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  المقدمة

 

 أ

 املقدمة
كسيئات أعمالنا،  ،مف شركر أنفسنا كنستعينو، كنستغفره، كنعكذ باهللإف الحمد هلل نحمده، 

ال الو إال اهلل كحده ال شريؾ  أشيد أففال ىادم لو، ك  ،مضؿ لو، كمف يضمؿ فال ،مف ييده اهلل
 خاتـ األنبياء كالمرسميف. عبده كرسكلو--أف محمدان ، كأشيد ، لو الممؾ، كلو الحمدلو

 أما بعد
لىقىٍد  قاؿ تعالى: ،ككرمو عف سائر مخمكقاتو ،في أحسف تقكيـ اإلنسافاهلل تعالى خمؽ  كى

مىى كىثً  ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت كى ٍقنىاىي زى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى مىٍقنىا كىرَّ يرو ًممٍَّف خى
تىٍفًضيالن 

ف باتت ىذه النعـتحصى ال تعد كالبأنعـ  سبحانو عميوأغدؽ ك  ،(1) في معظميا  ، كا 
كجاء أسرارىا، كالحكمة مف خمقيا،  اكتشاؼ قؼ بتأمؿ عمىإال أنو ي ؛وتعيش مع ومألكفة لدي

كا  ي ً ق ؿ  : يقكؿ سبحانو في آالء اهلل كنعمو، فكرنك  تدبرأف ننظر بيحثنا عمى القرآف العظيـ    ٍ  ي ي  ان ظ ر 
ى ٍ ً ك األ  ر ض      َّ ى  ى  ً الس م اك ات   ً  ف ي  ى  ى م اذ ا  ى  ٍ

لعممنا ما بيا مف  ؛كظكاىرىا الككنية ،مسماء بأجراميافمك نظرنا ل ،(2)
عجاز؛ لذلؾ كاف فضاؤىا دائمان محؿ دراسة كبحث منذ القدـ إلى اليكـ، فمقد   عمؿإبداع كا 

لمعرفة  استعاف بياك  ليكتشؼ ما بيا، األجراـ كالشمس كالقمر؛حركة مراقبة  عمىاإلنساف 
يذه ل زعـ أفيكالحساب كغيرىا، كىناؾ مف فة عدد األياـ، معر ك  الطريؽ، كتحديد االتجاىات،

 ان عمى الماضي، كتنبؤ  العان طاك  ،أحكاؿ البشر مف سعادة كنحسعمى  ان ، كتأثير ان ارتباطاألجراـ 
يعد عممان، كما يعد تنبؤان بالغيب،  ما أف أبيف، رأيت مف خالؿ رسالتي ىذهكليذا  ؛بالمستقبؿ

، كحرصت أف أناقش مسألة اعتماد لحد الفاصؿ بيف العمـ كالخرافةلكضع ا ؛كمكضحة أحكاميما
كتحتاج إلى البحث  ،ـمسألة جديرة باالىتما فيي ر،الحساب الفمكي كسيمة إلثبات دخكؿ الشيك 

، المناسباتببعض  كتعمقيا ارتباطياتكمف في  المسألة أىمية ىذهك  العممي كالشرعي الدقيؽ،
 ،مناقشتياكاف البد مف ف ؛الجدؿ الكبير حكلياك  الخالؼ اإلسالمية، كلكجكد كالفرائض كالسنف

 .سعادتيـك  تحقؽ كحدة المسمميف ىك فيو مصمحة شرعية ام كبياف
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  المقدمة

 

 ب

 أوالً: طبيعة املىضىع
مناقشة األدلة، ثـ ، دلتومدعمة كؿ رأم بأ ،كاستخالص آلراء الفقياء ،دراسة فقيية مقارنة
 األقكل. ما دؿ عميو الدليؿ كصكالن لمقكؿ الراجح ؛كتكضيح قكييا مف ضعيفيا

 ثانيــاً: أهمية املىضىع 
مف ، ؛ لتعمقو بدينيـ ككاقع حياتيـأمرهاىتماـ الناس ب خالؿ تنبع أىمية ىذا المكضكع مف

ككثرة السؤاؿ حكلو، فكاف البد مف الحديث عف ىذا المكضكع مف منظكر إسالمي  ،انتشاره مدل
رشادان ليـ لما ىك شرعي، كما ىك منيي عنو.لتكعية    مناس، كا 

 ثالثاً: أسباب اختيار املىضىع
 ان الختيارم لو. مف أىمية المكضكع يعد سببان رئيسما بينتو  -

 .الشير القمرم دخكؿ مسألة إثباتالجدؿ المستمر حكؿ ك  ،العصرم كجكد الخالؼ _

 ، كزعزعت عقيدةميعمد إلى التشكيؾ في الديف اإلسالالتي ت لمبرامج اإلعالـإذاعة كسائؿ  -
 . منيا فكاف البد مف تكضيح مكقؼ الشرع ؛المسمميف

  يذا المكضكع.الختيارم لمميف بأمكر دينيـ كاف سببان قمة الكازع الديني، كجيؿ المس -

 السـابقة اً:اجلهىدرابع
 كمف ىذه لمساىمتـ في إثراء بحثي بمؤلفاتيـ، ؛أثمف كأقدر جيكد الباحثيف السابقيفكما 

 :اتالكتاب

 ، لألستاذ عماد مجاىد.التنجيـ بيف العمـ كالديف كالخرافة .1

 عمـ الفمؾ كالتقاكيـ، لمدكتكر محمد باسؿ الطائي. .2



  المقدمة

 

 ج

ثبات أكائؿ الشيكر .3   .الدكتكر: يكسؼ القرضاكم مقاؿ لفضيمة، الحساب الفمكي كا 

 اً:الصعىبـــاتخامس
ىك  ،كيخدـ مصالحيا ،اإلسالمية إضافة ما ىك مفيد لألمةفي  بمساىمتوشعكر المرء 

كال  ،كاإلصرار لتخطي ىذه الصعاب ،كتتجدد في نفس المرء العزيمة ،شعكر تذىب معو الصعاب
 كمف الصعاب التي كاجيتني في بحثي:  ،ثـ بسؤاؿ أىؿ العمـ ،بعكف الخالؽ اليككف إ

 .التي ىي مف شأف أىؿ اإلختصاص دقيقة عمى تفاصيؿ عممية كشرعيةاحتكاء المكضكع  .1

 .معاصرةكلككنيا قضية فقيية عممية  لدقة األقكاؿ في المسألة، ترجيح؛صعكبة ال. 2

 الباحث. صعكبة الحصكؿ عمى بعض الكتب كالمراجع، كعدـ تكافرىا بيف يدم الطالب . 3

 : خطة البحثسادساً 
 كخاتمة.  ،كثالثة فصكؿ ،مقدمة :اشتمؿ ىذا المبحث عمى

 .كالصعكبات ،كالجيكد السابقة ،كسبب اختيارم لو، أىمية المكضكع بينت المـقدمة:.1

 ثة فصول، كانت عمى النحو التالي:احتوى البحث عمى ثل . 2

 وانتنجيىاألجراو انسًاوية بين عهى انفهك : انفصم األول  

 ويشمل عمى أربعة مباحث:

 ببعضيما. كارتباطيماالمقصكد مف التنجيـ، كعمـ الفمؾ لغةن كاصطالحان، : المبحث األول

 كالمسمميف بيا. ،كمظاىر عناية اإلسالـ ،: نشأة خطاب األجراـ السماكيةالمبحث الثاني

 الحكمة مف خمؽ األجراـ السماكية. :لثالمبحث الثا

 صكر عمـ الفمؾ، كالتنجيـ. :رابعالمبحث ال



  المقدمة

 

 د

 

 انحكى انشرعي نهتنجيى ويا يتعهق به: انفصم انثاني

 ويشمل عمى أربعة مباحث:

 حكـ التنجيـ، كالمنجـ كقكلو.: المبحث األول

 : حكـ تعمـ التنجيـ، كقراءة ما كتبو المنجمكف.المبحث الثاني

 حكـ نشر أفكار المنجميف. المبحث الثالث:

 حكـ االستسقاء بالنجكـ. المبحث الرابع:

 انحكى انشرعي نهحساب انفهكي ويا يتعهق به: انفصم انثانث

 ويشمل عمى خمسة مباحث:

 تعريؼ الحساب الفمكي، كالشير القمرم.  :ولالمبحث األ 

 حكـ تعمـ الحساب الفمكي.  :ثانيالمبحث ال

 الحكمة مف تخصيص المشرع المكاقيت باألىمة.  :ثالثالمبحث ال

 ما يترتب عمى دخكؿ الشير القمرم. :رابعالالمبحث 

 حكـ إثبات دخكؿ الشير القمرم بالحساب الفمكي. :خامسالمبحث ال
 

 كتتضمف أىـ النتائج، كالتكصيات. : . الخاتـمة3

 :. الفـيارس العامة4

 فيرس األحاديث النبكية كاآلثار. -                   فيرس اآليات القرآنية. -

 .فيرس المكضكعات -             المراجع.ك  ،فيرس المصادر -



  المقدمة

 

 ه

 : منهج البحثسابعاً 
 عميو كفؽ األسمكب التالي: كسرت  ،المنيج الكضعي االستقرائي في بحثي استخدمت

مع الحرص عمى  أحكامان فقيية شرعيةكترتيبيا لتككف  ،جمع المعمكمات عف مكضكع البحث  -
 كالتزاـ الدقة في التكثيؽ. ،كنسبتيا ألصحابيا ،األمانة العممية في نقؿ ىذه المعمكمات

 عمى النحك التالي:، البحث حتى نيايتو تكثيؽ المعمكمات مف بدايةبمحددة  كفؽ منيجية تر س -

مبينة  ،فالمعقكؿ فالقياس، ،فاإلجماع فاألثر، ،فالسنة ،بالقرآف ،أبيف أقكاؿ العمماء كأدلتيـ بدءان . 1
 كذلؾ في المسائؿ الخالفية. كالرد عميو_ إف كجد_، ،كمناقشة كؿ دليؿ ،كجو الداللة فييا

 انتقؿ لمترجيح بيف األقكاؿ مبينة أسباب الترجيح مستعينة باألدلة القكية.. 2

 ، كالكتب العممية.الحديث كمكسكعات ،الفقياء مصنفات الرجكع إلى المصادر األصمية مف. 3

كتفسير بعض معاني الكممات غير  ،كالعممية ،بياف معاني بعض المصطمحات الفقيية .4
 .لمتعريؼ بالمفردات الغريبة الكاردة في البحث ؛نة بمعاجـ المغة العربيةكاالستعا ،الكاضحة

 برقـ اآلية. بذكر اسـ السكرة مقركنةن  ،عزك اآليات إلى سكرىا. 5

 .كمسمـباستثناء ما أخرجو البخارم ، حكـ عميياكال ،مظانياتخريج األحاديث مف . 6

ثـ رقـ  ،ثـ اسـ الكتاب ،تكثيؽ المعمكمات التي انقميا مف كتاب معيف بذكر اسـ المؤلؼ. 7
 لكتاب في قائمة المصادر كالمراجع.كذكر باقي المعمكمات عف ا ،ثـ الصفحة الجزء

 كالمكضكعات.  ،كفيرس المراجع ،كاألحاديث النبكية ،فيرس اآليات القرآنية. 8

محمد وعمى آلو وصحبو أجمعينوصمى اهلل عمى نبينا   



  المقدمة

 

 و

 إهداء
 

 وأسزتي الغاليح وسوجي العشيش  والدايإىل 

 وإىل اتني قزج عيني وألهل سوجي األحثاء

 و لكل من ساندني الدرب ولكل طالة علم

 أهدي هذا الثحث
 



  المقدمة

 

 ز

 شكر وتقدير
 تجاه خالقو أن يقر بفضلو جلَّ وعال بكرًة وأصيالً ت العبد  من واجبا

ن أ س يد ن ك م ُش ك ز ت م ُن ئ ن قـال تعالى: 
(1) 

 الليم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سلطانك ومداد كلماتك.

 وفي ىذا المقـام ال يسعني إال وأن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى

 هنيح ماسن إمساعيلالدكتور: األستاذ    سماحة

يعد نبراساً في العلم، وسراجاً منيراً لكل طالب علم، فـلم يكل يوماً بتقديم  الذي  
 إلي ومساندتي.  النصح واإلرشاد

 فـاضلينال  ألستاذي والتقدير  شكرتقدم بالكما أ

 السوسيأحمد  ماىر   :الدكتور  فضيلة األستاذ

 السويركيسعيد   حادةش :الدكتور  فضيلة األستاذ

إلثراء  المالحظات والتنقيحات    الرسالة، وإسداءمناقشة ىذه  بقبول    التفضليم
 .البحث

                                                           

 (.34ية )اآلسكرة إبراىيـ مف . 1



  المقدمة

 

 ح

لجامعتي العزيزة الجامعة اإلسالمية برئاسة    والتبجيل  التقدير  أحرب  كذلك  أتقدمو 
 وطاقميا األكاديمي واإلداري. _ حفظو اهلل_ثاألستاذ الدكتور: كمالين شع

لكلية الشريعة ممثلة بعميدىا فضيلة    كذلك أتقدم بخالص الشكر والعرفـانو 
 األستاذ الدكتور: مازن إسماعيل ىنية، وجميع أعضاء ىيئتيا التدريسية. 

 

فجزاىم اهلل خير الجزاء



 

 

 

 

 

 

 انفصم األول

 األجراو انسًاوية بين عهى انفهك وانتنجيى

 ة مباحث:أربع عمىويشمل 

 

 ببعضيما. الفمؾ لغةن كاصطالحان، كارتباطيما المقصكد مف التنجيـ، كعمـ المبحث األول:

 : نشأة خطاب األجراـ السماكية، كمظاىر عناية اإلسالـ، كالمسمميف بيا.لمبحث الثانيا

 : الحكمة مف خمؽ األجراـ السماكية.المبحث الثالث

 التنجيـ.: صكر عمـ الفمؾ ك المبحث الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 



 األجرام السماوية بين عمم الفمك والتنجيم         الفصل األول                                              

  

2 

 المبحث األول

 يما ببعضيماعمم الفمك لغًة واصطلحًا، وارتباطالمقصود من التنجيم و 

 أواًل : التنجيم لغًة واصطلحاً 

 :(1)التنجيم لغة

ـى  ـى  جـ، يقاؿمف النٌ  ، مأخكذه ـى جى نى  الفعؿ عمى كزف التفعيؿ، كىك مصدر: التنجي : الشيءي  نىجى
ـى  ، ككذلؾكطمع ظير أم ، ـ، كجمعو: أنجي النجـي  نىجى يطمؽ عمى الككاكب كمنازؿ  ـي جٌ كالنى  كنجـك

ذا أطمقت العربى (3)، قاؿ ابف فارس(2)القمر (4))النجـ( أرادكا الثريا: كا 
. 

ـي  فىالى  فقاؿ: بيا؛ --ألىمية النجكـ أقسـ اهلل ك  نَّسً  أيٍقًس كىارً   ًباٍلخي اٍلكينَّسً  اٍلجى
(5)، 

 ،رلت فال ،بالنيار تخنس الككاكب ىي الكنس الجكار الخنسفي  --قاؿ عمي بف أبي طالب
 . (7)كزحؿ ،كالمشترم ،كالمريخ ،كالزىرة ،عطارد، كىي (6)مجارييا إلى فتأكم بالميؿ كتكنس

 التنجيم اصطلحًا:

عمـ النجكـ منذ القدـ كما عرؼ في عصرنا ىذا أيضان، ككاف العرب يطمقكف  لقد عرؼ
بعدة  كقد عرؼ قديمان  ،(8)ا(طرنكميصاكاف اليكنانيكف يطمقكف عميو اسـ )كما  (؛التنجيـعميو اسـ )
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 .(2/904الكسيط )
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(، 24نظر: بشير: كتاب االنكاء، )ص:ايمر بيا القمر أثناء دكرتو الشيرية عمى البركج، بعد الشرطاف كالبطيف، 
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=2889 

 (.16، 15سكرة التككير: اآلية ).  5
 (.141/ 10. النيسابكرم: الكشؼ كالبياف ) 6
 (.237/ 19. القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) 7
  ،نظر: الخكارزمي: مفاتيح العمـكااصطر: ىك النجـ، كنكميا: ىك العمـ، .  8

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf  

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=2889
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=2889
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=2889
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=2889
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
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(3)عمـ التأثير، ك (2)، عمـ النجـك الكىمي(1)كالتنجيـ االستدالليتسميات، 
أف مصطمح التنجيـ  إال، 

 -في فحكاه عما ىك عميو اآلف: التنجيـ قديمان مختمؼ
 :التنجيم عند المتقدمين .1

 باألحكاؿ األرضية الحكادث عمى االستدالؿ ىك) :(4)بقكلو ،التنجيـعرؼ شيخ اإلسالـ ابف تيمية 
بط تتر  السماكية كذلؾ يعنى أف األجراـ ،(5)(األرضية كالقكابؿ ،ةالفمكي القكل بيف كالتمزيج ،الفمكية

  .ما يقع مف تمؾ األحداث ليا بؿ كينسب ،تقبميةسلماكاألحداث  األرضية حداثاألمجريات ببط تتر 

 الزماف، مستقبؿ ستقع في التي معرفة الحكادث ادعاء )التنجيـ ىك: (6)البغكم اإلماـ كقاؿ
 كالبرد، الحر كظيكر الثمج، ككقكع المطر، كمجيء ىبكب الرياح، بكقت إخبارىـ مثؿ الزماف،

دراؾ ،كتغير األسعار  ،مشاىدة سير النجكـ كاجتماعيا طريؽ عفكنحكىا،  القبمة كجية ،الزكاؿ كا 
 (.كافتراقيا

 ، كتؤثر فيكؿ ما يحيط باإلنسافكتتصؿ ب الغيب، عمىطمع ـ تجراألاأف معنى ذلؾ ك 
مف خالؿ  النجكـباالستدالؿ ىك التنجيـ عند المتقدميف  أف يتبيف التعريفيفمف خالؿ إذان ، حياتو

عمى غيبيات أحكاؿ البشر كمصيرىـ، كالتنبؤ بيا عمى التغيرات األرضية، كالتغيرات حركتيا 
كغيرىا،  ،كالمكاسـ ،كاألزماف ،ألمطار، كاالىتداء بكاسطتيا عمى االتجاىاتاسقكط مثؿ  المناخية

 ؛ى التنجيـممسبكعممكا بيا، كلكف  ،   ن                                                      إذا  فأساسيات كمبادئ عمـ الفمؾ قد عرفيا السابقكف منذ القدـ
                       ن لذلؾ سمكا الفمكي منجما . ؛كذلؾ يعني أنيـ كانكا يخمطكف بيف عمـ الفمؾ كالتنجيـ

  :المتأخرين. التنجيم عند 2

حركات : )التنجيـ ىك السعي إلى كشؼ المستقبؿ مف خالؿ رصد (7)قاؿ األستاذ عماد مجاىد 
 .  (كالجيؿ بالسماء ،كمكاقعيا في السماء، كىذا مبني عمى الخرافة ،األجراـ السماكية

                                                           

 (.29. مجاىد: التنجيـ بيف العمـ كالديف كالخرافة )ص:1
 أك العمـك بطريؽ الككاكب اتصاالت مف شرا أك خيران  السفمية الحكادث إلى كاالستدالؿ عمـ النجـك الكىمي:. 2

 (.2/741) خميفة: كشؼ الظنكفانظر: ، شرعي أصؿ إلى ليا استناد فال الخصكص
 (.3/339نظر: المناكم: فيض القدير )ار في الككف، عتقاد الناس أف ىذه النجـك تؤث. سمي بعمـ التأثير ال3
 (.35/192تيمية: مجمكع الفتاكل ). ابف 4
الفراىيدم: ؛ (560/ 1الرازم: مختار الصحاح )انظر: )القكابؿ( جمع مفردىا القابمة كىي الميمة المقبمة، . 5

 (.168/ 5) العيف كتاب
 (.12/183. البغكم: شرح السنة )6
 .(29يف العمـ كالديف كالخرافة )ص:. مجاىد: التنجيـ ب7
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 ،الككف عالـ حكادث إلى االستدالؿ بو يعرؼ عمـ) :(1)التنجيـ خميفة حاجيكعرؼ األستاذ 
 (.الفمكية بالتشكيالت كالفساد

 أف: يتبيفمف خالؿ ما سبؽ 

 حركة التنبؤ بالحكادث المستقبمية مف خالؿ مراقبة ىك التنجيـ بالمفيكـ المعاصر 
كذلؾ  ؛كالخرافات ،كالجيؿ ،طريؽ التكقعاتعف ؛ (مف خالؿ اقترانيا كافتراقيا  ) األجراـ السماكية

اعتبركا التنجيـ  مؼ عنو عند المتأخريف؛ فالمتقدمكفيعني أف مفيكـ التنجيـ عند المتقدميف يخت
كالتكينات  ،ف اعتبركا التنجيـ يختص فقط بالخرافةف العمـ كالخرافة؛ بينما المتأخرك بي ان مزيج

 الغيبية.  

 :ثانيًا: الفمك لغًة واصطلحاً 

 :الفمك لغةً 

بت فييا كٌ أطكاؽ دكف السماء قد ري  جمكف، فيقكلكف: سبعةي ، كأما المنى ةلمدكراف خاصٌ  : اسـه الفمؾي 
 .(2)فييا بإذف اهلل مف بعض تدكري  يا أرفعي ، كبعضي طكؽ منيا: نجـه  ، في كؿٌ جكـ السبعةي الني 

فيمؾ، ؿ( أم عمى )فيعي  عى جمى أف يي  ، كيجكزي يا أفالؾه النجكـ، كجمعي  مدارى  : الفمؾي (3)قاؿ ابف منظكر -
 ب.د، كخىشب كخيشي فيمؾ، كأىسد كأيسي 

 الفمك اصطلحًا:

 عمم الفمك عند المتقدمين .1

العباسي  عصرال ألف ؛(4)العباسية الدكلة خالفةعصر  في المتقدميف عمماء الفمؾ كأقصد
 ، كفيو ترجمتعمـ الفمؾكتطكرىا ك اكتشاؼ العمـكك كاالزدىار،  ،النيضةالعباسي ىك عصر 

، كعرؼ خمفاء ىذا العصر ، كانتشرت المراصدكظيرت االختراعات، الفمكية إلى العربية الكتب
جعفر  قد بدأ عمـ الفمؾ يتطكر في عيد الخميفة العباسي أبكك ، كالعمماء بالعمـباىتماميـ 

                                                           

 (.1930/ 2كشؼ الظنكف ) :خميفةحاجي . 1
 (.5/374(؛ الفراىيدم: كتاب العيف )27/308(؛ الزبيدم: تاج العركس )10/254: تيذيب المغة )األزىرم.2
 (. 10/478. ابف منظكر: لساف العرب )3
 ( مف ىذا البحث.  13)ص: :نظرا. 4
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عرؼ  كلقد، ((3)كزجانيالبك  ،(2)ابف سينا، ك (1))البتانيأشير عمماء ىذا العصرمف ك  ،المنصكر
، كأطمقكا عميو عدة مسميات)كعمـ كالرياضيات، كغيره مف العمكـ عمـ الفمؾ عمماء ىذا العصر

كقد عممكا عمى ، (5)ؾ(كعمـ األفال ،كعمـ السماء، (4)كعمـ التسيير ،كعمـ صناعة النجـك ،الييئة
 عف ىذا العمـ:    ذكر بعض ما قالو عمماء المسمميفدراستو كتطكيره، كأ

صناعة النجـك ما يختص بمعرفة مدة السنيف : )عمـ (6)في مقدمة كتابو الزيج البتاني قاؿ
كنقصانيا، كمكاضع النيريف  ،كالمكاقيت كفصكؿ األزماف، كزيادة الميؿ كالنيار السنيف كالشيكر

ككسكفيما، كمسيرة الككاكب في استقامتيا كرجكعيا، كتبدؿ أشكاليا كمراتب أفالكيا كسائر 
كالبراىيف اليندسية  ،انة بالجداكؿكاالختبار، كباالستع ،كالحساب ،مناسباتيا بناءن عمى الرصد

 كالعددية(.

 ،بأنو: )عمـ يعرؼ فيو حاؿ أجزاء العالـ في أشكاليا (7)عمـ الييئةكقاؿ ابف سينا في  
كالتي  ،كأكضاع بعضيا عند بعض، كمقاديرىا كأبعاده ما بينيا، كحاؿ الحركات التي لألفالؾ

 .(لمككاكب، كتقدير الكرات كالقطكع، كالدكائر التي بيا تتـ الحركات

 مما ذكره المتقدمكف:  ستنتجكأ

العمـ القائـ عمى الحقائؽ العممية بعمـ الفمؾ  قد عرفكا _رحميـ اهلل_أف عمماءنا المسمميف 
إعطاء لممساعدة عمى  ؛ليندسةخرل كااألعمكـ المعتمد عمى المف البحث كالرصد كالتدقيؽ، 

كبتعريفيـ ىذا يككف القدماء قد أعطكا لعمـ الفمؾ تعريفان دقيقان يصؼ محتكاه كنمط النتائج الدقيقة، 
                                                           

 .( مف ىذا البحث14)ص: انظر . 1
ىك العالـ المسمـ أبك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف الحسف بف عمي بف سينا، كلد في قرية )أفشنة( بالقرب مف . 2

، كأشير أعمالو كتاب  370()أكزبكستاف) بخارل ىػ(، برع في الفمسفة كالطب، كلو مؤلفات عدة في مختمؼ العمـك
 ،ىػ(427()إيراف) مدينة ىمداف، كمختصر عمـ الييئة، كلقب بأمير األطباء، تكفي في القانكف في الطب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7 

 .( مف ىذا البحث14)ص: انظر .3
. سمكه بالتسيير: ألف المنجـ)الفمكي( يحسب سير الككاكب بأخذه الكسطى لعدد مف المكاقيت السابقة بعد 4

 (.2/934مجمة مجمع الفقو اإلسالمي )، ابو، كىك ما يسمى بقانكف التعديؿتعديميا كيبني عميو حس
(، مجاىد: 19، 18العرب في القركف الكسطى )ص:نممينك: عمـ الفمؾ تاريخو عند  ؛انظر المرجع السابؽ. 5

 (.12(؛ عمي: الجغرافيا الفمكية )ص:43التنجيـ بيف العمـ كالديف كالخرافة ) ص:
 http://almenhaj.net/makal.php?linkid=3178  . البتاني: الزيج6
 (.27تاريخو عند العرب في القركف الكسطى )ص:عمـ الفمؾ  :. نممينك7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://almenhaj.net/makal.php?linkid=3178
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الحديث، كىـ بذلؾ  بالعمـ الفمكيدراستو، كىك بذلؾ إلى حد ما يشبو العمـ الذم يعرؼ اليكـ 
 .رمعاصلممفيـك ال ان قريب ان عمـ الفمؾ مفيكملأعطكا يككنكا قد 

عممان  ا الفمؾاعتبرك  بؿ ،التنجيـك  لـ يخمطكا بيف الفمؾكأف عمماء المسمميف المتقدميف 
كبذلؾ ؛ ، كالطب(1)كالفراسة ،ابف سينا أحكاـ النجكـ مف فركع العمـ الطبيعي كجعؿمستقالن بذاتو، 

 .(2)يعكد الفضؿ في الفصؿ بيف التنجيـ كعمـ الفمؾ إلى عمماء المسمميف
 عمم الفمك عند المتأخرين .2

 (3)، كتكفر أجيزة الرصد الدقيقة كالتمسككباتالزمف كازدياد التطكر العممي كبمركر
بكجكد األقمار الصناعية، كالرحالت ، ك (4)كتمسككب ىابؿ الفضائي( ،)كالتمسككب الضكئي

 . ساعد ذلؾ العمماء عمى دراسة ىذا العمـ بدقة، كبياف مفيكمو كاختصاصو... ؛الفضائية

كرد بعضان أ تكضح ماىية ىذا العمـ، عاصركف عمـ الفمؾ بعدة تعريفات،كلقد عرؼ الم
عرؼ الدكتكر محمد فرشكخ عمـ الفمؾ: بالعمـ الذم يدكر حكؿ األجراـ  منيا، عمى النحك التالي:

 .(5)السماكية

 .(6): بالعمـ الذم يدرس نشأة األجراـ الفمكية، كحركتيا، كمكاقعيااألستاذ أنكر آؿ محمدكعرفو 

كيعني ذلؾ: كؿ ما لو عالقة باألجراـ ىك داخؿ في اختصاص عمـ الفمؾ، كىذا تعريؼ 
 عاـ لعمـ الفمؾ.

                                                           

كبالجممة  ،كاألعضاء ،كاألشكاؿ ،. الفراسة: ىك عمـ تعرؼ منو أخالؽ الناس مف أحكاليـ الظاىرة مف األلكاف1
 نظر: القنكجي: أبجد العمـكااالستدالؿ بالخمؽ الظاىر عمى الخمؽ الباطف، 

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf 
 (.27. نممينك: عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في القركف الكسطى )ص:2
كبير في إعطاء لو دكر ك رصد األجساـ البعيدة جدان، فيك ي. كيعتبر التمسككب األداة األساسية لدراسة الككف، 3

 (.19أسرار الفضاء، انظر: النكاكم: الفمؾ )ص:، ك الظكاىرتفسير المعمكمات عف الككاكب، كساعد عمى فيـ 
تـ كضعو في مدار عمى ارتفاع  ـ(، كقد1980. تمسككب ىابؿ الفضائي: ىك منظار فضائي أطمؽ عاـ )4
( مرة مف التي يتـ تصكيرىا 40( كـ مف سطح األرض، يستطيع تصكير أجساـ سماكية أكثر خفكتان )400)

 (.167أحمد: مبادئ عمـ الفمؾ الحديث )ص: ؛انظر المرجع السابؽبالمناظير األرضية، 
 (.5/11مكسكعة عباقرة اإلسالـ ) :فرشكخمحمد . 5
 (.4أساسيات عمـ الفمؾ )ص: آؿ محمد: أنكر .6

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
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: بالعمـ الذم تحكمو ضكابط خاصة في صكرة لدكتكر شفيؽ عبد الرحمف عمي، فعرفوكأما ا
 ،        ن أك نجكما   ،اء مف األجراـ، سكاء كانت ككاكبلتفسير ما يدكر في السم ؛معادالت رياضية معقدة

 . (1)أك حكؿ الشمس ،         ن                          أك نيازكا ، أك دكراف األرض حكؿ محكرىا ،       ن أك شيبا   ،         ن أك أقمارا  
كالتعريؼ السابؽ: يبيف أف عمـ الفمؾ يبحث عف األجراـ السماكية مف حيث حركتيا 

بحث عف األرض، كيدؿ التعريؼ كذلؾ عمى أف عمـ الفمؾ: عمـ مف العمكـ، كدكرانيا، كذلؾ ي
                                                        ن      ن                        كلكف ال يستقؿ بذاتو عف العمكـ األخرل، بؿ يرتبط بيا ارتباطا  كثيقا ، كىك في حاجة ليا، كعمـ 

 كغيرىا.  ،كعمـ البصريات ،كاليندسة ،الرياضيات
فيك يرل أف  (2)محمد صالح النكاكمكلعؿ مف أشمؿ التعريفات لعمـ الفمؾ، ىك ما قالو الدكتكر 

 عمـ الفمؾ: ىك عمـ دراسة المادة في الككف.
كىذا التعريؼ شامؿ جامع لكؿ ما يدرسو عمـ الفمؾ، كما يختص بو مف الدراسة، فيك 

لكف  يدرس ما يحيط بنا في ىذا الكككب، كييتـ بدراسة كككب األرض باإلضافة لباقي الككاكب،
كلكف دراسة عمـ الفمؾ  لؾ مف اختصاص عمـ األرض)الجيكلكجيا(،رض، فذختص بدراسة األال ي

لألرض ىي عبارة عف دراسة إجمالية بما يفيد اختصاصيا، كدراسة حركتيا حكؿ نفسيا، كحكؿ 
، كالفراغ المكجكد بيف تمؾ النجـك ، ، كاندماجيا مع الككاكب األخرلالشمس كذلؾ يدرس النجـك

كؿ ما في الفضاء، كيراقب تحركاتيا كسكناتيا، كييتـ بدراسة كالغبار كالغاز الككني، كالمجرات ك 
بؿ ىي مف  ،طبقات الغالؼ الجكية، كأحكاؿ المناخ كالطقس، كلكف ال يختص بدراسة ىذه المادة

 .الجكيةاختصاص عمـ األرصاد 
مف الككف: المفيكـ الحديث، أم جممة النجكـ كاألجراـ السماكية المنتشرة في الفضاء،  كالمراد

 . (3)كذلؾ كؿ مف الغبار كالفراغ كالغازات المكجكدة بيف تمؾ النجكـ
 أف: يتبيفسبؽ ذكره  كمما

كخصائصيا  ،كحركاتيا ،يدرس األجراـ السماكية مف حيث نشأتياعمـ  ىك عمـ الفمؾ:
كاليندسة، كبمساعدة كسائؿ الرصد الحديثة، كذلؾ  ،كالرياضيات ،مستعينان إلى العمكـ األخرل

 يدرس األرض كما يحيط بيا كعالقتيا بالككاكب األخرل.
ف اختمفت تسمياتو، كقد تطكر ىذا العمـ   ن ا  عممليككف  ؛                                                                     كأف عمـ الفمؾ عمـ قديـ النشأة كا 

كظكاىرىا الككنية، كدراسة األرض كدكرانيا، كىك عمـ  ،جرامياختص بمراقبة كدراسة السماء بأي
 .يعتمد عمى الحسابات المتعددة، كعمى األرصاد الدقيقة

                                                           

 (.13. عمي: الجغرافيا الفمكية )ص:1
 (.18. النكاكم: الفمؾ )ص:2
 (.7. عبنده: الفمؾ كاألنكاء في التراث )ص:3
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 ىذا العمـ، فما المراد بالفمكي؟  المراد بعمـ الفمؾ كنشأة قد بينت
          ن       عطي مفيكما  أكضح  كأل، الفمؾ بعمـ المشتغؿ: ب(1)عرؼ الفمكي في المعجـ الكسيط

 قكؿ:أفمكي المختص بدراسة ىذا العمـ، لم
الفمكي: ىك المشتغؿ بعمـ الفمؾ القائـ بعمميات الرصد لحركة األجراـ السماكية بأجيزة 

كالعمميات  ،كالدقيقة مف خالؿ إجراء االختبارات ،ليقدـ النتائج الصحيحة ؛الرصد المختمفة
كالعمـك  ،بدراستو الجامعة بيف عمـ الفمؾكيتميز الفمكي عف غيره ، كاليندسية المعقدة ،الحسابية

 ، رغـ اختصاصو بعمـ الفضاء.كاليندسة، كالجيكلكجيا ،كالفيزياء ،األخرل كالرياضيات
 

 :ثالثًا: علقة التنجيم وعمم الفمك ببعضيما

تحركاتيا،  لذلؾ راقب اإلنساف ؛محط نظر اإلنساف كتفكره نجكميا كانت دكمان السماء ب
لميؿ كالنيار، تعاقب اظ ارتباط ىذه السماء بما يحيط بو مف تغيرات كالحك  كما فييا مف تغيرات،

، كتغير ألحكاؿ الطقس كالمناخ، ككجكد الفصكؿ األربعة، كىبكب الرياح هنيار كقصر الكطكؿ 
 كاىركغيرىا مف الظ كالخسكؼ القمرم، ،كالعكاصؼ، كسقكط لألمطار، ككجكد الكسكؼ الشمسي

فكقؼ اإلنساف عاجزان أماـ كؿ ىذه التغيرات دكف أف يجد ليا تفسيران مناسبان، كلعدـ ، الطبيعية
 ،كالقمر ،لمسماء، فاتخذ الشمسخضع كي ،لدل اإلنساف القديـ جعمو يستسمـ فر العمـ كأدكاتواتك 

فَّ  فىمىمَّا، قاؿ تعالى: مف دكف اهلل ليعبدىا ةكالنجـك إلي مىٍيوً  جى بّْي ىىذىا قىاؿى  كىٍككىبنا رىأىل المٍَّيؿي  عى رى
(2) ،

  .كمف ىنا كانت نشأة التنجيـ

كىذه العالقة  عالقة السبب بالمسبب،إف العالقة بيف التنجيـ كعمـ الفمؾ قديمان تشبو 
ألف اشتراؾ عمـ الفمؾ بالتنجيـ في مادة السماء، كما  ؛ليست إال عالقة بدائية لنشأة عمـ الفمؾ

اختالؼ ، بالرغـ مف الناس بينيمامط خفي  ان سببكاف  مس كقمر كنجكـ كمجرات،ييا مف شف
التنجيـ الخرافي ربط ك  ،الفمؾ العممي بيف ختالطجؿ ىذا االكأل ؛عف اآلخركؿ منيما اختصاص 

تأثير التنجيـ عمى الحكادث األرضية، بؿ كجعؿ الحساب  كا الناس بيف العمـ كبيف الخرافة، كاعتقد
 كالعمـ الفمكي. ،الفمكي أحد فركع التنجيـ، رغـ االختالؼ الشاسع بيف حقيقة التنجيـ

، كاختراع رارتياد اإلنساف القمبككجكد العمكـ كالتقنيات الحديثة، ك  ،تطكر اإلنسافكل
كالفيزياء  ،مف العمكـ كغيره ،الفمؾ ية عمـثبت عممأالرصد الفمكية الدقيقة، كآالت  ،الحديثة التاآل

                                                           

 (.701/ 2) المعجـ الكسيطكآخركف:  . إبراىيـ مصطفى1
 (.76اآلية )مف  . سكرة األنعاـ2
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 ،اليكـ ال يكجد بيف التنجيـف كالعرافة كالسحر، ،كخرافة التنجيـ كشعكذتو كاألحياء كالرياضيات،
ال يجمعيا مسمى ، مستقؿ بذاتو عف اآلخر ؿ منيماكك كعمـ الفمؾ أم ارتباط أك عالقة بينيما، 

كعمى الرغـ مف أف التنجيـ كاف نتاج جيؿ اإلنساف، إال أنو يعد سببان  كال اختصاص، ،كال معنى
 .  (1)لنشكء عمـ جديد يستقؿ عنو تمامان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 كما بعدىا(. 24. مجاىد: التنجيـ بيف العمـ كالديف كالخرافة )ص: 1
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 ثانيالمبحث ال

 نشأة خطاب األجرام السماوية ومظاىر عناية اإلسلم والمسممين بيا

 أواًل: نشأة خطاب األجرام السماوية

كسيمة اإلنساف لمعايشة البيئة المحيطة بو، كتفسير الظكاىر كدراستيا ىك  إف التكيؼ ىك 
لذلؾ راقب اإلنساف ؛ أحد طرؽ التكيؼ، فإيجاد التفاسير طريقة لمعرفة الغمكض، كإلزالة المبيـ

ما فييا، كالحظ حركات مجراتيا، كدقؽ في اتجاه مسيرىا، ثـ رسـ ليا التفسيرات، ك كدرس السماء 
، فقدـ ليا القرباف، ككانت لو آليةساطير كالخرافات، كجعؿ ليا التماثيؿ، كاتخذ منيا كبنا منيا األ

كسراج  ،الطالع المنبئ بالغيبيات المستكرة، ككانت لو دليؿ الطريؽ، كأنيس الكحشة، كضكء النيار
الميؿ، ككانت سبيؿ الدؼء كالطاقة، كىي شعر يتغنى بيا الشعراء، ككسيمة لمعرفة االتجاىات 

 ، كعناية الشعكب بدراستيا عمى مر العصكر ىك تاريخ نشأة خطاب األجراـ السماكية،كقاتاألك 
 عمـ الفمؾ المعاصر، عمى النحك التالي: المتمثمة في التنجيـ بداية، ثـ

 :مظاىر عناية الشعوب قبل اإلسلم باألجرام السماوية

ظكاىرىا، كحركاتيا، كسككنيا، ككؿ تنى القدماء باألجراـ السماكية، كعمدكا إلى دراسة اع 
كبيف الخرافة  ،ما ىك متصؿ بيا، حتى إف تمؾ الشعكب ربطت بيف حقيقة كعممية تمؾ اإلجراـ

شعكب ك  ،المصريكف القدماءكمف الشعكب التي اىتمت باألجراـ قبؿ عيد اإلسالـ:  كاألساطير،
 بالد اليند، كاليكناف، كالعرب. ك الصيف، ك  بالد فارس،ك ، (1)الرافديفبالد كادم 

 )الفراعنة(: المصريون القدماء. 1

، كبرعكا في عمـ التقاكيـالمصريكف اشتير   لمعرفة فيضاف النيؿ  ؛بدراستيـ لعمـ النجـك
إلى درجة قد كصؿ اىتماميـ بالسماء كالنجكـ فصكؿ السنة لتعمقيا بزراعتيـ، ك  معرفةك السنكم، 
 :(2) لتاليبا ،نجازات الفراعنةتمخيص أىـ إكيمكف ، كالعبادة التقديس

                                                           

. شعكب ما بيف النيريف أك شعكب الرافديف، ىي الشعكب التي سكنت العراؽ، ما بيف نيرم دجمة كالفرات، منذ 1
ب، انظر: كمدانيكف، كالعر فجر التاريخ حتى سقكط بغداد، كىـ السكمريكف كاألكديكف، كاألشكريكف، كالبابميكف، كال

 (.331الفمؾ كاألنكاء في التراث )ص: عبنده:
، كما 33، كما بعدىا(؛ مجاىد: التنجيـ بيف العمـ كالديف كالخرافة )ص:11. الدفاع: ركاد عمـ الفمؾ )ص:2

 بعدىا(. كما 5/11بعدىا(؛ فرشكخ: مكسكعة عباقرة اإلسالـ )
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 .(1)شركقيف متتالييف لنجـ الشعرل اليمانيب يكمان  (365)ػبعرفكا مدة السنة الشمسية  . أ

  .كنجـك الدب األكبر ،عرفكا البركج السماكية كالمجمكعات النجمية األخرل . ب

 . شعوب وادي الرافدين:2

 :(2)نجازاتيـ فيما يميكيمكف تمخيص إ ،ببراعتيـ في العمكـ تميزكا   

( دقيقة، 06( ساعة، كالساعة إلى)42كقسمكا اليكـ إلى) ،(3)استخدمكا النظاـ السداسيأ. 
 (30ك 29)، ذات (4)( أسابيع تقريبان 2( أياـ، كالشير)7) ( ثانية، كاألسبكع06كالدقيقة إلى)

 يكمان متعاقبة بانتظاـ.

