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الطبيعي:القانونعن١-

عامةعندووظيفته,الطبيعيالعلمماهيةعنشائعةمفاهيمهنالك

الكتبمصدرهاالعلمية.البحوثفيالعاملينبعضعندواحياًناالمثقفين

للعلماءالمثاليالعالمعنالسطحيةوالمقالاتالعامةوالصحفالمديسية

وقوانينهالطبيعيالعلمأنالشائعةالنظرةهذهملخصالطبيعيين.

منحولهيختصمولاالبشربينللاختلافيخضعلافريدنتاجونظرياته
حولجدالكلفيالفيصلهيالمعمليةالتجربةإذعليهووقفأدركه

يصعالطبيعي.العلممنجزءعلىيصحهذاأنوالحقعلمية.مسألة

معينة.تجريبيةظاهرةعلىالتجاربإجراءبعدالملاحظاتقائمةعلى

الآليةءالمعداتسجلتهاأوالإنسانسجلهاالتيالملاحظات,قوائمولكن

البشريالفكرتفاعلعنينتجالحقيقيالعلميوالعملالبدايةإلاليست

والربطالتسبيبمنعليهاالإنسانعقليضفيهوعماالقوائمهذهمع

ويشكلواساسيضروريالإنسانيالتنظيرهذاالمتماسك.المنطقي

المكانفيالطبيعي,العلمفإنهذاوبسببالعلمي.العملروححقيقة

منكافةالبشريةالتجاربلهتخضعلماتخضعبشريةتجريةالاول,
ومنتهاه.وجدواهمعناهالعمل:حولوخصومةالناسبيناختلاف

أنالممكنمنالجاذبية:خذهنا.المقصوديوضحمثاّلاعطيولعلي

تعطيالصفحات؛آلافالأياممرعلىبهاتملأكثيرة.قوائمنسجل

حجمه؛الجسم؛شكلالأرض:علىالأجسامسقوطعنمعلومات
عليها«سقطالتيالتربةنوعسقوطه,زمنارتفاعه.مادته,نوعكثافته,

كلتحويومكتملةشاملةمعمليةدفاترالخ.أحدثها..التيالحفرةعمق

الذهنيتدبرعندماالعلمينتج»علّما«.تحويلاولكنها»الحقائق«

الربطويحاولالممكنةالوجوهكلمنويتفحصهاالقوائمهذهالبشري
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الطبيعي:القانونصياغةفيالفلسفيةالخلفية-

الافتراضهوالطبيعي.العلمعليهيقومأساسيافتراضهناك

وهومترابطةالطبيعيةالظواهربأنالافتراضايالعالم,بمعقولية
صورتهوفيالعقليوتكوينهالإنسانفطرةفيولعلهطبيعيافتراض

حالةبأنالاعتقادأيالسببية:التبعيةبحتميةاعتقادهوالمتطرفة

وهذاتليها.أخرىلحالةوبالضرورةدائًماتقودالطبيعيللنظاممعينة
بدايةحتىسادالذيهوالطبيعيللقانونالمطلقةبالحتميةالاعتقاد

باتواكثيينعلماءإنبحيثالعلميالمنهجفيتغلغلولقدالحالي,القرن

خديعةإلاليسالاختيارفيبالحريةالإنسانإحساسأنيعتقدون

تناقضالمطلقةالحتميةأناتضحالحاليالقرنبدايةوفينفسية.

للعملمنهالابدآخرءأونحوعلىالسببية.التبعيةإنوإذالتجربة.

اضيقفيكانالحتميةفرضيةعلىأدخلالذيالتعديلفإنالعلمي

مقدمبعدالأمروأصبحالتجارب.معالاتساقتضمنالتيالحدود

لكلالمشاهد.علىيعتمدلاسببًيا.اتصالهناكأنالخاصةالنسبية

هناكأنالكم؛نظريةمقدمبعدثمالظواهر,منمعينةمجموعةمعظاهرة

قيمتماًماتحددلاالحالاتهذهولكنالنظامحالاتتورفيحتمية

لهذهمعينةقيمعلىالحصولاحتمالاتتعطيوإنماالمقيسةالمقادير
العفويةلبعضالمجالأفسحالمطلقةالحتميةعنالتراجعوهذاالمقادير.

الحسازعجولكنهالدقيقة,للجسيماتالاختيارء»حريةمنبقدروسمح

منضبطةالدقيقةالظواهرتكونأنيفضلالذيللفيزيائيينالفطري

التطور.مسارتحددالتيوالقوانينالابتدائيةبالحالاتتماًما

بحكمالجميعفيهويشتركالعلميالعملطبيعةفيفلسفيموقفهذا

حسنلمنوإنهمقنع.بمنطقعنهيدافعأنالممكنغيرفمنذلكومعالمهنة.
الكونيةللظواهرالإنسانفهمدونيحللمالمكتشفالعفويةقدرأنالحظ

والسماء.الأرضخيراتمنوالاستفادة

التجارب«معتماًمامتفقةعلميةنظريةعلىيعترضاناحياًناويحدث

نظريةانتقدتفلقدفلسفي!مدخلمنالتجريبية.الصحةحدودفي

التجربة.معتعارضأيلهايكتشفأنقبلالكونية,الجاذبيةفينيوتن

بعضهاعلىالجسيماتتأثيرأيبعد؛عنبالتأثيرتقولانهابسبب

العامةالنسبيةالنظريةميزاتمنالباحثونعدكماوسيط.دونالبعض

هيالكونفيالبعيدةالأجسامبأنماخفكرةماءبصورةتحقق,أنها

وفكرةالكتلة.ذاتللجسيماتالذاتيالقصورخصائصتعطيالتي

وثيقترابطبوجودامنيةإلاليستماخ

بين
يعمقأنهرأىوالقريبالبعيد

ورائًعا.جميلًالأصلهاتصورناويجعلالكتلةمفهوم

التفاعلاتمستوىعلىالعلمي.البحثأنإلىهذامننخلص

لاعقديةمواقفأوفلسفيةبفرضياتمقترًنادائًماكانالأساسية.

يعطيلأنهمهمالاقترانوهذاالمعملية.التجارببالضرورةتقتضيها

منويمكنهالطبيعيةالعلومفيالبحثيللمجهودوحضارًيافكرًياامتداًدا
مجالفيأيًضاوإنماالتقنية.التطبيقاتمجالفيفقطليسالإسهام؛

ولذلكوتنظيمها.الحياةفهمفيالتعمقفييطمحالذيالإنسانيالفكر

لشموليةتجنحالأساسيةالعلميةالقوانينمنكثيرصياغةأننجدفإننا

فلسفيةمواقفبذلكفتحددالتجربة؛أبعادفوقمبادىءوتقررواسعة؛

هيبعينهاالفلسفيةالمبادىءهذهبأنواضًحاانطباًعاوتتركمعينة
أمثلة.لذلكاضربولعليباطل.عداهاوماالتجريبيالعلمثمرة

التقليديةالصياغاتكانتالحراري:التحريكعلممنالأولمثالي

»منوكاسحة:شموليةالبدايةمنذالحراريالتحريكفيالثانيللقانون

تبلغأن»يستحيلأوعمل«إلىالحرارةكلتحؤلماكينةصنعالمستحيل

»ليستأوالحرارية«الطاقةمنالعملإنتاجعندالكاملةقيمتهاالكفاءة

جسممنالحرارةنقلالوحيدةنتيجتهاطبيعيةعمليةالإطلاقعلىهناك

هذهمثلتسويغسهلاليسأنهوواضححرارة«.درجةمنهأعلىآخرإلى
علىمامكانفيمعملداخلأجريتمحدودةتجاربأساسعلىالعبارات

أيفيالموجوداتطبيعةعنتتحدثشاملةكونيةفرضياتفهيالأرض.

