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  جنزور-كلية التربية -قسم الرياضيات

  جامعة طرابلس

  :مقدمة

 نألنهـم يـرو ، حمزة المغربي واجب تاريخي يستفيد منـه الشـباب النـاهض ابنإن دراسة حياة 

، فقط باالسمحمزة  البنف معرفتنا ولألس، بإنتاجه العلمي المفيد، به في خدمة العالم يقتديفيه مثال 

والبعض اآلخـر قـد ضـاع فـي ، ألن العناكب قد نسجت بيوتها على بعض مؤلفاته في مكتبات العالم

وال نجـد مـن ينـبش فـي القـديم إلحيـاء إسـهاماته ، الحروب التي قامـت علـى الـبالد العربيـة واإلسـالمية

ية على معلومات عن علماء العـرب والمسـلمين المراجع األجنبية المحتو  معظمالتي أهملتها ، العلمية

قـــراءة وتفهـــم تلـــك الكنـــوز القيمـــة ، واإلســـالميةليتســـنى لشـــباب األمـــة العربيـــة ، النـــور إلـــىوٕاخراجهـــا 

وأن يفخــروا ، المغمــورة بــين دفــاتر الكتــب القديمــة أو المحفوظــات الباليــة المهجــورة فــي مكتبــات العــالم
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عالمنا ابن حمزة المغربـي وجـود ترجمـة أنقدتـه مـن طوفـان ومن حسن حظ ، بأعمال أجدادهم الجليلة

وكـان ، فـي بطـون الكتـب القديمـة وزوايـا المخطوطـات، ومن ضياع بعض مآثره هنا وهنـاك، النسيان

   .ألنه صاحب البحوث المبتكرة، أيضا بارع في الكتابة واالشتغال بالعلوم الرياضية

ي يقـــع فيـــه الكثيـــر مـــن النـــاس بـــين ويجـــب أن نأخـــذ فـــي عـــين االعتبـــار مـــن االلتبـــاس الـــذ

الــذي هــو محــي الــدين بــن محمــد بــن أبــي ، الشخصــين ابــن حمــزة المغربــي وابــن أبــي الشــكر المغربــي

الثالـث (في القرن السابع الهجري ، وهو من مشاهير علماء الرياضيات في األندلس، الشكر المغربي

  .)عشر الميالدي

تــرك المسـرح لعلمـاء الغــرب فـي أن يحققــوا ونأسـف علـى حالنــا نحـن العـرب والمســلمين بـأن ن

لذلك يوجب علينا أن نهتم باإلسهام العلمي القديم لعلماء العرب والمسـلمين ، تراثنا العلمي دون رقابة

  ا ونبني كياننا من أقوى الدعائم و إحياءه وربطه بالحاضر حتى نشيد أمجادن

  : حياته

جزائـري األصــل مــن رياضــي عـالم  علـي بــن ولـي بــن حمـزة المغربــي ابـن حمــزة المغربـي هــو

ولـد بـالجزائر ، البارزين في علـم الرياضـيات، )السادس عشر الميالدي(علماء القرن العاشر الهجري 

وال يعــرف تــاريخ ، حيــث أحســن أبــوه تأديبــه وتعليمــه طــوال فتــرة تنشــئته، مــن أب جزائــري وأم تركيــة

وأظهـر موهبـة كبيـرة فـي علـم ، ظ الحديثتعلم ابن حمزة في صباه القرآن وحف، مولده ووفاته بالضبط

فلما وصل العشرين من عمره لـم يكـن بـالجزائر معلـم أهـل لـه فعـزم األب أن يرسـله إلـى ، الرياضيات

ويعلــم علــم  فتــرة زمنيــة يــتعلم فيهــا عــاشف، هنــاكواســتكمل تحصــيله العلمــي إســتانبول عنــد أهــل أمــه 