 .النجـك في تشكيالت سماكيةكجمعكا صدكا الككاكب السيارة في السماء، ر ب. 

يؤمنكف بتأثير األجراـ عمى  كاككانكقدماء المصرييف،  ،ب مف األجراـ آلية لياك كاتخذت تمؾ الشع
 .(5) حياة اإلنساف، كيحددكف برج المكلكد كطالعو

 . بلد فارس والصين واليند القديم:3

، ككاف كاف لمفمؾ كالتنجيـ حظ كبير قدالعمكـ كغيرىـ، ك اىتـ عمماء بالد فارس بشتى   
ال يعترفكف بتأثير النجكـ عمى ف ،الصينيكف أما ،اىتمامان بالتنجيـ كالمنجـأكثر الفئات ممكؾ فارس 

ككاف المنجـ اليندم  ،مان اصنأا مكصنعكا ليكالقمر عبدكا الشمس الذيف ، بخالؼ الينكد اإلنساف
 . (6)المختمفةر الدكلة في أمك  اف بويستخرج الطالع مف النجكـ، كيستع

 
                                                           

ألنو  ؛(، كالتي يقصد بيا في المغة اليكنانية المحرؽ SIRIUSمعربة مف الكممة اليكنانية )  :. كممة الشعرل1
اليميف،  يخرج في فصؿ الصيؼ، أما تسميتو بالنجـ الشعرل اليماني عند العرب فذلؾ ناتج عف غركبو نحك

 (.12انظر: الدفاع: ركاد عمـ الفمؾ )ص:
، كما 33كالخرافة )ص:، كما بعدىا(؛ مجاىد: التنجيـ بيف العمـ كالديف 11)ص:انظر المرجع السابؽ . 2

 بعدىا(. كما 5/11بعدىا(؛ فرشكخ: مكسكعة عباقرة اإلسالـ )
لذلؾ استخدمكا النظاـ السداسي، انظر: الدفاع:  ؛. البابميكف ىـ أكؿ مف أدخمكا العمـك الرياضية عمى عمـ الفمؾ3

 (.15ركاد عمـ الفمؾ )ص:
 (.16، 15)ص: انظر المرجع السابؽ. 4
 (. 35. مجاىد: التنجيـ بيف العمـ كالديف كالخرافة )ص:5
  انظر المرجع السابؽ، نفس الصفحة.. 6
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 اليونان والرومان:. 4

حيث استفاد اليكنانيكف ، يعد عصر اليكناف ىك عصر عمـ الفمؾ عمى خالؼ الحضارات  
 : (1)األثر في بناء عمـ الفمؾ، كمف أىـ انجازاتيـ ما يميمف مف تمؾ الحضارات لما ليا 

 تحدث عندما يككف القمر بيف الشمس كاألرض. بأنيا ،فسركا ظاىرة كسكؼ الشمس . أ

 .، كأسسكا المراصد كالمدارس الفمكيةاكتشفكا نامكس حركة األجراـ السماكية  . ب

 العرب قبل اإلسلم:. 5

 أىؿ نجد كالحجازعرؼ عف ك ، (شبو الجزيرة العربية)الجاىميةعرب عرب بال كالمقصكد  
 يـ استعانكاترحاللتنقميـ ك ، ك تدؿ عمى ذلؾ، ككانت أشعارىـ كأسجاعيـ رفتيـ بعمـ الفمؾمع

قالكا بتأثير النجـك عمى حياة البشر، كنسبكا ليا الحكادث ك بالنجكـ لييتدكا بيا عمى الطريؽ، 
 :(2)، كمف أىـ انجازات العرب في عمـ الفمؾىطكؿ المطرك  كالحرب، كالزكاج،

قسمان كىي منازؿ القمر، كاعتمدكا عمييا في تحديد  (28)تقسيميـ لدائرة البركج إلى  . أ
 الفصكؿ كالمكاسـ كأحكؿ المناخ. 

 السنة القمرية كالشمسية، كرصدكا كسكؼ الشمس كخسكؼ القمر. مقدار عرفكا . ب

 :ثانيًا: مظاىر عناية اإلسلم والمسممين باألجرام السماوية

 :صدر اإلسلم .1

 الشتغاليـكلـ يتقدـ عمـ الفمؾ في ىذا العصر الخمفاء الراشديف، ك  --رسكؿ اهللكىك عصر 
في االىتداء  إال عاممكا مع األجراـ السماكيةكلـ يت كالجياد، ،لديف اإلسالميأركاف ا تكطيدفي 

، فقد نيى عنو األحداث األرضيةعمى ىا تأثير ب ، كأما القكؿكمعرفة كقت المناسباتبالطريؽ، 
 .(3)مو أحد سكاهـ الخالؽ ال يعمفعمـ الغيب ىك عم، اإلسالـ

                                                           

 ، كما بعدىا(.25بعدىا(؛ الزحمؼ، عمـ الفمؾ كالككف، )ص: كما 46. الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:1
عبنده: الفمؾ كاألنكاء في ، كما بعدىا(؛ 83. نممينك: عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في القركف الكسطى )ص:2

 (.52، 51(؛ الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:172التراث )ص:
(؛ نممينك: عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في القركف الكسطى 175عبنده: الفمؾ كاألنكاء في التراث )ص: .3

 (.137 ،136)ص:
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 :العباسيةو  عصر الدولة األموية .2

ترجمت الكتب اليكنانية إلى  فقد ،أكاخره  الدكلة األمكية عصركأىـ ما يعرؼ في   
أما  ،(1)كتاب مفتاح النجكـ المنسكب إلى ىرمس الحكيـترجـ في عمـ الفمؾ  أكؿ كتاب، ك العربية

كاف يستمع نو ، كقيؿ إجعفر المنصكر أبي عمى يد الخميفة العباسيفظيرت  ،النيضة الفمكية
بناء مدينة بغداد، فقد حددكا لو المكاف كالزماف لبناء ىذه في استشارىـ ك  ،ألقكاؿ المنجميف

)المقاالت األربعة( لبطميمكس، كػترجمة الكتب المختصة بالنجـك إلى المغة العربية، ، ك المدينة
كاآلالت  ،ذلؾ العصر، كما انتشرت المراصد كانتشر العمماء في ،ىند( لبرىمكيت )السندككتاب
 .(2)كالرياضيات، كبرع المسممكف في تطكير عمـ الفمؾ ،كتطكرت العمكـ ،الفمكية

 :ن بعمم الفمكعناية المسممو

 :(3)ما يمي ،نجازاتيـإ أىـ، ك إلى يكمنا في ىذا العمـ يشيد بو العمماء كبراعتيـ المسممكف إنجازات
كانتشارىا في البالد اإلسالمية، ، إقامتيـ المراصد الفمكيةالمسممكف عف غيرىـ  تميز .أ 

 .كمرصد ابف الشاطر بدمشؽ، كمرصد مراغة، كمرصد أكلكغبؾ بسمرقند
و ما نقمكه، كأضافكا عميصححكا ك استفاد المسممكف مف الشعكب األخرل في عمـ الفمؾ،   .ب 

 .في ترجمة الكتب الفمكية ميـدكر ليـ  كافك  ،استقمكا بعمـ الفمؾ عف التنجيـك  ،الكثير
كـ، ( 242424ككاف مقدارىا ) ،فقاسكا محيط األرض ،بقياساتيـ برع العمماء المسممكف .ج 

 كـ. (26.676) لمقدار محيط األرض ىكأما الرقـ الحقيقي 
 ىـ أكؿ مف قالكا بكركية األرض كحركتيا حكؿ الشمس مستنديف عمى األدلة القطعية. .د 

عبارة عف جياز يستطيع الفمكي يعيف بو زكايا ارتفاع األجراـ  اإلسطرالب، كىكاستخدمكا  ىػ.
 محمد بف إبراىيـ الفزارم. والسماكية عف األفؽ في أم مكاف، كأكؿ مف صنع

                                                           

الكيمياء، كأكؿ في نو أكؿ مف تكمـ في األشياء العمكية مف الحركات النجكمية، كأكؿ مف عمؿ إ قيؿ:. ىرمس: 1
كتكمـ فيو كأنذر بالطكفاف في مصر، كزعـ أنو يكجد ثالث ىرامسة:  ،مف بنى اليياكؿ، كأكؿ مف نظر في الطب

، --كىك إدريس -ف خنكخ الذم يسميو العبرانيك  ككى ،ىرمس األكؿ المدعك بالمثمث بالنبكة كالممؾ كالحكمة
ىرمس الثاني البابمي: كقد كاف بارعان في عمـ الطب كالفمسفة كالعدد، كىرمس الثالث: المصرم الحكيـ، انظر: 

 (.2/293(؛ ابف خمكاف: كفيات األعياف )277،)ء(؛ القفطي: أخبار العمما3/125فيض القدير) المناكم:
، كما بعدىا(؛ عبنده: الفمؾ كاألنكاء في 141لقركف الكسطى )ص:. نممينك: عمـ الفمؾ تاريخو عند العرب في ا2

 (.55، كما بعدىا(؛ الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:175التراث )ص:
 16، كما بعدىا(؛ كأثر عمماء الغرب كالمسمميف في تطكير عمـ الفمؾ )ص:32. الدفاع: ركاد عمـ الفمؾ )ص:3

 ، كما بعدىا(.5/15ـ )كما بعدىا(؛ فرشكخ: مكسكعة عباقرة اإلسال
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 ومن أبرز عمماء المسممين:
  . البتاني:4

عمماء  أحدىػ(، ىك 347-432ىك أبك الريحاف عبد اهلل محمد بف جابر بف سناف البتاني)
أكؿ مف سخر عمـ المثمثات لخدمة عمـ الفمؾ، كابتكر الدكاؿ  كيعد البتانيالفمؾ كالرياضيات، 

لكتب  )الشرح المختصرككتاب)القانكف المسعكدم(،  الفمؾ منيا:المثمثية، كلو عدة مؤلفات في 
 .(1)ببطميمكس العرب كلقب ترجـ الكثير مف أعمالوك بطميمكس الفمكية األربعة(، 

 بكزجاني:. ال4
ق( ىك  344-344بف العباس البكزجاني) إسماعيؿىك أبك الكفاء محمد بف يحيى بف 

                                                ن                                        مف ركاد عمـ الفمؾ كاليندسة، أقاـ البكزجاني مرصدا  في بغداد، كيعكد الفضؿ لو في ابتكار عمـ 
عمؿ في )ككتاب التفاضؿ كالتكامؿ، كتعكد فكرة اليندسة التحميمية لو، ترجـ األكربيكف مؤلفاتو، 

، كلمبكزجاني مؤلفات عدة حكؿ عمـ ( (المثمث القائـ الزاكيةيا)كالككن ،ار)الفرجار(كالبرك ،المسطرة
عمماء الفضاء عباقرة اإلسالـ، كلقب بمكسكعة المعرفة، بؿ إف  كيعد مفالفمؾ كالرياضيات، 

 . (2)لعمـ                                              ن                  جعمكا اسمو عمى فكىة بركاف عمى سطح القمر تخميدا  لذكراه كفضمو في ا األمريكييف
 

                                                           

كما بعدىا(؛ كركاد عمـ الفمؾ  96. الدفاع: أثر عمماء الغرب كالمسمميف في تطكير عمـ الفمؾ، )ص:1
 (.62)ص:

 (.76. الدفاع: ركاد عمـ الفمؾ )ص: 2
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 المبحث الثالث

 الحكمة من خمق األجرام السماوية
لخدمة اإلنساف، كعمى الرغـ مف إلماـ اإلنساف بالعمـ  ما فيوكذلؿ  ،الككف--خمؽ اهلل
األجراـ المسخرة  اهلل آياتكمف ، فسير الكثير مف الظكاىر الككنيةعف تعجز يكالمعرفة، إال أنو 

 .خمقيا مف--حكمة الخالؽ بيفأل ؛يابعض عف     ن نبذة  ؿ ، كسأتناك السماكية
 النجوم . أ
بمقدار ما يسقط  تظير أجساـ معتمة، أما الككاكب فيي عبارة عف أجراـ غازية ممتيبة  

لىقىدٍ : قاؿ تعالى ،(1)أشعة الشمسعمييا مف  يَّنَّا كى اًبيحى  الدٍُّنيىا السَّمىاءى  زى عىٍمنىاىىا ًبمىصى كمنا كىجى  ريجي
السًَّعيرً  عىذىابى  لىييـٍ  كىأىٍعتىٍدنىا ًلمشَّيىاًطيفً 

ـٍ يىٍيتىديكفى - :-كقاؿ ،(2) ًبالنٍَّجـً ىي مىاتو كى كىعىالى
بينت ، (3)

،اآليات الكريمة   ييتدل عالماتك  ،لمشياطيف رجكـك  ،السماء زينة بأنيا الحكمة مف خمؽ النجـك
 .كالبحر البر ظممات في بيا

 الشمس . ب
 الًَّذم ىيكى قاؿ تعالى: ،(4)كرة مف الغازات الممتيبة عبارة عف كىيمركز المجمكعة الشمسية، 

عىؿى  ًضيىاءن  الشٍَّمسى  جى
 ، كمف أىـ كظائفيا:الحياة ياتأساسمف  الشمسك ، (5)

ينمك الزرع  كحرارتيا (6)بفضؿ ضكئيا، ك آية النيار المبصرة: التي بفضميا ترل الكائنات .1
 .(7)يؿ الكمكرفيمي(الضكئي)التمثي عممية البناء تدخؿ فك  كيتكاثر،

 
                                                           

 (.25. النكاكم: الفمؾ )ص:1
 (.5اآلية ) مف لممؾ. سكرة ا2
 (.16اآلية ) مف . سكرة النحؿ 3
، انظر: راتب: أساسيات الجغرافيا الطبيعية )ص:ك  الييدركجيفك. الحتكائيا عمى غازات متنكعة 4  (.25الييميـك
 (.5اآلية ) مف . سكرة يكنس5
الضكء عندما تنعكس عمى سطح  % مف األشعة الشمسية، كتسبب37. األشعة الضكئية: تساكم حكالي 6

 (.28)ص:، انظر: راتب: أساسيات الجغرافيا الطبيعية صمب
. النباتات الخضراء)التي تحتكم عمى الكمكركفيؿ( تحتاج إلى الضكء، كذلؾ لفصؿ الكربكف مف ثاني أكسيد 7

الكربكف، كمف خالؿ عممية التمثيؿ الكمكركفيؿ تحصؿ النباتات عمى الكربكف مف أجؿ غذائيا، كذلؾ تحصؿ 
كىي عممية ضركرية مف أجؿ مككنات النبات  عمى احتياطي مف المكاد الغذائية، كالمكاد السكرية كاألميدكف،

)السيمكلكز، المجنايف، الككتيف(، كعدـ كجكد الضكء يؤدم الصفرار أكراؽ النبات كمف ثـ مكتيا، انظر: أبكسمكر: 
 (.71الجغرافيا الحيكية كالتربة )ص:
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 .(1)()األشعة الحراريةكاإلشعاع، الدؼءك  ،الطاقةذلؾ تمد الكائنات الحية بك  .2
اما الصادرة مف نكاة الشمس إلى جاع المحيطة بالنكاة بتحكيؿ أشعة تقكـ طبقة اإلشع .3

 ،(2)(األشعة فكؽ البنفسجية)األشعة الحيكية مثؿ ،أشعة ذات مكجات طكيمة مختمفة
 .(3)يةالعممي البحكث ف ايتـ استخداميك  ة تحت الحمراء، كاألشعة السينية،كاألشع

 لترتكم الكائنات. ؛سبب ىطكؿ األمطار)عممية  تبخير المسطحات المائية( .2
 .(4)كالمجففات الشمسيةتطبيقاتيا السخانات كمف  ،نظيفة(الطاقة ال)مف أىـ أنكاع الطاقة .2

 القمر ج.
 .(5)كيظير بأشكاؿ متعددة ،يدكر حكؿ األرضكىك الجـر الكحيد الذم 

عىؿى الشٍَّمسى ًضيىاءن كىاٍلقىمىرى نيكرنا قاؿ تعالى: ىيكى الًَّذم جى
(6). 

 بيف كالفرؽ، نكران  يعطي كالقمر ،ضياءن  تعطي الشمس:)(7)-رحمو اهلل-قاؿ فضيمة الشيخ الشعراكم
 كلذلؾ ؛حميمة إنارة كالنكر كالدؼء، الحرارة وتصاحب الضياء أف في يتمثؿ كالنكر الضياء بيف

 إلى تحتاج الشمس لكف حرارتو، مف لتستظؿ الظؿ إلى تحتاج فال الحميـ؛ النكر القمر نكر يسمى
 .(حرارتيا لتقيؾ مظمة

ألنيا تعتمد عمى أطكار القمر، كالتي تثبت بالرؤية  ؛يعد التقكيـ القمرم كحدة قياس سيمة
ن اه    ى ٍ  ى ى ى ك ال ق م ر  قاؿ تعالى: العينية بمراقبة أطكار القمر،  ً  ى م ن از ؿ    ى َّ ٍ ى  ي ق د ر  ت ى  ى ى  يـ    ى ٍ  ي ٍ ي  ً ك ال ع ر ج كف    ى  ى ع اد    ى َّ ح   ٍ  ىً   ً ال ق د 

(8)، 
كتحديد بعض المناسبات  ،اعتمد التشريع اإلسالمي عمى التقكيـ اليجرم المستند عمى األىمةك 

كضح أ، كسالعديد مف الظكاىر الطبيعية األساسية الناتجة عف حركة األجراـ كىناؾ اإلسالمية،
 فيما يمي: ،كما سينتج عنيا ،بعضان مف ىذه الحركات

 كينتج عف ذلؾ:أواًل: دوران األرض حول محورىا، 
                                                           

لؼ مف األشعة تحت . األشعة الحرارية ىي أحد أنكاع األشعة الشمسية  كىي عبارة عف: أشعة غير مرئية تتأ1
راتب: أساسيات الجغرافيا الطبيعية  انظر: الحمراء، كىي مصدر الحرارة عمى سطح األرض كغالفيا الجكم،

 (.28، 27)ص: 
 (.28( ميكركف، انظر: المرجع السابؽ )ص: 0.4 - 0.1. يتراكح طكؿ مكجات ىذه األشعة بيف )2
 (.30. عماد مجاىد، عمـ الفمؾ المجمكعة الشمسية، )ص:3
الطاقة الشمسية : البيمىانظر: . يكثر استخداميا في تجفيؼ بعض المحاصيؿ الزراعية مثؿ التمكر، 4

ستخداماتيا  http://www.kutub.info/library/book/4841، كا 
 (20ية: مقدمة في عمـ الفمؾ )ص:(؛ البطان127عمـ الفمؾ المجمكعة الشمسية )ص: :. مجاىد 5
 (.5اآلية ) مف . سكرة يكنس6
 (.3849/  1( )3.28، لـ أعثر عمى الكتاب إال في المكتبة الشاممة اإلصدار). الشعراكم: تفسير الشعراكم7
 (.39اآلية ) مف . سكرة يس 8

http://www.kutub.info/library/book/4841
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ىي عبارة عف تحرؾ لمكتمة السطحية مف مياه المسطح المائي  ظاىرة التيارات البحرية:
القكة ككريكليس: كىي  عكامؿ المؤثرة في حركة التيارات البحرية قكةالمف مكاف آلخر، كأىـ 

 .(1)الناتجة عف دكراف األرض حكؿ محكرىا، فتعمؿ عمى تحريؾ مياه البحر

 كينتج عف ذلؾ:ثانيًا: دوران األرض حول محورىا وارتباطيا بالشمس، 
فمكيان دكراف  _ ترجع لحركة الشمس ظاىريان حكؿ األرض: ك ظاىرة تعاقب الميؿ كالنيار

( ساعة، ينتج عف ىذه 42الدكرة الكاحدة) كتستغرؽأماـ الشمس_ دكرة كاممة، األرض حكؿ نفسيا 
 ، تناكؿ كؿ كسأالفصكؿ األربعة، كتحديد االتجاىات، ك السنة، ك الشير، ك األسبكع، ك الحركة اليـك

 كاحدة منيا بشيء مف التفصيؿ، كذلؾ عمى النحك التالي:
 نجمي.شمسي كيكـ يـك كينقسـ اليـك إلى قسميف  اليوم:. 4

، حتى  (2)كىك الفترة الزمنية الالزمة لعبكر الشمس بدائرة الزكاؿ اليـك الشمسي: في يـك
عبكرىا بدائرة الزكاؿ نفسيا في اليكـ التالي، كىذه الفترة ثابتة عمى مدل جميع الفصكؿ األربعة، 

كلميكـ الشمسي  ،(4)، كمعرفة اليكـ الشمسي ىك األساس في معرفة التكقيت (3)( ساعة42مقدارىا)
 .مصطمح إسالمي كمصطمح فمكيالشمسي مصطمحاف: 

 _ اليكـ الشمسي "اإلسالمي": ىك الحركة الدائبة لمشمس ظاىريان بيف غركبيف متتالييف.
الفترة الزمنية بيف ظيريف متتالييف، أم عبكريف متتاليف لخط ىك اليـك الشمسي "الفمكي":  _

 .(5)الزكاؿ، كىذه المدة تساكم أربعة كعشريف ساعة
كذلؾ ألف دكراف  ؛لميكـ الشمسي يككف بداللة الشمس كقت الزكاؿالقياس الصحيح ك 

 .(6) )بيضاكم( ال دائرم األرض حكؿ الشمس يككف بمدار إىميجي
 

                                                           

ككريكليس، الرياح الدائمة كالقكة . كمف العكامؿ التي تسيـ في تكجيو حركة التيارات البحرية باإلضافة إلى قكة 1
األرشميدية: كىي القكة التي تنشأ نتيجة التغير الذم يحدث في كثافة المياه بسبب حدكث عمميتي التمدد 

راتب:  انظر: كاالنكماش الناتجة عف التغيرات الحرارية كالتي تؤثر بالتالي في ارتفاع أك انخفاض نسبة الممكحة،
 (.338،339ة )ص:أساسيات الجغرافيا الطبيعي

. كقت الزكاؿ: المسافة المنتصفة  التي تصؿ إلييا الشمس بيف الشركؽ كالغركب في كرة السماء، كىك كقت 2
 (. 117، 116الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص: انظر:تككف الشمس أعمى نقطة ليا في األفؽ، ف ،الظير

 (.54، 53راتب: أساسيات الجغرافيا الطبيعية )ص: نفس الصفحة، ؛انظر المرجع السابؽ. 3
 (.217. أحمد: مبادئ عمـ الفمؾ الحديث )ص:4
 (.117، 116. الطائي، عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:5
 .(325عبنده: الفمؾ كاألنكاء في التراث )ص:؛ (241،242)ص:. انظر المرجع السابؽ 6
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 ليقطع نجـ بعيد خط طكؿ معيف مرتيف ؛كيعرؼ بالفترة الزمنية الالزمة اليـك النجمي:
 .(1)( دقائؽ4)بػ( دقيقة، أم يقؿ عف اليـك الشمسي 56( ساعة ك)23متتاليتيف، كيساكم)

 ( دقائؽ.4) –كبذلؾ يمكننا أف نقكؿ عمى كجو التقريب أف: اليـك النجمي= اليـك الشمسي  -

مقداره سبعة أياـ، كليس لو ارتباط مباشر بحركة ك  ،نتيجة لمعرفة اليكـ عرؼك  األسبوع:. 2
ىـ أكؿ مف  السماكية، كاليـك كالشير كالسنة، كلكف جدير بالذكر أف شعكب كادم الرافديفاألجراـ 

لدييـ مف معرفتيـ لسبعة ككاكب  (ـالسبعة أيا)، كنشأت فكرة (سبعة أياـ)اعتبركا األسبكع مقداره 
 . (2)كزحؿ ،كالمشترم ،كالمريخ ،كالزىرة ،كعطارد ،كالقمر ،: الشمسسيارة، كىي

 ، كشير شمسي.نجميكشير  ،شير قمرمى: الشير إلكينقسـ  :رالشي. 3
 أكالن: الشير القمرم 

كخالؿ ىذه الدكرة يمر القمر  ،القمر حكؿ األرض دكرة كاممة الفترة التي يستغرقيا دكراف
الشير ، كيسمى ب(3)يكمان (36 أك 42)إما ه، كمقدار ةالعربي في تحديد الشيكريستخدـ ، ك بعدة أطكار
، فيؤدم إلى تككف أطكار الشمس كاألرضبيف لكقكعو  ؛القتراف القمر بالشمس ؛االقترانيالقمرم 
 .(4)التالي االقتراف كضعى إل االقتراف كضع مف الدكرة مدة كتقاسالقمر، 

 :(5)كيمكف تفصيؿ أطكار القمر عمى النحك التالي
، الشمس مف سرعةبسرعة أكبر  القمر شرقان يكلد نتيجة لحركة  )النحيؼ(:الجديد اليالؿ .1

كقد يغرب القمر قبؿ أك بعد غركب  إلى طكر اليالؿ الجديد، مف طكر المحاؽ فينتقؿ
كيككف ، مف عدمو (بداية الشير العربي)الشيرالشمس، كمنيا يتحدد إمكانية رؤية ىالؿ 

، أما القمر في أكؿ يكـ عمى ىيئة ىالالن نحيفان جية الغرب، كيظير عقب غركب الشمس
 ثاني يظير بارتفاع زاكم أكبر جية الغرب.في اليـك ال

 الستمرار حركة القمر زايد نكر اليالؿ تدريجيان كؿ يكـ؛يت :)التربيع األكؿ(الربع األكؿ .2
 (90، كفي ىذا الطكر يصنع القمر زاكية مقدارىا )حتى يصير كييئة نصؼ دائرة غربية
 .كيشرؽ القمر في كقت الظير درجة مع الشمس بالنسبة لألرض، 

                                                           

 (.241ائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:(؛ الط325. عبنده: الفمؾ كاألنكاء في التراث )ص: 1
 (.16، 15. الدفاع: ركاد عمـ الفمؾ )ص:2
 (.242.الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:3
 (.3/883مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، ) : تكحيد بداية الشيكر القمرية،العزيز عبد الممؾ جامعة عمماء فريؽ.4
(؛ الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ 72،73النكاكم: الفمؾ )ص(؛ 37، 36. البطانية: مقدمة في عمـ الفمؾ )ص:5

 (.126)ص:
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حتى  تزايدييستمر القمر بارتفاعو عف المستكل الذم تقع فيو الشمس كالقمر، ك البدر:  .3
 (بدران يكتمؿ نكره عمى ىيئة دائرة منيرة)، ك ( درجة مع الشمس180يصنع زاكية مقدارىا )

بيف القمر كالشمس،  حينئذ كاقعة األرض مف الشير القمرم، كتككف (14) في ليمة
 كغركبيا. الشمسشركؽ  كقت عكس كيغرب القمر كيشرؽ

حتى يصير نصؼ دائرة شرقية، البدر بالتناقص يبدأ : )التربيع األخير(الربع الثالث .4
 .كيشرؽ في منتصؼ الميؿ درجة مع الشمس بالنسبة لألرض، (270)كيصنع زاكية

نحيفان جية  ليظير ىالالن  يستمر القمر في التناقص؛ العرجكف القديـ)اليالؿ النحيؼ(: .5
 ، كيظير قبيؿ الفجر بقميؿ في األفؽ الشرقي. ية الشيرالشرؽ في نيا

بيف األرض  وعك قلك  ؛يختفي القمر يكميف أك ثالثة فال نرل منو شيئان  فيوطكر المحاؽ:  .6
، كىك مقترف بالشمس تمامان يقع معيا في مستكل كاحد، فيككف كالشمس عمى خط كاحد

 .مكاجو لألرضالنصؼ المضاء مف القمر مكاجو لمشمس، كالنصؼ المظمـ 
 ثانيان: الشير النجمي

األرض في مدارىا  حركةل ؛يكـ تقريبان ( 47)حكؿ األرض القمر يدكر  ؛نجـ بعيدبالنسبة ل
 ،(1)اقترانو مع الشمس عف اقترانو بنجـ بعيديتأخر ف ،حكؿ الشمس خالؿ فترة دكراف القمر حكليا

فإف  ،( مساءن 12في تماـ الساعة)لمشاىد ا (نقطة)إذا تـ رصد نجـ في أحد األياـ، عند سمتف
، كبعد شير يظير ( مساءن 11.56فس المكاف في الساعة)نفس النجـ يظير في اليكـ الثاني في ن

ت ظيركه مجمكع ما ينقصو النجـ مف كق ، فإف(2)صباحان ( 10اف الساعة )النجـ في نفس المك
 ساعتيف.في الشير ما ينقصو إف اليـك النجمي(، ف( دقائؽ يكميان)4)

 الشير الشمسي ثالثان:

 .(3)ساعتيف مضاؼ إليوالشير النجمي  يساكمالشير الشمسي ف ،( يكما30ىك شير مقداره)

 كتنقسـ إلى سنة شمسية كسنة قمرية: السنة:. 4
الفترة الزمنية الالزمة لدكراف األرض حكؿ  مف خالؿمقدارىا عرؼ كي :(4)السنة الشمسية

كسنة شمسية  ،( يكمان 365الشمس دكرة كاممة، كتنقسـ إلى: سنة شمسية بسيطة كعدد أياميا)
                                                           

(؛ النكاكم: الفمؾ، 242(، الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:35. البطانية: مقدمة في عمـ الفمؾ )ص:1
 (.74)ص:

 (.67النكاكم: الفمؾ، )ص: .2
 انظر المرجع السابؽ، نفس الصفحة. .3
 (.326التراث )ص:. عبنده: الفمؾ كاألنكاء في 4
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كاليكـ الزائد)ىك تراكـ ربع يكـ كؿ سنة ليككف يكمان كؿ أربع  ( يكمان،366كبيسة كعدد أياميا)
 .(1)ان يكم (29)سنكات( يضـ إلى شير فبراير)شباط( فيككف 

( يكمان 322كعدد أياميا ىك ) ،ثني عشر شير قمرمعبارة عف االقمرية: السنة ما أ
 .(2)العرب يعدكف بيا كافك تقريبان، 

 
 الفصول األربعة:. 5

تكل ، كلكف يميؿ مستقريبان  ( يكـ42)كؿدكراف األرض حكؿ الشمس ؛ لتتعاقب الفصكؿ
حدث الفصكؿ فتعف مستكل دكرانيا حكؿ الشمس،  ( درجات تقريبان 2)دكراف األرض حكؿ نفسيا بػ

، كيعكد اختالؼ (3)السنكية حكؿ الشمساألرض دكرة ، أما السبب الثاني األربعة خالؿ السنة
كاختالؼ في  ،كنتيجة تعاقب الفصكؿ، (4)ميؿ أشعة الشمس، كخط عرض المكافلالفصكؿ 

غير متفؽ مع الشيكر القمرية  اعتمادتنكع مكاسـ السنة لمزراعة كالحصاد، ك درجات الحرارة ت
، 44( شير قمرم يقؿ عف السنة الشمسية)44ألف كؿ) ؛الفصكؿ ( 3صبح الفارؽ بعد)يف( يـك

فصالن كامالن، فكضع  شيكر تقريبان( 3)ثـ يصبح الفارؽ خالؿ تسع سنكاتتقريبان،  ان سنكات شير 
مناسب مع تعاقب الفصكؿ كمكاسـ ىطكؿ  ىك، ك (قياس الزمف بالسنة الشمسية)التقكيـ الشمسي

 .(5)األمطار، كمكاسـ الدؼء، بما يؤثر في الزراعة كالمحاصيؿ
 

 تحديد االتجاىات:. 6

لدكراف األرض حكؿ  ؛مف الشرؽ إلى الغربمف خالؿ حركة الشمس ظاىريان  كتتحدد
ٍ  ع ف  ، كيترتب عمى معرفة االتجاىات معرفة اتجاه القبمة كمكاقيت الصالة ،نفسيا أماـ الشمس  ى

ار م ، أ ف  الن ب ي   اب ر  ب ف  ع ب د  اهلل  ك ى ك  األ ن ص  ً  ُّ   ى َّ    ًَّ  َّ ج  ً   ى ي ى   ىٍ  ى  ً   ىٍ ً     ٍ  ً م ي و  ك س م ـ  - ى ً  م ى الم و  ع  ً   ى ى َّ ى ص  : ق ـ   - ى َّ     َّ ي  ى ىٍ  ب ر يؿ ، ف ق اؿ  اء ه  ج  ً   ي   ى ى  ى   يٍ  ج   ٍ ً  ى  ى ي 
م ى الظ ي ر  ح يف  ز ال ت  الش م س   م و ، ف ص  ٍ  ي ف ص  َّ     ً ً   ى  ى  ى ٍ  ى  يف   ى ى ٍّْ    ى ى َّ     ُّ ر  ح  م ى ال ع ص  م و ، ف ص  : ق ـ  ف ص  ، ف ق اؿ  ر  اء ه  ال ع ص  ً   ى ، ث ـ  ج  ٍ  ى  ٍ  ى   ى ى  ى   يٍ   ى ى ٍّْ    ى ى َّ   ٍ  ى    ي َّ  ى  ى ي  ٍ  ى

ارى ًظمُّوي ًمٍثمىوي  : صى ارى ًظؿُّ كيؿّْ شىٍيءو ًمٍثمىوي، أىٍك قىاؿى مَّى، صى مٍّْو، فىصى : قيـٍ فىصى ، فىقىاؿى اءىهي اٍلمىٍغًربى  ثيَـّ جى

                                                           

 (.242. الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:1
 ، نفس الصفحة.انظر: المرجع السابؽ. 2
 (.31. البطانية، مقدمة في عمـ الفمؾ )ص:3
(؛ النكاكم: 122ك 57(؛ راتب: أساسيات الجغرافيا الطبيعية )ص:106. الشريؼ: مف عمـ الفمؾ القرآني )ص:4

 (.69الفمؾ )ص:
 (.326ؾ كاألنكاء في التراث )ص:. عبنده: الفم5
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اء ه  ال ع ش   ، ث ـ  ج  ب ت  الش م س  يف  ك ج  ً  ى ح  ٍ  ي   ي َّ  ى  ى ي  ٍ  َّ     ً اء ه  ً   ى  ى ى ى م ى ح يف  غ اب  الش ف ؽ ، ث ـ  ج  م و ، ف ص  : ق ـ  ف ص  ً   ى  ى  ى    َّ ى ي   ي َّ  ى  ى ي اء ، ف ق اؿ    ى   ى ى  ى   يٍ   ى ى ٍّْ    ى ى َّ  
ر   يف  ب ر ؽ  ال ف ج  م ى ح  م و ، ف ص  : ق ـ  ف ص  ، ف ق اؿ  ر  ٍ  ي ال ف ج  ً   ى  ى ى ى  ٍ  ى ٍ  ى   ى ى  ى   يٍ   ى ى ٍّْ    ى ى َّ   ٍ   ى  ى ، أ ك  ق اؿ   ٍ  ى ر     ى يف  س ط ع  ال ف ج  ٍ  ي : ح  ً   ى  ى ى ى  ٍ  ى   ...(1). 

 ، كينتج عف ذلؾ:ثالثًا: اختلف مواقع الشمس والقمر واألرض

منطقتي ككقكعيا في   ،حركة األجراـ السماكيةنتيجة تحدثاف  الكسكؼ كالخسكؼ: ظاىرتا -
، (2)تحدث لمقمر كالشمس، كألم مف الككاكب األخرل كىيالظؿ أك شبو الظؿ لجسـ آخر، 

، عمى مستكل كاحد بيف الشمس كاألرض ان الكسكؼ الشمسي عندما يككف القمر كاقعكيحدث 
الخسكؼ حمقي، أما  كسكؼكسكؼ كمي ك  (4)فعمى نكعي، كىك (3)فيحجب القمر ضكء الشمس

تككف األرض كاقعة بيف الشمس كالقمر، كالقمر يككف كاقعان في منطقة ظؿ أك شبو فالقمرم: 
 . (5)الظؿ لألرض، فتمنع مف كصكؿ أشعة الشمس لمقمر المنعكسة عمى سطح األرض

 كينتج عف ذلؾ:، رابعًا: جاذبية القمر واألرض
مائية إلى جاذبية األرض كالقمر، حيث تحدث لتعرض المسطحات ال :(6)كالجزرظاىرة المد  -

يككف المد ك جاذبية األرض، بتأثر ت كذلؾ، نجذب ناحيتوتبجاذبية القمر ك  المسطحات المائيةتتأثر 
، بحيث يككف تأثيره كالشمس في كالجزر في أعمى قيمة لو إذا كاف القمر في طكر المحاؽ كالبدر

يككف  حيث ،كيككف في أقؿ قيمة حينما يككف القمر في التربيعيف األكؿ كالثالث، نفس االتجاه
 .(7)تأثير الشمسل ان تأثيره معاكس

 
 

                                                           

([، قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح ، انظر: 3/330، )(14578). أخرجو أحمد في مسنده ]ح 1
 نفس المرجع السابؽ.

 (. 74. النكاكم: الفمؾ )ص: 2
 (.241عمـ الفمؾ الحديث )ص: ئ.  أحمد: مباد3
فال يرل مف الشمس سكل غالفيا  ،ص الشمس بالكامؿ. الكسكؼ الكمي لمشمس: كذلؾ عندما يغطي القمر قر 4

كحمقة ماسية أك خاتـ بو فص مضيء، كذلؾ لكقكع القمر بعيدان مف  ،الجكم، أما الكسكؼ الحمقي: تظير الشمس
 (. 75انظر: النكاكم: الفمؾ )ص: األرض بحيث يحجب الجزء األكسط مف قرصيا،

(؛ راتب: أساسيات الجغرافيا الطبيعية 39الشمسية )ص: مكسى: البقع؛ (77-75انظر المرجع السابؽ )ص: . 5
 .، كما بعدىا(51:الطبيعية )ص

كما ، 79(؛ النكاكم: الفمؾ )ص:182(، عمي: الجغرافية الفمكية )ص:167. الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:6
 كما بعدىا(.

