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 جابر بن حيان األنصاري
 

 تأليف
 اإلمام السيد محمد الشيرازي

 
 

 كلمة الناشر

 

 

برزت يف مساء تاريخ الشيعة شخصيات طار صيتها حتى مأل اخلافقني، 

وكان هلذه الشخصيات من الدور العظيم الذي ال خيفى على أحد، ومن 

ية مجلة هذه الشخصيات اليت حريت عقول الغربيني قبل الشرقيني هي شخص

 جابر بن حيان الكويف.

جابر شخصية فريدة من نوعها، ولذلك كانت كل فرقة من العلماء تدعيه 

لنفسها.فاحلكماء يعدونه واحدًا منهم، والرياضيون يعتربونه عاملًا بالرياضيات 

واحلساب، والفالسفة حيسبونه فيلسوفًا منهم، وعلماء الفلك يضمونه إىل 

نتسابه إليهم، واملناطقة ينسبونه إىل أهل جمموعتهم، واألطباء يفتخرون با

 املنطق، وهكذا بقية الفنون والعلوم األخرى كل منها تدعي وصاًل به.

فقد )كان حكيمًا رياضيًا فيلسوفًا عاملًا بالنجوم طبيبًا منطقيًا رصديًا مؤلفًا 

مكثرًا يف مجيع هذه العلوم وغريها: كالزهد واملواعظ، من أصحاب اإلمام 

وأحد أبوابه ومن كبار الشيعة، وما يأتي عند تعداد  ادق جعفر الص

مؤلفاته يدل على أنه كان من عجائب الدنيا ونوادر الدهر. وإن عاملًا يؤلف ما 
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كتاب يف علوم جلها عقلية وفلسفية هلو حقًا من عجائب  3900يزيد على 

ئم الكون، فبينا هو فيلسوف حكيم ومؤلف مكثر يف احليل والنريجنات والعزا

ومؤلف يف الصنائع وآالت احلرب إذا هو زاهد واعظ مؤلف كتبًا يف الزهد 

 .(1)واملواعظ(

حقًا إن شخصية كشخصية جابر جدير هلا أن حتري العقول واأللباب، وأن 

تكون من عجائب الدنيا ونوادر الدهر حتى ال ميكن جلهابذة العلم أن تدرك 

البعض نفى وجودها وعدها حقيقة هذه الشخصية وأبعادها الفذة، حتى أن 

شخصية خيالية. يقول ابن النديم يف الفهرست: )قال مجاعة من أهل العلم 

وأكابر الوراقني: إن هذا الرجل ـ يعنى جابرًا ـ ال أصل له وال حقيقة. 

وبعضهم قال: إنه ما صنف وإن كان له حقيقة إال كتاب الرمحة، وأن هذه 

وأنا أقول: إن رجاًل فاضاًل جيلس املصنفات صنفها الناس وحنلوه إياها. 

ويتعب ويصنف كتابًا حيتوي على ألفي ورقة، يتعب قرحيته وفكره بإخراجه، 

ويتعب يده وجسمه بنسخه ثم ينحله لغريه إما موجودًا أو معدومًا ضرب من 

اجلهل، وأن ذلك ال يستمر على أحد، وال يدخل حتته من حتلى ساعة واحدة 

وأي عائدة والرجل له حقيقة وأمره أظهر وأشهر،  بالعلم. وأي فائدة يف هذا

وتصنيفاته أعظم وأكثر. وهلذا الرجل كتب يف مذاهب الشيعة أنا أوردها يف 

مواضعها، وكتب يف معاني شتى من العلوم قد ذكرتها يف مواضعها من 

. إن نفي وجود شخصية جابر بن حيان من الوجود ونفي تأليفاته (2)الكتاب(

                

 جابر بن حيان.  103الرتمجة رقم 30ص 4أعيان الشيعة، حمسن األمني العاملي:ج (1)

أخبار جابر بن  420هـ(: ص438فهرست ابن النديم، ابن النديم البغدادي )ت  (2)
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 يد فيها إىل كون الرجل شيعيًا ومن أتباع أهل البيت يرجع السبب الوح

املخلصني املتفانني يف حبهم ووالئهم، هذه شنشنة قدمية وضع أسسها معاوية 

بن أبي سفيان عندما استوسقت له األمور وانتظمت فسيطر على مقدرات 

 األمة اإلسالمية، فعاد هو احلاكم واخلصم والشاهد يفعل ما يشاء وحيلو له.

كتب معاوية إىل عماله يف مجيع اآلفاق: )أن ال جييزوا ألحد من فقد 

شيعة علي وأهل بيته شهادة(. كما كتب إىل عماله نسخة واحدة إىل مجيع 

البلدان: )انظروا من قامت عليه البينة أنه حيّب عليًا وأهل بيته فاحموه من 

الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه(. وشفع ذلك بنسخة أخرى: )من 

 .(1)تموه مبواالة هؤالء القوم فنكلوا به واهدموا داره(اتهم

ومما يهون اخلطب علينا أن أهل املعرفة من رجال العلم تكفلوا ببيان أبعاد 

وخاصة يف جمال الكيمياء، كما كتب الغربيون  شخصية جابر بن حيان 

عنه وأبانوا فضله وسبقه يف علم الكيمياء. فقد قال علي بن يوسف القفطي يف 

تاريخ احلكماء(: )جابر بن حيان الصويف الكويف كان متقدمًا يف العلوم )

الطبيعية بارعًا منها يف صناعة الكيمياء، وله فيها تواليف كثرية ومصنفات 

 . (2)مشهورة(

وذكر حممد بن سعيد السرقسطي املعروف بابن املشاط االصطرالبي 

                                                                                                             
 

 حيان وأمساء كتبه، املقالة العاشرة، حتقيق رضا جتدد.

 ذكر بعض ما مين به آل البيت من األذى. 45ــ  44ص 11جشرح نهج البالغة:  (1)

جابر بن  103الرتمجة رقم  30ص 4أعيان الشيعة، حمسن األمني العاملي: ج (2)

 هـ.1406حيان، الناشر دار التعارف للمطبوعات ـ بريوت، تاريخ الطبع عام 
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ًا يف عمل االصطرالب األندلسي: )إنه رأى جلابر بن حيان مبدينة مصر تأليف

 . (1)يتضمن ألف مسألة ال نظر له(

وقال إمساعيل مظهر يف كتابه )تاريخ الفكر العربي(: )لعل جابر بن 

حيان أشهر من يذكره تاريخ العلم يف العصر العربي من العلماء فإن امسه 

يقرتن من حيث الشهرة ومن حيث األثر النافع بأمساء العلماء من رواد 

عمران. ولقد قال فيه األستاذ برتيلو املؤلف الفرنسي صاحب احلضارة وال

كتاب "تاريخ الكيمياء يف القرون الوسطى": )إن امسه ينزل يف تاريخ الكيمياء 

منزلة اسم أرسطو طاليس يف تاريخ املنطق. فكان جابرًا عند برتيلو أول من 

قد عرف وضع لعلم الكيمياء قواعد علمية تقرتن بامسه يف تاريخ الدنيا، و

 .(2)جابر يف العامل الالتيين باسم جبري(

هذه هي حقيقة شخصية جابر اليت ال ميكن جتاهلها أو إغماضها حقها، 

فلقد أسدى للعلم وللبشرية خدمات جليلة ال ينكرها إال جاحد معاند بعد أن 

بان فضلها وقدرها واليت قال بها أهل العلم واملعرفة من شرق األرض 

الكتاب )جابر بن حيان( من تأليف مساحة اإلمام الراحل وغربها. ويف هذا 

سيتعرف القارئ على  آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي 

وحياته ودوره يف جمال  جوانب أخرى من شخصية حياة جابر بن حيان 

العلم والكتابة. وقد قامت مؤسسة اجملتبى للتحقيق والنشر بطبع ونشر هذا 

خدمة بسيطة منها يف الكشف عن  من آثار اإلمام الراحل األثر القيم 

                

