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المساحة فى كتاب
كامل بأبـى المعروف اسلم بن شجاع العالم للشيخ

بكرمه اللّه رحمه
َآمين

َوآله محّمد سّيدنا على اللّه وصلّى الرحيم الرحمن اللّه بسم (93v) 5

كامل بأبـى المعروف اسلم ابن شجاع قال

الأرضين مساحة باب
على اقمُته كما منه ارسم ما على البرهان يقيم ان يتهّيأ فليس الأرضين مساحة معرفة اّما
⟨كتاب⟩ فى مّما كثير على لاجتمعُت منها اذكره ما على البرهان قّدمُت ولو كُتبى من كثير
للمبتدئين الكتاب هذا وضعُت انّما كنت اذ المتعلّمين على وعسر الكتاب ولطال اقليدس
بترتيب روايًة المساحة من ارسمه ما اروى وانّما لتعلّمها والمحّبين الصناعة هذه فى للدخول 10

وسلك ارويها التى بالابواب تمّسك فمن برهانى وقول حسن وتأليف مستٍو ونظم صحيح

البرهان. معرفة عليه وسهل الزلل وامن الخطأ من ونجا الجواب له صّح ابنيه الذى الطريق
والعدد واالمساحة الهندسة مسائل من الحساب تولّد ما وعلى ذلك على البرهان اراد فان
فاذا البنيان باوثق وبناه الاحكام غاية احكمه فقد اقليدس كتاب فى بالنظر فعليه ذلك وغير
عرف دنس يشوبه ولا شّك يختلجه ولا ريب يدخله لا صحيحاً فهماً وفهمه فيه ما استوعب 15

باللّه الّا قوة ولا الفنون. جميع من ذلك وغير والعدد والمساحة الهندسة على البرهان اقامة
الوكيل. ونعم اللّه وحسُبنا العظيم العلّى

كم اذرع عشرة منها جانب كّل والقطرين الجوانب متساوية مربّعة أرض لك قيل فان (1)
احد وهو اذرع عشرة وهو الطول تضرب ان وبابه مائة. مساحتها فاّن حسابه اّما مساحتها.

وهذه مساحتها. وذلك (94r) مائة فتكون عشرة وهو اَلآخر الجانب وهو العرض فى الجوانب 20
صورتها.
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قطرها. كم قال فان (2)
وهو يليه الذى الجانب اضرب ثّم مائة فتكون مثله فى عشرة وهو الجوانب احد فاضرب
والقطر قطريها احد فهو مائتين جذر فخذ مائتين فيكونان فتجمعهما مائة فتكون مثله فى عشرة

مثله. اَلآخر
تريد الذى العدد ذلك مثل منه اجتمع ما فيكون مثله فى تضربه عدد هو العدد 5وجذر

لاّن ثلاثة تسعة وجذر اربعة كان مثله فى الاثنين ضربت اذا لانّك اثنان اربعة جذر جذرهمثل
عشر. ستّة اربعة فى اربعة لاّن عشراربعة ستّة وجذر تسعة ثلاثة فى ثلثة

عدداً تجد لا لانّك لمائتين جذر ولا به ننطق لا المربّعة قطر انّه قلنا الذى مائتين وجذر
منه المائتان يقرب او مائتين من يقرب عدد جذر اردت فان مائتين فيكون مثله فى تضربه
الاربعة ضربت اذا لانّك منه قريباً المائتان كان مثله فى ضربته اذا ⟨لانّك⟩ وُسبع عشر 10فاربعة

عشرة منها جانب كّل مربّعة عن سئلَت فان الُسبع. وُسبع مائتين كان مثله فى وُسبعاً عشر
وُسبعاً عشر اربعة فقل قرَبه لك قيل فان مائتين جذر فقل قطرها كم اذرع

فيكون مثله فى عشرة وهو القطر فاضرب مساحتها. كم اذرع عشرة قطرها لك قيل فان (3)
مساحتها. فذلك خمسين فيكون نصفه فخذ مائة

جذر منها جانب كّل فان حسابه اّما جانب. كّل من هى كم عشرة قطرها لك قيل فان (4)15

فتقول خمسين فتكون نصفها فتأخذ مائة فتكون مثلها فى العشرة تضرب ان وبابه خمسين.
منها. جانب كّل خمسين جذر

ثمانية طولها القطرين متساوية العرضين متساوية الطولين متساوية مربّعة (94v) لك قيل فان (5)
تضرب ان وبابه ذراعاً. واربعون ثمانية مساحتها فان حسابه اّما مساحتها. كم ستّة وعرضها
مساحتها. وذلك واربعين ثمانية فتكون ستّة وهو العرضين احد فى ثمانية وهو الطولين 20احد

صورتها. وهذه
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