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 :ـ مقدمة  1
ألعتت   لألأتت   ج،   تتتت ف  تتر تتتألمم  افجتتع تاأعجأللتتأله ةلجتتألة  تتأل م   تتأل م     

   تجن  ذه افلجتألة  تر تتألمم  ةجتنتأل اأجعمت .ت ة للى  ع  اأن م ، تل قممة اأ شم 
للتتتع اأيمجمتتتألة  يأل تتتة  متلتتتت تةشتتتيألأت اأتعمم متتتة جنظتتتأل تاأتس مقمتتتة تاأن ممتتتة تاأ ل تتت مة 

تأق  تتأل عته ن ماتنتأل تتا ألتنتأل تة نأل نتأل لتن اأعلتتع لنت  اأعتمع تجنظتأل للتع . تاأ يممة 
، تأتتمل أتتذ  نتت  ت تتمه جتتن اأتتت ع ةت األستت  ةن  ت تتت ة جتتأل عتتة يتتذأ .  اأيمجمتتألة

 :  مقتة
ع إلى و ئم عن العلوم عند العرب هو لون من ألوان الرجإن هذا الحديث الدا

 .  الماضي البعيد ، أو سمة من سمات االستغراق في التاريخ السحيق
فن اأعلتع لن  اأعمع أع تقتصم   ل ألم أل تآ ألم أل للى لظ   تن لظ  ،  ة 
 ر  تنمظأل تآ ألم أل تت  مم أل ، ال تزاة عألممة  ألممة لالة ص نأله افعمألة تللى 

 . اأعظت  تافزجألن ، ت ر شتى اأج ن تافجينة تاأ ل ان ججم
  ألأجآ م تاأج أللم مععة إأى اأتماة مزالتأم ه أ تة اأعم  جنأل إأى جألضمنأل اأ

، اأجتاصة  ممه للى  تاة  تذيم، تأينظأل أ تة اأجت صم اأج لن اأتق ع أل  لألئق، ةت 
 . اأ  مة

تللى  تانة , ه ت علة تاأ ما( اأعألصر )  جن ض ألف اأنمة تافمنس 
تللى ةسماف اأصنألم  تاأ تا   ,  اأ نم اأعم ر تافنجم تاف مض اأجتت س 

تاأ ظتة  ر اأمجن تاأنعألز تتظألجة تنع  تاأشألع تاأما  من تاأينألنة نش ه اأنضألم  
نمث إن لتاجة اأقته تاأج ين تاأجل ل . تاأج نمة تانتقله جنظأل إأى ةتم أل اأن م ة 

م أل جن اأعتاجة  ر اأتر تععة اإلن ألن م نث لجأل نتأت تاأ  ألع تاأت ات  تغم
ت ر اأ ا ه  ر تشيمة اأنضألماه    م أل  جأل  مظأل جن , تم ت م  جنت  ر   مة ذأ  

 .نمف تصنأللأله تتق ع للجر ت نتن م معة 
يألن ة أل ت جنألضم  جتعز  ةأقمتظأل  ر  الكيمياء عند العرب: يتأل ر  ذا ت 

ع    لت  جن عجعمة اأعأل مأله  3003/  1/  32اأجميز اأ قأل ر  نجص  تألمم  
لجة اأشعتع اإل الجمة ةت اأتر لضعه  ة من  متلن  ا تتألح  ملظأل غر نجص 
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ن تين ا تل جه ةمضأل   ر  أإل الع جتلذ  أغة اأعمع أ ألنأل  أظأل إأى ن   عم  ، تا 
تيمف ا ت جمه  ذه اأشعتع  ،  عض افنمألن اأ ممألنمة ةت اأع مانمة ةت اأ ألم مة

 ر اأق ع ، يألإلغممق للى تعت األصتص جن عألنع ،  ع افجع اأعممقةللت 
نقة تل  اأعلتع للى ة م ذأ  إأى   ع يمف األجه  ، تيألأظن  جن عألنع آلم

 .اأشعتع اأج منمة  ر ةتم ة اأغم مة 
 
 

 ـ تمهيد 2
  ألأتتذاه المــومون  األلم تتةت تتر لظتت   العصــر العباســيمعظتتة ةنتت  ةنتتت  تتر  ال

 تتمن اأج تتلجمن تصتتنف تتتأتتف تتتتتمعع  تتر شتتتى جعتتألاله  متتم ي انسلقتته ل قممتتأله 
أنقتظتتأل لصتتتم اأضتتعف تاألجتتتة ، تتللتتف  نتتتىاأعلتتتع ، تأتتع تظتت ة  تتذه اأنميتتة 

ةن  تتتتظع ، تاجتتتتت ه افمتتتت    للتتتتىاأج تتتتلجتن لتتتتن ميتتتتع اأتستتتتتم اأعلجتتتتر تانيجشتتتتتا 
 تتتتتتتتر آالف  جج لتتتتتتتتةماة ينتتتتتتتتتز اأ قأل تتتتتتتتة اإل تتتتتتتتالجمة تاأنضتتتتتتتتألم  اإل تتتتتتتتالجمة ،  تتتتتتتتإأى

 نم تتتاه اأتتر ا تتتأى للمظتأل افتمت متتن  تتر غ لتة جتن اأج تلجمن اأتذمن اأجلستستأل
 تتذه اأينتتتز لصتتتما  تتع  قتت تا اإلن تتألل  قمجتظتتأل  تتر لصتتتم اأتللتتف   مستتتا  مظتتأل 

 .    لل  جن 

تنتتم  اأج تتتتأمن   تت ة اال تجتتألع  ذنقتتألذ تن تت   تتذا اأتتتماث اأنتتأل م م نمعتتت ةنت 
لتتأل  ت أل   جتتن ينتتتز تما نتتأل لتتن اأ قأل تتة  تتر اأعتتألأع اأعم تتر تاإل تتالجر أال تت س عظتتأل  تا 

اأجتاعظة اأمتع  من اجتنأل اأعم مة تغمم أل جن افجع أع  إن . أالنت أل   ظأل  ر جيت ألتنأل
جعتتم  تعتتمض تاتتتر إنجتتأل  تتر جتاعظتتة تصتتله إأتتى ج تتتت  اأصتتماع اأنضتتألم   تعتت 

 .اأعم مة اإل الجمة  شلصمتنألتجنألتأة إ  أله 
 إأتتىألممة اجتتت ه جتتن اأجنتتمس اأعتتمع اأج تتلجمن ةصتتنألع جالجتت  نضتت تننتتن

صتمالنأل   راأت ممس ةن نظجة نضألمتنأل ت ألأذاه جلستسألتنأل اأعلجمة  تجن،  اأجنمس
جن جلستسألتنأل تأع م تق جنظتأل أت منأل إال اأقلمتة  ي مم مسنأل  ر  أق  , جن اعة اأ قألة 

 تاع نتأل ننت تأل لمتتم امتألع جتن عجعظتتأل تاماةتظتأل تأتع نععتتة  تاجنتتألن تنأل اأعجتة ، ة تألن 
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 تة جلنتألجنظأل  قى جأل  ر ةمت منأل   مت منأل تتملتمع تنجتأل ، تان اصتمنأل  ألنمة  مال ألغمم 
جتتن اأشتتت ألع  ةجتتترتايت منتتأل  ألأجعتت  اأقتت مع أتتع من عنتتأل ذأتت  ، أتتذا  تتذننر ة متتع    نتتألة 

تاأتعلمتق  تشتمنتاأجعتظ من  ألأمعتع إأى اأتماث اأعلجر اأعم ر تافلتذ جنتت تت  تممه 
 . ذا اأتماث  نمألةإلأنجألل للمت ،  م جأل ت  عظع اأغمم  تا

 "ةن ن لتتم  نن تتىيألنتته اأيمجمتتألة اأمتتتع ت لتتم  علجتتألة اأغتتمع  معتتع ةال   تتألن
 تظجتا ةي مم ججن  تغمم ع"   سينا والكندي وابن يالراز بن حيان و أبو بكر  جابرب

تاأذمن  قمه جلستسألتظع جمععأل أعلجألة اأغمع  ، ر   ه لعلة اأنضألم  اإلن ألنمة  
للجتألة اأغتمع   متتن اأ تألجن لشتم اأجتمال   ت تت اأقتمن اأتذ   تمز نتى اأقم  تاأشمق

 .ة   ع  اأنظضة اإل الجمة  ع   امتن 
ال تععلنتتأل نن تتى ةمضتتأل , للتتى ةن اف جمتتة األألصتتة اأتتتر نألأظتتأل اأتتماز  تعتتأل م 
 : اإلشألم  إأى ة م اأي مممن جن للجألة اأصنعة اأعمع ةج ألة 

 .ج ألتم  اأعلتع  :  ر يتأل تأبو عبد اهلل محمد الخورارزمي 
:   تر يتأل تتوأبو الحاكم محمد بن عبد الملك الصالحي الخـوارزمي الكـائي  

 . لمن اأصنعة تلتن اأصنألع 
شتتجل اأجعتتمف :   تتر يتأل تتتوأبــو العبــام أحمــد بــن علــي يوســ  البــوني  

 .تأسألئف اأعتامف 
 بعميد الدولـة: اأجلقع , وأبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد الطغري 

 . تصنف يت أل  ي مم   ر اأصنعة, اشتظم لن  جتملر اف ع  شعمه  اأذ 
:  تتر يتأل تتتت وزيــن الــدين بــن عبــد الــرحمن بــن عمــر الدم ــقي الجــوبري 

 .اأجلتألم  ر يشف اف مام ت ت  اف تألم 
اأعلتع اأجيت تتع :  تر يتأل تت  وأبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد السـماوي العرا ـي

 .ي مم تغمم ع اأي مم اأ.  ر زمالة اأذ ع 
عنـد  الكيمياء اأن  ث لنمت أل م إأى ذ ن اأقألمئ  ذا اأ تاة جأل ة جمة  م جأل

 اأزاتمتتةتنتتألتة  قتتس تتتألمم  للتتع اأيمجمتتألة جتتن ن ال   يتأل نتتأل  تتذا ت ألنتت ةعمتتع .؟  العــرب
 اأترظتع  ت تمن تماعع اأعلجألة ت م  جتأ ألتظع ، تتصف اأجتضتلأله ناأتألمملمة تال 
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أل  تن اأتعتتمض ألجنعتتزاه اأعلجمتتة تة تتألأمع اأ نتتث ةلتتذت أل ججتتن  تت قظع تصتت أل ن ممتت
األجتتتة  ,اأعلجمتتتة اأتتتتر اتتتألجتا  ظتتتأل  تاإلضتتتأل أله تا تتتتعماض  عتتتض اأن ممتتتأله اأعلجمتتتة تا 

اأن م تتة للتتى صتتنتظأل تللت  تتأل ، تةنظتتأل جألزاأتته اف تتألل اأتتذ   نتتى  اأ تتما من عتتض 
 .اأجعألصم   نضألمتظعللمت اأغم متن 

يشتتف أنتتأل جأل متتة اأيمجمتتألة اأعم متتة م عنــد العــرب الكيميــاء يتأل نتتأل  تتذا لتتن إن
اأنألل  تتم  جتن اأتزجن ، تلألصتة اأج تشتمامن تاأ تألن من  ةذ ألنتمجتز أل اأتر شغله 
للتتى أتتمل يجتتأل متتزلع  عتتض اأج تشتتمامن اأجعتمضتتمن  اأيمجمتتألئر تتر اأتتتماث اأعلجتتر 

تيجتتأل متتزلع  عتتض اأجظتتزتجمن ةجتتألع ,  اأ تتنمقامتتت ا تشتت  افجتتة إأتتى اأجألضتتر  ةنظتتأل
نجتتأل  تتت سألاتة جتنمتتة مجيتتن اأنضتألم  اأغم  ت تتم   تر شتت أل نأل  تتت  عظع إأتتى  ةنمتتة ، تا 
 .اأنمية تاأتق ع 

عنــد  الكيميـاء ":  للحـديث والمتابـة عـن نـيوالمبـررات التـي حتزت والـدواف  
 :  منها كثيرة" العرب 

اأيمجألئممن اأعمع  ر جيألنظع اأصنم   من للجألة افجع افلتم   تضه : أوال
اأعلتتتع جتته إ تتماز  تم تتع  تتر تنقمتتق اأنظضتتة اأعلجمتتة اأتتتر  تستتتماأتتذمن ا تتظجتا  تتر 

 . اأمألنعةتعنر اأ شممة  جألم أل 
 . ع   لنتاأ نث  ر تما نأل تاأيشف لجأل أع ميشف اأنقألع  : ثانيا
 تنجمتتتة تم ع  تتتر  تتتللتتتى جتتتزالع اأتتت عض تا تتتتمائظع للتتتى للجألئنتتتأل  اأتتتم  : ثالثـــا

عظتتتة ةت تعأل تتتة  تاع نتتتأل يألنتتته جتتتزالجظع  تتتذه لتتتن ة ت تتتتاة. اأجعتتتألمف اإلن تتتألنمة  
للى ةج ألة  تتالة ججتأل مت نض جتزالجظع تم نت   ألم ةن نتص    -ييمجمألئممن لمع 

 .ة ألنم  ع  
 اأعتتمع  للجتألة تتمن اف تاه تافعظتز  اأق مجتة اأتتتر ا تتل جظأل  اأجقألمنتة : رابعـا  

 اأترت من افعظز  تاف تاه   - ت لألصة تل  اأتر اات  ظجأل اأغم متن تستمت أل  -
 غتتتمض إ تتتماز  تم للجتتتألة اأعتتتمع  تتتر اال تيتتتألم  نآلا ع  تتتر جلتتتأل م اأيمجمتتتألة ت تتتتل

 .تاإل  اع 
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اأضتتتة للتتى ة تتلتع اأت يمتتم اأعلجتتر اأتتذ  ات عتتت اأعتتمع  تتر  إأقتتألة : خامســا  
 -ججتتأل م تتجى ةالن اأجتتنظم اأعلجتتر تاأتتذ  من تت ظأل اأغتتمع  اأعلجمتتةتنتتألتة اأجشتتياله 

 . لجأل أن  ت 
 اأعلجمتةاأعتمع  تر تضته اف تل تاأن ممتأله   تم اأيمجمتألئممن  متألن : سادسا  

اأتتتر ةلسأل تتأل اأغم متتتن ة تتجألة جتتن لنتت  ع تصتتألغت أل  تتر اتاأتتع ع متت    تتع ن تت ت أل 
أتتع ن لتتذ  ةننتتأل ن جتتم  ذأتت  يلتتت مقتته للتتى لألتقنتتأل يعلجتتألة لتتمعذتاأنقمقتتة  تت.  فن  تتظع
جنجتة اأعت  ، تيألنته  ما تتنأل  تر  تذا اأشت ن  ما تأله ة  متة تتألمملمتة  للتىاأج  أة 

  . ة  ا  ما ة تالمة جتعجقة للى ة ل للجمة  أل تة تينعملمة تأع ت 
ججن  تغمم عاأن م  مجأل   ق ةن يت ت اأ ألن تن تاأج تشماتن  إلأل   : سابعا  

  تترتتصتتنم   عتتض جتتأل عتتألة . أتتع تتتتت م أظتتع جعم تتة يأل متتة  علتتتع اأيمجمتتألة اأن م تتة 
 .أل شمتنظع جه تتضم   عض اأنقألس اأتر ا تعصى للمظع  ظع عت م 

اأعم تر  اإلن تألن ذا ن اة افلجألق اأنقمقر تصملة ج تمة إلمقتأل  م تألأة   ر
ت اتتة  تتر  ، تتر جعألنمظتتأل اأشتتألجلة تج لظتتأل اأعلمتتأل تجسألأ ظتتأل اأ تتألجمة جتتن ت يمتتم للجتتر 

تنم  اأنقمقة تنجألل  ر اأعجة اأ تتع تة لتع للجر  لمع ج تيم تضه اأتعم ة 
اأنت مث يتة  تذا  تر جتأ تأله جتصتلة  اأعجة تن ممأله ةتأمة يألنه نتتا  ألعلتع ة ألل

 ."  العربية الكيمياء "، لن  تاض إأى  مألن 
ةلمننتأل لتن تتألمم  اأعلتع  تنغجتض -ن مل  ر اأعلتع اأنتألئم اأعلجمة  قتس  إننأل

إننتتأل نتجتتته  تتألألمماه اأعجمقتتة . اأتتذ   نتتى  تتذه اأيشتتتف اأعلجمتتة ت ع ظتتأل جتتن جماتت  أل 
اأعتاجتتة اأتتتر ةتصتتله  إأتتىنلت تته ةن  تن اأتتتر ت  تظتتأل أنتتأل ن تتل ج تيتتم   تتر اأعلتتع ، 

 تن االأت تتألف  ألجعم تةانتتت تةمتع اأنتق أعنتت  ألجعتتمتف تنيتمان . إأتى  تذا اال تيتألم 
اف تتألل معتتع   تتذا علتتى . إأتتى اأع قممتتأله اأعلجمتتة  جتتأل لجلتتتت تجتتأل ا جتتتت أإلن تتألنمة 

للمنتتتتأل ةن ن ظتتتتع  تتتتذا اأيتتتتتألع تةن نتلتتتتذه يعتتتتتن أنتتتتأل  تتتتر إلستتتتألة جغتتتتز  أليشتتتتتف 
 .اأعصممة  ألئمةاأيمجم

 ي تم ن ما ألت ألئق اأتتر تصتله إأمنتأل  نتأل  تعتألمع ت مضتمأله يمجمألئمتة  تانت
أتع منتتت افلصتألئمتن جتن , تا ت  يم اأتماز  ,  ظأل للجألة لمع يعأل م  ن نمألن  األع
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لنتت  اأعتتمع متتتع  أيمجمتتألةجيألنتتأل  تتألجمأل  تتر تتتألمم  ا تنتتتةت تتذه  تتتف .  ما تتتظأل  عتت  
نمتتتألتظع  تتتر  تتت مة يشتتتف اأغستتتألة لتتتن  يم تتتتاتتتت مل  ذجعتتتألن جتتتن ا تتتة ةلصتتتألئممن 

 . اأعمعغتاجضظأل جن اأجظتجمن  تألمم  اأعلع تاأعلجألة 
 

: أقت  اشتتتغة اأتماز   تتر جتاضتمه جلتل تتة أظتتأل صتلة ججمتتم   علتع اأيمجمتتألة ج تتة 
تأينت لصتص  ل تلة يألجلتة جتن يت تت أجعضتلة اأيمجمتألة  تر , اأصم أة تافام ألزمن 

ت تت يتتألع ذت ستأل ه لتألص .  ب سر األسـراركتا: تةشظم  ذه اأيتع  ت . لصمه 
 . ا تت   ت ة ل اأيمجمألة اأعلجمة 

,  ظت ةتال  مصف اأجتا  اأتر م تل جظأل للى ة ق اأتعته اأججينتت  تر لصتمه 
ت تتر اأق تتع اأ ألأتتث , ت تتر اأق تتع اأ تتألنر مصتتف اف تاه اأتتتر م تتتعجلظأل  عنألمتتة  ألئقتتة 

صتتتتلة إأتتتتى إلتتتت ا  األجتتتتألئم معتتتتمض اأستتتتمق اأجت , ت تتتتت ةستتتتتة افا تتتتألع , تافلمتتتتم 
,  لتن تيتتن  نتأل  صتعت أله  عت  , اأجسلت ة ت جتى ةجين اأنصتتة للتى ذأت  جتم  

فنت معتق  ت يجأل يألن عجمته للجتألة اأيمجمتألة اأق مجتة ت ةن تغممتم س معتة اأجعتأل ن إأتى 
  . منصة جن تلقألة ن  ت تتنتمة س ألئه افنعألم إأى ةنعألم يممجة , اأذ ع 

نمنجأل تتنت ث , متع تص م لن تعظة ن م ججأل لة تجألجأل   تاأيمجمألة اأن م ة اأ
تنمنجتتأل تلقتتر اأضتتتة للتتى اآل تتألم اأتتتر تنتت  ظأل , جتت ال  لتتن تتت  مم اأت تتمس اأيمجمتتألئر 

تاأ تتتمق اأتنمتتت   تتتمن اأيمجمتتتألة اأق مجتتتة تاأن م تتتة  تتتت   نتتتت المتعتتت  .  عتتتض األجتتتألئم 
افجتم ات  لم تت ت تذا . ت مس يمجمألئر األ م للى تنتمة اأجعأل ن اأ ل ة إأى ذ ع 

 :تاألأتا  ر ذأ  شعما  المزاة ممت   قألأتا , ةمضأل  افا جتن 
 ةلمأل اأقال  ة اأجألضمن  ر اأنقع     ةن م تللصتا ذ  أل  إال جن اأذ ع

 ةتمصنعتا  ضة  مضألة لألأصة       إاّل جن اأ ضتة اأجعمت تة اأن ع
   تاأنصع قة أسألأ ظأل جن غمم جع نظتأل        ضّمعه لجم   ر اأتنيم

ت تتتالة اأ تتألن تن لتتن اأتتذ ع تلتتن ةي تتمم اأنمتتأل  تستتالع اأ ضتتة جتتن غمتتم 
ن يألنتا ا  ضمعتا ةلجألم ع  ر اأتنيم  تاأنصع للى نّ  اتتة اأشتأللم , جع نظأل  , تا 

إاّل ةنظع  ر  ن ظع ا  تتصلتا إأى جعم ة اأي مم جن نقتألئق اأعلتع تةصتتة اأصتنأللة 
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اأظألجتتتتة يألفنجتتتتألض تاأقلتمتتتتأله تافجتتتتالح تتنضتتتتمم اأع متتتت  جتتتتن اأجتتتتتا  اأيمجمألئمتتتتة 
 .تاف تمة اف أل مة اأتر ال نزاة ن من   ضلظع للمنأل  ظأل 

تاتت  يتتألن ألت تتألج  اأتت منر اأتتذ  اشتتتظم  تتت اأعتتمع اأج تتلجتن ة تتمه اأي متتم  تتر 
تي متما  جتأل يتألن اأصتأل ئة , تستم اأعلتع شألجال  للى األصتص ة تة اأعلتع تاأتعأل تة 

اأتذ  ن ت  ,  أبـو إسـحاق الصـابييجتأل يتألن م عتة مصتجتن مجضألن جه اأج تلجمن 
ت ت اأذ  م تأله اأشتممف اأمضتر  قصتم تت اأ اأمتة اأتتر , اأقمآن تا تعجلت  ر م ألئلت 

 :جسلعظأل 
 ةمةمه جن نجلتا للى افلتا      ةمةمه يمف ل أل ضمألة اأنأل  

أيتنت جن جن ةشماف اأج لجمن مم ر صأل ئمأل   قألة , تلألت ت اأنألل  ر ذأ  
 .ثيت فضله إنما ر 

 ذا اأنتألة  تر اأجشتمق اأعم تر معتع ةن التن تمنأل  تم اأجغتمع اأعم تر ةمضتأل  
 قتتت  يتتتألن اأتعلتتتمع  تتتر عألجعتتتأله افنتتت أل مجتتتتألز .  تتر تستتتتمم اأعلتتتتع  شتتتتى  متلظتتتأل 

تانتقلتته  تتذه اأسممقتتة إأتتى ,  ألأجنتتألتماه اأعلجمتتة تاأجنتتأل ماه  تتمن اأسل تتة تاف تتألتذ  
اأن م ة  ر تق مع اأم ألئة اأعألجعمة اأتتر تت من  ت ر ة ألل اأسممقة, عألجعأله ةتم أل 

 . ظأل ةتم أل ألعمع 
أتتع ال تاتت  تضتته اإل تتالع ة تتألل  تتذا اأجتتنظم اأعلجتتر نمتتث  لتتأل إأتتى اأ م تتألن 

ت تذأ  نشت   تر جعتألة اأ يتم اأعم تر ( .   ل هـاتوا برهـانكم) تاأ الأة  ر يّة اضمة 
 .اإل الجر جأل م جى  ألأ نث لن اأ أمة تاأنظر لن اأتقلم  

ت تتتر  تتتذا اأجقتتتألع اذيتتتم نتتت م أل  عتتتم   منتتتر ت تتتمن  يتتتتتم انيلمتتتز   تتتر اف ع 
 تر يلجتة جشتتقة جتن اأعم متة نمتث ماجسـتير إن ةصتة يلجتة : اأعم ر األة أتر  متت 

يألن ا ألتذ  افن أل معستن تالجمذ ع اأذمن انظتا  ما ألتظع لنظع إعتألز   نجتة اأعلتع 
ع تتتمم أل الأتتة للتتى اأشتتظأل   تجنتتت يلجتتة جأل, طالــب مجــاز : ت تتذا اأسألأتتع م تتجى , 

 بوكسير  ياللع اأ تيل م لى,   تاإلعألز  اأججنتنة أت
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أن  سىوع, بحث علمي وتاريخي بنتم الو ت  كتاب وه اهذ كتابيو 
كون مساهمة متواضعة في اإلخالص للحق والحقيقة وأنصا  العرب والك   ي

 .ومنها علم الكيمياء عن أمجادهم العلمية في القديم والحديث 
 
يلمتتتتة اأعلتتتتتع   تتتترافعتتتتالة  رأزجالئتتتت نرتاجتنتتتتأل  تعتتتتت لتتتتألأص شتتتتيم ةةن  ت ةت 

  اأعجعمتتة اأتألمملمتتة اأ تتتممة تتر ت , عجعمتتة اأعأل متتأله اأ تتتممة ت تتر ,  عألجعتتة اأ عتتث 
ةت  يتتألعاأا اأذمن ةشألمتا للمت  جتضتع  تذ ةا ت ,  اأ تممةاأعجعمة اأيمجمألئمة  ر ت 

 تت  هنتى تنقق  ذا اأعجة اأذ  اصت ،    لم اأجعتنة  صتم  ةت  راأذمن ا جتا أ
 .تعت اهلل تاأعمت ة تاإل الع  

 
 

 الكيميائي الباحث
 طارق إسماعيل كاخيا
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 ـةتاريخي لمـحةـ  3
 األئجتأل   للجتأل   تيتنتأينظأل أتع  مصر الترعونيةاأيمجمألة ةتة جأل نش ه  ر  نش ه

  جتتتأل تتتة يألنتتته إأتتتى نتتت   , ذاتتتتت  تتتألأجعنى اأتتتذ  نعم تتتت ألعلتتتتع  تتتر اأعصتتتم اأنتتت مث 
تا  تعت  ه اأصتنأللأله اأتتر األجته . صنعة  نمة تقتع للى األ م  تاأجمان اأستمة  

تتنضمم  تاأزعألجصنأللة اأتع من تاأص ألغة تننمس اأجتتى ت  ر جصم اأق مجة جن 
اأجظتن   تذهتيتألن متزاتة , اف تمة تتنضتمم اأزمتته تاأت  تن تجتتا  اأزمنتة تاأعستتم 

  سممقة  ممت ميتجتن ةجم أل للى اأعألجة ةلصألئمتن جن اأيظنة 
, اأ قأل تتة  نتتتانر تتر اأعنألمتتة  شتتتى  جامعــة اإلســكندرية القديمــةعتتألة  تم   تتع

 ج تتتجمتةججتتأل ة   إأتتى  لتتتة للتتع اأيمجمتتألة ستتتما ع متت ا شتتمجتت اف أل تتمة جنتتألتاله 
 نعتتتت  ةن ن ممتتتتة , اأيمجمألئمتتتتة  ةع  ظتتتتع تت  تتتتمم اأ تتتتتا م اأس معمتتتتة تلجلمتتتتأله اأصتتتتن

النــار والتــراب والهــواء :   تترلتتن تيتتتمن اأجتتأل   جتتن ةم عتتة لنألصتتم  يمارســطوطال
جتأل   والجتـا  والرطوبـةالحـرارة والبـرودة : تلن س ألئه اأجتأل   افم عتة ت تر  والماء

أل نتتث  تتر نقمقتتة اأجتتأل   تس ألئعظتتأل تيتتألن  -ت تت ت أنتتأل  تتألذعة  اتت  - تتر إال جنألتأتتة 
   جتن نألأتة فلتم   ألأت تلمن  يم  إجيألن تنتمتة اأجتأل  ظتمجن نتألئم  ذه اأن ممة 

تجتتن  تتع يتتألن اأقتتتة  ,   عضتتظأل إأتتى  عتتض اأعنألصتتمةت اأت ممتت  تيتتذا إجيتتألن تنتمتتة 
ةن  إال. ت لألصتة اأتذ ع جق تتال   جمنة ذجيألن تنتمة اأجعأل ن األ م ة إأى جعأل ن 

يألن جن اأتعظة اأعلجمة تنتال  أل ممأل ال مجل عت م اأجع ن يجأل  أه  اأتنتمة ذا 
افا جمن تتص أله تعألم ظع يجأل تشمم إأمت نصتص ةتماق اأ م    ألهيتأل للى ذأ  
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 ظذه اأقضمة ي مم جن اأعلجتألة تاأ ال ت ة تغمتم ع نتتى لصتم  شغةتجه ذأ   ق  . 
 .ةتمت أل   راأنظضة 

تاأ تتممألنمة  اأمتنألنمتتةالتنتتى اأج تتلجتن جنتتذ لصتتم  نتتر ةجمتتة  نقتتة اأعلتتتع  تاتت 
بـن يزيـد بـن  خالـدةتة جتن اات ع للتى ذأت  تاأظن مة تاال ت أل   جنظأل تتستم أل تيتألن 

ـــة  جتتتأل يتتتتع  تتتر ةصتتتتة   عتتتضمعتتتألة اأصتتتنعة اأجصتتتمممن  ةنتتت إذ نقتتتة إأمتتتت معاوي
 . اأصنعة اأيمجمألئمة  

مقتتف نشتتألس اأعتتمع اأعلجتتر لنتت  نتت  اأنقتتة تاأتمعجتتة تاالات تتألل  تتة تعتت اه  تأتتع
 تاال تيألم تت  م ت للى اتال   أل تة جن اأتستممإأى ن ت  

 .ذأ  يلت تللمصت ججأل شأل ت جن شعتذ   جنمة تاأعجلمة تاال ع اأتعألمع اأعلج 
جتتتنظع  اأج تشتتتمامن -ةشتتتأل  اأي متتتمتن جتتتن اأ تتتألن من تاأعلجتتتألة اأجنصتتت من  تاتتت 

 افن ألم  ضة للجألة اأعمع افا جمن تأ ه , تاأعمع تافا جمن جنظع تاأجعألصممن 
 اأعلجتتألةتتصت تا  إأتى ي متم جتن اأن ممتتأله تاآلماة اأعلجمتة اأتتر ا تللصتتت أل   ن  تظع

للجألة  ات عظألاأعمع   نظع ة ألتذ  للجألة ةتمت أل يجأل ةشألمتا إأى اأسممقة اأعلجمة اأتر 
اأعتتتمع تاأتتتتر تتتتتللص  تتتر ةن مصتتتف اأ ألنتتتث اأجعتتتألمف تةن منيتتتع جتتتأل  منظجتتتأل جتتتن 

تةن متتتتتم س تةن م تتتتتتن س اأقتتتتتتانمن ن تتتتتع جتتتتتأل م تللصتتتتتت جتتتتتن اأجشتتتتتأل  اه  تشتتتتتألئم
  اتتتتة تلنألمتتتتة  تتتتع م تتتتتقم  جنظتتتتأل اأن ممتتتتأله  اأتتتتتر م تتتتعلظأل تاأجالن تتتتألهتاأتعتتتتألمع 

يلظتتأل  ل تتلة جنسقمتتة تصتتتم اأت يمتتم اأعلجتتر اأ تتلمع اأتتذ   ت تترتاأ تتمتض تاأقتتتانمن 
 .ات عت  تالة اأعلجألة 

ومــا  فيهــاتكلمــوا عــن أعمــال العــرب فــي الكيميــاء وعــن نهضــتهم  وعنــدما
 : اآلتية  لألسبابذلك كله  أرجعواأحدثوه من تغير وتطوير 

اأعتتتمع نقلتتتتا اأيتتتتع اأيمجمألئمتتتة اأق مجتتتة تصتتتننتا  عتتتض ةغالسظتتتأل  ةن : أوال
تأتع م تق  ضتأللهت ذا لجة علمة تال تمجأل تةن ةصتتة  تذه اأيتتع  ،تتت عتا  مظأل  

 .أل  ع  ججنظأل غمم تمعجتظأل اأتر ا تل جظأل افتمت متن  م
للتتتتع  تقتتتت عإلضتتتتأل ألتظع اأجظجتتتتة تايتشتتتتأل ألتظع اأعلملتتتتة ة م تتتتأل  تتتتر  يتتتتألن : ثانيــــا  

 .  عم ا   شتسأل   اأيمجمألة
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 - متت  مق تتاأظع  ضة اأ  ق  ر ععة للع اأيمجمتألة تعمم متأل تأتع  يألن : ثالثا  
 .لن  ن  اأن ممأله تاآلماة اأ ل  مة   -يجأل  عة اأمتنألن 

يتتألن أظتتع  تم ة أل تتر  تتر تسظمتتم للتتع اأيمجمتتألة جتتن اأعالجتتأله  يجتتأل : رابعــا  
اأنتتق تاتمته لنتت  ع  لجتراأع ظتع تاضتعتا ة تتل اأ نتث  ,تاأمجتتز اأجعجمتة اأج ظجتتة 

أتتتتذأ   تةنشتتتتئتا اتتتتة اأجالن تتتتة تنتتتتع اال تتتتتسالع تمغ تتتتتا  تتتتر اأتعم تتتتة تااللت تتتتألم 
 .جن صنة  عض اأن ممأله   تم تت قتاجلت ماه لألصة أمتنققتا 

إعمائظتتأل  للتتىجتت ال إأتتى اال تجتتألع  ألأتعم تتة تنتتث  - لتتأل عتتأل م  تتن نمتتألن  تاتت 
 معنتتتنيجتتأل سلتتع جتتن اأتتذمن  جتته  اتتة اأجالن تتة يجتتأل  لتتأل إأتتى اأتتت نر تتتتم  اأععلتتة

 ألأعلتع ةال منألتأتا لجتة شتر ج تتنمة ةت لت مع اأن ته تللتمظع ةن معم تتا اأ ت ع اتر 
 . ية لجلمة تةن م ظجتا اأعجلمأله عم ا فن أية صنعة ة ألأم ظأل  إعماة
 . العربية والكيميائيين العرب بالبحث  الكيمياءتناول كثير من المست ر ين  و د

إن اأعلجتتألة اأعتتمع تتصتتلتا  إأتتىةشتتألم  اأتتذ  لــو بــون جوســتا اأجتتتم   جتتنظع
اأزاج   يجتأل انظتع  تزمهإأى يشتف  ألجة أع معم ظأل اأمتنألن ا لظع يتنضمم اأينتة 

اأيمجمألة لجلمتأله اأتقسمتم تاأتمشتم  تاأت لمتم تجتأل شتأل ظظأل  للتعلم تا جن ة أل مأله 
. 

  ــمم) : افأجألنمتتة  تتر يتأل ظتتأل  اأج تشتتماة" نكــه هــو ســيجريد"يت تته  يجتتأل
منتة اأجعأل ن  اأذ  الحكمة حجرتقتة ةن اأ نث لن (  العرب تسط  على الغرب

 ر لجتمه يألنتأل جتن افنتالع  تمج اأذ  مظع اأجمة اأصنة  اإلكسيرتلن   ذ عإأى 
اأعتتتتتمع اأعلجتتتتتألة   عتتتت  عاأتتتتتر مات ه اأجصتتتتتمممن اأقتتتت جألة تاأ تتتتتمل تاإلغممتتتتق تجتتتتتن 

اأتر لتأل ه للتى للتع  اأع مجةتمعة ن  تن ةن مصلتا إأى نتمعة إال ةن اأنت افتم مت 
اأتتتتر ات عظتتتأل اأعلجتتتألة  اأعلجمتتتةاأيمجمتتتألة نتمعتتتة  تتتذا اأ نتتتث يألنتتته اأسممقتتتة اأتعمم متتتة 

 نتتتأل  جتتتن  يتتتألناأعتتتمع  تتتر  تتتذا اأجمتتت ان  صتتت ة لألصتتتة ، جتتته صتتتمف اأن تتتم لجتتتأل 
يمجمألة لششه  ر متتل  عض اأعألجة جتن اأنتألل تةنصتألف اأجتعلجتمن تتتألعم  ظتأل 

ـــ تتتتتم   اأجشتتتعتذمن  ضتتتة اإلغممتتتق يتتتألن  تتتر إمعتتتأل  اأيمجمتتتألة اأن ممتتتة  إن  ةهونك
اأس معمتة يجتأل ألعتمع  ضتة إمعتأل  ستمق اأجماا تة اأجن جتة  شتمتس ةتعت ت أل  تاأ ل  ة
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تنتلت تتتأل تماا ت تتتأل  للقتتتتا  تتتذأ  للتتتع اأيمجمتتتألة اأتعمم متتتة  ج أل مجتتتت اأعلجمتتتة  تلمنت تتتأل
ة تغمتتتم  معتتتة لألأمتتتة جتتتن اأ اتتتة جظتتت ه اليتشتتتألف للجتتتر اأيمجمتتتألة اأعضتتتتم تللتتتى

  .اأعضتمة 
اأع مجتتة ت أل تيتتألمه  اأيمجمألئمتتة تتن نمتتألن ت  لجألأتتت   عتتأل م هونكــةةشتتأل ه  تاتت 

تاأي ممتمتت  تاأنتممتت   مسممت سأجتتا  يمجمألئمتتة نضتم أل  ن  تتت ذيتتمه جنظتأل ةنجتتألض اأ
 .اأجعأل ن  أصظم  يجأل ةشأل ه  أل تل اجت سماأل ع م  .تاأجألة اأجلير 

تاتالت  جتن  ةصتتة أتتيعلتع  –جمتألة للتع اأيم ا تت اع ديوارانـت ووللز   يجأل
 أللتمالظع  ذأ إأى اأعلجألة اأعمع ت أة للى  -اأجالن ة اأ امقة تاأتعألمع اأعلجمة 

تملتتتع .   تافنجتتألضأالن متتق تتنلتتملظع ألي متتم جتتن اأجتتتا  تنلتتمال تتجمتتز ع ألقلتمتتأله 
نشتتم اأنقتتة ال متتزاة منت تتمه اأ  تتذا تتألن ي متتما ججتتأل ةأ تتته  تتر :  مقتتتة  يالجتتت رانــتاديو 

 . اأ امق تاأتنلمة تاأت  مم اأعلجممن
 

 البحث العلمي عند الكيميائيين العرب وسائلـ  4
 :المختبر العربي وادواته :  أوال
اأنتتت مع ةن  ا تتتنألعلجتتتألة اأعتتتمع اأيمجمتتتألئممن تعتتتألم ظع اأجتعتتت    تاتتت  ذيتتتم  يتتتألن

  . الــذهب بــدرب معتتمف مع   تتر  ال ــام بــابعتأل م يتتألن مقتتمع  تتر اأيت تتت  تتر شتألمع 
أعأل م ا ن نمتألن  ت ت اأجيألن اأذ  يألن  اما  ( نتع جن اف نمة )  جز األ   ةصمع تأجأل
  اأتميمتع ة  " تاأعقت  "ألتنلمتة  ة "  ألنتة"  ألتن يجأل تع  ةمضأل جتضتعأل   متتع  

. 
 : ملرجأل ( عأل م  ن نمألن ) يتأل ت   ر هولمياردذيم  يذأ 
اأن تم  تر  ا نتألة تر  ةن جلت م عأل م  ن نمألن اأيمجمألئر تا  ل م للمت مقألة

ةشت ت  تألأق ت  عمت   غم تةانقألض جنألزة  ألأيت ة جنذ امنمن جن اأزجألن يألن ل تألم  لتن 
  تتألس تج تتن  تجنضتت   لشتت مة صتتغمم   تاظتتأل : جتتن ة تتألث  المتتة مظتتأل  ،لتتن افلتتمن  

ةجألع اأعألأل متع  م تألن ةت  ال تة تتضته  اأعألنعان مة جضرة ةت م جأل شجعة ت ر 
يجتتتأل متعتتت  تلتتتألة يجصتتت م ألجتتتألة تةعظتتتز  ي متتتم  للتتتى  ،أله   تاظتتتأل اأقتتتتاممم تاأزعألعتتت
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 مو ـدتعتت   تنالنت  ، نأل ت نأل   عضظأل جعتمتف تافلتم ال معتمف لجلتت  افمض
تعتتتت  ة تتتمان ةلتتتم  ألصتتتظم  إأتتتىصتتت م اأجيتتتألن معلتتتل ةجألجتتتت اأعتتتألأع  ألإلضتتتأل ة   تتتر

 ال نت م  جأل متتت ج تنتق عألن ت ت قمع اأعتألأع اأيمجمتألئر نعت  اأظتألتن ت تت المتة جتن 
  . ةت ينظت ةلذ  عضت ت قر عزة ةلم

  تتع Oع(  23 )نتتمام  اتمتتة  تتتق :  يألأتتتألأرةجتتأل  معتتأله اأنتتمام   يألنتته تقتت م 
 عألن تتت  ألإلضتتأل ة إأتتى تعتتت  اأجنتتتت  اأجتتألئر ت   تتذا ، Oع(  23 ) نتتمام   منتتة  تن 

ـــوز  تتتذا  تتتألأجلت ماه اأن م تتتة اأمتتتتع اأجنتتمتتتة للتتتى جصتتت م  نقتتتألمنةن  تن تتتتسمه ك
 ألتتمتج تلزانتتة،  ألغ تتمةجتتألة تنتتتض   ةضتتألأإل  نتتزمنةت جصتت ألح  ألنتتمام  يتتألأ من

 )تجمتتتزان جتتت مج ألنتتتمام   ،ألتظتمتتتة   اأ تنتتتألهت عتتتض  ،اأغتتتألزاه ة نتتتألة اأت تتتأللاله  
اأتتتر تتضتته للمظتتأل اأجتتتا  اأيمجألتمتتة  تتر  فت م تتأ عتتض اأنضتت  تا  عألنتتع(  تمجتتتجتم

 . اتاممم ةت زعألعأله  
 

 والرازي التجريبي لدى جابر بن حيان المنهجـ  5
 العلمي الحديث البحثتوافقه م  منهج  ومدى

اأشتتتمتس   تتتمظعاأعلجتتتألة اأعتتتمع  تتتع تاضتتتعتا اأتتتنظم اأتعمم تتتر  قتتت  تتتتت مه  إن
 زجتتألنظعاأضتتمتممة أل ألنتتث تجنظتتأل إأجتتألجظع  جتتأل تصتتة إأمتتت اأعلتتع ت لغتتتت اأجعم تتة  تتر 

ت ر  ،ات  جالن تظع تصنة ا تنتألعألتظع   إأر ألإلضأل ة  ،تجنظأل  اتظع  ر اأعجة  
يألنتته أظتتع نجأل تتة  تتر اأ نتتث اأعلجتتر تاأتعمم تتر نتتتى يتتألن أ عضتتظع ةج تتألة  اأغألأتتع