 جابر بن حيان. 103الرتمجة رقم  30ص 4أعيان الشيعة: ج (1)

 جابر بن حيان. 103الرتمجة رقم  31ص 4شيعة: جأعيان ال (2)
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بعض جوانب هذه الشخصية العلمية الفذة واليت تعد من مفخرة رجال 

الشيعة وعلمائها.. لتبني الباع الطويل لرجال الشيعة يف خمتلف اجملاالت سواء 

 كانت علمية أم اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية أم طبية أم غريها.

 أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بغريه وأن مين على اإلمام الراحل نسأل اهلل

 .باملغفرة وعلو الدرجات إنه مسيع جميب، واحلمد هلل رب العاملني 

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                              

 كربالء املقدسة                              
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 ، والصالة والسالم على حممد وآله احلمد هلل رب العاملني

 الطاهرين.

1 
 مدرسة اإلمام الصادق 

كآبائـه ـ )عليه الصالة والسالم( لقد كان اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

أعلم الناس،  ـ وأوالده الطاهرين  واألئمة  الرسول 

 وذلك بتعليم اهلل تعاىل هلم.

ألف  ل اهلل عّلمين رسو :وقد قال جّده اإلمام املرتضى 

 .(1)باب من العلم، ُيفتح لي من كل باب ألف باب

 ما أودع الرسول  أوالده األطهار  وعّلم اإلمام 

 عنده من العلوم.

هيأ مجلة من التالميذ، الذين كان  وقد كان اإلمام الصادق 

.. وعّلمهم خمتلف العلوم الدنيوية (2)عددهم أربعة آالف أو يزيدون

                

 وأما تفصيل العلوم فمنه ابتداؤها وإليه تنسب. 132ص 1كشف الغمة: ج (1)

بلغوا عشرين  : أن تالمذة اإلمام الصادق ويف بعض كتب اإلمام الشريازي  (2)

 ألفًا.
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 واألخروية.

: جابر بن حيان بن عبد اهلل، ن من مجلة تالميذ اإلمام وكا

فنونًا من العلم  .. وقد عّلمه اإلمام (1)املكّنى بـ )أبي موسى(

 :واملعرفة، وإليك بعض التصرحيات حول تلّمذه على اإلمام 

 قال جابر بن حيان: كنت عند موالنا الصادق  إذ سقطت بني

 .يديه محامتان...

 جابر بن حيان، فخاطبه اإلمام  اإلمام وكان يف جملس 

يا جابر.. املؤمن هلل، فليس له أن يصرف مال اهلل إال يف اهلل.. يا بقوله: 

جابر أتفضل الظلمة على النور.. يا جابر إياك أن تفضل على أخيك 

 .املؤمن أحدًا، فتكون من الضالني

(: )أن كقوله يف )اإلكسري وكثريًا ما كان جابر حيلف باإلمام 

يكون على طريق ميزان فليعلم ذلك، فوحق سيدي لقد انكشف لك 

 بهذه الكلمات سر عظيم إن فطنت له(.

يف موضع آخر: )وحق سيدي ال وقعت كتيب إىل  وقال جابر 

إنسان فضيعه اهلل، بل يكون له رزق ولو اجتهد الناس كلهم على 

 حرمانه ما أمكنهم(.

                

 وامللقب بالكويف والطرسوسي. (1)
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 رساالت السماء وروح اإلنسان

 

اإلنسان مركب من روح وجسد، والشيء املهم لإلنسان، أن يؤّمن 

 راحة كلتا الناحيتني: الناحية اجلسدية، والناحية الروحية.

 ولكن الناحية الروحية يف نظر اإلنسان أهم.

 ولذا ال يريد اإلنسان راحة جسده،إال ألجل روحه..

ال الوفري، فاملسكن اجلميل، واملركب الغادة، والزوجة املالئمة، وامل

واملنصب الرفيع، وما إليها، يريدها اإلنسان لراحة الروح، واطمئنان 

 النفس.

لكن اإلنسان غالبًا يعين جبانب اجلسد غافاًل عن جانب الروح، 

وهذا ما يسبب له املشاكل ويسلبه راحة روحه، اليت هي املطلب 

 الواقعي لإلنسان العاقل.

سعادة الروحية، أكثر من ولذا حيتاج اإلنسان إىل من يرشده ال

 احتياجه إىل من يوفر له اخلبز واملاء.. 

من املرشدين، إمنا يقصدون  واألنبياء واألئمة الصاحلون 

 تأمني الراحة الروحية، يف أي إطار كان من األطر املادية..
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 فاملقصد أواًل وبالذات:

 ُيَْهِد قَلْبَه ِ  .. (1)َمْن يُْؤِمْن بِاَّلله

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ أاَلَ بِِذكْ و  .(2)ِر َّللاه

 وثانيًا وبالعرض: تأمني السعادة اجلسدية.

، واألئمة وهذا سّر اهتمام الكتب املنزلة، وأنبياء اهلل العظام 

، بناحية الروح، أواًل وبالذات، وتناوهلم لنواحي الطاهرين 

 اجلسدية يف املرتبة الثانية..

: إنه مَل مل يهتم األنبياء واألئمة ومبا تقدم يظهر جواب عن إشكال

  بالصناعة واملكتشفات؟ 

إنه ليس مهمتهم، وإمنا املهمة تقويم احلياة، وتطهريها عن الرذائل 

 واآلفات.

ومنهم اإلمام الصادق  أما ما يرى أحيانًا من األنبياء واألئمة 

  الذي تعّلم منه جابر )الكيمياء( وما إىل ذلك من الصنعة

، فهو شيء بالنسبة إليهم يف هامش املهمة اليت جاؤوا من واالخرتاع

 أجلها.

                

 .11سورة التغابن:  (1)

 .28د: سورة الرع (2)
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 والدة جابر

 

املشهور يف مولد جابر )طوس( إيران، أو )حران( العراق، ومل نعلم 

وكثري االتصال  .. وكان تلميذ اإلمام الصادق (1)تاريخ والدته 

 بالربامكة وزراء هارون العباسي.

 لكوفة.وكان أكثر سكناه يف بغداد وا

 

 أخالق جابر

وكان إىل جانب ما وهبه اهلل سبحانه من علمي )الكيمياء( 

 و)الفيزياء( وما يتبعهما.. حسن األخالق، ذا فضيلة ومكارم.

