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This research views morphological Khwarizmi in his book ((fermentation, Dharam ulna, and 

the nomination of the ills)), as The importance of this research is to study the doors of 

exchange, a scientific result of value to the opinions of former scientists, the issues of 

contention between them, and it was systematic in this research is to follow the views of al-

Khwarizmi and presented to the scientists, and return to the views of scientists, taken from 

their books to study the issue               
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