دعوى الطأ
ف ثوقيت صلة الفجر
من خالل نصىص الفقهاء والفلكيني
مجعه الفقري إىل مىاله
د .مصطفى بن حامد بن مسيط
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املقدمة
احلؿد هلل رب افعودغ.
واًمّمالة واًمسالم قمغم اًمٜمقر اعمبلم ،اعمٜمبثؼ ذم دي٤مضمل اًمٙمٗمر رمح ً٦م ًمٚمٕم٤معملم ،ومسٚمخ اهلل سمف
ومجرا ص٤مد ًىم٤مً ،مٞم ُٚمف -طمتك ُمٓمٚمٕمف -ؾمالم،
ؾمقاد اًمٙمٗمر سمبٞم٤مض اإلؾمالم ،وأفمٝمر سمقضمقده ً
ِ
ُ
سمدور إٟم٤مم ،صالة دائٛم٦م سمدوام اهلل اعمٚمؽ
احلالل ُمـ احلرام ،وقمغم آًمف وصحبف
وشمبلم سمف
اًمٕمالم.
أمو بعد:
وم٘مد فمٝمرت ذم اًمٕم٘مقد إظمػمة دقمقى اًمتِمٙمٞمؽ ذم ُمٞم٘م٤مت صالة اًمٗمجر ،اًمذي شمٕم٤مىم٥م
اًمٜم٤مس ً
ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ قمغم اًمّمالة ومٞمف.
ىم٤مل إؾمت٤مذ اًمديمتقر ٟمٍم ومريد واصؾ اعمٗمتل إؾمبؼ ًمٚمدي٤مر اعمٍمي٦م(( :مل خيتٚمػ
اعمسٚمٛمقن طمقهل٤م [أي :اعمقاىمٞم٧م] ،طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمٕمنميـ وسمداي٦م اًم٘مرن اهلجري
اخل٤مُمس قمنم 9طمٞم٨م فمٝمر ظمالف ذم ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء سملم سمٕمض اعمسٚمٛملم ُمـ
قمٚمامء اًمٗمٚمؽ واحلس٤مب واًمديـُ ،مـ طمٞم٨م اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم)).
وٓ ؿمؽ أن هذا اعمقضقع احلس٤مس ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤منً 9مٙمقٟمف يالُمس أهؿ أريم٤من
اإلؾمالم 9اًمّمالة واًمّمقم.
وىمد اٟمِمٖمؾ اًمٜم٤مس زراوم ٍ
٤مت ووطمدا ًٟم٤م ذم اًمٙمالم واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل ذم هذا اعمج٤مل ،ووصؾ
أصمر ذًمؽ إمم سمالدٟم٤م اًمٞمٛمـ ووادي طمرضُمقت اعمب٤مرك ،وذًمؽ ذم ؿمٝمر ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م 9348هـ،
وم٤مضٓمرب اًمٜم٤مس ،وشمٗمرىمقا وأظمذوا وردوا.
وىمد يمٜم٧م أجلٛم٧م اًم٘مٚمؿ سمٚمج٤مم اًمتسٚمٞمؿ ،وزمم٧م اًمٜمٗمس سمزُم٤مم آطمتٞم٤مط ،ؾمٞمام وىمد
شمٙمٚمؿ ذم ىمٓمرٟم٤م اًمٕمٚمامء وـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ويمٚمٝمؿ ـم٤مًم٥م طمؼ وسم٤مطم٨م قمـ اًمّمقاب إن ؿم٤مء اهلل
شمٕم٤ممم.
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وذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ُمـ ؾمٜم٦م 9331هـ ذح اهلل اًمّمدر ًمٚمٙمت٤مسم٦م 9وإن يم٤من ىمد ؾمب٘مٜمل
إمم ذًمؽ ُمـ هق ظمػم ُمٜمل.
وًم٘مد قمرض٧م ذم هذه إوراق ُمس٠مًم٦م اًمبح٨م ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمل ،وُمـ اجل٤مٟم٥م
اًمٗمٚمٙمل ،وطم٤مصؾ اخلالف اًمذي ومٞمٝم٤م ،وأدًم٦م اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ ،وإظمذ واًمرد ،وأؾمب٤مب
أظمػما ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًمٜمٔمر،
ورضمح٧م
آظمتالف اعمحتٛمٚم٦م ،وُم٤م يؽمشم٥م قمغم اخلالف،
ُ
ً
وأوضمبف اًمدًمٞمؾ.
وم٢من أصب٧م ومذًمؽ سمٗمْمؾ اهلل ،وإن أظمٓم٠مت ومٛمـ ٟمٗمز .وًمٞمٕمٚمؿ اًمقاىمػ قمغم هذا
اًمبح٨م أٟمف ًمٞمس ًمٚمٙم٤مشم٥م مم٤م يمتبف إٓ اًمٜم٘مؾُ ،مع ُم٤م ىمد يِمٗمٕمف ُمـ اؾمتٜمب٤مط أو أظمذ.
وقمغم اهلل اًمٙمريؿ اقمتامدي ،وإًمٞمف شمٗمقييض واؾمتٜم٤مدي ،وأؾم٠مًمف اًمٜمٗمع سمف زم وًمس٤مئر
اعمسٚمٛملم ،ورضقاٟمف قمٜمل وقمـ أطمب٤مئل ومجٞمع اعم١مُمٜملم.
ويمتبف اًمٗم٘مػم إمم ُمقٓهُ :مّمٓمٗمك سمـ طم٤مُمد سمـ ؾمٛمٞمط
شمريؿ اًمٖمٜم٤مء/01 ،مج٤مدى إومم9331/هـ
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اجلاٌب الفكّ٘ لتٕقٗت الفذس
افؽوئـ مـ ضقء افشؿس آخر افؾقؾ،
افضقوء
يذـر افػؼفوء -ـغرهؿ -أن افػجر
ُ
ُ
ويؼسؿقن افػجر إػ صودق وـوذب.
ىم٤مل أسمق اًمٗمْمؾ اًمسبتل ((:وهق [أي :اًمٗمجر] اًمْمٞم٤مء اعمٕمؽمض ذم إومؼ ُمـ ٟمقر
اًمِمٛمس أول اًمٜمٝم٤مر ،وؾمٛمل سمذًمؽ ًمتٗمجره واٟمتِم٤مره ،واًمٗمجر ومجران :وم٤مٕول ُمٜمٝمام أسمٞمض
اًمِّسطم٤من ،ؾمٛمل سمذًمؽ
ُمسؽمق ُمستٓمٞمؾ ص٤مقمد إمم إومؼ ،وهق اًمٗمجر اًمٙم٤مذب ،وهق ذٟم٥م ر
ًمدىمتف  -واًمِّسطم٤من اًمذئ٥م  -وهذا ٓ طمٙمؿ ًمف ذم صالة وٓ صقم .واًمث٤مين :إسمٞمض
اًمس٤مـمع ،وهق اًمّم٤مدق ،وهق اعمستٓمػم ،أي اعمٜمتنم ،وهق ذاه٥م ذم إومؼ قمرض ً٤م طمتك يٕمؿ
إومؼ وشمٕم٘مبف احلٛمرة  ،وهذا هق اًمذي يتٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ اًمّمالة قمٜمد مجٞمع إُم٦م))(.)1
وىم٤مل سم٤مقمِمـ((:يمالمه٤م [أي :اًمٗمجر اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب] سمٞم٤مض ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس قمٜمد
ىمرهب٤م ُمـ إومؼ اًمنمىمل))(.)2
وشـعرض ـالمفؿ ظـ افػجريـ مبتدئغ بوفػجر افؽوذب فتؼدمف دم افظفقر ظذ
افصودق.


( )1اًمسبتل ،اًمتٜمبٞمٝم٤مت اعمستٜمبٓم٦م ،ج 9ص.946
( )2سم٤مقمِمـ ،سمنمى اًمٙمريؿ ،ص.963
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الفذس الكاذب
ظرف افػؼفوء افػجر افؽوذب بعدة تعوريػ ،وضبطقه بعدة ظالموت.
ىم٤مل اسمـ طمجر(( :هق ٟمقر يؼمزه اهلل ُمـ ؿمٕم٤مع اًمٗمجر اًمث٤مين ،أو خيٚم٘مف طمٞمٜمئذ قمالُم٦م قمغم
ىمرب اًمّمبح وخم٤مًمٗم٤م ًمف ذم اًمِمٙمؾً 9مٞمحّمؾ اًمتٛمٞمٞمز ،وشمتْمح اًمٕمالُم٦م اًمٕم٤مرض٦م ُمـ اعمٕمٚمؿ
قمٚمٞمف اعم٘مّمقد.
أي :وم٤مًمٙم٤مذب إٟمام ىمّمد سمٓمريؼ اًمٕمرض ًمٞمتٜمبف اًمٜم٤مس سمف ًم٘مرب ذًمؽ ومٞمتٝمٞم١موا ًمٞمدريمقا
ومْمٞمٚم٦م أول اًمقىم٧م ٓؿمتٖم٤مهلؿ سم٤مًمٜمقم اًمذي ًمقٓ هذه اًمٕمالُم٦م عمٜمٕمٝمؿ إدراك أول اًمقىم٧م))(.)1
وىم٤مل اسمـ طمزم((:هق اًمبٞم٤مض اًمذي ي٠مظمذ ذم قمرض اًمسامء ذم أومؼ اعمنمق ذم ُمقضع
ـمٚمقع اًمِمٛمس ذم يمؾ زُم٤من ،يٜمت٘مؾ سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ،وهق ُم٘مدُم٦م ضقئٝم٤م ،ويزداد سمٞم٤مضف 9ورسمام يم٤من
ومٞمف شمقريد سمحٛمرة سمديٕم٦م))(.)2


( )1اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .305-304
( )2اسمـ طمزم ،اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ،ج0ص .003

6

عالوات الفذس الكاذب
العالو ٛاألٔىل :االضتطال.ٛ
ىم٤مل احلٓم٤مب(( :أُم٤م اًمٗمجر إول ومٞم٘م٤مل ًمف اعمستٓمٞمؾ سم٤مًمالمٟٕ 9مف يّمٕمد ذم يمبد اًمسامء
ىم٤مل ذم اًمٓمراز يمٝمٞمئ٦م اًمٓمٞمٚمس٤من))(.)1
وىم٤مل اًم٘مراذم(( :هق اًمذي ٓ يٛمتد ُمع إومؼ سمؾ يٓمٚم٥م وؾمط اًمسامء))(.)2
وىم٤مل اًمروي٤مين(( :إول ،هق اعمستٓمٞمؾ اعمستدق ذم اجلق ،وٓ يٜمتنم ذم إومؼ وشمسٛمٞمف
اًمٕمرب اًمٗمجر اًمٙم٤مذبٟٕ ،مف ييضء صمؿ يسقد ،وشمّمػم اًمدٟمٞم٤م أفمٚمؿ مم٤م يم٤مٟم٧م ،ويسٛمك اخلٞمط
إؾمقد))(.)3
وىم٤مل اسمـ طمجرٟ (( :م٘مؾ إصبحل إسمراهٞمؿ أن أسم٤م ضمٕمٗمر اًمبٍمي سمٕمد أن قمرومف سم٠مٟمف قمٜمد
سم٘م٤مء ٟمحق ؾم٤مقمتلم يٓمٚمع ُمستٓمٞمال إمم ٟمحق رسمع اًمسامء يم٠مٟمف قمٛمقد))(.)4

العالو ٛالجاٌٗ :ٛغَبَ ُّ ُْ برٌب الطسحاُ.
اًمِّسطم٤من -سمٙمِّس اًمسلم اعمٝمٛمٚم٦م -وهق اًمذئ٥م وإؾمد 9وم٢من
ىم٤مل احلٓم٤مب(( :يِمبف ذٟم٥م ر
ًمقٟمف ُمٔمٚمؿ وسم٤مـمـ ذٟمبف أسمٞمض َ
وؿمب َٝم ُف اًمِمٕمراء ُمع اًمٚمٞمؾ سم٤مًمثقب إؾمقد اًمذي ضمٞمبف ذم صدره
إذا ؿمؼ ضمٞمبف وسمرز اًمّمدر ،وي٘م٤مل :اًمٙم٤مذب واًمٙمذابٟٕ 9مف يٖمر ُمـ ٓ يٕمرومف وشمسٛمٞمف اًمٕمرب
اعمحٚمػ يم٠من طم٤مًمٗم٤م حيٚمػ ًم٘مد ـمٚمع اًمٗمجر ،وآظمر حيٚمػ أٟمف مل يٓمٚمع))(.)5

( )1احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .488
( )2اًم٘مراذم ،اًمذظمػمة ،ج0ص .98
( )3اًمروي٤مين ،سمحر اعمذه٥م ،ج9ص .476
( )4اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .305
( )5احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .488
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وىم٤مل اًمروي٤مين(( :يِمبف سمذٟم٥م اًمِّسطم٤من ،وهق اًمذئ٥م ،وإٟمام يِمبف سمذًمؽٟٕ 9مف ُمستدق
ص٤مُمد ذم همػم إقمراض))(.)1

العالو ٛالجالج :ٛأعالٓ أضٕأ وَ أضفمْ.
ىم٤مل اسمـ طمجر(( :أقماله أضقأ ُمع أٟمف أسمٕمد ُمـ أؾمٗمٚمف ُمـ ُمستٛمده وهق اًمِمٛمس))( ،)2يمام
ذيمر يمذًمؽ أن أقماله دىمٞمؼ وأؾمٗمٚمف واؾمع ،ىم٤مل(( :أي وٓ يٜم٤مذم هذا ُم٤م ىمدُمتف أن أقماله أضقأ9
ٕن ذاك قمٜمد أول اًمٓمٚمقع وهذا قمٜمد ُمزيد ىمرسمف ُمـ اًمّم٤مدق))(.)3
وىم٤مل إًمقد(( :وهق ُم٤م يبدو ُمستٓمٞمال ،وأقماله أضقأ ُمـ سم٤مىمٞمف))(.)4


( )1اًمروي٤مين ،سمحر اعمذه٥م ،ج9ص .476
( )2اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .305
( )3اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .305
( )4إًمقد ،روح اعمٕم٤مين ،ج94ص .054
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ٔقت الفذس الكاذب
اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء ان اًمٗمجر اًمٙم٤مذب يٓمٚمع آظمر اًمٚمٞمؾ إٓ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم حتديد وىم٧م
ـمٚمققمف.
ؾؼقؾ :يطؾع إذا بؼل مـ افؾقؾ افؼظل شدشفً 9م٘مقل ((اًمٞمقاىمٞم٧م))(( :إذا سم٘مل ُمـ اًمٚمٞمؾ
ُم٘مدار ؾم٤مقمتلم شم٘مري ًب٤م)) ،وىمقل ((اًمتحٗم٦م))ٟ(( :محق ؾم٤مقمتلم)) ،ويمذا ذم ((اًمِّساج)) و((اًمِم٤مُمؾ)) 9إذ
اعمراد سم٤مًمٚمٞمؾ اًمنمقمل وسم٤مًمس٤مقمتلم اًمس٤مقم٦م اًمزُمٜمٞم٦م.
وًم٘مقل اًمٖمزازم(( :أٟمف يٓمٚمع إذا سم٘مل ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس أرسمع ُمٜم٤مزل شم٘مري ًب٤م)).
وذم ((اًم٘مقل اًمتامم))(( :واًمٗمجر اًمٙم٤مذب يٓمٚمع دائ ًام ذم اًمسدس إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ)).
وىم٤مل اسمـ قمالن ذم ((ذح إذيم٤مر))(( :واًمٙم٤مذب يٓمٚمع وىمد سم٘مل ُمـ اًمٚمٞمؾ ؾمبٕمف)).
وذم ((اعمٖمٜمل))(( :ويدظمؾ ؾمبع اًمٚمٞمؾ إظمػم سمٓمٚمقع اًمٗمجر إول

))

وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك :وٓ ظمالفٕ 9ن ذًمؽ قمغم اًمت٘مري٥م ،وًمٜمّمف ذم
((اًمتحٗم٦م))( )1قمغم اظمتالف ذًمؽ سم٤مظمتالف اًمٗمّمقل واًمٙمٞمٗمٞم٤مت(.)2

صمؿ اظمتٚمػ ذم وىم٧م فمٝمقر اًمٗمجر اًمٙم٤مذب أئمٝمر ذم اًمِمت٤مء وم٘مط ،أو ذم مجٞمع اًمسٜم٦م؟،
قمغم ىمقًملم:
افؼقل األول :يظفر دم افشتوء ؾؼط
ىم٤مل اًم٘مراذم ذم اًمذظمػمة ((:يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يٕمرف طم٘مٞم٘متف ،ويٕمت٘مد أٟمف قم٤مم اًمقضمقد ذم
ؾم٤مئر إزُمٜم٦م وهق ظم٤مص سمبٕمض اًمِمت٤مء ،وؾمب٥م ذًمؽ أٟمف اعمجرة ومٛمتك يم٤من اًمٗمجر سم٤مًمبٚمدة
وٟمحقه٤م ـمٚمٕم٧م اعمجرة ىمبؾ اًمٗمجر وهل سمٞمْم٤مء ومٞمٕمت٘مد أهن٤م اًمٗمجر وم٢مذا سم٤ميٜم٧م إومؼ فمٝمر ُمـ

( )1اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .306
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.014-010
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حتتٝم٤م اًمٔمالم صمؿ يٓمٚمع اًمٗمجر سمٕمد ذًمؽ ،أُم٤م همػم اًمِمت٤مء ومٞمٓمٚمع أول اًمٚمٞمؾ أو ٟمّمٗمف ومال يٓمٚمع
آظمره إٓ اًمٗمجر احل٘مٞم٘مل))(.)1
وىم٤مل اًمدردير ((:وٓ يٙمقن ذم مجٞمع إزُم٤من سمؾ ذم اًمِمت٤مء صمؿ ئمٝمر سمٕمده فمالم صمؿ ئمٝمر
اًمٗمجر احل٘مٞم٘مل))(.)2
افؼقل افثوين :يظفر دم مجقع افسـي.
وهذا هق اًم٘مقل اعمٕمتؼم ،واًمتح٘مٞمؼ قمٜمدهؿ.
وعم٤م ٟم٘مؾ احلٓم٤مب قمب٤مرة اًم٘مراذم اًمس٤مسم٘م٦م َقم٘م٥م قمٚمٞمٝم٤م ،وىم٤مل((:وٟم٤مزقمف همػمه ذم ذًمؽ،
وىم٤مل إٟمف ُمستٛمر ذم مجٞمع إزُمٜم٦م وهق اًمٔم٤مهر))(.)3
وىم٤مل اسمـ طمجر(( :خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمٜمٔمر ٓظمتالومف سم٤مظمتالف اًمٗمّمقل ،واًمٙمٞمٗمٞم٤مت
اًمٕم٤مرض٦م عمحٚمف ىمد يدق ذم سمٕمض ذًمؽ طمتك ٓ يٙم٤مد يرى أصال وطمٞمٜمئذ ومٝمذا قمذر ُمـ قمؼم
سم٠مٟمف يٖمٞم٥م وشمٕم٘مبف فمٚمٛم٦م))(.)4
وىم٤مل(( :ورسمام مل ير إذا يم٤من اجلق ٟم٘مٞم٤م ؿمت٤مء وأسملم ُم٤م يٙمقن إذا يم٤من اجلق يمدرا))(.)5
وسم٤مًمرهمؿ ٟمص اًم٘مراذم اًمس٤مسمؼ ،واًمذي اقمتٛمد ومٞمف اًم٘مقل إول ،إٓ أن اًم٘مراذم ٟمٗمسف رد
ذًمؽ اًم٘مقل ذم يمت٤مسمف ((اًمٞمقاىمٞم٧م ذم قمٚمؿ اعمقاىمٞم٧م)) ،وىم٤مل(( :ىم٤مل سمٕمض اًمٗمْمالء ُمـ أرسم٤مب
قمٚمؿ اعمقاىمٞم٧م :هذا هق اعمجرة ،ويتّمقر ُمٜمٝم٤م هذا اًمٗمجر ٟمحق ؿمٝمريـ ذم اًمسٜم٦م سمسب٥م أن
اًمٗمجر إذا يم٤من سم٤مًمسٕمقد ـمٚمٕم٧م اًمِمقًم٦م واًمٜمٕم٤مئؿ واًمبٚمدة ىمبؾ اًمٗمجر ،وهذه اعمٜم٤مزل ذم اعمجرة،
ومتٓمٚمع اعمجرة ىمبؾ اًمٗمجر وهل سمٞمْم٤مء ،شمٓمٚمع ُمٜمتّمب٦م يمذٟم٥م اًمِّسطم٤من ،ومٞمٕمت٘مد أهن٤م اًمٗمجر;
ًمبٞم٤مضٝم٤م ،وم٢مذا قمٚم٧م هذه اعمٜم٤مزل واٟمٗمّمٚم٧م اعمجرة قمـ إومؼ فمٝمر اًمٔمالم ُمـ حتتٝم٤م ،وـمٚمع
( )1اًم٘مراذم ،اًمذظمػمة ،ج0ص .98
( )2اًمدردير ،اًمنمح اًمٙمبػم ،ج9ص .968
( )3احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .488
( )4اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .306
( )5اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .305
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اًمٗمجر سمٕمد ذًمؽ ،أُم٤م إذا يم٤من اًمٗمجر سمٖمػم هذه اعمٜم٤مزل وم٢من اعمجرة شمٓمٚمع سم٤مًمٜمٝم٤مر وأول اًمٚمٞمؾ ومال
حيّمؾ ىمبؾ اًمٗمجر ُمـ سمٞم٤مض اعمجرة ُم٤م جيٚمٞمف .ومٕمغم هذا ٓ ،يٙمقن ًمٜم٤م ومجران إٓ ُمدة يسػمة ُمـ
اًمسٜم٦م...وىم٤مل أرسم٤مب قمٚمؿ اهلٞمئ٦م :سمؾ اًمٗمجر إول هق ضمٜم٥م اًمٜمٝم٤مر ئمٝمر صمؿ خيٗمك ،ويٙمقن
ذًمؽ أسمد اًمدهر...ومٝمذا هق حت٘مٞمؼ اًمٗمجر إول ويمقٟمف ئمٝمر صمؿ يٖمٞم٥م ،ويمقٟمف يدوم ـمقل
اًمدهر)) (.)1

ـام اخ ُتؾػ دم افزمـ افذي بغ افػجر افصودق وافؽوذب ،ؾـ:
ؿقؾ :مخس درج(.)2
وؿقؾ :ثالث درج ،وٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ اًمٙم٤مُمكم(ً ،)4()3مٙمـ شمٕم٘م٥م ذًمؽ اإلُم٤مم أمحد
رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري احلٜمٗمل ذم ((درء اًم٘مبح قمـ درك وىم٧م اًمّمبح)) ،وىم٤مل :إٟمف وهؿ.
وؿقؾ :ؽر ذفؽ.
ومجع ابـ حجر بغ األؿقال سم٠من اًمزُمـ اًمذي سملم اًمٗمجريـ يٓمقل وي٘مٍم ،ىم٤مل ذم
اًمتحٗم٦مُ-مـ أصمٜم٤مء يمالم...((:-وٓ سمبٞم٤من ؾمب٥م اٟمٕمداُمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م طمتك شمٕم٘مبف فمٚمٛم٦م يمام سح سمف
إئٛم٦م وىمدروه٤م سمس٤مقم٦م ،واًمٔم٤مهر أن ُمرادهؿ ُمٓمٚمؼ اًمزُمـٕ 9هن٤م شمٓمقل شم٤مرة وشم٘مٍم
أظمرى))(.)5

( )1اًم٘مراذم ،اًمٞمقاىمٞم٧م ،ص .434-445
( )2سم٤مقمِمـ ،سمنمى اًمٙمريؿ ،ص ،963وطم٤مؿمٞم٦م قمبداحلٛمٞمد قمغم حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .303
( )3اسمـ قم٤مسمديـ ،اًمدر اعمخت٤مر ،ج9ص .448
( )4اًمٖمٜمٞمٛمل ،اًمٚمب٤مب ،ج9ص .45
( )5اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .305-304
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صمؿ ُم٤مل -يمبٕمض اعمح٘م٘ملم -إمم أٟمف ٓ يٖمٞم٥م ،سمؾ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمٜمٔمر ٓظمتالومف
سم٤مظمتالف اًمٗمّمقل واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمٕم٤مرض٦م عمحٚمف ،وٓ يٖمٞم٥مً ،مٙمـ ىمد يدق ذم سمٕمض ذًمؽ طمتك
ٓ يٙم٤مد يرى(.)1
وىم٤مل إًمقد ((:وهق ُم٤م يبدو ُمستٓمٞمال ،وأقماله أضقأ ُمـ سم٤مىمٞمف ،صمؿ يٕمدم وشمٕم٘مبف
فمٚمٛم٦م ،أو يتٜم٤مىمص طمتك يٜمٖمٛمر ذم اًمث٤مين قمغم زقمؿ سمٕمض أهؾ اهلٞمئ٦م ،أو خيتٚمػ طم٤مًمف ذم ذًمؽ
شم٤مرة وشم٤مرة سمحس٥م إزُمٜم٦م واًمٕمروض قمغم ُم٤م ىمٞمؾ))(.)2
وىم٤مل ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م إؾمبؼ اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ حمٛمد سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل ((:اًمتقومٞمؼ سملم
ىمقل ُمـ ىم٤مل :إن اًمّمبح اًمٙم٤مذب يٜمٕمدم وشمٕم٘مبف فمٚمٛم٦م ظم٤مًمّم٦م ،وىمقل ُمـ ىم٤مل :إٟمف ٓ
يٜمٕمدم..أن إول حمٛمقل قمغم أٟمف يٜمٕمدم ُمـ حمٚمف إول ،ويٜمت٘مؾ إمم حمؾ آظمر 9ومتٕم٘مبف فمٚمٛم٦م
ظم٤مًمّم٦م ذم حمٚمف اًمذي اٟمت٘مؾ قمٜمف.
وُمـ ىم٤مل إٟمف ٓ يٜمٕمدم :ومٛمراده أن ذات اًمٜمقر ٓ شمٜمٕمدم ،سمؾ شمتحقل إمم ُمٙم٤من آظمر،
ُمٕمؽمض٤م ،ويٙمقن طمٞمٜمئذ هق اًمّمبح اًمث٤مين.
ويزداد طمتك يّمػم ظم ًّٓم٤م أوم٘م ًّٞم٤م
ً
وهذا هق اعمٕم٘مقلٟٕ 9مف ُمتك يم٤من اًمّمبح٤من ٟم٤مؿمئلم ُمـ ىمرص اًمِمٛمس -وإٟمام اظمتٚمػ
ؿمٙمٚمٝمام سمسب٥م سمٕمد اًمِمٛمس وىمرهب٤م ُمـ إومؼ ،ويمقن يمرة إرض أصٖمر ُمـ اًمِمٛمس ،ويمقن
فمٚمٝم٤م خمرو ًـم٤م -يم٤من اًمقاىمع أن ٓ يٜمٕمدم اًمْمقء سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وإٟمام يتحقل سم٘مرب اًمِمٛمس ُمـ
ُمٕمؽمض٤م ،سمٕمد أن يم٤من
إومؼ ُمـ ُمٙم٤من ،ويتٖمػم ؿمٙمٚمف ؿمٞم ًئ٤م ومِمٞم ًئ٤م طمتك يّمػم ظم ًّٓم٤م أوم٘م ًّٞم٤م
ً
ً
ُمستٓمٞمال))(.)3
قمٛمقد ًّي٤م


( )1اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .306-304
( )2إًمقد ،روح اعمٕم٤مين ،ج94ص .054
( )3اعمٓمٞمٕمل ،شمقومٞمؼ اًمرمحـ ،ص.957
.
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الفذس الصادم
هق اًمٜمقر اًمذي ئمٝمر ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق ،وهق أول ٟمقر اًمِمٛمس اعمتّمؾ اًمذي ٓ يٜم٘مٓمع
سمخالف اًمٗمجر إول وم٢مٟمف شم٠ميت سمٕمده فمٚمٛم٦م(.)1
ويسٛمك سم٤مًمّم٤مدقٟٕ 9مف صدق قمـ اًمّمبح وسمٞمٜمف.
وىمد أمجٕم٧م إُم٦م ان أول وىم٧م صالة اًمٗمجر يدظمؾ سم٤مًمٗمجر اًمّم٤مدق ،وخيرج وىمتٝم٤م
سمٓمٚمقع اًمِمٛمس(.)2
عم٤م روي أن ضمؼميؾ

أم سمرؾمقل اهلل ^ ومٞمٝم٤م طملم ـمٚمع اًمٗمجر ذم اًمٞمقم إول وذم

اًمٞمقم اًمث٤مين طملم أؾمٗمر ضمدا أو يم٤مدت اًمِمٛمس شمٓمٚمع ،صمؿ ىم٤مل -ذم آظمر احلدي٨م((:-مو بغ
هذيـ افقؿتغ وؿً فؽ وألمتؽ)).


( )1اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ،ص.055
( )2اًمزيٚمٕمل ،شمبٞملم احل٘م٤مئؼ ،ج9ص .68
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عالوات الفذس الصادم
العالو ٛاألٔىل
البٗاض

اخلق ِ
ِ
غ فَؽ ُُؿ رَ
ط راألَ رش َق ِد ِم َـ
اذ ُبقا َحتك َي َت َب َ
اخل رق ُط راألَ رب َق ُض م َـ َر ر
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ َو ُـ ُؾقا َو ر َ
ا رف َػ رج ِر } [اًمب٘مرة ،]976 :أي :اًمٗمجر إسمٞمض اعمستٓمػم( ،)1وم٤مًمٗمجر ُمٕمٜم٤مه اًمبٞم٤مض(.)2
وقمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ أن اًمٜمبل ^ ىم٤مل ((اخلقط األبقض واألشقد بقوض افـفور وشقاد
افؾقؾ)).
ىم٤مل اًمب٤مسمريت(( :اخلٞمط إسمٞمض هق أول ُم٤م يبدو ُمـ اًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اعمستٓمػم ،أي:
اعمٜمتنم اعمٕمؽمض ذم إومؼ يم٤مخلٞمط اعمٛمدود ،واخلٞمط إؾمقد ُم٤م يٛمتد ُمٕمف ُمـ همبش اًمٚمٞمؾ،
وهق اًمٗمجر اعمستٓمٞمؾ واًمٙم٤مذب وذٟم٥م اًمِّسطم٤من ؿمبٝم٤م سمخٞمٓملم أسمٞمض وأؾمقد ،وُمقضٕمف قمٚمؿ
اًمبٞم٤من ،وايمتٗمك سمبٞم٤من اخلٞمط إسمٞمض سم٘مقًمف {ُمـ اًمٗمجر} [اًمب٘مرة ]976 :قمـ سمٞم٤من إؾمقد9،
ٕن اًمبٞم٤من ذم أطمدمه٤م سمٞم٤من ذم أظمر))(.)3


( )1اسمـ رؿمد ،سمداي٦م اعمجتٝمد ،ج0ص  ،49اسمـ ضمزي ،اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ص.79
( )2اًمٕمدوي ،طم٤مؿمٞمتف قمغم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ،ج9ص .030
( )3اًمب٤مسمريت ،اًمٕمٜم٤مي٦م ،ج0ص .405
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العالو ٛالجاٌٗٛ

االضتطاز ٚأٔ االضتطال ٛأٔ الططٕع أٔ االٌتػاز أٔ االعرتاض
هذه ادسؿقوت إكام هل مسؿك فقء واحد حسى مو رأيً :وظؾقف ؾجؿقع ذفؽ هق
ظالمي واحدة ؾؼط.
وادراد :اُمتداد ٟمقر اًمٗمجر ضمٜمقسم ً٤م وؿمامًٓ ،وارشمٗم٤مقمف إمم ٟم٤مطمٞم٦م اعمٖمرب ،واٟمبس٤مـمف ذم
ذًمؽ ،وشمبلم اًمٜمٝم٤مر سمف.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمكً (( :مٗمظ آؾمتٓم٤مرة ،وآؾمتٓم٤مًم٦م ،واًمسٓمقع،
وآٟمتِم٤مرُ ،متك قمؼم هب٤م اًمِم٤مرع ^ أو اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ اًمٗمجر اًمّم٤مدق ..ومٛمرادهؿ :اُمتداد
ٟمقره ضمٜمقسم ً٤م وؿمامًٓ ،وارشمٗم٤مقمف إمم ٟم٤مطمٞم٦م اعمٖمرب ،واٟمبس٤مـمف ذم ذًمؽ ،وشمبلم اًمٜمٝم٤مر سمف ،ومٙمؾ
ًمٗمظ ُمـ هذه إًمٗم٤مظ إرسمٕم٦م يٗمٞمد يمؾ ذًمؽ))(.)1
وذم ((اًم٘م٤مُمقس))((:اٟمتنم :اٟمبسط ،واًمٜمٝم٤مر :ـم٤مل واُمتد))(.)2
يم٤مؾمت َ
َٓم٤مل))(.)3
وىم٤مل(( :ـم٤مل ُـمقًٓ  -سم٤مًمْمؿ  :-ا ُْمتَدْ ،
وومٞمف أيْم ً٤م ((اؾمتٓم٤مل :اُمتد وارشمٗمع))(.)4
وذم ((اعمّمب٤مح اعمٜمػم ))((:اؾمتٓم٤مر اًمٗمجر :اٟمتنم))(.)5
ِ
ِ
ِ
َنم))(.)6
وذم ((اًم٘م٤مُمقس))(:اعمُ ْستَٓم ُػم :اًمس٤مـم ُع ،اعمُٜمْت ُ

( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.934
( )2اًمٗمػموزآسم٤مدى ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،ص.370
( )3اًمٗمػموزآسم٤مدى ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،ص.9106
( )4اًمٗمػموزآسم٤مدى ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،ص.9106
( )5اًمٗمٞمقُمل ،اعمّمب٤مح اعمٜمػم ،ج0ص .470
( )6اًمٗمػموزآسم٤مدى ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،ص.340
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ومـ إضالق االشتطورة أو االكتشور أو االظساض بعضفو ظذ بعض دم كصقص
افػؼفوء:
ىمقل اًمب٤مسمريت ((اخلٞمط إسمٞمض هق أول ُم٤م يبدو ُمـ اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،وهق اعمستٓمػم :أي
اعمٜمتنم اعمٕمؽمض ذم إومؼ يم٤مخلٞمط اعمٛمدود))(.)1
وىم٤مل احلٓم٤مب ٓ((:ظمالف أن أول وىمتٝم٤م ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اًمْمٞم٤مء اعمٕمؽمض
ذم إومؼ ،وي٘م٤مل ًمف :اًمٗمجر اعمستٓمػم سم٤مًمراء أي :اعمٜمتنم اًمِم٤مئع ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{وخي٤مومقن يقُم٤م
يم٤من ذه ُمستٓمػما} [اإلٟمس٤من.)2())]6 :
وىم٤مل اًمِمٞمخ زيمري٤م((:يٓمٚمع اًمٗمجر اًمّم٤مدق ُمستٓمػما سم٤مًمراء أي ُمٜمتنما وهق ُم٤م قمؼم قمٜمف
[أي اسمـ اًمقردي] ُمـ زي٤مدشمف سم٘مقًمفُ :مٕمؽمض))(.)3
وىم٤مل سم٤مقمِمـ ((:اًمٗمجر اًمّم٤مدق (اعمٜمتنم ضقؤه) ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق وم٘مط (ُمٕمؽمض ً٤م
سم٤مٕومؼ) أيٟ :مقاطمل اًمسامء ،وىمبٚمف يٓمٚمع اًمٙم٤مذب ُمستٓمٞم ً
ال أقماله أضقاء ُمـ سم٤مىمٞمف ،صمؿ شمٕم٘مبف
فمٚمٛم٦م ،صمؿ يٓمٚمع اًمّم٤مدق ُمستٓمػما))(.)4
وىم٤مل اًمسبتل(( :اًمّم٤مدق ،وهق اعمستٓمػم أي اعمٜمتنم ،وهق ذاه٥م ذم إومؼ قمرض ً٤م طمتك
يٕمؿ إومؼ وشمٕم٘مبف احلٛمرة))(.)5
وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح  -ؿم٤مرطم٤م ًم٘مقل اسمـ ىمداُم٦م((:وهق اًمبٞم٤مض اعمٕمؽمض ذم اعمنمق ،وٓ
فمٚمٛم٦م سمٕمده)) ((:-هذا سمٞم٤من عمٕمٜمك اًمٗمجر اًمث٤مين ،ويسٛمك اعمستٓمػمٟٓ ،متِم٤مره ذم إومؼ ىم٤مل شمٕم٤ممم:
{وخي٤مومقن يقُم٤م يم٤من ذه ُمستٓمػما} [اإلٟمس٤من ]6 :أيُ :مٜمتنما وم٤مؿمٞم٤م فم٤مهرا))(.)6
( )1اًمب٤مسمريت ،اًمٕمٜم٤مي٦م ،ج0ص .405
( )2احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .488
( )3زيمري٤م ،اًمٖمرر اًمبٝمٞم٦م ،ج9ص .034
( )4سم٤مقمِمـ ،سمنمى اًمٙمريؿ ،ص.963
( )5اًمسبتل ،اًمتٜمبٞمٝم٤مت اعمستٜمبٓم٦م9 ،ص .946
( )6اسمـ ُمٗمٚمح ،اعمبدع ،ج9ص .415
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ومـ إضالق االشتطورة ظذ االكتشور دم كصقص افػؼفوء:
ىمقل اًمِّسظمز(( :اًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اًمبٞم٤مض اعمٜمتنم ذم إومؼً...م٘مقًمف ^ٓ(( :
يٖمرٟمٙمؿ اًمٗمجر اعمستٓمٞمؾ وًمٙمـ يمٚمقا واذسمقا طمتك يٓمٚمع اًمٗمجر اعمستٓمػم)) يٕمٜمل اعمٜمتنم ذم
إومؼ))(.)1
وىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ((:اًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اًمٗمجر اعمستٓمػم ذم إومؼ :أي اًمذي يٜمتنم
ضقؤه ذم أـمراف اًمسامء))(.)2
وىم٤مل اعمرهمٞمٜم٤مين(( :وإٟمام اًمٗمجر اعمستٓمػم ذم إومؼ ،أي :اعمٜمتنم ومٞمف))(.)3
وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل((:اعمستٓمػم اعمٜمتنم اعمتٗمرق ذم ٟمقاطمٞمٝم٤م ،وآؾمتٓم٤مرة واًمتٓم٤مير :اًمتٗمرق
واًمذه٤مب .واًمسلم ومٞمف ًمٚمٓمٚم٥م يم٠مٟمف يٓمٚم٥م اًمٓمػمان ذم ٟمقاطمل إومؼ))(.)4

ومـ إضالق االشتطورة ظذ االظساض دم كصقص افػؼفوء:
ىمقل اًمٙم٤مؾم٤مين ((:اًمٗمجر اًمث٤مين وهق اعمستٓمػم اعمٕمؽمض ذم إومؼ ٓ يزال يزداد ٟمقره طمتك
شمٓمٚمع اًمِمٛمس ،ويسٛمك هذا ومجرا ص٤مدىم٤مٟٕ 9مف إذا سمدا ٟمقره يٜمتنم ذم إومؼ ،وٓ خيٚمػ))(.)5

ومـ إضالق االظساض ظذ االكتشور دم كصقص افػؼفوء:
ىم٤مل احلٓم٤مب (( :وٓ ظمالف أن أول وىمتٝم٤م ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اًمْمٞم٤مء اعمٕمؽمض
ذم إومؼ ،وي٘م٤مل ًمف :اًمٗمجر اعمستٓمػم سم٤مًمراء أي :اعمٜمتنم اًمِم٤مئع))(.)6
( )1اًمِّسظمز ،اعمبسقط ،ج9ص .939
( )2اسمـ قم٤مسمديـ ،رد اعمحت٤مر ،ج9ص .448
( )3اعمرهمٞمٜم٤مين ،اهلداي٦م ،ج9ص .31
( )4اًمٕمٞمٜمل ،اًمبٜم٤مي٦م ،ج0ص .94
( )5اًمٙم٤مؾم٤مين ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع ،ج9ص .900
( )6احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .488
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وىم٤مل اًمٜمقوي(( :واًمّمبح سم٤مًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اعمٜمتنم ضقؤه ُمٕمؽمض٤م سم٤مٕومؼ))(.)1
وىم٤مل اًمبجػمُملُ(( :مٕمؽمض٤م أي سمٕمرض إومؼ وهق طم٤مل ُم١ميمدة ،وذًمؽٕ 9ن اعمٜمتنم هق
اعمٕمؽمض))(.)2
وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل((:اًمٗمجر اعمٕمؽمض أي اعمٜمتنم ذم إومؼ قمرض٤م ٓ يزال يزداد))(.)3
وىم٤مل داُم٤مد أومٜمدي ((وهق اًمبٞم٤مض اعمٕمؽمض ،أي :اعمٜمتنم ذم إومؼ يٛمٜم٦م ويِّسة وهق
اعمستيضء اعمسٛمك سم٤مًمّمبح اًمّم٤مدق))(.)4


األصن يف االضتطازٚ
 األصؾ دم االشتطورة ىمقًمف ^َ (( :ال َيغُركؽ رُؿ ِم رـ َش ُح ِ
ان بِ َال ٍلَ ،و َال َب َق ُ
وض
قرـ رُؿ َأ َذ ُ
راألُ ُؾ ِؼ ادرُ رستَطِ ُ
قؾ َهؽ ََذاَ ،حتك َي رستَطِ َر َهؽ ََذا)) َو َطمٙمَ٤م ُه َمح٤م ٌد -أطمد رواة احلدي٨م-
سمِ َٞمدَ ْي ِفَ ،ىم َ٤ملَ :ي ْٕمٜمِل ُُم ْٕم َ ِؽم ًض٤م(.)5
 وىمقًمف ^ (( :ال يغركؽؿ افػجر ادستطقؾ وفؽـ ـؾقا واذبقا حتك يطؾع افػجر
ادستطر)).

( )1اًمٜمقوي ،اعمٜمٝم٤مج ،ص .09
( )2اًمبجػمُمل طم٤مؿمٞمتف قمغم اخلٓمٞم٥م ،ج9ص .483
( )3اًمٕمٞمٜمل ،اًمبٜم٤مي٦م ،ج0ص .8
( )4داُم٤مد أومٜمدي ،جمٛمع إهنر ،ج9ص .58
( )5أظمرضمف أمحد وُمسٚمؿ -واًمٚمٗمظ ًمف -وأسمق داود.
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ِ
َى افِّس َح ِ
 وىمقًمف ^(( :ا رف َػ رج ُر َؾ رج َر ِ
ونَ ،ؾنِك ُف َال ُُيِ ُّؾ َص رقئًو َو َال
انَ ،ؾ َلمو افذي ـ ََلك ُف َذك ُ
ر
ُير ُم ُفَ ،و َفؽِ ِـ ادرُ رستَطِ ُر))(.)1
َُ
ىم٤مل أسمق قمكم ذم اًمٓمراز(( :اًمٗمجر اعمستٓمػم ؿمبف سم٤مًمٓم٤مئر يٗمتح ضمٜم٤مطمٞمف وهق اًمٗمجر اًمث٤مين)).
وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل((:اعمستٓمػم اعمٜمتنم اعمتٗمرق ذم ٟمقاطمٞمٝم٤م ،وآؾمتٓم٤مرة واًمتٓم٤مير :اًمتٗمرق
واًمذه٤مب .واًمسلم ومٞمف ًمٚمٓمٚم٥م يم٠مٟمف يٓمٚم٥م اًمٓمػمان ذم ٟمقاطمل إومؼ))(.)2


األصن يف االضتطالٛ
إصؾ ذم آؾمتٓم٤مًم٦م ىمقًمف ^ (( :ادستطقؾ :افذي يلخذ بوألؾؼ ،ؾنكف ُيؾ افصالة،
وُيرم افطعوم)) رواه اًمبٞمٝم٘مل ُمرؾم ً
ال.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك ((وٓ شمٕم٤مرض سملم وصٗمف ^ :اًمٗمجريـ
سم٤مٓؾمتٓم٤مًم٦م ،وآؾمتٓم٤مرةٟٕ 9مف إذا ُوصػ هبام اًمٙم٤مذب أراد :ـمقًمف ،وارشمٗم٤مقمف اعمتٜم٤مهل اًمذي
ٓ يتزايد 9وًمذا ىم٤مل ومٞمف :يمذٟم٥م اًمِّسطم٤من)) .وسم٤مًمٜمسب٦م إمم حمٚمف ذم اًمٓمقل :وهق ـمقل اًمسامء
اًمذي هق سملم اعمنمق واعمٖمرب ،ودىمتف ذم قمرضٝم٤م وهق :اجلٜمقب واًمِمامل ،وسمٕمده :وهق

()1

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "اعمّمٜمػ" (0ص  ،077طُ .مٙمتب٦م اًمرؿمد) ،وأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم

ٍ
قم٤مئش ريض اهلل قمٜمف ،وىم٤مل:
"ؾمٜمٜمف" (4ص  ،993طُ .م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م) ُمـ طمدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ
((إؾمٜم٤مده صحٞمح))اهـ ،وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم "اعمستدرك" (9ص  ،413ط .دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م) قمـ اسمـ
قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،وىم٤مل(( :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ذم قمداًم٦م اًمرواة ومل خيرضم٤مه،
وأفمـ أين ىمد رأيتف ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ اًمقًمٞمد ،قمـ اًمثقري ُمقىمق ًوم٤م واهلل أقمٚمؿ ،وًمف ؿم٤مهد سمٚمٗمظ ُمٗمِّس،
وإؾمٜم٤مده صحٞمح))اهـ .وواوم٘مف احل٤مومظ اًمذهبل.
( )2اًمٕمٞمٜمل ،اًمبٜم٤مي٦م ،ج0ص .94
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ارشمٗم٤مقمف قمـ إومؼ اًمنمىمل .وإذا وصػ هبام اًمّم٤مدق أراد :ـمقًمف ذم اجلٜمقب واًمِمامل اًمٖمػم
ُمتٜم٤مهل ،وارشمٗم٤مقمف ذم ضم٤مٟم٥م اعمٖمرب اًمٖمػم ُمتٜم٤مهل))(.)1


األصن يف الططٕع
األصؾ دم افسطقع ٟمحق طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،ىم٤مل(( :ثؿ جوء  -يعـل:
جزيؾ  -حغ شطع افػجر فؾصبح ،ؾؼول :ؿؿ يو حمؿد ؾصؾ ،ؾصذ يب افصبح)).
ومـ كصقص افػؼفوء دم افسطقع:
ىم٤مل اًمسبتل (( :إسمٞمض اًمس٤مـمع ،وهق اًمّم٤مدق))(.)2
وىم٤مل اًمرضمراضمل((:يٙمقن قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر سمٞم٤من ؾم٤مـمع ،صمؿ شمٚمٞمٝم٤م احلٛمرة))(.)3


األصن يف االٌتػاز
إصؾ ذم آٟمتِم٤مر ٟمحق ُم٤م روي قمـ اسمـ قمب٤مس ،أٟمف ىم٤مل(( :افػجر ؾجران ،ؾجر يطؾع
بؾقؾ ُيؾ ؾقف افطعوم وافؼاب ،وال حتؾ ؾقف افصالة ،وؾجر حتؾ ؾقف افصالة ،وُيرم ؾقف افطعوم
وافؼاب ،وهق افذي يـتؼ ظذ رؤوس اجلبول)) ،وىمد روي هذا ُمرومققم٤م(.)4


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.941-938
( )2اًمسبتل ،اًمتٜمبٞمٝم٤مت اعمستٜمبٓم٦م9 ،ص .946
( )3اًمرضمراضملُ ،مٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ ،ج9ص .090
( )4اًمبٞمٝم٘ملُ ،مٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر ،ج5ص .045
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األصن يف االعرتاض

 إصؾ ذم آقمؽماض ىمقًمف ^َ ((:ف رق َس ا رف َػ رج ُر ادرُ رستَطِ َ
قؾ ِدم راألُ ُؾ ِؼ َو َفؽِـ ُف ادرُ رع َ ِس ُض
ْح ُر))(.)1
راألَ ر َ
 وىمقًمف ^ ٓ((:يغركؽؿ أذان بالل ،وال هذا افبقوض حتك يـػجر افػجر هؽذا وهؽذا
يعـل معسضو ))-ىم٤مل أسمق داود(( :وبسط بقديف يؿقـو وصامال مودا يديف))(.)2 وقمـ سمالل ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل ًمف ٓ (( :تمذن حتك يستبغ فؽ افػجر
هؽذا :ومد يده ظرض ًو)) اٟمتٝمك.
 وىمقًمف ^ ٓ((((:يٖمرٟمٙمؿ ُمـ ؾمحقريمؿ أذان سمالل ،وٓ سمٞم٤مض إومؼ اعمستٓمٞمؾ هٙمذا،
ُمٕمؽمض٤م)).
طمتك يستٓمػم هٙمذا)) ،وطمٙمك مح٤مد سمٞمده ،وىم٤مل(( :يٕمٜمل:
ً
 وطمدي٨م قمبد اًمرمحـ سمـ قم٤ميش أٟمف ىم٤مل(( :افػجر :ؾجران :ؾلمو ادستطقؾ دم افسامء..
ؾال يؿـعـ افسحقر ،وال حتؾ ؾقف افصالة ،ؾنذا اظسض ..ؾؼد حرم افطعوم ،وحؾً
افصالة)).
ومـ كصقص افػؼفوء دم االظساض:
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل((:وإذا سم٤من اًمٗمجر إظمػم ُمٕمؽمض٤م طمٚم٧م صالة اًمّمبح وُمـ
صاله٤م ىمبؾ شمبلم اًمٗمجر إظمػم ُمٕمؽمض٤م أقم٤مد ويّمٚمٞمٝم٤م أول ُم٤م يستٞم٘مـ اًمٗمجر ُمٕمؽمض٤م طمتك
خيرج ُمٜمٝم٤م ُمٖمٚمس٤م))(.)3
وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ((:وص٤مدق :وهق اًمبٞم٤مض اعمٕمؽمض ذم إومؼ))(.)4

(ُ )1مسٜمد أمحد ،ج05ص .097
( )2ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل ،ج3ص .937
( )3اًمِم٤مومٕمل ،إم ،ج9ص .84
( )4اًمٕمٞمٜملُ ،مٜمح٦م اًمسٚمقك ،ص.913
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وىم٤مل اًمب٤مسمريت(( :وأول وىمتٝم٤م إذا ـمٚمع اًمٗمجر اًمث٤مين :أي اًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اًمبٞم٤مض
اعمٕمؽمض ذم إومؼ))(.)1
وىم٤مل اعمرهمٞمٜم٤مين(( :أول وىم٧م اًمٗمجر إذا ـمٚمع اًمٗمجر اًمث٤مين وهق اًمبٞم٤مض اعمٕمؽمض ذم
إومؼ وآظمر وىمتٝم٤م ُم٤ممل شمٓمٚمع اًمِمٛمس))(.)2
وىم٤مل اسمـ رؿمد ((:واًمٗمجر اًمث٤مين :اًمّم٤مدق ،هق اعمٕمؽمض ذم إومؼ آظمذا ُمـ اًم٘مبٚم٦م إمم
دسمر اًم٘مبٚم٦م ُمـ ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس وضقئٝم٤م))(.)3
وىم٤مل اًمثٕمٚمبل((:وىم٧م صالة اًمٗمجر ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين ويسٛمك اًمّم٤مدق وهق اًمْمٞم٤مء
اعمٕمؽمض ذم إومؼ اًمذاه٥م ومٞمف قمرض ً٤م يبتدئ ُمـ اعمنمق وُمٕمؽمض ً٤م طمتك يٕمؿ إومؼ صمؿ ٓ
يزال ممتد ًا ُم٤م مل شمٓمٚمع اًمِمٛمس))(.)4
وىم٤مل اًم٘مٚمٞمقيبُ((:مٕمؽمض٤م ،أي :ذم قمرض إومؼ ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق ومٞمام سملم ؿمامًمف
وضمٜمقسمف))(.)5
وىم٤مل اًمبٝمقيت(( :اًمبٞم٤مض اعمٕمؽمض سم٤معمنمق وٓ فمٚمٛم٦م سمٕمده))(.)6


( )1اًمب٤مسمريت ،اًمٕمٜم٤مي٦م ،ج9ص .096
( )2اعمرهمٞمٜم٤مين ،سمداي٦م اعمبتدي ،ص .99
( )3اسمـ رؿمد ،اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات ،ج9ص .038
( )4اًمثٕمٚمبل ،اًمتٚم٘ملم ،ج9ص .48
( )5اًم٘مٚمٞمقيب ،طم٤مؿمٞمتف قمغم اعمحكم ،ج9ص .949
( )6اًمبٝمقيت ،ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات ،ج9ص .934
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العالو ٛالجالجٛ
التصاٖد
ىم٤مل رؾمقل اهلل ^ (( :افػجر ؾجران :ؾلمو افػجر افذي يؽقن ـذكى افِّسحون ،ؾال ُيؾ
افصالة ،وال ُيرم افطعوم .وأمو افذي يذهى مستطق ً
ال دم األؾؼ ؾنكف ُيؾ افصالة ،وُيرم
افطعوم)).
وىم٤مل ^ ذم سمٞم٤من اًمّم٤مدق(( :وأمو ادستطقؾ افذي يلخذ بوألؾؼ ؾنكف ُيؾ افصالة وُيرم
افطعوم)).
ى)) ،و (( َي رل ُخ ُذ)) سمٚمٗمظ اعمْم٤مرع اًمدال قمغم :اًمتجدد،
وم٘مقًمف ذم هذيـ احلديثلمَ (( :ي رذ َه ُ
واًمتٙمرار سملم سمف :أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق يتزايد سمتجدد اؾمتٓم٤مًمتف اعمتٙمررة ،طمتك يٕمؿ اًمسامء وي َبلم
اًمٜمٝم٤مر ،سمخالف اًمٙم٤مذب 9وًمذا يّمٗمف سم٤مٓؾمتٓم٤مًم٦م ُمـ همػم ذيمر إظمذ واًمذه٤مبً 9مٙمقهن٤م
ُمتٜم٤مهٞم٦م(.)1


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.940
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العالو ٛالسابعٛ
احلىسٚ
هذه افعالمي خمتؾػ دم إثبوهتو ؾؼد أثبتفو مجع مـ افعؾامء وكػوهو آخرون.
سمٞم٤مض اًمٗمجر
واعمراد سم٤محلٛمرة اًمتل هل ُمـ قمالُم٦م ـمٚمقع اًمٗمجر قمٜمد ُمـ أصمبتٝم٤م أن يِمقب َ
محر ٌة ،وًمٞمس اعمراد هب٤م احلٛمرة اخل٤مًمّم٦م.
وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر((:اًمٖمٚمس أول اًمّمبح طمتك يٜمتنم ذم أوم٤مق ،ويمذًمؽ اًمٖمبس ،ومه٤م
ؾمقاد خمتٚمط سمبٞم٤مض ومحرة ُمثؾ اًمّمبح ؾمقاء))(.)1


األصن يف احلىسٚ

اذ ُبقاَ ،و َال ََيِقدَ كؽ ُُؿ افسوضِ ُع ا ُد رص ِعدُ َ ،و ُـ ُؾقا
إصؾ ذم احلٛمرة ىمقًمف ^ُ ((:ـ ُؾقا َو ر َ
ْح ُر)) ،رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.
اذ ُبقاَ ،حتك َي رع َ ِس َض َفؽ ُُؿ األَ ر َ
َو ر َ
ىم٤مل أسمق داود :هذا ُم٤م شمٗمرد سمف أهؾ اًمٞمامُم٦م.
وىم٤مل اًمؽمُمذي((:اًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ :حيرم قمغم اًمّم٤مئؿ إيمؾ
واًمنمب طمتك يٙمقن اًمٗمجر إمحر اعمٕمؽمض ،وسمف ي٘مقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ))(.)2
وقمٜمد أمحد ((ًمٞمس اًمٗمجر إسمٞمض اعمستٓمٞمؾ ذم إومؼ وًمٙمـ اًمٗمجر إمحر اعمٕمؽمض)).


( )1اسمـ ُمٜمٔمقرً ،مس٤من اًمٕمرب ،ج5ص .945
( )2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،ج4ص .66
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اخلالف يف إثبات احلىسٚ
اختؾػ افعؾامء دم إثبوت ْحرة تظفر ظـد ضؾقع افػجر ظذ ؿقفغ:

الكٕه األٔه :إثبات احلىس.ٚ

ىم٤مل اًمٖمزازم شمٕمٚمٞم ً٘م٤م ذم احلدي٨م اًمس٤مسمؼ ((:هذا سيح ذم رقم٤مي٦م احلٛمرة))(.)1
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر((:سمتامم اإلض٤مءة يدظمؾ وىم٧م اجلقاز إمم اسمتداء احلٛمرة
اًمتل ىمبؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس ٓ ،اًمتل ُمع ـمٚمقع اًمٗمجر يمام ىمد يتقهؿ ،إذ شمٚمؽ شمنمب اًمبٞم٤مض،
وهذه محرة ظم٤مًمّم٦م ،ومحٞمٜمئذ يدظمؾ وىم٧م اًمٙمراه٦م))(.)2
وىم٤مل اًم٘مراذم((:اًمّمبح واًمّمب٤مح أول اًمٜمٝم٤مر ،وىمٞمؾ ُمـ احلٛمرة اًمتل قمٜمد فمٝمقره وُمٜمف
صب٤مطم٦م اًمقضمف حلٛمرشمف))(.)3
وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م((:اًمّمبح ُم٤م مجع سمٞم٤مض٤م ومحرة ،وُمٜمف ؾمٛمل اًمرضمؾ اًمذي ذم ًمقٟمف سمٞم٤مض
ومحرة أصبح))(.)4
وىم٤مل(( :واًمّمبح ُم٤م مجع سمٞم٤مض٤م ومحرة وٓ فمٚمٛم٦م سمٕمده))(.)5
وىم٤مل أسمق قمقاٟم٦م(( :اًمٗمجر :هق اعمستٓمػم اًمذي خت٤مًمٓمف احلٛمرة))(.)6
وىم٤مل ُمّمٓمٗمك اًمسٞمقـمل((:وهق ُم٤م مجع سمٞم٤مض٤م ومحرة  ،واًمٕمرب شم٘مقل :وضمف صبٞمح  ،عم٤م
ومٞمف ُمـ سمٞم٤مض ومحرة))(.)7

( )1اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج0ص .056
( )2اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .917
( )3اًم٘مراذم ،اًمذظمػمة ،ج0ص .98-97
( )4اسمـ ىمداُم٦م ،اعمٖمٜمل ،ج9ص .068
( )5اسمـ ىمداُم٦م ،اًمنمح اًمٙمبػم ،ج4ص .954
(ُ )6مستخرضمف قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ ،ج9ص .417
(ُ )7مّمٓمٗمك اًمسٞمقـملُ ،مٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ،ج9ص .494
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وىم٤مل اخلٓمٞم٥م((:واًمّمبح سمْمؿ اًمّم٤مد ،وطمٙمل يمِّسه٤م ذم اًمٚمٖم٦م أول اًمٜمٝم٤مر ومٚمذًمؽ
ؾمٛمٞم٧م سمف هذه اًمّمالة ،وىمٞمؾٕ 9هن٤م شم٘مع سمٕمد اًمٗمجر اًمذي جيٛمع سمٞم٤مض٤م ومحرة ،واًمٕمرب
شم٘مقل :وضمف صبٞمح عم٤م ومٞمف سمٞم٤مض ومحرة))(.)1
وىم٤مل اًمدُمػمي(( :ؾمٛمٞم٧م [أي :اًمّمبح] سمذًمؽٕ 9هن٤م شمٗمٕمؾ سمٕمد اًمٗمجر اًمذي جيٛمع
سمٞم٤مض٤م ومحرة ،وم٢مٟمف ي٘م٤مل :وضمف صبٞمح ًمٚمذي ومٞمف سمٞم٤مض ومحرة))(.)2
وىم٤مل اسمـ طمجر ((احل٤مصؾ أٟمف ٟمقر يؼمزه اهلل ُمـ ذًمؽ اًمِمٕم٤مع[أي :ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس] ،أو
خيٚم٘مف طمٞمٜمئذ قمالُم٦م قمغم ىمرب اًمّمبح وخم٤مًمٗم٤م ًمف ذم اًمِمٙمؾ ًمٞمحّمؾ اًمتٛمٞمٞمز وشمتْمح اًمٕمالُم٦م
اًمٕم٤مرض٦م ُمـ اعمٕمٚمؿ قمٚمٞمف اعم٘مّمقد ومت٠مُمؾ ذًمؽ وم٢مٟمف همري٥م ُمٝمؿ ،وذم طمدي٨م قمٜمد أمحد ((فقس
افػجر األبقض ادستطقؾ دم األؾؼ وفؽـ افػجر األْحر ادعسض)) ،وومٞمف ؿم٤مهد عم٤م ذيمرشمف
آظمرا))(.)3
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك ُمٕمٚم٘م٤م قمغم هذا اًمٜمص(( :طمدي٨م أمحد هذا ُمقاومؼ
حلدي٨م ـمٚمؼ ذم :أن اًمٕمالُم٦م اًمٗم٤مرىم٦م سملم اًمٗمجريـ ،يمقن اًمّم٤مدق ُمنمسم ً٤م سم٤محلٛمرة واًمٙم٤مذب
ظم٤مًمٞم ً٤م قمٜمٝم٤م ،وشم٠مُمؾ اؾمتِمٝم٤مد اسمـ طمجر سمف ًمتٚمؽ اًمٕمالُم٦م وم٘مقًمف( :وومٞمف أي :طمدي٨م أمحد)
وىمقًمف( :ؿم٤مهد عم٤م ذيمرشمف آظمر ًا) أي :دًمٞمؾ ًم٘مقزم وخم٤مًمٗم ً٤م ًمف ذم اًمِمٙمؾ أي :اعمثؾ واًمِمبف ،ومٝمام
وإن اشمٗم٘م٤م ذم اًمبٞم٤مض ..وم٘مد اظمتٚمٗم٤م ذم :أن إولُ :مستٓمٞمؾ ظم٤مل قمـ احلٛمرة ،واًمث٤مين:
ُمٕمؽمض ُمنمب سم٤محلٛمرة 9وًمذا ىم٤ملً :مٞمحّمؾ اًمتٛمٞمٞمز ،وشمتْمح اًمٕمالُم٦م اًمٕم٤مرض٦م ُمـ اعمٕمٚمؿ
قمٚمٞمف اعم٘مّمقد ،إذ اًمٕمالُم٦م هل :اًمٙم٤مذب ،واعمٕمٚمؿ قمٚمٞمف هق :اًمّم٤مدق))(.)4

( )1اخلٓمٞم٥مُ ،مٖمٜمل اعمحت٤مج ،ج9ص .410
( )2اًمدُمػمي ،اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ،ج0ص .95
( )3اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .305
( )4اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.951
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وىم٤مل اخلٓم٤ميب (( :وُمٕمٜمك إمحر هٝمٜم٤م أن يستبٓمـ اًمبٞم٤مض اعمٕمؽمض أوائؾ محرة وذًمؽ أن
اًمبٞم٤مض إذا شمت٤مم ـمٚمققمف فمٝمرت أوائؾ احلٛمرة واًمٕمرب شمِمبف اًمّمبح سم٤مًمب َٚمؼ ذم اخلٞمؾ عم٤م ومٞمف ُمـ
سمٞم٤مض ومحرة))(.)1

الكٕه الجاٌٌ٘ :ف٘ احلىس.ٚ
ٟمٗمل مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وضمقد احلٛمرة ُمع ـمٚمقع سمٞم٤مض اًمٗمجر.
مـسقخو 9سمٜم٤م ًء قمغم أن احلٛمرة اعمٕمٝمقدة
ؾؿـ همالء مـ ضعػ احلديٌ ،ومـفؿ مـ رآه
ً
ًمٞمس٧م ُمٜم٤م ًـم٤م ًمدظمقل اًمٗمجر اًمّم٤مدقٕ 9هن٤م إٟمام شمٙمقن سمٕمد فمٝمقر اخلٞمط إسمٞمض اًمذي ٓ محرة
ومٞمف.
ىم٤مل اًمٓمح٤موي(( :ومال جي٥م ُ ٍ
َ
وأطم٤مدي٨م قمـ رؾمقل اهلل
ٟمّم٤م،
شمرك آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ًّ
ٍ
طمدي٨م ىمد
^ ُمتقاشمرة ىمد ىمبٚمتٝم٤م إُم٦م وقمٛم َٚم ْ٧م هب٤مُ ،مـ ًمدن رؾمقل اهلل ^ إمم اًمٞمقم ،إمم
ً
ُمٜمسقظم٤م سمام ذيمرٟم٤مه ذم هذا اًمب٤مب))(.)2
جيقز أن يٙمقن
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ رؿمد سمٕمد ذيمر احلدي٨م(( :ىم٤مل أسمق داود :هذا ُم٤م شمٗمرد سمف أهؾ اًمٞمامُم٦م،
ٟمص ذم ذًمؽ ،أو يم٤مًمٜمص،
﴿طمتك َي َت َب َ
اخل ْٞم ُط ْإَ ْسم َٞم ُض﴾ ٌّ
لم ًَم ُٙم ُؿ ْ َ
وهذا ؿمذوذ 9وم٢من ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
واعمٕمتٛمد))(.)3
واًمذيـ رأوا أٟمف اًمٗمجر إسمٞمض اعمستٓمػم هؿ اجلٛمٝمقر
َ
وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اجلّم٤مص(( :ومذيمر ذم هذا اخلؼم "إمحر" ،وٓ ظمالف سملم
اعمسٚمٛملم أن اًمٗمجر إسمٞمض اعمٕمؽمض ذم إومؼ ىمبؾ فمٝمقر احلٛمرة حيرم سمف اًمٓمٕم٤مم واًمنماب
٤مض
قمغم اًمّم٤مئؿ ،وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٕمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف(( :إِٟم َام ُه َق َسم َٞم ُ
اًمٜم َٝم ِ
٤مرَ ،و َؾم َقا ُد اًمٚم ْٞم ِؾ)) ،ومل يذيمر احلٛمرة))(.)4

( )1اخلٓم٤ميبُ ،مٕم٤ممل اًمسٜمـ ،ج0ص .914
( )2اًمٓمح٤موي ،ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،ج0ص .43
( )3اسمـ رؿمد ،سمداي٦م اعمجتٝمد ،ج 0ص .49
( )4اجلّم٤مص ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن،ج9ص .067
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ويِمٝمد ًمذًمؽ سمٕمض يمالم أهؾ اًمٚمٖم٦م :ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٚمٖمقي أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلسـ سمـ سمنم
أُمدي ذم يمالُمف قمغم سمٞم٧م أيب ََتّ٤مم اًمٓم٤مئل:
ِ
ِ
افغؾس
مـ
أو َأ رد َه ٍؿ ؾقف ـ رُؿت ٌي َأ َم ٌؿ*** ـلك ُف ؿطع ٌي َ
((:وىمقًمف( :يم٠مٟمف ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٖمٚمس) أي :هق أدهؿ شمٕمٚمقه محرة يسػمة ،يمام أن اًمٖمٚمس :هق
اظمتالط اًمٔمٚمٛم٦م سمْمٞم٤مء اًمٜمٝم٤مر ،وذًمؽ اًمقىم٧م ٓ محرة ومٞمف ،وإٟمام هق سمٞم٤مض اًمٗمجر يٕمؽمض
إومؼ ،وم٢مذا ضم٤مءت احلٛمرة ومٚمٞمس ذًمؽ سمٖمٚمس ،سمؾ ذًمؽ محرة اًمِمٛمس وأول اًمٜمٝم٤مر ،وىمد شمبٕمف
اًمبحؽمي ذم هذا اعمٕمٜمك 9وم٘م٤مل ذم وصػ ًمقن اًمٗمرس سم٤محلٛمرة:
ِ
وأول ِ
ٍ
صبغي األؾؼ بغ آخر ٍ
ؾجر
مـؼض صلكُف
فقؾ***
وٓ محرة سملم آظمر اًمٚمٞمؾ وأول اًمٗمجرٕ 9ن أول اًمٗمجر اًمزرىم٦م صمؿ اًمبٞم٤مض ،وإذا ضم٤مءت
احلٛمرة ومذًمؽ ًمٓمٚمقع اًمِمٛمس وهق أول اًمٜمٝم٤مر ،وهذا اًمقصػ ُمٜمٝمام مجٞم ًٕم٤م قمٜمدي إمم اخلٓم٠م
أىمرب ُمٜمف إمم اًمّمقاب))(.)1

