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   األولالباب

  صدر الكتاب

د اهللا جل ذكره والثناء عليه بآالئه والصالة على قال إن أول ما ابتدئ به كل أمر واستفتح به كل قول مح
احلمد هللا الذي خلق اخلالئق بقدرته ودبر األمور . خامت رسله وأنبيائه عليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته

مبشيئته وأتقنها حبكمته فأحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً ال يغرب عنه مثقال ذرة يف 
ال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني واشهد أن ال إله إال اهللا وحده السماوات وال يف األرض و

ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره 
املشركون فهدى به املؤمنني وقطع به دابر الكافرين وجعله حجة على العاملني صلى اهللا عليه وعلى آله 

أما بعد إن من أشرف العلوم مرتلة . الطيبني وعلى أصحابه املنتخبني وعلى التابعني لسنته إىل يوم الدين
وأسناها مرتبة وأحسنها حلية وأعلقها بالقلوب وأملعها بالنفوس وأشدها حتديداً للفكر والنظر وتذكية 

ين وسنته علم صناعة النجوم ملا يف للفهم ورياضة للعقل بعد العلم مبا ال يسع اإلنسان جهله من شرائع الد
ذلك من جسيم احلظ وعظيم االنتفاع مبعرفة مدة السنني والشهور واملواقيت وفصول األزمان وزيادة 

الليل والنهار ونقصاا ومواضع النريين وكسوفها ومسري الكواكب يف استقامتها ورجوعها وتبدل 
درك بذلك من أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إثبات أشكاهلا ومراتب أفالكها وسائر مناسباا إىل ما ي

إن يف " التوحيد ومعرفة كنه عظمة اخلالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه قال عز من قائل 
تبارك الذي " وقال تبارك وتعاىل "خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب 

هو " وقال سبحانه " هو الذي جعل الليل والقمر نوراً خلفة " عز وجل وقال " جعل يف السماء بروجاً
" وقال جل ذكره " الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب 

مع اقتصاص كثري يف كتاب اهللا عز وجل يطول وصفه ويتسع القول بذكره واستشهاده، " والقمر حبسبان
النظر يف هذا العلم وأدمنت الفكر فيه ووقفت على اختالف الكتب املوضوعة حلركات وإين ملا أطلت 

النجوم وما يأ على بعض واضعيها من اخللل فيما أصلوه فيها من األعمال وما ابتنوها عليه وما اجتمع 
يل فلك أيضاً يف حركات النجوم على طول الزمان ملا قيست أرصادها إىل األرصاد القدمية وما وجد يف م

الربوج عن فلك معدل النهار من التقارب وما تغري بتغريه من أصناف احلساب وأقدار أزمان السنني 
وأوقات الفصول واتصاالت النريين اليت يستدل عليها بأزمان الكسوفات وأوقاا أجريت يف تصحيح 

وطول الفكر والرؤيا ذلك وإحكامه على مذهب بطليموس يف الكتاب املعروف باسطي بعد إنعام النظر 
مقتفياً أثره متبعاً ما رمسه إذ كان قد تقصى ذلك من وجوهه ودل على العلل واألسباب العارضة فيه 
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بالربهان اهلندسي والعددي الذي ال تدفع صحته وال يشك يف حقيقته فأمر باحملنة واالعتبار بعده وذكر انه 
كما استدرك هو على إبرخس وغريه من نظرائه قد جيوز أن يستدرك عليه يف أرصاده على طول الزمان 

جلاللة الصناعة وألا مسائية جسيمة ال تدرك إال بالتقريب ووضعت يف ذلك كتاباً أوضحت فيه ما 
استعجم وفتحت ما استغلق وبينت ما أشكل من أصول هذا العلم وشذ من فروعه وسهلت به سبيل 

م وصححت فيه حركات الكواكب ومواضعها من منطقة اهلداية ملن يأثر به ويعمل عليه يف صناعة النجو
فلك الربوج على حنو ما وجدا بالرصد وحساب الكسوفني وسائر ما حيتاج إليه من األعمال وأضفت 

إىل ذلك غريه مما حيتاج إليه وجعلت استخراج حركات الكواكب فيه من اجلداول لوقت انتصاف النهار 
ة وا كان الرصد واالمتحان على حتذيق ذلك كله إن شاء اهللا تعاىل من اليوم الذي حيسب فيه مبدينة الرق

  .وباهللا التوفيق
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   الثاني الباب

  تقسيم دائرة الفلك

     والضرب واجلذور والقسمة 

قال إن األوائل جزأوا دائرة الفلك بثالمثائة وستني جزأً واحتجوا يف ذلك بغري حجة منها قرب عدد هذه 
نة اليت تكمل مبجاز الشمس على نقطة غري متحركة من الفلك إىل أن تعود إليها األجزاء من عدد أيام الس

وبأنه عدد له نصف وثلث وربع وغري ذلك من الكسور اليت ليست صحيحة لكثري من األعداد وألقوا 
الشمس على أربع نقط من الفلك توجب اعتدالني وانقالبني وتقسم السنة بأربعة أقسام متباينة ربيع 

يف وشتاء ونسبوا كل نقطة منها إىل الفصل الذي حيدث عنه اجتياز الشمس ا، وملا كان وصيف وخر
كل ذي بعد ذا وسط وطرفني كان كل فصل من هذه الفصول ينقسم إىل ثلثة أقسام ووجب لذلك أن 

 ألن تكون أقسام دائرة الفلك اثنا عشر قسماً ووجدوا النقطة الربيعية أفضل هذه النقط وأوالها باالبتداء
النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد االعتدال والشمس يف الصعود إىل نصف فلكها الشمايل فتقوى احلرارة 

وطبع هذا الفصل رطب مائل إىل احلرارة مشاكل البتداء النشو وكون األشياء فجعلوا ابتداء حساب 
راج اثنتا عشر صورة فسموا كل الفلك منها، مث وجدوا الصور اليت تلي هذه االثنا عشر قسماً املسماة أب

برج منها باسم الصورة اليت تليه وإن كانت هذه الصور قد تزول عن مواضع األبراج املسماة ا على 
طول الزمان فصار القسم األول منه احلمل مث الثور مث اجلوزاء مث السرطان مث األسد مث السنبلة مث امليزان مث 

مث احلوت، ووجب لكل برج من هذه األبراج ثلثون جزأً فحصته من العقرب مث القوس مث اجلدي مث الدلو 
أجزاء دائرة الفلك الثلثمائة والستني وهذه األجزاء تسمى أيضاًً درجاً وكل درجة منها تنقسم إىل ستني 
قسماً تسمى الدقائق وكل دقيقة منها تنقسم إىل ستني قسماً أيضاً تسمى الثواين وكل ثانية منها تنقسم 

 ثالثة وما بعد ذلك فعلى هذا الرسم من القسمة إىل العواشر وما بعدها مما يتلوه من األجناس إىل ستني
البائنة، وأما معىن الضرب فهو أن تضاعف أحد عددين بقدر آحاد اآلخر أعين ضرب اآلحاد يف اآلحاد، 

قدر الكسور وأما ضرب الكسور يف اآلحاد فهو أن تضاعف الكسور بقدر اآلحاد أو أن جتزئ اآلحاد ب
من الواحد، وأما ضرب الكسور يف الكسور فهو أن جتزئ أحد الكسرين أيهما شئت بقدر الكسر اآلخر 

من الواحد، وذلك أن الدرج إذا ضربت يف الدرج كان ما جيتمع من الضرب درجاً وإذا ضربت يف 
ها يف الثوالث والروابع الدقائق كان دقائق وإذا ضربت يف الثواين كان اتمع ثواين وكذلك ما يضرب من

وما يتلوها فإن الذي جيتمع من ذلك هو من جنس األقل الذي ضرب فيه وما دون الدرج من الدقائق 
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وغريها فإنه إذا ضرب كل جنس منها يف نفسه كان ما جيتمع منه منحطاً عنه بقدر احنطاطه هو عن 
وان وإذا ضربت يف الثواين كان ثوالث الدرج مثال ذلك أن الدقائق إذا ضربت يف الدقائق فإن اتمع ث

     وكذلك ما يضرب يف الثوالث والروابع جيري على هذا الرسم يف االحنطاط، 

وأما الثواين فإا إذا ضربت يف الثواين كان اتمع روابع وإذا ضربت يف الثوالث كان اتمع خوامس 
الرسم، وكل عدد جيتمع من جنس من وكل ما بعد ذلك عن هذه األجناس جمراة هذا ارى وعلى هذا 

هذه األجناس بضرب أو بإضافة فإنه إذا قسم على الستني اليت ينتهي إليها نسبة سائر الكسور كان ما 
حيصل من ذلك راجعاً إىل اجلنس الذي هو أعلى منه وكل عدد من جنسني من هذه األجناس أو أكثر من 

العدد فإنه يكسر له من اجلنس الذي هو أعلى منه ذلك احتيج أن ينقص من أحدمها أكثر مما فيه من 
واحداً فيحسب ستني جزءاً مث يضاف إليه وينقض من ذلك بقدر احلاجة وحيتسب مبا يبقى من ذلك مع 

ما بقي من اجلنس األعلى فأما الدرج فما اجتمع منها من فصول احلركات باإلضافة فإن نسبته إىل 
ر من دور واحد أو أدوار ومقدار الدور ثلثمائة وستون جزءاً األدوار فإن كان الذي جيتمع منها أكث

أسقطت األدوار واحتسبت مبا يبقى، وإذا احتيج أن ينقص من الدرج ما ال يفي به عددها أضيف إليه 
دور فينقص من اتمع بقدر احلاجة وحيتسب مبا يبقى، فإذا أردت أن تضرب جنساً من أجناس الدرج أو 

فتعلم من أي جنس يصري ما جيتمع لك منها ذا اجلدول فخذ من أحد سطري الكسور يف جنس منها 
اب البيت املرسوم فيه ذلك اجلنس الذي تريد أن تضربه يف أي جنس شئت من األجناس واخرج من 
ذلك البيت على استقامة حىت توازي اجلنس اآلخر الذي أردت الشيء الذي اجتمع لك من الضرب، 

تضرب روابع يف ثوالث فأخذت من جدول اب الذي يف عرض الورقة أي ومثال ذلك أنك أردت أن 
اجلنسني شئت وليكن أوالً الثوالث فخرجت منه موازياً للروابع يف جدول اب الذي يف طول الورقة 
فوجدت يف البيت الذي يوازيه سوابع وهو اجلنس الذي صار إليه املضروب، وكذلك لو أخذت من 

 بإزاء الثوالث اليت يف جدول اب اآلخر وجدت فيه سوابع وكذلك جدول اب الروابع وخرجت منها
تفعل بكل ما تريد من األجناس إن شاء اهللا وأما معىن اجلذر فهو إن جذر كل عدد مطلق من أي األعداد 

كان هو ما ضرب يف مثله كان اتمع منه هو ذلك العدد املفروض، وأما جتذير هذه األجناس فليس 
ملا قد وصفنا أيضاً من اختالف ما يقع من ضرب بعض هذه اجلناس يف بعض بل إمنا بالزم هلذا الشرط 

يلزمه جنس الدرج فقط فإن جذر الدرج درج أيضاً وذلك أن الدرج إذا ضربت بالدرج فإن اتمع من 
ذلك درج، فأما الكسور اليت دون الدرج من سائر األجناس الباقية فما كان منها من جنس األزواج 

ين والروابع والسوادس وما شاكل ذلك فإن جذره يكون من اجلنس الذي هو أرفع منه مبقدار كالثوا
الضعف مثل الثواين اليت جذرها دقائق والروابع اليت جذرها ثوان وأما ما كان من جنس األفراد كالدقائق 
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    والثوالث 

يصري إىل جنس األزواج وما شاكل ذلك فليس له جذر حمدود إال أن يبسط إىل اجلنس الذي دونه حىت 
فهي أن : فتلزمه هذه الشريطة كالدقائق تبسط إىل الثواين وكالثوالث تبسط إىل الروابع، وأما القسمة

تعرف ما يكون من أضعاف األكثر باألقل إذا عد األكثر باألقل وأن تعرف جزء األقل من األكثر إذا 
نا استعملناه يف الضرب واجلذور على تلك كان األقل هو املقسوم وإذا أجرينا يف ذلك إىل عكس ما ك

الشريطة فقسمنا درجاً على درج كان احلاصل بالقسمة درجاً، وأما باقي األجناس اليت دون الدرج فإنه 
إذا قسم األسفل على األعلى كيف كانت مرتبته وليته أو مل تله فإن احلاصل من القسمة يقع من اجلنس 

يه كان الذي جيتمع منه عائداً إىل اجلنس املقسوم كقسمة الثواين الذي إذا ضرب يف اجلنس الذي قسم عل
على الدقائق فإا إذا قسمت حصل منها دقائق وكذلك أيضاً إذا قسمت السوادس على الروابع كان ما 

حيصل ثواين، وأما إذا قسم جنس أعلى على أسفل فإن الوجه يف ذلك أن يبسط اجلنس األعلى إىل 
فيكون احلاصل درجاً، وكقسمة الدقائق على السوادس فإا إذا بسطت إىل األسفل مث يقسم عليه 

السوادس مث قسمت على تلك السوادس كان ما حيصل من تلك القسمة درجاًكما وصفنا، وإذا أردت أن 
تعرف ما حيصل لك من قسمة أجناس الكسور املتسافلة على األجناس اليت هي أرفع منها ذا اجلدول 

 جدول اب أو يف جدول اد أيهما شئت اجلنس الذي تريد أن تقسمه على جنس أعلى املتقدم ذكره يف
منه يف املرتبة وليه أو مل يله وأخرج بإزائه إىل أن توازي اجلنس الذي هو أرفع منه يف اجلدول اآلخر 

 فاجلنس الذي تنتهي إليه من أجناس الكسور فهو الذي حيصل لك بالقسمة من املقسوم من تلك األجناس

والذي إذا ضربته يف اجلنس األعلى الذي قسمته عليه عاد إىل اجلنس املقسوم، وكذلك إذا أردت أن 
تقسم جنساً أعلى على أسفل فبسطت األعلى إىل األسفل ونظرت يف أحد اجلدولني إىل اجلنس الذي 

ل لك يصري إليه ذلك املبسوط فخرجت بإزائه إىل أن توازي اجلنس الذي أردت أن تقسمه عليه حص
  .درجاً، وكذلك كلما قسمت جنساً على مثله خرج لك درجاً إن شاء اهللا تعاىل وباهللا التوفيق
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   الثالث الباب

  معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة

إثبات أنصاف أوتار أضعاف القسي يف اجلداول ومجيع ما يتبع ذلك من العمل ا و  

    

 من حميطها غري أم قربوه فذكر قوم أن حميط الدائرة ثلثة قال قد اختلفت األوائل يف مقدار قطر الدائرة
أمثال قطرها وسبع املثل، وقال آخرون أنه ثلثة أمثاله وعشرة أجزاء وشيء من أحد وسبعني، والذي عمل 

عليه بطلميوس الفاضل وأصحاب النجوم فهو ما بني هذين القدرين وهو ثلثة وعشر املثل وربع سدس 
ضطرين إىل علم حقيقة ذلك يف وضع األوتار إذا كانت القسي واألوتار ليس لبعضها املثل الواحد ولسنا م

من بعض قدر معلوم وإمنا يعلم ذلك من قبل أوتارها ومل يضر علينا يف ذلك ضرر أن نفرض القطر كم 
شئنا ولذلك أنزله بطلميوس مائة وعشرين جزءاً لسهولة خمارج احلساب على هذا الرسم وعليه أيضاً 

 يف هذا الكتاب، وقد وضح بالربهان ان وتر السدس من كل دائرة هو مقدار نصف قطرها ومقدار نعمل
سدس دائرة الفلك فقد بان أنه ستون جزءاً على ما أصل احلساب وهو باملقدار الذي به تكون الدائرة 

ة وعشرين وإذا ثلثمائة وستني جزءاً ويكون وتر السدس ستني جزءاً أيضاً باملقدار الذي يكون القطر مائ
ضرب وتر السدس من الدائرة يف مثله ونقص من مجلة القطر مضروباً يف مثله وأخذ ما يبقى كان هو وتر 
ثلث الدائرة، وكذلك كل قوس معلومة الوتر من دائرة ما إذا ضرب وتر تلك القوس يف نفسه ونقص ما 

ان ما حيصل منه وتر القوس الباقية جيتمع من ذلك من مجيع القطر مضروباً يف نفسه وأخذ جذر ما يبقى ك
لتمام نصف الدائرة، وإن وتر ربع الدائرة هو جذر ما جيتمع من ضعف ضرب نصف قطرها يف نفسه، 

وإن وتر ربع الدائرة هو جذر ما جيتمع من ضعف ضرب نصف قطرها يف نفسه، وإن وتر العشر من كل 
 إىل ما جيتمع من ذلك ربع قطرها دائرة يكون ما حيصل من ضرب نصف قطرها يف نفسه إذا أضيف

مضروباً يف نفسه مث أخذ جذر اجلميع فنقص منه مقدار ربع قطر الدائرة وما بقي هو وتر العشر من تلك 
الدائرة هو ما يكون من ضرب وتر عشرها يف نفسه إذا أضيف إىل ذلك نصف قطرها مضروباً يف نفسه 

ك الدائرة، وإن كل قوسني معلومتني الوترين من وأخذ جذر ما جيتمع من ذلك فيكون هو اخلمس من تل
دائرة يكون وتر القوس اليت بينهما يف التفاضل معلوماً أيضاً وذلك بان تضرب وتر كل واحدة من 

القوسني يف وتر ما يبقى لتمام اآلخر إىل نصف الدائرة مث يؤخذ الفضل الذي بينهما فيقسم على القطر 
ني القوسني يف التفاضل، وإن كل قوس معلومة الوتر من دائرة فإن فما حصل هو وتر تلك القوس اليت ب
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وتر نصفها يكون معلوماً أيضاً وذلك بأن تنقص وتر ما بقي لتمام تلك القوس إىل نصف الدائرة من قطر 
الدائرة كله مث يؤخذ نصف ما يبقى فيضرب يف القطر كله مث يؤخذ جذر ذلك فما حصل فهو وتر نصف 

  .تلك القوس

    

ن كل قوسني معلومتني الوترين من الدائرة إذا ركبت إحداها على األخرى فجمعنا حىت تصري قوساً وإ
واحدة فإن وتر تلك القوس اموعة يكون معلوماً أيضاً وذلك بأن تضرب وتر كل واحدة من القوسني 

خذ فضل ما يف األخرى ووتر ما يبقى لتمام كل واحدة منهما إىل نصف الدائرة األخرى أيضاً مث يؤ
بينهما فيقسم على القطر كله فما حيصل فهو وتر ما يبقى لتمام القوس اموعة إىل نصف الدائرة فإذا 
ضرب يف نفسه ونقص من مجلة القطر مضروباً يف نفسه وأخذ جذر ما يبقى كان هو وتر تلك القوس 

ألوتار الباقية املعلومة يف اموعة من القوسني، وعلى هذا الرسم وباجلهات املذكورة تستخرج مجيع ا
نصف الدائرة، وأما األوتار اليت ليست مبعلومة بالربهان مثل الوتر الذي للجزء الواحد وما يتضاعف منه 
مثل االثنني واألربعة والثمانية وما أشبه ذلك فإا ال خترج باحلساب على طريق الربهان كما خترج تلك 

ن أن نسبة وتر القوس الصغرى إىل قوسها أعظم من نسبة وتر القسي وتلك األوتار ولكنه يعلم بالربها
القوس العظمى إىل قوسها وملا كان اجلزء والنصف ووتر النصف والربع معلومني بالربهان وكان ما حصل 
من ثلثي وتر اجلزء والنصف مساوياً للذي حيصل من وتر النصف والربع جزء إذا زيد عليه مثل ثلثه وليس 

س وال يقع من قبله ضرر يف احلساب وإذا أخذ وتر الثلثة أرباع فزيد عليه مثل ثلثه بينهما اختالف حي
صار ما جيتمع من ذلك وتر اجلزء الواحد فلما علم وتر اجلزء الواحد على هذه اجلهة صارت مجيع أوتار 

سي املعلومة إمنا أجزاء نصف الدائرة معلومة أيضاً، وملا كان ما حيتاج إليه يف أقدار القسي املتقاطعة يف الق
يعلم بأوتار أضعاف القسي املعلومة وكانت الدائرة مىت قسمت خبطني يتقاطعان على مركزها على زوايا 

قائمة انقسمت لذلك أرباعاً متساوية على أربع زوايا حييط بكل زاوية منها تسعني جزءاً من احمليط 
ف القطر وحييط بالزاويتني القائمتني وخطان خيرجان من املركز إىل احمليط مقدار كل واحد منهما نص

اللتان حتت الربعني مجيعاً خط مستقيم وهو القطر كله وبني إنه ضعف كل واحد من ذينك اخلطني 
احمليطني بالزاوية الواحدة القائمة اليت حتت الربع الواحد فصار لذلك نسبة كل واحد من اخلطني احمليطني 

زاويتني القائمتني كنسبة ربع الدائرة إىل نصفها وصارت لذلك أوتار بالزاوية القائمة إىل القطر احمليط بال
القسي الباقية يف نصف الدائرة يفصلها القطر بفصلني نصفني ويفصل أيضاً القسي معها على جنبيه 

بنصفني فكون نسبة وتر كل قوس منها إىل مجيع القطر كنسبة نصف ذلك الوتر الذي حتت نصف تلك 
وهو نصف وتر ضعف القوس اليت على جنيب القطر اليت يف كل ربع من الربعني القوس إىل نصف القطر 
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منها النصف وإياه نعين وهو الذي نستعمل يف وجوه احلساب لكي ال حنتاج إىل تضعيف القوس فيما 
حناول معرفته وإمنا فعل ذلك بطليموس إلقامة الربهان فأما حنن فإنا أخذنا نصف وتر ضعف كل قوس من 

لدائرة فأثبتناه حتت حصة تلك القوس الواقعة يف الربع وجعلنا تفاضل القسي يف اجلداول قسي ربع ا
بنصف جزء إىل متام التسعني اجلزء اليت حتيط جبميع الربع كله فوقع لذلك نصف وتر اجلزء الواحد حتت 

نصف وتر النصف جزء ونصف وتر الستني حتت الثلثني جزءاً ونصف وتر املائة والعشرين وحتت الستني و
املائة والثمانني جزءاً اليت هي نصف الدائرة ووترها القطر كله حتت التسعني اليت هي أجزاء الربع كله 

وهو نصف القطر ومقداره ستون جزءاً وإليه تقع نسبة مجيع هذه األوتار املنصفة املذكورة املرسومة يف 
  .هذا الكتاب

    

 أن كلما لفظنا به يف كتابنا هذا من ذكر األوتار فإمنا ولكيال حيتاج أن يتكرر القول فيما يستأنف نبني
نعين به هذه األوتار املنصفة إال ما خصصناه منها بامسه فسميناه وتراً تاماً وهو أقل ما حاجتنا إليه يف أكثر 

األمر، فإذا أردت أن تعرف وتر أي درجة شئت من هذه األوتار املنصفة من قبل اجلداول فاطلب يف 
ار املنصفة يف سطر األعداد املتفاضلني بنصف جزء فحيث ما أصبت مثل العدد الذي معك جدول األوت

فخذ ما تلقاه من الدرج والدقائق والثواين املرسومة يف جدول األوتار فما كان فهو وتر تلك الدرج اليت 
 تلقاه الدرج أردت فإن كان مع الدرج دقائق وكانت أكثر من ثلثني دقيقة أو أقل من ثلثني دقيقة فخذ ما

التامة أو الدرج واألنصاف أيهما كان أقرب إىل الدرج اليت معك والدقائق مما هو أقل منها فما خرج 
تلقاءه من جدول األوتار فاحفظه مث انقص العدد الذي وجدت يف السطر من الذي معك فما بقي من 

 هو أكثر منه بنصف جزء فما بلغ الدقائق فاضربه يف فضل ما بني املتر الذي حفظت والوتر الذي تلقاء ما
فاقسمه على ثلثني دقيقة اليت ا يتفاضل العدد يف سطري القسي فما حصل من القسمة من الدقائق 

والثواين فزده على الوتر الذي كنت حفظت إن كان هو األقل وانقصه منه إن كان هو األكثر فما بلغ 
ق اليت معك، وإن شئت أن تعرف مقدار الدقائق اليت بعد الزيادة أو النقصان فهو وتر تلك الدرج والدقائ

تفضل معك كم هو من ثلثني دقيقة فإن كان نصفاً أو ثلثاً أو أقل من ذلك أو أكثر أخذت بقدره من 
تفاضل األوتار فسلكت به ذلك املسلك يف الزيادة والنقصان فما حصل فهو وتر تلك القوس اليت أردت، 

 هذه األوتار فاطلب مثل الوتر يف جدول األوتار فحيث ما أصبت وإن أردت أن تعرف القسي من قبل
مثله أو ما هو أقرب إليه مما هو أقل منه فخذ ما تلقاءه يف السطر األول من سطري العدد فما كان فهي 
القوس اليت تريد فاحفظها مث انقص الوتر الذي أصبت يف اجلداول من الوتر الذي معك فما حصل من 

ثني دقيقة فما بلغ فاقسمه على فضل ما بني الوتر الذي أصبت والوتر الذي يتلوه فما شيء فاضربه يف ثل
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حصل من الدقائق والثواين فزده على تلك القوس اليت حفظت فما بلغت القوس فهي قوس ذلك الوتر 
املنصف الذي تريد، وإن شئت فانظر مقدار تلك الدقائق والثواين اليت تفضل معك كم تكون من فضل ما 

ني ذلك الوتر الذي أصبت والوتر الذي يتلوه فما كانت من شيء أخذت بقدره من ثلثني دقيقة فزدته ب
على القوس اليت كنت حفظت على حنو ما تقدم واملعىن واحد ويسمى هذا الباب تقويس األوتار، وإذا 

ف وتره راجعاً أردت أن تعرف األوتار الراجعة من قبل القسي فانظر فإن كان العدد الذي تريد أن تعر
أقل من تسعني درجة فانقصه من تسعني فما بقي فاعرف وتره على الرسم املتقدم فما حصل فانقصه من 

ستني درجة اليت هي نصف القطر فما بقي فهو الوتر الراجع لتلك القوس، وإن كان العدد أكثر من 
 فما بلغ فهو الوتر الراجع تسعني فاعرف ما زاد على تسعني فاعرف وتره فما بلغ فزده على ستني درجة

لتلك القوس، وإن كان العدد أكثر من تسعني فاعرف ما زاد على تسعني فاعرف وتره فما بلغ فزده على 
ستني درجة فما بلغ فهو الوتر الراجع لتلك القوس اليت أردت، وإن أردت أن تعرف القسي الراجعة من 

ل من ستني درجة فانقصه من ستني فما بقي فاعرف قبل هذه األوتار فانظر فإن كان الوتر الذي تريد أق
قوسه على ذلك الرسم فما بلغت القوس فانقصه من تسعني فما بقي فهو مقدار القوس الراجعة، وإن 
كان ذلك الوتر أكثر من ستني واعرف قوسه فما حصلت فزده على تسعني درجة فما بلغ فهو مقدار 

  .القوس الراجعة

    

 القسي واألوتار إىل أكثر مما رمست لك وقد تكتفي يف معرفة هذه األوتار وليست لك حاجة يف معرفة
املنصفة مبعرفة أوتار ما بني الدرجة إىل تسعني درجة وذلك إن ما جاوز التسعني إىل متام املائة والثمانني 

أوتار فإن وتره مثل وتر التسعني معكوساً، وكذلك يف األوتار التامة ليس بك حاجة إىل أكثر من معرفة 
نصف الدائرة الذي هو من جزء إىل مائة ومثانني ألن أوتار النصف الباقي مثل أوتار املائة والثمانني 

معكوسة، وأما معرفة األوتار التامة من قبل القسي والقسي من قبل هذه األوتار فإنك إذا أردت معرفة 
جلدول فما بلغ من شيء وتر أي درجة شئت تاماً أخذت نصف تلك الدرج فعرفت وتره املنصف من ا

أضعفته فما حصل فهو الوتر التام لتلك الدرج اليت أردت، وإن أردت أن تقوس األوتار التامة باجلداول 
أيضاً فخذ نصف ذلك الوتر فقوسه من اجلدول على تلك اجلهة املتقدمة فما حصلت القوس فأضعفه فما 

 هذه األوتار املنصفة يف نفسه ونقص من بلغ فهو قوس ذلك الوتر التام اليت أردت، وكلما ضرب أحد
نصف القطر مضروباً يف نفسه كان جذر ما يبقى هو وتر ما يبقى لتمام تلك القوس إىل ربع الدائرة، وإذا 

نقص وتر أي جزء كان من هذه األوتار املنصفة من نصف القطر وضرب ما يبقى يف ثلثني جزءاً وأخذ 
  .ك القوس إىل ربع الدائرة إن شاء اهللاجذر ذلك كان وتر نصف ما يبقى لتمام تل
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   الرابع الباب

  معرفة مقدار ميل فلك البروج

عن فلك معدل النهار وجتزئة هذا امليل وجهاته ومراتبه يف صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك 
 املستقيم 

    

قال إن ميل فلك الربوج الذي حيده مدار الشمس الذي ترى عليه عن فلك معدل النهار الذي عليه مدار 
الكرة العظمى اليت تدور على قطبيه إمنا يعرف برصد الشمس وتفقد جمازها على نقطيت اإلنقالبني يف فلك 

ة مست الرأس ودائرة نصف النهار الذي هو دائرة وسط السماء القاطعة لقطيب فلك معدل النهار ونقط
األفق وقد ذكر إبرخس وحكى بطليموس يف كتابه أن مقدار القوس اليت بني منقليب الشتاء والصيف يف 
فلك نصف النهار سبعة وأربعون جزءاً واثنتان وأربعون دقيقة وأن امليل نصف ذلك وهو ثلثة وعشرون 

ثرية بالعضادة الطويلة واللبنة املذكور جزءاً وإحدى ومخسون دقيقة ورصدنا حنن يف عصرنا هذا مراراً ك
عملها وضعتها يف كتاب اسطي بعد تدقيق القسمة وإحكام نصب اآللة بغاية ما يأ فوجدنا أقرب 
قرب الشمس مبدينة الرقة من نقطة مست الرؤوس يف فلك نصف النهار اثنا عشر جزءاً وستاً وعشرين 

 وثلثني دقيقة فوضح لنا بذلك أن مقدار القوس اليت بني دقيقة وأبعد بعدها تسعة ومخسني جزءاً وستاً
املنقلبني على احلقيقة يكون سبعة وأربعني جزءاً وعشر دقائق وأن ميل فلك الربوج عن فلك معدل النهار 

إمنا يكون نصف هذه األجزاء وهو ثلثة وعشرون جزءاً ومخس وثلثون دقيقة وهو بعد ما بني قطيب 
تابنا هذا إذ كان عياناً واألول خرباً وبذلك علمنا أن بعد مدينة الرقة اليت ا الفلكني وعليه نعمل يف ك

كان الرصد عن فلك معدل النهار يف دائرة نصف النهار ستة وثلثون جزءاً وهو ارتفاع قطب فلك معدل 
إذا النهار الشمايل ا عن األفق وهو أيضاً بعد فلك معدل النهار عن نقطة مست الرأس إىل اجلنوب، ف

أردت أن حتسب هذا امليل فتعرف حصة كل درجة تريد منه إىل متام تسعني درجة اليت تستكمل امليل 
وهو كج له فنخذ وتر درجة أو درجتني أو أكثر من ذلك إىل متام تسعني درجة وهو من أول احلمل إىل 

فاقسمه على نصف القطر آخر اجلوزاء فإذا عرفت وتر الدرج اليت أردت فاضربه يف وتر امليل كله فما بلغ 
وهو ستون فما حصل من القسمة فقوسه فما بلغت القوس فهو مقدار ميل تلك الدرجة اليت أردت عن 

فإذا أردت إثبات ذلك يف اجلدول لدرجة درجة فاعرف ميل . فلك معدل النهار يف فلك نصف النهار
 ومثانني مثل ميل التسعني املرسومة مجيع أجزاء فلك الربوج وذلك أن ميل ما جاوز تسعني إىل متام املائة
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معكوساً، وما جاوز مائة ومثانني إىل متام املائتني والسبعني فإن ميله كميل التسعني مستوياً أيضاً وما جاز 
على املائتني والسبعني إىل متام الثلثمائة والستني فإن ميله مثل ميل التسعني معكوساً وقد رمسنا ذلك يف 

 درجة وجعلنا سطور األعداد فيه أربعة أسطر أثبتنا يف السطر األول منها ما اجلدول على تفاضل درجة
كان من أعداد فلك الربوج من جزء إىل تسعني ويف السطر الثاين ما ينقص أعداد السطر األول من املائة 

ع العدد والثمانني جممالً ويف السطر الرابع ما ينقص أعداد السطر األول من الثلثمائة والستني لكي إذا وق
يف السطر األول والثاين منه علمنا أن امليل إىل ناحية الشمال من فلك معدل النهار وإن وقع يف السطرين 

وإذا أردت أن تعرف ميل الشمس أو غريها من درج الربوج فخذ . الباقيني علمنا أنه إىل ناحية اجلنوب
فما كان فهو حصة امليل فاطلب مثله من أول احلمل إىل درجة الشمس أو غريها مما تريد أن تعرف ميله 

يف سطور األعداد األربعة املرسومة يف جداول امليل وخذ ما تلقاه من الدرج والدقائق والثواين املرسومة 
فيه فما كان فهو ميل تلك الدرج اليت أردت، فإن كان مع الدرج دقائق فخذ هلا حبصتها من تفاضل على 

وذلك أن تنظر كم تكون الدقائق من ستني دقيقة اليت ا يتفاضل اجلهة اليت أريتك يف تفاضل األوتار 
العدد فما كان من شيء أخذت بقدره من الفضل الذي بني ميل الدرج التامة وميل ما هو أكثر منها 
بدرجة واحدة فما حصل فانظر فإن كان امليل للدرجة اليت معك أقل زدته عليه وإن كان هو األكثر 

امليل بعد الزيادة أو النقصان فهو ميل الدرج والدقائق اليت أردت عن فلك نقصته منه فما حصل من 
معدل النهار، فإن كانت من ه إىل ص فامليل زائداً والشمس يف صعود الشمال وإن كانت من ص إىل 

قف فامليل ناقص والشمس هابطة من الشمال وإن كانت من قف إىل رع فامليل زائد والشمس بط إىل 
انت من رع إىل شس فامليل ناقص والشمس تصعد يف اجلنوب، وباجلملة إذا كانت حصة اجلنوب وإن ك

     امليل من ه إىل قف فامليل مشايل ومىت كانت من قف إىل شس فامليل جنويب، وذا احلساب تعرف ميل 

الشمس وجهتها وصعودها وهبوطها، وقد قسموا امليل ست مراتب يف الصعود واهلبوط وجعلوا كل 
رة درجة من مسري الشمس يف كل ربع من هذه األرباع مرتبة من مراتب الصعود واهلبوط إىل مخس عش

متام التسعني درجة اليت تستكمل الست مراتب فإذا كانت يف اخلمس عشرة درجة األوىل من أحد 
ة الثانية إىل األرباع قالوا إا املرتبة األوىل وإذا كانت يف اخلمس عشرة درجة الثانية قالوا إا يف املرتب

  .بلوغ املرتبة السادسة
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   الخامس الباب

  معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم

قال إذا أردت معرفة مقدار ما يطلع من أزمان فلك معدل النهار الثلثمائة والستني مع األجزاء املفروضة 
من فلك الربوج وهو مطالع الربوج يف موضع خط االستواء وهو املوضع الذي ال عرض له وعليه مدار 

 الربوج يف وسط السماء يف كل فلك معدل النهار فالليل والنهار يف مجيع أيام السنة فيه مستويان أبداً وممر
بلد من البلدان يكون بقدر طلوعها يف هذا اخلط وبه متر أيضاً يف وسط السماء هناك ولذلك مسيت مبطالع 

الربوج يف الفلك املستقيم وكل ثلثة بروج فإن طلوعها يف الفلك املستقيم مع تسعني زماناً من أزمان 
درجة شئت من درج الربوج يف الفلك املستقيم فخذ امليل معدل النهار، فإذا أردت أن حتسب مطالع أي 

كله وهو كج له فاعرف وتره وهو وتر امليل كله مث انقص امليل كله من تسعني واعرف وتر ما يبقى وهو 
وتر متام الليل كله مث خذ من أول احلمل إىل الدرجة اليت تريد فاعرف ميل تلك الدرجة فما كان فاعرف 

درجة مث انقص ميل الدرجة من تسعني واعرف وتر ما يبقى وهو وتر متام ميل وتره وهو وتر ميل ال
الدرجة مث اضرب وتر ميل الدرجة يف وتر متام امليل كله فما بلغ فاقسمه على وتر امليل كله فما حصل 
فاضربه يف نصف القطر وهو ستون فما بلغ فاقسمه على وتر متام ميل الدرجة فما حصل فقوسه فما 

فإن . س فهو مقدار ما يطلع يف فلك معدل النهار من أول احلمل إىل تلك الدرجة اليت أردتبلغت القو
كنت حسبت لثلثني درجة فهو مطالع برج احلمل كله وإن كنت حسبت لستني فهو مطالع احلمل والثور 

ي فهو فألق منه مطالع احلمل تبقى مطالع الثور مث انقص مطالع احلمل والثور مجيعاً من تسعني فما بق
فإذا عرفت مطالع احلمل فإن طالع السنبلة واحلوت وامليزان مثله ومطالع األسد والدلو . مطالع اجلوزاء

والعقرب مثل مطالع الثور ومطالع القوس واجلدي والسرطان مثل مطالع اجلوزاء وعلى هذا الرسم 
الع الربوج يف وسط تستخرج مطالع درجة بدرجة وتثبت ذلك يف اجلداول من أول اجلدي لكي تعلم مط

السماء لكل بلد منه ويكون العدد الذي يعلم به ما يتوسط السماء وما يطلع من األجزاء يف كل بلد عدداً 
  .واحداً بعينه وسنبني كيف جتدول املطالع عند ذكر مطالع الربوج يف األقاليم لكيال يتكرر القول
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   السادس الباب

  خواص الخطوط المتوازية

النهار ومواضع األرض العامرة املعلومة يف الطول والعرض وما يتبع ذلكوازية ملعدل امل  

    

قال ينبغي أن نبتدئ بذكر فلك معدل النهار مث ذكر األفالك الباقية املائلة عنه إىل ناحية الشمال وما 
يسامت هذه األفالك من مواضع األرض فنقول إن اخلط الذي حتت معدل النهار من األرض هو اخلط 

يسمى خط االستواء وهو الذي ال عرض له ومدار فلك معدل النهار عليه وفوقه من املشرق إىل الذي 
املغرب والنهار والليل فيه مستويان أبداً يف مجيع أيام السنة كما ذكرنا بدئياً وهذا اخلط وحده فقط إذا 

ند ذلك تقع على جازت عليه الشمس اعتدل النهار والليل وتساويا يف احلس يف مجيع األرض والشمس ع
النقطة املشتركة من فلك الربوج وفلك معدل النهار وذلك أنه موضع تقاطع الفلكني وهي نقطة رأس 
احلمل ورأس امليزان وعند ذلك فقط تظل الشمس فوق رؤوس من كان يسكن هذا اخلط يف أوقات 

وب وإذا كان جمراها يف انتصاف النهار وال يكون للقائمني يف وقت انتصاف النهار هناك إىل ناحية اجلن
النصف اجلنويب من فلك الربوج كان ميل اإلظالل حينئذ يف أوقات انتصاف النهار إىل ناحية الشمال 

وأيضاً فإن مجيع الكواكب . وهذا اخلط وحده فقط هو الذي حيد ناحية اجلنوب من مجيع الربع املسكون
. ة األفق ودور الفلك دواليب وهو السنويتطلع وتغرب هنالك ألن قطيب الكرة تكون هناك يف نفس دائر

وليس مبعلوم على احلقيقة أن هذا اخلط من األرض املسكون ألنه مل نر أحداً يزعم إنه انتهى إليه يف زماننا 
هذا وال ذكر بطليموس ذلك يف كتابه ولكنه معروف عند أهل الفهم أن مزاج هذا اخلط معتدل ألن 

ال يطول إظالهلا على مسته لسرعة ممرها عند ذلك يف امليل فلذلك يكون الشمس ال تبعد عنه بعداً مفرطاً و
فقد يظهر مثل ما وصفنا فيما قرب منه مثل بلد صنعاء وعدن وغريها . الصيف والشتاء فيه حسين املزاج

وأما سائر اخلطوط الباقية املائلة عن هذا اخلط إىل ناحية الشمال وهي . من بلد اليمن اليت تقرب إليه
وط املتوازية املوازية هلذا اخلط املذكور فإن مجيع الكواكب اليت تقع يف خط منها يف الدائرة اليت اخلط

مركزها قطب فلك معدل النهار الشمايل املخطوطة ببعد ارتفاع القطب يف ذلك اخلط عن األفق ال تغيب 
ن هذه الدائرة فقد يرى يف والكواكب اخلارجة عن هذه الدائرة فما كان منها قريباً م. يف ذلك اخلط البتة

الليلة مرتني يف أول الليل مرة ويف آخره أخرى ويغيب فيما بني ذلك والكواكب اليت على مست الرؤوس 
. منها هي اليت تقطع من الفلك الذي على قطيب معدل النهار قوساً فيما بني الكواكب وبني معدل النهار
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ة اليت مركزها قطب معدل النهار اجلنويب املخطوطة ببعد والكواكب األبدية اخلفاء هي اليت تقع يف الدائر
اخنفاض القطب عن األفق وأما سائر الكواكب الباقية اخلارجة عن هذه الصفة فإا تطلع وتغيب ولذلك 
إذا رصد أحد الكواكب اليت تكون يف الدائرة اليت مركزها قطب فلك معدل النهار الشمايل املخطوطة 

ألفق فأخذ ارتفاعه أعلى ما يكون وذلك عند جمازه على خط وسط السماء من ببعد ارتفاع القطب عن ا
فوق القطب حيث يكون بني مست الرؤوس والقطب مث أمهل حىت يصري على خط وسط السماء من 

حتت القطب واألفق وذلك أخفض وأخذ ارتفاعه عند ذلك فعلم ما بني االرتفاعني من الفضل فزيد نصفه 
وكذلك إن مجع أيضاً . ان ذلك هو ارتفاع القطب الشمايل عن األفق هناكعلى أقل اإلرتفاعني ك

االرتفاعان مجيعاً مث أخذ نصف ما جيتمع منها كان هو ارتفاع القطب وهو يكون عرض ذلك املوضع يف 
وكل خط من هذه اخلطوط يكون بعده عن معدل النهار أقل من امليل فإن الشمس جتوز على . الشمال

ل خط منها يف السنة مرتني وذلك معروف من جدول امليل ويف أي أجزاء فلك مست الرؤوس يف ك
الربوج يكون ذلك أعين اجلزء الذي تكون الشمس فيه يومئذ ألا إذا كانت يف أول برج احلمل أو امليزان 

كان جمازها يف وقت انتصاف النهار على مست الرؤوس يف خط االستواء كما قد تقدم القول فيه أيضاً 
ك ال ينتهي هناك من السنة إال مرة واحدة وإذا كانت يف ناحية الشمال من هاتني النقطتني فإا توافق وذل

مست رؤوس من كان يسكن حتت جمازها يف امليل وهو أن يكون ارتفاع القطب هناك مثل ميل الدرجة 
القائمني يف وقت اليت تكون فيها الشمس يومئذ يف وقت انتصاف النهار ظل فإذا ولت عنهم كان إظالل 

انتصاف النهار إىل ناحية اجلنوب حىت ترجع إليهم فتظل فوق رؤوسهم ثانية فال يكون أيضاً للقائمني 
  .حينئذ ظل حىت توىل عنهم فتميل إظالل القائمني عند ذلك إىل ناحية الشمال

    

 الشمس ال تبلغ مست وما كان من اخلطوط الباقية اليت بعدها عن معدل النهار أكثر من مقدار امليل فإن
رؤوس أهلها أبداً وال متيل إظالل القائمني فيها إىل ناحية اجلنوب يف وقت انتصاف النهار ويزيد اختالف 

الليل والنهار يف الطول والقصر فيها إىل أن ينتهي إىل اخلط الذي بعده عن معدل النهار ست وستون 
ل كله من تسعني ففي هذا اخلط وحده إذا درجة ومخس وعشرون دقيقة اليت هي مقدار ما ينقص املي

صارت الشمس يف نقطة املنقلب الصيفي اليت تدعى رأس السرطان تكون زيادة النهار فيه اثنتا عشرة 
ساعة ولذلك يكون اليوم والليلة مجيعاً يوماً واحداً اراً كله ويصري الليل مثل ذلك إذا صارت الشمس يف 

أس اجلدي وهذا اخلط وحده فقط هو أول اخلطوط اليت متيل فيها نقطة املنقلب الشتوي اليت تدعى ر
إظالل القائمني إىل مجيع نواحي األفق ألن انتصاف النهار فيما وراء هذا اخلط إىل ناحية الشمال غري 
حمدود ويكون فلك الربوج يف هذا اخلط وحده فقط هو األفق نفسه إذا أشرقت منه نقطة االعتدال 
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 السرطان يطلع من نقطة الشمال ومع ذلك تكون نقطة رأس احلمل على األفق الربيعي وذلك أن رأس
الشرقي طالعة من مطلع االعتدال ولذلك إذا جازت الشمس على نقطة املنقلب الصيفي ال تغيب يوماً 

وليلة بل يكون جمازها حول األفق بأبعاد خمتلفة عنه إىل أن تعود إىل نقطة الشمال فال يكون لذلك اليوم 
  . البتةليل

قال فأما باقي اخلطوط املائلة عن هذا اخلط إىل ناحية الشمال فإن إظالل القائمني تدور حوهلا يف كل 
خط منها إىل مجيع النواحي من األفق ويكون طول النهار يف كل خط منها معلوماً من جدول امليل وذلك 

ذا أنقصت من تسعني كان الذي أن ميل األجزاء اليت تبعد الشمس يف هذه اخلطوط عن نقطة املنقلب إ
واألجزاء . يبقى هو بعد اخلط املوازي ملعدل النهار عن معدل النهار أعين ارتفاع القطب يف ذلك اخلط

اليت تقطع الشمس من ناحية نقطة املنقلب تكون إما أبدية الظهور أو أبدية اخلفاء ولذلك يكون طول 
ثة واألقل واألكثر والليل يف ضد ذلك مثله إىل أن النهار يف بعض هذه اخلطوط الشهر والشهرين والثل

ينتهي إىل اخلط الذي يكون بعده عن معدل النهار مجيع أجزاء الربع وهو الذي يكون ارتفاع القطب فيه 
تسعني جزءاً فهناك يكون طول النهار ودور ظل القائمني حوهلا إىل مجيع نواحي األفق قريباً من ستة 

نصف فلك الربوج الشمايل الذي من أول احلمل إىل آخر السنبلة غائباً حتت أشهر ألنه هنالك ال يكون 
األرض أبداً وال نصفه الباقي اجلنويب ظاهر فوق األرض أبداً ولذلك تكون السنة كلها يوماً واحداً نصف 
ار ونصف ليل وعند ذلك فقط يكون القطب الشمايل فوق مست الرؤوس ويكون فلك معدل النهار يف 

بدي الظهور وأبدي اخلفاء وذلك أنه يف نفس موضع األفق هناك وبني أن دور الفلك هنالك موضع أ
وفيما بني خط االستواء وهذا اخلط ختتلف املدارات فيما بني الدواليب والرحاوي فيميل حبسب . رحاوي

  .ميل املوضع عن خط االستواء يف قربه وبعده من كل واحد من اخلطني واهللا أعلم

    

الً لبعض أقدار النهار يف بعض هذه اخلطوط ليكون القياس إليه وجنعله يف اخلط الذي بعده عن ونضع مثا
فلك معدل النهار تسعة وستون جزءاً وأربع وأربعون دقيقة وهو ارتفاع القطب عن هذا اخلط فإذا نقصنا 

 من ميل ذلك من تسعني بقي عشرون جزءاً وستة عشرة دقيقة وجند الشمس توافق مثل هذه األجزاء
الشمال إذا كان بعدها عن نقطة املنقلب الصيفي عن كل اجلهتني ثلثني جزءاً وذلك من حني تكون يف 
أول اجلوزاء فال تزال ظاهرة فوق األرض تدور حول األفق إىل أن تنتهي إىل أول برج األسد ولذلك ال 

قطة املنقلب فيكون طول النهار تغيب يف هذا اخلط البتة ما دامت يف هذه الستني اجلزء الذي على جنيب ن
ودور ظل القائمني حوهلا إىل مجيع نواحي األفق حىت تقطع الشمس هذه اجلزاء املذكورة وذلك يف قريب 

وإذا كان بعدها عن نقطة املنقلب الشتوي فيما بني اجلزأين املنقلبني هلذين اجلزأين مل تظهر . من شهرين



البتاين-الزيج  17  

إىل أن ننتهي إىل أول الدلو ولذلك يكون طول الليل قريباً فوق األرض وذلك من حني توافق أول القوس 
وأما اخلط الذي بعده عن معدل النهار عح كح فإن الشمس ال تغيب حتت األرض إذا . من شهرين أيضاً

وافقت من ميل الشمال مقدار ما تنقص هذه األجزاء املذكورة من تسعني وال تظهر فوق األرض إذا 
لك ومقدار ما وصفنا يا لب وجند الشمس توافق مثل هذا املقدار من امليل وافقت من ميل اجلنوب مثل ذ

عند مسريها إىل أول الثور وأول السنبلة فيكون بعدها عن نقطة املنقلب الصيفي عند هذين املوضعني من 
كل ناحية ستني جزءاً ولذلك يكون طول النهار ودور إظالل القائمني حوهلا قريباً من أربعة أشهر 

تغيب حتت األرض إذا وافق مسريها من أول العقرب إىل أول احلوت فيكون طول الليل أيضاً وكذلك 
  .مثل ذلك

وأما مواضع األرض املعلومة والبلدان املسكونة يف الطول والعرض فقد أوضحنا بالقياس الذي قد ذكره 
لك واهلواء حميط ا بطليموس ووافقه عليه غريه من القدماء إن األرض مستديرة وأن مركزها يف وسط الف

  .من كل اجلهات وأا عند فلك الربوج مثل مرتلة النقطة قلة

    

وأما عمراا فإم أخذوا حدوده من اجلزائر العامرة اليت تسمى اخلالدات اليت يف حبر أوقيانوس الغريب 
ملذكورة أا وهي ست جزائر عامرة إىل أقصى عمران الصني كان أول طلوعها على أول اجلزائر العامرة ا

يف حبر أوقيانوس الغريب وإذا غابت يف هذه اجلزائر صار أول طلوعها على أقصى عمران الصني وذلك 
نصف دائرة األرض وهو طول العمران الذي وقف عليه ومقداره من األميال ثلثة عشر ألفاً ومخسمائة 

فوجدوا العمران من موضع خط ميل من األميال اليت عملوا عليها يف مساحة األرض مث نظروا يف العرض 
االستواء إىل ناحية الشمال ينتهي إىل جزيرة ثويل اليت يف بريطانية حيث يكون طول النهار األطول 

وذكروا أن خط االستواء من األرض يقطع من املشرق إىل املغرب فيما بني اهلند واحلبش . عشرين ساعة
واخلط . ترض هنالك وحتد ما بني الشمال واجلنوبيف جزيرة هناك من ناحية اجلنوب من معدل النهار فتع

الذي يقطع هذا اخلط من ناحية الشمال إىل ناحية اجلنوب يف النصف مما بني هذه اجلزائر املذكورة أا يف 
حبر أوقيانوس أو أقصى عمران الصني وهو قبة األرض املعروفة مبا وصفنا وموضعها موضع التقاطع 

زيرة ثويل يكون قريباً من ستني جزءاً وذلك سدس دائرة األرض فإذا والعرض من خط االستواء إىل ج
ضرب هذا السدس الذي هو مقدار العرض يف النصف الذي هو مقدار الطول كان ما يظهر من العمران 
من ناحية الشمال مقدار نصف سدس األرض وهو جزء من اثين عشر جزءاً وقدروا حبر اهلند فقالوا أن 

إىل املشرق من أقصى احلبش إىل أقصى اهلند مثانية آالف ميل وعرضه ألفان طوله يعد من املغرب 
وسبعمائة ميل وجياوز من جزيرة استواء الليل والنهار إىل ناحية اجلنوب ألفاً وتسعمائة ميل وله خليج 
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. بأرض احلبش ميد إىل ناحية الرببر مسى اخلليج الرببري وطوله مخسمائة ميل وعرض طريقه مائة ميل

يج آخر خيرج حنو أرض أيلة وهو حبر القلزم طوله ألف وأربعمائة ميل وعرض طريقه الذي يسمى وخل
وخليج آخر خيرج حنو أرض فارس يسمى . البحر األخضر مائتا ميل وعرضه يف األصل سبعمائة ميل

قه اخلليج الفارسي وهو حبر البصرة طوله ألف وأربعمائة ميل وعرضه يف األصل مخسمائة ميل وعرض طري
ويكون بني هذين اخلليجني أعين خليج أيلة وخليج فارس أرض احلجاز واليمن . مائة ومخسون ميالً

وخيرج منه أيضاً خليج آخر إىل أقصى ارض اهلند عند . ويكون ما بني هذين اخلليجني ألفاً ومخسمائة ميل
حبر اهلند والصني من ويف هذا البحر كله أعين . متامه يسمى اخلليج األخضر طوله ألف ومخسمائة ميل

اجلزائر العامرة وغريها ألف وثلثمائة وسبعون جزيرة منها جزيرة يف أقصاه عند بلد الصني تسمى طربباين 
وهي سرنديب حييط ا ثلثة آالف ميل مقابل اهلند من ناحية املشرق وفيها جبال عظام واار كثرية منها 

  .مخسون جزيرة عامرة فيها مدن وقرى كثريةخيرج الياقوت األمحر ولون السماء وحوهلا تسع و

فأما حبر أوقيانوس الغريب الذي يدعى احمليط فإنه ال يعرف منه إال ناحية املغرب والشمال من أقصى أرض 
احلبش إىل بريطانية وهو حبر ال جتري فيه السفن والست اجلزائر اليت فيه مقابل أرض احلبش هي اجلزائر 

وجزيرة أخرى مقابل األندلس تسمى غديره عند اخلليج وهذا . السعداءالعامرة وتسمى أيضاً جزائر 
اخلليج خيرج منه وعرض موضعه الذي خيرج منه سبعة أميال وهو بني األندلس وطنجة يسمى سبطاً خيرج 
إىل حبر الروم وفيه أيضاً من ناحية الشمال جزائر برطانية وهي اثنتا عشرة جزيرة مث يبعد عن العمران فال 

  .أحد كيف هو وال ما فيهيعرف 

وأما حبر الروم ومصر فإنه خيرج من عند اخلليج الذي خيرج من حبر أوقيانوس الغريب عند اجلزيرة اليت 
تسمى غديرة مقابل األندلس إىل صور وصيداء من ناحية املشرق وطوله مخسة آالف ميل وعرضه يف 

ئة ميل وفيه خليج واحد خيرج إىل ناحية مكان ستمائة ميل ويف مكان سبعمائة ميل ويف مكان مثاين ما
الشمال قريباً من رومية طوله مخسمائة ميل يسمى أذريس وخليج آخر خيرج حنو أرض نربونة طوله مائتا 

ميل ويف هذا البحر كله من اجلزائر مائة واثنتان وستون جزيرة عامرة منها مخس عظام إحداها جزيرة 
  . ا ثلثمائة ميلقرنس حييط ا مائتا ميل وإقريطش حييط

    

وحبر بنطس ميد من الذقة إىل الفسطنطينية العظمى طوله ألف وستون ميالً وعرضه ثلثمائة ميل يدخل فيه 
النهر الذي يسمى طنايس وجمراه من ناحية الشمال من البحرية اليت تسمى مايطس وهو حبر ضخم وإن 

وعرضه مائة ميل وعند القسطنطينية ينفجر منه كان يسمى حبرية طوله من املشرق إىل املغرب ثلثمائة ميل 
  .خليج جيري كأنه ر ويصب يف حبر مصر وعرضه عند القسطنطينية قدر ثلثة أميال والقسطنطينية عليه
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وحبر جرجان وهو حبر الباب طوله من املغرب إىل املشرق مثاين مائة ميل وعرضه ستمائة ميل وفيه 
عامرتني وهذه املواضع العامرة من موضع حبر األرض املعروف جزيرتان قبالة جرجان كانتا فيما مضى 

  .واهللا بذلك أعلم

وقد قسمت األرض بثلثة أقسام األول منها من البحر األخضر من ناحية الشمال واخلليج الذي خيرج من 
بنطس إىل البحر األكرب وما بني حبرية مايطس إىل بنطس فصارت حدود هذه الناحية من املغرب والشمال 

لبحر الغريب وهو أوقيانوس ومن ناحية اجلنوب حبر مصر والروم ومن ناحية املشرق طنايس وحبرية ا
  .مايطس وصارت هذه األرض شبه اجلزيرة ومسوها أورويف

والقسم الثاين من ناحية اجلنوب من حبر مصر إىل حبر احلبش وحدود هذه الناحية من املغرب البحر 
م ومن املشرق العريش ومن اجلنوب حبر احلبش ويسمى هذا القسم األخضر ومن الشمال حبر مصر والرو

  .لوبيا

والقسم الثالث مجيع ما بقي من عمران األرض إىل أقصى ذلك وحدوده من املغرب طنايس والنهر 
واخلليج والعريش وأيلة ومن اجلنوب حبر اليمن واهلند ومن املشرق أقصى عمران الصني من ناحية املشرق 

فهذه الثلثة أقسام قد مجعت األقاليم والكور وسائر . يسمى هذا القسم أسيا الكربىوالصني نفسها و
وأما ما ال يعرف عمرانه وال خرابه فهو أحد عشر جزءاً وأما اجلزء الذي فيه العمران . البلدان العامرة

نبات فإن قال قائل هل يف هذه األحد عشر جزءاً . املعروف من خط االستواء ففيه البحور واملفاوز
وحيوان وعمران كان القول فيه من جهة القياس والرأي وأما ما كان من عمران األرض قبلنا فإنه ال جيوز 

احلد واألفراق اليت ذكرنا وأما الذي وراء ذلك فإنه مل جيره أحد إلينا ولكن الرأي والظن يقع على ما ال 
لكواكب جتري عندنا فيكون حبركتها ينكره أحد من ذوي املعرفة على جهة القياس إن الشمس والقمر وا

وقرا وبعدها صيف وشتاء ونبات وحيوان وعمران وما يعرفه كل أحد فإن كانت الشمس تطلع على 
كل مكان من دائرة األرض الباقية والكواكب مثل ما عندنا فيمكن أن يكون هنالك نبات وحيوان وحبور 

ة الدرجة الواحدة من هذه األميال املذكورة وتكون حص. وجبال مثل ما عندنا وينبغي أن يكون كذلك
  .قريباً من مخسة وستني ميالً وهو مسرية يومني بالتقريب واهللا أعلم

فأما طول املدن وعرضها على ما رسم يف كتاب صورة األرض فإن مواضعها من الطول الذي هو مسافة 
 حبر أرقيانس الغريب إىل ناحية املشرق ما بني املشرق واملغرب فإم ابتدأوا به من اجلزائر العامرة اليت يف

على حسب ما وجدوا أوقات كسوفات القمر خاصة بتقدم بعضها بعضاً يف البلدان فعلموا بذلك أن 
انتصاف النهار يف كل بلد يتقدم انتصاف النهار يف غريه من ناحية املغرب بأجزاء من أزمان معدل النهار 

ف يف البلدين ومن ذلك ما أخذوه من األخبار ممن يسلك يكون مقدارها مقدار أزمان ما بني الكسو
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وأما عروض املدن فإم أخذوها من قبل قياس الشمس يف أوقات انتصاف النهار يف . الطرق بالتقريب
البلدان فعرفوا بعدها وقرا من نقطة مست الرؤوس على حنو ما بينا فيما تقدم من هذا الكتاب فعلموا بعد 

اء وهو مسافة ما بني اجلنوب والشمال ورمسوا حتت كل مدينة بعدها عن اجلزائر كل بلد عن خط االستو
اخلالدات يف الطول وعن خط االستواء يف العرض بالتقريب وقد أثبتنا ذلك على الرسم الذي وجدناه يف 

كتاب صورة األرض املعروف وذكر أوساط البلدان والكور املعلومة أيضاً ذكراً مفرداً كما فعل 
وقد يوجد يف هذا الكتاب خلل يف األطوال والعروض وسنعيد ذكر . س وهي أربعة وتسعون بلداًبطليمو

  .ما حيتاج إليه من ذلك فيما يستأنف من كتابنا هذا
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   السابع الباب

  معرفة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها

ان أحدمها معلوماً ر آفاق البلدان من قبل زيادة النهار األطول ومن قبل ارتفاع القطب إذا كمن دوائ  

    

قال إذا أردت أن تعرف أقدار القسي من دائرة األفق اليت تقع فيما بني فلك معدل النهار وفلك الربوج 
عند األفق يف كل بلد وهو مست مطلع كل جزء تريد من أجزاء فلك الربوج ومغيبه فخذ زيادة النهار 

ل ساعة منه يف مخس عشرة درجة فما األطول املفروض فاعرف مبلغه من الدرج وذلك بأن تضرب ك
بلغ فخذ نصفه وزده على تسعني فما حصل فهو نصف قوس النهار األطول مث خذ امليل كله وهو ميل 

نقطة أول السرطان وانقصه من تسعني فما بقي فاعرف وتره وهو وتر متام ميل السرطان فاضربه يف وتر 
قطر فما بلغ فقوسه فما حصل من القوس نصف قوس النهار األطول فما حصل فاقسمه على نصف ال

فانقصه من تسعني فما بقي فهو مقدار ما بني مطاع أول السرطان ومغيبه وبني فلك معدل النهار يف 
وكذلك إذا عملت بنصف قوس النهار األقصر الذي هو . دائرة األفق إىل ناحية الشمال من معدل النهار

ار ومعلوم أن مطلع اجلدي ومغيبه يكون من ناحية اجلنوب من ار أول اجلدي كان املعىن واحداً يف املقد
وبني أن مست رأس السرطان يف الشمال مثل مست رأس اجلدي يف اجلنوب وهذه املشارق . معدل النهار

واملغارب الصيفية والشتوية فاليت منها من ناحية الشمال تسمى الصيفية واليت منها يف اجلنوب تسمى 
عرف مست مطلع ومغيب غري هاتني النقطتني من فلك الربوج فخذ ميل أي وإن شئت أن ت. الشتوية

درجة شئت فانقصه من تسعني فما بقي فاعرف وتره مث اعرف نصف قوس ار تلك الدرجة أو افرضه 
كم شئت وخذ وتره واضربه يف متام ميل الدرجة فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقوسه 

 فما بقي فهو مست مطلع تلك الدرجة ومغيبها يف دائرة األفق فإن كان امليل فما خرج فانقصه من تسعني
فإن كان عرض . مشالياً فهو إىل ناحية الشمال من معدل النهار وإن كان جنوبياً فهو إىل ناحية اجلنوب

البلد مفروضاً وأردت ان تعرف مست مطلع ومغيب أي درجة شئت من قبل ذلك فانقص عرض البلد من 
ما بقي فهو ارتفاع أول احلمل فيه فاعرف وتره مث خذ ميل الدرجة اليت تريد واعرف وتره مث تسعني ف

اضربه يف نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر ارتفاع أول احلمل فما حصل فقوسه فما بلغت القوس 
 وهو فهو بد مطلع تلك الدرجة ومغيبها عن مطلع أول احلمل ومغيبه من دائرة األفق إىل جهة امليل

  .السمت إن شاء اهللا
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   الثامن الباب

  معرفة ارتفاع القطب

  من قبل زيادة النهار األطول 

قال إذا أردت أن تعرف ارتفاع قطب معدل النهار الشمايل عن الفق وهو عرض البلد من قبل زيادة 
ألطول الذي النهار األطول على النهار املعتدل أو من قبل نقص النهار األقصر فخذ نصف زيادة النهار ا

هو ار أول جزء من السرطان فما بلغ من الدرج فزده على تسعني فما بلغ فهو نصف قوس النهار 
األطول وإن شئت أن تنقصه من تسعني فما بقي نصف قوس النهار األقصر وبأيهما عملت فاملعىن واحد 

 اضرب وتر نصف قوس مث انقص امليل كله من تسعني فما بقي فاعرف وتره وهو وتر متام امليل كله مث
النهار يف وتر متام امليل كله فما خرج فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقوسه وما بلغت القوس فهو 

 فما بقي فهو بعد مطلع رأس السرطان عن 90بعد مطلع أول السرطان عن نقطة الشمال فانقصه من 
 وتر نصف زيادة النهار األطول يف مث اضرب. نقطة شرق االعتدال وقد بينا ذلك يف الباب الذي قبل هذا

وتر بعد مطلع أول السرطان عن نقطة الشمال فما بلغ فاقسمه على وتر بعد مطلع أول السرطان عن 
مطلع أول احلمل فما خرج فاضربه يف نصف القطر واقسم ما اجتمع من ذلك على وتر نصف قوس 

قطب حيث يكون زيادة النهار األطول النهار األطول فما حصل فقوسه فما حصلت القوس فهو ارتفاع ال
  .ذلك القدر املفروض الذي عملت عليه
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   التاسع الباب

  معرفة زيادة النهار الطول وما دونه

  من زيادات النهار من قبل ارتفاع القطب 

    

قال إذا أردت أن تعرف مقدار زيادة النهار األطول ونقصان النهار األقصر من النهار املعتدل من قبل 
 القطب إذا كان مفروضاً فخذ عرض البلد فاعرف وتر مث انقص عرض البلد من تسعني فاعرف ارتفاع

وتر ما يبقى وهو وتر متام عرض البلد مث اعرف وتر امليل كله ووتر ما يبقى لتمام امليل كله إىل تسعني مث 
 حصل فاضربه يف اضرب وتر عرض البلد يف وتر امليل كله فما بلغ فاقسمه على وتر متام امليل كله فما

نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر متام عرض البلد فما خرج فقوسه فمل بلغت القوس فهو نصف 
وكذلك يكون نصف نقصان النهار األقصر فاضعف ذلك فما بلغ فهو زيادة النهار . زيادة النهار األطول

عتدلة فما حصل من وكل مخسة عشرة درجة من ذلك ساعة م. األطول ونقصان النهر األقصر كلها
الساعات فزده على االثنيت عشر ساعة اليت هي طول النهار املعتدل فما بلغ فهو ساعات النهار األطول 

وإن شئت أن تعلم زيادة ار غري . وانقص تلك الزيادة من اثين عشر فما بقي فهو ساعات النهار القصر
 الربوج فاعمل به بدل امليل كله فما هذين اجلزأين من فلك الربوج فخذ ميل أي درجة شئت من درج

فإن كان ميل الدرجة مشالياً . حصل يف آخر العمل على تلك اجلهة فهو اختالف النهار يف تلك الدرجة
  .فهو زيادة النهار فإن كان جنوبياً فهو نقصان يف تلك الدرجة
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   العاشر الباب

  معرفة االرتفاع والظل

  ل أحدهما من قبل اآلخر بالحساب أو الجدو

قال إذا أردت أن تعرف الظل من قبل االرتفاع فاعرف وتر االرتفاع ووتر ما يبقى لتمام االرتفاع إىل 
سعني مث افرض أجزاء املقياس كم شئت واضرب وتر متام االرتفاع يف أجزاء املقياس فما بلغ فاقسمه على 

 باملقدار الذي تكون به وتر االرتفاع فما خرج فهو مقدار انبساط الظل وامتداده على بسيط األرض
والذي عمل عليه أصحاب احلساب وعليه عملنا أقدار الظل يف هذا الكتاب . أجزاء املقياس تلك األجزاء

يف مقدار طول املقياس هو ان أجزاء املقياس اثنا عشر جزءاً وقد جيوز أن جيزأ بأقل من ذلك وبأكثر 
أجزاء املقياس فيقال إن طول الظل كذا وكذا جزأً حبسب ما يريد احلاسب ألن أجزاء الظل إمنا تنسب إىل 

  .باملقدار الذي جعل به املقياس كذا وكذا

وإن أردت أن تعرف االرتفاع من قبل الظل املبسوط الذي ذكرنا فاضرب الكل يف مثله وزد على ما 
وأربعون إذا جيتمع من ذلك أجزاء املقياس مضروبة يف مثلها وهي على ما أصلنا عليه احلساب مائة وأربعة 

كانت أجزاء املقياس اثين عشر جزأً فما اجتمع من ذلك فخذ جذره فما اجتمع فهو قطر مثلثة الظل 
فاحفظه مث اضرب أجزاء املقياس يف نصف القطر ومبلغ ذلك أبداً سبعمائة وعشرون على هذا األصل 

فما حصل فقوسه فما الذي أصلنا فاقسم هذه السبعمائة والعشرين على قطر مثلثة الظل الذي حفظت 
وإن شئت أن حتسبه جبهة أخرى فاضرب الظل يف نصف القطر فما . بلغت القوس فهو مقدار االرتفاع

بلغ فاقسمه على قطر مثلثة الظل فما حصل فقوسه فما حصلت القوس فهو بعد درجة الشمس أو غريها 
  .الرتفاععن نقطة مست الرأس يف دائرة االرتفاع فانقصه من تسعني فما بقي فهو ا

وأما الظل املنتصب أعين القائم فإنه على عكس البسيط وذلك أنه أطول ما يكون يف وقت انتصاف النهار 
وأقصر ما يكون عند طلوع الشمس فإذا أردت أن تعرف هذا الظل من قبل االرتفاع فاضرب وتر 

رتفاع إىل تسعني فما حصل االرتفاع يف مقدار أجزاء املقياس فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام اال
وإن أردت معرفة االرتفاع من قبل هذا الظل القائم فاضرب الظل يف . فهو مقدار الظل بأجزاء املقياس

مثله وزد على ذلك ما جيتمع من ضرب أجزاء املقياس يف مثلها فما بلغ فخذ جذره وهو قطر مثلثة الظل 
 فاقسمه على قطر مثلثة الظل فما حصل فقوسه فإن شئت فاضرب أجزاء املقياس يف نصف القطر فما بلغ

فما بلغ فهو مقدار ما بني درجة الشمس وبني نقطة مست الرؤوس يف دائرة االرتفاع فانقصه من تسعني 
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  .فما بقي فهو االرتفاع

    

وإن أردت ان تعرف كل واحد من الظلني من قبل االرتفاع باجلدول وأردت الظل املبسوط فاطلب يف 
ع والظل يف سطور االرتفاع مثل ما معك من االرتفاع وخذ ما تلقاه يف جدول الظل فما جدول االرتفا

وإن أردت أن تعرف االرتفاع من قبل هذا الظل فاطلب مثل الظل . كان فهو مقدار ظل ذلك االرتفاع
الذي تريد يف جدول أصابع الظل فحيث ما أصبت مثله فخذ ما بإزائه من درج االرتفاع املرسومة يف 

  .طر االرتفاع فما بلغ فهو مقدار االرتفاع لذلك الظلس

وإن كان مع درج االرتفاع دقائق أو كان مع أصابع الظل دقائق فخذ ذلك بالتعديل على ما رمست لك 
يف باب امليل وهو إذا كان مع االرتفاع دقائق نظرت كم مقدارها من ستني فأخذت من فضل الدرج 

ثل ذلك املقدار فنقصته أبداً من أصابع الظل التامة إذا كان كل ما كثر التامة وما هو أكثر منها بدرجة م
وإن كان مع الظل الذي تريد أن . من االرتفاع أقل من ظل ما قل منه فما بقي فهو ظل ذلك االرتفاع

تعرف ارتفاعه دقائق نظرت إىل الظل الذي جتده يف اجلدول فتنقصه من الظل الذي معك فما بقي عرفت 
ضل ما بني ذلك الظل وما هو أقل منه بدرجة من درج االرتفاع فما حصل من الدقائق نقصته قدره من ف

من االرتفاع الذي وجدت بإزاء الظل الذي أخذت يف اجلدول مما هو أقرب إىل الظل الذي كان معك مما 
  .هو أقل منه فما بقي فهو االرتفاع

ل االرتفاع باجلدول املرسوم فانقص االرتفاع فإن أردت أن تعرف الظل املنتصب وهو الظل القائم من قب
وإذا . من تسعني فما بقي فخذ ما بإزائه من الظل بالتعديل على ذلك الرسم فما حصل فهو الظل القائم

أردت أن تعرف االرتفاع من قبل هذا الظل فاطلب مثل الظل الذي تريد يف اجلدول وخذ ما بإزائه يف 
نقصه من تسعني فما بقي فهو االرتفاع وقد رسم الظل يف هذا اجلدول سطر االرتفاع بالتعديل فما بلغ فا

على أن مقدار املقياس اثنا عشر جزءاً فكلما عملت به من الظل فهو على أن مقدار املقياس اثنا عشرة 
  .إصبعاً
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   الحادي عشر الباب

  معرفة سمت االرتفاع من دائرة األفق

  في كل بلد تريد في جميع األوقات 

أردت أن تعرف مست االرتفاع والظل يف كل جزء من أجزاء الربوج كلها يف كل بلد تريد فخذ قال إذا 
ميل ذلك اجلزء فاعرف وتره وجهة امليل مث انقص ذلك امليل من تسعني فاعرف وتر ما يبقى وهو وتر متام 

الرتفاع ألي امليل للجزء مث اعرف وتر عرض البلد ووتر ما يبقى لتمام عرض البلد إىل تسعني مث خذ ا
وقت شئت من النهار واعرف وتره ووتر ما يبقى لتمام االرتفاع إىل تسعني مث اضرب وتر ميل اجلزء يف 

نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر متام عرض البلد فما حصل فهو وتر عرض املشرق فاحفظ واعرف 
فاقسمه على وتر متام عرض جهته وهي جهة امليل مث اضرب وتر االرتفاع يف وتر عرض البلد فما بلغ 

البلد فما حصل فهو وتر اختالف األفق وهو جنويب أبداً فإن كان وتر سعة املشرق ووتر اختالف األفق 
يف جهة واحدة فامجعهما وإن كانا خمتلفني فانقص األقل من األكثر واعرف جهة ما يبقى فما حصل من 

ر متام االرتفاع فما خرج فقوسه فما بلغ فهو اجلمع أو النقصان فاضربه يف نصف القطر واقسمه على وت
والظل حينئذ يف ذلك اجلزء الذي حسبت له فإن كان اجلزء عند ذلك فيما بني الطالع . مست االرتفاع

ووسط السماء فإن ذلك السمت من نقطة مطلع أول احلمل وامليزان يف دائرة األفق إىل تلك اجلهة اليت 
اب آخر بالزوايا اليت يعمل عليها يف معرفة اختالف املنظر اليت وقد تعرف السمت أيضاً بب. حصلت لك

  .سنبينها فيما يستأنف من هذا الكتاب
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   الثاني عشر الباب

  معرفة خط نصف النهار

  وهو سمت الجنوب 

    

قال إذا أردت أن تعرف مست اجلنوب وهو خط نصف النهار يف كل بلد تريد يف أي وقت شئت من 
أوقات السنة فإن مل يكن لك موضع الشمس معلوماً فاعمد إىل موضع منكشف األفق سلس الوجه 
أس موزون السطح غري مائل فأدر فيه دائرة بأي قدر شئت واثبت يف مركز الدائرة عوداً رقيقاً حمدود الر

مستوياً ال اعوجاج له وأحسن أقداره أن يكون طوله مثل ربع قطر الدائرة وقدره باملقدار من أربع نواحي 
الدائرة إىل طرف العود ليصبح قيامه على املركز مث ارصد الظل يف أول النهار وهو مستطيل فال يزال 

من حميط الدائرة نقطة تكون يقصر حىت إذا انتهى إىل حميط الدائرة وكاد أن يدخل فتعلم على موضعه 
عالمة على طرف الظل مث أمهل الظل إىل أن جيوز نصف النهار ويبتدئ الظل بالزيادة حىت إذا انتهى إىل 

حميط الدائرة وكاد أن خيرج فتعلم على طرف موضعه يف حميط الدائرة نقطة ثانية تكون عالمة على طرف 
وتعلم على موضع نصف القوس نقطة وأخرج من هذه الظل مث اقسم القوس اليت بني النقطتني بنصفني 

