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  علم الهيئة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه أعوذ وأستعني 

  المقالة األولى

  في التعليم 

من تلخيص كتاب بطلميوس يف التعليم وهو كتاب اسطي مما حرره الشيخ الرئيس أبو علي احلسني بن 
وقد حان أن نورد جوامع كتاب بطليموس الكبري املعمول يف اسطي وعلم : لعبد اهللا بن سينا قا

وأن حتذي يف ذلك حذو كالمه من غري أن نسلك يف ذلك طريقة غري طريقته من الفارق اليت .اهليئة
ظهرت للمحدثني إال يف أشياء يسرية، فإن االستقصاء يف ذلك مما يورد يف كتاب اللواحق، وأن نقرب 

 األفهام غاية ما تقدر عليه، وأن نترك احلسابات اليت يف األشكال بأن يعرف وجه البيان يف املعاين إىل
الشكل، فمن شاء حسب وأن ال نستقصي يف ذكر تاريخ األرصاد، بل نسلم أن بني كل رصد ورصد 

نا أن ورأي. وأما اجلداول، فإن أحب أحد أن يثبتها يف كتابنا هذا، وإن أحب أن خيتصرها فعل. كذا مدة
ال نكرر كثريا من األشكال اليت يشترك فيها كواكب عدة وهي متشاة يف التعليم واهليئة، وإمنا تكرر 

الختالفها يف احلساب ونسأل اهللا تعاىل التوفيق والعصمة، ونسأل األصدقاء من أهل املعرفة أن يعذروا يف 
لواته على رسله األخيار خاصة سيدنا واهللا املسدد، وله احلمد على كل حال، وص. الزلة، ويسدوا اخللة

  .حممد النيب وآله الطاهرين

  في أن السماء كروية الحركة والشكلفصل 

قد يقع التصديق بكربة هذه احلركة من جهة هيئة طلوع الكواكب الثابتة وغروا، فإا تطلع من 
 تأخذ إىل السفل حنو املغرب املشرق، مث ال تزال تأخذ إىل العلو بالقياس إلينا حىت توازي مست الرؤوس، مث

حىت تبلغ األفق، مث تغيب، مث تعود مرة أخرى من حيث كانت طلعت هي بأعياا، وتكون أزمنة الطلوع 
  .وأزمنة الغروب متكافية يف جل األمر
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مث إذا أخذنا حنو جهة الشمال أو اجلنوب، حصل بعض ما كان يغيب عنا ال يغيب البتة، وبعض ما كان 
نا يغيب دائما أو وقتا، وكما أمعنا يظهر مما ال يغيب منها شيء أكثر، ويكون يف الناحية ال يغيب ع

وكلما أبطأ غروب كوكب من هذه اجلهة وصار قوس اره أكرب، أسرع غروب . األخرى األمر بالضد
ا وكل ما ظهر هاهنا مما ال يغرب، خيفى هناك نظريه مم. نظريه من تلك اجلهة، وصار قوس اره أصفر

ولو أنا متادينا يف املصري إىل القطب الذي إليه يصري، ومل يكن عن ذلك مانع، لبلغنا . كان يطلع فال يطلع
وحنن نشاهد ماال يغرب يدور على القطب، وكل . موضعا يكون هناك إما طالع دائما وإما غارب دائما

نها مجيعا تقطع دوائرها معا، ما كان إليه أقرب، كان مداره أضيق ودوره أبطا مبقدار ضيق مداره، ولك
وهذا ال ميكن إال أن يكون حركة مستديرة، ويكون قطباها ناحييت .  متوازية- أعين دوائرها - وهي 

ولو كانت هذه احلركة ال على هذه الصورة، ملا كان أبعاد ما بني . ظهورى الكواكب األبدية الظهور
ملنظر والذي يرى من زيادة مقاديرها عند الطلوع الكواكب وأعظامها يف مجيع أقطار األرض متساوية يف ا

ومن شأن مثله . والغروب، فهو بسبب البخار الرطب املائي احمليط باألرض، ووقوعه بني األبصار وبينها
أن يكون ما وراءه أعظم يف املنظر، وهلذا ما ترى مقادير األشياء يف املياه أعظم وأكرب، وكلما غاصت 

مثل رأى من .  ومن الدليل على صحة هذا الرأي، بطالن سائر اآلراء فيه.ازدادت عظما حبسب الرؤية
فليت شعري، كيف ترجع باالستقامة من ناحية . يظن أن النجوم تذهب على االستقامة ال إىل اية

املشرق مرة أخرى، وإن كانت ترجع من حيث جاءت، فكيف ال ترى، ومل ال تتناقض أعظامها وأبعاد 
ومثل الرأي . دت عنا بعدا بل تثبت مقادير أعظامها ورمبا زادت عند الغروب يف الرؤيةما بينها كلما ازدا

وهذا مع . السخيف، القائل إا تشتعل وتطفأ، فيكون يف بعض األرضني هلا اشتعال ويف بعضها طفؤ
عال سخافته ملا فيه من نسبة خلقه األجرام الكرمية إىل العبث والتعطيل، يوجب أن يكون شيء واحد مشت

طافيا حبسب القياس إىل موضعني، ألن الكواكب الطالعة على قوم تكون غاربة عن آخرين، تدل على 
ذلك أيضا أرصاد كسوفات القمر، فقد رصد كسوف القمر وكان عند قوم بعد الطلوع، وعند قوم طلع 

مث ما . بوهو منكسف، وعند قوم قبل الطلوع حىت أم ظهر هلم منجليا، وكذلك رصد يف جانب الغرو
وما بال الكواكب الظاهرة أبدا . بال بعض البالد يوجب أن يشتعل فيها، وبعض البالد يوجب أن يطفأ

ويشهد على صحة رأينا هذا، مطابقة آالت . عند قوم مشتعلة دائما عندهم، ولكنها عند قوم آخرين تطفأ
قال، وأما أن الفلك كرى، . ريهاألرصاد املنصوبة على واجب أحكام الكريه، فإا تستمر على أحكام الك

فيقنع فيه أمور منها، إن هذا الشكل أوفق األشكال لسرعة احلركة املستديرة، وأزيدها إحاطة وأنيقها 
باجلسم الكرمي الذي هو أكرم، وألن الفلك جرم بسيط متشابه األجزاء، وال جيوز أن تكون طبيعة واحدة 

 جزؤ وال يفعل يف جزؤ بل جيب أن تكون هيئة مجيع األجزاء تفعل يف مادة واحدة زاوية أو هيئة احنناء يف
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متشاة اخللقة، وال ميكن أن يكون هذا إال للكرة، وال ميكن أن يكون بسيط متشابه القطوع إال الكرة، 
وألن الكواكب قد تقنع الناظر يف أمرها بأا من جوهر ما هي فيه، والكوكب كريه ولو كانت 

 آخر الختلف مناظر أشكاهلا الختالف أبعاد الناظرين إليها فالفلك احمليط مسطحات أو مقصعة أو شكال
  .ا يف مثل طبيعتها قال واملعول عليه من هذه احلجج هو األوسط

  في أن األرض كرية عند الحسفصل 

    

وقد يدلنا على كون األرض كريه يف احلس تقدم طلوع ما يطلع وغروب ما يغرب وتأخرمها عن أهل 
الطويلة وظهور ما يظهر أبدا وغيبة ما يغيب أبدا على البلدان العرضية تقدما وتأخرا وظهورا البلدان 

وغيبة توجبه الكريه ويظهر حال الطول بالكسوفات القمرية وحال العرض بكواكب القطبني ولو كانت 
األرض مقعرة لطلعت الكواكب على الغربيني أوال وتأخرت عن الشرقيني وليس كذلك فقد رصدت 

كسوفات القمر الواحد بأعياا فوجدت تكون عند الشرقيني يف ساعات من ليلهم أكثر وعند الغربيني يف 
ساعات من ليلهم أقل ووجد التفاوت يف ذلك على ما توجبه كريه األرض ولو كانت مسطحة لكن 

 أن ال الطلوع والغروب يف اآلفاق يف وقت واحد وما يتضرس بسبب اجلبال واألراضي املرتفعة فيجب
يكون له قدر حمسوس ولو كانت مضلعة بأضالع مسطحة خترجها عن أن تكون باجلملة كريه عند احلس 
لكان طلوع الكواكب وغروا إمنا يكون على سكان سطح واحد يف ساعة واحدة وخيالف يف ذلك سائر 

 على ما عليه الوجود السطوح مبا له قدر إال أن تكون السطوح حبيث ال تؤثر يف كريه اجلملة أثرا حمسوسا
ولكنا جند تأخر ساعات الكسوفات وتقدمها يف املساكن على الطول من املشرق إىل املغرب على ما 
توجبه كريه األرض وكذلك حال طلوع الكواكب وغروا دون ما يوجبه تسطيح واحد أو تسطيح 

 املغرب وله سطحان كثري وال جيوز أن يكون شكلها اسطوانيا حيدث سطحه يف الطول من املشرق إىل
مسطحان إىل القطبني وإال لكان طلوع الثوابت وغروا على سكان سطح واحد بني القطبني واحدا 
ولكان ما خيفي ويظهر واحدا عند اجلميع بل مل يكن سكان االستدارة يرون شيئا من الكواكب دائم 

 ما من الشمال إىل اجلنوب الظهور فلما كان حال ما من املشرق إىل املغرب يف هذه املعاين كحال
فالتحديب يف اجلهات على السواء وسطح املاء يف البحر كرى أيضا ولذلك إذا كنا يف البحر وكان بالبعد 

منا جبل فأول ما يظهر منه رأسه مث يظهر ما حتته قليال قليال كان مستورا ال حمالة دون رأسه فال ساتر 
  .دونه غري حدبة املاء
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  رة في الوسطفي أن األرض مستقفصل 

    

قال إن مل تكن األرض مستقرة يف سواء الوسط فال خيلو ما أن تكون يف بعد سواء عن القطبني ولكن 
خارجة عن احملور أو على احملور ولكن مائلة إىل أحد القطبني أو خارجة عن احملور ومائلة إىل قطب ولو 

كين خط االستواء ألن سطح األفق صح القسم األول لوجب أن ال يستوي الليل والنهار أبدا عند سا
حينئذ ال يفصل الفلك دائما بنصفني وأما يف سائر األقاليم فكان إما أن ال يكون ذلك االستواء أو ال 

يكون إذا كانت الشمس على منطقة احلركة األوىل أعين معدل النهار ألن الدوائر الكبار األفقية واملنطقية 
ستواء على نقطيت تقاطع املائل ومعدل النهار اللذين نذكرمها بعد كانت ال تتفاضل بنصفني فال يكون اال

بل على دائرة أخرى موازية هلا مشالية أو جنوبية ولكانت القطعة العليا من كل دائرة من املتوازنة ال 
تساوي السفلى من نظريا املساوية إياها يف البعد عن منطقة معدل النهار فلم يكن ار أحدامها كليل 

ى والوجود على خالف ذلك كله ولكانت البالد اليت متيل إىل مشرقها أو مغرا ال يتساوى فيها األخر
زمان ما بني الطلوع ومسامتة الرأس وزمان ما بني مسامتة الرأس والغروب ومل تكن األعظام واألبعاد 

 الفلك بنصفني وأما القسم الثاين فلو صح لوجب أن يكون األفق إمنا يفصل. ترى يف كل موضع متساوية
حيث الكرة منتصبة وذلك إذا قام عمود على منطقة الكل وأما يف املساكن املائلة إىل أحد القطبني فإن 
القطع كانت تكون خمتلفة وكلما يلي ذلك القطب أصغر وما يلي مقابلة أكرب وكلما أمعنا إىل القطب 

صله األفق فوقه أصغر من مجيع القطوع ازداد صغر الصغري وكرب الكبري فإذا صرنا عند القطب كان ما يف
وما حتته أكرب وليس األمر كذلك بل يف مجيع البالد ومجيع املساكن ينقسم الفلك بنصفني فترى ستة 

بروج دائما أو يكون األفق على منطقة الربوج وذلك تنصيف على وجه آخر للربوج ولو اجتمع القسمان 
لو مل تكن األرض حتت دائرة معدل النهار وهي منطقة الكل الجتمعت ااالت اليت يف القسمني على أنه 

حبيث ينتصف على موازاا ملا كانت األظالل من املقاييس املشرقية واملغربية عند استواء النهار على خط 
واحد مستقيم بعينه يف السطوح املوازية لألفق يف كل موضع ولو كانت األرض باجلملة مائلة عن الوسط 

زايد النهار وتناقصه هذا النظام املوجود ولكان القمر ال ينكسف أبدا عن مقابلة الشمس ملا كان نظام ت
  .ويف كل وقت

  في أن ال مقدار لألرض عند الفلكفصل 
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لو مل يكن مقدار األرض حبيث ال يؤثر يف احلس أثرا عند السماء فوق ما للمركز إىل احمليط بل كان هلا 
ني الكواكب وأعظامها متفقة يف احلس عند كوا يف وسط السماء تأثري حمسوس ملا كانت أبعادها ما ب

وعند كوا يف األفق ولكان القرب وهو عند توسط السماء يوجب زيادة يف ذلك والبعد نقصانا واألمر 
باخلالف ولكان استعمال آالت الرصد على بسيط األرض ال على املركز نفسه يوجب تفاوتا حمسوسا 

على تلك األرصاد ال تستمر ولكان الغارب من الفلك أعظم من الطالع مبقدار وكانت األصول املبنية 
حمسوس على مقتضى ستر نصف األرض ألن املنصف يف احلقيقة هو السطح الفاصل لألرض بنصفني ال 

السطح اخلارج عن األبصار فلصغر قدر األرض عند الفلك صار كاملنطبق أحدمها على اآلخر وكان 
  .ريباالطالع ستة بروج تق

  في أن ليس لألرض حركة انتقالفصل 

    

وأما حركة االنتقال فتبطل مبا أبطلنا به امليل عن الوسط ولو كان هلا حركة مستقيمة صاعدة أو نازلة أو 
إىل جهة لكانت أجزاؤها ال تلحقها البتة من تلك اجلهة وأما التعجب الواقع يف أن الثقيل كيف يثبت يف 

مبعرفتنا أن الفوق دائما جهة الفلك والسفل جهة الوسط وأما الكل فال فوق موضع وال يهوى فهو زائل 
له وال سفل ألن الكرة ال اختالف فيها وأن اية احلركة الثقيلة مركز الكل واية احلركة اخلفيفة ضدها 

ط هو أفق الكل وجهة الفلك ومجيع أجزاء األرض متدافعة إىل الوسط وقائمة على زوايا قائمة على بسي
األرض إذا ورد ا بالطبع وأما احلركة املستديرة لألرض على نفسها فقد ادعاها قوم فبعضهم زعم أن 

الفلك ساكن وأن األرض تتحرك إىل املشرق فيظن أن الفلك يتحرك والكواكب تطلع وبعضهم زعم أن 
م شيئا يف اجلرمني كالمها يتحركان لكن على التخالف وبطليموس بعد الفراغ من التعجب من وصفه

غاية الثقل مبثل هذه احلركة السريعة وإن كان ليس يعجب تعجبا يعتد به فإن التعجب يكون لو جعلوها 
قسرا وهي يف غري موضعها الطبيعي حبيث يكون هلا ميل فيه بالطبع إىل حركة أخرى يقول لو كانت 

جيب أن ال يسبقها طائر أو األرض هلا مثل هذه احلركة إىل املشرق دون سائر األجرام الطبيعية لكان 
مزجوم أو مرمى بل كان كله يتأخر فال ترى حركة مشرقية لشيء منها فإن قيل إن اهلواء يتحرك أيضا 

مع األرض مثل حركتها فذلك حمال ولو صح لوجب أن تكون حركة ما يف اهلواء من األجرام املائلة إىل 
ال يرى شيء يتحرك يف اهلواء إىل املشرق بل السفل أنقض من حركتها أعين حركة األرض واهلواء فكان 

يتأخر دائما إىل املغرب وليس شيء مما يف اهلواء ملتصقا ملتحما يتحرك معه وإال ملا تقدمت األشياء فيه 
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وال تأخرت وترددت ولو كان لألرض مثل هذه احلركة لكانت األثقال ال تقع على مستها بل تتأخر فهذه 
  .ستحالة هذه احلركة لألرض يف الطبيعياتجوامع ما قال وحنن قد بينا ا