وملا نكبت الربامكة على يدي هارون.. طارد هارون كل من كان له 

صلة بهم، فشملت النكبة )جابر بن حيان( حتى اضطر إىل االختفاء يف 

 الكوفة.

ودام ذلك إىل عصر )املأمون العباسي( حني صفى اجلو، فخرج 

 جابر عن االختفاء.

                

 هـ يف خراسان. 120قال البعض: إن جابر بن حيان ُولد عام  (1)
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 المختبر العلمي

 

يف مدة اختفائه يف الكوفة، خمتربًا كبريًا حتت  وقد هيأ جابر 

األرض، وكان يشتغل فيه باختباراته واكتشافاته.. وهو أول مسلم 

قوله بعض كما ي اشتغل بهذه العلوم، بإرشاد اإلمام الصادق 

 املؤرخني.

وكان إىل جانب علمه بالكيمياء والفيزياء، طبيبا ماهرًا يعاجل 

 األمراض الصعبة.

 

 الطائرة

 

خلالد الربمكي أو حييى بن خالد، صندوقًا  وقد كان صنع جابر 

طائرًا، وباصطالح اليوم )الطائرة( فكان يطري به يف السماء، كما ينقل 

كتمثال من بعض الفلزات يقوم برعايته  أنه صنع له أشياء أخرى غريبة،

 وحفظه.

مل يطلع أحد على خمترب جابر، إال بعد قرنني من الزمان، بعد موته، 

حيث أراد بعض الناس أن يبين بناًء عند )باب دمشق( وهو من أبواب 

الكوفة، فظهر هناك خمتربه، لكن كان الزمان قد أكل عليه وشرب، فقد 

احمللوالت واملعاجني وما أشبه، فلم كانت اآلالت قد صدئت وفسدت 
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 يستفيدوا منها شيئًا يذكر.
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 مؤلفات جابر

 

تأليفات كثرية، وقد بولغ يف عددها، حتى  جلابر بن حيان 

 أوصلها بعض إىل أكثر من ثالثة آالف..

لكن الظاهر أن بعضها كانت بضعة أوراق فقط، إذ قد ذكروا أن 

)عليه لمها من اإلمام الصادق مخسمائة من رسائله اليت كان قد تع

 ..(1)كانت ضمن )ألف ورقة(  السالم(

وحُيكى عن دائرة املعارف الربيطانية أن جابرًا تعلم العلوم اخلفية من 

 اإلمام الصادق )عليه السالم(.

ونكتفي هنا بذكر ثالثني من مؤلفات جابر، املوجودة فعاًل، إما 

 خمطوطة وإما مطبوعة:

 : املنافع.1

 ضاح.: اإلي2

                

 : 270لموىل حيدر الشريواني ص ، لمناقب أهل البيت ورد يف كتاب  (1)

تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصويف قد ألف كتاب يشتمل على ألف ورقة، يشري 

 فيه اىل رسائل أبي جعفر الصادق وهي مخسمائة رسالة.
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 : مصححات أفالطون.3

 : الضمري.4

 : املوازين.5

 : امللك.6

 : األحجار.7

 : االستتمام.8

 : اخلواص.9

 : الرتكيب الثاني.10

 : الشمس.11

 : القمر.12

 : األرض.13

 : الرتكيب.14

 : احليوان.15

 : األسرار.16

 : التبويب.17

 : الشعر.18

 : الزيبق الشرقي.19

 : النور.20

 : البيان.21

 الدرة املكنونة. :22
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 : أسطقس األول.23

 : أسطقس الثاني.24

 : أسطقس الثالث.25

 : الواحد األول.26

 : الواحد الثاني.27

 : الركن.28

 : الزيبق الغربي.29

 : تفسري األسطقس.30
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 تراجم لجابر

 

لقد أكثر العلماء يف الشرق والغرب، يف ذكر أحوال )جابر بن حيان( 

خاصة بتحليل شخصية )جابر(، أم يف ضمن سواء يف كتب مستقلة 

 الكتب التارخيية، أو العلمية، أو ما أشبه..

وإمنا اقتطفنا حنن يف هذه الكراسة، شيئًا نزرًا جدًا عن أحواله، 

 يف الكّم والكيف. (1)ليتناسب مع سلسلة )األعالم(

ومن أراد التفصيل فلرياجع إحدى الكتب املعنية بهذا الشأن، 

 ككتاب: 

 بر ابن حيان( تأليف الدكتور زكي جنيب حممود.)جا 

  اإلمام الصادق( وكتاب  تأليف الدكتور )ملهم الكيمياء

 حممد حييى اهلامشي.

 .وكتاب )علماء اإلسالم( تأليف السيد حممود احليزي 

 وغريها.

                

سلسلة أعالم الشيعة. جمموعة كراريس كانت تصدر يف كربالء املقدسة. وهذا  (1)

 الكراس هو العدد احلادي عشر منها. 
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، واهلل املسؤول أن يوفق املسلمني القتفاء آثار أئمتهم األطهار 

ذين سبقوا العامل يف كل علم وفضيلة، ليسرتدوا وعلمائهم األخيار، ال

عزهم وكرامتهم، فإنه ما دام أزمة العلم والصناعة ما بني غري املسلمني، 

 ال يرجى تقدم املسلمني، فقد قال سبحانه: 

 ََهْل يَْستَِوي الِّذيَن يَْعلَُموَن َوالِّذيَن الَ يَعْلَُمون (1). 

بالفضيلة واملكارم اليت هي كما واملسؤول منه أن يوفقهم للتحلي 

 إمنا بعثت ألمتم مكارم  :سبب التقدم، حيث قال النيب 

 . (2)األخالق

 وهو املوفق املستعان.

 

 كربالء املقدسة                                                            
 هدي احلسيين الشريازيحممد بن امل                                                        

                

 .9سورة الزمر:  (1)

 .12701ح 6ب 187ص 11مستدرك الوسائل: ج (2)
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 (1)الملحقات 

 

 نسب جابر

كان ي. وجابر بن حيان بن عبد اهلل الكويف الطرسوس ،أبو موسىهو 

من وهو  ، واملراد به الزاهد، وليس الفرقة الصوفية، يعرف بالصويف

ي نسبة إىل طرسوس على الطرسوس. وأهل الكوفة وأصله من خراسان

، (2) أنطاكية وحلب وبالد الروموزن قربوس مدينة بثغور الشام بني

 وتقع يف اجلزء اجلنوبي من تركيا عاصمة قيليقيا القدمية.

