ير فييد قتيل قطّ، وال يف يد إنّ امللوك تعظّم هذا احلجر: "قال ابن زهٍر
  ".وإذا شرب منه، نفع لدغة العقرب. غريٍق

وقال الغافقي" :يابس ،ه بارداحلدقة، وينفع بثرها، وجيمع حجب : "وقال ديسقوريدس. " إن ه يقبض نتوإن
  ".ه ينقّص هيبة حاملهإن: "وقال أرسطو طاليس. " العني املتخرقة، وجيلو الغشاوة

أنه إذا نقش عليه صورة طائر، فيه مسكةٌ، وجعل يف خاٍمت، وحتته شيٌء من خصي الثّعلب، : "وذكر هرمس
قال ابن أيب . " الّور، فإنّ حامله يقوى على اجلماع وتزداد شهوته له" برج"ويكون القمر وعطارد يف 
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أنه أقوى يف تقوية . "ووجدت نقالً عن بعض األطباء. " إنه يقوي القلب، إالّ أنه دون الياقوت: "األشعث
  . " النفس من سائر األحجار

  القول على 

  البلور

    

جيلب من جزائر الزنج، ومن كشمري، ومن نواحي بذخشان، وله معدنٌ ببدليس، بإرمينية، وجيلب أيضاً 
البوادي؛ وقيمته حبسب ما ومنه ما يلتقط من . من سرنديب، ومن بالد إفرجنة، ومن املغرب األقصى

  .ووجد منه قطعةٌ زنتها مائتا رطٍل بالعراقي. يعمل منه من األواين، وحسن صنعتها

ويكون ساطع البياض، كثري املائية، رزيناً، صلباً، حبيث يقدح منه : وأفضله، املستنبط من بطن األرض
  .النار، وخيدش كثرياً من اجلواهر، خبالف امللتقط من ظاهر األرض

ويسقى منه مثقالٌ، بلنب األتن، . إنّ من علّقه عليه، مل ير مناماً يفزعه، ورأى أحالماً حسنةً: ومن خاصيته
  .ألصحاب السلّ، فينفعهم، وينفع الرعشة تعليقاً

يشبه الياقوت البنفسجي هو حجر ،ة. القول على اجلمز ويقال مجستوأعاله، ما غلبت عليه الوردي .

ووجد منه قدر الرطل، . ويوجد مغشى ببياض كالثّلج، على وجهه محرةٌ. لصفرآء باحلجازومعدنه بقرية ا
  .وقيمته رخيصة. والشرب بآنيته يبطىء بالسكر. ينفع وجع املعدة تعليقاً. وأكثر

  القول على 

  الدهنج

شابه محرةٌ خفيةٌ؛ هو حجر رخو، شديد اخلضرة، تلوح فيه زجناريةٌ، وفيه خطوط سود دقاق جداً، ورمبا 
  .ومنه طاووسي، ومنه موشى

  .، وهو أفضل أصنافه"فرندي" ومنه -. إنه يصفو بصفاء اجلو، ويكدر بكدورته: وقيل

  ".هندي"ومنه 

ويكون رخواً . واهلند ترى أنه ضرب من التوتيا" مغريب"ومنه " كركي"ومنه " خراساينّ"و" كرماينّ"ومنه 
  .؛ مث يزداد صالبةًوقت إخراجه من معدنه
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وقد وثق . إن شرب منه شارب السم، نفعه، وإن شرب منه من غري سم، كان مساً: وقال أرسطو طاليس
  .، أنه جيلو بياض العني جالًء حسناً"الفرندي"عاّة الناس من 

  القول على 

  اليشب

من بالد الترك من ناحية خنت وألوانه. ويقال يشم وهو أفضلهاأبيض، وأصف: منه جملوب ،ر، وزييت.  

