
(7812) 
 

 
 Volume 19- Issue 3- September 2022 2022 ايمول – 3العدد  -19المجمد 

 عمم الحساب عند العرب نشأتو، وفروعو، والتأليف فيو
 أ.م.د. ايمان صالح ميدي

  العربيمركز احياء التراث العممي  -جامعة بغداد
mahdi.eiman@yahoo.com 

 :الممخص
اعتنى العرب بعمم الحساب عناية فائقة، واحتل عندىم مكانة رفيعة لما لو 
من أىمية وعالقة وثيقة بأمور حياتيم الدينية والدنيوية لذلك أكدوا عمى 
تعميمو ألبنائيم وعدوه ضرورة من ضرورات التربية لما فيو من الرياضة 

العممية، فانتيوا إلى حقيقة أن من أخذ نفسو بتعميم الحساب  العقمية والمنفعة
أول أمره أنو يغمب عميو الصدق ؛ لما في الحساب من صحة المباني 

 ومناقشة النفس ،فيصير ذلك ُخمقا، ويتعود الصدق ويصبح مذىبا لو.
ومعرفة عمم الحساب والعموم الرياضية ُعدت مقياسا لرقي البشرية وتقدميا؛ 

ساس الذي يقوم عميو التقدم العممي في العموم كافة و ا سيما وأصبحت األ
الصرفة التي تعد العموم الرياضية المبنة األولى في تطورىا،ولذلك تعددت 

 فروعو واقسامو وتنوعت مجا ات استعما ا
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Abstract: 

Arabs take care of mathematics and occupied a high 

place for it because of its importance and close 

relationship with the matters of their religious and 

worldly lives, therefor, they ensures on learning their 

kids, considering it as necessity of life according to 

mental exercise and practical benefit that it contain and 

knowledge of arithmetic and all mathematical sciences is 

considered a measure of human aduancement.it has 

become the basis upon which scientific progress is based 

in all sciences, especially the pure sciences that act as the 

first base of progressing it, therefore, its branches and 

departments become more in every field of life . 
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 المقدمة
كان لمعرب باع طويل في ىذا العمم ، وكانت ليم مشاركة حسنة بو ، وليس أدل عمى 

التجارية المشيورة ، وفي  ذلك من المعمومات التجارية التي اتقنيا العرب ومارسوىا في أسواقيم
رحالتيم التجارية المعروفة إلى الشام والعراق، وما عرفوه من قسمة األموال والمواريث ، 
وقياس المسافات والمساحات، وغيرىا من العمميات الحسابية التي يحتاجيا ا انسان في حياتو 

الحسابية ومعرفة اليومية. وقد تضمن الشعر العربي معمومات نافعة عن كثير من المسائل 
 ا اعداد المفردة والمركبة وأجزاء ا اعداد وغيرىا.

ولما أشرق اإلسالم وسطعت أنواره عمى الجزيرة العربية، شيد القرآن الكريم بما كان 
لمعرب من معمومات رياضية، وأعمال حسابية، وقد صرحت اآليات القرآنية الكريمة بمسائل 

اد بفئاتيا المختمفة ، والكسور وما يتعمق بيا، متعددة من عمم الحساب ، فذكرت األعد
بُِّكْم والعمميات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة ، قال تعالى : ﴿  َتْبَتُغوْا َفْضاًل مِّن رَّ

ْمَناُه َتْفِصيالً   (.۲۱﴾ )اإلسراء:  َوِلَتْعَمُموْا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّ
﴿َيُقوُلوَن َثالَثٌة رَّاِبُعُيْم َكْمُبُيْم َوَيُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُيْم َكْمُبُيْم َرْجًما وقولو تعالى : 

 ( .۱۱)الكيف:  ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوثَاِمُنُيْم َكْمُبُيْم﴾
 ( .۱۲)الكيف:  ا﴾:  ﴿َوَلِبُثوا ِفي َكْيِفِيْم َثالَث ِماَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسعً وقولو تعالى 
 :﴿ َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِو َفَمِبَث ِفيِيْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما﴾وقولو تعالى

َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َيُكن لَُّينَّ َوَلٌد َفِإن (. وقولو تعالى : ﴿ 14)العنكبوت: 
ُبُع ِممَّا َتَرْكُتمْ َكاَن َلُينَّ وَ  ُبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصيَن ِبَيا َأْو َدْيٍن َوَلُينَّ الرُّ  َلٌد َفَمُكُم الرُّ

ا َأْو ِبيَ ِإن لَّْم َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَمُينَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم مِّن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن 
ْنُيَما السُُّدُس َفِإن ن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأو اْمرََأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِمُكلِّ َواِحٍد مِّ َكاُنوْا  َدْيٍن َواِ 

ِصيًَّة مَِّن َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُيْم ُشَرَكاء ِفي الثُُّمِث ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَيا َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍّ وَ 
 (.۲۱)النساء:   المَِّو َوالمَُّو َعِميٌم َحِميٌم﴾

 أوال ـــ تعريف الحساب:
عرف العمماء الحساب بأنو: " معرفة العدد، وكمية أجناسو، وخواصو، وأنواعو، 

 .(1)وخواص تمك األنواع، ومبدأ ىذا العمم من الواحد الذي ىو قبل ا اثنين"
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: "ىو صناعة عممية في حساب األعداد بالضم وعرفو العالمة ابن خمدون فقال
والتفريق، فالضم يكون في األعداد باألفراد وىو الجمع، وبالتضعيف تضاعف عددا بأحاد عدد 
آخر وىذا ىو الضرب. والتفريق أيضا يكون في األعداد، إما باإلفراد مثل إزالة عدد من عدد 

اوية تكون عدتيا محصمة وىو ومعرفة الباقي، وىو الطرح، أو تفصيل عدد بأجزاء متس
 . (۱)القسمة، وسواء كان ىذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد أو الكسر ... " 

وتوسع عدد من العمماء في وضع حد ليذا العمم ، ومعرفة موضوعو، وبيان منفعتو 
 فقالوا:" عمم الحساب ويسمى أيضا عمم العدد: 

 َحّده: عمم يتعرف منو أنواع العدد وأحواليا ، وكيفية تولد بعضيا من بعض. 
وموضوعو: األعداد من جية لوازميا وخواصيا، فيو يبحث عن لواحق األعداد في 
ذاتيا كالزوجية والفردية ونحوىما، ويبحث عن لواحق األعداد عند اضافة بعضيا إلى بعض 

ونحوىا، واستخراج ما سبيمو أن يستخرج منيا. ومنفعتو:  كالتساوي والتفاضل والتناسب والتباين
 . (3")ارتياض الذىن بالنظر في المجردات عن المادة ولواحقيا

 ثانيا ـــ أىمية الحساب:
نال الحساب عناية بالغة من العرب، واحتل مكانة رفيعة في حياتيم العممية لعالقتو 

: "والحساب يشتمل عمى معان كثيرة، ومنافع بأمورىم الدينية والدنيوية، وفي ىذا يقول الجاحظ
جميمة، ولو ا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فيموا عن ا عّز وجل معنی الحساب 

 .(4)في اآلخرة" 
وتطرق العرب في كثير من غرر أقواليم ونصائحيم في تربية أبنائيم إلى ضرورة 

منفعة العممية، وفي ىذا يقول ابن خمدون: "ومن تعمم الحساب لما فيو من الرياضة العقمية وال
أحسن التعميم عندىم ا ابتداء بيا، ألنيا معارف متضحة وبراىين منتظمة، فينشأ عنيا في 
الغالب عقل مضيء ، ُدّرب عمى الصواب، وقد يقال: من أخذ نفسو بتعميم الحساب أول أمره 

