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البحث)
ص َ
(ممَ َّخ ُ
ُ
تمكننل ماممكام ن مننل تأسننم

دواننتسن س ن 846ه نن5511/ن بعنند ئهننكىسن دو ن مادوا ن
ب ن د دنندي

مالموبم ن  ،وخ ن ف رت نجي و م نطي مسننتمكل ماممكام ن مننل توسننمف جئع ن دواننتسن رهننم

مهمسننك م ننج وب ن د مالننكن وماي ننكط وماننممل والمجهننك مننل ماننب د ،ومتخ ن س ن ممل ماممكام ن مننل

ماقننكهجي دك ننم اسننن ،وبعنند طهننكن ماقننج مل و

ماقهكن دومسك ومسقكمسك س 959هن 5151/ن.

ننل ماقننجل مننل ماطمننكل تمكننل ماع مننك ممل مننل

مل مامتتبننف اتننكجم ه ن مادوا ن م نند يننكر بكإل ننك مط ماسمكسننم ومالدمجم ن ومالئت ننكدم

وماعومم م م بي

مانب د مام نجم السنممك بعند سنقوم بسندمد سن (818ه ن 5516/ن) ،ئبون

اوعومننكن مننل ككر ن مج ننكن مادوا ن ماعجبم ن مالس ن مم  ،امننك دننن ماننب د مام نجم مننل ممننل وممننكل
السممك بعد م تقكف ماخ ر ماعبكسم مان م نج ،رهن دنل مال تعنكت مالئت نكدي مان ي لنمف

ككر ن مج ننكن دوا ن ماممكام ن  ،مهننل ما ن
بإ لننكن مامنندمج ومابممكجسننتك ك

ومامسننك د ومككت ن

ودمونوم دون تننورمج ككرن مامسننتوطمك

م وسننك ،وماتيننب بسننك من

ا ن مهتمننكن س ن ممل ماممكام ن وكبننكج ج ننكف مادوا ن

ماسننبمف رننك ككر ن مج ننكن ماننب د مام نجم ،

اهننمكل مسننتمجمجهك رننك تأدم ن وظمفتسننك ماتننك م لننك

مننل

ماعوننن امدجسنوم دون منند مرهننف مدجسننك ودومننكن ان ماع ننج مم ننكف

مبل خودول ومامقجمطي وماسمومك ومبل ما فم

والمجهن ماك مج ،اقد سكدد

ئمكن سه دومم انن تقت نج دون ماعونون مادم من ريسن

وما مدا ومافو وماكمممكن ومافمطمكن .ودونن ماجمكهنمك

بنف لنمو

ه ماظجول دون

ماعونون مات جمبمن ككامن

هنو ميند ماعونون ماعقومن ومات جمبمن ماتنك

بننجل بسننك مامسننوممل وبننجط رننك ه ن م مام ننكف ماعدمنند مننل ماعومننكن رننك م يننكن مختوف ن مننل ماننب د

مام نجم مم ننكف مب نجمهمن بننل ميمنند بننل بسننكدج بننل ميمنند مامعننجول بننكبل طئكئ ن ما ن ي بننجل رننك
م ننكف مافو ن ومايسننك

ومات ننمن وماكمممننكن وانني ماعدمنند مننل مام افننك  ،ودوننك بننل د مننكل بننل

والجتبكم يك

دو مَج كبم مَج

مايومجي مامتور س (699هن 5459/ن) ما ي ككل دكامك بكافجمىض.
مال سكل مامومم ومجمق معملتي ببعض وم

رك تقدن وتموج ه م ماعون رقد سكدد

مل ماعبكدم

مان تمنوج دونن ماجمكهنمك

مايك

ماجمكهمك

ماموي امعجر وهبم توئمتك

وظسنوج متخ

نمل رنك هن م ما ك ن

بننل ميمنند بننل د مننكل مامتننور سن 611ه ن 5419/ن وانني دنندي م ن فك
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ما ن ي و س ن ماقبو ن  ،ولننجل مانندمل موس ن بننل ميمنند ماخوموننك م اننل كتننك

(توخمي رك معجر موئك

ي و س ماقبو ) وكتك

ما

(جسكا رك مالسمجال ).

ور ننك هن ن ماوجئن ن مابي من ن سن ن وقك ماه ننون دون ن هن ن م ماعو ننن مامس ننن ومب ننجط دومكى نني ومه ننن

مالختجمدك

ماتك تو ف مامسك دومكن ماجمكهمك

وم ج دو يمنكي ما نك

ود ئ ه م ماعونن بنكاعوون مالخنجى منل كيمن

دومنك و تك نكتسن

منل كيمن مخنجى  ،رهن دنل كج نك ألبنجط م افنك

ماعومم .

الكممات المفتاحية :المماليك  ،رياضيات  ،حساب  ،عمماء رياضيات
 أوالً  :الرياضيات لغة واصطالحاً
ماجمكهمك

كومن ملنتق

ماعوننون مامخت ن بد مجس ن ماكممننك

نك مَجض وم ندج جمكهن ،و ع نك بني ممنف

منل مافعنف ما

ماعددم ن ومافجمالم ن وماع ئ ن بم ن سن

wezi

) ، wezi.com, 2017بكستخدمن مالجئكن وماجموط (مافمجوطمبكدي ،د، .

م مف  ،د، .
(

في . )965

أمننك م ننم يكً  ،رقنند وهننف ماعومننكن ومامفكننجول تعجمفننك

955ب .ن) أ ني دوننن ماكننن  ،ودجرنني موالسن

المننج مامبكلننج رعننل مجمقنني مننتن ئمننك

كو ن

في 69؛ مبجمهمن

دنندي اوجمكهننمك
(

(https://

رعجرنني مجسننمو

5611ن) بأ نني دوننن ماقمننك

وي ننن ما ن مج ماتننك ال

ماللننمكن ككامسننكر بننمل ماكومك ن

ممكننل ئمكسننسك مبكل نجي (مب نجمهمن ال مطا ن  . )5156 ،وه ننك مننل دجرنني بأ نني ماعوننن ما ن ي متهننمل
مفننكهمن م ننجدي وم ننمويك

تنندف دو ن ماعنندد وماكننن ماتننك اسننك ماقكبوم ن دو ن ماطمننكدي وما ق ننكل

) .(https:// wezi wezi.com, 2017ومعجرنني مننكت كبننجى طمدي (مننكت كبننجى طمدي،
،5961

رقم.

في  )946بأ ي

ماعوون مابكي دل مموج م ح ت جمدهك دل مامنكدي رنك مان هل

 لمحة تاريخية عن تطور عمم الرياضيات حتى عصر المماليك
مل مجتبكم مال سكل بكاجمكهمك

طدن رمجمن اقمننك

معود ما د وج موالو رك ماقدن  ،رفك ما ف

ماللننمكن ماميممن بسننك  ،رهن دمننك رجهننتي تعننكم
رننك دنند ويسننك

مايك ن ماموين اوجمكهننمك

دمً رك دد ماللمكن ويسك

مايمننكي ماموممن مننل

ماللننمكن ،ركسننتخدمن رننك مابدممن دون

مالجئكن  ،وبمجوج ماطمل متسع

وماف وف ومعجر مومدمد ماطجل وماي كد وماسفج وماتجيكف.

مال سك م

يننو بسننمم

مستخدممكتي املمف ئمنك

ماوئن

وت كد مام كدج ماتكجمخم مل ك ً مل ماسومجممل ومابكبوممل رك ومدي ماجمردمل ومام جممل

ماق نندمكن ر ننك ومدي ما م ننف مس ننتخدموم ماجمكه ننمك

مامننم د ،وم ننجوم دمومننك

مافعومن ن ومامعق نندي ئب ننف

ما مننف ومامننجة وماقسننم وماهننج ايسننك

مابم ن ننف ومالن ن نجمن (مام ن ننوطبكك و ميم ن نند،5991 ،

598

ن ن مالل سن ن ئب ننف

مالجبننكة وتسننسمف دمومننك

ن ننفي  )955بكالدتم ن ننكد دون ن ن

ظ ن ننكن ماع ن نند
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ما ي مستخدن ك ا مل ئبف مام جممل ماقندمكن ايسنك

دون مامنطمجدمل

ماهنجمى

بعنند كننف رمهننكل ( ننكىج مابمننكتك ،)5159 ،ومدتمنندوم ك ن ا دو ن ما ظننكن ماعلننجي ما ن ي مج ننف
مامسن مافهف رك مبتككج  ،رتمك وم مل تمومج ماطجمد وماقمكن بقمك

اتقدمج ماهجمى

مسكي مالجمهك ماطجمدم

مامفجوه دومسك ) ،(https:// wezi wezi.com, 2017وككل اسن ماسبب

ر ننك ماتو ننف مان ن م ننك و ننف مام نني رم ننكالوج ر ننك ظجمت نني بين نوماك  5111سن ن ب.ن (يس ننكن
دب ن نندي ،د، .

ن ننفي 59؛ تورم ن ننب س ن ننومكل مام ن ننوطبكك،5991 ،

ن ننفي  ، )959وتكوون ن ن

سننودهن بكلننفسن او ننفج روهننعوم دو ن مسكسنني نندموف ماهننج وماقسننم

وما ن ج ماتجبمعننك

ماعددم و طنمً بسممكً مل مامعكدال

ماتكعمبمن (دنكمج

وماتكعمبننك وماتمننكجمل ماس دسننم ماتننك معننود تكجمخسننك مان مالاننل ما كاننم ب.ن  ،وتمك نوم مننل يننف
ماكسوج ومامعكدال

سن ننوممكل،5969 ،

ما بجم ومامتومامك

ن ننفي 591؛ تج م ن ن

ن ننوج رن ننكن ، )5158 ،وكجس ن نوم ه ن ن م كون نني اخدم ن ن

يك ننكتسن ماموممن ن والس ننممك رمم ننك متعو ننب بكافون ن  ،وبمس ننكددي مالجئ ننكن ماكبمن نجي وه ننعوم مخممن نكً

اوسننمكن اننم ً وم لننكن ماتقننومن ماقمننجي مامعقنند (دننكمج سننوممكل،5969 ،
وج ركن. )5158 ،

وبك تقننكف دوننون مالننجب ماقنندمن وم سننك ماجمكهننمك

ننفي 591؛ تج م ن

ما ن مامو ننكل ما ن مل سننكجوم بسننك ئنندمك ما ن

مالمننكن ومهننكروم مامسننك ي ننمو ت ننكجبسن ماعموم ن وما ظجم ن  ،رتمك نوم مننل وهننف موا ن ما ظجمننك
ماجمكه ننم مه ننل مان ن مامع ننكدال

ماعومكن ما مل وهنعوم مسكسنمك
ومئومد

وماجم ننوط (ان ن ي دو ننك خوم ننف ، )5994 ،وظس ننج ماعدم نند م ننل

هن م ماعونن رنك مام مجينف ما يقن كفم نكالوج (

( 581-951ب.ن) (ئدجي يكرظ موئكل. )5156 ،
وبقم ننكن مادوا ن ن ماعجبمن ن مالس ن ن مم مس ننت د

بكاعقمدي مالس مم مهنل مان يك نك

يك ن ننك

م تمعمن ن

مام تمنف مالخنجى كتيدمند موئنك

 111ب.ن)

دم نندي اس ننك د ئ ن ن

ما ن ي ومت نك ماقبون

ومومدم نند ما ننون وماطك ننكي وماممن نجمم ركك ن ن

دمرعن نكً ا هتم ننكن بعو ننون ماجمكه ننمك

وماعم ننف دون ن

ما نو بلنعكىج ماندمل مالسن مك ماتنك كك ن

تختوننل منل بوند ألخنج ،ممنك م بن

بكاندامف ماقننكمف

تمومجهننك يت ن رننكئوم مننل سننبقسن مننل مالمننن مالخننجى رننك ه ن م مام ننكف وم ننجوم يسننكبكتسن م

معجرتسن ماعممق بمك متعوب بكاموئف ما سجمرك ،ويجك مالم

مالخ ن ن ننجى مامس ن ن ننبب اسن ن ن ن م مالخ ن ن ننت ل ر ن ن ننك ماتوئمن ن ن ن  .ب ن ن نندأ

رك مابجو والمجهك منل ماعوممنف

ر ن ن ننك ماع ن ن ننج مالم ن ن ننوي (-45

595ه149-885/ن) موا ن ن م مجي ن ننف مالرن ننكدي م ن ننل دون ننون مالالجم ن ننب بتب ن ننك م ن نندمج ينن نجمل

()5

( (1اىْظبً اىَزّ ٕ٘ :ْٜٞظبً ىيؼل ٝزأىف ٍِ ٍز ِٞهٍزيا ىيزؼجٞزو ػزِ ااه زبً ٍزِ ( -1اٝيْٞز٘ه كتد ٕزةؾخ
5؛ ربهٝـ اىوٝبٞٙبد 5115؛ ػالء اىؼجبك )5112 ٛت
( )5ؽواُ ٍ :لْٝخ ػظَٞخ ٍْٖ٘هح ٍِ عيٝوح ا ٘ه ٕٖٗ ٜجخ كٝبه ٍٚو ثْٖٞب ٗث ِٞاىوٕزب ٝزً٘ ٗثز ِٞاىو زخ
ٍ٘ٝبُ ٕٗ ٜرقغ ػيٛ ٚوٝق اىَٕ٘و ٗاىْبً ٗاىوًٗ ( اىؾَٕ٘ 5112 ٛةؾخ )131
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مسم ن تج م ن ه ن م مالجم ما ن ماوس ن ماعجبم ن بكالدتمننكد دو ن ما سننود

مافجدم ن ن ما متم ن ن اعن نندد ئومن ننف من ننل ماعومن ننكن  .ورن ننك ماع ن ننج ماعبكسن ننك (818-595ه ن نن-145 /
5516ن) بوس ن

ماعوننون ماجمكهننم ئم ن تموجهننك التسننكل يجك ن ماتج م ن مننل مامو ك م ن وماوسننك

مالخننجى ما ن ماعجبم ن  ،واننن مقننل ماعومننكن مامسننوممل د نند ينند ماتج م ن وما قننف وأ مننك دمو نوم دو ن
مالجتقننكن بس ن م ماعوننن وتقدمنني ،ومبتكننجوم يق نوالً دمنندي رمنني اننن تكننل معجور ن مننل ئبننف ككام و ننك

(خمنج لنومهمل،5111 ،

نفي 91؛ ئنندجي يننكرظ موئنكل،5156 ،

ماعدمنند مننل ماعومننكن ن كج م ن سن ماك نندي (مبننل ما نندمن،5916 ،
 688ن )  ،ومخومل ما فك ما مل مهتموم بكامجبعك

ر ن ننجو  ،5911 ،ما ن ننفيك
م سن

 )591وك ن ً م ننل ماع ننكاممل كب ن

لننم

مانندمل ميمنند ،د، .

،5111

في ( )519

ننفي ( )916

مام وجي والمج مام ن وجي ومامتومامنك

 ، )591-599وماخن ن نومجطمك (

دوننن ما بننج بتأامفنني كتننك

ننفي  ، )15وظسننج
(دمنج

591ه611 /ن ) مان ن ن ي مع ن نند

ما بننج ومامقكبو ن (دمننج رننجو  ،5911 ،ما ننفيك
ب ننل ئن نجي (

515ه/

-599

566ه 911/ن ) ومابتننك ك (مب ننل خوك ننكل و

ننفي 959؛ مبننل ماننوجدي ،5998 ،

951ه959/ن).

