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�ص البحث
ملخّ ُ
البرصي صاحب
الرضا
ّ
رسال ُة عقود األصابع رسال ٌة خمترص ٌة ألمحد بن عبد ِّ

واملتنوعة يف خمتلف أبواب العلوم ،صنَّفها مؤ ِّلفها بعد طلب
التصانيف الكثرية
ِّ
السليم.
والتامس بعض أهل االستعداد واإلرادة والعقل َّ

متفرقة يف
وقدْ
ْ
الرسالة ضمن خمطوط عن جمموعة مطالب ِّ
جاءت هذه ِّ

متكونة من صفحتني.
صفحة رقم( ،)164-163فهي
ِّ

الطباطبائي،
ونسخة املخطوطة يف مكتبة طهران ،جملس برقم (،)1131/12
ّ

ونوع ّ
الصفحات.)2( :
اخلط :النسخ .وعدد األسطر )14( :سطر .وعدد ّ

وهناك نسخة أخرى للمخطوطة يف مكتبة (ملك) يف طهران بعنوان (حساب

األنامل) برقم (.)4/3572

(الزبدة وال ُعمدة يف
وتوجد نسخة ثالثة يف املكتبة األمريك ّية ضمن جمموعة ّ

الرقم ( ،)984واملخطوطة ج ِّيدة ّ
وحمركة باحلركات
اخلط َّ
علوم البالغة) ،وحتمل ّ
اإلعراب ّية ،ورقمها يف املجموعة (.)362-360

اشتملت هذه الدِّ راسة عىل عدّ ة جوانب ،منها:
وقد
ْ

التارخيي هلذه ال ّطريقة احلساب ّية؛ فهي تعود إىل زمن
األول :البعد
اجلانب ّ
ّ

سهلت العمل ّية
اجلاهل ّية ،وكانت معهودة وسائدة بصورة سلسة وواضحةّ ،
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بن عبد ال ِّر�ضا الب�صريِّ
ِّين �أحم َد ِ
ر�سال ٌة يف عقو ِد الأ�صاب ِع مله ِّذب الد ِ

احلسابية يف ٍ
وقت مل يتوافر فيه القرطاس والدّ واة ،فض ً
ال عن الوسائل احلديثة
ّ

طي األصابع يف
يف العمل ّية احلساب ّية ،فكانت الطريقة املعتربة هي عبارة عن ِّ
اخلاصة من (-1
وضع ّيات وأشكال متَّفق عليها ،ترمز إىل األعداداحلساب ّية
ّ

.)9999

مه ّية علم احلساب ودوره يف حياة اإلنسان العمل ّية.
اجلانب الثاين :أ ّ

فالشك يف ّ
ّ
يت،
أن نفعه ظاهر ومعلوم ،سواء يف اجلانب
العبادي ،أو املعامال ّ
ّ

ويتاج إليه -كذلك -يف
من ضبط املعامالت وحفظ األموال وقسمة َّ
التكاتُ ،
العلوم الفلك ّية ،ويف املساحة ،ويف مجيع العلوم ،وال َيستغني عنه َم ِل ٌك وال عامل

وال سوقة.

اجلانب ال ّثالث :التعريف بحساب عقود األصابع وكيف َّيته.

خاص استعمله عرب اجلاهل ّية ،فقد
وحساب عقود األصابع :هو حساب
ّ
كل عقدة من عقود األصابع بإزاء ٍ
ٍ
وض ُعوا ّ
ثم رتّبوا ألوضاع
عدد
خمصوصَّ ،

األصابع آحاد ًا وعرشات ومئات وألوف ًا.

ّ
العميل ،ومتثيل احلركات احلساب ّية لعقود
إن ما يم ِّيز هذه الدِّ راسة هو التطبيق
ّ
لكل ٍ
األصابع بصورة تطبيق ّية ِّ
موضحة بصورة فوتوغراف ّية
عدد من األعدادَّ ،

تسهل يف فهم احلركة احلساب ّية يف عقود األصابع.
ِّ

تراث الب�صرة
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Abstract
The Ukood Al-Asabi' (Using fingers in calculations) is a
short message (in Arabic) by an author known for his many
classifications that cover various fields of knowledge. This
message was classified in response to requests by highly
interested persons. The message is part of a manuscript
comprising a number of requests by keen scholars. This
message is found in a manuscript on pages 163-164.
The manuscript is in Teheran Library under No. 12/1131.
Another copy is in Malak Library (Teheran), No. 4/3572. A
third copy is in the American Library, No. 984. The present
study covers a number of aspects. The first one is about
the historical dimension of this calculation method. This
method has been used in the pre-Islamic era where it played
a vital role in facilitating calculations by flexing fingers in
various agreed-upon positions that represent the numbers

م2019  �آذار- هـ1440 رجب

199

 العدد ال�سابع-  املجلد الثالث- ال�سنة ال ّثالثة

ِّبن عبد ال ِّر�ضا الب�صري
ِ ِّين �أحم َد
ِ ر�سال ٌة يف عقو ِد الأ�صاب ِع مله ِّذب الد
1-9999. The second aspect is about mathematics and its
role in man's practical life. This method has been useful
for worshipping and everyday activities, for astronomical
sciences, surveying, and other sciences. The third aspect
introduces fingers calculations method and how it is used.
This study is characterized by practical application
through using fingers in calculations accompanied by
pictures that facilitate understanding the calculation
process.
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مقدمة
ّ
القديمة والعملي ِة يف ِ
ِ
حياة اإلنسان منذ القدم ،التي
علم احلساب من العلوم
ّ
ُ
ِ
حياته العمل ّي ِة اليوم ّية ،وال يستغني عنها ّ
ال يمك ُن ْ
كل عل ٍم
يستغني عنها يف
أن
َ

من العلوم األخرى.

ِ
إن َّ
وكام قيلَّ :
بدايات نشوئه هو عبارة ٌعن مسائل معدودة وحمدَّ دة،
كل عل ٍم يف
الزمان حتت ِّ
أسهمت يف تشك ُِّلها ،حتّى
ظل عوامل كثرية
ثم
ْ
كثرت وتش ّع ْ
ْ
بت َعرب ّ
ّ
يصبح العلم قائ ًام بذاته()1؛ لذا ُع ِّرف العلم بأنَّه عبارة عن مسائل خمتلفة جيمعها
ٍ
ٍواحد وهو الغاية(.)2
تنصب يف أمر
حمور واحدٌ  ،هو املوضوع أو مسائل
ّ
ٌ
وكانت بداي ُة علم احلساب َعرب ٍ
طرق بدائ ّي ٍة وبسيطة ،تعتمدُ احلساب باليد
ْ
ٍ
وبعقود األصابع؛ إذ تُطوى األصابع يف وضعي ٍ
ٍ
وهيئات متّفق
وأشكال
ات
ّ
ُ
اخلاصة من (1إىل  ،)9999وهذه الوضع ّيات
عليها لرتمز إىل األعداد احلساب ّية
ّ
املختلفة موجودة يف «حساب» اإلقليديس(.)3

وس ِّميت هذه الوضع ّيات بحساب «العقود» (نسبة إىل َعقد اإلصبع)،
ُ

ِ
َ
أو حساب اليد؛ ّ
بعض
أصابع اليدين يف إجراء
يستعملون
ألن القدماء كانوا
َ
اهلوائي؛ ّ
ألن النتائج ُتفظ عن ظهر قلب ،أو
عمل ّيات احلساب ،أو احلساب
ّ
ألن البيزنط ّيني والعرب كانوا يستعملونه من قبل ْ
الروم والعرب؛ ّ
أن
حساب ّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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بن عبد ال ِّر�ضا الب�صريِّ
ِّين �أحم َد ِ
ر�سال ٌة يف عقو ِد الأ�صاب ِع مله ِّذب الد ِ

احلساب الدّ خيل
يفدَ عليهم ذلك النظام الدّ خيل القادم من اهلند ،وقدْ م ّيزوا
َ

ثم
بتسميته حساب اهلند ،أو احلساب
اهلندي ،أو حساب التخت ّ
ّ
والتابّ ،
ٌ
وطرق ثابتة يف معرفة
خاصة
علم احلساب فيام بعد إىل عل ٍم له قواعد
ّ
ّ
تطور ُ

علم
املعدود واملجموع وغريه ،وبعدَ حلول العلوم اجلديدة
وتوسعها أصبح ُ
ّ
قليل االستعاملَّ ،
عقود األصابع َ
بعضهم كونه من
وقل َمن يعر ُفه ،بل َج ِهل ُ
العلوم.

علم بقواعد ُيعرف هبا طرق استخراج
وقدْ ُع ِّرف (علم احلساب) بأنّهٌ :

املجهوالت العدد ّية من املعلومات العدد ّية املخصوصة .واملراد باالستخراج:
كم ّياهتا .وموضوعه العدد؛ إذ يبحث فيه عن عوارضه الذات ّية.
معرفة ِّ

مقومة للعدد ،وأ ّما
والعدد :هو
الكم ّية املتأ ِّلفة من الوحدات ،فالوحدة ِّ
ِّ
ٍ
مقوم له ،وقد يقال ِّ
لكل ما يقع حتت العدد فيقع عىل
الواحد ،فليس بعدد وال ّ

الواحد.

فروع أوردها
بـ(اإلرثامطيقي) ،وله
املسمى
وعلم احلساب فرع علم العدد
ٌ
ّ
ّ
ُ

السعادة) بعد ْ
علم العدد أص ً
وعلم احلساب مرادف ًا
ال
ُ
َ
أن جعل َ
صاحب (مفتاح ّ

سمى بعلم
له مع كونه فرع ًا؛ إذ قال :الشعبة الثامنة يف فروع علم العدد ،وقدْ ُي َّ
ٍ
ثم قال :ولعلم احلساب
فعرفه بتعريف مغاير لتعريف علم العددّ ،
احلسابّ ،
تعرف منه كيف ّية مزاولة
ٌ
فروع ،منها :علم حساب التّحت وامليل :وهو علم ُي َّ

األعامل احلساب ّية برقوم ُّ
عم عداها باملراتب ،وتُنسب هذه
تدل عىل اآلحاد وتُغني ّ

األرقام إىل اهلند.