النقطة خطاً مستقيماً جيوز على مركز الدائرة إىل اجلانب اآلخر من احمليط وأنفذه كم شئت وصنعة ذلك 
أن جتعل حرف املسطرة على النقطة اليت يف نصف القوس وعلى املركز وختط خطاً جيوز على النقطة 

ئرة من اجلانب اآلخر فيكون هذا اخلط هو خط نصف النهار أبداً فمىت وعلى املركز مجيعاً إىل حميط الدا
وقع ظل العود الذي يف املركز على هذا اخلط فهو وقت انتصاف النهار طال الظل أم قصر وهذا اخلط هو 
مست ما بني اجلنوب والشمال مث ربع الدائرة خبط آخر جيوز على مركز الدائرة وعلى زوايا قائمة وتنقسم 

ة ذين اخلطني أرباعاً متساوية ويكون هذا اخلط مست ما بني املشرق واملغرب مث ارسم على أطراف الدائر
وكلما قربت الشمس من نقطة املنقلب . اخلطوط جهات األفق أعين املغرب واملشرق والشمال واجلنوب

. دي الظلأي املنقلبني كان أصح الرصد إلبطاء حركة الشمس فيما بني الرصدين يف امليل أعين رص

ومعلوم أن وقت انتصاف النهار غري حمدود باحلقيقة لسرعة مر الشمس يف امليل يف فلك نصف النهار 
  .وهذا مثال الدائرة املذكورة إن شاء اهللا تعاىل. ولكنه يعرف وقت انتصاف النهار أو أقرب األوقات إليه

رسم على موضع طرف الظل الذي قال ختط دائرة على مركزه وتثبت العمود املوري يف موضع نقطة ه وت
قبل انتصاف النهار نقطة ا وعلى موضع طرفه الذي بعد انتصاف النهار عالمة ب وتقسم قوس ا ب 
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بنصفني على عالمة ج وخترج خط ج إىل عالمة د فخط ج ه د هو خط نصف النهار ونقطة د هي جهة 
طة ط وجتر على نقطيت ط ه اجلنوب ونقطة ج هي جهة الشمال مث تقسم قوس ج ا د بنصفني على نق

خطاً خيرج إىل نقطة ز جهة املشرق ونقطة ط جهة املغرب فكلما وقع ظل العمود املوري على خط هج 
  .كان وقت انتصاف النهار أبداً

    

وأما إذا كان لك موضع الشمس معلوماً فاعرف مست أي االرتفاعات أردت يف بعض أوقات النهار 
ذا صار االرتفاع مثله فتعلم على ظل املوري يف حميط الدائرة عالمة وارصد االرتفاع املفروض حىت إ

تكون على وسط عرض ظل العمود املوري مث اقسم الربع اليت تقع فيه هذه النقطة من الدائرة بتسعني 
جزءاً واعدد من تلك النقطة إىل خالف جهة مست ذلك االرتفاع بقدر مست االرتفاع فما وقع عليه من 

هو نقطة املشرق أو املغرب حبسب ما عملت عليه من الوقت يف االرتفاع إما قبل نصف تلك األقسام ف
النهار وإما بعده فاخرج من تلك العالمة خطاً جيوز على مركز الدائرة وربع عليه الدائرة خبط آخر جيوز 

خلط على املركز على زوايا قائمة فتعرف حينئذ خط نصف النهار ذا اخلط وخط املشرق واملغرب با
وكذلك إن كانت هذه الدائرة ظاهرة األفق عند طلوع الشمس أو غروا كانت نقطة . الذي قبله

املشرق أو املغرب معلومة من قبل معرفة مست طلوع جزء الشمس أو مغيبه من دائرة األفق اليت قد جعلنا 
ه خط ما بني رمسها ا ب ج د وإن شئت أن تعرف خط ما بني املشرق واملغرب جبهة أخرى مث تعرف ب

الشمال واجلنوب وهي مبعرفة االرتفاع الذي ال ميل لسمته عن مطلع االعتدال أو مغربه وال يتهيأ ذلك 
ومعرفة هذا . إال إذا كانت الشمس يف الربوج الشمالية اليت هي من أول احلمل إىل آخر السنبلة فقط

ي تريد وارتفاعها يف وقت االرتفاع يكون بأن تعرف موضع الشمس من فلك الربوج يف اليوم الذ
انتصاف النهار من ذلك اليوم الذي عملت عليه مث اعرف وتر هذا االرتفاع وتر ما يبقى لتمامه إىل ص مث 
اعرف مست مطلع الشمس أو مغيبها مبوضعه من فلك الربوج يف وقت انتصاف النهار الذي عملت عليه 

اضربه يف وتر االرتفاع فما بلغ فاقسمه على وتر مهو أبداً مشايل على ما شرطنا مث خذ وتر هذا السمت و
السمت ووتر متام االرتفاع مجيعاً جمموعني فما حصل فقوسه فما بلغت القوس فهو االرتفاع الذي ال ميل 

فإذا عرفت هذا االرتفاع فارصد الشمس حىت إذا صار االرتفاع مثل ذلك االرتفاع فتعلم على . لسمته
رة نقطة تكون نقطة املشرق أو املغرب حبسب الوقت الذي تقيس فيه وسط ظل املوري من حميط الدائ

وهو مشرق االعتدال أو مغربه فربع الدائرة على هذه النقطة خبطني متقاطعني على املركز على الزوايا 
  .القائمة فتعلم ا جهات األفق

فرض موضع الشمس وجنعل لذلك مثاالً ونصريه يف اإلقليم الرابع حيث يكون ارتفاع القطب لو كب ون
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يف أول السرطان فيكون لذلك ارتفاع الشمس يف وقت انتصاف النهار عز يج وارتفاعها يف وقت 
انتصاف الليل عن أفق الشمال ل ج ومعلوم أنه مثل ارتفاع اجلزء املقابل له فوق األرض يف خط وسط 

  .السماء الذي هو ل ج

    

عف ارتفاع أول احلمل يف اإلقليم املذكور فما بلغ ونعلم ذلك أيضاً بوجه آخر وجهة أخرى وهي بأن نض
نقصنا منها ارتفاع أول السرطان يف وسط السماء وبني ارتفاع أول احلمل يف وسط السماء يف هذا 

اإلقليم نج حل وضعف ذلك قز يو فإذا نقص من ذلك عز يج بقي ارتفاعها يف وسط السماء من حتت 
يف هذا اإلقليم نبني أنه يكون إىل ناحية الشمال من مشرق األرض ل ج ومست أول السرطان عند طلوعه 

احلمل ل ه جزءاً وإذ ذلك على ما وصفنا نرسم دائرة لوسط السماء عليها ا ب ل على مركزها ه وقطر 
ل ب وليكن قطر ل ب نصف األفق ولتكن النقطة ا موضع مست الرؤوس ونصل نقطة ا بنقطة ه فتكون 

 مست الرؤوس واألفق وتكون نقطة ه هي موضع مطلع أول احلمل ونقطة قوس ب ا ربع الدائرة اليت بني
ج موضع مطلع أول السرطان وذلك أن ه ب نصف األفق اجلنويب وخط ه ل خط نصف األفق الشمايل 

وترسم على نقطة أول . وخط ه ا خط ربع الدائرة اليت جيوز على نقطة مست الرؤوس ومطلع أول احلمل
 السماء نقطة ز فقوس ب ز ارتفاع الشمس يف نصف النهار وقوس ز أبعدها السرطان من دائرة و وسط

عن مست الرؤوس الذي هم متام االرتفاع إىل ربع الدائرة وترسم على ارتفاع الشمس نصف الليل نقطة 
ط فيكون قوس ط ل قوس االرتفاع نصف الليل من حتت األرض وخترج خط ط ز وجيوز على نقطة ج 

السرطان واملوضع املشترك من خط ط ز وخط ه ا هو املوضع الذي إذا ارتفعت اليت يطلع منها أول 
الشمس إليه صارت على مست ه اليت يطلع منها أول احلمل ولذلك ال يكون هلا حينئذ ميل عن مست 

مطلع االعتدال إذا كان اخلط الذي من مست الرؤوس جيوز على موضع الشمس وعلى نقطة ه من األفق 
فبني هو يف هذا الشكل أن خط ه ج هو خط مست . الشمس من خط ه ا عالمة مفترسم على موضع 

وأيضاً خترج من نقطة ز عموداً إىل خط ه ب موازياً خلط . مطلع أول السرطان وهو وتر السمت املنصف
ه ا وهو عمود ز ك وهو وتر االرتفاع الذي ال ميل لسمته إذ كان خط ه م مساوياً لعمود د ح الذي 

تر قوس ب د اليت هي مقدار هذا االرتفاع املطلوب إذا كانت دائرة ا ب ل مارة على مست يظهر أنه و
الرؤوس ونقطة أول السرطان فألن مثلث ز ك ج القائم الزاوية قد صار معلوم األضالع وهو مناسب 

ز ج ملثلث م ه ح الصغري إذا كانت زاوية م ه ج مساوية لزاوية ز ك ه وزاوية ج م ه مساوية لزاوية ك 
وزاوية ك ز ج مشتركة للمثلثتني فلذلك تكون نسبة خط ز ك إىل خط ك ج مثل خط م ه إىل خط ه 

وأيضاً فإن نسبة خط ه ج إىل خط ج ك كنسبة م ه إىل ك ز وهي أيضاً نسبة خط ج م إىل خط ج . ج



البتاين-الزيج  30  

لك ز فإذا ألقينا من خط ك ز نسبة خط ج م إىل خط ج ز بقيت لنا نسبة خط ه م إىل خط ك ز وكذ
حساب ذلك ان . هو إذا أخذنا من خط ك ز بقدر خط ج ه من خط ج ك صارت لنا نسبة ه م إىل ك ز

نضرب خط ه ج الذي قد ظهر أنه ل جزًء يف خط ك ز الذي هو نح ال وهو وتر قوس ب ز املنصف 
ج فيبلغ ألف وسبعمائة ومخسة ومخسني جزءاً ونصف جزء وخط ك ه الذي هو وتر متام االرتفاع يكون ي

يز فخط ه ج و ه ك جمموعني يكونان مج يز وهو خط ك ج كله فإذا قسمنا ذلك على خط ك ج حصل 
م جل وهو مقدار خط ه م املطلوب وخط د ح مثله ولذلك يكون قوس د ب اثنني وأربعني جزءاً واثنتني 

  .وثلثني دقيقة وهي االرتفاع الذي ال ميل لسمته وذلك ما أردنا أن نبني إن شاء اهللا
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   الثالث عشر الباب

  معرفة مطالع البروج في كل بلد

هتني باحلساب وباجلدول وما يتبع ذلك من العمل ا إن شاء اهللا جب  

    

قال أما مطالع الربوج يف موضع معدل النهار فقد ذكرناها فيما تقدم وأا متر هناك يف وسط السماء يف 
 عنه إىل الشمال يف مجيع البلدان فإن مطالعها ختتلف وأما يف غري ذلك املوضع من املواضع املائلة. كل بلد

يف اآلفاق وذلك أن البلد إذا كان له عرض أعين إذا مال عن معدل النهار اختلفت مطالع الربوج عليه 
فزادت على مطالعها يف وسط السماء اليت مطالعها يف الفلك املستقيم فإن نظري ذلك الربج يطلع يف ذلك 

يف الفلك املستقيم مبقدار تلك الزيادة ويكون غروب كل برج يف كل بلد بقدر البلد بأقل من طلوعه 
فإذا أردت أن تعلم مقدار ما يطلع من فلك معدل النهار مع األجزاء املفروضة من فلك . طلوع نظريه فيه

قيم الربوج يف كل بلد تريد فخذ من أول احلمل إىل الدرجة اليت تريد من فلك الربوج مبطالع الفلك املست
فما كان فاعرف وتره واضربه يف وتر نصف زيادة النهار األطول يف ذلك البلد فما بلغ فاقسمه على 

نصف القطر فما حصل فقوسه فما بلغت القوس فهو حصة ما بني أول جزء من احلمل إىل تلك الدرجة 
تر عرض وإن شئت أن تعرف ذلك جبهة أخرى فاضرب و. من اختالف النهار يف ربع الدائرة فاحفظه

البلد يف وتر ميل الدرجة فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام ميل الدرجة إىل تسعني فما حصل 
فإذا عرفت هذه احلصة بأي . فقوسه فما بلغت القوس فهو اختالف النهار يف ربع الدائرة من الفلك

ن أزمان املطالع اليت اجلهتني شئت فانظر فإن كان ميل الدرجة مشالياً فانقص احلصة اليت خرجت لك م
فيما بني أول احلمل إىل تلك الدرجة يف الفلك املستقيم فإن كان امليل للدرجة جنوبياً فزد احلصة على 
تلك املطالع فما بلغت الطالع بعد الزيادة أو النقصان فهو مطالع ما بني أول احلمل إىل تلك الدرجة يف 

مل ومطالع السنبلة مثل مطالع امليزان ومطالع الدلو واعلم أن مطالع احلوت مثل مطالع احل. ذلك البلد
مثل مطالع الثور ومطالع اجلدي مثل مطالع اجلوزاء ومطالع القوس مثل مطالع السرطان ومطالع األسد 

مثل مطالع العقرب فقد تكتفي يف معرفة املطالع مبعرفة حصص ما بني أول احلمل إىل أول السرطان 
وإن شئت أن جتدول املطالع لدرجة درجة أو ألكثر من ذلك فاعرف . وذلك من درجة إىل تسعني درجة

حصة درجة واحدة من اختالف النهار وحصة درجتني وثلث وأربع إىل متام التسعني اليت تستكمل 
اختالف ربع الدائرة كله فإذا فعلت ذلك فخذ مطالع أول درجة من احلمل بالفلك املستقيم فضعها يف 
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رجة من أحد املكانني وزده على اآلخر فاملنقوص منه هو مطالع أول درجة من مكانني مث انقص حصة الد
احلمل واملزاد عليه هو أول درجة من امليزان فانقصه من مائة ومثانني فما بقي فهو مطالع ما بني أول 

احلمل إىل تسع وعشرين درجة من السنبلة وانقص أيضاً مطالع الدرجة من احلمل من ثلثمائة وستني فما 
وكذلك تفعل حبصة درجتني . قي فهو مطالع ما بني أول احلمل إىل تسع وعشرين درجة من احلوتب

. وثلث وأربع إىل متام تسعني حىت جتزئه جلميع الفلك على حسب ما تريد من تفاضل األجزاء إن شاء اهللا

ليم على تفاضل عشر وقد أثبتنا مطالع الربوج مبدينة الرقة على تفاضل درجة بدرجة كامالً ويف باقي األقا
درجات لقلة ما يقع فيما بني املطالع من االختالف يف مقدار هذا التفاضل وجعلنا تفاضل زيادة النهار يف 

املطالع املرسومة يف اجلداول بربع ساعة معتلة ليكون أصح فيما حيتاج إليه من عمل املطالع وأحكم من 
عرف مطالع أي درجة شئت باجلدول فاطلب فإن شئت أن ت. املطالع اليت عملت بتفاضل نصف ساعة

مثل تلك الدرج اليت تريد معرفة مطالعها من أي الربوج شئت يف سطر العدد املشترك يف جدول مطالع 
الربوج يف اإلقليم احملدود أو يف مطالع الفلك املستقيم أيهما أردت وقدر ما تلقاه من أزمان املطالع اليت 

  .لعدد منهتلقاه يف جدول الربج الذي ذلك ا

    

فإن كان عملك مبطالع اإلقليم فهي مطالع ما بني أول احلمل إىل تلك الدرجة وإن كان عملك مبطالع 
الفلك املستقيم فهي مطالع ما بني أول اجلدي إىل تلك الدرجة فإن كان مع الدرج دقائق فاعرف 

ن فضل ما بني تلك املطالع مقدارها من ستني إذا كان تفاضل العدد بدرجة واحدة فما كان فخذ بقدره م
واملطالع اليت تتلوها بدرجة فما حصل فزده على املطالع اليت حصلت لك بإزاء الدرج التامة فما بلغ فهو 

وإن كان تفاضل العدد بعشر درجات نظرت إىل ما يفضل معك من . مطالع الدرجة والدقيقة اليت أردت
يكون مقدارها من العشر درجات فما كان أخذت الدرج والدقائق الزائدة على ما جتد يف اجلدول كم 

بقدره من فضول املطالع يف اجلدول أعين املطالع اليت أصبت وما هو أكثر منها يف العدد بعشر درجات 
وإذا أردت أن تعرف . فما بلغ فزده على املطالع اليت حتت العشرات فما حصل فهو مطالع تلك الدرجة

قويس املطالع وحتويلها إىل درج السواء اليت هي درج الربوج درج الربوج من قبل املطالع ويسمى ت
فاطلب مثل عدد أزمان املطالع اليت معك يف جدول مطالع الفلك املستقيم أو مطالع اإلقليم أيهما أردت 

فحيث ما أصبت مثله أو ما هو اقرب إليه مما هو أقل منه فخذ ما تلقاه من درج الربوج املرسومة يف سطر 
رك فما كان فهي الدرجة اليت تريد من ذلك الربج الذي وجدت عدد األزمان فيه مث انقص العدد املشت

األزمان اليت معك فما بقي معك نظرت فإن كان تفاضل العدد بدرجة ضربته يف ستني دقيقة وإن كان 
ب تفاضله بعشر درجات ضربته يف ستمائة دقيقة فما بلغ قسمته على تفاضل املطالع اليت بني ذلك البا
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والباب الذي يتلوه فما حصل من الدرج والدقائق بعد القسمة فزده على الدرج اليت خرجت لك مبدئياً 
وإن شئت أن . فما بلغت بعد ذلك فهو مقدار ما يطلع من ذلك الربج أو يتوسط السماء أيهما عملت به

ل العدد فما كان تنظر إىل الفضل الذي يبقى معك كم يكون من تفاضل املطالع فتأخذ بقدره من تفاض
وإن أردت أن تعرف قوس النهار والليل باجلدول وذلك . فزده على ما كان حصل معك من الدرج

مقدار ما يطلع من فلك معدل النهار من وقت طلوع الشمس إىل وقت غروا أو من وقت مغيب 
وخذ ما تلقاه الشمس إىل وقت طلوعها من غد فاعرف اجلزء الذي فيه الشمس يف ذلك اليوم الذي تريد 

من أزمان املطالع اليت تلقاه يف اإلقليم احملدود الذي يكون عرض تلك املدينة مثله أو أقرب إليه من غريه 
من األقاليم فانقصه من املطالع الذي تلقاء اجلزء املقابل جلزء الشمس يف ذلك اإلقليم فما بقي فهو مقدار 

  .قوس النهار

    

 من مطالع الدرجة املقابلة هلا وهي اليت هي نظرية درجة الشمس فإن كانت مطالع درجة الشمس أكثر
زدت على مطالع نظرية درجة الشمس دوراً مث نقصت من اتمع مطالع درجة الشمس يكون الباقي 

وإن شئت قوس النهار . فإذا عرفت قوس النهار فانقصه من دورة يكون الباقي قوس الليل. قوس النهار
طالع اليت بإزاء جزء الشمس يف اإلقليم وأزمان املطالع اليت بإزاء جزء الشمس جبهة أخرى فخذ أزمان امل

أيضاً يف الفلك املستقيم فما كانت فانقص منها تسعني لتبقى من أول احلمل فإذا فعلت ذلك فخذ فضل 
ثر ما بينهما وبني الطالع اليت خرجت لك من األقاليم مث انظر فإن كانت أزمان مطالع اإلقليم هي األك

فانقص ذلك الفضل من تسعني وإن كانت هي األقل فزد ذلك الفضل على تسعني فما بلغت التسعون 
واعلم أن هذا . بعد الزيادة أو النقصان فهو مقدار نصف قوس النهار فأضعفه يكون قوس النهار كله

ه نظرت إىل الفضل الذي بني املطالع هو حصة جزء الشمس من االختالف أعين اختالف النهار فإذا عرفت
درجة الشمس فإن كانت يف الربوج الشمالية زدت ذلك على تسعني وإن كانت يف اجلنوبية نقصته من 
تسعني فما حصل من ذلك فهو نصف قوس النهار وذلك هو ما يكون من فلك معدل النهار من طلوع 

عىن واحد يف الشمس إىل توسطها السماء يف وقت انتصاف النهار وضعف ذلك هو قوس النهار كله وامل
فإن أردت أن تعلم مقدار ساعات النهار وساعات الليل املعتدلة فاقسم قوس النهار أو قوس الليل . العملني

على مخسة عشر فما بلغ فهو ساعات أيهما حسبت له فإذا عرفت ساعات أحدمها نقصتها من أربع 
ل والنهار والليل الزمانية اليت وإن أردت معرفة أزمان ساعات اللي. وعشرين يكون الباقي ساعات اآلخر

تكون أبداً اثنيت عشرة ساعة والليل مثلها وتسمى الساعات املعوجة فاقسم قوس أيهما شئت من النهار أو 
الليل على اثين عشر فما بلغ فهو أزمان ساعاته فانقص ساعات أيهما حسبت له من ثلثني تبقى لك أزمان 



البتاين-الزيج  34  

زمان ساعتني معتدلتني فما نقص من أزمان الساعة من الليل وذلك أن هذه الثلثني هي أ. ساعات اآلخر
وإن أردت أن تعلم أزمان الساعات جبهة أخرى فخذ سدس فضل اختالف . أو من النهار زاد يف األخرى

النهار الذي قد تقدم ذكره يف هذا الباب فإن كانت الشمس أو الدرجة اليت تريد يف نصف الفلك 
س عشرة وإن كان يف النصف اجلنويب فانقصه من مخس عشرة فما الشمايل فزد ذلك السدس على مخ

  .حصل بعد الزيادة أو النقصان فهو أزمان ساعات النهار

فإن شئت أن تعرف أزمان ساعات النهار باجلدول فادخل جزء الشمس أو غريها من درج الربوج يف 
رك وخذ ما بإزائه من أزمان جدول مطالع اإلقليم احملدود إىل تلك املدينة منه يف سطر العدد املشت

وإن شئت . الساعات املرسومة يف جدول الربج الذي ذلك العدد منه فما حصل فهو أزمان ساعات النهار
أن تعلم أزمان ساعات الليل فادخل نظري درجة الشمس املقابلة هلا أو نظري الدرجة اليت تريد يف تلك 

وقد .  اجلهة فما كان فهو أزمان ساعات الليلاملطالع وخذ ما بإزائها من أزمان الساعات على تلك
وإن أردت أن تعرف قوس . يعرف أحدمها من اآلخر إذا نقص أحدمها من ثلثني درجة فتبقى أزمان اآلخر

النهار من قبل أزمان الساعات أو قوس الليل منها أيهما شئت منها فاضرب أزمان أيهما أردت يف ستة 
. يل أيهما كنت حسبت له مث أضعف ذلك فما بلغ فهو قوسه كلهاوما بلغ فهو قوس نصف النهار أو الل

وإن . وإن ضربت أجزاء الزمان يف اثين عشر كان مقدار قوس النهار أو الليل للدرجة اليت حسبت هلا
أردت أن حتول ساعات االعتدال إىل الزمانية فاضرب الساعات املعتدلة يف مخسة عشر واقسمها على 

الليل أيهما شئت فما كان فهو ساعات زمانية من الليل أو النهار على حسب ما أزمان ساعات النهار أو 
وإن أردت أن حتول الساعات الزمانية إىل املعتدلة ضربت ما كان من ساعات النهار . كانت تلك املعتدلة

يف أزمان ساعات النهار وما كان من ساعات الليل يف أزمان ساعات الليل فما اجتمع قسمته على مخسة 
  .عشر فما بلغ فهو ساعات معتدلة وكسورها عن بقي كسر إن شاء اهللا
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   الرابع عشر الباب

  معرفة عروض البلدان بالرصد

    

قال إذا أردت أن تعرف عرض أي بلد شئت وهو ارتفاع القطب الشمايل فيه وبعده أيضاً عن معدل 
ذلك حيث جتوز الشمس النهار فاعرف ارتفاع الشمس يف وقت انتصاف النهار من أي جهة شئت و

على خط نصف النهار بالربع أو مبعرفة الظل فإذا عرفت االرتفاع بأي اجلهتني كان فاعرف ميل درجة 
الشمس يف ذلك الوقت فإن كان مشالياً فانقصه من االرتفاع وإن كان جنوبياً فزده عليه فما بلغ االرتفاع 

 امليزان يف ذلك فانقصه من تسعني فما بقي فهو بعد الزيادة أو النقصان فهو ارتفاع أول احلمل أو أول
وإن عرفت عرض البلد من جدول عرض املدن كان ذلك بالتقريب وليس يف الصحة . عرض ذلك البلد

  .كاملأخوذة بالرصد
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   الخامس عشر الباب

  معرفة ارتفاع الشمس

  في وقت انتصاف النهار في كل يوم تريد 

 وقت انتصاف النهار من كل يوم تريد فاعرف ميل اجلزء قال إذا أردت أن تعرف ارتفاع الشمس يف
الذي فيه الشمس فإن كان مشالياً فانقصه من عرض البلد وإن كان جنوبياً فزده عليه فما بلغ عرض البلد 

. بعد الزيادة عليه أو النقصان منه فانقصه من تسعني فما بقي فهو ارتفاع الشمس يف وقت نصف النهار

من عرض البلد علمت أن الشمس يف ناحية الشمال من نقطة مست الرؤوس فزد على وإن كان امليل أكثر 
وإن أردت أن تعلم . عرض البلد تسعني وانقص منه ميل الدرجة فما بقي فاالرتفاع مثله عن أفق الشمال

ارتفاع الشمس نصف النهار جبهة أخرى فانقص عرض البلد من تسعني فما بقي فهو ارتفاع أول احلمل 
ن امليل مشالياً فزده على ارتفاع أول احلمل وإن كان جنوبياً فانقصه منه فما بلغ ارتفاع أول احلمل فإن كا

بعد الزيادة أو النقصان فهو ارتفاع الشمس نصف النهار فإن زاد ذلك على تسعني فانقصه من مائة 
  .ومثانني فما بقي فهو االرتفاع عن أفق الشمال
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   السادس عشر الباب

  ضي من النهارمعرفة ما يم

  من ساعة بقياس الشمس ومعرفة الطالع 

قال إذا أردت أن تعلم ما مضى من النهار من ساعة بقياس الشمس فاعرف ارتفاع الشمس يف وقت 
انتصاف النهار من ذلك اليوم مث اعرف نصف قوس النهار يف ذلك اليوم مث قس ارتفاع الشمس بربع أو 

شئت من النهار فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً على اجلهة الظل وإذا عرفت االرتفاع يف أي وقت 
املرسومة يف صدر الكتاب يف باب معرفة األوتار الراجعة من قبل القسي مث خذ وتر ارتفاع الشمس يف 

وقت القياس فاضربه يف وتر نصف قوس النهار الراجع فما بقي فاعرف قوسه الراجعة على ما رمست يف 
ة فما بلغت القوس الراجعة حفظته فإن كان القياس قبل نصف النهار نقصت تلك تقويس األوتار الراجع

القوس من قوس النهار بعد الزيادة أو النقصان فهو ما دار من الفلك منذ طلعت الشمس إىل وقت 
فاقسمه على أزمان أعين ذلك اليوم املأخوذة جبزء الشمس فما بلغ فهو ما مضى من النهار من . القياس

فإذا أردت أن تعرف الطالع من قبل ما . وإن قسمته على مخسة عشر كانت ساعات معتدلة. نيةساعة زما
دار من الفلك فزد ما دار من الفلك على أزمان املطالع اليت بإزاء جزء الشمس يف اإلقليم فما بلغ عرفت 

لراجعة اليت وإن شئت أن تأخذ القوس ا.به الطالع على تلك اجلهة اليت بينا مأخذها يف صدر الكتاب
حتصل لك فهي بعد الشمس عن خط وسط السماء فتقسمها على أزمان ساعات النهار فما حصل تنقصه 

من ست ساعات إذا كان القياس قبل نصف النهار وتزيده على ست ساعات إذا كان القياس من بعد 
. عتدال إن شئتنصف النهار فما بلغ فهو ما مضى من النهار من ساعة زمانية وحتوهلا إىل ساعات اال

وإن أردت معرفة الطالع من قبل هذه القوس الراجعة فانقصها من مطالع درجة الشمس يف الفلك املستقيم 
إذا كان القياس من قبل نصف النهار وزدها على املطالع إذا كان القياس من بعد نصف النهار فما بلغت 

طالع يف اإلقليم ويف الفلك املستقيم املطالع عرفت ا الطالع ووسط السماء وذلك بأن تقوس هذه امل
  .وتعلم ما يقابلها من درج الربوج على اجلهة املذكورة يف باب معرفة درج الربوج من قبل أزمان املطالع
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   السابع عشر الباب

  معرفة االرتفاع من قبل الساعات

    

 من طلوع الشمس قال إذا أردت أن تعرف االرتفاع من قبل ما ميضي من ساعات النهار فخذ الساعات
إىل الساعة املفروضة فإن كانت من ساعات االعتدال فاضرا يف مخسة عشر وإن كانت زمانية ففي 

أزمان ساعات ذلك اليوم فما اجتمع من إحدى اجلهتني نظرت فإن كان ذلك اقل من نصف قوس النهار 
صل بعد ذلك فهو بعد نقصته من نصف قوس النهار وإن كان أكثر منه ألقيت منه قوس النهار فما ح

الشمس عن وسط السماء فاعرف وتره راجعاً وانقصه من وتر نصف قوس النهار الراجع فما بقي 
فاضربه يف وتر ارتفاع الشمس يف نصف ار ذلك اليوم فما بلغ فاقسمه على وتر نصف قوس النهار 

فهو مقدار االرتفاع عن الراجع فما حصل فقوسه على ما رمست لك يف تقويس األوتار فما بلغت القوس 
األفق يف تلك الساعة املفروضة قبل نصف النهار فاالرتفاع من ناحية املشرق وإن كان بعده فهو من 

  .ناحية املغرب
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   الثامن عشر الباب

  معرفة أبعاد الكواكب عن معدل النهار

  وما يتوسط السماء معها من أجزاء البروج 

    

 عن فلك معدل النهار واجلزء الذي يتوسط السماء من أجزاء قال إذا أردت أن تعرف أبعاد الكواكب
الربوج حبسب مواضعها يف الطول والعرض فأما كل كوكب يكون على دائرة الربوج أعين ال عرض له 

فإن جمراه جمرى الشمس يف ميله عن معدل النهار الذي هو بعدها عنه وأما ما كان منه له عرض يف 
ل النهار يقع أقل من عرضه وميل اجلزء الذي هو فيه إذا مجعا مجيعاً أو إحدى اجلهتني فإن بعده عن معد

وذلك أن عرض الكواكب خيرج من قوس جنوز على قطيب فلك . أحدها من اآلخر حبسب االستحقاق
الربوج وموضع الكوكب يف الطول والعرض وبعده عن معدل النهار خيرج من قوس جتوز على قطيب 

وكب ولذلك يكون توسط السماء مع غري اجلزء الذي هو له من أجزاء معدل النهار وعلى موضع الك
الربوج إذا كان له عرض إال ما وافق منها يف مسريه نقطة أول السرطان وأول اجلدي فإنه عند ذلك فقط 
خيرج بعده عن معدل النهار وعرضه من قوس واحدة فيكون مساوياً للميل مع ما يزاد عليه أو ينقص منه 

كب ولذلك يكون توسط السماء مع النقطة اليت هي فيها من النقطتني فما كان من من عرض الكو
الكواكب ذات العرض فيما بني أول السرطان إىل آخر القوس فإنه إذا كان عرضه يف الشمال من نطاق 
الربوج توسط السماء من بعد توسط الدرجة اليت هو فيها وإذا كان عرضه يف اجلنوب توسطها من قبل 

وما كان منها فيما بني أول اجلدي إىل آخر اجلوزاء فإنه إذا كان عرضه يف . لدرجة اليت هو فيهاتوسط ا
الشمال توسط السماء مع أجزاء تتقدم اجلزء الذي هو فيه أعين قبل توسط اجلزء الذي هو فيه وأما إن 

 اجلزء الذي هو كان عرضه يف اجلنوب توسطها مع أجزاء تالية للجزء الذي هو فيه أعين من بعد توسط
فإذا أردت ان تعرف بعد أحد الكواكب ذات العروض عن فلك معدل النهار ومع . فيه من أجزاء الربوج

أي أجزاء الربوج يتوسط السماء فاعرف عرض الكوكب وجهته وميل اجلزء الذي يتفق به فإن كان 
 فانقص األقل من األكثر فما العرض وامليل يف جهة واحدة فامجعهما مجيعاً وإن كانا يف جهتني خمتلفتني

حصل فهو العرض املعدل فاعرف جهته اليت حيصل فيها مث خذ وتر هذا العرض املعدل فاضربه يف وتر ما 
يبقى لتمام اجلزء إىل تسعني فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام اجلزء إىل تسعني وهو متام ميله فما 

عن فلك معدل النهار يف جهة العرض املعدل فاحفظه حصل فقوسه فما بلغت القوس فهو بعد الكوكب 
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مث خذ بعد الدرجة اليت فيها الكوكب عن رأس السرطان أو رأس اجلدي إىل أيهما كانت الدرجة أقرب 
من أمامه أو خلفه وذلك بأن تأخذ أزمان املطالع اليت تلقاء اجلزء الذي فيه الكوكب من الفلك املستقيم 

ا بعينها وإن كانت أكثر من مائتني وسبعني نقصتها من ثلثمائة وستني فما فإن كان أقل من تسعني أخذ
وإن كانت أكثر من تسعني إىل مائة . حصل من أي اجلهتني كان فهو بعد الكوكب عن رأس اجلدي

ومثانني نقصتها من مائة ومثانني فما بقي أخذته وإن كانت أكثر من مائة ومثانني إىل متام مائتني وسبعني 
منها قف فما حصل من إحدى اجلهتني فهو بعد الدرجة عن رأس السرطان فأي ذلك اتفق ألقيت 

فاحفظه واعرف وتره أيضاً مث خذ وتر عرض الكوكب فاضربه يف وتر بعد الدرجة اليت فيها الكوكب 
عن رأس السرطان أو رأس اجلدي يف الفلك املستقيم الذي قد حفظته فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى 

ام ميل الدرجة اليت فيها الكوكب إىل تسعني فما حصل فقوسه فما بلغت القوس وكان عرضه مشالياً لتم
فزد اختالف جمازه يف وسط السماء على أزمان املطالع اليت تلقاء اجلزء الذي فيه الكوكب يف الفلك 

وإن كان . األولوإن كان عرضه جنوبياً فانقص اختالف جمازه من هذه األزمان واتبع العمل . املستقيم
الكوكب فيما بني أول اجلدي إىل آخر اجلوزاء وكان عرضه مشالياً فانقص اختالف جمازه من األزمان 

املذكورة وإن كان عرضه جنوبياً فزد اختالف جمازه على األزمان فما بلغت أزمان مطالع درجة 
بإزاءها من درج الربوج يف مطالع الكوكب يف الفلك املستقيم بعد الزيادة عليها أو النقصان منها فخذ ما 

الفلك املستقيم فما كان فهو اجلزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب من أجزاء الربوج أعين الربج الذي 
  .وجدت عدد األزمان فيه إن شاء اهللا
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   التاسع عشر الباب

  معرفة قوس نهار أحد الكواكب

  وأزمان ساعاته في كل بلد 

    

قال إذا أردت أن تعلم قوس ار أي كوكب شئت وهو مكانه فوق األرض من حني يطلع إىل ان يغيب 
وهو ما يطلع من فلك معدل النهار من طلوع الكوكب إىل مغيبه فاضرب وتر بعد الكوكب عن معدل 

حصل النهار يف وتر عرض البلد فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام عرض البلد إىل تسعني فما 
فاضربه يف نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام بعد الكوكب عن فلك معدل النهار إىل 

تسعني فما حصل من فلك فقوسه فما بلغت القوس فهو اختالف ربع دائرة الكوكب فإن كان بعد 
اً فانقصه من الكوكب عن فلك معدل النهار مشالياً فزد اختالف ربع دائرته على تسعني وإن كان جنوبي

تسعني فما حصل بعد الزيادة أو النقصان فهو نصف قوس ار الكوكب فاحفظه مث خذ سدسه فما بلغ 
فهو أزمان ساعاته فوق األرض مث أضف نصف قوس اره فما بلغ فهو قوس ار الكوكب كله فوق 

قص أزمان ساعاته األرض فانقصه من ثلثمائة وستني فما بقي فهو قوس ليله كله حتت األرض وكذلك ن
وأما ما كان من الكواكب ال . النهارية من ثلثني فما بقي فهو أزمان ساعاته الليلية اليت حتت األرض

  .عرض له فإن قوس اره هو قوس ار الدرجة اليت هو فيها ال حول عنها ألن جمراه جمرى الشمس سواء
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   الموفي عشرين الباب

  معرفة الدرجة التي يطلع معها الكوكب

  والتي معها يغيب من فلك البروج في كل بلد 

قال إذا أردت أن تعرف الدرجة اليت يطلع معها الكوكب واليت معها يغيب من درج الربوج فخذ نصف 
قوس ار الكوكب ونصف قوس ار الدرجة اليت تتوسط السماء معه واعرف ما بينهما من الفضل فما 

انظر فإن كان نصف قوس ار الكوكب أكثر من نصف كان فهو نصف اختالف النهارين فاحفظه مث 
قوس ار الدرجة اليت تتوسط السماء معه فانقص نصف اختالف النهارين من أزمان املطالع اليت بإزاء 

اجلزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب يف اإلقليم احملدود وإن كان نصف قوس ار الكوكب و األقل 
ك األزمان فما بلغت أزمان اجلزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب فزد نصف اختالف النهارين على تل

يف اإلقليم بعد الزيادة أو النقصان فهي أزمان مطالع الدرجة اليت يطلع معها الكوكب يف ذلك البلد 
فاعرف ما بإزائها من درج الربوج يف مطالع اإلقليم فما كان فهو اجلزء الذي يطلع معه الكوكب يف 

وإن أردت أن تعرف الدرجة اليت يغيب معها ذلك . ك الربج الذي وقع عدد األزمان فيهذلك البلد من ذل
الكوكب فخذ األزمان اليت بإزاء الدرجة النظرية للدرجة اليت تتوسط السماء مع الكوكب يف ذلك اإلقليم 

ه مث انظر فإن كان نصف قوس ار الكوكب أكثر من نصف قوس ار الدرجة اليت تتوسط السماء مع
فزد نصف اختالف النهارين على تلك األزمان فإن كان نصف ار الكوكب هو األقل فانقص نصف 
اختالف النهارين من تلك األزمان فما بلغت األزمان بعد الزيادة أو النقصان فهي أزمان مطالع الدرجة 

إلقليم فما كان فهي املقابلة للدرجة اليت معها يغيب الكوكب فخذ ما بإزائها من درج الربوج يف مطالع ا
الدرجة املقابلة للدرجة اليت يغيب الكوكب فاعرف نظرية تلك الدرجة فهي الدرجة الغاربة من فلك 

ومعلوم انه إذا مل يكن له عرض مل خيتلف ممره يف وسط السماء وكان طلوعه . الربوج مع مغيب الكوكب
أن تريد قوس ار الكوكب كلها على وإن شئت . وغروبه مع اجلزء الذي هو فيه من أجزاء فلك الربوج

أزمان مطالع الدرجة اليت يطلع معها يف اإلقليم فما بلغ فهو مطالع الدرجة النظرية للدرجة اليت يغيب معها 
وقد تعرف الدرجة اليت . فاعرف ما يقابلها من درج الربوج فما كان فإنه يغيب مع نظرية تلك الدرجة

 أخرى وذلك بان تأخذ أزمان مطالع اجلزء الذي يتوسط السماء يطلع واليت يغيب معها الكوكب جبهة
مع الكوكب يف الفلك املستقيم فتزيد عليها نصف قوس ار الكوكب وتنقص منها أيضاً نصف قوس 
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اره فاملزاد عليه هو مطالع نظري الدرجة اليت يغيب معها واملنقوص منه هو مطالع الدرجة اليت يطلع معها 
  . ما بإزائها من درج الربوج على الرسميف اإلقليم فتأخذ



البتاين-الزيج  44  

   الواحد والعشرون الباب

  معرفة ما يمضي من الليل

  من ساعة بقياس أحد الكواكب ومعرفة الطالع 

    

قال إذا أردت أن تعرف ما مضى من الليل من ساعة بقياس أحد الكواكب فاعرف الدرجة اليت تتوسط 
درجة اليت يطلع معها الكوكب مبا قد تقدم لك بيانه السماء مع الكوكب ونصف قوس ار الكوكب وال

فيما قبل هذا الباب واعرف مع ذلك ارتفاع الكوكب يف وسط السماء وذلك بان تأخذ بعد الكوكب 
عن فلك معدل النهار فإن كان مشالياً فزده على ارتفاع أول احلمل يف ذلك البلد وإن كان جنوبياً فانقصه 

عد الزيادة عليه أو النقصان منه فهو ارتفاع ذلك الكوكب يف وسط السماء منه فما بلغ ارتفاع احلمل ب
فمىت وقع ذلك أكثر من تسعني فانقصه من مائة ومثانني فما بقي فهو ارتفاعه عن أفق الشمال والكوكب 
حينئذ يف ناحية الشمال من ناحية مست الرأس مث اعرف وتر نصف قوس ار الكوكب راجعاً واضربه يف 

فاع الكوكب يف وسط السماء فما حصل فانقصه من وتر قوس ار الكوكب الراجع فما بقي وتر ارت
وإن كان الكوكب يف وقت القياس يف ناحية . فقوسه قوساً راجعة فما بلغت القوس الراجعة فاحفظها

املشرق يف وسط السماء فانقص تلك القوس الراجعة من نصف قوس ار الكوكب بعد الزيادة أو 
 فهو مقدار ما دار من الفلك منذ طلع الكوكب إىل ساعة القياس فاحفظه مث انظر فإن كان اجلزء النقصان

الذي يطلع معه الكوكب فيما بني درجة الشمس إىل درجة نظريها فإن الكوكب طلع اراً وإن كان 
زمان مطالع فإن كان طلوعه اراً فخذ أ. فيما بني نظري درجة الشمس إىل درجة الشمس فإنه طلع ليالً

الدرجة الذي طلع معها ذلك الكوكب يف اإلقليم احملدود فانقصه من أزمان املطالع اليت بإزاء نظرية جزء 
الشمس املقابل له يف ذلك اإلقليم فما بقي فانقصه مما دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب اليت 

ساعة القياس فاقسمه على حفظت فما بقي فهو مقدار ما دار من الفلك من وقت غروب الشمس إىل 
أزمان ساعات الليل وما بلغ فهو ما مضى من الليل من ساعة زمانية وإن كان الكوكب طلع ليالً فانقص 

أزمان املطالع اليت بإزاء نظرية درجة الشمس من األزمان اليت بإزاء اجلزء الذي طلع معه الكوكب من 
وقت طلوع الكوكب فما بلغ فهو مقدار ما دار من ذلك اإلقليم فما بقي فزده على ما دار من الفلك من 

الفلك منذ غربت الشمس إىل ساعة القياس فاقسمه على أزمان ساعات الليل على تلك اجلهة فما بلغ 
وإن قسمت ما دار من الفلك من غروب الشمس على مخسة . فهو ما مضى من الليل من ساعة زمانية
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وإن شئت أن تعرف الطالع من قبل ما دار .  الليلعشر كان الذي حيصل لك ساعات معتدلة مضت من
من الفلك من وقت طلوع الكوكب فزد ما دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب على أزمان املطالع 
اليت بإزاء اجلزء الذي يطلع معه الكوكب فزد ما دار يف اإلقليم فما بلغ فاعرف به الطالع ووسط السماء 

تعرف الطالع جبهة أخرى فخذ تلك القوس الراجعة اليت خرجت لك فإن شئت أن . على الرسم املتقدم
فتنقصها من أزمان املطالع اليت تتوسط السماء مع الكوكب يف الفلك املستقيم إذا كان الكوكب يف ناحية 

املشرق وتزيدها على هذه املطالع إذا كان من ناحية املغرب فما بلغت األزمان بعد الزيادة أو النقصان 
وأما إذا كان قياسك بالقمر خاصة فإنك حتتاج . الطالع على تلك اجلهة ووسط السماء أيضاًعرفت ا 

إىل معرفة اختالف منظره حىت يصح لك موضعه املرئي أعين الذي يرى فيه يف الطول والعرض مث تعرف 
عه بذلك بعده املرئي عن معدل النهار واجلزء املرئي الذي يتوسط السماء معه ونصف قوس ار موض

املرئي من فلك الربوج ونصف قوس ار اجلزء املرئي الذي يتوسط السماء ومعه والدرجة املرئية اليت معها 
يطلع فإذا عرفت ذلك كله أخذت االرتفاع من القمر فعملت به بعد أن تعلم ارتفاع القمر يف وسط 

  .السماء ببعده املرئي عن معدل النهار
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   الثاني والعشرون الباب

  فاع الكواكبمعرفة ارت

  من قبل ساعات الليل في كل بلد 

    

قال إذا أردت أن تعرف ارتفاع أي كوكب شئت من قبل الساعات فخذ الدرجة اليت تتفق يف وسط 
السماء يف ذلك الوقت والدرجة الطالعة والغاربة مث اعرف بعد الكوكب الذي تريد عن خط وسط 

يت بني جزء وسط السماء وبني اجلزء الذي يتوسط السماء يف ذلك الوقت وذلك بأن تأخذ األزمان ال
فإن كانت الدرجة اليت تتوسط السماء مع الكوكب يف ناحية . السماء مع الكوكب يف الفلك املستقيم

املشرق من درجة وسط السماء فإنك تنقص أزمان مطالع درجة وسط السماء من أزمان مطالع الدرجة 
 يف ناحية الغرب فانقص أزمان مطالع تلك الدرجة من أزمان اليت تتوسط السماء مع الكوكب وإذا كانت

مطالع درجة وسط السماء فما حصل بعد الزيادة أو النقصان فهو بعد الدرجة اليت تتوسط السماء مع 
وإن شئت أن تعلم ذلك جبهة أخرى فخذ األزمان اليت تلقاء اجلزء . الكوكب عن خط وسط السماء
يم وخذ األزمان اليت تلقاء نظري اجلزء الذي يغيب معه الكوكب فإن الذي يطلع معه الكوكب يف اإلقل

كان اجلزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب يف ناحية املشرق من وسط السماء فانقص األزمان اليت 
وإن كانت الدرجة يف ناحية . تلقاء الدرجة اليت يطلع معها الكوكب من األزمان اليت تلقاء اجلزء الطالع

سط السماء فانقص األزمان اليت تلقاء اجلزء الطالع من األزمان اليت تلقاء نظري اجلزء الذي املغرب من و
يغيب معه الكوكب فما حصل من أي اجلهتني اتفق فهو بعده عن األفق فانقص ذلك من نصف قوس 

فإذا عرفت بعد الكوكب عن خط . ار الكوكب فما بقي فهو بعد الكوكب عن خط وسط السماء
اء من أي اجلهات كان فاعرف وتر هذا البعد راجعاً وانقصه من وتر نصف قوس النهار وسط السم

الراجع فما بقي فاضربه يف وتر ارتفاع الكوكب يف وسط السماء فما بلغ فاقسمه على وتر نصف قوس 
النهار الراجع للكوكب فما حصل فقوسه مستوياً كما تقوس األوتار فما حصل من القوس فهو ارتفاع 

ومعلوم أنه إذا كان اجلزء الذي يطلع معه الكوكب تالياً للجزء الذي يطلع يف . كب يف تلك الساعةالكو
وإذا . ذلك الوقت إن الكوكب مل يطلع بعد وإن كان متقدماً للجزء الطالع فإنه قد طلع وهو فوق األرض

وهو فوق األرض كان اجلزء الذي يغيب معه الكوكب تالياً للجزء الغارب فإن الكوكب مل يغب بعد 
وإن كان متقدماً له فإن الكوكب قد غاب وذلك أن الكوكب ال يطلع حىت يطلع اجلزء الذي يطلع معه 
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وأما القمر فإنك تعلم ارتفاعه املرئي ببعده عن معدل النهار . وال يغيب حىت يغيب اجلزء الذي يغيب معه
  .إن شاء اهللا



البتاين-الزيج  48  

   الثالث والعشرون الباب

  معرفة سمت أي الكواكب

  . من قبل ارتفاعه وموضعه من الفلك

قال إذا أردت أن تعرف مست أي كوكب شئت من دائرة األفق فاعرف ارتفاع الكوكب يف ذلك الوقت 
وبعد الكوكب عن معدل النهار وعرض البلد مث اسلك به ذلك املسلك الذي وصفت لك يف باب معرفة 

د الكوكب عن معدل النهار بدل ميل الدرجة مست االرتفاع والظل ال تغادر شيئاً غري أنك تستعمل بع
وإذا أردت معرفة مست القمر فاعمل ذلك ببعده املرئي عن معدل النهار ليصح لك مست . اليت للشمس

  .القمر يف دائرة االرتفاع وكذلك كل كوكب تريد أن تعرف مسته من دائرة األفق إن شاء اهللا
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   الرابع والعشرون الباب

  لك معدل النهارمعرفة بعد الكوكب عن ف

ء الذي يتوسط السماء معه من قبل معرفة ما يطلع أو يغيب من أجزاء الربوج ومست مطلعه ومغيبه واجلز
 من دائرة األفق 

قال إذا أردت أن تعلم أي درجة من درج الربوج تتوسط السماء مع الكوكب وبعد الكوكب عن فلك 
يطلع أو يغيب معه من فلك الربوج إذا كان معلوماً معدل النهار من قبل مست مطلعه ومغيبه واجلزء الذي 

ببعض القياسات فاضرب وتر ارتفاع أول احلمل يف ذلك البلد يف وتر مست مطلع الكوكب أو مغيبه فما 
بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل من القسمة فقوسه فما بلغت القوس فهو بعد الكوكب عن 

نصف قوس اره على تلك احلالة املذكورة يف معرفة نصف فاعرف بذلك . معدل النهار يف جهة السمت
قوس ار الكوكب من قبل بعده عن معدل النهار مث انظر فإن كان على األفق الشرقي فزد نصف قوس 

اره من مطلع على أزمان مطالع الدرجة اليت تطلع معه يف اإلقليم وإن كان على األفق الغريب فانقص 
زء الذي يغيب معه نفسه فما حصل من إحدى اجلهتني فادخله إىل مطلع نصف قوس اره من مطلع اجل

  .الفلك املستقيم وخذ ما بإزائه من درج الربوج فما كان فهو اجلزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب
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   الخامس والعشرون الباب

  معرفة الجزء الذي فيه الكوكب

توسط السماء من درج الربوج وعرض الكوكب من قبل بعده عن فلك معدل النهار وما ي  

    

قال إذا أردت أن تعلم اجلزء الذي فيه الكوكب وعرض الكوكب من قبل بعده عن فلك معدل النهار 
وما يتوسط السماء معه إذا كان ذلك معلوماً بقياس ارتفاع الكوكب يف وسط السماء والدرجة اليت 

إذا أخذ ارتفاعه يف وسط السماء وعرف تتوسط السماء معه أو بقياسه عند األفق وذلك أن الكوكب 
فضل ما بينه وبني ارتفاع رأس احلما يف ذلك البلد كان ذلك هو بعده عن معدل النهار يف اجلهة اليت 
تتفق فيها ألنه إذا كان االرتفاع أكثر من ارتفاع أول احلمل كان البعد يف الشمال ومىت كان أقل من 

وأما اجلزء الذي يتوسط السماء يف تلك الساعة من أجزاء . ارتفاع رأس احلمل كان البعد يف اجلنوب
الربوج بقياس كوكب آخر معلوم املوضع أو بغريه من القياسات اليت يتهيأ أن يؤخذ ا جزء وسط 

السماء وإن كان ذلك إمنا يعرف من قبل مطاع الكوكب أو مغيبه يف دائرة األفق واجلزء الذي يطلع أو 
 يف الباب املتقدم فيما يتهيأ أن يعلم به اجلزء الطالع أو الغارب من فلك الربوج يغيب معه على ما قد بينا

فإذا عرفت ذلك بأي اجلهات وقعت معرفة ذلك فخذ ميل اجلزء الذي يتوسط السماء . ومسته من األفق
مع الكوكب وبعده عن معدل النهار فإن كانا يف جهة واحدة مجيعاً فانقص األقل من األكثر وما يبقى 

فهو البعد املعدل فاحفظه واعرف وتره ووتر ما يبقى لتمام هذا البعد لتمام هذا البعد إىل تسعني مث اعرف 
وتر امليل كله ووتر ما يبقى لتمام امليل كله إىل تسعني مث انقص وتر متام امليل كله من مائة وعشرين فما 

 الكوكب من تسعني فما بقي فاعرف بقي فهو الوتر األطول مث انقص ميل اجلزء الذي يتوسط السماء مع
وتره مث انقصه أيضاً من مائة وعشرين فما بقي فهو الوتر الزائد فاحفظ ذلك كله بأمسائه مث اضرب وتر 

امليل كله يف نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام ميل اجلزء الذي يتوسط السماء مع 
ملعدل فاحفظه بامسه وجهته مث قوسه بعد ذلك فما بلغت الكوكب إىل تسعني فما حصل فهو وتر امليل ا

القوس فانقصه من تسعني واعرف وتر ما يبقى وهو وتر متام امليل املعدل مث اضرب وتر امليل املعدل الذي 
حفظت يف وتر البعد املعدل املذكور فيما تقدم من هذا الباب فما بلغ فاقسمه على وتر متام البعد املعدل 

ه يف الوتر الزائد واقسم ما اجتمع من ذلك على الوتر األطول فما حصل فاضربه يف وتر فما حصل فاضرب
متام امليل كله واقسمه على وتر متام امليل املعدل فما حصل فاضربه يف وتر بعد الدرجة اليت تتوسط السماء 
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 من مع الكوكب عن رأس السرطان أو رأس اجلدي إىل أيهما كانت أقرب من إحدى اجلهتني أعين
ورائها او من أمامها مبطالع الفلك املستقيم فما حصل فاقسمه على نصف القطر فما خرج فقوسه فما 
بلغت القوس مع اختالف الكوكب فاحفظه مث انظر فإن كان اجلزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب 

ص اختالف فيمل بني أول السرطان إىل آخر القوس وكان بعد الكوكب عن معدل النهار مشالياً فانق
الكوكب من أزمان مطالع اجلزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب يف الفلك املستقيم وإن كان جنوبياً 

وإن كان الكوكب فيما بني أول اجلدي إىل آخر اجلوزاء وبعده عن معدل النهار مشالياً . فزده عليها
 منها فما بلغت عكست ذلك فزدت اختالف الكوكب على تلك األزمان وإن كان جنوبياً فانقصه

األزمان بعد الزيادة عليها أو النقصان منها فاعرف ما بإزائها من درج الربوج يف مطالع الفلك املستقيم 
وأما إذا كان بعد . فما حصل فهو اجلزء والدقيقة اليت فيها الكوكب من درج الربوج إن شاء اهللا

كوكب يف جهتني خمتلفتني فإن وجه الكوكب عن معدل النهار وميل اجلزء الذي يتوسط السماء مع ال
العمل يف ذلك أن جتمعهما مجيعاً فما بلغ فهو البعد املعدل فاضرب وتر امليل كله يف وتر بعد الكوكب 

عن معدل النهار فما حصل فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام البعد املعدل إىل تسعني فما حصل فاضربه يف 
السماء مع الكوكب إىل تسعني فما بلغ فاقسمه على نصف وتر ما يبقى ملام ميل اجلزء الذي يتوسط 

القطر فما حصل فهو وتر امليل املعدل فاضربه يف وتر بعد الكوكب عن فلك معدل النهار إىل تسعني فما 
حصل فاضربه يف الوتر الزائد فما اجتمع فاقسمه على الوتر األطول فما خرج فهو املقسوم فاحفظه بامسه 

عدل الذي خيرج لك فما بلغت القوس فانقصها من تسعني وخذ وتر ما بقي فاضربه مث قوس وتر امليل امل
يف وتر بعد اجلزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب من أول السرطان أو أول اجلدي إىل أيهما كان 

    أقرب من أمامه أو خلفه بالفلك املستقيم 

س فهو اختالف الكوكب فامتثل فيه فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقوسه فما بلغت القو
وإذا أردت أن تعرف عرض الكوكب . الرسم األول حىت تعلم اجلزء الذي فيه الكوكب من فلك الربوج

وجهة عرضه فاضرب وتر بعد الكوكب عن معدل النهار يف وتر ما يبقى لتمام ميل الدرجة اليت حصل 
يبقى لتمام امليل كله إىل تسعني فما حصل لك الكوكب فيها إىل تسعني فما بلغ فاقسمه على وتر ما 

فقوسه فما بلغت القوس نظرت فإن كان أكثر من ميل الدرجة اليت وجدت فيها الكوكب فانقص منها 
وإن كانت القوس هي األقل فانقصها من ميل تلك الدرجة فما حصل بعد الزيادة أو . ميل تلك الدرجة

هة العرض نظرت فإن كانت القوس أكثر من ميل فإن أردت أن تعرف ج. النقصان فهو عرض الكوكب
الدرجة اليت فيها الكوكب فإن العرض يف جهة ذلك امليل وإن كانت أقل فإن العرض يف خالف جهة 

  .امليل الذي لدرجة الكوكب
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   السادس والعشرون الباب

  معرفة أبعاد ما بين الكواكب

يف رمسها يف الفلك ومواضع بعضها من بعض وبه يعلم بعد القمر عن الشمس على احلقيقة حبسب عرض 
 القمر 

    

قال نريد أن نبني كيف يعلم مقادير أبعاد ما بني الكواكب من املدار األعظم الذي بني قطيب فلك الربوج 
ئرة فضرب كل ضلعني متقابلني وهو دائرة الربوج وقد وضح بالربهان أن كل ذي ربعة أضالع يقع يف دا

وكل . من أضالعه أحدمها يف اآلخر إذا مجع ذلك كان مساوياً ملا يكون من ضرب أحد قطريه يف اآلخر
ذي أربعة أضالع يقع يف دائرة فإذا ضلعان من أضالعه متوازيان فالضلعان الباقيان متقابالن ومها ملا قد 

 يلتقيان على نقطة فإن قطريه أيضاً متساويان وضرب وكذلك إذا أخرجا فإما. تقدم ذكره متساويان
أحدمها يف اآلخر مساو ملا يكون من ضرب أحد الضلعني املوازيني يف اآلخر ومن ضرب أحد الضلعني 

وإذ ذلك كذلك نرسم خطاً لقطعة من فلك الربوج فنعلم على طرفيه ا ب . املتقابلني يف اآلخر جمموعتني
ن على ز ولتكن نقطة ز قطب فلك الربوج أي القطبني كان فيقع لذلك وخنرج نقطيت ا ب خطني يلتقيا

كل واحد من خطي أ و ز خط ربع الدائرة اليت جتوز على قطيب فلك الربوج وموضعي الكوكبني ونفرض 
أحد الكوكبني يف موضع نقطة ا من فلك الربوج واآلخر مائالً عن فلك الربوج يف العرض على نقطة ط 

وج معلوم أنه نقطة ب فقوس ب ط هي عرض الكوكب وخترج خط ا ط الذي وموضعه من فلك الرب
هو مقدار ما بني الكوكبني يف البعد ومعرفة خط ا ط وقوس ا ط يكون بأن خترج خطاً من نقطة ط 

موازياً خلط ب ا وهو خط ط ه ومن نقطة ز اليت هي القطب خطاً إىل نصف خط ب ا وهو خط ز ج 
 فيه خط ط ه عالمة م فقد صار مربع ط ب ا ه ذا أربعة أضالع ضلعاً وترسم على موضعه الذي يقطع

ب ا و ط ه منه متوازيان و ط ب و ه ا منه متساويان متقابالن يلتقيان إذا أخرجا على نقطة ز وبني هو 
يف الكري أن كل واحدة من قسي ز ا و ز ب و زج ربع دائرة وتقع لذلك قسي ز ط و ز م و ز ه 

ن كل واحدة من قسي ط ب و مبا تقدم ذكره قد بان انه نصف خط ط ه فألن م متساوية ولذلك يكو
ج و ه ا متساوية وخط ط م أيضاً مبا تقدم ذكره قد بان انه نصف خط ط ه فألن مثلث ب ج ز القائم 

الزاوية يشبه مثلث ط م ز الصغري القائم الزاوية يكون خط ط م معلوم القدر من خط ب ج الذي قد 
عرفة ومها يف مثلث واحد يكون قدر ط م عند ب ج كقدر ز ط عند ز ب وكقدر ز م عند تقدمت به امل
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ز ج أيضاً وإذا علم خط ط م كان خط ط ه كله معلوماً ألنه ضعف ط م فلتكن قوس ا ب اليت بني 
ونفرض عرض . الكوكبني يف الطول ستني جزءاً فلذلك تكون قوس ب ج نصف ذلك وهو ثلثني جزءاً

و موضعه يف الطول نقطة ب ثلثني جزءاً وهي قوس ب ط فتكون مبا تقدم ذكره يف الكوكب الذي ه
الكري قوس م ج أيضاً ثلثني جزءاً ولذلك تبقى قوس م ز ستني جزءاً ووترها املنصف الذي خط م ز 

يكون واحداً ومخسني جزءاً وسبعاً ومخسني دقيقة واثنتني وأربعني ثانية بالتقريب وقوس ب ج فقد بان 
 ثلثون ويكون وترها املنصف الذي هو خط ب ج ثلثني جزءاً أيضاً وقوس ز ج كلها ربع دائرة وخط أا

ز ج وترها املنصف وهو ستون جزءاً وذلك نصف القطر فإذا اخذ من خط ب ج نسبة خط ز م إىل ز 
  .ج بقيت نسبة خط ط م إىل خط ب ج وذلك ما أردنا أن نبني

    

 ز م يف ب ج فيبلغ ألفاً ومخسمائة ومثانية ومخسني جزءاً وإحدى قال ومعرفة ذلك حساباً أن تضرب
ومخسني دقيقة بالتقريب وهو مقدار خط ط م ولذلك تكون قوس ط م مخسة وعشرين جزءاً وتسعاً 

وثلثني دقيقة ونصفاً وقوس ط ه كلها ضعف ذلك وهو نا يط فقد صار مربع ب ط ه ا معلوم األضالع 
د تقدم ذكره من معرفة األوتار التامة اليت تقع يف هذه األضالع وإذا كان وتر وقطر ط ا معلوم أيضاً مبا ق

ط م املنصف قد بان انه كه نح نا فلذلك يكون خط ط ه الذي هو وتر ط ه التام ضعف ذلك وهو نا نز 
وأيضاً وتر قوس ب ا التام ضعف ب ج املنصف وهو ستون جزءاً وأما وتر قوس ط ب التام فإنه ال . مب

وذلك هو وتر الثلثني جزءاً اليت هي عرض الكوكب وخط ط ب مثله أيضاً وهو وتر اخلمسة عشر ج ل 
جزءاً املنصف إذا أضعف وهذه اخلمسة عشر هي نصف قوس ط ب فإذا ضرب ضلع ب ا يف ضلع ط ه 

املوازي له بلغ ثلثة آالف ومائة وسبعة عشر جزءاً وثلثني واثنتني وأربعني دقيقة وضرب ط ب يف ه ا 
املساوي له يكون تسعمائة وأربعة وستني جزءاً وسبعاً وثلثني دقيقة بالتقريب فإذا مجعا كانا مثل ضرب 
ط ا يف نفسه إذا كان ط ا مثل ه ب ولذلك يكون ط ا يف نفسه أربعة آالف واثنني ومثانني جزءاً وتسع 

دار خط ط ا ولذلك عشرة دقيقة وجذرها ثلثة وستون جزءاً وأربع ومخسون دقيقة بالتقريب وهو مق
يكون قوس ط ا اليت هي قوس الوتر التام سد يط وهو بعد ما بني الكوكبني على احلقيقة والذي كان 

  .بينهما أوالً يف الطول ستون درجة فقط

    

وأيضاً فإن الكوكبني إذا كانا مجيعاً يف الطول على نقطة ب وأحدمها يف العرض على نقطة ط يصري بعد 
لعرض وحده فقط وهو قوس ط ب وإذا كان أحدمها على نقطة ط واآلخر على نقطة ه ما بينهما مقدار ا

وكانا متساويني العرض يف هذا الشكل كان بعد ما بني الكوكبني قوس ط ه وكذلك لو كان أحدمها 
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على نقطة ه واآلخر يف موضع د لكان بعد ما بينهما معلوماً وذلك بأن خيرج خط د ك موازياً خلط ب ا 
ه ويعرف مقدار د ك مبا قد وصفنا فيصري مربع د ط ه ك معلوم األضالع ويكون خط ه د وخلط ط 

الذي بني الكوكبني قطر املربع معلوماً لذلك أيضاً وإن بعد الكوكب الذي يكون يف نقطة د عن الذي 
ظر وكذلك إذا أردت أن تعلم بعد ما بني الكوكبني فان. يكون يف نقطة ا معلوم من قبل مربع د ب ا ك

فإن كان أحدمها ال عرض له مثل الشمس أو غريها من الكواكب اليت تكون على نطاق الربوج واآلخر 
له عرض يف أي اجلهتني كان فخذ مقدار ما بينهما من درج الطول فهو الضلع األول مث خذ نصفه 

لغ واعرف وتره املنصف فما حصل فاضربه يف وتر ما يبقى لتمام عرض الكوكب إىل تسعني فما ب
فاقسمه على نصف القطر فما حصل فاحفظه بعينه مث خذ قوس ذلك فما بلغت القوس فأضعفها فهي 

الضلع الثاين مث اعرف وتر عرض الكوكب التام على الرسم الذي أوتيك يف صدر الكتاب وهو أن تأخذ 
التام ووتر وتر ونصف العرض املنصف فتضعفه فما بلغ فهو وتر العرض التام مث أعرف وتر الضلع األول 

الضلع الثاين التام أيضاَ وأما الضلع الرابع فإنه مثل الثالث الذي وتر العرض التام فإذا فعلت ذلك فاضرب 
وتر الضلع األول التام يف وتر الضلع الثاين التام وأضف إىل ذلك ضرب وتر العرض التام يف مثله الذي هو 

حصل فقوسه كما تقوس األوتار التامة وهو ان ضرب الضلع الثالث يف الرابع فما بلغ فخذ جذره فما 
وإن كان للكوكبني مجيعاً . تأخذ نصفه وتقوسه مث تضعف القوس فما بلغت فهو بعد ما بني الكوكبني

عرض وكان يف جهة واحدة وكل واحد من العرضني مساو لآلخر فاعرف قوس الضلع الثاين فهو مقدار 
انقص األقل من األكثر فما بقي فهو الضلع الثالث والضلع ما بينهما وإن اختلف العرض يف جهة واحدة ف

الرابع مثله أيضاً فاحفظه مث انقص عرض كل واحد منهما من تسعني فما بقي فاعرف وتره املنصف 
واضربه يف وتر نصف ما بينهما من أجزاء الطول املنصف أيضاً فما بلغ كل واحد منهما فاقسمه على 

بلغ فأضعفه فما بلغ فهو مقدار كل واحد من ضلعي الطول وأطوهلما نصف القطر فما حصل فقوسه فما 
هو الضلع األول واألقصر هو الثاين فاعرف وتريهما التامني وهو ضعف ما حيصل من كل واحد منهما 
بالقسمة واضرب احد الوترين يف اآلخر فما بلغ فرد عليه الضلع الثالث مضروباً يف مثله فما بلغ فخذ 

ذر فخذ نصفه فقوسه فما بلغت القوس فأضعفها فما بلغ فهو بعد ما بني الكوكبني جذره فما حصل اجل
يف جهتني خمتلفتني فامجع العرضني مجيعاً فما بلغ فهو الضلع الثالث والضلع الرابع مثله مث انقص كل 

 واحد من العرضني من تسعني واعرف الوتر املنصف لكل واحد منهما وهو وتر ما يبقى لتمام كل واحد

منهما إىل تسعني مث اضربه يف الوتر املنصف الذي لنصف ما بينهما من درج الطول واقسم ما جيتمع من 
كل واحد منهما على نصف القطر فما خرج فأضعفه فما حصل من كل واحد منهما فهو وتر الضلع 

الثالث التام األول ووتر الضلع الثاين التامني فاضرب أحدمها يف اآلخر فما بلغ فزد عليه وتر الضلع 
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مضروباً يف مثله فما بلغ فخذ جذره فما كان فخذ نصفه فما حصل فقوسه وأضعف القوس فما بلغ فهو 
ومعلوم إنه مىت كان الكوكبان معاً يف درجة واحدة وكان ألحدمها فقط عرض أو . بعد ما بني الكوكبني

ما يف البعد إمنا هو مبقدار ما بينهما كان هلما مجيعاً عرض يف جهة واحدة أو جهتني خمتلفتني إن الذي بينه
من أجزاء العرض وإذا مل يكن حلدمها عرض فإن بعد ما بينهما هو مقدار أجزاء الطول كائن ما كان 

  .وأكثر ما حيتاج إىل هذا الباب يف عمل التسيريات يف املواليد
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   السابع والعشرون الباب

  معرفة مقدار طول أزمان السنة

  ومسير الشمس فيها 

    

قال قد اختلف األولون يف مقدار أزمان السنة فذكر بعضهم من قدماء أهل مصر وبابل انه ثلثمائة ومخسة 
وستون يوماً ورب يوم وجزء من مائة وعشرين من اليوم ذكر بطليموس أم عملوا على أن ذلك من 

 يف غاية الشناعة ألنه مفارقة الشمس بعض الكواكب الثابتة إىل أن تعود إليه فأعاب ذلك عليهم وذكر أنه
لو جاز هذا الرأي مل مننع قليالً أيضاً من القول أن زمان السنة هو من مفارقة الشمس كوكب زحل أو 
غريه من الكواكب املتحرية إىل أن تعود إليه وهذا رأي فاسد ظاهر الفساد جداً وأن زمان السنة إمنا هو 

ن تعود إليها إما من إحدى نقطيت االعتدالني إىل من مفارقة الشمس نقطة غري متحركة من الفلك إىل أ
فأما .مثلها أو من إحدى نقطيت األنقالبني إىل مثلها فإنه ال مبادئ من فلك الربوج أوىل من هذه النقط

ابرخس فنه عمل على أن طول زمان السنة ثلثمائة ومخسة وستون يوماً وربع فقط على انه قد تبني له أنه 
ليموس عنه حني مجع آراءه فقال إن زمان السنة ثلثمائة يوم ومخسة وستون أقل من ذلك مبا حكى بط

يوماً وأقل من ربع يوم باحلقيقة ألنه وجد االنقالب الصيفي قد تقدم زمانه زمان الربع اليوم التام الزائد 
آخر على الثلثمائة ومخسة وستني يوماً ويف ذلك ما تداخله الشك يف مسري الشمس حىت توهم أن هلا فلك 

  .خارج املركز عن مركزي الفلكني

    

وأكثر ما أخذ األولون ذلك من األرصاد الصيفية اليت تؤخذ مبجاز الشمس على نقطة االنقالب الصيفي 
وليست ترى يف الصحة مثل األرصاد اليت تكون مبجاز الشمس على إحدى نقطيت االعتدالني سيما نقطة 

. لك الزمان أكثر من صفائه ونقائه يف زمان االعتدال الربيعياالعتدال اخلريفي لصفاء اجلو ونقائه يف ذ

وذلك أن الشمس إذا جازت على نقطة املنقلب كانت بطيئة احلركة يف امليل وإذا كان جمازها على 
نقطيت االعتدالني كانت حركتها يف امليل سريعة جداً ولذلك ما اعتمد بطليموس إال على األرصاد 

ا وكان أحد أرصاد إبرخس الذي عمل عليه ومل يشك ي حقيقته الرصد الذي اخلريفية وجعل قياسه إليه
ذكره فقال انه وجد الشمس جازت على نقطة االعتدال اخلريفي يف سنة مائة ومثان وسبعني من ممات 

اإلسكندر يف اليوم الثالث من األيام اخلمسة اللواحق يف وقت انتصاف الليل باإلسكندرية من الليلة اليت 
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ورصد بطليموس من بعد مائتني ومخس ومثانني سنة . ا اليوم الرابع من اللواحق وصح ذلك عندهصبيحته
مصرية وهو الرصد الذي ذكر يف كتابه انه حققه ودققه بغاية التدقيق فوجد الشمس جازت على نقطة 

ت اإلسكندر االعتدال اخلريفي يف السنة الثالثة من ملك انطونيوس وهو سنة أربعمائة وثلث وستني من مما
يف اليوم التاسع من اتور من شهور القبط بعد طلوع الشمس باإلسكندرية بساعة واحدة بالتقريب فلما 
اخذ الزمان الذي بني الرصدين وجده على احلقيقة مائتني ومخساً ومثانني سنة مصرية وسبعني يوماً وربع 

اليت كانت جتب أن جتتمع من األرباع يوم وجزءاً من عشرين من يوم مكان الواحد والسبعني والربع يوم 
التامة يف هذه املائتني ومخس ومثانني سنة وتكون نسبة هذا اليوم الواحد إال اجلزء من عشرين من يوم 
الذي تقدم به زمان الرصد زمان الربع اليوم الزائد على ثلثمائة ومخسة وستني يوماً إىل مائتني ومخس 

فصار زمان السنة املأخوذ ذين .  اليوم الواحد إىل الثلثمائة سنةومثانني سنة اليت بني الرصدين كنسبة
الرصدين ثلثمائة وستني جزءاً، وذكر أنه أيضاً أخذ األرصاد الصيفية القدمية اليت كانت قبل أبرخس وهو 
الرصد الذي كان على عهد افسودس ملك أثينس الذي كان جماز الشمس فيه على نقطة املنقلب الصيفي 

اإلسكندر مبائة ومثاين سنني مصرية صبيحة اليوم احلادي والعشرين من فارموث من شهور قبل ممات 
القبط من تلك السنة وأنه رصد الشمس فوجدها جازت على نقطة املنقلب الصيفي يف سنة أربعمائة 

وثلث وستني من ممات اإلسكندر يف إحدى عشر يوماً من مسري من شهور القبط من بعد انتصاف الليل 
وكان ما بني هذين الرصدين قريب من . الليلة اليت صبيحتها اليوم الثاين عشر منه بقريب من ساعتنيمن 

مخسمائة وإحدى وسبعني سنة مصرية ومائة وأربعني يوماً ونصف وثلث يوم مكان مائة واثنني وأربعني 
فوجد . السننييوماً ونصف وربع يوم جتتمع من أرباع السنني املذكورة لو كانت األرباع تامة يف 

االنقالب الصيفي قد تقدم زمانه زمان الربع التام بيوم واد وثلثي يوم وربع يوم ونسبة هذا اليوم والثلثي 
يوم والربع يوم إىل اخلمسمائة واإلحدى والسبعني سنة املذكورة كنسبة اليومني التامني إىل الستمائة سنة 

ان الربع اليوم التام يف كل ثلثمائة سنة بيوم واحد فوافق ذلك ما عمل عليه إذا كان الرصد قد تقدم زم
وبني أن الرصد الذي كان . وإن كانت هذه األرصاد الصيفية ليست يف الثقة كاخلريفية للعلة اليت ذكرنا

قبل ابرخس كان قبل رصد أبرخس بقريب من الزمان الذي بني رصد أبرخس ورصد بطليموس وذلك 
انني سنة، مث رصدنا حنن مبدينة الرقة فكان أحد أرصادنا اخلريفية أنه قبل ابرخس مبائيت سنة وست ومث

الذي نعتمد عليه ونثق بصحته فيما ظهر لنا باآللة الرصد الذي كان بعد رصد بطليموس اخلريفي الذي 
تقدم ذكره بسبعمائة وثلث وأربعني سنة وذلك ملا قسنا فوجدنا الشمس جازت على نقطة االعتدال 

ف ومائة وأربع وتسعني من سين ذي القرنني اليت هي من بعد ممات اإلسكندر سنة ألف اخلريفي يف سنة أل
ومائتني وست من قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع عشر من أيلول من شهور الروم وهو اليوم الثامن 
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من باخون من شهور القبط بأربع ساعات ونصف وربع ساعة بالتقريب وألن فلك نصف النهار 
 يتقدم فلك نصف النهار بالرقة بقريب من ثلثي ساعة معتدلة يكون بني الرصدين أعين باإلسكندرية

رصدنا ورصد بطليموس اخلريفي سبعمائة وثلث وأربعون سنة مصرية ومائة ومثانية وسبعون يوماً ونصف 
    وربع غري مخسي ساعة بالتقريب مكان مائة 

ع من األرباع يف هذه السنني لو كانت األرباع ومخس ومثانني يوماً ونصف وربع يوم كان جيب أن جتتم
  .تامة فيما بني الرصدين

