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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث ملخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العملية والدراسـات املتعل ـلّ تنـرث املب

قـة، واملتابعات النقدّيـة املوضوعّية هلا.
ّ
املق

فـادة من املصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

ي املناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
املق

 إىل أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تهّعـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ املـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  اهلامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص املق

ّ
ُيقـد

.
ً

ًمـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، لك خ نلكري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد امللخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات امس املصـدر، وامس 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العمليـة املتعارفـة �
أُ
اىع ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون اهلوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
املؤل

 صفحـة.
ّ

ي لك
خ

مسـتقل �

ـة املصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن امس املصدر أو 	 
أ
ّود البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو امُلراجع أو املـرة
ّ
ـف، ويليـه امس املق

ِّ
، فـامس املؤل ً

املرجـع أول

ي 
خ

اىع � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي املب
خ

امسء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة املصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �ّي لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم مل ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إىل أحصا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 املـادة املرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو املق

َّ
ُيبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أحصـاب البحـوث املقبـولة للنـرث �ب
َّ
ُيبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
املتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى املقّومـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع املاحظـات املـد عـاد إىل أحصا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أحصا�ب
ّ
البحوث املرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو حمق  �ب

ّ
نـح لك �ي

مسـتات مـن املادة املنشـورة، وماكفـأة مالية.

: ي أولوّية النرث
خ

ة � لّ اىعي املب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنّوع مادة البحوث لك

 	. ة لّ ورة عن رأي املب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات املنشورة تعربّ عن آراء أحصا�ب

اكنة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة هلا �ب
َّ
ت �ةُ

ته العملّية، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي املب

خ
ق أو الباحث الذي مل يسـبق ل النرث �

ّ
سـل املق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد املب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث املقبولة للنرث
خ

هليأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي املب

خ
ة املنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث املتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



والت حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد هلل ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محّمـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكرّي والثقافـّي، حّتى غدت 
أ
سـامّية دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصّنفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـَع علـٍم تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـّي الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، ّممـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س هللا أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 لُينشـر 
ّ

ف العيش، ما ُوجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحّملـوا فـي سـبيله الَمش

وُينتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضّية 
ُ
ومـا ف

مـا هـو ِعبـرة ِلــمن اعتبر، فكم مـن مكتباٍت 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـٍة كانـت أو بشـر

ّ
سـباٍب عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصّنفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علوًمـا جّمـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكّنهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـّي الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـارّي بالمز

 الذوات 
ّ

فـاِوه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل ُبـد

يقـٍة كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأّي طر
ُ
- مؤّسسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـّي المؤلـم ُيحّتـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـّي النفيـس وَصونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

َعتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المخّتصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلمّيـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـٍم مـاّديٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثّيـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخّيـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فُتنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، ِعبـر التنسـيق مـع بعـض المؤّسسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطّيـة بشـكٍل علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآلّيـات ِحفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح هللا-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقمّيـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

وهللا من وراء القصد.

 وآخًرا ...
ً

والحمد هلل أّول
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الملّخص

تنـاول البحـث تحقيـق رسـالة صفيحة األْسـطُرالب ألحـد أبرز رجـاالت الفكـر اإلمامّي 

فـي القـرن الحـادي عشـر الهجـرّي؛ أال وهـو الشـيخ البهائـي، حيـث بيّن فيهـا كيفيّة 

اسـتعمال تلـك اآللـة العجيبـة فـي مختلـف الشـؤون الفلكيّـة التـي لهـا َمسـاس ببعـض 

القضايـا الحياتيّـة والعباديّـة، وتحتـوي هـذه الرسـالة علـى أربعٍ وعشـرين إشـارة، وأربع 

تبصـرات لمجمـل األعمـال األَْسـطُرالبيّة.

ولّمـا كانـت هـذه الرسـالة تتنـاول أحـد قسـمي علـم األْسـطُرالب - وهـو علـم العمل 

باألْسـطُرالب - كان مـن المناسـب التعـرّض للقسـم اآلخـر - وهـو علـم عمل األْسـطُرالب- 

بنحـٍو مـن اإليجـاز، وكذلـك ناسـب أن يُتعـرّض لمعرفـة أجـزاء هـذه اآللـة أعجوبـة تلـك 

األزمان، وذكر أنواعها، وما تحويه من أجزاء، ونبذة تاريخيّة عنها، وسـبب تسـميتها بهذا 

االسـم، كّل هـذا قـد تـّم بيانه في مقّدمة الرسـالة، آِمـًا أن يحظى هذا العمـل المتواضع 

بالقبـول، وأن يُلتمـس لـي العـذر فـي مواضـع الزلل، فالعصمـة ألهلها.

 فأسـأل اللـه سـبحانه السـداد، والحمـد للـه رّب العالميـن وصلـى اللـه علـى محّمـٍد 

وآله الطاهرين.
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Abstract 

The research deals with a treatise about astrolabe plates written by 
one of the most prominent figures of the Imamate school of thought 
in the eleventh century A.H. That is Al-Sheikh Al-Baha'i. In this work 
the author explains how to use this wondrous instrument in various 
astronomical matters that impact daily life and religious issues. This 
treatise contains twenty-four points and four insights about the 
astrolabe’s functions.

Since this treatise deals with one of the two aspects of the science 
of astrolabe - which is the science of functioning astrolabes - it was 
appropriate to briefly discuss the other aspect, which is the science 
of the work of astrolabes. It is also appropriate to know the parts of 
this instrument -that was wonder of its times-, its types, a historical 
overview of it, and the reason for calling it by this name. All of this 
has been clarified in the introduction of the treatise. We hope that this 
humble work will be accepted, and that an excuse will be sought for 
me in places of error.

I ask Allah Almighty for support, and praise be to Allah, lord of 
the worlds, and may Allah’s prayers be upon Muhammad and his pure 
family.
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مقّدمة

ـماء بغيـر عمـد، وبسـط األرض مـن غيـر ُمِعيـٍن وال َمدد،  الحمـد للـه الـذي رفـع السَّ

وصاتـه الدائمـة الدائبـة علـى صاحـب كرسـّي رئاسـة النبيّيـن، وتـِد السـموات السـبع 

واألرضيـن، وآلـه الُغـرِّ المياميـن، نجـوم الّسـماء ومـا أظلّـت، وأوتـاد األرض ومـا أقلّـت، 

قُطَـِب فَلَـِك الواليـة، وَسـمت طريـق الهدايـة.

ّما
َ
ل اَليِت  هـــــِل 

َ
أِل َعِجبوا  َقد 

َ
َجفِرل َمسِك  ف  ِعـلُمُهـم  تـاُهـم 

َ
أ

ُصـغرى َوِهـَي  ـِم  الَمـنـجِّ ــفــِر)))َوِمـرآةُ 
َ
َوق عــاِمَرٍة  ــلَّ 

ُ
ك َرتــُه 

َ
أ

وبعـُد: ال يخفـى علـى المطَّلـع علـى التـراث العلمـّي اإلسـامّي فـي مجـال الحكمـة 

النظريّـة- باألخـّص الحكمـة الوسـطى منهـا؛ وأعنـي بذلـك الرياضيـات بجميـع أقسـامها 

لعلمـاء  مـا  منهـا  كُلٍّ  وفـروع  وموسـيقى،  وهيـأة،  مـن حسـاب، وهندسـة،  األربعـة؛ 

المسـلمين مـن دوٍر واضـح فـي رفـد الحركـة العلميّـة بمجموعٍة مـن اإلنجـازات العلميّة 

علـى مسـتوى التطويـر والتهذيـب تارًة، وعلى مسـتوى التأسـيس تارًة أخـرى، حتى باتت 

الحضـارة العربيّـة اإلسـاميّة موئـًا لطلبـة العلـم مـن شـتّى ِبقـاع المعمـورة، وبـرز فيهـا 

كثيـٌر مـن العلمـاء في شـتّى التخصصات العلميّة؛ ومن بينهم الشـيخ محّمد بن الحسـين 

العاملـّي المعـروف بالشـيخ البهائـّي، )أعلـى اللـه مقامه(، فكان موسـوعًة علميّـة بحّق، 

فلـم يكـن هنـاك علـٌم مـن العلـوم إاّل وتـرك لنـا فيـه أثـرًا قيًِّما نفيًسـا، حتّـى باتـت كُتبُه 

ورََسـائلُه مرتًعـا لطلبـة العلـم ورّواده، ومـن تلـك العلوم التـي نالت حظًّا من يراع الشـيخ 

هـو علـم األُْسـطُرالب، اآلتـي بيانه بنحـٍو مـن التفصيل. 

)1( اللزوميّات: المعري:397/1.

يُشير المعرّي )ت 449ه( في هذين البيتين إلى الجفر، ويحاول أن يدفع استغرابًا؛ وهو أّن فيه علَم 

م كّل ما في المعمورة. م(؛ وهي آلة صغيرة تُري المنجِّ ما كان وما سيكون بأّن األَْسطُراْلب )مرآة المنجِّ
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وهذه الرسـالة الموسـومة بـ)صفيحة األَْسـطُرالب هي ذلك األثر الذي تركه لنا الشـيخ 

البهائـّي فـي هـذا )المجـال(؛ وهـي: <رسـالة صغيـرة الحجـم، وجيـزة النظم، فيهـا ُزبدة 

أعمال األَسـطرالب، عناوينه: )إشـارة، إشـارة(، غالبًا؛ ألنّه كتبَُه بإشـارة بعض األحباب كما 

فـي أّولـه، و قيل إنّه كتبها بإشـارة الشـاه عباس>)1(.

وتحتوي هذه الرسـالة على أربعٍ وعشـرين إشـارة، وأربع تبصرات، تناول فيها مجمل 

األعمال األَسـطُرالبيّة، بأسـلوب جزٍل وبأروع بيان.

وسنتعرّض في هذه المقدمة إلى جملة أمور:

شروح الرسالة ونسبتها

شروح الرسالة:

العلماء  اهتّم  نظمها؛  ولوجازة  فيه  كُتبت  الذي  المجال  في  الرسالة  وألهّمية 

بن  جواد  الشيخ  األلمعّي  المجال  هذا  في  السبّاق  ومنهم  عليها،  التعليق  أو  بشرحها، 

بعنوان  له  شرًحا  قّدم  حيث  البهائّي؛  الشيخ  تلميذ  )ت)106ه())(،   الكاظمّي سعد 

 )شرح صفيحة األَسطرالب( وهو شرح مزجّي)3(، وشرح السيّد عبد الله التسترّي الجزائرّي 

)ت 1173ه( وسّماه )لُّب اللباب()4(، وشرح فخري زاده الموصلّي؛ وهو السيّد أبو محّمد 

عبد الله بن فخر الدين الحسينّي األعرج )ت 1118ه( وسّماه: )سوانح القريحة في شرح 

الصفيحة())(، وله رسالة في كيفيّة العمل بالصفيحة، وشرح أحمد بن محّمد أمين القزوينّي 

الصفيحة()6( وشرح أحمد بن محّمد بن  الصحيحة في شرح  )الفوائد  )ق 11ه( واسمه 

)1( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الطهرانّي: )16/1.

))( ينظر الذريعة: 13/ 344.

)3( ينظر الذريعة: 13/ 361.

)4( ينظر الذريعة: 18/ 90).

))( ينظر: معجم المؤلفين: 6/ 101، فنخا: 18/ ))).

)6( ينظر: كتابشناسي شيخ بهائّي )ببليوغرافيا الشيخ البهائّي(: 417/1، فنخا: 4)/ 417.
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خضر البغدادّي تُوفّي بعد )38)1ه(، اسمه )نقش الصحيفة في شرح الصفيحة()1(، وشرح 

السيّد كاظم الرشتّي )ت9))1 ه())(؛ وهو شرح يمتاز عن بقيّة الشروح بأنّه ذكر فيه ما لم 

يأِت في كتاب، وتناول البحث من وجٍه آخر ومن غير باب، كما ذكر هو ذلك في مقّدمة 

شرحه، فشرحه على طريقته المعهودة التي يحاول فيها النظر إلى الوجه اآلخر للعلم؛ 

أي: النظرة الباطنية؛ معلًّا ذلك بأنّه أحد األبواب السبعين، و شرح العّامة السيّد مرتضى 

الرضوّى الكشميرّي النجفّي )ت 3)13ه(، ونظم صفيحة األَْسطُرالب للسيّد محّمد الشهير 

بـ)ميرزا قوام الدين( الحسينّي السيفّي القزوينّي المتوفّى حدود سنة )0)11ه()3(، كما 

قام الشيخ محّمد علّي بن أبي طالب الجيانّي المشهور بالشيخ علّي الحزين )ت 1180 

أو 1181ه( بترجمة الرسالة إلى اللغة الفارسيّة)4(.

نسبة الرسالة إلى الشيخ البهائّي:

ذكـر الرسـالة حاجـي خليفة في )كشـف الظنـون(، والُحـّر العاملّي في )أمـل اآلمل(، 

وعبـد اللـه أفنـدي فـي )ريـاض العلمـاء(، والخوانسـارّي في )روضـات الجّنات(، والسـيّد 

إعجـاز حسـين النيسـابورّي في )كشـف الحجب())(.

وذكرهـا الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانـّي فـي كتـاب الذريعـة تحـت عنـوان: )صحيفـة 

األَْسـطُرالب(، وعلّـل ذلـك بقولـه: <ال يخفـى أّن ذكـر الكتـاب هنـا تبًعـا للمشـهور، وإاّل 

فالصحيـح مـن اسـمه هو )الصفيحة(؛ قال فيه: مسـّميًا لهـا بـ)الصفيحة(؛ إلمكان رسـمها 

علـى صفحـٍة مـن صفائـح األَسـطرالب>)6(.

)1( ينظر معجم المؤلفين: )/ 98.

))( ينظر الذريعة: 13/ 83).

)3( ينظر الذريعة: 1/ ))4.

)4( ينظر الذريعة: 4/ 113.

))( ينظر: كشف الظنون: 43/7)، أمل اآلمل: 6/1)1، رياض العلماء: )/90، روضات الجّنات: 60/7، 

كشف الحجب: )36.

)6( ينظر الذريعة: )16/1.
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وذكرهـا أيًضـا السـيّد ُمحسـن األميـن في كتابـه )أعيان الشـيعة( عند ترجمته للشـيخ 

بالعربيّـة سـّماه  كبيـر  <األَسـطرالب  قـال:  بـ)الكبيـر(؛ حيـث  أنـه وصفهـا  إاّل  البهائـّي، 

الصفيحـة>)1(.

