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  مق�مة 

ال��ي   م���  س��نا  ال��سل��،  أش�ف  على  وال�الم  وال�الة  العال���،  ال��� � رب 

  وص��ه أج�ع��.  آلةاألمي، وعلى 

ب� أح�� ال�����ي، م� أعالم ال��ارة اإلسالم�ة، ورائ�ًا م�    ةُ �َ لَ �ْ ُ�ع� أب� القاس� مَ  

رواد ال�ه�ة العل��ة في األن�ل�، خالل الق�ن ال�ا�ع اله���/العاش� ال��الد�، ودل�ًال على  

اللغة  إلى  م�لفاته  مع��  وت�ج��  األن�ل��ة،  ال��ارة  به�ا  ات���  ال��  واالب��ار  اإلب�اع 

  في ت��ر العل� األور�ي م�� ع�� م���.الالت���ة، و�ان لها أث� واضح 

لها دور مه� في  ال�����ي م�رسة عل��ة في ق���ة، و�ان  ب� أح��  أس� م�ل�ة 

ت��ر ال���ة العل��ة، و�ن ل� ی�� ال��ق� م� ��نها م�رسة �ال�ع�ى ال���قي لل�ج�د ال��اني  

ی� ت�ل��وا على ال���د، إال أنها ض�� م���عة م� العل�اء م� م��لف أن�اء األن�ل�، ال� 

أس�اذه� م�ل�ة، و�ان�ا م����� �عل�م م��دة، وت���وا ���هج عل�ي، قائ� على ال�ف��� العل�ي، 

وقام�ا ب�وره� في نقل عل�مه� إلى تالم��ه� م� �ع�ه�، في سل�لة م��لة لع�ة أج�ال، وت�ج�  

  ال���� م� إن�اجه� إلى اللغات األور��ة ال���لفة. 

درا  إلى  ال���  ه�ا  ان�ازاته�  یه�ف  وت�ض�ح  العل�ي،  ال�ق�م  في  ال��ل���  دور  سة 

ال��ار�ة، ل���ن �اع�ا لل��ار�ة �فعال�ة في ح�ارة ال���ق�ل، و��ل� االس��الل على ال���ة  

الف���ة، واإلب�اع العل�ي في ع�� ال�الفة األم��ة، رغ� نع� العامة للعل�اء ال�ه���� به�ه  

نف  ���� وال�ن�قة،  �اإلل�اد  أح�� العل�م،  ب�  م�ل�ة  ی�ع�ض  فل�  ال����دی�،  الفقهاء  �ذ 

  ال�����ي، وال أح� م� تالم��ه أل� اض�هاد أو ت����. 

ت� ت�اول ه�ا ال��ض�ع م� خالل ثالثة ع�اص� رئ��ة، هي أوال: عل�اء م�رسة م�ل�ة 

أث� م�رسة ثال�ا:  ال��رسة،  له�ه  العل��ة  واإلن�ازات  ال��اه�ات  ثان�ا:  ال�����ي،  أح��   ب� 

م�ل�ة في الف�� والعل� األور�ي، م���قة ب��ه�� ع� عل�م األوائل في األن�ل� خالل الع�� 

األم��، ل�ا ل�ل� م� عالقة ب��ا� ه�ه ال��رسة واخ��اصها األص�ل، وخات�ة ت�ضح أه�  

  ن�ائج ه�ه ال�راسة. 

  عل�م األوائل في األن�ل� خالل الع�� األم��  

م، ن�ا� ٧١١هـ/�٩٢ى وق� الف�ح اإلسالمي عام  ل� ��� ألهل ش�ه ج���ة أی����ا ح

، و�ع� الف�ح ت��� اه��ام ال��ل��� على العل�م ال�ی��ة واللغ��ة، ١ی��� في م��ان عل�م األوائل
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م، ال�ي ش�ع� االه��ام �العل�، ف���ك ذوو اله��  ٧٥٨هـ/١٣٨ح�ى ��ام ال�ولة األم��ة عام  

ر األم�ر دفع ال�اس إلى اإل��ال على ت���ل العل�، ، فاس�ق�ا٢ل�ل� تل� العل�م وااله��ام بها

  فات�ه �ع�ه� إلى دراسة ه�ه العل�م. 

واه��ام األن�ل���� �العل�م ال�ی��ة واللغ��ة في ال��ا�ة أم� ���عي؛ ن��ا ل�اج�ه� لفه�  

أه���ها،  ، عل�ا �أن ه�ا ال �قلل م�  ٣أم�ر دی�ه�، ث� أتى االه��ام �عل�م األوائل في م�ت�ة تال�ة

ألن االه��ام به�ه العل�م عامة، ال ی�أتى أل�ة ح�ارة إال ع��ما ت��ن في أوج ازدهارها وق�تها،  

وه� ما نالح�ه م� خالل ق�اءت�ا لل�ار�خ اإلسالمي، فااله��ام به�ه العل�م �ان مق�ونا �ع��  

إلى أخ��، فإذا ، ��ا أن ه�ه العل�م ت��ن سهلة ال��اصل وال��ارث م� ح�ارة  ٤الق�ة وال�ه�ة

كان ال��ل��ن ورثة ال��ارات ال�ا�قة عل�ه�، فإن ه�ا الق�ل ���ق أساسا على ه�ه العل�م، 

واألم� نف�ه س���ث في أور�ا الحقا، ح�� سُ�ع�ى األول��ة ل��ج�ة ال��� الع���ة العل��ة إلى  

ان�قالها م�    الالت���ة، وذل� نا�ع م� عال���ها، وم�اه�ة �ل ال��ارات ف�ها، وه� ما ��عل

  .٥ح�ارة إلى أخ�� أم�ًا م���راً 

م� االه��ام به�ه العل�م،   -أول األم�–ك�ا �ان ت��د �ع� الفقهاء في األن�ل�، مانعًا  

، ٦إال ما دع� إل�ه ال��ورة �ال��اب والفل�، و�ان ���ه� وُ��ه� �ال�ن�قة �ل م� ���غل بها 

، وأبي ع���ة ٧م ٨٨٧هـ/�٢٧٤ ف�ناس ت وت�ج� أم�لة ����ة على ذل�؛ ��ا ح�ث مع ��اس ب

، وه� م� أوائل م� اش�ه� �عل�م  ٨م ٩٠٨هـ/٢٩٥م�ل� ب� أح�� ال�ع�وف ��اح� الق�لة ت 

  األوائل، وغ��ه� ال����، ول�ل� ضعف إ��ال أهل العل� على ه�ه العل�م. 

اة زاد االه��ام به�ه العل�م في ع�� ال�ولة األم��ة، وه� الع�� ال�� ازده�ت ��ه ال��

أ�لقها   ال�ي  الف���ة  وال���ة  واالق��اد�،  ال��اسي  االس�ق�ار  �ف�ل  عام،  ���ل  العل��ة 

الق���ة، م�ل:  ال��ا�ة على ال��لفات  األم���ن إلى ح� ����، و�ان اع��اد أهل األن�ل� في 

الفل�  عل�  في  االش��لي،  إلی���ور  االش�قاق  ��اب  ٩ك�اب  م�ل:  الالت���ة،  ال���ة  وال���   ،

ال����ع �����Aphoriseme  االب أو  ال�امع  و�ع�ي  ال�� ١٠،  في  دی�سق�ر��س  و��اب   ،

، وال���ة الع���ة م� ��اب األن�اء، وتق���  ١١وال���لة، و��اب �اول�س أوروس��س في ال�ار�خ 

، و�ال�الي �ان�  ال�قافة الالت���ة  ١٣، ال�� ����� على م�اد م����ة م� تق��� الت��ي ١٢ق���ة

ع��ة األث� في ت���� ال��ارة األن�ل��ة، ث� ب�أت األن�ل� ت�ه� اه��اما أك��  م� ال�واف� �

�عل�م األوائل، مع ت���ع األم�اء وال�لفاء على رحلة ال�ل� إلى ال���ق، وم� ث� الع�دة إلى  
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) األوس�  ال�ح��  ع��  األم��  عه�   ففي  العل��ة،  ال�����ات  �آخ�  - ٢٠٦األن�ل� 

ال�� ٨٥٢- ٨٢١هـ/ ٣٨٢ الفل��ة م)، وصل�  �األز�اج  وال�ع�وفة  األن�ل�،  إلى  الفل��ة  ، ١٤اول 

وغ��ها م� ��� الفل� وال��، ن���ة االت�ال �ال��ارة ال�����ة، �ع� أن �ان االه��ام م���ا  

، ��عل االه��ام �عل�م األوائل في األن�ل�، ب�ا�ة م�  ١٥على العل�م ال�ی��ة، و�ن �ان صاع� 

م)، ونقل� ن��ة م�  ٨٨٦- ٨٥٢هـ/٢٧٣- ٢٣٨األوس� (عه� األم�� م��� ب� ع�� ال�ح��  

، و�ان  ١٧، ال�ي ع�ف� في األن�ل� �اس� ج�اول ال��ارزمي 16Siddhantaج�اول ال��� ه�� 

  .١٨األم�� م��� ماه�ا في ال��اب، ی�جع إل�ه في ذل� م� ق�ل أهل خ�م�ه وع�اله 

ال  ال���  ال�ل�فة  عه�  في  ذروتها  األن�ل�  في  العل��ة  ال���ة  �اني  بلغ� 

م)، ال�� �ع� دون م�الغة أع�� خلفاء  ٩٧٦-٩٦١هـ/٣٦٦- ٣٥٠ال������(ال������ �ا�) (

األن�ل� عل�ا، وأث�ا في تق�م ال��اة العل��ة بها، "���� ل� ���ع في اإلسالم ��ل�فة م�له، في  

العل� ودواو��  ال���  ُجل�ل ١٩اق��اء  اب�  مق�لة  على  ی��ه�  م�ا  ��ه�  ٢٠"،  "إن�ا  ال���اء، : 

��ه�ر دول ال�ل�ك ال�ال��� لل���ة"، فأ�ل� ال���ة الف���ة في ال�أل��، واإلب�اع العل�ي في 

كل العل�م، وج�ع ال��� م� م��لف ال�هات، و�ان له عل�اء في �ل م�ان لل��� ع� ج�ی� 

ف�ائل،  ال��� ونقلها إلى األن�ل�، وه�ا ی�ل على م�لغ ع�ای�ه �العل�، وُ�ع� ه��ه في اك��اب ال

وس�� نف�ه إلى ال���ه �أهل ال���ة م� ال�ل�ك، م�ا �ان له أث�ه في إ��ال ال�اس على ق�اءة  

م�ه�ه�  وتعل�  األوائل  في ٢١ك��  عل�مه�  إذاعة  في  ال���ة  والفل����  لل��اض���  وأ�ل�  ؛ 

"، أ� أنه ل� ���ه� ال��ی� م� ال�أ�، إن�ا أ�ل� ال���ة ألص�اب الف�� لل�ع��� ع�  ٢٢ال�اس 

:" فق� صح أن ال��� أبلغ في تق��� ال�آث�، ٢٤، وح� ق�ل ال�اح� ٢٣آرائه� العل��ة ��ل ح��ة 

م� ال���ان وال�ع�"، بل إن �ه�ر م�رسة م�ل�ة ال�����ي ن���ة له�ه ال��اسة م� ال��امح  

  .٢٥وال���ة الف���ة

وال��� ال�ي جل��ها �ع� أن ا�لع العل�اء ال��ل��ن في األن�ل� على ال��لفات الق���ة،  

م� ال���ق، في عل�م األوائل، وقام�ا ب�راس�ها وه��ها، �ه�ت ب�ادر اإلب�اع واالب��ار، م�� 

ال��الد�، ح�� أص��� عل�م األوائل ت�رس في جامع   العاش�  اله���/  ال�ا�ع  الق�ن  ب�ا�ة 

ار� عال�ا في  ق���ة ج��ا إلى ج��، مع العل�م ال�ی��ة واللغ��ة، ف�ان أح�� ب� م��� األن�

  .٢٦ال��اض�ات والفل�، و�ان ��ل� ل�عل��ه�ا في ق���ة في عه� ال�ل�فة ال��� ال������
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تق��� ق���ة، وه�   الف��ة، �ه�ر  ���� رص�ها خالل ه�ه  ال�ي  ال���رات  أب�ز  وم� 

)، ��ا ت��ر   Recemund(29، واألسقف ر��ع ب� ز�� ٢٨، قام �ه ع��� ب� سع�� ٢٧تق��� شع�ي 

األدو�ة خاصة �ع� ت�ج�ة ��اب دی�سق�ر��س، في ال�� وال���لة ال�� �ان ب�ا�ة  عل� ال�� و 

، و��ز ع�د ���� م� أ��اء األن�ل� خالل ٣٠ان�القة ����ة في عل� ال�� واألدو�ة في األن�ل� 

،  ٣١م ١٠١٣هـ/٤٠٣ه�ه الف��ة، م�ه� على س��ل ال��ال: أب� القاس� خلف ب� ��اس ال�ه�او� ت 

الالت���ة   عل� ال�� "Abulcasisو�ع�ف في  له دور ���� في ت��ر وازدهار  ال�� �ان   ،"

:" ٣٢العال�ي عامة، وم� أشه� م�لفاته" ال����� ل�� ع�� ع� ال�أل��"، قال ع�ه اب� ح�م

ال��احة،  لعل�  العل��ة  األس�  وضع  وق�  م�ه"،  أج�ع  ال��  في  ی�لف  ل�  ال�����  ك�اب 

، وأشار في مق�م�ه إلى س�� ت����ه ب�ل�، "إن�ا  ��٣٣ارات العل��ة ال�ه�ة وأضاف ����ا م� االب 

س���ه ب�ل� ل���ة ت��فه ب�� ی�� ال����، و���ة حاج�ه إل�ه، في �ل األوقات، ول��� ��ه م�  

  "،  ٣٤ج��ع ال�فات ما �غ��ه ع� ال�أل�� 

ال����( ه�ام  ال�ل�فة  عه�  ال�اج� ١٠٠٩- ٩٧٦هـ/٣٩٩- ٣٦٦وفي  واس���اد  م)، 

ال����ر اب� أبي عام� �ال�ل�ة، على ال�غ� م� شغفه �العل�، إال أنه أ�ه� ت��ًدا إزاء ح��ة  

الف�� واإلب�اع، ع��ما أم� ���د م���ة األم����، و�خ�اج ما ف�ها م� ��� األوائل، ����ر  

�  ، ��ا حاك� �ع� م� اته� �ال�ن�قة م� العل�اء �اب ٣٥ك�ار الفقهاء، و�ح�اقها إال القل�ل م�ها 

، إال أنه ل� �فعل ذل� إال تق��ا للعامة، و���ا ل�أی�� الفقهاء، ٣٦م ورفاقه١٠٥٠هـ/٤٤١اإلفل�لي ت 

، و�ال�غ� م� �ل ذل� �ان م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي وتالم��ه م�ج�دی�  ٣٧حفا�ا على سل��ه 

،  في ق���ة، ��ارس�ن ن�ا�ه� العل�ي ����ة تامة، فل� ی�د أنه� تع�ض�ا أل� أذ� أو م�ا�قة

ب�وافع أخ��، ال عالقة   العل�اء  وقع االض�هاد على �ع�  ر��ا  إذ  تألقه�،  أوج  و�ان�ا في 

  .٣٨لألم�ر العل��ة بها 

وخالل ه�ا الع�� العل�ي ال��ي وال��عي، وفي ق���ة ال�ي اش�ه�ت �أنها ق�لة العل�اء، 

ال�� ال��ل�ة  ه�ه  ش�ل�ها  ال�ي  العل��ة،  ال�����ي  أح��  ب�  م�ل�ة  ش���ة  ان�ة  �ه�ت 

، وأص�ح م��ر ال��اة العل��ة في ال��اض�ات والفل� وغ��ها، وأس� م�رس�ه الف���ة،  ٣٩وال�مان�ة 

  ، واس���ت �ع�ه في تالم��ه لف��ة ���لة.٤٠ال�ي ش�ل� ان�القة ����ة لعل�م الفل� وال��اض�ات 

العل�م   ب��  دمج  وم�ادره،  ���ا�عه  عال��ا،  اإلسالم�ة  ال��ارة  في  العل�  �ان  إذن 

الق���ة م� ی�نان�ة وه���ة وفارس�ة وغ��ها، في ب�تقة واح�ة ت�� ��ة ال��ارة اإلسالم�ة، وه�ه 
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ال�اه�ة ل� ت�� ول��ة ال��فة، فال�قال�� العل��ة ال�ي ت��لها عل�اء ال��ارة اإلسالم�ة، ل� ت�قلها  

ع�   وت�ق��   ��� ث�ار  �ان�  بل  ال��اه�ی�،  وج��ش  ال��ارة  سف�  وال  ال��ار  ���  ق�افل 

ال�ل�ة   م�  وت���ع  ب�ع�  ال��لفات  ه�ه  ج�  ب��ا�  نقل�ا  ف��ل،  عل�اء  به�ا  قام  الق�ماء، 

  ��� ل��ا�عة  الع���ة،  إلى  ونقلها  ف�ها،  ال��ي  ال��ل وش�ع� على  ال�ي ��أت  ال��اس�ة، 

عل�ي ن��، فأن��� م���ة عل��ة عال��ة، بلغة واح�ة هي الع���ة، فالعل� في ال��ارة اإلسالم�ة  

ال�ار�خ، ق�اءة ت�ج�ات اإلن�اج    ���� أن ی�ع� ��� ��فة العال��ة، إذ أم�� ألول م�ة في 

الع���ة،  هي  واح�ة  بلغة  ال��اء  على  م����ة،  و���ث  ق���ة،  م�ع�دة  ل��ارات  العل�ي، 

وفل�فًة   ���ة  عل�مًا  أ��ا  �ان�  بل  ف���؛  وأدً�ا  ولغًة  دیً�ا  ت��  ل�  اإلسالم�ة  فال��ارة 

  .٤١وم��قاً 

  عل�اء م�رسة م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي العل��ة  أوال:

، واالس� ٤٢أب� القاس� م�ل�ة ب� أح�� ب� قاس� ب� ع�� هللا ال�����ي، أو ال��ج��ي

، و�الح� أن اس�ه ورد ٤٣ال����� ال�� اش�ه� �ه: أب� القاس� م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي 

وال��اجع ال��ادر  في  م��لفة  وصف  �٤٤أش�ال  ��ا  ال�اس� ،  عال�  �٤٥الف�ضي  أو   ،

  . ٤٨م ١٠٠٧هـ/٣٩٨م، وت�فى �ق���ة ٩٥٠هـ/٣٣٨عام  ٤٧، ول� في م�����٤٦الف�ائ� 

ب�أ ح�اته العل��ة ب�لقي العل� على أس�اذ�ه، أبي أی�ب ب� ع�� الغاف�، أح� ال�������  

ن ، ورو� ع�ه م�ل�ة ����ا، وأبي ��� اب� أبي ���ى، ال�� �ا٤٩في عل� ال��اب ( الع�د) 

، ٥٠عال�ا �ال��اض�ات والفل�، و�ان ��ل� ل�عل�� ذل� في عه� ال�ل�فة ال������، �ق�ل صاع� 

"أخ��ني أب� ع��ان سع�� ب� م��� ب� ال�غ�ن� ال�ل��لي، أنه �ان ���ع معل�ه م�ل�ة اب�  

أح�� ال�����ي، ع�� ذ�� اب� أبي ���ى ه�ا، و�ان معل�ه وعل�ه ت��ج، في ص�اعة اله��سة، 

�ال��� ف�ها، وفي سائ� العل�م ال��اض�ة"، ث� �ان� له رحلة ل�ل� العل� إلى ال���ق،  �ق� له  

وال�قى �العل�اء ال��ارقة، ودرس عل�ه� ال�� وال��اض�ات والفل�، ��ا ا�لع على رسائل إخ�ان  

، ور��ا ���ن  ٥١ال�فا، ال�ي ���ها �ع� م� رواد الف�� وال�ع�فة آن�اك، ونقلها إلى األن�ل�

  ، ل���ا ل� ن�� وصفا ل�حل�ه تل�، أو أس�اء العل�اء ال�ی� ال�قاه� ف�ها. ٥٢معه� ال�قى 

، �٥٣ع� رج�عه إلى األن�ل� اش�ه� اس�ه، وأص�ح إمام ال��اض��� األن�ل���� في زمانه 

، وم� أق�م العل�اء ذو� األه��ة في ٥٥، ول� ��� بها م�له في عل�ه ٥٤ولق� �إقل��س األن�ل�

� �ان ق�له �عل� الفل� وح��ات ال���م، وأرصاد ال��اك�، وشغف ب��ل�ل ، وأعل� م�٥٦األن�ل� 
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،  ٥٩، وأن�� تالم�� ل� ی��� عال� �األن�ل� م�له� ٥٨ال�ع�وف �ال����ي   ٥٧ك�اب ��ل���س 

"، وه�ا ال��اء ال���� ی�ل على أه���ه،  ٦٠"و�ان �ق���ة حل�ة ل��ي م�وان، وز��ة ل�ل� األوان

  العل��ة، و���ف م�� األث� ال�� ت��ه في م���ة األن�ل���� العل��ة. وتأث��ه ال�الغ في ال��اة 

إال أن�ا ال نع�ف ����ا ع� ح�اته، وم�ارد دخله وأس�ته، وعالق�ه �عل�اء ع��ه، وعالق�ه  

ال��لف�� ال�عاص��� له، م�ل اب�   إل�ها ال��ادر، ��ا أن  �ال�ل�ة ال��اس�ة، ح�� ل� ت�� 

ال�� خ��ه لل�أر�خ لعل�اء األن�ل�، واس�ق� �ه ال�قام في  الف�ضي ل� ی��ج� له في ��ا�ه  

ق���ة، وف�ها أس� م�رسة عل��ة ب�عا�ة ال�ل�فة ال��� ال������ �ا�، اه��� �عل�م الفل� 

  .٦١وال��اض�ات ��فة خاصة 

وتع� ب�ا�ة �ه�ر ال��رسة ���س�ة تعل���ة في األن�ل� غام�ة، ح�� ت�ای�� ح�لها  

، ��ارة �ق�ل ف�ها:" ل�� ألهل  ٦٣لى س��ل م�ح أهل األن�ل� أورد ال�ق�� ، وع٦٢آراء ال��رخ�� 

األن�ل� م�ارس تع��ه� على �ل� العل�، بل �ق�ءون ج��ع العل�م في ال��اج� �أج�ة"، وناق�  

، ه�ا األم� �اس�فاضة،" ورجح وج�د ال��رسة في األن�ل�، م�� �٦٤ع� ال��رخ�� ال���ث�� 

اله���/ال�اد�   ال�ام�  تأی�� ه�ه الق�ن  لل���ق�ل  تار�ا  ب�ل�،  ال��م  دون  ال��الد�،  ع�� 

  ال��ألة، تأی��ا نهائ�ا أو رف�ها رف�ا �اتا". 