 (.81، 80. النكاكم: الفمؾ )ص:7
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 المبحث الرابع

 ك والتنجيمصور)فروع( عمم الفم

 :أواًل: صور دراسة عمم الفمك

 ، مما ساىـ في تعدد مجاالت دراسة ىذه العمـف العمـك األخرلارتبط عمـ الفمؾ بغيره م
 :(1)كظكاىرىا الككنية، عمى النحك التالي ،كأجراميا ،رغـ اختصاصو بمادة السماء

 :. دراسة مكاقع األجراـ السماكية1

كعمـ الفمؾ النظرم، المتعمؽ بدراسة  ،كىذه الدراسة مف اختصاص عمـ الميكانيكا الفمكي
 كالجاذبة عف المركز. ،كالقكة المركزية الطاردة ،كقكانيف حركتيا ،حركة النجكـ كالككاكب

 :. دراسة خصائص األجراـ السماكية2

كعمـ طبيعة األجراـ الفمكية، المتعمؽ  ،مف اختصاص عمـ الفيزياء الفمكيةكىذه الدراسة 
.  بالبحث في التركيبة الطبيعية كالكيميائية لمككاكب كالنجـك

 :. دراسة ظاىرتي الكسكؼ كالخسكؼ3

كعمـ الفمؾ النظرم، المتعمؽ  ،انيكا السماكيةمف اختصاص عمـ الميك كىذه الدراسة
 كتكقع حدكثيا لعدة سنكات قادمة. ،بدراسة ظاىرتي الكسكؼ كالخسكؼ

 :. دراسة الككف كخصائصة4

مف اختصاص عمـ فيزياء الككف، المتعمؽ بدراسة الككف بصكرة شاممة كىذه الدراسة 
 لجميع مككناتو.

 :. دراسة الزمف5

كعمـ الفمؾ العممي، المتعمؽ بقياس  ،عمـ الفمؾ الكركممف اختصاص  كىذه الدراسة
 الزمف كالتكقيت الناتج عف الحركات األرضية كالسنكية لمككاكب.

                                                           

(، رحاؿ: عمـ الفمؾ، 205(؛ عبنده: الفمؾ كاألنكاء في التراث )ص:81. النكاكم: الفمؾ) ص:1
http://www.schoolarabia.net/astronomy/astronomy_introduction/introduction_1.htm 

http://www.schoolarabia.net/astronomy/astronomy_introduction/introduction_1.htm
http://www.schoolarabia.net/astronomy/astronomy_introduction/introduction_1.htm
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 :. دراسة عمؿ اآلالت الفمكية6

 ،مف اختصاص عمـ الفمؾ العممي، المتعمؽ بدراسة األعماؿ الرصدية كىذه الدراسة
 كآالت الرصد الفمكي. 

 صور التنـــجيم ثانياً:
بو، فانتشر بيف الناس بعدة صكر، ، كتنكعت طرقو كأساليالمحـر تعددت أشكاؿ التنجيـ 

 مف ىذه الصكر عمى النحك التالي: ان ذكر بعضأ
 . التنجيـ بداللة حركة األجراـ: 1

ة الجـر السماكم، كيزعـ المنجمكف أف لحركة يقكـ ىذا النكع مف التنجيـ عمى داللة حرك
، كبيف كقكع األحداث األرضية ،كأف ليذه األجراـ عالقة كثيقة بينيااألجراـ داللة كتفاسير، 

عمى  ان كأف ليا تأثير ، ، كالمناخيةكاالقتصادية ،فيعتقدكف أنيا سبب لحدكث التغيرات السياسية
 .(1)عمى شتى مجاالت الحياةبؿ و، عمى كؿ ما يحيط باإلنساف سعادة كشقاء، ك 

 التنجيـ بداللة الحركؼ: .4
أنكاع التنجيـ القائـ عمى داللة الحرؼ، فكؿ حرؼ يدؿ عمى عدد معمكـ،  كىك نكع مف

عمى السعادة أك  فيككف الرقـ الناتج دليالن  ؛ثـ تحدث عممية حسابية ليذه األعداد جمعان كطرحان 
 .(2)ثنى عشر، كمف ثـ الحكـ بداللة ىذه األبراجأك إلحاؽ تمؾ األعداد لألبراج االالتعاسة، 

 :كالمجالت الصحؼ في كالحظ األبراج قراءةالتنجيـ مف خالؿ . 3

)حظؾ اليكـ أك اعرؼ برجؾ(، عناكيف تصدرت الصحؼ كالمجالت، كليا أعمدة 
أما بالنسبة لمتنجيـ باألبراج، فيعتقد المنجمكف أف شخصية كطبيعة  ؛مخصصة لكتابة ىذا النكع

 الحمؿبراج إلى اثني عشر قسمان، كىي )كقسمت األاإلنساف تتحدد تبعان لمبرج الذم يكلد فيو، 
 (،الحكتك  كالدلك  الجدمك  القكسك  العقربك  الميزافك  العذراءك  األسدك  السرطافك  الجكزاءك  الثكرك 
، فيي عبارة عف جمؿ عامة تنطبؽ لعدد كثير مف البشر، (أك الطكالع اليكائية حظؾ اليكـ)أماك 

                                                           

 (.130. مجاىد: التنجيـ بيف العمـ كالديف كالخرافة )ص:1
 http://www.future-chall.com/vb/showthread.php?t=5994 مكقع: شبكة تحدم المستقبؿ، .2
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كيربط مستقبمو بما تحدده  ،فيصدقيا ،قارئيابارات فييا ما يناسب حالة كقد تتصادؼ بعض الع
 .(1)تمؾ العبارات، كىذا النكع مف التنجيـ ال يعترؼ المنجمكف الحقيقيكف بيا

 :. قراءة الكؼ كالفنجاف كالرمؿ كالحصى4
ىي أحد ضركب التنجيـ القديمة، كيزعـ المنجمكف أنيـ يستطيعكف قراءة مصير 
اإلنساف كمستقبمو مف خالؿ النظر إلى الخطكط المكجكدة في كؼ اإلنساف، أك قراءة الفنجاف 
أك مف خالؿ الخطكط كالرسكمات التي تتركيا بقايا القيكة في الفنجاف، أك استخداـ الرمؿ 

 .(2)ذلؾ لمتنبؤ بمستقبؿ كمصير اإلنسافبطرؽ معينة، ككؿ  الحصى
 :(13الرقـ )التنجيـ ب. 5

، كيتعاظـ الشؤـ عند مصادفتو (13)يعتقد المنجمكف أف العدد  يكـ ل ينبئ بالشـؤ
 اكاكتشافاتي ،أبحاثياك  ،مف تسمسؿ أرقاـ رحالتيا (13)الجمعة، كىناؾ بعض الدكؿ قد ألغت رقـ

ىزائـ الغرب بذلؾ العدد، فمثالن في  اقترافتصادؼ لكغير ذلؾ، كيرجع سبب التشاؤـ  ،العممية
 عاصمة القسطنطينيةكفتحكا  الفاتح محمد السمطافبقيادة  (، انتصر المسممكفـ1453)عاـ 

قد  (13)، كصكرة الرقـ (13)الناتج يخرج (1+4+5+3، )ـ(1453)سنة  أرقاـ كبجمع، الركماف
نبعت مف أفكار  (13)فكرة العدد  كرغـ أف جذكر، (3)تككف عمى ىيئة عدد صريح أك ضمني

 .(4)كأصبحكا يتشاءمكف منو ،النصارل الغرب، إال أنيا انتشرت في أكساط المسمميف
  :. التنجيـ بالحيكانات6

مف حركات ال إرادية  اي، فما يصدر عناتيككف بالتنبؤ عف طريؽ االستعانة بالحيكانك 
استطاع التنبؤ بنتائج  الذم، (بكؿ)كدالالت معينة، كمثاؿ ذلؾ األخطبكط  ،جعمكا منيا تفاسير

ف العقالء افتتنكا بو، كأصبحكا صحيحة، حتى إكانت تكقعاتو مباريات مكندياؿ كرة القدـ، ك 
صحة تنبؤ ىذا  يعرفكف نتائج المباريات القادمة بناء عمى ما حكـ بو )بكؿ(!، فما تفسير

                                                           

 (.34. الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:1
 كفاية المستزيد آؿ الشيخ:. 2

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf 
 .(13=1+9+2+1)(1921)بأف يككف ناتج حاصؿ جمع مجمكعة معينو مف األعداد، كناتج جمع: ضمني.  3
( اإلصدار مف ذك القعدة إلى 38)العدد مجمة البحكث اإلسالمية، ،منيا الحذر يجب كافدة عادات: الشكيعر.4

 (.241 ىػ(، )ص:1414_ 1413صفر )

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
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كشؤكف الالعبيف  ،بنتائج المباريات المستقبمية، رغـ أنو ال يعقؿ مف أمر المالعب الحيكاف
العقالء مف خبراء المالعب، كقد كاف جكاب ىذا السؤاؿ  صحة تكقعاتفي حيف عدـ  شيئان،

 :(1) ()األخطبكطيتكقؼ عمى معرفة خصائص ىذا الحيكاف الالفقارم
 .التمييز قدرة عمى لوك ذكاء، العممية أف األخطبكط حيكاف محدكد الأكدت الدراسات  .1

ىي تمؾ  وأكثر األلكاف جاذبية لالشكؿ األفقي، ك  بان لألخطبكط ىكجذأف أكثر األشكاؿ  .2
 األلكاف صاحبة الكىج كالممعاف، كليس بالضركرة تمكنو مف رؤية المكف نفسو.

 ألنو المكاف األكؿ الذم رآه. ،أكالن يمينان، فيتكجو إليو األخطبكط إلى النظر يميؿ  .3

لقد كاف يمقى في حكضو  ؛عمى التنبؤ )بكؿ(قدرةكمف تمؾ الخصائص نستطيع معرفة سر 
المائي صندكقيف مف البالستيؾ الشفاؼ عمى يمينو كشماؿ، كبداخميما طعاـ لو، ممتصؽ 

جائع إليو أكالن يككف بجدارىما كؿ كاحد منيما عمـ الدكلتيف المتكاجيتيف، كما يتجو األخطبكط ال
الخطكط األفقية التي  صاحب العمـ ذم مف الطبيعي أف يتجو إلى الصندكؽك النصر حميفو، 

 حادة ألكانيا أفقية بخطكط يتميز لمانياا عمـ كألف، ث منيا لمعاف ككىج أكثر مف غيرىاتنبع
، كذلؾ ما دائمان  إليو يتجو (بكؿ)كاف اليمنى، جية في الغالب كضعو يتـ ككاف الشيء، بعض

 نجمتراا  ك  غاناك  أستراليا عمى (ـ2010)في مكندياؿ كرة قدـ لمعاـ  لمانيااحدث عندما تكقع بفكز 
 ،أفقية خطكط سبانيااك  صربيا عمـ فيفا، سبانياثـ  أكالن  صربيا مع ىزيمتيا تكقع كما ،كاألرجنتيف

 .(2)األلماني العمـ ألكافمف  كلمعانان  كىجان  كثرأ ألكانيما لكف األلماني، العمـك

                                                           

 http://www.paltimes.net/olddetails/news/115138. األخطبكط:   1
 .انظر المرجع السابؽ.  2

http://www.paltimes.net/olddetails/news/115138


 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثاني 

 انحكى انشرعي نهتنجيى ويا يتعهق به

 مباحث:ة أربع ويشمل عمى

 حكـ التنجيـ، كحكـ المنجـ كقكلو.المبحث األول:  

 : حكـ تعمـ التنجيـ، كحكـ قراءة ما كتبو المنجمكف.المبحث الثاني

 حكـ نشر أفكار المنجميف. المبحث الثالث:

 حكـ االستسقاء بالنجكـ. المبحث الرابع:
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 :المبحث األول

 المنجم وقولوحكم حكم التنجيم و  

 التنجيمأواًل: حكم 

حركات الحكادث المستقبمية مف خالؿ رصد التنبؤ بكىك  ،مفيـك التنجيـ سابقان  لقد بينت 
، كالخرافات ،كالجيؿ ،بؿ يقكـ عمى التكقعات ،كمكاقع األجراـ السماكية؛ دكف أسس عممية

 تناكؿ فيما يمي أقساـ التنجيـ قبؿ الشركع في بياف حكمو، كذلؾ عمى النحك التالي:كسأ

  التنجيم:أقسام 

 :(1)ينقسـ التنجيـ إلى ثالثة أقساـ

 القسم األول:
 ساكم بيف الخالؽ كالمخمكؽ. كىك بذلؾ ي، يعتقد بأف النجكـ تخمؽ الحكادث األرضية كتؤثر فييا 

 كحكـ ىذا االعتقاد: فيو شرؾ باهلل، ككفر بو كفران يخرج عف الممة.
اًلؽي كيؿّْ شىٍيءو قاؿ تعالى:  الشرعية، النصكصبو ما كردت يتعارض مع  فيك  قيًؿ المَّوي خى

كىىيكى اٍلكىاًحدي اٍلقىيَّاري 
اًلؽي كيؿّْ شىٍيءو الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى فىأىنَّى ، كقاؿ سبحانو: (2) ـٍ خى بُّكي ـي المَّوي رى ذىًلكي

تيٍؤفىكيكفى 
(3). 

 : كجو الداللة
، فال يجكز إشراؾ النصكص القرآنية صرحت بتفرد الخالؽ بخمؽ كؿ شيء  كمنيا النجـك

 كمساكاتو بالخالؽ الكاحد المستحؽ لمعبادة كحده دكف غيره.  ،المخمكؽ العاجز
 القسم الثاني:

 .عمى المستقبؿ تدؿ كعالمات ،تفسيرات السماكية ليا حركة األجراـ يعتقد أف 
)حياتؾ شقية  ىذا القسـ أشكاؿ التشاؤـ كالتفاؤؿ كاألكىاـ، كقكؿ أحدىـ:كيندرج في 

 .لككنؾ كلدت في النجـ الفالني(

                                                           

 . المييميد: شرح كتاب التكحيد، 1
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf 

 (.16اآلية ) مف . سكرة الرعد2
 (.62اآلية ) مف . سكرة غافر3

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
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 عف مخرج كفر الغيب عمـ كدعكل الغيب، عمـ ىك يدعي بيذا االعتقاد :كحكـ ىذا االعتقاد
نيى عف أشكاؿ التشاـؤ كميا كأبطميا، فال تأثير لمنجكـ كغيرىا عمى مجرل  --النبي، ك الممة

 : بدليؿاألحداث، كىي ال تممؾ مف النفع أك الضر شيئان، 
ييٍعًجبيًنى اٍلفىٍأؿي اٍلكىًممىةي  ،الى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى قاؿ: " --ما كرد عف أنس أف نبي اهلل  كى

سىنىةي اٍلكىًممىةي الطَّيّْبىةي   . (1)"اٍلحى
 كجو الداللة:     
عف الطيرة كىي حصكؿ التفاؤؿ أك التشاؤـ في شيء ما، كالطيرة مف  --نيى النبي
فعؿ الشيء أك  لتككف سببان في ؛فقد كانت العرب تتطير ببركح الطير كسنكحيا ضركب الجاىمية،
ا، مغيرى كأالنجـك  كأبالطيكر  سكاء ،عف الطيرة مطمقان  --، كلقد نيى النبياإلعراض عنو

مسيرة بأمره ال تممؾ مف النفع أك الضر شيئان، فال يتككؿ عمييا، بؿ  - -فكميا مخمكقات اهلل
 .(2)تعالى كحده الخالؽ ال شريؾ لو التككؿ عمى اهلل

 القسم الثالث:
 .أف النجـك سبب لكقكع األحداثيعتقد  - 

،  كحكـ ىذا االعتقاد:_  فيو إشراؾ باهلل شركان أصغر، فيك ينسب األحداث األرضية إلى النجـك
كنزكؿ المطر، كىذا اعتقاد  ،ىي بفضؿ ىذه النجكـ ،كأف ما يقع عمى األرض مف األحداث

 خاطئ بدليؿ:
كىاًفره  يميٍؤًمفه بً  مأىٍصبىحى ًمٍف ًعبىادً : "قىاؿى  -- عف رسكؿ اهللما كرد  فىأىمَّا مىٍف قىاؿى ميًطٍرنىا ًبفىٍضًؿ  ،كى

كىاًفره ًباٍلكىٍككىبً  ًتًو، فىذىًلؾى ميٍؤًمفه ًبى كى كىذىاكىأىمَّا مىٍف قىاؿى ميًطٍرنىا بً  ،المًَّو كىرىٍحمى فىذىًلؾى كىاًفره ًبى  ،نىٍكًء كىذىا كى
 .(3)"ميٍؤًمفه ًباٍلكىٍككىبً 
 كجو الداللة: 

، ككفر في نزكؿ  مف يعتقد أنيا سبب الحديث صريح في تحريـ االستسقاء بالنجـك
 .(4)مف فضؿ كنعـ الخالؽ تعالى عمى عباده ىكألف الفضؿ كالسبب ال يعكد ليا، بؿ  األمطار،

 مكقؼ أكضحأف ىذه االعتقادات باطمة ليس ليا أساس مف الصحة، كسيتبيف مما سبؽ ك  
  عة اإلسالمية مف التنجيـ كالمنجـ.الشري

                                                           

، ح 1  ([.33/ 7، (5933). أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب السالـ/  باب الطيرة كالفأؿ كما يككف فيو الشـؤ
 (.12/170ة ). البغكم: شرح السن2
 ([. 59/ 1، )(240). أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب اإليماف/  باب بياف كفر مف قاؿ مطرنا بالنكء، ح 3
 (.10/286آبادم: عكف المعبكد ) .4
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الشريعة اإلسالمية كمما سبؽ يتبيف حرمة جميع أقساـ التنجيـ عمى اختالؼ أشكاليا، ف
شرؾ باهلل في غيبو،  التنجيـ فيوك  ؛طيرت المسمـ مف أدرانولقد عف كؿ أنكاع الشرؾ باهلل، ك تنيى 

كمنازعة لمخالؽ في ممكو، كتصرفو في شئكف عباده، كذلؾ لالعتقاد كاإليماف بتأثير ىذه األجراـ 
                             ن                                                  عمى األحداث األرضية، بؿ ىك أيضا  مف شعب السحر كالكيانة، كمع أنو يقكـ عمى الخرافات 

، اعتقاداتو، كمسيرة حياتوكاألكىاـ، إال أنو يؤثر عمى نفسية اإلنساف بصكرة سمبية، كما يؤثر في 
كنيى ، كلذلؾ حـر اإلسالـ التنجيـ ؛كالخكؼ مف المجيكؿ ،الدائـفيعتريو القمؽ النفسي، كالتكتر 

 -عمى النحك التالي: وكالمعقكؿ، كبيان ،كالقياس ،كاإلجماع ،كالسنة ،عنو، كحرمتو ثابتة بالكتاب
 القرآف الكريـ .4

 كرد الكثير مف النصكص القرآنية الدالة عمى حرمة التنجيـ، منيا ما يمي: 
المَّوي  ًإالَّ  اٍلغىٍيبى  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًفي مىفٍ  يىٍعمىـي  الى  قيؿٍ قاؿ تعالى: 

كىًعٍندىهي قاؿ تعالى: ك  ،(1)
فىاًتحي اٍلغىٍيًب ال يىٍعمىمييىا ًإالَّ ىيكى  مى

مىى اٍلغىٍيبً قاؿ تعالى: ك ، (2) ـٍ عى مىا كىافى المَّوي ًلييٍطًمعىكي كى
(3). 

 : كجو الداللة
بو،  --ألف عمـ الغيب ىك عمـ استأثر اهلل ؛نفت اآليات الكريمة اطالع أحد عمى الغيب

اهلل، كىي ىنا  ىاألكلى كالثانية، تفيد حصر عمـ الغيب عم ففي اآليتي)إال( فال أحد يعممو، ك
إثبات  النفيكاالستثناء مف  بمعنى )غير(، فيصبح معنى اآليات )ال يعمـ الغيب غير اهلل(،

 نفيان  ستعمؿكت ،ككذا كذا لكذا كاف ما كقكؿ ،الككف نفيتفيد  اآلية الثالثة )ما(أماك  ،(4)لممستثنى
، ك)الالـ المكسكرة( (5)اهلل ، كىنا جاءت مفيدة لمنفي، تنفي اطالع أحد عمى الغيبيات غيرنييان ك 

 ، كتفيد(6))أف(بمعنى فيي ،آخر حرؼ عف نائبةك  ،(المنفية كاف خبر) في داخمة في )ليطمعكـ(،
 كمف يدعي خالؼ ذلؾ فيك مكذب آليات اهلل. ،عمى غيب اهلل اإلطالع (7)نفي تككيد

                                                           

 (65اآلية) مف . سكرة النمؿ1
 (.59اآلية)مف  . سكرة األنعاـ2
 (.179اآلية) مف . سكرة آؿ عمراف3
مف النفي إثبات لممستثنى، فذىب الجميكر أف االستثناء مف النفي إثبات  . اختمؼ الفقياء ىؿ االستثناء4

لممستثنى بخالؼ الحنفية، كقكؿ الجميكر ىك  الصكاب، ألف قكلنا: )ال إلو إال اهلل( استثناء مف نفي، فيفيد إثبات 
"، الفكزاف: تيسير : "أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا: ال إلو إال اهلل--األلكىية الحؽ هلل تعالى، كقد قاؿ

 (.1/196كصكؿ إلى قكاعد األصكؿ )ال
 (.1/198. السممي: اإلماـ في بياف أدلة األحكاـ )5
 (.538ك 1/536. ابف الجكزم: نزىة األعيف النكاظر )6
 (.1250/ 1الكميات ). الكفكم: 7
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 السنة النبكية الشريفة  .4
 التنجيـ، منيا: النصكص النبكية حكؿ حرمةلكثير مف حرمت التنجيـ، ككردت اأقرت السنة ب

كـً اٍقتىبىسى شيٍعبىةن " :--هللا ؿرسك  قاؿ :قاؿ عباس بفا عفما كرد أ.   ًف اٍقتىبىسى ًعٍممنا ًمفى النُّجي مى
 .(1)"ًمفى السٍّْحًر زىادى مىا زىادى 

 كجو الداللة:
بأف التنجيـ شعبة مف السحر، كفي ذلؾ داللة عمى تحريـ التنجيـ،  النبكية  صرحت السنة

 يعنى( زاد ما زاد) قكلو، ك                ن                                        السحر محـر شرعا ، كىك مف المكبقات التي تدخؿ صاحبيا النار ألف
 زاده ما السحر شعب اقتباس زاد أك الساحر إثـ مثؿ اإلثـ مف لو زاد النجكـ عمـ مف زاد كمما

 .السحر يزيد فإنوتعمـ التنجيـ  مف زاد كمما بمعنى، (2)النجكـ عمـ اقتباس
 أنيـ األنصار مف --النبي أصحاب مف رجؿ يأخبرن :قاؿ عباس بف اهلل عبدما كرد عف ب.  
اذىا كيٍنتيـٍ " : --اهلل رسكؿ ليـ فقاؿ ،فاستنار بنجـ يرم -- اهلل رسكؿ مع ليمة جمكس ىـ بينما مى

اًىًميًَّة ًإذىا ريًمىى ًبًمٍثًؿ ىىذىا يفً  تىقيكليكفى  يـ   "،اٍلجى ل د  الم ي م ة  ر ج ؿ  ع ظ  م ـ  ك ن ا ن ق كؿ  ك  ً   ه ق ال كا الم و  ك ر س كل و  أ ع  ٍ  ى ي  ي َّ   ى ي  ي  يً  ى    ٍَّ  ى ى  ى ي ه  ى  ، ى  ي      َّ ي  ى ى ي  ي ي  ى
يـ   ً   ه ك م ات  ر ج ؿ  ع ظ  دو " : --  ى ى  ى  ى ي  ي    َّ ً ف ق اؿ  ر س كؿ  الم و   ، ى ى  ى  ى ي ه  ى يىاًتوً  ،فىًإنَّيىا الى ييٍرمىى ًبيىا ًلمىٍكًت أىحى بُّنىا  ،كىالى ًلحى لىًكٍف رى كى

اًء الًَّذيفى يىميكنى  مىةي اٍلعىٍرًش ثيَـّ سىبَّحى أىٍىؿي السَّمى مى ى أىٍمرنا سىبَّحى حى تىعىالىى اٍسميوي ًإذىا قىضى تَّى يىٍبميغى تىبىارىؾى كى ـٍ حى يي
اًء الدٍُّنيىا  (3)..".التٍَّسًبيحي أىٍىؿى ىىًذًه السَّمى

 كجو الداللة: 
كمف يقكؿ خالؼ  ،أك مماتيـ أف يككف لمنجكـ تأثير عمى حياة العباد --نفي النبي

ف أمر الخالئؽ ،ذلؾ فإذا قضى  ، كىك القائـ عمى تدبير شؤكنيـ، --بيد اهلل فقكلو باطؿ، كا 
كالنجكـ ىي آيات  ،كالقمر ،، كليس لممخمكقات شأف في ذلؾ، بؿ إف الشمسكاف مفعكال أمران 

 لتيسير شؤكف العباد، ال لتحكـ شؤكف حياتيـ.  ؛سخرىا اهلل تعالى
 اإلجماع .3

_ رحمو اهلل_: اإلسالـ ابف تيميةشيخ قاؿ عمى حرمة التنجيـ،  ياء المسممكفأجمع الفق
 .(4)التنجيـ كاالستدالؿ باألحكاؿ الفمكية عمى الحكادث األرضية مف السحر، كيحـر إجماعا

 القياس .2
                                                           

، ح 1 األلباني: حسف،  ([، قاؿ22/ 4، )3907. أخرجو أبك داكد في سننو ] كتاب الطب/  باب فى النجـك
، ح   ([.393/ 5، )3726انظر: نفس المرجع السابؽ، أخرجو ابف ماجو في سننو، ])باب: تعمـ النجـك

 (.104/ 6المناكم: فيض القدير ) .2
تياف الكياف، ح 3  ([.36/  7، ) 5955. أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب السالـ/ باب تحريـ الكيانة كا 
 .(7/413بع )مي: حاشية الركض المر . العاص4
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، كفييما افتراء عمى اهلل، كيسعياف الغيبدعاء بافكالىما ؛ (1)قياس التنجيـ عمى الكيانة
لزعزعة اإليماف باهلل، كنشر الفساد كتشكيش العقكؿ كاألذىاف، كال يممكاف مف شأف األحداث 

كالخداع، كقد نيى  ،كبالغش ،ككسب بالحراـ ،األرضية شيئان، ككالىما أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ
 عف حمكاف الكاىف. --الرسكؿ 

اًرلّْ عى ك  ًف اٍلكىٍمبً " --أف رسكؿ اهلل --ٍف أىًبى مىٍسعيكدو األىٍنصى ٍف ثىمى ٍيًر اٍلبىًغىّْ  ،نىيىى عى مى  ،كى
ٍمكىاًف اٍلكىاًىفً   .(2)"كىحي
 كجو الداللة:

حـر الحديث حمكاف الكاىف، كىك العكض المأخكذ مقابؿ التكيف، كفي ذلؾ داللة عمى 
يك حراـ كيحـر عكضو، كالتنجيـ يدخؿ في اسـ الكاىف، فتحريـ األصؿ كبطالنو كىك الكيانة، 

فمذا انقسـ إلى أنكاع  ،كىي مختمفة ،الكاىف مف يدعي معرفة الغيب بأسبابقاؿ ابف عابديف: )
 كالكؿ، كىك الذم يخبر عف المستقبؿ بطمكع النجـ كغركبو ،كالعراؼ كالرماؿ كالمنجـ ،متعددة
 .(3)بالكفر( مصدقيـ كعمى عمييـ محككـ ،شرعان  مذمكـ
 المعقكؿ .2

التنجيـ يمحؽ بالناس الشر ىك السبيؿ لدفع الضرر عف المسمميف، ف تحريـ التنجيـ
ما فقد يعزؼ أحدىـ عف الزكاج أك عف ممارسة عمؿ  قراراتيـ،ك  تيـحيا عمىيؤثر ك  كاألذل،

ىذا ، كالحاجة ىنا تقتضي دفع كلمتفاؤؿ كالتشاؤـ ،كىك سبب لألكىاـ و،مالدعاء المنجـ بفش
 لدفع الضرر عف المسمميف. ؛القكؿ بتحريـ التنجيـ ىك السبيؿكاف ، فالضرر

 
 :وعقوبتو ثانيًا: حكم المنجم 

 أحكاؿ ذلؾ مف كيستطمع ،كسيرىا مكاقيتيا يحسب النجكـ في ينظر مف المنجـ ىك:
 .(5)النجـك مف يطمع ما في ينظر نوأل ؛ان منجم لمنجـا ، كسمي(4)الككف

                                                           

 (.55،56/ 1. العثيميف: فقو العبادات ) 1
. أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب المساقاة / باب تحريـ ثمف الكمب كحمكاف الكاىف كمير البغى كالنيى عف 2

 ([.35/ 5، ) (4092)بيع السنكر، ح
 (.242/ 4. ابف عابديف: حاشية رد المحتار)3
 (.905/ 2يط ): المعجـ الكسكآخركف . إبراىيـ مصطفى4
. الككاكب ىي الثكابت، كمنو يقاؿ فيو كككب مف ذىب أك فضة، ألنو ثابت ال يزكؿ، كالنجـ الذم يطمع منيا 5

 (.459/ 1العسكرم: الفركؽ المغكية) انظر:كيغرب، ليذا قيؿ لممنجـ منجـ، كال يقاؿ لو كككب،
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 جعؿ: )(1)، قاؿ ابف األثير، كادعى مف القكؿاقترؼ يك كافر بمافحكـ المنجـ: كأما 
 (.كافران  إلييا كالشر الخير مف التأثيرات كينسب ،كعمييا بيا لمحكـ النجكـ يتعمـ الذم المنجـ

المنجـ كافر، كأف ما  كاإلجماع التي تبيف أف ،كالسنة ،ككردت الكثير مف األدلة مف القرآف -
 إنما ىك كذب كخداع، كسأبيف بعض ىذه األدلة عمى النحك التالي: يدعيو
 القرآف الكريـ .4

 اؿق، --أثبتت النصكص القرآنية بأف الغيب ليس مف عمـ المنجـ بؿ مف عمـ الخالؽ
دان تعالى:  ٍيًبًو أىحى ـي الغيب فىالى ييٍظًيري عمى غى اًل ًإالَّ مىًف ارتضى ًمف رَّسيكؿو  عى

(2). 
 كجو الداللة: 

نما يظيره عمى مف  صرحت اآلية الكريمة باختصاص عمـ الغيب عمى الخالؽ، كا 
 ارتضى ليـ النبكة، كالمنجميف ليسكا مف ذلؾ ليطمعيـ اهلل الغيب.

 يضاىيوكليس المنجـ كمف  ،_ قاؿ القرطبي: ال يظير عمى غيب اهلل إال مف ارتضى لمنبكة
ليطمعيـ عمى ما يشاء مف غيبو، بؿ  ؛ارتضى اهلل ليـ النبكةممف بالتنبؤ باألحداث كالمستقبؿ 

 .(3)ككذبيـ ،كتخمينيـ ،كاالفتراء عميو بحدسيـ ،الكفر باهلل يـحكم
 السنة النبكية الشريفة  .4

: -عنيما اهلل رضي– عباس بف اهلل عبدصرحت السنة النبكية بكفر المنجـ، ككرد عف 
ًف اٍقتىبىسى ": قاؿ -- اهلل رسكؿ أف بابا مف النجكـ لغير ما ًذٍكًر اهلل، فقد اقتبس شعبة مف مى

 .(4)"كافر كالساحر ،كالكاىف ساحر ،المنٌجـ كاىف ،الٌسحر
 كجو الداللة:

بما ادعى مف اطالعو عمى الغيب،  كىك الكفر ،جعؿ حكـ المنجـ كحكـ الكاىف كالساحر
 كبتأثير النجـك بالحكادث األرضية.

 اإلجماع  .3
ليككف عبرة يرتدع بيا كؿ  ؛عقكبة ليـ أفتكا بقتميـك ، بؿ كفر المنجميفأجمع الفقياء عمى 

مف يتطاكؿ عمى الخالؽ سبحانو، كسنعرض بعض أقكاؿ الفقياء نصان عنيـ بيانان لقكة عباراتيـ، 
 كادعى: ،لعظـ ما افترل ؛كمدل تشديدىـ في عقكبة المنجـ

                                                           

 (.206/ 2) . العسكرم: الفركؽ المغكية1
 (.27،26اآلية ) مف . سكرة الجف2
 (.19/28. القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف)3
، ح 4 ، لـ أعثر عمى ،([576/ 11، )9197. أخرجو ابف األثير في جامع األصكؿ ]الكتاب الثامف في النجـك

 حكـ لو.
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كعراؼ كضارب بحصى كنحكه، إف لـ  ال يكفر كاىف كمنجـ) :(1)قاؿ الحنابمة في حكـ المنجـ -
لك ك : )(2)فقالكا ، كأما في عقكبتو(عزر كيكؼ عنويعتقد إباحتو، كأنو يعمـ بو األمكر المغيبة، كي

 .(بطريقتو أنو يعمـ الغيب فمإلماـ قتمو لسعيو بالفساد كمان أكىـ ق

األمطار كغيره، ذلؾ ما يخبر بو المنجـ مف الغيب مف نزكؿ : )(3)كقاؿ القرافي مف المالكية -
 (كفر يقتؿ بغير استتابة

 :المنجم قول ًا: حكمثالث

 قاؿ، كال يجكز تصديقيـ ،كافترل مف القكؿ باطالعو عمى الغيب ،ادعى كذب المنجـ بما 
ألنو مف الرجـ بالغيب؛ فال  ؛ال عبرة بقكؿ المنجميف، كال يجكز العمؿ بما يقكلكف) :(4)الحنابمة

  (.يجكز تصديقيـ في شيء مف أخبارىـ عف المغيبات

 وىناك مسألتان البد من توضيحيما:

 ::الرسل وعمميم بالغيباألولى مسألةال

حتى  تفرد الخالؽ بعمـ الغيب، فال يعممو مف خمقو أحد،صرحت النصكص الشرعية ب
 كمف ىذه النصكص: المرسميف،
 

 القرآف الكريـ  .4
ـٍ  أىقيكؿي  الى  قيؿٍ تعالى:  أ. قاؿ زىاًئفي  ًعٍنًدم لىكي ـي  كىالى  المَّوً  خى ـٍ  أىقيكؿي  كىالى  اٍلغىٍيبى  أىٍعمى  أىتًَّبعي  ًإفٍ  مىمىؾه  ًإنّْي لىكي

ا ًإالَّ  ى مى ًإلىي ييكحى
(5). 

 كجو الداللة:
قرار رسكؿ الغيب يعمـ ال إنو يقكؿ أف --أمر الخالؽ سبحانو كتعالى رسكلو       اهلل، كا 

-- (6)داللة أف عمـ الغيب عمـ الخالؽ، كال تعمـ الرسؿ إال ما أعمميـ الخالؽ بو. 

                                                           

 (.7/413. العاصمي: حاشية الركض المربع )1
 (.207 /10: كتاب الفركع )ابف مفمح(، 10/264. المرداكم: اإلنصاؼ )2
 (.13/343. القرافي: الذخيرة )3
 (.810/ 1. السيكطي: مطالب أكلي النيى )4
 (.50اآلية ) مف . سكرة األنعاـ5
 (.87/ 8. الشنقيطي: أضكاء البياف ) 6
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فىاًتحي اٍلغىٍيًب ال يىٍعمىمييىا ًإالَّ ىيكى تعالى: ب. قاؿ  كىًعٍندىهي مى
يىٍسأىلكنىؾى : كقاؿ تعالى، (1) كحً  عىفً  كى  الرُّ

كحي  قيؿً  بّْي ًمفٍ  الرُّ أىٍمًررى
(2). 

 الداللة:كجو 
أحد مف الخمؽ، حتى  كدقائقيا بأف األمكر الغيبية ال يعمـ حقيقتيا ،صرح القرآف الكريـ

 ؛ستعارة)بمفاتح الغيب(، عمى سبيؿ االالقرآني الركح، كمفاتيح الغيب، كالتعبير المرسميف، كحقيقة
يتكصؿ إلى ما في الغيب مف العمـ سكل الخالؽ المالؾ  يستطيع أف ال أحدأف كذلؾ يعنى 

، كلقد بيف سبحانو (3)لمفاتيحيا، كما ال يتكصؿ كال يعمـ أحد لما في الخزنة إال صاحب مفاتيحيا
ـي  ًعٍندىهي  المَّوى  ًإفَّ كتعالى مفاتيح الغيب في كتابو العزيز، قاؿ تعالى:  يينىزّْؿي  السَّاعىةً  ًعٍم  اٍلغىٍيثى  كى

يىعٍ  ا مىـي كى اـً  ًفي مى ا اأٍلىٍرحى مى اذىا نىٍفسه  تىٍدًرم كى مىا غىدان  تىٍكًسبي  مى  المَّوى  ًإفَّ  تىميكتي  أىٍرضو  ًبأىمّْ  نىٍفسه  تىٍدًرم كى
ًميـه  ًبيره  عى خى

(4). 
 السنة النبكية الشريفة.  4

 : ، كذلؾ دلت السنة النبكيةح بأف أسرار الغيب ممؾ هلل كحدهكما أف كتاب اهلل العزيز صر 
ٍمسه الى ، قاؿ: "--أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-كرد عف ابف عمر فقد  فىاًتيحي اٍلغىٍيًب خى مى

ـي مىا ًفي غىدو ًإالَّ المَّوي  ا تىغً يىٍعمىمييىا ًإالَّ المَّوي الى يىٍعمى ـي مى ـي ًإالَّ المَّوي ، كىالى يىٍعمى ا تىى يىٍأًتي يضي األىٍرحى ـي مى ، كىالى يىٍعمى
ده ًإالَّ المَّوي  اٍلمىطىري  ـي مىتىى تىقيكـي السَّاعىةي ًإالَّ المَّوي أىحى ، كىالى يىٍعمى  .(5)"، كىالى تىٍدًرم نىٍفسه ًبأىمّْ أىٍرضو تىميكتي

 كجو الداللة:

قيني نفت السنة النبكية أف يعمـ الغيب أحد مف الخمؽ، كالمراد بالعمـ ىك العمـ الحقيقي الي 
لذلؾ ما يصدر عف األكلياء، كما يقكلو الكينة كالمنجميف ال يدخؿ  األمكر؛الكمي الكامؿ لدقائؽ 

 .(6)                                                 ن                              ضمف ذلؾ العمـ ألنو عمـ جزئي كالعمـ الجزئي ليس عمما  أك ىك ليس مف العمـ بؿ مف الظف
 األثر. 3

                                                           

 (.59اآلية ) مف . سكرة األنعاـ1
 (.85اآلية ) مف . سكرة اإلسراء2
 (.273/ 1.ابف جزل: التسييؿ لعمـك التنزيؿ )3
 (.34اآلية) مف لقماف. سكرة 4
ا تىًغيضي 5 مى ا تىٍحًمؿي كيؿُّ أيٍنثىى كى . أخرجو البخارم في صحيحو ]كتاب تفسير القرآف/  باب قكلو تعالى: )المَّوي يىٍعمىـي مى

ـي(، ح  ا  ([.6/79، )(4697)تىًغيضي اأٍلىٍرحى
 (.44/ 1. المباركفكرم: مرعاة المفاتيح )6
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ـى أىنَّوي ييٍخًبري بً " قالت:_ رضي اهلل عنيا_ عائشة عفكرد  مىٍف زىعى غىدو فىقىٍد  يمىا يىكيكفي فً كى
مىى المًَّو اٍلًفٍريىةى كىالمَّوي يىقيكؿي  ـى عى أىٍعظى
ـي مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ :يقكؿ كاهلل ،(1)  قيٍؿ الى يىٍعمى

المَّوي 
(2)"(3) . 