 

 والدة جابر

 هـ يف خراسان. 120قال البعض: إن جابر بن حيان ُولد عام 

 

 جابر وعلم الطب

كتب جابر بن حيان روي احملدث النوري يف مستدرك الوسائل: أنه 

رسول اهلل منعتين ريح شابكة شبكت بن  يا :فقال عبد اهلل  يبأإىل 

عليك بسعوط  :فدعا له وكتب إليه ي،فادع اهلل ل يإىل قدم يبني قرن

                

 أضيفت هذه امللحقات من قبل الناشر يف الطبعة الثانية للكتاب تتميمًا للفائدة. (1)

 طرسوس. 28ص 4: جمعجم البلدان (2)
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منا أففعل ذلك فك ن شاء اهللإتعافى منه  ،العنرب والزنبق على الريق

 .(1)نشط من عقال

 

 إخالص جابر

مؤمنًا متقيًا خملصًا هلل عزوجل، فلم يكتب  كان جابر بن حيان 

نه روى أبو أ (تذكرة النوادر)يف للشهرة وطلب الدنيا، فقد جاء ما كتبه 

بى هشام عن أبيه: قال ملا توفى أبو موسى أالربيع سليمان بن موسى بن 

تني من اهلجرة، ائرمحه اهلل بطوس يف سنة م جابر بن حيان الصويف

حتت رأسه، وإذا على ظهر الكتاب : )كتاب الرمحة( وجد هذا الكتاب 

وال من خملوق عليه  ،وال فخرًا عه من مل يرد به ذكرًاهذا كتاب وض

 ... ومساه كتاب الرمحة ،وال شكرًا أجرًا

 

  جابر تلميذ في مدرسة اإلمام الصادق 

ارتباطًا وثيقًا، فقد أخذ  ارتبط اسم جابر باسم اإلمام الصادق 

أصول علم الكيمياء ووضع أسس هذا  جابر عن اإلمام الصادق 

وه الغربيون )أبا الكيمياء(. وما من أحد تكلم عن جابر العلم حتى عد

وتتلمذه على يديه وأخذه للعلوم  إاّل وذكر عالقته باإلمام الصادق 

                

 .1087ح 74ب 433ص 1مستدرك الوسائل: ج (1)
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مراسالت  العديدة منه، كما كانت جتري بينه وبني اإلمام الصادق 

 حول بعض اإلشكاالت اليت تعرض جلابر فيجيبه اإلمام الصادق 

 .ويرشده إىل احلل الصحيح

الوسائل(  مستدركيف )  املريزا النوريكما من عن احملدث 

فقال: يا ابن  قال: كتب جابر بن حيان الصويف إىل أبي عبد اهلل 

رسول اهلل، منعتين ريح شابكة شبكت بني قرني إىل قدمي...( 

 .(1)احلديث

قد علَّم جابرًا يف  وتذكر املصادر التارخيية أن اإلمام الصادق 

مما يستعان به على تلقي العلوم وحفظها ه، دعاًء جامعًا ضمن ما عّلم

 .بداع فيهاواإل

 

 مؤلفات جابر

املئات من الكتب والرسائل، ورمبا  ألف جابر بن حيان الكويف 

اآلالف، يف شتى العلوم املختلفة، وقد كتب بنفسه دليلني لكتبه: األول 

ي صغري حيتوي كبري حيتوي على مجيع ما ألف يف الصنعة وغريها، والثان

 .(2)على ما ألف يف الصنعة فقط

                

 16، مستدرك الوسائل: ج1087ح 74ب 432ص 1مستدرك الوسائل: ج (1)

 .20504ح 108ب 446ــ  445ص

 أمساء كتبه يف الصنعة، املقالة العاشرة. 421راجع فهرست ابن النديم: ص (2)
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له تصانيف كثرية قيل: عددها يقول الزركلي عن مؤلفات جابر: 

ضاع أكثرها وترجم بعض ما بقي  .وقيل: بلغت مخسمائة ،كتابًا 232

 .(1) منها إىل الالتينية

وقد حتدث جابر عن مؤلفاته ـ وهو أعلم بها من غريه ـ فقال: )ألفت 

ب ثالثني رسالة ال أمساء هلا. ثم ألفت بعد ذلك أربع بعد هذه الكت

مقاالت وهي: كتاب الطبيعة الفاعلة األوىل املتحركة وهي النار، كتاب 

الطبيعة الثانية الفاعلة اجلامدة وهي املاء، كتاب الطبيعة الفاعلة املنفعلة 

اليابسة وهي األرض، كتاب الطبيعة الرابعة املنفعلة الرطبة وهي اهلواء. 

وهلذه الكتب كتابان فيهما شرح ذلك وهما: كتاب الطهارة، كتاب 

 األعراض.

ثم ألفت بعد ذلك أربعة كتب وهي: كتاب الزهرة، كتاب السلوة، 

كتاب الكامل، كتاب احلياة. وألفت بعد ذلك عشرة كتب على رأي 

بليناس صاحب الطلسمات وهي: كتاب زحل، كتاب املريخ، كتاب 

شمس األصغر، كتاب الزهرة، كتاب عطارد، الشمس األكرب، كتاب ال

كتاب القمر األكرب، كتاب األعراض، كتاب يعرف خباصية نفسه، 

 كتاب املثنى.

ثم ألفت ثالمثائة كتاب يف الفلسفة، وألف وثالمثائة كتاب يف احليل 

على مثال كتاب تقاطر، وألف وثالمثائة رسالة يف صنائع جمموعة وآالت 

                

 حيان. جابر بن 103ص 2ج :خريالدين الزركلي ،األعالم (1)
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كتابًا عظيمًا، وألفت كتبًا صغارًا وكبارًا، احلرب. ثم ألفت يف الطب 

 وألفت يف الطب حنو مخسمائة كتاب مثل كتاب اجملسة والتشريح.

ثم ألفت كتب املنطق على رأي أرسطاليس، ثم ألفت كتاب الزيج 

اللطيف حنو ثالمثائة ورقة. كتاب شرح اقليدس، كتاب شرح اجملسطي، 

 كتاب املرايا، كتاب اجلاروف.

ًا يف الزهد واملواعظ، وألفت كتبًا يف العزائم كثرية ثم ألفت كتب

حسنة. وألفت كتبًا يف النريجنات. وألفت يف األشياء اليت يعمل خبواصها 

 كتبًا كثرية.

ثم ألفت بعد ذلك مخسمائة كتاب نقضًا على الفالسفة. ثم ألفت 

 .(1)كتابًا يف الصنعة يعرف بكتب امللك، وكتابًا يعرف بالرياض( 

يف كتابه )الذريعة(  عالمة الشيخ آغا بزرك الطهراني وذكر ال

 مجلة من هذه الكتب وذكر أوصاف بعض منها وحمل تواجد 

 ، منها:(2)نسخها 

  (3)قال الشيخ آغا بزرك الطهراني يف الذريعة: 

يف الكيمياء البي موسى أو أبي عبد اهلل جابر بن حيان  (االستيفاء)

                

 أمساء كتبه يف الصنعة، املقالة العاشرة. 423ــ 422راجع فهرست ابن النديم: ص (1)

، 15، ج11، ج10، ج7، ج5، ج4، ج2راجع الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (2)

 .25، ج24، ج23، ج22، ج20، ج18، ج16ج

 .36ص 2الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (3)
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، ذكره ابن 200املتوفى سنة  ،الكويف ابن عبد اهلل الصويف اخلراساني

النديم وقال جابر يف كتابه التدابري الذي ألفه بعد االستيفاء )التدابري هذا 

 . (كتاب ثان وألفت قبله االستيفاء االول وهو حمتاج إىل هذا الكتاب

  (1)ويف الذريعة أيضًا: 