  في القول على أن للكل حركة واحدةفصل 

  تعمها وتفسرها من المشرق إلى المغرب 

    

قال إنا ملا رأينا الكواكب خصوصا الثابتة تطلع من املشرق وتغرب يف املغرب مث تعود كل يوم وليلة 
 صح أن هلا حركة واحدة تعمها وهي حركة الكل وأبعادها حمفوظة ودوائرها املرسومة حبركاا متوازية،

ووجدت منطقتها دائرة معدل النهار وسائر الدوائر موازية هلا، وإا تسمى معدل النهار ألن الشمس إذا 
أو أما الكواكب األخرى . حصلت على نقطة من تلك الدائرة استوى الليل والنهار يف مجيع املساكن

ظ نسبتها إىل الكواكب الثابتة وتتأخر دائما إىل املشرق، ال على دوائر كالشمس والقمر واملتحرية فال حتف
متوازية، بل خمتلفة قاطعة للمتوازية إىل جهيت الشمال واجلنوب، وكذلك هي باحلقيقة ال بالنسبة إلينا 

وميلها إىل الشمال واجلنوب على نسبة وترتيب منتظمني وإن كان االستقصاء أيضا يف أمر الثوابت على 
 سيتضح بعد قد يظهر من أمرها أا أيضا تتخلف إىل املشرق على دوائر متوازية وموازية للمنطقة املائلة ما

فذلك أمر بعيد الزمان خفي يف ظاهر األحوال فيجب ال حمالة أن تفرز هذه احلركة اليت من . للشمس
ة ملا قلنا أن تكون على دوائر املغرب عن األوىل اليت من املشرق وجيعل غريها وكاملضادة هلا وجيب ال حمال

واملنطقة . منطقة للمائلة ومنطقة معدل النهار: فإذن املناطق اثنتان. مائلة مقاطعة ملنطقة احلركة األوىل
املائلة اليت للشمس هي دائرة الربوج ومنطقة فلك الثوابت على ما نوضحه بعد والتقاطعان اللذان بني 

ا تسمى نقطة ربيعية وهي اليت إذا وافتها الشمس انقلب الزمان إىل الدائرة الشمسية ومعدل النهار أحديهم
الربيع فكان االستواء الربيعي، والثانية تسمى نقطة خريفية ملا عندها من االستواء اخلريفي وإذا قام على 

 قطيب منطقة الربوج ومنطقة احلركة األوىل دائرة قاطعة هلما انفصل منها بينهما قوسان قوس مشالية وقوس

جنوبية حيدان أبعاد امليل وارتسمت على دائرة الربوج نقطة مشالية ونقطة جنوبية، فأما الشمالية فهي نقطة 
املنقلب الصيفي ألن الشمس إذا حصلت عندها انقلب الزمان إىل الصيف يف املعمورة اليت نعرفها 

القمر ترى طالعة وغاربة وملا كانت الكواكب املتحرية والشمس و. واألخرى املنقلب الشتوي لنظري ذلك
مع الثوابت فمن البني أن احلركة األوىل مستولية على احلركة الثانية ويلزمها ما يتحرك باحلركة الثانية مع 

حركاا اخلاصة مث يف النظر الدقيق تظهر أن الكواكب الثابتة ليست تتحرك إىل املغرب بذاا بل يلزم فيما 
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 هناك حركة أخرى حميطة بالكل ومستولية عليه تستتبع سائر يرى من حركتها إىل املغرب أن تكون
وأما أن هذه احلركة ليست للثوابت بذاا، بل هي كما للمتحرية . األجرام معها وهي جلرم غري مكوكب

فألن هلا حركة إىل املشرق بطيئة جدا خاصة ا كحركة سائر الكواكب، إال أن اليت لسائر الكواكب 
ىل الثابتة، وأما اليت للثابتة فتظهر بالقياس إىل النقط األربع املومهة املذكورة على ما سريعة تظهر بالقياس إ

فهذه تظهر أقل وحبيلة أدق وأما أن ذلك الفلك غري مكوكب فألنه لو كان هناك كوكب لرؤى . ستعلم
  .ألن األجسام السمائية كلها مشفة ال حتجب ما فيها من النريات عن األبصار

  أوتار أجزاء الدائرةفي معرفة فصل 

    

غرضه العام يف هذه األصول معرفة نسب األوتار واستخراجها والقسي والزوايا الواقعة على بسيط الكرة 
ونبدأ مبعرفة األوتار فإن غرضه املقدم يف هذه األصول أن يصري لنا وتر أي قوس فرضنا معلوما وقوس أي 

ة من دائرة مقسومة على ثلثمائة وستني جزءا والوتر وتر فرضنا معلومة على أن يكون القوس قطعة معلوم
خطا معلوم النسبة إىل القطر املقسوم مبائة وعشرين قسما وال يعترب يف هذه املواضع نسبة أجزاء القطر إىل 
أجزاء احمليط البتة مث وتر السدس وهو مثل نصف القطر معلوم ووتر الربع أيضا معلوم من كتاب األصول 

 ضعف مربع وتر السدس ووتر الثلث أيضا معلوم وهو جذر ثالثة أمثال مربع نصف ألوقليدس وهو جذر
القطر أعين وتر السدس وذلك معلوم وكل وتر علم فبني أن الوتر الباقي لنصف الدائرة معلوم ألنه ضلع 

 مربع ما بقي من مربع القطر بعد مربع الوتر األول وضلع املثمن من ضلع املربع معلوم ألنه يقوى على

 "أ"نصف وتر املربع وعلى فضل وتر املسدس على نصف وتر املربع وكالمها معلومان وعلى هذا القياس 
فنريد أن نعرف وتر املعشر واملخمس فنرسم على قطر أ ح نصف دائرة أ ب ح وعلى مركز عمود د ب 

نه وننصف ح د على ه و نصل ه ب ونأخذ ه ر مثل ه ب ونصل ر ب فنقول إن د ر ضلع املعشر وإ
ب ر ضلع املخمس وأنه معلوم برهان ذلك أن خط ح د قسم بنصفني على ه وزيد عليه د ر : معلوم و

فيكون ح ر يف ر د، ه د يف نفسه مثل ه ر يف نفسه أ عين ه ب يف نفسه أعين د ب، د ه كل يف نفسه 
نقسم على ح ر قد ا: ونسقط د ه املشترك يبقى ح ر يف ر د مثل د ب يف نفسه أعين ح د يف نفسه ف

نسبة ذات وسط وطرفني على د واألطول ضلع املسدس فاألقصر ال حمالة وهو د ر ضلع املعشر كما 
ه ب معلوم أعين ه ر : ب ر ضلع املخمس وألن د ه، دب معلوم ف: ب ريقوى عليهما ف: علمت و

لز د "ب ر أيضا معلوم وخرج ضلع املعشر : در أيضا معلوم ف: ح د معلوم ف: فجميع ح ر معلوم و
ولنقدم شكال حنتاج إليه فيما حنن بسبيله وهو أن كل ذي أربعة " ب  " "ع لب د" وضلع املخمس "نو
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أضالع يقع يف الدائرة فإن مسطح أحد قطريه يف اآلخر مساو موع مسطحي كل ضلع يف مقابله فإن 
ائرة ولنخرج كان متساوي األضالع فالربهان قريب جدا فليكن خمتلف األضالع مثل أ ب ح د يف د

القطرين ولنفرض زاوية أب د أعظم من زاوية دب ح حىت يكون قوسها ووترها أعظم إذا فرضناه خمتلف 
األضالع ونأخذ زاوية أب ه مساوية لزاوية دب ح وزاويتا ب أه، ب د ح على قطعة واحدة وهي ح ب 

 زاوية أب د مثل ه ب د أب يف د ح مثل دب يف أه وأيضا ألن مجيع:متساويتان فاملثلثان متشاان ف
    وزاويتا ب ح ه، أد ب متساويتان فاملثلثان متشاان فضرب ب ح يف أد مثل دب يف ح ه 

فجميع ب ح يف د أ، أب يف د ح مثل مجيع دب يف ح ه ويف ه أ اعين يف مجيع أ ح وذلك ما أردنا أن 
معلوم ولنوقع القوسني ووتريهما  ولنبني أن وتر فضل نصف الدائرة على قوسني معلومي الوترين "ح"نبني 

على طريف القطر ليسهل استخراج وتر القوس اليت ا يفضل نصف الدائرة عليهما وهي القوس الواقعة 
بينهما فإما ووترمها مساويان للفضل ووتراه لو كان واقعني عند طرف القطر والقوسان املعلومان 

املطلوب معرفته وترا مثل وتر ح ب من معرفة وترى ووترمها واقعني على هؤالء من الطرف اآلخر فليكن 
د ح، أب اخلارجني عن طريف قطر أد ولنصل دب، ح أ ومها معلومان بسبب أما وترا متام نصف الدائرة 
بعد قوس معلومة الوتر والقطر معلوم وزاوية القطر ال حمالة قائمة فضرب أحدمها يف اآلخر معلوم يذهب 

أن دب، ج أ معلومان يبقى ج ب يف د أ فلنقسم ذلك على د أ املعلوم خيرج د ح يف ب أ املعلوم بسبب 
ج ب ومن هذا نعلم أن الباقي بعد قوسني معلوميت الوتر من نصف الدائرة معلوم الوتر فإنه يكون مثل 

هذا الواقع يف الوسط وإذا علم هذا فقد علم وتر الفضل بني قوسني معلوميت الوتر كقوس السدس وقوس 
 وميكننا أن نعلم أيضا وتر نصف قوس معلومة الوتر فلنصل بقطر أ ج وتر ب "د"والفضل بينهما اخلمس 

ح املعلوم ولننصف قوسه على د ونصل وتري ب د، د ح فنقول إما معلومان فنصل أ ب، أ د ونقطع أ 
ا متساويتان أب، أد وزاويتا أ على قوسني متساويتني ومه: ه مثل أب ونصل د ه فألن ه أ، أد مساميان ل

فقاعدتا ب د، د ه متساويتان وخنرج يف مثلث ه د ح عمود در فألن أ ب أعين أه معلوم وكان أ ح 
رح معلوم ومثلث أ د ح القائم الزاوية : أ ر معلوم و: معلوما، بقى ه ح معلوما فنصفه ه ر معلوم ف

ر ح : د ح واسطة و:  ر فمشابه ملثلث د ر ح القائم الزاوية فنسبة أ ح إىل د ح كنسبة د ح إىل ح
معلوم وإذا عرفنا هذا فقد اتضح لنا السبيل إىل معرفة وتر ستة أجزاء ووتر ثالثة أجزاء ووتر جزء ونصف 

إنا إذا أعطينا قوسني :  ونقول أيضا"ه"ووتر نصف وربع جزء من معرفتنا وتر قوس اثين عشر جزءا 
 مثل وترى أب، ب ح فإما معلومان فنقول إن صغريتني معلوميت الوتر أمكننا أن نعرف وتر جمموعهما

وتر جمموع القوسني أعين أ ح معلوم ولنفرض جمموعهما أقل من نصف دائرة وهو املطلوب يف مباحثنا 
د ح الباقي معلوم، فوتر قوس أ : أعين أ ح ولنخرج القطر أد ونصل ح د فألن أب، ب ح معلومان ف
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رهان هذا يف الكتاب أنا خنرج أيضا قطر ب ر ه ونصل ح د، د  وب"و"ح الباقية إىل نصف الدائرة معلوم 
ح ه أيضا معلوم ومبثل ذلك ب د بسبب أ ب معلوم، ويصري ه د : ب ح معلوم ف: و. ه، ح ه، د ب

معلوما، فيصري ح د الضلع الرابع معلوما بسبب القطرين ومها ح ه، ب د وحيصل أ ح معلوما فإذا فصلنا 
 املفروضة ومل نزل نركب تلك القوس مع قسي أخر معلومة األوتار كان وتر قوس أصغر أوتار القسي

أوتار اموعات معلومة وكذلك إذا ضاعفنا القوس الصغري جدا دائما وبطلميوس يروم أن يضع أصغر 
األوتار وتر نصف جزء وإذا عرفت وتر نصف جزء أمكنك أن تستخرج وتر ربع جزء ومنن جزء على 

ي اعتمدناه من طريق التنصيف ال يؤدي بنا إىل النصف جزء حىت يسهل علينا سبيل التنصيف ولكن الذ
معرفة سائرها وذلك من شكل ح الذي قدمه ألنا انتهينا يف استخراج األوتار إىل وتر فضل ما بني الثلث 
ثة واخلمس وذلك وتر مثانية وأربعني والتنصيف يؤدي بنا إىل وتر أربعة وعشرين مث اثين عشر مث ستة مث ثال
مث واحد ونصف مث نصف وربع وال يؤدي إىل معرفة وتر الواحد أو وتر النصف وكذلك تنصيف وتر 
السدس يؤدي إىل وتر ثالثني ووتر مخسة عشر ووتر سبعة ونصف وال يؤدي إىل الواحد وإىل النصف 

 أن نعرف وإن ابتدأت من تنصيف وتر العشر تأديت أيضا إىل أربعة ونصف واثنني وربع فلو كان ميكننا
فإذا مل ميكننا : قال"ر"وتر ثلث قوس معلومة الوتر باخلطوط لكان ذلك خيرج لنا من وتر جزء ونصف 

ذلك فيجب أن نسلك فيما نرومه سبيال من التقريب ونستعني ذا الشكل قال نسبة الوتر األطول إىل 
غرى فليكن وتر ح ب أطول الوتر األقصر يف دائرة واحدة أصغر من نسبة القوس الكربى إىل القوس الص

إن نسبة وتر ح ب األطول إىل وتر أب األقصر أصغر من نسبة قوس ح ب إىل قوس : من وتر أب فأقول
أب فلنصل ح أ ولننصف زاوية ب خبط ب د يقطع ح أ على ه وننفذه إىل د ونصل ح د، د أ ومعلوم 

     متساويتان أما متساويان ألما وترا قوسني متساويتني ألن زاوتيهما عند ب

    ولنخرجج 

من د عمود د ر ومعلوم أنه يقع يف مثلث ه ح د ألنه ينصف ح أ قاعدة مثلث متساوي الساقني مث ح ه 
أطول من ه أ ألن ح ب أطول من ب أ ومها على بسنة الوترين األولني ألن زاوية ب منصفة فألن زاوية 

 أ اخلارجة وأكرب من د ه ر الباقية فضلع أ د ر فهي أكرب من زاوية د أ ح وهي ال حمالة أصغر من د ه
د ه أطول من د ر فإذا جعلنا د مركزا وأدرنا ببعد د ه قطاعا وقع داخل مثلث د ه أ : أطول من د ه و

وقطع د أ على ح ووقع خارجا عن مثلث د ح ر فلنخرج العمود حىت يلقاه على ط فبني أ، قطاع د ه ط 
صغر من مثلث د ه أ فإذن نسبة قطاع د ه ط أعين زاوية ه د ر إىل أعظم من مثلث د ه ر وقطاع د ه ح أ

مثلث ه د ر إىل مثلث أ ه د أعين قاعدة ر ه إىل قاعدة ه "قطاع د ه ح أعين زاوية ه د ح أعظم من نسبة 
 من مثلثني ارتفاعهما واحد فإذا ركبنا تكون نسبة ر أ إىل أ ه أصغر من نسبة مجيع زاوية ردأ إىل زاوية "أ
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د أ وإذا ضعفنا املقدمني كانت نسبة مجيع ح أ إىل أ ه أصغر من نسبة مجيع زاوية د إىل زاوية أده وإذا ه 
فصلنا كانت نسبة ح ه إىل ه أ اعين ح ب إىل أ ب أصغر ألن الزاوية منصفة أصغر من نسبة زاوية ح د 

الدائرة وتر واحد  فليكن اآلن أ د يف هذه "ح"ب إىل زاوية ب د أ أعين قوس ح ب إىل قوس ب أ 
ونصف وهو كما خرج باحلساب جزء وأربع وثالثون دقيقة ومخس عشرة ثانية ووتر أ ح وتر اجلزء 

