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 سموأل )بن حيي املغريب(ال

 حياتو وكتابو اجلربي
 

 (َُِٕ-ُِ-ُ) nfares55@hotmail.com :بقلم نقوال فارس
 "فريق الدراسة والبحث يف التقليد العلمي العريب"

 )اجلمعّية اللبنانّية لتاريخ العلوم العربّية(
 

والدتاو وتطاّوره يف التقلياد الر ااي العاريب"  دار  -كتاا:  "اجلاربالفصل الرابع من   ىذه الدراسة مقتطعة من  
 .[(7107لكاتب ىذا املقال )]فارس    7107الفارايب  بريوت  

 
 . مقّدمة.0

السموأؿ بن حيىي بن عٌباس ادلغريب، رايضي كطبيب، كيًلد يف ادلغًرب، كسكن  
راغة" يف أذربيجاف ممدينة "س كمات يف لزمن كانتقل إىل بالد فار بغداد مٌدة من ا

 الللما،، ملل القطيي يى سً القدامى لً كٌتاب ال رى كى ـ. ذى ُُٕٓق/ َٕٓحواىل سنة 
أرٌخ مسيتو الللمٌية كاللقافٌية. ك كابن أيب أصيبلة كالصطدم احمليٌات ادلهٌمة من 

القرف الرابع  مشهور، نيًقل إىل الالتينٌية يف ،السموأؿ نطسو حلياتو يف ملحق بكتاب لو
. يف ىذا التأريخ حلياتو، يكتب ُعشر للميالد، عنوانو "بذؿ اجملهود يف إفحاـ اليهود"

السموأؿ أنٌو بدأ مبكران تلٌلم "احلساب اذلندم كحٌل الزجيٌيات" كاليٌب، كيذكر عددان 
من أساتذتو كمشٌجليو يف الرايضٌيات، كما يذكر عددان من الكتب الرايضٌية اليت اىتٌم 

كمن بينها كما يقوؿ "كتاب أقليدس ككتاب الوسيى يف احلساب كالكتاب  قرا،هتا،ب
                                                           

ُ
 .كزلتواه ،كىو كاف يهوداٌين يف األصل كلكٌنو أسلىم كما يدٌؿ عنواف كتابو ادلذكور ىذا 
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البديع يف اجلرب كادلقابلة ال أحد يلرؼ منو شيئان كغي ذلك من الللـو الرايضٌية ملل  
[. ٔ ص.، ُِٕٗأمحد كراشد، ]كتاب شجاع بن أسلم يف اجلرب كادلقابلة كغيه" 

مؤلٌطان. إاٌل أٌف صالح أمحد  ٖٓم أٌف عددىا كللسموأؿ عٌدة مؤلٌطات، يذكر الصطد
كرشدم راشد يقوالف أٌّنما مل جيدا يف كتب اليبقات كالرتاجم كالطهارس، سول سبلة 
عشر من عناكين الكتب كالرسائل اليت أٌلطها، إثنا عشر منها يف الرايضٌيات، كيقٌدماف 

د من ىذه اللدي [.ِٔٓ-ِٓٓ ص.، ُِٕٗأمحد كراشد، ]الئحة هبذه اللناكين 
ادلؤلٌطات اإلثين عشر مل يصل إىل عصران، أك أنٌو مل ييللر عليو إىل اآلف. إاٌل أٌف كتابو 

 .ِذم اللنواف "الباىر يف اجلرب" حيوم منجزاتو يف اجلرب كىي ما يهٌمنا ىنا
فقرات من ىذا الكتاب مع  ُُٔٗعاـ ككاف الباحث عادؿ أنبواب قد نشر  

، مٌث عاد كأشار إىل أمهٌية الكتاب كذٌكر ّيف "رلٌلة ادلشرؽ" ترمجة فرنسٌية ذلذه الطقرات
لكٌننا ك  [.Anbouba, 1964ببلض زلتوايتو يف مقٌدمة كتابو "البديع يف احلساب" ]

، ُِٕٗعلى الكتاب الذم نشره صالح أمحد كرشدم راشد عاـ  ىنا، ،نلتمد
ه )ابلطرنسٌية( كمقٌدمة كالذم حيوم أٌكؿ حتقيق لكتاب السموأؿ مع دراسة رايضٌية حملتوا

ادلوجودة يف كتاب ادلنجزات اجلديدة إىل بلض  ا ادلقاؿكسنشي يف ىذ. *ابللربٌية
 .ْأسهمت يف تيٌور اجلرب يف منحاه احلسايب كاليت "الباىر"،

                                                           
ِ
تمل أف أييت    السموأؿ يف ىذا الكتاب على ذكر عدد من كتبو كمنها كتاب جربم سحسب عنوانو )"الزاىر يف اجلرب"(، ككتاب ن أررين حيي

، ص. ُِٕٗ]أمحد كراشد، يكوان جربٌي ن أك يستخدما اجلرب: )"شرح لكتاب ديوفنيس اإلسكندراين"، ك"رسالة يف التحليل كالرتكيب"( 
ِٓٓ.] 

ّ
 ، بيكت.ُُٔٗشباط، -اينعدد كانوف الل 

*
أيضان، عندما سنيرًجع إليو،  ىذا ادلقاؿ سنرجع مرٌات عديدة إىل كتاب صالح أمحد كرشدم راشد، ادلذكور أعاله. لذا، كفيما يلي من  

ابحلرؼ  سنذكره عن طريق إعيا، رقم الصطحة أك الصطحات دكف ذكر امسٌي ادلؤٌلط ن أك اتريخ نشر الكتاب. كعندما نتبع رقم الصطحة



ّ 

 

يلٌخص صالح أمحد كرشدم راشد يف مقٌدمة كتاهبما ادلذكور إسهاـ كتاب  
تابع، مبزيد من الوعي كمن الوضوح النظرم، السموأؿ يف تيوير اجلرب ابلقوؿ "إنٌو ي

كيقوؿ . "ادلشركع الذم ابتدأ يتبلور يف أعماؿ الكرجي، كىو مشركع حسبنة اجلرب
الكاتباف إٌف ىذه ادلهٌمة اليت أرذىا السموأؿ على عاتقو أٌدت إىل اكتشافات رايضٌية 

سحيث ، اتريخ أربلة مواضيع رايضٌية على األقلٌ  جديدة مسحت ذلما أبف يصٌححا
. "كىذه ادلواضيع  ـ شلٌا كاف يلتقد مؤٌررو الللـو  ىي:يصبح ىذا التاريخ أقدى

 ضرب القول اجلربيٌة كقسمتها، -ُ
 قسمة كليات احلدكد، -ِ
 ،(اجلمع كاليرح)قواعد احلساب ادلتلٌلقة إبشاريت  ت ناإلشار ساابت ح -ّ
 .*[1 ]ص.ملامالت توسيع قول ثنائٌية احلدكد"  -ْ

 .ؿادلقامن ىذا  ما يليىذه النقاط في إيضاححاكؿ كسن 
ككاف ع. أنبواب قد سبق كأشار إىل استناد السموأؿ إىل أعماؿ الكرجي: "ىذا  

ادلؤلًٌف الذم نلتربه أحد أكرب اجلربٌي ن اللرب، كاف ملجبان ابلكرجي؛ كقد أكمل بكٌل 
وط يجدارة أعماؿ ىذا الرايضي اليت ذكر منها مقتيطات طويلة كعديدة. كسل

مرٌة"  ّٗق، يذكر اسم الكرىجي )ابجليم(، ال أقٌل من ِٕٓ"الباىر" الذم نيًسخ عاـ 
                                                                                                                                        
"ؼ"، نقصد أٌف تلك الصطحة تقع يف القسم الطرنسي من الكتاب. القسم اللريب حيوم بشكل أساسي، نٌص كتاب "الباىر" كما حٌققو 

 ادلؤلًٌطاف.
ْ
 سوؼ لن أنيت ملالن على ذكر بلض الطقرات اليت فيها الكلي من التجديد ابلنسبة إىل جرب الكرجي، ملل احلساابت على ادلقادير غي  

. ىذه النقاط كغيىا مشركحة يف كتاب ص. أمحد ك ر. راشد ادلذكور سابقان. خبصوص ...  ادلنيقة، أك حٌل ملادالت الدرجة اللانية
ة ملادالت الدرجة اللانية، نشي إىل أمر الفت للنظر كىو أٌف السموأؿ مل أيت على ذكر طريقة الكرجي اجلربيٌة حلٌل ادللادالت الرتبيليٌ 

