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 الفهرس                                 

 و علمائها دمة تارخيية حول الدولة العباسيةمق  - (0

 (تقرير عن أبرز علماء الدولة العباسية):  العرض -   (2

 اخلوارزمي يف جمال الرياضيات 

 يف جمال الفيزياءابن اهليثم  

 يف جمال الفلكالبريوني  

 اخلامتة -   (3



 

 علمائهامقدمة تارخيية حول الدولة العباسية و -0

      الطور األولتقدما علميا كبيرا خاصة في  (هـ656 - هـ231) الدولة العباسيةعرفت 

 إليها  احيث عمل خلفاؤها لينقلو

العلوم و اآلداب و المعارف إلى اللغة العربية و ذلك بإرسال بعثات علمية إلى الدول 

النهضة و نقل ما ألف بها على جانب  اليونان و الهند و بالد فارس و روما: األجنبية مثل 

       لسيرة النبويةا و الفقه , التفسير  :مثل  العلوم الدينية: في  العلمية للعلماء المسلمين

 الطب , الفيزياء , الفلك , الرياضيات  :مثل  العلوم الدنيويةو 

 و هذه صورة من صور الدولة العباسية       



 

 :أبرز علماء العصر العباسي  - 2      

 يف جمال الرياضيات:  أوال 

 : (أبو الرياضيات)بن موسى اخلوارزمي  دحمم -أ    

هو أبو عبد اهلل بن :التعريف به  (2 –أ 

عامل عربي مسلم من أهل  ,موسى اخلوارزمي 
 مبغداد عاصمة اخلالفة اصله من خوارز

و يكنى باسم ( حاليا يف أوزباكستان)
و تويف بعد  , م187اخلوارزمي ولد حوالي  

و قيل أنه تويف  م841أي ما يوافق  هـ232
عمل يف دار احلكمة فأسس علم  هـ232يف 

اجلرب و برع يف الفلك و اجلغرافيا و ألف 
  و يعترب من أوائل علماء  العديد من الكتب

       الرياضيات يفبدور كبيري يف تقدم   أعماله  الرياضيات املسلمني حيث ساهمت
     عصره 

 

    خوارزم مدينة من عائلته أنتقلت فقد الروايات بعض حسب:نشأته ( 2 –أ 

 العراق, يف بغداد إىل( أوزبكستان مجهورية يف احلالي, العصر يف‘خيوا’تسمى واليت)
      833و 873 عامي بني أحباثه معظم اخلوارزمي وأجنز. فقط للعراق ينسبه والبعض



 

           على املأمون عينه أن حيث. املأمون اخلليفة أسسها اليت  احلكمة, دار يف
    استفاد وقد. وترمجتها اليونانية الكتب جبمع إليه وعهد كتبه, خزانة رأس 

 و الرياضيات, فدرس املأمون خزانة يف كانت متوافرة اليت الكتب من اخلوارزمي
        اهلندية و اليونانية باملعارف إحاطته إىل إضافًة والتاريخ, والفلك, اجلغرافية,  

 يسميه و.العصر ذلك يف العلم لغة كانت اليت العربية, باللغة أعماله كل نشر و
 من ُقْطرُبّل قرية إىل نسبة القطربّلي, اخلوارزمي موسى بن حممد: تارخيه يف الطربي

 املوسوعات وتشري. بالبسملة( واملقابلة اجلرب) كتابه اخلوارزمي بدأ .بغداد ضواحي
   و إنكارتا مايكروسوفت وموسوعة( الطالب نسخة) الربيطانية كاملوسوعة العلمية

   إىل أخرى مراجع تشري حني يف عربي, أنه على كولومبيا وغريها جامعة موسوعة
 اإلصدار ويف. (الفرس ديانة)ماجوسيًا كان انه إىل إستنادًا فارسية أصول من كونه
 قوميته حتديد  دون من" مسلم عاِلم"أنه تذكر الربيطانية للموسوعة العام
        هلم كان الذين العامليني العلماء   ومن املسلمني, العلماء أكرب من اخلوارزمي ُيَعدُّ
   وإذا" مييلي ألدو يقول الصدد هذا ويف. والفلكية  الرياضية العلوم على كبري تأثري