اهلل بي موسى جابر بن حيان بن عبد ، ألءكتاب التدابري( يف الكيميا)

 .اخلراساني الكويف الصويف

 ويف الذريعة أيضًا 
(2): 

بي موسى جابر بن حيان الصوفى الثقة بصحة العلم( أل)

 .502الكيمياوي، ذكره ابن النديم يف ص 

 ويف الذريعة أيضًا 
(3): 

( ذكره  200بي موسى جابر بن حيان املتوفى ) كتاب احلكومة( أل)

 .ئر كتبه الكثريةمع سا 50ابن النديم يف الفهرس ص 

  ويف الذريعة أيضًا 
(4): 

 يالطوس جلابر بن حيان الصويف ء،)الرمحة الصغري( يف الكيميا

 .(200املتوفى ) الكويف

                

 .15ص 4جالذريعة إىل تصانيف الشيعة:  (1)

 .8ص 5الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (2)

 .60ص 7الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (3)

 .171ص 10الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (4)
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 ويف الذريعة أيضًا 
(1): 

 أيضا جلابر املذكور. ء،الرمحة الكبري( يف الكيميا)

 

 ويف الذريعة أيضًا 
(2): 

رسالة و)السطقس الثاني ( رسالة يف او)( األولرسالة االسطقس )

بي موسى جابر بن حيان بن عبد اهلل االسطقس الثالث( هذه الثالثة أل

 .(200املتوفى ) الصويف الكويف

 :ويف الذريعة أيضًا  

 .تأليف جابر بن حيان (تفسري كتاب االسطقس)

 .تأليف جابر بن حيان عظم( األسريك)اإلو

 ويف الذريعة أيضًا 
(3): 

ة رسالة املنسوبة إىل جابر بن حيان ئمن اخلمسماكتاب الصافى( )

 .الصويف

 ويف الذريعة أيضًا 
(4): 

، منشى كتاب )املنتخب( يف أبو موسى جابر بن حيان الصوفى 

                

 .171ص 10الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (1)

 .73ص 11الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (2)

 .4ص 15الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (3)

 .12ص 16ة إىل تصانيف الشيعة: جالذريع (4)
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جعله  ي)الكتاب الكبري( يف الطلسمات، الذ صنعة الطلسمات و

حكام، وكتاب )املفتاح( يف صور الربوج وتأثرياتها يف األ ، مقالةنيمخس

لف باب أاحملتوي على  (وعماًل اجلامع واالسطرالب علمًا)تاب وك

 .ونيف

 

 ويف الذريعة أيضًا 
(1): 

، كما يظهره 200خمتار رسائل جابر بن حيان( الصويف، املتوفى )

 ...له( كتاب الرمحة)من نسخة 

 ثم تطرق إىل ما اختري من الكتب التالية:

دود، كتاب املاجد، كتاب إخراج ما يف القوة إىل الفعل، كتاب احل

ميدان العقل، كتاب اخلواص ، حجار على رأى بليناسكتاب األ

كتاب السر املكنون، كتاب التجميع، كتاب  ،كتاب اخلواص الكبري،

التعريف، كتاب امليزان الصغري، كتاب السبعني، كتاب اخلمسني، 

كتاب البحث، كتاب الراهب، كتاب احلاصل، كتاب القديم، كتاب 

 .مامة كتاب اإل ،تاب الضمري الستمائة باباالشتمال، ك

 ويف الذريعة أيضًا 
(2): 

بي موسى جابر بن حيان بن عبد ، ألءاملالغم الربانية( يف الكيميا)

                

 .171ص 20الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (1)

 .193ص 22الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (2)
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 هـ. 200، املتوفى بها سنة ياهلل الصويف الكويف الطوس

 ويف الذريعة أيضًا 
(1): 

 .ن، جلابر بن حياءيف الكيميا (خواص احلرف يف علم امليزان)

 ويف الذريعة أيضًا 
(2): 

بي موسى جابر بن حيان الصويف أل ء،كتاب النار( يف الكيميا)

 ي.الكويف الطوس

 (.اخلواص الكبري يف علم الكاف)ومر له 

 ويف الذريعة أيضًا 
(3): 

 موسى جابر بن حيان الصويف يب( ألءكتاب اهلدى يف الكيميا)

 .الكويف يالطوس

  (4)معجم املؤلفنيويف: 

م ( جابر بن حيان بن  813ــ   737( )   ه 198 ــ 120ن حيان )ب

عبد اهلل الكويف، املعروف بالصويف . عامل مشارك يف الطبيعة والكيمياء 

لد بطوس. من آثاره : احلدود يف ُو ،دب وغريهاوالفلسفة والفلك واأل

دب، شياء، نهاية األالكيمياء، كتاب اخلواص الكبري يف خواص األ

                

 .305ص 23الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (1)

 .3ص 24الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (2)

 .203ص 25الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج (3)

 : 105ص    3ج كحالة:  معجم املؤلفني، لعمر (4)
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 سطرالب.ر، وتأليف يف عمل األكتاب الشع

  ،وأما ابن النديم فقد ذكر يف )الفهرست( كثريًا من مؤلفات جابر

قال: )وحنن نذكر مجاًل من كتبه رأيناها وشاهدها الثقاة فذكروها لنا، 

 فمن ذلك:  

كتاب اسطقس األس األول إىل الربامكة، كتاب اسطقس األس 

ليهم، كتاب الواحد الكبري، الثاني إليهم، كتاب الكمال هو الثالث إ

كتاب الواحد الصغري، كتاب الركن، كتاب البيان، كتاب الرتتيب، 

كتاب النور، كتاب الصبغ األمحر، كتاب اخلمائر الكبري، كتاب اخلمائر 

الصغري، كتاب التدابري الرائية، كتاب يعرف بالثالث، كتاب الروح، 

الغم الربانية، كتاب كتاب الزيبق، كتاب املالغم اجلوانية، كتاب امل

العمالقة الكبري، كتاب العمالقة الصغري، كتاب البحر الزاخر، كتاب 

البيض، كتاب الدم، كتاب الشعر، كتاب النبات، كتاب االستيفاء، 

كتاب احلكمة املصونة، كتاب التبويب، كتاب األمالح، كتاب 

 قلمون، كتاب التدوير، كتاب الباهر.. (1)األحجار، كتاب أبي

التكرير، كتاب الدرة املكنونة، كتاب البدوح، كتاب  كتاب

اخلالص، كتاب احلاوي، كتاب القمر، كتاب الشمس، كتاب 

الرتكيب، كتاب الفقه، كتاب االسطقس، كتاب احليوان، كتاب 

البول، كتاب التدابري آخر، كتاب األسرار، كتاب كيمان املعادن، كتاب 

                

 ويف نسخة: إىل. (1)
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ثه ورابعه وخامسه وسادسه الكيفية، كتاب السماء، أوله وثانيه وثال

وسابعه، كتاب األرض، أوله وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وسادسه 