لمحة تاريخّية 

يُعـدُّ األَْسـطُراْلب الُمسـطّح مـن أعظـم إنجازات الحضارة اإلسـاميّة، مـن جهة تطويره 

وتحسـينه ال مـن جهـة اختراعـه، فهـو آلـة رصديّـة ِحسـابيّة، وعلـى الرغـم مـن وجـوده 

فـي المتاحـف إاّل أنّـه لـم يَْفِقـد أهّميتـه العلميّـة، ويمكـن اسـتخدامه فـي عصرنـا هذا؛ 

حيـث يقـوم بـدور آلة رصـد )تيودواليـت())(، وبعمليات الحسـاب )آلة حاسـبة(، ويُمكن 

بوسـاطتِه حلُّ المسـائل مباشـرة، والحصول على النتيجة من األَْسـطُراْلب نفسـه من دون 

الحاجـة إلـى تدوين أّي شـيء على الـورق)3(.

<وأّول ِذكـر صريـح لألَْسـطُراْلب كان فـي مدرسـة اإلسـكندريّة، ويُقـال إنَّ أّول مـن 
اسـتعمل آلـًة لرصـد السـماء هـو أريسـتارخوس الساموسـّي )310-30)ق.م(، ويأتـي من 

بعـده هيبارخـوس إبَرُخس )ت بعد7)1 ق.م(، ويكاد يُجمـع الباحثون على أّن بطلميوس 

القلـوذّي صاحـب كتـاب )المجسـطي( هـو أقـدم مـن أورد وصًفـا لألَْسـطُراْلب، وذكر أبو 

الحسـن ثابـت بـن قـرة فـي كتابـه )العمـل باألَْسـطُراْلب( أّن هيبارخـوس هو الـذي وضع 

األَْسـطُراْلب الكـروّي وسـطَّحه علـى مثـل مـا وصفـه آبيـون البطريـق، ومن أشـهر العلماء 

الذيـن عنوا باألَْسـطُراْلب ثيون اإلْسـكندرّي )القرن الرابع للمياد( ولـه كتاب )العمل بذات 

)1( أعيان الشيعة: محسن األمين:9/ )4).

))( وهو جهاز لقياس الزوايا؛ وهو عبارة عن منقلة أفقيّة دائريّة مقّسمة وُمدرَّجة إلى )360( درجة 

األليداد - وهو عبارة عن حاملين رأسيّين يحمان محور  يتحرّك  على هيأة قوس، وفي مركزها 

دوران المنظار - حركة دائريّة، والمجموعة كلّها مركّبة على حامل .ينظر موقع موسوعة عريق 

على الشبكة العنكبوتيّة، الرابط:

https://areq.net/m/%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A9.html

)3( يُنظر مقال )تصميم اأَلْسطُراْلب المعدل وصناعته بمعونة الحاسوب(، مجلة آفاق الثقافة والتراث 

)العدد:38، لسنة )00)(: 4)1.
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الَحلَـق(، وكتـاب )العمـل باألَسـطُراَلِب(، وِسنيسـيوس السـيرينّي )370-)41م( الذي صنع 

أَسـطُرالبًا مـن فّضـٍة، وبرقلـس اليونانـّي )القرن الخامـس( الذي ألّـف كتابًا ذَكَـَر فيه ذات 

الَحلَـق؛ وهـي آلـة تشـتمل علـى سـبع َحلَـٍق معدنيّـة متحرّكة مركّـب بعضها فـي بعض، 

يُقـاس بها كّل ما يُقاس باألَْسـطُراْلب المسـطَّح، ثـّم يوحّنا فيلوبونـوس )490-66)م( الذي 

ألّـف رسـالًة فـي األَْسـطُراْلب واسـتعماله، كمـا ألّف الكاتب السـريانّي سـاويرس َسـبوكُت 

)أواسـط القـرن السـابع( كتابين عـن العمل باألَْسـطُراْلب.

وتسـلّم العرُب رايَة العلوم مع ظهور اإلسـام وانتشـاره، وكانت عنايتهم بالَفلَِك وآالته 

كبيرة؛ الرتباطه الوثيق بأحكام الشـريعة>)1(.

م الشيعّي -كما صّرح بذلك  ويُعّد أبو إسحاق إبراهيم الفزارّي )ت 180 ه/796م( الُمنجِّ

ابن طاوس))(- أّول من عمل في اإلسام إسطرالبًا حسب قول ابن النديم)3(، ووضع الفلكّي 

األَْسطُراْلب  )َصْنَعة  أسماه  كتابًا  00)ه/)81م(  نحو  )ت  أثرى  بن  الله  شاء  ما  م  والمنجِّ

والعمل بها( وكتاب )ذات الحلق()4(، وألبي عبد الله محّمد بن موسى الخوارزمّي )ت نحو 

)3) ه/847م( كتاب )العمل باألَْسطُراْلبات(، وكتاب )عمل األَْسطُراْلب())(. 

وللكندّي المتوفّى في أواخر القرن العاشر الميادّي رسالة في صنعة األَْسطُراْلب)6(.

ثـّم ظهـر فـي عصـر المأمون أحمد بـن عبد اللـه حبش الحاسـب المروزّي، لـه كتاٌب 

في العمل باألَْسـطُراْلب)7(.

)1( ينظر مدونة عاء العبادي على الشبكة العنكبوتية.

http://www.alebady.com/2011/05/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8
%B1%D9%84%D8%A7%D8%A8/

))( يُنظر فرج المهموم: ابن طاوس: 8)1.

)3( يُنظر الفهرست )ابن النديم(: 334.

)4( يُنظر المصدر السابق: )33.

))( يُنظر المصدر السابق: 336.

)6( يُنظر المصدر السابق: 318.

)7( يُنظر المصدر السابق: 336.
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<وشاعت صناعة األَْسطُراْلب في أرجاء الدولة اإلساميّة شرقًا وغربًا، حتى بلغت الهند 
والصيـن وبـاد المغـرب واألندلس، ومنها َدخلَت إلى أوربا، ومن أشـهر صّناع األَْسـطُراْلب 

فـي األندلـس أبـو إسـحاق إبراهيـم النّقـاش المعـروف بـ)الزرقالـّي( )ت493ه/1099م(، 

الـذي أضـاف إلـى األَْسـطُراْلب صفيحـًة وّسـعت اسـتعماله وحّسـنته واشـتهرت باسـمه 

)الصفيحة الزرقاليّة(؛ فحصل بذلك على ما يُسـّمى بـ)األَْسـطُراْلب الشـامل( لكّل العروض. 

أّمـا أقـدم أَْسـطُراْلب إسـامّي مـا زال محفوظًـا إلـى اليـوم فيعود إلـى النصـف الثاني من 

القـرن الرابع الهجرّي/ العاشـر الميـادّي> 1ت.

وزعـم السـنيور نلينـو في كتابه )علـم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسـطى( 

- فـي محاولـة منـه لتفسـير نشـوء علـم األَسـطرالب- أّن أّول كتـاٍب تُرِجـم مـن اليونانيّـة 

إلـى العربيّـة هـو علـى المحتمـل كتـاب )في أحـكام النجـوم(؛ وهـو كتاب عـرض ِمفتاح 

النجـوم، المنسـوب إلـى هرمـس الحكيم، ثُمَّ بعد أْن أصبـَح العراُق دار الخافة العبّاسـيّة 

ا  كَثُـَر أخذهـم التمـّدن والعلـم مـن األمـم األعجميّـة، فـزادوا كلًفـا بأحـكام النجـوم وحبًـّ

لاطّـاع علـى كُِتـِب هذا الفّن، وبمـا أّن األحكام النجوميّة ال تُبنـى إاّل على معرفة الطالع، 

وارتفاعـات الكواكـب عـن األُفـِق فـي الوقـِت المفـروض، ومثـل ذلـك، وال يمكـن إقامـة 

الطالـع وقيـاس االرتفاعـات إاّل بآالت رصديَّة أبسـطها األَْسـطُراْلب المسـطَّح، لذلك اعتنت 

العـرب بعملـه واسـتعماله في عهـد المنصور 2ت.

وقـال الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانـّي عن إبراهيـم الفـزارّي في كتـاب )الذريعـة(: <قال 

القفطـّي فـي أخبـار الحكمـاء )ص )4(: )اإلمـام العالـم المشـهور المذكـور فـي حكمـاء 

اإلسـام أّول مـن عمـل في اإلسـام أَسـطرالبًا، ولـه كتاب في تسـطيح الكرة، منـه أخذ كّل 

اإلسـاميّين(، ثـّم ُعـّد مـن تصانيفه: كتـاب: )القصيدة في علـم النجوم(، وكتـاب: )العمل 

المسطَّح(. باألَْسـطُراْلب 

)1( ينظر مدونة عاء العبادّي على الشبكة العنكبوتيّة.

http://www.alebady.com/2011/05/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8

%B1%D9%84%D8%A7%D8%A8/

))( يُنظر علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى: كرلو نلينو: )147-14.
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أقـول: المـراد أنّـه أّول من عمل في اإلسـام من المسـلمين؛ إلّن )أبيـون( البطريق قد 

ذكـره ابـن النديـم فـي )ص 378( وقال: أَحَسـبُه قبل اإلسـام بيسـير أو بعده بيسـير، وله 

مـن الكتـب كتاب )العمل باألَْسـطُراْلب المسـطّح(، كذلك ذكره القفطّي فـي )ص 1)(>)1(.

وذكـر فـي الهامـش: <قـال ابـن النديم فـي )ص 396(: )كانت األَْسـطُراْلب فـي القديم 

مسـطَّحة وأّول مـن عملهـا بطليمـوس، وقيـل عملـت قبلـه، وهـذا ال يُـدرك بالتحقيـق(، 

ف سـنة  وحكـى المولـى محّمـد مؤمـن الجزائـرّي فـي كتابـه )لطائـف الظرائـف(، المؤلَـّ

)1109ه( -وهـو سـبع مجلّـدات، )مجالـس األخبـار( لـه- عـن كوشـيار... أنّـه قـال فـي 

ف )المجسـطي( هو أّول من اخترع األَسـطرالب،  رسـالته األَسـطرالبيّة: إّن بطليمـوس مؤلِـّ

وألّـف كتـاب )تسـطيح الكـرة(، وكان سـببه أنّـه كان معـه كـرة ينظـر فيهـا وهـو راكـب، 

فسـقطت مـن يـده فداسـتها دابّته فخسـفتها وبقيت علـى هيـأة أَْسـطُراْلب، فتفطّن من 

ذلـك أنّـه يمكـن تسـطيح الكـرة وجعلهـا مسـطّحًة، ال يفوت مـن فوائدها شـيء، فوضع 

أجـزاء األَسـطرالب، ولـم يسـبقه إلـى ذلك أحد، ولـم يهتِد أحٌد مـن المتقّدميـن إلى تأتّي 

فوائـد الكـرة عـن غيرهـا، ثّم لم يـزل األمر على اسـتعمال الكـرة واألَْسـطُراْلب جميًعا إلى 

أن اسـتنبط الشـيخ شـرف الدين الطوسـّي أن يصنع المقصود من الُكرة واألَْسـطُراْلب في 

الخـّط؛ فوضعـه وسـّماه )العصا(، وعمل في ذلك رسـالًة بديعـًة، وكان قد أخطأ في بعض 

مواضعـه، فأصلحـه تلميذه الشـيخ كمال الدين بـن يونس وهّذبه وحّرره، فالطوسـّي أّول 

مـن أظهـر هـذا فـي الوجـود، فصارت الهيـأة توجد فـي الكرة؛ ألنّها تشـتمل علـى الطول 

والعـرض والعمـق، وتوجـد في السـطح الذي هو مركّب مـن الطول والعـرض بغير عمق، 

وتوجـد فـي الخـّط الـذي هـو عبـارة عـن الطـول فقـط، فلـم يبـَق سـوى النقطـة التي ال 

يُتصـور فيهـا شـيء من األبعـاد الثاثـة. انتهى ُملَخـص المحكّي عن رسـالة كوشـيار>))(.

التسمية:

ا الَزبيدّي في معجمه )تـاج العروس(؛ حيث  مـن الذيـن تناولـوا بيان هذا اللفظ لُغويًـّ

)1( الذريعة: 4/ )17.

))( الذريعة: 4/ 176 هامش رقم )1(.
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ُب: اْسـُم رُجل َسـطََر أَْسـطُرًا، وبََنى َعلَيْها ِحسـابًا، فِقيل: أَْسـطُراُلب، ثُـمَّ ُمِزَجا؛  قـال: <الـاَّ

ـين ُمَعرَّفَـة بالَعلَِميّـة  أَْي: ُركِّبَـا تَرْكِيبًـا َمزِْجيًّـا، ونُِزَعـت اإلِضافـة، فِقيـَل: األَْسـطُراْلب بالسِّ

َمْت  ـيِن علـى الطّـاِء، بنـاًء علـى القاعـدة؛ وهـي: كُّل ِسـيٍن تقدَّ ِم السِّ واألَْصطُـراَْلُب؛ لتََقـدُّ

طـاًء، فِإنّهـا تُبْـَدُل صاًدا، سـواٌء كانت ُمتَِّصلًَة بهـا كما هنا، أَو غيُر ُمتَِّصلَـٍة كِصراٍط ونحِوه، 

هكـذا نقلـه الّصاغانّي> 1ت.

وَضبْطُـه علـى األرجح <بفتح الهمزة، وسـكون السـين المهملة، وضـمِّ الطاء المهملة، 

وبعدهـا راء ثـّم الم ألـف ثـّم باء موّحـدة> 2ت، وهذا الضبـط موافق لألصـل اليونانّي؛ كما 

ذكـر ذلك السـنيور نلينو فـي هامش كتاب )علـم الفلك( 3ت.

ووقـع النـزاع بيـن العلماء في هـذا اللفظ ومن أيـن جاء؛ فذهب البيرونـّي في كتاب 

)التفهيـم( إلى أّن <األَْسـطُراْلب هو آلة لليونانيّين اسـمها )اصطرالبـون(؛ أي: مرآة النجوم، 

ولهـذا خـّرج له حمزة األصفهانّي من الفارسـيّة أنّه: سـتاره ياب> 4ت.

