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 الممخص 

انو لـ يقتصر عمى التبوء اذ  ،عمـ الفمؾ أدػ الى تطور التنجيـالعمماء باىتماـ اف 
كة بمستقبل االنساف ومعرفة طالعو بل ارتبطت بو أحواؿ البالد االقتصادية ، وحر 
األسعار ونوع النشاط التجارؼ الرائج في شيور السنة عف طريق معرفة ارتباط كل نجـ 

 ء ارتفاعا او انخفاضا.وبرج بنوع مف البضاعة وتحديد سعرىا سوا

والمخطوط الذؼ بيف أيدينا ىو عبارة عف ربط النشاط التجارؼ والحالة االقتصادية 
العامة بحركة النجوـ والكواكب ، فقد قدـ المؤلف تفسيرًا فمكيًا الزدىار تجارة بضاعة 

زراعية اـ معدنية بالكواكب معينة وكساد بضاعة أخرػ ، وذلؾ بربط المواد سواء كانت 
لف ؤ وحركة القمر ، وبغض النظر عف مدػ صدؽ ىذا الترابط مف عدمو ، اال اف الم

واالقتصاد ، مما جعل مخطوطتو تستحق ربط بيف ثالثة عموـ وىي : الفمؾ ، والتنجيـ ، 
  مخطوط.سيبينو االطالع عمى متف ال الدراسة والتحقيق وىذا ما

 غالب ياسني فرحان. م. د. أ   

 املديرية العامة لرتبية االنبار   
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Abstract 

Scientists interest in Astronomy led to the development of 

Astrology, for it was not limited to predicting the future of man and 

his fortune, but related to a country’s economic conditions, price 

movement and the type of popular commercial activity around the 

year by knowing the connection of each star and each zodiac sign 

with the type of commodity and determining its price situation.  

The manuscript we have here is a link between commercial activity 

and the general economic situation with the movement of stars and 

planets.  The author provided an astronomical explanation for the 

prosperity of a certain commodity trade and the recession of other 

ones, by linking materials, whether they are agricultural or mineral 

materials, to the planets and the movement of the moon. And 

regardless of the validity of this interconnection or not, the author 

linked three sciences: Astronomy, Astrology and Economics. This 

made this manuscript worthy of study and investigation, where it 

will be shown later by viewing the text. 
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 المقدمة
المرسميف واىل الحمد هللا رّب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ و  بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،
 بيتو وصحبو المنتجبيف 

ومنيا ، عدد مف العمـو الى جانب العمـو الدينيةبيزخر تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 
، الكواكب والشمس، فقد اثارت حركة فمف تفكير عمماء المسمميكبيرا حيزا ، الذؼ شغل الفمؾ عمـ
، فضال عف االمور المتعمقة واضح عمى طبيعة االرض وما ليا مف تأثيرواالبراج ، والقمر

ببعض الشعائر الدينية، فضوؿ العمماء لمغور في لجج ىذا العمـ، ومف عمـ الفمؾ انبثق ما يسمى 
واقع النجوـ وحركاتيا، بمصير االنساف وتغير احوالو، وقد اعتمد عمـ  بعمـ التنجيـ، وىو: ربطـ

التنجـ عمى شفرات مف شأنيا تفسر حركة الكواكب وبياف دالالتيا عمى حياة الناس، وبطبيعة 
 الحاؿ اليمكف ألؼ شخص فؾ تمؾ الشفرات، اال اذا بمغ شأًو في عمـ التنجيـ. 

ا رئيسا في تطور عمـ الفمؾ عند العرب ،فقد ومف الجدير بالذكر اف االسالـ كاف سبب 
،فقد جاءت اختفائيا عمى مايالحظونو مف ظيورىا أو مقبل البعثة بالنجـو تقتصر معرفتو كانت

 نذكر عمى سبيل المثاؿ ال الحصر: آيات الذكر الحكيـ حافزا لممسمميف لخوض غمار ىذا العمـ،
ـُ الن   قولو تعالى: ْمَنا اآلَياِت ﴿َوُىَو الَِّذؼ َجَعَل َلُك ُجوـَ ِلَتْيَتُدوْا ِبَيا ِفي ُظُمَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ
 .(ٔ)ِلَقْوـٍ َيْعَمُموَف﴾

َراٍت ِبَأْمِرِه َأاَلَلُو اْلَخْمُق َواأْلَْمُر َتَباَرَؾ َّللاَُّ َرب  اْلَعالَ  ﴿ ْمَس َواْلَقَمَر َوالن ُجوـَ ُمَسخَّ  .(ٕ) ﴾ِميفَ َوالشَّ

 بشعوب تمؾ المناطقاختالط المسمميف ، و في المشرؽ ، سيما الفتوحات االسالميةف كما ا
، اسيـ بتطوير عمـ الفمؾ لدػ المسمميف، اضف الى ذلؾ اف التي ليا باع طويل في ىذا المجاؿ

 حركة الترجمة ونقل الكتب الى العربية، ساعد العمماء في معرفة اساسياتو.

اف اىتماـ العمماء بعمـ الفمؾ ادػ الى تطور التنجيـ، اذ انو لـ يقتصر عمى التبوء 
بمستقبل االنساف ومعرفة طالعو، بل ارتبطت بو احواؿ البالد االقتصادية، وحركة االسعار ونوع 
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النشاط التجارؼ الرائج في شيور السنة عف طريق معرفة ارتباط كل نجـ وبرج بنوع مف 
 سعرىا سواء ارتفاعا او انخفاضا. البضاعة وتحديد

والمخطوط الذؼ بيف ايدينا ىو عبارة عف ربط النشاط التجارؼ والحالة االقتصادية العامة 
بحركة النجـو والكواكب، فقد قدـ المؤلف تفسيرا فمكيا الزدىار تجارة بضاعة معينة وكساد 

كواكب وحركة القمر، وبغض بضاعة اخرػ، وذلؾ بربط المواد سواء كانت زراعية اـ معدنية بال
النظر عف مدػ صدؽ ىذا الترابط مف عدمو، اال اف المؤلف ربط بيف ثالثة عمـو وىي: الفمؾ ، 
والتنجيـ ، واالقتصاد، مما جعل مخطوطتو تستحق الدراسة والتحقيق وىذا ما سيبينو االطالع 

 عمى متف المخطوط.   

حياة بـ تتي انيا :بيف ميميف، األوؿاف أىمية اختيارنا ليذه المخطوطة  تكمف في جان
ارتباط االقتصاد تحدد نوع المنفعة االقتصادية ، فقد تناوؿ المؤلف فييا قضية و  الناس والمجتمع
 . الجانب الثاني ىو:الذؼ يتحكـ بأمور الناس عف طريق حركة االبراج في السماءبالطالع 
لوقت المناسب لغرض طرحيا في حديد االسعار ومعرفة شراء وبيوع انواع  السمع  ومتى ات

 االسواؽ صيفا اـ شتاء ليال اـ نيار . 

كاف جرؼء بطرحو لمموضوع الذؼ كاف نوعا ما غريب بطبيعتو وجيد  كما اف المؤلف
نفسو في جمع  اخبار واراء ومقوالت اصحاب الشأف واالختصاص ثـ اضافة تعميقات مف  

ف قبل عمماء المسمميف ذوؼ الشأف خبراتو في مجاؿ الفمؾ ، أضف الى ذلؾ ما ذكره م
 واالختصاص    

: تضمف  مباحثوتماشيا مع منيج البحث العممي قمنا بتقسيـ بحثنا ىذا عمى ثالثة 
أما الثاني فقد كرس لموقوؼ عمى ،األوؿ سيرة صاحب المخطوط السيد  يوسف بف طوغاف 

وط، والذؼ قسـ بدوره وصف المخطوط المادؼ والعممي ومعالـ منيجية وموارد المؤلف والمخط
عمى الوصف االولي لمموارد التي اعتمد عمييا المؤلف ،و تناولنا المنيج  الذؼ سار عميو 

 المؤلف ومنيجنا في التحقيق.   
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خصصناه لتحقيق المخطوط وقد قسمنا العمل الى متف وىامش؛  وقد  ، فقدأما الثالث
غاف وعدلنا األخطاء اإلمالئية، تضمف المتف النص الذؼ وصل ألينا كما كتبو يوسف بف طو 

ضافة الكالـ الذؼ أصابو السقط، مع اإلشارة الى ذلؾ باليامش ؛ أما اليامش فقد خصص  وا 
قمنا بإرجاع الروايات إلى مصادرىا التي اعتمد عمييا المؤلف و التعريف لكل الشخصيات التي 

  .لتيا المغوية والعمميةوردت  في المتف وشرح  وتوضيح المبيمات ما صعب فيميا وتطورات دال

لتي ذكرت في المخطوط البحث االعتماد عمى المصادر اوقد دفعتنا الضرورة في 
كتب التراجـ، تنوعت مف حيث مادتيا العممية إلى كتب التنجيـ واألنساب، و  ومصادر أخرػ 
 ، والمصادر المغوية .  والطبقات، والتاريخ

واخيرًا أحمد هللا تعالى حمدًا كثيرًا وأْف يتقبل ىذا النزر اليسير  وأرجو ـ قد وفيت البحث  
أف نسينا أو فأف وفيت فمي االجر وأف اخطأت فالتمس العذر ، قاؿ تعالى : ﴿ ربنا ال تؤاخذنا 

 .(3)أخطأنا﴾ 

 سيرة المؤلف اوال:

،والذؼ الحظناه مف خالؿ عمى الرغـ مف العمـ الواسع الذؼ حممو صاحب المخطوط 
المادة العممية التي اوردىا في مخطوطتو اال اننا لـ نجد وبحسب اطالعنا عف ترجمة وافية عنو 

يوسف بف طوقاني القطجي الميقاتي  او عف مكانتو العممية او عف تمقيو العمـ سوػ اسمو وىو:
 .مف اىل مصر

 مقدمات التحقيق .    ثانيا :

 :  اىمية المخطوط ووصفيا-ٔ
 اىمية المخطوط : -أ

قنا هللا لتحقيقو يعد مف المخطوطات الميمة في فإف المخطوط الذؼ بيف ايدينا وقد و 
 التراث االسالمي االقتصادؼ  وتأتي اىميتو مف الجوانب االتية :
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 اوؿ رسالة تعالج :وىو، وثيقة اقتصادية فمكيو ميمة، يعود اىمية ىذا المخطوط كونو
العممي المتعارؼ باألسموب والسمعفي االسواؽ لكف ىذه المرة ليس ، البضائعوحركة ، االسعار
بحركة الكواكب اسعار البضائع ارتباط الفمؾ، و بل عف طريق  )العرض والطمب( ، وىو:عميو
معتمدا المؤلف  عمى شتات بعض المرويات  لمسمف مف العمماء وقد ذكر ذلؾ في ،واالبراج 

احواؿ االسعار لتعدؼ النفع والضرر في ذلؾ وقد وضع بعض  :))مقدمة المخطوط عندما قاؿ
االفاضل مف السمف مقالو ولـ يقدـ ليا رسالو وال اصوؿ يبني عمييا ذلؾ فاستخرت هللا سبحانو 

 .(ٗ)((وسميتيا نزىة االفكار في معرفة احواؿ االسعار  ...وتعالى اف اكتب رسالة 
 القتصادية في البالد الى حركة القمر لجأ مؤلف المخطوط، التي تفسير تغير الحالة ا

وارتباطو بالكواكب مف حيث ارتفاع وانخفاض االسعار، ولعل السبب في ذلؾ ىو ايجاد عمة 
لتدىور الوضع المعاشي لمناس، فعادة يميل الناس الى التصديق في  ارجاع مشاكميـ الى عمل 

 الدولة وتبرير قصورىا. حسف الطالع والحع، وىذا يصب في مصمحة وتحديد مرتبطة بالسماء،
  تحكـ في الو ، السيطرة عمى االسواؽ واالسعارانو مف الممكف ت ااثباراد المؤلف

والقمر معتمدا عمى ، والشمس، االبراج وحركة الكواكب مف خالؿ قراءةعمميات البيع والشراء 
التي نقميا عف بعض العمماء والمنجميف والفمكيف، واستعمل في اثباتو ىذا شتى  المعمومات

مشيور الفمكي الالطرؽ المعتبرة عمى الفمكيف البارعيف امثاؿ أبو عمي يحيى بف غالب الخياط، 
 ىػ وغيره  .  ٕٕٓالمتوفي سنة 

  يغني القارغ ويمكف القوؿ اننا نقف اماـ بحثنا ىذا إذا ما خرج الى نور التحقيق فسوؼ
والباحث عف مرويات  معرفة االسعار وارتباطيا باألبراج وحسف الطالع ، اذ ال يترؾ شاردة 

 بخصوص حركة االسواؽ في فضاء الفمؾ اال وذكرىا في متف البحث .
  بعيدا عف العرض والطمب فقد تناوؿ  المؤلف الجانب االقتصادؼ عف طريق تحديد

 .السنو والشير واالسبوع واليـو وفق المنظور الفمكيحركة السمع في كل فصل مف فصوؿ 
 فاستخرت  :))مزج المؤلف بيف خبرتو وخبرت العمماء الذيف سبقوه وبالتحديد عنما قاؿ

هللا سبحانو وتعالى اف اكتب رسالة، واضف الى ذلؾ، مف كالـ القـو في ذلؾ وانسب كل كالـ 
 .(٘)((لخمفلمف قالو واضف الى ذلؾ ما مكنني مف كالـ السمف وا
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 نزهة االفكار في معرفة االسعار)يوسف بن طوغان(

 -: وصف المخطوط : ب

 -الوصف المادي :

 يمكف أْف نجمل الوصف المادؼ لممخطوط بالنقاط االتية :   

 عثرنا عمى ىذه المخطوطة فيمكتبة المصطفى) مكتبة المصطفى االلكترونية-
www.al-mostafa.com  السوؽ  النوعيو:  -ٕ-مصر  -التصنيف: االقتصاد

scannedA-  وكانت نسخة واحدة بخط الناسخ االوؿ دمحم رزؽ تحت رقـ  ٛؽ )
ٕٗٛٙ    . 