 يتتم اأتتماز  ة تتم  تتر  نتتألة اأعلتتع تتستتتمه  تتر نتت ت  إجيألنمتتألتظع  رتة تت نمتتألنعتتأل م  تتن 
جيألنمأله    .اأذ  لألشأل  مت  اأزجنتا 

       " التجريـــــد " ت"   البحـــــث " ت " إليضـــــا ا "عتتتتتأل م اأيمجمألئمتتتتتة ج تتتتتة   يتتتتتتع
مجتتألز للتى غمتمه  عتأل ماتععلنتأل نعتقت  ةن  تغمم تأل"  الميزان " ت"  الكبير واصالخ "ت

ت تت اف تألل  للجترجن اأعلجألة  يتنت  ر جق جة اأذمن لجلتا اأتعألمع للى ة تألل 
 .اأذ  ن مم للمت اآلن  ر اأجلت ماه  
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  اأجالن تةتأق   لأل عأل م إأى اال تجألع  ألأتعم ة تنث للى إعمائظأل جه  اتة  
ن تاعتتع اأجشتتتغة  تتر اأيمجمتتألة  تتت إ: تاتتألة  اأععلتتةأل إأتتى اأتتت نر تتتتم  يجتتأل  لتت ،

عتتتتماة اأتعم تتتتة تان اأجعم تتتتة ال  إال  ظتتتتأل تسلتتتتع جتتتتن اأتتتتذمن معنتتتتتن  تنصتتتتةاأعجتتتتة تا 
اأن تته تللتتمظع ةن معم تتتا  لتت مع تتألأعلتع اأس معمتتة ةال منتتألتأتا لجتتة شتتو ج تتتنمة ةت 

أيتتتتة صتتتتنعة )    فن اأ تتتت ع  تتتتر إعتتتتماة يتتتتة تعم تتتتة تةن مت ظجتتتتتا اأتعلمجتتتتأله عمتتتت ا
اأنتتألئم   أل تتن ألسللتى نت  اتأتت تستألأ ظع  ألأصت م تاأج تأل م  تاأتت نر ( ة ألأم ظأل اأ نمتة 

 "  .تاات ألة ة م اأس معة ججأل ت  مه جن ية شو س معر 
 : لدى جابر بن حيان في النقاط االتية  التجريبيأن نوجز هذا المنهج  ونستطي 

   . معممظأل اأتر   ألأتعم ةعمف للة امألجت للى صألنع اأتعم ة اأعلجمة ةن م( ة ) 
 .  عم اللى صألنع اأتعم ة اأعلجمة ةن م ظع االمشأل اه  ظجأل ( ع )
 .من غر اعتنألع جأل  ت ج تنمة ةت لقمع  (  ج )
 .معع ةن متلذ اأيمجمألئر ةص األة ججن م ق  مظع  (    )
 . ر جيألن جعزتة   اأجعجةمعع ةن ميتن ( ت )
 .  تعألم ت مت اأتاه اأذ  مجينت جن إعماة ال   ةن ميتن أ(  ت )
 .ةن ميتن ص تما يتتجأل  (  ز )
 .ةن ميتن  تت أل  (  ح )
 .  نتألئعظألمع  ر اأتصتة  تعألم ت إأى  ةال تل لت اأ تا م  م(  س )

اأمتتتتتع  م تتتتجىلتتتتمف اأعتتتتمع اأعلجتتتتألة    تتتتلت ظع تت يمتتتتم ع اأعلجتتتتر  جتتتتأل  أتتتتذأ 
 جتتنظع جتتن  تتألم  اأنتت مثماه اأعصتتم م تتن ةنظتتأل جتتن ج تيتت اأتتتر العلميــة بالطريقــة

م ميتت  أتعت تق للمتت  تر إ ما  جتأل  جنإ مايظأل  ة   ر باكونللمظأل تجنظع جن   ق 
 .لنألصم اأسممقة اأعلجمة  جن"  أليتن"

ن  اأالتمنمتةتمعجتأل إأتى  لتذمنأا " األفـران رسـالة " ت " اإلتقان "يتأل ر عأل م  تا 
 اأجتتتتنظم "اف تتتتم  تتتتر م تتتتع  مةي تتتتيتتتتألن أظجتتتتأل  ،اأ ألأتتتتث لشتتتتم اأجتتتتمال     اأقتتتتمن تتتتر 

للتتى  تت اه ججتتأل ةنتتألم اأسممتتق  تاأ تتممةتمت تتأل  تتر اأعصتتتم اأت تتسى   تتر" اأتعمم تتر 
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اليتشتتأل ألتظع اأعلجمتتة ةي تتم اف تتم  تتر اأنظضتتة  تيتتألن .ألعلجتتألة افتمت متتمن  مجتتأل  عتت  
 .   نققت ألاأعلجمة اأتر 
ذا ألتتتت جلستس تااتتهت ام تتنأل اأجتتنظم اأعلجتتر أتت   عتتأل م  تتن نمتتألن جتت ال جتتن  تا 

للجتتأل للتتى  اأيمجمتتألةةتة جتتن ععتتة   تتت ا  جــابر تتعألم تتت تا تتتنتألعألتت اأي متتم  نعتت  ةن 
اأ تتممة تاأيظألنتتة ت تتض جتتن نتأظتتأل  تتمتف االنتيتتألم   تتتألمتةزاح لنظتتأل  ،اأنقمقتتة  
اأتاه اأذ  يألنه  مت تجن ا لت جتضتلأل ألشعتذ  تاأع ة ال أل نتث   ر, تاأتنألمة 
 .   اأعلجر

 ت جتضتع اأتعم ة  جأل"  البحث "ضتح  ر يتأل ت  من عأل م  ن نمألن  ت  يجأل
 تت تلت ع  اأتج ت اأتااعمة اأجن تت ة اأتذ  مصتل   تر اأ نتث اأيمجمتألئر تنتث للتى 

ن  تع ممه ة  ل ع لجتة شترة ج تتنمة غمتم  للى"  م  تال تضة   نتىاأجلألأ ة 
 .   اأنتألئمتةن تنيع اأعقة تةن ال تت مع  ر  ،ججين  

 الأتتة  تتتر جنتتتأل م  ذانصتتتأل  الخـــواص الكبيــرأل تتتت يت  تتر لجـــابرةننتتتأل نعتت   يجتتأل
اأعقتتة تيمتتف   تتراأ نتتث إذ مقتتتة ةنتتت من غتتر ةن نعلتتع ةتال جتضتتتع افتائتتة تاأ تتتانر 

 جنظتتتأل تتر نتتتتى ال نشتت   تتتر شتترة تال نسألأتتتع  تتتر افتائتتة  تتت أمة تن تتتت ر اأ تتتألنر 
ن جتضتتتع اأعالاتتة  تتمن  جتتأل مجمتتز  ةتضتت  جتتن"  التطبيــق " ت"  التــر  "  الأتتتت تا 

تاذا يألن سممق اأ مم اأعلجر  ،ألس ية جن اال تن ألس تاال تقماة اأتان   ألفلم  امت 
  تتتتع ،تتتتتتنر   تتتتمتض  جشتتتتأل  اه" اأعلجتتتتر مجيتتتتن تصتتتتتممه للتتتتى ةنتتتتت  اأ نتتتتثةت , 

جماععة  ذه اأنتتألئم للتى   ع ،ا تن ألس ألنتألئم اأتر مجين تتأم  أل جن تل  اأ متض 
مضتتتنأل أل ةت نم ضتتتظأل ت قتتتأل أصتتت ق  ذجتتتأل ةن تق تتتة اأ تتتمتض اأتتتتر   تلن ئتتتذ ،اأتااتتته 

 نتق لألأجنتأل اأعم تر عتأل م  تن نمتألن للمنتأل اأمتتع ةن ن تعة  جتن اأتااتهنتألئعظأل للى 
أن  تت  تر اأقتمن اأ تألجن تةتائتة اأقتمن  م تجت" أل نتث  جنظعتأل"  تاإللعتألعأت  ألأ لم 

تأت  صة اأقتة  مت التمال أعتألة , اأجمال   ت ت جنظم أت يتع  لغة لصمنأل  اأتأل ه
نتألئم اأعصتم اأنت مث ذأت  فنتت جتنظم التجت  للتى اال تتن ألس تاال تتقماة  نجتي نت 

 و ـد :ج ال  تذه اأعجلتة اأتانت   مصتف  ظتأل جنظعتت   ألامة صنمنأل   تالمأل    ا  ألجعأل التج
جأل  تجه .  عملته بيدي وعقلي من  بل وبحثت عنه حتى صح وامتحنته فما كذب
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عتأل م  تتن نمتتألن  ألنتتت أتتع  لنتت  ألتعم تة اأعلجمتتة جتتن جيألنتتة جلنت تة  تتر جتتنظم اأ نتتث
اأعلجمتتتتة  اأتعم تتتتةميتتتتف ة تتتت ا لتتتتن ت يمتتتت  ة جمتتتتة اأ تتتتمض اأن تتتتم   تتتتر يشتتتتف زتامتتتتأل 

  :تانتجألالتظأل  مععة اأن م  أل قأل للى اأعجة إذ مقتة
يســبق إلــى العلــم لــم يمكنــه إتيــان العمــل وذلــك ألن العلــل إنمــا تبــرز  لــممــن  إن  

ال فما للعمل يا ليت  عريعلى  در ما تقدم من العلم  المادةالصورة في    وا 
علمــي أكثــر  إن  : مقتتتة  نتمعتتة تعألم تتت تل متتتت  تتألأجمزان  علجتتتعتتأل م  تمعتتتز

نــي.  ممــا فــي كتبــي أعــر  وأعلــم أن  ومــا يتعجبــون مــن علمــي وأن علمــي  ال وا 
ن ذلــك لكثــرة ومــن أراد أن  ، أبــواب التركيــب ي  ســهل علــ بــالميزان معرفتــي أكثــر وا 

ــزان فع ــم المي ــى عل ــزان فــي يصــل إل ــذنا فــي المي ــه أن يعــر  نب ــابيلي ــاهر  " كت الب
 . "والتركيب 
لتتن  صتتنم اتتت  تللتتع :   ظتتر( للتتع اأيمجمتتألة )لنتت ه  اأصتتنأللةةجتتم  تيتتذأ  

ال  تت  جتتن ( للتتع اأيمجمتتألة جتت ال )  صتتنأللةتيتتة  ،مة  ت متتق متت تر  تتر جتضتتتع جتتأل  
 . ثـم اعمـلواعلـم  انظـر : قتأت   ائجأل  ق اأعلع  ر سل ظأل ألعجة يجأل يألن متصر 

إال أج ألن   اأت يمم اأنتم تةن اأعلتتع  ت تل عال  اأعلجمة ت متي  ةن اأتعألمع  تي نر
 ألف يتتألم اأع متت   تةن جظجتتة اأجتتنظم اأتعمم تتر إنجتتأل تقتصتتم للتتى ةتأئتت   إالال تتقتت ع 

للى ننت جأل ةام  ت ي مم  ،للى ا تن ألس ا ضة اأنتألئم اأججينة   اأق م اأذمن أ مظع 
متة اللى ةنظأل صنعة تنتألج إأتى  م  تالجة: ألأع اأجن  من تاتة عأل م جن  ال  ة اأع

نجتأل  تت شترة   تر اأعقتة  جتن ةستألة  اتألئع ة ةل ع فنظأل غمتم جتعتت    تر اأنتل تا 
. تجتن اصتم يتألن للتى نألأتتت   ، م ت يألنه  ملتت  ر اأتمايمتع للتى ات م ذأت   

 تتتمض تمتتتتللص  تتتر اأ اآلن ظتتتذا معتتت   نتتتق ةنعتتت  لستتتتاه اأ نتتتث اأعلجتتتر نتتتتى 
اأ نتتث تاأتس متتق تاأ اتتة  تتر  تجتاصتتلةاأن تتم   تتع اأ نتتث لجتتأل متيتت ه ةت متت ة للمتتت 

 .اأتعم ة إأى ةن مصة اأ ألنث إأى األنتن لألع  
عتتألة يمجمتتألئر اأعتتمع اأ تتألنر ة تتت  يتتم جنجتت   تتن زيممتتأل  اأزجتتألناتتمن جتتن  ت عتت 

 تاأتتذ " اف تتمام   تتم" ات تته ةمضتتأل سممتتق عتتأل م  تتر اأ نتتث  تتر يتأل تتت  اأتتذ اأتماز   
تاأذ   جى  مجأل  ع   تعألم ت مت اأماز  اف لتع اأذ  م مم للمت  ر إعماة  ةتض 
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ة تتتلت ت ن تتتع تع متتتمه للتتتى ةم تتته  تمقتتتتع" اأتعمم تتتر  اأجتتتنظم ةتاأعلجمتتتة    ألأسممقتتتة" 
 :اتال  
ت ت ةال ةن م إأى ة  شو  عمن اأنقمقة ةال  ع  ةن ة م  ةنت :  الوضو  ( 1) 

ع تاأتن تتتت تال ةت نتتتى جتتتن اآلماة إال جتتتأل تعلتتتى ذأتتت  ةن ةتال تتتى اأت تتتم  معنتتتريتتتذأ  
 .منتالن  تن اأش   مت   ت ملةأعقلر  تضتح 

ــلا( 2 )    تعزئتتة يتتة جشتتيلة جتتن اأجشتتألية اأتتتر ةاتتتع   ما تتتظأل إأتتى ةي تتم :  لتحلي
 .ألتجين جن نلظأل للى ةصل  تعت   تذأ ل   ججين جن افعزاة 

 تت ة     تتس افجتتتم تة تتظلظأل  ظجتتأل ت تتممم ت يمتتم   ألنت تتألع    ت تتت:  التــدرج(  3 )   
تعقمت ا للتى ا تتماض تعتت  اأن تألع ةمضتأل  تمن افجتتم  ةي م تألتةصع  ت ممعمأل أجعم ة 
 .     عضاأتر ال متعلق  عضظأل 

اأقمألع  ذنصألةاه تألجة  ر ية أن ة تاأقمألع :  اإلعادة واالستقصاء(  4 )   
 .لألجة فت ي  جن ةنر أع ة جة شمئأل    ذل ا اه

اأ نتتث  جتتنظم تتر تعألم تتت ج تتليأل للجمتتأل لألأصتتأل مت تتق جتته  الــرازي تتل   تأقتت 
 إأتىاأعلجر اأن مث ت ذا جأل ععة أ نت تت  تر اأيمجمتألة امجتة   عته  عتض اأ تألن من 

 .اأقتة   ن اأماز   ت جت ل اأيمجمألة اأن م ة  ر اأشمق تاأغمع جعأل 
" راراألســ ســر "يتأل تتت  ضتتجنإعتتماة تعألم تتت   تتر"  منهاجــه "تضتته اأتتماز   تأقتت     

 ظتأل  تع مصتف اأسممقتة اأتتر  مشتتغة يألن م ت ئ  تصتف اأجتتا  اأتتر , ذيمه  اأ أل ق
ذأتت  مصتتف اأسممقتتة  ت عتت  ،مشتتتغة  ظتتأل  تتع مصتتف اف تاه تاآلاله اأتتتر م تتتعجلظأل 

تصف اأماز   ر يتأل ت  ذا تغممه جتن اأيتتع  ،اأتر مت عظأل  ر تنضمم اأجمي أله  
ا جنظتتأل اأزعتتألعر تجنظتتأل اأجعتت نر تصتت أل للتتى لشتتممن عظتتألز  مزمتت  جتتأل للتتىةأ ظتتأل  اأتتتر
  تاأتعتألمعللتى غتمام جتأل نتماه اآلن  تر اأيتتع اأن م تة اأتتر تتعلتق  تألأجلت ماه   امقأل

افعظتتز  اأجعقتت   تمتت لع شتتمتنت  ألأتعلمجتتأله  تميمتتعت تتتق ذأتت  يتتألن مشتتمح يم متتة  ،
  تتت"  اأتتماز "  للمتتتاأتاضتتنة ، تمالنتت  ةن  تتذا اأتن تتمع اأتتذ  م تتمم  ،اأت صتتملمة  

للجألة  تذا اأعصتم  تر  مت عتتن مع مقتع للى ة ألل للجر مقمع جن اأتن مع اأذ  
ن جتتتسن اأسما تتة  تتر يمجمتتألة اأتتماز   تتت  نتتق  اأتاضتت  ألجتتتا   تق تتمجتاأجلت تتماه تا 
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ألجتتا   تتق تمجت ،تن ألتمتة تنمتانمتة تجشتتقة   جع نمتة: اأيمجمألئمة إأى ةصنألف ةم عتة 
للتى  مت ةة أي متظتأل تالتتالف لتاصتظأل جتأل اأجع نمة إأى  تة ةصنألف تذأ  يجأل مقت 

 للتتىججألم تتة تعم تتة تجعم تتة ت أللالتظتتأل  تتع ذيتتمه ألجشتتتقأله اأيمجمألئمتتة اأتتتر ت ظمنتتأل 
إأتتى  لجتتتا أعتتأل م  تق تتمعأتتع متتمض  ت تتت ،عظتت ه  تتر اأتصتتتة اأتتى جمي تتأله ع متت    

 .ج تقة  نمةع ألع تةمتاح ت ذا م ة للى ت يمم 
 من نظريات متقدمة عنهانتج  الكيميائية القديمة وما النظرياتـ  6
اأي تتم   اأعتمتت  عتتألة لصتتم اإل تتين ممة ت لنمتته ج م تتتظأل  تتة عألجعتظتتأل  أجتتأل

 اآلماة تضتتتتجنه  ،اأيمجمتتتتألة إأتتتتى ستتتتتم ع متتتت    انتقلتتتته ، شتتتتتى نتتتتتانر اأ قأل تتتتأله  
 .  اأيمجمألئمةاأع م   جنألتاله أل ظع تت  مم اأ تا م اأس معمة ت لجلمأله اأصنعة 

 :أل ه  ر زجألن عأل م ت ة ر  يم اأماز    اأتراأن ممأله  تجن 
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 : أرسطونظرية العناصر األربعة ونظرية :  أوال
        تتتتتتر اأعصتتتتتتتم اأق مجتتتتتتة  شتتتتتت م ن تتتتتتتذ ( ع  . ق  233 )يتتتتتتألن فم تتتتتتست   قتتتتتت 

 . اأ جألة  ة  De Caeloتاأت سى تن ممتت  ر تميمع اأجأل   نع  أل  ر يتأل ت 
ة إأتتتتى اأجتتتتأل   افتأتتتتى ا تتتتتمض ةم تتتتست ةن اأعتتتتألأع يلتتتتت ممعتتتته  تتتتر افصتتتت  قتتتت 

Prima Material اأنتألم: ت ظم  ر شية اأعنألصم افم عة اأ  تمسة ت  تر  اأتر 
لنصتتم للتتى لألصتتتمن ةت يم متتتمن جتتن  يتتةتمنتتتت  . ت اأظتتتاة تاأتتتماع ت اأجتتألة  

 والبرودة  والحرارةالرطوبة واليبوسة : وهي  اأيم مأله افم ه
 جتت ال اأنتتألم  ،تمن  لنصتتم مشتتتم  جتته لنصتتم آلتتم  تتر صتت تمن جشتتتمي  يتتة
 .عألف  ألم    اأتماعت , تاأظتاة مسع نألم , تاأجألة  ألم  مسع , عأل ة نألم  
 )ت اأتماع ت  تر اأت لألن  اأنألمجن مة  ةم ست ةن  نأل  نألأة ت سأل  من  ت

ة  اأنألأتة   ) اأجتألئر  اأقتتاعنألأة ةلم   من اأظتاة تاأجتألة  تر  ت( ة  اأنألأة اأغألزمة 
,  تتر  تتألسن افمض  اأت تتسمنجتتن ت أللتتة  تتألتمن اأصتتتمتمن  تنشتت   ةنتتتت (  اأ تتألئلة

اأجعمت تتة  اأ ال تتة  اأجتتأل  اأ لتتزاه عجمعتتأل ة  اأنألأتتة اأصتتل ة ،  تيتتتن  تتذأ  نتتألاله 
نع  ةنتت مجيتن لجتة لالاتة أتنتمتة اأجتأل   جتن نألأتة اأصتال ة إأتى   ألأتألأر ت" اآلن 

 ( .أو اكتساب الحرارة  بتقد)  نألأة اأ متأة
  (   قتت  ةت ايت تتألع اأنتتمام  ةمضتتأل   ) تتمتأة إأتتى اأغألزمتتة ت  تتألأعيل نألأتتة اأ ت تتر     
ا  ةضألف جن عألة  ت"  تألجةيمجمألئمة  لجلمة" تان   جن لجلمأله اأتنتمة  ذه  تية

تاتألأتا (  Etherاف متم )ت تت ع  ةم ست جتن اأج يتممن لنصتما لألج تأل غمتم جن تتم 
اأ لتألم ألجتألة  تاأعتت ت  , افمض ألتتماع: ن اأجصأل م اأس معمة أظذه اأعنألصتم  تر إ

 :ت اأ جألة ت ةعماجظأل ألنألم ت اف مم ,   ألظتاة
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 يألنتتتهعتتتألة عتتتأل م ا تتتن نمتتتألن  جنتتتص ن ممتتتأله ت ةلجتتتألة جتتتن تقتتت جته ت   تتتع

تتعتت  ةنظتتأل ال ت  تتم اأ تتتا م ت اأجشتتأل  اه , ن ممتتة اأعنألصتتم افم عتتة  تتر اأ تتألئ   
ن تيتتتمن اأ لتتزاه يتتألن مالن ظتأل  تتر تعألم تتت ججتأل ة    تتت إأتى تضتته ن ممتتتت لت اأتتر
 . تف نتن ث لنظأل   اأتر"  و الزئبق الكبريت" جن 

 ألف يتتتألم  متقمتتت اأتتتماز   قتتت  يتتتألن جتتتت  ما غألأ تتتأل  عتتتأل م  تتتن نمتتتألن ت ةنتتتت أتتتع  ةجتتأل
 .تةتى  ن ممأله ع م     لألمضظألجأل  ي ممااأق مجة  ة  

للتتى ةنتتت يتتألن  تتت أةتن تتع ف تتر  يتتم اأتتماز  ةاتتتاة ت آماة تلتتألأف اأشتتألئه ت ت      
ججتأل ,  غضت ظعقتة مةمت ت معلنت  تن االأت تأله إأتى اأتمة  اأعتألع ةت  تلس اأنتألل ت م

 .م ة للى ا تقالأت تتنممه ت ذه  نة اأعلجألة  ر ية آن  
 :لجابرنظرية المعادن الكبريتية الزئبقية :  ثانيا
 ت ةه جمنلتة , اأج لجتن متشييتن  ر اأن ممأله اأيمجمألئمتة اأق مجتة  شمع جنذ

 قتتت  نجتتتة عتتتأل م للتتتى ن ممتتتة , لتتتألة جتتتن اأت يمتتتم اأيمجمتتألئر  تت ج تتتتصتتتأظع إأتتتى 
  صتتتممتت ةنظتتتأل ال ت تتتألل  للتتتى ت  تتتمم اأ تتتتا م اأتتتتر  مة فنتتتت , تة سلظتتتأل  ةم تتتست 
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اأعنألصتم  تيتتن"  يم مة" ة أل أل ع م ا م  م  أظأل ع تضه , يألنه جعمت ة  ر زجنت 
ت تتة إذ ذا  ت اتت  جالئجتتة ألنقتتألئق اأعلجمتتة اأجعم  ةي تتمإذ ععلظتتأل ,   تتر  تتألسن افمض

لتمج جتن ت "  اإلمضألح"  ت  "ت اإل نى لشم  اأجألئة"  :  شمح تع ملت  ذا  ر يتأل مت
 ظتأل  جعجتتال تذه اأن ممتة   قمته"  التلـزات تكـوين "    ن ممة ع مت   لتن اأتع مة ذا 

ـــادن  إن" : نتتتتى اأقتتتمن اأ تتتألجن لشتتتم ألجتتتمال  تججتتتأل األأتتتت عتتتأل م  ـــونالمع ـــن  تتك م
 هــذانتكــاث   فــاذا" لبخــار المــائي ااألرضــي و اآلخــر عنصــرين أحــدهما الــدخان 

ذا اتحد الزئبق و الكبريت , العنصران في باطن األر  تكون الزئبق و الكبريت  وا 
النسبة التي يتحد فيها الزئبـق و  بحسبالمعادن و إنما تتتاضل المعادن   تكونت

 "الكبريت 
لنت نأل  اأجعتمت تمنأع ميتن عتأل م معنتر جتن اأزئ تق تاأي ممته  تألتمن اأجتأل تمن ت 

تأينظجتأل  تر  اأس معمتةاآلن ت أينت مقص  جأل تمن ج ألأمتمن  جأل افصة أعجمه اأجتا  
أت  تتمم لتت     تتذهت ا تتتل ع عتتأل م ن ممتتتت , اتاجظجتتأل ةاتتمع شتت ظأل ألزئ تتق ت اأي ممتته 

 :  تا م ت لجلمأله يمجمألئمة جنظأل
   . مش ت اأيللة  ت لمن اأجأل   ت تنتملظأل إأى جأل :  تتسير ظاهرة التكليم - 1
للتى نت  اتتة ) فن اأجعتأل ن :  المعـدنتتسير ظاهرة الصـدأ و االنتصـام فـي  -2

 ن تتع جلتل تتة  تتذذا زا ه يجمتتة اأي ممتته  تتر  اأزئ تتقتتتت أف جتتن اأي ممتته ت ( عتتأل م 
( ة تتظة ي تتما ةت انق تتألجأل )  شألشتتة  ةي تتماأجعتت ن يتتألن ذأتت  اأجعتت ن ةا تتى ت أيتتن 

 متتتت ن تتت ة اأزئ تتتق ةي تتتم  تتتذن ذأتتت   يألنتتتهجتتتأل إذا تة, تةي تتتم ا تتتتال ألصتتت ة تةعتتتف تزنتتتأل 
 أالن صألع ت ة قة تزنأل  جسألتلةاأجع ن مص   ةي م أمتنة تةاة األ لمة ألص ة تةاة 

افع أل   إن: "   مقتة"  اإلمضألح "إأمت لن جأل مشمح اأن ممة  ر يتأل ت  ةن م
إنجتأل اأجمت ته إأمتت جتن  لتألم افمض ت  اأجعت نيلظأل  ر اأعت م زئ ق انعقت   ي ممته 
تم ظأل ت جتاضتعظأل جتن نتمام  اأشتجل  اللتالفالتل ه ةغماضظأل اللتالف ي ألممتظأل 
اأتذ  ر  اأي ممتهتلت  اأي ألممته   ةأستف يتألن , اأتاصلة إأمظأل لن  تت   أل  تر  تم تأل 

 ت اأزئ ق لق ا جنيجأل جعت ال تاللت اأت األتع اأنألم ت  ه  مظأل  لتع تقت م  انعق  يذأ  
ماق  تتألئم افع تتأل   جتتن ااتتت م ةن متلستتف  تتر تتت  مم يقتت متظأل للتتى إنتت إنمااتتتللتتى 
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 متتت ( اأج تتتين )  اأج تتتعنم تتتلمج جنتتت اأعتتت م اأصتتأل    نتتتى  اأتتذ  راأي ممتته 
 تتم  للتتىتم  ه نتتتى م تتتز صتت غت ت تتضتتأللف اتتتتت تت ظتتم لألصتتمتت  قتت  تاتتف 

  . اأنيجألة
ذا نظتتأل اأيمجمألئمتتة  ذ اأعلتتتعيألنتته  تتذه اأن ممتتة ال امجتتة أظتتأل اأمتتتع  تتر جمتت ان  تا 

 ألرسـطو تنت مأل  افتأتىيألنه متع ذا  للى غألمة جن اف جمة إذا يألنه  ر اأ معة 
ةجأل  ر اأ معة اأ ألنمة  يألنه  ر اتعأل ظأل ةاتمع , اأذ  يألن مقتة  ألأعنألصم افم عة 

 تتمسمه  تتذه اأن ممتتة للتتى لقتتتة  تاتت  .افم عتتة  اأعنألصتتمإأتتى اأنقمقتتة جتتن ن ممتتة 
 .من اأ ألجن لشم اأجمال  نتى اأق  ظألاأعلجألة ت  قر جعجتال 

  Theory of Transmutation Of Elements:نظرية تحويل العناصر :  ثالثا
للتتى  تذأتت اأقتتتة  ذجيتتألن تنتمتتة اأعنألصتتم  عضتتظأل إأتتى  عتتض جنسقمتتأل  يتتألن

للتتى ضتتتة ن ممتتة اأي ممتته تاأزئ تتق   تتع. ضتتتة ن ممتتة اأعنألصتتم افم عتتة الم تتست 
تاأزئ تق يتألن جتن اأجيتن ةن متنتتة  ي ممتهاأأعأل م إذ أجأل يألنه اأجعتأل ن تتيتتن جتن 

 تتر  تتذا اأتنتمتتة تجتتن  تتع  م تتمع عضتتظأل إأتتى  عتتض،  يألنتته ت م تتة اأيمجمتتألئر ةن 
 تتمجأل اأتتذ ع تاأ ضتتة   تالعتتألةه  يتتم  تنتمتتة اأجعتتأل ن اأ ل تتة إأتتى اأجعتتأل ن اأ جمنتتة 

 قتألة  عضتظع   نظتأل  اأجعتأل نتأق  التلف اأيمجمألئمتن اأعمع  ر ت  مم يم مة تنتمة 
تاألة غمم  تالة ةن اأجعأل ن ال ,    مصمم اأننألل  ضة تتصمم اأ ضة ذ  أل تتنم 

األتن يألأ ضة تتص   اأ ضتة  ا مضتتغمم إال  ر صتمتظأل  مص   اأننألل  مصمم 
تت تتة اأ ضتتتة  افصتتلمةتأيتتن يتتة جعتت ن م تتة نأل  تتأل أصتت ألتت . تتصتتمم يألأتتذ ع 

أعجلمتتتة تنتتتتمال ت تتتذا اأتنتمتتتة جتتتن اأتعظتتتة ا,  ضتتتة تاأننتتتألل ننأل تتتأل تاأتتتذ ع ذ  تتتأل 
يتأل تأله افات جمن تتصت أله تعتألم ظع ، إذ  للتى أل ممأل ال مجتل عتت م اأجعت ن تت ة 

 . تقمع اأش ت  منت ت من ص ألغة افاجشة 
اأعصتتتم   تتترشتتتغة  ظتتتذا اأتنتمتتتة ي متتتمتن جتتتن اأعلجتتتألة تغمتتتم اأعلجتتتألة  تأقتتت 

إمعأل  جنلة لألع أيتة اأجتتا  اأعنصتممة مجيتن  تت تنتمتة : تيألن غمضظع . اأت مس 
اأتتذ  منتتتة (  Philosopher  Stone نعتتم اأ ال تت ة) ةت ايتشتتألف .  أعنألصتتما

 .اأجعأل ن إأى ذ ع  
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 تذه ةن ( اأجعتأل نأتنتمة ) يذا ا تسألع اأيمجمألئمتن اأعمع  ر جنألتالتظع  ت
, ميتشتتت تا  تتتر ي متتتم جتتتن افنمتتتألن لصتتتألئص تجتتتتألز  ظتتتأل  عتتتض اأعنألصتتتم ت اأجتتتتا  

تضتته جتتنظم اأ نتتث اأتعمم تتر  إأتتى  اتتأل  ع ذأتت  قتت . يألنتته جتتن ا تتة غمتتم جعمت تتة 
ت نللتا ل  ا ال منصى جن  افعظز ت لتا إأى اال تجألع  ألأتعم ة تةتع تا ي مما جن 

 .  اأ ال  ةاأجتا  تنلمال يمجمألئمأل  غمض اأنصتة للى نعم 
يمجمألئمتة  جمي تألهية اأتعتألمع  تر اأنقمقتة ال تتت   إال إأتى تنضتمم  تيألنه

إأتى  اأنظألمتةاأ ألنث لتن نعتم اأ ال ت ة مصتة  تر  تيألن, ال غنى ألجلت ماه لنظأل 
تيتتتتتمن جعجتلتتتتأله جتتتتن اأجمي تتتتأله اأيمجمألئمتتتتة ت  عتتتتض افنجتتتتألض اأتتتتتر تلتتتتزع  تتتتر 

   ت تتتذأ  يتتتألن عتتتأل م مقتتتتة تمن تتتت إأتتتى اأتتت مل . يمجمألئمتتتة ت تنلتتتماله  ألجتتتة  لجلمتتتأله
: نتتت  اتأتتتت للتتتى" ال تتتتذ ع  عجتتتم   تتت    نتتتتى" اأتتتت  م  مجتتتأل مقتتتتة  تتاأتجنتتتمص 
ال متت م  اأنقمقتتة معتتم  تماة اأنلتتع تمعتتم  اأتعم تتة تلتتت اأتعم تتة جتتم   ذ اأتت ألأعأل تتة 

تشتتظم تماة شتتظم  تن ةن مصتتة إأتتى نتمعتتة يجتتأل نصتتة ألعتتألأع  تجألئتتةتلشتتممن  تتة 
ت  اأ ظألئعاأذ   نث لن اأذ ع نتى  ر متث (  Trefisan  تمم مزان) افتمت ر 

ال تتلماج نعتم   لق جن اأ مض ةأ من جه تقسمتم اأنتألتم للتى جت    جتألنر  تنتاه
 .اأنيجألة  

  ن  تتظألعتتأل م ةن اأنصتتتة للتتى اأتتذ ع أتتع ميتتن إال جتتن لألجتتة اأتتذ ع  تمتتم 
ن جأل يألن لالف ذأ   ن ،أع مين إال ت أم أل ت لما ة , تا  اأتماز  ن  تت أتع م تتسه  تا 

 تتتمنألة ت اأينتتت   ت  ا تتتنت يجتتتأل ةن , ةن منقتتتق ذأتتت   يتتتألن اأ تتت ع  تتتر  قتتت  لمنمتتتت 
ن ت اأعلجتألة اأغم مت تةجتأل,  مجتأل ذ تع إأمتت  ا  ع ملتألأ تا عتأل م اأ ألما ر جن  ال  ة اأعمع أ

افجتتتم   تا م تتأل تأتتع منققتتتا  م لتتذتناأتتذمن  ظتتمتا  تتر اأقتتمتن اأت تتسى إنجتتأل يتتألنتا 
 .  ألأذ عجن ذأ  شمئأل إال ةنظع صنعتا اأ  ألئ  اأش مظة 

  Phlogiston Theory :نظرية التلوجستون:  رابعا
"  Stahl شتتألة"  افأجتألنر ع إأى اأعتألأع تن ت ر"  السعير "ت لى ن ممة  ت

 تن نمتألن تاأتتر  أعتأل م" ت اأزئ تق  اأي ممته"  ن ممتةللتى ة تل   نأل تألع 1321 لألع
 تتذه اأقألئلتتة  تت ن يتتة اأجتتتا  اأقأل لتتة أالنتتتماق تاأ لتتزاه   لتع تتتتنيألنتته نتتتاه أن ممتتة 
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ية  ةن : "جن ةصتة زئ قمة ت ي ممتمة تلالصة  ذه اأن ممة  تتيتناأقأل لة ألت ي   
 شتتية أظتتع ةت  اأ لتع تتتتناأ تتعمم ة   منسلتتقتتت  مه  تتألأنمام    جتتألجتتأل   تنتتتمق إذا 

جتتأل    تللتتىيلتتل  م تتجىضتتتة ةت نتتمام  ت متللتتف اأيلتتل إنجتتأل تشتتتجة للتتى مجتتأل  
 ميتتتتتتتناأل لتتتتتتة أالشتتتتتتتعألة ت تتتتتتجى اأ لتع تتتتتتتتن ت لنتتتتتت جأل تنتظتتتتتتر لجلمتتتتتتة االنتتتتتتتماق 

 تصت هظأل  ألأمغع جن اصتم أل ا  تن ممة اأ لتع تتن ن  " . اأ لتع تتن ا  انتظى 
تنالن  ةنت ال  مق  تمن ن ممتة ,   نظأل اأيلجة افلمم   ر لالة ةي مجن نصف امن 

ت ن ممتتة اأ لتع تتتتن  تذه إال  تتر ا تتع اأجتتأل   اأجتستألمم   عتتأل م م تتجمظأل ي ممتتتأل  عتأل م
 .  أل  م جمظأل  لتع تتن تشتألة

 
جـابر بـن حيـان  لـدى : الكيميـائي االتحـادالنظرية الذرية و انون :  خامسا

 :الغرب  علماءوالتي سبق بها 
 : ن نمألن  عأل م األة  
    : ةمضتتأل تاتتألة" عجمتته افشتتمألة ن جتت  تتر اأعتتألأع شتترة إال ت تتت  متتت أتتمل"    

" اأعتزة ت اأعتزة مت لة  متتت  تألأقت  ت اأ عتة عجمعتتأل  معتتذعةن تعلتع ةن اأيتة  من غتر "
اأيتتتن يلتتت جتتتما س  تتر تنتت    مقصتت  ةن ا  ةن عتتأل م  غمم تتألجتتن  تتذه اأع تتألماه ت  تن ظتتع
تمتتت  إأتتى  عضتتظأل اأتت عض  ذنظتتأل , جتعتت     جلتل تتة تتذذا مةمنتتأله متلتتذ  تتتا م , تانتت   

تمقتتتتة ةمضتتتأل لتتتن ةصتتتة افشتتتمألة ةن ةصتتتة . تمعتتته  تتتر اأنظألمتتتة إأتتتى ةصتتتة تانتتت   
ةشمألة ت أظأل ةصة لألجل  ت اأعت م اأ  مس اأج جى اأظ ألة اأججلتتة  ةةم عافشمألة 

م تت ت أتت  إذا سلعتته اأشتتجل للمتتت ت إأمتتتت (  تتأل م)ت تتت  تتمن (  اأ تتما  ) تتت األلتتة 
ت اأجميتتع , ت تتت ةصتتة يتتة جميتتع , ت يتتة جننتتة إأمتتت  اأصتتتمتتعجتته افشتتيألة ت 

ت تذا اأيتالع منس تق .ت  تت  تألق إأتى اأتاته اأجعلتتع  . ت ت ةصة اأيتة  , ةصة أت 
, ئظتأل ةنظتأل جتعتت    تر يتة جتأل   ي  تألل  تر  نأل نمتثللى تعممف اأعز ة ةت اأذم  

, شتتعألع اأشتتجل اأ تتألاس للتتى اأظ تتألة  ت تتتتاتت  تضتت  ذأتت  عتتأل م  ج تتألة جتتن اأ مئتتة 
اأ تتتنتتتأله ة  اأتتتذماه  للتتتىأم تتتمن جتتت   اأصتتتغم ت أم تتتمن ةن شتتتعألع اأشتتتجل منتقتتتة 

اأشج تتمة ت ةن عجمتته افشتتيألة اأجتعتتت   جتتن اأجتتتا  تالتال ظتتأل   ألأسألاتتةاأجشتتنتنة  
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 تذذا اننلته اأجتأل    تر اأجتألة  ت    ,تانت   تر تميم ظتأل ت تت اأعتز ة  ةصتةماعه إأى 
 تتتتألأعز ة إذن  تتتتت افصتتتتة أيتتتتة جميتتتتع ت اأجمي تتتتأله  عزمئتتتتألهلألجتتتتة ت ييتتتته إأتتتتى 

 تذذن اأعتز ة  تت ةصتة اأيتة . اأجميتع   يتنتهاأجتعت    ر جعجتلة جن اأذماه 
ةمضتتأل إأتتى  اأ تتألارت تتت ,  ة  أيتتة اأجتتتا ( ةت  جعنتتى ةصتت  اأتتذم   تتر ةصتتة اأيتتة ) 

إنجتأل تتنتتة  تاأجتأل   ال ت نتى )  ه ال م نتى ت ال متنلتة فن ة   أل ت, اأمتع اأجعلتتع 
 تتتن نمتتتألن لألصتتتة ت  عتتتأل مجتتتن  تتتذمن اأج تتتألأمن ةن  نالنتتت (  . إأتتتى صتتتتم  ةلتتتم  

سأل عظتتأل اأ ل تت ر   تتر" اأن ممتتة اأذممتتة  ج تتأل ئ "اأيمجمتتألئممن اأعتتمع لألجتتة اتت  لم تتتا  
 .اأس معمة   اأقألئع للى اأتعألمع اأعلجر تن اأتقنمن 
 فـي الذريـة الكالسـيكية التـي أوجـدها ديمـو ريطم النظريةلقبيل هذا ا ومن

 :أواخر القرن الخامم ميالدي وتتلخص فيما يوتي 
 .جتالصقة   أم هجللللة اأتميمع ت ةعزات أل  اأجأل  ت 1
 .اأجأل   جن ذماه غمم األ لة أالنق ألع ت ال أل نألة  يتنتتت 3
 .اأجأل   اأتان   تيتن ج صتأة   نألة   ذماهت 2
 اأجتا  اأجلتل ة تلتلف  ر اأشية ت اأنعع ت اأتزن ت ر  ر  ذماه ت1

     ج تجم نمية      
 أظأل  اأجيتنةاأجتا   ر األتاص  أللتالف س معة اأذماه  تلتلف ت5

  .تل   أل ت تمتم ظأل   
إنجأل يألنته  لجلمةتين ن ممة  مجتاممسل األئجة للى اأتعم ة ةت جشأل     تأع

 اأتتتن   اإلنعلمتز إأتى ةن  ع ظتأل اأعالجتة , صم ظأل اإل جتألة تأم   األمألة تأظذا يألن ن
Dalton  تتتذه اأن ممتتتة  تن تتتع, اأذممتتتة اأن م تتتة  اأن ممتتتة"   يألنتتتهع   1101 تتتنة 

عتتتت ا تتجتتتتته  عجمتتتته األتتتتتاص  صتتتتغمم   Moleculesتتتتتت أف اأجتتتتتا  جتتتتن عزمئتتتتأله  
ة  تتتتر اأعزمئتتتتأله إال لنتتتت جأل تتتتت ل  تتتتذهت ال تنق تتتتع , اأس معمتتتتة ت اأيمجمألئمتتتتة ألجتتتتأل   

  Atomsتت لى اأتذماه   جنظتألاأت أللاله اأيمجمألئمة ألجأل   نمث تنشسم إأى ةصتغم 
أتيتتتتن , اأتتتذماه ال ت تتتتسمه ةن ت قتتتى نتتتم  سلمقتتتة  تتتة تتنتتت  جتتته ذماه ةلتتتم   ت تتتذه

 .  ع م  أتيتن جمي أله ةلم   , ةلم   جمي أله
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كـة موبالح اإللهيـةبالصـنعة  المعرفـة :تضه عتأل م  تن نمتألن  تر يتأل تت  تا 
إذ  تتمن .  اأتتتن  ننتت ةأتتف  تنة   ا تتةأقتتألنتن االتنتأل  اأيمجمتألئر   ة  تأل,  لسـتيةالت