اهول الذي هو الواحد ووتر أب وتر نصف وربع وقد خرج باحلساب سبعة وأربعون دقيقة ومثاين ثوان 
 أصغر من نسبة مثل ونصف وألن نسبة قوس أد إىل قوس أ ح نسبة مثل ونصف إىل مثل فنسبة وتر أ ح

أ ح أكرب من ثلثي أ د فهو إذن من جزء ودقيقتني ومخسني ثانية الذي هو ثلثا ا د وحيسب : إىل مثل ف
ذلك أصغر من مثل وثلث ا ب ومثل وثلث ا ب هو أيضا جزء ودقيقتان ومخسون ثانية فهو بعينه أكرب 

يبا يبقى وتر ا ج جزء ودقيقتني ومخسني وأصغر من شيء واحد حبسابني فلتذهب الزيادة والنقصان تقر
ثانية بالتقريب فإذن مقدار وتر نصف قوس ا ج بالتقريب وهو الذي كان يراد استخراجه معلوم فتصري 
بالتركيب مقادير القسي املتزايد بنصف درجة نصف درجة معلومة من طريق تركيب قوسني معلوميت 

ف درجة ومتزايدة بنصف درجة نصف درجة إىل الوتر وقد وضع بطليموس هلا جداول مبتدئة من نص
مائة ومثانني درجة فوضع أوال جدوال للقوس مث تاله جبدول ما خيص دقيقة واحدة قوسية من الوتر حىت 

إذا طلب وترما هو أزيد أو أنقص من املوضوع بدقائق زيد أو نقص ما حنص تلك الدقائق بأن يضرب ما 
إذا طلب وتر ما هو أزيد أو أنقص من املوضوع بدقائق زيد أو خيص دقيقة واحدة قوسية من الوتر حىت 

نقص ما خيص تلك الدقائق بأن يضرب ما خيص دقيقة واحدة يف عدد دقائق التفاوت فما اجتمع يزاد أو 
ينقص وهذا بالتقريب الذي ال يظهر بالتقريب الذي ال يظهر للحس وأما يف احلقيقة فليس نسب القسي 

ن د عمود د ر ومعلوم أنه يقع يف مثلث ه ح د . الغرض األول من هذه األصولحبسب األوتار فهذا هو
ألنه ينصف ح أ قاعدة مثلث متساوي الساقني مث ح ه أطول من ه أ ألن ح ب أطول من ب أ ومها على 

بسنة الوترين األولني ألن زاوية ب منصفة فألن زاوية ر فهي أكرب من زاوية د أ ح وهي ال حمالة أصغر 
د ه أطول من د ر فإذا جعلنا د : ه أ اخلارجة وأكرب من د ه ر الباقية فضلع أ د أطول من د ه ومن د 

مركزا وأدرنا ببعد د ه قطاعا وقع داخل مثلث د ه أ وقطع د أ على ح ووقع خارجا عن مثلث د ح ر 
أصغر من فلنخرج العمود حىت يلقاه على ط فبني أ، قطاع د ه ط أعظم من مثلث د ه ر وقطاع د ه ح 

مثلث د ه أ فإذن نسبة قطاع د ه ط أعين زاوية ه د ر إىل قطاع د ه ح أعين زاوية ه د ح أعظم من نسبة 
 من مثلثني ارتفاعهما واحد فإذا ركبنا تكون "مثلث ه د ر إىل مثلث أ ه د أعين قاعدة ر ه إىل قاعدة ه أ"

 د أ وإذا ضعفنا املقدمني كانت نسبة مجيع ح نسبة ر أ إىل أ ه أصغر من نسبة مجيع زاوية ردأ إىل زاوية ه
أ إىل أ ه أصغر من نسبة مجيع زاوية د إىل زاوية أده وإذا فصلنا كانت نسبة ح ه إىل ه أ اعين ح ب إىل أ 
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ب أصغر ألن الزاوية منصفة أصغر من نسبة زاوية ح د ب إىل زاوية ب د أ أعين قوس ح ب إىل قوس 
 الدائرة وتر واحد ونصف وهو كما خرج باحلساب جزء وأربع  فليكن اآلن أ د يف هذه"ح"ب أ 

وثالثون دقيقة ومخس عشرة ثانية ووتر أ ح وتر اجلزء اهول الذي هو الواحد ووتر أب وتر نصف 
    وربع وقد خرج باحلساب سبعة وأربعون دقيقة ومثاين ثوان 

 أ ح أصغر من نسبة مثل ونصف وألن نسبة قوس أد إىل قوس أ ح نسبة مثل ونصف إىل مثل فنسبة وتر
أ ح أكرب من ثلثي أ د فهو إذن من جزء ودقيقتني ومخسني ثانية الذي هو ثلثا ا د وحيسب : إىل مثل ف

ذلك أصغر من مثل وثلث ا ب ومثل وثلث ا ب هو أيضا جزء ودقيقتان ومخسون ثانية فهو بعينه أكرب 
 تقريبا يبقى وتر ا ج جزء ودقيقتني ومخسني وأصغر من شيء واحد حبسابني فلتذهب الزيادة والنقصان

ثانية بالتقريب فإذن مقدار وتر نصف قوس ا ج بالتقريب وهو الذي كان يراد استخراجه معلوم فتصري 
بالتركيب مقادير القسي املتزايد بنصف درجة نصف درجة معلومة من طريق تركيب قوسني معلوميت 

ن نصف درجة ومتزايدة بنصف درجة نصف درجة إىل الوتر وقد وضع بطليموس هلا جداول مبتدئة م
مائة ومثانني درجة فوضع أوال جدوال للقوس مث تاله جبدول ما خيص دقيقة واحدة قوسية من الوتر حىت 

إذا طلب وترما هو أزيد أو أنقص من املوضوع بدقائق زيد أو نقص ما حنص تلك الدقائق بأن يضرب ما 
حىت إذا طلب وتر ما هو أزيد أو أنقص من املوضوع بدقائق زيد أو خيص دقيقة واحدة قوسية من الوتر 

نقص ما خيص تلك الدقائق بأن يضرب ما خيص دقيقة واحدة يف عدد دقائق التفاوت فما اجتمع يزاد أو 
ينقص وهذا بالتقريب الذي ال يظهر بالتقريب الذي ال يظهر للحس وأما يف احلقيقة فليس نسب القسي 

  .ا هو الغرض األول من هذه األصولحبسب األوتار فهذ

  في معرفة الميلفصل 

    

 وأما الغرض الثاين فأن نعرف القوس اليت بني االنقالبني حىت إذا نصفناها كان غاية امليل وأن نعطي "ط"
أصوال تعرف ا القسي اهولة من دوائر مرسومة على بسيط كرى منها قسي ميول درج الربوج وهي 

 الدرجة من فلك الربوج ونقطة املقطع من معدل النهار من القسي اليت هي أجزاء دائرة ما ينجاز بني نقطة
كربى متر بقطيب املعدل وبالدرجة ومنها قسي أخرى على ما نوضحه يف التفصيل فأما سبيل رصد امليل 

فيها فأن نتخذ دائرة حناسية حييط ا سطوح أربعة متوازية وتقسم بدرج ودقائق ما أمكن وأخرى تدور 
وال تستر ما قسم من دورها وجيعالن على غاية اهلندام ويعمل على قطر الداخلة مثل دفيت اإلسطرالب 
وشظيتيه بغاية االحتياط ويقيمها موفقة على عمود إقامة مقاطعة لسطح األفق على زاوية قائمة ويكون 
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ألفق على زاوية قائمة سطحا هاتني يف سطح دائرة نصف النهار وأما إقامة سطحيهما مقاطعني لسطح ا
فبالشاقول وأما إقامتها يف سطح نصف النهار فباستخراج خط نصف النهار واستخراجه بأن نسوي مكانا 

من األرض غاية االستواء حىت لو صب فيها ماء مل ميل إىل جهة وينصب فيه عمود مستقيم من حناس أو 
أعظم ما ميكن مما نعرف أن طرف الظل خشب أو غريمها وجنعل منصب العمود مركزا ويدار عليه دائرة 

قد يقع يف خطها وقوعا مستثبتا بال انتشار وقتا ما من النهار ونرصد طرف الظل حىت يقع عليها قبل 
الزوال وحىت يقع عليها مرة أخرى عند الفيء ونعلم على النقطتني ونقسم القوس بينهما بنصفني ونعلم 

 نصف النهار فإذا نصبناها هكذا مل نزل نأخذ ارتفاع عليه فمن النقطة الوسطى إىل املركز هو خط
الشمس ا دائما وقت استوائها وهي جنوبية حىت نعرف غاية االحنطاط ونعلم على اجلزء الذي وقعت 
عليه الشظية املرئية مث نفعل كذلك وهي مشالية حىت نعرف غاية االرتفاع ونعلم على اجلزء الذي وقعت 

الب فالذي بني العالمتني هو ضعف امليل فنصفه غاية امليل فاخلط الذي بني عليه الشظية كما يف اإلسطر
 وقد ميكن أن يرصد مبا هو أسهل من هذا بأن تؤخذ "ي"املركز وبني املنصف هو يف سطح معدل النهار 

 نبنة مربعة مستقصاة النربيع وقيام الزوايا وتسطيح السطوح احمليطة ا ولتكن مثال إحدى صفحتيها مربع أ

ب ج د ولنجعل ب مركزا ويبعد أ ب ربع دائرة أ ج ونقسمه على تسعني درجة وعلى الدقائق ما أمكن 
ولننصبها على خط نصف النهار حبيث يقاطع سطحاها سطح األفق على زوايا قائمة وجنعل زاوية ب إىل 

قوس أ ج اجلنوب وقد أقمنا على نقطة ب وتدا قائما حمكما قد سوى بالشاقول حبيث يصل ظله إىل 
وآخر على ج مثله ومساويا له حىت إذا وقع ظل الوتد الذي على ب كل يوم على األجزاء فكلما ازداد 

االرتفاع وقع اسفل وكلما ازداد االحنطاط وقع أعال فإذا انتهينا إىل الغايتني ارتفاعا واحنطاطا عرفنا ما بني 
فلما : ظل عن التفشي قال بطليموسالغايتني وجيب أن نضع خلف القوس على الشمال شيئا مينع ال

تواترت منا األرصاد وكان أكثر اعتمادنا على االستدالل من نقطة مست الرأس والبعد عنها فوجدنا قوس 
ما بني االنقالبني سبعة وأربعني جزءا وأكثر من ثلثي جزء وأقل من نصف وربع جزء قريبا مما قال 

يل كله وذه اآللة ميكن أن نستخرج عرض البالد بأن اراطستنانس ووافقه أبرخس إذ جعل نصفها هو امل
نعرف جزء معدل النهار ونأخذ بعد مست الرأس عنه وهو الباقي إىل متام تسعني وهو يف اللبنة ما بني ح 

 مث "يا"وجزء معدل النهار وهو بعينه ارتفاع القطب وهاهنا حيل أخرى هلذه األرصاد تذكر يف اللواحق 
ة لتمام عرضه أوهلا أنه إذا تقاطع بني خطي أ ب، أ ج املتصلني على زاوية أ أخذ بضع مقدمات هندسي

كانت نسبة أ ج إىل أ ه مؤلفة من . خطا ب ه، ج د االثنان من طرفيها املفترقني مث انتهينا إليهما عند ه
د ح : ح د فنسبة أ ج إىل ا ه ك: نسبة ج د إىل در، ب ر إىل ب ه برهان ذلك أن خنرج ه ح موازيا ل

إىل ه ح، ولنوسط بينهما رد د، فيكون نسبة ح د إىل ه د مؤلفة من نسبة ج د إىل ر د، مز ر د على 
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نسبة من ر د، ر د على نسبة من ه ح وكل شيء فلك أن جتعله واقعا بني شيئني بنسبتني ما بعينهما 
 إذا كان املتوسط ذلك تتوسط بينهما وتكون ألحد الشيئني إىل اآلخر نسبة معينة مؤلفة من تلك النسبتني

ح ه فإذن إذا أخذ : أ ه مثل ج د ل: املقدار ال غري فإن بدل صار من نسبتني أخرتني وملا كان أ ج ل
شيء ما نسبة أ ح إليه كنسبة ح د إىل ر د كان ال حمالة نسبة ذلك املقدار إىل أ ه كنسبة ر د إىل ح ه 

    لألصول اليت يف 

املقدار ونسبة ذلك املقدار إىل أ ه هي بعينها نسبة ج د إىل در، در إىل ه اقليدس فإذن نسبة أ ج إىل ذلك 
ح وإمنا طولنا هذا لنقف على تأليف النسبة لكن نسبة ر د إىل ه ح نسبة ر ب إىل ب ه فسواء أخذت 

رد، ب : نسبة ج د إىل رد مث رد إىل ه ح أو رب إىل ب ه فإذن نسبة ج أ إىل أ ه مؤلفة من نسبيت ج د
رد ومن نسبة دب إىل ب أ :  وأيضا بالتفصيل نسبة ج ه إىل ه أ مؤلفة من نسبة ج ر"يب"ه ب : ر

ه ب، ج د إذا أخرج القى أ ح ال حمالة ألن زاوية ر ه ج أعين ح أ ج وزاوية أ ج : فنخرج أ ح موازيا ل
 ر د الزيادة ج ه إىل أه مثل ج ر، أعين مؤلفة من ج ر إىل: ح أقل من قائمتني فليكن تالقيهما على ح ف

ومن رد إىل ر ح لكن رد إىل ز ح مثل ب د إىل ب أ ألن املثلثني متشاان لزاوييت التقاطع وزاوييت 
ليدس فإذن نسبة أ ج إىل .التبادل من املتوازيني مع تركيب األضالع فإذن ح ه إىل ه أ مؤلفة كما قلنا

 إىل در، در إىل ه ح وإمنا طولنا هذا لنقف ذلك املقدار ونسبة ذلك املقدار إىل أ ه هي بعينها نسبة ج د
على تأليف النسبة لكن نسبة ر د إىل ه ح نسبة ر ب إىل ب ه فسواء أخذت نسبة ج د إىل رد مث رد إىل 

 وأيضا "يب"ب ه : رد، ب ر: ه ح أو رب إىل ب ه فإذن نسبة ج أ إىل أ ه مؤلفة من نسبيت ج د
ه : رد ومن نسبة دب إىل ب أ فنخرج أ ح موازيا ل:  ج ربالتفصيل نسبة ج ه إىل ه أ مؤلفة من نسبة

ب، ج د إذا أخرج القى أ ح ال حمالة ألن زاوية ر ه ج أعين ح أ ج وزاوية أ ج ح أقل من قائمتني 
ج ه إىل أه مثل ج ر، أعين مؤلفة من ج ر إىل ر د الزيادة ومن رد إىل ر ح : فليكن تالقيهما على ح ف

إىل ب أ ألن املثلثني متشاان لزاوييت التقاطع وزاوييت التبادل من املتوازيني لكن رد إىل ز ح مثل ب د 
  .مع تركيب األضالع فإذن ح ه إىل ه أ مؤلفة كما قلنا

  في معرفة الجيوبفصل 

دائرة أ ب ج على مركز د ونقط ج، ب، أ على احمليط كيف اتفق لكن ج ب، ب أ كل أصغر من 
جيب ج ب كنسبة أ ه إىل ه ج فسمي وتر جمموعهما املقسوم نصف الدائرة فنسبة جيب أ ب إىل 

بنصف القطر املخرج إىل نقطة ب ويعين باجليب نصف وتر ضعف القوس ونسبة اجليوب بعضها إىل 
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بعض كنسبة أضعافها ال حمالة ولنخرج جييب ج ح، أ ر وذلك بأن خنرج عمودين إىل القطر ال حمالة فألن 
  .إىل ج ح كنسبة أ ه إىل ه ح وهو املراداملثلثني متشاان فنسبة أ ر 

  مقدمة يحتاج إليها 

    

 كل مثلث تعلم زواياه تعلم نسب أضالعه وذلك ألن إذا أردنا عليه دائرة عرفنا قوس كل زاوية "مح"
بنسبة وترها من حميط تلك الدائرة فإذا كان إحدى الزوايا قائمة كان وترها نفس القطر فإذا علمت زاوية 

أو علمت ضلعا آخر وعرفت نسبته إىل وتر القائمة كفاك ألنك تعلم قوس ذلك الضلع أخرى كفاك 
اآلخر إذا صري وترا فتعرف القوس الباقية إىل نصف الدائرة فتعرف وترها وهو الضلع الثالث وتعرف نسبة 

