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 )المؤلفات العممية المخطوطة لمشاهير عمماء الشام في مكتبات العراق(
 أ.د. محمد بشير حسن راضي العامري

 جامعة بغداد/ كمية التربية لمبنات )قسم التاريخ(
فػػلت عالريلةػػيا عاللػػل قا تطػػكرت عالقاتػػلت عاليةلبيػػا عػػيف عالقػػرعؽ كعػػاد عاللػػلـ  ك ػػلرت عال  ال   

كعالتي تقكد القل لء عاللػلـ جدػد ل بػي عالئػزع ف عالقرعتيػا  ك ػذع  ػل ي حػد  لػا تدػـ  ع عالتعػلدؿ عالتةػلرم كدكر  ل ػلء عاللػلـ بػي 
عال للرحا علالجهةا عالقل يا  ك لر عالقرعؽ  ل ؿ دذب اللقل لء ك  الفلتهـ أك أستيطلف  ل لء عالللـ بػي عدػدعد ك لػلرحتهـ بػي 

 قل يا ععددعد كعال ك ؿ كعالع رة كعالحكبا ككعسط.تلةلت عالدرس عال
 ف ئاؿ  رعدقا بهلرس عال ئطكطلت بي عال حتعلت عالقرعتيا  يرجل  لا تل  ا ال ػ الفيف ك ل ػلء ريلةػيلت  ػف أ ػؿ عاللػلـ    

  جهـ بي  دلؿ  لـ عالفلؾ كعالتجديـ  ك ـ:
قي  برةػي  بلحػي ريلةػي جتػكم  أ ػل   ػف سعط عال لرديجي   ت د عف  ت د عف أت د عالدزعالي عالد لػةي عالةػل رم عاللػلب-1

 ك ف   الفلت  عال ئطكطا  ي: 1423 دريا/907د لؽ  أجتةؿ عالا عالةل رة ك يف   تتلن علالدل ع عألز ر ت
 كتاب تدريب العامل في العمل بالربع الكامل-1
رسػػػلالا الئػػػ  بيهػػػل    أكالػػػ ل عالت ػػػد   عالػػػذم رسػػػـ بػػػي  ػػػفتلت   ػػػجك لت  تكعطػػػع عالػػػدف ؿ بسػػػير عالحكعحػػػب بػػػي  تػػػيط عفبػػػاؾ  

 علعلن  حتعا عال تتؼ عالقرعتي20عال  الؼ  سل ؿ عالرعع عالحل ؿ كرتعهل  لا  ةد ا ك
 س27   1515* 2115   15  11220/8 

 كتاب جداول في رسم المنحرفات عمى الحيطان-2
بػػا عال جتربػػا بػػي  قر -1تػػد كةػػقت عالدػػدعكؿ  رتعهػػل عال  الػػؼ بػػي يايػػا أعػػكعب: … أ ػػل عقػػد بيةػػكؿ بةيػػر رت ػػ  رعػػ ل…أكالػػ   

بػػي  قربػػا كةػػع عاللػػلئ  جسػػئا حتعهػػل أت ػػد عػػف يكسػػؼ عالحػػكعزم عالع ػػرم -3بػػي  قربػػا رسػػـ عال جتربػػلت. -2كأجترعبهػػل. 
 س25سـ      17*22    7   25434/6ـ  حتعا عال تتؼ عالقرعتي 1742ق/1155

 كتاب حاشية عمى الورقات-3
ك ػػي تللػػيا  ئت ػػرة  لػػا حتػػلب …   لػػي ا  تفرتػػا أكالػػ  لعالت ػػد   عالػػذم عػػليف عػػيف  ػػفلت   ػػجك لت  بهػػي عت ػػريؼ  

عالكرتلت بي عالق ؿ عرعع دع رة عال ةجطػرعت الدػد عال  الػؼ د ػلؿ عالػديف  ت ػد عػف  عػد ع  عال ػلرديجي  رتعهػل عال  الػؼ  لػا ترتيػب 
        16سـ    10*14   20  33255/4عال ؿ بي  ةد ا ك لريف علعلن   حتعا عال تتؼ عالقرعتي  

 صرات في العمل بربع المقنطرات " كتاب "حاوي المخت-4
 كعقد بل ل حلف  لـ عالكتت  ف أدؿ … أكال  لعالت د   عالذم عجق ت  تجقـ عال لالتلت كعرت ت  تجزؿ عالعرحلت

رسػػلالا دل قػػا ال ػػل يتتػػلج عاليػػ  بػػي ةػػعط عفكتػػلت كأسػػتئرعج عال تلريػػب كعالدهػػلت كحيفيػػا عالق ػػؿ عػػلال ةجطرعت ال قربػػا عالدهػػلت 
د يػػع عالقػػركا سػػكعء حػػلف عالرعػػع  ةطك ػػلن حػػل ان أك حػػلف بػػي عالرعػػع عالحل ػػؿ سػػ ت  كتػػكس أرتفػػلع أك  عاللػػ لاليا كعالدجكعيػػا كبػػي

 حتعػا عال تتػؼ عالقرعتػي 1440 دريػ /844أتد  ل بةط رتب عال  الؼ حتلع   لػا  ةد ػا كيايػيف علعػلن كئلت ػا كبػرغ  جػ  سػجا 
 س16سـ   10*1415   104عالةيلس   33255/1س جسئا يلجيا عرتـ 23سـ 15*20   78  30217/8

 كتاب "دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق"-5
ذحػػر عال  الػػؼ أجػػ  الػػيس بػػي تسػػلب عف  ػػلؿ عالفلحيػػا أتسػػف  ػػف طريةػػا تسػػلب عالجسػػعا عالسػػتيجيا عال سػػتق لا بػػي   ػػر  تيػػث 