الآمادفوقبفكرهيحلقأنفيالإنسانطموحوتحققوزمان.مكان

الباحثينمنعدًدابأنالمتواضعالتقريرعلىيفضلهاوالكلوالآبعاد

تحقيقمحاولينمعينةظروفتحتمعينةموادعلىتجاربأجروا

البونذلك!فيوفشلواعملإلىالحرارةتحويلعندالتامةالكقاءة

وإنماالتجاربإلىيردلاالسابقةوالعباراتالتقريرهذابينالشاسع

فيفشلنامافلسفي:عقديموقفواتخاذالبشريالفكرأعمالإلىمرده

التيالأساسيةوالفرضيةإطلاًتا.

الكونمانيكلعلىتطبيقهاويمكنغنيةالكيفيةبهذهعليها»تحصلناء

مغلقحرارينظامأنهعلىبأكملهالكونوعلىبلالحرارية.الظواهرمن

للكون.الحراريبالفناءمثلًافنتنبامعاملنا.لقوانينيخضع

المشهور«اللاتحدديةلمبدآقرينهناكالكم.نظريةمنالثانيالمثال

آنفيوالإندفاعالموضعقياسفيالدقةدرجتيبينبالارتباطالمتعلق

الموضعبينالصلةنحوعلىوالزمنالطاقةبينيربطالقرينهذا.واحد

ولامماثلةبصورةالكمنظريةأسسمناستنتاجهويمكنوالاندفاع

بينالارتباطبهايردالتيالرياضيةوالعبارةإضافية!".فرضيةيتطلب

ومتفقبسيطةعبارةمًّعاوالزمنالطاقةقياسفيالممكنتينالدقةدرجتي

إذاالأول.المثالفيالمعمليةالتجاربمعالحالهوكماتماًما.عليها

١-افكار
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انويعلمالوجود,فيالأرقىالتدبيرهوالإنسانتدبيربأنيؤمنالذيأن

العفويةمنقدرأييجدأنيزعجهلنمساره.للكونيدبرلمالإنسان

إيماني.غيرفكريمنطلقمنالطبيعةفي

تطورهعلىتؤثرولاالطبيعيالعلميقتضيهالافلسفةهذهأنغير

َوالعوآيتالتمقيماتذاتضصياغةمنيمتعماأهناكولنشسوقشالنتة:

خلقالذيالواحداللهوجودمنتنطلقإيمانيةفلسفةتعكسبحيث

فيأوحى.ماالبشربنيمنللرسلوأوحىبينهماوماوالأرضالسموات

هذامنالثلاثةالأمثلةهذهنستعرضالمقالةهذهمنالثانيالجزء
الله.بإذنالإيمانيالمنطلق

توضيحية:ملاحظات

الأساسيةالطبيعيةالقوىبأنالقولهوالمكانيالإنعكاسبقاءقانون)١(

منالمنعكسةالصوربأنالاعتقادعنيعبروهوواليسار.اليمينتميزبينلا
الحدوثممكنةطبيعيةظواهرأيًضاتمثلمتحركةطبيعيةلظواهرالمرآة

القوةأناتضح1641معامفيالظروف.ذاتتحتالجسيماتلنفس

لاالدقيقة,الجسيماتاضمحلالفيالفاعلةالقوةوهيالضعيفة.النووية

فيبالتدقيقنستطيعاننايعنيهذابدهًيا.ظنالذيالقانونهذاتحترم

فعلًاالواقعتمثلكانتإذامانتبينأنالنوويةالظواهرلبعضمعطاةصورة

المرآة.منالمنعكسالواقعخيالتمثلأو

المكانيالانعكاسعلىتحافظلمالتيالنوويةالظواهرجميعأنغير

حتىالشحنةوتضادالمكانيالاتنعكاسمضروببقاءبقانونملتزمةكانت

وهذا4741م.عامفيالدقيقةالجسيماتظواهربعضفيانهيارهاكتشف
إذاطبيعيةظاهرةيمثلالمرآةمنالمنعكسالخيالبأنيقولالقانون
ويحملالكتلةنفسلهجسيمهووالضديدبضديده؛جسيمكلاستبدلنا

بأمرالموقفأنقذقدالقانونهذاأن1091معامفيوبدامضادة.شحنة

اليمينتعكسالتيتلكبأنهاالفيزيائية«»المرآةتعريفإعادةبسيط:

التصويراآلةفيالسالبةالصورةمثلبضديده.الجسيموتصورواليسار

فكريةواصداءتجريبيةآثارلانهيارهوكانالقانونهذاانهارثملضوئي.

البحثي.الاهتماممحللاتزالوعميقةبعيدة

مميزةخصائصلهاالدقيقةالجسيماتمنمجموعةهيالباريونات)(

وينصوالنيوترونات.البروتوناتالمعروفة:النوويةالجسيماتوفيهامعينة,؛

النوويالتفاعلقبلالباريوناتعددأنعلىالباريوناتعددبقاءقانون

فيمنهاالموجودانخاصةبصنفة

كتطةءالباريوناتأمتغرالبزوتونولانالزمن.معيتغيرلاثابتعددالعالم

وهذاالتفاعل:بعدعددهايساوي

يهاادق
يستلزمالقانونهذافإنكتلة,عنهاتقلإللالجسيماتتتحلللاوالجسيمات

يقخيأنهايإشعاع.إلىأواخرىجسيماتإلىالبروتونات"تتحلل»الا

الوحدويةالنظرياتأنغيرتلاشيها.بعدم التيالنظرياتوهيالمعاصرة

بانهيارتنبا-واحدةأساسيةقوةمنالطبيعيةالقوىنشأةفيتبحث

مادي«؛غيرأصلمنالمشاهدةالمادةبتطوروتقولالبروتوناتبقاءقانون

مديدعمربالطبع)وهومحدوٌد!عمًراللبروتونبأنتتنبًاالتحديدوجهوعلى

البروتون.تحللظاهرةاكتشافلمحاولةعديدةتجاربحالًياوتجرىجّدا(

النظريةللجاذبية:مشهورتيننظريتينبينالاختلافمثلًاذلكمن)(

الثانيةالدرجةمنبممتدةالتجاذبيالحقلتمثلالتيالعامةالنسبية

الآن.حتىيكتشفلمجسيًماتمثلجديدةدالةتضيفمنافسةونظرية

الظواهرحدودفيوتتطابقانالجاذبيةبقاءقوانينحولالنظريتانتتفق

والمشاهدات.التجارببعدتطلهالممجالاتفيتختلفانولكنهماالمشاهدة

للظواهرفريدةنظريةلتحديدكافيةليستالبقاءقوانينأنالمثالهذايوضح

الطبيعية.

