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المقدمة:
ٌعرف العدد األولً بكل عدد أكبر قطعا من الواحد وٌقبل القسمة على نفسه
وعلى العدد واحد فقط .لقد شغلت عدة قضاٌا فً األعداد األولٌة علماء
جار إلٌجاد حل
الرٌاضٌات منذ العام 033ق.م وحتى اآلن ما زال البحث ٍ
لهذه القضاٌا.
خضعت األعداد األولٌة لبحوث عدٌدة ،حٌث أثبتت العدٌد من المبرهنات أن
األعداد األولٌة غٌر منتهٌة كمبرهنة إقلٌدس ومبرهنة أوٌلر التحلٌلً كما
استطاع العالم  yitang zhangفً عام  2013أن ٌثبت أن األعداد
األولٌة غٌر نهائٌة لكنه أكد فً دراسته أنها تصبح أكثر ندر ًة كلما تقدما فً
اكتشاف أعداد أولٌة أكبر حٌث وصل الفرق بٌن أكبر عددٌن أولٌٌن
مكتشفٌن حتى اآلن إلى  70ملٌون عدد ،كما ٌوجد العدٌد من الحدسٌات
الغٌر مثبتة حتى اآلن والتً تؤدي إلى تنظٌم مبسط لألعداد األولٌة والتقلٌل
من عشوائٌتها .كما قدم العلماء الرٌاضٌون عدة دراسات أخرى حول األعداد
األولٌة من بٌنها مبرهنتً أوٌلر وفٌرما ،كما بذل العلماء جهدا كبٌرا إلٌجاد
طرق الستنتاج وإٌجاد أعداد أولٌة كبٌرة جدا ومن القواعد التً استخدمت
هً قواعد مٌرسٌن وقواعد فٌرما وقد تم إٌجاد تطبٌقات كثٌرة على هاتٌن
القاعدتٌن.

اإلشكالٌة:
ما هً أهم الدراسات التً تعرضت لها األعداد األولٌة وما أهمٌتها وهل
هناك قدرة أو طرٌقة معٌنة تمكننا من إٌجاد أعداد أولٌة كبٌرة؟
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الباب األول :مقدمة فً دراسة األعداد األولٌة
تعر
ٌف
-1
1
][1

مبرهنة [1] 2-1
3

4

(ت) ٌوجد عدد ال نهائً من األعداد األولٌة على الشكل  ،P,P+2حٌث  Pعدد أولً.
تسمى األعداد التً تكون على هذا الشكل "األعداد األولٌة التوأمٌة ()Twin prims
مثل .17,19 ، 11,13 ، 3,5
(ث) تخمٌن أو حدس العالم الفرنسً الجرانج ( )1813-1736عام 1775م :إذا كان
عددا صحٌحا فردٌا أكبر من  ،5فإن  ،n=p1+2p2حٌث  p2،p1عددٌن أولٌٌن.

n

واآلن إلى التعرٌف التالً:
تعرٌف

1

الترتٌب الطبٌعً لألعداد األولٌة هو  p1=2, p2=3, p5=11, pn, ….وٌسمى  pnالعدد
األولً النونً فً الترتٌب الطبٌعً.
وٌمكننا اآلن أن نبرهن ما ٌلً:
مبره
نة -1
3

][1
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مبرهنة 4-1

][2
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مبره
نة
5-1
][2
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الباب الثانً :مبرهنتً اوٌلر وفٌرما
ٌعرف الصٌنٌون قبل حوالً  2222سنة بأن (ٌ )2p-2قبل القسمة على  pألي عدد أولً ،p
وقد عمم فٌرما تلك الحقٌقة بدون إثبات عام 1642م إلى ما ٌسمى مبرهنة فٌرما الصغرى
" "Fermat's Little Theoremوالتً تنص على أنه إذا كان  aعددا صحٌحا ال ٌقبل
القسمة على  ،pفإن (ٌ )ap-1-1قبل القسمة على .p
سنة
وقد حصل األلمانً لٌبنز ( )1716-1646على نفس النتٌجة وأثبتها باإلستقراء الرٌاضً
1683م ولم ٌنشر البرهان .أما أول إثبات منشور لتلك المبرهنة فقد كان ألوٌلر سنة 1736م ثم
عمم أوٌلر تلك المبرهنة سنة 1762م.
وسنقوم اآلن بدراسة هاتٌن المبرهنتٌن وبعض تطبٌقاتهما.