ر��ا �ان ق�� �الم ال�ق�� ال��ارس ال�س��ة ال�ي ت���ها ال�ولة، أما ال��ارس ال�ي    

ت���هها  كان ����ها �ع� العل�اء في ب��ته�، م�ل م�ل�ة ال�����ي، على س��ل ال��ال، ����  

�ال��ارس ال�اصة في ع��نا، وت�ج� �ع� األدلة ال�ي ت��� ذل� م�ها، أن أ�ا ع�� أح�� ب�  

، �ان ������ �ال�ه في داره، ل��ة ثالثة أشه�، و�ان ٦٥م ١٠١٢هـ/ ٤٠٣ك�ث� األن�ار� ت 

، وقام ���� م�  ٦٦ع�ده� ی��� على أر�ع�� �ال�ًا، في م�ان م�ه� �أثاث ووسائل م���ة الئقة 

، ��ا ٦٧أس�ة اب� زه� ال�ه��ة، ���د �ال�ه م� ب��ه، ع��ما رأ� مع أح�ه� ��ا�ًا في ال����

ه�ا ال��ع م� ال��ارس قائًال: "ع�ف� ال���ت ����ا م� ال��ارس ال�ي ���� ف�ها   ٦٨ی��� ر����ا 

�ي ال�عل��"، وم�� �ع� ال�ه���� به�ا األم�، ب�� ال��رسة ال�اصة وال��رسة ال��اس�ة (أ� ال

أن�أتها ال�ولة)، فال�اصة ال�ي �ان لها �ا�ع خاص، ی���ها ال��رس، وذل� م�� الق�ن ال�ا�ع  

  .٦٩اله���/ العاش� ال��الد� 

أما م�رسة م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي ف���� أنه �ع� ع�دته م� ال���ق، ات�� م�رسة  

� قف�ة ن���ة في العل�م وأنها أح�ث،  ٧٠في ق���ة، ت�ل�� عل�ه ف�ها ع�د ���� م� �ال�ه وم����ه 
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ال��الد�  اله���/العاش�  ال�ا�ع  الق�ن  م�  ال�اني  ال��ف  في  �ع���ا  ،  ٧١ال�����ة  ال  ون�� 

ال���لح س�اء وج�ت ال��رسة �ال�ع�ي ال��اني ال���د أم ال، فإن ما نع��ه ال��رسة العل��ة، 

أ عل�  نقل  في  ال�الب  ه�الء  ودور  العل�ي،  وم�ه�ه�  األس�اذ و�ال�ه،  م�  أ�  إلى  س�اذه� 

�ع�ه�، وه��ا ت���� ال����ة العل��ة ألج�ال، وأث� ه�ه ال��رسة في ال��ارة األور��ة ال��ی�ة، 

ما ی��� م�انة م�ل�ة ال�����ي، ما ح��� �ه م�ال�ه العل��ة م� ال�ه�ة و�ع� ال���، و 

وره� في  ح�� ازدح�� حلقات دروسه �أع�اد ����ة م� تالم��ه، أخ�وا ع�ه العل�، وقام�ا ب� 

م�اصلة م���ته العل��ة، في م��لف أن�اء األن�ل�، و�ان� م�رس�ه أش�ه ��عه� عل�ي ���  

  .٧٢العل�م ال���ة، على غ�ار ال�امعات ال��ی�ة، على ح� وصف �ع� ال�اح��� 

  تالم�� م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي 

م، تار�ا م���عة ����ة م� ال�الب، ل� ١٠٠٧هـ/٣٩٨رحل عال� األن�ل� ال���� عام   

ی��� عال� في األن�ل� م�له�، �ان� له� س�عة م����ة، وت��� م�لفاته� ���ات واض�ة على  

في ت���اته�، ت��ع أشه�ه�    -أ��ا -ال��اة العل��ة، وأن�� ه�الء ال�الب �ع�ه� تالم��  

أث�ه ام�� ثالثة أج�ال م�عا��ة على األقل، وأن�أ �ع�ه� م�ارس في ، م�ا �ع�ي أن  ٧٣صاع� 

، وال�عل�م أن ال��اة الف���ة ما هى إال  ٧٤أن�اء األن�ل� ال���لفة خالل ع�� مل�ك ال��ائف 

�ع�ي   م�ا  تل�ها،  لل�ي  وت�س�  ت��قها،  ال�ي  على  تع���  حلقة  �ل  ال�لقات،  م��لة  سل�لة 

ومع ب�ا�ة الق�ن ال�ام� اله���/ ال�اد� ع�� ال��الد�،   اس���ار ع�اء ه�ه ال��رسة �ع�ه،

كان� ه�ه ال��رسة ق� ت��ل� إلى خل�ة ن�ل ن��ة، في م�ال ال�راسات الفل��ة وال��اض�ة،  

س�ة  األم��ة  ال�الفة  جاء سق��  في  ١٠٣١هـ/٤٢٢ول��  العل�ي  ال��ا�  له�ا  حً�ا  ل��ع  م، 

األن�ل�، ���ا ع� األم� واألمان م� أجل    ق���ة، ل�ل� �ان تف�ق ه�الء ال�الم�� في أن�اء

و�ان ذل� م� ال��احي اإل��اب�ة، ألنه أد� إلى ان��ار عل�ه في األن�اء ،  اس���ال ن�ا�ه�

  - :كافة على ی� تالم�ته، وم� أشه�ه�

الق���ي ت   - ال�ه��س  القاس� أص�غ ب� م��� ب� أص�غ  أب�  ال��ح،  م،  ١٠٣٥هـ/٤٢٦اب� 

، وما م� ش� في ٧٥ال��، وه� م� ��ار تالم�� م�ل�ة ال�����ياش�ه� �ال��اض�ات والفل� و 

أن تل��ته على م�ل�ة ومالزم�ه إ�اه، عاد عل�ه �فائ�ة جل�لة، ومعارف ج�ة وض�� في س��ته  

العل��ة، و���ا ق�مه م� جه�د عل��ة ت��ل� في تآل�فه ال��ع�دة، وم� أشه�ها: ��اب ال��خل  

و��اب ث�ار الع�د ال�ع�وف �ال�عامالت، و��ا�ه ال����   إلى اله��سة في تف��� ��اب إقل��س،
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، ��ا ص�ف في الفل� ٧٦في اله��سة، تق�ى ��ه أج�اء م� ال�� ال������ وال�ق�س وال����ى 

االس��الب  في  اس���امه ٧٧ك�اب��  ���قة  في  وال�اني  ����قة ص�عه،  ال�ع���  في  األول   ،

قائًال:" س�ع� م� أث�    ٧٩اف��� �ه اب� ح�م، وز��ه ال�ه��، ال��  ٧٨وال�ع��� ���امع ث�اره 

�عقله ودی�ه م� أهل العل�، م�� اتف� على رس�خه ��ه �ق�ل: إنه ل� ی�لف في األز�اج م�ل ز�ج  

م�ل�ة، وز�ج اب� ال��ح، وه�ا م� أهل بل�نا"، و���� إل�ه م� ال���" رما�ة الغ�ض وح�ا�ة 

، وأث�ى عل�ه و�ل �٨١حه اب� ال���� "، وم٨٠ال��ه� ع� الع�ض" و"ال�افي في ح�اب اله�اء

ی�د� واج�ه في ن�� العل�، ح�ى حل� الف��ة �ق���ة، وان���ت الف�ضى ال��اس�ة ف�ها، ف�أ� 

م� األمان أن �غادرها، م����ا على ف�اق زمالئه وتالم��ه،  ف��ج م�ها ج���ا إلى غ�نا�ة؛  

  . ٨٣ه، و�ل ف�ها ح�ى وفاته ، ال�� أك�م٨٢ح�� ن�ل ض�فا ع���ا على أم��ها ح��س ال��هاجي 

أن�� اب� ال��ح تالم�� �ان�ا ام��ادا ل��رسة م�ل�ة ال�����ي، واصل�ا آداء رسال�ه، 

، إن ل� ��� م�ه� م�  ٨٤ع�� ما شاع م� اض��الل �ع� م�س�ات العل� ب�فاة م�س��ها 

  ی�اصل رسال�ه�. 

م م� ��ار عل�اء  ١٠٣٥هـ/٤٢٦ت اب� ال�فار، أب� القاس� أح�� ب� ع�� هللا ب� ع�� الق���ي  -

، وله ع�ة م�لفات م� ٨٥ال��اض�ات والفل�، اه�� ب��� عل�ه، ف�ل� في ق���ة ل�عل��ه لل�اس 

أه�ها: "ز�ج م���� على م�ه� ال��� ه��"، و��اب في "الع�ل �االس��الب" م�ج� ح��  

��اب صغ�� ، وه�  ٨٦ال��ارة، ن�� في م�لة ال�عه� ال���� لل�راسات اإلسالم�ة في م�ر�� 

، أنه أخ�ه م� ��اب  ٨٨، و���� ال�ع� ٨٧ال���، إال أن معل�ماته ح�ل الع�ل �االس��الب ���ة 

، على ه�ا ال�����، ول�� وج�د اخ�الف ب��  ٨٩أس�اذه م�ل�ة، وق� ا�لع �ع� ال���ث�� 

  ال����� ون��ته، إذ ت�ج� في ال����� ال���� م� ال��اض�ع ال�ي ل� ت�د في ال���ة ال����رة،

ی��أ ال����� ب��� ن��ة ال�سالة إلى اب� ال�فار، ث� ی���ث ع� االس��الب وآالته، ومه�ة 

كل م�ها، و��ه� م� أسل�ب ال��لف أن ال��اب ال����ر، م�جه إلى �ل�ة العل� وال���غل��  

��ا و��ا،    -م�ال  –�الفل�، م� خالل ت�ج�هات و�رشادات، فه� ���ر �ل �اب �ق�له: "إذا أردت 

�ا ..."، فه� ی�ضح ال���قة الع�ل�ة لل���غل�� �الفل�، و��� ی��ع�ن أح�� ال��ل في فافعل �

م�ارسة ن�ا�ه� العل�ي، ��ا ی��ح م� دراسة ال����� ال�هارة الفائقة، وال����� الع�لي ال��  

ال��اه�ات، و��ج� ج�ء م�ه ض��   ال��ائج وأوث�  �أص�ق  ال�فار، لل��وج  اب�  كان ����ه 

، وع��ما وقع� الف��ة في ق���ة، خ�ج م�ها إلى  ٩٠دار ال��ف��ات ب�ار�� م���� ع��� في  
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، وخلَّف أ��ا تالم�� ٩٣، وعاش بها إلى أن ت�فى٩٢، قاع�ة األم�� م�اه� العام�� ٩١م�ی�ة دان�ة 

  ُك�� ح�ل�ا عل�ه �ع�ه، �ام��اد ل��رسة م�ل�ة ال�����ي، س�ف ن��� إل�ه� الحقًا. 

ب - علي  ال���  أب�  والفل� ال�ه�او�،  ال��اض�ات  في  عال�ا  �ان  ال�فاة)  (م�ه�ل  سل��ان،   �

وال��، م� تالم�� ال�����ي ال�ارز��، أخ� ع�ه العل�م ال��اض�ة وص��ه م�ة، وه� م�لف  

األر�ان  ���اب  ال�ع�وف  ال���� ٩٤ال��اب  �الق�آن  العل�  أهل  م�  �ان  ذل�،  ع�  وف�ال    ،

، وذل� في م�لع الق�ن  ٩٥ماما في جامع غ�نا�ة والف�ائ�، وله ��اب في تف��� الق�آن، و�ان إ

  ال�ام� اله���/ ال�اد� ع�� ال��الد�. 

ب� م���، ت - أب� ع��ان سع��  إلى ١٠٥٢هـ/٤٤٤ال�غ�ن�،  ان�قل  ث�  م، م� أهل �ل��لة، 

ق���ة ل�ل� العل�، ف��ل�� على م�ل�ة ال�����ي، وتعل� ال�� على ی� ال���� اب� ع��ون  

ث� عاد إلى بل�ه �ع� ت���ه م� ه�ه العل�م، ودخل في خ�مة أس�ة    ،٩٦م ١٠٢٩هـ/٤٢٠ال��لي ت 

، وقام� ٩٨، وال�قى �ه صاع� ٩٧ذ� ال��ن، وح�ى ���انة ع���ة ل�� ال�أم�ن ب� ذ� ال��ن 

، ووصفه �أنه �ان عاقال ج��ل ال���،  ٩٩ب��ه�ا ص�اقة وم�دة، واس�فاد م�ه ما ع��ه م� عل� 

�لة في الفل�فة وال���ة، وق�أ اله��سة وفه�ها، واه��  ح�� ال���ة، ن��� ال��اب، ذا ��� جل

، و��ل�  ����١٠٠ جال���س، ل��ه ت�ك �ل ذل�، واع��ل ال�اس وأق�ل على ق�اءة الق�آن ح�ى وفاته 

ی��رج صاع� ض�� م�رسة م�ل�ة ال�����ي، ����� غ�� م�اش�، و�ع� أح� ال��اه��� في 

ألوائل وشغفه �ق�اءة ���ه�، أن قاده ذل� إلى تأل��  ت��ر ال�راسات الفل��ة، و�ان لع�ای�ه �عل�م ا 

ك�ا�ه ال��� "��قات األم�"، ال�� ض� أب�ز عل�اء األم� ال�ی� أسه��ا في تق�م العل�م، ��ا أن  

ال�� أس�اه" إصالح   ��ا�ه  ��ه م� س�قه م� أخ�اء، في  له إسهامات في ت���ح ما وقع 

  �ها م�لفات م�ل�ة ال�����ي نف�ه. "، وم١٠١ح��ات ال��اك� وال�ع��� ���أ ال�اص�ی� 

، أب� ��� ب�  ١٠٢م، ����ه اب� خل�ون ١٠٥٥ه/٤٤٧اب� ال��ا�، أب� ��� ���ى ب� أح��، ت   

���ون، م� ��ار تالم�� م�ل�ة ال�����ي، و�ان معاص�ا الب� ال��ح، أخ� ع�ه عل�مه في 

مة ال��ام، ف��م �عل�ه  ال��اب واله��سة، ث� مال إلى أح�ام ال���م ح�ى ب�ع ف�ها، واش�غل ��� 

(كان م���ه)، وغ��ه م� ال�لفاء في وق� الف��ة، ث� خ�ج م� ق���ة ١٠٣ال�ل�فة سل��ان ب� ال��� 

"، و�ان ����ا ح��  ١٠٥، ودخل في خ�مة األم�� ال�أم�ن ب� ذ� ال��ن ��ل� ١٠٤إلى �ل��لة 

ح�ارًا له مع أس�اذه ال�����ي، وزم�له اب� ال��ح، في حلقة    ١٠٧، وذ�� اب� خل�ون ١٠٦ال�عال�ة
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أس�اذه�ا، ح�ل ال��هج العل�ي في ���قة ال�ف��� واالس���ا�، لل�ص�ل إلى ال��ائج، وهى م�  

  أجّلِ س�ات ال��هج العل�ي. 

م، م� أعالم  ١٠٥٧هـ/ ٤٤٩اب� خل�ون، أب� م�ل� ع��و ب� أح�� ب� خل�ون ال���مي، ت -

، وال��رخ ال�ه�� صاح� ١٠٨له ق�م راس�ة في العل�م ال��اض�ة والفل� والفل�فة  اش��ل�ة، �ان� 

  .  ١٠٩ال�ق�مة م� أس�ته، ب��ه�ا ثالثة ق�ون، ف���ا اخ�ل� �ه 

م، م� أعالم  ١٠٦٦هـ/٤٥٨ال��ماني، أب� ال��� ع��و ب� ع�� ال�ح�� ب� أح�� ب� علي ت -

ع� تل��� لل��ماني ه�    ١١٠، نقل صاع� الف�� العل�ي في األن�ل�، وم� أب�ز تالم�� ال�����ي

ال���� ب� أح�� ب� حي ال�ه��س و�ان ص��قا له، ق�له: "أنه ما لقى أح�ا ��ار�ه في عل�  

اله��سة، وال ��� ��اره في ف� غام�ها، وت���� م��لها، واس��فاء أج�ائها"، و�ان� له رحلة 

�سة وال��، ث� عاد إلى  ، ُع�ى ف�ها ��ل� اله�١١١إلى ال���ق ح�ى وصل إلى م�ی�ة ح�ان 

إلى   وأدخلها  ال�فا  إخ�ان  رسائل  أح��  م�  أول  إنه  وق�ل  س�ق��ة،  في  وأقام  األن�ل�، 

إلى ١١٢األن�ل�  ق���ة  م�  ال��ارزمي،  ل��اول  م�ل�ة  ت���ح  م�  ن��ة  نقل  أنه  و��جح   ،

س�ق��ة، ألن م�اق�� �ه�ر الق�� ال��ج�دة في ال���ة الالت���ة، أع�� ح�ابها على أساس  

، و�ان أس�اذًا ١١٤، و�ان� له ع�ا�ة �ال�� و�ج�اء الع�ل�ات ال��اح�ة ١١٣خ� ��ل س�ق��ة 

ألبي الف�ل اب� ح��ا� ب� ی�سف اإلس�ائ�لي، وال���� أح�� ب� ال���� ب� حي ال�ه��س، 

  . ١١٥وه�ا الل�ان اع��� عل�ه�ا صاع�، في أخ�اره ع� ال��ماني 

  ���ي ال��ل ال�اني م� تالم�� م�ل�ة ب� أح�� ال��

م، م� أشه� ١٠٥٢هـ/٤٤٤اب� ب�غ�ث، م��� ب� ع�� ب� م��� ال�ع�وف �اب� ب�غ�ث ت -

تالم�� اب� ال�فار، خ��ج م�رسة م�ل�ة ال�����ي، �ان خ���ا في العل�م ال��اض�ة، م���ا  

م�ها �إی�ار عل� األفالك وه��اتها وح��اتها، وح��ات ال��اك� وأرصادها، �اإلضافة إلى عل�  

  .١١٦آن والفقه، و�ان ع��فا ح�� ال���ة وال�ل� م�ضي األح�الال��� والق� 

ال�اس�ي، أب� اإلص�غ ���ى ب� أح��، م� تالم�� اب� ال�فار أ��ا، �ان أح� ال�ه����  -

�ال��اض�ات والف�ائ�، وقع� �ق���ة ل�عل�� ذل�، وله خ��ة أ��ا في عل� الفل� وح��ات ال���م، 

  .١١٧كان ح�ا في زم� صاع� األن�ل�ي

ب� شه�، أب� ال��� م��ار ب� ع�� ال�ح�� ب� م��ار ب� شه� ال�ع��ي، تلقى العل� على  ا-

وال�ار�خ   والفقه  واللغة  �ال���  اه��ام  له  اله��سة، و�ان  ال�فار، و�ان عال�ا في  اب�  أس�اذه 
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،  ١١٩م ١٠٣٦هـ/٤٢٧، في آخ� عه� زه�� العام�� س�ة  ١١٨وال���، وت�لى الق�اء في ال���ة

  .١٢٠م ١٠٤٣هـ/٤٣٥، قاض�ا س�ة وت�في في ق���ة

اب� الع�ار، م��� ب� خ��ة الع�ار، م� صغار تالم�� اب� ال�فار، أتق� عل� الع�د واله��سة -

، وت��� ��ل� في عل�  ١٢١والف�ائ�، و�ان ��ل� ل�عل�� ذل� في ق���ة، في زم� صاع� 

  ال����� وح��اته.