ومـ افعؾامء مـ ْحؾ افقصػ بوحلؿرة دم احلديٌ ظذ ادجوز ،وىم٤مل :إن احلٛمرة هٜم٤م
جم٤مزاُ 9مـ سم٤مب وصػ اًمٌمء سم٤مقمتب٤مر ُم٤م
شمسٛمل
إسمٞمض سم٤مٕمحر ً
َ
ُمٕمٜم٤مه٤م اًمبٞم٤مضٕ 9ن اًمٕمرب ر
ي١مول إًمٞمف 9قمغم ُمٕمٜمك أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق هق اًمذي حيٛمؾ ذم ـمٞم٤مشمف احلٛمرة اًمتل شم٠ميت سمٕمده
وي١مول ضقؤه إًمٞمٝم٤م ،وًمٞمس اًمٗمجر اًمٙم٤مذب.
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ(( :وىمد يٓمٚمؼ إمحر قمغم إسمٞمض ،ىم٤مل ذم شم٤مج اًمٕمروس إمحر ُم٤م ًمقٟمف
احلٛمرة وُمـ اعمج٤مز إمحر ُمـ ٓ ؾمالح ُمٕمف ذم احلرب وإمحر َتر ًمٚمقٟمف وإمحر إسمٞمض
ضد وسمف ومِّس سمٕمض احلدي٨م سمٕمث٧م إمم إمحر وإؾمقد واًمٕمرب شم٘مقل اُمرأة محراء أي سمٞمْم٤مء
اٟمتٝمك ،ؾؿعـك ؿقفف ^ حتك يعسض فؽؿ األْحر أي األبقض وهق بقوض افـفور مـ شقاد
افؾقؾ يعـل افصبح افصودق))(.)2
( )1أُمدي ،اعمقازٟم٦م سملم ؿمٕمر أيب َت٤مم واًمبحؽمي ،ج  4ص .310
( )2اسمـ اًم٘مٞمؿ ،هتذي٥م اًمسٜمـ ،ج5ص .448
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وذيمر ىمري ًب٤م ُمـ ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي(.)1
سمٞم٤مض٤م ومحرة" أُم٤م اًمبٞم٤مض ومٝمق اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،وأُم٤م
وىم٤مل اًمبجػمُمل((:ىمقًمف":جيٛمع ً
احلٛمرة ومٛمـ ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس ىمبؾ ـمٚمققمٝم٤م  ،وُمٕمٚمقم أن اًمٗمجر يٛمتد إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس ومّمح
ىمقًمف اًمذي جيٛمع سمٞم٤مض٤م ومحرة م ر ،ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إن ىمقل اًمِم٤مرح جيٛمع سمٞم٤مض٤م ومحرة ومٞمف ٟمٔمر
; ٕن اًمٗمجر إٟمام جيٛمع ذًمؽ سمٕمد ُميض زُمـ يمثػم ُمـ وىمتٝم٤م ومٞم٘متيض أهن٤م شم١مظمر ًمذًمؽ قمـ أول
وىمتٝم٤م وًمٞمس يمذًمؽ  ،وإٟمام شمٗمٕمؾ ذم أول اًمقىم٧م واًمٗمجر طمٞمٜمئذ سمٞم٤مض ٓ محرة ومٞمف  ،ومٚمق ىم٤مل ;
ٕهن٤م شمٗمٕمؾ قم٘م٥م اًمٗمجر واًمٗمجر ومٞمف سمٞم٤مض طمٞمٜمئذ واًمٌمء اًمذي ومٞمف سمٞم٤مض ي٘م٤مل ًمف صبح يم٤من
أومم))(.)2
َ
وصػ افبقوض بوحلؿرة مـ جموزات افؾغي ادعروؾي:
ويشفد فذفؽ :أن
ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق سمٙمر سمـ دريد((:واًمٗمجر :محرة اًمِمٛمس ذم ؾمقاد اًمٚمٞمؾ))(.)3
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أسمق احلسـ سمـ ؾمٞمده((:اًمٗمجر :ضقء اًمّمب٤مح ،وهق محرة اًمِمٛمس ذم ؾمقاد
اًمٚمٞمؾ))(.)4

ٔميكَ اجلىع بني الكٕلني سم٠من احلٛمرة ىمد شمٔمٝمر وىمد ٓ شمٔمٝمر ،ويدل قمغم ذًمؽ
ىمقل اسمـ طمزم ذم ُمٕمٜمك اًمٗمجر اًمٙم٤مذب(( :اًمبٞم٤مض اًمذي ي٠مظمذ ذم قمرض اًمسامء ذم أومؼ اعمنمق
ذم ُمقضع ـمٚمقع اًمِمٛمس ذم يمؾ زُم٤من ،يٜمت٘مؾ سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ،وهق ُم٘مدُم٦م ضقئٝم٤م ،ويزداد سمٞم٤مضف9
ورسمام يم٤من ومٞمف شمقريدٌ سمحٛمرة سمديٕم٦م))(.)5

( )1اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي ،قمقن اعمٕمبقد ،ج5ص .448
( )2اًمبجػمُمل ،طم٤مؿمٞمتف قمغم اخلٓمٞم٥م ،ج9ص .486
( )3اسمـ دريد ،مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ،ج9ص .453
( )4اسمـ ؾمٞمده اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ،ج 6ص .483
( )5اسمـ طمزم ،اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ،ج0ص .003
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احلىس ٚالجاٌٗٛ
يمام شم٘مدم وم٤معمراد سم٤محلٛمرة اًمتل هل ُمـ حمؾ اًمبح٨م هٜم٤م احلٛمرة اًمتل شمّم٤مطم٥م ـمٚمقع
اًمٗمجر ،وًمٞمس اعمراد هب٤م احلٛمرة اًمتل شمٔمٝمر ىمبٞمؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس واًمتل يٙمره قمٜمد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء
اًمّمالة سمٔمٝمقره٤م ،ويدظمؾ وىم٧م صالة اًمٗمجر هب٤م قمٜمد ُمـ ؿمذ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء.
ىم٤مل اًمرُمكم((:وًمف [أي :اًمٗمجر] أرسمٕم٦م أوىم٤مت ومْمٞمٚم٦م ،وهل :أوًمف ،صمؿ اظمتٞم٤مر إمم
اإلؾمٗم٤مر ،صمؿ ضمقاز سمال يمراه٦م إمم احلٛمرة ىمبؾ ـمٚمققمٝم٤م ،صمؿ ضمقاز ُمع اًمٙمراه٦م سمٛمٕمٜمك أٟمف يٙمره
شم٠مظمػمه٤م إًمٞمف))(.)1
وىم٤مل اسمـ رؿمد((:اظمتٚمٗمقا ذم أوًمف [أي اًمٗمجر] ،وم٘م٤مل اجلٛمٝمقر :هق ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين
اعمستٓمػم إسمٞمض ًمثبقت ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل ^ أقمٜمل :طمده سم٤معمستٓمػم  -وًمٔم٤مهر ىمقًمف -
شمٕم٤ممم { :-طمتك يتبلم ًمٙمؿ اخلٞمط إسمٞمض ُمـ اخلٞمط إؾمقد ُمـ اًمٗمجر} [اًمب٘مرة]976 :
أي٦م .وؿمذت ومرىم٦م وم٘م٤مًمقا :هق اًمٗمجر إمحر اًمذي يٙمقن سمٕمد إسمٞمض وهق ٟمٔمػم اًمِمٗمؼ
إمحر ،وهق ُمروي قمـ طمذيٗم٦م واسمـ ُمسٕمقد ،وؾمب٥م هذا اخلالف هق :اظمتالف أصم٤مر ذم
ذًمؽ ،واؿمؽماك اؾمؿ اًمٗمجر  -أقمٜمل :أٟمف ي٘م٤مل قمغم إسمٞمض وإمحر))(.)2
وىم٤مل اًمسبتل (( :اًمث٤مين :إسمٞمض اًمس٤مـمع ،وهق اًمّم٤مدق ،وهق اعمستٓمػم ،أي :اعمٜمتنم،
وهق ذاه٥م ذم إومؼ قمرض ً٤م طمتك يٕمؿ إومؼ وشمٕم٘مبف احلٛمرة ،وهذا هق اًمذي يتٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ
اًمّمالة قمٜمد مجٞمع إُم٦م))(.)3
وىم٤مل اًمرضمراضمل ((:يٙمقن قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر سمٞم٤من ؾم٤مـمع ،صمؿ شمٚمٞمٝم٤م احلٛمرة ،صمؿ يٛمٚم١مه٤م
اًمبٞم٤مض اًمٙمكم اًمذي يٚمٞمف ـمٚمقع اًمِمٛمس 9ومٞمسٛمك ذًمؽ اإلؾمٗم٤مر))(.)4

( )1اًمرُمكم ،هن٤مي٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .469
( )2اسمـ رؿمد ،سمداي٦م اعمجتٝمد ،ج0ص .49
( )3اًمسبتل ،اًمتٜمبٞمٝم٤مت اعمستٜمبٓم٦م9 ،ص .946
( )4اًمرضمراضملُ ،مٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ ،ج9ص .090
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وىم٤مل اًمزيٚمٕمل(( :وأُم٤م سمٞم٤مض اًمِمٗمؼ وهق رىمٞمؼ احلٛمرة ومال يت٠مظمر قمٜمٝم٤م إٓ ىمٚمٞمال ىمدر ُم٤م
يت٠مظمر ـمٚمقع احلٛمرة قمـ اًمبٞم٤مض ذم اًمٗمجر))(.)1
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ((:ىمقًمفْ { :
اخلَ ْٞم ُط ْإَ ْسم َٞم ُض} ًمق يم٤من اعمراد سمف اٟمتِم٤مر اًمْمقءً 9م٘مٞمؾ اخلٞمط
إمحر 9وم٢من اًمْمقء إذا اٟمتنم فمٝمرت احلٛمرة))(.)2


( )1اًمزيٚمٕمل ،شمبٞملم احل٘م٤مئؼ ،ج9ص .79
( )2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ذح اًمٕمٛمدة ،ج9ص .441
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اجلاٌب الفمك٘ لتٕقٗت الفذس
تعسٖف عمي الفمك

ّ
ويستدل سمٙمٞمٗم ّٞم٤مت
واعمحريم٦م واعمتحػمة،
هق :قمٚمؿ يٜمٔمر ذم طمريم٤مت اًمٙمقايم٥م اًم ّث٤مسمت٦م
ّ
شمٚمؽ احلريم٤مت قمغم أؿمٙم٤مل وأوض٤مع ًمألومالك ًمزُم٧م قمٜمٝم٤م هلذه احلريم٤مت اعمحسقؾم٦م سمٓمرق
هٜمدؾم ّٞم٦م(.)1

األصن الػسع٘ العتباز عمي الفمك يف تٕقٗت الصالٚ
قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ،ىم٤مل(( :أكو أظؾؿ افـوس بقؿً هذه افصالة ـون رشقل اهلل ^
يصؾقفو فسؼقط افؼؿر فثوفثي))( ،)2وهذا رسمع اًمٚمٞمؾ.
ىم٤مل اًمٖمزازم((:وإدراك ذًمؽ [أي :اًمٗمجر اًمّم٤مدق] سم٤معمِم٤مهدة قمسػم ذم أوًمف إٓ أن يتٕمٚمؿ
ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر أو يٕمٚمؿ اىمؽماع ـمٚمققمف سم٤مًمٙمقايم٥م اًمٔم٤مهرة ًمٚمبٍم ومٞمستدل سم٤مًمٙمقايم٥م قمٚمٞمف
ويٕمرف سم٤مًم٘مٛمر ذم ًمٞمٚمتلم ُمـ اًمِمٝمر وم٢من اًم٘مٛمر يٓمٚمع ُمع اًمٗمجر ذم ًمٞمٚم٦م ؾم٧م وقمنميـ ويٓمٚمع
اًمّمبح ُمع همروب اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اصمٜمل قمنم ُمـ اًمِمٝمر هذا هق اًمٖم٤مًم٥م ويتٓمرق إًمٞمف شمٗم٤موت ذم
سمٕمض اًمؼموج وذح ذًمؽ يٓمقل ،وشمٕمٚمؿ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر ُمـ اعمٝمامت ًمٚمٛمريد طمتك يٓمٚمع سمف قمغم
ُم٘م٤مدير إوىم٤مت سم٤مًمٚمٞمؾ وقمغم اًمّمبح))(.)3


( )1اسمـ ظمٚمدون ،شم٤مرخيف ،ج9ص .539
( )2اًمؽمُمذي ،ؾمٜمٜمف ،أسمقاب اًمّمالة قمـ رؾمقل اهلل ^ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم وىم٧م صالة اًمٕمِم٤مء أظمرة،
طمدي٨م رىمؿ( ،)954ج9ص  .415اًمٜمس٤مئل ،ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اعمقاىمٞم٧م ،طمدي٨م رىمؿ( ،)407ج9ص .053
أسمق داود ،ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم وىم٧م اًمٕمِم٤مء أظمرة ،طمدي٨م رىمؿ( ،)398ج9ص ..993
( )3اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج9ص .984
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حكي تعمي عمي الفمك
اختؾػ افػؼفوء دم تعؾؿ ظؾؿ افػؾؽ افذي ُيتوج إفقف دم افػؼف بغ افقجقب
واالشتحبوب:
ىم٤مل اًمٖمزازم((:وشمٕمٚمؿ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر ُمـ اعمٝمامت ًمٚمٛمريد طمتك يٓمٚمع سمف قمغم ُم٘م٤مدير
إوىم٤مت سم٤مًمٚمٞمؾ وقمغم اًمّمبح))(.)1
وىم٤مل احلج٤موي((:قمٚمؿ اًمٜمجقم اًمذي يستدل سمف قمغم اجلٝم٤مت واًم٘مبٚم٦م وأوىم٤مت اًمّمٚمقات
وُمٕمروم٦م أؾمامء اًمٙمقايم٥م ٕضمؾ ذًمؽ ومٛمستح٥م))(.)2
وىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ ((:وذم خمت٤مرات اًمٜمقازل ًمّم٤مطم٥م اهلداي٦م أن قمٚمؿ اًمٜمجقم ذم ٟمٗمسف
طمسـ همػم ُمذُمقم ،إذ هق ىمسامن :طمس٤ميب وإٟمف طمؼ ،وىمد ٟمٓمؼ سمف اًمٙمت٤مب .ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم -
{اًمِمٛمس واًم٘مٛمر سمحسب٤من} [اًمرمحـ -]4 :أي ؾمػممه٤م سمحس٤مب ،واؾمتدٓزم سمسػم اًمٜمجقم
وطمريم٦م إومالك قمغم احلقادث سم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وىمدره ،وهق ضم٤مئز يم٤مؾمتدٓل اًمٓمبٞم٥م سم٤مًمٜمبض
ُمـ اًمّمح٦م واعمرض وًمق مل يٕمت٘مد سم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أو ادقمك اًمٖمٞم٥م سمٜمٗمسف يٙمٗمر ،صمؿ شمٕمٚمؿ
ُم٘مدار ُم٤م يٕمرف سمف ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة واًم٘مبٚم٦م ٓ سم٠مس سمف))(.)3
وىم٤مل اسمـ طمجرُ((:مـ اًم٘مقاقمد أن يمالُمٝمؿ [أي :يمالم احلٙمامء] طمٞم٨م مل خي٤مًمػ ٟمّم٤م وٓ
يرشم٥م قمٚمٞمف رء مم٤م خي٤مًمػ إصقل ٓ سمدع ذم اًم٘مقل سمف))(.)4
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر((:وىمد قمد اًمٕمٚمامء ُمـ اًمقاضم٥م ذم شمٕمٚمؿ اًمٜمجقم ُم٤م
يٕمرف سمف وىم٧م اًمّمالة واًم٘مبٚم٦م))(.)5

( )1اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج9ص .984
( )2احلج٤موي ،اإلىمٜم٤مع ،ج0ص .4
( )3اسمـ قم٤مسمديـ ،اًمدر اعمخت٤مر ،ج9ص .33-34
( )4اسمـ طمجر ،اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ،ج9ص .067
( )5اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .916
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وىم٤ملُ (( :مس٠مًم٦م :ب :وجي٥م شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ سمؾ شمتحتؿ ُمٕمرومتف ،عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ
ُمٕمروم٦م اًم٘مبٚم٦م ،وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕهٚم٦م يم٤مًمّمقم ،ؾمٞمام ذم هذا اًمزُم٤من جلٝمؾ احلٙم٤مم ،وشمس٤مهٚمٝمؿ،
وهتقرهؿ ،وم٢مهنؿ ي٘مبٚمقن ؿمٝم٤مدة ُمـ ٓ ي٘مبؾ سمح٤مل))(.)1
ّ
وىم٤مل اسمـ سمدرانُ((:مـ اًمالزم قمغم ُمـ يريد اًمتٗم٘مف قمغم ُمذه٥م ُمـ ُمذاه٥م إئٛم٦م أن
يٕمرف أُمقرا...إُمر اًمث٤مًم٨م ومـ اعمٞم٘م٤مت إذ سمف شمٕمرف ضمٝم٦م اًم٘مبٚم٦م ًمٚمّمٚمقات وشمٕمرف سمف
إوىم٤مت وشمّمحٞمح اًمس٤مقم٤مت اعمخؽمقم٦م عمٕمروم٦م إوىم٤مت وهذا يٕمرف سم٤مٓؾمٓمرٓب وًمٚمٕمٛمؾ
سمف رؾم٤مئؾ ويمت٥م يمثػمة وسم٤مًمرسمٕملم اعمجٞم٥م واعم٘مٜمٓمر وهلام أيْم٤م رؾم٤مئؾ وسمآٓت أظمر ُمِمٝمقرة
وأن يٕمرف ُمـ اًمٜمجقم ُم٤م سمف يٕمرف اًم٘مبٚم٦م ويم٤من ًمٚمٗم٘مٝم٤مء اقمتٜم٤مء زائد هبذا وهذا ُمقومؼ اًمديـ
اعم٘مدد يم٤من ُمـ اًمٕم٤مروملم هبذا اًمِم٠من وىمد ذيمر ذم يمت٤مسمف اعمٖمٜمل عمٕمروم٦م اًم٘مبٚم٦م قمدة ىمقاقمد شمدل
قمغم َتٙمٜمف ُمـ هذا اًمٗمـ وم٤مًمالزم قمغم اعمتٗم٘مف أن ٓ هيٛمٚمف))(.)2


( )1اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج0ص .441
( )2اسمـ سمدران ،اعمدظمؾ ،ص.370-371
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وصطمحات فمكٗٛ
ىمبؾ اًمٙمالم قمغم أىمقال أهؾ اًمٗمٚمؽ ذم ُمٞم٘م٤مت اًمٗمجر وٟمحقه ٓسمد ُمـ شمقضٞمح سمٕمض
آصٓمالطم٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمٚمٙمٞم٦م.

أٔال :الطاعٛ
تطؾؼ افسوظي ثالثي إضالؿوت ،هل:
افسوظي افػؾؽقي :وهل اًمتل شمسٛمك اعمستقي٦م ،وهل زُم٤من ُم٘مداره مخس٦م قمنم درضم٦م أسمد ًا،
حل ّس٤مب هم٤مًمب ً٤مً 9مْمبٓمٝم٤م سمٕمدم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص ،ومجٚم٦م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر هب٤م أرسمٕم٦م
ويستٕمٛمٚمٝم٤م ا ُ
وقمنمون ؾم٤مقم٦م.
ٌ
زُم٤منُ ،م٘مداره ٟمّمػ ؾمدس اًمٜمٝم٤مر أو اًمٚمٞمؾ
افسوظي افزموكقي ،ويستٕمٛمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ،وهل
أسمد ًا ،ومجٚم٦م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر هب٤م أرسمع وقمنمون ؾم٤مقم٦م أيْم ً٤م ،ويمؾ هب٤م اصمٜمت٤م قمنمة ؾم٤مقم٦م.
وهذه اًمس٤مقم٦م ُم٘م٤مديره٤م شمزيد وشمٜم٘مص دون أقمداده٤م ،قمٙمس اًمس٤مقم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م(.)1
افسوظي افؾغقيي :وهل طملم أو وىم٧م وإن ىمؾ ،وقمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم {ٓ يست٠مظمرون ؾم٤مقم٦م}
[إقمراف ]43 :وُمٜمف ىمقًمف  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ُ(( -مـ راح ذم اًمس٤مقم٦م إومم)) احلدي٨م
ًمٞمس اعمراد اًمس٤مقم٦م اًمتل يٜم٘مسؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر اًم٘مسٛم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ،سمؾ اعمراد ُمٓمٚمؼ اًمقىم٧م وهق
اًمسبؼ وإٓ ٓىمت٣م أن يستقي ُمـ ضم٤مء ذم أول اًمس٤مقم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م وُمـ ضم٤مء ذم آظمره٤مٕ 9هنام
طمرضا ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ ُمـ ضم٤مء ذم أوهل٤م أومْمؾ ممـ ضم٤مء ذم آظمره٤م(.)2
أيْم٤م ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء أن سملم اًمٗمجر اًمٙم٤مذب واًمّم٤مدق ؾم٤مقم٦م.
وُمـ هذا آـمالق ً

( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.099
( )2اًمٗمٞمقُمل ،اعمّمب٤مح اعمٜمػم ،ج9ص .084
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وهلذا ىم٤مل اسمـ طمجر((:وىمدروه٤م سمس٤مقم٦م ،واًمٔم٤مهر أن ُمرادهؿ ُمٓمٚمؼ اًمزُمـٕ 9هن٤م شمٓمقل
شم٤مرة وشم٘مٍم أظمرى))(.)1

ثاًٌٗا :الدزدٛ
ي٘مٞمس اًمٗمٚمٙمٞمقن اعمس٤موم٤مت ذم ؾمامء اًمٚمٞمؾ سم٤مًمدرضم٤مت اًم٘مقؾمٞم٦م ،وًمٞمس سم٤مًمسٜمتٞمٛمؽمات أو
إُمت٤مر.
وًمت٘مري٥م إُمر ًمٚمذهـ ٟمتخٞمؾ أن اًمسامء اًمتل ومقىمٜم٤م ضمزء ُمـ يمرة ضخٛم٦م ٟم٘مع ذم
ُمريمزه٤م 9ومٜمحـ يمٛمريمز ُمٜم٘مٚم٦م هٜمدؾمٞم٦م ضخٛم٦م ،ويمؾ ٟم٘مٓمتلم ذم ؾمامء اًمٚمٞمؾ ،أو يمؾ ٟمجٛمتلم،
يٛمٙمـ ىمٞم٤مس اعمس٤موم٦م سمٞمٜمٝمام سمدرضم٤مت شمٚمؽ اعمٜم٘مٚم٦م.
ًمذًمؽ ومحٞمٜمام ٟم٘مقل إن اًمِمٛمس شم٘مع أن ومقق إومؼ سمـ 41درضم٦م ،قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ،وم٢من
ذًمؽ يٕمٜمل أٟمف طمٞمٜمام شمْمع ُمٜم٘مٚم٦م سمسٞمٓم٦م أُم٤مُمؽ سمحٞم٨م يِمػم اًمّمٗمر إمم إومؼ ؾمتٙمقن ُمرشمٗمٕم٦م
اًمِمٛمس قمٜمد رىمؿ  41قمغم اعمٜم٘مٚم٦م ،وهٙمذا يٛمٙمـ أن ٟمتحدث سمٚمٖم٦م اًمدرضم٤مت قمـ اعمس٤موم٤مت
سملم إضمرام وسمٕمْمٝم٤م اًمبٕمض ،أو سملم إضمرام وإومؼ.
وإومؼ هق ُمٜمٓم٘م٦م اٟمٓمب٤مق اًمسامء قمغم إرض أُم٤مُمؽ ذم يمؾ آدم٤مه٤مت ،سمٞمٜمام أٟم٧م
واىمػ قمغم ؾمٓمح اعمٜمزل ً
ُمثال،
يْم٤م ،ومٞمٛمٙمـ ً
ُمثال أن ٟم٘مقل
ويٛمٙمـ ًمٜم٤م حتديد ُمٙم٤من اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سم٤مًمدرضم٤مت أ ً
إن اًمِمٛمس شم٘مع أن حت٧م إومؼ سمٛم٘مدار  41درضم٦مُ ،م٤م يٕمٜمل أن اعمس٤موم٦م سملم إومؼ واًمِمٛمس
اًمتل شم٘مع أؾمٗمٚمف هل  41درضم٦م ،سم٤مًمْمبط يمام ىمٚمٜم٤م ُمٜمذ ىمٚمٞمؾ إن اًمِمٛمس شم٘مع أقمغم إومؼ ،وىمٛمٜم٤م
سمحس٤مهب٤م قمؼم اعمٜم٘مٚم٦مً ،مٙمـ اعمٜم٘مٚم٦م أن ُم٘مٚمقسم٦م ًمألؾمٗمؾ(.)2

( )1اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .305
(at.com2https: www.ida )2ص.fajr
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وُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل ؾم٤مد ومٞمٝم٤م اخلٓم٠م أن اًمٗم٤مرق اًمزُمٜمل ًمٙمؾ درضم٦م هق  3دىم٤مئؼ زُمٜمٞم٦م،
وهذا همػم صحٞمح ،واؾمتدل أصح٤مب هذا آقمت٘م٤مد قمغم هذه احلج٦م سم٠من اًمزُمـ اًمالزم ًمٙمل
شمدور إرض طمقل ٟمٗمسٝم٤م درضم٦م واطمدة يبٚمغ 3دىم٤مئؼ وذًمؽ سم٘مسٛم٦م 451درضم٦م قمغم
03ؾم٤مقم٦م ،وًمٙمـ هذه اًمدرضم٦م ختتٚمػ قمـ درضم٦م اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس قمـ إومؼ وىم٧م اًمٗمجر،
دائام ،سمؾ -ذم همػم آؾمتقاء -هق ُم٤مئؾ،
ومٛمس٤مر اًمِمٛمس اًمٔم٤مهري قمغم إومؼ ًمٞمس قمٛمقدي ً٤م ً
وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمِمٛمس ًمت٘مٓمع درضم٦م جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمسػم أيمثر ُمـ درضم٦م ،وخيتٚمػ ذًمؽ
سم٤مظمتالف اًمٗمّمقل و اظمتالف ظمط قمرض اًمبٚمد .وومٞمام يكم ضمدول يبلم اًمزُمـ اًمالزم ًمٙمل
شم٘مؽمب اًمِمٛمس ُمـ إومؼ درضم٦م واطمدة (ُمـ  °97إمم  )96سم٤مًمٜمسب٦م خلط اًمٕمرض  1و  41و
 51عمختٚمػ ومّمقل اًمسٜم٦م.
ظمط
اًمٕمرض
1
41
34

اًمرسمٞمع

اًمّمٞمػ

اخلريػ

اًمِمت٤مء

3دىم٤مئؼ َت٤مُم٤م

3دىم٤مئؼ و03صم٤مٟمٞم٦م

3دىم٤مئؼ َت٤مُم ً٤م

3دىم٤مئؼ و03صم٤مٟمٞم٦م

3دىم٤مئؼ
و30صم٤مٟمٞم٦م
4دىم٤مئؼ

5دىم٤مئؼ و 91صمقاين 3دىم٤مئؼ و34صم٤مٟمٞم٦م 3دىم٤مئؼ و49صم٤مٟمٞم٦م
94دىمٞم٘م٦م و98صم٤مٟمٞم٦م
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5دىم٤مئؼ وصم٤مٟمٞم٦م

4دىم٤مئؼ و44

و46صم٤مٟمٞم٦م
51

صم٤مٟمٞم٦م

8دىم٤مئؼ

ٓ شمّمؾ اًمِمٛمس

و44صم٤مٟمٞم٦م

زاوي٦م°97

8دىم٤مئؼ و37صم٤مٟمٞم٦م 7دىم٤مئؼ و09صم٤مٟمٞم٦م

وقمٚمٞمف وم٤مًمزُمـ سملم ُم١ميدي اًمزاوي٦م  °97واًمزاوي٦م  94ىمد يّمؾ ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ إمم زُمـ
يزيد قمـ  31دىمٞم٘م٦م(.)1

ثالجًا :آالت املٕاقٗت
مـ اآلالت افتل اشتخدمفو افػؾؽققن دم ادقاؿقً:
 -9اإلصطرالب أو اإلشطرالب :وهل أًم٦م اًمتل هب٤م يتٕمرف قمغم أطمقال اًمٙمقايم٥م
واًمٜمجقم وحتديد ُمقاىمٕمٝم٤م ذم اًمسامء ،وحتديد اًمقىم٧م سم٤مًمس٤مقم٦م ًمٞمال وهن٤مرا ،وُمٕمروم٦م ارشمٗم٤مع
اًمِمٛمس ،وؾمٛم٧م اًم٘مبٚم٦م ،وقمروض اًمبٚمدان ،وُمٕمروم٦م اعمٓم٤مًمع ُمـ اًمٜمجقم ذم أي زُم٤من.
واإلؾمٓمرٓب أظمذه اًمٕمرب واعمسٚمٛمقن قمـ اًمٞمقٟم٤من وهمػمهؿ ،صمؿ إهنؿ قمٛمٚمقا قمغم
شمٓمقيره وحتسٞمٜمف وشمٕمديٚمف.
وهٜم٤مك ٟمققم٤من ُمـ اإلؾمٓمرٓب رئٞمسٞم٤من شمتٗمرع ُمٜمٝمام ؾم٤مئر أٟمقاع اإلؾمٓمرٓسم٤مت،
ومه٤م:اعمسٓمح ،واًمٙمروي.
أمو ادسطح ومٝمق :ضمسؿ ُمـ ُمٕمدن ذم اًمٖم٤مًم٥م ،يِمتٛمؾ قمغم صٗم٤مئح ُمستديرة رؾمٛم٧م
ومٞمٝم٤م ظمٓمقط ُمست٘مٞمٛم٦م وُمستديرة شم٤مُم٦م وٟم٤مىمّم٦مُ ،متقازي٦م وهمػم ُمتقازي٦م  ،شمٕمرف سمف ؾم٤مقم٤مت
اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،واًمٗمجر ،وذوق اًمِمٛمس ،وهمروهب٤م ،واًمزوال ،واًمٕمٍم ،واًمِمٗمؼ.
وأُم٤م اًمٙمروي :ومٝمق قمب٤مرة قمـ دائرشملم ُمٕمدٟمٞمتلم ُمتداظمٚمتلم ،إطمدامه٤م شمدل قمغم دائرة
اًمؼموج ،واًمث٤مٟمٞم٦م شمدل قمغم ؾمٛم٧م آٟم٘مالب اًمذي يدل قمٚمٞمف ىمٓمب٤م ظمط آؾمتقاء ،يْم٤مف إمم
اًمدائرشملم دائرة صم٤مًمث٦م شمدور طمقل ىمٓمبل دائرة اًمؼموج  ،وهب٤م يٕمرف ظمط اًمٓمقل ،صمؿ يْم٤مف

( )1ؿمقيم٧م ،إؿمٙم٤مٓت ومٚمٙمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م ،ص.96
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دائرة راسمٕم٦م ُمقضققم٦م ذم داظمؾ اًمدوائر اًمثالث أٟمٗم٦م اًمذيمر  ،ومٞمٝم٤م صم٘مب٤من اصمٜم٤من ُمٜمٝمام اًم٘مٛمر،
واًمٜمجقم واًمٙمقايم٥م اعمراد رصده٤م ،وىمٞم٤مس أـمقاهل٤م وقمروضٝم٤م.
−0ادزوفي افشؿسقي :وهل قمب٤مرة قمـ ؾم٤مقم٦م ؿمٛمسٞم٦م شمتٙمقن ُمـ قمدة ٟم٘م٤مط وظمٓمقط،
رؾمٛم٧م قمغم صٗمٞمح٦م قمريْم٦م  ،ذم وؾمٓمٝم٤م ىم٤مئؿ أو وشمد شم٘مع قمٚمٞمف اًمِمٛمس ومتؽمك وراءه ( فمال
ُمتحريم٤م قمغم اًمٜم٘م٤مط واخلٓمقط  ،وسمٛمراىمب٦م هذا اًمٔمؾ يم٤مٟمقا يٕمرومقن ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر
−4افبقصؾي :وشمسٛمك "احلؽ" ،وهل قمب٤مرة قمـ إسمرة ممٖمٜمٓم٦م ُمِمدودة سمخٞمط ُمـ احلرير
ذم اًمٖم٤مًم٥مُ ،مريمقزة ذم وؾمط اًم٘م٤مقمدة ،شمِمػم إمم ادم٤مه اًمِمامل ذم أي وىم٧م يم٤من ،وهبذا يتؿ
اًمتٕمرف قمغم اجلٜمقب اعمٕم٤ميمس ًمف ،وقمغم اعمنمق واعمٖمرب اعمتٕم٤مُمديـ قمغم اجلٜمقب واًمِمامل.
−3افرؿوص :أو اعمقار أو اًمبٜمدول ،وهق قمب٤مرة قمـ ىمرص ُمٕمدين ُمِمدود إمم ذراع(.
ُمتحرك يدور ذم أقماله قمغم ٟم٘مٓم٦م ُمريمزي٦م
−4افؾبـي :هل قمب٤مرة قمـ ضمسؿ ُمٕمدين  ،ذم اًمٖم٤مًم٥م ُ ،مرسمع ُمستق  ،هب٤م يستٕمٛمؾ ُمٞمؾ
ومٚمؽ اًمؼموج قمـ ومٚمؽ ظمط آؾمتقاء ،وأسمٕم٤مد اًمٙمقايم٥م ،وقمروض اًمبٚمدان.
−5احلؾؼي االظتدافقي :ويتٕمٚمؿ هب٤م أطمقال آقمتداًملم اخلريٗمل واًمرسمٞمٕمل  ،شمٜمّم٥م قمغم
ؾمٓمح دائرة اعمٕمدل.
−6ذات األوتورُ :مـ ُمبتٙمرات اًمٕمرب واعمسٚمٛملم  ،وهل قمب٤مرة قمـ أرسمع أؾمٓمقاٟم٤مت
يٕمٚمؿ هب٤م حتقيؾ آقمتداًملم.
−7ذات احلؾؼ :وهل قمب٤مرة قمـ طمٚم٘م٦م يمبػمة شم٘مقم ُم٘م٤مم ُمٜمٓم٘م٦م ومٚمؽ اًمؼموج  ،وطمٚم٘م٦م
صم٤مٟمٞم٦م شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمتل َتر سم٤مٕىمٓم٤مبُ ،مريمب٦م ذم إومم  ،صمؿ ُمـ طمٚم٘متلم أظمريلم مه٤م طمٚم٘م٦م اًمٓمقل
اًمٙمؼمى واًمّمٖمرى ،صمؿ ُمـ طمٚم٘م٦م إرض اًمتل يٙمقن ىمٓمر حمدهب٤م ُمس٤موي٤م ًم٘مٓمر ُم٘مٕمر طمٚم٘م٦م
اًمٓمقل اًمّمٖمرى ،شمقضع قمغم يمرد أًم٦م  ،أي اإلؾمٓمرٓب ،وهل ُمـ أهؿ أٓت اًمتل
اسمتٙمره٤م ضم٤مسمر سمـ ؾمٜم٤من.
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−8ذات افسؿً  :أو ذات آرشمٗم٤مع  ،وهل قمب٤مرة قمـ ٟمّمػ طمٚم٘م٦م يٕمٚمؿ هب٤م ؾمٛم٧م
اًمٙمقيم٥م  ،أي ارشمٗم٤مقمف  ،وهذه أيْم٤م ُمـ ُمبتٙمرات قمٚمامء اًمٕمرب واعمسٚمٛملم  ،ىمٓمره٤م واطمد
ُمـ ؾمٓمقح أؾمٓمقاٟمٞم٦م أظمرى ُمتقازي٦م اًمسٓمقح.
− 91ذات افشعبتغ :وهل قمب٤مرة قمـ ُمس٤مـمر صمالث شمقضع قمغم يمرد أًم٦م  ،أي
أي ارشمٗم٤مع.
اإلؾمٓمرٓب  ،وهب٤م يٕمٚمؿ ؾمٛم٧م ر
− 99ادشبفي بوفـوضؼ :شمِمبف ذات اًمِمٕمبتلم  ،وهب٤م يٕمرف سمٕمد ُم٤م سملم يمقيمبلم اصمٜملم أو
أيمثر.
− 90ذات اجلقى :وهل قمب٤مرة قمـ ُمسٓمرشملم اصمٜمتلم ٟمٔم٤مُمٝمام ٟمٔم٤مم ذات اًمثالث.
− 94ذات افربعغُ :مـ أهؿ ُمبتٙمرات اًمٕمرب واعمسٚمٛملم  ،هب٤م يٕمرف ىمٞم٤مس
اًمدرضم٤مت  ،أظمذه٤م قمٜمٝمؿ اًمٕم٤ممل سم٤مًمٗمٚمؽ اًمداٟمامريمل ( شمٞمخقسمراهل) ذم أواؾمط اًم٘مرن اخل٤مُمس
قمنم ًمٚمٛمٞمالد.
 − 93ضبؼ افـوضؼ :وهل آًم٦م يتٕمرف هب٤م قمغم شم٘م٤مويؿ اًمٙمقايم٥م أي قمغم زُم٤من
فمٝمقره٤م (.ذم اًمسامء  ،وقمغم قمروضٝم٤م وأسمٕم٤مد ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م(.)1
ومـ كصقص افػؼفوء دم اظتبور كحق تؾؽ اآلالت:
ىم٤مل اًم٘مراذم((:ودًمٞمؾ وىمقع اًمزوال وطمّمقًمف ذم اًمٕم٤ممل أٓت اًمداًم٦م قمٚمٞمف وهمػم أٓت
يم٤مإلؾمٓمرٓب واعمٞمزان ورسمع اًمدائرة واًمِمٙم٤مري٦م واًمزرىم٤مًمٞم٦م واًمبٜمٙم٤مم واًمرظم٤مُم٦م اًمبسٞمٓم٦م
واًمٕمٞمدان اعمريمقزة ذم إرض ومجٞمع آٓت اًمٔمالل ومجٞمع آٓت اعمٞم٤مه وآٓت اًمٓمالب
يم٤مًمٓمٜمجٝم٤مرة وهمػمه٤م ُمـ آٓت اعم٤مء وآٓت اًمزُم٤من وقمدد شمٜمٗمس احلٞمقان إذا ىمدر سم٘مدر
اًمس٤مقم٤مت وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمقضققم٤مت واعمخؽمقم٤مت اًمتل ٓ هن٤مي٦م هل٤م ويمذًمؽ مجٞمع إؾمب٤مب

(ُ )1مـ حت٘مٞمؼ ضمراح سمـ ٟم٤ميػ اًمٗمْمكم ًمٙمت٤مب ((اًمٞمقاىمٞم٧م ذم قمٚمؿ اعمقاىمٞم٧م)) ًمٚم٘مراذم ،ص.83-89
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واًمنموط واعمقاٟمع ٓ شمتقىمػ قمغم ٟمّم٥م ُمـ ضمٝم٦م اًمنمع سمؾ اعمتقىمػ ؾمببٞم٦م اًمسب٥م وذـمٞم٦م
اًمنمط

))

()1

وؾمئؾ اًمرُمكم هؾ جيقز آقمتامد قمغم سمٞم٧م اإلسمرة ذم دظمقل اًمقىم٧م واًم٘مبٚم٦م أم ٓ؟،
(وم٠مضم٤مب) سم٠من جيقز اقمتامده٤م ومٞمٝمام إلوم٤مدهت٤م اًمٔمـ سمذًمؽ يمام يٗمٞمده آضمتٝم٤مد(.)2
ىم٤مل اًمب٤مضمقري :وُمثؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمٗمس أيْم٤م رؤي٦م اعمزاول اًمّمحٞمح٦م ،واعمٜم٤ميم٥م
اًمّمحٞمح٦م ،واًمس٤مقم٤مت اعمجرسم٦م وسمٞم٧م اإلسمرة ًمٕم٤مرف سمف(.)3
ِ
ِ
أؾم َٝم٤م ٟم َْحق
و َبقً اإلبرة :قمٚمب٦م َصٖم َػمة َهب٤م إسمرة ُمٖمٜم٤مـمٞمسٞم٦م شمَدور قمغم حمقر َدىمٞمؼ يتجف َر ُ
اًمِمامل َد ِائام شمٕمرف َهب٤م ِْ
اجل َٝم٤مت(.)4
َ
وأُم٤م اعمٜم٤ميم٥م ومجٛمع ((ُمٜمٙم٤مب)) ،أو((سمٜمٙم٤مم)) ،وهق اًمّمحٞمح ،وىم٤مل ذم ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ سمٜمٙم٤مم
سم٤مًمب٤مء اعمقطمدة اعمٗمتقطم٦م واًمٜمقن اًمس٤ميمٜم٦م ًمٗمظ يقٟم٤مين ُم٤م ي٘مدر سمف اًمس٤مقم٦م اًمٜمجقُمٞم٦م ُمـ اًمرُمؾ
وهق ُمٕمرب قمرسمف أهؾ اًمتقىمٞم٧م وأرسم٤مب إوض٤مع ،ووىمع ذم ؿمٕمر اعمحدصملم ذم شمِمبٞمف اخلٍم:
***........................وخكه صد بؿئؽوم (ـذا)
وشم٘مٚمبف اًمٕم٤مُم٦م ومت٘مقل ُمٜمٙم٤مب ،وهق همٚمط(.)5
ومـ هذه افطرق ادعورصة افتل أحدثفو افـوس دعرؾي مقاؿقً افصالة-واًمتل ًمسٜم٤م ذم
ُمٕمرض احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م أن..-اًمٜمٔمر سم٤معمجٝمر اًمٗمٚمٙمل سم٤مٓقمتامد قمغم اخلؼماء اًمٗمٚمٙمٞملم
واجلٖمراومٞملم ،وم ُٞمحددون ُمقىمع اًمبٚمد صمؿ يرصدون درضم٦م ىمرب اًمِمٛمس ُمـ إومؼ صمؿ يسجٚمقن

( )1اًم٘مراذم ،اًمٗمروق ،ج9ص .907
( )2اًمرُمكم ،ومت٤مواه ،ج9ص .906
( )3قمبداحلٛمٞمد ،طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمتحٗم٦م ،ج9ص .346
( )4جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،ج9ص .0
( )5أمحد وم٤مرس ،اجل٤مؾمقس ،ص.049
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طمس٤مسم٤مت يقُمٞم٦م ًمتحديد ُمقاىمٞم٧م اًمّمٚمقات اخلٛمس ،صمؿ شمقضع هذه احلس٤مسم٤مت ذم رزٟم٤مُم٦م
ؿمٝمري٦م أو ؾمٜمقي٦م وشمقزع قمغم اعمس٤مضمد ويٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعم١مذٟمقن(.)1


التفطري الفمك٘ لظاِس ٚالفذس
فؼد ؾِّس طوهرة افػجر مجؾي مـ افعؾامء ،ومـ أدق مو وجدت تػسرا افؼرادم واألفقد
هلو:

أٔال :تفطري الكسايف.
ىم٤مل أرسم٤مب قمٚمؿ اهلٞمئ٦م :سمؾ اًمٗمجر إول هق ضمٜم٥م اًمٜمٝم٤مر ئمٝمر صمؿ خيٗمك ،ويٙمقن ذًمؽ
أسمد اًمدهر ،وحترير ذًمؽ أن اًمٚمٞمؾ هق خمروط( ،)2أقماله ّ
أدق ُمـ أؾمٗمٚمف طمتك يٜمتٝمل إمم ٟم٘مٓم٦م
ذم ومٚمؽ قمٓم٤مرد وأؾمٗمٚمف قمرضف قمرض إرض سمجٛمٚمتٝم٤م ،واًمٜمٝم٤مر حمٞمط سمف ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مشمف.
ومٗمل ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ٟمٙمقن ٟمحـ ذم ٟمّمػ اعمخروط ،وآظمر اًمٚمٞمؾ ٟمٜمتٝمل إمم آظمره وينمع
يٖمرب ،وشمٔمٝمر طم٤موم٤مت اًمٜمٝم٤مر ُمـ اعمنمق ،وذًمؽ هق اًمٗمجر.
يمام أٟمف أول اًمٚمٞمؾ ينمع ضمٜم٥م هذا اعمخروط يٓمٚمع ُمـ اعمنمق ومػماه اإلٟمس٤من قمٜمد
همروب اًمِمٛمس وىمد سمدا ُمـ اعمنمق ؾمقاد ،وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف ^(( :إذا ؽربً افشؿس مـ
هفـو وضؾع افؾقؾ مـ هفـو ؾؼد أؾطر افصوئؿ

))

وم٢مذا ُم٤مل خمروط اًمٚمٞمؾ قمـ أوم٘مٜم٤م وىم٤مرب اًمٗمجر يٙمقن ؾمٓمحف إقمغم ممتدًّ ا قمغم رؤوؾمٜم٤م
يم٤مًمّم٤مري اًمٕمٔمٞمؿ.
ِ
اًمّم٤مدق.
( )1قمقن اخل٤مًمِؼ ذم حت٘مٞمؼ ُمس٠مًم٦م وىم٧م اًمٗمجر

( )2اعمخروط :هق ضمسؿ أطمد ـمرومٞمف دائرة ،هل ىم٤مقمدشمف ،وأظمر ٟم٘مٓم٦م ،هل رأؾمف ،ويّمؾ
سمٞمٜمٝمام ؾمٓمح شمٗمرض قمٚمٞمف اخلٓمقط اًمقاصٚم٦م سمٞمٜمٝمام ُمست٘مٞمٛم٦م.
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ومٜمٗمرض ظم ًّٓم٤م ظمرج ُمـ رؤوؾمٜم٤م ًمذًمؽ اًمّم٤مري اًمذي هق ضمٜم٥م خمروط اًمٚمٞمؾ اعمج٤مور
ًمٚمٜمٝم٤مر ،وظمٓم٤م ظمرج ًمألومؼ ،ومٞمّمػم ُمـ هذيـ اخلٓملم ُمع خمروط اًمٚمٞمؾ ُمث ّٚم٨م ىم٤مقمدشمف ضٚمع
خمروط اًمٚمٞمؾ ،وضٚمٕم٤مه اخلٓم٤من اًمٚمذان ظمرضم٤م ًمألومؼ وإمم خمروط اًمٚمٞمؾ ُمـ أسمّم٤مرٟم٤م ،إذا
شمّمقرت هذا اعمث ّٚم٨م وم٠مىمٍم ٍّ
ظمط ومٞمف ُم٤م ظمرج ُمـ سمٍمٟم٤م إمم وؾمط اًم٘م٤مقمدة سملم اخلٓملم
ّ
اعمٗمروضلم ،وأـمقل ٍّ
ظمط ومٞمف ُم٤م ظمرج ُمـ أسمّم٤مرٟم٤م جم٤مورا ٕطمد اخلٓملم إوًملم ،ومٞمٔمٝمر هبذا
أن اعمج٤مور ُمـ اًمٜمٝم٤مر عمخروط اًمٚمٞمؾ ذم آظمر اعمخروط قمٜمد إومؼ أسمٕمد ُمـ اعمج٤مور عمخروط
اًمٚمٞمؾ اًمذي هق سملم ؾمٛم٧م رؤوؾمٜم٤م وسملم إومؼ; ٕٟمف وؾمط اًم٘م٤مقمدة ،وإذا يم٤من أىمرب رؤي
اًمزوال ،صمؿ يمٚمام
أوًٓ ىمبؾ اًمٜمٝم٤مر اعمج٤مور ذم إومؼ ،ومؽم عمٕم٦م ومقق إومؼ سمٙمثػم سمٞمٜمف وسملم ظمط ّ
ُم٤مل خمروط اًمٚمٞمؾ إمم اعمٖمرب ىمرسم٧م شمٚمؽ اًمٚمٛمٕم٦م اًمبٞمْم٤مء إمم اعمنمق طمتك شمٜمٓمبؼ قمغم إومؼ،
وهق اًمٗمجر اعمح٘مؼ طمٞمٜمئذ
وم٢مذا رصد اًمراصد اعمجٞمد هذه اًمٚمٛمٕم٦م وضمده٤م شمٜمت٘مؾ ٟم٤مزًم٦م إمم إومؼ طمتك ختتٚمط سم٤مًمٗمجر
اعمح٘مؼ ،وهمػم اعمجٞمد اًمْمٕمٞمػ اًمٜمٔمر قمـ دريمٝم٤م يراه٤م شمٗم٘مد سمٕمد وضمقده٤م و ُشمرى عمٕم٦م وم٘مط،
وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ضمٜم٥م اًمٜمٝم٤مر اعمست٘مٞمؿ وىمٓمٕم٦م ُمٜمفً ،مٙمـ عم٤م يم٤مٟم٧م أىمرب رؤي٧م ىمبؾ همػمه٤م،
ويمذًمؽ يتْمح ًمٚمحس ؿمٙمؾ اعمثٚم٨م(.)1

( )1اًم٘مراذم ،اًمٞمقاىمٞم٧م ،ص .434-445
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ثاٌٗا :تفطري األلٕض٘.
اًمّمبح ويمذا اًمِمٗمؼ اؾمتٜم٤مرة ذم يمرة اًمبخ٤مر ًمت٘م٤مرب اًمِمٛمس ُمـ أومؼ اعمنمق وشمب٤مقمده٤م
قمـ أومؼ اعمٖمرب ،وىمد حت٘مؼ أن يمرة اًمبخ٤مر قمب٤مرة قمـ هقاء ُمتٙم٤مصمػ سمام ومٞمف ُمـ إضمزاء
إرضٞم٦م واعم٤مئٞم٦م اعمتّم٤مقمدة ُمـ يمرشمٞمٝمام سمتسخلم اًمِمٛمس وهمػمه٤م إي٤مه٤م وأن ؿمٙمؾ ذًمؽ اهلقاء
ؿمٙمؾ يمرة حمٞمٓم٦م سم٤مٕرض قمغم ُمريمزه٤م وؾمٓمح ُمقاز ًمسٓمحٝم٤م اعمتس٤موي هم٤مي٦م ارشمٗم٤مقمٝم٤م قمـ
ُمريمز إرض ذم مجٞمع اًمٜمقاطمل اعمستٚمزم ًمٙمرويتٝم٤م وأهن٤م خمتٚمٗم٦م اًم٘مقامٕ 9ن ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م أىمرب
إمم إرض وم ٝمق أيمثػ مم٤م سمٕمد ٕن إًمٓمػ يتّم٤مقمد ويتب٤مقمد أيمثر ُمـ إيمثػ وًمٙمـ ٓ يبٚمغ
ذم اًمتٙم٤مصمػ إمم طمٞم٨م حيج٥م ُم٤م وراءه ،وأن هذه اًمٙمرة شمٜمتٝمل إمم طمد ٓ شمتج٤موزه وهق ُمـ
ؾمٓمح إرض أطمد ومخسقن ُمٞمال شم٘مريب٤م.
وأن ًمألرض فمال قمغم هٞمئ٦م خمروط ىم٤مقمدشمف دائرة قمٚمٞمٝم٤م شمٙم٤مد شمٙمقن قمٔمٞمٛم٦م وهل
ُمقاضمٝم٦م ًمٚمِمٛمس ورأؾمف ذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م.
وشمٜم٘مسؿ إرض هبذه اًم٘م٤مقمدة إمم ىمسٛملم :أطمدمه٤م أيمؼم ُمستيضء ُمقاضمف ًمٚمِمٛمس
وأظمر ُمٔمٚمؿ ُم٘م٤مسمؾ هل٤م.
ويتحرك اًمْمٞم٤مء واًمٔمٚمٛم٦م قمغم ؾمٓمح إرض ذم يقم سمٚمٞمٚمتف دورة واطمدة يمٕمٚمٛملم
ُمت٘م٤مسمٚملم أطمدمه٤م أسمٞمض وأظمر أؾمقد.
وأن ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس حمٞمط سمٛمخروط اًمٔمؾ ُمـ مجٞمع ضمقاٟمبف وُمٜمب٨م ذم مجٞمع إومالك
ؾمقى ُم٘مدار يسػم ُمـ ومٚمؽ اًم٘مٛمر وومٚمؽ قمٓم٤مرد وىمع ذم خمروط فمؾ إرض ًمٙمـ إومالك
ًمٙمقهن٤م ُمِمٕم٦م ذم اًمٖم٤مي٦م يٜمٗمذ ومٞمٝم٤م اًمِمٕم٤مع وٓ يٜمٕمٙمس قمٜمٝم٤م ومٚمذًمؽ ٓ ٟمراه٤م ُمْمٞمئ٦م .ويمذا
اهلقاء اًمّم٤مذم اعمحٞمط سمٙمرة اًمبخ٤مر ٓ ي٘مبؾ ضقءا.
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وأُم٤م يمرة اًمبخ٤مر ومٝمل خمتٚمٗم٦م اًم٘مقام ٕن ُم٤م ىمرب ُمٜمٝم٤م إمم إرض أيمثػ مم٤م سمٕمد
وإيمثػ أىمبؾ ًمالؾمتْم٤مءة وم٤مًمٙمثٞمػ اخلِمـ سم٤مظمتالط اهلٞمئ٤مت اًمٙمثػمة ُمـ ؾمٓمح خمروط
اًمٔمؾ ىم٤مسمؾ ًمٚمْمقء وأن اًمٜمٝم٤مر ُمدة يمقن ذًمؽ اعمخروط حت٧م إومؼ واًمٚمٞمؾ ُمدة يمقٟمف ومقىمف.
وطمٞم٨م حت٘مؼ يمؾ ذًمؽ ي٘م٤مل :إذا ازداد ىمرب اًمِمٛمس ُمـ ذىمل إومؼ ازداد ُمٞمؾ
اعمخروط إمم همرسمٞمف وٓ يزال يمذًمؽ طمتك يرى اًمِمٕم٤مع اعمحٞمط سمف وأول ُم٤م يرى هق إىمرب
إمم ُمقضع اًمٜم٤مفمر وهق ظمط خيرج ُمـ سمٍمه ذم ؾمٓمح دائرة ؾمٛمتٞمف َتر سمٛمريمز اًمِمٛمس قمٛمقدا
قمغم اخلط اعمامس ًمٚمِمٛمس وإرض وهق اًمذي ذم ؾمٓمح اًمٗمّمؾ اعمِمؽمك سملم اًمِمٕم٤مع واًمٔمؾ
ومػمى اًمْمقء أوٓ ُمرشمٗمٕم٤م قمـ إومؼ قمٜمد ُمقىمع اًمٕمٛمقد ُمستٓمٞمال يمخط ُمست٘مٞمؿ وُم٤م سمٞمٜمف وسملم
إومؼ يرى ُمٔمٚمام ًمبٕمده وإن يم٤من ُمستٜمػما ذم اًمقاىمع وًمٙمث٤موم٦م اهلقاء قمٜمد إومؼ ُمدظمؾ ذم ذًمؽ
أيْم٤م ،وهق اًمّمبح اًمٙم٤مذب.
صمؿ إذا ىمرسم٧م ُمـ إومؼ اًمنمىمل رئل اًمْمقء ُمٕمؽمض٤م ُمٜمبسٓم٤م يزداد حلٔم٦م ومٚمحٔم٦م
ويٜمٛمحل إول هبذا اًمْمٞم٤مء اًم٘مقي يمام يٜمٛمحل ضٞم٤مء اعمِم٤مقمؾ واًمٙمقايم٥م ذم ضقء اًمِمٛمس
ومٞمخٞمؾ أن إول ىمد قمدم وهق اًمّمبح اًمّم٤مدق.
وشمقضٞمح ُم٤م ذيمر قمغم ُم٤م ذم اًمتذيمرة وذح ؾمٞمد اعمح٘م٘ملم أٟمف يتقهؿ ًمبٞم٤من ذًمؽ ؾمٓمح
يٛمر سمٛمريمز اًمِمٛمس وإرض وسمسٝمؿ اعمخروط وُمريمز ىم٤مقمدشمف ومٞمحدث ُمثٚم٨م طم٤مد اًمزواي٤م
ىم٤مقمدشمف قمغم إومؼ وضٚمٕم٤مه قمغم ؾمٓمح اعمخروط.
أُم٤م طمدوث اعمثٚم٨م ومٚمام شم٘مرر أٟمف إذا ُمر ؾمٓمح ُمستق سمسٝمؿ اعمخروط وُمريمز ىم٤مقمدشمف
أطمدث ومٞمف ُمثٚمث٤م.
وأُم٤م طمدة اًمزواي٤م ومألن رأس اعمخروط ذم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ يٙمقن قمغم دائرة ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر
ومقق إرض .وطمٞمٜمئذ إُم٤م أن يٙمقن اعمخروط ىم٤مئام قمغم ؾمٓمح إومؼ .وذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م
اًمِمٛمس قمغم ؾمٛم٧م اًم٘مدم أو ُم٤مئال إمم اًمِمامل أو اجلٜمقب ُمع شمس٤موي سمٕمده قمـ ضمٝم٦م اعمنمق
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واعمٖمرب .وذًمؽ إذا مل شمٙمـ اًمِمٛمس قمغم ؾمٛم٧م اًم٘مدم ،وأ ّي٤م ُم٤م يم٤من ومذًمؽ اًمسٓمح اعمٗمروض
ممتد ومٞمام سملم اخل٤موم٘ملم(.)1


احلطاب الفمك٘
إن احلوشى افػؾؽل دقاؿقً افصالة هقُ :مـ يٕمتٛمد ُمٜم٤مزل اًمٜمجقم وشم٘مدير ؾمػمه٤م ،وأُم٤م
ادـجؿ ؾفقُ :مـ يرى أن أول اًمقىم٧م ـمٚمقع اًمٜمجؿ اًمٗمالين.
وًمٞمس اعمراد سم٤معمٜمجؿ هٜم٤م ٟمحق اًمذيـ يرضسمقن سم٤مًمرُمؾ(.)2

وستب ٛاحلطاب بني عالوات أٔقات الصالٚ
اختؾػ دم مرتبي احلسوب بغ ظالموت دخقل افقؿً ظذ ؿقفغ:
افؼقل األول :احلسوب ـوالجتفود دم مجقع أحؽومف.
وهق ؿقل سم٤مخمرُم٦م ،واسمـ ىم٤مؾمؿ ،واًم٘مٚمٞمقيب ،واًمِمؼماُم رٚمز شمبٕم ً٤م ((ًمٚمرُمكم ذم ومت٤مويف)).
وقمغم هذا اًم٘مقل يتٕملم وجي٥م اًمٕمٛمؾ سمف ،إذا مل جيد ـمري٘م ً٤م إمم ُمٕمروم٦م اًمقىم٧م همػمه،
وجي٥م شم٘مٚمٞمد ص٤مطمبف اًمث٘م٦م اًمٕم٤مرف قمغم قم٤مضمز قمٜمف ،وقمـ اًمٕمٚمؿ ًمٕمٛمك سمٍمه أو سمّمػمشمف.
وجيقز ًمّم٤مطمبف اًمٕمٛمؾ سمف ُمع اًم٘مدرة قمغم اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ سمٛمِم٘م٦م ،ويمذا جيقز شم٘مٚمٞمد إقمٛمك
ًمّم٤مطمبف ،ويمذا ًمٚمبّمػم اًمٕم٤مضمز.
ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ قمٛمر خمرُم٦م ذم ومت٤مويف ((اهلجراٟمٞم٦م))(( :وأُم٤م اًمّمالة ،وم٢مذا دل
طمس٤مب اعمٜم٤مزل قمغم دظمقل اًمقىم٧م ،يم٤من ذًمؽ ُمـ أٟمقاع آضمتٝم٤مد :يم٤مٕوراد وٟمحقه٤م ،ومٞمٙمقن

( )1إًمقد ،روح اعمٕم٤مين ،ج3ص .096-095
( )2احلصـل ،يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ،ص.83
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طمٙمٛمف طمٙمٛمٝم٤م ٓ ،حم٤مًم٦م ،ويمذًمؽ إذا دل قمغم ذًمؽ احلس٤مب اًمٜمجقُمل ،اعم٠مظمقذ ُمـ ارشمٗم٤مع
اًمِمٛمس أو سمٕمض اًمٙمقايم٥م وٟمحق ذًمؽ)).
وىم٤مل ذم ((جمٛمع اًمبحريـ))(( :وعمٜمجؿ  ٓ -همػمه  -اقمتامد طمس٤مسمفً 9مٔم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم:
{ َوسمِ٤مًمٜم ْج ِؿ ُه ْؿ َ ْهيتَدُ َ
ون} ،وٓ ي٘مٚمده همػمهٟٕ 9مف جمتٝمد ،واعمجتٝمد ٓ ي٘مٚمد جمتٝمد ًا)).
افؼقل افثوين :احلسوب ـوالجتفود دم بعض أحؽومف.
وهق ىمقل ((اًمبٞم٤من)) ،و((اًمتحٗم٦م)) ،و((اًمٗمتح)) و((اإلُمداد)) و((اعمٖمٜمك)) و((اًمٜمٝم٤مي٦م))،
و((إؾمٜمك)) ومٝمق قمٜمدهؿ يم٤مٓضمتٝم٤مد ذم ضمقاز قمٛمؾ احل٤مؾم٥م سمف ًمٜمٗمسف ٓ ،ذم اًمقضمقب ،وشم٘مٚمٞمد
اًمٖمػم ًمف.
وىم٤مل ص٤مطم٥م ((جمٛمع اًمبحريـ)) أٟمف يم٤مٓضمتٝم٤مد ذم مجٞمع أطمٙم٤مُمف ُم٤م قمدا اًمقضمقب ،ومال
جي٥م احلس٤مب ،وٓ جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف(.)1


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.074
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أحٕاه احلطاب
فؾحسوب ظدة احقال مجعفو احلبقى ظبداهلل بـ ظؿر بـ ُيقك ،وخالصتفو:
طفر فؾحوشى دخقل افقؿً بحسوبف ،ؾنن رأى افػجر حقـئذ ؾذاك وأذن
أكف إذا َ
وصذ ،وإن مل ير افػجر وال ظالموتف ؾؾف ثالثي أحقال:
احلاه األٔه :أن حيّمؾ ًمف قمٚمؿ سمٜمٗمسف خي٤مًمػ طمس٤مسمف.
وُمثؾ قمٚمٛمف سمٜمٗمسف سمقاؾمٓم٦م اًمرؤي٦م..ظمؼم ُم٘مبقل اًمرواي٦م قمـ قمٚمؿ.
وُمثؾ احلس٤مب أٟمقاع آضمتٝم٤مد يمٚمٝم٤م ،يم٠من ٟمٔمر ذًمؽ وٓ طم٤مئؾ يٛمٜمع رؤي َ٦م اًمٗمجر ،ومل ير
شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت ومال ي١مذن وٓ ر
يّمؾ.
وم٢مذا ُمْم٧م ُمٜم٤مزل اًمٚمٞمؾ اًمنمقمل ودرضمف ،ومٜمٔمر اًمٜم٤مفمر ذم حمؾ اًمٗمجر وال حوئؾ ،ومٚمؿ
يره أو أظمؼمه ِ
سمٕمدُم ِف ُم٘مبقل اًمرواي٦م ..مل دمز ًمف صالة اًمٗمجرً 9متح٘مؼ خم٤مًمٗم٦م طمس٤مسمف ،واحل٤مل ُم٤م
َُ
َ
ذيمرً 9م٘م٤مقمدة اًمنمع ذم اعمقاىمٞم٧م.
ىم٤مل ذم ((ومتح اجلقاد))(( :تـبقف :ؿد يشوهد ؽروب األْحر دم بؾد ،ؿبؾ ميض افقؿً افذي
ؿدره ادقؿتقن هلو ،وهق كحق ظؼون درجي ،ؾفؾ افعزة بام ؿدروه أو ادشوهد؟ ..وؿوظدة
افبوب ترجقح افثوين ،واإلمجوع افػعع ظذ ترجقح األول ،وـذا يؼول ؾقام فق مه مو ؿدروه ومل
يغى األْحر)).
ِ
يمالُم ِف :أٟمف إذا هم٤مب اًمِمٗمؼ ىمبؾ ُميض اًمٕمنميـ اًمدرضم٦م..خيرج وىم٧م اعمٖمرب
ومٍميح
ويدظمؾ اًمٕمِم٤مءً 9م٘م٤مقمدة اًمنمع ذم سم٤مب اعمقاىمٞم٧م :وهل (ضمٕمٚمف) اًمزوال ،وسمٚمقغ فمؾ يمؾ رء
وـمٚمقع اًمٗمجر ..قمالُم٤مت ٕوىم٤مت اًمّمٚمقات ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد
ُمثٚمف ،وهمروب اًمِمٛمس ،واًمِمٗمؼ
َ
سمٛمدة.
وىمقًمف(( :واإلمج٤مع...إًمخ)) أي :أهنؿ ي١مظمرون أذان اًمٕمِم٤مء قمـ همٞمبقسم٦م اًمِمٗمؼ ،إمم ُميض
اًمٕمنميـ اًمدرضم٦م.
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وهذا اإلمج٤مع اًمذي ذيمره ُمقاومؼ ًمٚمنمع ٓ ،خم٤مًمٗم٦م ومٞمف إٓ سم٤مًمت٠مظمػم ً
ىمٚمٞمال قمـ ُمٖمٞم٥م
اًمِمٗمؼ ،وأُم٤م ىمقًمف(( :ويمذا ُي٘م٤مل...إًمخ)) أي :وم٘م٤مقمدة اًمنمع سم٘م٤م ُء وىم٧م اعمٖمربً 9مب٘م٤مء اًمِمٗمؼ
وقمدم دظمقل اًمٕمِم٤مء.
وٓ إمج٤مع ومِ ْٕم ّكم قمغم أذان اًمٕمِم٤مء وصالشمف ُمع سم٘م٤مء اًمِمٗمؼٕ 9ن اًمِمٞمخ ومرض ذًمؽ ًمق
اًمٗمٕمكم ومٞمف 9ومٞمٙمقن احلٙمؿ ومٞمف قمغم ىم٤مقمدة اًمب٤مب
وىمع ،وُم٤م هق يمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع
ّ
ٓ ظمالف ومٞمف.
وًمٚمٗمرق اًمقاضح سمٞمٜمف وسملم ُم٤م ُمر ُمـ شم٠مظمػم اًمٕمِم٤مء سمٕمد اًمِمٗمؼ إمم َت٤مم اًمٕمنميـ ،إذ
اًمت٠مظمػم اعمذيمقر ُمقاومؼ ًمٚمنمع ،سم٢مي٘م٤مقمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م اًمذي طمدّ ه اًمِم٤مرع هلام ،وهق ُم٤م سملم ُمٖمٞم٥م
اًمِمٗمؼ وـمٚمقع اًمٗمجر ،وًمٞمس يمذًمؽ إذا سم٘مل اًمِمٗمؼ سمٕمد ُميض اًمٕمنميـ اًمدرضم٦م 9إذ ومٞمف إي٘م٤مع
اًمّمالة ىمبؾ ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ ،اًمذي ضمٕمٚمف اًمِم٤مرع إذٟم ً٤م ًمٜم٤م ذم ومٕمٚمٝم٤م سمٕمده.
ؾنن ؿؾً :هذا يٜم٤مذم ُم٤م ذم أوىم٤مت اًمّمالة ُمـ أن احل٤مؾم٥م ًمف اًمٕمٛمؾ سمحس٤مسمف وأن مل ير
قمالُم٤مت دظمقهل٤م.
ؿؾً :شقليت دم (احلول افثوفٌ) أن فف افعؿؾ بف إذا وجدت ذوضف اآلتقي ؾقف.

