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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمدهلل رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 :الطيبني الطاهرين ، أما بعد 

 

اإلملام مبعاين الكلمات السائدة يف عصر  يف كتب املتقدمني ، توجب على املتأخرين فإن القراءة 
طلحات تأخذ معناها من العصر الذي تعيش فيه ، وأن مرور الزمن كفيل سابق ، ومعلوم أن املص

( ثقافة)ما ، أو إدخال بعض املعاين اإلضافية للمعىن األصلي لكلمة معينة ؛ فكلمة كلمة معىن بتطوير 
ذلك الكل املركب الذي يشمل املعرفة : " بأهنا   (تايلور إدوارد)على سبيل املثال ، واليت عّرفها 

ان اليت يكتسبها اإلنسواملعتقدات والفن واألخالق والقانون واألعراف والقدرات والعادات األخرى 
عودة ، ولكن بال( ثقافة)عىن املتبادر للذهن عند إطالق كلمة ؛ وهذا هو امل  "باعتباره عضوًا يف اجملتمع 

 :قرون إىل الوراء فسنقرأ عن تاريخ الكلمة مايلي عدة 
 

واليت تعين رعاية احلقول أو قطعان (  cultura)كلمة ثقافة تعود يف أصلها إىل اللغة الالتينية " 
فشيئًا حتررت  وشيئًا...مث ظهرت يف القرن الثامن عشر لتدل على جزء من األرض املزروعة. املاشية 

 . "النفسداللة على تكوين وتربية العقل أوكلمة ثقافة من ُمضافاهتا وانتهى هبا األمر إىل أن استعملت لل
 

أثناء واليت وقف البعض  (الكيمياء)من تطور يف املعىن ، حصل لكلمة ( ثقافةال)ما حصل لكلمة و
 .فرأوه يقول بتحرمي الكيمياء -رمحه اهلل -( ابن تيمية)اإلمام  إطالعهم على ماكتب

 ؟(ابن تيمية)اء اليت حّرمها فما الكيمي
 :اإلجابة على هذا السؤال تستلزم أمرين 

الوقوف على تعريف واضح لكلمة الكيمياء حسبما ورد يف كتابات املعاصرين له ، حىت : األول
 .ان ُيراد هبا يف عصره نصل إىل معىن صحيح ملا ك

                                 
 (.م1 1  -  8 ) بريطاين ، [ علم اإلنسان]عامل إنثربولوجيا   
 .   قاسم املقداد ؛ ص.ترمجة دالعلوم االجتماعية ،  دوين كوش ، مفهوم الثقافة يف  
 .  -  ؛ صاملرجع السابق   
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مراده منها ، وهل هي متوافقة  ، ومعرفة  -اهلل رمحه  -تتبع املواضع اليت ذكر فيها الكيمياء :  ثاينال

 .مع املعىن السائد يف عصره أم ال ؟ 
 

 :معىن الكيمياء يف مقدمته كما يلي  -رمحه اهلل-  (ابن خلدون)مة أورد العال
وهو علم ينظر يف املادة اليت يتم هبا كون الذهب والفضة بالصناعة ، ويشرح العمل : علم الكيمياء "

كونات كلها بعد معرفة أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على املادة الذي يوصل إىل ذلك ، فيتصفحون امل
لذلك ، حىت من الفضالت احليوانية كالطعام والريش والبيض والعذرات ، فضاًل  [ القابلة]املستعدة 

 . "عن املعادن 
 

  احلسبة)كتايب كلمة الكيمياء يفسنقف على ورود  ،البن تيميةبالرجوع إىل جمموع الفتاوى و
 :  على النحو التايل  ( راخلياو

، وقصد [ من الذهب والفضة]باملخلوق [ من الذهب والفضة]فإنه ُيشّبه املصنوع أما ... "  . 
وأهل الكيمياء من ... أن ُتجعل هذه كهذا فينفقونه ويعاملون به الناس ، وهذا من أعظم الغش أهلها 

الكيمياء ، ولو أظهروا للناس ذلك مل أعظم الناس غشًا ، وهلذا ال ُيظهرون للناس إذا عاملوهم أن هذا من 
 . "يشتروه منهم 