   ومن األول, الطراز من بعلماء البدء, منذ فسنلتقي, والفلك الرياضيات إىل انتقلنا
 ".اخلوارزمي موسى بن حممد اهلل عبد أبو العلماء هؤالء أشهر

 
 :كتبه و مؤلفاته ( 3 –أ 

      .‘‘والرتبيعية اخلطية للمعادلتني’’ النظامي احلل عن كتبه أول كان اجلرب كتاب
   قدمت. ‘‘ديوفانتوس’’ فيه يشاطره لقب ‘‘اجلرب أب’’ يعد فهو واضح هو كما

 األرقام نظام’’ ,‘‘اهلندية األعداد’’ عن احلساب, علم يف لنظريته التينية تراجم
    عظيمًا تأثريًا اسهاماته تصنع مل. عشر الثاني القرن يف للغرب ‘‘الوضعية العشرية

      اجلرب, من حمرفة هي األجلربا كلمة. كذلك وللغة بل الرياضيات فحسب, يف



 

     .كتابه يف شرحها كما ,‘اخلطية املعادالت’ حل يف املستخدمتان العمليتان احدى
      الالتيين النطق ,‘اجلورمتي’ كلمة إىل تنسبان ‘اللجرثم‘و ‘اللجرزم’ الكلمتان

   الربتغالية والكلمة ,‘هوارزمو’ األسبانية الكلمة أصل هو امسه أن كما. المسه
 .الرقم تعنيان واللتان ,‘الوارزمو’

 العمل كتاب الرخامة, كتاب هند, بالسند املعروف الثاني الزيج األول, الزيج كتاب
 يف إليه احلاجة من الناس يلزم ملا ألّ فه الذي واملقابلة اجلرب كتاب باإلسطرالب,

 به يتعاملون ما مجيع ويف وجتارتهم, وأحكامهم مقامستهم ويف ووصاياهم, مواريثهم
  و وجوهه من ذلك وغري واهلندسة, األنهار وكري األرضني مساحة من بينهم

 والشراء, كالبيع الناس بني جتري اليت املعامالت واملقابلة اجلرب كتاب ويعاجل. فنونه
 القياس, وحدة فيعني األرض مسح أعمال يف يبحث كما والتأجري, الدراهم, وصرافة

 مساحة الدائرة,و ومساحة السطوح, بعض مساحة تتناول تطبيقية بأعمال ويقوم
    أو 3 7/2 فكانت ط التقريبية النسبة قيمة لذلك عني وقد الدائرة, قطعة

  و الرباعي واهلرم الثالثي, كاهلرم األجسام, بعض حساب إىل أيضًا وتوصل ,7/11
  من بطلب ألفه وقد نوعه, من األول يعد وهو "واملقابلة اجلرب" كتاب املخروط
   مدلوله وإعطائه اجلرب لفظ وضع إىل فقط يؤد مل< الكتاب وهذا .املأمون اخلليفة
       يف الالتينية إىل ترجم وقد. الرياضيات يف جديدًا عصرًا حقًا افتتح إنه بل احلالي,
      . الغرب إىل العلم هذا أدخلت اليت هي الرتمجة هذه وكانت عشر, الثاني القرن
 مصطفى علي األستاذان حققه وقد. أوروبا يف مرجعًا عديدة قرونًا الكتاب هذا وظل

  كتاب" ـ. م2131 سنة القاهرة يف مرة أول ونشر أمحد, مرسي حممد    و ُمَشرَّف ة
 الالتينية, إىل ترجم وقد بفرنسا, سرتاسبورغ يف موجود خمطوط وهو "األرض صورة
 العمل كتاب" ـ. بطليموس مبعلومات فيه املوجودة املعلومات مقارنة ومتت