أب� م�وان سل��ان ب� م��� ب� ���ى، م�  - أشه� تالم�� اب� ال��ح، �ان  اب� ال�اشيء، 

  .١٢٢م����ا في ال��اض�ات وال�� وأح�ام ال���م 

 ١٢٣الق�شي، أب� م�وان ع�� ال�ل� ال�ع�وف �ال�الح، ���ة العل�اء �اش��ل�ة، ل� ی�رد ع�ه صاع� -

ش��ا س�� أنه �ان م� م�اه�� تالم�� أبي م�ل� ب� خل�ون، وه� ��ا نعل� م� خ���ي م�رسة 

  م�ل�ة ال�����ي. 

ح�ل  م���ا  �ان  اه��امه�  جل  أن  وتالم��ه�،  األسات��  ه�الء  ع�  یالح�  وم�ا 

م�ل�ة   أس�اذه�  له�  درسها  ال�ي  ال�ئ��ة  العل�م  وهى  وال�����،  وال��  والفل�  ال��اض�ات 

ال�����ي، ونقل�ا ب�وره� ه�ه العل�م إلى تالم��ه�، م�ا أد� إلى االزدهار وال���ر ال�� شه�ه  

  � /ال�اد� ع�� ال��الد�. الق�ن ال�ام� اله�� 

  ثان�ا: اإلسهامات العل��ة ل��رسة م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي 

العل�م   في  العل�ي،  ال����  م�هج  ت��ع  ال�ي  لل��ارس  ن��ذجا  م�ل�ة  م�رسة  تع� 

ال��اض�ة والفل��ة ��فة خاصة، وعل�م األوائل ��فة عامة، فأع�اؤها ال�ی� س�� ذ��ه�،  

أن ذل� ال �ع�ي أنه� ل� ی�رس�ا العل�م ال�ی��ة، ال�ي تع� ال����ة ت����ا في ه�ه العل�م، إال  

األساس�ة في ال��اة العل��ة في ال��ارة اإلسالم�ة عامة، فق� اه�� أع�اء ه�ه ال��رسة �العل�م  

وه�ا �ع�ي أن ن�ام ال�عل�� �ان    -ك�ا م�-ال�ی��ة، إلى جان� ت���ه� في العل�م الع�ل�ة،  

ا ال��ع م� ال�عل��، �ان م�احا ل���ع ف�ات ال����ع، س�اء في ق���ة شامال م��امال، وأن ه� 

أو غ��ها م� ال��ن، ال�ي ت�اج� ف�ها أح� تالم�� م�ل�ة، فق� م� ب�ا ��ارات ت�ل على ذل� 

زم�ا   ذل�  ل�عل��  �ق���ة  وقع�  والف�ائ�،  واله��سة  الع�د  �عل�  ال������  "أح�  ��ارة،  م�ال 

"، �١٢٥د واله��سة والف�ائ�، وه� ل�ق��ا ه�ا معل� ل�ل� في ق���ة "، و"م�ق� لعل� الع���١٢٤ال

فه�ا دل�ل على وج�د ح��ة في ال�عل�، ل�� ی�غ� في ال���� في ه�ه العل�م، و��في ع�  

  الفقهاء في ه�ا الع�� تع��� ال�غ� ل�ارسي ه�ه العل�م، فق� �ان ال������ون م�ه� ُ���.
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ب�اع، وم� أه� اإلسهامات وال����ات العل��ة ال�ي حقق�ها،  اه�� م�ل�ة وتالم��ه �ال�أل�� واإل    

، أن م�ل�ة ُع�ى ب��ج ال��ارزمي، وع�َّل تار��ه  ١٢٦ت���� ز�ج ال��ارزمي، فق� ذ�� صاع� 

الفارسي إلى ال�ار�خ اله���، ووضع أوسا� ال��اك� ��ه ألول تار�خ اله��ة، وزاد ��ه ج�اول 

ه على م�اضع الغل� م�ه، وق� ن�ه على ذل� في ��ا�ه  ح��ة، ل��ه ات�عه في خ��ه، ول� ی���

"إصالح ح��ات ال��اك� وال�ع��� ���أ ال�اص�ی�"، وُ�ع� تع�یل ال�����ي ص�اغة ج�ی�ة  

 Adelard deل��اب ال��ارزمي، وُفق� األصل ول� ت�قى س�� ال��ج�ة الالت���ة، وال�ي ت�ج�ها
127bath   ١٢٨م، والف�ن�� ال���� ١١٤٢- ١١١٦ب�� عامي  )Alfonso el sabio  في الق�ن ،(

  .١٢٩ال�ا�ع اله���/ ال�ال� ع�� ال��الد�، لل��اغة ال�ي أن��ها ال�����ي 

ه�ا ال�ع�یل على ج�اول ال��ارزمي، �ان ال��� في شه�ة م�ل�ة، ���� أص�ح      

ال��ارزمي "ز�ج  ذل�  �ع�  ال��اب  ه�ا  إلى  ت����م  ١٣٠م�ل�ة  -��ار  �ان�  ال��اول  "، وه�ه 

م،  ٦٣٢- ٦- ١٦ال���� الفارس�ة، وال�ار�خ ال�� ب�أت م�ه عه� أخ� مل�ك الف�س ی�دج�د ال�ال�  

م، وت�  ٦٢٢- ٧- �١٤م ال�ار�خ اله���، و���أ م� تار�خ اله��ة، ی�م  ول�� تع�یل م�ل�ة اس��

، و��ا أن تق��� ال��ارزمي في ص�رته ال�ال�ة،  ١٣١تع�یل ه�ه ال��اول ح�� ال�ق��� اإلسالمي 

�ع��� على م�ادر ه���ة و��نان�ة وأن�ل��ة، ����ن م�ل�ة ال�����ي ه� م� أدخل ه�ه ال��اد  

�صل إلى اع��ار خ� م���ف ال�هار(خ� ج�ن���) مارا �ق���ة، األن�ل��ة ��ه، ون�ح في  ال� 

، اع��ادا ١٣٢ب�ال م� ال��قع ال�قل��� ال�ه�ي ال�� �ان مع�وفا في ذل� ال�ق� ب�� اله�� وال���ة 

وذل�   واإلغ����ة،  اله���ة  ال��ارزمي  ج�اول  م�ادر  إلى  أضافها  أن�ل��ة،  م�ادر  على 

ب� أح�� ال�����ي أول دل�ل مع��� ل�ع�یل ح��    ، و�ال�الي ق�م م�ل�ة١٣٣م ٩٧٩هـ/٣٦٩عام 

ال��� ال���س� إلى ح��ه الفعلي، ون�ح في إدخال تع�یالت في ع�ة ج�اول إلى االح�اث�ات  

، ١٣٤ال�غ�ا��ة �ق���ة، م�ا �ع� إضافة عل��ة ج�ی�ة أدت إلى ت���� وت���� ه�ه ال��اول 

ا وم��غال �ال�عامالت والفل�،  وه�ه ال�عل�مات م���عة، أ� ��ن ال�����ي فارضا، وحاس�

ت�جح أن ���ن أ��ا أول م� أدخل ��اب ال��ارزمي لألن�ل�، أو على األقل ساه� في ن�� 

ه�ه ال���قة ال��اب�ة ال��ی�ة، و��ل� ���ن قام ب�ور ���� في تار�خ ال��اض�ات الع���ة ��فة  

الع�ل به�ه ال��اول،  خاصة، وتار�خ ال��اض�ات ��فة عامة، ��ا أدت تع�یالته إلى ت����  

  . ١٣٥وسه�لة اس�ع�الها ودقة ن�ائ�ها، مقارنة ���اول ال��ارزمي ال�ي تع�ي تق���ات فق� 
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،  Planisphaerium١٣٦تعل�� على ��اب ��ل���س في ت���ح ���� ال��ة األرض�ة  -

وه� ال��اب ال�ع��� ح�ل ن���ة م�ق� ت���� األج�ام ال�ل�ة، على س�ح م���، وال�ي �ق�م  

االسقا�  عل�ه ل��ائل  ج�ی�ة  حل�ال  ق�م  و�ال�الي  ال���ح،  ال����  االس��الب  ا 

ع�ل   أساس  ���ل  وال��  م���،  س�ح  على  ل��ار  ال����)،  االس����غ�افي(ال��ق� 

، ور��ا �ان م�ل�ة على مع�فة ج��ة �اللغة ال��نان�ة لفه� ه�ا ال��لف، ��ا ذ�� ١٣٧االس��الب 

و�ضافات م�ل�ة على ��اب ��ل���س ه�ا ��ا یلي:   ، وتل�� تعل�قات ١٣٨ذل� �ع� ال�اح��� 

ثالث وسائل ج�ی�ة ل�ق��� دائ�ة ���ف االس��الب، وثالث ��ق أ��ًا ل�ق��� األف�، م�ابهة  

ل�ل� ال�ي ق�مها ل�ق��� دائ�ة ال���ف، و���ن به�ا ق� س�َّ نق�ًا م�ج�دًا في ��اب ��ل���س، 

  .�١٣٩ة على االس��الب وثالث ��ق ل���ی� م�ضع ن��م الع����ت ال�اب 

، وصار ه�ا ال����� م�جعًا ل���� م�  ١٤٠اخ��ار تع�یل ال��اك� م� ز�ج ال��اني -

الفل�  �ع�ف١٤١عل�اء  وال  وج�ده  ،  م�ان  إلى  االه��اء  لع�م  ال��اب شيء  وت��ث    ،١٤٢ع� 

اس�قاه  ع� اس�فادة ال�����ي، أو م�رس�ه م� ز�ج ال��اني، "إن�ا ال نع�ف أ��ًا ما    ،١٤٣ال�ع� 

م�ل�ة م� ز�ج ال��اني، غ�� أنه م� ال�اضح أن م�رسة م�ل�ة ع�ف� ج��ًا ان�از ال��اني، 

ما أخ�ه ع� أس�اذه، في رسال�ه ح�ل ب�اء ال����ة    -تل��� م�ل�ة-ف���ا أضاف اب� ال��ح  

  ال�امعة، ل�ق��� ال��اك� ال�� �ان ���ع�ل وسائ� ال��اني، في خ��� ��ل أوج ال��اك�". 

قائال:" له ��اب في ت�ام   ١٤٤ك�اب ت�ام عل� الع�د (أو ث�ار الع�د)، أشار إل�ه صاع� -

، وه� ��اب ی��� ١٤٥عل� الع�د، وه� ال�ع�ى ال�ع�وف ع��نا �ال�عامالت"، أو األع�اد ال���ا�ة 

، وه� م��لح م��ع�ل م� ق�ل ال��اض���؛ لل��ل�ل على ال��لفات ١٤٦في ال��اب ال��ار� 

�ال� ته��  ال��� ال�ي  ال��ع م�  ال��ار�ة، وه�ا  ال��االت  ال��اض�ات في  ال����قي، م�  ان� 

، وه� القائل �أن ال����� في ف�ع ���١٤٧ع ب�� الق�اع� ال��اب�ة وال����ة وت���قها الع�لي

م� العل�م ال������ة �ال����اء م�ال، یل�مه اإلل�ام �ال��اض�ات(أم العل�م)، ألنها تع��� ����ع�ها  

، وه�ه ال�سائل غ�� م�ج�دة، ل�� ت�ج� �ع� ��١٤٨ ال���قي واالس���اجات ال���قة على ال�ف�

"، وه� ت�ج�ة الت���ة ل�سالة  "Liber Mahamelethم����اتها م� خالل ��اب ال�عامالت  

والق��ة،  وال��ب  وال��ح  (ال��ع  االب��ائي  ال��اب  وت��اول  ذاته،  ال��ض�ع  أن�ل��ة ح�ل 

  . ١٤٩، وت��هي �����عة ���لة م� ال��ائل الع�ل�ة ال�ي ت�� ال�اج� واس���اج ال��ر ال����عي)
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�ه - والع�ل  االس��الب  في  ب�ق�  ١٥٠رسالة  اإلس��ر�ال  م���ة  في  ن��ة  م�ه  ت�ج�   ،

، ور��ا ���ن أول م� ألف ع� االس��الب في األن�ل�، وش�� ١٥١) وت�ج� إلى الالت���ة ٩٦٧(

�ا ل� ی���ه، وع�م وج�د أصل ع��ي له"،  ، في ن��ة ه�ا ال��اب إل�ه؛ "ألن صاع١٥٢ال�ع� 

ل�� ه�ا ل�� �ا��ا للق�ع ب�في تأل�� م�ل�ة له�ا ال��اب، ألن صاع�ًا ل� ی��� �ل م�لفات 

  .١٥٣العل�اء ال�ی� ذ��ه�، ��ا أن ����ا م� ��� ال��ل��� فق�ت ألس�اب ����ة 

ر ال��� روضة ال��ائ� ور�اض ال�الئ�، ه�ا ال��اب ت�ج� م�ه ن��ة وح��ة في دا-

، و���� ١٥٤ورقة  ٣٨) وتقع في  ٤٥٧٢٧ح��ة وفل�فة) وم���وف�ل� (   ٣٦٣ال����ة، ت�� رق� (

��� ج��ل وم���، ی��أها م�ل�ة ال�����ي ب�ق��� مفه�م ال��ق�م�� ع� األع�اد عامة، مع  

ت�اوله لل�ق� ( ُ�ع�ا فل���ًا في  )، ح�� ت���ت �ه  ٦ت��ی� واضح ل�عان�ها وت���قاتها، و���� 

�ص�ة اإلن�ان ع� ال���ان، ف���ابها في "الل�� وال�وق وال�� وال��ع وال���"، واإلن�ان  خ�

)، وهى الف�� وال���ر وال�ف� وال���  ٦زائ� ع� ال���ان �ال���، ول�ل� ش�ف اإلن�ان �الع�د (

  .١٥٥والفه� والعقل

هل�ة ب�ار��  أب�اب ال ُ���غ�ى ع�ها ل�� ی�وم ع�ل االس��الب، ت�ج� ن��ة في ال����ة األ -

  . ٨٢١٥٦- ٧٩)، صف�ات م�  ٤٨٢١ض�� م���ع ب�ق�( 

، وه� في عل� ال��قات، ١١٢م�قات   -�لع�   –ال�ر ال����، ت�ج� ن��ة في دار ال��� �القاه�ة  -

  .١٥٧وذل� اس���اجًا م� ت���� ال����ة لل��اب 

ق�ل  ن�� إل�ه تأل�� ��ابي "رت�ة ال����" و"غا�ة ال����، ل�� أث�� ج�ل وش� ���� م�  -

�ع� ال�اح���، ح�ل ص�ة ن��ة ه�ی� ال��اب�� إلى أبي القاس� م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي،  

و�ل له أدل�ه واج�هاده، ب�رجة ��ع� معها ال��صل إلى رأ� حاس�  ، ١٥٨ما ب�� م��� وم�في 

، ١٥٩في ه�ا ال��ض�ع، وأرجح رأ� م� ع�ف على ق�اءة ه�ه ال��� وت�ل�لها م���ًا ن���ها إل�ه

، م� أئ�ة عل�اء ال��ل��� في ال����اء، اس��ادا إلى ه�ی� ال��اب��، ١٦٠خل�ون  وع�ه اب�

، "أنه ل� ��� �ع�ف ع� ال�����ي ش��ا س�� ت�ج��ه ال�����ة  ١٦١و���� �ع� ال�اح��� 

م، أث�اء ال��ق�� ع� ال�����ات الع���ة  ١٩١٤في ��� ال�ار�خ، إلى أن ع�� في عام  

ال���� فقام ب�راس�ها، ففه� تف��� ال�����ي وفل�ف�ه،  الق���ة، على ن��ة م� ��اب غا�ة 

  ���� أص�ح في ال�سع إما�ة الل�ام ال���ل على آرائه في مع�� ��� ال�ار�خ". 
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أن م�لف ه�ا ال��اب ش���ة أخ�� هي: أب� القاس� م�ل�ة م���   ،١٦٢ورجح س���� 

ال��ف األول ال�� �ان ح�ًا في  ال�����ي،  ال�ائ�  ب� ع��  إب�ا���  ال�ام�   اب�  الق�ن  م� 

اله���/ ال�اد� ع�� ال��الد�، وأرجع س�� ال�ل� ب��ه�ا" لل��ه في ال���ة وال���ة، وأن ه�ا 

  الل�� ق��� إلى ح� ما، و��ه� أنه ح�ل مع ال��لف�� الع�ب. 

ل�� ال��ال ال�� ���ح نف�ه ه�ا، ل�اذا ل� ت��� ��� ال��اج� أ�ا القاس� م�ل�ة م��� 

، ١٦٣ال�ائ� ال�����ي ه�ا؟ رغ� األه��ة ال�الغة ل���ه في ت��ر العل�م الع���ة   اب� إب�ا��� اب� ع�� 

أح��   ب�  م�ل�ة  �ان  هل  وهى  �ال��اق�ة،  ج�ی�ة  أخ��  ف�ض�ة  ی���  االخ�الف  ه�ا  ولعل 

ال�����ي ����ائ�ًا م����ًا؟، �اإلضافة إلى ت���ه في الفل� وال��اض�ات، ولإلجا�ة على  

ال��اد  ت���  ل�  نق�ل:  إل�ها،ذل�  ت���ا م� ال�ج�ع  له، وال�ي  ال�ي ت�ج��  اب�  - ر  �اس���اء 

أنه �ان ����ائ�ا م����ا، فل� ���� إلى ذل� صاع�، ال�� �ان أول م� ع�َّف �ه،   -خل�ون 

وت��ث ب�ف��ل واف ع�ه وع� تالم��ه، و�ان معاص�ا ل�ع�ه�، ول� ���� إلى ��اب�ه رت�ة  

ی�  الل�ان  ال��لفان  وه�ا  ال����،  وه�  وغا�ة  أال  مه�  أخ�  وأم�  ����ائ�ا،  �ان  أنه  على  الن 

تالم��ه، ل� ی��� ع� أ� م�ه� أنه �ان ����ائ�ا، و�ن�ا �ان�ا م������ في العل�م ال��اض�ة  

والفل� ��فة أساس�ة، فل� �ان م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي ����ائ�ا ل�قل ع�ه تالم��ه عل�ه ه�ا، 

ه� على أنه �ان ����ائ�ا رغ� ال�عاص�ة، وم� ه�ا واش�ه� ع�ه�، فل� ���� صاع� إلى أح� م�

ی�جح وج�د عال� أخ� �ان م����ا في ال����اء، له نف� ال���ة وال����ة، فال��� األم� 

  على اب� خل�ون، و�ال�الي لعل ال�اف�� ن��ة ه�ه ال��� إل�ه أق�ب إلى ال��اب. 