 لػي عػف  ي ػلف ترحت طريةا عال تةد يف ال قكعتهل كحيرة أ  لالهل. رتب عالحلتب  لا  ةد ا ك لر أعكعب. جسػئا ديػدة حتعهػل 
 6270ـ  حتعػػا عال تتػػؼ عالقرعتػػي 1829ق/1245ـ  ليهػػل ت لػػؾ عقسػػـ تلسػػـ أاػػل ةػػلعط عالتلػػ  سػػجا 1748ق/1162سػػجا 

 عفكؿ لعالت د   ت د عالللحريف كألهد أف فعال  عف ع  كتد  فلريؾ ال  لهلدة عال ئل يف        
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 كتاب"رسالة الربع المجيب"-6 
تقريؼ عالرعع عال ديب كذحر أس ل   كرسك   كتسػقا  لػر رتعهل عال  الؼ  لا  ةد ا بي    

 علعلن كئلت ا.
 س15سـ   1415*2115    28   2637/2 حتعا عال تتؼ عالقرعتي 

 أعكعع :    
  قربا أئذ عألرتفلع  -1 
 بي  قربا دردا عالل س  -2 
  قربا  يؿ عالل س -3 
  را عالعلد -4 
  قربا أستئرعج اليا عألرتفلع  -5  
 عالديب  ف عالةكس  قربا  -6  
  قربا عقد عالجظر -7 
  قربا عأل ؿ عالتةيةي  -8 
  قربا ج ؼ عالفةل    -9 

  قربا عأل ؿ عال قدؿ-10
  قربا عألرتفلع-11  
  قربا عالظؿ  ف عألرتفلع -12  
  قربا عذع جزالت عالةل ا عالا عالئيط -13  
  قربا عألرتفلع عال دهكؿ  ف عالظؿ عال قلـك  -14 
 عالةل ا كالـ تتةلطع   قربا عذع جزالت-15 
  قربا أرتفلع عالق ر-16 
  قربا  ةدعر ت ا عاللفؽ كعالفدر-17  
  قربا عال طلالع عالفلحيا -18  
  قربا عالق ؿ علالحكعحب -19  
 كتاب"رسالة في العمل بالربع المجيب" -7
 رتعهل عال  الؼ  لا  ةد ا ك لريف علعلن كئلت ا   
 س21سـ   14*21    11   20401/5 حتعا عال تتؼ عالقرعتي     
 27192/3           6861/3            7319/2جسئا أئرل عرتـ    

                       10576/3             13725/1       19186/2 
   17709/4         11089/2 17690/2 

 كتاب الفتحية في العمل بالمجيب -8
  ديبرسلالا رتعهل  لا  ةد ا بي تس يا رسـك عالرعع عال   
 س15سـ    10*1415     17   7319/7 حتعا عال تتؼ عالقرعتي    
 الهل جسخ  ديدة عقرتلـ  ئتلفا   
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  كتاب كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع -9
ك ػػػي رسػػػلالا أئت ػػػر ل عال  الػػػؼ  ػػػف رسػػػلالا أظهػػػلر عالسػػػر عال ػػػكدكع كرتعهػػػل  لػػػا  ةد ػػػا    

 كئ سا  لر علعلن 
 س  23سـ   15*21    10   32804/1 حتعا عال تتؼ عالقرعتي     
   كتاب وسيمة الطالب الى معرفة األوقات بالحساب -11

 ك ي رسلالا بي  قربا عستئرعج عأل  لؿ عالديعيا علالتسلب رتعهل عال  الؼ  لا أرعع ك لريف علعلن    
 س19سـ   10*1415   18   33255/2 حتعا عال تتؼ عالقرعتي    

 ربع الكاملكتاب هداية العامل في أعمال ال -11
ك ي رسلالا بي عالرسـك عال كةك ا  لا عالرعػع كحيفيػا أئػذ عألرتفػلع كعال يػؿ ك قربػا ج ػؼ عالةػكس كعالػدع ر كبةػل  ك قربػا    

 أستئرعج س ا عالةعلا كعال طلالع عالفلحيا. رتعهل عال  الؼ  لا  ةد ا كئ سا  لر علعلن 
 س21س   16*20    16   13756/7 حتعا عال تتؼ عالقرعتي     
 لقط الجواهر في معرفة الدوائر   كتاب -12
ك ي رسلالا بي  لـ عال يةلت ك ل يتتلد  عال كتت  ف أستتةلرعت رتعهل عال  الؼ  لا ب كؿ كذحر بػي  ئر ػل رسػلالا بػي    

 عال يةلت عيةلن.
 س23سـ   155*20     10    5722/3 حتعا عال تتؼ عالقرعتي    
  كتاب رسالة في العمل بربع الدائرة -13
كعقد بةد سقالجي عقا أئكعجي عال لالتيف عال لتدليف عقلـك  جهل  لـ عالكتت أف ع الؼ الهـ لي لن بػي عالق ػؿ عرعػع  ل…عألكؿ    

 عالدع رة عال كةكع بي  عالديكب
 10233/1رتعهل عال  الؼ  لا  ةد ا بي تس يا ئطكط عالرعع ك لريف علعلن عالرتـ     
 س20سـ     14*2015    10عالةيلس     

 ي الطب والصيدلة والبيطرة في مكتبة المتحف العراقيمخطوطات عمماء الشام ف
 أسل ا جل ر عالجةلعجدم     

 1981دعر عالتريا اللطعل ا عددعد     
 أسلكب عالتحيـ ألعي عألسقلد أت د عف أيكب  39  37  

رتػ  ألزعالػا عال ػرا أكال  "عالت د   عالذم عالهـ عالجسلجيا عتح ت   لـ عالطب التفظ عال تا  عألعدعف   كئلؽ عألاذيا كعألدكيا عةد
 …"عةدر عأل حلف