فإذا قسمنا هذه السبعة األيام واخلمسي ساعة اليت تقدم ا زمان الرصد زمان الربع اليوم الزائد على 
الثلثمائة واخلمسة والستني على السبعمائة والثلث واألربعني السنة اليت بني الرصدين كانت حصة السنة 
الواحدة من تلك ثلثة أجزاء وأربعاً وعشرين دقيقة من الثلثمائة والستني جزءاً اليت هي مقدار دور يوم 

وليلة فإذا انقصنا ذلك من زمان الربع اليوم الذي هو تسعون جزءاً بقي مقدار الزيادة على الثلثمائة 
فصار زمان السنة احلقيقي ثلثمائة واخلمسة والستني يوماً التامة ستة ومثانني جزءاً وستاً وثلثني دقيقة 

ومخسة وستني وأربع عشرة دقيقة وستاً وعشرين ثانية بالتقريب فإذا قسمنا أجزاء دائرة الفلك الثلثمائة 
والستني على مقدار زمان السنة املوجود صارت حركة الشمس الوسطى يف اليوم وليلته ة نط ح ك مو نو 

شهر املصري كط لد ي كج كح و مز ويف الثلثمائة واخلمسة يد ويف الثلثني يوماً اليت هي مقدار ال
والستني يوماً اليت هي مقدار السنة املصرية ثلثمائة وتسعة ومخسني جزءاً ومخساً وأربعني دقيقة وستاً 
. وأربعني ثانية ومخساً وعشرين ثالثة واثنتني وثلثني رابعة وخامستني وإحدى وثلثني سادسة بالتقريب

 احلركات وأثبتناها يف اجلداول يف السنني اموعة واملبسوطة والشهور واأليام وكذلك أضفنا هذه
والساعات بتاريخ العرب وتاريخ الروم لتسهل املعرفة باستخراج موضع مسري الشمس حبركتها الوسطى 

فبني هو أن أزمان السنة الذي حصل لنا . اليت تسمى وسط الشمس يف كل وقت نريد بأي التأرخيني شئنا
الرصد أقل من الزمان الذي ذكره بطليموس جبزء ين ومخس جزء وصارت لذلك حركة الشمس اليت ب

ويف السنة املصرية ة ة كا م ي . وجنا تزيد على احلركة اليت ذكر بطليموس يف اليوم ة ة ة ج جل مج مج
  .ن نو بالتقريب إن شاء اهللا
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   الثامن والعشرون الباب

  معرفة اختالف حركة الشمس

  ظهر أيضاً معه من موضع بعدها البعد عن مركز األرض وما ي

    

قال وبعد فراغنا من علم زمان السنة وحركة الشمس الوسطى حناول ان نبني ما يظهر يف سري الشمس 
من االختالف وايته وما يظهر مع ذلك من موضع نقطة بعدها البعد عن مركز األرض يف فلك الربوج 

لذي عمل عليه يف كتابه من قبل قطع الشمس أرباع فلك الربوج ونتبع يف ذلك مذهب بطليموس ا
بقياسات وقفت لنا يف سنني متوالية جددنا أرصادها بغاية ما يأ لنا حىت وقفنا على أا تقطع من نقطة 

االعتدال اخلريفي إىل نقطة االعتدال الربيعي يف مائة ومثانية وسبعني يوماً وأربع عشرة ساعة ونصف 
وأن قطعها ملا بني نقطة االعتدال الربيعي إىل نقطة االعتدال اخلريفي يف زمان أطول من ذلك . بالتقريب

والذي وجدناه بالرصد حبسب االجتهاد يكون مسريها احلقيقي الذي يرى بالقياس يف مائة وستة ومثانني 
بعدها األبعد يف فتبني مبا ذكرنا أن نقطة . يوماً وأربع عشرة ساعة معتدلة ونصف وربع ساعة بالتقريب

هذا النصف املذكور مث رصدنا فوجدنا تقطع من أول احلمل إىل أول السرطان وذلك من نقطة االعتدال 
الربيعي إىل نقطة االنقالب الصيفي يف ثلثة وتسعني يوماً وأربع عشرة ساعة معتدلة بالتقريب وكان ذلك 

العتدال الربيعي إىل نقطة املنقلب الصيفي يكون يف إىل النقصان قليالً ويتبني أيضاً أن قطعها ملا بني نقطة ا
زمان أطول من الزمان الذي تقطع فيه من نقطة املنقلب الصيفي إىل نقطة االعتدال اخلريفي فعلمنا بذلك 
أن نقطة البعد األبعد ومركز الفلك اخلارج الذي تقع عليه نقطة البعد األبعد وعلى فلك الربوج يف هذا 

 زماناً من الربع الباقي ووجدنا حركة الشمس الوسطى يف املائة والستة والثمانني اليوم الربع الذي هو أبطأ
ويف الثلثة والتسعني يوماً . واألربع عشرة ساعة والنصف والربع ساعة قفج جزءاً ونو دقيقة ويب ثانية

لفلك وإذ ذلك كذلك فنرسم دائرة . واألربع عشرة ساعة صب جزءاً يد دقيقة و ي ثوان بالتقريب
الربوج عليها ا ب ج د على مركز ه وقطري ا ج و ب د على زوايا قائمة ونفرض نقطة ا نقطة االعتدال 

الربيعي وتقع لذلك عالمة ب نقطة االنقالب الصيفي وعالمة ج نقطة االعتدال اخلريفي ونقطة د نقطة 
ة ز ونتخذها مركزاً ندير عليه املنقلب الشتوي ونرسم يف ربع الدائرة الذي عليه ا ب ملا تقدم بيانه عالم

دائرة الفلك اخلارج املركز الشمسي تكون يف داخل الدائرة األوىل ونرسم عليها ك ل م ن على قطري ك 
م و ل ن يتقاطعان على مركز ز على زوايا قامة ونرسم على املوضع املشترك من خطي ب د و ك م 
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ل م ن مما يلي نقطة ا عالمة ال وعلى املوضع عالمة ف وعلى املوضع الذي يقطع فيه قطر ا ج دائرة ك 
الذي يقطع فيه القطر ب د دائرة ك ل م ن مما يلي نقطة ب عالمة ض وخنرج عمود قوس ال ك من نقطة 

    ال إىل عالمة ي من قطر ك م 

وأيضاً عمود ض ح وخنرج خط ه ز الذي جيوز على املركزين وننفذه إىل فلك الربوج الذي هو دائرة ا 
ونرسم على موضعه منها عالمة ط وعلى املوضع الذي يقطع فيه دائرة ك ل م ن عالمة ع فقد ب ج د 

صح ان قوس ا ب تسعون جزءاً وأن قوس ك ل تسعون جزءاً أيضاً من دائرة الفلك اخلارج ونقطة ال من 
دائرة الفلك اخلارج هي نقطة أول احلمل منه ونقطة ض موضع أول السرطان فقوس ال ك ل ض م س 

ن الفلك اخلارج مقدار ما يفضل الشمس من دائرة الفلك اخلارج مبسريها األوسط فيما بني أول احلمل م
إىل أول امليزان وهو كما تقدم ذكره قفج جزءاً ونو دقيقة ويب ثانية وقوس ك ل ض م يكون نصف 

 األجزاء دائرة الفلك اخلارج وهي قف جزءاً فتبقى كل واحدة من قوسي ك ل و س م نصف هذه الثلثة
والست واخلمسني الدقيقة واالثنيت عشرة ثانية اليت فضلت الشمس مبسريها األوسط فضالً على املائة 
. والثمانني وهو جزء ومثان ومخسون دقيقة وست ثوان فقوس ال ك يكون هذا املقدار وقوس م س مثله

ول احلمل إىل أول ومعلوم أيضاً أن قوس ال ك ل ض هي اليت تقطع الشمس من الفلك اخلارج من أ
السرطان مبسريها األوسط ولذلك تكون قوس ال ل ض من دائرة الفلك اخلارج من االثنني والتسعني 

جزءاً واألربع عشرة الدقيقة والعشر الثواين وألن قوس ال ك ل منها معلوم مبا قد تقدم ذكره وهي أحد 
ض ست عشر دقيقة وأربع ثوان وتسعون جزءاً ومثان ومخسون دقيقة وست ثوان ولذلك تكون قوس ل 

وظاهر أن عمود ال ي جزء ين وثلث دقائق وتسعاً وثلثني ثانية بالتقريب وعمود ض ح ست عشرة 
دقيقة ومخساً وأربعني ثانية بالتقريب وهو الوتر املنصف لكل واحدة من قوسي ال ك و ل ض وألن خط 

 ن مواز خلط ب د يكون خط ز ك م مواز خلط ا ج يكون خط ه ف مثل خط ال ي وأيضاً ألن خط ل
ف مساوياً خلط ض ح فضلع ه ز مثلث ه ف ز القائم الزاوية معلوم وخط ه ف يف نفسه يكون أربعة 

أجزاء وأربع عشرة دقيقة ومثاين وأربعني ثانية بالتقريب وخط ز ف يف نفسه أربع دقائق وإحدى وأربعني 
ل الذي جيتمع من ه ف و ز ف املضروب كل واحد ثانية فخط ه ز الذي يوتر الزاوية القائمة يف نفسه مث

منهما يف نفسه ولذلك يكون خط ه ز يف نفسه أربعة أجزاء وتسع عشرة دقيقة وتسعاً وعشرين ثانية 
وجذر ذلك جزءان وأربع دقائق ونصف وربع وهو خط ه ز الذي بني املركزين فباملقدار الذي به يكون 

م الزاوية تسعني جزءاً ونصف قطرها ستني جزءاً فبه تكون قوس ه ربع الدائرة احمليطة مبثلث ه ف ز القائ
مث . ز جزءاً وتسعاً ومخسني دقيقة بالتقريب وهو مجيع اختالف حركة الشمس الذي ظهر هلذه األرصاد

نطلب من بعد ذلك علم مقدار قوس ب ط من فلك الربوج اليت مبعرفتها تكون قوس ط ا الباقية معلومة 
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ة ع هي نقطة البعد األبعد من الفلك اخلارج الشمسي ألنه ملا أخرجنا خط ه ز الذي القدر وذلك أن نقط
جيوز على املركزين وأنفذناه إىل فلك الربوج قطع دائرة ك ل م ن على نقطة ع وفلك الربوج على نقطة 
ط فنريد أن نعلم ما نسبة خط ه ز إىل خط ه ط الذي هو نصف القطر ومقدار القوس ب ط من فلك 

وج وألنه قد تبني أن خط ه ز جزءان وأربع دقائق ونصف وربع باملقدار الذي به نصف القطر ستون الرب
جزءاً وخط ه ط باملقدار الذي به نصف القطر ستون جزءاً وخط ه ط باملقدار الذي يكون به نصف 

رين مرة القطر ستني جزءاً فبه يكون مثل ذلك أيضاً ألنه مساو خلط ه ب فخط ه ط يعد ه ز مثاين وعش
وأيضاً فألن خط ف ز هو كما بان أوالً إذا جعل خط ه ز ستني جزءاً كان خط .ونصفاً وثلثاً بالتقريب

وذلك انه إذا ضوعف مثان وعشرون مرة ونصف . ف ز بذلك املقدار مثانية أجزاء وأربع دقائق بالتقريب
  .وثلث حصل كذلك

    

ر الفلك فيبلغ على حسب ترتيب وإن شئت أن تضرب خط ف ز يف خط ه ط الذي هو نصف قط
الضرب ست عشرة درجة ومخساً وأربعني دقيقة فيقسم ذلك على خط ه ز الذي قد بان أنه جزءان 

وأربع دقائق ونصف وربع دقيقة فيحصل منه مثانية أجزاء وأربع دقائق وذلك هو وتر مقدار زاوية ب ه 
فبني أن نقطة البعد األبعد من . التقريبط ولذلك تكون قوس ب ط سبعة أجزاء وثلثاً وأربعني دقيقة ب

الفلك اخلارج املركز اليت هي نقطة ع تقع على سبعة أجزاء وثلث وأربعني دقيقة من نقطة املنقلب 
الصيفي إىل اجلهة املتقدمة من فلك الربوج وذلك على اثنني ومثانني جزءاً وسبع عشرة دقيقة من أول 

 الذي عملنا عليه يف هذا القياس يف سنة ألف ومائة وأربع احلمل وذلك ما أردنا أن نبني وكان الصد
وتسعني من سين ذي القرنني وذلك حني رصدنا مسري الشمس من أول احلمل إىل أول السرطان وإىل 

والذي بقي علينا من ذلك هو جتزئة هذا االختالف ألجزاء الربوج ومعرفة حصة درجة منه . أول امليزان
وقد بني .  ليكون الوقوف على تعديل حركة الشمس سهالً عند احلاجةبدرجة وإثباا يف اجلداول

بطليموس وأوضح أن احلركات املختلفة ترى وتظن على جهتني إحدامها ان يتوهم أن للكوكب فلكاً 
مركزه مركز فلك الربوج وعلى هذا الفلك فلك آخر معلق عليه جيري مركزه على دائرة هذا الفلك 

فلك الثاين فلكاً صغرياً غري حميط باألرض ويكون الفلك الكبري هو الذي يدير ويدور عليه ويكون هذا ال
مركز هذا الفلك الصغري إىل توايل الربوج بقدر حركة الطول اليت تعرف للكوكب إىل جهة توايل الربوج 

ة أي هاتني اجلهتني كان ويتحرك الكوكب نفسه يف فلك التدوير الذي هو الصغري إما إىل اجلهة املتقدم
وإما إىل التالية أو يكون هذا الفلك الصغري هو الذي يدير الكوكب إىل إحدى اجلهتني أي هاتني كانت 

واجلهة الثانية من اجلهتني املتقدمتني هو . أيضاً وتكون هذه احلركة هي حركة االختالف اخلاص للكوكب
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 غري مركز الفلك األول أن يتوهم أن للكوكب فلكاً مركزه مركز فلك الربوج وفلك آخر بسعته مركزه
خارجاً عنه يقطع دائرته دائرة الفلك األول يف موضعني ويكون الكوكب على هذا الفلك اخلارج املركز 

إما ان يدير الفلك الكوكب وإما أن يدور الكوكب عليه أي اجلهتني تومهت فاملعىن واحد يف هذا 
االً فنرسم مثاالً لدائرة الربوج عليها ا ب ج د االختالف وما يظهر منه فنبتدئ باجلهة األوىل فنجعل هلا مث

على مركز ه ونفرض مركز فلك التدوير بدئياً على نقطة ا وندير دائرة لفلك التدوير عليها ط ز وخنرج 
قطر ا ج وننفذه إىل نقطة ط اليت هي نقطة البعد األبعد من فلك التدوير ونفرض موضع الشمس من فلك 

عموداً على خط ا ط ونرسم على طرفه م وخنرج أيضاً خط ا ز وهو مثل التدوير نقطة ز وخنرج منها 
وقد كان وضح مبا تقدم يف . خط ا ط ألن مقدار كل واحد منهما نصف قطر الدائرة من فلك التدوير

هذا الباب أن نصف قطر فلك التدوير هو خط ه ز الذي قد عرف يف الشكل األول وبني انه جزءان 
وإذ قد بان ما وصفنا فانظر حركة الشمس يف فلك التدوير إىل خالف توايل وأربع دقائق ونصف وربع 

الربوج أعين إىل اجلهة املتقدمة أو يكون فلك التدوير حيرك الشمس إىل هذه اجلهة يف كل يوم كحركة 
وتكون حركة . الشمس الوسطى يف اليوم باملقدار الذي به تكون دائرة فلك التدوير ثلثمائة وستني جزءاً

مس الوسطى اليت تظهر بالقياس هي حركة مركز فلك التدوير إىل اجلهة التالية اليت هي احلركة الش
  .املوضوعة أيضاً باملقدار الذي به تكون دائرة ا ب ج د ثلثمائة وستني جزءاً

    

 ونفرض بعد ذلك قوس ط ز اليت بني الشمس وبني نقطة البعد األبعد من فلك التدوير ثلثني جزءاً باملقدار

الذي به فلك التدوير شس وخنرج خط ه ز يف هذا الشكل ونطلب وجود قوس خط ز م اليت هي 
اختالف حركة الشمس هناك وقد كان تبني ان خط ه ا هو نصف قطر الفلك املمثل بفلك الربوج 

ومقداره ستون جزءاً على ما أجرينا عليه احلساب باملقدار الذي به قطر ا ج مائة وعشرون فخط ه ط 
 من مركز الفلك املمثل إىل نقطة البعد األبعد من فلك التدوير اليت منها يكون ابتداء احلركة يف فلك الذي

التدوير سب د مه وألن مثلث ز م ا قائم الزاوية يكون ا ز يف نفسه مثل ا م و ز م كل واحد منهما يف 
 كان خط ا م الباقي من نفسه جمموعتني وزاوية م ا ز معلومة فخط ز م لذلك معلوم فإذا علم خط ز م

أضالع املثلث معلوماً هو وتر ما يبقى لتمام زاوية ز ا ط وقوس ز ط إىل ربع دائرا ولذلك يكون خط ه 
م معلوم القدر ومثلث ز م ه قائم الزاوية وخط ه ز منه يوتر الزاوية القائمة وهو لذلك معلوم فخط ز م 

وإذا كانت قوس ز ط ثلثني جزءاً كما هي . تالفمعلوم القدر منه والقوس اليت هي عليه قوس االخ
مفروضة كان ونرها املنصف ثلثني جزءاً أيضاً باملقدار الذي به يكون خط ا ز الذي هو نصف القطر 

ستني جزءاً ولكن باملقدار الذي يكون به خط ا ز جزءين وأربع دقائق ونصف وربعاً فبه يكون خط ز م 
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ية ونصفاً وبه يكون خط ا م الباقي جزءاً ومثاين وأربعني دقيقة وثانيتني جزءاً ودقيقتني واثنتني وعشرين ثان
وخط ه م أحداً وستني جزءاً ومثاين وأربعني دقيقة وثانيتني أيضاً فبني أن خط ه ز يكون إحدى وستني 

 وأما باملقدار الذي به يكون خط ه ز ستني. درجة ومثاين وأربعني دقيقة ومخساً وثلثني ثانية بالتقريب

جزءاً فقط به يكون خط ز م جزءاً وثلثني ثانية والقوس اليت عليها سبعاً ومخسني دقيقة وتسعاً وأربعني 
ثانية بالتقريب وهو مقدار قوس ط ز اليت اختالف حركة الشمس ولذلك يكون قوس ع ا من فلك الربج 

وج ثلثني جزءاً ألن تسعاً وعشرين درجة ودقيقتني وإحدى عشرة ثانية وقد كانت قوس ع ا من فلك الرب
مركز فلك التدوير قد حترك من نقطع ع إىل نقطة ا كما حتركت الشمس يف فلك التدوير من نقطة ط 

وأيضاً جنعل مركز فلك التدوير نقطة ب وندير عليه دائرة لفلك التدوير عليها ح ي ق . إىل نقطة ز
ة ق اليت هي البعد األبعد ونفرض موضع الشمس منه نقطة ح وقوس ق ح اليت قطعت الشمس من نقط

مائة ومخسني جزءاً فتبقى قوس ي ح اليت من موضع الشمس إىل نقطة البعد األقرب ثلثني جزءاً أيضاً 
وخنرج خط ه ح وعمود ح ك فبني أيضاً أن مثلث ب ك ح ومثلث ح ك ه كل واحد منهما قائم الزاوية 

 فلك التدوير وأما ب ه فإنه نصف وكل واحد من ضلعي ب ح و ب ه معلوم أما ب ح فإنه نصف قطر
وإذا كانت قوس ح ي . قطر فلك الربوج وزاوية ح ي وقوس ح ي مفروضة فعمود ح ك معلوم أيضاً

ثلثني جزءاً كما هي مفروضة فوترها املنصف أيضاً ثلثون جزءاً والقوس اليت على ك ب لتمام الربع ستون 
 وأربعون ثانية فإن باملقدار الذي به يكون خط ووترها أحد ومخسون جزءاً وسبع ومخسون دقيقة وإحدى

ب ح جزء ين وأربع دقائق ونصفاً وربعاً فبه يكون عمود ك ح جزءاً ودقيقتني واثنتني وعشرين ثانية 
ونصفاً ويبقى خط ب ك بذلك املقدار جزءاً ومثاين وأربعني دقيقة وثانيتني ولذلك يكون خط ه ك مثاين 

  . ومثاين ومخسني ثانية بالتقريبومخسني درجة وإحدى عشرة دقيقة

    

وأما خط ه ح فإنه يصري لذلك قريباً من مثانية ومخسني جزءاً واثنيت عشرة دقيقة وأربع وثلثني ثانية ولكن 
باملقدار الذي به يكون خط ه ح ستني جزءاً فبه يكون عمود ك ح جزءاً وأربع دقائق وسبع عشرة ثانية 

احدة وأربعاً وعشرين ثانية باملقدار الذي به تكون الدائرة املستديرة على والقوس اليت عليه جزءاً ودقيقة و
مثلث ب ك ح القائم الزاوية شس وهي قوس االختالف اليت هي قوس ح ي ولذلك تكون قوس ن ب 

قال وأيضاً . وذلك ما أردنا أن نبني . من فلك الربوج أحداً وثلثني جزءاً ودقيقة وأربعاً وعشرين ثانية
ى اجلهة الثانية اليت ترى على الفلك اخلارج املركز فنرسم دائرة لفلك الربوج عليها ا ب ج على نبينه عل

قطر ا ج ومركز ه ودائرة للفلك اخلارج املركز عليها ز م ح على مركزها نقطة ط فقطر ا ج جيوز على 
قرب منه موضع الشمس املركزين فتصري نقطة ز البعد األبعد من الفلك املمثل بالربوج ونقطة ح البعد األ
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من الفلك اخلارج املركز بدئياً نقطة م وقوس ز م اليت قد حتركت الشمس يف الفلك اخلارج ثلثني جزءاً 
فزاوية ز ط م تكون أيضاً ثلثني جزءاً وخط ه ط الذي بني املركزين فقد كان تبني أنه جزءان وأربع 

ط م الذي هو نصف قطر الفلك اخلارج وإذ ذلك على ما رمسنا خنرج خط . دقائق ونصف وربع دقيقة
وخط ه م ونصل خط ط م بنقطة ل على استقامة وخنرج من نقطة ل عموداً إىل م ل وهو عمود ل ه 

ومثلث ط ل ه قائم الزاوية وزاوية ل ط ه منه مساوية لزاوية ز ط م املفروضة والقوس اليت على ه ل من 
لدائرة ثلثمائة وستني تكون ثلثني جزءاً ووترها املنصف الدائرة اليت تستدير على مثلث ط ل ه إذا كانت ا

أيضاً ثلثني جزءاً باملقدار الذي به يكون ما بني املركزين ستني جزءاً وهو خط ط ه ويبقى خط ل ط 
لتمام الربع إحدى ومخسني درجة وسبعاً ومخسني دقيقة وإحدى وأربعني ثانية وذلك أن قوس ل ط لتمام 

أما باملقدار الذي به يكون خط ط ه الذي بني املركزين جزء ين وأربع دقائق الربع وهو ستون جزءاً و
ونصفاً وربعاً فيكون ذا املقدار خط ه ل جزءاً ودقيقتني واثنتني وعشرين ثانية ونصفاً وخط ل ط الباقي 

 ومثاين ولذلك يكون خط ل ه كله أحداً وستني جزءاً. لتمام الربع جزءاً ومثاين وأربعني دقيقة وثانيتني
ومثلث م ل ه قائم الزاوية فخط ه م منه يوتر الزاوية القائمة معلوم وهو سابح له . وأربعني دقيقة وثانيتني

ولكن باملقدار الذي به يكون خط ه م ستني جزءاً فبه يكون ه ل جزءاً وثلثاً وثلثني دقيقة والقوس اليت 
 ه شس ولذلك تبقى قوس ا ب من فلك عليه ة نز مط إذا كانت الدائرة املستديرة على مثلث ط ل

وأيضاً جنعل الشمس على نقطة د من الفلك اخلارج املركز الشمسي . الربوج كط ب يا بالتقريب
ونفرض قوس ز د مائة ومخسني ولذلك تبقى قوس د ح اليت هي موضع الشمس إىل البعد األقرب ثلثني 

فلكه وخنرج أيضاً عمود ه س فألن جزءاً أيضاً وخنرج خطي ه ك ط د وكل واحد منهما نصف قطر 
مثلث ط س ه قائم الزاوية وضلع ه ط الذي بني املركزين منه معلوم وضلع ه س وزاوية د ط ح معلومة 
يكون ضلع ط س وزاوية ط ه س الباقية معلومة ويبقى خط د س لذلك معلوماً و ه د الذي يوتر الزاوية 

ألن قوس د ح وزاوية ح ط د معلوم مفروض وهو ثلثون القائمة من مثلث ه س د القائم الزاوية معلوم ف
جزءاً كما قد تبني ووترها املنصف أيضاً ثلثون جزءاً وكذلك قوس ه س من الدائرة اليت تستدير على 

مثلث ه س ط القائم الزاوية ثلثون إذا كانت هذه شس ووترها املنصف الذي هو عمود ه س ثلثون جزءاً 
 خط ه ط ستني جزءاً وهو نصف قطر هذه الدائرة وأما باملقدار الذي به أيضاً باملقدار الذي به يكون

يكون خط ط ه جزء ين وأربع دقائق ونصفاً وربعاً فبم يكون عمود ه س جزءاً ودقيقتني واثنتني 
وعشرين ثانية ونصفاً ولذلك يبقى خط س ط لتمام أضالع املثلث جزءاً ومثاين وأربعني دقيقة وثانيتني 

قطر الفلك اخلارج وهو ستون فإذا ألقي منه س ط بقي خط س د مثانية ومخسني جزءاً وخط ط د نصف 
وإحدى عشرة دقيقة ومثاين ومخسني ثانية فخط ه د الذي يوتر الزاوية القائمة من مثلث ه س د يكون 
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ون خط ه د قريباً من مثانية ومخسني جزءاً واثنيت عشرة دقيقة وأربع وثلثني ثانية وأما باملقدار الذي به يك
ستني جزءاً فبه يكون عمود ه س جزءاً وأربع دقائق وسبع عشرة ثانية والقوس اليت عليه جزءاً وأربع 

ولذلك تكون قوس ك ج من فلك الربوج أحداً . دقائق وأربعاً وعشرين ثانية وهي مقدار االختالف
    وثلثني جزءاً 

  .وذلك ما أردنا أن نبني. ملا يف هذا االختالفويف هذا كفاية . ودقيقة وأربعاً وعشرين ثانية بالتقريب

قال على هذا الرسم حصلناه لدرجة درجة وأثبتناه يف اجلداول من نقطة البعد األبعد وعلى هذا الرسم 
يعمل تعديل القمر املفرد وتعديل الكواكب األوسط الذي هو نصف قطر فلك تدوير كل واحد منهما 

وكلما أردت أن تعمل ذلك حساباً فانظر إىل . ته هذا املسلكإذا أخذ وتره املنصف مث سلك يف جتزئ
اجلزاء اليت يقطع الكوكب أو الشمس أو القمر من فلك التدوير من نقطة البعد األبعد وهي احلاصة 

املذكورة للشمس والقمر وسائر الكواكب فإن كانت هذه احلاصة أقل من قف فاعمل ا وإن كانت 
ووجه العمل ان تأخذ األجزاء اليت حتصل لك من . عمل مبا يبقىأكثر من قف فانقصها من شس وا

إحدى اجلهتني فإن كان أقل من ص فخذ وتر ووتر ما يبقى لتمام ذلك إىل ص فاضرب كل واحد من 
الوترين يف نصف قطر فلك التدوير للكوكب الذي هو وتر مجلة التعديل املنصف فما بلغ فاقسمه على 

م األجزاء فزده على الستني اليت هي نصف القطر فما بلغ فاضربه يف مثله نصف القطر فما حصل لوتر متا
مث عد إىل ما حصل لتلك . وزد عليه ما حيصل لوتر اجلزاء مضروباً يف مثله وخذ جذر ما اجتمع فاحفظه

األجزاء أيضاً فاضربه يف نصف القطر واقسمه على اجلذر الذي حفظت فإن كانت اجلزاء اليت تعمل ا 
ن تسعني فألق منها تسعني فما بقي فخذ وتره ووتر ما يبقى لتمامه إىل التسعني فاضرب كل واحد أكثر م

من الوترين يف نصف فلك التدوير فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل لألجزاء فانقصه من 
اجتمع ستني فما بقي فاضربه يف مثله وزد عليه ما حصل لتمام اجلزاء مضروباً يف مثله وخذ جذر ما 

فاحفظه مث عد أيضاً إىل الذي حصل لتمام األجزاء فاضربه يف نصف القطر واقسم على اجلذر الذي 
حفظت فما حصل فقوسه فما بلغت القوس من أي اجلهتني اتفقت لك أعين من اجلهة األوىل اليت 

 اليت عملت حصلت من قسمة اجلزء األول أو من قسمة اجلزء الثاين فهو حصة تلك األجزاء اليت للحاصة
ويكون نصف قطر فلك تدوير . ا ألي الكواكب قصدت من اختالف حركته وهو تعديل الكوكب

الشمس ب د مه ونصف قطر فلك تدوير القمر ه يه ونصف قطر تدوير زحل و كط ن ونصف قطر 
فلك تدوير املشتري يا ل ة ونصف قطر فلك تدوير املريخ لط كه كب ونصف قطر تدوير الزهرة مج ط 

 ونصف قطر تدوير عطارد كب ل ل وهذا فيما قد بان باألرصاد وأتفق عليه باحلساب وهو التعديل ة
  .األوسط املنصف جلميع الكواكب إن شاء اهللا
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   التاسع والعشرون الباب

  معرفة اختالف األيام بلياليها

  ونقل بعضها إلى بعض 

    

 متساوية الزمان فيما يظنون أعين ان كل يوم مع قال أما عند كثري من العوام والناس فإن األيام بلياليها
ليلته عندهم أربع وعشرون ساعة وليست باحلقيقة كذلك ألن اليوم الواحد األوسط مع ليلته هو طلوع 

أزمان معدل النهار الثلثمائة والستني كلها من دائرة األفق أو دائرة نصف النهار وزيادة ما يطلع من أزمان 
. التسع واخلمسني الدقيقة اليت تسريها الشمس حبركتها الوسطى يف اليوم والليلةمعدل النهار أيضاً مع 

واليوم الواحد املختلف مع ليلته هو الذي تطلع أزمان معدل النهار الثلثمائة والستون كلها مع زيادة ما 
ع ومخسني يطلع مع مسري الشمس املختلف يف اليوم والليلة الذي يقع االضطرار عليه أنه إما أكثر من تس

دقيقة وإما اقل منها وملا كان االبتداء الذي من انتصاف النهار ثابتاً على حالة واحدة ال يتغري وال خيتلف 
وذلك الستواء طلوع الربوج يف فلك نصف النهار يف كل بلد مل جيعل ابتداء األيام يف حساب الكواكب 

 وقت انتصاف النهار أو انتصاف الليل وتقومي مواضعها من طلوع الشمس وال من غروا لكنه جيعل من
وأيضاً فألن سائر احلركات املوضوعة للكواكب يف اجلداول إمنا وضعت على أيام وسطى متساوية 

وأما يف مسري . األزمان إذاً اغفل ما جيتمع مما بني األيام بلياليها املختلفة وبني األيام بلياليها الوسطى
دار يتبني من قبله خلل حمسوس وأما يف القمر فإنه فيه ظاهر الشمس وغريها من الكواكب فليس له مق

جداً لسرعة حركته وذلك أن أكثر ما جيتمع مما بني األيام املختلفة وبني األيام الوسطى يكون قريباً من 
وأما الذي فيما . نصف ساعة وتكون حركة القمر يف بعض األوقات يف هذه املدة مقدار مثان عشرة دقيقة

ويتركب هذا االختالف من . الزائدة على األيام الوسطى واأليام الناقصة منها فإنه ضعف ذلكبني األيام 
جهتني إحدامها اختالف حركة الشمس الذي هو بالتعديل واألخرى اختالف ممر الربوج يف وسط 

السماء إذ كانت ال تطلع كلها هنالك مبقدار واحد وأكثر ما جيتمع من قبل اختالف حركة الشمس 
 من ثلثة أجزاء وربع وعشر والذي جيتمع من ممر الربوج يف وسط السماء أكثر ما يبلغ حينئذ قريب قريب

من أربعة أجزاء وربع ومخس فيصري ما جيتمع من اجلهتني مجيعاً سبعة أجزاء ومثاين وأربعني دقيقة وذلك 
الدلو إىل قريب وموضع النقصان هو قريب من ثلثي . هو نصف ساعة ومخس عشر ساعة معتلة بالتقريب

وقد وضعنا . من أول العقرب وموضع الزيادة هو قريب من أول العقرب إىل قريب من ثلثي الدلو
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احلركات الوسطى يف اجلداول يف كتابنا هذا على أن موضع الشمس املفروض حبركتها الوسطى يف مثان 
جزءاً منه وإىل هذا اليوم عشر ة درجة وتسع عشرة دقيقة وباحلركة احلقيقية اليت ترى فيها يف عشرين 

قال فإذا أردت أن حتول األيام املختلفة فتنقلها إىل األيام . بليلته تقيس باقي األيام من السنة يف هذا الكتاب
الوسطى اليت ا تستخرج احلركات الوسطى من اجلداول فخذ ما بني موضع الشمس األول األوسط 

باملسري الوسط أيضاً فما كان من األجزاء فاحفظه مث خذ املفروض وبني موضعها الثاين الذي تسري إليه 
أيضاً ما بني موضعها األول احلقيقي الذي كانت فيه واملوضع الثاين الذي تسري إليه حبركتها احلقيقية أيضاً 

بأزمان مطالع الربوج يف الفلك املستقيم فإن كان عدد هذه الزمان أكثر من أجزاء احلركة الوسطى اليت 
 قدر الفضل الذي بينهما كم هو من الساعة املعتدلة فما كان زدته على األيام املختلفة حفظت عرفت

املفروضة وإن كان عدد األزمان أقل نقصته منها فما بلغت األيام بعد الزيادة عليها أو النقصان منها فهو 
صاف النهار أو وقت احملول من األيام املختلفة إىل األيام الوسطى يف أي البعدين كان أعين من وقت انت

وإن أردت أن حتول من األيام الوسطى اليت . انتصاف الليل أي وقت كان العمل عليه يف ابتداء األيام
خترج من اجلداول إىل األيام املختلفة املوجودة عملت بعكس ذلك فزدت ذلك الفضل على األيام 

 هو األكثر فما بلغت األيام بعد الوسطى إذا كان عدد األيام أقل ونقصته منها إذا كان عدد األزمان
وعلى هذا األصل الذي . الزيادة أو النقصان فهو احملول من األيام الوسطى إىل األيام املختلفة املوجودة

أصلنا يف كتابنا هذا من موضع الشمس املفروض يكون أبداً عدد األزمان هو األقل إىل انقضاء مدة طويلة 
 الشمس األبعد الذي وجدناه فيه من فلك الربوج فيتغري لذلك ما من الزمان يكثر فيها تغري موضع بعد

    يقع من قبل اختالف حركة الشمس وملا كان ذلك على ما وصفنا 

زدنا على موضع القمر األوسط يف أصل احلساب يج دقيقة وأخذنا حصة كل جزء من أجزاء الربوج من 
 الفلك املستقيم يف اجلدول الذي يتلو املطالع يف مقدار اختالف األيام بلياليها فأثبتناه يف جداول مطالع

كل برج فإذا أخذنا ما بإزاء جزء الشمس احلقيقي من ذلك فعرف مقداره من الساعة املعتدلة فنقص من 
  .األيام املختلفة كان الذي يبقى هو األيام املختلفة املوجودة بالقياس
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   الموفي الثلثين الباب

  تهصفة أفالك القمر واختالف حركا

وزيادة ضوئه ونقصانه وعلل الكسوفني وأبعاد النريين عن مركز األرض وأقطارها وعظم أجرامهما إذا 
 قيسا إىل األرض 

قال إن القمر ملا افتقدت حركاته وجد له اختالفان أحدمها مفرد بذاته يظهر فيه على انفراده عند أوقات 
 والقمر األوسط حبسب موضع القمر من فلك االجتماعات واملقابالت الشمسية اليت تكون مبسري الشمس

واالختالف الثاين يظهر من قبل أبعاده عن الشمس فيتركب مع االختالف األول فيصريان معاً . تدويره
وحياط مبعرفة ذلك بالربهان باخلطوط املساحية وذلك بان يتوهم أن للقمر أربعة أفالك أحدها ممثل بفلك 

 يزيغ عنه ومركزه مركز فلك الربوج والفلك الثاين مائل عنه إىل الربوج معتدل حتته يتحرك حبركته ال
جهة الشمال واجلنوب وسعته مثل سعة هذا الفلك املمثل بفلك الربوج ومركزها واحد وأكثر ميله إىل 

وحركة هذا الفلك . كل جهة مخسة أجزاء بالتقريب وهو مقدار بعد القمر عن نطاق الربوج يف العرض
وايل الربوج يف اليوم قريبة من ثلث دقائق وهي حركة العقدين اللذان يسمى أحدمها املائل إىل خالف ت

الرأس منه جماز القمر يف العرض إىل ناحية الشمال ويسمى اآلخر الذنب ومنه جماز القمر إىل ناحية 
. وجاجلنوب وهذان العقدان مها وهذان العقدان مها موضع تقاطع الفلك املائل والفلك املمثل بفلك الرب

ويف داخل هذا الفلك املائل فلك ثالث مركزه خارج عن مركزي الفلكني يتعلق بالفلك املائل ويالصقه 
على نقطة هي ارفع موضع منه وتسمى تلك النقطة البعد األبد من األرض ويتحرك يف باطن الفلك املائل 

دقيقة وفلك رابع يسمى فلك إىل خالف توايل الربوج يف اليوم قريباً من إحدى عشر جزءاً واثنيت عشرة 
التدوير اخلاص للقمر ومركزه على دائرة الفلك اخلارج إىل جهة توايل الربوج قريباً من أربعة وعشرين 

جزءاً وثلث وعشرين دقيقة ويبتدئ يف احلركة من نقطة البعد األبد من الفلك اخلارج املفروضة مع موضع 
 نقطة البعد األبعد مرتني يف الشهر القمري عند الشمس األوسط ولذلك يقع مركز فلك التدوير على

االجتماع األوسط مرة وعند املقابلة أخرى والقمر يتحرك على دائرة فلك التدوير يف اليوم قريباً من ثلث 
عشرة درجة وأربع دقائق ويبتدئ من نقطة البعد األبعد اليت ترى على مركز الفلك اخلارج إىل خالف 

وإذ كان مركز فلك التدوير يقع على دائرة الفلك املائل يف هذين الوقتني . ويرتوايل الربوج يف فلك التد
كما ذكرنا فليس شيء مينع على هذه اجلهة أن يكون مركز فلك التدوير يتحرك على دائرة الفلك املائل 
 يف اليوم ثلث عشرة درجة وأربع عشرة دقيقة بالتقريب وهذه هي حركته يف العرض وترده العقدة اليت يف
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تقاطع الفلكني إىل خالف توايل الربوج الثلث دقائق اليت ذكرنا أا حركة الفلك املائل فتبقى حركته يف 
الطول إىل توايل الربوج يف اليوم ثلث عشرة درجة وإحدى عشرة دقيقة بالتقريب وتكون حركة القمر يف 

 يقع يف حركة القمر من قبل الفلك فلك التدوير هي احلركة األوىل املذكورة وبني هو مما قد وصفنا إنه ال
اخلارج املركز عند هذين الوقتني شيء إذا كان القمر ال يبعد فيها عن موضع الشمس الوسط أو مقابلته 

ولذلك ال خيالط االختالف املفرد شيء من الثاين حينئذ حىت يبعد القمر عن الشمس ففي تلك البعاد 
وهذه صورة أفالك . لك اخلارج حبسب أبعاده عن الشمسيتركب معه االختالف الثاين الذي من قبل الف
  .القمر األربعة فبمثل رسومها يظهر لك الربهان

    

قال رمست دائرة للفلك املمثل بفلك الربوج عليها ا ب ج د وعلى مركزها ه ورمست دائرة للفلك املائل 
ي يدور على قطبيه وخنرج عليها ا ب ج د أيضاً وليكن مركزها نقطة ه أيضاً وكذلك تقع يف الكري الذ

قطر ا س ونرسم عليه مركز الفلك اخلارج على نقطة ز فيما بني مركز الفلكني وعالمة ا وندير على 
مركز ز دائرة لفلك اخلارج املركز عليها ا م ف خمطوطة ببعد ا ز ونفرض قوس ا م حركة مركز فلك 

إىل نقطة م كم شئنا ونتخذ نقطة م مركزاً التدوير من نقطة ا اليت هي نقطة البعد األبعد وموضع الشمس 
لفلك التدوير وندير عليه دائرة لفلك التدوير عليها ح ط ض ك وخنرج خطي ه م ط و ز م ح فتكون 

نقطة ط من فلك التدوير موضع البعد األبعد الذي يرى من مركز نقطة ه اليت هي مركز األرض ومركز 
ي اليت ترى من مركز ز أعين من مركز الفلك اخلارج فلك الربوج وتكون ح موضع البعد األبعد احلق

فيبني أن قوس ط ح اختالف حركة القمر يف مسريه اخلاص له يف فلك التدوير وهو االختالف املرسوم 
يف اجلدول الثالث من جداول تعديل القمر ونفرض حركة القمر يف فلك التدوير من نقطة ح إىل نقطة ط 

هى إليه من فلك التدوير عالمة ك وخنرج خط ه ك ن مياس فلك مث إىل ض وجنعل موضعه الذي انت
التدوير وخنرج خط م ك وهو نصف قطر فلك التدوير املنحرف ببعد مركز فلك التدوير املنحرف عن 
نقطة ا من الفلك اخلارج وألن القمر يف اخلط املماس لفلك التدوير يكون نصف قطر فلك التدوير هو 

 يتركب معه من االختالف الثاين حبسب بعد القمر عن الشمس الذي هو االختالف املفرد كله مع ما
نقطة ا وبني هو يف هذا الشكل أن القمر إذا كان يف النصف األول من فلك التدوير الذي عليه ح ط ض 

إن موضعه احلقيقي م فلك الربوج الذي يرى على مركز ه أقل من موضعه األوسط يف الطول وهو موضع 
. ر ولذلك ينقص التعديل من وسط القمر إذا كانت احلاصة اقل من مثانني ومائة درجةمركز فلك التدوي

وإذا كان يف النصف الثاين الذي عليه ض ك ح كان موضعه احلقي أكثر من موضعه األوسط يف فلك 
. الربوج ولذلك إذا كانت حاصته أكثر من نصف الدور يزاد التعديل على الوسط من القمر إن شاء اهللا
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 التعديل املفرد الذي يظهر يف أوقات االجتماعات واملقابالت املرسوم يف كتابنا هذا اجلدول الثاين من وأما
جداول التعديل فقد بينا مأخذ حسابه على اجلهة اليت عملنا ا يف حساب تعديل الشمس وجتزئته يف 

  .اجلداول

ء ودقيقة واحدة ووتره املنصف الذي وأكثر ما يبلغ اختالف القمر املفرد هذا الذي ذكرنا هو مخسة أجزا
هو عند ذلك نصف قطر فلك التدوير مخسة أجزاء وربع جزء بالتقريب وذلك هو نسبة الستني اليت هي 

نصف القطر إىل اخلمسة اجلزاء والربع وهو الذي ذكره بطليموس وبينه بالكسوفات القمرية اليت جيب 
ع الشمس احلقي الذي يرى فيه من فلك الربوج فيها ضرورة أن يكون موضع القمر احلقي مقابل موض

فيكون عند ذلك ما بني موضع القمر مبسريه الوسط وبني اجلزء املقابل جلزء الشمس احلقيقي هو اختالف 
. حركة القمر املفرد حبسب موضع القمر من فلك التدوير ويصري لذلك مجيع هذا االختالف املفرد معلوماً

مرية كثرية وقفنا على حقيقة أوقاا وأوساطها فوجدنا مقدار هذا وقد رصدنا حنن أيضاً كسوفات ق
وأما االختالف الثاين املوجود ببعد القمر عن الشمس فإن أكثر ما . االختالف املفرد على ما وصفنا

  .وجدوه يبلغ قريباً من جزء ين وثلثي جزء

    

تالفني قريباً من سبعة أجزاء وأربعني وإذا تركب مع اخلمسة األجزاء والدقيقة اليت للمفرد كان مجيع االخ
دقيقة، ويتهيأ ذلك إذا كان مركز فلك التدوير على نقطة ف إذا كانت يف البعد عن نقطة ا مقدار نصف 
الفلك فيكون نصف قطر فلك التدوير املنحرف قريباً من مثانية أجزاء وهو الوتر املنصف للسبعة األجزاء 

خط ه ز الذي بني املركزين يكون عشرة أجزاء وتسع عشرة دقيقة ويتبني مبا وصفنا أن . والثلثي جزء
وبرهان ذلك كما أصف ندير أيضاً على نقطة ا اليت هي البعد األبعد يف الفلك اخلارج دائرة لفلك 

التدوير عليها ط ح وخنرج خط ه ط مماساً لفلك التدوير وخنرج خط ا ط فمن اجل أن القمر يف اخلط 
ف كله املفرد الذي قد ظهر انه ه ا باملقدار الذي به تكون األربع الزوايا القائمة املماس يستكمل االختال

شس ووترها املنصف ه يه باملقدار الذي به يكون نصف القطر ستني جزءاً وهو نصف قطر الفلك املمثل 
فلك املائل يف هذا الشكل وأيضاً جنعل مركز فلك التدوير عالمة ف اليت هي نقطة البعد األقرب من ال

اخلارج وندير عليه دائرة لفلك التدوير عليها ط ح أيضاً وخنرج خط ه ط مماساً لفلك التدوير وخط ف 
ط فألن القمر يف اخلط املاس أعين موضع ط يستكمل مجيع االختالفني الذي هو ز م ووترها املنصف ح 

وهو خط ه ا وخط ف ط بالتقريب باملقدار الذي به تكون األربع الزوايا القائمة شس ونصف القطر س 
فهو مثل خط ا ط وقد كان تبني أن خط ا ط مخسة أجزاء وربع باملقدار الذي به خط ه ا ستني جزءاً 

وملا صار مركز فلك التدوير يف موضع يتغري فيه القياس لقربه من نقطة ه اليت هي مركز األرض وموضع 
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اء باملقدار الذي به خط ه ا ستون فباملقدار النظر احلقيقي فصار فيما يرى بالقياس قريباً من مثانية أجز
الذي به تكون الثمانية األجزاء ستني جزءاً فبه يكون اخلمسة أجزاء والربع تسعاً وثلثني درجة واثنتني 

وعشرين دقيقة وذلك هو مقدار خط ه ف الذي يف مركز األرض إىل نطة البعد األقرب من الفلك 
بة باملقدار الذي به تكون الثمانية األجزاء مخسة أجزاء وربعاً فبه اخلارج وكذلك أيضاً بالعكس هلذه النس

تكون الستني جزءاً تسعة وثلثني جزءاً واثنتني وعشرين فإذا قد وضح مقدار خط ه ف بأنه لط جزءاً 
وكب دقيقة فإذا أضيف إىل خط ه ا الذي هو ستون بلغ صط كب زهو قطر الفلك اخلارج مط ما وإذ 

ك التدوير حبسب احنرافه عن الشمس وعرف ما بني املركزين ونصف قطر الفلك قد عرف نصف قطر فل
اخلارج فإن الذي يبقى من متام ما يف ذلك من املعرفة إيضاح حساب قوس ط ح املرسومة يف اجلدول 

الثالث وإيضاح ما يتركب من التعديل املفرد مع الثاين فيما بني البعدين على اجلهة اليت رمست يف اجلداول 
أثبت من ذلك يف اجلدول الرابع واخلامس أما الذي يف الرابع فإنه إذا كانت هذه الدرجتني واألربعني و

الدقيقة ستني وهي املثبتة يف اخلامس كم يكون مقدار ما يتركب منها وما نسبته إىل الستني ومعرفة ذلك 
 متناسب األضالع كما أصف خنرج خط م ه إىل عالمة ل ونصل نقطة ل بنقطة ز فيصري مثلث م ل ز

معلوم الزوايا ونفرض قوس ا م كما فرضها بطليموس يف هذا الباب قك جزءاً وهي بعد القمر املضعف 
  .عن الشمس

    

وألنا جعلنا نسبة األوتار املنصفة إىل نصف القطر تكون زاوية ل ه ز ثلثني جزءاً وزاوية ز ه ل لتمام الربع 
ئرة اليت تستدير على مثلث ز ه ل شس جزءاً وأيضاً فإن وتر زاوية ستني جزءاً باملقدار الذي به تكون الدا

ل ه ز تكون أيضاً ثلثني جزءاً ووتر زاوية ز ه ل تكون قريباً من نا نح باملقدار الذي به يكون خط ه ز 
ستني وأما باملقدار الذي به يكون خط ه ز ي يط فبه يكون خط ه ل قريباً من ه ي وخط ز ل يكون ط 

ن أيضاً يف الشكل خط ه ك ن مماساً لفلك التدوير وموضع القمر من فلك التدوير نقطة ك يو وإذا كا
يكون أكثر ما جيتمع من االختالف األول مع ما يتركب معه من االختالف الثاين وإذ خط م ك نصف 

قطر فلك التدوير وخط ز م نصف قطر الفلك اخلارج وبه علمت هذه األقدار فمن نسبة ز م و ز ل 
 نسبة ل م معلومة ولذلك يكون م ل كله مح نج فإذا ألقي منه خط ه ل الذي قد ظهر أنه ه ي تكون

بقي خط مم الذي من املركز مج مج وخط م ك الذي هو نصف قطر فلك التدوير فقد كان ظهر أنه ه 
يه ولكن باملقدار الذي به يكون خط ه م الذي من املركز ستني فبه يكون خط ك م وهو نصف قطر 

 التدوير املنحرف سبعة أجزاء واثنيت عشرة دقيقة بالتقريب والقوس اليت عليه قريبة من ستة أجزاء فلك
وأربع ومخسني دقيقة وذلك هو مقدار قوس م ك فإذا طرح من ذلك اخلمسة األجزاء والدقيقة اليت هي 
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مخسني دقيقة وإذا قدر االختالف املفرد كله بقي الذي يتركب معه من االختالف الثاين جزءاً وثلثاً و
كانت الدرجتان والثلثا درجة بالتقريب ستني كانت هذه الدرجة والثلث واخلمسون دقيقة من الستني 
مب حل املرسومة حتت قك يف اجلدول الرابع وقد حصلت بنسبة الدقائق إىل اجلزء الواحد وهي نسبة ة 

ثون فجعلت ستني كان اجلزء والثلثة مب حل إىل ستني وإذا مدت هذه االثنان واألربعون والثماين والثل
وأيضاً نعلم ما . واخلمسون دقيقة حينئذ جزء ين وتسعاً وثلثني دقيقة وهي املرسومة يف اخلامس حتت قك

بني البعد األبعد احلقي والبعد األوسط الذي هو قوس ط ح على الرسم املوضوع بأن نفرض بعد القمر 
جعله بطليموس يف الشكل الذي انتهت إليه داللته على عن الشمس مبسريها األوسط املضعف ص ل كما 

  .ما ذكرنا لتكون حركة القمر يف فلك تدويره من نقطة ط شلج يب ونرسم هذه الدائرة مثاالً لذلك

    

قال هذه دائرة الفلك اخلارج عليها ا ب ج على مركز د وقطر ا ج وعليه يقع مركز فلك الربوج يف 
طة ب هي املسماة بفلك التدوير عليها م ح ط وخنرج خط ب م وخط ه موضع عالمة ه والدائرة على نق

ب ح ونصل خط ب ه بنقطة ك ونصل نقطة ك بنقطة د فتكون زاوية ك د ه من الثلث النصف اجلزء 
الزائد على ص وقوس ه ك نصف جزء باملقدار الذي به تكون الدائرة املستديرة على مثلث د ك ه شس 

ه باملقدار الذي به يكون خط ه د الذي هو نصف القطر ستني وتبقى زاوية ك جزءاً وترها املنصف ة ال ك
ه د فط ل وقوس ك د لذلك قط ل ووترها املنصف قريباً من ستني ولكن باملقدار الذي به كان خط د ه 

الذي بني املركزين ي يط فبه يكون خط ه ك قريباً من مخس دقائق وخط ك د قريباً من ي يط وأيضاً 
ملراكز فيما وصفنا جنعل خط ه ز مثل د ه وخط ه س مثل ه ك وخط س ز مثل خط د ك الختالف ا

فخط د ب الذي من مركز الفلك اخلارج إىل دائرته فقد بان أنه مط ما باملقدار الذي يكون به خط م ب 
الذي هو نصف قطر فلك التدوير ه يه وملا وصفنا يكون خط ب ك كله مح لو وإذا أنقص منه ه ك 

 بان أنه مخس دقائق بقي خط ه ب بذلك املقدار مح ال وألن خط ه س أيضاً مخس دقائق يبقى الذي قد
خط س ب بذلك املقدار مح كو ومن نسبة س ز و س ب تعرف نسبة خط ب ز ويكون لذلك مط ال 

بالتقريب باملقدار الذي به كان خط س ز قريباً من ي يط وإذا مد خط ب ز فجعل ستني فبه يكون خط 
يباً من يب لب والقوس اليت عليه قريباً من يب ا باملقدار الذي به تكون الزاوية الواحدة القائمة س ز قر

ص وذلك هو مقدار قوس ط ح ولذلك تكون حركة القمر احلقيقية يف فلك التدوير اليت ترى على مركز 
ن البعد املضعف الفلك وهي من نقطة ح ثلثمائة ومخسة وأربعني جزءاً وثلث عشرة دقيقة ولذلك إذا كا

أقل من قف زيدت قوس ط ح على حاصة القمر اليت حتصل باجلدول وإذا كانت أكثر من قف نقصت 
وذلك أن مركز فلك التدوير يكون بدئياً فيما بني نقطة ا من الفلك اخلارج . قوس ط ح من تلك احلاصة
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من ناحية د وهذه األجزاء االثنا إىل نقطة ف مما يلي م مث ينتقل إىل نصفه اآلخر الذي فيما بني ف إىل ا 
قال فأما حركة . عشر والدقيقة الواحدة هي املرسومة يف اجلدول الثالث حتت التسعني جزءاً والنصف

القمر يف الطول فإننا جندها على ما بقي يف كتاب بطليموس بعد أن نزيد عليها ما كنا استدركنا يف 
ركته يف االختالف هي احلركة املوضوعة يف حركة الشمس وكذلك أثبتناها يف اجلداول وكذلك ح

  .كتاب بطليموس حلاصة القمر ال زيادة عليها وال نقصان منها

    

وأما حركته يف العرض فإننا وجدناها تزيد يف كتاب بطليموس مقدار كز دقيقة فجزأنا هذه الدقائق على 
ل منها بعد يف اجلداول واستغنينا ما وقع بيننا وبينه من الزمان ونقصناها من حركة العرض وأثبتنا ما حص

عن وضع جداول البعد ما بني الشمس والقمر املضعف ملعرفتنا مبقدار ما يقع بني الشمس والقمر مبسريمها 
األوسط يف كل وقت نريد فإذا أضعفنا ذلك كان هو الذي نستعمله بدالً من الذي حيصل من اجلداول 

 ينتهي إىل مقدار مخسة أجزاء بالتقريب وهو املرسوم بغري زيادة وال نقصان كذلك وجدنا عرض القمر
يف اجلدول السابع من جداول التعديل فأثبتناه على هيئته غري أن حصته تزيد يف زماننا وزمانه مقدار 

وأما علة . نصف وربع جزء فنقصنا ذلك من مسريه اخلاص له وبقي ما جتده هنالك إن شاء اهللا تعاىل
س اعظم من األرض واألرض اعظم من القمر وشعاع الشمس خيرج مع الكسوف القمري فهي أن الشم

جوانب األرض حىت ينتهي يف اهلواء من اجلانب اآلخر على شكل مججمة الصنوبرة ولذلك مسي ظل 
األرض الصنوبري وتكون ايته فوق فلك عطارد فإذا كان جماز القمر على إحدى عقديت فلكه يف أوقات 

يف فلك الربوج فوقع على نطاق الربوج وسامت الشمس على قطر الفلك مقابلته الشمس صار مركزه 
ومل يكن له عرض مييل به عن الشمس وقصد مستها فتحول األرض بني القمر وبني الشمس وتستره عنها 

فيقع يف ظل األرض الصنوبري املذكور ويظلم نوره وينكسف بقدر ما توافق طريقته يف البعد والقرب من 
ي وسط الظل فيكون كسوفه عند ذلك أمت ما يكون من الكسوفات وأطوهلا مدة يف نطاق الربوج الذ

املكث ولذلك صار كمال الضوء يف القمر معدوماً وذلك أنه إمنا يستحق مجيع الضوء حني يقع الشمس 
على نصف دائرته اليت يواجهها وال يتهيأ ذلك إال وهو حتت الظلم يف وسط الكسوف فإن مال عن 

يف العرض إىل جهة الشمال أو اجلنوب فإنه ال يقع بينه وبينها إال أقل من نصف دائرة طريقة الشمس 
الفلك وال تكون مقابلته الشمس على قطر قائم ولذلك إذا قابل الشمس وهو مائل عن طريقتها يف 

العرض كان كسوفه حبسب ما يوافق مقادير عرضه إىل أن ينتهي يف العرض إىل أكثر ما ميكن أن متاس 
ئرته دائرة الظل فيبني مبا قد ذكرنا أنه ال ميكن أنه ال ميكن أن ينكسف شيء من الكواكب عند مقابلته دا

الشمس ألن الظل ال يصل إىل مراكزها وعطارد فليس يبعد عن الشمس بعد املقابلة فيقع يف الظل عند 
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 املرئية يف الطول ذلك ولكن القمر قد يكسف سائر الكواكب ويسترها عن األبصار إذا وافقت طريقته
وقد تكسف . والعرض وذلك انه عند ذلك يقع يف اخلط الذي خيرج عن البصر إىل الكوكب املقصود

الكواكب بعضها بعضاً إذا مر السفلى منها حتت ما فوقه من الكواكب فصار على جمراه يف الطول 
  .والعرض

    

 مبقدار واحد ومل يكن له يف اهلواء ولو كانت الشمس مثل األرض لكان عرض الظل من أسفله إىل أعاله
اية بل كان متصاعداً بال اية فكان كسوف القمر لذلك يف أعلى فلك تدويره أو أسفله مبقدار واحد 

وكان يبطؤ يف الكسوف أكثر من إبطائه املوجود ولكانت الكواكب كلها تنكسف عند مقابلتها 
لظل أعرض من أسفله ولكن متصاعداً يف ولو كانت الشمس أصغر من األرض لكان أعلى ا. الشمس

السماء بال اية وكلما ارتفع عرض الظل فكان القمر والكواكب تنكسف وتبطؤ يف الكسوف أياماً 
وأما الشمس يف فإن علة كسوفها القمر وذلك انه إذا وافق يف . خمتلفة حبسب مسريها من مسري الشمس

ج حال بني أبصار الناظرين إىل الشمس وبني أوقات االجتماعات أن يرى مركزه على نطاق الربو
الشمس لوقوعه يف اخلط الذي خيرج من البصر إىل الشمس إذ كان هو اقرب منها إىل األرض وكذلك 

وعلى قدر ما . الشيء الصغري ال يزال يرى دائماً أبداً ويستر الشيء الكبري إذا كان أقرب إىل األبصار منه
قدار الكسوف إىل أن ينتهي إىل الغاية اليت ال ميكن ان يستر دائرته يتفق عرض القمر يف الرؤية تكون أ

شيئاً من دائرة الشمس ولذلك صار كسوف الشمس خمتلف األقدار يف املواضع املختلفة العرض وكسوف 
وأما أبعاد الشمس والقمر وأقطارمها وعظم أجرامهما يف . القمر يف مجيع املواضع يرى مقداراً واحداً

 األرض فغن بطليموس قدم ملعرفة ذلك كسوفني قمريني جعل القياس عليهما وأجراه على أن قياسهما إىل
القمر يستر الشمس كلها عن األبصار إذا كان بعده األبعد عن األرض يف أوقات االجتماعات وكان 
ر بل يرى على نطاق الربوج ومل جيعل لقطر الشمس يف قرا وبعدها من األرض اختالفاً حمسوساً مع القم

جعل معه مبقدار واحد ومل يذكر يف كتابه شيئاً من أرصاد الكسوفات الشمسية ومل يستعملها ولسنا حنيط 
علماً مبا صنعه من ذلك ولكننا مل نر يف ما رصدنا من أقدار الكسوفات الشمسية ما يوجب أن تطبق 

ل وجدنا مع ذلك أيضاً لقطر دائرة القمر دائرة الشمس وتسترها عن األبصار على هذه النسبة املذكورة ب
الشمس تغرياً ظاهراً بيناً مع القمر فيما بني بعده البعد والقرب على حساب ما يوجبه القياس الربهاين وإن 

كان يف ذاا هو قليل غري حمسوس وجنعل برهاننا على ما وصفنا كسوفني مشسيني من الكسوفات 
قمر أحدمها يف ناحية بعدمها األبعد وكانت الشمس املشهورة اليت رصدناها يف زماننا كانت الشمس وال

يف الثاين من ناحية بعدها القرب والقمر قريباً من بعده األوسط وكان وسط الكسوف األول على ما 
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وجدناه بالرصد يف سنة ألف ومائتني واثنني لذي القرنني اليت هي سنة ا ر يد من ممات اإلسكندر من بعد 
امن من آب مبدينة الرقة مقدار ساعة زمانية وانكسف من الشمس أكثر من انتصاف النهار يف اليوم الث

  .ثلثيها يف املنظر وكانت الشمس حبسابنا يف وقت االجتماع أما مبسريها األوسط يف ك ند من األسد

    

وأما باملسري احلقي ففي يط يد منه وكان القمر مبسريه األوسط يف يز ز من األسد وباحلقيقة باالضطرار 
جزء الشمس ولذلك كان مسريه اخلاص يف فلك التدوير من موضع البعد األبعد احلقي شلج يز مع 

وكانت حركته الوسطى يف العرض قعد مج وباحلقيقة قعو نا وكان االجتماع املرئي الذي هو وسط 
الكسوف بعد وقت االجتماع احلقي بقريب من ساعة ولذلك صارت حركته يف العرض لوسط 

صار عرضه املرئي يف ناحية اجلنوب مقدار ست دقائق وكان عرضه احلقيقي يف الكسوف قعو نه و
الشمال قريباً من ست عشرة دقيقة وكان جيب على حساب بطليموس وعلى تلك النسبة أن يكون مقدار 

ما ينكسف من الشمس أكثر من النصف والربع وان يكون وسط الكسوف قبل الوقت الذي وقع 
وإن وسط الكسوف الثاين على ما وجدناه بالرصد مبدينة أنطاكية يف سنة ألف . بالقياس بقريب من ساعة

ومائتني واثنيت عشرة سنة من سين ذي القرنني اليت هي اركد من ممات اإلسكندر قبل انتصاف النهار من 
اليوم الثالث والعشرين من كانون الثاين بقريب من ثلث ساعات وثلثي ساعة معتدلة وكان مقدار ما 

 من الشمس أكثر من النصف يف الرؤية بقليل وكان وسط الكسوف بالرقة على ما أخذ لنا وقته انكسف
قبل انتصاف النهار بثلث ساعات واقل من نصف ساعة معتدلة وكان ما انكسف من الشمس أقل من 
قة ثلثيها يف املنظر وكان موضع الشمس األوسط حبسابنا يف وقت االجتماع احلقي ز ط من الدلو وباحلقي

ح له منه وكان القمر مبسريه األوسط يف يب مط من الدلو وباحلقيقة باالضطرار مع جزء الشمس ولذلك 
كان مسريه يف االختالف من نقطة البعد احلقي يف فلك التدوير قكو لز وحركته الوسطى يف العرض قعج 

 نصف وثلث كه وباحلقيقة قسط يا وكان وسط الكسوف يف الرؤية قبل وقت االجتماع بقريب من
ساعة معتدلة وعرضه املرئي قريباً من عشر دقائق وكان عرضه احلقي قريباً من درجة إال دقيقة إال أن 
حركته يف العرض كانت يف وسط الكسوف قسح مه وكان جيب على حساب بطليموس وعلى تلك 

ود النسب ان تكون الشمس قد انكسفت كلها وان يكون وسط الكسوف متأخراً عن الوقت املوج
ونذكر أيضاً كسوفني قمريني من . بقريب من ساعتني وهذا خلل ال جيوز التساهل مبثله يف احلساب البتة

كسوفات زماننا يصلح القياس عليهما فيما قصدنا إليه من هذا النوع كان الكسوف األول منهما يف سنة 
اإلسكندر يف اليوم الثالث ألف ومائة وأربعة وتسعني من سين ذي القرنني اليت هي سنة ا ر م من ممات 

والعشرين من متوز ورصدنا وكان وسط الكسوف مبدينة الرقة من بعد انتصاف النهار يف هذا اليوم بثماين 
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ساعات وشيء يسري من ساعات االعتدال وانكسف من القمر أكثر من وثلث قطره بشيء يسري وكانت 
قة يف د ب منه وموضع القمر األوسط ح مه الشمس حبسابنا مبسريها األوسط يف ه كا من األسد وباحلقي

من الدلو وباحلقيقة واالضطرار قبالة جزء الشمس ولذلك حركته يف االختالف من نقطة البعد األبعد 
األوسط يف فلك التدوير قيج وباحلقيقة قيد ط وكانت حركته الوسطى يف العرض قص مط وباحلقيقة قفو 

جلنوب قريباً من لب دقيقة وكان جيب على حساب ه ولذلك كان عرضه يف وقت االستقبال يف ا
بطليموس ان يكون الذي انكسف من القمر مقدار نصف وثلث ومثن قطره وان يتقدم زمان وسط 

  .الكسوف الزمان الذي وجدناه فيه بقريب من نصف وربع ساعة معتدلة

    

ليت هي سنة ا ر كد من وكان الكسوف الثاين يف سنة ألف ومائتني واثنيت عشرة من سين ذي القرنني ا
ممات اإلسكندر ورصدنا حنن فكان وسط الكسوف مبدينة أنطاكية من بعد انتصاف النهار من اليوم الثاين 

من آب خبمس عشرة ساعة وثلث ساعة معتدلة بالتقريب وبالرقة بعد نصف النهار خبمس عشرة ساعة 
 أقل من قطره بشيء يسري وكانت وثلث وربع ساعة بالتقريب وهو وقت االستقبال وانكسف من القمر

الشمس حبسابنا باملسري األوسط يف يد ي من األسد وباحلقيقة يف يد لو منه وكان موضع القمر األوسط 
يف يط كد من الدلو وباحلقيقة باالضطرار يف قبالة جزء الشمس احلقي ولذلك كان مسريه يف االختالف 

ي ز وباحلقيقة قيا ه وكانت حركته الوسطى يف العرض من نقطة البعد األبعد األوسط يف فلك التدوير ق
قص ي وباحلقيقة قفه كا ولذلك كان عرضه احلقي يف وسط الكسوف الذي هو وقت االستقبال قريباً 

وكان جيب على حساب بطليموس وعلى تلك النسب أن يكون الذي انكسف من القمر . من كح دقيقة
سوف الذي وقع بالرصد بقريب من نصف وثلث نصف وثلث قطره فقط وان يتقدم زمان وسط الك

فقد اختلفت الكسوفات وأقدارها ومواضع النريين يف سائر ما قد ذكرنا ومثل ذلك واقل . ساعة معتدلة
منه وأكثر وجدنا يف كسوفات كثرية مشسية وقمرية رصدنا أوقاا ووقفنا على أقدارها واكتفينا بذكر 

الشمس يف ناحية بعدهاا األبعد والقمر فيهما يف موضع واحد يف هذين الكسوفني القمريني وكانت فيهما 
البعد وهو يف مقدار بعده الوسط اقل منه جبزء ونصف بالتقريب وعرض القمر فيهما مجيعاً يف جهة 

واحدة وكان بني عرضه األول وعرضه الثاين ة ج ن واتفق بني الكسوفني بالتفاضل مقدار جزء من مثانية 
قطر القمر فإذا ضرب ذلك يف هذه الدقائق اليت بني العرضني حصل قطر القمر ونصف وربع جزء من 

كله يف هذين الكسوفني قريباً من ة جل ل وإذا كانت نسبة قطر الظل إىل قطر القمر النسبة اليت ذكرها 
بطليموس وهي مرتني وثلثة أمخاس مثل قطر القمر كله بالتقريب كان نصف قطر الظل يف موضع جماز 

  .قريباً من ة مج لالقمر 
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وباملقدار الذي به تكون الستة والثلثون الدقيقة والعشر الثواين اليت يسريها القمر يف أوقات االجتماعات 
واالستقباالت يف الساعة وهي أعظم مسريه عند تلك األوقات وتكون مخس وثلثون دقيقة وثلث دقيقة 

 واالثنتا عشرة ثانية اليت يسريها القمر يف الساعة اليت هي مقدار قطر القمر حينئذ فبه تكون الثلون دقيقة
يف تلك األوقات وهي أقل املسري عند ذلك ويتهيأ ذلك إذا كان يف بعده األبعد تسعة وعشرين دقيقة 

ونصفاً بالتقريب وهو قطر القمر حينئذ وأما بطليموس فإنه عمل على انه ة ال ك وأجرى احلساب على 
وإذ قد وضح ما أردنا وبان قطر القمر حبسب جمازه يف كل واحد من . ارذلك واستخراج األبعاد واألقط

البعدين وجعلنا نسبة قطر الظل إىل قطر القمر تلك النسبة املذكورة فبها يكون نصف قطر الظل يف ابعد 
جماز القمر قريباً من ة حل ل إذا كانت الشمس يف بعدها البعد وإذا كانت الشمس يف بعدها األبعد والقمر 

 بعدها القرب كان نصف قطر الظل قريباً من مو دقيقة فبني أن نصف قطر الظل يف جماز القمر األبعد يف
اقل من الذي عما عليه بطليموس بقريب من دقيقتني وسدس ملا وقع يف قطر القمر على حسابه من 

  .الزيادة

    

بني وجيب أيضاً أن يكون وأما نصف قطر الظل يف جماز القرب األقرب فإنه متساو يف القدر يف احلسا
لنصف القطر الظل فيما بني بعدي الشمس األبعد واألقرب اختالفاً يوجبه بالقياس يكون مقداره قريباً من 

مخسني ثانية وذلك انه جيب أن يكون نصف قطر الظل يف قرب الشمس األقرب أقل منه إذا كانت يف 
ن بطليموس عمل فيها على ما ذكرنا وجعل قطر وأما الكسوفات الشمسية فإ. بعدها األبعد ذا املقدار

القمر إذا كان يف بعده األبعد يوتر قوساً من فلك الربوج مقدارها ة ال ك وانه يستر الشمس كلها عند 
ذلك يف أوقات االجتماعات املرئية إذا كان على نطاق الربوج يف الرؤية وذه العلة صري قطر الشمس 

ه بأضعاف مضعفة فأن يستره ومل جيعل لقطر الشمس مع القمر تعيرياً مثل قطر القمر وإن كان أعظم من
فيما بني بعديها كما جعل للقمر وقد بان لنا بالقياس أن قطر القمر يف جمازه البعد يوتر قوساً من الفلك 
مقدارها تسع وعشرون دقيقة ونصف وانه ال يتهيأ أن يستر الشمس كلها عن األبصار إذا كان يف بعده 

 وذلك حني يكون مسريها يف الساعة ة ب كج وباملقدار الذي به تكون الدقيقتان وثلث وعشرون األبعد
ثانية إحدى وثلثني دقيقة وثلث فبه تكون الدقيقتان وثلث وثلثون ثانية ثالثاً وثلثني دقيقة وثلثي دقيقة 

 صحت لنا أقدار بالتقريب فنجد قطر الشمس يتغري مع القمر فيما بني بعديها بدقيقتني وثلث وبذلك
الكسوفات الشمسية وبان أن نصف قطر ظل الظل يف أبعد جماز القمر يوتر قوساً مقدارها قريب من مو 

فلنحاول أن نبني بعد الشمس وما يظهر معه وال يتهيأ ذلك على اجلهة اليت تقرب من رأي . دقيقة
كورة يف كتابه مث نقسم ذلك بطليموس الذي عمل عليه بإعادة الشكل على هيئته وعلى تلك النسب املذ
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على ما وجدنا بأرصادنا ألنا مىت عملنا على ما وجدنا بأرصادنا مل تصح النسب وتضاعف البعد أضعافاَ 
كثرية مستشنعة فنرسم هذا الشكل مث نتبع القول عليه فامتثل ما رسم لك فيه وامتثل كيف عمله تصب 

  .إن شاء اهللا

    

مراكزها على خط مستقيم تقابل بعضها بعضاً وبعضها أعظم من بدأت بعون اهللا فأدرت ثلث دواير 
بعض ورمست على الدائرة الكربى منها وهي دائرة األرض ا ب ج والدال مبركزها وعلى اليت بعدها يف 

العظم وهي دائرة األرض ك ل م وعلى مركزها ن وعلى الدائرة الصغرى املتوسطة وهي دارة القمر الثالثة 
 ط وجعلتها فيما بني دائرة الشمس واألرض وأخرجت خطي الشعاع على طرفيه ه ز ح وعلى مركزها

قطر الشمس ومها عالميت ا ج مياسان دائرة األرض على نقطيت ك م ويلتقيان من اجلانب اآلخر على نقطة 
س فيكون مثلث ا س ج املخروط وخط د س يقسمه بنصفني فيصري لذلك مثلثني وكل واحد منهما قائم 

خرجت أيضاً من مركز األرض وهي عالمة ن خطني مياسان دائرة القمر على عالميت ح ه الزاوية وأ
وجيوزان على عالميت ا ج فيماسان دائرة الشمس عليهما من أجل الكسوفات الشمسية اليت يستر القمر 
فيها الشمس كلها عن عالمة ن وخنرج قطر ا ج وقطر ه ح وننفذه إىل نقطة ق وجنعل خط ط ن مثل 

ن فمن اجل أن خط د س جيوز على املراكز كلها تبني يف هذا الشكل أن خط د ا هو نصف خط ف 
قطر الشمس خط ط ح نصف قطر القمر وخط م ن نصف قطر األرض وخنرج أيضاً خط ع ف ض 

والذي كان عمل عليه بطليموس وعليه جمرى . الذي هو قطر الظل فيكون خط ف ض نصف قطر الظل
تني جزءاً باملقدار الذي به يكون القطر قك جزءاً ومثلث ا د س قائم احلساب أن خط ا س يكون س

الزاوية والبعد كثري فخط د س أيضاً قريب من ستني جزءاً بذلك املقدار وزاوية ح ن ط يكون ة يه م 
باملقدار الذي تكون األربع الزوايا القائمة من الدائرة املستديرة على مثلث ا د س القائم الزاوية شس 

ة ض ن ف تكون ذا املقدار ة م م فأما وتر ط ح املنصف الذي يوتر زاوية ح ن ط فإنه يكون ة وزاوي
يو كد وهو خط ط ح وأما وتر زاوية ض ن ف فإنه ة مب له وهو خط ف ض باملقدار الذي به يكون 
خط ف ن ستني جزءاً ولكن باملقدار الذي به كان خط م ن الذي هو نصف قطر األرض جزءاً واحداً 

وبه كان خط ف ن الذي هو بعد القمر عن مركز األرض سد ي فبه يكون خط ط ح ة يز جل وبه 
يكون خط ف ض ة مه حل فنسبة ف ض إىل ط ح نسبة االثنني والثلثة أمخاس إىل الواحد بالتقريب وأما 
خط ط ن فمساو خلط ف ن فلذلك يكون خط ف ض وخط ط ق مجيعاً نصل ضعف خط م ن وإذا 

لذي قد بان أنه ة مه حل وخط ط ح الذي قد بان انه ة يز جل كان مبلغ ذلك جزءاً مجع خط ف ض ا
وثلث دقائق وإحدى عشرة ثانية من املثلني فإذا اسقط من ذلك خط م ن الذي املثل الواحد بقي خط ط 
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. ن ثلث دقائق وإحدى عشرة ثانية وخط د ل متام املثلني وهو ست ومخسون دقيقة وتسع وأربعون ثانية

ذلك أيضاً خط ط ن يكون ة ج يا وخط د ط يكون ة نو مط فإذا جعل خط د ن كله جزءاً واحداً وك
  .كان خط د ن يعد خط ط ن مثاين عشرة مرة وأربعة أمخاس بالتقريب