لدولــة العثمانيــة وذلــك فــي عصــر الســلطان علــى يــد علمــاء عاصــمة ا تعلــم هنــاك العلــمو ، الرياضــيات

ولقد وصل ابن حمزة مرتبة عالية في استانبول حتى ألحق بعمل ، )م1595-م1575(مراد بن سليم 

كمــا هيــأه إتقانــه اللغتــين العربيــة ، كخبيــر فــي الحســابات بــديوان المــال فــي قصــر الســلطان العثمــاني

، الدولـــة العثمانيـــةوالوافـــدين عليهـــا مـــن أبنـــاء والتركيـــة أن يـــدرس علـــوم الرياضـــيات ألبنـــاء إســـتانبول 

ومكــث ابــن حمــزة فــي منصــبه حتــى بلغــه وفــاة أبيــه فاســتقال مــن عملــه رغبــة فــي أن يرعــى أمــه التــي 
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وفي الجزائر عمل ابن حمزة في حوانيت أبيـه التـي كـان يؤجرهـا لتجـار صـغار فتـرة ، أصبحت وحيدة

وذلك بعـد أن قـرر أن ينتقـل هـو وأمـه إلـى ، أيضا كما باع البيت، لكنه ما لبث أن باعها، من الزمن

  .مكة المكرمة ألداء فريضة الحج واإلقامة بجوار البيت الحرام

ولكنـه كــان أكثـر فـي حبــه ، بكافـة أنــواع العلـوم المختلفـة ملحـاً فلقـد كـان ابـن حمــزة المغربـي  

تـدريس علـم الحسـاب لعلم الحساب في رحله وترحاله لدرجة أنه في مكة عند أداء مناسك الحج قـام ب

علــى وكــان ابــن حمــزة يركــز فــي تدريســه ، للحجــاج فكــان مــن المدرســين المتميــزين فــي هــذا المجــال

، وكــذلك المســائل التــي تــدور حــول أمــور اإلرث، المســائل الحســابية التــي يســتعملها النــاس كــل يــوم

فـي ديـوان أن يعمـل طلـب منـه ، بمكة عـن حلـه المسـألة المكيـة المشـهورة العثمانيوعندما بلغ الوالي 

وخالل تلك الفترة عكف ابن حمزة علـى دراسـة المتواليـات ، فمكث فيه نحو خمسة عشر عاما، المال

العدديـــــة والهندســـــية والتوافقيـــــة دراســـــة عميقـــــة قادتـــــه فـــــي نهايـــــة المطـــــاف إلـــــى وضـــــع أســـــس علـــــم 

، بيقية خدمـة عظيمـةاللوغاريتمات وهو العلم الذي سهل العمليات الحسابية المعقدة وخدم العلوم التط

تحفـــة (حتــى أنــه ألــف فيهــا كتابــه المشــهور ، ودرس بهــا العلــوم الرياضـــيةوكــان يــتقن اللغــة التركيــة 

تحفـة األعـداد " : "كشـف الظنـون" هذا الكتاب فـي كتـاب وقد ورد اسم ، )األعداد لذوي الرشد والسداد

تبه على مقدمة وأربع مقـاالت ور ، ألفه في مكة المكرمة، وهو ابن حمزة، لعلي بن ولي، في الحساب

  .)65، 3("في عصر مراد خان بن سليم خان كان ذلك، وخاتمة

  : أهم ما أشتهر به 

فكــان مــن ، عــرف ابــن حمــزة المغربــي بالنزاهــة العلميــة وبحســن الســيرة والســلوك وجــودة القريحــة - 1

 )النســاب( فاشــتهر بلقــب، العلمـاء الــذين يتحــرون الدقــة والصــدق فــي الكتابـة واألمانــة فــي النقــل

ألنــه كــان ينســب كــل مقالــة أو بحــث إلــى صــاحبه مثــل مــا ذكــر عــن كــل مــن نقــل عــنهم فــي 