 حلدكد.  ثالثٌية ا



ْ 

 

[Anbouba, 1964, p. 11 كٌعرٌب أنبواب عن إعجابو إبصلاز السموأؿ بقولو: "كلكٌن .]
أمجل ما ييسىٌجل لكتايبى "الطخرم" ك"البديع"، ىو أٌّنما تسٌببا يف ظهور كتاب 

 ,Anbouba, 1964ألساس الذم ارتكز إليو ىذا الكتاب" ]"الباىر" للسموأؿ ككاان ا

pp.25-26.] 
كابلطلل، على ّنج الكرجي، كمتٌشيان مع "ّنج حسبنة اجلرب"، يضع السموأؿ  

الطصل ادلتلٌلق ابحلساابت على قول اجملهوؿ ككليات احلدكد، قبل الطصل اخلاٌص سحٌل 
أربع مقاالت: "فمٌهدان يف ادلقالة ادللادالت. كيف مقٌدمة كتابو يقوؿ إنٌو قسمو إىل 

األكىل اليريق إىل التصٌرؼ يف اجملهوالت جبميع األدكات احلسابٌية كما يتصٌرؼ 
كضٌمٌنا ادلقالة اللانية من . احلاسب يف ادلللومات كالتزمنا الربىاف على مجيع قضاايه

ت، ... األصوؿ اليت تنحٌل هبا ادلسائل اجلربيٌة كيستلاف هبا على إرراج اجملهوال
أببواب قالة اللاللة الكالـ على حساب ادلقادير الصٌم كالتصٌرؼ فيها كاستقصينا يف ادل

نيٌ احلساب حٌّت جللنا 
ي
ق كاألصٌم عند متطٌهمها سٌياف، مٌث رتمنا الكتاب مبقالة ادل

رابلة يف تقاسيم ادلسائل لنقف منها على نوعٌية كٌل مسألة ترًد كما تصلح أف تسمى 
أمحد ]، دلتطٌهمو من علم عشر مقاالت من كتاب األصوؿ ألقليدس" بو، كال غنا

 [.َُ-ٗ ،ُِٕٗكراشد، 
ز ربً يي  ، فهولكرجي كاف استنادان أمينان إىل اكجتدر اإلشارة إىل أٌف استناد السموأؿ  

مٌث يبدأ بلرض ما قٌدمو ىو شخصٌيان بقولو "قاؿ بقولو "قاؿ الكىرىجي"،  ،قٌدمو سلطو ما
ك كاف ّنجو ابلنسبة إىل ادلراجع األررل )أيب كامل، ديوفنيس، السموأؿ". ككذل



ٓ 

 

قرا،ة نقديٌة ظهرت يف  لو كانت قرا،تورغم تقديره للكرجي،  (. ك ٓأقليدس، كغيىم
عند تقدديو لرباى ن بلض القضااي. على سبيل ادللاؿ، عٌلق السموأؿ  ، مثيٌ ٔمقٌدمة كتابو

للة عدديٌة ابدلالحظة ادلهٌمة التالية: على بلض القواعد اليت دٌلل عليها الكرجي أبم
"قاؿ السموأؿ: ليس ينبغي أف يػيوىثق ابلتجربة كالتمليل اجلزئي يف ادلسائل اللدديٌة 

ؽ إاٌل أبمللة جزئٌية" دي صٍ كاحلسابٌية ألٌف كليان من القضااي، ييظٌن هبا أٌّنا كلٌية، كال تى 
براى ن" قولو ىذا، كأتبلها بػ"يت تدٌؿ على [. مٌث أعيى عددان من األمللة الِْ ]ص.

 حسابٌية كأررل ىندسٌية، لبلض القضااي اليت مل يقٌدـ الكرجي برىاانن ذلا.
 

 .. ار: القوى اجلربيّة وقسمتها7
 

كتاب "الطخرم"، الكرجي  بدأ وأؿ القسم األٌكؿ من كتابو، كما يبدأ السم 
سلة، كيالحظ توايل ىذه ادلختلطة حٌّت التا ٕبتحديد "الشي،" أك "اجلذر" كحيٌدد قواه

القول على تناسب  كيقوؿ إٌف "ىذه ادلراتب تتزايد على ىذا التناسب إىل غي ّناية". 
، كيقوؿ إٌف ىذه ادلقادير  " كٌل من ىذه ادلقادير )أم عكسو(بلد ذلك حيٌدد "جز،

 كٌلها "على ىذا القياس تتواىل متناسبة إىل غي ّناية"، كيربٌر ذلك التناسب حسابٌيان،
تاب السابع من "أصوؿ" كمن ال ُٗك ُٖابستناده )ابالسم( إىل القضٌيت ن 

 ُٗيقٌدـ جدكالن من سيرين كىو أنٌو  يف عرضوجديد ىو  ام. كلكٌن أىٌم ٖأقليدس
                                                           

ٓ
 [.ُِِيف أحد ادلقاطع من كتابو نقرأ )على سبيل ادللاؿ(: "ادلؤامرة لديوفنيس كالربىاف للسموأؿ" ]ص.   

ٔ
 حيث الحظ أٌف الكرجي مل يكن دقيقان يف أحد ادلواضع اليت مل يشر فيها إىل الطرؽ ب ن الواحد اللددم كالواحد ادلقدارم.  

ٕ
 فنيس.بشكل مجلي على طريقة الطخرم كديو   

ٖ
 كديكننا كتابتهما عصراٌين كما يلي:  

VII.18 : . : . :ac b c a b ; VII.19 : : : . .a b c d a d b c   . 



ٔ 

 

، من ٗإىل  ُلكي يب ٌن ىذا التناسب. يف السير األٌكؿ تتواىل األعداد من مودان، اع
اللاين تتواىل قول "الشي،" كعكوسها  يرس، كيف الالسير جانيب الصطر الذم يتوٌسط

اخلٌط األعلى، سحيث  ادلوجود يفمن جانيب الواحد ادلقدارم الذم يقع حتت الصطر 
( اليت تقع حتت ذلك اعكسه يدٌؿ كٌل عدد يف السير األعلى على قٌوة الشي، )أك

ا  . ديكنن[ُٖ ]ص.يف السير األدىن  اللدد ابلضبط )أك "إزا،ه" كما يقوؿ السموأؿ(
 ليكتابة ذلك اجلدكؿ بلغتنا اللصريٌة كما ي
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 .0مالحظة 
سيور. السير اللالث  ْمن يف الواقع،  ،اجلدكؿ الذم يقٌدمو السموأؿ مؤٌلف 

. يف ىذين ّكعكوسها، كالرابع حيوم تلك اللائدة لللدد  ِحيتوم قول اللدد 
 (، كعكوسهآُِمكتوب  92السيرين األعداد مكتوبة ابألرقاـ اذلنديٌة ) ملال 

مات: "ثلث"، "تيسع" إخل(. األعداد يف السير األٌكؿ مكتوبة ابلرتقيم ابلكل مكتوبة
كالقول أك عكوسها  ،" (ɤ": ىي مع إشارة راٌصة تدٌؿ على الصطر ٗاللريباألجبدم 

1ىو يف اجلدكؿ "ماؿ كلب"، ك 5x مكتوبة ابلكلمات )على سبيل ادللاؿ،

7x
ىو  

 جز، ماؿ ماؿ كلب"(."
                                                           

ٗ
 ، ...(.ِ، ب=ُأ، ب، ج، د، ... )أ=  



ٕ 

 

ىذا اجلدكؿ مٌكن السموأؿ من إعيا، ضرب قول اجملهوؿ أك "الشي،" بكٌل  
 عمومٌيتها، عن طريق تقدًن صيغة مكافئة للتالية:

   . , ,m n m nx x x m n        (1)     
 :Nicolas Chuquetىذه الصيغة كانت حٌّت أمد قريب تينسىب إىل "شوكي" ) 

أف كشف ادلؤرٌخ بوؿ  إىل(، Michael Stifel: 1487-1567طل" )كإىل "ستي (1488-…
عن أٌف الرايضي غياث الدين مجشيد  َُٓٗ( حوايل اللاـ Paul Luckyلوكي )
 عملٌية ضرب مع قول الشي، السالبة كادلوجبة يف قد تلاملـ( ُِْٗ-)... الكاشي