    

وكذلك خط د ا يعد خط ط ح كذلك مثاين عشرة مرة وأربعة أمخاس أيضاً بالتقريب وهي نسبة خط د 
 بان أنه سد ي باملقدار الذي به يكون م ن خطاً من جزء واحد فلذلك ن إىل خط ط ن وخط ط ن فقد

يكون خط د ن الذي هو بعد الشمس عن مركز األرض مثل خط م ن الذي هو نصف قطر األرض ألفاً 
ومائتني وعشر مرة بالتقريب وأما قطر الشمس فمثل قطر القمر مثاين عشرة مرة وأربعة أمخاس بالتقريب 

ل قطر القمر ثلث مرات خممسي مرة بالتقريب فقطر الشمس مثل قطر األرض مخس ولكن قطر األرض مث
واملكعب ذو الطول والعرض والغمق الذي يكون من ضرب الواحد يف مثله مث يف واحد . مرات ونصفاً

واملكعب الذي يكون من ضرب اخلمسة والنصف يف مثلها مث يف . يكون واحداً أعين مكعب األرض
واملكعب الذي يكون من ضرب الثماين عشرة . ئة وستة وستني وربعاً ومثناًمخسة ونصف يكون ما

واألربعة أمخاس يف مثلها مث يف مثانية عشر وأربعة أمخاس يكون ستة آالف وستمائة وأربعة وأربعني 
واملكعب الذي يكون من ضرب قطر القمر يف مثله مث يف قطر القمر الذي هو خط ه ح يكون . ونصفاً

عة وثلثني وربع من مكعب الواحد فعظم الشمس مثل عظم األرض مائة وستاً وستني مرة جزءاً من تس
وربعاً ومثناً ولكنه مثل عظم القمر ستة آالف مرة وستمائة وأربعاً وأربعني ونصفاً ولكن عظم األرض مثل 

ض ة مه حل وأيضاً فإنه إذا كان خط م ن جزءاً واحداً كان خط ف .عظم القمر تسعاً وثلثني مرة وربعاً
وخط ف ن بذلك املقدار أيضاً سدي فإذا جعل خط س ن كله جزءاً واحداً كان خط ف س منه ة مه 
حل وخط ف ن ة يد كب الباقية لتمام اجلزء الواحد وإذا كان خط س ف إىل خط ف ن نسبة اخلمس 

ين ثانية فخط س ف يكون واألربعني دقيقة والثماين والثلثني ثانية إىل األربع عشرة دقيقة واالثنتني والعشر
مائتني وثلثة ونصفاً باملقدار الذي به يكون خط ف ن أربعة وستني وسدساً وإذا أضيف خط ف ن إىل 

خط س ف كان خط سس ن الذي من طرف الظل إىل مركز األرض مائتني ومثاين وستني مرة مثل 
 د س يكون ألفاً نصف قطر األرض بالتقريب ولكن الذي من مركز الشمس إىل طرف الظل وهو خط

وأربعمائة ومثاين وسبعني مرة مثل نصف قطر األرض الذي هو خط م ن فهذه النسب اليت استخرجها 
  .بطليموس واألبعاد على ما عمل عليه من مقدار قطر الظل ومقدار قطر الشمس والقمر

    

ا يكون ة كط ل وإذ كنا قد أوضحنا ما ظهر يف ذلك من االختالف وأما قطر القمر يف ابعد جمازه إمن
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ونصف قطر الظل يف ابعد جماز القمر ة حل ل وقطر الشمس قد كان على ما ذكر ة ال ك وعلى هذا 
الرسم جند قطر الظل يف أبعد جماز القمر ة حل ل وقطر الشمس قد كان على ما ذكر ة ال ك وعلى هذا 

نا مقدارها من اخلمس الدقائق الرسم جند قطر القمر ينقص عن قطر الشمس دقيقة ونصفاً وثلثاً فإذا أخذ
والنصف والثلث اليت خيتلف ا القمر يف بعده وقربه من األرض وجدناها تكون من ذلك الثلث إال مخس 

وإذا أخذنا من العشرة األجزاء والثلث اليت هي قطر فلك التدوير كله وا خيتلف بعد .العشر بالتقريب
فإذا . الت كان مبلغه ثلثة أجزاء ومخس جزء بالتقريبالقمر عن األرض يف أوقات االجتماعات واملقاب

انقصنا ذلك من سد ي اليت هي أبعد بعد القمر عن األرض وجدنا أن بعد القمر عن مركز األرض يف 
املوضع الذي يكون قطره فيه ة ال ك وهو الذي ميكن أن يستر الشمس كلها هناك عن األبصار ستون 

وإذا كان قطر القمر ة ال ك كان نصف قطر الظل يف . ريبمرة ونصف وثلث وعشر وثلث عشر بالتق
موضع جماز القمر قريباً من ة م م وهذا قريب من املقدار الذي عمل عليه بطليموس فإذا ضربنا الثمانية 
عشر واألربعة األمخاس يف الستني والنصف والثلث والعشر والثلث عشر كان بعد الشمس عن مركز 

ألبعد ألفاً ومائة وستاً وأربعني مرة مثل نصف قطر األرض وإذا قسمنا ذلك األرض إذا كانت يف بعدها ا
على األربعة األجزاء والنصف اليت بني قطر األرض وقطر الشمس بالتقريب كان الذي من مركز األرض 

وإذا كان قطر فلك تدوير الشمس . إىل طرف الظل مائتني وأربعاً ومخسني مرة مثل نصف قطر األرض
 ضعف ما بني املركزين كما قد كان ظهر فيما تقدم من هذا الكتاب وهو قريب من أربعة كله الذي هو

أجزاء وسدس كان اختالف بعد الشمس عن مركز األرض قريباً من ست وسبعني مرة مثل نصف قطر 
األرض ونصف ذلك هو مثانية وثلثون وهو حصة البعد األوسط فبعد الشمس القرب عن مركز األرض 

سبعني مرة مثل نصف قطر األرض وبعدها األوسط يكون ألفاً ومائة ومثانية وبعدها األبعد يكون ألفاً و
ألفاً ومائة وستاً وأربعني على ما كان تبني والقمر يستر الشمس عن األبصار إذا كان بينه وبينها ألف 

  .الشمسيةومخس ومثانون مرة مثل نصف قطر األرض بالتقريب وهذه النسبة اليت ظهرت لنا بالكسوفات 

    

وأما قبول القمر الضوء فمن الشمس تكون الزيادة والنقصان يف ضوئه حبسب بعده وقربه منها وذلك أن 
كل جمسم مستدير فإمنا يقع البصر على النصف الذي يواجه البصر منه فقط فنصف كرة القمر اليت تواجه 

ذلك يكون يف أوقات انتصاف األرض هو النصف الذي يواجه الشمس إذا رأينا القمر ممتلئ الضوء و
الشهر القمري فإذا كان النصف الذي يواجه األرض خالف الذي يواجه الشمس وكان الذي يواجهها 

هو النصف الباقي مل نر فيه شيئاً من الضوء ويكون ذلك وقت احملاق وفيما بني ذلك فإمنا نرى الضوء فيه 
لذي يواجه الشمس من النور وهو كلما بعد حبسب ما يقع يف النصف الذي يواجه األبصار من النصف ا
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عن الشمس من وقت احملاق كثر الضوء فيه ويزيد إىل أن يقابلها على قريب من قطر الفلك فيمتلئ الضوء 
ونرسم مثال ذلك دائرة لفلك . فيه مث يبدأ بالنقصان كما كان بالزيادة إىل أن يضمحل يف آخر الشهر

 ز ن إىل نقطة ب ونتخذ نقطة ب مركزاً وندير عليه دائرة القمر على مركز ي وقطر ز ن ومند قطر
للشمس على قطر ا ج ولتكن نقطة ي مركز األرض وخط ب ي بعد الشمس عن األرض يف القوة 
ونتخذ نقطة ن من الفلك القمري املائل مركزاً وندير عليه دائرةً للقمر لوقت االجتماع حيث يكون 

 السمت أعين على اخلط الذي جيوز على مركز الشمس مركز دائرته حتت مركز دائرة الشمس يف
واألرض مث يبعد مركز دائرة القمر عن نقطة ن يف فلكه حبسب مسريه يف اليوم أو يف أكثر من اليوم أو 
أقل إىل أن ينتهي إىل املقابلة فيكون مركز دائرته نقطة ز وجنعل مراكز دواير القمر فيما بني نقطيت ز ن 

وخنرج من طريف قطر الشمس الذات مها عالميت ا ج خطوطاً إىل دواير . ضها بعضاًعلى عالمة د يتلو بع
القمر كلها مياس كل دائرة منها خطان على طريف قطر دائرة القمر ونرسم عليها يف مجيع الدواير عالميت 

ك ط ونصل بني نقطيت ك ط من كل دائرة خبط جيوز على مركز د فنحمر فيه النصف املضيء الذي 
 الشمس من دائرة القمر ونطمس النصف اآلخر الذي ال تراه الشمس مث خنرج من نقطة ي اليت يواجه

ملركز األرض إىل كل دائرة من دواير القمر خطني مياسان دائرة القمر ونرسم على موضع املماسة من كل 
عليه البصر دائرة عالميت م ل ونصل بينهما خبط جيوز على نقطة د من كل دائرة فنجد النصف الذي يقع 

من تلك الدائرة وهو النصف الذي يواجه األرض فبحسب ما يقع يف هذا النصف الذي يواجه األرض 
ويقع عليه البصر من النصف املضيء الذي يواجه الشمس يكون مقدار الضوء الذي يرى يف القمر فبني 

 ك ط فإذا بعد القمر عن يف هذا الشكل أن نقطيت م ل يف دائرة القمر عند احملاق تقعان يف موضع نقطيت
الشمس وقع من نصف دائرته الذي يواجه الشمس يف النصف الذي يواجه األرض قطعة صغرية فكلما 

زاد بعده عن الشمس زاد عظم القطعة إلىأن ينتهي ربع الشهر فيكون النصف مقدار النصف من النصف 
 إىل أن يقابل القمر الشمس فيكون الذي يواجه األرض مث ال تزال القطعة تعظم وتزيد على ذلك املقدار

النصف الذي يواجه الشمس كله هو الذي يواجه األرض فتصري نقطيت م ل يف موضعي ك ط وسنصور 
هذا الشكل ونوقع فيه عشر دواير للقمر يكون بعد القمر عن الشمس يف كل دائرة من التسع دواير اليت 

 ويصري شكل الضوء يف دائرة القمر على حسب بعد دائرة االجتماع عشرين جزءاً من أجزاء نصف الفلك
مقادير هذه األبعاد عن مست موضع الشمس الذي هو نقطة ب وإذ ذلك كذلك فقد وضح يف هذا 
الشكل زيادة ضوء القمر ونقصانه على اجلهة اليت ترى يف بسيط الدائرة وأما يف اسم املستدير فإن 

 خالف هذا الشكل وسنمثله فيما يستأنف إن شاء اهللا ضعف كل قطعة ألن زاويته على اجلهة الكرية على
وقد تبني مبا قد ظهر أن باملقدار الذي به تكون دائرة القمر اليت يرى فيها الضوء .تعاىل وباهللا التوفيق
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كامالً مخسة عشر فبه يكون كل اثين عشر جزءاً من بعده عن الشمس جزءاً واحداً إىل متام قف اليت 
ها وإذا كانت دائرة القمر يب جزءاً كان كل مخسة عشر جزءاً من البعد جزءاً تستكمل اخلمس عشرة كل

  .واحداً من أجزاء الضوء وعلى هذه النسب رمسنا الدائرتني وبينامها إن شاء اهللا تعاىل
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   الواحد والثالثون الباب

  صفة أفالك الكواكب الخمسة وحاالتها

    

اليت عرفت هلا باختالف مسريها على طريق الربهان فإن قال أما صفة أفالك الكواكب اخلمسة وحاالا 
لكل كوكب منها أربعة أفالك على هيئة أفالك القمر أحدها املثل بفلك الربوج مركزه مركز فلك الربوج 

معتدل حتته وحركته كحركته والثاين الفلك املائل ومركزه مركز الفلك املمثل وسعته كسعته وميله عن 
كون إىل ناحية الشمال واجلنوب بقدر عرض الكوكب كله ويف داخل هذا الفلك دائرة الفلك أكثر ما ي

فلك آخر خارج املركز عن مركز الفلكني متعلق به يالصقه على نقطة هي نقطة البعد األبعد وبقدر ما 
بني مركزي الفلكني يعلم تعديل احلاصة واملركز لكل كوكب منها على حسب ما تبني يف القمر والفلك 

فلك تدوير الكوكب ومركزه جيري على هذا الفلك اخلارجي من نقطة البعد األبعد إىل جهة توايل الرابع 
الربوج بقدر حركة الكوكب الوسطى يف الطول يف اليوم والكوكب يتحرك يف فلك التدوير من نقطة 

ة له يف البعد اليت ترى على مركز فلك الربوج إىل جهة توايل الربوج أيضاً بقدر حركة الكوكب احلاص
كل يوم ونصف قطر كل لك من أفالك تداوير الكواكب يكون بقدر تعديله األوسط وله احنراف يف 
أسفل الدائرة وألعالها يكثر يف أسفلها فيزيد على الوسط ويقل يف أعالها فينقص عن األوسط وهذا 

صان هي املرسومة التعديل األوسط هو املرسوم يف اجلدول السادس من جدول تعديل الكوكب وأقدار النق
يف اجلدول اخلامس وأقدار الزيادة هي املرسومة يف اجلدول السابع وأما املرسوم يف اجلدول الرابع فهو 

وأما املرسوم يف . الدقائق اليت يؤخذ بقدرها من الزيادة والنقصان على اجلهة اليت جعلت يف القمر للزيادة
    رج مما بني املركزين اجلدول الثالث فهو تعديل احلاصة واملركز الذي خي

قال أول ما رمست دائرة الفلك املثل عليها ا ب ج د مركز . وهذه أمثال األفالك اليت ذكرنا أننا نرمسها
على ه ودائرة أخرى للفلك املائل عليها ج ب ز د مركزها أيضاً نقطة ه كما تقع يف الكري ودائرة ثالثة 

بني أن نقطة ح هي البعد األبعد ونقطة ك هي البعد للفلك اخلارج عليها ح ط ك ل وعلى مركزها م ف
األقرب من الفلك اخلارج املركز وجنعل نقطة ط من الفلك اخلارج مركزاً لدائرة فلك التدوير وندير 

عليها دائرة فلك التدوير عليها ف ق س وخنرج منه خط م ط ق وخط ه ط ف ونفرض موضع 
ن الذي ترى عليه حركة الكوكب يف فلك الربوج الكوكب من فلك التدوير نقطة ع وخنرج خط ه ع 

وبني أن قطر ا ز جيوز على املراكز وأيضاً نتخذ نقطة ل من الفلك اخلارج مركزاً وندير عليه دائرة لفلك 
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التدوير عليها ي ال س وخنرج خطي م ل ي و ه ك ال وجنعل الكوكب يف موضع س من فلك التدوير 
لك الربوج فبني هو يف هذه الدواير أنه إذا كانت نقطة ا مست وخنرج خط ه ش ض الذي يرى عليه يف ف

البعد األبعد يف فلك الربوج وكان الكوكب يف نقطة ع من فلك التدوير الذي مركزه ط وكان مركز 
فلك التدوير يف نقطة ح إن اخلط الذي خيرج من نقطة ه جيوز على مركز م ونقطة ا و ح وجند نقطة 

وير على عالمة ق اليت يف خط م ط ق وذلك أن خط م ط ق عند ذلك يكون البعد األبعد يف فلك التد
موضع خط ه م ا ويكون موضع ق حينئذ موضع ا فيكون البعد األبعد األوسط واحلقيقي سواء بال 

اختالف ألن خط ه ط ف الذي عليه ترى نقطة البعد األبعد احلقيقية حينئذ يصري موضع خط ه ا أيضاً 
لك التدوير يف موضع ط الذي هو فيما بني نقطيت ح ك من الفلك اخلارج وذلك ولكن إذا صار مركز ف

أقل من نصف دائرته كان موضع البعد احلقي يف فلك التدوير نقطة ف وموضع البعد األبعد األوسط 
نقطة ق ومنها يكون مسري الكوكب يف فلك التدوير اخلاص له وذلك هو قوس ق ع ولذلك يكون 

وكذلك أيضاً يكون موضع . ر من قوس ق ع بقوس ق ف اليت هي االختالفمسريه يف احلاصة أكث
مركز فلك التدوير الذي يرى على نقطة ه يف فلك الربوج أقل من الذي يرى على مركز م بقوس ق ف 
أيضاً وذلك أن نقطة ف أقرب إىل نقطة م من نقطة ف وكذلك إذا جعلنا مركز فلك التدوير يف نصف 

قطة ل صار موضع مركز فلك التدوير الذي يرى فيه من مركز الربوج على مركز ه الدائرة الثاين على ن
أكرب من املوضع الذي يرى فيه على موضع م بقوس ال ي فصار البعد األبعد احلقي الذي يرى على مركز 
ه أقل من البعد األبعد األوسط الذي يرى على مركز م بقوس ال ي أيضاً وذلك أن الكوكب يف رسم ش 

ك التدوير وحركته الوسطى يف فلك التدوير اخلاص له من نقطة ي إىل نقطة ال مث إىل نقطة ش من فل
وحركته احلقيقية تكون من نقطة ال فقوس ال ش من فلك التدوير اصغر من قوس ي ال ش بقوس ي ال 

ة البعد ولذلك يزاد تعديل احلاصة واملركز على املركز إذا كانت حركة مركز فلك التدوير فيما بني نقط
األبعد من الفلك اخلارج إىل نقطة البعد األقرب منه مما يلي عالمة ل وينقص من احلاصة وإذا كان مركز 
فلك التدوير يف النصف الثاين من الفلك اخلارج الذي هو مما يلي عالمة ط ينقص تعديل احلاصة واملركز 

  .الذي هو قوس ي ال من املركز

    

ضع املركز احلقي من فلك الربوج علم به حصص االختالف من الزيادة ويزاد على احلاصة فإذا عرف مو
والنقصان الذي يكون لفلك التدوير عند احنرافه فإنه يف الفلك اخلارج وأيضاً فإنه إذا كان الكوكب يف 

موضع ع من فلك التدوير كان بعده عن نقطة ق اقل من نصف دائرة فلك التدوير فلذلك يكون موضعه 
من فلك الربوج أكثر من موضعه الذي فيه مركز ط من فلك الربوج بالقوس اليت على الذي يرى فيه 
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عمود ع ط وإذا كان الكوكب يف موضع ش كانت قوس ال ش من فلك التدوير أكثر من نصف دائرته 
فلذلك يكون موضعه الذي يرى فيه من فلك الربوج أقل من املوضع الذي يرى فيه مركز ل بالقوس اليت 

مود ل ش ولذلك يزاد تعديل الكوكب األوسط املعدل باحنراف فلك التدوير على املركز تقع على ع
املعدل إذا كانت حاصة الكوكب املعدلة أقل من قف وينقص منه إذا كانت احلاصة املعدلة أكثر من قف 

فيكون ما حيصل بعد تلك الزيادة أو ذلك النقصان هو بعد الكوكب يف فلك الربوج عن نقطة البعد 
وأما علة الرجوع يف الكواكب املتحرية فهي ان . ألبعد من الفلك اخلارج احملدودة املوضع يف فلك الربوجا

اختالف تعديل الكوكب يف الزيادة والنقصان يف اليوم الواحد يف بعض مواضعه من فلك التدوير أكثر من 
ا قوم موضع الكوكب احلقي مسريه األوسط اليت هي حركة مركز فلك التدوير يف الفلك اخلارج ليوم فإذ

يف اليوم مث زيد على وسطه مسريه ليوم آخر مث نقص من ذلك ما هو أكثر من التعديل األول بأكثر من 
مسريه األوسط يف ذلك اليوم أو زيد على ذلك من التعديل ما هو اقل من التعديل األول بأكثر من مسري 

ربوج أقل من املوضع الذي كان فيه بدئياً وال الكوكب األوسط يف اليوم كان موضع الكوكب يف فلك ال
يتهيأ ذلك إال إذا كان الكوكب يف نصف تدويره األقرب الذي هو باالضطرار أقل من النصف األعلى 

فأما النصف األسفل فهو قوس ش و وأما النصف األعلى . ألن قوس الفلك اخلارج حتد هذين النصفني
الكوكب من نقطة البعد األبعد يف فلك التدوير إىل نقطة و فهو قوس و ال ي ش ولذلك إذا انتهى مسري 

كان فيه كالواقف املنصوب يف الدائرة فإنه يقع عند ذلك يف اخلط املماس لفلك التدوير الذي خيرج من 
نقطة ه فيكون عند ذلك نقصان وزيادة اختالف تعديله ليوم مثل مسريه األوسط ليوم فال تظهر له حركة 

يقع يف النصف األسفل فال تزال حركته يف فلك الربوج ترى إىل اجلهة املتقدمة من حىت جيوز نقطة و ف
الربوج حىت ينتهي إىل عالمة ش فيقع يف اخلط املماس ثانية فيكون كالواقف املترفع يف الدائرة على تلك 

من فلك اجلهة فإذا ترفع عن نقطة ش بدأت حركته ترى إىل جهة توايل الربوج ما دام يف النصف األعلى 
وإن كان الكوكب يف ذاته ال رجوع له يف مسريه وإمنا يعرض له ذلك عندنا الختالف مراكز . التدوير

  .أفالكه وحاله يف فلك التدوير

    

وأما الشمس والقمر فإما ال يعرض هلما ذلك عندنا وذلك لن مسري كل واحد منهما يف اليوم أكثر من 
ة فليس ببني فيهما حال الرجوع وإن كانا ال بد هلما يف ذاما من اختالف تعديله يف اليوم أضعافاً كثري

وقد امتحنا حركة كل كوكب من . مسري يف النصف األقرب من فلك تدويره ولكنه ال حيس هلما ذلك
هذه الكواكب اخلمسة املتحرية كثرياً يف مواضع من أفالك تداويرها أحدها إذا وافق الكوكب نقطة البعد 

ثاين إذا وافق نقطة البعد األوسط والثالث حني يوافق نقطة البعد األقرب ويف غري ذلك من األبعد منه وال
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املواضع اليت تكون ملركز فلك التدوير يف الفلك اخلارج على جهة البعد عن نقطة البعد األبعد منه 
والقرب منها حىت وقفنا على ما ظهر من حركاا الوسطى ف الطول من الزيادة على احلركات 

املوضوعة يف كتاب بطليموس ومع ذلك أيضاً على معرفة ما ظهر من اختالف حركاا ومواضع بعدها 
األبعد يف أفالكها اخلارجة من فلك الربوج وصححناه وأثبتناه يف اجلداول بعد ان أحلقنا يف مسريها يف 

قاربة ملا يف كتاب الطول ما وجدناه يف كل واحد منها من االستدراك وأما تعاديلها فإننا وجدناها م
بطليموس وكذلك مواضع أبعادها فأثبتناها حباهلا إال ما كان من بعد املشتري األبعد فإننا قسناه بالقمر 

ماراً كثرية حبسب موضع القمر املرئي يف أوقات القياسات فوجدناه نقص من املقدار املوضوع بقريب من 
 أفالك تداويرها هي ما يبقى من مسري الشمس وملا كانت حركات الكواكب العلوية يف. مثانية أجزاء

األوسط إذا أنقص منه حركة الكوكب الوسطى يف الطول وكان مسري الزهرة وعطارد األوسط مثل 
مسري الشمس األوسط فأما حاصتها فإا خترج من اجلداول وجند حاصة الزهرة أكثر من حاصتها 

ريباً من جزء ين ونصف فقسمنا ذلك على املوضوعة بقريب من أربعة أجزاء ونصف وحاصة عطارد ق
الزمان الذي بيننا وبني بطليموس وزدنا ما حصل اليوم الواحد من ذلك مسري حاصة كل واحد منهما 

ليوم ومل نغفل شيئاً نرى انه يقع من قبله خلل بقدر الطاقة إال وأحكمناه وإن كانت حركاا غري مدركة 
ن وذلك أن ارصادها إمنا وقعت عند موافقتها لبعض الكواكب باحلقيقة وال ميكن إدراك حركات النريي

  .الثابتة بالتقريب

وملا كانت أيضاً أبعادها البعيدة تتحرك حبركة فلك الكواكب الثابتة استغنينا عن وضع جداول احلركات 
حلاصة كل كوكب من الكواكب العلوية وملسري الكوكبني السفليني وعن قياس أبعادها إىل قلب األسد 

و غريه من الكواكب الثابتة وألقينا أيضاً ذكر األرصاد اليت كانت هلا عندنا يف املواضع املذكورة طلب أ
وأما عروض الثلثة كواكب . اإلجياز ولكيال تكثر اخلطب فيما حناول من البيان يف كل كوكب منهما

كتاب بطليموس فأقررناها العلوية أعنيهم زحل واملشتري واملريخ فإا تقارب ما وجدناه من األقدار يف 
حباهلا يف تعرف عروضها وأما الزهرة وعطارد فإننا وجدنا يف عروضها اختالفاً كثرياً وقع فيما نرى من 

قبل ما يعمل به يف معرفة العرض فغرينا مأخذ العمل الذي وجدناه هلما يف كتاب بطليموس إىل ما رأيناه 
كن ان يكون ما وقع يف العمل يف كتاب بطليموس وقد مي. يقارب ويوافق ما جند من عرضهما بالرصد

  .من قبل املترجم للفظه اليوناين أو خلل وقع يف النسخة اليت منها ترجم الكتاب واهللا أعلم
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   الثاني والثلثون الباب

  معرفة تأريخ العرب والروم

  والقبط والفرس وتحويل بعضها إلى بعض 

    

بيع األول ربيع اآلخر مجادى األوىل مجادى اآلخرة رجب قال إن أمساء شهور العرب هي احملرم صفر ر
شعبان رمضان شوال القعدة احلجة وهي شهر ثلثون يوماً وشهر تسعة وعشرون يوماً إال ذو احلجة فهو 

أمساء شهور الروم على ابتداء اليونانيني وأهل مصر هي أيلول ل . من تسعة وعشرين يوماً ومخس وسدس
اً تشرين الثاين ل يوماً كانون األول ال يوماً كانون األخر ال يوماً أيضاً سباط يوماً تشرين األول ال يوم

كح يوماً وربع يوم فيضاف الربع إىل ربع ثلث أحوال متواليات وتكبس السنة يف الرابعة فيكون فيها 
ال يوماً فجميع سباط كط يوماً آذار ال يوماً نيسان ل يوماً أيار ال يوماً حزيران ل يوماً متوز ال يوماً آب 

أيام السنة العجمية شسه يوماً وربع يوم ويف السنة الكبيسة شسو وهي السنة اليت يكون فيها سباط من 
وأما أمساء شهور الفرس فهي فروردين ماه أول يوم منه النريوز . تسعة وعشرين كاملة إن شاء اهللا

بان ماه اليوم السادس والعشرون من آبان أردشت ماه خرداذ ماه تري ماه مرداذ ماه شهريور ماه مهرماه آ
ماه الفرودجان وهي عسرة أيام مخسة منها بقية آبان ماه إىل الثلثني الواجبة له ومخسة أيام تطرح وال تعد 
من الشهور واليوم السادس عشر من مهماه املهرجان آذرماه دمياه من ماه إسفندارمذماه وكل شهر منها 

ن ماه زيادة ملقية فجميع أيام السنة الفارسية ثلثمائة ومخسة وستون يوماً بال ثلثون يوماً ومخسة بعد آبا
وأمساء شهور القبط توت بابه أتور كيهك طوبة أمشري برمهات برموذة بشنس . كسر فيها إن شاء اهللا

بونة أبيب سرى كل منها ثلثون يوماً ومخسة أيام تلقى بعد الشهور تسمى اللواحق فجميع أيام السنة 
قبطية ثلثمائة ومخساً وستون يوماً وربع يوم ويف السنة الرابعة شسو يوماً وتأريخ الروم والقبط هو من ال

ممات اإلسكندر املاقذوين ألهل مصر وللروم من سين ذي القرنني اإلسكندر وبينهما اثنتا عشرة سنة 
سين اهلجرة التامة فإذا أردت أن تعرف بسين اهلجرة رأس كل شهر تريد من سين العرب فخذ . مصرية

فاضرا يف ثلثمائة وأربعة ومخسني يوماً ومخس وسدس يوم فما بلغ أنظره فإن وقع فيه كسر وذلك 
الكسر أقل من نصف يوم فأسقطه وال تعتد به وإن كان أكثر من نصف يوم فاحتسب به يوماً وزده فيما 

إىل آخر تلك السنة التامة من األيام وهو جيتمع من األيام فما بلغ عدد األيام فهو ما مضى من أول اهلجرة 
األصل فاحفظه مث خذ هذا األصل وزد عليه مخسة أيام وألق اتمع سبعة بسبعة فما بقي دون سبعة او 
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سبعة فهو عالمة السنة املستقبلة فالقه من يوم األحد خيرج بك احلساب إىل اليوم الذي يدخل به احملرم من 
وإن أردت غريه من الشهور فزد على عالمة السنة ملا مضى من . نكسرةالسنة اليت أنت فيها وهي امل

شهور السنة التامة لشهر يومني ولشهر آخر يوماً يكون ذلك لكل شهرين تامني من الشهور القمرية ثلثة 
أيام فإن كان شهر واحد أو بقي شهر مفرد فخذ له يومني مث ألق ذلك سبعة سبعة وألق ما يبقى دون 

  . يوم األحد يقف بك احلساب يف اليوم الذي يدخل به ذلك الشهر الذي طلبت عالمتهسبعة سبعة من

    

وإن أردت أن . وهذا هو احلساب الذي يعمل عليه يف الزجيات والتواريخ فال تتعده إىل غريه زاد أو نقص
لتامة فزد تعرف أوائل الشهور الرومية بتأريخ ذي القرنني على ابتداء املصريني فخذ سين ذي القرنني ا

عليها ربعها فما بلغ إن وقع فيه كسر فال تعتد به زاد على النصف أو نقص منه مث أضرب مبلغ ذلك يف 
ثلثمائة ومخسة وستني يوماً وألق ما بلغ ذلك سبعة سبعة فما بقي دون سبعة أو سبعة فهو عالمة السنة 

ستقبلة اليت أنت فيها فإن وقع الكسر فألقها على الرسم األول خترج إىل أول يوم من أيلول من السنة امل
. نصفاً سواء فإن السنة الداخلة عليك كبيسة أعين السنة املستقبلة وإن زاد على النصف أو نقص بك فال

وإن أردت غري أيلول من الشهور فزد على عالمة السنة ملا مضى من السنة من الشهور التامة لكل شهر 
 من أحد وثلثني يوماً ثلثة أيام وال تأخذ لسباط شيئاً إال أن يكون ثلثني يوماً يومني ولكل شهر يكون

تكون السنة كبيسة فتأخذ له يوماً واحداً فما بلغ فألقه سبعة سبعة وأجر فيه على الرسم املتقدم من 
وإن أردت أن تعرف أوائل الشهور الفارسية . الطرح خترج إىل أول يوم من الشهر الذي تريد إن شاء اهللا

علومة فخذ سين يزدجرد بن شهريار بن كسرى ملك الفرس التامة فزد عليها أبداً ثلثة فاضرا بسنيهم امل
يف ثلثمائة ومخسة وستني فما بلغ فألقه سبعة سبعة فما بقي دون سبعة أو سبعة فألقه من يوم األحد يكون 

ت غريه من الشهور وإن أرد. اليوم الذي يقف فيه العدد هو أول يوم من فروردين ماه وهو يوم النريوز
الفارسية فزد على عالمة السنة الذي عرفت به يوم النريوز ملا مضى من السنة من الشهور التامة لكل شهر 
يومني غري آبان ماه فال تأخذ منه شيئاً مث ألق ذلك سبعة سبعة وأجر على الرسم من إلقائها من يوم األحد 

واعلم أن القبط يتقدمون اليونانيني من أهل . طلبتوخذ اليوم الذي يقف فيه العدد مبدأ للشهر الذي 
مصر يف مدخل أيلول بثلثة أيام وهم يسبقوم يف التأريخ يف كل أربع سنني بيوم فإذا أردت أن تعرف 

رؤوس شهور القبط فخذ سين ذي القرنني التامة فزد عليها أبداً ستة واضربه يف أيام السنة فما بلغ فألقه 
ن سبعة أو سبعة فأجره على الرسم املتقدم فحيث انتهى بك العدد هو أول يوم سبعة سبعة وما بقي دو

وإن أردت غريه من الشهور فزد على عالمة السنة ملا مضى من . من أيلول وهو توت من السنة املستقبلة
ة السنة من الشهور التامة لكل شهر تام يومني فما بلغ فألقه سبعة سبعة والق ما بقي دون سبعة أو السبع
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من يوم األحد يكون اليوم الذي تنتهي إليه بالعدد أول ذلك الشهر الذي تريد فإن انقضت الشهور كلها 
فألق بعد ذلك مخسة أيام وحينئذ تدخل السنة اليت تستقبل ألن تلك األيام هي اللواحق اليت ال تعد من 

  .الشهور إن شاء اهللا

    

وهو التحويل فتعلم اليوم الذي أنت فيه من شهور الروم وإذا أردت أن تعرف تاريخ الروم بتاريخ اهلجرة 
وكم سنة لذي القرنني فخذ األصل العريب الذي أمرتك حبفظه فزد عليه ثلثمائة وسبعة عشر فما بلغ فزد 
عليه ما مضى من السنة من الشهور العربية واأليام فما اجتمع فاقسمه على ثلثمائة ومخسة وستني يوماً 

 فسنون تامة فزد عليها أبداً تسعمائة واثنتني وثلثني سنة فما اجتمع فهو سنو ذي وربع اليوم فما خرج
القرنني التامة فاحفظها وما بقي من األيام اليت دون السنة فألق منها لكل شهر عدد أيامه وأبداً من أيلول 

هر املستقبل فما حصل فشهور تامة وما مل يتم شهراً فهو ما مضى من الشهر الذي انتهيت إليه وهو الش
الذي أنت فيه من األيام فإن فضل معك كسر فال تعتد به وإن وقع الكسر نصفاً سواء فتلك السنة اليت 

أنت فيها وهي السنة املستقبلة اليت مل تدخل يف عدد السنني اليت حفظت كبيسة فخذ لسباط يف تلك 
يخ القبط من قبل تاريخ الروم وإن أردت أن تعلم تار. السنة تسعة وعشرين يوماً كاملة إن شاء اهللا

باحلقيقة فخذ سين ذي القرنني مع السنة اليت أنت فيها ولو مل يدخل منها إال يوم واحد مث الق من ذلك 
مائتني وسبعة ومثانني فما بقي فخذ ربعه فإن وقع فيه كسر فألق مما جيتمع لك من األرباع يوماً واحداً إال 

فزد ذلك اليوم إىل األرباع فما حصل فزد عليه ثلثة أيام اليت ا أن ينقضي سباط فإذا ما انقضى سباط 
تتقدم القبط لليونانيني يف مدخل أيلول وهو توت فما بلغ فزد عليه من أول أيلول إىل اليوم الذي أنت فيه 

. فإن زاد ذلك على شسه فألقها منه أعين ألق منه شسه وزد على سين ذي القرنني اليت معك سنة تامة

نت السنة كبيسة وكان سباط قد انقضى فخذ كط يوماً والق مما اجتمع لك من األيام شسو يوماً وإن كا
فما بقي من األيام فما بقي من األيام بعد ذلك فهو ما مضى من أيام القبط من تلك السنة اليت أنت فيها 

قي دون ثلثني فهو من سين القبط فألق لكل شهر ثلثني يوماً وأبدأ من توت فما خرج فشهور تامة وما ب
ما مضى من أيام الشهر الذي أنت فيه من شهور القبط وذا التأريخ تستخرج حركات الكواكب 

بقانون ثاون بعد أن يزاد على السنني يب سنة لتكون من ممات اإلسكندر املاقذوين وال تدخل الشهر 
  .األول املرسوم يف اجلداول يف عدد الشهور

    

الفرس من قبل تاريخ اهلجرة باحلساب فخذ األصل العريب الذي أمرتك حبفظه وإن أردت أن تعرف تاريخ 
فزد عليه ملا مضى من السنة اشهر ثلثني يوماً ولشهر تسعة وعشرين يوماوزد على ذلك أيضاً ما مضى من 
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الشهر العريب الذي أنت فيه من األيام فما بلغ فهو ما مضى من أول اهلجرة إىل اليوم الذي أردت من 
 األيام فانقص من ذلك ثلثة آلف وستمائة وأربعة وعشرين يوماً وهي اليت بني اهلجرة وبني يزدجرد عدد

من األيام فما بقي فاقسمه على شسة فما خرج فسنون تامة من موت يزدجرد وما بقي دون شسه فخذ 
ك الشهر املستقبل لكل شهر عدد أيامه وابدأ بفردوين ماه فاليوم الذي تنتهي إليه هو اليوم املاضي من ذل

الذي أردت من شهور الفرس وإذا عددت آبان ماه فاحسب له مخسة وثلثني يوماً وذلك للخمسة األيام 
اللواحق اليت تضاف معه أعين تطرح بعده وال يعتد ا والذي يتلو اليوم الذي يتم به عدد أيام السنة 

وإن . لك وتفهمه جتد الصواب إن شاء اهللالفارسية من األيام فيه يوم النريوز من شهور الفرس فاعلم ذ
أردت أن تعرف تاريخ اهلجرة من قبل تاريخ الروم على ابتداء املصريني فانقص من سين ذي القرنني التامة 

تسعمائة واثنتني وثلثني سنة فما بقي فاضربه يف ثلثمائة ومخسة وستني يوماً وربع يوم فإن وقع كسر 
 األيام ثلثمائة وسبعة عشر يوماً فما بقي فزد عليه ما مضى من السنة فاحفظه مث انقص مما جيتمع لك من

اليت أنت فيها من أول أيلول إىل اليوم الذي أنت فيه فما بلغ فهو الذي مضى من األيام من أول سنة 
اهلجرة إىل اليوم الذي أردت فاقسمه على شند يوماً ومخس وسدس يوم فما حصل فسنون تامة مضت 

وما بقي دون ذلك إن كان فيه كسر وكان أقل من نصف فألقه وال تعتد به وإن كان من أول اهلجرة 
أكثر من نصف فتم يوماً وزده على األيام مث اخرج األيام من احملرم لكل شهر عدد أيامه وهو شهر ل 

ن سين يوماً وشهر كط يوماً فما خرج فشهور تامة ماضية من السنة املقبلة أعين املستقبلة اليت أنت فيها م
اهلجرة وهي اليت مل ختل يف عدد السنني وما بقي من األيام دون شهر فما مضى من ذلك الشهر الذي 

وإن طلبت تاريخ اهلجرة من تاريخ الفرس فخذ سين يزدجرد التامة فاضرا . أنت فيه من شهور العرب
 اجتمع فزد عليه ثلثة آالف يف شسه يوماً فما بلغ فزد عليه من أول فردوين ماه إىل اليوم الذي تريد فما

وستمائة وأربعة وعشرين فما بلغ فهو ما مضى من أول اهلجرة من األيام فاجعله سنني عربية على الرسم 
وإن أردت أن تعلم ما مضى لتاريخ الفرس من قبل تاريخ الروم باحلساب فخذ سين ذي القرنني . املتقدم

ما بقي فهي السنني اليت تريد فاحفظها مث خذ ربعها فإن وقع التامة وألق منها تسعمائة وثلثاً وأربعني سنة ف
فيه كسر فال تعتد به فما بلغت أيام األرباع فزد عليها أبداً سبعة وسبعني يوماً فما بلغ فزد عليه من أول 

أيلول إىل اليوم الذي تريد فإن كان ما جيتمع أكثر من شسه يوماً فألق منه شسه يوماً وزد على تلك 
ليت حفظت سنة أخرى وما بقي من األيام فألق لكل شهر عدد أيامه وأبدأ من أول فروردين ماه السنني ا

على الرسم املتقدم فإن وقع الكسر الذي حيصل من األرباع ثلثة أرباع فتلك السنة كبيسة فخذ لسباط 
 الروم فخذ ما فيها كط يوماً وإن احتجت أن تعرف أي يوم يقع فيه النريوز من السنة املستقبلة من شهور

جيتمع من األرباع مع السبعة والسبعني فانقصه أبداً من شسو فما بقي فألقه من أيلول لكل شهر عدد 



البتاين-الزيج  91  

أيامه فاليوم الذي تنتهي إليه من ذلك الشهر الرومي هو يوم النريوز وهو أول يوم من السنة املستقبلة اليت 
وإن أردت أن .  وشهورهم فعلى ما قد وصفتأنت فيها من سين الفرس وما بعد النريوز من أيام الفرس

تعلم ما مضى لتأريخ الروم من قبل تأريخ الفرس باحلساب فخذ سين الفرس التامة فاضرا يف شسه يوماً 
وزد على ذلك من أول فروردين ماه إىل اليوم الذي تريده فما بلغ فاقسمه على شسه يوماً وربع يوم فما 

ئة وثلثاً وأربعني سنة فما بلغ فهو سنو ذي القرنني التامة وما بقي من حصل فسنون تامة فزد عليها تسعما
األيام فالقه من أيلول لكل شهر عدد أيامه وال تعتد بكسر فإن مل يبق كسر فالسنة كبيسة فاخرج لسباط 

وإن أردت أن تعلم تأريخ الروم بتأريخ القبط فخذ سين القبط وهي سين ذي . تلك السنة كط يوماً
املصرية التامة فألق منها مائتني وسبعة ومثانني واعرف ربع ما يبقى فما كان فانقصه من األيام القرنني 

    املاضية من السنة املستقبلة اليت أنت فيها من سين القبط من 

أول توت إىل اليوم الذي تريده فما بقي فألق منه ثلثة أيام وما بقي فألقه من أول أيلول فحيث بلغت فهو 
وإن كانت أيام األرباع أكثر من األيام اليت جتتمع من أول . ضي من الشهر الرومي الذي أنت فيهاليوم املا

توت فانقص من سين القبط سنة وزد على األيام اليت معك شسه يوماً وانقص منها تلك األيام اليت حتصل 
ت اإلسكندر وإن زدت على سين القبط التامة يب سنة تكون من مما. من األرباع كسر فال تعتد به

املاقذوين مث زدت على ذلك أربعمائة وأربعاً وعشرين سنة مصرية كان الذي جيتمع من ذلك هو سنو 
كتاب بطليموس الذي عمل عليه يف استخراج احلركات وهو من أول ملك خبتنصر األول إىل السنة اليت 

خ العرب والروم جداول يعرف وقد جعلنا لتأري. تنتهي إليها من سين القبط وأيامهم من السنة املستقبلة
بعضها ببعض وجداول يعرف ا أوائل شهورهم وبينا العمل ا عند تلك اجلداول لتسهل املعرفة مبا 

  .حيتاج إليه من ذلك يف كل وقت تريده عن شاء اهللا
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   الثالث والثلثون الباب

  معرفة موضع الشمس

 األوسط واحلقي الذي ترى فيه من فلك الربوج بتأريخ الروم والعرب 
    

قال إذا أردت أن تعلم موضع الشمس من فلك الربوج بتأريخ الروم فامسك سين ذي القرنني التامة وال 
تدخل السنة املنكسرة اليت أنت فيها يف العدد حىت ينقضي آخر يوم من سباط وقت انتصاف النهار منه 

خلها يف العدد مث اطلب مثل عدد السنني اليت معك يف سطر العدد يف جداول السنني اموعة وحينئذ تد
الرومية املتفاضلة بعشرين عشرين سنة فحيث ما أصبت مثله أو ما هو أقرب إليه مما هو أقل منه فخذ ما 

لسنني اليت وجدت بإزائه من الدرج والدقائق والثواين املرسومة يف جدول وسط الشمس فأثبتها مث انقص ا
يف اجلدول من السنني اليت كانت معك فما بقي فهو سنون مبسوطة فاطلب مثلها يف سطر العدد من 

جداول السنني الرومية املبسوطة وخذ ما بإزائه أيضاً يف جدول وسط الشمس من الدرج والدقائق 
لشهور الرومية أسم والثواين فاثبت كل جنس حتت جنسه حتت الذي أثبت أوالً مث اطلب يف جدول ا

الشهر الرومي التام الذي قبل الشهر الذي أنت فيه وخذ ما بإزائه يف جدول وسط الشمس واثبت تلك 
الدرج والدقائق والثواين حتت الذي أثبته قبل كل جنس حتت جنسه مث ادخل عند ذلك عدد األيام املاضية 

من جدول وسط الشمس وخذ ما بإزائه من الشهر الذي أنت فيه من الشهور الرومية يف جدول األيام 
أيضاً من الدرج والدقائق والثواين وأثبتها مع الذي أثبت من الثلث اجلهات املتقدم ذكرها مث أبدا بلقط 
الثواين فأمجلها مث ألق منها ستني واحسب لكل مرة تلقيها دقيقة وارفع ذلك إىل الدقائق وما بقي دون 

 الدقائق مع ما ارتفع إليها من قسمة الثواين فما بلغت فألق منها ستني الستني فأثبته حتت الثواين مث امجل
واحتسب لكل مرة تلقيها درجة وارفع ذلك إىل الدرج وما بقي من الدقائق دون ستني فأثبته حتت 

الدقائق مث امجل الدرج مع ما ارتفع إليها من قسمة الدقائق فإن كان ما جيتمع أكثر من دور واحد أو 
قدار الدور شس درجة فألق منها األدوار وما بقي دون شس فأثبته حتت الدرج فما حصل من أدواراً وم

الدرج والدقائق والثواين فهو وسط الشمس اتمع من األربعة أبواب وهو موضع الشمس مبسريه األوسط 
دقائق من فلك الربوج من أول احلمل فألق من الدرج لكل برج ثلثني وما بقي دون ذلك فهي الدرج وال

وإذا أردت أن تعرف وسط الشمس . والثواين الذي قطعت الشمس من ذلك الربج الذي مل يتم ثلثني
بسين العرب فخذ سين اهلجرة مع السنة اليت أنت فيها فادخلها يف جداول حركة الشمس يف سطر السنني 
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 أقرب إليها مما هو أقل اموعة من سين العرب وهي املتفاضلة ثلثني ثلثني وانظر ما هو مثلها أو ما هو
منها بعدد املبسوطة وامتثل الرسم املتقدم الذي مثلت من سين الروم ويف شهورهم فما اجتمع من حركة 
يف األبواب األربعة بعد إلقاء األدوار يكون وسط الشمس واملعىن واحد بأي التأرخيني عملت فليكن لك 

فإذا عرفت وسط الشمس . اكب الباقية واحلصصهذا الوصف مثاالً تعمل عليه يف استخراج أوساط الكو
فانقص بعدها األبعد من وسطها تبق حاصتها فتثبتها حتت وسط الشمس مث ادخل حباصة الشمس إىل 

جداول تعديل الشمس يف سطري العدد وخذ ما بإزائها من الدرج والدقائق والثواين املرسوم يف اجلدول 
عديل الشمس وأثبتها حتت احلاصة مث انظر فإن كانت حاصة األول الذي بعد سطري العدد املوقع عليه ت

الشمس اليت أخذت ا التعديل أقل من قف درجة فانقص التعديل من الوسط بعينه وإن كانت هذه 
احلاصة أكثر من قف فزد التعديل على الوسط يكون ما حصل منه بعد الزيادة أو النقصان موضع الشمس 

لربوج فألقه من أول احلمل وأعط لكل برج ثلثني درجة يقف بك العدد احلقيقي الذي ترى فيه من فلك ا
وهذا التعديل هو لوقت انتصاف النهار مبدينة . على الثانية من الدقيقة من الدرجة من الربج اليت هي فيها

الرقة من اليوم الذي حسبت فيه فإن كان مع احلاصة دقائق فخذ التعديل الذي بإزاء ما هو أكثر منه 
 واحدة فما بلغ فخذ منه بقدر تلك الدقائق من ستني فما حصل فانقصه من التعديل الذي حفظت بدرجة

إن كان هو األكثر وزده عليه إن كان هو األقل فما حصل التعديل الذي بإزاء الدرج التامة احملفوظة بعد 
عليه يف سائر الدقائق فليكن لك ذلك مثاالً تعمل . الزيادة أو النقصان فهو التعديل احملكم لتلك احلاصة

وكان بعد الشمس األبعد يف سنة اقصا لذي القرنني يف . اليت جتد مع حاصة القمر والكواكب إن شاء اهللا
فإذا أردت أن . أول يوم من آذار يف كب يه من برج اجلوزاء بالتقريب وذلك هو فب يه من أول احلمل

    تقوم موضع الشمس ملا قبل هذه 

 بعدها فاعرف فضل ما بني هذه السنة والسنة اليت أردت التقومي فيها وخذ لكل السنة املذكورة أو ما
ست وستني سنة رومية درجة واحدة فما حصل من الدرج والدقائق فانقصه من فب يه إن كان وقت 
التقومي قبل السنة املذكورة وزده عليها إن كان وقت التقومي بعدها فما بلغ بعد الشمس بعد الزيادة او 

وذلك أن بعدها األبعد يتحرك حبركة فلك . ان فهو بعدها األبعد يف تلك السنة اليت قومت فيهاالنقص
وذلك هو أيضاً يف كل . الكواكب الثابتة اليت هي على ما وجدنا بالرصد يف كل سو سنة رومية درجة

  .لكوإذا كان حسابك بتأريخ العرب أجريته على ما وصفت . سح سنة قمرية درجة واحدة بالتقريب
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   الرابع والثلثون الباب

  معرفة ساعات التقويم في كل بلد

 وهي الساعات املعتدلة وهي اليت تسمى الساعات الوسطى اليت تكون بعد انتصاف النهار مبدينة الرقة 
قال إذا أردت أن تعرف ساعات التقومي يف كل بلد تريده وهي الساعات اليت ا تستخرج حركات 

 إذ كنا جعلنا تقومي الكواكب فيه على وقت انتصاف النهار من اليوم الذي الكواكب يف هذا الكتاب
حتسب فيه مبدينة الرقة وهو وقت انتصاف النهار من غد فصارت لذلك الساعة السابعة الزمانية من النهار 
الساعة األوىل من اليوم الذي يتلوه إىل غروب الشمس تكون السادسة منه كذلك إىل السادسة من الليل 

كون الثانية عشرة منه كذلك إىل طلوع الشمس من غد إىل انتصاف النهار منه ينقضي أيضاً اليوم الذي ت
فإذا عرفت عدد الساعات من وقت انتصاف النهار إىل الساعة املفروضة من النهار أو من الليل . يليه

 من درجها يف فاضرب كل ما كان من ساعات النهار يف أزمان ساعات النهار املأخوذة جبزء الشمس
اإلقليم احملدود وما كان من ساعات الليل فاضربه يف أزمان ساعات الليل املأخوذة بنظرية درجة الشمس 

وإن كانت الساعات معتدلة فاضرا ا كلها يف يه فما بلغ ذلك من أي اجلهات كان فانقص منه الدرج 
اليها املرسوم يف مطالع الفلك املستقيم يف والدقائق املرسومة حتت جزء الشمس يف جداول تعديل األيام بلي

الربج الذي فيه الشمس فما بقي فاقسمه على مخسة عشر فما حصل فهو الساعات املعتلة الوسطى اليت 
فإن كان حسابك مبدينة الرقة . قد حولت من األيام املختلفة إىل األيام الوسطى اليت بعد انتصاف النهار

دينة غريها فخذ مقدار ما بني الرقة وبني تلك املدينة من الطول فهي ساعات التقومي وإن كان يف م
املرسوم يف جداول أطوال املدن فما كان فاقسمه على مخسة عشر فما حصل من ساعة وأجزاء من ساعة 

فهو ساعات البعد فاحفظها مث انظر فإن كان طول املدينة أكثر من طول الرقة الذي هو عج يه فانقص 
 الساعات املعتدلة الوسطى اليت حصلت من بعد انتصاف النهار يف تلك املدينة ساعات البعد من تلك

وذلك أن تلك املدينة تكون يف ناحية املشرق من الرقة فإن كان بعد املدينة هو األقل فزد ساعات البعد 
على تلك الساعات فما كان منها بعد الزيادة أو النقصان فهي الساعات املعتدلة اليت تكون من بعد 
انتصاف النهار بالرقة وهي ساعات التقومي فادخلها يف جداول الساعات وخذ ما بإزائها من حركة 

الشمس والقمر والكواكب فزدها على أوساطها املستخرجة لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي حتسب 
األيام وإن كانت الساعات املفروضة قبل انتصاف النهار من اليوم الذي حتسب فيه فانقص من . فيه
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املاضية من الشهر إىل اليوم الذي حتسب فيه يوماً واحداً مث خذ الساعات من وقت انتصاف النهار من 
  .اليوم املتقدم إىل تلك الساعة املفروضة وامتثل ما كنت امتثلت بدئياً
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   الخامس والثالثون الباب

  إقامة الطالع والبيوت االثني عشر

  طالع بالساعات ومعرفة الساعات من قبل ال

    

قال إذا أردت أن تعرف الطالع وسائر البيوت االثين عشر من قبل الساعات املاضية من النهار أو من الليل 
وإن كان ذلك قد تقدم ذكره يف هذا الكتاب يف باب معرفة الساعات من قبل االرتفاع ذكراً مرسالً 

عة املفروضة وإن كان الوقت ليالً فانظر فإن كان الوقت اراً فخذ الساعات من طلوع الشمس إىل السا
فخذها من غروب الشمس فإن كانت من ساعات االعتدال فاضرا يف يه من أي الوقتني حصلت لك 
أعين من الليل أو النهار وإن كانت زمانية وكانت من ساعات النهار فاضرا يف أزمان ساعات النهار 

ليل فما بلغت أزمان ساعات النهار بعد الضرب وإن كانت من ساعات الليل فاضرا يف أزمان ساعات ال
فزده على أزمان املطالع املرسومة حتت اجلزء املقابل جلزء الشمس يف اإلقليم فما بلغ أحدها إن كان أكثر 
من دور فألق منه دوراً فما حصل بعد ذلك أو قبله إن كان اقل من دور فاعرف به الطالع ووسط السماء 

ر الكتاب وهو أن تنقل العدد الذي حيصل لك إىل جداول مطالع اإلقليم على اجلهة املرسومة يف صد
وتأخذ ما بإزائها من درج الربوج املشترك على تلك اجلهة فما كان فهو اجلزء الطالع من الربج الذي 

وكذلك تدخل ذلك العدد بعينه يف مطالع الفلك املستقيم فتأخذ ما بإزاء من درج . وجدت العدد فيه
فإذا عرفت الطالع فالغارب نظريه وجزء الرابع نظري وتد وسط . كان فهو جزء وسط السماءالربوج فما 

السماء وإن أردت أن تعرف الطالع من قبل الساعات املأخوذة من وقت انتصاف النهار أخذت عدا من 
 وقت انتصاف النهار إىل الساعة املفروضة فإن كانت من ساعات االعتدال ضربتها يف يه وإن كانت

زمانية فاضرب ما كان منها من ساعات النهار يف أزمان ساعات النهار وما كان من ساعات الليل ففي 
أزمان ساعات الليل فما حصل لك من أي الوقتني كان فزد عليه مطالع جزء الشمس نفسه يف الفلك 

 أن تقيم باقي وإن أردت. املستقيم فما بلغ عرفت به الطالع ووسط السماء على تلك اجلهة عن شاء اهللا
البيوت االثين عشر فخذ أزمان ساعات درجة الطالع يف ذلك اإلقليم فأضعفها وزدها على املطالع اليت 

عرفت ا الطالع ووسط السماء وهي أزمان مطالع درجة الطالع يف اإلقليم فما بلغ فاطلبه يف مطالع 
البيت احلادي عشر على أزمان مطالع الفلك املستقيم وخذ ما بإزائه من درج الربوج فما كان فهو أول 

درجة الطالع املضعفة أيضاً فما بلغ فخذ ما بإزائه من درج الربوج يف طالع الفلك املستقيم فما كان فهو 
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أول البيت الثاين عشر من ذلك الربج الذي وقع فيه العدد مث زد أيضاً تلك األزمان املضاعفة بعينها على 
الثاين عشر وخذ ما بإزائه يف مطالع الفلك املستقيم فإنه يوافق درجة العدد الذي عرفت به أول البيت 

مث انقص األزمان املضاعفة من ستني فما بقي فهو بقية األزمان املضاعفة أيضاً فاحفظها . الطالع باحلقيقة
زدها على العدد الذي عرفت به درجة الطالع يف الفلك املستقيم وهو الذي عرفتك أنه يوافق درجة 

ع فما بلغ فخذ ما بإزائه من درج الربوج يف مطالع الفلك املستقيم أيضاً فما كان فهو أول البيت الطال
الثاين مث زد بقية األزمان املضاعفة أيضاً على العدد الذي عرفت به أول البيت الثاين وخذ ما بإزاء ما 

وكذلك لو . بيت الثالثجيتمع من ذلك من درج الربوج يف مطالع الفلك املستقيم فما كان فهو أول ال
فإذا عرفت أوائل . زدت بقية األزمان على هذا العدد الذي عرفت به أول البيت الثالث لوافق درجة الرابع

هذه البيوت فإن أول اخلامس هو نظري أول احلادي عشر وأول السادس هو نظري أول الثاين عشر وأول 
ول الثالث ومعىن النظري هو اجلزء املقابل له على قطر الثامن هو نظري أول البيت الثاين وأول التاسع نظري أ

الفلك املوازي ملائة ومثانني درجة منه فإذا فعلت هذا فقد قومت أوائل البيوت االثين عشر من أجزاء 
وأما معرفة الساعات من قبل الطالع فهو أن تنظر الطالع املفروض فإن كان فيما بني درجة . الربوج

توايل الربوج فالوقت اراً فإن كانت فيما بني درجة نظرية الشمس إىل درجة الشمس إىل نظريا على 
فإن كان الوقت اراً فانقص مطالع درجة الشمس من مطالع درجة الطالع يف . الشمس فالوقت ليالً

وإن كان الوقت ليالً . اإلقليم فما بقي فهو ما دار من الفلك منذ طلوع الشمس إىل طلوع تلك الدرجة
 أزمان مطالع نظري درجة الشمس من أزمان مطالع درجة الطالع فما بقي فهو ما دار من الفلك فانقص

من مغيب الشمس إىل طلوع تلك الدرجة فإن كان الوقت اراً فاقسم الدائر من الفلك على أزمان 
    ساعات 

من الفلك على النهار فما خرج فساعات وما بقي فكسر من ساعة وإن كان الوقت ليالً فاقسم ما دار 
وإن قسمت ذلك على يه كان . أزمان ساعات الليل فما حصل فهو ما مضى من الليل من ساعة زمانية

  .الذي خيرج من ساعات االعتدال
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   السادس والثالثون الباب

  معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج

 يف كل وقت تريده فاستخرج قال إذا أردت معرفة موضع القمر احلقيقي الذي يرى فيه من فلك الربوج
وسط القمر وحاصته لليوم الذي تريد والساعة املطلوبة على الرسم الذي أريتك من األبواب األربعة 

وساعات التقومي واعرف وسط الشمس أيضاً لذلك مث انقص وسط الشمس من وسط القمر فما بقي 
ه دوراً وادخل بالباقي يف سطري فأضعفه فما بلغ فهو البعد املضعف فإن كان أكثر من دور ألقيت من

العدد من جداول تعديل القمر وخذ ما بإزائه يف اجلدول الثالث والدقائق اليت بإزاء ذلك أيضاً يف اجلدول 
الرابع واجعل كل واحد منهما على حدته وامسه أعين أن الذي حيصل يف اجلدول الثالث هو تعديل احلاصة 

فانقصه من احلاصة فما بلغت حاصة القمر بعد الزيادة أو على احلاصة وإن كان أكثر من قف درجة 
النقصان فهي احلاصة املعدلة فاطلب مثلها يف سطور العدد من جداول تعديل القمر أيضاً وخذ ما بإزائها 
يف اجلدول اخلامس املرسوم عليه البعد األقرب فما كان فأثبته حتت دقائق اجلدول الرابع مث خذ أيضاً ما 

اصة املعدلة يف اجلدول الثاين املرسوم عليه التعديل املفرد فما حصل فهو تعديله املفرد فأثبته بإزاء تلك احل
ناحية مث اعرف مقدار دقائق اجلدول الرابع من ستني ومسها بنسبتها إن كانت نصفاً أو ربعاً أو ثلثاً أو أقل 

زده أبداً على التعديل املفرد من ذلك أو أكثر فخذ من الذي أثبت يف اجلدول اخلامس بقدره فما كان ف
الذي أثبت فما بلغ التعديل املركب فزد هذا التعديل املركب على وسط القمر إذا زادت حاصتها املعدلة 

على مائة ومثانني درجة ولو بدقيقة وانقصه منه إذا كانت أقل من قف درجة فما بلغ وسط القمر بعد 
احلقيقي الذي يرى عليه من فلك الربوج فألقه من أول الزيادة عليه أو النقصان منه فهو موضع القمر 

احلمل على الرسم املتقدم خترج إىل الدرجة والدقيقة من الربج الذي هو فيه إن شاء اهللا مث انظر فإن كانت 
حاصة القمر املعدلة أقل من قف فالقمر زائد يف السري وإن كانت أكثر فهو ناقص منه ومىت كانت ة إىل 

ل من املسري األوسط ومىت كانت من صه إىل قف كان مسريه أكثر من املسري األوسط صه كان مسريه أق
وكذلك من قف إىل رسه فإن مسريه أكثر من مسريه األوسط ومن رسه إىل متام الدورة أقل من املسري 

  .األوسط وكذلك الشمس أيضاً على هذا الرسم
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   السابع والثالثون الباب

  معرفة موضع العقد الشمالي

  مى رأس الجوزهر ويس

قال إذا أردت أن تعرف موضع العقد الشمايل ويسمى الرأس فاستخرج وسطه للوقت املطلوب على 
الرسم املذكور يف استخراج األوساط فما بلغ فانقصهأبداً من شس درجة فما بقي فهو موضع العقد 

نويب ويسمى الذنب فإنه فالقه من أول احلمل على الرسم وأما موضع العقد اجل. الشمايل من فلك الربوج
  .يقع على قطر فلكه وهو اجلزء املقابل جلزء الرأس درجة بدرجة ال يزوغ عنه
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   الثامن والثالثون الباب

  معرفة عرض القمر

  عن نطاق البروج وجهاتها 

    

قال إذا أردت أن تعرف عرض القمر وهو بعده عن نطاق الربوج فانقص موضع الرأس املقوم من موضع 
وإن شئت فزد على موضع القمر احلقيقي وسط الرأس . قوم احلقيقي فما بقي فهو حصة العرضالقمر امل

فما بلغ إن كان أكثر من دور ألقيت منه دوراً فما حصل بعد أو قبل فهو حصة العرض واملعىن يف 
فإذا عرفت حصة العرض بأي اجلهتني كان فأدخلها يف سطري العدد من جداول تعديل . األمرين واحد

. لقمر وخذ ما بإزائها يف اجلدول السادس املوقع عليه عرض القمر فما حصل فهو عرضه يف ذلك الوقتا

وإن شئت أن تعلم ذلك حساباً فخذ وتر حصة العرض فاضربه يف مخسة أجزاء وثلث عشرة دقيقة اليت 
 عرض هي وتر مجيع العرض فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقوسه فما بلغت القوس فهو

فإذا عرفت عرض القمر بأي الوجهني كان فانظر فإن كانت حصة العرض من ة إىل قف فالعرض . القمر
وإذا أردت أن . يف جهة الشمال من فلك الربوج وإن كانت من قف إىل شس فالعرض يف جهة اجلنوب

 العرض تعلم صاعد هو أم هابط يف جهته فانظر فإن كانت حصة العرض من ة إىل ص فالقمر زائد يف
صاعد يف الشمال وإن كانت من ص إىل قف فهو ناقص يف العرض هابط من الشمال ومن قف إىل ر ع 

وباجلملة إن . زائد يف العرض هابط يف اجلنوب ومن ر ع إىل شس ناقص يف العرض صاعد يف اجلنوب
 إىل أن ينتهي إىل القمر إذا فارق الرأس فهو مشايل إىل أن ينتهي إىل الذنب فإذا جاوز الذنب فهو جنويب

الرأس ألن عقدة الرأس منها يكون جمازه إىل ناحية الشمال ومن عقدة الذنب يكون جمازه إىل ناحية 
  .اجلنوب إن شاء اهللا
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   التاسع والثالثون الباب

  معرفة اختالف المنظر الذي يعرض في القمر

 يف الطول والسبب الذي عنه يعرض ومعرفة ذلك باحلساب واجلدول 

    

 أما اختالف منظر القمر فهو مقدار ما خيالف موضعه الذي يرى بالقياس للموضع الذي هو فيه قال
باحلقيقة الذي يدل عليه باحلساب وذلك أن قدر األرض عند فلك القمر أعظم منه عند أفالك سائر 

 األرض الكواكب لقربه منها إىل أن ينتهي إىل فلك الربوج فيكون قدر األرض عنده كالنقطة وألن مركز
هو مركز فلك الربوج الذي هو موضع املنظر احلقيقي فإمنا خيتلف املنظر باختالف ما بني مركز األرض 
وظهرها الذي هو موضع منظر األبصار ومقدار ذلك نصف قطر األرض ولذلك صار اختالف املنظر يف 

 أحدمها من قبل القمر أكثر منه يف غريه وأبني للحس ويقع ذلك وخيتلف مع وقوعه بسببني خمتلفني
اختالف بعد القمر عن األرض والثاين من قبل اختالف بعده عن نقطة مست الرؤوس يف نواحي الفلك 

وإذا كان . وذلك يف دائرة االرتفاع إىل أن جيوز على قطب األفق وهو مست الرؤوس وعلى القمر واألفق
 فلك الربوج وذلك بعد ص عن املوضع الذي نقطة هذه الدائرة يف النصف مما بني اجلزء الغارب من

الطالع اليت هي نصف الدائرة وهي نصف املائة والثمانني وهو مقدار الزاوية القائمة من زوايا الفلك 
األربع كان اختالف املنظر عند ذلك يقع يف العرض وحده فقط دون الطول وال يتهيأ ذلك أن يكون 

 نقطيت املنقلبني أعين أول السرطان وأول على خط وسط السماء إال يف نقطتني من فلك الربوج ومها
اجلدي وذلك أن كل واحدة منهما إذا كانت على خط وسط السماء كانت إحدى نقطيت االعتدالني 
أعين أول احلمل وأول امليزان على األفق الشرقي واألخرى على األفق الغريب يف مجيع األرض ولذلك 

ار الزاوية القائمة تسعون جزءاً وأما باقي أجزاء الفلك كانت الزوايا األربع كل واحدة منها قائمة ومقد
فإا إذا كانت على خط وسط السماء اختلفت أبعادها عن األفق فزادت على تسعني أو نقصت منها 
واختلفت الزوايا فصغرت وعظمت فما كان من أجزاء فلك الربوج فيما بني أول السرطان إىل آخر 

ع النصف فيما بني اجلزء الطالع واجلزء الغارب من فلك الربوج القوس وعلى خط وسط السماء فإن موض
يطلع يف سائر األقاليم مائالً عن خط وسط السماء إىل ناحية املغرب وما كان منها هنالك فيما بني أول 
اجلدي إىل آخر اجلوزاء فإن النصف مما بني الطالع والغارب هنالك مييل إىل جهة املشرق ويقع اختالف 

وكذلك يف نواحي الفلك إذا كان . هذين امليلني يف خط وسط السماء يف الطول والعرض معاًاملنظر يف 
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بعد اجلزء املقصود عن الطالع أكثر من ص ألن الزاوية عند ذلك تقع أقل من قائمة وتكون نسبة اختالف 
 قائمة فيقع ضرب املنظر يف العرض إىل اختالفه يف الطول كنسبة وتر الزاوية إىل وتر ما يبقى لتمام زاوية

كل واحد من االختالفني يف نفسه إذا مجعا مثل ضرب اختالف املنظر الذي يكون فيما بني نقطة مست 
ويكون أبداً ميل اختالف املنظر يف العرض إىل جهة اجلزء . الرؤوس والقمر يف دائرة االرتفاع يف نفسه

طة مست الرؤوس وميل اختالفه يف الذي تقطعه هذه الدائرة إذا كانت هي دائرة وسط السماء من نق
  .الطول إىل ناحية األفق الشرقي أو الغريب منه إىل اآلخر

    

والذي يقطم إىل معرفة هذا االختالف يف أكثر األمر هو علة الكسوفات الشمسية فإنه ال متكن اإلحاطة 
كسوفات القمرية وأما يف ال. مبعرفتها دون اإلحاطة مبعرفة مقدار هذا االختالف يف كل مواضع األفق

فليست لنا حاجة إذا كان القمر ليس العلة يف كسوفه كما هو العلة يف كسوف الشمس وإن العلة يف 
وهذا االختالف أيضاً حمسوس يف الزهرة وعطارد أكثر لقربه من القمر والسيما إذا كان . كسوفه غريه

. نظر القمر يف بعده األبعدعطارد يف بعده القرب فإن اختالف منظره يكون عند ذلك مثل اختالف م

وأما الشمس فإنه فيها غري حمسوس كما هو يف غريها من الثلثة املذكورة وهو على ما رمسه بطليموس 
وجند موضع . بنسبة الواحد إىل األلف واملائتني والعشرة اليت جعلها بعد الشمس املرسل عن مركز األرض

ختالف منظر الشمس قد دخل يف حساب الشمس الشمس املرئي موافقاً ملوضع الشمس احلقيقي ألن ا
يف وقت الرصد إذ كان إمنا علم حد فلك الربوج وبعده عن معدل النهار برصد الشمس وقد كان ظهر 

فيمل تقدم أن نقطة البعد األبعد من الفلك القمري خلارج املركز ستني جزءاً عن مركز األرض فإذا كان 
قمر عن ظهر األرض عند ذلك نط جزءاً وذا املقدار تكون نصف قطر األرض جزءاً واحداً كان بعد ال

اخلمسة أجزاء والربع اليت هي نصف قطر فلك التدوير مخسة أجزاء وسدساً بالتقريب وقطر فلك التدوير 
ولذلك إذا كان مركز فلك التدوير يف نقطة البعد األبعد من الفلك اخلارج ويتهيأ . كله عشرة أجزاء وثلثاً

االجتماعات واملقابالت الوسطى وكان القمر يف نقطة البعد األبعد من فلك التدوير ذلك يف أوقات 
يكون بعده البعد عن األرض سد ي وهو احلد األول وإذا كان يف أسفل فلك التدوير كان بعده عن 

 األرض نج ن وهو احلد الثاين وأما إذا كان مركز فلك التدوير على نقطة البعد األقرب الذي قد كان بان

بعده عن مركز األرض لط كب ويكون ذلك بذلك املقدار حل مج وإمنا يتهيأ ذلك يف تربيعي الشهر 
اللذين عن جنيب االمتالء فإذا كان القمر يف أعلى فلك تدويره كان بعده عن األرض جل جل وهو احلد 

رف بعد القمر عن فإذا أردت أن تع. وفيما بني هذه احلدود األربعة حدود تكون خمتلفة األبعاد. الرابع
األرض فخذ حاصة القمر املعدلة فإن كانت أقل من قف فاعمل ا وإن كانت أكثر من قف فانقصها من 
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شس واعمل مبا يبقى ووجه العمل بذلك أن تنظر فإن كان العدد الذي أمرتك أن تعمل به أقل من تسعني 
رين يف ه يه اليت هي نصف قطر فخذ وتره ووتر ما يبقى لتمامه إىل تسعني فاضرب كل واحد من الوت

فلك التدوير فما اجتمع منها فاقسمه على نصف القطر فما بلغ فاحفظه فما حصل من وتر متام العدد 
فزده على ستني فما بلغ فاضربه يف مثله وزد عليه ما حصل من وتر العدد مضروباً يف مثله وخذ جذر ما 

 به أكثر من تسعني فألق منه تسعني فما بقي وإن كان العدد الذي أمرتك أن تعمل. اجتمع من ذلك
فاعرف وتره ووتر ما يبقى لتمام العدد إىل تسعني مث اضرب كل واحد من الوترين يف ه يه واقسمه على 

نصف القطر فما حصل لوتر متام العدد مضروباً يف مثله وخذ جذر ما اجتمع فما حصل من أحد اجلذرين 
ألرض يف وقت االجتماع واالستقبال الوسطني فانقص من كل فهو قطر القمر أعين بعده عن مركز ا

وإن كان القمر فيما بني االجتماع . درجة من هذا البعد دقيقة فما بقي فهو بعد القمر عن األرض
واملقابلة من إحدى الناحيتني فخذ ما حيصل من ضرب دقائق اجلدول الرابع من جداول تعديل القمر يف 

ذي أمرتك أن تزيده على تعديل القمر املفرد يف وقت التقومي وزده أبداً على اجلدول اخلامس منها وهو ال
  .اخلمسة أجزاء والدقيقة اليت هي مجلة التعديل املفرد

    

فما بلغ فاعرف وتره النصف فما بلغ فهو نصف قطر فلك التدوير املنحرف فاستعمله بدل اخلمسة 
و قطر القمر املعدل باحنراف فلك التدوير فاحفظه مث األجزاء والربع على تلك اجلهة بعينها فما حصل فه

خذ البعد املضعف الذي بني الشمس والقمر مبسريمها األوسط فإن كان من ة إىل قف فاعمل به وإن كان 
من قف إىل شس فانقصه من شس واعمل مبا يبقى ووجه العمل بذلك أن تنظر فإن كان العدد الذي 

 كان أكثر من تسعني فالق منه تسعني واعرف وتر أي هذين تعمل به أقل من ص فانقصه من ص وإن
اتفق لك وهو الوتر األول واحفظه ذا االسم مث انقص ذلك العدد الذي عرفت وتره من تسعني واعرف 

وتر ما يبقى وهو الوتر الثاين مث خذ نصف قطر الفلك اخلارج الذي قد ظهر انه مط ما فاضربه يف مثله 
ربعمائة ومثان وستون درجة وست وعشرون دقيقة مث اضرب الوتر الثاين يف ي ومبلغ ذلك هو ألفان وأ

يط اليت هي مقدار ما بني املركزين فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فاضربه يف مثله وانقصه 
من األلفني واألربعمائة والثماين والستني درجة والست والعشرين الدقيقة فما بقي فخذ جذره وهو الضلع 

ملعدل فاحفظه مث اضرب الوتر األول يف عشرة أجزاء وتسع عشرة دقيقة أيضاً فما بلغ فاقسمه على ا
فإن كان العدد الذي عملت به اقل من تسعني زدت ما حفظت على . نصف القطر فما حصل فاحفظه

ة أو الضلع املعدل وإن كان أكثر نقصت احملفوظ من الضلع املعدل فما بلغ الضلع املعدل بعد الزياد
النقصان فانقصه أبداً من ستني فما بقي فهي احلصة من ضعف ما بني املركزين فانقصه من قطر القمر 
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. املعدل باحنراف فلك التدوير فما بقي فانقص لكل درجة منها دقيقة وما بقي فهو بعد القمر عن األرض

ملت اجلزء ين واألربع وبذلك الرسم األول الذي يف هذا الباب يعرف بعد الشمس عن األرض إذا استع
دقائق والنصف والربع اليت بني املركزين للشمس بدل اخلمسة األجزاء والربع اليت هي للقمر نصف قطر 
فلك التدوير فما حصل من بعد الشمس عن األرض ضربته يف يح مو كد فما بلغ فهو بعد الشمس عن 

فإن أردت أن تعرف . لصنوبرياألرض حبسب موضعها املعلوم باحلساب املتقدم الذكر يف الشكل ا
اختالف منظر القمر يف دائرة االرتفاع فخذ ارتفاع القمر يف الوقت الذي تريد واعرف ما ينقص 

االرتفاع من تسعني وهو بعد القمر عن نقطة مست الرؤوس فاعرف وتر كل واحد منهما واضربه يف 
احد الذي هو مقدار نصف قطر دقيقة واحدة تكون كل درجة من الوتر دقيقة وترجع إىل اجلزء الو

األرض فما حصل من دقائق وتر االرتفاع فانقصه من بعد القمر عن األرض فما بقي فهو البعد املعدل 
فاحفظه مث اضرب دقائق وتر بعد القمر عن نقطة مست الرؤوس يف ستني فما بلغ فاقسمه على البعد 

قوس فهو اختالف منظر القمر يف دائرة املعدل الذي حفظت فما حصل فهو دقائق فقوسها فما بلغت ال
االرتفاع اليت جتوز على مست الرؤوس والقمر وقد رسم بطليموس قدر هذا االختالف يف اجلداول يف 