 ورقة ، وبمغ عدد االسطر في كل ورقة (ٕٔ)بمغ عدد اوراؽ المخطوط النسخة (ٕٖ) 
( كممات ٓٔسطرا  ممتزما فييا بجميع اوراؽ المخطوط، وعدد كممات كل سطر ) 

 .تقريبا  
 ( ٓٓٓفي) الي  ،عمي، تعالي قمب المؤلف االلف المقصورة الى ياء  كما 
  قاـ صاحب المخطوط  بمعالجة  الخطأ بالشطب العمودؼ  مائل وىذا ما نجده نادرا

عند اصحاب المخطوطات،  فعندما يخطأ صاحب المخطوط يضرب  الكممة ضربا 
 .عمى ىذه النحو )///////( أو بالعكس ٓافقيا مائال تارة الى اليسار وتارة الى اليميف

 قيـ  )  ػػػػػػػػ (  افقي فوؽ بعض الكمات التي تعتبر بداية حديث ميـ  او ضرب خط مست
 .ضرب امثمة  او مورد لخبر ما   

  ضرب خط مستقيـ )___(  تحت حروؼ الجر وحروؼ التوكيد والقصد منو تنبيو
 .القارغ الى شيء ميـ سوؼ يأتي ذكره

  عمييا ما سقط مف كممات استعمل المؤلف الحاشية  اليسرػ واليمنى  مف الورقة ليكتب
، أو عبارات ، أو  لغرض التوضيح ، أو ليمفت النظر لعبارات ما ، وقد اقتفى اثر 
العمماء االوائل الذيف سبقوه ، اذ عدت الحواشي عندىـ بمثابة اليوامش في البحث 

 .العممي الذؼ نستعممو الوقت الحاضر 
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 صفحات بل يضع التعقية بدؿ ترقيـ  نالحع التزامو  بالطريقة المتبعة آنذاؾ، ال يرقـ ال
الصفحة فيقـو في كتابة اخر كممة او حرؼ مف الصفحة التي تمييا عند النياية 

 الصفحة الحالية.  
  لـ يميز المؤلف بيف الياء المربوطة والتاء المربوطة ) أؼ انو جعل التاء المربوطة

          .بدوف نقاط(  
 كما في   ٓورة )ػ( فقمب الياء )ؼ( الى )ػ(لـ يميز بيف الياء )ؼ( وااللف المقص

 .حرؼ ) فى (  والصحيح )في ( 
  سائير(  ٖ) زائيد( والصحيح زاِئد وورقة ٕاستعمل الياء بدال مف الكسره كما في ورقة(

 .والصحيح ساِئر    
  لـ يذكر  اليمزة المنفردة كما في كممة )غال ( والصحيح ) غالء (  التي ورت في ورقة

)االشيا( والصحيح  ٔٔوورقة  يأذف،) ياذف ( والصحيح  ٘ورقة رقـ وكذلؾ في ٔ
 .االشياء وغيرىا مف الكممات عمى ىذه الشاكمة في جميع المخطوط

  قمب الياء واليمزة الى الف مقصوره في كما في كممة  ) شى ( والصحيح )شيء( كما
 .و غيرىاٗفي ورقو 

 صحيح  )البائع ( التي وردت في ورقة قمب اليمزه الى ياء كما في كممة ) البايع ( وال
 .وكذلؾ الحاؿ مع جميع الكممات عمى ىذه الشاكمة  ٚ

 اعتمد في موارده  عمى اصحاب الفمؾ والمنجميف و كتبيـ. 
  حافع عمى نسق واحد لمكتابة ولذلؾ نجد اضافة الحرؼ الزائدة مف اخر كممة في

 .السطر عمى الحاشية اليمنى او اليسرػ 
 ثـ يستدرؾ الكممة التي اسقطت في  ٖاو   ٚعالمة تشبو رقـ  عالج السقط بضرب

 .ٔٔو ٜو ٚو ٖالحاشية االقرب ليا  سواء اليمنى او اليسرػ كما في ورقة 
  مزج بيف الحروؼ والحركات االعرابية حيث أستعمل الواو بدال مف الضـ مع  اليمزة

   .ٙء (  كما في ورقة المنفردة وجعميا عمى الواو في كممة ) الجزؤ ( والصحيح  )الجزُ 
  اغمب االحياف لـ يستعمل اليمزة  مثل كممة ) باذف ،غال ،شي ،البايع ( وغير ذلؾ

 .والصيح ىو ) يأذف ، غالء ، شيء ، البائع (
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 الوصف العممي ) منهج صاحب المخطوط ( .  ـ  

  ٔلـ يذكر المؤلف العنواف في البداية بل تطرؽ بمقدمة بسيطة التي وردت في ورقة 
الى ايضاح ماىية موضوعو التي تضمنو المخطوط واىمية المخطوط والدوافع لكتابة 
ىذا الموضوع ثـ ذكر عنواف الموضوع وبالتحديد  بعد المقدمة عندما قاؿ" وسميتيا 
نزىة االفكار في معرفة احواؿ االسعار " ويبدو انيا  الطريقة التي كانت سائدة في ذلؾ 

 .مة تعرفيو مختصرة ثـ يذكر العنواف الزماف بيداء المؤلف في  مقد
  مف المالحع عمى منيجو انو ينقل اقواؿ العمماء ممزوجة برأيو،  ، ويعد ىذا العنصر

مف العناصر قميمة االستعماؿ  سواء عند المفسرؼ، أـ عند المؤرخيف ، فعندما يورد 
 .خبرا يتداخل  معو في ذلؾ الخبر . ويعطي خالصة الخبر

 ذكر اسـ المؤلف فقط   أو بالعكس اسـ الكتاب وييمل المؤلف ، في بعض االحياف  ي
ما اجيدنا في عممية التحقيق و يكثر مف كممة قاؿ وقالوا دوف ذكر اسـ المورد لمخبر 

 .وصاحبو    
  يستشيد في الكتب المخطوطة  ويمكف اف نعزػ ذلؾ  السبب الى عدـ وجود كتب

    .مطبوعة في عصر المؤلف  او ندرتيا
 صحيفا عند المؤلف وفي اكثر مف موضع فتتغير بعض الكممات مما يؤدؼ الى وقع ت

ورد في اصل المخطوط  كممة )طوعاف( و )الفطيمي (  ٔتغير المعنى كما في ورقو 
)بط( والصحيح ببطء ( وكممة  ٛوالصحيح ىو) طوغاف ،القطجي ( وكذلؾ ورقة رقـ 

 .)يفتدػ ( والصحيح )يتغدػ ( 
   بدوف سند في  وقد سار في ذلؾ عمى طريقة  جممة مف العمماء يورد عادة الرواية

لمعالجة موضوع عممي في غاية الصعوبة واالىمية السيما موضوع المخطوط في 
تحديد االسعار عف طريق حركة االبراج   ولعمو  كاف موفق الى حد ما ، كما انو  في 

لروايات التي أستعمميا بعض االحياف استبدؿ السند بكممة قالوا دوف ذكر اسماء ألف ا
 فييا ىذه الطريقة ىي عممية وليس تأريخيو.
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  موارد المخطوط قميمة و يتشيد في بعض االحياف بأمثمو منو ، فنالحع  يكثر مف عارة
 .) مثاؿ اخر( في المخطوط  معتمدا عمى امكانيتو في الفمؾ

 مرة  في  اكثر مف كممة )فصل ( ويقصد بو احد صوؿ السنة  وقد تصل الى اكثر مف
اورقو الواحدة  وضرب عمييا خط مستقيـ لغرض التنبيو ، وىذا يدؿ عمى حسف اىتمامو 

 بالقارغ الذؼ يأتي بعده ليسيل عميو الميمة. 

قسـ المؤلف المخطوط الى ثالث فصوؿ دوف ترقيميا  كما انو ال يوجد فيارس في 
 .المخطوط

في اغمب الروايات ال يذكر الرواية كاممة بل يختصرىا  ويضع عبارة )وهللا سبحانو 
 وتعالى اعمـ ( ويقصد اخر الحديث.  

  ينيي حديث كل رواية الحد العمماء بعبارة ) هللا سبحانو وتعالى اعمـ ( وىذا يدؿ عمى
غيب  لكنو يطرح انو ليس منجـ بمعنى التنجيـ والكفر بل يعزؼ االمور الى عمـ  هللا بال

 .وجية نظره ونظر العمماء الذيف سبقوه في ىذا المجاؿ
  ربط انخفاض االسعار وارتفاعو بحركة االبراج وحسف وسوء الحع   دوف التطرؽ الى

 .العرض والطمب في حركة االسواؽ االقتصادية
  يذكر القاب ألشخاص  الذيف اعتمد عمييـ في موارده لممخطوط دوف ذكر اسـ اسمائيـ

 الصريحة وال حتى كتبيـ  مما ضاعف عمينا الجيد في التعرؼ عمييـ
  لـ يستشيد بالقراف الكريـ  وال الحديث النبوؼ  وال حتى حديث الصحابة بل ركز عمى

اراء المنجميف والفمكيف والسبب يعود حسب تقديرنا الى طبيعة الموضوع كونو موضوع 
 .عممي اقتصادؼ فمكي بحت

 د عمى نفسو  لقمة المصادر التي يعتمد عمى كتابة موضوعو  يشير المؤلف باالعتما
ىذا مع االعتماد عمى بعض اقواؿ السمف ، ونجد ذلؾ جميا حينما يطمق عبارات قاؿ 

وغيرىا ثـ  وجدنا في المخطوط تكرار  ٚوقالوا دوف ذكر مورد الخبر  كما في ورقو رقـ 
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نفسو وخبرتو في ىذا عبارة )مثاؿ اخر(  لغرض توضيح مسألة ما  معتمد عمى 
   ٓالمجاؿ

  لفت األنظار إلى عدـ نِفي المصادر التاريخية االسالمية الرتباط السعود والنحوس
وحسف الطالع بحركة السماء وىي طريقة قد سار عمييا بعض المسمميف ومنيما اخواف 
الصفا وخالف الوفا القريبة مف التصوؼ ووفق نظرىـ  الحياة و االدوار تتغير ضمف 

فمؾ والتغيرات الفمكية ىي التي تؤدؼ الى التغير لكف بإرادة هللا و اف كل الحوادث ال
الفمكية التي تكوف في عالـ الكوف والفساد ىي تابعة لدوراف الفمؾ وحركة كواكبو 

 .ومسيرىا في البروج بأذف هللا

 : منهجنا في التحقيق 0

بتوفيق مف  هللا  قمنا بتحقيق )كتاب نزىة االفكار في معرفة االسعار لمعالـ الفاضل  
 .يوسف بف طوغاف القطجي الميقاتي( 

وبذلنا كل ما بوسعنا في تحقيق متنو باالعتماد عمى  المصادر التاريخية  المعتبرة  
و في تحقيق ىذه وأكثرىا دقة ، ومقارنتيا مع غيرىا.ويمكف تمخيص المنيج الذؼ سرنا عمي

 المخطوطة بالنقاط االتية : 

  قمنا  بضبط شكل النص بإضافة عالمات التنقيط مف فارزة و فارزة  منقوطة 
  استخدـ المؤلف اإللف المقصورة بدال مف الياء مثل) فى (  ، والياء بدال مف اإللف

ؾ باإلشارة  المقصورة مثاؿ ) عمي ( فحولناىا الى) في ، عمى ( ما دعانا إلى معالجة ذل
 .األولى

  قمنا بفصل المزج الذؼ قاـ بو المؤلف بيف الحروؼ والحركات األعرابية  وارجعنا كل
حرؼ او حركة الى نصابيا الصحيح  فأرجعنا بعض الكممات الى اصميا االعرابي بدال 
مف  كتابتيا لغوية عمى سبيل مثاؿ) زائيد ( والصحيح بالكسرة ) زاِئد (و) سائير( 

 .ساِئر( وكذلؾ )جزوء( والصيح بالضـ )جُزء (والصيح )



                                                                     

 380 (0202 حزيران /الثامن والعشرون )العدد  دراسات تاريخية مجمة

 أ.م.د. غالب ياسين فرحان

   )ضبطنا رسـ اليمزة عمى الكرسي وعمى اإللف كذكر صاحب المخطوط ) باذف
فحولناىا الى ) بأذف( و) شي( حولناىا الى ) شيء(  ونفس الحاؿ في أسفل اإللف 
) وأعاله ، واضافة النقطتيف الرأستيف ؛وعالجنا رسـ اليمزة المنفردة في االلف مثل
االشيا( فحولناىا إلى)االشياء ( و) جزؤ( حولناىا إلى)جزء( وما شابو ذلؾ وكذلؾ 

 .اليمزه  ذكرىا ياء كما في كممة ) البايع ( والصحيح  )البائع (
  تعذر عمينا  الحصوؿ عمى النسخة االئـ بخط المؤلف فقابمنا ىذه النسخة مع موارد

ف تعذر وجودىا في موارد المؤلف قا رناىا مع بقية المصادر اإلسالمية ، المؤلف ، وا 
كذلؾ ارجعنا بعض الروايات إلى مصدرىا الرئيس عند المؤلف لمتأكد مف صحة 

 .وجودىا
  عرفنا الكممات التي يصعب فيميا، أو التي تطورت دالالتيا المغوية واعتمدنا في ذلؾ

ؼ ، لساف عمى كتب المغة العربية وآدابيا امثاؿ : المعجـ الوسيط ، العيف لمفراىيد
 العرب البف منظور  وغيره. 