ومنها ،علم اجلرب واملقابلة ،ومنها علم حساب اخلطأين ،وهو قسم من
تراث الب�صرة
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مطلق احلساب ،وإنّام ُجعل عل ًام برأسه لتكثري األنواع ،ومنها علم حساب الدّ ور
تعرف منه مقدار ما ُيوىص به إذا تع َّلق بدور يف بادي النظر.
والوصايا :وهو علم ُي َّ

«ومنها علم حساب العقود ،أي :عقود األصابع ،وقد وضعوا ّ
كل منها بإزاء
ٍ
ٍ
ثم رتَّبوا ألوضاع األصابع آحاد ًا وعرشات ومئات و ُألوف ًا،
أعداد خمصوصةّ ،
للتجار
تعرف هبا حساب األلوف فام فوقها ،وهذا
عظيم النفع ّ
ُ
ووضعوا قواعد ُي َّ

س ّيام عند استعجام ٍّ
كل من املتبايعني لسان اآلخر ،وعند فقد آالت الكتابة،
والعصمة عن اخلطأ يف هذا العلم أكثر من حساب اهلواء»(.)4

�أه ِّم ّية علم احل�ساب

تتجل يف ِ
شك يف ّ
ال ّ
مه ّية البالغة يف حياة البرش ّيةّ ،
نفعه
أن للحساب وعلمه األ ِّ

العميم ملفاصل حياة اإلنسان العباد ّية واملعامالت ّية؛ لذا قيلّ :
إن فائدته« :ضبط

تاج إليه يف
املعامالت ،وحفظ األموال ،وقضاء الدّ يون ،وقسمة ّ
التكاتُ ،
وي ُ

تاج إليه يف مجيع العلوم ،وال
العلوم الفلك ّية ،ويف املساحة
والطب ،وقيلُ :ي ُ
ّ

يستغني عنه َملك ،وال عامل ،وال سوقة»(.)5

ذكر ُه واإلفصاح عن نفعه يف القرآن الكريم يف أكثر من آية ،منها:
وقدْ جاء ُ
ِ
ُورا َو َقدَّ َر ُه َمن ِ
ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
َاز َل لِ َت ْع َل ُموا َعدَ َد
ُ -1
اء َوا ْل َق َم َر ن ً
الش ْم َس ض َي ً

ال ِّق ي َفص ُل ْالَي ِ
السنِني و ِْ
اب َما َخ َل َق اهللُ َذلِ َ
ون.)6(
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ك إِ َّل بِ َْ ُ ِّ
ال َس َ
ِّ َ َ
َ
ِ ِ
ِ
ص ًة
َ -2
و َج َع ْلنَا ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار َآ َيت َْي َف َم َح ْونَا َآ َي َة ال َّل ْي ِل َو َج َع ْلنَا َآ َي َة الن ََّهار ُم ْب َ
لِ َتب َتغُوا َف ْض ًل ِمن ربكُم ولِ َتع َلموا عدَ د السنِني و ِْ
ش ٍء َف َّص ْلنَا ُه
ال َس َ
ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ َ َ
ْ
اب َوك َُّل َ ْ
َت ْف ِص ًيل.)7(
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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ر�سال ٌة يف عقو ِد الأ�صاب ِع مله ِّذب الد ِ

ِ ِ
َ -3ق َال ك َْم َلبِ ْثت ُْم ِف ْالَ ْر ِ
اس َأ ِل
ض َعدَ َد سن َ
ني* َقا ُلوا َلبِ ْثنَا َي ْوم ًا َأ ْو َب ْع َض َي ْو ٍم َف ْ

ين.)8(
ا ْل َعا ِّد َ

والعقود :مجع ُعقدة ،و«مفهوم ال َعقد حقيق ًة
خيتص بالعقدة احلاصلة من
ّ

شدّ أحد احلبلني باآلخر ،وإطالقه عىل سائر املوارد كناية أو استعارة ،فإطال ُقه

عىل عقود األصابع والقصب من جهة ارتباط طريف العظم والقصب واتصاهلام
عىل ٍ
تنزله منزلة العقدة احلاصلة بني احلبلني ،و ّ
إن إطالقه عىل ما
نحو يوجب ّ

يقابل اإليقاعات من جهة وجود حبلني تنزيل ّيني من طرف املتعاقدين مشدود
أحدمها باآلخر ،أو حبل واحد شدّ أحد طرفيه باملعقود عليه ...،ومن هذا الباب
جهات يف ٍ
أمر و ُأهبم
أيض ًا -إطالق العقدة عىل األشكال؛ ألنّه إذا اشتكلتٌ

ِ
وخفي وجه املطلب يكون ُ
بحبل غريه .ومن هذا القبيل
حبل الواقع مشدود ًا
أيض ًا -إطالق االعتقاد عىل إذعان النفس ٍبأمر ،عل ًام كان أو اطمئنان ًاّ ،
فإن
واستقر ْت يف ٍ
أمر يكون حب ُلها مشدود ًا بحبله ،ومن هنا ال
سكنت
النفس إذا
ْ
ّ
ينطبق عىل ما دون اإلذعان واالطمئنان من مراتب الظ ِّن ،رضورة عدم حصول
ُ

الشدِّ والعقد مع عدم اإلذعان واالطمئنان»(.)9

وعقود األصابع :هي مفاصلها ورواجبها ،واألنامل أطراف األصابع،

سمى عقود األصابع
وليست عقودها كام ُحكي عن أحد من أهل ال ُّلغة ،أنّه َّ
ومفاصلها أنامل(.)10

تعريف ح�ساب عقود الأ�صابع
خاص استعمله عرب اجلاهل ّية؛ إذ وضعوا َّ
كل عقدة من عقود
حساب
هو
ٌّ
ٌ
تراث الب�صرة
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ٍ
ثم رتّبوا ألوضاع األصابع آحاد ًا وعرشات
األصابع بإزاء عدد خمصوصّ ،
ومئات و ُألوف ًا(.)11

تاريخه

َّ
ظاهر من خالل تداوهلا يف زمن اجلاهل ّية،
إن ِقدم هذه العمل ّية احلساب ّية
ٌ

األئمة دليل عىل شيوعها
وكذا ورودها يف بعض األحاديث النبو ّية وأقوال ّ
وتداوهلا ،منها:

ِ
وحدَّ َثنَا إِ ْس َم ِع ُيلَ ،حدَّ َثنِي
ب َع ْن ُّ
الز ْه ِر ِّيَ ،
بنَا ُش َع ْي ٌ
َ -1حدَّ َثنَا َأ ُبو ا ْل َي َمنَ ،أ ْخ َ َ
َأ ِخيَ ،ع ْن ُس َل ْي َم َنَ ،ع ْن ُم َ َّم ِد ْب ِن َأ ِب َعتِ ٍيقَ ،ع ْن ا ْب ِن ِش َه ٍ
الز َب ْ ِي:
ابَ ،ع ْن ُع ْر َو َة ْب ِن ُّ
انَ ،عن َزينَب بِن ِ
َأ َّن َزينَب بِن َْت َأ ِب س َلم َة حدَّ َث ْتهَ ،عن ُأم حبِيب َة بِن ِ
ْت َأ ِب ُس ْف َي َ
ْت
ْ ْ َ
َ َ َ ُ ْ ِّ َ َ
ْ َ
َج ْح ٍ
ولَ :
لل َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َد َخ َل َع َل ْي َها َي ْو ًما َف ِز ًعا َي ُق ُ
شَ :أ َّن َر ُس َ
«ل إِ َل َه
ول ا َِّ
ِ
ِ
إِ َّل اهللُ وي ٌل لِ ْلعر ِ ِ
وج ِم ْث ُل
وج َو َم ْأ ُج َ
ت َبُ ،فت َح ا ْل َي ْو َم م ْن َر ْد ِم َي ْأ ُج َ
َْ
ش َقدْ ا ْق َ َ
ََ
ب م ْن َ ٍّ
ِ ِ
َه ِذ ِهَ ،و َح َّل َق بِإِ ْص َب َع ْي ِه ْ ِ
َب بِن ُْت َج ْح ٍ
شَ :ف ُق ْل ُتَ :يا
يهاَ ،قا َل ْت َز ْين ُ
ال ْ َبا ِم َوا َّلتي تَل َ
ِ
ِ
ِ
َر ُس َ
ونَ ،ق َالَ :ن َع ْم ،إِ َذا َك ُث َر ْ
ال َ
الُ ْب ُث»(.)12
ول اهللَِ ،أ َفن َْهل ُك َوفينَا َّ
الص ُ
قولهِ :
«م ْث ُل َه ِذ ِهَ ،و َح َّل َق بِإِ ْص َب َع ْي ِه ْ ِ
ال ْ َبا ِم َوا َّلتِي ت َِل َيها» :أي :جعلهام مثل
احللقة.