فإذا أردت أن تعرق اختالف منظر القمر يف . احلدود األربعة املذكورة للقمر وجعله للشمس ببعد واحد
ها يف كتابنا هذا على تلك اجلهة حىت تعلم بذلك موضع القمر دائرة االرتفاع بتلك اجلداول اليت قد رمسنا

الذي يرى فيه من فلك الربوج يف الطول والعرض من قبل القسي والزوايا اليت حتدث من تقاطع فلك 
  .الربوج ودائرة االرتفاع فاعرف اجلزء الذي يتفق يف وسط السماء واجلزء الذي يتفق يف أفق املشرق

    

من أجزاء فلك الربوج يف الوقت الذي يتهيأ أن يكون القمر فيه فوق األرض يف اإلقليم أعين اجلزء الطالع 
احملدد مث اعرف مقدار ما بني الطالع واجلزء الذي يتهيأ يف وسط السماء من أجزاء الربوج وأيضاً ما بني 

 وسط السماء كما اجلزء املقصود الذي فيه القمر وبني اجلزء الطالع مث اعرف ارتفاع اجلزء الذي يتفق يف
أصف وإن كان قد تقدم يف صدر الكتاب وهو أن تنظر إىل ميل اجلزء الذي يف وسط السماء وإن كان 
مشالياً نقصته من عرض اإلقليم وإن كان جنوبياً زدته عليه فما بلغ عرض اإلقليم بعد الزيادة أو النقصان 

ان ميل جزء وسط السماء مشالياً فانقصه من تسعني فما بقي فهو ارتفاع جزء وسط السماء فإن ك
وأردت أن تنقصه من عرض البلد أقل من ذلك امليل فانظر ما بينهما فانقصه من تسعني فما بقي فهو 
ارتفاع جزء وسط السماء عن أفق الشمال وهو حينئذ معكوس احلساب فإذا عرفت ما وصفت لك 

غ فاقسمه على وتر ما بني الطالع وجزء فاضرب وتر بعد اجلزء املقصود عن الطالع يف نصف القطر فما بل
وسط السماء فما بلغ فاضربه يف وتر ارتفاع جزء وسط السماء فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما 
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خرج فقوسه فما حصلت القوس فهو ارتفاع اجلزء املقصود يف ذلك الوقت يف أي اجلهتني كان من األفق 
تره الذي عرفته به مث انقص ارتفاع اجلزء املقصود من أعين يف املشرق أو يف املغرب فاحفظه واحفظ و

تسعني فما بقي فهو بعد اجلزء املقصود عن نقطة مست الرؤوس فاحفظه فبه تعلم مقدار اختالف املنظر يف 
مث انظر فإن كان بعد اجلزء املقصود عن الطالع تسعني درجة فإن . دائرة االرتفاع من قبل هذه اجلداول

 ذلك يقع اختالف املنظر يف العرض فقط دون الطول ويكون اختالف املنظر الذي الزاوية قائمة وعند
حيصل يف دائرة االرتفاع هو اختالف املنظر يف العرض وإن كان بعد اجلزء املقصود عن الطالع اقل من 

. تسعني نقصته من تسعني وعملت مبا يبقى وإن كان أكثر من تسعني نقصت منه تسعني وعملت مبا يبقى

 العمل بذلك أن تأخذ الزيادة على تسعني أو النقصان منها فتعرف وتر وتضربه يف وتر ارتفاع ووجه
اجلزء املقصود يف تلك الساعة وهو الوتر الذي أمرتك أن حتفظه بامسه فما بلغ فاقسمه على وتر بعد اجلزء 

جلزء املقصود عن املقصود عن الطالع فما خرج فاضربه يف نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر بعد ا
نقطة مست الرؤوس فما خرج فقوسه فما بلغت القوس فهو مقدار زاوية الطول من مجيع الزوايا الواحدة 
القائمة فانقصه من التسعني جزءاً اليت هي مقدار الزاوية القائمة فما بقي فهو مقدار زاوية العرض فاحفظ 

 الشمال فينعكس األمر وتصري القوس اليت مجيع ذلك على جهته بامسه إال أن يكون االرتفاع عن أفق
وال يتهيأ ذلك يف سائر البالد اليت . حتصل لك من اجلدول زاوية العرض ومتامها إىل التسعني زاوية الطول
مث أدخل بعد اجلزء املقصود الذي . يكون عرضها أكثر من امليل وما يتفق من عرض القمر إذا كان مشالياً

وس الذي أمرتك حبفظه إىل جداول اختالف منظر القمر يف دائرة االرتفاع فيه القمر عن نقطة مست الرؤ
يف سطر العدد املتفاضل جبزء ين وخذ ما بإزائه يف اجلداول األربعة اليت بعد جدول الشمس املرسوم عليه 
اختالف منظر الشمس وهي اجلدول الثالث والرابع واخلامس والسادس فاثبت ما حيصل من كل واحد 

 جهته مث خذ حاصة القمر املعدلة فإن كانت أقل من قف فخذ نصفها وإن كانت أكثر من منهما على
قف فانقصها من شس وخذ نصف ما يبقى فأي هذين النصفني حصل لك فادخله يف سطري العدد من 
هذه اجلداول وخذ ما بإزائه من الدقائق املرسومة يف اجلدول السابع واجلدول الثامن املوقع عليهما فلك 

  .تدويرال

    

فما حصل من اجلدول السابع فاضربه يف الدقائق اليت أخذت من اجلدول الرابع وما حصل من اجلدول 
الثامن فاضربه يف الدقائق اليت أثبت يف اجلدول السادس فما اجتمع من كل واحد منهما فاقسمه على 

ل الثالث وما حصل من ستني فما حصل من اجلدول السابع من الدقائق فزده على الذي أثبت من اجلدو
وإن شئت أن تعمل جبهة أخرى . اجلدول الثامن من الدقائق فزده على الذي أثبت يف اجلدول اخلامس
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فتنظر مقدار دقائق اجلدول السابع كم تكون من ستني فما كان أخذت بقدره مما أثبت من اجلدول الرابع 
دقائق اليت حصلت من اجلدول الثامن كم فزدته على ما أثبت من اجلدول الثالث مث نظرت إىل مقدار ال

هو من ستني فما كان أخذت بقدر تلك النسبة من الذي اثبت يف اجلدول السادس فزدته على الذي اثبت 
من اجلدول اخلامس واملعىن واحد منهما بعد الذي تزيد عليه وهو مقدار اختالف منظر القمر يف حدي 

ر يف دائرة االرتفاع فاحفظهما واعرف فضل ما بينهما وهو البعد األبعد والبعد األقرب من فلك التدوي
مث خذ بعد القمر عن الشمس حبركتهما الوسطى إما من جزء . اختالف منظر القمر والشمس مجيعاً

الشمس األوسط وإما من اجلزء املقابل له إىل أيهما كان أقرب من أما مه أو وراءه ليكون غاية البعد ص 
 سطر العدد من تلك اجلداول أيضاً وخذ ما بإزائه من الدقائق املرسومة يف جزءاً فما حصل فادخله يف

اجلدول التاسع املوقع عليه الفلك اخلارج فما كانت الدقائق فاعرف مقدارها من ستني فما كان فخذ 
بقدره من فضل ما بني اجلدول الثالث واجلدول اخلامس املعدلني اللذين أمرتك حبفظهما فما حصل لك 

الفضل من الدقائق فزده أبداً على اجلدول الثالث املعدل الذي حفظت فما بلغ فهو اختالف من ذلك 
منظر الشمس والقمر مجيعاً يف دائرة االرتفاع حبسب موضع القمر وبعده عن األرض فاحفظه مث خذ ما 

رسوم بإزاء قوس البعد الذي للجزء املقصود عن نقطة مست الرؤوس أيضاً من اختالف منظر الشمس امل
يف اجلدول الثاين فما حصل من الدقائق والثواين فزد عليه أبداً مقدار الزمن منه من أجل ما وقع يف بعد 

الشمس عن األرض من التغيري فما بلغ فاحفظه مث أدخل حاصة الشمس إىل جدول التقومي مث خذ ما 
إىل ستني فما كان فخذ بإزائها يف اجلدول الثالث من دقائق احلصص فما كان فاعرف مقداره وانسبه 

بقدره من الثلث عشرة ثانية اليت ا ختتلف اختالف منظر الشمس فيما بني بعدها األبعد واألقرب فما 
حصل فزده على الذي حفظت فما بلغ اختالف منظر الشمس بعد هذين العملني فهو اختالف منظرها 

قي فاحفظه وعليه فليكن عملك مث يف دائرة االرتفاع وهو الذي يظهر للقمر عند موضع الشمس احلقي
  .خذ زاوية الطول فاعرف وترها واضربه يف اختالف منظر القمر يف دائرة االرتفاع هذا الذي ذكرت

    

فما بلغ فاقسمه على ستني فما حصل فهو اختالف منظر جزء القمر يف الطول فاحفظه مث خذ وتر زاوية 
رتفاع أيضاً واقسم ما اجتمع على ستني فما حصل العرض فاضربه يف اختالف منظر القمر يف دائرة اال

وإن شئت أن تعلم جبهة أخرى وذلك بأن تنظر إىل وتر زاوية الطول . فهو اختالف منظر القمر يف العرض
ووتر زاوية العرض كم تكون كل واحدة منهما من الستني اليت هي نصف القطر فما كان من شيء 

ائرة االرتفاع فما حصل لزاوية الطول فهو اختالف املنظر يف أخذت بقدره من اختالف منظر القمر يف د
الطول وما حصل لزاوية العرض فهو اختالف النظر يف العرض وبأي الوجهني عملت فاملعىن واحد يف 
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املقدارين فإذا عرفت ذلك فزد اختالف املنظر يف الطول على موضع القمر احلقيقي من فلك الربوج إذا 
ه القمر عن الطالع أقل من تسعني ألن القمر حينئذ يكون إىل أفق املشرق اقرب كان بعد اجلزء الذي في

وإذا كان بعد اجلزء الذي فيه القمر حينئذ إىل أفق املغرب أقرب فما حصل موضع القمر بعد الزيادة أو 
رض وأما اختالف املنظر يف الع. النقصان فهو موضع القمر الذي يرى فيه من فلك الربوج يف مسري الطول

فإنك تنظر فإن كان موضع القمر إىل ناحية اجلنوب من نقطة مست الرؤوس إذا صار جزء القمر يف وسط 
السماء فإن اختالف املنظر عند ذلك يكون إىل ناحية اجلنوب فإن كان موضع القمر يف دائرة وسط 

يكون إىل ناحية السماء إىل ناحية الشمال من نقطة مست الرؤوس فإن اختالف املنظر يف العرض حينئذ 
الشمال وهو جنويب أبداً يف البالد اليت يكون عرضها أكثر من ميل الشمس وما يتفق من عرض القمر 

الشمايل بالتقريب فإذا كان عرض القمر احلقي واختالف منظر القمر يف العرض يف جهة واحدة فامجعهما 
يبقى فما حصل بعد اجلمع أو النقصان مجيعاً وإذا كانا خمتلفني فانقص األقل من األكثر واعرف جهة ما 

وإن كان جزء القمر املقصود على أحد األفقني فمعلوم أن بعده . فهو عرض القمر الذي يرى فيه بالقياس
فإن أردت أن تعلم زاويته على األفق . عند ذلك عن نقطة مست الرؤوس تسعون جزءاً يف دائرة االرتفاع

ذلك يف وسط السماء فإن كان ميله مشالياً فانقصه من عرض الشرقي فاعرف ميل اجلزء الذي يتفق عند 
اإلقليم وإن كان جنوبياً فزده عليه فما بلغ عرض اإلقليم بعد الزيادة أو النقصان فهو عرضه املعدل 

فاحفظه وانقصه من تسعني فما بقي فاعرف وتره واضربه يف نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر ما 
رجة الطالع اليت هي عند ذلك الدرجة املقصودة اليت فيها القمر إذا كان اجلزء بني درجة وسط السماء ود

املقصود على األفق الشرقي فما بلغ فقوسه فما بلغت القوس فهو مقدار زاوية الطول فانقص ذلك من 
تسعني فما بقي فهو مقدار زاوية العرض وتكون كل واحدة منهما اجلزء املقصود على أفق املشرق أعين 

وإن كان عرض اإلقليم أقل من ميل جزء وسط السماء إذا كان امليل مشالياً فخذ فضل ما . الطالعبه 
بينهما فما كان فاعرف وتره واضربه يف نصف القطر فما حصل فاقسمه على وتر ما بني الطالع ووسط 

من معرفة السماء فما حصل فقوسه فما بلغت القوس فهو مقدار زاوية العرض وقد بينا ذلك فيما تقدم 
وإن كان اجلزء املقصود على أفق املغرب فاعرف زاوية اجلزء . الزوايا إذا كان امليل أكثر من عرض اإلقليم

املقابل له وهو اجلزء الطالع حينئذ على تلك اجلهة املرسومة اليت تعلم ا زاوية اجلزء على أفق املشرق فما 
  .بلغ فهو زاوية ذلك اجلزء على أفق املغرب

    

 إذا كان اجلزء املقصود على خط وسط السماء فإن بعده حينئذ عن نقطة مست الرؤوس يكون مبقدار وأما
ما ينقص ارتفاع اجلزء املقصود يف وسط السماء من تسعني وزاويته خترج بالعمل الذي رمسناه يف الباب 
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فخذ بعد اجلزء وإن شئت أن تعرفها جبهة أخرى . األول من هذه األبواب وقدرها واحد يف مجيع األرض
املقصود عن أول احلمل أو أول امليزان إىل أيهما كان أقرب من أمامه أو من خلفه لكيال يتجاوز ذلك 

تسعني مث اعرف وتر هذا البعد ووتر ما يبقى لتمام هذا البعد إىل تسعني مث خذ ميل اجلزء املقصود فاعرف 
 أضرب وتر ميل اجلزء يف وتر متام البعد فما بلغ وتره ووتر ما يبقى لتمام ميل اجلزء املقصود إىل تسعني مث

فاقسمه على وتر متام ميل اجلزء املقصود فما خرج فاضربه يف نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر بعد 
اجلزء فما حصل فقوسه فما بلغت القوس فهو مقدار زاوية الطول فانقصه من تسعني فما بقي فهو مقدار 

وهذه الزوايا .  وهي أيضاً زاويته عند األفق يف موضع خط االستواءزاوية العرض يف وسط السماء
املذكورة هي مقدار مست اجلزء املقصود من دائرة األفق إذا أخرجته من مست اجلزء الطالع أو الغارب 
منها إىل ناحية وسط السماء حبسب موضع اجلزء املقصود وذلك ان القوس اليت تكون فيما بني مست 

وألن اختالف املنظر . لع ومست اجلزء املقصود من دائرة األفق مثل مقدار زاوية العرضمطلع اجلزء الطا
وأما إذا مال عن . الذي وصفنا إمنا يعلم ذه اجلهات على احلقيقة إذا كان القمر على نطاق الربوج فقط

املنظر من قبل منطقة فلك الربوج يف العرض فإن الزوايا والقسي ختتلف وتتغري فيكون ما يقع يف اختالف 
وأما عند الكسوفات الشمسية فإن أكثر ما يتهيأ أن يقع من قبل . ذلك يف أكثر األمر قريباً من ست دقائق

فإن أردت أن حتكم ذلك حىت . ذلك دقيقة ونصف يف الفرط ويف املواضع الكثرية البعد عن معدل النهار
قمر عن مست الرؤوس وزاوية العرض وزاوية ال يقع من قبله شيء من التغيري فخذ بعد اجلزء الذي فيه ال

الطول اليت حتصل لذلك اجلزء مث اعرف عرض القمر احلقيقي وخذ وتره واضربه يف وتر زاوية العرض 
ووتر زاوية الطول مث اقسم كل واحد منهما على نصف القطر فما حصل لزاوية العرض فقوسه فما بلغت 

عن نقطة مست الرؤوس إذا كان القمر إىل ناحية مست القوس فانقصه من بعد اجلزء الذي فيه القمر 
  .الرؤوس من فلك الربوج وزده عليه إذا كان فلك الربوج أقرب إىل مست الرؤوس من القمر

    

فما بلغت قوس بعد اجلزء الذي فيه القمر عن نقطة مست الرؤوس بعد الزيادة أو النقصان فاعرف وترها 
 كان حصل لزاوية الطول بالقسمة مضروباً يف نفسه فما بلغ فخذ واضربه يف مثله فما بلغ فزد عليه ما

جذره فما بلغ فقوسه فما حصلت القوس فهي قوس بعد القمر عن نقطة مست الرؤوس املعدلة فاستعملها 
مث خذ أيضاً ما حصل لزاوية الطول من . بدل القوس األوىل اليت لبعد جزء القمر عن نقطة مست الرؤوس

فما بلغ فهو اختالف الزاوية وإن كانت القوس املعدلة أقل من القوس األوىل فانقص تلك القسمة فقوسه 
ذلك من زاوية العرض وزده على زاوية الطول وإن كانت القوس املعدلة أكثر من األوىل فزد ذلك على 

زاوية العرض وانقصه من زاوية الطول فما حصل من كل واحدة منهما بعد ذلك فهي الزاوية املعدلة 
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وإن أردت أن تعلم أقدار اختالف منظر القمر يف اجلداول اليت وضعها . ستعملها بدل الزاويتني األوليتنيفا
ثاون املنجم اإلسكندراين اليت قد رمسناها يف هذا الكتاب على اجلهة اليت وضعها وهو انه جعل اختالف 

ل النهار األطول ورسم منظر القمر يف الطول والعرض يف سبعة أقاليم على تفاضل نصف ساعة يف طو
ذلك على أن القمر يف رؤوس الربوج بعد أن نقص اختالف منظر الشمس من اختالف منظر القمر على 

اجلهة املرسومة يف كتاب بطليموس على حسب امليل الذي عمل عليه وجعل معرفة ذلك بالساعات 
أخذ اختالف املنظر ذه اجلداول املعتدلة اليت تكون جلزء القمر يف بعده عن دائرة نصف النهار فصار ما 

خيتلف فيما يلي نصف النهار الذي هو خط وسط السماء يف النهار والليل وليست هذه األقدار كاليت 
فأما وجه العمل . خترج بعمل الزوايا والقسي ألسباب شىت تعترض فيها وإن كانت أسهل مأخذاً من تلك

ي يكون فيه القمر عن خط وسط السماء ليالً كان أو ذه اجلداول فهو ما أصف أن تعرف بعد اجلزء الذ
اراً لتعلم كم ساعة معتدلة يكون بعد جزء القمر عن نصف النهار أو نصف الليل إىل جهة املغرب أو 

املشرق يف أيهما كان القمر ومعرفة ذلك تكون مبا أصف وهي أن تأخذ أزمان مطالع الفلك املستقيم اليت 
زمان مطالع الفلك املستقيم اليت بإزاء اجلزء الذي فيه القمر أيضاً فتنقص أزمان بإزاء جزء وسط السماء وأ

مطالع جزء وسط السماء من أزمان مطالع جزء القمر إذا كان القمر يف ناحية املشرق من خط السماء 
وتنقص أزمان مطالع جزء القمر من أزمان مطالع جزء وسط السماء إذا كان القمر يف ناحية املغرب من 

  .خط وسط السماء

    

فما حصل من أي اجلهتني فاقسمه على يه فما خرج فهو ساعات بعد القمر عن خط وسط السماء 
بساعات االعتدال يف اجلهة اليت فيها القمر مث انظر هل القمر فوق األرض أو حتتها وذلك أنه إذا كان 

و فوق األرض وإن خالف ذلك جزء القمر فيما بني جزء الغارب وجزء الطالع مما يلي وسط السماء فه
وإذا علمت أن القمر فوق األرض فأدخل ساعات بعد جزء القمر عن وسط السماء . كان حتت األرض

إىل جداول اختالف املنظر يف اإلقليم احملدود الذي يكون عرض بلدك إليه أقرب واطلب مثلها يف سطر 
ذلك انه إذا كان القمر فيما يلي املغرب الساعات املرسومة يف جدول الربج الذي فيه القمر من األفق و

من خط وسط السماء طلبت يف الساعات اليت بعد الزوال وإذا كان فيما يلي املشرق طلبت يف الساعات 
اليت فبل الزوال بعد أن تكون الساعات اليت معك أقل من الساعات املرسومة يف طريف اجلداول اليت 

 إذا كان جزء القمر حتت األرض مث خذ ما يقابل تلك الساعات للربوج وأن يتهيأ أن يكون أكثر منها إال
يف جدول الربج الذي فيه القمر وجدول الربج الذي يتلو برج القمر من دقائق الطول ودقائق العرض 

املرسومة هنالك بالتعديل وذلك انه إذا كان مع الساعات كسر نظرت مقدار الكسر من ساعة فأخذت 



البتاين-الزيج  110  

ساعة التامة واليت هي أكثر منها بساعة فما حصل للطول زدته على الطول بقدره من تفاضل ما بني ال
الذي بإزاء الساعة إن كان هو األقل ونقصته منه إن كان هو األكثر وكذلك تعمل مبا حصل للعرض 

أيضاً مث تنظر إىل مقدار ما سار القمر يف برجه من الدرج فتعرف مقدارها من أجزاء الربج اليت هي ثلثون 
ما كانت من شيء أخذت بقدره من فضل ما بني دقائق الطول اليت اثبت لربج القمر وللربج درجة ف

الذي يتلوه فما حصل زدته على دقائق الطول اليت لربج القمر إن كانت هي األقل ونقصته منها إذا كانت 
رض بعد فهي األكثر وتفعل يف فضل دقائق العرض مثل ذلك فما حصلت دقائق برج القمر يف الطول والع

الزيادة أو النقصان فهي دقائق جزء القمر فاحفظها مث ادخل حاصة القمر املعدلة يف ذلك الوقت يف 
سطري العدد من جداول التقومي املتفاضلني بستة أجزاء بستة أجزاء وخذ ما بإزائها يف اجلدول الرابع فما 

ن دقائق الطول ومن دقائق حصل من الدقائق فاعرف مقداره من ستني فما كان من شيء فخذ بقدره م
  .العرض

    

فما حصل للطول فزده على الطول وما حصل للعرض فزده على العرض فما بلغت دقائق الطول ودقائق 
العرض بعد ذلك فهي الدقائق املقومة باجلدول الرابع فاحفظها مث أدخل بعد ما بني الشمس والقمر 

نا يف تقومي القمر يف سطري العدد من جداول مبسريمها الوسط املضعف وهو البعد املضعف الذي ذكر
تقومي املنظر أيضاً وخذ ما بإزائه من الدول اخلامس فما حصل من الدقائق فاعرف مقداره من ستني فما 
كان فخذ بقدره من دقائق الطول والعرض املقومني باجلدول الرابع فما بلغ كل واحد منهما فزده على 

ل مما أخذت من الطول فزده على الطول وما حصل مما أخذت من نفسه كما فعلت بدئياً أعين ما حص
فما بلغ كل واحد منهما بعد ذلك فهو الدقائق املقومة باجلدول الرابع . العرض فزده على العرض

واخلامس وذلك هو اختالف منظر القمر يف الطول والعرض حبسب بعده عن األرض فاحفظ ذلك وعليه 
احلقيقي وجهته على ما رمسنا يف باب معرفة عرض القمر واعف فليكن عملك مث اعرف عرض القمر 

جهة اختالف املنظر بالعرض من التوقيع الذي يكون يف سطر العرض فإن كان عرض القمر واختالف 
منظره يف العرض يف جهة واحدة فامجعهما مجيعاً وإن كانا خمتلفني فانقص األقل من األكثر واعرف جهة 

وأما . مع أو النقصان فهو عرض القمر املرئي بالقياس يف اجلهة اليت حيصل فيهاما يبقى فما حصل بعد اجل
اختالف النظر يف الطول فإنك تزيده على موضع القمر احلقي إذا كان بعد القمر عن الطالع أقل من 

تسعني وتنقصه منه إذا كان بعده عن الطالع أكثر من تسعني درجة فما حصل موضع القمر احلقي يف 
وقد ميكن أن يكون القمر فيما قرب . العرض فهو املوضع الذي يرى فيه القمر من فلك الربوجالطول و

من وسط السماء مبقدار ساعة فما دوا إىل أكثر من ساعة بكسر إىل ناحية املغرب من وسط السماء 
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 السماء بالقياس وهو مائل إىل ناحية املشرق يف البعد عن الطالع وان يكون يف ناحية املشرق من وسط
على مثل هذا البعد وهو مائل إىل املغرب فتفقد اختالف املنظر يف الطول خاصة دون العرض إذا أخذته 
من هذه اجلداول فيما يلي وسط السماء يف الناحية اليت يكون فيها اختالف املنظر يف الطول يف الساعة 

انية من الزوال أقل منه يف الساعة األوىل اليت تلي الزوال أقل من اختالفه للزوال أو أن يكون يف الساعة الث
اليت تلي الزوال من إحدى الناحيتني حىت تعلم أين ينبغي أن يفىن اختالف منظر القمر يف الطول وال 

  .يكون منه شيء

فإذا وقع املر على هذه اجلهة وكانت . وذلك حيث يقع بعد درجة القمر عن الطالع تسعني جزءاً فقط
ة اليت تفىن فيها دقائق الطول وفيما قرب من وسط السماء فإن وجه العمل بذلك ساعات البعد يف الناحي

أن جتمع دقائق الطول اليت للزوال واليت للساعة اليت تليه أو لتلك اليت تليه والساعة اليت تليها بقدر الكسر 
التامة أو الذي معك من الساعة فإن كان الذي حيصل لك زائداً على الطول األول الذي بإزاء الساعة 

ناصاً منه فاعرف زيادته عليه أو نقصانه منه فما كان فهو اختالف املنظر للربج الذي فيه القمر أو الربج 
الذي يتلوه أيهما يأ أن يقع األمر فيه على حسب ما وصفنا أو فيهما مجيعاً مث خذ ما بني الطول الذي 

زاء القمر من الربج الذي هو فيه واقسم ما لربج القمر وللربج الذي يتلوه من التفاضل فاضربه يف أج
جيتمع من ذلك على ثلثني فما بلغ فزده على دقائق برج القمر إن كانت هي األقل أو انقصه منها إن 
كانت هي األكثر فما بلغ فقومه جبدول التقومي الرابع واخلامس على تلك اجلهة واسلك به يف الزيادة 

ورمبا يتهيأ أن يكون الذي حيصل لربج القمر خمالفاً للربج . ملسلكوالنقصان من موضع القمر احلقي ذلك ا
الذي يتلوه يف امليل إىل أحد األفقني فإذا وقع كذلك فامجع ما حيصل لكل واحد من الربجني وخذ من 
ذلك بقدر الدرج الذي سار القمر يف برجه من ثلثني فما حصل إن كان أكثر من اختالف برج القمر 

 وإن كان أقل فخذ ما ينقص عنه فما حصل من الزيادة أو النقصان فقومه باجلدول فخذ ما يزيد عليه
الرابع واخلامس على تلك اجلهة واسلك به ذلك املسلك فتكون قد عرفت اختالف منظر القمر على 
  .جهته يف الطول والعرض ويكون ذلك أقرب إىل الصحة إذا كان القمر على نطاق الربوج إن شاء اهللا
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  ربعون  األالباب

  معرفة بعد القمر عن األرض

 من قبل اختالف منظره يف دائرة االرتفاع إذا كان ذلك معلوماً 
    

قال إذا أردت أن تعلم بعد القمر عن األرض من قبل اختالف منظره يف دائرة االرتفاع إما أن يكون ذلك 
بالرصد وإما من قبل اجلداول فزد على اختالف منظر القمر املقوم يف الطول والعرض إذا أخذته من 

 مثله ومجعتهما جداول ثاون جزءاً من مثانية عشر منه فما بلغ كل واحد من االختالفني ضربته يف
وأخذت جذر ما اجتمع فهو اختالف منظر القمر مع الشمس يف دائرة االرتفاع وإن أخذت من جداول 

اختالف املنظر يف دائرة االرتفاع مل تنقص منه اختالف منظر الشمس ليكون هو اختالف منظره مع 
صف ترصد ارتفاع القمر وإن أردت أخذه بالرصد كان أخذك إياه على ما أ. الشمس يف دائرة االرتفاع

على تسعني جزءاً من الطالع بربع عظيم أو بالعضادتني الطويلتني املذكور عملهما يف كتاب بطليموس 
ليكون أصح أخذ االرتفاع وأدق فإذا عرفت ارتفاعه يف ذلك املكان حفظته مث عرفت موضع القمر احلقي 

 النهار على جهة ما شرحنا يف صدر من فلك الربوج يف الطول والعرض فعملت بذلك بعده عن معدل
الكتاب فإن كان بعده عن معدل النهار يف الشمال نقصته من عرض البلد املأخوذ بالرصد وإن كان يف 

ناحية اجلنوب زدته عليه فما بلغ عرض البلد بعد الزيادة أو النقصان نقصته من تسعني فما بقي فهو الذي 
علم من قبل ارتفاعه يف وسط السماء ما جيب أن يكون جيب أن يكون ارتفاعه يف وسط السماء مث ت

ارتفاعه إذا كان على تسعني جزءاً من الطالع على اجلهة اليت بينا يف ارتفاع جزء القمر فتقيس ذلك إىل 
ارتفاع القمر الذي عرفته بالرصد وهو على بعد تسعني جزءاً عن الطالع فكل ما نقص االرتفاع املأخوذ 

ويكثر . املعلوم باحلساب فهو اختالف منظر القمر مع الشمس يف دائرة االرتفاعبالرصد عن االرتفاع 
ذلك كلما بعد القمر عن مست الرؤوس وذلك إذا كان يف الربوج اجلنوبية وخاصة رأس اجلدي فإنه مع 

ما وصفنا إذا كان عرضه يف اجلنوب كان بعده عن معدل النهار مثل امليل كله وما حيصل معه من عرض 
 وكذلك إذا كان عرضه يف الشمال كان بعده عن معدل النهار مقدار امليل كله إال ما يكون من القمر

وأما رأس السرطان الذي . عرض القمر إذا كان امليل والعرض عند ذلك فقط خيرجان من قوس واحدة
رفت فإذا ع. هو مثل رأس اجلدي يف املعىن فإن اختالف املنظر يقل فيه لقرب القمر من مست الرؤوس

اختالف منظر القمر مع الشمس يف دائرة االرتفاع فخذ بعده املرئي عن نقطة مست الرؤوس وهو ما يبقى 
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لتمام ارتفاع القمر إىل تسعني فاعرف وتره ووتر ارتفاع القمر املرئي أيضاً مث اعرف وتر اختالف املنظر 
وإن كان أقل من درجة فهو دقائق يف دائرة االرتفاع فإن كان أكثر من درجة فاجعله دقائق كله واحفظه 

مث اضرب وتر البعد يف نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر اختالف املنظر للقمر الذي رمست لك فما 
حصل فهو أجزاء فزد عليها لكل درجة من درج وتر االرتفاع دقيقة واحدة فما بلغت األجزاء بعد ذلك 

  .نصف قطر األرض جزءاً واحداًفهي بعد القمر عن األرض باملقدار الذي به يكون 
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   الواحد واألربعون الباب

  رؤية الهالل في أوائل الشهور وأواخرها

ومست موضعه الذي يرى به يف ارتفاعه واخنفاضه وشكل صورته على حسب ما فيه من الضوء واعتدال 
 طرفيه وميلهما عن نطاق الربوج 

    

هور وأواخرها من أنفع ما تقدمت به املعرفة إذ كان قال وملا كانت املعرفة برؤية اهلالل يف أوائل الش
تاريخ العرب وأوائل شهورهم جيري على رؤية األهلة وعلم ذلك على احلقيقة فيه بعض الصعوبة من 
جهات شىت منها قرب القمر وبعده من الشمس وبعده من األرض واختالف عرض القمر يف اجلهة 

 يعرض يف طول القمر وعرضه يف كل بلد وقصر مطالع الشمالية واجلنوبية مث اختالف املنظر الذي
ولذلك ما وقع من اخلطأ يف معرفة رؤية . ومغارب الربوج يف األقاليم وطوهلا وكثرة الضوء فيه وقلته

األهلة على قوم التمسوا علم ذلك من أهل زماننا وقصروا عن بلوغ حقائق األشياء حىت ومهوا أن بعد 
الكوكب خيرجان معاً من قوس واحدة وعملوا على أن اختالف منظر الكوكب عن معدل النهار وعرض 

القمر ليس من قبل اختالفه يف دائرة االرتفاع وإنه مما يقع ببعده عن وسط السماء بدرج الربوج وضربوا 
وأما القدماء فإم مل يكونوا . قسياً يف أوتار مع أصول تقدمت هلم ال يوجبها القياس وال تصح بالربهان

 إىل علم ذلك ألن التأريخ عندهم والذين يعملون عليه سنو الشمس لن أوائل الشهور القمرية مضطرين
عندهم بأوقات االجتماعات اليت يدل على حقيقتها احلساب ولذلك ما ألقوا ذكره مع كثرة ما يعرض 

يلة وإذا تقصيت فيه مما ذكرنا إال بالفول املطلق فإم ذكروا انه ال ميكن أن يرى اهلالل ألقل من يوم ول
أسباب الرؤية وجد هذا القول هو األصل الذي يعمل عليه وذلك أن مقدار الرؤية املوجود باألرصاد وإن 

كان مقارباً للمقدار الذي يظهر ذه اجلهة املذكورة فإنه إذا ميز املر فيه علم أنه ال ميكن إدراكه على 
وملا كانت املعرفة برؤية اهلالل املوجود بالرصد إمنا . أحق حقيقته وإن الذي يدرك منه إمنا يدرك بالتقريب

تصح من قبل أقدار القسي من معدل النهار اليت تكون بني الشمس والقمر عند طلوع الشمس أو غروا 
إذا رصدت هذه القسي يف أحد األقاليم فعلم املقدار يف إقليم واحد وإذا علم ذلك يف إقليم واحد كان 

قاليم هو الذي جتتمع آراء الناس عليه يف مقدار قوس الرؤية وهو على ما وجدنا ذلك معلوماً يف سائر األ
بالرصد اثنا عشر جزءاً من أزمان معدل النهار بالتقريب وقد وضح ان مسري القمر إذا فارق الشمس 
 يكون يف اليوم والليلة إذا ما اسقط منه مسري الشمس األوسط يف اليوم والليلة اثين عشر جزءاً وإحدى
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عشرة دقيقة وهو باملقدار البعد الذي يقع بني الشمس والقمر بأجزاء الربوج وذلك موافق ملا يؤخذ 
بالرصد بالتقريب إذا كانت هذه األجزاء من معدل النهار ومن البني أن مقدار هذه األزمان املذكورة 

لساعة املعتدلة قريباً من يكون قريباً من أربعة أمخاس ساعة وجند سبق القمر للشمس مثل هذا املقدار من ا
مخسي جزء فإذا غابت الشمس وبينها وبني القمر أزمان معدل النهار أحد عشر ونصف وربع بالتقريب 

مل يغب القمر حىت تستكمل االثين عشر جزءاً واإلحدى عشرة دقيقة ولذلك يكون قوس الرؤية الوسطى 
دل النهار اليت هي مطالع ومغارب على هذا القياس أحد عشر جزءاً ونصف وربع جزء من أزمان مع

والذي يضيء من دائرة القمر إذا كان بعد القمر عن الشمس مبقدار هذه اجلزاء من . الربوج يف البلدان
وقد يبعد القمر . فلك الربوج يكون قريباً من أربعة أمخاس جزء إذا كان مجيع دائرة القمر اثين عشر جزءاً

يف أوقات الرؤية فيكثر الضوء فيه ويقل حبسب أقدار البعد فريى عن الشمس أكثر واقل من هذا املقدار 
على أقل من هذه القوس وأكثر ومع ذلك فقد يقرب من األرض ويبعد عند تلك األوقات من قبل 

  .موضعه من فلك التدوير فيكون ذلك زيادة يف هذه األقدار ونقصاناً منها

    

فإذا أردت أن . ها بل تكون رؤيته من قسي خمتلفةولذلك ال ميكن ان يرى اهلالل من قوس واحدة بعين
تعلم هل يرى اهلالل أم ال يرى على هذه اجلهة فقوم الشمس والقمر لوقت مغيب الشمس من اليوم الثاين 

من االجتماع وذلك يوم تسعة وعشرين من الشهر العريب واعرف موضعهما احلقي من فلك الربوج يف 
احلقيقي مع ذلك وجهته مث استخرج مقدار اختالف منظر القمر يف البلد الذي تريد واعرف عرض القمر 

وقت مغيب الشمس يف الطول والعرض على تلك اجلهات حىت يصح لك موضع القمر املرئي يف الطول 
والعرض من فلك الربوج وجهة العرض فإذا عرفت ذلك فاعرف بعده املرئي عن معدل النهار واجلزء 

ف بذلك نصف قوس ار القمر وهو نصف مكثه فوق األرض على الذي يتوسط السماء معه مث اعر
اجلهة املشروحة يف صدر الكتاب يف باب معرفة بعد الكوكب عن معدل النهار واجلزء الذي يتوسط 
السماء معه من قبل عرض الكوكب وميل اجلزء الذي هو فيه ويف باب معرفة نصف قوس ار أحد 

 فما حصل من نصف قوس ار القمر فزده على أزمان مطالع الكواكب من قبل بعده عن معدل النهار
اجلزء الذي يتوسط السماء معه يف الفلك املستقيم فما بلغ فهو أزمان مطالع نظري الدرجة اليت تغيب معها 

القمر يف ذلك اإلقليم ز فانقص منها أزمان املطالع اليت بإزاء اجلزء املقابل جلزء الشمس يف ذلك اإلقليم 
هو بعد ما بني الشمس والقمر بدرج املغارب فاحفظه مث اعرف اجلزء احلقي الذي كان فيه القمر فمابقي ف

وعرضه احلقيقي وخذ ما بني جزء الشمس وبني جزء القمر احلقيقيني فما كان فاضربه يف مثله وزد عليه 
وإن . قريبعرض القمر مضروباً يف مثله وخذ جذر ما اجتمع فما بلغ فهو بعد القمر عن الشمس بالت
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شئت أن تعرف ذلك من قبل ما ذكرنا يف صدر الكتاب يف باب معرفة أبعاد ما بني الكواكب يف رمسها 
يف الفلك كان أصح واحكم فإن كان بعد القمر عن الشمس أكثر من يب يا أخذت ما يزيد على يب يا 

ظرت كم تكون تلك فإن كان أقل عرفت ما ينقص عنها ونسبت مقدار الزيادة أو النصان برمسه مث ن
الزيادة او ذلك النقصان من يب يا اليت هي مقدار الضوء الذي يف القمر للرؤية فما كان من شيء أخذت 

بقدره من الزيادة أو من النقصان فهو اجلزء ليكون ذلك ما يزيد قوس الرؤية أو تنقص مث تدخل حاصة 
ئق اليت يف اجلدول الثالث املرسوم ف حصص القمر املعدلة إىل جدول التقومي وتأخذ ما بإزائها من الدقا

  .أبعاد القمر

    

فإن كانت تلك الدقائق ثلثني دقيقة سواء فإن القمر يف بعده األوسط عن األرض وإن كان ذلك اجلزء 
برسم النقصان زدت ذلك على يا مه اليت هي مقدار قوس الرؤية فإن كان برسم الزيادة نقصته من يا مه 

ثر من ثلثني أو أقل من ثلثني نظرت إىل ما يزيد أو ينقص عن الثلثني فعرفت مقداره وإن كانت الدقائق أك
من الثلثني دقيقة فما كان من شيء أخذت بقدره من اجلزء فما حصل أخذت منه نصف سدسه كما 

خيتلف قطر القمر فيكون زيادته ونقصانه عن قطره األوسط مقدار نصف سدس قطره األوسط بالتقريب 
 من نصف السدس من ذلك فزده على اجلزء إذا كان اجلزء برسم الزيادة وكانت دقائق فما حصل لك

اجلدول الثالث أكثر من ثلثني وإن كانت دقائق الدول الثالث أقل من ثلثني فانقص ذلك النصف السدس 
من اجلزء وأما إذا كان اجلزء برسم النقصان وكانت الدقائق أكثر من ثلثني فانقص ذلك النصف سدس 

لذي خرج لك من ذلك اجلزء وإن كانت الدقائق أقل من ثلثني فزده على اجلزء فما بلغ اجلزء بعد الزيادة ا
أو النقصان فانظر فإن كان برسم الزيادة على يب يا فانقص ذلك من يا مه وإن كان برسم النقصان فزد 

قصانه يف بعده عن األرض ذلك على يا مه فما بلغ فهو مقدار قوس الرؤية املعدل بزيادة ضوء القمر ون
فإن كان الذي حفظت مما بني الشمس والقمر من درج املغارب مثل قوس الرؤية املعدل أو . عند ذلك

وقد يعني على . أكثر منه فإن اهلالل يرى وإن كان أقل من قوس الرؤية املعدل فإنه ال يرى يف ذلك البلد
درته مع ما يعرض من ذلك من تفاضل األبصار رؤية اهلالل صفاء اجلو ونقاؤه ويعوق عن ذلك غلظه وك

عند النظر يف القوة والضعف وقد يكون الشفق غليظاً مث يرق بعد ذلك قبل أن يغرب القمر من األفق 
ويصري يف حد املغيب فريى اهلالل عند ذلك من بعد وقت الرؤية الذي يعمل عليه ولذلك ينبغي أن ال 

غاب إذا كان موضع الرؤية ويتحقق أنه قد احندر عن األفق يؤاس من رؤية اهلالل حىت يعلم أنه قد 
ومن قبل هذه األسباب ميكن أن يرى يف موضع ال يرى وال يرى يف موضع آخر . وحينئذ يؤاس منه

وأما الذي . ويعرض مثل ذلك أيضاً من قبل اختالف مطالع ومغارب الربوج يف البلدان يف الطول والقصر
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حقيقته على ما رمست األوائل يف رؤية اهلالل فيما صنعوا ووصفوا أنه ال مييل إليه الرأي وال يشك يف 
يرى ألقل من يوم وليلة فإن أخذنا بعد القمر عن الشمس إذا سار القمر مسريه األصغر وسارت الشمس 

  .مسريها األعظم

    

ا بعده عن وذلك إذا كان القمر يف بعده األبعد من فلك التدوير وكانت الشمس يف بعدها األقرب وجدن
الشمس يكون يف اليوم والليلة عشرة أجزاء ونصف وثلث جزء وذلك هو مقدار قوس الرؤية من معدل 
النهار على هذا القياس وأما إذا سار القمر مسريه األعظم وسارت الشمس مسريها األصغر وذلك حيث 

د بعد القمر عن الشمس يكون القمر يف بعده األقرب والشمس يف بعدها األبعد من فلك التدوير فإننا جن
يف اليوم والليلة يكون ثلثة عشر جزءاً وثلثي جزء بالتقريب فنستعمل هذا املقدار من فلك الربوج يف 

الضوء الذي يكون يف القمر يف وقت الرؤية فنقول إنه إذا كان بني الشمس والقمر عشرة أجزاء ونصف 
ء الربوج ثلثة عشر جزءاً وثلثي جزء إنه يف وثلث من أزمان معدل النهار ويكون بعده عن الشمس بأجزا

موضع رؤيته إال أن يعوق ن ذلك شيء مما ذكرنا من حال اجلو ال يتداخلنا يف ذلك شك وألن القمر قد 
جيوز أن يبعد عن الشمس أكثر من هذه اجلزاء املذكورة من فلك الربوج واقل ويبعد يف فلك التدوير عن 

فإذا أردت أن تعلم . ده األقرب فيتغري لذلك مقدار رؤية كما قلنا آنفاًنقطة البعد األبعد إىل ما يلي بع
حقيقة الرؤية على هذه اجلهة فقوم الشمس والقمر للوقت املذكور على تلك اجلهات حىت تعرف بعده 
عن الشمس بأجزاء مغارب البلد مث تعرف بعد القمر عن الشمس اجلهة بأجزاء الربوج حبسب ما يكون 

على تلك اجلهة فإن زاد على يج م عرفت مقدار الزيادة وإن نقص من ذلك عرفت من عرض القمر 
مقدار النقصان فنظرت كم يكون أحدمها من يج م فأخذت منه بقدر ذلك فهو اجلزء فإن كان القمر يف 
بعده األبعد الذي كان فيه وقت مقدار قوس الرؤية املفروض ويتهيأ ذلك إذا كانت حاصة القمر املعدلة 

شس وال تكون زيادة عليها وال نقصان منها إال مبا ال قدر له فانقص ذلك اجلزء من ي ن إذا كان حنو 
وإن . برسم الزيادة وزده على ي ن إذا كان برسم النقصان فما بلغ بعد ذلك فهو قوس الرؤية املعدل

ق اليت يف اجلدول كان القمر قد فارق بعده األبعد فادخل حاصته املعدلة إىل جداول التقومي وخذ الدقائ
الثالث فاعرف مقدارها من ستني فما كان فخذ بقدره من اجلزء فما حصل فخذ مقدار اخلمس منه كما 
يكون قدر زيادة قطر القمر العظم على قطره الصغر فما حصل من اخلمس فانقصه من ذلك اجلزء الذي 

  .ةخرج لك إذا كان اجلزء برسم النقصان وزده عليه إذا كان برسم الزياد

    

فما حصل اجلزء بعد الزيادة أو النقصان نظرت كم يكون بأزمان معدل النهار فما كان زدته على ي ن 
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إذا كان اجلزء برسم النقصان من يج م وتنقصه من ذلك إذا كان برسم الزيادة فما بلغ فهو مقدار قوس 
رب أو أقل منه علمت أن القمر الرؤية املعدل فإن كان مثل البعد الذي بني الشمس والقمر من أزمان املغا

يف موضع الرؤية ال شك فيه عاق ذلك بعض ما ذكرنا أو مل يعق وإن كانت القوس املعدلة أكثر من 
ونعلم مقدار ما حيصل من اجلزء كم . أزمان املغارب علمت انه ال ميكن أن يرى اهلالل يف ذلك البلد

ا بأا أزمان مطالع اجلزء املقابل جلزء القمر يف يكون بأزمان معدل النهار بان ندخل األزمان اليت وصفن
اإلقليم ونعرف ما بإزائها من درج الربوج فهو اجلزء املقابل للجزء الذي يغيب معه القمر فرتيد عليه ما 

حصل من اجلزء فما بلغ حفظناه ونفعل ذلك إذا كان اجلزء برسم الزيادة وإذا كان اجلزء برسم النقصان 
 حصلت لنا من درج الربوج ما حصل من اجلزء فما بقي حفظناه فأي األمرين اتفق نقصنا من الدرج اليت

لنا عرفنا ما بإزائه من أزمان املطالع فما كانت نظرنا مقدار ما تزيد على تلك األزمان األولة اليت هي 
اصل بازمان أزمان مطالع اجلزء املقابل جلزء القمر أو مقدار ما ينقص منها فما حصل فهو مقدار اجلزء احل

وأما رؤية القمر . معدل النهار فتنقصه من قوس الرؤية أو نزيده عليها حبسب االستحقاق إن شاء اهللا
بالغدوات يف أواخر الشهور فهو على هذا الرسم إال انك تستعمل أزمان مطالع جزء الشمس نفسه 

 قوس ار القمر من وأزمان مطالع جزء القمر نفسه وتعلم أزمان مطالع جزء القمر بان تنقص نصف
أزمان مطالع اجلزء الذي يتوسط السماء معه يف الفلك املستقيم وما بقي فهو أزمان مطالع اجلزء الذي 

يطلع معه القمر يف اإلقليم وتنقص من ذلك أزمان مطالع جزء الشمس فما بقي فهو مقدار ما بني 
ق فإن كان قوس الرؤية اليت حتصل مثل الشمس والقمر من أزمان املطالع إذا كان القمر يف ناحية املشر

بعد ما بني الشمس والقمر من أزمان املطالع أو أقل منه فإن يرى قبل طلوع الشمس بالغداة وإن كان 
أكثر منه فإنه قد اختفى بالشعاع فال يرى وينبغي أن جيعل تقومي الشمس والقمر لوقت طلوع الشمس 

  .وهو قبل االجتماع بيوممن اليوم الثامن والعشرين من الشهر العريب 

    

فإذا أردت أن تصور صورة اهلالل على حالته اليت يرى عليها من اعتدال طرفيه أو ميلهما ومقدار ما فيه 
من الضوء فاقسم البعد الذي ما بني الشمس والقمر بأجزاء الربوج حبسب عرض القمر على يه ليكون ما 

 أصابع الضوء مث أدر دائرة بأي قدر شئت وربعها حيصل من ذلك جزءاً من دائرة القمر فما حصل فهو
خبطني يتقاطعان على املركز على زوايا قائمة وارسم على أطراف اخلطوط جهاا من األفق واقسم كل 
ربع من الدائرة بتسعني جزءاً مث ارسم على عرض القمر احلقي من نقطة املشرق ونقطة املغرب إىل جهة 

 كل واحد من القوسني بقدر عرض القمر مث ضع حرف املسطرة على عرض القمر عالمتني ليكون مقدار
العالمتني واخرج عليها خطاً مستقيماً جيوز على العالمتني ويكون موازياً لقطر الدائرة وأنفذه من حميط 
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الدائرة إىل اجلهة املشرق مبقدار نصف قطر الدائرة فعلى هذا اخلط يكون جماز القمر يف الطول يف وقته 
 باقي األوقات بقدر مايتفق من عرضه يف وقت مهله إىل وقت انتصاف ضوئه فإن مركز دائرته ذلك ويف

عند ذلك يقع على املوضع من حميط الدائرة وهذا اخلط من وقت انتصافه يف الضوء إىل وقت امتالئه 
 إىل طرف يكون مركز دائرته على اخلط اخلارج من حميط الدائرة النافذ إىل ناحية املشرق إىل أن ينتهي

اخلط فيما بني دائرته ودائرة الشمس فتكون تلك الدائرة األوىل املرسومة بالشمس هي دائرة القمر عند 
امتالئه مث اعدد من حميط الدائرة من نقطة الشمال إىل ناحية املشرق مثل العدد الذي بني الشمس والقمر 

 وصل إحدى العالمتني باألخرى خبط وكذلك من ناحية اجلنوب إىل ناحية املشرق وتعلم عليه عالمتني
مستقيم فحيث تقاطع اخلطان فهو مركز دائرة القمر فأدر عليه دائرة بقدر الدائرة األوىل فاهلالل الذي 

يقع بني القوسني هو على شكل اهلالل وصورة منظره مث صل بني النقطتني اللتان عليهما تقاطعت 
ئرة ز أخرج أيضاً خطاً مستقيماً جيوز على مركزي الدائرتني الدائرتان خبط مستقيم يكون قطراً ثانياً للدا

وعلى القوسني فيقسم اهلالل بنصفني فمن قبل ذلك يتبني لك كم مييل كل طرف من طريف اهلالل عن 
وسط نطاق الربوج من قبل األجزاء اليت قسمت يف احمليط لن فلك الربوج عند ذلك معلوم احلد منم األفق 

  .ويغيب معه يف ذلك الوقت من دائرة الفقمن قبل مست ما يطلع 

ولتكن دائرة الشمس هي اليت عليها ا ب ج د على مركز ه وقطري ا ب ج د ونفرض ا مست اجلنوب و 
ج مست الشمال و ب مست املشرق ونقطة د مست املغرب ونفرض عرض القمر يف الشمال مخسة أجزاء 

ائرة من نقطيت ب د مثل عرض القمر إىل جهة وبعده احلقي عن الشمس أثين عشر جزءاً ونفصل من الد
الشمال اليت هي نقطة ج ونرسم عليه ط ك ونصل بينهما خبط مستقيم وهو خط ط ك وننفذه إىل عالمة 
ل وليكن خط ك ل مثل خط ه ب ونفصل من نقطيت ا ج إىل جهة ب قوسني مقدار كل واحدة منهما 

ني عالميت م س ونصل بينهما خبط م س املستقيم مثل الذي بني الشمس والقمر ونرسم على طريف القوس
ونرسم على املوضع الذي يقطع فيه خط ط ك عالمة ز ونتخذها مركزاً وندير عليها للقمر مبقدار الدائرة 
األوىل ونرسم على تقاطع الدائرتني عالميت ف ق وخنرج أيضاً خط ه ز وننفذه إىل عالمة ع من الدائرة 

ف قوس ف ق ونرسم على حميط الدائرة اليت للقمر حيث يقطعها خط ز ه األوىل فعالمة ع تقع على نص
ع عالمة ح فخط ع ح وسط تقويس اهلالل وموضع وسط الضوء وهو مقدار ما يف القمر من أصابع 

الضوء وعالميت ف ق مها طريف اهلالل وميلهما على خط االعتدال القائم على فلك الربوج معلوم بقوس ا 
نقطة ا حينئذ تكون على مست اجلزء الغارب ونقطة ب مست اجلزء الطالع من ف وقوس ج ق وذلك أن 

دائرة الفق فيكون خط ب د خط نصف فلك الربوج وذا الرسم تعلم شكل ضوء اهلالل يف مجيع أوقات 
الشهر حبسب بعده عن الشمس ومقدار ما يقع له من العرض وكلما كان القمر يف بعده األقرب كان 
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  .وذلك ما أردنا أن نبني إن شاء اهللا. م دائرته أكثر من الشمسأحد الطرفني لعظ

    

فإذا أردت أن تعرف موضع اهلالل الذي يرى فيه من الفلك حبسب ارتفاعه عن أفق املغرب يف أوائل 
الشهور ومست موضعه الذي يرى فيه من دائرة االرتفاع اليت جتوز على مست الرؤوس وعلى القمر واألفق 

 البصر مع مستها إىل موضع اهلالل فزد على اجلزء الذي يتوسط السماء مع القمر قدر بإشارة خيرج خط
أربع دقائق ليكون ذلك هو اجلزء الذي يتوسط السماء معه يف وقت الرؤية وذلك أن شعاع الشمس مينع 

من رؤيته مع مغيب الشمس حىت تنحط عن األفق مقدار مثن ساعة بالتقريب واعرف القمر من دائرة 
فق يف ذلك الوقت على اجلهات اليت رمسنا مث اعد إىل موضع منكشف األفق فاقم فيه عموداً أو ما يشبه األ

العمود مما يكون ارتفاعه عن األفق مقدار القامة لكي يتمكن الناظر منه إىل القمر وليكن سطحه مستوياً 
ة بأي قدر شئت وارسم مست موزوناً بالشاقول موازياً لسطح األفق واختذ فيه مركزاً وأدر عليه دائر

املشرق واملغرب واجلنوب والشمال على اجلهة املذكورة يف معرفة خط نصف النهار واقسم ربع الدائرة 
اليت يف جهة اهلالل بتسعني جزءاً مث اختذ مسطرة مستوية أو أنبوباً جموفاً وضع حرف املسطرة أو وسط 

 اهلالل عن نقطة املشرق أو املغرب أيهما كان غلظ األنبوب على مركز الدائرة وعلى مقدار بعد مست
اهلالل يف جهته يف اجلهة اليت فيها السمت مث علق ذات الصفائح بيدك بعد أن جتعل طرف العضادة على 
مثل ارتفاع القمر املرئي الذي خرج لك وارفع طرف املسطرة أو األنبوب الذي يلي اهلالل عن سطح 

عن مست القمر وعن مركز الدائرة لكي يرتفع الطرف الذي يلي اهلالل الدائرة مبا يسنده من غري ان مييل 
وينخفض الطرف الذي يلي النظر وينفذ البصر مع ثقيب العضادة مع حرف املسطرة أو وسط األنبوب 
فيكون خطاً مستقيماً من موضع البصر إىل موضع اهلالل على ذلك السمت وإذا نظر الناظر يف وقت 

  .مست حرف املسطرة أو من األنبوب وهذا شكل ما وصفناه إن شاء اهللالرؤية رأى اهلالل مع 

قال نرسم دائرة األفق املذكورة عليها ا ب ج د على مركز ه ولتكن نقطة ه موضع مركز دائرة األفق يف 
البسيط وهو مست الرؤوس ونقطة ا نقطة اجلنوب ونقطة ب نقطة املشرق ونقطة ج نقطة الشمال ونقطة 

 وخنرج خطي ا ج و ب د ونفرض القمر يف ناحية املغرب الذي هو ربع ا د وجنعل نقطة د نقطة املغرب
ب من فلك الربوج أول احلمل فتصري لذلك نقطة د أول امليزان ومها الطالع والغارب من فلك الربوج 

ونفرض نصف فلك الربوج اجلنويب قوس د ل ب فبني أن خط ج ل موضع أول اجلدي الذي على خط 
ء وليكن اجلزء الذي يتوسط السماء مع القمر نقطة ط من فلك الربوج وهي أول العقرب وسط السما

ونفرض موضع القمر يف عرضه اجلنويب عالمة ز وجنعل خط ك ه ط ز ح موضع حرف املسطرة أوسط 
وجند . غلظ األنبوب الذي جيوز على مركز الدائرة وعلى موضع القمر واجلزء الذي يتوسط السماء معه
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 من األفق فبني أن قوس ط ح ارتفاع اجلزء الذي يتوسط السماء مع القمر عن األفق وقوس ز قوس د ح
ح ارتفاع القمر عنه وكذلك قوس ا ل ارتفاع أول اجلدي يف وسط السماء وقوس د ط من فلك الربوج 

األفق من نقطة أول امليزان إىل اجلزء الذي يتوسط السماء مع القمر ونقطة ح مست القمر فقوس د ح من 
هي بعد مست القمر عن نقطة مغرب االعتدال فإذا ارتفع خط ك ح عن نقطة ه ونقطة ح بقدر ارتفاع 

القمر املرسوم يف ذات الصفائح إىل ما يلي اهلواء اخنفض موضع ك منه إىل ما يلي األرض ونفذ البصر من 
 م ح كله خطاً واحداً ثقيب العضادة ذات الصفائح اللذان مها نقطتا م ك واتصل اخلط كله فصار خط

مستقيماً فإذا نظر الناظر من موضع ك أو موضع م رأى اهلالل مع تلك اإلشارة على مست خط ك ح إذا 
كان اهلواء صافياً رقيقاً فال شك يف ذلك فإن كان اجلو كدراً مينع من رؤيته يف تلك البلدة وإنه يرى يف 

 مثل بعد تلك البلدة إذ كان ليس بالواجب أن يكون غريها من البلدان اليت يكون بعدها عن معدل النهار
  .تغري اجلو شامالً لكل بلد ولذلك ميكن أيضاً أال يرى فيما يقرب منها من القرى واملساكن
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   الثاني واألربعون الباب

  معرفة حساب االجتماعات والمقابالت

  بني الشمس والقمر بتأريخ الروم وتأريخ القبط ومعرفة أوقاا يف كل بلد

    

قال إذا أردت أن تعلم حساب االجتماعات أو االستقباالت يف أي شهر من شهور الروم فخذ سين ذي 
القرنني وال تدخل سنتك اليت أنت فيها يف العدد حىت ينقضي سباط فما حصل لك من السنني فاطلب 

 أصبت مثله أعين مثله يف سطر السنني اموعة من جداول االجتماع أو االستقبال أيهما أردت فحيث ما
مثل ذلك العدد أو ما هو أقرب إليه مما هو أقل منه فخذ ما بإزائه من األربعة جداول اليت لأليام ووسط 

الشمس والقمر وحاصة القمر وحركة العرض مث انظر ما يبقى معك من السنني الفاضلة على اليت أصبت 
 تلك اجلداول األربعة فأثبت ما جتد يف كل يف اجلدول فأدخله يف سطر السنني املبسوطة وخذ ما بإزائه يف

واحد منها مع نظريه أعين كل جنس حتت جنسه مث خذ ما بإزاء الشهر التام الذي هو من قبل ذلك 
الشهر الذي تريد أن حتسب فيه من أيام الشهور القمرية املرسومة يف اجلداول األول من اجلداول األربعة 

ليت حصلت من السنني اموعة واملبسوطة اليت أثبت فإن كان الذي فأضفه إىل ما جيتمع لك من األيام ا
جيتمع من ذلك كله أكثر من عدد أيام الشهور الرومية املرسومة حتت ذلك الشهر التام وأقل من األيام 

اليت حتت الشهر الذي أنت فيه وهو الشهر الذي تريد أن حتسب فيه فاثبت تلك األيام اليت وجدت بإزاء 
ام وما حتتها يف اجلداول الثلثة الباقية وان كان ما جيتمع من األيام أكثر من األيام الرومية الشهر الت

املرسومة حتت الشهر الذي تريد أن حتسب فيه فخذ األيام اليت بإزاء الشهر الذي قبل الشهر التام وما 
وعة واملبسوطة فما بلغ كل حتتها يف اجلداول الثلثة الباقية فأثبته مع الذي أثبت من جداول السنني ام

واحد من اجلداول األربعة بعد أن جتمله فأثبته على الرسم املتقدم مث انقص األيام الرومية اليت بإزاء الشهر 
التام الذي قبل الشهر الذي تريد ان حتسب فيه من األيام اليت حصلت من مجلة ما يف اجلداول الثلثة اليت 

قي من األيام والدقائق فهي أيام ماضية من الشهر الذي أردت أن للمجموعة واملبسوطة والشهور فما ب
حتسب فيه وساعات معتدلة من بعد انتصاف النهار من اليوم املاضي من ذلك الشهر إىل وقت االجتماع 

أو االستقبال الذي يكون للشمس والقمر يف ذلك الوقت مبسريمها األوسط ومن اجلداول الثلثة الباقية 
س والقمر فيذلك الوقت مبسريمها األوسط وحاصة القمر وحركة العرض وهو حصلت مواضع الشم

  .وسط الشمس لوقت املقابلة وضرورة يكون وسط القمر مقابل وسط الشمس حينئذ
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وإن أردت أن حتسب االجتماع واالستقبال بتاريخ القبط فخذ سين ذي القرنني مع السنة اليت أنت فيها 
 واحد مث اطرح من السنني مائتني وسبعة ومثانني فما بقي فخذ ربعه فما لو مل يدخل من أيلول إال يوم

حصل فهو أيام األرباع فإن وقع فيه كسر فال تعتد به وإن مل يقع كسر فتلك السنة كبيسة وإذا كانت 
السنة كبيسة فألق من أيام األرباع يوماً واحداً إال أن ينقضي سباط وخيرج تسعة وعشرين يوماً فإذا 

سباط فزد ذلك اليوم الذي كنت نقصته إىل األيام فما حصل من أيام األرباع فزد عيها أبداً الثلثة انقضى 
أيام اليت تتقدم ا القبط لليونانيني يف توت فما بلغت األيام بعد ذلك فزد عليها من أول أيلول إىل آخر 

كان ما جيتمع من األيام أكثر وإن . الشهر الرومي الذي قبل الشهر الذي تريد أو الشهر الذي حتسب فيه
من شسه يوماً فألق منه شسه وزد على سين ذي القرنني اليت مل تنقص منها شيئاً سنة وإن كانت السنة 

كبيسة وكان سباط قد انقضى أخرجت السنة شسو يوماً فما حصل بعد إلقاء السنة من األيام إذا كانت 
نة فهي أيام القبط فأثبتها ناحية مث ادخل ما حصل لك أكثر من سنة أو األيام بعينها إذا كانت أقل من س

من سين ذي القرنني مع زيادة السنة اليت من قبل األيام إن وقعت إىل جدول السنني اموعة املصرية 
املتفاضلة خبمس وعشرين يف سطر السنني اموعة اليت يف جداول االجتماع أو االستقبال أيهما أردت 

السنني أو ما هو اقرب إليها مما هو أقل منها فخذ ما بإزائها يف اجلداول فحيث ما أصبت مثل تلك 
األربعة على تلك اجلهة وما بقي من السنني فاطلب مثله يف سطر السنني املبسوطة وخذ ما بإزائه يف 
 سطر اجلداول األربعة أيضاً مث انظر إىل أيام القبط فألقها من ثلثني فما حصل من الشهور التامة فأدخله إىل

العدد من جداول الشهور القبطية وخذ ما بإزائه من جدول األيام فأمجله مع األيام اليت حصلت لك من 
جدويل اموعة واملبسوطة فإن كان ما جيتمع من ذلك مثل عدد أيام القبط أو أكثر منه بأقل من شهر 

لذي جيتمع من األيام أكثر من أيام قمري فأثبت تلك األيام وما حتتها يف اجلداول الثلثة الباقية وإن كان ا
القبط بأكثر من شهر قمري فانقص من عدد الشهور القبطية التامة اليت كنت أدخلت إىل اجلدول شهراً 

واحداً فما بقي من عدد الشهور القبطية التامة فخذ ما بإزائه من اجلداول األربعة فأثبته مث أمجل ذلك على 
  .ه أيام القبطالرسم فما حصل من األيام فانقص من

    

فما بقي من األيام والدقائق فهي أيام االجتماع أو االستقبال وساعاته املاضية من الشهر الذي أردت أن 
حتسب فيه وما حصل من اجلداول الثلثة فهو وسط الشمس والقمر وحاصة القمر وحركة العرض فإذا 

يام فاحسب كل دقيقتني ونصف جتتمع عرفت ذلك بأي التأرخيني شئت فانظر الدقائق اليت جتتمع من األ
منها ساعة معتدلة وما مل يتم دقيقتني ونصفاً فأجزاء من ساعة فما حصل من األيام والساعات فهي أيام 
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االجتماع أو االستقبال األوسط وساعاته اليت من بعد انتصاف النهار مبدينة الرقة فاحفظها مث أثبت وسط 
 املكانني للشمس واآلخر للقمر مث قوم الشمس والقمر كالعادة الشمس والقمر يف مكان آخر واجعل أحد

غري أنك ال حتتاج يف القمر حينئذ إال إىل التعديل املفرد فقط فإنه ليس يقع بني الشمس والقمر من البعد 
ما يدخل من قبله خطأ حمسوس من التعديل الثاين فإن استوت الشمس والقمر يف دقيقة واحدة فذلك 

حلقيقي أو االستقبال فامتثل يف حركة العرض ما امتثلت يف وسط القمر وذلك أن تزيد وقت االجتماع ا
فإن . التعديل املفرد على حركة العرض إذا زدته على وسط القمر وتنقصه منها إذا نقصته من وسط القمر

اختلف موضع الشمس والقمر فخذ فضل ما بينهما من الدرج والدقائق فاعرف سدسه ومثنه فإن كان 
لفضل للشمس فزد ذلك السدس والثمن على حاصة القمر وإن كان الفضل للقمر فانقصه منها فما ا

بلغت احلاصة بعد الزيادة أو النقصان فهي احلاصة املعدلة فادخلها يف جداول تعديل القمر إىل سطري 
 أقل من قف فانقص العدد وخذ مقابلها من التعديل املفرد املرسوم يف الدول الثاين أيضاً فإن كانت احلاصة

هذا التعديل من وسط القمر نفسه ومن حركة العرض نفسها وإن كان عدد احلاصة أكثر من قف فزد 
التعديل على وسط القمر وعلى حركة العرض فما بلغ وسط القمر بعد الزيادة عليه أو النقصان منه فهو 

 خذ حركة الشمس والقمر يف موضع القمر احلقي مث خذ فضل ما بني الشمس والقمر أيضاً فاعرفه مث
الساعة وذلك بأن تدخل حاصة القمر املعدلة اليت عرفت ا تعديل القمر وحاصة الشمس اليت عرفت ا 
تعديل الشمس يف داول مسري الشمس والقمر يف سطري العدد املتفاضلة بستة أجزاء فتأخذ ما حتتها يف 

 مسري القمر أو تنقص منه ما جتد من الثواين جدول مسري كل واحد منهما بالتعديل بعد أن تزيد على
املرسومة حتت الفضل الذي بني الشمس والقمر على اجلهة اليت قد شرحناها يف ذلك الباب عند تلك 

اجلداول مث تنقص حركة الشمس من حركة القمر فما بقي فهو سبق القمر املختلف للشمس يف الساعة 
بق القمر فما حصل من ساعة جزء من ساعة فهي فاقسم الفضل الذي بني الشمس والقمر على س

ساعات الفضل فاحفظها فإن كان الفضل للشمس فزد ساعات الفضل على ساعات االجتماع األوسط 
اليت حصلت من اجلداول وإن كان الفضل للقمر فانقصها منها فما حصلت ساعات االجتماع األوسط 

املطلقة فإن كانت أكثر من كد ساعة فانقص منها بعد الزيادة أو النقصان فهي ساعات االجتماع احلقي 
  .أربعاً وعشرين ساعة وزد على األيام املاضية من الشهر يوماً واحداً

    

فإن احتجت أن تنقص ساعات الفضل من ساعات االجتماع األوسط فكانت ساعات الفضل أكثر من 
حداً واحتسب به كد ساعة وزدها ساعات االجتماع األوسط فانقص من األيام املاضية من الشهر يوماً وا

على ساعات االجتماع األوسط مث انقص ما جيتمع لك من ذلك من ساعات الفضل فما حصل من 
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ساعات االجتماع األوسط بعد الزيادة أو النقصان فهي الساعات املاضية املعتدلة اليت تكون بعد انتصاف 
اضية من الشهر فاضرب ساعات الفضل يف مسري النهار مبدينة الرقة من اليوم الذي حصل لك من األيام امل

الشمس ومسري القمر يف الساعة واحفظه فإن كان الفضل للشمس فزد ما حصل للشمس على موضع 
الشمس وما حصل للقمر على موضع القمر وحركة العرض وزد عليها أيضاً مع ذلك حركة العقد 

عمل النقصان يف مجيع ذلك مكان الزيادة الشمايل يف مقدار تلك الساعات وإن كان الفضل للقمر فاست
وإن شئت أن تعمل بغري هذه اجلهة بالتقريب فاعرف نصف . حىت تصحح موضع الشمس والقمر حينئذ

سدس الفضل الذي بني الشمس والقمر فإن كان الفضل للشمس فزد نصف سدس الفضل على الشمس 
ن الفضل للقمر فانقص نصف والفضل كله مع نصف سدسه على القمر وعلى حركة العرض وإن كا

سدس الفضل من الشمس والفضل كله مع نصف سدسه من القمر ومن حركة العرض فإما يستويان يف 
دقيقة واحدة مث اقسم الفضل كله ونصف سدسه على حركة القمر املختلفة يف الساعة فما حصل فهو 

مر وزدها عليها إذا كان ساعات الفضل فانقصها من ساعات االجتماع األوسط إذا كان الفضل للق
وينبغي أيضاً أن تعرف حاصة القمر . الفضل للشمس على ذلك الرسم غري أن العمل األول هو أصح

لوقت االجتماع ووقت االستقبال وذلك بأن تدخل ساعات الفضل إىل جدول الساعات وتأخذ مسري 
س وتنقصه منها إذا كان الفضل حاصة القمر فيها فتزيدها على حاصة القمر املعدلة إذا كان الفضل للشم

للقمر فما بلغت بعد ذلك فهي حاصة القمر املعدلة لوقت االجتماع إن كان حسابك لالجتماع فإن 
كان حسابك لالستقبال فهي حاصة القمر املعدلة لوقت االستقبال فزد عند ذلك على موضع القمر الذي 

ع القمر احلقي مقابل موضع الشمس كنت عماته مبثل وسط الشمس مائة ومثانني درجة ليكون موض
فإذا عرفت ساعات االجتماع املعتدلة املطلقة اليت هي الوسطى فحوهلا إىل ساعات . احلقي الذي يرى فيه

األيام املختلفة وذلك بأن تدخل جزء الشمس إىل جداول الفلك املستقيم وتأخذ األجزاء والدقائق اليت 
 برج الشمس فما كان قسمته على يه فما حصل فساعات وما بإزائه يف جدول تعديل األيام املرسوم يف

بقي فجزء من ساعة فزده أبداً على ساعات االجتماع احلقيقي الوسطى فما بلغت بعد ذلك فهي ساعات 
االجتماع احلقيقي املعتدلة احملولة إىل األيام املختلفة املوجودة بالقياس بد انتصاف النهار مبدينة الرقة 

  .ت البلد الذي تريدفحوهلا إىل ساعا

    

ومعرفة ذلك أن تأخذ فضل ما بني طول املدينة اليت تريد وبني طول مدينة الرقة الذي هو عج يه فتقسمه 
على يه فما حصل من ساعة أو جزء من ساعة فزده على ساعات االجتماع احلقيقية احملصلة إن كان 

ملدينة أقل من طول الرقة فما بلغت الساعات طول املدينة أكثر من طول الرقة وانقصه منها إن كان طول ا
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فإن . بعد الزيادة أو النقصان فهي الساعات احلقيقية اليت تكون من بعد انتصاف النهار يف تلك املدينة
أردت أن تعرف طالع االجتماع فاضرب مجيع هذه الساعات يف يه فما بلغ فزده على مطالع درجة 

وإن شئت أن حتول هذه .  به الطالع ووسط السماء كالعادةالشمس يف الفلك املستقيم فما بلغ عرفت
الساعات املعتدلة املذكورة إىل الساعات الزمانية فاضرا يف مخس عشرة درجة فما خرج فاحفظه مث 

اعرف ساعات الليل والنهار جبزء الشمس يف ذلك اإلقليم مث اخرج مما حفظت من الضرب أزمان 
فإن كان أقل من ستة فزد على ما حيصل لك منها ست ساعات ساعات النهار إىل متام ست ساعات 

زمانية وهي اليت تكون من طلوع الشمس إىل نصف النهار فما بلغ فهو ما مضى من النهار من طلوع 
وإن كان ما أخرجت ست ساعات كاملة وبقي معك . الشمس إىل وقت االجتماع من الساعات الزمانية

إىل متام اثنيت عشرة ساعة فإن بقيت أيضاً بقية أخرى أخرجتها بقية فأخرجها بأزمان ساعات الليل 
. بأزمان ساعات النهار ثانية فيكون ما حيصل منها ما مضى من ساعات النهار من طلوع الشمس من غد

وإن شئت أن تعرف الطالع من قبل هذه الساعات عرفته كالعادة ومعلوم أنه إذا كانت ساعات االجتماع 
ار ذلك اليوم املعتدلة مث نقصتها من اثنيت عشرة ساعة إن كانت اقل من اثنيت أكثر من نصف ساعات 

عشر كان الذي يبقى هو مقدار ما يتقدم االجتماع وقت انتصاف الليل من الساعات املعتدلة وأن كانت 
الساعات أكثر من يب إىل متام نصف ساعات تلك الليلة املعتدلة وألقيت منها اثنيت عشرة ساعة كان 

  .لباقي هو مقدار ما يتأخر االجتماع بعد وقت انتصاف الليل من ساعات االعتدالا

وإن كانت أكثر من اثين عشر مع ما يضاف إليها من نصف ساعات الليل فانقصها من كد ساعة فما 
بقي فهو مقدار ما يتقدم االجتماع وقت انتصاف النهار من الغد من ساعات االعتدال فبما قد وصفنا 

 االجتماع أو االستقبال ومواضع الشمس والقمر وحاصة القمر وحركة العرض يف تلك تعلم وقت
والذي يضطر إىل تعديل حاصة القمر بسدس ومثن الفضل هو أنه ال يتهيأ وليس بالواجب يف . األوقات

كل حني أن يكون وقت االجتماع األوسط هو وقت االجتماع احلقيقي فإذا أغفلنا ما يقع يف احلاصة من 
ل البعد املضعف الذي بني الشمس والقمر أمكن أن يقع يف وقت االجتماع أو يف وقت االستقبال قب

اختالف يتهيأ أكثر ما يبلغ يف املقدار ربع ساعة بالتقريب وذلك أنه إذا كان تعديل الشمس مقدار جزء 
ى املسري األوسط ين ومقدار تعديل القمر ثلثة أجزاء اجتمع من ذلك إذا كان أحد التعديلني زائداً عل

واآلخر ناقصاً منه مقدار مخسة أجزاء وضعفها عشرة أجزاء وهو البعد املضعف وجتد تعديل احلاصة عند 
مثل هذا البعد إما بالزيادة وإما بالنقصان قريباً من درجة ونصف وهذا هو مقدار سدس ومثن الفضل 

يله املقوم ثلثة أجزاء كانت حصة بالتقريب وإذا كان القمر من فلك التدوير حيث جيب أن يكون تعد
وأما بطليموس . الدرجة والنصف من ذلك قريباً من مثن جزء ويقع ذلك بسبق القمر قريباً من ربع ساعة
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فإنه جعل القياس يف ذلك على أكثر التعديلني حيث يكون تعديل القمر مخسة أجزاء والشمس جزء ين 
مع من فضل ما بني الشمس والقمر سبعة أجزاء وكج وثلثاً وعشرين دقيقة حلسابه الذي عمل عليه فيجت