معلومة  فإن كانت قوس ج أ معلومة ونسبة اجليبني "يد"الزوايا ومقاديرها مبعرفتك بالقسي إىل توترها 
أ ر نصف : ج ب، ب أ كل معلوم ولنخرج من مركز د عمود در فألن أ د نصف القطر معلوم و: ف

ه ج معلومة فنسبة مجيع الوتر املعلوم إىل ج ه معلومة فيكون ج ه، ه : الوتر املعلوم قوسه معلوم ونسبة أ ه
أد، أد معلومان : ائمة ودر معلوم ألن زاوية ر من مثلث أ ر د ق: أ معلومني وتفاوت ه ر معلوما و

ه ر املعلوم وهو التفاوت بني املعلومني ويعلم : فاملثلث معلوم وكذلك مثلث د ه ر من ضلع د ر املعلوم و
زاوية كل واحد من املثلثني مبا علمت فيكون مجيع زاوية د معلومة فقوس أب معلومة تبقى قوس ج ب 

 أن د أ، ج ب يلتقيان على ه فنسبة جيب أب  وأيضا على د دائرة أ ب ج بنقطها فنضع"يه"معلومة 
كنسبة ج ه إىل ب ه وليخرج عمودي ج ح، ب ر على ح أ فيكونان متوازيني ومها جيبا قوسي أ ج و 

:  فإن كانت املعطاة قوس ج ب وحدها ونسبة اجليبني معلومة ف"يو"أب ونسبتهما نسبة ج ه إىل ه ب 

ج على ج ب عمود د ر فالن زاوية ب د ر اليت بوترها أ ب معلوم فليخرج ج ب يالقي د أ على ه وخير
نصف قوس معلوم معلومة والقائمة معلومة وضلع د ب معلوم فمثلث د ب ر القائم الزاوية معلوم 

ج :األضالع والزوايا فألن نسبة اجليبني أعين جيب ج أ إىل جيب ب أ معلومة بل نسبة ج ه إىل ب ه و
لومة فيصري ب ه معلوما وهو الزيادة معلومة فيصري مجيع ج ه، ب ب معلوم تكون نسبة ج ه إىل ب ه مع

ه معلومني فيكون در، ر ه معلومتني ويكون مثلث ه د ر وزاوية ه د ر معلومني نذهب ب د ر املعلومة 
 وأما إن كان االلتقاء من اجلهة األخرى فإنا نعلم "بر"تبقى ه د ب معلومة فيبقى قوس أ ب معلومة 

    ثل ما علمنا يف الشكل األول قوس أ ب فتصري قوسي ج ح، ب ح مب

مجيع قوس ب ح معلومة لكن مجيع قوس ب ج معلومة لكن مجيع نصف دائرة ح ج أ معلومة يبقى ب ا 
 وأما إن كان موازيا ال يلتقي فليكن ب ه جيب أ ب وهو ال حمالة عمود على أ ح تبقى "يح"معلوما 
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كون سطح ج ه متوازي األضالع فيكون ب ه، ج ر متساويني زاويتا ب، ج بني املتوازيني قائمتني وي
ج ب معلوم فنصف ما يبقى إىل متام نصف : ج ح، ب أ متسويان و: لكن ج ر أيضا جيب ج ح ف

 أربع قسى دون "بط"الدائرة معلوم وهو ب أ فهذه مقدمات معينة على حتقيق الشكل القطاع وهو هذا 
اليت ترسم على بسيط الكرة وقوسا ج أ، ب أ يلتقيان على أ و أنصاف الدوائر لكنها من أكرب الدوائر 

خيرج من ج، ب قوسان منها يتقاطعان على ر مث يقطعان القوسني على د، ه فنقول إن نسبة جيب قوس 
ج ه إىل جيب قوس ه أ مؤلفة من نسبة جيب قوس ج ر إىل جيب قوس رد وهو نسبة جيب قوس د ب 

 هذا الشكل أن تعلم أن قطر كل دائرة وكل وتر يقع فيها يكونان إىل جيب قوس ب أ ومما يسهل تصور
يف سطح واحد فلنخرج من املركز وهو ح و وجوده ألنه مركز كل قوس من هذه خطوط ه ح، ح ب، 

أ : ب ح يف سطح واحد فال حيلو إما أن يقع ب ح موازيا ل: أ د الوتر فال حمالة أن أ د الوتر و: ح ر و
از فإن وقع غري مواز فيلتقي به إحدى اجلهتني فليقع أ د حبيث يالقي ح ب من جهة د وإما أن يقع غري مو

د على ط وخيرج وتر أ ج فيقاطع ال حمالة نصف قطر دائرته وهو ه ح على ل وكذلك وتر ج د يقاطع 
رح على ك ولن خطوط ح ه، ح ر، ح ط تلقي كلها قوس ه ر ب فكلها يف سطح واحد وكذلك نقط 

 واحد ومثلث أ ج د أيضا يف سطح واحد وهو سطح ضلعيه الوترين املذكورين ل، ك، ط يف سطح
ط أيضا يف ذلك السطح فنقط ل، ك، ط يف سطحني : وأخرج أ د على االستقامة يف ذلك السطح ف

أحدمها سطح قوس ه ر ب واآلخر سطح مثلث أ ج د فيصل إذن بينهما خط مستقيم وهو خط ل ك ط 
 فإذن قد وقع بني خطى أ ج، أ ط املتالقني خطا ج د، ط ل املتقاطعان على على ما قيل يف كتاب اقليدس

ط د إىل ط أ لكن نسبة ج ل إىل ل أ كنسبة جيب . ك فنسبة ج ل إىل ل أ مؤلفة من نسبة ج ك إىل ك د
قوسي ج ه إىل جيب قوس ه أ وكذلك نسبة ج ك إىل ك د كنسبة جيب قوس ج ر إىل جيب قوس ر د 

أ كنسبة جيب قوس ب د إىل جيب قوس ب أ فإذن نسبة جيب قوس ج ه إىل جيب ونسبة ط د إىل ط 
قوس ه أ مؤلفة من نسبة جيب قوس ج ر إىل جيب قوس رد وجيب قوس ب د إىل جيب قوس ب ا و 

وإما أن يقع حبيث يالقيه من جهة أ وليس هذا يف الكتاب فلنقدم له مقدمة فنقول إنه إذا " ك " هذا مثاله 
األول إىل ب الثاين مؤلفة من نسبة ج الثالث إىل د الرابع ومن ه اخلامس إىل ر السادس فإن كانت نسبة أ 

نسبة ج الثالث إىل د الرابع ومن ه اخلامس إىل ر السادس فإن نسبة ج الثالث إىل د الرابع مؤلفة من نسبة 
د، ه، ر حدودا ثالثة ج، : أ األول إىل ب الثاين ومن نسبة ر السادس إىل ه اخلامس برهانه أن نأخذ ل

ب ولنجعل ي واسطة بني ح، ط فتكون : ي هي بعينها نسبة أ: مشتركة وهي ح، ط، ي فنسبة ح
نسبة ح إىل ط وهي نسبة ج إىل د ومها الثالث والرابع مؤلفة من نسبة ح إىل ي أعين أ إىل ب األول 

 ولنجعل د أ، ب ح يلتقيان من "كا"ي إىل ط أعين السادس واخلامس وذلك ما أردنا أن نبني : والثاين و
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جهة أ عند ط ونتم نصفي دائريت ب د أ و لكنه قد تبني بالشكل الذي قبل هذا أنه جيب أن يكون نسبة 
جيب ج ر األول إىل جيب ر د الثاين مؤلفة من نسبة جيب ج ه الثالث إىل جيب ه أ الرابع ونسبة جيب 

 جيب ك د السادس أعين جيب د ب ألن ك د ك أ اخلامس أعين جيب أ ب ألن ك أ ب نصف دائرة إىل
ب نصف الدائرة فيلزم من ذلك أن تصري نسبة جيب ج ه الثالث إىل جيب ه أ الرابع مؤلفة من نسبة 

جيب ج ر األول إىل جيب ر د الثاين ومن نسبة جيب ب د السادس إىل جيب ب ا اخلامس وذلك ما 
ا خلط ب ح فإنا نقدم لبيانه مقدمة وهي أنه إذا  وأما إن وقع حبيث يكون موازي"كب"أردنا أن نبني 
د ونسبة :ب مؤلفة من نسبة ج: ر نسبة املثل فإن نسبة أ: د وكانت نسبة ه: ب كنسبة ج: كانت نسبة أ

ب : ر وألن نسبة أ: ب هي نسبة ه: د واحدة ونسبة ح: ح، ج: ر وليكن ح مثل ب فتكون نسبة أ: ه
ب هي مؤلفة من : ر فبني أن نسبة أ: د، ه:  من نسبة جب فهي مؤلفة: ح، ح: مؤلفة من نسبة أ

وإذ قد تبني هذا فنقول "كح"نسبتهما ومن نسبة املثل وكل نسبة فهي مؤلفة من نسبة مثلها مع نسبة املثل 
    ب ح ونتمم نصف دائرة ب أ عند طرف القطر ال : ليكن وتر أ د موازيا ل

    حمالةة 

ن د عمود د س ونطلب املركز وهو ح ونصل ه ح فيقطع وتر وهو ط وخنرج وتري أ ج، د ج وخنرج م
ح ر يقطع وتر د ح على ك ونصل ل ك وألن قطر ب ط وقوس ه ر ب وخط ح ه : أ ح على ل و

ونقطة ل يف سطح واحد فيمكن أن خنرج يف سطح ه ر ب ح من نقطة ل خطا موازيا للقطر أعين خلط أ 
ضا من نقطة ل خطا موازيا خلط أ د فأقول إنه خط ل ك د وال شك أنه ميكن يف سطح أ د ح أن خنرج أي

وإال فليكن املوازي اخلارج من ل غريه أما يف سطح ه ر ب فخط ل م إن أمكن وأما يف سطح أ د ح 
فخط ل ن إن أمكن فكل واحد من خطي ل م، ل ن مواز خلط د أ فهما متوازيان وقد التقيا عند ل 

د أ مواز إال ل ك فقد خرج من الساقني يف مثلث أ د ج : إذن لفهما متوازيان ملتقيان هذا خلف فليس 
خط موازي للقاعدة فنسبة ج ل إىل ل أ مثل نسبة ج ك إىل ك د فنسبة جيب ج ه إىل جيب ه أ مثل 

نسبة جيب ج ر إىل جيب ر د فلنصف إىل هذه النسبة نسبة املثل وهي نسبة جيب ب د إىل جيب ب د 
د ط مثل أ ب فجيب د ط وهو د س : ط أ مثل ب د و: ح ب و: از لإىل جيب ب أ وذلك ألن أد مو

وهو جيب ب د مثل جيب ب أ فنسبة جيب ب د إىل جيب ب أ هي نسبة املثل فيؤلفها إىل نسبة جيب 
ج ر إىل جيب رد اليت هي مثل نسبة جيب ج ه إىل جيب ه أ فتكون نسبة جيب ج ه إىل جيب ه أ 

د ومن نسبة جيب ب د إىل جيب ب أ وذلك ما أردنا أن نبني مؤلفة من نسبة جيب ج ر إىل جيب ر
 ونقول أيضا إنه قد تبني أن نسبة املركب من املفصل واملفصل من املركب مثل أن نسبة جيب ج أ "كد"

إىل جيب ه أ مؤلفة من نسبة جيب ج د إىل جيب رد ومن نسبة جيب ب ر إىل جيب ب ه ولنتمم 
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لى ط لكنه قد تبني لنا أن نسبة جيب قوس ط أ أعين ج أ األول إىل نصفي دائريت ج أ، ج د ويلتقيان ع
جيب قوس أ ه الثاين مؤلفة من نسبة جيب ط د أعين ج د الثالث إىل جيب رد وجيب ب ر إىل جيب 

ب ه وأنت تعلم أن جيب طأ، أ ج واحد وجيب ط د، د ج واحد مبا قلنا مرارا وذلك ما أردنا أن نبني 
 ملا نريد أن نتبينه من أمور القسى ولنتعرف الطريقة يف استخراج ميل درجة  ولنجعل هذا أصال"كه"

درجة وهو نسبة القوس اليت تفرزها الدرجة ومعدل النهار من الدائرة املارة بقطيب معدل النهار والدرجة 
نصف د ه ب : فلتكن الدائرة املارة باألقطاب األربعة دائرة أ ب ج د، أ ه ج نصف دائرة معدل النهار و

د الصيفية وليكن ه ح جزءاً أو أجزاء معلومة مثال : ه النقطة الربيعية فتكون ب الشتوية و: دائرة الربوج و
د قطب معدل النهار وجنيز قوس ر ح ط فيكون ح ط ميل ح ه فلنتعرف : برجا واحدا ثالثني جزءا و

 على ح فنسبة جيب ر أ قدره فألن قوسي أ ب ر، أ ط ه وقع بينهما قوسا ر ح ط، ه ح ب متقاطعتان
إىل جيب ب أ مؤلفة من نسبة جيب ر ط إىل جيب ط ح وجيب ه ح إىل جيب ب ه ولكن جيب أ ر 

الربع األول معلوم وهو جيب تسعني وجيب ب أ معلوم وهو جيب امليل كله وإمنا ميكنك أن تعلم اجليب 
 وأخذت وتر ضعفه إما ألنك، علمت األوتار فإذا أخذت أي القوسني شئت وما جرى جمراه وضعفته

باألصول اليت عرفتها وإما من اجلدول مث نصفته كان جيب القوس فإذا ألقينا من نسبتها نسبة جيب ه ح 
إىل جيب ه ب املعلومني وهو نسبة جيب ثالثني جزءا إىل جيب ربع الدائرة وذلك معلوم يبقى الباقي 

ل نسبة معلومة تطرح من نسبة معلومة نسبة جيب ر ط إىل جيب ط ح لكن نسبة الباقي معلومة ألن ك
ط ح معلوم والوجه السهل يف : فإن الباقي يبقى نسبة معلومة وجيب ر ط معلوم فجيب طح معلوم ف

إلقاء النسبة من النسبة أن يطلب ألكرب عددي النسبة أو أقلها ما تكون نسبة إليه كإحدى النسبتني اللتني 
 ما نسبة ذلك العدد الثالث إىل العدد الثاين من العددين األولني منهما ألفت فنجد إذن عددا ثالثا مث ننظر

الذي مل يزد عليه ومل ينقض منه وال نسبت إليه بل إىل اآلخر فما كانت نسبتهما فنسبة اهولني نسبة 
 وقد حسب بطليموس على هذا "ك ل ط" وخرج لربجني "يام"وقد خرج لنا ح ط ذا الطلب . ذلك

مث رسم جداول وأثبت فيها ميل درجة درجة واحدة يف صفني طوال يبني كل واحد األصل لدرجة درجة 
 قسمة ليستغرق ربع الدائرة وأضاف إىل كل صف يف العرض أربعة صفوف "مه"منهما مقسوم يف الطول 

صف فيه عدد األجزاء وصف فيه ما خيصها من الدرج وصف من الدقائق وصف من الثواين فكان ذلك 
ج وتري أ ج، د ج وخنرج من د عمود د س ونطلب املركز وهو ح ونصل ه ح هو ط وخنر.لوحان

    ح ر يقطع وتر د ح على ك ونصل ل ك وألن قطر ب ط : فيقطع وتر أ ح على ل و

وقوس ه ر ب وخط ح ه ونقطة ل يف سطح واحد فيمكن أن خنرج يف سطح ه ر ب ح من نقطة ل 
كن يف سطح أ د ح أن خنرج أيضا من نقطة ل خطا خطا موازيا للقطر أعين خلط أ د وال شك أنه مي
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موازيا خلط أ د فأقول إنه خط ل ك وإال فليكن املوازي اخلارج من ل غريه أما يف سطح ه ر ب فخط ل 
م إن أمكن وأما يف سطح أ د ح فخط ل ن إن أمكن فكل واحد من خطي ل م، ل ن مواز خلط د أ 