المتيسطةالقيمةعنالحيودمدىبأنيقضيالمشهوراللاتحدديةمبدا)4(

فيالمتيسطةالقيمةعنالحيودبمدىيرتبطدقيقجسيمموضعقياسفي

قدرعنيقللامضروبهماأنبحيثاللحظة«نفس»فياندفاعهقياس

للموضعمعرفتناأنيعنيوهذا.صفًراليسلكنهِجٍداصغيرقدروهومعلوم؛

فيدقةكسبناماومتىتماًما:مضبوطةتكونانيمكنلامًعاوالاندفاع

علىأيًضايصعالمبداهذاالاندفاع.تحديدفيدقةخسيناالموضعتحديد

محلكانالحالةهذهفي»الفيزيائي«معناهأنغيروالزمن.الطاقةمتغيري

قيلومماالطاقة.بقاءبقانونلارتباطهكثيرة,سنواتمنذواختلافنقاش

فقدمعلومةزمنيةفترةخلالحدثتمعينةظاهرةأنعلممتىأنهتفسيرهفي

أنيمكنالجهلهذاحدودوفيبالظاهرةالمتعلقةبالطاقةجهلنامدىتحدد

الحدودفيوقياساتناتجاربناعلىتأثيردونالطاقةمنقدريختفيأويظهر

الإشارةبسببحدثالالتباسمنكثيًراأنليويبدوتمييزها.نستطيعالتي

الموضوعانإلىالإشارةأيوالاندفاع؛الموضعتحدديةلامبدافيللآنية

الحقيقةولكنواحدة«.»لحظةفيوالاندفاعالموضعقياسفيبالدقةيتعلق

علىأومعينة,واحدة»حالة«فيوالاندفاعالموضوعبقياسالأمريختصأن

بينهامقيساتباستخدامللنظامالفيزيائية»الحالة«بتحديديتعلقأدقوجه

||والاندفاع.الموضع

مامتىالحالةوصففيالتقريبدرجةتعينكمابدقة,الحالةلتحديدالآخر
متوا»غيرمتغيرينيسميان١١هذينمثلمًّعاءاستخدما

فيعنهوالزمنالطاقةحالةفياختلافأدنىالأمريختلفلاالمنطلقهذا

أالمبدبتفسيرصلةالطاقةبقاءلقانونوليسوالإندفاع؛الموضعحالة

دونأحدهمااستخداميلزمأنهتوضحالكميةرية

“من

9-افكار
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ماقالخراتظاعلوُيحدييحميممتيجة؛
ريمامذنباتانهامنهشناالسديميةالبقع

ما.يوًماالأرضمنتقترب

فيالكبييةالفلكيةالمناظيرإدخالوبعد

منالفلكيونتمكنالفلكية.الأرصادميدان
بعضأنواتضحالسدمبعضفينجومتمييز

الأمرنجومية,تجمعاتعنعبارةالاجسامتلك

إلاماهيشمسنابأنالرأيصحةاثبتالذي

مايكونكبيرنجوميتجمعضمنواحدنجم
بالمجرة.نعرفه

الشمسانلتؤكدذلكبعدالأرصادوجاءت

)مجرةالنجوميةمجموعتنافيالنجوموبقية

كماالمجرة.تلكمركزحولتدورالتبانة(درب

بلايينمنواحدةتمثلمجرتناأنذلكبعدعرف

الكونارجاءفيوالمنتشرةالماثلةالمجرات

الفسيع.

الفضاءغزوفيابتداقدالإنسانكانوإذا

المعاملإلىسطحهمنعيناتوجلبالقمرفبلغ

استقرتآليةبمختبراتأرسلكماالأرضية,

منهاءبالقرباومرتالكواكببعضسطحفوق

الوصولنستطيعكيبعيًدايزللمالشوطفإن

نجمأقربإلى

لنا
يتطلبالأمرأنعرفناماإذا

أننالووحدهاالذهابرحلةفيأعواماربعةمدة

خيال.مجردوهذاالضوءبسرعةالمسافةقطعنا

هذامثلإلىالوصولإمكانافترضناوإذا
الكونعتبةعلىنزاللاسوففإنناالنجم

سوفالفلكيانيتضحهذامنالمنظور.

هذاعنمعرفتهمنالاكبرالقسطعلىيحصل
الموجاتتحملهةماطريقعنالكون

منالأرضإلىالقادمةالكهرومغناطيسية
المترامية.الكونأجزاء

الفائدةعظيمذكرناءكماالفلك.علمكانلقد

الحضاري.لتاريخهوبالنسبةللإنسانبالنسبة

لحركاتالفلكيةالأرصادأنمثلًافنجد

حيرتوالتيالنجوم؛بينظاهرًياالكواكب

هيالزمنمنطويلةفترةتفسيهافيالباحثين
لقوانينصياغتهفينيوتنمنهااستفادالتي

َبَحِلمرقاقارقافىالاالتياذبيحة:الب
القواعدمعظمأنكماالحديثة.التكنولوجيا

اعمالهمفيمهندسونايستعملهاالتيالرياضية

كروينجوميحشد©

وعلمفلكية.مواضيعلتخدمأوّلطورتاليومية

بتطويرهمالفلكييناهتماممعازدهرالبصريات

ذلكنتيجةتكنفلمالفلكية,الرصدلأساليب

ذلكامتدبلوحدهالفلكيالمنظاراختراع

الجهازذلكالميكروسكوب.صناعةإلىأيًضا

وعلمالفلك.غيركثيرةلمجالاتبالنسبةالحيوي

كثيريزاللاالفلكيةالنشةةذوالطيف.

والفيزيائيةالفلكيةالعلومفيالاستعمال

الصناعةفيوحتىوالبيولوجيةوالكيميائية

حياتنافيكثيرةاخرىوامورالجرائموتحديد

فيالفلكيةالمعرفةأهميةتخفىولااليومية.

البحريةوالملاحةالمساحيةالهندسةاعمال

وتعيينالجغرافيةالإحداثياتلتحديدوالجوية

انكماالسماوية.بالأجرامبالاستعانةالاتجاه

المهامإحدىتمثلوضبطهالزمنا

ومعاهدللمراصدوالروتينيةالرئيسة
الفلكية.الحسابات

العشرينالقرنفيالفلكحققهماأعظمولعل

مصدرهيالنوويةالطاقةاناكتشافههو
أدىالها:وإشعاعاتهاالشمسيةالطاقة
النوويةالفيزياءفيالتجاربإجراءإلىهذا

محاولاتفيللبحثالأرضيةالمعاملداخل

علىالحصولكانتالطبيعةلمحاكاة

حالًياالعلماءويعكفللطاقة.جديدةمصادر

وطبيعةالكوازاراتطاقةتفسيرمحاولةعلى

جديدةبمنابعذلكجاءوربماالسوداءالثقوب
للطاقة.

ننهجإنماالكون,بدراسةنهتمإذإننا

الحخساراتمخفمنسبقنامنسبيل

العربعلماءمنأسلافناسبيلوكذلكالماضية

والسلنين.

ايًضاغنيةوآشوربابلحضاراتكانتفقد

الحضارات.تلكسجلتفقدالفلكية.بمعلوماتها

حركتهوعرفتدوريتهوقاستالقمرخسوف

الشهوربدايةثمومنالأرضحولالظاهرية

المسبقالحسابعملاستطاعواكماالقمرية.

الظاهرةتلكالشهر.لهلالممكنةرؤيةلأول

منالمسلمينحياةفيالخاصةالأهميةذات

جدلمثارمازالتوالتيالأرضشعوبجميع
منوهناكالفلكيالحسابيؤيدمنفهناككبير.

