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��À��¿���¾��½��¼l]البقرة.[  
  .على آله وصحبه

فقد قام علماء الشريعة اإلسالمية، بدور بارز يف تطوير علوم الفلك 
لآليات واألحاديث الدالة على وجوب التفكر يف خلق 

الصالة والصوم، وقد  كوملا له من أثر يف ضبط العبادات  
 من النظريات واملفاهيم الفلكية 

السابقة، مث كان هلم الدور األهم يف النهضة األوربية، وما يعنينا هو دور العلماء 
  .ب األوقاتوحسا يف تطوير املسائل الفلكية اليت هلا عالقة بالعبادات

املؤمتر الثاين لتاريخ العلوم عند فجاء هذا البحث تلبية لدعوة للمشاركة يف 
، والذي تستضيفه جامعة الشارقة مشكورة،  وومست هذا 
دور علماء المسلمين في تطوير المعايير الفلكية لدورتي الشمس 
وقد مت بفضل اهللا تعاىل قبول هذا البحث لتقدميه يف املؤمتر فأسأل اهللا 
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  لمقدمةا
¢~������¡��m :احلمد هللا القائل
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على آله وصحبهوالصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا و 

فقد قام علماء الشريعة اإلسالمية، بدور بارز يف تطوير علوم الفلك : وبعد
لآليات واألحاديث الدالة على وجوب التفكر يف خلق  ؛واحملافظة عليه

وملا له من أثر يف ضبط العبادات   ،السماوات واألرض
 كرب يف تصحيح الكثريكان ألعماهلم األثر األ

السابقة، مث كان هلم الدور األهم يف النهضة األوربية، وما يعنينا هو دور العلماء 
يف تطوير املسائل الفلكية اليت هلا عالقة بالعبادات

فجاء هذا البحث تلبية لدعوة للمشاركة يف  
، والذي تستضيفه جامعة الشارقة مشكورة،  وومست هذا سلمنيالعرب وامل
دور علماء المسلمين في تطوير المعايير الفلكية لدورتي الشمس ((البحث بـ 

وقد مت بفضل اهللا تعاىل قبول هذا البحث لتقدميه يف املؤمتر فأسأل اهللا ، ))والقمر
  .القبول يل وجلميع املسلمني
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:باحثم ثالثةويقوم هذا البحث على 
حث القرآن والسنة على اإلبداع يف تطوير علوم الفلك: املبحث األول

أهم العلماء الذين خدموا علم الفلك: املبحث الثاني
دور العلماء املسلمني يف تطوير املعايري الفلكية لدوريت : الثالثاملبحث 
 .الشمس والقمر

.واملنهج املتبع يف الدراسة املنهج االستقرائي
أهم النتائج مث بذكر ا املبحث بذكر وأختم هذ

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  املبحث األول
  حث القرآن والسنة على اإلبداع يف تطوير علوم الفلك

يعرتف مجيع مؤرخي وفالسفة العلم بأن القرآن الكرمي كان قد نقل العرب 
بداوة، إىل مراحل متقدمة يف العلوم واحلضارة، من خالل 

فريضة على كل  دالقرآن الكرمي والسنة النبوية على طلب العلم الذي يع
، هذا من حيث العموم وأما من حيث اخلصوص يف فرض الشارع على 

ن هذا اكاألمة فرضًا كفائيًا أن يكون منها علماء بكل علم من العلوم الدنيوية، ف
  .لرفع اإلمث عن باقي األمة

منذ بدء الدعوة ونزول الوحي بأول سورة 
اقْـَرْأ بِاْسِم َربَك الِذي {: على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال اهللا تعاىل
َعلَم  ٤الِذي َعلَم بِاْلَقَلِم  ٣اقْـَرْأ َوَربَك اْألَْكَرُم 

إن القوة اليت غريت وضع : "باحلضارة اإلسالمية فقال
وكانت هذه . لصلة الوثيقة بني الفَلكيني والكيميائيني واملدارس الطبية

إن معظم النشاط األوريب يف جمال العلوم 
الطبيعية إىل القرن اخلامس عشر امليالدي كان مستفاًدا من علوم العرب ومعارفهم، وإين قد فصلت 
يف الدور الذي لعبته العربية يف اليقظة األوربية، ألن الكذب واالفرتاء كانا قد كثرا يف العصر 

  . شهادات استشراقية أنصفت احلضارة اإلسالمية
٧٣٨٩٩٦١.  
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املبحث األول
حث القرآن والسنة على اإلبداع يف تطوير علوم الفلك 

يعرتف مجيع مؤرخي وفالسفة العلم بأن القرآن الكرمي كان قد نقل العرب 
بداوة، إىل مراحل متقدمة يف العلوم واحلضارة، من خالل من مستوى التخلف وال

 القرآن الكرمي والسنة النبوية على طلب العلم الذي يع حث
، هذا من حيث العموم وأما من حيث اخلصوص يف فرض الشارع على )١(مسلم

األمة فرضًا كفائيًا أن يكون منها علماء بكل علم من العلوم الدنيوية، ف
لرفع اإلمث عن باقي األمةلبعض العلماء لتعلم نوع من العلوم دافعا 

منذ بدء الدعوة ونزول الوحي بأول سورة  احلث على تعلم العلم وقد كان
على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال اهللا تعاىلنزلت 
نَساَن ِمْن َعلَ  ١َخَلَق  اقْـَرْأ َوَربَك اْألَْكَرُم  ٢ٍق َخَلَق اْإلِ

                                                           

باحلضارة اإلسالمية فقال" روبرت بريفولت"أشاد أحد الباحثني وهو  )
لصلة الوثيقة بني الفَلكيني والكيميائيني واملدارس الطبيةالعامل املادي كانت من نتاج ا

إن معظم النشاط األوريب يف جمال العلوم . الصلة أثرًا من آثار البالد اإلسالمية واحلضارة العربية
الطبيعية إىل القرن اخلامس عشر امليالدي كان مستفاًدا من علوم العرب ومعارفهم، وإين قد فصلت 

يف الدور الذي لعبته العربية يف اليقظة األوربية، ألن الكذب واالفرتاء كانا قد كثرا يف العصر الكالم 
شهادات استشراقية أنصفت احلضارة اإلسالمية ".احلاضر، وكان التفصيل ال بد منه للقضاء عليهما

http://www.startimes.com/f.aspx?t٧٣٨٩٩٦١
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الذي خلق كل أن اهللا تعاىل هو  
مبا عليها من  واألرضمبا فيها من جنوم وكواكب، 

من بني تلك  له تشريفاً  ، مث خص اإلنسان باخللق من علق
  .)١(ملا فيه من بديع اخللق وعجيب الصنع

يا سبحان  :تعاىل فقال اهللاما الدليل على وجود 
فسماء ذات  ،وإن أثر األقدام لتدل على املسري

يدل ذلك على وجود اللطيف  أال
  .، وهذا مركوز يف كل إنسان سليم الفطرة

ذات املدلول العلمي، تطلب  ذلك فإن اآليات القرآنية الكثرية
للنجوم  بديع خلق اهللايف   النظر والتأمل يف الكون من حوهلم

األمر الذي يزيد املسلمني عقيدًة 
، حىت صار من صلب عقيدة )٣

املسلم أنه ال يصح إميانه ما مل يعمل فكره يف خلق السماوات، ليتوصل بفكره 

 ].١١٥ص[م  ٢٠٠١. تاريخ علم الفلك من عصر األهرامات إىل عصر الفضاء، عماد جماهد
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نَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم    ].العلق[}٥اْإلِ
 اخللق هنا مرتني، مبعىناهللا تعاىل فقد ذكر 

مبا فيها من جنوم وكواكب، من السماوات املخلوقات 
، مث خص اإلنسان باخللق من علق..وقاتلخم

ملا فيه من بديع اخللق وعجيب الصنع املخلوقات،
ما الدليل على وجود بعض األعراب سئل  ملاو 

وإن أثر األقدام لتدل على املسري ،إن البعر ليدل على البعري !اهللا
أال ،وحبار ذات أمواج ،وأرض ذات فجاج ،أبراج
، وهذا مركوز يف كل إنسان سليم الفطرة!)٢(اخلبري

ذلك فإن اآليات القرآنية الكثريةإضافًة إىل  
 النظر والتأمل يف الكون من حوهلممن املسلمني
األمر الذي يزيد املسلمني عقيدًة ، الشمس والقمر والشهب وغريهاوالكواكب و 

٣(راسخًة وإميانًا ُمْطلقًا باهللا خالق الكون وحده

املسلم أنه ال يصح إميانه ما مل يعمل فكره يف خلق السماوات، ليتوصل بفكره 

                                                           

  .٤٦٨ /٥فتح القدير ) 
  .١/٥٩ابن كثري تفسري ) 
تاريخ علم الفلك من عصر األهرامات إىل عصر الفضاء، عماد جماهد) 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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ىل جل اهللا تعاهو ىل أن هذا من تدبري وبديع خالق السماوات واألرض، و 

من عدة  التي تدل على عناية القرآن بعلم الفلك

لشمس والقمر استفادة اإلنسان من حركة ا

ُه َمَنازَِل ُهَو الِذي َجَعَل الشْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدرَ 
لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِنَني َواحلَِْساَب َما َخَلَق اللُه َذِلَك ِإال بِاحلَْق يـَُفصُل اْآليَاِت ِلَقْوٍم 
ِإن ِيف اْخِتَالِف اللْيِل َوالنـَهاِر َوَما َخَلَق اللُه ِيف السَماَواِت َواْألَْرِض 

َيْسأَلُوَنَك َعِن األِهلِة ُقْل ِهَي {: وقال تعاىل
َوُهَو الِذي َخَلَق اللْيَل {: وقال تعاىل

  .]األنبياء[ }٣٣
تقلب الليل والنهار نتيجة يات التي تدل استفادة اإلنسان من 

 ٣٧َوآيٌَة َهلُُم اللْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النـَهاَر فَِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن 
ْرنَاُه َمَنازَِل  ٣٨ِم َوالشْمُس َجتْرِي ِلُمْستَـَقر َهلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِلي َواْلَقَمَر َقد

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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ىل أن هذا من تدبري وبديع خالق السماوات واألرض، و إ
  . )١(شأنه

التي تدل على عناية القرآن بعلم الفلكوقد كثرت اآليات 
  :أوجه ومنها

استفادة اإلنسان من حركة اعلى اآليات التي تدل _ ١
  : في معرفة الوقت

ُهَو الِذي َجَعَل الشْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدرَ {: اهللا تعاىل كقول
لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِنَني َواحلَِْساَب َما َخَلَق اللُه َذِلَك ِإال بِاحلَْق يـَُفصُل اْآليَاِت ِلَقْوٍم 

ِإن ِيف اْخِتَالِف اللْيِل َوالنـَهاِر َوَما َخَلَق اللُه ِيف السَماَواِت َواْألَْرِض  ٥يـَْعَلُموَن 
وقال تعاىل، ]سورة يونس[}٦يـَتـُقونَ  َآليَاٍت ِلَقْومٍ 

 اِس َواحلَْجوقال تعاىل، ]البقرة[}١٨٩َمَواِقيُت لِلن
٣٣َوالنـَهاَر َوالشْمَس َواْلَقَمَر ُكل ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ 

يات التي تدل استفادة اإلنسان من اآل_ ٢
  :حركة األرض وضياء الشمس

َوآيٌَة َهلُُم اللْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النـَهاَر فَِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن {: تعاىل كقول اهللا
َوالشْمُس َجتْرِي ِلُمْستَـَقر َهلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِلي

                                                           

 .هناك خالف عقدي يف إميان املقلد، والراجح أنه مؤمن) 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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َال الشْمُس يـَْنَبِغي َهلَا َأْن تُْدرَِك اْلَقَمَر َوَال اللْيُل 
  .]سورة يس

َواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللْيِل َوالنـَهاِر 
  .]سورة البقرة[ }١٦٤

  :اآليات التي تدل على لزوم التفكر في خلق السماوات واألرض
ِض َواْخِتَالِف اللْيِل َوالنـَهاِر ِإن ِيف َخْلِق السَماَواِت َواَألرْ 

الِذيَن َيْذُكُروَن الّلَه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِِْم 
َويـَتَـَفكُروَن ِيف َخْلِق السَماَواِت َواَألْرِض رَبـَنا َما َخَلْقَت َهذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا 

  :حركاتها ، أوالسور التي سميت بأسماء الكواكب والشموس
  .التكوير

   :اآليات التي ذكرت أسماء النجوم والكواكب
ُحْسَبانًا  فَاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللْيَل َسَكًنا َوالشْمَس َواْلَقَمرَ 

َوُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم النُجوَم لِتَـْهَتُدوْا َِا ِيف 
  .]األنعام[} ٩٧ظُُلَماِت اْلبَـر َواْلَبْحِر َقْد َفصْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 
  ].النجم[} 

  : النهاربأجزاء 

  :اآليات التي ذكرت حركات الكواكب والنجوم

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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َال الشْمُس يـَْنَبِغي َهلَا َأْن تُْدرَِك اْلَقَمَر َوَال اللْيُل  ٣٩َحىت َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدِمي 
سورة يس[ }٤٠َساِبُق النـَهاِر وَُكل ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ 

َواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللْيِل َوالنـَهاِر ِإن ِيف َخْلِق السَما{: وقال تعاىل 
َفُع الناسَ  ١٦٤..َواْلُفْلِك الِيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يـَنـْ

اآليات التي تدل على لزوم التفكر في خلق السماوات واألرض_ ٣
ِإن ِيف َخْلِق السَماَواِت َواَألرْ {:كقول اهللا تعاىل  

ُْوِيل األْلَباِب  ِْم  ١٩٠آليَاٍت ألِِذيَن َيْذُكُروَن الّلَه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوال
َويـَتَـَفكُروَن ِيف َخْلِق السَماَواِت َواَألْرِض رَبـَنا َما َخَلْقَت َهذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا 

  .]آل عمران[} ١٩١اَب الناِر َعذَ 

السور التي سميت بأسماء الكواكب والشموس_ ٤
التكويرو ، الربوجو الشمس، و ، كسورة النجم  

اآليات التي ذكرت أسماء النجوم والكواكب_ ٥
فَاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللْيَل َسَكًنا َوالشْمَس َواْلَقَمرَ {كقول اهللا تعاىل

َوُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم النُجوَم لِتَـْهَتُدوْا َِا ِيف  ٩٦َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم 
ظُُلَماِت اْلبَـر َواْلَبْحِر َقْد َفصْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن 

} ٤٩ى َوأَنُه ُهَو َرب الشْعرَ  {: وقال تعاىل 
بأجزاء الليل أو  يت باسمم السور التي سُ _ ٦

  .الليلو الضحى، و كسورة العصر، 
اآليات التي ذكرت حركات الكواكب والنجوم_ ٧

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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  .]النجم[} 
١  َفَال  ..٢ُجوُم انَكَدَرْت َوِإَذا الن
[.  

َوُهَو الِذي َخَلَق اللْيَل َوالنـَهاَر َوالشْمَس َواْلَقَمَر ُكل ِيف 

في معرفة سير الشمس والقمر  
قال رسول اهللا : أنه قال: عن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه

إن خياَر عباِد اِهللا تـََعاىل الذيَن يـَُراُعوَن الشمَس والقمَر 

لألجرام السماوية إىل تعلم الظواهر الفلكية 
سواء العبادات العملية ؛ بشكل خاص

أو الفكرية كالتأمل يف بديع خلق اهللا تعاىل 
  .تسري عليه تلك الشموس والكواكب

حبركة الشمس والقمر واألرض، فمعرفة 
ألا أسباب تدل على  ؛حركة هذه األجرام معرفة لوقت دخول تلك العبادات

  .دخول وقتها، وال يصح أداؤها إال بعد وجود سببها
يف كل بلد من بلدان العامل يكون 

 البيهقي سنن، ..))صحيح إسناد هذا: ((
 لكنه موثقون ورجاله والبزار الكبري يف الطرباين

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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} ١َوالنْجِم ِإَذا َهَوى {: كقول اهللا تعاىل   
١ِإَذا الشْمُس ُكوَرْت  {: وقول اهللا تعاىل 

]التكوير[} ١٦اجلََْواِر اْلُكنِس  ١٥أُْقِسُم بِاْخلُنِس 
َوُهَو الِذي َخَلَق اللْيَل َوالنـَهاَر َوالشْمَس َواْلَقَمَر ُكل ِيف {وقول اهللا تعاىل  

  ].األنبياء[} ٣٣فـََلٍك َيْسَبُحوَن 
 ومن األحاديث الدالة على لزوم التفكر

عن ابن أيب أوىف رضي اهللا عنهوغريه ما رواه احلاكم 
إن خياَر عباِد اِهللا تـََعاىل الذيَن يـَُراُعوَن الشمَس والقمَر ((: صلى اهللا عليه وسلم

  .)١())والنُجوَم واَألِظلة ِلذِْكِر اهللاِ 
إىل تعلم الظواهر الفلكية فقد ندبت األدلة السابقة 

بشكل خاص اليت هلا تعلق بالعباداتبشكل عام أو 
أو الفكرية كالتأمل يف بديع خلق اهللا تعاىل  ،مثل الصالة والصوم واحلج

تسري عليه تلك الشموس والكواكب ذيالستخالص القانون ال
حبركة الشمس والقمر واألرض، فمعرفة بقة الساوقد ربط اهللا العبادات 

حركة هذه األجرام معرفة لوقت دخول تلك العبادات
دخول وقتها، وال يصح أداؤها إال بعد وجود سببها

يف كل بلد من بلدان العامل يكون بدقة  لبعض العبادات تقدير الزمنو 
                                                           

: ((،قال احلاكم١٦٣، رقم١/١١٥ الصحيحني على املستدرك)
الطرباين رواه: ((،قال اهليثمي١٦٥٦،  رقم ١/٣٧٩ الكربى
  .١/٣٢٧الزوائد  جممع )).معلول

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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ض اجلغرايف لكل بلد، وفرق الطول 
اجلغرايف بني الوقت اإلقليمي والوقت العادي، وبامليل االستوائي للشمس، 

، ومعرفة هذا ال يصري إال )١(وتستنبط هذه القوانني من املثلثات املستوية والكروية

ين يف الكائنات التأمل العقال يأيت من
  .ومعرفة قوانني تركيبها أو تسيريها، أو ما يستفاد منها

األوىل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
كما صار ،التفكر والتأملعبادة يف 

أَوُل ما بُِدَئ بِِه  :َعاِئَشَة رضي اهللا عنها أا قالت
من اْلَوْحِي الرْؤيَا الصاِدَقُة يف النـْوِم 