ي ممتته اأزئ تتق إأتتى جتتأل    ةت"  اأزنع تتم" أتنضتتمم" اأزئ تتق تاأي ممتته  اتنتتأل " يم متتة 
, اأزئ تق  جتنت صع  مظتأل جقت اما جالئجتأل , األمتم  ج ت مم   لذ:   صل ة نجماة  قألة

 ظتتتأل يجمتتتة جتتتن ( اأقتتتألمتم  ت ةت تتته جنظتتتأل ةي تتتم جتتتن ) تا تنضتتتم آنمتتتة جتتتن اأ لتتتألم 
ة  ضتتته اأقتتتألمتم  ) ت  تتته اأقتتتألمتم   تتتتق اأي ممتتته    افصتتت م اأج تتتنتق  اأي ممتتته

 جقتتتت ام آلتتتتم جتتتتن  ج تتتتتعمنألت اعجعتتتتت نتأظتتتتأل  شتتتتية يتجتتتتة (  التتتتة إنتتتتألة اأي ممتتتته 
اآلنمتتة  تتر  ة لتتة تتع ( اأتتتر  ظتتأل اأزئ تتق )  م اأي ممتته نتتتى مصتتة إأتتى نتتأل   اأقتتألمت 

جتتأل  نصتتتظأل  عتت  ذأتت  تعتت ه   تتذذا متتت أملتتة  عتت  ةن تنيتتع إغالاظتتأل   اأ تتمن ت اتميظتتأل
 . نعم ةنجم  ت اأزنع م   إأىاأزئ ق ا  تنتة 
ت يتتتة جتتتأل , (  لألصتتتمتظجأل) ةن  تتتألتمن اأجتتتأل تمن أتتتع ت قتتت ا جأل متظجتتتأل  تاأنقمقتتتة

  صتت نه اأعتتمن لتتألعز   اجتزعتته( ذماه ) نتت ث ةنظجتتأل تنتأتتتأل إأتتى  اتتألئق صتتغمم  
اأتميمتع ت أتت يتألن  جتعألن ةت ظمه اأجأل   اأنألتعة جن االتنأل   ,لن اأتجممز  منظأل 

جنتتت    ظمئتتتت  ظجتتألنج تتر اتت متنأل ت تتملة ت تتمق  تتمن  اتتألئق اأنتتتلمن ف مينتتأل ةن يتتال 
  صتتممتت  عتتأل متلملتتت ) اأس معمتتة اأ ائجتتة ت تتذا تصتتتمم لعمتتع أالتنتتأل  اأيمجمتتألئر 

 االتنتتتأل إذ  تتتمض ةن  أعلتتتت ال ملتلتتتف ي متتتما لتتتن ت  تتتمم  اأتتتتتن أالتنتتتأل  اأيمجمتتتألئر
اأيمجمألئر ميتن  ألتصألة ذماه اأعنألصم اأجت ألللة  عضظأل   عض تاأجت    نقتأل ةن 

اأجلت تتتماه اأعلجمتتتة   متتتت  تتتر لصتتتم أتتتع تيتتتن عتتتأل م إأتتتى  تتتذه اأنتمعتتتة اأظألجتتتة مت تتتق
إلعتتتماة  أمتتتتعاتأتتتع تعتتتمف افعظتتتز  اأ امقتتتة اأجعمت تتتة ,  تقتتت جه اتتت تت تتتألئة اأ نتتتث 

للتتى ل قممتتة  اأتت أمةاأن م تتة  تتر  تتذا اأعصتتم ، ت تتذا اأتعتتألمع  تتر جلتتأل م اأيمجمتتألة 
" ت ا تن تأل   اأتعم تة ألإلضأل ة إأى  اتتت  تر إعتماة  ابن حيانللجمة  ذ  اجتألز  ظأل 

  .  منة إأى افجألع   لستاهلسأل  علع اأيمجمألة  ججأل" االتنأل  اأيمجمألئر  األنتن
م لتن ةنتت مع ت نالنت  ( ال تن  تمنأل) يتألع م تألأة  تر صتنأللة اإلي تمم  ت ر

   " اأيمجمألئر اأت الة" االتنأل  اأيمجمألئر  تع مم آلم  ت 
 :ـ أ سام التاريخ العربي  7
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 : يقسم التاريخ العربي إلى عصرين رئيسين 
 . ت ت اأعصم اأ أل ق أ ظتم اإل الع  :  العصر الجاهلي

ت ت اأعصم اأججت  جنذ  ظتم اإل الع تنتى لصمنأل :  والعصر اإلسالمي
 :  اأعصم إأى ل   لظت  ذا تمق ع  ذا 

 . ت ر  تم  تقألمع اأنصف امن   : عهد النبوة والخلتاء الرا دين 1-
األل ألة  لمان  ن جنج  ةت جم  ا ت اة  جن جعألتمة تانتظألة :  العهد األموي 2-

 . ع   750ت ةت  132افجتممن تيألن ذأ   نة 
م للم ة آلا ت اة  جن ة ر اأع ألل اأ  ألح تانتظألة   :العهد العباسي  3-
 .   ل أل ر

 .   عهد المماليك والسالطين 4 -
 ا ت اة   ألأ لسألن جنج  اأ ألت  تانتظألة   ألأ لسألن ل   :العهد العثماني  5-

 اأنجم  اأ ألنر 
ا ت اة  جن لمتج افتما  جن اأ ال  اأعم مة  ع  اأنمع  : العهد الحديث 6-

 . تنتى متجنأل  ذا   1917اأعألأجمة افتأى  ر لألع 
مجيننأل ةن ن صة لصم لن لصم ، تال لظ  لن لظ  ، تال للع لن تال 

نجأل  ر لصتم تلظت  تللتع جت اللة جه  عضظأل اأ عض , للع   . تا 
ن ينأل  نتيلع   صتم  لن  اأعمع  قس لن للع اأيمجمألة  ر  ذا اأيتألع تا 

لن  اأعمع منتألج إأى  نتث ت نتث ،  علتعلألجة تجتعز  فن اأن مث لن اأ
 . أ أله  تجتأ أله تجت 

ن اأعلتع لن  اأعمع تجنظأل للع اأيمجمألة نش  جن اأع ع ،  ة مجين ةن تأع  تا 
  ر اأتاه اأذ  . أت جصأل م ل م    ر اأعلتع اأتر از  مه جن ا ة  نع 

تعمضه  مت اأعلتع ألسم االلت ألة ،  صتم  عزئمة للى افاة ، ن  تظأل جصن أله 
 . ت ن  ه عألن أل  جنظأل للى افاة ةمضأل  اأج يممن تاأجتأ من  ر اأعألأع اإل الجر ، ة
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 ـ المصادر العلمية القديمة وتوثيرها على العلوم عند العرب 8
مجيننأل ةن نقمم ةنت ا ة اأقمن اأ ألنر ألجمال  يألنه  نأل   الث جعجتلأله 

 :  جين ععلظأل ج تقلة  عضظأل لن  عضةي مم  أل نث تاأت أمف اأعلجر 
 .  للع اأصمنآ ت 

 .  للع اأظن ع ت 
 :  ت ت مشجة نضألماه. للع نتض اأ نم اف مض اأجتت س  ج ت

 . ، تجأل  من اأنظممن ، تاإلغممق ، تاأمتجألن   جصم         
 ذه اأجعجتلأله اأ الث ت  ل اأعلع اأعم ر  ر نش تت ، ت ر جن   على ة       

   ظأل اأذ  ا تج  جنت ، تةمظأل اأذ  ة جلت جن عألنع آلم؟ مجعم  نجته تاز  ألمه تة
 عم  اأق مع ،  ة تم عت افل ألم إأى افأف اأ ألأث ا ة  العلم الصينيةن  تمغع    

ن يألن ا  تم  للى .  إال ةنت أع متم  ة ما  جن ت أل   ر للتع اأعمع اأجمال    تا 
 الأة للى للع ذأ  اأ ل  جن " ةسلع اأعلع تأت  ر اأصمن : "  أ ألن اأم تة 

نجة اأجشقة تاأ ع  جن ةعة اأعلع فن اأصمن عظة ، تللى ةن للى سألأع اأعلع ت
ن يألن ذت اأ قألم ت ت  مف اإلجألع للر .  عم   ية اأ ع  لن اأعزمم  اأعم مة   تا 

 .يألن جن تصجمع صمنر 
ة ما  لجمقأل   ر اأنضألم  ا  تم   علم الهند  ذن،  أعلع اأصمنراقمض نتللى 
اأي مم اأذ  تضعت  تن  نأل  ر االاتنألع  ذأ  ةن نقمة اأيتألع. اإل الجمة 

جن اأيتع اأظن مة اأتر ال تزاة تع  أل  ر  إضأل ة إأى اأي مملن اأظن  ، " اأ ممتنر"
تمعجأله لم مة ةت  ألم ر ، تممعه تألمملظأل إأى اأقمتن األج ة ةت اأ تة افتأى 

 .   أإل الع
، معع للمنأل ةن نعتمف  اأعم مة  اأعلع اأظن    ر اأنضألم  إضأل ة  أت  مم

، ةمضأل   عم  أظأل ة م ي مم ت  اأ نم اف مض اأجتت س يألن نضألماه م   ن ت  م
  .تذأ  جن نمث ل   اأجعألمف اأجيت  ة لن  ذا اأسممق 

  ت ، ةجين ةن نقمم تع  إذا ضم نأل ص نأل  لن  عض جتاسن  ألنتمة ألنضألم 
ا ة  لألعألنضألم  اأعلجمة  ر  عم اأتألمم  ة  جنذ  ال ة آالف  ةيز ل مجاجم  ة ال 
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:  والثالث  ر تا    علة تاأ ماه  :ثاني وال ر تا   اأنمة ،  : أحدهما : اأجمال 
 .   ر  ال  اإلغممق شجألة اأ نم اف مض اأجتت س

جن تعظة اأن م  –تجأل  مننأل  نألعة إأى المة جن اأتاه أنعمف عم ا  
شأل أله تاال تي. ة اأق مجاأ الث ه ااأنضألم   ظذهتن اأجتصلة ت  عض اأش - اأعلجمة

تتيأل م اآلن جن متع إأى متع ، يجأل ةن يشف اأنقألع لن اأنصتص اأظممتغلم مة 
 . تاأج جألممة مزعى إأمنأل ية لألع  جعلتجأله ج م    

تالتجأل ا  للى ةن ث اال تيشأل أله ن تسمه ةن نقمم للى ة ل  أل تة تجألجأل  
مأل  أق  تنققه لستاه  عم   اأج    ر جلتلف اأ نتن اأجتصلة  ألأن: جأل ملر 

 ر  –ج ال   –، يجأل نصة تاأمتنألن اأعجلمة ،  تاة  ر جصم ت مجأل  من اأنظممن 
 ن اأجالنة ، ت ن صنأللة اأجعأل ن ، تصنأللة اأغزة تاأن مم ، تصنأللة األزف 
تافتانر ، تصنأللة اف تاه اأجغسأل   ألأزعألج ةت س قأله اأقمشألنر ،  ع صنأللة 

ت ذا ال مجنه  …اأقنتاه أل قر تاأم  اأ ت اأزعألج ن  ت ، ت ن اأ النة ، تجّ  اأتمع 
تغمم ع ، األجتا ةمضأل    عض  نتاأ منمقممةن شعت أل  ةلم  ، يألأِن ِّمِّمن تاإلمعممن 

اأيشتف  ر اأنألنمة اأعجلمة ، تةن جأل تصلتا إأمت ا  ةلذتظع لنظع ةمضأل  اأشعتع 
للى افاة تأيننأل ج منتن  ألأق ع افي م جن  ذه اأج تيماه ، ةت . اأتر تعألتم ع 

تننن نسلق اأت جمة  )أجصمممن تاأ أل لممن غممقممن تاإلأ ألنتشألم ا تعجألأظأل ، 
ن يألنه غمم  امقة تجألجأل  للى جعجتلة اأشعتع اأتر شألميه  ر إنشألة  افلمم  تا 

 (  .  تغمم ع تاآلشتمممننضألم  جأل  من اأنظممن ، جن اأ تجممن تاآلماجممن 
ذأ  لن   ذا اأن  ،  ننن ن من أظع ع أع مقف جه ت اأشع هللى ةن لجة  ذ
تعظمز تل  اأجعجتلأله جن اأيتأل أله اأتر لمضتا  مظأل   رةمضأل   لست  ل مجة 

 ننن نع   ر  ذه اأيتأل أله . أل  ن ججعألم ظع اأعجلمة للى ننت مجين ل ه جنظعأل  ج
 . جأل مش ت  تايمم اأم ألئة اأممألضمة تاأس مة تاأ ليمة تاأيمجمألئمة اأ  

تا  . إأى ن   عم  تجنظأل اأسع  اإلغريقي العلمةمضأل   ينتز  تانت ه اأعمع
 م  . إأى ج تت  م لت نقأل  إأى اأ  شة  ر ذأ  اأنمن تصة اإلغممق  ر اأسع 

اأعألجة ألتشلمص تاأتن ت  ألفلماض ،  اأج أل ئلن   ةن اأسع اإلغممقر أع مقف
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ظة  ر اأعمانة ،  ة أق  ل جه  متتت  ألال تيشأل  أله اأعلجمة ، تاآلماة اأجتعِّ
 . يألال تيألماه  ر اأتشمم  تللع ت ألئف افلضألة 

ن اأعلع اإلغممقر أع متع  جن اأع ع       ؛   ة اات ل جن لنألصم شمامةيذأ  تا 
ععة  -  ضة اأت جة تاأجنظم –جأل اات  ت ص غة ع م   ، فنت لسى  م  ةنت ة

ج  أة اأجعم ة تأق  تضه  ذا اأعلع . اأجعألمف اأتعمم مة تن   جتنأل قة جمت ة 
نصع لمنمت  ر ن ل اأتاه ، يجأل مجين ةن نقتة إنت أجل عجمه اأج ألئة 

 . اف أل مة اأتر تأه اأنألل  ظأل 
 ذنت ال مجين اأن م إأمت للى ن   ، فنت ال مق ع إال  لعلم الرومانياةجأل 

نقأل  ا جه اأع قممة اأمتجألنمة جالج  تلستسأل  جتجمز  . تيجلة ألعلع اإلغممقر 
ه ، نمث يألنه اتعأل أل  جلنت أل  ننت اأنألنمة اأعجلمة ، تأينظأل أع تصنه  ر اأسأل 

 ة إن . اأعجلة شمئأل  ذا ةصألأة متجمز تجمزا   أل ما  لن ج تيماه اأع قممة اإلغممقمة 
. اف ع اأالتمنر ن  ت أمل ةمضأل  غمم ص   أ  ع اأعلجر اإلغممقر اأزالم 

م اأعلجر  ر اأعألأع اأعم ر إنجأل نصة أت  اتمن غر ةن نالن  جن نألنمة ةلم  ةن 
 تن ا ت نألة تقمم أل  لن سممق اأيتع اإلغممقمة ،  تاة ةيألنه  ر نصظأل افصلر 

 . ةع  تا سة اأتمعجأله اأ ممألنمة تاأ ألم مة  ر جعم  اأعصتم افتأى 
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 علم الكيمياء

، جه يتنظأل أم ه  امقة للى اإلسالق ،  ر   ألأيمجمألة لن  اأعمع جمة اأت
 مغع ذأ  ةن ن اأعنألتمن اأتر مجينظأل إسالاظأل للى اأعلع اأذ  از  م  ر اأ ال  

األع  ق س  ر إنضألج ذأ  اأعلع تا  ،  ت ع ه  اإل العاأعمع ا ة اأتر  أل  أل 
 .  عغمم اأعم ي مم جن تلألصة  ر اأعصم اإل الجر تتنجمتت 

تجن عألنع آلم ، أن ميتن جن اأع اأة  نألة ةن ن صة اأيتع اأجتأ ة 
ر ةأ ه  ر ن ل اأجنمس  ألأ ممألنمة ةت اأ ألم مة ةت اأع ممة  ت ألأعم مة لن اأيتع اأ

 . ظر عجمعأل  تتأف تن   جن نمث متنظأل ، تجن نمث اأت  مم اأجت أل ة  منظأل 
 ألم اأجتعلقة  ألأعلع تجه ذأ  ن تسمه ةن نقمم ةن اأق ع افل ع جن اآل

 ذن اإلممانممن  ع   قتس . جيتتع  ألألغة اأعم مة  ر اأعصم اإل الجر اأعم ر 
اأ أل ألنمة اتلذتا اأعم مة أغة أظع  تن ا ت نألة تقمم أل   ر عجمه اأ ألم مة اأ تأة 

يتأل ألتظع اأعلجمة تاف  مة  تال نم  ا تعجألة اأ ألم مة إال  ع  ذأ  جنذ نش ه األغة 
 م  ةن ا تعجألة اأ ألم مة .  ظأل ة اأن م ة ، تن ع اأ م ت ر شعمه اأع مع اأ ألم م

ةجأل . اأن م ة  ظم  أل ئ ذ    ة  ر اآل ألم اأشعممة تاف  مة األألصة  ن ع 
اأجتضتلأله اأ منمة تاأ ل  مة تاأعلجمة  ق  انت  ه اأعم مة  مظأل   لسألنظأل اأيألجة 

 .  للى تعت اأتقممع إأى زجن جت لم ع ا  
جه ي م  ا تعجألأظع األغة  - عألنع آلم ، يألن اأج منمتن اأ ممألنتجن 

  م تل جتن األغة اأ ممألنمة  ر يت ظع ةمضأل   ر عجمه افزجنة  - اأعم مة
،  إسحاق اإلسرائيليتج ة ذأ  مجين ةن مقألة  ألأن م إأى اأمظت  ، ج ة 

جأل تمعجه ، يت تا عجمه يت ظع تقمم أل   ألأعم مة ، تأين  ملألن وموسى بن ميمون 
 .   ت نأل  آلمتن يت تا  ألألغتمن للى اأتنألتع  .  ذه إأى اأع ممة
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 واالستقراء والقيام في علم الكيمياء 

اأعمع جتأ أله اأمتنألن  ر عجمه  متع اأعلع تأع مق تا لن  ن  اأنقة  ترجمأق  
. ةضأل تا إأمظأل إضأل أله تعت م ة أل أل  أ عض اأج ألنث اأعلجمة ،  ة تت عتا  مظأل ت 

تاأعمع  ع اأذمن تضعتا ة ألل اأ نث اأعلجر تا  اتمه لن  ع اأجالن ة تنع 
 عض جن نققتا تاأجلأل م أم   نشئتا. اال تسالع تمغ تا  ر اأتعم ة تااللت ألم 

تعم ة تنث للى  ق   لأل عأل م إأى اال تجألع  ألأ. اأن ممأله تأم تت قتا جن صنتظأل 
ن  : "إعمائظأل ، تاألة عماة اأتعألمع ، تا  إن تاعع اأجشتغة  ر اأيمجمألة  ت اأعجة تا 

 "  .  اأجعم ة ال تنصة إال  ظجأل
لألأ ت ع  ر  عض   ة  ال  ة اأمتنألن جنأع مقف اأعمع لن  نتألج افا جمن 

أق   .اأن ممأله تاآلماة ، تةتتا  ن ممأله تآماة ةي م جالةجة ألنقألئق اأعلجمة 
، تجملظع إأى  ةص نه اأيمجمألة للجأل  صنمنأل    ضة عظت  اأعمع تنزلتظع اأعلجمة

تاال تعألنة  ألأعلتع اأممألضمة تت ألئة اأقمألل ألنصتة . اأ نث تاأت امق تاأتعم ة 
اأيمجمألة تاأل  ع اللتماع للع أظع   مة ا ت اع    م تذأ  جأل. للى جعلتجأله ع م   

ت ع اأذمن ا تل جتا ذأ  اأعلع  ر اأجعألأعأله . اأت لتم اأتص مة تاأت لمم تاأتقسمم ت 
أق   ألم   .،  يألنتا ةتة جن نشم تميمع اف تمة تاأج تنضماه اأجع نمة  اأس مة

ت ذا  ت اأذ    ه  ذا اأعلع لستاه  –اأعمع  ر للع اأيمجمألة  ر ة ألل اأتعم ة 
لأل اأعمع إأى   تلن جأل.   ذالصمنأل أتال أل أجأل تق ع تق جت اأععمع  ر  ع ألم 

عأل م  ن نتى ةن .  اة اأجالن ة   لتا إأىتاأنث للى إعمائظأل  بالتجربةاال تجألع 
جن اأذمن معنتن  ألأعلتع اأس معمة ، ةال منألتأتا لجة شرة ج تنمة ةت سلع نمألن 

ل مع اأن ه ، تللمظع ةن معم تا اأ  ع  ر إعماة ية لجلمة ، تةن م ظجتا اأتعلمجأله 
 .  ألأص م تاأج أل م  تاأت نر  أل تن ألس اأنتألئم ضأل  ظع ةمعم ا  ، تسألأ 
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 م ألأة اف مان )، ت(  يتألع نظألمة اإلتقألن ) ر  عض يت ت "  عأل م "تتضه 
اأيمجألتمة تصف اأتعألمع تاأعجلمأله اتال  ت  -تا  تمعجأل إأى اأالتمنمة  -، ( 

مل تمة  ر اأج األتص أل  ملمق ا تعجألأت تتس مقت  ر لصمنأل أ مل اأت ألئة اأيمج
يأل ة اأتر تنتت  للى غم ة أن   افن مق تاأقملة تافنأل مع تاف ألممق تاأ من ت قمة 

 .  ة تاه اأيمجمألة
تلمف اأعمع اأسممقة اأعلجمة اأن م ة ، تا   ألمتا للمظأل تجظ تا فصتأظأل 

 للعمع  ر اأيمجمألة  باالستقراء والقيام والتمثيلتيشف لنألصم أل ، تاألأتا  ألفلذ 
ض تا  يألن أ نتث عأل م  ن نمألن يغممه جن للجألة اأعمع  ر . أل أله ا تيألماه تا 

تمة ذاه ة م  عألة  ر اأغمع ، يجأل يألن ألاأيمجمألة ة م ي مم  ر تيتمن ج م ة يمج
تمة اأن ممة ، تاأعجلمأله ، تاأتس مقأله ، ألأظع اأنصمع افت م  ر افجتم اأيمج

ق  لم تا لجلمأله اأتقسمم تأ. تيألنتا  ر اأي مم جنت  أل ئمن تج تيممن . تاأتنلمة 
ض جألناف اأع م  جنتيش تا . تاأتمشم  تاأتصعم   تاأتذتمع تاأت لتم تاأتيلمل 

نجض اأي ممه ، تنجض اأنتمم  ، تجألة اأذ ع ، تاأصت ا اأيألتمة ، ي ةجالنظأل ،ت 
 ج  جن اإلتيم تنأله اأ تتأل متع ، تيم تنأله اأصت متع  تنصلتا للى اأزمنم  ، ت 

مم أل ججأل تقتع للمت اأصنأللة اأن م ة ، تت تعجة  ر صنه اأصأل تن ظجأل ، تغمي ممت
 . تاف ج  تاأتمق تاأنممم تاأج ماعأله تافص غة 

الماء  ر م ألئة عأل م ا ن نمألن ت جأله  نجض اأنتمم  تا  عألة ذيم
 تظل  جنت يجمأله ي مم   ر تاأمتع جصألنه ي مم  الصسنأللت ، ت   ، تتتع المحلل

 أجألة اأجلير ، تاأنمتمتيألتل ة اأتر ال   َّ  مظأل جن ا تعجألأت اأعألأع ألصنأللأله اأجل
تم تعجلت اأنيأليتن .  اأجلتنة  لم ممن ، تاسن اأ ألمت  ، تاأجتا غ تمتم نزمن ، تاأن

الماء ، تم تعجلت اأجصتمتن تم جتنت  الماء الغالبأن  اأننألل تم جتنت 
 لة اأعمع سممقة تة.  ماء التضةتم جتنت  ة، يجأل م تعجلت اأصألغ المساعد

ت ذه سممقة ال تزاة ت تل ع .   صة اأذ ع لن اأ ضة  ألأنة  تا سة اأنألجض
 .  اأ  ألئ  اأذ  مة إأى اآلن تأظأل ش ن  ر تق مم لمألماه اأذ ع  ر
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أق  ةضألف اأعمع إأى اأيمجمألة إضأل أله  ألجة ععله اأغم ممن معت متنت للجأل  
 . لم مأل  

 :ضوع لسلطانه ـ تقديم علماء العرب للعقل والخ 11
 

 :آ ـ تقديم ابن سينا للعقل والتجربة 
تمتتم   متتت ةللتتى اتتت  اأتتن ل ، تاأعقتتة مقتتألتع  يقــدم العقــل" ا تتن  تتمنأل"يتتألن  

. اأتاتف تمعجة للى االمتقتألة تمقتت  اأتن ل ، تأظتذا اتألة ا تن  تمنأل   تلسألن اأعقتة 
إأتتى تاتت  تغلتتع  تتذا اأ تتلسألن للتتى  تتلسألن اأتتمتح نتتتى إنتتت متتم   تتر اأعقتتة  تت مال  

  .اأتصتة إأى اأجليته 
تلألأف ا ن  منأل  ال  ة اأمتنألن  ر ي مم جن اأن ممأله تاآلماة  لع متقم   ظأل 

تاألة إن اأ ال  ة مصم تن . ،  ة ةلذ جنظأل جأل تا ق تان عع جه ت يممه تزا  للمت 
ت ذا جأل أع معمت . تملسئتن ي ألئم اأنألل ت ع أم تا جعصتجمن لن اأزأة تاألس  

 ت إال اأنأل م جن اأذمن مجليتن لقال  ماعنأل  ت صمم  نأل ذ  تا تقالال   للى اأتصمم 
 .  ر اأت يمم 

تال ش   ر ةن جتاف ا ن  منأل  ذا م ة للى شعأللتت تنزلتت أال تقالة  ر 
اأمة  تمغ تت  ر اأتنمم اأعقلر ،  ظت ال متقم   آماة جن   قت ،  ة م نث  مظأل 

األ ماه اأتر ايت  ظأل ،  ذن ةتصلتت  ذه تم م ظأل تمعجة  مظأل اأعقة تاأجنسق ت 
 . يلظأل إأى تل  اآلماة ةلذ  ظأل ، تةن ةتأتت إأى غمم ذأ  ن ذ أل ت من   أل  أل 

 .م ت أليذأ  جيألنأل  ل مجأل   ر  ما تت تتع للتجربةتععة ا ن  منأل 
لألأف جعألصممت تجن ةن م ، تأظذا ال لعع إذا مةمنأله  نعم اأعقة تن ه

مة اأ لزاه األ م ة إأى اأذ ع تاأ ضة ، تن ى إجيألن تق جته  مجأل ملتص  تنت 
فن أية جنظأل تميم أل  لألصأل  ال مجين  …"إن اث  ذا اأتنتمة  ر عت م اأ لزاه 

نجأل اأج تسألع تغممم  أل م   ر شية "  …ةن متنتة  سمق اأتنتمة اأجعمت ة تا 
ن تا  مصة  ذا اأتغممم ن ا  ج …: " اأ لز تصتمتت ، تانتألس ا ن  منأل  قألة

 . . "  . اإلتقألن م ن جعت ةن اأ لز ا  تنتة  ألأ عة ت عت مه إأى غممه  
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 :ب ـ المعتزلة وجعلهم العقل أساسا  للبحث والمناظرة 

للع اأ نث تتضعتا للى ذأ  ت ألم اأجعتزأة  ر ة لت ظع للى ة ألل اأعقة 
 :  مت  افص ظألنر األة  .تاأجنأل م  

للى شمائس :  ؟  قألة أ   ر اأجنأل م  ة :   قألة ةن  جأل. اعتجه جتيلجألن 
ةال تغضع ، تال تععع ، تال تشغع ، تال تنيع ، تال تق ة للى غمم  تةنأل ةيلج  

جذ  ر ، تللى ةن  ى، تال تععة اأ لت   أمال  ، تال تعتز أن    ت تمة ج لظأل لل
تت م اأتصأل ق ، تتنقأل  ألتعألمف ، تللى ةن يال  جنأل من غر جنأل متت للى ةن اأنق 

 . ضألأتت تاأمش  غألمتت
جن م ألئة إلتان اأص ألة اأتر ت نث  ر اأصنألئه  الرسالة السابعةتجن 

اأعلجمة ، مت من ةن اأعمع ات عتا   تتما  جنيجأل   ر اأ نث اأعلجر مننصم  ر 
  : ر ةت ة ئلة ت ت عة ةنيألع  
 .م نث لن تع ان شرة ةت ل جت   ؟  ت  ةت :   افتة  اأ تاة 

 . م نث لن نقمقة اأشرة   ؟    ت  ألتج:   رتاأ تاة اأ ألن
 . م نث  ر جق ام اأشرة   ؟    ت  عتي:  ثتاأ تاة اأ ألأ
 . م نث لن ص ة اأشرة   ؟    يمف  ت:  هتاأ تاة اأما 

 . ؟ م نث لن  عض جن اأية   ة  شرة  ت:   اأ تاة األألجل
 . م نث لن جيألن اأشرة ةت لن مت تت    ؟ ن  تتةم:   اأ تاة اأ أل ل

 . م نث لن زجألن يتن اأشرة    ؟   ت  جتى:  هتاأ تاة اأ أل 
 . م نث لن اأشرة اأجعلتة    ؟   ت ع تأ:  نتاأ تاة اأ ألج
 . ؟ م نث  ر اأتعممف ألشرة   ن  تتج:  أل هتاأ تاة اأت

تت ة  ذه اف ئلة للى االتعأله اأعلجر اأذ  يألن م مم للمت  عض للجألة 
 . اأعمع  ر  نت ظع تيتأل ألتظع
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:  ر , يألن إللتان اأص أل ت  مم ات   ر تصنمف  ائم  جعألمف ل مجة 
اأجنمم     لتع متق لت تم ظجت ية جن نصة للى ا س جن رسائل إخوان الصتا 

 .اأ قأل ة 
لتان اأص أل ت يجأل  ت جتي   تعت لألع ت  ع  ماة  ممة نش ه  ألأ صم   ر  تا 

: مسلقتن للمظع أ    تت أ ه جن ةشلألص يألن اأج تشماتن, ع  312ن ت  لألع 
, اأذمن لألشتا  ر اأقمن اأعشم اأجمال   , ت تالة اأ ال  ة اأج لجتن .  التالستة

تنقسة االمتيألز  ر  ذا . يألنتا مت عتن جذ  أل  جتع   اأنتانر جتشعع اأجصأل م 
تةن اأمتح تمعه جن  ذا افصة ,  أل   جألتم التقأل  ةن ألمتح ةصال  : اأجذ ع  ر 

 .يألنه  مضأل  جنت اأذ  , إأى اهلل 
ةأ تا , تأير م نى إلتان اأص أل جذ  ظع للى ة ل للجمة تتم  اأ لت  إأمت 

م ألأة جنظأل  ر اأممألضمأله  11ت نث , م ألأة  53: يتأل أل  ي مما  مشتجة للى 
,    ر اأجمتأل مزمقأل  10ت ,  ر اأعلتع اأس معمة تللع اأن ل  13ت,    تاأجنسق 

 .ف تاأ نم تاأتنعمع  ر جتضتلأله ةلم   ر اأتصت  11ت
يجأل يألن جن اأيتع , تا  ة م  ذا اأيتألع  ر اأجشمق ت  مما  ع مما   ألاللت ألم 

 .اأتر ة ظجه  ق س ي مم  ر إمعأل  اأنمية اأعلجمة  ر افن أل 
أق  اشتم  ل   ي مم جن ةلضألة اأسألئ ة اإل جأللملمة  ر تنممم م ألئة  

تة أل اأن ن للر  ن , شمم اأجق  ر ة أل  لمجألن جنج   ن ج: جنظع , إلتان اأص أل 
تأين ال ممع ةن , تزم   ن م أللة , تنج   ن ةنج  اأنظمتعر ,  ألمتن اأزنعألنر 

 . ع ت  نأل  ي مممن ةمضأل  ال تعمف ة جأل
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 :ـ تقسيم العرب للمواد الكيميائية  12

ر تمة اأجعمت ة  ألتألعمع  ضة آلم للى اأيمجمألة  ر تق مجظع اأجتا  اأيمج
 :إأى ةم عة ةا ألع ة أل مة  عزجألنظ

 . اأجتا  اأجع نمة ، تاأجتا  اأن ألتمة ، تاأجتا  اأنمتانمة ، تاأجتا  اأجشتقة  
 .تيذأ  ا جتا اأجع نمأله أي متظأل تت ألمن لتاصظأل إأى  ه ستائف 

أجألع  لتاص  ذه   تال مل ى جأل منست  للمت لجة يظذا جن  نث تتعم ة تا 
 . أل جه  عضاأجتا  تت أللالتظأل  عضظ

 
 ـ دخول العديد من المصطلحات الكيميائية العربية 13

 في اللغات األجنبية
تللع اأيمجمألة  ذا  لة ةتمت أل جه ة جألة لم مة ال تزاة  ألامة  ر جلتلف 

تاأينتة  تاأقص مم  تاإلي مميألأقلر تاأ تمق تاأسلق تافن مق  ، األغأله اإل منعمة
 .  تاأغألم تة ت اأقملة  تاأتنتم تاأزمنم  تاأ انق تاألجمم 

 
 ن ي يدون بدور العرب العلمي وـ علماء الغرب المنصت 14

 وأثر ذلك على الحضارة الغربية
معظلتن األ جأله اأتر ا جظأل جن للجألة اإل منم  ا  تاأتااه ةن  نأل  ي مم 

اأعمع ألنضألم  تاأعلتع ،  ة إن  من  تالة جن معتق  ةن اأعقة اأعم ر أع م تسه 
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 تام اأتر جمه للمت ةن مق ع ألج منة ل جأله للجمة علملة يألأتر  ر عجمه اف
ا جظأل اأغمع ، تةنت أع مين  من اأعمع جن ا تسألع ةن مصة للجمأل   معة غألأملت ، 

 ، تي لم ، تنمتتن ، ت ما ا  ، ت ألين ، تغمم ع ا  ميتن  نأل  ة  ألع أظذا اأعظة
 ر تا  جألة اأعمع تما ظع ة  عض للجألة اإل منم للى اأتماث اأعم جتا  ميتن تنأل

 . تتألمملظع جن لتاجة تعت  ذأ  االلتقأل   
 :  ر ش ن اأذمن منتقصتن جن ا م اأعمع اأعلجر  سارطوناألة 

إن  عض اأجتملمن معمتن ةن م تل تا  تق ع اأشمق ، تمصمنتن   ن  
  ، اأعمع تاأج لجمن نقلتا اأعلتع اأق مجة تأع مضم تا إأمظأل شمئأل  جأل إن  ذا اأمة  لس

نت أعجة ل مع ةن منقة إأمنأل اأعمع ينتز اأنيجة اأمتنألنمة تمنأل  تا للمظأل ، تأتال  تا 
ةن اأعمع يألنتا ةل ع جعلجمن  ر اأعألأع ، . ذأ  أت لم  مم اأج منة  ضعة امتن 

، تةنظع أع ميت تا  ذأ    ة ةتصلت أل  معة  ةلذت أل تةنظع زا تا للى اأعلتع اأتر 
 . اأنجت تاالمتقألة  ع مم   ألاللت ألم جن نمث 

تجأل اأجيتش أله اأمتع أتن ع شمئأل  جذيتما  إزاة جأل ننن :  نيكلسونتاألة 
ج منتن  ت ألمتا  اأعمع اأذمن يألنتا جشعال  تضألة  ر اأقمتن اأت سى اأج لجة  ر 

 .أل ةتمت 
ةجأل اأعمع .  إن جمماث اأمتنألن أع من ن اأمتجألن اأقمألع  ت:  دي فوتاألة 

نجألئت نتى  لجته إأى اأعصتم اأن م ة  ق  ةتقنته تلجلتا  .  للى تن منت تا 
  .إأى ةن اأعمع  ع  ة ألتذ  ةتمت أل  ر عجمه  متع اأجعم ة سيديوتمذ ع 

إن اأجعألمف اأق مجة ال تظجنأل ، تأمل  مظأل جأل مالئع اأعصم :  تا  مقتة األئة
؛  ألأق جألة اأعمع أع تين آمات ع  ر  عض  اأنألضم  ر شتى جمأل من اأجعم ة

إذن , نتانر اأجعم ة نألضعة ، ت ر ية متع نشظ  تنتال  تانقال أل   ر اأ يم تاأعلع 
ت ر  ذا جغألأسة  ؟ جأل  ر جمز  تماث افا جمن نتى تتعت إأمت اأعنألمة تاال تجألع

؛  ألأتماث اأذ  لل ت افا جتن ، تاالنقال أله اأتر تتأل عه  ر  أمل  ع  أل جغألأسة
تعظت   م  ةت عجأللة  ر جمأل من . إأمت اأتر ةتصله اإلن ألن إأى جأل تصة 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 41 

تأتال ذأ  . اأجعم ة تجظ  اأ  مة أ ظتم عظت  ع م   جن ة ما  ةت عجأللأله ةلم  
 أجأل تق ع اإلن ألن تأجأل تستمه اأج منأله  

  تم ع  ر اأتستم اأ يم  اأعألع  ةن اأعمع أع مقتجتاةنت أت  كمستونتمم  
؛ تأتال ذأ   تة ألت يمم اأعلجر اأن مثاأعق  مئتا نجأل ة جتنأل مة ت ظع ات  ت ذأ  

 .أت لم  مم اأنظضة افتمت مة  ضعة امتن 
جنألما  ا ت    ظأل اأعلجألة اأذمن ةتتا  ع ه جن اأعمع  "جابر"أق  يألنه يتع 

تيألن أظأل ة ل  اف م  ر اأيشتف اأعجلمة اأتر . تاإل منم جن اأذمن جظ تا أالنقالع 
 . اأ ألجن لشم   ظمه  ر اأقمن اأ أل ه لشم تاأقمن 

للجألة للى يألن الزجأل  أتةج ألأظع  الهيثم وجابر والرازي والزهراوي لتال ا ن     
    . اأغمع ةن م  ةتا جن نمث   ة  تالة تأت لمه نضألم  اأغمع امتن تامتن

تمة تميه ة ل  اف م ألتمجين اأقتة إن ألعمع ة ما  ي مما   ر تيتمن ج م ة يمج
األجة تجأل يألن  ذا .  ر اأغمع  أميتن أتال تغممم عأل م تةج ألة عأل م افتضألع ، تا 

 . اأيمجمألة للى اأتعم ة تاأجالن ة تاال تنتألج  
 

 ـ جم  علماء العرب بين فروع العلم واألدب 15
 . اأعمع  ر اأعجه  من  متع اأعلتع تاف ع  للجألة اجتألز   

اأع م  ر اأع م مع  ةن اأجتأف عجه  من  الخوارزميتجن مسله للى يتألع 
نألسة ذأ  منع   جأل تاف ع تععلظجأل جتججمن ةن  جأل اآللم ، لن ة ع م مه تا 

 .   األئق األغة 
أت  ضة للى اف ع تاأ ل  ة عجمعأل  ،   ر اف ع يألن  يألن:  ج ال  الجاحظ و 

 تقمة .   نتأل    ضلت ةن ةغزم جعألنمت تععة أت جتضتلأل   ع  ةن يأل  ميتن شيال  
نألصعة اف لتع غزمم  اأجعنى ، أظأل جتضتع تأظأل شية  اأم ألأة جن م ألئلت  تع  أل

 ذه م ألأة  ر اأقمألن ، ت ذه م ألأة  ر اأجعلجمن ، ت ذه م ألأة  ر اأغنألة ، نتى . 
 م ألأتت  ر اأظعألة ا تسألع ةن مععة أظأل جتضتلأل  للجمأل  ،  ة أعلظأل ةن ن م ألئلت

ن   ظت مجزج ت ضلت للى اأ ل  ة ةنت صألغظأل صمألغة ة  مة امم ة جن افذ أل, 
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، تاتة اأ ال  ة   اتاة اف  ألة ، تملمج جن ذأ   ةيالع ةم ست   شعألم اأعأل لم
 .  يلت إأى نتمعة تلذ اأقألمئ تتغذ  اأعقة

ت من يمف متعألنق اف ع تاأممألضمأله  جأل  مظجأل البيروني تن م   ر يتع 
  اأتنعمعاأت ظمع فتائة صنأللة  تجن يتأل  ذأ اأ ل  تاأس معمأله ، تأمل ة ة للى 

ة  مة :  ع  لل لألة جن االأتتاة ملمج جنت اأقألمئ   متتمنأل ألف لتع  ر  ذا اأيت
 .أذ  اف لتع اأعلجر ، تأذ  اأجأل   اأعلجمة :  تمشعم  لذتمن. ، تللجمة 

، عجه  من اف ع تاأنيجة تةصنألف اأعلتع  أبو حيان التوحيديتيذأ  
 . اأنقمقة  ر ةص ق ج أل م أل  تاأجعألمف ، تا  ت ق  ر ذأ  جه اأجنأل  ة للى

 
 :ـ استخدام علماء العرب علم الكيمياء ببقية العلوم  16

اأعلع اأتنم   تأعل ة للع اأيمجمألة أمل للع جن صة لن غممه جن اأعلتع ، 
يألأزمالة تاأسع تاأ ل  تاأن أله تاأنمتان :  اأذ  أت لالاة  ية اأعلتع افلم 
 .ة تاأصنأللأله اأجلتل ة  تاأظن  ة   متلظأل تاأجعأل ن تافأ  

 
 :آ ـ استخدام علم الكيمياء في الطب والزراعة والصناعة 

تصنه صنه اأعقألامم تتميمع اف تمة   : الطبا تل ع اأعمع  ذا اأعلع  ر 
تنقمة اأجعأل ن ، تتميمع اأمتائ  اأعسممة ، ت      :ت ر اأصنأللأله ,  اأعقألامم
أ أله عأل م تصف أصنه اأ تالذ تعألة  ر  عض جت  .تص   افاجشة  ,اأعلت  

 . تصقة اأجعأل ن افلم 
ينأل ن تعمض ي مما  جآ م اأعمع  ر اأسع تاأصم أة تاف تمة ، جأل ذأ   ذاتا  

جن اأن ألتأله تغمم أل إال أيتن اف تمة إال جتا  يمجمألئمة  مع اأعمع  ر ا تلماعظأل 
تاأصم أة ، يجأل ةن اأعمع ةلستا جن اأن أله جتا  ي مم  ألسع . تاأج اتا   ظأل 

تانتقله إأى افتمت ممن جن اأشمق ، ةلشألع تن ألتأله س مة تلستم ي مم  يألأزل مان 
    تاأيأل تم
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يجأل التملتا افشم ة تاأينتة تاأج تنل أله تاألالصأله تنتى تغلمف 
 . اأن تع اأتر ال م تسمه اأجممض تنألتأظأل أجمامتظأل ةت سعجظأل غمم اأجق تة 

أم ألئة اأتر تضعظأل اأعمع  ر اف تمة ت نأل  اآلالف جن اأجصن أله تا
 . اأج م   تافغذمة تاأصم أة  ر اأسع تتميمع اف تمة  

تاأعمع ةتة جن ا تل ع اأيألتمأله  ر اأعمانة ، تاأجل م  ر اأسع 
نمث ا تل جتا اف متن أجعألأعة افجماض اأعقلمة تاأن  مة  . تاأعجلمأله اأعمانمة 

  . أن ن جأل ا تل جتا اأنشم  تاأزتان ت ه اي
 . تا صع اأجألة اأ ألم  أجعألأعة اأنزمف تتل مف نمام  اأجممضص يجأل ت 
إذا سلى األشع  ظأل  جتا ا  يمجألتمةإن اأعمع ا تعجلتا :  ابن األثيرتمقتة 

 اجتنه انتماات ، تاشتظمتا  ر صنأللة اأزعألج تاأت نن  مظأل ، تيذأ   ر صنأللة
 ع ألأعمع  .  اأنضألم  أعلتع تتق ع اأتمق ، تال مل ى جأل أظذه جن ة م  ر انتشألم ا

ةتة جن ة لة صنأللة اأتمق إأى ةتمت أل ، تا  ةنش تا أذأ  جصألنه ل مجة  ر 
يلظأل تةتم أل  افن أل تصقلمة ، تجن ذأ  اأنمن انتشمه صنأللة اأتمق  ر إمسألأمأل

 . 
 