ننفي 515؛ ما ننفدي،

ومس ننتمج مالطده ننكج ماعوم ننك مالدب ننك ر ننك م ننج وبن ن د مال ننكن ماوت ننكل م ننبيتك ت ننكبعتمل

اوخ ر مافكممم (181-916ه5515-986 /ن) ومئكن ماخوفكن مافكممممل مامجمكط ماعوممن
( سكو نند،5116 ،
ويفو ن

ننفي  )91مات ننك دجسن ن

ئ ننوجهن بم ننكا

دوم ن ننكن ماجمكه ن ننمك

رمس ننك ماعو ننون ماعقومن ن وما قومن ن بمختو ننل رجودس ننك،

ماعوننن وموا نوم جدننكمتسن اوعومننكن وميتف نوم بسننن ومكجمننوهن ،ومننل ملننسج

مان ن ن مل مل

ن ننمتسن ر ن ننك ماع ن ننج ماف ن ننكممك مب ن ننل م ن ننو

999ه5116/ن) ما ن ي كننكل دكام نكً بكاجمكهننمك
دكان ماجمكهمك

وماب جمك

1

ومافو ن  ،ومبننل ماسم ن ن (

مامعجول (دبد ماجيمل ،5919 ،ما فيك

وككل اتطممد مالخمكج وماتسدمدم

ماسمكسنم وماعسنكجم ماتنك ميكمن

ما ن ننفدي (

491ه5199/ن)

.)49-96

بنكاب د مام نجم رنك

دسد مادوا مالموبم (846-181ه 5511-5515/ن) سببك رك طمكدي مالهتمكن بكاجمكهنمك
ورجود نني ومالر ننكدي م نني ر ننك مالالن نجمض ماعس ننكجم ككاتي ننم ك

مادركدمن ن  ،وم ننبي

مول ننسن

تيوي دو مافنجب ماس دسنم مامخت ن رهن دنل مافنجب مامقكتون وهنف ماخمنم ما طمن اقتنكف

مالس ن نومج ويفن ننج ماخ ن ننكدب وب ن ننكن مامعسن ننك مج و

نن

مامعن نندم

ماعسن ننكجم ما قمو ن ن ك ن نكام مب

(ّٖ )3ززٞج : ِٞثززبىةزؼ صززٌ اىنَززو ٍلْٝززخ ػززبٍوح ٍززِ ثززالك اىغيٝززوح ػيزز ٚعززبكح اىق٘ايززو ثزز ِٞاىَٕ٘ززو ٗاىْززبً
( اىؾَٕ٘ 5112 ٛةؾخ )391
( )2اىوٕب ٍ :لْٝخ ثبىغيٝوح ث ِٞاىَٕ٘و ٗاىْبً ( اىؾَٕ٘ 5112 ٛةؾخ )251
 5اّْأ اىقيٞةخ اىَؼي ىل ِٝهللا اىغبٍغ ااىٕو اىن ٛإجؼ عبٍؼخ رلهً يٖٞب ٍقزيف اىؼيً٘ اٍَٞب اىلْٞٝخ ٍْٖب
ٗ بً اىقيٞةخ اىؾبمٌ ثأّْبء كاه اىؾنَخ ٍْخ  ً1112/ ٓ395ػي ٚغواه ثٞذ اىؾنَخ ي ٜثغلاك مَزب اىؾزق
ثٔ ٍنزجخ ػويذ ثأٌٍ كاه اىؼيٌ يٚال ػِ اىلهًٗ ٗؽيقزبد اىؼيزٌ اىزز ٜمبّزذ ريقز ٚيز ٜاىََزبعل ٗاىنزبرٞزت
تىيَيٝل ْٝظو ّٖ :بّٗل اىزوثٞخ ٗاىزؼي 99ٓ ٌٞت
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مان فم ومختمننكج مرهننف مامومئننف اهننج ماي ننكج دون مسنومج مامنندل

ماتك مجومول رتيسك  ،ره ً دل تلمدهن او سوج ويفج مالبكج وتسمج م كجي مال سكج ،ومركدوم
ممننك تو ننووم مامنني رننك رننجول ماعوننون ماس دسننم كيسننك

ماي ننون د نند ب ننكىسن اوي ننول ومالسنومج

وماق ل كقوع ما بف رك ماقكهجي (لوك ،5111 ،

في .)561

مل موا ماعوون ماتك متوقكهك مامكا

ويجي بعض ماعومكن مل مكول ماجمكهمك

ئبف مل

مبنندم بتوقننك مي دوننن مخننج الدتقننكدهن م نني مفننتح م هننكل ما ننبم وم عوسننن مسمننأمل اتوقننك ماعوننون

مالخجى (مبل خودول ،د، .

في 519؛ لوك ،5111 ،

م ج رك ه مايقب بيف مامجبعك

ماسنيجم ماتنك مسنتخدموهك ألالنجمض مختوفن ككاتسنوم مو

اوم سننن وماع نطمىن و ا ن بكالدتمننكد دو ن دمومننك

خوم سك رك ماوئ

في  ، )561كمك بجل دومكن

ما ي ال تظسج بي م م كك

يسننكبم ت مننف بننمل بعننض مالدنندمد اتظسننج

م فجدي (لوك ،5111 ،

في .)566

ستل ننل مم ننك س ننبب مل ماع ننج ماق نندمكن ك ننكل اسن نن معجرن ن دئمقن ن بكاجمكه ننمك

دوم نني

دان ن

مبيننك سن وم ن فكتسن ماسطم نجي رمنني ،وئسننمو ما ن رننجول ومئسننكن دنندي بمننك تننت نن مننف متموبننك

د ننجهن ،وم تقون

معننكجرسن هن مان مامو ننكل مان مل مسننسموم بنندوجهن رننك تمننوج وتقدمنني .وبعنند

م تقكاي اوعج مامسوممل وبمجب مختوف ان مكتفوم بكا قف د سن وم مك دمونوم دون تمنوج و عونو

دومننك رننكد بجبمنني بكاعدمنند مننل مامعننكجل مالخننجى وتمك نوم مننل ماو ننوف الكتلننكرك

دومم ن

دمدي ان م ف مامسك ميد مل ئبف ره دل مبتككجهن ايقوف ورجول دمدي رك ماجمكهمك

 فروع عمم الرياضيات

تتفجل ماعوون ماجمكهنم مان رنجول دندي بعهنسك ظون

د ي وم بح دومك ئكىمكً ب متي ،ومل أهن ه مافجول

.

مجتبمن بني وبعهنسك مالخنج م ف نف

-1عمم الحساب:
مل ننتق

كومن ن يس ننك

ر ننك ماوسن ن م ننل مافع ننف ما

ننك يسن ن

بمع ن ن ماع نند وماع نندد و مع نني

ويسننبك كً بكاهننن ،ويسننبك ك
يسنبكل (مبننو مايسننمل ،5999 ،ننفي  )19ر قننوف يسننبي ُيسننبكً ُ
ويسكبك ويسبي ِ
ويسكبي بكسجهل دد ومامعدود ميسو (مافمجوطمبكدي ،د ، .في . )94
ُ
و ق ننوف كن ن ا

(ماجمطي،5991 ،

ويس ننكبي م م دددت نني ومامع نندود ميس ننو
ُيس ننبتي مُيس ننبي بكاه ننن ُيس ننبك ك ُ
في 11؛ ماطبمدي ،د ، .ما فيك . )561-581

أمننك م ننك مًط رمعننجل بأ نني

وماتف مف (مبل خودول ،د، .

ن كد دمومن رننك يسننك

مالدنندمد بكاهننن وماتعجمننل وماتهننعمل

في 519؛ ماق و ك،5916 ،

في . )596

وممك ننل تعجمف نني ممهن نكً بك نني دو ننن مات ننكج  .الهتم ننكن مات ننكج ب نني دون ن و نني ماخ ننوي

(لوك ،5111 ،

في . )561
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في  )595مسبك

ومف د ا ك مالطهجي (مالطهجي،5115 ،

رمي طمكدي وال ق كل" .

تسنمم مايسنك

بسن م مالسنن

رمقوف " أل ي ُمعون بي مك رمي كفكم ٌ ام
واويس ننك مع ن ٍ
نكل ك من نجي رس ننو م ننأتك بمع ن ن ماع نند كم ننك ر ننك ئوا نني تع ننكا ( مال ننم

وماقم ننج

بيس ننبكل) (س ننوجي ما ننجيمل ،ممن ن  ، )1ور ننك ئوا نني تع ننكا ( واتعومن نوم د نندد ماسن ن مل ومايس ننك

(سوجي مالسجمن ،مم  . )55ومأتك بمع

ما طمن وماميكسب دو مالدمكف  ،كمك رك ئواي تعنكا

)

( أل مام ك ممكمسن ن أل دوم ك يسكبسن ) (سوجي ماسكلم  ،مم . )58-51

ومننأتك ممه نكً بمع ن ماك نجي كمننك رننك ئوانني تعننكا ( دمننكن يسننكبكً) (سننوجيما بأ ،مم ن .)98

ومننأتك كن ا بمع ن ميكسننب مان ف
مالسجمن ،مم . )54

وك م مًج مك ميدم اب

كمننك رننك ئوانني تعننكا ( كفن ب فسن مامننون يسننمبكً) (سننوجي

بمل مام جخمل إ معدول ماجمكهنمك

هنو فسني مايسنك

مايقمق ن ن ه كا ن ن بنننول لكسن ننف بنننمل مايقونننمل ،رمق ننند بكاجمكهن ننمك

،واكنل رنك

ماتفكمن ننج مام ن ن ظن وماد مجس ن ن

مام مقم اعدي ملمكن وكمفمن تجمبمسنك رسنو د مجسن م نجدي متسوسنو األ ظمن وماقهنكمك ماجمكهنم

(م

.)5155 ،

أمننك مايسننك

ومات كسن ن

رسننو مسننتخدمن مالدنندمد السننتخ مج مام سنوال

وماه ننج وماقس ننم  ،وركىدت نني ت ننكتك ر ننك ه ننبم مامعن نكم

مانندمول ،وئسننم ماتجكننك

(مننكت كبننجى طمدي،5961 ،

في  ،)888ومقسن دون مايسك

 -5ظجي مجتمكممقك مع

بكابيم دل بو مالالجمض ما كت

ماعددم ن مننل مامعوومننك

طمدي،5961 ،

اوعدد.

مالخن ننجى السن ننممك ما بن ننج ومامقكبو ن ن السن ننتخ مج

ماعدمنندي (ماخ نومجطمك ،د، .

ننفي 558؛ مننكت كبننجى

في  . )989ره دل هن مل ماقسنممل رنكل دونن مايسنك

رجدم مخجى مل مبجطهك

أ-ما بج ومامقكبو

ويف ننظ مالمن نومف وئه ننكن

ننفي 991؛ ماقسننم مم ك،5995 ،

ما ئسممل جىمسممل همك

 -5دمون ننك ورمن نني م ن نجتبم بفن ننجول ماجمكهن ننمك
مام س نوال

مايسننكبم مننل ما مننف وماتفجمننب

متفنجل مان مئسنكن

و ق د بكا بج ماطمنكدي بقندج منك قني منل ما مون مامعكدان بكالسنت كن رنك

ما مو ن ن مالخن ننجى امتعن ننكدال (ماخ ن نومجطمك ،د، .

ن ننفي 558؛

ن ننكاح ،5119 ،ما ن ننفيك

 .)511-518مو هو مي ف ماجموط ميف مالددمد مام سوان مو مامعدومن (مبنجمهمن م نمف

 ،د، .

في 511؛ مبجمهمن الطما . )5156 ،

ممك مامقكبو رسو مسقكم ماطمىد مل ما موتمل اوتعكدف ،ومعد ماعكان ماعجبك ماخومجطمك (

ه ن م ماعوننن رننك م ن ف ماملننسوج (ما بننج ومامقكبو ن ) رننك دسنند ماخومف ن

591ه611/ن) م س ن
ماعبكسننك مامننأمول ئُ ِ نند م نني أل مكننول دم ن ً مفمنندمً ،ملننمف أم و ن ممكننل تمبمقسننك رننك مايمننكي
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م نف مات نكجي وماممنجمم مالنجدك ومسنح ومأل مجهنك (دمنج رنجو ،5911 ،

.)545-545

-حساااب التحاات والمياا

وركىدتنني تعوننن كمفم ن مطموا ن مالدمننكف مايسننكبم بأجئننكن تنندف دو ن

ماليكد ر ستس ك بسك دل مامجمت

مالخجى ،واكف مكىف مجئكن دما دو ماليكد ككالجئكن ماس دم

وماجومم ن ن ومامسجبم ن ن ومالرج م ن ن (ماقسن ننم مم ك،5995 ،
. )945، 545-545

ما فيك

-عماام حساااب الخطااا ين وهننو ننطن مموننب مننل مايسننك

989؛ ماق و ك ،5916 ،ما فيك

ن ننفي 989؛ ماق ن ننو ك،5916 ،
(ماقسننم مم ك،5995 ،

ننفي

. )945،545-545

د-الدور والوصايا ومختي بمعجرن مقندمج منك مو ن بني رممنك متعونب بكاندوج (ماقسنم مم ك،
.)945،545-545

،5995

في 989؛ ماق و ك ،5916 ،ما فيك

مامعكدال

ما بجم ،وتعجل هن ماطمنكدي بأسنن ماندم كج وماندجهن ومافون

ه-حساااب الاادرام والاادينار ومخننتي بكسننتخ مج مام س نوال
في 989؛ ماق و ك ،5916 ،ما فيك

و-الفا ار
وطمد

ماعددم ن ماتننك تطمنند دنندتسك دو ن
(ماقسنم مم ك،5995 ،

. )945،545-545

وم كسننج

وتع ن بكاتجكن وئسننمتسك وت ننيمح ماسننسكن ان وي مافننجوض م م تعنندد

مافجوض دو مامكف أو ككل رك مافجمه مئجمج وم ككج ،ومجتبم ه م ما طن مل مايسك

بننكايكن مافقسننك (ماقسننم مم ك،5995 ،
. )945،545

-حساااب الهااواء

ننفي 989؛ ماق ننو ك ،5916 ،ما ننفيك

-545

و ركىنندي دظمم ن اوت ننكج رننك مسننفكجهن ،وألهننف ماسننوب ممننل ال معجرننول

ماكتكب ن  ،واوخ نومي ما ن مل اننن ميهننجوم مدوم
ماق و ك ،5916 ،ما فيك

ماكتكب ن (ماقسننم مم ك،5995 ،

ننفي 989؛

. )945،545-545

ف-حساب العقود و ق د بكاعقود مي دقود مال نكبف ماتنك وهنف مقكبنف كنف دقند م سنك دندد
مع ننمل ،وئس ننم
يسننك

مان ن مي ننكد ودلن ن مج ومى ننك

و ل ،وبأتب ننكل ئومد نند معم ن ن متف ننب دومس ننك م ننتن

مالاننول رمننك رننوب .وركىدتنني دظممن اوت ننكج د نند رقنندهن ال

ماكتكبن مو اوع ننم مننل

ماخمن ننأ أو د ن نند سن ننفجهن اون ننب د مالد مم ن ن د ن ندمك مسن ننتع ن كن ننف من ننل ماتن ننكبعمل اسن ننكل مالخن ننج

(ماقسم مم ك،5995 ،

في 989؛ ماق و ك ،5916 ،ما فيك

ي-حساااب النجااوم ومننتن رمنني يسننك

. )945،545-545

مانندج ومانندئكىب وما نوم ك وما وماننم بكاهننج وماقسننم ،

ومات ن ن مج وماتفجمن ننب ومجمتبسن ننك رن ننك ما ن ننعود وما ن ننطوف (ماقسن ننم مم ك،5995 ،
ماق و ك ،5916 ،ما فيك

. )945،545-545
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وظسننج رننك دسنند ماممكام ن ماعدمنند مننل ماعومننكن رننك مايسننك
فك

دل مج مام

مو مينند رجودنني ،وتجك نوم ا ننك

ماتك ستلنل م سنك دون ماتقندن ماعومنك مان ي و نف مامني ماعنج مامسنوممل

رك ه مايقب ،ومك مهكرو اس م مايقنف مامسنن منل يقنوف مامعجرن  ،ن كج من سن بسنكن ماندمل
هب بل سمد ماكف ماقفمك891 ( 8ه5591 /ن) وواك مادمل ميمد بل دبند مانجيمن ماع مجئنك

(

658ه5455/ن) مان ن ن ي

(ماقس ننم مم ك،5995 ،
،5119

في ( )564

ن ن ن ل كت ن ننك

( مامع ن ننمل دون ن ن رس ن ننن مج ن ننوطي مب ن ننل مامكس ن ننممل)

ننفي  ، )85وتق ننك ماننندمل ب ننل دو ننك ب ننل ل ننككج ماكف ننك ك (دن ننكدف،
651ه5454/ن) والمجهن ك مج.

 عمم الهندسة

أموننب مامو ننكل دو ن كوم ن ه دس ن مسننن وممجمننك مي
،5156

ن كد مامسننكي (مخ نومل ما ننفك،

ننفي  . )61ممننك ماعننج رقنند مخن وم كومن ه دسن مننل ماوفظن مافكجسننم م نندمطي وه نندط

وه دمط ماتك تع ك مامقكدمج ،واعدن و ود يجل مادمف متبودكً بطمي رك اسن ماعنج ئوبن

س ننم كً رأ ننبي

(د، .