 رتع  عال  الؼ  لا  ةد ا ك ةليف كئلت ا .   
 عال ةد ا بي عيلف أتتيلج عألجسلف عالا عالددعء عال ةلالا عألكالا بي عيلف تدعير عألاذيا.   
لف سػػعب تكاليػػد عال ةلالػػا عاليلجيػػا بػػي عيػػلف أتػػكعؿ عال يػػل  كعألةػػطرعر عاليهػػل ك قربػػا عالةػػلجكف عالطعػػي بػػي تجلكالهلعالئلت ػػا بػػي عيػػ   

 عالفةكؿ بي عآلت عالدذعء كعيلف  ليستفرغ تلؾ عالفةكؿ
 تلؿ عال  الؼ بي ديعلدا عالحتلب عج  دقل  بي ئد ا عالكعالي   طفا عللل  ف كفة عالدكالا عالقي لجيا.   
 ـ1778لعلط سجا 3جسئا ديدة بي أكالهل بهرس عئط عالليخ أعك تك ل دعرع يؿ عالد لةي عدير عالراـ بي    

 س15سـ   1015*16    231عالةيلس      13218عالرتـ 
 مخطوطات الطب والصيدلة

 رسلالا بي عالعل   272   141    
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 ـ1670ق  1081ال لالح أبجدم عف ج ر ع  عالتلعي عال قركؼ علعف سلـك ت   
 ك ي  جةكالا  ف حتلب عالعيلف بي تدعير عدف عالجسلف الل  الؼ   
 ـ1823 دريا /1239حتعهل  ؿ   طفا ع لـ دل ع عالفةؿ بي عددعد سجا    
 س21سـ    14*21     11عالةيلس    3-13385عالرتـ    

  ئطكطلت عال ك ؿ  666-2عركحل لف                 
 زعدة عالطب  336تسلسؿ   171 ف           
  ـ  عألكؿ لعالت ػػد   عال ػػدف عالقظػػيـ عالػػذم الػػيس ح يلػػ823ق/1239اللتػػلج الطػػؼ ع  عػػف  عػػد ع  عالػػذم حػػلف تيػػلن          

 … ليء  ك عالس يع عالع ير عالقلي عالحعير عاللطيؼ عالئعير
ك ػػي بػػي عال ػػرعا كعالقلدػػلت عالطعيػػا رتعهػػل عال  الػػؼ  لػػا تسػػ يف عالةسػػـ عألكؿ كدقلػػ  بػػي سػػعع  أعػػكعب كعالةسػػـ عاليػػلجي بػػي    

يػػا حدليػػا عفدكيػػا كعال قػػلديف كبكع ػػد بػػي عأل ػػرعا كعالقادػػلت عالػػتةط عال  الػػؼ  قلك لتػػ   ػػف عقػػا حتػػب عالطػػب عالقرعيػػا كعالترح
ـ كعػػلدر أعػػػف 1669 دريػػا/1080عالعيػػلف بػػي تػػػدعير عػػدف عألجسػػلف عالتلعيل ػػػلالح أبجػػدم عػػف ج ػػػر ع  عالتلعػػي عػػف سػػػلـك ث

 عاللريؼلأعف عاللريؼ  يلدحلر أبجدم عالترحي 
 كعال  لعيح عالسجيا بي طب عالعريا لعالةليكعي  أت د عف أت د عف سا ا عالللبقي 

 1658ق/1069ت
 دات الطب النافعةوالتحفة الجامعة لمفر    
اليتيػػػا أعػػػف أعػػػي عحػػػر كاير ػػػل  كدقػػػؿ حتلعػػػ  عػػػلاللدتيف عالقرعيػػػا كعالترحيػػػا تسػػػب عال  ػػػلدر عالتػػػي جةػػػؿ  جهػػػل كبػػػرغ  جػػػ  سػػػجا  

 ـ بي  رتد عالحياجي ععددعد1823 دريا/1239
لت ـ بي أكالهل بهرس   طر  عال فت1823ق/1239جسئا ديدة حتعهل عئط عالجسخ  ا   طفا أ لـ دل ع عالفةؿ سجا    

  ليهل تكعلي كلركح 
 س  21سـ   14*21     210عالةيلس      1-13385عالرتـ   

 مخطوطات الطب والصيدلية
 اليا عألتةلف بي تدعير عدف عألجسلف   439    226 ف    -

   19669ق  1080الر يس عألطعلء  لالح عبجدم عف ج ر ع  عالتلعي عال قركؼ عقعف سلـك ت 
ف  ةكالجل عدكع ر عالتحـ عالعديقا كسرح  يكف ع ل رجل بي ريلا  لـ عالطعيقا كأرلدجل عالا  قربا عألكؿ "عالت د   عالذم زي   

 تفظ عال تا كعالعجلت كعال قدف"
ك ك حتلب بي  لـ عأل رعا كتكعجيف ترحيب عألدكيا كعالطب عالحي يلكيف كيظف أف عال  الؼ أدرؾ أكع ػؿ عالترحػا عالطعيػا  جػد    

 عألبرجج أك عتتعس  ف   الفلتهـ .
 رتب بي أرعع أتسلـ كحؿ  جهـ س ي حتلعلن ك ي عالحتلب عألكؿ بي عأل رعا كيل ؿ  لا أرعقا  ةلفت.   
عالحتلب عاليلجي بي تكعجيف ترحيب عألدكيا كعيلف عالتلدا عالا عالترحيػب كحيفيػا أسػتق لال  يتةػ ف يايػا أعػكعب كحػؿ عػلب  ػدة    

