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 الممخص
رب فػ  العمػـ  الرضيةػضا  اوػيد ا فضيػي  اةػيف ا الضيػي اةػيفيت ريرػا ااػيرت ا  وػيب برع الع

  الدىشا لدى  مريء الغرب في ترف ا بفةؿ العرب  اارىـ الكبضر ف  تقدـ العمـ  الحةيرة.
 ةع العرب رؤلفيت كاضػرة فػ  الحبػيب  تػروـ الغربضػ ف بعةػيي  تعمرػ ا رنيػي  كػيف ليػي  لقد

 كػيف لمعػػرب ابػم ب فػيص فػػ  اوػراء بعػض العرمضػػيت الحبػيبضا  ضػذكر ف لكػػؿ  اكبػر ا اػر فػػ  تقدرػو
 رنيي طرقي  دضدة  رف ىذه الطرؽ ري ى  فيص بيلربتدئضف  ري ضصح اف ضتفذ  بضما لمتعمضـ  .

لغرض تبمضط الةػ ء  مػ   د ر العػرب فػ  تقػدـ الرضيةػضيت فػ  الرػنيت الػذل اتبعػو  مرػيء 
القيئـ  م  ا بتكير الرد ـ  بيلتوربا  رنيـ ابف الييئـ الرقدب  احد  ارتني ذلؾ الرنيت العمر  ا صضؿ

لضؼ الكاضػػرة فػػ  ىػػذه العمػػـ حضػػث  ػػرؼ برنيوػػو الرصػػضف فػػ  أا ظػػـ  مرػػيء الرضيةػػضيت  صػػيحب التػػ
الحبيب  اتويىو إل  التطبضقيت العرمضا فػ  اوػراء العرمضػيت الحبػيبضا رػف حبػيب  الربػيحيت  الغػ ؿ 

  الر ارضث.
حػػث الػػ  رقدرػػا  ا اػػا ربيحػػث  فيترػػا  قيئرػػا الرصػػيدر  الرراوػػع   أبتعرةػػني فػػ  قبػػـ الب

ارػي الربحػث الاػين  : بػضرة  حضػية ابػف اليػيئـ الرقدبػ    ارػي  :  مـ الحبيب  نػد العػرب ث األ ؿالربح
الربحث الايلػث : كتػيب الرع نػا فػ   مػـ الحبػيب اليػ ائ    اػـ الفيترػا التػ  فضيػي أىػـ رػي ت صػؿ الضػو 

 .بب التبمبؿ اليويئ  لمحرؼ العرب بيحث   اـ قيئرا الرصيدر  الرراوع  الت  تـ ترتضبيي حال
لقػػد تن  ػػت ابػػييريت  مرػػيء الرضيةػػضيت العػػرب بػػ اء بيبتكػػيرات  مرضػػا اصػػضما أ  اةػػيفيت 
ريرػػػا بي ةػػػيفا إلػػػ   رميػػػـ  مػػػ  تصػػػحضح الكاضػػػر رػػػف النظرضػػػيت  النتػػػيئت البػػػيبقا ليػػػـ  قػػػد شػػػرمت 

 عربضا كيفا فر ع الرضيةضيت رف حبيب  وبر  ىندبا  رامايت.ا بييريت ال
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فقػػد قػػدـ العػػػرب لمعػػيلـ فدرػػػا كبضػػرة بتيػػذضبيـ  ت حضػػػدىـ ل رقػػيـ  ابػػػتعريؿ الصػػفر ابػػػتعري  
 مرضػػي  الػػذل بػػيؿ كاضػػرا العرمضػػيت الحبػػيبضا  كػػيف دافعػػي كبضػػرا فػػ  تطػػ ر العمػػـ  ا فػػرى فةػػ  إلػػ  

ليي الفيصػػما  بحػػايـ فػػ  ا  ػػداد البػػيلبا قبػػؿ الغػػرب بقػػر ف  رػػف افتػػرا يـ لمكبػػ ر العشػػرضا  ابػػتعري
ا ظـ ىؤ ء العمريء العرب ابف الييئـ الرقدب  الػذل قػدـ بح اػي فػ   مػـ الحبػيب كينػت راػير ا وػيب 

 البيحاضف.
 كسور العشرية، االرقام، ابتكاراتالكممات المفتاحية: عمماء، الرياضيات، عمم الحساب، الجبر، ال

The Biography of Abu Al-haim al-maqdisi (D. 815 H) 

 and his Scientific Efforts 

Nasir Hussain Kazem Al Quraishi 

Imam Al-Kadhim College (peace be upon him) / History 

Abstract 

The Arabs excelled in the mathematical sciences and excelled in 

them, adding important additions to them that aroused admiration and 

astonishment among Western scholars. They recognized the Arabs’ merit and 

their great impact on the progress of science and civilization. 

The Arabs put many books on arithmetic, and the Westerners translated some 

of them and learned from them, and they had the greatest impact on his 

progress. The Arabs had a special method in performing some arithmetic 

operations, and they mentioned many methods for each of them. Among 

these methods is what is specific to beginners and what is correct to be taken 

as a means of education. 

For the purpose of shedding light on the role of the Arabs in the advancement 

of mathematics in the curriculum followed by our nation’s scholars, the 

original scientific method based on innovation supported by experience, 

including Ibn Al-Haym Al-Maqdisi, one of the greatest mathematicians and 

the author of many authorships in this science, where he was known for his 

sober approach in arithmetic and his tendency to practical applications in 
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conducting Arithmetic operations of calculating areas, yields and 

inheritances. 

The research is divided into an introduction, three chapters, a conclusion, and 

a list of sources and references. In the first topic, we reviewed: Arithmetic 

among the Arabs. The second topic: The biography and life of Ibn Al-Haim 

Al-Maqdisi. As for the third topic: The book of aid in aerial arithmetic, and 

then the conclusion that contains the most important findings. The researcher, 

then a list of sources and references, which were arranged according to the 

alphabetical sequence of the Arabic letter. 

The contributions of Arab mathematicians varied, whether with original 

scientific innovations or important additions, in addition to their work to 

correct many of the theories and previous results for them. The Arab 

contributions included all branches of mathematics from arithmetic, algebra, 

geometry and trigonometry. 