 كجو الداللة: 
فاألنبياء  في الحديث داللة عمى أف النبكة ال تعني اطالع األنبياء عمى جميع الغيبيات،
ف كانكا أكلياء اهلل المبمغيف لرسالتو فيـ مف البشر، كميزىـ الخالؽ سبحانو عف غيرىـ ألف ذلؾ  ؛كا 

قامة الحجة  ال لذلؾ فإف المرسميف ؛كالبراىيف عمى كحدانيتو كقدرتو ،كاإلعجاز مف لكاـز الدعكة، كا 
 .(4)بو اهلل ـعممي ما إال الغيب مف فمك يعم

عمـ الرسؿ لمغيب ليس عمـ كمي أم لجميع الغيبيات، بؿ إف بعض الغيب أظيره  إف ان إذ
االخالؽ ليـ، كذلؾ مف دليؿ النبكة كاإلعجاز، قاؿ تعالى:  مى مىى ًلييٍطًمعىكيـٍ  المَّوي  كىافى  كى  اٍلغىٍيبً  عى

لىًكفَّ  ًموً  ًمفٍ  يىٍجتىًبي المَّوى  كى يىشىاءي  مىفٍ  ريسي
(5). 

 يعمـ ال ألنو؛ الغيب عمى ليطمعكـ اهلل كاف ما: )(6)الكشؼ كالبياف في النيسابكرم قاؿ
 بعض عمى فيطمعو ،بالغيب يشاء مف رسمو مف_ يختار_ أم  يجتبي اهلل كلكف، غيره أحد الغيب
 (.الغيب عمـ

 فخرج، ضمت --النبي ناقةكمما يؤكد ما سبؽ ما ذكره الكاقدم في المغازم: أف  
 خبر عف كيخبركـ نبي أنو يزعـ محمد أليس: (7)المصيت بف زيد ، فقاؿطمبيا في أصحابو
 نبي، أنو يزعـ محمدان  إف يقكؿ منافقان  إف": --اهلل رسكؿ فقاؿ ناقتو؟ أيف يدرم ال كىك السماء،

ني! ناقتو أيف يدرم كال السماء بأمر يخبركـ كأنو  دلني كقد اهلل، عممني ما إال أعمـ ما كاهلل كا 

                                                           

الكذب، يقاؿ فرل الشيء يفريو فريا، كافتراه يفتريو افتراء، إذا اختمقو، . الفرية: بكسر الفاء كسككف الراء، أم 1
 (.8/350(؛ المباركفكرم: تحفة األحكذم )8/ 3) شرح صحيح مسمـالنككم:  انظر: كجمع الفرية فرل،

 (.65اآلية ) مف . سكرة النمؿ2
. أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب اإليماف/ باب معنى قكؿ اهلل عز كجؿ )كلقد رآه نزلة أخرل( كىؿ رأل النبي 3
--  ( [.110/ 1، )(457)ربو ليمة اإلسراء، ح 
 (.364/ 13. ابف حجر: فتح البارم )4
 (.179اآلية )مف  . سكرة آؿ عمراف5
 (3/219النيسابكرم: الكشؼ كالبياف ).  6
المزم: تيذيب انظر: المصيت، مف ييكد بني قينقاع، أظير اإلسالـ، كاف فيو النفاؽ كغش الييكد، . زيد بف 7

 (.5/504الكماؿ )
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 بزماميا، شجرة حبستيا إليو ليـ أشار ،الشعب ككذا كذا شعب في الكادم في كىي عمييا،
 .(1)"بيا فجاءكا فذىبكا ،بيا تأتكا حتى فانطمقكا

نو ال يعمـ مف الغيب الغيب ىك عمـ الخالؽ، كأ عمـ أف كبيف --اهلل نبي يؤكد بذلؾك  
 تعالى بو. ما عممو اهلل إال
 

 قد يصدق المنجم في القول :المسألة الثانية
كبينت النصكص مف  ما يصدؽ مف قكؿ المنجـ فيك مما سمعو الجف مف السماء، أما

 ال يدخؿ الشؾ في قمكب المسمميف. سنة ذلؾ كصرحت بو، حتىالالقرآف الكريـ ك 
 
 القرآف الكريـ. 4

ٍف يىٍستىًمًع اآٍلفى يىًجدٍ : قاؿ تعالى أ. قىاًعدى ًلمسٍَّمًع فىمى دان  كىأىنَّا كينَّا نىٍقعيدي ًمٍنيىا مى لىوي ًشيىابان رىصى
(2) 

 كجو الداللة:
الستراؽ أخبار  ؛لت اآلية الكريمة عمى أف مردة الجف كاف ليـ مكاضع يقعدكف فيياد

، ذلؾ يعني أف ما صدؽ الكينة فيو كاف ىك مما سمعو إلى الكينةليمقنكىا  ؛السماء مف المالئكة
 .(3)لذلؾ حرس اهلل السماء بالشيب المحرقة، فال يطمع عمى أخبار الغيب أحد ؛الجف كلقنو ليـ

 
 السنة النبكية الشريفة. 4

 األنصار مف --ي النب أصحاب مف رجؿي أخبرن :قاؿ ،عباس بف اهلل عبدما ركم عف  . أ
اذىا" :--اهلل رسكؿ ليـ فقاؿ ،فاستنار بنجـ رمى -- اهلل رسكؿ مع ليمة جمكس ىـ بينما أنيـ  مى
اًىًميَّةً  ًفى تىقيكليكفى  كيٍنتيـٍ  ـي  كىرىسيكليوي  المَّوي  قىاليكا "،ىىذىا ًبًمٍثؿً  ريًمىى  ًإذىا اٍلجى ًلدى  نىقيكؿي  كينَّا ،أىٍعمى ؿه  المٍَّيمىةى  كي  رىجي
مىاتى  ،عىًظيـه  ؿه  كى دو  ًلمىٍكتً  ًبيىا ييٍرمىى الى  فىًإنَّيىا" :-- المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  عىًظيـه  رىجي يىاًتوً  كىالى  ،أىحى لىًكفٍ  ،ًلحى  كى
بُّنىا تىعىالىى تىبىارىؾى  رى ى ًإذىا اٍسميوي  كى مىةي  سىبَّحى  أىٍمرنا قىضى مى تَّى يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  السَّمىاءً  أىٍىؿي  سىبَّحى  ثيَـّ  ،اٍلعىٍرشً  حى  حى
مىةى  يىميكفى  الًَّذيفى  قىاؿى  ثيَـّ  ،الدٍُّنيىا السَّمىاءً  ىىًذهً  أىٍىؿى  التٍَّسًبيحي  يىٍبميغى  مى مىةً  اٍلعىٍرشً  حى مى اذىا اٍلعىٍرشً  ًلحى  قىاؿى  مى
ـٍ  بُّكي كنىييـٍ  :رى اذىا فىييٍخًبري ا السَّمىكىاتً  أىٍىؿً  بىٍعضي  فىيىٍستىٍخًبري  -قىاؿى  - قىاؿى  مى تَّى بىٍعضن بىري  يىٍبميغى  حى  ىىًذهً  اٍلخى

                                                           

 . الكاقدم: المغازم،1
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf 

 (.9اآلية ) مف . سكرة الجف2
 (19/12. القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )3

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-www.al-mostafa.com.pdf
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ييٍرمىٍكفى  ،أىٍكًليىاًئًيـٍ  ًإلىى فىيىٍقًذفيكفى  ،السٍَّمعى  اٍلًجفُّ  فىتىٍخطىؼي  الدٍُّنيىا السَّمىاءى  ا ًبوً  كى اءيكا فىمى مىى ًبوً  جى  كىٍجًيوً  عى
ؽّّ  فىييكى  لىًكنَّييـٍ  ،حى يىًزيديكفى  ًفيوً  يىٍقًرفيكفى  كى  .(1)"كى

 كجو الداللة: 
عمى أف ما صدؽ بو المنجمكف كالكينة، فإنما ىك مما سمعتو الجف النبكية  النصيدؿ 

نيـ  ألف الجف تزيد في  ؛بعض القكؿيخطئكف في المسترقة السمع مف السماء، ثـ لقنتيـ بو، كا 
 القكؿ عمى ما سمعت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( مف ىذا البحث30سبؽ تخريجو، )ص: .1
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 المبحث الثاني:

 لتنجيم وقراءة ما كتبو المنجمونحكم تعمم ا 

 التنجيمأواًل: حكم تعمم 

كاألحكاـ المتعمقة بيما،  ،كالمنجـ ،مكقؼ الشريعة اإلسالمية مف التنجيـ سابقان  بينت
حكـ تعمـ بالشركع كقبؿ كحكـ قراءة ما كتبو المنجمكف،  ،تناكؿ الحديث عف حكـ تعمـ التنجيـسأك 

، عمى النحك التال ،التنجيـ ، كما يحؿ تعممو كما يحـر  ي:ال بد مف بياف أقساـ عمـ النجـك

 .عمـ ضارك عمـ نافع،  :_ ينقسم عمم النجوم إلى

 أ. العمم النافع

يرادفو اليكـ عمـ الفمؾ الحديث، فيك عمـ يختص بدراسة الذم ك  ،القديـ عمـ التسييرىك 
، بو الىتداءكا ،دراسة تقتصر عمى االستدالؿ كلقد كانت ىذه الدراسة قديمان  ،النجكـ كاألجراـ

المناسبات  أكقات تحديدكل، أكقات الزراعة، ك الفصكؿ األربعةمعرفة زمف كلمعرفة الجيات، ك 
كجكد كاتسعت بفضؿ التقدـ العممي كالتقني، كمع  كلكف ىذه الدراسة تطكرت اليـك ،كاألعياد

ىذه الدراسة التمسككبات الضكئية كالفضائية الدقيقة، كأجيزة الرصد كالمراقبة الحديثة، لتشمؿ 
 .لتصبح ىذه الدراسة أعـ كأشمؿ مما كانت عميو ؛كبمككناتوالككف بمجممو 

 : حكـ تعمـ ىذا النكع مف العمكـ 

، لما في  -- يعكد عمى اإلنساف، بؿ كيجعمو أكثر تقربان مف اهلل الجكاز، لما فيو نفع كخير
 . (1)ذلؾ العمـ مف أسرار كعجائب عظيمة تدلؿ عمى قدرة الخالؽ، كعمى صنع اهلل تعالى

 العمم الضارب. 

أما العمـ الضار فيك عمـ التأثير، كالذم يرادفو التنجيـ، بؿ إنو يعد مف العمكـ الضارة 
 .(2)التي فييا ىالؾ الديف، كالسحر

                                                           

مف  (58)نظرا (؛1748/ 2العثيميف: شرح رياض الصالحيف ) انظر: (؛337/ 3المناكم: فيض القدير ) .1
 ىذا البحث

 (.150/2. الفكزاف: إعانة المستفيد )2
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فعمـ ىك حياة ):(1)العمكـ خمسة أف ية عف يحيى بف عمارذكر شيخ اإلسالـ ابف تيمك 
التذكر بمعاني القرآف كالحديث، كعمـ الدنيا، كىك عمـ التكحيد، كعمـ ىك غذاء الديف؛ كىك عمـ 

، كعمـ ىك داء نيايشفيو م ىك دكاء الديف؛ كىك عمـ الفتكل إذا نزؿ بالعبد نازلة احتاج إلى مف
 .(الديف كىك الكالـ المحدث، كعمـ ىك ىالؾ الديف؛ كىك عمـ السحر كنحكه

 : حكـ تعمـ ىذا النكع مف العمكـ 

ألف  أيضان؛ دراسة أقسامو، كال يجكز ان أك كثير  كاف قميالن يحـر تعمـ ىذا النكع مف العمـك سكاء 
كالتي ال فائدة  ة،ىي مندرجة تحت العمكـ الفاسدة كالباطمك كالتحريـ يطاليا كيشمميا أيضان، النيي 
 .(2)باإلضافة إلى أنيا مضيعة لمكقت منيا،

فإنو باطؿ محـر  ،التأثيرأف المأذكف في تعممو عمـ التسيير ال عمـ ):(3)فيض القدير قد كرد فيك 
كـً اٍقتىبىسى شيٍعبىةن ًمفى السٍّْحًر زىادى مىا زىادى )كفيو كرد خبر  ككثيره،قميمو  ا ًمفى النُّجي ًف اٍقتىبىسى ًعٍممن مى

 (4).) 

 ثانيًا: حكم قراءة ما كتبو المنجمون
تعد مف أىـ كأكثر المسائؿ  ،إف متابعة أعماؿ المنجميف عمى اختالؼ صكرىا كأشكاليا

تمؾ  ، كيكاد ال يخؿ يكـ ما إال كيسأؿ السائمكف أىؿ الذكر حكؿ مطالعةالمعاصر المثيرة لمجدؿ
إلى  المؤديةالشرع يقضي بتحريـ كؿ الكسائؿ حكـ ، ك التنجيـ سابقان حرمة كقد بينتاألعماؿ، 
الشارع الحكيـ لما قضى بحرمة التنجيـ، فإف ، ف(كاجب كتركو حراـ فيك بو الحراـ يتـ ماف)الحراـ، 

 حماية لممسمـ مف الكقكع في المحـر ،إليو المؤديةمقتضى الحكمة التشريعية تحريـ كؿ الكسائؿ 
األمر  لينتيي يؤدم لتصديقيـ كاإليماف بما يقكلكف،؛ ألنو تياف المنجميفلذلؾ حـر إ ،(5)أك قربانو

 .بالشرؾ باهلل
، مف الخكض في مجالس أىؿ الشرؾك ، مف متابعة األباطيؿكقد كردت النصكص محذرة 

 ما جاءت بو النصكص عمى ذلؾ، يدؿعكذة لسؤاليـ عف الغيب، ك نيت عف إتياف أىؿ الشكذلؾ ك 
  مف الكتاب كالسنة: الشرعية،
 القرآف الكريـ  .1

                                                           

 (.145/ 10ابف تيمية: مجمكع الفتاكل) .1
  .مف ىذا البحث، (29حكـ التنجيـ، )ص: :نظرا. 2
 (.337/ 3المناكم: فيض القدير) .3
 (، مف ىذا البحث. 30. سبؽ تخريجو )ص:4
 (.228/ 3العمية،). السعيداف: تمقيح األفياـ 5
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قىدٍ تعالى:  ولك ق مىٍيكيـٍ  نىزَّؿى  كى ييٍستىٍيزىأي  ًبيىا ييٍكفىري  المَّوً  آيىاتً  سىًمٍعتيـٍ  ًإذىا أىفٍ  اٍلًكتىابً  ًفي عى  فىالى  ًبيىا كى
تَّى مىعىييـٍ  تىٍقعيديكا كا حى ًديثو  ًفي يىخيكضي ٍيًرهً  حى ـٍ  غى اًمعي  المَّوى  ًإفَّ  ًمٍثميييـٍ  ًإذنا ًإنَّكي  ًفي كىاٍلكىاًفًريفى  اٍلمينىاًفًقيفى  جى
ـى  يىنَّ ًميعنا جى جى

ذىاكقاؿ تعالى:  ،(1) ٍنييـٍ  فىأىٍعًرٍض  آيىاًتنىا ًفي يىخيكضيكفى  الًَّذيفى  رىأىٍيتى  كىاً  تَّى عى كا حى  يىخيكضي
ًديثو  ًفي ٍيًرهً  حى مَّا غى الظَّاًلًميفى  اٍلقىٍكـً  مىعى  الذٍّْكرىل بىٍعدى  تىٍقعيدٍ  فىالى  الشٍَّيطىافي  ييٍنًسيىنَّؾى  كىاً 

(2) 
 كجو الداللة:

كأمرت  -- الخائضيف في آيات اهللنيت اآليات الكريمة عف مجالسة القـك الظالميف 
، كالذم يتابع أخبارىـ، مع الكراىة أيضان  خكضكا في حديث غيرهيباإلعراض عف مجالستيـ حتى 
 .(3)معيـ الجالسفيك ك ،كيشاىد برامجيـ، كيقرأ مؤلفاتيـ

 
 السنة النبكية الشريفة  .2

: الحكـ السممي قاؿعف معاكية بف ، فكسؤاليما الكيافعف إتياف  --نيى رسكؿ اهللكقد 
اًىًميَّةو  يًإنّْ  :قيٍمتي يىا رىسيكؿى المَّوً  ٍيدو ًبجى ًديثي عى اءى المَّوي ًباإًلٍسالىـً  ،حى قىٍد جى االن يىٍأتيكفى  ،كى فَّ ًمنَّا ًرجى كىاً 

 .(4) "فىالى تىٍأًتًيـٍ " :قىاؿى  ،اٍلكييَّافى 
 كجو الداللة:

 إتيانيـالكياف، كالنيي يقتضي التحريـ، فال يجكز  إتيافعف  --نيى رسكؿ اهلل 
، كاإلضرار ةالمنجميف ىي الخكؼ عمى المسمميف مف الفتن إتيافكالحكمة مف تحريـ  كسؤاليـ،

 .بدينيـ، كعقيدتيـ
الكياف، ألنيـ يتكممكف في مغيبات قد  إتيافقاؿ العمماء إنما نيي عف ): (5)قاؿ النككم
 (كثيران ألنيـ يمبسكف عمى الناس  ؛اإلنسافالفتنة عمى  ، فيخاؼاإلصابةيصادؼ بعضيا 

 
 :(6)أحوال السائل

 يختمؼ أحكاؿ السائؿ الذم يمجأ ألىؿ التنجيـ كالشعكذة، إلى أحكاؿ عدة نكجزىا:

                                                           

 (.140. سكرة النساء: اآلية )1
 (.68. سكرة األنعاـ: اآلية )2
 (.2/301)البغكم: معالـ التنزيؿ. 3
. أخرجو مسمـ في صحيحو، ]كتاب المساجد/ باب تحريـ الكالـ فى الصالة كنسخ ما كاف مف إباحتو،ح 4
(1227)( ،2 /70.]) 
 (.22/ 5)  شرح صحيح مسمـ. النككم: 5
 (.2/1749العثيمييف: شرح رياض الصالحيف،)ف اب. 6
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  أف يسأؿ كيصدؽ الحالة األولى:
ٍف أىتىى عىرَّافنا : "--قاؿ:  قاؿ رسكؿ اهلل --كىك بذلؾ كافر لحديث أبي ىريرة أىٍك مى

مَّدو  مىى ميحى ا أيٍنًزؿى عى  .(1)"كىاًىننا فىقىٍد كىفىرى ًبمى
 كجو الداللة: 

ككجو ، أىؿ الشعكذة كسؤاليـ، كصرح بكفر كؿ مف يصدقيـ إتيافعف  --نيى النبي
ـي  الى  قيؿٍ  و تعالى:قكللتكذيب  ،كالسحر ،كالتنجيـ ،ألىؿ الشعكذة ؛تصديقو في  كفره أف  مىفٍ  يىٍعمى

المَّو ًإالَّ  اٍلغىٍيبى  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًفي
 .(3)ذلؾ كفرك  ،(2)

 أف يسأؿ كال يصدؽ :الحالة الثانية
أك يتابع  ،يسمع كيشاىد برامجيـ كيدخؿ ىنا مف يقرأ كيطمع إلى كتابات أىؿ التنجيـ، أك

ال تقبؿ كيحـر عمى المسمـ فعؿ ذلؾ؛ ك  ،بقصد التسمية المختمفة أخبارىـ عبر كسائؿ اإلعالـ
مستكفية األركاف كالكاجبات، كمجزئة في  صالتو كانت كلككال ثكاب لو فييا  أربعيف يكمان صالتو 

فك  ،(4)سقكط الفرض ذريعة لمشرؾ  ألف في ذلؾ ؛ال اإليماف كالتصديؽ التسميةباب  مف سأليـ ا 
ٍف أىتىى عىرَّافنا فىسىأىلىوي " :قاؿ --النبي عف --النبي أزكاج بعض عف صفية عفلما كرد  كالكفر، مى

ةه أىٍربىًعيفى يىٍكمنا الى ـٍ تيٍقبىٍؿ لىوي صى  .(5)"عىٍف شىٍيءو لى
 كجو الداللة:

العقكبة، ب --النبيح يصر لت دؿ الحديث السابؽ عمى حرمة إتياف كسؤاؿ أىؿ الشعكذة 
إتياف المنجميف  حرمة عمى ؛ فدؿ ىذاالعقكبة ال تككف إال عمى فعؿ محـر أك ترؾ كاجبك 

 ان بمقابمتيـ أك إتياف حكمي ان كأمثاليـ، كيدخؿ في ذلؾ جميع صكر اإلتياف، سكاء كاف اإلتياف حقيقي
 كالمرئية. ،كالمقركءة ،مف خالؿ متابعتيـ عبر كسائؿ اإلعالـ المختمفة المسمكعة

  أف يسأؿ إلقامة الحجة عمييـ، كيظير كذبيـ كخداعيـ الحالة الثالثة:
فقد كاف  --ألنو يظير الحؽ، كيبطؿ الباطؿ، كىذا منيج رسكؿ اهلل ؛فعؿ ذلؾ يجكزك   

 .الدعكة إلى اهللك يحاجج أىؿ الكفر ليظير عجزىـ، كإلقامة الديف الحؽ، 

                                                           

جالو ثقات رجاؿ ([، قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط: حسف ر 429/ 2، )(9532). أخرجو أحمد في مسنده ]ح 1
 .نفسو المرجع المرجع الصحيح، انظر:

 (.65اآلية ) مف . سكرة النمؿ2
 (30/ 6القدير )(، المناكم: فيض 2/1749العثيمييف: شرح رياض الصالحيف،)ابف . 3
 (.  227/ 14) شرح صحيح مسمـ. النككم: 4
تياف الكياف، ح 5  ([37/ 7، (5957). أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب السالـ/ باب تحريـ الكيانة كا 
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يَّادو  --كينَّا نىٍمًشى مىعى النًَّبىّْ  قاؿ: ،اهلل عبد ما كرد عف ،كمما يدلؿ عمى ذلؾ     فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المَّوً فىمىرَّ ًباٍبًف صى
--  ًّّبيئنا"، فىقىاؿى ديخ بىٍأتي لىؾى خى   .(1)"اٍخسىٍأ فىمىٍف تىٍعديكى قىٍدرىؾى : "-- فىقىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ،"قىٍد خى

 كجو الداللة: 
افو  السَّمىاءي  تىٍأًتي يىٍكـى  فىاٍرتىًقبٍ  :تعالى قكلو --النبي أضمر ميًبيفو  ًبديخى

، كسأؿ ابف (2)
 :، فقاؿالدخاف أم ،الدخصياد عما خبأه كأضمره لو، فأجاب ابف صياد بكممة كاحدة كىي 

 إلقاء مف يخمصكف الذيف الكياف مف أمثالؾ قدر تجاكزال  فإنؾ ابعد"، أم اخسأ فمف تعدك قدرؾ"
نما قصد رسكؿ اهللكثيرة جممة مف كممة الشياطيف مف امتحاف ابف صياد بياف كذبو،  --، كا 

 .(3)كحقيقة حالو، كعجزه عف االطالع عمى عمـ اهلل الغيبي، الذم ال يطمع عميو أحد مف الخمؽ
 

 أفة مف حاؿ السائؿ( الثالث الحالة: )-رحمو اهلل-العثيميف صالح بف محمدقاؿ الشيخ 
 عما صياد ابف --النبي سأؿ كقد ،بو بأس ال فيذا اختباران  يسألوأك  ،ليكذبو الكاىف يسأؿ
 ىذا إف بؿ ،بو بأس ال ىذا فإف ،لمناس كحالو كذبو كيكشؼ ،ليفضحو ؛سألو فإذا ،لو أضمر
 .(4)الباطؿ إبطاؿ مف ذلؾ في لما طمكبان م محمكدان  يككف

 
أىؿ الشرؾ، فال يستعينكا حذر مف كال ،المسمميف اإليماف باهلل كالرضا بقضائو كقدره فيجب عمى

 ، فيك الخالؽ العالـ بشؤكف عباده.عمى اهلل كحده في األمكر كميا يتككؿكأف بيـ، 
 

  

                                                           

 ([.189/  8، )7529. أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب الفتف كأشراط الساعة/  باب ذكر ابف صياد، ح 1
 (.10. سكرة الدخاف: اآلية )2
 (.239/ 6. السيكطي: الديباج عمى مسمـ )3
 (.2/1749العثيمييف: شرح رياض الصالحيف، )ابف . 4
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 المبحث الثالث:
 حكم نشر أفكار المنجمين 

 كسائؿ اإلعالـخاصة ال يجكز نشر أفكار المنجميف، كيأثـ كؿ مف يعاكف عمى ذلؾ، ك 
كالمقاءات  ،كالندكات ،أباطيميـ كمزاعميـ الكاذبة مف خالؿ إقامة المؤتمرات في نشر التي تساىـ

بيدؼ استقطاب أكبر عدد مف  كبيع مؤلفاتيـ ،نشر كتاباتيـمف خالؿ  الخاصة بيـ، أك
كقد  البمبمة كالفتنة بيف عامة المسمميف،لنشر  كجمع الماؿ بطريقة غير مشركعة، ،المشاىديف

الى  تعأمر اهللنيت الشريعة اإلسالمية عف كؿ ما يشتت شمؿ المسمميف، كيفرؽ كحدتيـ، كما 
، كأمر بينيـ المتطكر، كحث عمى نشر األلفة كالتعاكف كالمحبةعباده بالسعي لبناء المجتمع 

، القرآف كالسنة النبكية مف عباده بإزالة المنكر ككؿ أشكاؿ الفساد، كقد كردت نصكص كثيرة،
 :لمداللة عمى ذلؾ

 القرآف الكريـ  .1

ل ت ك ف  تعالى:  قاؿ ي ر    ً ى إ ل ى  ىٍ  ي  ى ي د ع كف    ي َّ ه أ م ة   ً ٍ  ي ٍ م ن ك ـ    ى ٍ ى ي ٍ ك  كف    ٍ  ىٍ  ً ال خ  ي أ م ر  كؼ    ى ىٍ  ي ي  ى ك  ٍ  ي  ً ب ال م ع ر  ف    ً ٍ  ى ي ن ي ك  ٍ  ى ك    ٍ  يٍ  ى ً ال م ن ك ر    ى ً ع ف    ى ىٍ  ى
 ٍ  ي ًٍ  ي  ال م ف م ح كف  ي ي ى ـ    ى ي  ىً  ى ك أ كل ئ ؾ  

(1). 

 كجو الداللة:

 ينينك  بالمعركؼ،كندعكا إليو كنأمر  ر،الخي إلىكتعالى أف نسعى  أمرنا الخالؽ سبحانو
 لذلؾ حـر الشرع نشر أفكار المنجميف. ؛لممنكر، كفي نشر أفكار المنجميف دعكة المنكر عف

 السنة النبكية الشريفة .2

كقد ترادفت النصكص النبكية إلى دعكة المسمـ لنشر المعركؼ كالخير، كمحاربة المنكرات 
 كاألباطيؿ، مف ذلؾ:

ـٍ  رىأىل مىفٍ »  يىقيكؿي  -- المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قاؿ -- الخدرم سعيد أبي عف . أ  ميٍنكىرنا ًمٍنكي
ذىًلؾى  فىًبقىٍمًبوً  يىٍستىًطعٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  فىًبًمسىاًنوً  يىٍستىًطعٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  ًبيىًدهً  فىٍمييغىيٍّْرهي   .(2)« اإًليمىافً  أىٍضعىؼي  كى

 كجو الداللة: 
                                                           

 (.104. سكرة آؿ عمراف: اآلية)1
.  أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب اإليماف/ باب بياف ككف النيى عف المنكر مف اإليماف كأف اإليماف يزيد 2

 ([.50/ 1، )(186)المنكر كاجباف، حكينقص كأف األمر بالمعركؼ كالنيى عف 
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 ،ـ، كاألمر يقتضي الكجكبأمكني ما بكؿ المنكر تغييرالمسمميف ب --أمر رسكؿ اهلل 
 إزالتويمكنو  مفكال اإلنكار بقمبو، ك  ،بمسانو الكعظ منو يكفي فال ،بيده فمف يمكنو إزالة المنكر

فال يكفي منو إنكاره في قمبو، كمف ال يمكنو فميكف قمبو محؿ إنكار المنكر، كفي نشر  بمسانو
، ال أف طاقتو بحسب ينكره أفأفكار المنجميف كأمثاليـ إشاعة لممنكر، كمف كاجبات المسمـ 

 ليككف عكنان ألىؿ الشرؾ كالمنكر. ،يساىـ في نشره

  

ك م ك ـ    ى  و ر اع    ي ُّ ي ٍ ك م ك ـ    ى ى أ ال  »   ى  ى ق اؿ    ى َّ ي أ ن و   ----    ًَّ  ّْ الن ب ى    ى ً ع ف    ي ى ى ع م ر    ٍ  ً اب ف    ى ً ع ف  ب.  ٍ  ي  ه م س ئ كؿ    ى ي ُّ ي ٍ ك  ي ت و    ى ٍ ع ف    ى ً  ًَّ  ً ر ع    ى  ىً   ي ف األ م ير    ى
م ى   ًَّ  ال ذ ل ٍ  ي  ه م س ئ كؿ    ى ي ى ك ى ك    ى  و ر اع      َّ  ً الن اس    ى ى ع  ي ت و    ى ٍ ع ف    ى ً  ًَّ  ً ر ع  م ى  ى  و ر اع    ى   َّ ي ي ك الر ج ؿ    ى ٍ  ً أ ى ؿ    ى ى ع  ٍ  ي  ه م س ئ كؿ    ى ي ى ك ى ك    ىٍ ً  ً ب ي ت و    ى   ى ٍ  ى ٍ ى ي ك ال م ر أ ة    ىٍ  ي ٍ ع ن ي ـ    ى
ي ة   ً  ى ه ر اع  م ى  ى  ٍ ً  ى ب ع م ي ا  ىٍ  ً ب ي ت    ى ى ع  ه    ى ل د  ً  ى ك ى ى    ى ى ىً  ً ك ك  ٍ  ي  ى ه م س ئ كل ة    ى ه    ى  ً م اؿ    ى ى ع م ى  ى  و ر اع    ى ٍ  ىٍ  ي ك ال ع ب د    ىٍ  ي ٍ ع ن ي ـ    ى ٍ  ي  ه م س ئ كؿ    ى ي ى ك ى ك    ى ًّْ  ً س ي د    ى ى أ ال    ىٍ  ي ع ن و    ى
ك م ك ـ    ى  و ر اع    ى ي ُّ ي ٍ ف ك م ك ـ   ٍ  ي  ه م س ئ كؿ    ى ي ُّ ي ٍ ك  ي ت و    ى ٍ ع ف    ى ً  ًَّ  ً ر ع   .(1) «  ى

 كجو الداللة:

، مامان كاف أك رجالن أك امرأةى ، إكمكانتو جنسوفي الحديث داللة عمى أف المسمـ عمى اختالؼ 
خكانو، كىك فيك مسئكؿ   تحت ىك كما عميو قاـ ما بإصالح ممتـز حافظتجاه مجتمعو كأىمو كا 

، فيك راع لرعيتو، لذلؾ مف كاجب المسمـ محاربة أىؿ التنجيـ كالشرؾ، كالكقكؼ دكف نشره، نظره
الحفاظ عميو كعمى  كمف مسئكلياتو ممجتمعاإلماـ معاقبتيـ كردعيـ فيك راع لكما يجب عمى 
 كاألباطيؿ.   سكانو مف الفتف

 

ٍيرىةى  أىًبى عىفٍ ج.   األىٍجرً  ًمفى  لىوي  كىافى  ىيدنل ًإلىى دىعىا مىفٍ »  قىاؿى  - -- - المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ   -- ىيرى
كرً  ًمٍثؿي  كًرًىـٍ  ًمفٍ  ذىًلؾى  يىٍنقيصي  الى  تىًبعىوي  مىفٍ  أيجي مىفٍ  شىٍيئنا أيجي الىلىةو  ًإلىى دىعىا كى مىٍيوً  كىافى  ضى  اإًلٍثـً  ًمفى  عى
 .(2)« ئناشىيٍ  آثىاًمًيـٍ  ًمفٍ  ذىًلؾى  يىٍنقيصي  الى  تىًبعىوي  مىفٍ  آثىاـً  ًمٍثؿي 

 كجو الداللة:

                                                           

.  أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب اإلمارة/ باب فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة الجائر كالحث عمى الرفؽ 1
 ([.6/7، )(4828)بالرعية كالنيى عف إدخاؿ المشقة عمييـ ، ح 

ا إلى ىدل أك ضاللة، .  أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب العمـ/  باب مف سف سنة حسنة أك سيئة كمف دع2
 ([.62/ 8، )(6980)ح 
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يدؿ الحديث عمى أف الكاجب عمى اإلنساف أف يسعى إلى الدعاة باليدل كالخير كالحؽ، 
 ،كالكفريات ،كالرذيمة ،ليناؿ األجر كالثكاب مف اهلل تعالى، كعميو أف يبتعد عف الدعكة لمباطؿ

 كالشرؾ، كمنيا نشر أفكار المنجميف، لما في ذلؾ مف اإلثـ العظيـ. 

مصمحتو، كمحاربة المنكر الحرص عمى كاجب المسمـ أف يسعى جاىدان لنفع المجتمع ك مف ك 
ف يجذب الناس، كيحيؾ في ، فكالـ المنجميكالمنطؽ كاألباطيؿ المشكشة لمعقيدة كالفكر كاألخالؽ

 .الشؾ، ككذلؾ يؤثر عمى عقكؿ الضعفاء قمكبيـ

في نشر الفساد،  الشيطاف أكلياء فميكالمفاسد، كمساعدة المنجممسمـ نشر تمؾ البدع كز لفال يج
 كتحقيؽ أىدافيـ كأحقادىـ ضد اإلسالـ كالمسمميف.
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 المبحث الرابع:
 (النكء) سقاء بالنجومحكم االست 

أما ك  ،لمبف كالماء قاءي السّْ  ، كيككفى يقٍ السَّ  اسـ قياسُّ ال، ك ىقى سى في المغة: مف  االستسقاءي 
 .(1)ةلمماء خاصٌ  القربة تككفي 

 .(2)بالدعاء اهلل إلى بالتكجو المطر نزكؿ طمباصطالحان: ك 

في  يقابموآخر  الفجر، كطمكعي  مع طمكعي  المغرب في نجـو  كىك سقكطي  األنكاء، : مفردي النكءي ك 
ما خال ان، كؿ كاحد منيا ثالثة عشر يكم في القمري  ، ينزؿي كعشركف منزلةن  ، كىي ثمافو (3)تمؾ الساعةً 

نىاًزؿى  قىدٍَّرنىاهي  كىاٍلقىمىرى  ، قاؿ تعالى:(4)عشر يكمان  فإف ليا أربعةى  ،الجبية مى
 باألنكاء االستسقاءي ك  ،(5)

 .(6)النكءب المطر أم قياالسُّ  طمبى ني يع
اًىًميًَّة الى يىٍتريكيكنىييفَّ اٍلفىٍخري ًفى » : --كؿ اهللسي رى قىاؿى  أىٍربىعه ًفى أيمًَّتى ًمٍف أىٍمًر اٍلجى

ةي  األىٍحسىاًب كىالطٍَّعفي ًفى األىٍنسىاًب كىااًلٍسًتٍسقىاءي  كـً كىالنّْيىاحى  الجاىمية  قد كاف العرب فيك  ،(7) «ًبالنُّجي
يعتقدكف بتأثير النجكـ عمى األحداث األرضية، كمنيا أحكاؿ الطقس مف حر كبرد، كىبكب رياح 

.(8)بنكء كذايقكلكف: مطرنا فرزؽ لمنجـ، ال ينسبكاكسقكط أمطار، ك 
 

 

 

 
                                                           

 (.326/ 1(؛ الرازم: مختار الصحاح )189/ 5. الفراىيدم: كتاب العيف ) 1
 (382/ 4. الفاكيي: أخبار مكة ) 2
(؛ الرازم: مختار الصحاح 174/ 1(؛ ابف منظكر: لساف العرب )391/ 8. الفراىيدم: كتاب العيف ) 3
ىك سقكط نجـ في المغرب مف النجـك الثمانية كالعشريف التي ىي منازؿ )النكء : كفي الفتح لمحافظ، (1/688)

القمر، كىك مأخكذ مف ناء إذا سقط، كقاؿ آخركف بؿ النكء: طمكع نجـ منيا، كىك مأخكذ مف ناء إذا نيض، كال 
غرب، ال يزاؿ ألف كؿ نجـ منيا إذا طمع في المشرؽ كقع حاؿ طمكعو آخر في الم ،تخالؼ بيف القكليف في الكقت

، انظر (ذلؾ مستمران إلى أف تنتيي الثمانية كالعشركف بانتياء السنة، فإف لكؿ كاحد منيا ثالثة عشر يكما تقريبا
 (523/ 2ابف حجر: فتح البارم )

 (. 688/ 1(؛ الرازم: مختار الصحاح )174/ 1. ابف منظكر: لساف العرب )4
 (.39اآلية ) مف . سكرة يس5
 (.264/ 1القدير ) . المناكم: فيض 6
النياحة: رفع  ،([3/45) (،2203) . أخرجو مسمـ في صحيحة ]) كتاب/ الجنائز، باب التشديد فى النياحة، ح7

 .الصكت بالندب عمى الميت بتعديد شمائمو
 (195/ 1. الشربيني الخطيب: االقناع ) 8
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 حكم االستسقاء بالنوء)النجم(:

 مف يعنكف الشرؾ أىؿ بعض كاف ما عمى ،ككذا كذا بنكء مطرنا :قاؿ مف قاؿ الشافعي: 
 ،كقت النكء ألف ؛--اهلل رسكؿ قاؿ كما ،كفر فذلؾ ،كذا نكء أمطره أنو إلى المطر إضافة
نكء ، فأما مف قاؿ: مطرنا ب    ن شيئا   يصنع كال يمطر كال ،    ن شيئا   لغيره كال لنفسو يممؾ ال مخمكؽ كالكقت

 ،                ن كال يككف ىذا كفرا  ، فإنما ذلؾ كقكلو مطرنا في شير كذا ،اكذا، عمى معنى مطرنا بكقت كذ
 كيتضح مما سبؽ أنو:، (1)كغيره مف الكالـ أحب إلى منو

 :أواًل: يحرم االعتقاد باستسقاء النجم وأنيا المؤثرة في نزول المطر
فالنجكـ ال تممؾ مف أمر المطر شيئان، كال فضؿ ليا في  باهلل كشرؾ بو، كفي ذلؾ كفر

أىٍصبىحى ًمٍف : "--قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل يزيد بف خالد الجين نزكلو حتى ينسب ليا، بدليؿ ما ركاه
كىاًفره  يميٍؤًمفه بً  مًعبىادً  كىاًفره  ،كى ًتًو، فىذىًلؾى ميٍؤًمفه ًبى كى ٍف قىاؿى ميًطٍرنىا ًبفىٍضًؿ المًَّو كىرىٍحمى فىأىمَّا مى

كىذىا ،ًباٍلكىٍككىبً  ٍف قىاؿى ميًطٍرنىا ًبنىٍكًء كىذىا كى  .(2)"ميٍؤًمفه ًباٍلكىٍككىبً  يفىذىًلؾى كىاًفره بً  ،كىأىمَّا مى
 كجو الداللة:

قاؿ  ،بالنجكـ، ككفر مف ينسب نزكؿ الغيث لمنجـالحديث صريح في تحريـ االستسقاء 
-المعتقد بأف النكء ىك المكجب لنزكؿ الماء، كىك المنشئ لمسحاب دكف اهلل)إف  بف عبد البر:ا

 -  (3)(فذلؾ كافر كفران صريحان يجب استتابتو عميو كقتمو إف أبى، لنبذه اإلسالـ كرده القرآف . 
 