ومناقشة النفس، فيصير ذلك إنو يغمب عميو الصدق، لما في الحساب من صحة المباني 
 .(5)ُخمقا، ويتعود الصدق ويالزمو مذىبا"

ىـ( عمى ضرورة دراسة الحساب مع 456ويؤكد أيضا العالمة ابن حزم القرطبي )ت 
العموم األخرى، ليقف الطالب عمى قدم راسخة في التعمم، وليكون قادرا عمى تفيم العموم 
األخرى، فيقول : " يجب أو ا تعمم الصبي منذ السنة الخامسة أو نحوىا تعمم الخط وتأليف 
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حو والفقو معا، فاذا بمغ المرء من النحو الفقو إلى الحد الذي ذكرناه الحروف والقرآن، ثم الن
 .(6)فمينتقل إلى عمم العدد فمُيحكم الضرب والقسمة والجمع والطرح والنسبة ... " 

ولمحساب أثر بارز في تطوير كثير من العموم وتقدميا، فقد كان الحساب ومسائمو ، 
في العموم الفمكية وفي المساحة والطب، وقيل :  وقوانينو ، وفروعو كافة، مما يحتاج إليو

 .(7)يحتاج إليو في سائر العموم (( 
ومعرفة الحساب والعموم الرياضية كافة غدت مقياسا لرقي البشرية وتقدميا، وأصبحت 
األساس القويم الذي قام عميو التقدم العممي في العموم كافة، و ا سيما العموم الصرفة التي تعد 

اضية المبنة األولى في تطورىا "فالحاجة الممحة إلى البناء والعمارة والزراعة والري، العموم الري
 .(8)وما تمميو الحياة اليومية من معامالت، كانت الدافع وراء ابتكار العموم الرياضية وتطورىا" 

ومعرفة الحساب تعث أيضا من كمال األىمية لذوي المناصب الرفيعة من الكتاب 
 .(9)دة والمموك، فال يستغني عنو ممك و ا سوقة والوزراء والقا

وبالجممة فأىمية الحساب وتعممو ضرورية، وفوائده كثيرة، وىو: "أرفع الصناعات 
درجة، وأعميا مصمحة وأتميا فائدة صناعة الحساب التي يحتاج إلييا جميع الناس عمى 

 . (10)اد األمور" طبقاتيم واختالف أديانيم ولغاتيم لما فييا من صالح الجميور، وسد
 ثالثا ـــ فروع الحساب:

ازدادت عناية العمماء العرب والمسممين بعمم الحساب، وازدىر في ضوء ىذه العناية 
ازدىارا كبيرا. فبعد أن كان عمما مفردا مقتصرا عمى مزاولة التجارة ومعرفة العمميات الحسابية 

إذ أوصل العمماء أقسام ىذا العمم إلى في البيع والشراء، أصبح عمما واسعا ذا أقسام وفروع، 
 .(۲۲)أحد عشر قسما 

 وىذا يدل عمى تطور ىذا العمم وا ارتقاء بو إلى مراحل متقدمة في الحياة العممية.
ومن أجل التدليل عمى ىذا التطور  ابد من معرفة بدايات جيود العمماء في عمم 

 الحساب وفروعو وأقسامو عمى وفق التسمسل الزمني ، وىم: 
 . (۲۱)ىـ( ۷۸۳الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب )ت  -1

 قسم عمم الحساب عمى سبعة فروع ىي:
 الكمية المضافة     -2الكمية المفردة                              -1 
 العبارات       – 4األعداد المسطحة والمجسمة               -3
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 مبادئ الجبر والمقابمة  -6حساب اليند وحساب الجمل               -5 
 وجوه الحسابات  -۳
 .(۲۷)أخوان الصفا : من عمماء القرن الرابع اليجري  -۱
 قسموا عمم الحساب عمى ثالثة فروع ىي:  
عمم خواص  -۷عمم كمية األنواع         - ۱عمم معرفة ماىية العدد      -1
 األنواع 

. (۲4)ىـ( 749بن ساعد األكفاني: شمس  الدين محمد بن إبراىيم بن ساعد )ت ا -3
 قسم عمم الحساب عمى سبعة أقسام ىي: 

 عمم حساب الميل -۷عمم حساب التخت       -۱عمم الحساب المفتوح       -1
 حساب الدور والوصايا -6حساب الخطأين    -5عمم الجبر والمقابمة         -4
 الدرىم والدينارحساب  -۳ 
قسم . (۲۲)ىـ(۸۰۸ابن خمدون: ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خمدون )ت  -4 

 عمم الحساب ) األرثماطيقي( عمى خمسة أقسام أو فروع، وىي:
 عمم الجبر والمقابمة -۷صناعة الحساب       -۱عمم معرفة خواص األعداد    -1
 رائض الحسابيةعمم الف -5عمم المعامالت الحسابية       -4
 . (۲6)ىـ( ۸۱۲القمقشندي: أبو العباس أحمد بن عمي بن أحمد )ت  -5 

 قسم عمم العدد )األرثماطيقي( عمى خمسة فروع ،وىي:
 عمم الجبر والمقابمة -۷عمم حساب التخت       -۱عمم الحساب        -1
 عمم حساب الدور والوصايا -5عمم حساب الخطأين       -4
 .(۲۳)ىـ(۹۹۸طاش كبري زادة : أبو الخير أحمد بن مصطفى )ت  -6
 قسم عمم العدد ) الحساب (عمى أحد عشر فرعا، وىي: 
 حساب الخطأين . -3الجبر والمقابمة            -2حساب الميل          -1 
حساب  -6حساب الدرىم والدينار      -5حساب الدور والوصايا        -4
 أعداد الوفق  -۹حساب العقود            -۸اليواء        حساب -۳الفرائض 
 التعبئة العسكرية  -۲۲خواص األعداد            -۲۰ 
 (۲۸)ىـ( ۲۰۹۳حاجي خميفة : العالمة مصطفى بن عبد ا كاتب جمبي )ت  -۳
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 قسم عمم الحساب عمى عشرة فروع ، وىي :
التعابي العددية )التعبئة  -3حساب التخت والميل    -۱اعداد الوفق .     -۲
 العسكرية(
حساب الدرىم والدينار          -6حساب الخطأين     -5الجبر والمقابمة            -4

 حساب الفرائض -۹حساب العقود           -۸حساب الدور والوصايا        -۳
 حساب اليواء -۲۰
توزعت فروع . (۲۹)ىـ( ۲۲۲۸التيانوي: محمد بن عمي الفاروقي التيانوي )ت  -۸ 

 عمم العدد عمى موضوعات كتابو، وىي عشرة فروع:
 حساب التعبئة -۷حساب التخت             -۱اعداد الوفق             -۲ 
 حساب الدرىم والدينار  -6حساب الخطأين       -5الجبر والمقابمة           -4
الفرائض  حساب -۹حساب العقود      -۸حساب الدور والوصايا       -۳
 الحساب اليوائي -۲۰     والمواريث

 رابعا ـــ تعريفات فروع عمم الحساب:
 : (۱۰)التعبئة العسكرية -1

َحّده: عمم يتعرف منو كيفية ترتيب العساكر في الحروب، وكيفية تسوية صفوفيا 
أزواجًا وأفراد، وتعيين أعداد الصفوف وأعداد الرجال في كل صف منيا، وىيئة الصفوف أما 

 ى التدوير أو التثميث أو التربيع إلى غير ذلك.عم
 موضوعو : تعبئة الجند وترتيب صفوف العساكر بما يخيف العدو. 

 منفعتو: اتباعو يؤدي إلى الظفر بالمرام والنصر عمى األعداء. 
 نسبتو: من فروع الحكمة العممية.