مبره
نة -2
1
][2
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فٌرما الصغرى:
مبرهنة 2-2

][2

إذا كان  pعددا أولٌا وكان  a€Zو  aو  bأولٌان فٌما بٌنهما ،فإن ). ap≡1(modp
اإلثبات :بما أن  aو  bعددان أولٌان فٌما بٌنهما ،إذا العامل المشترك األكبر لهما هو  1وعلٌه
فإن ) af(p)≡1(mod pحسب مبرهنة أوٌلر ،لكن
f(p)=│{ m € Z│1 ≤m ≤p :(m,p) =1 }│= │{ 1,2,3,…,p-1 }│= p-1
إذا )ap-1 ≡ 1(mod p
المبرهنة [3] 3-2
إذا كان  pعددا أولٌا فإن )ap-1 ≡ 1 (mod p
اإلثبات :سنناقش فً اإلثبات حالتٌن:
الحالة األولى a :و  pعددان غٌر أولٌان فٌما بٌنهما و ٌ pقسم  aبدون باقً فإن a ≡ 0 (mod
) pوعلٌه فإن ) ap ≡ 0 (mod pوبالتالً فإن .ap ≡ a
الحالة الثانٌة a :و  pعددان أولٌان فٌما بٌنهما ،فحسب مبرهنة فٌرما ٌصبح لدٌنا ap-1 ≡ 1
) (mod pومن ذلك نجد أن ). ap ≡ a (mod p
مثال :لنحاول إثبات العالقة التالٌة )a37 ≡ a (mod 1729
 1729 = 7 *13*19إذاً إذا كان  (a,7) = (a,13) = (a,19) = 1فإن a6 ≡ 1 (mod
) 7), a12 ≡ 1 (mod 13), a18 ≡ 1 (mod 19حسب مبرهنة فٌرما ،وعلٌه فإن
 a6*a12*a18 = a1729وهذا ٌعنً ) a36 ≡ a (mod 1729إذا ).a37 ≡ 1 (mod 1729

المبرهنة [3] 4-2
إذا كان  (a,n) =1فإن ) af(n)-1 ≡ 1 (mod nمعكوس ضربً للعدد  aقٌاس .n
اإلثبات :بما أن  (a,n) =1إذا ) af(n) ≡ 1 (mod nوعلٌه فإن )a*af(n)-1 ≡ 1 (mod n
ومنها نجد أن  af(n)-1معكوس ضربً للعدد  aقٌاس .n

المبرهنة [3] 5-2
إذا كان  )a,n(=1فإن الحل الوحٌد للتطابق ) ax≡b(mod nهو )x≡aᶲ(n)-1 b(mod n
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مبرهنة2،6

][1
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الباب الثالث :أعداد خاصة
سوف ندرس أعداد مرسٌن وأعداد فٌرما
إحدى طرق إٌجاد األعداد األولٌة الكبٌرة هً دراسة األعداد على الشكلam+1 and am-1
ومن المثبت أنه إذا كان  am-1عددا أولٌا فإن  mعدد أولً و  a=2أما إذا كان a+1
ومن هنا
نجد
التعرٌف
التالً:
2n=m
عدد
زوجً و
عدد a
أولً فإن

مبرهنة -3

11

1

2

()4

2

مقدمة فً نظرٌة األعداد ،أ.د فالح بن عمران بن محمد الدوسري ،جامعة أم القرى-مكة 1المكرمة ،الطبعة األولى.
12

تعر
ٌف

مبرهنة [5] 3،2

13

تعرٌف
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الخاتمة والنتائج:
* -بعد إنهاء هذا البحث نجد أن األعداد األولٌة تعتبر من أوسع مجاالت الدراسة فً الرٌاضٌات
حٌث تم تقدٌم العدٌد من الدراسات الهامة فً مجال األعداد األولٌة من بٌنها مبرهنتً أوٌلر
وفٌرما وأوجد العلماء طرٌقة إلٌجاد األعداد األولٌة الكبٌرة وهو ما ٌسمى بقاعدة مرسٌن وقاعدة
فٌرما أٌضا ودرسنا كٌفٌة استخدام هذه القواعد الستنتاج األعداد األولٌة وما هً أهم تطبٌقاتهما
إال أن هناك العدٌد من القضاٌا فً األعداد األولٌة لم تحل بعد كقضٌة العشوائٌة فً األعداد
األولٌة التً عجز العلماء عن حلها منذ العام  322قبل المٌالد ،حٌث وضع العلماء عدة حدسٌات
غٌر مبرهنة حتى اآلن إلٌجاد تنظٌم جٌد لألعداد األولٌة وكما أنه ومن المؤكد أن الوصول إلى
إثبات إحدى الحدسٌات سٌؤدي إلى تنظٌم جزء من عشوائٌة األعداد األولٌة.
*ٌ -وجد عالقة وثٌقة بٌن األعداد األولٌة واألعداد المؤلفة "الغٌر أولٌة" حٌث ٌمكننا استنتاج عدد
كبٌر من األعداد األولٌة من األعداد المؤلفة عبر عدة قواعد درسناها فً البحث.
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المراجع العلمٌة:
 -1مقدمة فً نظرٌة األعداد ،أ.د فالح بن عمران بن محمد الدوسري ،جامعة أم القرى-مكة
المكرمة ،الطبعة األولى.
. -2نظرٌة األعداد ،د.دعد الحسٌن و د.محمد بشٌر قابٌل ،منشورات جامعة دمشق
Elementary number theory ،David Burton ،University of new Hampshire. -3

 -4شرح نظرٌة األعداد ،د.أحمد حسان العضٌن ،منشورات جامعة تشرٌن
www.plus.maths.org -5
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