بليد بيريقة  إحداىا ابألررل أك قسمة إحداىا على األررل بيريقة شبيهة إىل حدٌ 
السموأؿ دكف أف ينسب ىذا اإلصلاز إىل نطسو. فأتت دراسة "الباىر" لتظهر أٌف 

 السموأؿ كضع ىذه الصيغة قبل الكاشي سحوايل القرف كنصف القرف.
كيف متٌكن السموأؿ من كضع ىذه الصيغة كبرىاّنا قبل إدراؿ األعداد  

ليغ: "مٌيز السموأؿ، سحٌسو السالبة؟ جييب ع. أنبواب على ىذا السؤاؿ، إبجياز ب
ادللحوظ، ب ن اجٌتاىى ن للحركة على اخلٌط ادلستقيم، عند ذلك استياع أف يليي 

عن طريق مجع كطرح مراتب  كقسمتها القاعدة اللاٌمة لضرب القول )ادلوجبة كالسالبة(
 [.Anbouba, 1964, p. 22ىذه القول" ]

 

 حيٌدد السموأؿ الضرب على ىذا اجلدكؿ كما يلي: 
و إىل أحد ادلضركبى ن كنسبة ادلضركب اآلرر نسبتي  عددو  بى لى طى  "دلٌا كاف الضربي  

 ،مرتبة مسٌيح ما يف كٌل مرتبت ن من ىذه ادلراتب بُعد إىل الواحد، كجب أف يكوف
من مرتبة أحد ادلضركب ن، كبلد مرتبة ادلضركب اآلرر من الواحد. فإف كاان يف جهت ن 



ٖ 

 

د ادلضركب ن بقدر بيلد ادلضركب اآلرر عن الواحد. سلتلطت ن عددان من مرتبة أح
من جهة الواحد. كإف كاان من جهة كاحدة، عددان يف رالؼ جهة  َُكيكوف اللدٌ 

كيزيد يف الشرح عند إعيا، أمللة عن احلاالت األربلة ادلمكنة،  .[ِِ]ص.  الواحد"
رتبتها رلموع فيقوؿ بوضوح إٌف ضرب قٌوت ن تقلاف يف اجلهة نطسها ىي القٌوة اليت م

ادلرتبت ن، كإٌف ضرب قٌوت ن تقلاف يف جهت ن سلتلطت ن ىي القٌوة اليت مرتبتها الطرؽ ب ن 
ف(، أٌف لدينا الصيغ )كمها عدداف طبيليَّا nك mالقٌوت ن كذلك يلين، إذا فرضنا ادلرتبت ن 

 األربع التالية:

.m n m nx x x  ك
1 1 1

.
m n m nx x x 

، 

ك
1

.m m n

n
x x

x

 إذا كاف   ،m n، 

ك
1 1

.m

n n m
x

x x 
 إذا كاف   ،m n، 

 

 (1) يى الصيغةأع قد (، أعاله. كىكذا يكوف السموأؿ1ادلكافئة مبجموعها للصيغة )
، كاالجٌتاه على ُُ(أدرلو الكىرجيذم )ال مستلينان مبطهـو "البيلد" عن الواحد ادلذكورة،

السير )أك اخلط( ابلنسبة إىل الواحد فيما خيٌص سير القول )أم سير ادلراتب(، أك 
لي أريان أٌف السموأؿ لكي ُِالصطر فيما خيٌص سير أسوس تلك ادلراتب . نيسجًٌ

                                                           
َُ

 يف النٌص "اللدد" كالصواب: "اللٌد".  
ُُ

 [.Anbouba, 1964, p. 47-48[، أك ]031، ص. 4، الفصل 7102راجع ]فارس،   
ُِ

m"أٌس" )أك درجة( القٌوة أك ادلرتبة اليت نشي إليها بػ  mى اللدد سمَّ يي   

x. 



ٗ 

 

قة يوضح فكرتو مل ينس أف ييليي، من ب ن األمللة اليت أعياىا، ملالن تظهر فيو اللال
 التالية:

 01
. 1m m m

m
x x x

x

  . 
 نلود إىل القاعدة: .7مالحظة 

(1)       .m n m nm n x x x        
mأم إذا كاف سالبان ) mفنالحظ أٌف إذا كاف  p  0، حيثp  يكوف ،)

1m

p
x

x
 ككذلك  إذا كاف ،n بان )سالn q  0، حيثq  يكوف ،)

1n

q
x

x
( بكٌل عمومٌيتها، يف غياب مطهـو 1. لذلك يقتضي إعيا، القاعدة )

السالبة، إعيا،ى  قواعد قسمة القول اجلربيٌة للػ"شي،" )ادلوجبة( أك السالبة  ًقولال
 بلضها على البلض اآلرر: )أجزا، قول الشي،(،
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q

x

x
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x

x
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  ،  
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0pحيث   0كq ،  تربيراتكذلك ما قاـ بو السموأؿ ابلطلل بلد أف قٌدـ 
حسابٌية كىندسٌية لقواعد القسمة اليت كاف الكرجي قد قٌدمها يف "الطخرم" دكف 

 [.ْْ-ِْبرىاف ]ص. 



َُ 

 

 . متثيل كثريات احلدود مبتواليات عدديّة.3
مل ، وكلكنٌ  .ابدلتوالية اللدديٌة دللامالهتامٌلل كلية حدكد  أٌكؿ من الكرجيكاف  

حساب اجلذر الرتبيلي لكلية ة مبناسب) سول على نياؽ ضٌيقىذا التمليل يستخدـ 
فالتقيو أدرؾ أمهٌية ىذا التمليل ف الكرجي، السموأؿ، لى رى  إاٌل أفٌ . ُّ(مربٌلة ،حدكد
 .يف احلساابت على كليات احلدكد كالتلابي اجلربيٌة كاسعبشكل  واستخدمك كطٌوره 
مٌلل تقنٌية اجلداكؿ، ك تقنٌية جديدة ىي يف تلك احلساابت استخدـ السموأؿ  

عليها، ادللامالت رالاي تتوزٌع  مقٌسم إىللتلابي كلية احلدكد جبدكؿ من سير كاحد ا
 .ابلرتتيب
أنٌو كضع صطران يف اخللٌية اخلالية أم السموأؿ لكليات احلدكد،  متليلالالفت يف  

تلك ادلخٌصصة للحٌد الغائب يف كلية احلدكد )كىو احلٌد الذم ميلاًملو الصطر، 
اللصريٌة(؛ ككذلك، ككما سنرل، كضع عددان سالبان يف اخللٌية اليت سحسب مصيلحاتنا 

 .)ذلك اللدد السالب ىو ملاًمل ذلك احلٌد( من كلية احلدكد ان طرحيٌ  ان تقابل حدٌ 
ادللاًمالت السالبة أمر مهٌم، ألٌف التلامل مع األعداد استخداـ ٌف كنلتقد أ 

بل، ال عند ديوفنيس كال يف التقليد السالبة منطردة، مل جيًر، على حٌد علمنا، من قى 
، ضمن عبارة b، بل كانت ترد يف سياؽ اليرح )حيث نصدؼ ُْالرايضي اللريب

                                                           
03

 [.Anbouba, 1964, p. 51-54[، أك ]047-040، ص. 4، الفصل 7102راجع ]فارس،   

ُْ
ألٌكؿ مٌرة يف كتاب ابلنسبة إىل األعداد( )كعلى اإلجياب كالسلب " اللتاف تداٌلف على اجلمع كاليرح -درلت اإلشاراتف "+" ك"  

، كلكٌن استخدامها بشكل كاسع مل يبدأ قبل الرايضي ُْٖٗ(، نيًشر عاـ Jean Weidman d’Egerللرايضي  جاف كيدماف )
[. ككذلك، أتٌرر دروؿ بقٌية اإلشارات احلسابٌية اليت نستخدمها Woepcke, 1853, p. XXميشيل ستيطيل ادلذكور سابقان ]

 ل ى عالمة اليرحمباالستلنا، "إاٌل" الذم ك ل ى عالمة اجلمع؛ مب"ك" اعيف حرؼ  كسنرل أٌف السموأؿ استخدـ ـ.ُٔف حٌّت القرف  اآل



ُُ 

 

aما، كاللبارة  b. تقنٌية  إٌف استخداـ الصطر اجلربم كادللاًمالت السالبة إضافة إىل
ة إىل األماـ ابلنسبة إىل جرب الكرجي؛ فلم تػىليد اجلداكؿ، ىو ريوة نوعٌية مهمٌ 