١١-افكار
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الرياضيةالبرامجوحزممكتباتبين

أحيدالحينشرفأحمدد

مقدمة
وبعد:المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

الحساباتمجالفيكانتالحاسباتعالمفيالتطبيقاتأولىأنالمعلومفمن

تطويرطريقةوكانتآنذاك.الرياضياتفروعأحدتعتبركانتوالتيالعلمية

أنوملاحظةالوقتتطورومعحدة.علىتطبيقكلبرمجةعلىتعتمدالبرمجيات

تتسمتطبيقاتلتطويرالحاجةظهرتفقدتتشابهاوتتمائلالتطبيقاتبعض

البرمجياتتطويرإنجازفيمنهاالاستفادةيمكنوالتيالشموليةأوبالعمومية

انذلكنتيجةمنفكانالاختراعامالحاجةفإنُيقالوكماوادقأسرعبطريقة

سنيضحهمامختلفاتأسلوبانوهماالبرامجوحزممكتباتللوجودظهرت

يلي.فيما

)الروتيناتالمساعدةالبرامجمنمجموعةعنعبارةفهيالبرامجمكتباتأما

المناداةويمكندقيًقاتعريًقاومعرفةمحددةمهمةبأداءتقوموالتيوالدوال(

انناهبذلكولتوضيحالمعروفة.البرمجةلغاتبإحدىمكتوببرنامجمنعليها

المعلومةالطرقبإحدىعددًياوذلكسالمتغيرفيحدودكثيرةمعادلةحلنريد

ومنالطريقةلهذهروتينعمليتمالحالةهذهففيرافسون-نيوتنطريقةولتكن

علىالبرامجمكتبةتحتويوعادةذلك.بعدبرنامجأيمنمناداتهيتمثم

حقولمنمعينحقليجمعهاوالتيالمتعددةالروتيناتمنكبيرةمجموعة

المعادلاتنظملحلبرامجمكتبةهناكتكونأنيمكنالمثالسبيلفعلىالمعرفة.

بإنشاءويقومالعادية.التفاضليةالمعادلاتلحلمكتبةأوالخطيةالجبرية

علىوتبنىوغيها.15411شركةمثلالبرمجياتشركاتبعضالبرامجمكتبات

يكونأنالممكنومنعلمًيا.نشًراوالمنشورةالموثقةالخوارزمياتمنمجموعة

مكتبةهناكتكونانالممكنمنفمثلًاواًساالبرامجمكتبةتغطيهالذيالمجال

حلالعددي؛والتكاملالتفاضلعلىفتحتويعامةبصفةالعدديةللطرقبرامج

مثلالمسائلمننوماتغطيأنالممكنمنانهكماوالاستكمالالتوليدالمعادلات,

معهاللتعاملالفرصةالبرامجمكتباتوتعطيالخطية.الجبريةالمعادلاتحل

الجيللغاتبإحدىعادةمكتوب00:80:708011مضيفبرنامجخلالمن

لعدةالوسيطهذايتوفرماوعادةس(أوفورترانأوباسكاللغة)مثلًاالثالث

مختلفة.برمجةلغات

بحلوتختصواحدعقديجمعهابرامجعدةعنعبارةفهيالبرامجحزمأما

معالتعامليتمبلمضيفبرنامجلكتابةالحاجةوبدونواحدنوعمنمسائل
فيالمحددةوبالطريقةرأًساحلهاالمرادالمسألةتوصيفطريقعنالبرامجحزمة

مطلوبالتالية:المسألةاعتبرالأسلوبينهذينبينالفرقتوضيعولأجلالحزمة.

روتينعلىتحتوي)أ(برامجمكتبةعندناأنوافترضخطية.برمجةمسألةحل

تختص)ب(برامجحزمةعندناأنكذلكوافترضالخطيةالبرامجحليمكنه

المسألةلحلالبرامجمكتبةاستخدامالآنأردناإذاكذلك.الخطيةالبرامجبحل

ولتكنالبرامجمكتبةبهاتسمحوالتيالبرمجةلغاتبإحدىبرنامًجانكتبفإننا

يليكماالبرنامجلهذاالعامالإطارويكونمثلًاالفورترانلغة

والقيودالغرضدالةمعاملاتالحالةهذهفيوهيالمسألةبياناتاقرا*

المختلفة.

)١(+بالمكتبةالمطلوبالروتينعلىللمناداةاللازمةالمختلفةالبارامتراتجهز*

الخطية.بالبرمجةالخاصوهو-المطلوبالروتينعلىنادي*

.0:09000140002406:71016الشرطكلمةأوالرجوعكلمةاختبر*

المعتبرةالبرامجمكتبةحسبمقامهايقومماأو-الكلمةهذهوتستخدم

لإعلاموذلكعليهالمنادىوالروتينالمضيفالبرنامجبيناتصالكوسيط

أنافترضاكثرذلكولتوضيحالروتين.داخلفيعملهتمبمااللضيفالبرنامع

كلمةفيمعينةعلامةأوقيمةبوضعفيقومالمعطاةالمسألةحلفينجحقدالروتين

بإعطاءيقومفإنهالمعطاةالمسألةحلفيينجحلولموبالعكس.الشرطاوالرجوع

للبرنامعيمكنحتىوذلكالشرطأوالرجوعكلمةفيمعينةقيمةاومعينةعلامة

ذلك.علىبناءالتاليةالخطوةيقررأنالمضيف

تمقدالمطلوبالعملأنبمعنىإيجابيةالشرطأوالرجوعكلمةكانتإذا*

الآنالنهائيةالنتائعطباعةيمكنهالمضيفالبرنامجفإنالروتينفيإنجازه

١٠-افكار



ل
لايق

ع وج د جوز
اه

رحسي “عجر جه من حي رج

رمج يك يفص ليس مز ص يرو تعر ذو -
٠

يسيس

عم
وم

وعيسر اخين طوس صم مرح
م مود

ا
ذو -

جور يتحص صم صخ
ورج عجره رك ود جووصر 7 عدر عفضكا

فى قير يفحص رض م جو ابو 6ه روصم كو -

ا حو صر
0و را امسر اي

غير
زكر ححا رف > زو أو م وبي تون لج -

يوجص
يرح لور ص وداج وك د اده

ويوويز قرم ام -
يوجر ينار - 511 أاحكاا

داوم - يتوج تم يتوج راض كم ارس > تينو حجها
جرس

ذا
مصحاة مص رخ ور فج 2 تج

كبر 06710 ماص جه تنو يوك "(د
اج

ريروج
لأ نوو -
نو وص

م ورد وح مضي

ا
جز تسر عضو نجه طم

التتسايرا

ا
تمد فيا بعريلا لحرن امسن المسمسياتسوا ا

كك - اا
وص اموا

رطع صر صرق

راجا ور مضو دج تجو ارسي لتر لذ ا بإوتزوم

6د 0 ودر اسه مر جور جه جوع "جور يتوم طم ضر
كردم امتح عم لاوجة جه تج بوسر

كو و يمد - ومصيقة فوم حور و كيو رمرم موص
تادر - لوث عرو مر

م
عجر لاو يد

ا
تسم لهي

كج يو لوه أو مجعم يوقم رام جيم قوعم
دا جوم دمع

و حدر مها ذخو جر عرس ىع
لذج ره و ضر رج كم رو مر فوقو جر رجدو
صر ين لتو لور جر ع لوص جحي اح - يب -
جم 7ص