 .  (12)التخت والميل  -2
الحسابية برقوم تدل عمى اآلحاد وتغني حده: عمم يتعرف منو كيفية مزاولة األعمال 

 عما بعدىا من المراتب وىذه الرقوم التسعة منسوبة إلى اليند.
 موضوعو : تسييل األعمال الحسابية. 

 منفعتو: سرعة انجاز األعمال الحسابية و ا سيما الفمكية 
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 : (11)الجبر والمقابمة -3
 بمعادلتيا لمعمومات تخصيا. حده: عمم يتعرف منو كيفية استخراج المجيو ات العددية 

 ومعنى الجبر: زيادة قدر ما نقص في الجممة المعادلة ، با استثناء في الجممة األخرى
 لتتعاد ا. 

 والمقابمة: اسقاط الزائد من احدى الجممتين لمتعادل. 
 موضوعو: المسائل الست المعروفة عند أىل الفن. 

 واضعو : نبي ا ادريس )عميو السالم(. 
 استمداده: من العقول الكاممة ، أو من الوحي إلى ادريس )عميو السالم( .

 حكمو: الوجوب الكفائي، أو الندب.  
منفعتو: استعالم المجيو ات العددية إذا كانت معمومة العوارض ورياضة الذىن. 
مسائمو : قضاياه التي تتطمب نسب محمو اتيا إلى موضوعاتيا كقولنا : مسائل الجبر تدور 

 مى ثالثة أقسام ىي : العدد، والمال ، والجذر. ع
 نسبتو: انو من العموم الرياضية. 

 (12)حساب الخطأين -4
سمي حساب الخطأين ألنو يفرض المطموب فيو شيئا ويختبر، فان وافق فذاك،     

وا  ا حفظ الخطأ وفرض المطموب شيئا آخر، ويختبر ، فان وافق فذاك وا  ا حفظ الخطأ 
المطموب منيما ومن المقدارين المفروضين. وعمى ىذا إذا اتفق وقوع  الثاني، ويستخرج

 المسألة أو ا في أربعة أعداد متناسبة أمكن استخراجيا بخطأ واحد.
حده: عمم يتعرف منو استخراج المجيو ات العددية إذا أمكن صيرورتيا في أربعة 

 أعداد متناسبة.
 شف عنيا. موضوعو: استخراج مجيو ات األعداد المطموب الك 

 منفعتو: نحو منفعة عمم الجبر والمقابمة، إ ا أنو أقل عموما منو وأسيل عمال. 
 :(24)الحساب المفتوح -5

 حده: عمم يتعرف منو كيفية مزاولة ا اعداد  استخراج المعمومات الحسابية من الجمع
 والتفريق والتناسب. 
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منفعتو: ضبط المعامالت وحفظ األموال، وقضاء الديون، وقسمة التركات وغيرىا. 
 ويحتاج إليو في العموم الفمكية وفي المساحة والطب. 

 وقيل: يحتاج إليو في سائر العموم وبالجممة فال يستغني عنو ممك و ا عالم و ا سوقة.
 :  (24) حساب خواص األعداد -6

وقد  –ابة والمتباغضة. وىو فرع من عمم العدد وىو في خواص األعداد المتح    
تقدم الكالم فيو. ولثابت بن قرة الحراني كتاب " ا اعداد المتحابة " ومن خواص األعداد 
المتحابة: انيا لو كتبت في كوز لم يمسو الماء، وشرب منو شخصان، فانو يتولد بينيما محبة 

المتباغضة مثل ذلك، فإنو يظير بينيما أكيدة لم يعيد ذلك قبل. وأنو لو روعي في األعداد 
 عداوة راسخة بإذن ا تعالی.

 .  (۱۲)حساب الدرىم والدينار  -7
حده: عمم يتعرف منو كيفية استخراج المجيو ات العددية التي تزيد عدتيا عمى 

 المعاد ات الجبرية، وليذه الزيادة لقبوا تمك المجيو ات بالدرىم والدينار والفمس وغير ذلك. 
 منفعتو: كمنفعة الجبر والمقابمة فيما يكثر فيو األجناس المعادلة. 

 .  (۱۳) حساب الدور والوصايا -۸
 حده: عمم يتعرف منو ما يوصی بو إذا تعمق بدور في بادئ النظر. ومن أمثمتو رجل 
وىب لمعتقو في مرض موتو مئة درىم  ا مال لو غيرىا، فقبضيا ومات قبل سيده، 

لمذكور، ثم مات السيد فظاىر المسألة : أن اليبة تمضي من المئة درىم وخمف بنتا والسيد ا
في ثمثيا. فإذا مات المعتق رجع إلى السيد نصف الجائز باليبة فيزداد حالو، فيزداد مال 

 المعتق، فيزداد مال السيد من أرثو، وىمم جرا. 
ن كانت الحاجة إليو قميمة.  منفعتو: منفعة ىذا العمم جميمة ، وا 

 . ( ۱۸) العقود حساب -۹
 المقصود بالعقود : عقود األصابع وقد وضعوا كال منيا بأزاء أعداد مخصوصة، ثم 

رتبوا ألوضاع األصابع، آحاد وعشرات ومئات وألوف، بحيث يمكن معرفة عشرة آ اف 
 بأصابع يد واحدة. 
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حده: ىو عمم يتعرف منو كيفية توضيح المراد من األعداد بأصابع اليدين من 
والبنصر والوسطى والسبابة وا ابيام، ود الة كل أصبع عمى عدد واتحاده مع غيره  الخنصر

 عمى عدد آخر، وىكذا. 
منفعتو: عظيمة لمتجار، و اسيما عند استعجام كل من المتبايعين لسان اآلخر عند فقد 

 آ ات الكتابة، والعصمة عن الخطأ في ىذا العمم أكثر من حساب اليواء.
 صحابة ، كما وقع في الحديث الشريف. حكمو: استعممو ال 
 .  (۱۹)عمم الفرائض -10

 حده: ىو عمم يتعرف منو كيفية قسمة التركة بين مستحقييا. 
 موضوعو : التركات. 

 واضعو : الرسول الكريم محمد )صمى ا عميو وآلو وسمم( 
 استمداده : من القرآن الكريم والسنة واإلجماع. 

 حكمو : الوجوب العيني أو الكفائي. 
مسائمو : قضاياه التي تتطمب نسبة محمو اتيا إلى موضوعاتيا في تقسيم الورثة عمى 

 اقسام اربعة مشيورة. 
 نسبتو إلى غيره : انو من العموم الشرعية والرياضية معا. 

 منفعتو : ا اقتدار عمى تعيين السيام لذوييا.
 :  (30) حساب اليواء -11

 حده: عمم يتعرف منو كيفية حساب األموال العظيمة في الخيال بال كتابة. 
 موضوعو : ايجاد العمميات الحسابية بسرعة وبديية خاطفة.

 منفعتو : ىو عظيم النفع لمتجار في ا اسفار، وأىل السوق من العوام الذين  ا يعرفون
 الكتابة. ولمخواص إذا عجزوا عن احضار آ ات الكتابة.