، أمثال سنان بن الفـتح الحرانـي الحاسـب، معترفا بجميلهممؤلفاته من علماء العرب والمسلمين 

بل فوق ذلك ينوه بفضلهم ويعتـرف لهـم ، وابن يونس الصدفي المصري وابن الهائم وابن غازي

بعكس ما يجـري ، العلمي إنتاجهمقهم في مجال علم الرياضيات ومدى استفادته من بجميل سب
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ينســــبون أعمــــال علمــــاء العــــرب والمســــلمون ألنفســــهم باألســــنادات حيــــث ، عنــــد علمــــاء الغــــرب

فــإن عالمنــا المبتكــر ابــن حمــزة المغربــي لــه طــرق خاصــة ومميــزة فــي حلــه كثيــرا مــن ، الخاطئــة

 .المسائل الرياضية

وعــرف ابــن ، ة المغربــي مــن علمــاء العــرب والمســلمين المحبــين للترجمــة والتــأليفكــان ابــن حمــز  - 2

ألــف كتابــه المشــهور و ، فكــان مــن المدرســين المتميــزين فــي هــذا المجــال، بعلــم الحســابحمــزة 

والمبــوب علــى ، )تحفــة األعــداد لــذوي الرشــد والســداد(والفريــد مــن نوعــه فــي علــم الحســاب وهــو 

وأيضــا فــي المســائل التــي تــدور ، الكتــاب فــي المســائل الحســابية ويبحــث هــذا، الطريقــة الحديثــة

مـن المـؤرخين فـي العلـوم علـى أنـه كتـاب  اً ونـال هـذا الكتـاب إعجابـ، حول المساحات والحجـوم

فعنـد : "  )في الرياضيات والفلكتراث العرب العلمي (وكما يقول قدري طوقان في كتابه ، مفيد

ظهـر لنـا ، صـول كتـاب تحفـة األعـداد لـذوي الرشـد والسـدادمراجعة كتـاب آثـار باقيـة وقراءتنـا لف

ومـن ، )السـادس عشـر المـيالدي(هو من علماء القرن العاشـر الهجـري ، أن ابن حمزة المغربي

لــى تقــدم بعــض التــي أفضــت إ، وبرعــوا وألفــوا فيهــا المؤلفــات القيمــة، الــذين اشــتغلوا بالرياضــيات

 ).22، 5" (النظريات في األعداد

البـن حمـزة المغربـي حسـب مـا ذكـره ، تحفة األعداد لذوي الرشد والسـداد(ل كتاب ونذكر تفاصي

كتب هذا الكتاب باللغة حيث ، )اإلسالميةالعلوم البحثة في العصور (لنا عمر رضا في كتابه 

وكان منسق على مقدمة تبحث في تعريف الحساب والترقيم وخاصة ، التركية في مكة المكرمة

بــــع مقــــاالت تشــــمل المقالــــة األولــــى علــــى األعــــداد الصــــحيحة والعمليــــات وأر ، األرقــــام الغباريــــة

وجمعهـا أما المقالة الثانيـة فتشـمل الكسـور والجـذور ، الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة

وكيفيــــة إجــــراء ، واســــتخراج الجــــذر التربيعــــي لألعــــداد الصــــحيحة، وضــــربها وطرحهــــا وقســــمتها

واسـتخراج جــذور األعــداد المرفوعـة إلــى القــوة ، الصــمالعمليـات الحســابية األربعــة علـى األعــداد 

وتبحــث المقالــة الثالثــة علــى الطــرق المختلفــة الســتخراج قيمــة المجهــول وذلــك ، الثالثــة والرابعــة

وأخيرا تناول المقالة الرابعة التي تشمل مساحات األشكال ، باستخدام التناسب وطريقة الخطأين



 )ن حمزة المغربياب( عالم الرياضيات النسابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

  

  م2013 -المجلد األول  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  -  183 -

  
  

 

 