وقـال الكاتـب الچلبـّي فـي )كشـف الظنـون(: <وأَصطـرالب كلمـة يونانيّـة، أصلهـا 

بالسـين وقـد يُسـتعمل على األصـل، وقد تُبّدل صـاًدا؛ ألنّها في ِجوار الطـاء، وهو األكثر، 

يقـال: معناهـا: ميـزان الشـمس، وقيـل: مرآة النجم ومقياسـه، ويُقـال له باليونانيّـة أيًضا: 

أصطرالفـون، و)أصطـر( هـو النجـم، و)الفـون( هـو المرآة، ومن ذلك ُسـّمي علـم النجوم 

أصطـر يوميًّـا، وِقيـل إّن األوائـل كانـوا يتّخـذون كـرة علـى مثال الُفلـك، ويرسـمون عليها 

الدوائـر ويُْقِسـمون بهـا النهـار والليـل؛ فيصّححـون بها المطالـع إلى زمـن إدريس×، 

وكان إلدريـس ابـن يُسـّمى )الب( ولـه معرفة فى الهيأة فبسـط الكرة، واتّخـذ هذه اآللة، 

فوصلـت إلـى أبيه فتأّمـل وقال: من سـطره؟ 

فقيل: سطر الب، فوقع عليه هذا االسم. وقيل أسطر جمع )سطر(، و)الب( اسم رجل.

)1( تاج العروس: الزبيدّي: )/411.

))( وفيات األعيان: ابن خلكان:6/)).

)3( ينظر علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى: 147 هامش رقم )1(.

)4( التفهيم في أوائل صنعة التنجيم)العربّي المترجم باللغة اإلنكليزيّة(: 194.
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وقيـل: فارسـّي ُمعرّب من اسـتاره ياب؛ أي: ُمْدرِك أحوال الكواكـب، قال بعضهم: هذا 

أظهـر وأقرُب إلـى الصواب؛ ألنّه ليس بينهما فَـرٌْق إاّل بتغيير الحروف> 1ت.

ولكـنَّ الخوارزمـّي فـي )مفاتيح العلوم( نََسـَب أكثـر هذه األقوال إلـى الهَذيان؛ حيث 

قال: <وقد يهذي بعض المولَعين باالشـتقاقات في هذا االسـم بما ال معنى له؛ وهو أنّهم 

يزعمون أّن )الب( اسـم رجل، و)أسـطر( جمع: )سـطر( وهو الخّط> 2ت.

 .Astrolabe ]في الفرنسيّة[ ،Astrolabe]وفي )الكّشاف( <أسطرالب: ]في اإلنكليزيّة

لها بالصـاد، ومعناه: ميزان الشـمس،  بالسـين المهملـة فـي أصل اللغة، وبعضهـم يُبدِّ

ومـن هنـا ظنَّ بعضهـم أّن أصله في اللّغة اليونانيّة )أسـترالبوه(، ومعناها: مرآة الكواكب.

ويقـول فـي كشـف اللغات: أُْسـطُراْلب -بضـّم الهمزة والطـاء- آلة بها يوّضـح الحكماء 

والمنجمـون أسـرار الفلـك، ومعنـاه: ميـزان الشـمس؛ ألّن فـي اليونانيّـة )أسـطر( ميزان، 

و)الب( الشـمس.

وقيـل ابـن أرسـطو الب، وقيـل: ابـن إدريـس عليه وعلـى نبيّنـا السـام؛ والصحيح أّن 

واضعـه أرسـطو طاليـس. انتهى.

إذن علـم األَْسـطُراْلب مـن أقسـام علـم األرغنوة الذي هـو فرع مـن الرياضيات، وعلم 

األرغنـوة هـو علم اتّخـاذ اآلالت الغريبة>)3(.

وقـال الميـرزا حبيـب اللـه الخوئـّي فـي )منهـاج البراعـة( بعـد ما أشـار إلى مـا ذكره 

البيرونـّي: <والصـواب مـا ذهـب إليه البيرونّي كمـا اختاره المعرّي فـي البيت، حيث قال: 

ـم، ويوافقـه مـا فـي اللغة الفرنسـيّة أّن كلمـة )األَْسـطُراْلب( باليونانيّـة مركّبة  مـرآة الُمنجِّ

من )Astre(؛ أي: الكوكب، و)Lambanein(؛ أي: المرآة أو الميزان، ولذا فّسـره كوشـيار 

بـ)ميـزان الشـمس(، كمـا نقل عنه الفاضل البيرجندّي في شـرحه على رسـالة األَْسـطُراْلب 

)1( كشف الظنون: 176/1.

))( مفاتيح العلوم: الخوارزمّي: 3)).

)3( كّشاف اصطاحات الفنون والعلوم: التهانوّي: 1/ 176.
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ـرُه بـ)ميزان الكوكـب(؛ ألّن كلمة  للخواجـه نصيـر الديـن الطوسـّي، وكان الصحيح أن يُفسِّ

)Astre( ال تُفيـد معنـى: الشـمس، ولـم يُذكـر في المعاجم أّن الشـمس أحـد معانيها>)1(.

وجـاء فـي )الذريعـة(: <األَْسـطُراْلب لفـظ يونانـّي معنـاه: ميـزان الشـمس، أو معـرّب 

فارسـيَُّه )أسـتاره يـاب( كمـا اسـتظهره بعـض مهرة الفـّن>))(.

وأشار إلى هذا االختاف الشيخ العّامة حسن زاده آملي في )الصحيفة العسجديّة( قائًا: 

<اختلفـوا فـى بيـان لفظة )األَْسـطُرالب(، فذهب بعضهم إلـى أنّها كلمـة يونانيّة، وأّن 
هيپـارك )ابرخـس( قـد اخترعهـا قبل الميـاد بقرنيـن، وأنّها مركّبـة من كلمتيـن إحداهما 

)ASTROU( بمعنـى الكوكـب، واألخرى )LAMBANIN( بمعنى المرآة أو الميزان؛ أي 

آلـة يُرى بهـا، أو يُوزن بهـا الكوكب...

وقد بسـط القول في صنعة األَْسـطُراْلب الرصدّي الكبير المولى غام حسـين الشيرازّي 

الجونفـورّي فـى الجامـع البهـادر خانّى )ط هنـد، ص 448- )0)(... وقَيل: فارسـّي ُمعرّب 

من اسـتاره ياب؛ أي: ُمْدرِك أحـوال الكواكب> 3ت.

تعريف اأَلْسُطرالب ووصفه

في هذه النقطة سنتناول التعريف باألَْسطُراْلب من جهتين:

الجهة األّولى: كونه آلًة.

الجهة الثانية: كونه علًما.

وفـي الجهـة الثانيـة حيثيتـان؛ األولى: من حيـث إنّه ِعلُْم عمـِل األَسـطُراْلب، والثانية: 

مـن حيـث إنّـه ِعلُْم العمـل به؛ أي: كيفيـة العمل باألَْسـطُراَْلب.

)1( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة: الخوئّي:  16/ 149.

))( الذريعة: )/ 8).

)3( الصحيفة العسجديّة في آالٍت رصديّة: زاده آملي: )6.
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الكام في الجهة األولى: األَْسطُراْلب من حيث كونه آلًة. - 

ُعـرِّف األَْسـطُراْلب بأنّه: آلة يُتوسـل بها إلـى معرفة كثير من أحـوال النجوم وأحكامها؛ 

قـال الشـيخ حسـن زاده آملـي )رحمـه اللـه تعالى( فـي )الصحيفـة العسـجديّة في آالت 

رصديّـة(: <األَسـطرالب: وهـي مـن أهـّم اآلالت الرصديّـة، وهـي علـى أنحاء عديـدة؛ من 

الزورقـّي، والمُسـطّح الشـمالّي، والمُسـطّح الجنوبـّي، والصليبـّي، واللولبـّي، والمبطّـخ، 

والِكـروّي، والمطبَّـل، والتـام، والثلثـّي، والُمَجّنـح، وغيرها> 1ت.

ثّم قال: <واألَْسطُراْلب ذات أجزاء عديدة>، وسيأتي ذكرها.

وقـال: <يُسـتعلُم مـن األَْسـطُراْلب كثيـٌر مـن األعمـال الرصديّـة علـى مبانيهـا الرياضيّة؛ 

ّي، وارتفـاع الكواكـب، وسـموتها، وتقاِويمهـا، وُميولهـا، وُعروِضهـا،  كمعرفـة الميـل الُكلِـّ

ومقاديـر سـاعات الليالـي والنهـار، ومـا بيـن الطلوَعيـن، وتحويـل الشـمس فـى بروِجهـا، 

والَمطالـُع االسـتوائيّة واآلفاقيّـة، وعروض الباد وأطوالها، وارتفاع المرتفعـات، وُعمق اآلبار، 

وعـروض األنهـار، ودرجـات انحـراف قبلة البـاد، وغيرها من المسـائل الكثيرة األخـرى> 2ت.

وجـاء فـي )بهجـِة األلباب في ِعلم األَسـطرالب(، أّن األَسـطرالب: <آلة تَتَوصـُل بها إلى 

كثيـٍر مـن األعمال الَفلَكيّة بأسـهل طريٍق وأقـرب مأخٍذ> 3ت.

وكذلـك عرّفـه الدكتـور شـمس تبريـز خـان فـي مقّدمـة كتـاب )برهـان األَسـطرالب(، 

قائـًا: <األَسـطرالب: آلـة عمليّـة؛ إلرصـاد النجـوم والكواكـب والهيـآت الفلكيّة، تُسـتعمل 

ألغـراض الهيـأة والهندسـة> 4ت.

ُر عليها حركة النجوم في السـماء حوَل الُقطب  فآلـة األَْسـطُراْلب: هـي آلٌة دقيقٌة تَُصـوَّ

)1( هزار ويك كلمه:)/91، الصحيفة العسجديّة في اآلت رصديّة المطبوع في مقّدمة كتاب استيعاب 

الوجوه الممكنة في صنعة األَسطرالب، للبيرونّي: )6.

ومن الماحظ في كام العّامة اآلملّي أنّه يُعوِّد ضمير التأنيث على األَسطرالب، فيقول: )هي(، 
و)ذات(، والظاهر أنه يراعي لفظ )آلة( ُوجدت في الكام أم لم توجد.

))( هزار ويك كلمة )ألف كلمة وكلمة(: )/91.

)3( بهجة األلباب في علم اأَلْسطُراْلب )مخطوط(: عبد الحليم سويلم: 1.

)4( برهان اأَلسطرالب: الصغانّي: 13.
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السـماوّي، وتُسـتخدم هذه اآللة لحلِّ ُمْشـِكاٍت فلكيَّة عديدة، كما تُسـتخدم في الماحة 

وفـي مجـاالت المسـاحة، وتُسـتخَدم - إضافـًة إلـى ذلـك - فـي تحديـِد الوقت بدقّـة ليًا 

ونهـاًرا، وقـد اهتـمَّ بهـا المسـلمون اهتماًمـا كبيـرًا، واسـتخدموها فـي تحديـِد مواقيـت 

الصـاة، كمـا اسـتخدموها في تحديـِد مواعيد فصول السـنة.

ووجـه األَْسـطُراْلب يَحتـوي علـى خريطـِة الُقبَّـة السـماويّة، كمـا يَحتـوي علـى أداٍة 

تُشـيُر إلـى الجـزِء المنظـور مـن الُقبَّـة السـماويَّة فـي وقـٍت ُمعيَّـن، وقـد رُِسـمت الُقبَّـة 

المنظـورة علـى وجه األَْسـطُراْلب الُمسـطَّح بطريقـٍة ِحسـابيّة دقيقة وهـي الطريقة ذاتها 

التي اسـتُخِدمت في رسـِم خريطة العالَم )الُكرة األرضيّة( على مسـاحٍة مسـطَّحة، وهذه 

الطريقة تَسـمُح بتحّول الدوائِر ِمن أشـكال كَُرويِّة إلى أشـكاٍل ُمسطَّحة من دون أيِّ تغيير 

للِقيمـة الحقيقيَّـة للزاويـة التـي تُرسـم بيـن َخطَّين على الشـكل الُكِروّي، وعلـى هذا فإنَّ 

َخـّط األفـِق، وُخطـوَط المـداراِت، وَخـطَّ االسـتواء، والخطـوط السـماويّة تَظلُّ في شـكِل 

دوائـر، أو فـي شـكل أجزاء ِمـن دوائر)1(.

ومـن الواضـح أّن هذه التعريفات لهذه اآللة إنّما هي تعريفات رسـميّة ال حّدية؛ حيث 

أُخـذ فيهـا ِذكْـُر الغرِض، ومن المعلوم في علم المنطق ما كان هذا حاله فهو رسـم ال حّد))(. 

وإن شـئت تعريفـه تعريًفـا حّديًا فا بُدَّ مـن معرفة أجزائه الذاتيّـة المكوِّنة له، وهذا 

ما سـنذكره فـي العنوان التالي. 

أجزاء اأَلسطرالب)3(:

هنالـك أنـواع عّدة لألْسـِطراَْلب، منها الكروّي، والمسـطّح، والخطّي )عصا الطوسـّي(، 

وأسـاميها مشـتّقة مـن صورهـا؛ كالهالـّي مـن الهـال، والُكـرِّيُّ مـن الُكـرَة، والزَّورَقـّي 

)1( ينظر مقال علم اأَلْسطُراْلب وأشهر ما صنف فيه، عبد الحميد األزهرّي، رابط الموضوع:

 https://www.alukah.net/sharia/0/35201/#ixzz71XXBNEIW.

))( ينظر تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة:61، وجاء فيه: )إنّما كان هذا التعريف 

رسًما... وألنّه تعريف بالغاية... وغاية الشيء تكون خارجة عنه، والتعريف بالخارج رسم(.

)3( ينظر: بهجة األلباب في علم األسطرالب )مخطوط(: 1-4، التفهيم في أوائل صنعة التنجيم: 197-194.
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ح)1(، ومـا سـنذكره هنـا هـو وصـف ألجـزاء أحـد أنـواع  َدفـّي، والُمْسـرَطَن، والُمبَطَـّ والصَّ

األسـطرالبات؛ وهـو األَسـطرالب المسـطّح. 

يتألـف األَْسـطُراْلب المسـطّح مـن ُجزأيـن رئيسـين؛ األول منهمـا هـو جهـاز التعليق، 

والثانـي هـو بدن األَْسـطُراْلب الـذي يحتوي على وجه األَْسـطُراْلب وظهـره، وفيهما األجزاء 

األساسـيّة لألَسـطرالب، وسـنذكرها بالتفصيل.

جهاز التعليق: ويتألف من:أ. 

العّاقة: هي الخيط الذي يُعلّق به األَْسطُراْلب.. 1

الَحلَقة: هي التي يُربط فيها الخيط.. )

الُعروة: هي التي فيها الَحلَقة؛ وهي ماسكة للُكرسّي.. 3

الكُرسّي: هو الجزء البارز عن محيط الِحجرة، وِمسمار الُعروة نافذ فيه.. 4

بدن األَْسطُراْلب: وله وجه وظهر.ب. 