 ــــ المؤلفات في عمم الحساب:خامسا 
عدت العموم الرياضية عامة والحساب خاصة من العموم الجميمة التي يجب تعمميا ؛ 
لعالقتيا الوثيقة بأمور الدين والشريعة اإلسالمية، وألىمية ىذا العمم في حياة المسمم الدينية 

النافعة في عمم الحساب  والعممية والعممية، وضع العمماء العرب والمسممون المؤلفات الكثيرة
فروعو وأقسامو المختمفة، وكثرة ىذه المؤلفات تدل د الة واضحة عمى مدى عناية العرب 
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والمسممين بيذه العموم، و ا غرابة في ذلك ألن من العمماء من يرى ضرورة تعمم الرياضيات 
العموم بعمق  عامة وتقدميا عمى عموم القرآن الكريم لكي يستطيع المرء أن يفيم ويدرك تعمم

 .(۷۲)لما لمرياضيات من أىمية في توسيع الفكر البشري
و ا يمكن ا احاطة بجميع ما ألف في عمم الحساب وفروعو المتعددة، لكثرة ىذه 
 المؤلفات ولطول المدة الزمنية، لذلك اقتصرنا عمى قسم منيا وقد رتبتيا ترتيبا معجميا، وىي:

الدين المفضل بن عمر األبيري )ت بعد ألثير  -ا احتساب في عمم الحساب  -1 
 .(۷۱)م(۲۱۷۱ىـ/630و
ألبي عبد ا محمد بن عمر بن بدر اإلشبيمي )من عمماء  -اختصار الجبر والمقابمة  -۱ 

 .(۷۷)القرن الثامن اليجري / الرابع عشر الميالدي(
األرثماطيقي من كتاب ))الشفا(( لمشيخ الرئيس أبي عمي الحسين بن عبد ا بن سينا  -3 

 . (۷۲)م(۲۰۷۳ىـ/  428)ت
 ألبي عمي الحسن بن حرب الخوارزمي )ت بعد -ارجوزة في حساب اليواء  - 4

 .(۷6)م(1454ىـ/ ۸۲۸
ن الياسمين ألبي محمد عبد ا بن حجاج اب -ارجوزة مشتممة عمى أعمال الجذور  -5 

 . (۷۳)م(  1204ىـ/ 601)ت
ألبي محمد عبد ا بن حجاج ابن الياسمين  -األرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابمة  -6 
(۷۳). 
ألبي يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي )ت ح  -استعمال الحساب اليندي  -۳ 

 .( ۷۸)م(873ىـ/۱6۰
 الحسن بن حرب الخوارزميألبي عمي  -ا استقصاء والتجنيس في عمم الحساب  -۸

 .(۷۹)م(1454ىـ/ ۸۲۸المحبوبي )ت بعد 
 . (40)م(161ىـ/۷۲۰ألبي الحسن کوشيار بن لبان الجيمي ت ح -أصول حساب اليند -۹

 . (41)م(۹۰۰ىـ/۱۸۸ألبي الحسن ثابت بن قرة الحراني )ت  -األعداد المتحابة  -۲۰
جابر بن إبراىيم الصالحي    ) من ألبي سعيد  -ايضاح البرىان عمى حساب الخطأين  -۲۲

 .(42)عمماء القرن الرابع اليجري / العاشر الميالدي(
 . (43)م(۲۲۳۲ىـ /  ۲۳۰لمسموأل بن يحيى المغربي )ت ح  -الباىر في الجبر  -۲۱ 
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 ىـ ۱۸۱ألبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري )ت ح  -البحث في الحساب اليندي  -۲۷
 .(44)م(۸۹۲

ىـ  410ألبي بكر محمد بن الحسن الحاسب الكرخي )ت ح -البديع في الحساب  -14 
 .(45)م( ۲۰۲۹/
 ىـ۷۰۰القسطا بن لوقا البعمبكي )ت ح  -البرىان عمى عمل حساب الخطأين  -15 

 .(46)م(۹۲۱
 .(47)م(۲۹۳۳ىـ /985لمشيخ أحمد الحسيني اليمني )ت  -بيان ضابطة عقود األعداد -16 
 ألبي الحسن عمي بن محمد البسطي القمصادي )ت -المبتدي بالقمم اليندي  تبصرة -۲۳ 

 .(4۸)م(۲8۸6ىـ /  ۸۹۲
 430لمعالم الحسن بن الييثم )ت –تحميل المسائل العددية بجية الجبر والمقابمة مبرىنا  -۲۸ 

 .(49)م(۲۰۷۹ىـ / 
ىـ  ۷۷۲ني )ت ألبي سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحرا -التخت في الحساب اليندي  -۲۹ 
 .(50)م( 943/ 
ألبي نصر محمد بن عبد ا الكمواذي البغدادي الحاسب  -التخت في الحساب اليندي  -۱۰

 .(۲۲)م(۹۹۲ىـ /  ۷۸۲)ت بعد 
ألبي الحسن ثابت بن قرة الحراني )ت  -تصحيح مسائل الجبر بالبراىين اليندسية  -۱۲

 .(۲۱)م(۹۰۰ىـ/  ۱۸۸
ألبي الوفاء محمد بن محمد البوزجاني )ت  -تفسير كتاب الجبر والمقابمة لمخوارزمي  -۱۱

 .(۲۷)م( ۹۹۸ىـ /  ۷۸۸
ىـ  429ألبي منصور عبد القاىر بن طاىر البغدادي )ت -التكممة في الحساب  -۱۷
 .(54)م( ۲۰۷۳/

البناء  ألبي العباس أحمد بن محمد المراكشي المعروف بابن -تمخيص أعمال الحساب  -۱4
 .(55)م( ۲۷۱۲ىـ /  ۳۱۲)ت 
 832لمشيخ غياث الدين جمشيد بن مسعود الكاشي )ت -تمخيص مفتاح الحساب  -۱۲ 
 .(56)م(  1428ىـ/
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لمشيخ عبد ا بن محمد بن حجاج ابن  -تمقيح األفكار في العمل برسم الغبار  -۱6 
 .(۲۳)م( ۲۱۰4ىـ / 601الياسمين )ت 

لالصطخري الحاسب ) من عمماء القرن الرابع اليجري /  –الجامع في الحساب  - ۱۳ 
 .(۲۸)العاشر الميالدي( 

 .(59)الجامعة لفنون الحساب في حساب الدرىم والدينار لمعالم المغربي -۱۸
 .(60)ألبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري  -الجبر والمقابمة  -۱۹
إسماعيل بن إبراىيم بن غازي الجبر والمقابمة ويسمى أيضا)نصاب الجبر(لمشيخ  -۷۰

 .(6۲)المارديني المعروف بابن فموس
ىـ /  ۱۲۰لمشيخ أبي الطيب سند بن عمي البغدادي )ت  -الجبر والمقابمة  -۷۲ 

 .(6۱)م(864
 ألبي كامل شجاع بن أسمم الحاسب ) من عمماء القرن الرابع -الجبر والمقابمة  -۷۱

 .(6۷)اليجري / العاشر الميالدي( 
 . (64)ألبي الفضل عبد الحميد بن واسع بن ترك الختمي الحاسب -لجبر والمقابمة ا -۷۷ 

 .(65)ألبي برزة الفضل بن عبد الحميد بن واسع الختمي  -الجبر والمقابمة  -34
لمقاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الموصمي )ت ح  -الجبر والمقابمة  -۷۲

 .(66)م( 1095ىـ/4۸۹
 م(846ىـ/۱۷۱ألبي عبد ا محمد بن موسی الخوارزمي )ت بعد  -الجبر والمقابمة  -۷6

(67). 
 .(68)ألبي يوسف يعقوب بن محمد المصيصي الحاسب -الجبر والمقابمة  -۷۳ 
الشيخ أحمد بن محمد ابن اليائم المقدسي )ت  -الحاوي في الحساب  -۷۸ 

 .(69) م(1412ىـ/۸۲۲
 .(70)الحسن الكرخي الحاسبألبي بكر محمد بن  -الحاوي في الحساب  -۷۹
 .(71)م(۲۰۷۹ىـ/ 430لمعالم الحسن بن الييثم )ت –حساب الخطأين  -40
 .(۳۱)ألبي يوسف يعقوب بن محمد الرازي -حساب الخطأين  -41 