The Arabs rendered a great service to the world by their refinement and 

unification of numbers and the scientific use of zero, which greatly facilitated 

arithmetic operations and was a great motive in the development of other 

sciences, in addition to their invention of decimal fractions and their use of 

the comma and their research in negative numbers centuries before the West. 

In arithmetic, researchers have been impressed. 

Keywords: scientists, mathematics, arithmetic, algebra, decimals, 

numbers, innovations) 

 المقدمة:
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى محمد وآلو وصحبو أجمعين .

 ا الضيػػػي اةػػػيفيت ريرػػػا بػػػرع العػػػرب فػػػ  العمػػػـ  الرضيةػػػضا  اوػػػيد ا فضيػػػي  اةػػػيف
ااػػيرت ا  وػػيب  الدىشػػا لػػدى  مرػػيء الغػػرب فػػي ترف ا بفةػػؿ العػػرب  ااػػرىـ الكبضػػر فػػ  

 تقدـ العمـ  الحةيرة.
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 أىمية الموضوع :
تعػػد  ةػػع العػػرب رؤلفػػيت كاضػػرة فػػ  الحبػػيب  تػػروـ الغربضػػ ف بعةػػيي  تعمرػػ ا 

اوػػػراء بعػػػض  رنيػػػي  كػػػيف ليػػػي اكبػػػر ا اػػػر فػػػ  تقدرػػػو  كػػػيف لمعػػػرب ابػػػم ب فػػػيص فػػػ 
العرمضػػػيت الحبػػػيبضا  ضػػػذكر ف لكػػػؿ رنيػػػي طرقػػػي  دضػػػدة  رػػػف ىػػػذه الطػػػرؽ رػػػي ىػػػ  فػػػيص 

 ف  ري ضصح اف ضتفذ  بضما لمتعمضـ  .بيلربتدئض
 : لموضوعسبب أختيار ا
د ر العػػػرب فػػػ  تقػػػدـ الرضيةػػػضيت فػػػ  الرػػػنيت الػػػذل  لتبػػػمضط الةػػػ ء  مػػػ  ىػػػ  

يئـ  مػػ  ا بتكػػير الرػػد ـ  بيلتوربػػا اتبعػػو  مرػػيء ارتنػػي ذلػػؾ الرػػنيت العمرػػ  ا صػػضؿ القػػ
 رػػنيـ ابػػف اليػػيئـ الرقدبػػ  احػػد ا ظػػـ  مرػػيء الرضيةػػضيت  صػػيحب التػػيلضؼ الكاضػػرة فػػ  
ىذه العمـ حضث  رؼ برنيوو الرصضف ف  الحبيب  اتويىػو إلػ  التطبضقػيت العرمضػا فػ  

 اوراء العرمضيت الحبيبضا رف حبيب  الربيحيت  الغ ؿ  الر ارضث.
 : ثتقسيم البح 

راوػػع   أبتعرةػػني فػػ  الػػ  رقدرػػا  ا اػػا ربيحػػث  فيترػػا  قيئرػػا الرصػػيدر  الر
:  مـ الحبيب  نػد العػرب   ارػي الربحػث الاػين  : بػضرة  حضػية ابػف اليػيئـ الربحث األ ؿ

الرقدبػػ    ارػػي الربحػػث الايلػػث : كتػػيب الرع نػػا فػػ   مػػـ الحبػػيب اليػػ ائ    اػػـ الفيترػػا 
اػػـ قيئرػػا الرصػػيدر  الرراوػػع  التػػ  تػػـ ترتضبيػػي   البيحػػثالتػػ  فضيػػي أىػػـ رػػي ت صػػؿ الضػػو 

 حبب التبمبؿ اليويئ  لمحرؼ العرب  .
كاضػر ىػػ  قمػا الرصػيدر   ػػدـ ت افرىػي فػ  ركػػيف  واجيتت الباحتتث صتعوباتلقػد 

 .  واهلل ولي التوفيق احد   بيئمضف اهلل اف ضنيؿ رةي  أبتحبيف أبيتذت  الكراـ .. 
 
 
 



 
281 

 عند العرب: عمم الحسابالمبحث األول : 
 ػػػرؼ ابػػػف فمػػػد ف الحبػػػيب بينػػػو  صػػػني ا  رمضػػػا فػػػ  حبػػػيب ا  ػػػداد بيلةػػػـ 
 التفرضؽ فيلةـ ضك ف ف  ا  داد بي فراد  ى  الورع  بيلتةعضؼ تةي ؼ  ػددا بيحػيد 
 ػػدد افػػر  ىػػذا ىػػ  الةػػرب   التفرضػػؽ أضةػػيا ضكػػ ف فػػ  ا  ػػداد  ارػػي بػػي فراد راػػؿ ازالػػا 

الطػػرح أ  تفةػضؿ  ػدد بػػيوزاء رتبػي ضا تكػ ف  ػػدتيي   ػدد رػف  ػدد  رعرفػػا البػيق   ىػ 
 .(1)رحصما  ى  القبرا ب اء كيف ىذا الةـ  التفرضؽ ف  الصحضح رف العدد أ  الكبر

  ػػػرؼ افػػػ اف الصػػػفيء الحبػػػيب بينػػػو  رعرفػػػا العػػػدد  كرضػػػا اونيبػػػو  ف اصػػػو 
 .(2) ان ا و  ف اص تمؾ ا ن اع  ربدا ىذا العمـ رف ال احد الذل قبؿ ا انضف 

 ذكر الفيراب  بينو العمػـ الػذل ضعػرؼ بعمػـ العػدد  ىػ   مرػيف: احػدىري ىػ   مػـ 
العدد العرم   ا فر  مـ العدد النظرل في  ؿ ضفحص  ف ا  داد رف حضث ى  ا داد 
رعػػػػد دات رػػػػف ا وبػػػػيـ  يضرىػػػػي  ا فػػػػر ضفحػػػػص  ػػػػف ا  ػػػػداد  مػػػػ  انيػػػػي روػػػػردة فػػػػ  