 ،هَفَكاَن يَْأِيت ِحرَاًء فـََيَتَحنُث في ،
ُمث يـَْرِجُع إىل َخِدَجيَة فـَتـَُزوُدُه  ،َويـَتَـَزوُد ِلَذِلكَ 

  .)٢( ..حىت َفِجَئُه احلَْق وهو يف َغاِر ِحرَاٍء َفَجاَءُه اْلَمَلكُ 
رضي اهللا  ر عن أيب ذَ ومن شواهد التأمل يف خلق السماوات ما رواه مسلم 

َجاِلٌس َوَرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  ؟هل َتْدرِي أَْيَن َتْذَهُب هذه

١٦٠.  
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ض اجلغرايف لكل بلد، وفرق الطول بواسطة قوانني رياضية فلكية تعتمد على العر 
اجلغرايف بني الوقت اإلقليمي والوقت العادي، وبامليل االستوائي للشمس، 

وتستنبط هذه القوانني من املثلثات املستوية والكروية
  .بالتأمل والتفكر

يأيت من كالسابقة  الظواهر الكونية لُ م أَ وتَ هذا 
ومعرفة قوانني تركيبها أو تسيريها، أو ما يستفاد منهاواملوجودات، 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وإذا رجعنا القهقرى إىل عبادة النيب 
يف كانت معظمها   أن قبل أن يوحى إليه لوجدنا

  .له يف غار حراء
َعاِئَشَة رضي اهللا عنها أا قالتن فقد روى الشيخان ع 

من اْلَوْحِي الرْؤيَا الصاِدَقُة يف النـْوِم  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم رسول اللِه  
،َفَكاَن َال يـََرى ُرْؤيَا إال َجاَءْت ِمْثَل فـََلِق الصْبحِ 

َويـَتَـَزوُد ِلَذِلكَ  ،وهو التـَعبُد اللَياِيلَ َذَواِت اْلَعَددِ 
حىت َفِجَئُه احلَْق وهو يف َغاِر ِحرَاٍء َفَجاَءُه اْلَمَلكُ  ،ِلِمْثِلَها

ومن شواهد التأمل يف خلق السماوات ما رواه مسلم 
َوَرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  َدَخْلُت اْلَمْسِجدَ  :قال عنه أنه

هل َتْدرِي أَْيَن َتْذَهُب هذه !يا أَبَا َذر  :قال ،الشْمسُ  َغاَبتِ  ،فلما
  .اهللا َوَرُسولُُه َأْعَلمُ  :قلت :قال 

                                                           

  .٢الفلك العملي لعبد الكرمي نصر ص )
١٦٠، صحيح مسلم رقم ٦٥٨١صحيح البخاري واللفظ له رقم )

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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 :وََكأَنـَها قد ِقيَل هلا ،ُن يف السُجوِد فـَيـُْؤَذُن هلا

  .)١(قال ُمث قـََرأَ يف ِقرَاَءِة عبد اللِه َوَذِلَك ُمْستَـَقر هلا
مبعىن أن الشمس يف كل يوم تغيب يف مغرا وتشرق من مشرقها، حىت إذا 

  .وم القيامة رجعت من مغرا ومل تشرق كما هو عادا
حني وبنحو هذا بدأ األمر مع إبراهيم عليه السالم كما ذكر اهللا تعاىل عنه 

أراه اهللا تعاىل عجائب خملوقاته يف السماوات مبا فيها من جنوم وكواكب وكيفما 
هذه املعرفة  تتسري عليه، وما يف األرض وما فيها من بديع خلق اهللا تعاىل، فكان

وََكَذِلَك نُرِي {: اهللا تعاىل قال ؛سببًا لرسوخ اإلميان يف قلب إبراهيم عليه السالم
فـََلما َجن َعَلْيِه  ٧٥ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوَت السَماَواِت َواَألْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنَني 

فـََلما رََأى  ٧٦أََفَل قَاَل ال ُأِحب اآلِفِلَني 
اْلَقَمَر بَازًِغا قَاَل َهـَذا َريب فـََلما أََفَل قَاَل لَِئن ملْ يـَْهِدِين َريب ألُكوَنن ِمَن اْلَقْوِم 

فـََلما أَفـََلْت قَاَل يَا فـََلما رََأى الشْمَس بَازَِغًة قَاَل َهـَذا َريب َهـَذآ َأْكبَـُر 
ِإين َوجْهُت َوْجِهَي لِلِذي َفَطَر السَماَواِت َواَألْرَض 

خلق  يف قلب إبراهيم عليه السالم مل يرتك دليل
: تعاىلفقال  ،يف حماجة الكافرين

 َِه َأْن آتَاُه الّلُه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َريبِإبـْرَاِهيَم ِيف رِب ِذي َحآجَأملَْ تـََر ِإَىل ال
َل ِإبـْرَاِهيُم فَِإن الّلَه يَْأِيت بِالشْمِس ِمَن 

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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ُن يف السُجوِد فـَيـُْؤَذُن هلافَِإنـَها َتْذَهُب فـََتْسَتْأذِ  :قال 
  .فـََتْطُلُع من َمْغرَِِا ،اْرِجِعي من َحْيُث ِجْئتِ 

قال ُمث قـََرأَ يف ِقرَاَءِة عبد اللِه َوَذِلَك ُمْستَـَقر هلا 
مبعىن أن الشمس يف كل يوم تغيب يف مغرا وتشرق من مشرقها، حىت إذا 

وم القيامة رجعت من مغرا ومل تشرق كما هو عاداجاء ي
وبنحو هذا بدأ األمر مع إبراهيم عليه السالم كما ذكر اهللا تعاىل عنه 

أراه اهللا تعاىل عجائب خملوقاته يف السماوات مبا فيها من جنوم وكواكب وكيفما 
تسري عليه، وما يف األرض وما فيها من بديع خلق اهللا تعاىل، فكان

سببًا لرسوخ اإلميان يف قلب إبراهيم عليه السالم
ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوَت السَماَواِت َواَألْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنَني 

أََفَل قَاَل ال ُأِحب اآلِفِلَني اللْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهـَذا َريب فـََلما 
اْلَقَمَر بَازًِغا قَاَل َهـَذا َريب فـََلما أََفَل قَاَل لَِئن ملْ يـَْهِدِين َريب ألُكوَنن ِمَن اْلَقْوِم 

فـََلما رََأى الشْمَس بَازَِغًة قَاَل َهـَذا َريب َهـَذآ َأْكبَـُر  ٧٧الضالَني 
ِإين َوجْهُت َوْجِهَي لِلِذي َفَطَر السَماَواِت َواَألْرَض  ٧٨قـَْوِم ِإين بَرِيٌء مما ُتْشرُِكوَن 

  ].األنعام[} ٧٩َحِنيًفا َوَما أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكَني 
يف قلب إبراهيم عليه السالم مل يرتك دليل اليقنيمث ملا استقر 

يف حماجة الكافرين ت واألرض على وجود اخلالق وقدرتهالسماوا
} َِه َأْن آتَاُه الّلُه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َريبِإبـْرَاِهيَم ِيف رِب ِذي َحآجَأملَْ تـََر ِإَىل ال

َل ِإبـْرَاِهيُم فَِإن الّلَه يَْأِيت بِالشْمِس ِمَن الِذي ُحيْيِـي َوُميِيُت قَاَل أَنَا ُأْحيِـي َوأُِميُت قَا
                                                           

  .١٩٥صحيح مسلم رقم  )
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اْلَمْشرِِق فَْأِت َِا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الِذي َكَفَر َوالّلُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمَني 

ركز على أسلوب البحث العلمي املبين على 
البحث  وأساليب الحظة من خالل االستقراء والتجريب وغريها من وسائل

َوَال تـَْقُف {: وقد أكد القرآن هذا صراحة يف أكثر من آية كقول اهللا تعاىل
} ٣٦َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل أُولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًال 

ومفهوم هذه اآلية أنه جيب أن تسري يف الطريق الذي لك به دالالت، إما 
أن تكون داللة مسعية أو بصرية أو فكرية، وهذه الثالث هي أساس منطلق 

كما أن القرآن الكرمي مل يفرض على املسلمني قيودًا على املعرفة والفكر 
، وهذا مية الواقعية، لذلك انفتح الفكر اإلسالمي وأصبح حرّاً طليقاً 

إىل وغريهم دفع بالعديد من قادة اإلسالم أمثال هارون الرشيد واملأمون واملتوكل 
يف ضة التاريخ  مل َيشهد مثلهاحبيث 

باب التعرف على العظمة اإلهلية يف 
، فقد أبدع العلماء وأجادوا يف 
البحث عن التعرف عن اآليات اليت تشري إىل املعجزات اإلهلية اليت تذكر وجوه 

لفوا يف سبيل ذلك مئات أاإلعجاز يف تدبري شؤون السماوات واألرض، و 

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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اْلَمْشرِِق فَْأِت َِا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الِذي َكَفَر َوالّلُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمَني 
  ].بالبقرة[} ٢٥٨

ركز على أسلوب البحث العلمي املبين على  ُد أن القرآن الكرميجتمما سبق 
الحظة من خالل االستقراء والتجريب وغريها من وسائلامل

  .العلمي
وقد أكد القرآن هذا صراحة يف أكثر من آية كقول اهللا تعاىل

َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل أُولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًال 
  ].اإلسراء[

ومفهوم هذه اآلية أنه جيب أن تسري يف الطريق الذي لك به دالالت، إما 
أن تكون داللة مسعية أو بصرية أو فكرية، وهذه الثالث هي أساس منطلق 

  .  البحث العلمي ارد عن اهلوى
كما أن القرآن الكرمي مل يفرض على املسلمني قيودًا على املعرفة والفكر 

مية الواقعية، لذلك انفتح الفكر اإلسالمي وأصبح حرّاً طليقاً واألحباث العل
دفع بالعديد من قادة اإلسالم أمثال هارون الرشيد واملأمون واملتوكل 

حبيث والرتمجة تشجيع العلماء والبحث العلمي 
  .أي عصر مضى

باب التعرف على العظمة اإلهلية يف  ونمفتح املسلنتيجة لألمر السابق 
، فقد أبدع العلماء وأجادوا يف يف القرآن العلميخلقه، وهو باب اإلعجاز 

البحث عن التعرف عن اآليات اليت تشري إىل املعجزات اإلهلية اليت تذكر وجوه 
اإلعجاز يف تدبري شؤون السماوات واألرض، و 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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، وكان للبحث يف اإلعجاز ذلك وسائل الكشف احلديثة

مبا يتعلق  علماء الذين خدموا علم الفلك
وإليك ذلك يف  مبواقيت الشمس والقمر وغريمها على وجه اخلصوص والعموم،
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ذلك وسائل الكشف احلديثة ، ساعدهم يفالكتب
  .دور يف تقدم العلوم الفلكية

علماء الذين خدموا علم الفلكعلى ذكر بعض اللذا سآيت 
مبواقيت الشمس والقمر وغريمها على وجه اخلصوص والعموم،

  .املبحث التايل
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  الثاني
  اء الذين خدموا علم الفلك

إن طبيعة العبادة يف اإلسالم تدعو متبعيها إىل التفكر والتأمل، 
ُقِل انظُُروْا َماَذا ِيف السَماَواِت َواَألْرِض َوَما تـُْغِين اآليَاُت 

ألن اإلسالَم ديٌن واقعي ُخياِطب ِشغاَف القلوب، ويدعوه إىل النظر 

وإن الشريعة لـما ربطت تعاليمها بالوقت، كان ذلك حثًا ُمباشرًا لعلماء 
 .. به من عباداتاملسلمني على التعرف على ماهية الوقت، وما يتعلق 

لكيني املسلمني على البحث عن املسائل العويصة 
آالت  وا، فربزوا يف ذلك، واخرتع

  :اريخ أمساءهمد التخل  وممن
= هـ ١٨٠حنو  -٠٠( يالفزار

، ١/١٧٧لي بن يوسف بن إبراهيم الشيباين القفطي
تاريخ الفلك عند العرب، الدكتور إمام إبراهيم أمحد 

  .١١٩تاريخ علم الفلك من عصر األهرامات إىل عصر الفضاء، عماد جماهدص
تبني طريقة حساب ساعات النهار، ونقتطف حنن 

فقِ ***  فاعمل هداك اهللا بالرت  

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    

‹àÔÛaë@÷à“Ûa@ïmŠë‡Û@òîØÜÐÛa@�íbÈ¾a@‹íìİm@À@µàÜ�¾a@õbàÜÇ@Šë†
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

14 
 

الثانياملبحث 
اء الذين خدموا علم الفلكعلمالأهم  

إن طبيعة العبادة يف اإلسالم تدعو متبعيها إىل التفكر والتأمل،  حقيقةً 
ُقِل انظُُروْا َماَذا ِيف السَماَواِت َواَألْرِض َوَما تـُْغِين اآليَاُت {: انطالقًا من قوله تعاىل

  .]يونس[}١٠١َوالنُذُر َعن قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن 
ألن اإلسالَم ديٌن واقعي ُخياِطب ِشغاَف القلوب، ويدعوه إىل النظر  ذلكَ  

  .. فيما تلمسه األيادي من النعم
وإن الشريعة لـما ربطت تعاليمها بالوقت، كان ذلك حثًا ُمباشرًا لعلماء 

املسلمني على التعرف على ماهية الوقت، وما يتعلق 
لكيني املسلمني على البحث عن املسائل العويصة كل ذلك محل الف

، فربزوا يف ذلك، واخرتعومعرفة األوقات تلك العباداتاملتصلة بشروط 
وممن، وطرقاً بديعة ساباٍت دقيقةً حب فلكية وخرجوا

الفزار بن حممد حبيب إبراهيمحممد بن 
  :)١()م ٧٩٦حنو -٠٠

                                                           

لي بن يوسف بن إبراهيم الشيباين القفطيع، أبو احلسن أخبار العلماء بأخيار احلكماء)
تاريخ الفلك عند العرب، الدكتور إمام إبراهيم أمحد ، ٥/٢٩٣الزركلي  خري الدين بن حمموداألعالم، 

تاريخ علم الفلك من عصر األهرامات إىل عصر الفضاء، عماد جماهدص، ٢٤-٢٣ص
تبني طريقة حساب ساعات النهار، ونقتطف حنن إحدى القصائد اليت ) القصيدة النجومية(وقد نظم 

  :جزءاً منها فيما يتعلق بدخول وقت صالة الظهر والعصر
*** من النهار باحلساب األوفِق *** فإن أردَت ما مضى وما بقي 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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وقد نظم 

فإن أردَت ما مضى وما بقي 
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وهو أول من  ،الكواكب ركةخبري حب
إىل  يرجعو  ،من العلوم أوائل الدولة العباسية ذا النوع
وألف كتاباً )١(سالم اإليفاإلسطرالب 

                                                                                 

  ربوطوله قدراً كقدر الش
  ..فقدره بالعوِد *** 

  فزد عليه مثل طول العود
  فإن يف ذاك الكمال أمركا

  هذا لعمري واضح يف املعىن*** 
  من احلساب املستقيم املنهج*** فتلك ساعات صحاح املدرج 

  حىت يسِر النصف كالً كامال
  إىل غروب الشمس حىت ال تُرى

جاء يف كتاب كشف الظنون ، ول من صنع اإلسطرالب يف اإلسالم هو إبراهيم بن حبيب الفزاري
  ):هـ١٠٦٧: ت( )مصطفى بن عبد اهللا كاتب جليب القسطنطيين

ويف كتاب هدية العارفني إلمساعيل . إبراهيم بن حبيب الفزاري
:   

رضوان اهللا -أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حبيب البغدادي من ولد مسرة بن جندب الصحايب 
عمل اإلسطرالب باإلسالم يف خالفة املأمون 

براهيم إحممد بن : بامسني خمتلفنييَرِد 
ي عريب مسلم، عاش يف مدينة بغداد فلك

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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خبري حب ،فاضل ِيف علم النجوم: حممد الفزاري
أوائل الدولة العباسية ذا النوع يف عين ِيف امللة اإلسالمية

اإلسطرالب  من صنع أول الشرف يف أنه )١(إبراهيم أبيه
                                                                                                                      

وطوله قدراً كقدر الش*** ستاً وستاً استعن بالصِرب *** عوداً وقدره حلسن القدر 
*** مث انظر الظل إىل ما ينتهي *** فانصبه نصباً يف مكاٍن مستِو 

فزد عليه مثل طول العود*** ومن حساب ظلك املوجود *** فما بلغ ذاك من التعديد 
فإن يف ذاك الكمال أمركا*** واحص ذاك كله مكا *** وألِق منه ظل نصف يومكا 

*** كاثنني مع سبعني حىت يفىن *** نا فما بقي فاقسم عليه وه
فتلك ساعات صحاح املدرج *** فافهم إذا قسمت باب املخرج 

حىت يسِر النصف كالً كامال*** فقد مضني أوالً فأوال *** وهن إن كان النهار مقبال 
إىل غروب الشمس حىت ال تُرى*** فقد بقني آخراً فآخرا *** وهن إْن كان النهار مدبرا 

 .٧٠ص  الفلك عند العرب، حممد رجب السامرائي

ول من صنع اإلسطرالب يف اإلسالم هو إبراهيم بن حبيب الفزاريأ) 
مصطفى بن عبد اهللا كاتب جليب القسطنطيين(حلاجي خليفة 

إبراهيم بن حبيب الفزاري: وأول من عمله يف اإلسالم : سطرالب
:باب األلف - ) هـ١٣٣٩: ت(البغدادي =بن باشا الباباين

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حبيب البغدادي من ولد مسرة بن جندب الصحايب : الفزاري
عمل اإلسطرالب باإلسالم يف خالفة املأمون  هو أول منو  ،لرياضياتكان عاملاً با. -عليهم

  .مثان ومثانني ومائة ١٨٨تويف سنة . العباسي
يَرِد ) حسب ما يعتقد املستشرق نالينو( الفزاري إبراهيمأبو اسحاق 

فلك ، وهوبراهيم بن حبيب الفزاري، واالثنان واحدإالفزاري، و 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                                      

عوداً وقدره حلسن القدر 
فانصبه نصباً يف مكاٍن مستِو 

فما بلغ ذاك من التعديد 
وألِق منه ظل نصف يومكا 

فما بقي فاقسم عليه وه
فافهم إذا قسمت باب املخرج 

وهن إن كان النهار مقبال 
وهن إْن كان النهار مدبرا 

الفلك عند العرب، حممد رجب السامرائي
)١ (

سطرالباإل

الفزاري

أبو اسحاق و 
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العناية بأجهزة رصد األجرام السماوية، كما أنه كتب 
كتاب العمل ": عدة مؤلفات فلكية أمهها كتاب يف وصف هذا اجلهاز