 :ب ـ استخدام علم الكيمياء في العلوم التيزيائية والرياضية 
(  اآلثار البا ية ) ر يتأل ت  ألبي الريحان البيروني  نع ر للع اأ تائة ،  

شمتح تتس مقأله أ عض اأ تا م اأتر تتعلق  ضغس اأ تائة تتتازنظأل ، تتضه 
تعجه يمف تشمنتا نمث  ر  ذا جتأ أله امجة ، غممه جن للجألة اأعمع اأع م  

تتيتن  جمأله اآل ألم  ألأمش  جن اأعتانع نمث ميتن ج لذ أل جن اأجمأله اأقمم ة إأمظأل
ت منتا يمف ت تم اأعمتن تيمف مجين .  ستح جأل معتجه جنظأل جتازمة أتل  اأجمأله 

ةن تصع  جمأل ظأل إأى اأقالع تمتتل اأجنألماه ، تشمنتا ية  ذا  تضتح تألع ت اة 
 .جتنأل مة 
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تا  ا تن ستا سماأل  ، تالتملتا آاله تجينتا  ت ألستظأل جن ن ألع اأتزن 
مأل  جن مغ تظع اأش م    ر ت، تا  ميتن ذأ  آ اأنتلر تيألن أظع  ت لنألمة لألصة

 . جعم ة اأتزن اأنتلر أ نعألم اأيممجة ت عض اأجعأل ن 
، ع اتة  مظأل  لطبريل(  عيون المسائل من أعيان الرسائل)ت ر يتألع 

 اف قألة اأنتلمة ألذ ع تاأزئ ق تاأمصألص تاأ ضة تاأننألل تاأن م  تأ ن اأ قم
 . م تاأزجم  تاأالزتم  تاأعقمق تاأجألة تاأزعألج تاأع ن تاأزمه تاأمألاته افنج

 ألقألمئتاأ مق  من ن ألع اأعمع تاأن ألع اأن مث م مم ع ا  ، تا  تتعلى 
 اة اأعمع إذا للع ةن ن ألع اأعمع يألن  ألأن  ة إأى اأجألة غمم اأجقسم  ر نمن 

  1+  ر اأ معة ةن ن ألع اأي أل أله اآلن  ت  ألأن  ة إأى اأجألة اأجقسم 
جن تزن اأع ع  ألأظتاة  أن ألع اأتزن اأنتلر ،  عظألزا  " أ ممتنرا"تلجة 

تا  تع  اأتزن اأنتلر أ جألنمة لشم , ع اأتزن اأنتلر ألن تجين جن تاأجألة 
 .   لنصما  تجمي أل  جن افنعألم اأيممجة تاأجعأل ن

 .آأة أجعم ة اأتزن اأنتلر ف   ألئة  الخازنتالتمع 
 ر جعم ة جق ام اأذ ع (  ملجم لة )تا تعجة  عض للجألة اأعمع األنتن 

 .تاأ ضة  ر   مية ججزتعة جنظجأل جن غمم نلظأل 
سند بن علي ، والرازي ، وابن : ع اأذمن يت تا  ر اأتزن اأنتلر ي ممتن ، جنظت     

 .تيألنه يتأل ألتظع ج نمة للى اأتعم ة تااللت ألم.  ع، تغمم سينا ، والخيام 
   

 :ـ ضرورة دراسة تاريخ العلوم  17
 ة أتألمم  اأعلتع نقمقة جن ل مع اأق م جأل نعزته :    مت ألةة  عض اأنأللا

؟ ت ة  نأل   ألئ   جن  ما ة للع اإلغممق اأق جألة ةت للع  أت ننن  جتملر اأعلتع
؟ للتع  اأعمع يذأ   تق إش ألع شظت  اال تسالع اأتر  ر مغ ة ِع ُّ ن ملة أذاتظأل

، تصألمه ال تصتم إال ن معأل  جن تميظأل اأعألأع اأن مث  مجتظأل تماةه  ظممأل  
افغالس ، يجأل مقتة  عض اأعلجألة اأذمن ال ممم تن ةن ممتا غمم اأنألضم اأجأل ة 

 . ألعمألن 
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 ذا اأمة  مع م  نأل ةن نعألمضت  ش   ، فننأل إذا  لجنأل  ذأ  معع للمنأل إذا  
 ةن نقمم ةمضأل  ةن للجنأل اأن مث اأذ  من ى جن اأعألأع يلت  ألإللعألع  ر نمام 

 ذن جن اأنق ةن ية . تنجألل ، أمل  ت ةمضأل  إال ن معأل  جن افلسألة اأ ألنشة 
جأل مق ع  من متع تآلم للى ةنت  ت اأنقمقة   يجة جعألنمظأل  تف ال مل ث ستمال  
نتى ُمضمع  ت لمض اأنألئس ، أتنتة جيألنت تصتماه ع م   ، ي مما  جأل تتعألمض 

 . جه جأل  لف 
نأل ا مجأل  ةنظأل ال تن صة تال تنتقة تاأتر م ض نتى  ذن اأّذماه ، اأتر َتَعلَّج  

اأتص مق  ظأل معألة جن ذت  اأعقتة اأ ألا ة ،  ذه اأذماه صألمه اأمتع جن اأعتاأع 
اأ ليمة نمث تتمااص  مظأل اإلأيتمتنأله  تن ث  تماه تتذ ذع نتة نتا  ت تنمة 

أذ  عمه إن للع اأعصم اأنألضم ، ذأ  اأعلع ا.  ر   تم أل إأى ن ألع يتنر تألة 
اأعأل    عّ ه  ت اأعلع اأنقمقر تن ه ، أمنظألم  ألسما  ،  ظة من غر إذا  ةن نم ل جنت 

 . ، تنقف تعأل ت جتاف اأش  اأتألع اأجن تف  ألفلسألم؟  
تأين أت مم  جأل ةاتة أم ه  نأل   ت  ت ملة تان   . ةنأل ال ة ن ذأ  

  ألأتألمم  تن ه . ألمم  اأت:   ذه اأت ملة  ر ، ت تسمه ةن تقنعنأل إانأللأل  يألجال  
ن تسمه ةن ن ظع اأعلع نق اأ ظع ، تةن نعمف ةنت تن   جتجأل ية  ر ج تق لت 
اف    ، تةن نصة إأى إ ما  امجتت اأ ألجمة ، تنعتلر  ر تستمه نتاتت اف أل مة 

 .األألأ  ؛ ت ذه اأنتا   ر اأعقة اإلن ألنر 
ذا  ألأعلع ال مع     ت اأعجمق ، تال م  ت علمأل  تا ضنأل  إال  تل  اأ  مة اأتر تا 

تاأجألضر تن ه  ت اأذ  مشمح اأصتم  اأتر م لذ أل اأعلع اآلن ، .  ليظأل  عال  
اأجألضر تن ه  ت اأذ  م ج  أنأل ةن نم  ةن تل  . تاأتر  م لذ أل غ ا  

 . االلتال أله 
مجيننأل ةن ن مز اأ تم اف أل ر أتألمم  اأعلع  ر ذاتت إ مازا  تألجأل   جعم  جأل 

 م  ةن  نأل  ة  أل أل  ال تنصى ،  عضظأل . جن جالن أله ذاه سأل ه ن م  ذيمنأله 
ذت سأل ه لجلر  تعت لألص ، ت عضظأل ةامع إأى اأسأل ه اأ ل  ر ، مجين االلتجأل  

الن ت اأمتع  ر ية نتمي ر تعأله  ذا اال تجألع اأجسم  اأنجت اأذ  . للمظأل  ر ذأ  
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لعلوم أن يحتل مرتبة أسمى مكانا  أن أرجو لتاريخ ا جيألن  ألأن  ة إأى تألمم  اأعلتع
 . في التعليم الجامعي والتعليم الثانوي 

ي ملة   مألن ة جمة  ذا اأيتألع  البن النديمالتهرست يتألع تن م  تلقى للى 
نش تظأل، تةلالجظأل ، :  ي عة يألجة أية جأل مجل اأعلتع اأعم مة جن اممع ةت  عم 

شععتا للمظأل ، تنمية اأتمعجة  تافصتة اأتر تمت  إأمظأل ، تمعألة اأ تة اأذمن
 . افلم  ت ألأعيلنقة اأعلتع اأعم مة إأى األغأله ت 
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 :ـ الكيمياء عند العرب  بل اإلسالم  18
ت ة يألن ألعتمع جعم تة  ألأيمجمتألة تاأعلتتع افلتم  تاأزمالتة تاأصتنأللة ا تة   

 تةنأل متتث م تتتة اهلل , ت أملنتتأل  تتر ذأتت  ةشتتعألم اأعتتمع , اإل تتالع ؟ تاأعتتتاع نعتتع 
 .تاأقمآن اأيممع اأذ  ملألسع اأعمع  جأل معم تنت ت جأل ت تتل ت لقتأظع 

امع ذاه اأعجأل  ، اأتر أع مللق ) : متن ث اأقمآن لن افجع اأ أل قة  مقتة 
 . (    ألأتا صلمج لظأل  ر اأ ال  ، ت جت  اأذمن عأل تا اأ

أن ةأمل  ذا  أمة للى ةن اأعمع لم تا  ن اأعجألم  تاأ نألة ، ت ذا اأ ن 
ميتن إال   ضة تق ع جعم تظع  ألأصلتم تةنتالظأل ، تاأسمن تاأجالس اأالزع أم سظأل 

تاأعص تاأيلل تلتاص ،  ألن ع مانظأل ت قت ظأل  ، تافص أل  تافأتان اأالزجة أ
تةن آ ألم ج ن اأمجن اأق مجة تجنظأل    ج مع  أمة للى  ذا تال تزاة  .اأغضألم 

 . ع ج منة نألسنة  نألع  ر اأعألأع اأمجن تعت م ةا  راأمتع  م يباج منة 
 :ت ر جعلقة سم ة  ن اأع   

 يقنسم  اأمتجر ةا ع م ظأل      أتيتن ن نتى تشأل   قمج 
 ت ت اأعص , اأسر  ألأشم  : اأشم  . اآلعم : اأقمج  

تا تعجلتا اآلنمة اأزعألعمة تاأ لألممة , تاشتظمتا  صنأللة اأزعألج تاأ لألم   
تأعة األقى اأ لألممة اأق مجة ةي م شأل   . تاأسعألع  أتضه تتلزمن اأجألة تاأشماع 

 إنت صمح ججم  جن اتاممم: تجن  أمة ذأ  ةمضأل  اتأت تعألأى . للى ذأ  
صظم أل تجنظأل اتأت تعألأى م من جعم ة اأعمع ألع م  جن اأجعأل ن تسمق 

تةنزأنأل : )  ر آنمتظع تة لنتظع ت متلظع ت ر أعع ت مج لمتأظع  ظألألتا تل اجت 
للى أ ألن ذ  عألة  ر اأقمآن اأيممع ت ( .   ل ش م  تجنأل ه ألنألل  ت ماأن م  

تتنر ز م اأن م  نتى إذا  ألت   من اأص  من األأتا ان لتا نتى آ) :  تاأقمنمن اتأ
 .    اأننألل أذائع: اأقسم ( . إذا ععلت نألما  األة ةتتنر ة م  للمت اسما  

 م   ة تأع ت  ه تمتع جت ه  م    جألنمة  متف م ي : لألأ   ن اأتأم  مقتة ت 
 . مجألنمة   ت   مف 
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) فنت تّش   ش ت , جن ن م  مقألة أت اأجتش  مغتر  تا  يألن أم تة اهلل  
 .للى ة ة اأسألئف  ت ألأجنعنمق نص  تاألتة ( . اأننألل افص م 

تسمق ا تلماعظجأل تصمألغتظجأل إأى نلر  لذهب والتضة تلمف اأعمع ا
زتن اأذ ع ينتاأذمن م: ) تي  ذأ  اتأت تعألأى تغمم ذأ  تا تعجألأظجأل ينق  تم

 .   ( تاأ ضة تال من قتنظأل  ر   مة اهلل   شم ع  عذاع ةأمع
ت ذا  أمة للى جعم تظع  لتاص  ذا اأ لز   ثمدباال ألة نتلمف اأعمع االيت

تا تلماج اأزمته تاأجمأله  المسكالطيب و  تالم ت . تسممقة ا تلماعت تتنقمتت 
صألنع : )  تجن ذأ  اتة اأم تة  . تاأنمتانأله اأعسممة اأعسممة جن اأن ألتأله

تصألنع اأ تة ينأل   .  األمم ي ألئه اأج   إن أع مص   ج يت ةصأل   مائنتت 
 ( .اأيمم إن أع مص   نألمه ةصأل    لألنت 

 اأ   .. دوالزبرج زو تير المام واليا وت والعقيق والاأعتا م اأ جمنة  تلم تا    
لل أل   نوى التمريألنتا مق جتن  أ عض اأن ألتأله ، اأت  مم اأجنشس تا لم ت 

تاأمتع يشف اأعلع اأن مث ةن نت  اأتجم . إل لظع  ت مم  ظع ج أل أله تج أل أله 
 . أل ئمن تعأل ة اأن  ة اأجتعت   مظأل  ر اأ ن تاأشأل   يتنت  ن  ة جن اأ

 :تجنظأل اتة لنتم  .  بالرجراجتيألنتا م جتنت  الزئبقتلم تا 
 اتاممم  مظأل زئ ق متمعمج  ة ت ر ي نظألةمالر نعتع األم

مصنعتنظأل  ر  متتظع ةت , يألنتا مصنعتنظأل جن اأتجم تاأعنع الخمور تلم تا 
ت أمة , ت ر ج ن جن  ال  اأشألع , معل ت أل جن افن متن ت عل   ت جشق تاألصم 

 :ذأ  اتة لجمت  ن يل تع  ر جعلقتت 
 تم افن ممنتألةال   ر  صنن   ألص نمنأل        تال ت قر لجت   
 جشعشعة ي ن اأنّصى  مظأل         إذا جأل اأجألة لألأستظأل  لمنأل  

 تي ل ا  شم ته   عل ت        تةلم   ر  جشق تاألصممنأل   
 قر : اأص   .  اأس ق اأع مع  : اأصنن .  إذا ا تمق   :  ّع جن نتجت 

تام اأتمل ن ه أت ن: اأنص . جزعتت  ألأجألة  : شعشعه اأشماع .  اأص تح 
 .ةنجم مش ت اأزل مان  
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ي م  غزتاتظع تنمت ظع  ال   َّ جن تعت  عمتح تمضتض تي تم تال   َّ أت 
لقد ك   العرب أدوية ف .اأعمتح تاأمضتض تاأي تم  ذه جن جعم تظع  جعألأعة 

ألجية تاأيأل تم تاأصن ة تاأماتن  ناأ :  منهامن األع اب والنباتات الطبية عديدة 
تاأسمع تاأنتم  م  ن   تاأنن ة تعتز اأسمع تاأقمن ة تاأقم ة تاأتج تاأج   تاأجمّ 

. 
 . معألال  تن ألة   تغمم ألجن لت  افما   السواكتيألنتا م تعجلتن  

مضر اهلل لنت ةنت مة   ألسجة مضر اهلل  بن أبي طالب عليتممت  لن 
 :لنظأل ت تأل   غألم جن اأ تا  أي م  غممتت للمظأل  قألة 

  أل    جأل ل ه مأل لت  افما  ةما ن مه مأل لت  افما    غم 
 أت ينه جن ة ة اأقتألة اتلت      جأل  ألز جنر مأل  تا   تتا 

, اأ تتتا   ةللتتميع  ألأ تتتا   تتنعع اأشتتر)  :ةنتتت اتتألة  ت تتر اأنتت مث لتتن اأن تتر     
تمصتل  , تمتذ ع األتم , تمش  األ تة , تمعلتا اأ صم , تمنزع اأ لغع , مذ ع األ م 

 ( .اأجع   
, تا تعجلت أل  ر ص أل  اأشعم تال تزاة ت تعجة نتى اأمتع  حناءالتلم تا  

 : ت أمة ذأ   اتة اجمئ اأقمل  ر جعلقتت 
  شمع جمّعتة حنـاءي ن  جتألة اأظأل متأله  ننتمه     لصتألم  

. ت مم  اأشعم : تاأتمعمة .   جأل لمج جنت لن  لصمه :  ةلصألم  اأشر    
 .اأج مح  ألأجشس : تاأجمعة 

تاأجتا  اأص ألغمة يص ة تعجمة تلألصة ألن ألة الو م ف اأعمع يجأل لم     
اتأت  ودليل ذلكاأ أللم  ( اأتمق )  القرطامتصنه , اأ أللم   الدباغةتلم تا ,  أت

 لج ته   م مظع أقألة اأذمن ي متا إن   رطامتأت نّزأنأل للم  يتأل أل   ر : ) تعألأى 
 . افنعألع  (  ذا إاّل  نم ج من 

 :ت ر جعلقة سم ة  
 ألتأتة ةسالة   ماتة  ظج        تلتح ي ألار اأتشع  ر  أل م اأم 

 يقمسألل اأشآجر تجش م     ي  ه اأمجتألنر اتّ ه أع معتّم   ّ تل    
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 غمز  أل م اأم  تغممه  ذ م  تنشت اأجغألمز   ألأينة ةت اأنق   ألأنملم : تاأتشع 
  قم اأج  تغة اأعلت  اأ: اأ  ه .  جنزأة اأش ة أإلن ألن : اأجش م أل عمم 

تلمف اأعمع اأيتألن تلجلمة تعسمنت تصنه اأن ألة تافجمال تاألمتس 
 :اتة إجمئ اأقمل   ر جعلقتت اأجشظتم  : ودليل ذلك , تاأ مألع جنت 

  مألأ  جن أمة ي ن نعتجت       جمال يتألن إأى صّع عن ة
 اأصلم : عن ة . اأصلع : افصعّ 

لة جن اأيتألن ت لى إذا نشمه  ع  يألن اأعمع معتق تن ةن اأ مألع اأجصنت ت 
تأظذا  ذن اأشأللم . غ لظأل أمال  اأقجم ، ةت إذا  ألم صألن ظأل  ر األمألأر اأجقجم   

 :  تت اأ قمم  ذاه اأ مألع اأ ألأمة ةنش  مقتةن م مه ةصنأل ت  مّ اأعم ر لن جأل ل
 ظألتنتم جن اأ  م ةنمألنأل   م لم      تم  اأ مألع جن اأيتألن ملجنظأل

 تاأ  م  ر ية تاه سألأه  مظأل     ن ت لى جعألصم أل يمف تنيم ة
تلن جأل عألة اإل الع نمع أ ل اأنممم تاأتنلر , تلم تا افأ  ة اأنممممة 

 .  ت ج   ظجأل ألن ألة ,  ألأذ ع ألمعألة 
يألنتا ،  ق   النسيج وصباغتهتيألن اأعمع للى جعم ة  تينتأتعمأل    
نظأل جن اأن ألتأله اأس معمة  ألفص غة اأتر م تلمعت   مأل ظع تشعتم عمصمغتن 

 .  وغيرها لحاء األ جار واأل حوان األرجوان و كالحناء والعصتر والزعتران و 
 :اتة لجمت  ن يل تع  ر جعلقتت : ودليل ذلك 

 ي ن  مأل نأل جنأل تجنظع     لض ن   معتان ةت سلمنأل
  عىع  ر  ماشر تتن: أعلر متع اأظعم   اتة اأم تة  :ودليل ذلك 

 .ر افلضم ،  ذنت أن مللص إأم  شرة تيم ت جنظع  جاأنضم    ذا  م   
 .جن ن م اأمجن جضمعة  ألأعص م  تا  يألن إزامه 

ت أللت ألم ةنظع يألنتا معمشتن  ر اأصنماة نمث ال زمع  يألن عة سعألجظع 
اللحوم  دتقديتأذا اشتظم اأعمع  عجلمة . معتج  للى اأتجم تاأنلمع تاألنع 

تجألم تا ةمضأل  . جن افع ألن  تاأز   تاأ جن تغمم أل  تصنأللة افأ ألن تجشتقألتظأل
ة  ه امم  ا  ت , اأتر ا تعجلت أل  ر ة ألث  متتظع تةأ  تظع ,  دباغة الجلود
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جن ةعة ةن مسم  اأج لجمن  إيهاب الكبشعلت ا  ج  تغة جن  ألنعألشر  ر اأن شة
  . اأذمن  ألعمتا إأمت

ةأمل  ذا  أمة للى , من يجأل لم تا اأ امق تاأسنمن ت ألئ   األجمم  ألعع
 . جعم تظع  شمتس ت متف اأتلجم إلنتألج ل ز عم  نألضم  ظة اأجض  تاأظضع

تيألنتا معت متن األجمم  مجزا  إأى ي م  اإللصألع تاأذممة ت تاع اأجن ة  من 
  ر ي مم جن اأج ن , اأعمت من تال زاة  ذا االلتقأل   ألئ ا  نتى لصمنأل اأنألضم 

 ألع لمم ظأل لن   لتأظأل اسعة جن األجمم  مجزا  أ تاع  تاأقم  تلصق اأعمتل للى
 .اأزتعمة تي م  اأذممة 

: ) تجن ذأ  اتأت تعألأى . اأج ا  : يجأل لم تا صنأللة اأن م تيألن م جى  
اة أت يألن اأ نم ج ا ا  أيلجأله م ر أن ذ اأ نم ا ة ةن تن ذ يلجأله م ر تأت عئنأل 

 (. ج لت ج  ا  
 .تجن  نأل عألة ت جمتظأل  ألأجعلقأله, علقتنظأل لن  اأيع ة تيألنتا ميت تن اصألئ  ع تم

  
 ن وة اإلسالم وانت ارهـ  19

 
 :آ ـ فتح بالد ال ام والعراق ومصر و مال أفريقيا واألندلم 

لنألمة اهلل اأ ائجة  نظض  ع   اإل الع تملألهالع اأصنألم  اأعم مة  جن 
 ال  اأشألع ى تال  ت  تقت  ل أليمه اأجللصمن إأى اأعظأل  تاأنصم اأج من ، نتت 

 ألاا ُتِسَعه  جنظ تراأ دولة الروم، تةص    الساسانيينالترم   تأةُض قتمتت تجصم 
 .  ج ة ذأ  اأجصمم   جظ   - عال ةاألأمع ي مم 
ةتة اأ ل ان اأتر  قسه تنه تل  اأضم ة اأقأل م   ال ام ومصربالد تيألنه 

يرانو بالد العراق   قسهت ع  ذأ   ملألن جأل .   ع . صممعة تنه ةا اجظع  يلظأل ا 
 ألض  مة اأجعأل  من اأج لجمن يل ألن عألج  جن نألم ال مل ت، جتتأل عمن ننت 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 52 

 (األطلسي ) الظلمات       إأى شجألة إ ممقمأل نتى تصلتا إأى جنمس :  اأغمع
 . اأذ  يألن م ن ا مجأل  ةنت مضه نّ ا  أ مض اأجعجتم  
 ر ذأ  االتعأله   تتنألتظعاف للى ةنت إذا يألنه اجت ا  اأجنمس اأشأل ه ا  ةت 

،  مراكش واألندلم،  ذن ماعة اأجألة اأضمقة ، اأتر يألنه ت صة جن اأشجألة  من 
تجأل  ت إالَّ ةن ل متا ذأ  اأجضمق  أل تتأتا   عة تان   . أع تقه لق ة  ر سممقظع 

 ع .  ستورياأللى ش ت عزمم  افن أل  مجتظأل ، جأل ل ا  عض اأج ألأ  اأتلم   ر 
نتى تصلتا إأى  - ينهجبال البر  ع  اعتمألز ع  ل لة  –جعأل  تن اأعمع تق ع اأ

 .  الع  من أل
 

 :ب ـ بناء العرب لألسطول العربي وخو  معركة ذات الصواري 
نقأل  . أ يألنظأل ةاة إ ألم  ألظجتع تافي ام  آ مأل اأصغم أع مين اأتضه  ر   

ا ع ي مم جنظأل   له آ مة اأصغم  تقألتع نجاله اأج لجمن ، للى افاة  ر 
ذأ  ةن اأ تأة . تأين لألصجة اأ تأة ن  ظأل أع تين ةاة  ع ا  لن األسم 

 ر  –اإل الجمة ، اأتر ة  ظأل اأجعأل  تن اأجنسلقتن جن اأصنماة ، ا  تعلجه 
ةن ت نى أظأل ة ستال  تةن ت تل ع  ذا اف ستة  ر جظألم  تنذق  -نم انتيأليظأل  ألأ

 تن جقألتجة  (Hellespont) ونتبيق الهليسمضت ع  ةن ل مه اأ  ن اأعم مة . 
 ة  القسطنطينيةللى ، اصس ه جماه ي مم  جنذم  جظ    ةجألع افيجة اأتر تشمف 
، لمَّع عم   البوستورت ر إن   اأجماه لن جأل ةأقى  ذا اف ستة متا مت ةجألع 

 Theodosios II تيودوزيم الثاني م  إأى عألنع اأ تم اأم مع اأذ  يألنه 
تللى ة تام  .القرن الذهبي  إأى ةمر بحر مر ةاصى اأج منة ، جن  شّم ه  ر

تصألمه , شظم ا ت  ن  نأل   أبو أيوب األنصارياأق سنسمنمة  قس اأصنأل ر 
 . حواري نبين ألة اأمتع اأنصألم  م تمن إأى ضممنت جه ةس ألأظن ت ميأل للى ةنت 

ن عمرو بللف  ألت  جصم تتاأمظأل افتة  - اهلل بن أبي سر  عبديألن 
ت ع  المة .  ت اأذ  ةل  تن ع  ر اإل ين ممة ةتة ة ستة إ الجر  - العاص

تاص   ذان .   ن ة ر   مألن األلم ة  ر  جشقن م للى جنتاأت جعألتمة 
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ةتال  ألال تمالة للى ةامع     ةا؛  اف ستالن لقع ذأ  إأى جنألم ة اأ مزنسممن
ذات جتاعة اأج جى  ت (  ع 665 نة  )تيألن ةتة انتصألم  نم  ألعمع . اأعزم 
ت ر  ذه اأجتاعة تنسع اف ستة اأ مزنسر   يجلت ، يجأل ةن ا سنسمن .  الصواري
 . اأعنه  ر اأنعأل   نمألتت   راأذ  يألن األئ ا  أت أق الثاني

ماععأل   أع مينجعجتع اأ ت  اإل الجر  نشمم إال ةن ةن تال    أنأل  نأل إال
 ة إن . اع اأغنمجة  ر اأ ت     ألسة إأى لص مة اأعمع اأ منمة ةت إأى  م 

اف  ألع اأعجمقة اأتر  جنه  ظذا اأت  مل اأ ممه أل تأة اأعم مة ا  تع ه جنذ 
  .زجن ستمة ، تأع تين تنت م إال  تا ه اأ مصة اأجتاتمة 

تجصم ، اأذمن األ تا ية صنتف   ال  اأشألعنمث ةن اأ يألن اأ ألجممن  ر 
أع م تسمعتا ةن ممتا  ر اأعمع إال  أ تأة اأ مزنسمةااأضغس تاأظتان جن ا ة 

(  س معة اأج م  )اأقألئلمن  تن   اأس معة  ناأج منممجنمممن جللصمن ، يجأل ةن 
ا للى اأت ألج  اإل الجر ،  ع  ةن يألنتا ملشتن ت  ر اأشمق ا تسأللتا ةن معتج 

يجأل ةن اأججألأ  اأ ألم مة ت ل ان . متح االضسظأل  جن ا ة نصألم  اأق سنسمنمة 
تةن افن أل يألنه تقأل ر تس    لسألن  .  ممقمة يألنه  ر اننالة يألجة شجألأر ة
 .اأظجم اأ ما م   القوط

 
 ـ الكيمياء في عهد بني أمية 21

م ه  عض اأجتملمن اأعمع ،  ع  عض اأيتألع اأجن  من جن  ع  ع ، جن  
اأذ  ُأقِّع ي مما   ألأنيمع ةت اأ مل تف تمقألة إن  خالد بن يزيد بن معاويةذيم 

لألأ ا   ذا أع مقتصم للى تشعمه للجألة اأمتنألن تن ظع للى تمعجة اأيتع اأجتأ ة 
 لغتظع إأى اأعم مة ،  ة يألن  ت ن  ت ةمضأل  لألأجأل  ةصمال  لنر للى افلص  علع 

    .  رألناأتر تعلجظأل جن ما ع متن  ( الكيمياء القديمة )اأصنعة 
جأل  ر  ن مزم   ن جعألتمة لألأ  اصة  إال ةن اأع م  جن اأجتملمن مقتأتن ةن

ت تق ذأ  ،   . ةنعت نمه  ر للع اأص جتضتعللى افلص ت إال ة ستم  جنضة 
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يألنه تمعجة يتع اأمتنألن إأى اأعم مة جت لم  ي مما  لن ذأ  اأعظ  ، يجأل ةن 
 . اأجتأ أله اأعم مة افصملة ةن ث جن ذأ  لظ ا  

ت ر  ذا اأعألع .  عبد الملك بن مروانع  615يألن للى لم  األال ة  نة 
تمن غر ةن نذيم ةن ل   .   ر األال ة ن  ت تنألزة لألأ   ن مزم  لن عجمه نقتات

للم ة  الوليد؛ تتم  ا نت   ل   ألأ تأة اأعم مة إأى اأذمت ( ع  305 – 615 ) اأجل 
ت صمف اأن م لن اأ تتنأله اأتر  لغه  ر ذأ  اأعصم إأى جأل . ع مما   ألألال ة 

أظن  تافن أل ، يألن  لسألن األلم تمن اأجذيتمتمن  ألأ  اف جمة تماة اأ نألم  ر ا
 : جن نمث
اللغة تعممع اإل ام  ة  إ لألة األغة اأعم مة  ر اأ تاتمن إذ يألنه ت  1 

   ر اأج تعجلة نتى ذأ  اأعظ  اليونانية أو البهلوية
تجن نمث إنشألة ن ألع اأ مم  ، اأذ  يألن ذا ت  مم جلنت   ر  عض  ت  3

 . أله تاآل ألم اأعغما مة اأجتأ
تال مل ى  تم اأعمع  ر  ذه اأجمنلة  جعم تظع أليمجمألة ت عض ة مام أل 

يجأل ,  ق  ضم تا اأعجلة  ألألغة اأعم مة , تصظم ت يع تصّع اأجعأل ن اأجلتل ة 
نتى (  دامسكوا) تاأن مم اأ جشقر اأجشظتم , صنعتا اأ متف اأ جشقمة اأجشظتم  

سمم تمن جن   ذا اأجقألع ةتذيم اصتمن ت ر. اأنممم متجنأل  ذا تاأجصنتع جن 
ت  تألن  تم اأعمع  ر ذأ  اأعصم  ر للع اأتع من جن عألنع ت ر للع اأيمجمألة 

 تة مام أل جن عألنع  آلم 
اأتر تتن ث لن  تم   قتس :  اإل  ألنرجن اصص اأتماث  القصة األولى 
ت ةن مصج  ةجألع إن  سة اأقصة اإل  ألنر ا تسألع   م .   م  اأعمع افن أل

ت ة عألةه ل م  صنأللة اأ متف اأمجألنمة لصجت اأذ  منجة اأ مف اأ جشقر 
 . تاأ جشقمة جن ل ع ةع يألن أظأل عذتم ضألم ة  ر اأق ع 

محمد القاسم اصة اأ ألت  اأعم ر اأ سة اأشألع اأج لع :  والقصة الثانية
تاأتر ,  تم أل أجنأللة  سمر ندلن جأل ا تعصى للمت  ت  إن   ج ن  ال  ,  الثقتي

 نأل ةشألم للمت ة نمن جن , أع ت تسه نعألم  جنألعمقت جن   ع تأت نتى عزة جنت 
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ةن مقذف عألن أل  , تاآللم األ مم  علع افنتاة , عنت ه األ مم ةن  جأل  علع اأيمجمألة 
جعمنأل جن  ذا اأ تم  ية افلشألع تافنسألع تاأتر يألن اأعم  ا  عجعظأل أ صة 

تيألن ة ة اأج منة اأجنألصم  مضنيتن تم تظزئتن .  نأل   اأشتألة اأقأل ر تاأقألمل
جألذا   ى  تالة اأعمع ؟  تم اأج منة أع تظ جت ةي م اأصلتم : األئلمن  مجأل  منظع 

 . ظة تظ جت  ذه افلشألع تافنسألع ؟ 
تأجأل اعتجعه عألنع اأ تم اأيجمة اأيأل مة تاأالزجة جن  ذه افلشألع 

اذف اأعم  اأعم ر اأج لع ةلشأل أل  تجتا ا  ,  أل  تيألن اتعأله اأمم  جنأل , تافنسألع 
ت نأل زا  ضن  تا تظزاة ة ة , ت ل  األظمع لنألن اأ جألة , جلتظ ة للمظأل  ألشتعله 

يمف ممجتن اأ تم  ظذه افلشألع تافنسألع , اأج منة  عجة اأعم  اأعم ر اأج لع 
 . ع منماتنظأل ؟ 

يألن  ن تا ه  ذا معة ت . ؟  محمد بن واس ةمن :  نأل   ة اأقألئ  اأ ألت  
صألأ  ج تعألع اأ لألة تا  عألتز اأ  عمن جن لجمه ت ت معة جعأل    ر عم  

 ت  ر جتلم  اأعم  جتي  للى  م ت ما ه م مت إأى اأ جألة : األأتا أت , ا ن اأ ق ر 
 .أق  عألة اأنصم  أل ت شمتا  ت :  قألة أظع األئ  اأعم  , 

افنسألع تتنتأظأل إأى مجأل  تجأل  ر إال أن أله  ع  انتظألة نمق افلشألع ت 
إاّل ةن  سة اأجسم غزمما  تانظ ع عألنع اأ تم فن نعألمتت اأيل مة تنتأه إأى 

ت لة اأعم  اأ ألت  اأج منة اأتر . يلل نتمعة اأنمق تذاع اأيلل  جألة اأجسم 
 .ا ت لجه أت 

جألذا ينه تعجة  ر جتلم  :  نأل   ة اأقألئ  عن ّمت اأشم  اأعلمة  ن تا ه 
اأعمت   ةفن إ تماتمعم.  ينه ةتلذ أ   قمة ة  ألع اأنصم : األة أت  اأعم  ؟

اأع   تاتلألذ اف  ألع افمضمة جن عألنع : اأج لجة  ر نمت ظأل أنمة اأنصم ةجمان 
 .تاالأتعألة تاأ لألة إأى اهلل   نألنت تتعألأى فن اأنصم جن لن ه , 
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 العربـ العصر العباسي و مة ازدهار علم الكيمياء عند  21
 

اأجتتتت جتن   األلم تتتتةمعظتتتتة ةنتتتت  ةنتتتتت  تتتتر اأعصتتتتم اأع أل تتتتر ت تتتتر لظتتتت   ال    
 تتتمن اأج تتتلجمن تصتتتنف تتتأتتتف تتتتتتمعع  تتتر شتتتتى  ي متتتم ل قممتتتأله  انسلقتتته  ألأتتتذاه

 جعألاله اأعلتع
، جن  633،  نة  للى  عم  جنج   ةاة جن امنمن جن اأزجألن ع  جضر      
أ ه افن ألم  ر شتى جعألاله اأعلتعي مم   ق  تال ذأ  از  ألم ,  يثربإأى  مكة

تجأل ذأ   افن ألت ، ت ألأجغمع (  اأشألع ، جصم ال   , اأعماق ، إممان )  ألأجشمق
 ع ةلذ ذأ  االز  ألم  ر اأزتاة ،  ,إاّل أتشعمه األل ألة تافجماة للى اأعلع 

 ألنس  ه شعلتت  ر اأجشمق تنه تاه اأص جأله اأتر ةأنقتظأل غزتاه اأتم  
اأج جأل   ألأعم مة جن عألنع ، ت   ع جعألة اأت يمم اأجن ت    ضألم تاأجغتة  ألأن

اأضمق ، تاأ مسم  اأيألجلة تقمم أل  أجذ ع جنأل   جتزجه  جتعألمض جه االز  ألم 
  .اأجسلق اأنممة أل نث تاأنق  اأعلجممن ، جن عألنع آلم 

وفي الو ت الذي كانت فيه أوربا تغط بنوم عميق كان علماء األندلم 
 . ن علم الطب والزراعة والصيدلة والتلك العرب يدرسو

ت نأل ةذيم اصة سمم ة لن لألأع  لير لم ر ةن أ ر تت مه ن م تت تلن  
 :  نظأل يألن اأقجم للى تش  األ تف ن ع للجت  ألأ ل   لألس ت  قتأت 

 تتسله مأل   م جن  ع ه  ر أن هت  مأل   م  تشقمق
  هتى أنت ا ا  للتن  ظال ل  ه  يألن األ تف 

 .ألن جن اأقجم إال ةن ُل ف ت ظه لألجة اأنألل جن ذأ   جأل ي
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؛  إن جقألع اأعلع اأعم ر أظت  ألأجيألنة افتأى جن اف جمة  ر تألمم  اأعلتع
نلقة   تنعتظ   ر  ما تت  عنألمة فن  ذا اأعلع اأعم ر ت نت ظجت  أذا للمنأل ةنت 

 . اأن م ة  اأع م  نضألم االتصألة تاال تجمام  من اأنضألم  اأق مجة تاأ
,  نألة  غ ا   أبو جعتر المنصورلن جأل ةما  األلم ة : لذ ج ألال  للى ذأ  

تتاف ,  ألأقألم  ع ةشعلته  األع اأجظن  تن تاأيمجمألئمتن  تلسمس ةمض اأج منة
األلم ة للى جيألن  عم  لألة من م للى جأل  تتتة للمت اأج منة تشيلظأل  ع  اأ نألة  

ة  ذه اأج منة اأع مجة اأتر يألن أظأل تضه نعم اف ألل أ نأل, تأجأل ةلع ت اأشية 
 ة اة اأنضألم  اأعألأجمة للى ,  تم ي مم  ر  نألة اأنضألم  اأعم مة اإل الجمة 

 .ج   افعمألة تافزجألن 
شظ ه  غ ا  , تجنذ ت  مل ج منة  غ ا  تت ألج  اأجنصتم تاألل ألة جن  ع ه 

أى اأ الس ا تع اأع م  جن افس ألة تاأعلجألة  شتى التصألصألتظع تجذا  ظع إ
 . اأع أل ر 

نجأل  ت ةمضأل  امجة , إذ أع مين اإل الع  ر عت مه نمية  منمة  نتة  تا 
تيألنه نتلأل  , إن ألنمة تغلغله  ر صجمع نمأل  اأشعتع اأتر التنقتت ةت اتصله  ت 

إذ يألنه شمتس اأ ت   اإل الجر ت ج  . جن اأتعألم  اإلن ألنر اأ مم   ر اأعألأع 
ستائف ي مم  اأذمن ا تجمتا للى لأل اتظع تاتانمنظع   قألة  ذتم اأنضألم  لن  

, تيألن س معمأل  ةن تتت ق اأمتا س تاأعالاأله  من اأ ألتنمن تة ة اأ ال  , تأغألتظع 
 .تمظتع اأنألل  ألأعلتع تاأ نتن تال  مجأل اأسع تاأيمجمألة 

تا   ذة األل ألة تاأعلجألة تاأتزماة لنألمتظع  عجه اأجلستسأله اأجتعت    ر 
تيألنتا . تيألن اأنصتة للمظأل ةنمألنأل  شمسأل  جن شمتس اأصل  ,  ل ان جلتلف اأ

 .المومون م  عتن ألجتمعع أظأل جق ام تزنظأل ذ  أل  يجأل  عة  ذأ  األلم ة 
, تيألن  قة اأمشم   ت ي مم  , شم  اأجتمعجمن  يوحنا بن ماسويهتمعت م  

اأتر  جمه  ر تمقألة ةنت  ت اأذ  ةشألم للى اأمشم   ذنشألة  ام ي مم  أليتع ت 
 .تاأتر يألنه تش  إأمظأل اأمنألة جن ية  ل   بدار الحكمةلظ  اأج جتن 
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تيألن اأعمع  ر  ذا اأعصم ال معت متن اأعألأع لألأجأل  إال إذا لمف ية 
ميت تن ة نأل ظع تجقألالتظع , ضمتع اأعلع  يألن ي مم جن اأيمجمألئممن شعماة تة  ألة 

, يت تن  ر اأيمجمألة تاأشعم تاأ قت تاأسع تيألن اأع م  جن اف  ألة م, تيت ظع شعما  
 .  الحيوانلذ اأعألن  ج ال   ر يتأل ت 

تججأل متم   ذا اأجعنى اأقصة اأتر تم ه  ر يتألع ةأف أملة تأملة لن 
 ج ل  هارون الر يد  للى األلم ةأبو الحسن  اأتر لمضظأل  م  ألتودد اأعألممة 

تتا ق األلم ة للى   ه , ع ا   ق  جألأت ت ت  جن جمت ه أن  لشم  آالف  منألم  ع 
اأ جن  شمس ةن تعمع إعأل ة صنمنة لن اف ئلة اأتر متعظظأل إأمظأل للجألة ية 

 نألة  للى ذأ  ا ت لى األلم ة ةشظم ة ألتذ  اأ قت .  مع جن  متع اأجعم ة 
, تاأشممعة تاأت  مم تاأسع تاأصنعة تاأ ل  ة تاأ ل  تاأ الغة تاأشسمنم اللت ألم أل 

 ة تتعت إأى ية , تيألنه ال تعم  اإلعأل ة لن ة ئلتظع  ن ع , اآللم تان ا   ع  
تامجة  ذه اأقصة  ر ةنظأل ت من جأل . جنظع  ر اأنظألمة  تاال  ال م تسمه اإلعأل ة لنت 