 .(3)الذىف
الحبػيب  ىػ   مػـ ضتعػرؼ رنػو كضفضػا رزا لػا  اري طيش كبػرى زادة فقػد ذكػر بػيف

ا  ػػػػػداد  بػػػػػتفراج الرويػػػػػ  ت الحبػػػػػيبضا  رػػػػػف الورػػػػػع  التفرضػػػػػؽ  التنيبػػػػػب  الةػػػػػرب 
 فػػ  دائػػرة الرعػػيرؼ ا بػػ رضا  ػػرؼ  مػػـ الحبػػيب بينػػو ا بػػـ الػػذل اطمقػػو  (4) القبػػرا

يب العرب  م  ورضع ر ة ع ىذا العمـ  ضقيؿ لرف ضحيربو الحيبػب أ  الحبػيب  الحبػ
احػػػػػد العمػػػػػـ  الرضيةػػػػػضا أ  التعمضرضػػػػػا ا ربعػػػػػا  ىػػػػػ  تشػػػػػرؿ الحبػػػػػيب  اليندبػػػػػا  الفمػػػػػؾ 

 .(5) الر بضق 
 قػػػد قبػػػـ العػػػرب الحبػػػيب العرمػػػ :  الغبػػػيرل   ىػػػ  الحبػػػيب الػػػذل ضحتػػػيج إلػػػ  
اد ات كػػػيلقمـ  الػػػ رؽ   اليػػػ ائ    ىػػػ  الحبػػػيب الػػػذىن  الػػػذل   ضحتػػػيج ابػػػتعريلو إلػػػ  

كضفضا حبػيب ا رػ اؿ العظضرػا فػ  الفضػيؿ بػ  كتيبػو   ليػي اد ات   ى   مـ ضتعرؼ رنو 
طػػرؽ  قػػ انضف رػػذك رة فػػ  بعػػض  الكتػػب الحبػػيبضا   ىػػذا العمػػـ  ظػػضـ النفػػع لمتوػػير فػػ  
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ا بػػػفير  اىػػػؿ البػػػ ؽ رػػػف العػػػ اـ الػػػذضف   ضعرفػػػ ف الكتيبػػػا  لمفػػػ اص اذا  وػػػز ا  ػػػف 
 .(6)احةير ا ت الكتيبا

لحبػػيب  تػػروـ الغربضػػ ف بعةػػيي  تعمرػػ ا  قػػد  ةػػع العػػرب رؤلفػػيت كاضػػرة فػػ  ا
رنيي  كيف ليي اكبر ا ار ف  تقدرو  رف ىذه الرؤلفيت انيـ كين ا ضقبر ف الحبيب إلػ  
ابػ اب رنيػػي رػػي ضتعمػػؽ بحبػيب الصػػحيح  رنيػػي رػػي ضتعمػؽ بحبػػيب الكبػػ ر  ضػػذكر ف فػػ  

  فػ  كؿ رنيي ا ري  رفتمفا ضةع نيي فػ  فصػ ؿ: األ ؿ فػ  الورػع  التةػعضؼ  الاػين
التنصػػػػضؼ  الايلػػػػث فػػػػ  التفرضػػػػؽ )الطػػػػرح(  الرابػػػػع فػػػػ  الةػػػػرب  الفػػػػيرس فػػػػ  القبػػػػرا 
 الفػػػيرس فػػػ  التوػػػذضر  ابػػػتفراج الوػػػذ ر  ففػػػ  الةػػػرب ابػػػتعرؿ العػػػرب طرقػػػي  دضػػػدة 
 رفتمفا ف  بعةيي طرافا  ف  بعةيي ابتكير  لعؿ طرضقػا الشػبكا رػف اطرفيػي  ارتعيػي 

نوػػػرل  47×  235دضف العػػػيرم  فمةػػػرب  ىػػػ  رػػػذك رة فػػػ  كتػػػيب الف صػػػا لبيػػػيء الػػػ
 العرؿ ىكذا.

 5 3 2  
 35 21 14 7 
 22 12 8 4 
5 4  11  

فػ ؽ الربػتطضؿ  235نربـ الربػتطضؿ  مػ  الصػ رة التػ  تراىػي اػـ نكتػب العػدد 
 2فػ  كػؿ رػف  7إل  وينبو اػـ نةػرب ا رقػيـ بعةػيي فػ  بعػض نةػرب الػػ 47 العدد 

 2ف  كػؿ رػف  4ت الصؼ األ ؿ  نةرب الػ نةع ح اصؿ الةرب ف  رربعي 5  3 
 نةػع ح اصػػؿ الةػرب فػػ  رربعػيت الصػػؼ الاػػين  اػـ نورػػع ا  ػداد كرػػي فػػ   5  3 

 .(7)11245الشكؿ فضنتت حيصؿ الةرب 
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 ضوػػػػد القػػػػيرئ فػػػػ  طرضقػػػػا حبػػػػيب الفطػػػػأ بػػػػضف طرافػػػػا كرػػػػي ضوػػػػد الرايبػػػػ ف فػػػػ  
العػػدد الػػذل اذا اةػػضؼ  الرضيةػػضيت رتي ػػي  انتفي ػػي  نحػػف ىنػػي نػػ رد الراػػؿ التػػيل :  ا وػػد

 ؟ 18ايه  ا اا  كيف النيتت الضو ام
 الحؿ:

= 3+2/3+3+3 اذا تصػػػػػرفني فضػػػػػو بحبػػػػب البػػػػػؤاؿ ضنػػػػػتت  3الرفػػػػر ض األ ؿ 
3+2+3=8 

  نيقص 12=  8 -18ضك ف الفطأ األ ؿ 
  تصرفني فضو بحبب البؤاؿ ضنتت  6 اذا فرةني الرفر ض الاين  

6 +6  ×2/3  +3  =13 
  نيقص 5=  13 -18الاين  ضك ف الفطأ 

بعػػػد ذلػػػؾ نةػػػرب الرفػػػر ض األ ؿ فػػػ  الفطػػػأ الاػػػين   نبػػػرضو الرحفػػػ ظ األ ؿ 
 نةػػرب الرفػػر ض الاػػين  فػػ  الفطػػأ األ ؿ  نبػػرضو الرحفػػ ظ الاػػين  فػػيف كػػيف الفطػػأف 
زائدضف أ  نيقصضف فيقبـ الفةؿ )الفرؽ( بضف الرحف ظضف  م  الفةؿ بضف الفطيضف  اف 