أما وجه األَْسطُراْلب فأجزاؤه هي:

الِحْجـرُة: هـي الدائـرة المقسـومة بــ )شـس( أي: 360 قسـًما ممثّـًا بأجـزاء مناطـق . )

األفـاك، مكتـوب عليها أعدادها، مبتدأ من القطر الماّر بوسـط الكرسـّي والعّاقة من 

الجانـب األيمـن، ومنتهيًـا إليـه من الجانب األيسـر.

الصفائح: في كل صفيحة ثاث دوائر على مركز واحد.. 6

الوسطى منها تُسّمى: مدار رأس الحمل، والميزان، ومدار االعتدال، ومعدل النهار.

والصغرى منها تُسّمى: مدار الَسرَطَان.

والُكبـرى ِمنهـا تُسـّمى: مـداُر الَجـدي، هـذا فـي السـطح الشـمالّي، وفـي الجنوبـّي 

األخيرتيـن. بعكـس 

)1( ينظر مفاتيح العلوم: 4)).
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وتنقسـم هـذه الدوائـر الثـاث بأربعة أربـاع؛ بقطريـن متقاطعين علـى المركز، على 

زوايـا قائمـة، يَُمّر أحدهما بوسـط الكرسـّي والعّاقة.

ويُسّمى أعلى األفق: خّط وسط السماء، وخّط الزوال، وخّط نصف النهار.

وأسفله: خّط وتد األرض.

والقطر اآلخر يَمّر بنقطتي االعتدالين، ويُسّمى: خّط المشرق والمغرب، وخّط االستواء.

المقنطـرات: هي القسـّي المتوالية، المتضايقة، المرسـومة في أعلـى الصفيحة غالبًا، . 7

إذا كانـت موضوعـة فـي الحجـرة بعضهـا خارجة عـن مدار الَجـْدي ومنتهيـة إليه من 

جانـب آخـر، فتصيـر قطع دوائر، وذلك بقـدر فضل تمام العرض علـى الميل األعظم: 

وهـو غاية ارتفـاع رأس الَجْدي فـي ذلك العرض.

وبعضهـا دوائـر ينصفهـا خـّط الـزوال، فاأليمـن منـه مقنطـرات غربيّـة، واأليسـر منه 

شـرقيّة. مقنطرات 

واألفـق هـو أّول المقنطـرات، ويكـون خطًّا مسـتقيًما في صفيحة البلـد الذي ال عرض 

لـه، وفـي ذوات العـروض قسـيًّا إن لم يبلغ تمام الميل الكلّـي، وإاّل فدائرة، وما فوقه إلى 

)ص( - أي 90 درجـة - أيًضـا دائـرة، فيقتضـي أْن يكـون جميـع المقنطـرات فيهما دوائر، 

وسـمُت الـرأس هـي النقطـة الداخلـة في أضيـق دوائر المقنطـرات، وفي الغالـب يُكتب 

فيهـا )ص( مـن عـدد المقنطرات، وبعدها عن مـدار الحمل والميزان بقـدر الَعرض، وعن 

مـدار السـرطان بقدر فضل مـا بين العـرض والميل األعظم.

وأّما تقسيم المقنطرات فعلى ما يراه، واألكثر بستة ستة)1(.

)1( وذلك حيث ترسم المقنطرات بحسب اأَلْسطُرالب؛ فإن كان سدسيًّا فقسمته ستّة ستّة، وإن كان 

ا  خمسيًّا فخمسة خمسة، وإن كان ثلثيًّا فثاثة ثاثة، وإن كان نصفيًّا فجزءان جزءان، وإن كان تامًّ

فجزء جزء. )ينظر كتابان في العمل باألًْسطُرالب: عبد الرحمن الصوفّي: 89(

ويعنون بذلك أّن المقنطرات وهي دوائر العرض التي عددها 90 دائرة في الجزء الشمالّي ومثلها 

في الجزء الجنوبّي من القبة السماويّة، عند إرادة رسمها على األَْسطُرالب تُقسم بالتقسيم الماّر 

حسب تقسيم درجات األَْسطُرالب، فالعدد 90 يقبل القسمة على 6و) و3 و ) و1 بدون باقي، 
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جميـع . 8 مقاطعـة  غالبًـا،  الـرأس  سـمت  علـى  المجتمعـة  القسـّي  هـي  السـموت: 

المقنطـرات، وتكـون فـي صفيحة )ص( خطوطًا مسـتقيمًة، وأولها هـي القوس المارّة 

بنقطتـي التقاطـع بيـن مـدار الحمـل والميـزان، وبيـن األفـق بخطّـي المشـرق والمغرب.

المتواليـة . 9 الخطـوط  هـي  أيًضـا:  الُمعوّجـة  وتسـّمى:  البلديّـة:  الزمانّيـة  السـاعات 

المرسـومة علـى النصـف الخفـّي من الصحيفـة غالبًا، بأْن تُقّسـم الدوائـر الثاث التي 

تحـت األفـق إلى )يب(؛ أي: )1 قسـًما متسـاوية، وتكون جميعها خطوطًا مسـتقيمة 

فـي صفيحـة البلـد الذي ال عرض له، وفي ذوات العروض قسـيًّا ما خا أّول السـابعة؛ 

فإنـه خـّط مسـتقيم فـي جميع العـروض، وتُرسـم هذه الخطـوط إن لم يكـن العرض 

أكثـر مـن تمام الميـل الكلّـي، وإاّل فا.

العنكبـوت: هـي الصفيحـة المشـبّكة الموضوعـة فـوق الصفائـح المشـتملة علـى . 10

منطقـة البـروج ومحـّددات الكواكـب.

فمنطقـة البـروج: هـي الدائـرة المقّسـمة إلـى )يـب(؛ قسـًما أي: )1، ففي كّل قسـم 

ثاثـون جـزءاً مـن أجزاء البروج، ويسـّمى أيًضا: ُدُرج البروج، مكتوب على كّل قسـم اسـم 

مـا يخّص ذلك القسـم مـن البروج.

ومحـّددات الكواكـب الثوابـت: هي األطـراف الرقيقة مـن الزيـادات المكتوبة عندها 

أسـماؤها، وتُسـّمى: شـظايا وُمـري الكواكب أيًضا.

الُمـري: هـو الجزء الزائد من الفصل المشـترك بين آخر القوس وأّول الجدي، مماًسـا . 11

أبـًدا بحرف الحجرة ويُسـّمى: ُمِري األجزاء أيًضا)1(.

القطُْب: هو الثقب الذي لمركز الحجرة، والصفائح، والشبكة.. )1

الُمْحَوُر: هو الِمْسَماُر الداخل في القطب.. 13

)ينظر  وهكذا.  سدسيًّا،  كان  إن  األَْسطُرالب  على  تُرسم  واحدة  دائرة  دوائر  ستّة  لكّل  فيأخذون 

التفهيم ألوائل صنعة التنجيم: 197(

)1( ويُسّمى: مريا؛ ألنّه يرى أجزاء الفلك. )ينظر مفاتيح العلوم للخوارزمّي:4))(
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الفلس: هو الصحيفة الصغيرة الابسة للِمْحَور.. 14

الصفائـح ويلتصـق . )1 الِمْحـَور، فتُحبـس  الداخلـة فـي خـرق  الشـظيِّة  هـو   الفـرس: 

بعضها ببعض.

ظهر اأَلسطرالب:

وهـو يتألّـف مـن أربعة أربـاع؛ لارتفاع ُربعان، أحدهما شـرقّي واآلخـر غربّي، ومبدأ 

عدديهمـا مـن خطّي المشـرق والمغرب منتهيًا إلى الخطِّ المارِّ بوسـط الكرسـّي والعّاقة.

وُربعـان آخـران فـي أحدهما أعداد الِظلِّ الَمبْسـوط أو المنكوس، وهـو الذي تتضايق 

أجـزاؤه بحيـث تـكاد تختلـط، وال نهايـة لعدده، بل بحسـب إمـكان وضـع الواضع، وفي 

، وإّما قـوس العصر اآلفاقـّي، أّما  اآلخـر إّمـا عـدد الميـل األعظـم ويقـال لـه الَميـُل الُكلّـيِّ

الميـل األعظـم فنهايتـه )كـج لـه(؛ أي: 3) درجـة و )3 دقيقـة، وأّما قوس العصـر اآلفاقّي 

فنهايتـه )مـه(؛ أي: )4، ومبـدأ عدديهمـا مـن َخطّـي المشـرق والمغرب منتهيًـا إلى خطِّ 

الوتـِد، وفـي داخـل هذيـن الُربعيّـن السـاعات الزمانيّـة اآلفاقيّة، وفـي داخل أحـد ُربَْعي 

االرتفـاع قامـة الِظـّل المبسـوط والمنكـوس؛ وهمـا َخطّـان موازيـان لخطّـي المشـرق 

والمغـرب ونصـف النهـار، فالمـوازي لخطّـي المشـرق والمغـرب قامـة الظّل المبسـوط، 

والمـوازي لخـطِّ نصـف النهـار قامة الِظـّل المنكـوس، وفي اآلخـر الربـع الُمجيب)1(.

الِعضـادة: هـي المسـطرة التـي تـدور علـى ظهـر األَسـطرالب، والحرف المسـتعمل . 16

منهـا هـو المـاّر بالمركـز، وفي رأسـيها لَِبَنتان قائمتـان عليها على زوايـا قائمة، وفي 

كّل واحـٍد منهمـا ثقب يقابل اآلخر، وتُسـّميان: الِهْدفَتَِيـِن؛ وهما ألجل أخذ االرتفاع، 

وأطرافهـا المدبّبة تُدعى بالشـظيِّة.

وإليك هذه الصور مؤّشر عليها أغلب هذه األجزاء.

   

)1( ينبغي التنويه إلى أّن ما يُرسم على ظهر اأَلْسطُراْلب يختلف من أَْسطُراْلب إلى آخر.
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صورة ُتبّين األجزاء األساسية لأَلسطرالب

على اليمين صورة وجه اأَلْسُطرالب، وعلى اليسار صورة ظهر اأَلْسُطرالب



الا 358 ي  ااي ل ر  يماي ا ح ريي

صورة الصفيحة المشّبكة )العنكبوت)

)صورة الصفيحة في وجه اأَلْسُطرالب ـ الخمسّي ـ )
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األربـاع األربعـة التـي علـى ظهر األَْسـطُراْلب يظهـر في الربـع األّول العلـوّي من جهة 

اليميـن مرسـوًما عليـه منحنيات منتصـف النهار واتجـاه القبلة.

وفـي الربـع الثانـي العلـوّي من جهـة اليمين مرسـوًما عليـه الجيوب والجيـوب تمام، 

ويُسـّمى بـ)الربع الُمجيّب(.

وفـي الربعيـن السـفليّين قـد نقـش عليهمـا فـي هـذا األَْسـطُراْلب الظـّل المسـتوي 

والمعكـوس. 

)صورة ظهر اأَلْسُطرالب)
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الجهة الثانية: األَْسطُراْلب من حيث أنّه ِعلْم.- 

قلنا إّن له حيثيتين من هذه الجهة: 

الحيثّية األولى: من حيث إنّه علُم عمِل األَسطرالب:

فعمـل هـذه اآللـة وإن كان له وجهة عمليّـة تعتمد على مهارة الُصّنـاع الحاذقين، إاّل 

أّن وضع خطوطه ودوائره وقسـيّة، وتقسـيم محيط تلك الدوائر، وسائر الخطوط األخرى، 

يعتمـُد علـى مجموعـٍة مـن المبـادئ واألصـول الموضوعـة التي ثبتـْت فـي مجموعة من 

العلـوم؛ كِعلـم الهندسـة، والمثلثات الكرويّة، وِعلـم الهيأة، فكان علم األَْسـطُراْلب -الذي 

ُعـدَّ فرًعـا من فروع علـم الهيأة- من العلـوم النظريّة ذات الطابـع التطبيقّي.

وصناعـة األَْسـطُراْلب من الصناعات التي نالت الشـرف والرِفعـة، ليس لكونها مصنوعة 

مـن النحـاس والفضـة وغيرهما من المعادن؛ بل لشـرفها من جهـة مصنوعاتها، كما صّرح 

فر قيمتُها خمسـة دراهم،  بذلـك إخـوان الصفـا برسـائلهم، وقالوا أيًضا: إّن قطعـة من الصُّ

إذا ُعِمـل منهـا أَسـطرالٌب يسـاوي مائـة درهـم، فـإّن تلـك القيمة ليسـت للَُهيَولـى، ولكن 

لتلـك الصورة التي ُجعلـت فيها)1(.

وُعـرّف هـذا العلـم فـي ضـوء هـذه الحيثيّـة أنّـه: <علـم باحـث عـن كيفيـة وضـع 

األَسـطرالب، ومعرفـة صنعـة خطوطه علـى الصفائح، ومعرفة كيفيـة الوضع في كّل عرض 

األقاليـم>))(.  من 

وجـاء فـي كتـاب )كشـف الظنون(: <علم األَسـطرالب: هـو علم يُبحث فيـه عن كيفية 

وضـع اآللـة علـى ما بَيَّن فـى كتبه، وهو مـن فروع علـم الهيأة>)3(.

وفـي ضـوء ذلـك ال بُدَّ من نظرة إجماليّة عن كيفية تسـطيح قُبّة السـماء الكرويّة على 

سـطٍح مستٍو؛ ذلك السطح الذي سـيُّكون إحدى صفائح األَسطرالب.

)1( ينظر رسائل إخوان الصفاء وخان الوفاء: 87/1). 

))( مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زاده: 366/1.

)3( ينظر كشف الظنون: 176/1.
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أّمـا مـا الطريـق العلمـّي لتصميم األَسـطرالب، وكيفية تسـطيح الُكرة، فيقـول الدكتور 

حسـن بيانـي: <يعتمـد تصميم األَْسـطُراْلب علـى نظرية تسـطيح الكرة )االرتسـام(، التي 

تطـّورت إبّـان الحضـارة اإلسـاميّة، ومن ثّم تّم نَْقُل الحسـابات المعقّدة فـي الفراغ -على 

سـطح الُكـرة- إلـى المسـتوي، وفي ذلك عمـل إبداعّي وإنجـاز عظيم.

ويُعـّد االرتسـام المنظـورّي مـن الطرق الرئيسـة في رسـم الخرائط، وقد اُسـتخدم في 

 ،)Q إسـقاط سـطح كرة الَفلَك بشـكٍل مباشـر على مسـتٍو من نقطة نظر )نقطة إسـقاط

واقعـة علـى المحـور السـماوي )PP( أو امتداده، كما في الشـكل: 

تعـرف أربعـة أنـواع من طرق االرتسـام ومـا يهّمنا منها هو االرتسـام السـتيريوغرافّي: 

تكـون فيـه نقطـة اإلسـقاط )Q( منطبقـة مع القطـب السـماوّي )P(، وهذا االرتسـام هو 

المسـتخدم بكثـرة في إنشـاء الخرائـط، وفي تصميم األسـطرالب>)1(.