لمشيخ إسماعيل بن إبراىيم بن غازي المارديني المعروف بابن  -حساب الدرىم والدينار  -4۱
 .(۳۷)فموس
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 . (74)بي حنيفة أحمد بن داود الدينوري أل -حسبا الدور  -43 
لمشيخ أحمد بن عمر الكرابيسي ) من عمماء القرن الثالث اليجري/  -حساب الدور  - 44 

 .(75)التاسع الميالدي (
 .(76)ألبي يوسف يعقوب بن محمد المصيصي الحاسب -حساب الدور  -45 
 .(۳۳)اسب ألبي كامل شجاع بن أسمم الح -حساب الدور والوصايا  -46 
 1248ىـ/646ألفضل الدين محمد بن ناماور الخونجي )ت  -حساب الدور والوصايا  -47 

 .(۳۸)م( 
ألبي القاسم عمي بن أحمد األنطاكي  -الحساب عمى التخت بال محو  - 4۸ 

 .(۳۹)م( 987ىـ/376)ت
 .(۸۰)لمشيخ سند بن عمي البغدادي  -الحساب اليندي  - 4۹
ىـ ۷۷۰لمشيخ إبراىيم بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني )ت  -رسائل ابن سنان  -5۰
 .(۸۲)م( 965/
لمشيخ عبد القادر بن عمي  -المقدمة في عمم الغبار  -أو  -الرسالة السخاوية  -51 

 .(۸۱)م(۲۲۹۲ىـ/ ۲۰۰۰السخاوي )ت 
 .(۸۷)لمشيخ الخرقي  -الرسالة الشاممة في حساب الدرىم والدينار  -۲۱ 
 .(84)لمشيخ أحمد بن محمد ابن اليائم المقدسي  -رسالة الغربال  -۲۷ 
 .(85) ابن البناء المراكشي -رسالة في ا اعداد التامة والزائدة والناقصة والمتحابة  -54 
  (86)لمشيخ عبد الرحمن الصوفي -رسالة في التعابي العددية في الحروب  -55 

 .(87)خ شرف الدين اليزديلمشي -رسالة في حساب اليواء  -56
 لمشيخ نجم الدين يحيى بن محمد بن عبدان -الرسالة الكاممة في الجبر والمقابمة  -۲۳ 

 .(88)م(۲۱۳۲ىـ/ 6۳۰المبودي الدمشقي )ت 
 .(89)لمعالم المغربي –الرسالة المغربية في حساب الدرىم والدينار  - ۲۸ 
 . (90)المغربيلمسموأل بن يحيى  -الزاىر في الجبر  -59 

 .(91)أحمد بن محمد ابن اليائم المقدسي  -شرح األرجوزة الياسمينية  -60
 .(۹۱)لمشيخ إبراىيم الحمبي  -شرح الحاوي في الحساب  -61
 . (۹۷)لألصطخري الحاسب  –شرح كتاب الجبر والمقابمة  -6۱ 
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 اني )تألبي سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحر  -شرح كتاب الجبر والمقابمة  -63
 .(94)م( 943ىـ/ ۷۷۲

شرح كتاب الجبر والمقابمة  ـ لمشيخ عبد ا بن الحسين الصيدناني الحاسب  -64 
 .(95)المعجم

لمشيخ عمي بن أحمد العمراني الموصمي )ت  -شرح كتاب الجبر والمقابمة  -65 
 .(96)م(۹۲۲ىـ/344

ألحمد بن عمر بن ىاشم الخزاعي  -شرح مختصر الخوارزمي في الجبر والمقابمة  -66 
 .(۹۳)م( ۲۱۸۲ىـ/ 680اليمني )ت

لمشيخ زين الدين عبد القادر ابن عمي بن  -شرح منظومة ابن المغربي في حساب اليد  -67 
 (.۹۸)م( ۲8۸۳ىـ/ ۸۹۱شعبان المصري )ت 

 لمشيخ أحمد بن محمد بن جبريل ابن - شرح نزىة النظار في صناعة الغبار -68 
 . (۹۹)المغربي 

 .(۲۰۰)ألبي كامل شجاع بن أسمم الحاسب  -طرائف الحساب  -6۹
 . (۲۰۲)ألبي بكر محمد بن الحسن الكرخي الحاسب -عمى حساب الجبر والمقابمة  -۳۰ 

 .(۲۰۱)لمعالم الحسن بن الييثم  –عمل حساب اليندي  -۳۲
ن بن محمد بن حسين النيسابوري األعرج )ت ح لحس -غنية الحساب  -۳۱ 

 . (۲۰۷)م(1425ىـ/۸۱۸
لمشيخ موسی بن قاسم المغربي المالكي )ت  -فتح الغفار عن مقدمة نزىة النظار  -۳۷
 .(۲۰4)م( ۲6۸6ىـ/ ۲۰۹۸ح
لزين الدين زكريا بن محمد األنصاري  -فتح المبدع في شرح المقنع  -۳4
 .(۲۰۲)م( ۲۲۱۰ىـ/926)ت
 .(۲۰6)ألبي بكر محمد بن الحسن الكرخي الحاسب  -الفخري في الجبر  -۳۲ 

 .(۲۰۳)لمشيخ عبد القادر الحمبي الحالق  -فصل الخطاب في عمم الحساب  -76
ألبي الحسن أحمد بن إبراىيم اإلقميدسي )كان حيا في  -الفصول في الحساب اليندي  -۳۳ 

 .(۲۰۸)م( ۹۲۱ىـ/ ۷4۲سنة 
 .(۲۰۹)لمسموأل بن يحيى المغربي  -اليندي  الفصول في الحساب -۳۸ 
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ألبي بكر محمد بن الحسن الكرخي الحاسب  -الكافي في حساب الدرىم والدينار  -۳۹ 
(۲۲۰). 

 ىـ/660لعز الدين عبد الوىاب بن إبراىيم الزنجاني )ت  -الكافية في الحساب  -۸۰
 .(۲۲۲)م( ۲۱6۱
م( 1034ىـ/426ألبي القاسم أصبغ بن محمد بن السمج) -الكامل في الحساب اليوائي  -۸۲

(۲۲۱). 
ألبي يوسف يعقوب بن محمد الرازي ) من القرن الرابع اليجري  -كتاب التخت  -۸۱ 

 .(۲۲۷)/العاشر الميالدي( 
 .(۲۲4)ألبي كامل شجاع بن اسمم الحاسب  -كتاب الخطأين  -۸۷ 
 .(۲۲5)لمشيخ عمي القوشجي  -في التخت والميل كتاب المحمدية  -84 
 .(۲۲6)لمشيخ أحمد بن عمر الكرابيسي  -الكتاب اليندي  -۸۲ 
 . (۲۲۳)لمشيخ أحمد بن عمر الكرابيسي  -كتاب الوصايا  -86 
 . (۲۲۸)لمشيخ سنان الحراني  -كتاب الوصايا  -۸۳ 

 (۲۲۹)البسطي القمصادي لمشيخ عمي بن محمد -كشف األسرار عن عمم حروف الغبار  -۸۸
. 
الشمس الدين محمد بن إبراىيم بن ساعد السنجاري ابن  -المباب في عمم الحساب  -۸۹ 

 .(۲۱۰)م( ۲۷6۸ىـ/ 749األكفاني )ت 
 .(۲۱۲)م(۲۷۳۲ىـ/۲۰۳۳ألبي عبد ا محمد الكالئي )ت -المجموع في عمم الفرائض  -۹۰ 

 .(۲۱۱)أحمد بن محمد ابن اليائم المقدسيلمشيخ  -المعونة في عمم الحساب اليوائي  -۹۲
لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن  -المعين عمى ارجوزة ابن الياسمين  - ۹۱ 