يألن اأعمع  ر ذأ  اأعصم ال معت متن اأعألأع لألأجأل  إال إذا لمف يجأل النأل يأل ة 
 .ضمتع اأعلع 

)   ةم ألع اأيمجمألة صنه اأزنعألم شعما       تججأل متم   ذا اأجعنى شمح ةن
 :نمث مقتة ( تجأل ةي م ذأ   ر اأجلستسأله اأعم مة اأق مجة 

 
 اأسمتع اأنتأل تذ ألعتستألم تجن منع لجة اأزنعتألم      

 جقت ام مستة جنت  ألأقمتألل  لم ت ة  نمق اأتننتألل      
  نص تت  ل متن   تن  تزة  ع مضتمف  عت ه ألمسة    

 متتزن  ألأت ما تع اأجعتمنة شأل ما  جعتت ال  إن ةجينت     ن
 م نق  ر اأجظمال ةت  ألفمنمة ت عت ه جل  اأسعألع ةتامة     
 مجتألح  ر سأل ة جن ننتألل  تم نق اأية   ظم األ تر     

  مت اأ متألن جن جقتألة انقضى   ألألة  ألأغأل  ميتن جأل جضى     
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ذأ    ألنتظألة اأقمن اأ ألأث لشم اأجمال   انتظىإنت  نقتةجن اأججين ةن ت      
تجن  ع انتظى ذأ  , اأعم مة تاأعلتع اأت  مم اأعجمق اأذ  يألنه تت مه اأجصن أله 

اأذ  نع   ر تنقمق اأنظضة افتأى لن  شعتع  ,  اأجقألع اأعألأجر ألعلع اأعم ر
اأنمتع  لن جأل  مق اأصلم من اأجلستسأله اأعم مة جنذافتم مة اأن م ة   نضألم اأ

 جع ع  ذه اأيتع جتعت   اآلن  ر جتألنف تعألجعأله .  اأصلم مة تنتى اأمتع 
تاألع اأع م  . تغمم أل جن اأعتاصع اأغم مة ,  مأمن تأن ن ت ألممز تمتجأل تة منأل تج مم  

 . جن للجألة اأغمع ج ة  ميالن تةأ تجر  تضه  ظألمل أظأل
أعألأر  ر اأ ال  اأعم مة ت ذا متسلع جن تزاماه اأ قأل ة تاأتم مة تاأتعلمع ا

تاإل الجمة إلأل    ذه اأجلستسأله ةت اأنصتة للى ن   جنظأل تتشيمة أعألن 
 .للجمة تأغتمة تتألمملمة أتنقمقظأل تس أللتظأل 

 
عدد مآثر العرب في علم الكيمياء فال بدَّ أن نقدم دراسات لكي ن: وأخيرا 

ومؤلتاتهم  , م التكريتاجهنو , لمآثر عدد من أعالم العرب األ دمين في الكيمياء 
وال بدَّ لنا أن نبرز ناحية مهمة في تراث العرب  .علم الكيمياء   وأثرها في تقدم, 

تمجيد العرب للعقل ورجوعهم إليه واعتمادهم عليه  وهيالعلمي والحضاري 
أفال  …أفال تعلمون …عقلونتأفال : خاطبهم القرآن  لذايدهم بروحه و قوت

  تذكرون
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 (1)جابر بن حيان 1-
 

 الركن االقتصاديال يخفى أن المدينة األوروبية تقوم على عدة أركان ، أهمها 
، وهذا يقوم على ما أوجده العلم من صناعات واستحدثه من آالت وأدوات 

 استغالل القوى والعناصر الطبيعية لصالح اإلنسان ورفاهيته و 
والها لما لهاما  في هذا العصر ، ف دورا   –وال تزال تلعب  –ولقد لعبت الكيمياء 

تقدمت الصناعة تقدمها الحاضر ، ولما سيطر اإلنسان على بعض العناصر 
 . سيطرته الحالية 

ذا ذكرنا الكيمياء والصناعات التي خرجت منها وقامت عليها ، توجه نظرنا  وا 
إلى الذين وضعوا أساسها وعملوا على تقدمها وارتقائها من كهنة مصر ، إلى 

ويهمنا ما أحدثه العرب في . لماء اليونان  إلى فالسفة الهند ، إلى نوابغ العرب ع
هذا الفرع من ابتكار واكتشاف ، فنجد أنهم تبنوا هذا العلم وامتازوا على غيرهم 
برجوعهم فيه إلى التجربة واالختبار ، إذ بعد اطالعهم على بحوث من سبقهم من 

منصفي الغرب يعتبرون هذا العلم من نتاج األمم أتوا بزيادات هامة جعلت بعض 
القريحة العربية الخصبة ، ويرجع الفضل في أكثر هذه االبتكارات واإلضافات إلى 

 ألرسطوإن لجابر بن حيان في الكيمياء ما  : برتيلوالذي قال عنه  جابر بن حيان
قلوا أيضا  أن جميع الباحثين العرب في هذا العلم ن ويعتبر برتيلو . في المنطق 

 .وبحوثه  مؤلفاتهعن جابر واعتمدوا على 
، وليس بعجيب أن يختلف "  جابر بن حيان"ولقد اختلف الناس في أمر  

ليهم يتقرب  الناس في أمر العظماء من رجال الفكر والعلم ، فهم محط األنظار وا 
 .الناس وعلى االنتماء إليهم يتنازعون 

نه كان صاحب جعفر , أبوابهم إن جابرا  من كبارهم وأحد :  تقول فالشيعة وا 
،  ومنقطعا  إليهم البرامكةإنه كان من جملة :  الصادق ، ومن الناس من يقول

                                                 
 . م   313م وتوفي حوالي سنة  737ولد في طوس سنة  (1)

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 01 

زعم أهل صناعة الذهب والفضة أن "إنه كان منهم ، كما :  وقال قوم من الفالسفة
وزعموا كذلك أنه كان " . الرياسة انتهت إليه في عصره ، وأن أمره كان مكتوما  

لبلدان ال يستقر به بلد خوفا  من السلطان على نفسه ، وقد يكون ذلك ينتقل في ا
نتيجة لعالقاته مع البرامكة كما تقول أكثر الروايات ، إذا كان مقربا  إلى البالط 
العباسي ، فلما دار الزمان على البرامكة أصابه بعض ما أصابهم من اضطهاد 

 . لفرار إلى الكوفة حيث بقي وقتا  طويال  مختفيا  ، مما حمله على ا
ولم يقف األمر عند هذا الحد من االختالف في أمر جابر ، بل نجد أن جماعة 

ينكرون وجود  - صاحب الفهرستكما يقول   - من أهل العلم وأكابر الوراقين
جابر وأن ال أصل لرجل بهذا االسم وال حقيقة ، وأن الناس قد نسبوا إليه مؤلفات 

لقد علق صاحب الفهرست على هذا تعليقا  طريفا  ينتهي ورسائل ونحولها إياها ، و 
وهذا ما يأخذ به أكثر . كان موجودا  وله حقيقة ( جابر)به إلى أن رجال  بهذا االسم 

 . والمحدثين المؤرخين من القدامى 
إن رجال  فاضال  يجلس ويتعب :  وأنا أقول …" :ت في الفهرس ابن النديمقال  

ألفي ورقة يتعب قريحته وفكره بإخراجه ، ويتعب يده فيصنف كتابا  يحتوي على 
ضرب من الجهل ،  - إما موجودا  أو معدوما   - وجسمه بنسخه ، ثم ينحله لغيره

وأي . وأن ذلك ال يستمر عليه أحد ، وال يدخل تحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم 
نيفاته أعظم ؟ والرجل له حقيقة وأمره أظهر وأشهر ، وتص فائدة في هذا وأي عائدة

وكتب في معان شتى من  …ولهذا الرجل كتب في مذاهب الشيعة. وأكثر 
سنة " طوس"أو " طرسوس"ولد في "  …خراسانإن أصله من :  وقد قيل …العلوم

 . مائة وعشرين هجرية ، وعاش إلى عصر المأمون ما يقرب من ثمانين سنة 
وله فيها وفي المنطق  .واشتهر جابر باشتغاله في العلوم وال سيما الكيمياء 

كثيرة ومصنفات مشهورة ضاع معظمها ولم يبق منها غير ثمانين مؤلفات والفلسفة 
كتابا  ورسالة  في المكتبات العامة والخاصة في الشرق والغرب ، وقد ترجم بعض 

في  اواعتمدوا عليه ا، استقوا منه لغربمنها إلى الالتينية وكانت نبعا  ل
 .    في الغربوفعال أثر كبير ا لطبية ، وكان لهالموضوعات الطبيعية وا
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، فقد كان  هاوقد يدهش القارئ من التراث الذي خلفه جابر في الكيمياء وغير 
من أكثر العلماء إنتاجا  ، ونظرة إلى أسماء كتبه ورسائله في الفهرست البن النديم 

ا أحله مكانا  ، تبين المآثر الجليلة التي خلفها لألجيال التي أتت من بعده ، مم
 . أصحاب المواهب و مرموقا  بين الخالدين من رجال العلم 

بفضله الغرب  ااعترف باحثو و .  واهتم كثيرون من علماء الغرب بجابر ونتاجه
 :   تاريخ الطب العربي: في كتابه  ليكلركفقال 

 .  إن جابرا  من أكبر العلماء في القرون الوسطى وأعظم علماء عصره 
إنه كان شخصية فذة ومن أعظم الذين :  بفضل جابر فيقول ونسارطويعترف 

كان حجة في الكيمياء ال ينازعه في و . برزوا في ميدان العلم في القرون الوسطى 
ليه يعود الفضل "ذلك منازع  على متابعة البحوث عدة قرون  لمن جاء بعدهوا 

 . فمهدوا بذلك لعصر العلم الحديث 
ياء وعالما  فيها بالمعنى الصحيح ، فقد درسها مشغوفا  بالكيم"  جابر "كان 

دراسة وافية ووقف على ما أنتجه الذين سبقوه وعلى ما بلغته المعرفة في هذا العلم 
بل إن تغييره   , وليست هذه المعرفة الشاملة هي التي جعلته علما  فيها. في زمنه 

ج ، كل هذه األوضاع وجعل الكيمياء تقوم على التجربة والمالحظة واالستنتا
 . العوامل جعلته خالدا  في الخالدين المقدمين في تاريخ تقديم الكيمياء 

،  علم الموازين:  شيئا  جديدا  في الكيمياء ، فأدخل ما سماه" جابر"وابتكر 
من طبائع فجعل لكل من الطبائع (  المعادن )والمقصود به معادلة ما في األجساد 

ويكون بذلك قد سبق ,   موازين خاصة بطبائعهولكل جسد من األجساد ميزانا  ، 
  .  ماندليف وجدوله

بتقطيره من الشب وسماه زيت  حمض الكبريت: ر أول من حض  " جابر"وكان  
له أهميته الكبرى في تاريخ تقدم الكيمياء والصناعة وكيف  هذا عمل عظيمو الزاج 

, من هذا الحمض  األمم  ستهلكهله أهميته ، وتقدم الحضارة يقاس بما ت ال تكون
طريقة فصل و ماء الذهب ، و   , الصودا الكاويةو ،  (اآلزوت )  حمض النيتريكو 

الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحمض ، وال تزال هذه الطريقة تستخدم إلى 
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راسب  وتحضير. اآلن في تقدير عيارات الذهب في السبائك الذهبية  وغيرها  
حجر جهنم )  عام إلى محلول نترات الفضةإضافة محلول ملح الط منكلور الفضة 

الصوديوم ، و ككربونات البوتاسيوم ، :  وينسب إليه استحضار مركبات أخرى ( .
ودرس خصائص مركبات الزئبق واستحضرها  وقد استعمل بعضها فيما بعد في 

 . تحضير األكسجين 
صناعة  المفرقعات  وال يخفى أن جميع هذه المركبات ذات أهمية عظمى في

 . السماد الصناعي والصابون والحرير الصناعي و واألصبغة ، 
ولعله " .  كتاب السموم ودفع مضارها "في السموم ، وله فيها "  جابر "وبحث 

في معالجة بحوث الكتاب على " جابر"ولقد سار .  أروع ما كتب في الموضوع
على طريقة علمية ال تختلف في جوهرها عما هو جار عليه اآلن ، فأتى فيه 

أسرار وأقوال الفالسفة اليونان في السموم وأفعالها ، كما ضمنه آراء جديدة 
وتقسيمات ألنواع السموم وأدويتها وتأثيرها وأفعالها في أجسام الحيوانات ، مما لم 

 . غيره إليه يصل 
 ولهذا الكتاب أهمية كبرى وذلك لما له من وثيق العالقة بالطب والكيمياء

 : فصول خمسة وينقسم الكتاب إلى 
في أوضاع القوى األربع وما لها مع األدوية المسهلة ، والسموم القاتلة  : األول

 . وحالة تغير الطبائع ، والكيموسات المركبة منها أجسام الحيوان 
في أسماء السموم ومعرفة الجيد منها والرديء ، وكمية ما يسقى من  : الثاني

 . ا إلى األبدان  كل واحد منها وكيف يسقى ، ووجه إيصاله
في ذكر السموم العامة الفعل في سائر األبدان والتي تخص بعض  : الثالث

أبدان الحيوان دون بعض ، والتي تخص بعض األعضاء من أبدان الحيوان دون 
 . بعض 

في عالمات السموم المسقاة والحوادث العارضة منها في األبدان  : الرابع
 . رة إلى عالجه واإلنذار فيها بالخالص ، والمباد

 . في ذكر السموم المركبة وذكر الحوادث الحادثة منها  : الخامس
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 ,في االحتراس من السموم قبل أخذها ، فإذا أخذت لم تكد تضر : السادس
 . وذكر األدوية النافعة من السموم إذا شربت من قبل بعد االحتراس منها 

يوانية ، ونباتية ، وحجرية ، قسم السموم إلى ح"  جابرا   "ويتبين من الكتاب أن 
مرارة األفاعي ومرارة النمر ولسان السلحفاة وذنب :  وذكر من السموم الحيوانية

 . والعقارب  األيل واألرنب البحري والضفدع 
  . األفيون والشيلم والحنظل والشوكران:  ومن السموم النباتية
 .  الزئبق والزرنيخ والزاج:  ومن السموم الحجرية

جابر على غيره من العلماء بكونه في مقدمة الذين عملوا التجارب على  ويمتاز
 . والمختبرات   صانعأساس علمي ، هو األساس الذي نسير عليه اآلن في الم

إلى االهتمام بالتجربة وحث على إجرائها مع دقة المالحظة ، " جابر"ولقد دعا 
شتغل في الكيمياء هو إن واجب الم:  وقال. كما دعا إلى التأني وترك العجلة 

ن المعرفة ال تحصل إال بها  جراء التجربة ، وا  وطلب من الذين يعنون  .العمل وا 
بالعلوم الطبيعية أال يحاولوا عمل شيء مستحيل أو عديم النفع ، وعليهم أن يعرفوا 

ألن لكل صنعة أساليبها "السبب في إجراء كل عملية ، وأن يفهموا التعليمات جيدا  
 "وطالبهم بالصبر والمثابرة والتأني باستنباط النتائج واقتفاء . ى حد قوله عل" الفنية

وفوق ذلك طالب المشتغل "  .  أثر الطبيعة مما تريده من كل شيء طبيعي
له أصدقاء مخلصون يركن إليهم ، يحملون مزاياه وصفاته من  بالكيمياء أن يكون

 .  صبر ومثابرة وشدة مالحظة وعدم الوقوف عند الظواهر
كالتبخير ،  :قد وفق في كثير من العمليات " جابر"ولهذا ال عجب إذا كان 

والتقطير  والتكليس ، واإلذابة ، والتبلور ، والتصعيد ، وغيرها من العمليات الهامة 
في الكيمياء ، فوصفها وصفا هو في غاية من الدقة ، وبين الغرض من إجراء كل 

 . منها 
ن المؤلفات والرسائل وردت في كتاب الفهرست البن عددا  كبيرا  م" جابر"وضع 

كتاب الجمع ، وكتاب االستتمام ، :  النديم ، ومن كتبه التي ترجمت إلى الالتينية
ولقد تركت هذه الكتب األربعة وغيرها أبلغ . وكتاب االستيفاء ، وكتاب التكليس 
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ومات ما هو األثر عند العلماء والفالسفة ، حتى إن بعضهم رأى فيها من المعل
القرن التاسع "أرقى وأبعد أثرا  مما يمكن أن تتصوره صادرا  عن شخص عاش في 

 . وية  امما يدل على قيمة هذه الكتب ونفاستها من الناحية العلمية والكيم" للميالد
وال شك أنه بهذه اإلضافات والطريقة . هذا بعض ما قام به جابر في العلم 

حوثه وتجاربه قد أحدث أثرا  بعيدا  في تقدم العلوم العلمية التي سار عليها في ب
وخاصة الكيمياء ، فأصبح بذلك أحد علماء العرب ومن مفاخر اإلنسانية ، إذ 
استطاع أن ينتج وأن يبدع في اإلنتاج ، مما جعل علماء أوروبا يعترفون له 

 .بالفضل والسبق والنبوغ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 00 

 (1)يالكند2 -
 

عشر عبقريا  الذين هم من الطراز األول في الذكاء على رأي  ىثنالكندي من اإل
وهو من أشهر فالسفة اإلسالم ومن الذين لهم فضل كبير :  كاردانوالعالم الشهير 

وقد عرف في الشرق والغرب بمؤسس الفلسفة . على الفلسفة والرياضيات والفلك 
 اإلسالمية 

عصره في معرفة العلوم بأسرها ، إنه فاضل دهره وواحد  :  ابن النديمقال عنه 
كان عالما  بالطب والفلسفة والحساب والهندسة والمنطق والنجوم . وفيلسوف العرب 

 . وتأليف اللحون وطبائع األعداد
إن الكندي ، والحسن بن الهيثم ، في :  بفضله فقال Bacon باكونواعترف 

 .الصف األول مع بطليموس 
اشتغل في الهندسة وألف فيها  .  سالمفيلسوف اإلوهو أول من حاز لقب  

وكان .  كان الكندي مهندسا  خائضا  غمرات العلم:  فقال البيهقيواعترف بذلك 
العلماء في القرن التاسع وما بعده يرجعون إلى نظرياته ومؤلفاته عند القيام بأعمال 

 . بنائية كما حدث عند حفر األقنية بين دجلة والفرات  
ظره أن االشتغال بالكيمياء للحصول على الذهب مضيعة رأى الكندي بثاقب ن

إن االشتغال في الكيمياء بقصد الحصول على الذهب يذهب :  للوقت والمال فقال
  : ووضع رسالة سماهابالعقل والجهود ، 

 رسالة بطالن دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة وخدعهم
التننني تلتنننه قننند  ومنننن الغرينننب أن بعضنننا  منننن رجنننال الفكنننر فننني عصنننره والعصنننور

 .هاجموا وطعنوا في رأيه الذي ضمنه هذه الرسالة 

                                                 
وتوفي في بغداد في أواخر سنة . م  361ولد من مطلع القرن التاسع الميالدي حوالي سنة  (1)

 م  307
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وكذلك كان الكندي ال يؤمن بأثر الكواكب في أحوال الناس ، وال يقول بما يقول 
ولكن هذا ال يعني أنه لم . به المنجمون من التنبؤات القائمة على حركات األجرام 
العلمية وقطع شوطا  في  يشتغل في الفلك ، فقد وجه إليه اهتمامه من ناحيته

وقد اعتبره بعض المؤرخين واحدا  . النجوم وأرصادها  وله في ذلك مؤلفات ورسائل 
من ثمانية هم أئمة العلوم الفلكية في العصور الوسطى ومن دراسة لرسائله في 

يتجلى أنه كان بعيدا  عن التنجيم  ال يؤمن بأن  العلة الغريبة للكون والفساد
عينة من النحس والسعد ، وهو حين يبحث في العوامل الكونية للكواكب صفات م

وفي نظرية الفعل وأوضاع األجرام السماوية يبدع ويكون العالم بمعنى الكلمة 
 . الدقيق 

فقد الحظ أوضاع الكواكب ، وخاصة الشمس والقمر ، بالنسبة لألرض وما لها 
من حيث الكم والكيف  من تأثير طبيعي وما ينشأ عنها من ظاهرات  يمكن تقديرها

والزمان والمكان وأتى بآراء خطيرة وجريئة في هذه البحوث ، وفي نشأة الحياة على 
ظهر األرض مما دفع الكثيرين من العلماء إلى االعتراف بأن الكندي مفكر عميق 

 . من الطراز الحديث 
 وله فيها مؤلف لعله من أروع ما كتب ،.  البصرياتوأخرج الكندي رسائل في 

وقد انتشر هذا الكتاب في الشرق . وهو يلي كتاب الحسن بن الهيثم مادة وقيمة 
 .والغرب  وكان له تأثير كبير على العقل األوربي 

، ترجمت إلى الالتينية ، وهي تبين أن  زرقة السماءوله في ذلك رسالة بسبب 
األخرى اللون األزرق ال يختص بالسماء ، بل هو مزيج من سواد السماء واألضواء 

ضع الكندي رسائل و و  .الناتجة عن ذرات الغبار وبخار الماء الموجود في الجو
 . المد والجزرأخرى صغيرة في 

. واشتغل الكندي في الفلسفة ، وله فيها تصانيف ومؤلفات جعلته من المقدمين 
ويعتبرها المؤرخون نقطة تحول في تاريخ العرب العلمي والفلسفي ، إذ كانت في 

 . ا على غير المسلمين العرب عهده وقف
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إمام أول مذهب ولم ال وهو ,  ويعترف األقدمون بأثره في الفلسفة وفضله عليها
وقد أثرت الفلسفة في اتجاهات تفكيره ، فكان ينهج  , فلسفي إسالمي في بغداد 

منهجا  فلسفيا  يقوم على العناية بسالمة المعنى من الوجهة المنطقية واستقامته في 
ومن يطلع على  بعض رسائل الكندي يجد أن الطريقة االستنباطية . عقل نظر ال

تغلب عليها وأن منهجه منطقي رياضي يدهش اإلنسان في إتقانه في ذلك العصر 
 البعيد 

كمال بيان ما لم  وهو يلجأ في طريقة البحث إلى عرض رأى من تقدمه وا 
إليه أحد وأنه يتكامل  يستقصوا القول فيه اعتقادا  منه أن الحق الكامل لم يصل

 . بالتدريج بفضل تضامن أجيال المفكرين  
والكندي واسع اإلطالع ، اشتهر بالتبحر في فنون الحكمة اليونانية والفارسية 
والهندية ، وهو لم يقف عند اإلطالع والتبحر ، بل أنتج وكان منتجا  إلى أبعد 

ي الفهرست ، وقد جعلها الحدود ، تدلنا على ذلك مصنفاته العديدة التي وردت ف
 . ابن النديم على سبعة عشر نوعا  

كتابا   11و كتابا  في الفلك ، 10كتابا  في الفلسفة ، و 66ولقد وضح الكندي 
كتابا  في  16كتابا  في الطب ، و 66و  كتابا  في الهندسة ، 63و في الحساب ، 
 . كتب في المنطق  9كتب في الموسيقى ، و 7الطبيعيات  و

، وفي بعض اآلالت الفلكية ، ومقاالت  ك له رسائل في األدوية المركبةوكذل
السنين ، وعلم المعادن ، وأنواع الجواهر واألشباه ، وأنواع الحديد  تحويلفي 

 . والسيوف وجيدها 
ومن هنا يتجلى خصب قريحته ، وعلى إحاطته بكل أنواع المعارف التي كانت 

 . وة عقله وعظم جهودهعهده إحاطة تدل على سعة مداركه وقب
:  قال صاحب الفهرست . وقد هالت هذه المصنفات األقدمين ، فاعترفوا بها  

  .  إنه فاضل دهره وواحده
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وانتقل يعقوب إلى بغداد :  فقال بشأنها ابن نباتةوكذلك كانت محل إعجاب 
ل واشتغل بعلم األدب ثم بعلوم الفلسفة جميعها ، فأتقنها وحل مشكالت كتب األوائ

 . ، وصنف الكتب الجليلة الجمة 
ويرى بعضهم أن مؤلفاته من أهم العوامل التي دفعت الراغبين في التحصيل 

كما رأى فيها أنها زانت دولة الخالفة في زمن . إلى التلمذة عليه ، واألخذ عنه 
وكانت دولة المعتصم تتجمل بالكندي وبمصنفاته :  ابن نباتةفقال . المعتصم 

 .  ا  وهي كثيرة جد
وجماع القول في مصنفات الكندي ورسائله أنها تدل على شمول عام لميادين 
المعرفة وعلى أنواع من االهتمام بكل االتجاهات والتيارات الفكرية في عصره ال 

  . تتهيأ إال للعقول الكبيرة  
وللكندي أثر كبير في العقليات تناوله األوربيون من بعض مؤلفاته التي طبعت 

وقد وضع نظرية في العقل أوضح فيها . منذ أول عهد العالم بالطباعة  في أوربا
 , جديدةته هذه آراء الذين سبقوه من الفالسفة اليونان بآراء له ، فجاءت نظري

ظلت تتبوأ مكانا  عظيما  عند فالسفة اإلسالم الذين أتوا بعد الكندي من غير أن و 
 .ينالها تغيير يذكر 

بها في  تمن مميزات الفلسفة اإلسالمية التي تميز  ويرى بعض الباحثين أنها 
كل عصورها تدل على اهتمام العرب والمسلمين بالعقل إلى جانب رغبتم في 

 . التوسع في البحوث العلمية الواقعية 
وللكندي رسالة في أنه ال تنال الفلسفة إال بالرياضيات ، أي أن اإلنسان ال 

اللجوء إلى الرياضيات  ةويظهر أن فكر .  يكون فيلسوفًا إال إذا درس الرياضيات
 . مؤلفاته وجعلها جسرا  للفلسفة قد أثرت في بعض 

ووضع تأليفا  في اإليقاع الموسيقي قبل أن تعرف أوروبا اإليقاع بعدة قرون  
 وطبق الحروف واألعداد على الطب ال سيما في نظرياته المتعلقة باألدوية المركبة

.  
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التناسب الهندسي ، واألمر  ىما بنى فعل الموسيقى علبنى فعل هذه األدوية كو 
الحار والبارد والرطب : في األدوية أمر تناسب في الكيفيات  المحسوسة وهي 

 . واليابس 
والكندي مخلص للحقيقة ، يقدس الحق ، ويرى في معرفة الحق كمال اإلنسان 

. فلسفة األولى وتمامه ، ويتجلى ذلك في رسالة الكندي إلى المعتصم باهلل في ال
فقد جاء في هذه الرسالة أن أعلى الصناعات اإلنسانية وأشرفها مرتبة صناعة 

؟ ألن حدها علم األشياء بحقائقها بقدر طاقة اإلنسان ، وألن  ولماذا. الفلسفة 
 . عرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق ، وفي عمله العمل بالحق 

وينبغي أن ال نستحي من :  لشأنويعرف الكندي للحق قدره ، ويقول في هذا ا
ن أتى من األجناس القاصية عنا واألمم  الحق واقتناء الحق من أين يأتي ، وا 
المباينة لنا ، فإنه ال شيء أولى بطالب الحق من الحق ، ليس ينبغي بخس الحق 

 .  وال التصغير بقائله وال باآلتي به وال أحد بخس بالحق بل كل يشرفه الحق
معرفة الحق ثمرة لتضامن األجيال اإلنسانية ، فكل جيل  ويرى الكندي أن

يضيف إلى التراث اإلنساني ثمار أفكاره ، ويمهد السبيل لمن يجيء بعده ويدعو 
إلى مواصفة البحث عن الحق ، والمثابرة في طلبه وشكر من يشغل نفسه وفكره 

ية هي رابطة في ذلك ، وهو يعتبر طالبي الحق شركاء ، وأن بينهم نسبا  ورابطة قو 
وقد دفعه اهتمامه بالحق وطالبيه إلى الشعور . البحث عن الحق واالهتمام به 

بمسئوليته ، وأن عليه أن يساهم في بناء الحقيقة ويدعو إلى الحدب على طالبها 
 .  والتفاني في إسعافه ، وبذلك يدفع بالمجهود الفلسفي إلى األمام  

الحياة ، عاكفا  على الحكمة ، ينظر  والكندي في حياته كان منصرفا  إلى جد
عنه  تأبعد ةصحيح ةفيها التماسا  لكمال نفسه ، وفوق ذلك كان ذا روح علمي

ه يرى اإلنسان العاقل مهما يبلغ من العلم فهو ال يزال مقصرا  ، عليه تالغرور وجعل
العاقل :  وقد قال في هذا الشأن. أن يبقى عامال  على مواصلة البحث والتحصيل 

والجاهل يظن . ن يظن أن فوق علمه علمًا ، فهو أبدًا يتواضع لتلك الزيادة م
 .   أنه قد تناهى فتمقته النفوس لذلك
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 (1)أبو بكر الرازي 3-
الرازي حجة الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر للميالد ، ويعده 

الد ظهر في منتصف القرن التاسع للمي . معاصرون طبيب المسلمين غير مدافع 
وهو في نظر المؤرخين من أعظم . واشتهر في الطب والكيمياء والجمع بينهما 

قال عنه . أطباء القرون الوسطى كما يعتبره غير واحد أنه أبو الطب العربي 
وقد جمع المعرفة .  كان الرازي أوحد دهره وفريد عصره: "  صاحب الفهرست

  . بجالينوس العرب وسماه ابن أبي أصيبعة" بعلوم القدماء سيما الطب 
عضد الدولة مقامه ورأى أن يستغل مواهبه ونبوغه ،  األميرولقد عرف 

فاستشاره عند بناء البيمارستان العضدي ، في بغداد ، في الموضع الذي يجب أن 
يبنى فيه ، وقد اتبع الرازي في تعيين المكان طريقة مبتكرة يتحدث بها األطباء 

وضع قطعا  من اللحم في أنحاء مختلفة من بغداد وهي محل إعجابهم وتقديرهم ، ف
والحظ سرعة سير التعفن ، وبذلك تحقق من المكان الصحي المناسب لبناء 

 .المستشفى 
وأراد عضد الدولة أن يكون في هذا المستشفى جماعة من أفاضل األطباء 
ن وأعوانهم فأمر أن يحضروا له قائمة بأسماء األطباء المشهورين ، فكانوا يزيدو 

من مهارتهم  ه، فاختار منهم خمسين بحسب ما وصل إلى علم ةالمائعلى 
ثم إنه اقتصر من هؤالء أيضا  . وبراعتهم في صناعة الطب ، فكان الرازي منهم 

ثم اختار من العشرة ثالثة فكان الرازي أحدهم ، ثم . على عشرة كان الرازي منهم 
، فجعله مديرا  للبيمارستان العضدي إنه ميز فيما بينهم فبان له أن الرازي أفضلهم 

ومما يدل على . وكذلك اعترف بفضله الغربيون وعلماء أميركا وجامعاتها . 
األمريكية بالحضارة  جامعة برنستونتقديرهم للطب العربي ورجاله اهتمام 

اإلسالمية ، فقد خصصت أفخم ناحية في أجمل أبنيتها لمآثر علم من أعالم 
لتدريس العلوم العربية والبحث عن  كما أنشأت دارا   -رازيال–الحضارة الخالدين 

                                                 
 .م  936م ، وتوفي في بغداد سنة  366ولد في الرى  جنوبي طهران سنة  (1)
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المخطوطات ونقلها إلى اإلنجليزية ليتمكن العالم من الوقوف على آثار التراث 
 اإلسالمي في تقديم الطب وازدهار العمران  

كان الرازي منتجا  إلى أبعد حدود اإلنتاج ، فقد وضع من المؤلفات ما يزيد على 
ين ، ضاع معظمها ولم يبقى منها إال القليل في بعض مكتبات المائتين والعشر 

   .أوروبا 
ف الرازي كتبا  قيمة جدا  في الطب ، وقد أحدث بعضها أثرا  كبيرا  في تقدمه أل  

وفي طرق المداواة ، وقد امتازت بما تجمعه من علوم اليونان والهنود إلى آرائه 
لنبوغ ، كما تمتاز باألمانة العلمية وبحوثه المبتكرة ومالحظات تدل على النضج وا

 .، إذ نسب كل شيء نقله إلى قائله وأرجعه إلى مصدره 
مسلكا  علميا  خالصا  ، وهذا  -هكما يتجلى من كتب -لقد سلك الرازي في تجاربه

إن الرازي : " مما جعل لبحوثه في الكيمياء قيمة دفعت بعض الباحثين إلى القول
 "  . الشرق والغرب معا  مؤسس الكيمياء الحديثة في 

د العقل ومدحه ، وقد أورد فصال  خاصا  بذلك في كتابه وأبو بكر الرازي مج  
، فهو يعتبر العقل أعظم نعم اهلل وأنفع األشياء وأجداها ، وبه " الطب الروحاني"

أدركنا ما حولنا واستطاع اإلنسان بالعقل أن يسخر الطبيعة لمصلحته ومنفعته ، 
وقد رفع الرازي شأن العقل وأدرك . ميز اإلنسان على الحيوان  والعقل هو الذي

بأن ال يجعله وهو الحاكم محكوما  عليه ، وال وهو "محله وخطره وجالله فطالب 
الزمام مزموما  ، وال وهو المتبوع تابعا  ، بل يرجع في األمور إليه ونعتبرها به 

وال نسلط عليه . يقافه ونعتمد فيها عليه فنمضيها على إمضائه ونوقفها على إ
 …الهوى الذي هو آفته ومكدره والحائد به على سنته ومحجته وقصده واستقامته

 " . …بل نروضه ونذهلل ونحمله ونجبره على الوقوف عند أمره ونهيه
ضمنه المنهاج الذي "  سر األسرار : " كتابا  نفيسا  ، هو كتاب" الرازي"وضع 

اد التي يشتغل بها ، ثم و ن يبتدئ بوصف الميسير عليه في إجراء تجاربه ، فكا
يصف األدوات واآلالت التي يستعملها ، وبعد ذلك يصف الطريقة التي يتبعها في 

 . تحضير المركبات  
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منها  –في كتابه هذا وغيره ، ما يزيد على عشرين جهازا  " الرازي"وصف 
نراه اآلن في وصفا حالفه فيه التوفيق على غرار ما  -الزجاجي  ومنها المعدني

وفوق ذلك كان يشرح كيفية . الكتب الحديثة التي تتعلق بالمختبرات والتجارب 
ولسنا . تركيب األجهزة المعقدة ويدعم شروحه بالتعليمات التفصيلية الواضحة 

هو تنظيم يقوم على أساس " الرازي"بحاجة إلى القول إن هذا التنظيم الذي يتبعه 
و . سير عليه علماء هذا العصر في المختبرات علمي يقرب من التنظيم الذي ي

من أوائل الذين طبقوا معلوماتهم في الكيمياء على الطب ، ومن الذين " الرازي"
ويتجلى فضل . في جسم المريض  ةوياكيم تينسبون الشفاء إلى إثارة تفاعال

انه وية المعروفة في زماالمواد الكيم هفي الكيمياء بصورة واضحة في تقسيم" الرازي"
المواد المعدنية ، والمواد النباتية ، والمواد الحيوانية :  إلى أربعة أقسام أساسية وهي

م المعدنيات لكثرتها واختالف خواصها إلى ست طوائف ، والمواد المشتقة ، ثم قس  
إلمام تام : وال يخفى ما في هذا التقسيم من بحث وتجربة ، وهو يدل على . 

  . ها بعضها مع بعضبخواص هذه المواد وتفاعالت
، وال تزال الطريقة التي اتبعها في ذلك  األحماضبعض " الرازي"واستحضر 

 "وهو أول من أتى على ذكر حامض الكبريت وقد سماه . مستعملة حتى اآلن 
" الرازي"واستحضر . وسماه كبريت الفالسفة "  الزاج األخضرزيت زيت الزاج أو 

 . طرق التي اتبعها في ذلك متبعة حتى اآلن ، وال تزال ال األخرى اضمحبعض األ
مواد نشوية وسكرية مختمرة ، وكان يستعمله في  بتقطيرواستخرج الكحول 

ب في مدارس بغداد والري ، بالستخراج األدوية حينما كان يدرس ويط ةالصيدل
واستعمل لذلك ميزانا  خاصا  "في حساب الكثافات النوعية للسوائل " الرازي"واشتغل 

 . الميزان الطبيعي  سماه
ولعل هذا من . يعظم دراسة الطب وما يتصل بها من دراسات " الرازي"و 

وهو يمتاز عن األطباء الذين عاصروه والذين أتوا بعده . عوامل اهتمامه بالكيمياء 
أن  …: "  في كونه لمس أثر النواحي النفسية في العالج والتطبيب ، فهو يرى

وذلك ألن للنفس الشأن األول فيما بينها وبين " نفسمزاج الجسم تابع ألخالق ال
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البدن من صلة ، فنجد أنه أوجب على طبيب الجسم أن يكون طبيبا  للروح  فمن 
على الطبيب أن يوهم مريضه الصحة ويرجيه  …"    : أقواله التي وردت في كتبه

ن لم يثق بذلك ، فمزاج الجسم تابع ألخالق النفس  "  .  …بها ، وا 
من أعظمها وأجلها "  الحاوي "ولعل كتاب . مؤلفات قيمة في الطب " زيللرا"و
يبحث األول في األقراباذين ، والثاني في مالحظة :  وهو يتكون من قسمين. 

سريرية تتعلق بدراسة سير المرض مع العالج المستعمل وتطور حالة المريض 
مد عليه كبار علماء وقد ترجم هذا الكتاب إلى الالتينية ، واعت  .ونتيجة العالج

أوروبا ، وأخذوا عنه الشيء الكثير ، وبقي مرجعهم في مدارسهم وجامعاتهم إلى 
 . منتصف القرن الرابع عشر للميالد 

منها كتاب . وله كتب أخرى جليلة دفعت بالطب خطوات إلى األمام 
الذي يحتوي على وصف دقيق لتشريح أعضاء الجسم كلها ، وهو أول  المنصوري

ترجم إلى الالتينية وكان له أهمية في أوروبا وبقي . عربي في هذا البحث كتاب 
وله أيضا  . معموال  به عند األطباء وفي الجامعات حتى القرن السابع عشر للميالد 

كتاب في األمراض التي تعتري جسم اإلنسان وكيفية معالجتها باألدوية المختلفة 
أثارت أطباء الشرق والغرب ، وبقي هذا  واألغذية المتنوعة ، وقد أجاد فيه إجادة

الكتاب عدة قرون دستورا  يرجع إلى علماء أوروبا في الموضوعات والبحوث الطبية  
 . 