وسابعه، كتاب اجملردات، كتاب البيض الثاني، كتاب احليوان الثاني، 

كتاب األمالح الثاني، كتاب الباب الثاني، كتاب األحجار الثاني، 

كتاب العنصر، كتاب فضالت اخلمائر،  ،(1)كتاب الكامل، كتاب املدخ

كتاب الرتكيب الثاني، كتاب اخلواص، كتاب التذكري، كتاب البستان، 

كتاب السيول، كتاب روحانية عطارد، كتاب االستتمام، كتاب 

األنواع، كتاب الربهان، كتاب اجلواهر الكبري، كتاب األصباغ، كتاب 

الرائحة الكبري، كتاب الرائحة اللطيف، كتاب املنى، كتاب الطني، 

ب امللح، كتاب احلجر احلق األعظم، كتاب األلبان، كتاب الطبيعة، كتا

كتاب ما بعد الطبيعة، كتاب التلميع، كتاب الفاخر، كتاب الصارع، 

كتاب االفرند، كتاب الصادق، كتاب الروضة، كتاب الزاهر، كتاب 

التاج، كتاب اخليال، كتاب تقدمة املعرفة، كتاب الزرانيخ، كتاب 

اطف، كتاب إىل مجهور الفرحنى، كتاب إىل علي اهلى، كتاب إىل خ

بن يقطني، كتاب مزارع الصناعة، كتاب إىل علي بن اسحق الربمكي، 

كتاب التصريف، كتاب اهلدى، كتاب تليني احلجارة، إىل منصور بن 

أمحد الربمكي، كتاب أغراض الصنعة إىل جعفر بن حييى الربمكي، 

 كتاب الباهت، كتاب عرض األعراض.

                

 ويف نسخة: الطرح. (1)
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 لكتب مائة واثنا عشر كتابًا وله بعد ذلك سبعون كتابًا منها:وهذه ا

كتاب الالهوت، كتاب الباب، كتاب الثالثني كلمة، كتاب املنى، 

كتاب اهلدى، كتاب الصفات، كتاب العشرة، كتاب النعوت، كتاب 

العهد، كتاب السبعة، كتاب احلي، كتاب احلكومة، كتاب البالغة، 

عشر، كتاب الكفوء، كتاب اإلحاطة، كتاب املشاكلة، كتاب مخسة 

كتاب الراوق، كتاب القبة، كتاب الضبط، كتاب األشجار، كتاب 

املواهب، كتاب املخنقة، كتاب اإلكليل، كتاب اخلالص، كتاب 

الوجيه، كتاب الرغبة، كتاب اخللقة، كتاب اهليئة، كتاب الروضة، 

املنافع،  كتاب الناصع، كتاب النقد، كتاب الطاهر، كتاب ليلة، كتاب

 كتاب اللعبة، كتاب املصادر، كتاب اجلمع.

فهذه أربعون كتابًا من السبعني كتابًا ثم يتلو ذلك: رسائل يف 

احلجر، أوله، ثانيه، ثالثه، رابعه، خامسه، سادسه، سابعه، ثامنه، 

تاسعه، عاشره وال أمساء هلا. وله بعد ذلك عشر رسائل يف النبات أولة 

ألحجار عشر رسائل على هذا املثال فذلك سبعون إىل العاشرة، وله يف ا

 رسالة.

ويتلو ذلك عشرة كتب مضافًا إىل السبعني وهي: كتاب التصحيح، 

كتاب املعنى، كتاب اإليضاح، كتاب اهلمة، كتاب امليزان، كتاب 

االتفاق، كتاب الشرط، كتاب الفضلة، كتاب التمام، كتاب 

 األعراض.

ه الكتب وهي: كتاب وله بعد ذلك عشر مقاالت تتلو هذ
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مصححات فوثاغورس، كتاب مصححات سقراط، كتاب مصححات 

فالطن، كتاب مصححات ارسطاليس، كتاب مصححات ارسيجانس، 

كتاب مصححات اركاغانيس، كتاب مصححات امورس، كتاب 

مصححات دميقراطيس، كتاب مصححات حربى، كتاب مصححاتنا 

 حنن.

كتاب الزمردة، كتاب  ثم يتلو هذه عشرون كتابا بأمسائها وهي:

األمنوذج، كتاب املهجة، كتاب سفر األسرار، كتاب البعيد، كتاب 

الفاضل، كتاب العقيقة، كتاب البلورة، كتاب الساطع، كتاب 

اإلشراق، كتاب املخايل، كتاب املسائل، كتاب التفاضل، كتاب 

 التشابه، كتاب التفسري، كتاب التمييز، كتاب الكمال والتمام.

يضًا ثالثة كتب تتصل بها: كتاب الضمري، كتاب الطهارة، ويتلوها أ

 (1)كتاب األعراض. وبعد ذلك سبعة عشر كتابًا أوهلا: كتاب املبتدأ 

بالرياضة، كتاب املدخل إىل الصناعة، كتاب التوقف، كتاب الثقة 

بصحة العلم، كتاب التوسط يف الصناعة، كتاب احملنة، كتابا احلقيقة، 

تالف، كتاب السنن واحلرية، كتاب املوازين، كتاب االتفاق واالخ

كتاب السر الغامض، كتاب املبلغ األقصى، كتاب املخالفة، كتاب 

 ، كتاب االستقصاء.(2)الشرح، كتاب األعرامي يف النهاية

                

 ويف نسخة: املبدا. (1)

 ويف نسخة: اإلغراء يف النهاية. (2)



 
 

33 

ثم يتلو ذلك ثالثة كتب وهي: كتاب الطهارة آخر، كتاب 

 .(2)، كتاب األعراض( (1)التسعة

 

 كالم باشا البغدادي

 هـ( يف كتابه: هدية 1339مساعيل باشا البغدادي )ت قال إ

 :(3)العارفني

أبو موسى تلميذ جعفر  يالطرسوس اهلل الكويف جابر بن حيان بن عبد

 :من تصانيفه ،ستني ومائة 160توفى سنة  الصادق 

يضاح يف علم الكاف . سرار الربانيات . اإلأرشاد يف التعبري . اإل 

علل املعادن . العلم املخزون يف الصنعة . كسري . رواح يف اإلروح األ

كتاب اخلواص الكبري .  .حراق . كتاب اخلالص يف الكيمياءكتاب اإل

كتاب الرمحة يف الكيمياء. كتاب السبعني يف الصنعة . كتاب الشعر . 