" كتاب الزيج على سين العرب"وآخر يف التقاومي يسمى 
  ."املقياس للزوال

ر من من اهلندية إىل العربية بأم "السند هند
أربعة مل يدرك : قال :حيىي بن خالد بن برمك
  .اخلليل بن أمحد، وابن املقفع، وأبو حنيفة، والفزاري

  :)٣()م٨٨٦ -٨٠٥
، فارسي ،ورياضيايت فلكي، هو أبو معشر
كان ،توىف يف مدينة اسطو  ،انأفغانست

، مموكان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار سائر األ
  .ربعني من عمره تعلم الَفَلك والنجوم

                                                                                 

 .متتبع للنجوم، أو ُمدرِك للنجوم

تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول رؤية 
،  ١٧٦ص. [مواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

 .]يعرف قحطان الّدوري

. ، علم الفلك والتقاومي د٢/١٢٧، األعالم 
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العناية بأجهزة رصد األجرام السماوية، كما أنه كتب كان متجهاً إىل   فقد؛ )٢(فيه
عدة مؤلفات فلكية أمهها كتاب يف وصف هذا اجلهاز

وآخر يف التقاومي يسمى ، "املسطحاإلسطرالب ب
املقياس للزوال"الشمس ومساه وكتب كتاباً آخر يف معرفة زوال 

السند هند"كتاب   ةرمجت توىلالذي وحممد 
حيىي بن خالد بن برمكقال ، و املنصوراخلليفة أبو جعفر 

اخلليل بن أمحد، وابن املقفع، وأبو حنيفة، والفزاري: مثلهم
٨٠٥= هـ ٢٧٣ - ١٨٩( أبو معشر الفلكي

أبو معشر بن حممد بن عمر البلخي،جعفر 
أفغانست، وتعرف حالياً بشرقي خراسان بلخولد يف 

وكان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار سائر األ ،من أصحاب احلديث أوالً 
ربعني من عمره تعلم الَفَلك والنجومالسابعة واأل مث يف 

                                                                                                                      

 .زمن اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور

متتبع للنجوم، أو ُمدرِك للنجوم: اإلسطرالب كلمة أعجمية معناها) 
تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول رؤية ) 

مواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوماهلالل والتقومي اهلجري و 
يعرف قحطان الّدوري، للدكتور أثر الفلكيني املسلمني يف األندلس والصني: حبث

، األعالم ٦/٥٣٠ لذهيبل تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم)
 .٥٩حممد باسل الطائي ص

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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مطار والرياح األ"و "طبائع البلدان
يف حركات النجوم، أي جمموعة اجلداول 
يتضمن معرفة أوساط الكواكب القرتان زحل 

  :)١()م ٨٩٥ - ٠٠٠

، ذهبحنفي امل ،)كتاب النبات
له فلكيًا ُمهندساً،  وكان ،د العلماء املشهورين يف اللغة

احلساب واهلندسة والفلك، له مصنفاٌت عديدة يف اللغة والشعر والفقه و 
وله كذلك  .."كتاب الكسوف

والذي أقوله فأعتقده، أين مل أجد يف مجيع من 
تقدم وتأخر غري ثالثة، لو اجتمع الثقالن على تقريظهم، ومدحهم، ونشر 
فضائلهم، يف أخالقهم وعلمهم، ومصنفام ورسائلهم، مدى الدنيا إىل أن يأذن 

 عثمان األول أبواهللا تعاىل بزواهلا، ملا بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم؛ 
أمحد بن داود الدينوري، فإنه من نوادر 

، وكتاب ١/٣٩٩،٤٠٤ تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي

، ومعناها السدي الذي ينسج فيه حلمة 
 .اجلداول ألن خطوطها رأسية

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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طبائع البلدان"و "هيئة الفلك"له كتب كثرية منها  
يف حركات النجوم، أي جمموعة اجلداول ، "الزيج الكبري"إثبات علم النجوم و"و

يتضمن معرفة أوساط الكواكب القرتان زحل و  "الزيج الصغري"و ،الفلكية
  .واملشرتي

 أ
ِّ
 بو حنيفة، الد

َ
 ين

َ
٠٠٠= هـ  ٢٨٢ - ٠٠٠( يرِ و

كتاب النبات(صاحب ، فقيه ،دنْ نَـ وَ د بن أمحد بن داو 
د العلماء املشهورين يف اللغةأحوهو من نوابغ الدهر، 
  .وقدممن كل فن ساق 

له مصنفاٌت عديدة يف اللغة والشعر والفقه و 
كتاب الكسوف"و " القبلة والزوال" "األنواء" كتاب: "ومنها
  .من األزياح املعتربة ُمسمى بامسه )٢(زيجٌ 

والذي أقوله فأعتقده، أين مل أجد يف مجيع من : التوحيدي أبو حيانقال و 
تقدم وتأخر غري ثالثة، لو اجتمع الثقالن على تقريظهم، ومدحهم، ونشر 
فضائلهم، يف أخالقهم وعلمهم، ومصنفام ورسائلهم، مدى الدنيا إىل أن يأذن 

اهللا تعاىل بزواهلا، ملا بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم؛ 
أمحد بن داود الدينوري، فإنه من نوادر  والثالث ،، والثاين أبو حنيفةاجلاحظ

                                                           

تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي، الطبقات السنية يف تراجم احلنفية) 
 .١/١٢٣، األعالم ٢/٣٥٠الوايف بالوفيات، الصفدي 

، ومعناها السدي الذي ينسج فيه حلمة "زيك"الزيج كلمة اشتقها العرب من كلمة فارسية هي ) 
اجلداول ألن خطوطها رأسية اخليوط، وهذه الكلمة أطلقت على

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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  :)١()م٩٠١ -
من مواليد بلدة حران بني هو ثابت بن قـُرة بن زهرون احلراين الصابئ، 

كان من وكانت له عنده منزلة،   ، اتصل باخلليفة العباسي املعتضد،
يف " آالت الساعات"كتاباً، منها 

  ".رؤية اهلالل
وهو الذي ترجم كتاب بطلميوس إىل العربية وبسط أسلوبه، كما قام 

  :)٢()م١٠٠٩

يرجع الفضل إليه فلكي، علي بن عبد الرمحن بن أمحد بن يونس املصري، 
  . يل الساعة الشمسية ذات الثقب

ولقد شجعه اخللفاء الفاطميون عندما عرفوا نبوغه، وأجزلوا له العطاء، وبنوا 
زوه بكافة املستلزمات الضرورية ألعمال الرصد 

، تاريخ علم ١/٣٠١ مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان
 .٢/٩٨، األعالم 

الفلك من ،تاريخ علم ١٠٦، الفلك عند العرب، حممد رجب السامرائي ص
٢٩٨. 
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  .الرجال
 
ُ
ةثابت بن ق

َّ
-٨٣٦=  هـ ٢٨٨ -٢٢١( ر

هو ثابت بن قـُرة بن زهرون احلراين الصابئ، 
، اتصل باخلليفة العباسي املعتضد،دجلة والفرات

كتاباً، منها   ١٥٠صنف حنو العلماء البارزين يف عهده، 
رؤية اهلالل"و" علة الكسوف واخلسوف"املزاول، و 

وهو الذي ترجم كتاب بطلميوس إىل العربية وبسط أسلوبه، كما قام  
  . بالعديد من األرصاد الفلكية اهلامة

١٠٠٩ -٠٠٠= هـ  ٣٩٩ -٠٠٠( ابن يونس
علي بن عبد الرمحن بن أمحد بن يونس املصري، 

يل الساعة الشمسية ذات الثقبيف اخرتاع رقاص الساعة ومِ 
ولقد شجعه اخللفاء الفاطميون عندما عرفوا نبوغه، وأجزلوا له العطاء، وبنوا 

 زوه بكافة املستلزمات الضرورية ألعمال الرصد له مرصدًا على جبل املقطم، وجه
  . من اآلالت واألدوات

                                                           

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان، ٣/٤٨٦الوايف بالوفيات ) 
، األعالم ١٥٠الفلك من عصر األهرامات إىل عصر الفضاءص

، الفلك عند العرب، حممد رجب السامرائي ص٦/٤٣٠ الوايف بالوفيات) 
٤/٢٩٨، األعالم ١٤٦عصر األهرامات إىل عصر الفضاء ص

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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، وهو زيٌج كبري طويل يف أربع )
مجع ابن يونس يف و  ،زياجحح به أغالط من سبقه من مصنفي األ
لسماوية واليت هلا مدلوٌل  مقدمة هذا الزيج كل اآليات القرآنية املتعلقة باألمور ا

وذلك ألن أفضل الطرق يف معرفة اهللا 
تعاىل والتعظيم له هو التفكري يف عجائب الكائنات، والنظر فيما أودعه فيها من 

  .حكمة حيث تدل على عظمة خالقها وِسَعة علمه وحكمته

 ،م١٢٨٠فذكره أحدهم كوشيو كينغ سنة 
صوله، أستاذ العربية يف كلية فرنسة بعض ف

 "كتاب االنتفاع": كما ألف ابن يونس العديد من الكتب الفلكية، منها
مس من قياس زمن ارتفاع الش"وهو عبارة عن جداول تبني أوقات الصالة، و

  :)١()م ١٠٣٨حنو  - ٩٦٥
، فلكي، يلقب بن احلسن بن اهليثم البصري، مث املصري

، تاريخ علم ٦/٨٣، األعالم ١/٣٦٢
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)احلاكمي(كما أنه صنع زجيًا ُعِرف باسم 
حح به أغالط من سبقه من مصنفي األصو جملدات، 

مقدمة هذا الزيج كل اآليات القرآنية املتعلقة باألمور ا
وذلك ألن أفضل الطرق يف معرفة اهللا ، كوين، ورتبها ترتيباً مجيًال حبسب مواضعها

تعاىل والتعظيم له هو التفكري يف عجائب الكائنات، والنظر فيما أودعه فيها من 
حكمة حيث تدل على عظمة خالقها وِسَعة علمه وحكمته

فذكره أحدهم كوشيو كينغ سنة صني عين به فلكيو ال وكتابه هذا
أستاذ العربية يف كلية فرنسة بعض ف )Caussin(وترجم املسيو كوسان 

  .م١٨٠٤إىل الفرنسية، سنة 
كما ألف ابن يونس العديد من الكتب الفلكية، منها

وهو عبارة عن جداول تبني أوقات الصالة، و
  ."وقت الشروق

٩٦٥= هـ  ٤٣٠حنو  - ٣٥٤(ابن اهليثم 
بن احلسن بن اهليثم البصري، مث املصري حممدأبو علي، 
  .بطليموس الثاين

                                                           

١ عيون األنباء يف طبقات األطباء، ٤/١٢٨الوايف بالوفيات ) 
 .١٥٢الفلك من عصر األهرامات إىل عصر الفضاء ص

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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درس الفيزياء  ،زاهدًا عاشقًا للعلم

، فيه مباحث عن الضوء "املناظر
 H-كما يقول سوتر   -م، وكان هلا 

تبه ومن ك. أثر بالغ يف تعريف الغربيني ذا العلم يف العصور الوسطى
 "الكواكب ارتفاعات"، وله ملانية ونشر ا خمتصرا

  :)١()م ١٠٤٧ - ٩٧٣= 
هو أبو الرحيان، حممد بن أمحد البريوين، من بريون عاصمة خوارزم يف 
كان رياضيًا وفيلسوفًا وطبيبًا ومؤرخاً، باإلضافة إىل كونه فلكّياً 

مؤلفاته زاد عددها على املائة  
كما . "رؤية األهلة"، وكتاب "حتقيق منازل القمر

االستيعاب يف " وله أيضاً  "تاليف عوارض الزلة يف كتاب دالئل القبلة

صر األهرامات إىل عصر ، تاريخ علم الفلك من ع
نسخة الكرتونية من موقع . ابن أيب أصيبعة
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زاهدًا عاشقًا للعلم كان فاضل النفس قوي الذكاء
  .كما اهتم باجلانب الفلكي  ،واهلندسة

املناظر"زيد على سبعني، منها رية توكتبه كث
م، وكان هلا ١٥٧٢نشرت ترمجته إىل الالتينية سنة 

Suter ذا العلم يف العصور الوسطى أثر بالغ يف تعريف الغربيني
ملانية ونشر ا خمتصراترجم إىل األ "ظاللكيفية األ"

  ."مقالٌة يف مست القبلة باحلساب"وله 
= هـ  ٤٤٠ - ٣٦٢(أبو الرحيان البريوني 

هو أبو الرحيان، حممد بن أمحد البريوين، من بريون عاصمة خوارزم يف 
كان رياضيًا وفيلسوفًا وطبيبًا ومؤرخاً، باإلضافة إىل كونه فلكّياً   ،الباكستان

  .عبقريّاً 
 ،ه إجنازاٌت ختدم علم الفلك كثرياً ول 

حتقيق منازل القمر"والعشرين كتاباً، منها كتاب يف 
تاليف عوارض الزلة يف كتاب دالئل القبلة"مقالة يف له 

                                                           

، تاريخ علم الفلك من ع١/١٥٣نزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظر)
ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ١٤٣الفضاء،ص

 ].٣٠٦ص[الوراق 
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 لهو  يف اهليئة والنجوم واجلغرافية،
  .وغريها" وتار يف الدائرةاستخراج األ

  :)١()م١٣٧٥/ م١٣٠٤

بن اهلمام الدمشقي علي بن إبراهيم بن حممد 
 من أهل دمشق، مولداً  ،ندسة واحلساب

، لكنه قضى أغلب حياته يف دمشق، قضاها 
  .كان رئيس املؤذنني فيهايف وظيفة التوقيت يف اجلامع األموي الكبري، حىت أنه  

خمتصر يف العمل "، و"إيضاح املغيب يف العمل بالربع ايب
ساعًة وهو الذي صنع  ،"النفع العام يف العمل بالربع التام
دمشق وله  األموي يف امعاجلمنارة العروس ب

وقد جتلى نشاط عامل الفلك أبو احلسن عالء الدين يف تطوير اآلالت 

، وابن الشاطر فلكي عريب من القرن الثامن اهلجري، الدكتور كنيدي و 
، الفلك عند ١٣مص١٩٨٤حلب، 

تاريخ علم الفلك من عصر األهرامات إىل عصر 
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يف اهليئة والنجوم واجلغرافية،"القانون املسعودي" لهو  "سطرالبصنعة اإل
استخراج األ"وله يف الفلك، " التفهيم لصناعة التنجيم"

١٣٠٤: هـ  ٧٧٧ -هـ٧٠٤( ابن الشاطر
علي بن إبراهيم بن حممد  ،الدين ءأبو احلسن عال

ندسة واحلسابعامل بالفلك واهل: تق وَ ـمُ نصاري الاأل
  .ووفاة

، لكنه قضى أغلب حياته يف دمشق، قضاها سكندريةرحل إىل مصر واإل 
يف وظيفة التوقيت يف اجلامع األموي الكبري، حىت أنه  

إيضاح املغيب يف العمل بالربع ايب": من كتبه
النفع العام يف العمل بالربع التام"و، "سطرالبباإل

منارة العروس ب وعلقها على" البسيط"مشسيًة ومساها 
  ."الزيج اجلديد"

وقد جتلى نشاط عامل الفلك أبو احلسن عالء الدين يف تطوير اآلالت 

                                                           

، وابن الشاطر فلكي عريب من القرن الثامن اهلجري، الدكتور كنيدي و ٤/١١٧،٢٥١األعالم، )
حلب، معهد الرتاث العلمي العريب، جامعة . الدكتور عماد غامن

تاريخ علم الفلك من عصر األهرامات إىل عصر ، ١٠٠العرب، حممد رجب السامرائي ص
 .١٤٩الفضاءص
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اإلسطرالب (ئله املتخصصة يف وبقيت رسا
عديدة يف كل من مصر والشام، 

مصدرًا موثوقًا للتوقيت والدولة العثمانية وخمتلف األقطار اإلسالمية، إْذ صارت 

درس حركة األجرام السماوية بكل 
دقيقة، مع  ٣١درجة و  ٢٣فأثبت أن زاوية احنراف الربوج تساوي 

 ٢٣العلم أن القيمة اليت اهتدى إليها علماء القرن احلايل بواسطة احلاسبة هي 
كما أنه أسهم يف دراسة علم الفلك فرتجم 

  .حح أخطاءهاالعديد من نتاجات علماء اليونان، ودرسها بكل إتقان وص
 -١٣٩٣= هـ ٨٤١-٧٩٥(

 ينورغاطهو حممد 
كان عاملًا فلكيًا فقيهًا وأديباً 

يف بيت  أبآسيا الوسطى، ونش
كثرية   إمارة وسلطان، فقد كان أبوه حيكم بلداناً 

 ).فّوهة أُلغ بك(حدى فّوهات القمر 
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وبقيت رسا ،الفلكية ،ويف نظرية حركة الكواكب
عديدة يف كل من مصر والشام، ذات شهرة واسعة لقرون ) املزاول الشمسية

والدولة العثمانية وخمتلف األقطار اإلسالمية، إْذ صارت 
  .اإلسالمي

درس حركة األجرام السماوية بكل :...ويذكر سارتون عن ابن الشاطر بأنه
فأثبت أن زاوية احنراف الربوج تساوي  دقة وعناية،

العلم أن القيمة اليت اهتدى إليها علماء القرن احلايل بواسطة احلاسبة هي 
كما أنه أسهم يف دراسة علم الفلك فرتجم ،ثانية ١٩.٨دقيقة و  ٣١درجة و 

العديد من نتاجات علماء اليونان، ودرسها بكل إتقان وص
( ك السمرقنديلغ بالسلطان أو

  :)١()م١٤٣٧

هو حممد ) Ulugh beg( )٢(ألغ بك
كان عاملًا فلكيًا فقيهًا وأديباً خ بن تيمورلنك،  و بن شاه ر 
أبآسيا الوسطى، ونش" سلطانية"يف ولد وشاعراً، 

إمارة وسلطان، فقد كان أبوه حيكم بلداناً 

                                                           

 .٦٦علم الفلك والتقاومي ص) 

حدى فّوهات القمر إطلق على أُ ن اسم أُلغ بك أاجلدير بالذكر  )

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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وبالد ما " تركستان"ومقاطعات واسعة، وقبل سن العشرين، عينه والده أمرياً على 
بك مسرقند عاصمة له، واستقر فيها حاكمًا تسعًا وثالثني 
سنة، وجعلها مركزًا للحضارة اإلسالمية، وقد قام خالل مدة حكمه اليت دامت 
عمال عظيمة وقدم خدمات كثرية للعلوم 