وكان الكتاب المعول عليه والمعتمد في مدارس  األسرار في الكيمياءوله كتاب 
 . واستشهد بمحتوياته (  باكون )وقد رجع إليه . أوروبا مدة طويلة 

، وهو من روائع الطب  الحصبة والجدريكتاب نفيس في "  للرازي "وكذلك 
اإلسالمي عرض فيه للمرة األولى تفاصيل هذه األمراض وأعراضها والتفرقة بينها ، 
وقد أدخل فيه مالحظات وآراء لم يسبق إليها ، وقد ترجمه األوروبيون إلى الالتينية 

ال يتسع "  طبقات األطباء " وغيرها من اللغات ، وله كتب عديدة وردت في كتاب
كتاب من ال  "المجال لذكرها ، ولكن من الطريف أن أحدها كتاب موضوعه 

وقد شرح فيه كيفية معالجة المرض في . ويعرف بطب الفقراء  ,  " يحضره الطبيب
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واعترف الغربيون بمآثره وابتكاراته . غياب الطبيب واألدوية الموجودة في كل مكان 
والوالدة والمسائل الرمدية ، وكذلك له جهود في األمراض  في أمراض النساء

 . التناسلية وجراحة العيون ، وفوق ذلك قال بالعدوى الوراثية 
،  معدوما   كان الطب : " واختتم الكالم عن الرازي بالقول الشائع المعروف 
 "  …فأحياه جالينوس ، وكان الطب متفرقا  ، فجمعه الرازي 

لم يقف عند الجميع ، بل أضاف إضافات مهمة دفعت والرازي في الواقع 
 . وية خطوات إلى األمام  ابالبحوث الطبية والكيم
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 (1)أبو القاسم الزهراوي -4
التصريف لمن عجز عن  )أسماه والذي لقد بقي كتاب الزهراوي في الجراحة  

،  احةوالجر  ءوضمنه بحوثا  في الطب الداخلي وفي األقراباذين والكيميا(  التأليف
أوروبا ودليلهم وكتاب التدريس في جامعاتهم قرونا  عديدة حتى  جراحيالمعتمد عند 

 . نهاية القرن السابع عشر للميالد  
، وقد توسع في استعماله  الكيإلى أهمية  …في هذا الكتاب أشار الزهراوي 

في فتح الخراجات واستئصال السرطان ، وفضله على استعمال المشرط ، مخالفا  
  …ذلك تعاليم اليونانب

بين الكبد والبريتون قبل فتح  التصاقات وقد نصح الزهراوي بضرورة حصول 
 .    …خراج الكبد حتى ال يتسرب الصديد إلى البطن ويميت المريض 

، أشار الزهراوي إلى أهمية درس التشريح ونصح  التصريفوفي كتاب 
 …"باستعمال التشريح عند درس الجراحة ، 

ع كتابه ال يتمالك عن االعتقاد بأنه قد شرح الجثث هو نفسه ، ألن ومن يطال 
 . وصفه الدقيق إلجراء العمليات المختلفة ال يمكن أن يكون نتيجة نظريات فقط

 
 : ويحتوي كتاب التصريف على ثالثين فصال  رتبها في ثالثة أقسام 

 . الطب الداخلي  :  م األولنتناول في القس
 .   ءاألقرباذين والكيميا:  انيوتناول في القسم الث

وقد شرح في هذا القسم العمليات وبين . الجراحة :  وتناول في القسم الثالث
آالتها ، وامتاز برسومه لآلالت الجراحية المختلفة وآالت خلع األسنان المستعملة 

 . حفي زمانه ، فقد كانت هذه الرسوم وحيدة في بابها وتسير بوضو 
 . ربط الشرايينأول من استعمل " الزهراوي"هذا أن  ريفالتصيتبين من كتاب و 

                                                 
بجوار قرطبة ، في النصف الثاني من القرن العاشر للميالد ، وتوفي سنة  ظهر في الزهراء (1)

 .م   1613
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  ، (  البوليب ) استئصال العنبيةفي  السنانيركما أنه أول من استعمل  
 .أول من علم طريقة استئصال الحصى المثانية في النساء و 
  . ( هيموفيليا )وأول من وصف االستعداد الخاص في بعض األجسام للنزيف    

فهم  وأول من. ( تراكيوتومي)عملية شق القصبة الهوائية نجح في  وأول من
 " . …مبدأ انتشار األورام السرطانية وسروحها

   

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 73 

 (1) ابن سينا -5
ابن سينا من الخالدين الذين يحتلون مكانا  ساميا  في تاريخ تقدم الفكر والطب 

اهب والفلسفة  وهو من أصحاب الثقافة العالية واالطالع الواسع ومن ذوي المو 
وعلى الرغم من عدم امتداد حياته ، إال أنها كانت عريضة . ية الفذة ر النادرة والعبق

 . تفيض نشاطا  وحيوية وتحفل باإلنتاج والتأليف واإلبداع 
لقد كان إنتاجه متنوعا  وغزيرا  ، فكتب في الفالسفة والطب والطبيعيات 

فيها ما يزيد على مائة  واإللهيات والنفس والمنطق والرياضيات واألخالق ، ووضع
مؤلف ورسالة ، يعتبر بعضها موسوعات ودوائر ومعارف ، إذ جميع فيها شتات 
الحكمة والفلسفة وما أنتجه المفكرون األقدمون ، وأضاف إليها إضافات أساسية 

 .وهامة جعلته من الخالدين المقدمين في تاريخ الفكر والعلم 
الشرق والغرب على في ن والعلماء ، ولقد سحرت عبقرية ابن سينا المستشرقي 

 . بأرسطو اإلسالم وأبقراطه السواء  فلقبه بعضهم 
وكان ابن سينا أسبق كتاب المختصرات الجامعة في  …: "وقال دي بور

ويرى فيه مثال  للرجل الواسع اإلطالع والمترجم الصادق عن روح "  …العالم
لى هذا يرجع تأثيره العظيم وشأنه في ال. عصره  يرى "  مونك "تاريخ  كما كان وا 

 . في ابن سينا أنه من أهل العبقرية الفذة ومن الكتاب المنتجين 
إن ابن سينا اشتهر في العصور الوسطى وتردد اسمه :  فيقول  أوبرفيك أما 

ولقد كانت قيمته قيمة مفكر مأل عصره وكان من كبار  "على كل شفة ولسان ، 
 .عظماء اإلنسانية على اإلطالق 

لقد أجمع علماء الشرق والغرب على تقدير ابن سينا وتمجيده ، واستقوا من 
رشح عبقريته وفيض نتاجه ، فكان من الذين ساهموا مساهمة فعالة في تقدم العلوم 

العديد من دول العالم ت التي أقيمت في ناوما المهرجا .الطبية والفلسفية والنفسية 
تلف الهيئات العلمية واألدبية لالشتراك فيها ، ، وتسابق علماء العالم ومخ تخليدا  له

                                                 
 .م   1637م ، وتوفي في همذان سنة 936سنة  ىولد في بخار  (1)
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إال صور رائعات تعكس اعتراف العالم بعبقريته وفضلة وأثره في الفلسفة والفكر 
 . والعلم  

ظهننر ابننن سننينا فنني عصننر كثننرت فيننه مباحننث النظننر ومننذاهب الفلسننفة ومنندارس 
دعنائم الحكمة والتصوف ، ونشأ في بيت عريق في خدمة الدولة ، وهو دعامة منن 

 اإلسماعيلية
ومركز من مراكز دعوتهم ومباحثهم الفلسفية والبحوث الدينينة فني الننفس والعقنل 

وتعهده أبوه بالتعليم والتثقيف ، وأحاطنه باألسناتذة والمنربين . وأسرار الربوبية والنبوة 
معننارف زمننانهم وشننروح العلمنناء فنني الفلسننفة والمنطننق والهندسننة واإللهيننات  هيعلموننن

فخننرج مننن ذلننك كلننه واقفننا  علننى دقننائق الهندسننة ، بارعننا  فنني الهيئننة ، . ت والطبيعيننا
ولننم . محكمنا  علنم المنطننق ، مبنرزا  فنني الطبيعينات والفلسننفة وعلنوم مننا وراء الطبيعنة 

تقننف عننند هننذا الحنند بننل دفعننه طموحننه ورغبتننه فنني العلننم والمعننارف إلننى االسننتزادة ، 
  .فيهفعكف على دراسة الطب وقراءة الكتب المصنفة 

ثننم رغبننت فنني علننم الطننب وصننرف أقننرأ الكتننب : " ويقنول عننن نفسننه بهننذا الصنندد 
وعلننم الطننب لننيس مننن العلننوم الصنعبة فننال جننرم أنننني بننرزت فيننه فنني . المصننفة فيننه 

علننم الطننب ، وتعهنندت المرضننى ،  ي  أقننل منندة حتننى بنندأ فضننالء الطننب يقننرؤون علنن
 "  .  …ة ماال يوصف من أبواب المعالجات المقتبسة من التجرب ي  فانفتح عل

واشتهر كثيرا  في هذا العالم وطار اسمه في اآلفاق ، فدعاه األمراء لتطبيبهم 
ووفق في مداواة األمراء ونجح في معالجتهم فأنعموا عليه وفتحوا عليه خزانتهم 

 .لتعمق في مختلف العلوم لوهنا وجد المجال واسعا  أمامه . ودور كتبهم 
ورحل إلى  ىبخار ترك (  في الثانية والعشرين من عمره وكان )وبعد وفاة والده  

الشيرازي البن سينا دارا   ىاشتر  . الشيرازي:  حيث كان يسكن رجل اسمه جرجان
 –  وفيها ألف ابن سينا بعض مؤلفاته القيمة ، كالقانون. في جواره وأنزله فيها 

بقي قرونا   وقد - وهو من أهم الكتب الطبية التي تشتمل على أساس علوم الطب
 .عديدة منها عاما  يستقى منه الراغبون في الطب في الشرق والغرب على السواء 
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من دراسة حياته أنه اشتغل بتدبير أمور الدولة ، وأنه لم يكن لذلك أي  ويتبين 
عن الدرس والبحث ، ولم تحل ذلك صرفه يعلى إنتاجه أو دراساته فلم سلبي أثر 

 . والمذاكرة  الكتابة والتأليف بينه وبين
والمتتبع لحياة ابن سينا يجد أنه كان كثير الحركة غزير الحيوية ال يستقر على 
حال  يقضي الليالي بطولها في القراءة والكتابة ، وكثيرا  ما كان يلجأ إلى المنبهات 

ابه األحالم عند النوم وعقله مشغول بما نتومن الطبيعي أن ت. لتحفظ عليه وعيه 
استغل ابن سينا كل وقته استغالال  تاما  ، واستثمر بعضا  منه في لقد   ودرس قرأ

تدبير شؤون الدولة وبعضه في التعليم والدرس والتأليف ، وبعضه اآلخر في 
وبذلك أعطى الدولة حقها من جهوده وعقله . االستمتاع بمحافل الصداقة واألنس 

ا أعطى نفسه حقها من اته ، كم، وأعطى الفلسفة والعلم حقهما من مواهبه وقابلي  
 .   والترفيهالراحة 

والتنازع على الملك بين أمراء األقاليم في  االنقساملقد عاش ابن سينا في عصر 
األمراء في تقريب  ىومن الطبيعي أن يتبار . الرقعة الشرقية من الدولة العباسية 

 . به  رجل نادر المثال كابن سينا ، وأن يتهافتوا على مجالسته وتزيين مجالسهم
وهنا دخل في منازعات األمراء وغير األمراء وتعرض للوشايات والمكايد ، 
فعارك الحياة وعاركته وتقلبت معه األحوال ، فتعرض مرات للقتل والسجن ، وذاق 
حلو الحياة ومرها ، وانغمس في السياسة وغاص في صميم الحياة ، وتغلغل في 

هرة والفضل من حسد وغيره ومتاعب المجتمع ، وكان عليه أن يتحمل ما تجره الش
فلحقه من حسد الحاسدين وكيدهم ألوان من اآلالم النفسية وأنواع من المشاكل 

 . يته ومعنوياته  فضاعفت في األخطار المحيطة به ، وآذته في عا
إن انغماس ابن سينا في الحياة العامة ، وتعرضه لتقلباتها واندماجهم في صميم 

كل ذلك قد أثر في آرائه ونظرياته فجعل في فلسفته  -دةمجتمعه ورحالته المتعد
مسحة من العملية ، وكانت أميل إلى الناحية العقلية منها إلى الناحية الروحية 

 . والتصوفية  
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كان ابن سينا يقدس العقل ويرى فيه أعلى قوى النفس ، وفي اإلنسان عقل 
اعتياديا  ، غير أن وحدة  وفعله يظهر التعدد في الطبيعة اإلنسانية ظهورا   ,عملي 

دراكنا لذاتنا إدراكا  خالصا    . العقل تتجلى مباشرة في شعورنا بأنفسنا ، وا 
والعقل يقاوم الوقوف ويعمل على االرتقاء ويقوي النفس ، ولهذا قال ابن سينا 

وقد تغلب هذا السلطان على سلطان الروح ، حتى أنه يرى في . بسلطان العقل 
 . الوصول إلى الملكوت العقل سبيال  إلى 

وخالف ابن سينا أرسطو وأفالطون وغيرهما من فالسفة اليونان في كثير من 
النظريات واآلراء ، فلم يتقيد بها ، بل أخذ منها ما وافق مزاجه وانسجم مع تفكيره 
وزاد عليه ، وقال إن الفالسفة يخطئون ويصيبون كسائر الناس ، وهم ليسوا 

وهذا ما لم يجرؤ على التصريح به الفالسفة . لل معصومين عن الخطأ والز 
والعلماء في تلك األزمان ، واألزمان التي سبقت أو تلت ، إال النادر من الذين 

وال شك أن موقف ابن . يملكون عقال  راجحا  وبصيرة نافذة واستقالال  في التفكير 
في التحرر سينا هذا يدل على شجاعته ونزعته إلى االستقالل في الرأي ورغبته 

العقلي ، فهو ال يتقيد بآراء من سبقه بل يبحث فيها ويدرسها ويعمل فيها العقل 
والمنطق والخبرات التي اكتسبها ، فإن أوصلته هذه كلها إلى تلك اآلراء الصحيحة 

ن أوصلته إلى غير ذلك نبذها وبين فسادها   . أخذ بها ، وا 
ولجأ إليها . دراساته وتحرياته  وجعل ابن سينا للتجربة كذلك مكانا  عظيما  في

في طبه ، وتوصل عن طريقها إلى مالحظات دقيقة ، كما توفق إلى تشخيص 
 . بعض األمراض وتقرير عالجها 

ولهذا ال عجب إذا رأيناه يحارب التنجيم وبعض نواحي الكيمياء بحجج العقل 
الخسيسة وحده ، فخالف معاصريه ومن تقدموه فيما يختص بإمكان تحويل الفلزات 

ونفى إمكان إحداث هذا التحويل في جوهر الفلزات ألن لكل . إلى الذهب والفضة 
نما المستطاع  منها تركيبا  خالصا  ال يمكن أن يغير بطرق التحويل المعروفة وا 

وقد يصل هذا : ط ابن سينا فقالاواحت. تغيير ظاهري في شكل الفلز وصورته 
 .  الفلز قد تحول بالفعل وبجوهره إلى غيرهالتغيير حدا  من اإلتقان يظن معه أن 
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وتجلى سلطان العقل عند ابن سينا في رأيه في الخوارق ، ويذهب في تعليله لها 
 . إلى أسباب وأمور تجرى على قانون طبيعي يتصل بالجسم والنفس والعقل 

بعد أن تأمل  –فهو " العناية اإللهية"كما يتجلى سلطان العقل في شرحه معنى 
أدرك أن صانعه مدبر حكيم عالم بما عليه هذا الوجود من نظام  -م العالمفي نظا

فالظواهر الطبيعة إنما تحدث . الخير والكمال ، وهذا في رأيه معنى العناية اإللهية 
فالعناية . حسب القوانين الطبيعية التي وضعها الصانع الحكيم وقيد الوجود بها 

وليس  …"في العالم على أدق ما يمكن  اإللهية تعني جريان القوانين الطبيعية
 "  . معناها االهتمام باألفراد والشعوب

واإلنسان في رأي ابن سينا يقترب من الكمال إذا اتسمت معرفته بالوجود وأدرك 
 . وال يتم ذلك إال عن طريق اإلرادة والعقل . حقائق العالم واستغرق في تفهمها 

من إيمانه بسلطانه إال أنه في مواضع وعلى الرغم من تقديس ابن سينا للعقل و 
وهذا النقص يجعله في حاجة إلى القوانين  -كثيرة يؤكد نقص العقل اإلنساني

المنطقية ، ولهذا نرى ابن سينا قد اعتبر المنطق من األبواب التي يدخل منها إلى 
اآللة " -على حد قوله –ذلك ألنه . الفلسفة ، كما أنه الموصل إلى االعتقاد الحق 

العاصمة عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق به ، والموصلة إلى االعتقاد الحق 
 "  .  …بإعطاء أسبابه ونهج سبله

تمتاز مؤلفات ابن سينا بالدقة والتعمق والترتيب ، وهذا ماال نجده في كثير من 
الحظ ما امتازت  ستانير الشه ويظهر أن. كتب القدماء في علماء اليونان والعرب 

إن طريقة ابن سينا أدق عند الجماعة ، ونظره في :  بن سينا فقالبه مؤلفات ا
 .  الحقائق أغوص

 وابن سينا منظم الفلسفة والعلم في اإلسالم ، وقد فهم الفلسفة عن طريق
ف ، وله فيها آراء ونظريات ال يزال بعضها يدرس ، ولكنه توسع فيها وأل   الفارابي

ويعترف . أرسطو واستقى منها كثيرا   وقد اعتمد على فلسفة. في مدارس أوروبا 
 .الباحثون بأنه أضاف إليها وأخرجها بنظام أتم ونطاق واسع وتسلسل محكم 
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وقد ظلت الفلسفة األرسطية المصطبغة بمذهب األفالطونية الحديثة معروفة 
 . عند الشرقيين في الصورة التي عرضها فيها ابن سينا 

تدرس في الجامعات في أوروبا إلى  وبقيت كتب ابن سينا في الفلسفة والطب
 . القرن السابع عشر للميالد 

وكان تأثير ابن سينا في الفلسفة المسيحية في العصور :  دي بورويقول 
 يالهال إسكندروتأثر به . واعتبر في المقام كأرسطو . الوسطى عظيم الشأن  

كذلك كبار وتأثر بابن سينا . اإلنجليزي ، وتوماس اليوركي اإلنجليزي أيضا  
فالسفة العصور الوسطى أمثال ، ألبرت الكبير ، والقديس توماس األكويني ، فقد 

إن فكر ابن سينا :   وقال سارطون. قلدوه في التأليف وتبنوا بعض نظرياته وآرائه 
  . يمثل المثل األعلى للفلسفة في القرون الوسطى

ا كتب من شروح حسبنا م:  ومما يدل على ميله إلى التجدد والتحرر قوله
 . لمذاهب القدماء ، وقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة بنا  

منذ القدم الفالسفة والحكماء ، وفكروا في أمرها ، وبقائها "  النفس "لقد شغلت 
بعد الموت ، فقالوا بخلودها ، ويتجلى االهتمام بالنفس ومصيرها في فلسفة سقراط 

التي وردت في فلسفة أرسطو أثر كبير  وكان للمباحث النفسية. وأفالطون وأرسطو 
 . ، حتى إن كتابه في النفس كان المرجع األول للفالسفة الذين أتوا بعده 

كتاب أرسطو في النفس ، ورجع إلى آراء بعض الفالسفة  ابن سينا درس
وخرج من دراساته ومراجعاته هذه بأشياء استطاع بعد مزجها . اليونان في النفس 

ها نظرية ذات لون خاص وصورة خاصة تختلف عن ألوان وصهرها أن يكون من
إذ جمع فيها آراء الفالسفة إلى أصول الدين وأضاف إليها شيئا   األجزاء المقومة لها

فجاءت نظريته في النفس جميلة رائعة ساحرة . من تصوف الشرق ومذاهب الهنود 
كرة التقمص انتقد فيها رأي أفالطون في النفس وعدة بعيدا  عن الصواب وسفه ف

 . التي أخذ بها أفالطون  
يمانه بأن الخير  وعالج ابن سينا موضوع السعادة وأتى بآراء تدل على تفاؤله وا 
موجود في كل شيء ، وهو ال يرى السعادة في إتباع كل لذة ، بل يراها في الكمال 
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قة والخير ، وكان يدعو إلى التجرد عن المادة وشواغلها للوصول إلى السعادة الحقي
وال يعني هذا أنه كان يدعو إلى الجمود والروحية البحتة ، بل إنه كان يؤمن . 

بالعقل والعلم ، وحسبه أن يعتقد أن السعادة القصوى ال تكون إال عن طريق العلم 
وكان البن سينا مثل عليا يهيم بها ، وقد سخر عقله ومواهبه للدعوة إليها ، . 

 . كثير الثقة بالفطرة اإلنسانية  وكان يؤمن بالفكر ويقدسه كما كان 
، وهي آلة تستعمل لقياس   (Vernier)رنير فيواستنبط ابن سينا آلة تشبه آلة ال

 . بدقة متناهية  الصغيرة األطوال 
ودرس ابن سينا دراسة عميقة بحوث الزمان والمكان ، والحيز ، واإليصال ، 

إن سرعة النور : وقال. ، والتنوير  والقوة والفراغ ، والنهاية ، والالنهاية ، والحرارة
ن شعاع العين يأتي من الجسم المرئي إلى العين ، وعمل تجارب عديدة  محدودة وا 

وبحث ابن سينا في الحركة . د الوزن النوعي لمعادن كثيرة أجفي الوزن النوعي و 
وأضاف إلى معانيها معنى جديدا  ، وتناول األمور التي تتعلق بالحركة وموضع 

في التمهيد لبعض معاني علم الديناميكا  ساهمفالقسري والميل المعاون الميل 
القسط األوفر في المعنى المنصوص عليه في القانون  الحديث ، وأنه قد أدرك

 . على ذلك نصوصا  صريحة  در و األول من قوانين نيوتن الثالثة في الحركة ، وأ
حجارة كانت لها مكانة ة في المعادن وتكوين الجبال والسوالبن سينا بحوث نفي

، وبقيت  وقد اعتمد عليها العلماء في أوروبا. خاصة في علم طبقات األرض 
معموال  بها في جامعتهم حتى القرن الثالث عشر للميالد ، وشرح طريقة إسقاط 

، وقد أجاد فيها  الموسيقى بحث في  الشفاءوفي كتاب . التسعات وتوسع فيها 
رياضيات والمالحظات النفسية ، وسجل في رسائله إجادة كثيرة وأقامها على ال

وكتبه مالحظات عن الظواهر ، كالرياح ، والسحب ، وقوس قزح ، لم يترك فيها 
 . زيادة لمستزيد من معاصريه 

وضع ابن سينا مؤلفات في الطب جعلته في عداد الخالدين ، وقد يكون كتابه 
كثيرا  في ميدان الطب وذاع اسمه اشتهر . من أهم مؤلفاته الطبية وأنفسها  القانون

وشغل هذا الكتاب علماء أوروبا وال . وانتشر انتشارا  واسعا  في الجامعات والكليات 
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وقد ترجم إلى الالتينية وطبع في أوروبا خمس . يزال موضع اهتمامهم وعنايتهم 
م ، وبقى بفضل حسن تبويبه وتصنيفه 1666و  1673عشرة مرة بالالتينية ما بين 

ولة مناله الكتاب التدريس المعول عليه في مختلف الكليات األوروبية حتى وسه
وفي هذا الكتاب جمع ابن سينا ما عرفه الطب . أواسط القرن السابع عشر للميالد 

عن األمم السابقة إلى ما استحدثه من نظريات وآراء ومالحظات جديدة ، وما 
 "سارية وأمراض منتشرة اآلن ابتكروا من ابتكارات هامة ، وما كشفه من أمراض 

:  ، مما أدى إلى تقدم الطب خطوات واسعة جعلت بعضهم يقول"   كاالنكلستوما
  .كمله ابن سينا أكان الطب ناقصا  ف

وكذلك ضمن ابن سينا كتاب القانون شرحا  وافيا  لكثير من المسائل النظرية 
وقرن ذلك ببيان . لها والعملية كما أتى فيه على تحضير العقاقير الطبية واستعما

وفي كتاب القانون ظهرت مواهب ابن سينا في  . عن مالحظاته الشخصية 
تصنيفه وتبويبه للمعلومات الطبية ، وما كشفه من نظريات جديدة فيها ، وأبرزها 

فقد كان قوة الحجة ، قاطع البرهان ، وهذا ما جعل كتابته . في قالب منطقي 
  ويليم أوسلر في القرون الوسطى وما جعل السيرشديدة التأثير في رجال العلم 

  إنه كان اإلنجيل الطبي ألطول فترة من الزمن:  يقول عن كتاب القانون
أول من وصف التهاب السحايا األولى وصفا  صحيحا  وفرقه عن التهاب  وهو

أما وصفه لألمراض التي تسبب . السحايا الثنوى وعن األمراض المشابهة لها 
وقد فرق بين شلل الوجه الناتج عن سبب داخلي في . ضح ومستوف اليرقان فوا

وفرق بين داء الجنب وألم األعصاب ما . الدماغ وشلله الناتج عن سبب خارجي 
ووصف السكتة الدماغية الناتجة عن . بين األضالع وخراج الكبد والتهاب الحيزوم 

حصى المثانة السريرية  وصف أعراض و . كثرة الدم مخالفا  بذلك التعاليم اليونانية 
 . 

لى انتقال األمراض بالماء والتراب ،  وأشار ابن سينا إلى عدوى السل الرئوي وا 
ودرس االضطرابات . وكذلك أحسن وصف األمراض الجلدية واألمراض التناسلية 

العصبية ، وعرض بعض الحقائق النفسية والمرضية عن طريق التحليل النفسي ، 
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لنفسية والعقلية كالحزن والخوف والقلق والفرح وغيرها تأثيرا  وكان يرى أن للعوامل ا
ولهذا فقد لجأ إلى األساليب النفسية في . كبيرا  في أعضاء الجسم ووظائفها 

 . معالجة مرضاه 
وهناك مؤلفات ورسائل أخرى في الطب ، والفلسفة ، والرياضيات ، والموسيقى 

والفلك ، والطبيعيات ، وهي تزيد في  ، واللغة ، واإللهيات ، والنفس ، والمنطق ،
وقد ترجم بعضها إلى الالتينية وسائر اللغات األوروبية من . عددها على المائة 

وبقيت لعدة قرون المرجع األول والرئيسي . إنكليزية وفرنسية وألمانية وروسية 
 . للجامعات والكليات في أوروبا وعند كل من يرغب في درس الفلسفة والطب  

 : القول وجماع
أن ابن سينا قد أدى رسالة الحياة على أفضل وأنتج ما يكون األداء  وحرك  

عقله الفعال ومواهبه وقابلياته في ميادين الثقافة اإلنسانية ، فأخرج من 
المؤلفات والرسائل ما جعله من مفاخر العالم ومن أشهر علمائه وأعظم حكمائه 

. 
سفة مما أدى إلى حركة فكرية واسعة فقد أبدع في اإلنتاج في الحكمة والفل 

 .دفعت بالعلم والفكر إلى النمو والتقدم 
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 (1)ابن البيطار -6
أعظم عالم نباتي ظهر في القرون الوسطى ، ومن أكثر العلماء  ابن البيطار 

درس النبات في بالد مختلفة ، وكان لمالحظاته الخاصة وتنقيحاته القيمة . إنتاجا  
ضياء :  ويقول عنه معاصروه. ير بهذا العلم خطوات واسعة األثر الكبير في الس

أوحد زمانه وعالمة وقته في  …الدين بن البيطار هو الحكيم األجل العالم النباتي
معرفة النبات وتحقيقه واختباره ومواضع نباته ونعت أسمائه على اختالفها 

غبة في سافر إلى بالد اليونان وتجول في المغرب ومصر والشام ر  …وتنوعها
العلم وجميع الحشائش والنباتات ، واجتمع هناك إلى بعض الذين يعنون بالتاريخ 
الطبيعي وأخذ عنهم معرفة نبات كثير وعاينه في مواضعه كما عاين منابته وتحقق 

 ماهيته 
 :  الذي يقول ابن أبي أصيبعةابن البيطار موضع إعجاب  كان

إنه رأى فيه : ويقول أيضا   .هن  033وأول اجتماعي بابن البيطار بدمشق سنة 
ياه الحشائش في ظاهرة دمشق ، فوجد فيه  أخالقا  سامية ومروءة كاملة وجمع وا 

 .العلم غزيرا  ومن الدراية والفهم شيئا  كثيرا  
فقد كانا . والبن البيطار قوة ذاكرة عجيبة ذكرها ابن أبي أصيبعة في طبقاته  

تب المؤلفة في األدوية المفردة ، مثل كتاب يجتمعان معا  للمذاكرة ويحضر أن الك
افقي ، وأمثالها من الكتب الجليلة في هذا الفن ، غديسقوريدس ، وجالينوس ، وال

فكان ابن البيطار يذكر أوال  ما قاله ديسقوريدس في كتابه باللفظ اليوناني ثم يذكر 
قاله جالينوس جملة ما قاله ديسقوريدس من لغته وصفته وأفعاله ، ويذكر أيضا  ما 

وما  نالمتأخرو ، ويذكر أيضا  ما قاله  فيه من لغته ومزاجه وأفعاله وما يتعلق بذلك
وفوق ذلك كان  اختلفوا فيه ومواضع الغلط واالشتباه الذي وقع لبعضهم في نعته  

ال يذكر دواء إال ويعين في أية مقالة هو ، وهذا يدل على حافظة عجيبة وذاكرة 
ابن  ومن هنا يتجلى أن. ود مما أدهش الذين عاصروه والزموه قوية إلى أبعد الحد

                                                 
 . م  1667وتوفي في دمشق سنة (  الثاني عشر الميالدي )ولد في القرن السادس للهجرة  (1)
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، وقد  وغيرهمكان واقفا  على ما حوته كتب الذين سبقوه من علماء اليونان  البيطار
فهمها جيدا   ولم يغادر صغيرة أو كبيرة فيها إال وطبقها على النباتات ، واستخلص 

 منها األدوية والعقاقير المتنوعة  
، وكان يعتمد عليه  الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب:  الملككان في خدمة 

في األدوية المفردة والحشائش ، وقد جعله في الديار المصرية رئيسا  على سائر 
في خدمته في "  الملك الصالح نجم الدين "وبعد وفاة الكامل أبقاه ابنه . العشابين 

 . دمشق  وكان حظيا  عنده متقدما  في أيامه 
ن البيطار في النبات فزاد في الثروة العلمية ، وكان موفقا  منتجا  إلى أبعد ألف اب
. من أنفس الكتب النباتية " الجامع لمفردات األدوية واألغذية: "ويعد كتابه. الحدود 

استقصى في كتاب الجامع ذكر األدوية المفردة : "  ويقول ابن أبي أصيبعة
ولم . ين الصحيح منها وما وقع االشتباه فيه وأسمائها وتحريرها وقواها ومنافعها وب

 ". يوجد في األدوية المفردة كتاب أجل وال أجود منه 
 إنه أعظم كاتب عربي ظهر في علم النبات: " ماكس ماير هوفويقول عنه 
. بأهمية هذا الكتاب وقيمته وأثره الكبير في تقدم علم النبات  روسكاواعترف 

والمغرب  واألسبانوتحقيقات مضنية في بالد اليونان وقد ألفه بعد دراسات طويلة ، 
وخمسين  ةمائوآسيا الصغرى ، واعتمد في بحوثه على كتب عديدة ألكثر من 

ولم يقف األمر عند حل النقل بل وضع فيه . مؤلفا  بينهم عشرون يونانيا  
عقار ( 1666)مالحظاته الخاصة وتنقيحاته المتعددة ، كما وصف فيه أكثر من 

وقد بين الفوائد الطبية لجميع . جديدة ( 366) باتي وحيواني ومعدني منهابين ن
 . هذه النباتات وكيف يمكن استعمالها كأدوية وأغذية  

 :  أغراض مؤلفه وقد جاء فيها"  ابن البيطار "وفي مقدمة هذا الكتاب أوضح 
الدوام  بهذا الكتاب استيعاب القوى في األدوية المفردة واألغذية المستعملة على

واالستمرار عند االحتياج إليها في ليل كان أو نهار ، مضافا  إلى ذلك ذكر ما 
واستوعبت فيه جميع ما في الخمس المقاالت . ينتفع به الناس من شعار ودثار 

بنصه ، وهذا ما فعلته أيضا  بجميع ما أورده  ديسقوريدس من كتاب األفضل 
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رداته بنصه ، ثم ألحقت بقولهما من الفاضل جالينوس في الست المقاالت من مف
أقوال المحدثين في األدوية النباتية والمعدنية والحيوانية ما لم يذكراه ، ووصفت فيها 

وأسندت في جميع ذلك األقوال . المحدثين وعلماء النباتيين ما لم يصفاه  ثقاةعن 
به  إلى قائلها ، وعرفت طريق النقل فيها بذكر ناقلها ، واختصصت بما تم لي

 . االستعداد وصح لي القول فيه ووضح عندي االعتماد عليه
يدقق في النقل عن األقدمين أو المتأخرين ، فما صح  ابن البيطاروكذلك كان 

عنده بالمشاهدة والنظر وثبت لديه بالخبر ، أخذ به ، وما كان مخالفا  في القوى 
، نبذه ولم يعمل  والتحقيق والكيفية والمشاهدة الحسية في المنفعة والماهية للصواب 

وفي كتابه هذا كان يتجنب التكرار حسب اإلمكان إال فيما تمس الحاجة إليه . به 
 . لزيادة معنى وتبيان 

ومن مزايا الكتاب أنه رتبه على حروف المعجم لتقريب مأخذه ، وليسهل على 
 لبيطارابن اوفي هذا الكتاب أشار . القارئ والطلبة مطالعته دون مشقة أو عناء 

كما  )     إلى كل دواء وقع فيه وهم أو غلط لمتقدم أو متأخر العتماد أكثرهم
 . على النقل واعتماده هو على التجربة والمشاهدة (  يقول

وذكر في الكتاب أيضا  األدوية بسائر اللغات المتباينة باإلضافة إلى منابت 
ييده فيها بالضبط والشكل الدواء ومنافعه وتجاربه الشهيرة ، وكان يقيد ما يجب تق

وقد ترجم هذا الكتاب إلى الالتينية . والنقط تقييدا  ال يقع معه تصحيف أو تحريف 
والفرنسية واأللمانية وغيرها من اللغات األوربية ، واعتمد عليه علماء أوربا وأخذوا 

 .عنه كثيرا  
همية وهو وهو يلي الجامع في األ المغنى في األدوية المفردة:  وله كذلك كتاب

عالج فيه تناول , وينقسم إلى عشرين فصال   مرتب حسب مداواة األعضاء اآللمة
فبحث في األدوية . األعضاء عضوا  عضوا  بطريقة مختصرة كي ينتفع به األطباء 

الخاصة بأمراض الرأس واألذن وتعرض لألدوية المجملة واألدوية ضد الحمى 
 . اقير شيوعا  واستعماال   وضد السم ، كما أتى على ذكر أكثر العق
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 مةماء ومصطلحات كيميائية عربية قديأس
بذذأ أ   دتأر  "  أسمماء ومصمطلحات كيميائيممة عربيمة قديممة"  بهذا   عنوذن      

هذا   عنلذنأ . ثّير  عحماس في  عوفنس علغنر فذي للذنأ أاذد دوا  عييميذا يي   عءذدما  أ  
نانرً    عتي سرقها  عغرب نأعءاها عنلما أ ظلما ًً. 

   عنلنأ نوستلهأ موها ثأ وبوي للى هد ها طريءوا في د ليًا إعى أ  وأخا م  ها
 .ها   عناعأ  عءادأ للى  عءر   عحادي ن عنشرن  

 :  عبحث إعى أربنة أقساأ  تقد قسمن  
 . أسما  بنض  ألدن ت  عتي  ستنملنها أثوا   عنمليات  عييميا ية  -1
 . بنض  عمصطلحات ن ألسما   عييميا ية عدى  عنلما   عنرب  -2
 . أسما  بنض  عنمليات  عييميا ية  عتي ياوت منرنفة نما ز عت  -3
 .  ألنز   ن عمنايير نتءدير تها عدى  عنلما   عنرب  -4
 
  ٍة  * َيوَمـئٍذ  َيصُدُر  الناُس  أشَتاتاً  لَّيروا  أعَمالُهم َفَمن  َيعَمل  ِمثَقاَل  َذرَّ

ةٍ * َخيراً  َيَرهُ     َشّراً  َيَره   َوَمن  َيعَمل  ِمثَقال  َذرَّ
  7-6اآلية  سورة الزلزلة  
 

   ـٍة  ِمّن َخرَدٍل َفــَتُكن  في  َصخَرٍة  أو  في يا ُبنيَّ  إّنــَهـا  إن  َتُك  ِمثَقاَل  َحـبَّ

  ُ َماَواِت  أو  في  األرِض  َيـأِت  بها  َّللاَّ َ  لَطيٌف  َخبيٌر  *  السَّ    إِنَّ  َّللاَّ
   66ة سورة لقمان  اآلي

 

  ِعين اِربــــِيَن * ُيَطاُف  َعـلَيهم  بكأٍس  ِمن  مَّ ٍة   لِلشَّ ال  فيَهـا  * َبيَضاَء  لَــذَّ

   َغـْوٌل  وال ُهـْم َعـْنـَهـا  ُيـــنـَزفُوَن 
  57-54الصافات اآلية  
 

   ًاجا ـــاجــاً َو أَنزلَنا  ِمــَن  الُمعِصراِت  َمـ* َوَجَعْلــَنا  ِسَراجاً  َوهَّ     ـاًء   َثجَّ
   65 -61سورة النبأ  اآلية 

 
 بعض األسماء التي أطلقها العرب على األدوات -أواًل 
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 :التي استعملوها أثناء العمليات الكيميائية  
أي منقد يين  :  (فرن ذو منفاخ أو تنور ) الكور والموقد ونافخ نفسه  -1

   نعأ قالدة م  طي  م  ونع يتحمل مزند بآعة علوفخ عأ اد ر مثءب عدخنل  عهن 
 .  عحر رة نمثبت للى ثالثة قن  أ م  طي  أيضًا 

نتستخدأ علتسخي  أن  عتبخير أن  عصهر :  ( Curcibleبوطقة ) البودقة  -2
نهي مصونلة م   عصلصال  عمحرنق نربما ياوت مبطوة م   عد خل عموع 

 . تفاللها مع ما بها م  من د 
ماسك م  ونع خاص ت مسك بأ  ألن وي أثوا  :  ( الماشة) الماشق  -3

 .  عنمليات  عييميا ية م  صهر أن تسخي  نياوت عها أشيال متنددة 
نهن  عاي يفرغ فيأ  عاسد  عما ب م  فضة أن اهب :  (ةالمسبك) الراط  -4

 . نغيرهما نهي م  حديد يأوها شق في قصبة 
 عحصنل بن سطتها للى عهب ، يمي  ( أوبنبة  عوفخ ) نقد تسمى :  الزق -5

. أشد قنة نهي تستنمل  آل  في  عيشف  عااف للى بنض  عنواصر في مريباتها
نلادة ينضع  عمريب في حفرة بءطنة فحأ ثأ ي سلط  علهب مستخدمًا  عوفخ  عتي 

 . تءنأ بمثابة عهب  عبنري 
  .ني ستنمل في تحريك  عسن  ل نمحاعيل  ألاساأ  عصلبة:  القضيب -6
نهن منقد بسيط لبارة ل  قارنرة بها فتيلة مثبتة :  (قنديل الزيت ) لموقد ا -7

للى غطا   عءارنرة ني نضع بها  عزيت نت ستنمل علحصنل للى دراة حر رة 
 . موخفضة أن تسخي  بطي  

نهي بنتءة مثءنبة م  أسفلها تنضع للى أخرى أيبر  :آلة بوط بربوط  -8
في  عبنتءة  عنليا فيوزل (  عمادة ) أ ي ا ب  عاسد موها ني حيأ  عنصل بيوهما بطي  ث

"  الستوز ل " في  ألللى نيسمى ها   عفنل (  عشن  ب ) إعى أسفل نيبءى خبثأ 
 . نهي تشبأ لمليات  عترشيح أن  عترنيق  عمستخدمي  حاعيًا 

نهي إما م   عفخار أن  عزااج نتشبأ أاهزة :  الزقم االنبيق م القرع  -9
ستنملة حاعيًا نيا  يستخدمها صواع  عنطنر ، أما  ألوبيق  أللمى فلأ  عتءطير  عم
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نيتريب . عتصنيد  عز بق ن عيبريت نما شابهها  الزقني ستخدأ . نصلأ ااوبية عأ 
م  إوا ي  يل موهما للى شيل وصف يرة تنضع   عمن د  عمر د تصنيدها اإلنبيق 

ثاوي ني سمى  عءابلة ني حيأ أن تءطيرها في أحدهما نيسمى  عءرلة ، ني نصل باع
ني لءى باإلوا  . ثأ ت حفر حفر  لميءة نتنقد فيها وار  عخشب .  عنصل بيوهما بطي  

نفي ها   عنملية يحدث  عتصنيد ن عتيثيف د خل .  عاي فيأ  عمن د في  عحفرة 
 إلوا ي  نتشبأ ها   عنملية لمليات  عتسامي ن عتءطير  عمستخدمة  عينأ في توءية 

 .  عمن د  عييميا ية بنض 
اهاز م  زااج أن فخار للى هي ة  عطبق اي  عغطا  بأ فتحة : اآلثال  -11

نتسد ها   عفتحة بسد د مستدير أانف . لليا نتنضع بأ  عمادة  عمر د تصنيدها 
. طنيل نلود تسخي   عمادة يتصالد بخارها نتيثف للى اد ر  عسد د  عد خلي 

 . يات ترييز  عمستخلص أن لمليات  عتسامي نت ستخدأ ها   عطريءة في لمل
يشبأ  عمءالة ، نهن نلا  م  فخار للى شيل وصف ير  :  طابشيران -11

نها  دعيل ) تنضع فيأ  عمن د  عمتفاللة نيسخ  بند أ  يغطى بإوا  بأ ما  بارد 
 ( . للى منرفتهأ باعميثف  عما ي  عنايسي 

د نل بنض  عمن د  عييميا ية ياوت ت ستخدأ في ت:  (مغرفه)الملعقة  -12
 . نياعك في تسخي   ألاساأ  عصلبة قليلة  عحاأ 

 . آعة ت ستخدأ علءطع تشبأ  عمءص :  المقراض -13
ي ستخدأ عسحق  عمن د  عصلبة أن عخلط مادتي  أن أيثر في :  الهاون ويده -14

 . صنرة اافة أن في شيل لايوة نيا  يدلى مهر س أن وسابأ أحياوًا 
عغلي  عما  يا  ي صوع م   عمند  نغاعبًا م   عوحاس أن  عحديد :  لمرجلا -15

 " . طواير"، نيا  ي دلى 
 . عغسل  ألدن ت نتطهيرها نعحفظ  عما  :  األحواض الزجاجية -16
 . آعة ت ستنمل عيسر  عمن د  :مكسر  -17
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يق تنضع بها  عمن د  عييميا ية  عمختلفة م  سن  ل نمساح:  القوارير - 81
 " . باألقد ح أن  عءواوي "  : نقد ت دلى

 . آعة ت ستنمل عبرد  عمن د  :مبرد  -19
 . نلا  مستطيل علسحق  :صالبية  -21
 .ت ستنمل علسحق مع  عصالبية  :كرة معدنية  -21
 . ي ستنمل عوءل  عسن  ل ن عتصفية :   قمع -22
 .  عمسحنقة نيين  غاعبًا م  قماش  عيتا  عغربلة  عمن د :  منخل -23
  .علتصفية ني ستنمل غاعبًا في لمليات  عترشيح:  (مصفاة)راووق  -24
ت ستنمل علتبخير  عبطي  نتشبأ زاااات  عسالة أن :  (صحفه) سكرجه  -25

 . أطباق  عتبخر  عمستخدمة حاعيًا 
 . تشبأ  آلثال نت ستخدأ عنمليات  أليسدة  :آلة التكليس  -26
 . عمن د ببط  تسخيوًا هيوًا عتسخي   :قدح تشميع  -27
 . علتصفية أن  عترشيح :  سفنجة -28
 . صح  زاااي :  جام زجاج -29
 . يأس صغيرة عتءدير يميات  عسن  ل نمنايرتها :  فنجان -31
 . علدقة في  عءياس حامًا :  القطارة -31
 . تنضع بها  عمن د  عييميا ية : برطمانات  -32
 : نيتريب م  .  عمستخدأ بسيط علغاية  نيا   عميز  :  الميزان -33

  عمنلق م  نسطأ إعى  عسءف ن عاي يحمل (  شناع  عميز  )       
 . يفتي  متسانيتي  يل موهما محملي  للى ثالث خينط متسانية       
 نياوت دراات  عحر رة ال ت ذءاس ، نت ذءدر :مقياس درجات الحرارة  -34
 , وار يحضاوة  عطير: ياوت باعتءريب مثل  درااتها يما هي  عينأ إوما     
 .نوار عيوة ، نحر رة يحر رة  إلوسا  نهيا      
  

 :تعريف بعض المصطلحات الكيميائية القديمة  -ثانيًا 
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أسما  يا  متفءًا لليها نمنرنفة   ألقدمي واد في مخطنطات  عييميا ي   عنرب 
  :عمن د ييميا ية ياوت متد نعة في اعك  عنقت مثل 

 (  :نها  تءسأ إعى قسمي  : )  Element الجواهر  -8
نسميت  عمناد  باألاساد ألوها تثبت للى  عوار :  ( المعادن) األجساد   -آ 

 )  ن عءلني (   عرصاص )نهي سبنة  عاهب ن عفضة ن عحديد ن عوحاس ن إلسرب 
 ( .  عتنتيا  أن  عزوك ) ن عخارصي  (   عءصدير

, ن عوحذذذاس بذذذاعزهرة , ن عفضذذذة بذذذاعءمر , ية  عذذذاهب باعشذذذمس للذذذى تسذذذم نقذذذد تنذذذارفن  
 . ن عحديد باعمريخ , ن عءلني باعمشتري ن عز بق بنطارد , ن عرصاص بزحل 

نسذذميت هذذا  بذذاألرن ح ألوهذذا تطيذذر إا  مسذذتها ( : أشذذبا   عمنذذاد  )  ألرن ح  -ب
ن ألرن ح أربنة .   عوار فتتحنل إعى  عحاعة  عغازية بتأثير  عحر رة  عتي تفيك از ياتها

 .  ن عونشادر, (   عرار ج ) عيبريت ، ن عزرويخ ، ن عز بق : هي 
، نموأ  قلنين نق سأ للى أساس  عانق إعى لاب نمّر نماعح  :الملح  -2

 :  ألودر وي ن عهودي نهن ونلا  
خليط م  وتر ت  عبنتاسينأ مع من د :  (ملح البول ) ملح البارود  -آ    
ج م  تخمر  عمن د  عبنعية  عتي تتحنل مينواتها إعى  عوشادر ثأ نهن يوت. أخرى 

نيا  ي ستخدأ في رنما  عءديمة في أغر ض غسيل مالبس . إعى أمالح  ألمنوينأ 
 .  عنظما  