د أ مواز إال ل ك فقد : زيان ملتقيان هذا خلف فليس إذن لفهما متوازيان وقد التقيا عند ل فهما متوا
خرج من الساقني يف مثلث أ د ج خط موازي للقاعدة فنسبة ج ل إىل ل أ مثل نسبة ج ك إىل ك د 

فنسبة جيب ج ه إىل جيب ه أ مثل نسبة جيب ج ر إىل جيب ر د فلنصف إىل هذه النسبة نسبة املثل 
: ط أ مثل ب د و: ح ب و: إىل جيب ب أ وذلك ألن أد مواز لوهي نسبة جيب ب د إىل جيب ب د 

د ط مثل أ ب فجيب د ط وهو د س وهو جيب ب د مثل جيب ب أ فنسبة جيب ب د إىل جيب ب أ 
هي نسبة املثل فيؤلفها إىل نسبة جيب ج ر إىل جيب رد اليت هي مثل نسبة جيب ج ه إىل جيب ه أ 

 من نسبة جيب ج ر إىل جيب رد ومن نسبة جيب ب د إىل فتكون نسبة جيب ج ه إىل جيب ه أ مؤلفة
 ونقول أيضا إنه قد تبني أن نسبة املركب من املفصل واملفصل "كد"جيب ب أ وذلك ما أردنا أن نبني 

من املركب مثل أن نسبة جيب ج أ إىل جيب ه أ مؤلفة من نسبة جيب ج د إىل جيب رد ومن نسبة 
دائريت ج أ، ج د ويلتقيان على ط لكنه قد تبني لنا أن نسبة جيب ب ر إىل جيب ب ه ولنتمم نصفي 

جيب قوس ط أ أعين ج أ األول إىل جيب قوس أ ه الثاين مؤلفة من نسبة جيب ط د أعين ج د الثالث 
إىل جيب رد وجيب ب ر إىل جيب ب ه وأنت تعلم أن جيب طأ، أ ج واحد وجيب ط د، د ج واحد 

 ولنجعل هذا أصال ملا نريد أن نتبينه من أمور القسى ولنتعرف "كه" نبني مبا قلنا مرارا وذلك ما أردنا أن
الطريقة يف استخراج ميل درجة درجة وهو نسبة القوس اليت تفرزها الدرجة ومعدل النهار من الدائرة 

املارة بقطيب معدل النهار والدرجة فلتكن الدائرة املارة باألقطاب األربعة دائرة أ ب ج د، أ ه ج نصف 
د الصيفية : ه النقطة الربيعية فتكون ب الشتوية و: د ه ب نصف دائرة الربوج و: ائرة معدل النهار ود

د قطب معدل النهار وجنيز قوس ر : وليكن ه ح جزءاً أو أجزاء معلومة مثال برجا واحدا ثالثني جزءا و
ح ط فيكون ح ط ميل ح ه فلنتعرف قدره فألن قوسي أ ب ر، أ ط ه وقع بينهما قوسا ر ح ط، ه ح 

تقاطعتان على ح فنسبة جيب ر أ إىل جيب ب أ مؤلفة من نسبة جيب ر ط إىل جيب ط ح وجيب ب م
ه ح إىل جيب ب ه ولكن جيب أ ر الربع األول معلوم وهو جيب تسعني وجيب ب أ معلوم وهو جيب 

امليل كله وإمنا ميكنك أن تعلم اجليب ألنك، علمت األوتار فإذا أخذت أي القوسني شئت وما جرى 
ه وضعفته وأخذت وتر ضعفه إما باألصول اليت عرفتها وإما من اجلدول مث نصفته كان جيب القوس جمرا

فإذا ألقينا من نسبتها نسبة جيب ه ح إىل جيب ه ب املعلومني وهو نسبة جيب ثالثني جزءا إىل جيب 
مة ألن كل ربع الدائرة وذلك معلوم يبقى الباقي نسبة جيب ر ط إىل جيب ط ح لكن نسبة الباقي معلو

نسبة معلومة تطرح من نسبة معلومة فإن الباقي يبقى نسبة معلومة وجيب ر ط معلوم فجيب طح معلوم 
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ط ح معلوم والوجه السهل يف إلقاء النسبة من النسبة أن يطلب ألكرب عددي النسبة أو أقلها ما : ف
 مث ننظر ما نسبة ذلك العدد تكون نسبة إليه كإحدى النسبتني اللتني منهما ألفت فنجد إذن عددا ثالثا

الثالث إىل العدد الثاين من العددين األولني الذي مل يزد عليه ومل ينقض منه وال نسبت إليه بل إىل اآلخر 
ك " وخرج لربجني "يام"وقد خرج لنا ح ط ذا الطلب . فما كانت نسبتهما فنسبة اهولني نسبة ذلك

جة درجة مث رسم جداول وأثبت فيها ميل درجة درجة  وقد حسب بطليموس على هذا األصل لدر"ل ط
 قسمة ليستغرق ربع الدائرة وأضاف "مه"واحدة يف صفني طوال يبني كل واحد منهما مقسوم يف الطول 

إىل كل صف يف العرض أربعة صفوف صف فيه عدد األجزاء وصف فيه ما خيصها من الدرج وصف من 
  .الدقائق وصف من الثواين فكان ذلك لوحان

    

  في المطالع حيث الكرة منتصبةفصل 

فلما فرغ بطليموس من أمر أجزاء امليل انتقل إىل تعرف املطالع يف الكرة املنتصبة والكرة إمنا تكون منتصبة 
حيث يكون قطباها على األفق ومنطقتها على مست الرؤوس ال مييل وإمنا تكون كرة احلركة األوىل 

يث يكون قطبا معدل النهار على أفقه واملطالع هي أجزاء من منتصبة على خط االستواء من األرض ح
معدل النهار تطلع مع أجزاء الربوج وحيث الكرة منتصبة فإن درج مطالع الربوج ودرج جواز دائرة 

نصف النهار متساوية ال اختالف فيها ألن احلركة على قطيب املعدل فحيث القطبان على األفق قسمت 
هار ودائرة نصف النهار وأما حيث الكرة مائلة فيختلف ذلك ألن احلركة الرأس حيث تقاطع معدل الن

ليست على قطيب مست الرأس وملا كانت حركة الكل على قطيب معدل النهار فحركات أجزائه يف األزمنة 
السواء فيجب أن يكون التقدير لسائر احلركات بأزماا وملا جعلت الدورة الواحدة منه يوما بليلته فإذا 

 الدرج اليت تطلع وتغرب من املعدل مع املائل عرفت أن كل جزء وكل أجزاء من الربوج يف كم علمت
زمان تطلع إذ الزمان مقدر باليوم والليلة وبأجزائهما فليكن اآلن الشكل املرسوم مييل على هيئته فمن 

جزاء اليت جيوزها البني ان الذي جيب أن يؤخذ من أجزاء معدل النهار مع أجزاء املائل ما لو تومهت األ
قطع األفق للربوج أو قطع دائرة خترج يف هذا األقليم من قطب املعدل ومتر باملدرجة الطالعة إىل معدل 

النهار فيكون ما بينهما هو املطالع كأنك لو تومهت حركة كرة معدل النهار ساكنة وحترك عليها دائرة 
يا أقررت يف اتصال حركتها ما بني موضعها من األفق إىل أن تصري نصف النهار وتصري دائرة األفق ثان

املشرق وموضعها من الغروب طالعا ذلك املقدر وهذا الذي تومهناه متحركا هو القوس اخلارج من قطب 
معدل النهار إىل الدرجة ال حمالة مث إىل املعدل فإنه هو الذي يكون إذا حترك خط نصف النهار وسائر 



 
ن سيناابعلم الهيئة   21 

وهومة كلها واحدة بالقوة يف خط االستواء وخمتلفة باإلضافة فيجب اخلطوط اليت ترسم ذه احلركة امل
إذن أن يكون مطلوبنا يف هذا الشكل هو خط ه ط فألن نسبة جيب رب إىل جيب ب أ مؤلفة من نسبة 

رح معلوما فجيبامها معلومان : جيب ر ح إىل جيب ح ط املعلومني ألن ح ط كان علم، ر ط ربع ف
 "كرن"ل إىل جيب ه أ وهو معلوم فجيب ه ط معلوم وقد خرج باحلساب ومن نسبة جيب ه ط اهو

 وقد رسم يف اجلدول لعشر أجزاء على "لب يو" وبقى باقي الربع للربج الثالث وهو "نرمد"والربجني 
  .الترتيب من احلمل

  .ومتت املقالة األوىل من اسطي واحلمد اهللا محد الشاكرين

  المقالة الثانية

  مسكون من األرض في جملة وضع ال

وذكر أغراض املقالة قال إن األرض تنقسم خبط االستواء مبوازاة معدل النهار وخط من اخلطوط املارة 
بقطيب معدل النهار أرباعا ربعان جنوبيان وربعان مشاليان فاملسكون هو الربع الشمايل بالتقريب واملسافة 

أخذ من الشرق تسمى طوال والعلة اليت حكمنا اآلخذة من خط االستواء إىل القطب تسمى عرضا واليت ت
ا أن املعمورة هو الربع الشمايل أما من جهة العرض فألنا مل جند شيئا من املساكن تقع أظالل مقاييسه 

إىل اجلنوب عند االستوائني يف أنصاف النهار وأقول عسى أن يكون هو أو غريه وجد ذلك بعد هذا 
جهة الطول فألنا مل جند الكسوفات القمرية تتقدم وتتأخر يف مجيع الوقت الذي مل جتده فيه وأما من 

املعمورة بأكثر من اثنيت عشرة ساعة فهذا هو النظر الكلي وأما النظر اجلزئي فهو يف مسكن مسكن 
حبسب عرضه ووقوعه حتت دائرة ما من املوازنة ملعدل النهار معلومة بارتفاع القطب واستخراج ارتفاع 

ية ارتفاع كوكب من الظاهرة أبدا وغاية احنطاطه وتنصف الفضل بينهما وزيادة النصف القطب برصد غا
على غاية االحنطاط أو نقصانه من غاية االرتفاع أو باستخراج جزء معدل النهار يف اآللة املذكورة 

ومعرفة ما بينه وبني تسعني فهو ميل ارتفاع القطب وإذا علم ذلك وأوضحه طلب أمورا مخسة أحوال 
مسامته الشمس الرأس مرة أو مرتني أو ال مسامتته البتة وأحوال نسب األظالل إىل املقاييس يف أنصاف 

ار االنقالبني واالستوائني وأحوال نسب األيام القصار إىل املعتدلة وأنواع تفاوا مث معرفة املطالع مث 
    دأ ووضع أصال نتعرف به من امليل لوازم الزوايا الواقعة بني القسي من الدوائر العظام ونسبتها فابت

ومن املقدار أطول ما يكون النهار يف األقاليم املائلة عن خط االستواء فإن خط االستواء ال خيتلف فيه 
  .األيام والليايل بل يتساوى الليل والنهار فيه أبدا
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  في معرفة سعة المشرقفصل 

مشارق األجزاء وتسمى قسي سعة املشرق مث رسم مقادير القسس الواقعة يف دائرة األفق بني املعدل وبني 
ساعة ونصف وجعل أ ب ج "يد" وأطول النهار "لو"شكال على أنه جبزيرة رودس حيث ارتفاع القطب 

د دائرة نصف النهار ونصف األفق ب ه د ونصف معدل النهار أ ه ج والقطب اجلنويب ر، ح املنقلب 
رفة ه ح وهو سعة املشرق وألن الدور على قطب ر الشتوي ربع ط ح ر املخرج من قطب ر والغرض مع

ط، ح يصريان على دائرة أ ب اليت هي لنصف النهار يف زمان حيده ط أ من : الذي هو ملعدل النهار ف
معدل النهار ال حمالة وإذا ابتدأت من وسط السماء حتت األرض فوافت درجة املشرق حد زماا قوس 

ن النهار ضعف زمان ط أ وزمان الليل ضعف زمان ط ح ألن الدائرة ط ح ال حمالة وهلذا فزما: مساوية ل
نصف النهار تقطع القسي العلية والسافلة كلها بنصفني وقوس ه ط وهو نصف االختالف بينهما معلومة 

 "شس" واألجزاء "كد"وتكون هاهنا ساعة استوائية وربعا فيكون إذن أزماا معلومة ألن الساعات 

ط أ زمان نصف النهار :  دقيقة و"مه":  فيكون هاهنا مثانية عشرة زمانا و"هي"يكون قسط كل ساعة 
معلوم ونسبة جيب ه أ إىل جيب ط أ مؤلفة من نسبة جيب ه ب إىل جيب ح ب ومن نسبة جيب ر ح 

إىل جيب ر ط فيعلم ب ح، ح ه ولنتبني أيضا أنه إذا كان امليل وقوس األفق معلومني لنا أن ارتفاع 
ضه وباجلملة بعده من األفق يكون معلوما ولنطلب ب ر من هذه الصورة بعينها ألا ما بني القطب واخنفا

القطب واألفق فألن نسبة جيب ه ط إىل جيب ط أ مؤلفة من نسبة جيب ه ح إىل جيب ح ب ومن 
نسبة جيب ر ب إىل جيب ر أ فيكون مجيع ذلك خال ب ر معلوما يبقى ر ب معلوما فإن كان املعلوم 

 ب وأردنا معرفة اختالف ما بني النهار األطول واألقصر وهو ضعف التفاوت مع النهار املعتدل قوس ر
وذلك هو ضعف قوس ه ط فنعرف ذلك ألن نسبة جيب قوس ر ب إىل جيب قوس ب أ مؤلفة من 
نسبة جيب ر ح إىل جيب ح ط ومن نسبة جيب ط ه إىل جيب ه أ فيصري ضعف جيب ه ط معلوما 

ا قوس ه ح ميكن أن يعلم من قوس بعد القطب إذا كان سائر ذلك معلوما ألن نسبة على ما علم وأيض
جيب ر أ إىل جيب أ ب مؤلفة من نسبة جيب ر ط وهو تسعون إىل جيب ط ح امليل ومن نسبة جيب ه 

ح إىل جيب ه ب املعلومة وسواء كان املعلوم ميال جنوبيا أو مشاليا أو كان امليل أو ميل درجة فاألمور 
قال ومن هذه األشياء يتبني أن األجزاء املتساوية البعد من االنقالبني ميلها واحد وقوس أفقها . اهلاحب

واحد وارها واحد ومطالعها واحدة وأن األجزاء اليت تأخذ من نقطة االستوائية تبادل أحواهلا أحوال 
ايل يزيد ذلك وبالعكس فليكن األجزاء اليت تأخذ من النقطة األخرى فيكون ما نقص هذا يف األيام واللي

ح ل : يف هذه الصورة بعينها نقطة ك يرمسها بالقطع دائرة موازية ملعدل النهار وليكن ك م قطعة منها و
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قطعة من أخرى يف بعدها على املبادلة وبني أما متساويتان وليكن القطب الشمايل نقطة ن فإذا أجزنا 
 كان ج س مثل ط أ ألن ج س شبيهة ك م ألما على ن ك قوس ن ك س يقطع معدل النهار على س

ك م، ح ل متساويتان : ط أ شبيهة ح ل و: حموزتان بني قوسني خارجتني من قطب معدل النهار و
فالقوسان اللتان تشبهاما من دائرة واحدة متشاتان متساويتان فلذلك تبقى ه س، ه ط متساويتني 

الع س ه ك مثل ضلعي ط ه، ه ح من اآلخر كل لنظريه ويكون لذلك ضلعا س ه، ه ك من ذي ثالثة أض
وزاويتا ط، س قائمتان تكون قاعدة ك س كقاعدة ط ح ويوضح هذا إذا رسست للقسي أوتارا يف 

  .املثلثني فقد بان تساوي املطالع وسعة املشرق وامليل يف اجلانبني

  في معرفة نسب المقاييس إلى أظاللهافصل 

  في االعتدالين واالنقالبين 

    

أ مست الرأس ولنخرج من ج خطا :  لندر على ه دائرة أ ب ج د لنصف النهار وقطرها أ ه ج و"ج"
ه ج هو املقياس ولصغر األرض بالقياس إىل الفلك ال : موازيا لألفق وليكن ج ن على أنه مسقط الظل و

 اليت ترمسها النقطة يبال كان املقياس على ظاهر األرض أو كان على نفس املركز مث ليكن نقطة ب النقطة
ح للمنقلب الصيفي حىت : ج ر ظلها و: االعتدالية على دائرة نصف النهار حىت يكون ب ه ر شعاعها و