1

(ماخن نومجطمك ،د، .

ه دسن ن ومس نند

مانطمي

ننفي  .)551ومعجرس ننك مب ننل خو نندول

في  )511بأ سك " ما ظج ممك رنك مامقنكدمج مامت نو كنكاخم وما سنن مامسنمح مو

رك مامقكدمج مام ف و ككألددمد.

وأخ ن ماعننج م ننوف ماس دس ن ومبكدىسننك مننل مامو ننكل ومعنند كتننك

 511ب.ن) مننل ملننسج ماكت ن

ماتننك تج م ن

مال ننوف الئومنند

(

اوعجبم ن ومينند مام ننكدج مالسكسننم رننك ماس دس ن

كن بعد مل

(دمج رجو ،5911 ،

في  .)541واكل ماتقدن مايقمقك اس م ماعون د د ماعج

مئتننجل بفننجول ماجمكهننمك

مالخننجى كننكا بج ودوننن مام ننكظج  ،وظسننج ومننك م ننج دوننن ماس دسن رننك

ماعوننون مالخننجى سننممك مات ننمن  ،إ بفهننوسك تيننوف هن م ماعوننن مان دوننن جمكهننك مفمنند انني ئومدنند
وئوم م ي ماخك

بي (مافكجمبك،5995 ،

في . )56

ومم ننك مس ننتجدك مام يظن ن إل ماع ننج مهتمن نوم بكا ك ن ن

مهتمكمسن بكا ك

ماعمو ننك م ننل ماس دسن ن مك ننج م ننل

ما ظجي ،ومظسج ومك رك مامبك ك وماق وج وماق ل ماملمدي رك ككر م يكن

مادوا ن ماعجبم ن مالس ن مم (دمننج رننجو ،5911 ،

ننفي  . )541ورننك دسنند ماممكام ن ظسننج

ماعدمنند مننل ماعومننكن ما ن مل مهتم نوم بعوننن ماس دس ن ورجودسننك مم ننكف

ننن مانندمل بننل ماوبننودي( 6

811ه5515 /ن) ما ن ي ملننتسج بكاس دس ن ال سننممك ماس دس ن مامسننتوم مافجمالم ن و ن ل دنندي

م افننك

رننك ماس دس ن م سننك كتننك

( مخت ننج كتننك

مئومنند ) و(مخت ننج م ننكد مج مئومنند )

 6ثِ ػجل هللا ّيٝو اٍْب اّزٖذ اى ٔٞهئبٍخ اىؼيً٘ يز ٜىٍبّزٔ ٗرز٘ى ٚاىززله ٌٝثبىَؼيٝزخ ؽززٗ ٚيبرزٔ ت ىيَيٝزل
ْٝظو( :اىٖةلٕ 5111 ٛةؾخ )191
ٗ 9ى ٜاىل ِٝاؽَل ثِ ػجل اىوؽَِ اث٘ ىهػٔ ب ٜٙاىقٚبح ر٘ي ٜثبىقبٕوح ت ىيَيٝل ْٝظو( :اثز٘ اىَؾبٍزِ
اىلىٞو اىْبي ٜػي ٚاىَْٖو اىٖبيٕ 1999 ٜةؾخ )53
ّ 2غززٌ اىززل ِٝثززِ اىيجزز٘كٝ : ٛؾٞزز ٚثززِ ٍؾَززل ثززِ ػجززلاُ ثززِ ػجززل اى٘اؽززل ٗىززل ثؾيززت ٍززْخ ٕ619ززً1511 / /
ٗر٘ي ٜثلٍْق ٍْخ  ً1591//ٕ691ت ىيَيٝل ْٝظو( :اىْؼٕ 1929 َٜٞةؾخ )9
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في 519؛ ماعمجيwww.math-58yoo7,com ،م تدى ماخومجطممك ،

، )5155وك ا ماعنكان دن ن ماندمل بنل مالنكمج( 9

(ماجوهك

111ه5911/ن) مان ي

مامطه مج رك ماعمف بجبف مامق م مج ) (ماقسم مم ك،5995 ،

 عمم المثمثات

وهو ميد رجول دون ماجمكهمك

،ومسم ممهكً بعون مال سنك

مهن ل مام وننم (دمننج رننجو ،5911 ،

ن ل كتنك

في . )955

أل ني مقنون دون ما سنب بنمل

ننفي  . )511جبمنني كننف مننل مامو ننكل وماس ننود بعوننن

مافو واكل ماعج مامسوممل (دمج رجو ،5911 ،

في  )511ئنكموم بف نوي د ني و عوني

دومكً مستق ً ب متي ا م دد مل ماعوون ماتك مبتكجهك ماعج  ،وم بح اسن رمي بنكل مومنف وت نكواوم
بكادجمس ومابيم مام و ك

ما ننفيك

مامستوم وماكجوم وظسج ماعدمد منل ماعومنكن (دمنج رنجو ،5911 ،

 )519-516رننك ه ن م مايقننف ككاعننكان ماوئننكىك ميننك مانندمل بننل ميمنند بننل ميمنند
641ه5498 /ن) ما ن ي ماننل كتننك

مابكننجي ماعمننكج(

( مئكم ن مابجهننكل دو ن مخ ن مج

سن

مه ل مام و ك ) (دكدف،5119 ،

في  ، )564ومبل مام دي( 611هن5441/ن) ما ي

متي بمختول رجول ماجمكهمك

ووهف مبيكم مسم تتعوب بعمب مالبكج

مل

وم سك مام و ك

وسع مال سكج ومامسكر بمل بومل وممسمك مئج اوسكىج رنك مامجمنب ،كمنك
م افك

ددي (ماسخكوي ت،5119 ،.

في 549؛ مدو م دي ماعجمكل. )5151 ،

واعوم ننكن هن ن م ماعو ننن مافه ننف ر ننك معجرن ن وتق نندمج مامس ننكرك

مالجض ،وبجدوم رك
مات ومننم ومام قو ن

51

ن ل رنك مام و نك

ن كد ماتوسنكو اتقجمن

مامسنكرك

ومبع ننكد ماكومكن ن

بدج ن دئمقن

وماقم ننج د ننل

ندمً بكالسنتعك ب ظنكن

 ،رتمك نوم مننل تقنندمج مامسننكر ماتننك تف ننف مالجض دننل ماقمننج ،ره ن ً دننل

مركدتسن مل ظكهجي ماخسول رك تيدمد مامسكر بم سمك بكستخدمن مجب يسنكبم تبندأ منل دخنوف

ماقمن ننج رن ننك ظنننف مالجض ،وت تسن ننك بإتمن ننكن ظسنننوج ماقمن ننج م ننل ظن ننف مالجض ( ن ننوج ،5968 ،

ما فيك

. )6-9

 عمم الفمك

تعننود معجر ن ماعننج بكافو ن ودوومنني ما ن د ننوج موالو ن رننك ماقنندن اع ئتنني ماو مق ن بننأدب
تفك ننمف يم ننكتسن ماموممن ن  ،ومطدمد

ماك مج مل ماعبكدم

مهممت نني بع نند ظس ننوج مالس ن ن رع نند مي نندى ماوس ننكىف اتيدم نند

ككت ك ماقبو  ،ومومدمد ماعبكدم

مامختوف ككا

ي وما ون ومايج ...ما

،واومسننوممل مافهننف رننك ر ننف دوننن مافو ن دمننك ما ننب بنني مننل ت ننمن والمبمننك  ،ر عوننو دومننك
 9ػالء اىزل ِٝثزِ اىْزبٛو  :ػيز ٜثزِ اثزوإ ٌٞثزِ ٍؾَزل ٗىزل ٍزْخ ٕ912ز ً1312//ثلٍْزق ٗرز٘يٍ ٜزْخ
ٝٗ ً1395/ٓ999قززبه ٍززْخ ٕ995زز ً1393//ت ىيَيٝززل ْٝظززو( :اثززِ ؽغززو ٕ 1995ززةؾخ 9؛ ػجززل اىقززبكه
ٕ 1925ةؾخ )366
 11اىَْقيززخ ٕٗ :زز ٜاىززخ ىقٞززبً اىيٗاٝززب يزز ٜاىوٍززٌ ٗعَؼٖززب ٍْب ززو ت ىيَيٝززل ْٝظززو( :اثززوإٍٖ ٌٞزز،ة ٚكتد
ٕةؾخ )929
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وئومدند دوممن بيتن سنممك وأل مات نمن متعنكجض منف مبنكدي ماندمل مإلسن مك

ماي مل (سعمد ،سعد ،و ميمد  ،د، .

نفي  . )555ومعنجل مبنل خوندول (مامقدمن  ،د، .

ننفي  )518دو ننن مافو ن رمق ننوف م نني ( دو ننن مس ننتن بيجك ن ماكومكن ن

ومالستدالف بمجب ه دسم اللككف وموهكل ه ماكومك

ما كبت ن م س ننك ومامتيجكن ن

).

ستلننل مننل ان مل دوننن مافون لنندمد مالجتبننكم بعوننن ماجمكهننمك

وماس دسن ن  ،وم ننك م ك نند هن ن م مالجتب ننكم مل مافون ن د نند ر ننك ب نندممك

ماجمكهمك

ورجودنني سننممك مايسننك

ظس ننوج رجد ننك م ننل ر ننجول دو ننن

 ،نن مسنتقف د ني وم نبح دومنكً ئكىمنكً ب متني بمند مل دموني ظنف مجتبمنكً بكاجمكهنمك

ورجودنني رمننل مجمنند مل مجتقننك بعوننن مافو ن مننل ماعومننكن كننكل دومنني موال متقننكل دوننن ماجمكهننمك
ا ستعك بي رك م جمن ماعمومك
بعن نند ماكومك ن ن

ومالمن ننكن ويسن ننك

مايسكبم مامتعوق بعوون مافو كيسك

ومال ن نجمن ماسن ننمكوم دن ننل مالجض ومالن ننم

ماس دسم ما يمي (مبل خودول ،د، .
هن رك ماوئ

ددد ماس مل وماللنسج

فسي دومكن رك ماجمكهمك

نفي  . )518ان م

ورجودي سممك مايسك

وتيدمن نند ملن ننككاسك

ند أل ماعدمند منل دومنكن مافون
وما بج وماس دس .55

تننأ ج دوننن مافو ن لننأ ي لننأل بننكئك ماعوننون مالخننجى بننكاتموج ماعومننك ما ن ي ي ننف رننك

مادوان ماعجبمن مالسن مم دون

يننو دننكن وماع ننج ماعبكسننك دون

كبم مًج مل ادل ماخوفكن ماعبكسممل بب كىسن اومجمكط مامخت

م ال

ماج نند (سننعمد ،سننعد ،و ميمنند  ،د، .

مل كيم  ،وكلل ماعج مامسوممل اعون مام و ك

بكالج كد مافوكم  ،ومام سطي بأيندم

ننفي  ، )516كمننك مسننسم

يجكن ماتج من

مل كيم مخجى رك تقندن دونن مافون وسنمج

بخم ي م ما مالمكن ،رأ بح بكمككل دومكن مافو
يو دئمب دمً (دبك ،5996 ،

يننو خننكي ،رلننسد مهتمكمنكً

وهف مايسكبك

وتيدمد مالبعكد دو

في . )15

وظسننج رننك دسنند ماممكام ن ماعدمنند مننل ماعومننكن ممننل مع نوم بننمل ماعومننمل كننكبل مالننكمج

ما ي معد موف منل تو نف مان مل ماكومكن

يسننكبم تيسن
وه ماعمومك

ماسنمكجي تندوج ينوف مالنم

و ان بنك جمن دمومنك

رمسننك مامسننكر بننمل مالجض وماقمننج ننن مقكج تسننك بكامسننكر بننمل مالجض ومالننم

مايسكبم تتن دل مجمب مستخدمن مام و ك

ومبل مام دي ما ي يقنب

ما سب وتجتمبسك إا

ك

(معك سممج،5151 ،

كينك كبمن مج رنك د مجسنكتي مامتعوقن بنكاقمج وماكومكن

مدتمكد دو مامجب ومألدوم

في ،)99

بكسنتخدمن مجمقن

ماس دسم (مي ن. )5151 ،

 11أٍضزززبه ّٖزززٞو اىزززل ِٝاىٍ٘،ززز ( ٜد ٕ319ززز )ً959 / /اىجززززبّٕ319 ( ٜزززٕ959//ززز )/اىج٘ىعزززبّ ( ٜد
 )ً992//ٕ329أثِ  ٌّ٘ٝاىَٖو ( ٛد  )ً1112 //ٕ399اثِ اىْبٛو ( د )ً1395 //ٕ999ت ىيَيٝل
ْٝظو ( :اثِ اىْلٕ 1992 ٌٝةؾخ 329؛ اثزِ فينزبُ ٗ ّزٌَ اىزل ِٝاؽَزل كتد ٕزةؾخ 162؛ اىٖزةلٛ
ٕ 5111ةؾخ 555؛ اٍَبػٞو ٕ 1955ةؾخ 55؛ اكٗهك ٕ 1296ةؾخ )525
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 عمماء الرياضيات ونتاجاتهم العممية في العصر الممموكي

مهمم ن ماعو ننون مات جمبم ن ر ننك مام تمننف ماعجب ننك مالس ن مك وم س ننك دوننن ماجمكه ننمك

ت ون

م مجرننب مايمننكي مامختوف ن  ،وبنندأ م قفننو مادوا ن ماعجبم ن

ورجودنني وتعنندد

مسننتعمكالتي يت ن لننمو

مادم من ن  ،وتأك نند

هن ن ماجالبن ن بإجس ننكف مالب ننكن أوالده ننن اوكت ننك

ٍ
مسكو اوعوون
يو

مالس مم يض موالدهن دو تعومي ومتقك ي ،و عوو مل يمم مالهمم دو
مامسك د وماكتكتم

ومامدمج وهن المطماول

ويوق ننك

ما نندج مام عق نندي ر ننك

سك مًج امبدأوم بي تعومسنن مممك نكً من سن بنأ ج مافكدنف

ر ننك ر ننتح م ه ننكل مالوالد وتسمى ننتسن اتوق ننك مامع ننكجل مالخ ننجى بك ننف س ننسوا ومس ننج (مب ننل ماي ننك ،
ن ننفي 461؛ مالم ن ننك،5991 ،

،5965

 ،)59مقوف ماق و ك (،5916

دومنني ما نندب امننك رننك مايسننك

ن ننفي 141؛ ماقس ن ننم مم ك،5995 ،

في " )599مل مخ فسي بنتعون مايسنك
نني مامبننك ك وم كرس ن ما ن ف

مننل

ن ننفي

موف ممنج مسون

رم ننمج انني خوقننك ومتعننود

ما دب"  .كمكيج وم دو مل متوقوم ه م ماعون دو مد مكفنأ وألنسج دومنكن بوندهن وأل تمون

مالم ننج ماقم ننكن ب ننكاجي

ماعوممن ن مان ن خ ننكج م نند سن (ماس ننخكوي ت،5999 ،.

ماسخكوي ت،5119 ،.

في  ، )598 ،555ركابدج مابمهكوي يسمل بل دوك بل ميمد

بننل دمود ماطمطمننك (ماسننخكوي ت،5119 ،.
بكاد مجسن دون دومننكن مكن رننك ماجمكهنمك

مابجاسك

55

(

ننفي 594؛

ننفي ( )515

655ه5456/ن) اننن مكتننل

مم نكف مبننل ظسمنجي (

659ه5451/ن) ومابجهننكل

615ه5999 /ن) رجيف ما ماقكهجي امدج ه م ماعونن دون مند ماعنكان ما منكف

مامننكجدم ك وظننف مننتعون يت ن النندى ملننسج دومننكن مك ن ومامدم ن وماننممل ،وم تس ن

بعو ننون ماجمكه ننمك

ر ننك هن ن مابو نندمل ،وبكتن ن

وماممقك (ماسخكوي ت،5119 ،.