من اخلمسمائة . كتاب العهد. كتاب القمر يف الصنعة .  كتاب الصايف

ام تدبريه . مهج النفوس . نهاية كتاب النخب . منافع احلجر بعد مت

 . 232دب . وغري ذلك . عدد تصانيف ابن حيان األ

 

                

 ويف نسخة: التفسري. (1)

 أمساء كتبه يف الصنعة، املقالة العاشرة. 422ــ 421راجع فهرست ابن النديم: ص (2)

 .249ص  1هداية العارفني: ج (3)
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 كالم جرجي زيدان

جابر بن  نإقال جرجي زيدان يف جملة اهلالل على ما حكي عنه: 

، وإن أعجب شئ عثرت عليه يف أمر من تالمذة الصادق حيان 

العرب، وكتبوا اهتموا بأمره أكثر من املسلمني و األوروبينيالرجل أن 

فيه ويف مصنفاته تفاصيل، وقالوا إنه أول من وضع أساس الشيمي 

اجلديد وكتبه يف مكاتبهم كثرية، وهو حجة الشرقي على الغربي إىل أبد 

 .(الدهر
 

 كالم الزركلي:

 :(1)هـ( يف كتابه األعالم1410وقال خري الدين الزركلي )ت 

بن حيان بن عبد اهلل م( جابر  815 ــ000 /  ه 200ــ000بن حيان )

الكويف، أبو موسى : فيلسوف كيميائي، كان يعرف بالصويف . من أهل 

الكوفة، وأصله من خراسان . اتصل بالربامكة، وانقطع إىل أحدهم 

 232جعفر بن حييى . وتويف بطوس . له تصانيف كثرية قيل : عددها 

ي كتابا، وقيل : بلغت مخسمائة . ضاع أكثرها، وترجم بعض ما بق

 أو الكتب املنسوبة ، منها إىل الالتينية . ومما بني أيدينا من كتبه

 :إليه

ط(  /ط( حنو ألف صفحة، و)أسرار الكيمياء/ )جمموع رسائل

                

 .103ص 2الم: جاألع (1)
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ط( مع شرح  /ط ( و)املكتسب /ط( و)أصول الكيمياء/ و)علم اهليئة

خ( و)تصحيحات كتب  /بالفارسية للجلدكي، وكتاب يف )السموم

خ( وكتاب )اخلواص( الكبري  /خ( و)الرمحة /ائرخ( و)اخلم /أفالطون

خ(  /املعروف باملقاالت الكربى والرسائل السبعني، و)الرياض

خ( يف الكيمياء . وأكثر هذه  /خ( و)العهد /و)صندوق احلكمة

املخطوطات رسائل . وجلابر شهرة كبرية عند االفرنج مبا نقلوه من كتبه 

رسطو جلابر يف الكيمياء ما أل) :يف بدء يقظتهم العلمية . قال برتلو

طاليس قبله يف املنطق، وهو أول من استخرج حامض الكربيتيك ومساه 

زيت الزاج، وأول من اكتشف الصودا الكاوية، وأول من استحضر ماء 

الذهب، وينسب إليه استحضار مركبات أخرى مثل كربونات 

ق البوتاسيوم وكربونات الصوديوم . وقد درس خصائص مركبات الزئب

تتألف من كتب جابر موسوعة علمية ) :ل لوبوناواستحضرها ( وق

حتتوي على خالصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب يف عصره . 

وقد اشتملت كتبه على بيان مركبات كيماوية كانت جمهولة قبله . وهو 

 أول من وصف أعمال التقطري والتبلور والتذويب والتحويل اخل (.

 

 كالم ابن خلكان

 : هـ( يف حديثه عن اإلمام الصادق 681قال ابن خلكان )ت 

كان من سادات أهل البيت ولقب بالصادق لصدقه يف مقالته، 

وفضله أشهر من أن يذكر، وله كالم يف صنعة الكيمياء والزجر والفأل. 
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وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصويف الطرسوسي قد ألف كتابًا 

تضمن رسائل جعفر الصادق وهي مخسمائة يشتمل على ألف ورقة ت

 .(1)رسالة

 

 في موسوعة المورد

 جاء يف )موسوعة املورد احلديثة(:

م، كيميائي عربي يعترب )أبا الكيمياء العربية(. 815تويف جابر عام 

قال: بأن النار والرتاب واملاء واهلواء احتدت لتشكل الزئبق والكربيت، 

املادتني عند احتادهما بنسب خمتلفة.  وأن مجيع الفلزات تتألف من هاتني

اكتشف محض النرتيك ومحض الكربيتيك. ينسب إليه حنو ألفي كتاب 

 .(2)ترجم بعضها إىل الالتينية 

 وجاء فيها أيضًا يف معرض الكالم عن )علم الكيمياء(:

علم تركيب املادة والتغريات اليت تطرأ عليها ...  ثم جاء العرب 

طوات واسعة إىل األمام. وحبسبك أن تعلم أن فخطوا بعلم الكيمياء خ

جابر بن حيان أبا الكيمياء العربية كان أول الكيميائيني الذين نادوا 

بأهمية البحث التجرييب، وأنه هو الذي اكتشف محض النرتيك 

                

 جعفر الصادق. 131ترمجة رقم 327ص 1وفيات األعيان، ابن خلكان: ج (1)

 موسوعة املورد احلديثة )قرص ليزري(: باب علماء، ابن حيان جابر. (2)
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 .(1)ومحض الكربيتيك
 

 

 

 دعاء جابر

 

 :(2)( الصحيفة الصادقيةيف كتاب )

 جابر بن حيان: قال 

صلوات اهلل عليه  ـمام الصادق يعين اإل ـ فت سيدي "إني كنت أل

دعية، وخباصة ما كان يدعو به الفالسفة، باأل ، وكنت هلجًاكثريًا

وكنت أعرضه عليه وكان منها ما استحسنه، ومنها ما يقول عنه : 

الناس كلهم يدعون بهذا، وليس فيه خاصية، فلما كثرت عليه علمين 

 ...هذا الدعاء 

حد ممن قرأ كتيب خاصة به أن أزال صورة تم ألوعندي أنه ال ي

سالم  والدين، الشيطان عن قلبه، وترك اللجاج، واستعمل حمض اإل

والنية اجلميلة، وأما ما دام الشيطان يلعب به، وينزله قصدا، فليس 

ينفعه شئ، وذلك أن اللجاج ليس هو من الشيطان وحده، إمنا هو من 

                

 موسوعة املورد احلديثة )قرص ليزري(: باب كيمياء، علم الكيمياء. (1)

 .246رشي: صالصحيفة الصادقية: مجع العالمة الشيخ باقر الق (2)
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نفسك، واعمد إىل ما أوصيك به، وهذه فساد النية، فاتق اهلل يا هذا يف 

 هي الوصية: 

بدأ بالطهر، بأن تفيض على بدنك ماء نظيفا يف موضع نظيف، ثم ا

، مرأة حائض، ثم تستخري اهلل ألف مرةاتلبس ثيابا طاهرة، ال متسها 

وأزغ  ،اللهم إني أستخريك يف قصدي فوفقين)وتقول يف استخارتك: 

 .(يقدر عليكالشيطان عين أنك تقدر عليه وال 

فإذا قلت ذلك ألف مرة عمدت إىل موضع طاهر نظيف وابتدأت 

مائة مرة، وركعت  (1)ٌدَحَأ اهلُل َوُه ْلُقفكربت اهلل، وقرأت احلمد، و

ثم تشهدت وسلمت، ثم  ،ثم قمت وصليت مثل ذلك ،وسجدت

، (2)ُحْتَفاْلَو اهلِل ُرْصَن اَءا َجَذِإقرأت يف الركعتني الثانيتني مائة مرة: 