حمــزة المغربــي كتابــه بخاتمــة احتــوت علــى كثيــر مــن  واختــتم المؤلــف ابــن، واألجســام الهندســية

وحلها بطرق رياضية ، المسائل الجبرية والهندسية التي استعصى حلها على سابقيه ومعاصريه

  .لم يسبقه إليها أحد

  :أهم أعماله 

، لقد أتى على عدد كبيـر مـن المسـائل التـي يمكـن حلهـا بطـرق لـم يسـبقه إليهـا أحـد مـن قبـل - 1

  : فة الغريبة التي أوردها المسألة المكية وفيها يقول ومن المسائل الطري

التقــى معــه فــي ، وذلــك بطلــب مــن حــاج هنــدي، حــل مســألة يصــعب حلهــا علــى علمــاء الهنــد

وهـي كـاآلتي ، )آثار باقية(ونذكرها حسب ما ذكرها لنا صالح زكي في كتابه ، مكة المكرمة

 :  

فـي كـل : تعطـي النخلـة األولـى ، ةوقد توفى عـن إحـدى وثمـانين نخلـ، ترك رجل تسعة أوالد

والرابعــة ، تعطــي ثالثــة أرطــال: والثالثــة ، نــه رطــل واحــد والثانيــة تعطــي رطلــينســنة تمــرا ز 

، وهكـذا إلـى النخلـة الحاديـة والثمـانين، والخامسـة تعطـي خمسـة أرطـال، تعطي أربعة أرطـال

  .التي تعطى واحدا وثمانين رطال

أن ، نصبتهم متساوية من حيث االنتفاع من التمـرتقسيم النخالت بحيث تكون أ: المطلوب 

 يأخـذهيساوي العدد الـذي ، بحيث تعطى عددا من األرطال، يكون لدي كل ولد تسع نخالت

  .وهكذا، يأخده الثالثويساوي العدد الذي ، الثاني من نخالته التسع

  : الحل 

حيـث كـل رقـم  ،فـي خانـات 9إلـى  1وضع ابن حمزة المغربي في السطر األول األرقام من 

فـي الخانـة الثانيـة وأكمـل باألرقـام التـي تليـه  10أمـا فـي السـطر الثـاني فوضـع الـرقم ، بخانة

نــأتي للســطر ، 18األولــى مــن هــذا الســطر وضــع الــرقم الخانــة  أمــا، 17حتــى وصــل للــرقم 

من أما الخانة األولى ، 25وأكمل األرقام حتى الرقم في الخانة الثالثة  19الثالث فبدأ بالرقم 

فـــي  28بـــالرقم  أمـــا الســـطر الرابـــع فبـــدأ، 27نيـــة والخانـــة الثا 26هـــذا الســـطر فوضـــع الـــرقم 
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وفــي الخانـــة  34ووضـــع فــي الخانـــة األولــى العـــدد ، 33الخانــة الرابعـــة واســتمر حتـــى الــرقم 

فبـــدأ  أمــا الســطر الخــامس، هـــذا كلــه فــي الســطر الرابـــع 36وفــي الخانــة الثالثــة  35الثانيــة 

فـي  43و، فـي الخانـة األولـى 42ووضـع ، 41في الخانة الخامسة واستمر حتى  37بالعدد 

أمـا السـطر ، في الخانة الرابعة من نفس السـطر 45و، في الخانة الثالثة 44الخانة الثانية و

 50ووضــع فــي الخانــة األولــى ، 49فــي الخانــة السادســة واســتمر حتــى  46الســادس فبــدأ ب

، هذا كله في نفس السطر السـابق 54وفي الخامسة  53و الرابعة  52ثالثة وال، 51والثانية 

فـي الخانـة  58ووضـع ، 57في الخانة السابقة واستمر حتى  55أما السطر السابع فبدأ ب 

فــي  62فــي الخانــة الرابعــة و 61فــي الخانــة الثالثــة و 60فــي الخانــة الثانيــة و 59و، األولــى