م ن ن فكتي مج عن نكً اومكم ننمل ر ننك دوم ننك مايس ننك

في .)515

وظسج رك ماب د مام جم ماعدمند منل دومنكن ماجمكهنمك

مام ن نندي (
وماممقك

مامنني ماجىكس ن

 611ه 5411 /ن) د ن ننكان مايس ن ننك

ممنل توانوم مس ن ماتندجم

وماس دسن ن ن ومافن ن نجمىض ومام و ن ننك

كنأبل

وماسمىن ن ن

ما ي م فب مموماي دو موب ماعون مل مافقجمن وتتوم دو مدمي دومكن ددي م سن دبند

مان ن ن ن ن نندممن بن ن ن ن ن ننل دون ن ن ن ن ننك طمن ن ن ن ن ننل مان ن ن ن ن نندمل ماقن ن ن ن ن ننكهجي (ماسن ن ن ن ن ننخكوي ت،5119 ،.
( )5154 ،www.cairodar.com

بل مالم ي

(ماسخكوي ت،5119 ،.

611ه5481/ن)  ،وميمد بل مسمكدمف بل مبجمهمن
في ( )595

696ه5495/ن).

ومل ت م ي ماعكان مابدج مامكجدم ك ( 911ه5115/ن) كظج ماخكي

(ماسنخكوي ت،5119 ،.

ن ن ن ن ن ننفي 59؛

59

لكهمل ما مكاك

ننفي  ،)599وأيمنند بنل ميمنند بننل ميمند مامنند ك (ماسننخكوي ت،.

 ٕ٘ 15اثوإ ٌٞثِ اث ٜثنو ثوٕبُ اىل ِٝاىجوىَ ٜت ىيَيٝل ْٝظو( :اىَقبُٗ ٛت ٕ 5113ةؾخ )59
ّ 13ززب و اىقززبٓ ٍ :ززِ اى٘ ززبئف اىََزززؾلصخ يزز ٜػٖززل اىَززي،بُ اىْبٕززو ٍؾَززل ثززِ ززالكُٗ ٍَٖٗززخ ٍز٘ىٖٞززب
اىزؾززلس يزز ٜاٍزز٘اه اىَززي،بُ ٗرؼٞزز ِٞاىَجبّززوَٝٗ ِٝززبػلٓ يزز ٜػَيززٔ ٍغَ٘ػززخ ٍززِ ااػزز٘اُ ت ىيَيٝززل ْٝظززو:
(اىقيقْْلٕ 5115 ٛةؾخ )31
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955ه5158/ن) ودبننند ماخن ننكاب ميم نند بن ننل مب ن نجمهمن ما نننكايك
995ه5154/ن).

في ( )45

ومننل ت ممن ماع من ماي ن ك ( 659ه5451/ن) ميمنند بننل موسن بننل ميمنند بننل دبنند

ماننجيمل مبننو مافننتح ماقننكهجي (ماسننخكوي ت،5119 ،.
مهلل بننل سننمد ماكننف ماقمفننك (مبننل ي ننج،5915 ،
ماجمكهمك

مل لمخي ومعومي مبل م مف ما مجي

54

ومخ ما دج د ن ماندمل دونك بنل معنكاك مال

 ،5114ما ننفيك

()44-49

.

ننفي  . )556وتوقن بسننكن مانندمل هبن

ننفي 891 ( )951ه5591 /ن) دوننون
نكجي مامعنجول بنأبل ماطجمنط (مبنل ك منج،

111ه 5911/ن) ماعوننن مننل دنندد المننج ئومننف مننل ماعومننكن

مم كف د ن مادمل دوك بل د مكل بل دبد ماوميد مامموجي (مبل ي ج،5915 ،

نفي )99

( 158ه5951/ن) وبعد مل متقل تعومي توا تدجمسي اعدد كبمج مل مهف دملب  .كمك توق
مبل مالكمج د ن مادمل دونك بنل مبنجمهمن (

مل دومكن مالكن (ما فدي،5111 ،

111ه 5911 /ن) هن م ماعونن دون مند ماعدمند

في . )58

واتفك ك مسكت ي ه م ماعون رك تدجمسسن ادئكىب دوون ماجمكهمك

ورجودني

ماموب دو معوممسن رك ه م ما ك  ،وتواوم رك بعض ماليمكل تدجم

ند تفنوب بعنض

موبن ماعونن مكبن دنل

مدجس ننمسن ر ننواك ما نندمل ميم نند ب ننل دب نند ما ننجيمن ب ننل مايس ننمل ب ننل دب نند ما ننجيمل ماع مجئ ننك (مب ننو

ماميكس ن ن ن ننل ،مام س ن ن ن ننف ما ن ن ن ننكرك ومامس ن ن ن ننتورك بع ن ن ن نند مان ن ن ن نومرك،5964 ،

ن ن ن ننفي ( )995

658ه5455/ن) مسنتعكل بتوممن دبند ماننجيمل بنل د بننج بنل دوننك مابنوتم ك (ماسننخكوي ت،.

،5119

ننفي ( )551

وم ن كج ماسننخكوي (،5119

684ه5419/ن) رننك يننف مامسننكىف اوت ممن مخت ننك مًج اووئن

.

ننفي  )551ئننكى ً ( م نني كننكل مكمننف مامسننأا رننك وننم سننكد

بم مك مستك مبق رمسك سكد ).
ت ود

مستخدممك

ماجمكهمك

رك مام تمف مالسن مك يتن لنمو

ركننكل لننجمك اتننواك بعننض ماوظننكىل ومامسننل مننل مكننول

متمك ك م ي كوظمف كظج ماوئل

51

ومافجهمك

دل مجمب ماعمومك

ننكيبسك متق ننك اوجمكهننمك

ومايسب ومافجمىض....ما .

ومل مابدمسك مل ماعوون تتدمخف رممك بم سك ب س

منل بنمل هن ماعونون رسنو مالسنك

مبسنم نوميك مايمنكي
ومايسننك

ئد تطمد مو ئند تن قي ،ودونن ماجمكهنمك

مان ي مجتكنط دومني دونن مافمطمنكن رنك م بنك

ني مات نكج

مايسكبم مامختوف (مجومل. )5151 ،

 ٕ٘ 12اث٘ ػجل هللا ٍؾَل ثِ ٍْٞغ اىَْٞو ٛاىةقٗ ٔٞاىْبػو اىنجٞو اىنٕ ٛبؽت مجبه هعبه اىلٗىزخ ٗاٍززلؽٌٖ ت
ىيَيٝل ْٝظو( :اىنْلٕ 1995 ٛةؾخ )69
ّ 15ب و اى٘ ف ٞ ٗٗ :ةزٔ اإزَبً ثبى٘ ف ٗهػبٝخ ٍٖزبىؾٔ ٗؽةزا اإز٘ه ٗاىغزالد ٗيؼزو ٍزبٕ٘ إزيؼ
ىي٘ ززف ثَززب يٞززٔ رٍ٘ززؼزٔ ٗىٝبكرززٔ ت ىيَيٝززل ْٝظززو ( :اىجٖزز٘رٕ 1921 ٜززةؾخ 215؛ ٍززيَٞبُ كتد ٕززةؾخ
)366
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ومجتبم بعون مافوسف ك ا رمل بمل مالجوم ماتك لجمسك مر مول اقبوف موب ماعون مل

مكو نوم وي معجر ن

اقمننكن ك ن ماعومننمل دو ن ماتفكمننج مات جمنندي وما ننوجي

منندي بكاجمكهننمك

األلمكن (مك د. )5155 ،

كم ننك مجت ننبم بعو ننون ماوسن ن رم ننل ب ننمل مام ننجب مات ننك م تس س ننك دوم ننكن ماوسن ن إلخف ننكن جس ننكىوسن

وتعممتسنك وهننف ممننكن كننف ينجل مننل يننجول ماعجبمن جئمنكً منل مالجئننكن ماجمكهننم ومسننتعك وم بسننك
رك كتكب ماجسكىف ماتنك تينوي دون معوومنك

سنجم تخني مادوان خلنم وئودسنك بمند مالدندمن

رعمدوم مل ت نك ماجسنكا بلنكف جمنوط وملنك مج جمكهنم كنف وميند م سنك مندف دون ينجل منل

يننجول ماوسن ن ماعجبمن ن ،ود ننجل مب ننو ماعب ننك

ماقوقلن ن دي( 655ه5456/ن) ببجمدت نني ر ننك رن ن

جم ننوط هن ن ماجس ننكىف مس ننتعم ك بمعجرت نني ما م نندي بكاجمكه ننمك

(ماقوقل دي،5155 ،

في . )595

رهن ن ً د ننل ماتن نجمبم ماو م ننب اعو ننن ماجمكه ننمك

ماجمكه ننمك
ما جدك

بكا سنننب اعونننن مام ن ن

ورجود نني بعو ننن مامن ن  ،وت ننأتك مافكى نندي م ننل

رن ننك م ن نجمن ماعمومن ننك

ماتك تعم اومنجمض منف يسنك

ومنندي تأ مجهننك ،وكن ا تيدمنند ماكممننك

رهن ن د ننل بوال نني بعو ننون ماوسن ن

مايسن ننكبم مامختوف ن ن ككيتسن ننك

مانطمل مان ي تبندأ بني هن ما جدنك

كمم ن ن

ماتنأ مج بكا سنن

ماتننك ت ن ج بلننكف مسننجل مننف دنندن تأ مجهننك دون مدهننكن

ما سن مالخجى وتيدمد ددد مام مج ماتك ميتك سنك ما سنن اكنف نول منل م نومل مالدومن ،والمجهنك
(ميمنند ي ، )5158 ،.وظسننج ماعدمنند مننل ماعومننكن مان مل بجدنوم رننك كن ماعومننمل

مننل ماعمومننك

كننكاوبودي ميم ن بننل ميمنند بننل دب ندمل بننل دبنند ماومينند مبننو طكجمننك
ما ي دك ج مادوا مالموبم وتوا مام ك

مالسننك دجم (ما ن هبك،5961 ،

ماعمنف دون تمنومج دونن ماجمكهنمك
نفي  ،)154و ن ل م ن فك

ماسكم رمسك كم

ننفي 955؛ ما عممننك ،5969 ،
بعند مل ممونف دون م افنك

و مطجي يمني و ظنج دمنومل
ننفي ،)511وتمكننل مننل

مئومند

(مسننمكدمف،5911 ،

دنندي جد رمسنك دون منك ننكن بني مئومنند

رهن ً دننل وهننعي

ام ن فك

مخننجى رننك رننجول ماجمكهننمك

،5911

في  . )154وك ا مامبم

ما فيك

ن

58

(

مامختوف ن ككايسننك

 )699-661ومامقكبون وماس دسن وم ن فك

ب ننل هبمن نجي (ما ننومجي ،5114 ،ما ننفيك

وما بننج (ماقسننم مم ك،5995 ،

مخنجى رنك مافون و دمواني (مسنمكدمف،

مامعجول بكاسدمد مامكدط هبن مهلل ميمن بنل ميمند
89-85؛ ماكتب ننك ،5111 ،

865ه5565/ن) .ومجتننبم دوننن ماف نجمىض مو تقسننمن مامم نجمم بكاجمكهننمك

،5998
بيس ننك

ن ننفي 585، 998؛ مبن ننل ماين ننك ،5965 ،

موئ ننك

بكاجمكه ننمك

ماعب ننكدم

811ه5515/ن)

ننفي ( )411

رننك دمونني (ماس مطاننك،

ن ننفي  ،)461ومخن ننتي ه ن ن م ماعون ننن

الس ننممك ما ن ن ي ،ول ننجم دون ن متوامس ننك مل مك ننول م معجرن ن

ام ننتمكل م ننل يس ننك

ماوئن ن

م نندي

ومالم ننكن بل ننكف دئم ننب دول مخم ننكن ،وظس ننج دلن ن مج

ٝٗ 16قبه أّ ر٘يٍْ ٜخ (( )ً1569/ /ٕ666اٍَبػٞو ٕ 1955ةؾخ )552
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ماعومكن ما مل معنوم بنمل ماعومنمل ومن سن خكاند بنل دبند مهلل بنل مبنك بكنج بنل ميمند (ماسنخكوي

ت،5119 ،.
56

(

51

ودبنند ماقنكدج بننل دوننك بننل لننعبكل ماقننكهجي

ماممنجمم وتوطمنف ماتجكن اقن

نفي 91؛

نفي  )519ويسننل بننل دوننك

695ه5468/ن) ومبل ماسكىن ما ي وظل ماجمكهمك

دومي بكافجمىض ويسك

مممل. )5159 ،

59

والطدمكد مالهتمنكن بعونن ماممقنك

ماممقننك

اخدمن مالنجمع وماندمل واسنع

بكافجهنك ( نومف،5151 ،

ماينب بمندمج بن د مالنكن وم نج ئسنمكً خك نكً بعونون

(ميمنند ت ،.د ) .وموئف نوم دومنني موئكرننك هكىو ن اهننمكل مسننتمجمج ماعمننف بنني ،ومجتبكمنني

بكاجمكهننمك
وماس وم

مننكتك مننل مسننتخدمن ماعمومننك

،وبوسن

مايسننكبم مامختوفن ايسننك

ئمن هن م ماتعنكول د ندمك تمك نوم منل

ن كد ماسنكدك

ماعجبك مبل مالكمج ( 111ه5911/ن) بعد مم دي دو م افك
مننل

ن كد موف سننكد

مامكن وم

م

مالامن ،و نح ماعنكان

مل سنبقي رنك هن م مام نكف

دقننكج وهننعسك رننك بمتنني تعمننف بننكاقوي ماممكك مكمن بنندال مننل ئننوي

ود مل مامعدل بدال مل ماخل

ما ي ان متعد ما

ماوئن

وتيومننف مالننسوج

ما ي

ع

م ي سنكبقك وتمتنكط ب نسج ي مسنك

مل س تمت مج بدال منل مالمتنكج (ميمند مسنمكدمف مطهنج ،)5158 ،وهن م هندم

رممك بعند ا ن كد ماني ايسنك

ماوئن

تعنجل بكابسنمم ئنكن بوهنعسك رنك ميندى منأ ل مامسن د

مالم ننوي بدمل ننب (دب نند ماق ننكدج،5961 ،

ننفي  ، )981كم ننك دم ننف دون ن ت ننيمح مامن نطموف

مامستخدم رك م ج وب د مالكن ،والدي دومي وبجمدتي رك ه م مام كف واك وظمف ماتوئم

وجىكس مام مل رك مامس د مالموي  ،ودد ميد مام مج ف ماتنك منتن ماج نول مامسنك اهنبم ماوئن

رك ماعكان مالس مك (دبد ماقكدج،5961 ،
كتك

في . )988

و ن ل ماعومننكن مامسننوممل ماعدمنند مننل مام افننك
( مقدم رك دون ماسكدك

ميمد ماخوم ك ماكبمج(

البل مامطاب لنم

646ه5444/ن) ،وكتك

ماتننك مخت ن

بعوننن ماممقننك

مننل مهمسننك

ماندمل ميمند بنل دونك بنل مبنك بكنج بنل

( موماف مابدو رك تيومف ماس مل ومالسوج

ر ننك دو ننن ماممق ننك ) أليم نند ب ننل ميمن ن مامس ننجول ب ننكبل ما مع ننكل( 991ه5154/ن) (دم ننج،
،5999

في  . )959كمك مجتبم مايسك

والمج مل يقوف دون ماجمكهمك

مافو مان ي هنو بكأل نف ميند رنجول دونن ماجمكهنمك
ب متي  ،ربفهف دون ماجمكهمك

بعون ماسمى مو

ئبنف مل م ف نف د ني وم نبح دومنكً ئكىمنكً

تمكل دومكن مافو مل ماقمكن بعمومك

يسكبم الكمن رنك مادئن

 19ؽَِ ثِ ػي ٜثِ ٍؾَل ثِ ػجل هللا اىجله اٗ اىَغل اى،يقبٗ ٛاىقبٕو ٛاىْزبيؼ ٜت ىيَيٝزل ْٝظزو (اىَزقبٗٛ
ُت ٕ 5113ةؾخ )113
ٝٗ 12ؼوف ثبثِ ّؼجبُ ت ىيَيٝل ْٝظو (اىَقبُٗ ٛت ٕ 5113ةؾخ )525
 19ػيٌ اىَٞقبد  :ػيٌ ٝزٕ٘و ثٔ اىٍ ٚؼويخ اىٍْخ ااٝبً ٍٗؼويخ اؽ٘اىٖب ٗمٞةٞخ اىزٕ٘و اىٖٞب ىٚزج ٜاٗ زبد
اىؼجبكاد ٗر٘ف ٜعٖزٖب ٍٗؼويخ اى٘،اىغ ٗاىَ،بىغ ٍِ اعياء اىجزوٗط ٍٗزِ اىن٘امزت اىززٍْٖ ٜزب ٍْزبىه اىقَزو
ٍٗقبكٝو اىظاله ٗااهرةبػبد ٗاّؾواف اىجيلاُ ثؼٖٚب ػِ ثؼ٘ ت ىيَيٝزل ْٝظزو (ٍؾَزل ات ٕ 1926زةؾخ
)3
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مابعند بنمل مالجض وبنكئك مال نجمن ماسنمكوم (مبنل خوندول ،د، .