  صححنا  الكممات التي فييا أخطاء لغوية أو امالئية مع االشارة إلييا في اليامش
 وتوضيح الخطأ بشكل مفصل ليتسنى لمقارغ معرفة الكممة الصحيحة  .

   ترجمنا العمماء الواردة اسماؤىـ عمى متف المخطوط مف كتب التراجـ والرجاؿ 
  سيف المضمعيف المعقوفتيف ]  [ في متف المخطوط لتميز  الفصوؿ التي استعممنا القو

 .وردت في المخطوط
  قمنا بتوضيح بعض المبيمات عف االبراج وشرحيا بشكل مفصل في اليامش  ولذلؾ

لصعوبة  الموضوع عمى القارغ مما دفعنا الى البحث في كتب التنجيـ  والفمؾ ذات 
 .االختصاص

 فرجعنا الى كتب التاريخ والتنجيـ لترجمتيـ في حاؿ تعذر   اما الشخصيات التاريخية
 ترجمتيا مف كتب  التراجـ والرجاؿ .

  رجعنا الى المخطوطات الفمكية التي استشيد بيا المؤلف التي عثرنا عمييا وذكرناىا في
 .اليامش 
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  عالجنا التاء المربوطة حيث لـ يمتـز المؤلف بوضع نقاط عمى التاء المربوطة فقمنا
 .معالجة ذلؾ بوضع النقاط مع االشارة ليا في اليامش لممرة األولى فقط  ب

 : موارد صاحب المخطوط :  3

قد أعتمد  أف مف يقرأ كتاب نزىة االسعار يجد أف صاحب المخطوط  يوسف بف طوغاف 
عمى نفسو وخبرتو في مجاؿ الفمؾ وىذا يدؿ عمى تطمعو وتبصره في ىذا المجاؿ  مع االعتماد 
عمى عدد قميل مف مؤلفات كتب التنجيـ وعدد البأس بو مف اراء المنجميف والفمكيف  وكانت 
دىا بيف اغمب رواياتو تنسب الى مجيوؿ ويستبدليا بكممة )قالوا(  وقد تنوعت موارده  التي اعتما

ـ ولفمؾ ،عمى سبيل المثاؿ اراء ذوؼ االختصاص و مخطوطات  لكنيا قميمة وتخص التنجي
غايو الحكيـ في التنجيـ ، المجريطي،  وكتاب البف ابي الرجاؿ، البارع في عمـ النجـو كتاب 
 .والطوالع

 النص المحققثالثا:

 بسـ  الرحمف الرحيـ 

فار ،مدبر الميل والنيار وصمى هللا عمى سيدنا دمحم الحمد  العزيز القيار، القوؼ  الغ
النبي المختار وعمى الو واصحابو السادة االخيار ، وبعد فيقوؿ العبد الممتجي يوسف بف 

لطف هللا بو اميف، اني لما رأيت اىـ ما تذىب اليو  (ٛ)الشيير بالميقاتي (ٚ)القطجي  (ٙ)طوغاف
احواؿ االسعار لتعدؼ النفع والضرر في ذلؾ وقد وضع بعض االفاضل  (ٜ)االفكار ،النظر في

، فاستخرت هللا سبحانو  (ٓٔ  )مف السمف مقالو ولـ يقدـ ليا رسالو وال اصوؿ يبني عمييا ذلؾ
وتعالى اف اكتب رسالة، واضف الى ذلؾ، مف كالـ القـو في ذلؾ وانسب كل كالـ لمف قالو 

 .(ٔٔ)السمف والخمف واضف الى ذلؾ ما مكنني مف كالـ

 وسميتيا نزىة االفكار في معرفة احواؿ االسعار .
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 .(ٖٔ )رحمو هللا تعالى سبحانو ىذا الكالـ مف اقاويل االوائل في االسعار ، (ٕٔ)قاؿ المفيد 

االجتماع فاف  (ٙٔ)المستولي عمى   طالع (٘ٔ)مما جرب انظر الى (ٗٔ )قاؿ صاحب البارع
السعر سيما اف كاف يدؿ نحو ىذه عمى ذلؾ وكاف لو في  (ٛٔ)ى غالءدؿ عم (ٚٔ )وقع في العاشر

العاشر حع مف حظوظو او كاف في اوجو واف وقع في الرابع رخص السعر واف كاف في الطالع 
واف كاف في السابع كاف الرخص ولكف ليس مثل رخصو عندما  (ٜٔ )كاف مطموبا ويغمو قميال

يكوف في الرابع وانظر الى مثل ىذا النظر في سعر الزيت مف المستولي عمى برج االجتماع واف 
دؿ عمى قريب كما دؿ عميو ما لو  (ٕٓ )كاف احد المستوليف فيما يمي وتد واتصل بكوكب في وتد

ب في وتد دؿ عمى الرخص فاف كاف ساقطا عف االوتاد كاف في ذلؾ الوتد فاف لـ يتصل بكوك
دؿ عمى الرخص سيما اف كانت الكواكب في مواضع ليست فييا شيادة مف الحظوظ وكاف في  

 .(ٕٕ )وهللا سبحانو وتعالى اعمـ  (ٕٔ)حظاظيا

 .اذا اردت معرفة عمـ االسعار في كل شير  (ٖٕ)وقاؿ ابو عمي الخياط

[ ٔتماع واعمـ اف الطالع وصاحبو والكواكب الذؼ في الطالع.]الطالع ساعة االج (ٕٗ)فأقـ
يدؿ عمى ما يكوف في ذلؾ الشير مف حاؿ االسعار فاف كاف صاحب الطالع في العاشر او في 
الحادؼ عشر وىو سريع السير دؿ عمى الغالء في السعر وتكوف الزيادة عمى قدر زيادة الكوكب 

اف زيادتو كثيرة زاد كثيرا و خاصة اذا بمغ القمر وسط اف كاف زيادتو قميال زاد  قميال واف ك
السماء فأف السعر يزاد في ذلؾ اليـو   فأذا بمغ السابع فانو يدؿ عمى خالؼ ذلؾ ألنو اف كاف 
 (ٕ٘ )شيرا يدؿ عمى زيادة السعر دؿ عمى النقصاف فاف كاف يدؿ عمى النقصاف دؿ عمى الزيادة

بوال والذؼ يقبمو في وتد فانو يدؿ عمى الزيادة في ذلؾ ثـ انظر الى صاحب الطالع فأف كاف مق
او يتحوؿ الشير قبل الخروج واعمـ انو اذا اتصل صاحب الطالع بكوكب في  (ٕٙ )الشير  اجمع

في الحساب جميعا. واف كانا  (ٕٚ)وسط السماء دؿ عمى ارتفاع السعر واشد ذلؾ اف يكونا زائديف
كب بكوكب في وتد االرض دؿ عمى ثبات السعر في ناقصيف زاد قميال واف اتصل صاحب الكو 

في الوتد واشد لنقصاف السعر  (ٕٛ)ذلؾ الشير واشد لزيادة السعر اذا كاف صاحب الطالع زائد 
اذا كاف في الطالع ناقصا وىو في التاسع او الثالث او الثاني عشر غير مقبوؿ فأما االوتاد 
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يتصل بكوكب ساقط او ناقص في الحساب فانو فأنيا تدؿ عمى ثبات السعر اال اف يكوف القمر 
في زيادة السعر ونقصانو انظر الى  (ٜٕ)يدؿ عمى اضاعة السعر ايضا وهللا اعمـ قاؿ القيصراني

 (ٖٔ)الطالع والقمر فاف اتصل القوؼ منيما بنجـ في الطالع او وسط السماء فأف المتاع (ٖٓ )رب
االرض كاف السعر ثابتا مطموبا وانظر عند  يزيد ثمنو واف كاف المتصل بو في المغرب او وتد

ذلؾ الى ىذه الكواكب التي في ىذيف الوتديف فاف كانا مقبوليف او قبال لرب الطالع والقمر دؿ 
عمى الغالء واف لـ يكف مقبوال وكاف سعيدا دؿ عمى مثل ذلؾ واف اتصل بكوكب ساقط ال 

 .[ٕيقبمو]

فاف المتاع يرخص واف كاف المتصل بو في سقوطو غير مقبوؿ فانو يرخص ويقل طالبو   
وىو اخبث ما يكوف حاال واف كاف المتصل بو الساقط مقبوال في موضع سقوطو مف رب بيتو او 

او كاف قابال لمقمر او لرب الطالع كثر طالبو  ولـ يغمو واف كاف القمر زائدا في النور (ٕٖ )شرقو 
صاعدا في الشماؿ وىو فوؽ االرض سيما اف كاف صاعدا وفي وسط السماء دؿ عمى  والعدد

غمو السعر في اؼ فيء كاف واف كاف ىابطا في الجنوب ناقصا في النور والعدد في ارباع الفمؾ 
السعر والخسراف فيو فاف امتزجت  (ٖٖ)اليابطة او تحت االرض دؿ عمى نقصاف السعر واتضاع

لقمر فانظر الى االغمب منيا واالكثر شيادة فاحكـ بو وهللا سبحانو وتعالى الكواكب بشيادة في ا
 .اعمـ

 .في الغالء والرخص انظر الى راس كل شير اذا اجتمع القمر  (ٖٗ)قاؿ السمرؼ 

الى  (ٖ٘)والشمس في دقيقة واحده فانطر الى برج الطالع في تمؾ الساعة ثـ  انظر
ير فانو يزيد في تماـ الطعاـ في ذلؾ الشير واف كاف صاحب ىذا البرج فاذا كاف زائدا في الس

في وسط السماء ارتفع السعر وزاد وازداد واف كاف سائرا الى شرقو زاد ثمف الطعاـ وارتفع السعر 
السعر واف اتصل  (ٖٚ)الى ىبوطو اتضع (ٖٙ)ايضا واف كاف صاحب الطالع ناقصا وىو سائر
السعر ورخص واف كاف في وتد االرض او  صاحب الطالع بكوكب في الثالث والتاسع اتضع

السابع تـ السعر عمى حالو واـ يزد ولـ ينقص شيئا وقاؿ ايضا انظر اذا نزلت الشمس اوؿ 
الذؼ تنزلو اؼ برج واؼ زماف كاف فتعرؼ ذلؾ البرج وجوىره ثـ انظر الى  (ٖٛ)دقيقو مف البرج
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فاف وجدت القمر في البروج المستقمة  القمر حينئذ في اؼ البروج ىو في المرتفعة منيا والمستقمة
فكل شيء مف جوىر ذلؾ البرج الذؼ فيو القمر يستقل  (ٓٗ)الى السرطاف (ٜٖ)وىي مف الجدؼ

ويرخص ما سوػ ذلؾ واف كاف في المرتفعة الذؼ ىي مف السرطاف الى الجدؼ فاف كل 
 .[ ٖمف جوىر ذلؾ البرج الذؼ فيو القمر ] (ٔٗ)شيء

 (ٕٗ)ؾ هللا سبحانو وتعالى اعمـ بالصواب  قاؿ : الفاضل ماشاء هللايرتفع ويغمو ما سوػ ذل
في الغالء والرخص قاؿ اعمـ انني قد وضعت ىذا العمـ عمى ثالث اوجو اقربيا مأخذا او 
اوضحيا اف تصحح طالع االجتماع وبرجو فاف مف قبل برج االجتماع وصاحبو نعرؼ امر 
الزيت وحالو ومف قبل طالع االجتماع وصاحبو يعمـ امر السعر وحالو في كل شير وىو اذا 

خالي السير فاعرؼ مكانو فانو اذا صاحب برج االجتماع في وسط كاف الدليل عمى السعر 
غموا شديدا واف كاف في وتد االرض فاف يرخص وينحط وينقص  (ٗٗ)فأف الزيت يغمو (ٖٗ)السماء

نقصا فاحشا واف كاف في الطالع فانو يكوف في ذلؾ الشير كمو مطموب ويغمو فيو قميال واف كاف 
ر وينقص نقصانا قميال فاف كاف في ذلؾ الموضع فانو يدؿ في المغرب فاف يتضع في ذلؾ الشي

عمى مثل ذلؾ سواء وكذلؾ تنظر الى صاحب الطالع اذا كاف في االوتاد كما تنظر الى صاحب 
برج االجتماع ايضا فاف كاف صاحب الطالع في وتد واتصل بكوكب اخر في وتد فاف سعر يزيد 