 64أمـا السـطر الثـامن فبـدأ ب ، سادسـة فـي نفـس السـطرفي الخانة ال 63الخامسة و الخانة

، في الخانة الثانيـة 67في الخانة األولى و 66ووضع ، 65في الخانة الثامنة واستمر حتى 

فـي الخانـة  71فـي الخانـة الخامسـة و  70في الخانـة الرابعـة و 69في الخانة الثالثة و 68و

فـــي  73الســـطر التاســـع فبـــدأ ب  أمـــا، فـــي الخانـــة الســـابعة فـــي نفـــس الســـطر 72السادســـة و

فـي  77فـي الثالثـة و 76فـي الخانـة الثانيـة و 75في الخانة األولـى و  74و، الخانة التاسعة

أمـا ، فـي الخانـة الثامنـة 81وفي السابعة  80في السادسة و 79في الخامسة و 78الرابعة و

والد تخـــص كـــل ولـــد مـــن األ فـــي الســـطر التاســـع فيحتـــوي علـــى مجمـــوع أرطـــال التمـــر التـــي

  .التسعة

  

  

  

الولد 

  التاسع

الولد 
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الولد 

  السابع

الولد 
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الولد 

  الرابع

الولد 
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  الثاني

الولد 

  األول
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  :أرقام النخيل

س وكـان حـل هـذه المسـألة يعتبـر مـن أسـا، وقد وجد ابن حمزة الحل المقبول بطريقة حسابية منطقيـة

  .المتواليات الحسابية الموجودة في العصر الحالي

بل يجب اعتباره مكتشف علم ، يعتبر ابن حمزة المغربي هو الذي وضع أسس علم اللوغاريتمات2- 

وذلــك بفضــل اهتمامــه البــالغ بالمتواليــات ، وواضــع حجــر األســاس لعلــم اللوغاريتمــات، اللوغاريتمــات

بحوثـه فـي المتواليــات هـي األسـاس الـذي بنــي عليـه هـذا االفــرع وكانــت ، العدديـة والهندسـية والتوافقيـة

فقــد تكلــم عــن الصــلة بــين المتواليــة الحســابية الهندســية كالمــا جعلــه واضــعا ألصــول ، مــن رياضــيات

علـى الـرغم مـن أن علمـاء الغـرب يصـرون علـى أن العـالم ، وواضع اللبنات األولى له، اللوغاريتمات

وأنكــروا دور ، هــو المبتكــر الحقيقــي لعلــم اللوغاريتمــات، )م1617-1550(االســكتلندي جــون نــابيير 

  .حمزة المغربي تماما

ينسـبون صـاحب االبتكـار فـي علـم اللوغاريتمـات البـن حمـزة ال ومن المؤسف حقـا أن علمـاء الغـرب 

أن فكـرة اللوغاريتمـات حـق مـن حقـوق نـابيير وان : " اللورد مولتون حيث يقول  بينهمومن ، المغربي

وأيضـا ، )100، 1" (ولـيس لـديهم فكـرة عـن هـذا الحقـل الجديـد ، ء السابقين له ال يعرفون شيئاالعلما

  :اعتراف كل من سمث وايفز بأن المعادلة 

  )ب+ أ (جتا  – )ب –أ (جتا =  جا أ جا ب  
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حيــث أنهمــا نســوا بــأن ابــن يــونس الصــدفي ، هــي التــي هــدت نــابيير إلــى اكتشــافه علــم اللوغاريتمــات

  : أول من توصل إلى معادلة المصري هو 

   )ب+ أ (جتا +  )ب+ أ (جتا =    جتا أ جتا ب  

، وحقيقة األمر أن الذين لهـم الـدور فـي هـذا المضـمار هـم سـنان بـن الفـتح الحرانـي الحاسـب

وتعود أصل اشتقاق كلمة اللوغاريتمات من كلمة ، وابن يونس الصدفي المصري وابن حمزة المغربي