     من يعد اخلوارزمي إن القول وخالصة. "األسطرالب عمل كتاب"و "باألسطرالب



 

        واألوربيني, العرب تعريف يف الفضل أعظم له كان وقد عصره يف   العلماء أعظم
     يف البحوث من  كثري وواضع اجلرب علم واضع فهو. العربي العدد بنظام بعدهم, من

   وقد: بقوله اخلوارزمي عظمة عن مييلي ألدو عرب وقد. واجلغرافيا والفلك احلساب
    تدرس كتبه ظلت وقد. العظام الرياضيني من سلسلة باهرًا افتتاحًا اخلوارزمي افتتح

 الرياضيات يف اخلوارزمي اجنازات تعترب عشر السادس القرن حتى األوربية اجلامعات يف
 .عليهاتعتمد  اليت العلوم و الرياضيات تقدم يف كبريا دورا لعبت و عظيمة,

 

 أروع معادلة للخوارزمي                 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 يف جمال الفيزياء:  ثانيا   

 ابن اهليثم احلسن – ب                         
 :التعريف به  (2 – ب

هو حممد بن احلسن بن 
احلسن ابن اهليثم أبو 

 لقب  علي البصري

 إىل نسبة بالبصري
 ابن. البصرة مدينة
 عامل هو اهليثم
 الرياضيات يف عربي

 البصريات و
 العديد له واهلندسة

 املؤلفات من
  .احلديث العلم أكدها اليت العلمية واملكتشفات

                                                                                                      : و مولده نشأته( 2 – ب
   كان   عصر يف ،م 965-هـ353 سنة البصرة والية يف اهليثم ابن ولد

 و طب  و فيزياء و فلك و رياضيات من العلوم خمتلف يف ازدهارا يشهد
     كتب وقراءة والبصريات اهلندسة دراسة على كبـان هناك غريها،



 

        وغريهم الزهراوي األندلسي والعامل اليونان علماء من سبقوه من
 على وساهم العلوم تلك يف وكتب رسائل عدة كتب اجملال، هذا يف

 الكبري العامل بدأه قد كان ما وأكمل هلا، الرئيسية القواعد وضع
 .الزهراوي

 واجتاز الطب، بغداد يف درس الدنيا؛ يف زاهًدا أحواله كل يف وكان
 الكحالة طب يف وختصص باملهنة، العمل يريد من لكل مقرًرا امتحاًنا

        علوم، عدة يف للسؤال يقصدونه بغداد أهل كان ،(العيون طب)
  .العصر علماء كبار من بصفوة زاخرة كانت املدينة أن برغم

  
 :رحلته اىل مصر *   

 أخبار كتاب يف جاء
 على للقفطي احلكماء

 لو >>: اهليثم ابن لسان
 بنيلها لعملت مبصر كنت
 كل يف النفع حيصل عماًل
 زيادة من حاالته من حالة

 .<< ونقصان
 احلاكم إىل هذا قوله فوصل

 فأرسل ، الفاطمي اهلل بأمر
    يريد مبا وأمده. مصر إىل  احلضور منه وطلب سًرا، األموال بعض إليه

    قامةاإل مكان حدد أن بعد اهليثم ابن ولكن املشروع، بهذا للقيام
 مياه وجد أسوان قرب إىل وصل وملا جمراه، طول على النهر دراسة باشر
 يف متسرًعا واهًما كان أنه      أدرك جوانبه، كافة من منه تنحدر النيل



 

 عاجز وأنه ، الفيضان ماء حيجز       سد بناء وهو عليه املقدرة ادعى ما
 باهلل بأمر احلاكم إىل عاد حينئذ   .عصره بإمكانات بوعده الرّب على

 غضب خاف اهليثم ابن أن غري.املناصب أحد وواله عذره فقبل معتذرًا،
 به التظاهر على وظل باجلنون، وتظاهر له، يكيد   أن فخشي عليه، احلاكم
 سكنو باجلنون، التظاهر عن عاد وفاته وبعد.الفاطمي احلاكم وفاة حتى