 ب كؿ .
  رحعلت كيلت ؿ  لا علعيف عالحتلب عاليلالث بي عألترعلديجلت عالدل قا بي عال   
 عالحتلب عالرععع بي عالطب عالدديد عالحي يلكم عالذم أئتر   عرعحليكس كيلت ؿ  لا  ةد ا ك ةلفت كب كؿ.   
  11467ـ عالرتـ 1790ق/1205حتعهل  عد ع  عف  ت د أ يف عال ك لي سجا    
 س22سـ    1515*5 21    506عالةيلس   
  2 666 دعركحل لف    237 ئطكطلت عال ك ؿ   
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 مخطوطات الطب والصيدلية والبيطرة 
 عالرسلالا عاللهلعيا  بي عال جل ا عالطعيا   295      151    
 ـ 13ق/7الةطب عالقلربيف د لؿ عالديف  ت د عف أعرع يـ عال لرديجي  ف  ل لء  

عألكؿ لعالت ػػػد   عالػػػذم ئلػػػؽ عال ئلكتػػػلت عةدرتػػػ  ك لػػػـ عألجسػػػلف  ػػػلالـ يقلػػػـ عتح تػػػ  ك ػػػلا    
عقػػد بهػػذ  رسػػلالا بػػي عال ػػجل ا عالطعيػػا أالفتهػػل علالقجليػػا عالقلاليػػا عال  يػػدة عالدليلػػا عال تتر ػػا أ ػػل … ع 

  ف  كفجل لهلب عالديف أت د عف  يسا أدعـ ع  دكاليا 
تجػػلكؿ بيهػػل عال  الػػؼ عأل ػػرعا عالتػػي تقػػرا دسػػـ عألجسػػلف ك ادلتهػػل  عتػػدأ عػػق رعا عالػػرعس عالػػا عػػلتي أ ػػرعا عالعػػدف  يػػـ    

 علعلن 80دعالا  لا عأل رعا كعال جذرة علال كت يـ عألاذيا كعألدكيا.رتعهل عال  الؼ  لا يتجلكؿ عالقا لت عال
 ـ1832ق/1248ـ كت لحهل تسف عف عالتلج يكسؼ سجا 1687ق/1099جسئا ديد  حتعت سجا    
   6-22437عالرتـ  
 س19سـ  5 15*22    84عالةيلس  
ت عالرسلالا بي  فتا عالقجكعف  ف  ذ  عالجسػئا الللػيخ جسع 114-6بهرس عفزتريا  256-14عالذريقا    123-4علجحيعكر  

أت د عف رساف عالد لةي كتد ذحر  لتب عالذريقا أف عال لرديجي  كةقهل اللهلب عالديف عت د عف  يسا  لتب  ػد  كح ػل 
  عيف بي ديعلدا عال ئطكطلت 

 س19سـ   15*4 20    94تيلس   18035-1الهل جسئا أئرل رتـ  297 
 س   9سـ   15*21   194تيلس  2067جسئا عئرل عرتـ  978

 ـ1800ق/ 1215حتعت عةلـ ديد سجا  
 مخطوطات عمماء اهل الشام في الحساب والهندسة والجبر في مكتبة المتحف العراقي

 أ دعد : أسل ا جل ر عالجةلعجدم                                                                  
 ظ يلء  ت د  علس                                                          1980عددعد 

عال  الفلت عال ئطكط  اللقلالـ عالريلةي  ف أ ؿ عالللـ سعط عال ػلرديجي  عػدر عالػديف  ت ػد عػف أت ػد عػف  ت ػد عالدزعالػي عالد لػةي 
 ـ   الفلت  عالريلةيا :1501ق/907ـ  ت1423ق /826عالةل رم عالللبقي كالد 

عالدزعالػي عال لػهكر عسػيط  عالد لػةي عالةػل رم   عػف عت ػد عػف  ت ػد  / عػدر عالػديف  ت ػدلحسـابوسـيمة ا الـى ـ إرشاد الطالب1
 ق9عال لرديجي ت 

 586ؿ  ت ؼ  63رتـ  .1034ؼ  –ريلةا  2  دعر عالحتب عال  ريا 10518 حتعا عال تتؼ عالقرعتي عددعد 
 . تحفة األحباب في عمم الحساب 2
 ـ1501ق/907ةل رم عال قركؼ عسعط عال لرديجي عال تكبي سجا ال ت د عف  ت د عف أت د عف  ت د  عالد لةي عال   
 عألكؿ لعالت د   عال يسر عالتسلب ك هكف عال قلب ك يسر عالستلب.  ذع  ئت ر بي  لـ عالتسلب سهؿ ال ف يريد .   
 رتعا عال  الؼ  لا  ةد ا كيايا ععكعب كئلت ا.   
 عال ةد ا: بي عيلف  كةكع  لـ عالتسلب كعيلف عالقدد.   
 عألكؿ : بي ةرب عال تيح. عالعلب   
 بي تس ا عال تيح. -عالعلب عاليلجي   
ـ  لػػػا يػػػد  ت ػػػد عػػػف  كبػػػؽ  ليهػػػل تػػػرعءة   رئػػػا سػػػجا 1588ق/997جسػػػئا ديػػػدة حتعػػػت ع ػػػدعديف أسػػػكد كأت ػػػر سػػػجا    

 ـ.1589ق/998
 23144/2عالرتـ:    
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 س15سـ          5 14*20       35   
 1/361حلؼ            11/188 قدـ عال  الفيف    

  9ل كرة رتـ 
 . التحفة الماردينية في شرح الياسمينية:3 

العػػدر عالػػديف  ت ػػد عػػف  ت ػػد عػػف أت ػػد عالد لػػةي عالةػػل رم عال قػػركؼ عسػػعط عال ػػلرديجي عال تػػكبي    
 ـ.1501ق/907سجا 
..  ك ػي لػرح  عألكؿ لعالت د   رب عالقػلال يف.. كعقػد بهػذع تقليػؽ كديػز  لػا عالردػكزة عاليلسػ يجيا بػي  لػـ عالدعػر كعال ةلعلػا   