)Alguarisms( رغـــم أنـــه ال يـــدل قطعـــا علـــى أن الخـــوارزمي لـــم يســـهم فـــي هـــذا ، وارزميـــاتأي الخ

  .وٕان أخدت الكلمة من اسمه، المجال

ولــيس كمــا ، فــالمفترض أن يكــون اختــراع علــم اللوغاريتمــات مــن نصــيب ابــن حمــزة المغربــي

  فعلى سبيل ، ينسب اآلن لنابيير وبورجي اللذان أتيا بعده بأربع وعشرين سنة

فــي نــص ابــن حمــزة المغربــي حســب مــا ذكــره وشــرحه لنــا قــدري طوقــان فــي كتابــه نجــد : اإليضــاح 

أن أس األساس ألي حد من حـدود متواليـة : " باآلتي  )في الرياضيات والفلك )تراث العرب العلمي(

اوي الحــد المــذكور يســاوي أســس الحــدين اللــذين حاصــل ضــربهما يســ، هندســية تبــدأ بالواحــد الصــحيح

  .)142، 2(" ناقصا واحدا 

: فالهندســية هــي ، أمــا شــرحه فيــذكر بــأن ابــن حمــزة المغربــي أخــد متــواليتين هندســية وعدديــة

حيــــث أنــــه ، ...، 6، 5، 4، 3، 2، 1: أمــــا المتواليــــة العدديــــة فهــــي ، ...، 32، 16، 8، 4، 2، 1

ـــة األولـــى ـــة هـــي أســـس لألســـاس فـــي حـــدود المتوالي فأســـاس المتواليـــة ، اعتبـــر حـــدود المتواليـــة الثاني

نجد أن العدد الـذي يقابلـه ، من المتوالية الهندسية 16فإذا أخدنا ، 2ندسية المذكورة السابقة يكون اله

، 8، 2لوجـدناهما  16الحدين اللذين حاصل ضربهما يساوي  اخذناوٕاذا ، 5في المتوالية العددية هو 

=  1 -)4+2(تعـادل  5وبـذلك فـإن ، فـي المتواليـة العدديـة 4فـي المتواليـة الهندسـية يقابلـه  2فالعدد 

مــع المتواليــة الهندســية مــع ، ولكــن لــو اســتعمل ابــن حمــزة المغربــي متواليــة عدديــة تبــدأ بالصــفر، 5

لكــان ، اتخــاذه الحــدود فــي هــذه المتواليــة أسســا لألســاس فــي نظــائر هــا فــي حــدود المتواليــة الهندســية

  .اختراع علم اللوغاريتمات من نصيبه
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واليــات أخــرى هندســية وعدديــة غيــر التــي ذكرهــا ابــن حمــزة أمــا نــابيير وبــورجي فــاعتبروا مت

التـي كانــت أقــرب للوصـول إلــى كشـف االبتكــار فــي ، ولكـنهم طبقــوا عليهـا نظريــة ابــن حمـزة المغربــي

فكـــان مـــثال اختيـــار نـــابيير للمتواليـــة الهندســـية ، وٕالـــى أن ينســـب إلـــيهم هـــذا العلـــم، علـــم اللوغاريتمـــات

، 2، 1، 0: والعدديـــة التـــي تبـــدأ بالصـــفر كـــاآلتي .. .، 3125، 625، 125، 25، 5، 1: كـــاآلتي 

، 5حيــث أن أســاس المتواليــة الهندســية هــو ، وطبــق عليهــا نظريــة ابــن حمــزة المغربــي...، 5، 4، 3

 5وأس األســاس للحــد ... ، 5 5، 4 5، 3 5، 2 5، 1 5، 5، 1أي  4هــو  625وأس األســاس للحــد 

، 5يعادل أس األساس للحـد  625أس األساس للحد  فمن ذلك يتبين أن، 3هو  125وللحد ، 1هو 

  : أي  125وأس األساس للحد 

625  =5 X 125 ،      1 5=  4 5أو X   5 3.  