 .(۲۱۷)م( ۲4۱۱/ىـ 826الحسين العراقي )ت
 .(۲۱4)م(۲4۱۸ىـ/ ۸۷۱مفتاح الحساب لغياث الدين جمشيد بن مسعود الكاشي )ت  -۹۷ 
 لمعالم عمر بن إبراىيم الخيام الرياضي الفيمسوف )ت –قابمة مقالة في الجبر والم -۹4 

 .(۲۱۲)م( ۲۲۷۲ىـ/ ۲۱6
ألبي الحسن عمي بن أحمد النسوي ) كان حيا في  -المقنع في الحساب اليندي  -95 

 .(۲۱6)م( ۲۰۷۰ىــ/ 421سنة
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 .(۲۱۳)لمشيخ أحمد بن محمد ابن اليائم المقدسي -ممجأ ا اضطراب في الفرائض  -96 
 .(۲۱۸)لمشيخ أحمد بن محمد ابن اليائم المقدسي -نزىة النظار في صناعة الغبار  -۹۳ 
 .(۲۱۹)ألبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري  -نوادر الجبر  -۹۸ 
 .(۲۷۰)لمشيخ أحمد بن محمد ابن اليائم المقدسي -الوسيمة في عمم الحساب اليوائي  -۹۹ 
 .(۲۷۲)ي كامل شجاع بن أسمم الحاسب ألب -الوصايا بالجبر والمقابمة  - ۲۰۰ 

 النتائج
عمم الحساب ىو األساس الذي قامت عميو العموم العقمية كافة مثل عمم الرياضيات 
واليندسة والفمك والطب ،فيو عمم قديم عرفتو الحضارات القديمة كميا ، وفي اإلسالم كان لو 

لذي يعنى بحساب الزكاة واإلرث األثر الكبير في حياة المسممين فعنو تعمموا عمم الفرائض ا
،وأكد القرآن الكريم عمى أىمية ىذا العمم في العديد من آياتو الكريمات، فبو يعرف عدد األيام 
والشيور والسنين ،فضال عن معامالت البيع والشراء إلى غيرىا من األمور الحسابية ؛ولم 

ي تعميم األخالق لمناشئة  يقتصر األمر عمى العموم فقط بل تعدت أىميتو حتى صار أساسا ف
فيو يعمم الصدق لما فيو من صحة المباني ومناقشة النفس، فيصير ذلك ُخمقا، ويتعود 
الصدق ويالزمو مذىبا ، وتدرج مراحل تطور ىذا العمم من عمم الحساب باليد إلى الجبر 

ة اإلنسانية والمقابمة وغيرىا من العمميات الحسابية المعقدة دليل عمى أنو يرتقي برقي الحيا
ويتقدم بتقدميا فيو عمم حي ،لذلك ألفت فيو المؤلفات المتنوعة والكثيرة التي أسيمت بشكل 
مباشر في الوقوف عمى أدق تفاصيل ىذا العمم فاستوعبتو شرحا وتفصيال وتنظيما  وترجمة 

كن ،ولم يقف التأليف فيو عند زمن معين أو عالم دون آخر ،بل امتد عمى مر األزمان واألما
،وتناولو غير عالم كل أدلى بدلوه في ىذا العمم الواسع وبرقت فيو أسماء عمماء برعوا فيو وفي 

ه( 260ه(  والكندي)ت 250ه(، والبغدادي)ت 232غيره من العموم كالخوارزمي)ت 
ه(وصو ا عمى وفق ما أحصيت 428ه(، وابن سينا )ت 288و)ثابت بن قرة الحراني )ت 
ه( وىذا يبين نفاسة 1098موسى بن قاسم المغربي المالكي )ت في بحثي ىذا إلى الشيخ 

 ىذا العمم ،وما لو من بالغ األثر في حياة الناس العممية والعممية .
 االحاالت

إخوان الصفا وخالن الوفا ) جماعة من العمماء في القرن الرابع اليجري( ، )رسائل اخوان الصفا وخالن  (1)
 .78، ص۲م، ج ۲۹۱۸الوفا( ، تحقيق خير الدين الزركمي ، المكتبة التجارية، القاىرة، 
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 ىـ( ، مقدمة ابن خمدون، مكتبة۸۰۸ابن خمدون ، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي )ت  (2)
 .4۸۷المثنى ، بغداد ، )د.ت( ، ص 

ىـ(، ارشاد القاصد إلى أسنى 746ابن األكفاني، شمس الدين محمد بن إبراىيم بن ساعد السنجاري )ت  (3)
ىـ( . کشف ۲۰6۳وحاجي خميفة ، مصطفى بن عبد ا )ت .  ۲۱۰ىـ : ۲۷۱۱المقاصد، بيروت، 

 .663-662/ 1م، ۲۹4۲ول، الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، وكالة المعارف، استانب
ىـ( ، البيان والتبيين ، تحقيق ا استاذ عبد السالم ۱۲۲الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر البصري )ت  (4)

 . ۸۰/ ۲م : ۲۹۸۲ىارون، مكتبة الخانجي، القاىرة، 
 .438ابن خمدون ، المقدمة ، ص (5)
ن حزم ، تحقيق الدكتور ىـ(، رسائل اب456ابن حزم، ابو محمد عمي بن أحمد بن سعيد األندلسي )ت  (6)

 . 60احسان عباس ، مكتبة الخانجي، القاىرة، )د.ت ( ، ص 
 . ۲۱۷-۲۱۱ابن األكفاني، ارشاد القاصد :  (7)
، بحث الدكتور ياسين خميل ا بعنوان :  ۲۹۸۲وزارة الثقافة واإلعالم العراقية ، حضارة العراق، بغداد،  (8)

 .۷۲۲العموم الصرفة ، ص
 .۲۱۷لقاصد، ص ابن األكفاني، ارشاد ا (9)
ىـ(، البديع في الحساب، تحقيق عادل أنبوبا، 4۲۰الكرخي، أبو بكر محمد بن الحاسب ) ت ح   (10)

 .7م، ص۲۹۹4منشورات الجامعة المبنانية ، بيروت، 
ىـ(، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، 968طاش كبري زادة، أبو الخير أحمد بن مصطفي )ت  (11)

 .1/73م،۲۹6۸أبو النور، دار الكتب الحديثة، القاىرة،  تحقيق كامل كامل بكري، وعبد الوىاب
ىـ( ، مفتاح العموم، المطبعة المنيرية، القاىرة، ۷۸۳الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف )ت  (12)

 .۱ىـ، ص ۲۷4۱
 .۱۰۱إخوان الصفا ، الرسائل، الرسالة السابعة من المجموعة األولى ، ص   (13)
 . ۲۱6-۲۱۱، ۱۲-۱4ابن األكفاني ، إرشاد القاصد،  (14)
 . 435ابن خمدون ، المقدمة، الباب السادس ، الفصل الرابع ، ص  (15)
ىـ( ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، المؤسسة ۸۱۲القمقشندي ، ابو العباس أحمد بن عمي )ت  (16)

  3/467م: ۲۹۹۷المصرية لمتأليف والترجمة والنشر، القاىرة ، 
  1/73طاش كبري زادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة : (17)
  ۲/۲۸حاجي خميفة ، كشف الظنون، مقدمة الكتاب :  (18)
ىـ(، کشاف اصطالحات الفنون، تحقيق ۲۲۲۸التيانوي، الشيخ محمد بن عمي الفاروقي )ت  (19)

م، مقدمة الكتاب ، ۲۹6۷مصطفى عبد ا، المؤسسة المصرية العامة لمتأليف والترجمة والنشر، القاىرة، 
 . ۱۹-۲۸، ص 5، ص ۲ج 