ا
يعجر عوظار 2 ماع - حو عو -

لي وص لسر بض ضحة مر معت جح
رج

سجر
ع

عضي > يوسم وو مأ 01 جح بحجحر
كز دري خرصة يكار حر صر م جوي م لم
تقض 99 00 جز دحت روأ يحور ارح راغ كبرمح

جور صة يوم لج 3ه
بون جا مخض حر

م لجار ص لفون :وج يتوه ارصم

ا رد
#بكا

عوحا لعو عرو ا
جيسن قو 0 ره عصر وجتجج

يا كو اوضر جو ذاو عجر خر ص قور لكم حي
جا بر يرحس ايص

صر نسح م تسج اوت وى صخررذ صر صو
ور عور 0ه تجو رسام قم رب بجوم جه قرز

راض وك حرص يا وتم دج 3و 01 جرد هن واجم وضع لور لمج لجح 6ع وى ركو حضوياحج فصر راصو متم 0 صر حو حجر
رض ذو م6 صر حم عجة وص وج خرحة

عرفو ل جر ما واه مر - عاد عم عضا
للد الج -

االقرصي اجر وصور »رنعاز سم لي
«لمكم بسيوم(

جم 7 صو مضه )ومتصميرم( رصحي لجتسي

650 ار سحي عرارد د
ايلج يطو جاممحر ضنة

وار رسي 4 الوضا زر جر 711 قدا تعر
عي مزجي اي جم ع الو امام روج دور جاجع

امسا
يتين

كر ور ور كج ل محة لبور دف عو عد
*«

الو روجا حجر عجن
م الو جد عع

)خ( رو م< جر بوره 7 )ميصار 7رر1( لج عر »ص

ذأ د جور ذو م داعل ورص ممص )ذ( اضر وك رس كور جه صر اك



كواولساا
حامدعمرد.

الملكجامعة الرياضياتقسمسعود

والمهملةالقديمةالرياضيةالمواضيعبعضدراسةإعادة-الرياضيات.تاريخفيلهامثيللاوتحدياتفرًضاللرياضيينالحاسوبقدم

الرياضيات.فيجديدةفروعإبراز-الحاسوبقدراتاستخدامللرياضيينالحاسوبقدمهاالتيالفرصبينفمن

يلي:فيماالهائلة

الأبحاثفيالماضيةالقليلةالسنواتفيكبيًرادوًراالحاسوبلعبوقدهذاالرياضياتفيجديدةاكتشافات-

منها:الرياضيةبالرياضيات.الخاصةالطباعةبرامجخلالمنالرياضيةالمطبوعاتتحسين-

الأربعةالالواننظريةإثبات-سماث.شبكةامثالمنالاتصالشبكاتفيالرياضيينربط-

الخامسة.القوىبمجاميعالمتعلقةأويلرمخمنةصحةعدمإثبات-برامجخلالمنالرئيسةالرياضيةوالمجلاتالمطبوعاتفيالبحثتسهيل-

الخطعلىتقعريماندالةجذورمنجذرمليون+91اولأنمنالتأكد-المعلومات.استرجاعوبرامجالمعلوماتقواعد

الحرج.الرياضيات.تدريسفيفعالةمساعدةكآداةالحاسوباستخدام-

كثية."لزمرالبنىإظهار-الرياضية.النظرياتبعضبرهنة-

٠١"مناقلتامةفرديةاعداديوجدلاانهإثبات-
عشرية.خانةمليون]ل41]قيمةإيجاد-نذكرمنها:عديدةأيًضافهيللبياضيينالحاسوبقدمهاالتيالتحدياتأما

كبيية.مرسينيةأوليةأعدادإيجاد-جديدة.خوارزمياتتطوير-

١7-افكار



ممإمتادة 79212 401 10 )ع( 1661
قتاج2 عنام 1108111 210110110؟ 9000211001 ] 01 000001915 نا تياك 92

وكين زمقه

لم
قنعسين3 ده جقعديا #لمعرمقر0ع1 15000 إنا 5م

][ ير" مدعنم 820911

310001 19011101034 )1ما2(
تضمتاد( دبابناقك ده مه يدبا 2 "0011100191

]م[ :5 480فث
0 5010شاه1

تزه "83001100 افر1ل 1255 "1681

]ء[ 11 79215من و77 0152558

1680"400
إبرإتام51منيس؟* دبا مدقت" دمي ميميه عام #مسمنيم 0025 80512

]ع[ 5 480911

ومييضعده يمد عدهينةعدين3 ممترا بس من؟' "109-112: "1660

لياه لتمسمتيضعر تميسومتا مر فرسية 4متمسوعر لتمورمسي؛

]1[
06

تتعسوم

عببوذيو وبا رو وحور ضرع صعجحم حرج نكا
ور ا

زاج رط ور 6+ وذ ذه خى دو خصصجحا

ع محم عهص صو
معطضحرطةظ هذ مضمحححمو

يمصر عرص مضي اوور خف طح كر ©ححا ويرص كويد م
صر أي وه وح نوا جركما دع رفت رسر« تضرم مواضحة لاز صورجكة

اه
جرمكت اد وروص و بح أ عي ري

صر زم دقعمال ترجاه 902: الروجير مجر المرحام صر ححا
اطواا ارد ضكر وخر صر

اذك أ
تايا

71
اا

5060( ور عه خض واج وو ا لإو 0-
دبي55 ليحي سهان د مدان

اليد يشن وتاج بسي

خض يوجر جم 1ه اتج 4 وود كا -
:1113--0:105+0

:

ووز زج :د ترجه وقح م م او 023 اود جر -5

وو 2 )#( يون
اا

عاص ام -

زخو خضت "مج
43
م

واس طرجر رطا دو وه محفت رح حر
بذجو يواد ارحة وقح ووو قرو قو اي

ووو اكز #ركوي
وا حورم راس اعت جو رذ زاج حه٠

جر لاما )1( يج م1
جاموم يوجر ج جور

ا
روا جر دارج روك صفح

“اوور - الا

يوجر جو 0 يهط فج جر لدائا لداع ل(
دلي القدداة لسغي حت ميو احير لج ميا لادج كان

0-0 010704 ]<200 ته بونج ته اضة
خوون فقيس

م يوج وج
فر 31ج دس )2( لذ

يوس كيج وو ذو )وم )د(
جه وو صخو 2( )1(

عند جاو عه ادس كذ
و ابه )«(

اي قا اص لا حجحة
ترجه روا 2 مسر رو ازور ارت

أ
: ونعمصا: حصا

مص يضر صر جز م رج جود نا او خرمحاما م وجو -
وه

جز
د

كز م يحتكير لصوي #ج: لحا
أفرم ب قم بف ربضج ورج يحبص مر م اجر 02

عد 075 دواحا صرب فيج ار محصة 7و »الو جر دو
0

لمجووح جد وج يو طبر هد
تتخر 1١ صخر 1١ سج 1١

ضير 61 ##كرة لوص عاص روصتو تعجر >> نصحم
عاثز لقي اس كور ا 00ج توص ع اسم - كميح ذم ]ا3 ووز م اجا رك مار تر عتة
م ضفي جو ٠ 077