 . )518وظس ننج ماعدم نند م ننل ماعوم ننكن مم ننل معن نوم ب ننمل ماعوم ننمل ومافن نوم م ن ن فك

كن ننكاوبودي (مبن ننل ك من ننج،5114 ،
ماميكسل،5919 ،
،5915

ن ننفي 811 ( )585ه 5515/ن)

د نندي رمسم ننك

ومبن ننل مكد ن ن (مبن ننو

في 659 ( )165ه5458/ن) و مكف مادمل بل مامسجبك (مبل ي نج،

ننفي 118 ( )58ه5911/ن) ومب ننل مالكف ننك ك

سن ن ننوممكل بن ن ننل

نفي

ن ن ننج مهلل مالن ن ننسك

615ه5446/ن).

51

( 149ه5946/ن) وميم نند ب ننل

مابوقكسن ن ننك (ماسن ن ننخكوي ت،5119 ،.

ن ن ننفي ( )951

بم نند مل ماتق نندن مايقمق ننك اعو ننن مافون ن تيق ننب بع نند مبتك ننكج ماع ننج مامس ننوممل اعو ننن مام و ننك

ركس ننتمكل ماعوم ننكن م ننل تيدم نند مامس ننكرك

مالجض وماقم ننج دون ن
بكلننفسن اننتال

مات ننك ئس ننم

ومالبع ننكد ب ننمل مالجض وماكومكن ن

ي ننو دئم ننب (خم ننج لن نومهمل،5111 ،

ماتننك مك ننتسن مننل تقجم ن

مامسننكر دو ن

مالخ ننجى  ،مو ب ننمل

ننفي ، )91وتو ن ن

مبي ننك سن

يننو دئمننب نندمً ،ومسننتخدممسن اوم قو ن

ك ننف دج ن ن رمس ننك مان ن  81ننطن متس ننكوي  ،رهن ن ً د ننل معن نجرتسن ا ظ ننكن مات وم ننم

ومرننكدتسن مننل ظننكهجي ماخسننول رننك مخ ن ماقمكسننك

ماتننك مو ننوتسن اتعمننمل مامسننكر بننمل مالجض

وماقمج ،وتبدأ ئمكسكتسن مل تمكن دخوف ماقمج رك ظف مالجض ،وت تسك بتمكن ظسوج ماقمج منل

ظ ننف مالجض ( ننوج  ،5968 ،ما ننفيك
م افكتسن ماتك

فوهك ككتنك

 . )6-9ووه ننعوم ي ننمو م ننك تو ننووم مام نني ر ننك

( مئكمن مابجهنكل دون مخن مج

ميننك مانندمل بننل ميمنند بننل ميمنند (مسننمكدمف،5911 ،
()564

ما ن يسننك

سن

مهن ل مام و نك

 ،اووئنكىك

ننفي 595؛ دننكدف،5119 ،

ننفي

641ه5498/ن)  ،وتو نف ماعنكان مبننل مام ندي بفهنف مبيك نني رنك دونن مام و ننك
دمننب مالبننكج وسننع مال سننكج وتيدمنند مامسننكر بننمل بوننمل دو ن

ماميكسننل ،5964 ،ما ننفيك

591-598؛ مبننل مام نندي ،مننل مسننكهمك

مابلجم  ،د.) .

وره ً دل مجتبكم دون ماجمكهمك

يننو دئمننب (مبننو

ماعومننكن مامسننوممل

بكاعوون مامختوف  ،رعد يوق و ف تنجبم بنمل دومنمل

مو مك ننج ر ن نجبم بنننمل دونننن ماسمى ن ن وماف ن نجمىض ر ننك ما ك ن ن

مامتعون ننب بتيدم نند موئن ننك

ما ن ن ي

وهننبمسك ،ويننف ممننوج ما نطمج ووهننف ماتقننكومن اتننأجم ي نومد سن وأدمننكاسن ،ومننل ملننسج ماعومننكن
ما مل معوم بمل ه ماعوون لم

ومافوكننك مام ئن ن

في . )819

مادمل بل ميمد ماخوموك (

ب ننكمف دمل ننب ما ن ي ما ننل م ن ن فك

611ه 5991 /ن) مامن ل

د نندي رننك هن ن م مايق ننف (دم ننج،5999 ،

ّ 51زززٌَ اىزززلٍ ِٝؾَزززل ثزززِ اثزززوإ ٌٞثزززِ ٍزززبػل ااّٖزززبه ٛاىَؼزززوٗف ثزززأثِ اامةزززبّ ٜاىَزززْغبه ٛت ىيَيٝزززل
ْٝظو (اىٖةلٕ 5111 ٛةؾخ )51
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ل ننت مام ننجب ا ل ننج هن ن م ماعو ننن ب ننمل س ننكىج ما ننك

بكاعمومك

مايسكبم امعجرتسن مدى ي

كن ن ظمسن

ماعنج اولنعج وسنجد

يفظسنن انني ،ومعند مبننل ماسنكىن مننل مبنجط مام ظمننمل ام ننف هن م ما ننول منل مالننعج مان ي ظم نني رننك
كتكبني (مامق نف رننك دونن ما بنج) ،رسننو دبنكجي دنل ئ ننمدي تتنأال منل  15بمن

ننفي  ، )599كمننك ماننل ميمنند بننل موسننل بننل ميمنند بننل ميمنند مبننو ماعبننك

685ه5411/ن) مج وطي عوسنك دون دندد مال بمنكن ومامجسنومل  ،ربوسن
مايسننك

بمت نكً ،وهننم

(مدوجد،5698 ،
مايوننو ك (

و مكىن و ن م دلنجي
،ودجر ن

وماو ننكمك وماف نجمىض وما بننج ومامقكبو ن وماخمننكىمل ومات كس ن

بأسن مامجبع أل ي ئسمسك ما أجبع مئسكن ،والدي مكاسك مموب دومي مبل ماسكىن اق
كمك مد

بسك ماعدمد مل دومكن د نج وم نوم دومني (ماسنخكوي ت،5119 ،.

دمج،5999 ،

في . )991

وبكاجالن مل بجمد ماعدمد مل دومكن د ج ماممكام بكاجمكهمك

ماع م ،

نفي 488؛

و بوالسن رمي مال م سن ان

ممتس وم تدجمسي ورهووم ماعمف بوظكىل مخجى ،رعمكد مادمل دبد ماعطمط بل ميمد مال

مال

كجي

55

ننكجي814 ( 55ه5511 /ن) دمننف لننكهدمً رننك خ مط ن ماقوع ن بدملننب ودمننف يسننمل بننل

دوننك بننل ميمنند بننل دبنند ماننجيمل مال جدننك بقهننكن م جدننك

. )551

(ماسننخكوي ت،5119 ،.

ننفي

وظسننج رننك دوا ن ماممكام ن ماعدمنند مننل ماعومننكن ما ن مل م ننبح اسننن بننكل مومننف رننك دوننون

ماجمكهننمك

و مل

دمدي رك ماعمومك

ننمتسن رننك م يننكن مختوف ن مننل ماننب د مام نجم بمننك مهننكرو مننل مبتكننك مج

مايسكبم ومام

فك

ماعومم رككمووم مك بندم مسن رسن رنك هن م ماعونن يتن

مخ مالوجبممل م سن رككل بدمم اتقدمسن ماعومنك .والنسجتسن ئ ندهن موبن ماعونن اود مجسن دون

ممدمسن ومالركدي مل دومسن وماعمف دو تمومج  ،رأبل ماسكىن ( 651ه5459/ن) بجل رك ككر
ن ن ول ماجمكهنننمك

كن ننكا بج ومايس ننك

وماف ن نجمىض (ماسن ننخكوي ت،5119 ،.

ن ننفي )511

رهن ً دننل ماعوننون مالخننجى ككافقنني وماتفسننمج وما يننو ومالننعج وتننج ا ننك رننك ماجمكهننمك
تفوب ددد م كبف مامد ،وان مكتل بوهف مالنجوة ام افنك

ئكن بكإلهكر مامسك دو لكف تعومقك

ولجوة ومكم

م افننك

ماعومنكن ماسنكبقمل وتوهنميسك وم منك

(ماي بونك،5961 ،

نفي ، )519

وهن م مننك ن مج رننك مهننكرتي ولننجيي الج ننوطي مامكسننممل ماتننك هننم سك رننك كتكبنني ( لننجة مالج ننوطي

مامكسننمم رننك ما بننج ومامقكبو ن ) (مدوجد،5698 ،
ك ننكم ً اك ننف ماتعجمف ننك

،5151

مامتدموان ن ان ن ف

في  ... )96ما .

ننفي  ، )541ويننوى ماكتننك

ممه نكً ننجدمً

مامفس ننون كمفس ننون ماع نندد وما ب ننج ومام س ننوف (ميس ننل،

 51ػَزززبك اىزززل ِٝػجزززل اىؼيٝزززي ثزززِ ٍؾَزززل ثزززِ ػجزززل اىقزززبكه ثزززِ ػجزززل هللا ثزززِ فيٞزززو ثزززِ ٍقيزززل ااّٖزززبهٛ
اىلٍْق ٜاىَؼوٗف ثبثِ اىٖبئغ ت ىيَيٝل ْٝظو( :اثِ مضٞو ٕ 5112ةؾخ )591
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وئس ننمي مان ن ئس ننممل دوننن مايس ننك

وما ننيكة ومالدنندمد مامت كسننب ماتننك تيتننك اننألدوم

،)5156و ن ن ل رمن نني كتن ننك
مايسك

ماسب ننكجي ككاكس ننوج

ككاوجئ ن وماقوننن ومالا ن مايكسننب (هنندى ،

( طه ن ن ما ظن ننكج رن ننك ئون ننن ماسبن ننكج) (هن نندى  . )5156 ،ودون ننن

ماعقوك ما ي ال ميتك ألدوم

مان موبن

إلم كد ما كتج .و قف معكجري رنك ماجمكهنمك

يننو متسننن

ماعوننن ربننمل اسننن مسننسف مامننجب مامسننتخدم رننك ماكلننل دننل مالدنندمد مالوام ن دو ن

بكاومئعم  ،ووهف اسن دنددمً منل مامسنكىف منف كمفمن ماتفجمنب بنمل ماوميندي ومالخنجى وماينب بسنك
دومس ننك م ننل كيمن ن مخ ننجى (ه نندى ،

م مودن ن م ننل مالم ون ن اطم ننكدي مافس ننن م ننل كيمن ن واوت نندجم

.)5156

كمك كلل اموبتي دل يمف مستخدمن ما ج د د يف مامعكدال

مالكبج مل م مل ،و ا

بتعومض م سوف موف بم سوف خج معمد مامعكدا ما ميدى مامسكىف ماس
يوسك ،ومل ه مايمف م م مجمد معجر مام مول مجبعك
طو ننك رم ن

مالدندمد منل وميند مان

ماتك كئت مجب
سكمن مي دندد

ماقمننكن ب مننف ه ن مالدنندمد ننن ه نجبسك رننك و ننك مخننج دنندد ننن م مننف دومنني وننم

رمع ننجل ما ننكتج رعون ن س ننبمف مام ننكف م م مجد ننك معجرن ن م م ننول مالد نندمد (
)5159 ،tsun.bbgspot.com

Aragmsecre

5

6 +51 +58 +51 +54 +59 +55 + 55
رأ ك قون ب مف مالددمد

98 =6+1+8+1+4+9+5+5

و و ك خج ددد = 9/58 = 9/5 × 6
ن

مف دومي وم رم بح 9/51

رمكول م مول مجبعك
وبمل ك ا كمفمن

مالددمد = .514 = 9/51 × 98

منف مكعبنك

مالدندمد مافجدمن دنل مجمنب معسنك بندول تكعمبسنك نن هنجبسك

رك هعل ما كتج ممجوة م ي وميد  ،م كف

9

 -مك هو م مول مالددمد 59+951+951+959+955+99+91+91+99+95

ومكول مايف ب مف 511 =59+51+51+59+55+9+1+1+9+5

هعل ما كتج = 511
ممجة م ي 599 = 5
ومكول م مول مكع

ه مالددمد 59911 = 599 × 511

مبتدمن مل  5و ا ب مف ه مالددمد بدول
وبمل أمهكً مجمق مف مكعبك مالددمد ماطو م
ً
ماتكعم ن هجبسك رك هعل ما كتج

م كف مك هو م مول مكع

مالددمد
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9

51+956+958+954+96+98+94+95

مايف 551 =51+56+58+54+55+ 51+6+8+4+5
هعل ما كتج = 551
م م ننول مكعن ن

مالد نندمد = ( 54511 = 551 × 551

fun,.

)5159 ،Blogsport.com

crets

oragmse

وا تك مبل ماسكىن ماعومك ماسطمج دكل ماك مج مل مامستممل بس م مام كف دو د مجسنتي ولنجيي

كسبم مامكجدم ك (

911ه5115/ن)

واعومنكن ماع ننج مامموننوكك دوج كبمنج رننك وهننف م افننك

جبف مادمىجي ( ومف،5151 ،

في  )19ماتك هم سك مالرقسسك( 55

كتكبي (مالم و ماظكهجي رك يسنك

(ماسخكوي ت،5119 ،.

ولنجوة تخنني مانندمىجي  ،كيسننك

جبنف ماندمىجي) (دمنج،5999 ،

681ه5481/ن) رك

نفي ، )561والمنجهن ك منج

في . )599، 581 ،545

ومننل ما وننك مل د ننج ماممكامن (  959 – 846ه 5151-5511 /ن) مننل ماع ننوج

ماتننك مطدهننج بسننك ماعمننكجي مالس ن مم ماتننك وظف ن

ماعوننون ماجمكهننم سننممك مايسننك

وماس دس ن

اخوب خنومي متفنجدي ومبتكنكج ملنككف مت كالمن منل ما كيمن ما مكامن وماعوممن وم نجمن ماعمومنك

مايسننكبم اتيدمنند مسننكي مامبننك ك وتقومننف أ ننج دوممننف مام ننك مامختوف ن ككاجمننكة دو ن مامبننك ك
ماعكام م سك ،ره دل ا أركد
دمن ن ن ن ن ن نندي اومبن ن ن ن ن ن ننك ك بيسن ن ن ن ن ن ننكبك

ماعمكجي مالس مم مل ماس دس رك مبتككج ملككف وطخكجل

وئمكسن ن ن ن ن ن ننك

ه دسن ن ن ن ن ن ننم بكاس ن ن ن ن ن ن ن رن ن ن ن ن ن ننك مادئ ن ن ن ن ن ن ن ( مجال ن ن ن ن ن ن ن ،

 https://demo.islamstory.comموئ ن ن ننف ئ ن ن ن ن مالسن ن ن ن ن 5151 ،؛ ه ن ن ننك ك ،5111 ،
ما فيك

. )51-5

اقنند مس نسن ماعومننكن ماعننج مامسننوممل رننك د ننج ماممكام ن رننك مسننتمجمج ماتقنندن ماعومننك رننك

يقف ماجمكهمك

ركواو د كمتسن وم بجوم بدجمس وتمومج يقواني مامختوفن ومالرنكدي منل ماد مجسنك

ماسكبق رمي وتيقمقسك وتف مد مالجمن وماكلورك

م

فك

دمدي مسسم

ماتك نكن

بسنك ومكمنكف هن ماكلنورك

ووهنف

رك مايفكظ دو مامعكجل ماتك و وتسن مل س وتمومجهك مل س

مخ ننجى وال طمف ماك م ننج م ننل هن ن مام ن ن فك

مايهننكجي ماكبمننج رننك ماع ننج مامموننوكك اننم

مخموم ننك م تظ ننج ماتيقم ننب اوكل ننل د ننل ماتم ننوج
رننك ماجمكهننمك

ريس ن

وم مننك رننك ممننف رننجول

مامعجر .