، بل أيضان ُٓالكرجياحلساابت اجلربيٌة تلتمد ابلكامل على احلساب الذىين كما قاؿ 
وة مهٌمة يف النظر إىل لوائح أك جداكؿ. كىذا ابدليلق ريروارزمٌيات تستخدـ على 

 لم احلساب إىل اجلرب.رلاؿ الرتميز اجلربم كيف رلاؿ نقل اللملٌيات احلسابٌية من عً 
نقل روارزمٌية القسمة يف  تلك التقنٌيةالسموأؿ كفيما يلي سنرل كيف استخدـ  

 . ُٔمن رلاؿ األعداد إىل رلاؿ كليات احلدكداألقليديٌة، 
 أ. ِقسمة كثريات احلدود والتعابري اجلربيّة.-3

جدكؿ على شكل كلية احلدكد )كأم تلبي جربم كلي احلدكد(   سموأؿال مٌلل 
رٌيي أك "سير" يف الطقرة اليت رٌصصها لقسمة كلية حدكد على أررل، ذات 

 .ُٕاللنواف "يف قسمة اللدد ادلرٌكب"
 ، حيث:q، على التلبي pادللل األٌكؿ الذم أعياه ىو قسمة التلبي  

                                                                                                                                        
ـ يف اللغة اللربٌية حٌّت يومنا مبل ى عالمة اليىرح " بلض الرايضٌي ن اذلنود من القرف السادس  ككاف". -كلطظةة "إاٌل" ىذه ما زالت تيستىخدى

  .[ُْٖ-ُِٖ، ََُِ]راشد،  دم، تلاملوا مع الكمٌيات السالبة منطردةادليال
رلرل كالـ للكرجي حوؿ الطوارؽ ب ن اذلندسة كاجلرب، كادلتلٌلقة أبساس كٌل منهما، حي كتب: "كالطرؽ بينهما أٌف أصل  كرد ذلك يف ُٓ

رىؾ ابلرؤية، كذلذا صورةه مللومة ابلطينة متصٌورة يف ذلك )أم أصل اذلندسة( اخلط، كأصل ىذا )أم أصل اجلرب( الشي،، كلذلك شكله ييد
يف  جربيٌة كافيةيلرٌب الكرجي عن كاًقع غياب رمزيٌة يف الطقرة األرية من ىذه اجلملة،  [.ْٕ-ْٔ، ص. ُْٔٗالنطس ..." ]أنبواب، 

للمزيد  ضي اللصرم بدأ يف القرف السادس عشر.نيذىكًٌر أبٌف الرتميز الراي عصره، كابلتايل عن إجرا، احلساابت اجلربيٌة بشكل ذىيٌن سحت.

 [.Ver Eecke, 1926, pp. XX-XXIراجع، على سبيل المثال ] الرتميز الرايضي اللصرمحول بداية 
ُٔ

كىذا ابلطلل ىو ما يلرٌب عنو ىو نطسو حيث يقوؿ يف ادللل األٌكؿ الذم يلييو: "كننقل ادلقسـو إىل اليم ن مرتبة كما نطلل يف   
 [.ْٓذلندم" ]ص. احلساب ا

ُٕ
يسٌمي السموأؿ كلية احلدكد )كأم تلبي جربم كلي احلدكد(: اللدد ادلرٌكب. أٌما ذات احلٌد الواحد  .[َٓ-ْْ]ص.   
(monôme."يطرىد

 (، فيسٌميها ادلقدار )أك اللدد( "ادل



ُِ 
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2 3 4
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p p X X X X X X

X
X X X X
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3 10
( ) 2 5 5q q X X X

X
     . 

 :ُٖعلى الشكل التايل ديٌلل السموأؿ ىذين التلبيين 
 
 

6x 5x 4x 3x 2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 1

4x
 

           

20 2 58 75 125 96 94 140 50 90 20 

2 0 5 5 10       
 

  

السير األٌكؿ من ىذا اجلدكؿ حيوم قول "الشي،" ابلرتتيب ادلتزايد بد،ان من  
سير اللالث، يكتب ملامالت يف ال : qك  pالسيراف اللالث كالرابع ديٌلالف  اليم ن.

pكيف السير الرابع يضع ،، كٌل منها حتت )"إبزا،"( القٌوة )أك "ادلرتبة"( اليت تلود إليو 
حتت ملامل القٌوة األكرب  منو األكربملامل القٌوة   سحيث يكوف ،q القاسم، ملامالت

ه )أك رالايكوف الذم تالسير اللاين، أٌما . qكتتواىل بلده، إىل ديينو، بقٌية قول  pمن 
سلٌصص لوضع ملامالت حاصل فهو ، عملٌية القسمة بدايةبيوتو( فارغة يف 

                                                           
ُٖ

ا يف فقرة سابقة )على سبيل ادللاؿ، يف يف السير األٌكؿ من اجلدكؿ، يكتب السموأؿ قول اجملهوؿ كعكوسها لطظٌيان، كما أكضحن  

1، يكتب السموأؿ: "مرتبة كلب كلب" كيف رانة 6xاخلانة اليت كضلنا فيها 

4x
 ، يكتب "مرتبة جز، ماؿ ماؿ"، ...(.



ُّ 

 

بشرح اخليوات التدرجيٌية خلوارزمٌية القسمة اليت تكاد السموأؿ يباشر  . مثٌ ُٗالقسمة
 . "القسمة األقليديٌة"تكوف تلك اليت نستخدمها اآلف، كنسٌميها 

م مراتب ادلقسـو على أعظم مراتب ، كما يقوؿ، بػ "قسمة أعظالسموأؿ يبدأ 
، مٌث نضرهبا ٕٓادلقسـو عليو، فيخرج من القسمة عشرة كلاب فنضلها يف مرتبة إبزا، 

، كننقل ادلقسـو َِيف ادلقسـو عليو ك*نلقي ما يرتطع من ضربو يف كٌل مرتبة شلٌا فوقها*
 ب اذلندم، فيصي على ىذه الصورة:عليو مرتبة كما نطلل يف احلسا

 

5x 4x 3x 2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 1

4x
 

  10        

2 8 25 25 96 94 140 50 90 20 

2 0 5 5 10      
 

 مثٌ يكٌرر اللملٌية نطسها على الباقي كىو، كما يظهر يف اجلدكؿ: 
1

3 5 4 3 2

2 3 4

( ) 10 ( ) 2 8 25 25

140 50 90 20
96 94

p p X X q X X X X X

X
X X X X

    

     
 

                                                           
ُٗ

و الذم نستخدمو اليـو عادةن )كىو الرتتيب ادلتزايد من اليم ن ، كىيسارىذه اللملٌية تستخدـ يف الواقع الرتتيب ادلتناقص بد،ان من ال  
 إىل اليسار، الذم ىو اجتاه الكتابة ابللربٌية(.

َِ
قلنا يف بداية الطقرة إٌف السموأؿ استخدـ متليل كليات احلدكد على شكل جداكؿ أك أسير للقياـ ابحلساابت عليها. كدلزيد من   

موأؿ مل يلط مجع أك طرح التلابي اجلربيٌة مبا فيها كليات احلدكد، بواسية اجلداكؿ، بل ىو افرتض أٌف الدٌقة، جيب أف نيشي إىل أٌف الس
ذلك أمره مطركغ منو، استنادان إىل أعماؿ الكىرىجي. كلكٌنو ابلطلل )كما ييظًهر ىذا ادللل( اعترب أٌف طرح تلبي جربم من تلبي آرر، 

لود إىل طرح كٌل عدد من السير ادليركح من اللدد ادلوجود يف اخلانة نطسها يف السير اللائد موضوعاف يف سيرين من اجلدكؿ ذاتو، ي
 إىل التلبي ادليركح منو. كىذا ما عناه يف ادلقيع الذم كضلناه ب ن صلمت ن: "نلقي ما يرتطع من ضربو يف كٌل مرتبة شلٌا فوقها".