إخ�ان ال�فا وخالن ال�فا، ال�سالة ال�امعة، وهى ال�سالة ال�اد�ة وال����ن، م� رسائل  -

، جعله ع��ا ض�� ج�اعة إخ�ان ال�فا، ١٦٥، بل إن أح� ال��رخ�� ال���ث�� ١٦٤ن��� إل�ه 

و�ن �ان ه�ا م�ا ����ع� ح�وثه، فال��ن شاسع ���ا ب�� الف����(إخ�ان ال�فا ش�عة، وم�ل�ة 

��اولة اآلن  ، وذ�� أن ال�سائل ال�١٦٦س�ي)، وت� دراسة ه�ا ال��ض�ع م� ق�ل �ع� ال���ث�� 

ل��� لل�����ي، وأنه ال ��ح أن �قال �أن له ��ا�ا به�ا االس�، و�ذا ث�� وج�د ��اب له به�ا 

  االس�، ����ن االس� م�ض�عا ع�ضا، ال م� ال��لف نف�ه، �هللا أعل�". 

ت��� م�هج م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي العل�ي �ال�قة، وق�ة ال�الح�ة وال����ة الع�ل�ة،      

لى االس���اج واالس�ق�اء في ال�ف���، ووضع �ع� الق�اع� الالزمة ل�ه��ة و�ع�اد �ال�  مع���ا ع
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مهارة  وام�الك  و��ل���س،  إقل��س  و���  للعل�)،  األم  (اللغة  ال��اض�ات  دراسة  م�ها:  العل� 

  . ١٦٧ی�و�ة، ث� ال��ر�� على ق�ة ال�الح�ة، و���ع في ���ثه ق�ان�� ال���عة 

ت�ر�� �ال�ه، في ح�ه� على ال�ف��� واالس���ا�، وذل� م�  ت��ح ���ق�ه في تعل�� و 

اب�   وأوردها  ال��ح،  اب�  وزم�له  ل�عاص�ه  ���ون  اب�  تل���ه  أرسلها  ال�ي  ال�سالة  خالل 

، وه�ا ی�ل على ا�العه� على ق�ان�� وق�اع� العل�م، وأنه �ان ش�ی� ال��ص على  ١٦٨خل�ون 

یل�أ إل�ه في ت�ض�ح �ع� ال��ائل، وم�ها    مالزمة أس�اذه م�ل�ة ال�����ي، و����ا ما �ان 

  ". ١٦٩ال��ألة ال�ي أ�ل� عل�ها "م��� ال���ان

كان ���د في مق�مة ���ه م�ه�ه وه�فه م� تأل�� ال��اب، ففي مق�مة"رت�ة ال����"  

ال����ب إل�ه، ال�� ض��ه خ��اته وت�ار�ه الع�ل�ة، اعل� أیها ال���� ال�ال�، للعل�م اإلله�ة  

واألس�ار ال�����ة، أن ل�ل شيء س��ا، وال�� دعاني إلى تأل�� ه�ا ال��اب، ال�� س���ه ب�ت�ة  

ال����، أني رأی� أهل زمان�ا، ی���ل�ن ال���ة و��عا��ن الفل�فة، وه� في ب�� ال���ة تائه��،  

  ". ١٧٠وفي غ��ة ال�الل خائ���، �ق�ون ما ال �فه��ن، و��ل��ن ما ال �عل��ن 

م�لفاته م�جعا ل�� أتى �ع�ه في األن�ل� م�� ع��ا ب�راسة عل�مه، فق� اع��� كان�  

  في أنه تعل� على ی�ه�. ١٧١صاع� عل�ه في �ع� م�لفاته، واس�فاد م� معاص�ته ل�الم��ه

أسه�� ه�ه ال��رسة في ت��ر عل� الفل�، �اب��ار أجه�ة فل��ة، فأق�م ال��اول (ال�اعات 

األ�ا ال�ي حف��ها  ه�ه ال����ة)  وأح�  ال��الد�،  العاش�  اله���/  ال�ا�ع  الق�ن  إلى  تع�د  م، 

األجه�ة م���ب ص�احة إلى اب� ال�فار، ول�� الع��ب ال�ه�ة ال�ي ت��ب ه�ه ال��ولة، ت�عل  

م� ال�ع� تق�ل ف��ة ��نها م� ص�ع ه�ا الفل�ي ال�فء، وت�ع� إلى ال�� �أنها م���ة على  

، ��ا �ان ل��ل�ة دور ���� في تع��� �ع� ١٧٢دق��   ���قة اب� ال�فار، ب�اس�ة ح�في غ��

ال��� ال��نان�ة، في عل� الفل�، م�ل ��اب ��ة الفل� ل��ل���س، ون��ت ت�ج��ه إلى الالت���ة  

  .١٧٣ه ١٥٣٦في س����ا عام  

  ثال�ا: أث� م�رسة م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي في الف�� والعل� األور�ي:

خالل الع��ر ال�س�ى ���دها ال�هل وال�أخ�،   ال ش� �ان� األوضاع ال�ائ�ة في أور�ا

" ال ���� إدراك أه��ة شأن الع�ب في الغ�ب، إال ب���ر حال  ١٧٤وفي ه�ا ال��د ی��� ل���ن 

أور�ا، إذا رجع�ا إلى الق�ن�� ال�ال� وال�ا�ع اله�����/ ال�اسع والعاش� ال��الدی��، ح���ا �ان� 
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ا م�اك� ال�قافة في الغ�ب، أب�اجا ع����ة ����ها  ال��ارة اإلسالم�ة في اس�ان�ا سا�عة، رأی�

  س���رات م��ح��ن، �ف��ون �أنه� ال �ق�أون ". 

ال ��اد ی�ج� شيء م� جه�د ال��ل��� في م��ان العل�م، ل� ت�أث� �ه ال��ارة األور��ة  

����� أو �أخ�، فاألن�ل� م�ن� ال��ق والغ�ب، إذ �ان� أح� أه� ال�عاب� ال�ي ع��ت م�ها 

ارة اإلسالم�ة إلى أور�ا، وذل� لق��ها جغ�ا��ا، و��ل ف��ة ال�عا�� ب�� ال��ل��� واالس�ان  ال��

في ه�ه ال�الد، وت�لى ع�ش ق��الة في م���ف الق�ن ال�ا�ع اله���/ ال�ال� ع�� ال��الد� 

) ال����  الف�ن��  وال�قافة اإلسالم�ة،  Alfonso el sabioال�ل�  �العل�م  م�لعا  ال�� �ان   ،(

ح�له أشه� ال���ج��� ال�ی� ت�ج��ا له أك�� العل�م، وأص��� �ل��لة م���ا عل��ا مه�ا   ف��ع

  .١٧٥لل��ج�ة، ح�� أن��� ف�ها م�رسة لل���ج��� 

كان� م�لفات وان�ازات م�رسة م�ل�ة ال�����ي، م� أوائل ال���فات العل��ة ال�ي 

ح ز�ج ال��ارزمي إلى الالت���ة،  ت�ج�� إلى اللغة الالت���ة، في وق� م���، فق� ت�ج� ��ا�ه إصال

، و�ان م� ال��ادر ال�ئ��ة في تلق��  ١٧٦و�ع� أول ��اب ع��ي نقل إلى الغ�ب الالت��ي ��امله 

الالت�����  للفل����  قام  ١٧٧ال�ع�فة  إذ   ،Adelard de bath    ح�الى الالت���ة  إلى  ب��ج��ه 

،   �Adelardقا ل��ج�ة  م ت��١٩١١م، وأع� ال��اضي ال�ن��اكي ب��رن�� ت ١١٢٦هـ/٥٢٠عام 

ث� جاء س�ت� األل�اني، وأعاد ال��� في ال�� الالت��ي، وأضاف إل�ه ش�حا مف�ال، ومع��ا  

والف�ن�� في     Adelard، و�ان ه�ا ال��اب م�جعًا ل�ل م�١٧٨لل���ل�ات الع���ة وفهارس

ال�����ي في  ، م�ا ی�ل داللة قا�عة على أث� م�رسة م�ل�ة  ١٧٩م�لفاته�ا ح�ل ه�ا ال��ض�ع 

  العل� األور�ي، و�ل�� أن ه�الء ال���ج��� ذاع� شه�ته� أك�� م� ال��لف األصلي. 

أ��ا ��اب ش�ح ��ل���س في ت���ح ال��ة، إلى الالت���ة،    ١٨٠  ��Brugesا ت�ج� 

، على أه��ة ع�ل  ١٨١وفق� أصله الع��ي، ف�ف��ه ال��ج�ة الالت���ة، و�عل� �ع� ال�����ق�� 

ل��لف ��ق�ل: "ت�ت�� ال�الئل األولى على دخ�ل عل� الفل� الع��ي، إلى الغ�ب  م�ل�ة في ه�ا ا

ح�د   أن  س��  وق�  ال����،  ال������  االسقا�  أساس  على  ال���ي  �االس��الب  الالت��ي، 

��ل���س، خ�ائ� وم��ات ه�ا اإلسقا� في م�لفه ت���ح ال��ة، ل�� العال� الالت��ي ل� �ع�ف  

ل�ادس اله��� ال�اني ع�� ال��الد�، وذل� م� خالل ت�ج�ة ه�مان  ه�ا ال�� إال في الق�ن ا

  م".١٠٠٠هـ/٣٩٠م، ل�� ع��ي دققه م�ل�ة ال�����ي عام ١١٤٣هـ/٥٣٧ال�ل�اثي عام



  مدرسة مسلمة بن أحمد المجريطي العلمية في األندلس                                                     علي سليمان نصر  

 م)٢٠٢١أبر�ل (  - ٣ج – العاشر العدد                                 �ة املصر�ة                                                 وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١٨٧ 

م، واش�ه� ١٢٥٢ك�ا ت�� ت�ج�ة ��اب غا�ة ال����، إلى الالت���ة �أم� ال�ل� الف�ن��  

، ��ا ت�ج� ��اب ١٨٣ب�ى عل�ه ��ا�ه ، وأص�ح ه� األصل ال��    182picatritxفي أور�ا �اس� 

تع�یل ال��اك� الب� ال��ح تل��� م�ل�ة إلى الالت���ة، وم�ها ت�ج� إلى ���� م� اللغات، وضاع 

أصله الع��ي، و�ق�� ال��ج�ة الالت���ة، ��ا ت�ج� ��اب االس��الب الب� ال�فار إلى الالت���ة،  

  .  ١٨٤ووصل إل��ا م��ج�ًا م� االس�ان�ة إلى الع���ة 

، إلى الالت���ة ��اب االس��الب م�  Platon de Tivoliك�ا ت�ج� أفال��ن ال��ف�لي  

داف��   إلى أس�اذه جان  ال�����ي، وأه�اه  تق�م  185Jean Davidتأل�� م�ل�ة  ، و��ل على 

، في اك��اف ح�مات ال��اك� ال��ارة  ١٨٦عل�اء الفل� ال��ل���، وأنه� س�ق�ا ����ن���س و���ل� 

، ��ا ت�ج�� م�لفات اب� ال�فار إلى الالت���ة،  ١٨٧ب��ي، وفي ن���ة دوران األرض على ش�ل  

  .١٨٨خالل الق�ن ال�ادس اله���/ ال�اني ع�� ال��الد�، و��ا إلى اللغة الع���ة

ك�ا وصل� إل��ا ال��ج�ة الع���ة، ل��ء م� ��اب اب� ال��ح في اله��سة، في م����ة 

ب�دل�ان في   أك�ف�رد، ت���� على ثالثة وخ���� ورقة، ��غل ن� اب�  وح��ة م�ج�دة في 

ال��ح األوراق م� س�ة وأر�ع�� ح�ى ثالثة وخ����، ول�� ه�اك أ� ش� في ن��ة ال�� إلى 

  .١٨٩اب� ال��ح، وفقا ل���هل ال�� 

وفي الع�� ال��ی� اه�� األور���ن ال�عاص�ون، �إن�از ���� م� ال�راسات العل��ة، 

  . ١٩٠قات ت��ر ه�ه العل�م؛ خاصة في م�ال تار�خ ال��اض�ات واع���وه حلقة م� حل

ب�ل� ساه�� م���ات م�رسة م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي في ب�اء ص�ح العل�م ال��ی�ة، 

إذ ان�قل� أف�ارها وم�لفاتها إلى الغ�ب األور�ي م�� ع�� م���، واك��� ه�ا ال��اث العل�ي، 

  .١٩١تها لع�ة س��ات في ال�امعات األور��ة أه��ة خاصة في ال�ه�ة األور��ة، ودرس� م�لفا

ه��ا اه�� األور���ن ب��ج�ة م�لفات عل�اء ال��ل��� في م��ان عل�م األوائل، وعلى 

فق�  ال��ل��ن،  العل�اء  إل�ه  ال��ج�ات، في اال�الع على أه� ما ت�صل  أفادته ه�ه  ق�ر ما 

له الع��ي، و��ا ت� ح�قه  أفادت في حف� ���� م� أص�ل ه�ا ال��اث العل�ي، �ع� أن فق� أص

األم� ال�� جعل�ا نقف على م�� ما ت�صل    ،١٩٢م� ��� في م��ان �اب ال�ملة في غ�نا�ة 

  إل�ه ال��ل��ن، م� تق�م ورقي و�سهام في م�ال ال��ارة اإلن�ان�ة.
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  خات�ة 

�ع��� أب� القاس� م�ل�ة ال�����ي، م� عل�اء األمة اإلسالم�ة ال�ی� أسه��ا في م��ها، 

ن�ر نف�ه للعل�، وق�ى ح�اته في ال��� وال�رس، و�ان صاح� م�رسة عل��ة تأث� �آرائها    ألنه

الع�ی� م� العل�اء الالحق��، وصار ذ�� اس�ه في س�اق عل�م األوائل في األن�ل�، �ع�ي ب�ا�ة  

م�حلة ج�ی�ة م� ال���ر وال��ج، �ع� م�حلة االس��عاب واله��، في الق�ن ال�ال� اله���/  

  ل��الد�، ال�ي س�ق� م�حلة الق�ة في الق�ن ال�ام� اله���/ ال�اد� ع�� ال��الد�.      ال�اسع ا

ت�ل ه�ه ال�راسة على م�انة م�رسة م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي، ال�ي خ�ج� م���عة  

ك���ة م� العل�اء ال�ی� ان���وا في ن�احي األن�ل� حامل�� عل�ه، وناقل��ه ل�� �ع�ه� في س��  

م��ل، وم� ث� ان�قل ف��ه إلى ال��ارة األور��ة، م�ا �ع� إسهاما في ال��ارة اإلن�ان�ة عامة، 

لل��� وال��ل�ل ودرس م�ل فاته العل�اء، واع���وا عل�ها في م��فاته�، و�ان� ���ه م�ضعا 

  ح�ى ع�� م�أخ�.  

ع��ما درس م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي إن�اج الق�ماء في حقل ال��اض�ات، وج� نف�ه 

مل�ما �ال�عل�� عل�ها، وال�أل�� في ه�ا ال��ال، ف�ان م� عل�اء ال��ل��� ال�ی� ��روا ن���ات 

  �اد، ث� ��� ��ا�ا في ال��اب ال��ار� ال�� صار م��اوال في ج��ع أن�اء العال�.األع

وت�صي ه�ه ال�راسة ���ورة ال��� ال�اد ع� ال�����ات الع���ة، ال�ي ت�� ه�ه 

العل�م، ودراس�ها �ع�ا�ة في لغ�ها األص�لة، فإن ل� ی�ج� األصل الع��ي، ���عان �ال��ج�ات 

ال��� اللغات  ال�فاءة، س�اء م� ح�� وجهة ال��ج�دة في  لفة، اع��ادا على األش�اص ذو� 

  ال��� اللغ��ة أو العل��ة. 

ه��ا ب�أ ال��ل��ن نه��ه� العل��ة، أوال ب��ج�ة ال��اث الق���، ونقله م� لغاته ال���لفة 

إلى لغ�ه�، لالس�فادة م�ه في ب�اء ح�ارته�، فف�ال ع� حف�ه وص�ان�ه م� ال��اع وال�لف،  

راس�ه وه��ه، وأضاف�ا إل�ه ال���� م� إب�اعاته� واب��اراته�، ث� سل��ا �ل ه�ا اإلن�اج  قام�ا ب� 

إلى ال��ارة األور��ة، ال�ي ت�ج��ه إلى لغاتها ال���لفة، وع�ف� على دراس�ه واالس�فادة م�ه، 

في ب�اء نه��ها، وال ش� أضاف� إل�ه ال���� م� إب�اعها واب��ارها، و�قف�ا ال��ل��ن اآلن  

�ى األور����، ل��عل��ا م�ه� عل�ه� و���ج��ه إلى لغ�ه�، لالس�فادة م�ه في ب�اء ح�ارته�  خ

  ال����دة، وه��ا ت��� ال��ارة اإلن�ان�ة ق�ما إلى األمام، في دورة م��لة �ع�ها ب�ع�. 
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   اله�ام�
 

أ�ل� على ه�ه العل�م ع�ة م���ات م�ها، العل�م الق���ة أو ال������ة أو ال������ة أو ال�����ة أو ال���ة    ١-

ال�ی��ة أو ال����ة، وق� ���  ال�قل�ة، أو  ال��ع ال�اني وه� العل�م  العقل�ة، أو ال����ة، مقابل  أو الع�ل�ة أو 

تق العل�م  تق���  في  ف�ال  ��ا�ه،  مق�مة  في  خل�فة  لل����حاجي  إج�اال.  أق�امها  و��ان  مع���ة،  ، ���ات 

،  ٢٠٠٤ال��ارزمي: مفات�ح العل�م، ت�ق��، فان فل�ت�، اله��ة العامة لق��ر ال�قافة، القاه�ة، ال��عة األولى،  

، حاجي خل�فة: ��ف ال���ن ع� أسامي ال��� والف��ن، ال��ل� األول، ع�ى ٥، ص ١١٨سل�لة ال�خائ�، رق�  

و��عه على ن��ة ال��لف، م��� ش�ف ال�ی� �ال�قا�ا، ورفع� ب�ل�ة ال�ل��ي، دار إح�اء ال��اث ب�����ه  

؛ اب� خل�ون: مق�مة اب� خل�ون، ال��ء ال�ال�، ت�ق��، على ع�� ال�اح�  ١٨- ١١، صالع��ي، ب��وت، ل��ان

األولى،   ال��عة  القاه�ة،  ال�قافة،  لق��ر  العامة  اله��ة  األس� ٢٠٠٦وافي،  م���ة  - ١٣٠٤،  ١٠٠٦ة، ص، 

ح�� إب�ا��� ح��: تار�خ اإلسالم ال��اسي وال�ی�ي وال�قافي واالج��اعي، ال��ء ال�اني، دار ال��ل،    ،١٣٠٥

 .  ٢٦٤، ص١٩٩٦ب��وت، ال��عة ال�ا�عة ع��، 

صاع� األن�ل�ي: ��قات األم�، ت�ق��، األب ل��� ش���، ال���عة ال�اث�ل���ة لآل�اء ال���ع���، ب��وت،   -٢

)،  ٧٤، سل�لة ذخائ� الع�ب رق� (١٩٩٣، وت�ق�� ح��� م�ن�، دار ال�عارف، القاه�ة،  ٦٣- ٦٢، ص١٩١٢

، سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، جامعة أم الق��، ال��ل�ة الع���ة ٨٤ص

لعال�ي، ت�ج�ة، ع�� ال�ل��  ، أل�و م��لي: العل� ع�� الع�ب وأث�ه في ت��ر العل� ا٣٨٩، ص١٩٨٢ال�ع�د�ة،  

  . ٣٤٢-٣٤١، ص٢٠١٩ال��ار، م��� ی�سف م�سى، ال���� الق�مي لل��ج�ة، القاه�ة، ال��عة األولى، 

یالح� أنه ل� ت�د ت�ج�ة ل���� م� عل�اء األوائل، في ��اب اب� الف�ضي ال�� خ��ه لل�أر�خ لعل�اء   -٣

رغ� ال�عاص�ة، ��ا اح��� ��اب ال���لة الب� اآل�ار   األن�ل�، وم�ه� أب� القاس� م�ل�ة ب� أح�� ال�����ي،

ال�ی��ة وال����ة، ل�� ف�ه� إال مائة فق� م�   على أك�� م� ثالثة آالف وس��ائة ت�ج�ة لعل�اء في العل�م 

م� ال�اح��� ال������� في عل�م األوائل،  ��ا یالح� أن �ل م� ت��ث ع� ال��اة العل��ة في األن�ل�،  

ه�ه العل�م في نها�ة ح�ی�ه، م�ال، سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة    أوردال�عاص���،  

في األن�ل�، وال��اة العل��ة في األن�ل� في ع�� مل�ك ال��ائف، جامعة أم الق��، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة،  

رسالة ماج����، جامعة ال��ائ�،    ، ن��� ح��الو�: ال��اة الف���ة في ع�� ال�ولة األم��ة في األن�ل�،١٩٨٦