 . 1/415وحاجي خميفة ، كشف الظنون:  ،۲/۷۳۲ة ، مفتاح السعادة : طاش كبري زاد  (20)
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 . ۲۱۷ابن األكفاني ، إرشاد القاصد، ص  (21)
 ۲۳۹ـ ۲/۲۳۸، وحاجي خميفة ، كشف الظنون : ۲۱4ابن ا اكفاني ، ارشاد القاصد ، ص  (22)
 ، وحاجي خميفة ، كشف الظنون : ۲۱۰ابن ا اكفاني ، ارشاد القاصد ، ص   (23)

 ۳۰۳ــ ۲/6۰۳
 .۲/6۷، والتيانوي، کشاف اصطالحات الفنون: ۲۱۱ اكفاني ، ارشاد القاصد، ص ابن ا (24)
 ، وحاجي خميفة ، كشف الظنون :۲/۷۳۲طاش كبري زادة، مفتاح السعادة :  (25)

۲/۳۱۲ 
 ۲/۷۳۷، طاش كبري زادة، مفتاح السعادة : ۲۱۳-۲۱6ابن ا اكفاني ، ارشاد القاصد ، ص  (26)
 ۲/66۲، وحاجي خميفة ، كشف الظنون :  ۲۱6ابن ا اكفاني ، ارشاد القاصد ، ص  (27)
 . ۲/۲6۲، والتيانوي، کشاف اصطالحات الفنون: ۲/۷۳۱طاش كبري زادة ، مفتاح السعادة : (28)
  ۲۱66ــ 2/1265،  وحاجي خميفة، كشف الظنون:۷۳۲/ 1طاش كبري زادة، مفتاح السعادة:  (29)
 . 1/64الفنون: ، والتيانوي، کشاف اصطالحات  ۲/۷۳۲طاش كبري زادة، مفتاح السعادة:  (30)
 . 44۹ابن خمدون، المقدمة :  (31)
ينظر في مخطوطات دار (. ۲۰۱6۸منو نسخة خطية محفوظة في دار بغداد لممخطوطات برقم ) (32)

بغداد، النقشبندي، أسامة ناصر وظمياء محمد عباس، مخطوطات الحساب واليندسة والجبر في مكتبة 
 م.۲۹۸۰المتحف العراقي بغداد، 

، تاريخ الفكر العربي إلى ايام ابن خمدون، دار العمم لمماليين، بيروت، فروخ ، الدكتور عمر   (33)
. وبروكممان ، کارل ، تاريخ األدب العربي، الذيل ، نقمو إلى العربية الدكتور السيد  684م، ص ۲۹۳۹

 .860/ 2م: ۲۹۳۲يعقوب بكر والدكتور رمضان عبد التواب ، دار المعارف ، القاىرة، 
ىـ(، الشفاء الفن الثاني ، الحساب ، 4۱۸ئيس أبو عمي الحسين بن عبد ا )ت ابن سينا، الشيخ الر  (34)

 .۲۷۸م، ص ۲۹۳۲تحقيق السيد عبد الحميد لطفي ، القاىرة، 
 وقال في وصفيا : ))وىي مقدار الحاجة في ىذا العمم((.  665/ 1حاجي خميفة، كشف الظنون:  (35)
م، ۲۹۳6طوقان، قدري حافظ ، تراث العرب العممي في الرياضيات والفمك، دار الشروق، بيروت،  (36)

 . ۷۳۳ص 
ىـ( ، الممعة الماردينية في شرح الياسمينية، مقدمة ۹۰۳سبط المارديني، الشيخ محمد بن محمد )ت  (37)

 .۲۱م، ص ۲۹۸۷ىـ =1403المحقق ا استاذ محمد السويسي لمكتاب، الكويت، 
عالمة محمد بن إسحاق الوراق )ت أواخر القرن الرابع اليجري( ، الفيرست، تحقيق رضا النديم، ال (38)

 . ۷۲6م، ص ۲۹۳۲تجدد، طيران، 
عن مكتبة فيض ا التركية. ( ۲۱۰۸منو نسخة مصورة محفوظة في المجمع العممي العراقي برقم ) (39)

مجمع العممي العراقي، ينظر: أرسالن ، إبراىيم خورشيد، فيارس الرقيقات المكتبة مخطوطات ال
 م. ۲۹۸۲ىـ= 1401مطبوعات المجمع العممي العراقي، بغداد، 
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 . 341طوقان، تراث العرب العممي :  (40)
 م. ۲۹۳۳حققو ا استاذ الدكتور احمد سميم سعيدان ، ونشرتو دار الشعب ، األردن، عمان،  (41)
 . ۷4۰، ۱۷۲النديم، الفيرست:  (42)
 .۲۹۳۱حققو ا استاذان صالح أحمد ، ورشدي راشد، مطبعة جامعة دمشق،  (43)
 . ۸6النديم ، الفيرست:   (44)
 م. ۲۹64حققو ا استاذ عادل أنبوبا، منشورات الجامعة المبنانية، بيروت،  (45)
 .۷۲۷النديم، الفيرست:  (46)
 . ۲۷۸۷۳/ ۷۲منو نسخة خطية في مكتبة األوقاف المركزية ببغداد برقم  (47)
 (. ۲۰۸۱ي مكتبة الدراسات العميا لكمية اآلداب ، جامعة بغداد برقم )منو نسخة خطية ف (48)
ىـ(، عيون األنباء في طبقات األطباء ، 668ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أحمد بن قاسم )ت  (49)

 . 554تحقيق ا استاذ نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، )د.ت(، ص 
 . ۷4۰ - ۷۷۹النديم ، الفيرست :  (50)
 . ۷4۱ست: النديم، الفير  (51)
 8/۲۳۳ بروكممان : تاريخ األدب العربي: (52)
 . ۷4۲النديم ، الفيرست:  (53)
 م. ۲۹۸۲حققو ا استاذ الدكتور احمد سعيدان، الكويت،  (54)
 م.۲۹6۹حققو ا استاذ الدكتور محمد سويسي ، المطبعة الرسمية ، تونس،  (55)
 داد. منو نسخة خطية مصورة في مكتبة مركز احياء التراث العممي العربي بجامعة بغ (56)
 (. ۱۱۱منو نسخة خطية في الخزانة العامة بالرباط، المغرب برقم )ك (57)
 . ۷4۰النديم، الفيرست:  (58)
 . ۲۱۳ابن ا اكفاني ، ارشاد القاصد:  (59)
ىـ( ، معجم األدباء = إرشاد 626، والحموي، ياقوت بن عبد ا الرومي )ت 86النديم ، الفيرست:  (60)

-۲۹۷6حمد رفاعي، مطبوعات دار المأمون، القاىرة، األريب إلى معرفة األديب ، عناية الدكتور ا
 .32/ 3م :۲۹۷۸

 .124ابن ا اكفاني ، ارشاد القاصد:  (61)
 .۷۷4النديم ، الفيرست :  (62)
 (.379منو نسخة خطية محفوظة في مكتبة قره مصطفى باشا في تركيا برقم) (63)
 . ۷۷۹النديم ، الفيرست :  (64)
 . ۷۷۹النديم ، الفيرست :  (65)
ينظر في مخطوطات تركيا، شيشن، (. ۳۷۸أيا صوفيا في تركيا برقم )منو نسخة خطية في مكتبة  (66)

 م. ۲۹۳۲رمضان )الدكتور(، نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا، دار الكتاب الجديد، بيروت، 
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حققو ا استاذان الدكتور عمي مصطفى مشرفة والدكتور محمد مرسي احمد، دار الكتاب العربی،  (67)
 م. ۲۹6۸القاىرة، 