 : فأما  رمندوي نآخر ي صوع م   عشن: نهن ونلا  أيضًا  وملح القلي -ب  
قلنية  يربنواتق  عمندوي فهن م  أمالح يمي  أ  تنطي لود  عحر  -آ 

 .رماد وبات  عشوا  : لصندينأ ن عبنتاسينأ ن عياعسينأ مثل ع
أما  عثاوي  عاي ي صوع م   عشنر نبخاصة شنر  عحين وات  عماترة أن  -ب

 عنشبية مثل  ألبءار ن عخر ف ن عخيل نغيرها  عتي تفرز لرقًا غوي باعبنتاسينأ 
ر ، ن    شنرها يين  مشبنًا بها  باعا ت ألوها لشبية ن أللشاب غوية بها   عنوص

أما إا   ست خدأ .  عنوصر نلليأ فنود حرقها يتبءى  عرماد يين  غويًا باعبنتاسينأ 
 . شنر آدمي أن حين وات آيلة  علحنأ فإ  رماد شنرها سيين  غويًا باعصندينأ 
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نهنيبريتات  ألعمنوينأ  ن يبريتات  فموها أبيض:  (البلورات ) الزاجات  -3
نموها  ألزرق , نموها  ألخضر نهنيبريتات  عحديد , يا  أن يبريتات  عونشادر  عتنت

ي طلق للى  عملح   عاينصوف ي سمى  عشب  عخاعص . نهنيبريتات  عوحاس 
 . عمزدنج مثل يبريتات  عبنتاسينأ نيبريتات  ألعموينأ 

ري أما  آل  في ستنمل ها   السأ عيدل للى ألضا  سلسلة ا ت تشابأ بللن      
نم  أون لها  عيماوي  ألبيض  عخينط ، ن عطبرزد ، . عها قاون  لاأ يميزها 

ن عشامي  ألبيض  عمختلط باعطي  ن عحاارة ، ن عموااوي  عاي يشنبأ خضرة ، 
 : نأهأ أون ع  عشب  عتي ونرفها  عينأ هي  . عاي تشنبأ صفرة ن عمصري 

  K2SO4 . Al2 ( SO4)3 . 24 H2O        عشب  عبنتاسي
 2 SO4 . Al2 ( SO4)3 , 24 H2O(NH4 )            شب  عونشادر

   . ني ستنمل  عشب في دبغ  عالند نفي صباغة  ألقمشة يمثبت علصبغات
أون ع فموأ  ننه, خليط م   عوحاس يشبأ  عاهب في مظهر  :  المرقشيتا -4

نم  . نآخر ي سمى  عوحاسي  , نأبيض يسمى  عفضي, أصفر ي سمى  عاهبي 
 :  عمنرنفة في لصروا ها   -مع  عمناد   ألخرى  -با ك  عوحاس س

 ( :  عتنتيا  أن  عزوك ) سبا ك  عوحاس مع  عخارصي  (  آ )
 . خارصي %  41-31 عمرقشيتا  ألصفر أن  عاهبي نتحتني للى  -
نيمتاز بأوأ أيثر بريءًا نمتاوأ م   عوحاس  عوءي نأسهل في  عتشغيل نموأ  

 . ت ستخدأ بداًل م  أنر ق  عاهب  تصوع أنر ق رقيءة
 % 51نتتين  م  (  عفضة  ألعماوية )  عمرقشيتا  ألبيض أن  عفضي  -
 . وييل %  21خارصي  ، %  31وحاس ،  

نت ستخدأ في تءليد  عفضة نيبطاوة عألدن ت  عتي تطلى باعيهربا  في لصروا 
 .  عحاضر نفي لمل ملفات  عمءانمة  عيهربا ية 

 
 : عوحاس مع  عءصدير سبا ك  (  ب )
 . قصدير نهن يءانأ  عتآيل %  8وحاس ، %  92 عبرنوز نيتين  م    
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 يما ي الحظ أ   عءدما  ياون  ي طلءن  للى يل مند  أبيض إسأ فضة دن   
 نللى يل مند  أحمر إسأ, نللى يل مند  أصفر إسأ اهب  ,  تمييز 
 . وحاس في  عغاعب  
ن ع إا  د ق يوتج لوأ صفا ح رقاق ، عأ ملمس نهن أو:  (التلك ) الطلق   -5

 ( . سلييات  عمغوينأ ) صابنوي والأ نترييبأ  عييميا ي 
ل   نهن لبارة مند   عدنعنميت نهن حار أبيض ابلي :  الجمستي -6

 .يربنوات ياعسينأ نيربنوات  عمغويسينأ 
انهر   إلثمد نهن» :  نفي يتاب  عءاون (  يبريت  ألوتيمن  ) :الكحل  -7 

ن عيحل ونلا  أحدهما . «  إلسرب  عميت نقنتأ شبيهة بءنة  عرصاص  عمحرق 
  .، ن آلخر محبب أصفهاوي  زاااي  عميسر ر زبي

 ( . يبريت  ألوتيمن  ) حار  عيحل هن :  اإلثمد -1
شي  يسيل م   عزااج نهن ملح أبيض  ( :ماء الزجاج ) المسحقونيا  -9
ن عمسحءنويا منواها ( .  بأ سلييات  عصندينأنتريي) ا  ب قني ،  شفاف صلب

 .  شن  ب مندوية فيأ ملن  عناند نموأ  ع ,نموأ  عنديأ  علن  , صهير  عزااج 
دخان الفضة نهن ونلا  أبيض نأصفر نهن مندوي منمنل م   :الشك  -81

نهن أبيض (   عتنتيا  )نلود تسخيوأ لود دراة حر رة لاعية يوتج مند   عخارصي  
 .  دخان الفضةمما دلاهأ إعى تسميتأ    علن 

ي سمى  عهاعك نسأ  عفار ن عرهج ن عمريشمن   » :أما د ند  ألوطايي فيءنل لوأ 
 نيتنعد بازيرة  عبودقية نابال خر سا , ، نهن م   عمنعد ت  عتي عأ تيمل صنرها 

نأاند  .نعنلأ يبريت  عتنتيا   عمشنب ببنض  عيباريت  عمندوية  ألخرى .  «
ألبيض  عرزي   عبر ق نأرد   ن ألصفر نما اانز موأ سبع سوي  فءد فسدت قن    

بنض أهل  عصوالة يرى أوأ بدل  (عتحنعأ إعى يبريتات ) ني نرف باعخفة ن عغبرة 
 .  عزرويخ في يل مءاأ 
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ما   عحديد ، ي حتمل أ  يين  محلنل أمالح  عحديد  عتي  :الدوص  -88
)    وية يزيت  عز ج إعى خاأ  عحديد  عمنرنف بإسأت حضر بإضافة  ألحماض  عمند

 . « خبث  عحديد أن زواار  أن ماؤ  » يءنل لوأ د ند  ألوطايي (  عهيماتيت 
م   عوحاس  عاي ت انل صفا حأ في تذفل  عخل فيصير أخضر  :الزنجار  -82

قا  ن عزواار يربنوات  عوحاس  عزر ) فيوحت لوأ ني ناد فيأ حتى يصير يلأ زواارً  
 . CuCO3 , Cu (OH)2 (  أن  عءالدية

 عزواار إما مند  يناد بمناد   عوحاس بءبرص » : يءنل لوأ د ند  ألوطايي 
 . « أن مصونع نأصلأ م   عوحاس ن عخل 

ي تخا م   عز بق ن عيبريت ي امنا  في قن رير ني نقد لليها   :الزنجفر  -83
 حدً  م   عز بق نن حدً  م  يبريت نصونتأ أ  تأخا از ً  ن . فيصير يلأ زوافرً  

موأ مندوي يناد بمناد   عاهب ن عوحاس نيءنل لوأ . عيوتج يبريت  عز بق 
 . عالديي أوأ  عءوبار 

ج وهن  إلسرب ي حرق ني شب لليأ  عوار حتى يحمر ، ن إلسر  :اإلسرنج  -84
أ نصونتأ أ  ي حرق  عرصاص للى طابق ني ار  عملح لليأ نطفي. هن  عسليءن  

 .في خل 
ي لءى  إلسرب في حفرة ني طنأ آار  مدقنقًا نرمادً  ني شدد  :المرداسنج  -85

 ( .  PbO ) نهن  عمرتك أن . لليأ  عوفخ حتى يحمر 
« بأوأ زبد ينلن  عمند  لود سبيأ » يءنل د ند  ألوطايي  :أقليميا  -86

 . نيمي  تفسير  بأوأ شن  ب 
عرصاص باعخل للى وحن ما ينمل في ي تخا م  صفا ح   :اإلسفيداج  -87

هن رماد  عرصاص إا  "  إلسفيد ج " الب  سيوا  "  عءاون  " صونأ  عزواار نفي 
 ) Pb ن إلسفيد ج  ألبيض هن خالت  عرصاصش دد لليأ  عتحريق صار إسرواًا ، 

CH3COO)2  تحت أيسيد  عرصاص  ألصفر هن بيوما  عليثارجPbO   . 
 م  اير نوطرن  نقلى  ما  مدبر :ماء مثلث  -81

(H2O  + CaO + Na2 CO3 + K 2 CO3) 
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حيث ترسب يربنوات  عياعسينأ نيتشيل محلنل ما  ت  عصندينأ ن عبنتاسينأ  
 .نيستنمل ها   عمحلنل عصوع  عصابن  بغليأ مع  عزينت ن عدهن  ن عشحنأ , 

 . أن  عليمن  أي حمض  عليمن   جنهن ما   إلتر  :حمض اإلترج  -89
 مستوبطة م   عيلمة Ash ني حتمل أ  تين   عيلمة  ألاوبية : األشنان  -21

 ها  ، ن عتي ي ستخرج موها  عءلي نموها رماد  عصند (  ألشوا  ) عنربية       
 . نرماد  عبنتاسا        

 ( .  عسواج  أن هباب  عيربن  )  :النيلج  -28
  ( .   Na2  CO3 )يربنوات  عصندينأ   :النطرون  -22
 . زيت  عزيتن   :  الزيت الطيب -23
 ( . KOH) هيدرنيسيد  عبنتاسينأ :  البوتاس -24
 حمض  عيبريت ني سمى  عما   عحريف أن :  (الساج)زيت الزاج  -25

 . يبريت  عفالسفة      
 الماء المحلل م الماء الحارم الماء المساعد م الماء الغالب م الماء – 26

 ( آلزنت ) يلها أسما  متر دفة عحمض  عوتريك : ار الحالل م ماء الن      
 . (  ( Ag NO3وتر ت  عفضة :  حجر جهنم -27
 . (  ( HgCI2 يلنر  عز بق :  السليماني -28
 . (  HgO)  أيسيد  عز بق:  الراسب األحمر -29
 نياون  يحضرنوأ باعتءطير ( NH4Cl )ملح النشادر كلور النشادر  -31

 . بند تحللأ  عااف علبنل       
 ني حضر م  حامض  آلزنت  عمريز(  عما   عمليي : )  الماء الملكي -31
 ( . ثالثة أاز   ) نحامض يلنر  عما   عمريز (  از  ن حد )     
 مادة بّر قة ت ستنمل عليتابة بداًل م   عاهب ت حضر م :  ماء الذهب -32

 ( .  CuS )يبريت  عوحاس       
 ( .  Na OH )هيدرنيسيد  عصندينأ :  الصودا الكاوية -33
 نغاعبًا ما يا (  Alcohol) ثأ ترامت م   عالتيوية باعيحنل :  الغول -34
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  عنلما   عييميا ين   عنرب يحضرنوأ بتءطير  عمن د  عسيريأ أن  عوشنية       
 .  عمتخمرة ، نهن ما ي نرف باعيحنل  إلثيلي       
 .  Fe SO4 . 7 H2O  ديد نرمزهايبريتات  عح:  الزاج األخضر -35
 . Cu SO4 . 5H2O يبريتات  عوحاس نرمزها :  الزاج األزرق -36
  صطالح: م حجر الفالسفة م معدن الحكمة م اإلمام  الحجر المكرم – 37

 علمادة  عتي تحنل  عمناد  إعى اهب       
 .  Acetic Acid حامض  عخل :  (الماء الحاد )  روح الروح -38
 .   Ca SO4 . 2 H2O يبريتات  عياعسينأ  عما يأ:  لجصا -39
 .   CaO أيسيد  عياعسينأ  :  الجير الحي -41
 .  Fe  عحديد:  األسمد -41
 . HgS نهن يبريت  عز بق: الزنجفر م الكبريت األحمر  -42

 ( . تاربة )  عتاارب ، ن عمفرد تدبير :  التدابير -43
 ( . م   عنز   عد خل في  عتاربة  عاز  )  عمءد ر :  الميزان -44
 .مفرد :  غبيط -45
 (  .لود اابر )  عيبريت ن عزرويخ :  األخوين -46
 .  عندأ :   ليس -47
 .  عناند :  أبيس -48
 .  عتدبير :  الباب -49
 .ال تانب بل ترسب في  عمحلنل  عتي مادة  عهي :  الراسب -51
 ر تمتزاا  مع بنضهما بأي وسبةمادتا  أن أيث:  (المزيج ) المخلوط  -51
 نال تفءد يل مادة خن صها  عطبينية أن  عييميا ية نيمي  فصل ها       
 .  عمن د بسهنعة باعطرق  عفيزيا ية  عمنرنفة     
 لود إا بة غاز أن سا ل أن اسأ في سا ل ي ءال علسا ل لود ا  :  المحلول -52

  عمادةن س م  مادتي  أن أيثر ، فاعمحلنل هن مخلنط متااو إوأ محلنل      
  عتي تناد بوسبة أقل هي  عما ب ن عتي تناد بوسبة أيبر هي  عمايب         
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 مريبات ييميا ية عها طنأ الاع ، نتايب منظأ  عمناد :  األحماض -53
 . فيما لد   عاهب نتتفالل مع  عءلنيات عتيني  أمالح نما        
 هي أيسيد  عياعسينأ :  (المطفّى الجير ) وماء النورة النورة  -54

 . نهيدرنيسيد  عياعسينأ للى  عتن عي       
 . عخل  عمريز :  الخل المصعد -55
 .   Lactic acid حامض  علب   :  عصارة الرايب -56
 .  Ag2Oأيسيد  عفضة :  كلس الفضة -57
 .   PbCO3 يربنوات  عرصاص:  إسفيداج الكلس الثابت -58
 . فنسفات  عياعسينأ :  كلس العظام -59
 .  عز بق مع أي مند  يين  مملغمًا :  مملغم -61
 . محلنل  عملح في  عما  :  ماء الملح -61
 .  CaCO3 يربنوات  عياعسينأ :  الصدف البحري -62
 .مند   عزرويخ  عوءي :  الزرنيخ األصفر -63
 .  AS2O3 ثاعث أيسيد  عزرويخ :  الزرنيخ األحمر -64
 .  عشن  ب  :  سأدنا -65
 .  عسبب :  العلة -66
 من د قابلة عالوصهار يثيفة متيوة  عترييب نتمتد تحت :  المعادن -67

 .  عمطرقة في اميع  التااهات نعها ميل عالمتز ج باعمناد   ألخرى      
 .وبيا  عحوطة أن  عشنير :  المزر – 68
 .بيا  عارة و( : بضأ  عسي  ن عياف نسين   عر   )  السكركة – 69
وبيا موءنع  عخبز  عيابس                                  :  البوزة – 71  

 .                 وبيا  عنسل :  البتع – 71
 .  وبيا  عفن يأ :  المصع – 72
 .وبيا  عرطب :  السكر – 74
 .وبيا  عتمر :  الفضيح – 75
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 ن ألبيض حسب ونع  ألحمر : نموأ ونلا  . وبيا  عنوب :  الخمر – 76
 . عنوب       
 . عوبيا بيل أون لأ :  الراح – 77
 . عمطبنخ م  وبيا  عنوب إا  اهب ثلثي ما   نبءي  عثلث :  المثلث– 78
 هن  عمثلث  عسابق إا  أعءي فيأ  عما  حتى يرق نينند:  الجهوري – 79

 . إعى  عمءد ر  عاي يا  في  ألصل         
 .عنوب إا  اهب أقل م  ثلثي  عما   عاي فيأ وبيا  :  الباذن – 81
 .وبيا م  ما   عزبيب نما   عتمر  عمختلطي  :  الخليطان – 81

نعنل ها   ألسما  تؤيد  عحديث  عشريف ل  رسنل  هلل صلى  هلل لليأ نسلأ 
 .عيشرب  أواس م  أمتي  عخمر يسمنوها بغير أسما ها : حيث يءنل 
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 ببعض العمليات الكيميائية التي كانت معروفة وما تعريف -ثالثاً 
  :وأهمها بمعنى التجارب" التدابير" زالت والتي كان ُيطلق عليها إسم 

هن مثل صونة ما   عنرد نهن أ  ي نضع  عشي  في  عءرع ني نقد : المتقطير  -1
ة ي نبر نها   عنملي) .  تحتأ فيصند ماؤ  إعى  إلوبيق نيوزل إعى  عءابلة نياتمع فيأ

تيثيفها لوها بتحنيل  عمادة م   عحاعة  عسا لة إعى  عحاعة  عغازية باعتسخي  ثأ 
 . تبريدها بن سطة  عهن   أن بن سطة  عما   عبارد ب

هن لملية تحنل  عمادة  عصلبة إعى  عحاعة  عغازية دن   عمرنر :  التصعيد -2
)             عصلبة  عمتطايرةيثيرً  ما ي ستنمل في تءطير  ألشيان ، باعحاعة  عسا لة 

 . باعحر رة  ( عمتسامية 
ني طلذذق لليذأ حذذديثًا "   عترييذز" نقذد ق صذذد بذأ  ,ءطيذر وذنع مذذ   عت: التمرجيح  -3
 .  Reflux - distillation  عتءطير  عر اع  إسأ

 بمنوى  إلوحالل أن  عتفيك لادة (  عمريبات  )أ  وحل  عمونءد ت :  الحممّل  -4
 . ر رة بن سطة  عح

 سءى بنض  عمريبات مياهًا ثأ ي نضع في قدر أن قدحت  نهي أ  :  هالتشويّ  -5
 ( . يتحمص) م َطيَّ  ني نضع للى  عوار إعى أ  يشنى 

 .تليي   عشي  نتصيير  ياعشمع : التشميع  -6
م   عصدأ ، أي تيني  طبءة م   أليسيد أن  عيربنوات تغطي :  ةالتصدئ -7

  . عحر رة ن عرطنبة نخاصة بناند   عمند 
في  مغلءأ بإحياأ نت انل(  قن رير )في ييز    مريبأ  يانل :  التكليس -8
 . نتفييأ إعى شيل مسحنق  ريبل  عماعك مما يؤدي إعى تحلّ  ر عوا

) أ  ي انل  عشي   عاي يرسب في  عرطنبات طافيًا : التصويل أو التعويم  -9
 . أن فصلأ  فيمي   ستخالصأ( بحيث يصبح منلءًا  أي

فيحيط ) ثأ ي خلط للى ز بق (   عمند ) أ  ي سحق  عاسد :  األلغام -11
 ( . عز بق بمسحنق  عمند  مينوًا ملغمًا عأ 
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 .أ  يصير  عشي  صبنرً  للى  عوار ال يحترق : اإلقامممة  -11
لملية ي ءصد بها فصل  عمن د  عناعءة في  عسا ل وفسأ :  الترشيح -12

 )    ي ستنمل علترشيح  قديماً  يًا خاعيًا م   عشن  ب  عمنلءة نيا لليأ وء ن عحصنل
 .  ألوها دقيءة  عمسامات(  ياعحرير ) أن قطع  عءماش(  Spong  إلسفوج 
 . إز عة  علن  م  سا ل أن اسأ صلب : قصر األلوان  -التبييض  -13
 .  هي لملية بن سطتها تنرف مينوات  عمريب نوسبها : التحليل  -14
 نهي لملية تحضير مريبات أيثر تنءيدً  م :  عملية العقد أو التعقيدة -15

 . نيدخل فيها لمليتي  عترسيب ن عتبلنر , مريبات أقل تنءيدً  
نهي تحنيل  عمادة م   عحاعة  عسا لة إعى  عحاعة  عغازية :  التبخير -16

 . نغاعبًا ما ي ستخدأ  عتبخير عالونءاد أن علترييز باعتسخي 
 . ينوي  عترشيح أن  عترسيب : التصفية  -17
بمنوى  عمزج ، نهن امع مادتي  أن أيثر مع بنضها بحيث : الخلط  -18
 . أاز ؤها ببنضها  تتد خل
 . تحنيل  عمادة  عصلبة إعى مسحنق :  السحق -19
 . بمنوى  عترييز :  اإلنعقاد -21
 . تطاير  عما  باعتبخير :  التجفيف -21
 ( .  عتبخير ) ير  عسن  ل تطا:  سكرجه -22
 .فصل  عمن د ل  بنضها باعتءطير :  التكرير -23
 .  عتسءية أ  يزيد يمية  عما  أن  عسا ل في  عمادة  عاافة :  يالسق -24
 . عغسل أن  عتوءية م   عشن  ب أن  عمن د  عناعءة :  التطهير -25
 . حتى يحصل  عتخمر :  ( بمعنى الدفن )التخمير  -26
 : ني ءصد بها  عتوءية نهي للى ثالثة أناأ :  لتنقيرا -27
 .ناأ باعطبخ نهن أقنى ما فيها  ستخر ج أنساخها إعى فنق  -آ  
 .توءير باعوار فءط يمثل  إلسرب  -ب  
 . عتوءير باعتشنيأ فءط يمثل  عيبريت  - ج  
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 : األوزان أو المعايير وتقديراتها لدى العلماء العرب -رابعاً 

ميز    عشي  هن  عحيأ لليأ ، ال م  حيث ييفيتأ بل م  :  يزانتعريف الم
وسد طريق  عنمل ( أي  عيميات ) حيث مءد ر  أي يميتأ ، نبغير منرفة  عمءادير 

أي ال يمي  إار   تاربتأ بدقة ما عأ يءدر ) أماأ  عناعأ  عاي يتوانل  ألشيا  بتدبير  
 .( يميات  عمن د  عد خلة في  عتفالل 

نفصل اابر بي   عمءادير  عمتواهية في , ابر ن عر زي بنملية  عنز  ها  ن هتأ ا
    ةالقمحأن  Crain  ةالحب عدقة ن عتي ياوت تمثل أصغر أنز وهأ ن عتي تدلى 

ثءل ن  في وزننمنوا   ة أليّادي باعلغةShagalo  شقالويلمة  ني الحظ أ  
في  عنصر  إلسالمي يما  ندنوت ها   ألنز   باختالفات متطنرة ةنمثءال باعنربي

 :  في  عادنل  عتاعي 
 األوزان  قيمتهما األوزان  قيمتهما

  عموا  رطال   عرطل    أنقية 12
1  ألسذتار  مثءال 4

2

3
  ألنقيذذة  أستار 

1  عدرهذأ دن ويق 6
3

7
  عمثذءذال  درهأ 

 ذق  عد وذذ قير طا   عءيذر ط  طسناا  
  عطسنج  حبتا   عحبة  ثم   عدرهأ  سدس

بمءادير مختلفة نيسنر متونلة موها (   عصواات )نقد تيررت  ألنز       
إعى   نغاعبًا ما واد مخطنطات اابر غوية باإلشار ت. درهأ ند وق  نقير ط نقوطار 

 . عميز    
مة في للأ اابر أي  عنز  م   عان وب  ألساسية  عها"  عميز   " إا تند وظرية  
ضرنرية )            لبارة ل  أصنل  عتاارب(   ألنز   ) نيا  ينتبر  عمن زي . 

نيسنق عوا اابر مثاًل للميًا . (   عيامل  ألنل )يما اير في يتابأ ( علتاارب 
 : ل ن ءفيييف وصوع  عميز    عنزوي نييف وستخدمأ 
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 ( نة  عمادة  عتي تريد نزوهاأي حسب طبي )ستنمل ميز وًا للى هي ة  ألشيال اف 
نألمل ( أي بها ثالثة ثءنب في يل يفة ) نيين  بثالث لرى خاراأ إعى فنق . 

بها   عيفتي  ينمل  عمن زي  ألوى م  شّدك بها  عخينط نما يحتاج إعيأ ، نعتي  
 )في وهاية ما يين  م   اللتد ل (   عمؤشر)  عحديدة  عن سطة  عتي فيها  علسا  

 )أناًل قبل  عخينط لليها (  أي ال يوحرف) حتى ال يميل  علسا  فيها (   الستءامة
أي أاري ضبط  عمؤشر للى  عحديدة  عن سطة قبل أ  تريب  عيفتي  عزيادة  عدقة 

نيين  نز   عيفتي  ن حدً   ( في  عضبط إعى حبة م   عحبات أن عن بشنرة ن حدة 
فرغت م  اعك للى ها   عشرط فلأ نسنتهما ن حدة نمءد ر ما يملؤها ن حدً  فإا  

أي  ضبطأ ) يبق لليك يثير شي  ، ثأ شد  عميز   يما يشد سا ر  عمن زي  
ني فهأ مما قاعأ اابر ل  تصويع  عميز   .  (نضنأ في حاعة  تز   نهن فارغ 

 -حرصة  عن لي للى تحءيق  ألسس  عفوية عنمل ميز   دقيق يحءق  عغرض موأ 
للى أ  يين  قضيب  عحديد  عاي يحمل  عيفتي  في ني ستدل عاعك م  حرصأ 

غاية  الستءامة نيا   علسا  أن  عمنرنف حاعيًا بإسأ  عمؤشر  عاي ياب أال يوحرف 
في حاعة  التز   نعن بمءد ر حبة ن حدة أي ما ي نرف  آل  بلنحة يلنح  التز   

ا  يدل للى نه . بمنوى حرصأ للى أ  يين   عميز   نهن فارغ في حاعة  تز   تاأ
فهأ لميق عطبينة لمل  عميز    عمخبري  عتحليلي  عحساس  عاي ي نتبر بمثابة 
حار  ألساس في أي لمل ييميا ي  فم   عمدهش حءًا أ  يستنمل اابر  عميز   
ها  في تااربأ  عنلمية مع أوأ عأ ي ستخدأ عها   عغرض في أنرنبا إال بند لهد 

 اابر ب  حيا  بأيثر م  ستة قرن  
 

 {وختامه  مسك  وفي  ذلك  فليتنافس  المتنافسون } 
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 المخطوطات العربية الكيميائية الموجودة: أواًل 
 في المكتبة الظاهرية بدمشق ونقلت إلى مكتبة األسد 

 األدوية واألغذية -6
 م  3151/ هـ  457نصر الحق والدين الكتبي توفي سنة :  مؤلف الكتاب

 :  تشتمل على مقدمة وعدة فصول وفوائد وتنبيهات منها: مواضيع المخطوط 
غاية ما يزاد الدواء إذا  - ارة في نفسه وتارة بالنسبة إلى غيرهالكمال يعتبر ت

مقدار الشربات في المركبات  - اجتمع موجباته إلى الضعف عند قدر استحقاقه
 في بيان كيفية تعجين األدوية - إذا أردت أن تركب دواء لغرض - والمفردات

ء من المعاجين ال بدَّ من إعطائك الدوا - ، وكيفية حفظها ، وما يجمع بينها
،  في زمان إعطاء الحبوب - وما أشبه ذلك بمايع والحبوب والجوارش والسفوف

فصل في بقاء مدة المعاجين وغيرها  - ، والمعاجين ، والمطبوخات والنقوعات
. 

،  ، أسماء النباتات ثم تأتي حسب حروف الهجاء من األلف حتى الهاء 
،  ، والعصير ، والجوارشنات ، والدهون ، والسفوفات ، والحقن واألدوية
،  ، وفائدتها وكيفية تركيبها …واألقراص وغيرها   ، والشمومات واألشربة

 . وكيفية استعمالها
 

 اإلرشاد لمصالح األنفس واألجسادـ  2
  597:  سماعيل بن هبة اهلل  بن موفق الدين المتوفى سنةإ:  مؤلف الكتاب

 م  3391 /هـ 
 :  ن اثنين وعشرين فصلا تتألف م : مواضيع المخطوط 

 .الفصل األول في الحاجة إلى اتحاد األدوية المركبة وكيفية تركيبها 
  . الفصل الثاني في الترياق والمعاجين والجوارشنات

  .الفصل الرابع في صناعة الحبوب  …الفصل الثالث في اإليارجات
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  .الفصل الخامس في صناعة األشربة والمربيات 
 .المطبوخات الفصل السادس في 

  . الفصل السابع في اللعوقات
 .الفصل الثامن في السفوفات
  . الفصل التاسع في األقراص

 .الفصل العاشر في المسهلت
  . الفصل الحادي عشر في األكحال والشيافات

 .الفصل الثاني عشر في األدهان
 . الفصل الثالث عشر في المراهم والضمادات

 . لية واللطوخاتالفصل الرابع عشر في األط   
 . الفصل الخامس عشر في الدرورات   
  والمشمومات والنفوخات والعطوسات الفصل السادس عشر في السعوطات   

  .  الفصل السابع عشر في السنونات
  .الفصل الثامن عشر في المضمضات والغراغر 
 . الفصل التاسع عشر في الحقن والفتايل والفرازج

  . ت األدوية الموافقة للمرضىالفصل العشرون في مركبا
 . حسب حروف الهجاء الفصل الواحد والعشرون في تفسير أسماء األدوية

 .الفصل الثاني والعشرون في األكيال واألوزان 
 

 زهر البستان في معرفة أحوال الباه من اإلنسانـ  3
 :  مؤلف الكتاب

 –  هـ 979: بن كمال باشا الرومي المتوفي سنة: أحمد بن سليمان   

 . م  3511
 :  تشتمل على مقدمة موجزة وعشرة أبواب: مواضيع المخطوط 

  …اهبالباب األول في معرفة أحوال ال
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 …الباب الثاني في تقدير الجماع للناس
  …الباب الثالث في معرفة األعضاء الريسة

 .. الباب الرابع في مفرفة األشياء المضرة للباه
 …ويقويهالباب الخامس في ما يعظم الذكر 
 …الباب السادس في المفردات المقوية
  …الباب السابع في الطليات المقوية 

  …الباب الثامن في األغذية المهيجة للباه
  …الباب التاسع في األنعاظ الدايم

  …الباب العاشر في المولفات المقوية من حبوب ومعاجين
في أوقات لمن يحتاج إليه يبحث  هوأخيراا بحث موضوعه هذا تدبير البا

 . باباا / 31/ثم كتاب في الطب قسم إلى  ,المجامعة المهيجة واألغذية الموافقة
 

 السعادة واالقبال المسمى بالكمي الجالليـ  4
 :  مؤلف الكتاب

 م3731 /هـ  138 حاجي باشا  جلل الدين خضر بن علي
 :  مرتب على أربعة أقوال:  مواضيع المخطوط

 .م الطب في كليات عل:  القول األول
  …التعليم األول في علمي الطب:  وفيه تعليمان

  …التعليم الثاني في القسم العملي تدبير الهواء 
 …ما يؤكل أو يشرب في األغذية واألشربة واألدوية كل:  القول الثاني

  …النباتية حسب حروف الهجاء  واألدوية
. اتهاعضو وأسبابها وعلم كلفي األمراض الخاصة ب:  القول الثالث

  ... ومعالجاتها
في األمراض العامة ويشمل خمسة فصول الفصل األول في :  القول الرابع

 . الحميات
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 كتاب في السمومـ  5
جاء في الباب األول منه أنه تلميذ الشيخ رضي الدين  :  مؤلف الكتاب

 . الحسن بن محمد الصنعاني 
  : تشتمل على سبعة عشر باباا منها : مواضيع المخطوط 

الباب األول في ذكر أسباب يجب أن يستعملها ويعتمد عليها من أراد أن 
 …يأمن السمومات

  …الباب الثاني القول في علمة الطعام المسموم
الباب الخامس القول في علمة األلبان المسمومة والجبن والسمن والزبد 

 .. والدهن وما أشبهه
  …الباب السادس في علمة األشربة المسمومة

  …باب السابع في علمة الثمار المسمومةال
الباب الثاني عشر في علمة ما يلبس ويفرش من الحرير والكتان والقطن 

  …والصوف والوبر كالقندس والسنجاب والسمور المسمومة
 .الباب الخامس عشر القول في علمة ما يحدث من األكحال المسمومة 

في جواهر األحجار ما  الباب السادس عشر القول في الخواص الموجودة
 .يجب أن يلبسها الملوك والعظما ممن يخاف االغتيال بشيء من السمومات 

الباب السابع عشر القول في ذكر أنواع الحيوان وخواص األشياء التي يجب 
أن ال يفارق مجالس الملوك والعظما ليستدل بعجاب أفعالها ومن يظهر من 

  …لك خواصها على األشياء المسمومة فيتجنب ذ
 

 صفات متنوعة لشفاء بعض األمراضـ  1
  مجهول :مؤلف الكتاب 

 : تشتمل على صفات متنوعة لشفاء عدد من األمراض :مواضيع المخطوط 
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 …، واأللم الضعيف واللدغ مثل صفة أشياف أبيض ينفع في الرمد الحاد 
  …صفة ضماد للفتوق …فرزجة تستعمل في األورام الصلبة في الرحم 

 صفة حمول لألنعاظ  …صفة لتولد المنى …يجلو األسنان صفة سفوف
 ...صفة أقراص نافعة لقروح األمعاء …صفة معجوم للجماع

  …ونافع أيضاا للشقيقة والصداع الحاد …صفة دواء الدود
  …وصفات أخرى لعلج كثير من األمراض …صفة ذرور قاطع الدم

ي البثور والقروح وأخيراا فصل في العروق الممتد في وسط الرأس ينفع ف
 . يستشهد المؤلف بصاحب الفلحة وأفلطون وأطباء الروم والعجم …الردية
 

 الكفاية في علم الطب ـ  1
 :  مؤلف الكتاب

 . م  3939هـ  739أبو علي أحمد بن عبد الرحمن مندوية المتوفى سنة 
 : مواضيع المخطوط 

 :  تشتمل على عشر مقاالت تتألف كل منها من عدة أبواب
  …المقالة األولى في خلق اإلنسان وتركيب الجسد
  …المقالة الثانية في معرفة قوى األطعمة واألشربة

 المقالة الثالثة في حفظ الصحة وتربية األطفال وتدبير الحبلى والمرضعة
  …المقالة الرابعة في أمراض الرأس   

  …المقالة الخامسة في أمراض الصدر وما فيه إلى حدود البطن
  …قالة السادسة في أمراض البطن وما فيه من أمراض الغذاء الم

  …لالمقالة السابعة في أعضاء التناس
  …المقالة الثامنة في النقرس ووجع النساء والمفاصل 

المقالة التاسعة في العلل واألمراض العارضة في ظاهر الجسد وفي لذع 
 .. الهوام والفصد والحجامة

 …وهي سبعة أبواب  المقالة العاشرة في الحميات
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 منهاج البيان فيما يستعمله اإلنسانـ  1
 : مؤلف الكتاب

 . م /  3399 /هـ  791يحي بن عيسى علي بن جزلة المتوفي سنة 
، مسلسلة حسب  ، وعدة فصول وأبواب يتضمن مقدمة: مواضيع المخطوط 

 ، تبحث في األغذية واألشربة:  حروف األلفباء من حرف األلف حتى الياء
وكيفية صنع  ، وتولدها ، وأوصافها ، وأسماء النباتات ومعرفة أمزجة األدوية

، وأماكن  ، وكيفية استعمالها األدوية المفيدة منها لألمراض وجسم اإلنسان
 ...وجودها
 

 منهاج الدكان في مداواة األبدانـ  9
  :  مؤلف الكتاب

 . م  3189/هـ  851أبو المنى بن أبي النصر الطبيب بمدينة القاهرة في 
 :ًا  يشتمل على مقدمة وخمسة عشرين بابا : مواضيع المخطوط 

 …الباب األول فيما ينبغي لمن استصلح نفسه 
  …الباب الثاني في عمل األشربة 

  …الباب الرابع في المربيات …الباب الثالث في الربوبات
  …صالباب الثامن في األقرا …الباب السابع في السفوفات

  …الباب العاشر في الحبوب …ع في اللعوقاتالباب التاس
  …الباب الثاني عشر في األكحال …الباب الحادي عشر في اإلرياجات

  …الباب الرابع عشر في المراهم…تالباب الثالث عشر في األشيافا
  …الباب الخامس عشر في األدهان

  . الباب السادس عشر في األطلية واللطوخات
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  …ة الفم والسنوناتالباب السابع عشر في أدوي
  …الباب الثامن عشر في القنابل المسهلة والقابضة والفرزجات

  …الباب التاسع عشر في األضمدة والجبارات
على حروف :  الباب العشرون في أبدال األدوية المفردة التي يتعذر وجودها

 المعجم
  …على حروف المعجم:  الباب الواحد والعشرون في شرح أسماء األدوية

  …على حروف المعجم:  باب الثاني والعشرون في األوزان والمكاييلال
  …الباب الثالث والعشرون في وصايا ينتفع بها

الباب الرابع والعشرون في كيفية اتخاذ األدوية وفي أي زمان تجنى وفي أي 
  …مكان وكيف تخزن

اب الباب الخامس والعشرون في امتحان األدوية المركبة من النباتات واألعش
 ... ووصف هذه النباتات واألعشاب 

 
 اختيار المختار من كشف األسرار ـ 60

 . م  3138/ هـ  831عبد الرحمن بن أبي بكر الدمشقي  : مؤلف الكتاب
 :  يتألف من مقدمة وواحد وعشرين فصلا  :مواضيع المخطوط 

  …الفصل األول في ذكر من ادعى النبوة وكشف أسرارهم 
 . ف أسرار أصحاب النواميس من الفقراء والمشايخالفصل الثاني في كش

  …الفصل الثالث في ذكر أحوال الوعاظ وتبيين كشف أسرارهم
  …الفصل الرابع في ذكر أحوال الرهبان 

  …الفصل الخامس في ذكر أحوال اليهود لعنهم اهلل تعالى 
  …الفصل السادس في ذكر أحوال بني ساسان 

  …شون بالنملة السليمانية الفصل السابع في ذكر الذين يم
  …الفصل الثامن في كشف أسرار أصحاب الكيمياء

  …الفصل التاسع في ذكر أحوال الطرقيَّة
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  …الفصل العاشر في ذكر أحوال المعرضين 
  …الفصل الحادي عشر في ذكر أحوال األطبا والكحالين 
  …الفصل الثاني عشر في ذكر الذين يصبغون الدواب 

  …شر في ذكر أحوال الشهود والوكل الفصل الثالث ع
  …الفصل الخامس عشر في ذكر أحوال الذين يدعون صنعة الكيميا 

  …الفصل السادس عشر في ذكر أحوال الصيارف 
  …الفصل السابع عشر في ذكر أحوال العطارين 

  …الفصل الثامن عشر في ذكر أحوال من يدعي معرفة والكنوز والدفاين 
 …في ذكر أحوال المنجمين والطرقيَّة الفصل التاسع عشر 

 .الفصل العشرون في كشف أسرار الهجامين واللصوص وسللين الخيل 
  …الفصل الواحد والعشرون في مكر النساء وخداعهن وحيلهن 

 
 األصول الكبير وشمول التدابير ـ  66

 مختصر من ابن وحشية للتنوخي وهو العلم الحقيقي
 :  مؤلف الكتاب
 .  م 999 /هـ  198: المتوفى سنة: ية بن جرتيا الكسدانيأحمد بن وحش

  …عيسى بن محمد التنوخي ؟ :  مختصر الكتاب
 :  مقدمة موجزة ووجهان : مواضيع المخطوط 

  …وجه في معرفة الحجر على الحقيقة 
  …ووجه في معرفة التدابير الحق على سبيل الحجر 

  …أقوال أصحاب النبات 
  …أقوال أصحاب الحيوان 
 …أقوال أصحاب المعادن 
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 البدر المنير في معرفة أسرار األكسيرـ  62

 . م3171/ هـ 471ايدمر بن علي بن ايدمر الجلدكي المتوفى سنة  :  شرح
 : الشيخ برهان الدين األندلسي  أشعار تتضمن شرح : مواضيع المخطوط 

،  لعقل، وا ، والفلك ، والصناعة الفلسفية م أبحاث في الحكمة اإللهيةث
،  ، واألكسير، والعلة الصورية ، والعلة الفاعلية وحجري الذهب والفضة

 . ، واألدهان  ، واألبراج ، والكواكب والهيولي
ليك  وأشعار كثيرة للشيخ برهان الدين األندلسي يستشهد بها في شرحه وا 

 :  مثاالا منها
 : فمن قافية الدال 

 عن نهري لجين وعسجد                فهذا هو اإلكسير والحجر الذي    تفجر    
 وهذا هو الكنز الذي من يفز به    يفز بغنـى إن ينفـذ البحر ينفذ  
  : وفي الكافية   
 وطوبى لمن أمسى بعلمك ناسكا    هنيئاا لمن أضحى بجودك مالكاا  
  كاـرا والبرامـبه مسترقاا جعف    لقد أحرز الكنز الذي كان جابر    

وكان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي تلميذ جابر يقول ال :  هومن استشهادات
الَّ فهو يخدم الناس ويزاحمهم في  يصير الحكيم حراا حتى يصل إلى األكسير وا 

  …أرزاقهم فهو خادم ال مخدوم 
 

 تحفة التدبير ألهل التبصيرـ  63
الشيخ إسماعيل التونسي من تلمذة الشيخ محيي الدين بن : الكتاب  مؤلف

 . م  3111 -3453 . /هـ 3171 -3387  ربيع
 : تحتوي على أربعة أعمال وسبعة فصول : مواضيع المخطوط 

  …العمل األول في عمل األرواح والمزاج األول وعقد الروح بالجسد 
  …العمل الثاني في استخراج الصبغ من المركب 
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  …العمل الثالث في عمل البياض خاصة 
 : ة خاصة العمل الرابع في عمل الحمر 

  …الفصل األول في معرفة األنواع الدالة على االسم األول 
  …الفصل الثاني في معرفة تحديد األنواع 

  …الفصل الثالث في جمع الطبايع ووزنها وتأليفها وعقدها وتسويدها 
  …الفصل الرابع في سحق الطبايع بعد تسويدها 

  …ي الفصل الخامس وهو العمل الثالث في التأليف الثان
  …الفصل السادس في عمل الحمرة 
  …الفصل السابع في طرح األكسير 

 
 جمع مفيد في الخواصـ  64

 م  3183 /هـ  481:  سنة علي الجلديكي بن ايدمر المتوفى: الكتاب  مؤلف
يبحث في خواص الحجر األسود وما يخرج منه من : مواضيع المخطوط 

  .في األجساد واألرواح والمعادناألركان ومنافعه في جسم اإلنسان وتأثيره 
ويتضمن قصيدة من اثنين وعشرين بيتاا من الشعر في ذات الموضوع للشيخ 

 : محمد الصايغ شمس الدين مطلعها 
 ورقيق ما وصفوا من األشواق ب العشاقـائلي عن مذهـيا س

 د في الدرياقـوا من بعـوتلطف     جعلوا ألمراض الجسوم مراهماا 
 : وآخرها 

 واقسم له من األـأضحى النعي       هاـذي من ذاق طعم نباتـالفهي   
 . وأخيراا بحث في ذكر درجات األلوان بالتفصيل 

  …وآخر في تليين جميع المعادن 
 

 الحقيقة في سلوك الطريقة ـ  65
 .مجهول : الكتاب  مؤلف
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 : يتضمن عدة أبواب ومطالب وفصول منها : مواضيع المخطوط 
هل هو، : طالب من أربعة أشياء ويقال لها المطلب وهيفصل ال بدَّ لكل 

  …وما هو، وكيف هو، ولم هو 
  …فصل في أوزان التركيب 

  …والبحث في الحجر وصفاته وتركيبه 
 حل للطلسم وكشف السر المبهمـ  61

. م  3599/هـ 995: الشيخ محمد الغمري المتوفى سنة: الكتاب  مؤلف   
 . أحمد بن محمد الغمري : لمؤلفينوجاء في كشف الظنون ومعجم ا

 :  يشتمل الكتاب على مقدمة وعدة أقسام وفصول منها: مواضيع المخطوط   
الفصل األول في أن أول الدخول إلى هذا الطريق هو معرفة المفتاح 

  …المخصوص به لفتح إقفاله
الفصل الثاني في ذكر أسرار هذا السر الكريم والحجر العظيم وما يحتوي 

  …من المنافع والخواصات والعجائب والطلسم والخوارق للعادات عليه 
القسم الثاني في ذكر النبات وخواصه وهو العالم الثاني من العوالم الخمسة 

  …المتولدة عن عالم الطبيعة 
  …القسم الثالث في ذكر الحيوان وهو العالم الثالث 

لمولدات الثلثة والعوالم القسم الرابع في ذكر اإلنسان وهو العالم الرابع من ا
  …الخمسة وهو أعجب مما تقدم من العوالم 

القسم الخامس في ذكر العالم العلوي وعالم األملك واألفلك والخواص 
المتعلقة بالعالم األكبر وعلم السموات وما يتضمنه من الحكم والتأثير من 

توي على ما الروحانيات في األرصاد وهم المعدن والنبات ألن هذا العالم مح
  ...تقدم كله وهذا النوع يسمى بعالم األرصاد

 
 :النخاير في كشف السراير ـ  61

 مجهول :مؤلف الكتاب 
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، وصفات  ، وعدة أبواب ورسائل تتضمن مقدمة وجيزة: مواضيع المخطوط 
وهم عشرون : ) تبحث في العقاقير وتركيبها وما يصنع منها، وفي المعادن 

 , ، والقزدير، والرصاص ، والحديد والنحاس, ة ، والفض الذهب:  حجراا 
،  ، والزرنيخ ، والصَّدف ، والكبريت ، والزاج ، والزيبق ، والزجاج واألسراب

 .  ( ، والملح والمرتك , ، والزنجفر ، والعقاب والمرقشيتا الذهبية والفضية
 .  ، ورسالة نهاية الفخرة في ملغم الزهرة ورسالة خالد بن يزيد

 : سائل لمحمد بن إميل في معنى الحجر وخمس ر 
  …الرسالة األولى في الرطوبات إذا يبست ونقيت الطبايع فهو النحاس

  …الرسالة الثانية في كيفية إنسان المعقول 
  …الرسالة الثالثة في معنى التركيب 
  …الرسالة الرابعة في معنى التزوج 

  …والرسالة الخامسة في البيان 
  …صفة تركيب األكسير :  ثم عدة صفات منها
القول في  …القول في القصدير  …القول في الرصاص: وعدة أقوال منها 

  .الزجاج
  …باب إذا قطر الشعر   …باب في عمل الفص : وأبواب عديدة منها 

 
 الرحمة الصغير لجابرـ  61

 : الكتاب  مؤلف
 .م  131 -414/ هـ 391– 319:  جابر بن حيان

  ,البحث في األكسير وتركيبه وفوائده وحلم جابر  : مواضيع المخطوط 
والكمال البراني والجواني  ، والميزان ، وتدبير الوسط الغبيط وفي طريقة النار

.  
 