ـ . كتػػد سػػ ي  ػػذع عاللػػرح علالل قػػا 1203ق/600 لػػا عردػػكزة  عػػدع  عػػف تدػػلج عال قػػركؼ عػػقعف عاليلسػػ يجي عال تػػكبي سػػجا 
  .1/62عال لرديجيا بي لرح عاليلس يجيا لحلؼ 

 ـ  ليهل  ةلعلا.1803ق/1218جسئا ديدة حتعت عئط عالجسخ سجا    
 بي  ئر ل  فتا تتة ف  سل ؿ تسلعيا.  
  حتعا عال تتؼ عالقرعتي    23045/3:  عالرتـ  
 س28سـ                      5 15*21           10  
            63-62/ 1حلؼ         11/188 قدـ عال  الفيف    
 .تعميقات عمى الممع في الحساب : 4
 ـ1501ق/907ال ت د عف  ت د عف أت د عف    ت د عالد لةي عالةل رم سعط عال لرديجي عال تكبي سجا   
 … .عالت د   ت دعن يليؽ عداال  كعال اة كعالساـ  لا سيدجل  ت د ك ال  ك تع 0عألكؿ    
ـ ح ل يذحر عالجلسخ بي عال فتا عالئيرة  ف عالحتلب ك ي تقليةلت  لا حتػلب 1487ق/893أجتها عال  الؼ  ف تلاليف  سجا    

ـ. 1412ق/815عػػقعف عالهػػل ـ عال تػػكبي سػػجا عالل ػػع بػػي عالتسػػلب ألعػػي عالقعػػلس أت ػػد عػػف  ت ػػد عػػف  لػػي عػػف   ػػلد عال قػػركؼ 
 ـ.1716ق/1129حتعت عالجسئا علال دعد عألسكد  لا يد  ت د عف عالتسيف عالحكرعجي سجا 

  حتعا عال تتؼ عالقرعتي  27433/7عالرتـ:   
 س31سـ      16*5 21                 32 

 .11/188    2/137 قدـ عال  الفيف 
 . تكممة شرح الياسمينية :    5
 ـ1501ق/907د عف  ت د عف أت د عف   ت د عالد لةي عالةل رم سعط عال لرديجي عال تكبي سجا ال ت   
أكال : ل كتد براجل  ف لرح حػاـ عالجػلظـ  لػا كدػ  عأليةػلح كعألئت ػلر  ػف ايػر أدتػلؼ كف أئػاؿ كالحجػ   تتػلج عالػا    

 …   ريف كعألتفلؽتح لتيف كئلت ا يجعدي أف فيئلك  ف ذعالؾ التح ؿ عالفل دة كيت ؿ الل عتدلء عالت
  -أةلؼ عال  الؼ  ذة عالتح لا بي جهليا لرتِ  اللتتفا عال لرديجيا كتةع بي تح لتيف كعالئلت ا:   
 بي د يع عألجكعع كطرتهل كبيهل  دة  سل ؿ. -عالتح لا عألكالا   
 ل ؿ.بي  قربا عستئرعج ةلع جكع  فركا  ف عأل كعؿ كعالحقكب ب ل بكتهل كبيهل  دة  س -عالتح لا عاليلجيا   
 بي  قربا أئذ عال سقالا  ف عالس عؿ كسكتهل عالا ةرب  ف عالةركب عالستا كبيهل يايا ع كر.  -عالئلت ا:   
 ـ 1465ق /  870برغ عال  الؼ  ف تقاليف  سجا    
  13716/2ـ  حتعا عال تتؼ عالقرعتي رتـ 1489ق/895جسئا ديدة حتعت بي تيلة عال  الؼ سجا    
   24سـ      13*17       11 
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 كتاب دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق  .6
ال ت د عف  ت د عف أت د  عف   ت ػد عالد لػةي عالةػل رم سػعط عال ػلرديجي عال تػكبي سػجا     
ـ  أكال : لعالت د   ت د عاللػلحريف كألػهد أف فعالػ  اف ع  كتػد  فلػريؾ  الػ   1501ق/907

 لهلدة عال ئل يف 
 ػف طريػؽ تسػلب عالجسػعا عالسػتيجيا . تػلؿ عال  الػؼ أجػ  ك ك  ئت ر بي تسلب عأل  لؿ عالفلحيا  

ـ عال سػ لة 1446ق/850الف يةؼ  لػا  ةد ػا لػلبيا بػي  ػذع عالفػف ايػر  ةد ػا لػيئ  لػهلب عالػديف أت ػد عػف عال دػدم سػجا 
 لعحلؼ عالتةل ؽ بي تسلب عالدرج كعالدتل ؽ  

 -رتع  عال  الؼ  لا  ةد ا بي  قربا تركؼ عالد ؿ كبي   لرة ععكعب :  
 ربا عالد ع.: بي  ق1ب
 : بي  قربا عالطرح.2ب
 : بي  قربا ددكؿ عالجسعا عالستيجيا.3ب
 : بي  قربا دجس تل ؿ عالةرب4ب
 : بي  قربا ةرب  عال رحب بي  رتعتف بقحير.5ب
 : بي  قربا دجس عالةس ا .6ب
 : بي  قربا تس ا عال فرد كعال رحب كتس ا عال فرد  لا عال رحب كتس ا عال رحب  لا عال رحب.7ب
 أ كر تتقلؽ علالةس ا  ف تت لت كتتسيجلت كأئت لرعت . : بي  قربا8ب
 : بي  قربا عالتدذير 9ب
 : بي  قربا عال يزعف.  10ب

 6270ـ  حتعا عال تتؼ عالقرعتي عالرتـ : 1748ق/ 1126جسئا ئطيا ديدة حتعهل  لي عف  س لر  لي سجا 
 سـ15سـ              11’5*  16’ 5                     88  
  11220/28ك  10038/1سخ ئطيا أئرل بي   حتعا عال تتؼ عالقرعتي  تت ؿ عألرتلـ: تكدد ال  ج   
 . كتاب شرح الممع في الحساب      7