 -2ما أخرجه مسلم من حديث عبداهلل بن عمر من ّ
أن رسول اهلل كان

إذا قعد يف التشهد وضع يده اليرسى عىل ركبته اليرسى ،ووضع يديه اليمنى عىل

بالس ّبابة(.)13
ركبته اليمنى ،وعقد ثالثة ومخسني ،وأشار َّ
اهيمَ ،عن َأبِيه ِ
ِ
ِ
وعدَّ ٌة ِم ْن َأ ْص َحابِنَاَ ،ع ْن َأ ْحَدَ ْب ِن ُم َ َّم ِد ا ْب ِن
عل ْب ُن إِ ْب َر َ ْ
 -3روى ُّ
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ِّين �أحم َد ِ
ر�سال ٌة يف عقو ِد الأ�صاب ِع مله ِّذب الد ِ

ف ب ِن َ َّ ٍ
ِ
ٍِ
ِ
ٍِ ِ
ور َواه َأ ْحَدُ َ -أ ْيض ًاَ -ع ْن
َخالد َجيع ًاَ ،ع ْن ُم َ َّمد ْب ِن َخالدَ ،ع ْن َخ َل ْ
حادَ ،
ف ب ِن َ َّ ٍ
ِ
ِ
بعض أصحابنا جارية
«تزو َج ُ
ُوف ،قالَّ :
ُم َ َّمد ْب ِن َأ ْس َل َمَ ،ع ْن َخ َل ْ
حاد ا ْلك ِ ِّ
َ
فمكث سائ ً
ال ال ينقطع نحو ًا من عرشة
افتضها سال الدَّ م،
فلم ّ
معرص ًا مل تطمثّ ،
فأر ْوها القوابل و َمن ظنُّوا أنّه ُيبرص ذلك من النّساء ،فاختلف َن ،فقال
أ ّيام ،قالَ :

بعض :هو من دم العذرة ،فسألوا عن ذلك
بعض :هذا من دم احليض ،وقال ٌ
ٌ

والصالة
فقهاءهم كأيب حنيفة وغريه من فقهائهم ،فقالوا :هذا يش ٌء قدْ أشكلّ ،
ِّ
ولتصل ول ُيمسك عنها زوجها حتّى ترى البياضْ ،
فإن
فلتتوضأ
فريضة واجبة،
َّ

الصالةْ ،
وإن كان دم العذرة كانت قدْ أ َّدت الفريضة،
ترضها ّ
كان دم احليض مل َّ
بعثت إىل أيب
فلم رصنا بمنى
ففعلت اجلارية ذلك،
ُ
ُ
السنةّ ،
وحججت يف تلك َّ
إن لنا مسألة قد ضقنا هبا ذرع ًاْ ،
علت فداكّ ،
فإن
احلسن موسى،
فقلتُ :ج ُ
ُ

الرجل وانقطع
َ
رأيت أن تأذن يل فآتيك وأسألك عنها؟ فبعث إ َّيل« :إذا هدأت ِّ
الطريق ،فأقبِ ْل ْ
إن شاء اهلل».

رأيت النّاس قد َّ
قل اختال ُفهم بمنى
فرعيت ال ّليل ،حتّى إذا
قال خلف:
ُ
ُ

كنت قريب ًا إذ أنا بأسود قاعد عىل الطريق ،فقالَ « :من
فلم ُ
ُ
توجهت إىل مرضبهّ ،
محاد،
فقلت :رجل من
الرجل؟»،
ُ
احلاج ،فقال :ما اسمك؟» ،قلت :خلف بن ّ
ّ
ّ

قال« :أدخل بغري إذن ،فقد أمرين ْ
فدخلت
أذنت لك،
ُ
أتيت ُ
أن أقعد هاهنا ،وإذا َ

فلم
فس َّل ُ
السالم وهو جالس عىل فراشه وحده ما يف الفسطاط غريهّ ،
مت فر َّد ّ
فقلت لهّ :
إن رج ً
تزوج
رصت بني يديه سألني وسألته عن حاله،
ُ
ُ
ال من مواليك َّ

َ
ْ
فمكث سائ ً
ال ال ينقطع نحو ًا
افتضها سال الدَّ م،
جاري ًة معرص ًا مل
فلم ّ
تطمثّ ،

من عرشة أ ّيامّ ،
وإن القوابل اختلف َن يف ذلك ،فقال :بعضهن دم احليض ،وقال
تراث الب�صرة
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بعضه ّن :دم العذرة ،فام ينبغي هلا أن تصنع؟

«فلتتق اهللَْ ،
الصالة حتّى ترى
قال:
ِّ
فإن كان من دم احليض ،فلتُمسك عن ّ

ِّ
ولتصل،
ولتتوضأ
فلتتق اهللَ،
الطهر ،ول ُيمسك عنها بع ُلها ،وإن كان من العذرةِّ ،
َّ

أحب ذلك» ،فقلت :وكيف هلم ْ
ويأتيها بع ُلها ْ
أن يعلموا مما هو حتّى يفعلوا
إن
َّ

ما ينبغي؟

ثم
قال« :فالتفت يمين ًا وشامالً يف الفسطاط خمافة أن يسمع كالمه أحد ،قال ّ
رس اهلل ،فال تذيعوه ،وال تع ِّلموا هذا اخللق
رس اهللُّ ،
هند إ َّيل ،فقال« :يا خلفُّ ،
ثم عقده بيده
أصول دين اهللِ ،بل ارضوا هلم ما ريض اهللُ هلم من ضالل ،قالَّ :

ثم ُترجها إخراج ًا
ثم تدعها مل ّي ًاّ ،
ثم قال« :تستدخل القطنةّ ،
اليرسى تسعنيّ ،

مطوق ًا يف القطنة ،فهو من العذرةْ ،
وإن كان مستنقع ًا يف
رفيق ًا ،فإن كان الدّ م ّ
فلم سكن
القطنة ،فهو من احليض ،قال خلف :فاستح ّفني الفرح،
ُ
فبكيتّ ،

علت فداكَ ،من كان ُيسن هذا غريك؟
قلتُ :ج ُ
بكائي ،قال« :ما أبكاك؟!»ُ ،

«إن واهلل ،ما ُأخربك ّإل عن رسول اهلل ،
السامء ،وقالّ :
قال :فرفع يده إىل ّ

عن جربئيل ،عن اهلل تعاىل»(.)14

كالصحيح ،عن إسامعيل بن أيب زياد ،عن أيب عبد اهلل،
 -4يف املو ّثق
ّ

قال« :أسلم أبو طالب بحساب اجلمل وعقد بيده ثالث ًا وستِّني»( ،)15جاء مثله يف
عيل ،عن أبيه ،عن
والوراق،
معاين األخبار :عن املكتّب
ّ
واهلمداين ،مجيع ًا ،عن ّ
ّ
املفضل ،قال :قال أبو عبد اهلل :آ َمن أبو طالب بحساب
ابن أيب عمري ،عن ّ
ثم قالّ :
إن َم َث َل أيب طالب َم َث ُل أصحاب
اجلمل ،وعقد بيده ثالثة وستِّنيّ ،

مرتني(.)16
أرسوا اإليامن وأظهروا ِّ
الشك ،فآتاهم اهلل أجرهم َّ
الكهفُّ ،
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ٍ
والظاهر ّ
بثالث وستِّني لسان ًا كام روي أنّه أسلم بلسان
أن املراد به أنّه أسلم

احلبشة بكذا وبلسان غريها بكذا.

كنت عند أيب
حممد بن أمحد الدّ
اودي ،عن أبيه ،قالُ :
ّ
 -5عن أيب احلسن ّ

رجل ما معنى ُ
القاسم احلسني بن روح  -قدَّ س اهلل روحه  -فسأله ٌ
قول الع ّباس
للنبيّ :
عمك أبا طالب قدْ أسلم بحساب اجلمل -وعقد بيده ثالثة
«إن َّ
ّ

وستِّني-؟» فقال :عنى بذلك« :إل ٌه أحدٌ جوا ٌد» ،وتفسري ذلكّ :
أن األلف واحد،

ّ
واللم ثالثون ،واهلاء مخسة ،واأللف واحد ،و احلاء ثامنية ،والدال أربعة ،واجليم

ثالثة ،والواو ستّة ،واأللف واحد ،والدّ ال أربعة ،فذلك ثالثة وستّون (.)17
 -6ما ورد يف رواية شعبة ،عن قتادة ،عن احلسن يف ٍ
ٍ
طويل ننقل منه
خرب

موضع احلاجة ،وهو أنّه ملا حرضت أبا طالب الوفاة دعا رسول اهلل ،وبكى،

غمك -إىل ْ
أن قال :-يا
غم ّإل ّ
حممدّ ،إن أخرج من الدّ نيا ومايل ّ
وقال :يا ّ

رب؟! فضحك
عيل أذى
عم ،إنّك
ُ
أعادي وال ختاف عىل نفسك عذاب ِّ
َّ
ّ
ختاف َّ
وكنت قدم ًا أمين ًا ،وعقد بيده عىل ثالث
حممد ،دعوتني
ُ
أبو طالب ،وقال :يا ّ

وستِّني :عقد اخلنرص والبنرص وعقد اإلهبام عىل إصبعه الوسطى ،وأشار بإصبعه

عيل ،وقال :اهلل أكرب،
املس ِّبحة ،يقول( :ال إله ّإل اهلل ّ
حممد رسول اهلل) ،فقام ٌّ

عمك وهدا ُه بك ،فقام جعفر ،وقال:
والذي بعثك
ِّ
باحلق نب ّي ًا لقد شفعك يف ِّ

فلم مات أبو طالب ،أنزل اهلل
لقد ُسدْ تنا يف اجلنّة يا شيخي ،كام ُسدتنا يف الدُّ نياّ ،
ِ
تعاىل :يا عبادي ا َّل ِذين آمنُوا َّ ِ
اي َفا ْع ُبدُ ْو ِن رواه ابن شهر
إن ْأرض َواس َع ًة َفإ َّي َ
َ ْ َ َ ْ
َ
آشوب يف املناقب (.)18

الكليني ،عن أيب عبد اهلل ،قالّ :
«إن أبا طالب أسلم بحساب
وروى
ّ
تراث الب�صرة
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اجلمل ،قال ِّ
بكل لسان»(.)19

وملح ِّقق كتاب رشح أصول الكايف توجيه لطيف يف بيان ذلك ،فقد قال:

«قوله( :قال ِّ
بكل لسان) :ذكر أصحاب املعقول ّ
أن الوجود عىل أربع مراتب
الكتبي ُّ
هنيّ ،
فظي عىل ّ
اخلارجي،
هني عىل
الوجود
ّ
والذ ّ
الذ ّ
فظي ،وال ّل ّ
يدل عىل ال ّل ّ
ّ

يب العا ّم ّي الذي ال يستطيع
األولتان وضع ّيتان .والثالثة طبع ّية ،والعر ّ
والدّ اللتان ّ

أن يقرأ الكتابة العرب ّية وال يفهم منها شيئ ًا ويعرف هذه ال ّلغة ْ
إن تك ّلم هبا شفاه ًا
يب
عامل ٌ بوضع ال ّلفظ وجاهل بوضع نقوش الكتابة ،وبالعكس الكاتب العر ّ
الذي يقرأ الكتابة الفارس ّية والرتك ّية ،فيضبط ال ّلفظ وال يفهم معناه ،عامل بوضع
اخلارجي ،وكوهنا
الذهني عىل
الفاريس ،وأ ّما داللة املعنى
الكتابة دون ال ّلفظ
ّ
ّ
ّ

الذهني من
يوضح نقوش أو هيئات للدّ اللة عىل املعنى
طبع ّية ،فواضحة ،وقد ّ
ّ

الفاريس
يب قال :هو مخس ،أو
غري وساطة لفظ كنقش ( )5مثالً ،إذا رآه العر ّ
ّ
والرتكي ،يقول :بش ،بتساوي نسبته إىل مجيع األلسنة؛ إذ مل يوضع
يقول :پنج،
ّ
هذا النقش للفظ بل ملعنى ،فيقرأ نقش (ّ )5
فمن
بكل لسان ،وكذلك العقودَ ،

السبابة فمدَّ ها ونصبهاُّ ،
فكل َمن رآى هذه اهليئة يف
مجع أصابع ك ِّفه اليمنى ّإل ّ
وعب عنها ٌّ
كل بلسانه،
يده وهو عامل ٌ بوضع العقود َعرف أنّه أراد ثالثة وستِّنيَّ ،

وكذا أبو طالب ،عقد بيده ثالثة وستِّني ،وهيئة اليد واألصابع عند هذا العقد،

ٍ
كام يأيت ْ
رجل يشهد أن ال إله ّإل اهلل ،و ُيشري بس ّبابته ،ولو
إن شاء اهلل ،كهيئة يد

كان آمن بلفظه َفهم كالمه َمن يعرف ال ّلغة العرب ّية ،ولكن أشار بيده ،ففهم

مقصوده ُّ
كل َمن رآه ،سواء كان عرب ّي ًا أو حبش ّي ًا أو غري ذلك ،فقال :أسلم
ٍ
ِّ
لسان ،نظري نقش ( )5ال نقش (پنج) ،فاعرف ذلك من غرائب ال ّلطائف
بكل
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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خطر ببالنا ،وباهلل التّوفيق»(.)20

وهناك توجيهات ُأ َخر يطول البحث عند ذكرها(.)21
خ َس ٌة و َأ ْر َب ُع َ
ون َي ْوم ًا ،ك ََأ ِّن َأ ْن ُظ ُر إىل َأ ِب
َ -7ع ْن ُز َر َارةََ ،ق َالِ :عدَّ ُة ا ُْل ْت َع ِة َ ْ
َت ُف ْر َق ٌة بِ َغ ْ ِي َط َل ٍق(.)22
نيَ ،فإِ َذا َج َاز األَ َج ُل كَان ْ
خ َس ًة و َأ ْر َب ِع َ
َج ْع َف ٍرَ ي ْع ِقدُ بِ َي ِده َ ْ

كيف َّي ُت ُه
وضع عقود أصابع اليد اليمنى لآلحاد والعرشات ،وأصابع اليرسى للمئات

واأللوف ،وعقود املئات يف اليرسى عىل صورة عقود العرشات يف اليمنى من
غري فرق(.)23

املجليس :اعلم ّ
قال ّ
أن القدماء قد وضعوا ثامين عرشة صورة
العلمة
ّ

من أوضاع األصابع اخلمسة ،اليمنى لضبط الواحد إىل تسعة وتسعني ،ومثلها

من أوضاع األصابع اخلمسة اليرسى لضبط املائة إىل تسعة آالف ،فيضبطون
بتلك األوضاع من الواحد إىل عرشة آالف ،وذكر تفصيل ذلك ،فقالّ :إنم

جعلوا اخلنرص والبنرص والوسطى من اليمني لعقود اآلحاد ،أي :للواحد إىل

التسعة ،ومن اليرسى لعقود اآلحاد األُلوف التي هي من األلف إىل تسعة آالف،
الس ّبابة واإلهبام من اليمني لعقود العرشات ،أي :للعرشة إىل تسعني،
وجع ُلوا ّ

ومن اليرسى العقود املئات أي :للامئة إىل التسعامئة.

تراث الب�صرة
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وتف�صي ُلها مع ت�صويرها:
[الصورة األوىل] :أن تثني
ّ
اخلنرص فقط للواحد.

وتضم إليه
الصورة الثانية:
ّ
ّ
البنرص لالثنني.

وتضم
[الصورة الثالثة]:
ّ
ّ
إليهام الوسطى للثالثة.
كام هو املعهود بني النّاس
يف عدّ الواحد إىل الثالثة
لكن نضع رؤوس األنامل
يف هذا العقود قريبة من
ُأصوهلا.
الرابعة :ولألربعة
ّ
الصورة ّ
ترفع اخلنرص وتعقد البنرص
والوسطى.
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الصورة اخلامسة:
ّ
وللخمسة ترفع البنرص
أيض ًا ،وتَثني الوسطى
فقط.
وللستّة
ّ
السادسةِّ :
الصورة ّ
تثني البنرص فقط.

وللسبعة
ّ
السابعةّ :
الصورة ّ
تَثني اخلنرص فقط.

وقيل:

وللسبعة :بسط البنرص
ّ
إىل أصل اإلهبام ممّا ييل
()24
الكف
ّ

تراث الب�صرة
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الصورة الثامنة :ولل ّثامنية
ّ
تضم إليه البنرص.
ّ

وقيل :للثامنية :بسط
البنرص فوقها كذلك(.)25
الصورة التّاسعة :وللتسعة
ّ
تضم إليهام الوسطى،
ّ
ولكن يف هذه الثالثة تبسط
الكف مائلة
األصابع عىل
ّ
الرسغ ّ
لئل
أناملها إىل جهة ّ
ُ
يلتبس بال ّثالثة األ َول.
وقيل :للتسعة بسط
الوسطى فوقها
كذلك(.)26
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الصورة العارشة :وللعرشة
ّ
الس ّبابة
ُ
تضع رأس ظفر ّ
ُ
عىل مفصل أنملة اإلهبام
ليصري اإلصبعان مع ًا
مدورة.
كحلقة َّ
وقيل :للعرشة األوىل عقد
رأس اإلهبام عىل طرف
الس ّبابة(.)27
ّ

الصورة احلادية عرشة:
ّ
وللعرشين تضع ظفر
اإلهبام حتت طرف العقدة
الس ّبابة التي
التحتان ّية من ّ
تيل الوسطى ،بحيث ُيظ ّن
ّ
أن ُأنملة اإلهبام أخذت بني
الس ّبابة والوسطى
أصل ّ
وإن مل يكن لوضع
الوسطى مدخل يف ذلك،
متغية
لكون أوضاعها ّ
بعقود اآلحاد.
وقيل :للعرشين :إدخال
اإلهبام بني الس ّبابة
والوسطى(.)28
تراث الب�صرة
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الصورة الثانية عرشة:
ّ
ولل ّثالثني تضع رأس ُأنملة
الس ّبابة عىل طرف ظفر
ّ
اإلهبام الذي يليها ليصري
الس ّبابة واإلهبام
وضع ّ
كهيأة القوس مع وترها،
وجيوز ْ
أن يعرض لإلهبام
انحناء أيض ًا.
وقدْ جاءت ُأرجوزة أيب
عيل ّ
الشهري بابن
احلسن ّ
يب يف عقد الثالثني
املغر ّ
الرجز:
ّ

واضممهام عند ال ّثالثني ترى
كقابض اإلبرة من ِ
فوق ال ّثرى

قال شارحها :عبد القادر
العويف:
عيل بن شعبان
ّ
بن ّ
أشار إىل ّ
أن الثالثني حتصل
بوضع إهبامك إىل طرف
الس ّبابة ،أي :مجع طرفيهام
ّ
()29
كقابض اإلبرة .
وقيل :لل ّثالثني :عقد رأس
الس ّبابة عىل رأس اإلهبام،
ّ
()30
عكس العرشة .
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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الصورة الثالثة عرشة:
ّ
ولألربعني :تضع باطن
ُأنملة اإلهبام عىل ظهر
الس ّبابة
العقدة التحتان ّية من ّ
بحيث ال يبقى بينهام فرجة
أصالً.
وقيل :لألربعني :تركيب
اإلهبام عىل العقد األوسط
الس ّبابة ،وعطف
من ّ
()31
اإلهبام عىل أصلها .
الرابعة عرشة:
ّ
الصورة ّ
الس ّبابة
وللخمسني جتعل ّ
منتصبة ،وتضع اإلهبام عىل
للس ّبابة.
ِّ
الكف حماذي ًا ّ

وقيل :للخمسني :عطف
اإلهبام عىل أصلها(.)32
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الصورة اخلامسة عرشة:
ّ
وللستّني :تأخذ ظفر
اإلهبام بباطن العقدة الثانية
الرماة.
للس ّبابة كام تفعله ّ
ّ
للستّني :تركيب
وقيلِّ :
الس ّبابة عىل ظهر
ّ
اإلهبام ،عكس
األربعني(.)33

السادسة عرشة:
ّ
الصورة ّ
وللسبعني تأخذ اإلهبام
ّ
منتصب ًا وتضع عىل رأس
الس ّبابة،
ُأنملته باطن ُأنملة ّ
أو عقدهتا الثانية بحيث
يبقى متام ظفره مكشوف ًا.