ال�ار�خ،   �ل�ة  اإلن�ان�ة،  العل�م  عه�    ،  ٢٠٠١ق��  في  األن�ل�  في  الف���ة  ال��اة  بلغ��:  األم��  م��� 

 ، وغ��ها.٢٠٠٤ال��ا����، دار ال��ار اإلسالمي، ب��وت، 

ال�ال�، ص    -٤ ال��ء  مق�م�ه،  في  خل�ون  اب�  ذل�  العل�م  ١٣١٦وضح  ب��  ر��ه  والع��ان  . م� خالل 

ال����، واس�ق�اء ال�ار�خ ی��� ذل�، ف��ال في ال���ق، ع�� ال�ل�فة ال��اسي ال�أم�ن، وفي األن�ل� ع��  

  ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� واب�ه ال��� ال�اني. 
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لل��الد (دراسة ج�ئ�ة)"، م�لة    ١٥و٩م��� أبالغ: "ال��اض�ات في األن�ل� اإلسالم�ة ما ب�� الق�ن��    -٥

  . ١٨٩- ١٨٨، ص ١٩٩٦، مارس ٥٠، ال�غ�ب، الع�د  ال��اهل

األول،    -٦ ال��ل�  ال����،  األن�ل�  ال��� م� غ��  نفح  دار صادر،  ال�ق��:  إح�ان ��اس،  ت�ق��، 

ت�ج�ة، ح��� م�ن�، ال���� الق�مي ، آن�ل ج��ال� �ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي،  ٢٠٨ص،  ١٩٨٨ب��وت،  

نافعة، �ل�ف�رد ب�زورث: ت�اث اإلسالم، ال��ء ال�اني، ت�ج�ة، ح���    ح�� ،  ٤٤٧ص ،  ٢٠١١لل��ج�ة، القاه�ة،  

ال����،   الع��،  ال�ع�فة، رق�  ١٩٩٨م�ن�، و�ح�ان  ح��� م�ن�: معال� ،  ١٢٨، ص ٢٣٤، سل�لة عال� 

 . ٣٣٥- ٣٣٤، ص٢٠٠٤تار�خ ال�غ�ب واألن�ل�، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، م���ة األس�ة، القاه�ة، 

��اس ب� ف�ناس، أصله ب���� م� تاك�نا، ن�أ في ق���ة، وتعل� بها ون�غ م�� صغ�ه في عل�م  أب� القاس�  -  ٧

األوائل، وح�ى ���انة عال�ة ع�� أم�اء ب�ي أم�ة، وأده�ه� �����عاته، وصف �أنه ح��� األن�ل�، أول م�  

اه� العل��ة فه�: حاول ال���ان، ��ا أنه �ان صاح� عقل�ة عل��ة، وصاح� اك��افات ����ة، وم�ع�د ال�� 

ف�ل��ف، و����ائي، وف���ائي، وفل�ي. لل����، اب� ح�ان: ال�ف� ال�اني م� ال�ق���، ت�ق��، م���د علي  

،  ٢٠٠٢م�ي، م��� ال�ل� ���ل لل�راسات وال���ث اإلسالم�ة، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، ال��عة األولى،  

�ل�، ت�ق��، ��ار ع�اد مع�وف �م��� ��ار ، ال�����: ج�وة ال�ق��� في ذ�� والة األن٢٤٣-٢٣٨ص

، ال�����: ��قات ال������ واللغ����،  ٤٦٤، ص ٢٠٠٨ع�اد، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�، ال��عة األولى،  

، اب� سع��: ال�غ�ب في  ٢٦٩- ٢٦٨ت�ق��، م��� أب� الف�ل إب�ا���، دار ال�عارف، ال��عة ال�ان�ة، ص  

ش�قي ض��، دار ال�عارف، القاه�ة، ال��عة ال�ا�عة، ذخائ� الع�ب رق�  حلى ال�غ�ب، ال��ء األول، ت�ق��،  

لل��اب، ٣٣٣)، ص١٠( العامة  ال����ة  اله��ة  وأن�ل��ة،  إسالم�ة م����ة  ت�اج�  ع�ان:  ع�� هللا  ؛ م��� 

األولى،   ال��عة  ال�غ�ب ٢٧٠-٢٦٦، ص٢٠٠٠القاه�ة،  بالد  في  الع�ب  دور  ال�ع�او�:  إب�ا���  أح��   ،

  ،  ٢٨٢-٢٧٥، ص ٢٠١٥له��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة، ال��عة األولى، واألن�ل�، ا

 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/scince-29/scince6.asp 

الفقهاء وال���ث��، ت�ق��، مار� ل��� آب�ال ول��� م�ل��ا، ال��ل� األعلى لأل��اث   -٨ ال���ي: أخ�ار 

، اب� الف�ضي: تار�خ عل�اء األن�ل�،  ١٩٤-١٩٣، ص١٩٩١العل��ة، معه� ال�عاون مع العال� الع��ي، م�ر��،  

- ١٦١، ص�٢٠٠٨عة األولى،  ال��ل� ال�اني، ت�ق��، ��ار ع�اد مع�وف، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�، ال�

، عل�ا �أن  ٥٢٠، ال�����: ج�وة ال�ق���، ص٨٦، صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص ١٦٢

س�ة   وفاته  جعل  ال�ال�، ص٣٠٤ال�����  ال��ل�  ال���،  نفح  ال�ق��:  ال����ة ؛  ٣٧٥هـ،  ر����ا:  خ�ل�ان 

 . ٧٢، ص١٩٩٤رف، القاه�ة، ال��عة ال�ان�ة، اإلسالم�ة في األن�ل�، ت�ج�ة، ال�اه� أح�� م�ي، دار ال�عا

ال�ال�حي ونق�ال   -٩ األن�ل�"، ت�ج�ة، ش��� هللا  في  الع��ي  العل�  "ت��رات  ف��ني وخ�ل�� سام��:  خ�ان 

فارس، ض�� م�س�عة تار�خ العل�م الع���ة، ال��ء األول، إش�اف، رش�� راش�، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة،  
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١٩١ 

 

األ ال��عة  ل��ان،  الع���ة ٣٥٤، ص١٩٩٧ولى،  ب��وت،  لل��ارة  راف�ا  "ال��ج�ة  سل��ان:  علي  لل����،   ،

  . ١٧٤٤-١٧٤٣، ص٢٠٢٠اإلسالم�ة في األن�ل�"، م�لة �ل�ة اآلداب، جامعة ال�����ة، أب��ل، 

الق�م�ة، م��� ت�ق��    ١٠- ال��� وال�ثائ�  دار  ف�اد س��،  اب� جل�ل: ��قات األ��اء وال���اء، ت�ق��، 

 . ١٠٠، صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص٩٢، ص ٢٠٠٥ال��اث، 

لل����، علي سل��ان: "ال��ج�ة راف�ا لل��ارة الع���ة اإلسالم�ة   ،�٥١٩ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص  -١١

 . ١٧٤٠-١٧٣٩في األن�ل�"، ص 

 . ١٩٦١ن�� ب��ق��، دوز� وم�اجعة ش. بال، في ��اب تق��� ق���ة، ن�� ل��ن،  -١٢

�� سام��: "ح�ل ال��ادر الفل��ة األن�ل��ة وال�غ���ة، الع�ل ال���� وم��وعات ال��� ال���ق�لي"،  خ�ل  -١٣

ض�� ��اب، ت�ق�� م����ات العل�م في ال��اث اإلسالمي، ت����، إب�ا��� ش��ح، ال��ت�� ال�ا�ع ل��س�ة  

 . ١٠٥- ١٠٣، ص١٩٩٧الف�قان لل��اث اإلسالمي، ب�� ال���، وم�ل�ن، ال��ل�ة ال����ة، 

األز�اج الفل��ة م� ف�وع عل� الفل�، وهى القان�ن ال�� تع�ف �ه ح��ات ال��اك�، وهى ص�اعة ح�اب�ة،   -١٤

على ق�ان�� ع��ة، ���ا ��� �ل ���� م� ���� ح���ه، و�ع�ف �ه م�اضع ال��اك� في أفالكها، في أ�  

ات ����ة م�ه�رة. لل����، اب� خل�ون،  وق� م� ق�ل ح��ان ح��اتها، على تل� الق�ان��، وت�ج� في العال� ز��

ز�غ��� ه�ن�ه: ش�� الع�ب ت��ع على الغ�ب، نقله ع� األل�ان�ة، فاروق   ،١٠٢٠مق�مة، ال��ء ال�ال�، ص

  . ١٩٤- ١٩٢، ص١٩٩٣ب���ن و��ال دس�قي، دار ال��ل، ب��وت، ل��ان، ال��عة ال�ام�ة، 

  . ��٨٥قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -١٥

م، ماه� في عل� الفل�،  ٧٧١هـ/�١٥٤ل� ال�ل�فة أب� جعف� ال����ر م� عال� ه��� وف� عل�ه س�ة    - ١٦

تأل�� ��اب ����� ��ه ��اب العال� اله��� ب�ه��� فألفه له، وت�ج�ه إلى الع���ة إب�ا��� الف�ار�، واش�ه�  

� على �ل ��اب في عل� الفل�،  ب�� العل�اء، وع�ف ح�ى أ�ام ال�ل�فة ال�أم�ن �اس� س�هان�، وأ�ل� ه�ا االس

وق�ل في تف���ه أ� ال�ه� ال�اه�، وف��ه ال���وني �أنه ال������ ال�� ال �ع�ج وال ی�غ��. لل����، اب� ح�ان:  

،  ٥٠، صاع�: ��قات األم�، ص٥٢٦- ٥٢٥ال�ف� ال�اني م� ��اب ال�ق���، ت�ق��، م���د علي م�ي، ص

العل��ة، م�ر��،  م�ه�ل: ذ�� بالد األن�ل�، ال��ء األول، ت �ق��، ل��� م�ل��ا، ال��ل� األعلى لأل��اث 

، ال���وني: ت�ق�� ما لله�� م� مق�لة مق��لة في العقل أو م�ذولة، تق���، م���د علي م�ي،  ١٤٢، ص  ١٩٨٣

، ��ل�نل���: عل� الفل�  ١١٨)، ص١٠٩، سل�لة ال�خائ�، رق� (٢٠٠٣اله��ة العامة لق��ر ال�قافة، القاه�ة،  

  .  ١٥١-١٥٠، ص ١٩٩٣ع�� الع�ب في الق�ون ال�س�ى، م���ة ال�ار الع���ة، ب��وت، ال��عة ال�ان�ة،    تار��ه

أصله م� بالد خ�ارزم، و�ان مق��ا م� ال�ل�فة ال��اسي م،  ٨٤٦هـ/٢٣٢م��� ب� م�سى ال��ارزمي، ت      -١٧

وال�غ�ا�� ال��اض�ات  في  ب���غه  واش�ه�  ال���ة،  ب��  على  م��فا  وع��ه  م�لفات ال�أم�ن،  وألف  والفل�،  ا 

ع�ی�ة، م�ها، ��اب ال��� وال�قابلة، وع�ل االس��الب، وص�رة األرض. اب� ال����: ��اب الفه�س�، ال��ل�  

،  ٢٣٦-٢٣٥، ص٢٠٠٩ال�اني، قابله على أص�له، أ��� ف�اد س��، م�س�ة الف�قان لل��اث اإلسالمي، ل��ن، 

�ه، إب�ا��� ش�� ال�ی�، دار ال��� العل��ة، ب��وت، ال��عة  القف�ي: إخ�ار العل�اء �أخ�ار ال���اء، عل� عل
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١٩٢ 

 

،  ١٩٧٠؛ م��ائ�ل خ�ر�: عل�اء الع�ب، ب�� ال���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،٢١٦، ص ٢٠٠٥األولى،  

  . ٤٨- ٢٩ص

اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب في اخ��ار أخ�ار مل�ك األن�ل� وال�غ�ب، ال��ل� ال�اني، ت�ق��، ��ار    -١٨

 . ١٢٤-١٢٣، ص �٢٠١٣م��� ��ار، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�، ال��عة األولى،ع�اد، 

اب� اآل�ار: ال�لة ال���اء، ال��ء األول، ت�ق��، ح��� م�ن�، دار ال�عارف، القاه�ة، ال��عة ال�ان�ة،   -١٩

ال�اني، ت�ج�ة، ع�� ال��خ، ؛  ٢٠٥-٢٠١، ص١٩٨٥ ال���قة في األن�ل�"، ال��ء    خ�ل�� سام��: "العل�م 

م���ر في ��اب، ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ت����، سل�ي ال���اء ال���شي، م��� دراسات 

  . ١٣١٧-١٣١٥، ص ١٩٩٨ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى، 

  . ��١١٦قات األ��اء وال���اء، ص  -٢٠

، سع�  ��٢٦ األن�ل�ي، ص  �ال���ا: تار�خ الف؛  ٨٧صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -٢١

 . ٣٩٢-٣٩٠ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، ص

، ب�وف��ال: تار�خ اس�ان�ا اإلسالم�ة، ال��ل� ال�اني ال��ء األول،  �١١ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص  -٢٢

 . ٤٤٢-٤٤١، ص٣٢١، رق�٢٠٠٢ة،ت�ج�ة، على إب�ا��� م��في وآخ�ون، ال���وع الق�مي لل��ج�ة، القاه� 

م��� ع�� الع��� ع��ان: "دور ال��� ال������ في ازدهار ال���ة العل��ة في األن�ل�"، م�لة رسالة    -٢٣

 . ١١٢، ص١٩٨٦ال�ل�ج الع��ي، م��� ال����ة الع��ي ل�ول ال�ل�ج، ال��ل� ال�ادس، الع�د ال�اسع ع��، 

م��فى ال�ابي ال�ل�ي، ��اب ال���ان، ال��ء األول، ت�ق�� وش�ح، ع�� ال�الم م��� هارون، م���ة    -٢٤

 . ٧٥، ص ١٩٥٠م��، ال��عة ال�ان�ة، 

  . �٥٠٢ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص -٢٥

، اب� اآل�ار: ال���لة ل��اب ال�لة، ال��ل� األول، ت�ق��، ��ار ع�اد  ٨٩صاع�، ��قات األم�، ص  -٢٦

ال��عة األولى،   اب� ع��  ٦٨، ص٢٠١١مع�وف، دار الغ�ب اإلسالمي، ت�ن�،  ال�یل  ،  ال�ل� ال��اك�ي: 

ال����ة  ب�ون،  ل��ان،  ب��وت،  ال�قافة،  دار  ب� ش��فة،  ت�ق��، م���  األول،  الق��  األول،  ال�ف�  وال���لة، 

  . ٣٩٢؛ سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، ص٣٧٣- ٣٧٢األن�ل��ة، ص

رع��، ی�ألف م� ج�ول ت�ق��ي، ی��اول ال��ة شه�ا  خاص �ال��ا  Calender of Cordobaتق��� ق���ة    -٢٧

ف�ه�، و��ما ف��م، وفقا ل�ق��� ج�ل�ان، ����د األع�ال ال�را��ة ال�ي ی��غي أن ت��، �اإلضافة إلى أ�ام األ��اد  

ال�ی��ة، وت�ق�� دخ�ل ال��� في دائ�ة ال��وج، وم�ازل الق�� و�ل�ع ن�� وسق�� أخ� في الل�ل، وه� ال�ع�وف  

�اء، ال�ي ه�ب اع�قاد شع�ي إلى أنها ت��� ال��ء م� ال���� ب���ر األح�ال ال���ة ��ال األس��ع. لل����، �األن

 .  ١٨٢ح�� نافعة، �ل�ف�رد ب�زورث: ت�اث اإلسالم، ال��ء ال�اني، ص  

 م� ال��الي م� ب�� ب�ي ال���ي، ل�ع في م��ان ال��، وألف ��ه تآل�� ����ة، م� أه�ها ��اب في خل�  -٢٨

ال���� وت�ب�� ال��الى وال��ل�د، وأه�اه لل�ل�فة ال��� ال������، و�ان� له م�انة خاصة ل�� ال�لفاء. لل����، 

اب� ع�� ال�ل� ال��اك�ي: ال�یل وال���لة، ال�ف� ال�ام�، الق�� األول، ت�ق��، م��� ب����فة، دار ال�قافة،  
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- �٣٧٧ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، ص؛ سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل�١٤٢-١٤١ب��وت، ص

٣٨٠ . 

  . ٣٦٣خ�ان ف��ني وخ�ل�� سام��: ت��رات العل� الع��ي في األن�ل�، ص  -٢٩

، ن��� ح��الو�: ٣٥٤- ٣٥٣سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، ص    -٣٠

    .١٦٧- ١٦٦ال��اة الف���ة في األن�ل� في عه� ال�ولة األم��ة، ص

م� أهل الف�ل وال�ی� والعل� اش�ه� �عل� ال��، و��ع ��ه، وأث�ى عل�ه اب� ح�م ����ا، في رسال�ه، وال   -٣١

نعل� ع� ح�اته األولى ش��ا ����ا، س�� أنه ول� في م�ی�ة ال�ه�اء، فقل� �ال�ه�او�. ال�����: ج�وة ال�ق���،  

��ار ع�ا٣٠٣ص ت�ق��،  األول،  ال��ل�  ال�لة،  ����ال:  اب�  ال��عة  ،  ت�ن�،  اإلسالمي،  الغ�ب  دار  د، 

، ال�ه�او�: ال����� ل�� ١٧٥، ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص٢٣٢-٢٣١، ص٢٠١٠األولى،  

ع�� ع� ال�أل��، ت�ق�� وش�ح، ع�� هللا ع�� ال�ازق م�ع�د ال�ع��، وزارة ال�قافة، ع�ان، األردن، ال��عة  

 �.  ، م� مق�مة ال��ق١٣-١٠، ص٢٠٠١األولى، 

 . ١٧٥ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص - ٣٢

الف�� األن�ل�ي، ص     -٣٣ العل�  ٥٢٣-�٥٢٢ال���ا: تار�خ  الع�ب وأث�ه في ت��ر  العل� ع��  أل�و م��لي:   ،

- ٣٦٠، سع� ع�� هللا ال����: ال���ة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، ص٣٥٣-٣٥٢العال�ي، ص

٣٧٥  . 

  . ١٣٧ال����� ل�� ع�� ع� ال�أل��، صال�ه�او�:   -٣٤

 . ٢٢١ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� األول، ص، ٨٨صاع�: ��قات األم�، ص  -٣٥

أهل     -٣٦ اللغة، رو� ع�ه ���� م�  لغ���  وال�ق�، وال���  ال�الغة  في  ن�غ  ب� م��� ب� ز���ا،  إب�ا��� 

وغ��ه� ف�ال ال�اه، وله ش�ح على شع�  األن�ل�، ل�ق�ه الف��ة �ق���ة، وتق�ب م� أص�اب ال�ل�ة ���ي ح��د  

، اب� ��ام:  ١٩٨٨ال����ي م���ع، ب��ق��، م��فى عل�ان، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،  

،  ١٩٩٧ال�خ��ة في م�اس� أهل ال����ة، الق�� األول، ت�ق��، إح�ان ��اس، دار ال�قافة، ب��وت، ل��ان،  

اب� خل�ان: و��ات األ٢٨٣-٢٨١ص ال��ل� األول، ت�ق��، إح�ان ��اس، دار صادر، ب��وت، ،  ��ان، 

 . ٥١ص

، دوم��� ای�ف�ا: "عل�اء األن�ل�"، ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة �٣٧ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص      -٣٧

 .  ١٢٥٠، ص١٩٩٨في األن�ل�، ال��ء ال�اني، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى،  

على س��ل ال��ال م��ة ع�� ال�ل� ب� م��ر ال�ل��ي، مع ال����ر اب� أبي عام�. لل����، ف�ز�   -٣٨

،  ٢٠١٠الع���ي: فقهاء األن�ل� وال���وع العام��، ���ز إش��ل�ا، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، ال��عة األولى، 

  . ٢١٠ص
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مان وال��ان، م�لة �ل�ة ال����ة، جامعة �غ�اد،  ع�� ال�ح�� ع�� هللا ال��اف: العال� ال�����ي ج�ل�ة ال�     -٣٩

  . ٥٢٣-٥٢٢، ص ٢٠١٥،  ٢٤الع�د 

  

 . ٣٦٦-٣٦٢خ�ان ف��ني وخ�ل�� سام��: ت��رات العل� الع��ي في األن�ل�، ص -٤٠

رش�� راش�: دراسات في تار�خ العل�م الع���ة وفل�ف�ها، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ال��عة    -٤١

.عل�ا �أن العال� رش�� راش� م� رواد  ٤١-٣٥)، ص١٢لة تار�خ العل�م ع�� الع�ب رق� ( ، سل�٢٠١١األولى،  

 تار�خ العل� ال�عاص���، وه� م��� م��� في �ار��، وصاح� ال��س�عة ال���ة، تار�خ العل�م ع�� الع�ب.