 ـ1501ق/907 ت د عف  ت د عف أت د عف   ت د عالد لةي عالةل رم سعط عال لرديجي عال تكبي سجا 
 … أكال  لعالت د   يليؽ عداال  كعال اة كعالساـ  لا  ت د ك تع  ك ال    
 ك ك لرح  لا حتلب عالل ع بي عالتسلب فت د عف عالهل ـ.   
جسئا ئطيا ديدة حتعا علال دعديف عألت ر كعألسكد  عال فتلت   طرة ع دعد أت ر  علغ بيهل عالجلسخ  ةلعلا كت ػتيح حتعػا    

 ـ 1487ق/893ـ   كرد بي  ئر  ذة عالجسئا أعال  جؼ برغ  جهل سجا 1537ق/ 944سجا 
 8343عتي  عالرتـ  حتعا عال تتؼ عالقر 

   21سـ      14’5*20               45
   4732ك    29373ك   20077/1ك        5902/7الػػػ  جسػػػخ  ديػػػدة بػػػي  حتعػػػا عال تتػػػؼ عالقرعتػػػي تت ػػػؿ عألرتػػػلـ :    
  27433/7ك  23039/3ك  3530/1ك
 . كتاب شرح الياسمينة 8 
 ـ1501ق/907ةل رم سعط عال لرديجي عال تكبي سجا العدر عالديف  ت د عف  ت د عف أت د عف   ت د عالد لةي عال 

أ ػػل عقػػد … أكالػ  لعالت ػػد   عالػػذم دعػػر  تلػػكب عكاليل ػػ  عتسػػف عال ةلعلػػا يػػـك عالتسػػلب كتػػط  ػػجهـ عألكزعر كربػػع تػػدر ـ كعدػػزؿ   
 بهذع تقليؽ  ئت ر سهؿ جلبع عجللء ع  تقلالا كةقت  لرتلن  لا عألردكزة عاليلس يجيا  ف  لـ عالدعر 
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 ذع عاللرح  ف لرح عاليلس يجيا الل  الؼ جفس  عال كسـك : لعالتتفا عال لرديجيا   كبػي كيئتلؼ    
  ئر  تت ا تةع بي تح لتيف كئلت ا أةلبهل عالللرح بي جهليا لركح عألردكزة .

جسئا ئطيا ديدة حتعا علال دعديف عألسػكد كعألت ػر  دػلء بػي ائر ػل عف عاللػلرح بػرغ  ػف    
 ـ 1465ق/ 870لرت  سجا 

بػػي تيػػلة عال  الػػؼ بػػي أكالهػػل ت لػػؾ عال ػػ رخ بػػي  1489ق/895لػػقعلف 3ذة عالجسػػئا بػػي حتعػػا  ػػ   
 ـ    1616ق/ 1025

  13716 حتعا عال تتؼ عالقرعتي  عالرتـ 
 س            24س          13*17        31
 كتاب شرح نزهة النظار في صناعة الغبار  
 ـ1525ق/ 931رةي عال تكبي سجا الزيف عالديف  رب  عف  ت د عآلر كم عالد لةي عالللبقي عالف   
 …  عكال  لعالت د   عالذم جز  تلكب أكاليل   بي ريلا عجس  بهل كع بي تع  الألعد كدتؽ حؿ عالتسلب  لا جفس    
ـ عالتػي الئػ  بيهػل حتػلب عال رلػدة بػي  لػـ عالدعػلر 1412ق/ 815ك ك لرح  لا جز ا عالجظلر آلعػف عالهػل ـ عال تػكبي سػجا    

ـ   كبػرغ  جػػ  1500ة/906عالطلالػب عالػا أسػجا عال طلالػب . عػدأ عاللػلرح بػي لػرح عال جظك ػا سػجا  كعالتػي تسػ ا حػذعالؾ ال رلػدة
 ـ كتد كرد أسـ عال  الؼ بي  ئر  ذة عالجسئا .1501ة/907سجا 
ـ   1809ق/  1224ـ  ت لحهػػل  عػػد ع  عػػف  يسػػا عػػف عسػػ ل يؿ 16ق/ ؽ10جسػػئا ئطيػػا  ديػػدة  ترتػػا بػػي جهليػػا ؽ     

  8720الرتـ   حتعا عال تتؼ عالقرعتي  ع
 س            20سـ          14’5*20          91 

 كتاب حل ألفاظ نخبة التفاحة في عمم المساحة 
ألعػػػي عالرةػػػل  عػػػد عاللطيػػػؼ عػػػف أت ػػػد عػػػف  ت ػػػد عػػػف  لػػػي عالد لػػػةي عال  ػػػرم عاللػػػلبقي عال قػػػركؼ عػػػلالحتعي عال تػػػكبي سػػػجا   

: ل عال ػػػجهج عألتػػػرب الت ػػػتيح  كةػػػع عالقةػػػرب بػػػي ـ    ػػػلالـ ريلةػػػي تػػػكبا بػػػي  حػػػ  عال حر ػػػ  الػػػ    الفػػػلت1749ق/ 1162
عالتسػػلب كعالهي ػػا   كل جظك ػػا بػػي تػػؿ عأل ػػدعد كلػػرتهل  . أكؿ عال ئطػػكط لت ػػدعن ال ػػف  لػػـ عأللػػيلء حيفػػلن كح ػػقن ك ػػكر ل بػػي 
ألحلؿ  ديدة كعقد بةػد سػقالجي  ػف ف  تسػقجي  دعبقػا حا ػ  أف أتػؿ أالفػلظ جئعػا عالتفلتػا عالتػي جظ تهػل بػي عال سػلتا بقدعتػ  

ك ػك لػرح ال جظك ػا عال  الػؼ بػي  لػـ عال سػلتا الػجفس عال  الػؼ كعالتػي رتعهػل  لػا …   التؿ ألحلالهل   كرعن أل يلالهػل كألػحلالهل 
  ةد ا كيايا ب كؿ كئلت ا :