 ،لرزقه مورًدا العاملية الكتب بعض نسخ اختذو األزهر، اجلامع باب على قبة
 وتفرغ لغات، عدة من متمكًنا كان حيث الرتمجة؛و التأليف خبالف هذا

 وقد م، 0139 عام يف وفاته حتى وذلك والتجربة، للتأليف وقته سائر يف
 واملعرفة، العلم فروع خمتلف يف ورسالة خمطوطة 232 إىل كتبه ما     وصل

 حتت أخرى مرة وجدت لكنها املؤلفات هذه من كبري جزء اختفى وقد

       .فراشه
 :حتويل منهج ابن اهليثم العلمي    

 :منهجني أحد على حبوثه يف اهليثم ابن اعتمد
  االستقراء منهج - أ

  االستنباط منهج - ب
      من همه وكان واملالحظة، التجربة على يعتمد كان احلالني ويف
 الرجل حدد وقد صدره، تثلج اليت احلقيقة إىل الوصول هو البحث وراء

    وبعد حياته يف ويؤثره، احلق يطلب من إفادة وهو حبوثه، من هدفه
 .مماته

     لظهور الوحيد الطريق هو اآلراء تضارب أن يرى اهليثم ابن وكان
 أو صحة إثبات يف ثابًتا منهاًجا العملية التجربة من جعل وقد. احلقيقة

              التعبري حياول ذلك وبعد العلمية، الفرضيات أو العقلية النتائج خطأ
 .دقيقة رياضية بصياغة الصحيحة النتيجة عن



 

 :مؤسس علم الضوء 
         يف العلم هذا أسس وضع وقد اهليثم، ابن هو فيه السبق صاحب

0120/ هـ300 عام الكتاب هذا ألف وقد. املناظر كتابه
           وفيه ،م

     وضعته نتائج إىل فيه فتوصل العلمية، وجتاربه الطبية، خربته استثمر
 لعلوم املؤسسني أحد بها وصار العلمي، اجملال يف عالية قمة على

       لقبه حتى اجملال هذا يف كثرية ألمور العلماء نظرة من غّيرت
 (. النور أمري)  العلماء

           
 و قد ساهم كثريا يف اجنازات متعددة يصعب ذكرها                

 

 :مؤلفاته  (3 –ب 
   فقد كثرية، رسائل خال كتاب، مئيت من يقرب ما اهليثم البن أن ذكر
 املنطقو الطبو اجلربو احلسابو ،الفلكو ،الطبيعياتو اهلندسة يف ألف

 مخسة ،التعليمية العلومو الرياضياتب يتعلق ما منها بلغ ،األخالقو
 ما أما وأربعني، ثالثة ،الفيزياء و الفلسفةب منها يتعلق وما وعشرين،

 الطبية الصناعات يف كتاب وهو جزءًا، ثالثني بلغ فقد الطب يف كتبه
 ثالثون وهو ،غالينوس كتب من مناسبًا رآه ما وجوامع مجل من نظمه
 :كتابًا
 الصغرية، الصناعة يف الثالثو الطب، فرق يف الثانيو الربهان، يف األول

 منافع يف السادسو الطبيعية، القوى يف اخلامسو التشريح، يف الرابعو
       و املين، يف الثامنو ، وأفالطون أبقراط آراء يف السابعو األعضاء،

    يف عشر احلاديو واألعراض، العلل يف العاشرو الصوت، يف التاسع
 النبض يف عشر الثالثو البحران، يف عشر الثانيو احلميات، أصناف



 

    عشر اخلامسو أبقراط، رأي على األسطقسات يف عشر الرابعو الكبري،
   يف عشر السابعو املفردة األدوية قوى يف عشر السادسو املزاج يف

 اآلملة، األعضاء موضوعات يف عشر الثامنو املركبة، األدوية قوى
 احلاديو الصحة، حفظ يف العشرونو الربء، حيلة يف عشر التاسعو