 ن: إلى النوء صورتا في نسبة المطرو  ،وكذا كذا بنوء مطرنا القول:     ً  ثانيا :
 :الصورة األولى

 بفضمو، ؿ المطرك نز  معنىب، تأثيرىا في وجوب نزول المطرمعتقدًا نسبة المطر لمنوء 
 .(4)الماء لنزكؿمعتقدان أف النكء مكجب 

كالمعقكؿ، كذلؾ  ،كاإلجماع ،كالسنة ،مف القرآفكفر معتقده، بدليؿ ما كرد  حكم ىذا الصورة:
 عمى النحك التالي:

                                                           

 (.252/ 1) الشافعي: األـ .1
 (، مف ىذا البحث.28سبؽ تخريجو )ص:  .2
 (.286/ 16التمييد ) ابف عبد البر:.3
لـ أعثر عمى الكتاب إال في المكتبة الشاممة  (، تحفة المحتاج في شرح المنياج،1/252. الشافعي: األـ )4

 (.318/ 10) ،(3.28اإلصدار)
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 القرآف الكريـ  .1
العديد مف آيات اهلل الكريمة الدالة عمى حرمة إضافة المطر لمنكء، فاهلل كحده ىك  كرد

 المكجب لنزكلو، رحمة كفضالن منو عمى عباده:
يينىزّْؿي اٍلغىٍيثى : أ.  قاؿ تعالى ًة كى ـي السَّاعى ًإفَّ المَّوى ًعٍندىهي ًعٍم

(1). 
 كجو الداللة:

كما أضاؼ عمـ نزكؿ الغيث، فنزكؿ الغيث  ،أضاؼ الخالؽ عمـ الساعة الغيبي لنفسو
 .  -(2)-يعمـ حقيقتيا إال الخالؽ كحده كالتي ال  ،ىك أحد مفاتيح الغيب الخمسة

 
يىٍنشيري ب.  قاؿ تعالى:  ا قىنىطيكا كى ًميدي كىىيكى الًَّذم يينىزّْؿي اٍلغىٍيثى ًمٍف بىٍعًد مى ًليُّ اٍلحى رىٍحمىتىوي كىىيكى اٍلكى

(3) 
 كجو الداللة:

 عباده يتكلى الذمكىك  خمقو،ة برحمنزؿ الغيث ي--اآلية تدؿ عمى أف اهلل 
)مطرنا بنكء  القكؿك  -سبحانو كتعالى- اهلل سب ىذا الغيث لغيرأف ين ألحد ، فال يجكز(4)نوابإحس

 كذا(؛ ألنو بذلؾ يكذب آيات اهلل، كيشرؾ بو.

 السنة النبكية الشريفة  .2

ٍيًد النًَّبىّْ عف  . أ مىى عى أىٍصبىحى ًمفى »  --فىقىاؿى النًَّبىُّ  --اٍبفي عىبَّاسو قىاؿى ميًطرى النَّاسي عى
كىذىا دىؽى نىٍكءي كىذىا كى ـٍ لىقىٍد صى يي قىاؿى بىٍعضي ًمٍنييـٍ كىاًفره قىاليكا ىىًذًه رىٍحمىةي المًَّو. كى «. النَّاًس شىاًكره كى

لىٍت ىىًذًه اآليىةي  كـً قىاؿى فىنىزى ـي ًبمىكىاًقًع النُّجي فىالى أيٍقًس
تَّى بىمىغى  (5) تىٍجعىميكفى  حى ـٍ كى ـٍ أىنَّكي ًرٍزقىكي

تيكىذّْبيكفى 
(6()7). 

 كجو الداللة:

                                                           

 (.34) اآلية مف . سكرة لقماف1
 (.1/653)تفسير السعدم  السعدم: .2
 (.28) اآلية مف . سكرة الشكرل3
 (.198/ 17عادؿ: المباب في عمـك الكتاب ). ابف 4
 (.75اآلية ) مف . سكرة الكاقعة 5
 (.82اآلية ) مف . سكرة الكاقعة 6
 ([.60/ 1، )(243). أخرجو مسمـ في صحيحو، ] كتاب اإليماف/ باب بياف كفر مف قاؿ مطرنا بالنكء، ح 7
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في تحريـ االستسقاء بالنجكـ، ككفر مف ينسب المطر إلى النكء معتقدان الحديث صريح 
نما ذلؾ رزؽ مف اهلل كرحمة بعباده  . (1)تأثيرىا في نزكلو، كا 

ٍدًرلَّ  سىًعيدو  يأىبى  كعفب.  بىسى اٍلقىٍطرى عىًف ": -- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :يىقيكؿي  --اٍلخي لىٍك أفى المَّوى حى
: ميًطٍرنىا ًبنىٍكًء اٍلًمٍجدىحً  مىوي أىٍصبىحى طىاًئفىةه ًبًو كىاًفًريفى يىقيكليكفى ، ثيَـّ أىٍرسى  .(3)"(2)النَّاًس سىٍبعى ًسًنيفى

 كجو الداللة: 

 ؛المجدح بنكء مطرنا في الحديث السابؽ عمى كفر مف يقكؿ --صرح رسكؿ اهلل
 .(4)نكءال إلى المطرنزكؿ  إضافة ، كفي ىذا دليؿ عمى حرمةالمجدح إلى المطر إلضافتو

 اإلجماع  .3
 .(5)اإليجاد استقالالن أك شركةن مع اهللبتأثير الككاكب ب أجمع العمماء عمى كفر مف اعتقد

 :داللتو مف كجييفك  ،المعقكؿ  .2
 الكجو األكؿ:

ٍ  ى الش م س    ى ي ي ل ك ـ    ى ى َّ ى ك س خ ر   ير حياة عباده، قاؿ تعالى:يسكسخر اآليات لت خمؽ سبحانو الككف، َّ    
 ى   َّ ى  ى ك الن ي ار      ٍَّ  ى الم ي ؿ    ى ي ي ل ك ـ    ى ى َّ ى ك س خ ر    ى  ً ىٍ  ً د ائ ب ي ف    ى ٍ  ى ى ى ك ال ق م ر  

، كىك المتصرؼ لشؤكف الخمؽ يرزؽ ما يشاء لمف (6)
نما تدبر بأمره سبحانو كتعالى: يشاء، كىك المدبر ألمر الخمؽ، كال يشاركو أحد في التدبير،  كا 

 ًاأىٍمرن  فىاٍلميدىبّْرىات(7)فيو إشراؾ لمخالؽ ، كالقكؿ ، ، كىذا مخالؼ لقكلو --باستسقاء النجـك

                                                           

 (.548/ 1الزرقاني: شرح الزرقاني ). 1
كقيؿ ىك الدبراف )المنزؿ الرابع مف منازؿ القمر(، كىك عند العرب مف األنكاء الدالة . المجدح نجـ مف النجـك 2

 (.243/ 1عمى المطر، ابف األثير: النياية )
. أخرجو ابف حباف في صحيحو ] كتاب النجـك كاألنكاء/ باب ذكر التغميظ عمى مف قاؿ باالختيارات كاألحكاـ 3

([، قاؿ الشيخ شعيب 7/ 3، ) 11057أحمد في مسنده ]ح  ([، أخرجو500/ 13، ) 6130بالتنجيـ، ح 
األرنؤكط: حسف، كىذا سند رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير عتاب بف حنيف؛ كقاؿ سفياف ال أدرم مف عتاب، 

 انظر: نفس المرجع السابؽ.
 (.138/ 9)ابف حجر: فتح البارم. 4
، (3.28الكتاب إال في المكتبة الشاممة اإلصدار). الشافعي: تحفة المحتاج في شرح المنياج، لـ أعثر عمى 5
(10/318.) 
 (.33اآلية ) مف . سكرة إبراىيـ6
، ىي المالئكة ككمت بتدبير أحكاؿ أىؿ ف المدبرات أمران إ(، قاؿ ابف عباس: 5اآلية) مف . سكرة النازعات7

 (.126/ 20الشيباني: المباب ) انظر: األرض في الرياح كاألمطار، كغير ذلؾ،
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ٍ  ى ك الش م س   تعالى: ٍ  ً ً ب أ م ر ه    ي ى َّ ى  و م س خ ر ات    ى   ُّ ي  ى ك الن ج كـ    ى ٍ  ى ى ى ك ال ق م ر    ى   َّ م ؽ    ى ي ل و    ى ى أ ال    ً ى ىٍ  ي ك األ  م ر    ٍ  ىٍ  ي ال خ    ى ُّ ر ب      َّ ي الم و    ى ى  ى ى ت ب ار ؾ    ى  ٍ
ً   ى ال ع ال م يف    ٍ  ى  ى

 .(2)شريكمو ال كحده فييا رؼالتصلو ك ممكو  المخمكقات ، فكؿ(1)
 الكجو الثاني: 

ألف المراد باإليماف شكر نعمة اهلل تعالى  ؛عباده عبادتو كشكر نعمو ىمف حؽ اهلل عم
حيث نسبيا إلى اهلل، كالكفر ىك كفراف النعمة حيث نسبيا لغيره، فإف اعتقد أف النجـ ىك الفاعؿ 
نكار لحقو كفضمو عمى عباده،  كاف الكفر عمى حقيقتو فيك ضد اإليماف، كفيو جحد لنعـ اهلل، كا 

تىٍجعىميكفى  قاؿ تعالى: ـٍ  كى تيكىذّْبيكفى  أىنَّكيـٍ  ًرٍزقىكي
(3()4). 

 سقينا كتقكلكف ،بالنعمةكـ أنكـ تكذبكف إيا رزقو عمى هلل شكركـتجعمكف ) :(5)قاؿ القرطبي 
 .(اكذ بنكء سقينا

 غير معتقد تأثيرىا في وجوب نزول المطر نسبة المطر لمنوء الصورة الثانية:
ما المنفرد بإنزالو ال شريؾ لو، كفي ىذا  بمعنى أف اهلل تعالى ىك كجياف: إما يقصد الكقت، كا 

 يقصد العالقة، كبياف ذلؾ فيما يمي:
 الوجو األول:

 أف يقصد مف قكلو )مطرنا بنكء كذا ككذا( الكقت، كما لك قاؿ مطرنا كقت كذا.
 الظف فيساء ،كغيره الكفر بيف ترددت كممة نياأ الكراىة كسبب: الكراىة، وحكم ىذا المفظ

 .(6)المنيي عنيا الجاىميةىي مف ألفاظ ك  ،بصاحبيا
 ،كفرا يككف فال ،كذا كقت في مطرنا معنى عمى كذا بنكء مطرنا قاؿ مف):(7)قاؿ الشافعي

ف ،كذا بنكء مطرنا يقكؿ أف ألحد أحب ال أمي، إل أحب الكالـ مف كغيره ،كفرا  النكء كاف كا 
كاستدؿ (، كذا شير مطرنا يقكؿ كما ،كذا كقت مطرنا يقكؿ أف أحب كالذم ،الكقت عندنا

الشافعي بما كرد عف سعيد بف المسيب قاؿ: )قد حدثني مف ال أتيـ أنو شيد المصمى مع عمر 
كىك يستسقي بالناس عاـ الرمادة، قاؿ: فدعا كالناس طكيالن، كاستسقى  --  بف الخطاب

                                                           

 (.54) اآلية مف سكرة األعراؼ. 1
 (.1/23(، الفكزاف: إعانة المستفيد )2/180. الجزائرم: أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير)2
 (.82اآلية) مف . سكرة الكاقعة3
؛ البجيرمي: http://www.aljlees.com/6s2398188-56.html. الزىراني: حؽ اهلل تعالى عمى عباده،  4

 (.2/491البجيرمي: تحفة الحبيب )
 (.17/229القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف) .5
 (.2/61)  شرح صحيح مسمـ. النككم: 6
 (.252/ 1. الشافعي: األـ )7

http://www.aljlees.com/6s2398188-56.html
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؟ فقاؿ لو (1): يا عباس كـ بقي مف نكء الثريا--لمعباس بف عبد المطمبطكيالن، كقاؿ 
: يا أمير المؤمنيف إف أىؿ العمـ بيا يزعمكف أنيا تعترض باألفؽ بعد كقكعيا --العباس

 .(2)سبعان، قاؿ: فك اهلل ما مضت تمؾ السبع حتى أغيث الناس(
 كجو الداللة: 

قاؿ الشافعي:  ،ىك السؤاؿ عف الكقت (كـ بقي مف نكء الثريا)--عمرالمراد مف قكؿ 
نما أراد عمر الثريا )الثرياء(، ليعرفيـ بأف اهلل عز كجؿ قدر األمطار ، كـ بقى مف كقت --كا 

 .(3)في أكقات فيما جربكا، كما عممكا أنو قدر الحر كالبرد بما جربكا في أكقات

 الوجو الثاني:
كالغيـك  ،أف يقصد مف قكلو )مطرنا بنكء كذا ككذا(، العالمة كالداللة عمى نزكؿ المطر 

 المطر. فيي عالمة نزكؿ الممبدة في السماء،
: الكراىة أيضان، لتردده بيف اإلباحة كالكفر بنعمة الخالؽ المتفرد نزكؿ الغيث متى وحكم ىذا المفظ

 شاء، كألنيا مف ألفاظ الجاىمية.
 

 قدره ما عمى الماء سبب كأنو الماء بو اهلل ينزؿ النكء أف يعتقد أف:)(4)البر عبد بفا قاؿ
ف كىذا عممو، في كسبؽ اهلل  كجيالن  ،-- اهلل بنعمة كفران  أيضان  فيو فإف ،مباحان  كجيان  كاف كا 

 ،النكء ينكء ما ككثيران  كذا، بنكء كمرة كذا، بنكء مرة شاء، متى الماء ينزؿ أنو في حكمتو بمطيؼ
 .(النكء مف ال تعالى اهلل مف كذلؾ الماء، مف شيء معو ينزؿ فال

كاف أبك ىريرة ك  ،(5)كرحمتو لناكيستحب أف يقكؿ في أثر المطر: مطرنا بفضؿ اهلل عمينا 
ا يىٍفتىًح المَّوي ًلمنَّاًس ًمٍف يقكؿ إذا أصبح كقد مطر: مطرنا بنكء الفتح، ثـ يتمك:  --ىريرة  مى

                                                           

السماء؛ ليا كفاف: كؼ . الثريا: عبارة عف سبعة أنجـ صغار في شكؿ يشبو المثمث، كىي مف أشير نجـك  1
(، 24نكاء) ص: نظر: بشير: كتاب األاسكط، ككؼ الجذماء، بخضيب المال

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=2889 
، 6685. أخرجو البييقي في سننو الكبرل ] كتاب صالة االستسقاء/ باب كراىية االستمطار باألنكاء، ح 2
 لـ أعثر عمى حكـ لو.([، 432/ 2، )979([، أخرجو الحميدم في مسنده ]ح 3/359)
 (.252/ 1. الشافعي: األـ )3
 (.286/ 16: التمييد )ابف عبد البر.4
 (.180/ 1). الشربيني الخطيب: اإلقناع  5

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=2889
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=2889
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رىٍحمىةو فىالى ميٍمًسؾى لىيىا
كال ينزؿ بو، كأف الذم بو ينزؿ  ،يريد بذلؾ أنو ال نكء ينزؿ المطر ،(1)

 .(2)المطر ىك فتح اهلل تعالى الرحمة لمناس
 .(3): مطرنا بفضؿ اهلل كرحمتو--بف عبد البر: كىذا عندم نحك قكؿ رسكؿ اهللقاؿ ا
كليس حتمية  نزكؿ المطر،بكأمارة عمى احتمالية  ،داللة ليست إال العالماتأف كاألدلة عمى 

 ما يمي:ذلؾ كالقرآف كالسنة، ما كرد مف  نزكلو، أف المطر مف اهلل كحده،
 الكريـ القرآف .4

ليست سكل دليؿ كالتي ىي ، تدلؿ عمى ىذه العالمات، النصكص القرآنيةلقد جاءت 
نما المتفرد  أثر ليا في ىطكؿ األمطار،، كأنو ال حتمية ىطكلو ال، نزكؿ المطر عمى احتمالية كا 

 ، رحمة بعباده. _ سبحانو كتعالى_ بإنزالو ىك اهلل كحده
يىاحى  ييٍرًسؿي  الًَّذم كىىيكى قاؿ تعالى:  ًتوً  يىدىمٍ  بىٍيفى  بيٍشرنا الرّْ تَّى رىٍحمى ابنا أىقىمَّتٍ  ًإذىا حى  ًلبىمىدو  سيٍقنىاهي  ًثقىاالن  سىحى

ٍلنىا مىيّْتو  ـٍ  اٍلمىٍكتىى نيٍخًرجي  كىذىًلؾى  الثَّمىرىاتً  كيؿّْ  ًمفٍ  ًبوً  فىأىٍخرىٍجنىا اٍلمىاءى  ًبوً  فىأىٍنزى كفى  لىعىمَّكي تىذىكَّري
قاؿ ك ، (4)

يىاحى  أىٍرسىؿى  الًَّذم كىىيكى تعالى:  ًتوً  يىدىمٍ  بىٍيفى  بيٍشرنا الرّْ ٍلنىا رىٍحمى طىييكرنا مىاءن  السَّمىاءً  ًمفى  كىأىٍنزى
قاؿ ك ، (5)

مىفٍ :تعالى يىاحى  ييٍرًسؿي  كى ًتوً  يىدىمٍ  بىٍيفى  بيٍشرنا الرّْ ييٍشًركيكفى  عىمَّا المَّوي  تىعىالىى المَّوً  مىعى  أىًإلىوه  رىٍحمى
(6). 

 الداللة:كجو 
ف كاف في حركة السحب كالرياح البشرل عمى نزكؿ الغيث، فإنما  اآليات السابقة تبيف أنو كا 

ف شاء ل ينزلو، مما يدلؿ عمى جكاز  ـذلؾ متكقؼ عمى رحمة الخالؽ إف شاء أنزؿ الماء، كا 
تقاد دكف اإليماف كاالع (الرياح)االستبشار كاالعتقاد باحتمالية نزكؿ المطر عند كجكد عالماتو

 .(7)مف عند الخالؽ الكاحد األحدىي مبشرة كالغيث ينزؿ الجاـز في ككنيا منزلة لمغيث، بؿ إنما 
 السنة النبكية الشريفة  .4

عمى احتمالية نزكؿ  كذلؾ تبيف السنة النبكية أف العالمات المعتادة تجكز أف تككف دليالن 
 عمى ىطكلو؛ ألف ذلؾ يتكقؼ عمى رحمة الخالؽ بعباده، كما يمي: ان قطعي الغيث، كليس دليالن 

                                                           

مف مطر كرزؽ كعافية،  ًلمنَّاًس ًمف رٍَّحمىةو  (، قاؿ ابف عباس: أم ما يرسؿ اهلل 2اآلية) مف . سكرة فاطر1
 (.1/364: تنكير المقباس،)الفيركز آبادمانظر: فال مانع ليا، لمرحمة، 

 (.193/ 1. الباجي: المنتقى شرح المكطأ )2
 (.286/ 16ابف عبد البر: التمييد ).  3
 (.57اآلية ) مف . سكرة األعراؼ4
 (.48اآلية ) مف . سكرة الفرقاف5
 (.63اآلية ) مف . سكرة النمؿ6
 (.1/608السعدم: تفسير السعدم). 7
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ًإذىا أىٍنشىأىٍت بىٍحًريَّةن ثيَـّ تىشىاءىمىٍت، : "--رضي اهلل عنيا_ قالت: قاؿ رسكؿ اهلل _ما كرد عف عائشة
 .(1)"فىييى عىٍيفه غيدىٍيقىةه 

 كجو الداللة:
 عيف فتمؾ الشاـ نحك أخذت أم ،تشاءمت ثـ ،البحر ناحية مف سحابة ظيرتأم إذا 

الرياح عالمة عمى داللة عمى جكاز جعؿ حركة السحب ك ، كفي الحديث (2)كثير ماء أم، غديقة
عيف غديقة( يعني فيما أجراه اهلل تعالى مف العادة، ألف اهلل تعالى قد جعؿ العادة المطر، كقكلو)

 فاستبشر ،األنكاء مف نكء عند المطر بنزكؿ العادة جرت لكأف يمطر في ىذه األكقات، كعميو 
 نزكؿ في لو تأثير ال النكء ذلؾ كأف ،بو جارية العادة أف معنى عمى  النكء ذلؾ عند لنزكلو أحد

 يعتقد ألنو بذلؾ كفري ال تعالى اهلل ىك بإنزالو المنفرد كأف ،فيو لو أثر كال لو فاعؿ ىك كال ،المطر
 .(3)الحؽ

                                                           

، ح .1 ([، أخرجو 269/ 2، ) (654)أخرجو مالؾ في المكطأ ] كتاب الطيارة/  باب االستمطار بالنجـك
، قاؿ الطبراني: تفرد بو الكاقدم، كأجاب الييثمي: كفي ([7/371، )7757الطبراني في المعجـ األكسط ]ح

/ 2، )(3300)نظر الييثمي: مجمع الزكائد، ح االكاقدم كالـ كثقو غير كاحد كبقية رجالو ال بأس بيـ كقد كثقكا، 
460) 

 (.154/ 1. السيكطي: تنكير الحكالؾ )2
 (.193/ 1. الباجي: المنتقى شرح المكطأ )3
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 األول:المبحث 

 تعريف الشير القمري والحساب الفمكي 

  أواًل: تعريف الشير القمري

 صحيحه  : الشيف كالياء كالراء أصؿه (1)قاؿ ابف فارسمف الكضكح كاإلضاءة،  الشير في المغة:
ضاءة يدؿي       َّ ي كؿ                                             ٌ مف ذلؾ الشير، كىك في كالـ العرب اليالؿ، ثـ سم   عمى كضكح في األمر كا 

مف اثني عشر جزءان مف السنة  : جزءه الشيري )، كفي الكسيط:           ن                     ثالثيف يكما  باسـ اليالؿ، فقيؿ شير
القمرم،  ى الشيري )الشمسية كالقمرية(، كيقدر في السنة القمرية بدكرة القمر حكؿ األرض، كيسمٌ 

عمى  الشمسي، كيجمعي  ى الشيري ر بجزء مف اثني عشر جزءان مف السنة الشمسية، كيسمٌ أك يقدٌ 
 .(2) (أشير كشيكر

 مفيكماف: مفيكـ شرعي، كمفيـك فمكي. لو الشير اصطلحًا:
 أ. المفيوم الشرعي لمشير

ًإفَّ ًعدَّةى الشُّييكًر ًعٍندى ، قاؿ تعالى: (3)المراد بحقيقة الشير في الشرع ىك الشير الياللي 
المًَّو اٍثنىا عىشىرى شىٍيرنا ًفي ًكتىاًب المَّوً 

(4). 

: )عدد الشيكر عند اهلل اثنا عشر شيران في حكـ اهلل كقيؿ في (5) البغكم في تفسيرهقاؿ  
المكح المحفكظ، كالمراد منو الشيكر الياللية، كىي الشيكر التي يعتد بيا المسممكف في صياميـ 

لذلؾ كانت شيكر المسمميف باألىمة، كنسبت المكاقيت الشرعية ؛ كحجيـ كأعيادىـ كسائر أمكرىـ(
كفى لىٍيمىةن  الشٍَّيري ًتٍسعه : "--(، لقكلو30( كتارة )29مرم تارة )كمقدار الشير الق ليا، ، فىالى كىًعٍشري

ـٍ فىأىٍكًمميكا اٍلًعدَّةى ثىالىًثيفى  مىٍيكي َـّ عى ٍكهي ، فىًإٍف غي تَّى تىرى كميكا حى  .(6)"تىصي

                                                           

 (.222/ 3مقاييس المغة ). ابف فارس: معجـ 1
  (.1/498المعجـ الكسيط )كآخركف،  . إبراىيـ مصطفى2
. الحسكف: دخكؿ الشير القمرم بيف رؤية اليالؿ كالحساب الفمكي، 3

k=1973http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&boo 
 (.36اآلية )مف  . سكرة التكبة4
 . (44/ 4. البغكم: معالـ التنزيؿ )5
/ باب قكؿ النبي 6 ذا رأيتمكه  ،إذا رأيتـ اليالؿ فصكمكا --. أخرجو البخارم في صحيحو ]كتاب الصـك كا 

 ([.27/ 3، )(1907)فأفطركا، ح 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
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ظيكر القمر بعد كيبدأ أكؿ يكـ مف الشير القمرم برؤية اليالؿ عند الغركب )أم أكؿ  
، كقد أجمع العمماء عػمى ذلؾ، كنقمو ابف رشد فقاؿ: )العمماء أجمعكا عمى أف الشير (1)السكاد(

العربي يككف تسعان كعشريف كيككف ثالثيف كعمى أف االعتبار في تحديد شير رمضاف إنما ىك 
القمر بعد كعنى بالرؤية أكؿ ظيكر ، كأفطركا لرؤيتو" ،: "صكمكا لرؤيتو--الرؤية لقكلو

 .(2)الزكاؿ(

  :المفيوم الفمكي لمشير . ب

المراد بحقيقة الشير عند الفمكييف المدة بيف اجتماع الشمس كالقمر مرتيف بعد  
ساعة،  (12)ك يكمان، (29)مقدرة بمقدار كاحد كىككىذه المدة كقبؿ االستيالؿ،  (3)االستسرار

 .(4)دقيقة (44ك)

حيث يككف القمر كاقعان بيف  دكره اقترانيةكتمثؿ ىذه المدة دكرة القمر حكؿ األرض  
إلى أف يجتمع معيا  ي يغادر القمر فييا كضع االقترافاألرض كالشمس تمامان، كعند المحظة الت

 كالمراد باالقتراف عند الفمكييف ما يسمى بالمحاؽ عند، حينئذ يبدأ الشير القمرم الفمكي ،مرة ثانية
كذلؾ ألف نصؼ القمر المضيء يككف في اتجاه  ؛المتقدميف، كحاؿ االقتراف، ال يرل القمر

الشمس، كنصفو المظمـ يككف في اتجاه األرض، كلكف عندما يتحرؾ القمر بعيدان عف كضع 
قكس دقيؽ بشكؿ ) كتظير حافة القمر المعة ،االقتراف يتغير كضع القمر بالنسبة لسكاف األرض

الفمكي، فالشير بذلؾ ال  أف المفيكـ الشرعي لحقيقة الشير يتكافؽ مع المفيكـيتبيف ك ، ىالؿ
 .(5)( يـك30( كال يزيد عف)29)ينقص عف

                                                           

 (.220/ 2: فقو النكازؿ )أبك زيد. 1
 (.284، 283/ 1). ابف رشد: بداية المجتيد 2
االستسرار لغةن: مف سرر الشير كىك مشتؽ مف قكليـ: استسر القمر، أم خفي ليمة السرار، فربما كاف ليمة . 3

ذا كاف  كربما كاف ليمتيف، قاؿ الفراء السرار آخر ليمة ًإذا كاف الشير تسعان كعشريف، كسراره ليمة ثماف كعشريف؛ كاً 
ريف، كاصطالحان: ىك اختفاء جـر القمر مف الرؤية مف فجر يـك ثمانية الشير ثالثيف، فسراره ليمة تسع كعش

كيطمؽ  ييؿ اليالؿ فكؽ األفؽ بعد غركب الشمس كيرل اليالؿ أفمف الشيرم اليجرم القمرم إلى  كعشركف
عف ىالؿ شير  محاضرة: الشمرم(؛ 4/356ابف منظكر: لساف العرب ) ر:نظاعمييا فمكيان بطكر المحاؽ؛ 

 http://www.altaleeah.com/vb/showthread.php?p=574088،شكاؿ
 (.3/837(؛ مجمة مجمع الفقو اإلسالمي)2/219: فقو النكازؿ )أبك زيد. 4
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة. انظر: .5
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ختمؼ عف فإنو ال ي ،فأما الشير عند الفمكييف: )(1)قاؿ األستاذ عبداهلل الخميس
الشير الفمكي مف أف ، كما فيمو بعض العمماء ( يكمان 30أك  29) فيك إما ،االصطالح الشرعي

 غير صحيح(. كبخالؼ ذلؾ في
 ثانيًا: تعريف الحساب الفمكي 

 قاؿ تعالى: األىمة مكاقيت شرعية لشعائر اإلسالـ كالمسمميف،--جعؿ الخالؽ 
  ى ٍ  ى ّْ ي س أ ل كن ؾ  ع ف  األ  ى م ة  ق ؿ  ى ي  م ك اق يت  ل من اس  ك ال ح ج   ً ً  ى  ى ى ً   ي  ً  َّ    ٍ ً  ًَّ   ي ى ٍ    ً ٍ  ى ي  ى ى  ى  ى

 ، كعمؽ أحكامو، كمناسباتو الدينية صيامان،(2)
فبكاسطتو  ،كلذلؾ ظيرت أىمية الحساب الفمكي بالنسبة لممسمميف ؛كحجان، كأعيادان، عمى عدتيا

 يمكننا تحديد األكقات الشرعية بدقة.

بانان، قاؿ سٍ و حسبان كحي أحسبي  يءى الشى  ، نقكؿ: حسبتي بى سى ، مف حى ىك العدُّ  الحسابي  :لغةً  الحساب  
ٍسبىافو تعالى:  الشٍَّمسي كىاٍلقىمىري ًبحي

(3) 

،  لغة: ىك مداري  الفمؾلقد ذكرنا أف : الفمك   ىك عمـ يدرس األجراـ السماكية  كاصطالحان:النجـك
مف حيث نشأتيا كحركاتيا كخصائصيا مستعينان إلى العمـك األخرل كالرياضيات كاليندسة، 
كبمساعدة كسائؿ الرصد الحديثة، كذلؾ يدرس األرض كما يحيط بيا كعالقتيا بالككاكب 

 .(4)األخرل

ا، كمعرفة مكاقيت سيرىا، معرفة مسارات النجكـ كالككاكب، كعد أياـ سيرى الحساب الفمكي:
 .(5)كغيابيا كظيكرىا

 

  

                                                           

. الخميس: مفيـك الحساب الفمكي مف الناحية الشرعية، 1
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=178 

 (.189اآلية )مف  . سكرة البقرة2
 (.5اآلية ) مف . سكرة الرحمف3
 ( مف ىذا البحث.4)ص:: نظرا. 4
الشير القمرم بيف رؤية اليالؿ كالحساب الفمكي،  . الحسكف: دخكؿ5

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=178
http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=178
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
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 المبحث الثاني:

 حكم تعمم الحساب الفمكي 

كالطب كاليندسة، كعمى المسمميف أف يطمبكا ىذا  ،عمـ الفمؾ ىك عمـ مف العمكـ النافعة 
العمـ، كأف يحرصكا عمى تعممو، لالرتقاء باألمة اإلسالمية، كلفيـ أمكر دينيـ كدنياىـ، كلتحقيؽ 
مصمحة اإلسالـ كالمسمميف، خاصة كأف اإلسالـ رسالة عمـ كنكر كىداية، كالتاريخ خير شاىد 

كالحضارات، كمساىمتيـ في  ،كالفنكف ،ر العمـكعمى فضؿ المسمميف في ازدىار األمـ، كظيك 
 تطكير فكر اإلنساف كعقمو.

مؿ عمى الحساب كالرصد كالتنبؤ العممي، فيك تيشك كيختص عمـ الفمؾ بعدة مجاالت،  
عمـ دراسة الككف بمجممو، كعمـ رصد كقياس كدراسة لطبيعة األجراـ كمكاقعيا، كىك عمـ حساب 

حدكثيما، كحساب بداية الشيكر، كمكاقيت الصالة كغيرىا مف زمف الكسكؼ كالخسكؼ، كالتنبؤ ب
 المسائؿ المتعمقة بالفرائض كالسنف اإلسالمية.

 .كاألدلة التي تؤيد مشركعية تعمـ ىذا العمـ كثيرة في القرآف الكريـ كالسنة كاألثر كالمعقكؿ -

 القرآن الكريم .1
ـٍ يىٍيتىديكفى قاؿ تعالى:  .أ  ًبالنٍَّجـً ىي كى

(1) 

 الداللة:كجو 
، كىي االىتداء بيا في ظممات البر كالبحر عمى   صرحت اآلية بالحكمة مف خمؽ النجـك

لما فيو الفمؾ، إذان في ذلؾ داللة عمى مشركعية تعمـ عمـ ، الطرؽ كاألسفار، كلمعرفة االتجاىات
 . (2)منفعة لمعباد كخدمة لمصالحيـ

ٍسبىافو قكلو تعالى: ك  .ب  الشٍَّمسي كىاٍلقىمىري ًبحي
 (3). 

 كجو الداللة:

بأف النظاـ  ،في اآلية دليؿ عمى مشركعية تعمـ عمـ الفمؾ، فقد صرحت اآلية السابقة 
الذم يقكـ عميو الشمس كالقمر ىك نظاـ حسابي، كبكجكد العالقة الحسابية بينيما استقرت حياة 

كالكسكؼ كالخسكؼ، كتعددت مظاىر الحياة، كقد الحظ  ،الظكاىر الجديدة تالخمؽ، كنشأ
                                                           

 (.16اآلية ) مف . سكرة النحؿ1
 (.14/101)المنير التفسير: الزحيمي. 2
 (.5اآلية ) مف . سكرة الرحمف3



  الحكم الشرعي لمحساب الفمكي وما يتعمق بوالفصل الثالث                                                   

  

59 

اإلنساف كجكد العالقة الحسابية بيف ىذه األجراـ منذ القدـ؛ لذلؾ عرؼ الزمف كعدد األياـ 
 .(1)كالسنيف، كعرؼ مقدارىما، كمف ذلؾ عرؼ خصائص تمؾ األجراـ

اذىا ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً قاؿ تعالى:  . ج كا مى قيًؿ اٍنظيري
(2). 

 كجو الداللة:

العديد مف  د آيات الخالؽ العظيمة، كلقد كردنظاـ الككف كالفضاء الخارجي، ىي أح 
إلى التفكر كالتأمؿ فييا، لما فييا مف إعجاز،  تعمقة بالككف كالفمؾ، كالتي تدعكاآليات الكريمة الم

بو، كقد تككف سببان كبرىاف عمى عظمة صنع الخالؽ، فتتقكل عالقة العبد بالمعبكد، كيزيد إيمانو 
ليدايتو، كلفيـ معنى كدالالت اآليات القرآنية، كلمعرفة مظاىر اإلعجاز فييا، كاف البد مف 

 دراسة عمـ الفمؾ، كلذلؾ اتجو عمماؤنا السابقكف لدراسة ىذا العمـ كالبحث فيو لشدة أىميتو. 

مىؽى قاؿ تعالى: ك . د بّْؾى الًَّذم خى اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى
(3). 

اتو قاؿ تعالى: ك  ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي
ًإنَّمىا قاؿ تعالى: ك  ،(4)

يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي 
(5). 

 كجو الداللة:

الكحي عمى بينت اآليات الكريمة أف اإلسالـ يحث عمى طمب العمـ فكاف أكؿ ما نزؿ بو  
اقرأقكلو تعالى:  --محمد

، كجعؿ ثكاب طالب العمـ الرفعة كالمنزلة العالية في الدنيا (6)
ألنيـ مف --كاآلخرة، كما بينت اآليات الكريمة أيضان أف العمماء ىـ أكثر الناس حشية اهلل

تسيير ىذا كقدرتو عمى  --خالؿ الدراسة كالبحث العممي يتكصمكف إلى حقيقة كجكد الخالؽ
  .--الككف، فيزداد إيمانان بو، كتصديؽ لرسكؿ اهلل

 

                                                           

 (.92، 88. الشريؼ: مف عمـ الفمؾ القرآني )ص:1
 (.101اآلية ) مف . سكرة يكنس2
 (.1اآلية ) مف . سكرة العمؽ3
 (.11اآلية ) مف . سكرة المجادلة4
 (.28اآلية ) مف . سكرة فاطر5
. قاؿ أكثر المفسريف: عمى أف ىذه السكرة أكؿ سكرة نزلت مف القرآف، كأكؿ ما نزؿ خمس آيات مف أكليا إلى 6

 (.474/ 8، البغكم: معالـ التنزيؿ )ما لـ يعمـقكلو: 
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 السنة النبوية الشريفة . ح

المعمـ األكؿ لممسمميف، كىك النمكذج البشرم الكامؿ  ىك --لقد كاف رسكلنا الكريـ 
يباشر بنفسو تعميـ المسمميف القرآف الكريـ كالسنة النبكية كأحكاميما،  --لمرحمة، فقد كاف

بعض أسرل بدر عمى تعميـ جماعة  --في االجتياد كالبحث، كقد فادل رسكؿ اهلل كىك قدكتنا
، كبما أف عمـ الفمؾ (1)مف المسمميف الكتابة، حرصان منو عمى ضركرة نشر العمـ بيف المسمميف

 بؿ يخدميـ، كاف عمى المسمميف تعممو، كغيره مف العمكـ النافعة، عمالن  ،عمـ ال يضر بالمسمميف
، كقد كردت األحاديث الكثيرة التي تحث عمى طمب العمـ، كمنيا عمـ --بنيج رسكؿ اهلل 

 الفمؾ، نذكر بعضيا:

 ًفي ًبوً  فتىٍيتىديك ما  النُّجيكـ ًمفٍ  تىعىمَّميكاأنو قاؿ: "--عف رسكؿ اهلل--عف أبي ىريرة .أ 
 .(2)"كاًاٍنتىيى  ثيَـّ  ،كىاٍلبىٍحرً  اٍلبىرّْ  ظيميمىاتً 

 كجو الداللة:

كـ ًمفٍ  تىعىمَّميكا: )--لقكلو ؛يدؿ الحديث السابؽ عمى مشركعية تعمـ عمـ الفمؾ  ما  النُّجي
( أم عف كؿ ما ليس فيو نفع لممسمميف كال حاجة، كاًاٍنتىيى  ثيَـّ )-:-(، كالمراد بقكلوًبوً  فتىٍيتىديك 

 .(3)ال عمـ الفمؾ الذم عرؼ بالتسيير ،كيصرؼ ذلؾ عمى عمـ الثأثير

ٍنسىافي اٍنقىطىعى عنو "، قاؿ: --أف رسكؿ اهلل  أيضان  --أبى ىريرة عف ك ب.  ًإذىا مىاتى اإٍلً
اًلحه يىٍدعيك لىوي  لىده صى اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى دىقىةو جى ثةو ًإالَّ ًمٍف صى ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىالى  (.4)"عىمى

 : كجو الداللة

لفظ )العمـ( لفظ عاـ يشمؿ كؿ عمـ ينفع المسمميف، فيدخؿ في ذلؾ عمكـ الديف ككؿ   
كعمـ الفمؾ، كفي الحديث  ،كاليندسة ،العمـك النافعة لممسمميف في دينيـ كدنياىـ، كمنيا عمـ الطب

                                                           

 (.65/ 5. ابف القيـ: زاد المعاد )1
، (1723). أخرجو البييقي في شعب اإليماف ] باب في طمب العمـ، فصؿ في فضؿ العمـ كشرؼ مقدار، ح 2
 (.13/20) السنة شرح: البغكل، انظر: غريب حديث، قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط: ([2/268)
 (.296/ 2. ابف حجر: فتح البارم  )3
، (4310). أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب الكصية/ باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد كفاتو، ح 4
(5/73.]) 
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دليؿ قاطع عمى أف اإلسالـ يدعك المسمميف إلى دراسة كنشر العمـ، فيك عمؿ الذم ال ينقطع 
 .(1)بمكت اإلنساف، كيبقى إلى يـك القيامةثكابو 

 رـاألث  . خ

القكؿ بمشركعية تعمـ عمـ الفمؾ، كبياف ذلؾ ما  -رضكاف اهلل عمييـ-كقد كرد عف الصحابة 
قاؿ: )يا أييا الناس إياكـ كتعمـ ىذه النجـك إال ما ييتدل بو  --كرد عف عمي بف أبي طالب

 .(2)كالكافر، كالكافر في النار(في ظممات البر كالبحر، إنما المنجـ 

 كجو الداللة: 
مشركعية عمـ النجكـ عمى عمـ التسيير، فيك  --قصر اإلماـ عمي بف أبي طالب 

جاىات كجية القبمة كالمسير، أما مأذكف في تعممو لحاجة المسمميف لو في معرفة األكقات، كاالت
ليس  ؛ فإنو باطؿما يعرؼ بعمـ التأثير االستعانة بعمـ النجكـ لمداللة عمى الحكادث األرضية كىك

  .(3)ألف النجامة تؤكؿ إلى الكفر كالنار ؛لقكلو )ثـ انتيكا( ؛وبمشركعان كال حاجة المسمميف 
 :كلو كجيافلمعقول، ا. 4

 الوجو األول: 

متناىي األطراؼ بمعزؿ عنو، الغير ش اإلنساف في ىذا الككف الشاسع أف يعي ال يعقؿ
مككناتو المسخرة لخدمتو، كف أف يبحث في كيتعرؼ كيتكيؼ بما يحيط بو، كددكف أف يتفاعؿ 

فال  ،كلطالما أف عمـ الفمؾ يخدـ اإلنساف، كال يخالؼ ما نص بو الشرع، كفيو مصمحة المسمميف
ة قكية البنية، كالعقكد بأس مف تعممو، فاألمة تحتاج لمعمـ كعمكمو، لمنيكض بيا لتككف أمة مستقم

 بقكة المسمميف كعزتيـ لما انتشر العمـ بيف أفراده.شيد تالسابقة 

 الوجو الثاني: 

ر آيات ألنو يفس ؛يعد عمـ الفمؾ مف العمكـ النافعة، كالتي تككف ثمرتيا فى قمب اإلنساف 
قدرة اهلل تعالى، فيبث الخشكع كالرىبة في القمكب، في التأمؿ إلى اإلعجاز في القرآف كيبعث 

 كاإليماف.فتزداد درجة اليداية 

                                                           

 (.26/ 1. األىدؿ: كتاب المسئكلية في اإلسالـ )1
([، البوصيري: إتحاف الخيرة المهرة،])كتاب النكاح/ باب ما 278/ 10، )29439. الهندي: كنز العمال ] ح2

 .([472/ 4،) 3960لنجوم، حجاء في النظر في ا
 (.337/ 3.المناكم: فيض القدير)  3
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 اٍلقيٍرآفي  ؿ الحسف: )العمـ عمماف: عمـ المساف، فذاؾ حجة عمى ابف آدـ، كما فى الحديث "ك قي
ةه  جَّ مىٍيؾى  أىكٍ  لىؾى  حي ، كعمـ فى القمب، فذاؾ العمـ النافع، فأكؿ ما يرفع مف العمـ، العمـ النافع، (1)" عى

 (.2)كىك العمـ الباطف الذم يخالط القمكب كيصمحيا(

 

  

                                                           

 ([.140/ 1، ) 556. أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب الطيارة/ باب فضؿ الكضكء، ح 1
 (.343/ 1(، ابف رجب: جامع العمـك كالحكـ )9/ 1. فريد: تزكية النفكس، )2
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 المبحث الثالث:

 الحكمة من تخصيص المشرع المواقيت باألىمة 

ادى كىاٍلعيٍرجيكًف اٍلقىًديـً قاؿ تعالى:   تَّى عى نىاًزؿى حى كىاٍلقىمىرى قىدٍَّرنىاهي مى
، إف اختالؼ شكؿ (1)

القمر كمركره في أطكار مختمفة جعؿ منو معممان يالحظو اإلنساف كيسعى لمعرفة سبب تغير 
تظمة في كؿ شير، كقبؿ الشركع في بياف الحكمة مف تخصيص المكاقيت شكمو بصكرة من

 باألىمة، ال بد مف بياف المقصكد باليالؿ: 

 المقصود باليلل:

اليالؿ: ىك القمر في حالة خاصة كالجمع أىمة، كاختمفت األقكاؿ في الميالي التي يسمى القمر 
 فييا ىالالن. 