ج ن ظله : ل للمنقلب الشتوي حىت يكون ل ه ن شعاعه و: ج ك ظلها و: يكون ح ه ك شعاعها و
او الرتفاع القطب فهو فألن بعد مست الرأس من معدل النهار مساو الرتفاع القطب فقوس أ ب مس

معلوم فزاوية أ ه ب معلومة وألن غاية امليل يف الشمال واجلنوب معلوم فقوسا ح ب، ب ل معلومان 
فيصري قوس أ ل وزاويتها معلومتني ويبقى قوس أ ح وزاويتها معلومتني وإذا علمت هذه القسي فقد 

: وزاوية ج قائمة و. يا املثلثات عند املركزعلمت زواياها عند املركز والزوايا املقاطعة لزواياها وهي زوا

ج ه ستني فقد علم كل مثلث ألن كل مثلث علم زاويتان منه وضلع فقد علم سائره فإن جعل مكان 
نقطة قريبة من ه وجعلتهما كأما يف املركز وجعلت أيهما شئت مركزا للفلك واآلخر طرف مقياس مل 

ه طرفه وأخرج من ع عمود ع س : قطة ع أصال للمقياس ويؤثر يف الفلك وكان البيان واحدا فليكن ن
عليه حىت كان مسقط الظل عليه فكان موازيا خلط ج ر وكانت النسب تلك النسب بعينها وكذلك إن 

ه س عموداً، س،ص، ق أطراف الظل إذ : ف طرفه من ذلك اجلانب و: جعلت نقطة ه أصال للمقياس و
ند ف القريبة منه وقد خرج باحلساب خط ج ك وهو الظل ال فرق بني الزوايا اليت تكون عنده وع
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 فقد "قح ك" وخط ج ن وهو الظل الشتوي "مح لو" وخط ج ر وهو الظل االستوائي "يب له"الصيفي 
تبني من هذا أنه إذا كان ارتفاع القطب وامليل معلومني سهل علم نسب األظالل واملقاييس ويسهل أن 

ألظالل واملقاييس معلومة أن االرتفاع وامليل يصريان معلومني بسبب يعلم من هذا أنه إذا كانت نسبة ا
معرفة القسي من معرفة زوايا املثلث لكن املعتمد يف معرفة امليل األعظم وارتفاع القطب هو الطريق األول 

 ألن ظل االستواء جمهول الستمرار األظالل من النقصان إىل الزيادة ومن الزيادة إىل النقصان على اتصال

من غري أن يكون لوقت االستواء عالمة ظاهرة وظل االنقالب الشتوي وإن كان متميزا عن سائر 
  .األظالل بكونه أطول األظالل فإنه يكون لطوله منتشرا سخيفا ال يضبط طرفه حقيقة الضبط

  في خواص الدوائر الموازية لمعدل النهارفصل 

    

حبسب مرورها على مست الرؤوس للمساكن اليت حتتها مث إن بطليموس رسم دوائر موازية ملعدل النهار 
وجعل املسافة بينها مبقدار ربع ساعِة ربع ساعة فإن الليل والنهار يف خط االستواء دائما متساويان وكلما 
أمعنا إىل قطب وقع التفاوت وكلما قربنا إىل القطب كان التفاوت أكثر فاختار أن جيعل مقادير ما يتكلم 

بع ساعة قال أما خط االستواء فكأنه احلد بني املسكون عندنا وغري املسكون اخلايل عليه ربع ساعة ر
اجلنويب وألن الكرة هناك منتصبة فاألفق يقطع مجيع الدوائر املوازية ملعدل النهار دائما بنصفني فيستوي 

 تنقسم بدائرة األفق الليل والنهار هناك دائما وأما يف سائر املواضع فإن دائرة معدل النهار هي وحدها اليت
بنصفني وأما سائر الدوائر فتنقسم ا مبختلفني ويكون كل دائرة هي أميل إىل القطب الذي إليه املسكن 
فقطوعها العالية أكرب من املسافة فيكون النهار أطول من الليل ومن أحوال دائرة االستواء أن الظل يقع 

ية وتارة إىل الشمال إذا صارت الشمس عنها جنوبية فيها تارة إىل اجلنوب إذا صارت الشمس عنها مشال
وغاية امتداد الظل فيها أن يكون الظل نصف النهار والشمس يف املنقلب ستة وعشرين جزءا ونصفا من 
ستني جزءا من املقياس وهؤالء يرون الكوكب كلها طالعة وغاربة فال يكون منها شيء ال خيفى عنهم 

ا أنه هل هناك مساكن أم ليس فذلك يف حكم اإلمكان جائز ألن تلك قال وأم. دائما ويظهر هلم دائما
البقعة جيب أن تكون يف غاية االعتدال يف املزاج والشمس عندهم ال يطول مكثها على مست الرؤوس 
لسرعة ميلها فيكون الصيف لذلك عندهم معتدل املزاج وال يبعد أيضا االنقالبني بعدا شديدا فيكون 

ج وحنن خاصة فقد تكلمنا يف هذا كالما بالغا فليطلب من الكتب الطبيعة لنا وأما أي شتاؤهم معتدل املزا
املساكن هناك فإن بطليموس مل حيط به علما وقت ما صنف اسطي وقال إن ما يقال يف ذلك فهو 

ط معرفة وأما سائر الدوائر املتوازية فإنا حني. بالتخمني مث أحاط بعد ذلك ببعضها علما وأثبته يف جغرافيا
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باملساكن اليت ا بارتفاع القطب يف كل واحد منها الذي هو مبقدار العرض فتكون الكواكب الدائمة 
الظهور ترسم دوائر نصف قطر أكربها إن اتفق أن يكون يف مداره مماسا لألفق هو مبقدار العرض ويكون 

ستواء وهي الدائرة الثانية املوازية مثلها من القطب اآلخر دائم اخلفاء فأول الدوائر املتوازية بعد خط اال
 فإا متر جبزيرة "ديه" ساعة وربع وعرضه "يب"خلط االستواء هي الدائرة املارة حيث أطول اره 

فرابينس وألن عرضها دون امليل فيقع الظل إىل اجلانبني والشمس تسامت رؤوسهم مرتني وال يكون ظل 
 من ستني "دكه" ويكون الظل االستوائي "عط ل"اجلهتني وذلك إذا كان البعد من املنقلب الصيفي يف 

 "ح كه" وعرضها "يب ل" وتتلوها الدائرة اليت أطول ارها "لب له" والشتوي "كاك"والظل الصيفي 

من املنقلب "سط"ومتر خبليج أو البطس وظلها أيضا ذو جهتني والشمس تسامت رؤوسهم على بعد 
     والصيفي يوله والشتوي لر ند واملوازية الرابعة أطول " نح"ويكون ذلك مرتني والظل االستوائي 

ارها يب ونصف وربع العرض يب ل ومير خبليج أو اليقيطوس والظل ذو جهتني ومسامته الشمس 
 واخلامسة أطول "يدو" والشتوي "يب"والصيفي "يح ك" من املنقلب والظل االستوائي "نر م"مرتني وعلى 

 ومتر جبزيرة ما روى والظل ذو جهتني واملسامتة من الشمس مرتني "يو كر" ساعة والعرض "يح"ارها 
 "يح" والسادسة أطول ارها"رن" والشتوي "رمه" والصيفي "ير مه" والظل االستوائي "مه"على بعد

 "ال" ومتر بياقطون والظل ذو جهتني املسامتة من الشمس مرتني على بعد "ك يد"ساعة وربع والعرض 
 ساعة والعرض "يح ل"والسابعة أطول ارها "يح ى"الشتوي "مجه"والصيفي "كب ى"ائي والظل االستو

ومتر جبزيرة سابيس والعرض كامليل فألظالل عليها مشالية وتسامت الشمس الرأس مرة واحدة عند "كجنا"
 وال ظل للصيف وما وراء هذا فألظالل "سه ن" والشتوي "كول"نقطة االنقالب والظل االستوائي 

 ساعة ونصف "يح"دة من اجلهة الشمالية والشمس ال تسامت الرؤوس البتة والثامنة أطول ارها واح
 "عدى" والشتوي "ل ن" ومتر اجلزيرة ببادارميس بعطلما بدوسالظل االستوائي "كريب"وربع والعرض 

ل  ومتر بأسافل بالد مصر والظ"ن كب" ساعة والعرض "يد"والتاسعة أطول ارها "ج ل"والصيفي
 ومتر "حل حل" والعرض "يد يه" والعاشرة أطول أارها "فحه" والشتوي "له ه" واالستوائي "ون"الصيفي 

واحلادية عشر أطول ارها "صح ه" والشتوي "لط ل" واالستوائي "ى"بوسط الشام والظل الصيفي 
 "فجك"الشتوي  و9حملو "واالستوائي "يب يه" ومير جبزيرة رودس والظل الصيفي "لو" والعرض "يدل"

 "يه مه" ومتر جبزيرة مسورسني والظل الصيفي "ل ح له" والعرض "يدمه"والثانية عشرة أطول ارها 

 ومتر ببالد النسطور "م يو" والعرض "يه" والثالثة عشرة أطول ارها "قيدنه" والشتوي "مرن"واالستوائي 
 والعرض "يه يه"عة عشرة أطول ارها  والراب"قكون"والشتوي "يب" واالستوائي "يح ل"والظل الصيفي 

 واخلامسة عشرة "قمديه" والشتوي "نه نه" واالستوائي "ك ن"ومتر جبزيرة مساليان والظل الصيفي "مح يه"
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 مساو "س" واالستوائي "كح يه"ومتر بوسط حبر ففطس والصيفي "مه ا"والعرض "يه ل"أطول ارها 
 ومتر بعيون النهر "مونا" والعرض "يه مه"طول ارها  والسادسة عشرة أ"قنه ه"للمقاييس والشتوي 

 والسابعة عشر أطول ارها "قال" والشتوي "مح نه" واالستوائي "كه ل"املسمى السطروس والصيفي 
 "سرن" واالستوائي "كرل" ومتر مبغايض ر ناوروسبابيس والظل الصيفي "مح لب" والعرض "يو"

 ومتر بوسط حبرية مناطيدوس "ل يه" والعرض "يوى" ارها  والثامنة عشرة أطول"قفح ن"والشتوي 
 والتاسعة عشرة أطول ارها يول والعرض "رى ك" والشتوي "عام" واالستوائي "كط له"والظل الصيفي 

 والشتوي "عه كه" واالستوائي "ال كه"نال ومتر جبزيرة حتتوي بالد برطانيا برطينييب والظل الصيفي 
 "حليه" ومتر مبغايض رنيس والظل الصيفي "نب ن" والعرض "يومه" ارها  والعشرون أطول"ركط م"

 ومتر "ندا" والعرض "ير" واحلادية والعشرون أطول ارها "ر يح ى" والشتوي "عط ه"واالستوائي 
 والثانية والعشرون أطول "رحممه" والشتوي "قب له" واالستوائي "لدنه"مبغايض طنايذوس والظل الصيفي 

لو " ومتر بني بقاباطيس ببيغريطيوس من بالد برطانيا الكربى والظل الصيفي "نه" والعرض "ريهي"ارها 
 ومتر بوسط "نو" والعرض "يرل" والثالثة والعشرون أطول ارها "شدل" والشتوي "فه م" واالستوائي "يه

لرابعة والعشرون  وا"شله يه" والشتوي "قح د" واالستوائي "لرم"بالد برطانيا الكربى والظل الصيفي 
لط " ومير مبوضع يسمى قطور قطاييس من بالد برطانيا والظل الصيفي "نر" والعرض "ير مه"أطول اره 

 والعرض "يح" واخلامسة والعشرون أطول ارها "شعب م" والشتوي "صب ك" والظل االستوائي "ى
 والسادسة "سط ه"والشتوي  "صو"واالستوائي "مم" ومير جبنوب برطانيا الصغرى والظل الصيفي "نح"

     "يح ل"والعشرون أطول ارها 

 ومتر بوسط برطانيا الصغرى قال وإمنا مل تستعمل هاهنا التفاضل بربع ساعة ألن الدوائر "نط ل"والعرض 
 "سا" فالعرض "يط"هناك تكاد تكون متصلة وبعد هذا فإنه يقول إن املوضع الذي يكون أطول اره 

 ومير جبزيرة أبودن "سب" ونصف والعرض "يط"طانيا واملوضع الذي أطول اره ومتر بأقصى مشال بر
 فالعرض "ك ل"ومير جبزيرة بويل وحيث أطول اره "سح" فالعرض "ك"حيث يكون أطول النهار 

 وحيث "سه ل" فالعرض "كب" ومتر بأقوام ال يعرفون من الصقالية واخلزر وحيث أطول النهار "سدل"
 وهناك يقع الظل دائرة "سول" فالعرض "كد" وحيث أطول النهار "سو" فالعرض "ك ج"أطول النهار 

ألن الشمس ال تغيب يف االنقالب الصيفي فتدور أظالل املقاييس فتكون دائرة املنقلب الصيفي دائمة 
 اليت الظهور ودائرة املنقلب الشتوي دائمة اخلفاء ألما مياسان دائرة األفق على املبادلة أي أن املوازنة

يرمسها راس السرطان متاس األفق إذا دار قطب الربوج حول قطب معدل النهار فصار إىل اجلنوب فألن 
هو متام امليل جيب أن يصري على مست األس فيصري قطب األفق فتنطبق دائرة الربوج على دائرة األفق 
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مرتفعا إىل مماسته من فتعرض أنه إذا مال السرطان منخفضا إىل مماسة األفق من الشمال مال اجلدي 
اجلنوب على املبادلة وإذا كان الطالع النقطة الربيعية صارت منطقة الربوج أفقا هلم وذلك ألن يف ذلك 
الوقت يكون قطب الربوج على مست الرأس وقطب املعدل مشاليا عنه فيكون السرطان يف األفق على 

 أن يزيد على هذا أمكنه ذلك من األصول دائرة نصف النهار واحلمل يف املشرق ال حمالة فإن أحب أحد
 ال يغرب البتة نصف برج اجلوزاء "سر"املوضوعة وتظهر هناك أن حيث يكون ارتفاع القطب بالتقريب 

ونصف برج السرطان امللتقيان على نقطة النقالب فيكون أطول النهار قريبا من شهر وحيث يكون فيه 
عح "ويكون أطول النهار قريبا من شهرين وحيث ارتفاعه  ال يغيب متام الربجني "سط ل"ارتفاع القطب 

 فإنه ال يغيب فيه برجان ونصفا برجي الثور واألسد وأطول النهار قريبا من ثالثة أشهر وحيث "ك
 فإنه ال يغرب برجان يف كل واحد من اجلانبني ويكون النهار قريبا من أربعة أشهر "عح ك"ارتفاعه 

ه برجان ونصف برج يف كل جانب ويكون أطول النهار مخسة أشهر  فال يغيب في"فد.وحيث ارتفاعه
 فال يغيب فيه ثالثة أبراج من كل جانب ويكون النهار ستة أشهر فال النصف "ص"وحيث ارتفاعه 

اجلنويب يطلع هناك البتة وال الشمايل يغرب البتة والسنة هناك يوم كل واحد ستة أشهر ودائرة معدل 
  .أعظم دائرة من األبدية الظهور واألبدية اخلفاء معا كأنه حد مشتركالنهار هي دائرة األفق و

  في المطالع بحسب العروضفصل 

    

 قد قلنا يف املطالع حيث الكرة منتصبة فلنقل اآلن يف املطالع حيث الكرة مائلة فنقول إن القسي "د"
روض متساوية فلتكن دائرة أ ب املتساوية البعد من نقطة االستواء يف اجلنوب والشمال فإن مطالعها يف الع

ر ح قوسا من املائل :ر نقطة الربيع و: أ ه ج ملعدل النهار و: ب ه د األفق و: ج د دائرة نصف النهار و
ر ح : ط تلك النقطة بعينها وقد اتصل ا قوس ط ك جنوبيا من املائل مساويا ل: ميال مشاليا و