". واقاش"، ويستخرج منه أبيض فائق، ويسمى اآلخر "قاش"ومنه مستخرج من واديني يسمى أحدمها 

واملستخرج منه كدر .مبا خرج منه شيٌء أسوديل خيرجه. ورما السوالقطع . وال يوصل إىل معدنه؛ وإن
رك وأهل الصة، والتعيروج، حرصاً الكبار للملك، والصغار للريوف والسخذ منه مناطق، وحليةً للسني تت

  .على الغلبة

وجرب من األصفر، والزييت أنه ينفع وجع املعدة تعليقاً عليها، وينفع أوجاع . وزعموا أنه يدفع الصواعق
  .األحشاء

  القول على 

  الفاذزهر

أصفر، ومنكّت، وهو أفضلها ومعادنه واملعدينّ منه أبيض، و. ومنه معدينٌّ، ومنه حيواينٌّ. باهر: ويقال
وهو . واخلالص منه، إذا ألقي من سحالته شيٌء يف لٍنب حليٍب، مجده، ويعرق يف الشمس. باهلند والصني

ومقدار ما يشرب منه اثنتا عشرة شعريةً، فيخرج السم بالعرق من اجلسد، وإذا . نافع من مجيع السموم
وإذا نثرت سحالته علىموضع اللّسع، اجتذبت السم .  نفع نفعاً بيناًوضع على لسع العقرب، أو الزنبور،

العقرب، يف أحد أوتاد الطّالع، " برج"وجرب أنه إذا نقش يف فص منه، صورة عقرٍب، والقمر يف . منه
برج العقرب، على درمهني كندراً ممضوغاً، فإنه يشفي من "وركّب ىل خامت ذهٍب وطبع به، والقمر يف 

  .ة العقرب شرباًلسع

من جبال شرياز، كما " شنكارة"من البازهر، فإنه يتولّد يف مرائر بعض األيايل، بأرض " احليواينّ"وأما 
وأكثره بلّوطي الشكل، لونه بني اخلضرة والغربة، ويتراكم طبقاٍت، بعضها . يتولّد حجر البقر يف مرائرها

لغ زنة البلّوطة منه عشرة مثاقيل مع خفّته، وهو جوهر فوق بعٍض، يف املسن من هذا احليوان، حتى يب
شريف يقاوم سائر السموم شرباً، إذا شرب منه من دانٍق إلة نصف درهٍم، يسحل على املسن باملا 
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وسحالة اخلالص بيضاء، ورمبا متيل إىل محرٍة خفيفٍة واملغشوش منه، سحابلته متيل إىل خضرٍة، أو . القراح
  .صفرٍة

م إنسانٌ باستعماله على االحتياط، وشرب منه يف أربعني يوماً متواليةً، كلّ يوٍم وزن دانٍق، مل وإذا تقد
يضره ما يرد على بدنه من السموم، وينفع اذومني نفعاً بليغاً، وجيلو بياض لعني، والكلف، والنمش، 

  .جالًء وحياً، وحيلّ مغل الدواب، وأسر بوهلا سريعاً

  القول على 

  وتالخرت

    

يقال إنه يؤخذ من جبهة ثوٍر يكون يف نواحي بالد . هو حيواينٌّ: قال أبو الرجيان البريوينّ":ختو"ويقال
بل من جبهة طائٍر عظيم، يسقط يف بعض تلك اجلزائر، وهو مرغوب فيه : وقيل. الترك، بأرض خرخيز

  .وٍموأهل الصني يزعمون أنه يعرق، إذا قرب من طعاٍم مسم. عند الترك

: وكان يف القدمي ما كان وزنه مائة درهٍم. قال األخوان الرازيان، خريه العقرب، الضارب إىل الكهوبة

ولكن . فقيمته من مائة ديناٍر، إىل مائٍة ومخسني ديناراً وجربن دخان خبوره، أنه ينفع البواسري نفعاً بليغاً
 اجلواهر، ألنها النفسية التي تذّخرها واألكابر، واقتصرت على ذكر هذه. هذا آخر الكالم يف هذا الكتاب

  .وتتحلّى ا الغوائي

وال ذكرت ما يلتحق ا، ثل . ومل طل فيه القول يكيفية تولّدها، لعدم الفائدة يف ذلك. ومنافعها جليلةٌ
د اللّه وقد آن ختم الكتاب حبم. املرجان، والسبح وحنومها، لرتول مرتبتها، عن هذه اجلواهر النفسية

  .والصالة على نبيه حممٍد، سيد املرسلني، وآله وصحبه الطّاهرين. تعاىل

  .وحسبنا اللّه ونعم الوكيل
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