احلاه الجاٌ٘:

ئمٝمر ًمف سم٤محلس٤مب دظمقل اًمقىم٧م ،وٓ قمٚمؿ طم٤مصؾ قمٜمده
أن
َ

خي٤مًمٗمفً ،مٙمٜمف ىم٤مدر قمٚمٞمف سمسب٥م ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف اعمِم٘م٦مَ ،يمٙمَقٟمف قمٜمد يمقة شمِم٤مهدُ حمؾ اًمٗمجر ،أو
ؿم٤مهد ُه ،وٓ طم٤مئؾ حيقل دوٟمف ،أو يٛمٙمٜمف وهق ذم
ضم٤مًمس ً٤م ذم ومْم٤مء ُمستديرة ،وم٢مذا اًمتٗم٧م إًمٞمف َ
حمٚمف ؾم١مال ُم٘مبقل اًمرواي٦م قم٤ممل سمف وٟمحق ذًمؽ.
ؾال جيقز فف افعؿؾ بحسوبف حقـئذ :ألكف فؾؼدرة ادذـقرة ،تـزل مـزفي مـ حصؾ فف
افعؾؿ ،ؾقؾزمف افعؿؾ بف وترك افعؿؾ بحسوبف.
وم٤مٕول يمٛمجتٝمد إطمٙم٤مم اًمقاضمد ًمٚمٜمص سم٤مًمٗمٕمؾ ،واًمث٤مين يمقاضمده سم٤مًم٘مقة ،ومه٤م ٓ جيقز
ُ
اًمٕمدول إمم اًم٘مٞم٤مس ُمع ذًمؽ.
هلام
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ومٛمتك طمّمؾ ًمٚمٛمجتٝمد قمٚمؿ خي٤مًمػ اضمتٝم٤مدهً ..مزُمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ وشمرك اًمٕمٛمؾ
ىم٤مدر قمٚمٞمف سمسب٥م ٓ ُمِم٘م٦م ومٞمفً ..مزُمف ـمٚمبف سمذًمؽ اًمسب٥م،
سم٤مٓضمتٝم٤مد ،وُمتك مل حيّمؾ ًمف ًمٙمٜمف ٌ
وشمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مٓضمتٝم٤مد .وُمتك مل حيّمؾ ًمف ،وذم حتّمٞمٚمف ُمِم٘م٦م قمٚمٞمف ..ضم٤مز ًمف اًمٕمٛمؾ
سم٤مٓضمتٝم٤مد ،ومل يٚمزُمف حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ.

احلاه الجالح:
أن ئمٝمر ًمف سم٤محلس٤مب دظمقل اًمقىم٧م ،وٓ قمٚمؿ قمٜمده خي٤مًمٗمف ،وٓ ىمدرة ًمف قمٚمٞمف أن ،أو
ًمف ىمدرة قمٚمٞمف ًمٙمٜمٝم٤م سمسب٥م ُمـ ؿم٠مٟمف اعمِم٘م٦م ،يمخروج وصٕمقد وٟمحقمه٤م..ومٞمجقز ًمف اًمٕمٛمؾ
سم٤محلس٤مب سمنموط مخس٦م:
ُمر ذم احل٤مل إول.
افؼط األول :أن ٓ حيّمؾ ًمف قمٚمؿ خي٤مًمٗمف 9عم٤م ّ
افؼط افثوين :قمدم اًم٘مدرة قمٚمٞمف سمسب٥م ًمٞمس ومٞمف ُمِم٘م٦م 9عم٤م ُمر ذم احل٤مل اًمث٤مين.
احلس وٓ يٙمذسمف وٓ حتٞمٚمف اًمٕم٤مدة ،ويٕمرف ذًمؽ سم٠مطمد
افؼط افثوفٌ :أن يّمدىمف
ّ
أُمريـ:
أطمدمه٤م :اٟمتِم٤مر اًمْمقء سمٕمد اًمّمالة زي٤مدة قمغم ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ،وم٢مذا ُمْم٧م اًمّمالة وُم٤م يتٕمٚمؼ
هب٤م ،ومل ئمٝمر ًمْمقء اًمٜمٝم٤مر زي٤مدة قمغم ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ،وم٤محلس يٙمذب اعمخؼم سم٤مًمٗمجر قمـ ِقمٚمؿ أو
طمس٤مب أو همػمه ُمـ أٟمقاع آضمتٝم٤مد ،إذ حتٞمؾ اًمٕم٤مدة ويٙمذب احلس :أن يٛميض ٟمحق وىم٧م
وىم٧م اًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمحق مخس درج،
اًمٗمْمٞمٚم٦م ويدظمؾ وىم٧م آظمتٞم٤مر ،وٓ يزيد ضق ُء اًمٜمٝم٤مرٕ 9ن َ
وم٤مًمّمالة وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ..يستٖمرىم ُف شم٘مريب ً٤م.
ثوكقفام :يمقٟمف ذم ضمٝمتٜم٤م ُمع اؾمتقاء اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر سمٕمد ُميض قمنم ؾم٤مقم٤مت وٟمّمػ ُمـ
اًمٖمروب ،وسمٕمد ُميض إطمدى قمنم ؾم٤مقم٦م ورسمع وصمٛمـ ُمع اًمٓمقل ،وسمٕمد ُميض شمسع ؾم٤مقم٤مت
وٟمّمػ ُمع اًم٘مٍم ،ويْم٤مف ًمٙمؾ ُمـ اًمثالصم٦م ُم٤م ىم٤مرسمفٕ 9ن هذه قم٤مد ُة اهلل اعمستٛمر ُة ذم ـمٚمقع
اًمٗمجر ذم ضمٝمتٜم٤م  ٓ ..يت٘مدم قمغم ذًمؽ ،ويمذًمؽ هل ذم مجٞمع اجلٝم٤مت ُمع ُمراقم٤مة اًمزي٤مدة
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واًمٜم٘مص ًمٓمقل ًمٞمٚمٝم٤م وىمٍمه قمام ذيمرٟم٤م ومٞمٝمام ،ؾؿـ أخز بام خيوفػ افعودة ادذـقرة ظـ ظؾؿ أو
اجتفود  ..ؾفق ـوذب مردود.
افؼط افرابع :أن ئمٝمر ًمف سم٤محلس٤مب أن اًمٗمجر ًمقٓ احلقائؾ ُيرى سم٤مًمبٍم.
وم٢من فمٝمر ًمف أٟمف ُمقضمقد ًمٙمٜمف ًمقٓه٤م مل ُي َر أو يِمؽ ذم رؤيتف..مل جيز ًمف اًمٕمٛمؾ سمف طمتك
يٕمرف أٟمف يرى.
افؼط اخلومس :أن يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف دظمقل اًمقىم٧م ،سمٕمد ُمٕمرومتف ذًمؽ سم٤محلس٤مب يمس٤مئر
أٟمقاع آضمتٝم٤مد.
وهذا ُم٤م اقمتٛمده ((إؾمٜمك)) ،و((اعمٖمٜمل)) ،ظمالوم٤م ٓسمـ طمجر وم٘مد ضمزم ذم ((اًمٗمتح)) و
((اإلُمداد)) و ((اإليٕم٤مب)) :أن اعمجتٝمد إذا فمـ سم٤مضمتٝم٤مده دظمقل اًمقىم٧م ،ضم٤مزت ًمف اًمّمالة 9وإن
مل يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف دظمقًمف.
وهذه اًمنموط اخلٛمس٦م ،ذوط ًمٚمٕمٛمؾ سمجٛمٞمع أٟمقاع آضمتٝم٤مد احلس٤مب وهمػمه ،سمؾ
اًمنمط اًمث٤مًم٨م ،ذط ًمٚمٕمٛمؾ سمف سمرؤي٦م ٟمٗمسف أو إظمب٤مر همػمه ًمف هب٤م(.)1


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.070-059
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غسٔط املؤذُ ٔاملخرب بالٕقت عَ عمي أٔ ادتّاد
افؼط األول  :أن يّمدق احلس ُم٤م أوم٤مده ُمـ دظمقل اًمقىم٧م ،ومال يٙمذسمف وٓ حتٞمٚمف
اًمٕم٤مدة.
وم٢مذا ُم٣م سمٕمد أذاٟمف أو إظمب٤مره زُمـ يسع اًمّمالة وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ،ومل يزد ضق ُء اًمٜمٝم٤مر
شمبلم يمذسمف 9إذ حم٤مل أن يٛميض ذًمؽ سمال زي٤مدة.
ّ
افؼط افثوين :يمقٟمف ُم٘مبقل اًمرواي٦م ،وهق اًمب٤مًمغ اًمٕم٤مىمؾ اًمٕمدل ي٘مٞمٜم ً٤م ،وًمق قمبد ًا أو اُمرأة،
َ
وجمٝمقل اًمٕمداًم٦م.
ٓ صبٞم ً٤م ووم٤مؾم٘م ً٤م وجمٜمقٟم ً٤م
ومٛمـ ؾمٛمع أذان إٟمس٤من أو أظمؼمه سمدظمقل اًمقىم٧م ٓ..شمّمح صالشمف اقمتامد ًا قمٚمٞمف ،إٓ أن
قمٚمؿ اشمّم٤مومف سم٤مإلؾمالم واًمبٚمقغ واًمٕم٘مؾ واًمٕمداًم٦م واًمْمبط وهق ُمٕمرومتف سم٤مًمقىم٧م وقمدم
شمس٤مهٚمف ،وآـمالع قمغم اًمبٚمقغ واإلؾمالم واًمٕم٘مؾ ؾمٝمؾ ،وأُم٤م اًمٕمداًم٦م ًمٚمراوي وم٤مٓـمالع
قمٚمٞمٝم٤م ،إُم٤م سمٕمٚمؿ اًمِمخص هل٤م ،أو سمخؼم قمدًملم ًمف هب٤م ،أو سم٤مٓؾمتٗم٤مض٦م.
وٓ يِمؽمط هٜم٤م صمبقت اًمٕمداًم٦م قمٜمد طم٤ميمؿٕ 9ن ذًمؽ ذط عم٤م يرشمبف قمغم ذًمؽ ُمـ
إطمٙم٤مم وومّمؾ اخلّمقُم٤مت.
ٟمٕمؿ اًمٗم٤مؾمؼ وجمٝمقل اًمٕمداًم٦م ٓ ي٘مبؾ ظمؼممه٤م سم٤مًمقىم٧مً ،مٙمـ سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚم٘م٤مدر قمغم قمٚمؿ
اًمقىم٧م سمٜمٗمسف أو سمث٘م٦م ،سمسب٥م ٓ ُمِم٘م٦م ومٞمف ،وم٢من مل ي٘مدر قمٚمٞمف أصالً ،أو ىمدر قمٚمٞمف سمسب٥م ومٞمف
ُمِم٘م٦م ،وأظمؼمه سمف اًمٗم٤مؾمؼ واعمجٝمقل قمـ قمٚمؿ  ٓ-اضمتٝم٤مد -ووىمع ذم ىمٚمبف صدىمف ..يم٤من ذًمؽ
ُمـ مجٚم٦م آٓت آضمتٝم٤مد -يمام ذيمر ذًمؽ ذم ((اإليٕم٤مب)) ..-ومٚمف اًمٕمٛمؾ سمخؼمه ،سمنمط أن شمقضمد
ومٞمف اًمنموط اعم٤مرة إٓ اًمٕمداًم٦م.
افؼط افثوفٌ :يمقٟمف قم٤مروم ً٤م سمقىم٧م اًمّمالة ،اًمتل أذن ًمف أو أظمؼم سمف ،إذ يمؾ ُمـ خيؼم قمـ
رء ٓ يٛمٙمٜمف ذًمؽ إٓ سمٛمٕمرومتف.
ِ
سمٛمقاوم٘م٦م أذاٟمف وإظمب٤مره هم٤مًمب ً٤م وضمق َد
وم٤معم١مذن ًمٚمٗمجر واعمخؼم سمف ،شمٕمٚمؿ ُمٕمرومتف سمف..
اًمٕمالُم٤مت إرسمع  -اعم٤مرة ذم إسمقاب اًمثالصم٦م إول ،وم٢من يم٤من يمذًمؽ ومٝمق قم٤مرف سم٤مًمٗمجر9
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ٕهن٤م اًمذي ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ورؾمقًمف ^ قمالُم٤مت ًمف ،وأمجع قمٚمٞمٝم٤م إُم٦م ،وم٢من ظم٤مًمٗمٝم٤م ٟم٤مدر ًا مل ي٘مدح
ذًمؽ ذم ُمٕمرومتف واقمتامده ،إذ ىمؾ أن خيٚمق اًمبنم قمـ ذًمؽ ،وإن يمثرت خم٤مًمٗمتف هل٤م ،اظمتٚم٧م
ُمٕمرومتف ،ومل جيز اقمتامدهٟٕ 9مف إُم٤م ضم٤مهؾ أو ُمتس٤مهؾ.
جيقز اقمتامده :أن ٟمٕمرف أٟمف يٕمرف قمالُم٤مت اًمٗمجر إرسمع،
ومنمط اعم١مذن واعمخؼم اًمذي ُ
وأن أذاٟمف وظمؼمه يقاومؼ وضمقد اًمٗمجر ذم اًمقاىمع هم٤مًمب ً٤م ،ومٚمق قمٚمٛمٜم٤م يمقٟمف قم٤مروم ً٤م سم٤مًمٕمالُم٤مت،
وضمٝمٚمٜم٤م ُمقاوم٘متف وضمقد اًمٗمجر ..مل جيز اقمتامدهٟٕ 9مف ىمد يٕمت٘مد ؿمٕم٤مع اًمٙم٤مذب أو اًم٘مٛمر أو
ُمر قمـ اًمٖمزازم :أٟمف ىمد
سمٕمض اًمٙمقايم٥م ومجر ًا ص٤مدىم ً٤م ،ومٞمٜمزل قمالُم٤مت اًمّم٤مدق قمغم ذًمؽ ،يمام ّ
همٚمط ذم ذًمؽ يمثػم ،وًمٞمس ؾمب٥م همٚمٓمٝمؿ إٓ ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ شمٜمزيٚمٝمؿ قمالُم٤مت اًمٗمجر قمغم همػمه،
ؼم ُمٕمروم َت ُف
ومٚمٞمتٜمبف ًمذًمؽ يمؾ ُمسٚمؿ ،وٓ يٕمتٛمد ذم اًمٗمجر وهمػمه ُمـ أوىم٤مت اًمّمالة إٓ ُمـ َظم َ َ
سم٤مًمقىم٧م ،سمٛمقاوم٘متف ًمف هم٤مًمب ً٤م سمٛمٕمروم٦م ٟمٗمسف أو إظمب٤مر قمدل ًمف هب٤م أو اؾمتٗم٤مض٦م هب٤م.
وُمـ أىمقى أؾمب٤مب ظمؼمة ُمقاوم٘متف ًمٚمٗمجر ..شمزايد اًمْمقء سمٕمد أذاٟمف وإظمب٤مره قمغم ُم٤م يم٤من
ـمقهل٤م ،يم٤من
ُمر همػم ُمرة  ،-طمتك أن اعمّمكم إذا ذع ذم اًمّمالة سمٕمده وم٢من ّ
قمٚمٞمف قمٜمده  -يمام ّ
ُمر قمـ
ىمٍمه٤م يم٤من ظمروضمف ُمٜمٝم٤م سمٕمد ُمب٤مدئ اإلؾمٗم٤مر ،يمام ّ
ظمروضمف سمٕمد َت٤مم اإلؾمٗم٤مر ،وإن ّ
((ذح اعمِمٙم٤مة)) ٓسمـ طمجر :أن هذا يم٤من ؿم٠مٟمف ^.
افؼط افرابع :أن ٓ يٕم٤مرض أذاٟمف أو ظمؼمه سم٤مًمقىم٧م ُمثٚمف ،ومٚمق قم٤مرضف ذًمؽ :سم٠من أظمؼم
قمدل ُمثٚمف أو أوصمؼ ُمٜمف أو أيمثر :سم٠من اًمٗمجر مل يٓمٚمع طم٤مل أذاٟمف أو إظمب٤مره ..ؾم٘مط ظمؼمه ومل جيز
اًمٕمٛمؾ سمف يمام ذيمروا ذًمؽ :ذم اًمٜمج٤مؾم٤مت واًم٘مبٚم٦م وشمٕم٤مرض اًمروايتلم واًمبٞمٜمتلم ،ويرضمع
ًمألصؾ وهق سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ هٜم٤م(.)1


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.080-076
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الطسم الفمكٗ ٛملعسف ٛحص ٛالفذس وَ المٗن
ضبط افػؾؽققن حصي افػجر بثالثي ضرق:
 )9اعمٜم٤مزل.
 )0اًم٘مٛمر.
 )4اًمس٤مقم٤مت.
وأمجٕمقا قمغم أهن٤م شمزيد ًمزي٤مدة اًمٚمٞمؾ وشمٜم٘مص ًمٜم٘مّمف.
ىم٤مل إصبحل ذم ((اًمٞمقاىمٞم٧م ذم قمٚمؿ اعمقاىمٞم٧م))  -قمٜمد ذيمر إيالج اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ُم٤م ًمٗمٔمف
ً (( :مإلمج٤مع قمغم :أن اًمقىم٧م اًمذي سملم اًمٗمجر واًمِمٛمس ،يٓمقل ًمٓمقل اًمٚمٞمؾ وي٘مٍم ًم٘مٍمه،يم٠مٟمف ضمزء ُمٜمف)).

الطسٖك ٛاألٔىل
وٍاشه الكىس

اعمٜمزًم٦م هل :ضمزء ُمـ صمامٟمٞم٦م وقمنميـ ضمزء ًا ُمتس٤موي٦م ُمـ دورة اًمٗمٚمؽ ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م
وىمدر اًمدرضم٦م ؿمؼم ذم رأي اًمٕملم(.)1
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ (( :مٜم٤مزل اًم٘مٛمر اًمثامٟمٞم٦م واًمٕمنمون وم٤مٓؾمتدٓل هب٤م يم٤مٓؾمتدٓل سم٤مًمِمٛمس
واًم٘مٛمر ؾمقاء ٕهن٤م شمٓمٚمع ُمـ اعمنمق وشمٖمرب ذم اعمٖمرب وهل اًمنمـم٤من واًمبٓملم واًمثري٤م
واًمدسمران واهل٘مٕم٦م واهلٜمٕم٦م واًمذراع واًمٜمثرة واًمٓمرف واجلبٝم٦م واًمزسمرة واًمٍموم٦م واًمٕمقاء
واًمسامك واًمٖمٗمر واًمزسم٤مين واإليمٚمٞمؾ واًم٘مٚم٥م واًمِمقًم٦م واًمٜمٕم٤ميؿ واًمبٚمدة وؾمٕمد اًمذاسمح وؾمٕمد
سمٚمع وؾمٕمد آطمبٞم٦م وؾمٕمد اًمسٕمقد واًمٗمرع اعمت٘مدم واًمٗمرع اعم١مظمر وسمٓمـ احلقت.

(ٓ )1سمـ ىمداُم٦م يمالم ٟمٗمٞمس يتٕمٚمؼ سمام هٜم٤م .اسمـ ىمداُم٦م ،اعمٖمٜمل ،ج9ص .401
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ومٛمـ قمرف يمؾ ُمٜمزل ُمٜمٝم٤م سمٕمٞمٜمف أُمٙمٜمف آؾمتدٓل هب٤م وم٢من آرسمٕم٦م قمنم إول هل
ؿم٤مُمٞم٦م َتٞمؾ ذم ـمٚمققمٝم٤م إمم ضمٝم٦م اًمِمامل وآرسمٕم٦م قمنم آواظمر يامٟمٞم٦م َتٞمؾ ذم ـمٚمققمٝم٤م إمم
ٟم٤مطمٞم٦م اجلٜمقب ،وُمـ قمرف اعمتقؾمط ُمٜمٝم٤م وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر وراه ُمتقؾمٓم٤م اؾمتدل سمف يمام
يستدل سمتقؾمط اًمِمٛمس واًم٘مٛمر

))

()1

وذم ((اإلطمٞم٤مء)) :أن اعمح٘م٘ملم قمغم أن اًمٗمجر يٓمٚمع ،إذا سم٘مٞم٧م ُمٜمزًمت٤من ىمبؾ ـمٚمقع
اًمِمٛمس(.)2
وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م((:وىم٧م اًمٗمجر ُمٜمٝم٤م ُمٜمزٓن ،ووىم٧م اعمٖمرب ُمٜمزل ،وهق ٟمّمػ ؾمدس
ؾمقاد اًمٚمٞمؾ))(.)3
وىم٤مل اًمٞم٤مومٕمل ذم ((اًمِّساج))(( :ؾمقاد اًمٚمٞمؾ ي٘مٓمٕمف اصمٜم٤م قمنم ُمٜمزًم٦م ،وي٘مٓمع ُمـ ـمٚمقع
اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمٜمزًمت٤من)).
وىم٤مل :ذيمر سمٕمض اعمٜمّمٗملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م :أٟمف إذا طم٤مل دون ـمٚمقع اًمٗمجر طم٤مئؾ ،اقمتؼم
سم٤مًم٘مٛمر

))

إمم أن ىم٤مل (( :وم٢من مل يتبلم ذًمؽ ،وم٤مقمتؼم ًمٓمٚمقع اًمٗمجر ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر اًمثامٟمٞم٦م واًمٕمنميـ،
وم٢من ًمسقاد اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ُمٜمٝم٤م اصمٜم٤م قمنم ُمٜمزًٓ ،وأن اًمٗمجر ذم اًمث٤مًم٨م قمنم ُمٜمٝم٤م ،وم٢مذا رأي٧م
ُمٜمزًٓ ُمٜمٝم٤م قمٜمد همروب اًمِمٛمس ـم٤مًمٕم ً٤م ذم اعمنمق ،أو هم٤مرسم ً٤م ذم اعمٖمرب..وم٤مقمٚمؿ إٟمؽ إذا رأي٧م
اًمث٤مًم٨م قمنم ُمٜمف ذم ذًمؽ اعمقضع..وم٘مد ـمٚمع اًمٗمجر ،وهذا ٓ خيتٚمػ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.
ُمث٤مل :ذًمؽ أٟمؽ إذا رأي٧م (اًمثري٤م) وىم٧م همروب اًمِمٛمس ذم ُمقضع ُمـ اًمسامء ،صمؿ
رأي٧م ذم ذًمؽ اعمقضع (اًمٖمٗمر) ..وم٘مد ـمٚمع اًمٗمجر .وقمغم هذا اًم٘مٞم٤مس)).

( )1اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ذح اًمٕمٛمدة ،ص.444
( )2اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج0ص .056
( )3اسمـ ىمداُم٦م ،اًمنمح اًمٙمبػم ،ج4ص .439
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إمم أن ىم٤مل(( :ىمٚم٧م :ومل أر ٕطمد ُمـ اًمٕمٚمامءٟ ،مّم ً٤م ذم اًمرد قمغم هذا اًم٘م٤مئؾ اعمذيمقر ،وٓ
ذم ىمبقل ىمقًمف ،وهذا اًمذي ذيمره وإن يم٤من ىمد أضمرى اهلل اًمٕم٤مدة ذم اعمٜم٤مزل يمام (ذيمر)..ومٚمٞمس ًمٜم٤م
قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م دًمٞمؾ ذقمل يٕمتٛمد قمٚمٞمف)).
وُمثؾ ذًمؽ ذم ((اًمِم٤مُمؾ)) ،وىم٤مل ذم ((اًمِم٤مُمؾ)) أيْم ً٤م(( :واًمٚمٞمؾ يمٚمف ي٘مٓمٕمف اصمٜم٤م قمنم
ُمٜمزًم٦م ،وي٘مٓمع ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمٜمزًمت٤من)).
وىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد سمـ أمحد اًمسج٤مقمل ذم ((ُمٜمٔمقُمتف ذم اًمٗمٚمؽ)) ُم٤م ًمٗمٔمف:
(وبغ ضوفع ؾجر مـ مـوزهلو ...وبغ مـزل صؿس ؾوظؾؿ اثـون).
ىم٤مل ؿم٤مرطمٝم٤م  -أي اإلُم٤مم اًمنميػ قمكم سمـ قمبد اًمؼم اًمقٟم٤مئل قمغم هذا اًمبٞم٧م ( :-يٕمٜمل
أٟمؽ إذا قمروم٧م ُمٜمزًم٦م اًمِمٛمس ،ومٕمد اصمٜملم همػمه٤م مم٤م ىمبٚمٝم٤م ،وم٤معمٜمزًم٦م اًمث٤مًمث٦م هب٤م ،هل اًمٓم٤مًمٕم٦م
سم٤مًمٗمجر) اٟمتٝمك.
ىم٤مل ((اًمٞمقاىمٞم٧م))(( :وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٘مقل اًمِم٤مومٕمل :أن اًمٜمٝم٤مر ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب
اًمِمٛمس ،ومٝمذا يستٖمرق ؾمت٦م قمنم ُمٜمزًٓ ،صمؿ أن اًمٚمٞمؾ ُمـ همروب اًمِمٛمس إمم ـمٚمقع اًمٗمجر،
ومٝمذا يستٖمرق اصمٜمل قمنم ُمٜمزًٓ ٓ ،خم٤مًمػ ذم هذا)) اٟمتٝمك.
ِ
وؿم٤مهدٟم٤م ذم ىمقًمف :أن اًمٜمٝم٤مر يستٖمرق ؾمت٦م قمنم ُمٜمزًٓ قمغم ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،واًمٚمٞمؾ
يستٖمرق اصمٜمل قمنم ُمٜمزًٓ قمٚمٞمف أيْم ً٤م ،وٓ خم٤مًمػ ذم هذا ،أي يمقن ُمـ همروب اًمِمٛمس إمم
ـمٚمقع اًمٗمجرً 9مٞم ً
ال يستٖمرق اصمٜمل قمنم ُمٜمزًٓ ،ويمذًمؽ ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم همروهب٤مٓ ،
خم٤مًمػ ذم أٟمف هن٤مر يستٖمرق أرسمٕم٦م قمنم ُمٜمزًٓ.
ؾقؾزم مـ االتػوق ظذ افؾقؾ ادؼدر بوثـل ظؼ مـزالً ،وافـفور ادؼدر بلربعي ظؼ
مـزالً..االتػوق مـ افؽؾ ظذ أن ادـزفتغ بؼقي افثامن وافعؼيـ هل حصي افػجر.
وإٟمام اخلالف ذم يمقهن٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر أو اًمٚمٞمؾ أو وم٤مصؾ سمٞمٜمٝمام.
ُمر قمٜمف -أهنؿ ي٘مقًمقن :يٓمٚمع
ومل يٚمتٗم٧م إمم ظمالف اًم٘مقم اًمذيـ ذيمر اًمٖمزازم  -ومٞمام ّ
ُمر قمـ اًمٖمزازم أن هذا ظمٓم٠م ،واعمخٓمئ ٓ يٕمتد سمخالومف.
اًمٗمجر ىمبؾ اًمِمٛمس سم٠مرسمع ُمٜم٤مزل 9عم٤م ّ
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وىم٤مل ذم ((اًمٞمقاىمٞم٧م)) أيْم ً٤م(( :اقمٚمؿ :أن اًمٕمرب راقمقا هذه اعمٜم٤مزل ،ومٜمٔمروا إمم اصمٜمل قمنم
ُمٜمزًٓ اًمتل شمٓمٚمع يمؾ ًمٞمٚم٦م ،وم٢مذا آظمر ُم٤م يٓمٚمع ُمٜمٝم٤م ُمع اًمٗمجر اعمٕمؽمض ،صمؿ يت٘مدم ذًمؽ اعمٜمزل
سم٘مدر ؿمؼم ذم رأي اًمٕملم 9وذًمؽ عمٗم٤مرىم٦م اًمِمٛمس هلذا اعمٜمزل ،ؾم٤مئرة إمم اعمنمق ،طمتك إذا َت٧م
صمالصم٦م قمنم ًمٞمٚم٦م ،ـمٚمع ُمٜمزل آظمر ُمع اًمٗمجر ،ىمد يم٤من يٓمٚمع ُمع اإلؾمٗم٤مر ،ومّم٤مر ُم٤م يم٤من يٓمٚمع ُمع
اًمٗمجر يٓمٚمع ىمبؾ اًمٗمجر ،وُم٤م يم٤من يٓمٚمع ُمع اإلؾمٗم٤مر يٓمٚمع ُمع اًمٗمجر ،سم٘مدر ضمزء ُمـ اصمٜمل
قمنم ضمزء ًا ُمـ اًمٚمٞمؾ))(.)1

وادـوزل تدل ظذ وؿً افػجر افصودق بوفتؼريى.
ىم٤مل اًمٖمزازم((:وىمد يستدل قمٚمٞمف سم٤معمٜم٤مزل وذًمؽ شم٘مري٥م ٓ حت٘مٞمؼ ومٞمف سمؾ آقمتامد قمغم
ُمِم٤مهدة اٟمتِم٤مر اًمبٞم٤مض قمرض٤م ٕن ىمقُم٤م فمٜمقا أن اًمّمبح يٓمٚمع ىمبؾ اًمِمٛمس سم٠مرسمع ُمٜم٤مزل
وهذا ظمٓم٠م ٕن ذًمؽ هق اًمٗمجر اًمٙم٤مذب واًمذي ذيمره اعمح٘م٘مقن أٟمف يت٘مدم قمغم اًمِمٛمس
سمٛمٜمزًمتلم وهذا شم٘مري٥م وًمٙمـ ٓ اقمتامد قمٚمٞمف وم٢من سمٕمض اعمٜم٤مزل شمٓمٚمع ُمٕمؽمض٦م ُمٜمحروم٦م ومٞم٘مٍم
زُم٤من ـمٚمققمٝم٤م وسمٕمْمٝم٤م ُمٜمتّمب٦م ومٞمٓمقل زُم٤من ـمٚمققمٝم٤م وخيتٚمػ ذًمؽ ذم اًمبٚمد اظمتالوم٤م يٓمقل
ذيمره.
ٟمٕمؿ شمّمٚمح اعمٜم٤مزل ٕن يٕمٚمؿ هب٤م ىمرب وىم٧م اًمّمبح وسمٕمده وم٠مُم٤م طم٘مٞم٘م٦م أول اًمّمبح ومال
يٛمٙمـ ضبٓمف سمٛمٜمزًمتلم أصال))(.)2


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.007-003
( )2اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج0ص .056 -055
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الطسٖك ٛالجاٌٗٛ
طمٕع الكىس ٔغسٔبْ
ويستدل بف ظذ افػجر تؼري ًبو ـذفؽ.
وذًمؽ ذم ًمٞمٚمتلم ُمـ اًمِمٝمر ،خيتٚمٗم٤من سم٤مظمتالف ـمقل اًمبٚمدان وقمروضٝم٤م ،ومام ذيمره
اإلُم٤مم اًمٖمزازم واًمٞم٤مومٕمل قمـ سمٕمْمٝمؿُ ،مـ أٟمف يٖمٞم٥م ٓصمٜمل قمنم ويٓمٚمع ًمس٧م وقمنميـ..ومٝمق
سم٤مًمٜمسب٦م ًمبٚمدهيام ،وُم٤م ىم٤مرهبام ذم اًمٕمرض واًمٓمقل.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك :وأُم٤م ذم ضمٝمتٜم٤م [أي :طمرضُمقت] وُم٤م هق ىمري٥م
ُمٜمٝم٤م ومٞمٝمام ،ومٞمٖمٞم٥م ًمثالصم٦م قمنم ُمـ اًمِمٝمر ،ويٓمٚمع ًمسبع وقمنميـ ُمٜمف ،هذا هق اًمٖم٤مًم٥م.
ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ىمٓمٜم٦م ذم رؾم٤مًمتف ((اًمؼماهلم اًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم ُمس٠مًم٦م اهلالل))  -عمّ٤م
ذيمر ُمثػمات ؿمبف همٚمط اًمِمٝمقد سمف اعمقضمب٦م ًمٚمريب٦م ومٞمٝمؿ ُم٤م ًمٗمٔمف (( :-وُمـ ُمثػمات ؿمبف اًمٖمٚمط:
همروسمف ىمبؾ اًمٗمجر ًمٞمٚم٦م اًمث٤مًم٨م قمنم ذم ضمٝمتٜم٤م ،وـمٚمققمف ىمبٚمف ًمٞمٚم٦م ؾمبع وقمنميـ)).
ُمر قمٜمٝمام ،وىم٤مل(( :أي :سم٤مًمٜمسب٦م ًمتٚمؽ اجلٝم٦م)) ،أي ضمٝم٦م
صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اًمٖمزازم واًمٞم٤مومٕمل ُم٤م ّ
اًمٖمزازم ،واًمبٕمض اًمذي ٟم٘مؾ قمٜمف اًمٞم٤مومٕمل.
وم٤مؾمتدًٓمف قمغم اًمريب٦م ذم ؿمٝمقد اهلالل ،سمٖمروب اًم٘مٛمر وـمٚمققمف 9ىمبؾ اًمٗمجر ذم ضمٝمتٜم٤م ذم
اًمث٤مًم٨م قمنم واًمس٤مسمع واًمٕمنميـ..سيح ذم أن اًمٕم٤مدة اعمٓمردة ومٞمٝم٤م ،همروسمف وـمٚمققمف ومٞمٝم٤م ُمع
اًمٗمجر ،وأٟمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمدهؿ ،وأن ظمالومف يقرث اًمريب٦م ذم ىم٤مئٚمف.
ُمر
وىم٤مل ذم (( ُؾمٚمؿ اًمٕمروج إمم ُمٕمروم٦م اعمٜم٤مزل واًمؼموج)) -عم٤م ذيمر ذم همروب اًم٘مٛمر ُمثؾ ُم٤م ّ
قمـ اًمٖمزازم واًمبٕمض ُم٤م ًمٗمٔمف (( :-وذم سمٕمض إؿمٝمر يٙمقن همروسمف وىم٧م اًمٗمجر ًمٞمٚم٦م اًمث٤مًم٨م
قمنم ،سمؾ هق اًمٖم٤مًم٥م اعمٓمرد ،ظمّمقص ً٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ذم اًمؼموج اجلٜمقسمٞم٦م)).
وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿم٤مد سمـ ُمت٤مك سمـ قمثامن اًمسقاطمكم اًمِم٤مومٕمل ذم ((وؾمٞمٚم٦م اًمٓمالب))(( :وىمد
ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٜمّمٗملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م :أٟمف إذا طم٤مل دون اًمٗمجر طم٤مئؾ ،اقمتؼم سم٤مًم٘مٛمر ،وم٢مٟمف
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ًمٞمٚم٦م اًمث٤مين قمنم ُمـ اهلالل ،يٖمرب ُمع ـمٚمقع اًمٗمجر ،وىمد يت٠مظمر همروسمف ىمٚمٞم ً
ال ذم سمٕمض
إؿمٝمر ،طمتك يٙمقن همروسمف وىم٧م اًمٗمجر ًمٞمٚم٦م اًمث٤مًم٨م قمنم سمؾ هق اًمٖم٤مًم٥م)) (.)1


الطسٖك ٛالجالجٛ
الطاعات املطتٕٖٔ ٛدزدّا

()2

ُمر ذم اعمٜم٤مزل واًم٘مٛمر.
يستدل قمغم اًمٗمجر سمام ىمدروا سمف طمّمتف هبام ،شم٘مريب ً٤م ٓ حتديد ًا ،يمام ّ
ًمٙمـ ضبٓمٝمؿ ذًمؽ سم٤مًمس٤مقم٤مت ودرضمٝم٤م أىمرب إمم اًمتح٘مٞمؼُ ،مـ شم٘مدير ذًمؽ هبامٕ 9ن
اًمت٘مدير هبام ُمٕمتٛمده ُمِم٤مهدهتام.
واعمٜم٤مزل ُمتٗم٤موشم٦م وسمٕمْمٝم٤م ُمٜمحرف ،ويمذًمؽ اًم٘مٛمر ،ىمد شمٙمثر درضمف ًمٞمٚم٦م هالًمف ومٞمِّسع،
وىمد شم٘مؾ ومٞمبٓمئ ،وخيتٚمػ سم٤مظمتالف اجلٝم٤مت.
واًمت٘مدير سم٤مًمس٤مقم٤مت ودرضمٝم٤م ُمبٜم٤مه قمغم ُم٤م يقضمبف شم٘مقيؿ طمريم٦م اًمِمٛمس ،وهمػم ذًمؽ مم٤م
ىمرره قمٚمامء اًمٗمٚمؽ.
وذم ((اًمٞمقاىمٞم٧م)) -سمٕمد ذيمره أن اعمٕمٛمقر ُمـ إرض ُمٜمتٝمك ـمقل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وٟم٘مّمٝم٤م
ومٞمف 9إمم مخس قمنمة ؾم٤مقم٦م ُمستقي٦م وشمسع ؾم٤مقم٤مت يمذًمؽُ ،م٤م ًمٗمٔمف(( :اقمٚمؿ :أٟمف إذا يم٤من وؾمط
اًمِمت٤مء  -وهق أىمٍم يقم ذم اًمسٜم٦م ،واًمٚمٞمٚم٦م أـمقل ًمٞمٚم٦م  ..-ومٞمٙمقن ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر اعمٕمؽمض
إمم ـمٚمقع اًمِمٛمسُ ،م٘مدار ؾم٤مقمتلم همػم صمٛمـ ؾم٤مقم٦م ،وم٢مذا رضمٕم٧م اًمِمٛمس ،وُم٣م ُمـ
( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.048-046
( )2اًمس٤مقم٦م اعمستقي٦م ،أو اًمٗمٚمٙمٞم٦م ،وهل زُم٤من ُم٘مداره مخس٦م قمنم درضم٦م أسمدً ا ،ويستٕمٛمٚمٝم٤م احلُ ّس٤مب هم٤مًمب ً٤م،
ومجٚم٦م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر هب٤م أرسمٕم٦م وقمنمون ؾم٤مقم٦م ،وأُم٤م اًمس٤مقم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ،وهل اًمتل يستٕمٛمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء وهل
ٌ
زُم٤منُ ،م٘مداره ٟمّمػ ؾمدس اًمٜمٝم٤مر أو اًمٚمٞمؾ أسمد ًا ،ومجٚم٦م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر هب٤م أرسمع وقمنمون ؾم٤مقم٦م أيْم ً٤م ،ويمؾ
هب٤م اصمٜمت٤م قمنمة ؾم٤مقم٦م.
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رضمققمٝم٤م أطمد وشمسٕمقن يقُم ً٤م ..اقمتدل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،ومٞمٙمقن ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر اعمٕمؽمض إمم
ـمٚمقع اًمِمٛمسُ ،م٘مدار ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ ،وم٢مذا ُم٣م أطمد وشمسٕمقن يقُم ً٤م اٟمتٝمك اًمٜمٝم٤مر ذم اًمٓمقل،
واًمٚمٞمؾ ذم اًم٘مٍم ..ومٞمٙمقن ُمـ ـمٚمقع اعمٕمؽمض إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس ُم٘مدار ؾم٤مقم٦م وصمٛمـ ،وم٢مذا
رضمٕم٧م اًمِمٛمس ،أظمذ اًمٚمٞمؾ ذم اًمزي٤مدة واًمٜمٝم٤مر ذم اًمٜم٘مّم٤من ،وم٢مذا ُم٣م أطمد وشمسٕمقن يقُم ً٤م
اقمتدل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،ومٞمٙمقن ُمـ ـمٚمقع اعمٕمؽمض إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس ُم٘مدار ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ،
وم٢مذا ُم٣م أطمد وشمسٕمقن يقُم ً٤م اٟمتٝمك ىمٍم اًمٜمٝم٤مر وـمقل اًمٚمٞمؾ ،ومٞمٙمقن ُمـ ـمٚمقع اعمٕمؽمض إمم
ـمٚمقع اًمِمٛمس ؾم٤مقمتلم همػم صمٛمـ ؾم٤مقم٦م ،وذًمؽ قمغم اًمت٘مري٥م)).
ؾعؾؿ هبذا :أن حصي افػجر ثؿـ مو بغ ؽروب افشؿس وضؾقظفو دائ ًام ،دم ـؾ زمون
ومؽون ٟٕ 9مف عم٤م ذيمر أن اعمٕمٛمقرة ُمـ إرض يٜمتٝمل ـمقل اًمٚمٞمؾ ومٞمف إمم مخس قمنم ؾم٤مقم٦م،
وىمٍمه إمم شمسع ،ذيمر ُمرشملم :أن اًمٗمجر قمٜمد اٟمتٝم٤مء ـمقًمف ؾم٤مقمت٤من إٓ صمٛمـ ؾم٤مقم٦م ،وذًمؽ صمٛمـ
اخلٛمس٦م قمنم.
وذيمر ُمرشملم أيْم٤م :أن طمّمتف ُمع اقمتدال اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ ،وهل صمٛمـ
آصمٜمل قمنم ،وذيمر ُمرة :أن طمّمتف قمٜمد اٟمتٝم٤مء ىمٍم اًمٚمٞمؾ ؾم٤مقم٦م وصمٛمـ ،وهل صمٛمـ اًمتسع.
وذم ((اإليٕم٤مب)) -سمٕمد ذيمر ((اعمتـ)) اظمتالف اعمقاىمٞم٧م سم٤مظمتالف اًمبٚمدانُ -م٤م ًمٗمٔمف(( :إذا
ومرضٜم٤م طمّم٦م اًمٗمجر صمالصم٤م وقمنميـ درضم٦م ُمثالً ،يم٤من ذًمؽ اًمقىم٧م وىم٧م اًمّمبح ،ذم سمٚمد يٙمقن
سمٕمده قمـ سمٚمد اًمنموق ،ذم ضمٝم٦م اعمٖمرب صمالصم ً٤م وقمنميـ درضم٦م .وهذه إطمٙم٤مم ضم٤مري٦م ذم
ذوات اًمٕمروض ُمـ اًمبٚمدان ،ذم يمقن اًمِمٛمس ذم احلٛمؾ واعمٞمزان)).
وهذا وإن يم٤من ذيمره اًمِمٞمخ ،قمغم ؾمبٞمؾ اًمٗمرض واًمتٛمثٞمؾ ..ومٝمق ُمقاومؼ عم٤م قمٚمٞمف مجع ُمـ
ُمر:
أهؾ اًمت٘مقيؿ ،ذم طمّمص هذه اًمٗمروض ،وإن وضمد ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ومٝمق يسػم ،ر
وهيقٟمف ُم٤م ّ
أن اًمْمبط سمذًمؽ شم٘مري٥م ٓ حتديد ،ويِمٝمد ًمذًمؽ سمؾ ًمؽمضمٞمح اًمِمٞمخ :أن طمّمص هذه
اًمٗمروض قمٜمد آقمتدال ُم٤م ذيمره ،ضمزُمف ذم ((ومتح اجلقاد)) :سم٠من طمّم٦م اًمِمٗمؼ ُم٤م ذيمره هٜم٤م،
وُمقاوم٘متف ((ًمٚمٞمقاىمٞم٧م)) ذم طمّم٦م اًمٗمجر ،إذ اًمثالث واًمٕمنميـ اًمدرضم٦م ،ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ وٟمّمػ
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درضم٦م ،ومزي٤مدشمف ٟمّمػ اًمدرضم٦م قمغم ((اًمٞمقاىمٞم٧م)) يسػم ٓ ،ي١مصمر ومٞمام ُمبٜم٤مه قمغم اًمت٘مري٥م  -يمام
ُمر.
وُمـ سم٤مب اًمٕمٞمد ُمـ ((اهلجراٟمٞم٦م)) عم٤م ؾمئؾ قمـ ىمقل ((اًمٕمب٤مب))(( :رسمع اًمٜمٝم٤مر اعمٕمتدل صمالث
٥م ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر يم٤من صمالث ؾم٤مقم٤مت
ؾم٤مقم٤مت ،إن طمس٥م ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس ،وإن َطم َس َ
وصمٚم٨م)).
ومٍميح هذه اًمٕمب٤مرة :أن طمّم٦م اًمٗمجر ُمع اقمتدال اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ؾم٤مقم٦م وصمٚم٨م ،ومٚمام ذيمر
أن اًمرسمع ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم همروهب٤م صمالث ،وأٟمف ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر ُيزاد قمٚمٞمٝم٤م صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م
ُقمٚمؿ أن اعمؽموك سمٕمد اًمرسمع ذم يمؾ ُمثٚمف صمالث ُمرات ،وهق شمسع ؾم٤مقم٤مت ذم إول ،وصمالصم٦م
أصمالث ؾم٤مقم٦م ذم اًمث٤مين( ،وهق ؾم٤مقم٦م) ،وسملم ذًمؽ سم٘مقًمف :ومٕمغم هذا إمم آظمره اًمٕمب٤مرة ،إذ يٚمزم
ُمـ يمقن اًمس٤مقمتلم اًمتل سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس أيمثر ُمـ طمّم٦م اًمٗمجر سمثٚمثل ؾم٤مقم٦م ..أن طمّمتف
ؾم٤مقم٦م وصمٚم٨م.
وذم ((هن٤مي٦م اجلامل)) ًمٚمرُمكم  -قمٜمد يمالُمف قمغم اًمذه٤مب ذم ؾم٤مقم٤مت اجلٛمٕم٦م اعمذيمقرة ذم
احلدي٨م ُم٤م ًمٗمٔمف (( -وذم ((اًمروض٦م))ً :مٞمس اًمس٤مقم٤مت ،اًمس٤مقم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦مً 9مئال ختتٚمػ ذم اًمٞمقم
اًمِمت٤مئل واًمّم٤مئػ ،إذ ٓ يبٚمغ ُم٤م سملم اًمٗمجر واًمزوال ذم يمثػم ُمـ أي٤مم اًمِمت٤مء ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت)).
ىم٤مل اًمِمؼماُم رٚمز ذم ((طم٤مؿمٞمتف)) قمٚمٞمٝم٤م((:ىم٤مل اسمـ ىم٤مؾمؿ :وزم ومٞمف ٟمٔمر ،إذ أىمؾ أي٤مم اًمِمت٤مء
ُم٤مئ٦م ومخسقن درضم٦م ،وهل قمنم ؾم٤مقم٤مت ومٚمٙمٞم٦م ،واسمتداء اًمٞمقم قمٜمد أهؾ اًمٗمٚمؽ ُمـ ـمٚمقع
اًمِمٛمس ،ومٛمـ اًمِمٛمس إمم اًمزوال خيّمف مخس ؾم٤مقم٤مت ،وٓؿمؽ أن ُمـ اًمٗمجر إمم اًمِمٛمس
ٓ يٜم٘مص قمـ ؾم٤مقم٦م)).
ومٍميح ُم٤م ذيمر :أن أىمٍم يقم ومٚمٙمل سم٤مًم٘مٓمر اعمٍمي ُم٤مئ٦م ومخسقن درضم٦م ،ومل يبلم
طمّم٦م اًمٗمجر ،اًمتل هب٤م يتبلم ىمدر ذًمؽ اًمٞمقم اًمنمقملً ،مٙمـ سمٞمٜمف يمالم اًمرؿمٞمدي ذم ((طم٤مؿمٞمتف

))

قمغم ((اًمٜمٝم٤مي٦م)) إذ ىم٤مل(( :ؿقفف" :إذ ال يبؾغ مو بغ افػجر افخ" ..ومٞمف ٟمٔمر ،إذ أىمٍم ُم٤م يٛمٙمـ
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ُمـ أي٤مم اًمِمت٤مء ذم اًم٘مٓمر اعمٍمي ،أن يٙمقن ُم٤م سملم اًمٗمجر واًمزوال شمسٕم ً٤م وشمسٕملم درضم٦م ،وهق
أيمثر ُمـ ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ومٚمٙمٞم٦م)).
وم٢مذا يم٤من ُم٤م سملم اًمٗمجر واًمزوال شمسع وشمسٕمقن درضم٦م ،وىمد قمٚمؿ  -مم٤م ُمر قمـ
اًمِمؼماُم رٚمز  :-أن ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم اًمزوال مخس ؾم٤مقم٤مت ،وهل مخس وؾمبٕمقن درضم٦م،
ومال ؿمؽ أن ُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م إمم َت٤مم اًمتسع واًمتسٕملم ،هق طمّم٦م اًمٗمجر وذًمؽ أرسمع وقمنميـ
درضم٦م(.)1
ومـ افتؼدير افػؾؽقي تؼديرهؿ دخقل وؿً صالة افضحك بورتػوع افشؿس ؿدر أربع
درج(.)2

وحوصؾ افتؼدير بودـوزل وافؼؿر وافسوظوت يرجع إػ مخسي مؼودير:
األول :تؼدير حصي افػجر بسبع افؾقؾ افػؾؽل.
أي :ؾمبع ُم٤م سملم همروب اًمِمٛمس وـمٚمققمٝم٤م ،وهق ((ُمٜمزًمت٤من)).
ىم٤مل اخلٓمٞم٥م((:ويدظمؾ ؾمبع اًمٚمٞمؾ إظمػم سمٓمٚمقع اًمٗمجر إول))(.)3
وىم٤مل ٟمٙمري ((:هق اًمبٞم٤مض اًمذي يبدو ُمٜمتنما قمريْم٤م ذم إومؼ ويزيد ذم اًمٜمقر واًمْمٞم٤مء
وٓ يٕم٘مبف اًمٔمالم 9وًمذا ؾمٛمل سم٤مًمّم٤مدق ،ذم ضمقاهر اًمٗمت٤موى :وذًمؽ -أي :وىم٧م اًمّمبح-
ؾمبع اًمٚمٞمؾ))(.)4

( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.037-031
( )2اًمبجػمُمل ،طم٤مؿمٞمتف قمغم ذح اعمٜمٝم٩م ،ج9ص .948
( )3اخلٓمٞم٥مُ ،مٖمٜمل اعمحت٤مج ،ج9ص .406
(ٟ )4مٙمري ،دؾمتقر اًمٕمٚمامء ،ج0ص .956
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واًمسبع رضمحف يمذًمؽ احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ طمسلم سمٚمٗم٘مٞمف قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ
اعمِمٝمقر قمٜمف.
افثوين :تؼدير حصي افػجر بثؿـ افؾقؾ افػؾؽل(ُ(( )1مٜمزًمت٤من إٓ رسمع ُمٜمزًم٦م)).
أي :صمٛمـ ُم٤م سملم همروب اًمِمٛمس وـمٚمققمٝم٤م ،وهق اًمذي ذم ((اًمٞمقاىمٞم٧م)) ،وومرضف اسمـ
طمجر ذم ((اإليٕم٤مب)) ،وهق ُم٤م ُم٤مل إًمٞمف احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك.
افثوفٌ :تؼدير حصي افػجر بتُسع افؾقؾ افػؾؽل ُ
ومخس ُظؼ افتُسع تؼريب ًو.
وهق اًمذي ذم ((طم٤مؿمٞم٦م اًمٜمٝم٤مي٦م)) ًمٚمرؿمٞمدي.
افرابع :تؼدير حصي افػجر بتُسع افؾقؾ افػؾؽل.
أي :شمسع ُم٤م سملم همروب اًمِمٛمس وـمٚمققمٝم٤م ،وهق اًمذي ذم ((اهلجراٟمٞم٦م)) ًمب٤مخمرُم٦م.
اخلومس :تؼدير حصي افػجر بتُسع افؾقؾ افػؾؽل إال كصػ ُظؼ افتُسع ((مـزفي
وكصػ)).
وهق ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ قمكم سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ ىم٤ميض ،واحلبٞم٥م قمٛمر سمـ ؾم٘م٤مف ،واسمـ
قمٗم٤مًمؼ ذم ((ؾمٚمؿ اًمٕمروج)).
ىم٤مل اسمـ قمٗم٤مًمؼ(( :اقمٚمؿ أن اعمٜم٤مزل اًمثامٟمٞم٦م واًمٕمنميـ جمزأة قمغم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ومجٛمٚمتٝم٤م
صمالصمامئ٦م ومخس وؾمتقن درضم٦م وم٤مًمٚمٞمؾ اًمٗمٚمٙمل ،وهق ُمـ همروب اًمِمٛمس إمم ـمٚمققمٝم٤م ٟمّمٗمٝم٤م،
وهق ُمئ٦م وصمالث وصمامٟمقن درضم٦م حلّم٦م اًمٚمٞمؾ ،اًمٗمجر شمسع قمنمة درضم٦م  -أي ُمٜمزًم٦م وٟمّم ًٗم٤م ،-
وحلّم٦م اًمٚمٞمؾ اًمنمقمل اًمب٤مىمل ،وهق ُم٤مئ٦م وأرسمع وؾمتقن درضم٦م شم٘مريب٤م ،وهق ُم٘مدار اصمٜمل قمنم
ُمٜمزًم٦م وٟمّمػ شم٘مريب ً٤م)) (.)2

( )1وقمٚمٞمف وضع اًمٕمالُم٦م اعمِمٝمقر طمّم٦م اًمٗمجر ذم ضمدوًمف ،ومجٕمؾ طمّم٦م اًمٗمجر صمٛمـ اًمٚمٞمؾ اًمٗمٚمٙمل ذم
آقمتدال ،وأض٤مف ًمٚمثٛمـ مخس دىم٤مئؼ أي٤مم آٟم٘مالب اًمِمتقي (ديسٛمؼم ويٜم٤مير) ،وـمرح ُمـ اًمثٛمـ صمالث
دىم٤مئؼ أي٤مم آٟم٘مالب اًمّمٞمٗمل ذم يقٟمٞمق ويقًمٞمق.
( )2اسمـ قمٗم٤مًمؼ ،ؾمٚمؿ اًمٕمروج ،ص.88
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وهـوك أؿقال أخرى ًمٚمحبٞم٥م قمٛمر سمـ أمحد اًمّمٚمٞمب٦م اًمٕمٞمدروس ،واًمسٞمد قمبد اًمرمحـ
سمـ أمحد اًمزواوي واًمِمٞمخ رضقان ،وهمػمهؿ ،وهل ٓ خترج قمـ ُم٤م سملم اعمٜمزًمتلم واعمٜمزًم٦م
واًمٜمّمػ إٓ أهن٤م ضٕمٞمٗم٦مً 9مِمذوذه٤م ،أو خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمإلمج٤مع(.)1


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.040-031
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ضبب اختالف املتكدوني يف دزدات الفذس
إكام حككو افؽالم ظذ اخلالف دم افدرجوت وفقس اخلالف دم ادـوزل :ألن افتؼدير
بودـوزل تؼريى يتطرق إفقف تزحؾؼ افػؾؽ.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك(( :ضبٓمٝمؿ ذًمؽ [أي اًمٗمجر] سم٤مًمس٤مقم٤مت
ودرضمٝم٤م..أىمرب إمم اًمتح٘مٞمؼ))(.)1
ويـحك خالف افعؾامء افسوبؼغ بغ درجتل  °18و.°22
وم٠مُم٤م درضم٦م  °96وم٤مًم٘مقل هب٤م ضٕمٞمػ َو ِهؿ اًم٘م٤مئؾ سمف سمسب٥م شمداظمؾ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب ُمع
اًمٗمجر اًمّم٤مدق 9ومٚمؿ يت٠ميمد ُمـ رؤيتف إٓ قمٜمدُم٤م يم٤من اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م إومؼ اًمنمىمل
سمٛم٘مدار °96درضم٦م سمدًٓ ُمـ .°97
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك ((:شم٘مديراهتؿ يمٚمٝمؿ :أيمثره٤م ٟمحق اًمثٛمـ ،وأىمٚمٝم٤م
صمامٟمٞم٦م قمنم درضم٦م))(.)2
أمو شبى اختالؾفؿ مـ حقٌ هق ..ؾفق أن مدار ضؾقع افػجر هق افرؤيي ،ثؿ تضبط
تؾؽ افرؤيي بوفدرجوت ؾؿفام ثبتً رؤيي افعغ ادجردة ؿبؾ افرؤيي افسوبؼي وحتؼؼ مـفو ؾؼد
تعتز.
وهلذا يم٤من اًمت٘مدير سمدرضم٦م  °97هق اعمٕمتؼم قمٜمد اًمٕمٚمامء ذىم٤م وهمرسم٤م.
إمم أن رصد أسمق قمكم احلسـ سمـ قمكم سمـ قمٛمر اعمرايمٌم (551هـ) وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر
قمغم .°01
ومتقؾمط سمٕمض اعمت٠مظمريـ سملم اًم٘مقًملم وىم٤مًمقا سمدرضم٦م .°98
ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد زيمري٤م اًم٘مرر
اعمخزوُمل اعمٕمروف سم٤مًمتقزوري ذم حمّمٚم٦م اعمٓمٚمقب ذم اًمٕمٛمؾ سمرسمع اجلٞمقب ذم اًمب٤مب اًمث٤مُمـ
( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.031
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.065-064
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قمنم ُم٤م ٟمّمف (( :وقمٛمؾ اعمت٘مدُملم ُمـ أهؾ هذه اًمّمٜم٤مقم٦م قمغم شمب٤ميـ سمالدهؿ ذم اعمنمق واعمٖمرب
قمغم أن ارشمٗم٤مع اًمٜمٔمػم ُمنمىم٤م قمٜمد ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ صمامٟمٞم٦م قمنم وُمثؾ ذًمؽ ارشمٗم٤مقمف ُمٖمرسم٤م قمٜمد
ـمٚمقع اًمٗمجر قمٛمال ُمٜمٝمؿ أن اًمِمٗمؼ هق سمٞم٤مض ومل يزل قمٛمٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ.
إمم أن زقمؿ أسمق قمكم اعمرايمٌم أٟمف رصد وىم٧م ُمٖمٞم٥م احلٛمرة ومقضمد ارشمٗم٤مع اًمٜمٔمػم ؾمت٦م
قمنم ورصد وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر ومقضمد ارشمٗم٤مع اًمٜمٔمػم قمنميـ.
ومتقؾمط سمٕمض اعمت٠مظمريـ سملم اًم٘مقًملم وقمٚمٛمقا قمغم أن آرشمٗم٤مع ًمٚمِمٗمؼ ؾمبٕم٦م قمنم
وًمٚمٗمجر شمسٕم٦م قمنم وقمغم ذًمؽ اىمتٍم مج٤مل اًمديـ اعم٤مرديٜمل ذم رؾم٤مًمتف)).
وادراد بوفتقشط ادبـل ظذ افرصد شـغ متقافقي ،ـام يعؾؿ مـ ـالم مجول افديـ
ادورديـل(.)1
وظؿقمو يؽود يتـؼح اخلالف بغ درجتل  °18و ،°19وذفؽ فـصفؿ ظذ ضعػ درجي
.22
ىم٤مل اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ قمبد اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ يقؾمػ اعم٤مرديٜمل (715هـ ) اعمقىم٧م
سم٤مجل٤مُمع إزهر ذم ُم١مًمٗمف ((اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمٕمٛمؾ سمرسمع اًمدؾمتقر)) ذم اًمب٤مب اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ذم
ُمٕمروم٦م طمّمتل اًمِمٗمؼ واًمٗمجر(( :ىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظمريـ ذم اًمِمٗمؼ ؾمت٦م قمنم وذم اًمٗمجر قمنميـ
وهق ضٕمٞمػ ًم٘مٚم٦م ُمـ ىم٤مل سمف ُمـ اًمرص٤مد)).
وٓ يٖمٜمل ذم هذه اعمس٠مًم٦م اعمبحقصم٦م إظمذ سمدرضم٦م  °01اطمتٞم٤مـم٤مٟٕ 9مٜم٤م سملم شمقىمٞمتلم
ُمتٕم٤ميمسلم اًمّمالة واًمّمقم.
ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد زيمري٤م اًم٘مرر
اعمخزوُمل اعمٕمروف سم٤مًمتقزوري ذم حمّمٚم٦م اعمٓمٚمقب ذم اًمٕمٛمؾ سمرسمع اجلٞمقب ذم اًمب٤مب اًمث٤مُمـ
قمنم ُم٤م ٟمّمف(( :اظمت٤مر اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز [أي :قمبداًمٕمزيز اًمقوم٤مئل ذم رؾم٤مًمتف"دائرة اعمٕمدل "]

( )1اعمرايمٌم ،إيْم٤مح اًم٘مقل احلؼ ،ص .97
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أن يٕمٛمؾ ذم اًمِمٗمؼ سمثامٟمٞم٦م قمنم ،وذم اًمٗمجر سمٕمنميـ اطمتٞم٤مـم٤م وًمئـ اطمت٤مط ذم اًمٗمجر ًمٚمّمقم
ًم٘مد أظمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ًمٚمّمالة)).
وىم٤مل اًم٘مٚمٞمقيب ذم رؾم٤مًمتف "ُمٕمروم٦م اعم٤ميض واًمب٤مىمل ُمـ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر" ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٛمر
واعمٜم٤مزل ،ىم٤مل(( :هذا يمٚمف قمغم اًمت٘مري٥م وحيت٤مط ًمٚمّمالة سم٤مًمت٠مظمػم وًمٚمّمقم سم٤مًمت٘مديؿ)).
ودرجتو  °18و °19يؿؽـ افتقؾقؼ بغ خالؾفؿ ؾقفو بلن اخلالف حصؾ بوظتبور
افعقارض ظـد مـ يرى اظتبورهو.
ىم٤مل اعم٤مرديٜمل ذم ُم١مًمٗمف (اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمٕمٛمؾ سمرسمع اًمدؾمتقر)(( :واحلؼ ومٞمٝمام [أي:
اًمٗمجر واًمِمٗمؼ] اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص سمحس٥م اًمٕمقارض احل٤مدصم٦م ُمثؾ صٗم٤مء اجلق ويمدرشمف وىمقة
اًمبخ٤مر وظمٗمتف وؿمدة اهلقاء ورىمتف ووضمقد اًم٘مٛمر وهمٞمبقسمتف وضٕمػ ٟمٔمر اًمراصد وطمدشمف،
واًمذي اقمتٛمد قمٚمٞمف ومح٘م٘مقا هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمرص٤مد وهمػمهؿ ؾمبٕم٦م قمنم ذم اًمِمٗمؼ وشمسٕم٦م قمنم
ذم اًمٗمجر)).
وشمٚمؽ اًمٕمقارض اعم٘مّمقد هب٤م اعمٕمت٤مدة ،وهل يم٤مٟم٧م ٓ شمزيد قمغم درضم٦م ،ىم٤مل اًمقزيم٤مين:
((واقمٚمؿ ان هذه اًمٕمقارض ٓ ختؾ سم٠ميمثر ُمـ درضم٦م واطمدة)).
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك((:إن محؾ إيمثر ُمٜمٝم٤م وهق اًمثٛمـ قمغم ىمدر طمّم٦م
اًمٗمجر ،اًمتل ُيرى أو هل٤م ذم ذًمؽ اًم٘مٓمر ًمقٓ اجلب٤مل وٟمحقه٤م ،وُم٤م سمٕمده قمغم أوهل٤م اًمذي ُيرى
سم٤مًمٗمٕمؾ ومقق اجلب٤مل وٟمحقه٤م ..ارشمٗمع اخلالف اًمذي ُمر))(.)1
يمام يٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ سملم اخلالف سملم درضمتل  °97و °01سم٠من إول اقمتٛمد فمٝمقر احلٛمرة
سمخالف اًمث٤مين ،وشم٘مدم أن يمقن احلٛمرة ُمـ قمالُم٤مت اًمٗمجر اًمّم٤مدق خمتٚمػ ومٞمف.
وسملم فمٝمقر اًمبٞم٤مض واحلٛمرة درضمت٤من ،ىم٤مل اعمرايمٌم((:احلٛمرة [أي :إومم] يت٠مظمر
ـمٚمققمٝم٤م قمـ ـمٚمقع اًمبٞم٤مض سمدرضمتلم قمغم اعمٕمتٛمد))(.)2

( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.051
( )2اعمرايمٌم ،إيْم٤مح اًم٘مقل احلؼ ،ص .4
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اخلالف احلادخ يف صال ٚالفذس
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء اًمس٤مسم٘مقن أن اًمٗمجر يٓمٚمع سملم درضمتل  ،°01-°96وهذا إذا اقمتؼمٟم٤م زاوي٦م
ٕ °96ن اًم٘مقل هب٤م ؿم٤مذ.
سمؾ مجٞمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ذم وىمتٜم٤م احل٤مرض دمٕمؾ صالة اًمٗمجر قمغم زاوي٦م ُم٤م
سملم  °98.4و.°97
وٓ شمقضمد وٓ دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م واطمدة شمٕمتٛمد ًمٚمٗمجر زاوي٦م أىمؾ ُمـ  ،°97ومٛمٍم شمٕمتٛمد
اًمزاوي٦م  ،°98.4واعمٖمرب شمٕمتٛمد اًمزاوي٦م  ،°98واًمسٕمقدي٦م شمٕمتٛمد اًمزاوي٦م  ،°97.4ذم طملم
شمٕمتٛمد اًمزاوي٦م  °97يمؾ ُمـ :إردن وومٚمسٓملم واًمٙمقي٧م وؾمٚمٓمٜم٦م قمامن واًمبحريـ وىمٓمر
واًمٕمراق واًمٞمٛمـ واًمسقدان وشمقٟمس واجلزائر وشمريمٞم٤م وهمػمه٤م ُمـ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م.
ٟمٕمؿ ذم اًمٞمٛمـ اقمتٛمدت وزارة إوىم٤مف ذم حم٤مومٔم٦م طمرضُمقت ذم اًمسٜم٦م اعم٤مضٞم٦م
(9348هـ) زاوي٦م  °94.4شم٘مري ًب٤م ،وُمـ اًمٖمري٥م أهن٤م اقمتٛمدت ذم طمرضُمقت وم٘مط دون سم٤مىمل
ُمٜم٤مـمؼ اًمٞمٛمـ!! ،وُمـ إهمرب اقمتامده٤م ذم أضمزاء ُمـ طمرضُمقت دون سم٤مىمٞمٝم٤م!!.
ومـ افدرجوت افتل اظتؿدهتو اهلقئوت وادـظامت احلديثي:
 اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م .°98.4
ُ مٜمٔمٛم٦م راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل آؾمالُمل . °97
 ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م سمٙمراشمٌم . °97
 آٟمٙمقسمٞمدي٤م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م وإُمريٙمٞم٦م اقمتٛمدا .)1( °97
 ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم آؾمالُمٞم٦م ذم يمراشمٌم سم٤ميمست٤من .°97
ُ مّمغم ـمٝمران . °97
 ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران .)2( °96 /6
( )1يمام ذم شم٘مرير شم٘مقيؿ وزارة إوىم٤مف إردين ،ص .95
( )2اًمسٜمد ،حتديد اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،ص.04
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ؿديام وحدي ًثو :حتك طفرت مقجي مـ
ومو ذـركوه حمؾ اتػوق مـ حقٌ افقاؿع وافتطبقؼ ً
افتشؽقؽ دم ذفؽ خالل اخلؿسي افعؼقد ادوضقي.
وهذه اعمقضم٦م يم٤من رائده٤م قمبد اعمٚمؽ قمكم اًمٙمٚمٞم٥م رئٞمس ىمسؿ اعمٜم٤مخ واعمراىمب٦م اجلقي٦م
سمٛمٓم٤مر اًمٙمقي٧م اعمدين ؾم٤مسم٘م ً٤م ،ويم٤من ذًمؽ ذم قم٤مم 9864م 9وم٘مد سمٕم٨م رؾم٤مًم٦م إمم وزاره
إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م ،يٕمؽمض ومٞمٝم٤م قمغم ُمققمد صالة اًمٗمجر اعمقضمقد ذم اًمت٘مقيؿ اًمٙمقيتل ،وهق
ُم٤م يقاومؼ شم٘م٤مويؿ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ،وىم٤مل :إن اًمزاوي٦م اًمّمحٞمح٦م ًمّمالة اًمٗمجر هل
 ،95.4وًمٞمس .°97
وم٘م٤مُم٧م وزارة اًمٕمدل وإوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م آٟمذاك سمتحقيؾ اًمرؾم٤مًم٦م إمم
إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد قمبد اهلل يمٜمقن ،رئٞمس راسمٓم٦م قمٚمامء اعمٖمرب ،وذًمؽ إلطم٤مًمتف ًمٚمٛمختّملم
ًمٚمرد قمغم اًمرؾم٤مًم٦م ،وم٘م٤مم هق سمدورة سمتحقيٚمف إمم أطمد أؿمٝمر قمٚمامء اًمٗمٚمؽ واًمتقىمٞم٧م ذم اعمٖمرب،
وهق اًمٕم٤ممل اًمِمٝمػم اًمسٞمد احل٤مج حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب سمـ قمبد اًمرازق إٟمدًمز أصال اًمٗم٤مد
اعمرايمٌم (،ت0199م) ،ص٤مطم٥م يمت٤مب ((اًمٕمذب اًمزٓل ذم ُمب٤مطم٨م اهلالل)) ،وهق يٕمتؼم ُمـ
أؿمٝمر يمت٥م اًمٗمٚمؽ اًمنمقمل طمقل اهلالل ورؤيتف ،وم٘م٤مم اعمرايمٌم سم٤مًمرد قمغم اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمتٞم٥م،
وىمد سملم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وسم٤مٕدًم٦م واحلج٦م ودرد أىمقال اًمٕمديد ُمـ يمب٤مر اًمٗمٚمٙمٞملم واعمقىمتلم.
وبعد ذفؽ أثور هذه افدظقى افشقخ تؼل افديـ اهلاليل شـي 1379هـ.
صمؿ أقم٤مد قمبداعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م هذه اًمدقمقة ٟمٗمسٝم٤م جمد ًدا ذم ُمٍم ،ؾمٜم٦م 9879م.
وضم٤موزت هذه اًمدقمقى اًمٙمقي٧م إمم سمٚمدان قمديدة يم٤مًمسٕمقدي٦م ،وُمٍم وإردن
وومٚمسٓملم وآُم٤مرات واعمٖمرب واًمبحريـ واًمٞمٛمـ.
وشمت٤مسمٕم٧م آٟمت٘م٤مدات قمغم اًمت٘مقيامت اًم٘مديٛم٦م ومل شم٘متٍم قمغم اًمدرضم٦م اًمتل ـم٤مًم٥م هب٤م
يمٚمٞم٥م ومٔمٝمرت دقمقات أظمرى شمٜم٤مدي سمدرضم٤مت أىمؾ ُمـ  ،95.4وشمزقمؿ آقمتامد قمغم اًمرؤي٦م
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يمذًمؽ 9طمتك هرول اخلالف ُمـ  95.4إمم  8درضم٤مت ،وم٘مد رأى اًمسٞمد ظم٤مًمد ؿمقيم٧م أن
زاوي٦م اًمٗمجر ىمد شمٙمقن أي ىمٞمٛم٦م سملم اًمزاوي٦م 8و.°97
ويرى اًمديمتقر قمٛمر أومْمؾ أن اًمٗمجر اًمٙم٤مذب حيلم قمغم اًمزاوي٦م  94وأن اًمٗمجر
اًمّم٤مدق حيلم قمغم اًمزاوي٦م .90
وشـعرض ؾقام يليت كامذج دقجي االختالف افتل ظصػً بوفبؾدان اإلشالمقي:
أٔالً :املىمك ٛالعسبٗ ٛالطعٕدٖ.ٛ
شمٕمتٛمد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م شم٘مقيؿ أم اًم٘مرى اًمذي أقمده اًمٗمٚمٙمل ومْمؾ أمحد ٟمقر
ؾمٜم٦م9484هـ ،واقمتٛمد قمغم درضم٦م  ،°97صمؿ قمغم درضم٦م .°98
وممـ ادظك خطل تقؿقً ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي دم صالة افػجر:
 اًمِمٞمخ قمبداهلل اًمسٚمٓم٤من إُم٤مم أطمد اعمس٤مضمد ذم ُمديٜم٦م اًمري٤مض ،وهق اًمذي شمقمم هذا
اًمرأي ذم سمداي٤مشمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م.
 اًمديمتقر ؾمٕمد سمـ شمريمل اخلثالن ،اًمٕمْمق ذم اًمٚمجٜم٦م اعمِمٙمٚم٦م ًمدراؾم٦م اًمِمٗمؼ اًمٗمٚمٙمل،
طمٞم٨م ىم٤مل ذم سمٞم٤من ًمف سمت٤مريخ 9307/7/4هـُ(( :مٕمٔمؿ اًمت٘م٤مويؿ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل،
وُمٜمٝم٤م شم٘مقيؿ أم اًم٘مرى..يقضمد ًمدهي٤م إؿمٙم٤مًمٞم٦م ذم حتديد دظمقل وىم٧م صالة اًمٗمجر 9إذ
أهن٤م شمٕمتؼم اًمِمٗمؼ اًمٗمٚمٙمل سمداي٦م ًمقىم٧م اًمٗمجر)).
 ؿمٞمخ ُم١مذين اعمسجد اًمٜمبقي اًمنميػ قمبد اًمرمحـ قمبد اإلًمف إسمراهٞمؿ ظم٤مؿم٘مجل.
وممـ رد ظذ هذه افدظقى مـ افسعقديي وأيد افتقؿقً احلويل:
 اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل سمجدة ،ذم دورشمف اًمت٤مؾمٕم٦م ،ذم ىمراره اًمس٤مدس ،سمت٤مريخ/98 :
9315 /6هـ ،اعمقاومؼ9875 /4 /41 :م" ،سمِم٠من ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة واًمّمٞم٤مم ذم اًمبالد
ذات ظمٓمقط اًمٕمرض اًمٕم٤مًمٞم٦م" ،واًمذي ٟمص قمغم ُم٤م ي٠ميت(( :اًمٗمجر يقاومؼ سمزوغ أول
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قمرض٤م ذم إومؼ اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،ويقاومؼ اًمزاوي٦م
ظمٞمط ُمـ اًمٜمقر إسمٞمض واٟمتِم٤مره ً
( )°97درضم٦م حت٧م إومؼ اًمنمىمل)).
 رئٞمس هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء وإدارة اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء اًمس٤مسمؼ اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز
سمـ قمبد اهلل آل اًمِمٞمخ اعمٗمتل اًمٕم٤مم ،طمٞم٨م أصدر سمٞم٤مٟم٤م سمت٤مريخ9396 /6 /00 :هـ،
طمقل ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم شم٘مقيؿ أم اًم٘مرى ،اًمذي ي٠مظمذ سم٤مًمدرضم٦م  °98ذم شمقىمٞم٧م اًمٗمجر
اًمّم٤مدق ،وضم٤مء ومٞمف((( :)1يمٚمٗم٧م جلٜم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمذه٤مب إمم ظم٤مرج ُمديٜم٦م اًمري٤مض
سمٕمٞمدً ا قمـ إٟمقار عمراىمب٦م ـمٚمقع اًمٗمجر وُمٕمروم٦م ُمدى ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمت٘مقيؿ اعمذيمقر ًمٚمقاىمع،
وىمد ىمررت اًمٚمجٜم٦م سم٤مإلمج٤مع ُمٓم٤مسم٘م٦م شمقىمٞم٧م اًمت٘مقيؿ ًمٓمٚمقع اًمٗمجر ،وأٟمف ٓ صح٦م َعم ِ٤م
يدقمٞمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ شم٘مدُمف قمٚمٞمف ،وٕضمؾ إزاًم٦م اًمِمٙمقك اًمتل ؿمقؿم٧م قمغم سمٕمض
اًمٜم٤مس صالهتؿ ضمرى سمٞم٤مٟمف)) ،ويم٤من ىمد وصػ دقم٤موى ُمـ ي٘مقل سم٠من وىم٧م صالة
اًمٗمجر ذم اعمٛمٚمٙم٦م طمس٥م شم٘مقيؿ أم اًم٘مرى احل٤مزم همػم دىمٞمؼ وحيت٤مج إمم شم٠مظمػم  01دىمٞم٘م٦م:
سمـ((:أهن٤م ًمٞمس٧م ُمبٜمٞم٦م قمغم أؾم٤مس قمٚمٛمل دىمٞمؼ)).
 اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان 9قمْمق هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء ،وىمٞمؾ إن ًمف يمت٤م ًسم٤م ذم ذًمؽ.
 اًمديمتقر قمكم سمـ حمٛمد اًمِمٙمري ُمـ ىمسؿ اًمٗمٞمزي٤مء ،ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٝمد ًمٚمبؽمول
واعمٕم٤مدن ،اًمٔمٝمران ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م.
ثاًٌٗا :مجّٕزٖ ٛوصس العسبٗ.ٛ
شمٕمٛمؾ اعم١مؾمس٦م اًمديٜمٞم٦م اعمٍمي٦م سمٜمٔم٤مم اًمتقىمٞم٧م اًمٗمٚمٙمل ذم اًمٗمجر قمٜمدُم٤م شمبٚمغ اًمِمٛمس
 98.4درضم٦م حت٧م إومؼ.
وهق اًمذي ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م ُمٜمذ اًم٘مرون اإلؾمالُمٞم٦م إومم إمم يقُمٜم٤م
هذا ،وهق اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف قمٛمؾ دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ذم يمؾ قمٝمقده٤م ،وهق ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف
ُمّمٚمح٦م قمٛمقم اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م ُمٜمذ إٟمِم٤مئٝم٤م ؾمٜم٦م 9787م ،صمؿ اؾمتٛمرت قمغم ذًمؽ سمٕمد إٟمِم٤مء

( )1ص.40-49 :
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اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ؾمٜم٦م 9869م ،وهل اعم١مؾمس٦م اعمٍمي٦م اًمرؾمٛمٞم٦م اعمختّم٦م
سم٢مصدار اًمت٘م٤مويؿ اًمٗمٚمٙمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م عمقاىمٞم٧م اًمّمالة 9ـمب ً٘م٤م ًمٚم٘مرار اجلٛمٝمقري رىمؿ ً 706مسٜم٦م
9864م ،واعمٕمدل سم٤مًم٘مرار اجلٛمٝمقري رىمؿ ً 407مسٜم٦م 9874م.
أىمرت ذم يمؾ قمٝمقده٤م
وهذا اًمذي اقمتٛمدشمف دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ذم يمؾ قمٝمقده٤م 9طمٞم٨م ّ
هذه اًمدرضم٦م ًمٓمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،ويم٤مٟم٧م "ُمّمٚمح٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م" شمستٗمتل دار اإلومت٤مء
ومٞمام يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمِمٙمالت اعمقاىمٞم٧م 9وم٠مرؾمٚم٧م ًمٚمدار ً
ُمثال ذم  01ديسٛمؼم ؾمٜم٦م 9844م ،ذم
قمٝمد اعمٗمتل إؾمبؼ ومْمٞمٚم٦م اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمبد اعمجٞمد ؾمٚمٞمؿ ،شمستٗمتل ذم يمٞمٗمٞم٦م طمس٤مب
ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة واًمّمقم عمديٜم٦م ضمريٜمتش سم٢مٟمجٚمؽماُ 9مبٞمٜم٦م ذم ؾم١ماهل٤م :أن اًمِمٗمؼ إمحر يزول ذم
ُمٍم قمٜمدُم٤م يبٚمغ اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس ؾمبع قمنمة درضم٦م وٟمّمػ اًمدرضم٦م حت٧م إومؼ ،وأن
اًمْمقء إسمٞمض ئمٝمر وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمٛم٘مدار
شمسع قمنمة درضم٦م وٟمّمػ درضم٦م ،وم٠مضم٤مسمتٝم٤م دار اإلومت٤مء ُم٘مرة ُم٤م شمٕمتٛمده ُمـ طمس٤مب عمقاىمٞم٧م
اًمّمالة.
وممـ ادظك خطل هذا افتقؿقً:
 قمبداعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م ،ؾمٜم٦م 9879م ،سمؾ ىم٤مل سمبٓمالن صالة ُمـ يّمكم ذم هذا اًمتقىمٞم٧م.
 اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر 9طمٞم٨م ىم٤مل(( :سم٠مٟمف شمقصؾ سم٤مًمتتبع إمم أن اًمٗمجر يٙمقن ىمبؾ اًمنموق
سمس٤مقم٦م)).
 اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ ًمٓمٗمك إُم٤مم ُمسجد اًمٜمقر سمـُ((:مٚمقى)) ،وأصدر ومتقى سمٕمٜمقان ((أهي٤م
اعمسٚمٛمقن ٓ شمّمٚمقا اًمٗمجر ىمبؾ وىمتف وظم٤مص٦م ذم رُمْم٤من)).
وقمٜمدُم٤م ادقمك قمبداعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م ذًمؽ اخلٓم٠م أصم٤مر ذًمؽ اًمبح٨م سمٚمبٚم٦م ذم ُمٍم قمـ ـمريؼ
سمٕمض اجلامقم٤مت ،ومخرضم٧م ذم ذًمؽ ومتقى ُمـ دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ،ذم قمٝمد ُمٗمتل اًمدي٤مر
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اعمٍمي٦م آٟمذاك ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ /ضم٤مد احلؼ قمكم ضم٤مد احلؼ ،سمرىمؿ  499وشم٤مريخ/99 /09 :
9879م ،وصدرت ذم ؿمٙمؾ سمٞم٤من سمٕمٜمقان "سمٞم٤من ًمٚمٜم٤مس ذم ؿم٠من اًمِمبٝم٤مت طمقل طمس٤مب
ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة".
وقمرض اعمٗمتل أُمر احلس٤مب اًمٗمٚمٙمل عمقاىمٞم٧م اًمّمالة اًمذي شمّمدره هٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م
اعمٍمي٦م ذم شم٘مقيٛمٝم٤م اًمرؾمٛمل قمغم جلٜم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة اعمتخّمّملم ذم قمٚمقم اًمٗمٚمؽ وإرص٤مد
واحلس٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وضم٤مُمٕمتل إزهر واًم٘م٤مهرة وهٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م
اعمٍمي٦م إلسمداء اًمرأي اًمٕمٚمٛمل 9عم٘م٤مرٟم٦م اعمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمقاىمٞم٧م احلس٤مسمٞم٦م اجل٤مري٦م،
وؿم٤مرك ذم اًمٗمحص اًمسٞمد رئٞمس جمٚمس إدارة سمٜمؽ ديب اإلؾمالُمل -وىمد يم٤من واطمدً ا ُمـ
شم٘مريرا قمـ قمدم صح٦م احلس٤مسم٤مت اعمٕمٛمقل هب٤م ذم ُمٍم
أوًمئؽ اًمذيـ أرؾمٚمقا ًمدار اإلومت٤مء
ً
ٕوىم٤مت اًمّمالة ظم٤مص٦م صاليت اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر.
وىمد شم٘مدُم٧م هذه اًمٚمجٜم٦م سمت٘مريره٤م اًمذي اٟمتٝم٧م ومٞمف سمٕمد اًمبح٨م إمم أن :إؾمٚمقب اعمتبع
ذم طمس٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م يتٗمؼ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمع
رأي ىمداُمك قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛملم.
وشم٠ميمٞمدً ا هلذا اىمؽمطم٧م اًمٚمجٜم٦م شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م ،شمقازم اًمرصد واعمٓم٤مسم٘م٦م ُمع اعمقاىمٞم٧م
اًمنمقمٞم٦م ،ذم ومؽمات خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٕم٤مم ،وعمدة قم٤مُملم.
وشمب٤مدل اعمٗمتل اًمرأي ُمع اًمسٞمد إؾمت٤مذ اًمقزير اًمديمتقر إسمراهٞمؿ سمدران ،رئٞمس أيم٤مديٛمٞم٦م
اًمبح٨م اًمٕمٚمٛملً 9متِمٙمٞمؾ اًمٚمجٜم٦م اعم٘مؽمطم٦م ،وحتديد ُمٝمٛمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وشمٞمسػم ُم٤م شمتٓمٚمبف أسمح٤مصمٝم٤م
ذم اجلٝم٤مت اًمت٤مسمٕم٦م ًمأليم٤مديٛمٞم٦م.
يمام ىم٤مم ومْمٞمٚمتف ،سم٤مًمرد قمغم هذا اًمبح٨م ،سمجريدة إظمب٤مر ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر سمت٤مريخ:
9879 /99 /95م ،حت٧م قمٜمقان "طمس٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة يتٗمؼ ذقم ًّٞم٤م وومٚمٙم ًّٞم٤م ُمع رأي
ىمدا َُمك قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛملم" ،وىمد ٟمنم هذا اًمرد سمٕمد ذًمؽ ذم يمت٤مب "ُمـ ومت٤موى ومْمٞمٚم٦م
اإلُم٤مم إيمؼم اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ قمكم ضم٤مد احلؼ" ،هدي٦م جمٚم٦م إزهر ،رُمْم٤من 9391هـ 9طمٞم٨م
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شمٜم٤مول سم٤مًمرد "اعمذيمرة اًمّم٤مدرة سم٤مؾمؿ اًمسٞمد /قمبد اعمٚمؽ قمكم اًمٙمٚمٞم٥م ،ذم ؿم٠من ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة
ظم٤مص٦م اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء ،واًمتل شمتداوهل٤م اجلامقم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م"ُ 9مبٞمٜمً٤م :أن هذا اًم٘مقل "ىمقل ٍ
قم٤مر قمـ
اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح 9ومال ُيٚم َت َٗم ُ٧م إًمٞمف" ،وأٟمف" :ىمد ؾمبؼ قمرض ُمثؾ هذا اًمبح٨م قمغم جلٜم٦م حت٘مٞمؼ
ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل ،وشم٘مرر رومْمف ًمٕمدم صحتف"(.)1
أيْم٤م :ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي ،ذم
وىم٤مم سم٤مًمرد قمغم هذه اًمدقمقى ً
ضمريدة "اًمٜمقر" حت٧م قمٜمقان" :ىمبؾ أن يستٗمحؾ اخلٓمر جي٥م ُمقاضمٝم٦م هذه اًمبدقم٦م".
ورد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أهؾ اًمتخّمص اًمٗمٚمٙمل :إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد مج٤مل اًمٗمٜمدي ،قمْمق
جمٛمع اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م ،وإؾمت٤مذ سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة ،وقم٤ممل اًمٗمٚمؽ اعمِمٝمقر،
ؾمٚمٞمام،
وسملم أن اقمتب٤مر اًمٗمجر اسمتدا ًء ُمـ وضمقد اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمٛم٘مدار ً °95 :َ41مٞمس ً
وأٟمف ُمـ اًمالزم أن ي١مذن ًمٚمٗمجر قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمٛم٘مدار .)2(°98 :َ44
أيْم٤م ُمـ اًمٗمٚمٙمٞملم اعمتخّمّملم :إؾمت٤مذ اًمديمتقر أمحد إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمٗم٦م،
ورد قمٚمٞمٝم٤م ً
إؾمت٤مذ سمٙمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م سمج٤مُمٕم٦م إزهر ،ر
حمذ ًرا أن شمبٜمك ٟمتٞمج٦م ه٤مُم٦م وظمٓمػمة يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمٖمٞمػم
ُمقاىمٞم٧م صالة اًمٗمجر ًمٚمٛمسٚمٛملم يم٤موم٦م سمٛمثؾ هذه اًمتج٤مرب وإرص٤مد اًمٗمردي٦م ،اًمتل شمٕمؽمهي٤م
ؿمقائ٥م اجلق وُمقاٟمع اًمرؤي٦م(.3
وسمٕمد ٟمحق ؿمٝمر وٟمّمػ ُمـ صدور اًمٗمتقى ،واىمؽماح شمِمٙمٞمؾ اًمٚمجٜم٦م ،واشمٗم٤مق ومْمٞمٚم٦م
اعمٗمتل اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ ُمع رئٞمس أيم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل آٟمذاك قمغم يمؾ ظمٓمقات إٟمِم٤مئٝم٤م،
وحتديد ُمٝمٛمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلضمرائٞم٦م ،وشمٞمسػم ُمتٓمٚمب٤مهت٤م اًمبحثٞم٦م ،صدر ىمرار سمتٕمٞملم ومْمٞمٚم٦م
وزيرا ًمألوىم٤مف سمت٤مريخ 3 :يٜم٤مير 9870مً ،مٞمحؾ حمٚمف ومْمٞمٚم٦م
اعمٗمتل اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ رمحف اهلل ً
اًمِمٞمخ /قمبد اًمٚمٓمٞمػ قمبد اًمٖمٜمل محزةُ ،مٗمت ًٞم٤م ًمٚمدي٤مر اعمٍمي٦م.

( )1ومت٤موى ومْمٞمٚم٦م اإلُم٤مم إيمؼم اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ قمكم ضم٤مد احلؼ،ص904 ،903 ،901ـ.
( )2اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ،ص .907
( )3اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ،ص.949-941
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وشمؿ شمِمٙمٞمؾ هذه اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل عمقآة اًمرصد واعمٓم٤مسم٘م٦م ُمع
اًمقاىمع ذم ومؽمات خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٕم٤مم 9حت٘مٞم ً٘م٤م عمقاىمٞم٧م اًمّمالة .و ُُم رث َٚم ْ٧م ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مت اعمتخّمّم٦م:
ُمـ "اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م" ،و"ُمٕمٝمد إرص٤مد اًمٗمٚمٙمٞم٦م" سمحٚمقان ،و"ىمسؿ اًمٗمٚمؽ
سمٙمٚمٞم٦م قمٚمقم اًم٘م٤مهرة" و"ىمسؿ اعمس٤مطم٦م واًمٗمٚمؽ سمج٤مُمٕم٦م إزهر" ،و"دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م"،
ويمٚمٗم٧م اًمٚمجٜم ُ٦م ومري ً٘م٤م ُمـ ُمٕمٝمد إرص٤مد ،وُمٜمدو ًسم٤م ذقم ًّٞم٤م ً
ممثال ًمدار اإلومت٤مء ،هق إؾمت٤مذ
ً
ُمس١موٓ قمـ اًمتحديد اًمنمقمل ًمٖمٞم٤مب اًمِمٗمؼ إمحر ًمتحديد
اًم٘م٤ميض /حمٛمد طمسـً 9مٞمٙمقن
قمرض٤م ذم إومؼ ًمتحديد وىم٧م اًمٗمجر.
وىم٧م اًمٕمِم٤مء ،وسمدء فمٝمقر اًمْمقء إسمٞمض اعمٜمتنم ً
وسمٕمد شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م "حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة" ،وىمبؾ اٟمتٝم٤مئٝم٤م ُمـ ُمٝمٛمتٝم٤م ،صدرت قمـ
دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ،ذم قمٝمد ومْمٞمٚم٦م اعمٗمتل قمبد اًمٚمٓمٞمػ محزة :اًمٗمتقى رىمؿ ً 006مسٜم٦م
9874مُ ،م١ميمدة اشمٗم٤مق اعمقاىمٞم٧م اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمّمالة ذ ًقم٤م وومٚمٙمً٤م ُمع اعمقروث اًمٗمٚمٙمل قمٜمد
قمٚمامء اعمسٚمٛملم ،وأؿم٤مرت إمم اؾمتٛمرار قمٛمؾ اًمٚمجٜم٦م ،وأوم٤مدت" :سم٠من إؾمٚمقب اعمتبع ذم
طمس٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م يتٗمؼ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمع
رأي ىمداُمك قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛملم 9وشم٠ميمٞمدً ا ًمذًمؽ ُؿم رٙم َٚم٧م جلٜم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة
سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل ،ومل شمٜمتف ُمـ ُمٝمٛمتٝم٤م سمٕمد" اهـ.
صمؿ وارم ؾمٕم٤مدة اًم٘م٤ميض /حمٛمد طمسـ ،اعمٜمدوب اًمنمقمل ًمدار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ،اًمٚمجٜم٦م
سمٜمت٤مئ٩م أرص٤مده اًمتل أضمراه٤م سم٤مًمٕملم اعمجردة ،ذم اًمٗمؽمة ُمـ ؿمٝمر أهمسٓمس ؾمٜم٦م 9873م،
وطمتك ُم٤مرس 9874م ،واًمتل شمٓم٤مسم٘م٧م طمس٤مسم ًّٞم٤م ُمع طمس٤مسم٤مت اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م
ذم صاليت اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ،واًمتل شمتؿ قمغم أؾم٤مس حتديد وىم٧م اًمٕمِم٤مء قمٜمد اٟمخٗم٤مض ُمريمز
اًمِمٛمس  °96 :َ41درضم٦م حت٧م إومؼ اًمٖمريب ،واٟمخٗم٤مض ُمريمز اًمِمٛمس  °98 :َ41درضم٦م حت٧م
إومؼ اًمنمىمل ذم اًمٗمجر ،وذًمؽ طمسبام ضم٤مء ذم ظمٓم٤مب رئٞمس جمٚمس إدارة اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م
اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م :اًمسٞمد اعمٝمٜمدس /حمٛمد ُمسٕمد قمكم إسمراهٞمؿ ،إمم دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م.
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وسمت٤مريخ 07 :أيمتقسمر 9875مُ ،قم رلم ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي ُمٗمت ًٞم٤م
ًمٚمدي٤مر اعمٍمي٦م ،ظمٚم ًٗم٤م ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمبد اًمٚمٓمٞمػ محزة اًمذي اٟمت٘مؾ إمم رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم 98
ؾمبتٛمؼم 9874م .ويم٤مٟم٧م جلٜم٦م "حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة" ىمد أَت٧م ُمٝمٛمتٝم٤م ،ومّمدرت اًمٗمتقى
ذم قمٝمد ومْمٞمٚمتف ضم٤مزُم ً٦م سم٤معمقاىمٞم٧م ُمـ همػم شمٕمٚمٞمؼ قمغم أسمح٤مثً 9متح٘مؼ اعمٓم٤مسم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م
واًمٗم ٚمٙمٞم٦م اًمت٤مُم٦م عمقاىمٞم٧م اًمّمالة اًمتل شمّمدره٤م اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ،وذًمؽ سمرىمؿ
 94وشم٤مريخ9876/90/94 :م ،واًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م(( :ؾمبؼ ًمدار اإلومت٤مء أن سمحث٧م هذا
اعمقضقع ُمع اًمس٤مدة اًمٕمٚمامء واعمتخّمّملم ذم هذا اًمِم٠من ،وُمرومؼ صقرة ُمـ اًمٗمتقى اًمّم٤مدرة
ذم هذا اًمِم٠من واٟمتٝم٧م إمم أن :إؾمٚمقب اعمتبع ذم طمس٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم ُمٍم يتٗمؼ ُمـ
اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمع رأي ىمداُمك قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛملم ،وٟمحـ ٟمرى صح٦م اعمقاىمٞم٧م
احلس٤مسمٞم٦م اًمتل واومتٜم٤م هب٤م هٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م ًمٚمّمالة وذقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ هب٤م 9وذًمؽ ٕن قمٚمامء
اًمٗمٚمؽ هؿ اعمتخّمّمقن ذم هذا اًمِم٠من وهؿ ُمـ اًمذيـ أؿم٤مر إًمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
ًمذ ِ
﴿ َوم٤مؾم٠م ًُمق ْا َأ َ
يمر إِن ُيمٜم ُتؿ َٓ شمَٕم َٚم ُٛم َ
هؾ ٱ ر
قن﴾ ،وٟمحـ ُمـ ضم٤مٟمبٜم٤م ٟمٜمّمح إخ اًمس٤مئؾ وهمػمه
سمٕمدم اًمتِمٙمؽ ُمتك ضم٤مء إُمر ُمـ ضمٝم٦م رؾمٛمٞم٦م وومٜمٞم٦م ىمد سمٜم٧م أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم أؾمس قمٚمٛمٞم٦م
ؾمٚمٞمٛم٦م ،وٓ داقمل ًمٚمتِمٙمٞمؽ ذم صح٦م ُم٤م أوردشمف هٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م ذم هذا اًمِم٠من ومٝمل
ً
وأظمػما اعمس١موًم٦م قمام يّمدر قمٜمٝم٤م))اهـ.
أوٓ
ً
أيْم٤م اًمٗمتقى رىمؿ  46اًمّم٤مدرة ذم ؾمٜم٦م 9881م ،واًمتل أؿم٤مرت إمم
وهذا ُم٤م أيمدشمف ً
شم٘مرير اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتخّمّم٦م اًمذي
ىمٓمع ؿمؽ اعمتِمٙمٙملم ذم صح٦م ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة سم٘مقهل٤م(( :قمرض٧م دار اإلومت٤مء أُمر
احلس٤مب اًمٗمٚمٙمل عمقاىمٞم٧م اًمّمالة اًمذي شمّمدره هٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م ذم شم٘مقيٛمٝم٤م اًمرؾمٛمل
قمغم جلٜم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة اعمتخّمّملم ذم قمٚمقم اًمٗمٚمؽ وإرص٤مد واحلس٤مسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م
اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وضم٤مُمٕمتل إزهر واًم٘م٤مهرة وهٞمئ٦م اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م إلسمداء اًمرأي اًمٕمٚمٛمل
عم٘م٤مرٟم٦م اعمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمقاىمٞم٧م احلس٤مسمٞم٦م اجل٤مري٦م.

76

وىمد شم٘مدُم٧م هذه اًمٚمجٜم٦م سمت٘مريره٤م اًمذي اٟمتٝم٧م ومٞمف سمٕمد اًمبح٨م إمم أن إؾمٚمقب اعمتبع
ذم طمس٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م يتٗمؼ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمع
رأي ىمداُمك قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛملم)).
وسمت٤مريخٟ 99 :مقومٛمؼم 9885مُ ،قملم ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر ٟمٍم ومريد واصؾُ ،مٗمت ًٞم٤م
ً
ؿمٞمخ٤م
ًمٚمدي٤مر اعمٍمي٦م ،ظمٚم ًٗم٤م ًمٗمْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي ،اًمذي ص٤مر
ًمألزهر اًمنميػ.
وذم قمٝمد ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر ٟمٍم واصؾ أصمػم هذا اعمقضقع ُمرة أظمرى ذم اًمّمحػ
واعمجالت ،وم٠مقمٞمد ٟمنم اًمبح٨م ذم "جمٚم٦م إزهر" ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر ذم ؿمقال 9396هـ،
سمٕمٜمقان "شمّمحٞمح وىم٧م أذان اًمٗمجر" ،صمؿ يمت٥م سمذًمؽ ُم٘م٤مل ذم ضمريدة "إهرام" ،سمت٤مريخ:
9886 /4 /09م.
ور ًّدا قمغم ذًمؽ أصدرت دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ومتقيلم :سمرىمؿ  967ورىمؿ ً 091مسٜم٦م
9886م ،أيمدت ومٞمٝمام -سمٕمد ُمٜم٤مىمِم٦م اعمقضقع ُمٜم٤مىمِم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمستٗمٞمْم٦م -أٟمف اؾمت٘مر رأي مجٞمع
اًمٕمٚمامء واخلؼماء اعمختّملم وأهؾ اًمرأي اعمٕمٜمٞملم سمتحديد وىمتل اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر "قمغم اًمٕمٛمؾ
سم٤مًمتقىمٞم٧م اعمٕمٛمقل سمف طم٤مًم ًّٞم٤م وهق صحٞمح ذ ًقم٤م".
وعمزيد اًمت٠ميمٞمد وآـمٛمئٜم٤من أؿم٤مرت اًمٗمتقى إمم أٟمف شمؿ آشمٗم٤مق قمغم(( :شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م
خمّمّم٦م ُمـ اجلٝم٤مت أشمٞم٦م وهل :اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ،واعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م
واجلقومٞمزي٘مٞم٦م ،وأؾم٤مشمذة اًمٗمٚمؽ سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة ،وأؾم٤مشمذة اًمٗمٚمؽ سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم
سمج٤مُمٕم٦م إزهر ،شم٘مقم سمٕمٛمؾ دراؾم٦م ُمستٗمٞمْم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم ُمدة حمددة شمتقاومر ومٞمٝم٤م مجٞمع ومّمقل
اًمسٜم٦م ،شمٜمتٝمل سمٕمده٤م ُمـ قمٛمؾ شم٘مقيؿ ضمديد طمس٥م ُم٤م ئمٝمر هل٤م ذم هن٤مي٦م إُمر ،قمغم أن يٙمقن
شمقىمٞمتٝم٤م ُمٚمز ًُم٤م جلٛمٞمع أومراد اًمدوًم٦م.
وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ :جي٥م اًمٕمٛمؾ أن سم٤مًمتقىمٞم٧م اعمٕمٛمقل سمف اخل٤مص سمّماليت اًمٗمجر
واًمٕمِم٤مء طمتك شمْمع اًمٚمجٜم٦م اعمٙمٚمٗم٦م شم٘مريره٤م اعمِم٤مر إًمٞمف))ـ.
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ُ
اجلٝم٤مت اعمتخّمّم٦م اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مُٕمر.
وؿم رٙم َٚم٧م اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ُُم رث َٚم٧م ومٞمٝم٤م
ُ
واضمتٛمٕم٧م اًمٚمجٜم٦م سمدار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ،وأصدرت سمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ سمٞم٤مٟمً٤م ًمٚمرد قمغم هذه
اًمتِمٙمٞمٙم٤مت سمت٤مريخ9886 /3 /6 :م 9ضم٤مء ومٞمف(( :ومبٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ُٟم ِنم "سمٛمجٚم٦م إزهر" ذم
قمدده٤م اًمّم٤مدر ذم ؿمقال ؾمٜم٦م 9396هـ قمـ سمح٨م إؾمت٤مذ قمبد اعمٚمؽ قمكم اًمٙمٚمٞم٥م ،سمٕمٜمقان
"شمّمحٞمح وىم٧م أذان اًمٗمجر" ،هذا اعمقضقع يم٤من حمؾ سمح٨م ضم٤م ٍّد ُمٜمذ قم٤مم 9879م ،وىمد
شمِمٙمٚم٧م جلٜم٦م آٟمذاك سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل ًمتح٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م اًمّمالةُ 9مثٚم٧م ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مت
اعمتخّمّم٦مُ :مـ "اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م" وهل اجلٝم٦م اعمس١موًم٦م قمـ طمس٤مب وإصدار
ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة 9ـمب ً٘م٤م ًمٚم٘مرار اجلٛمٝمقري رىمؿ ً 706مسٜم٦م 9864م ،واعمٕمدل سم٤مًم٘مرار
اجلٛمٝمقري رىمؿ ً 407مسٜم٦م 9874م ،ويمذا "ُمٕمٝمد إرص٤مد اًمٗمٚمٙمٞم٦م" سمحٚمقان ،و"ىمسؿ
اًمٗمٚمؽ سمٙمٚمٞم٦م قمٚمقم اًم٘م٤مهرة" و"ىمسؿ اعمس٤مطم٦م واًمٗمٚمؽ سمج٤مُمٕم٦م إزهر" ،و"دار اإلومت٤مء" ،وىمد
ً
يمٚمٗم٧م اًمٚمجٜم٦م ومري ً٘م٤م ُمـ ُمٕمٝمد إرص٤مد وُمٜمدو ًسم٤م ذقم ًّٞم٤م ً
ُمسئقٓ قمـ
ممثال ًمدار اإلومت٤مء يٙمقن
اًمتحديد اًمنمقمل ًمٖمٞم٤مب اًمِمٗمؼ إمحر ًمتحديد وىم٧م اًمٕمِم٤مء ،وسمدء فمٝمقر اًمْمقء إسمٞمض
قمرض٤م ذم إومؼ ًمتحديد وىم٧م اًمٗمجر.
اعمٜمتنم ً
وىمد وارم اًم٘م٤ميض إؾمت٤مذ /حمٛمد طمسـ ،اًمٚمجٜم٦م سمٜمت٤مئ٩م أرص٤مده اًمتل أضمراه٤م سم٤مًمٕملم
اعمجردة ،ذم اًمٗمؽمة ُمـ أهمسٓمس ؾمٜم٦م 9873م ،وطمتك ُم٤مرس 9874م ،واًمتل شمٓم٤مسم٘م٧م
طمس٤مسم ًّٞم٤م ُمع طمس٤مسم٤مت اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ذم صاليت اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر)).
يمام ىم٤مم سم٤مًمرد قمغم اًمٜم٤مذ :ومْمٞمٚم٦م اعمرطمقم اًمِمٞمخ /ضم٤مد احلؼ قمكم ضم٤مد احلؼُ ،مٗمتل
اجلٛمٝمقري٦م ٍ -
وىمتئذ -سمجريدة "إظمب٤مر" ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر 9879 /99 /95م ،حت٧م ُم٘م٤مل:
(طمس٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة يتٗمؼ ذقم ًّٞم٤م وومٚمٙم ًّٞم٤م ُمع رأي ىمدا َُمك قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛملم) ،ومم٤م
ضم٤مء ومٞمف حت٧م قمٜمقان "صح٦م اعمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م"((:واعمٗمتل إذ يبلم ذًمؽ ًمٚمٛمقاـمٜملم مجٞم ًٕم٤م ،إٟمام
ي١ميمد هلؿ صح٦م اعمقاىمٞم٧م احلس٤مسمٞم٦م ًمٚمّمالة وذقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ هب٤م وآًمتزام واًمقىمقف قمٜمده٤م ذم
اًمّمقم واًمّمالةُ ،مع ُمراقم٤مة اًمٗمروق احلس٤مسمٞم٦م ًمٚمٛمقاىمٞم٧م اًمتل ختتٚمػ ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من 9إذ
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سمذًمؽ شمٙمقن اعمقاىمٞم٧م احلس٤مسمٞم٦م ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م ضمؼميؾ

قمغم

رؾمقل اهلل ^)).
أيْم٤م قمغم هذا اعمقضقع ذم طمٞمٜمف :ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر /حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي،
وىمد ىم٤مم سم٤مًمرد ً
ذم ضمريدة "اًمٜمقر" ،حت٧م ُم٘م٤مل( :ىمبؾ أن يستٗمحؾ اخلٓمر جي٥م ُمقاضمٝم٦م هذه اًمبدقم٦م).
واشمّمٚم٧م دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م "سم٤مهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م" ،و"اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل
ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م" ،و"ىمسؿ اًمٗمٚمؽ سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ضم٤مُمٕم٦م إزهر"ٕ 9ظمذ اًمرأي
ذم هذا إُمر .وقمغم أصمر ذًمؽ اضمتٛمٕم٧م اًمٚمجٜم٦م يقم آصمٜملم اعمقاومؼ 9886 /3 /6م ،سمدار
اإلومت٤مء اعمٍمي٦مُ ،مِمٙمٚم٦م ُمـ اًمس٤مدة:
 -9أ .دٟ /مٍم ومريد واصؾُ ،مٗمتل مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م.
 -0أ .د /قمبد اًمٗمت٤مح قمبد اًمٕم٤مل ضماللٟ ،م٤مئ٥م رئٞمس اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م
واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م.
 -4أ .د /حمٛمد هبج٧م ؿمٕمراوي ،رئٞمس ىمسؿ اًمٗمٚمؽ سمج٤مُمٕم٦م إزهر.
 -3أ .د /أمحد ظمٚمٞمٗم٦م.
 -4أ .د /حمٛمد اعمٚمٞمجل.
 -5أ .د /طمسـ ُمّمٞمٚمحل.
وظمٚمّم٧م اًمٚمجٜم٦م إمم أن هذه اًمٜمتٞمج٦م ((ٓ يٛمٙمـ إظمذ هب٤م وٓ شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ،وهذا ُم٤م أيمده
اعمرصد اعمٚمٙمل اًمؼميٓم٤مين سمجريٜمتش ذم رده قمغم رؾم٤مًم٦م اًمب٤مطم٨م سمت٤مريخ 04 :يٜم٤مير 9863م.
وٟمٔمرا ٕن اًمٕمب٤مدات ٓ ُشمبٜمَك قمغم اًمِمؽ ،سمؾ قمغم اًمٞم٘ملم ،واًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ،
ً
وقمغم ذًمؽ :ومٞمب٘مك إُمر سم٤مًمٜمسب٦م ًمتحديد ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف أنٕ 9ن هذا هق
اعم١ميمد واعمٕمٛمقل سمف .وٓ يٛمٙمـ إزاًم٦م هذا اًمٞم٘ملم وشمٖمٞمػمه إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف أو أىمقى ُمٜمف ،وطمتك
ي٠ميت ذًمؽ ُمـ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمتخّمّم٦م ُم١ميمدة وُمستٗمٞمْم٦م وجمٛمع قمٚمٞمٝم٤م ،ومٞمب٘مك احل٤مل قمغم ُم٤م
هق قمٚمٞمف))ـ.
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وردت "اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م" قمغم هذا اًمبح٨م ذم ظمٓم٤مهب٤م إمم دار اإلومت٤مء
اعمٍمي٦م ،اًمذي أرؾمٚمف رئٞمس جمٚمس إدارة اهلٞمئ٦م :اعمٝمٜمدس /حمٛمد ُمسٕمد قمكم إسمراهٞمؿ ،ومم٤م
ضم٤مء ومٞمف ((:اًمبح٨م اعمٜمِمقر ًمٚمسٞمد قمبد اعمٚمؽ قمكم اًمٙمٚمٞم٥م قمب٤مرة قمـ رصدة واطمدة وم٘مط
ُأضمري٧م ذم احلرم اعمٙمل 9طمٞم٨م إومؼ اًمنمىمل همػم ُمٙمِمقفً 9مقضمقد ضمبؾ أيب ُىمبٞمس ،ومل
دائام
يذيمر ؿمٞم ًئ٤م قمـ درضم٦م شمٚمقث اهلقاء واًمرـمقسم٦م ،يمام أن اًمْمقء اًمّمٜم٤مقمل سم٤محلرم يٙمقن ً
ؿمديدً ا 9مم٤م ي١مصمر قمغم اًمٜمتٞمج٦م ،وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ وم٘مد ذيمر اًمب٤مطم٨م أٟمف رصد أول فمٝمقر اًمْمقء
ًمقىم٧م اًمٗمجر قمٜمدُم٤م يم٤من ارشمٗم٤مع اًمْمقء  °94ومقق إومؼ 9أي :أن اًمب٤مطم٨م مل ير اًمْمقء ذم
اعمس٤مطم٦م ُمـ إومؼُ :مـ زاوي٦م ارشمٗم٤مع صٗمر – إمم زاوي٦م ارشمٗم٤مع .°94
وىمد اؾمتٖمرق اًمْمقء سمداه ً٦م ومؽمة زُمٜمٞم٦م ُمـ صٗمر إمم  °94مل ي٠مظمذه٤م اًمب٤مطم٨م ذم آقمتب٤مر.
وم٢مذا أظمذٟم٤مه٤م ذم آقمتب٤مر :وم٢من درضم٦م اٟمخٗم٤مض ُمريمز اًمِمٛمس قمـ إومؼ ٓ يٙمقن °95 :َ41
يمام ذيمر اًمب٤مطم٨م ،سمؾ يٙمقن سمداه ً٦م أيمؼم ُمـ ذًمؽ ،ويّمؾ شم٘مري ًب٤م إمم  °98 :َ41اًمتل هل أؾم٤مس
طمس٤مسم٤مشمٜم٤م.
وقمغم هذا :ومٝمق ُ-مـ طمٞم٨م ٓ ي٘مّمد -أصمب٧م صح٦م إؾم٤مس اًمذي جيري اًمٕمٛمؾ سمف
طم٤مًم ًّٞم٤م حلس٤مب وىم٧م صالة اًمٗمجر.
وًمٕمؾ أهؿ أؾمب٤مب اخلالف ذم حتديد وىم٧م صالة اًمٗمجر :شمٚمقث اهلقاء ذم يمثػم ُمـ
إُم٤ميمـ وظم٤مص٦م ذم اعمدن 9طمٞم٨م اًمتٚمقث اًمّمٜم٤مقمل ،وذم أُم٤ميمـ اؾمتخراج اًمبؽمول ،وذم طم٤مًم٦م
زي٤مدة ٟمسب٦م رـمقسم٦م اهلقاء ،أو وضمقد إشمرسم٦م اًمٕم٤مًم٘م٦م سم٤مجلق 9إُمر اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمدم رؤي٦م
أول ؿمٕم٤مع اًمْمقء ،وٓ ُيرى ضقء اًمٗمجر إٓ سمٕمد أن يٜمتنم ويٕمٚمق ومقق اًمٓمب٘م٦م اعمٚمقصم٦م اًم٘مريب٦م
ُمـ إومؼ.
ُم٤م ذيمره اًمب٤مطم٨م حت٧م قمٜمقان (اًمٗمجر ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ واعمالطم٦م واًمٕمٚمقم اجلقي٦م) ٓ يٗمٞمد9
ٕهن٤م ٓ شمتٛمِمك ُمع اًمتحديد اًمٗم٘مٝمل ًمقىم٧م صالة اًمٗمجر ،وحتديدهؿ هل٤م إمم صمالصم٦م أىمس٤مم ٓ
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أىمرهب٤م ًمٚمٗمجر :هق اًمِمٗمؼ اًمٗمٚمٙمل اًمذي ُحيدد
يٜمٓمبؼ أهي٤م سمدىم٦م قمغم صالة اًمٗمجر ،وإن يم٤من ُ
سمقضمقد ُمريمز اًمِمٛمس  °97حت٧م إومؼ))ـ.
أيضو:
ورد ظذ هذه افدظقى مـ ادتخصصغ ً
 إؾمت٤مذ اًمديمتقر أيٛمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ ُمتقزم ،أؾمت٤مذ قمٚمقم اًمٗمٚمؽ واًمٗمْم٤مء ،ضم٤مُمٕم٦م
اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم.
 ويمذًمؽ إؾمت٤مذ اًمديمتقر اًمٗمٚمٙمل اعمٝمٜمدس طمسلم يمامل اًمديـ أؾمت٤مذ يمرد اعمس٤مطم٦م
واجلٞمقديسٞم٤م سمٙمٚمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ضم٤مُمٕم٦م أؾمٞمقط ،واًم٘م٤مهرة ،واًمري٤مض ،وسمٖمداد ،وإؾمت٤مذ
اعمٜمتدب سم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمٛمس٤مطم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،وضم٤مُمٕم٦م إزهر ،وضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة 9وذًمؽ
ذم سمحثف اعمٜمِمقر ذم اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م ُمـ "جمٚم٦م اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م" اًمّم٤مدرة قمـ اًمرئ٤مؾم٦م
اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء واًمدقمقة واإلرؿم٤مد سم٤مًمسٕمقدي٦م ذم قم٤مم
9486هـ ،حت٧م قمٜمقان(( :شمٕمٞملم ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم أي زُم٤من وُمٙم٤من قمغم ؾمٓمح
إرض)) ،ومم٤م ضم٤مء ومٞمفً((:م٘مد وضمد سم٤مٓؾمت٘مراء أن وىم٧م اًمِمٗمؼ ووىم٧م اًمٗمجر
يتس٤موي٤من ِذم اعمٙم٤من اًمقاطمد شم٘مري ًب٤م ،وأهنام يرشمبٓم٤من سمحريم٦م اًمِمٛمس حت٧م إومؼ ،وأن
ضقء اًمِمٛمس اًمٖمػم ُمب٤مذ واعمٜمٕمٙمس قمغم اًمٖمالف اهلقائل إريض يٜمتٝمل أو يبدأ
قمٜمدُم٤م شمّمؾ درضم٦م ُمٞمؾ اًمِمٛمس حت٧م إومؼ .))°97
 إؾمت٤مذة اًمديمتقرة ُمروم٧م اًمسٞمد قمقض ،أؾمت٤مذة اًمٗمٚمؽ وقمٚمقم اًمٗمْم٤مء سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم
ِ
نم ذم جمٚم٦م إزهر ،قمدد ذي احلج٦م 9396هـ،
سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة ،ر ًّدا قمٚمٛم ًّٞم٤م سمٛم٘م٤مل ُٟم َ
اعمقاومؼ ًمِمٝمر إسمريؾ 9886م ،حت٧م قمٜمقان" :اًمٗمجر اًمّمحٞمح وشمرؿمٞمد اًمتّمحٞمح.
ُ
ُمْمٛمقن هذا اًمبح٨م قمغم سمس٤مط اعمٜم٤مىمِم٦م ذم وىم٤مئع "ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت
و ُـم ِر َح
اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء" -واًمتل قم٘مدت سمٛم٘مر اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م ،ذم 04
ُمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 9301هـ ،اعمقاومؼ ُ 08م٤مرس ؾمٜم٦م 0111م -سمٛمِم٤مريم٦م دار اإلومت٤مء،
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واعم١مؾمس٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م اعم ٕمٜمٞم٦م ،اؾمتبٕمدت اًمٜمدوة ٟمت٤مئجف ومل شمٕمتٛمده٤م ،سمٕمد وضقح اعمقىمػ
اًمراومض هل٤م ُِمـ ِىم َبؾ يمؾ اعم١مؾمس٤مت اًمديٜمٞم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٜمدوة.
طمٞم٨م ىم٤مُم٧م دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م -وهل اجلٝم٦م اًمديٜمٞم٦م اعمٍمي٦م اعمختّم٦م سمت٘مقيؿ هذا
اعمقضقع واإلومت٤مء ومٞمف ذ ًقم٤م 9ممثٚم ً٦م ذم ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقرٟ /مٍم ومريد واصؾُ ،مٗمتل
اًمدي٤مر اعمٍمي٦م آٟمذاك -سم٤مًمرد قمغم هذه اًمدقمقى ورومْمٝم٤مُ 9مبٞمٜم٦م أن ُمثؾ هذا اًمبح٨م اًمذي
يٜمٓمقي قمغم سمٓمالن ُمقاىمٞم٧م اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء احل٤مًمٞم٦م وسمٓمالن صالة اًمٗمجر قمٚمٞمٝم٤مُ ٓ" :يٗمٞمد وٓ
ٕمقل قمٚمٞمف ذم هذا اعم٘م٤مم"" ،وٓ وضمف ًمف وٓ دًمٞمؾ صحٞمح ُيٕمقل قمٚمٞمف
ُيستَدَ ُّل سمف هٜم٤م"" ،وٓ ُٟم ر
و ُيٕمتَدُّ سمف" ،وأيمدت رومع هذا اخلالف وقمدم آقمتداد سمف ً
أصال 9طمٞم٨م أوص٧م" :سمٖمٚمؼ هذا
اًمب٤مب ،وشمرك اًمبح٨م ومٞمفُ 9مٜم ًٕم٤م ًمٚمٗمتٜم٦م سملم اعمسٚمٛملم ،وشمِمٙمٞمٙمٝمؿ ذم قمب٤مدهتؿ اًمديٜمٞم٦م 9طمٞم٨م
صمب٧م سمٞم٘ملم صح٦م صالة اعمسٚمٛملم ذم يمؾ أوىم٤مهت٤مُ ،مـ ىمبؾ هذا اخلالف اًمذي شمؿ روم ُٕمف ،وٓ
يزول هذا اًمٞم٘ملم اًمذي أصمبتٜم٤مه إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف أو أىمقى ُمٜمف" ،وظمٚمّم٧م إمم أٟمف" :قمٚمٞمٜم٤م وضمق ًسم٤م
ٟمحـ اعمسٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من أن ٟم٘مػ قمٜمد طمدود هذا اًمٞم٘ملم اًم٘مديؿ اًمث٤مسم٧م ذ ًقم٤م ذم احل٤مل
واًم٘مديؿ".
يمام رد قمغم هذا اًمتِمٙمٞمؽ رئٞمس جلٜم٦م اًمٗمتقى سم٤مٕزهر اًمنميػ ،ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م
ص٘مر 9طمٞم٨م ي٘مقل ذم ومت٤مويف ،ذم ُم٤ميق 9886م ،ر ًّدا قمغم اعمِمٙمٙملم ذم شمقىمٞم٧م اًمٗمجر اعمدون
ُمستٛمدًّ ا ُمـ احلدي٨م اًمٜمبقي وإرص٤مد
سم٤مًمٜمت٤مئ٩م(( :إن شمٕمٞملم اًمٗمجر اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب شمٕمٞمٞمٜمً٤م
َ
احلديث٦م ىم٤مم سمف اعمختّمقن ،واٟمتٝمقا إمم أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق هق اًمذي يرومع ًمف إذان ،وٓ سمد ُمـ
اشمب٤مع ذًمؽُ ،م٤م مل ئمٝمر رء آظمر ي٘مقم قمغم طم٘م٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م وأرص٤مد ي٘مٞمٜمٞم٦م صحٞمح٦م .واًمٙمالم
اًمذي ضم٤مء ذم اًمس١مال طمدث ُمٜمذ ؾمٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م .وىمد صدرت ومتقى ُمـ دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م
سمت٤مريخ ُ 00مـ ٟمقومٛمؼم 9879م" .صمؿ ؾم٤مق ُمٚمخص اًمٗمتقى.
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وشمت٤مسمٕم٧م سمٕمد ذًمؽ اًمٗمت٤موى ُمـ دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م دمزم سمّمح٦م وىم٧م اًمٗمجر اعمٕمٛمقل
سمف قمغم ضمٝم٦م اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم ،ذم قمٝمد اعمٗمتل اًمس٤مسمؼ ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمكم مجٕم٦م ،صمؿ ذم
قمٝمد اعمٗمتل احل٤مزم ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر ؿمقىمل قمالم)).
تؼريرا بخصقص مقاظقد أذان افػجر،
ـام أصدرت اهلقئي ادكيي افعومي فؾؿسوحي
ً
مػوده:
أٟمف سمٕمد اًمبح٨م ذم ُمٚمٗم٤مت اهلٞمئ٦م ُو ِضمدَ ت سمٕمض اعمٚمٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م ًمسٜم٦م 9846م ،وؾمٜم٦م
9834م وهب٤م ضمداول عمقاىمٞم٧م اًمّمالة ُمٙمتقسم٦م سمخط اًمٞمد ،وشمؿ ُمراضمٕمتٝم٤م سم٤محلس٤مب قمغم سمراُم٩م
اًمٙمٛمبٞمقشمر اعمٕمٛمقل هب٤م طم٤مًم ًّٞم٤م سم٤مهلٞمئ٦م قمغم أؾم٤مس زاوي٦م اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس سم٘مٞمٛم٦م ،°98.4
ومقضمدت اًمٜمت٤مئ٩م ُمٓم٤مسم٘م٦م عم٤م هق ُمدون يدو ًّي٤م قم٤مم  9846و9834م ،مم٤م يثب٧م أن هذه اًمدرضم٦م
هل اعمٕمٛمقل هب٤م ُمٜمذ إٟمِم٤مء ُمّمٚمح٦م قمٛمقم اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م.
وأىمر اًمت٘مقيؿ اعمٍمي يمذًمؽ جمٚمس جمٛمع اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م سمجٚمستف اًمتل قم٘مدت
سمٛمِمٞمخ٦م إزهر ،سمرئ٤مؾم٦م اًمديمتقر أمحد اًمٓمٞم٥م ،ؿمٞمخ إزهر ،آصمٜملم 0197/14/90م،
سمخّمقص اًمٓمٚم٥م اًمقارد سمتحديد ُمققمد أذان اًمٗمجر ،وُم٤م اٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمٚمجٜم٦م اعمُ َِمٙمٚم٦م ُمـ
ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر ؿمقىمل قمبداًمٙمريؿ قمالم ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ،وقمْمقي٦م اًمديمتقر قمبدُمؼموك
اًمٜمج٤مر قمْمق جمٛمع اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م ،واعمستِم٤مر حمٛمد حمٛمقد قمبداًمسالم ُمستِم٤مر إزهر
اًمنميػ ،وسم٢ممج٤مع آراء ٍّ
يمؾ ُمـ ُمٗمتل اًمدي٤مر احل٤مزم وُمٗمتل اًمدي٤مر إؾمبؼ اًمديمتقر ٟمٍم ومريد
واصؾ ،واعمٗمتل اًمس٤مسمؼ اًمديمتقر قمغم مجٕم٦مُ ،مٗمتل اجلٛمٝمقري٦م اًمس٤مسمؼ ،وسم٢ممج٤مع أقمْم٤مء جمٛمع
اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م.
ثالجا :األزدُ.
وممـ شمزقمؿ ختٓمئ٦م اًمتقىمٞم٧م إردين ًمّمالة اًمٗمجر اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين.
وؿد رد دظقاه ظؾامء وؾؾؽققن ،مـفؿ:
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 إؾمت٤مذ اًمديمتقر ذف اًم٘مْم٤مة ،أؾمت٤مذ اًمنميٕم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،ورئٞمس ىمسؿ أصقل
اًمديـ اًمس٤مسمؼ ذم اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 إؾمت٤مذ اًمديمتقر ُمِمٝمقر اًمقردات ،أؾمت٤مذ ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ ،وقمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمس٤مسمؼ ذم
ضم٤مُمٕم٦م احلسلم سمـ ـمالل ،إردن.
 إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمبد اًمسالم همٞم٨م ،أؾمت٤مذ ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ ،ورئٞمس اجلٛمٕمٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م إردٟمٞم٦م.
 إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمبد اًم٘م٤مدر قم٤مسمد ،ظمبػم ذم اًمٗمٚمؽ اًمنمقمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.

زابعًا :الٗىَ
فمٝمرت هذه اًمدقمقى ذم اًمسٜمقات إظمػمة ُمـ ىمبؾ سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ ،صمؿ اقمتٛمدت
هذه اًمدقمقى وزارة إوىم٤مف سمقادي طمرضُمقت ((اًمداظمؾ)) ،وشمؿ شمٕمٛمٞمؿ اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ قمغم
اعمس٤مضمد ذم ؿمٕمب٤من 9348هـ.
ًمٙمـ شمؿ ُمٕم٤مرض٦م هذه اًمدقمقى واًمرد قمغم ُم٤م اؾمتٜمدت قمٚمٞمف ُمـ ىمبؾ قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء
وـمالب اًمٕمٚمؿ يم ٤مًمسٞمد اًمٗم٘مٞمف أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمٚمٗم٘مٞمف ،وأًمػ رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم هذه
اًمدقمقى ؾمامه٤م ((سمٞم٤من حتديد وىم٧م اًمٗمجر ،وُم٘مدار طمّمتف ُمـ اًمٚمٞمؾ)) ،واًمِمٞمخ اًمٗمٚمٙمل أؾم٤مُم٦م
أسمٙمر طم٤مج محزي ،وقم٘م٥م سمر ٍّد ُمٙمتقب يمذًمؽ.
خاوطًا :املػسب.
محؾ رأي٦م ذًمؽ اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اهلالزم ُمٜمذ ؾمٜم٦م 9468هـ ،وأًمػ يمت٤م ًسم٤م ؾمامه (سمٞم٤من
اًمٗمجر اًمّم٤مدق واُمتٞم٤مزه قمـ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب) ،وىم٤مل(( :ايمتِمٗم٧م سمام ٓ ُمزيد قمٚمٞمف ُمـ اًمبح٨م
واًمتح٘مٞمؼ واعمِم٤مهدة اعمتٙمررة ُمـ صح٤مح اًمبٍم وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ أن اًمتقىمٞم٧م اعمٖمريب ٕذان اًمّمبح
ٓ يتٗمؼ ُمع اًمتقىمٞم٧م اًمنمقمل)).
ًمٙمـ رد قمغم هذه اًمدقمقى وومٜمده٤م اًمٕم٤ممل اًمِمٝمػم اًمسٞمد احل٤مج حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب سمـ
قمبد اًمرازق إٟمدًمز أصال اًمٗم٤مد اعمرايمٌم (،ت0199م) ،ص٤مطم٥م يمت٤مب ((اًمٕمذب اًمزٓل
ذم ُمب٤مطم٨م اهلالل)).
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ـام رد ظذ هذه افدظقى هقئوت وظؾامء مـ بؾدان أخرى ؽر ادتؼدم ذـرهو ،ومـ
ذفؽ:
ُ" مريمز اًمٗمٚمؽ اًمدوزم" ،وهقُ :مريمز قمٚمٛمل رؾمٛمل إُم٤مرايت ،يْمؿ يمقيمب٦م ُمـ يمب٤مر
اًمٗمٚمٙمٞملم واًمب٤مطمثلم واًمراصديـ ذم اًمٕم٤معملم اًمٕمريب واإلؾمالُمل.
وىمد أصدر سمٞم٤مٟمً٤م ىم٤مـم ًٕم٤م ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم صح٦م اًمتقىمٞم٧م ًمّمالة اًمٗمجر واعمٕمٛمقل سمف ذم يمؾ اًمدول
اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ،وهق ُم٤م سملم درضمتل ( ،°97وُ )°98.4مـ اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م
إومؼ اًمنمىمل ،وىمد ُٟم ِنم هذا اًمبٞم٤من قمغم ُمقىمع اعمريمز اًمرؾمٛمل ،سمت٤مريخ 97 :رُمْم٤من
9345هـ اعمقاومؼ َ 4تقز /يقًمٞمق 0194م ،حت٧م قمٜمقان( :سم٤مشمٗم٤مق اعمتخّمّملم ٓ :صح٦م
ًمٚم٘مقل سم٠من ُمققمد اًمٗمجر اعمبلم ذم اًمت٘م٤مويؿ ُمت٘مدم قمـ اًمقىم٧م احل٘مٞم٘مل ًمٓمٚمقع اًمٗمجر
اًمّم٤مدق).
 وزاره إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م.
 اعمريمز اًمٚمٞمبل ًمالؾمتِمٕم٤مر قمـ سمٕمد وقمٚمقم اًمٗمْم٤مء ،يمٚمٞم٦م اًمدقمقة آؾمالُمٞم٦م سمٚمٞمبٞم٤م ،واهلٞمئ٦م
اًمٕم٤مُم٦م ًمألوىم٤مف.
 اعمجٚمس إورويب ًمإلومت٤مء واًمبحقث" ذم ىمراره رىمؿ (" )90 /0سمِم٠من ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة
واًمّمٞم٤مم ذم اًمبالد ذات ظمٓمقط اًمٕمرض اًمٕم٤مًمٞم٦م" ،ذم دورشمف اًمٕم٤مدي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة،
اعمٜمٕم٘مدة ذم ُم٘مر اعمجٚمس سمدسمٚمـ ،سم٠ميرًمٜمدة ،ذم اًمٗمؽمة ُمـ ُ 91-5مـ ذي اًم٘مٕمدة
9303هـ ،اعمقاومؼ ًمـ 49ديسٛمؼم 0114م إمم  3يٜم٤مير 0113م.
ٟ" مدوة قمٚمامء اًمنميٕم٦م واًمٗمٚمؽ" اًمتل قم٘مدت ذم اعمريمز اًمث٘م٤مذم سمٚمٜمدن ،ذم ؿمٕمب٤من
9313هـ ،اعمقاومؼ ٕي٤مرُ /م٤ميق 9873م ،واًمذي ضم٤مء ذم ىمراره٤م((:اشمُّٗمؼ قمغم اًم٘مقاقمد
اًمتل يتؿ سمٛمقضمبٝم٤م حتديد أوىم٤مت اًمّمالة سمتحديد زواي٤م اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ
اعمقاوم٘م٦م ًمقىمتل اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء ،وذوق اًمِمٛمس وهمروهب٤م يمام يكم:
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ً -9مٓمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق :اًمزاوي٦م ( )°97درضم٦م حت٧م إومؼ اًمنمىمل.
 -0عمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إمحر :اًمزاوي٦م ( )°96درضم٦م حت٧م إومؼ اًمٖمريب))(.)1
 اًمِمٞمخ حمٛمد أمحد طمسلم ،اعمٗمتل اًمٕم٤مم ًمٚم٘مدس واًمدي٤مر اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م 9طمٞم٨م ىم٤مل((:اًمت٘مقيؿ
اًمذي يسػم قمٚمٞمف اعم١مذٟمقن ذم ومٚمسٓملمُ..مٕمتٛمد ُمـ دار اإلومت٤مء اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ووزارة
إوىم٤مف واًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م ،وىمد وضع ُمـ ىمبؾ جل٤من ذقمٞم٦م ُمتخّمّم٦م ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م
سم٠مهؾ اخلؼمة ،وقمغم اعمسٚمؿ آًمتزام سمف واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه)).
 اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن حمٛمد سمريم٦م ،طم٤مُمؾ يمرد اًمٞمقٟمسٙمق ذم قمٚمقم اًمٗمٚمؽ واًمٗمْم٤مء واًمٗمٞمزي٤مء
اًمٗمٚمٙمٞم٦م ذم ومٚمسٓملم ،وُمدير ُمريمز أسمح٤مث اًمٗمٚمؽ واًمٗمْم٤مء ذم ضم٤مُمٕم٦م إىمَم.
 ا ٕؾمت٤مذ اًمديمتقر محٞمد اًمٜمٕمٞمٛمل ،رئٞمس آحت٤مد اًمٕمريب ًمٕمٚمقم اًمٗمْم٤مء واًمٗمٚمؽ وُمدير
ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م ،اإلُم٤مرات.
 اًمِمٞمخ محد سمـ حمٛمد ص٤مًمح ،سم٤مطم٨م أول ُمٕمد شم٘مقيؿ ذم دائرة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م
واًمٕمٛمؾ اخلػمي ذم ديب.
 إؾمت٤مذ اًمديمتقر ضمالل ا ًمديـ ظم٤مٟمجل ،ظمبػم ذم اًمٗمٚمؽ اًمنمقمل ،واعمدير اًمس٤مسمؼ جل٤مُمٕم٦م
إيبال ذم طمٚم٥م ،ؾمقري٤م.
 اًمديمتقر ُمٕم٤موي٦م ؿمداد ،أؾمت٤مذ اًمٗمٞمزي٤مء واًمٗمٚمؽ ذم ضم٤مُمٕم٦م اخلرـمقم ،اًمسقدان.
 اًمديمتقر جمٞمد ضمراد ،أؾمت٤مذ اًمٗمٚمؽ ذم ضم٤مُمٕم٦م إٟمب٤مر ،واعمستِم٤مر اًمٕمٚمٛمل اًمٗمٚمٙمل
ًمألوىم٤مف ،اًمٕمراق.
 إؾمت٤مذ اًمديمتقر وهٞم٥م قمٞمسك اًمٜم٤مس ،أؾمت٤مذ اًمٗمٞمزي٤مء اًمتٓمبٞم٘مٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمبحريـ
ورئٞمس اجلٛمٕمٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمبحريٜمٞم٦م.
 اًمديمتقر مج٤مل ُمٞمٛمقين ،أؾمت٤مذ اًمٗمٚمؽ ذم ضم٤مُمٕم٦م ىمسٜمٓمٞمٜم٦م ،اجلزائر.