. نل�� أن اب� ����ال ی��� على مع�ف�ه �الف�ائ� والفقه  ٢٦٤اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� ال�اني، ص -٤٢

 وعل�م ال���عة، ور��ا ���ن ه�ا ال�ان� ه� ال�� ش�ع اب� ����ال على ال��ج�ة له. 

  ه� االس� ال�� ورد في مع�� ال��ادر وال��اجع م�ها. صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�،   -٤٣

،  ب�و�ل�ان : تار�خ األدب الع��ي، ال��ء ال�ا�ع، ٢٤٤القف�ي: إخ�ار العل�اء �أخ�ار ال���اء، ص،  ٩٠ص

، ع�� رضا  ٣٢٣، ص ١٩٥٩نقله إلى الع���ة، ع�� ال�ل�� ال��ار، دار ال�عارف، القاه�ة، ال��عة ال�ام�ة،

، ق�ر� ٨٥٣، ص ١٩٩٣ل��عة األولى،ك�الة: مع�� ال��لف��، ال��ء ال�ال�، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، ل��ان، ا 

ال�ان�ة،  ��قان:   ال��عة  ال�قافة،  لق��ر  العامة  اله��ة  والفل�،  ال��اض�ات  في  العل�ي  الع�ب  ،  ٢٠٠٨ت�اث 

، ال���ي: خالصة األث� في أ��ان الق�ن ال�اد� ع��، ال��ل�  ١٣٣ص)،  ٩٢سل�لة ذاك�ة ال��ا�ة، القاه�ة، (

، خ�� ال�ی� ال�ر�لي: األعالم، ال��ء ال�ا�ع، دار العل� لل�الی��،  ٨ال�ا�ع، دار صادر، ب��وت، ب�ون، ص 

،  ��اس الع�او�: تار�خ عل� الفل� في الع�اق، م��عة ٢٢٤، ص٢٠٠٢ب��وت، ل��ان، ال��عة ال�ام�ة ع��،  

، م��فى م�ال��: "أب� القاس� ال�����ي وأع�اله العل��ة،" ٢٢٤، ص ١٩٥٨ال���ع العل�ي الع�اقي، �غ�اد،  

 . ٤٨، ص ��٢٠٠٧ معه� ال��اث العل�ي الع��ي ال�ام� والع��ون، حل�، م�ت

اإلشارة إلى مل���ة ف�اد س����، أن ه�اك ش���ة أخ�� هي: أب� م�ل�ة م��� ب� إب�ا��� ب�   ت��ر   -٤٤

ع�� ال�ائ� ال�����ي، �ان ح�ا في ال��ف األول م� الق�ن ال�ام� اله���، ال�اد� ع�� ال��الد�، ال��� 

هـ، وأرجع س�� االل��اس ألم��� ه�ا ال��ه في  ٣٩٨اس� الفل�ي ال��ه�ر أبي القاس� ال���فى س�ة    اس�ه مع

ال���ة وال���ة، وق��ه�ا زم��ا، ول� نع�� في ��� ال��اج� على ت�ج�ة له رغ� إشارة س���� أنه �ان ش���ة  

��، م� تار�خ م���ر، وه�  م�ه�رة، ول� ���� إلى م��ر ت�ج� له س�� ما وج�ه في مق�مة ��اب رت�ة ال��

س�ة    ٤٣٩س�ة   ال�ا�ع، ص٤٤٧إلى  ال��ل�  الع��ي،  ال��اث  تار�خ  س����:  لل����،  ال��ل�  ٤٣٨هـ.  وفي   ،

، زه�� ح���ان: أعالم ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة، ال��ل� ال�ام�، م���رات وزارة  ٤٢٧-٤٢٦ال�ام�، ص

  . ٥١٩-٥١٥، ص ١٩٩٦ال�قافة، س�ر�ا، 

  . ٢٦٤ل�لة، ال��ل� ال�اني، صاب� ����ال: ا -٤٥

عل� یه�� ���ف ال���ة إلى ال�رثة ����قة ش���ة، و�ق�� �ه عل� ال���اث وما ی��ل �ه، وم�ض�عه    -٤٦

ال���ة وال�ارث، وه� مع�فة ف�وض ال�راثة، وت���ح سهام الف���ة، وذل� إذا مات أح� ال�رثة، وان���ت 
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���ح الف���ة األولى، ح�ى ��ل أهل الف�وض ج��عا سهامه على ورث�ه، فإنه ح���� ���اج إلى ح�اب،  

إلى ف�وضه� م� غ�� ت��ئة، وت�ج� م�لفات ����ة ��ه. لل����، اب� خل�ون: مق�مة اب� خل�ون، ال��ء ال�ال�، 

  . ١٢٤٥- ١٢٤٤، حاجي خل�فة: ��ف ال���ن، ال��ل� ال�اني، ص١٣٠٨،  ٩٥٩-٩٥٨ص

ل�ح�� األوس�، ل���ن ح��ا لل�فاع ع� ال��ل���، �الق�ب م����(م�ر��) أن�أها األم�� م��� ب� ع�� ا  -  ٤٧

م� �ل��لة، وهى م�ی�ة صغ��ة وقلعة م��عة، و�ان بها م���ا جامعا، و���� إل�ها م� العل�اء، أبي ن��  

هـ. �اق�ت ال����: ٤٠١هارون ب� م�سى ب� صالح األدی� الق���ي، �ان معاص�ا ألبي على القالي، وت�في  

، صفة ج���ة األن�ل�، م����ة م� ��اب  ٥٨، ص �١٩٧٧ل� ال�ام�، دار صادر، ب��وت،  مع�� ال�ل�ان، ال�

ال��عة   ل��ان،  ب��وت،  ال��ل،  دار  ب�وف��ال،  ل�في  �ع�ا�ة وت���ح،  األق�ار،  في خ��  ال�ع�ار  ال�وض 

وال���،  ١٨٠- ١٧٩، ص١٩٨٨ال�ان�ة،   لل��اعة  الع��ي  ال��اب  دار  الع���ة،  م�ر��  علي م�ي:  ، م���د 

  . ٢١-١٩لقاه�ة، ب�ون، صا

ب��  -٤٨ ما  وفاته  تار�خ  ح�ل  ال��ادر  ال�اني، ٣٩٨هـ،  ٣٩٥اخ�لف�  ال��ل�  ال�لة،  ����ال:  اب�  هـ. 

هـ، خالصة األث� في أ��ان الق�ن ال�اد� ع��، ال��ء ٣٥٣وذ�� ال���ي أنه ت�فى س�ة  ،  ٢٦٥-٢٦٤ص

به�ا العال� وه� م�ل�ة ب� القاس� ب�    . وم� ال��ی� �ال��� أن اب� الف�ضي، ی��� اس�ا ش��ه٨ال�ا�ع، ص

إب�ا��� ب� ع�� هللا اب� حات� م� ق���ة، و���ى أ�ا القاس� ول��ه ل� ی��� ل��ه ال�����ي، و��عل وفاته س�ة  

ال�اني، ص  ٣٥٣ ، القف�ي: ١٦٤- ١٦٣هـ. م�ا ی�ل على أنه ش��ا آخ�. تار�خ عل�اء األن�ل�، ال��ل� 

  . ٢٤٤إخ�ار العل�اء، ص

ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -  ٤٩ األم�،  ال�اني،  ٨٩صاع�: ��قات  ال��ل�  ال�لة،  ��اب  ����ال:  اب�   ،

 . ٢٦٤ص

 ،  ��٨٩قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص -٥٠

م���ة ال���ة، ال��اض، ال��عة علي ع�� هللا ال�فاع: رواد عل� الفل� في ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة،    -  ٥١

 ،  ٣٥٠أل�و م��لي: العل� ع�� الع�ب وأث�ه في ت��ر العل� العال�ي، ص، ٧٩ص ، ١٩٩٣ال�ان�ة، 

�ة، ع��ان أب� ح�لة،  ت�ارل� ب��ن��: "ح��ة ال��ج�ة م� الع���ة في الق�ون ال�س�ى في اس�ان�ا"، ت�ج   -  ٥٢

م���ر ض�� ��اب تار�خ ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة في األن�ل�، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب��وت،  

، ج�رج ق��اتي: ال����اء الع���ة، ت�ج�ة، ن��ه ع�� القادر ال��ع�ي، م�س�عة  ١٤٤٥، ص١٩٩٨ال��عة األولى،  

رش�� راش�، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ال��عة األولى، تار�خ العل�م الع���ة، ال��ل� ال�ال�، ت����،  

  . ١١١٥- ١١١٤، ص ٢٠١١

، اب� أبي أص��عة: ع��ن األن�اء في ��قات ٩٠صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص    -٥٣

  . ٤٨٣- ٤٨٢األ��اء، ن��، ن�ار رضا، دار م���ة ال��اة، ب��وت، ل��ان، ص

ق.م ، وه�  ٣٧٠عال� ر�اضي ت�فى س�ة      Eculid  ، و�قل��س ٥٠٢ن�ل�ي، ص�ال���ا: تار�خ الف�� األ    -٥٤

ی�ناني ال����ة، شامي لف� ی�ناني م��� م� اقلي ��ع�ى ال�ف�اح، ودس ��ع�ى اله��سة، أ� مف�اح اله��سةـ   
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ی���  ال�ار، ن�أ في اإلس���ر�ة وأول م� ��� في اله��سة، و��ا�ه �ع� ال�ع��� ال�ح�� ال�� ی�جع إل�ه �ل م�

ال�أل�� في ه�ا العل�، و���ى ��ا�ه األص�ل أو ��اب األر�ان، ت�� ت�ج��ه إلى اللغة الع���ة على ی� ال��اج  

، القف�ي: إخ�ار العل�اء �أخ�ار ال���اء، ٣٩ب� م�� أك�� م� م�ة. اب� جل�ل: ��قات األ��اء وال���اء، ص 

�ق��، ع�� ال���� أب� ش���ب، ج���ة ال�ع�ة  ، اب� ال���ان: ���ان األ��اء وروضة األل�اء، ت٦٤-٦٢ص  

- ٩٤، س����: تار�خ ال��اث الع��ي، ال��ل� ال�ام�، ص٢٨٤، ص ١٩٩٣اإلسالم�ة، ل���ا، ال��عة األولى،  

٩٥ . 

 . ٢٦٤اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� ال�اني، ص  -٥٥

  . ٧٢- ٧١ر����ا: ال����ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ص - ٥٦

ي وجغ�افي وم�رخ ی�ناني األصل، م��� ال��أة، عاش في اإلس���ر�ة ) فل� ��Patolemyل���س(    -٥٧

ال���ى  الفل�  في  ��ا�ه  وخاصة  الع���ة  إلى  ���ه  م�  ����ا  ال��ل��ن  ت�ج�  ال��الد�،  ال�اني  الق�ن  في 

 . ٣٣، هام� رق� ٢٨٢ال����ي، ح�� نافعة و�ل�ف�رد ب�زروث: ت�اث اإلسالم، ال��ء ال�اني، ص

اس� أ�لقه عل�اء الع�ب ل��اب ��ل���س في الفل�، ت�ج�ه ال��اج ب� م�� ب��ل�� م� ال��ام�ة إلى     -٥٨

الع���ة، واس� ال����ي ال�� اب���ه الع�ب، الزم ال��اب ع��ما ت�ج� إلى الالت���ة، و��ألف ه�ا ال��اب م� 

�ة، م�ل ال��هان على ��و�ة ال��اء ثالث ع��ة مقالة، مع�� م�ض�عاتها داخل ن�اق ال�فه�م اإلغ��قي لل�غ�ا�

واألرض، ث��ت األرض في م��� العال�، م�ل ال��وج، اخ�الف ع�وض ال�ل�ان، وم� ه�ا جاء االرت�ا� ب�� 

الفل� وال�غ�ا��ا، ع�� مع�� جغ�افي الع��ر ال�س�ى. ف�اد س����: تار�خ ال��اث الع��ي، ال��ل� ال�ام�،  

ر���� م�رل�ن:  ،  ٢٢٢- ��٢٢٠ه ع�� الع�ب في الق�ون ال�س�ى، ص، ��ل�نل���: عل� الفل� تار ٨٠-٧٩ص  

مق�مة في عل� الفل�، م�س�عة تار�خ العل�م الع���ة، ال��ء األول، عل� الفل� ال���� وال����قي، م��� دراسات  

  . ٢٩- ٢٨، ص١٩٩٧ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى، 

 . ١٣٣ت�اث الع�ب العل�ي في ال��اض�ات والفل�، ص  ق�ر� ��قان: ، ٩١صاع�: ��قات األم�، ص  -٥٩

الع���: م�ال� األ��ار في م�ال� األم�ار، ال��ء ال�اسع، ت�ق��، �امل سل�ان ال���ر�، دار ال���     -٦٠

 . ١٤٤، ص٢٠١٠العل��ة، ب��وت، ل��ان، 

�ل م���د یالح� أن �ل م� ت��ث ع�ه ذ�� �أنه �ع� ع�دته م� رحل�ه، أس� م�رسة في ق���ة، ��ق   -٦١

م��� :"�ع��� م�ل�ة خال� م�رسة عل��ة ر�اض�ة في األن�ل�"، ١١٦علي م�ي في ��ا�ه، م�ر�� الع���ة، ص 

ص  ال��ا����،  ع��  في  األن�ل�  في  الف���ة  ال��اة  بلغ��:  اس�ان�ا ٥٤األم��  تار�خ  ب�وف��ال:  ل�في   ،

  . ٤٤١اٍإلسالم�ة، ال��ل� ال�اني، ال��ء األول، ص

ال��  -٦٢ ع��  األن�ل�،  م���  في  ال�عل��  ���ى:تار�خ  ال��عة ��  القاه�ة،  الع��ي،  الف��  دار 

  . ٣٧٨ص ،١٩٨٢األولى،

 . ٢٢٠نفح ال���، ال��ل� األول، ص - ٦٣

 . ٣٨٢ -٣٧٨م��� ع�� ال���� ���ى: تار�خ ال�عل�� في األن�ل�، ص   -٦٤
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أب� ع�� أح�� ب� ��ث� ب� سع�� األن�ار� م� أهل �ل��لة، �ان فق�ها م�ف��ا ���� ال�ف�، تلقى العل�      -٦٥

  . ٧٥- ٧٤هـ.اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص ٤٠٣م� ش��خ بل�ه وم� أب�ه، ت�في مع�قال ����ه س�ة 

  . ٧٥-٧٤اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص  -٦٦

  . ٧٠م�ة في األن�ل�، صر����ا: ال����ة اإلسال  -٦٧

 . ١١٧ال����ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ص - ٦٨

ن�أة ال�ل�ات معاه� العل� ع�� ال��ل��� والغ�ب، تع���، م���د س�� م���، م�ارات  ج�رج مق�سي:    -٦٩

  . ٤٦٠-٤٥٩، ص٢٠١٥لأل��اث وال���، القاه�ة، ال��عة األولى، 

-٥، ص�٢٠٠٨ة ال���اء، ب��وت، ال��عة األولى،  ��اب غا�ة ال����، ت�ق��، هـ . ر���، دار ال��  -٧٠

م� مق�مة ال��ق�؛ سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، جامعة أم الق��،    ٨

  ، ٣٨٦،ص١٩٨٨م�ة ال���مة، 

 Juan Martos Quesada: Islam Y Ciencia en Al-Andalus , Revista de Ciencias en 

las Religiones Anejos, XVI, 2006, P87-88. 

-71 Juan Martos Quesada: Islam Y Ciencia En Al-Andalus, Pp. 75-92 

علي ع�� هللا ال�فاع: إمام ال�غ�ب في العل�م ال������ة ال�����ي، م�لة ال���ل، م��� ال�ل� ���ل    -٧٢

 ) الع�د  ال�ع�د�ة،  الع���ة  ال��ل�ة  وال���ث،  في  ٧١-٧٠ص،  ـه١٤٠٢)،  ٥٦لل�راسات  الفل�  عل�  رواد   ،

 . ٧٩ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة، ص 

 . ��٩١قات األم�، ص -٧٣

 .  ٥٨٥-٥٨٠سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� مل�ك ال��ائف في األن�ل�، ص  - ٧٤

، وم� ال��ی� �ال��� أنه م���ب ال��ج��ي ٣٣٦اب� اآل�ار: ال���لة ل��اب ال�لة، ال��ل� األول، ص  -   ٧٥

في ال��� و�عل� ال��ق� ��ار ع�اد في الهام� �ق�له: ه��ا في األصل و��� ال�ه�ي في تار�خ اإلسالم،  

    ف على ه�ه ال���ة اآلن.  وجاء في ع��ن األن�اء، الب� أبي أص��عة، في ت�ج�ة ال�ه�او� ال��ج��ي، ول� أق

درس ه�ا ال��اب وت�اوله �ال��ل�ل وال�ق�، رش�� راش� في م�س�ع�ه: ال��اض�ات ال��ل�ل�ة ب�� الق�ن    -   ٧٦

ال�ال� والق�ن ال�ام� لله��ة، سل�لة تار�خ العل�م ع�� الع�ب، ال��ء األول، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة،  

األولى، ال��عة  الع�اق، ص  ،٦٣٥-٦٢٥، ص٢٠١١ب��وت،  في  الفل�  عل�  تار�خ  الع�او�:  - ��٢٢٥اس 

٢٢٦ . 

٧٧-  Astrolabio    ة، أ� م��اس ال���م،  آ كل�ة ی�نان�ة م� مق�ع�� ، أس�� وتع�ى ال���، والب وتع�ي ال��

وه� ��ارة ع� ق�ص مع�ني، مق�� إلى درجات، عل�ه ع�اد ذو ثق��� في ��فه، و�عل� ���ل ع��د�، ث� 

�، وع��ما ت�� أشعة ال��� م�ه �ق�أ ارتفاع ال��اك�، وق�ل بل �ل�ة فارس�ة مع��ة م� ی�جه الع�اد ن�� ال��

اس�اره �اب، أ� م�رك أح�ال ال��اك�، وق�ل ه�ا أولى �ال��اب، وله أن�اع ����ة، م�ها ال�ام وال���ح وال��مار� 
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. ت���مان: ال��س�عة  ، فا���.هـ١٠٧- ١٠٦والهاللي. لل����، حاجي خل�فة: ��ف ال���ن ال��ل� األول، ص 

 . ٤١، ص٢٠٠٢الفل��ة، ت�ج�ة، ع�� الق�� ��اد، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة، ال��عة األولى، 

  . ١٧٠، ق�ر� ��قان: ت�اث الع�ب العل�ي ، ص�٥٠٣ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص -٧٨

  ألن�ل� في رسال�ه في ف�ل ا ، ١٧٦ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص -٧٩

إس�اع�ل �اشا ال�غ�اد�: ه��ة العارف�� أس�اء ال��لف�� وآثار ال���ف��، ال��ل� ال�اني، م���رات م���ة   -  ٨٠

  . ١٧٠، ق�ر� ��قان: ت�اث الع�ب العل�ي، ص٢٢٤ال���ى، �غ�اد، ب�ون، ص

��ة ال�ان�ي، اب� ال����: اإلحا�ة في أخ�ار غ�نا�ة، ال��ل� األول، ت�ق��، م��� ع�� هللا ع�ان، م�  -   ٨١

، سع� ع�� هللا ال����: ٣٧٥، ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص٤٢٨، ص١٩٧٣القاه�ة، ال��عة ال�ان�ة،  

  . ٤٠١- ٤٠٠ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة األم��ة في األن�ل�، ص

هـ،  ٤١١ح��س ب� ماك�� ب� ز��� ب� م�اد ال��هاجي، م�س� م�ل�ة ب�ي ز��� في غ�نا�ة س�ة      -٨٢

للعل� واألدب، وحاف� على اس�ق�ار األوضاع في ج���ي األن�ل�، ت�فى س�ة   ال���ة وح�ه  واش�ه� �ال���ة 

األول، ص٤٢٨ ال��ل�  اإلحا�ة،  ال����:  اب�  �اد��.  اب�ه  دولة  ٤٨٥هـ، وخلفه  ع�� هللا ع�ان:  ، م��� 

-١٢٦، م���ة األس�ة، ص٢٠٠١،  اإلسالم في األن�ل�، ال��ء ال�ال�، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة

١٢٧ .  