  ظضف  م  رور ع الفطأضف لضفرج الروي ؿ:افتمفي فرور ع الرحف
 15=  5×  3  م  ىذا فيلرحف ظ األ ؿ = 

 62=  12×  6 الرحف ظ الاين  
 5=  5 – 12 الفرؽ بضف الفطيضف  45ى   15  62 الفرؽ بضف 

 9=  5/ 45  م  ىذا فيلو اب ى  
 ىنيؾ رصطمحيت ل  داد راؿ  العدد التػيـ   ىػ  الػذل اذا ورعػت كػؿ   ارمػو 

  العػػػػػدد  6 رو  يػػػػػي  3  2  1ىػػػػػ   6حيصػػػػػؿ الورػػػػػع العػػػػػدد نفبػػػػػو فػػػػػيوزاء العػػػػػدد ف
  1فػيف اوزاءىػي  ىػ   12النيقص  ى  كؿ  دد اذا ورعت اوػزاءه كينػت اقػؿ رنػو راػؿ 

   ضقػػيؿ لمعػػددضف انيرػػي رتحيبػػيف اذا كػػيف رورػػ ع 12 ىػػذا اقػػؿ رػػف  8 رور  يػػي  5  2
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رتحيبػيف  ف رورػ ع   ارػؿ كػؿ  242  222اوزاء كؿ رنيري تبػي ل ا فػر فيلعػدداف 
 .(8)رنيري تبي ل العدد ا فر

 رف الرروح اف العػرب  ةػع ا   رػا الكبػر العشػرل  لكػف الػذل   شػؾ فضػو 
انيػـ  رفػػ ا شػػضئي  نػػو فقػد  ةػػع بعػػض  مرػػيئيـ )الكيشػ (  نػػد حبػػيب النبػػبا التقرضبضػػا 

 )ط( قضرتيي  م  الشكؿ ا ت :
العػػػػرب رؤلفػػػػيت كاضػػػػرة فػػػػ   صػػػػحضح  قػػػػد  ةػػػػع 3  141596535898732

الحبػػيب  تػػروـ الغربضػػ ف بعةػػيي  تعمرػػ ا رنيػػي  كػػيف ليػػي اكبػػر ا اػػر فػػ  تقدرػػو  كػػيف 
لمعػػرب ابػػػم ب فػػػيص فػػػ  اوػػػراء بعػػػض العرمضػػػيت الحبػػػيبضا  ضػػػذكر ف لكػػػؿ رنيػػػي طرقػػػي 

 .(9) دضدة  رف ىذه الطرؽ ري ى  فيص بيلربتدئضف  ري ضصح اف ضتفذ  بضما لمتعمضـ

 :ئم المقدسي ابن اليا: سيرة وحياة  المبحث الثاني
 أسمو ونشأتو 10

ىػػػ  شػػػييب الػػػدضف احرػػػػد بػػػف رحرػػػد بػػػػف  رػػػيد بػػػف  مػػػػ  ابػػػ  العبػػػيس القرافػػػػ  
 لػػد بػػنا اػػ ث  (12)الرصػػرل الرقدبػػ  الشػػيفع  الفرةػػ  الحيبػػب الشػػيضر  الػػده بيليػػيئـ

  تفقػو  مػ  شػضإل امبػ ـ بػراج (11) فربضف  ببع ريئا فػ  القرافػا الصػغرى فػ  رصػر
الػػدضف البمقضنػػ   الشػػضإل ورػػيؿ الػػدضف ا رضرطػػ   التقػػ  ابػػف حػػيتـ  كػػذلؾ درس  مػػ  ابػػ  
الحبػػف  مػػ  بػػف  بػػد الصػػرد الوػػ  ل الرػػيلك   قػػد اشػػير ابػػف اليػػيئـ إلػػ  ابػػتيذه ابػػ  

 .(12)الحبف ف  ر اةع كاضرة رف كتبو
 بعػػد اف نشػػأ فػػ  رصػػر  تعمػػـ  اشػػتغؿ فضيػػي انتقػػؿ إلػػ  القػػدس الشػػرضؼ حضػػث 

ف  اريكف   ندري  ل  القرن  الشضإل الع را زضف الدضف اب  بكر بف  رر بػف  درس فضيي
 رفػػيت الرصػػرل  لػػ  الصػػ حضا ابػػتنيب ابػػف اليػػيئـ  مضيػػي  نػػو كػػيف رقضرػػي فػػ  القػػيىرة 

 اصبح رف شض خ القيدبا اـ ابتقؿ بتدرضس الص حضا  ابترر بضده  (13)797 ذلؾ بنا 
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 (14)قدـ شرس الدضف رحرد بف  طػي اهلل اليػر لإل  حد د بنا  شرة  اريف ريئا  ندري 
رف ىداة فراى ىذه ال ظضفا فبع  الضيي  ابتطيع اف ضيفذىي رنو  لكف ابف اليػيئـ حػي ؿ 
ابػػػتردادىي  قػػػد  قػػػؼ إلػػػ  وينبػػػو فػػػ  ذلػػػؾ اىػػػؿ القػػػدس حتػػػ  تركػػػف رػػػف انتصػػػيفيي رػػػع 

 .(15)ىػ  بق  فضيي حت   فيتو حضث انفرد بيي الير ل814الير ل بنا 
 بف الييئـ  لد نوضب ابرو رحب الدضف رحرد  لد بنا ارػينضف أ  احػدى  كيف 

 ارينضف  ببع ريئا  الذل ارتيز ببر ا الحفظ  و دة القرضحا  اشتغؿ ف  الفقػو  العربضػا 
 الحدضث  القراءات  كينت لو رؤلفيت  دضدة رنيػي  الغػرر الرةػضئا فػ  شػرح نظػـ الػدرر 