 . ۷4۰النديم، الفيرست:  (68)
حققو ا استاذان رشيد عبد الرزاق الصالحي ال والدكتور خضير عباس المنشداوي، مطبعة العاني،  (69)

 . ۲۹۸۸بغداد ، 
منو نسخة مصورة في المجمع العممي العراقي عن النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة باريس  (70)

 الوطنية. 
 . 559طباء: ابن أبي اصيبعة ، عيون األنباء في طبقات األ (71)
 . ۷4۰النديم ، الفيرست :  (72)
 . ۲۱۳ابن ا اكفاني ، ارشاد القاصد :  (73)
 . ۷4۰النديم ، الفيرست :  (74)
 . ۷4۰النديم ، الفيرست :  (75)
 . ۱6۲طوقان ، تراث العرب العممي :  (76)
 .  1/664حاجي خميفة ، كشف الظنون : (77)
 . 1/664حاجي خميفة ، كشف الظنون :  (78)
ىـ(، تاريخ 646، جمال الدين عمي بن يوسف الحمبي )ت  ، والقفطي۷۹۱النديم، الفيرست :  (79)

الحكماء أو أخبار الحكماء، انتخاب الزوزني، أعادت طبعة مكتبة المثنى ، بغداد، عن طبعة ليبسك، 
 . ۱۷4م ، ص ۲۹۰۷

 . ۷۷4النديم ، الفيرست :  (80)
 م. ۲۹۸۷حققيا الدكتور احمد سعيدان، الكويت ،  (81)
ينظر: عايدي، محمد صالح، (. 44۹۰رية بدمشق برقم )منيا نسخة خطية في المكتبة الظاى (82)

ىـ= ۲۷۹۷فيرس مخطوطات دار الكتب الظاىرية، الرياضيات، مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق، 
 م. ۲۹۳۷

 .664/ 1حاجي خميفة ، كشف الظنون : (83)
حققيا ا استاذان خضير عباس محمد المنشداوي ورشيد عبد الرزاق الصالحي ونشرت في مجمة  (84)

 م. ۲۹۸۸مورد العراقية، المجمد السابع عشر العدد األول لسنة ال
 م. ۲۹۳6حققيا الدكتور محمد سويسي، حوليات الجامعة التونسية،  (85)
 . ۲/4۲۲حاجي خميفة ، كشف الظنون : (86)
 وقال عنيا: ))أورد فييا قدر الكفاية((.1/665حاجي خميفة ، كشف الظنون :  (87)
 .668ابن أبي اصيبعة، عيون األنباء في طبقات األطباء:   (88)
 .1/644حاجي خميفة ، كشف الظنون : (89)
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ىـ( ، الباىر في الجبر ، ۲۳۰السموأل المغربي، السموأل بن يحيى بن عباس المغربي )ت  (90)
 . ۹م، ص ۲۹۳۱منشورات جامعة دمشق، دمشق، 

طوطات العربية في مكتبات منو نسخ خطية متعددة في مكتبات تركيا. ينظر: نوادر المخ (91)
 .1/92تركيا:

 (.  ۱6۲/ ۱)منو نسخة خطية في دار بغداد لممخطوطات برقم  (92)
 . ۷4۰النديم، الفيرست:  (93)
 . ۷4۰-۷۷۹النديم، الفيرست:  (94)
 . ۷۷۸النديم، الفيرست:  (95)
 . ۷4۲النديم، الفيرست:  (96)
ىـ(، ىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار ۲۷۷۹البغدادي، اسماعيل باشا بن محمد أمين )ت  (97)

 .68، ص۲م، ج ۲۹۲۲المصنفين، وكالة المعارف، استانبول ، 
 (.  ۱/۸۱۸۷منو نسخة خطية في دار بغداد لممخطوطات برقم )  (98)
 (.۲۰۲۲منو نسخة خطية مصورة في المجمع العممي العراقي برقم ) (99)
 . ۲۹۷/ 4بروكممان ، تاريخ األدب العربي:  (100)
ستاذ الدكتور أحمد سعيدان ، ونشره ضمن كتابو: تاريخ عمم الجبر في العالم العربي، حققو ا ا (101)

 . 354م، ص ۲۹۸6مطابع القبس التجارية، 
 . 560ابن أبي اصيبعة، عيون األنباء في طبقات األطباء:  (102)
 رياضيات(. ۲۷منو نسخة خطية مصورة في المجمع العممي العراقي برقم )  (103)
 (. 46۰۹بغداد لممخطوطات رقم )منو نسخة خطية في دار   (104)
ينظر: الجبوري، عبد ا، فيرس (. 6۳۸منو نسخة خطية في مكتبة األوقاف المركزية ببغداد برقم ) (105)

 م. ۲۹۳۷ىـ=۲۷۹۷المخطوطات العربية في مكتبة األوقاف العامة في بغداد، مطبعة ا ارشاد، بغداد، 
 . 85سعيدان، تاريخ عمم الجبر في العالم العربي:  (106)
 (.۲۳۳۲و نسخة خطية في مكتبة األوقاف اإلسالمية بحمب برقم )من (107)
 م. ۲۹۳۷حققو ا استاذ الدكتور احمد سعيدان ، األردن،   (108)
 . ۷۳۲طوقان، تراث العرب العممي :   (109)
  1/644حاجي خميفة ، كشف الظنون :  (110)
 (. ۱۰۸66منو نسخة خطية في دار بغداد لممخطوطات برقم ) (111)
 . ۷۷6طوقان، تراث العرب العممي :  (112)
 . ۷4۰النديم، الفيرست :  (113)
 . ۷۷۹النديم، الفيرست :  (114)
 . ۲۱4ابن األكفاني، ارشاد القاصد:  (115)
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 . ۷4۰النديم، الفيرست:  (116)
 . ۷4۰النديم، الفيرست:  (117)
 . ۷4۰النديم، الفيرست:  (118)
بالنثيا، انجل جنثالث ، تاريخ الفكر ا اندلسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة النيضة المصرية،   (119)

 . 457، ص م۲۹۲۲القاىرة، 
 (. ۷4۷۲منو نسخة خطية في دار بغداد لممخطوطات برقم ) (120)
 (. ۱/۷۳۱6منو نسخة خطية في دار بغداد لممخطوطات برقم ) (121)
 م. ۲۹۸۸حققو ا استاذ خضير عباس محمد المنشداوي، دار الكتب لمطباعة، جامعة الموصل،  (122)
ينظر: مبحث مؤلفات ولي الدين العراقي في مقدمة كتاب ))الذيل عمى العبر في خبر من عبر،   (123)

 .۲/۷۳ م:۲۹۸۹ىـ=۲4۰۹تحقيق صالح ميدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
حققو ا استاذان احمد سعيد الدمرداش، والدكتور محمد حمدي الحنفي، دار الكتاب العربي، القاىرة،   (124)

 م. ۲۹۳۷
ىـ( ، رسائل عمر الخيام الجبرية، تحقيق األستاذين ۲۲۳و الفتح عمر بن ابراىيم )ت الخيام، أب (125)

 . ۳م، المقدمة، ص۲۹۸۲رشدي راشد وأحمد جبار، منشورات معيد التراث العممي العربي، جامعة حمب، 
 .4/192وبروكممان: تاريخ األدب العربي. ۱۹۰طوقان، تراث العرب العممي:   (126)
 م. ۲۹۸۹حققو ا استاذان خضير عباس المنشداوي ونجالء قاسم عباس ، جامعة الموصل،  (127)
 (. 1/۱۷۲44منو نسخة خطية في دار بغداد لممخطوطات برقم )  (128)
 . ۸۹النديم، الفيرست:  (129)
 منو نسخة خطية مصورة في المجمع العممي العراقي.  (130)
  ۷۷۹النديم، الفيرست:  (131)
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