د واتصل  بكوكب زائد ساقط اتضع السعر عمى قدر زيادتيما واف كاف صاحب الطالع في وت
والزيت قميال حتى ينصرؼ عنو فاذا انصرؼ عنو ثبت السعر عمى حالو وكذلؾ اذا صاحب 
الطالع زائال وساقطا اتضع السعر وقميال ايضا اذا كاف صاحب الطالع زائال او ساقطا واتصل 

عنو نقص السعر الف  بكوكب في وتد دؿ عمى الزياده في السعر ما داـ متصال فاذا انصرؼ
عمى الزياده ابدا الى اف يزوؿ عف الوتد فاليوـ الذؼ يزوؿ عنو ينقص السعر بأذف  (٘ٗ)ذلؾ دؿ

 .هللا سبحانو وتعالى
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 ] فصل في معرفه النقصان[

عمى السعر زائال عف االوتاد او ساقطا عف الطالع  (ٙٗ)قاؿ ما شاء هللا اذا كاف الدليل 
ايضا او ساقطا دؿ عمى اتضاع السعر ونقصانو وكذلؾ اذا كاف  (ٚٗ)واتصل بكوكب اخر زائال

 .[ٗخالي السير وىو زائال او ساقطا او كاف مع ذلؾ راجعا دؿ عمى دواـ ]

السعر وىو انو وىذا اعظميا واف كاف صاحب الطالع في وتد واتصل بكوكب زائل او 
ص الى وقت زوالو عف ذلؾ ساقط اتضع السعر والزيت قميل حتى اذا انصرؼ عنو ثبت ولـ ينق

 .هللا سبحانو وتعالى (ٛٗ)الوتد فاف زاؿ عنو نقص السعر بأذف

 ]فصل في معرفه كم يزيد وكم ينقص[

اذا اردت اف تعرؼ كـ يزيد السعر او الزيت اف كاف الدليل يدؿ عمى الزيادة او كـ  
رد فكاف القمر في ينقص اف كاف الدليل يدؿ عمى النقصاف مثاؿ : ذلؾ كاف الدليل القمر وعطا

عشر درجات مف السرطاف وعطارد في خمسة عشر درجة فيو ايضا فنقصا القمر العشر درجات 
مف الخمسة عشر فكاف الباقي خمس درجات فقمنا اف الزيت ينقص خمسة دراىـ فاف كاف الثمف 
ال يحمل خمس فاقسـ الخمسة عمى ثالثيف فيكوف الخمسة نسبا فقمنا انو ينقص سدس درىـ 

اف شاء هللا سبحانو وتعالى مثاؿ اخر في الزيادة والنقصاف  (ٓ٘)عمى ذلؾ وحرره تصب (ٜٗ)سـفق
وذلؾ اف تنظر ما بيف الدليميف فتنقص االقل مف االكثر فما بقيو تنظر الباقي كـ ىو مف ثالثيف 
درىـ او نصف او ثمث او ربع او سدس فمثل ذلؾ يزيد او ينقص فا سبحانو وتعالى اعمـ 

يب مثاؿ اخر ىو اف يتصل الدليل بكوكبيف او اكثر فاجمع درجتيما ثـ قل في الزيادة بالغ
والنقصاف بقدر ذلؾ ثـ انو كمما انصرؼ الدليل عف الكوكب نقص مف الجمع فقدر ذلؾ كما انو 
كمما اتصل بكوكب زاد ثمنو عمى قدر زياده درجات ذلؾ الكوكب وهللا سبحانو وتعالى اعمـ وقاؿ 

وفي ثماف درجات وعطارد في  (ٔ٘)اخر لطالع االجتماع عمى ىذا وكاف الجزءايضا مثاؿ 
ثالثة وعشريف درجو منو والقمر في السرطاف في  (ٕ٘)السرطاف ست درجات والزىرة في الجوزاء
في احدػ احد عشر درجو منو الكالـ والمشترؼ في  (ٖ٘)عشر درجات منو وزحل في السنبمة
والمريخ في السنبمة في احدػ عشره درجو منو الكالـ عمى ذلؾ  العقرب في اثني عشره درجو منو
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الجوزاء او عطارد وىو رب الطالع  (٘٘)جية  (ٗ٘)النصبة كاف الدليل عمى ذلؾ في ىذه الزائر
 .[ ٘االجتماع ]

الذ ىوه دليل السعر وعطارد يتصل اوال بزحل وىو في وتد وعطارد زائال عـ الطالع فيدؿ 
وكاف السعر يـو التأسيس اعني عند طموع االجتماع ثالثة دراىـ فنقصت اقميا ايضا عمى الزيادة 

درجات مف اكثرىا فبقى واحدا فعممنا مف ذلؾ اف السعر يزيد  درىما عمى ثالثة عند اتصالو 
الدرجة بالدرجة  ثـ ينصرؼ عند ويتصل بالمريخ  ايضا وىو في وتد يدؿ عمى الزيادة ايضا 

ل مف االكثر فكاف الباقي اربع درجات فعممنا اف السعر ايضا يزيد اربع واتصالو بو فنقصنا االق
دراىـ عند اتصالو في درجة المريخ او سدس القيمة وذلؾ حيف اتصالو بالدرجة فاذا انصرؼ 
عنو يتصل بالمشترؼ وكالىما زائالف عف الوتد ساقطاف عف الطالع فدؿ عمى اتضاع السعر 

فكاف الباقي ستة وىو خمس الثالثيف فقمنا اف السعر ينقص  ونقصانو فنقصنا اقميا مف اكثرىا
خمس ثمنو وذلؾ اذا اتصل الدرجة بالدرجة فاذا انصرؼ يرخص السعر وهللا سبحانو وتعالى 
اعمـ وقاؿ ايضا اذا كاف صاحب الطالع او غيره في وتد وكاف راجعا فقل ال يزيد السعر وال 

 (ٙ٘)تعالى اعمـ وقاؿ اذا نظر الى الدليل يخصينقص ولكنو يكوف عمى حالو وهللا سبحانو و 
نحس وكاف فيو دؿ عمى الغالء فاذا نظر سعد دؿ عمى الرخاء اال اف يكوف ذلؾ النحس 
وصاحب الطالع راجعا فانيما اذا كانا كذلؾ او اجدىما وكاف السعر او الزيت غال رخص واف 

ف الطالع برجا ثابتا كاف السعر ثابتا كاف رخيصا غال وهللا سبحانو وتعالى اعمـ وقاؿ ايضا اذا كا
واذا كاف برجا ذا جسديف او كاف فيو نحس غالء السعر حتى يزيد مثل نصفيما واف كاف فيو 
سعدا ونظر اليو سعد رخص تمؾ السمعة حتى تحط مف ثمنيا مثل نصفيا واف كاف برجا متقمبا 

ما اذا نظر اليو سعد وكاف فيو لـ يعمـ غالء تمؾ الشيء اذا نظر اليو نحسا او كاف فيو نحس وا
 .[ٙثالثة ] (ٛ٘)ثالثة زحل والمريخ والشمس والسعود (ٚ٘)سعد لـ يعمـ منتيي رخصو والنحوس

المشترؼ والزىرة والقمر اذا لـ ينظر الى الدليل سعد وال نحس فالسمعة ال غالية وال 
واذا نظر اليو  رخيصة حتى ينظر اليو سعد او نحس فاذا نظر اليو النحوس دؿ عمى الغالء

السعود دؿ عمى الرخص وهللا سبحانو وتعالى اعمـ وقاؿ ايضا اعمـ اف البروج النارية 
 .ليا القمح والشعير والزيت والبروج المائية (ٜ٘)واليوائية
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والزعفراف والحنا وصباغ االحمر كمو والتيف والكتاف فاذا كاف زحل  (ٔٙ)ليا العصفر (ٓٙ)والترابية 
مينا ومربع لو المشترؼ غميت تمؾ االشياء الداؿ عمييا جوىر البرج وهللا والمريخ في شيء 

سبحانو وتعالى اعمـ ايضا في البيع والشراء اجعل الطالع البائع والسابع المتاع والعاشر الثمف 
والرابع لما يباع ويشترؼ فحيث كانت السعود في احدػ ىذه االماكف او شيدت لو بالنظر ففي 

ير والصالح والربح وحيث كانت النحوس او شيدت لو بالنظر ففي ذلؾ يكوف الخ (ٕٙ)ذلؾ يكوف 
ايضا اف القمر نفسو لما يباع او يشترؼ (ٗٙ)والفساد وهللا سبحانو وتعالى اعمـ وقالوا  (ٖٙ)المضرة

فإييما  (ٙٙ)والكوكب الذؼ يتصل بو القمر المشترؼ (٘ٙ)والكوكب الذؼ ينصرؼ عنو القمر البائع 
او النظر فالخير والربح لصاحبو واييما شيد لو النحوس  (ٚٙ)ود بالمجامعةشيدت لو السع

انظر حيف  (ٛٙ)فالخسراف والمضرة لصاحبو وهللا سبحانو وتعالى اعمـ بالغيب وقاؿ ابو معشر
تدخل الشمس او دقيقو مف البرج فاقـ الطالع واوتاده وضع الكواكب في مواضعيا ثـ انظر اؼ 
ناحيو تجد القمر فاف كاف في برج مستوػ الطموع فاخبر بغالء جنس جوىر ذلؾ البرج وغرتو و 
س ذلؾ نفاقو وسيما اذا نظرت اليو السعود فاف كاف القمر في برج مموج الطموع فاخبر بكساد جن

البرج وما ينسب اليو مف انواع الحبوب وغيره وخاصو الى نظرت اليو النحوس واعمـ في امر 
الرخص والغالء في ارباع السنو كمما دخمت الشمس في دقيقة مف اوؿ البرج المنقمب واذا بمغت 

[ فأنيا عند ذلؾ تحرير درجو ىبوطا وىو وقت مف ٚدرجو مف الميزاف ] (ٜٙ)الشمس ايضا ببطء
اف شاء هللا  (ٓٚ)الوقات الذؼ ينظر فيو لحاؿ السعر اعمل بما وضعت لؾ وشرحت تصب ا

الخصب والجدؼ ىي طوالع  في االسعار دالئل (ٔٚ)سبحانو وتعالى وقاؿ الفاضل كوشيار
االجتماع واالستقباؿ الذؼ قبل التحويل قبل فصوؿ السنة وصاحبو القمر وكذلؾ طالع كل 

ذؼ قبل التحويل وقبل فصوؿ السنو اقوػ فصل البروج االرضية تدؿ اجتماع واستقباؿ اال اف ال
عمى المأكوالت مما ينبت مف االرض والمائيات عمى نبات الماء والناريات عمى الذىب والفضة 

والغنـ والبقر فصل الزحل يدؿ عمى العقاقير وكل  (ٕٚ)والجواىر واليوائيات عمى الرقيق واالماء
بيا والحالوة  (ٖٚ)حنطة والشعير واالرز والحبوب الذؼ يتغذػشيء اسود و المشترؼ عمى ال

والقطف ويشاركو الزىره في ذلؾ وىي تنفرد بالداللة عمى الفضة والحمي والعطر والرقيق واالماء 
والحديد والسالح وعطارد عمى الذىب وعمى االشياء المنقوشة  (ٗٚ)والمريخ عمى الحبوب الحريفة
الصيغ والقمر يشارؾ الزىره والشمس تشارؾ عطارد فأؼ كوكب والمصبغات التي ليست بمصبغ 

قوؼ وصعد في افالكو وفي االفق اعني في صوره الطالع عز وغالء ما يدؿ عميو واؼ كوكب 
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ضعف وانحدر في افالكو وفي االفق ىاف ما دؿ عميو فصل اذا كاف لممشترؼ اعني في طالع 
اتصل صاحب الطالع بالمشترؼ او الزىره االجتماع واالستقباؿ الذؼ قمنا مف قبل ضراعو و 

وصاحب الثاني يسعد صاحب الطالع فيي سنو الخصب  (٘ٚ)وصاحب الرابع سميـ مف المناحس
او الفصل مف السنة او الشير مف الفصل واف كاف بالضد مف ذلؾ فبالضد فصل اذا اتصل 

دويره وذلؾ بعد المقاـ القمر بعد االجتماع او االستقباؿ بزحل وزحل صعد في فمؾ اوجو او فمؾ ت
[ لزحل ٛالثاني بحدود مائة وعشروف يوما دؿ عمى الغالء واقوػ ذلؾ اذا كاف عطارد ممازجا ]

والشيء الذؼ يغمو مف جوىر البرج الذؼ فيو زحل مف األرضية والمائيو واليوائيو والنارية فصل 
كاف ذلؾ في الطالع دؿ  صاحب طالع السنة اذا كاف في احد االوتداد وىو زائد في المشترؼ فاف

عمى زياده السعر مف اوليا الى المعيا  واف كاف في وسط السماء فمف الرابع الى النصف واف 
كاف في التاسع مف النصف الى الثالثة ارباع واف كاف في الرابع فمف الثالثة ارباع الى اخر 

لطالع او العاشر السنة فصل القمر او صاحب االجتماع او االستقباؿ اقواىما اف كاف في ا
في السير او كاف في شرفو او اتصل  (ٙٚ)والحادؼ عشر والخامس وىو مقبوؿ في موضعو زائد