ووضـح الدكتـور بيانـي الخطـوات المتّبعـة فـي تسـطيح األَْسـطُرالب مبيًّنـا: إّن مبـدأ 

تصميـم األَْسـطُراْلب يعتمـد علـى نظـام اإلسـقاط السـتيريوغرافّي، الـذي يُحـوِّل الفلـك 

الثقافة والترا،  الُمعّدل وصناعته بمعونة الحاسوب، مجلّة آفاق  اأَلْسطُراْلب  )1( ينظر مقال: تصميم 

ع38، )00)م، ص))1.
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الكـروّي )الثاثـّي البعـد)1(( إلـى فَلَـٍك مسـتٍو ) الثنائـّي البعـد))(( وكمـا يأتـي: 

إسقاط نظام اإلحداثيّات على مستٍو بطريقة اإلسقاط الستيريوغرافّي.. 1

إسقاط النقاط التي تمثّل النجوم والكواكب المعروفة على نفس المستوي.. )

يُصنـع مـن هـذا المسـتوي صفيحـة دائريّـة معدنيّـة مفّرغـة تُسـّمى )الشـبكة( أو . 3

)العنكبـوت(، بحيـث تحـوي نهايـات ُمدبّبـة - ُمـري النجـوم - تمثّـل تلـك النجـوم 

وموقعها، بذلك أصبحت هذه الصفيحة تمثّل مسـقط كرة الفلك على سـطح مسـتٍو، 

وبإعطـاء حريـة الـدوران لهـذه الصفيحـة حـول محورهـا يكـون قـد تحّقـق مسـقط 

الـدوران الظاهـرّي لكـرة الفلـك، الناجـم عـن دوران األرض.

يتّم إسقاط دائرة األفق والدوائر الموازية لها ودوائر االرتفاع، ولكن على مستٍو آخر؛ . 4

وهي صفيحة معدنيّة دائريّة، ينطبق محورها مع محور الشبكة، إاّل أنّها ال تدور معها، 

توضع هذه الصفيحة تحت الشبكة؛ بحيث تظهر منحنياتها من خال الفراغات في 

الشبكة، اآلن بدوران الشبكة )العنكبوت( تتحرك النهايات المدبّبة التي تمثّل نجوًما 

محاٍك  وضٌع  لدينا  فيتمثّل  الكرويّة،  اإلحداثيّات  منظومة  لمسقط  بالنسبة  معروفة، 

لقبّة السماء، حيث تشرق نجوم وكواكب وتغيب أخرى، وشكل هذه اللوحة المتحرّكة 

في قُبّة الّسماء يختلف تبًعا لنقطة الرصد، وبالتحديد تبًعا للعرض الجغرافّي، وطبًعا 

هناك نجوم ال تغيب أبًدا، وهذا يتوقف على موقع الراصد.

إًذا بـأّي وضعيّـة كانـت الصفيحة الِعلْويّـة )العنكبوت(؟ فكّل نجـٍم يُعرف بمجموعتَي 

إحداثيّـات: األولـى منسـوبة إلـى النظام االسـتوائّي الـذي تمثّلـه مواقع النهايـات المدبّبة 

فـي العنكبـوت، والثانيـة منسـوبة إلـى النظـام األفقـّي، وتُسـّمى )مجموعـة اإلحداثيّـات 

المائلـة(؛ ألنّهـا ترتبط بموقـع الراصد.

ل السـاعات، وتُرَْسـُم هـذه المنحنيـات  وهنـاك منحنيـات أخـرى فـي الصفيحـة تُمثِـّ

بتقسـيم أقـواس دوائر السـرطان، واالسـتواء، والَجـدي الواقعة تحت َخطِّ األفـق إلى اثني 

)1( الثاثّي البعد: أي ما كان له أبعاد ثاثة: طول، وعرض، وارتفاع )عمق(، أي مجّسم.

))( الثنائّي البعد: أي ما كان له بعدان: طول، وعرض فقط, أي سطح مستٍو.
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عشـر قسـًما، ومـن ثـّم وصُل هـذه األقسـام بمنحـٍن دائرّي.

إّن الصفيحة السفليّة تَُمثِّل النظام اإلحداثّي األفقّي بعرٍض جغرافّي ُمعيَّن. 

ويمكـن صنـُع العديـِد من هـذه الصفائح لعـروض أخرى ووضعها مـن ضمن الحجرة، 

بحيـث تكـون الصفيحـة العلويّة منها هي التي سـيتّم القيـاس فيها)1(.

العـروض  يحاكـي جميـع  إنّـه  أي:  البلـدان؛  لجميـعِ  أَْسـطُراْلٌب شـامل  يُعمـل  وقـد 

الشـأن. عظيـم  وهـذا  الجغرافيّـة، 

ومّمـا أُلّـف في هذا المجال كتاب )برهان األَْسـطُراْلب( ألبي حامد الصغانّي، و)رسـالة 

فـي َصْنَعِة األَْسـطُراْلب بالطريـق الصناعّي( ألبي نصر منصور بن عراق، وكتاب )اسـتيعاب 

الوجـوه الممكنة في صنعة األَْسـطُراْلب( للبيرونّي، وغيرها. 

الحيثّية الثانية: من حيث إنّه علُم العمِل باألَسطرالب.

فالعمـل بهـذه اآللـة العجيبـة - وكمـا يحلـو للبعـض أْن يُسـّميها بأنّهـا حاسـوُب ذلك 

الزمان - ال يتسـّنى لكّل أحد؛ بْل ال بُّد لمن يسـتعملها أن يتعلّم علَم العمِل باألَسـطرالب.

وُعـرّف هـذا العلـم فـي كتـاب )مفتـاح السـعادة( بأنّـه: <علـم يُتعـرّف منـه كيفيـة 

اسـتخراج األعمـال الفلكيّـة مـن األَْسـطُراْلب بطـرق خاّصـة ُمبَيَّنـٍة فـي كتبهـا. وهـذا أيًضا 

علـم نافـع يُسـتخرج منـه كثيـٌر من األعمـال: كمعرفـة ارتفاع الشـمس، ومعرفـة المطالع 

والطوالـع، ومعرفـة أوقات الصاة وسـمت القبلة، ومعرفة طول األشـياء بالذراع وعرضها، 

إلـى غيـر ذلـك>))( وُعبّـر عنـه بأنّه علـُم عمِل اأَلسـطرالب.

جاء في )كشـف الظنون( <علم األَسـطرالب: )هو علم يُبحث فيه عن كيفية اسـتعمال 

آلـة معهـودة، يُتوّصـل بها إلى معرفـة كثيٍر من األمور النجوميّة على أسـهل طريق وأقرب 

مأخـذ، ُمبيّـن فـي كتبهـا؛ كارتفـاع الشـمس، ومعرفـة المطالـع، وسـمت القبلـة، وعرض 

الفلكّي األّول )تطبيقات  م لمؤتمر اإلمارات  القبلة بواسطة اأَلسطرالب؛ بحٌث ُمقدَّ )1( تحديد اتجاه 

الحسابات الفلكيّة(: 3-).

))( مفتاح السعادة:366/1.
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البـاد، وغير ذلك>)1(.

ومّمـا أُلّـف فـي هـذا المجـال: رسـالة )صفيحـة األَْسـطُراْلب( للشـيخ البهائـّي وهـي 

موضـع البحـث هنـا، وكتـاب )بهجـة األلبـاب فـي علـم األَْسـطُراْلب( لعبد الحليم سـويلم 

زاده، وكتـاب )العمـل باألَْسـطُراْلب( البن الصّفار، و)عشـرون باب في معرفة األَْسـطُراْلب( 

للخواجـة نصيـر الديـن الطوسـّي، وغيرها. 

هذا تمام الكام في هذه الجهة، وبه يتّم الكام في تعريف األَسطرالب.

)1( كشف الظنون:176/1.
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نبذة عن حياة المؤلف

هو بهاء الدين، محّمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثّي العاملّي الجبعّي المعروف 

كسب  إلى  أظفاره  نعومة  منذ  اتّجه  )3)9ه(،  عام  بعلبك  في  ُولد  البهائّي(،  بـ)الشيخ 

العلوم والمعارف؛ فدرس التفسير، والحديث، والفقه، وآداب اللغة العربيّة، وعلم الكام، 

والرياضيات، والطّب على يدِّ كبار العلماء حتى صار من أعام العلوم واألدب، ثّم بعد أن 

استتبّت له رئاسة العلماء، وأصبح شيًخا لإلسام في عهد السلطان شاه عباس في أصفهان، 

 ،رغب في السفر والسياحة؛ فترك المنصب وهاجر، فحّج بيت الله الحرام، وزار قبر النبّي

واستمّر في السياحة ثاثين سنة، ثّم عاد إلى إيران، فألَّف وصنََّف وقصدته العلماء)1(.

<وكان ماهـرًا متبحـرًا، جامًعا كامًا، شـاعرًا أديبًا، منشـئًا ثقة، عديـم النظير في زمانه 
فـي الفقه، والحديث، والمعاني، والبيـان، والرياضّي، وغيرها>))(.   

أساتذته ومشايخه:
الشيخ والده المقّدس الحسين بن عبد الصمد، أخذ منه وروى عنه.. 1

الشيخ عبد العالي الكركّي )ت993ه( ابن المحّقق الَكركّي )ت940ه(.. )

الشيخ محّمد بن محّمد بن أبي اللطيف المقدسّي الشافعّي، روى عنه شيخنا البهائّي . 3

وله منه إجازة توجد في إجازات البحار مؤرّخة بسنة ))99ه(.

الشـيخ المولـى عبـد اللـه اليـزدي )ت981ه( صاحـب الحاشـية، أخـذ منـه كمـا فـي . 4

)خاصـة األثـر( وغيرهـا.

المولى علّي المذهب المدرّس تتلمذ عليه في العلوم الرياضيّة.. )

القاضي المولى أفضل القاينّي.. 6

)1( أمل اآلمل: 7/1)8-1)1.

))( أمل اآلمل: 1/))1.
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الشيخ أحمد الكجائّي الكهدمّي المعروف بـ)پير أحمد(، قرأ عليه في قزوين.. 7

النطاسّي المحّنك عماد الدين محمود، قرأ عليه في الطّب.. 8

أّما تامذته فقد ذكر العّامة األمينّي سبًعا وتسعين منهم في كتابه )الغدير( الشريف، 

وقال: <أخذ عن شيخنا البهائّي علوم الدين، والفلسفة، واألدب زرافات ال يُستهان بعّدتهم 

من العلماء األفذاذ، كما يروي عنه باإلجازة جمٌع من الفطاحل األعام>)1(.

مصنفاته:

العيون  عن  فغيّبه  القدر،  طوارق  طوته  قد  )البهائّي(  له  المترَجم  شيخنا  يكن  إن 

ِحماُمه، فقد أبقى له علمه الجّم وآثاره القيّمة حياًة خالدة مع الدهر، وإليك أسماء كتبه 

الثمينة في شتّى العلوم))(:

العروة الوثقى في التفسير، وشرح تفسير البيضاوّي، وحاشية على تفسير البيضاوّي، 

وعين الحياة في التفسير، وحّل حروف القرآن، وحواٍش على الكّشاف، والجامع العباسّي 

في الفقه، والحبل المتين، ومشرق الشمسين، واالثني عشريّات الخمس، وحاشية على 

إرشاد األذهان،  المواريث، وحاشية  الفقيه، ورسالة في  الشيعة، وحاشية على  مختلف 

األقوال، وشرح دعاء  المبين، وحاشية على خاصة  الحّق  القواعد، وشرح  وحاشية على 

الصالحين(،  بـ)حدائق  المسّمى  السجاديّة  الصحيفة  وشرح  الفاح،  ومفتاح  الصباح، 

والرسالة الهاليّة، وزبدة األصول، والفوائد الصمديّة، وأسرار الباغة، وحاشية على المطّول، 

والكشكول، وبحر الحساب، وخاصة الحساب، والجوهر الفرد، وشرح األربعين، ورسالة 

التذكرة، وتشريح  فارسيّة في األسطرالب، ورسالة عربيّة في األسطرالب, وحواشي شرح 

األفاك، ورسالة الحساب بالفارسيّة، وشرح على شرح الچغمينّي، ورسالة تضاريس األرض، 

وغير ذلك كثير.

تُوفّي رحمه الله و قّدس روحه بمدينة أصفهان في شهر شّوال سنة )1030 ه(.

)1( الغدير: األمينّي: 11/ ))).

))( ينظر المصدر السابق: 60/11)-)7).
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وصف المخطوطات الرسالة

المخطوطة األولى )ح):

 مخطوطـة مكتبـة اإلمـام الحكيـم العاّمـة الكائنـة فـي النجـف األشـرف، ذات الرقـم

1649- )، ورمـزت لهـا بالرمـز )ح( وهـي نسـخة كاملـة، واضحـة الخـّط، قليلـة األخطـاء 

 والَسـْقِط، عـدد صفحاتهـا )14( صفحـة، الصفحـات الثاثـة األخيـرة منهـا لرسـالة أخـرى 

غير )صفيحة األَسـطُرالب( لم تُوسـم بعنوان، وعدد سـطور صفحاتها 16سـطرًا، وأبعادها 

10.3 × 16سم.

ناسـخها: محّمـد حسـين الموسـوّي الجزائـرّي، وتاريخ نَْسـِخها: شـّوال )114 ه، وفي 

حواشـي هـذه النسـخة تعليقـات المصّنـف، وكذلـك بعـض الحواشـي للعّامـة البرجندّي 

باللغـة الفارسـيّة، ولـم يتـّم إثباتهـا مـن ضمن الحواشـي التي أُثِبتَـْت في النـّص المحّقق، 

.بـل اُكْتُفي بنقـل تعليقـات المصنِّف

كُتبـت عناويـن هـذه الرسـالة علـى )إشـارة( أو )تبصـرة( بالِمـداد األحمـر، فـي حين 

كُتـب متنهـا بالِمداد األسـود.

المخطوطة الثانية )م):

مخطوطـة مكتبـة كتابخانـه مجلس )شـورى ملي( في إيـران، ورمزت لهـا بالرمز )م(، 

وهـي نسـخة كاملـة واضحـة الخّط، قليلـة األخطاِء والَسـْقِط، عدد صفحاتهـا 13 صفحة، 

وعدد سـطور صفحاتها )1.