... رة احننائهم على النفخ يف الكري احلدبان ، لكث: وكذلك طالب الكيمياء الذين يقال هلم "  . 
ي حمرمة باطلة ، لكنها على ال ينالون املغشوش ، وأما خواصهم فيصلون إىل الكيمياء ، وهأكثرهم 
 ؛ مايستحيل بعد ذلك: ، ومنها [ ىل حالته األصليةأي يرجع إ] بعد بضع سنني  ما يستحيل :منها : مراتب

 

                                 
 (ابن خلدون)، وتويف( هـ8 1)رمحه اهلل عام ( ابن تيمية )فقد تويف ( البن تيمية)ُيعد من املعاصرين ( ابن خلدون)معلوم أن   

وبذلك ( ابن خلدون)على ( بن تيمية ا)ويظهر تقدم . إعجام األعالم حملمود مصطفى : املصدر (  . هـ808)رمحه اهلل عام 
 .رمحهما اهلل ( ابن تيمية)من تعريفات واصطالحات موافقًا ملا عليه الناس عصر ( ابن خلدون)يكون ما يورده 

 .  0 عبدالرمحن بن حممد بن خلدون ، املقدمة ، ص   
 .فقه الزيارة واجلهاد يف لوارد ا  
 .يف فقه البيع والصلح الوارد   
 .واحدة بالعموم سُيكتفى ببعض املواضع اليت ذكر فيها الكيمياء ، لالختصار ، وعدم اإلطالة ، وألن داللتها   
      / 0  . 
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فإنه ال يفسد [ األصلي]لكن املصنوع يستحيل ويفسد ولو بعد حني ، خبالف الذهب املعدين املخلوق

 -من املصحيني للكيمياءوكان  -املتطبب  (حممد بن زكريا الرازي)يستحيل ؛ وهلذا ذكروا أن وال 
، فردوه عليه ، وال أعلم يف األطباء من  استحالبالدهم   إىل  عمل ذهبًا وباعه للنصارى ، فما وصلوا

يعقوب بن )أما الفالسفة الذين هم أحذق يف الفلسفة منه ، مثل . كان أبلغ يف صناعة الكيمياء منه 
 . " وبينوا فسادها ، وبينوا احليل الكيمياوية فإهنم أبطلوا الكيمياء . ، وغريه ( إسحاق الكندي

إن علماء األمة مل ُيوجب أحد منهم يف الكيمياء حقًا ، ال ُخمسًا ، وال زكاة ، وال غري "  . 
 . "ذلك

 
 : النتيجة 

 

مل يقصد هبا املعىن املتداول يف عصرنا احلاضر ( الكيمياء) –اهلل رمحه  –( ابن تيمية)عندما أورد 
 .  "علم دراسة املادة ، تركيبها وخواصها ، والتحوالت الىت ميكن أن حتدث هلا : " وهو

 ريها إىل ذهب أوفضةوإمنا كانوا يطلقون هذا املسمى على الصناعة اليت هتتم بتحويل املعادن وغ
، ويف هذا غش وتدليس ألن املعادن اليت قد ُتحول إىل ذهب  (تعريف ابن خلدون السابق إيراده انظر)

ا أهنا لن متاثل الذهب احلقيقي سترجع إىل طبيعتها األصلية مبرور الوقت ، كم –حتولت إن  –أو فضة 
حتيال على الغري ، وهو يف خواصه ، ومع ذلك ستباع بثمن الذهب األصلي ، وهذا غاية التدليس واال

 .الصناعة هلذه  -اهللرمحه  - (ابن تيمية)سبب حترمي 
 

 واهلل ويل التوفيق
 نوره حممد عبداهلل العويشز

 
 

                                 
    / 0  
    /  01 . 
 /http://dcl-cg.maktoobblog.com/720767:  (ًالكيمياء العلم األكثر تشويقا)مدونة   
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 :ع ــاملراج
 
 :تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين  . 

مكتبة العبيكان ، . الباز أنور  –عامر اجلزار : جمموعة الفتاوى ، اعتىن هبا وخّرج أحاديثها  
 .هـ1   / الرياض ط

 :دوين كوش  . 

احتاد الكتاب العرب ،  ، منشورات املقداد قاسم: مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية ، ترمجة  
 .م 00 دمشق 

 :عبدالرمحن بن حممد بن خلدون  . 

 .هـ    / املكتبة العصرية ، بريوت ط. درويش اجلويدي : مقدمة ابن خلدون ، حتقيق  

 :حممود مصطفى  . 

 .هـ 0  / إعجام األعالم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ط 

 
 

 