اب� اآل�ار: ال���لة ل��اب ال�لة، ال��ل� األول،   ،٩١صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -٨٣

، ال�ف��: ال�افي �ال���ات، ٤٨٤-٤٨٣، اب� أبي أص��عة: ع��ن األن�اء في ��قات األ��اء، ص٣٣٦ص

ال��ء ال�اسع، ت�ق��، أح�� األرناؤو� وت��ي م��فى، دار إح�اء ال��اث اإلسالمي، ب��وت، ل��ان، ال��عة  

 .  ١٦٧، ص٢٠٠٠األولى، 

 . ١٢٧ر����ا: ال����ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ص  -٨٤

 . ٤٨٤، اب� أبي أص��عة: ع��ن األن�اء في ��قات األ��اء، ص٩٣صاع�: ��قات األم�، ص   -٨٥

، �ع��ان اب� ال�فار: ��اب ٧٦- ٤٧، ص١٩٥٥ن��ه م�اس ب�اك�وسا، في الع�د ال�ال�، ال��ل� األول،    -٨٦

 الع�ل �االس��الب. 

 .  ����٤٠٢: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، صسع� ع�� هللا ال - ٨٧

ع�� ال�ح�� ب�و�: دراسات ون��ص في الفل�فة والعل�م ع�� الع�ب، ال��س�ة الع���ة لل��� وال�راسات،     -٨٨

  . ٤٥، ص١٩٨١ب��وت، ل��ان، ال��عة األولى، 

 . ٤٠٣-�٤٠٢، صسع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل - ٨٩

.و�عل� سام�� على ه�ا ال����� �أنه م� أق�م  ١٣٣٠خ�ل�� سام��: العل�م ال���قة في األن�ل�، ص  -٩٠

ال��ادر ال�ي ت��ح الف�ق في خ� ال��ل ال�غ�افي، و��د� إلى خف� رقعة ال��� ال���س� إلى م�احة  

ال�غ���ة، الع�ل ال���� وم��وعات الع�ل  ق���ة ال��ه م� م�اح�ه ال�����ة". ح�ل ال��ادر الفل��ة األن�ل��ة و 
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، وله أ��ا �االش��اك مع مارغ���ا �اس�ل� ��� �ع��ان: س�عة ف��ل م� ز�ج اب�  ١١٠- ١٠٩ال���ق�لي، ص

 .٢٦٢- ٢٢٩، ص ١٩٩٥،  ٤٥ال�فار ال�فق�د، ن�� في م�لة ال��ف��ات ال�ول�ة ل�ار�خ العل�م، اس�ان�ا، الع�د

٩١-  Denia    األن�ل�، م���ة ���ر م���، ����ة ال�روع، وم��اء مه� ت��دد عل�ه ال�ف� ����ا،  م�ی�ة ���قي

م. ال�����: ال�وض ال�ع�ار  ١٠٥٢هـ/ ٤٤٤وم� أشه� عل�ائها أبي ع��و ال�اني ال�ق��ء ال��ه�ر ت س�ة 

   . ٢٣١- ٢٣٠، ص١٩٨٤في خ�� األق�ار، ت�ق��، إح�ان ��اس، م���ة ل��ان، ب��وت، ال��عة ال�ان�ة،

م، م�س� دولة في عه� مل�ك ال��ائف، �ان م��ا للعل�  ١٠٤٤هـ/ ٤٣٦م�اه� ب� ع�� هللا العام�� ت    -  ٩٢

م�� صغ�ه، م��ا للعل�اء، ح�ى ع�ف ب�ل� فق��ه العل�اء م� �ل ناح�ة، خاصة م� ق���ة، وج�ع م� ال��� 

�ی�، اله��ة ال����ة  خ�ائ� ج�ة. اب� ح�ان: م� ن��ص ��اب ال����، ج�ع ودراسة، ع�� هللا م��� ج�ال ال

ال�ان�ة،   ال��عة  القاه�ة،  لل��اب،  في ١٣٢- ١٣١، ص٢٠١٨العامة  اإلسالم  دولة  ع�ان:  ع�� هللا  م���   ،

 . ١٩٨-١٨٨األن�ل�، ال��ء ال�ال�، ص 

  . ٤٨٤، اب� أبي أص��عة: ع��ن األن�اء في ��قات األ��اء، ص ٩٢-٩١صاع�: ��قات األم�، ص   -٩٣

، اب� أبي أص��عة: ع��ن األن�اء في ��قات ٩٢ق��، ح��� م�ن�، صصاع�: ��قات األم�، ت�     -٩٤

 . ٩٩، ال�ف��: ال�افي �ال���ات، ال��ء ال�اد� والع��ون، ص ٤٨٤األ��اء، ص

  . ٢٨اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� ال�اني، ص  -٩٥

ى ال���ق م��� ب� ع��ون ال��لي، م� أ��اء األن�ل� ال��ه�ر��، ل� ��ار�ه ��ه أح�، و�ان� له رحلة إل٩٦

هـ، و�ان صاح� ث�وة وغ�ى واسع. صاع�:  ٣٦٠وت�لى رئاسة ب��ارس�ان م��، ث� عاد إلى األن�ل�، س�ة  

 . ١١٥، اب� جل�ل: ��قات األ��اء وال���اء، ص ١٠٤-��١٠٣قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص

��ة ثالثة وثالث��  ���ى ب� إس�اع�ل ب� ذ� ال��ن، م� مل�ك م�ل�ة ب�ي ذ� ال��ن في �ل��لة، ح�� ل    -٩٧

عاما، ودخل في ص�اع م��� مع مل�ك ال��ائف واس��لى على بل���ة في ش�قي األن�ل�، وحارب ب�ي ��اد  

لل����ة على ق���ة، و���� أن م�رخ األن�ل� ال���� اب� ح�ان، أه�اه ��ا�ه في ال�ار�خ، ��ا جاء في مق�مة  

� أن ذل� ت�لي م� اب� ح�ان ع� م�ادئه في ت��� ال��اب، وه�ا ما أثار تع�� العالمة م���د م�ي، ورأ

لل���ن   األعلى  ال��ل�  م�ي،  م���د  ت�ق��،  األن�ل�،  أهل  أن�اء  م�  ال�ق���  ح�ان:  اب�  ال�ال���. 

؛ م���  ٥٧٨، م� مق�مة ال��ق�، اب� ��ام: ال�خ��ة، الق�� ال�اني، ص٣٩، ص ١٩٩٥اإلسالم�ة، القاه�ة،  

  .  ١٠٥-١٠١ال��ء ال�ال�، ص ع�ان: دولة اإلسالم في األن�ل�، 

هـ،  ٤٢٠أب� القاس� صاع� ب� أح�� ب� ع�� ال�ح�� ب� م��� ب� صاع� ال�غل�ي، ول� في ال���ة س�ة    -٩٨

وان�قل إلى �ل��لة، ت�ل�� على ��ار عل�اء ع��ه م�ل اب� ح�م وال �عل� ����ا ع� ح�اته، وع�ف ع�ه أنه ف��ه  

ل���� مع ال�اه� ال�اح� في  وقاضي ت�لى ق�اء �ل��لة، و�ان� له اج�هادات في الق�اء م�ها: الق�اء �ا

، ��قات األم�، ت�ق��،  ٣٢١ال�ق�ق، وال�هادة على ال��. لل����، اب� ����ال: ال�لة، ال��ل� األول، ص

 . ١٨٢م� مق�مة ال��ق�. ال�ق��: نفح ال���، ال��ل� ال�ال�، ص ٤-٣ل��� ش���، ص

 . ٤٤- ٤٣إح�ان ��اس، ص  اب� ع�� ال�ل� ال��اك�ي: ال�یل وال���لة، ال�ف� ال�ا�ع، ت�ق��،  -٩٩
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- ٤٩٥، اب� أبي أص��عة: ع��ن األن�اء في ��قات األ��اء، ص١٠٥صاع�: ��قات األم�، ص    -١٠٠

  . ٥٠٩-�٥٠٨ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص ، ٤٩٦

  . ٩١-٩٠صاع�: ��قات األم�، ص  -١٠١

 . ١٠٧١مق�مة اب� خل�ون، ال��ء ال�ال�، ص   -١٠٢

هـ،  ٣٥٤أب� أی�ب سل��ان ب� ال��� ب� سل��ان ب� ع�� ال�ح�� ال�اص�، لق� �ال���ع�� �ا�، ول� س�ة    -١٠٣

هـ. اب� ح�م: ��ق ال��امة في األلفة واآلالف، ت�ق��، ال�اه� أح�� م�ي، دار ال�عارف، ٤٠٧وق�ل عام  

اح� ال��اك�ي: ال�ع�� في تل��� أخ�ار ال�غ�ب، ت�ق��، م��� سع�� ، ع�� ال� ٤٨، ص ١٩٩٣القاه�ة،  

  . ٩٢-٩٠، ص١٩٦٣الع��ان، ال��ل� األعلى لل���ن اإلسالم�ة، ال��ه�ر�ة الع���ة ال����ة، 

  . ١٠٨صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -١٠٤

: ع��ن األن�اء في  ، اب� أبي أص��عة١٠٨-��١٠٧قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  صاع�:      -١٠٥

   .٤٩٨- ��٤٩٧قات األ��اء، ص

�اق�ت ال����: مع�� األد�اء، ال��ء ال�ادس، ت�ق��، إح�ان ��اس، دار الغ�ب اإلسالمي، ب��وت،   -١٠٦

 . ٢٨٠٦، ص١٩٩٣ل��ان، ال��عة األولى،  

 . ١٠٧٩-١٠٧١مق�مة اب� خل�ون، ال��ء ال�ال�، ص   -١٠٧

 . �٢٢٧: تار�خ عل� الفل� في الع�اق، ص ، ��اس الع�او ٩٣صاع�: ��قات األم�، ص -١٠٨

هـ/  ٨٠٨ی��و أن ق�ر� ��قان ق� وقع في ال�ل� ب��ه و��� اب� خل�ون ال��ه�ر م�لف ال�ق�مة ال���فى    -١٠٩

م، ح�� �ق�ل: وه� أشه� م� أن �ع�ف، ��ا اش�ه� ����ا في ال�ار�خ والفل�فة، ومق�م�ه مع�وفة، وقال  ١٤٠٢

�او�ة ��ه. ت�اث الع�ب العل�ي في  ع�ها أح� عل�اء االف�نج إن مق�مة اب� خل�ون أساس فل�فة ال�ار�خ وح�� ال

 . ٧١، ��ل� وقع في ال��أ نف�ه، ���� ب�ع�وة: عل�اء الفل� في األن�ل�، ص١٣٤ال��اض�ات والفل�، ص 

 . ��٩٢قات األم�، ص -١١٠

م�ی�ة م�ه�رة م� ق�� حل�،على ���� ال��صل ب�� ال�ام و�الد ال�وم، ف��� في عه� ال�ل�فة ع��    -١١١

، و���� إل�ها ���� م� العل�اء م�ل: أب� ال��� علي ب� عالن ال��اني ال�اف�،  ب� ال��اب رضى هللا ع�ه

  . ٢٣٦-٢٣٥م�لف ��اب تار�خ ال����ة. �اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان، ال��ل� ال�اني، ص

الف�� األن�ل�ي، ص٩٢صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص    -١١٢ �ال���ا: تار�خ   ،٥٠٩ -

٥١٠ . 

 .. ١٤٥١- ١٤٥٠ح��ة ال��ج�ة م� الع���ة في الق�ون ال�س�ى في اس�ان�ا، صت�ارل� ب��ن��:  -١١٣

 . ١٧٠ق�ر� ��قان: ت�اث الع�ب العل�ي، ص  -١١٤

 . ٤٨٥-٤٨٤، اب� أبي أص��عة: ع��ن األن�اء في ��قات األ��اء، ص٩٢صاع�: ��قات األم�، ص  -  ١١٥

 . ٩٣صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -١١٦

 . ٩٣م�، ت�ق��، ح��� م�ن�، صصاع�: ��قات األ  -١١٧
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١١٨- Almeria  هـ، وهى م� أشه� ٣٤٤م�ی�ة م��ثة �األن�ل�، ب�اها ال�ل�فة ع�� ال�ح�� ال�اص� س�ة

م�انيء ش�قي األن�ل�، �ان بها دار ل��اعة ال�ف�، ولها أه��ة ت�ار�ة عال��ة، وع�ف� �أنها �اب ال��ق،  

ة. ال�����: ال�وض ال�ع�ار في خ�� األق�ار، ت�ق��، ومف�اح ال��ارة وال�زق، ��ا �ان� م���عا لل��ه

- ١٨٣؛ صفة ج���ة األن�ل�، ص٥٣٨- ٥٣٧إح�ان ��اس، م���ة ل��ان، ب��وت، ال��عة ال�ان�ة، ص

،أح�� م��ار ال��اد�، وال��� ع�� الع��� سال�: تار�خ ال����ة اإلسالم�ة في ح�ض ال��� األب�� ١٨٤

، ال��� ع�� الع��� ١٨١-١٧٩،ص ١٩٧١ال�امعة، اإلس���ر�ة،  ال���س�، ال��ء ال�اني، م�س�ة ش�اب

 . ١٩٨٤سال�: تار�خ م�ی�ة ال���ة اإلسالم�ة، قاع�ة أس��ل األن�ل�، م�س�ة ش�اب ال�امعة، اإلس���ر�ة،  

أب� القاس� زه�� ال�قل�ي، م� الف��ان ال�ی� جل�ه� العام���ن ل��م�ه�، وف� إلى ش�قي األن�ل� �ع�   -  ١١٩

 . ١٧٢-١٦٩اب� ع�ار�: ال��ان ال�غ�ب، ال��ل� ال�ال�، ص مق�ل ش���ل.

. و����ل م� ت�ل�ه الق�اء أن ال���غ في عل�  ٩٣صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -١٢٠

 الفل�، ل� ��� ���ع صاح�ه م� ت�لى ال��اص� ال�ی��ة في األن�ل�.

 . ٩٤صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -١٢١

 . ٩٤صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص -١٢٢

 . ٩٤ت�ق��، ح��� م�ن�، ص صاع�: ��قات األم�، -١٢٣

  . ٩٦صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -١٢٤

 . ٩٤صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -١٢٥

 . ٩١- ��٩٠قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص   -١٢٦

ال����ة، وت�قل ما ب�� األن�ل�  ون�رم���ا   ١٠٧٠ول�عام    -١٢٧ إل�ها، ب���اني  م، في م�ی�ة �اث ف��� 

ال�ن� وصل��ة، ل�لقي العل�، و�ان� له رحلة إلى ال���ق ح�� وصل إلى ب�� ال�ق�س، وم� أه� ال����ات وس

العل��ة في أور�ا خالل الق�ن ال�اني ع�� ال��الد�، وفي �ل�عة ال���ج��� ال�ی� نقل�ا ال��اض�ات الع���ة إلى  

�ة، و��ل� ق�م إلى أور�ا ال��رة ال���املة لألز�اج م�ل-اللغة الالت���ة، وقام ب��ج�ة ال��اول الفل��ة لل��ارزمي   

الفل��ة، ��ا �ان� في الق�ن ال�ا�ع اله���/ العاش� ال��الد�، ��ا �ان �ف��� ب�ل��ه العل� على ی� أسات�ته 

  . ١٤٢-١٤١، ص٢٠٠٤الع�ب. ���ى م�اد: مع�� أس�اء ال�����ق��، دار ال��� العل��ة، ب��وت، 

م، و�ان م��ا للعل�  ١٢٨٢- ١٢٥٢هـ/٦٨٣-٦٥٠ف�دی�ان� ال�ال�، مل� ق��الة ول��ن، م�أصغ� أب�اء      -١٢٨

م��عا عل�ه، ت�ج�� في عه�ه م�لفات ع���ة إلى الالت���ة والق��ال�ة، وذل� في م�رسة ال���ج��� في �ل��لة،  

الفل�، م� أع�ال  الف�ن��".  ال�ي أن�أها وأش�ف عل�ها ب�ف�ه، �ان مل�ا م���ع ال�ع�فة �ارز في عل�  ه "ز�ج 

  . ١٩٢، ز�غ��� ه�ن�ه: ش�� الع�ب ت��ع على الغ�ب، ص٥٧٥-�٥٧٤ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص

، م��� أبالغ: ال��اض�ات في األن�ل�، ص ١٣٣٠خ�ل�� سام��: العل�م ال���قة في األن�ل�، ص  -١٢٩

١٩٧ .  
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األن�ل�، ص  -١٣٠ في  الع��ي  العل�  ت��رات  سام��:  وخ�ل��  ف��ني  مارت�س ٣٦٧- ٣٦٦خ�ان  خ�ان   ،

ك��ادا: ال�راسات ح�ل ت��ر ال��اض�ات �األن�ل�، ال�ض��ة ال�ال�ة لل���لة، ت�ج�ة، ال��� أس���، م�س�ة 

  . ١٧، ص٢٠١٩م�م��ن بال ح�ود لل�راسات واأل��اث، ال��ا�، ال�غ�ب، 

، خ�ان ف��ني وخ�ل�� سام��: ت��رات العل�  ١٣٣١لعل�م ال���قة في األن�ل�، صخ�ل�� سام��: ا  -١٣١

  . ٣٦٧-٣٦٦الع��ي في األن�ل�، ص 

ال��ی� �ال��� أن م�قع خ� ج�����، ال�أخ�ذ �ه اآلن، ال ���لف ع� ال��قع ال�� ح�ده ال�����ي،  -١٣٢

"ال����اء هالل:  ح��  رفع�  ال��ق.  ناح�ة  م�ج�ة  درجات  خ��  ��ق�ار  لل�����ي،   إال  العل�ي  وال��هج 

م����ة رت�ة ال���� ن��ذجا"، ��� ن�� ض�� أع�ال ال��ت�� ال���� ال�ام� والع��ون ل�ار�خ العل�م ع��  

  . ٦٦، ص٢٠٠٧الع�ب، معه� ال��اث العل�ي الع��ي، حل�، 

  ؛ ١٣٣١خ�ل�� سام��: العل�م ال���قة في األن�ل�، ص -١٣٣

 Vernet. A.Catala: Las Obras Matematicas de Maslama de   Madrid, , Andalus, 

Rivsta de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid Y Granada ,Ano 

1965,vol.30,Numero 1,pp20-21. . 

  ؛ ١٣٣١خ�ل�� سام��: العل�م ال���قة في األن�ل�، ص -١٣٤

 H.Suter: Die Astronomischentafeln, Des Muhammed Ibn Müsä Al-Khwärizml, In 

Der Bearbeitung Des Maslama Ibn Ahmed Al-Madjritl, Und  Der Latein 

Uebersetzung Desathelhard Von Bath, K0benhavn,1914,p.XV111 

، خ�ان ف��ني وخ�ل�� سام��: ت��رات العل�  ١٣٣١خ�ل�� سام��: العل�م ال���قة في األن�ل�، ص  -١٣٥

، وال��ار  ١٩١٤، وقام س�ت� األل�اني ب��ق�� ه�ا ال��اب ون��ه عام  ٣٦٨- ٣٦٦الع��ي في األن�ل�، ص

 . إل�ه في ال�اش�ة ال�ا�قة

ع�ل    -١٣٦ أساس  وه�  �االسقا�،  �ع�ف  ما  �اس���ام  م���  س�ح  على  ال��او�ة  ال���م  رس�  �ع�ي 

   https://en.wikipedia.org/wiki/Planisphaeriumاالس��الب.

�: ح�ل ال��ادر الفل��ة األن�ل��ة  ، خ�ل�� سام�١٣٣٢خ�ل�� سام��: العل�م ال���قة في األن�ل�، ص  -١٣٧

ح�ل ت��ر   :، خ�ان مارت�س ���ادا١١٢- ١١١وال�غ���ة الع�ل ال���� وم��وعات الع�ل ال���ق�لي، ص

 . ١٨ال��اض�ات �األن�ل�، ص

138   -  Vernet. A.Catala: Las Obras Matematicas de Maslama de Madrid, pp.16-

17. 