وتاريـخ نسـخها فـي 9 ذي القعـدة سـنة ))117ه(، وفـي حواشـي هـذه النسـخة 

.المصّنـف تعليقـات 

كُتبـت عناويـن هـذه الرسـالة علـى )إشـارة( أو )تبصـرة( بالِمـداد األحمـر؛ فـي حين 

كُِتـَب متنهـا بالِمداد األسـود.
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المخطوطة الثالثة )ق):

مخطوطـة مكتبـة قطـر الرقميّة، ورمزت لهـا بالرمز )ق(، وهي نسـخة واضحة الخّط، 

ا، إاّل فـي مورديـن، وفيهـا مـورد واحـد للَسـْقِط، عـدد صفحاتهـا 10  قليلـة األخطـاء جـدًّ

صفحـات، وعـدد سـطور صفحتها 17 سـطرًا.

.وفي حواشي هذه النسخة تعليقات المصنِّف

كُتبـت عناويـن هـذه الرسـالة التي هي بعنـوان )إشـارة( أو )تبصرة( بالِمـداد األحمر، 

فـي حين كُِتـَب متُنها بالِمداد األسـوِد.

وتمتـاز هـذه النسـخة بأنّهـا كُتبـت مـن خـطِّ مؤلِّفهـا، حيـث جـاء فـي خاتمتها: 

)كتبهـا مـن خـطِّ مؤلِّفهـا أدام اللـه ِظـال إفادتـه، وإفاضتـه، وهدايتـه على مفـارق أهل 

عصـره بمّنـه وُجـوده، وكاتبـه الفقير إلـى رحمة الله المالـك الهادي: ابن عبـد الرحيم أبو 

القاسـم الحسـن األسـترآبادّي ُعفـي عنهمـا(، لكّنه لـم يذكر تاريخ نسـخها.

المخطوطة الرابعة )ك):

مخطوطـة مؤسسـة كاشـف الغطـاء الكائنـة فـي النجـف األشـرف، ورَمزت لهـا بالرمز 

)ك(، وهـذه النسـخة واضحـة إاّل أنّها كثيرة األخطاء والَسـْقِط، عـدد صفحاتها 0) صفحة، 

وعدد سـطور صفحتها 9 سـطور.

وفي هامش هذه النسخة حواٍش كثيرة باللغة الفارسيّة؛ بعضها للعّامة البرجندّي.

ولم يُكتب أسم الناسخ وال تاريخ النسِخ في هذه النسخة.
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منهج التحقيق

ماحظـة: الطريقـة المتبعـة فـي تحقيـق هـذه الرسـالة علـى نسـخها األربـع: هـي 

طريقـة التلفيـق بين النسـخ، نعـم كان االعتماد كثيراً على النسـخة )ق(، وهي مخطوطة 

مكتبـة قطـر الرقميّـة؛ لقلـة األخطاء فيهـا، وامتازت هذه النسـخة بأنّها نُِسـخت من خّط 

.وفـي هامشـها منهـوات المصنف ،مؤلّفهـا

أّما العمل فيتلّخص باآلتي:

كتبـُت النـّص وفقـاً لقواعد اإلماء الحالية، واسـتعملت عامات الترقيـم الحديثة أيضاً . 1

من نقطـة، وفارزة، وفـارزة منقوطة وغيرها.

قمُت بكتابة المعادالت العددية لحساب األبجد المعتبر في هذه الرسالة في الهامش، . )

مثال ذلك عندما يقول ضع شظية األسطُرالب على )مه(: أي )4 درجة. 

الهامـش فـي النـّص المحّقـق جعلتـه للمقارنـة بيـن النسـخ، ولذكـر بعـض منهـوات . 3

المصنـف، ولـم أتعرض لشـرح المصطلحات الواردة في متن الرسـالة إاّل نـادراً؛ إحالًة 

إلـى العمـل القـادم بـإذن الله تعالى، وهو شـرح صفيحة األسـطُرالب للفاضـل الجواد 

.الكاظمـّي تلميـذ الشـيخ الماتن

مـا ثبتـت زيادتـه من الكلمات أشـرت إليـه في الهامـش بالقول: في نسـخة )ك( مثاً . 4

<....> زائـدة، أو <...> ليسـت في )ح( للكلمات السـاقطة.

قمُت بتصحيح األخطاء النحوية دون اإلشارة إليها في الهامش.. )

6 . اإلشـارة إلـى وجـود بعـض األبحـاث فـي هـذه الرسـالة فـي كتـب الشـيخ الماتن

األخـرى، مثـل كتابَي الحبل المتين وخاصة الحسـاب، وكذلـك إلى وجودها في بعض 

كتـب األعـام المعاصرين؛ إثـراًء للبحث.
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شكر وعرفان

وفـي الختـام أوّد أّن أتوّجـه بالُشـكر والتقديـر إلـى اإلخـوة األعـزّة فـي مركـز الشـيخ 

الطوسـّي لتحقيـق المخطوطـات، وباألخـّص مديـر المركز الموقّر سـماحة الشـيخ مسـلم 

رضائـي )حفظـه اللـه(؛ لِمـا أبدوه لي من دعٍم وإسـناٍد إلخراج هذه الرسـالة بهذه الهيأة؛ 

وكـذا األخـوة فـي إدارة مجلّـة الِخزانـة؛ ليتسـّنى لطلبة العلـم، وروَّاد المعرفة، وعاشـقي 

التـراث العلمـّي الرياضّي، من االسـتفادة منها، ومتوجًها باالعتـذار عّما ورد فيها من الزلل 

والخطأ؛ فالعصمـة ألهلها.

 ،كمـا أتوّجـه بالشـكر الجزيـل لإلخوة في إدارتَي مؤّسسـة الشـيخ كاشـف الغطاء

ومكتبـة اإلمـام الحكيـم؛ لتزويدهـم إيّـاي بصور الُنسـخ الخطّيـة، فلله َدرّهـم وعليه 

أجرهـم، وأسـأل اللـه تعالـى أن يُعيننـا فـي سـبيل العلـم والمعرفـة، وأن يُوفّقنـا لمـا هو 

خير؛ ِخْدمًة للدين وشـريعة سـيّد المرسـلين وآلـه الغرِّ الميامين، وآخـر دعوانا أن الحمد 

للـه رّب العاملين.



371 ا لمإوحيتارمةا ادرك

صور من النسخ الخطّية المعتمدة

صور أول النسخ 
املعتمدة وآخرها





373 ا لمإوحيتارمةا ادرك

صورة الصفحة األولى من مخطوطة مكتبة اإلمام الحكيم العاّمة التي رمزنا لها بالرمز )ح)



الا 374 ي  ااي ل ر  يماي ا ح ريي

صورة الصفحة األخيرة من مخطوطة مكتبة اإلمام الحكيم العاّمة، التي رمزنا لها بالرمز )ح)



375 ا لمإوحيتارمةا ادرك

صورة الصفحة األولى من مخطوطة كتابخانه مجلس شورى ملي، التي رمزنا لها بالرمز )م)



الا 376 ي  ااي ل ر  يماي ا ح ريي

صورة الصفحة األخيرة من مخطوط كتابخانه مجلس شورى ملي، التي رمزنا لها بالرمز )م)



377 ا لمإوحيتارمةا ادرك

صورة الصفحة األولى من مخطوطة مكتبة قطر الرقمّية، التي رمزنا لها بالرمز )ق)



الا 378 ي  ااي ل ر  يماي ا ح ريي

صورة الصفحة األخيرة من مخطوطة مكتبة قطر الرقمية، التي رمزنا لها بالرمز )ق)



379 ا لمإوحيتارمةا ادرك

صورة الصفحة األولى من مخطوطة مؤسسة كاشف الغطاء التي رمزنا لها بالرمز )ك)



الا 380 ي  ااي ل ر  يماي ا ح ريي

صورة الصفحة األخيرة من مخطوطة مؤسسة كاشف الغطاء التي رمزنا لها بالرمز )ك)



381 ا لمإوحيتارمةا ادرك

النّص المحّقق


ارتفعـت درجـاُت جبروتـك عـن إحاطـة أفهاِمنا القاصـرة، وتَقّدسـت دقائـُق ملكوتك 

عـن عاقـة أوهامنـا الخاسـرة، جميـُع مـا ارتسـم في حجـرة الخيـال فبمراحٍل عن سـاحة 

الجبـروت، وكّل مـا انتقـش علـى صفائـح الخواطـر فأوهن مـن بيـت العنكبوت.

صـلِّ علـى قطْـِب مـداِر االهتـداء، ومركِز دائـرة االصطفاء، وآلـه بروج فلـك الوالية)1(، 

ومطالـع شـموس الِهدايـة، الذيـن ُهم العـروُة الُوثقى، والهـادون إلى ما هو خيـٌر وأبقى.

وبعـد))(؛ فيقـول الفقيـر إلـى اللـه الغنـّي بهـاء الديـن محّمـد العاملـّي عاملـه اللـه 

بلُطفـه وإحسـانه، وأذاقـه َحـاوَة ُغفرانـه: هـذه رسـالة صغيـرة الحجـم، وجيـزُة الَنظْـِم، 

قليلـُة المؤونـة، كثيـرة المعونـة، انطـوْت من األعمـال األَْسـطُراْلبيّة علـى ُزبْـَدة)3( أُصولها 
ولُبابهـا، واحتـوْت علـى ُخاصـة فصولِها وأبوابهـا، وضعتُها ممتثًا)4( إلشـارٍة صـدرْت من))( 

يًا)7( لها بـ)الصفيحة(؛ إلمكان رَْسـِمها على صفيحٍة  أعّز األحباب من أُولي األلباب)6(، مسـمِّ

مـن صفائـح)8( اأَلْسـطُراْلب، وبالله أسـتعين وهـو نعـم الُمعين)9(.

)1( في )م( )الرواية( بدل )الوالية(.

))( )وبعد( ليست في )ك(.

)3( )زبدة( ليست في )م(.

)4( في )ك( )صّنفتها( بدل )وضعتُها(. 

))( في )ك( )عن( بدل )من(.

)6( قوله: )وضعتها ... أولي األلباب( ليست في )م( و)ح(.

)7( في )م( و )ح(: )سّميتُها( بدل )مسّميًا(.

)8( )من صفائح( ليست في )م( و )ح(.

)9( في )م( و)ح(: )سائاً من الله سبحانه أن ينفع بها الطاّب من أولي األلباب، وأن يجعلها ذخَر يوِم 

الحساب( بدل )وبالله أستعين وهو نعم المعين(.



الا 382 ي  ااي ل ر  يماي ا ح ريي

ُغّرة))):

األَْسـطُراْلب: آلـٌة مشـتملة علـى أجـزاء يتحـرّك))( بعضهـا فيحكـي األوضـاع)3( الَفلََكيّة، 

ويُسـتعلم بهـا بعـض األحـوال الُعلْويّـة، والسـاعات المسـتوية والزمانيّـة، ويُسـتنتج منها 

بعـض األمـور الُسـفليّة)4(، ووضعـه بتوّهـِم سـطح مسـتٍو ُمماسٍّ ألحـد الُقطْبَيِن منتـٍه إليه 

خـّط خـارج مـن اآلخر))( متحـرٌّك )6( على محيطـاِت الدوائـِر الَفلََكيِّة، راسـًما طَرْفه)7( عليه 

بحركِتـِه دوائـَر، وِقِسـيًّا)8(، وخطوطًـا مسـتقيمة، علـى مـا يقتضيه التسـطيح)9(.

ثّم التماّس إْن فُرِض)10( للُقطب الشـمالّي فاأَلْسـطُراْلب شـمالّي، أو للجنوبّي فجنوبّي، 

واألّول أشـهر وعليه َمبَْنى الرسالة.

إشارة إلى معرفة االرتفاع.

تحـاذي النيّـر باألَْسـطُراْلب معلًّقـا)11(؛ ليقـع نـوره مـن إحـدى ثقبتـي الُعضـادِة علـى 

)1( في )ح( )مقّدمة( بدل )غرّة(.

: األبيُض. . و األََغرُّ الُغرَُّة، بالضم: بياٌض فى جبهة الفرس فوق الِدرهم. يقال فرٌس أََغرُّ

وُغرَُّة كلِّ شيء: أولُه و أكرُمه. )ينظر الصحاح: الجوهرّي: )/ 767 – 768(.

))( في )م( )متحرّك( بدل )يتحرّك(.

)3( في هامش )م(: )األلف والام عهديّة، ال استغراقيّة(. )منه(.

القنوات،  وإجراء  البئر،  النهر، وعمق  والجبل، وعرض  المنارة،  ارتفاع  )م(: كمعرفة  )4( في هامش 

ومعرفة القبلة. والتعريف شامل لألَْسطُراْلب الكروّي والمسطّح، والضمير في )وضعه( راجع إلى 

)المسطّح( فقط؛ ففيه نوع من االستخدام. )منه(.

))( )من اآلخر( ليست في )ك(.

)6( في )ك( زيادة )من القطب اآلخر يتحرك(.

)7( في )م( و)ح( )طرفيه( بدل )طرفه(.

)8( الِقِسّي: جمع قَْوس. )ينظر: لسان العرب: 419/7، تاج العروس: 439/10(

)9( في )م( )التسطح( بدل )التسطيح(.

)10( في )ق( )فرضت( بدل )فرض(.

)11( أي حال كونه معلًّقا.



383 ا لمإوحيتارمةا ادرك

األخـرى، أو ليَْخـرج)1( ُشـعاع بََصـرَِك منهما إليه، فمـا وقع بين الشـظيِّة واألفق من األجزاء 

فهـو االرتفاع.

. ثمَّ إْن زاد بعد لحظٍة فشرقيٌّ وإاّل فغربيٌّ

إشارة إلى معرفة الطالع)	).

َضـْع درجـة الشـمس)3( أو ُمـْرَي الكوكـب علـى مقنطـرة االرتفـاع المأخـوذ؛ فمـا وقع 

مـن منطقـة البـروج علـى األُفـق الشـرقّي فهـو الطالـع، وإذا)4( وقعت درجة الشـمس، أو 

ُمقنطـرة االرتفـاع، أو درجـة الطالـع بيـن خطّيـن))( ُعِمـل بالتخميـن أو التعديل.

تبصرة: في تعديل موضع الشمس.

ضـع أّول الَخطَّيـن على مقنطـرٍة)6(، وَعلِّم الُمـْرَي)7(، ثًمَّ الثاني عليهـا وَعلِّمه، فما بين 

العامتيـن أجـزاء التعديـل، فاضربْهـا فـي التفاضـِل بيـن األول ودرجـة الشـمس، واقسـم 

الحاصـل علـى ُمْخـَرج األَسـطُرالب)8(، ثـّم أَِدْر الُمـْرَي عن العامـة األولى إلـى الثانية بقدر 

الخـارج، فالواقـع علـى المقنطرة هـو درجة الشـمس، فََعلِّمه. 