للسبعني :إلقاء رأس
وقيلّ :
اإلهبام عىل العقد األوسط
الس ّبابة ،ور ّد طرف
من ّ
الس ّبابة إىل اإلهبام(.)34
ّ
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السابعة عرشة:
ّ
الصورة ّ
وللثامنني :تأخذ اإلهبام
وتضع عىل مفصل
منتصب ًا
ُ
الس ّبابة.
ُأنملته طرف ُأنملة ّ

وقيل :للثامنني :رد طرف
الس ّبابة إىل أصلها ،وبسط
الس ّبابة
اإلهبام عىل جنب ّ
()35
من ناحية اإلهبام .
الصورة الثامنة عرشة:
ّ
وللتسعني :تضع رأس
الس ّبابة عىل مفصل
ظفر ّ
العقدة الثانية من اإلهبام.

وقيل :للتسعني :عطف
الس ّبابة إىل أصل اإلهبام،
ّ
()36
وضمها باإلهبام .
ّ

تراث الب�صرة
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يدل عىل ٍ
عقد من اآلحاد يف اليمنى ّ
كل وض ٍع ّ
ثم ّ
يدل عىل ذلك العقد من
ّ
يدل عىل ٍ
عقد من العرشات يف اليمنى ُّ
وكل وض ٍع ُّ
آحاد األُلوف يف اليرسىّ ،
يدل

الستّة وال ّثالثني تضبط من
عىل ذلك العقد من املئات يف اليرسى ،فبهذه العقود ِّ

الواحد إىل تسعة آالف وتسعامئة وتسعة وتسعني ،ولعرشة آالف تضع طرف
الس ّبابة ،بحيث يصري ظفرامها متحاذيني ،فلخمسة
ُأنملة اإلهبام عىل طرف ّ

آالف وسبعامئة وستّة وثالثني مث ً
ال تثني وسط اليرسى ،وتأخذ إهبام اليرسى

ِ
الس ّبابة ،وتثني بنرص اليمنى ،وتضع
منتصب ًا واضع ًا عىل
رأس ُأنملته باطن ُأنملة ّ
الس ّبابة عىل طرف ظفر اإلهبام الذي يليها ليصريا كالقوس والوتر،
َ
رأس ُأنملة ّ

و ُقس عليه ما عداه (.)37

احلنبيل
املوصيل
حممد بن أمحد
وقد وصف هذه العمل ّية احلساب ّية
ُ
شمس الدِّ ين ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
لب لبابِه ،وهي هذه
بمنظومة موجزة يف بيان قواعد هذا احلساب ،مشتملة عىل ِّ
بعد البسملة:
ُ
أبدأ ّأوالً
حم ِد َك يـا َربـَّـا ُه
بِ ْ

للمحامد م ِ
ِ
زلت أه ً
فضال
ال
فام
َ
ُ

ِ
وأتبع ِ
ُ
الرضا
محدي
َّ
بالصالة عىل ِّ
ومن ِ
ِ
بعد
ِ
عدد
ففي

املهدي ِ
خري َمن ُأ ْرسال
أيب القاس ِم
ِّ

الس ُ
ائل استمع
هذا ُّأيا ّ
مفصال
ت
حساب اليد إ ْذ عنه س ْل َ
َّ
َ
ِ
أفردن
اآلحاد يا صاحِ
ْ
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ْ ِ ِ
ِ
ثم بِن ِْص ًا
فللواحد
اقبض خنْص ًا ّ

ِ
َ
ّكمال
لالثنني والوسطى
كذاك الت ّ

ِ
ٍ
للخن ِْص َأرف َع ْن
ثم
بعدِّ ثالث ّ

ِ
بأربعة والبِ ِ
ٍ
أكمال
نص اخلمسة

اقبض ِ
ْ
دون ك ِّلها
بنص ًا
الست َِّة
َ
ويف ِّ

طرف للر ِ
ٍ
احة اسم ْعه وانقال
عىل
َّ

ويف الس ِ
بعة ْ
حتت االهبا َم خنرص ًا
اقبض َ
ّ

ِ
ٍ
فاج َعال
للراحة القبض ْ
ويف طرف َّ

ثم يف ال ّث ِ
امن
من
وللبنرص ْ
اضم ْ
ارفع َّ
ُ

ٍ
ِ
ِ
القبض
خنرص يف
إىل
للبنرص اعقال

من َم ْعهام ويف
اضم ْ
ويف التِّسعة الوسطى ُ

وإن عال
افعلن ذا
مجي ِع اآلحاد
ْ
ْ

عرشة مع ِ
ٍ
فاستمع
عقد االهبام
ويف
ْ
ْ

حت ِّل ُق

َ
إهبامك اجع ْل ُه بني إصـ
ولل ُّظفر ِمن

رأس ًا

للمسب ِ
حة
ِّ

اف َعال

بعيك هي ِ
واعمال
فاعلمه
رشون
الع
َ
َ
ْ
َ َ

رأس للمسب ِ
ٍ
حة
وما بني
امجعن
ِّ
ْ

ٍ
حصال
الثون
ورأس لالهبا ِم ال ّث
َ
ِّ

وإن تُركب اإلهبا َم يا صاحِ فاحتفظ
ْ

تراث الب�صرة
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اجعل حتت سب ٍ
ْ
ابة إذا
وإهبامك
ّ
ُ

للخمسني فاحف ْظه تكمال
دت
تعم َ
َ
ّ

استمع
ُركب االهبا َم املس ِّبح َة
ْ
وت ُ

ِ
ُّون إمحال
كقابض سه ٍم وهي ست َ
ٍ
ِ
ثالث
بطن
بعني يف
وعدَّ َك
للس َ
ّ
لسب ٍ
إهبامك اعقده جتمال
ابة
ّ
ُ
ِ
حتت املس ِّبحة اجع َل ْن
واالهبا ُم من
ِ
ٍ
أكمال
ثامنني
ظفر
بنان ًا عىل
َ
اقبضن
تسعني املس ِّبحة
ويف عدِّ
َ
ْ

بني إهبا ٍم وما بينها اجتىل
ملا
َ
وإهبامك اج َعل فو َقها َ
مثل ح ّي ٍة
ُ
واملئني َأل اجعال
قرو ٍم وثوب ًا
َ
ِ
َ
كاآلحاد يا ذا العلو ِم ِم ْن
بيرسك
يمين ِ َ
ك فاحف ْظ ُه وإ َّياك تُعوال
َ
يمينك َّإنا
العرشات من
كذا
ُ

ب ُيرساك يا هذا ألوف عىل الوال

ٍ
َ
إلهبامك امج َع ْن
آالف
وعرش ُة

وذلك مع سب ٍ
َ
ابة يا أخا ال ُعال
َّ
ْ

ٍ
َ
استمع
كحلقة
بيرساك وامهد ُه
ْ

أس فاجع ْله أس َفال
إذا ُط ِو َي ْ
والر ُ
ت ّ
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نجزت واحلمدُ هللِ وحدَ ُه
ْ
وقدْ

ميس ًة
َّ

حمها فيام يرى ِمن عيوهبا
يسا ُ

أخ ًا

تبغي

متفضال
ِّ

فام أحدٌ عن َ
ذاك يا صاحِ قدْ َخال
ٍ
ضحوة
روس ًاقدْ سمتشمس
فخُ ْذ َها َع َ

وبدر
ِ
ِ
امتناعها
فإن متتنع
كالبكر عندَ

دياجٍ

قدْ

عىل َب ْعلِ َها عندَ

فص ِّ
حمود ًا
ف هلا ذهن ًا غزير ًا
َّ
َ
ت ََرى

ملعانيها

ُبزُوغ ًا

ما �أُ ِّل َف يف عقو ِد الأ�صاب ِع

بدا

مته ِّلال

الزَّفاف تد ُّلال

ِ ِ
تأمال
ُص يف
وغ ْ
ثم َّ
بحار الفك ِْر َّ
ٍ
ككوكب

َ
العلم وال َف ْضل ُمقبِال
ويأتيك منها
ُ

()38

ِ
عقود األصاب ِع عدّ ة ٍ
كتب ورسائل وأراجيز ،منها:
ُأ ِّلف يف

ّحوي،
حممد بن حرب ،الن ّ
ُ -1أرجوزة يف حساب العقود البن احلربّ ،

ّ
املتوف(.)39( )#581
احللبي،
ّ

يب.
عيل بن املغر ّ
 -2لوح الضبط يف حساب القبط للموىل ّ

قال صاحب ّ
الذريعةُ :أرجوزة يف مجل العقود ،وهو حساب عقد األنامل

والصحابة يف ّ
الشهادة ،كام
الذي كان حساب القبط ،وقد استعمله
النبي
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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حكاه كشف الظنون يف «احلساب» ،وكان إيامن أيب طالب هبذا احلساب كام ورد

عيل
يف احلديث ،وهذه األرجوزة ّ
تسمى (لوح الضبط يف حساب القبط) للموىل ّ
يبّ ،أوهلا:
ابن املغر ّ
يقول راجي ِ
الس ِ
ُ
حب
عفو منيش ُّ

النبي:
وقال بعد ذكر ِّ
ِ
ِ
ّ
اجلالل
عليه اهللُ ذو
صل

ِ
املعروف
عيل
بابن املغريب
ُ
ٌّ
خــري ِ
ِ
ِ
آل
األطـهـــار
وآلِ ِـه

العويف كام يأيت ،ويف كشف
عيل بن شعبان
َ
ّ
وشحها املوىل عبد القادر بن ّ

الظنون يف باب األرجوزة ،وكذا يف باب احلساب ،ذكر أرجوزة العقود ونسبها
إىل ابن احلرب(.)40

 -3القصيدة اجلمل ّية.