ٍ 55ؾَزل ثزِ ّززٖبة اىزل ِٝاؽَززل ثزِ ػَززبك اىَؼزوٗف ثأٍززٌ اثزِ ػَززبك اا ةَٖز ( ٜدٕ269زز)/ت ىيَيٝزل ْٝظززو
(اٍَبػٞو ٕ 1955ةؾخ )513
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 النتاجات العممية لعمماء الرياضيات في عصر المماليك
اىَؤىف
ملكجي ماعومم
-1اىغَززوٍ ٛؾَززل ثززِ ػَززو ثززِ أؽَززل  -ه بئق ااٍواه ي ٜؽَبة اىزلهط ٗاىزل بئق اػظزٌ كٗاه
ٌَّ اىل ( ِٝد )ً 1225/ٓ229
(اىجغلاكٕ 1925 ٛةؾخ  )521ت
-5اثِ اىَغلّ ٛزٖبة اىزل ِٝاثز٘ اىؼجزبً  -مْززززززف اىؾقززززززبئق يزززززز ٜؽَززززززبة اىززززززلهط ٗاىززززززل بئق
اؽَل ثِ هعت ( د )ٓ251
(اىقَٕ 1995 ْٜٞ،ْ،ةؾخ )1229
 ؽو ٍَبئو ٍج ٜاىَبهك ْٜٝاىله اىَْض٘ه ي ٜاىؼَو ثوثغاىلٍز٘هت
 اهّبك اىََبئو ي ٜإ٘ه اىََبئوت اهّبك اىؾبئو ي ٜاىؼَو ثوثغ اىلائوحت ااٍزٞؼبة ي ٜاىؼَو ثٖله ااٗىح ٗعْبػ اىغواة ااهّبكاد ي ٜمٞةٞخ اىؼَو ثبىَؾي٘ادت ثٖغخ ااىجبة ي ٜػَو اإ،واة اىزَزززززٖٞو ٗاىزقوٝزززززت يزززززٛ ٜزززززو اىؾزززززو ٗاىزومٞزززززت( ٍ٘www.arab-ency.comززززغ اىٍَ٘زززز٘ػخ اىؼوثٞززززخ
كتد)
 ؽو اىْٞوٗ ِٝاهّبك اىَبئو ي ٜإ٘ه اىََبئو اىله اىٞز ٌٞيْٕ ٜبػخ اىزقٌ٘ٝ مْي اى٘ٞا ٞذ ي ٜاىنْف ػِ إ٘ه اىَ٘ا ٞذ اىغبٍغ اىَةٞل ي ٜاىنْف ػِ إ٘ه اىزق٘ٗ ٌٝاىَ٘اىٞل ؽبٗ ٛاىيجبة ّٗوػ ٗريق ٔٞاىؾَبة اثِ اىجْبء اثواى ى،بئف اىغ٘اٍ٘ ٗاؽواى ْٕبػخ اىةوائ٘ ٍٕٗ٘قزٖو ىنزبة اىنبي ٜيٍ٘ ٜاهٝش ااٍخ
 غْٞخ اىةٖ ٌٞي ٜاى،وٝق اى ٚؽو اىزقٌ٘ٝت ٗاّزٖود ثبٌٍاىيَؼخ ي ٜرق٘ ٌٝاىَجؼخ
 رؾةخ ااؽجبة يّٖ ٜت اىجبمإْظ ٗاىَؾواة اىَؾواة ي ٜعَٞغ اىجالك ٗاا ،به ّوػ ّظٌ اىالىئ ي ٜاىةزوائ٘ (اىقَز1995 ْٜٞ،ْ،ٕةؾخ )1299
 هٍبىخ ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىًٍَ٘٘ ثبىَقْ،واد ىاك اىََبيو ىَؼويخ هٌٍ يٚو اىلائو هٍبىخ ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىَغٞت فالٕزززخ اا ززز٘اه يزززٍ ٜؼويزززخ اى٘ زززذ ٗه ٝزززخ اىٖزززاله( www.al-mostafa.infoكتد)
-2اثززِ اىَغوثزز( ٜاىقَززٍْ - 1995 ْٜٞ،ْ،ظٍ٘خ ي ٜاىؾَبة
ٕةؾخ )1266
559
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 -5فيٞززززززززززززو اىؼززززززززززززياى ٛاىؾَزززززززززززز - ْٜٞرَٖٞو اىؾقبئق ي ٜؽَبة اىلهط ٗاىل بئق
(اىقَٕ 1995 ْٜٞ،ْ،ةؾخ )1266
-6اثِ اىٖبئٌ اؽَل ثِ ٍؾَل ّٖبة اىل - ِٝاىَؼّ٘خ ي ٜاىؾَبة اىٖ٘ائٜت
ثِ اىؼَبك اىَٖوٛ
 -اىَؼّ٘خ ي ٜؽَبة اىغجبهت

 ٍوّزززل اى،بىزززت يززز ٜؽَزززبة اىَؼيزززً٘ (اىقَزززْٜٞ،ْ،ٕ 1995ةؾخ )1923 1652ت
 ّيٕخ ااؽجبة ي ٜرؼوٝف اىؾَبةت ّززوػ ااهعزز٘ىح اىٞبٍززَْٞٞخ يزز ٜاىغجززو ٗاىَقبثيززخ اثززِاىٞبٍَ ( ِٞد)ٓ611ت
 غبٝخ اىَؤاه ي ٜاإل واه ثبىَغٖ٘ه ي ٜاىغجو ٗاىَقبثيخت اىيَغ ي ٜػيٌ اىؾَبةت اىٍ٘ززٞيخ يزز ٜاىؾَززبة ( افزٖززو ثززٔ مزززبة اىَؼّ٘ززخ يززٜاىؾَبة )ت
 اهّزززبك اى،زززالة اىزززٍٗ ٚزززٞيخ اىؾَزززبة (اىقَزززْٜٞ،ْ،ٕ 1995ةؾخ 5111؛ اكٗهك  1296اىٖةؾبد -539
 )521ت
 ّوػ ّيٕزخ اىؾَزبة اىََْز٘ة اثزِ اىٖزبئٌ (اىجغزلاكٕٛ 1925ةؾخ  )632ت
 اىَةززززبػ يززز ٜاىؾَزززبة (اىقَزززٕ 1995 ْٜٞ،ْ،زززةؾخٍ ٕ٘ٗ )1969قزٖو ىنزبة اىَؼّ٘زخ يز ٜاىؾَزبة (ٍؾَزل
فت ٕ 1993ةؾخ )59
 اىنةبٝززخ مةبٝززخ اىؾةززب (اىقَززٕ 1995 ْٜٞ،ْ،ززةؾخ)969
 اىَقْغ ي ٜاىغجو ٗاىَقبثيخ(ٕٗ٘ ٖٞلح اٍٞخ ػلك اثٞبرٖب 59ثٞذ) (اىقَٕ 1995 ْٜٞ،ْ،ةؾخ )1219
 اىْيٕززخ يززٍ ٜقزٖززو اىَوّززلح (اىقَزز1995 ْٜٞ،ْ،ٕةؾخ )1922
 اىزؾةخ اىَقلٍٞخ (هٍبىخ) ٍوّلح اى،بىت اى ٚاٍْ ٚاىَ،بىت (ٍؾَل فت 1993ٕةؾخ )59
ٍ-9ج ٜاىَبهك ْٜٝاىَ٘ ذ اىْبيؼ ( ٜد  -ك بئق اىؾقزبئق يز ٜاىزلهط ٗاىزل بئق ( ٕٗز٘ ٍقززٔ يزٜ
ٍ )ً1516 /ٓ915ؾَل ثِ ٍؾَل ثِ ػيززززٌ اىؾَززززبة) (اىقَززززٕ 1995 ْٜٞ،ْ،ززززةؾخ 1229؛
اؽَل ثِ اىْٞـ ثله اىل ِٝاىلٍْقٜ
اٍززززززَبػٞو ٕ 1955ززززززةؾخ 519؛ اىجغززززززلاك1925 ٛ
ٕةؾخ )532
 ّززوػ مزززبة اهّززبك اى،ززالة اىززٍٗ ٚززٞيخ اىؾَززبة اثززِاىٖبئٌت
 اهّززززبك اىةززززبهٗ اىززززّ ٚززززوػ مْززززف اىغزززز٘اٍ٘ يززززٜاىةوائ٘ت
 ااهّبكاد ي ٜاىؼَو ثوثغ اىَقْ،واد ت554
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 ا ٖبه اىَوك اىَ٘كع ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىَق٘،ع رؾةخ ااؽجبة ي ٜػيٌ اىؾَبةت ٍقبٕل اى،الة يٍ ٜؼويخ ٍَبئو ثبىؾَبةت ؽبٗ ٛاىَقزٖواد ي ٜاىؼَو ثوثغ اىَقْ،واد ّزززززوػ مززززززبة اىيَزززززغ يززززز ٜاىؾَزززززبة اثزززززِ اىٖزززززبئٌ(اىقَٕ 1995 ْٜٞ،ْ،ةؾخ  )361ت
 هٍزززبىخ يززز ٜاىؾَزززبة (اىقَزززٕ 1995 ْٜٞ،ْ،زززةؾخ)261
-2اىنالئٍ ٜؾَل ثِ اّوف ثِ ػبك ٛاىََبئو اىوٝبٞٙخ ي ٜاىؾَبة ( ٍَ 55أىخ)
 -9اىيثٞززززززززززززززززززو ٛاىةوٙزززززززززززززززززز ( ٜد اىق٘اػل اىٖغو ٙي ٜاىةوائ٘
)ً1395/ٓ999
-11اث٘ ػجل هللا ٌَّ اىل ِٝاىْبيؼٜ
 اىةوائ٘ اىةبه ٞخ اىََزززززبئو اىوٝبٙزززززٞخ يززززز ٜاىؾَزززززبة ( ٍَ 111زززززأىخ)(اٍَبػٞو ٕ 1955ةؾخ )169
 اىَغَززز٘ع يززز ٜػيزززٌ اىةزززوائ٘ (اىقَززز1995 ْٜٞ،ْ،ٕةؾخ )1655
-11اثززِ اامةززبٍّ ٜؾَززل ثززِ اثززوإ ٌٞثززِ  -اىيجززبة يزز ٜػيززٌ اىؾَززبة (اٍززَبػٞو ٕ 1955ززةؾخ
ٍبػل ااّٖبه ٌَّ ٛاىزل ِٝاثز٘ اىغز٘ك )155
اىَززززززْغبه ٛاىَٖززززززو ٛاى،جٞززززززت ( د
)ً1322/ٓ929
-15اىَغبّٗلٍ ٛؾَل ثِ ٍؾَزل ثزِ ػجزل  -رغْ ٌٞي ٜاىؾَبة (اٍَبػٞو ٕ 1955ةؾخ )116
اىوّٞل ثِ ٞٛة٘ه ٍواط اىل ِٝاث٘ ٛبٕو
( د ٝٗ ً1513/ٓ611قزززززززززززززبه /ٓ 911
)ً1311
-13اىيٍيٍ ٜاىَنّ٘ ٜه اىل ِٝػيز ٜثزِ  -مْزززي اى،زززالة يززز ٜػيزززٌ اىؾَزززبة (اىجغزززلاك1925 ٛ
ٍؾَل ثِ اٍَبػٞو ( د ٕ )1221/ٓ225ةؾخ )362 196
 يزؼ اىٕ٘بة ي ٜػيٌ اىؾَبة-12ااّٖزززبه ٛػيززز ٜثزززِ اثزززوإ ٌٞثزززِ  -مْف اىَغٞزت يز ٜاىؾَزبة ثزبىوثغ اىَغٞزت ( هرجزٔ يزٜ
ٍؾَزل اى،ؼززٌ اىَ٘ ززذ ثبىغززبٍغ ااٍزز٘ 515 ( ٛثبة) (اىجغلاكٕ 1925 ٛةؾخ )362
د )ً1395/ٓ999
-15اثِ اىغَزبه اىَٖزو ٛػيز ٜثزِ اثز - ٜززززوح ػزززز ِٞاىززززوائ٘ يزززز ٜيْزززز ٜاىؾَززززبة ٗاىةززززوائ٘
ثنززو ثززِ اؽَززل ثززِ ػجززل اىززوؽَِ اىَززبىن( ٜاىجغلاكٕ 1925 ٛةؾخ )553
اىْبيؼٜ
-16اىقجززززب ج ٜاثززززوإ ٌٞثززززِ ٍؾَززززل ( د  -ػَلح اى،الة ي ٜػيٌ اىؾَبة
)ً1229/ٓ251
-19ىٝززِ اىززل ِٝػجززل اىقززبكه ثززِ ػيزز ٜثززِ ّ -ززوػ اىؾززبٗ ٛاثززِ اىٖززبئٌ (اىجغززلاكٕ 1925 ٛززةؾخ
ّزززززززززؼجبُ اىَٖزززززززززو ٛاىْزززززززززبيؼ ( ٜد )391
226/ٓ295اً)
-12اثِ ّوف ػَبك اىزل ِٝاٍزَبػٞو ثزِ  -اٍْبُ اىَةزبػ ( ٕٗ٘ ٍقزٖو اىَةزبػ ي ٜاىؾَبة اثِ
اثوإ ( ٌٞد )ً1222/ٓ255
اىٖبئٌ) (اىقَٕ 1995 ْٜٞ،ْ،ةؾخ )1969
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 اىجبؽززخ يزز ٜػيَزز ٜاىؾَززبة ٗاىََززبؽخ (اىقَززْٜٞ،ْ،ٕ 1995ةؾخ )516
 ااٚٝززززبػ ٗاىزجٞززززبُ يززززٍ ٜؼويززززخ اىَنٞززززبه ٗاىَٞززززياُ(ٍق)ٛ٘،
 مْززف اىوٝززت يزز ٜاىؼَززو ثبىغٞززت (اىٖززةل5111 ٕٛةؾخ 151؛ ٍق)ٛ٘،
 -مةبٝخ اىزؼي ٌٞيٙٗ ٜغ اىزقٍ٘( ٌٝق)ٛ٘،