)1( في )م( )أو يخرج( بدل )أو ليخرج(. 

))( في )ك( زيادة )من االرتفاع(.

)3( في هامش )م(: بعد استعامها من التقويم؛ وهو وإن كان قبل نصف النهار وبعده تخميًنا؛ إذ 

المثبت في التقاويم هو درجتها في نصف النهار، إاّل أنّه ال يظهر له أثر يُعتّد به. )منه(.

)4( في )ك( )فإذا( بدل )وإذا(.

))( في )ك( )الخطّين( بدل )خطّين(.

)6( في هامش )م(: أّي مقنطرٍة كانت. )منه( .

)7( الُمْرَي: هو شظيّة واقعة في رأس الَجْدي؛ بحيث يماّس آخر الحجرة في جميع الدورة، ويسّمى 

ُمري رأس الَجدي، وإذا أُطلق الُمري فالمراد به هذا. )ينظر شرح صفيحة األَْسطُراْلب )خ((: للشيخ 

جواد بن سعد الكاظمّي: 61. 

)8( في هامش )م(: هذا العمل باألربعة المتناسبة؛ ألّن نِسبة عدد ما بين أجزاء منطقة البروج وبين 

ُمخَرج األَْسطُراْلب إلى ما يخّصه من أجزاء الحجرة - أعني أجزاء التعديل- كنسبة عدد ما بين أحد 

الخطّين وموضع الّشمس إلى ما يخّصه من أجزاء الحجرة كلٌّ لنظيره. )منه(. 



الا 384 ي  ااي ل ر  يماي ا ح ريي

تبصرة: في تعديل الُمقنطرات.

 ، تضـع)1( درجة الشـمس، أو شـظيّة الكوكب))( علـى األولى)3(، ثّم علـى الثانية كما َمرَّ

وتَْضـرِْب أجـزاء التعديـِل في التفاضل بين األولى ودرجة االرتفـاع، وتّمم العمل)4(، ثم أَِدْر 

بقـدر الخارج كما َسـبََق؛ لتقع الدرجة أو الشـظيّة علـى االرتفاع المطلوب.

تبصرة: في تعديل درجة الطالع. 

 ثانيًـا، وسـمِّ مـا بينهمـا 
م )6( م الُمـري أواًل، و َضـع الخـطَّ األول علـى األُفـق))( وَعلِـّ َعلِـّ

تفـاوت األجـزاء، ثُـمَّ َضع الخطَّ الثاني على األُفق وَعلِّم ثالثًا، وسـمِّ مـا بينهما وبين الثانية 

أجـزاء التعديـل)7(، ثُمَّ اضرْب تفاوت األجزاء في مخرج اأَلسـطُرالب، واقسـم الحاصل على 

أجـزاء التعديـل، وزِْد الخـارج علـى عدِد الخـطِّ األول، فما صار فهـو درجة الطالع.

إشارة إلى معرفِة االرتفاع من الطالع.

إذا َعيّنـَت طالًعـا ألمـٍر وأردَت )8( معرفـَة َوقْتَُه الُمسـتقبل، فضع درجـة الطالع)9( على 

األُفـق الشـرقّي، فارتفـاع المقنطـرة التـي تقع عليهـا درجة الشـمس، أو ُمـْري الكوكب)10( 

ذلـك الوقت نهـاًرا، أو ليـًا، هو االرتفـاع، فارِْصْدُه.

)1( في )ك( )ضع( بدل )تضع(.

))( في )م( )الكواكب( بدل )الكوكب(.

)3( في هامش )م(: أي المقنطرة التي ارتفاعها مقدم سواء كانت أقّل أو أكثر. )منه(. 

)4( في )ك( )األول( بدل )العمل( .

))( في هامش )م(: أي الشرقّي. )منه(.

)6( في )ك( زيادة )الُمري(.

)7( في هامش )م(: وهي أزيد من تفاوت األجزاء ال محالة. )منه( .

)8( في )ح( زيادة )أن تعرف(. وفيها )المستعمل( بدل )المستقبل(.

)9( في )ك( )درجته( بدل )درجة الطالع(.

)10( في )م( )الكواكب( بدل )الكوكب(. 



385 ا لمإوحيتارمةا ادرك

إشارة إلى معرفة غاية))) ارتفاع الشمس وَمْيلها عن الُمعّدل. 
ضـع درجة الشـمس على خطٍّ وسـط السـماء، فارتفـاع الُمقنطرة الُمَماّسـِة))( لها غاية 

ارتفـاع الشـمس ذلـك اليـوم، ومـا بيـن درجـة الشـمس وَمـداِر رأس الحمـل ميلُهـا، فـإْن 

خرجـت عنـه فجنوبـّي، أو دخلـت فيه فِشـمالّي، أو ماّسـته فا ميل، وهكـذا تُعرف غاية 

ارتفـاع الكوكـب)3( وبُعـده، والشـظيّة إن كانت بين القطـب و )ص()4(، مرَّ كوكبها شـماليًّا 

عن َسـْمِت الـرأس، وإاّل بـه أو))( جنوبيًّا.

إشارة إلى معرفة عرض البلد.

ُخْذ غاية ارتفاع الشمس متى ِشئت، وانقص ِمْنُه)6( ميْلَها إن كان شماليًّا، أو زِْده عليه 

إن كان جنوبيًّا، فما بقي أو حصل هو تمام العرِض)7(، فأسقطُْه ِمن )ص( يبقى العرُض.

وهكذا يُفعل بالكواكِب، وإذا مرّت الشمس بَسْمِت الرأس، فميلُها هو العرُض)8(.

تتمة))):

نِصف  وزِْد  ارتفاعه،  غاية  الظهور من  أبدّي  انحطاط كوكب  غاية  أْسِقْط  وإن شئت: 

الباقي على غاية االنحطاط، أو انقصه من غاية االرتفاع؛ فما حصل أو بقي فهو ُعرُْض البلد.

)1( )غاية( ليست في )ح(.

))( في )ح( )المناسبة( بدل )المماّسة(.

)3( في )م( )الكواكب( بدل )الكوكب(، وشطٌب على األلف في )ك( و)ح(.

)4( ص: أْي تسعون درجة على حساب الجّمل. )ينظر: مفتاح الحساب: 103، الباب األول من المقالة 

الثالثة: في طريق حساب المنّجمين(

( بدل )وإالّ به أو(. ))( في )ح( )وإالّ مرَّ

)6( في )ح( )عنه( بدل )منه(.

)7( في )ك( )عرض البلد( بدل )العرض(.

)8( في هامش )م(: )وإذا كانت الشمس في أحد االعتدالين فارتفاعها هو تمام العرض، فأسقطه من 

)ص(؛ ليحصل العرض(. )منه(.

)9( )تتّمة( ليست في )ك(.



الا 386 ي  ااي ل ر  يماي ا ح ريي

تذنيب))):

وأسـهل مـن ذلـك أْن تَْجَمَع غايـة االنحطاط األبدّي الظهوِر إلى غايـة ارتفاِعِه، فنصف 

الُمجتََمـعِ عرُض البلِد.

إشارة إلى معرفة طالع بلد ال صفيحة)	) له.

م الُمـْرَي، ثُـمَّ اضـرْب َميْلَـُه فـي تفاوت  اسـتخِرج الطالـَع بأقـرب العـروض إليـه، وَعلِـّ

ّي، فالخـارُج تعديـٌل.  الُعرَْضيـِن واقسـم الحاصـَل علـى الميـِل الُكلِـّ

 فـإْن كان عـرُض الصفيحـِة أكثـَر)3( وَميْـُل الطالِـع شـمالّي، أو أقـّل وَميْلـه جنوبـّي، 

 فـأدر العنكبـوت بَقـِدر التعديـل مـن العامـِة علـى توالـي البُـروج، وإْن كان أقـّل والَميْل 

 ِشـمالّي، أو أكثـر والميـل ُجنوبـي فعلـى ِخاِفـه، فمـا َوقَـع مـن المنطقة علـى األُفق فهو 

الطالُع بالبلِد.

إشارة إلى معرفة الدائر بالليل والنهار.

م الُمْرَي، ثُمَّ على األُفق الشـرقّي، أو  َضـْع درجَة الشـمِس علـى ُمقنطرِة االرتفاع، وَعلِـّ

الغربـّي وعلِّمـه، وُعـدَّ مـن العامة األولى إلـى األخيرة علـى التوالي، فهـو الدائر الماضي 

مـن النهـار، أو الباقـي منـه، وإْن وَضَعَت شـظيّة الكوكب علـى مقنطرة ارتفاعـه وَعلّمت 

الُمـْرَي، ثُـمَّ درجة الشـمس علـى األُفق الغربّي، أو الشـرقّي، وعلَّْمتُه، فمـا بين العامتين 

هـو الدائـر الماضـي من الليـل أو الباقي منه.

إشارة إلى معرفة الساعات المستوية الماضية أو الباقية من الليل والنهار.

تأخذ لكّل خمسة عشر جزًءا من الدائرة ساعًة، ولكلِّ جزٍء مّما ُدون الخمسة عشِر)4( 

)1( )تذنيب( ليست في )ك(.

))( في )ك( )الطالع ببلد( بدل )طالع بلد(، وفي )ح( )صفحة( بدل )صفيحة(.

)3( في )ك( زيادة )من عرض البلد(.

)4( في )ك( )خمسة عشر( بدل )الخمسة عشر(.
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أربع دقائق، فالمجتمع هو الساعات، والدقائق الماضية أو الباقية من الليل والنهار.

إشارة إلى معرفة مجموع ساعات الليل والنهار المستوية.

م الُمْرَي، ثُمَّ على الغربـّي وَعلِّمه، وُعدَّ   َضـْع درجَة الشـمس على األُفق الشـرقّي وَعلِـّ

مـن العامـة األولـى إلـى األخيـرة)1( علـى التوالي))(، وهـو)3( قـوس النهار، فاقسـم أجزاءه 

 ليَْخُرج سـاعات النهار، فإن بقي شـيٌء))( فاضربه في أربعة؛ ليَْخُرْج 
على خمسـة عشـر)4(

دقائقـه، فـإذا أنقصـت)6( الخارج من أربعة وعشـرين بَقَي سـاعات الليل.

إشارة إلى معرفة أجزاء الساعات)	) الِمْعوّجِة.

ـم قَـْوَس النهـاِر على اثني عشـر، فالخـارج أجزاء سـاعة)8( ُمعوّجة نهاريّـة)9(، وإن  تَُقسِّ

بَِقـَي شـيء)10( فاضربـه في خمسـة لتخـرج)11( دقائق الُجزء، فـإذا نّقصَت ما خـرج))1( من 

ثاثيـن بقي أجزاُء سـاعة)13( ِمعوّجـة)14( ليليّة.

)1( في )ك( )األخرى( بدل )األخيرة(.

))( في )ك( زيادة )فما حصل(.

)3( في )ك( )فهو( بدل )وهو(.

)4( في )ك( )خمسة( مكّررة بدل )عشر(.

))( في )ك( )فما بقي دون خمسة عشر( بدل )فإن بقي شيء(.

)6( في )ك( و)م( )نقصت( بدل )أنقصت(.

)7( في )ك( )ساعة الواحدة( بدل )الساعات(.

ح في هامش )م(. )8( في )م( و )ح(: )ساعات( بدل )ساعة(، وُصحِّ

)9( في )م( )المعوّجة النهاريّة( بدل ) معوّجة نهاريّة(.

)10( في )ك( زيادة )ال ينقسم(.

ح في الهامش.  )11( في )م( )يستخرج(، وقد ُصحِّ

))1( في )ك( )الخارج( بدل)ما خرج(.

)13( في )م( و)ح(: )ساعات( بدل )ساعة(.

)14( )معوجة( ليست في )ح(.
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تبصرة:
وإْن زدَت ُربـَع عـدِد السـاعات المسـتوية عليـه َحَصـَل أجـزاء سـاعٍة ِمعوّجـة، وإن 

نَّقَصـت ُخمـس عـدد أجـزاء معوّجـة)1( منـه بقـي عـدد المسـتويات. 

إشارة إلى معرفة طالع السنة اآلتية.

َضْع درجَة طالع))( السنة التي أنت فيها على اأُلفق الشرقّي، وُعدَّ من موضع الُمْرَي 

على توالي أجزاء الِحجرة إلى سبعة وثمانين، وأدره)3( إلى حيث انتهيت)4(، فما وقع من 

اأُلفق  الشمس حينئٍذ))( فوق  الطالع، فإن كان موضع  الشرقّي فهو  األُفق  المنطقة على 

ل ساعته كما عرفت. فالتحويل نهاًرا، أو تحته فليًا)6(، فحصِّ

إشارة إلى معرفة ساعات الصبح والشفق.

َضْع نظير)7( درجة الشمس على الثامنة عشرة من الُمقنطرات الغربيّة، وَعلِّم الُمْرَي، 

لتَْخُرْج)8(  عشر؛  خمسة  على  العامتين  بين  ما  واقسم  وَعلِّمه،  الغربّي  األُفق  على  ثمَّ 

الساعات بين طلوع الفجر والشمس.

الساعات بين طلوع الفجر والشمس.

الُمقنطرات  من  عشرة  الثامنة  على  ثُمَّ  الشرقّي،  األُفق  على  النظير  وضعت  وإن 

مت كما عرفت، خرجت الساعات بين غروب الشمس والشفق. الشرقيّة، وقسَّ

)1( في )ك( )ساعة( بدل )معوّجة(.

))( في )م( )الطالع( بدل )طالع(.

)3( )وأدره( ليست في )ك(.

)4( في )ق( )أنهت( بدل )انتهيت(.

))( )حينئٍذ( ليست في )ك(.

)6( في )ك( )نهاري( بدل )نهاًرا(، و)فليلي( بدل )فلياً(.

)7( )نظير( ليست في )ح(.

)8( في )ك( )ليَْخُرْج( بدل )لتَْخُرْج(.
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إشارة إلى معرفة ارتفاع مخروط ِظلِّ األرض.
تضـع)1( شـظّية الكوكب على ُمقنطـرة ارتفاعه، فالُمقنطرة الواقـُع))( عليها نظيُر درجة 

الشـمس ارتفـاع رأس المخـروط؛ فـإن كان شـرقيًا أقّل من ثمانية عشـر لم يَْغرُب الشـفق 

بعـد، أو أكثر فقد َغـرَُب، أو مسـاويًا فانتهاء ُغُروبه.

وإن كان غربيًّـا أقـّل فقـد طَلَـَع الفجـُر، أو أكثـر لـم يَطْلَـْع بعـد، أو مسـاويًا فابتـداء 

طُلُوعـه، وإْن وقـع النظيـُر علـى خـّط وسـط السـماء فنصـف الليـل.