قال صاحب ّ
تسمى بالقصيدة
الذريعةُ :أرجوزة يف اجلمل والعقود خمترصةّ ،

ّ
املتوف سنة
الس ِّيد آية اهلل بحر العلوم،
اجلمل ّية يف ن ِّيف و عرشين بيت ًا ،منسوبة إىل ّ

شيخنا ّ
( ،)1212رشحها ُ
ّ
املتوف
الچهاردهي،
املدرس
ّ
عيل ِّ
العلمة مريزا ّ
حممد ّ

بالنجف سنة (ّ ،)1334أوهلا:

أخا نجابة
والعرشات يا َ
ُ

والس ّبابة(.)41
ُخ َّص هبا اإلهبام ّ

للس ِّيد مريزا أيب القاسم بن
 -4إيضاح الدّ الئل يف حساب عقد األناملّ ،

ّ
املتوف هبا سنة (.)42()1292
نجاين،
الز
مريزا كاظم
املوسوي ّ
ّ
ّ

ّ
املتوف
نجاين،
الز
 -5حساب عقود األنامل ،للمريزا إبراهيم بن أيب الفتح ّ
ّ

الذريعةّ :أوله [احلمد هلل الذي ّ
( ،)1350قال صاحب ّ
حل عقد املشكالت
للعباد ،ببيان الفكر يف بدهي ّيات املعلومات]
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النسخة ّ
نجاين ،كتابتها ( .)43()1319
الز
بخط تلميذه املريزا أسد اهلل ّ
ّ

اليمني ،قال صاحب ّ
 -6حساب العقودّ ،
الذريعة :يوجدُ نسخته
للشيخ أمحد
ّ

ضمن جمموعة يف مكتبة (سپهساالر) ،تاريخ كتابتها ( )1049كام يف فهرسها

(الصدر) ،تاريخ كتابتها
(ج - 1ص ،)123ولكن رأيت نسخة منه يف مكتبة ّ

الر ِ
رصح فيها ّ
محن
بأن املؤ ِّل َ
السادة احلسين ّيةّ ،أوله [بسم اهلل َّ
ف من ّ
(ّ ،)1024
ّان بال ّل ِ
الرحي ِم املن ِ
طف واإلرشاد] ،وآخره [اجلود عىل ِّ
واجب،
كل ُمستوجب
ٌ
َّ
ٍ
والبخل عىل ِّ
حممد بن إدريس ّ
افعي]،
مصيب
كل غري
ٌ
الش ّ
صائب ،كام قال ّ
والظاهر ّ
أن املؤ ِّلف من زيد ّية اليمن ،فراجعه (.)44

النجفي املسكن واجلوار،
اجليالين،
املنجم،
 -7حساب العقود ،للمريزا أمحد ّ
ّ
ّ

املؤ ِّلف لتقاويم عديدة ذكرناها يف (ج -4ص ،...،)402رأيتُه بخ ِّطه عىل ظهر

اجلوهري الذي ملكها يف ( ،)1291وفرغ من كتابته ( )1294يف
نسخة صحاح
ّ
اخلوانساري)(.)45
مكتبة (
ّ

للشيخ ِّ
 -8حساب العقودّ ،
الرضا ،نزيل بالد
مهذب الدِّ ين أمحد بن عبد ِّ

متوسطة (.)46
اهلند ،ومؤ ِّلف «كتاب احلساب» ،رسالة ّ

قال صاحب ّ
الذريعة :توجد ضمن جمموعة من تصانيفه ،يف مكتبة ّ
(الشيخ

هادي كاشف الغطاء) (.)47

 -9حساب العقودّ ،
الگيالين(.)48
للشيخ حسني
ّ

اليزدي.
املعامئي،
عيل
ّ
ّ
 -10حساب العقود ،للموىل رشف الدِّ ين ّ

صاحب ّ
املعامئي،
عيل
قال
ُ
ّ
الذريعة :حساب العقود ،للموىل رشف الدِّ ين ّ

ّ
اليزدي ،ابن ّ
املتوف ( )850كام يف «كشف الظنون» ،ولكن يف
الشيخ حاجي
ّ
تراث الب�صرة
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املطرز) ،و (ظفر نامه) ،الذي أ َّلفه
(الرياض) َّأرخ وفاته ( )830وله (احللل َّ
ِّ

خمتص
( )828كام يأيت ،وهو
فاريس َ
ٌّ
َّأو ُله [بعد از محد پرورد گاريكه أصناف ألطاف] يوجد منه نسخة يف
(الرضو ّية)(.)49
ّ

الطهراين.
عيل ابن املريزا خليل
ّ
 -11حساب العقود ،للحاج املوىل ّ

قال صاحب ّ
عيل ابن املريزا خليل
الذريعة :حساب العقود ،للحاج املوىل ّ

ّ
تعرض فيه لرشح
الطهراين ،املتو ِّلد بالنجف (،)1226
واملتوف (َّ ،)1296
ّ
ٍ
منضمة إىل (منية
طالب ،وعقده بيده ثالث ًا وستِّني ،نسخة منه
حديث إيامن أيب
ّ
املريد)ّ ،
حممد النجف آبادي(.)50
عيل ّ
للشهيد يف مكتبة (التسرت ّية) من وقف ّ
شتي(.)51
الر ّ
للس ِّيد حممود ّ
 -12حساب العقودّ ،

العلوي،
الس ِّيد إبراهيم
ّ
حممد مهدي ابن ّ
للس ِّيد ّ
 -13حساب العقود خمترص ًاّ ،

بزواري.
الس
ّ
ّ

قال صاحب ّ
ّ
املتوف شاب ًا ( ،)1350نُرش يف املج ّلد الرابع من جم ّلة
الذريعة:

(لغة العرب) ببغداد (.)52

ّ -14
حل العقود عن حساب اجلُمل والعقودّ ،
حممد بن
للشيخ يوسف بن ّ

اجليالين.
يوسف،
ّ

قال صاحب ّ
الذريعة :املولود يف النجف ( ،)1291مؤ ّلف (طومار عفت)،

املطبوع يف آخره مجلة من تصانيفه ،ومنها (خمترص املجمل يف حساب اجلمل)

املطبوع ( ،)1325وال ّظاهر أنّه خمترص هذا الكتاب(.)53

 -15خمترص اجلملّ ،
الگيالين.
حممد،
للشيخ يوسف بن ّ
ّ
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قال صاحب ّ
الذريعة :املولود يف النجف يف( ،)1291وهو يف حساب العقود،

مؤرخة ( ،)132وللمؤ ِّلف يف
يوجد يف (املجلس )761/2 :ضمن جمموعة َّ

هذا الباب ّ
(حل العقود يف رشح حساب اجلمل والعقود  )72 :7يف ضمن هذه

املجموعة أيض ًا (.)54

 -16عقود األصابع ،نسخة خمطوطة يف مكتبة طهران ،جملس برقم ()4/56

فاريسّ ،
بخط النستعليق ،تاريخ النسخ (1286ق)(.)55
رسود،
ّ

 -17عقود األنامل أو علم األيدي ،نسخة خمطوطة يف مكتبة طهران ،جملس

ّ
مذهب،
بخط النسخ ،جمدولة ،اجللد
فاريس،
برقم(،)3/12575
قهوائي ّ
ّ
ّ
(2ص)(.)56()288-287
 -18حساب اإلصبع بعقد األصابع ،خمطوطة يف مكتبة طهران جملس ،برقم

(.)57()4/8835

()58
البرصي ،نسخة خمطوطة يف
الرضا
ّ
 -19عقود األصابع  ،ألمحد بن عبد ِّ

الطباطبائي ،نوع ّ
اخلط :نسخ .عدد
مكتبة طهران ،جملس برقم (،)1131/12
ّ

الصفحات ،2 :واملخطوطة ضمن جمموعة ومطالب
األسطر14( :سطر) ،عدد ّ
متفرقة (.)59
ِّ

وهناك نسخة أخرى للمخطوطة يف مكتبة (ملك) يف طهران بعنوان (حساب

األنامل) برقم (.)60()4/3572

(الزبدة
كام توجد نسخ ٌة ثالثة يف املكتبة األمريك ّية من ضمن جمموعة باسم ّ

الرقم ( ،)984واملخطوطة ج ّيدة ّ
وحمركة
اخلط َّ
والعمدة يف علوم البالغة) حتمل ّ
باحلركات اإلعراب ّية ،رقم املخطوطة يف املجموعة (.)362-360
تراث الب�صرة
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والنّسخة املاثلة بني أيدينا ،وهي رسالة خمترصة عطفها املصنِّف عىل رسالة

متفرقة يف
الرسالة ضمن جمموعة مطالب ّ
له يف عقود األصابع ،وقدْ جاءت هذه ِّ
متكونة من صفحتني.
صفحة رقم( ،)164-163وهي
ِّ