أما ف ي الوضع الذي وضعت فيه النقطة . هم القطبومطالعهما ط ه، ه ر فأقول إما متساويان وليتو
نقطة ط فنقطة ل ويف الوضع اآلخر نقطة م ولنخرج قطعة دائرة من الكبارعلى ل ه م ونصل ط ل، ل 

ط ك وقوس ل ك مساوية لقوس م ح : ك، ر م، م ح بقسي من الكبار وقوس ر ح فرضت مساوية ل
مها سعتا املشرق متساويتان وقوسا م ه، ه ل متساويتان ألما متاما ميلني متساويني وقوسا ه ك، ه ح و

ألما من القطب إىل املنطقة فتكون أضالع مثلث ه ح م كأضالع مثلث ه ل ك بالتناظر فزاوية ه ل ك 
مساوية لزاوية ه م ح لكن زاوية ك ل ط مساوية لزاوية ح م ر ألما توتران قوسني متساويتني بضلعني 

 "ه"ه م ر فتكون قاعدة ه ط مساوية لقاعدة ه ر : كبار يبقى ط ل ه مساوية لمساويني لنظريين من ال
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ونقول إن مطالع كل قوسني متساويتني من املائل عن جنبيت نقطة من االنقالبية تكون ما بني كل واحد 
 مجعا منهما وبني االنقالبية مثل ما بني األخرى وبني تلك االنقالبية مثل برجي احلمل والسنبلة فأما إذا
ب ه : كانا مساويني موع مطالع تينك القوسني يف خط االستواء فليكن دائرة نصف النهار أ ب ج د و

أ ه ح نصف دائرة معدل النهار وليكن ر ح قوسا جنوبية بعدها من الشتوية كبعد : د نصف األفق و
ترك يف دائرة الفق ط النقطة الربيعية وليكن ح الفضل املش: قوس ط ح وليكن ر النقطة اخلريفية و

للقوسني ألن هاتني القوسني يفرزمها دائرة واحدة بعينها من الدوائر املتوازية ولنخرج على ح من قطب 
معدل النهار ربع دائرة من الكبار يقوم مقام األفق يف الكرة املنتصبة وهو ك ح ل فألن ط ه مطالع ح ر 

ر ل مطالع ر ح :لع ط ح يف الكرة املنتصبة وفجملة ط ر مطالع للقوسني يف هذه البقعة لكن ط ل مطا
ط ر الذي كان جمموع مطالع القوسني يف غري الكرة املنتصبة : يف الكرة املنتصبة وجمموعهما مساو ل

 وليكن ذلك التقرير جلزيرة رودس اليت ذكرناها "و"فلنتبني كيف تعرف مطالع ميل يف غري الكرة املنتصبة 
ب ه :  واحد كفانا ذلك يف غريه ملا عرفناه فليكن أ ب ج د نصف النهار وعلى أنا إذا حتققنا مطالع ربع

ح النقطة الربيعية : ر ح ط نصف دائرة الربوج و: أ ه ح نصف دائرة املعدل و: د نصف دائرة األفق و
ك نقطة القطب وليمر ا ربع دائرة كبرية جتتاز على تقاطع املائل : وليكن د ك ارتفاع القطب ا و

 وهي نقطة ل إىل م ولتكن ح ل برجا واحدا مثال وهو احلمل واملطلوب مقدار ه ح وبني أن نسبة واألفق
جيب ك د إىل جيب د ح مؤلفة من نسبة جيب ك ل إىل جيب ل م ومن نسبة جيب ه م إىل جيب ه ج 

د ج وهو ما يبقى من قوس ك ج بعد طرح ك د املعلوم معلوم : لكن ك د وهو ارتفاع القطب معلوم و
ه : وقوس ك ل معلومة ألا بعد رأس الثور عن القطب املعدل وهو متام ميله يبقى ل م معلوم ألنه ميله و

ح م هو مطالع ح ل يف الكرة املنتصبة وهو معلوم يبقى معلوما وقد خرج : ج معلوم يصري م ه معلوما و
 يتمم احلوت جمموع  فيكون احلوت إذن يطلع ميثلها وامليزان"يط يب"مطالع احلمل جبزيرة رودس 

مطالعهما يف الكرة املنتصبة والسنبلة للحمل وإذا أخذ خط ح ل للحمل والثور مجيعا وعلم ما للحمل 
 وكذلك الدلو للحوت واألسد للسنبلة "كب مو"وحده علم ما للثور وحده وإمنا يبقى حينئذ للثور 

 بذلك العرض وهو جبزيرة رودس والعقرب للميزان وملا كان أطول ما يكون من اار وأقصره معلوما
زمانا والباقي وهو "ريزل" ساعة ونصف فبني أن األجزاء اليت من السرطان إىل القوس يرتفع مع "يد"
 للنصف الباقي فيكون الربعان املكتفيان للنقطة الربيعية معلومي املطالع وكل واحد منهما يطلع "قمب ل"

 فيظهر من ذلك كم يبقى للجوزاء واجلدي "قح مه"ية مع  والربعان املكتنفان للنقطة اخلريف"عاية"مع 
 وهذا قانون ميكنك "له يه" ويبقى لكل من السرطان والقوس "كط ير"وهي األزمان الباقية فيكون هلما 

قال .  مث ذكر بطليموس لبيان ذلك وجها آخر أسهل وأحكم"ر"أن تستخرج به ملا هو أقل من برج متام 
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    أ ه ج : ليكن أب ج د نصف النهار و

    

ه على أفق ب ه د النقطة الربيعية ولنفصل ه ط : ر ط ح نصف دائرة الربوج و: نصف دائرة املعدل و
قوسا معلومة ولنجز عليها ك ط ينقطع باألفق قطعة موازية ملعدل النهار وليكن ل قطب معدل النهار 

االستواء ألن األفق فيها بعينه اجلنويب ولنجز ل ط م، ل ك ن ربعني فمعلوم أن ه م مطالع ه ط يف خط 
م :وأما يف عرض هذا البلد فمطالعها مساوية لقوس م ن من قبل أن ط ك مواز ل. هو خط ل ط م بالقوة

ن وشبيه به ألنه فصلهما قوسان من القطب متشاتان فإذا كان شبيها به كان طلوعه معه لكن ط ك هي 
إىل أن صار ه على األفق فيكون ه ن هو فضل مطالع ما دار من املوازية من وقت ما كان ط على األفق 

خط االستواء على مطالع هذا العرض وقد يغلط يف هذا الشكل فظن أن نقطة ط ملا كانت على األفق 
كانت نقطة م أيضا على األفق وطلعتا معا أعين هت ط، ه م وليس كذلك بل إمنا يكونان معا على أفق 

مع ط على أفق ب ه د نقطة أخرى بعدها من ه بعد م من ن فلنكتب خط االستواء وأما هاهنا فإمنا كان 
أ ه ح من دائرة املعدل : شكال خمتصرا يف هذا وليكن أ ب ج د دائرة نصف النهار يف عرض ما معلوم و

ح جماز نقطة املنقلب الشتوي ولنخرج ر ح إىل ط ربع : ر قطب جنويب و: ب ه د نصف األفق و: و
خرى ولنجز ر ك ل فنسبة جيب قوس ط ح إىل جيب قوس ر ح مؤلفة من ك جماز درجة أ: دائرة و

نسبة جيب ط ه إىل جيب ه ل ومن جيب ل ك إىل جيب ك ل أما جيب ط ح فمعلوم ألنه جيب امليل 
كله فيبقى جيب ج ر معلوما وجيب ل ك وهو ميل الدرجة معلوم وجيب ك ر وهو متام امليل معلوما 

ما بني أقصر النهار وأطوله وذلك معلوم لنا من العرض املعلوم ألن وجيب ه ط معلوم ألنه نصف فضل 
العرض مساو الرتفاع القطب وقد بان أن ذلك يعلم إذا عرف ارتفاع القطب يبقى جيب ل ه معلوما 

. ل ه هو التفاوت بني مطالعه يف االستواء وإذا أنقص من مطالعه يف االستواء علم: ل هت معلوم و: ف

ول املطالع فرسم النصف األول الطوالين للربوج والثاين لعشرات عشرات من ورسم بطليموس جدا
أجزائها ألن ما دون ذلك ال يعتد باختالفه واجلدول الثالث لدرج األزمان ودقائقها واجلدول الرابع جلميع 

عدل ف دائرة امل.اجلمل من ابتداء الربع فقد بان لك من مجيع ما تقدم أنك إذا حسبت ربعا واحدا أكفاك
ه على أفق ب ه د النقطة الربيعية ولنفصل ه ط قوسا معلومة ولنجز : ر ط ح نصف دائرة الربوج و: و

عليها ك ط ينقطع باألفق قطعة موازية ملعدل النهار وليكن ل قطب معدل النهار اجلنويب ولنجز ل ط م، 
. نه هو خط ل ط م بالقوةل ك ن ربعني فمعلوم أن ه م مطالع ه ط يف خط االستواء ألن األفق فيها بعي

م ن وشبيه به ألنه :وأما يف عرض هذا البلد فمطالعها مساوية لقوس م ن من قبل أن ط ك مواز ل
فصلهما قوسان من القطب متشاتان فإذا كان شبيها به كان طلوعه معه لكن ط ك هي ما دار من 
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ن ه ن هو فضل مطالع خط املوازية من وقت ما كان ط على األفق إىل أن صار ه على األفق فيكو
االستواء على مطالع هذا العرض وقد يغلط يف هذا الشكل فظن أن نقطة ط ملا كانت على األفق كانت 

نقطة م أيضا على األفق وطلعتا معا أعين هت ط، ه م وليس كذلك بل إمنا يكونان معا على أفق خط 
ى بعدها من ه بعد م من ن فلنكتب االستواء وأما هاهنا فإمنا كان مع ط على أفق ب ه د نقطة أخر

أ ه ح من دائرة املعدل : شكال خمتصرا يف هذا وليكن أ ب ج د دائرة نصف النهار يف عرض ما معلوم و
ح جماز نقطة املنقلب الشتوي ولنخرج ر ح إىل ط ربع : ر قطب جنويب و: ب ه د نصف األفق و: و

وس ط ح إىل جيب قوس ر ح مؤلفة من ك جماز درجة أخرى ولنجز ر ك ل فنسبة جيب ق: دائرة و
نسبة جيب ط ه إىل جيب ه ل ومن جيب ل ك إىل جيب ك ل أما جيب ط ح فمعلوم ألنه جيب امليل 

كله فيبقى جيب ج ر معلوما وجيب ل ك وهو ميل الدرجة معلوم وجيب ك ر وهو متام امليل معلوما 
ذلك معلوم لنا من العرض املعلوم ألن وجيب ه ط معلوم ألنه نصف فضل ما بني أقصر النهار وأطوله و

العرض مساو الرتفاع القطب وقد بان أن ذلك يعلم إذا عرف ارتفاع القطب يبقى جيب ل ه معلوما 
. ل ه هو التفاوت بني مطالعه يف االستواء وإذا أنقص من مطالعه يف االستواء علم: ل هت معلوم و: ف

 الطوالين للربوج والثاين لعشرات عشرات من ورسم بطليموس جداول املطالع فرسم النصف األول
أجزائها ألن ما دون ذلك ال يعتد باختالفه واجلدول الثالث لدرج األزمان ودقائقها واجلدول الرابع جلميع 

    اجلمل من ابتداء الربع فقد بان لك من مجيع ما 

  .تقدم أنك إذا حسبت ربعا واحدا أكفاك

  ن المطالعفي األشياء الجزئية التي تعلم مفصل 

ومما يعرف من املطالع أمر مقدار النهار والليل إذا عرف جزء الشمس أما النهار فبأن حبسب البلدان من 
جزء الشمس إىل الدرجة املقابلة هلا وأما الليل فبالعكس فيكون كل مخسة عشر منها ساعة استوائية فإذا 

 وتعرف املعوجة بوجه آخر أسهل وهو مجعناها وقسمناها على اثين عشر حصلت أزمان الساعات املعوجة
أن نأخذ سدس تفاضل اجلمل املوضوعة يف جدول املطالع أما بالنهار فمن درجة الشمس وأما بالليل فمن 

املقابل هلا فتزيده على األزمان اخلمسة عشر للدرجة الشمالية وتنقصه للجنوبية وأعين بتفاضل اجلمل 
ية ملعدل النهار واجلمل املوضوعة هلا يف الدائرة املوازية لإلقليم تفاضل اجلمل املوضوعة يف الدائرة املواز

وذلك ألن هذا التفاضل هو حبسب ربع دائرة وخيص ست ساعات فإن كان املعلوم لتا هو الساعة 
املعوجة فإنا نضرا يف أزمان ساعات ذلك النهار أو الليل فما حصل قسمناه على مخسة عشر وهو 

 املعوجة وأيضا إن كانت الساعة املعوجة معلومة استخرجنا منها املطلع بأن جنمع بعكس رد االستوائية إىل
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أزماا ونأخذ من درجة الشمس ارا ومن مقابلتها ليال إىل آخرها ونأخذ ما حبذاء تلك املطالع حبسب 
 العروض على توايل الربوج فحيث انتهينا فهو الطالع فإن أردنا درجة وسط السماء ضربنا الساعات

املعوجة من بعد نصف ار اليوم املاضي إىل تلك الساعة يف عدد أزماا يعين الساعات النهارية يف 
األزمان النهارية والليلية يف الليلة واخللط يف اخللط كل يف نظريه وجنمع اجلميع إىل مطالع جزء الشمس مث 

 فهو درجة وسط السماء فوق نلقي ذلك من الدرجة على توايل الربوج حبسب مطالع االستواء فما بلغ
األرض فإن كان املعلوم الطالع وأردنا وسط السماء فوق األرض أخذنا مجلة العدد املكتوب بإزاء الطالع 
فننقص منه تسعني زمانا ونأخذ ما بإزاء األزمان اليت تبقي من مطالع خط االستواء من درج الربج وإن 

لك الوجه تسعني زمانا ونأخذ ما بإزائه حبسب مطالع كان املعلوم وسط السماء فإنا نزيد عليه على ذ
البلد ومن البني أن الساكنني حتت دائرة واحدة من دوائر نصف النهار فإن الساعات االستوائية اليت لبعد 

الشمس عن نصف ارهم أو نصف ليلهم متساوية والذين يسكنون يف دوائر نصف النهار خمتلفة فإن 
  .والتأخري مبقدار األجزاء بني دوائرهم من معدل أارذلك خيتلف عندهم بالتقدمي 

  في معرفة الزوايا من تقاطع دائرتي البروج ونصف النهارفصل 

    يف معرفة الزوايا اليت حتدث من تقاطع دائريت الربوج ونصف النهار 

ة يف قسي الكرة مث شرع بعد ذلك يف تبيني حال الزوايا الواقعة بني دائرة نصف النهار فقال الزاوية القائم
هي اليت ميكن أن توتر ربع دائرة من الكبار اليت نقطة تلك الزاوية قطب لتلك الدائرة فيكون نسبة تلك 

الزاوية إىل أربع زوايا حتدث من تقاطع قسي كبار نسبة تلك القوس إىل دائرة هي أربعة أمثاهلا وهي 
 ومقاديرها هاهنا هي احلادثة من تقاطع املائلة دائرا فتكون موترة لتسعني جزءا والزوايا املطلوب قسيها

ونصف النهار ومن تقاطع املائلة ودائرة السمت اخلارجة من مست الرأس إىل اجلزء املفروض وهذا البيان 
ولنجعل كالمنا يف الزاوية الشرقية : مع أنه نافع جدا فهو ضروري يف بيان اختالف املنظر للقمر قال

ع احلادثة ولنجعل االبتداء منها مما حيدث من املائلة ودائرة نصف النهار للسهولة الشمالية من الزوايا األرب
فأول البيانات أن كل نقطتني متساوييت البعد من إحدى نقطيت االستواء فإما حيدثان الزاويتني 

 :ر قطب معدل النهار و: د ب ه من املائل و: املذكورتني متساويتني فليكن أ ب ح من معدل النهار و

ب ط متساويتان وقوسا ر ك ح، ر ط ل من دائرتني لنصف النهار : ب ح و: ب النقطة االستوائية و
فألن مثلثي ك ب ح،ب ط ل متساويا األضالع على ما علم فمتشاان فزاوية ح مثل نظريا ب ط ل 