ً
ٟم٘مال قمـ يمت٤مب "ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة سملم قمٚمامء اًمنميٕم٦م واًمٗمٚمؽ" ًمٚمديمتقر حمٛمد اهلقاري ،ص-68
()1
.71
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 اًمديمتقر ٟمسٞمؿ ؾمٞمٖمقاينُ ،مدير ىمسؿ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ ذم ُمرصد اجلزائر.
وىمد أًمػ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واًمب٤مطمثلم واعمتخّمّملم ذم رد هذه اًمدقمقى اًمٓم٤مقمٜم٦م ذم
شمقىمٞم٧م اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء اًمذي شمسػم قمٚمٞمف إُم٦م ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من 9وُمٜمٝمؿ إض٤موم٦م إمم ُمـ ؾمبؼ
ذيمرهؿ:
 اعمٝمٜمدس حمٛمد ؿمقيم٧م قمقدةُ ،مدير ُمريمز اًمٗمٚمؽ اًمدوزم ،اإلُم٤مرات 9وم٘مد يمت٥م رؾم٤مًمتف
اًمِمٝمػمة ((إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ومٚمٙمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م طمقل ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة)).
 اًمٕم٤ممل إزهري اجلٚمٞمؾ ،ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر /ـمف اًمدؾمقىمل طمبٞمٌم اًمدُمٞم٤مـمل
احلسٞمٜمل ،أؾمت٤مذ ورئٞمس ىمسؿ اًمٕم٘مٞمدة واًمٗمٚمسٗم٦م سمج٤مُمٕم٦م إزهر اًمنميػ ،ذم يمت٤مسمف
اًمسٜم٦م يٕمب٨م سمٛمقاىمٞم٧م اًمّمالة" ،وىمد ـمبع ؾمٜم٦م 0111م.
"ؿمٞمٓم٤من ُمٜمٙمري ُّ
 إؾمت٤مذ اًمديمتقر /إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمّمبٞمحل ،رئٞمس ىمسؿ اًمسٜم٦م وقمٚمقُمٝم٤م سمٙمٚمٞم٦م
أصقل اًمديـ ،سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م 9وم٘مد يمت٥م يمت٤م ًسم٤م ذم اًمرد قمغم
دقمقى اخلٓم٠م ذم اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ،ؾمامه(( :ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق سملم حتديد اًم٘مرآن
وإـمالق اًمٚمٖم٦م)).
وىمد ىمدم ًمف اعمٗمتل اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ،ورئٞمس هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء وإدارة
اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء :اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل آل اًمِمٞمخ ،سمٛم٘مدُم٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م" :وىمرر
ومٞمٝم٤م ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ذم هذه اًمبالد ُمٜمذ قمنمات اًمسٜملم ،وشمت٤مسمع قمغم إىمراره قمٚمامء
هذه اًمبالد اعمب٤مريم٦م ،وىمد أوصٞمٜم٤م سمٓمب٤مقمتف ًمتٕمٛمٞمؿ اًمٜمٗمع سمف".
وؾم٤مق ذم يمت٤مسمف رأي قم٤ممل اًمٗمٚمؽ اًمٙمقيتل اًمِمٝمػم /اًمديمتقر ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمجػمي،
اًمذي أيمد أن اًمتٚمقث ذم اجلق هق اًمذي ضمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس خيٞمؾ إًمٞمٝمؿ أن اًمِمٗمؼ يت٠مظمر سمٕمض
اًمٌمء ،ىم٤مل (ص" :)938-937 :وأود أن أؿمػم هبذا اًمِم٠من أٟمٜم٤م يمٜم٤م ذم اخلٚمٞم٩م ٟم١مذن ًمٚمٗمجر
ىمبؾ ذوق اًمِمٛمس سمس٤مقم٦م وٟمّمػ ،ويمذًمؽ يمٜم٤م ٟم١مذن ًمٚمٕمِم٤مء سمٕمد ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ قمـ
همروب اًمِمٛمس ،يمام أشمذيمر أن اعمرطمقم حمٛمد اًمٕمبد اعمحسـ اًمدقمٞم٩م ذم ؾمٜم٦م 9847م ذيمر زم
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أٟمف يم٤من يراىم٥م ـمٚمقع اًمٗمجر ويستٕمٛمؾ روزٟم٤مُم٦م اًمّمب٤مغ اعمٍمي٦م ،ومٙم٤مٟم٧م ىمريب٦م اًمّمقاب ذم
مجٞمع ومّمقل اًمسٜم٦م.
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أدل ٛطسيف اخلالف
الدلٗن املػرتك ((السصد البصس))ٙ
يٕمتؼم آؾمتدٓل سم٤مًمرؤي٦م اًمبٍمي٦م ًمٚمٗمجر اًمّم٤مدق ُمـ أهؿ إدًم٦م اًمتل يستدل هب٤م
اًمٗمري٘م٤من ،وهذا اًمدًمٞمؾ ُّ
حمؾ اشمٗم٤مق ذم آقمتب٤مر قمٜمد اجلٛمٞمع ويستٜمد سمف ُمـ يدقمل صح٦م
اًمتقىمٞم٧م اًمذي قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٜم٤مس ُمٜمذ ىمرون ،وُمـ يدقمل اًمتخٓمئ٦م يمذًمؽ.
وشـبغ هـو مجؾي مـ اإلرصودات احلديثي فؽؾ ؾريؼ.
أٔال :املىمك ٛالعسبٗ ٛالطعٕدٖٛ
وَ زصد ودع٘ البطالُ
ىمٛم٧م ُمع سمٕمض اعمِم٤ميخ ،وأطمد اًمٗمٚمٙمٞملم ذم
 رصد اًمِمٞمخ قمبد اعمحسـ اًمٕمبٞمٙم٤من 9وم٘مد ىم٤ملُ (( :
ُمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ُ-مٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م -سم٤مًمتثب٧م ُمـ صح٦م وىم٧م أذان اًمٗمجر طمس٥م
اًمت٘مقيؿ قمدة ُمرات ظم٤مرج ُمديٜم٦م اًمري٤مض ،وصمب٧م قمٜمدٟم٤م أن وىم٧م اًمٗمجر اًمّم٤مدق ٓ يٓمٚمع إٓ
سمٕمد صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م شم٘مريب٤م ُمـ إذان طمس٥م اًمت٘مقيؿ)).
 رصد اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٜمٞم٤من ،قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م وأصقل اًمديـ
سمج٤مُمٕم٦م اًم٘مّمٞمؿ طمٞم٨م رصد اًمٗمجر ًمٕم٤مم يم٤مُمؾ ،وظمٚمص أن وىم٧م اًمٗمجر طمس٥م شم٘مقيؿ أم
اًم٘مرى ُمت٘مدم قمـ اًمتقىمٞم٧م اًمنمقمل ًمٚمٗمجر ُم٤م سملم  94دىمٞم٘م٦م إمم  03دىمٞم٘م٦م طمس٥م ومّمقل
اًمسٜم٦م ،ويتبلم أن اًمٗمرق اًمذي ذيمره سم٤مًمدىم٤مئؼ يس٤موي شم٘مريب ً٤م اًمدرضم٦م (  )°93.5حت٧م إومؼ.
 رصد إؾمت٤مذ قمبد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمؽميمل ذم حم٤مومٔم٦م ((اخلرج)) سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض ،ووضمد أن
اًمٗم٤مرق ُم٤م سملم ( 03 - 94دىمٞم٘م٦م).
ُ(( منموع دراؾم٦م اًمِمٗمؼ)) ،ذم ُمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم واًمت٘مٜمٞم٦مُ ،مٕمٝمد سمحقث اًمٗمٚمؽ
واجلٞمقومٞمزي٤مء ،ىمسؿ اًمٗمٚمؽ ،وهل دراؾم٦م ومٚمٙمٞم٦م يقُملم ُمـ يمؾ ؿمٝمر عمدة قم٤مم ُمـ سمٕمد ُمٜمتّمػ
اًمٚمٞمؾ إمم ذوق اًمِمٛمس ىم٤مم هب٤م ُمٕمٝمد سمحقث اًمٗمٚمؽ ذم ُمديٜم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز ًمٚمٕمٚمقم
واًمت٘مٜمٞم٦م سمٜم٤م ًءا قمغم شمقضمٞمف ُمـ اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ ُمٗمتل اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م.
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واًمب٤مطم٨م اًمرئٞمس هق اًمديمتقر زيمل اعمّمٓمٗمك وؿم٤مرك ُمٕمف ذم اًمبح٨م ؾمبٕم٦م أؿمخ٤مص
آظمرون واًمدراؾم٦م ُم١مرظم٦م سمسٜم٦م 0114م.
وَت٧م دراؾم٦م حتديد اًمقىم٧م احل٘مٞم٘مل ًمبداي٤مت اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،واًمتل أقمٓم٧م ىمٞمؿ شمقاضمد
اًمِمٛمس حت٧م إومؼ شمراوطم٧م سملم  93.1درضم٦م و  94.9سمٛمتقؾمط  93.5درضم٦م واٟمحراف
ُمٕمٞم٤مري  1.4درضم٦م.
وًم٘مد َت٧م هذه اًمدراؾم٦م -قمغم ُم٤م ىمٞمؾ -ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمزوًم٦م قمـ اًمت٠مصمػمات اًمْمقئٞم٦م ذم
ُمٜمٓم٘م٦م ُمٔمٚمٛم٦م سمٕمٞمدة قمـ أضقاء ُمديٜم٦م اًمري٤مض قمغم سمٕمد 961يمؿ ،وشمؿ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٕمدد ُمـ
إضمٝمزة اعمس٤مقمدة ُمـ آٓت اًمتّمقير قم٤مًمٞم٦م اًمدىم٦م وأضمٝمزة اعمس٤مطم٦م اجلٖمراومٞم٦م .GPS
تعكٗب عم(( ٜوػسٔع دزاض ٛالػفل

))

ً م٘مد شمبلم عمـ ىم٤مم سم٤مًمدراؾم٦م وضمقد إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ذم إرص٤مد ،وأن اًمدراؾم٦م مل شمٙمـ دىمٞم٘م٦م،
سمؾ ىم٤مُمقا سمدراؾم٦م ضمديدة ووضمدوا أن أول وىم٧م اًمٗمجر حيلم قمغم اًمزاوي٦م  ،°97وذيمر
ذًمؽ اًمٗمٚمٙمٞم٤من اًمرئٞمسٞم٤من اًمذيـ ىم٤مُمقا هبذه اًمدراؾم٦م ،ومه٤م :اًمديمتقر زيمل اعمّمٓمٗمك،
واًمديمتقر أيٛمـ يمردي ،يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمٝمام اعمٝمٜمدس حمٛمد ؿمقيم٧م.
 اًمرصد مل يتؿ ُمـ ُمٙم٤من ُمٔمٚمؿ سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦مٕ 9ن إض٤مءة ُمديٜم٦م رُم٤مح واضح٦م قمغم
يٛملم اًمراصديـ ذم ضمٝم٦م اًمنمق 9وىمد شمٙمقٟم٧م هذه اًمدراؾم٦م ُمـ صمالًمث٦م قمنم رصدً ا
اُمتدت ُمـ ؿمٝمر ومؼماير 0113م ،وطمتك ُم٤مرس 0114م ،ومجٞمٕمٝم٤م َت٧م ُمـ ٟمٗمس
اعمٙم٤من.
 اًمٔمروف اجلقي٦م ووضمقد اًم٘مٛمر ذم سمٕمض إطمٞم٤من مل شمٙمـ ص٤محل٦م إلضمراء ُمثؾ هذا اًمٜمقع
ُمـ اًمرصد اًمذي حيت٤مج إمم فمالم داُمس وفمروف ضمقي٦م ص٤مومٞم٦م 9ومٗمل اًمت٘مرير اعمٗمّمؾ
ٕول رصد هلؿ سمت٤مريخ 0113/0/06م..اعمالطمٔم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمس٤مقم٦م  13:49قمٜمدُم٤م
يم٤من اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس °01درضم٦م حت٧م إومؼ شم٘مقل ٓ ":شمرى اًمٜمجقم ذم أىمؾ ُمـ 4
درضم٤مت" مم٤م يدل قمغم أن إومؼ اًمنمىمل همػم ص٤مف (ؾمقاء سمسب٥م اًمتٚمقث اًمْمقئل أو
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سمسب٥م اًمٖمب٤مر) ًمدرضم٦م قمدم رؤي٦م أي٦م ٟمجٛم٦م شم٘مع قمغم ارشمٗم٤مع  4درضم٤مت ،وذم اًمت٘مرير
اًمراسمع سمت٤مريخ 0113/4/07م شمقضمد ُمالطمٔم٦م ذم اًمس٤مقم٦م 14:04قمٜمدُم٤م يم٤من اٟمخٗم٤مض
اًمِمٛمس  °98.3درضم٦م حت٧م إومؼ شم٘مقل " :اًمٜمجقم اخل٤مومت٦م ذم اًمنمق همػم واضح٦م "،
وذم شم٘مرير يقم  0113/90/07شم٘مقل ُمالطمٔم٦م إومم ((إٟم٤مرة اًم٘مٛمر ىمقي٦م ،ويمذًمؽ
يمقيم٥م اًمزهرة واضح ضمدا ذم اجلٝم٦م اًمنمىمٞم٦م))(.)1
وَ زصد ودع٘ الصحٛ
ٟ م٘مؾ اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل آل اًمِمٞمخ اعمٗمتل اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م أن شم٘مقيؿ أم اًم٘مرى
ُمقاومؼ ًمٚمّمقاب قمغم إصمر شمِمٙمٞمؾ جلٜمتلم قمٚمٛمٞمتلم ًمرصد ـمٚمقع اًمٗمجر ذم أُم٤ميمـ ظم٤مًمٞم٦م
ُمـ اإلض٤مءةُ(( .مـ ُم٘م٤مل سمجريدة اعمديٜم٦م سمت٤مريخ0115/3/5 :م)).
 رصد اًمٗمٚمٙمل أٟمقر آل حمٛمد قمْمق مجٕمٞم٦م اًمٗمٚمؽ سم٤مًم٘مٓمٞمػ وم٘مد رصد ـمٚمقع اًمٗمجر قمٜمد
 )Nسمت٤مريخ4 :
05:35 E
زاوي٦م اٟمحٓم٤مط ُمتقؾمٓم٦م =( ،)°96:93ذم اعمقىمع(,41:10
0196/6/4م ،يمام ذم يمت٤مسمف ((رؾم٤مًم٦م طمقل اًمٗمجر

))

 رصد اًمب٤مطم٨م اًمٗمٚمٙمل اًمديمتقر ذف اًمسٗمٞم٤مين ٟم٤مئ٥م رئٞمس اجلٛمٕمٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م سمجدة،
واعمنمف اًمٕم٤مم قمغم ُمرصد اًمسٗمٞم٤مين اًمٗمٚمٙمل سم٤مًمسٕمقدي٦م (اجلٛمٕم٦م ُ ،)0194 /6 /4مـ
ُمٜمٓم٘م٦م شمبٕمد ُمـ اًمٓم٤مئػ ىمراسم٦م  451يمؿ.
ويمِمٗم٧م قمٛمٚمٞم٦م اًمرصد ُمـ ظمالل ٟمت٤مئ٩م اًمّمقر أن اًمتٖمػم اعمالطمظ اًمذي يدل قمغم
سمدء اًمٗمجر طمدث قمٜمد اًمس٤مقم٦م  13:14ص وهذا اًمقىم٧م يٗمرق قمـ اًمت٘مقيؿ  5دىم٤مئؼ
شم٘مري ًب٤م.

( )1ؿمقيم٧م ،إؿمٙم٤مٓت ومٚمٙمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م ،ص.41
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يمثػما ذم ُمققمد دظمقل
وًمٗم٧م اًمسٗمٞم٤مين سم٠من ومرق  5دىم٤مئؼ ًمٞمس سم٤مًمقىم٧م اًمٗم٤مرق ً
آذان اًمٗمجر سمؾ يٕمد وىمتً٤م اطمتٞم٤م ًـم٤م ًمدظمقل اًمقىم٧م وأن اقمتامد  °97حت٧م إومؼ ُمٜم٤مؾم٥م
ًمدظمقل اًمٗمجر ذم اًمسٕمقدي٦م.
ثاًٌٗا :وصس.
وَ زصد ودع٘ البطالُ
 رصد اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي 9طمٞم٨م ىم٤مل ((:راىمب٧م ذم ىمريتل سمٛمٍم وم٢مذا هبذا اخلٞمط
إسمٞمض -اًمٗمجر اًمث٤مين اًمّم٤مدق -ئمٝمر سمٕمد إذان اعمثب٧م سم٤مًمت٘م٤مويؿ سمٛمدة شمدور طمقل
اًمثٚم٨م ؾم٤مقم٦م)).
ٟ مدوة ((حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء)) ذم اًم٘م٤مهرة سمت٤مريخ ُ ۳۲مـ ذي احلج٦م
93۳۲ه اعمقاومؼ ُ 98م٤مرس ۳۲۲۲م ،وىمدم ومٞمٝم٤م سمح٨م أن زاوي٦م اًمٗمجر هل ،°93.4
وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ـمٚمب٧م إيم٤مديٛمٞم٦م ُمـ اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٞمقومٞمزي٤مئٞم٦م سمّمٗمتف
ضمٝم٦م آظمتّم٤مص سمام يتقومر ًمف ُمـ يمقادر قمٚمٛمٞم٦م وأضمٝمزة أن ي٘مقم سمبح٨م قمـ حت٘مٞمؼ
ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر.
وشمبٜمك ُمٕمٝمد اًمِمٛمس سم٤معمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م رأي أن
ُمٞم٘م٤مت صالة اًمٗمجر حيلم قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمٛم٘مدار .°93.6
وشمؿ قمٛمؾ ُمنموع ُمِمؽمك سملم إزهر واعمٕمٝمد ممثال ًمأليم٤مديٛمٞم٦م ،ويم٤من اًمب٤مطم٨م اًمرئٞمز
هلذا اعمنموع هق أ.د .قمٞمسك قمكم حمٛمد قمٞمسك.
واٟمبثؼ قمٜمف ُمنموع ًمٚمحّمقل قمغم درضم٦م اًمديمتقراه ىم٤مم سمف اعمرطمقم ٟمبٞمؾ يقؾمػ
طمسٜملم ،اعمدرس اعمس٤مقمد آٟمذاك ،وحت٧م إذاف يمؾ ُمـ أ.د .قمٞمسك قمكم حمٛمد قمٞمسك ُمـ
اعمٕمٝمد.
واؾمتٖمرق اًمبح٨م أرسمع ؾمٜمقات ،درس اًمب٤مطم٨م ومٞمٝم٤م ؿمٗمؼ اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ذم أرسمع
ُمٜم٤مـمؼ رئٞمسٞم٦م هل اًم٘مٓم٤مُمٞم٦م وُمرؾمك ُمٓمروح واًمقاطم٤مت اًمبحري٦م وأؾمقان ،وُمـ ٟمت٤مئ٩م هذا
اًمبح٨م أن صالة اًمٕمِم٤مء حتلم قمٜمدُم٤م شمّمؾ اًمِمٛمس إمم ُم٤م حت٧م إومؼ سمحقازم  °00.4درضم٦م
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وأن صالة اًمٗمجر حتلم قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمحقازم  °93.4درضم٦م وذًمؽ ذم يمؾ
اعمٜم٤مـمؼ قمدا أؾمقان طمٞم٨م يم٤من اًمٗمجر أيمثر ُمـ ذًمؽ سمدرضمتلم.
تعكٗب عمٌ ٜدٔ((ٚحتكٗل وٕاقٗت صالت٘ الفذس ٔالعػاء

))

 إن اًمٜمتٞمج٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمٜمدوة ٟمّمٝم٤م((:قمدم اخلروج قمٚمٞمٝم٤م [أي :قمغم اًمتقىمٞمت٤مت احل٤مًمٞم٦م]
طمتك يتبلم ُمـ ظمالل دراؾم٤مت آٟمٞم٦م ُمست٘مبٚم٦م ،دمٛمع سملم اًمبحقث اًمنمقمٞم٦م اعمتخّمّم٦م
واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمـ أهؾ آظمتّم٤مص قمغم ُمستقى اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل ،وىمقوم٤م
قمغم ُم٤م صمب٧م سمٞم٘ملم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛمقاىمٞم٧م احل٤مًمٞم٦م ذم ٟمٔمر اعمسٚمٛملم ُمـ قمٍم اًمٜمبل ^ إمم
آنٕ 9ن اًمٞم٘ملم ٓ يزول إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف ،ومل يتؿ افتقصؾ إػ هذا افقؼغ مـ خالل مو
ظرض مـ أبحوث دم هذه افـدوة إػ اآلن)).
 إن مجٞمع أسمح٤مث اًمٜمدوة مل خترج قمـ زاوي٦م ( °97أو ً )°98مٚمٗمجرُ ،م٤م قمدا دراؾم٦م
واطمدة وم٘مط ومٞمف شمقصٚم٧م ًمزاوي٦م ختتٚمػ قمـ اًمزاوي٦م 9طمٞم٨م شمقصٚم٧م هذه اًمدراؾم٦م إمم
اًمزاوي٦م ً °93.4مٚمٗمجر وهل سمٕمٜمقان ((دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م قمـ ُمقاىمٞم٧م صاليت اًمٕمِم٤مء
واًمٗمجر)) ًمٙمؾ ُمـ أ.د .قمٞمسك قمكم قمٞمسك و أ.د .حمٛمد أمحد ؾمٚمٞمامن و د .أُمػم طمسلم
طمسـ.
 إن اًمدراؾم٦م مل شمتؿ ُمـ ظمالل اًمرصد اًمٕمٛمكم سم٤مًمٕملم اعمجردة ،سمؾ َت٧م ُمـ ظمالل ضمٝم٤مز
شمٚمسٙمقب سم٤مؾمتخدام صمالصم٦م ُمرؿمح٤مت ضقئٞم٦م خمتٚمٗم٦م إًمقان وشمٚمؽ آضمٝمزة ٓ َتثؾ
سم٤مًمرضورة ُم٤م شمراه اًمٕملم اعمجردة! ومٝمذا حيت٤مج ُمٕم٤ميرة يِمقهب٤م اخلٓم٠م يمام شمتْمٛمـ
اومؽماض٤مت قمديدة يمام ٓطمٔمٜم٤م ىمد ٓ خيٚمق سمٕمْمٝم٤م ُمـ اخلٓم٠م ،ىم٤مل أ.د .حمٛمد إًمٞم٤مس
اعم٤مًمٞمزي((:إن اًمٓمري٘م٦م اًمتل شمرى هب٤م اًمٕملم اًمبنمي٦م اًمْمقء ،واًمتل شمتؿ قمـ ـمريؼ
اًمتخزيـ اعمتت٤مسمع ذم اًمدُم٤مغ ختتٚمػ قمـ شمٚمؽ اًمٓمري٘م٦م يم٤مؿمػ اإلض٤مءة اًمٕم٤مم)).
 مل شمتٗمؼ ىمٞمٛم٦م زاوي٦م صالة اًمٕمِم٤مء ُمع أي رصد ؾم٤مسمؼ أو ٓطمؼ قمغم اإلـمالق مم٤م يدومٕمٜم٤م
إمم قمدم اقمتب٤مر هذه اًمدراؾم٦م ممثال ٕول وىم٧م صالة اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء ،ومزاوي٦م اًمٕمِم٤مء
سمٛمقضم٥م اًمدراؾم٦م سملم °00و °03درضم٦م وزاوي٦م اًمٗمجر سملم  °93و °95درضم٦م ،وإصؾ
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أن شمتٗمؼ اًمزاوي٦م ًمٚمٗمجر واًمٕمِم٤مء أو قمغم إىمؾ أن شمٙمقن ىمريب٦م ُمـ سمٕمْمٝم٤م اًمبٕمض9
وم٤معمٜم٤مدون سم٤مًمزاوي٦م ً °94مٚمٗمجر ُمثال يٜم٤مدون أيْم٤م سم٤مًمزاوي٦م ً °94مٚمٕمِم٤مء!(.)1
 أُم٤م سمخّمقص اعمٕمٝمد اًم٘مقُمل ًمٚمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٞمقومٞمزي٘مٞم٦م وم٘مد أيمد اًمديمتقر طم٤مشمؿ
قمقدة قمٛمٞمد ُمٕمٝمد اًمبحقث اًمٗمٚمٙمٞم٦م سمت٤مريخ0197/15/3 :م أن اًمبٞم٤من اعمٜمسقب
ًمٚمٛمٕمٝمد سمِم٠من ظمٓم٠م ذم حتديد ُمققمد صالة اًمٗمجر ذم ُمٍمُ..مكمء سم٤مٕظمٓم٤مء ،وٓ يٛمثؾ
اعمٕمٝمد.
وَ زصد ودع٘ الصحٛ
 رصد اًم٘م٤ميض /حمٛمد طمسـ ،اعمٜمدوب اًمنمقمل ًمدار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ،اًمٚمجٜم٦م سمٜمت٤مئ٩م
أرص٤مده اًمتل أضمراه٤م سم٤مًمٕملم اعمجردة ،ذم اًمٗمؽمة ُمـ ؿمٝمر أهمسٓمس ؾمٜم٦م 9873م،
وطمتك ُم٤مرس 9874م ،واًمتل شمٓم٤مسم٘م٧م طمس٤مسم ًّٞم٤م ُمع طمس٤مسم٤مت اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م
ًمٚمٛمس٤مطم٦م ذم صاليت اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ،واًمتل شمتؿ قمغم أؾم٤مس حتديد وىم٧م اًمٕمِم٤مء قمٜمد
اٟمخٗم٤مض ُمريمز اًمِمٛمس  °96 :َ41درضم٦م حت٧م إومؼ اًمٖمريب ،واٟمخٗم٤مض ُمريمز
اًمِمٛمس  °98 :َ41درضم٦م حت٧م إومؼ اًمنمىمل ذم اًمٗمجر ،وذًمؽ طمسبام ضم٤مء ذم ظمٓم٤مب
رئٞمس جمٚمس إدارة اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م :اًمسٞمد اعمٝمٜمدس /حمٛمد ُمسٕمد قمكم
إسمراهٞمؿ ،إمم دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م.
 رصد جلٜم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة اعمتخّمّملم ذم قمٚمقم اًمٗمٚمؽ واإلرص٤مد واحلس٤مسم٤مت اعمٍمي٦م
ؿمٙمٚمٝم٤م اًمِمٞمخ ضم٤مد احلؼ قمغم ضم٤مد احلؼ ؿمٞمخ إزهر اًمنميػ إؾمبؼ-يمام ؾمبؼ9-
إلسمداء اًمرأي اًمٕمٚمٛمل عم٘م٤مرٟم٦م اعمقاىمٞم٧م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمقاىمٞم٧م احلس٤مسمٞم٦م اجل٤مري٦م ،وىمد
شم٘مدُم٧م هذه اًمٚمجٜم٦م سمت٘مريره٤م اًمذى اٟمتٝم٧م ومٞمف (سمٕمد اًمبح٨م) إمم أن (إؾمٚمقب اعمتبع

( )1ؿمقيم٧م ،إؿمٙم٤مٓت ومٚمٙمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م ،ص.40-49
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ذم طمس٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ذم مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م يتٗمؼ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م
واًمٗمٚمٙمٞم٦م ُمع رأى ىمداُمك قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛملم).
ثالجًا :االزدُ
وَ زصد ودع٘ البطالُ

رصد إًمب٤مين ،ومم٤م ىم٤مل(( :رأي٧م ذًمؽ سمٜمٗمز ُمرار ًا ُمـ داري ذم ضمبؾ مهالن -ضمٜمقب

ذق قمامن -وُمٙمٜمٜمل ذًمؽ ُمـ اًمت٠ميمد ُمـ صح٦م ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٖمٞمقريـ قمغم شمّمحٞمح قمب٤مدة
اعمسٚمٛملم 9أن أذان اًمٗمجر ذم سمٕمض اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م يرومع ىمبؾ اًمٗمجر اًمّم٤مدق سمزُمـ يؽماوح سملم
اًمٕمنميـ واًمثالصملم دىمٞم٘م٦م)).
وَ زصد ودع٘ الصحٛ
 رصد اًمٚمجٜم٦م اعمِمٙمٚم٦م ُمـ وزير اًمقىم٤مف إردين قم٤مم 9879م ،وىمد شمٙمقٟم٧م ُمـ:
 .9اًمديمتقر إسمراهٞمؿ زيد اًمٓمٙمٞمالينٟ 9م٤مئ٥م قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م
 .0اًمديمتقر قمكم قمبٜمدهُ 9مدير دائرة اإلرص٤مد اجلقي٦م.
 .4اًمِمٞمخ داود اًمٕمب٤مديُ 9مٗمتش اًمتقضمٞمف اإلؾمالُمل ذم وزارة إوىم٤مف.
 .3اًمِمٞمخ حمٛمد هم٤مًم٥م اًمٓمٞم٥مُ 9م٘مرر اًمٚمجٜم٦م.
وىمد ضبٓم٧م اًمٚمجٜم٦م وىم٧م اًمٗمجر سمرصد اًمٕملم واحلس٤مب اًمٗمٚمٙمل ،وشمقصٚم٧م إمم اقمتامد
زاوي٦م .°97
 ىم٤مُم٧م جمٛمققم٦م ُمـ أقمْم٤مء اجلٛمٕمٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م إردٟمٞم٦م وُمٕمٝمؿ سمٕمض قمٚمامء اًمنميٕم٦م سمٛمنموع
ُمراىمب٦م اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،وسمدأ اعمنموع  0118 / 8/98واٟمتٝمك  0191/8/97سمٛمٕمدل
قمٛمٚمٞم٦م رصد يمؾ ؿمٝمر.
واخلالص٦م ُمـ يمؾ قمٛمٚمٞم٤مت اًمرصد أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق ُيرى ذم إردن سم٤مًمٕملم اعمجردة
سمٕمد  4 -9دىم٤مئؼ ُمـ هن٤مي٦م إذان.
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 أشامء ادشورـغ مـ اجلؿعقي افػؾؽقي:
 )9اًمديمتقر قمقن اخلّم٤موٟم٦م ُ /مدير قم٤مم اعمريمز اجلٖمراذم اعمٚمٙمل.
 )0ه٤مين اًمْمٚمٞمع.
 )4اًمديمتقر قمبد اًم٘م٤مدر قم٤مسمد اجل٤مُمٕم٦م إردن.
 )3اسمراهٞمؿ اًمٕمدوان.
 )4حمٛمد سمـ قمبد رب اًمٜم ًبل.
 )5وًمٞمد صبح ؿم٘مػم.
 )6اًمِمٞمخ حيٞمك قمٞمد /ظمٓمٞم٥م وسم٤مطم٨م ذع حمٛمد ظمرض.
 ومـ ظؾامء افؼيعي األجالء :وؿد ـون حضقرهؿ متؼط ًعو:
 )9اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ أمحد اًمس٤مًمؽ /قم٤ممل طمدي٨م.
 )0اًمديمتقر سم٤مؾمؿ اجلقاسمرة /يمٚمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م /اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 )4اًمديمتقر قمكم اًمرسم٤مسمٕم٦م/دائرة ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،إردن.
 )3اًمديمتقر زايد اًمٕمب٤مدي /يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م /اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 )4اًمديمتقر حمٛمد اعمٕم٤مسمرة /دائرة ىم٤مض اًم٘مْم٤مة ،إردن.
مه٤مم ؾمٕمٞمد /اعمرؿمد اًمٕم٤مم ًمإلظمقان اعمسٚمٛملم.
 )5اًمديمتقر ّ
 )6اًمديمتقر قمبد احل٤مومظ أسمق محبدة/ضم٤مُمٕم٦م اًمزرىم٤مء إهٚمٞم٦م.
 )7اًمِمٞمخ حيٞمك أسمق ًمبـ/وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون واعم٘مدؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.
 )8اًمِمٞمخ اسمق ىمتٞمب٦م حمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزيز.
 )91اًمِمٞمخ أسمق ؿمٕمب٤من ظم٤مًمد صالح /ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ذقمل.
زابعًا :اإلوازات
وَ زصد ودع٘ الصحٛ
ٟمت٤مئ٩م رصد احلٛمٚم٦م اإلُم٤مراشمٞم٦م ًمتحري اًمٗمجر اًمّم٤مدق اًمتل ٟمٔمٛمتٝم٤م دائرة اًمِم١مون
اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمٛمؾ اخلػمي سمديب عمدة أرسمع ؾمٜمقات.
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خاوطًا :املػسب
وَ زصد ودع٘ البطالُ

رصد اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اهلالزم ؾمٜم٦م 9468ه ،وأًمػ يمت٤مسم ً٤م ؾمامه ((سمٞم٤من اًمٗمجر اًمّم٤مدق

واُمتٞم٤مزه قمـ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب)) ،وىم٤مل(( :ايمتِمٗم٧م سمام ٓ ُمزيد قمٚمٞمف ُمـ اًمبح٨م واًمتح٘مٞمؼ
واعمِم٤مهدة اعمتٙمررة ُمـ صح٤مح اًمبٍم وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ أن اًمتقىمٞم٧م اعمٖمريب ٕذان اًمّمبح ٓ يتٗمؼ
ُمع اًمتقىمٞم٧م اًمنمقمل)).
وَ زصد ودع٘ الصحٛ
رصد سمٕمض أهؾ اًمققمظ واإلرؿم٤مد ذم رُمْم٤من (9483هـ) ،يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اًمِمٞمخ اهلالزم
ٟمٗمسف.
ضادضًا :لٗبٗا
وَ زصد ودع٘ الصحٛ
جمٛمققم٦م اإلرص٤مدات ذم ًمٞمبٞم٤م وىمٕم٧م قم٤مم  9884ذم ُمٜم٤مـمؼ خمتٚمٗم٦م ُمـ ًمٞمبٞم٤م سمٚمٖم٧م °97
رصدا واظمتٚمٗم٧م ٟمت٤مئجٝم٤م ،وىمد اؿم٤مرت اًمٕمديد ُمـ إرص٤مد إمم زاوي٦م  °98 .0درضم٦م وسمٕمْمٝم٤م
إمم  °97 .7درضم٦م و  °97 .5درضم٦م و  °97 .4درضم٦م و  °97 .3درضم٦م  °97 .9درضم٦م و °97
درضم٦م وىمد أؿم٤مر أطمد إرص٤مد إمم زاوي٦م  °98 .5درضم٦م ورصد آظمر  °96 .4درضم٦م(.)1
ضابعا :الٗىَ
وَ زصد ودع٘ الصحٛ
د .قمبد احلؼ ؾمٚمٓم٤من اًمٞمٛمٜمل اًمذي رصد اًمٗمجر إول واًمث٤مين ذم ذق صٜمٕم٤مء ومرصد
اًمٗمجر اًمٙم٤مذب قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ُمٜمحٓم٦م سمدرضم٦م  08 .4درضم٦م ورصد اًمٗمجر اًمّم٤مدق
واٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس سمٛم٘مدار  °97 .8درضم٦م وسملم اًمٗمجريـ  38دىمٞم٘م٦م(.)2

( )1اًمسٜمد ،حتديد اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،ص.08
( )2اًمسٜمد ،حتديد اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،ص.08-07
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ثاوٍا :أوسٖكا
وَ زصد ودع٘ البطالُ
 رصد قمغم شم٘مقيؿ مجٕمٞم٦م احت٤مد ُمسٚمٛمل أُمريٙم٤م اًمِمامًمٞم٦م((اإلؾمٜم٤م)) ،وُمٜمٔمٛم٦م اإلؾمٜم٤م هل ُمٜمٔمٛم٦م
ُمٕمرووم٦م وُمِمٝمقرة ذم أُمريٙم٤م.
 رصد ُمقىمع .Moonsighting.com
تعكٗب عم ٜزصد مجعٗ(( ٛاإلضٍا

))

مجٕمٞم٦م ((إؾمٜم٤م)) ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ؿم٤مع أهن٤م شمٕمتٛمد اًمزاوي٦م .°94
ًمٙمـ ذيمر اعمٝمٜمدس حمٛمد ؿمقيم٧م أٟمف َت٧م خم٤مـمبتٝمؿ رؾمٛمٞم٤م ،وشمؿ آضمتامع ُمع اعمدير
اًمتٜمٗمٞمذي ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اًمديمتقر ذو اًمٗم٘م٤مر ؿم٤مه ،واًمذي أيمد أن اعمٕمتٛمد ذم ((إؾمٜم٤م)) ًمّمالة اًمٗمجر هق
اًمزاوي٦م  ،°97إمم أن شمؿ شمٕمديٚمٝم٤م ُم١مظمرا قم٤مم 0199م ًمتّمبح .°96.4
وٟمص اًمرد ُمـ اًمديمتقر ُمز ُّمؾ صدّ ي٘مل اًمرئٞمس اًمس٤مسمؼ جلٛمٕمٞم٦م سمت٤مريخ
0118/18/14م“The correct Fajr time begins when sun is 81 :
degrees below the horizon. Inshallah, we shall correct the
” information given in the name of ISNAوشمرمج٦م ذًمؽ :إن وىم٧م سمداي٦م
اًمٗمجر اًمّمحٞمح قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمِمٛمس  °97درضم٦م حت٧م إومؼ ،وؾمٜم٘مقم سمتّمحٞمح اعمٕمٚمقُم٦م
اعمٕمٓم٤مة سم٤مؾمؿ إؾمٜم٤م.
تعكٗب عم ٜزصد وٕقع Moonsighting.com
ص٤مطم٥م اعمقىمع سح يقم 09شمنميـ أول  /أيمتقسمر 0199م سمرؾم٤مًم٦م ُمٙمتقسم٦م أٟمف يرى
أن اًمزاوي٦م °97صحٞمح٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ آؾمتقائٞم٦م واًم٘مريب٦م ُمٜمٝم٤م ًمٖم٤مي٦م  °01درضم٦م(.)1
تٍبْٗ

يٜمبٖمل قمغم ر
يمؾ راصد ًمٚمٗمجر أن يدون شمقىمٞم٧م رصده ،ويّمػ وصٗم٤م دىمٞم٘م٤م يمؾ ُم٤م يراه9
ًمٙمل يٛمٞمز همػمه اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب ذم ذًمؽ اًمرصد ،وحت٘مؼ اًمنموط ُمـ قمدم حت٘م٘مٝم٤م.
( )1ؿمقيم٧م ،إؿمٙم٤مٓت ومٚمٙمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م ،ص.44
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أدل ٛوَ ٖدع٘ خطأ تٕقٗت الفذس
الدلٗن األٔه
إن اًمس٤مسم٘ملم مل يٛمٙمٜمٝمؿ َتٞمٞمز اًمّم٤مدق ُمـ اًمٙم٤مذب.

ٔأدٗب عَ ِرا الدلٗن

همػم ُمٓم رٚمع قمغم أقمامل اًمٗمٚمٙمٞملم سمِمٙمؾ
سم٠مٟمف ٓ ي٘مقل سمٛمثؾ هذا اًم٘مقل إٓ قمديؿ طمج٦م ،أو ُ
صحٞمح.
وًمقٓ أٟمٜمل وضمدت ُمـ ي٘مقل هبذا اًمٙمالم ُم٤م يمٚمٗم٧م ٟمٗمز أن أظمط ومٞمف ؾمق ًدا قمغم
سمٞم٤مض.
ومٛمـ اًمٙمالم اًمذي يسٗمف ص٤مطمبف أن ُيدقمك أن اًمٕمٚمامء اًمس٤مسم٘ملم مل يٗمرىمقا سملم اًمٗمجريـ أو
مل يٕمٚمٛمقا طم٘مٞم٘م٦م أطمدمه٤م ،يمٞمػ وهؿ اًمذيـ سمٞمٜمقا ُمقاىمٞم٧م اًمّمٚمقات ،وأوضحقا يمٞمٗمٞم٦م
اًمقصقل إمم حتديده٤م سم٤مًمٓمرق اًمٙمثػمة واًمقؾم٤مئؾ اعمتٕمددة ،واؾمتٗم٤مضقا ذم ذًمؽ سمام ٓ ُمزيد
قمٚمٞمف ،وأومٜمقا ٟمٗم٤مئس قمٛمرهؿ ذم ذًمؽ وهؿ ُمـ هؿ ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم أوىم٤مهتؿ ،وأومردوا ذًمؽ
سم٤مًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٕمديدة واًمتآًمٞمػ اعمٗمٞمدة وصٜمٗمقا ذم ذًمؽ قمنمات اعمّمٜمٗم٤مت واًمرؾم٤مئؾ 9حت٘مٞم ً٘م٤م
ٕزُم٤مهن٤م وإُمٕم٤مٟمً٤م ذم ضبٓمٝم٤م ،وظم٤مص٦م ُمٗمّمؾ اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٗمجر اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب،
وأوضحقا ذًمؽ سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ وخمتٚمػ اًمبدائؾ ،وُمـ هذه اعمّمٜمٗم٤مت:
" اًمٞمقاىمٞم٧م ذم قمٚمؿ اعمقاىمٞم٧م" ًمإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمٗمٚمٙمل إسمراهٞمؿ سمـ قمكم إصبحل
اًمِم٤مومٕمل ((ت 556هـ)).
 " دراج اًمتقطمٞمد اًمب٤مه٩م اًمٜمقر ذم َتجٞمد ص٤مٟمع اًمقضمقد ُم٘مٚم٥م اًمدهقر ،ذم
ُمٕمروم٦م أدًم٦م اًم٘مبٚم٦م وإوىم٤مت اعمِمتٛمالت قمغم اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمٗمٓمقر"
ًمإلُم٤مم اًمٕم٤مرف قمبد اهلل سمـ أؾمٕمد اًمٞم٤مومٕمل ((ت 657هـ)).
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 اًمٞمقاىمٞم٧م ،سمٛمٕمروم٦م اعمقاىمٞم٧م أمحد سمـ قمامد سمـ حمٛمد إ ْىم َٗم ْٝمز(،أسمق اًمٕمب٤مس)ـ
ت 717هـ9314 /م.
" رؾم٤مًم٦م ذم ُمٕمروم٦م أوىم٤مت اًمّمالة" ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف حيٞمك سمـ حمٛمد احلٓم٤مب
اًمرقمٞمٜمل اعم٤مًمٙمل ((ت 884هـ)).
اًمنمك ٓىمتٜم٤مص ُم٤م شمِمتد إًمٞمف احل٤مضم٦م ُمـ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ" ًمٚمٕمالُم٦م قمثامن
ٟ" مّم٥م َ
سمـ أيب سمٙمر اًمٕمٛمقدي ،أًمٗمف ؾمٜم٦م 9136هـ.
" وؾمٞمٚم٦م اًمٓمالب عمٕمروم٦م اًم٘مبٚم٦م وأوىم٤مت اًمّمالة ٕوزم إًمب٤مب" ًمٚمٕمالُم٦م ؿم٤مد
سمـ ُمت٤مك اًمسقاطمكم اًمِم٤مومٕمل ،أًمٗمف ؾمٜم٦م 9147ه.
" اهلداي٦م ُمـ اًمْمالًم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمقىم٧م واًم٘مبٚم٦م ُمـ همػم آًم٦م" ًمٚمٕمالُم٦م ؿمٝم٤مب
اًمديـ أمحد سمـ ؾمالُم٦م اًم٘مٚمٞمقيب ((ت 9158هـ)).
" اًمٞمقاىمٞم٧م ًمٓم٤مًم٥م ُمٕمروم٦م اعمقاىمٞم٧م"ً ،مٚمٕمالُم٦م قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ
اعمٕمروف سم٤مًمدادد اعمٖمريب اعمتقرم ٟمحق ؾمٜم٦م 9164هـ.
" ؾمٚمؿ اًمٕمروج إمم ُمٕمروم٦م اعمٜم٤مزل واًمؼموج" ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ
سمـ قمٗم٤مًمؼ اإلطمس٤مئل احلٜمبكم ((ت 9953هـ)).
سمؾ طمتك اًمٗمٚمٙمٞملم همػم اعمسٚمٛملم وهمػم اًمٕمرب يٕمرومقن اًمٗمجر اًمٙم٤مذب ضمٞمدا ،ومٝمق قمب٤مرة
قمـ فم٤مهرة ومٚمٙمٞم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ارشمب٤مـمٝم٤م سمٕمب٤مدشمٜم٤م ومرصدوه٤م وقمرومقه٤م وومرىمقا سمٞمٜمٝم٤م وسملم
اًمٗمجر اًمّم٤مدق وشمسٛمك ومٚمٙمٞم ً٤م سم٤مًمْمقء اًمؼمضمل( ،)Zodiacal Lightومال ٟمٙم٤مد ٟمجد
ُمرضمٕم٤م همرسمٞم٤م يتحدث قمـ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب إٓ وومرىمف قمـ اًمٗمجر اًمّم٤مدق وسملم أٟمف ئمٝمر ىمبٚمف
ذىم٤م سمٜمٗمس اهلٞمئ٦م اًمتل وصٗمٝم٤م ًمٜم٤م اًمرؾمقل ^ وقمرومٝم٤م أضمدادٟم٤م ُمـ ىمبؾ ،وُم٤م ىمقل اًمٗمٚمٙمٞملم
اعمسٚمٛملم وهمػم اعمسٚمٛملم أن سمداي٦م فمٝمقر اًمٗمجر يٙمقن قمغم اًمزاوي٦م  °97إٓ سمٕمد اًمتٗمريؼ سمٞمٜمف
وسملم اًمٗمجر اًمٙم٤مذب(.)1
( )1ؿمقيم٧م ،إؿمٙم٤مٓت ومٚمٙمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م ،ص.98-97
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الدلٗن الجاٌ٘
قمٜمد اًمتٕم٤مرض سملم اًمٕمالُم٦م اًمنمقمٞم٦م وُم٤م وىمتف اعم١مىمتقن وم٤مًمٕمؼمة سم٤مًمٕمالُم٦م اًمنمقمٞم٦م،
ِ
وشمرك اًمٕمالُم٦م اًمنمقمٞم٦م.
واًمسٚمػ يم٤مٟمقا يٜمٝمقن قمـ اشمب٤مع قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ،
ىم٤مل اًم٘مراذم (( :ضمرت قم٤مدة اعم١مذٟملم وأرسم٤مب اعمقاىمٞم٧م سمتٞمسػم درج اًمٗمٚمؽ وم٢مذا ؿم٤مهدوا
اعمتقؾمط ُمـ درج اًمٗمٚمؽ أو همػمه٤م ُمـ درج اًمٗمٚمؽ اًمذي ي٘متيض أن درضم٦م اًمِمٛمس ىمرسم٧م ُمـ
إومؼ ىمرسم٤م ي٘متيض أن اًمٗمجر ـمٚمع أُمروا اًمٜم٤مس سم٤مًمّمالة واًمّمقم ُمع أن إومؼ يٙمقن ص٤مطمٞم٤م
ٓ خيٗمك ومٞمف ـمٚمقع اًمٗمجر ًمق ـمٚمع ،وُمع ذًمؽ ومال جيد اإلٟمس٤من ًمٚمٗمجر أصمرا أًمبت٦م ،وهذا ٓ جيقز
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم إٟمام ٟمّم٥م ؾمب٥م وضمقب ًمٚمّمالة فمٝمقر اًمٗمجر ومقق إومؼ ،ومل ئمٝمر ومال دمقز
اًمّمالة طمٞمٜمئذ وم٢مٟمف إي٘م٤مع ًمٚمّمالة ىمبؾ وىمتٝم٤م وسمدون ؾمببٝم٤م ،ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم سم٘مٞم٦م إصمب٤مت
أوىم٤مت اًمّمٚمقات))(.)1
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك((:إذا ُمْم٧م ُمٜم٤مزل اًمٚمٞمؾ اًمنمقمل ودرضمف ،ومٜمٔمر
ِ
سمٕمدُم ِف ُم٘مبقل اًمرواي٦م..مل دمز ًمف صالة
ؼمه
اًمٜم٤مفمر ذم حمؾ اًمٗمجر وٓ طم٤مئؾ ،ومٚمؿ َير ُه أو أظم َ
اًمٗمجرً 9متح٘مؼ خم٤مًمٗم٦م طمس٤مسمف ،واحل٤مل ُم٤م ذيمرً 9م٘م٤مقمدة اًمنمع ذم اعمقاىمٞم٧م ،وٟمّمقص اًمِم٤مرع
^ ومٞمٝم٤م))(.)2
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقرُ(( :مس٠مًم٦م ي :اًمٕمؼمة ذم دظمقل وىم٧م اًمّمالة
وظمروضمف سمام وىمتف اًمِم٤مرع ًمف ٓ سمام ذيمره اعم١مىمتقن ،وطمٞمٜمئذ ًمق هم٤مب اًمِمٗمؼ ىمبؾ ُميض اًمٕمنميـ
درضم٦م اًمتل هل ىمدر ؾم٤مقم٦م وصمٚم٨م دظمؾ وىم٧م اًمٕمِم٤مء ،وإن ُمْم٧م ومل يٖم٥م مل يدظمؾ يمام ذم
ومتح اجلقاد ،وُمثؾ اعمٖمرب همػمه٤م ُمـ سم٘مٞم٦م اخلٛمس ،وم٤مًمٕمؼمة سمت٘مدير اًمِم٤مرع ذم اجلٛمٞمع ،وُم٤م ذيمر
ُمٝمؿ))(.)3
هل٤م ُمـ آؾمتدٓٓت حمٚمف ُم٤م مل خي٤مًمػ ُم٤م ىمدره ومت٠مُمٚمف وم٢مٟمف ّ
( )1اًم٘مراذم ،اًمٗمروق ،ج0ص .979-971
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.053
( )3اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .999
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ٔأدٗب عَ ِرا الدلٗن
أٟمف ٓ اًمتٕم٤مرض سملم اًمٕمالُم٦م اًمنمقمٞم٦م وُم٤م وىمتف اعم١مىمتقن ،سمؾ اجلٛمٞمع -يمام ؾمٞم٠ميت ذم أدًم٦م
اجلٛمٝمقر -يٕمتٛمد احلس٤مب اعمبٜمل قمغم اًمرؤي٦م اًمس٤مسم٘م٦م وم٤مخلالف سملم طمس٤مب ُمستٜمد قمغم رؤي٦م
ُمع طمس٤مب ُمستٜمد قمغم رؤي٦م.
وُم٤م يدل قمٚمٞمف قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ ُمـ دظمقل اًمقىم٧م هق ُمـ اًمٕمالُم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمدظمقل
اًمقىم٧م يمام ذيمر ذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء.
وٓ يِمؽمط هٜم٤م ًمتح٘مؼ دظمقل اًمقىم٧م اًمرؤي٦م اًمبٍمي٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،سمؾ إُمٙم٤من وضمقد اًمرؤي٦م
ًمق حت٘م٘م٧م اًمنموط وزاًم٧م اًمٕمقارض 9وهلذا ىم٤مل اًم٘مراذم سمٕمد اًمٕمب٤مرة اًمس٤مسم٘م٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م
اعمستدل ((:ؾنن ؿؾً :هذا ضمٜمقح ُمٜمؽ إمم أٟمف ٓ سمد ُمـ اًمرؤي٦م ،وأٟم٧م ىمد ومرىم٧م سملم اًمب٤مسملم،
وُمٞمزت سملم اًم٘م٤مقمدشملم سم٤مًمرؤي٦م وقمدُمٝم٤م ،وىمٚم٧م اًمسب٥م ذم إهٚم٦م اًمرؤي٦م وذم أوىم٤مت
اًمّمٚمقات حت٘مٞمؼ اًمقىم٧م دون رؤيتف ومحٞم٨م اؿمؽمـم٧م اًمرؤي٦م وم٘مد أسمٓمٚم٧م ُم٤م ذيمرشمف ُمـ اًمٗمرق.
ؿؾً :ؾم١مال طمسـ.
واجلقاب قمٜمف أين مل أؿمؽمط اًمرؤي٦م ذم أوىم٤مت اًمّمٚمقات ًمٙمٜمل ضمٕمٚم٧م قمدم اـمالع
احلس قمغم قمدم اًمٗمجر دًمٞمال قمغم قمدُمف وأٟمف ذم ٟمٗمسف مل يتح٘مؼٕ 9ن اًمرؤي٦م هل اًمسب٥م
وٟمٔمػمه ذم إهٚم٦م ًمق يم٤مٟم٧م اًمسامء ُمّمحٞم٦م واجلٛمع صمػم ومل ير اهلالل ضمٕمٚم٧م ذًمؽ دًمٞمال قمغم
قمدم ظمٚمقص اهلالل ُمـ ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس.
ويمذًمؽ ًمق رأي٧م اًمٔمؾ قمٜمد اًمزوال ُم٤مئؾ جلٝم٦م اعمٖمرب ،ومل أره ُم٤مئال إمم ضمٝم٦م اعمنمق
سمؾ ُمتقؾمٓم٤م سملم اجلٝمتلم ضمٕمٚم٧م ذًمؽ دًمٞمال قمغم قمدم دظمقل اًمقىم٧م وقمدم اًمسب٥م.
ومٗمرق سملم يمقن احلس ؾمبب٤م وسملم يمقٟمف دآ قمغم قمدم اًمسب٥م وم٢مين ذم اًمٗمجر ضمٕمٚمتف دًمٞمال
قمغم قمدم اًمسب٥م ٓ أين اؿمؽمـم٧م اًمرؤي٦م ،وًمذًمؽ أين مل أؾمتِمٙمؾ ذًمؽ إٓ واًمسامء ُمّمحٞم٦م
واحلس ٓ جيد ؿمٞمئ٤من ُمـ اًمٗمجر.
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أُم٤م ًمق يم٤من طمس٤مهبؿ ئمٝمر ُمٕمف اًمٗمجر ُمع اًمّمحق ـم٤مًمٕم٤م ُمـ إومؼ وخيٗمك ُمع اًمٖمٞمؿ مل
أؾمتِمٙمٚمف ،وىمٚم٧م :إٟمام خيٗمك ٕضمؾ اًمٖمٞمؿ ٓ ٕضمؾ قمدُمف ذم ٟمٗمسف ًمٙمـ عم٤م رأي٧م طمس٤مهبؿ ذم
اًمّمحق ٓ ئمٝمر ُمٕمف اًمٗمجر قمٚمٛم٧م أن طمس٤مهبؿ ي٘م٤مرن قمدم اًمسب٥م وم٢من احلس يمام يدل قمغم
وضمقد اًمٗمجر يدل أيْم٤م قمغم قمدُمف سم٤مشمس٤مق اًمٔمٚمٛم٦م وقمدم اًمْمٞم٤مء ،ومٝمذا ضمقاب هذا اًمس١مال ٓ
أين ؾمقي٧م سملم إهٚم٦م وأوىم٤مت اًمّمٚمقات ومت٠مُمؾ ذًمؽ))(.)1
وظؾؼ احلطوب ظذ ؿقل افؼرادم هذا بؼقفف:
((وهق يمالم طمسـ يِمػم ومٞمف إمم أن اًمذي قمٚمؼ سمف اًمقضمقب ذم اًمزوال هق ُم٤م ئمٝمر
ًمٚمٜم٤مس ٓ اًمزوال اًمذي ٓ يدرك سم٤محلس ،وإٟمام يدرك سم٤محلس٤مب همػم أٟمف ٓ يِمؽمط ذم اًمزوال
اًمذي ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس رؤيتف وم٢مذا حت٘مؼ سمٓمريؼ ُمـ اًمٓمرق أٟمف ىمد طمّمؾ اًمزوال اعمذيمقر سمحٞم٨م إٟمف
ًمق شم٠مُمؾ احلس ٕدريمف يمٗمك ذًمؽ ،وًمق يم٤من هٜم٤م همٞمؿ يٛمٜمع ُمـ رؤيتف ويمذا اًم٘مقل ذم همروب
اًمِمٛمس واًمِمٗمؼ وـمٚمقع اًمٗمجر)).
إمم أن ىم٤مل (( :ومتحّمؾ ُمـ هذا أٟمف إذا قمٚمؿ دظمقل اًمقىم٧م سمٌمء ُمـ أٓت اًم٘مٓمٕمٞم٦م
ُمثؾ اإلؾمٓمرٓب واًمرسمع واخلٞمط اعمٜمّمقب قمغم ظمط وؾمط اًمسامء وم٢من ذًمؽ يم٤مف ذم ُمٕمروم٦م
اًمقىم٧م وإذا أراد أن يٕمتٛمد قمغم جمرد رؤي٦م اعمٜم٤مزل ـم٤مًمٕم٦م ،أو ُمتقؾمٓم٦م ومال سمد أن يؽمسمص طمتك
يتٞم٘مـ دظمقل اًمقىم٧مٕ 9ن جمرد رؤي٦م اعمٜمزًم٦م ـم٤مًمٕم٦م ،أو ُمتقؾمٓم٦م ٓ شمٗمٞمد سمٛمٕمروم٦م اًمقىم٧م حت٘مٞم٘م٤م
إٟمام هق شم٘مري٥م سمخالف ُم٤م إذا قمٚمؿ شمقؾمط يمقيم٥م ُمٕمٚمقم سم٤مخلٞمط اعمذيمقر وقمٚمؿ ُمٓم٤مًمٕمف وأٟمف
يتقؾمط قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر ،أو اًمٕمِم٤مء ومٝمذا يٗمٞمد ُمٕمروم٦م دظمقل اًمقىم٧م حت٘مٞم٘م٤م ومٞمٕمتٛمد ذًمؽ
وؾمٞم٠ميت ذم يمالم اًمؼمززم ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ))(.)2

( )1اًم٘مراذم ،اًمٗمروق ،ج0ص .979-971
( )2احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .475-474
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ؾوفؼرادم وكحق إكام يتؽؾؿقن ظـ مسلفي خوصي ،وال يـفقن ظـ األخذ بعؾؿ افػؾؽ
مطؾؼو ،يمٞمػ احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر ي٘مقل سمقضمقب شمٕمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ ُم٤م سمف يٕمرف
وىم٧م اًمّمالة واًم٘مبٚم٦م واإلُم٤مم اًم٘مراذم ي٘مقل إن شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٜمجقم ومرض يمٗم٤مي٦م،
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر((:وىمد قمد اًمٕمٚمامء ُمـ اًمقاضم٥م ذم شمٕمٚمؿ اًمٜمجقم ُم٤م
يٕمرف سمف وىم٧م اًمّمالة واًم٘مبٚم٦م))(.)1
وىم٤مل اًم٘مراذم(( :اًمٗمرق احل٤مدي واًمسبٕمقن واعم٤مئت٤من سملم ىم٤مقمدة ُم٤م جي٥م شمٕمٚمٛمف ُمـ اًمٜمجقم
وسملم ىم٤مقمدة ُم٤م ٓ جي٥م ،فم٤مهر يمالم أصح٤مسمٜم٤م أن اًمتقضمف ًمٚمٙمٕمب٦م ٓ يسقغ ومٞمف اًمت٘مٚمٞمد ُمع
اًم٘مدرة قمغم آضمتٝم٤مد ،وٟمّمقا قمغم أن اًم٘م٤مدر قمغم اًمتٕمٚمؿ جي٥م قمٚمٞمف اًمتٕمٚمؿ ،وٓ جيقز ًمف
اًمت٘مٚمٞمد ،وُمٕمٔمؿ أدًم٦م اًم٘مبٚم٦م ذم اًمٜمجقم ومٞمج٥م شمٕمٚمؿ ُم٤م شمٕمٚمؿ سمف اًم٘مبٚم٦م يم٤مًمٗمرىمديـ واجلدي وُم٤م
جيري جمراه٤م ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مبٚم٦م ،وفم٤مهر يمالُمٝمؿ أن شمٕمٚمؿ هذا اًم٘مسؿ ومرض قملم قمغم يمؾ أطمد،
ىم٤مل اسمـ رؿمد :يتٕمٚمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمٜمجقم ُم٤م يستدل سمف قمغم اًم٘مبٚم٦م وأضمزاء اًمٚمٞمؾ ،وُم٤م ُم٣م ُمٜمف
وُم٤م هيتدي سمف ذم فمٚمامت اًمؼم واًمبحر ،وشمٕمرف ُمقاضٕمٝم٤م ُمـ اًمٗمٚمؽ وأوىم٤مت ـمٚمققمٝم٤م
وهمروهب٤م ،وهق ُمستح٥م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم {وهق اًمذي ضمٕمؾ ًمٙمؿ اًمٜمجقم ًمتٝمتدوا هب٤م ذم فمٚمامت
اًمؼم واًمبحر} [إٟمٕم٤مم.]86 :
ىمٚم٧م :وُم٘مت٣م اًم٘مقاقمد أن يٙمقن ُم٤م يٕمرف سمف ُمٜمٝم٤م أوىم٤مت اًمّمالة ومرض٤م قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م
جلقاز اًمت٘مٚمٞمد ذم إوىم٤متٟ ،مٕمؿ ًمق ومرض شمقومر ذوط اًمرصد ُمع قمدم وضمقد ُم٤مٟمع ًمٚمرؤي٦م،
اًمقىم٧م..رد احلس٤مب ،وقمٚمٞمف حتٛمؾ اًمٜمّمقص اًمتل أوردوه٤م،
ويم٤من ُم٘مت٣م احلس٤مب دظمقل
ُ
وٓ قمؼمة سم٤مًمدقم٤موى اًمتل شمدقمل شمقومر اًمنموطُ ،مع همٗمٚمتٝمؿ قمـ اًمنموط ومْمال قمـ
حت٘م٘مٝم٤م))(.)2


( )1اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .916
( )2اًم٘مراذم ،اًمٗمروق ،ج3ص .047
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الدلٗن الجالح
إن رؤيي افػجر حسى احلس ،ال كػس االمر.
ىم٤مل اًمٜمقوي ((:واعمراد سم٤مًمزوال ُم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م ٓ اًمزوال ذم ٟمٗمس إُمر وم٢من ذًمؽ يت٘مدم قمغم
ُم٤م ئمٝمر وًمٙمـ ٓ اقمتب٤مر سمذًمؽ وإٟمام يتٕمٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ ويدظمؾ اًمقىم٧م سم٤مًمزوال اًمذى ئمٝمر ًمٜم٤م
ومٚمق ذع ذم شمٙمبػمة اإلطمرام سم٤مًمٔمٝمر ىمبؾ فمٝمقر اًمزوال صمؿ فمٝمر قم٘مبٝم٤م أو ذم أصمٜم٤مئٝم٤م مل شمّمح
اًمٔمٝمر وإن يم٤مٟم٧م اًمتٙمبػمة طم٤مصٚم٦م سمٕمد اًمزوال ذم ٟمٗمس إُمر ًمٙمـ ىمبؾ فمٝمقره ًمٜم٤م ذيمره إُم٤مم
احلرُملم وهمػمه ،ىم٤مًمقا وأُم٤م ىمبؾ فمٝمقر اًمٔمؾ ومٝمق ُمٕمدود ُمـ وىم٧م آؾمتقاء ،ىم٤مل ويمذا
اًمّمبح وًمق اضمتٝمد ومٞمٝم٤م وـمٚمع اًمٗمجر سمحٞم٨م قمٚمؿ وىمققمٝم٤م سمٕمد ـمٚمققمف ًمٙمـ ذم وىم٧م ٓ
يتّمقر أن يبلم اًمٗمجر ًمٚمٜم٤مفمر مل شمّمح اًمّمبح))(.)1
وىم٤مل يمذًمؽ(( :ويّمػم ُمتٚمبس٤م سم٤مًمّمقم سم٠مول ـمٚمقع اًمٗمجر ،واعمراد اًمٓمٚمقع اًمذي ئمٝمر
ًمٜم٤م ٓ اًمذي ذم ٟمٗمس إُمر))(.)2
وىم٤مل اًمِمٞمخ زيمري٤م((:اعمراد سم٤مًمزوال يمام ىم٤مًمف ذم ذح اعمٝمذب هق ُم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م ٓ اًمزوال
ذم ٟمٗمس إُمر ومٚمق ذع ذم اًمتٙمبػم ىمبؾ فمٝمقر اًمزوال صمؿ فمٝمر أي اًمزوال قم٘م٥م اًمتٙمبػم ذم
أصمٜم٤مئف مل يّمح اًمٔمٝمر وإن يم٤من اًمتٙمبػم طم٤مصال سمٕمد اًمزوال ذم ٟمٗمس إُمر وهٙمذا اًم٘مقل ذم
اًمّمبح أيْم٤م))(.)3
وىم٤مل اسمـ طمجر((:ويٕمتؼم يمؾ حمؾ سمٓمٚمقع ومجره وهمروب ؿمٛمسف ومٞمام ئمٝمر ًمٜم٤م ٓ ذم
ٟمٗمس))(.)4

( )1اًمٜمقوي ،اعمجٛمقع ،ج4ص .09
( )2اًمٜمقوي ،اعمجٛمقع ،ج5ص .413
( )3زيمري٤م ،أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ،ج9ص .994
( )4اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج4ص .300
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وىم٤مل ذم ((اإليٕم٤مب))(( :واًمزوال يتح٘مؼ ىمبؾ فمٝمقره ًمٜم٤مً ،مٙمـ ٓ طمٙمؿ ًمف ،ومٚمٞمس هق
أول اًمقىم٧م ،وسمف يٕمٚمؿ أن إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓؾمتقاء :يمتحريؿ اًمّمالة إٟمام شمٜم٤مط سم٤مٓؾمتقاء
اًمٔم٤مهر ًمٚمحس ،دون ُم٤م ذم ٟمٗمس إُمر ،إذ ٓ يدريمف إٓ خت ُّٞمؾ اًمراصد ،وهق ٓ اقمتب٤مر سمف ،ويمذا
سم٤مىمل اعمٙمتقسم٤مت ،ومٚمق قمٚمؿ وىمقع اًمّمبح سمٕمد اًمٗمجرً ،مٙمـ ذم وىم٧م ٓ يتّمقر أن يتبلم اًمٗمجر
سم٤محلس ،يمام شمِمٝمد سمف ؾمٞم٤مق أطم٤مدي٨م
ًمٚمٜم٤مفمر..مل يّمحٕ 9ن ُمقاىمٞم٧م اًمنمع ُمبٜمٞم٦م قمغم ُم٤م يدرك
ّ
اعمقاىمٞم٧م)).
وىم٤مل اًمرُمكمً((:مق أطمرم ىمبؾ فمٝمقره ،صمؿ اشمّمؾ اًمٔمٝمقر سم٤مًمتحرم قمغم ىمرب مل شمٜمٕم٘مد،
ويمذا ي٘م٤مل ذم اًمٗمجر وهمػمه ٕن ُمقاىمٞم٧م اًمنمع ُمبٜمٞم٦م قمغم ُم٤م يدرك سم٤محلس))(.)1

ٔأدٗب عَ ِرا الدلٗن
سم٠من ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء إن اًمقىم٧م يدظمؾ سمحس٥م ُم٤م ئمٝمر ًمٚمٛمٙمٚمػ ٓ ٟمٗمس إُمر..اعمراد سمف
ُم٤م يٛمٙمـ أن ئمٝمر ،سمخالف ُم٤م ٓ يٛمٙمـ فمٝمقره.
ً
ومٛمثال إذا طمدث همٞمؿ ومٞمِمؽمط اًمّمالة سمٕمد اًمزوال وسمٕمد فمٚمف ،وٓ يٙمٗمل اًمزوال وم٘مط،
ويمذا ذم اًمٗمجر إذا ـمٚمع ويم٤من ٓ يرى سم٤مًمٕملم اعمجردة ـمٚمققمف ،ومٞمِمؽمط اًمّمالة ذم وىم٧م
إُمٙم٤من رؤيتف سم٤مًمٕملم ،وًمٞمس اًمنمط رؤيتف سم٤مًمٕملم 9وإن يم٤من قمالُم٦م قمغم دظمقل اًمقىم٧مٟٕ 9مف
قمالُم٦م قمغم دظمقًمف ُمٓمٚم٘م٤م ،وًمٞمس ُمٓمٚم٘مف قمالُم٦م قمغم دظمقل أوًمف.
ىم٤مل اسمـ طمجر(( :اقمتامد يمثػم ُمـ اعم١مىمتلم ذم اًمٖمٞمؿ قمغم طمس٤مب ٟمّمػ ىمقس اًمٜمٝم٤مر وم٢مذا
ُم٣م طمٙمٛمقا سمدظمقل اًمقىم٧م ظمٓم٠م وم٢من ذًمؽ أول زواهل٤م ذم ٟمٗمس إُمر ،وىمد شم٘مرر أٟمف همػم
ُمٕمتؼم إمم زي٤مدة فمؾ يمؾ -أي يمؾ ؿم٤مظمص -قمغم ُم٤م يم٤من قمٜمد آؾمتقاء أو قمغم ُم٤م طمدث
سمٕمده))(.)2
( )1اًمرُمكم ،هن٤مي٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .454
( )2ابـ حجر ،ومتح اجلقاد ،ج 9ص.939
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وىم٤مل احلٓم٤مب (( :ذيمر اًم٘مراذم ذم يمت٤مب اًمٞمقاىمٞم٧م ذم قمٚمؿ اعمقاىمٞم٧م وهق يمت٤مب يِمتٛمؾ
قمغم ُمس٤مئؾ شمتٕمٚمؼ سم٠موىم٤مت اًمّمالة وسم٤مٕهٚم٦م :واعمِمٝمقر أن سمٕمض إوًمٞم٤مء ادقمك أٟمف ؾمٛمع
طمريم٦م اًمِمٛمس ًمٚمزوال ومّمغم هق ومج٤مقم٦م اًمٔمٝمر ،ومل شمزل اًمِمٛمس ذم رأي اًمٕملم إٓ سمٕمد ذًمؽ
وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف اًمّمالة ذم شمٚمؽ وىم٤مل إن احلؼ أٟمف جي٥م ىمْم٤مؤه٤مٕ 9ن اهلل يمٚمػ سم٤مًمّمالة سم٤مًمرؤي٦م
اًمٔم٤مهري٦م وٓ يٙمقن اًمزوال اًمذي ٓ شمٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ اعمالئٙم٦م وظمقاص إوًمٞم٤مء سمٓمريؼ
اًمٙمِمػ ؾمبب٤م ًمٚمتٙمٚمٞمػ أًمبت٦م ،ىم٤مل :وًمق ـم٤مر وزم اهلل  -شمٕم٤ممم  -إمم ضمٝم٦م اًمسامء ىمبؾ ـمٚمقع
اًمٗمجر سمس٤مقم٦م وم٢مٟمف يرى اًمٗمجر ذم ُمٙم٤مٟمف سمؾ رسمام رأى اًمِمٛمس وُمع ذًمؽ حيرم قمٚمٞمف صالة
اًمّمبح طمٞمٜمئذٕ 9ن اًمٗمجر اًمذي ٟمّمبف اهلل  -شمٕم٤ممم  -ؾمبب٤م ًمقضمقب اًمّمبح إٟمام هق اًمٗمجر
اًمذي ٟمراه قمغم ؾمٓمح إرض))(.)1
واحلوصؾ أكف ال يشسط فتحؼؼ دخقل افقؿً افرؤيي افبكيي افػعؾقي ،بؾ إمؽون وجقد
افرؤيي فق حتؼؼً افؼوط وزافً افعقارض.
وشم٘مدم ىمقل اًم٘مراذم ((:مل أؿمؽمط اًمرؤي٦م ذم أوىم٤مت اًمّمٚمقات ًمٙمٜمل ضمٕمٚم٧م قمدم اـمالع
احلس قمغم قمدم اًمٗمجر دًمٞمال قمغم قمدُمف وأٟمف ذم ٟمٗمسف مل يتح٘مؼٕ 9ن اًمرؤي٦م هل
اًمسب٥م...ومٗمرق سملم يمقن احلس ؾمبب٤م وسملم يمقٟمف دآ قمغم قمدم اًمسب٥م وم٢مين ذم اًمٗمجر ضمٕمٚمتف
دًمٞمال قمغم قمدم اًمسب٥م ٓ أين اؿمؽمـم٧م اًمرؤي٦م))(.)2
وشبؼ ـذفؽ أن احلطوب ظؾؼ ظذ ؿقل افؼرادم هذا بؼقفف((:وهق يمالم طمسـ يِمػم ومٞمف
إمم أن اًمذي قمٚمؼ سمف اًمقضمقب ذم اًمزوال هق ُم٤م ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس ٓ اًمزوال اًمذي ٓ يدرك سم٤محلس،
وإٟمام يدرك سم٤محلس٤مب همػم أٟمف ٓ يِمؽمط ذم اًمزوال اًمذي ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس رؤيتف وم٢مذا حت٘مؼ سمٓمريؼ