#تثما جم جو حوور يج
ا 57خا ؟1 ٠ه وجا نار خاحرصر

م اجر رفص
م عوج

مق صر قا مص اجرف صر مط ورم ارج
7 جور خود مور لو مسم ل فر 7-5ىج

0ط ارم يعر ١ فيصل بوص
م منص صر جنر جر

تبره رده غ الح 05 يخووم كبكو ور #مججيصة متبرر

ممست رز ور وج اود ام ندر مرتجصر
مغ

رصعي

وض #جكور جه

اجا
جم لومكر ممستعر خضو خرطما

لتر م جام يو ره بحر ثور لجار واج صترج هه تجا

امم مر وم ار
جم لح روه ص صما عع جرخم زا

ن[ مو 07 02 بور - يمسجو خم مضو صرتج وطخي رج © و “ابد فر لكصر ذه وي تجح
مدوم يسجون إميضصر ج جفرة :صر فيه تاو ودف 0 أياح رجو

يلوو زع[ لوو م ره ف مسو رصن حذ
كوم ءاجه راي ]ع[ ذو م رشوحاه درة دم ويج ور جر اسح

جصير“ير ضتم رو جع متسر وجوج 0ه طبض قمر ضتائا ا

ذا 7
5-7

01 م ورعدمسموم لوص ير جر رصن جنم جر اعرذ
بيذ

اج وى وج لومعت محص صرق قر اجر خا
61 م1 و م عل عا

ورج و
واج تب 0ه وجا جو مسرن وود

صر ص
ار 02

+6 عراز يعم خخ لوا -

0

ربا اح



الرياضياتتعليمحولخاطرة

كذلككنتفإذاالرؤية.وواضحالتلقي«سريعمجدًدامبدًعاعامتكونقد

ولاالعدل.منوليسوالإبداع.والفهمالعلممنكبيربقدرولاشكستنعمفإنك

بنشروتكتفيالصاعدة,الاجيالعنوتحجبهكلهبذلكأنالحكمةمن

طائفةلدىمفهوًمايكونقدذلكفإنالتخصصة.العلميةوالمقالاتالكتب

نقطةيجعلكبدورهوهذاالعلم.طلبةمنسواهممنحاجةأقلهمممنمحدودة

علىالإنسانيةالحضارةفيالعلميوالتواصلالتطويرمسارفيضعيفةأوميتة,

العموم.وجه

طموح«شابتتلمذفعندماهنا.بيانهودمايوضحماالأحداثمنواذكر
العالميدعلى0010م081()منتاطع811ناخبينليبولدواسمهالحماسمنهيتدفق

عندماالتلميذذلكإلىالمعروفالعالمهذااساء)90004:610(ديودنياهالفرنسي

أعباءعليهوالقىتلميذه.مساعدةعنفأعرضومعلم.كأستاذدورهفهماساء

طموحيقتلأنكادمماالأمرلهوتبسيطمناقشته؛عنواعرضحملهاءعنعجز
لليأس«يستسلملمالنجيبالتلميذهذاأنإلاحماسه.ويطفىءالشابهذا

هذاأفادكماوالاجتهاد,المواصلةعلىأكيدوإصرارقويةعزيمةلديهوتفجرت
منناخبينأصبحفقدالرياضيات.علماءمشاهيرمنبعدفيماوأصبحالتلميذ,

الرياخيوالتوزيعالدالي.والتحليلالمركب.التحليلفيالتخصصينأابرز

هذافيعطائهعلىالفرنسياستاذهمعالمريرةتجربتهوانعكستوالقياس.
معرفته.وسعةعلمهوبغزارةعرضهبسهولةاستمتعتلهقرأاتفإذاالمجال.

أمامكوتفتحتوالمسائل,الموضوعاتمنالكثيرغموضعنكبددناقشتهوإذا

والإبداغ.للبحثجديدةسبل
بلالطريق,تخيءمصابيعتكونقدالعثراتأنذلك:مننستخلصولعلنا

تشكلقدالأحيانبعضفيولكنهاتخطيها.علىوالإقبالللتحديحوافزتكونقد

الطموح.ويقتلالآمال,علىيقضيمماوالحماس.الطموحوجهفيمنيًعاسد
ت.التيالحانيةواليدلطلابناءالحسنةالقدوةفلنكن

اعناقناءفيأمانةفالعلمالواضح.والاستيعابالصحيح,الفهم

اللهنعمةشكرمستلزماتمنوهذاالطرق؛واوضحالسبلبأفضللطلابنا

وحفظناالأمانة.ادينافقدوالطالبالعلمبينالتآلفحدثمافإذاعلينا.

الصحيح.الطريقوالتزمناالرسالة,

آلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمين.ربللهالحمداندعواناوآخر

أجمعين.وصحبه

بيوميالصديقأبوبكرد.
الرياضياتقسم

الرياضياتتحريسمشكلة

الطابكمايراها

دراميفصلكلنهايةفيتتكررالهاءاتمننهائيةلمتتالية...ههه
العاليةالنسبةهذهكلإنمشكلة.إنهاالرياضيات.|حقاموادمنلكثيركنتيجة

الأمرأننظريوفيذلكإلىالمؤديةالأسبابعننبحثتجعلناالرسوبمن

والأستاذ:الطالبوهمارئيسيينسببينفيينحصر

الأستباب:منقعندةللطالببالتستبةأنا

كلجاالسابقةالمزاسلفيضنعفه١-

محاضرات.فيتلزمهوالتيوالشروحاتالقوانينمنلهيقدملماالطالبإهمال"-

التمارين.درسفيوتفاعلهمشاركتهعدمإلىيؤديممالاحقة

العلميةالناحيةعلىتركيزهمناكثرالمادةفيالنجاحعلىالطالبتركيز-*

للمادة.والتطبيقية

الزياشتيات:دراسةيالهمالمفتادونأسلوباستعمال1

للموضوع:اعمقوفهًماخبرةيحرمهممابكثرةالمسائلحلعدم-*

ابرزها:مناسبابعذةهناكاننظريففيبالاستاذيتعلقفيماأما

الفصلخلالالمادةموضوعاتعلىمتكافءبشكلالوقتتوزيععدم١-

نهايتهفيبينمابطيًئءسيًراالاستاذيسيرالفصلبدايةفعندالدراسي؛

للمادة.ومتابعتهالطالبفهمعلىسلًبايؤثرمماامرهمنعجلةفينجده

قاعدةوجودفرضيةعلىشرحهمفييعتمدونالأساتذةمنكثيًرانجد7-

اتساعفييبالغونوقدالجامعة؛قبلمادراسةفيالمعلوماتمنعريضة

الطالبفهموبينالشرحبينفجواتحدوثفييتسبببماالقاعدةهذه

يؤثرسلًبامماالرتابةاوالغموضمنشيءيشوبهاقدللمادةالعرضطريقة-

للمادة.فهمهعلىثمومنللشرحالطالبمتابعةعلى

ينفعأناللهعسىومسبباتهاالمشكلةهذهابعادمنليخطرمابعضهيهذه

هذهتعليمبمستوىللنهوضوالأستاذالطالببينا7*اون«بلييسروأنبهاء
يبدغمحبوبةمادةالرياضياتلتصبحالمعاصرالإنسانحياةفيالحيويةالمادة