ن�ص ال ِّر�سالة
ُّ

الر ِ
الرحي ِم
محن َّ
قال« :بِ ْس ِم اهللِ َّ

ُ
أحوج خليقتِه إليه،
والرضا،
عفو ر ِّبه
أ ّما بعدُ ،
ُ
ِّ
الراجي َ
العفو ِّ
فيقول اجلاين َّ
عبد الرضا( :)61هذه بعض أوضا ِع األصاب ِع ِ
ِ
ب أمحدُ بن ِ
باملهذ ِ
ِّ
عقود
بإزاء
املشتهر
ُ
ُ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بعض ِ
ُ
فنقول:
أهل االستعداد(،)62
بالتامس
األعداد صغري ًة عطف ًا عىل الكبرية،
ِ
ِ
ِ ِ
()63
لعقود
والس ّباب ُة
اآلحاد(،)64
والوس َطى من ال ُيمنى
ْص والبِن ِْص
َّ
ْ
اخلن ُ
ِ
ِ
ِ
()65
واأللوف ،عىل
للمئات
للعرشات التّسعة( ،)66ومخسة اليرسى
واإلهبا ُم منها
ِ
ِ
الص ِ
ٍ
ُ
اآلحاد،
األلوف مع
تكون
نحو
فوضع
ور(،)67
ُ
ُ
مع العرشات متّفق َة ُّ
واملئات َ
ُ
اخل ِ
لة ِ
ف ُأنْم ِ
َطر ِ
نص عىل ِ
َ
أصل ِه واحدٌ  ،أو مائ ً
وسط
ال إىل
الكف سبع ٌة( ،)68أو
ِّ
ُ
َ

كاألول اثنان ،أو الثاين ثامنية( ،)70أو ُها( )71و()72الوسطى
هو( )69مع البِنرص
ّ
ِ
كاألول ثالثة ( ،)73أو الثاين( )74تسعة( ،)75أو
كاألو ِل( )77أربع ٌة،
ّ
األخريين(َّ )76

أو بالعكس مخس ٌة( ،)78ورفع األو ِل وال ّث ِ
الث ووضع الثاين كالثاين( )79ستّة(،)80
ُ ّ
ابة اليمنَى عىل املفصل األو ِل من ُأنم ِ
وطرف ُظ ْفر سب ِ
لة اإلهبا ِم فكاحللقة
َّ
ُ
َّ
ُ
فل مما ييل الوسطى من السب ِ
ِ
()81
ابة عىل ُظفر اإلهبا ِم
الس َ ّ
َّ ّ
عرشة  ،وطرف ال ُعقدة ُّ
ابة عىل َطر ِ
لة السب ِ
رف ُأنم ِ
عرشون( ،)82ورفعه ووضع َط ِ
ف ُظ ِ
ِ
َ
فكالقوس
فر ِه
َّ ّ
ُ
ُُ
َ
ُ
العقدة الس ْف َل من السب ِ
ِ
َ ()83
نملتِ ِه عىل ِ
ِ
ُ
بحيث ال
ابة
ظهر
والوتر
َّ ّ
ُّ
ثالثون  ،وباطن ُأ ُ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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أربعون( ،)84وباطن عقدتِ ِه األوىل وال ّثانية مرفوع ًا ووضع السب ِ
َ
َ
ابة عىل
بينهام
ّ ّ
فرق ُ
ف ُأنم ِ
سبعون( ،)85ورفعه ووضع َطر ِ
َطر ِ
َ
ُ
ُ
لة
ظهر ُه مكشوف ًا
بحيث
ف ُظ ْف ِر ِه
ُُ
ُ
ُ َ
يكون ُ
َ
ثامنون( ،)87وطرف ُظ ْف ِر السب ِ
السب ِ
ابة عىل َظ ِ
ِ
َ
مفصل
ابة عىل
هر ِم ْف َص ِل(ُ )86أن ُْملتِ ِه
َّ ّ
َّ ّ
ِ
ِ
قدة ال ّث ِ
الع ِ
َ
تسعون[ ،و]( )88يف
العرشة
حلقة
أضيق ِم ْن
انية من اإلهبا ِم ،فحلق ٌة
ُ
ُ
()89
ُ
أضيق من الت
املِ ْث ِل موض ُع ُه
وضع
يكون
ثم بنا ًء عىل ما ُذ ِك َر أيض ًا،
ُ
َ
ُ
ِّسعني َّ ،
اخل ِ
ِ
ِ
ِ
ريقني
نص عىل ال َّط
املذكورين( )90من ال ُيمنى واحد ًا وسبعة( ،)91واليرسى
ألف ًا وسبعة ٍ
آالف( ،)92ورفع السب ِ
ووضع اإلهبا ِم يف ال ُيمنى عىل ما(ُ )93ياذي
ابة
ُ
ُ َّ ّ

َ
الس ّباب َة
مخسون( ،)94أو يف ال ُيرسى مخسامئة ،وعىل هذا القياس ،وأ ّما عرشة آالف
َّ
لة السب ِ
بطرف ُأنم ِ
ِ
فاتصال(ُ )95أنْم ِ
لة اإلهبا ِم
ابة( )96وبعض العقدة الثانية منها،
َّ ّ
ُ
ُ
ِ
يكون وضع َطر ِ
ُ
ُ
طرف ُظ ْف ِر ِه و َطرفه بطرفِ ِه مساوي ًا ،وذلك
ف ُظ ْف ِر َها مع
بحيث
ُ َ
ٍ
كاف يف َ
ذلك ،واحلمدُ هللِ َو ْحدَ ُه(.)97

تراث الب�صرة
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اخلامتة
ٍ
والفخر يف ِّ
َ
األول؛ ّ
ّ
ألن
كل
الفضل
إن
ملؤسسه وخمرتعه ّ
عمل من األعامل ِّ
َ

أشق من الثانية ،وتأسيس النظر ّية العلم ّية أصعب من
وضع ال ّلبنة األوىل ّ

كل ما يأيت عليها فيام بعد هو ٌ
تطويرها وتش ّعبها؛ لذا ّ
مؤسسها
عيال عليها وعىل ِّ
األول.
ّ

ٍ
وقت مل
وعلم عقود األصابع هو ال ّلبنة األوىل حلساب األعداد ،جاء يف

األول بذكائه
وأثر ،لك ّن اإلنسان ّ
يكن للحاسوب وللحاسبة اإللكرتون ّية ذكر ٌ
أن َ
وإبداعاته استطاع ْ
جيعل له حاسوب ًا رسيع النتيجة؛ من خالل أوضا ٍع متّفق
ِ
ألصابعه العرشةُ ،ييص هبا العرشات واملئات واآلالف من األعداد
عليها
والعمل ّيات احلساب ّية.

مه ّيته يف رسعة
وقدْ أدرك
العلم احلديث براعة هذا االخرتاع احلسا ّ
يب وأ ِّ
ُ
وسموه بـ(األصابع ّ
الذك ّية)،
استحصال النتائج احلساب ّية ،فجعلوه عل ًام،
َّ

بوضع ّيات وأشكال مكتسبة من ذلك العلمْ ،
اختلفت يف بعض صوره؛
وإن
ْ

مه ّيته ،وهلل احلمد ّأوالً
فهذا ُ
املؤسس ّ
األول ،ودور هذا العلم وأ ِّ
دليل عبقر ّية ّ
وآخر ًا.
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ُ
الهوام�ش
ُ -1ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء.5/2 :
للس ّيد حممود
حممد باقر ّ
الصدرّ ،
الس ّيد ّ
 -2بحوث يف علم األصول ،تقرير بحث ّ
اهلاشمي.41/1 :
ّ
 -3موسوعة تاريخ العلوم العرب ّية.445-444/2 :
 -4كشف الظنون ،حاجي خليفة.662/1 :
 -5املصدر نفسه.665/1 :
 -6سورة يونس :اآلية .5
 -7سورة اإلرساء :اآلية .12
 -8سورة املؤمنون :اآليتان .113-112
البهبهاين.474 /2 :
عيل
 -9الفوائد العل ّيةّ ،
ّ
الس ّيد ّ
يض :ص.298
ُ -10ينظر :حقائق التأويلّ ،
الشيف ّ
الر ّ
ُ -11ينظر :بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب :ص.279
البخاري.104/8 :
 -12صحيح
ّ
 -13صحيح مسلم.90/2 :
 -14الكايف.94/3 :
 -15املصدر نفسه.449/1 :
 -16معاين األخبار :ص.285
 -17املصدر نفسه :ص.285
 -18بحار األنوار.79/35 :
 -19الكايف.449/1 :
 -20رشح أصول الكايف.184/7 :
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(الشح).
الرسولّ 257/5 :
ُ -21ينظر :مرآة العقول يف رشح أخبار ّ
 -22الكايف.458 /5 :
 -23الوايف.445/6 :
الكحالين.190/1 :
حممد بن إسامعيل
السالمّ ،
 -24سبل ّ
ّ
السالم.190/1 :
 -25سبل ّ
 -26املصدر نفسه.
 -27املصدر نفسه.
 -28املصدر نفسه.
البغدادي.489/4 :
 -29خزانة األدب،
ّ
السالم.190/1 :
 -30سبل ّ
 -31املصدر نفسه.
 -32املصدر نفسه.
 -33املصدر نفسه.
 -34املصدر نفسه.
 -35املصدر نفسه.
 -36املصدر نفسه.
الرسول( 260/5 :اهلامش).
 -37مرآة العقول يف رشح أخبار ّ
 -38بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب.281-280/3 :
 -39كشف الظنون ،63/1 :ومعجم املؤ ِّلفني.178/9 :
ّ -40
الذريعة ،470/1 :و ُينظر :كشف الظنون ،1866/2 :هد ّية العارفني.602 /1 :
ّ -41
الذريعة.470/1 :
-42املصدر نفسه.495 /2 :
ُ -43ينظر :املصدر نفسه ،11/7 :و ُينظر.495/2 :
 -44املصدر نفسه.11/7 .
ُ -45ينظر :املصدر نفسه.11/7 .
 -46املصدر نفسه.11/7 :
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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 -47املصدر نفسه.
 -48املصدر نفسه.
ُ -49ينظر :املصدر نفسه ،11/7 :و ُينظر :كشف الظنون :ج.665/1
ّ -50
الذريعة ،11/7 :و ُينظر :األعالم.286/4 :
ّ -51
الذريعة.11/7 :
 -52املصدر نفسه.
 -53املصدر نفسه.72/7 :
 -54املصدر نفسه.193/20 :
 -55فهرس فنخا.776/22 :
 -56املصدر نفسه.
 -57املصدر نفسه.1000/12 :
 -58وردت املخطوطة -أيض ًا -بعنوان (حساب األنامل)ُ .ينظر :فهرس فنخا:

.1000/12
 -59فهرس فنخا.776 /22 :
 -60املصدر نفسه.1000/12 :
 -61جاءت ترمج ُت ُه يف عدّ ة كتب ال ُأريد ذكرها ،بل ُأشري إىل بعضهاّ ،
فإن املؤ ِّلف أشهر
عرف ،منها :موسوعة طبقات الفقهاء ،31/11 :ومعجم املؤ ِّلفني ،273/1 :وأعيان
من أن ُي َّ
ِّ
الشيعة :ص.624

السليم ،كام
 -62وقدْ كتبها بعد طلب والتامس بعض أهل االستعداد واإلرادة والعقل ّ
قال.
ِ
 -63بدأ بال ُيمنى عىل ما اشتهر من استحباب تقدّ م ال ُيمنى عىل ال ُيرسى ،وأرشف ّية أصحاب
ِ
ثم البِنرص ،وهكذا.
اليمني عىل غريهم ،وبدأ باألصاب ِع من اليمني إىل اليسار ،فبدأ باخلنرص ّ
 -64أي :من الواحد إىل التِّسعة.
 -65أي :من اليمنى.
 -66أي :من العرشة إىل التِّسعني يف العرشات.
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 -67أي :مثل ما قلناه يف صورة اآلحاد ،تكون األلوف صورهتا يف أصابع اليد اليرسى
من األلف إىل التسعة آالف ،وهكذا صورة املئات ،كصورة العرشات يف ال ُيمنى من املائة إىل
التِّسع مائة يف ال ُيرسى.
والسبعة كام تقدّ م توضيحه يف صورة رقم واحد ،وصورة رقم
 -68أشار إىل الواحد َّ
سبعة؛ لقرب احلركة فيهام.
اخل ِ
 -69أيِ :
نص.
اخل ِ
 -70أيِ :
نص مع البِنرص رتبته واحد من اثنني ،أو رتبته اثنان من ثامنية ،وأشار بذلك
الصورة رقم اثنان وثامنية.
مبي يف ّ
إىل االثنني ،والثامنية أيض ًا لقرب احلركة ،كام َّ
 -71أيِ :
اخلنرص والبِنرص.
 -72ساقطة من (ب).
 -73أي :الواحد من الثالثة.
 -74ساقطة من (ب).
 -75أي :االثنان من التّسعة ،وأشار بذلك إىل الثالثة والتِّسعة أيض ًا؛ لقرب احلركة ،كام
الصورة رقم ثالثة وتسعة.
مبي يف ّ
هو َّ
 -76أي :األربعة ،واخلمسة من اآلحاد.
 -77أي :كالواحد.
 -78أشار بذلك إىل األربعة واخلمسة.
 -79أي :كاالثنني.
الصورة رقم ستّة.
الستّة كام هو يف ّ
 -80أشار بذلك إىل ِّ
 -81أشار بذلك إىل العرشة.
الصورة احلادية عرشة.
 -82أشار إىل ّ
الصورة الثانية عرشة.
 -83أشار إىل ّ
الصورة الثالثة عرشة.
 -84أشار إىل ّ
السادسة عرشة.
 -85أشار إىل ّ
الصورة ّ
 -86يف النسخة (ب) :مفصله.
السابعة عرشة.
 -87أشار إىل ّ
الصورة ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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 -88ساقطة من (ب).
الصورة ال ّثامنة عرشة.
 -89أشار إىل ّ
 -90أي :وضع رؤوس األنامل يف هذا العقود قريبة من أصوهلا ،وبسط األصابع عىل
الرسغ.
ّ
الكف مائلة أناملها إىل جهة ِّ
والسابعة.
 -91كام هو َّ
موضح يف ّ
الصورة األوىل ّ
 -92أي :وضع ِ
اخلنرص عىل الطريقني املذكورين.
 -93ساقطة من (ب).
الرابعة عرشة.
 -94كام هو َّ
موضح يف ُّ
الصورة ّ
-95يف (ب) :باتصال.
 -96من اليرسى.
الصورة العارشة.
 -97كام هو َّ
موضح يف ّ
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 القرآن الكريم.حممد رضا آل كاشف
 -1حقائق التأويلّ ،
الريض (ت ،)#406حتقيق و رشحّ :
الشيف ّ
الغطاء ،دار املهاجر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت-لبنان.
للس ّيد حممود
حممد باقر ّ
الصدرّ ،
الس ّيد ّ
 -2بحوث يف علم األصول ،تقرير بحث ّ
اإلسالمي طبق ًا ملذهب أهل البيت
مؤسسة دائرة معارف الفقه
ّ
ّ
الشاهرودي (تّ ،)#1400
الطبعة ال ّثالثة2005-1426 ،م.
البغدادي ،رشح
األلويس،
 -3بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،حممود شكري
ّ
ّ
األثري ،الطبعة الثانية( ،د.ت).
حممد هبجة
ّ
وتصحيح وضبطّ :
حممد نبيل
 -4خزانة األدب ،عبد القادر بن عمر،
ّ
البغدادي (ت ،)#1093حتقيقّ :
طريفي ،إميل بديع اليعقوب ،دار الكتب العلم ّية ،الطبعة األوىل1998 ،م.
َّ -5
الطهراين (ت ،)#1389دار األضواء ،بريوت ،لبنان،
الذريعة آقا بزرگ،
ّ
الطبعةال ّثالثة1983-#1403 ،م.
نعاين( ،األمري) (ت،)#1182
حممد بن إسامعيل،
الكحالينّ ،
السالمّ ،
ُ -6سبل ّ
الص ّ
ّ
مراجعة وتعليقّ :
احللبي
حممد عبد العزيز اخلو ّيل ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
ّ
الشيخ ّ
احللبي ورشكاه-خلفاء ،الطبعة الرابعة1960 -#1379 ،م.
نصار
وأوالده ،مرص -حممود ّ
ّ
املازندراين (ت ،)#1081مع تعليقات:
حممد صالح،
 -7رشح أصول الكايف ،موىل ّ
ّ
يب
املريزا أبو احلسن
عيل عاشور ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ
الشعراين /ضبط وتصحيحّ :
الس ّيد ّ
ّ
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل2000 -#1421 ،م.
اجلعفي،
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية،
 -8صحيح
ّ
ّ
البخاري ،أبو عبد اهللّ ،
البخاري (ت ،)#256دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1981 -#1401 ،م.
ّ
النيسابوري
القشريي،
احلجاج بن مسلم،
 -9صحيح مسلم ،أبو احلسني ،مسلم بن
ّ
ّ
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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(ت ،)#261دار الفكر ،بريوت  -لبنان( ،د.ت).
املوحد للمخطوطات اإليران ّية (فنخا) ،مصطفى درايتي ،سازمان اسناد
 -10الفهرس ّ
وكتابخانة مىل مجهوري إسالمي إيران ،الطبعة األوىل.#1390 ،ش.
البهبهاين (ت ،)#1380مكتبة دار العلم ،أهواز ،الطبعة الثانية،
عيل
ّ
 -11الفوائد العل ّيةّ ،
.#1405
ازي (ت،)#329
حممد بن يعقوب بن إسحاق،
الر ّ
الكلينيّ ،
ّ
 -12الكايف ،أبو جعفرّ ،

الغفاري ،دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران ،اخلامسة.#1363 ،
عيل أكرب
ّ
تصحيح وتعليقّ :
يب ،بريوت-
 -13كشف الظنون ،حاجي خليفة (ت ،)#1067دار إحياء ّ
التاث العر ّ
لبنان(د.ت).
املجليس (ت ،)#1111قدّ م له:
حممد باقر
الرسولّ ،
 -14مرآة العقول يف رشح أخبار آل ّ
ّ
الرسو ّيل ،دار
الس ّيد مرتىض
ّ
العلم ّ
الس ّيد هاشم ّ
العسكري  -إخراج ومقابلة وتصحيحّ :
احلجة ّ
الكتب اإلسالم ّية ،الطبعة الثانية.#1404 ،
التاث
 -15معجم املؤ ِّلفني ،عمر رضا كحالة ،مكتبة املثنّى ،بريوت -لبنان ،و دار إحياء ّ
يب ،بريوت-لبنان(د.ت).
العر ّ
 -16موسوعة تاريخ العلوم العرب ّية ،رشدي راش ،رجييس مورلن ،مركز دراسات
الوحدة العرب ّية ،بريوت -البنان ،الطبعة الثانية2005 ،م.
الصادق ،إرشاف:
مؤسسة اإلمام ّ
 -17موسوعة طبقات الفقهاء ،ال ّلجنة العلم ّية يف ّ
الصادق ،اعتامد -قم ،الطبعة األوىل.#1424 ،
الس
مؤسسة اإلمام ّ
بحاينّ ،
جعفر ّ
ّ

يب،
 -18هد ّية العارفني ،إسامعيل باشا،
البغدادي (ت ،)#1339دار إحياء ّ
التاث العر ّ
ّ
بريوت-لبنان( ،د.ت).
الكاشاين (ت ،)#1091عني بالتّحقيق والتّصحيح
حممد حمسن ،الفيض
 -19الوايفّ ،
ّ
ّ
األصفهاين ،مكتبة اإلمام
«العلمة»
احلسيني
والتعليق عليه واملقابلة مع األصل :ضياء الدِّ ين
ّ
ّ
أمري
عيل العا ّمة ،أصفهان ،الطبعة األوىل.#1406 ،
َ
املؤمنني ّ
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