( )1احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .475-474
( )2اًم٘مراذم ،اًمٗمروق ،ج0ص .979-971
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ُمـ اًمٓمرق أٟمف ىمد طمّمؾ اًمزوال اعمذيمقر سمحٞم٨م إٟمف ًمق شم٠مُمؾ احلس ٕدريمف يمٗمك ذًمؽ ،وًمق
يم٤من هٜم٤م همٞمؿ يٛمٜمع ُمـ رؤيتف ويمذا اًم٘مقل ذم همروب اًمِمٛمس واًمِمٗمؼ وـمٚمقع اًمٗمجر))(.)1
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك(( :ومٝمذه اًمٕمب٤مرات وهمػمه٤م مم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م سحي٦م
أن احل٤مؾم٥م ٓ يٕمٛمؾ سمحس٤مسمف إٓ إذا دًمف قمغم أن اًمٗمجر شمدريمف إسمّم٤مر ًمقٓ احلقائؾ ُمـ
اجلب٤مل واًمسح٤مب واًم٘مٛمر وٟمحقه٤م))(.)2
ويدل دو ذـركوه ظبورة ادجؿقع افسوبؼي :ىم٤مل ((:ويمذا اًمّمبح وًمق اضمتٝمد ومٞمٝم٤م وـمٚمع
اًمٗمجر سمحٞم٨م قمٚمؿ وىمققمٝم٤م سمٕمد ـمٚمققمف ًمٙمـ ذم وىم٧م ٓ يتّمقر أن يبلم اًمٗمجر ًمٚمٜم٤مفمر مل شمّمح
اًمّمبح))(.)3
ؾنكف يػفؿ مـفو أكف دم حوفي االجتفود يؽػل إذا تصقر أن يبغ افػجر فؾـوطر :ؾوفعزة
بوإلمؽون احليس ،وفقس بوحلس افػعع ألكف خمتؾػ بعدة ـعقامؾ ـؼقة افـظر.
ىم٤مل اًمٖمزازم ((:وًمق أراد ُمريد أن ي٘مدر قمغم اًمتح٘مٞمؼ وىمت٤م ُمٕمٞمٜم٤م ينمب ومٞمف ُمتسحرا وي٘مقم
قم٘مبٞمف ويّمكم اًمّمبح ُمتّم ال سمف مل ي٘مدر قمغم ذًمؽ ومٚمٞمس ُمٕمروم٦م ذًمؽ ذم ىمقة اًمبنم أصال سمؾ ٓ
سمد ُمـ ُمٝمٚم٦م ًمٚمتقىمػ واًمِمؽ ،وٓ اقمتامد إٓ قمغم اًمٕمٞم٤من وٓ اقمتامد ذم اًمٕمٞم٤من إٓ قمغم أن يّمػم
اًمْمقء ُمٜمنما ذم اًمٕمرض طمتك شمبدو ُمب٤مدي اًمّمٗمرة))(.)4
ويؽود أن يكح بام ذـركوه ؿقل ابـ رصد(( :واًم٘مٞم٤مس يقضم٥م شمٕمٚم٘مف سم٤مًمٓمٚمقع ٟمٗمسف -
أقمٜمل :ىمٞم٤مؾم٤م قمغم اًمٖمروب وقمغم ؾم٤مئر طمدود إوىم٤مت اًمنمقمٞم٦م يم٤مًمزوال وهمػمه  ،-وم٢من
آقمتب٤مر ذم مجٞمٕمٝم٤م ذم اًمنمع هق سم٤مُٕمر ٟمٗمسف ٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اعمتٕمٚمؼ سمف))(.)5

( )1احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .475-474
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.071-068
( )3اًمٜمقوي ،اعمجٛمقع ،ج4ص .09
( )4اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج0ص .056
( )5اسمـ رؿمد ،سمداي٦م اعمجتٝمد ،ج0ص .40
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كعؿ دم ـالم ابـ تقؿقي اظتبور وجقد افرضقبي ،وبـك ظؾقف أن حصي افػجر تطقل دم
افشتوء -أي بسبى ـثرة األبخرة فقال -وتؼك حصي افعشوء ،وُيدث افعؽس دم افصقػ،
وتبعف بعض احلـوبؾي دم ذفؽ ،وي٘مقل ذم ذًمؽ((:شم٘مدير طمّم٦م اًمٗمجر سم٠مُمر حمدود ُمـ طمريم٦م
اًمٗمٚمؽ ُمس٤مو حلّم٦م اًمٕمِم٤مء يمام ومٕمٚمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمقىمتلم ومٖمٚمٓمقا ذم ذًمؽ يمام همٚمط ُمـ ىمدر
ىمقس اًمرؤي٦م شم٘مديرا ُمٓمٚم٘م٤م ،وذًمؽ ٕن اًمٗمجر ٟمقر اًمِمٛمس وهق ؿمٕم٤مقمٝم٤م اعمٜمٕمٙمس اًمذي
يٙمقن ُمـ اهلقاء وإرض وهذا خيتٚمػ سم٤مظمتالف ُمٓم٤مرطم٦م اًمتل يٜمٕمٙمس قمٚمٞمٝم٤م.
وم٢مذا يم٤من اجلق ص٤مومٞم٤م ُمـ اًمٖمٞمقم مل ئمٝمر ومٞمف اًمٜمقر يمام ئمٝمر إذا يم٤من ومٞمف سمخ٤مر.
وم٤من اًمبخ٤مر ًمٖمٚمٔمف ويمث٤مومتف يٜمٕمٙمس قمٚمٞمف اًمِمٕم٤مع ُم٤م ٓ يٜمٕمٙمس قمغم اهلقاء اًمرىمٞمؼ.
أٓ شمرى أن اًمِمٛمس إذا ـمٚمٕم٧م إٟمام ئمٝمر ؿمٕم٤مقمٝم٤م قمغم إرض واجلب٤مل وٟمحق ذًمؽ ُمـ
إضمس٤مم اًمٙمثٞمٗم٦م وان يم٤مٟم٧م ص٘مٞمٚم٦م يم٤معمرآة واعم٤مء يم٤من افمٝمر وأُم٤م اهلقاء وم٤مٟمف وان اؾمتٜم٤مر هب٤م وم٤من
اًمِمٕم٤مع ٓ ي٘مػ ومٞمف سمؾ خيرىمف إمم أن يّمؾ إمم ضمسؿ يمثٞمػ ومٞمٜمٕمٙمس.
ومٗمل اًمِمت٤مء شمٙمقن إسمخرة ذم اًمٚمٞمؾ يمثػمة ًمٙمثرة ُم٤م يتّمٕمد ُمـ إرض سمسب٥م رـمقسمتٝم٤م
وٓ حيٚمؾ اًمبخ٤مر ومٞمٝم٤م ومٞمٜمٕمٙمس اًمِمٕم٤مع قمٚمٞمف ومٞمٔمٝمر اًمٗمجر طمٞمٜمئذ ىمبؾ ُم٤م ئمٝمر ًمق مل يٙمـ
سمخ٤مر.
وأُم٤م اًمّمٞمػ وم٤من اًمِمٛمس سم٤مًمٜمٝم٤مر حتٚمؾ اًمبخ٤مر وم٢مذا همرسم٧م اًمِمٛمس مل يٙمـ ًمٚمِمٕم٤مع
اًمت٤مسمع هل٤م سمخ٤مر يرده ومتٓمقل ذم اًمّمٞمػ طمّم٦م اًمٕمِم٤مء هبذا اًمسب٥م وشمٓمقل ذم اًمِمت٤مء طمّم٦م
اًمٗمجر هبذا اًمسب٥م.
وذم اًمّمٞمػ شم٘مٍم طمّم٦م اًمٗمجر ًمت٠مظمر فمٝمقر اًمِمٕم٤مع إذ ٓ سمخ٤مر يرده ٕن اًمرـمقسم٤مت
ذم اًمّمٞمػ ىمٚمٞمٚم٦م وشم٘مٍم طمّم٦م اًمٕمِم٤مء ذم هن٤مر اًمِمت٤مء ًمٙمثرة إسمخرة ذم اًمِمت٤مء))(.)1
وحوصؾف أن ـال مـ احلصتغ تتبع مو ؿبؾفو دم افطقل وافؼك بسبى افبخور ال بسبى
ؾؾؽل.

( )1اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ،ص.056-055
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الدلٗن السابع
إن اًم٘مقل سمدظمقل اًمٗمجر قمغم زاوي٦م  °97وُم٤م ىم٤مرهب٤م داظمؾ ذم إٟمٙم٤مر اسمـ طمجر
اًمٕمس٘مالين ذم ومتح اًمب٤مري قمٜمدُم٤م ىم٤ملُ(( :مـ اًمبدع اعمٜمٙمرة ُم٤م أطمدث ذم هذا اًمزُم٤من ُمـ إي٘م٤مع
إذان اًمث٤مين ىمبؾ اًمٗمجر سمٜمحق صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م ذم رُمْم٤من وإـمٗم٤مء اعمّم٤مسمٞمح اًمتل ضمٕمٚم٧م قمالُم٦م
ًمتحريؿ إيمؾ واًمنمب قمغم ُمـ يريد اًمّمٞم٤مم زقمام ممـ أطمدصمف أٟمف ًمالطمتٞم٤مط ذم اًمٕمب٤مدة وٓ
يٕمٚمؿ سمذًمؽ إٓ آطم٤مد اًمٜم٤مس وىمد ضمرهؿ ذًمؽ إمم أن ص٤مروا ٓ ي١مذٟمقن إٓ سمٕمد اًمٖمروب
سمدرضم٦م ًمتٛمٙملم اًمقىم٧م زقمٛمقا وم٠مظمروا اًمٗمٓمر وقمجٚمقا اًمسحقر وظم٤مًمٗمقا اًمسٜم٦م ومٚمذًمؽ ىمؾ
قمٜمٝمؿ اخلػم ويمثػم ومٞمٝمؿ اًمنم))(.)1

ٔأدٗب عَ ِرا الدلٗن
سم٠من اعمت٘مدُملم جمٛمٕمقن قمغم يمقن اًمٗمجر يٓمٚمع سملم درضمتل  ،01-°97مل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ
اسمـ طمجر وٓ همػمه ،يمام ي٠ميت وقمغم ُمدقمل اخلالف أن ئمٝمره.
سمؾ طمتك هذا اًمٜمص ٓ يدل قمغم اعمدقمك 9إذ مل يٜمٙمر اسمـ طمجر شم٘مديؿ ُمٞم٘م٤مت صالة
اًمٗمجر ،وإٟمام إي٘م٤مع إذان اًمث٤مين ىمبؾ اًمٗمجر.
وهذه واىمٕم٦م ظم٤مص٦م ُمـ طمٞم٨م اًمقىم٧م ،ومال شمتٕمدى رُمْم٤من يمام ذم ٟمص اسمـ طمجر.
وٓ شمتٕمدى اًم٘م٤مهرة ،أو ُمٍم طمس٥م اًمٔم٤مهر ،ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ أن ٟمجؿ اًمديـ حمٛمد
سمـ حمٛمد اًمٖمزي ذيمر ذم يمت٤مسمف ((اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة)) ذم شمرمج٦م قمبد احلؼ سمـ حمٛمد اًمسٜمب٤مـمل أٟمف
شمقذم قمٜمد إـمٗم٤مء اعمّم٤مسمٞمح أوان اًمٗمجر ذم ُمٙم٦م ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م همرة ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م إطمدى
وصمالصملم وشمسٕمامئ٦م ،طمتك أٟمف ضٛمـ ذًمؽ سمٕمض اًمِمٕمراء ذم أسمٞم٤مت وهل:
شمقذم قمبد احلؼ يقم همروسمف ...سمٛمٙم٦م سمٕمد اًمّمبح سمدء صٞم٤مُمف

( )1اسمـ طمجر ،ومتح اًمب٤مري ،ج3ص .988
( )2اًمٖمزي ،اًمٙمقايم٥م اًمس٤مئرة ،ج9ص .004-000
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ؾفذا يدل ظذ أكف مل يـتؼ ذفؽ األمر دم مؽي ،وال دم ؽرهو حسى افظوهر وإال فـؼؾ
اإلكؽور ظؾقف ،ـام ؾعؾ ابـ حجر.
وأُم٤م اًمتٛمٙملم اعمذيمقر ذم يمالم اسمـ طمجر ومٝمق أُمر ؾمٚمٙمف اعمقىمتقن قمغم ضمٝم٦م آطمتٞم٤مط ذم
اًمّمقم ظم٤مص٦م ،وذم شمقضمٞمٝمف ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٖم٤مزي أمحد سم٤مؿم٤م خمت٤مر(( :إن قمٚمامء اإلؾمالم يم٤مٟمقا
إمم اًم٘مرن اًمس٤مسمع أو اًمث٤مُمـ ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م يرؾمٛمقن قمغم آٓهتؿ اًمرصدي٦م يم٤مإلؾمٓمرٓب
وهمػمه ظمٓمقط اًمٗمجر ،وأًمٗمقا ذم ذًمؽ يمت ًب٤م ورؾم٤مئؾ قمديدة ،وًمٙمـ ذًمؽ ُمبٜمل قمغم اقمتب٤مرهؿ
وىم٧م اإلُمس٤مك قمٜمد اسمتداء اًمٗمجر 9وهلذا مل يرؾمٛمقا قمغم آٓهتؿ ظمٓمق ًـم٤م أظمر
َ
ًمإلُمس٤مك...وًمٙمـ ضمرت اًمٕم٤مدة قمٜمد اعمت٠مظمريـ أن يٕمتؼموا وىم٧م اإلُمس٤مك قمٜمدُم٤م شمٙمقن
اًمِمٛمس حت٧م إومؼ اًمنمىمل سم٘مدر إطمدى وقمنميـ درضم٦م وٟمّمػ درضم٦م ،حمسقسم٦م قمغم حمٞمط
دائرة ؾمٛم٧م اعمحؾ 9أي :دائرة ارشمٗم٤مقمف ،وطمٞم٨م إن اًمٗمجر يبتدئ ذم شمسع قمنمة درضم٦م يٙمقن
وىم٧م اإلُمس٤مك ُمت٘مد ًُم٤م قمٜمد اعمت٠مظمريـ قمغم وىم٧م اًمٗمجر سمدرضمتلم وٟمّمػ درضم٦م 9أي سم٘مدر:
اصمٜمتل قمنمة أو صمالث قمنمة دىمٞم٘م٦م زُم٤مٟمٞم٦م شم٘مري ًب٤م ،و ُشمسٛمك ذم اصٓمالطمٝمؿ "سم٤مًمتٛمٙملم"،
واًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م :زي٤مدة آطمتٞم٤مط ذم ضبط وىم٧م اإلُمس٤مك))(.)1
ومٝمذا اًمٜمص يٗمِّس اًمتٛمٙملم اًمذي ذم يمالم اسمـ طمجر 9وم٤معمراد سمف وىم٧م إُمس٤مك اًمٗمجر،
واعمِم٤مر ًمف سم٘مقًمف ^((:إن بالال يمذن بؾقؾ ،ؾؽؾقا واذبقا حتك يـودي ابـ أم مؽتقم)).
وإذا يم٤مٟم٧م اًمدرضمت٤من واًمٜمّمػ شمس٤موي صمالصم٦م قمنم دىمٞم٘م٦م ،وم٤مًمدرضم٦م شمس٤موي 4.0
ٍ
ُمس٤مو
دىمٞم٘م٦م ،ومٚمق اقمتؼمٟم٤م درضم٦مُ °97مثال ًمٙم٤من وىم٧م اًمتٛمٙملم يس٤موي  °97.0دىمٞم٘م٦م ،وهق
ًم٘مقل اسمـ طمجر ((ٟمحق صمٚم٨م ؾم٤مقم٦م)).
واإلٟمٙم٤مر ذم شم٘مديؿ إذان اًمث٤مين يمام ؾمبؼ 9إلي٘م٤مقمف اًمٜم٤مس ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ذم اًمقهؿ.


( )1خمت٤مر ،ري٤مض اعمخت٤مر ،ص.014

111

الدلٗن اخلاوظ
إن اًمت٘مدير سم٤معمٜم٤مزل واًمدرضم٤مت شم٘مريبل ٓ حتديد ومٞمف.
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ...((:واًمذي ذيمره اعمح٘م٘مقن أٟمف يت٘مدم [أي :اًمٗمجر] قمغم اًمِمٛمس
سمٛمٜمزًمتلم وهذا شم٘مري٥م))(.)1
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمقوم٤مئل ذم رؾم٤مًمتف ((دائرة اعمٕمدل ذم ُمٕمروم٦م طمّم٦م اًمٗمجر واًمِمٗمؼ))...((:
صمؿ اقمرف دائرة آرشمٗم٤مع سمٛمٜمٙم٤مب وٟمحقه ومٝمق ُم٘مدار طمّم٦م اًمِمٗمؼ ،وإن ومٕمٚم٧م ذًمؽ سم٤مرشمٗم٤مع
(يط) ــ ( )°98درضم٦م ـــ طمّمٚم٧م طمّم٦م اًمٗمجر سم٤مًمت٘مري٥م)).
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك(( :اًمت٘مدير سم٤معمٜمزًمتلم حلّم٦م اًمٗمجر شم٘مريبل ٓ
حت٘مٞمؼ ومٞمف))(.)2
وىم٤مل أيْم٤م(( :إذا قمٚمٛم٧م أن اًمْمبط سم٤مًمدرج ًمألوىم٤مت هق اًمتح٘مٞمؼ قمٜمدهؿ ..ومٝمق أيْم ً٤م
شم٘مري٥م ٓ حتديد))(.)3
وىمد أضم٤مب احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمب٤مري قمام ٟم٘مٚمف سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م أن اًمٕمٍم رسمع
اًمٜمٝم٤مر سم٤مإلمج٤مع وم٘م٤مل(( :وأُم٤م ُم٤م ٟم٘مٚمف سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ اإلمج٤مع قمغم أن وىم٧م اًمٕمٍم رسمع اًمٜمٝم٤مر
ومٛمحٛمقل قمغم اًمت٘مري٥م إذا ومرقمٜم٤م قمغم أن أول وىم٧م اًمٕمٍم ُمّمػم اًمٔمؾ ُمثٚمف يمام ىم٤مل
اجلٛمٝمقر))(.)4
وىم٤مل اًمٞم٤مومٕمل ذم ((اًمِّساج))( :اقمٚمؿ أن اًمٕمٛمؾ سم٤معمٜم٤مزل إٟمام هق شم٘مري٥م ٓ حت٘مٞمؼ)).
وىم٤مل ومٞمف أيْم ً٤م(( :اعمٜم٤مزل ُمتٗم٤موشم٦م ،واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م شم٘مري٥م وشمس٤مُمح ٓ حتديد وحت٘مٞمؼ)).

( )1اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج0ص .056
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.040
( )3اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.048
( )4اسمـ طمجر ،ومتح اًمب٤مري ،ج0ص .31
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ىم٤مل اسمـ قمٗم٤مًمؼ(( :اقمٚمؿ :أن اعمٜم٤مزل اًمثامٟمٞم٦م واًمٕمنميـ جمزأة قمغم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ومجٛمٚمتٝم٤م
صمالصمامئ٦م ومخس وؾمتقن درضم٦م وم٤مًمٚمٞمؾ اًمٗمٚمٙمل ،وهق ُمـ همروب اًمِمٛمس إمم ـمٚمققمٝم٤م ٟمّمٗمٝم٤م،
وهق ُمئ٦م وصمالث وصمامٟمقن درضم٦م ،حلّم٦م اًمٚمٞمؾ اًمٗمجر شمسع قمنمة درضم٦م -أيُ :مٜمزًم٦م وٟمّمػ-
 ،وحلّم٦م اًمٚمٞمؾ اًمنمقمل اًمب٤مىمل ،وهق ُم٤مئ٦م وأرسمع وؾمتقن درضم٦م شم٘مريب ً٤م  -وهق ُم٘مدار اصمٜمل
قمنم ُمٜمزًم٦م وٟمّمػ شم٘مري ًب٤م)) (.)1
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًمٕمريب ذم ((ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي))(( :وُمـ صغم سم٤معمٜم٤مزل ىمبؾ شمبٞمٜمف ومٝمق
ُمبتدع 9وم٢من أوىم٤مت اًمّمٚمقات إٟمام قمٚم٘م٧م سم٤مٕوىم٤مت اعمبٞمٜم٦م ًمٚمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م واًمٕمٚمامء واجلٝم٤مل،
وإٟمام ذقم٧م اعمٜم٤مزل ًمٞمٕمٚمؿ هب٤م ىمرب اًمّمب٤مح ومٞمٙمػ اًمّم٤مئؿ ويت٠مه٥م اعمّمكم طمتك إذا شمبلم
اًمٗمجر اًمذي قمٚمؼ سمف اًمقىم٧م صغم)).

ٔأدٗب عَ ِرا الدلٗن
أن اعمراد سمٙمقن اًمت٘مدير سم٤معمٜم٤مزل شم٘مري٥م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٜم٘مص وم٘مط ٓ ،سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمزي٤مدة ومال
شمزيد طمّم٦م اًمٗمجر قمغم اعمٜمزًمتلم ىمٓمٕم٤م.
سمؾ طمتك اًمٜم٘مص قمـ اعمٜمزًمتلم ومٝمق ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر ٟم٘مال قمـ احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك((:ويستدل
قمغم اًمٗمجر سم٤معمٜم٤مزل اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمتل هل صمامن وقمنمون ُمٜم٘مسٛم٦م سملم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وٓ يزيد اًمٗمجر
قمغم ُمٜمزًمتلم ىمٓم ًٕم٤م ،سمؾ يٜم٘مص قمٜمٝمام اطمتٞم٤مـم ً٤م ،يمام طم٘م٘مف اعم١مىمتقن وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ،وهق اعمراد
سم٤مًمت٘مري٥م ذم يمالم اإلُم٤مم اًمٖمزازم وهمػمه))(.)2
ومؼدار ذفؽ االحتقوط مـ مـزفي وكصػ إػ مـزفتغ ،يمام يٗمٝمؿ ُمـ يمالم احلبٞم٥م
قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك 9إذ طمٍم اخلالف ومٞمام سملم ذًمؽ ومجٕمؾ اخلالف ذم شم٘مدير طمّم٦م

( )1اسمـ قمٗم٤مًمؼ ،ؾمٚمؿ اًمٕمروج ،ص.88
( )2اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .917
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اًمٗمجر سملم ؾمبع اًمٚمٞمؾ اًمٗمٚمٙمل ،أي :ؾمبع ُم٤م سملم همروب اًمِمٛمس وـمٚمققمٝم٤مُ(( ،مٜمزًمت٤من)) ،وسملم
ُشمسع اًمٚمٞمؾ اًمٗمٚمٙمل إٓ ٟمّمػ ُقمنم اًم ُتسع((ُمٜمزًم٦م وٟمّمػ)).
أُم٤م افضبط بوفدرجوت ،وـذا بوفسوظوت..وم٘مد اظمتٚمػ ومٞمف وؾمٞم٠ميت أٟمف قمغم اًمراضمح يٗمٞمد
اًمٞم٘ملم وم٢مذا أوم٤مد اًمٞم٘ملم ومٞمٜمتٗمل اًمت٘مري٥م.
ىم٤مل احلٓم٤مب((:إذا قمٚمؿ دظمقل اًمقىم٧م سمٌمء ُمـ أٓت اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمثؾ اإلؾمٓمرٓب
واًمرسمع واخلٞمط اعمٜمّمقب قمغم ظمط وؾمط اًمسامء وم٢من ذًمؽ يم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمقىم٧م وإذا أراد أن
يٕمتٛمد قمغم جمرد رؤي٦م اعمٜم٤مزل ـم٤مًمٕم٦م ،أو ُمتقؾمٓم٦م ومال سمد أن يؽمسمص طمتك يتٞم٘مـ دظمقل اًمقىم٧م9
ٕن جمرد رؤي٦م اعمٜمزًم٦م ـم٤مًمٕم٦م ،أو ُمتقؾمٓم٦م ٓ شمٗمٞمد سمٛمٕمروم٦م اًمقىم٧م حت٘مٞم٘م٤م إٟمام هق شم٘مري٥م
سمخالف ُم٤م إذا قمٚمؿ شمقؾمط يمقيم٥م ُمٕمٚمقم سم٤مخلٞمط اعمذيمقر وقمٚمؿ ُمٓم٤مًمٕمف وأٟمف يتقؾمط قمٜمد
ـمٚمقع اًمٗمجر ،أو اًمٕمِم٤مء ومٝمذا يٗمٞمد ُمٕمروم٦م دظمقل اًمقىم٧م حت٘مٞم٘م٤م ومٞمٕمتٛمد ذًمؽ))(.)1
أُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م أٟمف يٗمٞمد اًمت٘مري٥م قمغم ُم٤م ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك ومٝمق شم٘مري٥م
ىمري٥م ُمـ اًمتحديد(.)2
وىمد ىمدُمٜم٤م ذم هذا اًمبح٨م -قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ -أن اًمزُمـ سملم ُم١ميدي اًمزاوي٦م °97
واًمزاوي٦م  94ىمد يّمؾ ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ إمم أيمثر ُمـ  31دىمٞم٘م٦م.
ومٝمؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن اًمت٘مري٥م اًمذي هق ىمري٥م ُمـ اًمتحديد  31دىمٞم٘م٦م ،ويتٕم٤مىم٥م
قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ىمرو ًٟم٤م قمديدة ؟!!


( )1احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .475
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.051-048
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أدل ٛقٕه اجلىّٕز
الدلٗن األٔه
وىم٧م اًمٗمجر اًمذي جي٥م قمٜمده اإلُمس٤مك قمـ اعمٗمٓمرات ذم اًمّمقم ذم
سملم اهلل ؾمبح٤مٟمف َ
اخلق ِ
ِ
غ َفؽ ُُؿ رَ
ط راألَ رش َق ِد
اذ ُبقا َحتك َي َت َب َ
اخل رق ُط راألَ رب َق ُض م َـ رَ ر
يمت٤مسمف اًمٙمريؿ سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُـ ُؾقا َو ر َ
ِم َـ ا رف َػ رج ِر﴾ [اًمب٘مرة.]976 :

وض افـ َف ِ
وومِّسه اًمٜمبل ^ سم٘مقًمف(( :إِك َام َذفِ َ
ؽ َش َقا ُد افؾ رق ِؾ َو َب َق ُ
ور)) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م

قمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف.
وذيمر "اًمت َب ُّلم" ذم أي٦م دًمٞمؾ قمغم شمٙم ُّٚمػ اًمٓمٚم٥م واًمبح٨م واًمٜمٔمر 9وم٢من صٞمٖم٦م "شمٗمٕمؾ"
ُ
شم٠ميت ذم اًمٚمٖم٦م ًمٚمٓمٚم٥م واًمتٙم ُّٚمػ ،يمام أن اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم اخلٞمٓملم شمدل قمغم وضمقدمه٤م ُم ًٕم٤م وىم٤مسمٚمٞم٦م
واضح٤م مل شمٕمد هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمتبلم أطمدمه٤م ُمـ
ُمٜمتنما
طمّمقل آًمتب٤مس سمٞمٜمٝمام ،وم٢مذا يم٤من اًمْمقء
ً
ً
أظمر 9حلّمقل اًمبٞم٤من طمٞمٜمئذ ُمـ همػم يمٚمٗم٦م ،وٓ اًمتب٤مس.
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الدلٗن الجاٌ٘
إمجوع افعؾامء افسوبؼغ ظذ أن افػجر يطؾع بغ درجتل .°01- °97
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مٚمٞمقيب(( :وىم٧م اًمّمبح ...ويدظمؾ وىمتٝم٤م إمج٤م ًقم٤م سمام ُذ ِيم َر ،أو
سمتقؾمط اعمٜمزًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ُمـ ُمٜم٤مزل اًمِمٛمس زُمـ اًمّمٞمػ وُم٤م ُأ ِحلؼ سمف يمام ُمر ،أو
اًمٕمنميـ ُمٜمٝم٤م زُم َـ اًمِمت٤مء وُم٤م ُأ ِحلؼ سمف.
إمج٤مقم٤م...
وخيرج سمٔمٝمقر ضمزء ُمـ ىمرص اًمِمٛمس قمغم إومؼ اعمرئل سمذًمؽ اعمحؾ
ً
شمٜمبٞمٝم٤من :أطمدمه٤م :أن هذه إوىم٤مت ُمٕمتؼمة ذم اسمتداء اًمّمالة إمج٤م ًقم٤م.)1())...
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك((:شم٘مديراهتؿ يمٚمٝمؿ أيمثره٤م ٟمحق اًمثٛمـ وأىمٚمٝم٤م
صمامٟمٞم٦م قمنم درضم٦م))(.)2
وٟم٘مؾ اًمنميػ ؾمٞمدي حمٛمد اًمٕمٚمٛمل ذم ذطمف "طمؾ اًمٕم٘مدة" قمـ "اصٓمالح اًمت٘مقيؿ"
ىم٤مل (( :أُم٤م يمقن سمداي٦م اًمٗمجر اًمّم٤مدق هن٤مي٦م اًمٚمٞمؾ ويمقن اًمِمٛمس ُمٜمحٓم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ
إومؼ شمسع قمنمة درضم٦م ومٝمق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف)).
وىم٤مل إؾمت٤مذ اًمديمتقر ؿمقىمل إسمراهٞمؿ قمالم ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م(( :أمجع اعمتخّمّمقن
ُمـ قمٚمامء اًمٗمٚمؽ واهلٞمئ٦م واعمقىمتلم اعمسٚمٛملم قمؼم اًم٘مرون اعمتٓم٤موًم٦م ُمـ همػم ظمالف 9وم٤مشمٗم٘مقا قمغم
طمس٤مب زاوي٦م اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م أوم٘مف اًمنمىمل ومٞمفُ :م٤م سملم درضمتل  ،°97و 9°01طمٞم٨م
طمرروا ذًمؽ سمٛمراصدهؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م 9مج٤مقم٤مت وومرادىُ ،مـ همػم زي٤مدة قمغم هذا اعمدى أو ٟم٘مص
قمٜمف ،وىمد اؾمت٘مر راصدوهؿ وحم٘م٘مقهؿ ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري وُم٤م سمٕمده قمغم اقمتامد درضم٦م
 °98وٟم٘مٚمقا آشمٗم٤مق قمغم ذًمؽ ،وٟمّمقصٝمؿ قمغم ذًمؽ أيمثر ُمـ أن حتٍم ،وٟمّمقا قمغم اقمتامد
قمٚمامء اًمٗمٚمؽ اًمٕمرب واعمسٚمٛملم هذه اًمدرضم٦م ،أُم٤م قمٚمامء اًمٗمٚمؽ إوروسمٞمقن وم٘مد اقمتٛمدوا
درضم٦م  ،°97وضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدي٤مر اعمٍمي٦م ُمٜمذ اًم٘مرون اإلؾمالُمٞم٦م إومم إمم يقُمٜم٤م هذا،
( )1اًم٘مٚمٞمقيب اهلداي٦م ُمـ اًمْمالًم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمقىم٧م واًم٘مبٚم٦م ُمـ همػم آًم٦م ،ص.60-69
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.065-064
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وهق اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف قمٛمؾ دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ذم يمؾ قمٝمقده٤م ،وهق ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمّمٚمح٦م
قمٛمقم اعمس٤مطم٦م اعمٍمي٦م ُمٜمذ إٟمِم٤مئٝم٤م ؾمٜم٦م 9787م ،صمؿ اؾمتٛمرت قمغم ذًمؽ سمٕمد إٟمِم٤مء اهلٞمئ٦م
اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمس٤مطم٦م ؾمٜم٦م 9869م ،وهل اعم١مؾمس٦م اعمٍمي٦م اًمرؾمٛمٞم٦م اعمختّم٦م سم٢مصدار
اًمت٘م٤مويؿ اًمٗمٚمٙمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م عمقاىمٞم٧م اًمّمالة 9ـمب ً٘م٤م ًمٚم٘مرار اجلٛمٝمقري رىمؿ ً 706مسٜم٦م 9864م،
واعمٕمدل سم٤مًم٘مرار اجلٛمٝمقري رىمؿ ً 407مسٜم٦م 9874م ،وهق ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف اعمقىمتقن وقمٚمامء
اًمٗمٚمؽ اعمسٚمٛمقن ،ودًم٧م قمٚمٞمف إرص٤مد اًمّمحٞمح٦م اعمبٜمٞم٦م قمغم اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمٗمجر اًمّم٤مدق
ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ،وأن ُم٤م سملم درضمتل ،°97 :وُ °98.4مـ اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م إومؼ
اًمنمىمل هق اًمتقىمٞم٧م اًمّمحٞمح ًمٚمٗمجر اًمّم٤مدق اعمتٗمؼ قمغم اقمتامده واًمٕمٛمؾ سمف ذم يمؾ سمٚمدان
اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل سمال اؾمتثٜم٤مء ،أُم٤م ُم٤م ُيد َقمك ُمـ أن وىم٧م اًمٗمجر هق قمغم درضم٦م 9°95.4
ومٛمحض خترص ٓ صح٦م ًمفً ،
حمض
ومْمال قمـ أن يٙمقن قمغم درضم٦م  ،°93.6سمؾ ذًمؽ ؿمذو ٌذ ٌ
ظم٤مرج قمـ إمج٤مع إُم٦م اًمٕمٛمكم اعمتقارث ً
ضمٞمال قمـ ضمٞمؾ ،واشمٗم٤مق قمٚمامئٝم٤م ووم٘مٝم٤مئٝم٤م وُمقىمتٞمٝم٤م،
وٓ جيقز إظمذ سمف وٓ اًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف)).
وىم٤مل اعمرايمٌم :اًم٘مقل سمـ 95.41خم٤مًمػ إلمج٤مع اًمٗمٙمٞملم اعمسٚمٛملم وإورسمٞملم يمام
ظم٤مًمػ إمج٤مع اًمٕمٚمامء اًمنمقمٞملم(.)1
وذـر احلبقى ظبداهلل بـ ظؿر بـ ُيقك أكف يؾزم مـ ـالمفؿ االتػوق ظذ أن ادـزفتغ
حصي افػجر(.)2
ؾلمو درجي ..°96وم٤مًم٘مقل هب٤م ضٕمٞمػَ ،و ِهؿ اًم٘م٤مئؾ سمف سمسب٥م شمداظمؾ اًمٗمجر اًمٙم٤مذب ُمع
اًمٗمجر اًمّم٤مدق 9ومٚمؿ يت٠ميمد ُمـ رؤيتف إٓ قمٜمدُم٤م يم٤من اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م إومؼ اًمنمىمل
سمٛم٘مدار °96درضم٦م سمدًٓ ُمـ .°97

( )1اعمرايمٌم ،إيْم٤مح اًم٘مقل احلؼ ،ص.40
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.006
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وىم٤مل اًمبػموين (ت331هـ) ،وهق ُمـ يمب٤مر اًمٗمٚمٙمٞملم اعمت٘مدُملم ذم يمت٤مسمف (اًم٘م٤مٟمقن
اعمسٕمقدي)...(( :إن اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ ُمتك يم٤من صمامٟمٞم٦م قمنم ضمزي يم٤من ذًمؽ وىم٧م
ـمٚمقع اًمٗمجر ذم اعمنمق ووىم٧م ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ ذم اعمٖمرب ،وعم٤م مل يٙمـ ؿمٞمئ ً٤م ُمٕمٞمٜم٤م سمؾ سم٤مٕول
خمتٚمٓم٤م اظمتٚمػ ذم هذا اًم٘م٤مٟمقن ومرآه سمٕمْمٝمؿ ؾمبع قمنم ضمزء ًا)).
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمٚمٙمل حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب سمـ قمبد اًمرازق اًمٗم٤مد اعمرايمٌم ذم
ُمٕمرض يمالُمف قمـ اًمدرضم٦م اًمتل اقمتٛمده٤م اًمٙمٚمٞم٥م(( :إن ُم٤م اقمتٛمده وُم٤م ا ّدقم٤مه هق خم٤مًمػ َعم ِ٤م
قمٚمٞمف أهؾ اًمنمع واًمٗمٚمؽ واًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمٜمك (اًمٗمجر) ،وذم ىمدر اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ
وىم٧م ـمٚمققمف ،طمتك قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ ُمرصد ضمريٜمتش وُمرصد اًمبحري٦م إُمريٙمٞم٦م)).
صمؿ ىم٤مل ذم ظمقاشمٞمؿ يمت٤مسمف(( :وىمد اشمْمح مم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ يمالم ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمٗمٚمٙمٞملم
اعم٘متدى هبؿ ؾمٚم ًٗم٤م وظمٚم ًٗم٤م أُمقرُ :مٜمٝم٤م :أن اخلالف اًمقاىمع سمٞمٜمٝمؿ ذم ىمدر اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م
إومؼ وىم٧م اسمتداء ـمٚمقع اًمٗمجر هق ُم٤م سملم  °97درضم٦م و °01درضم٦م ًمٞمس إٓ ،وقمٚمٞمف :ومٛمـ ىم٤مل
سم٠من ـمٚمقع اًمٗمجر إٟمام يٙمقن وىم٧م اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ  95درضم٦م و 41دىمٞم٘م٦م وم٘مد
ظم٤مًمػ إمج٤مع اًمٗمٚمٙمٞملم اعمسٚمٛملم وإورسمٞملم ،يمام ظم٤مًمػ إمج٤مع اًمٕمٚمامء اًمنمقمٞملم اًم٘م٤مئٚملم إن
اعمٕمتؼم ذم ِطم رٚمٞم٦م اًمّمالة وطمرُم٦م إيمؾ ذم رُمْم٤من هق اسمتداء ـمٚمقع اًمٗمجر ٓ قمٛمقم اٟمتِم٤مر
اًمْمٞم٤مء)).
ومـ كصقص افعؾامء افتل تدور حقل افدرجوت افسوبؼي:
ىمقل اًمٗمٚمٙمل اًمبتّ٤مين (496هـ) ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ زي٩م اًمبت٤مين ذم صٜم٤مقم٦م قمٛمؾ
اإلؾمٓمرٓب (( :وإذا أردت وضع ُم٘مٜمٓمرات ـمٚمقع اًمٗمجر وُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ ومتْمع رأس اجلدي
قمغم صمامٟمٞم٦م قمنم ذم اعم٘مٜمٓمرات وشمٕمٚمؿ ذم اًمٜمٔمػم ُمدار رأس اًمِّسـم٤من قمالُم٦م صمؿ شمْمع رأس
احلٛمؾ قمغم شمٚمؽ اعم٘مٜمٓمرة وشمٕمٚمؿ ذم اًمٜمٔمػم صمؿ شمْمع رأس اًمِّسـم٤من قمٚمٞمٝم٤م وشمٕمٚمؿ قمغم اًمٜمٔمػم صمؿ
شمٓمٚم٥م ُمريمز ًا جيٛمع ًمؽ سملم اًمثالث قمالُم٤مت وختط قمٚمٞمٝمـ ظمٓم ً٤م صمؿ شمّمٜمع ُمـ اجلٝم٦م إظمرى
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ُم٤م صٜمٕم٧م ذم ٟمٔمػممه٤م ومتٙمقن اًمتل ذم اعمنمق ُم٘مٜمٓمرة ـمٚمقع اًمٗمجر واًمتل ذم اعمٖمرب ُم٘مٜمٓمرة
ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ)).
وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل أسمق احلسـ اًمّمقذم ( 465هـ) (( :وم٢من مل يٙمـ ذم اإلؾمٓمرٓب ه٤مشم٤من
اًم٘مقؾم٤من خمٓمقـملم ومْمع ٟمٔمػم ضمزء اًمِمٛمس قمغم صمامٟمٞم٦م قمنم ضمزء ًا ُمـ أضمزاء آرشمٗم٤مع ذم
ٟم٤مطمٞم٦م اًمٖمرب إذا أردت اًمٓمٚمقع ًمٚمٗمجر أو ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمنمق إن أردت ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ)).
وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل اًمبػموين (331هـ) ذم يمت٤مسمف "اًمتٗمٝمٞمؿ ًمّمٜم٤مقم٦م اًمتٜمجٞمؿ"(( :وسمحس٥م
احل٤مضم٦م إمم اًمٗمجر واًمِمٗمؼ رصد أصح٤مب هذه اًمّمٜم٤مقم٦م أُمره ومحّمٚمقا ُمـ ىمقاٟملم وىمتف أن
اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ ُمتك يم٤من صمامٟمٞم٦م قمنم ضمزء يم٤من ذًمؽ وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر ذم
اعمنمق ووىم٧م ُمٖمٞم٥م [اًمِمٗمؼ] ذم اعمٖمرب)).
وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل اسمـ اًمزرىم٤مًمف (384هـ) ذم اًمب٤مب اًمت٤مؾمع وإرسمٕملم ذم ُمٕمروم٦م اًمِمٗمؼ
وـمٚمقع اًمٗمجر ذم إطمدى رؾم٤مئٚمف (( :شمٜمٔمر إمم اًمِمٛمس وم٢من يم٤مٟم٧م ؿمامًمٞم٦م اعمٞمؾ ومْمع ـمرف
اًمٕمْم٤مدة قمغم ُمثؾ ارشمٗم٤مع احلٛمؾ ذم سمٚمدك ذم رسمع آرشمٗم٤مع ،صمؿ أسمٕمد اعمٕمؽمض٦م قمـ ُمريمز
اًمّمٗمٞمح٦م إمم ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمالُم٦م صمامن قمنمة ....ومام سم٘مل ومٝمق ىمدر ُم٤م يدور اًمٗمٚمؽ ُمـ ًمدن همروب
اًمِمٛمس إمم ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ ،ويمذًمؽ ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس )).
وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل اًمٙمبػم ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد(560هـ) ومبٕمد أن ومرق اًمٓمقد سملم اًمٗمجر
اًمٙم٤مذب واًمٗمجر اًمّم٤مدق ىم٤مل اًمٓمقد ذم يمت٤مسمف "زسمدة اإلدراك ذم هٞمئ٦م إومالك"(( :وىمد قمٚمؿ
سم٤مًمرصد أول اًمٗمجر وآظمر اًمِمٗمؼ يٙمقن وىم٧م اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس قمـ إومؼ صمامن قمنمة درضم٦م
ُمـ دائرة ارشمٗم٤مقمٝم٤م)).
وىم٤مل أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ إود اًمسبتل اإلؿمبٞمكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمرىم٤مم
( 574هـ) ذم زجي٦م اعمستقذم اًمب٤مب اخل٤مُمس واخلٛمسلم ذم ُمٕمروم٦م ؾم٤مقم٤مت ـمٚمقع اًمٗمجر وُمٖمٞم٥م
اًمِمٗمؼ (( :ظمذ سمٞمٜمٝمؿ ٟمّمػ ىمقس ٟمٔمػم درضم٦م اًمِمٛمس اًمٓمبٞمٕمٞم٦م وارضسمف ذم ضمٞم٥م شمسع قمنمة
درضم٦م أسمدا)).
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وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل اًمٙمبػم واعمقىم٧م سم٤مجل٤مُمع إُمقي اسمـ اًمِم٤مـمر (666هـ) ،ذم زجيف اًمٙمبػم
اًمب٤مب اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن ذم ُمٕمروم٦م ـمٚمقع اًمٗمجر وُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ(( :أقمرف اًمدائر ًمٜمٔمػم ضمزء
اًمِمٛمس قمغم أن آرشمٗم٤مع يط (أي  )°98درضم٦م ذم اًمٗمجر وذم اًمِمٗمؼ يز (أي  )°96ومام يم٤من ومٝمق
احلّم٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ،هذا هق اًمذي وىمع قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مس ،وقمٜمد أيب قمكم اعمرايمٌم ك (أي
 )°01و يق (أي  )95وقمٜمد هم٤مًم٥م إىمدُملم يح (أي  )°97وإول أصح ُمٜمٝمام )).
وي٘مقل ِا ْسمـ اًمِم٤مـمر يمذًمؽ(( :ويدظمؾ وىمتٝم٤م سمٓمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق اعمٕمؽمض ضقؤه
ً
ُمستٓمٞمال صمؿ يٜمٛمحل أصمره ،وىمد رصدت ارشمٗم٤مع اًمٜمٔمػم
دون اًمٗمجر اًمٙم٤مذب اًمذي ضقؤه
واٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ ذم ؾمٜملم ُمتقاًمٞم٦م ومقضمدشمف ٓ يزيد أسمدً ا قمـ  °01درضم٦م وٓ
يٜم٘مص قمـ  °97درضم٦م ،وأقمتٛمد قمغم  °98درضم٦م ،وذيمروا ذم اًمرؾم٤مئؾ اًم٘مديٛم٦م قمغم أٟمف °97
درضم٦م ،وومٞمف إؾمٗم٤مر .واًمذي طمرره اًمِمٞمخ أسمق قمكم اعمرايمٌم أٟمف ،°01وقمٚمٞمف اقمتامد أهؾ ُمٍم
ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ىم٤مـمب٦م ،وذيمر اًمبقزضم٤مين واًمبػموين واًمٜمّمػم اًمٓمقؾمك واعم١ميد اًمٕمريض أهنؿ
رصدوا هذا آرشمٗم٤مع ومقضمدوه  °98درضم٦م ،وقمٚمٞمف اقمتٛمدٟم٤م))(.)1
وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل اًم٘م٤ميض زاده (731هـ) ذم ذطمف قمغم ُمٚمخص اجلٖمٛمٞمٜمل ذم اهلٞمئ٦م (( :وىمد
قمرف سم٤مًمتجرسم٦م أن أول اًمّمبح وآظمر اًمِمٗمؼ إٟمام يٙمقن إذا يم٤من اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس صمامٟمٞم٦م قمنم
ضمزء ًا)).
وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل أسمق قمكم احلسـ سمـ قمٞمسك سمـ اعمج٤ميص ذم رؾم٤مًمتف شمذيمرة أوزم إًمب٤مب ذم
قمٛمؾ صٜمٕم٦م اإلؾمٓمرٓب :ومّمؾ ذم ختٓمٞمط أوىم٤مت اًمّمالة (( :أُم٤م اًمٗمجر واًمِمٗمؼ وم٢من ظمٓمٞمٝمام
هق ُم٘مٜمٓمرة صمامٟمٞم٦م قمنم ذم يمؾ قمرض وذم يمؾ زُم٤من إًمخ)).
وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل أسمق احلسـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ يقؾمػ سمـ سم٤مص إؾمٚمٛمل
(584هـ) ص٤مطم٥م "إوىم٤مت سمٖمرٟم٤مـم٦م"(( :اًمب٤مب اًمت٤مؾمع ذم ُمٕمروم٦م ارشمٗم٤مع اًمٙمقيم٥م ًمٓمٚمقع

( )1ا ْسمـ اًمِم٤مـمر ،اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرسمع اًمت٤مم ،ص.036
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اًمٗمجر وُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ قمٚمؿ قمغم ُمدار ُ °97مـ ضمٝم٦م اعمنمق ًمٚمِمٗمؼ وُمـ ضمٝم٦م اًمٖمرب ًمٚمٗمجر
إًمخ )).
وىم٤مل أسمق زيد قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمر اًمسقد اًمبق قم٘مٞمكم اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اعمٗمتل (9114هـ)
ذم سم٤مب ؾم٤مقم٤مت ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ وـمٚمقع اًمٗمجر وُم٤م ذم ُمديتٝمام ُمـ أدراج (( :أقمٚمؿ أن ُمٖمٞم٥م
اًمِمٗمؼ يمٓمٚمقع اًمٗمجر وذًمؽ قمٜمدُم٤م يٙمقن اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م إومؼ صمامين قمنمة درضم٦م)).
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم سمـ قمبد اًم٘م٤مدر اًمبٜمتٞمتل احلٜمٗمل (9151هـ) اعمقىم٧م سم٤مجل٤مُمع إزهر ذم
ُم١مًمٗمف اًمٗمتقطم٤مت اًمقهبٞم٦م ًمنمح اًمرؾم٤مًم٦م اًمٗمتحٞم٦م (( :صمؿ اقمٚمؿ أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م
هق اًمبٞم٤مض اعمٜمتنم ضقؤه ذم أومؼ اعمنمق إلىمب٤مل اًمِمٛمس إًمٞمف وأُم٤م اًمِمٗمؼ وم٤مظمتٚمػ ومٞمف
ومذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واإلُم٤مم أمحد ذم أصح ىمقًمٞمف ويمذا ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م
إمم أٟمف احلٛمرة اًمتل سمٕمد همٞمبقسم٦م اًمِمٛمس ،وىم٤مل اإلُم٤مم إقمٔمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م ويمذا اإلُم٤مم أمحد ذم
اًمرص٤مد أئٛم٦م هذا اًمٗمـ قمغم ُم٤م اقمتٛمده
اًم٘مقل اًمث٤مين أٟمف اًمبٞم٤مض اًمذي سمٕمد احلٛمرة ،وقمٜمد ّ
اعمح٘م٘مقن ُمٜمٝمؿ أن اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م سم٤مٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ ؾمبع قمنمة درضم٦م وأن اًمٗمجر
يٓمٚمع إذا يم٤من سملم إومؼ واًمِمٛمس شمسع قمنمة درضم٦م )).
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٙمٚمٜمبقي(،ت9014هـ)(( :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين:
ذم طمّمتل اًمٗمجر واًمِمٗمؼ إمحر :ىمد وىمع سملم اًم٘مقم اظمتالف يمثػم ذم وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر
اًمّم٤مدق وُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إمحر ،واعمٕمتٛمد قمٜمد اعمح٘م٘ملم :أن إول قمٜمد اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس قمـ
أومؼ اعمنمق (يط) 9أي :شمسٕم٦م قمنم درضم٦م ،واًمث٤مين :قمٜمد اٟمحٓم٤مـمٝم٤م قمـ أومؼ اعمٖمرب (يز) 9أي:
ؾمبٕم٦م قمنم درضم٦م))(.)1
وىم٤مل اًمٗمٚمٙمل أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٗمِمت٤مزم (9017هـ) ذم اعمس٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ
اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ذم رؾم٤مًمتف اًمٜمبذة اًمالُمٕم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٗمٞمح٦م اجل٤مُمٕم٦م(( :اعمس٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم
ُمٕمروم٦م ارشمٗم٤مقم٤مت اًمٙمقايم٥م عمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ وًمٓمٚمقع اًمٗمجر إذا أردت ذًمؽ ومْمع ٟمٔمػم اًمِمٛمس
( )1اًمٙمٚمٜمبقي ،اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرسمع اعمجٞم٥م ،ق94 :ص أ ،خمٓمقط.
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قمغم حمؾ ارشمٗم٤مقمف ذم اعمنمق عمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ وذًمؽ قمغم أن يٙمقن ًمف ذم اعمدارات صمامن قمنمة سمام
شم٘مدم ذم اعمس٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م صمؿ اٟمٔمر واًمِمبٙم٦م قمغم طم٤مهل٤م وم٠مي يمقيم٥م شمراه أىمرب
إمم إومؼ وم٤مقمٚمؿ ارشمٗم٤مقمف ومٝمق ارشمٗم٤مقمف ًمٚمقىم٧م اعمٗمروض ويمذًمؽ شمٗمٕمؾ ًمٚمٗمجر إٓ أٟمؽ شمْمع
اًمٜمٔمػم قمغم حمؾ ارشمٗم٤مقمف ًمٚمقىم٧م اعمذيمقر ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمٖمرب )).
ىم٤مل اًمِمٞمخ طمسـ أومٜمدي ذم يمت٤مسمف إصقل اًمقاومٞم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مسٛمقهمراومٞم٦م (( :وٓ يبتدئ
اًمٚمٞمؾ إٓ ُمـ اًمٚمحٔم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م يٜم٘مٓمع وصقل إؿمٕم٦م اًمِمٛمسٞم٦م إمم أي ٟم٘مٓم٦م ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اجلق
اًمتل شمٕمٚمق إومؼ وشمٙمقن اًمِمٛمس وىمتئذ قمغم سمٕمد ىمدره  °97وحتّمؾ اًمٔم٤مهرة صب٤مطم ً٤م ذم ضمٝم٦م
قمٙمسٞم٦م ومٞمبتدئ اًمٗمجر طمٞمٜمام شمٙمقن اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمٛم٘مدار  °97صمؿ شمرشمٗمع اًمٓمب٘م٦م
اًمٗمجري٦م ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م ويٕم٘م٥م اًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ )).
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمٚمٙمل ُم١مىم٧م اجل٤مُمع إزهر سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد ؾمبط اعم٤مرديٜمل:
((وىم٤مل اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ اعم٤مرديٜمل :وىمد اُمتحٜمٝمام سمٕمض ُطم ّذاق اعمت٠مظمريـ ذم ؾمٜملم ُمتقاًمٞم٦م -
وىم٧م إؾمٗم٤مر ،واًمٕمنمون وىم٧م
يٕمٜمل اًمِمٞمخ قمالء اًمديـ اسمـ اًمِم٤مـمر -ومقضمد اًمثامٟمٞم٦م قمنم َ
هم َٚمس ،ىم٤مل :واحلؼ ومٞمٝمام اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص 9سمحس٥م اًمٕمقارض احل٤مدصم٦مُ ،مثؾ :صٗم٤مء اجلق
ويمدورشمف ،وىمقة اًمبخ٤مر وظمٗمتف ،وؿمدة اهلقاء ورىمتف ،ووضمقد اًم٘مٛمر وهمٞمبقسمتف ،وضٕمػ ٟمٔمر
اًمراصد وطمدشمف.
ِ
اًمر ّص٤مد وهمػمهؿ 9يم٤مًمٜمّمػم اًمٓمقد ،واعم١ميد
واًمذي اقمتٛمد قمٚمٞمف حم٘م٘مق هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ ُّ
اًمر ّص٤مد ،وشمبٕمٝمؿ اسمـ اًمٖمزوزم وأسمق ـم٤مهر
اًمٕمريض ،وأيب اًمرحي٤من اًمبػموين ،وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م ُّ
وهمػممه٤م :أن اًمِمٛمس إذا اٟمحٓم٧م قمـ أومؼ اعمٖمرب (يز) همرب اًمِمٗمؼ ،وإذا ص٤مرت ُمٜمحٓم٦م
قمـ أومؼ اعمنمق (يط) يٓمٚمع اًمٗمجر.
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ىمٚم٧م :وهذا قمٚمٞمف قم٤مُم٦م اعم١مىمتلم وأهؾ هذا اًمٕمٚمؿُ 9مـ ُمِم٤مخيٜم٤م وهمػمهؿ اًمٓمب٘م٦م اًمتل
أدريمٜم٤مه٤م ،واًمٓمب٘م٦م اًمتل ىمبٚمٝم٤م ُمـ ُمِم٤ميخ أؿمٞم٤مظمٜم٤م وهمػمهؿ ،وٓ قمؼمة سمام يٗمٕمٚمف سمٕمض ُمـ ٓ
دراي٦م ًمف سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م ،وٓ إعم٤مم ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ وأهٚمف)) (.)1
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمسالم اًمقزيم٤مين ذم ذطمف قمغم أسمٞم٤مت اسمـ اًمرٟمدي قمٜمد
ىمقًمف:
وؿمٗمؼ

يز

ُمـ

اًمٜمٔمػم

ويط

ًمٚمٗمجر

سمال

شم٠مظمػم

و(يز) و(يط) هق ٟمٔم٤مم اًمؽمىمٞمؿ اًم٘مديؿ قمٜمد اًمٕمرب طمٞم٨م (يز) شمٕمٜمل  °96درضم٦م و(يط)
شمٕمٜمل  °98درضم٦م ،ومٞمٕمٚمؼ اًمقزيم٤مين قمغم هذا اًمبٞم٧م سم٘مقًمف (( :واقمٚمؿ أن هذه اًمٕمقارض ٓ ختؾ
سم٠ميمثر ُمـ درضم٦م واطمدة)).
وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد زيمري٤م اًم٘مرر
اعمخزوُمل اعمٕمروف سم٤مًمتقزوري ذم حمّمٚم٦م اعمٓمٚمقب ذم اًمٕمٛمؾ سمرسمع اجلٞمقب ذم اًمب٤مب اًمث٤مُمـ
قمنم ُم٤م ٟمّمف (( :وقمٛمؾ اعمت٘مدُملم ُمـ أهؾ هذه اًمّمٜم٤مقم٦م قمغم شمب٤ميـ سمالدهؿ ذم اعمنمق واعمٖمرب
قمغم أن ارشمٗم٤مع اًمٜمٔمػم ُمنمىم٤م قمٜمد ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ صمامٟمٞم٦م قمنم وُمثؾ ذًمؽ ارشمٗم٤مقمف ُمٖمرسم٤م قمٜمد
ـمٚمقع اًمٗمجر قمٛمال ُمٜمٝمؿ أن اًمِمٗمؼ هق سمٞم٤مض ومل يزل قمٛمٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ إمم أن زقمؿ أسمق قمكم
اعمرايمٌم أٟمف رصد وىم٧م ُمٖمٞم٥م احلٛمرة ومقضمد ارشمٗم٤مع اًمٜمٔمػم ؾمت٦م قمنم ورصد وىم٧م ـمٚمقع
اًمٗمجر ومقضمد ارشمٗم٤مع اًمٜمٔمػم قمنميـ ومتقؾمط سمٕمض اعمت٠مظمريـ سملم اًم٘مقًملم وقمٚمٛمقا قمغم أن
آرشمٗم٤مع ًمٚمِمٗمؼ ؾمبٕم٦م قمنم وًمٚمٗمجر شمسٕم٦م قمنم وقمغم ذًمؽ اىمتٍم مج٤مل اًمديـ اعم٤مرديٜمل ذم
رؾم٤مًمتف واظمت٤مر اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز أن يٕمٛمؾ ذم اًمِمٗمؼ سمثامٟمٞم٦م قمنم ،وذم اًمٗمجر سمٕمنميـ
اطمتٞم٤مـم٤م وًمئـ اطمت٤مط ذم اًمٗمجر ًمٚمّمقم ًم٘مد أظمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مط ًمٚمّمالة)).

()1

ؾمبط اعم٤مرديٜمل ،طم٤موي اعمختٍمات ،ق /06 :أ ،ذم اًمب٤مب اًمٕمنميـ" :ذم ُمٕمروم٦م وىم٧م اًمٕمِم٤مء

ووىم٧م اًمٗمجر".
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و ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمقد اجلٜمبقي ذم اعمرصد اًمٕم٤مذ ُمـ ُمراصده :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم طمّمتل
اًمٗمجر واًمِمٗمؼ (( :ىمد وىمع سملم اًم٘مقم اظمتالف ذم وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق وُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ
إمحر واعمٕمتٛمد قمٜم د اعمح٘م٘ملم أن إول قمٜمد اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس قمـ أومؼ اعمنمق يط أي شمسع
قمنمة درضم٦م واًمث٤مين قمٜمد اٟمحٓم٤مـمٝم٤م قمـ أومؼ اعمٖمرب يز أي ؾمبع قمنمة درضم٦م واقمٚمؿ أن
اًمِمٗمؼ اعمحدود سمذًمؽ آٟمحٓم٤مط هق اًمِمٗمؼ إمحر يمام سح سمف ذم قم٤مُم٦م يمت٥م اًمٗمـ وٓ
يتقهؿ أطمد أن إمحر يٖمٞم٥م ىمبؾ ذًمؽ ٕن اًمٖم٤مئ٥م ىمبٚمف ؿمدة احلٛمرة ٓ مجٞمع آصم٤مره٤م)).
وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٗمريض احلٞمسقيب اعمٞم٘م٤ميت أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري اًمّمٗم٤مىمز ذم
رؾم٤مًمتف ذم اًمرسمع اعمجٞم٥م اًمب٤مب احل٤مدي قمنم ذم ُمٕمروم٦م طمّمتل اًمٗمجر واًمِمٗمؼ (( :وـمريؼ
ُمٕمرومتٝمام أن شمزيد سمٕمد اًم٘مٓمر قمغم ضمٞم٥م شمسٕم٦م قمنم ( )°98إن أردت اًمٗمجر وقمغم ضمٞم٥م ؾمبٕم٦م
قمنم ( )°96إن أردت اًمِمٗمؼ )).
وىم٤مل أسمق قمبد اهلل ؾمٞمدي حمٛمد اعمٕمٓمل ُمريـ اًمرسم٤مـمل ذم إرؿم٤مد احل٤مئر(( :وُم٤م اقمتٛمدٟم٤م
قمٚمٞمف ذم اٟمحٓم٤مط يز (ً )°96مٚمِمٗمؼ واٟمحٓم٤مط يط (ً )°98مٚمٗمجر هق اعمٕمقل قمٚمٞمف واعمٕمٛمقل سمف
وهق ُمذه٥م ومْمالء اًمِم٤مم واعمٍميلم وأهؾ شمقٟمس ُمـ ىمديؿ طمتك أن وهق اًمّمحٞمح )).
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمحدر ث اًمٗم٘مٞمف اًمٗمٚمٙمل ُمسٜمد زُم٤مٟمف قمٚمؿ اًمديـ حمٛمد ي٤مؾملم سمـ قمٞمسك
اًمٗم٤مداين اعمٙمل اًمِم٤مومٕمل(( :وىم٧م اًمٗمجر :يدظمؾ وىم٧م اًمٗمجر (اًمّمبح) سمبٚمقغ اًمِمٛمس حت٧م
إومؼ اًمنمىمل ىمدر  °98درضم٦م ،ويٜمتٝمل سمٓمٚمقع ضمزء ُمـ اًمِمٛمسَ 9عم ِ٤م رواه ُمسٚمؿ ُمرومق ًقم٤م:
اًمّم ْب ِح َُم٤م َمل ْ َشم ْٓم ُٚم ِع اًمِم ْٛم ُس))))(.)1
(( َو َو ْىم ُ٧م ُّ
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمٚمٙمل ضمٚمقل سمـ حمٛمد محٞمٛمد اًمٜم٘م٤مر اعمٖمريب(( :طمّم٦م اًمِمٗمؼ واًمٗمجر:
وعمٕمروم٦م طمّم٦م اًمِمٗمؼ أن ٟمزيد سمٕمد اًم٘مٓمر قمغم ضمٞم٥م  °96ذم آشمٗم٤مق وٟمٜم٘مّمف ُمٜمف ذم
آظمتالف ...وإن زيد قمغم ضمٞم٥م  °96درضمت٤من ويمٛمؾ اًمٕمٛمؾ :طمّمٚم٧م طمّم٦م اًمٗمجر..