 ٌدَحَأ اهلُل َوُه ْلُقوليني وقرأت: وإذا سلمت أعدت مثل الركعتني األ

، ثم صليت ُحْتَفاْلَو اهلِل ُرْصَن اَءا َجَذِإـ مائة مرة، ثم أعدت اثنتني ب

ركعتني أخريني وهذا متام العشر، وقرأت سورة سورة، ثم أمتمت 

 .صالتك

اغل، وأحرى يف خالل ذلك ويشغلك ش حدًاأوإياك أن تكلم 

                

 سورة اإلخالص. (1)

 سورة النصر. (2)
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جلس اثم  ،املواضع بك الصحاري اخلالية حتى ال يكلمك أحد البتة

 اللهم إني قد مددتها إليك طالبًاوقل بعد أن متد يديك إىل اهلل تعاىل: 

 .مرضاتك، وأسألك أن ال تردهما خائبتني

 وتبدأ وتقول: 

 

من ال يعلم ما هو إال هو، اللهم  اللهم أنت أنت، يامن هو هو، يا

ت خالق الكل، اللهم أنت خالق العقل، اللهم أنت واهب النفس أن

نسانية، اللهم أنت خالق العلة، اللهم أنت خالق الروح، اللهم أنت اإل

قبل الزمان واملكان وخالقهما، اللهم أنت فاعل اخللق باحلركة 

والسكون وخالقهما . اللهم إني قصدتك، فتفضل علي مبوهبة العقل 

مسلكي إىل الصراط املستقيم . اللهم بك فال شئ  الرصني، وإرشادي يف

أعظم منك، نور قليب، وأوضح لي سبيل القصد إىل مرضاتك . اللهم 

أني قصدتك ونازعتين نفساي : نفسي النفسانية، نازعتين إليك، 

اللهم فيك، ال أعظم . ونفسي احليوانية، نازعتين إىل طلب الدنيا 

ك ورسولك، وعلى آله منك، يا فاعل الكل، صل على حممد عبد

وأصحابه املنتجبني، واهد نفسي النفسانية، إىل ما أنت أعلم به، من 

مرادها منها، وبلغ نفسي احليوانية منك غاية آماهلا، فتكون عندك، إذا 

بلغتها ذلك، فقد بلغتها الدنيا واآلخرة، إنه سهل عليك . اللهم، إني 
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محتك، وكرمك، أعلم أنك ال ختاف خلال، وال نقصانا يوهنك، بر

هب لي ما سألتك من الدنيا واآلخرة، اللهم يا واهب الكل، فاجعل 

ذلك يف مرضاتك، وال جتعله فيما يسخطك، اللهم واجعل ما ترزقين 

عونا على أداء حقوقك، وشاهدا لي عندك، وال جتعله شاهدا علي، 

وال عونا على طلب ما يعرضك عين . اللهم، يا خالق الكل، أنت 

، وخلقت الشيطان ولعنته، مبا أستحقه، وأمرتنا أن نلعنه، خلقت قليب

 . فاصرفه عن قلب وليك، وأعين على ما أقصد له

ثم تذكر حاجتك، فإذا فرغت عن سائر ما تريد، فعفر خديك على 

 االرض، ثم قل يف تعفريك عشر مرات : 

خضع وجهي الذليل الفاني لوجهك العزيز الباقي . 

 ْمَلَأفتوجه، وكرب، واقرأ احلمد، وسورة ، وقم ثم اجلس مليًا 

 ، واقرأها يف الركعة الثانية فإذا سلمت قل : (1)َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن

 يا سيدي، ما اهتديت إال بك، وال علمت إال بك، وال قصدت إال

إليك، وال أقصد وال أرجو غريك، اللهم، ال تضيع زمام قصدي 

 وانك تقضي وال يقضى عليك،  ورجائي، إنك ال تضيع أجر احملسنني،

صربن فيك كما خففت قد وعدت الصابرين خري اجلزاء منك، وأل

                

 سورة الشرح. (1)
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عين، وصريتين على امتحانك . اللهم، إنك قد وعدت بعد العسر 

، اللهم فامح أوقات العسر واجعلها زيادة يف أوقات اليسر، يسرًا

ظوظا من اآلخرة. اللهم إن وسيليت حمن الدنيا و واجعل ذلك حظًا

 .وصفوة أهل بيته آمني، آمني، آمني إليك حممدًا

قال لي سيدي يف ذلك، : إن اهلل عزوجل، أكرم من أن يتوسل إليه 

إنسان، بنبيه فريده خائبا، فإذا أمتمت ذلك، فتصدق يف أثره درهمني 

وثلثني، واجعله أربعة أقسام، كل قسم أربعة دوانق، فأول من يلقاك، 

كذلك الثاني والثالث والرابع، فان اهلل ممن يقبل الصدقة، فاعطه، و

تعاىل حيمدك العاقبة يف سائر أمورك، ويزجر الشيطان عن وجهك، 

 واقصد ملا أنت تشتهيه، فإنك ترى فيه الرشد، ويرزقك اهلل قريبا. .

تريد أن  وعلق الدكتور زكي جنيب حممود على هذا الدعاء بقوله: أ

ها كبرية النفع للسالكني يف سبيل فإن ؛فخذ وصية جابر عاملًا تكون باحثًا

من شأنه أن  العلم، علم املوازين وتركيب الطبائع على اجلوهر تركيبًا

 .(1)ينتج لنا كل ما أردناه من كائنات

                

دعاؤه  8ق 250ــ 246ص :الشيخ باقر القرشيالعالمة مجع  ،الصحيفة الصادقية (1)

 الفلسفي الذي علمه جلابر بن حيان.
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يف طوس خراسان، وقيل يف  200مات جابر بن حيان الكويف عام 

 املدينة املنورة ودفن يف البقيع الغرقد.

جابر بن حيان اخلراساني يف الذريعة:  آغا بزرك قال الشيخ 

 هـ. 200املتوفى سنة 

بى أروى أبو الربيع سليمان بن موسى بن  (:تذكرة النوادر)يف و

رمحه اهلل  هشام عن أبيه: قال ملا توفى أبو موسى جابر بن حيان الصويف

 .بطوس يف سنة مأتني من اهلجرة

 .(1)هجرية  160وقيل: إنه مات سنة 

 أدرك زمن املأمون العباسي. اهر إنه سهو، ألن جابر والظ

 . ه 198 ي. وتويف حوال  ه 120لد سنة : ُو(2)قال طوقانو

 .م 813م وتويف  720لد يف : ُو(3)(العلماء املسلمون)ويف 

                

. وقال حاجي 249ص 1انظر كتاب إيضاح املكنون، المساعيل باشا البغدادي ح (1)

يف  هـ وكذلك األمني العاملي 160ون( بأنه تويف سنة خليفة يف )كشف الظن

هـ، وأما عمر كحالة فيذكر يف )معجم املؤلفني( 180)أعيان الشيعة(..  وقيل: سنة 

هـ اعتمادًا على ما حققه 200هـ، وقال الزركلي يف )األعالم( أنها سنة 198أنها سنة 

 العالمة آغا بزرك الطهراني يف )الذريعة(.

 .24ـ  15اخلالدون العرب: ص يف كتابه: (2)

 .40ـ  18: ص1ملؤلفه: فهمي إسحاق، انظر ج (3)
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