ُْ 

 

)من السير الرابع: سير  32xعلى ( pسير  :رابعمن السير ال) 52xفيقسم 
q 21(، فيحصل على.x 2حتت رانةر اللاين، يف رانة يف السي 1، فيضعx 

))كىي عنده رانة األمواؿ(، فيضرب  )q q X  21بػ.x أم أنٌو يضرب السير ،
، كييرح السير احلاصل من السير اللااث، كىكذا دكاليك، إىل أف "ال 1بػ  رابعال

 حيصل على اجلدكؿ:يبقى شي،"، أم إىل أف 
3x 2

x x 1 
1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 1

4x
 

10 1 4 10 0 8 2  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 5 5 10    

 ، كلية احلدكد اليت ديلٌلها السير اللاين:qعلى  pفيكوف حاصل قسمة 
(10, 1, 4, 10, 0, 8, 2)، 

 أم
2

2 3

8
10 4 10

2
x x x

x x
   . 

بلد ذلك يليي السموأؿ ادللل اللاين ح ن يقسم ابليريقة عينها كلية احلدكد  
p على كلية احلدكد ،q:حيث ، 

8 7 6 5 4 23
( ) 6 28 6 80 38 92 200 20p p X X X X X X X X X       

 ك
5 4 2

( ) 2 8 20q q X X X X    



ُٓ 

 

 كىل يضع السموأؿ اجلدكؿ التايل:يف ادلرحلة األ 
 

8x 7x 6x 5x 4x 3x 2
x x 

        
6 28 6 -80 38 92 -200 -20 

2 8 0 -20       
 :كيف ادلرحلة ما قبل األرية يصل إىل اجلدكؿ

4x 3x 2
x x 1 

3 2 -5 10  
-2 -8 0 20  
2 8 0 -20  

 

 كبلدىا حيصل على النتيجة: 
3 2

3 2 5 10
1

x x x
x

   

. طردة بكٌل كضوحنم يف جداكؿ ادللل اللاين،األعداد السالبة تظهر  .0مالحظة 
كرالؿ شرح السموأؿ دلراحل القسمة، يستخدـ قواعد اإلشارتى ن )ضرب كمجع كطرح 

جلىملٌية" أك "اليىرحٌية"(ادلقادير "ا
، تلك القواعد اليت يلييها بوضوح يف ّناية الطقرة ُِ

نشي إىل أٌف  .ِِم يكوف مربٌلان اتٌمان جرب الستخراج اجلذر الرتبيلي لتلبي  اليت خييىٌصصها
حيث مكتوبة ابألرقاـ اذلنديٌة )اليت كردت يف ادللل ن السابق ن األعداد يف اجلداكؿ 

                                                           
ُِ

)يضاؼ إليها احلٌد من الدرجة األكىل إذا مل  رؼ "ك" الذم أيرذ مل ى عالمة اجلمعة، تلك ادلسبوقة ابحلمليٌ نقصد ىنا ابدلقادير اجلى   
 ، تلك ادلسبوقة ابالستلنا، "إاٌل" الذم أيرذ مل ى عالمة اليرح.ليىرحٌية؛ ك نقصد ابدلقادير ابكن مسبوقان بكلمة "إاٌل"

77
 ، أدانه.ْأنظر الطقرة   



ُٔ 

 

ية: "."(، كحيث األعداد السالبة مكتوبة أيضان ابألرقاـ الصطر شكل نقأيرذ 
 "، إخل ...(. ٖ، "إالٌ "َِ"إاٌل مللاذلنديٌة، مسبوقة ابإلستلنا،: "إالٌ" )

القسمة اإلقليديٌة لكليات  القسمة اليت يستخدمها السموأؿ ىي .7مالحظة 
". يف ادللل ن اللذين يب ٌن السموأؿ بواسي تهما طريقتو يف احلدكد، كلكن بدكف "ابؽو

، القسمة اتٌمة، كليس من ابؽو )أك كلية حدكد qعلى أررل  pقسمة كلية حدكد 
إاٌل أٌف السموأؿ يتحٌدث عن الباقي من القسمة يف الطقرة اليت تلت تلك  .هاابقية( في

اليت رٌصصها للقسمة، مع اإلشارة إىل أٌف ىذا الباقي، ليس ىو متامان، الباقي من 
 نا اللصرم، كىذا ما سنشي إليو يف ادلقيع التايل.القسمة مبطهوم

 :. تقريب قيمة ِقسمة كثرية حدود على أخرى.-3
يستخدـ السموأؿ طريقتو يف قسمة التلابي اجلربية، بشكل عبقرم يف فقرة  

 ،q، على أررل، pكلية حدكد، رٌصصها من أجل تقريب قيمة احلاصل من "قسمة  
ها مسألة مدل الدٌقة يف التقريب. كيف ىذا السياؽ يلي في ( ِّ)أك نسبتها" إليها

 يتحٌدث عن الباقي يف عملٌية القسمة، كما سنرل.
 يب ٌن السموأؿ طريقتو يف التقريب على ملل يكوف فيو 

 

2
( ) 20 30p p X X X       كى

2
( ) 6 12q q X X   

 

ل القسمة جدكالن، كيستخدـ، كما يف الطقرة السابقة، يف كٌل مرحلة من مراح
 ، على النتيجة:ىو قريب أٌكيل خيتارهفيحصل، كت

                                                           
ِّ

[، يتلٌمد السموأؿ اخللط ب ن "النسبة" ك"القسمة" على غرار ما فللو ٓٓ-َٓ]ص.  يف ىذه الطقرة، ذات اللنواف "يف النسبة"  
 الكرجي غالبان.
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 ’جدكؿ ادلرحلة األرية اليت خيتار أف يتوٌقف عندىا السير اللاين من يف يكتبهااليت 
 :ِْكىو التايل

 

2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

4

1

x
 

5

1

x
 

6

1
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1

3
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2

3
 -10 13

1

3
 20 -26

2

3
 -40  

        320 480  

        6 80 12 
 

يف ىذا اللمل أٌف السموأؿ ينٌبو إىل أٌف ىذا النوع من القسمة ال  للنظر الالفت 
ينتهي، كأنٌنا ديكننا أف نوقف روارزمٌية ىذه القسمة يف أٌم مرحلة شئنا، كيشي إىل أٌف 
توقطنا مرتبط ابلدٌقة اليت نتوٌراىا يف التقريب. ىذا ما يقولو بوضوح، بلد أف يتوٌقف 

نة )عند مرتبة يف ادلرحلة اللام
7

1

x
(، يف مقيع ننقلو فيما يلي مٌث نشرح بلض ما يرد 

 يف ادلالحظات اليت تليو: ،فيو
"كنسلك ىذا اليريق إىل أٌم غاية شئنا كاقتنلنا ابلتقريب فيها كنقف عندىا، كصلمع 

اؿ جز، م ُّاحلاصل من القسمة فنجده ثالثة آحاد كثلث كمخسة أجزا، شي، ك
                                                           

ِْ
كما أشران يف ملحوظة سابقة، يكتب السموأؿ السير األٌكؿ من ىذا اجلدكؿ لطظان )يف اخلانة اليت كتبنا فيها    

7

1

x
، يكتب "مرتبة 

ة السيور، يكتب األعداد الصحيحة ابألرقاـ اذلنديٌة، أٌما األعداد الكسريٌة فيكتب القسم الكسرم منها جز، ماؿ ماؿ كلب(. يف بقيٌ 

6-ابللطظ )فهو على سبيل ادللاؿ يكتب 
2

3
 كثللي" ...(. ٔعلى الشكل "إاٌل  
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 كأجزا، ماؿ كثللي جز، ماؿ  ٔجز، ماؿ كلب إاٌل  َِماؿ كثلث جز، ماؿ ماؿ ك
 َْ إالٌ  كجز، كلب كلب كثللي جز، كلب كلب  ِٔ إالٌ  كعشرة أجزا، كلب  إالٌ 

جز، ماؿ ماؿ كلب، كىو اجلواب ابلتقريب. فإذا أردان امتحانو ضربناه يف ادلقسـو 
 *والتفاوتماالن كثللوف شيئان إاٌل  ...  َِعليو ... فإذا ذىب الزائد ابلناقص بقي 

وىو العدد جز، ماؿ ماؿ كلب،  َْٖجز، كلب كلب ك َِّبينو كب ن ادلنسوب 
على احلاصل  الباقي. كإف طلبنا حقيقة احلاصل من النسبة، زدان الباقي يف اجلدول*

جز، ماؿ ماؿ كلب،  َْٖجز، كلب كلب ك َِّمن النسبة كىو يف ىذا ادللاؿ 
أحدان. كينبغي أف يقسم ادلنسوب على ادلنسوب إليو  ُِأمواؿ ك ٔعلى مقسومة 