  . ٣٧١-�٣٧٠ الع��ي في األن�ل�، صخ�ان ف��ني وسام��: ت��رات العل - ١٣٩

م، ون�أ ٩٢٩هـ/ ٣١٧م، وت�في س�ة  ٨٥٤هـ/ ٢٤٠أب� ع�� هللا م��� ب� جاب� ب� س�ان ول� في س�ة      -١٤٠

في ال�قة في س�ر�ا، واش�ه� في عل� الفل� ح�ى لق� ��ل���س الع�ب، وأث�� ال��اك� ال�ای�ة في ز��ه، وألف  
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ة أج�د م� األولى، وت�ج� إلى اللغة الالت���ة ��امله، وت�جع أه��ة ك�اب ال��ج ال�ابيء، وه� ن���ان، وال�ان�

ه�ه ال��اول إلى أن ح�ا�اتها ت�� �ع� أرصاد د��قة واسعة ال���، وله ع�ة م�لفات فل��ة أ��ا م�ها، مع�فة 

ال����: ��اب     Albateniusم�الع ال��وج، وش�ح أر�ع مقاالت ل��ل���س، وع�ف في الغ�ب �اس�   . اب� 

، ر���� م�رل�ن:  ٩٨- ٩٧، القف�ي: إخ�ار العل�اء �أخ�ار ال���اء، ص٢٤٩فه�س�، ال��ل� ال�اني، صال

عل� الفل� الع��ي ال��قي ب�� الق�ن�� ال�اسع وال�اد� ع��، ت�ج�ة، ب�و� ال�����، ال��ء األول، م�س�عة  

  . ٨١-٨٠، ص١٩٩٧وت، تار�خ العل�م الع���ة، إش�اف، رش�� راش�، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب�� 

، اب� أبي أص��عة: ع��ن األن�اء في ��قات  ٩٠صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص   -١٤١

  . ٧١، علي ع�� هللا ال�فاع: إمام عل�اء ال�غ�ب في العل�م ال������ة ال�����ي، ص ٤٨٣األ��اء، ص

  . ٥٣م��فى م�ال��: أب� القاس� ال�����ي وأع�اله العل��ة، ص -١٤٢

ف��ني وخ�ل�� سام��  -١٤٣ األن�ل�، ص  : خ�ان  في  الع��ي  العل�  العل�م  ٣٦٩ت��رات  ، خ�ل�� سام��: 

  . ١٣٣١ال���قة في األن�ل�، ص

 . ٩١-��٩٠قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص -١٤٤

�ق�� بها �ل ع�دی� له�ا خاص�ة مع��ة، هى أن أح�ه�ا ��او� م���ع ع�امل األخ�، م�ل الع�دی�  -١٤٥

ا في رسائله�. ح�� نافعة و�ل��ف�رد ب�زروث: ت�اث اإلسالم، ، الل�ی� أشار إل�ه�ا إخ�ان ال�ف٢٨٤و  ٢٢٠

 . ١٧٦ال��ء ال�اني، ص

  . ١٣٣ق�ر� ��قان: ت�اث الع�ب العل�ي في ال��اض�ات والفل�، ص  -١٤٦

 . ١٩٦م��� أبالغ: ال��اض�ات في األن�ل� اإلسالم�ة، ص -١٤٧

الفل  -١٤٨ �، م�س�ة ال�سالة، ب��وت، على ع�� هللا ال�فاع: أث� عل�اء الع�ب وال��ل��� في ت���� عل� 

، م��� األم�� بلغ��: ال��اة ٧١، و�مام عل�اء ال�غ�ب في العل�م ال������ة ال�����ي، ص٤٥، ص١٩٨١

 . ٥٣٨الف���ة في ع�� ال��ا����، ص

، م��� األم�� بلغ��: ال��اة الف���ة ١٣١٧-١٣١٦خ�ل�� سام��: العل�م ال���قة في األن�ل�، ص  -١٤٩

 . ٥١٨ل��ا����، صفي األن�ل� في ع�� ا

 . �٤٥١ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص -١٥٠

  . ١٣٣ق�ر� ��قان: ت�اث الع�ب العل�ي في ال��اض�ات والفل�، ص  -١٥١

لل�راسات   -١٥٢ ال����  ال�عه�  الع���ة، ص��فة  اس�ان�ا  في  االس��الب  ع�  األولى  ال��لفات  ب�اك�وزا: 

  ١٩٣- ١٩٢، ص١٩٥٥اإلسالم�ة في م�ر��، الع�د ال�ال�، ال��ل� األول، 

  . ٣٩٦-٣٩٥سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، ص -١٥٣

154  -https://k-tb.com/manuscrit/87860-%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88%D8
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%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7

%D8%A6%D9%82 

 . ٦٩رفع� ح�� هالل: ال����اء وال��هج العل�ي لل�����ي، م����ة رت�ة ال���� ن��ذجا، ص - ١٥٥

  . ٥٤م��فى م�ال��: أب� القاس� ال�����ي وأع�اله العل��ة، ص -١٥٦

  . ���٥٤ي وأع�اله العل��ة، صم��فى م�ال��: أب� القاس� ال�� -١٥٧

لل����، ال���� ال�����ي: ��اب غا�ة ال����، في األرصاد الفل��ة وال�الس� ال�وح�ة وال�����، ت�ق��،   -١٥٨

؛ ف�اد  ١١٠٥- ١٠٩٥م� مق�مة ال��ق�، اب� خل�ون: مق�مة اب� خل�ون، ال��ء ال�ال�، ص  ٨-٥هـ.ر���، ص

ب�و�ل�ان : تار�خ األدب الع��ي، ال��ء ال�ا�ع، ،  ٤٢٩-٤٢٦ع، صس����: تار�خ ال��اث الع��ي، ال��ل� ال�ا�

، أوضح أن ه�ا ال��اب م���ل ٢/٢٨٥، ح�� ذ�� أن دوز� في م�ت�� ال�����ق�� في ل��ن٣٢٦- ٣٢٣ص،  

ال�ال�ة،   ،  ١٩٩٣لل�����ي. ع�� ال�ح�� ب�و�: م�س�عة ال�����ق��، دار العل� لل�الی��، ب��وت، ال��عة 

األن�ل�، ص سع� ع�� هللا،  ٢٧٨ص في  األم��ة  ال�الفة  في ع��  العل��ة  ال��اة  ال����:   ٤١٤-٤١٠  ،

، ب���ة خل�ي: "ال����اء ع�� ال�����ي"، ٥٥- ٥٤م��فى م�ال��: أب� القاس� ال�����ي وأع�اله العل��ة، ص

الع ال��اث  الع�ب، معه�  العل�م ع��  ل�ار�خ  ال�ام� والع��ون  ال����  ال��ت��  أع�ال  ل�ي ��� ن�� ض�� 

، ت�ارل� ب��ن��: "ح��ة ال��ج�ة م� الع���ة في الق�ون ال�س�ى في  ٣٣٦-٣٣٥، ص ٢٠٠٧الع��ي، حل� ،  

، علي ع��  ١٤٤٥اس�ان�ا"، ال����ر ض�� ��اب ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ال��ء ال�اني، ص

  ؛ ٧٣-٧١هللا ال�فاع: إمام ال�غ�ب في العل�م ال������ة ال�����ي، ص 

 E.G.Holmyard: Maslma al Majariti and the Rutbatul Hakim.the university of chicag 

press,1924,vol.6,p.293-305,stable URL: https//www,jastor.org/stable/224313.  ،

ال����لةو  ال���  ال���� وغا�ة    ����Pseude pigraphiaث ب�زورث ع�  وض��ا م�اال عل�ها، ���ا�ا رت�ة 

ال���� ال������� إلى ال�����ي، ال�� عاش ق�ل تأل�� ال��اب�� ���الي ق�ن، و�ق�ل م� ال�ع��ة ���ان أن 

  . ١٣٣- ١٣٢نع�ف اس� ال��لف ال���قي له�ه ال���. ت�اث اإلسالم، ال��ء ال�اني، ص

ال��ض�ع �اس�فاضة ومقارنة ت�ل�ل�ة ب�� ال��� ال�الثة ب�راسة ه�ا    Godefroid de callatayقام    -١٥٩

"غا�ة ال���� " ورت�ة ال����" و"رسائل إخ�ان ال�فا"، ورجح أنها ل��� ل��ل�ة ب� أح�� ال�����ي، و�ن�ا 

 ل��� أخ� أ�ل� عل�ه م�ل�ة الق���ى، ور��ا ن��� إلى م�ل�ة ال�����ي ل�ه�ته الفائقة. لل����؛

Godefroid de callatay: Magia en al-Andalus: Rasa’il ijwan al-Safa’, Rutbat  al-

hakim y Gaya al-hakim(Picatrix),AlQantaraXXXIV,diciembre2013,pp317-340                                                

https://pdfs.semanticscholar.org/fe57/56ba8d156b7b4c00ebea02d337373a6d6a

96.pdf 

  

 . ١١٠١، ١٠٩٥، ص اب� خل�ون  مق�مة - ١٦٠
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  . ١٥٠- ١٤٩، ص  ١٩٣٩م��� رضا ال����ي: ال�����ي فل�ف�ه وم���افاته، ال�ق��ف، ع�د ی�ل��،    -١٦١

. ل��ه ل� ی��� م��ره ال�� اع��� ٤٣٩-٤٣٨ف�اد س����: تار�خ ال��اث الع��ي، ال��ل� ال�ا�ع، ص    -١٦٢

� م�ر�� م�لف عل�ه. ��ا أن خ�ان ف��ن�� ف�ق في ��ارة ص���ة ب�� االث��� واع��� م�ل�ة ال�����ي اب

ك�ابي غا�ة ورت�ة ال����. خ�ان ف��ن��: ف�ل األن�ل� على ثقافة الغ�ب، ت�ج�ة، نهاد رضا، اش��ل�ة لل���  

  . ٢٣٥، ص ١٩٩٧وال��ز�ع، س�ر�ا، ال��عة األولى،  

  . ٥٥-٥٤م��فى م�ال��: أب� القاس� ال�����ي وأع�اله العل��ة، ص -١٦٣

، ولل���� ع� م�لف�ها. م� ت�اث ٨األث�، ال��ء ال�ا�ع ص  لعل م� أشار إلى ذل� ال���ي في خالصة    -١٦٤

  .  ٢٠-٥إخ�ان ال�فا، تق��� وت�ق��، عارف تام�، م���رات دار م���ة ال��اة، ب��وت، ال��عة ال�ان�ة، ص

م���د إس�اع�ل: إخ�ان ال�فا رواد ال����� في الف�� الع��ي، عام� لل��اعة، ال����رة، م��،     -١٦٥

 . ٣٢، ص ١٩٩٦ال��عة األولى، 

هـ،  ١٣٠٨أح�� ز�ي �اشا: رسائل إخ�ان ال�فا، م�س�عات العل�م الع���ة، ال���عة األم���ة، ب�الق،    -١٦٦

ال���ع ٩٤- ٨٨ص م���عات  صل��ا،  ج��ل  ت�ق��،  األول،  ال��ء  ال�امعة،  ال�سالة  ال�����ي  ال����   ،

 . م� مق�مة ال��ق�. ١٢- ٦م، ص١٩٤٩العل�ي الع��ي، دم��، 

 . ٣٣٩-٣٣٧ي: ال����اء ع�� ال�����ي، صب���ة خل� -١٦٧

  .  ١٠٧٩- ١٠٧١مق�مة اب� خل�ون، ال��ء ال�ال�، ص -١٦٨

 . ٦١١-٦١٠سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� مل�ك ال��ائف في األن�ل�، ص  -١٦٩

170 الق��، ال��ل�ة  م���� رت�ة ال����، ورقة رق� أ، م���ة ال�ل� ع�� هللا ب� ع�� الع��� ال�ام��ة، أم      -

،  ��٤١١ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، ص؛ سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل١٩٩٩الع���ة ال�ع�د�ة، رق�،  

https://www.alukah.net/manu/files/manuscript_1058/mhkitote.pdf 

، وم� ���ه ال�ي اس�فاد ف�ها م�  ١٠٥- ١٠٤،  ٩٤صاع�: ��قات األم�، ت�ق��، ح��� م�ن�، ص  -١٧١

  م�ل�ة "إصالح ح��ات ال��اك� وال����ه على خ�أ ال������".

 . ٣٧٢خ�ان ف��ني وخ�ل�� سام��: ت��رات العل� الع��ي في األن�ل�، ص  -١٧٢

، م���د ٧٢: ال����ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ص، ر����ا٤٤٩-�٤٤٨ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص    -١٧٣

، سع� ع�� هللا ال����: ٢٥٧، ق�ر� ��قان: ت�ث الع�ب العل�ي، ص ١١٦-١١٥علي م�ي: م�ر�� الع���ة، ص

 ٣٩٧-٣٩٦ال��اة العل��ة في ع�� ال�الفة في األن�ل�، ص 

، سع� ع�� هللا ال����: ٥٦٦، ص  ٢٠٠٠ح�ارة الع�ب، ت�ج�ة، عادل زع���، م���ة األس�ة، القاه�ة،      -١٧٤

، وم� ال��� ال���ة ال�ي ���� ق�ائ�ها  ٦٤٣- ٦٤٢ال��اة العل��ة في ع�� مل�ك ال��ائف في األن�ل�، ص 

اش��ل�ة لل��� وال��ز�ع،  في ه�ا ال��ض�ع. خ�ان ف��ن��: ف�ل األن�ل� على ثقافة الغ�ب، ت�ج�ة، نهاد رضا،  

  . ١٩٩٧س�ر�ا، ال��عة األولى، 
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٢٠٦ 

 

، سع� ع�� هللا ال����: ال��اة العل��ة في ع�� مل�ك ٥٣٨- �٥٣٦ال���ا: تار�خ الف�� األن�ل�ي، ص    -١٧٥

 . ٦٥٤- ٦٥٣ال��ائف في األن�ل�، ص 

 . ٤٨ر���� م�رل�ن: عل� الفل� الع��ي ال��قي ب�� الق�ن�� ال�ام� وال�اد� ع��، ص   -١٧٦

تأث�� عل� الفل� الع��ي في الغ�ب في الق�ون ال�س�ى، ت�ج�ة، ن��ه ع�� القادر    ه��� ه�غ�نار روش:    -١٧٧

الع���ة،   ال�ح�ة  الع���ة، إش�اف، رش�� راش�، م��� دراسات  العل�م  ال��ء األول، م�س�عة تار�خ  ال��ع�ي، 

  . ٢٤٥، ص١٩٩٧ب��وت، 

178   -  H.Suter: Die Astronomischentafeln, Des Muhammed Ibn Müsä Al-

Khwärizml, In Der Bearbeitung Des Maslama Ibn Ahmed Al-Madjritl, Und  Der 

Latein Uebersetzung Desathelhard Von Bath, K0benhavn,1914. 

، دونال� ر. ه�ل: العل�م واله��سة في  ١٣٣١-١٣٣٠خ�ل�� سام��: العل�م ال���قة في األن�ل�، ص    -١٧٩

،  ٧٥)، ص٣٠٥، ع�د رق�(٢٠٠٤ال��ارة اإلسالم�ة، ت�ج�ة، أح�� ف�اد �اشا، سل�لة عال� ال�ع�فة، ال����،  

غان� وع�ا ج��ر، ال��ء   أن�ر�ه آالر: تأث�� ال��اض�ات الع���ة في الغ�ب في الق�ون ال�س�ى، ت�ج�ة، م�ى

ال�اني، م�س�عة تار�خ العل�م الع���ة، إش�اف، رش�� راش�، م��� دراسات ال�ح�ة الع���ة، ب��وت، ال��عة 

، ت�ارل� ب�����: ح��ة ال��ج�ة م� الع���ة في الق�ون ال�س�ى في اس�ان�ا، ٦٨١- ٦٧٦، ص١٩٩٧األولى، 

 . ١٤٤٥- ١٤٤٤ص

اس�ان�ا وأص�ح أسقفا في م�ی�ة �ام�ل�نة، وت�ل�� على ی� ه�ل�ان  راه� إن�ل��� األصل، رحل إلى      -١٨٠

وتعاون معه على ت�ج�ة ال��� الع���ة لعل�اء األن�ل�، خالل الق�ن    Hermannus Alemannusال�ال�اثي،  

ال�ادس اله���/ ال�اني ع�� ال��الد�. زه�� ح���ان: أعالم ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة، ال��ل� ال�ام�، 

  . ٤٥٢،  ٤٤٢)، أل�و م��لي: العل� ع�� الع�ب وأث�ه في ت��ر العل� العال�ي، ص١(  هام� رق�، ٥١٨ص

، م���د علي  ٢٤٥-٢٤١ه��� روش: تأث�� عل� الفل� الع��ي في الغ�ب في الق�ون ال�س�ى، ص  -١٨١

  . ١١٥م�ي: م�ر�� الع���ة، ص

ه�ا ال��اب إلى الالت���ة واالس�ان�ة، ���� �عل� أح�ام ال���م، و��� ال���غل�� �ه �ق�� س���ة، وت�ج�    -١٨٢

ك�ا نقل ثالث م�ات على األقل إلى الع���ة، واس��� تأث�� ه�ا ال��اب ح�ى ع�� اإلصالح ال�ی�ي في أور�ا،  

 Occuttaوان�فع �ه ���� العال� أج���ا ال�� �ان معاص�ا ل�ارت� ل�ث�، وذل� في ��ا�ه ال���ى الفل�فة ال����رة  

Philosophia    غ� م� ال���ی� ال��ی� م� ت�اوله ال�� أص�ره ال���� ال�اص ل��ح�ا حاك� ب�ان�ن��رج �ال�

Brandenburg  ١٤١م. ت�اث اإلسالم، ال��ء ال�اني، ص١٤٥٦عام .  

أل�و م��لي: العل� ع�� الع�ب وأث�ه في ،  ٢٣٥خ�ان ف��ن��: ف�ل األن�ل� على ثقافة الغ�ب، ص   -١٨٣

  . ٣٥٠ت��ر العل� العال�ي، ص
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ك�وز: ��اب الع�ل �االس��الب وذ�� آالته وأج�ائه الب� ال�فار، مقال م���ر في ص��فة ال�عه� ب�ا -١٨٤

 . ٧٦- ٤٧، ص١٩٥٥ال���� لل�راسات اإلسالم�ة في م�ر��، ال��ل� األول، 

 . ٦٨٦أن�ر�ه آالر: تأث�� ال��اض�ات الع���ة في الغ�ب في الق�ون ال�س�ى، ص  -١٨٥

م) م� عل�اء الفل� م� ب�ل�ن�ا، ی��� إل�ه أنه م�س� عل�  ١٥٤٣- ١٤٧٣(  ����Copernicن���س     -١٨٦

   ���Keplerل�  الفل� ال��ی�، ب�ه� على دوران األرض، ول�� س�قه إلى ذل� ال���وني ���الي خ��ة ق�ون، و  

ال�ع�وفة �ق�ان�� ���ل� ال١٦٣٠- ١٥٧١( ال��اك� ال�ائ�ات،  الفل�، وضع ن��  �الثة،  م) أل�اني م� عل�اء 

،  ٢٠٠، ١٩٤وم�ها اس���ج ن��ت� م��أ ال�اذب�ة. لل���� ز�غ��� ه�ن�ه: ش�� الع�ب ت��ع على الغ�ب، ص

  ). ٩، هام� رق� (٢١ك�ل�نل���: عل� الفل� تار��ه ع�� الع�ب في الق�ون ال�س�ى، ص 

 . ٦٦٨، سع� ال����: ال��اة العل��ة في ع�� مل�ك ال��ائف، ص ٤٦٢ل���ن: ح�ارة الع�ب، ص  -١٨٧

، سع� ال����: ال��اة العل��ة ١٩٣ب�اك�وزا: ال��لفات األولى ع� االس��الب في اس�ان�ا الع���ة، ص    -١٨٨

 . ٦٧٠- ٦٦٩في ع�� مل�ك ال��ائف، ص 

 . ٦٧٣-٦٧٢رش�� راش�: ال��اض�ات ال��ل�ل�ة، ال��ء األول، ص   -١٨٩

- ٢٠ال�ال�ة لل���لة، صخ�ان مارت�س ���ادا: ال�راسات ح�ل ت��ر ال��اض�ات �األن�ل� ال�ض��ة    -١٩٠

٢٥ .  

خ�ل�� سام��: ح�ل ال��ادر الفل��ة األن�ل��ة وال�غ���ة الع�ل ال���� وم��وعات الع�ل ال���ق�لي،     -١٩١

 Vernet. A.Catala: Las Obras Matematicas de Maslama de؛١١٤-١١٣ص

Madrid,p20-21.                                                                                       

 . ١٨٠-١٧٨ر����ا: ال����ة اإلسالم�ة في األن�ل�، ص  -١٩٢