توصل ألغ بك إىل اخرتاع آالت فلكية جديدة أعانت الفلكيني على 
وجهزه جبميع اآلالت  ،م١٤٢٠/

يعد يف زمانه إحدى "واألدوات اليت كانت معروفة يف زمانه، وكان هذا املرصد 
، ومجع فيه عددًا من كبار العلماء الفلكيني والرياضيني مثل 

من أهل الرصد  وغريمها" الدين القاشاين

وامتازت حبجمها الكبري  كان مزودًا بالكتب وآالت الرصد الفلكية،
  .ودقتها الفائقة، وأضاف إليه آالت مبتكرة جديدة
من أهم املؤلفات الفلكية اليت " الزيج السلطاين اجلديد

مجع وصحح فيه نتائج األرصاد السابقة اليت متت خالل اثنيت عشرة سنة، 
ويشتمل هذا الزيج على طرق عملية حلساب اخلسوف والكسوف، وجداول 

ل والعرض النجوم الثابتة، وحلركات الشمس والقمر والكواكب، وخلطوط الطو 
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ومقاطعات واسعة، وقبل سن العشرين، عينه والده أمرياً على 
بك مسرقند عاصمة له، واستقر فيها حاكمًا تسعًا وثالثني وراء النهر، واختذ ألغ 

سنة، وجعلها مركزًا للحضارة اإلسالمية، وقد قام خالل مدة حكمه اليت دامت 
عمال عظيمة وقدم خدمات كثرية للعلوم ما يقرب من أربعني سنة، بعدة أ

  . والفنون
توصل ألغ بك إىل اخرتاع آالت فلكية جديدة أعانت الفلكيني على  

/هـ٨٢٣سنة حبوثهم، وقد بىن يف مسرقند مرصدًا 
واألدوات اليت كانت معروفة يف زمانه، وكان هذا املرصد 

، ومجع فيه عددًا من كبار العلماء الفلكيني والرياضيني مثل "اعجائب الدني
الدين القاشاين معني"، و"قاضي زاده الرومي"

  .واملساعدين واخلدم واحلرس
كان مزودًا بالكتب وآالت الرصد الفلكية،و  

ودقتها الفائقة، وأضاف إليه آالت مبتكرة جديدة
الزيج السلطاين اجلديد"يعد زيج ألغ بك و 

مجع وصحح فيه نتائج األرصاد السابقة اليت متت خالل اثنيت عشرة سنة، 
ويشتمل هذا الزيج على طرق عملية حلساب اخلسوف والكسوف، وجداول 

النجوم الثابتة، وحلركات الشمس والقمر والكواكب، وخلطوط الطو 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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للمدن الكبرية يف العامل، وجداوله هذه تُرِمجَت إىل اللغة الالتينية، واستفاد منها 

  .)١()م ١٦٢٢ - ١٥٤٧= هـ  ١٠٣١
، حممد بن حسني بن عبد الصمد احلارثي العاملي اهلمذاين، اء الدين

ورحل رحلة واسعة، ونزل بأصفهان 
وزار  ،رياسة العلماء، فأقام مدة مث حتول إىل مصر

أشهر   ، منالقدس ودمشق وحلب وعاد إىل أصفهان، فتويف فيها، ودفن بطوس
تفادة أنوار اس"و  "فالكتشريح األ

درسوا موضوع  مما ال يتسع البحث للتعريف بهم وقد
ابن : بإسهاٍب في مؤلفاتهم -

طارق، وحبش، والخوارزمي، وأبو جعفر الخازن، والطبري، والفهاد، 
نصير الدين وفي، وابن سينا، و 

 ملهذا ومما ينبغي التعريف م أولئك العلماء األوائل الذين حركوا العا
اإلسالمي يف تتبع املعايري الفلكية يف رؤية اهلالل، وأذكر منهم على سبيل 

 .٦٨، علم الفلك والتقاومي ص٦/١٠٢، األعالم 
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للمدن الكبرية يف العامل، وجداوله هذه تُرِمجَت إىل اللغة الالتينية، واستفاد منها 
  .األوروبيون كثرياً 

١٠٣١ - ٩٥٣( بهاء الدين العاملي
حممد بن حسني بن عبد الصمد احلارثي العاملي اهلمذاين، اء الدين

  .فقيه وفلكي وشاعر
ورحل رحلة واسعة، ونزل بأصفهان  ،، وانتقل به أبوه إىل إيرانلد ببعلبكوُ 

رياسة العلماء، فأقام مدة مث حتول إىل مصر) شاه عباس(سلطاا  هُ ال وَ فَـ 
القدس ودمشق وحلب وعاد إىل أصفهان، فتويف فيها، ودفن بطوس

تشريح األ"و  "خالصة يف احلساب"و"الكشكول"كتبه 
  .مقالة "الكواكب من الشمس

مما ال يتسع البحث للتعريف بهم وقد أِضف إلى هؤالء
-على وجه مخصوص-إمكانية رؤية الهالل 

طارق، وحبش، والخوارزمي، وأبو جعفر الخازن، والطبري، والفهاد، 
وفي، وابن سينا، و والفرغاني، والبتاني، وابن ميمون، والص

  .الطوسي، والكاشاني
هذا ومما ينبغي التعريف م أولئك العلماء األوائل الذين حركوا العا

اإلسالمي يف تتبع املعايري الفلكية يف رؤية اهلالل، وأذكر منهم على سبيل 
                                                           

، األعالم ٢/٣٩٤ رخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عش)

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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 ، حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق الفاسي
  .أمد اهللا يف عمره

  الشيخ الفلكي حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق الفاسي،

على ما يف احلالة املدنية ، و إن كان الصواب 
بن حممد بن عبد الوهاب بن حممد فتحا 

فاسي مث املراكشي عبد الوهاب بن عبد الرمحان ، العريب أصال األندلسي مث ال
  .م١٩٠٦نونرب ٥موافق 
سيدي أمحد بن احملجوب ، تلقى العلوم على يد كثري من العلماء منهم 

  ..و الشريف سيدي حممد العلمي
الر تبة األوىل  جبامع ابن يوسف كما عني يف

  .يف الس العلمي بقرار وزيري 

كما كتبها هو بقلمه، وأنا أنقلها مع 
http://www.startimes وانظر مندى ،

http://www.gawthany١٩٣٢٨١#
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حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق الفاسيالفلكي الشيخ  اثنني اخلصوص
أمد اهللا يف عمره لياسإحممد الدكتور  ه اهللا صاحبرمح

الشيخ الفلكي حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرازق الفاسي،
  :)١(رمحه اهللا

على ما يف احلالة املدنية ، و إن كان الصواب ) بنعبد الرازق : (امسه العائلي
حممد بن عبد الوهاب بن حممد فتحا : امسه الشخصي ) ابن عبد الرازق ( 

عبد الوهاب بن عبد الرمحان ، العريب أصال األندلسي مث ال
موافق  ١٣٢٤رمضان  ١٨:والدته  ،مولدا و منشئا

تلقى العلوم على يد كثري من العلماء منهم 
و الشريف سيدي حممد العلمي ،والي عبد اهللا بن إدريس الفضيليمو 

جبامع ابن يوسف كما عني يف عني موقتاً ١٩٤٩و يف سنة 
  . العلمية احلبسية

يف الس العلمي بقرار وزيري  عني عضواً  ١٩٥٢و يف سنة 
                                                           

كما كتبها هو بقلمه، وأنا أنقلها مع    الدين املعيار اإلدريسي الدكتور عز هعنهذه الرتمجة نقلها ) 
٣٢٥٩٨٣٣٨=startimes.com/f.aspx?t: االختصار

البحوث والدراسات للدكتور حيىي الغوثاين 
gawthany.com/vb/showthread.php?p=

post١٩٣٢٨١  
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وقاف و الشؤون اإلسالمية أن طلب منه معايل وزير األ
للداخل و أساتذة يف علم التوقيت و الفلك مع إنشاء حصص األوقات 

منهم األستاذ السيد عباس الدباغ و 
ي ، و الفلكي السيد احلسني راغب و األستاذ أبو نصر حممد العلم

خالصة و  العذب الزالل يف مباحث اهلالل،
، ١٣٦٩اب عما وقع يف هاليل شوال و ذي القعدة 

ألعياد الدينية بيوم شرعا تقييد يف إمكان اختالف ا
، مقال يف بيان ما يقع يف ثبوت رؤية اهلالل من عهد العبيديني إىل اآلن

هذه الرؤية  احلجج البالغة يف بيان الرؤية املعتربة شرعا و يف بيان تقييد عموم
رسالة يف العمل و ، ملوافق للكتاب و السنة و اإلمجاع

وقت طلوع الفجر إيضاح القول احلق يف مقدار احنطاط الشمس 
الفجر و املستخرجني فصل اخلطاب يف حكم دائري الشفق و 

تقييد يف بيان الغروب و ، يت والشرعي
املغرب بدرجة إن متكني وقت :الشرعي مع التعليق على قول ابن حجر 
حساب و  ،ثلثاث بربع ايبحساب امل
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طلب منه معايل وزير األ١٩٦٥و يف سنة 
أساتذة يف علم التوقيت و الفلك مع إنشاء حصص األوقات  أيهي

منهم األستاذ السيد عباس الدباغ و  هو نبغ أساتذة يف علم الفلك بسبب، اخلارج
السيد احلسني راغب و األستاذ أبو نصر حممد العلم األستاذ

  ..السيد حممد بن حلسن
العذب الزالل يف مباحث اهلالل، :كثيرة ومنها  مؤلفاتهله  

اب عما وقع يف هاليل شوال و ذي القعدة كشف النقو  ، العذب الزالل
تقييد يف إمكان اختالف او ، وهو كالذيل للعذب الزالل

مقال يف بيان ما يقع يف ثبوت رؤية اهلالل من عهد العبيديني إىل اآلنو  هيئة،و 
احلجج البالغة يف بيان الرؤية املعتربة شرعا و يف بيان تقييد عمومو 

ملوافق للكتاب و السنة و اإلمجاعبعدم تباعد األقطار هو ا
إيضاح القول احلق يف مقدار احنطاط الشمس و  ،سطرالبباإل

فصل اخلطاب يف حكم دائري الشفق و و ، و غروب الشفق
يت والشرعيالزوال امليقا تقييدان يف بيانو  ،باحلساب
الشرعي مع التعليق على قول ابن حجر امليقايت و 

حساب املو ، من خمالفة السنةمن البدع املنكرة و 
  . احلساب الستييناملثلثاث باللوغاريتم و 
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مر يناهز بمراكش، عن ع ١٢

ويف مسريته العلمية  ١٩٥٠باهلند عام
سالمية مبدينة نيو دهلي، مث لوريوس يف العلوم من جامعة ملية إ

منح الدرجة  مث ،حضر املاجستري يف جامعة اليكاغ مسلم يف جمال الفيزياء
الدكتوراه من جامعة أدياليت األسرتالية، ومن مث أقام ا لألعمال البحثية يف 
مث انتقل إىل ماليزيا وأقام ا مدرسًا جبامعة العلوم 

  .عاماً وترقى إىل منصب األستاذ ا
لك، واستخدم مهاراته الفائقة يف ذلك 
اال خلدمة اإلسالم واملسلمني يف حل مشكالم الفلكية خاصة يف قضية 
اهلالل وما يتعلق به من التطبيقات، كتب الكثري من البحوث الفلكية عامليًا ونال 

  .اعرتافاً كبرياً من قبل املختصني يف هذا اال من مجيع أحناء العامل
ده العلمية يف خدمة علم الفلك الشرعي يف إصدار كتابه القيم 

 A" املفيد وال ميكن أن يستغين عنه طلبة العلم واملزاولني يف هذا اال وهو بعنوان

modern guide to astronomical calculations of Islamic calendar  ."
فاق امسه يف جمال البحث الفلكي 
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٢٠١١/٢/١٢فجر اليوم السبت توفي 
  .رحمه اهللا رحمة واسعة سنوات ١٠٥

  .)١(لياسإحممد الدكتور 
باهلند عام األستاذ الدكتور حممد الياسولد 

لوريوس يف العلوم من جامعة ملية إحصل على البكا
حضر املاجستري يف جامعة اليكاغ مسلم يف جمال الفيزياء

الدكتوراه من جامعة أدياليت األسرتالية، ومن مث أقام ا لألعمال البحثية يف 
مث انتقل إىل ماليزيا وأقام ا مدرسًا جبامعة العلوم  .جمال علوم الفضاء ملدة سنة

عاماً وترقى إىل منصب األستاذ ا ٣٠املاليزية ملدة 
لك، واستخدم مهاراته الفائقة يف ذلك كان عاملاً دقيقاً يف جمال الفيزياء والف

اال خلدمة اإلسالم واملسلمني يف حل مشكالم الفلكية خاصة يف قضية 
اهلالل وما يتعلق به من التطبيقات، كتب الكثري من البحوث الفلكية عامليًا ونال 

اعرتافاً كبرياً من قبل املختصني يف هذا اال من مجيع أحناء العامل
ده العلمية يف خدمة علم الفلك الشرعي يف إصدار كتابه القيم ويتمثل جهو 

املفيد وال ميكن أن يستغين عنه طلبة العلم واملزاولني يف هذا اال وهو بعنوان
modern guide to astronomical calculations of Islamic calendar, times & Qibla

فاق امسه يف جمال البحث الفلكي مباليزيا، ومنذ ذلك احلني  ٢٠٠٥وطبع عام 
  .خاصة ويف التوفيق بني العلوم والشرع معاً 

                                                           

 .أحتفين ذه الرتمجة صديقي الدكتور ابنور أزيل املاليزي) 
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وتوظف جبامعة  م،٢٠٠٥وتقاعد حفظه اهللا من السلك األكادميي عام 

" وجبانب نشاطاته الفلكية عني إلياس يف عضوية منظمة دراسة أوزون يف
وكتب كثرياً من البحوث يف هذا )" 

حبثاً  ٢٠٠كتابًا وأكثر من   ٣٠
باإلضافة إىل مئات املقاالت يف الصحف واجلرائد واالت، وساهم باملعلومات 

سرتاليا، ويف عام ن كان يف أأقاومي منذ 
 أكثرحيضرها و حدى املؤمترات نبول يف إ

ول املشاركة بعد الدول يف العامل اإلسالمي وخرج املؤمتر بنتائج مل ميتثل ا الد

لياس قصارى جهده يف تقدمي احلل األمثل للمشكلة بطريقة 

  .نسأل اهللا أن ميد بعمره وأن حيفظه ويفتح عليه

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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وتقاعد حفظه اهللا من السلك األكادميي عام 
  .برليس يف مشال ماليزيا كأستاذ زائر

وجبانب نشاطاته الفلكية عني إلياس يف عضوية منظمة دراسة أوزون يف
United Nations Environment Programme (UNEP "(

  .اال حتديداً 
٣٠كتب أكثر من   م٢٠١٠وإىل اية عام 

باإلضافة إىل مئات املقاالت يف الصحف واجلرائد واالت، وساهم باملعلومات 
  .القيمة لعدة موسوعات عاملية

قاومي منذ ا مبوضوع األهلة والتواهتم كثري 
نبول يف إطنوقشت قضية اهلالل باس م١٩٧٨

الدول يف العامل اإلسالمي وخرج املؤمتر بنتائج مل ميتثل ا الد
  .ذلك

لياس قصارى جهده يف تقدمي احلل األمثل للمشكلة بطريقة من مث بذل إ 
  .عية مل يقم ا غريه قبل ذلكعلمية شر 

نسأل اهللا أن ميد بعمره وأن حيفظه ويفتح عليه
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  الثالث
املعايري الفلكية لدورتي تطوير 

  الشمس والقمر
علم الفلك طهروه من أدران التنجيم 

ما يُرى  حسبمبنيا على الرصد واحلساب، 

ولقد كان للفلكيني العرب إسهامات بارزة يف إذكاء العلوم الفلكية 
من هذه اجلهود ما يتعلق حبركة الشمس والقمر واألرض، 

تقنني دورة الشمس يت العبادات اليت تتعلق ا، فعمدوا إىل 
  :كانت على ثالثة أقسام

، حساب الوقت، ومعرفة ساعات النهار والليل بشكل عام

  .خالل الليل والنهار حساب مواقيت الصلوات الخمس
الشهر لمعرفة مواقيت دخول  

حساب مواقع الكواكب والنجوم بغية االهتداء بها في ظلمات 

هدية املقتطف السنوية، الطبعة . تراث العرب العلمي يف الرياضيات والفلك، قدري حافظ طوقان
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الثالثاملبحث 
تطوير يف  املسلمني دور العلماء 

الشمس والقمر
علم الفلك طهروه من أدران التنجيم  ةساعندما تعمق العرب يف در 

مبنيا على الرصد واحلساب،  علًما رياضًياجعلوه واخلزعبالت، و 
  .)١(من احلركات والظواهر الفلكية

ولقد كان للفلكيني العرب إسهامات بارزة يف إذكاء العلوم الفلكية 
من هذه اجلهود ما يتعلق حبركة الشمس والقمر واألرض، وتطويرها بشكل عام، و 

يت العبادات اليت تتعلق ا، فعمدوا إىل بغية ضبط مواق
كانت على ثالثة أقسامو  والقمر وفق معايري معينة،

حساب الوقت، ومعرفة ساعات النهار والليل بشكل عام: األول
  .ومعرفة مواقيت الكسوف والخسوف

حساب مواقيت الصلوات الخمس: الثاني
 القمرحساب مواقيت إهالل : الثالث

  .الهجري
حساب مواقع الكواكب والنجوم بغية االهتداء بها في ظلمات : الرابع

  .البر والبحر، ومعرفة مواقيت ساعات الليل

                                                           

تراث العرب العلمي يف الرياضيات والفلك، قدري حافظ طوقان)
 ].٦٥فصل مآثر العرب يف الفلك، ص. [م ١٩٤١األوىل، 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                  

)١(

 
 



  المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
  الشــــارقة –جامعة الشارقة 

‹àÔÛaë@÷à“Ûa@ïmŠë‡Û@òîØÜÐÛa@�íbÈ¾a@‹íìİm@À@µàÜ�¾a@õbàÜÇ@Šë†@ @
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ @

معرفة خطوط الطول والعرض للبالد بغية لتعرف على جهة 

وحنن نقوم بذكر إسهامات العلماء بشكل عام ونركز على األمور السابقة 
  .التالية املطلب