مرات كلية لييلرىؼ التناسب الذم ب ن مراتب احلاصل من النسبة أك حّت يقع يف 
 [.ْٓ ]ص.القسمة الدقة" 

اليت تشي إىل   الكلمات كتبنا أبحرؼ غليظةالنص،   ادلقيع من يف ىذا .0مالحظة 
 . إلبراز استخداـ ىات ن الكلمت ن "التطاكت"كلمة كإىل   "باقيال" كلمة

يف اجلملة من ادلقيع ادلذكور اليت كضلناىا ب ن صلمت ن، يتحٌدث السموأؿ،  

ب ن  "التفاوت"بوضوح عن 
p

q
كب ن التقريب الذم توٌقف عنده كمسٌيناه 

*

p

q

 
 
 

 ،

كيقوؿ إٌف ىذا التطاكت ىو 
76

1 1
320 480

xx
  كيقوؿ إنٌو "اللدد الباقي يف

اجلدكؿ". كىذا التطاكت ىو الباقي الطللي من القسمة، كىو يشبو إىل حٌد بليد ما 
نسٌميو اآلف الباقي يف عملٌية القسمة اليت منارسها يف عصران، كلقد كاف "التطاكت" 

1صل إىل مراتب قول ذلك الباقي نطسو لو توٌقف السموأؿ يف القسمة قبل أف ي

x
 .
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اجلملة اليت تلت اجلملة ادلذكورة: "كإف طلبنا حقيقة احلاصل من النسبة، زدان  

" تلين أٌف القيمة احلقيقٌية لػ أحدان  ُِعلى ... ك الباقي
p

q
 ىي: 

 

2

2

2

2 3 4 5 6 7
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20 30 10 5 20 10 40 20 80 40

36 12 3 3 3

1 1
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6 12
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ذكور أعاله، كضلنا ريٌان حتت تلبي "كإاٌل" الذم يرد مرٌات يف ادلقيع ادل .7مالحظة 
ستخدـ كاف يي   ،"ك" الواك، حرؼرار ىذا التلبي يلي االىتماـ. فٌف تكألثالث. ذلك 

كاالستلنا، "إاٌل"، كاف يستخدـ يف احلساب يف احلساب مبل ى إشارة اجلمع "+"، 
جز،   ِٔ كإالٌ تالية، اليت كردت: "كابلتايل فإٌف عبارة كال"،   -مبل ى إشارة اليرح "

كلب كلب كثللي جز، كلب كلب" تدٌؿ على التلبي اجلربم "
6

2 1
( 26 )

3 x
  ،"

)كىذا يلين أٌف السموأؿ استخدـ تلابي من الشكل  )a b   كيدٌؿ مرٌة أررل على
 .تلاملو مع ادلقادير السالبة مبللما يتلامل مع ادلوجبة

 

يشرح السموأؿ ما يلنيو بلبارة "التناسب ب ن مراتب احلاصل من النسبة"  .3مالحظة 
ٌف ملامالت احلاصل إفيقوؿ ما ملناه  ،اليت ترد يف اجلملة األرية من ادلقيع ادلذكور

اليت ديكن متليلها ك من القسمة، كىي األعداد ادلبٌينة يف السير اللاين من اجلدكؿ، 
 ابدلتوالية:

 n n
a


 = (3

1

3
,  5,  -6

2

3
,  -10, 13

1

3
,  20, -26

2

3
, -40, ….) 



َِ 

 

2تتواىل بتناسب )  2i ia a ابستمرار (، كأٌّنا تتواىل اثن ن موجب ن مثٌ اثن ن سالب ن ،
حيث يقوؿ: "فأٌما نظاـ ادلراتب، فإاٌن كجدان مرتبت ن متواليت ن زائدت ن، كمرتبت ن 

[. كيتابع: "فقد عرفنا صورة احلاصل من ٓٓ ]ص.تلياّنما انقصت ن، كذلك أبدان". 
غي حاجة إىل سول إثباتو  القسمة ككيطٌية نظامو فنضلو يف كم شئنا من ادلراتب من

 ىكذا".
موأؿ إذف أٌف ىذه اخلوارزمٌية متٌكن من احلصوؿ على الدقة اليت يقوؿ الس 

التقريب الذم يسٌمى يف  انشاؤىا من التقريب. كلكٌن ما ال ينٌبو إليو ىو أٌف ىذ
1x إذا كافعصران "توسيلان زلدكدا" ال يصٌح إالٌ  . 

 عة.. استخراج اجلذور الرتبيعّية لكثريات احلدود املربّ 4

عاجل السموأؿ مسألة استخراج اجلذكر الرتبيلٌية لكليات احلدكد )أك التلابي  
بلض  ضافةاجلربيٌة( ادلربٌلة، ذات ادللامالت ادلوجبة بيريقة الكىرىجي نطسها مع إ

ادلالحظات. أٌما يف حالة كجود ملامالت سالبة فذٌكر بلدـ صلاح ىذا األري يف حٌل 
لسموأؿ: كذكر الكىرىجي بلد ىذا كالمان طويالن ال فضلى فيو ادلسألة، حيث كتب "قاؿ ا

فنذكره ... كقد كضلت بتأييد هللا كتوفيقو طريقان عاٌمان ييستخرىج بو جذكر اجملهوالت 
اليت يكوف فيها االستلنا، كاليت يذىب زائدىا بناقصها. كلنوردىا مبلاؿ جزئي نيظهر فيو  

 استخرج اجلذر الرتبيلي للتلبي ييو ىو، ع.[. كادللل الذم يلٖٔكيطٌيتها" ]ص. 
 التايل:

6 5 4 3 2

2 3 4

( ) 25 30 9 40 84 116

1 1 1 1
64 48 100 96 64

p X X X X X X X

X X X X
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طريقة السموأؿ ىي نطسها اليريقة اليت استخدمها الكرجي الستخراج اجلذكر  
الرتبيلٌية لكليات احلدكد ادلربٌلة، ذات ادللامالت ادلوجبة كاليت ال نلرؼ، ابلضبط، 

 احلالة اليت يكوف فيها لكلية احلدكد ملامالت إىل هاتوسيلدلاذا فشل ىذا األري يف 
لىطو  كلكنٌ  .ف فىشىلو يلود إىل عدـ استخدامو لعأعداد السالبةأبال شٌك ك  سالبة. رى

 .استطاد كليان من استخدامها السموأؿ
)يضع السموأؿ متتالية ملامالت   )p X :يف اخلٌط اللالث من اجلدكؿ التايل 

 

6x 5x 4x 3x 2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 1

4x
 

o  o  o  o  o  o 

25 -30 9 -40 84 -116 64 -48 100 -96 64 

o  o  o  o  o  o 
 

كحيتطظ ابخلٌط اللاين لوضع ملامالت جذره كابخلٌط الرابع دلا تتيٌلبو اللملٌيات 
 كالرابع حتت احلسابٌية اليت ستجرم على مراًحل؛ كيضع دائرة صغية يف السيرين اللاين

اخلاانت اللائدة للقول ادلربٌلة )أم للمراتب الزكجٌية(؛ كذلك يلود إىل تقسيم الئحة 
بد،ان من ، حتوم كٌل شرحية منها ميلاًملى ٍن، ملامالت التلبي اجلربم إىل شرائح، 

؛ ذلك احلٌد ال بٌد أف ملامل احلٌد ذم الدرجة )أك "ادلرتبة"( الدنياأم من  اليم ن،
)مربٌلان ألٌف  ذلك احلدٌ  يكوف )p X رم السموأؿ  .مربٌع عليها اللملٌية بلد ذلك جيي

متامان كما يف روارزمٌية استخراج اجلذر الرتبيلي على متتالية  (إىل شرائح كىي مقٌسمة)
 أرقاـ اللدد عند استخراج جذره الرتبيلي.
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ما يلي: "كنيلب أعظم عدد يبدأ السموأؿ شرح مراحل ىذه اخلوارزمٌية ك 
كلاب فنضلها  ٓ فيط ى فنجده  ِٓنضربو يف نطسو كنلقيو )أم نلقي احلاصل( من 

يف السير األسطل ]نضع ضرهبا يف نطسها[ يف السير األعلى إبزا، مرتبة الكلب، ك
، كنيلقي ادلبلغ شلٌا فوقو فيط ى. كنيضًلف اخلمسة السطلٌية كننقلها إىل اليم ن ِٓحتت 
 ىذه ادلرحلة من احلساب ديكن متليلها ابجلدكؿ التايل: .احدة..."مرتبة ك 