                ن                       مف أكؿ الشير)ىالال (، كفي ليمة ست كعشريف، يسمى القمر لميمتيف : )(2)فقاؿ األزىرم
: (3)كقاؿ ابف فارس في مقاييس المغة ،                ن    ن                        ن كسبع كعشريف أيضا )ىالال (، كما بيف ذلؾ يسمى)قمرا (

: )سمي (4)كقاؿ أبك العباس ،)كيسمى ىالال أكؿ ليمة كالثانية كالثالثة، ثـ ىك قمر بعد ذلؾ.(
 ألف الناس يرفعكف أصكاتيـ باإلخبار عنو(. ؛اليالؿ ىالالن 

 الحكمة من تخصيص األىمة ميقاتًا لمناس:

قاؿ  خصص الشارع األىمة ميقاتان زمانيان لما تميزت بو عف غيرىا مف األجراـ السماكية، 
يىٍسأىليكنىؾى عىًف اأٍلىًىمًَّة قيٍؿ ًىيى مىكىاًقيتي ًلمنَّاسً تعالى: 

 : (6)، التاليمميزات ىذا الجـر كمف ،(5)

  .ةمشاىد، كىك أكضح األجراـ السماكية مر: جسـ كركم الشكؿ مرتبط باألرضالق .1
يكمان دكرة كاممة، كتغير  (30أك  29) تميز القمر بالحركة المنتظمة حكؿ األرض كؿ .2

 العتماد ؛أحكالو بمركره بأطكار عدة منتظمة في السماء مكررة كؿ شير، كاف سببان 

                                                           

 (.39اآلية ) مف . سكرة يس1
 (.2/639). الفيكمي: المصباح المنير 2
 (11/ 6. ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )3
 (. 701/ 11. ابف منظكر: لساف العرب )4
 .(189) اآلية مف . سكرة البقرة5
 ، كما بعدىا(.68(؛ الزحمؼ: عمـ الفمؾ كالككف )ص:19. الطائي: عمـ الفمؾ كالتقكيـ )ص:6
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الى الشٍَّمسي يىٍنبىًغي لىيىا أىٍف تيٍدًرؾى اٍلقىمىرى كىالى المٍَّيؿي سىاًبؽي لتقكيـ اليجرم عميو، قاؿ تعالى: ا
كيؿّّ ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى  النَّيىاًر كى

(1). 
 ير االقتراني، كيظير لمقمر كجو كاحدتكتمؿ دكرة القمر حكؿ نفسو دكرة كاممة خالؿ الش .3

  .(2)رتو، كىك الكجو المقابؿ أك المكاجو لضكء الشمسلسكاف األرض خالؿ دك 
يميؿ حكؿ األرض عمى مستكل مدار القمر  ألف ؛ثبكت أطكار القمر بالرؤية العينية .4

لكقكع  درجات، كيختمؼ عف غيره مف األقمار؛ (5مدار األرض حكؿ الشمس بػ)
مستكل دكرانو مستكيات دكرانيا في مستكل خط استكاء ككاكبيا، بينما قمر األرض يميؿ 

 . (3)عف خط االستكاء األرضي
يعتبر القمر مرآة عاكسة ألشعة الشمس الساقطة عميو، كىذه الخاصية جعمت مف القمر  .5

 مضيئان ظاىران لسكاف األرض، كىك حقيقة ليس كذلؾ. ان جرم
أطكار القمر تنتج عف المكقع النسبي لمقمر مف األرض كالشمس، كتختمؼ؛ لحركة القمر  .6

 .(4)محاؽ( -عرجكف قديـ-ربع ثالث-بدر -ربع أكؿ-نحيؼ ىالؿ) التدريجية
 لمقمر حركتاف ظاىرتاف: الحركة اليكمية، كالحركة الشيرية.  .7

كألجؿ تمؾ المميزات اعتمد التقكيـ اليجرم عمى أطكار القمر في تحديد بداية، كنياية 
 لتككف األىمة ميقات أحكامنا التشريعية )عبادة كمعاممة،...(.  ؛الشير

 تفردت األىمة بخكاص معينة ال تممكيا غيرىا مف األجراـ السماكية األخرل، بسبب بعدىا عف

 األرض، أك عدـ كضكحيا، أك لصعكبة مراقبة حركتيا.

: )تخصيص الشارع المكاقيت باألىمة كأشيرىا دكف (5)قاؿ الشيخ السيد طنطاكم في تفسيره
 ألف األشير الياللية تعرؼ برؤية اليالؿ كمحاقو، كذلؾ ما ال يخفى عمى أحد ؛الشمس كأشيرىا

مف الخاصة أك العامة أينما كانكا بخالؼ األشير الشمسية، فإف معرفتيا تنبني عمى النظر في 
 حركات الفمؾ كىي ال تتيسر إال لمعارفيف بدقائؽ عمـ الفمؾ(.

                                                           

 (.40اآلية ) مف . سكرة يس 1
 ،كما بعدىا( 126(؛ الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:107،108)ص: . البطانية: مقدمة في عمـ الفمؾ2

 (.93الشريؼ: مف عمـ الفمؾ القرآني )ص:
 كما بعدىا(. 126(؛ الطائي: عمـ الفمؾ كالتقاكيـ )ص:107،108. البطانية: مقدمة في عمـ الفمؾ )ص:3
 .(107،108البطانية: مقدمة في عمـ الفمؾ )ص:. 4
 .(1/528) الوسيط: تفسير . طنطاوي5
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 :رابعالمبحث ال

 مري.ما يترتب عمى دخول الشير الق 

رؤية القمر، فاألىمة ىي معالـ تحديد بحدد يتترتبط مناسبات المسمميف بالتقكيـ اليجرم، ك  
  :مجاالتعدة يتكقؼ عميو أحكاـ في  ماألكقات الشرعية، كأداء التكاليؼ، فدخكؿ الشير القمر 

 أواًل: العبادات

 ، أال وىي:مأركان من اإلسل من أحكام ثلثةعمى رؤية اليلل يتوقف  .1

مىى " قىاؿى  -صمى اهلل عميو كسمـ-فعىًف اٍبًف عيمىرى عىًف النًَّبىّْ   ٍمسو عى مىى خى بيًنىى اإًلٍسالىـي عى
افى  ٍكـً رىمىضى جّْ اٍلبىٍيًت كىصى يتىاًء الزَّكىاًة كىحى قىاـً الصَّالىًة كىاً  ييٍكفىرى ًبمىا ديكنىوي كىاً   (1)." أىٍف ييٍعبىدى المَّوي كى

 فريضة إيتاء الزكاة: . أ

ةى كىآتيكا الزَّكىاةى قاؿ تعالى:   كىأىًقيميكا الصَّالى
، كيشترط في كجكب أداء الزكاة لبعض (2)

 ىان، كيمر عمييا حكؿ قمرم، أم اثن)الذىب كالفضة(، أف تبمغ نصابكزكاة النقديف ،أمكاؿ الزكاة
لىٍيسى  ": --عشر شيران قمريان، لقكلو  تَّى زىكىاةه  مىاؿو  ًفى كى مىٍيوً  يىحيكؿى  حى ٍكؿي  عى  .(3)" اٍلحى

 فريضة حج بيت اهلل الحراـ . ب

   ، يحـر فييا  الحج أشيركىك يعتبر اإلحراـ ركف مف أركاف الحج، كلو ميقات زماني معمـك
ٍعميكمىاته ، قاؿ تعالى: بالحج جُّ أىٍشييره مى اٍلحى

ج ىي شكاؿ، كذك القعدة، كعشر مف ، كأشير الح(4)
، كيعرؼ كقت دخكليا كخركجيا، مف األىمة، كذلؾ الكقكؼ (5) ذم الحجة، كقيؿ: كذك الحجة

                                                           

، (121)بني اإلسالـ عمى خمس، ح --. أخرجو مسمـ في صحيحة، ]كتاب اإليماف/ باب قكؿ النبي 1
(1/34 .]) 
 (.75اآلية ) مف . سكرة البقرة2
(، قاؿ األلباني: صحيح، 10/ 2، )1575. أخرجو أبك داكد في سننو،)كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة، ح 3

السابؽ، كالبييقي في سننو، ) كتاب الزكاة/ باب ال زكاة فى ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ،  انظر: نفس المرجع
 ([.4/55، )(7523)ح
 (.197) اآلية مف . سكرة البقرة4
 .(453/ 23. الشنقيطي: أضواء البيان )5
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جُّ  : "--قاؿ رسكؿ اهلل ،بعرفة ركف مف أركاف الحج فىةي  اٍلحى ، كتماـ العبادة اإلتياف بجميع (1)" عىرى
كلذلؾ ال يتـ الحج بترؾ أحد أركانو، كبمعرفة أكؿ يـك مف شير ذم  ؛ليسقط التكميؼ بيا ؛أركانيا

ليككف اليكـ العاشر ىك أكؿ  ؛كىك التاسع مف ذم الحجة ،الحجة يتـ تحديد يـك الكقكؼ بعرفة
 أياـ عيد األضحى المبارؾ. 

 فريضة صـك رمضاف:     . ج

افى الًَّذمى أينًزؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي قاؿ تعالى:  بىيّْنىاتو مّْفى اٍلييدىل كىاٍلفيٍرقىاًف فىمىف شىٍيري رىمىضى ىيدنل لّْمنَّاًس كى
ٍموي  ـي الشٍَّيرى فىٍميىصي شىًيدى ًمنكي

 أياـثبكت دخكؿ أكؿ يكـ مف  ، تتكقؼ فريضة الصياـ عمى(2)
 رمضاف، كبناء عميو يتـ تحديد مكعد الصياـ.

 :صيام الكفارة. 2

ٍيًف قاؿ تعالى:   ـي شىٍيرى ميتىتىاًبعىٍيفً فىًصيىا
 ، كالعبرة بالشيكر ىك الشيكر القمرية.(3)

 :فإنو يتقيد بذلؾ الشرط، ه بدخول الشيور القمريةؤ كل صيام قيد أدا. 3

إف شفى اهلل : دخكؿ الشير القمرم، كقكؿ أحدىـ كالصياـ المنذكر المعمؽ عمى شرط .أ 
 .ؿ يـك مف رجبمريضي، فممو عمي صـك أك 

المقيد بدخكؿ الشيكر أك بأياـ معينة في شير محدد كصياـ كصياـ التطكع المسنكف  .ب 
كصياميا عمى جية االستحباب، كىي أياـ تابعة لرمضاف، ، األياـ الستة مف شكاؿ

ـى  مىفٍ  : "-- كيتكقؼ صياميا عمى دخكؿ شير شكاؿ، قاؿ رسكؿ اهلل ا افى  صى  ثيَـّ  رىمىضى
 رسكؿ اهلل قاؿ، كصياـ يكـ عرفة لغير الحاج، (4)"الدٍَّىرً  كىًصيىاـً  كىافى  شىكَّاؿو  ًمفٍ  ًستِّا أىٍتبىعىوي 
-- " :قاؿ القرطبي: )استحب (5)" كىاٍلبىاًقيىة اٍلمىاًضيىة السَّنىةى  ييكىفّْري  عف صكـ يـك عرفة ،

                                                           

، 889. أخرجو الترمذم في سننو ] كتاب الحج/ باب ما جاء فيمف أدرؾ اإلماـ بجمع فقد أدرؾ الحج، ح 1
([، قاؿ األلباني:  5/282، 3016([، كالنسائي في سننو ] كتاب الحج/ باب فرض الكقكؼ بعرفة، ح  2/226)

 صحيح، انظر: نفس المرجع السابؽ.
    (.185اآلية ) مف . سكرة البقرة 2
 (.92اآلية) مف . سورة النساء3

اـ مف شكاؿ اتباعا لرمضاف، . أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب/ الصياـ، باب استحباب صـك ستة أي4
 ( [.3/169، )(2815)ح
. أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب/ الصياـ، باب استحباب صياـ ثالثة أياـ مف كؿ شير كصـك يـك عرفة 5

 ([.3/167، )(2804)كعاشكراء كاالثنيف كالخميس، ح
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، ككصياـ عاشكراء كتاسكعاء، كالحادم عشر مف (1)أىؿ العمـ صكـ يكـ عرفة إال بعرفة(
، كتقيد بأياـ محدده فيو،  ؛المحـر -رسكؿ اهلل قاؿكذلؾ يتكقؼ عمى دخكؿ شير محـر
- " :كىي: ،ـ البيض، ككصياـ األيا(2)" اٍلمىاًضيىة السَّنىةى  ييكىفّْري  عف صكـ عاشكراء 

 .(3)قمرم مف كؿ شير الثالث عشر، كالرابع عشر، كالخامس عشر
 معرفة وقت األشير الحرم. 4

مىؽى السَّمىاكىات ًإفَّ قاؿ تعالى:   ًعدَّةى الشُّييكًر ًعندى الٌمًو اٍثنىا عىشىرى شىٍيرنا ًفي ًكتىاًب الٌمًو يىٍكـى خى
ـه  ري كىاألىٍرضى ًمٍنيىا أىٍربىعىةه حي

األشير الحـر أربعة شيكر كىي: رجب، كذك القعدة، كذك الحجة، ك ، (4)
، كسميت حرمان   . (5)لزيادة حرمتيا، كلتحريـ القتاؿ فييا كالمحـر

 ثانيًا: المعاملت

قراض..، المكقكفة عمى زمف معيف  عارة، كا  كشير  ،كالعقكد كالمعامالت مف إجارة، كا 
ف قد اتفقا عمى أف الشيكر اشيكر، كلكف عمى أف يككف المتعاقدمحدد مف السنة، أك عدد مف ال

كنتيجتو ما  ؛المتعاقديف االقمرية ىك نيج لتعامالتيـ ال الشيكر الشمسية، فاألصؿ في العقد رض
، أك أف العرؼ اقتضى جعؿ الشيكر القمرية ىي (6) (كالعقد شريعة المتعاقديف)بالتعاقد،  لتزماا

المتعاقداف كاف الحكـ فيو بينيما بالعرؼ، فما تعارؼ  اختمؼ المتعامؿ بيا ال الشمسية، فمك
الشتراط الصريح، كالمعركؼ اشتراط صريح فيك بمنزلة ا فالناس عميو كاعتادكا التعامؿ بو دك 

 .(7)كالمشركط شرعان  ،عرفان 

 كصكرتو في اإلجارة: آجرتؾ دارم شيران بكذا. . أ
كصكرتو في اإلعارة كاليبة: قكلو، أعرتؾ دارم شيرا بكذا، كفي اليبة: كىبتؾ منافعيا  . ب

 شيران بكذا.

                                                           

 (.420/ 2. القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )1
الصياـ/ باب استحباب صياـ ثالثة أياـ مف كؿ شير كصـك يـك عرفة  . أخرجو مسمـ في صحيحو، ] كتاب2

 ([.3/167، (2804)كعاشكراء كاالثنيف كالخميس، ح
 (.281/ 4. المناكم: فيض القدير )3
 (.36اآلية ) مف . سكرة التكبة4
 (.336/ 1. السعدم: تفسير السعدم )5
 (.299/ 1. الزرقا: شرح القكاعد الفقيية )6
 ، نفس الصفحة.(134، 133/ 1) رجع السابؽانظر: الم. 7
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لشير، كذلؾ تحدد  زمف القرض لشير، كىك  ان كصكرتو في اإلقراض: قكلو أقرضؾ ألف . ج
 .(1) يكمان( 30أك  29عمى انتياء عدتو )يتكقؼ 

 ثالثًا: األحوال الشخصية
 أ. العدة:

بٍَّصفى قاؿ تعالى: في عدة المتكفي عنيا زكجيا:  ا يىتىرى كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمنكي كىالًَّذيفى ييتىكى
أىٍشييرو كىعىٍشرناًبأىنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى 

، سكاء زكجيا ، قاؿ ابف جزم: اآلية عمـك في كؿ متكفى عنيا(2)
تكفي زكجيا قبؿ الدخكؿ أك بعده، إال الحامؿ فعدتيا كضع حمميا، سكاء كضعتو قبؿ األربعة 
األشير كالعشر أك بعدىا عند مالؾ كالشافعي كجميكر العمماء، كقاؿ عمي بف أبي طالب: عدتيا 

 . (3)فأبعد األجمي

كىالالًئي يىًئٍسفى ًمفى كقاؿ تعالى: في عدة اليائسة مف الحيض، كالتي لـ تحض، قاؿ: 
ـٍ يىًحٍضفى  ـٍ ًإًف اٍرتىٍبتيـٍ فىًعدَّتيييفَّ ثىالثىةي أىٍشييرو كىالالًئي لى اٍلمىًحيًض ًمف نّْسىاًئكي

ىف )قتادة  قاؿ، (4) 
 ،كارم الالتي لـ يبمغف المحيضجاألبكار الالالتي قعدف عف المحيض، كالالئي لـ يحضف فيف 

فعدتيف ثالثة أشير كأكالت األحماؿ أجميف أف يضعف حمميف فإذا نفضت الرحـ ما فييا فقد 
 .(5) (انقضت عدتيا

 يلء: ب. مدة اإل

ـٍ تىرىبُّصي أىٍربىعىًة أىٍشييرو قاؿ تعالى:  لّْمًَّذيفى ييٍؤليكفى ًمف نّْسىآًئًي
اليميف، كقد ، كاأللية ىي (6)

فيحمؼ أف ال يطأىا  ،كانت العرب في الجاىمية يكره الرجؿ منيـ المرأة كيكره أف يتزكجيا غيره
فأبطؿ اهلل عز ك جؿ ذلؾ مف فعميـ  ،أبدان كال يخمى سبيميا فتككف معمقة عميو حتى يمكت أحدىما

 . (7)كجعؿ الكقت الذم يعرؼ فيو ما عند الرجؿ لممرأة أربعة أشير

 
                                                           

 .مف ىذا البحث(، 69انظر: )ص:. 1
 (.234اآلية ) مف . سكرة البقرة2
 (.115/ 1. ابف جزل: التسييؿ لعمـك التنزيؿ )3
 (.4اآلية ) مف . سورة الطالق4

 (.202/ 8. السيكطي: الدر المنثكر)5
 (226) مف . سكرة البقرة6
 كما بعدىا(. ،1/128غريب القرآف ). اليائـ: التبياف تفسير 7
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 : خامسالالمبحث 

 حكم إثبات دخول الشير القمري بالحساب الفمكي

اختمؼ الفقياء في اعتبار الحساب الفمكي كسيمة مف كسائؿ إثبات دخكؿ الشير القمرم،  
مع تكضيح محؿ النزاع، كسبب الخالؼ في ىذه المسألة، كذكر أدلة  سأبينياعمى أقكاؿ عدة 

 مسألة عمى النحك التالي:األقكاؿ كمناقشتيا، كصكالن لمقكؿ الراجح في ال

قد عممنا أف الحكمة مف خمؽ األىمة ىي مكاقيت لمناس، يؤقتكف بيا أمكر حياتيـ، فيي  
 أمكر: ةعالمات لمكقت الشرعي، كثبكت دخكؿ الشير القمرم متكقؼ عمى ثالث

كميكا : "--رؤية اليالؿ، لقكؿ رسكؿ اهلل أواًل: ٍؤيىًتوً  صي كا ًلري ٍؤيىًتوً  كىأىٍفًطري  .(1)" ًلري

تَّى الشٍَّيرى  تيقىدّْميكا الى  : "--إكماؿ عدة الشير السابؽ ثالثيف يكمان، لقكؿ رسكؿ اهلل ثانيًا: كيا حى  تىرى
كميكا ثيَـّ  اٍلًعدَّةى  تيٍكًمميكا أىكٍ  اٍلًيالىؿى  تَّى صي كيا حى  . (2)" اٍلًعدَّةى  تيٍكًمميكا أىكٍ  اٍلًيالىؿى  تىرى

كميكا رىأىٍيتيميكهي  ًإذىا : "--التقدير بدخكؿ الشير، إذا غـ الشير، لقكؿ رسكؿ اهلل ثالثًا: ذىا فىصي  كىاً 
كا رىأىٍيتيميكهي  َـّ  فىًإفٍ  فىأىٍفًطري مىٍيكيـٍ  غي كا عى  .(3)" لىوي  فىاٍقًدري

 :تسطير أمكر اتفؽ الفقياء عمييا كقبؿ الشركع في بحث ىذا المكضكع البد مف

 --قاؿ رسكؿ اهلل ، (4)يكمان  (30أك  29)اتفؽ الفقياء عمى أف عدة الشير القمرم . 1
ـٍ فىأىٍكًمميكا اٍلًعدَّةى ثىالى " مىٍيكي َـّ عى ٍكهي، فىًإٍف غي تَّى تىرى كميكا حى كفى لىٍيمىةن، فىالى تىصي "الشٍَّيري ًتٍسعه كىًعٍشري  .(5)ًثيفى

                                                           

إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموه  --. أخرجه البخاري في صحيحه ] كتاب الصوم/  باب قول النبي1

 ([.27/ 3، )(1909)فأفطروا، ح 

/ باب إذا أغمى الشير، ح 2 ([، قاؿ الشيخ 269/ 2، )(2328). أخرجو أبي داكد في سننو ] كتاب الصـك
/ باب رؤية  األلباني: صحيح، انظر: نفس المرجع السابؽ، كأخرجو ابف حباف في صحيحو ] كتاب الصـك

 ([238/ 8، ) 3458اليالؿ، ح 
كالفطر لرؤية اليالؿ  ،. أخرجو مسمـ في صحيحو، ] كتاب الصياـ/ باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليالؿ3

 ([. 122/ 3، )(2556) يف يكما، حكأنو إذا غـ فى أكلو أك آخره أكممت عدة الشير ثالث
 (.283/ 1. ابف رشد: بداية المجتيد )4
 .( مف ىذا البحث55. سبؽ تخريجو )ص: 5
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برؤية اليالؿ، أك بإتماـ عدة الشير السابؽ اتفؽ الفقياء عمى ثبكت دخكؿ الشير القمرم . 2
، كفيمكا فيككف التقدير ىك كسيمة اإلثبات ،ثالثيف يكمان، كذلؾ حاؿ الصحك، أما حاؿ الغـ

تَّى  : "--قاؿ رسكؿ اهللالكاردة،  ذلؾ مف مجمكع النصكص النبكية الى تيقىدّْميكا الشٍَّيرى حى
كيا اٍلًيالىؿى أىٍك تيٍكًمميكا اٍلًعدَّةى  تَّى تىرى كميكا حى كيا اٍلًيالىؿى أىٍك تيٍكًمميكا اٍلًعدَّةى ثيَـّ صي : --، كقاؿ(1)"تىرى

ذا رأيتمكه فأفطركا فإف غـ عميكـ فاقدركا لو" السنة يتبيف مف ، ف(2)"إذا رأيتمكه فصكمكا، كا 
كماؿ العدة، ك الرؤية،  :، كىيثالث مسالؾ إثبات دخكؿ الشير القمرمأف النبكية الشريفة  ا 

 .التقديرك 

 :تـحرير محـل النـزاع

اتفؽ الفقياء عمى أف المعتبر في تحديد الشيكر رؤية اليالؿ، أك إتماـ الشير السابؽ  
تَّى الشٍَّيرى  تيقىدّْميكا الى  : "--لقكؿ رسكؿ اهلل  ؛ثالثيف يكمان حاؿ الصحك كيا حى  تيٍكًمميكا أىكٍ  اٍلًيالىؿى  تىرى

كميكا ثيَـّ  اٍلًعدَّةى  تَّى صي كيا حى ، كأما حاؿ الغـ فيككف التقدير ىك المعتبر (3)" اٍلًعدَّةى  تيٍكًمميكا أىكٍ  اٍلًيالىؿى  تىرى
َـّ  فىًإفٍ :) --في تحديد الشيكر لقكؿ رسكؿ اهلل ـٍ  غي مىٍيكي كا عى اختمفكا في  يـ، كلكن(4)(لىوي  فىاٍقًدري

إكماؿ عدتو بىؿ تككف كسيمة تقدير الشير دخكؿ الشير في ىذه الحالة،  كسيمة التقدير إلثبات
 .(5)يكمان أك بحساب المنازؿ ثالثيف

 أقكاؿ: ةاختمؼ الفقياء في اعتماد كسيمة الحساب الفمكي، كىـ عمى ثالث : أقـوال الفقياء

  مطمقًا. عدم جواز اعتماد الحساب الفمكي وسيمة تقدير إلثبات دخول الشيور القول األول:

كأبك حنيفة كأحمد بف حنبؿ، كعامة  ،(6)كىك قكؿ جميكر الفقياء: منيـ مالؾ كالشافعي 
 .(7)أىؿ الحديث

                                                           

 ( مف ىذا البحث69. سبؽ تخريجو )ص:1
 ( مف ىذا البحث69. سبؽ تخريجو )ص: 2
 ( مف ىذا البحث69. سبؽ تخريجو )ص: 3
 ( مف ىذا البحث69. سبؽ تخريجو )ص: 4
 (.284/ 1بداية المجتيد ). ابف رشد: 5
 . تضارب النقؿ في رأم الشافعي حكؿ اعتماد الحساب الفمكي كسيمة إلثبات الشيكر القمرية، ك الذم يثبت في 6
ابف حجر: فتح  ،(278/ 3عتماد الحساب الفمكي، انظر: ابف عبد البر: االستذكار )اكتبو قكلو بعدـ جكاز  في

 (.122/ 4البارم )

 (. 270/ 6(؛ النككم: المجمكع )278/ 3. ابف عبد البر: االستذكار )7
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(2)الشيخ فيد الحسكفك ، (1)كمف المعاصريف: الشيخ حمكد التكيجرم
 .(3)، كالشيخ محمد المقدـ 

 .قالوا بجواز االعتماد عمى الحساب الفمكي كوسيمة تقدير إلثبات دخول الشيور: الثانيالقول 

ابف ك  ،كىك مف كبار التابعيف (4)كىك مذىب بعض السمؼ، كقاؿ بو مطرؼ بف الشخير 
 . (6)مف المحدثيف (5)قتيبة

أنو قاؿ: )قكلو "فاقدركا لو"  (7) العباس بف سريج يكقد نقؿ ابف العربي عف اإلماـ أب
، فقاؿ ابف العربي: )فصار (خطاب لمف خصو اهلل بيذا العمـ، كقكلو "فأكممكا العدة" خطاب لمعامة

كجكب رمضاف عنده مختمؼ الحاؿ، يجب عمى قـك بحساب الشمس كالقمر، كعمى آخريف 
كاز االعتماد عمى جؿ ابف العربي، فإف ابف سريج يرل عمى نق بناءن إذا ن ، (8)(بحساب العدد

الحاسب، أم  الحساب الفمكي في إثبات دخكؿ الشيكر إذا أغمي اليالؿ، إال أنو خصو في حؽ
 .يفالمختص

                                                           

التكيجرم: قكاطع األدلة في الرد عمى مف عكؿ عمى الحساب في األىمة،  . 1
1973http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book= 

 الحسكف: دخكؿ الشير القمرم بيف رؤية اليالؿ كالحساب الفمكي، . 2
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

. المقدـ: رؤية اليالؿ بيف الرؤية الشرعية كالفمكية، 3
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

ىريرة،  ي،  كنيتو أبك عبد اهلل، يركل عف أبيو كأب--. مطرؼ بف عبد اهلل العامرم كلد في حياة رسكؿ اهلل 4
قاؿ العجمي: ىك ك ، (ىػ78)في إمارة الحجاج بعد الطاعكف الذم كاف سنة  ، تكفيأىؿ البصرة كىك مفىريرة، 

، انظر: العجمي: معرفة الثقات --ككاف أبكه مف أصحاب النبي  ،رجؿ صالح ،تابعي ثقة مف خيار التابعيف
 (.430/ 5(؛ ابف حباف: الثقات )2/282)
ىػ(، كاف 213المغكم، كلد سنة )ركزم، النحكم . ىك أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، كقيؿ الم5

 فاضالن ثقة، كىك صاحب كتاب المعارؼ كأدب الكاتب، تكلى القضاء بمصر، كتكفي في منتصؼ رجب سنة
 (.43/ 3نظر: ابف خمكاف: كفيات األعياف )ا، ىػ(276)
 (.1/284بداية المجتيد )(؛ ابف رشد: 278/ 3(؛ ابف عبد البر: االستذكار)122/ 4. ابف حجر: فتح البارم )6
(1/284.) 
، عرؼ بفضائمو، أمات البدع، ةبف سريج، فقيو مف عظماء الشافعي. ىك القاضي أبك العباس أحمد بف عمر 7

 (.67، 66/ 1نظر: ابف خمكاف: كفيات األعياف )ا، ىػ(306)سنة، ككاف حسف النظـ، كتكفي سنة الكأظير 
 (.122/ 4. ابف حجر: فتح البارم ) 8
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، كالشيخ عبد اهلل (2)، كالشيخ كمصطفى الزرقا(1)كمف المعاصريف الشيخ أحمد شاكر 
(3)المنيع

(4)، كاألستاذ جبر الدكسرم 
 . 

سيمة تقدير في إثبات دخول عمى الحساب الفمكي و  القول الثالث: قالوا بجواز االعتماد
 ، ولكن قيد ذلك بحال النفي ال اإلثبات.الشيور

كلكف إذا  ،، أف تبقى الرؤية ىي كسيمة إلثبات اليالؿكمعنى األخذ بالحساب في النفي 
 ،ألف اليالؿ لـ يكلد أصالن في أم مكاف مف العالـ اإلسالمي ؛نفى الحساب إمكانية الرؤية

فالكاجب أال تقبؿ شيادة الشيكد بالرؤية؛ ألف العمـ كالكاقع يخالؼ ذلؾ، كال يطمب ترائي اليالؿ 
 . (5)مف الناس أصالن 

، كالدكتكر (6)كىك قكؿ بعض الفقياء المعاصريف منيـ فضيمة الشيخ يكسؼ القرضاكم 
 .(7)عبداهلل الخميس

 سبب الخــلف:

 لجممة مف األسباب نكجزىا في النقاط التالية: يرجع اختالؼ الفقياء حكؿ ىذه المسائؿ، 

رسكؿ  في فيـ النصكص الشرعية، كاختالفيـ في المراد بالتقدير في قكؿ اختالفيـ .1
كا لىوي  " :--اهلل  ـٍ فىاٍقًدري مىٍيكي َـّ عى  ، فمنيـ مف ذىب إلى أف تأكيمو أكممكا العدة(8)"فىًإٍف غي

                                                           

 (.13ئؿ الشيكر العربية )ص شاكر: أكا  .1
الزرقا: لماذا االختالؼ حكؿ الحساب الفمكي؟   . 2

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 
المقدـ: رؤية اليالؿ بيف الرؤية الشرعية كالفمكية،  . 3

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 
الدكسرم: الحساب أكالن، ال المراصد كاألقمار،  . 4

//www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973http: 
ثبات أكائؿ الشيكر،  .5 القرضاكم: الحساب الفمكي كا 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 
 الصفحة. انظر المرجع السابؽ، نفس .6
الخميس:  مفيـك الحساب الفمكي مف الناحية الشرعية،  . 7

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=178 
 ( مف ىذا البحث69سبؽ تخريجو )ص: . 8
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ثالثيف يكمان، كمنيـ مف رأل أف معنى التقدير لو ىك عده بالحساب، كمنيـ مف رأل أف 
 .(1)معنى ذلؾ أف يصبح المرء صائمان 

  ان في األمر باعتماد رؤية اليالؿ، فمف الفقياء مف رأل األمر بالرؤية أمر  . اختالفيـ2
ذاتيا كلكنيا الكسيمة )الرؤية تعبدية(، كمنيـ مف رأل أف الرؤية ليست عبادة في ان تعبدي

البدائية كالميسكرة ليدؼ ثابت، فإذا كجدت كسيمة أخرل ميسكرة كأقدر عمى تحقيؽ 
 .(2)اليدؼ كىك إثبات بداية الشيكر كنيايتيا، كانت ىذه الكسيمة ىي الكسيمة البديمة

اعتماد الرؤية كسيمة إلثبات ، فمنيـ مف رأل أف األمية ىي عمة العمة فياختالفيـ . 3
فإذا خرجت األمة عف أميتيا، كصارت تكتب كتحسب جاز ليـ أف يأخذكا ، يكرالش

 .(3)إلثبات دخكؿ الشيكر ؛بالحساب الفمكي

 . (4)خمط بينو كبيف عمـ الفمؾ الحديثالفي معنى كمفيـك التنجيـ، ك  اختالفيـ. 4

كالذم  ،في اعتماد الحساب الفمكي ككسيمة تؤدم إلى المقصد الشرعي اختالفيـ .5
تؤدم إليو الرؤية البصرية، كىذه المسألة متكقفة عمى اختالفيـ في قطعية الحساب أك 

 .(5)عدمو، كأييـ أدؽ مف كجية نظرىـ

 أدلة الفقيـاء ومنـاقشتيا:

 أدلة القول األول:

 ،القرآفبإلثبات دخكؿ الشيكر مطمقان،  ؛استدؿ القائمكف بعدـ جكاز اعتماد الحساب الفمكي 
 كالمعقكؿ، نكجزىا عمى النحك التالي: ،اإلجماعك  ،كاألثر ،كالسنة

                                                           

(، كاف ابف عمر يرل صـك يـك الشؾ مف رمضاف إذا كاف في السماء 284/ 1رشد: بداية المجتيد ). ابف 1
ليو ذىب أحمد بف حنبؿ؛ البغكم: شرح السنة ) ف كاف صحكا ، فال، كا   (.242/ 6سحاب أكقترة كا 

كي؟  الحساب الفم . الجيني: الحساب الفمكي بيف القطعية كاالضطراب، الزرقا: لماذا االختالؼ حكؿ 2
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

 (.13.  شاكر: أكائؿ الشيكر العربية )ص 3
الحساب الفمكي؟   . الزرقا: لماذا االختالؼ حكؿ 4

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 
. الجيني: الحساب الفمكي بيف القطعية كاالضطراب  5
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 القرآف الكريـ  .1

 إلثبات قكليـ بعدـ الجكاز، عمى عدة آيات نذكر منيا:    ؛استدؿ الفقياء مف القرآف الكريـ 

ٍموي تعالى:  ؿك ق . أ ـي الشٍَّيرى فىٍميىصي فىمىٍف شىًيدى ًمٍنكي
 (1). 

 كجو الداللة:

ألف شيكد الشير  ؛الرؤية ىي الكسيمة التي يثبت بيا الشيرصرحت اآلية الكريمة بأف  
، فيقتصر طرؽ اإلثبات (2)يككف برؤية إنساف اليالؿ، أك بسماع شيادة العدؿ عمى رؤية اليالؿ

، فال يجكز اعتماد الحساب ألنو ليس  ىاتيف الكسيمتيفعمى  بالمنطكؽ، كينتفي غيرىما بالمفيـك
 مف كسائؿ شيكد الشير.