  .المراصد الفلكيةإنشاء 
احلضارات القدمية تائًها، ولكن مع العصر العباسي 
الرشيد، صار هلذا العلم موقع خاص، فألول مرة 
واملتميزة، وآالا الضخمة املصنعة بعناية، 
الدولة، وعدد الفلكيني الذين ارتبطت أمساؤهم 

 سات، وبالنظرياتدقة القياواهتموا ب
الرياضية، وبزيادة حجم اآلالت، وباإلصرار على ممارسة الفلكيني أعماهلم يف 

 علماء وبامليل إىل التخصص يف جماالت ضيقة، وبالنزعة التجريبية عند

لعل أمهها الربامج و أمون عدة مسات مهمة 
إجياد جداول فلكية  هواملراصد  

فضًال على كون الربامج املرسومة هلا حمدودة، فإا كانت ِبدائية 
، والواقع أن طبيعة العمل احملددة 
املأمون يف الشماسية وقاسيون قد جعلتهما ال يرقيان إىل 

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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معرفة خطوط الطول والعرض للبالد بغية لتعرف على جهة : الخامس
  .القبلة

وحنن نقوم بذكر إسهامات العلماء بشكل عام ونركز على األمور السابقة 
املطلبوإليك بيان إسهامام يف  بشكل خاص،

إنشاء  في إسهامات العلماء: المطلب األول
احلضارات القدمية تائًها، ولكن مع العصر العباسي  يف الفلك لقد كان علم

الرشيد، صار هلذا العلم موقع خاص، فألول مرة  نويف خالفة املأمون بن هارو 
واملتميزة، وآالا الضخمة املصنعة بعناية،  نرى مراصد كبرية هلا مواقعها الثابتة

الدولة، وعدد الفلكيني الذين ارتبطت أمساؤهم  والرعاية اليت حظيت ا من ِقَبل
  .ا

واهتموا بن هناك اهتمام بالرصد املباشر، وكا
الرياضية، وبزيادة حجم اآلالت، وباإلصرار على ممارسة الفلكيني أعماهلم يف 

وبامليل إىل التخصص يف جماالت ضيقة، وبالنزعة التجريبية عند جمموعات،
  .اإلسالم

أمون عدة مسات مهمة امل كان للمراصد يف عصر
 كانت املهمة الكربى لتلكفقد  البحثية احملددة، 

  . مبنية على أرصاد حديثة للشمس والقمر
فضًال على كون الربامج املرسومة هلا حمدودة، فإا كانت ِبدائية  ولكن

، والواقع أن طبيعة العمل احملددة اإلدارة والتنظيم املايل بعض الشيء من حيث
املأمون يف الشماسية وقاسيون قد جعلتهما ال يرقيان إىل  اليت نِيطت مبرصدي

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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  .اليت عرفها العامل اإلسالمي فيما بعد
ظهر املرصد اإلسالمي بشكل أكثر تطورًا بعد زمن املأمون حبوايل قرن 

  .ًما من الناحية اإلدارية

)١(:  
ويُعَرف باملرصد املأموين، حيث مت إنشاؤه يف عهد اخلليفة العباسي املأمون 

 د يف سنة وهو أول مرصد فلكي ُأِشيد يف العهد اإلسالمي، ويُذَكر أنه ُشي
وقد مجع املأمون ببغداد علماء الفلك، وعقد هلم جمالس 
علمية، ويذكر املؤرخون أن املأمون هو أول من أشار باستعمال اآلالت يف 

سند بن علي، العباس بن : ومن أشهر الفلكيني الذين عملوا يف هذا املرصد
ن عبد امللك املروروذي، أمحد بن  
كثري الفرغاين، عبد اهللا بن بوخبت بن سهل، بنو موسى بن شاكر، وثابت بن 

. م٢٠٠١، ١دمشق، ط-دار الفكر

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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اليت عرفها العامل اإلسالمي فيما بعد مستويات املراصد املتكاملة
ظهر املرصد اإلسالمي بشكل أكثر تطورًا بعد زمن املأمون حبوايل قرن 

ًما من الناحية اإلداريةقرن، وكان أكثر تنظي ونصف
  :وإليك ذكر أهم المراصد الفلكية

(العراق -مرصد الشماسية ببغداد  •

ويُعَرف باملرصد املأموين، حيث مت إنشاؤه يف عهد اخلليفة العباسي املأمون 
  . يف الشماسية بأعلى بغداد الشرقية

 وهو أول مرصد فلكي ُأِشيد يف العهد اإلسالمي، ويُذَكر أنه ُشي
وقد مجع املأمون ببغداد علماء الفلك، وعقد هلم جمالس ) م٨٢٩(ه ٢١٤

علمية، ويذكر املؤرخون أن املأمون هو أول من أشار باستعمال اآلالت يف 
  .الرصد

ومن أشهر الفلكيني الذين عملوا يف هذا املرصد
ن عبد امللك املروروذي، أمحد بن  سعيد اجلوهري، حيىي بن أيب منصور، خالد ب

كثري الفرغاين، عبد اهللا بن بوخبت بن سهل، بنو موسى بن شاكر، وثابت بن 
  ..قرة

  
  
  

                                                           

دار الفكر. علي حسن موسى. م الفلك يف الرتاث العريب، دعل) 
 ]٢٣٦ص[
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واحًدا من أهم  الذي يُعد  )٢(مرصد املراغة
، واحتوائه لكيةبصفته معهدًا لألحباث الف

على كافة األجهزة الرصدية املتوفرة آنذاك، باإلضافة إىل مكتبة كبرية مل يعرفها 
 آالف املخطوطات يف شىت جماالت

، فقد مت تعليم العديد من الطلبة يف 
وكان من أهم إجناز هلذا املرصد  

  ُبين املرصد خارج املدينة، وال تزال بقاياه موجودة إىل اليوم، وقد أنشأه

بن حممد بن الزيدي البخاري  دين
علي بن عمر : منهممبهمة إنشاء هذا املرصد، واستعان بعدد هائل من العلماء

، وحميي املوصلي املراغي ، وفخر الدين

كتاب تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول 
. رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

، علم ]أثر الفلكيني املسلمني يف األندلس والصني، للدكتور يعرف قحطان الّدوري
- ٢٤٢ص. [م٢٠٠١، ١دمشق، ط- 
املراصد الفلكية يف احلضارة : ، مقال
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 مرصد المراغة •
)١(

:  
مرصد املراغة ِين القرن السابع اهلجري بُ  يف

بصفته معهدًا لألحباث الف املراصد يف تاريخ احلضارة اإلسالمية
على كافة األجهزة الرصدية املتوفرة آنذاك، باإلضافة إىل مكتبة كبرية مل يعرفها 

آالف املخطوطات يف شىت جماالتو  مرصد غريه، فيها حنو األربعمائة ألف كتاب
  .املعرفة

، فقد مت تعليم العديد من الطلبة يف اهلام يف النشاط التعليمي وقد متيز
 ،على اآلالت الفلكية والعمل الفلك املرصد علم

  .الزيج اإليلخاين
ُبين املرصد خارج املدينة، وال تزال بقاياه موجودة إىل اليوم، وقد أنشأهوقد 

دينوقد عهد إىل مجال ال ،"هوالكو"أخو " اجنوم
مبهمة إنشاء هذا املرصد، واستعان بعدد هائل من العلماء

، وفخر الدينالدمشقي الغزويين، ومؤيد الدين العرضي

                                                           

كتاب تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول )
رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

أثر الفلكيني املسلمني يف األندلس والصني، للدكتور يعرف قحطان الّدوري: ، حبث١٧٧ص[
- دار الفكر. علي حسن موسى. الفلك يف الرتاث العريب، د

، مقال٢٠٠٢، ٥٢٧،جملة العريب، العدد - بتصرف-] ٢٤٣
 .مي حجازياإلسالمية، حملمود فه

 .بالقرب من مدينة تربيزعاصمة إقليم أذربيحان،وتقع  ملراغةا) 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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ويُقال  ،الطوسيأبو جعفر نصري الدين 
فكرة ببعد أن أقنع هوالكو وأشرف على بنائه، 

وشهد حكم سبعة سالطني  م١٣١٦ 
بَيَد أنه مل يعمر طويًال، إذ مل يبَق فعاًال بعد السنوات األوىل 

.  

سنة  يف مسرقند" تيمورلنك" حفيد
  .بتمويل منه، إذ هو من أهم حكام األسرة التيمورية

 على تل ذي قاعدة مرتاً  ٢١يقع فناء املرصد الذي يبلغ ارتفاعه حوايل 
الشرق إىل الغرب، مرتًا من  ٨٥صخرية، وتبلغ مساحة السطح لذلك التل حوايل 
وحتيط باملبىن الرئيسي للمرصد . 

وهذا ما يدل على فخامة املبىن وعظمته، ويستدل من االكتشافات األثرية 

كتاب تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول 
. رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

/ و/ ]أثر الفلكيني املسلمني يف األندلس والصني، للدكتور يعرف قحطان الّدوري
. م٢٠٠١، ١دمشق، ط-دار الفكر

املراصد الفلكية يف احلضارة اإلسالمية، : 

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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نصري الدين وعلى رأسهم  وغريهم كثري ،الدين املغريب
وأشرف على بنائه، هو َمن بدأ بإشادته أن الطوسي 

  .بنائه
١٣١٦ظل العمل جاريًا يف املرصد إىل عام

بَيَد أنه مل يعمر طويًال، إذ مل يبَق فعاًال بعد السنوات األوىل  ،اهتموا به وبرعايته
  .من القرن الرابع عشر امليالدي

)١(، أو مرصد أولغ بكدمرصد سمرقن •
.

حفيد" أولغ بك"أسس هذا املرصد 
بتمويل منه، إذ هو من أهم حكام األسرة التيموريةم،١٤٢٠/هـ٨٢٦

يقع فناء املرصد الذي يبلغ ارتفاعه حوايل 
صخرية، وتبلغ مساحة السطح لذلك التل حوايل 

. مرتًا من الشمال إىل اجلنوب١٧٠وحوايل 
  .لغرض السكن حديقة، وأماكن إقامة

وهذا ما يدل على فخامة املبىن وعظمته، ويستدل من االكتشافات األثرية  

                                                           

كتاب تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول )
رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

أثر الفلكيني املسلمني يف األندلس والصني، للدكتور يعرف قحطان الّدوري: حبث ،١٧٧ص[
دار الفكر. علي حسن موسى. علم الفلك يف الرتاث العريب، د

: ، مقال٢٠٠٢، ٥٢٧جملة العريب، العدد / و] /٢٤٣ص[
 .حملمود فهمي حجازي

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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، لقد كان وذا تصميم داخلي دقيق وحمكم
كبرية كانت تستخدم يف حتديد   اً قوس

  .املرصدهذا تعترب أهم األدوات الفلكية يف 
وتعد من " أولغ بك"وقد وضعت جداول فلكية يف املرصد، عرفت جبداول 

يت الودًا بالكتب وآالت الرصد الفلكية 
بتكرة املالت اآلمجيع  إىلباإلضافة 

يوجد  ومن املعروف أن قبة املرصد، استغلت يف وضع اجلداول؛ حيث كان
 ا نقوش حتدد الدرجات والدقائق والثواين وأعشار الثواين ألفالك التدوير،

وللنجوم املتحرية، وللكرة األرضية بتقسيماا من حيث 

، فيه عدد كبري من العلماء والرصاد واملساعدين واخلدم واحلرس
 الكاشي مجشيد غياث الدينالرومي و 

  .كات السماوية
واستطاع أولغ بك من خالل أرصاده وأرصاد فريقه أن يضع زجيًا ضخماً 

  :)١(أو مرصد جبل المقطم
  .اهللا، بأمر من اخلليفة احلاكم بأمر 

. م٢٠٠١، ١دمشق، ط-دار الفكر

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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وذا تصميم داخلي دقيق وحمكم ،ذلك املبىن كان أسطواين الشكل نأ
قوسكما احتوى   ،يف اإلتقان عجائب الدنياأحد 

تعترب أهم األدوات الفلكية يف هي و  منتصف النهار،
وقد وضعت جداول فلكية يف املرصد، عرفت جبداول 

ودًا بالكتب وآالت الرصد الفلكية كان مز وقد   .اجلداول يف العامل أدق
باإلضافة ، امتازت حبجمها الكبري ودقتها الفائقة

  .اهلجري يف القرن التاسع ديدةاجل
ومن املعروف أن قبة املرصد، استغلت يف وضع اجلداول؛ حيث كان

ا نقوش حتدد الدرجات والدقائق والثواين وأعشار الثواين ألفالك التدوير،
وللنجوم املتحرية، وللكرة األرضية بتقسيماا من حيث  وللكواكب السبعة،

  .واجلبال والصحارى األقاليم
فيه عدد كبري من العلماء والرصاد واملساعدين واخلدم واحلرس وعمل 
الرومي و  هقاضي زادو  معني الدين القاشاين، :أمثال

كات السماويةالنماذج امليكانيكية للحر  الذي برع يف ميدان
واستطاع أولغ بك من خالل أرصاده وأرصاد فريقه أن يضع زجيًا ضخماً  
  ".الزيج السلطاين"أمساه 

أو مرصد جبل المقطم المرصد الحاكمي •
، بأمر من اخلليفة احلاكم بأمر جبل املقطم يف مصر على الفاطميون هأنشأ

                                                           

دار الفكر. علي حسن موسى. علم الفلك يف الرتاث العريب، د) 
 ]٢٤١ص[

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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الفلكي املصري ابن يونس، : ومن أوائل الفلكيني وأشهرهم الذين عملوا به
الذي حل حمل األزياج " الزيج احلاكمي

 )١(:  
 ،شرف الدين بن عُضد الدولة البويهي يف حديقة قصره ببغداد

  .األزياج اإلسالمية في صناعة
  .لمه، وما ُيكَتب يف هذا العِ 

هو : علم األزياج: يف مقدمته فقال
صناعة حسابية على قوانين عددية، فيما يخص كل كوكب من طريق حركته، 
دى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير 
ذلك، يعرف به مواضع الكواكب في أفالكها ألي وقت فرض من قبل 

  .)٣( حسبان حركاتها، على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة
حركات الكواكب  بانهي قوانني حلس

كتاب تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول 
. سومرؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال ق
، علم ]أثر الفلكيني املسلمني يف األندلس والصني، للدكتور يعرف قحطان الّدوري

 ]٢٣٧ص. [م٢٠٠١، ١دمشق، ط- 

 .يف الوقت احلاضر، أو ُيستخدم يف حدود ضّيقة

 ].٢٩٧ص

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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ومن أوائل الفلكيني وأشهرهم الذين عملوا به
الزيج احلاكمي"الذي وضع نتائج أرصاده يف زجيه الكبري 

  .السابقة
 أو مرصد شرف الدولة المرصد الشرقي •

شرف الدين بن عُضد الدولة البويهي يف حديقة قصره ببغداد أنشأه
  .وجهزه مبختلف آالت الرصد املتوافرة يف زمانه

في صناعة إسهامات العلماء: الثانيب المطل
)٢(الزيج

ه، وما ُيكَتب يف هذا العِ م نفسِ لْ يُطَلق على العِ  اسمٌ  هو :
يف مقدمته فقال )هـ٨٠٨: ت( وقد عرفه ابن خلدون

صناعة حسابية على قوانين عددية، فيما يخص كل كوكب من طريق حركته، 
دى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير وما أ

ذلك، يعرف به مواضع الكواكب في أفالكها ألي وقت فرض من قبل 
حسبان حركاتها، على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة

هي قوانني حلس: علم األزياج: وقال يف موضٍع آخر 

                                                           

كتاب تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول )
رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال ق

أثر الفلكيني املسلمني يف األندلس والصني، للدكتور يعرف قحطان الّدوري: ، حبث١٧٧ص[
- دار الفكر. علي حسن موسى. الفلك يف الرتاث العريب، د

يف الوقت احلاضر، أو ُيستخدم يف حدود ضّيقة) الزِيج( يعد ُيستخدم مصطلح مل) 
ص[ -كتاب الكرتوين من موقع الوراق  -خلدون  مقدمة ابن) 
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  .)١(وتعديلها، للوقوف على مواضعها مىت قصد ذلك
كل كتاب يتضمن جداول فلكية يعرف 

  .ويستخرج بواسطتها التقومي سنة
الزيج عبارة عن جداول ختص حركة النجوم والكواكب واستقامتها 

اليت  على الكتب املؤلفة على يد عباقرة الفلكيني 
كان من ، ذلك ألنه  رتفاعات وغريها

 ،القبلة معرفة الوقت ألداء العبادات ومعرفة املكان لتحديد
عرف يُ  ة هذا الكتاببواسطف ،ن العجيب

  .اهليئة والفلك وهو من أهم الوسائل يف األسفار البحرية وعلوم
زياج بعضها عن بعض، بسبب اختالف موضع الراصد وزمان 

  . يعملون على جتديدها بشكل مستمر
بإجناز ) ه٢١٨: ت(خلليفة املأمون العباسي 

وقد لعبت األزياج من خالل أرقامها وقيمها دورًا مهمًا يف تطور الفلك 

املعروف بالزيج (زيج البّتاين : الشهرية اليت صنعها املسلمني
حلاكمي البن يونس الصديف املصري، والزِيج اإليلخاين 

  .لنصري الدين الطوسي، وزيج ابن الشاطر، وزيج أُلغ بك

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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وتعديلها، للوقوف على مواضعها مىت قصد ذلك
كل كتاب يتضمن جداول فلكية يعرف :كذلك، ُعرف الزيج بتعريٍف آخر

ويستخرج بواسطتها التقومي سنة منها سري النجوم والكواكب
الزيج عبارة عن جداول ختص حركة النجوم والكواكب واستقامتها  :وقيل
  .هايف أفالك ورجوعها

على الكتب املؤلفة على يد عباقرة الفلكيني " الزيج"وكذلك كان ُيطَلق 
رتفاعات وغريهااجلداول واملقاسات واالكان ُيضمنون فيها 

معرفة الوقت ألداء العبادات ومعرفة املكان لتحديد مأكرب اهتماما
ن العجيبوكذلك القياسات الفلكية ومعرفة الكو 

وهو من أهم الوسائل يف األسفار البحرية وعلوم ،التقومي واملوقع
زياج بعضها عن بعض، بسبب اختالف موضع الراصد وزمان وختتلف األ

 يعملون على جتديدها بشكل مستمرنيالرصد، مما جيعل الفلكي
خلليفة املأمون العباسي ويف احلضارة اإلسالمية أَمَر ا 