إشارة إلى معرفة ارتفاع ُقْطب الُبروج.

َضـْع طَالِـَع الوقـت علـى األُفق، وُعدَّ منه إلى تسـعين علـى خاف التوالـي، ثُمَّ انقص 

ارتفـاع المقنطـرة الُمماّسـة)3( للجـزء الُمنتهـي إليـه العدد)4( من تسـعين، فالباقـي ارتفاع 

قطـب البروج ذلـك الوقت.

إشارة إلى معرفة تسوية البيوت.

تََضـُع درجـَة الطالـعِ علـى األفق))( الشـرقّي؛ فما علـى الغربّي من منطقـة البروج هو 

السـابع، وما على خطِّ الِعاقة)6( تحتًا الرابع، وفوقًا العاِشـر)7(، ثُمَّ تضع السـابع على خطِّ 

سـاعتين زمانيّتيـن؛ فمـا علـى خـطِّ العاقة فوقًـا الحادي عشـر، وتحتًا الخامـس، ثُمَّ على 

)1( في )ك( )ضع( بدل )تضع(.

))( في )ك( )الواقعة( بدل )الواقع(.

)3( في )ك( )الماّسة( بدل )المماّسة(.

)4( في )ك( )لعّدة( بدل )العدد(.

))( في )م( )أفق( بدل )األفق(.

)6( خّط العاقة: هو أحد الخطّين المتقاطعين على زوايا قوائم في ظهر األّم من اأَلْسطُراْلب في مركز 

األَسطرالب:  )ينظر: مخطوط )مجموعة( منها رسالة في  السماء(.  الحجرة، ويُسّمى )خّط وسط 

علّي أفندي الداغستانّي: )( 

)7( في )ح( )فوقًا العشرة( بدل )وفوقًا العاشر(.
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أربـعٍ؛ فمـا علـى خـطِّ الِعاقـة فوقًا الثاني عشـر، وتحتًا السـادس، ثُـمَّ تضـع الطالَع على 

عشـر؛ فمـا علـى خـّط العاقـة فوقًـا)1( التاسـع، وتحتًا الثالـث، ثُمَّ علـى ثمـاٍن؛ فما على 

خـطِّ العاقة فوقًـا الثامن، وتحتًـا الثاني.

إشارة إلى معرفة تقويم الشمس في بلد معلوم العرض.

إذا َعرْفْـَت الفصـل الـذي أنـت فيـه فاسـتعلم غايـَة ارتفاع الشـمس ذلك اليـوم، وُخْذ 

التفـاوت بينـه وبيـن تمـام العرض - أعنـي َميْلها- وُعدَّ بَقـَدرِه من أجـزاء الُمقنطرات على 

خـطِّ وسـط السـماء، مبتدئًـا مـن رأس الحمـل إلى مـداِر رأِس السـرطان، إن كانـت))( في 

الُربـعِ الربيعـّي أو الصيفـّي، وإاّل فإلـى مـدار رأس الَجدي، وَعلِّم ما انتهـى إليه العدد، ثّم 

امـرر ُربَْعهـا على خّط وسـط السـماء، فما وقع من المنطقة على العاقـة)3( فهو َمْوضعها.

إشارة إلى معرفة تقويم إحدى السيارات العديمة العرض)	).

اسـتعلْم ارتفاعهـا، ثُـمَّ ارتفاع إحدى الثوابت الَمرُْسـومِة على الَعْنَكبوت، وَضْع شـظيّة 

الثابـت))( علـى ارتفاعـه مـن الُمقنطـرات، فمـا َوقَـَع علـى)6( ارتفاعهـا من منطقـة البروج 

فهـو درجتها. 

إشارة إلى معرفة تعديل النهار.

 َضـْع درجـة الشـمس أو شـظيّة الكوكـب)7( علـى اأُلفـق، وَعلِّم الُمـْرَي، ثُـمَّ على خطِّ 

المشـرق والمغـرب، وَعلِّمـه أيًضـا، فما بيـن العامتين تعديـُل نهار الشـمس أو الكوكب.

)1( من قوله: )الثاني عشر.....فوقًا( ليست في )ح(.

))( في )ك( )كان( بدل )كانت(.

)3( في )ك( )العامة( بدل )العاقة(.

)4( في )م( )العديمة العرض( ُصّححت في هامش المخطوط، وفي )ح( أُشير إلى أنّها من منهوات المصنِّف.

))( في )ح( )الثوابت(، وفي )م( ُصحِّحت في الهامش بـ)الثابت(.

)6( في )ك( )وضع( بدل )وقع على(.

)7( في )ك( )الكواكب( بدل )الكوكب(.
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إشارة إلى معرفة ارتفاع المنارة ونحوها مّما يمكن الوصول إلى مسقط حجره.

َضـْع َشـظيّة االرتفـاع على )مه()1(، وِقْف بحيث تـرى))( رأس الُمرتََفعِ من الثُقبتين، ثُمَّ 

امسـْح مـن موقفـك إلـى أصلـه، وزِْد قامتك علـى الحاصل، فهو ارتفاعه، وَشـرْطُه اسـتواء 

ما بينـك وبينه)3(.

إشارة إلى معرفة ارتفاع الجبل ونحوه مّما ال يمكن الوصول إلى مسقط حجره)	).

تبّصـْر رأَس الُمرتفـع مـن الثقبتيـن، وتُاحظ الشـظيّة علـى أّي خطوط الِظـّل وقعْت، 

وتُعلِـم موقفـك، ثـّم تحرِّكها إلـى أْن تَزيد))( ]مقدار[ قـدم أو إصبع، أو تَْنُقـص، ثُمَّ تتقّدم 

أو تتأّخـر)6( إلـى أْن تبُصـَر رأسـه َمـرًّة أخـرى، ثُـمَّ تمسـح مـا بيـن موقفيـك)7(، وتَْضـرِب 

الحاصـل في سـبعة، أو اثني عشـر بحسـب الظـّل، فالحاصُل مع قََدِر قامتـك هو االرتفاع.

إشارة إلى معرفة))) عروض األنهار))).

تَِقْف على شـاطئ النهر، وتُِدير الُعَضادة إلى أن تََرى)10( الشـاطئ اآلخر من الثقبتين، 

مفتاح  )ينظر   .(  = =40، وهـ  م  الجّمل، حيث  وأربعون درجة، على حساب  أي خمس  )1( )مه(: 

الحساب: جمشيد: 103، الباب األّول من المقالة الثالثة: في طريق حساب المنجمين( 

))( في )م( )يرى( بدل )ترى(.

)3( ينظر خاصة الحساب: بهاء الدين العاملّي: 6)1- 7)1. وقال الشيخ الماتن )في خاصة الحساب( 

بعد بيان هذه الطريقة: )ولي على الطريق األخير برهان لطيف لم يسبقني أحٌد إليه؛ أوردته في 

تعليقاتي على فارسيّة األَْسطُرالب(. 

)4( ينظر خاصة الحساب: 7)1، الفصل الثاني من الباب السابع.

))( في )م( )يزيد( بدل )تزيد(.

)6( في )ك( هكذا )ثّم تقدّم إن زاد أو تأّخر إن نقص( بدل )ثُمَّ تتقدم أو تتأخر(.

)7( في )ق( و)ح(: )موقفك( بدل )موقفيك(. 

)8( )معرفة( ليست في ك.

)9( ينظر خاصة الحساب:9)1، الفصل الثالث من الباب السابع.

)10( في )م( )يرى( بدل )ترى(.
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ثُـمَّ تـدور بحيـث تـرى شـيئًا مـن األرض منهمـا)1(، واأَلْسـطُراْلب علـى حالـه))(، فمـا بيـن 

موقفـك وذلك الشـيء هـو ُعـرُْض النهِر.

إشارة إلى معرفة أعماق)	) اآلبار)	).

أَنِْصـْب علـى البئـر مـا يكـون بمنزلـة قطـر تدويـره، وألـق ثقيًا مشـرقًا مـن منتصف 

الُقطـر بعـد إعامـه؛ ليَِصْل إلى قعر البئر بطبعه، ثُمَّ انظر الُمشـرِق مـن ثُقبتي الُعَضادة؛ 

))( الخـطُّ الُشـعاِعّي مقاطًعـا للقطـِر إليـه، واضـرب ما بيـن العامـة)6( ونقطة 
بحيـث يَمـرُّ

التقاطـع في قامتك، واقسـم الحاصـل على ما بين النقطة وموقفـك، فالخارج عمق البئر. 

إشارة إلى معرفة إجراء القنوات.

تقـف علـى رأس البئـر األول وتضـع الُعَضـادة)7( على خطِّ المشـرِق والَمْغـرِب، ويأخذ 

شـخٌص قصبَـًة يسـاوي طُْولهـا عمق البئـر، ويَبُْعد عنـك في الجهـة التي تُريُد َسـْوَق الماء 

إليهـا ناصبًـا للُقْصبـِة في يده إلى أن ترى)8( رأسـها مـن الثقبتين، فهناك يجـري الماء على 

وجـه األرض، وإْن)9( بَُعـَدت المسـافة بحيـث ال تَـَرَى رأس القصبـة فاشـعْل)10( فـي رأِسـها 

ِسـراًجا واعمل ذلـك ليًا)11(.

)1( في )م( و)ح(: )بينهما( بدل )منهما(.

))( في )ح( )بحاله( بدل )على حاله(.

)3( في )م(: )عمق( بدل )أعماق(.

)4( ينظر خاصة الحساب: 9)1، الفصل الثالث من الباب السابع.

))( في )ك( )تمر( بدل )يمر(.

)6( في )ك( )عامة المنتصف( بدل )العامة(.

)7( في )ك( )العادة( بدل )العضادة(.

)8( في )م( )يرى( بدل )ترى(. 

)9( في )م( )فإْن( بدل )وإْن(.

)10( في )م( )فاشتعل( بدل )فاشعل(.

)11( ينظر أيضاً خاصة الحساب: ))1، الفصل األّول من الباب السابع.
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إشارة إلى معرفة سمت القبلة))).
َضـع الجـزَء المسـامت))( رؤوس)3( أهـل مّكة – وهـو: الثامن من الجـوزاء، أو)4( الثالث 

والعشـرون من السـرطان، حال كون الّشـمس في أحدهما))( -، على خطٍّ وسـط السـماء 

م َمْوِضَع الُمـْرَي من أجـزاء الِحجـرة، ثُمَّ أدر  فـي الصفيحـة المعمولـة لُعـرِِض البلـد، وَعلِـّ

العنكبـوت بقـدر مـا بيـن الطُولَين إلى المغـرِب، إن كان طُـوُل البَلِد أكثَر مـن طُوِل َمّكة، 

و)6( إلـى المشـرق إْن كان أقـّل، فحيـث انتهـى أحـد الجزءين)7( مـن ُمقنطـرات االرتفاع)8( 

فَظَـلَّ الِمقيـاس وقـت بُلوغ الّشـمس إليها على صـوِب الِقبْلَِة. 

وليَُكـْن هـذا آخـر مـا أرِْدنَا إيراده فـي هـذه األوراق. والصاة على سـيِّد الخائق على 

ـد وآله أجمعين)9(، والحمد للـه رّب العالمين)10(   اإلطـاق ُمحمَّ

 )1( ينظـر: الحبـل المتيـن ): 49)، منهـاج الملّـة فـي بيـان الوقـت والقبلـة: 66)، دروس معرفـة 

 الوقـت والقبلـة )الـدرس 64(: 461، تحفـة األجلّـة فـي معرفـة القبلـة:48، الوقـت والقبلـة فـي 

الفقه والهيأة: 167.

))( َسـْمُت الـرأِس: عنـد أهـل الهيـأة نقطـة مـن الفلـك ينتهـي إليهـا الخـّط الخارج مـن مركـز العالم 

علـى اسـتقامة قامـة الشـخص، ويقابله سـمت القدم وسـمت الرِجل بكسـر الراء المهملـة. )ينظر 

التـي تقـع فـوق رأس  النقطـة  الفنـون: 1/)97(. وبعبـارة مختصـرة: هـي  كّشـاف اصطاحـات 

عموديًّا( الشـاخص 

)3( في )ك( )لرأس( بدل )رؤوس(.

)4( في )ق( و)م( و)ح(: )و( بدل )أو(، وما أثبتناه من )ك(.

))( في )م( )أحديهما( بدل )أحدهما(.

)6( في )ك( )أو( بدل)و(

)7( )الجزءين( ليست في )ح(.

)8( أضاف في )الحبل المتين: )/49)( قوله: <رصدت بلوغ ارتفاع الشمس تلك المقنطرة>.

)9( في )ق( )الطاهرين( بدل )أجمعين(.

الله على سيِّد  األوراق، وصلى  إيراده في هذه  أردنا  )وليَُكْن هذا آخر ما  )10( في )ك( هكذا ورد 

الخائق على اإلطاق محّمد وآله الطاهرين وسلّم تسليًما كثيرًا، والحمُد لله ربِّ العالمين(.

وفي )م( و)ح( و)ق( هكذا ورد )وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه األوراق والصاة على 

سيّد الخائق على اإلطاق محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين(. 
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ثُمَّ كَتََب في )ق(: )كتبها من خّط مؤلّفها أدام الله ظال إفادته وهدايته على مفارق أهل عصره 

الحسن  القاسم  أبو  الرحيم  عبد  ابن  الهادي  الملك  الله  إلى رحمة  الفقير  وكاتبه  بمّنه وجوده، 

األسترآبادّي ُعفي عنهما(

وفي )م( بعد قوله: )رّب العالمين( )قد وقع الفراغ من كتابة هذه الرسالة في يوم الجمعة تاسع 

شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ))117( اثنتين وسبعين ومائة بعد األلف الهجريّة على 

مهاجرها أفضل الصاة والسام والتحيّة. على يد أقّل عباد الله عط.. ]هنا طمس[(. 
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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before publication.
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• The published pieces of research express the opinions of their writers and do 

not necessarily reflect the opinions of the journal.
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• Editorial board reserves the right to make the required amendments upon 
the approved pieces of research for publication.
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The Publishing Terms

• The journal should publish the scientific pieces of research that are related to 
the manuscripts and documents, reviewed texts, direct studies, and objective 
critical follow-ups which are related to it.

• The researcher should commit himself with the requisites of the scientific re-
search and its rules in order to get benefit from its sources, and be within the 
frame of the Researchers ’style during discussion and criticism. Otherwise, the 
examined research or the text will contain certain topics that attempt to raise the 
feeling of sectarianism or even sensitivity towards any belief, ideology, or sect.
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to its owners, whether accepted for publication or not, according to the fol-
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