دقيقة وضعف ذلك هو يد جزءاً مو دقيقة بالتقريب وعلى هذا القياس ال يوجب ان يقع من ذلك أكثر 
من مثن ساعة كما ذكر ولكنه إذا كان تعديل القمر مخسة أجزاء مل تكن حصة اجلزء الواحد واجلزء ين 

و تنقص منها إال شيئاً يسرياً ال مقدار له وهو عند الثلثة أجزاء أكثر اليت تزاد على حاصة القمر حينئذ أ
ومن البني أيضاً أنه إذا . اختالفاً منه عند اخلمسة أجزاء ولذلك ما يتهيأ أن يكون األمر فيه كما ذكرنا

 قسمنا الفضل الذي بني الشمس والقمر على سبق القمر املأخوذ باحلاصة اليت تكون فيما بني االجتماع

  .األوسط واحلقي إن ذلك هو أصح وأحكم

    

ومعرفة ذلك أن تأخذ نصف الفضل الذي بني الشمس والقمر فتزيد عليه نصف سدسه مث تنقصه من 
احلاصة املعدلة إذا كان الفضل للقمر وتزيده عليها إذا كان الفضل للشمس فتصح لنا حاصة القمر لوسط 

 مسري القمر يف الساعة وتنقص منه مسري الشمس وتعمل ما بني االجتماع احلقيقي واألوسط فتأخذ ا
وإن شئت أن حتسب األوقات جبهة أخرى على مذهب . على سبق القمر الباقي يف قسمة الفضل فقط

الدقائق وهو املذهب الذي يكون به اليوم والليلة ستني دقيقة فانظر إىل ساعات االجتماع املعتدلة احلقيقية 
ر يف املدينة فاضرا يف دقيقتني ونصف فإن كان ما اجتمع منه ثلثني دقيقة اليت من بعد انتصاف النها

فاالجتماع نصف الليل وإن كان أقل من ذلك فهو قبل نصف الليل وإن كان أكثر فبعد نصف الليل 
فانزل هذه الدقائق اليت حتصل لك مبرتلة الدرج لتكون مكان كل دقيقة منها درجة ومكان كل ثانية دقيقة 

ف أزمان ساعات النهار والليل وإن كانت تلك الدرج أقل من أزمان ساعات النهار فاالجتماع مث اعر
اراً فاقسمها على سدس أزمان ساعات النهار فما بلغ فهو ساعات زمانية من بعد انتصاف النهار وإن 

نهار وما بقي كان تلك الدرج أكثر من أزمان ساعات النهار إىل متام ثلثني فانقص منها أزمان ساعات ال
فاقسمه على سدس أزمان ساعات الليل فما خرج فهو ما ميضي من أول الليل من الساعات الزمانية إىل 

نصف الليل وإن كانت أكثر من ثلثني فألق منها ثلثني وما بقي إن كان أقل من أزمان ساعات الليل 
تصاف الليل وإن كانت فاقسمه على سدس أزمان ساعات الليل فما خرج فساعات زمانية من بعد ان

الدرج أكثر من أزمان ساعات الليل فانقص منها أزمان ساعات الليل فما بقي فاقسمه على سدس أزمان 
  .ساعات النهار فما خرج فساعات زمانية ماضية من طلوع الشمس من غد إن شاء اهللا
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   الثالث واألربعون الباب

  معرفة كسوف القمر بالحساب

لكسوف وأوقاته وجهة الظلمة واالجنالء من دواير اآلفاق املختلفة للبلدان واجلدول ومعرفة أقدار ا  

    

قال إذا أردت أن تعرف كسوف القمر فتفقد حركة العرض الوسطى يف االستقباالت فإن كانت فيما بني 
احلدود الكسوفية املرسومة يف صفح شهور االجتماعات واملقابالت فإنه قد ميكن أن ينكسف القمر وإن 

 على تلك األقدار أو نقص منها مل ميكن أن ينكسف فإن كان يف املمكن أن ينكسف فانظر إىل زاد
حركة العرض املعدلة لوقت االستقبال فإن كانت شس درجة سواء فالقمر يف نفس عقدة الرأس وإن 

ة فإن زاد على أحد هذين العددين فقد جاوز العقد. كانت قف درجة سواًء فالقمر يف نفس عقدة الذنب
بقدر الزيادة وإن كان أقل فهو دون العقد وبقدر النقصان فإذا كان القمر يف نفس العقد كان الكسوف 

وإن كان بعده عن إحدى من العقدتني أكثر من يب درجة من أمامها أو من خلفها فإنه ال . أمت ما يكون
فإن . ن العقدةميكن أن ينكسف وإن كان أقل من ذلك انكسف وكان كسوفه على قدر بعده وقربه م

كان وقت االستقبال ليالً أو قرب طلوع الشمس أو غروا فإن الكسوف يرى كله أو بعضه حبسب 
الوقت فإذا علمت أنه ينكسف ويرى الكسوف أو بعضه فادخل حركة العرض املقومة لوقت االستقبال 

العقدة واملعىن إىل جداول التعديل وخذ عرض القمر واعرف جهته وإن شئت فاعرفه ببعد القمر عن 
واحد يف األمرين مجيعاً فما حصل عرض القمر احلقيقي لوسط الكسوف فاحفظه مث ادخل حاصة القمر 

املصححة لوقت االستقبال إىل جداول التقومي وخذ ما حتتها يف اجلدول الثالث الذي فيه حصص البعد فما 
قائق والنصف والربع اليت خيتلف بلغ من الدقائق فاعرف مقداره من ستني فما كان فخذ من اخلمس الد

قطر القمر مثل ذلك فما حصل فزده أبداً على تسع وعشرين دقيقة وثلثني ثانية اليت هي قطر القمر يف 
أرفع بعده فما بلغ فهو قطر القمر املعدل فاحفظه وكذلك أيضاً تأخذ قدر دقائق اجلدول الثالث من ستني 

صف قطر الظل فما حصل فزده على مثان وثلثني دقيقة من السبع الدقائق ونصف اليت ا يتفاضل ن
وإن شئت أن . ونصف اليت هي مقدار نصف قطر الظل يف أبعد بعد القمر فما بلغ فهو قطر الظل املعدل

تعلم ذلك حساباً جبهة أخرى فخذ حركته املختلفة يف الساعة فاضرا يف ستة غري مثن فما بلغ فخذ 
فإذا . فإذا أردت أن تعرف نصف قطر الظل املعدل. لقمر املعدلسدسها فما حصل فهو مقدار قطر ا

عرفت قطر القمر ونصف قطر الظل بأي اجلهتني شئت فخذ نصف قطر القمر املعدل فزده على نصف 
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قطر الظل املعدل فما بلغ فهو نصف القطرين فاحفظه مث انظر فإن كان عرض القمر احلقي مثل نصف 
قصى وال ينكسف منه شيء وإن كان القمر ينكسف كله وال يكون له القطرين فإنه مياس خط الظل األ

وإن كان أقل فإنه ال ينكسف . مكث وإن كان أكثر من قطر القمر فإنه ينكسف كله ويكون له مكث
كله فاضرب تلك الدقائق اليت فضلت لك حني نقصت عرض القمر من نصف القطرين يف اثين عشر فما 

عدل فما خرج فهو مقدار ما ينكسف من قطر القمر باملقدار الذي يكون بلغت فاقسمه على قطر القمر امل
قطره يب جزءاً ويسمى ذلك أصابع الكسوف فاحفظها وإن كان للقمر مكث فانقص قطر القمر املعدل 
من تلك الدقائق الباقية فما بقي فهو دقائق املكث فاضرا أيضاً يف يب فما بلغ فاقسمه على قطر القمر 

 األصابع فزده على اثنيت عشرة إصبعاً اليت هي قطر القمر كله فما بلغ فهو أصابع الكسوف فما خرج من
وإن شئت أن تضرب تلك الدقائق الباقية من نصف القطرين . من بدء الكسوف إىل وسطه فاحفظها

ناقصة كانت من قطر القمر أم زائدة عليه يف يب وتقسم ما جيتمع من ذلك على قطر القمر فما حصل 
  .و أصابع الكسوففه

    

مث أضرب نصف القطرين يف مثله فما بلغ فانقص منه عرض القمر مضروباً يف مثله فما بقي فخذ جذره 
فما حصل فهو دقائق السقوط واملكث مجيعاً إن كان للقمر مكث وإن مل يكن له مكث فهي دقائق 

قوط أو ساعات السقوط فأي هذين اتفق فاقسمه على سبق القمر فما حصل فهو ساعات الس. السقوط
واملكث على حسب ما يتفق فانقصها من ساعات االستقبال اليت هي ساعات وسط الكسوف فما بقي 

فهو ساعات بدء الكسوف وزدها أيضاً على ساعات وسط الكسوف فما بلغت فهي ساعات متام 
ما بقي فهو دقائق فإن كان للقمر مكث فانقص قطر القمر املعدل من نصف القطرين ف.االجنالء املعتدلة

مقدار املكث كله فاضرا يف مثلها فما بلغت فانقص منها عرض القمر مضروباً يف مثله فما بقي فخذ 
جذره فما حصل فاقسمه على سبق القمر فما خرج فهو ساعات املكث فانقصها من وسط الكسوف 

 فهو ساعات بدء فما بقي فهو ساعات بدء املكث وزدها أيضاً على ساعات وسط الكسوف فما بلغ
فإذا مل ينكسف القمر كله كان له يف الكسوف ثلثة أزمان وكذلك إن انكسف كله ومل يكن له . االجنالء

مكث وأما إذا كان له مكث كانت له مخسة أزمان وهذه األزمان املذكورة هي بالقول املطلق وليست 
ول الكسوف إىل وسطه ومن على أحق احلقيقة يف احلساب وذلك أن عرض القمر يتغري يف ما بني أ

وسطه إىل آخر االجنالء فتتغري أقدار األزمنة اليت عن جنيب وسط الكسوف بتغري عرض القمر وأما وسط 
فإذا أردت أن حتكم ذلك حىت ال يقع من قبله خلل يف احلساب فخذ دقائق . الكسوف فبني أنه ال يتغري

أمرتك أن تقسمها على سبق القمر فزد عليه السقوط واملكث أو دقائق السقوط أيهما اتفق وهي اليت 
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نصف سدسها فما بلغ فانقصه من حركة العرض املقومة لوقت االستقبال فما بقي فهو حركة العرض 
لبدء الكسوف املطلق فاحفظها مث زد تلك الدقائق مع نصف سدسها أيضاً على حركة العرض املقومة 

االجنالء املطلق فاعرف عرض القمر يف كل واحد لوقت االستقبال فما بلغت فهي حركة العرض لتمام 
من الزمانني حبركة العرض فيه مث اضرب عرض القمر لبدء الكسوف يف نفسه فانقصه من نصف القطرين 
مضروباً يف مثله فما بقي فزد عليه فضل ما بني عرض القمر لبدء الكسوف وبني عرضه لوسط الكسوف 

حصل فهو دقائق السقوط من أول الكسوف إىل وسطه مضروباً يف نفسه وخذ جذر ما اجتمع فما 
واقسمها على سبق القمر فما خرج من الساعات فانقصه من ساعات االستقبال فما بقي فهو ساعات 

بدء الكسوف احملكم مث اضرب عرض القمر لتمام االجنالء يف مثله وانقصه من نصف القطرين مضروباً يف 
ض القمر لوسط الكسوف وبني عرضه لتمام االجنالء مضروباً يف نفسه فما بقي فزد عليه فضل ما بني عر

مثله فما بقي فخذ جذره فما حصل فهو دقائق السقوط واملكث فاقسمها على سبق القمر فما حصل 
وكذلك إذا أردت أن حتكم . فزده على ساعات االستقبال فما بلغت فهي ساعات متام االجنالء احملكم

جنالء نقصت دقائق املكث اليت أمرتك أن تقسمها على سبق القمر مع زمان بدء املكث وزمان بدء اال
نصف سدسها من حركة العرض لوقت االستقبال وزدها أيضاً على حركة العرض لوقت االستقبال حىت 

تعرف حركة العرض لوقتني مث تعلم ا عرض القمر على تلك اجلهة يف كل واحد من الزمانني فتنقصه 
قي أخذت زيادته على قطر القمر فضربتها يف مثلها فما اجتمع نقصته من مجلة من نصف القطرين فما ب

مث زدت عليه ما بني عرض . دقائق املكث املضروبة يف مثلها فما بقي لك من كل واحد منهما حفظته
القمر لوسط الكسوف وعرضه يف ذلك الزمان وأخذت جذر ما جيتمع من ذلك وقسمته على سبق القمر 

 االبتداء نقصته من ساعات االستقبال وما حصل لزمان االجنالء زدته على ساعات فما حصل لزمان
  .االستقبال فما بلغ كل واحد منها فهو ساعات بدء املكث وبدء االجنالء

    

فإن مل ينكسف القمر كله وأردت أن تعدد أصابع الكسوف باحلساب فتعلم تكسري ما يقع يف دائرة الظل 
 الذي به يكون تكسري دائرة القمر يب جزءاً وهي اليت تسمى باألصابع فخذ من دائرة القمر باملقدار

نصف قطر القمر املعدل فانقص منه ة يد ن اليت هي نصف قطره األبعد فما بقي فاضربه يف ستة فاقسمه 
على نصف قطر القمر األبعد املذكور فما حصل من إصبع أو جزء من إصبع فزده على الست أصابع اليت 

طر القمر األبعد فما حصل من األصابع فهو أصابع نصف قطر القمر املعدلة فاحفظها مث هي نصف ق
اضعف ذلك فما بلغ فهو أصابع قطر القمر كله فاضرا يف ثلثة أجزاء ومثاين دقائق ونصف اليت هي قطر 

 الدائرة من القمر فخذ نصفه واضربه يف أصابع نصف قطر القمر فما حصل فهو تكسري دائرة القمر
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فاحفظه مث خذ زيادة نصف قطر الظل املعدل على ة حل ل فما كان فأضعفه فما بلغ فاضربه يف يب 
واقسمه على سبعة وسبعني اليت هي قطر الظل األبعد كله فما حصل فأصابع فزدها على إحدى وثالثني 

ظل فاضرا يف إصبعاً ومخس إصبع اليت هي أقل قطر الظل يف أبعد بعد القمر فما بلغ فهو أصابع قطر ال
ثلثة أجزاء ومثاين دقائق ونصف فما بلغ فهو حميط دائرة الظل فخذ نصفه فاضربه يف أصابع نصف قطر 

الظل فما بلغ فهو تكسري دائرة الظل وامجع أصابع قطر الظل وأصابع قطر القمر فما بلغ فهو أصابع 
 فاقسمه على يب فما خرج فهو القطرين فاحفظه مث اضرب أصابع الكسوف يف أصابع قطر القمر فما بلغ

أصابع الكسوف املقومة فأضعفها فما بلغ فانقصه من أصابع القطرين فما بقي فهو ضعف ما بني املركزين 
مث انقص أصابع الكسوف املقومة من أصابع قطر القمر فما بقي فاضربه يف أصابع الكسوف املقومة فما 

و سهم الدائرة من الظل فانقصه من أصابع بلغ فاقسمه على ضعف ما بني املركزين فما حصل فه
الكسوف املقومة فما بقي فهو سهم دائرة القمر فانقصه من أصابع قطر القمر فما بقي فاضربه يف سهم 

مث خذ أصابع الكسوف املقومة فإن . دائرة القمر فما بلغ فخذ جذره فهو نصف الوتر املشترك فاحفظه
ها من أصابع نصف قطر القمر وإن كانت أكثر منها كانت أقل من أصابع نصف قطر القمر فانقص

فانقص منها أصابع نصف القطر من القمر فما حصل من النقصان فأضفه إىل سهم الظل وما حصل من 
زيادة فخذ فضل ما بينه وبني سهم الظل فما حصل من إحدى اجلهتني فاضربه يف نصف الوتر املشترك 

 خذ أصابع نصف قطر الظل فانقص منها سهم الظل فما بقي فما بلغ فهو تكسري مثلثة القمر فاحفظه مث
فاضربه يف املشترك فما بلغ فهو تكسري مثلثة الظل فاحفظه مث اضرب نصف الوتر املشترك يف ستة فما بلغ 

فاقسمه على أصابع نصف القطر القمر فما بلغ فاضربه يف عشرة أجزاء لتصري على حصته من نصف 
ول األوتار املنصفة فما حصل من القوس فاضربه يف أصابع ربع احمليط القطر فما بلغ فقوسه من جد

الدائرة من القمر فما بلغ فهو حصة القوس فاقسمه على تسعني فما حصل فهو قوس القمر فاضربه يف 
  .أصابع نصف قطر القمر فما بلغ فهو تكسري قوس القمر فاعرفه

    

اً وثلثة أمخاس اجلزء اليت هي أصابع نصف القطر الظل مث خذ نصف الوتر املشترك أيضاً فاضربه يف يه جزء
األقل فما بلغ فاقسمه على أصابع نصف قطر الظل فما حصل فاضربه يف ثلثة أجزاء ومخسني دقيقة 

ونصف وربع دقيقة ومخس عسر الدقيقة ليصري على حصته من نصف القطر فما بلغ فقوسه يف جدول 
به يف ربع حميط دائرة الظل واقسمه على تسعني فما حصل فهو األوتار املنصفة فما حصل من القوس فاضر

قوس الظل فاضربه يف أصابع نصف قطر الظل فما بلغ فهو تكسري قوس الظل فأضفه إىل تكسري قوس 
القمر فما بلغ فانقص منه تكسري مثلثة القمر مع تكسري مثلثة الظل مجيعاً فما بقي فهو تكسري القطعة 
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ر فاضربه يف يب واقسمه على تكسري دائرة القمر اليت حفظت بدئياً فما حصل من املنكسفة من دائرة القم
وإن أردت أن . األصابع فهو مقدار ما ينكسف من دائرة القمر باملقدار الذي يكون مجيع تكسريها يب

 األفق تعلم مست الناحية اليت منها يكون ابتداء الظلمة يف دائرة القمر والناحية اليت منها ينجلي من دائرة
وصورة الكسوف فأقم طالع كل زمان من أزمان الكسوف واعرف مست طالع كل زمان منها من دائرة 
األفق على الرسم املتقدم يف صدر الكتاب مث خذ عرض القمر يف زمان بدء الكسوف وزمان متام االجنالء 

ء االجنالء أيضاً فما إذا مل ينكسف القمر كله وأما إذا انكسف القمر كله وكان له مكث فخذ عرضه لبد
حصل لك من هذه العروض فاضرب كل واحد منها يف نصف القطر واحفظه فما حصل لبدء املكث 

وبدء االجنالء فاقسمه على مجيع دقائق املكث كله وما حصل لبدء الكسوف ومتام االجنالء فاقسمه على 
 القوس لكل واحد من تلك نصف القطرين فما حصل فدرج فقوسها يف جدول األوتار املنصفة فما بلغت

األزمنة فهو مقدار احنراف ظلمة الكسوف يف ذلك الزمان فاحفظ كل واحد منها على جهته فإن كان 
مركز القمر احلقيقي على نطاق الربوج أعين ال عرض له يف أحد األزمنة أما إذا كان يف أول الكسوف 

ة مست الطالع يف كل واحد من الزمانني وأما وأول االجنالء فإن ابتداء أول الظلمة وأول االجنالء من جه
إن كان ذلك يف ابتداء املكث ومتام االجنالء فإما من جهة مست اجلزء الغارب يف كل واحد من 

وأما إذا مل يكن القمر على نطاق الربوج وكان له عرض يف إحدى اجلهتني فأخرج احنراف . الزمانني
  .ءالكسوف يف زمان بدء الكسوف ومتام االجنال

وأما يف زمان بدء الكسوف فمن حد مست الطالع بدء الكسوف يف دائرة األفق إىل خالف جهة عرض 
القمر وأما يف زمان متام االجنالء فمن حد مست غاربه إىل خالف عرض القمر أيضاً وأما يف زمان بدء 

ن حد مست اجلزء االجنالء وزمان بدء املكث فإنك خترج احنراف ظلمة الكسوف يف زمان بدء االجنالء م
الطالع فيه إىل جهة عرض القمر وكذلك خترج أيضاً احنراف زمان بدء املكث من حد مست اجلزء الغارب 

فيه إىل جهة عرض القمر فحيث انتهى بك العدد يف كل واحد من األزمان من دائرة األفق فإىل مست 
وإن مل ينكسف القمر كله .  القمرذلك اجلزء من دائرة األفق يكون احنراف الظلمة واالجنالء من دائرة

فإن احنراف الظلمة يف وسط الكسوف يقع أبداً على زاوية قائمة على فلك الربوج وذلك حيث حتده 
ومعرفة ذلك بان تأخذ زاوية . القوس اليت جتوز على قطيب فلك الربوج وعلى موضع القمر ودائرة األفق

    الطول املعلومة لزمان وسط الكسوف على اجلهة 

ليت ذكرنا يف استخراجها ملعرفة اختالف منظر القمر فتخرجها من حد مست طالع وسط الكسوف إىل ا
خالف جهة عرض القمر إذا كان القمر فيما يلي املشرق وإذا كان فيما يلي املغرب أخرجتها من حد 
ق مست غارب وسط الكسوف إىل خالف جهة عرض القمر أيضاً فحيث انتهى بك العدد من دائرة األف
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فإىل ذلك اجلزء منها جيوز ميل مست الظلمة يف وسط الكسوف هذا إذا كان عرض القمر يف الشمال وأما 
إذا كان يف اجلنوب وكان يف ناحية املشرق أخرجت الزاوية من مست الغارب وإن كان يف ناحية املغرب 

 بالتقريب وإن أردت معرفة كسوف القمر باجلدول. فمن مست الطالع إىل خالف جهة عرض القمر
فادخل عرض القمر احلقي لوقت االستقبال إىل جدويل كسوف القمر الذين للبعد األبعد والبعد األقرب 
فإن وجدته يف جدول البعد األقرب وحده دون األبعد فخذ ما بإزائه من األصابع ودقائق السقوط فخذ 

لث املرسومة بإزاء حاصة من كل واحد منهما بقدر ما تكون دقائق حصص البعد اليت يف اجلدول الثا
القمر املعدلة لوقت االستقبال يف جداول التقومي من ستني دقيقة فما حصل من كل واحد منهما فهو 

وإن وقع عرض القمر يف اجلدولني مجيعاً فخذ ما بإزائه يف كل . مقدار أصابع الكسوف ومقدار السقوط
 فاثبت ما حيصل من كل واحد من واحد منهما من األصابع والسقوط واملكث إن كان للقمر مكث

اجلدولني على جهته وخذ فضل ما بني اجلدولني يف األصابع والسقوط واملكث وخذ من كل واحد من 
هذه الفضول مبقدار ما تكون دقائق اجلدول الثالث من جداول التقومي اليت بإزاء حاصة القمر من ستني 

الذي حصل من اجلدول األول الذي للبعد دقيقة فما حصل من كل واحد منها فزده على نظريه من 
األبعد أبداً فما بلغت أصابع اجلدول األول ودقائق السقوط واملكث فيه بعد الزيادة فهو أصابع الكسوف 

من قطر القمر ومقدار السقوط ومقدار املكث إن وجدت للقمر مكثاً فإن كانت هذه األصابع أقل من 
عند ذلك مكثاً وإن كانت أكثر من يب انكسف القمر كله يب فإن القمر ال ينكسف كله وال جتد له 

. وكان له مكث بقدر ما يدخل يف الظلمة وإن كانت األصابع يب سواًء فإن القمر ينكسف كله فقط

مث اقسم دقائق السقوط على سبق القمر وكذلك دقائق املكث إن كان للقمر مكث فما حصل فهو 
 مكث فإن مل جتد مكثاً له فانقص ساعات السقوط من ساعات السقوط وساعات املكث إن كان للقمر

ساعات االستقبال فما بقي فهو ساعات بدء الكسوف وزدها أيضاً على ساعات االستقبال فما بلغت 
  .فهو ساعات متام االجنالء وأما ساعات وسط الكسوف فإا ساعات االستقبال

    

 فانقصها من ساعات االستقبال فما بقي فهو فإذا كان للقمر مكث فامجع ساعات السقوط واملكث مجيعاً
ساعات بدء الكسوف وزد ذلك على ساعات االستقبال أيضاً فما بلغت فهو متام ساعات االجنالء مث 

انقص ساعات املكث وحدها من ساعات االستقبال فما بقي فهو ساعات بدء املكث وزدها أيضاً على 
وإن كانت أصابع الكسوف أقل من يب . الء بالتقريبساعات االستقبال فما بلغ فهو ساعات بدء االجن

فادخلها يف جدول أقدار الكسوف يف سطر العدد وخذ ما حتتها يف اجلدول الثاين املرسوم عليه أقدار 
فإذا . كسوف القمر فما كان فهو مقدار ما ينكسف من دائرة القمر باملقدار الذي يكون تكسريها يب
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 تبتدئ ظلمة الكسوف والناحية اليت منها يكون متام االجنالء فأدخل أردت أن تعرف الناحية اليت منها
أصابع الكسوف اليت من قطر القمر يف سطر عدد األصابع من جداول احنراف الظلم وخذ ما بإزائها يف 
اجلدول الثالث وأيضاً يف اجلدول الرابع إن كان للقمر مكث فما حصل من اجلدول الثالث فهو احنراف 

الكسوف ومتام االجنالء وما حصل من اجلدول الرابع فهو احنراف زمان املكث وبدء االجنالء زمان ابتداء 
فاحفظه مث اطلب يف دائرة السمت املرسوم فيها اليد سبع دواير لألقاليم السبعة وخذ السمت املرسوم 

 مسيت الربجني حتت الربج الطالع والغارب يف اإلقليم احملدود وحتت الربج الذي يتلوه مث خذ فضل ما بني
فاضربه يف درجات الطالع فما بلغ فاقسمه على ثلثني فما حصل فزده على مست برج الطالع إن كان هو 

األقل وانقصه إن كان هو األكثر فما حصل مست الطالع أو الغارب بعد الزيادة أو النقصان فهو مست 
رب جنويب فأيهما عرفت مسته فقد درجة الطالع إىل خالف جهته إن كان مست الطالع مشالياً فسمت الغا

عرفت به مست اآلخر ومعرفة جهة السمت تعرف من رسوم الدائرة يف اجلهات املرسومة اليت قد وقع 
فإذا عرفت ذلك . عليها املشارق واملغارب الصيفية والشتوية وذلك أن الصيفية مشالية والشتوية جنوبية

الكسوف إىل خالف جهة العرض أعين عرض فأخرج أجزاء اجلدول الثالث من حد مست طالع بدء 
وأما إذا كان للقمر . القمر وخترجها أيضاً من حد مست غارب متام االجنالء إىل خالف جهة عرض القمر

مكث فإنك خترج أجزاء اجلدول الرابع من حد مست الغارب من بدء املكث ومن حد مست اجلزء الطالع 
تهى بك العدد من دائرة األفق فهو مست الظلمة واالجنالء يف بدء االجنالء إىل جهة عرض القمر فحيث ان

  .وهذه صورة الكسوف على جهته وجهات الظلمة فيه واالجنالء إن شاء اهللا. الذي حيدث يف دائرة القمر

    

قال نبدأ بعون اهللا فنخط خطاً مستقيماً ونقسمه بأقسام متساوية كم شئت بعد أن يكون مثل عدد نصف 
ه مث خذ من هذا اخلط بقدر نصف القطر ين فأدر به دائرة وهي نصف القطرين اليت القطرين أو أكثرمن

عليها يقع مركز القمر يف وقت االبتداء ومتام االجنالء مث خذ أيضاً بقدر نصف قطر الظل فأدر به دائرة 
 متساوية على مركز الدائرة األوىل تقع يف داخل تلك الدائرة وهي دائرة الظل مث ربع الدائرتني أرباعاً

واكتب على أطراف اخلطوط جهات املشرق واملغرب والشمال واجلنوب مث خذ من اخلط املقسوم أيضاً 
بقدر عرض القمر لوسط الكسوف باملدوار وضع أحد طرفيه على مركز الدائرتني وأدر طرفه اآلخر إىل 

 تكون مركزاً جهة عرض القمر فحيث وقع من خط الشمال أو اجلنوب فتعلم عليه عالمة على اخلط
للقمر لوسط الكسوف مث خذ من ذلك اخلط أيضاً بقدر عرض القمر لبدء الكسوف وافعل به مثل ذلك 
وتعلم على موضعه من اخلط يف جهة عرض القمر عالمة ثانية وكذلك تفعل بعرض القمر لتمام االجنالء 

رض القمر لبدء وتعلم على موضعه من اخلط عالمة أخرى يف جهة العرض مث اخرج من عالميت ع
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الكسوف ومتام االجنالء خطاً موازياً خلط ما بني املشرق واملغرب أما الذي لبدء الكسوف فإنك خترجه 
إىل ناحية املغرب من مركز الدائرة وأما الذي لتمام االجنالء فليكن إخراجك إياه من مركز الدائرة إىل 

القطرين عالمتني وصل بيتما خبط مستقيم ناحية املشرق وتعلم على موضع اخلطني من حميط دائرة نصف 
جيوز على مركز القمر لوسط الكسوف فعلى ذلك اخلط يكون جماز القمر من أول الكسوف إىل متام 
االجنالء ويكون اخلط الذي من حميط الدائرة الغريب إىل عالمة عرض القمر لوسط الكسوف هو مقدار 

بقى اخلط الذي من تلك العالمة إىل النقطة دقائق السقوط واملكث من أول الكسوف إىل وسطه وي
الشرقية من الدائرة بقدر دقائق السقوط والكث من وسط الكسوف إىل متام االجنالء وباالضطرار يكون 
كل واحد من اخلطني خمالفاً لآلخر يف املقدار مث خذ من اخلط املقسوم أيضاً نصف قطر القمر أيضاً وأدر 

 النقطة الغربية من الدائرة اليت لنصف القطرين اليت حيدها اخلط املوازي به ثلث دواير يكون مركز إحداها
ومركز الدائرة الثانية النقطة املشرقية من الدائرة فإن هاتني الدائرتني متاس كل واحدة منهما دائرة الظل 

رته لتمام ضرورة واليت على املركز الغريب هي دائرة القمر لبدء الكسوف واليت على املركز الشرقي هي دائ
االجنالء والدائرة اليت مركزها عالمة عرض القمر لوسط الكسوف فإن وقعت كلها يف دائرة الظل فإن 
القمر ينكسف كله وميكث يف الظلمة حبسب ما بني دائرته ودائرة الظل وإن كانت دائرة القمر داخل 

تقع دائرة القمر كلها يف دائرة دائرة الظل مماسة لدائرة الظل انكسف القمر كله ومل يكن له مكث وإن مل 
الظل انكسف من دائرة القمر مقدار ما يفصل منه دائرة الظل وهي القطعة اليت تقع يف دائرة الظل وقطرها 

وليكن مثال ذلك دائرة القطرين عليه ك م على مركز ز وعلى دائرة الظل اليت داخلها . وتكسريها معلوم
 أن نبني مست احنراف الظلم واالجنالء من دائرة األفق ندير س ح ومركزها هو أيضاً نقطة ز وأما نريد

أيضاً على مركز ز دائرة ثالثة عظيمة تكون دائرة نصف القطرين يف داخلها وتكون هذه الدائرة لألفق 
ونرسم عليها ا ب ج د ونربع الدواير الثلثة خبطني يتقاطعان على مركز ز على زوايا قائمة ومها قطرا ا ج 

 عالمة ا نقطة اجلنوب وعالمة ج نقطة الشمال وعالمة ب نقطة املشرق وعالمة د نقطة و ب د ولتكن
املغرب ونفرض عرض القمر يف اجلنوب ونرسم على عرضه لبدء الكسوف نقطة ط وعلى عرضه لوسط 
الكسوف نقطة ه وعلى عرضه لتمام االجنالء نقطة ل وخنرج خطي ط ك ل م يتوازيان قطر ب د ونصل 

ة م خبط جيوز على نقطة ه فتكون نقطة ك مركز دائرة القمر لوسط الكسوف ونقطة م نقطة ك بنقط
مركز دائرته لتمام االجنالء وخط ك ه م جيوز على املراكز الثلثة اليت لدواير القمر ويكون عليها جماز القمر 

 على عالمة س من أول الكسوف إىل متام االجنالء فقد وضح أن الدائرة اليت مركزها ك متاس دائرة الظل
واليت مركزها م متاس دائرة الظل على نقطة ح ولذلك إذا أخرج خط م ح ز ال وخط ك س ز ق مست 

بدء الكسوف يف دائرة ا ب ج د اليت حتدها قوس ب ق وخط م ح ز ال مست متام االجنالء يف دائرة ا ب 
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ب هي مست اجلزء الطالع يف ج د اليت حتدها قوس د ال ومعلوم ان نقطة د هي مست اجلزء الغارب ونقطة 
    كل زمان وألن كل واحد من مثلثي ز ط ك 

ز ل م قائم الزاوية يكون كل واحد من خطي ز ك و ز م مقدار نصف القطرين املعلوم وأيضاً كل واحد 
من خطي ز ط و ز ل معلوم ولذلك كل واحد من خطي ط ك و ل م معلوم أيضاً ومها اخلطان الباقيان 

ملثلثني وأيضاً فألن كل واحدة من زاوييت مثلثي م ل ه و ك ط ه قائمة وكل واحد من من كل واحد من ا
خطي ل ه و ط ه معلوم القدر أيضاً يكون كل واحد من خطي ك ه و ه م معلوم القدر ومها مقدار 

السقوط واملكث أما خط ك ه فمن أول الكسوف إىل وسطه وأما خط ه م فمن وسط الكسوف إىل متام 
. وبني هو يف هذا الشكل املتقدم الذكر ان خط ك ه أعظم من خط ه م وذلك ما أردنا أن نبنياالجنالء 

ومن البني أيضاً أن دائرة القمر اليت مركزها ه لوسط الكسوف فإذا دخلت يف دائرة الظل ومل متاسها من 
 وإن مست جهة من اجلهات إن القمر ينكسف كله ويدخل يف الظلمة مبقدار املكث مما بني الدائرتني

الظلمة يف وسط الكسوف إذا مل ينكسف القمر كله يكون أبداً على خط ز ض الذي هو على زاوية 
قائمة على فلك الربوج وذلك أن خط ب د أبداً هو خط نصف فلك الربوج إذ هي نقطة ب نقطة 

ب يف دائرة األفق املشرق الذي يطلع منها اجلزء الطالع ونقطة د نقطة املغرب اليت يعرف منها اجلزء الغار
  .فحيث كان منها يف بعده عن نقطة املشرق أو املغرب فإليه مييل مست الظلمة يف وسط الكسوف
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   الرابع واألربعون الباب

  معرفة كسوف الشمس وأقداره وأوقاته

 يف كل بلد من البلدان وجهات ظلمته وجهات اجنالئه باحلساب وباجلدول 

    

مس فتفقد اجتماعات الشمس والقمر فإذا وقعت حركة العرض قال إذا أردت أن حتسب كسوف الش
الوسطى فيما بني احلدود الكسوفية املرسومة للشمس يف أعلى صفح شهور االجتماع واالمتالء فإنه ميكن 
أن تنكسف الشمس وإن زادت على ذلك أو نقصت مل ميكن أن تنكسف يف أحد األقاليم فإن علمت أنه 

الجتماع هل يكون وقوعه اراً أو قرب طلوع الشمس أو غروا لتعلم ميكن أن تنكسف فتفقد وقت ا
إن يأ كسوف هل ميكن أن يرى كله أو بعضه وإذا علمت أنه ميكن شيئاً من ذلك فاعرف ساعات 
االجتماع املعتدلة احلقيقية اليت تكون من بعد انتصاف النهار يف البلد الذي تريد وأقم الطالع ووسط 

لربوج يف ذلك الوقت مث اعرف اختالف منظر القمر يف الطول فقط حبساب الزوايا السماء من فلك ا
وقسي البعد عن مست الرؤوس يف دائرة االرتفاع على ما قد شرحت يف صدر الكتاب من قبل اختالف 

املنظر يف دائرة االرتفاع املنقوص منه اختالف منظر الشمس املعمول على ذلك الرسم فما حصل فاقسمه 
كة القمر املختلفة يف الساعة فما حصل فهو ساعات االختالف األول فإن كان بعد درجة على حر

االجتماع عن الطالع أقل من تسعني فالقمر يف الربع الشرقي من الفلك فانقص ساعات االختالف األول 
وأن كان بعد درجة . من ساعات االجتماع ودقائق االختالف من موضع القمر وحاصته لوقت االجتماع

االجتماع عن الطالع أكثر من تسعني فالقمر يف الربع الغريب فزد ساعات االختالف األول على ساعات 
االجتماع ودقائق االختالف على موضع القمر وحاصته فما بلغت ساعات االجتماع بعد الزيادة عليها أو 

ة أيضاً على تلك اجلهة النقصان منها فاعرف ا الطالع ثانية وأخرج اختالف منظر القمر يف الطول ثاني
مبوضع القمر الثاين وحاصته فما حصل لك من هذا االختالف الثاين فاقسمه على سبق القمر للشمس يف 

تلك الساعة فما حصل من ساعة أو جزء من ساعة فهو ساعات االختالف الثاين فانقصها من ساعات 
 من تسعني وانقص دقائق االختالف الثاين االجتماع احلقيقي إذا كان بعد القمر عن هذا الطالع الثاين أقل

من موضع القمر وحاصته وإن كان بعد القمر عن هذا الطالع الثاين أكثر من ص زدت ساعات 
االختالف الثاين على ساعات االجتماع احلقيقي ودقائق االختالف الثاين على موضع القمر وحاصته 

 وقت االجتماع احلقيقي فبطل ما كنت أثبته من ومعىن قويل موضع القمر وحاصته إمنا أريد به موضعه يف
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قبل االختالف األول فما حصلت ساعات االجتماع الثاين أعين هذه األخرية فاعرف ا الطالع ووسط 
السماء كالعادة واستخرج به ومبوضع القمر وحاصته اختالف املنظر يف الطول ثالثة على تلك اجلهة 

مثل الثاين بعينه فإن تلك الساعات اليت حصلت لك من ساعات بعينها فإن كان هذا االختالف الثالث 
االجتماع احملصلة بساعات االختالف الثاين هي ساعات وسط الكسوف وذلك أن مقدار اختالف املنظر 

  .يف الطول يقع مثل الدقائق اليت تتفق بني الشمس والقمر يف ذلك الوقت بغري زيادة وال نقصان

    

 أكثر من الثاين فإن اختالف املنظر يف ذلك الوقت يكون أكثر من الدقائق اليت وإن كان االختالف الثالث
بني الشمس والقمر فيه مبقدار زيادة االختالف الثالث على الثاين وإن كان االختالف الثالث أقل من 
دار الثاين علمت أن اختالف املنظر يف ذلك الوقت يكون أقل من الدقائق اليت بني الشمس والقمر فيه مبق
ما ينقص االختالف الثالث من الثاين فلذلك ينبغي أن مييز الوقت الذي جيب أن يكون مقدار ما بني 

الشمس والقمر فيه مثل اختالف املنظر للقمر فيه يف الطول ليكون هو وسط الكسوف املرئي ومتييز ذلك 
 من تلك الساعات وجهة معرفته كما أصف تنظر فإن كان االختالف أكثر من االختالف الثاين نقصت

اليت حصلت لك ما ال خترج به عن متام ساعة كاملة وذلك بأن تنظر فإن كان مع تلك الساعات اليت 
حصلت لك وعرفت ا االختالف الثالث كسر وكان أكثر من سدس ساعة نقصت منها سدس ساعة 

ا ال حتتاج وإن كان أقل من سدس ساعة نقصت منها مثن ساعة أو عشر ساعة على حسب ما ميكن وم
معه ان تكسر من الساعات ساعة وتستعمل هذا النقصان إذا كان بعد القمر عن الطالع حينئذ أقل من 

تسعني وإن كان بعد القمر عن الطالع أكثر من تسعني استعملت الزيادة بدالً من النقصان على تلك 
هو أنه إذا كان الكسر أقل الشريطة وهي أال جتعل ما تزيد على تلك الساعات ما يتم به ساعة كاملة و

من نصف وثلث زدت عليه سدس ساعة وإذا كان أكثر من نصف وثلث زدت عليه مثن ساعة مبقدار ما 
ال يتم ساعة وإمنا أمرتك بذلك لتعلمه من قبل جداول ثاون اليت وضعت يف األقاليم لكيال خيرج تفاضل 

استعملت زيادة سدس ساعة ونقصان سدس االختالف عن تلك الساعة وأما إذا عملته بالقسي والزوايا 
ساعة فقط مث عرفت اختالف املنظر يف الطول مبا حصل من هذه الساعات بعد زيادة السدس أو نقصانه 

فما حصل لك من اختالف املنظر يف أحد الوقتني الذي تستعمل منهما فانظر ما يزيد على االختالف 
ذلك جبداول ثاون إن استعملت يف الزيادة أو النقصان الثالث فاضربه يف ستة عن كنت عملته بالزوايا وك

سدس وإن كنت استعملت مثن ساعة ضربته يف مثانية وكذلك إن كنت استعملت عشر ساعة ضربته يف 
عشرة ليكون ما جيتمع من ذلك االختالف ملقدار ساعة معتدلة فإذا فعلت ذلك فانقصه من سبق القمر 

سري املعدل فاقسم عليه فضل االختالف الثالث على االختالف للشمس يف تلك الساعة فما بقي فهو امل
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الثاين فما حصل فجزء من ساعة فأضفه إىل ساعات االختالف املعروفة لسبق القمر فما بلغت فهي 
ساعات االختالف الثاين املعدلة فاحفظها فإن كان اختالف املنظر الثالث أقل من الثاين عملت بعكس 

 بان تزيد على تلك الساعات اليت حصلت لك سدس ساعة إذا كان بعد ذلك كما فعلت أوالً وذلك
القمر عن الطالع أقل من تسعني وتنقص سدس ساعة إذا كان بعد القمر عن الطالع أكثر من تسعني فما 
حصل من الساعات استخرجت ا اختالف املنظر يف الطول يف الوقت الذي حيصل لك من الوقتني على 

  .ا ينقص عن االختالف الثالث فتضربه يف ستةتلك اجلهة مث تنظر م

    

وإن كنت استعملت أقل من السدس مثل الثمن أو العشر جعلت ما تضربه فيه على حسب ذلك حىت 
يصري لساعة تامة فما حصل من الضرب زدته على سبق القمر للشمس حينئذ فما بلغ فهو املسري املعدل 

ثاين فما خرج فجزء من ساعة فانقصه من ساعات فاقسم عليه ما ينقص االختالف الثالث عن ال
االختالف الثاين وقل ما يتهيأ ذلك إال إذا كان القمر قرب األفق ويكون التفاضل بني االختالفني حينئذ 
قليالً يف القدر فما بقي فهو ساعات االختالف الثاين املعدلة فإذا عرفت ساعات االختالف الثاين املعدلة 

ر املختلف يف الساعة ويف مسري الشمس املختلف يف الساعة فاعرف مقدار ما حيصل فاضرا يف مسري القم
من كل واحد منهما فإن كان بعد القمر عن الطالع أقل من تسعني فانقص ساعات االختالف الثاين 

املعدلة من ساعات االجتماع احلقيقي وانقص ما حصل من مسري القمر من موضع القمر يف وقت 
ي ومن حاصة القمر ومن حركة العرض أيضاً وانقص من حركة العرض مع ذلك أيضاً االجتماع احلقيق

حركة العقد الشمايل يف ساعات االختالف الثاين املعدلة وانقص ما حصل للشمس من موضع الشمس 
وإن كان بعد القمر عن الطالع أكثر من تسعني . ومعلوم ان موضع الشمس والقمر هو موضع االجتماع

ادة يف مجيع ما رمست لك بدالً من النقصان فما بلغت ساعات االجتماع احلقي بعد الزيادة فاستعمل الزي
. عليها أو النقصان منها فهي ساعات وسط الكسوف املرئي ومواضع الشمس والقمر وحركة العرض فيه

 قد وكذلك إذا كان االختالف الثالث مثل االختالف الثاين بعينه ضربت ساعات االختالف الثاين اليت
صارت حينئذ هي املعدلة يف مسري القمر والشمس والعقد الشمايل يف الساعة فما حصل زدته على موضع 
الشمس والقمر وحاصة القمر وحركة العرض إذا زدت الساعات على ساعات االجتماع ونقصت ذلك 

 من هذه املواضع إذا نقصت تلك الساعات من ساعات االجتماع وتستعمل حركة العقد يف حركة

العرض خاصة دون غريها ليصح لك موضع كل واحد منهما على احلقيقة وباالضطرار أن يكون مقدار 
ما حيصل لك من اختالف املنظر يف الطول يف ذلك الوقت مثل ما بني الشمس والقمر ومعلوم أيضاً إذا 

 هي ساعات كان بعد القمر يف وقت االجتماع احلقيقي عن الطالع تسعني أن ساعات االجتماع احلقيقي
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  .وسط الكسوف بال اختالف وكذلك موضع االجتماع هو موضع القمر املرئي وموضع الشمس معاً

مث ألقم الطالع لوسط الكسوف واعرف به ومبوضع القمر فيه اختالف منظر القمر يف العرض على تلك 
 على تلك اجلهة اجلهة وذلك الرسم املتقدم مث عرض القمر احلقيقي حبركة العرض املقومة لوسط الكسوف

إما باجلدول وإما باحلساب واعرف جهة العرض احلقيقي وجهة اختالف املنظر يف العرض فإن كان 
عرض القمر احلقيقي واختالف منظره يف الطول يف جهة واحدة فامجعهما وإن كانا خمتلفني فانقص األقل 

 القمر املرئي يف جهته اليت من األكثر واعرف جهة ما يبقى فما حصل بعد اجلمع أو النقصان فهو عرض
حيصل فيها لوسط الكسوف فإن كان ذلك أكثر من ة لد ل فإن الشمس ال تنكسف وإن كان أقل فإا 

تنكسف ورمبا مل تنكسف إىل أن ينتهي عرض القمر املرئي إىل ة ل كه فإذا كان أقل من ذلك كان 
 من قبل ما يتهيأ أن جيتمع من نصف الكسوف ال حمالة وإمنا يقع الشك فيما بني ة لد ل إىل ة ل كه

فإذا علمت أن الشمس تنكسف أو أن ميكن أن . قطري الشمس والقمر يف بعدمها عن مركز األرض
تنكسف فخذ حاصة الشمس لوسط الكسوف فأدخلها يف سطري العدد من جداول التقومي فاعرف ما 

ا كان فخذ بقدره من دقيقتني حتتها من دقائق اجلدول الثالث وما حصل فاعرف مقداره من ستني فم
وربع دقيقة اليت ا خيتلف قطر الشمس عند القمر فيما بني بعد الشمس األبعد واألقرب فزده على ة ال 

وإن شئت أن تعلم ذلك . ك الذي هو قطر الشمس يف بعدها األبعد فما حصل فهو قطر الشمس املعدل
ؤوس والزوايا أيضاً بعرض القمر على تلك اجلهة حساباً فينبغي أن تعدل القسي جلزء القمر من مست الر

فإنه أصح للحساب فإذا عرفت قطر الشمس بأي اجلهتني شئت فاعرف قطر القمر على اجلهة املرسومة 
يف كسوف القمر مث امجع قطر الشمس املعدل وقطر القمر املعدل وخذ نصف ما اجتمع فما حصل فهو 

ملرئي مثل نصف القطرين أو أكثر منه مل تنكسف نصف القطرين فاحفظه فإذا كان عرض القمر ا
  .الشمس

    

فإذا علمت بال حمالة فانقص عرض القمر املرئي من . وإذا كان أقل من نصف القطرين فإا تنكسف
نصف القطرين فما بقي فهو مقدار ما ينكسف من قطر الشمس فاضربه يف يب فما بلغ فاقسمه على فطر 

بع الكسوف اليت تنكسف من الشمس باملقدار الذي به يكون قطرها الشمس املعدل فما حصل فهو أصا
مث اضرب عرض القمر املرئي يف مثله فما بلغ فانقصه من نصف القطرين . كله يب جزءاً وتسمى األصابع

مضروباً يف مثله أيضاً فما بقي فخذ جذره فما حصل فهو دقائق السقوط املطلقة فاقسمها على سبق 
 فهو ساعات السقوط فانقصها من ساعات وسط الكسوف فما بقي فهو ساعات القمر لساعة فما خرج

بدء الكسوف املطلق وزدها أيضاً على ساعات وسط الكسوف املطلق فما بلغت فهي ساعات متام 
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االجنالء املطلق مث اعرف حركة الشمس والقمر يف ساعات السقوط وذلك بأن تضرب ساعات السقوط 
لساعة كالعادة فما حصل لكل واحد منهما مث انقص ما حصل للشمس من يف مسري الشمس والقمر يف ا

موضع الشمس احلقي لوسط الكسوف وما حصل للقمر من موضع القمر احلقي لوسط الكسوف ومن 
حاصة القمر ومن حركة العرض وزد ذلك أيضاً على هذه املواضع املذكورة يف وسط الكسوف واستعمل 

دة مسري العقدة ونقصاا يف ساعات السقوط فاملواضع الناقصة هي يف حركة العرض خاصة مع ذلك زيا
مواضعها لالبتداء املطلق واملواضع الزائدة هي مواضعها عند االجنالء املطلق مث اعرف عرض القمر احلقي 

يف كل واحد من الزمانني حبركة العرض فيه واعرف جهة العرض مث أقم طالع كل واحد من الزمانني 
منظر القمر فيه يف الطول والعرض على تلك اجلهات بعينها حىت يصح لك موضع القمر واعرف اختالف 

املرئي يف الطول والعرض كالعادة مث اضرب عرض القمر املرئي يف كل واحد من الزمانني يف نفسه 
وانقص ذلك من نصف القطرين مضروباً يف نفسه وخذ جذر ما بقي وهو دقائق السقوط لكل واحد من 

فأثبت دقائق سقوط كل زمان منهما على حدته وجهته واعرف فضل ما بني الشمس والقمر الزمانني 
املرئي مبوضع القمر املرئي وموضع الشمس احلقي يف كل واحد من الزمانني وإن كانت دقائق السقوط 

رئي املوجود اليت حتصل لزمان االبتداء املطلق مثل الدقائق اليت بني الشمس والقمر فيه فإن زمان االبتداء امل
وإن كانت أيضاً دقائق السقوط االجنالء املطلق مثل الدقائق اليت بني الشمس والقمر فيه كان سبيله ذلك 

  .السبيل بال اختالف

    

وإن اختلف ذلك يف أحد الزمانني أو فيهما مجيعاً فليس زمان االبتداء املرئي املوجود مثل زمان االبتداء 
ك أيضاً وإمنا يقع ذلك من قبل ما يعرض من اختالف منظر القمر يف الطول املطلق وال زمان االجنالء كذل

وتغريها يف تلك األوقات ويكون تصحيح حساب ذلك كما أصف وهو أن تنظر إىل االبتداء املطلق وإىل 
االجنالء املطلق اللذين قد عرفتهما فيما تقدم ومواضع القمر منهما املقومة باختالف منظره يف الطول وهي 

اضعه املرئية واختالف منظر القمر الذي وقع لك فيهما يف الطول فثبت ذلك على هيئته مث تنظر بعد مو
ذلك إىل زمان االبتداء املطلق فإن كانت الدقائق اليت بني الشمس والقمر فيه أقل من دقائق سقوط 

نقص من ساعات االبتداء املطلق علمت أن القمر قد ستر الشمس قبل وقت االبتداء املطلق فإذ ذلك ت
االبتداء املطلق سدس ساعة مث تقيم الطالع وتستخرج اختالف منظر القمر يف الطول على تلك اجلهة فإن 
كان هذا االختالف املذكور أكثر من اختالف االبتداء املطلق أخذت ما يزيد عليه فضربته يف ستة ليصري 

 ما ينقص عنه يف سنة وزدته على ساعة كاملة مث تنقص ذلك من سبق القمر وإن كان اقل منه ضربت
سبق القمر فما حصل سبق القمر فهو املسري املعدل فاقسم فضل ما بني الدقائق اليت بني الشمس والقمر 
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يف وقت االبتداء املطلق وبني دقائق سقوطه على هذا املسري املعدل فما حصل فهو جزء من ساعة فانقصه 
ق اليت بني الشمس والقمر أكثر من دقائق السقوط فإن القمر من ساعات االبتداء املطلق وإن كانت الدقائ

مل يبلغ إىل املوضع الذي يتهيأ أن يستر فيه شيئاً من الشمس فزدت على ساعات االبتداء املطلق سدس 
ساعة مث عرفت اختالف منظر القمر يف الطول على ذلك الرسم فإن كان هذا االختالف املذكور أكثر 

طلق أخذت ما يزيد عليه فضربته يف ستة وزدته على سبق القمر وإن كان أقل منه من اختالف االبتداء امل
ضربت ما ينقص عنه يف ستة فما بلغ نقصته من سبق القمر فما حصل سبق القمر بعد ذلك فهو املسري 

املعدل فاقسم الفضل الذي بني الدقائق اليت بني الشمس والقمر وبني دقائق السقوط على هذا املسري 
دل فما حصل فجزء من ساعة فزده على ساعات االبتداء املطلق فما بلغت بعد الزيادة أو النقصان املع

  .فهي ساعات االبتداء املرئي

    

وأما يف زمان االجنالء املطلق فإذا كانت الدقائق اليت بني الشمس والقمر فيه أكثر من دقائق سقوطه 
فنقصت من ساعات االجنالء املطلق سدس ساعة علمت أن القمر جاوز املوضع الذي يستر فيه الشمس 

مث عرفت اختالف منظر القمر يف الطول على ذلك الرسم فإن كان هذا االختالف املذكور أكثر من 
اختالف وقت االجنالء املطاق أخذت ما يزيد عليه فضربته يف ستة وزدته على سبق القمر وإن كان أقل 

ن سبق القمر فما حصل بعد ذلك فهو املسري املعدل أخذت ما ينقص عنه فضربته يف ستة ونقصته م
فاقسم فضل ما بني الدقائق اليت بني الشمس والقمر وبني دقائق سقوط االجنالء املطلق على هذا املسري 

املعدل فما خرج فجزء من ساعة فانقصه من ساعات االجنالء املطلق وإن كانت الدقائق اليت بني الشمس 
السقوط علمت أن القمر مل يبلغ املوضع الذي يفارق الشمس فيه وال ميكن أن والقمر فيه اقل من دقائق 

يسترها فيه فزدت عند ذلك على ساعات االجنالء املطلق سدس ساعة وعرفت به اختالف منظر القمر يف 
الطول بذلك على الرسم املتقدم فإن كان هذا االختالف املذكور أكثر من اختالف االجنالء املطلق 

زيد عليه فضربته يف ستة ونقصته من سبق القمر وإن كان اقل منه أخذت ما ينقص عنه أخذت ما ي
وضربته يف ستة وزدته على سبق القمر فما حصل بعد الزيادة أو النقصان فهو املسري املعدل فاقسم فضل 

زء من ما بني الدقائق اليت بني الشمس والقمر وبني دقائق السقوط على هذا املسري املعدل فما حصل فج
ساعة فزده على ساعات االجنالء املطلق فما بلغت بعد الزيادة أو النقصان فهي ساعات النجالء املرئي 

فإذا عرفت هذين الزمانني املرئيني أعين زمان االبتداء وزمان االجنالء فاضرب ذلك يف اجلزء من . املوجود
 الساعة فما حصل فزده على موضع ساعة الذي حصل لزمان االبتداء املعدل يف مسري القمر املختلف يف

القمر لوقت االبتداء املطلق إذا كان زمان االبتداء املرئي بعد الزمان املطلق وانقصه منه إذا كان قبله وافعل 
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يف حركة العرض مثل ذلك وكذلك تضرب اجلزء من الساعة الذي حصل لالجنالء يف مسري القمر وتزيده 
 وقت االجنالء املطلق إذا كان وقت االجنالء املرئي بعد وقت على مكان القمر وعلى حركة العرض يف

االجنالء املطلق وتنقصه منها إذا كان قبله فما بلغ موضع القمر وحركة العرض بعد الزيادة أو النقصان يف 
كل واحد من الزمانني فهو موضعه فيه فأقم الطالع واعرف اختالف منظر القمر يف العرض عند ذلك 

واعرف عرض القمر أيضاً يف كل واحد من الزمانني وجهته حىت تعلم عرض القمر املرئي على تلك اجلهة 
  .يف كل واحد من الزمانني على ذلك الرسم واحفظه

    

فإن أردت أن تعدل أصابع الكسوف حىت تعلم مقدار ما ينكسف من دائرة الشمس يف الرؤية إذا كان 
 الشمس أبداً اثنيت عشرة إصبعاً صغر قطرها أو عظم مجيع تكسريها يب فإن الوجه يف ذلك أن تصري قطر

وتضربه يف ثلثة أجزاء ومثاين دقائق ونصف فما بلغ فهو حميط دائرة الشمس وهو لز مب إصبعاً ودقيقة 
من إصبع فتأخذ نصف هذه األصابع وهو يح نا فتضربه يف نصف قطر الشمس وهو ستة فيبل تكسريه 

القمر املعدل فاضربه يف ستة واقسمه على نصف قطر الشمس دائرة الشمس فيج و مث خذ نصف قطر 
املعدل فما حصل فهو أصابع نصف قطر القمر فاحفظها مث أضعفها فما بلغ فهو أصابع قطر القمر كله 

فاضرا يف ثلثة أجزاء ومثاين دقائق ونصف فما بلغ فهو حميط دائرة القمر فاحفظه مث زد على أصابع 
اليت هي نصف قطر الشمس فما بلغ فانقص منه أصابع الكسوف فما بقي نصف قطر القمر ست أصابع 

فهو مقدار ما بني املركزين فأضعفه فما بلغ فهو ضعف ما بني املركزين مث انقص أصابع الكسوف من 
اثين عشر فما بقي فاضربه يف أصابع الكسوف من اثين عشر فما بقي فاضربه يف أصابع الكسوف فما بلغ 

ما بني املركزين فما حصل فهو سهم دائرة القمر فانقصه من أصابع الكسوف فما فاقسمه على ضعف 
بقي فهو سهم دائرة الشمس فانقصه من اثين عشر فما بقي فاضربه يف سهم دائرة الشمس فما بلغ فخذ 

جذره فما حصل فهو نصف الوتر املشترك فاحفظه مث انظر فإن كانت أصابع الكسوف أقل من ستة 
ة وإن كانت أكثر من ستة فخذ منها ما يزيد على الستة فما حصل من النقصان فأضفه فانقصها من ست

إىل سهم دائرة القمر وما حصل من الزيادة فانقصه من سهم دائرة القمر فما بلغ سهم دائرة القمر بعد 
ذلك فاضربه يف نصف الوتر املشترك فما بلغ فهو تكسري مثلثة الشمس فاحفظه مث اضرب نصف الوتر 

ملشترك يف عشرة ليصري على حصته من نصف القطر فما بلغ فقوسه يف جداول األوتار املنصفة فما ا
حصل فاضربه يف ربع حميط دائرة الشمس الذي هو ط كه ل فما بلغ فاقسمه على تسعني فما حصل فهو 

مر قوس الشمس فاضربه يف ست أصابع فما بلغ فهو تكسري قوس الشمس فاحفظه مث خذ سهم دائرة الق
الذي حصل لك بعد أن زدت عليه نقصان أصابع الكسوف من ستة أو نقصت منه زيادا على ست 
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فأنقصته مما بني املركزين الذي حفظت فما بقي فاضربه يف نصف الوتر املشترك فما بلغ فهو تكسري مثلثة 
فما حصل القمر فاحفظه مث اضرب نصف الوتر املشترك يف ستة واقسمه على أصابع نصف قطر القمر 

فاضربه يف عشرة أجزاء فما بلغ فقوسه فما حصلت القوس فاضربه يف ربع حميط دائرة القمر واقسمه على 
تسعني فما حصل فهو قوس القمر فاضربه يف أصابع قطر القمر فما بلغ فهو تكسري مثلثة الشمس مع 

ضربه يف اثين عشر فاقسمه تكسري مثلثة القمر مجيعاً فما بقي فهو تكسري ما ينكسف من دائرة الشمس فا
على قيج و الذي قد بان أنه تكسري سطح دائرة الشمس فما حصل فهو مقدار ما ينكسف من دائرة 

فإذا أردت أن تعرف نواحي ظلمة الكسوف واالجنالء . الشمس باملقدار الذي يكون مجيع تكسريها يب
  .الكسوف أيها اتفق على نطاق الربوجمن دائرة األفق فانظر فإن كان مركز القمر املرئي يف أحد أزمان 

    

فإن بدء الكسوف من جهة مست اجلزء الغارب من فلك الربوج حينئذ ولتمام االجنالء يكون إذا يأ ذلك 
من جهة مست الطالع يف ذلك الوقت وأما وسط الكسوف فال جهة له إذا أحاطت الظلمة جبميع دائرة 

رئي وزمان االجنالء املرئي الذي قد أمرتك بعمله وعلمه وحفظه الشمس من الزمانني أعين زمان االبتداء امل
فاضربه يف ستني واقسمه على نصف القطرين مجيعاً فما حصل فدرج فقوسها من جدول األوتار فما 

فأما بدء الكسوف فإنك . بلغت القوس فهو مقدار احنراف الظلمة أو االجنالء يف كل واحد من الزمانني
يه من حد مست اجلزء الغارب حينئذ من دائرة األفق إىل جهة عرض القمر املرئي خترج احنراف الظلمة ف

فيه وأما متام االجنالء فإنك خترج القوس اليت حتصل لك من حد مست اجلزء الطالع عند ذلك إىل جهة 
عرض القمر املرئي يف وقت االجنالء فأما وسط الكسوف فإن جهة الظلمة فيه تكون على زاوية قائمة 

فلك الربوج وحتد مستها من دائرة األفق القوس اليت جتوز على قطيب فلك الربوج وعلى مركز القمر على 
فإذا أردت أن تعرف جهة الظلمة يف وسط . واألفق حبسب بعد الشمس والقمر عن فلك معدل النهار

 أخرجها الكسوف فاعرف زاوية الطول فيه على اجلهة اليت تستخرجها يف معرفة اختالف منظر القمر مث
من حد مست طالع وسط الكسوف أو غاربه من دائرة األفق حبسب موضع الكسوف من أحد األفقني 

إىل جهة عرض القمر فحيث انتهى من دائرة األفق فإىل مست ذلك اجلزء من األفق متيل الظلمة يف وسط 
كانت فيما الكسوف أعين إن كانت الشمس فيما يلي املغرب عددت من جهة مست اجلزء الغارب وإن 

وإن أردت ان تعرف كسوف الشمس باجلداول بالتقريب فإذا . يلي املشرق فمن جهة مست اجلزء الطالع
علمت أن الشمس تنكسف أو أن ميكن أن تنكسف فخذ ساعات االجتماع احلقيقية املعتدلة عن وقت 

عات ذلك البلد مث انتصاف النهار يف البلد الذي تريد ومعرفة ذلك بأن حتول ساعات االجتماع إىل سا
تنظر فإن كان االجتماع قبل انتصاف النهار نقصت الساعات من أربع وعشرين ساعة وإن كان بعد 
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نصف النهار إىل غروب الشمس أخذت الساعات بعينها فما حصل بإحدى اجلهتني فهو ساعات 
ل املرسومة االجتماع عن خط نصف النهار فاعرف ا اختالف منظر القمر يف الطول من قبل اجلداو

الختالف منظر القمر يف األقاليم حىت تعرف اختالف منظره املقوم باجلدول الرابع من جداول التقومي 
للجزء الذي فيه القمر على ذلك الرسم فإذا عرفت ذلك فاقسمه على مسري القمر يف الساعة فما حصل 

 فانقص ساعات االختالف فهو ساعات االختالف األول فإن كان بعد القمر عن الطالع أقل من تسعني
األول من ساعات االجتماع احلقي وإن كان البعد أكثر من ص فزدها على ساعات االجتماع مث خذ 
بعدها عن نصف النهار ثانية واعرف ا اختالف منظر جزء القمر يف الطول مقوماً باجلدول الرابع من 

فاقسمه على سبق القمر فما خرج فهو جداول التقومي على تلك اجلهة فما حصل فهو االختالف الثاين 
ساعات االختالف الثاين فإن كان بعد االجتماع أعين جزء القمر عن الطالع أقل من تسعني فانقصها من 
ساعات االجتماع احلقي وإن كان أكثر من تسعني فزدها على ساعات االجتماع احلقي وخذ بعدها عن 

 جزء القمر املقوم يف الطول ثالثة فإن كان مثل نصف النهار أيضاً ثالثة فاعرف ا اختالف منظر
  .االختالف الثاين أو نقصتها منها هي ساعات وسط الكسوف

    

وإن زاد االختالف الثالث على الثاين عرفت ما يزيد عليه مث زدت على ساعات بعد االجتماع عن نصف 
ظر جزء القمر املقوم يف النهار اليت حصلت لك باالختالف الثاين سدس ساعة وعرفت بذلك اختالف من

الطول على تلك اجلهة فأخذت زيادته على االختالف الثاين فما كان ضربته يف ستة ونقصته من سبق 
القمر لساعة فما بقي فهو املسري املعدل فاقسم عليه زيادة االختالف الثالث على الثاين الذي أمرتك 

لثاين فما بلغت فهي الساعات احملكمة حبفظه فما حصل فجزء من ساعة فزده على ساعات االختالف ا
وإن كان االختالف الثالث أقل من الثاين فخذ ما ينقص عنه فاضربه يف ستة فما حصل فزده على سبق 

القمر فما بلغ فهو املسري املعدل فاقسم عليه نقصان االختالف الثالث فما حصل فجزء من ساعة فانقصه 
فإذا .  االختالف الثاين بعد ذلك فهي الساعات احملكمةمن ساعات االختالف الثاين فما بلغت ساعات

عرفت ساعات االختالف احملكمة من أي اجلهتني وقعت فاضرا يف مسري القمر ومسري الشمس املختلفني 
يف تلك الساعة واحفظ ما حيصل من كل واحد منهما فإن كان بعد القمر عن الطالع يف ذلك الوقت أقل 

ختالف الثاين احملكمة من ساعات االجتماع احلقي وحركة الشمس يف من تسعني فانقص ساعات اال
ذلك املقدار من موضع االجتماع وكذلك تنقص حركة القمر من موضع االجتماع ومن حاصة القمر 
ومن حركة العرض وتنقص من حركة العرض مع ذلك مسري العقد يف مقدار ساعات االختالف الثاين 

كثر من تسعيناستعملت الزيادة يف مجيع ذلك بدالً من النقصان فما فإن كان بعد القمر عن الطالع أ
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حصلت ساعات االجتماع احلقي بعد الزيادة أو النقصان فهي ساعات وسط الكسوف وكذلك موضع 
الشمس والقمر وحركة العرض وحاصة القمر املقومة لوسط الكسوف فاعرف عند ذلك عرض القمر 

احفظها مث خذ بعد ساعات وسط الكسوف عن نصف النهار وجهته حبركة العرض يف وسط الكسوف ف
واعرف ا اختالف منظر القمر يف العرض على ذلك الرسم بعد أن تقومه باجلدول الرابع من جداول 
التقومي وتعرف جهة اختالف املنظر فإن كان عرض القمر واختالف منظره يف العرض يف جهة واحدة 

قل من األكثر وعرفت ما يبقى وجهته فما حصل من بعد الزيادة أو مجعتهما مجيعاً وإن اختلفا نقصت األ
النقصان فهو عرض القمر املرئي لوسط الكسوف فاطلب مثله يف جدول عرض القمر املرسوم يف جدويل 
كسوف الشمس فإن وجدته يف اجلدول الثاين الذي للبعد األصغر ومل جتده يف الدول األكرب فخذ ما حتته 

  .من األصابع ودقائق السقوطيف اجلدول األصغر 

    

مث أدخل حاصة القمر إىل جداول التقومي وخذ ما حتتها من دقائق احلصص املرسومة يف اجلدول الثالث 
فاعرف مقدارها من ستني فما كان فخذ من تلك األصابع ومن دقائق السقوط مثله فما كان فهو مقدار 

هي مقدار الكسوف يف مدته من أوله إىل ما ينكسف من قطر الشمس من األصابع ودقائق السقوط 
وسطه وإن كان عرض القمر يقع يف اجلدولني مجيعاً فخذ ما حتته يف اجلدول الكرب ويف األصغر الثاين من 

األصابع ودقائق السقوط مث اعرف فضل ما بني اجلدولني يف األصابع ودقائق السقوط وخذ من كل واحد 
 حتصل بإزاء حاصة القمر يف جداول التقومي من ستني فما حصل من منهما بقدر دقائق اجلدول الثالث اليت

األصابع فزده على األصابع اليت خرجت لك من جدول البعد األكرب األول وكذلك ما حصل للسقوط 
زدته على دقائق السقوط اليت للجدول األكرب فما حصل كل واحد منهما مقدار أصابع الكسوف ودقائق 

مث خذ دقائق . مل جتد عرض القمر يف أحد اجلدولني إن الشمس ال تنكسفومعلوم أنك إذا . السقوط
السقوط فاقسمها على سبق القمر فما حصل فهو ساعات السقوط فانقصها من ساعات وسط الكسوف 

فما بقي فهو ساعات االبتداء املطلق وزدها على ساعات وسط الكسوف فما بلغت فهي ساعات 
تثل يف ذلك ما رمست يف أول الباب حىت تصحح وقت االبتداء أو وقت فإن شئت أن مت. االجنالء املطلق

االجنالء املرئي مبيتاً على تلك اجلهة وإن شئت أن تعلم ذلك بالتقريب فتدخل ساعات بعد كل واحد من 
هذه األزمان الثالثة عن نصف النهار إىل جداول االختالف املرسوم يف األقاليم فتأخذ ما حتت كل واحد 

جدول اختالف املنظر يف الطول فقط يف برج القمر ويف الربج الذي يتلوه على تلك اجلهة حىت منها يف 
تعرف اختالف منظر جزء القمر يف الطول من غري أن تقومه باجلدول الرابع من جداول التقومي ليكون 

ني ذلك أسهل يف احلساب مث تعرف فضل ما بني اختالف منظر الزمان وما بني كل واحد من الزمان
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فتقسم كل واحد منهما على سبق القمر فما حصل فجزء من ساعة فضع ساعات السقوط اليت حصلت 
يف مكانني وزد على أحد املكانني أحد القسمني الذي حصل لك من االختالف والقسم اآلخر على 
املكان اآلخر مث تنظر إىل أكثر القسمني الذي اجتمع لك من ساعات السقوط مع الذي زدت عليها 

نقصته من ساعات وسط الكسوف إذا كان الكسوف مائالً إىل جهة الغرب من وسط السماء فيما بني ف
الطالع والغارب وذلك إذا كان بعد وسط الكسوف عن الطالع أكثر من تسعني وتزيد القسم األصغر 

على ساعات وسط الكسوف فإن كان الكسوف فيما يلي املشرق وذلك بعد وسط الكسوف عن الطالع 
 من تسعني فانقص أصغر القسمني من ساعات وسط الكسوف وزد القسم األكرب على ساعات وسط أقل

  .الكسوف

    

وذلك أن طول الزمانني يقع أبداً قرب وسط الفلك الذي هو وسط ما بني الطالع والغارب فأي الزمانني 
ادة عليها أو كان مائالً إىل وسط الفلك كان هو األطول فما بلغت ساعات وسط الكسوف بعد الزي

وإن أردت أن . النقصان منها عرفته فالناقصة هي ساعات بدء الكسوف والزائدة هي ساعات متام االجنالء
تعدل أصابع الكسوف باجلدول فأدخل هذه األصابع اليت حتصل لك إىل جداول أقدار الكسوف يف 

 دائرة الكسوف أدخلت أصابع سطور العدد وخذ ما حتتها يف الدول الثاين املرسوم عليه أقدار الظلمة يف
الكسوف اليت تنكسف من قطر الشمس وهي األصابع اليت خترج من اجلدول قبل أن تعدهلا إىل جدول 

احنرافات الظلم وأخذت ما يقابلها يف اجلدول الثاين املرسوم عليه أول كسوف الشمس وآخر اجنالئها فما 
ء الطالع والغارب يف زمان االبتداء واالجنالء حصلت فهو أجزاء االحنراف فاحفظها مث اعرف مست اجلز

على الرسم املذكور من الدواير املرسومة لألقاليم على ما قد شرحته فيباب كسوف القمر وأخرج أجزاء 
االحنراف بعينها من حد مست اجلزء الطالع لتمام االجنالء إىل جهة عرض القمر ومن حد مست اجلزء 

القمر فحيث انتهيت من دائرة األفق فهناك مست الظلمة واجنالء الغارب لبدء الكسوف إىل جهة عرض 
وإن أردت تصور كسوف الشمس على اجلهة اليت صورت كسوف القمر فخذ من . من دائرة األفق

القدر املقسوم بقدر نصف القطرين فأدر به دائرة وربعها خبطني يتقاطعان على املركز على زوايا قائمة مث 
نصف القطر الشمسي فأدر به دائرة ثانية على ذلك املركز األول فإا تقع يف خذ أيضاً من اخلط بقدر 

داخل دائرة نصف القطرين وارسم على أطراف اخلطوط من الدائرة الكربى جهات اآلفاق مث خذ من 
اخلط أيضاً بقدر عرض القمر املرئي لبدء الكسوف باملدوار وذلك بأن تضع أحد طرفيه على مركز 

 الطرف اآلخر إىل جهة عرض القمر املرئي وتعلم على موقعه من اخلط عالمة تكون لبدء الدائرتني وأدر
الكسوف مث خذ بقدر عرضه لبدء الكسوف وعرضه لتمام االجنالء فافعل به مثل ذلك حىت تفرغ من 
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الثلث عالمات مث أخرج من عالمة العرض لبدء الكسوف إىل ناحية املغرب خطاً موازياً للقطر ومن 
 متام االجنالء إىل ناحية املشرق خطاً موازياً للقطر أيضاً وتعلم على طريف اخلطني يف حميط الدائرة عالمة

الكربى عالمتني مث خذ من اخلط املقسوم أيضاً قدر نصف قطر القمر فأدر به دائرة على عالمة عرض 
  .القمر لوسط الكسوف

 الشمس فأدر أيضاَ دائرة أخرى غريها على فما وقع من دائرة الشمس يف هذه الدائرة فهو ما ينكسف من
العالمة اليت وقعت يف حميط الدائرة الغريب فإا متاس دائرة الشمس وهي دائرة بدء الكسوف وكذلك تدير 

ومثال ذلك أنا ندير دائرة . على العالمة الشرقية اليت يف حميط الدائرة دائرة ثالثة هي دائرة متام االجنالء
 على مركز ه ولتكن عالمة ا نقطة املغرب وعالمة ب نقطة اجلنوب وعالمة ج نصف القطرين ا ب ج د

نقطة املشرق وعالمة د نقطة الشمال وخنرج قطري ا ج و ب د وندير على مركز ه دائرة الشمس عليها 
ز ك ض ل ونفرض عرض القمر املرئي يف جهة الشمال ونرسم على عالمة عرضه لبدء الكسوف نقطة 

 الكسوف عالمة ح وعلى عرضه لتمام االجنالء عالمة م وخنرج خط م س وخط ع وعلى عرضه لوسط
ع ق موازيني لقطر ا ج وندير على عالمة ق دائرة للقمر لبدء الكسوف فتماس دائرة الشمس على نقطة 
ط وندير أيضاً على عالمة س دائرة أخرى لتمام االجنالء متاس دائرة الشمس على عالمة ن وكذلك ندير 

رى على عالمة ح لوسط الكسوف فيقع فيها من دائرة الشمس قطعة ك ض ل وخنرج خطي ه دائرة أخ
ق و ه س لسمت الظلمة واالجنالء فيبني أن بدء الكسوف من نقطة ط وهي يف السمت من دائرة األفق ا 
ق وكذلك متام االجنالء من نقطة ن وهي يف السمت من دائرة األفق س ج ومعلوم أن نقطة ا هي مست 

زء الغارب وعالمة ج عالمة مست اجلزء الطالع وكذلك مست وسط الكسوف يكون على زاوية قائمة اجل
حيث تقطع خط ه د دائرة األفق حبسب بعده عن وسط الفلك وقربه من األفق كما بينا يف القمر 

  .والشمس ويف هذا كفى به شامله وذلك ما أردنا أن نبني إن شاء اهللا
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   الخامس واألربعون الباب

  معرفة مواضع الكواكب

  المتحيرة من فلك البروج بتأريخ العرب والروم 

    

قال إذا أردت معرفة أي الكواكب املتحرية أردت فاعرف وسط الكوكب يف اليوم الذي تريد والساعة 
املفروضة بساعات الرقة بأي التأرخيني شئت على ما وصفت يف معرفة وسط الشمس واعرف وسط 