اف ابػػف حوػر العبػق ن  كػيف ررافقػػي لػو فػ  بػػبيع  البػنضا   قػد ذكػر ابػػف العرػيد الحنبمػ 
 .(16)الحدضث  قد ت ف  ف  ررةيف بنا اريف  ببعضف  ببع ريئا

 وفاتو: 10
 قػػد  قػػع  (17)ىػػػ  دفػػف برقبػػرة  رػػيرف اهلل 815تػػ ف  بػػف اليػػيئـ فػػ  القػػدس  ػػيـ 

افػػت ؼ فػػ  شػػير ال فػػية  قػػد تػػردد ابػػف حوػػر العبػػق ن  فػػ  ذلػػؾ فػػذكر فػػ  ابنػػيءه بينػػو 
 ذكػػر فػػ  رعورػػو انػػو  تػػ ف  فػػ  روػػب  (18)  فػػ  العشػػرة ا فضػػرة رػػف ورػػيد ا فػػرةتػػ ف

 .(19)ىػ815 نرى ايمب الرصيدر توـز بيف  فية ابف الييئـ كينت ف   يـ 
 ثقافتو: 10

شػػغؼ ابػػف اليػػيئـ رنػػذ نشػػيتو بطمػػب العمػػـ فتمقػػ  العمػػـ  رػػف رشػػيضإل كاػػير كػػين ا 
طيع اف ضفػػ ؽ اقرانػػو  ضورػػع بػػضف  ػػدة ا  رػػي فػػ  رعػػيرفيـ  افػػذ  ػػنيـ الكاضػػر حتػػ  ابػػت

 (22) مػػـ  فقػػد انتيػػت الضػػو الرئيبػػا فػػ  الحبػػيب  الفػػرائض حتػػ  لقػػب بيلحيبػػب الفرةػػ 
 النحػػػػ   ا رابػػػػو  الشػػػػعر  كػػػػيف ابػػػػم بو ضتبػػػػـ ببػػػػي لا العبػػػػيرة   بػػػػرغ فػػػػ  الفقػػػػو  الوبػػػػر

 ببيطتيي  ب يتيي الرتضنا فكينت رؤلفيتػو تورػع بػضف ا دب  العمػـ  ذلػؾ لار تػو ا دبضػا 
 العمرضػػا ال ابػػعا  ىػػذه الصػػفيت   نراىػػي فػػ  كتػػب  صػػره التػػ  كينػػت ترتػػيز بيلوفػػيؼ 

  الفش نا.
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 اخالقو وراي العمماء فيو: .4
اليػػػػيئـ رحرػػػو اهلل  مػػػػ   مػػػ  ركينتػػػػو العمرضػػػا  ذضػػػػ ع صػػػضتو  تييفػػػػت  كػػػيف ابػػػف

الطػػػ ب  مضػػػو  انتفػػػي يـ بػػػو فقػػػد كػػػيف شػػػدضد التربػػػؾ بيلػػػدضف  فضفػػػي نزضيػػػي كرضرػػػي صػػػيدقي 
صب را رييبي فضرا رت اةعي  لدؽ شيد لو الورضع بيل قير  ا دب  الت اةع   فا المبيف 

 .(21) حب العرؿ
 كينت لو رحيبف كاضرة   نده دضينا رتضنػا  كػيف  قيؿ  نو روبر الدضف الحنبم :

 .(22)ضيرر بيلرعر ؼ  ضني   ف الرنكر  لك رو  قع ف  القم ب 
 تالميذه: .5

 كري افذ ابػف اليػيئـ رػف شػض فو ا طػ  ببػفيء  بػذؿ  كػيف لػو ت رضػذ كاضػر ف 
رج  ذلؾ لشيرتو ال ابعا فقد ذكػر الشػ كين  بينػو  بػيرت برؤلفيتػو  فةػيئمو الركػيب  تفػ

 .(23)بو ؾ اضر رف الفة ء  رحم ا الضو رف ا فيؽ  افذ النيس  ند طبقا بعد طبقا
  رف ت رضذه

شػػضإل امبػػ ـ الحػػيفظ ابػػف حوػػر العبػػق ن  حضػػث حصػػؿ  مػػ  اوػػيزة رػػف ابػػف  .1
الييئـ فقد ذكره ف  رعورو رع ابريء شض فو  قيؿ ف  ابنيئو )اوترعت بو ببضت 

 .(24)الرقدس  برعت رف ف ائده(
ىػػ( اشػتغؿ فػ  876 -793  زضف الدضف  بد الرحرف الترضرػ  الشػيفع  )القية .2

 النح   م  الشضإل ابف الييئـ.
ابػػػف ابػػػ  ال فػػػيء  تقػػػ  الػػػدضف ابػػػ  بكػػػر بػػػف رحرػػػد بػػػف ض بػػػؼ القدبػػػ  الشػػػيفع   .3

 .(25)ىػ( افذ  نو الفقو  النح  856 -793)
احرػػد بػػف حبػػضف بػػف حبػػف بػػف  مػػ  بػػف ض بػػؼ بػػف  مػػ  بػػف اربػػ ف الررمػػ   .4

 ( افذ  نو الفرائض  الحبيب.854 -775أ   773دب  )الرق
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( 867القدبػ   زضػػف الػدضف رػػيىر بػف  بػػد اهلل بػف نوػػـ ا نصػيرل الشػػيفع  )ت  .5
 (26)افذ  نو الفقو  الفرائض  العربضا

 مؤلفاتو: 16
 اوال: كتبو المطبوعة:

 المرع ف  الحبيب. .1
 الرع نا ف   مـ الحبيب الي ائ . .2

 ثانيا: كتبو المخطوطة:
 حي ل ف   مـ الحبيب.ال .1
 ربيلا ف  الغربيؿ. .2
 ييضا البؤاؿ ف  ا قرار بيلدضف لمروي ؿ. .3
 رفتصر  وضز ف   مـ الحبيب. .4
 رفتيح الحبيب. .5
 ررشدة الطيلب إل  ابن  الرطيلب. .6
 نزىا النظير ف  صني ا الغبير. .7
 ال بضما. .8
 ف  الوبر  القيبما. -شرع ا رو زة الضيبرضنضا .9
 الرقنع ف  الوبر  الرقيبما. .12
 الرتع ف  شرح الرقنع. .11
 الربرع ف  شرح الرقنع. .12
 تريضب الرائض ف   مـ الفرائض. .13
 ابراز الففيضي ف  فف ال صيضي. .14
 النفحا القدبضا ف  افتصير الروضا. .15
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 الفص ؿ ف  الفرائض. .16
 الكفيضا ف  الفرائض. .17
 شرح الكفيضا ف  الفرائض. .18
 الشبيؾ )الرنيبفيت بيلود ؿ(. .19
 الورؿ ال وضزة ف  الفرائض. .22
 الوعبرضا ف  الفرائض.شرح  .21
 نزىا النف س ف  بضيف حكـ التعيرؿ بيلفم س. .22
 المرع ف  الحث  م  اوتنيب البدع. .23
 تحقضؽ الرعق ؿ  الرنق ؿ ف  نف  الحكـ الشر   قبؿ بعاا الرب ؿ. .24
 الرغرب ف  ابتحبيب ركعتضف قبؿ الرغرب. .25
 التحرضر بد لا نويبا الفنزضر. .26
 وزء ف  صضيـ بتا اضيـ رف ش اؿ. .27
 لر ـ  ف القيئؿ بيبتحبيب الصضيـ.دفع ا .28
 التبضيف ف  تفبضر يرضب القرآف. .29
 البر العويج ف  شرح الرنييج. .32
 تحرضر الق ا د الع ئضا  تريضد الربيلؾ الفقيضا. .31
 العقد النةضر ف  تحقضؽ كمرا الت حضد. .32
 العويلا ف  حكـ ابتحقيؽ الفقييء اضيـ البطيلا. .33
 قطعا وضدة رف التفبضر. .34
 نظـ ق ا د ا  راب.تحفا الط ب ف   .35
 .(27)دض اف شعره .36
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 المعونة في عمم الحساب اليوائيالمبحث الثالث : كتاب 
ىػػػ 791كتػػيب )الرع نػػا فػػ   مػػـ الحبػػيب اليػػ ائ (  بػػف اليػػيئـ الػػذل الفػػو  ػػيـ 

رػػف الكتػػب الترااضػػا الريرػػا  فقػػد ورػػع فضػػو رعظػػـ رؤلفيتػػو البػػيبقا التػػ   ةػػعيي فػػ   مػػـ 
ر  بيرة ) رف اراد التبحر فعمضو بيلرع نا الت  فيقت كتب ىذا الحبيب   ىرضتو فينو ضكر 

الفف قيطبا  ف  الكتب الت  الفيي ف   مـ الحبيب بعد كتيبػو ىػذا  ابػف اليػيئـ فػ  كتيبػو 
الرع نا قد ا ترد  م  رصيدر  دضدة  ذكر قبري رنيي اانيء حدضاػو  ايفػؿ القبػـ ا فػر 

ف اىرضا الكتيب في  رف انفس كتب ابػف لكف تغيفمو  ف ذكر بعض الرصيدر   ضقمؿ ر
الييئـ  فضعتبر ر ب  ا ف  العم ـ الرضيةضا  نو لػـ ضتػرؾ شػضئي ضفػص  مػـ الحبػيب ا  
 ذكػػره  ارػػي الكتػػب الرضيةػػضا البػػيبقا لػػو فقػػد افتصػػت بي رػػيؿ الصػػحضح أ  الكبػػ ر أ  

بنا  ا اػضف الوذ ر بضرني كتيبني ىذا شرؿ ا قبيـ الايلاا بص رة رفصما   اةيؼ الضيي 
فصػ  فػ  ا رػػ ر الرضيةػضا التػ  تفػػص  مػـ الحبػيب حتػػ  انػو فػ  الكػػ ـ  ػف ا رػػيؿ 
الكعػػػػػ ب قػػػػػيؿ: )ا مػػػػػـ اف ا رػػػػػيؿ الكعػػػػػ ب قمضمػػػػػا ال قػػػػػ ع  الوػػػػػد ى  الرنيبػػػػػب لغػػػػػرض 
ا فتصير  دـ التعرض ليي لكػف لػـ نطػب نفبػي بػيف ء ىػذا الكتػيب رنػو  اذ قػد ضتشػ ؽ 

 .(28)ىذا الفف  التبحر فضولعمريي رف راـ ا حيطا بيطراؼ 
  لنيفذ بعض ا راما رري ا رده ابف الييئـ ف  كتيبو ىذا:

12  ×115 
 الحؿ:
12  ×122  =1222 
12  ×12  =122 
12  ×5  =52 

1222 +122  +52  =1152(29) 
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 الطرضقا التيلضا: 16×  25ضبتفدـ ابف الييئـ لحؿ  -2
2 ×16  =32    1  ×5  =5 
32  +5  =37   37  ×12  =372 
5  ×6  =32    372 +32  =422 

 :(32)اري الطرضقا الحدضاا
25 
16 
152 
25 
422 

 
لحػػػػػؿ البػػػػػؤاؿ )                                           ( ضبػػػػػتفدـ ابػػػػػف اليػػػػػيئـ  -3

 الطرضقا التيلضا:
 
 
 
 
 
 
 =8.2142857 

 بطرضقا افرى:
 

5 
7 

+ 
3 
4 

+ 
1 
7 

 ×01 

5 
7 

+ 
3 
28 

 ×01 

22  +3 
28 

 ×01  = 
23  ×12 

28 

5 
7 

× 
12 
1 

52 
7 

= 
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 =8.214(31) 
 
ةو ذرا ػيف  ربػع بفربػا   شػرضف كػـ ارػف قطعػا رنػو ط ليػي . ا ب ط لو  شرة   ر 4

 بتا   رةيي اماي ذراع؟
 
 
 
 
 
 
 

 ارف القطعا الاينضا = 
 

                        =4(32) 

4  ×25 
22.52 

3 
9 

3 
28 

× 
12 
1 

15 
14 

= 

52 
7 

+ 
15 
14 

122 +15 
14 

= 
11
5 
14 

 ربيحا القطعا ا  ل 
 ارنيي

= 
 ربيحا القطعا الاينضا

 ارنيي

12 ×2.25 
25 

= 
6 ×2/3 

 ارف القطعا الاينضا



 
211 

 بعض المصطمحات الرياضية التي ذكرىا ابن اليائم:
العػػدد المبنػػ : ىػػ  العػػدد الحيصػػؿ رػػف ةػػرب العػػدد الرربػػع فػػ  اقػػؿ رػػف وػػذره  .1