خ صالح المحيداف: المراد بالشيكد رؤية اليالؿ كما ىك المتبادر، كبو فسره أىؿ العمـ قاؿ الشي -
 .(3)ال مف خالؼ إجماع السمؼ ،كىـ القدكة في ذلؾ ،العارفكف بمدلكؿ لغة القرآف

 ونوقش دليميم السابق

نما بينت ذلؾ السنة لقكؿ رسكؿ بأنو  .1 ليس في اآلية تصريح عمى طرؽ ثبكت الشير، كا 
كميكا الى  : "--اهلل   تَّى تىصي كيا حى كا كىالى  اٍلًيالىؿى  تىرى تَّى تيٍفًطري ٍكهي  حى مىٍيكيـٍ  أيٍغًمىى  فىًإفٍ  تىرى  عى
كا  ، كلمتقدير معاف عدة، قد يككف الحساب منيا. (4)" لىوي  فىاٍقًدري

ٍموي المراد )بشيكد الشير( في قكلو تعالى:  .2 ـي الشٍَّيرى فىٍميىصي فىمىٍف شىًيدى ًمٍنكي
، ىك (5) 

الحضكر فيو، بمعنى مف حضر الشير منكـ فميصمو، كتأتي )شيد( بمعنى عمـ أم فمف 
عمـ بحمكؿ الشير فميصمو، كليس المراد بشيكد الشير رؤية ىاللو، ألف )شيد( ال تأتي 

نما نقكؿ شاىدت الي لـز الصياـ الؿ، ك بمعنى رأل؛ ألننا لغكيا ال نقكؿ شيدت اليالؿ، كا 

                                                           

 (.185اآلية ) مف . سكرة البقرة1
. كقكؿ الكاحد في إثبات العبادة يقبؿ، أما في الخركج مف العبادة ال يقبؿ إال اثناف، أما ابف الخطيب فيرل: أنو 2

؛ لكي يصكمكا كال يفطركا احتياطان، فكذلؾ ال فرؽ بينيما في الحقيقة، فكما، يقبؿ قكؿ الكاحد في ىالؿ رمضاف
 (.3/285يقبؿ قكؿ الكاحد في ىالؿ شكاؿ، لكي يفطركا كال يصكمكا احتياطان، انظر:  ابف عادؿ: المباب )

 (.95/ 27) . مجمة البحكث اإلسالمية3
اليالؿ، . أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب الصياـ/ باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليالؿ، كالفطر لرؤية 4

 ([.122/ 3، )(2550)كأنو إذا غـ في أكلو أك آخره أكممت عدة الشير ثالثيف يكمان،ح
 (.185اآلية ) مف . سكرة البقرة5
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لـز بحضكر الشير أك ألف الصياـ  ؛فقط، كال يستقيـ المعنى بذلؾعمى مف شيد اليالؿ 
 .(1)كال يشترط شيكد اليالؿ  ،بالعمـ بحمكلو

: )فعؿ )شيد( يستعمؿ بمعنى (2)قاؿ الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر في التحرير كالتنكير
ـي الشٍَّيرى فىٍميىصي )حضر( كىك أصؿ إطالقو، كقكلو تعالى:  ٍموي فىمىٍف شىًيدى ًمٍنكي

، كيجكز أف (3)
شىًيدى المَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى يككف) شيد( بمعنى عمـ، كقكلو تعالى: 

، فيككف انتصاب الشير (4)
عمى المفعكؿ بو بتقدير مضاؼ، أم عمـ بحمكؿ الشير، كليس )شيد( بمعنى رأل؛ ألنو ال يقاؿ: 

نما يقاؿ شاىد، كال الشير ىنا بمعنى ىاللو بناء عمى أف الشير يطمؽ عمى  شيد بمعنى رأل، كا 
اليالؿ، ثـ عمؿ ذلؾ قائالن: ألف اليالؿ ال يصح أف يتعدل إليو فعؿ )شيد( بمعنى حضر، كمف 
يفيـ اآلية عمى ذلؾ فقد أخطأ خطأ بينان، كىك يفضي إلى أف كؿ فرد مف األمة معمؽ كجكب 

 ب عميو الصـك كىذا باطؿ(.صكمو عمى مشاىدتو ىالؿ رمضاف، فمف لـ ير اليالؿ ال يج

جّْ ب.  قكلو تعالى:  ًف اأٍلىًىمًَّة قيٍؿ ًىيى مىكىاًقيتي ًلمنَّاًس كىاٍلحى يىٍسأىليكنىؾى عى
(5) 

 كجو الداللة:

يـ صرحت اآلية السابقة عمى أف األىمة ىي ميقات المسمميف؛ يؤقتكف بيا لصيام 
فطارىـ، كحجيـ، كعدة نسائيـ  األشير. ، كىي عالمات كطرؽ لثبكتكا 

: )اهلل سبحانو كتعالى جعؿ اليالؿ (6)قاؿ األستاذ الدكتكر عبد اهلل بف عبد الكاحد الخميس
مؤقتان كمبينان لزماف ىذه العبادات مف صياـ كفطر كحج، كنص عمى الحج لعظـ ىذه العبادة، 

 كألف الحج عالمة الحكؿ(.

 السنة النبكية الشريفة .2

                                                           

 (.449/ 3(؛ الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن )48/ 2. أبو حيان: تفسير البحر المحيط )1
 (.78/ 19. ابف عاشكر: التحرير كالتنكير)2
 (.185اآلية ) مف ة. سكرة البقر 3
 (.18اآلية ) مف . سكرة آؿ عمراف4
 (.189اآلية ) مف . سكرة البقرة5
 . الخميس:  مفيـك الحساب الفمكي مف الناحية الشرعية،6

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=178 
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إلثبات الشيكر  ؛عمى عدـ جكاز اعتماد الحساب الفمكياستدؿ الفقياء مف السنة النبكية  
 مف ىذه األحاديث التي استدؿ  بيا أصحاب ىذا القكؿ، عمى النحك التالي: ان مطمقان، كنذكر بعض

 رىسيكؿي  كىافى تقكؿ: "  –رضي اهلل عنيا  -أ.  ما ركاه عبد اهلل بف أبى قيس قاؿ سمعت عائشة 
فَّظي يىتى  -كسمـ عميو اهلل صمى- المَّوً  فَّظي  الى  مىا شىٍعبىافى  ًمفٍ  حى ٍيًرهً  ًمفٍ  يىتىحى كـي  ثيَـّ  غى ٍؤيىةً  يىصي افى  ًلري  رىمىضى
َـّ  فىًإفٍ  مىٍيوً  غي ـى  ثيَـّ  يىٍكمنا ثىالىًثيفى  عىدَّ  عى ا  .(1)" صى

 كجو الداللة:

)الفعمية(، أف الرؤية ىي  --في الحديث السابؽ داللة صريحة مف سنة رسكؿ اهلل  
األصؿ إلثبات الشيكر؛ كلكف في حاؿ الغـ فيككف إكماؿ عدة الشير ىي الكسيمة الكسيمة 

 ؛البديمة، كلـ يذكر النص النبكم كسيمة أخرل غير ىذه الكسيمة، كالقكؿ باعتماد الحساب كسيمة
 . - (2)- إلثبات دخكؿ الشيكر فيو مخالفة لسنة النبي

كميكا اٍلًيالىؿى  رىأىٍيتيـي  ًإذىاقاؿ: "  -- ب. عف أبي ىريرة  أف رسكؿ ذىا فىصي كا رىأىٍيتيميكهي  كىاً   فىًإفٍ  فىأىٍفًطري
َـّ  مىٍيكيـٍ  غي كميكا عى ا ثىالىًثيفى  فىصي  .(3)" يىٍكمن

 كجو الداللة:

: "إذا رأيتـ اليالؿ"، إلى رأل البصرية؛ ألف --يصرؼ المراد مف )رأل( في قكلو . 1
فقط كىك )اليالؿ(، كمف خصائص رأل البصرية )رأيتـ( في الحديث نصبت مفعكالن كاحدان 

مفعكالن كاحدان، كليس المراد منيا رأل العممية، التي بمعنى يا متعدية لمفعكؿ بو كاحد ناصبة أن
إف غـ ف: "--)عمـ(، ألف رأل العممية تنصب مفعكليف كلـ يثبت ذلؾ، كيؤكد ىذا قكلو 

ألف الظاىر أف اإلغماـ إنما يككف  ؛ةعميكـ"، يدؿ عمى أف المراد بالرؤية، الرؤية البصري
 .(4)بحجب الرؤية البصرية

                                                           

([، قاؿ الشيخ 269/ 2،)(232) . أخرجو أبي داكد في سننو ] كتاب الصياـ/ باب إذا أغمى الشير، ح1
 األلباني: صحيح، انظر: المرجع السابؽ.

ألىمة، عمى الحساب في ا . التكيجرم: قكاطع األدلة في الرد عمى مف عكؿ 2
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

. أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب الصياـ/ باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليالؿ، كالفطر لرؤية اليالؿ، 3
 ([.124/ 3، )2566أكممت عدة الشير ثالثيف يكمان، ح كأنو إذا غـ في أكلو أك آخره

الشير القمرم بيف رؤية اليالؿ كالحساب الفمكي،  . الحسكف: دخكؿ4
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
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 . الحديث يثبت أف العمة لحكـ كجكب الصـك كاإلفطار ىي الرؤية.2

نما ىي (1)قاؿ الشيخ محمد بف إسماعيؿ المقدـ  : )العمة ليست ىى مجرد كجكد اليالؿ، كا 
الشارع الحكيـ اعتبار الكجكد أخص مف ذلؾ، أال كىى: تحقؽ الرؤية البصرية، كبيذا ألغى 
ىك العمة، كليس  مالبصر  يالعممى لميالؿ عمة لمصكـ أك الفطر، كأكد عمى أف الكجكد الحس

ألف قكة درجة الحساب الفمكي في اإلثبات أقؿ مف درجة الشيادة عمى الرؤية، أك لعدـ  ؛ذلؾ
يعمؽ أسباب عبادتيـ  صحة مقدمات كنظريات عمـ الفمؾ؛ كلكف ألف رحمة اهلل بعباده اقتضت أف

كعمميا بأمكر حسية مممكسة لكؿ المكمفيف، دفعان لمحرج كالمشقة عمى الناس، كأف تككف عمؿ 
كعامة يسيؿ إدراكيا لجميع المكمفيف دكف مشقة، كأال ترتبط ىذه  ،كحسية ،األحكاـ كأسبابيا ثابتة

يريد أف يمتمسيا حتى  العبادات بأمكر عقمية عممية معنكية ال يدركيا كؿ الناس، كال كؿ مف
 يتحقؽ عمـك العمة مع عمـك التكميؼ، كيسر إدراكيا مع يسر أدائو( .

 دخكؿ الشيرلكالفعمية تؤكداف عمى أف اليالؿ ميقات  ،أف السنة القكلية يتبيف مما سبؽ فإذ
كخركجو، كلكف إف غـ ىالؿ الشير الالحؽ ك حاؿ بيف رؤية ىاللو حائؿ، عندىا يكمؿ  القمرم

، إذان فال حاجة لمحساب؛ لكجكد الكسيمة البديمة كىي إكماؿ عدة الشير ثالثيف يكمان  عدة الشير
 .ثالثيف يكمان 

كميكا الى : "-- . ما ركاه ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهللج افى  قىٍبؿى  تىصي ٍؤيىةً  كميكاصي  رىمىضى  ًلمرُّ
كا ٍؤيىةً  كىأىٍفًطري الىتٍ  فىًإفٍ  ًلمرُّ ًثيفى  فىأىٍكًمميكا _أم سحابة_ غىيىايىةه  ديكنىوي  حى  (2)" ثىالى

ذكر رمضاف فضرب بيديو  --أف رسكؿ اهلل -اهلل عنيما رضي-كعف ابف عمر 
كميكا - الثَّاًلثىةً  ًفى ًإٍبيىامىوي  عىقىدى  ثيَـّ  - كىىىكىذىا كىىىكىذىا ىىكىذىا الشٍَّيري  فقاؿ: " ٍؤيىًتوً  فىصي كا ًلري ٍؤيىًتوً  كىأىٍفًطري  ًلري

مىٍيكيـٍ  أيٍغًمىى  فىًإفٍ  كا عى  .(3)" ثىالىًثيفى  لىوي  فىاٍقًدري

                                                           

اليالؿ بيف الرؤية الشرعية كالفمكية، . المقدـ: رؤية 1
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

 . أخرجو النسائي في سننو ] كتاب الصياـ/ باب ذكر االختالؼ عمى منصكر في حديث ربعي فيو، ح2
/ باب ما جاء أف الصـك لرؤية اليالؿ كاإلفطار 443/ 4،)(2101) ([، كأخرجو الترمذم في سننو ]كتاب الصـك

 المرجع نفسونظر ا،  صحيح: األلباني الشيخ قاؿ([، 66/ 2، )688لو، ح
. أخرجو مسمـ في صحيحو ] كتاب الصياـ/ باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليالؿ كالفطر لرؤية اليالؿ كأنو 3

 ([.122/ 3، )(2551) إذا غـ فى أكلو أك آخره أكممت عدة الشير ثالثيف يكما، ح

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973


  الحكم الشرعي لمحساب الفمكي وما يتعمق بوالفصل الثالث                                                   

  

78 

 كجو الداللة:

نفطر لرؤيتو، كاألمر ىنا بالرؤية  كأف ،أف نصكـ لرؤية اليالؿ --أمرنا رسكؿ اهلل 
ىك أمر تعبدم، أما حاؿ الغـ فنكمؿ الشير ثالثيف يكمان، كالنصكص صريحة في اعتماد الرؤية، 

كماؿ العد) عند كجكد الحائؿ عف رؤية اليالؿ(، طريقان لثبكت الشير، كلـ يذكر رسكلنا  --كا 
، كفي سككت (البياف عف كقت الحاجةيمتنع تأخير )ألنو  ؛مسالؾ أخرل غيرىا، فينتفي ما دكنيا

، في ذلؾ داللة عمى أف عمـ الحساب ال يعتبر مف مسالؾ اإلثبات؛ فالسككت --رسكؿ اهلل
 .(1)بعد تحقؽ الحاجة إلى البياف ال يحؿ

 ونوقش دليميم السابق

لحاؿ ككصؼ معيف كفيـ األمر بالرؤية ليس بأمر تعبدم، بؿ إف الخطاب ىنا خطاب  
كاف األمر باعتماد الرؤية لذلؾ  ؛(2)" كىىىكىذىا كىىىكىذىا ىىكىذىا الشٍَّيري  : "--رسكؿ اهلل ذلؾ مف قكؿ

ناسبة لحاؿ أمة ال ، عمى اعتبارىا كسيمة ميسكرة مدخكؿ الشير القمرم كخركجو إلثباتكسيمة 
 .تكتب كال تحسب

: )ككاضح مف ىذا أف األمر باعتماد رؤية (3) -رحمو اهلل-قاؿ الشيخ مصطفى الزرقا   
اليالؿ ليس ألف رؤيتو ىي في ذاتيا عبادة، أك أف فييا معنى التعبد، بؿ ألنيا ىي الكسيمة 
الممكنة الميسكرة إذ ذاؾ، لمعرفة بدء الشير القمرم كنيايتو لمف يككنكف كذلؾ، أم: أمييف ال 

 عمـ ليـ بالكتابة كالحساب الفمكي(.

كميكا رىأىٍيتيميكهي  ًإذىا يقكؿ: " --قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنيما–عمر عف ابف ك . د  فىصي
ذىا كا رىأىٍيتيميكهي  كىاً  َـّ  فىًإفٍ  فىأىٍفًطري مىٍيكيـٍ  غي كا عى  .(4)" لىوي  فىاٍقًدري

 كجو الداللة:

                                                           

 .(279/ 1السممي: أصكؿ الفقو ) ،(184/ 2السرخسي: أصكؿ السرخسي ) .1
 ( مف ىذا البحث.69:سبؽ تخريجو )ص .2
الحساب الفلكي  . الزرقا: لماذا االختالف حول3

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 
 ( مف ىذا البحث.77 :. سبؽ تخريجو )ص4
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عمى إكماؿ عدة الشير ثالثيف يكمان، كاستدؿ الفقياء بالحديث السابؽ  (التقديربالمراد ) 
ًثيفى  ديث ابف عباس "أنو مجمؿ، كيفسره ح يىايىةه فىأىٍكًمميكا ثىالى الىٍت ديكنىوي غى كيحمؿ المجمؿ  ،(1)"فىًإٍف حى

 ، فيككف المراد بالتقدير في حديث ابف عمر المجمؿ إكماؿ العدة ثالثيف يكمان. (2)عمى المفسر

الحكـ بالرؤية، كال يراد بذلؾ : )األحاديث تدؿ عمى تعميؽ (3)كقاؿ القشيرم في اإلحكاـ
رؤية كؿ فرد بؿ مطمؽ الرؤية، كيستدؿ بو عمى عدـ تعميؽ الحكـ بالحساب الذم يراه المنجمكف، 
كيحمؿ قكلو: )فاقدركا لو( عمى إكماؿ العدة ثالثيف يكمان، كجاءت الركاية األخرل مبينة ذلؾ: 

 . (4)"فىأىٍكًمميكا اٍلًعدَّةى ثىالىًثيفى "

: )إف حديث ابف عباس يفسر حديث ابف عمر في قكلو: (5)البف عبد البر كفي التمييد 
جعؿ  ان "فاقدركا لو"، ككذلؾ جعمو مالؾ في كتابو بعده مفسران لو(، كيقصد ابف عبد أف اإلماـ مالك

 حديث ابف عباس تحت حديث ابف عمر ليككف مفسران لو.

التضييؽ، كىؤالء أكجبكا صياـ ليمة  مف رأل أف المراد بالتقدير_ كأحمد بف حنبؿ_ مف الفقياءك 
 الغـ.

قدركا لو(، أم اقاؿ أحمد بف حنبؿ كطائفة قميمة، معنى) فقاؿ النككم في المجمكع: )
جعؿ أف يفي ، كالتضييؽ (6)ضيقكا لو كقدركه تحت السحاب، كأكجب ىؤالء صياـ ليمة الغيـ

مىٍيًو ًرٍزقيوي  يكمان بصكـ رمضاف، كما قاؿ اهلل تعالي: ( 29)شعباف مىٍف قيًدرى عى كى
أم ضيؽ عميو  (7)

 .(8)عميو رزقو(

 :ونوقش دليميم السابق

اليقيف ال )يقضي أصكؿ الفقو اإلسالمي أف األحكاـ ال تجب إال بيقيف ال شؾ فيو، كأف  
الناس أال يترككا ما ىـ عميو  --سكؿ اهلللذلؾ أمر ر  ؛، فال يزيمو الشؾ(يزكؿ إال بيقيف مثمو

                                                           

 ( من هذا البحث.77. سبق تخريحه،) ص:1

 (.1/284. ابف رشد: بداية المجتيد )2
 (.267/ 1األحكاـ ). القشيرم: إحكاـ 3
 ( مف ىذا البحث.55. سبؽ تخريجو )ص:4
 (.39/ 2. ابف عبد البر: التمييد )5
 (.270/ 6. النككم: المجمكع )6
 (.7. سكرة الطالؽ: اآلية )7
 (.409/ 6. النككم: المجمكع )8
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كألف الشؾ ليس كقكة اليقيف ليزيمو، فال يعمؿ  ؛كاستكماؿ العدة ،مف يقيف شعباف إال بيقيف رؤية
 .  (1)ألف األحكاـ ال تجب إال بيقيف ال شؾ فيو ؛عف صكـ يـك الشؾ --بو، لذلؾ نيى

يَّةه  أيمَّةه  نَّاإأنو قاؿ: "  --عف النبي -رضي اهلل عنيما-عف ابف عمر. ىػ ، الى  أيمّْ  كىالى  نىٍكتيبي
مىرَّةن  كىًعٍشًريفى  ًتٍسعىةن  مىرَّةن  يىٍعًني كىىىكىذىا ىىكىذىا الشٍَّيري  نىٍحسيبي   .(2) "ثىالىًثيفى  كى

 كجو الداللة:

 ؛كال تحسب ،إلثبات الشيكر ىي أمية األمة ال تكتب ؛العمة في اعتماد الرؤية كسيمة 
، كالكصؼ (3)لذلؾ كانت الرؤية الكسيمة المناسبة ليـ، كتكميؼ األمة بالحساب فيو تضييؽ عمييـ

كالحساب بما ىك أبيف  ،باألمية ىنا صفة مدح ككماؿ مف كجكه: مف جية االستغناء عف الكتابة
 . (4)كالكتابة ىنا يدخميما غمط  ،كىك اليالؿ، كمف جية أف الحساب ،كأظير ،منو

: )كمف قاؿ بحساب المنازؿ: (5)فقاؿ في المجمكع ،اإلماـ النككم بيذا الحديثكاحتج 
 .."،.كىالى نىٍحسيبي  ،ى نىٍكتيبي  الى  أيمّْيَّةه  أيمَّةه  نَّاإفي الصحيحيف: "  --فقكلو مردكد بقكلو

 :ونوقش دليميم السابق

 حجة في الحديث السابؽ، ألنو يتحدث عف حاؿ األمة، ككصفيا عند بعثة رسكؿ بأنو ال 
نما كانت رؤية اليالؿ ىي الكسيمة المناسبة لألمة لما كانت أمة ال تكتب--اهلل  كال  ،، كا 

لزكاؿ المانع، كلك قمنا  ؛تحسب، كلكف لما زالت عنيا أميتيا كاف ليا أف تعتمد عمى الحساب
سقاطيما عف ىذه األمة األمية، لنفي الحديث بحجيتو فذلؾ يعني  القكؿ بنفي الحساب كالكتابة، كا 

الكتابة كالحساب عنيا، كالقكؿ بذلؾ يخالؼ نيج شريعة اإلسالـ الداعية لمعمـ، كالتي جعمت 
المعمـ الذم كاف يباشر بنفسو تعميـ  --الثكاب لطالبيو، ككذلؾ يخالؼ سيرة رسكلنا

مـ، كقد فادل أسرل بدر عمى تعميـ جماعة مف المسمميف الكتابة، المسمميف، ككاف يأمر بالع

                                                           

 (.39/ 2. ابف عبد البر: التمييد )1
، (1913)ال نكتب وال نحسب، ح  --النبي. أخرجه البخاري في صحيحه ] كتاب الصوم/ باب قول 2

(3/27 ]) 

عمى الحساب في األىمة   . التكيجرم: قكاطع األدلة في الرد عمى مف عكؿ3
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

 (.196/ 2فقو النكازؿ ): أبك زيد.  4
 (.270/ 6. النككم: المجمكع )5
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لـ يشرع لنا العمؿ  --لذلؾ فإف القكؿ بأف الرسكؿ ؛حرصان منو عمى ضركرة تعمـ المسمميف
نما أمرنا بالرؤية في إثبات الشيكر فيو شيء مف الغمط أك المغالطة  .(1)بالحساب، كا 

ال حجة  -رحمو اهلل-احتج بو اإلماـ النككم  : كالحديث الذم(2)قاؿ الشيخ القرضاكم  
، كلكف أميتيا ليست أمران --فيو؛ ألنو يتحدث عف حاؿ األمة، ككصفيا عند بعثتو ليا عميو

أف يخرجيا مف أميتيا بتعميـ الكتابة، كبدأ بذلؾ منذ غزكة  --الزمان كال مطمكبان، كقد اجتيد
 و كاتبة حاسبة. بدر، فال مانع أف يأتي طكر عمى األمة تككف في

 األثػػر  .3

الشيكر  إلثبات ؛استدؿ أصحاب ىذا القكؿ عمى عدـ جكاز اعتماد الحساب الفمكي 
 :  --أنيـ كانكا يتراءكف اليالؿ، إقتداء بسنة رسكؿ اهلل--مطمقان، بما كرد عف الصحابة

أني  --فأخبرت رسكؿ اهلل ،قاؿ: "تراءل الناس اليالؿ –رضي اهلل عنيما–فعف ابف عمر 
 .(3)رأيتو فصامو كأمر الناس بصيامو"

 كجو الداللة:

 ؛برؤية اليالؿ أف المراد منيا الرؤية البصرية --مف أمر رسكؿ اهلل --فيـ الصحابة 
البد مف اعتماد الرؤية  كلـ يحسبكا لو، كىـ أىؿ المغة كاألعمـ بيا، إذان  ،لذلؾ كانكا يتراءكف اليالؿ

 .(4)كسيمة إلثبات دخكؿ الشيكر، كاألمر بذلؾ كاضح كصريح بالنص الشرعي

 اإلجماع  .4

ماد الحساب الفمكي اعت جكاز فقالكا: أجمع المسممكف عمى عدـ؛ استدؿ الفقياء باإلجماع 
اإلجماع شيخ اإلسالـ ابف تيمية، فقاؿ: )كال ييعرؼ فيو خالؼ قديـ  نقؿ؛ ك في دخكؿ الشير

                                                           

ثبات أكائؿ الشيكر، 1 . القرضاكم: الحساب الفمكي كا 
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

 . انظر لممرجع السابؽ2
، (2344)رجو أبك داكد في سننو، ] كتاب الصياـ/ باب فى شيادة الكاحد عمى رؤية ىالؿ رمضاف، ح . أخ3
([، قاؿ األلباني: صحيح، انظر: نفس المرجع السابؽ، أخرجو الدارقطني في سننو مف طريؽ إبراىيـ بف 2/274)

 (.97/ 3، )1881عتيؽ العنسي، عف مركاف بف محمد، بيذا اإلسناد، ] كتاب الصياـ/ ح 
الشير القمرم بيف رؤية اليالؿ كالحساب الفمكي،  . الحسكف: دخكؿ4

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 
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أصالن، كال خالؼ حديث، إال بعض المتأخريف مف المتفقية الحادثيف بعد المائة الثالثة زعـ أنو 
إذا غـ اليالؿ جاز لمحاسب أف يعمؿ في حؽ نفسو بالحساب، فإف كاف الحساب دؿ عمى الرؤية 

ال فال، كىذا القك  ف كاف مقيدان باإلغماـ كمختصان بالحاسب فيك شاذ، مسبكؽ باإلجماع صاـ كا  ؿ كا 
 .(1) تباع ذلؾ في الصحك، أك تعميؽ عمـك الحكـ العاـ بو فما قالو مسمـ(اعمى خالفو، فأما 

 المعقكؿ  .5

  :كجكه ةثالث مف عدـ جكاز اعتماد الحساب إلثبات دخكؿ الشيكرعمى استدؿ الفقياء  

 الكجو األكؿ:

فيو يسرة عمى الناس، ك مالقكؿ بالعمؿ بالحساب فيو مخالفة لمنيج الشريعة السمحة ال  
ألف الحساب ال يعرفو إال أفراد كالشرع إنما يخاطب الناس بما  تكميؼ لألمة بما يضيؽ عمييا؛

 .(2)يعرفو جماىيرىـ

 الكجو الثاني:

محسكس: حقيقة أك  األحكاـ ال تجب إال بيقيف، كاليقيف في دخكؿ الشير يتحقؽ بأمر  
كىذا  ،بإكماؿ عدة الشير حاؿ تعذر الرؤية ،برؤية اإلىالؿ، أك حكمية ،حكمان، حقيقة محسكسة

ه ؤ ألف األصؿ بقا؛ في حكـ المحسكس، كاألصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف، فيكمؿ الشير
 .(3)ككمالو

 الكجو الثالث:

لذلؾ كانت الرؤية كسيمة  ؛الحساب الفمكي مف الطرؽ الظنية إلثبات دخكؿ الشيكر  
 .(4)لتحقيقيا المقصد الشرعي، كألف الشارع اعتبر الرؤية كأمرنا باعتمادىا ؛مقدمة عمى الحساب

 أدلة القول الثاني:

                                                           

 ، كما بعدىا(. 25/132. ابف تيمية: مجمكع الفتاكم )1
 (189/ 7النككم: صحيح مسمـ بشرح النككم ). 2
 (.39/ 2(،  ابن عبد البر: التمهيد )196/ 2: فقه النوازل )أبو زيد. 3
. المنيع: التحديد الفلكي ألوائل الشهور القمرية، 4

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
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، عمى عدة أدلة ساب الفمكي في إثبات دخكؿ الشيكراستدؿ القائمكف بجكاز اعتماد الح
 عمى النحك التالي: أكجزىاكالمعقكؿ،  ،كالسنة ،مف القرآف

 القرآف الكريـ.  1

ـٍ يىٍيتىديكفى أ.  قاؿ تعالى:  ًبالنٍَّجـً ىي مىاتو كى كىعىالى
كـى كقاؿ تعالى:  ،(1) ـي النُّجي عىؿى لىكي كىىيكى الًَّذم جى

ًلتىٍيتىديكا ًبيىا ًفي ظيميمىاًت اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحرً 
(2). 

 كجو الداللة:

، فقد (3)السابقة عمى جكاز البناء عمى حساب المنجميفحمؿ أصحاب ىذا القكؿ اآليات  
أىمية األجراـ السماكية، كنظاـ مسيرىا، كالحظ حركتيا كدرس عمـ اإلنساف منذ القدـ 

كدرس تمؾ العالقة مستعينان بالحساب، كاستدؿ بو لتقدير  ،خصائصيا، كعمـ بكجكد العالقات بينيا
ؤرخكف لظيكر كؿ نجـ مف النجكـ السيارة االثني الزمف، كمعرفة االتجاىات، بؿ إنيـ كانكا ي

كاآلالت الفمكية  ،عشر، كيعرفكف أكقات الكسكؼ كالخسكؼ، كرغـ عدـ كجكد المراصد الحديثة
الدقيقة، كعدـ استكشاؼ رحالت الفضاء، كعدـ تكصؿ اإلنساف لما كصؿ إليو اليكـ مف العمـ، 

الحظة كاالستنتاج، فما باؿ عصر التكنكلكجيا إال أنو اعتمد الحساب كعمـ بأىميتو، بناء عمى الم
العممية، كاكتشاؼ الحقائؽ، أليس األكلى بو اعتماد الحساب المبني عمى أسس مف العمـ الدقيؽ 

 ال عمى المالحظة كاالستنتاج فقط. ،المرفؽ بالبراىيف كاإلثباتات العممية

ٍسبىافو ب. قكلو تعالى:  الشٍَّمسي كىاٍلقىمىري ًبحي
(4). 

 الداللة:كجو 

اعتماد الحسابات الفمكية، فقد أشار الخالؽ بكجكد جكاز في اآلية السابقة دليؿ عمى  
العالقة الحسابية بيف األجراـ )الشمس كالقمر(، كلفيـ طبيعة ىذه العالقة كاف البد مف دراسة 

 كمف خالليا درس خصائص تمؾ األجراـ، ،بتمؾ العالقة منذ القدـالحساب، كقد عمـ اإلنساف 

                                                           

 (.16اآلية ) مف . سكرة النحؿ1
 (.97اآلية ) مف . سكرة األنعاـ2
. كالمراد بحساب المنجميف عمـ النجـك المختص بمعرفة الزمف، كمعرفة الجيات كجية القبمة، كجية المسير، 3

 (207/ 2)كمعرفة أكقات الكسكؼ، كىذا ال مانع منو، انظر: الزرقاني: شرح الزرقاني 
 (.5. سكرة الرحمف: اآلية ) 4
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كاعيد مكاسـ كاتخذىا مكاقيت ألعمالو كزراعتو، كتعرؼ عمى االتجاىات، كم، كعرؼ منازؿ القمر
 .(1)ىطكؿ األمطار كالزرع

مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًباٍلحىؽ.  قكلو تعالى: ج خى
(2). 

 كجو الداللة:

 ؛السماكات كاألرض بنظاـ --اهللالنظاـ، بمعنى خمؽ  (الحؽ)مف معاني كممة   
كلمعرفة كفيـ ىذا النظاـ الفمكي كانت الحاجة ممحة كداعية لدراسة الحساب الفمكي، كمعرفة 

( كمـ في الثانية، كمدة دكرانيا دكرة كاممة حكؿ 2998سرعة دكراف األرض حكؿ الشمس كتساكم )
حكؿ الشمس كىي  ثكاني(، كمدة دكرانيا دكرة كاممة 4دقيقة ك 56ساعة ك 32نفسيا كىي )

دقائؽ كبعض ثكاني(، كمف يعطي تمؾ النتائج الدقيقة غير عمـ  9ساعات ك 6ك ان يكم 365)
 .(3)الحساب الفمكي؟

مىؽى السَّمىاكىاتً  :(4)في تفسيره-رحمو اهلل-قاؿ فضيمة الشيخ الشعراكم كىاأٍلىٍرضى  خى
ًباٍلحىؽ

 ،  أم: بنظاـ ثابت دقيؽ منضبط ال يتغير كال يتخمؼ في كيؿّْ مظاىره.  (5)

 السنة النبكية الشريفة.  2

لحساب الفمكي إلثبات دخكؿ استدؿ الفقياء مف السنة النبكية عمى جكاز اعتماد ا 
 ذكر منيا:   أ، مف عدة أحاديث الشيكر

كميكا رىأىٍيتيميكهي  ًإذىا ، يقكؿ: "--، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل-هلل عنيمارضي ا–أ. عف ابف عمر  فىصي
ذىا كا رىأىٍيتيميكهي  كىاً  َـّ  فىًإفٍ  فىأىٍفًطري مىٍيكيـٍ  غي كا عى  .(6)" لىوي  فىاٍقًدري

 كجو الداللة:

                                                           

 (.88،92. الشريؼ: مف عمـ الفمؾ القرآني )ص: 1
 (. 3اآلية ) مف . سكرة التغابف2
 ، كما بعدىا(.116. الشريؼ: مف عمـ الفمؾ القرآني )ص: 3
 (1/7014) (3.28لـ أعثر عمى الكتاب إال في المكتبة الشاممة اإلصدار)، تفسير الشعراكم :. الشعراكم4
 (. 3اآلية ) مف . سكرة التغابف5
 ( مف ىذا البحث69. سبؽ تخريجو )ص:6
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المراد مف قكلو "فاقدركا لو"، أم بحساب المنازؿ، إذان فيجكز اعتماد الحساب الفمكي 
 .(1)إلثبات الشيكر

كجو الداللة مف  -حفظو اهلل-فضيمة األستاذ الدكتكر يكسؼ القرضاكم قد أشارك  
: )أشارت السنة إلى اعتبار الحساب في حالة الغيـ، كذلؾ مف قكلو " (2)، فقاؿالسابؽ الحديث

كفى ، كمنو قكلو تعالى: كافاقدركا لو" بمعنى قٌدر  ـى اٍلقىاًدري فىقىدىٍرنىا فىًنٍع
، كىذا "القىٍدر" لو أك (3)

تقدير" المأمكر بو، يمكف أف يدخؿ فيو اعتبار الحساب لمف يحسنو، كيصؿ بو إلى أمر تطمئف "ال
األنفس إلى صحتو، كىك ما أصبح في عصرنا في مرتبة القطعيات، كما ىك مقرر معمكـ لدل 
لى أم مدل ارتقى فييا اإلنساف الذم عممو ربو ما لـ  كؿ مف عنده أدنى معرفة بعمـك العصر، كا 

 (.يكف يعمـ

 كىالى  ، نىٍكتيبي  الى  أيمّْيَّةه  أيمَّةه  نَّاإأنو قاؿ: "  --عف النبي -رضي اهلل عنيما-ب. عف ابف عمر
مىرَّةن  كىًعٍشًريفى  ًتٍسعىةن  مىرَّةن  يىٍعًني كىىىكىذىا ىىكىذىا الشٍَّيري  نىٍحسيبي   .(4) " ثىالىًثيفى  كى

 كجو الداللة:

ىك عمة اعتماد الرؤية كسيمة لإلثبات،  --الحديث يدؿ عمى أف أمية أمة محمد 
عمييا مف تمؾ األمة، فال تتحرج كال يضيؽ األمر ان فكانت كسيمة مناسبة ألميتيا، كميسكرة كمقدكر 

جاز ليـ أف يأخذكا  ،عمييا، كذلؾ يعني إذا خرجت األمة عف أميتيا، كصارت تكتب كتحسب
 بالحساب الفمكي إلثبات دخكؿ الشيكر؛ ألف العمة تدكر مع المعمكؿ كجكدان كعدمان.

: )األمر باعتماد الرؤية كحدىا جاء معمالن بعمة (5) -رحمو اهلل-كقاؿ الشيخ أحمد شاكر 
مان، منصكصة، كىي أف األمة "أمية ال تكتب كال تحسب"، كالعمة تدكر مع المعمكؿ كجكدان كعد

فإذا خرجت األمة عف أميتيا، كصارت تكتب كتحسب، أعني صارت في مجمكعيا ممف يعرؼ 
، كأمكف الناس عامتيـ كخاصتيـ أف يصمكا إلى اليقيف كالقطع في حساب أكؿ الشير،  ىذه العمـك

                                                           

 (.270/ 6. النككم: المجمكع )1
. القرضاوي: الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور، 2

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

 (23اآلية ) مف . سكرة المرسالت3
  ( من هذا البحث.80سبق تخريجه )ص: . 4

 (.13. شاكر: أكائؿ الشيكر العربية )ص:5

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973


  الحكم الشرعي لمحساب الفمكي وما يتعمق بوالفصل الثالث                                                   

  

86 

كأمكف أف يثقكا بيذا الحساب ثقتيـ بالرؤية أك أقكل، إذا صار ىذا شأنيـ في جماعتيـ كزالت 
 مية: كجب أف يرجعكا إلى اليقيف الثابت، كأف يأخذكا في إثبات األىمة بالحساب كحده(عمة األ

 المعقكؿ. 3

مف ، ثبات دخكؿ الشيكراستدؿ الفقياء مف المعقكؿ عمى جكاز اعتماد الحساب الفمكي إل 
 عمى النحك التالي:  كجييف،

 : األكؿ الكجو

يادة لمتأمؿ في مخمكقات اهلل تعالى، كتؤدم لز  الفمؾ مف أعظـ العمكـ التي تدعك يعد عمـ  
، فيك يقـك ؼ مكنكنات كأسرار عجائب خمؽ اهللعمـ يكش ، كىك--تعمؽ اإليماف بقدرة الخالؽ

كعمـ الرياضيات كالفيزياء، ال عمى أساس الخرافة أك التخميف، فمما ال  ،عمى أساسات عممية
 (1)نعتمد في إثبات دخكؿ الشيكر؟

 :نيالكجو الثا

طريؽ الحساب الفمكي في إثبات اليالؿ أكثؽ كأضبط مف االعتماد عمى الرؤية 
كجكد شبيات ككذب الشيكد أك كجكد المصمحة احتمالية كالشيادة، فالرؤية ظنية كفي الشيادة 

لمحساب الفمكي الذم يقـك  المخفية، بؿ كفييا احتماؿ لمخطأ كالكىـ، خاصة كقت الغـ، خالفان 
قبة كالرصد باألجيزة الحديثة كالدقيقة، كالذم يجعؿ نسبة احتماؿ الخطأ فيو عمى المشاىدة كالمرا

لمكصكؿ لمحؽ، فذلؾ يعني قطعية  ان ( في الثانية، إذا ىك أكثر دقة كتحكط1000000 – 1)
 .   (2)الحساب الفمكي الحديث، كظنية الرؤية، التي تعتمد عمى الشيكد

 
 :أدلة القول الثالث

حاؿ القمرم،  رإلثبات دخكؿ الشي عتماد الحساب الفمكياالاستدؿ الفقياء عمى جكاز  
 .، كلكنيـ أضافكا بعض االعتبارات(3)القكؿ الثاني النفي، بنفس أدلة

                                                           

. الدوسري: الحساب أوالً، ال المراصد واألقمار،  1

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

. القرضاوي: الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور، الجهني: الحساب الفلكي بين القطعية واالضطراب 2

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 
 ( مف ىذا البحث83نظر إلى أدلة القكؿ الثاني )ص:ا.  3

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
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 :(1)عمى النحك التالينكجزىا  

أف القكؿ بالحساب الفمكي يبعد الحرج كالفكضى كالخالؼ عف األمة في إثبات دخكؿ . 1
 الشيكر برؤية اليالؿ. 

. أف القكؿ بالحساب الفمكي يعمؿ عمى تحقيؽ كحدة المسمميف مف خالؿ تكحيد المناسبات 2
 كاألعياد اإلسالمية.

عف حساب التقاكيـ أك النتائج التي تطبع كتكزع عمى الناس،  ؼالحساب الفمكي يختم. 3
كفييا مكاقيت الصالة، كبدايات الشيكر القمرية كنيايتيا؛ ألف الحساب الفمكي يقـك عمى العمـ 

(2)كالمشاىدة كالتجربة، كىك أكثر دقة مف حساب التقاكيـ، كأبعد احتماؿ عف الخطأ
 . 