بكوكب حالو كذلؾ دؿ عمى الزيادة في االسعار فاف كاف في السابع او الرابع واتصل بكوكب 
ي فييما مقبوؿ في موضعو لـ يزد السعر ولكف طمب واف لـ يكف مقبوال لـ يطمب واف كاف ف
التاسع او الثالث وىو مقبوؿ نقص السعر وكسد وبالجممة الطمب والنفاؽ مف القبوؿ والعز 
والغالء بجودة الموضع والضد في كل واحد منيما وىو الضد في السعر جممة في االسعار اعمـ 
اف المشترؼ يدؿ عمى الرخص السيما اذا كاف ضعيف الحاؿ وزحل يدؿ عمى الغالء السيما 

الحاؿ فالقوه مف الصعود والكوكب في االوتداد يدؿ عمى العز والغالء وكونو في كاف قوؼ جيد 
الحظوظ والقبوؿ يدؿ عمى الطمب والنفاؽ فصل المستولي عمى اوتداد صاحب السنو او طالع 
الفصل مف السنة اذا كانت قويو الحاؿ وىو اف يكوف صاعدا في افالكيا وفي االوتداد وفي 

عيمو ذلؾ الكوكب فاف كاف مع قوتو سريع السير تناىى في  حظوظيا عز وغالء ما يدؿ
واف كاف بطيء السير ثبت السعر عمى حالو واف كاف ناقصا نقص السعر وهللا  (ٚٚ)غالئو

سبحانو وتعالى اعمـ فائدة عظيمو في معرفو سيـ اليـو يؤخذ مف درجو الشمس الى درجو زحل 
اال عند طموع الشمس ثـ انظر الى السيـ في  بدرج ويمقي مف درجة القمر وال يكوف ىذا العمل

 .[ٜاؼ البروج وقع ]
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واؼ كوكب فيو تستدؿ عمى احواؿ اليـو مف الحر والبرد والرياح واالمطار ونحوىـ فاف 
زحل كاف بردا او في بيت المشترؼ كاف حرا وىو ارطبا او في بيت المريخ  (ٛٚ)وقع في بيت

حر او في بيت الزىرة فمطر او في بيت القمر فحر ورياح حارة او في بيت الشمس فصحو و 
      .فمطر وىو ارطب او في بيت عطارد فرياح وضباب وهللا سبحانو وتعالى اعمـ  

 ]فصل في معرفه الغالء والرخص[ 

وفي زماف مائي فاعرؼ ذلؾ البرج  (ٜٚ)انظر اذا نزلت الشمس او دقيقة مف برج مائي 
وجوىره ثـ انظر ايف القمر حينئذ وفي اؼ البروج فاف اصبت القمر في البروج المموجة الطموع 
وىي مستعممة وىي مف الجدؼ الى اخر الجوزاء فكل شيء مف جوىره ذلؾ البرج الذؼ فيو القمر 

 (ٓٛ)مف السمطاف الى القوسيستقل ويرخص واف اصبتو في البروج المرتفع الطموع  وىي التي 
فاف كاف كل شيء مف جوىر ذلؾ البرج الذؼ فيو القمر يرتفع ويغموا وهللا سبحانو وتعالى يعمـ 

كميا فايدة في معرفة الغالء والرخص ايضا انظر الى رأس كل شير الى  (ٔٛ)بحقائق االشياء
إنما يدؿ عميو جوىر ذلؾ طالع االجتماع ثـ انظر الى رب ذلؾ الطالع فاف كاف زائد في السير ف

البرج يزيد في ذلؾ الشير واف كاف في وسط السماء او سائرا الى شرقو او اتصل بكوكب في 
وسط السماء ازداد السعر وارتفع ايضا واف كاف ناقصا في السير او سائرا الى ىبوطو او يتصل 

لسابع وقف بكوكب في الثالث او التاسع اتضع السعر ورخص واف كاف في وتد االرض او ا
السعر ولـ يزد ولـ ينقص وهللا سبحانو وتعالى اعمـ ذكر ما لكل كوكب مف االصناؼ زحل لو 

مف الفاكية ليا قشر،  لفمفل والسمسـ والزيتوف وكل شيءوا (ٕٛ)البصل والثـو والخروب
لو الحنطة والشعير واالرز والذرة وكل شيء يعصر مف الفواكو وكل شجرة طيبو  (ٖٛ)المشترؼ 
[ٔٓ]. 

الريح وفواكو الشجر كالخوخ والتيف والسمسـ والمعادف المرتفعة الثمف المريخ لو كل 
الفخاريف  (ٗٛ)حامض ومر وحار والرماف الحامض والكراث وكل شجرة حاره محرقو واتانيف

والحداديف والشمس ليا الخمر والسكر والفواكو اليابسة والكـر والنخل وبناء البيوت والذىب 
 (ٜٛ) والبزازيف واالبل والزىرة (ٛٛ)والخيل العتاؽ (ٚٛ)والمعز والوعوؿ (ٙٛ)وماشي الضاف (٘ٛ )االبريز

ليا الحبوب وكل فاكية رطبو ربيعية والطيب والعطر والرياحيف والدىف والحموات وحمر الوحوش 
اف ال يؤكل والرياحيف التي تؤكل والدواب والكت (ٕٜ)وكل طير لو سؤر قذر (ٜٔ)والضبا (ٜٓ)واالىمية
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لو االلماس  (ٜ٘)والحرير والقز وعطارد (ٜٗ )والوتيف (ٖٜ )وكل ما يخط مف الثياب كالديباج
الباقالء  وكل صبغ وكل دابة تسكف الماء وصغار الدواب في االرض او البحار والمؤلؤ و 

كو والياقوت والزمرد وكل نقش وصورة القمر لو القطف والكتاف والبطيخ والقثاوالقرع والخيار والفوا
الفضة وكل شيء ابيض وهللا سبحانو وتعالى اعمـ فصل اذا كاف سيـ في الرطبة واشباىيا و 

شرؽ كوكب فاف ذلؾ الكوكب في الطالع كاف سبب الغالء فصل عامو الناس واف كاف في 
الثاني كاف سبب االحتكار واف كاف في التاسع او الثالث كاف سبب النقل مف موضع الى 

ابع كاف بمنع مانع واف كاف في الخامس كاف مف زحمة مشترؼ البمد واف موضع واف كاف في الر 
واف كاف في السابع كاف مف زحمة مشترؼ  (ٜٙ)كاف في السادس او الثامف كاف مف ىالؾ المتاع

خارج البمد واف كاف في العاشر كاف مف عمل السمطاف واف كاف في الحادؼ عشر كاف مف عزة 
عشر كاف بسبب القمة واف كاف القمر وقت التحويل زائد ذلؾ الجنس واف كاف في الثاني 

الحساب تحت االرض متصال بكوكب فوؽ االرض دؿ عمى الغالء واف كاف متصال بكوكب 
[ٔٔ]. 

واف كاف  (ٜٚ)تحت االرض دؿ عمى الرخص سيما اف كاف الكوكب موصوفا بصفة الغالء
القمر في شكل طالع حموؿ الشمس في درجة ىبوطيا في ما بيف الرابع والسابع اضطرب مائال 

الى الغالء واف كاف فيما بيف السابع والعاشر او في الربع المقابل لو دؿ عمى الغالء واف  (ٜٛ)
عمى كاف زحل وقت التحويل في برج منقمب اضطرب مائال الى الغالء واف كاف في الثابت دؿ 

غالء واف في ذؼ جسديف دؿ عمى الرخص اذا كاف في الطالع اكثر مف كوكب واحد موصوفيف 
بصفة الغالء او الرخص ظير في الربع االوؿ مف مدة الطالع واف في العاشر كاف في الربع 
الثاني وفي السابع في الربع الثالث وفي الرابع يظير في الربع الرابع واف اتصل القمر بعد 

وامتأل بزحل وزحل صاعد في فمؾ اوجو او تدويره غالء السعر ومصاحبتو عطارد  (ٜٜ)االجتماع
لمدليل يقوؼ فعمو مكاف غالء السعر ورخصو بالد البرج والكواكب واقاليـ الكواكب ونواحي 
المثمثات  وهللا سبحانو وتعالى اعمـ وصمى هللا عمى سيدنا دمحم النبي االمي وعمى الو وصحبو  

كثيرا الى يـو الديف وسالـ عمى المرسميف والحمد  رب العالميف تمت بحمد هللا  وسمـ تسميما
ثالثة عشر يوما خمت مف شير جمادؼ  ٖٔوعونو وحسف توفيقو في االربع المبارؾ الموافق 

الف وثالثمائة وتسعو ىجرية عمى يد الفقير الى هللا تعالى ٜٖٓٔالثاني الذؼ ىو مف شيور سنة 
 .[ ٕٔ]  هللا بمطفو والمسمميف بجاه سيد المرسميف ملسو هيلع هللا ىلص اميف دمحم رزؽ عاممو
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 الخاتمة 
 يمكف اجماؿ أىـ ما توصمنا اليو بعد إنياء دراسة بحثنا  ىذا بالنقاط اآلتية :

تعتبر المخطوطة التي بيف أيدينا وثيقة اقتصادية  ذات أىمية بالغة في مجاؿ االقتصاد  -ٔ
يتيا مف عدة نقاط : أوليا انيا  عالجو قضية اقتصادية اال وىي االسعار والفمؾ  وتكمف  أىم

والبيع والشراء بعيدا عف العرض والطمب في االسواؽ بل اخضعاىا ىذه المرة الى قاعدة فمكية 
ىي حركة النجـو والكواكب  وتعتبر ىذه الطريقة  غريبة نوعا مما زادت في أىميتيا ، وثانييا : 

اوؿ المؤلف إثباتيا في االعتماد عمى  نفسو ثـ مصادر اخرػ بطريقة عممية المعمومات التي ح
 بحثية . 

اف فيـ ما يدور في السماء يساعد المنجميف والفمكيف مف معرفة يـو الحع والنحس والبيع  -ٕ
 .والشراء واالسعار مف خالؿ حركة الكواكب واالبراج 

ارتباط النحس والسعد بحركة الشمس والقمر والكواكب  وتأثيرىا عمى االسعار  كأرتباط المد  -ٕ
تأثير كذلؾ  جاذبية الشمس لألرض تسمى بالمد الشمسيووالجزر بحركة القمر والشمس فأف 

 .جاذبية القمر لألرض فتسمى بالمد القمرؼ 

ارغ مف خالؿ  الجرأة في اعطاء الثقافة الواسعة التي يمتمكيا صاحب المخطوط تتجمى لمق -ٖ
رائيو ويضرب لنا امثمة لغرض اقناع القارغ وتعتبر االمثمة ىي احدػ وساؿ التعميـ والتوضيح 

 .العممي 

اىتمت الشعوب قديما بحركة الكواكب والمجرات وجاء ذلؾ عف طريق  تجربة عممية   -ٗ
 .مارستيا تمؾ الشعوب نتيجة لتقمب االحواؿ في البروج

 برج طالع  في الربع االوؿ و الثاني والثالث والرابع وىو الذؼ يحدد سعر ونوع السمعلكل  -٘
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وجود عنصر التحميل العممي عند صاحب المخطوط يوسف بف طوغاف وىذا ما لمسناه في  -ٙ
جميع مفاصل المخطوط فكاف كثيرا ما يعطي رأيو في مسألة  ذات مفاصل ميمة في االقتصاد 

 .والفمؾ

ىناؾ طوالع في االبراج يجب تتبعيا مف اجل تجنب الخسارة  نتيجة حركة ما تؤدؼ الى   - ٚ
 .الغالء في االسعار  

حسب ما جاء في المخطوط يستحب البيع والشراء في السعود الثالثة المريخ وزحل  -ٛ
  .والشمس

 .اقوػ البروج  في البيع ويكوف السعد والحع محالفيا ىي البروج ارضية -ٜ

اف زيادة نور القمر وصعوده فوؽ السماء يؤدؼ الى زيادة االسعار حسب ما جاء في  -ٓٔ
 .المخطوط 

 .االوتاد تدؿ عمى ثبات االسعار مالـ يتصل القمر بكوكب ساقط او نازؿ     -ٔٔ
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 ـش..الهــوام
 .ٜٚاالنعاـ/ (ٔ) 

 .ٙ٘( االعراؼ/ٕ)

 .ٕٙٛ /البقرة   سورة -(ٖ) 
 (.ٔو) ، راجع المخطوط (ٗ)

 (.ٔو) (ٔ( )٘)

 ٕ، ،جضاح المكنوف ، االبغدادؼوالصحيح ىو) طوغاف(.  ورد في اصل  المخطوط ) طوعاف ( (ٙ)
 .ٖٖٙص
( ورد في  اصل المخطوط  خطأ)الفطيمي ( والصحيح ىو ) القطجي ( وىو احد القاب صاحب ٚ)

 .ٜٖٖٔ  ت ٖٖٙ، ص ٕ،ج  ضاح المكنوف ، االبغدادؼ المخطوط  .
اسـ الشيرة لصاحب المخطوط انسحب عميو مف التفطف في الكواكب  والتوقيتات الميقاتي : ىو (ٛ)

أوقات  ةعمـ يتعرؼ منو أزمنة األياـ والميالي وأحواليا، وكيفية التوصل إلييا، ومعرفػ وعمـ الميقات وىو
ازؿ القمر، ومقادير العبادات، والطوالع، والمطالع مف أجزاء البروج والكوكب الثابتة التي منيػا منػ