-19اىجقززبػ ٜثوٕززبُ اىززل ِٝاثززوإ ٌٞثززِ
ػَو ( د ً1221/ٓ225
-51اثِ هيؼخ ّغٌ اىزل ِٝاؽَزل ثزِ هيؼزخ
اىْبيؼ( ٜد)ً1311/ /ٕ911
-51اىَززي ٛاثزز٘ ػجززل هللا ٍؾَززل ثززِ اؽَززل
ثِ ػجل اىوؽ( ٌٞد)ً1329/ /ٕ951
-55اىوّٖ ْٜٝبة اىل ِٝاؽَل ثزِ غزالً
هللا ثزززِ اؽَزززل ثزززِ ٍؾَزززل اىقزززبٕو( ٛد
)ً1235 / /ٕ236
-53اثِ اىْبٛو اثز٘ اىؾَزِ ػزالء اىزل - ِٝاىيٝظ اىغلٝلت ٕٗ٘ اىيٝظ اىن ٛأىةٔ ث،يزت ٍزِ اىَزي،بُ
ثزززززِ ػيززززز ٜثزززززِ اثزززززوإ( ٌٞدٕ999ززززز /اىؼضَبٍّ ٜواك األٗهت
)ً1395/
 إٚٝبػ اىَغٞت ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىَغٞت (ٍق)ٛ٘، ٍقزٖو اىؼَو ثبإلٍ،واة ٗهٍبىخ ي ٜاإلٍ،واةٗهٍبىخ ػِ ْٕغ اإلٍ،واةت
 هٍبىخ ي ٜاىوثغ اىؼالئٜت رؼيٞق اإلهٕبكت ّٖبٝخ اىَؤاه ي ٜرٖؾٞؼ األٕ٘هت ّٖبٝززخ اىغبٝززبد يزز ٜاألػَززبه اىةينٞززبد (ثززب و 1926؛اَٝبُ )5119
 ّيٕخ اىَبٍغ ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىغبٍغ (ٍق)ٛ٘، علٗه ألهٗ ّزَبه يزٍ ٜؼويزخ اىغبٝزخ ّٖٗزف اىقزً٘ٗاىؾلٝلت
 هٍبىخ ي ٜاٍزقواط اىزبهٝـت هٍبىخ ي ٜاىؼَو ثل بئق افزالف اٟيب اىَوئٞخت هٍبىخ ي ٜاىؼَو ثبىَوثؼخت هٍبىخ ي ٜاىؼَو ثوثغ اىْنبىٝخت األّؼخ اىالٍؼخ ي ٜاىؼَو ثبٟىخ اىغبٍؼخت هٍبىخ اىؼَو ثبىوثغ اىغبٍغت مْف اىَغٞت ي ٜاىؾَبة ثبىوثغ اىَغٞتت هٍبىخ ي٘ ٜه اثِ اىْبٛو ي ٜثبة اىَٖبًت مزبة اىغجو ٗاىَقبثيخت اىَيٝل اىَو ٛي ٜاىؼَو ثبىغٞت ثغٞو ٍوٛ رؾةخ اىَبٍغ ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىغبٍغ هٍبىخ ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىٖالى( ٜاَٝبُ 5119؛ اّز٘ه)5115
 اىوٗٙزززبد اىَيٕزززواد يززز ٜاىؼَزززو ثوثزززغ اىَقْ،زززواد(ٍق)ٛ٘،
 هٍبىخ ي ٜاىٖٞئخ اىغلٝلحت558
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 هٍبىخ ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىَغٞت ثال ٍ٘هٛت رَٖٞو اىَ٘ا ٞذ ي ٜاىؼَو ثْٖلٗ اى٘ٞا ٞذت اىْغً٘ اىيإوح ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىَغٞزت ثزال ٍزوٗ ٛاكائوحت
 أهع٘ىح ي ٜاىن٘امت ت هٍبىخ ي ٜاألٍ،واة ت ٍقزٖو اىؼَو ثبألٍ،واة ت اىْةغ اىؼبً ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىزبً هٍبىخ ّيٕخ اىَبٍغ ي ٜاىؼَو ثبىوثغ اىغبٍغ هٍبىخ مةبٝخ اىقْ٘ع ي ٜاىؼَو ثزبىوثغ اىَق،ز٘ع (اَٝزبُ)5119
-52اى٘يززبئ ٜػززي اىززل ِٝاثزز٘ اىةٚززو ػجززل  -اىيؤىؤح اىَٞٚئخ ي ٜاىؼَو ثبىَْجخ اىَزْٞٞخ (ٍق)ٛ٘،
اىؼيٝيثِ ٍؾَل اىقبٕو)/ٕ296(ٛ
 الخالصة
بعد متمكن دجمستك ماموسوم ب ن ن (مسسكمك

مل كج مهن ما تكىج ماتك تو و
 -5م ن مئنندن مايهننك مج

رنك دوان ماممكامن ) ال بند

دومكن ماجمكهنمك

مامسك ه مادجمس

ظسننج د نند مال سننكل طد ن رمجم ن اقمننك

كهم دمك رجهتي تعكم

مايمكي مامومم مل يك

ه ماب جي مالوا اظسوج دون ماجمكهمك

ماللننمكن ماميمم ن بنني ،

موين السنتخدمن ماجمكهنمك

بفجودي مامختوف .

 -5مركد ماعج مامسوممل مل مجم مالمن مالخجى رك ماجمكهمك

ركك ن

ويج نوم دون تمنومج تطمم نك

مف تموج مادوا ماعجبم مالس مم  ،وايجكن ماتج من منل ماوسنك

مالخنجى سنممك مامو ك من

دو مج رك ه م ماتموج ما ي بوغ مو ني رنك ماقنجل ما كانم وما مجبنف ماس نجممل  /ماتكسنف وماعكلنج

مام ننم دي ،وظس ننج ر ننك مام مجي ننف مالوان ن م ننل دم ننج مادوان ن ماعجبمن ن مالسن ن مم ماعدم نند م ننل
ماعومننكن ماعننج ومامسننوممل ما ن مل مسننسموم رننك مبتكننكج يقننوف دم ندي رننك ماجمكهننمك
ما بج ومام و ك

وتجكوم ا نك دلن مج مام ن فك

رنك هن م ماعونن كلنف

وما بو ماعقوك ما ي و وي ماعومكن ماعج ومامسوممل .

 -9هننن ماجمكهننمك
ماجمكهمك

كعوننن

دنل ماتمنوج ماعومنك

رننجول دنندي م ف ننف بعهننك م سننك ات ننبح دوومننك مسننتقو بن متسك  ،بمنند مل

ظف دو مجتبكم بسك ال ي طنم وهجمك رك دموسك مل س وال ي جبمسك بعوون

ومعكجل مخجى مل س مخجى رككل بم كب يوق ماو ف ماتنك تنجبم بنمل دومنمل مو مك نج

كمك هو مايكف رك جبمي بمل دون مافو ومام و ك

.

 -4اخوفكن مادوان ماعجبمن مالسن مم وسن مم سك دوج رنك جرند هن م مايقنف بكهتمنكمسن وجدنكمتسن
رقجبوم ماعومكن ومالدئوم دومسن ماعمكن ،وم لكوم مامجمكط ماتعومممن ماتنك هنم
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والمج مل رجول ماجمكهمك

دون مخج رك بعض ماليمكل.

 -1مسننسم

بف و عووم ماموب مبتدأول مادجمس بني ئبنف مي

مالخمننكج ماميدئ ن بكادوا ن ماعجبم ن مالس ن مم كننكاخمج مامسننواك وما ننومبك ما ن

طم ننكدي مالهتم ننكن بعو ننون ماجمكه ننمك
ورسك مل معدم

م وظف ننو اخدمن ن مالن نجمض مادوان ن ماعس ننكجم بمختو ننل

ومب م وخمم دسكجم .

 -8متبننف دومننكن ماجمكهننمك

لننت مامننجب ا لننج ومم ننكاي اعكم ن ما ننك

رننك د ننج ماممكام ن

ر ظم نوم مامسننكىف مايسننكبم دو ن لننكف ئ ننكىد وم مج مننط ككاق ننمدي ماتننك ظمسننك مايوننو ك
وككل ددد مبمكتسك بعدد مال بمكن ومامجسومل .

 -1يفون

ماننب د مام نجم رننك دسنند ماممكامن بكاعدمند مننل ماعومننكن مان مل بجدنوم بمعننكجل لننت

وم سننك ماجمكهننمك

ورجودنني ،و ن فوم رمنني ماك مننج مننل مام افننك

ماتننك و ننو ك ئسننمك م سننك

وماقسننن مالخننج مننكبمل مفقننود مو ال طمف مخمومنك م تظننج مننل ميققنني امكلننل ا ننك مامطمنند مننل

مامعوومك

ماجسكهمك

دل سود ماعنج ماعوممن رنك ماع نج ماممونوكك وماتمنوج مان ي بوسنو رنك دونن
مف ماتموج رك يقوف مامعجر مالخجى .

بمك مت كس

 -6تو ننف ماعننكان مبننل ماسننكىن امننجب مبسننم رننك م نجمن ويننف ماعمومننك

مايسننكبم مامختوف ن ،

ودومسننك اموبتنني ،رتمك نوم مننل مالرننكدي م سننك ومتبكدسننك د نند م نجمىسن دمومننك

مامختوف .

 -9متسن دومكن ماجمكهمك

ومافوسف ودوون ماوس ما

ماعنند ومايسننك

رك د ج ماممكام بموسودمتسن ركتق وم دوون ددي ككامن
ماجمكهمك

ك

ومافون

وكجسوم معكجرسن مامت ود هن اتيقمنب مافكىندي

مننل ماتنجمبم بننمل هن ماعوننون وبكاتننكاك مينجمط ماتقنندن ماعومننك رننك كن ماعومننمل  ،ركاقوقلن دي
مركد مل معجرتي بكاجمكهمك

مف بجمدتي بعوون ماوس رك م لكن ور جمنوط ماكتن

وماجسنكىف

ماملننفجي مامجسننو مو مانومجدي اودوا ن خورننك مننل وئودسننك بمنند مالدنندمن  .وماوبننودي مان ي سننخج

بجمدتنني بكاس دس ن ودوننون مايسننك
دوننون ماجمكهننمك

ماجمكهمك

ومام و ك

ومام و ننك

اخدم ن ماعوننون مامبم ن  .ومبننل مالننكمج ما ن ي مننف بننمل

ودوننن مافو ن  ،وك ن ا ماعننكان مبننل مام نندي ما ن ي بننجل بعوننون

ودون مافو .

 -51وبكسننتخدمن مختوننل ماعمومننك

مايسننكبم مامعقنندي

ننح مبننل مالننكمج رننك

سكد ممكك مكم معد م تمتكط ب سجهك ودئتسك مامت كهم رك يسنك

م ك مط دومكن دسد مامكام ماعومم .
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 قا مة المصادر والمراجع
القران الكريم