 بي تقريؼ عال سلتا كعأل طاتلت  -عال ةد ا:   
 بي  سلتا عأل طتا عال ستةي ا. -:1ؼ  
 بي  سلتا اير عال ستةي ا. -:2ؼ  
 تا عألدسلـ.بي  سل -:3ؼ  
جسػػػئا ئطيػػػا ديػػػدة حتعػػػا علال ػػػدعديف عألسػػػكد كعألت ػػػر ذحػػػر عالجلسػػػخ بػػػي  ػػػفتا عالقجػػػكعف أف عال  الػػػؼ بػػػرغ  ػػػف عاللػػػرح سػػػجا   

ـ   قت ػػدعن  لػػا  ػػل دػػلء بػػي  ئػػر عال ئطػػكط تيػػث ذحػػر  ػػل ج ػػ  ل كحػػلف عالفػػرعغ  ػػف تعيةػػِ  يػػـك عاليلالػػث 1758ق/ 1171
 …  ف عالهدرة 1171عال علرؾ  ف لهر ذم عالةقدة سجا 
 ـ1861ق/1278حتب عالجسئا أت د عف عالسيد أعرع يـ زحيا سجا     10492/2 حتعا عال تتؼ عالقرعتي  عالرتـ   

 س 21سـ              17* 22’5             45 
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 كتاب شرح الحاوي في الحساب 
ـ كيقػرؼ 1612ق/ 1021أعرع يـ عالتلعي  ك ك تل يذ عهلء عالديف عالقػل لي عالػذم دػلز   سػجا 

 قيف عالديف. سػقال   عقػا عالطلعػ  أف يػت ـ لػرح عاليػزدم  لػا عالئا ػا بلػرت   ػف  علأل ير
 أكؿ عالعلب عاليلالث عالا  ئر عالحتلب. 

لعالت ػػػد ال ػػػف  ل جػػػل  ػػػدد عالسػػػجيف كعالتسػػػلب ك ػػػلكعة كسػػػا لن  لػػػا لػػػفيقجل يػػػـك  أكؿ عال ئطػػػكط:
 .عالتسلب 

ـ. جسئا ئطيػا  141 2ق/  815عال تكبي سجا ك ك لرح  لا حتلب عالتلكم بي عالتسلب اللهلب عالديف أت د عف عالهل ـ    
 ـ 1768ق/1182ديدة   طرة عال فتلت حتعهل   ر رعتب عف تسيف أال حتئدعم عكععيف لهد  لي عللل سجا 

  2610/2 حتعا عال تتؼ عالقرعتي  عالرتـ   
 س 21سـ        17*21’5      89

 كتاب تذكرة الكتاب في عمم الحساب 
 ـ 1563ق/ 971يـ عالتلعي عالئليلي عال تكبي سجا الدرس عالديف أت د عف أعرع    
 …  أكال  لأت د ع   لا  دد جق ل   كألحر   لا تزعيد  آل   كأ لي  لا جعي   ت د عالدل ع    
 رتب عال  الؼ حتلع   لا  ةد ا كعلعيف كئلت ا ك ي :    
 عال ةد ا بي عالقدد كتتة ف عتيلف :    
 ك رعتع   بي أس لء عالقدد كأجكع   -عالعتث عألكؿ   
 بي عأللحلؿ عأل دعد عالهجدسيا.-عالعتث عاليلجي    
 عالعلب عألكؿ : بي أ  لؿ عال تيح كبي  ستا ب كؿ كحؿ ب ؿ رتب  لا أتسلـ .    
 بي أ  لؿ عالحسكر  -عالعلب عاليلجي    
 بي عأل دعد عال جلسعا  -عالئلت ا    
 ـ 1701ق/1113جسئا ئطيا ديدة حتعت عئط عالجسخ تةع ة ف  د كع حتب بي سجا    

   31569/2 حتعا عال تتؼ عالقرعتي  عالرتـ 
 س     19سـ             15*20             30

 الخالصة واالستنتاجات العامة هي:

يهػدؼ عالعتػػث كي حػػد  لػػا عال ػػات عالتةػػلريا عػػيف عالقػػرعؽ ك عػػاد عاللػػلـ  عػػر عالتػػلريخ جظػػرع التسػػف عالػػركععط كتدػػـ عالقاتػػلت 
 رعت عالقل يا ال ئتلؼ عالق كر عفسا يا .عال تيجا كعال  يرعت كعالتقيي

حػػلف ال  سسػػا عيػػت عالتح ػػا عالعدػػدعدم بػػي   ػػر عالئلفػػلء عالقعلسػػييف عف ك ػػؿ ل عال ج ػػكر  عالرلػػيد  عال ػػق كف  عذ حػػلف يقػػد  ػػف 
عحعر ك ع ـ عال رعحػز عالقل يػا عفحلد يػا  ك  ػدر ك ل ػؿ دػذب ال لػل ير عالقل ػلء عال سػل يف بػي عالقلػـك عال ػربا     عذ ع ػعح 

  لـ العيػػت عالتح ػػا بػػي ئابػػا عال ػػق كف دريػػا  عذ ع ػػعح عالقػػلالـ عالريلةػػي كعف ػػيف عالقػػ 232عػػف  كسػػا عالئػػكعرز ي  ت  ت ػػد
  دريا .  429ك  ؿ بي عالعيت  لل ير  ل لء عالريلةيلت  جهـ يلعت عف ترة   ك  عد عالةل ر عف طل ر عالعددعدم ت 