 شر.كارينضا  
العػػػدد الركعػػػب: ىػػػ  العػػػدد الحيصػػػؿ رػػػف ةػػػرب العػػػدد ا لرربػػػع فػػػ  راػػػؿ وػػػذره  .2

 كبتا  ا ا ف.
رػيؿ رػيؿ: ىػ  العػدد الحيصػؿ رػف ةػػرب الركعػب فػ  كعبػو أ  الرػيؿ فػ  رامػػو  .3

 راؿ احدى  ارين ف.
 الفةؿ: الغرؽ. .4
الكبر الرنطقضؾ ى  ري اركف التعبضر  ف حقضقتو بغضر لفظ الوزئضا كيل احد رف  .5

 فضقيؿ فضو ا ث.ا اا  
الكبػػر ا صػػـ: ىػػ  بفػػ ؼ الكبػػر الرنطقػػ  أل   ضركػػف التعبضػػر  ػػف حقضقتػػو  .6

بمفػػظ الوزئضػػا كيل احػػد رػػف احػػد  شػػر فضقػػيؿ فضػػو وػػزء رػػف احػػد  شػػر وػػزءا رػػف 
 ال احد.

العػػػدداف الرتػػػداف ف: ىرػػػي العػػػدداف المػػػذاف ضغنػػػ  الغػػػدد ا صػػػغر رنيرػػػي ا كبػػػر  .7
 .(33)بضفكا اا  تبعا  برضيري بعةيـ رتنيب

 
 الخاتمة:

 والباحث أذ ينيي بحثو توصل الى مايمي : 
لقػد تن  ػػت ابػييريت  مرػػيء الرضيةػػيضيت العػرب بػػ اء بيبتكػيرات  مرضػػا اصػػضما 
أ  اةػػيفيت ريرػػا بي ةػػيفا إلػػ   رميػػـ  مػػ  تصػػحضح الكاضػػر رػػف النظرضػػيت  النتػػيئت 

رػػػف حبػػػيب  وبػػػر البػػيبقا ليػػػـ  قػػػد شػػػرمت ا بػػييريت العربضػػػا كيفػػػا فػػػر ع الرضيةػػضيت 
  رامايت.  ىندبا
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فقد قدـ العرب لمعيلـ فدرػا كبضػرة بتيػذضبيـ  ت حضػدىـ ل رقػيـ  ابػتعريؿ الصػفر 
ابتعري   مرضي  الذل بيؿ كاضرا العرمضػيت الحبػيبضا  كػيف دافعػي كبضػرا فػ  تطػ ر العمػـ  
داد ا فػػرى فةػػ  إلػػ  افتػػرا يـ لمكبػػ ر العشػػرضا  ابػػتعريليي الفيصػػما  بحػػايـ فػػ  ا  ػػ

البيلبا قبؿ الغرب بقر ف  رف ا ظـ ىؤ ء العمريء العرب ابف الييئـ الرقدب  الذل قدـ 
 بح اي ف   مـ الحبيب كينت راير ا ويب البيحاضف.

 . تم بحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم عمى محمد وآلو وصحبو الميامين
 

 المصادر والمراجع:
 المصادر: 10

ىػػػ( تحقضػػؽ د.  ارػػيف ارػػضف  رصػػر   339ب  ابػػ  نصػػر )احصػيء العمػػ ـ  الفػػيرا .1
 .3ط

انبيء الر اة  م  انبيه النحية  ورػيؿ الػدضف ابػ  الحبػف  مػ  بػف ض بػؼ القفطػ   .2
ىػػػػ( تحقضػػػػؽ رحرػػػػد ابػػػػ  الفةػػػػؿ ابػػػػراىضـ  القػػػػيىرة  دار الكتػػػػب الرصػػػػرضا  646)

 ـ.195ىػ/ 1369
ضػػػؽ د. حبػػػن  ىػػػػ( تحق852ابنػػػيء الغرػػػر بيبنػػػيء العرػػػر  ابػػػف حوػػػر العبػػػق ن  ) .3

 ـ.1971ىػ/ 1391حبش   القيىرة 
ا نػػس الومضػػؿ بتػػيرضإل القػػدس  الفمضػػؿ  بحػػر الػػدضف الحنبمػػ   الرطبعػػا ال ىبضػػا   .4

 ىػ.1283رصر 
اضةػػػيح الركنػػػ ف فػػػ  الػػػذضؿ  مػػػ  كشػػػؼ الظنػػػ ف  ػػػف ابػػػير  الكتػػػب  الفنػػػ ف  .5

 ـ.1945ىػ/ 1364ابري ضؿ بيشي   كيلا الرعيرفا 
لقرف البيبع  رحرػد بػف  مػ  الشػ كين   رطبعػا البدر الطيلع برحيبف رف بعد ا .6

 .1348  1البعيدة  رصر  ط
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بغضا ال  ية  و ؿ الدضف البػض ط   تحقضػؽ رحرػد ابػ  الفةػؿ ابػراىضـ  القػيىرة   .7
 ـ.1964

ىػػ/ 1389ىػػ( دار رػر اف لمطبي ػا 911تيرضإل الفمفيء  وػ ؿ الػدضف البػض ط  ) .8
 ـ.1969

 .-7رومد  دائرة الرعيرؼ ا ب رضا )الحبيب( ب تر .9
ىػػ( ركتبػا الحضػية 922الة ء ال رع  ىؿ القرف التيبع  شػرس الػدضف البػفي ل ) .12

 بضر ت.
ىػػػػ(  تحقضػػػؽ  مػػػ  رحرػػػد  رػػػر 945طبقػػػيت الرفبػػػرضف  شػػػرس الػػػدضف الػػػدا دل ) .11