5x 4x 3x 2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 1

4x
 

 o 5 o  o  o  o 

-30 9 -40 84 -116 64 -48 100 -96 64 

10 o  o  o  o  o 

 الذم مل يقٌدمو السموأؿ، لسهولتو، بل قٌدـ جداكؿ ادلراحل األررل. 
 َّلشرة السطلٌية فيكوف نضربو يف ال ِٓيتابع السموأؿ: "كنيلب أعظم عدد 

انقصة، فنضلها يف السير األعلى بلد اخلمسة كفوؽ األربلة  ّانقصة، فنجده 
كمثان ن كنضلها أيضان يف السير األسطل بلد اللشرة كحتت التسلة كنضرب )اللالثة( 
الليلويٌة الناقصة يف اللشرة السطلٌية يكوف ثالث ن انقصة نلقيها شلٌا فوقها فتخلو ادلرتبة 

، فيكوف تسلة زائدة، (الناقصة)نضرب اللالثة الليلويٌة )الناقصة( يف اللالثة السطلٌية ك 
فيط ى، مٌث  )الناقصة( ألٌف ضرب الناقص يف الناقص زائد، كنلقيها شلٌا فوؽ اللالثة

كننقلها كما قبلها مرتبة إىل اليم ن فيصي على ما  )الناقصة( نيضلف اللالثة السطلٌية
. كيقصد ابلصورة ىنا اجلدكؿ التايل )جدكؿ ادلرحلة اللانية من يف الصورة ... "

 اخلوارزمٌية(:
                                                           

ِٓ
 جيب إبداؿ "أعظم عدد" بكلمة "عددان".   
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4x 3x 2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
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1

x
 1

4x
 

o 5 -3 0 o  o  o 

 -40 84 -116 64 -48 100 -96 64 

 10 -6 0 o  o  o 

يتابع السموأؿ: "مٌث نيلب ما نضربو ابللشرة يكوف ال شي، فنجده صطران  
السٌتة السطلية اللالثة اليت يف السير األعلى كبلد ( قبل )الصواب: "بلد"فنضلو 

كننقل السير األسطل مع الصطر مرتبة إىل اليم ن كنيلب عددان نضربو يف اللشرة *
انقصة فنجده أربلة انقصة فنضلها بلد الصطر من السير األعلى  َْفيكوف 

كاألسطل كنضرهبا يف اللشرة كنيلقي احلاصل شلٌا فوؽ اللشرة فيط ى، كنضرب األربلة 
زائدة نلقيها شلٌا فوؽ السٌتة الناقصة  ِْة الناقصة، يكوف الناقصة الللويٌة يف الستٌ 

فيبقى سٌتوف أحدان  كنضرب األربلة الللويٌة الناقصة يف األربلة السطلٌية الناقصة، 
، مٌث نضلف األربلة ْٖفيبقى  )الناقصة( زائدة، نلقيها شلٌا فوؽ األربلة ُٔفيحصل 

 إىل اليم ن فيصي كما يف ىذه الصورة: كننقل السير األسطل مرتبة (الناقصة السطلٌية)
3x 2

x x 1 
1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 1

4x
 

5 -3 0 -4  o  o 

60 84 -

116 64 -48 100 -96 64 

10 -6 0 -8  o  o 

                                                           
*
,10)ييسًهب يف شرحو فيضرب الصطر بػًادلتتالية  ىنا كاف ديكن للسموأؿ أف   6, 0)  من السير الرابع، كييرح احلاصل شلٌا فوقو

)مع الللم أٌف ذلك لن يبٌدؿ السير اللالث أبدان(، كأف يليي اجلدكؿ اللذم يلرٌب عن ىذه ادلرحلة من احلساب، إاٌل أنٌو مل يقم بذلك، 
 ٌف ىذه ادلرحلة من احلساب بديهٌية.  ملتربان، على ما يبدك، أ
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 مرحلت ن منها، إىل اجلدكؿ التايل كيصل بلد ،شرح روارزمٌيتوالسموأؿ كيتابع  

3x 2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 1

4x
 

5 -3 0 -4 6 -8  o 

  -80 48 0 64 -96 64 

  10 -6 0 -8 12 0 

من  ،)من السير اللاين( يف السير الرابع كطرح ما حيصل من الضرب 8-كعند ضرب 
ن األصطار، عند ذلك تنتهي عملٌية استخراج اجلذر السير الرابع حيصل على سير م

كتكوف النتيجة شللٌلة ابلسير اللاين، أم أٌف اجلذر الرتبيلي للتلبي اجلربم ادلذكور 
 يكوف:

3 2

2

1 1
( ) 5 3 0 4 6 8p X X X X

X X
      

 .تني. قواعد اإلشار 5
من مجلة التطاصيل ادلهٌمة اليت أشران إىل كجودىا يف سياؽ براى ن السموأؿ،  

" ت ن مل خيٌصص السموأؿ ذلا عنواانن زلٌددان، نذكر ما نسٌميو اليـو "قاعدة اإلشار كاليت
اليت استخدمها منذ بداية كتابو. إاٌل أنٌنا صلد ىذه القاعدة، ابرزة بوضوح كلو دكف 
عنواف، يف ّناية الطقرة اليت رٌصصها الستخراج جذكر التلابي اجلربيٌة )كمنها كليات 

ضىرب يف أرذ جذكر ادلقادير اليت فيها استلنا، أٌف كاألصل : "احلدكد(، حيث نقرأ
الناقص يف الزائد انقص كيف الناقص زائد، كإاٌن إذا نقصنا عددان زائدان من عدد انقص 
بقي رلموع اللددين انقصان، كإذا نقصنا عددان انقصان من انقص أكلر منو بقي 

بقي تطاضلهما زائدان كإذا نقصنا تطاضلهما انقصان كإف كاف الناقص أقٌل من ادلنقوص 
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الناقص من الزائد بقي رلموعهما زائدان كإذا نقصنا زائدان من مرتبة رالية بقي فيها 
ذلك اللدد بلينو انقصان، كإذا نقصنا الناقص من مرتبة رالية بقي فيها ذلك اللدد 

 [.ُٕزائدان كىذه أصوؿ ..." ]ص. 
قيع على أٌف السموأؿ يقصد ىنا تدٌؿ السيور اللالثة األرية من ىذا ادل 

 حٌد" منميلاًمل " اجلدكؿ، أم بكلمة "اللدد"، اللدد ادلوجود يف إحدل مراتب
كتابة إذف  نستييع  .، أك التلبي اجلربم الذم يلاجلواليت يلاجلها حدكد كلية احلدكد

ىو  xن، ك عددىي bك aىذا ادلقيع بلغة رايضٌية حديلة، كما يلي، حيث يكوف 
يحىدَّد ك  ادلقدار

 :ان صحيح ان عدد n يكوفغي ادل
0, 0 . 0a b a b      ,  0, 0 . 0a b a b       

      0, 0 0 eta b a b a b a b 
  

        

      0, 0, 0 eta b a b a b a b a b 
  

         

      0, 0, 0 eta b a b a b a b b a 
  

         

      0, 0 0 eta b a b a b a b 
  

       , 

0 0 0a a     ,    0 0 0a a     , 

 0 0 n n na x ax ax 
  

     ,   0 0 n n na x ax a x 
  

     , 

 الوصل ادلنيقي" الذم يقابل حرؼ الليف "ك". " إىل "etحيث نشي بػ "
 . توسيع ذي احلّدين  مثّلث ابسكال احلسايب.6

الطٌن األٌكؿ من الباب الرابع من ادلقالة اللانية يف األصوؿ يف فقرة بلنواف " 
[، يشرح السموأؿ كيطٌية احلصوؿ على توسيع قول ذم ُُِ-َُْ ص.]اللدديٌة" 



ِٔ 

 

احلدين أم  
n

a b ألٌم عدد طبيلي ،n كلكي يب ٌن ذلك، يبدأ إبعيا، صيغة .
، على التوايل ْ ك ّ، ِ، ُمساكاين لػ   nفيها   يكوفاالت اليتاحلذم احلٌدين يف 