 أمراض يف والعشرون الثانيو ورداءته، الكيموس جودة يف والعشرون
    و البدن، ملزاج تابعة النفس قوى أن يف والعشرون الثالثو العني،

        يف والعشرون اخلامسو املختلف، املزاج سوء يف والعشرون الرابع
 يف والعشرون السابعو الكثرة، يف والعشرون السادسو البحران، أيام

    الذبول، يف والعشرون الثامنو األمراض، لشفاء الفصد استعمال
        حنني مجع الثالثونو البدن، هيئات أفضل يف والعشرون التاسعو

 ·األغذية يف أبقراط وكالم غالينوس كالم من إسحاق ابن
 نقل هامة طبية شؤون يف ألف أنه املصنفات هذه تعداد من وتبني

      كتبًا وألف فيها، وزاد عليها علق ولكنه غالينوس، عن معظمها
 حلان    اال تأثري يف كرسالته واملعاجلة، بالطب صلة ذات أخرى،

      معاجلة فيه تكن مل وقت يف وذلك احليوانية، النفوس يف املوسيقية،
   أو طريقها وجدت قد املوسيقية باألحلان ، النفسية   األمراض بعض

 ·النفسية املعاجلات دنيا يف مكانها احتلت

 :بتأليفها قام اليت الكتب
          فيه رفض فقد ، البصريات عامل يف ثورة يعد الذي:املناظر كتاب
         إىل توصل بعدما ، الضوء علم يف بطليموس نظريات من عدًدا

 . احلديث البصريات علم نواة غدت جديدة  نظريات
 : الكتاب يف الواردة اآلراء أهم ومن

       إىل العني من تنبعث أشعة بواسطة تتم الرؤية أن بطليموس زعم
         أن فبني ، النظرية هذه نسف اهليثم ابن جاء ،وملا املرئي اجلسم



 

 عني باجتاه املرئي اجلسم من تنعكس اليت األشعة بواسطة تتم الرؤية
 . املبصر

       مستقيم خط يف ينتشر الضوئي الشعاع أن اهليثم ابن بّين كما
 . متجانس وسط ضمن

 .  الضوء انعطاف وظاهرة الضوء، انعكاس ظاهرة اهليثم ابن اكتشف
     كل وظيفة وبني كاماًل، تشرحيًا العني شّرح أنه منجزاته أهم ومن
  منها قسم

  القمر منظر اختالف
  الكواكب رؤية

  الغلط من الرصد يف ما على التنبيه
  املساحة أصول

  املثلثات أعمدة
  بالقطوع احملرقة املرايا
  بالدوائر احملرقة املرايا

                                              اإلظالل كيفـيات
                                        الشفق يف رسالة
                                      إقليدس أصول شرح
  سوفکال  صورة يف مقالة

 الكامريا اليت اخرتعها ابن اهليثم   ل  المکافي املسجم مساحة يف رسالة

  الدائرة تربيع يف مقالة
  اهلاللية الکاالش يف مستقصاة مقالة

  العمود جهة من املثلث خواص
  املعامالت حساب يف بالغريب املعروف القول

 . رةکال مساحة يف قول



 

 . احلساب أصول يف اجلامع كتاب
 .اهلندسية املسائل حتليل يف كتاب
 . والرتكيب التحليل يف مقالة
 :احلديث العلم على تأثريه
    ، مفّصل بشكل وانعكاسه الضوء انكسار ظواهر اهليثم ابن درس

 بواسطة تتم الرؤية ان فنفى ،بطليموس كنظريات القدمية اآلراء وخالف
 وشّرح العدسات علم أساسيات أرسى كما العني، من تنبعث أشعة
 الذي األهم املرجع Optics املناظر كتاب يعترب. كامال تشرحيا العني
      وهو الضوئية، التقانة تطوير يف احلديث العصر علماء عليه استند
       املشتق االسم وهو Camera الكامريا بتجارب قام من أول تارخييًا