.وانتفاًعافهًماالطالبفيهاويبدعوإيضاًحاشرًحاالأستاذفيها

الملهموهبحمدالطالب/

قسم العلومكليةالجيولوجيا

١١-افكار



جم رك رو اجر سدح جد تسو مور
»لقور

مجم وجي امور ور را يعر الب مر كدر تج
لمرو يور د راع جر لعو نج نص لقا عدج -

الكو مج رض اتوص حنج فر

حرص لو صرج برطو حوور جر حو 0 الاح خرن -
رج“مه م اوج طبور 0ه كور تو موص فاه حجر

م يوادم ريا زرو وج 0ه رح تسر صر صر
لخر اب ورج وود 0 مر تحير الو رح ور 3ص حرج

مجر #جور م عو دج نوه جح ودر ف خف
اتاجير فصر تحور “اج د الكوتخد جراخ بصا

0 اتج حوج د عي خذ-
احج وو حت

لئود جد تاو خف
ال جومير وو 0 وراد زلام ووو إكة ج»

بينارا يري دهاجي للست ان تسد قاس بلح رن

الك وخررا كي ىه اجاج تيو > وخر ©
خم طكاجا حدر

© طعي مغرو عضر ة تحجر صو ضر مج ع ل(
زر وك جى جخير جح عا أج بخص صصح الكونخد مج فو

الججخور
ادم صر يرو ناس فورود و

0/5 010 :موصو كا كبو اوت او
01 زصر حت

07و جار ري
يم

عضر الجر اج صر
م ذه خجةا

لدم فى عضن متو وتسرجة فرط سر لي لاج
ارم عجار جاجد برضاو

8

الديلير تويطرها

بور دج 9 جسم لها
صرق م رحا 2و مر مع دعا وا ولص صوجة عطقو
يجو بر.

ا وح بر رمموما >15 75 0ملرفد كتلادد ة ضح

7173
بوه جوم مصتج خضي

اج ماسم تتلافة ؟ طفح1 حل

لإ م1ل
مه محر )فقص حطر( ذصر دج ممحلا ٠-

ناث وذ اج متمد ثتلافة 17711١

57157135000
757111111

6م
صر قح وده عردمز موه وريز حور تحص وام
مه بده ونا 80000 101151 571107171111

<50و
01123 57171111 571171111771710 71704171151110

ااا »نن

8م
م

أكبوز )ومووول( #ابجا ثر كه خض عتم صا سا

مامد )فاقج( مجر
1>

331311 151533125715000 811131
53م )5( (10 8109 01 :)053110

0010052142 5081

لسع 95310 خبطا 303141 )4(

513 0417141 000
13ة3/ة051711

61443
ع30آ21

#81
0د

30تدفت1 98082

ومتتفدوفندة زمزنا!ز 5900م 11201]

01

الا
5504570177111 31511171103 1710 013171511171102

1د :9002 ( :جزل 8100 )006(

10100
(6)001101355310

6953100000

ل 053انيف © 812 نمس 13لا »لمع
711999889©

6041071

70 ©
تافف للافوو0 82

ومسموعمنية71 بير يمري زلا
0ه ار تود دالوا وم ضرا ور جاوو ضة

وا + ودحو
ناذا #قها

عقي م © ومسقصمية مجن > وسمية ممصحجر تاج]
جم زج عيفر 0ج

اسه يجثرر دج رو 0و0 سمو "جور يوج

خا صر أو وك
0

صر لمر جد تجو ووتد
«

لوجر
كر حرج عرججا

ع
فكي جرح "بر عر

بضاد
نيجه طببد عرج 0 كاد أو كور ب 01 حصحر رواو ضر 0 07د رد بج ووه عدج روا طجكج يولج|[ا

مج عي رواج فور خصصرا عةصرر حك د ار صخرجاح
9

02 ومس تمده ل احج سح زج :رفوي
ا مرذ كير تمر ص صخر ور كح امثير دمر ووز خب جكجر 0 ووو تج م و تحر صخ مر لعصر وا

بدا محترف وما جد مصعم عجار كر



الملكمدينةمعبالتعاونوذلكالدراسةمراحلكافةفيمنهمللمتفوقين

الشباب.لرعايةالعامةوالرئاسةالعزيزعبد

التحرير:ن[

بماليمدونناالقراءالأخوةعلىالاقتراحاتهذهونحيلالكريم؛القارىءنشكر

لتغطيةسنسعىجهتنامنونحنالمقترحة,الابوابتلكتغطيموادمنلديهم

ويغذالعملهذايثريبناءرايبكلونرحباقتراحات.منتغطيتهيمكنما

لينظرالجمعيةإدارةمجلسعلىنحيلهافنحناقتراحاتمنبالجمعيةيتعلقوما

الجمعيةلأهدافخدمةوالتأييدالدعممنهمتجدأنوناملرايه.فيهاويرىفيها

خدماتها:لمستوىوارتقاء

الباني:عبحالرحينخعيجةالمكتورة

وبعضالأولءالعددمسابقةحلولتحويقيمةبرسالةإلينابعثت

نشكربدويًناونمنالعدد.مسابقةفيمتهامساهمةارسلتكماالملاحظات.

فيفوزهاامكانيةعدمعنونعتذرتضمنته,ومارسالتهاعلىخديجةالدكتورة

ولعلناالمحدد:الموعدبعدماإلىرسالتهاوصولتآخربسبالأولالعددمسابقة

القادم.العددفيمشاركتهامنالاستفادةمننتمكن

ملامة:فحوىالأفت

لعالمالبرتغاليةباللغةصدربأنهتفيدكتابحولخواطرهاإليناارسلت

والذييحسب(؛الذي)الرجلوعنوانهبريرامارسيلهليوالبرازيليالرياضيات
قدوانهالخوارزميموسىبنمحمدالمسلمللعالمإهداءالأولىصفحتهفييحمل

لمدرديالأمريكيالوطنيالمجلسبواسطةالإنجلينيةاللغةإلىحديًثاترجم

حي
أنهعنهتقولالذيالكتاببهذاإعجابهافدوىالاختعرضمنويتضع

بروعةوالهندسةالحسابسحرفيهايمتزجالتيالمغامراتمنسلسلةيبرز

والمكانالزماناختياراحسنقدالمؤلفأنأيًضاوتذكرالعباسية.بغدادوجمال

الخوارزمي.فيهظهرالذيالعباسيةالدولةعصرواقعمننسجهاالتيلحكاياته
وتطورنموفياثركبيروالمعرفةالعلمبازدهارالمتميزالعباسيالعصرلهذاكانفقد

الإنسانية.للحضارةوالعلميةوالثقافيةالفكريةالحركات

يحويهلماالعربيةاللغةإلىالكتابهذاترجمةاهميةإلىفدوىالاختوتدعو

القراءةمهاراتفيهاتمتزجلغةيقدمرايهافيفالكتابقيمة.معلوماتمن

بأنفسهمالرياضيةالعملياتتفسيرعلىالتلاميذوتساعدوالحساب,والتفكير

الحضارةفضلترسيخيتمحيثالمعنوية..الناحيةمنأهميتهإلىإضافة

جملتهفيفالكتابالعالم.علىالإسلامية

يبرز
المسلمينبفضلصريًحااعتراًفا

.نظرهاوجهةمنالرياضياتعلمفيالجليلةومساهماتهم

التحرير:
للاستمرارندعوهامشاركتهاعلىفدوىالأختنشكرإذونحن

الله.بإذنترحيبكلمناوستجدمراسلتناعلىوالمداومة

البسامعبدالرحمنبحردإعداد:

العددمسابقة

الحلوى:١-
منقطعة7١لشراءتوجهواأصدقاءأربعةورباحوكفاحوصلاحوضاح

نوًعابالتساويبينهماقتسامهايمكنهمبحيثفقطريال؟٠بقيمةفقطالحلوى

منعلبتينوسعرالواحده/ريال.الشوكولاتةعلبةسعرأنوجدواوقدوعدًدا.
هيفما.للعلبةواحًداريالفكانالبسكويتعلبةسعرأماواحد.ريالالعلك

نوع؟كلعددوكمالأصدقاء؟هؤلاءاشتراهاالتيالأنواع

القطارات:عدد١

الساعةعندواشنطنإلىمتوجًهانيويوركمنالقطارالمسافرينأحدركب

يغادرقطاًراأنعلمنافإذاساعات.6تستغرقرحلةفيصباًحاعشرةالحادية

قطارواشنطنيغادرالوقتنفسوفيواشنطنإلىمتوجًهاساعةكلنيويورك

هذاعلىستمرالتيالقطاراتعددفكمنيويورك.إلىمتوجًهاساعةكلمماثل
وجد؟.إنالتوقيتفارقإهمالمعنهايتهاءحتىرحلتهبدايةمنذالمسافر

:عتمتا)مطسنهالمعكوسةالأعداد“٠ الجنوب«فيالفرعيةالطرقأحدفيبالبضائعالمثقلةشاحنتهيقودمحمدكان

فاستغرب18991العددإلىيشيرالسيارةفيالكيلومتراتعدادأنلاحظوقد

وقالبسواء.سواءاليسارأواليمينمنُيقراالذيالمعكوسالعددهذامن

بعدفوجيءأنهإلاطويل؛زمنبعدإلاثانيةمرةالعددهذامثليتكررلنلنفسه

اثناءاشاحثتهانعدفيآخرمعكوسعددبظهورالاولىالقراعةمنساغشين

الآخر؟.العددهوفماالطريق.نفسعلىقيادته

7١-افكار
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مجالفيالعاملينالمختصينمعظملأحوالالمتأملعلىالعسيرمنليس
عنبهايتميزونالتيالبديهةوسرعةالفطنة؛نعمةيلحظانالرياضيةالعلوم

حقها«نؤديهاأنهناتتطلبالنعممنجملةهيأونعمة؛إنهاالناس.منغييعم

وقفة«منكبشرإليهبحاجةنحنماذلكمنبها.يليقاستعمالانستعملهاوان

والدروس.والمواعظالعبرمنهالنستخلصوالحياةالكونلنتأملوقفات,قلأو

الخاصةءاعمالنافيانغماسنافرطمنعنهنغفلقدوهامضروريامرفهذا

عندوالتوقفالأنفاسلالتقاطفرصةلنايبقىلامماوالهمومالمشاغلوتزاحم

أمرهوبلوالترويح؛الترف«قبيلمنليسوهوالدروس..وهاتيكالعبرءتلك

والتصوزاتالمفاهيممنلجملةالمستمرةالتصحيحعمليةتتطلبهحيوي

وسلوكيةعقائديةانحرافاتفيوتتسببالاذهان,منكثيرفيتعلقالتيالخاطئة

لاالمتبصروهمالعقلبنعمةعليهماللهانعمالذينمننقًرانرىأنأجملما

ببصيبةومراميهامعانيهاوتفحصوتأملهاوالعباراتالأقوال,سماعفييترددون

تلكعلىالأحكامإصدارفيوالإنصافالعدلإلىتطلعنارحبوافقنافذة,

ودونماالمشبوهة,والاغراضالاهواءتسببهانحرافاوزيغدونماالأقوال

الضررأبلغوماوالصواب.الحقطريقتعترضالنفسفيشهوةبسببإعراض

لمإذاالناسيصدرهاالتيالاحكامطبيعةعلىوالشهواتالأهواءتسببهالذي

الصائب.والتوجيهالعادل,الحكمفيفرصتهالمتبصرالعقليأخذ

ربناكتابالحكيم؛الذكرآياتنتأملأنالحكمةدواعيمنإنه

للتأملوقفاتمناوتستلزموالعدل.بالحقتنطقعظيمةآياتففيهالعظيم.

حقهالنهار,وضحفيكالشمسالجلي؛بحقهللهفنقرونعيلنفهموالتدبر؛

وتفردهالخلق,فيتفردهفيوتعالىسبحانه
نشركفلااللوهيةفيوتفردهالرزق:في

كثثرجحدهًاحقوقسواهلأحدتتوسلولاَعليًئا؛به
من

ب0الحلاقاماوعنار
5ساالا

البيانءواضحكتاًبالهوانزليعلم,لمماوعلمهعليهاللهانعمبمنيليقفلا

تحتيخاول:ولاُيعرضءذلكيعدشموالشياةالكونمناضيشاملاالحجةقي

عاقلكلكشأنرأيهذلكبعديرىثمويتدبرءويتمعنيقرأانمحاولةمجرد

اللهقولأجملومامنحاه.وصوابحكمه؛5لوحريةعقلهيحترم

43محمدَأْمَعَكُُقوبََأَفالَهآ«لقانتبدنفلافالعظيم:
الأهواء.تأسرهالامتجردةبعقولربنا..كلامفي0دعرةإنها

حاكانفماوالصواب.والحقللعدلدوًمتحتكمبلالشهوات..تعطلهاولا
أنالسليفةالعقولباصحابيليقفماهوانا.خائفوإنبهأخذنالعدصواًيا

الصوابتردانايًضابهايليقولااستيعاب,عدمأوشبهة؛لمجردالحقيردوا

تشينمنقصةالمواقفتلكفإنمستحكمة,عادةاولشهوةمخالفةلمجردوالعدل

وتديته.صاحبها

ولكنيفهمونوإمايفهمونفلايتدبرونلاانهمإماالمعرضونءوالناس

علىبهذاوهيالقويم؛هديهعنمعرضةالعظيم,اللهلذكرتلينلاقاسيةقلوبهم

ريهإلىتوجههصاحبهايخلصانبعدالله؛رحمةتتداركهالمإنعظيم,خطر

مسئوليةإنهاوالتسديد.العونمنهيطلب
جليلة

فيالنيةعقولنانستعملان

القويم؛النهجهذاسلوك
ومبدغوزازقناخالقناعلونتعرفوالتامل«التدرنه

ادفنولشلطاته«ُتستسلملعظمته؛متذلله.حزانععوالكونحياتنا

ورةوكرامةعزاكلهبذلك

لونفرقوله:فيسبحانهوعدكماالله
َكَذباَتَحَكُهميَماَكاًناَولوالأّرٍضالكسمكه

نزدادوأنالأرض«فيوالكبرياءالغرورمناعمالناتسلمأنالبركاتتلكفمن

علىجلًّياذلكيظهرثمومنرياء«فيهاليسبنوايااعمالنافيوتجرًداإخلاًصا

وأنمعضلات؛منيواجهناماحلفيواليسر؛والتسديدالخيرمنأعمالنامردود

والبلاد.للعبادنافعةفعليةقيمةتعمللمايكون

التحريير

77-.افكار