ْمَتحَنة(رف منها أزياج جديدة عُ 
ُ
  ).األزياج امل

وقد لعبت األزياج من خالل أرقامها وقيمها دورًا مهمًا يف تطور الفلك  
  .الالحق

الشهرية اليت صنعها املسلمنيزياج األ ومن
حلاكمي البن يونس الصديف املصري، والزِيج اإليلخاين ، والزِيج الكبري ا)الصايب

لنصري الدين الطوسي، وزيج ابن الشاطر، وزيج أُلغ بك
                                                           

 ]٢٩٠ص. [املصدر السابق) 
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اآلالت الفلكية في صناعة  

ماوية ومعرفة الوقت هو آلة رصد قدمية لتعيني ارتفاعات األجرام الس
 .األصلية 

والذي ورثوه من احلضارة اإلسطرالب 

يف  )٢(هو أول من صنع إسطرالباً 
ستعمال وصف وصناعة وا يف اً أول من ألف كتاب

، تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر 
مد اإلمارات الفلكي األول حول رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حم

حتديد اجتاه القبلة بواسطة اإلسطرالب، للدكتور حسن 
لم الفلك، ع، ٢٥٦ص. .م١٩٩٩. ن. د

، ١دار الفكر العريب، بريوت، ط.حيىي شامي
، ١دمشق، ط- دار الفكر. علي حسن موسى

 ].١١٧ص[. التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس اخلصاونة

انظر   - قبل امليالد-مع العلم أن أول من اخرتع اإلسطرالب مها اإلغريقيان هيباخورس وأبولونيورس 
تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول 

، لة، حترير حممد عودة ونضال قسوم
 .يعرف قحطان الّدوري، للدكتور 
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 إسهامات العلماء :الثالثالمطلب 
)١( اإلسالمية

:   
  :وهي كثرية ومن أمهها

  :اإلسطرالب •
هو آلة رصد قدمية لتعيني ارتفاعات األجرام الس :تعريفه

واجلهات
اإلسطرالب املسلمون بصناعة  الفلك علماء اهتم

  .فيه مؤلفات عظيمة االيونانية وطوروه وألفو 
هو أول من صنع إسطرالباً  الفزاريإبراهيم املسلم الكبري  فكان العامل

أول من ألف كتابو  _كما ذكرت سابقاً _اإلسالم 
                                                           

، تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر ٢٦٨علم الفلك والتقاومي ص) 
اإلمارات الفلكي األول حول رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حم

حتديد اجتاه القبلة بواسطة اإلسطرالب، للدكتور حسن : ، حبث١٢٨-١٢٧ص. عودة ونضال قسوم
د. م. د . علي عبنده. الفلك واألنواء يف الرتاث، دبيالين، 

حيىي شامي. صفحات من الرتاث العلمي العريب واإلسالمي، د
علي حسن موسى. ، وعلم الفلك يف الرتاث العريب، د٦٠ص.م١٩٩٧
التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس اخلصاونة، ٢٧٣ص. م٢٠٠١

مع العلم أن أول من اخرتع اإلسطرالب مها اإلغريقيان هيباخورس وأبولونيورس ) 
تطبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول كتاب 

لة، حترير حممد عودة ونضال قسومرؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القب
، للدكتور أثر الفلكيني املسلمني يف األندلس والصني، ١٧٦ص
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الذي ُصِنع عبارة عن آلة فلكية رسم عليها قبة السماء، 
  .جمموعات، ووضح عليها حركات النجوم والكواكب

ولـما كانت مسألة املثلث الكروي من املسائل املعقدة يف الزمن السابق،  
نظام اإلسقاط مبثابة احلاسوب حلل هذه املسائل، معتمدًا على 

يف ) ءقبة السما(ُحماكاة الفراغ الثالثّي الُبعد 

 اهتمامًا كبريًا لدوره الكبري يفاإلسطرالب 
حتديد أوقات العبادة، واجتاه القبلة والكسوف واخلسوف، وكذلك دوره املهم يف 

من  والقياسات العلميةاألزياج الفلكية وحتديد املسافات 

مزولة جامع السلطان محمد صورة للمؤلف مع 
 سطنبولإالفاتح في 
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  .باإلسطرال
الذي ُصِنع عبارة عن آلة فلكية رسم عليها قبة السماء، اإلسطرالب و  

جمموعات، ووضح عليها حركات النجوم والكواكب وقسم عليها النجوم إىل
ولـما كانت مسألة املثلث الكروي من املسائل املعقدة يف الزمن السابق،  

مبثابة احلاسوب حلل هذه املسائل، معتمدًا على اإلسطرالب كان 
ُحماكاة الفراغ الثالثّي الُبعد يقوم على  يالسترييو غرايف الذ
  .واحملاكاة أي التحويل ،مستوى ثنائي الُبعد

اإلسطرالب وقد اهتم العلماء املسلمون ب
حتديد أوقات العبادة، واجتاه القبلة والكسوف واخلسوف، وكذلك دوره املهم يف 

األزياج الفلكية وحتديد املسافات  وصناعة الفلك علم
  .فاعاٍت وأعماٍق وزوايا االرتفاعارت

  :المزولة الشمسية •
وهي آلة مشسية يعرف ا الوقت 

 ،وهياراً، تتألف من شاخص وقاعدة 
ضبط ل من بني أكثر هذه اآلالت شيوعاً 

ن ، وهي عبارة عأوقات الصالة يف النهار
ساعة مشسية تتكون من عدة نقاط 
وخطوط ُرِمسْت على صفيحة عريضة يف 

وسطها قائم أو وتد تقع عليه الشمس فترتك 
صورة للمؤلف مع 
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ً متحركًا على النقاط واخلطوط، ومبراقبة هذا الظل كانوا يعرفون ساعات  وراءه ظال

   .على أنواع ومنها األفقية والعمودية، والكروية، واالستوائية
وهي على أنواع خمتلفة وأحجام خمتلفة ومنها ما ميكن طيه ومجله 

 وال يزال إىل يومنا هذا العديد من املزاول الشمسية موجودة يف املساجد
، إْذ سبق وأْن جاءت من عصر الفلك اإلسالمي القدمي، حىت أن أغلبها 

 مزولة حديقة مشرف في دبي
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ً متحركًا على النقاط واخلطوط، ومبراقبة هذا وراءه ظال
  .، ومواقيت دخول صاليت الظهر والعصرالنهار

  :واملزاول على نوعني
على أنواع ومنها األفقية والعمودية، والكروية، واالستوائية وهي :ثابتة

وهي على أنواع خمتلفة وأحجام خمتلفة ومنها ما ميكن طيه ومجله  :ومتنقلة
  .يف اجليب

وتتمثل مسامهة العرب 
املسلمني يف األساس يف تطوير 
للوصول إىل الوقت الشمسي 
بدقة كبرية، وذلك من خالل فهم 

  .املثلثات الكروية
ولعل ثابت بن قرة العريب  

أول فلكي توصل إىل هذا 
االكتشاف، وله رسالة يف آالت 

  ."الرخامات": الساعات أمساها
وال يزال إىل يومنا هذا العديد من املزاول الشمسية موجودة يف املساجد

، إْذ سبق وأْن جاءت من عصر الفلك اإلسالمي القدمي، حىت أن أغلبها واحلدائق
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على  مرسومٌ  ، مدرجة مبقياس للدرجات،
  .طرف قوسها كما يُرَسم على القوس أرقام تدل على الوقت أثناء النهار

ويُرَسم على اجلزء الوسطي من الربعية خطوٌط تدلنا على حركة الشمس 
  .تفاع واالخنفاض لألجرام السماوية

الكبرية يف املراغة ومسرقند  وكانت األرباع شيًئا أساسيا يف مكونات املراصد

من املعادن أو األخشاب فقد ابتكرها 
  :منها 

حتدد موقع الشمس يف النهار كل 

وهذه اخلطوط اإلسطرالب على صحيفة 

 هو ربع يعتمد على جيوب الزوايا وهو مهم يف علم

عبد العزيز بن حممد الوفائي، وألف رسالة يف 
املسلمني حيث يتوجب على  علماء

وهي تتكون  كتاب، أوأي عامل مسلم حني خيرتع آلة أن يؤلف يف ذلك رسالة 
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  .ال حبالة جيدة عند االستعمالماز 

  :ع، أو ذات الربع، أو الربعيةاألربا  •
، مدرجة مبقياس للدرجات،دائرةربع وهي آلة على شكل 

طرف قوسها كما يُرَسم على القوس أرقام تدل على الوقت أثناء النهار
ويُرَسم على اجلزء الوسطي من الربعية خطوٌط تدلنا على حركة الشمس 

تفاع واالخنفاض لألجرام السماويةوهي ُتستخَدم لقياس زوايا االر  ،لقمروا
وكانت األرباع شيًئا أساسيا يف مكونات املراصد

  .وغريها
من املعادن أو األخشاب فقد ابتكرها  أما األرباع الصغرية املصنوعة

 واعاملسلمون يف القرن اهلجري الثالث وهلا عدة أن
حتدد موقع الشمس يف النهار كل  وضعت عليه خطوط :ربع الساعة -

  .الوقت ساعة خبط ميكن بواسطته معرفة
على صحيفة  خطوط مرسومة :ربع المقنطرة -

  .تسمى املقنطرة
هو ربع يعتمد على جيوب الزوايا وهو مهم يف علم :ربع الجيب -
  .املثلثات
  :دلالمع دائرة •
عبد العزيز بن حممد الوفائي، وألف رسالة يف  آلة اخرتعها عز الدين يه

علماء عند شرح طريقة استعماله وهي الطريقة املتبعة
أي عامل مسلم حني خيرتع آلة أن يؤلف يف ذلك رسالة 
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نصف  القاعدة وهي دائرية مسطحة عليها بوصلة، وقوس ميثل
دائرة يثبت شرقًا وغربًا وهو مدرج، وعضادة مكونة من ذراع بطول قطر القوس 

 طرالب،صحيفة الزرقالة نسبة ألول من صنعها الزرقايل وهي من أنواع اإلس
ولكنها شاملة جلميع أعمال الرصد والقياس، وقد قام بصنعها العامل العظيم أبو 
إبراهيم بن حييي النقاش األندلسي املعروف بالزرقايل اإلسطرالب، حيث 
مميزًا دقيًقا جدًا ومساها صحيفة الزرقالة، وألف كذلك رسالة 
مد على اهللا حممد بن عباد، وهي حتتوي على 

  .واستعمال صحيفة الزرقالة
صحيفة الزرقالة تستخدم عند املسلمني، وكذلك استخدمها 

نيكوس يف مجيع أرصاده  األوربية، وقد استخدمها كوبر
ميكن لفلكي أن  لفلكية للرصد، وال

املسلمني عن طريق األندلس يف بداية القرن 
  .األلفاظ العربية إىل اآلن

ة حىت عدها البعض من أنواعه، وهي آل
ُقطرُها واحد من سطوح أسطوانية أخرى متوازية 
يف وسطها عمود عليه ربع جميب، وهذه األجزاء مجيعها مدرجة، وعلى 
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القاعدة وهي دائرية مسطحة عليها بوصلة، وقوس ميثل: من ثالثة أجزاء
دائرة يثبت شرقًا وغربًا وهو مدرج، وعضادة مكونة من ذراع بطول قطر القوس 

  .قوس صغرية للرصد وعليه
  :صحيفة الزرقالة •

صحيفة الزرقالة نسبة ألول من صنعها الزرقايل وهي من أنواع اإلس
ولكنها شاملة جلميع أعمال الرصد والقياس، وقد قام بصنعها العامل العظيم أبو 

إبراهيم بن حييي النقاش األندلسي املعروف بالزرقايل اإلسطرالب، حيث  إسحاق
مميزًا دقيًقا جدًا ومساها صحيفة الزرقالة، وألف كذلك رسالة  صنع إسطرالباً 

مد على اهللا حممد بن عباد، وهي حتتوي على ألفها للمعت الزرقالة وهي مائة باب
واستعمال صحيفة الزرقالة معلومات مهمة يف صناعة

صحيفة الزرقالة تستخدم عند املسلمني، وكذلك استخدمها  وبقيت
األوربية، وقد استخدمها كوبر األوربيون يف بداية النهضة

لفلكية للرصد، والاآلالت ا الفلكية، واعترب عندهم من أهم
املسلمني عن طريق األندلس يف بداية القرن  يستغين عنه وقد أخذوا هذا العلم من
األلفاظ العربية إىل اآلن الثاين عشر امليالدي، وتوجد كثٌري من

  :ذات السمت واالرتفاع •
حىت عدها البعض من أنواعه، وهي آلاإلسطرالب هي آلة تشبه حلد كبري 

ُقطرُها واحد من سطوح أسطوانية أخرى متوازية تتكون من نصف حلقة دائرية 
يف وسطها عمود عليه ربع جميب، وهذه األجزاء مجيعها مدرجة، وعلى  ،السطوح

  ايب عضد متصلة بثقبني للرصد، الربع
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  . وبواسطتها يُعَلم مست الكوكب وزاوية ارتفاعه عند ذلك الوقت
آللة هو العامل املسلم الكبري جابر بن أفلح 

  .إىل أوربا بعدوقد انتقلت فيما 

للكون ثالثي األبعاد طول وعرض وارتفاع 
ثنائية األبعاد طول وعرض  وليس كما كان سابقًا يرسم الكون على صحيفة

العظيم شرف الدين بن حممد الطوسي املتويف عام 
األبعاد وإسقاط خط عمودي عليها له طول 

الرياضيات يف مفهوم األبعاد واهلندسة 

حيتاج إىل تبديل صفائحه عند   ولكنه شامل ال
العادية، وتعترب هذه الصفيحة  كل خط عرض كما هو احلال يف اإلسطرالبات

أمحد بن عبد اهللا حبش  بداية لإلسطرالبات الشاملة، وقد صنعها العامل الكبري
العمل  وقد ألف كتاب ،هـ ٢٥٠

  .صحيفة صنعها العامل خلف بن الشكاز األندلسي ومسيت بامسه
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وبواسطتها يُعَلم مست الكوكب وزاوية ارتفاعه عند ذلك الوقت 
آللة هو العامل املسلم الكبري جابر بن أفلح أول من وصف هذه اكان 

وقد انتقلت فيما  ،"إصالح اسطي" األشبيلي يف كتابه
  :الطوسي عصا •

للكون ثالثي األبعاد طول وعرض وارتفاع  هو جهاز مصمم لرسم جمسم
وليس كما كان سابقًا يرسم الكون على صحيفة

  .اخلطياإلسطرالب و وهذا ه ،فقط
العظيم شرف الدين بن حممد الطوسي املتويف عام  وقد اخرتعه العامل املسلم

األبعاد وإسقاط خط عمودي عليها له طول  هـ وذلك بصنع صحيفة ثنائية ٦٠٦
  .فقط

الرياضيات يف مفهوم األبعاد واهلندسة  وذه اآللة سبق املشتغلني يف علم
  .العصر يف ذلكالوصفية اليت مل تكن موجودة 

  :اآلفاقية الصفيحة •
ولكنه شامل ال هي عبارة عن إسطرالب،

كل خط عرض كما هو احلال يف اإلسطرالبات
بداية لإلسطرالبات الشاملة، وقد صنعها العامل الكبري

٢٥٠املتويف يف عام احلاسب املروزي البغدادي 
  .شارحاً هلااإلسطرالب ب

  :الصفيحة الشكازية •
صحيفة صنعها العامل خلف بن الشكاز األندلسي ومسيت بامسه هي
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عند رمسها ينطلق من نقطة االعتدال 
يفي وعمودي الشتوي والص الربيعي ويسقط على مستوى مير بنقطيت االنقالب

طرفاه القطبان  على خط االستواء، وتنتج صحيفة تعطي مقطًعا عموديا للكون
اجلنويب  خبالف اإلسطرالبات العادية اليت تتخيل الضوء منطلًقا من القطب

 ملتويف عامهي صحيفة صنعها العامل املسلم احلسني بن باصة األندلسي ا

  .والزرقالية والشكازية

 ،يستخدم للقياسات الفلكية واحلسابات
وهي كعبارة  ،وضعت فيها هذه اجلداول

املوقع  ة جتعل القياس معروفًا مبجرد حتديد
 على الطبق، وأول من صنعها هو العامل املسلم أبو جعفر اخلازن املتويف عام

  .عمله وصف فيه آلته وطريقة
لقب بن احلسني بن يوسف البغدادي امل
  .هـ وصنع آلة متقنة من الصفائح الزجيية

العلماء املسلمون يف صناعة تلك اآلالت كابن السمح تويف عام 
  .هـ وغريهم٥٢٩هـ وأبو الصلت تويف عام 
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عند رمسها ينطلق من نقطة االعتدال  وفكرا تتلخص يف أن الضوء 
الربيعي ويسقط على مستوى مير بنقطيت االنقالب

على خط االستواء، وتنتج صحيفة تعطي مقطًعا عموديا للكون
خبالف اإلسطرالبات العادية اليت تتخيل الضوء منطلًقا من القطب

  .ويسقط على خط االستواء
  :الصفيحة الجامعة لجميع العروض •

هي صحيفة صنعها العامل املسلم احلسني بن باصة األندلسي ا
والشكازية هـ ومجع فيها مميزات صفائح اآلفاقية٧١٦

  :الزيجية الصفائح •
 يستخدم للقياسات الفلكية واحلسابات الزيج هو جدول فلكيذكرنا أن

وضعت فيها هذه اجلداولاليت هي آالت فالصفائح الزجيية أما 
ة جتعل القياس معروفًا مبجرد حتديدأطباق توضع بطريق :احلاسبات العيارية

على الطبق، وأول من صنعها هو العامل املسلم أبو جعفر اخلازن املتويف عام
  .هـ ومساها زيج الصفائح٣٥٥

وصف فيه آلته وطريقة) زيج الصفائح(وألف رسالة عنواا  
بن احلسني بن يوسف البغدادي املامث جاء اإلسطراليب هبة اهللا  
هـ وصنع آلة متقنة من الصفائح الزجيية٥٣٤اإلسطراليب املتوىف عام  بالبديع
العلماء املسلمون يف صناعة تلك اآلالت كابن السمح تويف عام  مث تالمها 
هـ وأبو الصلت تويف عام ٤٩٣تويف عام  هـ وابن الزرقالة٤٢٦
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ملسلم الكبري غّياث الدين مجشيد بن 
 .هـ٨٢٩الكاشي املتوىف عام 

سألين بعض (: (يف مقدمة كتابه نزهة احلدائق
يعرف منها تقاومي الكواكب وعروضها أم ال؟ 

أن أرسم  وأهلمين به وظفرت عليه
وضها ر السبعة وع صفحة واحدة من صحيفة يعرف منها تقاومي الكواكب