الذيف قالكا بتحريـ اعتماد الحساب الفمكي إلثبات -رحميـ اهلل-فينا المتقدمءأف عمما. 4
حديثيـ  كاف لذلؾ ؛دخكؿ الشيكر، التبس عمييـ األمر بيف عمـ الفمؾ كالتنجيـ فخمطكا بينيما

المعاصر، كلك أنيـ عاشكا  ويختمؼ عف مقصكده كمفيكمالقديـ؛ لفمؾ كا ،عف مفيكـ الحساب
كشاىدكا ما كصؿ إليو العمـ مف تقدـ كرقي، لما ذىبكا إلى ما ذىبكا إليو، كىـ  ،في عصرنا
كال يتعارض مع  لعمـ، فال يعقؿ أف ينيكا عف عمـ يخدـ اإلسالـ كالمسمميف،اكأىؿ  ،أئمة الفقو

كالذم  ،بالمصمحة الشرعيةكىـ أكثر الناس دراية تحريـ الكأف يقكلكا ب ،يةالشرعالنصكص 
 ما نقؿ عنيـ حكؿ ىذه المسألة، فالحظ ىذه النصكص: سيـ كخمطيـيدلؿ عمى التبا

أم الرجكع إلى -بف بزيزة كىك مذىب باطؿاقاؿ : ) (3)-رحمو اهلل-قاؿ الحافظ ابف حجر 
ألنيا حدس كتخميف ليس فييا  ؛فقد نيت الشريعة عف الخكض في عمـ النجكـ -أىؿ التسيير

 إذ ال يعرفيا إال القميؿ (. ،قطع كال ظف غالب مع أنو لك ارتبط األمر بيا لضاؽ

: )إف عدـ البناء عمى حساب (4)كنقؿ الزرقاني في شرحو عمى المكطأ عف النككم قكلو 
نما يعتبر منو ما يعرؼ بو القبمة كالكقت(. ؛المنجميف  ألنو حدس كتخميف، كا 

                                                           

ثبات أكائؿ الشيكر، الجيني: الحساب الفمكي بيف القطعية كاالضطراب 1  . القرضاكم: الحساب الفمكي كا 
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

. القرضاوي: الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور، 2

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 
 (.127/ 4. ابف حجر: فتح البارم )3
 (.207/ 2. الزرقاني: شرح الزرقاني )4

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
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 كجكد لبس في حقيقة مفيـك التنجيـ كعمـ الفمؾ عند الفقياء المتقدميف. لنا تبيفبؽ ما سكم 

 المناقشة:

ألنو رغـ مساندتو لمعمؿ بالحساب الفمكي، كتقديمو أقكل  السابؽ؛ القكؿ تقييد كلقد عجبت مف
كقطعية ىذه الكسيمة، إال أنو قيد العمؿ بو حاؿ النفي ال اإلثبات، كلـ أجد  ،األدلة عمى كفاءة

سببان صريحان ليذا التقييد، فيـ يقكلكف بقطعية ىذه الكسيمة كدقة نتائجيا؛ كبقمة احتماليا لمخطأ 
عف غيرىا، فمما اتجيكا منحى التقيد ال اإلطالؽ، كما الفرؽ في حاؿ النفي عف حاؿ اإلثبات، بؿ 

كماؿ العدة ىي كسائؿ ظنية محتممة الخطأ، كتككف كسيمة  ،في حاؿ الغـ تككف الرؤيةإنو  كا 
فكجكد الغـ ال يؤثر في نتائجيا، بخالؼ  ،الحساب الفمكي كسيمة قطعية، أكثر احتماالن لمصكاب

 :(1) الرؤية التي تتأثر بعدة عكامؿ منيا

 كنحكىما مف مكانع الرؤية. ،كالغبار ،حالة الجك مف الغيكـ .1
 المسافة الزاكية بيف الشمس كالقمر. .2
 ارتفاع اليالؿ عف األفؽ، كىذا يحدد عمر اليالؿ. .3
 مدة مكث اليالؿ بعد غياب الشمس. .4
 بعد القمر عف األرض، كارتفاع مستكل الراصد عف مستكل سطح البحر. .5
 صحة بصر الراصد.  .6

لكالدة  ؛اجدة أيضان حاؿ إثبات الحساب الفمكيكىذه العكامؿ المعكقة لمرؤية حاؿ الغـ متك  
فعمينا حينيا أف ال نقبؿ شيادة الشيكد بعدـ الرؤية؛ لكجكد الحائؿ كىك الغـ باإلضافة  ،اليالؿ

كاإلكماؿ حاؿ  ،لكجكد العكامؿ المؤثرة في الرؤية، فمما ال نعتمد الحساب كسيمة بديمة عف الرؤية
 الغـ دكف تقييد حاؿ بحاؿ.

 

 الراجح:القول 

  :يتضح بعد عرض أقكاؿ كمذاىب العمماء، كبياف أدلتيـ حكؿ مسألة الحساب الفمكي، 

في  فنيما يتكافقاإكالحساب حاؿ الصحك، بؿ  ،ال يتصكر كجكد التعارض بيف الرؤيةأنو  
نيك  ،إذا أغمي اليالؿ كجكد اليالؿ، أما الخالؼ يككف إثبات أرجح قكؿ القائميف  في ىذه الحالة ا 
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، مع بقاء الرؤية ىي الكسيمة إلثبات دخكؿ الشيكر ؛تقديريةن  سيمةن بالعمؿ بالحساب الفمكي ك 
الشرعية األصمية، بمعنى إذا كجدت األمية، أك كنت في مكاف ال كجكد فيو لمتكنكلكجيا العممية 

 األخذ بيا.  كالصحراء مثالن، نعتمد الرؤية حينئذو كسيمة إلثبات، ذلؾ لتكفر أسباب

 أسباب الترجيح:

 ككاف سبب ترجيحي ليذا القكؿ عدة أمكر نكجزىا في النقاط التالية: 

قكة أدلة القائميف بجكاز العمؿ بالحساب الفمكي كسيمة تقديرية، كسالمتيا مف المناقشة  .أ 
 كالردكد.

أف القكؿ بالحساب الفمكي يحقؽ كحدة المسمميف في كافة البالد اإلسالمية، كيبعد  .ب 
األمر الفكضى كالخالؼ الحاصؿ لألمة في إثبات دخكؿ الشيكر برؤية اليالؿ، 

لى يكمنا ىذا نخطئ في إثبات الشيكر، فمماذا ال  الذم لـ نتمكف مف التخمص منو، كا 
 اب الفمكي.نتفادل ىذا الخطأ بالقكؿ باعتماد الحس

تكجد كسيمة غير محتممة الخطأ، سكاء كانت ىذا الكسيمة ىي الرؤية أك اإلكماؿ ال   .ج 
لتقميؿ احتماؿ الخطأ كالحساب حيث أف  ؛أك الحساب، كلكف لما كجد ىناؾ طريقة

الخطأ قد ال يتجاكز الكاحد مف المميكف أك المميار مف الثانية، كىك أكثر دقة مف 
  نعتمده كسيمة تقديرية.غيره مف الكسائؿ فمما ال

 كعدـ تأثره بكجكد الغـ، بخالؼ الكسائؿ األخرل الظنية. ،قطعية الحساب الفمكي .د 
ال تعارض بيف العمـ كالديف، بؿ إف رسالة اإلسالـ تدعك لمعمـ، كتمجد أصحابو، كلقد  .ق 

كفضميـ في ظيكر العمكـ كتنكعيا، كحتى يكمنا ىذا  ،سطر التاريخ أمجاد المسمميف
لمحاكلة إكمالو بناء عمى ما قرره  ؛ما بدأه المسممكف يسعى عمماء الغربنجد أف 

عمماؤنا_ رحميـ اهلل_، فال يميؽ بأمة اإلسالـ أف ترفض العمـ، أك أف يقكلكا 
ذلؾ قكؿ لـ يقؿ بو أحد، فالعمـ النافع ال يتعارض  ،بتعارضو مع نصكص التشريع

 كـ.مع شريعتنا، بؿ إنو يثبت مظاىر إعجازىا إلى الي

م عمـ صحيح مف : )لـ يتعارض اإلسالـ كلـ يتخاصـ يكمان مع أ(1)يقكؿ الدكتكر عدناف الشريؼ 
اإلنسانية، بؿ إف اإلسالـ ككؿ عمـ مفيد صحيح، تكأماف، فجميع المعمكمات  العمكـ المادية أك

مئات  لتي جاءت فيكاألرضية ا ،كالفمكية ،كالككنية ،المادية الطبيعية في حقكؿ العمكـ الطبية
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كثكابت عممية يعتمدىا العمماء في مختمؼ  ،كمبادئ ،ىي اليـك نكاميس اآليات الكريمة
 اختصاصاتيـ(.

ال خالؼ في القكؿ باعتماد الحساب كسيمة إثبات مع ما قالو فقياؤنا المتقدمكف، كال  . ق
تعارض في أقكاليـ مع المعاصريف، ذلؾ أف منطمؽ كالميـ ينبع مف فيميـ لمعنى معيف 

 أذىانيـ يختمؼ ىذا المعنى عما نناقشو.في 

: )الحساب الفمكي العممي (1)-حفظو اهلل-قاؿ فضيمة الشيخ الدكتكر يكسؼ القرضاكم 
الذم عرفو المسممكف في عصكر ازدىار حضارتيـ، كبمغ في عصرنا درجة مف الرقي تمكف بيا 

 المذمـك في الشرع(.البشر مف الصعكد إلى القمـ، ىك شيء غير التنجيـ أك عمـ النجـك 

مركنة كسعة نصكص الشريعة جعميا شريعة صالحة لكؿ زماف كمكاف، صامدة أماـ   . ح
نصكصيا بؿ مع عارض تالتي ال ت جديد معاصر مف القضايا مجارية لكؿكؿ التحديات، 

  ، كالمسمميف.تخدـ المصمحة الشرعية

 

 واهلل تعالى أعمم

 

أجمعينوصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو   

 

                                                           

. القرضاوي: الحساب الفلكي وإثبات أوائل الشهور، 1

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=1973
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 ــاتمةـالخـ

 :أىم النتـائج والتوصيـات

 :جـــــالنتـائأواًل: 

  قديـ النشأة، كعرفا بتسميات عدة. مفيكـكعمـ الفمؾ  التنجيـ .1
 اختمؼ مفيكـ التنجيـ كعمـ الفمؾ قديمان عف مفيكمو المعاصر. .2
 .كا إلى دراسة ظكاىرىا، كحركاتيااعتنى القدماء باألجراـ السماكية، كعمد .3
 التنجيـ كاف نتاج جيؿ اإلنساف، إال أنو يعد سببان لنشكء عمـ جديد يستقؿ عنو تمامان  .4
 .تطكر الفمؾ في لممسمميفك الفضؿ ، النيضة الفمكيةعصر  ىك العباسيالعصر  .5
 .أطكار القمر مراقبة يعد التقكيـ القمرم كحدة قياس سيمة ألنيا تعتمد عمى .6
 كميا مسخرة لخدمة اإلنساف.ف ،السماكية كثيرةالحكمة مف خمؽ اهلل األجراـ  .7
 . األجراـ، كظاىرة التيارات البحريةتحدث العديد مف الظكاىر الطبيعية الناتجة عف حركة  .8
. هكصكر  وأشكالتنكعت كما ك  ،التنجيـ طرؽ كأساليبتعددت  .9  المحـر

 .عممو أحد، حتى المرسميفصرحت النصكص الشرعية بتفرد الخالؽ بعمـ الغيب، فال ي .10
 .جميف عمى اختالؼ صكرىا كأشكالياأعماؿ المن كنشر يحـر متابعة .11
 .بقضائو كقدره أف يؤمنكاك أف يتككمكا عمى اهلل؛  عمى المسمميف .12
يكفر مف ينسب المطر لمنكء ، ك ني طمب السقيا أم المطر بالنكءعياالستسقاء باألنكاء  .13

 معتقدان بتأثيرىا في كجكب نزكؿ المطر.
 ي عف الفمكي.الشرعر حقيقة الشيال خالؼ بيف  .14
 .تيـأمعمى تعممو، لالرتقاء ب ف يحرصكا، كعمى المسمميف أمف العمـك النافعةعمـ الفمؾ  .15
 خصص الشارع األىمة ميقاتان زمانيان لما تميزت بو عف غيرىا مف األجراـ السماكية. .16
عديدة كالعبادات،  كقؼ عميو أحكاـ كثيرة في مجاالتيت مدخكؿ الشير القمر  .17

 .كالمعامالت
اتفؽ الفقياء عمى أف المعتبر في تحديد الشيكر رؤية اليالؿ، أك إتماـ الشير السابؽ  .18

 .في حاؿ الغـثالثيف يكمان في حاؿ الصحك كلكف اختمفكا في كسيمة التقدير 
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  .فيـ النصكص الشرعية منيا يرجع سبب اختالؼ الفقياء إلى عدة أمكر، .19
 .افة البالد اإلسالمية، كيبعد الفكضىالقكؿ بالحساب الفمكي يحقؽ كحدة المسمميف في ك .20

 التوصيـاتثانيًا: 

البد مف تكعية الناس كتكضيح المفيـك الحقيقي لمتنجيـ بإقامة المحاضرات كالندكات،  .1
ف فيما يركجكه مف الفت --كتكزيع النشرات، كعمى كسائؿ اإلعالـ أف يتقكا اهلل 

 المسمميف في دينيـ كاعتقاداتيـ.  ةكاألكاذيب كالتي تؤدم إلى زعزع
مف عممائنا المسمميف أف يتحدكا في اتخاذ القرار المناسب، لمسألة اعتماد الحساب  أرجك .2

الفمكي، كأف يسعكا لمكصكؿ إلى الفقو الحكيـ الذم يحقؽ المصمحة الشرعية؛ ك يعمؿ 
الخالؼ الحاصؿ عمى تكحيد المسمميف في كافة البالد اإلسالمية، كأف يعممكا عمى إزالة 

بىشّْرىا تيعىسّْرىا كىالى  يىسّْرىا" --لألمة في قضية إثبات دخكؿ الشيكر، قاؿ رسكؿ اهلل  كىالى  كى
ا تينىفّْرىا تىطىاكىعى  . (1) "تىٍختىًمفىا كىالى  كى

 

الميم وحد كممة المسممين عمى الحق

                                                           

/ 5، )4623. أخرجو مسمـ في صحيحو ]) كتاب/ الجياد كالسير، باب فى األمر بالتيسير كترؾ التنفير، ح  1
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 ةالفيــارس العـام
 فيرس اآليـات القرآنية الكريمة

 
 الصفحة رقم اآلية اآلية الكريمة م

   سورة البقرة 
1.  .....ًف اأٍلىًىمًَّة قيٍؿ ًىيى مىكىاًقيتي ًلمنَّاًس   189 75،63،57يىٍسأىلكنىؾى عى
2.  .....افى الًَّذم أيٍنًزؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل   185 66،74،75شىٍيري رىمىضى

3.   ٍعميكمىاته جُّ أىٍشييره مى   197 65اٍلحى
4.  .ةى كىآتيكا الزَّكىاةى   75 65كىأىًقيميكا الصَّالى
5.  .....ا كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمنكي   234 68كىالًَّذيفى ييتىكى
6.  ..... ـٍ تىرىبُّصي أىٍربىعىًة أىٍشييرو   226 68لّْمًَّذيفى ييٍؤليكفى ًمف نّْسىآًئًي

   سورة آل عمران 
7.  ًمىى اٍلغىٍيب ـٍ عى مىا كىافى المَّوي ًلييٍطًمعىكي   179 35،29....كى
8. .....ٍير ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍنكي   104 43كى
9.  شىًيدى.....   18 75المَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإؿَّ اىيكى

   سورة النساء 
10.  ٍـٍ ًفي اٍلًكتىاًب أىف مىٍيكي قىٍد نىزَّؿى عى   140 40...ًإذىا سىًمٍعتيـٍ آيىاتً  كى
11.  ًٍيًف ميتىتىاًبعىٍيف ـي شىٍيرى   92 66فىًصيىا
   سورة األنعام 
12.  ـي عىؿى لىكي كـى ًلتىٍيتىديكا ًبيىا....كىىيكى الًَّذم جى   97 83النُّجي
13.  مىٍيًو الميؿ رىأىل كىٍككىبان فَّ عى   76 8....فىمىمَّا جى
14.  فىاًتحي  كىًعٍندىهي   59 34،29اٍلغىٍيًب ..... مى
15. زىاًئفي ا ـٍ ًعٍنًدم خى   50 33....لمًَّو كىالى أىٍعمىـي قيٍؿ الى أىقيكؿي لىكي
16. ذىا   68 40آيىاًتنىا..... ًفي يىخيكضيكفى  الًَّذيفى  رىأىٍيتى  كىاً 
   سورة األعراف 
17.  يىاحى  ييٍرًسؿي  الًَّذم كىىيكى ًتًو..... يىدىمٍ  بىٍيفى  بيٍشرنا الرّْ   57 52رىٍحمى
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18.  كـى  كىاٍلقىمىرى  الشٍَّمسى ك رىاتو  كىالنُّجي   54 50ًبأىٍمًرًه..... ميسىخَّ
   سورة التوبة 
19. .....ًإفَّ ًعدَّةى الشُّييكًر ًعٍندى المًَّو اٍثنىا عىشىرى شىٍيرنا 36 55،67 
   سورة يونس 
20. ....عىؿى الشٍَّمسى ًضيىاءن   5 16،15ىيكى الًَّذم جى
21.  ًاذىا ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرض كا مى   101 59قيًؿ اٍنظيري
   سورة الرعد 
22.  ًاًلؽي  المَّوي  قيؿ ..... كيؿّْ  خى   16 27شىٍيءو
   سورة إبراىيم 
23. .....ـي الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى دىاًئبىٍيًف رى لىكي سىخَّ   33 49كى
   سورة النحل 
24. .... ـٍ يىٍيتىديكفى ًبالنٍَّجـً ىي مىاتو كى   16 83،58،15كىعىالى
   سورة اإلسراء 
25.  كًح يىٍسأىليكنىؾى عىًف الرُّ بّْي.....كى كحي ًمٍف أىٍمًر رى   85 34قيًؿ الرُّ
   سورة الفرقان 
26. .....ًتًو يىاحى بيٍشرنا بىٍيفى يىدىٍم رىٍحمى   48 52كىىيكى الًَّذم أىٍرسىؿى الرّْ
   سورة النمل 
27.  ٍمىف يىاحى  ييٍرًسؿي  كى ًتًو..... يىدىمٍ  بىٍيفى  بيٍشرنا الرّْ   63 52رىٍحمى
28.  ٍـي  الى  قيؿ ..... كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًفي مىفٍ  يىٍعمى   65 41،35،29اٍلغىٍيبى
   سورة لقمان 
29. ..... يينىزّْؿي اٍلغىٍيثى ًة كى ـي السَّاعى   34 48،34ًإفَّ المَّوى ًعٍندىهي ًعٍم
   سورة فاطر 
30. .....ا يىٍفتىًح المَّوي ًلمنَّاًس ًمٍف رىٍحمىةو   2 52مى
31.  ا يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي   28 59ًإنَّمى
   سورة يس 
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32.  الى الشٍَّمسي يىٍنبىًغي لىيىا أىٍف تيٍدًرؾى اٍلقىمىرى.... 40 64 
33.  قىدٍَّرنىاهي  كىاٍلقىمىرى .... نىاًزؿى   39 46،16،63مى
   سورة غافر 
34.  ـي ـٍ  المَّوي  ذىًلكي بُّكي اًلؽي  رى ..... كيؿّْ  خى   62 27شىٍيءو
   سورة الشورى 
35.  يينىزّْؿي  الًَّذم كىىيكى .....   28 48اٍلغىٍيثى
   سورة الدخان 
36.  ٍالسَّمىاءي .... تىٍأًتي يىٍكـى  فىاٍرتىًقب 10 42 
   سورة الرحمن 
37.  ٍسبىافو  كىاٍلقىمىري  الشٍَّمسي   5 57،58،83ًبحي
   سورة الواقعة 
38.  ـي  فىالى كـً  ًبمىكىاًقعً  أيٍقًس   75 48النُّجي
39.  تىٍجعىميكفى ـٍ  كى   82 50،48تيكىذّْبيكفى  أىنَّكيـٍ  ًرٍزقىكي
   سورة المجادلة 
40.  ًآمىنيكا الًَّذيفى  المَّوي  يىٍرفىع ..... ـٍ   11 59ًمٍنكي
   سورة التغابن 
41.   ّْؽ مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًباٍلحى   3 84خى
   سورة الطلق 
42.   مىٍيًو ًرٍزقيوي مىٍف قيًدرى عى   7 79كى
43.  ..... ـٍ ًئي يىًئٍسفى ًمفى اٍلمىًحيًض ًمٍف ًنسىاًئكي   4 68كىالالَّ
   سورة الممك 
44.  يَّنَّا السَّمىاءى الدٍُّنيىا لىقىٍد زى اًبيح....كى   5 15ًبمىصى
   سورة الجن 
45.  ـي اًل مىى ييٍظًيري  فىالى  اٍلغىٍيبً  عى ٍيًبوً  عى دنا غى   27،26 32أىحى
46. ًلمسٍَّمًع..... مىقىاًعدى  ًمٍنيىا نىٍقعيدي  كينَّا كىأىنَّا 9 36 
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   سورة المرسلت 
47. ـى  فىقىدىٍرنىا كفى  فىًنٍع   23 85اٍلقىاًدري
   النازعاتسورة  
48.  ًأىٍمرنا فىاٍلميدىبّْرىات 5 49 
   سورة التكوير 
49.  ًنَّس ـي ًباٍلخي   16،15 2....فىالى أيٍقًس
   سورة العمق 
50.  ٍبّْؾى  ًباٍسـً  اٍقرىأ مىؽى  الًَّذم رى   1 59خى

 
 اآلثارفيرس األحاديث النبوية الشريفة و 

 :فيرس األحاديث النبوية الشريفةأواًل: 

 الصفحة النص النبوي الشريف  م

 21 قـ فصمو، فصمى الظير حيف زالت الشمس .1

 28 ال عدكل كال طيرة كيعجبني الفأؿ .2

 47،28 أصبح مف عبادم مؤمف بي ككافر .3

 39،33 مف اقتبس عممان مف النجـك .4

 37،33 ماذا كنتـ تقكلكف فى الجاىمية إذا رمى بمثؿ ىذا .5

 31 نيى عف ثمف الكمب --أف رسكؿ اهلل  .6

 32 مف اقتبس بابان مف النجـك .7
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 34 مفاتح الغيب خمس ال يعمميا إال اهلل .8

 43 فال تأتيـ .9

 41 مف أتى عرافان أك كاىنان فصدقو .13

 41 مف أتى عرافان فسألو عف شيء .11

 42 قد خبأت لؾ خبيئة .12

 43 مف رأل منكـ منكران فميغيره .13

 44 كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو، أال .14

 44 مف دعا إلى ىدل كاف لو مف األجر .15

 46 أربعة في أمتي مف أمر الجاىمية .16

 48 أصبح مف الناس شاكر كمنيـ كافر .17

 49 لك أف اهلل حبس القطر عف الناس .18

 53 إذا أنشأت بحرية ثـ تشاءمت .19

 79،69،55 تصكمكا حتى تركهلشير تسع كعشركف ليمة، فال ا .20

 63 تعممكا مف النجـك ما تيتدكف بو .21

 63 إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال مف ثالثة .22

 62 القرآف حجة لؾ أك عميؾ .23
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 65 بني اإلسالـ عمى خمس .24

 65 ليس في ماؿ زكاة .25

 66 الحج عرفة .26

 66 مف صاـ رمضاف ثـ أتبعو ستان مف شكاؿ .27

 66 يكفر السنة الماضية كالباقية .28

 67 يكفر السنة الماضية .29

 69 صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو .30

 69،70 ال تقدمكا الشير حتى تركا اليالؿ .31

ذا رأيتمكه فأفطركا .32  84،78،72،70،69 إذا رأيتمكه فصكمكا كا 

 74 ال تصكمكا حتى تركا اليالؿ .33

 76 يتحفظ مف شعباف --اهلل كاف رسكؿ  .34

ذا رأيتمكه فأفطركا .35  76 إذا رأيتـ اليالؿ فصكمكا، كا 

 77،78 ال تصكمكا قبؿ رمضاف صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو .36

 78، 77 الشير ىكذا كىكذا كىكذا، ثـ عقد إبيامو .37

 85،80 إنا أمة أمية ال نكتب كال نحسب .38

 93 يسرا كال تعسرا كبشرا .39
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 :فيرس اآلثارثانيًا: 

 الصفحة نص األثــــــر م

 35 مف زعـ أنو يخبر بما يككف في غد .1

 51 يا عباس كـ بقي مف نكء الثريا .2

 61 يا أييا الناس إياكـ كتعمـ ىذه النجـك .3

 - 81- تراءل الناس اليالؿ فأخبرت رسكؿ اهلل .4
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 فيرس المراجـع

 وعموموالقرآن الكريم أوال: 

 القرآف الكريـ. .1
الجزائرم: جابر بف مكسى، أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير، مكتبة العمكـ كالحكـ،  .2

 ـ(.2003ىػ/1424المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة الخامسة، )
كعثماف البغكم: الحسيف بف مسعكد، معالـ التنزيؿ، تحقيؽ: محمد عبد اهلل النمر  .3

زيع، الطبعة الرابعة، جمعة ضميرية  كسميماف مسمـ الحرش، دار طيبة لمنشر كالتك 
 ـ(.1997ىػ/ 1417)

أبك حياف: محمد بف يكسؼ، تفسير البحر المحيط، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد  .4
المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، زكريا عبد المجيد النكقي كأحمد النجكلي 

 ـ(.2001ىػ/ 1422ب العممية، لبناف، بيركت، الطبعة األكلى، )الجمؿ، دار الكت
ابف جزم: محمد بف أحمد، التسييؿ لعمـك التنزيؿ، ضبطو كصححو كخرج آياتو  .5

ىػ/ 1415محمد سالـ ىاشـ، دار الكتب العممية، بيركت ، لبناف، الطبعة األكلى )
 ـ(.1995

 الفكر دار، كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير التفسير، مصطفى بف كىبة :الزحيمي .6
 .ىػ1418 الثانية،: الطبعة، دمشؽ –المعاصر

السعدم: عبد الرحمف بف ناصر، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف  .7
)تفسير السعدم(، تحقيؽ:  عبد الرحمف بف معال المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 ـ(.2000ىػ /1420األكلى، )
 .1993السيكطي: عبد الرحمف بف الكماؿ، الدر المنثكر، دار الفكر، بيركت،  .8
الشعراكم: محمد متكلي، تفسير الشعراكم، أخبار اليـك قطاع الثقافة، إدارة الكتب  .9

 كالمكتبات، القاىرة، مصر.
الشنقيطي: محمد األميف بف محمد، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، دار  .10

 ـ(. 1995ىػ/  1415ر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، )الفك
الطبرم: محمد بف جرير، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر،  .11

 ـ(. 2000ىػ /  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، )
ىػ/ 1397)طنطاكم: محمد سيد، تفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، مطبعة السعادة،  .12
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 ـ( .1977
ابف عادؿ: عمر بف عمي، المباب في عمـك الكتاب، دار الكتب العممية، بيركت،  .13

 ـ(.1998ىػ / 1419لبناف، الطبعة األكلى، )
ابف عاشكر: الشيخ محمد الطاىر، التحرير كالتنكير، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع،  .14

 ـ( .1997تكنس، )
 يعقكب، تنكير المقباس مف تفسير بف عباس، دار فظاىر بالفيركز آبادم: ألبي  .15

 الفكر.
القرطبي: محمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم، دار  .16

 ـ(. 2003ىػ _ 1423عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية، )
حقيؽ: سامي بف محمد سالمة، ابف كثير: إسماعيؿ بف عمر، تفسير القرآف العظيـ، ت .17

 ـ(. 1999 -ىػ 1420دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، )
م: أيكب بف مكسى، كتاب الكميات، تحقيؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم، الكفك  .18

 ـ(. 1998ىػ / 1419مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، )
، تحقيؽ: محمكد مطرجي، دار أبك الميث السمرقندم: نصر بف محمد، بحر  .19 العمـك

 الفكر، بيركت، لبناف.
النيسابكرم: أحمد بف محمد، الكشؼ كالبياف، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر،  .20

 ـ(.2002ىػ/ 1422دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى )
القرآف، تحقيؽ: فتحي أنكر الدابكلي، اليائـ: شياب الديف أحمد، التبياف تفسير غريب  .21

 ـ(.1992دار الصحابة لمتراث، طنطا، القاىرة، مصر، الطبعة األكلى )
 السـنة النبوية الشريفة وعموميـا وشروحياثانيًا: 

آبادم: محمد شمس الحؽ، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، دار الكتب العممية،  .22
 ىػ(.1415بيركت، الطبعة الثانية، )

ابف األثير: مجد الديف أبك السعادات، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، تحقيؽ:  .23
عبد القادر األرنؤكط، مكتبة الحمكاني، مطبعة المالح، مكتبة دار البياف، الطبعة 

 ـ(. 1972ىػ / 1392األكلى، )
 .أحمد: أحمد بف حنبؿ، المسند، مؤسسة قرطبة، القاىرة، بدكف طبعة أك تاريخ .24
األلباني: محمد ناصر الديف، صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، المكتب  .25

 .اإلسالمي
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 ـ(.1081ىػ/ 474الباجي: سمماف بف خمؼ، المنتقى شرح المكطأ، ) .26
البخارم: محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر  .27

 ىػ(.1422)الناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة األكلى 
البكصيرم: أحمد بف أبي بكر،  إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة، دار  .28

 ـ(. 1999ىػ / 1420الكطف، الرياض، الطبعة األكلى )
البييقي: أحمد بف الحسيف، السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي، مجمس دائرة  .29

 ىػ(. 1344المعارؼ، حيدر أباد، الطبعة األكلى، )
البييقي: أحمد بف الحسيف، شعب اإليماف، تحقيؽ : محمد السعيد بسيكني زغمكؿ، دار  .30

 ىػ(.1410الكتب العممية ، بيركت، الطبعة األكلى )
 .البغكم: الحسيف بف مسعكد، شرح السنة، تحقيؽ : شعيب األرناؤكط، محمد زىير .31

 ـ(.1983ىػ/ 1403الشاكيش، المكتب اإلسالمي، دمشؽ، بيركت، الطبعة الثانية، )
الترمذم: محمد بف عيسى، لجامع الصحيح سنف الترمذم، تحقيؽ : أحمد محمد شاكر  . 32

 بيركت. –كآخركف، الناشر : دار إحياء التراث العربي 
األرنؤكط، مؤسسة  ابف حباف: محمد بف حباف، صحيح ابف حباف، تحقيؽ: شعيب .33

 ـ(.1993ىػ/ 1414الرسالة، بيركت، الطبعة الثانية، )
ابف حجر العسقالني: أبك الفضؿ أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  .34

 تحقيؽ: محب الديف الخطيب، دار المعرفة، بيركت، لبناف.
الرحمف األعظمي، دار الحميدم: عبد اهلل بف الزبير، مسند الحميدم، تحقيؽ : حبيب  .35

 الكتب العممية، مكتبة المتنبي، بيركت ، القاىرة.
كد: سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد بحاشيتو عكف المعبكد، دار الكتاب أبك دا .36

 العربي، بدكف طبعة أك تاريخ.
الدارقطني: عمي بف عمر، سنف الدارقطني كبذيمو التعميؽ المغني عمى الدارقطني،  .37

تعميؽ: محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة 
 .ـ(2004ىػ/ 1424الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى )

ابف رجب: عبد الرحمف بف أحمد، جامع العمكـ كالحكـ، دار المعرفة، بيركت، لبناف،  .38
 ىػ(.1408الطبعة األكلى، )

دار الكتب ، مالؾ اإلماـ مكطأ عمى الزرقاني شرحالزرقاني: محمد بف عبد الباقي،  .39
 ىػ(.1411العممية، بيركت، )

السيكطي: عبد الرحمف بف أبي بكر، تنكير الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ، المكتبة التجارية  .40
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 ـ(.1969ىػ/ 1389الكبرل، مصر، )
الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج، تحقيؽ  ،................................. .41

كتعميؽ: أبك اسحؽ الحكيني االثرم، دار ابف عفاف لمنشر كالتكزيع، الخبر، المممكة 
 ـ (. 1996ىػ/  1416الطبعة األكلى ) العربية السعكدية،

ابف عبد البر: يكسؼ بف عبد اهلل، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد،  .42
 .مصطفى بف أحمد العمكل ك محمد عبد الكبير البكرل، مؤسسة القرطبو تحقيؽ:

العثيميف: محمد بف صالح ، شرح رياض الصالحيف مف كالـ سيد المرسميف لإلماـ  .43
أبي زكريا يحي بف شرؼ النككم، حققو كخرج أحاديث كشرح غريبو أحمد عبد الرزاؽ 
البكرم، محمد عادؿ محمد، محمد عبد الطيؼ، بإشراؼ: عبد الحميد مدككر، دار 

 ـ(.  2002ىػ/ 1423لطبعة األكلى )السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، ا
الفاكيي: محمد بف إسحاؽ، أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو، تحقيؽ: عبد الممؾ  .44

 ىػ(. 1414عبد اهلل دىيش، دار خضر، بيركت، الطبعة الثانية )
القشيرم: تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ،  .45

فى شيخ مصطفى ك مدثر سندس، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، تحقيؽ: مصط
 ـ(. 2005ىػ/  1426)

ابف ماجة: محمد بف يزيد، سنف ابف ماجو، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى،  .46
 ـ(.1998ىػ / 1418)

مالؾ: مالؾ بف أنس، مكطأ اإلماـ مالؾ، تحقيؽ: محمد األعظمي، مؤسسة الشيخ  .47
 الدكحة.زايد، 

المباركفكرم: عبيد اهلل بف محمد، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، إدارة البحكث  .48
ىػ  1404العممية كالدعكة كاإلفتاء، الجامعة السمفية، بنارس اليند، الطبعة الثالثة )

 ـ(. 1984/
الكتب المباركفكرم: محمد عبد الرحمف ، تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، دار  .49

 العممية، بيركت، لبناف.
مسمـ: مسمـ بف الحجاج، الجامع الصحيح )صحيح مسمـ(، دار الجيؿ كدار األفاؽ  .50

 .الجديدة، بيركت
فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار الكتب العممية  ،محمد الديف زيف: المناكم .51

 .ـ( 1994 -ق 1415بيركت، لبناف، الطبعة االكلى، ) 
،  البندارم سميماف الغفار عبد.د: تحقيؽ، الكبرل السنف، شعيب بف أحمد: النسائي .52
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  - ىػ1411)  األكلى، الطبعة، بيركت – العممية الكتب دار، حسف كسركم سيد
 (ـ1991

النككم: محيي الديف يحيى بف شرؼ، صحيح مسمـ بشرح النككم، دار إحياء التراث  52
 ىػ(.1392الثانية، )العربي، بيركت، لبناف، الطبعة 

اليندم: عالء الديف عمي المتقي، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، تحقيؽ:  .53
 ـ(.1985)صفكة السقا كبكرم حياني، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، الطبعة الخامسة،

 ىػ(.1412)الييثمي: نكر الديف عمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، دار الفكر، بيركت، .54
 وأصولو وــــالفقثالثًا: 

 الفقو الحنفي.1
 دار، األبصار تنكير شرح المختار الدر عمى تارحالم رد حاشيةابف عابديف: محمد أميف،  .55

 .(ـ2000/ىػ1421، لبناف، )بيركت، كالنشر لمطباعة الفكر

 .بيركت، المعرفةدار ، الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر ، إبراىيـ بف الديف زيف: ابف نجيـ .56
 الفقو المالكي.2
ابف عبد البر: يكسؼ بف عبد اهلل، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، تحقيؽ: سالـ  .57

 ـ(.2000محمد عطا كمحمد عمي معكض، دار الكتب العممية، بيركت، )

، لبناف، بيركت، دار الغرب، حجي محمد تحقيؽ، الذخيرة، أحمد الديف شيابالقرافي:   .58
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 ،التوحيد لالمام محمد بن عبد الوهاب شرح كتابالمييميد: سميماف بف محمد،  .145
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150.  http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=001540-
www.al-mostafa.com.pdf 

 لحرةا المكسكعة كيكيبيديا، .151
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 10 نشأة خطاب األجراـ السماكية

 10 مظاىر عناية الشعكب قبؿ اإلسالـ باألجراـ السماكية
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29 

  ثانيان: حكـ المنجـ كقكلو
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 46 المبحث الرابع: حكـ االستسقاء بالنجـك

 54 الفصل الثالث: الحكم الشرعي لمحساب الفمكي وما يتعمق بو

 55 المبحث األكؿ: تعريؼ الشير القمرم كالحساب الفمكي

 55 أكالن: تعريؼ الشير القمرم
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 63 المبحث الثالث: الحكمة مف تخصيص المشرع المكاقيت باألىمة

 65 القمرم.: ما يترتب عمى دخكؿ الشير رابعالمبحث ال

 69 حكـ إثبات دخكؿ الشير القمرم بالحساب الفمكي الخامس:المبحث 
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 انحكى انشرعي نظواهر األجراو انسًاوية

 اسم الباحث: إيمان نبيل محمد أبو طو
 ( صفحة (113عدد صفحات البحث:                  ـ 30/2011/11 تاريخ المناقشة:
 مشرفان كرئيسان          أ.د مازف إسماعيؿ ىنية             . 1  لجنة المناقشة:

 مناقشان داخميان           السكيركي                د. شحادة . 2                 
 يان داخممناقشان            د. ماىر السكسي                 . 3                 

 تكضيح األحكاـ الشرعية المتعمقة بالتنجيـ كدراسة عمـ الفمؾ.. 1 ىدف الدراسة: 
  األجراـ السماكية بيف التنجيـ كعمـ الفمؾ.تكضيح الحكـ الشرعي لمتعامؿ مع . 2                
 حكـ إثبات دخكؿ الشير القمرم بالحساب الفمكي. .3                
متمثمة بجمع المعمكمات المتعمقة  (المنيج الكضعي االستقرائي) اعتمد الباحث منيج الدراسة:

 البحث، كترتيبيا؛ لتككف أحكاـ شرعية محددة.بمكضكع 
 نتائج الدراسة:

 التنجيـ كعمـ الفمؾ مفيكماف قديماف النشأة، أعتني بدراستيما منذ القدـ. .1
 التنجيـ نتاج جيؿ اإلنساف، إال أنو يعد سببان لنشكء عمـ الفمؾ. .2
 التبس القدماء في المفيـك الحقيقي لمتنجيـ كعمـ الفمؾ، كخمطكا بينيما. .3
 .يـ الشرعيةلتعمقو بأحكام ؛عمـ الفمؾ أف يحرصكا عمى تعمـ ييـف عمك المسمم .4
 القكؿ بالحساب الفمكي يحقؽ كحدة المسمميف في كافة البالد اإلسالمية، كيبعد الفكضى. .5

 توصيات الدراسة:
 لتنجيـ، كبياف كسائمو، كصكره المحرمة بإقامة المحاضرات كغيرىا.مفيـك اتكضيح د الب .1
 العقيدة.عمى زعزعة ببرامجيا البد مف الرقابة الشرعية عمى كسائؿ اإلعالـ التي تعمد  .2
عمى عمماء المسمميف االتفاؽ في اتخاذ الحكـ الشرعي المناسب لمسألة اعتماد الحساب  .3

 يكحد األمة اإلسالمية.يحقؽ المصمحة الشرعية، ك لالفمكي في إثبات الشيكر القمرية، 
 

 عمياتوقيع مشرف الطالب                                         توقيع مشرف الدراسات ال
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Study Aims: 

 1. Clarify the legal provisions relating to astrology and the study of 
astronomy. 
  2. Clarify the legal rule to deal with the heavenly bodies between astrology 
and astronomy. 
 3. Prove the rule of the month lunar astronomical calculations. 
 

Research Methodology:  

The researcher (positive inductive approach), represented by the collection of 
information on the subject of the search, and order; to be specific legal 
provisions. 
 

conclusions: 
1. Astrology and astronomy concepts Growing old friends, take care of its 
study since ancient times. 
2. The product of human ignorance astrology, but it is a cause for the 
emergence of astronomy. 
3. Confused in the ancient concept of the real astrology and astronomy, and 
confused them. 
4. Muslims, they should make learning the science of astronomy; basic of 
attachment to legality. 
5. Say astronomical calculations to achieve the unity of Muslims in all Islamic 
countries, just chaos. 
 

Recommendations: 
1. Must clarify the concept of astrology, and the statement of its means, and 
copy prohibited the establishment of lectures and others. 
2. To be the legitimate control over the media that their programs to 
deliberately undermine the faith. 
3. Muslim scholars agree to take appropriate legal provision for the adoption 
of astronomical calculations in the proof of the lunar month, to achieve the 
legitimate interests, and unite the Muslims . 
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