5nكصولو إىل احلالة  ابلتطصيل. كعند ،كيربىن ذلك جرباٌين   يقٌدـ الصيغة دكف ،
برىاف فيقوؿ "كمن فهم ما قلناه فقد ديكنو أف يربىن على أٌف كٌل عدد ييقسىم بقسم ن 
فإٌف ماؿ كلبو مساكو دلاؿ كلب كٌل كاحد من القسم ن، كضرب كٌل كاحد منهما يف 

منهما يف مكٌلب اآلرر عشرة مرٌات ماؿ ماؿ اآلرر مخس مرٌات، كمربٌع كٌل كاحد 
 .ِٔ[َُٗ ]ص.ذلك مضاعطان"  كما يتلوا
ىذا بلد ذلك يليد السموأؿ مقيلان طويالن من كتاب للكرجي يليي فيو  
صيغة توسيعاألري  

n
a b  بكٌل عمومٌيتها، إضافة إىل اجلدكؿ ادلللث الذم ديٌلل

ت اسم مللث ابسكاؿ احلسايب. كننقل فيما يلي ذلك التوسيع كادللركؼ يف عصران حت
مقتيطات من ذلك ادلقيع الذم يظهر فيو شكل بدائٌي من االستدالؿ االستقرائي، 

 .ِٕلطت االنتباه إليو ر.راشد
ؼ بو عدد ادلرات اليت تلـز لضرب ىذه لرى يقوؿ السموأؿ " كلنذكر اآلف أصالن يي  

. قاؿ الكرجي: إذا أردت ِٖ قسم نادلراتب بلضها عند بلض يف كٌل عدد يقسم إىل
 **ذلك كضلت على التخت كاحدان ككاحدان حتتو، مٌث نقلت الواحد إىل سير آرر

                                                           
ِٔ

ىذا ادلقيع يلين أنٌو، قياسان على توسيلات قول ذم احلٌدين األربع السابقة فإٌف توسيع من القوة اخلامسة ىو التايل:    

  5 5 4 4 3 2 2 35
5 . 5 . 10 . 10 .a b a b a b a b a ba b      " كما يتلوا ذلك مضاعطان"، اليت تقع ، أٌما عبارة

 فلم نطهم ادلقصود منها. ما نظٌن( ، علىلغواٌين  يف ّناية الطقرة )كاليت حتتوم ريأن 
ِٕ

 [. 62ييرًجع ص. أمحد ك ر. راشد، إىل مقاؿ ذلذا األري حوؿ ادلوضوع ]ص.   
ِٖ

أم يف أٌم عدد ييكتب على الشكل    a b. 
**

مودان(. كذلك يظهر من مقارنة النٌص بشكل اكعال شٌك أبٌف الكرجي يقصد بكلمة "سير"، يف كٌل ىذا ادلقيع، سيران عموداٌين )أ  
 .ا ادلقاؿادللٌلث احلسايب الذم ننقلو يف ّناية ىذ



ِٕ 

 

كضممت الواحد إىل الواحد الذم حتتو يكوف اثن ن كضلتو حتتو، مٌث كضلت الواحد 
ك أٌف كٌل عدد مؤٌلف من عددين، اآلرر حتتو فيصي كاحدان كاثن ن ككاحدان فهذا يدلٌ 

ضربت كٌل كاحد منهما يف نطسو مرٌة كاحدة، يكوف اليرف ن كاحدان ككاحدان إذا 
بلغ مربٌع ذلك اللدد. مٌث  ،ِكضرب أحد اللددين يف اآلرر مرٌت ن لكوف الواسية 

كضممنا الواحد إىل االثن ن يصي  **نقلنا الواحد من السير اللاين إىل سير آرر
إىل الواحد الذم حتتها فتصي ثالثة كتبناىا ثالثة، كتبناه حتت الواحد كضممنا االثن ن 

اثلث تكوف آحاده كاحدان كثالثة كثالثة ككاحدان،  **حتت اللالثة فيخرج من ذلك سير
مكلب كٌل عدد مؤٌلف من عددين ىو أف ييكلب كٌل كاحد منهما  فهذا ييلًلمك أفٌ 

م يف السير كيضرب كٌل كاحد منهما يف مربٌع اآلرر ثالث مرٌات. كنقلنا الواحد الذ
آرر مثٌ ضممنا الواحد إىل اللالثة اليت حتتو تكوف أربلة كتبتها حتت  **اللالث إىل سير

كتبتىها حتت األربلة ، مٌث  ٔ الواحد، مٌث ضممت اللالثة إىل اللالثة اليت حتتها يكوف 
ضممت اللالثة اللانية إىل الواحد يكوف أربلة كتبتها حتت الستة مٌث نقلت الواحد إىل 

]كأربلة[  ٔآرر يكوف أعداده كاحد كأربلة ك **ت األربلة فيتأٌلف من ذلك سيرحت
ككاحدان، فهذا ييللومك تركيب ماؿ ماؿ عدد مؤٌلف من عددين ..." كيتابع الكرجي 

,1)اخلامس:  **فيليي السير 5, 10, 10, 5, كيشرح كيطٌية أتليطو ابخلوارزمٌية  ،     (1
 أٌف: نطسها كيقوؿ أٌف ىذا ييلًلمنا

 
5 5 5 4 4 2 3 2 35 . 5 . 10 . 10 .a b a b a b ab a b b a       

ؼ عدد ادلراتب يف التمويل لرى كينهي ىذه الطقرة ابلقوؿ: "كهبذا اللمل يي  
كالتكليب، >ك< إىل أٌم ّناية شئنا، كىذه صورة ذلك". كيلين بتلبي "صورة ذلك" 

صورة  ؿادلقاّناية ىذا نقٌدـ يف ك . بلد شرحو ذلك الذم يلييو مباشرة اجلدكؿى 



ِٖ 

 

ليت يوجد فيها ىذا اجلدكؿ ضمن ادلخيوط، مرفقان بكتابة طباعٌية عصريٌة للصطحة ا
 [.ُُُلو، كردت يف كتاب ص. أمحد ك ر. راشد ]ص. 

 مالحظة.
ال يتسع اجملاؿ ىنا ألف نذكر تطاصيل ريوات السموأؿ للوصوؿ إىل صيغة  

إسناده. ذم احلٌدين، رغم أمهٌية تلك التطاصيل اليت تيظهر اىتمامو بدقٌة الربىاف ك 
إبعيا، بلض ادلقٌدمات ، n=5كلكٌننا نشي إىل أنٌو مٌهد إىل برىاف تلك الصيغة حٌّت 

 اليت يربىنها بيريقة تذٌكران أيضان بشكل بدائي من أشكاؿ الربىاف االستقرائي.
 كاحدة ال توجد تلك ادلقٌدمات كٌلها دفلة كاحدة يف بداية الطقرة، لكٌن كلٌ   

برىاف كٌل كاحدة منها يستند إىل أفَّ كما  تتيٌلب استخدامها، ادلرحلة اليت منها تسبق
: "كٌل أربلة  بدأ ابدلقٌدمت ن التاليت ني كىو نتيجة ادلقٌدمة أك ادلقٌدمات اليت سبقتها.

أعداد، فإٌف ضرب مسٌيح األٌكؿ كاللاين يف مسٌيح اللالث كالرابع، مساك لضرب 
رابع" )كذلك يكافئ الصيغة التالية: مسٌيح األٌكؿ كاللالث يف مسٌيح اللاين كال

       . .. . . .ab c d ac b d ك"مسٌيح ضللي كٌل مكلب ن مساك لضلع ،)
3مسٌيحهما" )أم، الصيغة:  3 3. .a b a b اليت يستنتجها بلد برىانو للصيغة ،

 
3 3 3. .ab a b ربىن الصيغة اليت تليي توسيع يي (. بلد ذلك 

3
a b  مٌث تلك

اليت تليي توسيع  
4

a b ربىن ادلقٌدمة اللاللة يي ؛ مٌث 
4 4 4. .ab a b استنادان إىل ،

اللانية. كقبل الوصوؿ إىل صيغة  
5

a b  ليي الصيغة يي 
5 5 5. .ab a b يف شبو ،

ىني على أٌف ماؿ كلب مسٌيح كل عددين مساك استقرا ، بقولو: "كمبلل ىذا البياف يػيربى
 [.َُٗ ]ص.دلسٌيح ماؿ كلب أحدمها يف ماؿ كلب اآلرر" 



ِٗ 

 

 
 

 
 .[ُُُالصوراتف مأروذاتف من كتاب صالح األمحد كرشدم راشد:] ص. ملٌلث الكرجي احلسايب. 



َّ 
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