لوقت الذي تعرف فيه وسط الكوكب وإن كان حسابك لزحل واملشتري واملريخ الشمس أيضاً يف ذلك ا
فانقص وسط أيها حسبت له من وسط الشمس فما بقي فهو حاصة الكوكب وإن كان حسابك للزهرة 

وعطارد فإن الذي خيرج لك من اجلدول هو حاصة الكوكب ووسط الشمس هو املستعمل عوضاً من 
عهما فإذا عرفت وسط الكوكب وحاصته فانقص بعد الكوكب وسطيهما إذ هو الذي يسوق مواض

األبعد من وسط الكوكب وما بقي فهو املركز فاطلب مثله يف سطري العدد من جداول عديل الكوكب 
وخذ ما بإزائه يف اجلدول الثالث املرسوم عليه تعديل احلاصة واملركز فأثبته حتت احلاصة واملركز مجيعاً 

قف درجة فانقص التعديل من املركز وزده على احلاصة وإن كان املركز أكثر فإن كان املركز أقل من 
من قف فزد التعديل على املركز وانقصه من احلاصة فما بلغ كل واحد منهما بعد الزيادة عليه أو النقصان 

ائق منه فهو املركز املعدل واحلاصة املعدلة فأدخل باملركز املعدل يف سطري العدد وخذ ما بإزائه من دق
اختالف البعدين املرسومة يف اجلدول الرابع واعرف زائدة هي أم ناقصة وتعرف ذلك من التوقيع الذي 

على رأس السطر أو من قبل زيادته أو نقصانه على تأليف زيادة العدد غري عطارد فإن زيادة ذلك 
ناحية بعده األقرب ونقصانه إمنا يعلم من التوقيع فقط وذلك أنه لسرعة حركه يف فلك تدويره يقع يف 

مرتني يف دورة الربوج فإن كانت هذه الدقائق ناقصة فأدخل حاصة الكوكب املعدلة إىل جداول تعديل 
الكوكب يف سطري العدد وخذ ما بإزائها يف اجلدول اخلامس املرسوم عليه البعد األبعد وأيضاً يف اجلدول 

ئدة فخذ ما بإزاء احلاصة املعدلة يف اجلدول السادس املرسوم عليه البعد األوسط فإن كانت الدقائق زا
السادس واجلدول السابع املرسوم عليه البعد األقرب فما حصل من اجلدول اخلامس فاضربه يف الدقائق 
اليت حصلت لك من اجلدول الرابع فاقسمه على ستني فما خرج فانقصه مما أثبت من اجلدول السادس 

قائق اجلدول الرابع واقسمه على ستني فما خرج فزده على وما حصل من اجلدول السابع فاضربه يف د
الذي أثبت من اجلدول السادس فما حصل بعد الزيادة أو النقصان فانقصه من املركز املعدل باجلدول 
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الثالث إذا كان عدد احلاصة املعدلة أكثر من قف وزده عليه إذا كانت احلاصة املعدلة أقل من قف فما بلغ 
ة أو النقصان فهو موضع الكوكب من نقطة البعد األبعد فزد عليه بعد الكوكب األبعد املركز بعد الزياد

الذي كنت نقصته من وسطه يف أول األمر فما بلغ فهو تقومي الكوكب فألقه من أول احلمل لكل برج 
وإن كانت مع املركز أو احلاصة . ثلثني على الرسم فحيث بلغ فهناك موضع الكوكب من فلك الربوج

ق فخذ هلا حبصتها من اختالف التعديل وتفاضله على الرسم الذي أريتك يف صدر الكتاب يف تعديل دقائ
وكانت أبعاد الكواكب البعيدة عن األرض يف أفالك تداويرها يف سنة ألف ومائة . الشمس والقمر

 وإحدى وتسعني من سين ذي القرنني ابن فيلفوس اإلسكندر زحل رمد كح مشتري قسد كح مريخ قكو

يح زهرة فب يد والشمس مثلها عطارد را كح وقد أعدنا ذلك وحققناه وأثبتناه لكل واحد منها يف أول 
جداول تعديله وهذه األبعاد اليت رمسناها تتحرك أيضاً حبركة فلك الكواكب الثابتة يف كل ست وستني 

دار احلركة يف سنة مشسية درجة واحدة ويف كل مثان وستني سنة قمرية درجة واحدة أيضاً فخذ مق
السنني اليت بني هذه السنة املذكورة والستة اليت تريد فإن كانت بعد سنة اقصا فزده على هذه األبعاد وإن 

  .كانت قبل سنة اقصا فانقصه من هذه األبعاد واعمل ا على الرسم
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   السادس واألربعون الباب

  معرفة رجوع الكواكب المتحيرة

    

أحد الكواكب املتحرية واستقامته فادخل مركز الكوكب املعدل قال إذا أردت أن تعرف رجوع 
باجلدول الثالث يف سطري العدد املتفاضلني بستة ستة أجزاء يف جداول رجوع الكواكب وخذ ما بإزائه 

يف جدول الكوكب الذي أردت فأثبت ما يف اجلدول األول من املقام األول وما يف اجلدول الثاين من 
عرفت املقام األول والثاين فانظر فإن كانت حاصة الكوكب املعدلة أقل من املقام الثاين املقام الثاين فإذا 

. وأكثر من املقام األول فإن الكوكب راجع وإن زاد على املقام الثاين ونقص من األول فهو مستقيم السري

عدلة فما بقي وإن كان الكوكب راجعاً وأردت أن تعلم مذ كم رجع فانقص املقام األول من احلاصة امل
فاقسمه على مسري حاصة الكوكب ليوم وهو زحل ة نز مشتري ة ند مريخ ة كح زهرة ة لز عطارد ج 

وإن أردت أن تعلم إىل كم يوماً يستقيم فانقص تلك احلاصة املعدلة . و فما حصل فمذ تلك األيام رجع
لم مىت يرجع إذا كان مستقيماً وكذلك إذا أردت أن تع. من املقام الثاين فما بقي فامتثل به هذا الرسم

  .فانقص حاصته املعدلة من املقام األول فما بقي فاسلك به ذلك املسلك
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   السابع واألربعون الباب

  معرفة عروض الكواكب الخمسة المتحيرة

    

قال إذا أردت أن تعلم عروض اخلمسة الكواكب املتحرية وجهاا فإن كان حسابك لزحل واملشتري 
واملريخ فأدخل مركز أحدهم املعدل باجلدول الثالث أما لزحل فبزيادة مخسني وأما للمشتري فبنقصان 

روض اخلمسة عشرين وأما للمريخ فعلى حاله بغري زيادة وال نقصان يف سطري العدد األول من جداول ع
املتحرية املتفاضلني بستة أجزاء ستة أجزاء فخذ ما بإزائها من دقائق حصص العرض للجميع املرسومة يف 

آخر تلك اجلداول وهو اجلدول التاسع منها فما حصل فأثبته فإن وقع العدد الذي أدخلت يف النصف 
 الكوكب املعدلة يف األعلى الذي هو من نصف العدد من ة إىل ص ومن رع إىل شس فأدخل حاصة

سطري العدد من تلك اجلداول وخذ ما بإزائها يف جدول عرض الكوكب الشمايل املسمى افيجيون 
وإذا وقع يف النصف األسفل الذي هو من ص إىل قف . الشمال فخذ منه مبقدار حصص العرض من ستني

نويب املسمى فرجييون ومن قف إىل ر ع فخذ ما بإزاء تلك احلاصة املعدلة يف جدول عرض الكوكب اجل
اجلنوب فخذ منه مبقدار دقائق احلصص من ستني فما حصل من أي اجلهتني اتفقت لك فهو عرض 

وإن كان حسابك للزهرة وعطارد فأدخل حاصتهما املعدلة إىل تلك . الكوكب يف جهته اليت جتده فيها
 منهما على حاله فإن كان اجلداول وخذ ما بإزائها يف جدول امليل وجدول االحنراف فأثبت كل واحد

حسابك للزهرة فاتركه على رمسه وإن كان لعطارد خاصة وكان املركز املعدل باجلدول الثالث يقع يف 
النصف األعلى املذكور فانقص من االحنراف وحده فقط مقدار العشر منه أعين جزءاً من عشرة أجزاء منه 

 فقط جزءاً من عشرة أجزاء منه فما بلغ بعد فإن كان يقع يف النصف األسفل فزد على االحنراف وحده
الزيادة أو النقصان فهو احنراف عطارد املعدل فأثبته بدل الذي كان حصل لك من اجلدول وأبطل األول 
مث زد على املركز املعدل باجلدول الثالث يف الزهرة ص ويف عطارد ر ع فما حصل معك بعد إلقاء الدور 

 تلك اجلداول وخذ ما بإزائه يف اجلدول التاسع املرسوم حبصص العرض إذا كان أكثر من الدور فادخله يف
للجميع فما حصل لك من الدقائق فاعرف مقداره من ستني فما كان فخذ بقدره من امليل الذي أثبت 

فما حصل فهو العرض األول فاحفظه فإن كان عدد املركز املعدل بزيادة الكوكب الذي عرفت به دقائق 
خاصة الكوكب املعدلة يقعان مجيعاً يف نصف واحد أي النصفني كان إما األعلى وإما اجلدول التاسع و

األسفل فإن ذلك العرض الذي أثبت جنويب وإن اختلفا وكان أحدمها يف نصف واآلخر يف نصف آخر 
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فإن ذلك العرض مشايل فاعرفه جبهته مث خذ املركز املعدل باجلدول الثالث أما يف الزهرة فكما هو على 
اله وأما يف عطارد فبزيادة قف فأدخل ما حصل لك من املركز بعد إلقاء الدور إن فاقه يف تلك اجلداول ح

أيضاً وخذ ما بإزائه من دقائق احلصص املرسومة يف اجلدول التاسع فأثبتها يف موضعني واعرف أحد 
أثبته فإن كان العدد املوضعني من ستني فما كان فخذ بقدره من االحنراف فما بلغ فهو العرض الثاين ف

الذي عرفت به هذه الدقائق وقع يف النصف األعلى واحلاصة املعدلة أقل من قف فإن الذي حصل لك من 
العرض الثاين مشايل وإن كانت احلاصة أكثر من قف فإن العرض جنويب وإن كان واقعاً يف النصف 

 فإنه مشايل مث خذ من تلك األسفل واحلاصة أقل من قف فإن العرض جنويب وإن كانت أكثر من قف
الدقائق اليت أثبتها يف املوضع اآلخر كان حسابك للزهرة فسدسها وهو أبداً مشايل وإن كان حسابك 

لعطارد فنصفها وربعها وهو أبداً جنويب فما حصل من هذه العروض الثلثة يف جهة واحدة فامجعها وإن 
اصل من العرض للكوكب يف اجلهة اليت حيصل خالف فألق األقل من األكثر واعف جهة ما يبقى فهو احل

فيها واعلم أن مجيع عرض زحل يف الشمال على ما وجده بطليموس ج ب ويف اجلنوب ج ه ومجيع 
عرض املشتري يف الشمال ب د ويف اجلنوب ب ح ومجيع عرض املريخ يف الشمال د كا ويف اجلنوب ز 

و ومجيع عرض عطارد يف الشمال واجلنوب ومجيع عرض الزهرة يف الشمال واجلنوب بالسوية ح ن. ز
وإن أردت أن تعلم هل الكوكب صاعد أو هابط يف اجلهة اليت هو فيها فقوم عرضه . بالسوية د مج أيضاً

بعد عشرة أيام فإن كان يف الشمال ووجدت عرضه قد زاد فإنه صاعد وإن وجدته قد نقص فإنه هابط 
. فإنه هابط وإن وجدت عرضه قد نقص فإنه صاعدوإن كان عرضه يف اجلنوب ووجدت عرضه زائداً 

وإن كان يف الشمال ووجدته قد حتول للجنوب علمت أنه كان يف هبوط الشمال وإن كان يف اجلنوب 
    ووجدته قد حتول إىل الشمال علمت أنه كان 

ذا كان فأما زحل واملشتري واملريخ فإن هلم جهة أخرى يعلم ا ذلك هلم وذلك أنه إ. يف صعود اجلنوب
. عرض أحدهم يف الشمال وكانت حاصته أقل من قف فهو صاعد وإن كانت أكثر من قف فهو هابط

. وإن كان عرضه يف اجلنوب وكانت حاصته أقل من قف فهو هابط وإن كانت أكثر من قف فهو صاعد

ر وأما الزهرة وعطارد فلسرعة حركتها حول الشمس وإن أكثر عرضهما يكون عند مقارنتها هلا يعس
  .الوقوف على حاهلما إال على اجلهة املتقدمة



البتاين-الزيج  155  

   الثامن واألربعون الباب

  معرفة طلوع الكواكب الخمسة المتحيرة

  وغروبها وهو الظهور واالختفاء 

قال إذا أردت أن تعلم تشريق الكواكب وتغريبها وهو الطلوع واالختفاء فأما زحل واملشتري واملريخ 
ة إىل قف فهو يف طلوع الغدوات ومنم قف إىل شس فهو يف فإذا كانت حاصة كل واحد منهم من 

غروب العشيات ز وأما الزهرة وعطارد فلمدارمها حول الشمس وسرعة حركتهما وإبطائهما يكون هلما 
عند الشمس أربعة أشكال فأما الزهرة فإنه إذا كانت حاصتها املعدلة من ة إىل قلز فهي يف طلوع 

املغرب وهي عند ذلك أسرع حركة من الشمس وهي من قلز إىل العشيات وذلك حني ترى على أفق 
قف يف غروب العشيات وذلك حني تبطئ وترجع وتلحقها الشمس ومن قف إىل ر كج يف طلوع 

الغدوات وهي عند ذلك أبطأ حركة من الشمس ومن ر كج إىل شس وتغرب بالغدوات حىت تلحق 
  .لشمسالشمس وختتفي بالشعاع وهي عند ذلك أسرع حركة من ا

    

وأما عطارد فإذا كانت حاصته املعدلة من ة إىل قيب فهو يطلع بالعشيات ومن قيب إىل قف يغرب 
بالعشيات ومن قف إىل ر مح إىل شس يغرب بالغدوات وحاله يف السرعة واإلبطاء مثل ما حددنا يف 

 املشرق وهو أول فإذا أردت أن تعرف اول ظهور زحل واملشتري واملريخ عند الغدوات يف. حال الزهرة
خروجهم من حتت الشعاع حلد الرؤية وقد جاوزم الشمس فاحسب ألحدهم فإن كانت حاصته املعدلة 
حنو من ك درجة فقل يرى وأما لغروبه بالعشيات حني تلحقه فتخفيه وتستره بشعاعها فتحسبه لذلك إذا 

 أحدمها حنو من ك فهو أول كانت احلاصة املعدلة حنو من شم وأما الزهرة وعطارد فإذا كانت حاصة
ظهوره بالعشيات يف املغرب وإذا كانت حنو من شم درجة فهو أول اختفائه بالغدوات يف املشرق وإذا 

كانت حنو من قس فهو أول اختفائه بالعشيات يف املغرب وإذا كانت حنو من ر فهو أول ظهوره 
ه حساباً فاعرف قوس الرؤية من معدل فإذا أردت أن تعلم أول طلوع أحدها واختفائ. بالغدوات باملشرق

النهار لكل واحد منها ومقدار قوس الرؤية لزحل يد درجة وللمشتري يب مه وللمريخ يد ل وللزهرة ه م 
ولعطارد يا ل مث أعرف بعد الكوكب عن معدل النهار والدرجة اليت توسط السماء معه حبسب ما يتفق 

 هو نصف مكثه فوق األرض وأزمان مطلع الدرجة له يف العرض واعرف بذلك نصف قوس اره الذي
اليت يطلع معها أو يغيب على تلك اجلهات املذكورة فإن كان بني الكوكب وبني الشمس من درج 
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املطالع أو من درج املغارب مثل قوس الرؤية املذكورة له فإن الكوكب يرى يف ذلك اليوم أو خيتفي فإن 
اع وكان الذي بينه وبني الشمس أقل من قوس الرؤية فإنه مل كان حسابك للرؤية والظهور من حتت الشع

يظهر وإن كان أكثر فإنه قد ظهر وإن كان حسابك لالختفاء وكان البعد الذي بينه وبني الشمس بأزمان 
املغارب واملطالع حبسب األفق الذي يكون عنده أقل من قوس الرؤية فإنه قد اختفى وإن كان أكثر فإنه مل 

ن تقوم الكوكب لبلوغ الشمس أو ملغيبها يف الوقت الذي يتهيأ أن تكون حاصته املعدلة خيتف وينبغي أ
فإن أردت أن تعلم منذ كم طلع أو إىل كم يطلع أو منذ كم اختفى أو إىل كم خيتفي . حنو ما وصفنا

فاعرف مقدار ما بني قوس الرؤية وبعد الكوكب عن الشمس فاحفظه مث اقسم ذلك على مسري الكوكب 
ومعرفة ذلك كما أصف تقوم الكوكب إما بعد ذلك اليوم بيوم واحد وإما قبله بيوم . قي املعدلاحل

حبسب احلاجة فما كان بني املوضعني فهو حركة الكوكب احلقيقية فتنقصها من حركة الشمس احلقيقية 
د فإنك جتمع مسري وأما الزهرة وعطار. يف اليوم فما بقي فهو املسري احلقي املعدل هذا يف الثلثة العلوية

أحدها مع مسري الشمس إذا كانا راجعني وتأخذ فضل ما بينهما إذا كانا مستقيمني فما حصل فهو مسري 
أحدمها املعدل فما خرج لك من القسمة فإىل عدد تلك األيام والساعات يطلع أو يغيب أو مثل عدد تلك 

رج الربوج يف كل إقليم على ما رصد من وقد وضعت هلا أقدار الرؤية بد. األيام والساعات طلع أو غاب
ظهورها يف كل برج ورسم ذلك يف رؤوس الربوج وإن كان ذلك ليس على احلقيقة من قبل ما يعرض 

من اختالف عروضهما ولذلك اقتصرنا على إثبات هذه األقدار يف إقليم واحد لتكون معرفة ذلك من هذا 
إذا أردت أن تعلم رؤية الكوكب واختفائه فخذ ما حتت ف.اجلدول سهلة بالتقريب وجعلناه لإلقليم الرابع

الربج الذي فيه الكوكب من أقدار الرؤية واالختفاء املرسوم يف جدول طلوع الغدوات واختفاء العشيات 
للثلثة العلوية وما حتت الربج الذي بعده مث خذ فضل ما بني الربجني فاضربه يف درج الكوكب من ذلك 

بلغ فاقسمه على ثلثني فما حصل فزده على مقدار الرؤية أو االختفاء أيهما كنت الربج الذي هو فيه فما 
حسبت له والذي حيصل لك حتت الربج الذي فيه الكوكب إن كان هو األقل وانقصه منه عن كان هو 

األكثر فما بقي فهو قوس الرؤية يف ذلك املوضع بأجزاء فلك الربوج وقوس االختفاء إن كان ذلك 
 بني الشمس والكوكب من درج الربوج ففي ذلك اليوم طلع أو اختفى وإن اختلف ذلك مساوياً ملا

ومعلوم أن عمل الرؤية باحلساب على حنو ما رمست بدئياً . امتثلت فيه ما قد رمسته وشرحته يف هذا الباب
ملذكورة وأما الزهرة وعطارد فإنك تأخذ هلما األشكال األربعة ا. أصح وأحكم مما خيرج من هذه اجلداول

  .على هذه اجلهة اليت ذكرنا من الكواكب العلوية
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   التاسع واألربعون الباب

  معرفة األشكال التسعة للكواكب الثابتة

    

 معرفة األشكال التسعة اليت تكون للكواكب الثابتة وبعض املتحرية عند الشمس 
    

 الربوج منذ علمت حركتها يف قال وألن مدار الكواكب الثابتة واملتحرية يف مسريها على قطيب فلك
الطول والعرض ومدار الكرة املستقيمة على قطيب معدل النهار صار طلوعها وغروا من ناحييت خط 

وسط السماء متساويي القدر يف موضع معدل النهار أبداً مل يعلم حلركتها تغيري أما يف األفالك املائلة عن 
ا من ناحييت خط وسط السماء بالسوية بل خيتلف ذلك فلك معدل النهار فإنه ال يكون طلوعها وغرو

فتكون اجلنوبية منها أبطأ طلوعاً من الشمالية وكذلك تسبق بغروا ولذلك صار كل ما مل يكن منها 
على نطاق الربوج ال يستوي طلوعه وغروبه وتوسطه السماء مع جزء واحد من أجزاء الربوج بل مع 

 مع بعض الكواكب اجلارية وهي السيارة املتحرية يف نواحي فلك أجزاء خمتلفة فتختلف لذلك أشكاهلا
الربوج ونواحي األفق ومع الشمس والقمر أيضاً وأظهرها قوة اليت يكون هلا عند الشمس فيقع ذلك على 
تسعة أصناف ا فالصنف األول منها تشريق الغدوات وذلك إذا كان الكوكب مع الشمس يف أفق املشرق 

ها يدعى الصبحي فهو أن يكون الكوكب غري ظاهر يف املشرق مث يطلع من بعد وذلك على وجهني أحد
ذلك من بعد طلوع الشمس واآلخر يدعى صبحي مشرق وذلك أن يطلع مع الشمس من املشرق وقد 

ب والصنف الثاين يسمى وسط مساء التشريق وذلك إذا . يقال التشريق إذا طلع الكوكب قبل الشمس
شمس على وسط السماء الذي من فوق األرض وحتتها وهذا أيضاً على كان الكوكب عند طلوع ال

وجهني أحدمها الذي يدعى صبحياً وهو أن يتوسط السماء بعد طلوع الشمس واآلخر يدعى صبحياً 
ج والصنف الثالث يقال له . متوسطاً وذلك أن يكون الكوكب يف وسط السماء والشمس يف املشرق

س يف املطلع والكوكب قريب من أفق املغرب وذلك أيضاً على تغريب الصبح وذلك أن تكون الشم
وجوه شىت منها أن يكون الكوكب عند طلوع الشمس يف املغرب فيدعى صبحي التغريب وذلك حني 

د .يغرب بعدها ومنها أن يكون مغيب الكوكب مع طلوع الشمس ومنها أن يسبق الشمس بالغروب
ن تكون الشمس على خط وسط السماء والكوكب يف والصنف الرابع يسمى جنويب التشريق وذلك أ

الشرق وذلك على وجوه شىت منها أن يكون بالنهار والشمس على وسط السماء ومنها أن يكون ليالً 



البتاين-الزيج  159  

والشمس على وتد األرض فريى الكوكب على أفق املشرق على تلك اجلهات إما أن يسبق الشمس وإما 
والصنف اخلامس يدعى وسط السماء . وسطها السماءأن يساويها وإما أن يتأخر عنها فيطلع بعد ت

اجلنويب وذلك إذا كانت الشمس والكوكب يف وسط السماء وذلك على وجهني أحدمها أن يكون اراً 
واآلخر أن . والشمس فوق األرض فال يرى أو يكون ليالً والشمس معه يف وتد األرض فال يرى أيضاً

ط السماء من فوق األرض فريى على تلك اجلهات من تكون الشمس يف وتد األرض والكوكب يف وس
و والصنف السادس يقال له مغرب جنويب وذلك إذا كانت الشمس يف وسط . السبق واالستواء والتأخر

السماء والكوكب يف املغرب وذلك أيضاً على وجوه منها أن يكون ذلك اراً والشمس يف وسط السماء 
 والشمس يف وتد األرض فريى على تلك اجلهات املذكورة من فال يرى الكوكب ومنها أن يكون ليالً

ز والصنف السابع يقال له طلوع العشيات وذلك إذا كانت الشمس يف املغرب . السبق واالستواء والتأخر
والكوكب يف أفق املشرق وذلك على وجوه منها أن تغيب الشمس والكوكب يرى يف املشرق لطلوعه 

ا فيدعى العشوي ومنها أن يكون يف حال املطلع إذا غابت الشمس فال قبلها زمنها أن يطلع مع غرو
ح والصنف الثامن يدعى وسط مساء عشوياً وذلك إذا كانت الشمس يف أفق . يرى حىت يطلع بعد مغيبها

املغرب والكوكب يف وسط السماء من فوق األرض وحتتها وذلك على وجوه منها أن يكون مع مغيب 
 وأن يكون حتت األرض فال يرى ومنها أن يسبق بتوسطه أو يساوي أو الشمس فوق األرض فريى

ط والصنف التاسع يقال له تغريب العشيات وذلك أن يكون الكوكب مع الشمس يف أفق املغرب . يتأخر
وهذا على جهات منها أن يرى الكوكب يف املغرب قبل دخوله يف الشعاع فيغيب بعد مغيب الشمس 

لشمس مجيعاً على األفق فيغيبان معاً ومنها أن يسبق الكوكب الشمس مبغيبه ومنها أن يكون الكوكب وا
وقد أوضحنا معرفة أبعاد ما بني . فيصري مشرفاً عنها يف الغروب إىل أن يظهر يف املشرق قبل الشمس

الكواكب يف رمسها يف الفلك وبينا معرفة األجزاء اليت تطلع وتغيب وتتوسط السماء معها من فلك الربوج 
وأما رؤية الكواكب اليت تسمى الثابتة واختفاؤها من قبل الشمس فإنه إذا . يما تقدم من هذا الكتابف

    علم املقدار 

الذي يظهر منه وخيتفي كل صنف من أصناف أقدارها الستة املذكورة يف العظم كان حسابك لذلك كما 
ا ما كان من الكواكب يف العظم وقد يقال إن مقدار القوس اليت تظهر وختتفي منه. وصفنا يف الرؤية

األول مثل الشعرى اليمانية والشامية وقلب األسد والسماكني ومؤخر النهر وما شاكل ذلك يف العظم 
فهو مخسة عشر جزءاً أعين القوس اليت تظهر منه وختتفي وهذه األجزاء من أزمان معدل النهار وباقي 

 زيادة القوس على مخسة عشر جزءاً إىل أن ينتهي أصنافها هي دون هذا العظم فعلى ترتيب العظم تكون
  .إىل العظم األصغر منها الذي يف العظم فريى وخيتفي على مقدار برج بالتقريب
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   الموفي خمسين الباب

  معرفة أبعاد الكواكب وأقطارها

 وعظم أجرامها وسعة أفالكها وذكرها مرسالً على حنو ما ذكرته القدماء واألوائل 
    

 الشمس والقمر وأقطارمها وعظم أجرامهما فقد بيناه على ما جرى به القول يف كتاب قال أما بعد
اسطي وما وقع لنا بقياس الكسوفات فلنبتدئ ذكر ما سوى ذلك من األفالك إىل فلك زحل وفلك 

ه الكواكب الثابتة على حنو ما تكلفه املتأخرون من الفضالء احلكماء قبل بطليموس فكان قوهلم يف ذلك أن
قد بان أن بعد القمر األبعد عن األرض باملقدار الذي به نصف قطر األرض جزء واحد يكون سد ي 

وذلك هو أقرب قرب عطارد وفلكا عطارد والزهرة فيما بني أبعد بعد القمر إىل أقرب قرب الشمس وإن 
عين على تربيع اية اهلواء والنار هي أقرب قرب القمر من األرض وذلك إذا كان عن جنيب االمتالء أ

الشمس األوسط وقد بان أن بعده عند ذلك عن األرض يكون بذلك املقدار جل جل وما فوق ذلك فهو 
األيثر الذي جتري فيه الكواكب وأما األسطقصان الباقيان اللذان مها املاء واألرض فإن ايتهما هي مقدار 

ء واملاء والنار أصول الطبائع األرضية نصف قطر األرض فهذه األربعة األسطقسات اليت هي األرض واهلوا
وهي سبب الكون والفساد وباختالفها ختتلف األشياء بقدر ما يعلوها من الشمس والقمر والنجوم 

وتغريها على ما بني أقرب قرب القمر من األرض وبذلك يتغري كل شيء من احليوان والنبات فالذي يف 
 ذكرنا أن بعده عن األرض جل جل باملقدار الذي به يكون هذا احلد الذي بني مركز األرض واأليثر هو كما

نصف قطر األرض جزءاً واحداً وذلك أقصى األرض واهلواء واملاء والنار وما فوق ذلك فهو طبيعة 
خامسة ال يقال فيها حقيقة وال يليها احلس وال حييط العقل بكيفيتها ومنه فلك عطارد الذي فوق فلك 

ظمه على ما أدركوه فإم ذكر أم قاسوا عظمه يف أبعد بعده وأقرب قربه القمر الذي ظهر من بعده وع
من األرض فوجدوا اختالف عظمه كقدر االثنني والثلث والربع عند الواحد فإذا كان بعد عطارد 

األقرب مثل بعد القمر األبعد الذي قد ظهر أنه سدي فإذا ضرب ذلك يف االثنني والثلث والربع اليت هي 
م قطره صار بعده األبعد مائة وستاً وستني مرة مثل نصف قطر األرض وإذا أخذ نصف ما اختالف عظ

بني بعده األبعد وبعده األقرب كان بعده األوسط قيه مث قاسوا عظمه ملا صار يف وسط بعده إىل الشمس 
 يف وسط بعدها فوجدوا قطره جزءاً من مخسة عشر من قطر الشمس فإذا قسمت املائة واخلمسة عشر

على اخلمسة عشر بلغ سبعة أجزاء وثلثا جزء وملا كان قطر الشمس مثل قطر األرض مخس مرات 
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ونصفاً فإذا جعل قطر الشمس األوسط اقح على حنو ما بينا حنن بالقياس كان قطر األرض بذلك املقدار 
والنصف وجدت مائتني وواحداً ونصفاً وإذا قيست تلك السبعة األجزاء وثلثي جزء على املائتني والواحد 

وملا كان قطر األرض يوتر درجة وسبعاً ومخسني دقيقة من . جزءاً من ستة وعشرين وربع منها بالتقريب
وإذا ضرب ذلك يف . دائرة الفلك كان قطر عطارد يوتر أربع دقائق ونصف وسدس دقيقة بالتقريب

مث .  األرض بالتقريبالطول والعرض والغمق صار عظم جرم عطارد جزءاً من سبعة عشر جزءاً من جرم
نظروا يف عظم الزهرة وبعدها فوجدوا اختالف عظمها فيما بني بعدها األبعد واألقرب كقدر الثنني من 

الثلثة عشر فإذا ضربت املائة والستة والستني اليت هي أبعد بعد عطارد وأقرب قرب الزهرة يف الستة 
بعد الزهرة األبعد ألفاً وسبعني وهو أقرب والنصف اليت هي قدر اختالف عظم الزهرة عند الواحد كان 

قرب الشمس ويكون وسط بعدها لذلك ستمائة ومثان عشرة وقاسوا قطر الزهرة إىل قطر الشمس ملا 
صارت يف بعدها األوسط فوجدوا جزءاً من عشرة من قطر الشمس فإذا أخذ من الستمائة والثمانية عشر 

اس فإذا قسم ذلك على املائتني وواحد ونصف كان ذلك جزءاً عشره كان أحد وستون جزءاً وأربعة أمخ
  .من قطر األرض الربع ونصف العشر وشيئاً يسرياً ال ينحصر

    

ولذلك يوتر قطرها من دائرة الفلك اثنتني وثلثني دقيقة وسبعاً وعشرين ثانية فإذا ضرب ذلك يف الطول 
ألرض بالتقريب أما مركز فلك تدوير والعرض والغمق كان عظم الزهرة جزءاً من ستة وثلثني من عظم ا

عطارد والزهرة فإن مسريمها على دائرة الفلك اخلارج مثل مسري مركز فلك تدوير الشمس ويعلم عظم 
قطر فلك تدوير كل واحد منهما من البعد األبعد إىل مقامه األول الذي هو أكثر بعده عن الشمس يف 

لشمس يكون ستة وعشرين جزءاً إذا كانت الشمس اجلهة املتقدمة من الربوج وأكثر بعد طارد عن ا
مقابل مركز فلك التدوير وكان مركز فلك التدوير يف أبعد بعد الفلك اخلارج وعطارد يكون مرة أمام 

وأما أكثر بعد الزهرة عن الشمس فإنه مو درجة إذا كانت الشمس مقابل مركز . الشمس ومرة خلفها
ة البعد األبعد من الفلك اخلارج والزهرة تكون مرة بني يدي فلك التدوير ومركز فلك التدوير يف نقط

الشمس ومرة أمام الشمس ومرة خلفها وأقل بعد الزهرة عن الشمس من املقام األول إىل املقام الثاين وهو 
ما جزءاً وأقل بعد عطارد عن الشمس مقدار ما بني املقامني وهو كا جزءاً فمن ذلك تبني أن قطر فلك 

رد يوتر مز درجة وقطر فلك تدوير الزهرة يوتر فز درجة، وأما املريخ فبعده وعظم جرمه التدوير لعطا
على حسب ما قيل فيه ملا قاسوا اختالف عظمه وذكروا أيضاً أم وجدوا عظمه يف بعده األقرب سبعة 

اه أمثال عظمه إذا كان يف بعده األبعد وبعده األقرب هو بعد الشمس األبعد الذي هو على ما وجدن
بالقياس اقمو فإذا ضرب ذلك يف السبعة أمثال بلغ مثانية آالف واثنني وعشرين ويكون وسط بعده أربعة 
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آالف ومخسمائة وأربعة ومثانني وقاسوه وهو يف بعده األوسط فوجدوا قطره جزءاً من عشرين من قطر 
لك على ر ا ل الشمس فإذا قسم بعده األوسط على العشرين بلغ ر كط مرة ومخس مرة فإذا قسم ذ

ولذلك يوتر قطر . الذي هو قطر األرض بلغ قطره مثل قطر األرض مرة وأقل من سبع مرة بالتقريب
املريخ درجتني ودقيقة وسبعاً وثلثني ثانية بالتقريب من دائرة الفلك فإذا ضرب ذلك يف الطول والعرض 

ينحصر، فأما عظم فلك تدويره والغمق صار عظم املريخ مثل عظم األرض مرة وثلثاً غري شيء يسري ال 
وفلك التدوير يسري يف اليوم . وسعته فإنه يعرف من حركة كوكب املريخ من مقامه األول إىل مقامه الثاين

ة ال واملريخ يتحرك يف فلك التدوير يف اليوم ة كح فتبقى حركته مقدار ج دقائق فمن ذلك يعلم أنه يقيم 
 حركته فيما يرى وأما باحلقيقة فإنه ال يزيد وال ينقص وإمنا يف الربج اخلمسة األشهر والستة الختالف

  .هي حركة واحدة الدهر كله له ولسائر الكواكب فقطر فلك تدوير املريخ يوتر فب درجة و كح دقيقة

    

وأما بعد املشتري وعظمه فإم وجدوا عظمه إذا كان يف بعده األقرب عند عظمه إذا صار يف .. املشتري
السبعة والثلثني عند الثلثة والعشرين وذلك واحد ونصف وتسع فإذا ضرب ذلك يف بعد بعده األبعد ك

املريخ األبعد الذي هو مثانية آالف واثنان وعشرون بلغ بعد املشتري األبعد اثين عشر ألفاً وتسعمائة 
 وأربعة وعشرين بالتقريب وبعده األوسط يكون كذلك عشرة آالف وأربعمائة وثلثة وسبعني فوجدوا

عظم املشتري يف وسط بعده جزءاً من اثين عشر من قطر الشمس فإذا قسم بعده األوسط بلغ قطره 
مثامنائة واثنني وتسعني ونصفاً وربعاً بالتقريب وإذا قيس إىل املائتني والواحد ونصف كان مثل قطر األرض 

ظمه مثل عظم أربع مرات وثلثاً غري شيء يسري وإذا ضرب ذلك يف الطول والعرض والغمق كان ع
األرض قريباً من إحدى ومثانني مرة ويوتر قطره من دائرة الفلك ح يح بالتقريب ومن حركته من مقامه 

األول إىل مقامه الثاين وحركة فلك تدويره اليت هي يف اليوم مخس دقائق إىل توايل الربوج وحركته يف 
رب يبني أن قطر فلك تدويره يوتر كب أسفل فلك تدويره يف كل يوم ند دقيقة فيما يرى كأا إىل املغ

وأما بعد زحل فإن اختالف عظمه يف الرؤية فيما بني أقرب قربه وأبعد بعده يكون على ما . درجة
وجدوه كقدر الواحد ومخسي الواحد عند الواحد وذلك قدر السبعة عند اخلمسة فإذا ضرب ذلك يف 

لفاً وأربعة وتسعني فيكون بعده األوسط لذلك بعد املشتري األبعد صار بعد زحل األبعد مثانية عشر أ
مخسة عشر ألفاً ومخسمائة وتسعة ووجدوا قطر زحل يف أوسط بعده جزءاً من مثانية عشر من قطر 

الشمس فإذا قسم بعده األوسط على ذلك بلغ قطر زحل مثامنائة وإحدى وستني ونصفاً ومثناً بالتقريب 
لذي هو قطر األرض كان قطره مثل قطر األرض أربع مرات وإذا قيس ذلك إىل املائتني وواحد ونصف ا

وسدساً ومثناً بالتقريب وإذا ضرب ذلك يف الطول والعرض والغمق صار عظم زحل مثل عظم األرض 
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قريباً من تسعة وسبعني مرة وقطر زحل يوتر من دائرة الفلك ح يب وأما سعة فلك تدويره فمعلوم من 
الثاين وحركة فلك تدويره اليت هي يف اليوم دقيقتان وحركته يف أسفل حركته من مقامه األول إىل مقامه 

فلك التدوير يف اليوم ة تر كأا ترى إىل املغرب فقطر فلك تدويره يوتر يب كو وينبغي أن يكون قطر 
  .الشمس يوتر من دائرة الفلك لط مح

    

األول فقالوا إن بعدها يكون على حنو وأما بعد الكواكب الثابتة وعظمها فإم ذكروا يه كوكباً يف العظم 
ما وصفنا قريباً من تسعة عشر ألف مرة مثل نصف قطر األرض من وقاسوا عظمها من الشمس فوجدوه 

جزءاً من عشرين من الشمس فإذا قسم بعدها على ذلك كان قطر كل كوكب منها تسعمائة ومخسني 
مرة ونصف عشر مرة بالتقريب فإذا ضرب فإذا قيس ذلك إىل قطر األرض كان مثله أربع مرات وثلثي 

وقد قسمنا . ذلك يف الطول والعرض والغمق كان عظم األرض قريباً من مائة مرة ومخس مرات
الكواكب الثابتة اليت يف الصور على ستة أقدار فكل طبقة دون هذه اخلمسة عشر كوكباً املذكورة ينقص 

. كوكب منها مثل عظم األرض ست عشرة مرةعظمه إىل أن ينتهي إىل القدر السادس فيكون عظم ال

فأعظم املخلوقات من أجرام العامل الشمس والثاين اخلمسة عشر كوكباً املذكورة يف القدر األول وهي 
اليت يف العظم األول والثالث املشتري والرابع زحل واخلامس باقي الكواكب الثابتة األخر الذي يف العظم 

يخ والسابع األرض والثامن القمر والتاسع الزهرة والعاشر عطارد وهو الثاين إىل السادس والسادس املر
فمن أراد أن يعود حمنة شيء من هذه األقطار فليتخذ عضادة ويركب فيها شطبتني . أصغر أجرام العامل

مثقوبتني متقابليت الثقبني وجيعل الثقب الذي يلي البصر صغرياً والذي يلي الكوكب مبقدار ما جيتمع فيه 
الكوكب كله ال يزيد وال ينقص ويقيس الشمس بعضادة أخرى على هذا القياس فيعرف قطر جرم 

الثقب الذي قاس به الشمس ويقيس إليه الثقب الذي قاس به الكوكب وليكن القياس يف موضع واحد 
والذي بقي من الذي وصفنا من أقدار الكواكب هي اليت توتر أقطارها من دائرة الفلك يف . من األفق

ها األوسط ونبني أيضاً األقدار اليت جيب أن توتر بالقياس إذا كانت يف بعدها األبعد وبعدها األقرب بعد
الشمس أما قطر الشمس فإننا بينا أنه لط مح ونقره حباله يف مجيع مراتب أبعادها إذا كان ال يقع لتغريه 

 األوسط لو لط ويف األقرب جل املقاتل وأما قطر زحل فإنه يوتر يف بعده األبعد يو كب ويف. قدر حمسوس
. وأما املشتري فإنه يوتر قطره يف بعده األبعد له لو ويف األوسط يد مه ويف األقرب كط لو.. املشتري. لو

وأما املريخ قطره يوتر من دائرة الفلك يف بعده األبعد لو ي ويف األوسط يو يد ويف األقرب جل .. املريخ
ها يوتر من الفلك يف بعدها األبعد ة ي ويف األوسط ة لط ويف األقرب وأما الزهرة فإن قطر.. الزهرة. لو

الكاتب وأما قطر عطارد فإنه يوتر قطره من دائرة الفلك يف بعده األبعد ة جل ويف األوسط ة و ويف . ة لو
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  .األقرب ة يد

ألوسط ة لط لو وأما قطر القمر فقد بان أنه يوتر من دائرة الفلك يف بعده األبعد ة كط م ويف ا.. القمر
وختتلف هذه األقدار فيما بني هذه األبعاد املذكورة حبسب مراتب الكواكب يف . ويف األقرب ة لو كب

أما بعد الكوكب عن نقطة البعد األبعد من فلك التدوير وعن نقطة . أبعادها وذلك معلوم من تعاديلها
وأما مركز فلك التدوير . امس أو السابعالبعد األقرب فيعلم من قبل التعديل األوسط املعدل باجلدول اخل

عن نقطة البعد األبعد من الفلك اخلارج فيعلم من تعديل احلاصة ومن هذين التعديلني يعرف مرتبة 
الكوكب يف بعده وقربه من األرض إذا قيس ذلك إىل الستني اليت هي نصف القطر على ما بينا يف معرفة 

  .أبعاد القمر من قبل اختالف حركاته
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   الواحد والخمسون الباب

  معرفة حركة الكواكب الثابتة

 اليت تتحرك يف فلكها أو يتحرك فلكها ا باحملنة ومعرفة مواضع ما حيتاج إليه منها من قبل اجلداول 
    

قال أما أحوال الكواكب الثابتة يف طلوعها وغروا وتوسطها السماء ومكثها فوق األرض وحتتها وحال 
ما قرب وبعد منها من القطب يف كل بلد فقد قدمنا ذكره يف هذا الكتاب ومدار الكواكب الثابتة فهو 

تة على حال واحدة على قطيب فلك الربوج مل تزل عنه منذ عرفت هلا حركة وكذلك أبعاد ما بينها ثاب
منذ رصدت وبذلك مسيت بالكواكب الثابتة وإمنا أرادوا الثابتة األبعاد وذلك أن حركتها كلها معاً حركة 
واحدة كأا يف فلك واحد إما أن تتحرك معاً فيه وإما أن حيركها هو حبركته فينقلها من مست مكان من 

ملشرق كسائر حركات الكواكب اجلارية وهي الفلك إىل مست غريه من الفلك أيضاً من املغرب إىل ا
السبع السيارة ووجدنا مواضعها يف الطول والعرض يف كتاب بطليموس ألول سنة من ملك انطنيوس 

وهي سنة مثامنائة وست ومثانني من ملك خبتنصر األول وكان أحد أرصادها الذي عمل عليه بطليموس 
 وأربعني من ملك خبتنصر املذكور فذكر أن الكوكب الرصد الذي ذكره ماناالوس من سنة مثامنائة ومخس

الشمايل من اليت بني عيين العقرب كان يف تلك السنة ملا امتحنه بالقمر بذات احللق يف مخسة أجزاء 
ومخس ومخسني دقيقة من العقرب وكان جيب على ما رسم يف كتابه أن يكون قلب األسد يف هذه السنة 

.  األسد وتكون الشعرى اليمانية يف سبع عشرة درجة من التوءمنياملذكورة يف جزء ين وسدس جزء من

ورصدنا حنن هذه الكواكب اليت ذكرنا وغريها من الكواكب الثابتة مراراً كثرية يف سنني متوالية وكان 
أحد أرصادنا اليت نعتمد عليها يف سنة ألف ومائة وإحدى وتسعني من سين ذي القرنني ورصدنا بالقمر 

كب يف وسط السماء فعرفنا أبعادها عن معدل النهار وما يتوسط السماء معها من أجزاء ومبسري الكوا
الربوج مث عملنا من قبل ذلك أي أجزاء الربوج توافق مواضعها يف الطول والعرض عن دائرة الربوج يف 

رب اجلهة اليت وجدناها فيها فوجدنا الكوكب الشمايل من اليت بني عيين العقرب يف يز مه من العق
التوءمني وقلب األسد يف يد من األسد وكانت هذه السنة اليت رصدنا . والشعرى اليمانية يف كح ن من

فيها هذا الرصد سنة ألف وستمائة وسبع وعشرين من ملك خبتنصر األول املذكور فإذا قسمنا هذه األحد 
ليها يف وقت رصدنا على عشر جزءاً واخلمسني دقيقة اليت بني مواضعها األولة واملواضع اليت انتهت إ

السبعمائة واالثنتني والثمانني السنة اليت بني الرصدين وجدنا حركتها يف كل ست وستني سنة مشسية 
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درجة واحدة وكذلك رمسناها يف جدول حركات الكواكب الثابتة اليت تستخرج منه بالسنني اموعة 
لثلث على املواضع اليت وجدنا رمسها واملبسوطة والشهور وكذلك زدنا هذه األحد عشر جزءاً ونصف ا

يف كتاب بطليموس وأثبتنا مواضعها يف سنة اقصا من سين ذي القرنني ومل جند فيما رصدنا يف كثري من 
الكواكب اختالفاً بيناً يف العرض إال ما ال قدر له وميكن أن يتجاىف عن مثله فجعلنا هلا جداول رمسنا فيها 

ة والعظم لتكون مواضعها اليت تنتهي إليها بعد هذه السنة معلومة من مواضعها يف الطول والعرض واجله
قبل حركاا املأخوذة من اجلداول إن زيدت على مواضعها يف سنة اقصا وكذلك مواضعها فيما قبل هذه 

والكواكب اليت ذكر بطليموس يف كتاب اسطي عدا ألف . السنة تكون معلومة من قبل ما ذكرنا
كوكباً سوى كواكب الذؤابة والفرد واملرزم ونزل عظمها ست منازل أعظمها القدر واثنان وعشرون 

األول وأصغرها القدر السادس وذكر أن هذه الكواكب املذكورة مركبة من مخس وأربعني خلقة فمنها 
يف ناحية اجلنوب مخس عشرة صورة وست صور من صور الربوج اجلنوبية اليت هي امليزان والعقرب 

ومنها يف ناحية الشمال مثان عشرة صورة والست الصور الباقية من . دي والدلو واحلوتوالقوس واجل
وقد تتغري جهاا على طول الزمان فتصري الشمالية منها جنوبية واجلنوبية منها مشالية فمن . صور الربوج

 ومها على هذه الكواكب الشمالية يف صور الربوج وغريها كواكب احلمل وهي يج كوكباً وفيه الشرطان
قرنيه والبطني وهي على أليته مث كواكب الثور وهي جل كوكباً فالثريا على قرنه والدبران على ظهره مث 

مث األسد . التوءمان وكواكبهما يح وفيه مقدم الذراعني واهلقعة واهلنعة مث السرطان وكواكبه ط وفيه النثرة
لب األسد والزبرة والصرفة مث السنبلة وكواكبه كز كوكباً وفيه الذؤابة والطرف واجلبهة وهي ق

وأما . وكواكبها كو كوكباً منها العواء والسماك األعزل فهذا ما يف النصف الشمايل من صور الربوج
    اليت يف الناحية اجلنوبية منها أعين من صور 

الزبانيان الربوج امليزان وكواكبه ح كواكب فيها الغفر مث العقرب وفيها من الكواكب كا كوكباً فيها 
واإلكليل والقلب والشولة مث القوس وفيها من الكواكب ال كوكباً فيها النعائم والبلدة مث اجلدي وفيه من 

الكواكب كح كوكباً فيه سعد الذابح وسعد بلع مث الدلو وفيه من الكواكب مب كوكباً فيها سعد 
فجميع الكواكب اليت يف صور الربوج السعود وسعد األخبية مث احلوت فيها لد كوكباً فيها الفرغ املؤخر 

  .ثالمثائة وستة وأربعون كوكباً ومجيع الكواكب اليت يف الثماين عشرة صورة الشمالية املسماة

يف اجلدول املرسومة ثالمثائة وستون كوكباً ومجيع ما يف هذه اخلمس عشرة صورة اجلنوبية من الكواكب 
حملصاة ألف واثنان وعشرون كوكباً منها يف العظم ثلثمائة وستة عشر كوكباً فجميع هذه الكواكب ا

األول مخسة عشر ويف العظم الثاين مه كوكباً ويف العظم الثالث ر ح ويف الرابع تعد ويف العظم اخلامس ر 
وكواكب الذؤابة . يز ويف السادس مط كوكباً والسحابية أشباه الغمام مخسة ومن الظلمة ط كواكب
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نا من هذه الكواكب ما وجدنا له مزاج معلوم يف كتاب بطليموس من الصور فالذي أثبت. والفرد واملرزم
اخلارجة عن فلك الربوج سيما ما عظم منها واليت يف صور الربوج فقد ذكرنا مزاجها وقوا مشاكلة 

ورمسنا بعد ذلك ملا يف العظم األول والثاين وبعض الثالث منها جداول . لقوة النريين والكواكب املتحرية
دة ذكرنا فيها أبعادها عن معدل النهار ونصف مكثها فوق األرض وارتفاعها يف وسط السماء ومع مفر

أي أجزاء الربوج تطلع وتتوسط السماء وتغيب حيث يكون ارتفاع القطب الشمايل عن األفق ستة 
ين ذي وثلثني جزءاً وهو عرض مدينة الرقة وجعلنا حاالا املذكورة اليت وصفنا يف سنة ا ر يا من س

القرنني ورمسنا يف اجلداول اليت قبل هذه مواضعها يف الطول من أول احلمل فإذا أردت أن تعرف موضع 
أي كوكب شئت من هذه الكواكب الثابتة اليت رمسنا يف اجلداول فخذ حركتها يف السنني اليت جتتمع من 

ألق ذلك من أول احلمل سنة اقصا من سين ذي القرنني فزدها على مواضعها املرسومة يف اجلداول و
فحيث انتهى بك العدد فهناك موضع الكوكب من الربج الذي ينتهي إليه وعرضه هو املرسوم يف اجلدول 

يف اجلهة املرسومة وكذلك عظمه من األقدار الستة وكذلك تعريف األجزاء اليت تطلع معها وتغيب 
 اجلداول الثلثة فتلقيه من أول احلمل وتتوسط السماء من اجلداول املؤخرة بأن تأخذ ما يف كل واحد من

وفيما بعد هذه السنة اليت رمسنا فيها هذه اجلداول ذه احلاالت تزيد على ما يف اجلداول حبسب ما 
تستحق من الزيادة إذ كان كثري التغري حيتاج أن يستقصى حسابه يف كل حني وإمنا رمسناه يف زماننا 

ذي به تعلم هذه اجلهات مشروح فيما تقدم من هذا الكتاب ومن ليكون معلوماً فيه بالتقريب واملأخذ ال
قبل هذه اجلداول يعلم يف زماننا األشكال التسعة املذكورة اليت تكون للكواكب مع الشمس سيما ما 

  .عظم منها وهي املرسومة يف اجلدول
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   الثاني والخمسون الباب

  معرفة ما ذكره أصحاب الطلسمات

نتقال مقبلة ومدبرة وما يظهر من فساد قوهلم يف قوهلم أن الفلك حركة ا  

    

قال وقد ذكر بطليموس يف كتابه أن أصحاب الطلسمات زعموا أن للفلك حركة انتقال بطيئة الزمان يف 
كل مثانني سنة درجة وقالوا إن هذه احلركة تتناهى إىل مثانية أجزاء تقبل مث تدبر ومعىن قوهلم أن فلك 

ىل املشرق مع حركة فلك الكواكب الثابتة أيضاً إىل هذه اجلهة مثانية أجزاء مث الربوج يتحرك من املغرب إ
يتحرك من املشرق إىل املغرب مثانية أجزاء أيضاً وذلك على خالف احلركة األوىل ومع ذلك فيجب أن 

ال أن يتحرك حبركة الكواكب الثابتة احلركة األوىل اليت من املغرب إىل املشرق وال يكون ذلك وال يتهيأ إ
يكون غريه حيركه أو أن تكون الكواكب الثابتة هي اليت تتحرك عليه وذلك أن اجلرم الواحد ال ميكن أن 
يتحرك حركتني يف جهتني خمتلفتني معاً وذكروا أن منتهى اإلقبال كان قبل ملك أغسطس مبائة وعشرين 

أن يؤخذ ما بعد ذلك من سنة مصرية وذلك هو سنة مائة وست وستني لإلسكندر املاقذوين وإنه جيب 
السنني فيحسب لكل مثانني سنة منه درجة فما حصل من ذلك ينقص إىل أن ينتهي إىل مثاين درج فما 

بقي زيد على حركات الكواكب املتقدمة فإذا متت مثانية أسقطت وأخذ ما زاد على مثانية بعينه فزيد على 
كان زمان السنة الذي كان يعمل عليه هؤالء الذين مواضع الكواكب إىل متام مثانية مث يعاد األمر األول و

ذهبوا هذا املذهب أكثر من شسه يوماً وربع يوم مبقدار مخس ساعة وحنوه فتقع حركة الشمس الوسطى 
يف السنة املصرية شنط مد مج وأما إبرخس وهو بعد هؤالء فعمل على أزمان السنة شسه يوماً وربع يوم 

لسنة املصرية شنط مه يج وكان يزعم انه قد وقف على أنه أقل من فقط فتقع حركة الشمس يف زمان ا
مث رصد بطليموس من بعد إبرخس مبائتني ومخس ومثانني سنة فوجد زمان السنة فيما عمل . الربع يوم

عليه شسه يوماً وأقل من ربع يوم جبزء من ثلثمائة فكانت لذلك حركة الشمس يف السنة املصرية شنط مه 
عد بطليموس بسبعمائة وثلث وأربعني سنة فوجدنا زمان السنة شسه يوماً وأقل من ربع كه ورصدنا حنن ب

يوم بثلثة أجزاء ومخسي جزء من ثلثمائة وستني فصارت حركة الشمس لذلك يف السنة املصرية شنط مه 
مو فهذه احلركات كلها متزيدة من لدن زمان خبتنصر وحنوه فقد بطل أن يكون هذا الذي وصفوا لشيء 

ن قوهلم يف كمية األجزاء وال يف مقدار احلركة وال يف التزايد والتناقص ولنا نرى هذا التزيد يكون على م
غري ترتيب يف اإلبطاء والسرعة وذلك أن بطليموس استدرك إبرخس يف زهاء ثلثمائة سنة قريباً من يوم 



البتاين-الزيج  171  

ام وربع سوى اليوم الذي واستدركنا حنن على بطليموس يف زهاء سبعمائة ومخسني سنة مقدار أربعة أي
كان هو قد استدركه على إبرخس وإن يكن هذه الزيادة إمنا وقعت من قبل خطأ وقع يف اآلالت اليت 

رصد ا من قبل قسمتها أو تغريها على طول الزمان فقد جيب ضرورة أن تقع يف أرصادنا بعد مدة من 
صاد وإن كان ذلك من قبل حركة الفلك مل الزمان إذ كانت قياساتنا يف أرصادنا إمنا هي إىل تلك األر

تظهر لنا حقيقتها ومل حنط مبعرفتها حنن وال غرينا من املتقدمني فإن طلب احلق واتباعه أن يرصد يف كل 
وأما ما يقع به الظن . زمان فما وجد من شيء واستدرك فيه أصلح كما أصلح يف الزمان الذي قبله

ادة شاملة يف مجيع حركات الكواكب كلها إمنا وقع من قبل حركة ويوجبه القياس فإنه ملا كانت هذه الزي
فلك الكواكب الثابتة وذلك أن بطليموس ذكر أن هذه احلركة فيما وجد بأرصاده وعلى حسب ما عمل 
عليه من قبله أيضاً تكون يف كل مائة سنة درجة واحدة ومل يكن بني أرصاد بطليموس وبني األرصاد اليت 

ة ما يوجب أن يظهر معه يف مثل هذه احلركة تغيري بني وذلك أن بني الرصد الذي قاس إليها من املد
رصده هو والرصد الذي قاس إليه زهاء مائتني سنة فقط وإنه ملا طال الزمان بيننا وبينه تبينت يف هذه 

احلركة حىت وجدت يف كل ستة وستني سنة مشسية درجة واحدة ومن قبل اختالف هذين املسريين ما 
  . من الزيادة مع الكلوقعت
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   الثالث والخمسون الباب

  معرفة أوقات تحاويل السنين وطوالعها

 ومواضع الكواكب عند عودا إىل اجلزء الذي كانت فيه يف األصل 
    

قال إذا أردت أن تعرف حتويل أي سنة شئت من سين املواليد وغريها مما يعمل هلا على ابتداء قائم بعينه 
ود فيه الشمس إىل اجلزء الذي كانت فيه وقت االبتداء فاعرف السنة اليت كان فيها وهو الوقت الذي تع

وقت االبتداء من سين ذي القرنني والسنة اليت تريد أن تعرف التحويل فيها أيضاً مث انقص األقل من 
ذي كان فيه األكثر فما بقي فهو ما مضى للمولد أو االبتداء الذي أردت من السنني التامة إىل مثل اليوم ال

املولد أو االبتداء من الشهر الرومي فاضرب هذه السنني التامة يف ست ومثانني درجة وست وثلثني دقيقة 
اليت هي زيادة زمان السنة على األيام التامة فما بلغ فألق منه األدوار وما بقي دون الدور من شيء 

مي يف األصل فإن بلغت أقل من أربعة فاقسمه على يه فما حصل فساعات معتدلة فزدها على ساعات التقو
وعشرين فخذها بعينها مع اليوم املاضي من الشهر وإن زدت على كد فألق منها كد وزد على األيام 
املاضية من الشهر يوماً واحداً فما بلغت األيام والساعات بعد ذلك فاحفظها فإن كانت السنة كبيسة 

 من الشهر يوما ص واحداً فما حصل فهو يوم التقومي وكان سباط قد انقضى فانقص من األيام املاضية
وإن مل تكن السنة كبيسة تركت األيام حباهلا فما حصل من األيام املاضية من الشهر والساعات فهي أيام 

التقومي وساعاته فاستخرج ا وسط الشمس يف تلك السنة اليت أردت على اجلهة املتقدمة فإن وسط 
وإن شئت أن تضرب ما حصل معك من السنني .  كان يف األصل بعينهالشمس خيرج مثل الوسط الذي

يف ثلثة أجزاء وأربع وعشرين دقيقة وهي مقدار ما ينقص زمان السنة ن متام الربع اليوم الزائد على شسه 
فما بلغ حفظته مث تلقى ما حصل معك من السنني أربعة أربعة فإن بقي معك واحد أخذت له تسعني 

نان أخذت هلما قف وإن بقي ثلثة أخذت هلا ر ع وإن بقي أربعة أخذت هلا شس فأي جزءاً وإن بقي اث
ذلك حصل لك ألقيت منه ما حفظت فما بقي حسبت لكل يه درجة ساعة فزدته على ساعات التقومي 

على الرسم بعينه واملعىن يف هذين البابني واحد فما خيرج لك من أي الوجهني اتفق فهو التأريخ فقوم 
مس عليه على الرسم األول كالعادة مث قومه فإن خرج موضع الشمس احلقيقي مثل املوضع وسط الش

األول فذلك وقت التحويل وإن زاد على موضع الشمس احلقيقي يف األصل فانظر مقدار ما يزيد عليه 
كم يكون مبسري الشمس يف الساعة فانقصه من ساعات التقومي وإن نقص فانظر ما ينقص عنه كم يكون 
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سري الشمس يف الساعة فزده على ساعات التقومي حىت تصحح ساعات التقومي اليت ا تعدد الشمس إىل مب
املوضع احلقي الذي كانت فيه يف األصل فتقوم عليها أيضاً موضع القمر وسائر الكواكب املتحرية مث 

من تعديل األيام يف حتوهلا إىل ساعات األيام املختلفة املوجودة وذلك بان تنقص ما بإزاء جزء الشمس 
مطالع الفلك املستقيم بعد أن تعرف مقداره من الساعة املعتدلة فما كان فهو ساعات معتدلة من بعد 

وإمنا يقع هذا االختالف يف موضع الشمس . انتصاف النهار فتعلم ا الطالع واألوتاد على جري العادة
 األصل وسنة التحويل فمىت كانت الشمس احلقي من قبل حركة بعدها األبعد يف السنني اليت بني سنة

قرب البعد األبعد مل يكن التغيري إال يسرياً غري حمسوس وكذلك أيضاً قرب بعدها األقرب فكلما بعدت 
ومعلوم أن أوقات التحاويل كلما انقضت مائة وست . عن هاتني النقطتني كان أكثر االختالف فيها

وقد جعلنا ألوقات حتاويل السنني . من الشهر بيوم واحدسنني تقدمت اليوم الذي كانت فيه يف األصل 
الوسطى وأوساط الكواكب فيها جداول مستأنفة شرحنا العمل ا يف آخر األبواب عند ختم الكتاب 

  .ليسهل العمل ا عند احلاجة
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   الرابع والخمسون الباب

  تحقيق أقدار االتصاالت

  التي تكون بحسب عروض الكواكب 

    

قال وملا كانت دائرة الربوج مقسومة باثين عشر برجاً ومل يكن يوجد لالثين عشر شيء يعدها مما له منها 
جزء صحيح أعين نسبة قائمة إال الستة مرتني واألربعة ثلث مرات والثلثة أربع مرات واالثنان ستة مرات 

املقابلة وهي من ستة بروج استعملت هذه األقدار دون غريها وهي أربعة أشكال سوى املقارنة فمنها 
وحتيط بزاويتني قائمتني ومبائة ومثانني درجة وسببها سبب بني من نفسه يف القوة وبعده شكل التربيع وهو 

نصف املقابلة وحييط بالثالثة أبراج وبزاوية قائمة وبتسعني جزءاً مث التثليث وحييط بأربعة أبراج وبزاوية 
ة مث التسديس وهو نصف التثليث وحييط بربجني وبثلثي زاوية قائمة وثلث زاوية ومبائة وعشرين درج

قائمة وبستني درجة وأما سبب املقارنة فغري مشاكل فهذه األجزاء من فلك الربوج هي اليت تشترك 
بعضها مع بعض يف األشكال دون غريها وتسمى الربوج اليت هذه احلال بعضها عند بعض الربوج املرتبطة 

ط بعضها مع بعض وال تشترك يف األشكال اليت هي بعد ما بينها برج واحد ومخسة والباقية اليت ال ترتب
وملا كانت شعاعات الكواكب عند اشتراكها يف األشكال األربعة إمنا جتتمع يف . أبراج وسبعة أبراج

مركز األرض وتلتقي هناك صار النظر يف عروضها عند ذلك من الفضل ولكن ذلك أكثر ما حيتاج إىل 
 عروضها عند املقارنة فقط ألن الكوكبني إذا كان التقاءمها التقاًء جسمانياً ومل يكن عرضهما معاً النظر يف

يف جهة واحدة ومبقدار واحد مل يكن اقتراما اقتراناً صحيحاً ومل يستر األسفل منهما األعلى ألن 
ا يف جهة واحدة ومبقدار واحد اقتراما إذا كان على احلالة اليت ذكرنا يقع بالطول والعرض فإذا مل يكون

كان اقتراما يف الطول دون العرض وليس تسمى تلك املقارنة مبجاسدة صحيحة سيما إذا كان يف 
فإذا جتاسدا بالطول والعرض واجلهة مل يزاال مقترنني . جهتني خمتلفتني فإنه ال يعد هلما التقاء عند ذلك

  .حىت يبعد أحدمها عن صاحبه مبقدار نصف جرميهما

    

ويقال أيضاً يف االتصاالت إنه إذا كان كواكب ذاهبة إىل تسديس أو تربيع أو مقابلة كواكب أخر فهي 
متصلة ا فإذا ساوا يف العدد فقد مت االتصال فإذا جاوزت اخلفاف الثقال فهي منصرفة عن الثقال إىل 

لكواكب وقوا يف وكذلك أنوار ا. أن تتصل بكواكب أخر فإن مل تتصل بغريها مسيت منصرفة
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االتصاالت يقال أن قوة الشمس يف االتصاالت تقع على مخس عشرة درجة أمامها ومثل ذلك خلفها 
وقوة القمر تقع على اثنيت عشرة درجة من أمامه وخلفه وكذلك قوة املشتري تقع على اثنيت عشرة درجة 

وة املريخ سبعة أجزاء من أمامه وخلفه أيضاً أمامه وخلفه وقوة الزهرة مثانية أجزاء من أمامها وخلفها وق
وقوة عطارد كذلك سبعة أجزاء من أمامه وخلفه وقوة زحل كذلك أيضاً سبعة أجزاء من أمامه وخلفه 
وقوة األقدار القوية فإا هي األقدار اليت ذكرنا يف باب عظم األجرام وما توتر أقطارها من دائرة الفلك 

وقد ذكر أيضاً أن األجزاء اليت بعدها عن نقطيت . اناً شافياً فيما تقدمسيما العلوية منها وقد بينا ذلك بي
املنقلبني ومها رأس السرطان ورأس اجلدي بعد واحد يف اجلهة املتقدمة واجلهة املتأخرة اليت تتلو من أجزاء 

 ذلك ومثال. الربوج ينظر بعضها إىل بعض وتستوي يف القوة ألن ار كل واحد منهما مساو لنهار األخر
ان عشرة أجزاء من السرطان تساوي يف القوة عشرين جزءاً من اجلوزاء ألن بعد هذين اجلزء ين من أول 
السرطان بعد واحد وار أحدمها مساو لنهار اآلخر وتسمى اليت تنظر بعضها إىل بعض من هذه األجزاء 

د واحد متساوية أيضاً يف القوة مستوية يف القوة هلذه العلة وكذلك األجزاء اليت بعدها عن رأس اجلدي بع
ومثال ذلك كوكب يف مخسة أجزاء من القوس وكوكب آخر يف مخسة وعشرين جزءاً من اجلدي فهما 

وكذلك أيضاً األجزاء اليت بعدها عن إحدى نقطيت االعتدالني بعد . يف هذين البعدين متساويان يف القوة
تسمى اآلمرة واملطيعة ويقال أيضاً أا العالية واملنخفضة واحد يف اجلهة املتقدمة من الربوج واجلهة التالية 

فاليت تسمع وتطيع بعضها لبعض هي املنخفضة واليت تطاع العالية فاألجزاء اليت يف نصف الفلك اجلنويب 
وهي من أول امليزان إىل آخر احلوت هي املنخفضة واألجزاء اليت هي يف نصف الفلك الشمايل وهي من 

ر السنبلة هي العالية على تلك األجزاء وذلك أن مقدار زيادة النهار يف هذه األجزاء أول احلمل إىل أخ
الشمالية هو مقدار نقصانه يف تلك اجلنوبية إذا كانت مساوية البعدين من إحدى هاتني النقطتني ومثال 

حلمل ذلك أن عشرين درجة من احلوت تسمع وتطيع لعشرة أجزاء من احلمل ألن زيادة ار عشرة من ا
مثل نقصان عشرين من احلوت وقد ميكن أن تتفق هذه األقدار اليت ذكرنا يف هذين الصنفني فتقع من 
إحدى املشاكالت كما يتفق ويتهيأ أن يكون أول القوس يتصل بأول الدلو ويشترك معه يف الشكل 

رك مع أول والتسديس وبعدمها عن أول اجلد بعد واحد فيجمع األمرين وكذلك أيضاً أول احلوت يشت
وقد يقع ذلك من التثليث والتربيع . الثور يف الشكل وأول احلوت سامع ألول الثور فيجمع األمرين أيضاً

واملقابلة كما يكون نصف الثور على تربيع نصف األسد ونصف الدلو على تربيع نصف الثور وأول الثور 
سرطان على مقابلة رأس اجلدي وبعد على تثليث أول السنبلة وأول اجلدي على تثليث أول الثور ورأس ال

  .هذه األجزاء عن نقطة االنقالب ونقطة االعتدال بعد متساو وكذلك أول احلمل يقابل أول امليزان
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وقد تتصل الكواكب املتحرية بالكواكب الثابتة إذا بينهما بعد تسديس وتثليث وتربيع ومقابلة وكذلك 
عاع على دائرة فلك الربوج بأقدار خمتلفة تزيد وتنقص بقدر أيضاً تلقى الكواكب املتحرية والثابتة الش

. اختالف العروض فإذا عرف مقدار ما بني الكوكبني علم إن كانا على شكل من أشكال االتصاالت

وأما الكواكب الثابتة فإلبطاء حركتها ال يعمل على اتصال املتحرية ا وال بإلقاء شعاعها على دائرة 
عن دائرة الربوج بعداً واحداً ذه األشكال ولكن ينظر إىل األشكال اليت تكون هلا الربوج إذا كان بعدها 

معها عند األوتاد وااسدة سيما مع الشمس وأما املتحرية حيتاج إىل معرفة أبعاد بعضها عن بعض 
ها إىل واألقدار اليت تلقي منها الشعاع على دائرة الربوج حبسب عروضها عند املواليد والتسيري من بعض

وأما املقابلة فبني أا ال تقع على التمام إال يكون الكوكبان معاً على دائرة الربوج أو يكون عرض . بعض
كل واحد من الكوكبني مساوياً لآلخر ويكونا خمتلفي اجلهتني وإن كان أحد الكوكبني على دائرة 

ك يكون أقل من بعد املقابلة بقدر الربوج واآلخر مائالً عنها يف العرض فإن البعد الذي بينهما عند ذل
عرض الكوكبني عرضاً واحداً يف جهة واحدة فإن بعد ما بينهما يقع أقل من املقابلة مبقدار العرضني 

وأما التربيع الذي يقع من سائر الكواكب على دائرة الربوج فإنه أبداً حبال واحدة ال يزيد وال . مجيعاً
وأما التسديس فإنه . بني يف الكرة اليت تقع الدواير على قطبيهاينقص عن تسعني كثر العرض أم قل وذلك 

إذا كان للكوكب عرض ألقي شعاعه على دائرة الربوج على أقل من ستني جزءاً من اجلزء الذي هو فيه 
فإذا أردت أن تعلم . ويلقى شعاعه من التثليث على أكثر من مائة وعشرين مبثل ما ينقص من التسديس

ي الكوكب شعاعه من التسديس والتثليث على دائرة الربوج إذا كان له عرض فأنقص على كم جزءاً يلق
عرض الكوكب من تسعني واعرف وتر ما يبقى يف جداول األوتار املنصفة فإنه يقع أبداً وتر الضلع الثاين 

ن فيه يف التام الذي قد ذكرناه يف باب أقطار املربعات فيما تقدم من هذا الكتاب ويف هذا الباب الذي حن
هذا املوضع فقط فاحفظه ووتر الضلع الثاين مث اعرف وتر عرض الكوكب تاماً وذلك بأن تأخذ نصف 
عرضه وتعرف وتره املنصف وتضعفه فما بلغ فهو وتر عرض الكوكب التام فاضربه يف نفسه فما بلغ 

 فزد عليه هذا فاحفظه برمسه مث خذ وتر الضلع الثاين التام الذي حفظت فاضربه يف ستني فما بلغ
املضروب يف نفسه الذي حفظته برمسه فما بلغ فخذ جذره فما حصل فخذ ما يزيد على ستني فاضربه يف 

مثله فما بلغ فاقسمه على وتر الضلع الثاين التام الذي حفظته فما حصل بالقسمة فانقصه من ستني فما 
اً ثانية فاضرا يف وتر الضلع الثاين التام بقي فهو الوتر املعدل فاحفظه مث خذ زيادة اجلذر على الستني أيض

احملفوظ فما بلغ فاقسمه على الوتر املعدل فما حصل فهو حصة التقومي فاحفظها مث خذ وتر عرض 
الكوكب التام املضروب يف مثله فانقصه من ثلثة آالف وستمائة اليت هي ضرب وتر التسديس التام يف 

انقص منه حصة التقومي اليت حفظت فما بقي فهو الضلع نفسه فما بقي فخذ جذره فما حصل اجلذر ف
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الثاين املعدل فاعرفه مث انقص وتر العرض التام املضروب يف نفسه أيضاً من ثلثة آالف وستمائة أيضاً فما 
بقي فاقسمه على الضلع الثاين املعدل فما حصل فهو الوتر الذي تريد فقوسه كما تقوس األوتار التامة 

فه فتقوسه يف اجلدول فما خرجت القوس أضعفتها فما بلغت القوس من تسديس وذلك بأن تأخذ نص
الكوكب يف أي اجلهتني كان عرضه فانقصه من قف فما بقي فهو مقدار تثليث الكوكب فانقص كل 

واحد من هذين املقدارين من جزء الكوكب وزد كل واحد منهما أيضاً على جزء الكوكب فما بلغ جزء 
 أو النقصان فاعرفه فاملوضع الناقص هو موضع تسديسه وتثليثه األول واملوضع الزائد الكوكب بعد الزيادة

  .هو موضع التثليث والتسديس الثاين الذي يقعان منه على دائرة الربوج إن شاء اهللا
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   الخامس والخمسون الباب

  معرفة مطالع البروج

  فيما بين األوتاد في أرباع الفلك 

    

أن يتبع ما وصفنا يف أقدار الشعاع على دائرة الربوج هو معرفة مطالع الربوج قال وملا كان الذي جيب 
فيما بني األوتاد إذا كانت مطالعها إمنا عرفت يف الفلك املستقيم وهي مطالعها يف وتد وسط السماء 

ب من ووتد األرض يف األقاليم اليت هي مطالعها ومغارا عند األفقني اللذان مها وتد الطالع ووتد الغار
دائرة أفق كل بلد وكان هذا الذي وصفنا خمتلف األقدار صار الذي بقي من نوع املطالع هو أن تعلم 

مطالع الربوج فيما بني هذه األوتاد يف نواحي الفلك لتعلم يف كم زمان معدل النهار يكون طلوع أحد 
ار فيما بني الدرجة الربوج يف كل موضع من الفلك وبذلك تعلم مقدار ما يقع من أزمان معدل النه

ومثال ذلك أن برج . املتقدمة من فلك الربوج والدرجة التالية بأزمان ممر الدرجة املتقدمة يف ذلك املوضع
احلمل كله يطلع يف وسط السماء من كز نج من أزمان معدل النهار ومير يف وتد األرض أيضاً يف مثل 

ل النهار ويغرب يف هذا اإلقليم بقدر طلوع امليزان ذلك ويطلع يف اإلقليم الرابع مع يط يب من أزمان معد
فيه وهو لو لد والذي بني كل واحد من هذه األوتاد والوتد الذي يليه ست ساعات زمانية وهي ساعات 

الربع الواحد من أرباع النهار والليل فما كان من ذلك يف الربعني اللذان فوق األرض كانت ساعاته 
 الربعني الباقيني كانت ساعاته ليلية فإذا مال برج احلمل عن أحد هذه ارية وما كان حتت األرض من

األوتاد اختلفت أقدار مطالعه فزادت على هذه األوتاد اليت ذكرنا أو نقصت منها حبسب ما يتفق من عدد 
 الساعات الزمانية اليت تبعد أول احلمل عن الوتد الذي يكون القياس إليه فنفرض أوالً بعد أول احلمل عن

وسط السماء إىل ناحية املشرق بساعتني زمانيتني فتصري لذلك مطالع احلمل هنالك أقل من مطالعه يف 
وسط السماء مبقدار ب ند اليت هي ثلث ما بني مطالعه يف وسط السماء ومطالعه يف اإلقليم من األفق 

 بني وسط السماء املشرقي كما أن الساعتني اللتان بعد ما عن وسط السماء ثلث الست ساعات اليت
والطالع وإذا كان بعد أول احلمل عن وسط السماء يف هذه اجلهة ثلث ساعات زمانية كان طلوعه 
هنالك أقل من طلوعه يف الفلك املستقيم مبقدار د ك وهي نصف ما بني طلوعه يف الفلك املستقيم 

ن طلوعه يف الفلك املستقيم وطلوعه من أفق اإلقليم إىل أن ينتهي إىل الطالع فيكون طلوعه هناك أقل م
ونفرض أيضاً بعد أول احلمل عن وسط . مبقدار ح ما وذلك هو مجيع االختالف الذي بينهما يف املطالع
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السماء إىل ناحية املغرب بساعتني زمانيتني فألن مغاربه يف هذا النصف الغريب مثل مطالع امليزان تكون 
 الفلك املستقيم بثلث هذا االختالف وهو ب ند وإذا كان مغاربه يف مقدار هذا البعد أكثر من مطالعه يف