 .صغري بشباك املظلمة الغرفة وتعين " ُقمرة" :  العربية الكلمة من

                  صغري بثقب كامريا أول اهليثم بن احلسن اخرتع امليالدي العاشر القرن يف

 صورة ابن اهليمث ىلع احد امعلالت ارعلاقية                      



 

 

 

 يف جمال الفلك:  ثالثا

 ي ـرونـيـالبأبو الرحيان  – ج 
                                           

  :التعريف به  (2 – ج

 أمحد بن حممد الرحيان أبو

  البريوني

 كاث ضاحية يف ولد مسلم عامل

 شهر يف( أوزبكستان) خوارزم عاصمة

م376،هـ623) سنة حوالي سبتمرب
 رحل 

 هـ633 حوالي 22ال سن يف جرجان إىل

332 
م

 ومشجري بن قابوس احلسن أبو السلطان ببالط التحق حيث 

 عن الباقية اآلثار هو و كتبه أوىل هناك نشر و املعالي مشس

 ابي األمري حباشية احلق موطنه إىل عاد حني و اخلالية القرون

 املهام ببعض إليه عهد الذي خوارزمشاه مأمون بن مأمون العباس



 

 بن حممود بيد اإلمارة سقوط عند و لسانه لطالقة نظرا السياسية

 إىل العلماء من طائفة مع احلقه هـ707عزنةعام حاكم سبكتكني

 مقولة من للهند ما حتقيق الكربى مؤلفته ثاني نشر و بالطه

 هما كبريين آخرين مؤلفني كتب كما مرذولة أو العقل يف مقبولة

 سنة تويف التنجيم صناعة ألوائل التفهيم املسعودي القانون

 .العرب بطليموس تسمية املستشرقون عليه وأطلق( م8073،هـ770

 :البريوني علوم (2 –ج 

 يف اهتمامات له و كان سين فيزياء  و رياضيات عامل كان

.  التاريخو  والفلك املوسوعية والكتابة الصيدلة جمال

 جانب إىل بامسه القمر سطح على بركانية فوهة مسيت

   الربكانية الفوهات لتسمية اختياره مت . المعا اسم 333

 يف ولد. سينا ابنو أرسطو و اخلوارزمي ومنهم القمر على

 عهده يف كانت واليت ألوزبكستان حاليا التابعة خوارزم

   الرياضيات درس فارس بالد يف السامانيني لساللة تابعة

   ابن وعاصر( 2336 - 173) عراق بن منصور العامل يد على

    (2333 - 131) ويهمسك ابن و( 2337 - 183) سينا

  .  طهران حمافظة يف الواقعة الري مدينة من الفيلسوفني



 

      و رحالته خالل السنسكريتية و اليونانية اللغة تعلم

   خوارزم بلغة البريوني. الفارسية و العربية باللغة كتب

 البريوني كتب ،البلدة خارج من      اآلتي أو الغريب تعين

   وفلكية تارخييةو علمية مسائل   يف املؤلفات من العديد

    خطوط و والدائرة املثلثات حساب    يف مساهمات له و

 الضوء سرعة بني الفرق و األرض ودوران والعرض، الطول

 ختاري يف كتبه ما   إىل باإلضافة   ،هذا الصوت وسرعة

 يف كتب األدوية الصيدلة و عن بكتاباتهأيضا  اشتهر.اهلند

 كان الكتاب و"الطب يف الصيدلة"أمساه كتابًا حياته أواخر

 .أمسائها ومعرفة األدوية ماهيات عن

 هــاتــفــؤلــم (2 –ج           

 دكتور حتقيق مرذولة أو العقل يف مقبولة مقولة من للهند ما حتقيق

 . برلني جامعة من سخاو إدوارد

  الكرة تسطيح يف االستيعاب

  النظم معاني يف الوهم بإجالة التعليل



 