( )1اًمٗم٤مداين ،اعمختٍم اعمٝمذب ،ص.45
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إمم أن ىم٤مل :وذم طم٤مل اًمقصقل إمم طمّم٦م اًمٗمجر :اؾمتخرضمٜم٤م ضمٞم٥م ْ °98سم٘م٤مقمدشمف))(.)1
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمٚمٙمل رُمْم٤من سمـ ص٤مًمح اًمسٗمٓمل اخلقاٟمٙمل(( :اًمب٤مب اًمت٤مؾمع ذم ُمٕمروم٦م
طمّمتل اًمِمٗمؼ واًمٗمجر .أُم٤م طمّم٦م اًمِمٗمؼ هل اعمدة اًمتل سملم همروب اًمِمٛمس وُمٖمٞمبف قمـ
إومؼ اًمٖمريب ،وهل قمـ ىمقس ُمـ ُمدار اًمِمٛمس ومٞمام سملم ُمريمزه٤م وإومؼ اًمنمىمل طم٤مل يمقهن٤م
ُمٜمحٓم٦م قمٜمف سمتسع قمنمة درضم٦م ،واًمِمٗمؼ :هق احلٛمرة اًمتل شمب٘مك ذم أومؼ اعمٖمرب سمٕمد ُمٖمٞم٥م
اًمِمٛمس ،واًمٗمجر :هق اًمبٞم٤مض اعمٕمؽمض ذم أومؼ اعمنمق آظمر اًمٚمٞمؾ))(.)2
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمٚمٙمل اًمِمٞمخ طمسلم زائد إزهري اعمٍمي(( :وأُم٤م طمّم٦م اًمٕمِم٤مء:
ومحّمؾ دائر ارشمٗم٤مع ؾمبٕم٦م قمنم ًمٜمٔمػم درضم٦م اًمِمٛمس حتّمؾ ،وأُم٤م طمّم٦م اًمٗمجر :ومٝمل دائر
أيْم٤م))(.)3
ارشمٗم٤مع شمسٕم٦م قمنم ًمٜمٔمػم اًمدرضم٦م ً
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمٚمٙمل حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٜم٤مسمكم:
((........***.................صمؿ ًمٚمٕمِم٤م ُظم َذ ْن
وىم٧م آقمتدال ِز ْد َهل٤م ** ٟمّم ًٗم٤م ًم ُث ْٛم ٍـ ُمـ ضمٜمقب ُمٞمٚمِٝم٤م.
قمنميـ َ
ِ
ِ
ًمٚمٗمجر ِز ْد ** صمٜمتلم ُمع ًمٚمٕمِم٤مء
ؿمٛم َ٠م ٍل،
واضمتٝمدْ
وؾمدْ َؾمف ذم ْ
ُ
أي :زد قمغم احلّم٦م اًمتل سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء درضمتلم 9وم٤محل٤مصؾ طمّم٦م اًمٗمجر 9ومٝمل
اصمٜمت٤من وقمنمون ذم زُمـ آقمتدال))( ،)4وىمد أشمؿ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م أمحد ىم٤مؾمؿ ُمٜمٔمقُم٦م "حتٗم٦م
اإلظمقان" ؾمٜم٦م 9067ه.
وىم٤مل إُم٤مم أهؾ ُمٍم ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ ذم زُمٜمف اًمٕمالُم ُ٦م رضقان سمـ قمبد اهلل اًمٗمٚمٙمل
اعمٍمي اًمرزاز(( :اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس قمنم :ذم ُمٕمروم٦م طمّمتل اًمِمٗمؼ واًمٗمجر .اًمِمٗمؼ :هق
( )1اًمٜم٘م٤مر ،اًمقؾمٞمٚم٦م اًمزيمٞم٦م ،ص .95-94
( )2اخلقاٟمٙمل ،يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ،ق ،31-48خمٓمقط.
( )3طمسلم زائد ،اعمٓمٚمع اًمسٕمٞمد ،ص.04
()4

ومتح اعمٜم٤من" قمغم ُمٜمٔمقُم٦م "حتٗم٦م اإلظمقان" ذم قمٚمؿ اعمٞم٘م٤مت ًمٚمٕمالُم٦م اعمٞم٘م٤ميت أمحد ىم٤مؾمؿ ،ذم "سم٤مب

ُمٕمروم٦م طمّم٦م اًمٔمٝمر واًمٕمِم٤مء واًمٗمجر ،ص.31
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احلٛمرة اًمتل شمب٘مك ذم أومؼ اعمٖمرب سمٕمد ُمٖمٞم٥م اًمِمٛمس ،واًمٗمجر :هق اًمبٞم٤مض اعمٕمؽمض ذم أومؼ
اعمنمق آظمر اًمٚمٞمؾ 9أي :اًمّم٤مدق ،ومه٤م طم٤مدصم٤من ُمـ شمِمب٨م إسمخرة اًمّم٤مقمدة ُمـ إرض
اًمر ّص٤مد ،واًمذي اقمتٛمد قمٚمٞمف حم٘م٘مق هذا اًمٕمٚمؿ :أن اًمِمٗمؼ
سم٤مٕؿمٕم٦م ،وىمد اظمتٚمػ ومٞمٝمام يمالم ُّ
يٖمٞم٥م سم٤مٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ سمسبع قمنمة درضم٦م ُمـ اًمدائرة اعم٤مرة هب٤م وسم٘مٓمبل إومؼ،
ويٓمٚمع اًمٗمجر إذا يم٤مٟم٧م سملم اًمِمٛمس وسملم إومؼ شمسع قمنمة درضم٦م ُمـ دائرة آرشمٗم٤مع
أيْم٤م))(.)1
ً
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمٚمٙمل قمبد احلٛمٞمد ُمرد همٞم٨م(شمبٕمد9834م)(( :وأُم٤م طمّم٦م اًمٗمجر
دائر ارشمٗم٤مع  °98درضم٦م ًمٜمٔمػم درضم٦م اًمِمٛمس))(.)2
ر
ومحّم ْؾ َ
ومجقع افدول افعربقي واإلشالمقي دم وؿتـو احلورض جتعؾ صالة افػجر ظذ زاويي مو بغ
 19.5و  ، °97وال تقجد وال دوفي إشالمقي واحدة تعتؿد فؾػجر زاويي أؿؾ مـ  ، °97ؾؿك
تعتؿد افزاويي  ،°19.5.وادغرب تعتؿد افزاويي  ،°98وافسعقديي تعتؿد افزاويي ، °97.4
ورابطي افعومل االشالمل  ، °97جومعي افعؾقم االشالمقي بؽراتق .°97
أيْم٤م يمؾ ُمـ :إردن وومٚمسٓملم واًمٙمقي٧م وؾمٚمٓمٜم٦م قمامن
وشمٕمتٛمد اًمزاوي٦م ً °97
واًمبحريـ وىمٓمر واًمٕمراق واًمٞمٛمـ واًمسقدان وشمقٟمس واجلزائر وشمريمٞم٤م وهمػمه٤م ُمـ اًمدول
اإلؾمالُمٞم٦م.
ٟمٕمؿ ذم اًمٞمٛمـ اقمتٛمدت وزارة إوىم٤مف ذم حم٤مومٔم٦م طمرضُمقت ذم اًمسٜم٦م اعم٤مضٞم٦م
(9348هـ) زاوي٦م  94.4شم٘مريب٤م ،وُمـ اًمٖمري٥م أهن٤م اقمتٛمدت ذم طمرضُمقت وم٘مط دون سم٤مىمل
ُمٜم٤مـمؼ اًمٞمٛمـ!! ،وُمـ إهمرب اقمتامده٤م ذم أضمزاء ُمـ طمرضُمقت دون سم٤مىمٞمٝم٤م!!.
ومو ذـركوه حمؾ اتػوق مـ حقٌ افقاؿع وافتطبقؼ ؿديام وحديثو ،حتك طفرت مقجي مـ
افتشؽقؽ دم ذفؽ خالل اخلؿسي افعؼقد ادوضقي ادوضقي.

( )1اًمرزاز ،دؾمتقر أصقل قمٚمؿ اعمٞم٘م٤مت ،ق ،35-34خمٓمقط.
( )2اعمٜم٤مه٩م احلٛمٞمدي٦م ذم طمس٤مسم٤مت اًمٜمت٤مئ٩م اًمسٜمقي٦م ،ص ،51 :طُ .مٓمبٕم٦م اًمسٕم٤مدة 9804م.
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ىم٤مل اسمـ طمجرُ((:مـ اًم٘مقاقمد أن يمالُمٝمؿ [أي :يمالم احلٙمامء] طمٞم٨م مل خي٤مًمػ ٟمّم٤م وٓ
يرشم٥م قمٚمٞمف رء مم٤م خي٤مًمػ إصقل ٓ سمدع ذم اًم٘مقل سمف))(.)1

وإٟمام مل خيرق ُ
اإلمج٤مع قمغم ىمقل ٕ 9 °97ن ُم٘مت٣م ىمٞم٤مس رؤي٦م اًمٗمجر قمغم
ىمقل °01
َ
رؤي٦م اهلالل أٟمٜم٤م ٟمثب٧م اًمرؤي٦م سم٤مٕول ((إؾمبؼ)) ذم طم٤مل شمٕمدد اًمرائلم.
ومل خيرق ىمقل  °98سمٕمد ذًمؽ اإلمج٤معٟٕ 9مف مل خيرج قمـ اًم٘مقًملم ومٚمؿ ي٘مؾ قمـ أىمؾ ُم٤م
ىم٤مًمقه وهق  97ومل يزد قمغم أيمثر ُم٤م ىم٤مًمقه وهق  ،°01وذًمؽ ٓ خيرق اإلمج٤مع يمام هق ُمٕمٚمقم ذم
يمت٥م إصقًمٞملم.

ُيو ،أو ؾعؾ ًّقو.
ؾنذا ظؾؿ اإلمجوع ظذ ذفؽ حرم خرؿف :شقاء أـون رص ً
ىم٤مل اسمـ طمجر((:ظمرق اإلمج٤مع -وًمق ومٕمٚمٞم٤م -حمرم قمغم ُمٗمتل زُم٤مٟمٜم٤م وطم٤ميمٛمف))(.)2
ؾوألؿقال افتل تدظل أن بدايي افػجر حتً زاويي  °97خورؿي فإلمجوع ؿول ابـ افسبؽل دم
مجع اجلقامع ممزوجو بؼح ادحع( ((:ؾعؾؿ حتريؿ إحداث) ىمقل (ثوفٌ) ذم ُمس٠مًم٦م اظمتٚمػ
أهؾ قمٍم ومٞمٝم٤م قمغم ىمقًملم (و) إطمداث (افتػصقؾ) سملم ُمس٠مًمتلم مل يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام أهؾ قمٍم
(إن خرؿوه) أي إن ظمرق اًمث٤مًم٨م واًمتٗمّمٞمؾ اإلمج٤مع))(.)3


( )1اسمـ طمجر ،اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ،ج9ص .067
( )2اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج5ص .096
( )3اعمحكم ،ذطمف قمغم مجع اجلقاُمع ،ج0ص .044
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الدلٗن الجالح
إن اخلالف احل٤مدث ذم طمّم٦م اًمٗمجر ظمالف ضٕمٞمػ ٓ اقمتب٤مر سمف ،وٓ يرد قمغم اإلمج٤مع
سمٕمد اٟمٕم٘م٤مده.
وؿد وجدت مثؾ هذه افدظقى ظـد أحد احلـػقي وبقـقا ضعػفو.
ىم٤مل اًمِمٞمخ اإلؾمالم اإلُم٤مم أمحد رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري احلٜمٗمل ،ذم يمت٤مسمف ((درء اًم٘مبح قمـ
درك وىم٧م اًمّمبح))((:أصمب٧م اًمبٕمض اًمٗمجر اًمّم٤مدق  94درضم٦م حت٧م إومؼ وٟمَ٘مٚمف اًمٕمالُم٦م
وىمرر ذًمؽ.
اًمؼم ُضم ُ
ٜمدي ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٖمٛمٜمل سمٚمٗمظ "ىمد ىمٞمؾ" ّ
َ
وهذا اًمقىم٧م [ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق  94درضم٦م حت٧م إومؼ] ظمدع اإلُم٤مم ظمٚمٞمؾ
اًمٙم٤مُمكم سم٠من اًمٗمرق أو اًمٗمٞمّمؾ سملم اًمٗمجر اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب هق صمالصم٦م درضم٤مت وم٘مط يمام ٟمَ٘مؾ
اعمٓمٝمر مل
ذًمؽ ص٤مطم٥م رد اعمحت٤مر واقمتٛمده ،إٓ أن هذه اًمٜم٘مقٓت ٓ ُمٕمٜمك هل٤م ٕن اًمنمع
ّ
يبلم هذا اًمٗمٞمّمؾ أو اًمٗمرق إٟمام ّسملم اًمنمع وقم ّٚمٛمٜم٤م أن اًمٗمجر اًمٙم٤مذب يٙمقن ذىم٤م وهمرسم٤م
ّ
ُمستٓمٞمال واًمٗمجر اًمّم٤مدق ضمٜمقسم٤م وؿمامٓ ُمستٓمػما وىمد ذيمرٟم٤م ومٞمام ؾمبؼ أن اًمٕم٘مؾ مل جيد أي
ـمريؼ إلدراك ذًمؽ إٓ سم٤مًمرؤي٦م واعمِم٤مهدة ،واًمرؤي٦م شمِمٝمد قمغم سمٓمالن وىم٧م اًمٗمجر اًمٙم٤مذب
سم٠من يٙمقن  °96أو  °97أو  °98درضم٦م حت٧م إومؼ ،واًمٗمجر اًمّم٤مدق  94درضم٦م حت٧م إومؼ،
وسمٞم٤من اًمٗمرق أو اًمٗمٞمّمؾ سملم اًمٗمجر اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب  4درضم٤مت.
سمؾ اًمّمحٞمح أن اًمٗمجر اًمّم٤مدق يٓمٚمع  °97درضم٦م حت٧م إومؼ قمغم آٟمحٓم٤مط واًمٗمجر
اًمٙم٤مذب يٓمٚمع ىمبٚمف سمدرضم٤مت يمثػمة)).
معتزا ،ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك((:مل يٚمتٗم٧م إمم ظمالف
وفقس ـؾ خالف
ً
ُمر قمٜمف -أهنؿ ي٘مقًمقن :يٓمٚمع اًمٗمجر ىمبؾ اًمِمٛمس سم٠مرسمع ُمٜم٤مزل9
اًم٘مقم اًمذيـ ذيمر اًمٖمزازم  -ومٞمام ّ
ُمر قمـ اًمٖمزازم أن هذا ظمٓم٠م ،واعمخٓمئ ٓ يٕمتد سمخالومف)).
عم٤م ّ
وردوا يمذًمؽ ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ قمبد اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ يقؾمػ اعم٤مرديٜمل
(715هـ ) ُمـ درضم٦م ً °96مٚمٗمجر سم٠مٟمف ىمقل ؿم٤مذ مل يذيمره همػمه ،يمام ىم٤مل اعمرايمٌم.
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ومـ افقهؿ افذي حصؾ ظـد بعض ادعورصيـ أن فمـ أن اخلالف احل٤مدث هق اُمتداد
ًمٚمخالف اًمذي طمّمؾ سملم احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ طمسلم سمٚمٗم٘مٞمف واحلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك
وهؿ ٟمت٩م ُمـ آؾمؽمواح ،وقمدم اًمتح٘مٞمؼ ،وإٓ ومٚمق ىمرأ
ذم دظمقل اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،وذًمؽ ٌ
اعمدقمل شم٠مًمٞمٗمل هذيـ اإلُم٤مُملم ًمٕمٚمؿ أٟمف ذم واد آظمر.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر(( :طم٤مصؾ اًمتٗم٤موت سمٞمٜمٝمام [أي احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ
طمسلم سمٚمٗم٘مٞمف واحلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك] أن إول رضمح أن طمّم٦م اًمٗمجر ذم
آؾمتقاء ؾم ُبع اًمٚمٞمؾ ،وذًمؽ ُمٜمزًمت٤من قمـ ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ وصمالث قمنمة دىمٞم٘م٦م ويزيد ويٜم٘مص
سمحس٥م ـمقل اًمٚمٞمؾ وىمٍمه ،وإظمػم طم٘مؼ أن احلّم٦م اعمذيمقرة ذم آؾمتقاء صمٛمـ اًمٚمٞمؾ قمـ
ُمٜمزًمتلم إٓ رسمع ُمٜمزًم٦م ،وذًمؽ ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ ،ويزيد ويٜم٘مص))(.)1


( )1اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .999
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الدلٗن السابع
إن رؤي٦م سمداي٦م اًمٗمجر حتت٤مج إمم ؿمخص ظمبػم ُمتٛمرس ذي ٟمٔمر ىمقيـ وهلذا يسٛمل أهؾ
اًمٗمٚمؽ اعمٕم٤مسون اًمٗمجر اًمذي يراه هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس ((اًمٗمجر اًمٗمٚمٙمل ًمٚمٝمقاة)) (Amateur-
.)astronomical twilight
ويبدأ قمٜمد وصقل ُمريمز اًمِمٛمس إمم زاوي٦م اٟمحٓم٤مط ىمدره٤م ( )°94وقمٜمد شمٚمؽ اًمدرضم٦م
يٛمٙمـ رصد أهمٚم٥م إضمرام اًمٗمٚمٙمٞم٦م ًمذًمؽ يسٛمك ومجر اهلقاة.
أُم٤م سمداي٦م اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،أو ُم٤م يسٛمٞمف اًمٗمٚمٙمٞمقن أن

((

اًمٗمجر اًمٗمٚمٙمل

))

( )Astronomical Twilightومٞمبدأ قمٜمد وصقل ُمريمز اًمِمٛمس إمم زاوي٦م اٟمحٓم٤مط
ىمدره٤م ٟمحق ( )°97درضم٦م  ،وذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م يبدأ ضقء اًمِمٛمس سم٤مًمتِمت٧م ُمـ اًمٓمب٘م٤مت اًمٕمٚمٞم٤م
ًمٚمٖمالف اجلقي.
أُم٤م اًمٗمجر اًمٙم٤مذب ومٞمسٛمٞمف اًمٗمٚمٙمٞمقن أن (إضقاء اًمؼموضمٞم٦م) Zodiacal
.)1()Lights


( )1أٟمقر آل حمٛمد ،رؾم٤مًم٦م طمقل اًمٗمجر ،ص.8
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الدلٗن اخلاوظ
يٚمزم ُمـ صح٦م ىمقل ُمـ يدقمل ُمـ اعمت٠مظمريـ شم٠مظمر ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق..اًمقىمقع ذم
اعمستحٞمؾ قم٤مدة.
وم٤معمت٘مدُمقن مل يزيدوا قمغم أن ضبٓمقا ـمٚمقع اًمٗمجر سمحس٥م رؤيتٝمؿ 9ومتجقيز اًمت٠مظمر سمٕمد
اًمٕمٚمؿ سمقىم٧م اًمٗمجر ًمبٚمدة ُم٤م..هق دمقيز ًمٚمٛمستحٞمؾ اًمٕم٤مديٕ ،ن ـمٚمقع اًمٗمجر شم٤مسمع حلريم٦م
اًمِمٛمس اًمتل ٓ شمتٖمػم طمريمتٝم٤م ي٘مٞمٜمً٤م ،ومٚمـ خيتٚمػ ٟمٔمػم اًمٞمقم ٟمٗمسف ُمـ اًمسٜم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م أو اًمتل
سمٕمده٤م -إذا شمقومرت ذوط اًمرصد -إٓ إذا طمّمؾ اظمتالل ذم طمريم٦م اًمِمٛمس وهق ُم٤م يٜمٗمٞمف
احلس.
ومم٤م يِمٝمد ًمذًمؽ أن مجٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ىمدُمقا احلس٤مب اًم٘مٓمٕمل قمغم اًمرؤي٦م ذم اًمّمقم
ىم٤مل اسمـ طمجرً((:مق دل احلس٤مب قمغم يمذب اًمِم٤مهد سم٤مًمرؤي٦م واًمذي يتجف ُمٜمف أن
احلس٤مب إن اشمٗمؼ أهٚمف قمغم أن ُم٘مدُم٤مشمف ىمٓمٕمٞم٦م ويم٤من اعمخؼمون ُمٜمٝمؿ سمذًمؽ قمدد اًمتقاشمر ردت
اًمِمٝم٤مدة وإٓ ومال))(.)1
واحلس٤مب اًم٘مٓمٕمل مل خيرج قمـ زاويتل  97و.°01
كعؿ مرادكو بوفضبط هـو افضبط ادعتؿد ظذ افسوظوت وافدرج ؾؼط :ألن افضبط
بودـوزل وافؼؿر يتطرق إفقف االختالل ،ـام شقليت دم أشبوب االختالف.


( )1اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج4ص .470
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الدلٗن الطادع
هٜم٤مك ُمس٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م شمٕمتؼم يم٤مًم َٕم َّم٥م هلذا اعمقضقع ،وهل أٟمف ٓ يِمؽمط ًمتح٘مؼ دظمقل
اًمقىم٧م اًمرؤي٦م اًمبٍمي٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،سمؾ إُمٙم٤من وضمقد اًمرؤي٦م ًمق حت٘م٘م٧م اًمنموط وزاًم٧م
اًمٕمقارض.
ىم٤مل اًم٘مراذم ((:مل أؿمؽمط اًمرؤي٦م ذم أوىم٤مت اًمّمٚمقات ًمٙمٜمل ضمٕمٚم٧م قمدم اـمالع احلس
قمغم قمدم اًمٗمجر دًمٞمال قمغم قمدُمف وأٟمف ذم ٟمٗمسف مل يتح٘مؼٕ 9ن اًمرؤي٦م هل اًمسب٥م...ومٗمرق سملم
يمقن احلس ؾمبب٤م وسملم يمقٟمف دآ قمغم قمدم اًمسب٥م وم٢مين ذم اًمٗمجر ضمٕمٚمتف دًمٞمال قمغم قمدم اًمسب٥م
ٓ أين اؿمؽمـم٧م اًمرؤي٦م))(.)1
وظؾؼ احلطوب ظذ ؿقل افؼرادم هذا بؼقفف((:وهق يمالم طمسـ يِمػم ومٞمف إمم أن اًمذي
قمٚمؼ سمف اًمقضمقب ذم اًمزوال هق ُم٤م ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس ٓ اًمزوال اًمذي ٓ يدرك سم٤محلس ،وإٟمام يدرك
سم٤محلس٤مب همػم أٟمف ٓ يِمؽمط ذم اًمزوال اًمذي ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس رؤيتف وم٢مذا حت٘مؼ سمٓمريؼ ُمـ اًمٓمرق
أٟمف ىمد طمّمؾ اًمزوال اعمذيمقر سمحٞم٨م إٟمف ًمق شم٠مُمؾ احلس ٕدريمف يمٗمك ذًمؽ ،وًمق يم٤من هٜم٤م همٞمؿ
يٛمٜمع ُمـ رؤيتف ويمذا اًم٘مقل ذم همروب اًمِمٛمس واًمِمٗمؼ وـمٚمقع اًمٗمجر))(.)2
وال صؽ أكف إذا حصؾً رؤيي فؾػجر ؾؼد ضؾع افػجرً ،مٙمـ اًمبح٨م هٜم٤م ذم أول وىم٧م
اًمٗمجر ،وـمٚمققمف ،وٓ يٚمزم ُمـ رؤي٦م ٍ
راء -وإن يم٤من راصدا -أٟمف رأى اسمتداء ـمٚمقع اًمٗمجر9
ومٙمثػما ُم٤م يٓمٚمع اًمٗمجر طم٘مٞم٘م٦م ىمبؾ هذه اًمرؤي٦م ،أو شمٚمؽ.
ٟمٕمؿ ٓسمد أن ُيرى اًمٗمجر سم٤مًمٕملم ُمع اسمتداء ـمٚمققمف إذا شمقومرت ذوط اًمرؤي٦م واٟمٕمدُم٧م
اًمٕمقارض.
وًمق اؿمؽمـمٜم٤م اًمرؤي٦م اًمبٍمي٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ًمقضمدٟم٤م طمّم٦م اًمٗمجر ختتٚمػ يقُمٞم٤م طمس٥م
واًمِّسج وهمػم ذًمؽ.
قمقارض اًمرؤي٦م 9يمْمقء اًم٘مٛمر ُّ
( )1اًم٘مراذم ،اًمٗمروق ،ج0ص .979-971
( )2احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .475-474
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وًمذا ٟمجد اًمراصديـ حي٤موًمقن ضمٝمدهؿ اًمبح٨م قمـ اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م واًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م
واًمٚمٞمٚم٦م اعمٜم٤مؾمب٦م وٟمحق ذًمؽ ،وسمٕمد ذًمؽ يمٚمف ٟمجدهؿ خمتٚمٗملم 9ومرصد اًمراصد ٟمٗمسف خيتٚمػ
ُمـ يقم امم يقم آظمر ،سمؾ ٟمٔمػم اًمٞمقم ٟمٗمسف ُمـ اًمسٜم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م أو اًمتل سمٕمده٤م خيتٚمػ وىم٧م اًمرصد
ومٞمف ،سمؾ اًمراصدون اًمذيـ يؽمىمبقن ـمٚمقع اًمٗمجر ُمٕم٤م خيتٚمٗمقن ،ومبامذا ٟم٠مظمذ إذا يم٤من آقمتامد
قمغم اًمرؤي٦م؟!.
واًمداقمقن ًمت٠مظمػم أذان اًمٗمجر خمتٚمٗمقن سملم درضم٦م  95.4و  8درضم٤مت يمام ؾمبؼ ،وهذا
ظمالف يمبػم ضمدا يمام ٓ خيٗمك ومب٠مي ىمقل ٟم٠مظمذ وهؿ يمٚمٝمؿ يدقمقن اًمرؤي٦م؟!!.
واًمذيـ يٜم٤مدون سمدرضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يمـُ 94.4مثال دمدهؿ رءوا اًمٗمجر ذم قمدة درضم٤مت يمـ95
و ،94صمؿ ضمٕمٚمقا اًمـ 94.4درضم٦م ُمتقؾمٓم٦م ،وهذه اًمدرضم٦م اعمتقؾمٓم٦م ٓ يّمح اًم٘مقل سم٠مهن٤م
اًمدرضم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمرؤي٦م اًمٗمجر.
وهذا ال يعـل إفغوء افرؤيي افػعؾقي فؽـ إذا أراد مريد وضع تقؿقً فؾـوس ال يؿؽـف
افرصد افققمل فصعقبتف ومشؼتف جدا ،سمؾ ٓ ُيٕمٚمؿ أطمدٌ ُمـ أصح٤مب اًمدقمقات سمت٠مظمػم
شمقىمٞم٧م صالة اًمٗمجر أٟمف يرى يقُمٞم٤م اًمٗمجر ٕهؾ حمٚمتف ومْمال قمـ همػمهؿ ،وم٤محلس٤مب يٙم٤مد أن
يٙمقن رضورة ًمْمبط إذانٕ 9ن اًمرؤي٦م اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمٗمجر ،وذم يمؾ ُمٜمٓم٘م٦م يٙم٤مد أن يٙمقن
ً
ُمستحٞمال.
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازمً ((:مق أراد ُمريد أن ي٘مدر قمغم اًمتح٘مٞمؼ وىمت٤م ُمٕمٞمٜم٤م ينمب ومٞمف ُمتسحرا
وي٘مقم قم٘مٞمبف ويّمكم اًمّمبح ُمتّمال سمف مل ي٘مدر قمغم ذًمؽ ومٚمٞمس ُمٕمروم٦م ذًمؽ ذم ىمقة اًمبنم
أصال ،سمؾ ٓ سمد ُمـ ُمٝمٚم٦م ًمٚمتقىمػ واًمِمؽ ،وٓ اقمتامد إٓ قمغم اًمٕمٞم٤من))(.)1
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمكُ((:مـ فمٝمر ًمف سم٤محلس٤مب دظمقل اًمقىم٧م ،وٓ قمٚمؿ
قمٜمده خي٤مًمٗمف ،وٓ ىمدرة ًمف قمٚمٞمف أن ،أو ًمف ىمدرة قمٚمٞمف ًمٙمٜمٝم٤م سمسب٥م ُمـ ؿم٠مٟمف اعمِم٘م٦م 9يمخروج
وصٕمقد وٟمحقمه٤م..ومٞمجقز ًمف اًمٕمٛمؾ سم٤محلس٤مب سمنموط))(.)1
( )1اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج0ص .056
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ٓسمد أن ُيٕمٚمؿ أٟمف ٓ ومرق سملم ـمرق اعمت٘مدُملم وـمرق اعمت٠مظمريـ ذم ُمٕمروم٦م اًمٗمجر9
وم٠مصح٤مب دقمقات شم٠مظمػم شمقىمٞم٧م صالة اًمٗمجر يدقمقن اقمتامدهؿ قمغم اًمرؤي٦م وٟمبذ احلس٤مب9
عمخ٤مًمٗمتف ًمرؤيتٝمؿ ،وهؿ داقمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م إمم احلس٤مب ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون.
وم٤مًمذي حيّمؾ أهنؿ يرون اًمٗمجر ذم أي٤مم ُمٕمٞمٜم٦م صمؿ ي٘مٞمسقا طمس٤مب ُم٤م مل يروه ذم سم٘مٞم٦م
إي٤مم وإؿمٝمر قمغم ُم٤م رأوه ،وهذا سم٤مًمْمبط ُم٤م ومٕمٚمف اعمت٘مدُمقن ،سمؾ ومٕمٚمقه سمِمٙمؾ أدق وأقمٛمؼ
وأيمثر ىمٓم ًٕم٤م.
وم٢مذا شمٜمزًمٜم٤م وىمٚمٜم٤م أن ىمٞم٤مس ُم٤م مل ير قمغم ُم٤م يرى طمس٤مب ..ومٞم٘م٤مل طمٞمٜمئذ إن اجلٛمٞمع يٕمتٛمد
احلس٤مب اعمبٜمل قمغم اًمرؤي٦م اًمس٤مسم٘م٦م ،واخلالف سملم طمس٤مب ُمستٜمد قمغم رؤي٦م ُمع طمس٤مب ُمستٜمد
قمغم رؤي٦م.
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(( :ويٕمرف [أي :اًمٗمجر] سم٤محلس واعمِم٤مهدة يمام يٕمرف اهلالل ،ويٕمرف
سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م ىمرب ُمٜمف شم٘مريب٤م إذا قمرف قمٜمد ـمٚمققمف ُمقاضع اًمٙمقايم٥م ُمـ اًمسامء ومٞمستدل
ذم اًمٞمقم اًمث٤مين سمذًمؽ قمغم وىم٧م ـمٚمققمف))(.)2
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اإلُم٤مم أمحد رض٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري احلٜمٗمل ،ذم يمت٤مسمف ((درء اًم٘مبح قمـ
شم٘مرر وصمب٧م سمٕمد اعمِم٤مهدة واًمرؤي٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ضمٝمقد ؾمٜمقات أن
درك وىم٧م اًمّمبح)) ((:ىمد ّ
اًمِمٛمس ذم هذيـ اًمقىمتلم شمٙمقن  °97درضم٦م حت٧م إومؼ)).
ؾتحصؾ أن مستـد اجلؿقع أمران:
 )9اًمرؤي٦م ذم سمٕمض إي٤مم.
 )0واحلس٤مب ذم إي٤مم اًمتل مل يتٕمرض ًمرؤي٦م اًمٗمجر اًمّم٤مدق ومٞمٝم٤م.

( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.057
( )2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ،ص.055
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وم٤مٓقمتامد قمغم ُمٓمٚمؼ اًمرؤي٦م ُمستٜمد اجلٛمٞمع 9طمتك أن أهؾ اًمٗمٚمؽ ٓ يٛمٙمـ أن يٕمرومقا
سمداي٦م اًمقىم٧م إٓ سم٤مًمرؤي٦م هم٤مي٦م ُم٤م ذم آُمر ،يمٞمػ ضبٓمٝم٤م سمٕمالُم٦م ومٚمٙمٞم٦م.
سم٤مًمرصد
ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون((:وإدراك اعمقضمقد ُمـ احلريم٤مت ويمٞمٗم ّٞم٤مهت٤م وأضمٜم٤مؾمٝم٤م إٟمّام هق ّ
اًمرضمقع
وم٢مٟمّ٤م إٟمّام قمٚمٛمٜم٤م طمريم٦م اإلىمب٤مل واإلدسم٤مر سمف ،ويمذا شمريمٞم٥م إومالك ذم ـمب٘م٤مهت٤م ويمذا ّ
وآؾمت٘م٤مُم٦م وأُمث٤مل ذًمؽ))(.)1
وـام ذـركو شوبؼو أن اظتبور ؿقوس افؾقويل افتل مل يرصد ؾقفو افػجر ظذ فقويل رصده مـ
بوب احلسوب مـ بوب افتـزل ،وإٓ ومٔم٤مهر يمالم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمثال أن اًمْمبط سم٤مًمس٤مقم٤مت ًمٞمس ُمـ
احلس٤مبٟٕ 9مف مل يدظمؾ ذم شمٕم٤مريػ أهؾ احلس٤مب 9وم٤محل٤مؾم٥م قمٜمدهؿ هقُ :مـ يٕمتٛمد ُمٜم٤مزل
اًمٜمجقم وشم٘مدير ؾمػمه٤م ،واعمٜمجؿ هقُ :مـ يرى أن أول اًمقىم٧م ـمٚمقع اًمٜمجؿ اًمٗمالين.
سمؾ طمتك اًمذيـ ي٘مقًمقن إن ـمٚمقع قمغم اًمٗمجر قمغم درضم٦م يمذا وم٘مقهلؿ ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م:
((يٓمٚمع اًمس٤مقم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م)) 9إلُمٙم٤من حتقيؾ اًمدرضم٦م ًمٚمس٤مقم٦م.
ٟمٕمؿ ًمق ومرض شمقومر ذوط اًمرصد ُمع قمدم وضمقد ُم٤مٟمع ًمٚمرؤي٦م ،ويم٤من ُم٘مت٣م احلس٤مب
دظمقل اًمقىم٧مُ ..رد احلس٤مب.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك((:إذا ُمْم٧م ُمٜم٤مزل اًمٚمٞمؾ اًمنمقمل ودرضمف ،ومٜمٔمر
ِ
سمٕمدُم ِف ُم٘مبقل اًمرواي٦م ..مل دمز ًمف صالة
ؼمه
اًمٜم٤مفمر ذم حمؾ اًمٗمجر وٓ طم٤مئؾ ،ومٚمؿ َير ُه أو أظم َ
اًمٗمجرً 9متح٘مؼ خم٤مًمٗم٦م طمس٤مسمف ،واحل٤مل ُم٤م ذيمرً 9م٘م٤مقمدة اًمنمع ذم اعمقاىمٞم٧م ،وٟمّمقص اًمِم٤مرع
^ ومٞمٝم٤م ،وٓ قمؼمة سم٤مًمدقم٤موى اًمتل شمدقمل شمقومر اًمنموطُ ،مع همٗمٚمتٝمؿ قمـ اًمنموط ومْمال قمـ
حت٘م٘مٝم٤م))(.)2


( )1اسمـ ظمٚمدون ،شم٤مرخيف ،ج9ص .530-539
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.053
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الدلٗن الجاوَ
إذا ؿقؾ إن ضبط ادعورصيـ ألول وؿً افػجر هل حسوب دم ؽر افؾقويل افتل مل يروا
ؾقفو :ؾحقـئذ ترد دظقاهؿ دخوفػتفؿ افعودة ادطردة دم ضؾقع افػجر.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك (( :ذم ضمٝمتٜم٤م [أي ـمٚمقع اًمٗمجر] ُمع اؾمتقاء اًمٚمٞمؾ
واًمٜمٝم٤مر سمٕمد ُميض قمنم ؾم٤مقم٤مت وٟمّمػ ُمـ اًمٖمروب ،وسمٕمد ُميض إطمدى قمنم ؾم٤مقم٦م ورسمع
وصمٛمـ ُمع اًمٓمقل ،وسمٕمد ُميض شمسع ؾم٤مقم٤مت وٟمّمػ ُمع اًم٘مٍم ،ويْم٤مف ًمٙمؾ ُمـ اًمثالصم٦م ُم٤م
ىم٤مرسمفٕ 9ن هذه قم٤مد ُة اهلل اعمستٛمر ُة ذم ـمٚمقع اًمٗمجر ذم ضمٝمتٜم٤م ٓ..يت٘مدم قمغم ذًمؽ ،ويمذًمؽ هل
ذم مجٞمع اجلٝم٤مت ُمع ُمراقم٤مة اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص ًمٓمقل ًمٞمٚمٝم٤م وىمٍمه قمام ذيمرٟم٤م ومٞمٝمام ،ومٛمـ أظمؼم سمام
خي٤مًمػ اًمٕم٤مدة اعمذيمقرة قمـ قمٚمؿ أو اضمتٝم٤مد..ومٝمق يم٤مذب ُمردود))(.)1
وىم٤مل يمذًمؽ(( :اعمخؼم قمـ اعمِم٤مهدة سمام يستحٞمؾ قم٤مدة ،يرد ظمؼمه ،وم٤محل٤مؾم٥م ُمـ سم٤مب
أومم)).
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمز اًمديـ سمـ قمبد اًمسالم ذم ىمقاقمده ((اًم٘م٤مقمدة ذم اإلظمب٤مر ُمـ اًمدقم٤موي
واًمِمٝم٤مدات وإىم٤مرير)) وهمػمه٤مّ (( :
ضمقزه وأطم٤مًمتف اًمٕم٤مدة ،ومٝمق ُمردود،
إن ُم٤م يمذسمف اًمٕم٘مؾ أو ّ
وُم٤م أسمٕمدشمف اًمٕم٤مدة ُمـ همػم إطم٤مًم٦م ،ومٚمف رشم٥م ذم اًم٘مرب واًمبٕمد ىمد خيتٚمػ ومٞمٝم٤م ،ومام يم٤من أسمٕمد
رشم٥م ُمتٗم٤موشم٦م))(.)2
وىمققم ً٤م ومٝمق أومم سم٤مًمرد ،وُم٤م يم٤من أىمرب وىمققم ً٤م ومٝمق أومم سم٤مًم٘مبقل ،وُم٤م سمٞمٜمٝمام ٌ
وٟمحقه ذم ((إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر)) ٓسمـ اعمٚم٘مـ ،و ((ىمقاقمد اًمٕمالئل)) ،وهمػمه٤م.
وم٢مذا ر ّد اًمنمع ؿمٝم٤مدة أطم٤مد وأظم٤مرم سمام أطم٤مًمتف اًمٕم٤مدة ..ومٛمـ سم٤مب أومم ر ّد احلس٤مب
ومجٞمع أٟمقاع آضمتٝم٤مد سمذًمؽ ،واًمٕم٤مدة شمثب٧م سم٤مٓؾمت٘مراء وإظمب٤مر قمدد ُمتقاشمر سمف .ىم٤مل ذم
((اًمتحٗم٦م))  -ذم يمت٤مب اًمسػم ( :-وشمقاشمر اًمٙمت٥م ُمٕمتدٌّ سمف يمام سطمقا سمف)) ،وُمثٚمف ذم ((اًمٗمت٤موى
احلديثٞم٦م)) ًمف.
( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.060
( )2اسمـ قمبداًمسالم ،ىمقاقمد إطمٙم٤مم ،ج0ص .904
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الدلٗن التاضع
إن ُمـ ذط اقمتامد اعمخؼم سمرؤي٦م اًمٗمجر أن ٓ يٕم٤مرضف أوصمؼ ُمٜمف أو أيمثر ،وىمد قم٤مرض
رؤي٦م ه١مٓء اعمخ٤مًمٗملم أًمقف ُم١مًمٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٗمٚمٙمٞملم وهمػمهؿ ،وىمٓمٕم٤م هؿ أوصمؼ وأيمثر.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك ذم ُمٕمرض اًمٙمالم قمغم ذوط اعم١مذن واعمخؼم
سم٤مًمقىم٧م قمـ قمٚمؿ أو اضمتٝم٤مد((:اًمنمط اًمراسمع :أن ٓ يٕم٤مرض أذاٟمف أو ظمؼمه سم٤مًمقىم٧م ُمثٚمف ،ومٚمق
قم٤مرضف ذًمؽ :سم٠من أظمؼم قمدل ُمثٚمف أو أوصمؼ ُمٜمف أو أيمثر :سم٠من اًمٗمجر مل يٓمٚمع طم٤مل أذاٟمف أو
إظمب٤مره . .ؾم٘مط ظمؼمه ومل جيز اًمٕمٛمؾ سمف يمام ذيمروا ذًمؽ :ذم اًمٜمج٤مؾم٤مت واًم٘مبٚم٦م وشمٕم٤مرض
اًمروايتلم واًمبٞمٜمتلم ،ويرضمع ًمألصؾ وهق سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ هٜم٤م))(.)1
وىم٤مل اًمِمؼماُمٚمزً (( :مق اظمتٚمٗم٧م اًم٘مقاسمؾ ومٞمٜمبٖمل أن ي٠ميت ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ذم اإلظمب٤مر سمتٜمجس
اعم٤مء ُمـ شم٘مديؿ إوصمؼ وم٤مٕيمثر قمددا))(.)2
وىم٤مل اًمنمواينً((:مق شمٕم٤مرض إظمب٤مر قمدول ومٞمٜمبٖمل شم٘مديؿ إوصمؼ وم٤مٕيمثر قمددا ،ومٚمق
اؾمتقوا وصمقىم٤م وقمددا شمس٤مىمٓمقا ويم٤من يم٠من مل يقضمد خمؼم))(.)3


( )1اسمـ قمبداًمسالم ،ىمقاقمد إطمٙم٤مم ،ج 0ص .904
( )2اًمرُمكم ،هن٤مي٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .090
( )3اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .434
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الدلٗن العاغس
إن احلس٤مب اًمذي طمس٥م سمف اًمٕمٚمامء اًمس٤مسم٘مقن طمّم٦م اًمٗمجر اعمستٜمد قمغم ٟمحق اًمس٤مقم٤مت
واًمدرج يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ،وًمٞمس اًمٔمـ يمام ُيدقمكٟٕ 9مف ُمبٜمل قمغم اًمرؤي٦م ،صمؿ ضبط ُم٘مدار شمٚمؽ
اًمرؤي٦م سم٤مٔٓت ٟمحق اًمس٤مقم٦م وهمػمه٤م ،وىمد ٟمّمقا قمغم ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمٕمٚمؿ.
ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ قمٛمر خمرُم٦م ذم ومت٤مويف ((اهلجراٟمٞم٦م))(( :اعمٜمٙم٤مب اعمحرر اعمح٘مؼ
صحتف سمقضمٝمف اعمٕمتؼم ،ويمذًمؽ اإلؾمٓمرٓب اعمح٘مؼ صح٦م شم٘م٤مؾمٞمٛمف واشمس٤مىمٝم٤م ،وُم٤م ضمرى هذا
اعمجرى ،ومٞمٙمقن ُم٤م خيرضمف اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ ،ذم طمؼ اًمٕم٤ممل هبذا اًمٗمـ ،اعمح٘مؼ صح٦م شمٚمؽ أًم٦م..
ُمـ سم٤مب اًمٕمٚمؿ ٓ ُمـ سم٤مب آضمتٝم٤مد)).
وىم٤مل احلٓم٤مب((:إذا قمٚمؿ دظمقل اًمقىم٧م سمٌمء ُمـ أٓت اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمثؾ اإلؾمٓمرٓب
واًمرسمع واخلٞمط اعمٜمّمقب قمغم ظمط وؾمط اًمسامء وم٢من ذًمؽ يم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمقىم٧م وإذا أراد أن
يٕمتٛمد قمغم جمرد رؤي٦م اعمٜم٤مزل ـم٤مًمٕم٦م ،أو ُمتقؾمٓم٦م ومال سمد أن يؽمسمص طمتك يتٞم٘مـ دظمقل اًمقىم٧م9
ٕن جمرد رؤي٦م اعمٜمزًم٦م ـم٤مًمٕم٦م ،أو ُمتقؾمٓم٦م ٓ شمٗمٞمد سمٛمٕمروم٦م اًمقىم٧م حت٘مٞم٘م٤م إٟمام هق شم٘مري٥م
سمخالف ُم٤م إذا قمٚمؿ شمقؾمط يمقيم٥م ُمٕمٚمقم سم٤مخلٞمط اعمذيمقر وقمٚمؿ ُمٓم٤مًمٕمف وأٟمف يتقؾمط قمٜمد
ـمٚمقع اًمٗمجر ،أو اًمٕمِم٤مء ومٝمذا يٗمٞمد ُمٕمروم٦م دظمقل اًمقىم٧م حت٘مٞم٘م٤م ومٞمٕمتٛمد ذًمؽ))(.)1
وىم٤مل يمذًمؽً ((:مزوال يٕمرف سمزي٤مدة اًمٔمؾ ،وهذا هق اًمٓمريؼ اعمٕمروف اًمذي يذيمره
اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتبٝمؿ ًمسٝمقًمتف واؿمؽماك اًمٜم٤مس ذم ُمٕمرومتف ،وًمق قمرف اًمقىم٧م سمٖمػم ذًمؽ ُمـ
أٓت يم٤مًمرسمع واإلؾمٓمرٓب وهمػممه٤م جل٤مز يمام ذيمره اعم٤مزري وهمػمه وم٢من اًمزوال هق ُمٞمؾ
اًمِمٛمس قمـ ظمط وؾمط اًمسامء...وىم٤مل اسمـ اعمٜمػم ذم يمت٤مسمف اعمسٛمك سمتٞمسػم اعم٘م٤مصد ٕئٛم٦م
اعمس٤مضمد :ووىم٧م اًمّمبح سمٓمٚمقع اًمٗمجر اعمٕمؽمض اًمذي يسد إومؼ ،وٓ يٕمتٛمد قمغم اعمٜم٤مزل إٓ
شم٘مريب٤م وم٢مذا فمٝمر ًمف شمقؾمط اعمٜمزًم٦م شمرسمص طمتك يرى اًمبٞم٤مض وم٢من يم٤من همٞمؿ اٟمتٔمر ىمدر ُم٤م يٕمٚمؿ أٟمف

( )1احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .475
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ًمق يم٤من صحقا ًمٔمٝمر اًمٗمجر وحيت٤مط ،وٓ يٕمجؾ ،وُمٞمزان اًمِمٛمس [أي :اإلؾمٓمرٓب]
ىمٓمٕمل))(.)1
بؾ فق أؾودت تؾؽ اآلالت دم حول مو ؽؾبي افظـ ـون ـوؾ ًقو
ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ ((:يٜمبٖمل آقمتامد ذم أوىم٤مت اًمّمالة وذم اًم٘مبٚم٦م ،قمغم ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء
اًمث٘م٤مت ذم يمت٥م اعمقاىمٞم٧م ،وقمغم ُم٤م وضٕمقه هل٤م ُمـ أٓت يم٤مًمرسمع واإلؾمٓمرٓب وم٢مهن٤م إن مل
شمٗمد اًمٞم٘ملم شمٗمد همٚمب٦م اًمٔمـ ًمٚمٕم٤ممل هب٤م ،وهمٚمب٦م اًمٔمـ يم٤مومٞم٦م ذم ذًمؽ))(.)2


( )1احلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،ج9ص .474-473
( )2اسمـ قم٤مسمديـ ،اًمدر اعمخت٤مر ،ج9ص .349
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الدلٗن احلاد ٙعػس
أيْم٤م قمغم أن احلس٤مب اعمبٜمل قمغم اًمرؤي٦م يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ..ىمقهلؿ ٓ(( :جيقز
مم٤م يستدل سمف ً
شم٘مٚمٞمد اعم١مذٟملم إن يم٤مٟمقا خيؼمون قمـ اضمتٝم٤مد)) 9ومٞمتٕملم طمٞمٜمئذ أهنؿ خيؼمون قمـ قمٚمؿ وأن ُمرشمب٦م
ذًمؽ احلس٤مب ُمرشمب٦م اًمٕمٚمؿ.
وإذا أظمؼم صم٘م٦م قمـ اضمتٝم٤مد مل جيز ًم٘م٤مدر شم٘مٚمٞمده إٓ أقمٛمك اًمبٍم أو اًمبّمػمة 9وم٢مٟمف خمػم سملم
شم٘مٚمٞمده وآضمتٝم٤مدٟ 9مٔمرا ًمٕمجزه ذم اجلٛمٚم٦م.
ويدل قمغم ذًمؽ -وان يم٤من اًمٙمالم ذم اًم٘مبٚم٦م -ىمقل اًمِمؼماُمٚمز( ((:ؿقفف :إلؾودهتو افظـ
بذفؽ إًمخ) هذا اًمتٕمٚمٞمؾ ي٘متيض أن سمٞم٧م اإلسمرة ذم ُمرشمب٦م اعمجتٝمد ،وًمٞمس ُمرادا إذ ًمق يم٤من ذم
ُمرشمبتف حلرم قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سمف إن ىمدر قمغم آضمتٝم٤مد يمام حيرم إظمذ سم٘مقل اعمجتٝمدً ،مٙمـ شمٕمبػمه
سمجقاز آقمتامد يِمٕمر سم٠مٟمف خمػم سملم اًمٕمٛمؾ سمف وسملم آضمتٝم٤مد ومٞمٙمقن ُمرشمب٦م سملم اعمخؼم قمـ قمٚمؿ
وسملم آضمتٝم٤مد))(.)1
وبعض افشوؾعقي اظتز افشوؾعقي تؾؽ اآلالت بغ احلسوب واإلخبور ظـ ظؾؿ.
ىم٤مل اًمٙمردي(( :اًمرشم٥م ؾمت٦م:
األوػ :إُمٙم٤من ُمٕمروم٦م ي٘ملم اًمقىم٧م
افثوكقي :وضمقد خمؼم قمـ قمٚمؿ.
ثوفثفو :دون اإلظمب٤مر قمـ قمٚمؿ ،وومقق آضمتٝم٤مد ،وهل :اعمٜم٤ميمٞم٥م واًمس٤مقم٤مت اعمجرسم٦م،
واعم١مذن اًمث٘م٦م ذم اًمٖمٞمؿ
ورابعفو :إُمٙم٤من آضمتٝم٤مد ُمـ اًمبّمػم.
خومسفو :إُمٙم٤مٟمف ُمـ إقمٛمك
شودشفو :اًمت٘مٚمٞمد.

( )1اًمرُمكم ،هن٤مي٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .334
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ومّم٤مطم٥م إومم خمػم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمث٤مٟمٞم٦م إن وضمده٤م ،وإٓ..ومبٞمٜمٝم٤م وسملم اًمث٤مًمث٦م إن
وضمدت ،وإٓ . .ومبٞمٜمٝم٤م وسملم اًمراسمٕم٦م ،وص٤مطم٥م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ يٕمدل عم٤م حتتٝم٤م ،وص٤مطم٥م اًمث٤مًمث٦م خمػم
سمٞمٜمٝم٤م وسملم آضمتٝم٤مد  ،وص٤مطم٥م اًمراسمٕم٦م ٓ ي٘مٚمد ،وص٤مطم٥م اخل٤مُمس٦م خمػم سمٞمٜمٝم٤م وسملم
اًمت٘مٚمٞمد))(.)1

و يتٗمرع قمغم اًم٘مقل سم٠من احلس٤مب اعمبٜمل قمغم اًمرؤي٦م اعمْمبقط سمٜمحق اًمس٤مقم٤مت يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ،
وأٟمف سمٛمٜمزًم٦م قمدل خيؼم قمـ قمٚمؿ..أٟمف يٗمٞمد اًمتحديد ٓ ،اًمت٘مري٥م 9وإن ذه٥م امم اًمت٘مري٥م
احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك ذم اًمسٞمقف اًمبقاشمر عمـ ي٘مدم صالة اًمّمبح قمغم اًمٗمجر
أظمر(.)2
ويم٠من ؾمب٥م ُمـ ي٘مقل سم٢موم٤مدهت٤م اًمت٘مري٥م اطمتامل ظمٓم٠م اًمس٤مقم٦م ،ويٗمٞمد ذًمؽ ىمقل
اًمٚمبديً ((:مق مل يٙمـ ٌ
وأظمؼم ُمـ ُمٕمف ؾم٤مقم٦م ومٚمٙم ّٞم٦م سمٓمٚمقع اًمٗمجر ،ومل
طم٤مئؾ ضمٝم٦م ُمٓمٚمع اًمٗمجر،
ََ
ُي َر ٓ ،يٚمزم آُمس٤مكٕ ،ن اعمِم٤مهدة أىمقى ،واًمس٤مقم٦م ىمد ختٓمك))(.)3
ويستٗم٤مد ُمـ هذا أٟمف إذا قمٚمؿ قمدم ظمٓم٠م اًمس٤مقم٦م ومحٞمٜمئذ شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ واًمتحديد ،وٓ
يٛمٙمـ أصال اظمتالومٝم٤م ُمع اًمرؤي٦م اًمبٍمي٦م احل٤مدصم٦م اخل٤مًمٞم٦م قمـ قمقارض اًمرؤي٦م واعمتقومرة
اًمنموط ،وإٓ يم٤من ذًمؽ يٜمِم٠م قمـ خت٤مًمػ ىم٤مـمٕملم ،ويٛمتٜمع شمٕم٤مرضٝمام يمام هق ُمبسقط ذم يمت٥م
إصقل.


( )1سم٤مقمِمـ ،سمنمى اًمٙمريؿ ،ص.967
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.051
( )3اًمٚمبدي ،طم٤مؿمٞمتف قمغم ٟمٞمؾ اعمآرب ،ج9ص .945
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الدلٗن الجاٌ٘ عػس
ُم٘مت٣م ىمٞم٤مس رؤي٦م اًمٗمجر قمغم رؤي٦م اهلالل أٟمٜم٤م ٟمثب٧م اًمرؤي٦م سم٤مٕول ((إؾمبؼ)) ذم طم٤مل
شمٕمدد اًمرائلم ،واًمس٤مسم٘مقن رؤيتٝمؿ اعمٕمتؼمة ُمت٘مدُم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗملم ُمـ اعمٕم٤مسيـ ذم ذًمؽ،
ٕهنؿ رءوا اًمٗمجر قمغم درضم٦م  °97وأقمغم.
ؾنن ؿقؾ :ومٚمؿ مل شم٘مقًمقا سمذًمؽ ذم آظمتالف سملم درضمتل °97و ،°01ىمٚمٜم٤م :عم٤م ذيمرٟم٤مه ذم
ؾمب٥م اظمتالف اعمت٘مدُملم ذم درضم٤مت اًمٗمجر.
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الدلٗن الجالح عػس
مم٤م يدل قمغم رضمح٤من ىمقل اجلٛمٝمقر أن اًمٜمبل ^ يم٤من يّمكم اًمٗمجر سمٖمٚمس ،ويٓمٞمؾ
اًم٘مراءة ،وخيرج ُمـ اًمّمالة ُمٖمٚمس٤م.
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ((:وإذا سم٤من اًمٗمجر إظمػم ُمٕمؽمض٤م طمٚم٧م صالة اًمّمبح وُمـ
صاله٤م ىمبؾ شمبلم اًمٗمجر إظمػم ُمٕمؽمض٤م أقم٤مد ويّمٚمٞمٝم٤م أول ُم٤م يستٞم٘مـ اًمٗمجر ُمٕمؽمض٤م طمتك
خيرج ُمٜمٝم٤م ُمٖمٚمس٤م))(.)1
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقرُ(( :مس٠مًم٦م ب :يٜمبٖمل ُمت٠ميمد ًا اًمتٖمٚمٞمس أي اًمتبٙمػم سمّمالة
اًمّمبح أول وىمتٝم٤م ،يمام ٟم٘مؾ قمـ اًمٜمبل صغم هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء
رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وطمدّ ه أن خيرج ُمٜمٝم٤م وهق ٓ يٕمرف ضمٚمٞمسف ،ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء
همػم أيب طمٜمٞمٗم٦م ٟمدب اًمت٠مظمػم إمم اإلؾمٗم٤مر وهق اإلض٤مءة سمحٞم٨م يرى ؿمخّم ً٤م ُمـ ُمقضع يم٤من ٓ
يراه ُمٜمف قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،وي٘مدر ذًمؽ ذم ومْم٤مء ٍ
ظم٤مل قمـ ٟمحق اجلدران اًمٕم٤مًمٞم٦م)) (.)2
وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام :أٟمف ُؾم ِئؾ قمـ صالة اًمٜمبل ^ وم٘م٤مل" :يم٤من يّمكم
اًمٔمٝمر سم٤مهل٤مضمرة ،واًمٕمٍم واًمِمٛمس طمٞم٦م ،واعمٖمرب إذا وضمب٧م ،واًمٕمِم٤م َء إذا يمثر اًمٜم٤مس َقمجؾ
واًمّمبح سم َٖم َٚمس"ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف.
وإذا َىم ّٚمقا َأ ّظمرُّ ،
وقمـ أيب ُمسٕمقد إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف وهق يّمػ صالة اًمٜمبل ^ ذم اًمٗمجر:
"وصغم اًمّمبح ُمرة سمٖمٚمس ،صمؿ صغم ُمرة أظمرى وم٠مؾمٗمر هب٤م ،صمؿ يم٤مٟم٧م صالشمف سمٕمد ذًمؽ
اًمتٖمٚمٞمس طمتك ُم٤مت ،ومل يٕمد إمم أن يسٗمر" رواه أسمق داود.
واعم٘مّمقد سم٤مًمٖمٚمس هٜم٤مُ :م٤م شمب٘مك ُمـ فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر.
ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد ذم يمت٤مب "اًمٕملم"(( :اًم َٖم َٚم ُسَ :فمال ُم آظمر اًمٚمٞمؾ)).

( )1اًمِم٤مومٕمل ،إم ،ج9ص .84
( )2اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .915
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وىم٤مل اإلُم٤مم إزهري(( :ىم٤مل اًمٚم ْٞم٨م :اًم َٖم َٚم ُس اًمٔمال ُم ُمـ آظمر اًمٚم ْٞمؾُ ،ي َ٘م٤ملَ :همٚم ْسٜم٤م َأي
ِ
درٟم٤م سمِ َٖم َٚم ٍ
اًمّم٤مدق اعمُْٜمْت َِنم ِذم ْأ َوم٤مق))(.)1
اًمّم ْبح
سُ ،
ىمٚم٧م :اًم َٖم َٚم ُس :أو ُل ُّ
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل ذم ذطمف قمغم اعمّم٤مسمٞمح اعمسٛمك "ومتح اإلًمف
ذم ذح اعمِمٙم٤مة" (( :ويم٤من يّمكم اًمّمبح سمٖمٚمس 9أي :ذم وىم٧م فمٚمٛم٦م آظمر اًمٚمٞمؾ اعمختٚمٓم٦م
سمْمقء اًمّمب٤مح ،وذًمؽ سمٕمٞمد ـمٚمقع اًمٗمجر)).
وأظمرج اًمبزار ذم "ُمسٜمده" قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ" :م٤م رأي٧م
رؾمقل ^ صغم صالة ًمٖمػم ُمٞم٘م٤مهت٤م إٓ أٟمف مجع سملم اًمّمالشملم سمجٛمع ،وصغم اًمٗمجر يقُمئذ
سمٖمػم ُمٞم٘م٤مهت٤م".
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبزار(( :وُمٕمٜمك ىمقًمف :أٟمف صغم اًمٗمجر ًمٖمػم ُمٞم٘م٤مهت٤م :أٟمف صاله٤م ذم همػم وىمتٝم٤م
اًمذي يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م ذم يمؾ يقمٟٕ 9مف يم٤من يّمكم ذم يمؾ يقم إذا أؾمٗمر اًمٗمجر ،وصغم ذم ذًمؽ
اًمٞمقم طمٞم٨م سمرق اًمٗمجر ،ومٙم٤من ىمبؾ ُمٞم٘م٤مهت٤م اًمذي يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م ذم يمؾ يقم ٓ ،أٟمف صاله٤م ىمبؾ
أن جي٥م وىمتٝم٤م)).
بعضو مـ
وـون افرجول وافـسوء يـكؾقن بعد افصالة ،وال يؽود بعضفؿ يعرف ً
افغؾس :أي :بسبى مو تبؼك مـ طؾؿي افؾقؾ.
قل اهللِ ^ ي َمخر ا رف ِع َشوء إِ َػ ُث ُؾ ِ
َون َر ُش ُ
ٌ
ومٕمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل" :ـ َ
ُ ُ
َ
ِ ِ ِ
ِ
افؾ رق ِؾَ ،و َيؽ َرر ُه افـ رق َم َؿ رب َؾ َفوَ ،و رَ
احل ِد َ
غ،
يٌ َب رعدَ َهوَ ،وـ َ
َون َي رؼ َر ُأ ِدم َص َالة ا رف َػ رج ِر م َـ ادروئَي إِ َػ افست َ
رك ُ ِ
َون َيـ َ ِ
ف َب رع ُضـَو َو رج َف َب رع ٍ
ض" رواه ُمسٚمؿ.
غ َي رع ِر ُ
َوـ َ
فح َ
َون َر ُش ُ
هلل َصذ اهللُ َظ َؾ رق ِف وآفف َو َشؾ َؿ َف ُق َصع
قل ا ِ
وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م" :إِ رن ـ َ
ف افـسوء م َت َؾػع ٍ
افص رب َحَ ،ؾ َقـ َ ِ
وت بِ ُؿ ُروضِ ِفـَ ،مو ُي رع َر رؾ َـ ِم َـ ا رف َغ َؾ ِ
س" ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
رك ُ َ ُ ُ َ
ُّ

( )1إزهري ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،ج 7ص .58
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وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمبكم ذم ذح هذا احلدي٨م(( :واحلدي٨م يدل قمغم شمٖمٚمٞمس
اًمٜمبل َصغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف وآًمف َو َؾمٚم َؿ سم٤مًمٗمجر 9وم٢مٟمف يم٤من يٓمٞمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ،وُمع هذا ومٙم٤من يٜمٍمف
ُمٜمٝم٤م سمٖمٚمس))(.)1
وروى اًمِم٤مومٕمل طمدي٨م أيب سمرزة ريض اهلل قمٜمف ذم يمت٤مب "اظمتالف قمكم وقمبد اهلل" :قمـ
اسمـ قمٚمٞم٦م ،قمـ قمقف ،قمـ أيب اعمٜمٝم٤مل ،قمـ أيب سمرزة ريض اهلل قمٜمف ،أن اًمٜمبل ^ يم٤من يّمكم
اًمّمبح ،صمؿ ٟمٜمٍمف وُم٤م يٕمرف اًمرضمؾ ُمٜم٤م ضمٚمٞمسف.
وافظوهر :أن أبو برزة أراد أن افرجؾ إكام ـون يعرف جؾقسف إذا تلمؾ وردد ؾقف كظره.
ويدل قمٚمٞمف :أطم٤مدي٨م أظمرُ ،مٜمٝم٤م:
طمدي٨م ىمٞمٚم٦م سمٜم٧م خمرُم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م" :أهن٤م ىمدُم٧م قمغم رؾمقل اهلل ^ وهق يّمكم
سم٤مًمٜم٤مس صالة اًمٖمداة ،وىمد أىمٞمٛم٧م طملم اٟمِمؼ اًمٗمجر ،واًمٜمجقم ؿم٤مسمٙم٦م ذم اًمسامء ،واًمرضم٤مل ٓ
شمٙم٤مد شمتٕم٤مرف ُمع فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ" .رواه أمحد.
وهق إخبور ظـ حول افصالة دون االككاف مـفو.
وروى أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز وهمػمه ُمـ رواي٦م طمرُمٚم٦م اًمٕمٜمؼمي ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل" :أشمٞم٧م
اًمٜمبل ^ ومّمٚمٞم٧م ُمٕمف اًمٖمداة ،ومٚمام ىم٣م اًمّمالة ٟمٔمرت ذم وضمقه اًم٘مقمُ ،م٤م أيم٤مد أقمرومٝمؿ".
وأ ظمرج اًمبزار قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل" :يمٜم٤م ٟمّمكم ُمع رؾمقل اهلل ^
اًمّمبح ،وُم٤م يٕمرف سمٕمْمٜم٤م وضمف سمٕمض".
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم ذطمف قمغم اعمّم٤مسمٞمح "ومتح اإلًمف ذم ذح اعمِمٙم٤مة":
(("ُمـ أضمؾ اًمٖمٚمس" أي :ؿمدة اًمٔمالم اًمذي هق ُمـ سم٘م٤مي٤م ُم٤م ىمبؾ اًمٗمجر ،وذم ُمداوُمتف ^ قمغم
ذًمؽ -يمام شم٘متْمٞمف (يم٤من)ٟ 9مٔمر ًا ًمٚمٕمرف ذم اؾمتٕمامهل٤م ذم ُمثؾ ذًمؽٌ -
دًمٞمؾ قمغم أن اًمسٜم٦م ذم
اًمّمبح اعمب٤مدر ُة هب٤م قم٘م٥م حت٘مٞمؼ ـمٚمقع اًمٗمجر)).

( )1اسمـ رضم٥م ،ومتح اًمب٤مري ،ج 3ص.341-307
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يمٜم٧م ُمع اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام
وروى اإلُم٤مم أمحد ذم "اعمسٜمد" قمـ أيب اًمرسمٞمع ىم٤ملُ :
وم٘مٚم٧م ًمف :إِ رين ُأص ركم ُمٕم َؽ اًمّمبحُ ،صمؿ َأ ًْمت َِٗم ُ٧م َوم َال َأرى وضمف ضمٚمِ ِ
ٞمزُ ،صمؿ َأ ْطم َٞم٤مٟمً٤م
ذم ضمٜم٤مزة...
ُ
َ َ ْ َ َ
ُّ ْ َ
َ ََ
ُشم ْس ِٗم ُر؟ َىم َ٤مل" :يم ََذًمِ َؽ َر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
هلل َقم َٚم ْٞم ِف وآًمف َو َؾمٚم َؿ ُي َّم ركمَ ،و َأ ْطم َب ْب ُ٧م َأ ْن ُأ َص رٚم َٞم َٝم٤م
قل اهللِ َصغم ا ُ
يم ََام َر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللِ َصغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف وآًمف َو َؾمٚم َؿ ُي َّم رٚم َٞمٝم٤م".
صٚمٞم٧م ُمع قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم
ٛمل ،ىم٤مل" :
ُ
وروى اسمـ ُم٤مضمف ذم "اعمسٜمد" قمـ ُمٖمٞم٨م سمـ ُؾم ٍّ
أىمبٚم٧م قمغم اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ،وم٘مٚم٧مُ :م٤م هذه
اًمّمبح سمٖمٚمس ،ومٚمام ؾمٚمؿ
ريض اهلل قمٜمٝمام
ُ
َ
اًمّمالة؟ ىم٤مل :هذه صالشمٜم٤م يم٤مٟم٧م ُمع رؾمقل اهلل ^ ،وأيب سمٙمر ،وقمٛمر ،ومٚمام ـمٕمـ قمٛمر ،أؾمٗمر
هب٤م قمثامن".
صٚمٞم٧م ظمٚم َٗمف
وروى اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "اعمّمٜمػ" قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل" :
ُ
^ صالة اًمٖمداة ،وم٘مرأ سمٞمقٟمس وهقد".
ويم٤من ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر اًمٗم٤مروق ريض اهلل قمٜمف يٙمثر ُمـ ىمراءة ؾمقريت يقؾمػ واحل٩م ،وي٘مرأ
ٍ
سمٖمٚمس واًمٜمجقم
سم٤مًمسقر اًمٓمقال ،ورسمام ىمرأ سمسقرة آل قمٛمران ،ويم٤من ي٠مُمر سمّمالة اًمٗمجر
ُمِمتبٙم٦م ،ويقيص سم٤مًمتٓمقيؾ ومٞمٝم٤م وأن ُشمٕم َٓمك ٟمّمٞم َبٝم٤م ُمـ اًم٘مراءة.
وروى قمبد اًمرزاق واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "ُمّمٜمٗمٞمٝمام" قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي ىم٤مل:
"إن يمٜم٧م ٕصكم ظمٚمػ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف اًمٗمجر ،وًمق أن اسمٜمل ُمٜمل صمالصم٦م أذرع
ُم٤م قمرومتف طمتك يتٙمٚمؿ".
أيْم٤م قمـ ًم٘مٞمط ،أٟمف ؾمٛمع اسمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام ي٘مقل" :يمٜم٧م
وروى قمبد اًمرزاق ً
أصكم ُمع قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ،صمؿ أٟمٍمف ومال أقمرف وضمف ص٤مطمبل".
وروى اسمـ أيب ؿمٞمب٦م قمـ زيد سمـ وه٥م" ،أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمرأ ذم اًمٗمجر
سم٤مًمٙمٝمػ".
وروى قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل :أظمؼمين ؾمٚمٞمامن سمـ قمتٞمؼ" :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل
قمٜمف ىمرأ ذم اًمّمبح ؾمقرة آل قمٛمران".
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وروى طمرب اًمٙمرُم٤مين ذم "ُمس٤مئٚمف" قمـ قمبد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل" :صٚمٞم٧م َُم َع ُقم َٛمر
ريض اهلل قمٜمف اًم َٖمداة ،وم َ٘مرأ سمٞمق ُٟمس وهقد وٟم ِ
َحقمه٤م".
وروى اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "اعمّمٜمػ" ىم٤مل :أظمؼمين قمبد اهلل سمـ إي٤مس احلٜمٗمل ،قمـ أسمٞمف،
ىم٤مل" :يمٜم٤م ٟمّمكم ُمع قمثامن ريض اهلل قمٜمف اًمٗمجر ،ومٜمٜمٍمف وُم٤م يٕمرف سمٕمْمٜم٤م وضمقه سمٕمض".
وقمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر أٟمف" صغم ُمع اسمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝمام ،ومٙم٤من يٖمٚمس سم٤مًمٗمجر،
سمٕمْم٤م" .رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م.
ومٞمٜمٍمف وٓ يٕمرف سمٕمْمٜم٤م ً
ؾنن ؿقؾ إكف روي أكف ـون افـبل ^ يصع افصبح وأحدكو يعرف جؾقسف.
ىمٚمٜم٤م ٓ :يرد قمغم ىمقل اجلٛمٝمقرٟٕ 9مف ُمتك صمب٧م يمقن اًمٜمبل ^ يّمٚمٞمٝم٤م سمٖمٚمس ويٜمٍمف
ُمٜمٝم٤م سمٖمٚمس وًمق ُمرة -ومْمال قمغم اعمداوُم٦م -صمب٧م أٟمف يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م ،وٓ يٕم٤مرض ذًمؽ
أٟمف صاله٤م ُمت٠مظمرا قمـ ذًمؽ ذم ُمرة أو ُمرات ُأظمرٟٕ 9مف يٙمقن صاله٤م سمٕمدُم٤م دظمؾ وىمتٝم٤م
وسمٕمد ُميض أوًمف ،ومال شمٕم٤مرض طمتك ٟمرضمح أطمد اًمدًمٞمٚملم قمغم أظمر.