 وأبعادها عن األرض، وعمل اخلسوف والكسوف بأسهل طريق وأقرب زمان، مث
استنبطت منها أنواًعا خمتلفًة يعرف من كل واحد منها ما يعرف من اآلخر، 

ا ومسيت اآللة الكتاب مشتمًال على كيفية عملها وكيفية العمل 

 .وسيأيت ذكرها يف املطلب السادس
تطوير المعايير الفلكية لرؤية  

شغلت رؤية اهلالل الكثري من اهتمام املسلمني ملا هلا من دور يف حتديد 
  .خاصة وسائر األشهر عامة

االثنيت "ت خالل العصر اإلسالمي هو معيار 
، وينص هذا املعيار على أن اهلالل اجلديد ميكن رؤيته إذا زاد قوس 

درجة، أو  ١٢على طول االستواء عن 

 ]٥٠-٤٩ص. [قات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، املهندس عوين حممد اخلصاونة
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  :طبق المناطق •
ملسلم الكبري غّياث الدين مجشيد بن هي صفيحة زجيية صنعها العامل ا

الكاشي املتوىف عام  مسعود
يف مقدمة كتابه نزهة احلدائق صانعها الكاشي قال عنها

يعرف منها تقاومي الكواكب وعروضها أم ال؟  هل ميكن عمل آلة: خواناإل
وأهلمين به وظفرت عليه فابتكرت فيه حىت وفقين اهللا تبارك وتعاىل

صفحة واحدة من صحيفة يعرف منها تقاومي الكواكب
وأبعادها عن األرض، وعمل اخلسوف والكسوف بأسهل طريق وأقرب زمان، مث
استنبطت منها أنواًعا خمتلفًة يعرف من كل واحد منها ما يعرف من اآلخر، 

الكتاب مشتمًال على كيفية عملها وكيفية العمل  وألفت هذا
  .بنزهة احلدائق بطبق املناطق والكتاب

وسيأيت ذكرها يف املطلب السادس :القبلة آلة •
 في إسهامات العلماء :الرابعالمطلب 

  :)١(الهالل
شغلت رؤية اهلالل الكثري من اهتمام املسلمني ملا هلا من دور يف حتديد 

خاصة وسائر األشهر عامة شهر الصوم وأشهر احلج
 ت خالل العصر اإلسالمي هو معيار أشهر املعايري اليت ظهر إن

، وينص هذا املعيار على أن اهلالل اجلديد ميكن رؤيته إذا زاد قوس "عشرة درجة
ين  على طول االستواء عن  -الشمس والقمر-الرؤية بني النري

                                                           

قات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، املهندس عوين حممد اخلصاونةالتطبي) 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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  .دقيقة على األقل بعد الشمس
وقد اعتمد اخلوارزمي خاصًة على هذا املعيار، ووضع أزياجاً وجداول للتنبؤ 

وهناك معيار آخر اعتمده الطربي كمعيار إلمكانية الرؤية، ومضمونه أنه 
فق بأكثر من ميكن رؤية اهلالل اجلديد إذا كانت الشمس قد اخنفضت حتت األ

بنظر  -بني القمر والشمس-علمًا أنه مل يتم أخذ السمت النسيب 

بني القمر واألرض، وهي  واملسافةَ 

عند املشاهدة وكذلك اهلالل  كَ 

أما ابن طارق فقد وضع معيارًا يعتمد على ارتفاع القمر عن األفق وقت 
ويف عصرنا احلاضر وضع حممد إلياس عدة معايري 

 اهلالل، وبذا تثبت ةومعلوٌم أن الشهر اهلجري يدخل شرعًا مبجرد رؤي

طبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول رؤية 
، ١٨ص. [اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

 ]حممد شوكت عودة
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دقيقة على األقل بعد الشمس ٤٨َرب القمر إذا غَ : بتعبري أبسط
وقد اعتمد اخلوارزمي خاصًة على هذا املعيار، ووضع أزياجاً وجداول للتنبؤ 

  .بزمن الرؤية على أساسه
وهناك معيار آخر اعتمده الطربي كمعيار إلمكانية الرؤية، ومضمونه أنه 

ميكن رؤية اهلالل اجلديد إذا كانت الشمس قد اخنفضت حتت األ
  .درجات ونصف درجة عند غروب القمر ٩

علمًا أنه مل يتم أخذ السمت النسيب 
  .االعتبار

واملسافةَ   فقد اعتمد مبعياره السمتَ البتاينأما 
  .غري ثابتة بل تتغري

كَ أما ابن يونس فقد أدرج يف اعتباراته مسُ 
  .للقمر الزاويةَ  السرعةَ 

أما ابن طارق فقد وضع معيارًا يعتمد على ارتفاع القمر عن األفق وقت 
ويف عصرنا احلاضر وضع حممد إلياس عدة معايري  ،الغروب، وعلى ُمكث القمر

  )١(.ملعرفة إمكانية رؤية اهلالل

ومعلوٌم أن الشهر اهلجري يدخل شرعًا مبجرد رؤي
  .الشهر أحكام

                                                           

طبيقات احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي األول حول رؤية ت) 
اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

حممد شوكت عودة، للدكتور معيار جديد لرؤية اهلالل :حبث

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                  

)١ (

 



  المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
  الشــــارقة –جامعة الشارقة 

‹àÔÛaë@÷à“Ûa@ïmŠë‡Û@òîØÜÐÛa@�íbÈ¾a@‹íìİm@À@µàÜ�¾a@õbàÜÇ@Šë†@ @
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ @

إىل وقت قريب ال تزال املعايري الفلكية لرؤية األهلة حمل جدل بني الفلكيني 
قد ذكر الدكتور حسني كمال الدين رمحه اهللا تعاىل أنه كان 
للفلكيني السابقني حنو عشرة طرق خمتلفة حلساب إمكان رؤية اهلالل يف أول الشهر، 
م اختلفوا يف حتديد الزمن الالزم مروره من وقت االقرتان إىل وقت التمكن، من رؤية 

  .اهلالل رؤية بصرية يف اجلو الصحو متاماً وبالبصر الطبيعي واحلواس السليمة

  الزمن بعد االقتران
  ساعة        دقيقة

٢٠        ..  
  ٤٩        ٢١  
  ٥٤        ١٠  

  ١٦          ٧  
  ٣٤         ٧  
  ٣٢       ١٤  

  ٥٠        ١٥  
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إىل وقت قريب ال تزال املعايري الفلكية لرؤية األهلة حمل جدل بني الفلكيني و 
قد ذكر الدكتور حسني كمال الدين رمحه اهللا تعاىل أنه كان أنفسهم وبني غريهم 

للفلكيني السابقني حنو عشرة طرق خمتلفة حلساب إمكان رؤية اهلالل يف أول الشهر، 
م اختلفوا يف حتديد الزمن الالزم مروره من وقت االقرتان إىل وقت التمكن، من رؤية 

اهلالل رؤية بصرية يف اجلو الصحو متاماً وبالبصر الطبيعي واحلواس السليمة
  :مث ذكر جدوالً بني فيه بعض التقديرات

  القوس  االسم

  ْ.     .َ.١٢  حلوانالمرصد الفلكي ب
  ٥٠      ١٢  ابن الشاطر

  ٢٤        ٦  السلطان أولغ بك السمرقندي
  ١٦         ٤  الشيخ أحمد الزرقاوي
  ٢٠      ١٢  القلقشندي المصري

  ٣٢        ٨  الفلكيون المسلمون الروس
  ٢٤         ٩  المتوسط

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

أنفسهم وبني غريهم 
للفلكيني السابقني حنو عشرة طرق خمتلفة حلساب إمكان رؤية اهلالل يف أول الشهر، 

م اختلفوا يف حتديد الزمن الالزم مروره من وقت االقرتان إىل وقت التمكن، من رؤية وأ
اهلالل رؤية بصرية يف اجلو الصحو متاماً وبالبصر الطبيعي واحلواس السليمة

االسم

المرصد الفلكي ب
ابن الشاطر

السلطان أولغ بك السمرقندي
الشيخ أحمد الزرقاوي
القلقشندي المصري

الفلكيون المسلمون الروس
المتوسط
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وقد تبني للدكتور من خالل هذا اجلدول الفرق الكبري يف اآلراء، وهو من وجود 
أربع درجات إىل اثنيت عشرة درجة تقريباً، ويعادل يف الزمن من سبع ساعات بعد االقرتان 

السابقون بعضها ناقص يف الدقة، 
وبعضها اختلفوا يف حدود كبرية تدفع احلاسب ومن يقلده َألْن يتقدم بالصوم ملدة يوم أو 

إىل منتصف القرن العشرين مل تتوصل الطريقة الفلكية املتبعة سواء من طرف 
اهلالل بصفة قطعية، وكان أكرب عائق 
ونقص يف الطريقة أن املعايري املوضوعة ذه الصفة السابقة، مل تكن لتصلح يف أقطار 
ومناطق بعيدة عن بعضها البعض، وخمتلفة يف ظروفها املناخية واجلغرافية، ذلك ألن تلك 

طة بظروف ذلك املعايري كانت تستنتج من أرصاد ومشاهدات متت يف بقعة معينة، مرتب
املكان، ألن ظروف املشاهدة كثرية وختتلف كثريًا من بقعة إىل أخرى، ومن فرتة إىل 

فال ميكن أن نستعمل املعيار نفسه للتنبؤ بالرؤية مبكة املكرمة خالل فصل 
درجة : الصيف ويف كراتشي خالل الربيع ويف مراكش خالل اخلريف، ومن هذه الظروف

ومها أكرب العوامل املؤثرة على _بته، ونسبة التلوث أو الصفاء اجلوي 
وكذا ارتفاع املكان عن سطح البحر، واملكان اجلغرايف املعروف خبطوط 

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
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وقد تبني للدكتور من خالل هذا اجلدول الفرق الكبري يف اآلراء، وهو من وجود 
أربع درجات إىل اثنيت عشرة درجة تقريباً، ويعادل يف الزمن من سبع ساعات بعد االقرتان 

  .)١(...إىل عشرين ساعة
السابقون بعضها ناقص يف الدقة، والنتيجة هي أن املعايري اليت اعتمد عليها 

وبعضها اختلفوا يف حدود كبرية تدفع احلاسب ومن يقلده َألْن يتقدم بالصوم ملدة يوم أو 
  .يومني على األقل، أو العكس

إىل منتصف القرن العشرين مل تتوصل الطريقة الفلكية املتبعة سواء من طرف و 
اهلالل بصفة قطعية، وكان أكرب عائق  الباحثني املسلمني أو الغربيني إىل حل مشكلة رؤية

ونقص يف الطريقة أن املعايري املوضوعة ذه الصفة السابقة، مل تكن لتصلح يف أقطار 
ومناطق بعيدة عن بعضها البعض، وخمتلفة يف ظروفها املناخية واجلغرافية، ذلك ألن تلك 

املعايري كانت تستنتج من أرصاد ومشاهدات متت يف بقعة معينة، مرتب
املكان، ألن ظروف املشاهدة كثرية وختتلف كثريًا من بقعة إىل أخرى، ومن فرتة إىل 

  .أخرى
فال ميكن أن نستعمل املعيار نفسه للتنبؤ بالرؤية مبكة املكرمة خالل فصل  

الصيف ويف كراتشي خالل الربيع ويف مراكش خالل اخلريف، ومن هذه الظروف
بته، ونسبة التلوث أو الصفاء اجلوي حرارة املكان ورطو 

وكذا ارتفاع املكان عن سطح البحر، واملكان اجلغرايف املعروف خبطوط _ رؤية اهلالل

                                                           
  .٨٤تعيني أوائل الشهور العربية باستعمال احلساب ص )

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

أربع درجات إىل اثنيت عشرة درجة تقريباً، ويعادل يف الزمن من سبع ساعات بعد االقرتان 
إىل عشرين ساعة

وبعضها اختلفوا يف حدود كبرية تدفع احلاسب ومن يقلده َألْن يتقدم بالصوم ملدة يوم أو 
يومني على األقل، أو العكس

الباحثني املسلمني أو الغربيني إىل حل مشكلة رؤية
ونقص يف الطريقة أن املعايري املوضوعة ذه الصفة السابقة، مل تكن لتصلح يف أقطار 
ومناطق بعيدة عن بعضها البعض، وخمتلفة يف ظروفها املناخية واجلغرافية، ذلك ألن تلك 

املعايري كانت تستنتج من أرصاد ومشاهدات متت يف بقعة معينة، مرتب
املكان، ألن ظروف املشاهدة كثرية وختتلف كثريًا من بقعة إىل أخرى، ومن فرتة إىل 

أخرى

الصيف ويف كراتشي خالل الربيع ويف مراكش خالل اخلريف، ومن هذه الظروف
حرارة املكان ورطو 

رؤية اهلالل
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لذا  تأكد للعلماء املهتمني ذه املسألة أن رؤية اهلالل تتعلق بطريقة 

دراسات تناولت حساب الرؤية، وما قيل فيها من إجيابيات وما أخذ 
  :ومنها عليها من مآخذ، وما ادعي فيها من قطعي وما ليس بقطعي

.  

مدى االعتماد على احلسابات الفلكية لثبوت 

في تطوير المعايير الفلكية  في

العناية السبب عين املسلمون بأمِر الصالة عناية كبرية، فكانت هذه 
Spherical Astronomy " وحل مسألة املثلثات

 ]١٢٠ص[ .التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس اخلصاونة
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لذا  تأكد للعلماء املهتمني ذه املسألة أن رؤية اهلالل تتعلق بطريقة ... الطول والعرض
  .حملليةوطيدة مبكان املشاهدة وظروفها ا

دراسات تناولت حساب الرؤية، وما قيل فيها من إجيابيات وما أخذ وجاءت عدة 
عليها من مآخذ، وما ادعي فيها من قطعي وما ليس بقطعي

  .م١٩٧٨ار مؤمتر اسطنبول يف تركيا معي •
.ألعلى للشؤون اإلسالمية مباليزياقرار الس ا •
  .مقرتحات الدكتور محيد جمول النعيمي •
  .امج املواقيت الدقيقةبرن •
 .معيار مرصد جنوب أفريقيا الفلكي •

 .معيار املشروع اإلسالمي لرصد األهلة •

مدى االعتماد على احلسابات الفلكية لثبوت  "وميكن مراجعة هذه املعايري من كتايب 
  "األهلة الشرعية

في إسهامات العلماء :الخامسالمطلب 
   .لصالةحساب مواقيت ا

عين املسلمون بأمِر الصالة عناية كبرية، فكانت هذه 
Spherical Astronomy"الرئيسي لتطوير علم الفلك الكروي 

  .)١("Spherical traingles"الكروية 
                                                           

التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس اخلصاونة) 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

الطول والعرض
وطيدة مبكان املشاهدة وظروفها ا

عليها من مآخذ، وما ادعي فيها من قطعي وما ليس بقطعي

وميكن مراجعة هذه املعايري من كتايب 
األهلة الشرعية
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بعض الفلكيني من القرن التاسع فصاعدًا احتساَب اجلداول بُغية تسهيل عملية 

  عيد الصالة من إعداد العامل اخلوارزمي خلط وكانت أُوىل جداول حتديد موا

  هنا ظهرت اجلداول األوىل إلجياد وقت النهار من ارتفاع الشمس، أو
وقت الليل من ارتفاعات بعض النجوم الثابتة املرئية يف القرنني التاسع 
ولكن مل يكن معلومًا إىل أي مدى جرى استخدام هذه اجلداول 
ملشتقة من الطرق الرياضية خالل املدة ما قبل القرن الثالث عشر، بل ظهرت 

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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توفرت للعلماء أو وقد 
الدارسني املسلمني من 
 مصادر هندية قواعُد رياضيةُ 

الحتساب أوقات  ةٌ تقريبي
النهار أو الليل اعتمادًا على 
االرتفاعات الشمسية 
والنجمية، وأجرى علماء 
الفلك املسلمون التحسينات 
عليها وتبسيطها، مث أتقن 

بعض الفلكيني من القرن التاسع فصاعدًا احتساَب اجلداول بُغية تسهيل عملية 
  . حتديد أوقات الصالة
وكانت أُوىل جداول حتديد موا  

  .عرض مدينة بغداد
هنا ظهرت اجلداول األوىل إلجياد وقت النهار من ارتفاع الشمس، أوو   

وقت الليل من ارتفاعات بعض النجوم الثابتة املرئية يف القرنني التاسع  
ولكن مل يكن معلومًا إىل أي مدى جرى استخدام هذه اجلداول  والعاشر،

ملشتقة من الطرق الرياضية خالل املدة ما قبل القرن الثالث عشر، بل ظهرت ا

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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أقدم األمثلة عليها يف األعمال الفنية اليت من املؤكد شهدت انتشارًا ال بأس به، 
بل إنه مل يكن للمؤذنني أية حاجة إليها قط؛ نظرًا ألن استعماهلا استلزَم تَوفـَر 
ة الرصدية لقياس ارتفاع الشمس وحساب مرور 

  مل يظهر أي نظام حسايب للمواقيت يف املساجد واملدارس حىت القرن الثالث عشر،
فقد نظم الفلكيون املهنيون ذوو االرتباط بالقوانني الدينية أوقاِت الصالة، 

. وية وتعليم الطالبوبناَء األجهزة البسيطة وكتابَة املقاالت عن فلك القبة السما
مث ظهرت يف القاهرة يف القرن الثالث عشر مناذُج جداول جديدة أْرَسْت أسس 

، وقد ةيف القرون الالحق ية يف كل أحناء البالد اإلسالمية
صفحة مهيأة حلفظ الوقت بالنسبة إىل 

اجلداول الفلكية مبعية األجهزة لتنظيم 
أوقات الصالة، فبهذه الطريقة فقط يتسىن للمرء التأكد من حلول الوقت املدرج 

ومما يدعو لألسف أن جداول مواقيت الصالة يف الوقت احلاضر ال تزل يف 
، كدخول وقت الظهر بالزوال 

 ]١١٥-١١٤ص[ .التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس اخلصاونة
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أقدم األمثلة عليها يف األعمال الفنية اليت من املؤكد شهدت انتشارًا ال بأس به، 
بل إنه مل يكن للمؤذنني أية حاجة إليها قط؛ نظرًا ألن استعماهلا استلزَم تَوفـَر 

ة الرصدية لقياس ارتفاع الشمس وحساب مرور معركة فلكية عن نوع األجهز 
  .الوقت

مل يظهر أي نظام حسايب للمواقيت يف املساجد واملدارس حىت القرن الثالث عشر،  
فقد نظم الفلكيون املهنيون ذوو االرتباط بالقوانني الدينية أوقاِت الصالة،  