بعده ثلث ساعات يف هذه اجلهة كان ممره هنالك بأكثر من ممره يف الفلك املستقيم مبقدار نصف 
االختالف وهو د ك إىل أن ينتهي إىل أفق املغرب فيكون ممره وجمازه هنالك يف غروبه بأكثر من طلوعه 

االختالف كله وهو ح ما وكذلك إذا كان بعده عن وتد األرض إىل ما يلي يف الفلك املستقيم مبقدار 
الطالع كانت سبيله السبيل اليت بني وسط السماء والطالع وإذا كان بعده عن وتد األرض إىل ما يلي 

فإذا أردت أن تعرف مطالع أي . الغارب كان األمر فيه مثل األمر الذي كان بني وسط السماء واملغرب
يف نواحي الفلك أردت فابدأ مبعرفة بعد الدرجة اليت تريد أو الكوكب الذي تريد عن أحد درجة شئت 

األوتاد ومعرفة ذلك بأن تنظر إىل الدرجة اليت تريد أو الكوكب الذي تريد فإن مل يكن له عرض فإن 
لية من أي سبيله سبيل الدرجة اليت هو فيها من درج الربوج فاعرف أزمان ساعات الدرجة النهارية واللي

درج الفلك شئت وهي الدرجة اليت يكون فيها الكوكب أو غريها من درج الربوج فإن كان للكوكب 
عرض فاعرف الدرجة اليت تتوسط السماء معه وأزمان ساعاته فوق األرض وحتتها وذلك بأن خترج 

قي فهو نصف مكثه فتأخذ سدسه فما كان فهو أزمان ساعة فوق األرض وتنقص ذلك من ثلثني فما ب
أزمان ساعات حتت األرض على حنو ما بينا يف صدر الكتاب فتستعمل الدرجة اليت تتوسط السماء معه 

مكان الدرجة اليت هو فيها إذا كان له عرض وتستعمل الدرجة اليت هو فيها إذا مل يكن له عرض وكذلك 
كانت إحدى أزمان ساعات الكوكب مكان أزمان ساعات درجته اليت تتوسط السماء معه فإن 

الدرجتني أيهما استعملت فوق األرض فخذ بعدها عن جزء وسط السماء مبطالع الفلك املستقيم فإن 
     كانت حتت األرض فخذ بعدها عن جزء وتد األرض مبطالع 

الفلك املستقيم أيضاً وذلك بان تنقص مطالع درجة وسط السماء من مطالع الدرجة اليت تستعمل إذا 
رق من وسط السماء وتنقص مطالع تلك الدرجة من مطالع درجة وسط السماء إذا كانت يف ناحية املش

كانت يف ناحية املغرب وكذلك تفعل مبطالعها ومطالع جزء وتد األرض يف الفلك املستقيم حىت تعرف 
  .البعد بني الدرجة اليت أردت وبني درجة وسط السماء أو وتد األرض بالفلك املستقيم

البعد فاقسمه على أزمان الساعات النهارية إذا كانت الدرجة املستعملة فوق فما حصل لك من أزمان 
األرض أو على أزمان ساعات الليل إذا كانت حتت األرض فما بلغت الساعات فهي بعد الكوكب أو 

الدرجة عن أحد الوتدين إما وتد وسط السماء أو وتد األرض ومعرفة الكوكب أو الدرجة هل هي حتت 
ا على ما أصف وذلك بأن تنظر إىل اجلزء الذي تريد أن تستعمله من اجلزء ين فما كان األرض أو فوقه

فيما بني درجة الطالع ودرجة الغارب على توايل الربوج فإن تلك الدرجة حتت األرض وإن كان فيما بني 
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لك أن وتعلم ذلك جبهة أخرى أيضاً وذ. درجة الغارب ودرجة الطالع على توايل الربوج فهو فوق األرض
تنظر إىل نصف مكث الكوكب فوق األرض فإن كان أكثر من األزمان اليت بني درجة وسط السماء 
والدرجة اليت تتوسط السماء مع الكوكب يف الفلك املستقيم علمت أن الكوكب فوق األرض وإن 

و نصف مكثه فوق األرض هو األقل علمت أنه حتت األرض فإذا عرفت بعد الكوكب أو الدرجة اليت ه
فيها عن وسط السماء أو عن وتد األرض كم يقع من الساعات الزمانية وأردت أن تعلم بعده عن الطالع 
أو الغارب نقصت تلك الساعات من ستة فما بقي فهو بعده عن أحد هذين الوتدين أعين وتد املشرق أو 

لك الدرجة من وتد املغرب فكلما أردت أن تعلم مطالع أي درجة شئت يف املوضع الذي تتفق فيه ت
نواحي الفلك فبني مبا وصفنا أنه بذلك يعرف مقدار ما بني الدرجة املتقدمة من فلك الربوج والدرجة اليت 

يف اجلهة التالية هلا من أزمان معدل النهار كما قد يعلم مقدار ما بني الدرجتني مبطالع اإلقليم ومطالع 
زمان معدل النهار تسري الدرجة التالية من فلك الفلك املستقيم وذلك هو أن تعلم يف كم زماناً من أ

الربوج إىل املوضع الذي كانت فيه الدرجة املتقدمة فانظر فإن كانت الدرجة املتقدمة املفروضة فيما بني 
وسط السماء ووتد األرض من ناحية املشرق فهي يف نصف الفلك الشرقي وإن كانت فيما بني وسط 

فهي يف نصف الفلك الغريب فإذا كانت يف النصف الشرقي من . بالسماء ووتد األرض مما يلي املغر
الفلك فاعرف بعدها عن وسط السماء أو وتد األرض أو الطالع أي شئت كم يكون من الساعات 

الزمانية فاحفظها مث انظر إىل الدرجة التالية فإن كانت معها يف نصف الفلك الشرقي فخذ بعد ما بني 
تقيم وبعد ما بينهما مبطالع اإلقليم احملدود فإن استوى العددان فهو بعد الدرجتني مبطالع الفلك املس

الدرجة املتقدمة عن الدرجة التالية بأزمان معدل النهار إن اختلفا فانقص األقل من األكثر فما بقي فخذ 
 سدسه وهو حصة الساعة الواحدة من االختالف فاضربه يف ساعات بعد الدرجة املتقدمة من بعد األوتاد

أيها شئت أن جتعل القياس إليه أعين إما وسط السماء وإما وتد الطالع وإما وتد األرض فما بلغ إن كنت 
ضربته يف ساعات بعد الدرجة عن السماء أو وتد األرض زدت ذلك على أزمان املطالع اليت حصلت مما 

 ونقصت ذلك منها إذا كانت بني الدرجتني بالفلك املستقيم إذا كانت أقل من اليت بينهما مبطالع اإلقليم
  .هي األكثر

    

وإن كنت ضربته يف ساعات بعد الدرجة عن الطالع فزد ذلك على األزمان اليت بني الدرجتني مبطالع 
اإلقليم إن كانت هي األقل وانقصه منها إن كانت هي األكثر فما بلغت أزمان مطالع الوتد الذي قست 

فهو بعد ما بني تينك الدرجتني مبطالع موضع الدرجة املتقدمة اليت إليه بعد الزيادة عليه أو النقصان منه 
وإن كانت الدرجة املفروضة املتقدمة يف نصف الفلك الغريب والدرجة . هي فيه من نصف الفلك الشرقي
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التالية معها أيضاً يف هذا النصف فخذ أزمان املطالع بينهما يف الفلك املستقيم وأزمان املطالع اليت بني 
تني املتقلبلتني لتينك الدرجتني يف ذلك اإلقليم وهو مقدار ما بني الدرجتني بأزمان مغارب اإلقليم مث الدرج

تأخذ سدس الفضل الذي بني هذين العددين وتضربه يف ساعات بعد الدرجة عن أي الوتدين شئت إما 
زده على أزمان عن وتد األرض وإما عن وتد املغرب أو عن وتد وسط السماء أي ذلك أردت فما بلغ ف

املطالع أو املغارب اليت حصلت لك من الوتد الذي قست إليه إن كانت هي األقل وتنقصه منها إن كانت 
هي األكثر على الرسم املتقدم أعين إن كان قياسك إىل وتد املغرب زدت ذلك على مغارب ما بني 

كثر مما بينهما بالفلك املستقيم الدرجتني يف اإلقليم إن كانت هي األقل ونقصتها منها إن كانت هي األ
وإن كنت قست إىل وتد األرض أو وسط السماء زدت ذلك على الذي بني الدرجتني مبطالع الفلك 
املستقيم إن كانت هي األقل ونقصته منها إن كانت هي األكثر فما حصل فهو بعد ما بني الدرجتني 

إن كان موضع الدرجة املتقدمة املفروضة يف مبغارب املوضع الذي كانت فيه الدرجة املتقدمة من الفلك و
أحد نصفي الفلك والدرجة التالية يف النصف اآلخر فاعرف ما بني الدرجة املتقدمة وبني وسط السماء إذا 

كانت يف النصف الغريب وإن كانت يف النصف الشرقي فاعرف ما بينها وبني وتد األرض ذا العمل 
ني جزء وسط السماء أو وتد األرض وبني الدرجة التالية الذي وصفت لك فما حصل فزد عليه ما ب

وإن شئت أن تعرف ذلك جبهة أخرى . مبطالع الفلك املستقيم فما بلغ فهو مقدار ما بني تينك الدرجتني
فاعرف ساعات بعد الدرجة املفروضة املتقدمة عن الوتد كما وصفت لك مث انظر فإن كانت الدرجة 

وسط السماء والطالع أو كان اجلزء املتقدم هناك واجلزء التايل فيما بني الطالع املتقدمة والتالية فيما بني 
ووتد األرض وذلك أن يكونا مجيعاً يف النصف الشرقي فاضرب أزمان ساعات اجلزء التايل النهارية اليت 

زمان هي أزمان ساعات اجلزء نفسه يف ساعات بعد اجلزء املتقدم عن وسط السماء فما بلغ فانقصه من األ
وإن كان اجلزء املتقدم واجلزء التايل . اليت بني جزء وسط السماء وبني اجلزء التايل مبطالع الفلك املستقيم

يف نصف الفلك الغريب الذي من وتد األرض إىل وسط السماء مما يلي املغرب فاضرب أزمان ساعات 
 بلغ فانقصه من أزمان املطالع اليت بني اجلزء التايل الليلية يف ساعات بعد اجلزء املتقدم عن وتد األرض فما

وإن كان اجلزء املتقدم يف نصف واجلزء التايل يف نصف . جزء وتد األرض واجلزء التايل يف الفلك املستقيم
آخر وذلك أن يكون اجلزء املتقدم فيما بني الطالع ووتد األرض ووتد األرض واجلزء التايل فيما بني وتد 

 ساعات اجلزء التايل الليلية املأخوذة بالنظري يف ساعات بعد الدرجة األرض والغارب فاضرب أزمان
املتقدمة عن وتد الطالع فما حصل فانقصه من أزمان املطالع اليت بني اجلزء الطالع واجلزء التايل مبطالع 

وإن كان اجلزء املتقدم فيما بني املغرب ووسط السماء واجلزء التايل فيما بني وسط السماء . اإلقليم
والطالع وذلك أن يكون يف نصفني خمتلفني فاضرب أزمان ساعات اجلزء التايل النهارية يف ساعات بعد 
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اجلزء املتقدم عن وتد املغرب فما يلغ فانقصه من أزمان املطالع اليت بني الدرجة اليت تقابل درجة الغارب 
عداد اتفق فهو بعد ما بني الدرجتني واليت هي تقابل الدرجة التالية يف اإلقليم احملدود فما بقي من أي األ

وكذلك يعلم أيضاً بالعكس منذ كم زماناً من أزمان معدل . بأزمان مطالع الدرجة األولة أو مغارا
وأكثر ما حيتاج إىل معرفة هذه األقدار يف املواليد يف تسيري . النهار فارق اجلزء املتقدم موضع اجلزء التايل

ذكره بطليموس يف كتاب األربع مقاالت اليت وضعها يف تقدمة املعرفة األدالء يف مواضعها وهو الذي 
  .بالكائنات من قبل علم النجوم وعلى مثل هذا سري اهليالجات لألعمار
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   السادس والخمسون الباب

  عمل آلة بسيطة لقياس الوقت

    

يف كل بلد وتدعى عمل آلة بسيطة وقائمة يعرف بكل واحدة منهما ما ميضي من النهار من ساعة زمانية 
 بالرخامة أيضاً 

قال إذا أردت أن تعلم ما ميضي من النهار من الساعات الزمانية من وقت طلوع الشمس إىل غروا باآللة 
البسيطة من قبل سطح ظل الشمس فاختذ رخامة أو صفيحة حناس مستوية السطح سلسة الوجه بأي قدر 

طول وتعلم على مقدار ثلثي العرض يف نصف الطول شئت وأحسن ما تتخذ أن يكون العرض مثل ثلثي ال
نقطة وتتخذها مركزاً وتدير عليها دائرة بأي قدر شئت مث تربع الدائرة خبطني يتقاطعان على مركزها على 

زوايا قائمة ويقسمان الدائرة أرباعاً متساوية مث جزئ كل ربع بتسعني جزءاً جتزئة صحيحة على تفاضل 
هيأ لك يف سعة الدائرة وضيقها مث اعرف ظل أول السرطان ورأس اجلدي درجة أو أكثر حبسب ما يت

لساعة ولساعتني ولثلث ساعات وألربع وخلمس ولست ساعات زمانية ومست الظل يف كل ساعة منها 
من دائرة األفق باجلهات اليت تقدمت لك يف صدر الكتاب يف باب معرفة الظل واالرتفاع يف أجزاء 

 بأن تعرف ارتفاع كل ساعة من هذه الساعات مث تعرف به ظله ومسته على الربوج يف كل بلد وذلك
الرسم املتقدم يف أي بلد شئت مث اختذ مسطرة مستوية احلروف ويكون أحد سطوحها مقسوماً بأقسام 

مستوية كم شئت بعد أن تكون مثل عدد رأس اجلدي أو أكثر منه مث أجعل النقطة األوىل اليت منها بدأت 
سطرة على نقطة مركز الدائرة وأقر حرف املسطرة على مست ظل ساعة واحدة من ساعات من حرف امل

اجلدي إىل اجلهة الواسعة من الرخامة واجعل ابتداء عدد السمت من نقطة املشرق يف حميط الدائرة مث تعد 
 تكون من أجزاء املسطرة من نقطة املركز بقدر ظل الساعة الواحدة وترسم عليه مع حرف املسطرة نقطة

عالمة لظل ساعة مث تفعل مثل ذلك لظل ساعتني وثلث وأربع ومخس إىل أن تنتهي إىل ست ساعات 
فترسم موقع الظل فيها على اخلط الذي يقطع بني الشمال واجلنوب إىل الناحية الواسعة وهو خط نصف 

فعلت يف الربع الذي النهار مث تدير املسطرة على الربع اآلخر الذي يلي خط نصف النهار فتفعل فيه كما 
قبله حىت يقع ظل ساعة وساعتني وثلث وأربع ومخس عن جنيب خط نصف النهار من ناحية السعة من 

الرخامة يف جهة املشرق واملغرب ألول اجلدي وترسم على ظل كل ساعة نقطة مث تفعل بسمت ساعات 
ما فعلت بساعات اجلدي رأس السرطان مثل ذلك وجتعل ظلها يف اجلهة األخرى الضيقة من الرخامة ك
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ومعلوم أن . عن جنيب خط نصف النهار حىت يقع ظل آخر الساعة السادسة على خط نصف النهار
السمت إذا كان مشالياً كان إىل ما يلي الناحية الضيقة من الرخامة من خط ما بني املشرق واملغرب وإذا 

النقط املرسومة للساعات اليت لرأس كان جنوبياً كان إىل ناحية السعة من هذا اخلط مث تصل ما بني 
السرطان ورأس اجلدي خبطوط على استقامة خترج من نقطة الساعة الواحدة من ساعات السرطان إىل 
نقطة الساعة الواحدة من ساعات اجلدي وكذلك من نقطة ساعتني إىل نقطة ساعتني إىل متام اخلمس 

 بني نقط ساعات اجلدي كلها بعضها وكذلك أيضاً تصل. ساعات اليت على جنيب خط نصف النهار
ببعض وبني نقط ساعات السرطان خبطوط متعرضة يف الرخامة تنتهي من كل اجلهتني من نقطة الساعة 
الواحدة إىل السادسة املرسومة على خط نصف النهار وليكن موضع الظل جمازاً معلوماً من الرخامة ال 

  .يتجاوزه

    

لرخامة مورياً من حناس أو حديد مدوراً خمروطاً يف الشهر حمدود الرأس مث تقيم يف مركز الدائرة اليت يف ا
وجتعل ما يظهر منه فوق سطح الرخامة اثين عشر جزءاً من أجزاء مسطرتك اليت أخذت ا أقدار الظل 
وتقرر هذا املوري باملدوار يف نواحي الدائرة إىل طرفه احملدد لتعلم صحة قيامه على املركز وجتعل موضع 

قب الذي تثقبه للموري يف موضع املركز نافذاً إىل اجلانب اآلخر من الرخامة ليشتد طرف املوري الذي الث
يدخل يف الثقب من اجلانب اآلخر شداً حمكماً ال يقلق به وال يزول معه مث جتعل ناحية السعة من الرخامة 

لشمال على خط نصف النهار مبا يلي الناحية الشمالية منها والناحية الضيقة الناحية اجلنوبية فتقع نقطة ا
السعة ونقطة اجلنوب على خط نصف النهار مبا يلي الناحية الضيقة وتقع نقطة املشرق ونقطة املغرب على 
موضعها من اخلط الذي يربع خط نصف النهار وهو ما بني املشرق واملغرب وتبتدئ بالساعات من ناحية 

 والثانية والثالثة حتت كل نقطة من نقط ساعات اجلدي إىل املغرب يف سعة الرخامة فتكتب الساعة األوىل
متام احلادية عشرة وال يتهيأ أن تعرف بالرخامة أكثر مما بني ساعة ماضية من النهار إىل متام إحدى عشرة 

وإن شئت أن . ساعة المتداد الظل وطوله يف طريف النهار وإنه حيتاج إىل آلة عظيمة يقع عليها سطح الظل
ا بني الساعات أنصافاً وأثالثاً وأكثر وأقل فتعلم مست كل كسر يقع بني تلك الساعات وظله تقسم فيم

فإذا فرغت من عمل الرخامة فاعمد إىل موضع ظاهر . فترمسه على حسب ما تريد فإن ذلك غري متعذر
هار على األفق منذ ساعة من النهار إىل متام إحدى عشرة ساعة فأدر فيه دائرة وتعرف فيها خط نصف الن

اجلهة املذكورة يف صدر هذا الكتاب مث اجعل خط نصف النهار املرسوم يف الرخامة على سطح خط 
نصف النهار الذي عرفته بالدائرة منطبقاً عليه غري مائل وال منحرف ليكون مست اجلنوب من الرخامة 

شمالية الواسعة على مست وهو الناحية الضيقة مواجهاً للجنوب من اخلط على مسته فتصري لذلك الناحية ال
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خط نصف النهار مبا يلي الشمال وليكن سطح الرخامة األعلى موازياً بسطح األفق موزوناً بالشاقول غري 
مائل إىل جهة من اجلهات فمن موقع طرف ظل املوري على خطوط الساعات يعلم ما مضى من النهار 

  .عليه الرخامةمن الساعات الزمانية يف كل بلد عرضه مثل العرض الذي ملت 

    

وقد ميكن أن تقوم نصب الرخامة جبهة أخرى وذلك بأن تعرف االرتفاع الذي ال ميل لسمته على اجلهة 
اليت شرحت لك يف صدر الكتاب مث ترصد االرتفاع حىت إذا صار على قدر االرتفاع الذي عملت عليه 

إذا استوى ذلك فقد استوى أدرت الرخامة حىت يقع ظل املوري على خط ما بني املشرق واملغرب و
فإن شئت ان تعرف ارتفاع ساعة أو ساعتني أو . نصب الرخامة بعد أن يكون وجهها موزوناً غري مائل

ثلث فإذا عرفته باحلساب رصدت الظل فإذا صار على مثل ذلك االرتفاع الذي أردت أدرت الرخامة 
يتهيأ أيضاً أن تعرف مست ذلك حىت يقع ظل املوري على خط الساعة اليت عرفت االرتفاع فيها و

االرتفاع الذي تريد فترصد االرتفاع فإذا صار مثل االرتفاع الذي عرفت مسته أدرت الرخامة حىت يقع 
ظل املوري على مقدار مست ذلك االرتفاع من الدائرة املرسومة فإن مل يبلغ الظل حميط الدائرة شددت يف 

السمت من حد املشرق أو املغرب يف اجلهة اليت يكون فيها أصل املوري خيطاً رقيقاً ومددته على مقدار 
وقت الرصد مث تدير الرخامة حىت يقع وسط ظل املوري على ذلك اخليط فتستوي الرخامة ويقع خط 

وإن أردت أن تعرف مست مكة الذي . الساعة السادسة موازناً خلط نصف النهار على مسته إن شاء اهللا
الباب فتخرج عليه خطاً من مركز الدائرة فيكون ذلك اخلط هو مست هو مست القبلة للصالة من هذا 

القبلة يف ذلك البلد فاعرف عرض البلد الذي أنت فيه وعرض مكة واعرف جهة مكة احملروسة من ذلك 
البلد يف الشمال كان منها أو يف اجلنوب واعرف طول مكة وطول املدينة فانقص أقلهما من أكثرمها حىت 

ينما يف الطول وأين موضع مكة من تلك املدينة فيما يلي املشرق هو أو فيما يلي املغرب تعرف مقدار ما ب
وذلك أنه إذا كان طول مكة أكثر من طول املدينة املرسوم يف جداول عروض املدن وأطواهلا فإن مكة 

نهما شرقي املدينة وإن كان أقل فإن مكة غريب املدينة مث ضع طرف املسطرة على عدد العرض الذي بي
وابدأ به من خط املشرق إىل اجلهة اليت فيها مكة يف العرض وكذلك من خط املغرب إىل تلك اجلهة يف 

حميط الدائرة حىت جيوز حرف املسطرة على مثل العرض الذي بينهما وخط مع حرف املسطرة خطاً يصل 
 حميط الدائرة من خط نصف بني العالمة الشرقية والغربية وخذ أيضاً فضل ما بينهما يف الطول فعد مثله يف

النهار إىل الناحية اليت فيها مكة يف الطول مما يلي اجلنوب من حميط الدائرة وعد مثله أيضاً يف حميطها الذي 
يلي الشمال وضع حرف املسطرة على العالمتني وختط مع حرفها خطاً مستقيماً فحيث تقاطع هذان 

ضع حرف املسطرة على مركز الدائرة وعلى موضع اخلطان فهو موضع مكة يف مستها من ذلك البلد ف
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التقاطع وخط عليه خطاً مستقيماً تنفذه يف الرخامة إىل ما يلي حميط الدائرة اجلنويب فذلك اخلط هو مست 
وإن أردت أن تعلم مقدار مست القبلة حساباً فخذ وتر ما بني البلدين يف الطول ووتر . القبلة يف ذلك البلد
 فاضرب كل واحد منهما يف نفسه وامجعهما وخذ جذر ما اجتمع فما خرج فهو ما بينهما يف العرض

قطر املثلث الذي يوتر الزاوية القائمة وهو بعد ما بني مركز الدائرة وموضع التقاطع احلادث من تقاطع 
خطي الطول والعرض يف حميط الدائرة فاحفظه مث عد إىل وتر ما بني البلدين يف العرض فاضربه يف نصف 

قطر واقسمه على قطر املثلثة فما بلغ فقوسه فما بلغت القوس فهو مست مكة فعد مثله يف حميط الدائرة ال
من نقطة مست املشرق أو املغرب حبسب موضع مكة من ذلك البلد يف الطول إىل ناحية مكة اليت هي فيها 

من مركز الدائرة إىل تلك يف العرض فحيث بلغ فتعلم عليه عالمة يف حميط الدائرة وأخرج خطاً مستقيماً 
  .العالمة فذلك اخلط هو مست مكة من ذلك البلد

    وعلى حنو قسمة هذين الربعني تقسم الربعني الباقيني إن شاء اهللا 

قال تتخذ رخامة واسعة مربعة مستطيلة وترسم على أطرافها ا ب ج د وتتخذ يف ثلثي عرضها ووسط 
ئرة وتربعها خبطني يتقاطعان على زوايا قائمة وتنفذمها إىل أطراف طوهلا مركزاً عليه عالمة ه وتدير عليه دا

الرخامة وجتعل اخلط الواحد األطول الذي ميتد يف طول الرخامة خط ما بني املشرق واملغرب واخلط 
األصغر الذي ميتد يف عرض الرخامة خط ما بني الشمال واجلنوب وترسم على أطراف اخلطوط جهات 

لسمت يف حميط الدائرة نقطيت املشرق واملغرب من اخلط األطول فما كان منه جنوبياً األفق وجتعل ابتداء ا
عددناه إىل جهة الشمال وما كان منه مشالياً عددناه إىل جهة اجلنوب وبعد أن نقسم كل ربع من الدائرة 

اً فأما قطري بتسعني جزءاً بسواد أو حبمرة لكيال يؤثر يف وجه الرخامة أثراً باقياً وكذلك الدائرة أيض
الدائرة ومها اخلطان املذكوران فإننا خنطها حبفر يبقى أثره يف سطح الرخامة ونرسم على كل مست من 

مسوت ساعات السرطان عالمة م وعلى مست كل ساعة من ساعات اجلدي عالمة ل وعلى موضع ظل 
ل الرخامة وعرضها كل ساعة ما يعلم به عددها ونبتدئ به من ناحية املغرب ونصل بني النقط يف طو

اخلطوط بني شكل الساعات وظلها فيهما وجنعل مكة يف ناحية املشرق واجلنوب ونرسم على القوس اليت 
بينهما يف العرض م ك ونأخذ بقدرها من جانب املغرب وخنرج على عالميت ك خطاً موازياً خلط املشرق 

 ال وخنرج خط ه ال ع وهو مست واملغرب ونرسم على قوس ما بينهما ن ض وعلى موضع تقاطع اخلطني
مكة وجنعل طول املوري من عالمة ه وهو خط ه س الظاهر وجتعله قائماً على مركز ه وذلك ما أردنا أن 

وقد جعلنا جداول لسمت ساعات اجلدي والسرطان وظلها وارتفاعها حيث يكون العرض لو . نبني
 جهة اجلنوب فإنه على هذا العمل يف السمت وأما عمل الرخامة القائمة اليت يواجه سطحها القائم. درجة

وإمنا تتغري اآلظالل فقط على جهة ما وصفنا يف معرفة الظل القائم فإذا فرغت من الرخامة على أقدار 
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الظل القائم مث جعلت وجه الرخامة قائماً على ط املشرق واملغرب صار وجه الرخامة حنو اجلنوب 
ن ناحية السعة إىل ما يلي األرض والناحية الضيقة إىل ما يلي العلو معترضاً فيما بني املشرق واملغرب وتكو

ومعلوم أن الظل األطول يف الرخامة يف رأس السرطان وأقصره يف رأس اجلدي وليكن املوري أيضاً اثين 
عشر جزءاً من أجزاء املسطرة اليت إليها قياس الظل فمن موقع طرف الظل على خطوط الساعات تعلم 

ن النهار من الساعات الزمانية وقد تعرف الساعات بأحناء كثرية وآالت خمتلفة وهاتان كل ما ميضي م
  .اآللتان أصح ما عملت به وأسلمه يف املعرفة إن شاء اهللا
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   السابع والخمسون الباب

  ختم الكتاب

  وصنعة البيضة واللبنة والعضادة للرصد 

    

 وخمارج أصول احلساب اجلاري على طريق الربهان قال أما ما ذكرنا ورمسنا يف كتابنا من علل األشياء
اهلندسي فهو على حالة ال تتغري وال يعترض فيه الشك يف حال من األحوال يف سائر الدهور وأما ما كان 

الوقوف عليه بالقياسات واألرصاد واحملن واالعتبارات فقد ميكن أن يستدرك فيه الزيادة والنقصان فما 
ى حقيقة الشيء بعينها والتقصري عن ذلك فإنه قسم على الزمان الطويل قل كان منه من قبل الوقوف عل

ذلك الذي يعرض فيه وإن كان حمسوساً وما قسم على زمان قصري كثر وإن كان قليالً وأما ما وقع اخلطأ 
 فيه من قبل اآللة يف قسمتها ونصبها وتقوميها فإنه إن امتحن بتلك اآللة بعينها وهي على احلالة األوىل

كان اخلطأ واحداً يف الوقتني وإن كان اخلطأ من قبل القسمة فقط قد ميكن أن يصحح نصبها وتقوميها إن 
وقد ميكن أن تتغري على طول . يغري ويبقى اخلطأ حباله من قبل القسمة فإذا رصد بغريها ظهر االختالف

 ذلك فإن الذي يقع من الزمان عن حال ما هي عليه يف االتساع واالنضمام واالعوجاج وما شاكله يف
قبل ذلك من اخلطأ يتهيأ أن يزيد وينقص حبسب القلة والكثرة فإذا قيس بعد ذلك بقياس صحيح الشك 
فيه فال بد أن جيتمع فيه بعد يف مثل تلك املدة اليت بني الوقتني مثل ذلك اخلطأ األول إن كان جارياً على 

ذه سبيلها إذا كان القياس بآلتني متقنتني يف سائر رسم واحد ال يتغري عنه وإمنا تصح األشياء اليت ه
أمورمها أو بآلة واحدة صحيحة مل تتغري عن احلالة األوىل يف شيء من األشياء وإن الذي يكون فيها من 

تقصري اإلنسان يف طبيعته عن بلوغ حقائق األشياء يف األفعال كما يبلغها يف القوة يكون يسرياً غري 
لتحرز وال سيما يف املدد الطوال وقد يعني الطبع وتسعد اهلمة وصدق النظر حمسوس عند االجتهاد وا

وإعمال الفكر والصرب على األشياء وإن عسر إدراكها وقد يعوق عن كثري من ذلك قلة الصرب وحمبة 
الفخر واحلظوة عند ملوك الناس بإدراك ما ال ميكن إدراكه على احلقيقة يف سرعة أو أدراك ما ليس يف 

وإذ انتهينا يف هذا الكتاب إىل هذا املوضع فوصفنا اآللة اليت هيئتها على هيئة .  أن يدركه أحدطبيعته
  .الفلك وتسمى البيضة واآللتني املوصوفتني للرصد إن شاء اهللا

    

قال نتخذ كرة من حناس . صنعة اآللة اليت على هيئة الفلك املرسوم عليها كواكب األيثر وتدعى البيضة
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ارة صحيحة من كل جهة سلسة السطح خمروطة بأي عظم شئت ونتعلم فيها قطبني حمطمة االستد
متقابلني على قطرها ونقسم ما بني القطبني على ظهر الكرة بنصفني وندير على أحدمها دائرة تقطع الكرة 

بنصفني ونقسمهما أرباعاً متساوية وننقط على كل ربع نقطة ونتخذ إحدى النقط مركزاً وندير عليه 
ة بقدر الدائرة األوىل جتوز على قطيب الكرة األولني وتقطع الدائرة األوىل بنصفني متقابلني ونقسم دائر

أحد أرباع الدائرة األوىل بتسعني ونأخذ منه بقدر امليل كله وهو ثلثة وعشرون جزءاً ومخس وثلثون 
حد القطبني وندير دقيقة ونأخذ باملدوار مثل عدد األجزاء من أجزاء الربع ونضع أحد طرفيه على أ

الطرف اآلخر إىل الدائرة الثانية اليت قطبها إحدى النقط فتعلم عليه نقطة وكذلك نفعل بالقطب اآلخر 
وجنعل طرف املدوار إىل خالف اجلهة األوىل لتقابل إحدى هاتني النقطتني األخرى على قطر الدائرة أيضاً 

تني النقطتني فنكون قد خططنا دائرتني تتقاطعان ونتخذ إحدامها قطباً وندير عليها دائرة يف منتصف ها
على نقطتني متقابلتني وجنعل إحدى الدائرتني دائرة معدل النهار واألخرى دائرة فلك الربوج ومعلوم أن 

دائرة فلك الربوج يقع قطبها حتت قطب معدل النهار إىل ناحية الشمال وتكون الدائرة اليت جتوز على 
جلدي والنقطة اليت من دائرة فلك الربوج فوق معدل النهار هي نقطة رأس األقطاب دائرة السرطان وا

السرطان والنقطة اليت حتت فلك معدل النهار هي نقطة رأس اجلدي والنقطتان اللتان تتقاطع عليهما دائرة 
فلك الربوج ودائرة معدل النهار إحدامها نقطة رأس احلمل واألخرى نقطة رأس امليزان ونرسم الربوج 

 تواليها وجنعل كل ربع ثلثة أبراج بقسمة مستوية كل برج بستة أبيات يف كل بيت مخسة أجزاء على
ونرسم على األبيات مجل العدد حبساب اجلمل إىل متام ثلثني جزءاً ونتم قسمة دائرة معدل النهار بثلثمائة 

إىل متام ثلثمائة وستني وستني جزءاً تقع فيها اثنان وسبعون بيتاً ونرسم يف كل بيت عدده حبروف اجلمل 
جزءاً وجنعل أول الرسم من النقطة اليت تقطع رأس احلمل ليكون متام الثلثمائة والستني عند أول هذه 

النقطة أيضاً وهي آخر الربج الثاين عشر منه ونرسم مواضع الكواكب الثابتة اليت يف الصور كلها أو ما 
لنهار باملدوار بقدر عرض الكوكب مث نضع أحد شئنا منها على حنو ما أصف نأخذ من دائرة معدل ا

طريف املدوار على اجلزء الذي فيه الكوكب وندير الطرف اآلخر إىل جهة العرض فنخط خطاً خفياً غري 
باقي األثر يف الكرة مث نتخذ مدواراً آخر نفرج بني رأسيه بقدر ربع الدائرة اليت تدور على الكرة ونضع 

  .كوكب من دائرة الربوجأحد طرفيه على تربيع جزء ال

    

وذلك على بعد تسعني جزءاً عن درجة الكوكب فيقع الطرف اآلخر ضرورة على اجلزء الذي فيه 
الكوكب مث نديره إىل جهة اخلط الذي خططنا باملدوار اآلخر للعرض فحيث تقاطع اخلطان فهو مركز 

 العمل حبسب موضع كل واحد الكوكب فنرمسه هنالك إىل أن نفرغ من مجيع ما نريده منها على هذا
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منها يف الطول والعرض بعد أن نكون قد أجزنا على كل برج دائرة تدور عليه وعلى قطيب فلك الربوج 
إن شئنا ليكون أبني لقطوع الربوج فتكون اثنتا عشر دائرة على ظهر الكرة جتوز على قطيب فلك الربوج 

وح صحيحة االستدارة واحلروف يكون مسكها وتفصل بني الربوج مث تتخذ حلقة من حناس قائمة السط
بقدر عرض اإلام وثخنها مقدار ما حتتاج إىل قوته لكيال تضطرب وتتخذ مثلها أيضاً حلقة أخرى على 
هذا الرسم تضرب باطنها مبدوار باطن تلك وظاهرها مبدوار ظاهرها وتربدها حىت تستوي من كل جهة 

اتني احللقتني مقدار قطر الكرة ليكون دور الكرة يف داخل وتصح استدارا وجتعل سعة كل واحدة من ه
هاتني احللقتني مقدار قطر الكرة غائصاً فيها وتتخذ حلقتني أخريني جتعل مسك إحدامها ثلث مسك إحدى 
احللقتني واألخرى مثل ثلثي السمك لكي إذا وقعت إحدى احللقتني الصغرى منها يف الكربى كانتا مثل 

قتني وذلك أن تضرب باطن الصغرى مبدوار باطن احللقتني وظاهرها كما ينبغي حلقة واحدة من احلل
وتضرب باطن الكربى مبدوار ظاهر الصغرى وظاهرها مبدوار ظاهر احللقتني وتتخذ أيضاً حلقة خامسة 
تضرب باطنها مبدوار ظاهر احللق العظام اليت ذكرنا آنفاً وظاهرها كما ينبغي ليكون مدار هذه احللق يف 

طن هذه احللقة غاصاً فيها من غري قلق يف إحدى هذه احللق وال اضطراب وتكون مستوية السطوح مث با
نتخذ إحدى احللقتني األولتني حلقة األفق وتقسمها وسائر احللق الباقية أرباعاً متساوية وتقسم كل ربع 

تب يف البيوت حبروف بثمانية عشر بيتاً وكل بيت منها مخسة أجزاء ليقع يف كل ربع تسعون جزءاً وتك
اجلمل ما وجب هلا وتتخذ ابتداء العدة من أحد األرباع إىل متام التسعني من اجلانبني وكذلك تقسم الربع 
الذي يقابله وتكتبه حبروف اجلمل أيضاً لتلقي التسعني يف أربعة مواضع من احللقة يف موضعني منها ثابتني 

ذي تلتقي فيه التسعون نقطة الشمال وعلى املوضع الذي عند اية كل ربع وتكتب على أحد املوضعني ال
يقابله نقطة اجلنوب وتفرض يف احللقة الصغرى عالمة على أحد أرباعها وجتعله قطب الشمال والذي 

يقابله على نصف احللقة قطب اجلنوب وتثقب هذه احللقة على هذين املوضعني املتقابلني ثقباً يف وسط 
يب فلك معدل النهار يف الكرة وتثبت الكرة يف هذه احللقة الصغرى يف عرضها ومسكها وكذلك تثقب قط

هذين املوضعني ونسمرها مبسمارين مربودين مع ظاهر احللقة ليكون مدار الكرة على قطيب معدل النهار 
ومها هذان القطبان مث نركب عليه احللقة اليت تكون هذه يف باطنها بعد أن نقسمها بثلثمائة وستني جزءاً 

نني وسبعني بيتاً ونكتب عليها حبروف اجلمل كما كتبنا قبل إال أن الكتابة اليت تقع يف البيوت تكون واث
نافذة إىل طرف احللقة واليت تقع يف دائرة األفق تكون إىل مقدار ثلثيها وجنعل الكتاب على ذلك الرسم 

من املوضع الذي ابتدء منه املتقدم لتلتقي التسعون يف موضعني متقابلني يف كل موضع مرتني مث حنيز 
بالعدد إىل ما يلي أسفل احللقة حيزاً غائصاً يف هذه احللقة إىل مقدار نصف سكها وجنعل مقدار الفرض 
بقدر غلظ حلقة األفق ويكون هذا الفرض من ظاهر هذه احللقة وكذلك نفرض يف املوضع الذي يقابله 
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ها فرضاً مبقدار مسك الفرض الذي يف احللقة مثل هذا الفرض أيضاً مث نفرض يف حلقة األفق يف باطن
األخرى ومقدار مسك احللقة الصغرى وجنعل الفرض على جنيب خط الشمال واجلنوب باستواء بقدر غلظ 

  .احللقة اليت فرضنا فيها الفرض األول

    

مث نركب إحدى احللقتني يف األخرى على الكرة فيقع سطح دائرة األفق قاطعاً لنصف الكرة األعلى 
وغلظ احلاقة إىل ما يلي النصف األسفل وختلص لنا من كل جانب من سحح حلقة األفق إىل رأس القبة 

تسعون جزءاً مث حنز ظاهر حلقة األفق عن جنيب خط املشرق واملغرب حزين مستويني متقابلني بقدر 
بلني منها فرضاً نصف مسكهما ونفرض يف باطن احللقة األخرى الباقية من احللق على جنيب الربعني املتقا

بقدر فرض احللقة األخرى ونركبها على حلقة األفق بعد أن نكون فرضنا أيضاً يف ظاهر حلقو وسط 
السماء عن جنيب خط القبة ووتد األرض املقابل للقبة فرضاً بقدر نصف مسك احللقة العليا وفرضنا يف 

الفرض وبقدر مسك احللقة الصغرى اليت هذه احللقة من باطنها فرضاً عن جنيب الربعني الباقيني بقدر ذلك 
فيها القطبان فإذا فعلنا ذلك فقد صارت احللقة القائمة على حلقة األفق القاطعة بني الشمال واجلنوب 

حلقة وسط السماء وموضع خط نصف السماء يف نصف غلظها وصارت احللقة األخرى القاطعة فيما 
من الكرة وموضع خط املشرق واملغرب يف وسط بني املشرق واملغرب حتد ما بني الشمال واجلنوب 

غلظها مث نقسم أرباع احللقة العظمى اليت تدور فيها هذه احللق بتسعني جزءاً ومثانية عشر بيتاً ونثبت يف 
كل بيت عدده حبروف اجلمل إىل متام التسعني كما فعلنا آنفاً ونثقب يف وسط غلظ هذه احللقة ثقباً نافذاً 

لذي ابتدأنا منه القسمة ونفرض فوقه فرضاً يف أعلى احللقة على جنيب اخلط بقدر على جنيب خط الربع ا
ربع احللقة ونعمل قطعة من حناس مربعة بقدر غلظ احللقة وعرض الفرض وحنز يف وسطها خطاً مستقيماً 

وجنعل يقطعها بنصفني مستويني ونربد على جنيب هذا اخلط باملربد وندقه إىل أسفل القطعة برداً مستديراً 
طرفه األسفل حاداً شبيهاً باملسمار وجنعل طوله مبقدار ما يدخل يف طرف احللقة ومياس طرفه األسفل 

احملدد وجه الكرة ونفرض من تربيعه الباقي يف الفرض بقدر مسك الفرض ويكون ما يظهر منه فوق احللقة 
اع ومىت شئنا أثبتناه يف موضعه مث مبقدار اإلام أو كما حيسن ليكون هذا الظاهر مورياً للشعاع واالرتف

نركب هذه احللقة يف ملزمني يشبهان قطب ذات الصفائح ويكون هلا طرفان حمددان نثقب هلما ثقباً يف 
وسط غلظ حلقة وسط السماء ووسط غلظ حلقة ما بني املشرق واملغرب وتكون احللقة جتري يف 

فائح إىل حنو الشمال واجلنوب وجنعل األعلى حجريت هذين القطبني مبرتلة الفرس الذي يف قطب ذات الص
منها عروة وحلقة لتعلق الكرة ا كما تعلق ذات الصفائح وحنتال يف أن نشد طريف القطبني لنثبت احللقة 
يف موضعها وتدور بدور القطبني إىل جهة املشرق واملغرب وحنتال هلا بأن نفرض يف احللقة العظمى فرضاً 
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يدخل يف الثقب حىت إذا استوى يف موضعه شددناه بقطعة حناس متأله فال بقدر طول طرف القطب الذي 
فإذا أردنا أن نأخذ االرتفاع يف أي بلد شئنا رفعنا قطب معدل النهار . يزول عن موضعه إن شاء اهللا

الشمايل املرسوم يف احللقة الصغرى عن األفق الشمايل بقدر عرض البلد وأثبتناه على حالته مث ركبنا 
لشعاع واالرتفاع يف موضعه وعلقنا الكرة بأيدينا كما تعلق ذات الصفائح بعالقتها ووجهنا موري ا

املوري حنو الشمس يف الربع الذي هي فيه من األفق وأدرنا احللقة حنو الشمال واجلنوب حىت يظل املوري 
وندير نفسه وال يكون ذلك إال حني يسامت الشمس مث نعرف جزء الشمس الذي هي فيه من الربوج 

ذلك اجلزء إىل الربع الذي فيه الشمس ونقر احللقة على حاهلا فما ارتفع عن دائرة األفق من أجزاء الربع 
فهو مقدار االرتفاع فإذا حركنا احللقة حنو جزء الشمس مل نزل حنركه وحنرك جزء الشمس حىت يقع 

  . الربوجطرف املوري احملدد الذي مياس الكرة على جزء الشمس املرسوم يف خط فلك

    

ولن يتهيأ أن يقع ذلك كما وصفنا إال يف املوضع الذي تكون فيه الشمس يف ذلك الوقت من الفلك 
حبسب ارتفاعها عن األفق فإذا وقع لنا كذلك فقد قام لنا الفلك على هيئته يف ذلك الوقت وما قطعت 

لوقت وما قطعت منه يف جزء حلقة األفق من فلك الربوج من ناحية املشرق فهو اجلزء الطالع يف ذلك ا
املغرب فهو اجلزء الغارب وما قطع وسط غلظ حلقة وسط السماء من فلك الربج فهو اجلزء الغرب وما 

قطع وسط غلظ حلقة وسط السماء من فلك الربوج فهو اجلزء الذي يف وسط السماء وكذلك وتد 
نظرنا إىل ما قطعت حلقة األفق من فإذا أردنا أن نعلم ما مضى من النهار من ساعة . األرض يف قبالته

فلك معدل من حني يطلع جزء الشمس يف الكرة إىل أن يطلع ذلك اجلزء الطالع يف ذلك الوقت فهو ما 
دار من الفلك منذ طلوع الشمس إىل ساعة القياس ويف كل مخس عشرة درجة منه ساعة مستوية وإذا 

انية وكلما رفعنا القطب تبني لنا دور قسم على أزمان ساعات جزء الشمس دل على الساعات الزم
الربوج وزيادات النهار إىل أن نرفعه تسعني جزءاً وتتبني مطالع الربوج يف كل بلد على الرسم وغري ذلك 

وينبغي أن نكتب على حلقة األفق يف الثلث الباقي منها إىل ما يلي الشمال املشارق الصيفية . من األشياء
شرق املشارق الشتوية وكذلك من خط املغرب إىل ما يلي الشمال وإىل ما يلي اجلنوب من خط امل

املغارب الصيفية وإىل ما يلي اجلنوب املغارب الشتوية لنكون قد بينا مجيع ما حيتاج إليه من مست املطالع 
وإذا وجهنا جزء الشمس واملوري على حالته عليه حياذي الشمس فقد صارت حلقة وسط . واملغارب

  . نصف النهارالسماء حتاذي خط

  .وهذه صورة اللبنة اليت للرصد حىت يقع القول عليها

قال نتخذ لبنة حناس أو حجرية أو خشبية مربعة يكون تربيعها قدر ذراعني وكلما عظمت كان أصح 
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وهي لبنة ا ب ج د ونتخذ نقطة ا مركزاً وندير عليه بقدر ا ب ج د وهي قوس ب ج ونقسمها بتسعني 
بع خبطوط جمازها على املركز واألقسام املرسومة يف القوس وفيما بني األجزاء مبا قسماً بقدر أجزاء الر

أمكن من الدقائق ويكون وجه اللبنة سلساً حمكم االستواء غري مائل وال مضطرب لتصح األقسام فيه مث 
نأخذ وتدين من حناس متساويي القدرين خمروطني يف الشهر حمدودي الطرفني فنثبت أحدمها يف مركز 
نقطة ا ونثبت األخر يف مركز نقطة ج ونكون قد تقدمنا يف استخرج خط نصف النهار وهو خط ه ز 
بإرسالنا خيط الشاقول من طرف العود الذي يف مركز ا على طرف الوتد الذي يف مركز ج لكيال مييل 

لذي عليه ا ب وجه اللبنة وال نصبها فيكون الوجه الذي فيه الرسوم واألقسام مواجهاً للمشرق وجانبها ا
على مست اجلنوب ونرصد الظل يف أوقات انتصاف النهار فنعلم موضع ظل الوتد يف مركز ا من أقسام 
الربع يف كل يوم نتخذ قطعة من حناس مالزمة التقويس لقوس ب ج وهي قطعة ط ونتخذ يف وسطها 

ضعه من األجزاء خطاً وهو اخلط الذي يف موضع ط لتصري هذه القطعة حتت موضع الظل حىت يبني مو
لكيال يشتكل علينا متييزه ويكون خط ط على وسط عرض ظل الوتد فنعلم على أي خط يقع من أجزاء 

األقسام ودقائقها ومن قبل ذلك نعلم اية بعد الشمس عن مست رؤوسنا يف الصيف والشتاء ولتكن نقطة 
 بني املنقلبني ونصفهما هو عالمة ح النهاية الصيفية ونقطة ك النهاية الشتوية ولذلك يكون قوس ك ح ما

ل فمىت جازت الشمس على نقطة االعتدال الربيعية أو اخلريفية كان موقع ظل الوتد الذي يف موضع ا 
على نقطة ل من تقويس ب ج ويعلم بذلك أبداً بعد الشمس عن نقطة مست الرؤوس يف كل يوم 

ب أيضاً أن يكون تربيع اللبنة تربيعاً مستوياً وجي. وارتفاعه عن األفق إن شاء اهللا تعاىل وباهللا التوفيق
  .وتكون باتفاق عدد زاوية قائمة إن شاء اهللا تعاىل

    وهذه صورة العضادة الطويلة 

قال نتخذ ثلث مساطر من خشب مستوية مربعة السطوح وخنط يف وسط كل مسطرة منها خطاً ماراً يف 
املساطر هذه الصورة وهي مسطرة ز ح ومسطرة سطح طوهلا وجنعل حكاية اخلطوط اليت متر يف أوساط 

ز ل ومسطرة ط م ونتعلم على مسطرة ز ح على اخلط عالمة ط وجنعل خط ز ط مخس أذرع ونثبت 
خط ط ح الباقي من املسطرة يف حجر أو عمود إثباتاً حمكماً ال يزول وال يتغري وال يقلق مث نأخذ املسطرة 

ز ل منها مساوياً خلط ز ط وجنعل عليها شطبتني من حناس يف الثانية وهي أصغر من الثالثة فنجعل خط 
عرضها الذي مير على سطح مسطرة ز ط متساوييت القدر مثل شطبة األسطرالب نركبها يف وجه 
املسطرة تركيباً حمكماً ونصري يف أوساطهما ثقبني متقابلني ونركب إحدى الشطبتني قرب نقطة ز 

سطرتني على عالمة ز وننظمها بقطب ونشده كما نشد قطب واألخرى قرب نقطة ل ونثقب هاتني امل
ذات الصفائح لنحرك مسطرة ز ل إىل جهة الشمال واجلنوب على حسب ما نريد من غري اضطراب وال 
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قلق وال اعوجاج مث نأخذ مسطرة ط م فنجعل خط ط ك منها مساوياً لكل واحد من خطي ز ط و ز ل 
ني األجزاء مبا أمكن من الدقائق قسمة صحيحة متساوية األقدار مث نقسم خط ط ك بثلثني جزءاً ونقسم ب

ونقسم خط ك م الباقي من املسطرة على قدر تلك األقسام على حسب ما نريد من القلة والكثرة إىل متام 
وتر مخسة وأربعني جزءاً املنصف ليكون أكثر ما تبلغ أقسام خط ط م اثنني وأربعني جزءاً ونصفاً 

 من املسطرة حذقناه مث نثقب مسطريت ز ط و ط م على نقطة ط ثقبني مستديرين كما بالتقريب وما بقي
ثقبنا األولني وننظمهما بقطب ونشده كما ننظم قطب األسطرالب لنحرك مسطرة ط م حيث شئنا من 

الشمال واجلنوب وال تقلق وال تضطرب ونفرض يف مسطرة ط م فرضاً يف نصف عرضها ونصفها األعلى 
 نصف غلظ املسطرة يف كل الطول وكذلك نفرض يف طرف مسطرة ز ل بقدر نصف غلظ اخلارج بقدر

مسطرة ط م وعرضها وحنذف أطراف تربيع مسطرة ز ل من اجلانبني قليالً قليالً ليسهل ويسلس مدارها 
وحركتها على خط ط م ويقع وجه املسطرتني من قبل الفرض الذي فرضنا سطحاً واحداً ال يعلو أحدمها 

خر وينتو عليه مث ندير عمود ا ب ج د الذي قد أثبتنا فيه مسطرة ز ط ح حىت يقوم على خط ب على اآل
ج من تربيعه على خط نصف النهار ويقع خط الشاقول إذا أرسل من نقطة ز إىل نقطة ط ليكون قيام 

هاً للمشرق املسطرة على زوايا قائمة ويكون وجه املسطرة قائماً على خط نصف النهار موزوناً عليه مواج
وكذلك الشطبتان املركبتان يف املسطرة الثانية وكذلك األقسام اليت يف مسطرة ط م تواجه املشرق وتكون 
مرسومة على طول نصف املسطرة الذي وقع الفرض يف النصف الثاين منه فإذا جازت الشمس على خط 

 تظل الشطبة العليا الشطبة نصف النهار حركنا املسطرة اليت فيها الشطبتان حنو الشمال واجلنوب حىت
السفلى كلها وينفذ شعاع الشمس من ثقب الشطبة العليا يف ثقب الشطبة السفلى ومند مع ذلك مسطرة 
ط م وحنركها حنو الشمال واجلنوب حىت نلصق خط ط م الذي يف عرض املسطرة املفروضة بنقطة ل اليت 

لى كم من العدد املقسوم يف مسطرة ط م من مسطرة ز ل من أجل الفرضني اللذان فرضنامها ونعلم ع
وقعت نقطة ل فندخل ذلك إىل جدول األوتار املنصفة فنقوسه فما خرجت القوس أضعفناها فما بلغت 

فهو بعد الشمس عن نقطة مست الرؤوس إذا كان ابتداء عدد املسطرة من نقطة ط وكذلك لو قسمنا 
ك م إىل متام مخسة ومثانني جزءاً مث أخذنا خط ط ك بستني جزءاً على قدر ونصف القطر وقسمنا خط 

والرصد . العدد الذي تقع عليه نقطة ل فعرفنا نصفه فقوسناه وما بلغت القوس أضعفناها كان املعىن واحد
وكذلك لو جعلنا طول مسطرة ز ل مثله . ذه املسطرة يقع أصح ألنه يقع من دائرة قطرها عشر أذرع

 ع وركبنا الشطبة اليت عند قرب ز يف موضع ع كان أبد ملا بني مرتني أو أقل حىت جتوز إىل عالمة
الشطبتني وأصح لذلك وقد يؤخذ ذه املساطر االرتفاع يف كل وقت إذا ركبت مسطرة ز ح تركيباً 

وكذلك إن . حمكماً يف عمود ا ب ج د لكي نديرها إىل نواحي األفق حيث كانت الشمس من األفق
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قمر وغريه من الكواكب علم إذا أنقص قوس البعد عن مست الرؤوس من احتيج أن يؤخذ ا ارتفاع ال
تسعني كم يكون االرتفاع وذلك الذي يبقى من مست الرؤوس إىل تسعني إذا أنقص منه قوس البعد إن 

  .شاء اهللا

  باب معرفة استخراج أوائل سني العرب

  وشهورهم التي يعمل عليها في التأريخ بالجداول 

    

ن تعلم عالمة السنة اليت أنت فيها من سين العرب وهي سنو اهلجرة فانظر إىل ما زادت قال إذا أردت أ
سنو اهلجرة على مائتني وعشر سنني فأسقطها مائتني وعشراً مائتني وعشراً واعمل مبا يبقى دون ذلك أا 

نني مع السنة اليت تعود يف كل مائتني وعشر سنني إىل الرسم األول دائماً أبداً فإذا عرفت ما حيصل من الس
أنت فيها ولو مل يدخل منها إال يوم واحد فاطلب مثله يف سطور العدد من جداول السنني اموعة وخذ 

ما بإزائه من عالمات السنني وإن مل جتد مثل العدد الذي معك يف السنني اموعة فاطلب ما هو أقرب 
 عالمات السنني مث انظر ما بقي من السنني إىل إليه مما هو أقل منه فحيث ما أصبت مثله فخذ ما حتته من

السنة اليت أنت فيها فأدخله يف سطر السنني املبسطة وخذ ما حتته من عالمات السنني وأضفه إىل العالمة 
األوىل اليت كنت حفظت مما بإزاء السنني اموعة فما بلغ إن كان أكثر من سبعة فألق منه سبعة فما بقي 

 اليت تريد فإن كان ما أدخلت من عدد يف السنني اموعة ومل يبق معك ما تدخل معك فهو عالمة السنة
يف املبسوطة فزد على ما جتد حتت السنني اموعة من العدد واحداً أبداً وإن شئت فخذ يف اموعة ما 

بأي دون ما اجتمع لك بثلثني وخذ ما بإزاء ثلثني يف املبسوطة وأضفه بعضه إىل بعض توافق الصواب 
اجلهتني عملت وهو عالمة السنة اليت أنت فيها فألق العدد من يوم األحد وافق حسابك فبذلك اليوم 

وإن أردت غريه من الشهور فخذ عالمة الشهر الذي . تدخل السنة وهو أول يوم من احملرم لتلك السنة
ألق منه سبعة وألق ما تريد من جدول الشهور وزده على عالمة السنة فإن كان ما اجتمع أكثر من سبعة ف

بقي أو ما حصل دون سبعة من يوم احلد يقف بك العدد عند متامه على أسم اليوم الذي يدخل به الشهر 
الذي تريد وعلى احلساب تعمل يف استخراج حركات الكواكب يف الداول املوضوعة لتأريخ العرب وال 

 تسقط سين اهلجرة ثلثني ثلثني وتقي ما وإن أردت معرفة كبيسة العرب. تلتفت إىل غريه إن زاد أو نقص
بقي ذه احلروف فأي سنة وافقت حرفاً من هذه احلروف فتلك السنة كبيسة وما مل يوافقها فلست 
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بكبيسة واحلروف ب ه ز ى يج يو يح كا كد كو كط وسأبني ذلك يف مبسوطة سين العرب من جدول 
  . ال بغريهاستخراج العالمات إن شاء اهللا تعاىل وباهللا التوفيق

  باب معرفة أوائل شهور الروم

  بتأريخ ذي القرنين المقسوم على كح بزيادة سنة 

قال إذا أردت أن تعرف أول كل شهر تريد من شهور الروم ويف أي يوم يقع من أيام اجلمعة فخذ سين 
لك سنة ذي القرنني مع السنة اليت أنت فيها من دخول أيلول ولو مل يدخل منها يوم واحد فزد على ذ

واحدة أصالً ماضياً فما بلغ فألقه مثانية وعشرين مثانية وعشرين فما بقي أقل من مثانية وعشرين فاطلب 
مثله يف جداول السنني الرومية املبسوطة فخذ ما بإزائه يف سطر الشهر الذي تريد من شهور الروم فما 

إزاء العدد إىل أسم اليوم الذي حصل فهو عالمة ذلك الشهر الذي تريد فألقه من يوم األحد خيرجك ب
ومعرفة السنة الكبيسة من التوقيع الذي جتده . يدخل به ذلك الشهر وأول أيلول هو أول يوم من السنة

  .بإزاء شهر سباط فإنك تزيد عليه كبيسة يف كل أربع سنني عن شاء اهللا

  باب معرفة تأريخ العرب والروم

  وبعض ذلك ببعض من هذه الجداول 

    

ا أردت أن تعرف تأريخ الروم من تأريخ اهلجرة فأطلب يف سنني اهلجرة املرسومة يف السطور األولة قال إذ
مثل عدد السنني اليت معك فحيث ما أصبت مثله فخذ ما حتته من عدد السنني الرومية اليت يف اجلدول 

فما حصل من السنني املرسوم فيه سنو ذي القرنني وعدد األيام املاضية من الشهر املرسوم حتت السنني 
والشهور التامة واأليام املاضية من الشهر الرومي فاعرفه فهو ما مضى من سين ذي القرنني مع السنة اليت 
أنت فيها واليوم املاضي من الشهر الرومي إىل أول يوم من احملرم من السنة اليت أنت فيها من سين اهلجرة 

 تأخذ ما حتت تلك السنة اليت أنت فيها من سين اهلجرة فاعرف يف أي يوم يقع من أيام اجلمعة وذلك بان
من عدد أيام اجلمعة اليت يف اجلدول املوقع عليه أول احملرم وهو اليوم املاضي من ذلك الشهر الرومي الذي 
وجدت يف اجلدول وهو موافق التأريخ الذي رمسنا يف أول الكتاب فإن أردت غري ذلك الشهر من شهور 

ر الذي أنت فيه من شهور العرب فاعرف أول الشهر العريب الذي تريد يف أي يوم يقع الروم من قبل الشه
من أيام اجلمعة وذلك بأن تأخذ عدد األيام الذي عرفت ا أول احملرم وتزيد عليها عالمة الشهر الذي 
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ه تريد من شهور العرب املرسوم يف جدول عالمات الشهور العربية فإن كان أكثر من سبعة ألقيت من
سبعة وما مل يتم سبعة فألقه من يوم األحد فاليوم الذي تنتهي إليه فهو أول يوم من ذلك الشهر العريب 

الذي أردت واعرف ما مضى من ذلك الشهر من األيام على االبتداء مث خذ من أول احملرم إىل اليوم الذي 
ثون يوماً وشهر تسعة أردت من ذلك الشهر واحسب لكل شهر مضى من السنة عدد أيامه وهو شهر ثل

وعشرون يوماً فما بلغت األيام اليت مضت من الشهر الذي أردت فانقص منه يوماً واحداً فما بقي فزد 
عليه عدد األيام املاضية من الشهر الرومي الذي وجدت يف اجلدول فما بلغ فاطرحه من أول ذلك الشهر 

لشهر الذي يقع ذلك العدد منه هو اليوم الذي الرومي لكل شهر عدد أيامه فاليوم الذي ينتهي إليه من ا
أنت فيه من الشهر الرومي من السنة اليت وجدت يف اجلدول من سين ذي القرنني إىل أن تنتهي إىل أيلول 
فإن دخل من أيلول يوم واحد فزد على سين ذي القرنني سنة أخرى فإن كانت السنة كبيسة وبلغ العدد 

ومعرفة السنة الكبيسة من التوقيع املرسوم يف . ماً يف تلك السنةإىل سباط فخذ له تسعة وعشرين يو
وكذلك تعلم اليوم الذي أنت فيه من الشهر العريب من السنة . اجلدول املوضوع لعالمات شهور الروم

اليت أنت فيها من سين اهلجرة من قبل تأريخ الروم وهو أن تنظر يف اجلدول يف سطر سين ذي القرنني 
 السنة اليت أنت فيها من سين ذي القرنني من األيام املاضية من الشهر الرومي ففي ذلك فتأخذ ما بإزاء

اليوم املاضي من الشهر يقع أول احملرم من السنة اليت أنت فيها من سين اهلجرة فاحفظه مث تأخذ ما بقي 
لك الشهر إىل من ذلك الشهر الرومي من األيام فتزيد عيها ما حيصل لك من الشهر واأليام اليت بعد ذ

اليوم الذي تريد فتأخذ لكل شهر عدد أيامه فما بلغ فزد عليه يوماً واحداً أصالً ماضياً أبدأ مث ألق ما 
اجتمع من احملرم لكل شهر عدد أيامه فاليوم الذي تنتهي إليه هو يوم ذلك الشهر الذي أنت فيه من الشهر 

ن تنتهي إىل احملرم فإذا انتهيت إليه ودخل منه يوم العريب من تلك السنة اليت وجدت من سين اهلجرة إىل أ
  .واحد فزد على السنني اليت معك من سين اهلجرة سنة أخرى وعلى هذا التأريخ يكون عملك إن شاء اهللا

  باب معرفة استقامة الكواكب ومقاماتها

  ورجوعها وقطعها أفالك تداويرها 

    

قال إن الكواكب زحل يسري على استقامة من أعلى فلك تدويره مائة ومثانية عشر يوماً ونصفاً مث يقيم 
يومني ونصفاً ومثناً مث يرجع يف مسريه مائة ومخسة وثلثني يوماً وثلثاً وربعاً مث يقيم ثانية مثل مقامه األول 

 فجميع أيامه اليت يقطع فيها فلك التدوير مث يستقيم مثل استقامته األوىل حىت يرجع إىل أعلى فلك تدويره
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وإذا كانت حاصته املعدلة من ة إىل قيب مه فهو مستقيم . ثلثمائة ومثانية وسبعون يوماً وساعتان بالتقريب
فإذا جاوز ذلك إىل متام قيه كط فهو مقيم فإذا جتاوز ذلك إىل متام رمد ال فهو راجع فإذا جتاوز ذلك إىل 

واملشتري يسري على استقامة من أعلى فلك .  وإىل متام الدورة مستقيم إن شاء اهللامتام رمز يه فهو مقيم
تدويره سبعة وثلثني ومائة يوم ونصفاً مث يقيم ثلثة أيام وربعاً ومخساً مث يرجع يف مسريه مائة يوم وسبعة 

 يقطع فيها فلك عشر يوماً مث يقيم ثانية كاملقام األول مث يستقيم كاستقامته األوىل فجميع أيامه اليت
تدويره ثلثمائة وتسعة وتسعون يوماً إال ساعتان بالتقريب وإذا كانت حاصته املعدلة من ة إىل قكد ه فهو 

مستقيم وإىل متام قكز يا فهو مقيم وإىل متام رلب مط فهو راجع وإىل متام رله نه مقيم وإىل متام الدورة 
تدويره ثلثمائة يوم وأحداً وأربعني يوماً ومخساً مث يقيم واملريخ يسري على استقامة من أعلى فلك . مستقيم

مخسة وعشرين يوماً وثلثاً مث يرجع يف مسريه ستة وأربعني يوماً وثلثي يوم مث يقيم ثانية مثل مقامه األول 
مث يستقيم مثل استقامته األوىل أيضاً فجميع أيامه اليت يقطع فيها فلك تدويره سبعمائة ومثانون إال عشر 

 بالتقريب فإذا كانت حاصته املعدلة من ة إىل قرت جل فهو مستقيم وإىل متام قص مو فهو راجع وإىل يوم
والزهرة تسري على أعلى فلك تدويرها على استقامة . متام رب كز فهو مقيم وإىل متام الدورة مستقيم

 سبعة وثلثني يوماً مائتني وتسعة وستني يوماً ونصف سدس يوم مث تقيم أربعة أيام مث ترجع يف مسريها
وأربعة أمخاس يوم مث تقيم ثانية مثل املقام األول مث تستقيم مثل استقامتها األوىل فجميع أيامها اليت تقطع 

فإذا كانت حاصتها . فيها فلك تدويرها مخسمائة يوم وثلثة ومثانون يوماً وثلثاً يوم وربع يوم بالتقريب
ري وإىل متام قسح كا فهي مقيمة وإىل متام قصا لط فهي راجعة املعدلة من ة إىل قسه نج فهي مستقيمة الس

والكاتب يسري على استقامة من أعلى . يف السري وإىل متام قصد ز فهي مقيمة وإىل متام الدورة مستقيمة
فلك تدويره سنة وأربعني يوماً وثلث وربع يوم مث يقيم قريباً من عشرين ساعة مث يرجع يف مسريه أحداً 

 مث يقيم ثانية مثل مقامه األول مث يستقيم مثل استقامته األوىل فجميع أيامه اليت يقطع فيها وعشرين يوم
فلك تدويره مائة يوم ومخسة عشر يوماً ونصف وربع ومثن يوم بالتقريب وإذا كانت حاصته املعدلة من ة 

ام ريه ك فهو مقيم إىل قمد م فهو مستقيم وإىل متام قمز يج قهو مقيم وإىل متام ريب مز راجع وإىل مت
  .وإىل متام الدورة فهو مستقيم السري واهللا أعلم

  باب معرفة أوقات تحاويل السنين وطوالعها

وزيادات أوساط الكواكب فيها على أوساطها يف األصل وذلك باجلداول املوضوعة لذلك يف آخر 
 الكتاب 
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ا يف األوساط على أوساط الكواكب قال كلما أردت أن تعرف أوقات حتاويل السنني وطوالعها وزيادا
األصلية فخذ ما مضى للمولد من السنني التامة من سنة األصل إىل سنة التحويل وتكون قد عرفت موضع 

الشمس الوسط واحلقي يف األصل مث اطلب مثل عدد السنني التامة اليت معك يف جدول السنني اموعة 
ا هو أقل منه فخذ ما أصبته حتته من أزمان املطالع فاحفظه الرومية فحيث ما أصبت أو ما هو أقرب إليه مم

مث أدخل مبا بقي معك من فضلة السنني ف جدول السنني املبسوطة وخذ ما بإزائها من تلك األزمان 
أيضاً فأضفه إىل األول فما بلغ بعد إلقاء الدور وإن كان أكثر من دور فاحفظه واقسمه على يه فما 

ها على ساعات التقومي يف األصل فما بلغت الساعات فإن كانت أكثر من حصل فساعات معتدلة فزد
أربعة وعشرين فألق منها أربعة وعشرين وزد على األيام املاضية من شهر األصل يوماً وإن كانت أقل من 
أربعة وعشرين عملت ا فما حصلت األيام املاضية من الشهر والساعات فانظر فإن كانت السنة كبيسة 

اط قد انقضى فانقص من األيام املاضية من الشهر يوماً واحداً وإذا مل تكن كبيسة فال تنقص وكان سب
شيئاً مث قوم الشمس يف ذلك التاريخ من تلك السنة فإن وسط الشمس خيرج لك كالوسط األول من 
ل األصل فقومه بالتعديل حبسب موضع بعدها األبعد يف سنة التحويل فإن خرج موضع الشمس احلقي مث

األول وإال فاعرف زيادته على األول أو نقصانه منه واقسم تلك الزيادة أو ذلك النقصان على مسري 
الشمس املختلف يف الساعة فما حصل لك من ساعة فزده على ساعات التقومي إن كان موضع الشمس 

ك فحوهلا إىل الثاين أقل من األول وانقصه منها إن كان هو األكثر فما حصل من ساعات التقومي بعد ذل
ساعات األيام املختلفة وذلك بأن تنظر إىل ما بإزاء جزء الشمس من تعديل األيام املرسوم يف الفلك 

املستقيم فتعرف مقداره من الساعات املعتدلة وتزيده على ساعات التقومي فما بلغت فهو ساعات وقت 
 املستقيم واعرف به الطالع التحويل فاقسمها على مخسة عشر وزد على مطالع جزء الشمس يف الفلك

مث أدخل بعدد السنني التامة يف جداول حركة القمر والكواكب يف سين التحويل . ووسط السماء كالعادة
وخذ ما بإزاء ذلك فما حصل من زيادة أوساط الكواكب والعقد أما يف القمر وحاصته والعقد فإنك 

ثلثة العلوية فزده على أوساطها يف األصل تزيد ما حصل لكل واحد منها على وسطه يف األصل وأما ال
وأما الزهرة وعطارد فتزيد ما حيصل لكل واحد منهما على . وانقصه من حاصة كل واحد منها يف األصل

حاصته يف األصل وأما أوساطهما فإا مثل وسط الشمس فإذا فعلت ذلك قومتها كالعادة واعلم أن 
نني يوماً واحداً فكلما جتاوزت مائة وست سنني أوقات التحاويل تنقص يف كل مائة سنة وست س

فانقص من األيام املاضية من الشهر الذي لألصل يوماً واحداً أبداً إن شاء اهللا وهذا ال يتهيأ يف املواليد 
  .وإمنا يتهيأ يف أعمار املدن والدول وامللل عند احلاجة إىل حتويلها إن شاء اهللا
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  باب تسيير الدرجات من حيث شئت

  حيث أحببت بالتقريب إلى 

    

واعلم أن هذا التسيري هو ما شرحه بطليموس يف تسيري اهليالج ومسى املطالع فيه اجلوي راست فقال 
جوي راست اجلدي وهي مطالع الفلك املستقيم وجوي راست البلد وهي مطالع البلد وهو تعديل بعدها 

ا إىل موضع ما فانظر إىل الدرجة اليت تريد أن قال إذا أردت تسيري درجة م. عن األوتاد إن شاء اهللا تعاىل
تسري منها وهي الدرجة األوىل وإىل الدرجة الثانية اليت تريد ان تسري إليها وهي األخرى مث اسقط مطالع 

فلك مستقيم الدرجة األوىل من مطالع مستقيم الدرجة الثانية وما بقي من الفضلة األوىل فاحفظها مث 
 يف اإلقليم من مطالع الدرجة الثانية يف ذلك اإلقليم على حنو ما فعلت أوالً ا أسقط مطالع الدرجة األوىل

يف مطالع الفلك املستقيم وما بقي فهي الفضلة الثانية فاحفظها أيضاً مث تأخذ فضل ما بني الفضلة األوىل 
بني بامسها وهي فضلة والفضلة الثانية وتعلم ملن الفضل منهما أللفضلة األوىل أم للفضلة الثانية فاحفظها و

الفضلتني مث خذ بعد األوىل عن درجة الوتد الذي قبله فإن كان الوتد الذي قبله العاشر فسم هذا البعد 
من نصف قوس النهار وخذ ذلك االسم من فضلة الفضلتني فما كان فهو احلاصل مث انظر فإن كان 

 الفضل للفضلة الثانية فزد احلاصل عليها الفضل للفضلة األوىل فانقص احلاصل من الفضلة األوىل وإن كان
فما كان من الفضلة األوىل بعد الزيادة عليها أو النقصان منها فهو عدد درجات التسيري إن شاء اهللا فإن 
كان الوتد الذي قبله الرابع فخذ ما بني الدرجة اليت تسري منها وبني درجة الرابع وسم ذلك من نصف 

ضلة الفضلتني فما كان فهو احلاصل مث انظر فإن كان الفضل للفضلة قوس الليل وخذ ذلك االسم من ف
األوىل فانقص احلاصل من الفضلة األوىل فما كان من الفضلة األوىل بعد الزيادة عليها أو النقصان منها 

فإن كان الوتد الذي قبله الطالع فخذ البني الذي بني اجلزء الطالع وبني . فهو عدد درجات التسيري
ليت تسري منها فما كان فانسبه من نصف قوس الليل وخذ بقدر تلك النسبة من فضلة الفضلتني الدرجة ا

فما كان فهو احلاصل مث انظر فإن كانت الفضلة الثانية أكثر من الفضلة األوىل فانقص احلاصل من الفضلة 
انية بعد الزيادة أو الثانية فإن كانت هي األقل فزد احلاصل على الفضلة الثانية فما كان من الفضلة الث

فإن كان الوتد الذي قبله السابع فخذ البعد الذي بني الدرجة اليت . النقصان فهو عدد درجات التسيري
تسري منها وبني درجة الوتد السابع فانسب ذلك من نصف قوس النهار وخذ بقدر تلك النسبة من فضلة 

فضلة الثانية أكثر من الفضلة األوىل فانقص الفضلتني فما كان فهو احلاصل فاحفظه مث انظر فإن كانت ال
احلاصل من الفضلة الثانية وإن كانت الفضلة الثانية أقل من الفضلة األوىل فزد احلاصل عليها فما كان من 
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الفضلة الثانية بعد الزيادة عليها أو النقصان منها فهو عدد درجات التسيري وهي األجزاء املعدلة املمزوجة 
  .لفلك املستقيممن مطالع البلد وا

  باب معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم

 بتفاضل عشرة عشرة أجزاء وأوتار هذه املطالع املنصفة لتسهل املعرفة مبطالع الربوج لكل بلد تريد 
أثبتنا مطالع كل عشرة أجزاء جممالً مع ما قبله إىل متام تسعني يف الفلك املستقيم ورمسنا أوتار املطالع 

فإذا أردنا معرفة املطالع عملنا على الرسم املتقدم يف صدر الكتاب فأخذنا وتر نصف زيادة . حتتهااملنصفة 
النهار األطول يف ذلك البلد فضربناه يف أوتار هذه العشرات املرسومة حتتها فما حصل قوسناه فما بلغت 

وله جلميع الربوج القوس فهو حصة العشرات اموعة من اختالف النهار فسلكنا فيه ذلك حىت جند
وهذا . بتفاضل عشرة أجزاء ففيها كفاية فيما حيتاج إليه من علم املطالع املفردة للبلد وملا وافق عرضه

  .العمل باجلديول املرسوم حتت تربيعه مراتب امليل

  باب إذا أردت معرفة مسير القمر

والقمر احملكم واعرف ما املختلف يف الساعة حلساب االجتماع واالستقبال فخذ فضل ما بني الشمس 
يقابله يف جداول الزيادة والنقصان من حركة القمر يف الساعة وهو لكل درجة خاصة فما كان من 

الدقائق فانقصه من مسري القمر املختلف يف الساعة إذا كانت حاصة القمر املعدلة اليت عرفت مسريها يف 
 إذا كانت تلك احلاصة من صه إىل رسه الساعة من ة إىل صه ومن رسه إىل شس وزده على ذلك املسري

فما بلغ بعد الزيادة أو النقصان فهو املسري احملكم فانقص منه حركة الشمس يف الساعة فما بقي فهو سبق 
  .القمر

  تنبيه 

    

قال كرلو نالينو املعتين بضبط هذا الكتاب وتصحيحه قد متت األبواب كلها فتليها يف نسخة األسكوريال 
 حنن فإمنا استخرجنا جيب تنبيه القارئ إليه أن حروف األسكوريالية يعين على مذهب أهل اجلداول وأما

  .املغرب فلذلك تكون ص عبارة عن ستني و ض عن تسعني و س عن ثلثمائة و ظ عن مثامنائة

  .مت الكتاب
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