 وقصيدة خالد بن يزيد  الرسالة الزينية في جل بيت القصيدة النونيةـ 61
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م خالد بن  418. / هـ  349: سنة: المتوفى:  بن اميلمحمد  :  الناظم
 .م  193/ هـ  315  سنة:  زيد المتوفىي

 : قصيدة خالد بن يزيد ومطلعها 
 اـابيـيؤم دمشق قف تحمل كت اا يبغي الشآم عشيةـا طالبـأي

 وذاك لمن يبغي األمور العواليا فهذا لمن يبغي األمور معجل
 مجهول:  الشارح

،  ، وفي االكسير وتركيبه تبحث في الحجر وتركيبه: مواضيع المخطوط 
، وفي التدبير وقد انقسم فيه الحكما إلى أربعة  وفي المعادن …والقوى الثلث 

وعن الطبايع األربعة   ,أبواب وهم األصغر واألوسط واألكبر واألعظم 
  …، وصاحب الشذور، والمجريطي وغيرهم  ويستشهد بخالد بن يزيد

حل بيت  وهذه رسالة لطيفة سميتها بالرسالة الزينية في: فاتحة المخطوط 
  .القصيدة النونية 

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل وأتم الصلة وأفضل التسليم على سيدنا 
وبعد فهذه أوراق لطيفة في علم الحكمة الشريفة وسميتها بالرسالة  …محمد

الزينية في حل بيت القصيدة النونية وذلك أن ابن اميل رحمه اهلل ذكر في 
 :  الذي أولهابعض أبيات قصيدته النونية 
 عشية ودعوا المتحملونا اـآثار البين وجدك والحنين

 
 رسالة في موازين علم الكافـ  20

 .م  131 – 414/ هـ  391 -319جابر بن حيان : الكتاب  مؤلف
 :  يتضمن عدة أبواب وصفات منها : مواضيع المخطوط 

  …الماء والنار والهواء والتراب :  الطبائع األربعة
 أكسير الفضة.. أكسير الذهب للنحاس …أكسير الفضة للنحاس:  األكاسير
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أكسير  …أكسير الفضة للرصاص …أكسير الذهب للحديد …للحديد 
أكسير  …أكسير الفضة للزئبق …أكسير الذهب لألسرب …الفضة لألسرب

 …للذهب قالزئب
  …باب في معرفة األجساد واألرواح واألحجار

  …وبة بالكواكب السبعة باب في ذكر طبائع المعادن المنس
  …وجه العمل الذي ذكره الشيخ مسعود 

  …صفة ترزين قمر غريب مجرب 
  …صفة في بياض الزهرة 

  …صفة عمل الكلس 
  …صفة إثبات العقرب المبيض 
  …صفة تليين الذهب اليابس 

  …باب في النحاس األحمر الطاهر 
  …باب من كتاب البرهان في أسراب علم الميزان 

 
 :سراج الظلمة وشمس الحكمة ـ  26

 .عبد الكريم بن يحيى بن عثمان المعروف بالمختفي : الكتاب  مؤلف
األرض :  مقدمة موجزة وبحث في الطبائع األربعة: مواضيع المخطوط 
بحوث في المعادن واألصباغ وتركيب مياه البحار و .  والماء والنار والهواء

  …والمصبوغ شيئاا واحداا باالستخراج من البخار حتى يكون الصابغ 
 

 قصيدة ابن أبي األصيع أوشرح قصيدة عبد العزيز بن تمام العراقي ـ  22
 :الكتاب  مؤلف

 . م  3183/ هـ  481:  عبد العزيز بن تمام العراقي المتوفي سنة
 : شرح القصيدة التي تتحدث عن:  تشتمل على: مواضيع المخطوط 
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النار والزئبق  –الروح والنفس والجسد  –الكبرتية الحمراء  –الحجر المكرم 
الذهب والفضة والراص والنوشادر  –القيامة والبعث والنشور والعمر  –والنحاس 

شرح ثم  …األكسير والطبايع األربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب ...
  …قصيدة ابن اميل المسماة رسالة الشمس إلى الهلل 

  …الرصاص  ما ذكره جابر بن حيان في كتاب
 : مطلعها  رقصيدة لصاحب الشذو 

 على حجر ملقى على الطرق مزدرى     إال فاعلموا أن األوايل اجمعوا

  …ويتحدث أخيراا عن التقطير والتكليس والتصعيد 
 

 الذهب في الكيمياء رشذو ـ  23
برهان الدين أبو الحسن علي بن موسى بن أبي القاسم بن : مؤلف الكتاب 
 . م  3394 – 3313. / هـ 591 – 535المغربي  علي األنصاري

تشتمل على قصائد مرتبة القوافي حسب حروف : مواضيع المخطوط 
كما تبحث  …الهجاء وكلها تبحث في تركيب المعادن وخاصة الذهب والفضة 

  …في السحر والغيبات والحب والجمال
 :  قافية األلف:  مثل

 البدر المنير ذكاءوقارن ب    إذا ثلث المريخ بالزهرة امرؤ

 : قافية الذال 
 اذ ـتعوذ به األرواح أي عي    ويا لك من جسم على النار صابر

 اذ ـع قاهر ونفـدة طبـبح     ن ملح عليها مسلطـا لك مـوي

 : قافية الراء 
 ويهوى جميل أنني كنت معمراا    يقصر عني في الهوى قيس عامر

 : ومن قافية الصاد 
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 وأنت عن الكبريتتين تحوص      لجين يغوصأتطلب صبغاا في ال
 وما لهما بالكيمياء خصوص       هـات تظنـي حيوان أم نبـأف

 فما عنهما للطالبين محيص        اـاسبـن زيبين تنـه مـولكن

 : ومن قافية الضاد 
 ر غضـوال حجر قط وال شج   دع البيض ليس البيض في صبغ طائر

 على التركيب في الحل والنقض   ن ـتلي بيةـي صخرة ذهـه فـولكن

 : ومن قافية الواو
 وـن محبتها خلـلديَّ كاني م     دـا س ميت أم خالـالط مهمـأغ

 فيفضحني فيما أحاوله الشجو     واستر باألعراض ما بي بذكرها
 فيعلن حالي أنه ليس لي سهو      ويظهر تأثير الهوى في شمائلي

الرحيم قال الشيخ اإلمام العالم العلمة  بسم اهلل الرحمن : فاتحة المخطوط 
الهمام فيلسوف زمانه وحكيم عصره وأوانه برهان الدين أبو الحسن علي بن 

  :موسى بن أبي القاسم بن علي األنصاري األندلسي المغربي 
 اءـدر المنير ذكـارن بالبـوق رة امرؤـإذا ثلث المريخ بالزه

 ياء ـى زحل كي يستفيد ضـإل المشتري بعطاردوواصل سعد 
 ن مساء ـأغنى العالمي يرح وهو فذاك الذي إن يضح أفقر مغتد

 : قافية الياء مع األلف  : خاتمة المخطوط 
 ا ـاليخن علم الصناعة ـت مـفأن   ر الجواهر خالياا ـإذا كنت من س 

 زاج اثاليا ـد المـهَّ بعـون لـيك خذ الحجر المرموز فاخلطه بالذي 
 على النار عاصيا  به حجراا صلداا  رىـوجمد برفق ذلك الماء كي ت

 ا ـى والمقاليـا الغنـلمهما نلنـبع   اـنـرين فإنـالماا بالنيـن عـوك
 ا ـانا فقد نلت الذي أنت راجيـأخ إن كنت في حل الرموز مدانياا ـف

الَّ ف  ا ـن أفاعيـرائديـألت للـقد امت ع بها فهي روضةـل ترتـوا 
 

 ياء وصنع الذهبفي الكيمـ  24
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  مجهول : مؤلف الكتاب
 : تتضمن شرح قصيدة : مواضيع المخطوط 

 واستعن بذي الجلل الصمدي      خـذ دهـب الكيميا جهـا طالـي     
 : وعدة أبواب وفصول منها 

  …باب في عمل الزنجار 
 باب في صفة النشادر المصعد الذي يدخل في علم الزعفران والزنجار 

  …اسير المفردة في البياض فصل في األك
  …فصل في كافور حكمة حديدي 

  …فصل في عمل األصداف والحلزون 
  …باب في عقد الزيبق 

  …باب في تليين النحاس 
  …صفة ثبات الزنجفر 

وقصيدة البن سينا ال تخرج عن مواضيع المخطوط وعدد أبياتها ثلثة وأربعون  
 :  بيتاا، مطلعها

 بمالك من نعم علينا وفضَل       داا مكمللك الحمد يا موالي حم
 :ثم صفة منظومة في علم الصنعة عن الشيخ الغزالي مطلعها 

 …وعدد أبياتها ستة عشر بيتاا  …ة الكيميا صنعيا سايلي عن 
  …ثم جدول بأسماء المعادن يتضمن حروفاا وأرقاماا ورموزاا مبهمة 

في معرفة الحجر المكرم  رسالة صغيرة الحجم كثيرة النفع )وأخيراا صفة 
  …( وكيفية تدبيره

 
 المصباح في علم المفتاح ـ 25

 م  3171 /هـ  471: ايدمر بن علي الجلدكي المتوفى سنة: الكتاب  مؤلف 
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وجعلنا الخلصة من  : ) يقول المؤلف عن كتابه هذا : مواضيع المخطوط 
ة أقسام ولكل قسم جميع ما ألفناه من الكتب كلها وقسمنا هذا الكتاب على أربع

 .( …تسعون مفتاحاا ومفاتيح أخرى تزيد على ذلك
ويبدو أن هذا الكتاب هو القسم األول من األقسام األربعة ويتضمن مواضيع 

وصناعة  …كثيرة ومتنوعة في العالم الصناعي وتعلقه بالمفتاح األعظم 
 …وتوليد الحيوان  …والطب وتشريح بدن اإلنسان  …الكيمياء والمعادن

وعلم الحجر  …وعلم الصناعة االلهية  …وزرع الذهب والفضة …يركسواإل
والعقاقير  …ومواضيع في عناصر الماء والطين والهواء والنبات …المكرم

والطبائع  …والفواكه …واألدوية المسخرجة منها وفائدتها وكيفية صنعها
وعلقة جميع هذه المواضيع باألبراج الفلكية  …والمنامات …البشرية 
 كما يتضمن كثيراا من الرموز والطلسم  …والكواكب 

  
 

 مطالع البدور في شرح صدر ديوان الشذورـ  21
برهان الدين أبو الحسن علي بن موسى بن أبي القاسم األنصاري  : الناظم 
 م3394 – 3313/ هـ  591 – 535المغربي 

/ هـ  471:  ايدمر بن علي بن ايدمر الجلدكي المتوفى سنة: الشارح 
 . م  3171

أبحاث في شرح صدر ديوان الشيخ برهان الدين علي : مواضيع المخطوط 
بن موسى بن أبي القاسم األندلسي المعروف بابن أرفع رأس في الصناعة 

 …العملية وجوهر أجزاء الحجر والمريخ والحجرين الشريفين الذهب والفضة 
والهيولي  …ترقوالكبريت الذي ال يح …واسطانس الفارسي والفتى الشرقية

وفي األفلك .. ووصفات علجية …والتثليث بالزهرة واألكسير …والنبات
  …، والكيموس ، والروح ، والهوى ، والطبايع وفي المزاج …والبروج والدايرة
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 مقالة الفوز ـ 21

 . م   3333. / هـ  595/اإلمام الغزالي المتوفى سنة  :الكتاب  مؤلف
،  ، وتكليسه ، وتركيبه ، وصفاته ي الحجرالبحث فو: مواضيع المخطوط 

 . ، وأوزان تركيبه ، وأسمائه ، وأسراره وطباعه
  

 المقالة الرابعة والعشرون البن قرقماس الحنفي ـ  21
 :الكتاب  مؤلف

 . م 3744 -3799/هـ  111 – 191: الكامل ابن قرقماس الحنفي
 : مواضيع المخطوط 

 …والتدبير الطبيعي …يعياتومعرفة الطب …تبحث في علم الصناعة 
 …وماهية الحجر وفعله  …والسر المبهم  …واإلتقان بالصبغ الصناعي

 
 

 نهاية الطلب في شرح المكتسبـ  21
 :الكتاب  مؤلف

هـ 519:  الشيخ أبو القاسم محمد بن أحمد السيماوي العراقي المتوفى سنة 
 . م 3317/

 :  شرح
  .م  3171/ هـ  471: ايدمر الجلدكي المتوفى سنة 

 : مواضيع المخطوط 
  . فصول وخاتمةو قسم الكتاب إلى ثلثة أسفار، لكل سفر مقدمة ومقاالت 

 يشتمل على ثلث جمل من المكتسب وأحد عشر فصلا في : السفر األول
 :  ثلث مقاالت واحد عشر بابا            

 : المقالة األولى تشتمل على خمسة أبواب 
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 لفصل األول من الجملة األولى في موضوع في شرح ا الباب األول
 صناعة الكيمياء             
 في شرح الفصل الثاني في إمكان زوال العرض الداخل  الباب الثاني

  …أن النوع إلى أن يرجع إلى نوعيته بالصناعة على             
 الباب الثالث في شرح الفصل الثالث فيه شرح الهيولي المتقدم بها األكسير 

  …الباب الرابع في شرح الفصل الرابع مثال األكسير وما يشبه عمله 
 . الباب الخامس في شرح الفصل الخامس في قياس التوليد والزراعة

 
 نهاية الطلب في شرح المكتسب في زراعة الذهب ـ  30

 : الكتاب  مؤلف
 /هـ 519:  الشيخ أبو القاسم محمد بن أحمد السيماوي العراقي المتوفي سنة

 م 3317
 :  شرح

  .م  3171/ هـ  471: ايدمر الجلدكي المتوفى سنة 
 :مواضيع المخطوط 

 : تتألف من مقدمة ومقالتين  
 :  المقالة األولى وهي مشتملة على أربعة أبواب

الباب األول في شرح الجملة الرابعة في االستشهاد على وحدة الماهية 
  …المتقدر منها صورة األكسير وتعريفها 

 : مقالة الثانية وهي مشتملة على ثلثة أبوابال
الباب األول في شرح الفصل الخامس من الجملة الرابعة في االستشهاد  

  …على كيفية القسم الثاني من العمل األول وهو انتهاء النقص والتفصيل 
وباألكسير وعلقته بالمعادن .  وكلها تبحث في المعادن وتركيبها وصفاتها

  .روحانيات وبعض الفوائد الطيبة والروحانية وبال.. وبالحجر
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 المعروفةأسماء بعض المخطوطات والرسائل و الكتب :   ثانيا

 :المسلمين في المكتبات األخرى  العرب للعلماء 
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 تداإرشا المؤلف اسم المخطوط اسم م

3  
الشـــجرة وتحصـــيل  رســـالة
  الثمرة

 
_ المصـــــــــــــرية الكتـــــــــــــب  دار

 القاهرة 

1  
فــي تــدبير الحجــر  رســالة
  الكريم

 
 - الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية دار

 القاهرة  

1  
القـــابس فـــي تـــدبير  قـــبس
 الهوامس هرمس

 
 الكتب المصرية دار

7  
  تلخيصالنفوس في  منية

 الشموس شمس
 

  المصرية الكتب دار

5  
الســبعة فــي العلــم  األقــاليم
 بالصنعة  الموسوم

القاســـــــــــــــم  أبـــــــــــــــو
 العراقي

 - الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية دار
 القاهرة  

8  

األفخــــــــر والســــــــر  الكنــــــــز
ـــــــــف  ـــــــــي تعري األعظـــــــــم ف

  المكرمالحجر 

القاســـــــــــــــم  أبـــــــــــــــو
 العراقي 

 - الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية دار
 القاهرة  

4  

إخوان الصفا  رسائل
 ( 3)  الوفا  وخلن

 

 الصفا إخوان

 
  

 -جميــــــــــل صــــــــــليبا  حققهــــــــــا
ونشـــــــــرها المجمـــــــــع العلمـــــــــي 

 العربي بدمشق 

1  
ــــــــــي  الحكمــــــــــة مفــــــــــاتيح ف
 الصنعة 

 أميل  ابن
 الكتب المصرية دار

9  
وحــــــــــل  الكنــــــــــوزمفتــــــــــاح 

 األشكال والرموز 
 أميل  ابن

 الهند  _االصفية  الخزانة

 سينا   ابن في الكيمياء  رسالة  39
 الهند  _االصفية  الخزانة

 

33  
فــي ثبــوت العقــاب  رســالة

 وتخميره وحله وعقده 
 الفضلء بعض

 - الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية دار
 القاهرة  
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 الفضلء بعض في علم الصنعة  رسالة  31

 
 - الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية دار

 القاهرة  

 المصرية  الكتب دار بن حيان  جابر : السبعين  31

 السبعين  من 3 المقالة بن حيان  جابر  اللهوت  37

 السبعين من  1 المقالة بن حيان  جابر  الباب  35

 السبعين  من 1 المقالة بن حيان  جابر كلمة  ثلثين  38

 السبعين من 7 المقالة بن حيان  برجا الباب األعظم  تدبير   34

 السبعين من 5 المقالة بن حيان جابر  الهدى  31

 السبعين من 8 المقالة بن حيان جابر الصفات  39

 السبعين من 4 المقالة بن حيان جابر العشرة  19

 السبعين من 1 المقالة بن حيان جابر النعوت  13

 السبعين من 9 المقالة بن حيان جابر العهد  11

 من السبعين 33 المقالة بن حيان جابر الحي  11

 من السبعين  35 المقالة بن حيان جابر خمس عشر  رسالة  17

 من السبعين 38 المقالة بن حيان جابر (عن األلوان ) الكفو  15

 من السبعين  34 المقالة بن حيان جابر اإلحاطة  18

 من السبعين  31 المقالة بن حيان جابر الروَّاق  14

 عين من السب 39 المقالة بن حيان جابر القبة  11

 من السبعين  19 المقالة بن حيان جابر الضبط  19

 من السبعين  13 المقالة بن حيان جابر األشجار  19

 من السبعين  11 المقالة بن حيان جابر المواهب  13

 من السبعين  11 المقالة بن حيان جابر العطاء  11

 من السبعين  17 المقالة بن حيان جابراكيـــــــب فـــــــي تر  الملعـــــــب  11
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 تلك العناصر

مـــــــن األبـــــــواب  المختفيـــــــة  17
المركبــــــــــــــة مــــــــــــــن تلــــــــــــــك 

 العناصر

 بن حيان جابر

 من السبعين  15 المقالة

 من السبعين  18 المقالة بن حيان جابر األشياء أو تدبير  اإلكليل  15

 من السبعين  14 المقالة بن حيان جابر  الخلص  18

 من السبعين  11 المقالة بن حيان جابر الوجيه  14

 من السبعين  19 لمقالةا بن حيان جابر الرغبة  11

 من السبعين  19 المقالة بن حيان جابر  الخليفة  19

 من السبعين  11 المقالة بن حيان جابر الروضة  79

 من السبعين  15 لمقالةا بن حيان جابر الشمس  73

 من السبعين  18 المقالة بن حيان جابر الليلة  71

 من السبعين  14 المقالة حيانبن  جابر النافع  71

 من السبعين  11 المقالة بن حيان جابر اللعبة  77

 من السبعين  19 المقالة بن حيان جابر المصادر  75

 من السبعين  79 المقالة بن حيان جابر الجمع  78

 من السبعين  73 المقالة بن حيان جابر التفسير  74

 من السبعين  54 المقالة بن حيان جابر القرمز  71

 سبعين من ال 51 المقالة بن حيان جابر االختلط  79

 من السبعين  59 المقالة بن حيان جابر الحدود  59

 من السبعين  81 المقالة بن حيان جابر التدابير  53

 من السبعين  81 المقالة بن حيان جابر الكبريت  51

 من السبعين  87 المقالة بن حيان جابر تدبير الكبريت  خدع  51

 من السبعين  85 المقالة حيان بن جابر المياه  57
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 من السبعين  84 المقالة بن حيان جابر المريخ  55

 من السبعين  81 المقالة بن حيان جابر (النحاس) األم  58

 من السبعين  89 المقالة بن حيان جابر الظرايف  54

ـــــــــــــة )  الســـــــــــــبعة  51 أو المقال
 ( العاشرة

 بن حيان جابر
 من السبعين  49 المقالة

 حيان بن جابر األجناس  59

ــــــــــة  –حســــــــــين جلبــــــــــي  مكتب
بخــــــــــط  ةنســــــــــخ –بروســــــــــية 

ــــــــز ســــــــنة   ــــــــل بلــــــــدة بتري جمي
 هـ 811

 حيان بن جابر  اإلحاطة  89

ــــــــــة  –حســــــــــين جلبــــــــــي  مكتب
مــن (  34 )بروســية المقالــة 

 السبعين 

 حيان بن جابر  األحجار  83
ــــــة األصــــــفية  – الهنــــــد المكتب

  3193بالهند بالزنكوغراف 

 حيان بن جابر الزاج والشب أحجار  81
مجلـــــــــة .ســـــــــتيل  .ر  نشـــــــــرة
 3919إيزيس 

  –الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر اإلحراق  81

  -الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر األحجار  األربعة  87

 حيان بن جابر  األحجار أرض  85
 ليدن  – هولندا

 المكتبة األهلية  – باريس

 حيان بن جابر ( أو الرحمة )  األس  88
اســــتنبول  –جــــار اهلل  مكتبــــة

 خط نسخ جميل 

 بن حيان  جابر البرانيات أسرار  84
 _ المصـــــــــــــرية الكتـــــــــــــب ردا

 القاهرة 
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 م 3191باريس  مكتبة بن حيان جابر الكيمياء أسرار  81

 باريس  –األهلية  المكتبة حيان بن جابر اإلسرب  89

 لندن  –البريطاني  المتحف حيان بن جابر  األصول  49

 الخزانة األصفية  – الهند حيان بن جابر األعظم  43

 باريس  –األهلية  ةالمكتب حيان بن جابر اإليجاز  41

 حيان بن جابر  اإليضاح  41

ــــــة االصــــــفية  – الهنــــــد المكتب
 بالهند بالزنكوغراف 

ــــــــــــــــــاهرة ــــــــــــــــــب  – الق دار الكت
 المصرية بها نسخة خطية 

 المصريةالكتب  دار بن حيان  جابر عشر االثنى  47

 البريطاني  المتحف – لندن حيان بن جابر                    االستتمام  45

 ميكروفيلم  -الكتب دار بن حيان جابر البيان  48

 بن حيان جابر  التبويب  44

  بباريسالمكتبة األهلية ( 3)

ـــــــــــــــــــــــدن المتحـــــــــــــــــــــــف ( 1) لن
 البريطاني 

 حيان بن جابر  التجريد  41
ســـنة   افر بـــالزنكوغ – الهنـــد
  م 3193

  بن حيان جابر التجميع  49

 -الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية  دار
القــــاهرة أوضــــح فيــــه منهجــــه 

 التجريبي 

  - الهند –األصفية  الخزانة حيان بن جابر  التدابير  19

 المتحف البريطاني  - لندن حيان بن جابر  هولميارد ترجمة التذكر  13

 المكتبة األهلية بباريس  حيان بن جابر األول  التراكيب  11

 المكتبة األهلية بباريس  حيان بن جابر الثاني  التراكيب  11
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 تح مكتبة الفا استنبول بن حيان جابر األوزان  ترتيب  17

 الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر الكيمياء تركيب  15

18  
 كتـــــــــــــــــــب تصـــــــــــــــــــحيحات

 العشرة طونأفل
 بن حيان  جابر

  المصرية الكتب دارـ  
معهـد المخطوطـات العربيـة ـ 

 ميكرو فيلم 

 دار الكتب المصرية  بن حيان جابر كتاب الرحمة تفسير  14

 الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر بالكيمياء الثالث  11

19  

الخلــــد فــــي تــــدبير  جنــــات
الــذي امــتألت بــه  الحجــر
 الدنيا 

 بن حيان جابر

ـــــب المصـــــرية ـ  دار الكت
  القاهرة

 مكتبة جار اهلل  استنبول بن حيان جابر  الحاصل  99

 الكتب المصرية  دار حيان بن جابر الحدود   93

 باريس  –األهلية  المكتبة حيان بن جابر حديدال  91

 باريس  –األهلية  المكتبة حيان بن جابر الحروف  91

 باريس  –األهلية  المكتبة حيان بن جابر الخارصين  97

 الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر            الخالص  95

 دار الكتب المصرية  بن حيان جابر الخمائر  98

94  
  الخواص

 (هولمياردنشره ) 
 حيان بن جابر

 لندنالبريطاني  المتحف –

نســــخة فــــي معهــــد تــــاريخ  – 
 لين العلوم في بر 

 المكتبة األهلية   – باريس حيان بن جابر إكسير الذهب  خواص  91

 االصفية  المكتبة – الهند حيان بن جابر  الحروف خواص  99

 لندن    _  البريطاني المتحف بن حيان  جابر         الكبير الخواص  399

 _ الكتـــــــــــب المصـــــــــــرية  دار بن حيان  جابر الطبالخواص في    393
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 جه التجريبي أوضح فيه منه

 المتحف البريطاني  – لندن بن حيان جابر المكنونة  الدرة  391

 حيان بن جابر الصغيرة  الرحمة  391
 المكتبة األهلية  – باريس

 المكتبة األصفية  – الهند

 الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر تفسيرهو  الرحمة  397

395  

 الوهبيــــةالتراكيــــب  رســــالة
والصـــنعة األكســـيرية مـــن 

 علم الكيمياء و الطلسم

 بن حيان  جابر

 -الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية  دار
 اهرة الق

 حيان بن جابر في الكيمياء  رسالة  398
 ـ الخزانــــة األصــــفية الهنــــد
 الهند 

394  
 رسـالة "أو  والجفر الرمل
 " علم الرمل والجفر في

 بن حيان  جابر

مكة المكرمـة _ الحرم  مكتبة
 دوالب   1 قاعــــــــة 79رقــــــــم 
 مطبوع  5 رف 33

 الكتب المصرية  دار بن حيان جابر األكبر الرياض  391

 حيان بن جابر  الرياضي  399

  لندن
 بودلي باكسفورد  مكتبة –
 البريطاني  المتحف -

339  
 والغربيالشرقي  ) الزئبق

) 
 بن حيان جابر

 

 األهلية  مكتبةالـ باريس 

األســـرار فـــي معرفـــة  ســـر  333
 الجواهر 

 بن حيان جابر
رقــم  ميكــروفيلم –الكتــب  دار

71984 

 بن حيان  جابر األسرار السار وسر سر  331
القــاهرة  -المصــرية الكتب دار
 ميكرو فيلم  _

 المتحف البريطاني  -لندن حيان بن جابر المكتوم  السر  331
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 نحيا بن جابر السموم   337

ـــة  – القـــاهرة ـــة التيموري المكتب
 هـ 591   نسخت سنة 

نســـــخة فـــــي معهـــــد تـــــاريخ  -
 برلين - العلوم

  المصرية  الكتب دار بن حيان  جابر     مضارهاودفع  السموم  335

 االصفية بالهند  المكتبة حيان بن جابر  السهل  338

 الكتب المصرية  دار حيان بن جابر الخلد  جنة  شرح  334

331  
الرمــــــــوز وكشــــــــف  شــــــــرح
  اللغوز

 بن حيان  جابر
 الكتب المصرية  دار

339  

 الموازينيـــةالســـبعين  شـــرح
ــــــــي ــــــــب األجســــــــاد  ف تراكي

 واألكاسير 

 يانح بن جابر

 
   المصرية دار الكتب

 الكتب المصرية دار حيان بن جابر الكتب الثلثة  شرح  319

 حيان بن جابر المجسطي شرح  313
ــــــدنل  مكتبــــــة -اكســــــفورد – ن

 كوربس كريستي 

 المتحف البريطاني  – لندن بن حيان جابر  الشعر  311

311  

          القمــــــــــــــــــر  و الشــــــــــــــــــمس
مختصـــــــــــر األحجــــــــــــار ) 

 (السبعة

 نحيا بن جابر

 المكتبة األهلية  – باريس

 المتحف البريطاني  – لندن حيان بن جابر  الصافي  317

 الكتب المصرية   دار بن حيان  جابر الكون صفة  315

 الكتب المصرية دار بن حيان  جابر الصفوة   318

 الكتب المصرية دار بن حيان جابر الحكمة  صندوق  314

 الكتب المصرية دار بن حيان  رجابفــــــــــــي  الحكمــــــــــــة نــــــــــــدوق  311
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   المياه استخراج

319  
الحكمــــــــــــة فــــــــــــي  نــــــــــــدوق
  الكيمياء صناعة

 حيان بن جابر
 الكتب المصرية دار

 المكتبة األهلية  – باريس حيان بن جابر  الضمير  319

 الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر المعادن علل  313

 الكتب المصرية دار بن حيان جابر  و طبائع األشياء العلل  311

311  
 اإللهيــــــــة الصــــــــنعة علــــــــم

 والحكمة الفلسفية 
 حيان بن جابر

 مكتبة القاهرة  – القاهرة

      استنبول  –جار اهلل  مكتبة حيان بن جابر  العين  317

 الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر  الغيبية الفتوحات  315

318  
 فـــيالثـــاني مـــن   الفصـــل
 الكيمياء

 حيان بن جابر
 الكتب المصرية  دار

314  
مــــن فــــي الكيميــــاء  وائــــدف

 كتب جابر في مجلد
 حيان بن جابر

 كتب المصرية ال دار

 الكتب المصرية  دار بن حيان  جابر العقاقير في  311

معرفة أصول  في  319
 الصنعة

 بن حيان جابر
 الكتب المصرية دار

 باريس  –األهلية  المكتبة حيان بن جابر ( القالي )  القصدير  379

373  

فــي وصــف  داليــة قصــيدة
وهـــي الصـــنعة ) الحكمـــة 
 ( مرموزا

 حيان بن جابر

ـــــــــــث  مكتبـــــــــــة  –احمـــــــــــد الثال
          قديمــــــــــةنســــــــــخة اســــــــــتنبول  

تفســــيرها هــــو مــــا تضــــمنه  و
 "  واألس الرحمة "كتاب 

 حيان بن جابر األول الكامل  371
 –جـــــــــــــــــــار اهلل  مكتبـــــــــــــــــــة -

 ثلثة أجزاء  استنبول
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ــــــــة  نســــــــخة - أيضــــــــا بالخزان
 األصفية في الهند 

 الكتب المصرية   دار بن حيان  ابرج القمر  371

 باريس  –األهلية  المكتبة حيان بن جابر الكبير  377

375  
األســـــــرار وهتـــــــك  كشـــــــف
  األستار

 بن حيان جابر

  المصرية دار الكتب -

شــــــيخ  –المنـــــورة  المدينـــــة -
 اإلسلم عارف حكمت 

378  
العلــــــم المكتســــــب  كشــــــف

 الذهب زراعةفي 
 حيان بن جابر

 الكتب المصرية  دار

 ةالكتب المصري دار بن حيان  جابر المائة  374

فــي مجلــد أولهــا  مجموعــة  371
 رسالة الراهب بطرس

 بن حيان جابر
 –الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية  دار

  ميكروفيلم

ـــــي  مجموعـــــة  379 مختصـــــر ف
 الكيمياء

 بن حيان جابر
 –الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية  دار

  ميكروفيلم

359  
مقـــــــاالت فـــــــي  مجموعـــــــة
 الكيمياء

 بن حيان جابر
 الكتب المصرية  دار

353  
رســائل جــابر بـــن  مختــار
  حيان

 بن حيان  جابر

صـــــــــــــرية الكتـــــــــــــب الم دار -
 عــام  طبعــتمكتبــة الخــانجي 

 هـ  3157

 حيان بن جابر أفلطون  مصححات  351
 راغب ةمكتب – القسطنطينية

 باشا 

 حيان بن جابر سقراط مصححات  351
ـــــــة ـــــــي  مكتب  –لنـــــــدن  –ترينت

 ( 181 )اكسفورد رقم 

_ دار الحكمـــــة  مخطوطـــــات بن حيان  جابر الحكمة معادن  357
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 القاهرة 

355  
 اإللهيـةبالصـنعة  المعرفة

 والحكمة الفلسفية 
 بن حيان جابر

 الكتب المصرية  دار

 مكتبة برلين  – برلين حيان بن جابر و المماثلة المقابلة  358

 الكتب المصرية دار بن حيان  جابر       المكتسب  354

 الخزانة األصفية  –الهند  حيان بن جابر الملغم  351

 حيان بن جابر ( ذكره الفهرست) الملك  359

 دن لي – هولندا -

 المكتبة األهلية  – باريس -
 )برثيليـو بالفرنسـية فـي  نشرة

 الوسطىالكيمياء في القرون 
 ) 

 مكتبة برلين  - برلين حيان بن جابر  األحجارمنافع   389

383  
الحجر بعد تمام  منافع
  تدبيره

 بن حيان  جابر
 الكتب المصرية  دار

 حيان بن جابر  المنفعة  381
 - الهنــد –األصــفية  الخزانــة

 هـ3199كتبت سنة

381  
النفــوس فــي إظهــار  منيــة

 الزينة لكل عروس
 بن حيان  جابر

_  اإليضــــــاحمجموعـــــة  مـــــن
ميكـــــــــــــــــرو فـــــــــــــــــيلم معهــــــــــــــــــد 

 المخطوطات 

 الخزانة األصفية   – الهند حيان بن جابر النفوس مهج  387

 ليدن  – هولندا حيان بن جابر  الموازين  385

 في الهند  األصفية الخزانة حيان بن جابر  المياه  388

 بن حيان  جابر انز المي  384
  -الكتـــــــــــــب المصـــــــــــــرية  دار

 فيه منهجه التجريبي  أوضح
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 بن حيان  جابر األجساد  ميزان  381
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 ميكرو فيلم 

 الكتب المصرية  دار مجهول في الكيمياءشعر  قصيدة  191
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ونســــــــــــخة باللتينيــــــــــــة فــــــــــــي 

 المكتبة األهلية بباريس

 في الكيمياء  منظومة  139
شـــــــعر  منظومـــــــة

  الكيمياءفي 

 تمت –الكتب المصرية  دار
 هـ 857سنة 

 
 

 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 141 

 الفهرس
 الصفحة الموضوع

 5 للكيمياء عند العرب التاريخيةالخلفية  -أولا 
 5 مقدمةـ  1
 6 ـ تمهيد  2
 11 ـ لمحة تاريخية  3
 16 ـ وسائل البحث العلمي عند الكيميائيين العرب 4
ـ المــنها التيريبــي لــد  يــابر بــن حيــان والــرا م وموا قتــ  مــ  مــنها  5

 البحث العلمي الحديث  
11 

 22 :ـ النظريات الكيميائية القديمة وما نتا عنها من نظريات متقدمة  6
 22 أوال ً  ـ نظرية العناصر األربعة ونظرية أرسطو           
 21 ثانيـًا ـ نظرية المعادن الكبريتية ال ئبقية ليابر           
 25 ثالثـًا ـ  نظرية تحويل العناصر           
 26 ًا ـ نظية الفلويستونرابعـ          
 خامسًا ـ النظرية الذرية وقانون االتحاد الكيميائي لد           

 يابر بن حيان والتي سبق بها علماء الغرب                     
21 

 : العربيالتاريخ  أقسامـ  7
 العصر االسالمي –الياهلي  العصر           

13 

 11 :ثيرها على العلوم عند العرب وتأ القديمةالعلمية  المصادرـ  8
 : حوض البحر األبيض المتوسط –الهند  – الصين
 (واالغريق والرومان النهرينمصر ومابين ) 

11 

 ودور غير العرب  الكيمياء عند العرب: بالتسمية  المقصود ماـ  9
 .الكيمياء   بتطوير علم       

14 

 15 ث واالختبارثم التيربة والبح التريمةالعرب على  حثـ 11

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 142 

 .واالستقراء والقياس  ي علم الكيمياء        
 11 :للعقل والخضوع لسلطان   العربعلماء  تقديسـ  11

 11 والتيربة للعقلابن سينا  تقديسآ ـ           
 13 أساسًا للبحث والمناظرة العقلويعلهم  المعت لةب ـ          

 :إلى أربعة أقسام الكيميائية  للموادالعرب  تقسيمـ  12
 المواد المشتقة –المواد الحيوانية  –المواد النباتية  –المعدنية  المواد

43 

 43 المصطلحات العربية القديمة  ي اللغات األينبية بعض دخولـ 13
 يشيدون بدور العرب العلمي وأثر نو المنصفالغرب  علماءـ 14

 .على الحضارة الغربية  ذلك      
43 

 42  روع العلوم واألدب بين العربماء عل يم ـ  15
 41 :علم الكيمياء ببقية العلوم  العرب استخدامـ  16

 41 والصناعةال راعة والطب   يآ ـ 
 44 والرياضيةالعلوم الفي يائية   يب ـ 

 العلوم والدعوة ألن يحتل مرتبة أسمى تاريخدراسة  ضرورةـ  17
 .امعي مكانًا  ي التعليم الثانوم والي       

45 

نتشاره  عند الكيمياءـ  18  :العرب قبل االسالم وا 
  ن العمارة والبناء أصول معر تهمآ ـ      
 معر تهم للعديد من المعادن وطرق استخرايها واستخدامها – ب    
 للعديد من األدوية يستخريونها من األعشاب معر تهم –ج      

 والنباتات الطبية           
 والصباغة والتخمير والدباغة تهم للنسيا معر  –د      

41 

نتشاره  االسالم نشأةـ  19  51 :وا 
 51 ومصر وشمال ا ريقيا واألندلس والعراقبالد الشام   تحآ ـ         

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 141 

 25 العربي وخوض معركة ذات الصوارم األسطول بناءب ـ         
 51 عهد بني أمية  ي الكيمياءـ  21
 56 قمة ا دهار علم الكيمياء عند العربو  العباسي العصرـ  21

 63 أشهر كيميائي العرب –ثانياا 
 63 يابر بن حيان - 1    

 66   الكندم                                                     - 2
 11 أبو بكر الرا م - 3

 16 أبو القاسم ال هراوم -4
 13 ابن سينا -5
 31 طاريابن الب -6

 09 قديمة عربية كيميائية ومصطلحات أسماء - لثاا ثا
 بعض األسماء التي أطلقها العرب على األدوات  التي – 1

 استعملوها  أثناء العمليات الكيميائية      
09 

 94 تعريف بعض المصطلحات الكيميائية القديمة  - 2
 وما  الت معرو ةتعريف ببعض العمليات الكيميائية التي كانت  -3

 التيارب  بمعنى" التدابير" عليها إسم  ُيطلقكان  التيو     
201 

 114  أو المعايير وتقديراتها لد  العلماء العرب األو ان -4
 991 رابعاا ـ بعض المخطوطات العربية الكيميائية

 ـ بعض المخطوطات العربية الكيميائية المويودة  ي مكتبة  1  
 األسد بدمشق       

136 

 مخطوطات العربية الكيميائية المويودة  ي بعضـ بعض ال 2  
 المكتبات العربية واألينبية       

126 

 141 الفهرس
 

 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 144 

 

 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org