          يبحث علم وهو املدخل طيق على التنجيم صناعة ألوائل التفهيم

 العلوم موضوع بذلك ليحصل اخصها إىل املوضوعات أعم من التدرج عن

     العلم موضوعا العلوم أعم كان وملا األعم ذلك حتت املندرجة

     األخص من فيه التدرج وميكن فروعه من العلوم تقسيم جعل اإلهلي

    هذا وموضوع وايسر أسهل األول لكن ذكر ما عكس على األعم إىل

  ظاهر وغايته العلم

  واألنوار الشعاعات جتريد

  اجلواهر معرفة يف اجلماهر

  من أوائل من وهو والفلزات اجلواهر بوصغ الكتاب هذا يف البريوني قام

   الكثري أن وذكر الكرمية واألحجار الفلزات لبعض النوعي الوزن وضع

  الكرمية األحجار وصف وقد اللون يف متشابهات الثمينة اجلواهر من

 و واملرجان والعقيق والفريوز واألملاس والزمرد واللؤلؤ الياقوت مثل

 الفلزات أيضا ذكر و الكرمية األحجار من وغريها الكوارتز وهو اجلست

 .والرصاص احلديد و والنحاس والفضة والذهب الزئبق مثل

  التمويه صناعة يف التنبيه

  النجوم يف اخلالية القرون عن الباقية اآلثار

       وبني قابوس املعالي لشمس ألفه مفيد كتاب وهو جملد التاريخو

 هي اليت األصول يف واالختالف األمم يستعملها اليت التواريخ فيه



 

         و األنباء عيون يف كما بالسند بلد والنون بالباء وبريون مباديها

    املقام قليل لكونه به مسي الرباني بالفارسية هو السيوطي قال

   سخاو حتقيق الكتاب وهذا االسم بهذا الغريب يسمون وأهلها خبوارزم

 أيضا

  النجوم أحكام يف اإلرشاد

 أجزاء ضبط عن عجزوا الرصد أهل أن وقال األرصاد باختالف االستشهاد

 هذا إلثبات التأليف ها فوضع الصغرى الدائرة بأجزاء العظمى الدائرة

  املدعي

  الشافية الشموس

 العزائم على فيه تكلم الصناعية والغرائب الطبيعية العجائب

 ويزيل العارفني قلوب يف اليقني به مبايغرس والطلسمات والنريجنيات

 . املرتابني عن الشبه

 بن حممود بن ملسعود ألفه والنجوم اهليئة يف املسعودي القانون

 فيه حذا وأربعمائة وعشرين إحدى سنة يف( الغزنوي حممود) سبكتكني

  الفن هذا يف املبسوطة الكتب من وهو اجملسطى يف بطلميوس

        اإلهلي واإلرشاد بنظره واستخرج صنفه ألرسطو األحجار كتاب

     وألبي حجر ونيف ستمائة خاصية فيه وذكر ومنافعها خواصها

  البريونى أمحد بن حممد الرحيان



 

  واآلثار األشعار خمتار

 حتقيق فيها املنحين اخلط خبواص الدائرة يف األوتار استخراج كتاب

 . الدمرداش سعيد أمحد دكتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 متةاخلا -3                       

أن   م نافذة على رياض الشموع العباسية نرجوو بعدما فتحنا لك
تو أهنم إستحقو فعال تكونو قد أخذمت فكرة على علمائنا الذين أثب

ا تتألأل يف مساء العلم و لن تشييد أمسائهم و ترك أعماهلم جنوم
و غمرات الشكوك   ننسى طبعا أهنم تعبو و اقتحو أسالك اجلهل

  حنصد مثار العلم و املعرفة   بعبق االزهار و الرحيان و لننعم حنن 
 و لكنهم اوصو بزرع البذور ليستمر احلصد ال أن ننتظر طول عمرنا 

  و مواصلة فعلينا جتديد العهد  من يزرع و حيصد ليعطينا البقايا 
دور ساعي الربيد يف ما فعلو و أن نرد على من وصف دورهم ب

 االجانب بالتعريف هبم و أيضا املواصلة و  توصيل ثقافات
   بل ليس الفىت من يقول كان أيب: االستمرار النه كما يقال 

 .....انا ذا  الفىت يقول ها