 ـ.1972ىػ/ 1392رطبعا ا بتق ؿ الكبرى 
 كشؼ الظن ف  ف ابرير  الكتب  الفن ف  حيو  فمضفا  بغداد ركتبا الران . .12
ىػػ(  تحقضػؽ كيرػؿ بكػرل 968رفتيح البعيدة  رصبيح البضيدة  طيش كبػرى زادة ) .13

 ـ.1968دار الكتب  القيىرة  
ىػػ(  تحقضػؽ احرػد 874الرنيؿ الصيف   الربت ف  بعػد الػ اف   ابػف تغػرل بػردى ) .14

 ـ.1956ض بؼ بفيت   القيىرة  دار الكتب  
ؽ فةػػػػضر  بػػػػيس الرع نػػػػا فػػػػ   مػػػػـ الحبػػػػيب اليػػػػ ائ   احرػػػػد بػػػػف اليػػػػيئـ  تحقضػػػػ .15

 .1988الرنشدا ل بغداد  دار الكتب 
ىػػػػ( تحقضػػػؽ د. 911نظػػػـ العقبػػػيف فػػػ  ا ضػػػيف ا  ضػػػيف  وػػػ ؿ الػػػدضف البػػػض ط  ) .16

 ـ.14957فضمضب حت   الرطبعا الب رضا ا ررضكضا  
 المراجع: 10
 ـ.1963تراث العرب العمر   قدرل حيفظ ط قيف  القيىرة  دار القمـ  .17
 ـ.1983ل حيفظ ط قيف  دار اقرا  قدر  2العمـ   ند العرب  ط .18
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 اليوامش
                                                 

  1961ابػػف فمػػد ف  ابػػ  زضػػد  بػػد الػػرحرف  الرقدبػػا  القػػيىرة  دار الكتػػيب العربػػ    (1)
 .382ص

 .78  ص1979اف اف الصفي   بيئؿ اف اف الصفي  القيىرة   (2)
  1963  تحقضػػػؽ  ارػػػيف ارػػػضف  رصػػػر  3الفػػػيراب   ابػػػ  نصػػػر  احصػػػيء العمػػػ ـ  ط (3)

 .93ص
ـ  1968كيرػؿ بكػرل  القػيىرة  دار الكتػب   طيش كبرى زادة  رفتيح البعيدة تحقضؽ (4)

 .392ص
 .371يدة )حبيب(  ب تر  الرومد البيبع  صدائرة الرعيرؼ ا ب رضا  ر (5)
 .437  ص1حيو  فمضفا  كشؼ الظن ف  بغداد  ركتبا الران   ج (6)
قدرل حيفظ ط قيف  تراث العػرب العمرػ  فػ  الرضيةػضيت  الفمػؾ  القػيىرة  دار القمػـ   (7)

 .54 -53  ص1963
 .56 -55الرروع نفبو ص (8)
 .54  ص1983  لبنيف  دار اقرا  2ط قدرل حيفظ ط قيف  العمـ   ند العرب  (9)
ابػػػف العرػػػيد الحنبمػػػ   ابػػػ  الفػػػ ح   بػػػد الحػػػ  بػػػف احرػػػد  شػػػذرات الػػػذىب  القػػػيىرة   (12)

 .129  ص1ىػ  ج1352
  2ـ  ج1961ىػػ/ 1391ابف حور العبق ن   ابنيء الغرر بيبنيء العرػر  القػيىرة   (11)

 .525ص
 .92 -85  ص6كتبا الحضية  جالبفي ل  شرس الدضف  الة ء ال رع  بضر ت  ر (12)
 .187  ص1964البض ط   و ؿ الدضف  بغضا ال  ية  القيىرة   (13)
ابف حوػر العبػق ن   ابنػي ءالغرػر بيبنػيء العرػر  تحقضػؽ د. حبػف حبشػ   القػيىرة   (14)

 .517  ص2ـ  ج1971ىػ/ 1391
  2ىػػػػػ  ج1283الحنبمػػػ   بحػػػػر الػػػدضف  ا نػػػػس الومضػػػؿ  رصػػػػر  الرطبػػػع ال ىبضػػػػا   (15)

 .455ص
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 .255  ص6ابف العريد  الحنبم   الرصدر البيبؽ  ج (16)
 .442 -439ط قيف  تراث العرب العمر   ص (17)
 .225  ص2ابف حور  الرصدر البيبؽ  ج (18)

لبض ط   و ؿ الدضف  تيرضإل الفمفيء تحقضؽ رحرد ابػ  الفةػؿ ابػراىضـ  دار رػر اف  (19)
 .468ـ  ص1969ىػ/ 1389لمطبي ا 

  1348  رحرد بػف  مػ   البػدر الطػيلع  رصػر  رطبعػا البػعيدة  رصػر الش كين  (22)
 .171  ص1ج
  1  ج1392الدا دل  شرس الدضف  طبقيت الرفبرضف  رصر  رطبعا ا بػتق ؿ   (21)

 .82ص
 .456  ص2روبر الدضف الحنبم   الرصدر البيبؽ  ج (22)
 .118  ص1الش كين   الرصدر البيبؽ  ج (23)

 .525  ص2الرصدر البيبؽ  ج ابف حور العبق ن   (24)
البػػػػض ط    بػػػػد الػػػػرحرف  نظػػػػـ العقبػػػػيف  تحقضػػػػؽ فضمضػػػػب حتػػػػ   الرطبعػػػػا البػػػػ رضا  (25)

 .99ـ  ص1957ا ررضكضا  
 .135الرصدر نفبو  ص (26)
الرنشدا ل  فةضر  بيس  درابا  تحقضؽ  الرع نا ف   مـ الحبيب اليػ ائ    بػف  (27)

 .52 -36  ص1988الييئـ بغداد  دار الكتب 
 .54 -53الرنشدا ل  الرروع البيبؽ  ص (28)
شييب الدضف احرد بف رحرػد بػف اليػيئـ  الرع نػا فػ   مػـ الحبػيب اليػ ائ   بغػداد   (29)

 .429  ص1981دار الكتب  
 .431الرصدر نفبو  ص (32)
 .442الرصدر نفبو  ص (31)
 .465الرصدر نفبو  ص (32)
 .582 -574الرصدر نفبو  ص (33)