، ج .  ااألظالؿ، واالرتفاعات وانحراؼ البمداف بعضيا عف بعض  .٘ص ، ٕلقنوجي: أبجد العمـو
( قمب  المؤلف الياء الى الف مقصورة )ػ( كما في حرؼ ) فى (  وسنتعامل معيا  ياء اينما حمت ٜ)

 في  المخطوط  لتكوف مناسبة لمحديث ووفق القاعدة المغوية.
وضع بعض الميـ وبالتحديد قولو  )ارد وال مصادر لمموضوعو ىنا  الى عدـ وجود مو ( يشر ٓٔ)

 ؾ(.االفاضل مف السمف مقالو ولـ يقدـ ليا رسالو وال اصوؿ يبني عمييا ذل
( يشير ىنا  المؤلف الى االعتماد   عمى نفسو  لعدـ وجود المصادر التي يعتمد عمى كتابة ٔٔ)

قواؿ السمف ، ونجد ذلؾ جميا حينما يطمق عبارات قاؿ وقالوا دوف موضوعو مع االعتماد عمى بعض ا
ذكر المورد ثـ  وجدنا في المخطوط عبارة )مثاؿ اخر( في حاؿ توضيح مسألة   باالعتماد عمى نفسو 

 وخبرتو  في ىذا المجاؿ .
 المفيد الحيسوب البغداذؼ دمحم بف أحمد بف داود الشيخ أبو الرضا المؤدب الحيسوب  (ٕٔ)

الصفدؼ ، . .  ى ٓٛ٘سنة اعديدة لو تصانيف  والتنجيـ  المعروؼ بالمفيد بغداذؼ بارع في الحساب
 .ٔٛ، ص  ٕالوافي بالوفيات ، ج
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 عمى االسعار تأثير حسف الطالع وحركة النجـو  ما قالو اىل  الفمؾ المنجميف والحساب في ( يقصد ٖٔ)
طوالع حاويا لممسائل الميمة البي الحسف عمي بف كتاب البارع في عمـ النجـو وال( يقصد بو كتابٗٔ)

قامتو في  ابي الرجاؿ الشيباني المغربي القيرواني : عالـ بالفمؾ ،منجـ ، رياضي . مولده بفاس وا 
ـ الى ومرغوبا بو في عصره . ترج في التنجيـ الذؼ كاف شائعا المختص كتابيذا الواشتير ب .القيرواف

 .ٕٛٛ،ص ٗ.  الزركمي ، االعالـ ،ج   ى ٕٖٗبعد  الفارسية توفي
( قمب المؤلف  االلف المقصوره الى ياء  كما في) الي  ،عمي، تعالي (   وسنتعامل  معيا   الف ٘ٔ)

مقصوره )ػ(   اينما حمت  في المخطوط  فتصبح   )الى ،عمى، تعالى ( لتكوف مناسبة لسياؽ الحديث 
 ووفق القاعدة المغوية.

(: ما تنبأ بو المنّجـُ مف الحوادث بطموع مكيفُأو الف نجميف اَصِطالِح الم ) فيالطالع اليالؿ و  )(ٙٔ)
ـ مف َكْشف ُمْسَتقَبل َشْخص بعد اْستطالع َنْجـ ُمَعيَّفوىو   ..كوكب معيف بو  .ما ينتظر أو يتنبأ بو ُمَنجِّ

د يكوف بعضيا أقوػ مف سعد أو نحس ىو حسف الطالع البرج الموافي لألفق ِعْند اْلوالَدة، ف الطوالع ق
 ٕٙ٘، ص  ٕ؛ المعجـ الوسيط  ، جٓٚٔص السيوطي ، مقاليد العمـو ، .مف بعض فمعل طالع الوقت

كمما طمعت ( يقصد بيا  اجتماع االفق عمى وتد العاشر وىي ارقاـ فمكية يستخدميا المنجموف حيتٚٔ)
واف دوراف القمر والشمس والبروج وفق ىذه  درجة مف أفق المشرؽ غابت نظيراتيا في أفق المغرب

الفمؾ في دائـ األوقات منقسمًا بأربعة أرباع كل ربع منيا تسعوف درجة فمف أفق االرقاـ حيث اف 
المشرؽ إلى وتد السماء إلى وتد المغرب تسعوف درجة يقاؿ ليا الربع الجنوبي اليابط ومف وتد المغرب 

الربع الغربي اليابط في الظممة ومف وتد األرض إلى وتد المشرؽ إلى وتد األرض تسعوف درجة يقاؿ ليا 
 ،ٔ. اخواف الصفأ، رسائل  اخواف الصفا وخالف الوفا، جتسعوف درجة يقاؿ ليا الربع الشمالي الصاعد

 .ٚٚٔص 
(  وردت في اصل المخطوط ) غال ( والصحيح ) غالء ( حيث الـ يذكر المؤلف  اليمزة    ٛٔ)

 ة  اينما حمت في حاؿ لمضرورة واالحتياج   في المخطوط وفقا لمقاعدة المغوية   وسنتعالـ معيا ىمز 
( يتوقع المنجموف ارتفاع االسعار وانخفاضيا وفق درجة االفق براج  وحركة الشمس والقمر ومف ٜٔ)

 خالليا يتحدد النحس والسعد .
الصفأ، رسائل  اخواف  (  يقصد بو وتد االرض حسب سياؽ الحديث  والكتب الفمكيو  . اخوافٕٓ)

 .ٕٖٙ،ص ٗالصفا وخالف الوفا، ج
 وردت خطأ في  المخطوط حظائيظيا والصحيح حظاظيا. (ٕٔ)
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-مكتبة المصطفى االلكترونية، ٔٛورقة، البارع في عمـ النجـو والطوالع (ابف ابي الرجاؿ،ٕٕ)
mostafa.com-www.al  التصنيف-Manuscripts-aiber#2280Dr.D مخطوط 

  ،كتاب المواليد ىػ، وذكر مف آثارهٕٕٓمشيور توفي سنة  أبو عمي يحيى بف غالب الخياط، فمكي (ٖٕ)
إلى  ترجمة بعض كتبو الى كتاب المعاني، كتاب الدوؿ، كتاب سر األعماؿ.  المدخل، كتاب المسائل،

 .ٕٙٔ،ص ٛولـ نعثر عمييا مطبوعة،  الزركمي ،االعالـ ، ج الالتينية
( قمب المؤؿ.ؼ اليمزة الى الف وسنذكرىا ىمزة فوؽ االلف حسب القاعدة المغوية اينما حمت في ٕٗ)

 المخطوط.
 .وسوؼ نضع النقاط اينما حمت في المخطوط ةلـ يمتـز المؤلف بوضع نقاط عمى التاء المربوط (ٕ٘)
 ع اياـ الشير.( يقصد في جميٕٙ)
 وردت خطأ في اصل المخطوط كممة زائيديف والصحيح زائديف. (ٕٚ)
 ( وردت خطأ في اصل المخطوط كممة زائيد والصحيح زائد.ٕٛ)
دمحم بف عمر بف حفص لممؤلف   القيصراني في احكاـ النجـومختصر مدخل (  يقصد بو  كتاب ٜٕ)

أحد رؤساء التراجمة والمتحققيف  الطبرؼ ، البغدادؼ ، ويعرؼ بابف الفرخاف) أبو بكر ( فمكي  بف فرخاف
بعمـ حركات النجـو وأحكاميا . استدعاه ذو الرئاستيف الفضل بف سيل وزير المأموف مف بمده وربطو 

باألسطرالب ، المواليد ،  .  . مف آثاره  العملا كثيرة وحكـ بإحكاـ نجومية عديدبالمأموف فترجـ كتب
، ص   ٕ.  حاجي خميفة ، كشف الظنوف و ج تحويل سني العالـ ،المقياس ، وتحويل سني المواليد

 .ٔٛ، ص ٔٔ؛ كحالة ، معجـ المؤلفيف ،جٖٙٛٔ
عف  صعود  ؿالطالع  يقصد بو االفق المسؤو ( ال يقصد بكممة الرب  لفع الجاللة هللا انما رب ٖٓ) 

ليعود ويتصل بكوكب بطيء  اقل حركة منو  عف كوكب  اينفصل كوكب سريع عنماالطالع وىبوطو 
مكتبة ,77م في التنجيم , ورقة غايه الحكي،  المجريطي ىكذا صورتيا كتب المنجميف والفمكيف. آخر،
 مخطوط.  -mostafa.com-www.alمصطفى االلكترونيةال
( اسقط حرؼ ) ع( مف كممة المتاع لغرض المحفظة عمى نسق الخط داخل المخطوط واستدركيا ٖٔ)

 المؤلف  والحقيا في الحاشية اليمنى.
حركة القمر في المشرؽ والمغرب وماليا دور في دوراف الفمؾ  ومف ثـ تغير المواقع  وتأثيرىا ( ٕٖ)

عمى حظوظ البيع والشراء والغالء والرخص مف اليبوط الى الصعود ومف الصعود الى الحظيع ونالحع 
س ، ثـ إذا القمر إلى وتد األرض ، فينتيي المد مف الرأذلؾ جميا في حركة المد والجزر فعند حركة   

وكذلؾ ىذه الحركة   أخذ المد راجعا إلى أف يبمغ القمر إلى أفقو الشرقي زاؿ القمر مف وتد األرض
؛  ٜٙ، ص ٖوالدوراف يأثر في البيع واالسعار.  اخواف الصفأ ، رسائل احواف الصفا  وخالف الوفا ،ج

 .ٖٔ، ص  ٚ٘المجمسي ، بحار االنوار ، ج 
 .ٕٚ، صٔالفراىيدؼ ، العيف ، ج ( اؼ تضعضع  السعر وذؿ .ٖٖ)

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://nehran.n2007.com/booknehran/index.php/2013-07-29-08-40-26/27-horary1
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
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عالما بالمنطق والتنجيـ ألف كتابا لممأموف في  بف ىاروف ابو عبد هللا السمرؼ  دمحم بف الجيـ (ٖٗ)
 ، خبار العمماء بأخبار الحكماء . القفطي ،  ىػ ٕٚٚتوفي سنة  االختيارات
 .ٜ٘ٔ، صٕ، ابف الخطيب ،تاريخ مدينة بغداد ، ج ٕٓٔص 
والشيور واألياـ والساعات يف لسيارة لكل واحد منيا داللة عمى أعداد معمومة مف السنالكواكب ا (ٖ٘)

بما فييا ارتفاع  يستدؿ بيا عمى كمية أعمار المواليد وعمى طوؿ بقاء الكائنات في عالـ الكوف والفساد
الصفا  ، ر،. رسائل اخواف القمو زحل المشترؼ المريخ الشمس الزىرة عطارد  فمنيا وانخفاض االسعار 
 .ٕٙٔ، صٔاخواف الصفا ، ج

 والصحيح سائر. وردت في اصل المخطوط )سائير( (ٖٙ)
 .ٕٚ، صٔ( يقصد بو تضعضع اؼ ضعف وذؿ   اؼ نزؿ السعر وىبط . الفراىيدؼ ، العيف ، جٖٚ)
اثني عشر  التنجيـ عمى في  ويعتمد يوف   إلى عيد بابم اصمو  يرجع مصطمح فمكي   البرج : (ٖٛ)
يسير القمر في كل منيا يوميف وثمث وتسير الشمس في   ستمد مف تشيكالت النجـو في السماءت وبرجا

عف طريق شكل النجـو عندما حسف الطالع  يحدد  اذا غابة الستة ظيرة الستة االخرػ و .كل برج شير
رمز اوسـ خاص بو وقيل البرج القمر وقيل  جالكل برج مف االبر  و. ،االشمس في لحظة والدتي تكوف 
ثني عشر أو المنازؿ قيل المراد بالسماء الفمؾ األعمى  يسمى فمؾ البروج وقيل السماء ا البروج الكوكب 

؛ االلوسي، ٕٕٔ، ص ٕ. ابف منظور ، لساف العرب ، ج الدنيا ألنيألنيا ترػ فييا بظاىر الحس 
؛  السنابمي ،  ٙٚٔ.ص ٔ، مجمع البحريف ، ج؛   الطريحي ٘ٛ، ص ٖٓتفسير االلوسي ،ج

 .ٗٗالمصطمحات الفمكية    ، ص 
في  التي حددىا الفمكيوف  اإلثنى عشر األبراج العاشر مف البرج ىو برج الجدؼ : مصطمح فمكي (ٜٖ)

 عند انقالب  الجدؼ تكوف  في أوؿ و . بو مف الجية الجنوبية لمسماء. تمر الشمس  برج .مسار الشمس
 .ٜٖٗ، صٔ، شرح المقاصد ،ج ي. التفتا زان في انقالب رأس الجديغاية البعد مبدأ الشتاءفالشتوي
بيت القمر وشرؼ المشترؼ وىبوط المريخ ووباؿ (برج السرطاف : مصطمح يستخدمو الفمكيوف فيو ٓٗ) 

اإلثنى عشر  األبراج الرابع مف برج ىوو شمالي منقمب صيفي خصب ، ىو برج مائي أنثى ليميزحل و 
في نياية مف الجية الجنوبية لمسماء. تمر الشمس مف برج السرطاف   .الشمس طريق  مف االبراج مف

قاؿ أصحاب االحكاـ مف و  تكوف الشمس في أوؿ ىذا البرج عند انقالب الشمس الصيفیالصيف و 
نيايتي نتصف  المنجميف أف السرطانطالع العالـ ، وذلؾ أف الشمس في أوؿ أدوار في أوؿ الحمل عمىـ

ذا كانت كذلؾ كاف الطالع السرطاف ، وىو البتداء الدور والنشوء عندىـ وقد قيل إنو سمي  العمارة ، وا 
وىو صافي  المزاج وتكوف الحرارة فيو معتدلة  . اخواف  رأسا مف الربع المعمور بذلؾ ألنو أقرب البروج

، ص ،  المصطمحات الفمكية ؛السنابمي  ٖٗٔ،ص  ٔالصفأ ، رسائل اخواف الصفا وخالف الوفا ، ج
ٗ٘  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
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( وردت  في اصل المخطوط ) شى  ( حيث قمب الياء  اليمزة الى الف مقصور ، والصحيح ٔٗ)
 )شيء(  وسنذكرىا ىمزة اينما حمت في المخطوط   .