عالقل ػلء  ػف عالئليفػا عال ػق كف   عذ حػلف يػدبع الهػـ عأل ػكعؿ عسػئلء عالد ـ كعالتلديع كعالر ليا ك عالقجليا كعالتحريـ عالذم تظػا عػ   
  ل يحتعكج    عذ حػلف يػزف عالػكرؽ عال حتػكب كيػدبع  ػل يةلعلػ  علالػذ ب تةػديرع ك ربلجػل عقل هػـ   كتظػا عػذالؾ تجػيف عػف عسػتلؽ 

 كف.كيلعت عف ترة عذالؾ عالتحريـ  كحلجل بي طليقا  ل لء عيت عالتح ا عالذيف عستل كع عالذ ب  ف عال ق 

  عذ ل لء عالللـ ك عالكفيلت عفسػا ياعزد رت ترحا عالترد ا بي عددعد عيلـ عال ق كف   كتد سل  ت بي دذب  دد حعير  ف  
 ترد ت ك رعت  دد حعير  ف عال  الفلت عالقرعيا كعفدجعيا . 
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سلد عف ف كعفستةرعر كعالرئلء عفتت لدم كعاليةلبي بي عددعد كحلف  ل ػؿ  هػـ بػي دػذب  ػدد 
 ف  ل لء عالللـ كاير ـ . حعير  

القب  ل لء عالقرعؽ دكرع  ه آ كعػلرز  بػي كةػع عفسػس عفكالػا بػي عالطػب كعال ػيدالا كعالفلػؾ 
ك لػػـ عال يليػػلت كتػػؿ عقػػا عال قػػلدفت عالتحقيعيػػا عطػػرؽ  جدسػػيا كدرعسػػا عالقاتػػا عػػيف عالدعػػر ك 

عدػػدعد أف عالهجدسػػا  حػػـ بقػػؿ ذالػػؾ يلعػػت عػػف تػػرة   كتػػد عسػػتطلع  ل ػػلء عيػػت عالتح ػػا عالقعلسػػي بػػي 
 يحسعكع عالهجدسا عالقرعيا ئ ل  هل عالتي تتقلؽ ع كتقهل بي جظلـ عالقلـك عالريلةيا .

عتػػتظف عالقػػرعؽ حعػػلر عالقل ػػلء ك  لػػل ير ـ بػػي عالفلػػؾ كعالتجدػػيـ كعجػػلء عال رع ػػد عالفلحيػػا بػػي عدػػدعد  جهػػل بػػي عالل لسػػيا   ح ػػل تػػـ 
ؾ  كعال درسػػػا عال ستج ػػػريا عالتػػػي لػػػيد ل عالئليفػػػا عالقعلسػػػي عجلػػػلء عال ػػػدعرس عالقل يػػػا حلالجظل يػػػا عالتػػػي لػػػيد ل عالػػػكزير جظػػػلـ عال لػػػ

عال ستج ر عل    كتقد  ف عرتا عالدل قلت عفسا يا بي عالةرف عالرععع ك عالئل س عالهدرييف   ح ل تـ عجللء عال حتعلت عالقل يػا 
ت   جظػر  ف زد ػلر عالئل ا كعالقل ا اللدعرسيف   كتػد عتتػكت ئزع جهػل ركع ػع كأ هػلت عال  الفػلت عالقل يػا بػي حلبػا عفئت ل ػل

 جل ا عالكرؽ كظهكر  ػدد حعيػر  ػف عالجسػلخ عالعػلر يف بػي عجػكعع عالئطػكط عالقرعيػا ك جهػل عالحػكبي كعالجسػخ ذعت عالد لاليػا عالتػي 
 جلل د ل بي  جلكييف كديعلدلت عال ئطكطلت عالقرعيا عالقل يا .                                                    

  ئطكطلت  عالكعردة علالعتثعالا عالتي تتكعدد عهل عتيعال حتعلت عالقر  داليؿ 

   يػلء  ت ػد  عػلسظرس  ئطكطلت عالتسلب كعالهجدسا كعالدعػر بػي  حتعػا عال تتػؼ عالقرعتػي   أسػل ا جل ػر عالجةلػعجدم ك لبه
 كزعرة عاليةلبا كعف اـ عال  سسا عالقل ا الايلر كعالترعث دعر عالتريا اللطعل ا .

 ـ .1977 ػ  1397كزعرة عفكتلؼ   ال ك ؿ   سلالـ  عد عالرزعؽ أت د حتعا عفكتلؼ عالقل ا عل تبهرس  ئطكطل

عفيػػلر عالئطيػػا بػػي عال حتعػػا عالةلدريػػا بػػي دػػل ع عاللػػيخ  عػػد عالةػػلدر عالحياجػػي     ػػلد  عػػد عالسػػاـ ر ؼ    طعقػػا عال قػػلرؼ   
 عالػدزء عالرععع . 1980عددعد 

 ـ .1962 ػ عددعد  1382د ع عالقل ي عالقرعتي  ئطكطلت عال حتعا عالقعلسيا بي عالع رة    لي عالئلتلجي    طعقا عال 

بهػػػلرس عالرتيةػػػلت ال حتعػػػا  ئطكطػػػلت عال د ػػػع عالقل ػػػي عالقرعتػػػي   أعػػػرع يـ ئكرلػػػيد عرسػػػاف  طعقػػػا عال د ػػػع عالقل ػػػي عالقرعتػػػي 
 ـ1981 ػ عددعد 1401

طعل ػػا  عدػػدعد  ئطكطػػلت عالطػػب كعال ػػيدال  كعالعيطػػرة بػػي  حتعػػا عال تتػػؼ عالقرعتػػي / أسػػل ا جل ػػر عالجةلػػعجدم  دعر عالتريػػا الل
1981 . 

  ئطكطلت عالفلؾ كعالتجديـ بي  حتعا عال تتؼ عالقرعتي   

  1982  دعر عالرليد اللجلر  عددعد  يلء  ت د  علسظأسل ا جل ر عالجةلعجدم ك          
 

 

 

 

 

 

 
 
 