 القوسني ب منقلب فنقول إن:  وأيضا ليكن أ ب ج من فلك الربوج و"ى"بل زاوية ر ط ه املقاطعة هلا 
املتساويتني يف البعد منه مثل ب ه، ب د فالزاويتان الشرقيتان من جهة واحدة الواقعتان عليهما من دائرة 
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نصف النهار مساويتان لقائمتني كزاوييت ر د ب ن ر ه ج ألن ر ه ج مساوية مع ر ه ب لقائمتني 
متساويتان ألما من القطب إىل وزاويتا ر ه ب، ر د ب متساويتان ألما يوتران قوس ر د، ر ه ومها 

 وأيضا فلنبني أن زاوييت املنقلبني عن نصف النهار قائمتان "يا".نقطتني متساوييت امليل فهما متاما مبل واحد
أ املنقلب الشتوي وجنعل أ قطبا وندير دائرة د ه : أ ه ح لنصف املائل و: فليكن ا ب ح د لنصف النهار و
وس د ه ربع دائرة ألنه مير على قطبه وعلى قطب الربوج دائرة أ ب ح ب على بعد ضلع املربع ويكون ق

أ :  وليكن يف مثل ذلك أ ب ح د لنصف النهار و"يب"د أ ه قائمة وبذلك نعرف الزاوية الصيفية : د ف
أ االستواء اخلريفي وعلى قطبه نصف دائرة ب ر د ه فألن دائرة أ ب ح د : ر ج نصف دائرة الربوج و

 دائرة ب ه د وقطيب دائرة أ ه ح فيكون أ ه، ه د كل واحد على القطبني فيكون أ ه، ه د متر على قطيب
ر ه معلوم فجميع ر د معلوم ويوتر زاوية ر أ د :ر هو املنقلب الشتوي و:كل واحد منهما ربع دائرة ف

 دائرة أ ر ه ح نصف: وأيضا فليكن يف هذا الشكل ب ر د نصف دائرة الربوج و. فهي والباقية معلومة
معدل النهار وعلى قطب أ نصف دائرة من الكبار وهي ك ه ط ح فقد مر أ ب ح د على قطبني دائريت أ 

أ ه ال حمالة ربع دائرة فيكون نسبة جيب ب أ إىل : ر ح، ك ط ح وكل واحد من أ ح، ه ح ربع دائرة و
 ط إىل جيب ه جيب أ ح ومها معلومان مؤلفة من نسبة جيب ب ر إىل جيب ر ط ومن نسبة جيب ه

ه ط وهو : ه ح الربع معلوم ف: ر ط معلوم و: ح، ب ر السنبلة معلوم والطالع وهو ط معلوم ف
املطلوب معلوم، ه ك معلوم فجميع ك ه ط معلوم فزاوية ك ب ط معلومة وهي املطلوب ويكون زاوية 

ن أنزل ر ب أجزاء أخرى العقرب معلومة وزاويتا الثور واحلوت الباقيتان عن قائمتني معلومتني وأيضا إ
من النقطة اخلريفية علمت الزاوية وعلم مقابلها يف اجلهة األخرى من النقطة ومقابلها من جهة املنقلب 

  .فعلمت الزوايا كلها

  في معرفة الزوايا التي تحدث من تقاطع دائرتي البروج واألفقفصل 

    

تكون كاليت عن املائل ونصف النهار، وأما اليت يف أما الزوايا احلادثة عن املائل وأفق االستواء فيبني أا 
العروض فنقول إن الزاوية اليت حتدث عن األفق وقوس من املائل هلا بعد حمدود من نقطة استوائية والقوس 
طالعة مساوية لنظريا اليت حتدث عن األفق وقوس من املائل هلا ذلك البعد عن تلك النقطة بعينها والقوس 

م ل ك : ب ه د األفق و: أ ه ح معدل النهار و: فليكن أ ب ح د لنصف النهار و "يد"حتت األرض 
ك هي : ر نقطة االستواء اخلريفي طالعة و: ر ح ط أخرى حتتانية مساوية له و: قوس من املائل فوقانية و

ر ه بعينها حتت األرض فنقول إن زاوييت ه ح ر، ه ل ك متساويتان وذلك ألنه قد تبني إن مثلثي ه ل ك، 
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ح متساويا األضالع والزوايا وأنه ال خالف بني أن جيعل قوس ه ك قوسا غري قوي ه ر بل مساوية هلا 
 وأيضا كل نقطتني متقبلتني من املائل مع األفق فالزاوية الشرقية "يه".وبني أن جيعلها هي بعينها غاربة

 أ ب ح د ودائرة املائل أ ه ج ر والغربية اليت تقابلها من حتت مساويتان لقائمتني فليكن دائرة األفق
ر أ د فزاويتا د أ ه، د ج :ر ح د مساو ل: زاوييت ر أ د، د أ ه مثل قائمتني و.ويتقاطعان على أ، ح فألن

ر منه معادلتان لقائمتني وإذ كانت الزوايا اليت تكون عند نقط متساوية البعد عن االستواء وعند أفق 
لزاوية الشرقية والغربية جمموعتني من كل نقطتني متساوييت البعد واحد طالعة وغاربة واحدة متساوية فا

عن انقالب واحد مساويتان لقائمتني وأعين بالزاوية الشرقية الشمالية اليت يف جهة املغرب فإذا علمت 
الشرقية علمت الغربية ألا ما بقى بعد قائمتني وقد ميكنك أن تفهمها من أشكال أول هذا الباب فإن 

د بعدا من املنقلب حيده نقطة ل بعينها وكانت زاوية ر ح ه مثل زاوية ه ل ك تبقى د ل ك نقطة ح حت
 فلنرسم حيث يكون ارتفاع القطب "يو"الغربية مع ر ح ه مثل قائمتني إذ كانت مع ه ل ك مثل قائمتني 

ع املائل على ب ه رب: ه ر ربع معدل النهار و: أ ه د شرقي األفق و: لو دائرة أ ب ح د لنصف النهار و
ب الصيفية وقوس د ر معلومة ألا ما تبقي بعد طرح ارتفاع : أن ه النقطة الربيعية فتكون ج الشتوية و

ه قطب نصف النهار فهذه الزوايا : ح د معلوم و: ح ر، ب ر معلومان ألما غاية امليل ف: القطب و
 ولنطلب مثال أن نعلم زاوية الثور "ير"تان الواقعة عنده كلها معلومة فزاويتا مبدأ امليزان واحلمل معلوم

أ ه ح نصف دائرة : الشرقية وليكن أ ب ح د دائرة نصف النهار وليكن ب ه د نصف األفق الشرقي و
الربوج وليكن ه أول الثور وقد تبني يف هذا اإلقليم وهذا املطلع على ما نعلمه أن الوتد األرضي يكون 

من الربع فلنعمل على قطب ه ويبعد ضلع املربع وهو ه ر قطعة ط يرما من السرطان فقوس ه ح إذن أقل 
ر . ح ر ولنتمم ه ج ح ربع دائرة فيكون قوسا د ج ر، ط ح ر ربعني إذ أفق ب ه ط مير بقطيب ر ج د

ح ط ألن ه قطب ر ح ط مث دائرة األفق مارة على قطب دائرة نصف النهار كما أن دائرة نصف النهار 
 حمالة فيكون قطب ر ج د على أفق ب ه د وميل ج عن معدل النهار معلوم مارة على قطب األفق ال

وبعد معدل النهار عن نقطة ر وهي مست الرجل معلوم فمجموعهما وهو ج ر معلوم فالباقي وهو ج د 
وأيضا نقطة ح وهي على تسعني جزءا من ه معلومة وبعدها عن معدل النهار معلوم وبعد معدل . معلوم

ر قطب األفق من حتت وهي مست الرجل يبقى قوس ر :لوم ألن ارتفاع القطب معلوم والنهار عن ر مع
ح معلومة فقوس ر ح معلومة تبقى قوس ح ط معلومة ونسبة جيب ه د إىل جيب د ط مؤلفة من نسبة 

جيب ه ح إىل جيب ح ح ومن نسبة جيب رح إىل جيب ر ط لكن قوس ه د هي ما تبقى من الربع بعد 
: ه ح، ج ح معلومان و: د ط متام تسعني منه و:  وهي قوس األفق ألول الثور بالبلد وطرح سعة املشرق

  .ر ط معلوم فيصري ر ح معلوما فيبقى ح ط معلوما وذلك باجلنوب فتصري زاوية ج ه ط معلومة
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  الزوايا الحادثة من تقاطع دائرة البروج والدائرة المارة بقطبي األفقفصل 

    

زوايا يتبني مقادير القسي الكائنة من الدائرة املارة بقطيب األفق اليت بني مست الرأس ويف بيان مقادير هذه ال
ونقول كل قوسني متساوييت البعد عن "يح".وبني تقاطع هذه الدائرة والدوائر املائلة كما ترى عن قريب

لنقطتني على انقالب واحد متساوييت الزمان أي متساوييت القوسني املوازيني املرتسمني حبركتهما من ا
جنبيت نصف النهار شرقا وغربا فالزاويتان اللتان من جهة واحدة معادلتان لقائمتني وقوسا السمت إليهما 

ج قطب معدل النهار وقطعتا أ د : ب نقطة مست الرأس و: متساويتان فليكن أ ب ح من نصف النهار و
عد عن انقالب أ بل من قطب ج ر، د متساويتا الب: ه، أ ر ح من انقالب واحد وهو من انقالب أ و

ب د، ب ر من مست الرأس فألن : وزمان ممر أ ر، أ د واحد وقوسا ج ر، ج د من قطب معدل النهار و
أ ر، أ د متساويان فزاويتا ج متساويتان وضلعا ر ج، ب ج متساويتان لضلعي د ج، ج ب فقاعدتا ر 

فيما مضى أن ج د ه، ج ر أ معادلتان لقائمتني ب، ب د متساويتان والزوايا املتناظرة متساوية وقد تبني 
 "يط"ولكن ب د ج مثل ج ر ب حنصل ب ر أ، ب د ه معادلتان لقائمتني وذلك ما أردنا أن نبني 

وأيضا كل نقطة من دائرة الربوج تكون تارة شرقية عن نصف النهار وتارة غربية ببعد سواء وأزمان 
ها سواء وجمموع زاوييت القوسني الشرقية املوصوفة والغربية سواء فالقوسان العظيمتان من مست الرأس إلي

اليت تبادهلا إىل جنوب املغرب مساو لضعف الزاوية احلادثة من النقطة عند نصف النهار إن كانت 
النقطتان املتوسطتان للسماء يف الوقتني مجيعا عن مست الرأس مشاليني أو جنوبيني ولنقوهلما جنوبيني 

د قطب معدل النهار وليكن أ ه ر، ب ح ط : ح مست الرأس و:  نصف النهار ووليكن أ ب ح د قطعة
قطعتني من املائل ونقطتا ه، ح تلك النقطة شرقية وغربية ولنخرج إليهما من ح، د مست الرأس والقطب 

د ح فيكونا قاعدتا قوسي : قسي ج ه، ج ح، د ه، د ح ويبني مبثل ما مضى أن مثلثي د ح ج، د ه ل
 ج ه، ج ح متساويتني وأقول إن زاوييت ج ه ر، ج ح ب مساويتان لضعف د ه ر الكائنة السمت ومها

من نصف النهار ألن زاوييت د ه ر، د ح ب اللتني من تقاطع فلك الربوج ونصف النهار على نقطة 
 واحدة متساويتان وزاوية د ه ح مثل زاوية د ح ج فزاويتا د ه ح، ج ح ب مثل زاوية د ه ر فإذا أضيفنا

 ولنضع النقطتني مشاليتني عن نقطة ج كما "ك".إىل د ه ر حىت صار ج ه ر، ج ح ب كان ضعف د ه ر
د ه ك هي د ح ل ألنك تعلم : يف الشكل الثاين من الشكلني ومها أ، ب فألن زاوية د ه ر هي د ح ب و

 ح ل فجميع ل ح مبثل ما علمت أن زوايا مثلثي د ه ح، د ح ج متساوية على التناظر تبقى د ه ك مثل د
 ولنضع يف مثل هذه "كا"ب مثل مجيع د ه ر، د ه ك فإذا أضيف إىل ل ح ب، ك ه ر الباقية من د ه ر 
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الصورة إحدى النقطتني وهي الشرقية عن توسط السماء ولتكن نقطة أ جنوبية من السمت والغربية عنه 
 أعظم من ضعف د ه ر بقائمتني ولتكن نقطة ب مشالية منه فأقول إن زاوييت ج ه ر، ل ح ب جمموعتني

ألن زاوية د ه ح مثل د ح ج لتساوي أضالع املثلثني على ما علمت وزاوية د ه ح مع د ح ل مثل 
د ه ر هي د ح ب ألما الزاويتان املوصوفتان وقد حدثتا من تقاطع قسي القطب ونقط : قائمتني و

د ح ب إىل د ح ل فيكون ضعف د ه ر وهو د بأعياا من الربوج يف اجلنبتني فنضيف د ه ر إىل د ه ح، 
ه ر ن د ح ب أضيف إىل جمموع د ه ح، د ح ل ومها معادلتان لقائمتني فكان ج ه ر، ل ح ب فكان 

مجيعه ضعف د ه ر وقائمتني فإذن ج ه ر، ل ح ب تفضل على د ه روهو د ه ر، د ح ب مبعادلتني 
ب جنوبية كانت : عكس فكانت نقطة أ مشالية ووأما إذا كان بال"كب"لقائمتني ومها د ه ح ن ل ح د 

زاويتا ك ه ر، ج ح ب جمموعتني أصغر من ضعف د ه ر بقائمتني ألن ضعف د ه ر وهو د ه ر، د حب 
ألما متساويتان وفضل هذا الضعف على ك ه ر، ج ح ب جمموعني هو ج ح د، د ه ك ومها معادلتان 

يانات كيفية وجود السبيل إىل معرفة الزوايا احلادثة من  وقد تسهل من هذه الب"كح".لقائمتني كما عرفت
املائلة واملارة على مست الرأس ومعرفة القسي املنفرزة يف هذه الدائرة إذا كانت الزوايا أو القسي اليت على 
دائرة نصف النهار ودائرة األفق معلومة وليكن املطلوب أوال معرفة الزوايا الواقعة منهما أعين من السمتية 

أ مست الرأس : ب ه د لألفق و: املائلة على األفق مثال ذلك ليكن دائرة أ ب ح د لنصف النهار وو
    ر ه ح قطعة من املائل مفروضة معلومة احلدود : وقطب األفق و
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 2............................................................................................علم اهليئة

 2......................................................................................املقالة األوىل

 2.........................................................................................يف التعليم

 2..................................................فصل يف أن السماء كروية احلركة والشكل

 4.........................................................فصل يف أن األرض كرية عند احلس

 5.......................................................فصل يف أن األرض مستقرة يف الوسط

 5.....................................................ر لألرض عند الفلكفصل يف أن ال مقدا

 6.......................................................فصل يف أن ليس لألرض حركة انتقال

 7..................................................فصل يف القول على أن للكل حركة واحدة

 7..........................................................تعمها وتفسرها من املشرق إىل املغرب

 8...........................................................فصل يف معرفة أوتار أجزاء الدائرة

 12.........................................................................فصل يف معرفة امليل

 14.....................................................................فصل يف معرفة اجليوب

 15..............................................................................مقدمة حيتاج إليها

 20........................................................نتصبةفصل يف املطالع حيث الكرة م

 21....................................................................................املقالة الثانية

 21............................................................يف مجلة وضع املسكون من األرض

 22................................................................يف معرفة سعة املشرقفصل 

 23..................................................فصل يف معرفة نسب املقاييس إىل أظالهلا

 23.......................................................................يف االعتدالني واالنقالبني
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 24...............................................فصل يف خواص الدوائر املوازية ملعدل النهار

 27............................................................فصل يف املطالع حبسب العروض

 30...............................................ليت تعلم من املطالعفصل يف األشياء اجلزئية ا

 31.............................فصل يف معرفة الزوايا من تقاطع دائريت الربوج ونصف النهار

 32......................... الربوج واألفقفصل يف معرفة الزوايا اليت حتدث من تقاطع دائريت

 34...................فصل الزوايا احلادثة من تقاطع دائرة الربوج والدائرة املارة بقطيب األفق
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