وبناَء األجهزة البسيطة وكتابَة املقاالت عن فلك القبة السما
مث ظهرت يف القاهرة يف القرن الثالث عشر مناذُج جداول جديدة أْرَسْت أسس 

ية يف كل أحناء البالد اإلسالميةحفظ األوقات الفلك
صفحة مهيأة حلفظ الوقت بالنسبة إىل  ٢٠٠ظهرت ويف العصور الوسطى بواقع 

  .)١( الشمس وتنظيم مواعيد الصالة
اجلداول الفلكية مبعية األجهزة لتنظيم لقد دعت احلاجة إىل استعمال 

أوقات الصالة، فبهذه الطريقة فقط يتسىن للمرء التأكد من حلول الوقت املدرج 
  .يف اجلدول

ومما يدعو لألسف أن جداول مواقيت الصالة يف الوقت احلاضر ال تزل يف 
، كدخول وقت الظهر بالزوال طور التخلف العلمي، وفيها أخطاء جسيمة

                                                           

التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس اخلصاونة) 
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الفلكي ال الشرعي، وهذا ما عليه تقومي السعودية وتقومي أبو ظيب، وتثبيت الوقت 
بني املغرب والعشاء ، وكذا الوقت بني الفجر وطلوع الشمس، وميكن مراجعة 
هذه األخطاء من عدة أحباث صدرت يل وموجودة على موقع صيد الفوائد، 

، "وبني املغرب والعشاء - حرمة تثبيت الوقت بني الفجر وطلوع الشمس

في الفلكية تطوير المعايير إسهامات العلماء في 

 الكعبة املشرفة قبلًة للمسلمني، كان حريًا بكل مسلمٍ 
أّال يبتدئ الصالة إال وهو متيقٌن أو غالٌب على ظنه أن القبلة يف هذا االجتاه، 

ملبنية على وال خيفى أن معرفة مسِت القبلِة هي حّل مسألة من مسائل علم اهليئة ا
وجه الفلكيون املسلمون منذ القرن الثامن فصاعداً 
ديدها، بوصفها مسألة رياضية فلكية جغرافية، إْذ اشتمل هذا 
النشاط قياس اإلحداثيات اجلغرافية، واحتساب اجتاه كل موقع من أي موقع آخر 

  ويف أوائل القرن التاسع، أجرى املسلمون عمليات األرصاد الفكية لقياس 

http://sa٤%D٢%C٧%D١+%E٣%
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الفلكي ال الشرعي، وهذا ما عليه تقومي السعودية وتقومي أبو ظيب، وتثبيت الوقت 
بني املغرب والعشاء ، وكذا الوقت بني الفجر وطلوع الشمس، وميكن مراجعة 
هذه األخطاء من عدة أحباث صدرت يل وموجودة على موقع صيد الفوائد، 

حرمة تثبيت الوقت بني الفجر وطلوع الشمس"ومنها 
"دخول وقت الظهر بالزوال الشرعي"

)١(
.  

إسهامات العلماء في  :السادسالمطلب 
  .تحديد اتجاه القبلة

الكعبة املشرفة قبلًة للمسلمني، كان حريًا بكل مسلمٍ ملا جعل اهللا تعاىل  نّ إ
أّال يبتدئ الصالة إال وهو متيقٌن أو غالٌب على ظنه أن القبلة يف هذا االجتاه، 

وال خيفى أن معرفة مسِت القبلِة هي حّل مسألة من مسائل علم اهليئة ا
وجه الفلكيون املسلمون منذ القرن الثامن فصاعداً تلذلك  ؛حساب املثلثات
ديدها، بوصفها مسألة رياضية فلكية جغرافية، إْذ اشتمل هذا اهتمامهم حنو حت

النشاط قياس اإلحداثيات اجلغرافية، واحتساب اجتاه كل موقع من أي موقع آخر 
  . ثلثاتبالطرق اهلندسية العلمية وحساب امل

ويف أوائل القرن التاسع، أجرى املسلمون عمليات األرصاد الفكية لقياس 

                                                           

(saaid.net/book/search.php?do=all&u=%CF.+%E

CD%E٣%E٦%CF+%DE%C٧%D٣%E٣ 
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إحداثيات مكة وبغداد بالدقة املمكنة، دف حساب اجتاه القبلة يف 

وكان أهم إسهاٍم إسالمي للجغرافية األرضية يتمثل مبقالة البريوين يف القرن 
  .)١( بأكرب دقة متاحة

وحبلول القرن الرابع عشر ثبتت قيم إحداثيات القبلة لكل مدينة رئيسية،  
كما جرى تصنيع بوصلة مغناطيسية بسيطة فيها أمساء األماكن والقبلة املقابلة 

يف ما ظهر : ملسألة القبلة يف هذا القرن
-١٠٠اخلليلي اليت تبني القبلة لكل درجة من خط العرض م 

شرق مكة أو غرا، ويف  ٦٠٠-
  .)٢(والدقائق، وكل القيم حمتسبة بدقة

وعلى مر العصور، تناول العديد من العلماء املسلمني مسألة القبلة ووضعوا 
لول الالزمة هلا بطريقة املثلث الكروي، أو باختزال الوضع ثالثي األبعاد إىل 

  .)٣(بُعَدين، حىت ُحلت املسألة بطريقة اهلندسة املستوية

  ]١٨٦- ١٨٥ص[ .

اإلمارات الفلكي األول حول رؤية احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر 
،  ١٢٧ص. [اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

 ]حتديد اجتاه القبلة بواسطة اإلسطرالب، للدكتور حسن بيالين
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إحداثيات مكة وبغداد بالدقة املمكنة، دف حساب اجتاه القبلة يف 
  .بغداد

وكان أهم إسهاٍم إسالمي للجغرافية األرضية يتمثل مبقالة البريوين يف القرن 
بأكرب دقة متاحة احلادي عشر الذي عمل على حتديد القبلة

وحبلول القرن الرابع عشر ثبتت قيم إحداثيات القبلة لكل مدينة رئيسية،  
كما جرى تصنيع بوصلة مغناطيسية بسيطة فيها أمساء األماكن والقبلة املقابلة 

  .لكل مكان فيها
ملسألة القبلة يف هذا القرنوكان من أبرِع احللول الرياضية 

اخلليلي اليت تبني القبلة لكل درجة من خط العرض م  ، كجداولدمشق
-١٠، ولكل درجة يف خط الطول من  ٥٦٠

والدقائق، وكل القيم حمتسبة بدقةهذه اجلداول تظهر القبلة بالدرجات 
وعلى مر العصور، تناول العديد من العلماء املسلمني مسألة القبلة ووضعوا 

لول الالزمة هلا بطريقة املثلث الكروي، أو باختزال الوضع ثالثي األبعاد إىل احل
بُعَدين، حىت ُحلت املسألة بطريقة اهلندسة املستوية

                                                           

.التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس اخلصاونة)
 -بتصرف طفيف-] ١٩٠-١٨٧. [املرجع السابق) 

احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر  اتتطبيق)
اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت الصالة واجتاه القبلة، حترير حممد عودة ونضال قسوم

حتديد اجتاه القبلة بواسطة اإلسطرالب، للدكتور حسن بيالين: حبث
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سنتيمرت مرسوم  ٢٢،٥قطرها  نحاس
ومزودة مبسطرة إسطرالب  األندلس

  .ُوِضَعْت مكة املكرمة لسهولة االستخدام وبوصلة مغناطيسية، ويف وسط اخلارطة
إليه، وكانت  واآللة دقيقة يف حتديد املسافات إىل مكة املكرمة واالجتاه

 خمططات القبلة حتدد االجتاهات فقط دون املسافات، وعلى هذه اآللة مائة

حيث  م١٩٨٩هذه اآللة إسالمية الصنع وإن مل ُتكتشف إال يف عام 
م ١١٠٠بعام  صنعها بيعت نسخة أثرية يف مزاد علين يف لندن، وقدر تاريخ

م وهي متأخرة يف تاريخ صناعتها قليًال عن 
عدها مؤرخ املوجودة على هذه اآللة سبقت اخلارطة اليت أ

 م والذي كان مشهورًا بأنه صاحب أول
إن اآللة مأخوذة من مصادر إسالمية 
إسالمية حيث تعتمد على طرق 
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  :القبلة آلة •
نحاسدائرة من ال هي آلة متطورة مكونة منو 

األندلس عليها خارطة العامل اإلسالمي من الصني إىل
لسهولة االستخدام وبوصلة مغناطيسية، ويف وسط اخلارطة

واآللة دقيقة يف حتديد املسافات إىل مكة املكرمة واالجتاه 
خمططات القبلة حتدد االجتاهات فقط دون املسافات، وعلى هذه اآللة مائة

  .ومخسون مدينة إسالمية
هذه اآللة إسالمية الصنع وإن مل ُتكتشف إال يف عام و  

بيعت نسخة أثرية يف مزاد علين يف لندن، وقدر تاريخ
م وهي متأخرة يف تاريخ صناعتها قليًال عن ١٩٩٥أخرى يف عام  وبيعت نسخة

املوجودة على هذه اآللة سبقت اخلارطة اليت أ األوىل، وتكون اخلارطة
م والذي كان مشهورًا بأنه صاحب أول ١٩٢٠ العلوم األملاين كارل شوي عام

إن اآللة مأخوذة من مصادر إسالمية  ، وحيثخريطة تبني االجتاهات واملسافات
إسالمية حيث تعتمد على طرق  فيها حسابات متطورة وهذا يدل على أن اآللة

  . رياضية إسالمية دون تدخل أجنيب
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، بدور بارز يف تطوير علوم الفلك واحملافظة عليه
مؤلفام  مشهد له القاصي والداين، وشهدت هل

تم مبواقيت  يف عواصم إسالمية 

 ةاصد فلكية شرعية على مستوى العامل، تشرف عليه جهات رمسية، وممول

  وآخر دعوانا
أن الحمد هللا رب 

  العلمين
  تم البحث
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  :امتةاخل

بدور بارز يف تطوير علوم الفلك واحملافظة عليه املسلمونقام علماء 
شهد له القاصي والداين، وشهدت هلوصناعة اآلالت الفلكية، وقد 

  .واخرتاعام
 :و أوصي بما يلي

 إنشاء مؤسسة فقهية فلكية يف مكة املكرمة
  .العبادات

اصد فلكية شرعية على مستوى العامل، تشرف عليه جهات رمسية، وممولإنشاء مر 
  .الدول اإلسالميةمن قبل 

وآخر دعوانا
أن الحمد هللا رب  

العلمين
تم البحث

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

العبادات
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  ثبت املصادر واملراجع
أخبار العلماء بأخيار احلكماء، أبو احلسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباين 

، ن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي
 م ٢٠٠٢مايو / أيار  -اخلامسة عشر 
 .م ١٩٧٥الثانية، : الطبعة. تاريخ الفلك عند العرب للدكتور إمام إبراهيم أمحد

ر دا. تاريخ علم الفلك من عصر األهرامات إىل عصر الفضاء، عماد جماهد

هدية املقتطف . تراث العرب العلمي يف الرياضيات والفلك، قدري حافظ طوقان

احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي 
لصالة واجتاه القبلة، حترير حممد األول حول رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت ا

 .التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، املهندس عوين حممد اخلصاونة
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي 

دار الكتب : الناشرن، حممد حسني مشس الدي
 . هـ ١٤١٩ -األوىل : الطبعة، 

صلى اهللا عليه وعلى آله اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا 
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ثبت املصادر واملراجع
أخبار العلماء بأخيار احلكماء، أبو احلسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباين  .

 .مكتبة املتنيب، القاهرة. القفطي
ن علي بن فارس، الزركلي الدمشقيخري الدين بن حممود بن حممد ب، األعالم .

اخلامسة عشر : الطبعة، دار العلم للماليني: الناشر
تاريخ الفلك عند العرب للدكتور إمام إبراهيم أمحد .
تاريخ علم الفلك من عصر األهرامات إىل عصر الفضاء، عماد جماهد .

 .م ٢٠٠١الفارس، الطبعة األوىل، 
تراث العرب العلمي يف الرياضيات والفلك، قدري حافظ طوقان .

 .م ١٩٤١السنوية، الطبعة األوىل، 
احلسابات الفلكية يف املسائل اإلسالمية، أعمال مؤمتر اإلمارات الفلكي  اتتطبيق .

األول حول رؤية اهلالل والتقومي اهلجري ومواقيت ا
 .عودة ونضال قسوم

التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، املهندس عوين حممد اخلصاونة .

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ، )ابن كثري(تفسري القرآن العظيم  .
حممد حسني مشس الدي :حتقيق، البصري مث الدمشقي

، بريوت –لعلمية، منشورات حممد علي بيضون ا
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا  .

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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٧.
٨.

٩.
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حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري 
مصورة (دار طوق النجاة : الناشر، 

األوىل، : الطبعة، عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن 
املكتبة : الناشرد، حممد حميي الدين عبد احلمي

: سري أعالم النبالء، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب حتقيق
 .م ١٩٨٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة

الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي 
جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،  ،الفتاح حممد احللو

، ١دمشق، ط-دار الفكر. علي حسن موسى

 .للدكتور حممد باسل الطائي، دار النفائس، بريوت
دار .حيىي شامي. علم الفلك، صفحات من الرتاث العلمي العريب واإلسالمي، د

نسخة الكرتونية من موقع ، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ابن أيب أصيبعة

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري ، )صحيح البخاري(وسننه وأيامه وسلم 
، حممد زهري بن ناصر الناصر: ق، حتقياجلعفي

عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي
 .ه١٤٢٢

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن ، سنن أيب داود .١٠
حممد حميي الدين عبد احلمي: ق، حتقيعمرو األزدي السِجْستاين

 .بريوت –دا العصرية، صي
سري أعالم النبالء، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهيب حتقيق .١١

مؤسسة الرسالة، الطبعة. شعيب األرناؤوط وآخرون
الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي  .١٢

الفتاح حممد احللوعبد : ، حتقيق)هـ ١٠١٠املتوىف (
 .هـ ١٩٧٠القاهرة، 

علي حسن موسى. علم الفلك يف الرتاث العريب، د .١٣
 .م٢٠٠١

للدكتور حممد باسل الطائي، دار النفائس، بريوتعلم الفلك والتقاومي  .١٤
علم الفلك، صفحات من الرتاث العلمي العريب واإلسالمي، د .١٥

 . م١٩٩٧، ١الفكر العريب، بريوت، ط
عيون األنباء يف طبقات األطباء، ابن أيب أصيبعة .١٦

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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منشورات دائرة الشؤون الثقافية . 

  .م١٩٩٩. ن. د. م
 .كتاب الكرتوين

، ن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
 .م٢٠٠٢األوىل، : دار البشائر اإلسالمية، الطبعة

املراصد الفلكية يف احلضارة اإلسالمية، 

صلى اهللا عليه املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا 
حممد فؤاد : قحتقي مسلم بن احلجاج النيسابوري

 .بريوت
 .كتاب الكرتوين من موقع الوراق

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
جامعة الشارقة  -م ١١/١٢/٢٠١٤-٨    
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 .الوراق
 .م١٩٨٧، الفلك العملي لعبد الكرمي نصر .١٧
. الفلك عند العرب، حممد رجب السامرائي .١٨

 .م ١٩٨٤والنشر، بغداد، 
م. د . علي عبنده. فلك واألنواء يف الرتاث، دال .١٩
كتاب الكرتوين- كتاب الوايف بالوفيات، الصفدي  .٢٠
ن حممد بن أمحد بن حجر العسقالينلسان امليزان، أبو الفضل أمحد بن علي ب .٢١

دار البشائر اإلسالمية، الطبعة. عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق
املراصد الفلكية يف احلضارة اإلسالمية، : ، مقال٢٠٠٢، ٥٢٧، العدد جملة العريب .٢٢

 .حملمود فهمي حجازي
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا  .٢٣

مسلم بن احلجاج النيسابوري، )صحيح مسلم(وعلى آله وسلم 
بريوت –اث العريب دار إحياء الرت : الناشر، عبد الباقي

كتاب الكرتوين من موقع الوراق  -مقدمة ابن خلدون  .٢٤
  
  
  
 

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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  الفهرس
٣  

  ٥ .حث القرآن والسنة على اإلبداع يف تطوير علوم الفلك
 ١٤  

  ٢٩ .الفلكية لدوريت الشمس والقمر
  ٣٠  .إسهامات العلماء يف إنشاء املراصد الفلكية

  ٣٥  .إسهامات العلماء يف صناعة األزياج اإلسالمية
  ٣٧  .إسهامات العلماء يف صناعة اآلالت الفلكية اإلسالمية
  ٤٤  .يف تطوير املعايري الفلكية لرؤية اهلالل

  ٤٨إسهامات العلماء يف تطوير املعايري الفلكية يف حساب 

  ٥١يف حتديد اجتاه تطوير املعايري الفلكية 

٥٤  
٥٥  
٥٨  
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الفهرس
 املقدمة

حث القرآن والسنة على اإلبداع يف تطوير علوم الفلك: املبحث األول
 .أهم العلماء الذين خدموا علم الفلك: املبحث الثاين

الفلكية لدوريت الشمس والقمردور العلماء املسلمني يف تطوير املعايري : الثالث
إسهامات العلماء يف إنشاء املراصد الفلكية: املطلب األول
إسهامات العلماء يف صناعة األزياج اإلسالمية: املطلب الثاين

إسهامات العلماء يف صناعة اآلالت الفلكية اإلسالمية: املطلب الثالث
يف تطوير املعايري الفلكية لرؤية اهلالل إسهامات العلماء: املطلب الرابع

إسهامات العلماء يف تطوير املعايري الفلكية يف حساب : املطلب اخلامس
  .مواقيت الصالة

تطوير املعايري الفلكية إسهامات العلماء يف : املطلب السادس
  .القبلة
  اخلامتة

  ثبت املصادر واملراجع
  الفهرس

  

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

املقدمة
املبحث األول
املبحث الثاين

الثالث
املطلب األول
املطلب الثاين

املطلب الثالث
املطلب الرابع

املطلب اخلامس
مواقيت الصالة

املطلب السادس
القبلة
اخلامتة

ثبت املصادر واملراجع
الفهرس
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من موقع صيد الفوائد  ميكن مراجعة الكتب املنشورة إلكرتونياً 
  : التايل
.+%CF=%u&all=do?php.search/book/net.saaid

E+%٣%E%CD٣%E٦%C%DE+%CF٧%D٣%
CE%ED  
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