ىػ   ىو فمكي ، ومنجـ ييودؼ،   عمل   في  ٜٛٔما شاء هللا ابف أثرػ الييودؼ   كاف حيا حتى (ٕٗ)
وأسمـ،  كاف في زمف المنصور واستمر الى زمف المأموف ، كاف مف المساحيف لممدينة بغداد   العمـو

ومؤسس مدرستيا الفمكية وتصانيفو ىي كتاب المواليد الكبير، القرانات واألدياف والممؾ، مطرح الشعاع، 
؛ عمر  ٖٕٚ، ص ٔصنعة األصطرالب والعمل بيا، واألمطار والرياح . ابف النديـ ، الفيرست ، ج

 .ٚٙٔ، ص   ٛمعجـ المؤلفيف  ،ج  ،كحالة  
( وردت في اصل المخطوط  )السما ( والصحيح ) السماء  (يقصد بيا اجتماع  االبراج  مع افق  ٖٗ)

 مستوػ الشمس  في السماء  .  
 ( وردت في اصل المخطوط  يغموا والصحيح يغمو.ٗٗ )
 دؿ. ( وردت خطأ  في اصل المخطوط ) داال( والصحيح٘ٗ )
 ( اسقطت مف كممة )دليل(  حروؼ ) ليل( واستدركيا المؤلف في الحاشية اليسر.ٙٗ )
 ( وردت خطأ في اصل المخطوط ) زأيال( والصحيح زائال .ٚٗ)
( وردت باذف والصحيح  )بأذف  ( حيث لـ يستخدـ المؤلف  اليمزة فوؽ االلف  وسنذكر اليمزة  ٛٗ)

 فوؽ االلف اينما حمت في المخطوط.
 (  في اصل المخطوط ) قس( والصحيح  )قسـ  (كما اثبتناه  مف سياؽ الحديث .ٜٗ)
فدور الفمؾ ىنا يكوف دوالبيا (  حسابات رياضية لمعرفة  االسعار عف طريق التنجيـ و دور الفمؾ  ٓ٘)

ألف سطوح جميع المدارات اليومية يقطع سطح األفق عمى زوايا قائمة كما يقطع سطح الدوالب سطح 
، شرح  يواالرزاؽ . التفتا زان كاف بسبب اختالؼ المسيرو تفاوت  فيكوف الماء ويكوف الميل والنيار 

 ٜٖٗ،صٔالمقاصد ،ج
عميا عمى الواو في كممة ) الجزؤ ( والصحيح الجزء وسنذكرىا ىمزة ( قمب المؤلف اليمزة المنفرد وجٔ٘)

 منفرده اينما حمت بالمخوط
 ٘ٛ، ص ٖٓ(  الجوزاء :تسميو تمطق ايضا عمى برج الثور. االلوسي، تفسير االلوسي ،جٕ٘ )
 يقصد بو برج السنبمة : وىو برج مف ابراج السماء االثنى عشر وقيل نفسو برج العذراء تنزؿ (ٖ٘ )

 ، ٜٕٛ،ص ٗ؛  الطريحي ، جٖ٘٘،ص  ٗالشمس اليو في شير اب .ابف منظور ، لساف العرب ، ج
( قمب المؤلف اليمزة الى ياء كما في كممة ) زاير ( وسنتعامل معيا ىمزة اينما حمت في ٗ٘ )

 المخطوط
 وردت خطأ في اصل المخطوط ) جو ( والصحيح جية (٘٘)
 المؤلف بالحاشية اليسرػ ( سقطت مف المخطوط واستدركيا ٙ٘)
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الفراىيدؼ ،  خالؼ السعد ، وجمعو النحوس ، مف النجـو وغيرىا .(  مفرده نحس وىي  مف الشـؤ و ٚ٘)
 ٗٗٔ، ص ٖالعيف ، ج
الكواكب التي يقاؿ ليا لكل واحد منيا  مف اليمف والتفاؤؿ  وىي سعود النجـومفرده سعد : و  (ٛ٘) 
كذا ، وىي عشرة َأنجـ كل واحد منيا سعد : َأربعة منيا منازؿ ينزؿ بيا القمر ، وىي : سعُد الذاِبح  عدس

عود وسعُد اأَلْخِبَية ، وىي في برجي الجدؼ والدل ، ٖو، ابف منظور ، لساف العرب ،جوسعُد ُبَمع وسعد الس 
 .ٖٕٔص
)برج الميزاف والدلو  ىي  واألبراج اليوائية  ) برج الحمل واألسد والقوس(  هي النارية واألبراج( ٜ٘ )

مدة سمطاف الكوكب وزعموا اف سمطاف الحمل اثنا ": (، وقد تناوؿ  المسعودؼ  االبراج وقاؿ والجوزاء
عشر ألفسنة وسمطاف الثور احدػ عشرة ألف سنة ، وسمطاف الجوزاء عشرة آالؼ سنة ، وسمطاف 

انية آالؼ سنة ، وسمطاف السنبمة سبعة آالؼ سنة ، السرطاف تسعة آالؼ سنة ، وسمطاف األسد ثم
وسمطاف الميزاف ستة آالؼ سنة ، وسمطاف العقرب خمسة آالؼ سنة ، وسمطاف القوس أربعة آالؼ 

وسمطاف الجدؼ ثالثة آالؼ سنة ، وسمطاف الدلو ألفا سنة ، وسمطاف الحوت الف سنة ، فجميع  ،سنة
ىو انقضاء العالـ ونقض ما فيو ورجوعو إلى كونو ، وأف ذلؾ ثمانية وسبعوف الف سنة ، وعند ذلؾ 
  ٕٙٓ، صٕ" . المسعودؼ ، مروج الذىب ، ج المتولي ليـ كوكب مف الكواكب النارية

وقد تناوؿ اخواف الصفا االبراج وذىب الى تأثيرىا  الى ابعد مف ذلؾ حيث تأثيرىا حتى في 
حانيات الكواكب في أحكاـ بنية الجسد مف المزاج تأثيرات أفعاؿ رو  طبائع االنساف والمجتمع حيث قاؿ:

والتركيب أربعة أشير قدر مسير الشمس ثمث الفمؾ واستيفائيا طبائع البروج مف النارية والترابية واليوائية 
والمائية ثـ كيفية تأثيراتيا وأفعاليا في أحكاـ النفس أربعة أشير أخر وما ينطبع فييا مف التييؤ 

صورة األولى بالقوة لتصير صورة بالفعل عند التييؤ لقبوؿ األخالؽ واألعماؿ واالستعداد التي ىي 
"  وكل ىذا لو ارتباط  بحسف الطمع واو النحس  مما  ينعكس عمى حياة والعمـو واآلداب والحكـ واآلراء

 ٖٔ،ص  ٔاالنساف بما فييا البيع . اخواف الصفا ، رسائل  اخواف الصفا وخالف الوفا ،ج
 ،وف فقد تناوؿ اقتراف برج الحمل مع برج االسد فتصبح نارية .ابف خمدوف، تاريخ ابف خمدوف اما ابف خمد

 .ٖٖ٘، ص ٔج
ابف  )األبراج الترابية )برج الجدؼ والثور والعذراء)المائية )برج السرطاف والعقرب والحوت ألبراج(ٓٙ) 

 -ٖٖ٘، ص ٔ؛ ابف خمدوف، تاريخ ابف خمدوف ،جٖٚٗ، ص ٕعربي ، الفتوحات المكية ،ج
-www.al-مكتبة المصطفى االلكترونية ،ٔٗـ في التنجيـ ، ورقة  غايو الحكي،  المجريطيٖٖٚ

mostafa.com  .مخطوط 
ابف منظور ، ، ومنو ِريِفيٌّ ومنو َبرِّؼٌّ ، وكالىما نبٌت بَأرض العرب .الُعْصُفر ىذا الذؼ يصبغ بو  (ٔٙ)

 .ٔٛ٘،ص ٗلساف العرب ، ج
 ( سقطت مف المخطوط واستدركيا المؤلف بالحاشية اليمنى.ٕٙ)

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
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 نزهة االفكار في معرفة االسعار)يوسف بن طوغان(

 ( يقصد بيا الضرر.ٖٙ)
 ( لـ يحدد مف الذيف قالوا ويقصد بكالمو اصحاب الفمؾ والمنجميف.ٗٙ)
 عف كوكب  الذؼ كاف في الطالع تكوف ىنالؾ  عممية  بيع  . ( في حاؿ غياب القمر ٘ٙ)
( في حاؿ  طموع القمر عمى الكوكب واالتصاؿ بو يكوف ىناؾ  شراء. السنابمي ،  المصطمحات ٙٙ)

 .ٔٗالفمكية    ، ص  
 يقصد بيا اجتماع االبراج مع افق الشمس والقمر وفق حسابات فمكية. (ٚٙ )
 .جعفر بف دمحم بف عمر البمخي ، عالـ فمكي مشيور . كاف أوال مف أبو معشر الفمكي (ٛٙ)

وكاف بارعا في الرياضيات  وأربعيف سنة مف عمره ، ، وتعمـ النجـو بعد سبعومنجـ  أصحاب الحديث 
فحدث ، فكاف يقوؿ : أصبت  أسواطا ألنو أخبر بشئ قبل حدوثو العباسي وضربو المستعيف واليندسة
 توفي سنة  ، في خراساف .قاـ زمنا في بغداد ومات بواسط أصمو مف بمخ ، فعوقبت
ر .الذىبي ، سير االعالـ النبالء ، صانيفو كثيرة ،منيا كتاب الطبائع  و المدخل الكبيلو ت  ػى ٕٕٚ
 .ٖٚ، ص  ٕ؛الزركمي ، اعالـ ، جٔٙٔ، ص  ٖٔج
 ( وردت في اصل المخطوط  )يط(.ٜٙ)
 هللا.( يقصد بيا تصب في المصمحة اف شاء ٓٚ)
بغداد ومات في حدود سنة  سكفمنجـ وفمكي  أبو الحسف كوشيار بف لباف بف باشيرػ الجبمي (ٔٚ)
. الجامع . كتاب الكيا في النجـو الالمع في أمثمة الزيج الجامع . صنف مف الكتب . الزيج  ىٖٓ٘
البغدادؼ  ؛   ٕٕٚ، ص ٖاكماؿ الكماؿ، ج  . ابف ماكوال، مجمل األصوؿ في احكاـ النجـووكتاب 

 .ٜٖٛ، ص  ٔ،ىدية العارفيف ، ج
(  قمب المؤلف اليمزة  المنفرده الى واو عمييا ىمزة   كما  في اصل المخطوط )االماؤ( والصحيح ٕٚ)

 االماء وتعني الجوارؼ ، وسنتعامل معيا ىمزة اينما حمت في المخطوط.
 ( وردت خطأ في اصل المخطوط ) يفتذؼ ( والصحيح يتغذػ.ٖٚ)
 .ٕٔٗ، ص  ٛ: نوع مف انواع النبات واالشجار . ابف منظور ، لساف العرب ،ج ة فَحريال (ٗٚ)
 ( سقطت حروؼ ) حس ( مف المخطوط استدركيا  في الحاشية اليسرػ.٘ٚ)
 ( ورد خطأ  في اصل المخطوط ) زائيد ( والصحيح زائد .ٙٚ)
 ( وردت  خطأ في اصل المخطوط غالئيو والصحيح غالئو.ٚٚ)
 وردت في اصل المخطوط خطا)  بيتي ( والصحيح بيت. (ٛٚ)
 .( برج السرطاف والعقرب والحوت( يقصد بو احد االبراج المائية الثالثة   )ٜٚ)
 ( يقصد بو برج اقوس.ٓٛ)
وردت خطاء في اصل  المخطوط )االشيا  ( والصحيح  االشياء حيث لـ يذكر المؤلف          (ٔٛ)

 عيا ىمزة اينما حمت في المخطوط .اليمزة بعد االلف وسنتعامل م
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وُب والَخرْ و  (ٕٛ) ـِ ، لو َحبٌّ كَحبِّ الَيننبت وب : شجر ينلَخر  وِت ، ُيسّميو أَىِل الِعراِؽ بفي ِجباِؿ الشا
 .ٖٔ٘، ص ٔد، ابف منظور ، لساف العمرب ، جالِقثَّاَء الشاميَّ ، وىو يابس َأسو 