المتواليـة : وما قام بفعله كل مـن نـابيير وبـورجي فهـو أخـذهما المتـواليتين الهندسـية والعدديـة كـاآلتي 

  ...، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1: الهندسية 

  ...، 6، 5، 4، 3، 2، 1: العددية والمتوالية 

وأس األســاس ، 2فحيــث أن أســاس المتواليــة الهندســية ، ثــم طبقــا عليهمــا نظريــة ابــن حمــزة المغربــي

بالتــالي اســتنتجا أن أس األســاس ، 4هــو  16وللحــد ، 1هــو  2وأس األســاس للحــد ، 5هــو  32للحــد 

  :  أي أن ، 16وأس األساس للحد  2يعادل أس األساس للحد  32للحد 

32  =2 X  16         1 2=  5 2أو X 2 4.  

  : مؤلفاته 

فيرجـــع تجهــــل إســــهاماته ، فقــــط باالســـمأن يعــــرف ابـــن حمــــزة المغربــــي ، مـــن المؤســــف حقـــا

الهـــزات السياســـية التـــي مـــرت علـــى الـــبالد العربيـــة  بســـببذلـــك ألن الكثيـــر منهـــا قـــد فقـــدت ، العلميـــة

عنكبــوت بيوتهـــا فـــي مكتبــات العـــالم فنأمـــل مـــن وأهمـــل الـــبعض اآلخــر فنســـجت عليـــه ال، واإلســالمية

للتعرف عليه وتحقيقـه ، البحث عن إنتاج عالمنا ابن حمزة المغربي، ، شباب أمتنا العربية وإلسالمية
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فنذكر الكتابين المتداولين والمعروفين البن حمـزة المغربـي اللـذين اسـتطعنا وجودهمـا ، واالستفادة منه

  : وهما 

قـدم فيـه عـددا مـن ، ألفـه فـي إسـتانبول" األعـداد لـذوي الرشـد والسـداد تحفـة  : "ه الشـهير كتاب - 1

واتبــع ابــن النظريــات المتعلقــة بعلــم األعــداد والعالقــة مــا بــين المتواليــات الحســابية والهندســية 

بحث في المسائل الحسابية التي يسـتعملها فقد ، حمزة في تبويب هذا الكتاب الطريقة الحديثة

  .فيها للمسائل التي تدور حول المساحات والحجوم كما تعرض، الناس كل يوم

ألفــه فــي مكــة المكرمــة ورتبــه ترتيبــا دقيقــا علــى مقدمــة وأربــع " تحفــة األعــداد فــي الحســاب "  - 2

 .مقاالت وخاتمة في عصر مراد خان بن سليم

   .المسألة المكية - 3

  :المراجع 

مؤسســـة ، المســـلمينالمـــدخل إلـــى تـــاريخ الرياضـــيات عنـــد العـــرب و  .علـــي عبـــد اهللا، الـــّدفاع - 1

  .م 1981 -هـ 1401، الطبعة األولى، الرسالة بيروت

دار األمـل للطباعـة ، نوابغ علماء العرب و المسلمين فـي الرياضـيات .علي عبد اهللا، الّدفاع - 2

 .م1978، و النشر

دار جونـوايلي ، الجزء الثـاني، العلوم الرياضية في الحضارة اإلسالمية، علي، الدفاع، جالل - 3

 .م1986، نيويورك ،و أبناؤه

 . م1963القاهرة ، الطبعة الثالثة، تراث العرب العلمي في الرياضيات و الفلك .قدري حافظ - 4

، تــاريخ الرياضــيات .مصــطفى و أبــو علــي، حمــادة و أســعد، جمــال و أبــو العــوض، عكاشــة - 5

 .م1990، األردن، دار المستقبل للنشر و التوزيع