أوال :قا مة المصادر
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 5ٛثٞوٗد :كاه اىغٞو ٍظ5ت
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 -11اثِ فيلُٗ ػجل اىوؽَِت (كتد)ت اىَقلٍخت اػزْ ٚثٔ اث٘ ٕٖٞت اىنوٍ ٜػَبُ :ثٞذ ااينبه اىلٗىٞخت
-11اثِ فينبُ ٌَّ اىل ِٝاؽَلت (كتد)ت ٗيٞبد ااػٞبُ ٗاّجزبء اثْزبء اىيٍزبُ ط1ترؾقٞزق اؽَزبُ ػجزبً
ثٞوٗد :كاه اىضقبيخ ط 5ت
-15اىق٘اهىٍ ٜاث٘ ػجل هللا ٍؾَلت (كتد)ت ٍةبرٞؼ اىؼيً٘ت ثٞوٗد :كاه اىنزت اىؼيَٞخت
-13اىززنٕجٍ ٜؾَززل ثززِ اؽَززلت ()1929ت رززبهٝـ ااٍززالً ٗٗيٞززبد اىَْززبٕٞو ٗااػالًترؾقٞززق ػجززل اىَززالً
رلٍو 1ٛ ٛثٞوٗد :كاه اىنزبة اىؼوث ٜط 1ط29
 --12اىواىٍ ٛؾَزل ثزِ اثز ٜثنزوت ()1995ت ٍقززبه اىٖزؾبػ (اإلٕزلاه ط)5ت (ٍؾَز٘ك فزبٛو اىَؾزوه)
ثٞوٗدٍ :نزجخ ىجْبُت
 -15اىَقبٗ ٌَّ ٛاىل ِٝػجل اىوؽَِت ()1993ت اىزؾةخ اىيٞ،ةخ ي ٜربهٝـ اىَلْٝخ اىْزوٝةخ ت ثٞزوٗد :كاه
اىنزت اىؼيَٞخ ط1ت
)5113( -16ت اىٚزز٘ء اىالٍززغ إززو اىقززوُ اىزبٍززغت ٙززجٕٗ ٔ،ززؾؾٔ ؽَززِ ػجززل اىززوؽَِ ػجززل اىيٞ،ززف
ثٞوٗد :كاه اىنزت اىؼيَٞخ ااعياء  11 2 9 5 2 3 5 1ت
ٍ-19يَٞبُ اىغَوت (كتد)ت ؽبّٞخ اىْٞـ ٍيَٞبُ اىغَو ػيّ ٚوػ اىَزْٖظ ىيموٝزب ااّٖزبهٛت ثٞزوٗد :كاه
اىةنو ط 3ت
-12اىٖةل ٛفيٞو ثِ اٝجلت ()5111ت اى٘اي ٜثبى٘يٞبد ترؾقٞق ااهّؤٗ ٛاؽَل ٍٖٗ،ة ٚروم ٜثٞزوٗد:
كاه اؽٞبء اىزواس ااعياء59 51 5 1ت
ٛ-19بُ مجو ٙىاكح اؽَل ثِ ٍٖ،ةٚت ()1925ت ٍةزبػ اىَؼبكح ٍٖٗجبػ اىَٞبكح يٍٙ٘ ٜز٘ػبد اىؼيزً٘
ثٞوٗد :كاه اىنزت اىؼيَٞخ ٍظ1ت
-51اىغياى ٜاث٘ ؽبٍل ٍؾَزل ثزِ ٍؾَزلت ()1996ت اىٍ٘ز ٜٞيز ٜاىَزنٕت ت رؾقٞزق ٍؾَز٘ك اثزوإ ٌٞاؽَزل ٗ
ٍؾَل صبٍو ٍؾَل اىقبٕوح :كاه اىَالً ط 1ت
-51اىةبهاث ٜاث٘ ّٖو ٍؾَل ثِ ٍؾَلت ()1991ت اؽٖبء اىؼيً٘ت ثٞوٗدت
 -55اىةٞوٗىاثبكٍ ٛؾَل ثِ ٝؼق٘ةت (كتد)ت اىقبًٍ٘ اىَؾ ٜٞت ثٞوٗدٍ :ؤٍَخ اىوٍبىخ ط 1ت
 -53اىقيقْززْل ٛاؽَززل ثززِ ػيززٜت()5115ت ٕززجؼ ااػْزز ٚيززٕ ٜززْبػخ ااّْززبءترؾقٞق ٍؾَززل ؽَززّ ِٞززٌَ
اىل ِٝثٞوٗد :كاه اىنزت اىؼيَٞخ ااعياء5 5 2ت
 -52اىقْ٘عٕ ٜلٝق ثِ ؽَِت ()1992ت اثغل اىؼيً٘ اىّ٘ ٜاىَو ً٘ يز ٜثٞزبُ اؽز٘اه اىؼيزً٘ت رؾقٞزق ػجزل
اىغجبه ىمبه ثٞوٗد :كاه اىنزت اىؼيَٞخ ط5
-55اىنزجززٍ ٜؾَززل ثززِ ّززبموت()5111ت يزز٘اد اى٘يٞززبدت رؾقٞززق ػززبكه اؽَززل ػجززل اىَ٘عزز٘ك ٗػيززٍ ٜؾَززل ثززِ
ٝؼ٘ٗ هللا  1ٛثٞوٗد :كاه اىنزت اىؼيَٞخ ط 1ت
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-56اثِ مضٞو اث٘ اىةلا ات ()5112ت اىجلاٝزخ ٗاىْٖبٝزخت رؾقٞزق اؽَزل ػجزل اىٕ٘زبة يززٞؼ اىقزبٕوح :كاه اىؾزلٝش
ط 13ت
-59اىنْل ٛثٖبء اىلٍ ِٝؾَل ثِ ٍ٘ٝفت ()1995ت اىَي٘ك يٛ ٜجقزبد اىؼيَزبء ٗاىَيز٘ك رؾقٞزق ٍؾَزل ثزِ
ػي ٜثِ اىؾَ ِٞاام٘ع ْٕ 5ٛؼبءٍ :نزجخ ااهّبك ط5ت
 -52اث٘ اىَؾبٍِ عَبه اىلٍ٘ٝ ِٝف ت ()1999ت اىلىٞو اىْزبي ٜػيز ٚاىَْٖزو اىٖزبيٜت رؾقٞزق ٍؾَزل يٖزٌٞ
ّيز٘د ااىقبٕوحٍ :نزجخ اىقبّغ ٜط5 1ت
)1922( -59ت اىَْٖو اىٖزبيٗ ٜاىََزز٘ي ٜثؼزل اىز٘ايٜت رؾقٞزق ٍؾَزل ٍؾَزل اٍز ِٞرقزلٍ ٌٝزؼٞل ػجزل اىةززبػ
ػبّ٘ه اىقبٕوح :اىٖٞئخ اىَٖوٝخ اىؼبٍخ ىينزبةت
ٍ--31ؤىف ٍغٖ٘هت (ثال ربهٝـ)ت ٍقٛ٘،ت ٍنزجخ اىَٖ،ةwww.al-mostafa.info ٚت
 -31اثِ اى٘هك ٛػَو ثِ ٍظةو ت ()1996ت ربهٝـ اثِ اى٘هك ٛت ثٞوٗد :كاه اىنزت اىؼيَٞخ ط1ت
صبّٞب اىَواعغ
-35اثوإ،ٍٖ ٌٞةٗ ٚافوُٗ ت (كتد)ت اىَؼغٌ اىٍ٘ز ٜٞت رؾقٞزق ٍغَزغ اىيغزخ اىؼوثٞزخ كتً :كاه اىزلػ٘ح
ط 1ت
-33اكٗهك يْلٝل ت ()1296ت امزةبء اىقْ٘ع ثَب ٕ٘ ٍ،ج٘ع ثٞوٗد :كاه ٕبكه ط1ت
--32اٍَبػٞو اىجغلاكٛت ()1925تاٚٝبػ اىَنُْ٘ ي ٜاىنٝو ػي ٚمْف اىظُْ٘ ػِ اٍزبٍ ٜاىنززت ٗاىةْزُ٘ت
ثٞوٗد :كاه اؽٞبء اىزواس اىؼوث ٜط 3 2ت
)1955( - 35ت ٕلٝخ اىؼبهي ِٞاٍَبء اىَؤىةٗ ِٞاصزبه اىَٖزْةِٞت 3ٛثٞزوٗد :كاه اؽٞزبء اىززواس اىؼوثزٜ
ااعياء  6 5ت
-36اٝيْ٘ٞه هَُْٗ٘ٝت (كتد)ت رؼيٌ اىوٝبٞٙبد ٗاىؼيً٘ ي ٜاىْو ااٍٗ ٜاىقلٌٝت كتًت
 -39ثب و اٍ ِٞاى٘هك ت ()1926ت ٍؼغزٌ اىؼيَزبء اىؼزوةت ٍواعؼزخ مز٘هم ٌٞػز٘اك ثٞزوٗدٍ :نزجزخ اىْٖٚزخ
اىؼوثٞخت
-32ر٘يٞززق ٍززي،بُ اىٞزز٘ىثن ٗ ٜبٍززٌ اىغَؼززخ اؽَززلت ()1995ت كهاٍززبد يزز ٜاىؾٚززبهح اىؼوثٞززخ ااٍززالٍٞخت
اىَٕ٘و،ٍ :بثغ ٗىاهٗ اىزؼي ٌٞاىؼبىٜت
-39ع٘هط ث٘ىٞبت ()1926ت اى،و اىوٝبٞٙخت روعَخ ٕبىؼ اىق٘ٝي اىوٝبٗ اىَؼ٘كٝخت
-21ؽَبً ػجلٛت (كتد)ت ٍيقٔ ربهٝـ اىوٝبٞٙبدت كتًت
-21فٞو ّ٘إِٞت ()5119ت كٗه اىؼيَزبء اىؼزوة يزّٖٚ ٜزخ اىؾٚزبهح اىغوثٞزخت ػَزبُ :كاه اىََٞزوح ىيْْزو
ٗاىز٘ىٝغت
ٍ-25ؼٞل ػجل اىةزبػ ػبّز٘ه ٍزؼلىغي٘ه اؽَزل ٍقززبه اىؼجزبك ٛت (كتد)ت كهاٍزبد يز ٜرزبهٝـ اىؾٚزبهح
ااٍالٍٞخ اىؼوثٞخ ت اىن٘ٝذ :ماد اىَالٍوت
ّ٘-23مذ ػبهف ااروّٜٗت ()5119ت اىؾٞبح اىةنوٝخ يٍٖ ٜو فاله اىؼٖو ااٝز٘ث ٜت ػَزبُ ااهكُ:
كاه كعيخ ط 1ت
ٕ -22بىؼ اؽَل ٕبىؼت ()5113ت اىؾٞبح اىؼيَٞخ يٍٖ ٜو ي ٜػٖل اىََبىٞل اىجؾوٝخت اىَٕ٘وت
-25ػبكه ٍؾَل كْٗٝغ ت ()5113ت اىؾٞبح اىؼيَٞخي ٜثالك اىْبً ي ٜػٖو اىََبىٞلت اىَٕ٘وت
-26ػبٍو ٍيَٞبُت ()1923ت ع٘اّت ٍِ ؽٚبهح اىؼوا اىقلٌٝت ثغلاكت
 -29ػجبً ٍؾَ٘ك اىؼقبك ت ()1992ت اصو اىؼوة ي ٜاىؾٚبهح ااٗهثٞخت اىقبٕوحٍ :نزجخ ّٖٚخ ٍٖوت
-22ػجززل اىززوؽَِ ىمززٜت ()1999ت ؽ٘اٙززو اىؼززبىٌ ااٍززالٍ ٜيزز ٜاىززف ٗاهثؼَبئززخ ػززبً اىقززبٕوح ٍْززبهح
اىؾٚبهح ااٍالٍٞخت اىقبٕوحٍ :نزجخ ااّغي٘ اىَٖوٝخت
-29ػجززل اىقززبكه ثززلهاُ ت ()1925ت ٍْبكٍززخ ااٛززاله ٍَٗززبٍوح اىقٞززبه ت رؾقٞززق ىٕٞززو اىْززبٗ ِٝثٞززوٗد:
اىَنزت ااٍالٍ ٜط5ت
-51ػجل اىقزبكه ٍؾَزل اىْؼَٞز ٜت ()1929ت اىزلاهً يز ٜرزبهٝـ اىَزلاهًت رؾقٞزق اثزوإّ ٌٞزٌَ اىزل1ٛ ِٝ
ثٞوٗد :كاه اىنزت اىؼيَٞخ ط5ت
-51ػي ٜػجل هللا اىليبع ت ()1993ت هٗاك اىةيل ي ٜاىؾٚبهح اىؼوثٞخ ااٍالٍٞخ ت كتً تط 5ت
-55ػَو هٙب مؾبىخت ()1993ت ٍؼغٌ اىَؤىةِٞت ثٞوٗدٍ :ؤٍَخ اىوٍبىخ ااعياء  3 1ت
-53ػَو يوٗؿت ()1991ت ربهٝـ اىؼيً٘ ػْل اىؼوةت ثٞوٗد :كاه اىؼيٌ ىيَالِٞٝت
-52يبهً ٍؾَلت ()1993ت ٍٍ٘٘ػخ ػيَبء اىؼوة ٗاىََيَ ِٞت ثٞوٗد :اىَؤٍَخاىؼوثٞخ ىيلهاٍبد ٗاىْْو
ط 1ت
 -55له ٛؽبيا  ٘ٛبُت ()5112ت رزواس اىؼزوة اىؼيَز ٜيز ٜاىوٝبٙزٞبد ٗاىةيزلت رؾقٞزق ٍزلؽذ هٍٚزبُ
اىقبٕوحت
-56اىقَ،ٍٖ ْٜٞ،ْ،ة ٚثِ ػجل هللات ()1995ت مْف اىظْزُ٘ ػزِ اٍزبٍ ٜاىنززت ٗاىةْزُ٘ ثٞزوٗد :كاه
اىنزت اىؼيَٞخ ط 1ت
-59ىؤ ٛػي ٜفيٞوت ()1992ت ٍٖبكه اىؾٚبهح اىّ٘ٞبّٞخت اىةٖٞو ٕةؾخ 95ت
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ٍ -52ؾَِ ٍؾَل ٕبىؼ ت ()5111ت كهاٍبد ي ٜاىزواس اىضقبي ٜىَلْٝخ اىقلًت ثٞوٗدٍ :ومي اىيٝزّ٘خت
ٍ-59ؾَل اىؼوث ٜاىق،بث ٜت ()1926ت ػيٌ اىَ٘ا ٞذت اىوثبٛت
ٍ-61ؾَل ٍور ٚٚاىيثٞلٛت (كتد)ت ربط اىؼوًٗ ٍِ ع٘إو اىقبًٍ٘ ت ٍغَ٘ػخ ٍؾقق ِٞكتً :كاه اىٖلاٝخ
ٍظ5ت
ٍ-61ؼبم ٍَٞو ثَٖبد كاهٗ ِٝي ٜاىنُ٘ ىْلُ 5151ت
ّٖ-65بّٗل ٍؾَل ػجل اىوؽَِ ت ()5112ت اىزوثٞخ ٗاىزؼي ٌٞػْل اىةب َِٞٛيٍٖ ٜوت ػَبُ ااهكُت
ّ٘-63اه ؽَِ اىجؾٜ،ٞ،ت ()5119ت اىؼيً٘ ػْل اىؼوة ت اىَؼ٘كٝخ ط1ت
ٕ-62بّٕ ٜبّزٌ ت ()5115ت ػقز٘ك اىؼَزبهح اىؼوثٞزخ – ااٍزالٍٞخ ٗأصزو اىؼقزل اىؼجبٍز ٜثبىؼَزبهح اىق٘ٞٛزخ يزٜ
اىقوُٗ اىٍ٘ٚ،ت رْو ِٝىيلهاٍبد ٗاىجؾ٘س اىؼيَٞخ اىٖةؾبد 55-1ت
ثالثا :المواقع االلكترونية
-65اثوإ ٌٞغياىخت ()5112 9 55ت رؼوٝف اىوٝبٞٙبدت http://www.mawdoos.com
 -66اؽالً اىيػجٜت  5151 5 9تاثِ اىَغل ٛت www.alarabi.com
-69اؽَل ٍ٘ٝف ػجل هللا ت 1 3 5116تإَٞخ اىوٝبٞٙبد ي ٜؽٞبرْب ت www.lalabanews.net
-62ا َِٝػجل اىََٞغ ؽَِ ت ()5119ت اثِ اىٖبئٌ اىَقلٍٜت ٍغيخ ؽواءت
-69اَٝززبُ ٍززبٍ ٜت ()5119 11 51ت  ٍ٘ https://www.almrsal.comززغ اىَوٍززبهت اىؼززبىٌ اىؼوثززٜ
اثِ اىْبٛوت
-91ربهٝـ اىوٝبٞٙبدت ()5115ت www.hudaalasbban.comت
-91صززبئو اىجٞززبرٜت ()5119 6 9ت هؽيززخ اىؼززلك اصْززب ػْززو ثزز ِٞاىؾٚززبهح ٗااكٝززبُت ٍغيززخ اىؾزز٘اه اىَزَززلُ
www.ahewar.org
-95عَبه اىلٍ ِٝبعلت ()5115 2 5ت اىوٝبٞٙبد ٗاىةيَةخت ٍ٘ غ اىؾ٘اه اىَزَلُت
-93ع٘هط يبً روعَخ ثله اىةواك ثزبهٝـ ()5116 11 6ت اىوٝبٞٙبد ػْزل اىَزٍ٘وٗ ِٞٝاىجزبثيِٞت ٍ٘ زغ
اّب إل اىؼيٌ https:// belivensci .com
-92ؽٞو اثِ اىٖبئٌ ي ٜاىؾَبة 1ت ( Aragmsecre tsun.bbgspot.com )5119 3 31ت
-95ؽٞو اثِ اىٖبئٌ ي ٜاىؾَبة 5ت ( )5119 3 59ت oragmse crets
fun, Blogsport.com
-96هاغت اىَوعبّ ٜت ()5119ت اىةيل ي ٜاىؾٚبهح ااٍالٍٞخت اىَوٕل ااٍالٍ ٜىَقبٍٗخ اىزْٖٞوت
-99هاغت اىَوعبّ ٜت ()5111 5 19ت  ٍ٘ https://demo.islamstory.comغ ٖخ ااٍالً ت يِ
اىؼَبهح ي ٜاىؾٚبهح ااٍالٍٞخ ت
-92ػالء اىؼجبكٛت ()5112ت اىَز ْٜٞثله اىؼْوٛت  www.albady.comت
-99ػي٘اّ ٜاّ٘هت ()5115 6 5ت اثِ اىْبٛو ؽٞبرٔ ٗاّغبىارٔ  http://trekaleslam.blogspot.comت
-21ػيٍ ٜؤٌّت ()5115 5 13ت اىوٝبٞٙبد ٗاىؾَبةت  www.ALbayon.aeت
 -21اثزززززِ اىَغزززززلٍ ٛزززززِ ٍَزززززبَٕبد اىؼيَزززززبء اىََزززززيَ ِٞاىجْزززززوٝخ ت (كتد)ت ٍ٘ زززززغ اىؼيزززززٌ ٝؤمزززززل اىزززززلِٝ
faicebook.com/Islsmic.anti.athesm
 -25اثِ اىَغل ٛاؽَل ثِ هعت ت ٍ٘ غ اىٍَ٘٘ػخ اىؼوثٞخت (كتد)ت
ٍ-23ؾَل اٍَبػٞو ىإوت  5116 5 1تاثِ اىْبٛو هائل ػيٌ اىةيل اىؾلٝش ت www.alkhaleej.ae
ٍ-22ؾَزززل ّزززؼجبُ اٝززز٘ة ت (كتد)ت ٖزززخ اىَزززلاهً ااٍزززالٍٞختتتاىزؼي ٌٞيززز ٜاىؼٖزززو اىََيززز٘مٜت
 ٍ٘ https:midaljazeera.netغ ٍٞلاُ اىغيٝوحت www.arab-ency.com
ٍ-25ؾَل ٍوٗاُت ()5115 6 9ت ٍب إَٞخ اىوٝبٞٙبد ي ٜػيٌ اىةٞيٝبءت www.mzwdoo3.comت
ٍ-26لّٗخ ٍغل ٛاىؼوٝبُت ()5119 6 5ت www.egypt4all.comت
-29كتد www.al-mostafa.info
 5119(-22يجواٝو )55ت https:// wezi wezi.com
ٍ-29و ٌٝاىؼَو )5115( ٛػيٌ اىوٝبٞٙبد www.math-58.yoo7.com
ٕ-91ززلٍ ٙززبىٌ اىيهٝؼزز ٜت ()5112ت https://pulpit.alwalan voice.comت ػيَززبء ٍَْززٍ ُ٘ٞززِ
ييَِٞ،ت
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Contributions of Mathematicians in Mamluks State
) Historical Study (
Prof. Dr. AFAF ABDULJABBAR ABDULHAMEED
AL-Mustansiriyah University\ College of Arts \ History Department

Abstract
The mamluks were able to establish their State in 648 AH\ 1250 AD
after they are eliminated on the AYOOBI State . During a short period , the
mamluks were able to expand their State , while it included many countries as
Egypt , Levant , Hujaz , Yemen and other countries . The mamluk sultans are took
Cairo as a capital . After nearly two and a half centuries, the Ottomans managed
to eliminate and overthrow it in 923 AH / 1517 ADت
When we followed the history of this State , we found it full of political,
administrative, economic and scientific achievements, as the Egyptian countries,
especially after the fall of Baghdad in 656 AH / 1258 AD , the scholars came from
all over the Islamic Arab country , because of the security and safety of the
Egyptian countries, especially after the Abbasid Caliphate was transferred to
Egypt, as well as the economic recovery of the Mamluk state, in addition the
interest of the Mamluk sultans and senior statesmen in establishing schools,
Biemarstanat, mosques, and offices throughout all of the Egyptian countries.
They worked to provide all the requirements to ensure that it continued to perform
the job it was created for. The students joined to study at the hands of the best
teachers and scholars of that era such as Ibn Khaldun, Maqrizi and Suyuti and Ibn
al-Nafis and many others. These conditions have helped on establishment a
scientific renaissance not only limited to the religious sciences but included
experimental sciences, such as medicine, pharmacy, astronomy, chemistry and
physics ت
The mathematics is one of the mental and experimental sciences that
Muslims excelled in. In this field, many scholars have emerged in various parts of
the Egyptian countries such as Ibrahim bin Muhammad bin Bahadir bin Ahmed
known as Ibn Ziqaqa who excelled in the field of astronomy, arithmetic, astrology
and chemistry and has many books, and Ali bin Othman bin al-Hawari, who died
in 833 AH / 1429 AD, who was a scholar of the statutesت
Because the daily need of man and his way of life are related to some
aspects of mathematics, a great role in the progress and development of this
science, the urgent need to know and set the timing of prayer and other acts of
worship helped to the development of mathematics and the emergence of
specialists in this aspect such as Musa bin Muhammad bin Othman, who died in
805 AH / 1403 AD and he has several works it summarizes how to know the
prayer times and the direction of the qiblah, and Sharaf al-Din Musa bin
Muhammad al-Khalili, author of (Summarizing the Knowledge of Prayer Times
and the Qiblah direction) and the book (A Message in the Astrolabe )ت
In this research paper, we will shed light on this important science , its
most prominent scholars , the most important inventions that mathematicians have
reached and the relationship of this science to other sciences on the one hand and
its impact on people's lives on the other hand, as well as we mentioned the most
prominent books of his scientists and their scientific productsت
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