 مشترؼ .الشراء انما يقصد بو كوكب ال د(  ال يقصٖٛ)
( مفردىا  )اتاف ( وىي الصخرة المممممة الممساء  التي في الماء القميل ويراد ىنا القصد بيا التي ٗٛ)

،  ٘وبالتالي االتاتيف ىـ اصحاب الحمامات  . الجواىرؼ ، الصحاح ،  ج الحّماـ تستخدـ في
 ٜ٘ٚٔص
 .ٔٔ، صٛالزبيدؼ ، تاج العروس ج  الخالص . َىبذالَحْمي الصافي مف ال ريز:إلبْ  (٘ٛ)
ابف   ،الكثير مف الغنـ  ذو الصوِؼ  (  ورد خطا  في المخطوط الضاف والصحيح الضأف وه نوع ٙٛ)

 .ٚٓٔ، صٕ؛ الزبيدؼ ، تاج العروس جٕٔ٘،ص ٕٔمنظور، لساف العرب ،ج
 ٙٙ، ص  ٗ، القاموس المحيط ، جالفيروز آبادؼ(الوعل ىو تيس الجبل ولو قروف . ٚٛ)
 .ٕٛٔ،ص ٕ(   كرائـ الخيل. الطريحي ، مجمع البحريف جٛٛ)
 ( يقصد بيا كوكب الزىره.ٜٛ)
( يعني الحمار  الوحشي و الحمار االىمي ويذكر اف الحمار الوحشي يعمر اكثر مف الحمار ٜٓ)

 .ٜٖ٘، ص ٔ؛  دميرؼ، حياة الحيواف ، جٕ٘ٚ، ص ٕاالىمي.  الشافعي ، كتاب االـ ، ج
 .ٚٙٔ،ص ٔالجواىرؼ ، الصحاح ج ال يشرب ماء حيواف الضب (ٜٔ)
 -وىو بقية الماء التي يبقييا الشارب في اإلناء أو في الحوض ثـ أستعير لبقية الطعاـ  : سؤر  (ٕٜ)

 .ٕٕٖ، ص  ٖ. الطريحي ، مجمع البحريف ، ج  . المراد منو الطيور التي تشرب وتأكل القاذورات
. الطريحي ، مجمع البحريف فارسي معرب فيوسـ سداه ولحمتو ،وىو مف الثياب المتخذة مف اإلبري (ٖٜ)
 .ٓٛٔ، ص ٕ، ج
( نوع مف انواع الثياب  تشبو الحرير والديباج في وزنيا وسعره. ابف عابديف   ،رد المحتار عمى ٜٗ)

 .ٙ٘ٗ،ص  ٚالدر المختار   باب البيوع ، ج
 ( يقصد بو كوكب عطارد.ٜ٘)
 كيا المؤلف في الجية اليمنى مف المخطوط.( سقطت  كممة ) المتاع( واستدر ٜٙ)
( اف اغمب كتب الفمؾ والمنجميف المسمميف يربطوف  الصعود واليبوط  وتغير االدوار والفمؾ بأمر ٜٚ)

 الطالع . ءهللا  واف تغير الطالع ىو السبب في تغير االسعار  والتي تسمى حسف او سو 
 وسنتعامل معيا مائال اينما حمت بالمخطوط.  ( في اصل  المخطوط  مايالٜٛ)
 ( اجتماع  زحل عمى افق واحد مع  القمر.ٜٜ)
 

 



                                                                      

 423 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن )العدددراسات تاريخية  مجمة
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 قائمة مصادر البحث والمراجع 
 ـــ القرآن الكريم

 اوال  : المخطوطات  

ت:  ابف ابي الرجاؿ، عمي .عمي بف ابي الرجاؿ (ٖٕٗ ) 

-www.al- مكتبة المصطفى االلكترونية (  )مختصر والطوالع كتاب البارع في احكام النجوم : 1
mostafa.com   المصطفى-مكتبة .com التصنيف-Manuscripts-Dr.Daiber#2280       
 : tokyo.ac.jp-ricasdb.ioc.uالمصدر scanned 37 :النوعيو  مخطوطو

ابوالقاسـ المجريطي، مسممو بف احمد :  

-مكتبة    -mostafa.com-www.alمكتبة المصطفى االلكترونية، م في التنجيمغايه الحكي:0 
 ksu.edu.sa المصدر: ٖٚؽ -scannedAالنوعيو:  مخطوط التصنيفcom.المصطفى

 ثانيا : المصادر االولية
 ،ىػ(،ٛٓٛ: )تعبد الرحمف بف دمحم المغربي  ابف خمدوف 

 ـ (ٜٔٚٔىػ / ٜٖٔٔ:   )بيروت دار االحياء التراث العربي  ، ٗط ،تاريخ ابن خمدون : 3

 ىػ (  ٖٛٙ:  )  ت إبف عربي 

 (لبناف  -بيروت  )دار صادر ،  دط،  الفتوحات المكية:  4  

  ىػ ( ٙٗٙ: جماؿ الديف ابو الحسف عمي بف يوسف ) تالوزير القفطي ،ابف 

 (   دمحم أبو الفضل ابراىيـ ، دار الفكر) بيروت : د.ت حقيق :، تٔ، ط :أخبار العمماء بأخبار الحكماء5

 ىػ( ٚ٘ٗ: ، )ت ابف ماكوال 

 : (ـٜ٘ٚٔ / ٖٙٚٔ: ، التراث العربي ) بيروت  ٔ، طإكمال الكمال:6

 ىػ(ٔٔٚ:  )تاالفريقي   الفضل جماؿ الديف بف دمحم بف مكـر وابف منظور،اب 

 ـ(ٜٗٛٔىػ /٘ٓٗٔ، دار االحياء  التراث العربي ، ) بيروت :  ٔ، ط  لسان العرب: 7

 ىػ ( ٖٛٗابو الفرج دمحم بف ابي يعقوب اسحق )ت، ابف النديـ 

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://مكتبة-المصطفى.com/
http://مكتبة-المصطفى.com/
http://ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://مكتبة-المصطفى.com/
http://ksu.edu.sa/
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 تحقيق : رضا تجدد ،) د.مط، د.ت( ،، د.ط فهرست ابن النديم:  8

 ىػ ( ٗ: ؽ ،) ت إخواف الصفاء 
 : (ـٜ٘ٚٔ / ٖٙٚٔ: دارصادر ) بيروت ، دط ،   رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء:  9  

 ت التفتازاني(  :ٜٕٚ  ) 

 (ـٜٔٛٔ/ ٔٓٗٔباكستاف : ) دار المعارؼ النعمانية، ٔ،ط شرح المقاصد في عمم الكالم: 12

  ت  إسماعيل بف حماد، الجوىرؼ(  :ٖٜٖ) 

 / ٚٓٗٔ بيروت ) دار العمـ لممالييف ،  راتحقيق : أحمد عبد الغفور العط، ٗ، ط لصحاح: أٔ
 ( ـ ٜٚٛٔ
ىػ(،ٖٙٗالخطيب البغدادؼ ،أحمد بف عمي)ت 

ىػ/ ٛٔٗٔ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية )بيروت:ٔ، ط : تاريخ بغداد10 
 ـ(ٜٜٚٔ

   : (   ىػ  ٛٓٛدميرؼ ،   كماؿ الديف  )ت 

 ـ(.ٖٕٓٓ/ىػ  ٕٗٗٔ، دار العممية  ) بيروت  :  ٕ، ط  : حياة الحيوان  الكبرى 13

 ىػ(  ٛٗٚ:  الذىبي ،شمس الديف دمحم بف أحمد بف عثماف )ت 

 ـ(ٕٜٜٔىػ / ٖٔٗٔ، تحقيق : شعيب االرنؤوط  ، الرسالة  )بيروت : ٜ، ط : سير أعالم النبالء14

 ( هـ911 ) ت:   الدين السيوطي ، أبو الفضل عبد الرحمف جالؿ 

) القاىرة:   إبراىيـ عبادة ، مكتبة اآلدابدمحم تحقيق :, 1:معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم ط 15
 ـ( ٕٗٓٓىػ  / ٕٗٗٔ

  السنابمي ،  دمحم سبجر 

 ـ (ٖٜٛٔىػ /  ٖٓٗٔ) ، قـٔط،: المصطمحات الفمكية 16

  ، (ىػ  ٕٗٓ: ،)تاإلماـ الشافعي الشافعي 

 (ـ ٖٜٛٔ/هـ ٖٓٗٔ: )  بيروت دار الفكر ، ٕ، طكتاب األم: ٚٔ  

ىػ ( ٗٙٚ: ،صالح الديف خميل بف أيبؾ)ت  الصفدؼ 
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:  أحمد االرناؤوط وتركي مصطفى،  دار اإلحياء العربي) بيروت ، تحقيق:الوافي بالوفيات: 18  
 ـ( ٕٓٓٓ ىػ / ٕٓٗٔ

  : ىػ( ٘ٚٔالفراىيدؼ، ابو عبد الرحمف الخميل بف احمد  )ت 

رؼ، دار اليجرة  صدر ) طيراف ، تحقيق : ميدؼ المخزومي و ابراىيـ السام ٕ، ط : العين19  
 ـ (ٜٛٛٔىػ /   ٜٓٗٔ

 ىػ(،ٚٔٛ)دمحم بف يعقوب ،لفيروزآبادؼا 

 ،د.ت( مؤسسة الرسالة،)بيروت د.ط، ، :  القاموس المحيط02

  : (ىػ ٖٙٗالمسعودؼ ، ابو الحسف  عمي بف الحسيف  ) ت 

 ـ(ٜ٘ٙٔ/  ىػ  ٖ٘ٛٔ)بيروت : ، تحقيق: يوسف اسعد داغرٔ، ط: مروج الذهب ومعادن الجوهر01

  ثالثا : المراجع
  :ىػػٕٕ٘ٔابف عابديف  ، دمحم اميف بف عمر )ت ( 

، تحقيق : احمد عبد جواد   ،  عمـ في شرح  تنوير االبصار   عمى الدر المختار  رد المحتار: 00
 (ـٖٕٓٓىػ /  ٖٔٗٔالرياض  :    )الكتب

 ىػ(ٕٓٚٔ: شياب الديف السيد محمود)ت لوسي،آلا 

.ط، دار إحياء  د ,) تفسير االلوسي ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٖٕ 
 د.ت( ،بيروت)التراث العربي ، 

  ىػ (  ٜٖٖٔالبغدادؼ ،إسماعيل باشا بف دمحم أميف) ت 

تحقيق : دمحم شرؼ ، إيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون عن أسامي الكتب والعموم: 04
 يالتقايا ورفعت الكيسي ، د.ط ، دار إحياء التراث العربي ، )بيروت، د. ت(الديف 

 .ط، دار إحياء التراث العربي، )بيروت، د. ت( ،د هدية العارفين: 05

  : (ىػ ٚٙٓٔحاجي خميفة  ، ) ت 

 ، دار احياء التراث العربي ) بيروت :د.ت(   : كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون 06

  : (ىػ ٕ٘ٓٔالزبيدؼ ، دمحم مرتضى ) ت 
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 ،  الحياة ،) بيروت : د.ت (  : تاج العروس من جواهر القاموس07

  : ىػ( ٜٖٙٔالزركمي ، خير الديف ) ت 

 ـ (ٜٓٛٔىػ/ ٓٔٗٔ، دار العمـ لممالييف  )بيروت :  ٘، ط : األعالم قاموس تراجم08

 صائب عبد الحميد 

 ـ(ٕٛٓٓىػ / ٜٕٗٔ:  ) بيروت، مركز الغدير لمدراسات ٕ، طرخين: عمم  التاريخ ومنهاج المؤ 09

  : ىػ( ٖٚٓٔالقنوجي  ، صديق حسف  خاف  ) ت 

  ،، تحقيق : عبد الجبار زكار ، دار الكتب العممية  : ابجد العموم الوشي المرقوم بيان احوال العموم32
 ـ  ( ٜٚٛٔىػ/ٛٓٗٔ) بيروت : 

 ، ىػ( ٘ٛٓٔالشيخ فخر الديف   )  ت :   الطريحي 

 ىػ/ٛٓٗٔ،  الثقافة  االسالمية ) قـ : ، تحقيق : السيد احمد الحسينيٕط ، : مجمع البحرين31
 ـ(ٜٚٛٔ

    ) كحالة ،عمر رضا ) معاصر 

، د ط ، دار االحياء التراث  العربي  ، ) بيروت :   : معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية30
 (د.ت

 ىػ (  ٔٔٔٔ: المجمسي ، دمحم باقر)ت 

 ـ (ٖٜٛٔىػ /  ٖٓٗٔ: تحقيق : دمحم باقر، مؤسسة الوفاء) بيروت  ،  ٕ، ط بحار األنوار: ٖٖ  

 مصطفى غالب 

 ـ (ٕٜٜٔىػ /  ٕٔٗٔ: ) بيروت ةالدار االسالمية  ٔط ،: رسائل الصفا  وخالن والوفا34

 بالقاىرة  مجمع المغة العربية 

 ،  تحقيق : احمد الزيات ،   دار دعوه )القاىرة ( ٗ، طالوسيط : المعجم35