147

أضباب حمتىم ٛلمخالف
إن ُمٕمروم٦م ؾمب٥م اظمتالف اعمت٘مدُملم ُمع سمٕمض اعمت٠مظمريـ ذم شمقىمٞم٧م صالة اًمٗمجر ذم هذا
طمري سم٤مٓهتاممُ ،مع يمقن اًمٜمٝم٤مر هق اًمٜمٝم٤مر واًمٚمٞمؾ هق اًمٚمٞمؾ واًمِمٛمس هل
اًمزُمـ ُٕمر
ٌّ
اًمِمٛمس ،ومال اظمتالف ذم قمالُم٤مت اًمٗمجر ،وٓ ذم ٟمّمقصف.
ودم هذا ادبحٌ شـتعرض ألهؿ األشبوب ادحتؿؾي افتل أدت إػ االختالف ،فؽـ ؿبؾ
ذفؽ كقد افتلـقد ظذ أمريـ:
األمر األول :أن صمٛم٦م سمٕمض اًمٕمالُم٤مت همػم إؾم٤مؾمٞم٦م ًمدظمقل اًمٗمجر ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٖمػم9
وم٤مًمْمبط سم٤معمٜم٤مزل واًم٘مٛمر يتٓمرق إًمٞمف آظمتالل ،وهلذا ٟمبف قمٚمٞمف اًمٗمٚمٙمٞمقن واًمٗم٘مٝم٤مء ،يمام ؾمبؼ.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك(( :اًمْمبط ٕوىم٤مت اًمس٤مقم٤مت واًمدرج هق اًمتح٘مٞمؼ
قمٜمدهؿ [أي قمٚمامء اًمٗمٚمؽ] دون همػمه ،وىمد سح سمذًمؽ سم٤مخمرُم٦م ذم أو ىم٤مت اًمّمالة ُمـ
((اهلجراٟمٞم٦م))))(.)1
ُمر ذم
وىم٤مل ً
أيْم٤م(( :يستدل قمغم اًمٗمجر سمام ىمدروا سمف طمّمتف هبام ،شم٘مريب ً٤م ٓ حتديد ًا  -يمام ّ
اعمٜم٤مزل واًم٘مٛمر ً -مٙمـ ضبٓمٝمؿ ذًمؽ سم٤مًمس٤مقم٤مت ودرضمٝم٤م أىمرب إمم اًمتح٘مٞمؼُ ،مـ شم٘مدير ذًمؽ
هبامٕ 9ن اًمت٘مدير هبام ُمٕمتٛمده ُمِم٤مهدهتام [أي اعمٜم٤مزل واًم٘مٛمر] ،واعمٜم٤مزل ُمتٗم٤موشم٦م وسمٕمْمٝم٤م
ُمٜمحرف ،ويمذًمؽ اًم٘مٛمر ،ىمد شمٙمثر درضمف ًمٞمٚم٦م هالًمف ومٞمِّسع ،وىمد شم٘مؾ ومٞمبٓمئ ،وخيتٚمػ
سم٤مظمتالف اجلٝم٤مت ،واًمت٘مدير سم٤مًمس٤مقم٤مت ودرضمٝم٤م ُمبٜم٤مه قمغم ُم٤م يقضمبف شم٘مقيؿ طمريم٦م اًمِمٛمس،
وهمػم ذًمؽ مم٤م ىمرره قمٚمامء اًمٗمٚمؽ))(.)2
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر(( :وأُم٤م ُم٤م ىمٞمد سمف ذم سمٕمض اعم١مًمٗم٤مت قمغم ـمري٘م٦م
طمس٤مب اًمِمب٤مُمل ُمـ أن اًمٜمجؿ يٖمرب ُمع اًمٗمجر طم٤مدي قمنمة ،ويٓمٚمع رىمٞمبف وهق اخل٤مُمس
قمنم ،ويتقؾمط اًمث٤مُمـ ومال قمؼمة سمف أنً ،متزطمٚمؼ اًمٗمٚمؽ ُمـ اسمتداء طمس٤مسمف إمم هذه اعمدة سمٜمحق
( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.048
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.031
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ُمٜمزًم٦م وؾمدس ،ومٔمٝمر ومٞمف اخلٚمؾٕ 9ن أهؾ اهلٞمئ٦م ي٘مقًمقن إن ًمٚمٗمٚمؽ طمريم٦م خم٤مًمٗم٦م إمم ضمٝم٦م
اًمنمق ًمٙمٜمٝم٤م سمٓمٞمئ٦م ،سمحٞم٨م حيّمؾ ُمٜمٝم٤م ذم يمؾ اصمٜملم وؾمبٕملم ؾمٜم٦م قمرسمٞم٦م درضم٦م ٟمحق يقم ،ومٗمل
ٟمحق إًمػ يٙمقن اًمتٗم٤موت أيمثر ُمـ صمالصم٦م قمنم يقُم ً٤م ،ومحٞمٜمئذ يٙمقن همروب اًمثري٤م قمغم
طمس٤مب اًمِمب٤مُمل ُمع همروب اًمبٓملم ،سمؾ اًمٗمْم٤مء اًمذي ىمداُمف يمام طم٘م٘مف أسمق خمرُم٦م وهمػمه))(.)1
وىم٤مل احلبٞم٥م أمحد سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري (( :ىم٤مل ذم أصؾ ((ب)) سمٕمد أن ٟم٘مٚمف ىمٚم٧م :وُمـ
ُمٜمذ زُم٤من أيب خمرُم٦م إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ىمد طمّمؾ ومقق صمالث درج ومٞمْم٤مف إمم ُم٤م ىمبٚمف ومٞمحّمؾ
ومقق صمالصم٦م قمنم يقُم ً٤م ،وطمٞمٜمئذ يّمػم همروب اًمثري٤م ُمث ً
ال قمغم طمس٤مب اًمِمب٤مُمل ُمع همروب
اًمبٓملم ،سمؾ ُمع همروب اًمٗمْم٤مء اًمذي ىمبٚمف اهـ ،ىمٚم٧م :وُمـ ُمٜمذ زُم٤مٟمف رمحف اهلل أي زُم٤من شم٠مًمٞمػ
رؾم٤مًمتف اًمسٞمػ اًمبت٤مر وهق طمقازم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُم٤مئتلم وأًمػ إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا وهق ؾمٜم٦م
صمامن ومخسلم وصمالصمامئ٦م وأًمػ ىمد طمّمؾ ومقق درضم٦م يمام هق فم٤مهر))(.)2
األمر افثوين ٓ :قمؼمة ًمبٕمض إؾمب٤مب اعمتقمه٦م ،واًمتل ٟمسجٝم٤م ظمٞم٤مل اًمبٕمض ،يم٘مقل ُمـ
ىم٤مل إن ؾمب٥م آظمتالف سملم اعمت٘مدُملم وُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ أن اعمت٘مدُملم يٕمتٛمدون°97
درضم٦م ُمـ أصؾ  311درضم٦م ،وًمٞمس٧م  451درضم٦م 9وم٘مد ٟم٘مؾ احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك
آشمٗم٤مق قمغم شم٘مسٞمؿ دور اًمٗمٚمؽ ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م إمم  ،451وٟمص قمب٤مرشمف (( :وإذا يم٤من اعم٘مسؿ
واطمد ًا  -أقمٜمل اًمثالث اعم٤مئ٦م واًمستلم اًمدرضم٦م وهق دور اًمٗمٚمؽ ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م  -قمغم
اًمس٤مقم٤مت واًمؼموج واعمٜم٤مزل يمام ذيمرٟم٤م -سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٗمٚمؽ يمام يٕمرف ذًمؽ ُمـ يٓم٤مًمع يمتبٝمؿ
وحي٘م٘مٝم٤مً ..مزم اؾمتقاء درضم٤مت اًمثالصم٦م ذم اعم٘مدار ،وأهن٤م ٓ شمٗم٤موت ومٞمٝم٤م ،وىمد ىمسٛمقا اًمدرضم٦م
اعمذيمقرة ؾمتلم دىمٞم٘م٦م(.)1()) 3
)

( )1اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .916
( )2اًمِم٤مـمري ،طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمبٖمٞم٦م ،ج4ص .09
( )3هذه دىمٞم٘م٦م هٜمدؾمٞم٦م ُمـ اًمدرضم٦م ،وشمس٤موي اًمدىمٞم٘م٦م اًمقاطمدة هذه  3صمقاينٕ 9ن اًمس٤مقم٦م =  94ضمف =
 811ىمف \ ضمفً ،مٙمـ اًمس٤مقم٦م =  51ىمف\قمف = 4511صم٤م\قمف ،وقمٚمٞمف وم٢من811 :ىمف\ضمف = 4511صم٤م\قمف وُمٜمٝم٤م
اًمدىمٞم٘م٦م ُمـ اًمدرضم٦م =  3صم٤م\قمف.
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وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ طمسلم سمٚمٗم٘مف((:اقمٚمؿ اهنؿ ىمسٛمقا حمٞمط يمؾ دائرة ومٚمٙمٞم٦م صمالصمامئ٦م
وؾمتلم ىمسام))(.)2
ٟمٕمؿ صمٛم٦م ظمالف يسػم ًمٚمبٕمض سمجٕمؾ دورة اًمٗمٚمؽ ً ،454مٙمـ ٓ ي١مصمر ذًمؽ آظمتالف
ذم اخلالف احل٤مدث.
ىم٤مل اسمـ قمٗم٤مًمؼ ذم ((ؾمٚمؿ اًمٕمروج إمم ُمٕمروم٦م اعمٜم٤مزل واًمؼموج))(( :اقمٚمؿ أن اعمٜم٤مزل اًمثامٟمٞم٦م
واًمٕمنميـ جمزأة قمغم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ومجٛمٚمتٝم٤م صمالصمامئ٦م ومخس وؾمتقن درضم٦م وم٤مًمٚمٞمؾ اًمٗمٚمٙمل،
وهق ُمـ همروب اًمِمٛمس إمم ـمٚمققمٝم٤م ٟمّمٗمٝم٤م ،وهق ُمئ٦م وصمالث وصمامٟمقن درضم٦م حلّم٦م اًمٚمٞمؾ،
اًمٗمجر شمسع قمنمة درضم٦م  -أي ُمٜمزًم٦م وٟمّمػ  ،-وحلّم٦م اًمٚمٞمؾ اًمنمقمل اًمب٤مىمل ،وهق ُم٤مئ٦م
وأرسمع وؾمتقن درضم٦م شم٘مريب٤م ،وهق ُم٘مدار اصمٜمل قمنم ُمٜمزًم٦م وٟمّمػ شم٘مريب ً٤م)) اٟمتٝمك.


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.094-090
( )2سمٚمٗم٘مٞمف ومت٤مواه ،ص .64
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الطبب األٔه
صعٕب ٛزؤٖ ٛابتداء الفذس
شم٘مدم أن اًمٗمجر اًمذي يراه هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس يسٛمٞمف اًمٗمٚمٙمٞمقن ((اًمٗمجر اًمٗمٚمٙمل ًمٚمٝمقاة

))

 ،)Aويبدأ قمٜمد وصقل ُمريمز اًمِمٛمس إمم زاوي٦م اٟمحٓم٤مط ىمدره٤م ()°94
m
ateur-astronom
ical tw
(ilight
درضم٦م .وطمتك شمٚمؽ اًمدرضم٦م يٛمٙمـ رصد أهمٚم٥م إضمرام اًمٗمٚمٙمٞم٦م ًمذًمؽ يسٛمك ومجر اهلقاة.
وأُم٤م اسمتداء رؤي٦م اًمٗمجر اًمّم٤مدق -أو ُم٤م يسٛمٞمف اًمٗمٚمٙمٞمقن أن

((

اًمٗمجر اًمٗمٚمٙمل

))

 -)Aومٝمق أُمر حيت٤مج إمم ؿمخص ُمتٛمرسٕ 9ن ومٞمف قمِّس وصٕمقسم٦م.
stronom
icalTw
(ilight
ىم٤مل اًمٖمزازم((:اًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اعمستٓمػم دون اعمستٓمٞمؾ ،وإدراك ذًمؽ سم٤معمِم٤مهدة
قمسػم ذم أوًمف إٓ أن يتٕمٚمؿ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر أو يٕمٚمؿ اىمؽماع ـمٚمققمف سم٤مًمٙمقايم٥م اًمٔم٤مهرة ًمٚمبٍم
ومٞمستدل سم٤مًمٙمقايم٥م قمٚمٞمف ويٕمرف سم٤مًم٘مٛمر ذم ًمٞمٚمتلم ُمـ اًمِمٝمر وم٢من اًم٘مٛمر يٓمٚمع ُمع اًمٗمجر ذم
ًمٞمٚم٦م ؾم٧م وقمنميـ ويٓمٚمع اًمّمبح ُمع همروب اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اصمٜمل قمنم ُمـ اًمِمٝمر هذا هق اًمٖم٤مًم٥م
ويتٓمرق إًمٞمف شمٗم٤موت ذم سمٕمض اًمؼموج وذح ذًمؽ يٓمقل))(.)1
وىم٤مل احلبٞم٥م ـم٤مهر سمـ طمسلم سمـ ـم٤مهر((:أول وىمتف[أي :اًمّمبح] ومٞمف ظمٗم٤مء ٓ يٜمٙمر
يٕمِّس اًمقىمقف قمغم أوًمف سمؾ يتٕمذر)).
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ امحد سم٤مؾمقدانً((:متٕمذره [أي :أول اًمٗمجر] ،أو شمٕمِّسه قمغم
اًمٕم٤مرف سم٤مٕوىم٤مت ومْمال قمـ همػمه)).
وىم٤مل سمـ طم٤مُمد(( :وٓ يٕمرف أول اًمّم٤مدق إٓ ظمقاص اعمقىمتلم ،وٓ يٛمٞمزهن٤م إٓ
ظمقاصٝمؿ ايْم٤م))(.)2
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر ٟم٘مال قمـ احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ طمسلم سمٚمٗم٘مٞمفُ((:مـ
ُمسٙمٜمف سملم ضمب٤مل يمحرضُمقت ٓ يبدو ًمف ّأول اًمْمقء اعمٜمتنم إٓ وىمد اٟمتنم ذم أوم٘مف اٟمتِم٤مر ًا
( )1اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج9ص .984
( )2اسمـ طم٤مُمد ،ومت٤مواه ،ص .094
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اعمجرسمقن هل٤م
قمٔمٞم ًام طمتك شمبدو ُمب٤مدي اًمّمٗمرة ،وإٟمام يٕمرف ّأوًمف طمٞمٜمئذ اًمٕم٤مرومقن سم٤مٕوىم٤مت،
ّ
سم٤مًمٕمالُم٤مت ،اًمتل ٓ ختتٚمػ قم٤مدة قمغم مم ّر اًمسٜملم اًمداظمٚم٦م حت٧م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت))(.)1


الطبب الجاٌ٘
عدً حتكل غسٔط السصد
إن طمج٦م اعمِمٙمٙملم إؾم٤مؾمٞم٦م هل أهنؿ رصدوا اًمٗمجر ُمـ ُمٙم٤من ُمٔمٚمؿ ومل يتبلم هلؿ
اًمٗمجر اًمّم٤مدق إٓ سمٕمد أذان سمٗمؽمة ُمـ اًمقىم٧م ،واخلٓم٠م اًمذي وىمع سمف ه١مٓء أهنؿ رصدوا
اًمٗمجر ُمـ أُم٤ميمـ همػم ُمٜم٤مؾمب٦م إُم٤م سمسب٥م وضمقد إض٤مءة ُمدن ىمريب٦م أو سمسب٥م اًمرصد ُمـ ُمٙم٤من
همػم ص٤مذم ،وسم٤مًمت٤مزم مل يِم٤مهدوا اًمٗمجر قمغم اًمرهمؿ ُمـ ـمٚمققمف ،وًمق رصدوا اًمٗمجر ُمـ ُمٙم٤من
ُمٔمٚمؿ َت٤مُم٤م وص٤مف َت٤مُم٤م ًمِم٤مهدوا اًمٗمجر ُمع أذان.
وىمد أصمبت٧م قمدة أرص٤مد طمديث٦م َت٧م ُمـ أُم٤ميمـ ُمٜم٤مؾمب٦م شمقاومؼ ُمققمد أذان اعمقضمقد ذم
اًمت٘مقيؿ ُمع ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق( ،)2يمام ؾمبؼ وىمدُم٤م ذم اًمدًمٞمؾ اعمِمؽمك.
ىم٤مل اًمديمتقر ؿمقىمل قمبداًمٙمريؿ قمالم ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م((:وُمبٕم٨م اًمِمذوذ واخلٚمؾ
ٍ
أرص٤مد َت٧م ذم أُم٤ميمـ همػم ُمٜم٤مؾمب٦م 9سمسب٥م ضقء اًم٘مٛمر أو
ذم هذه اعمزاقمؿ :أهن٤م إُم٤م ُمبٜمٞم٦م قمغم
اًمْمقء اًمّمٜم٤مقمل ،أو قمدم صٗم٤مء إومؼ ،أو اٟمتِم٤مر اًمتٚمقث ذم اجلق ،وٟمحق ذًمؽ)).


( )1اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .916
(www.icoproject.org )2ص.fajer.html
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ومـ أهؿ ذوط افرصد افتل يـبغل حتؼؼفو دريده مو يليت:

الػسط األٔه
السصد وَ وكاُ وظمي
وهذه هل أم اعمِم٤ميمؾ 9ومٙمثػم ممـ اهتؿ سم٤مًم٘مْمٞم٦م واقمت٘مد أن اًمزاوي٦م  °97دمٕمؾ أذان ذم
ىمبؾ وىمتف احل٘مٞم٘مل قمغم قمٚمؿ سم٠من حترى اًمٗمجر جي٥م أن يتؿ ُمـ ُمٙم٤من ُمٔمٚمؿ ،سمؾ وي١ميمد أٟمف ىم٤مم
ومٕمال سمتحري اًمٗمجر ُمـ ُمٙم٤من ُمٔمٚمؿ َت٤م ًُم٤م ومل يتبلم ًمف ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مدق إٓ سمٕمد ُمرور ومؽمة
ـمقيٚم٦م قمغم أذان.
ِ
ِ
إطمس٤مس اًمراصد أٟمف ذم ُمٙم٤من ُمٔمٚمؿ ٓ يٕمٜمل أٟمف ىمد يم٤من ومٕم ً
ال ذم
ؿمٕمقر أو
ًمٙمـ جمرد
ُمٙم٤من ُمٔمٚمؿ.

وفؽل يتحؼؼ هذا افؼط البد مـ حتؼؼ ثالثي أمقر:
األمر األول :آسمتٕم٤مد قمـ إض٤مءة اعمدن.
إن اًمتب٤مؿمػم إومم ًمٚمٗمجر اًمّم٤مدق ضٕمٞمٗم٦م ضمد ًا وهل سمٙمؾ شم٠ميمٞمد ًمـ شمٔمٝمر وؾمتختٗمل
سمسب٥م اإلض٤مءة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتل شمسببٜم٤م ٟمحـ هب٤م.
وم٢مذا أردٟم٤م اًمت٠ميمد ُمـ فمٝمقر اًمٗمجر اًمّم٤مدق يمام وصٗمف ًمٜم٤م اًمرؾمقل ^ ،جي٥م قمٚمٞمٜم٤م
اًمرصد ُمـ ُمٙم٤من يامصمؾ ذًمؽ اًمزُم٤من اخل٤مزم ُمـ إض٤مءة اعمدن.
وسمسب٥م قمٞمِمٜم٤م داظمؾ اعمدن وؾمط اإلض٤مءات اًمِمديدة ،وم٢من هذا يقًمد قمٜمدٟم٤م ؿمٕمقر ًا أٟمٜم٤م
ذم ُمٙم٤من ُمٔمٚمؿ سمٛمجرد اسمتٕم٤مدٟم٤م قمـ إض٤مءة اعمديٜم٦م.
ي٘مقل اعمٝمٜمدس اًمٗمٚمٙملٟ :م٘مقم ذم مجٕمٞم٦م اإلُم٤مرات ًمٚمٗمٚمؽ سم٤مخلروج إمم اًمّمحراء ًمٚمرصد
اًمٗمٚمٙمل سملم اًمٗمٞمٜم٦م وإظمرى ،وٟمٙمقن ذم ُمٙم٤من صحراوي يبٕمد قمـ ُمديٜم٦م أسمق فمبل 51يمؿ،
ويبٕمد قمـ أىمرب إض٤مءة (إض٤مءة اًمِم٤مرع) 31يمؿ ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ وم٢من وه٩م ُمديٜم٦م أسمق
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فمبل ذم اًمسامء ىمقي ضمد ًا وفم٤مهر سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م ،وهق ٓ ي١مصمر قمغم ُمققمد صالة اًمٗمجر ومحس٥م
سمؾ ىمد يٕمٞمؼ سمٕمض إرص٤مد اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م.
وُمـ همػم اعمٜمٓم٘مل أن ٟم٘مقل أن صالة اًمٗمجر يم٤مٟم٧م ذم قمٍم اًمرؾمقل ^ قمغم اًمزاوي٦م
 ،°97وهل  °94ذم ُمدٟمٜم٤م اًمٙمبػمة وهل  °95ذم اًم٘مرى و °96ذم اعمٜم٤مـمؼ ؿمبف اعمٔمٚمٛم٦م .واًمزاوي٦م
شمتٖمػم يمؾ ؾمٜم٦م طمس٥م اإلض٤مءة ،ومٝمذا يمالم ٓ ي٘مبٚمف قم٘مؾ.
ومٛمـ اعمٙم٤من اعمٔمٚمؿ َت٤مُم ً٤م يٛمٙمٜمٜم٤م رؤي٦م إضمرام اًمساموي٦م طمتك اًم٘مدر  ، 5.4وم٢مذا ىمٛمٜم٤م
سمرصد أظمٗم٧م ٟمجؿ ووضمدٟم٤مه ُمـ اًم٘مدر ُ 4.4مث ً
ال ومٝمذا يٕمٜمل أن ُمٙم٤من اًمرصد ُمٚمقث ضقئٞم ً٤م،
وهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمٓمرق إظمرى عمٕمروم٦م ُمدى فمٚمٛم٦م ُمٙم٤من اًمرصد.
وُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل هيٛمٚمٝم٤م اًمبٕمض أن اًم٘مدر احلدي ًمٚمٛمٕم٤من أظمٗم٧م ٟمجؿ يٛمٙمـ رؤيتف ىمد
يٙمقن ذم ضمٝم٦م ُمـ اجلٝم٤مت ُمٜم٤مؾم٥م ،وًمٙمٜمف همػم ُمٜم٤مؾم٥م ذم ضمٝم٦م اًمرصد سمسب٥م وضمقد إض٤مءة
ذم شمٚمؽ اجلٝم٦م.
ومم٤م يثػم اًمدهِم٦م ُم٤م ذيمر ذم إطمدى إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،طمٞم٨م ي٘مقل اًمب٤مطم٨م (( :إن
إض٤مءة اًمسامء ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمٛم٧م اًمرأس [اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل شم٘مع ومقق رأس اًمرصد وهل أىمؾ ُمٜمٓم٘م٦م
ُمْمٞمئ٦م ذم اًمسامء] سم٤مًمٜمسب٦م ًمـ ُ %84مـ ؾمٙم٤من اًمقٓي٤مت اعمتحدة وُ %81مـ ؾمٙم٤من آحت٤مد
إورويب وُ % 31مـ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل هل أيمثر إض٤مءة اًمسامء سمقضمقد اًم٘مٛمر وهق سمٓمقر اًمؽمسمٞمع
إول (ٟمّمػ سمدر) قمغم ارشمٗم٤مع  94درضم٦م قمـ إومؼ وسمدون وضمقد اًمتٚمقث اًمْمقئل ،وهذا
يٕمٜمل أهنؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م يٕمٞمِمقن دائ ًام ذم ؾمامء ُم٘مٛمرة ...ووضمدٟم٤م أيْم ً٤م أن ُ %71مـ ؾمٙم٤من
اًمقٓي٤مت اعمتحدة وصمٚمثل ؾمٙم٤من آحت٤مد إورويب ورسمع ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل يٕمٞمِمقن ذم ؾمامء ُمٚمقصم٦م
ضقئٞم ً٤م سمام يٕم٤مدل وضمقد اًم٘مٛمر اًمبدر شم٘مريب ً٤م ذم أومْمؾ اعمقاىمع اًمٗمٚمٙمٞم٦م .إن اًمٚمٞمؾ همػم ُمقضمقد
قمٜمدهؿ ٕن عمٕم٤من اًمسامء سمسب٥م اًمتٚمقث اًمْمقئل أيمؼم سم٘مٚمٞمؾ ُمـ ُم٘مدار عمٕم٤من اًمسامء ذم ُمٜمٓم٘م٦م
ؾمٛم٧م اًمرأس وىم٧م اًمِمٗمؼ اًمبحري))(.)1
( )1ؿمقيم٧م ،إؿمٙم٤مٓت ومٚمٙمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م ،ص.45
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ىم٤مل اًمٗمٚمٙمل أٟمقر آل حمٛمد قمْمق مجٕمٞم٦م اًمٗمٚمؽ سم٤مًم٘مٓمٞمػُ(( :مـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ٟمِمػم إمم
ٟم٘مٓم٦م ضمديرة سم٤مًمذيمر ،وهل صٕمقسم٦م احلّمقل قمغم ُمقىمع ُمث٤مزم ذم فمؾ طمجؿ اًمتٚمقث اًمْمقئل
عمختٚمػ اعمٜم٤مـمؼ .وإن وضمد هذا اعمقىمع ومسٞمٙمقن ذم اًمٕم٤مدة سمٕمٞمدة قمـ احلقارض اعمدٟمٞم٦م مم٤م جيٕمؾ
اؾمتٛمرار اًمرصد ُمٜمف أُمر ًا همػم قمٛمكم))(.)1
األمر افثوين :افرصد دم فقويل ؽر مؼؿرة مفام ـون ضقر افؼؿر وجفتف.
ىم٤مل اجلّم٤مص ((:وإن يم٤من هذا أيمؾ ممـ ٓ يٕمرف اًمٗمجر سمّمٗمتف أو سمٞمٜمف وسمٞمٜمف طم٤مئؾ أو
ىمٛمر أو ضٕمػ سمٍم أو ٟمحق ذًمؽ ومٝمذا أيْم٤م ممـ ٓ جيقز ًمف اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٔمـ سمؾ قمٚمٞمف أن
يّمؼم إمم اًمٞم٘ملم))(.)2
أيْم٤م ((:إذا يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة أو ًمٞمٚم٦م همٞمؿ أو ذم ُمقضع ٓ يِم٤مهد ُمٓمٚمع اًمٗمجر
وىم٤مل ً
وم٢مٟمف ُم٠مُمقر سم٤مٓطمتٞم٤مط ًمٚمّمقم إذ ٓ ؾمبٞمؾ ًمف إمم اًمٕمٚمؿ سمح٤مل اًمٓمٚمقع وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف اإلُمس٤مك
اؾمتؼما ًء ًمديٜمف))(.)3
ىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ ((:وًمق ؿمؽ ذم ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة أو ُمتٖمٞمٛم٦م ذم ـمٚمقع اًمٗمجر يدع إيمؾ
واًمنمب ًم٘مقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم(( -دع ُم٤م يريبؽ إمم ُم٤م ٓ يريبؽ))))(.)4
وىم٤مل سمداُم٤مد أومٜمدي (( :وروي قمـ اإلُم٤مم أٟمف ىم٤مل أؾم٤مء سم٤مٕيمؾ ُمع اًمِمؽ إذا يم٤مٟم٧م
سمبٍمه قمٚم٦م أو يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة أو ُمتٖمٞمٛم٦م))(.)5

( )1أٟمقر آل حمٛمد ،رؾم٤مًم٦م طمقل اًمٗمجر ،ص.94
( )2اجلّم٤مص ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،ج9ص .088
( )3اجلّم٤مص ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،ج9ص .076
( )4اسمـ ٟمجٞمؿ ،اًمبحر اًمرائؼ ،ج0ص .494
( )5داُم٤مد أومٜمدي ،جمٛمع إهنر ،ج9ص .030
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وىم٤مل اسمـ طمٞم٤من ((:وهذه اًمتٖمٞمٞم٦م إٟمام هل طمٞم٨م يٛمٙمـ اًمتبلم ُمـ ـمريؼ اعمِم٤مهدة ،ومٚمق
يم٤مٟم٧م ُم٘مٛمرة أو ُمٖمٞمٛم٦م ،أو يم٤من ذم ُمقضع ٓ يِم٤مهد ُمٓمٚمع اًمٗمجر ،وم٢مٟمف ُم٠مُمقر سم٤مٓطمتٞم٤مط ذم
دظمقل اًمٗمجر))(.)1
األمر افثوفٌ :ظدم اشتخدام أي كقع مـ أكقاع اإلضوءة أثـوء افرصد.
ُمثؾ اعمّمب٤مح اًمٞمدوي أو ضقء ؾم٤مقم٦م اًمٞمد أو طمتك ضقء اًمسٞمج٤مرة ،وؾمببف هق إن اًمذي
حيدد يمٛمٞم٦م اإلض٤مءة اًمداظمٚم٦م إمم اًمٕملم هق ىمٓمر اًمب١مسم١م ،وم٠مصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر يٙمقن ىمٓمر اًمب١مسم١م ُم٤م سملم
9.4ــُ 0مؿ وذم إُم٤ميمـ اعمٔمٚمٛم٦م َت٤مُم٤م يٙمقن ُم٤م سملم 6ــ ُ 7مؿ ،وًمذًمؽ ٟمالطمظ قمٜمدُم٤م ٟمٓمٗمئ
اعمّمب٤مح ىمبؾ اًمٜمقم أٟمٜم٤م ذم اًمٚمحٔم٤مت إومم ٓ ٟمرى ؿمٞمئ٤م داظمؾ اًمٖمروم٦م ،وسمٛمرور اًمقىم٧م وُمع
اشمس٤مع اًمب١مسم١م ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م ٟمبدأ رؤي٦م سمٕمض إضمس٤مم وسمٕمد قمدة دىم٤مئؼ ٟمرى يمؾ رء سمقضقح
شم٘مريب٤م ،وم٤مًمب١مسم١م حيت٤مج إمم وىم٧م طمتك يتسع ويست٘مبؾ اإلض٤مءة اخل٤مومت٦م ،واًمٙمالم ٟمٗمسف يٜمٓمبؼ
قمغم اًمرصد اًمٗمٚمٙمل ُمـ إُم٤ميمـ اعمٔمٚمٛم٦م ،وسمٕمد أن يّمؾ اًمب١مسم١م إمم ىمٓمر  6ــ ُ 7مؿ ذم ُمٙم٤من
رصدٟم٤م اعمٔمٚمؿ وم٢من أي إض٤مءة ُمٗم٤مضمئ٦م ؾمت٘مٚمص اًمب١مسم١م ،وؾمٞمحت٤مج اًمب١مسم١م إمم ومؽمة زُمٜمٞم٦م شمؽماوح
سملم  01إمم  41دىمٞم٘م٦م ًمٞمٕمقد إمم اًمت٠مىمٚمؿ اًمٚمٞمكم اًمٙم٤مُمؾ .وظمالل هذه اًمٗمؽمة ًمـ ٟمرى إضمرام
اًمساموي٦م اخل٤مومت٦م ضمدا وُمٜمٝم٤م إض٤مءة اًمٗمجر إومم ،وهذا يٕمٜمل أن يمؾ إض٤مءة ُمّمب٤مح واطمدة
شم١مصمر قمغم ٟمتٞمج٦م اًمرصد عمدة 01ــ 41دىمٞم٘م٦م .وذم اًمقاىمع ىمٚمام يٜمتبف اًمراصدون هلذه احل٘مٞم٘م٦م.
وسمِمٙمؾ همػم ُم٘مّمقد يتٕمرضقن إلض٤مءة ئمٜمقن أهن٤م ٓ شم١مصمر قمغم رؤيتٝمؿ ٕول اًمٗمجر ،وذًمؽ
ُمثؾ اًمٜمٔمر إمم اًمس٤مقم٦م أو اجلقال أو إداة اعمستخدُم٦م ًمٚمتقىمٞم٧م ،أو أي ُمّمدر ضقئل 9وًمق
ُم١مىم٧م ،أو صٖمػم(.)2


( )1اسمـ طمٞم٤من ،اًمبحر اعمحٞمط ،ج0ص .096
( )2ؿمقيم٧م ،إؿمٙم٤مٓت ومٚمٙمٞم٦م ووم٘مٝمٞم٦م ،ص ،46-45يمٞمٗمٞم٦م اًمتح٘مؼ ُمـ صح٦م شمقىمٞم٧م اًمّمالة ،ص.46
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الػسط الجاٌ٘
أُ ٖكُٕ حمن السصد خالٗا عَ العٕاون املؤثس ٚعم ٜالسؤٖٛ
صحٞمح٤م قمغم اًمراصد أن يبتٕمد ىمدر اإلُمٙم٤من قمغم اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة
ًمٙمل يٙمقن اًمرصد
ً
قمغم رؤيتف.
ىم٤مل اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ قمبد اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ يقؾمػ اعم٤مرديٜمل (715هـ ) اعمقىم٧م
سم٤مجل٤مُمع إزهر ذم ُم١مًمٗمف اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمٕمٛمؾ سمرسمع اًمدؾمتقر ذم اًمب٤مب اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ذم
ُمٕمروم٦م طمّمتل اًمِمٗمؼ واًمٗمجر(( :احلؼ ومٞمٝمام [أي اًمِمٗمؼ واًمٗمجر] اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص سمحس٥م
اًمٕمقارض احل٤مدصم٦م ُمثؾ صٗم٤مء اجلق ويمدرشمف وىمقة اًمبخ٤مر وظمٗمتف وؿمدة اهلقاء ورىمتف ووضمقد
اًم٘مٛمر وهمٞمبقسمتف وضٕمػ ٟمٔمر اًمراصد وطمدشمف)).
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك (( :احل٤مؾم٥م ٓ يٕمٛمؾ سمحس٤مسمف إٓ إذا دًمف قمغم أن
اًمٗمجر شمدريمف إسمّم٤مر ًمقٓ احلقائؾ ُمـ اجلب٤مل واًمسح٤مب واًم٘مٛمر وٟمحقه٤م))(.)1
يمام أٟمف ُمـ اعمٝمؿ أن يٗمٝمؿ اًمراصد شمِمت٧م ريٚمٞمف) ،(Rayleighوشمِمت٧م ُم٤مي ) (Mieيمل
يٗمٝمؿ ُم٤م يراه وُم٤م ي١مصمر قمغم رؤيتف.
ومـ أهؿ افعقامؾ ادمثرة ظذ افرؤيي:
افعومؾ األول:ـثوؾي اهلقاء.
ومٙمٚمام ازداد ارشمٗم٤مقمٜم٤م قمـ ؾمٓمح إرض ،ىمٚم٧م يمٛمٞم٦م اًمٖمالف اجلقي وىمٚم٧م يمث٤مومتف،
وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن شمِمت٧م ريٚمٞمف أىمؾ ،وشمٙمقن اًمرؤي٦م أدق.
افعومؾ افثوين:افعقافؼ (مـ أدخـي وؽبور وؽرهو) (.)2
( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.068
(.www.astronomycenter.net )2
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أي :أن ٓ يٙمقن اعمٙم٤من ُمٚمقصم٤م شمٚمقصم٤م سمٞمئٞم٤م حيج٥م ذًمؽ اًمتٚمقث رؤي٦م اًمٗمجر اًمّم٤مدق،
وهذه اًمٕمقاًمؼ شم٘مؾ يمٚمام ارشمٗمٕمٜم٤م إمم أقمغم ،وقمٚمٞمف وم٢من شمِمت٧م ُم٤مي اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمٕمقاًمؼ يٙمقن
أىمؾ ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمرشمٗمٕم٦م قمـ ؾمٓمح اًمبحر.
ىم٤مل د .اًمٗمٚمٙمل ظم٤مًمد سمـ ص٤مًمح اًمزقم٤مق ذم وصٗمف ًمٕمالُم٦م اًمتٚمقث احل٤مصؾ ذم هذا
اًمٕمٍم ذم يمثػم ُمـ إُم٤ميمـ واًمذي يرى حت٧م سمٞم٤مض اًمٗمجر اًمّم٤مدق(( :هق ظمٞمط أسمٞمض
ُمٜمسدح قمغم إومؼ ومقق درير أؾمقد ،وهذا اًمسقاد يٖمرف ُمـ طمقض اًمتٚمقي٨م وم٢مذا يم٤مٟم٧م
إضمقاء ص٤مومٞم٦م يم٤من اًمسقاد ٟمحٞم ً
ال  ،وإذا يم٤من همػم ذًمؽ يم٤من اًمسقاد قمريْم٤م)).
وم٤مًمدظم٤من وآشمرسم٦م وٟمحقمه٤م شمٙم٤مد أن شمٙمقن ُمٜمزًم٦م اًمٖمٞمؿ اًمذي يتٙمٚمؿ قمٜمف اًمٗم٘مٝم٤مء.
افعومؾ افثوفٌ:بخور ادوء (افرضقبي).
وهل شم٘مؾ أيْم ً٤م يمٚمام ارشمٗمٕمٜم٤م إمم أقمغم ،وشمِمت٧م ُم٤مي اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمرـمقسم٦م أىمؾ ذم اعمٜم٤مـمؼ
اعمرشمٗمٕم٦م قمـ ؾمٓمح اًمبحر.
ويمٚمام ىمٚم٧م اًمرـمقسم٦م يم٤من اًمرصد أدق(.)1



( )1أٟمقر آل حمٛمد ،رؾم٤مًم٦م طمقل اًمٗمجر ،ص.94
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الػسط الجالح
السصد وَ وكاُ وكػٕف األفل
ومال يّمٚمح اًمرصد ُمـ ُمٙم٤من أوم٘مف ُمٖمٓمك سم٤معمرشمٗمٕم٤مت أو اجلب٤مل 9إذ أن إض٤مءة اًمٗمجر
شمٔمٝمر قمغم إومؼ ،واًمرصد ُمـ ُمٙم٤من أوم٘مف اًمنمىمل ومٞمف ُمرشمٗمٕم٤مت ُمثال ؾمٞم١مظمر رؤيتٜم٤م إومم
ًمٚمٗمجر اًمّم٤مدق.
ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر ٟم٘مال قمـ احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ طمسلم سمٚمٗم٘مٞمفُ((:مـ ُمسٙمٜمف
سملم ضمب٤مل يمحرضُمقت ٓ يبدو ًمف ّأول اًمْمقء اعمٜمتنم إٓ وىمد اٟمتنم ذم أوم٘مف اٟمتِم٤مر ًا قمٔمٞم ًام
اعمجرسمقن هل٤م
طمتك شمبدو ُمب٤مدي اًمّمٗمرة ،وإٟمام يٕمرف ّأوًمف طمٞمٜمئذ اًمٕم٤مرومقن سم٤مٕوىم٤مت،
ّ
ممر اًمسٜملم اًمداظمٚم٦م حت٧م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت))(.)1
سم٤مًمٕمالُم٤مت ،اًمتل ٓ ختتٚمػ قم٤مدة قمغم ّ
وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك (( :احل٤مؾم٥م ٓ يٕمٛمؾ سمحس٤مسمف إٓ إذا دًمف قمغم أن
اًمٗمجر شمدريمف إسمّم٤مر ًمقٓ احلقائؾ ُمـ اجلب٤مل واًمسح٤مب واًم٘مٛمر وٟمحقه٤م))(.)2


( )1اعمِمٝمقر ،سمٖمٞم٦م اعمسؽمؿمديـ ،ج9ص .916
( )2اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.068
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الػسط السابع
قٕ ٚالبصس
إن اًمٜم٤مس ُمتٗم٤موشمقن ذم دىم٦م سمٍمهؿ وضٕمٗمف ،واًمٕمؼمة ذم رؤي٦م اًمٗمجر اًمّم٤مدق سمرؤي٦م
أىمقى اًمٜم٤مس سمٍما ،وإٓ عم٤م ىمٚمٜم٤م سمدظمقل اًمٗمجر سم٤مًمٜمسب٦م ًمْمٕمٞمػ اًمبٍم طمتك يراه.
ٕطمدر اًمٜم٤مس سمٍم ًا
ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم(( :ومم٤م يتٕملم اًمٜمّٔمر ومٞمف ،أن أول اًمٗمجر إِذا سمدا َ
وأؿمدر هؿ ٟمٔمر ًا ،ومال ؿمؽ أٟمّف ـمٚمع اًمٗمجر ذم قمٚمؿ اهلل ىمبٞمؾ إِدراك ُمـ وصٗمٜم٤مه))(.)1
وىم٤مل اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ قمبد اهلل سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ يقؾمػ اعم٤مرديٜمل (715هـ ) اعمقىم٧م
سم٤مجل٤مُمع إزهر ذم ُم١مًمٗمف اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمٕمٛمؾ سمرسمع اًمدؾمتقر ذم اًمب٤مب اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ذم
ُمٕمروم٦م طمّمتل اًمِمٗمؼ واًمٗمجر(( :احلؼ ومٞمٝمام [أي اًمِمٗمؼ واًمٗمجر] اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص سمحس٥م
اًمٕمقارض احل٤مدصم٦م ُمثؾ صٗم٤مء اجلق ويمدرشمف وىمقة اًمبخ٤مر وظمٗمتف وؿمدة اهلقاء ورىمتف ووضمقد
اًم٘مٛمر وهمٞمبقسمتف وضٕمػ ٟمٔمر اًمراصد وطمدشمف)).
وىم٤مل اجلّم٤مص ((:وإن يم٤من هذا أيمؾ ممـ ٓ يٕمرف اًمٗمجر سمّمٗمتف أو سمٞمٜمف وسمٞمٜمف طم٤مئؾ
أو ىمٛمر أو ضٕمػ سمٍم أو ٟمحق ذًمؽ ومٝمذا أيْم٤م ممـ ٓ جيقز ًمف اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٔمـ سمؾ قمٚمٞمف أن
يّمػم إمم اًمٞم٘ملم))(.)2
وممو جيدر ذـره أكف حصؾ اختالف دم ادذهى افشوؾعل دم رؤيي اهلالل ،هؾ يؽػل رؤيي
حود افبك ،أو ال يؽػل دم حؼ ؽره؟ ،ؾقحتؿؾ جملء كظر ذفؽ اخلالف هـو وُيتؿؾ افػرق.
ىم٤مل سم٤مقمِمـ((:سمرؤي٦م قمدل اهلالل سمٕمد اًمٖمروب 9وإن يم٤من طمديد اًمبٍم))(.)3
وىم٤مل اًمبجػمُمل -شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم ىمقل اخلٓمٞم٥م(( :قمدل ؿمٝم٤مدة))((:-وإن يم٤من اًمرائل طمديد
اًمبٍم يمام ىم٤مًمف ع ش قمغم م ر))(.)1

( )1إُم٤مم احلرُملم ،هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ،ج 0ص .05
( )2اجلّم٤مص ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،ج9ص .088
( )3سم٤مقمِمـ ،سمنمى اًمٙمريؿ ،ص.431
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وىم٤مل اًمِمؼماُمٚمز-سمٕمد اًمٜم٘مؾ قمـ اًمرُمكم أٟمف إن رآه طمديد اًمبٍم دون همػمه وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف
ٓ يثب٧م سمف اًمٕمٛمقم ،وشمردده ذم صمبقشمف ذم طمؼ ٟمٗمسف (( :-اعمدار ومٞمف قمغم رؤي٦م اهلالل وىمد رئل،
ومال ومرق سملم طمديد اًمبٍم وهمػمه قمٜمد رؤيتف))(.)2


( )1اًمبجػمُمل طم٤مؿمٞمتف قمغم اخلٓمٞم٥م ،ج0ص .460
( )2اًمِمؼماُمٚمز ،طم٤مؿمٞمتف قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج ،ج4ص .938
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الػسط اخلاوظ
أُ ال ٖكُٕ وكاُ السصد يف وٍاطل ال ٖظّس فذسِا أٔ خيتمط فذسِا بػفكّا
إ ن ٟمقر اًمٜمٝم٤مر وفمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ قمالُمت٤من عم٘م٤مدير اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،ويمذًمؽ إض٤مءة سمٞم٤مض
اًمٗمجر ومحرة اًمِمٗمؼ ًمٚمٗمجر واًمٖمروب واًمٕمِم٤مء ،ومٝمذه إُمقر قمالُم٦م ذم اًمبٚمدان اعمٕمتدًم٦م
قمرض٤م ،أي ُم٤م دون  34أو  37درضم٦م.
ً
قمرض٤م وم٢مٟمف ٓ يٜمتٔمؿ ومٞمف اًمٜمقر واإلض٤مءة واًمٔمٚمٛم٦م واًمِمٗمؼ
وأُم٤م ُم٤م زاد قمغم ذًمؽ
ً
واًمبٞم٤مض وٓ يٜمٓمبؼ قمغم ىمقس اًمٚمٞمؾ وىمقس اًمٜمٝم٤مر وذًمؽ ًمٕمدم اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس °97
درضم٦م حت٧م أومؼ شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ذم ذًمؽ اًمٕمرض ومٝمل سمٚمدان ظم٤مرضم٦م قمـ آقمتدال ،وطمٞمٜمئذ
ومٞمٙمقن ُمدار وىم٧م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر قمغم ٟمّمػ ىمقس طمريم٦م إرض أُم٤مم اًمِمٛمس ومٞمٙمقن هن٤مرا9
وإن يم٤من سمٕمْمف أو ضمٚمف أو يمٚمف ُمٔمٚمام يمام ذم اًمِمت٤مء ،ويٙمقن ٟمّمػ دوران آرض ُمستدسمرا
ًمٚمِمٛمس هق ىمقس اًمٚمٞمؾ 9وإن يم٤من سمٕمْمف ُمٜمػما أو يمٚمف يمام ذم اًمّمٞمػ(.)1
ىم٤مل طمسـ زاده(( :ىمد قمٚمؿ سم٤مًمتجرسم٦م-أي :سم٤مٔٓت اًمرصدي٦م اًمّم٤محل٦م عمٕمروم٦م اٟمحٓم٤مط
اًمِمٛمس -أن اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس قمٜمد أول ـمٚمقع اًمّمبح اًمّم٤مدق وآظمر اًمِمٗمؼ صمامين قمنمة
درضم٦م ومٗمل أوم٤مق اًمتل يٙمقن قمروضٝم٤م صمامين و أرسمٕملم درضم٦م و صمالث و صمالصملم دىمٞم٘م٦م ؿمامًم ّٞم٦م
يم٤مٟم٧م أو ضمٜمقسمٞم٦م يتّّمؾ آظمر اًمِمٗمؼ قمٜمد هم٤مي٦م اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس قمـ إومؼ سم٠مول اًمّمبح
اًمٙم٤مذب إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ذم اعمٜم٘مٚم٥م اًمّمٞمٗمل أي ّأول اًمِّسـم٤من ذم أوم٤مق اًمِمامًم ّٞم٦م ،وأول
اجلدي ذم أوم٤مق اجلٜمقسمٞم٦م))(.)2
وىم٤مل اسمـ طمجرً((:مق قمدم وىم٧م اًمٕمِم٤مء [أي :واعمٖمرب] يم٠من ـمٚمع اًمٗمجر يمام همرسم٧م
اًمِمٛمس وضم٥م ىمْم٤مؤه٤م قمغم إوضمف ُمـ اظمتالف ومٞمف سملم اعمت٠مظمريـ)) ،وقمٚمؼ قمبداحلٛمٞمد
وم٘م٤مل"(( :ىمقًمف :وم٢من يم٤من اًمسدس...إًمخ" قمب٤مرة إضمٝمقري وؿمٞمخٜم٤م ،واًمٚمٗمظ ًمألول ُمث٤مًمف إذا
( )1اًمسٜمد ،حتديد اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،ص.47
( )2طمسـ زادهُ ،مٕمروم٦م اًمقىم٧م واًم٘مبٚم٦م ،ص .043
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يم٤من ُمـ ٓ يٖمٞم٥م ؿمٗم٘مٝمؿ ،أو ٓ ؿمٗمؼ هلؿ ًمٞمٚمٝمؿ قمنمون درضم٦م ُمثال وًمٞمؾ أىمرب اًمبالد إًمٞمٝمؿ
اًمذيـ هلؿ ؿمٗمؼ يٖمٞم٥م صمامٟمقن درضم٦م ُمثال وؿمٗم٘مٝمؿ يٖمٞم٥م سمٕمد ُميض قمنميـ درضم٦م وم٢مذا ٟمس٥م
قمنمون إمم صمامٟملم يم٤مٟم٧م رسمٕم٤م ومٞمٕمتؼم عمـ ٓ يٖمٞم٥م ؿمٗم٘مٝمؿ ُميض رسمع ًمٞمٚمٝمؿ وهق ذم ُمث٤مًمٜم٤م مخس
درج ومٜم٘مقل هلؿ إذا ُم٣م ُمـ ًمٞمٚمٙمؿ مخس درج دظمؾ وىم٧م قمِم٤مئٙمؿ))(.)1
وىم٤مل اًمسٞمقـمل((:ؾمئؾ ُمت٠مظمرو أصح٤مسمٜم٤م قمـ سمالد يٓمٚمع ومٞمٝم٤م اًمٗمجر قم٘م٥م ُم٤م شمٖمرب
اًمِمٛمس وم٠مضم٤مب اًمؼمه٤من اًمٗمزاري سمقضمقب اًمٕمِم٤مء قمٚمٞمٝمؿ وي٘مْمقهن٤م ،وأومتك ُمٕم٤مسوه سم٠مهن٤م
ٓ دم٥م قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمدم ؾمب٥م اًمقضمقب ذم طم٘مٝمؿ ،وهق اًمقىم٧م ،ومٕمغم ُم٤م أومتك سمف اًمٗمزاري ٓ
إؿمٙم٤مل وقمغم ُم٤م أومتك سمف همػمه ىمد ي٘م٤مل :هذا ٟمص [أي :طمدي٨م اًمدضم٤مل] ومٞم٘مدم قمغم اًم٘مٞم٤مس،
وىمد ي٘م٤مل :إن احلدي٨م مل يّمح وهذه اجلٛمٚم٦م مم٤م همٚمط ومٞمف اًمراوي يمام شم٘مدم ،وىمد ي٘م٤مل :إن هذا
ُمـ ٟمص اًمٜمبل ^ دًمٞمؾ قمغم أن إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم طمٞمٜمئذ ٓسمد أن شمتسع سم٘مدر ُم٤م شم١مدى ومٞمٝم٤م
اًمّمٚمقات اخلٛمس ،وٓ شم٘مٍم قمـ ذًمؽ ،وهذا آطمتامل قمٜمدي أرضمح ،سمؾ ُمتٕملم ،وأُم٤م إىم٤مُم٦م
اجلٛمٕم٦م ذم اًمٞمقم اًم٘مّمػم ومقاضح مم٤م شم٘مدم شم٘م٤مم سمٕمد ُميض ٟمّمػ طمّم٦م اًمٜمٝم٤مر))(.)2
وىم٤مل اًمنمٟمبالزم" ((:وُمـ مل جيد وىمتٝمام" أي اًمٕمِم٤مء واًمقشمر "مل جيب٤م قمٚمٞمف" سم٠من يم٤من ذم
سمٚمد يمبٚمٖم٤مر وسم٠مىمَم اًمنمق يٓمٚمع ومٞمٝم٤م اًمٗمجر ىمبؾ ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ ذم أىمٍم ًمٞم٤مزم اًمسٜم٦م ًمٕمدم
وضمقد اًمسب٥م وهق اًمقىم٧م))(.)3


( )1اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج9ص .303
( )2اًمسٞمقـمل ،احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي ،ج9ص .44
( )3اًمنمٟمبالزمُ ،مراىمل اًمٗمالح ،ص.64
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الطبب الجالح
اختالط الفذسَٖ بعضّىا ببعض
شم٘مدم أن اًمراضمح أن اًم٘مدر اًمٗم٤مصؾ سملم اًمٗمجر اًمٙم٤مذب واًمٗمجر اًمّم٤مدق زُمـ ىمد يٓمقل
وىمد ي٘مٍم ،وأٟمف ٓ يٖمٞم٥م ،سمؾ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمٜمٔمرٓ 9ظمتالومف سم٤مظمتالف اًمٗمّمقل
واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمٕم٤مرض٦م عمحٚمفً ،مٙمـ ىمد يدق ذم سمٕمض ذًمؽ طمتك ٓ يٙم٤مد يرى ،يمام ٟم٘مٚمٜم٤م أن أسم٤م
ضمٕمٗمر اًمبٍمي رصده ٟمحق مخسلم ؾمٜم٦م ومٚمؿ يره هم٤مب ،وإٟمام يٜمحدر ًمٞمٚمت٘مل ُمع اعمٕمؽمض ذم
اًمسقاد ويّمػمان ومجرا واطمدا.
وىم٤مل اًمبػموين (ت331هـ) ،وهق ُمـ يمب٤مر اًمٗمٚمٙمٞملم اعمت٘مدُملم ذم يمت٤مسمف (اًم٘م٤مٟمقن
اعمسٕمقدي) (( :اًمٗمجر وًمف صمالصم٦م أٟمقاع :أوهل٤م ُمستدق ُمستٓمٞمؾ ُمٜمتّم٥م يٕمرف سم٤مًمّمبح اًمٙم٤مذب
ويٚم٘م٥م سمذٟم٥م اًمِّسطم٤من وٓ يتٕمٚمؼ سمف رء ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وٓ ُمـ اًمٕم٤مدات اًمرؾمٛمٞم٦م.
واًمٜمقع اًمث٤مين ُمٜمبسط ذم قمرض إومؼ ُمستدير يمٜمّمػ دائرة ييضء سمف اًمٕم٤ممل ومٞمٜمتنم ًمف
احلٞمقاٟم٤مت واًمٜم٤مس ًمٚمٕم٤مدات وشمٜمٕم٘مد سمف ذوط اًمٕمب٤مدات .واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م محرة شمتبٕمٝم٤م وشمسبؼ
اًمِمٛمس وهق يم٤مٕول ذم سم٤مب اًمنمع ....وسمحس٥م احل٤مضم٦م إمم اًمٗمجر واًمِمٗمؼ رصد أصح٤مب
هذه اًمّمٜم٤مقم٦م أُمره ومحّمٚمقا ُمـ ىمقاٟملم وىمتف إن اٟمحٓم٤مط اًمِمٛمس حت٧م إومؼ ُمتك يم٤من صمامٟمٞم٦م
قمنم ضمزي يم٤من ذًمؽ وىم٧م ـمٚمقع اًمٗمجر ذم اعمنمق ووىم٧م ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ ذم اعمٖمرب ،وعم٤م مل
يٙمـ ؿمٞمئ ً٤م ُمٕمٞمٜم٤م سمؾ سم٤مٕول خمتٚمٓم٤م اظمتٚمػ ذم هذا اًم٘م٤مٟمقن ومرآه سمٕمْمٝمؿ ؾمبع قمنم ضمزء ًا)).
وم٢مذا اًمٗمجر اًمٙم٤مذب واًمّم٤مدق يٛمتزضم٤من سمٕمْمٝمام اًمبٕمض ويتداظمالن ومٚمٝمذا سمٕمض
اًمراصديـ اظمتٚمط قمٚمٞمف ومل يت٠ميمد ُمـ رؤيتف إٓ قمٜمدُم٤م يم٤من اٟمخٗم٤مض اًمِمٛمس حت٧م إومؼ
اًمنمىمل سمٛم٘مدار °96درضم٦م سمدًٓ ُمـ  °97يمام ىم٤مل اًمبػموين ((ودو مل يؽـ صقئ ًو معقـو بؾ بوألول
خمتؾطو اختؾػ دم هذا افؼوكقن ؾرآه بعضفؿ شبع ظؼ جزء ًا)).
وظؾقف ؾؼد يؽقن االصتبوه احلوصؾ اآلن فبعض ادتلخريـ هق مـ هذا افبوب.
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الطبب السابع
اعتباز البصٔغ أٔ االٌتػاز
إذ ئمٝمر ُمـ يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٗمٚمٙمٞملم ذم ضبٓمٝمؿ ًمٓمٚمقع اًمٗمجر أن اعمٕمتؼم سمزوهمف ،وًمٞمس
اقمؽماضفٕ 9ن آقمؽماض ذم يمالُمٝمؿ حمتٛمؾ.
ىم٤مل اًمٖمزازم((:وهق ُمبدأ فمٝمقر اًمبٞم٤مض واٟمتِم٤مره ىمبؾ اشمس٤مع قمرضف))(.)1
وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل((:يستح٥م اإلؾمٗم٤مر سم٤مًمٗمجر إٓ ًمٚمح٤مج سمٛمزدًمٗم٦م وم٤مًمتٖمٚمٞمس أومْمؾً 9متدارك
اًمقىمقف سم٤معمزدًمٗم٦م ىمبؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس ،وأصؾ اًمٖمٚمس :فمالم آظمر اًمٚمٞمؾ ،وًمٙمـ اعمراد سمف:
ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين ُمـ همػم شم٠مظمػم ىمبؾ أن يزول اًمٔمالم ويٜمتنم اًمْمٞم٤مء))(.)2
وىم٤مل إًمقد((:صمؿ ئمٝمر سمٞم٤مض يٖمٌم ذًمؽ يمٚمف صمؿ يٕمؽمض))(.)3
وىم٤مل اًمِمٞمخ زيمري٤م(( :اًمّمبح يدظمؾ سمٓمٚمقع سمٕمض اًمٗمجر))(.)4
لم ًَم ُٙم ُؿ ْ
اخلَ ْٞم ُط ْإَ ْسم َٞم ُض ُِم َـ
اذ ُسمقا َطمتك َي َت َب َ
وىم٤مل اًمب٤مسمريت  -ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ َو ُيم ُٚمقا َو ْ َ
اخلٞم ِ
ط ْإَ ْؾم َق ِد ُِم َـ ا ًْم َٗم ْج ِر } [اًمب٘مرة((:-]976 :اخلٞمط إسمٞمض هق أول ُم٤م يبدو ُمـ اًمٗمجر
َْْ
اًمّم٤مدق وهق اعمستٓمػم :أي اعمٜمتنم اعمٕمؽمض ذم إومؼ يم٤مخلٞمط اعمٛمدود ،واخلٞمط إؾمقد ُم٤م
يٛمتد ُمٕمف ُمـ همبش اًمٚمٞمؾ وهق اًمٗمجر اعمستٓمٞمؾ واًمٙم٤مذب وذٟم٥م اًمِّسطم٤من ؿمبٝم٤م سمخٞمٓملم
أسمٞمض وأؾمقد وُمقضٕمف قمٚمؿ اًمبٞم٤من))(.)5

( )1اًمٖمزازم ،اإلطمٞم٤مء ،ج0ص .056
( )2اًمٕمٞمٜملُ ،مٜمح٦م اًمسٚمقك ،ص.917
( )3إًمقد ،روح اعمٕم٤مين ،ج3ص .098
( )4زيمري٤م ،ومتح اًمقه٤مب ،ج9ص .45
( )5اًمب٤مسمريت ،اًمٕمٜم٤مي٦م ،ج0ص .405
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وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ذم رده قمغم ُمـ يدقمل أٟمف ٓ حيٙمؿ سمٓمٚمقع اًمٗمجر ُمع سم٘م٤مء
رء ُمـ اًمٚمٞمؾ(( :اخلٞمط إسمٞمض ُمـ اًمٗمجر يتبلم قمٜمد اسمتداء ـمٚمقع أوائؾ اًمٗمجر ،وىمد ضمٕمؾ
اهلل شمٕم٤ممم ذيمره ذًمؽ طمدًّ ا عمـ ًمزُمف اًمّمقم ذم اًمقىم٧م اًمذي أسم٤مح إًمٞمف إيمؾ ،واًمنمب،
واعمب٤مذة))(.)1
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمزخمنمي((:اخلٞمط إسمٞمض :هق ّأول ُم٤م يبدو ُمـ اًمٗمجر اعمٕمؽمض ذم إومؼ
يم٤مخلٞمط اعمٛمدود ،واخلٞمط إؾمقدُ :م٤م يٛمتدّ ُمٕمف ُمـ همبش اًمٚمٞمؾ ،ؿمبٝم٤م سمخٞمٓملم أسمٞمض
وأؾمقد))(.)2
وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٞم٤من(( :وؿمبف سم٤مخلٞمط وذًمؽ سم٠مول طم٤مًمفٟٕ 9مف يبدو دىمٞم ً٘م٤م صمؿ يرشمٗمع
ُمستٓمػما ،ومبٓمٚمقع أوًمف ذم إومؼ جي٥م اإلُمس٤مك .هذا ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ،وسمف أظمذ اًمٜم٤مس
ً
وُمْم٧م قمٚمٞمف إقمّم٤مر وإُمّم٤مر))(.)3
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمراهمل(( :اخلٞمط إسمٞمض :أول ُم٤م يبدو ُمـ سمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر يم٤مخلٞمط اعمٛمدود
رىمٞم ً٘م٤م صمؿ يٜمتنم ،واخلٞمط إؾمقد :هق ُم٤م يٛمتد ُمـ ؾمقاد اًمٚمٞمؾ ُمع سمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر ،وم٤مًمّمبح إذا
سمدا ذم إومؼ سمدا يم٠مٟمف ظمٞمط ممدود ،ويب٘مك سم٘مٞم٦م ُمـ فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ يٙمقن ـمرومٝم٤م اعمالصؼ عم٤م يبدو
ُمـ اًمٗمجر يم٠مٟمف ظمٞمط أؾمقد ذم ضمٜم٥م ظمٞمط أسمٞمض))(.)4
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمٚمٙمل اًمٖم٤مزي أمحد سم٤مؿم٤م خمت٤مر((:وىم٧م اًمٗمجر :وىم٧م فمٝمقر أول سمٞم٤مض
يٕم٘م٥م ظمت٤مم اًمٚمٞمؾ ،وسمٕمب٤مرة أظمرى :اًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م صػمورة ظمط شمالىمل إومؼ اًمنمىمل سمسٓمح
اًمسامء أسمٞمض 9سمسب٥م فمٝمقر اًمٗمجر ،سمٕمدُم٤م يم٤من أؾمقد 9سمسب٥م فمالم اًمٚمٞمؾ))(.)5

( )1اًمٓمؼمي ،شمٗمسػمه ج4ص .050 ،059
( )2اًمزخمنمي ،اًمٙمِم٤مف ،ج9ص .049

( )3أسمق طمٞم٤من ،اًمبحر اعمحٞمط ،ج0ص .095
( )4اعمراهمل ،شمٗمسػمه ،ج0ص .66
( )5خمت٤مر ،ري٤مض اعمخت٤مر ،ص.014 :
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وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أسمق قمكم اعمرزوىمل(( :ىم٤مل أسمق ٟمٍم طمٙم٤مي٦م قمـ إصٛمٕمل :اًمٗمجر ّأول
اًمِمٛمس ذم آظمر اًم ّٚمٞمؾ ،يمام ّ
أن ّ
ضقء شمراه ُمـ ّ
اًمِمٗمؼ آظمر ضقء ُمٜمٝم٤م ذم ّأول اًم ّٚمٞمؾ .وي٘م٤مل:
واًمس٤مـمع أؾمٜمك
اًمّمبح يٗمجر أو ومٕمٚم٧م هذا طملم اٟمٗمجر ّ
ومجر ّ
اًمّمبح واٟمٗمٚمؼ .وؾمٓمع ؾمٓمق ًقم٤م ّ
ُمـ اًم ّٓم٤مًمع .ي٘م٤مل :أدجلٜم٤م قمٜمد اًمٗمٚمؼ واًمٗمرق ،وقمٜمد آٟمٗمالق ،وذم اًم٘مرآنَ ﴿ :أ ُقمق ُذ سمِ َر رب
ا ًْم َٗم َٚم ِؼ﴾))(.)1
وىم٤مل اعمٗمتل إؾمبؼ ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقرٟ /مٍم ومريد واصؾ((:وُم٤م ُؾم رٛمل اًمٗمجر
ومجرا إٓ ٟٓمٗمج٤مره قمـ اًمٚمٞمؾ هبذا اخلٞمط اًمرومٞمع اًمذي يٗمّمؾ سملم هن٤مي٦م اًمٚمٞمؾ وسمداي٦م اًمٜمٝم٤مر،
ً
وهق أول ؿمٕم٤مع ُمـ ضقء اًمّمبح يّمؾ إمم اًمٚمٞمؾ ،ويتّمؾ سمف ،ويدظمؾ ومٞمف ،ومٞمختٚمٓم٤من ،اًمٚمٞمؾ
واًمٜمٝم٤مر ،ذم وىم٧م اًمٖمٚمس ،طمتك يٖمٚم٥م ضقء اًمّمبح قمغم ؾمقاد اًمٚمٞمؾ ،ومٞمزول اًمٖمٚمس وينمق
اًمٜمٝم٤مر))(.)2
وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ((:اظمتٚمػ اعمِم٤ميخ ذم أن اًمٕمؼمة ٕول ـمٚمققمف أو ٟٓمتِم٤مره يمذا ذم اعمجتبك
ىم٤مل ذم اًمبحر :واًمٔم٤مهر اًمث٤مين ًمتٕمريٗمٝمؿ اًمّم٤مدق سمف ،وأىمقل :سمؾ هق إول ويدل قمٚمٞمف ُم٤م ذم
طمدي٨م ضمؼميؾ اًمذي هق أصؾ اًمب٤مب "صمؿ صغم ذم اًمٗمجر يٕمٜمل ذم اًمٞمقم إول طملم سمزق
وطمرم اًمٓمٕم٤مم قمغم اًمّم٤مئؿ" سمزق سمٛمٕمٜمك سمزغ وهق أول ـمٚمققمف إمم ىمبٞمؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس))(.)3
وهذا احلدي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم "اجل٤مُمع" وطمسٜمف قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام،
ِ
ِظـردَ افبق ِ
ً َمرت ر ِ
وًمٗمٔمف أن اًمٜمبل ^ ىم٤ملَ (( :أمـِل ِج ر ِز ُ
غ َب َر َق
يؾ
َغُ ،...ثؿ َصذ اف َػ رج َر ح َ
َر
ً راألَ ركبِق ِ
وء
حمؿدُ َه َذا َو رؿ ُ
اف َػ رج ُرَ ،و َح ُر َم افط َعو ُم َظ َذ افصوئِؿُِ ،...ثؿ ا رف َت َػ َ
ً إيل جزئقؾَ ،ؾ َؼ َولَ :يو ُ َ
َ
ِمـ َؿبؾِؽ ،وا رفق رؿ ُ ِ
غ َه َذ ري ِـ ا رف َق رؿت ر ِ
َغ)).
ً ؾ َقام َب ر َ
َ َ
ر ر

( )1اعمرزوىمل ،إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م ،ص.034
()2

ٟمٍم ومريد ،حت٘مٞمؼ صاليت اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء ،ص  ،06ـمبع ضٛمـ أسمح٤مث ٟمدوة حت٘مٞمؼ ُمقاىمٞم٧م

اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء.
( )3اسمـ ٟمجٞمؿ ،اًمٜمٝمر اًمٗم٤مئؼ ،ج9ص .947
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وأظمرج اًمبزار ذم "ُمسٜمده" ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف :أن رؾمقل اهلل ^
طمدصمٝمؿ أن ضمؼميؾ

ضم٤مءه ومّمغم سمف اًمّمالة وىمتلم وىمتلم ،إٓ اعمٖمرب ،...إمم أن ىم٤مل ^:

وء ِين ا رف َػ رج َر َؾ َصذ ِيب َشو َظ َي َب ِر َق ا رف َػ رج ُر)).
(( ُثؿ َج َ
وأظمرج اإلُم٤مم ُمسٚمؿ ذم "صحٞمحف" ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف،
قمـ رؾمقل اهلل ^" :أٟمف أشم٤مه ؾم٤مئؾ يس٠مًمف قمـ ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،ومٚمؿ َي ُرد قمٚمٞمف ؿمٞم ًئ٤م ،ىم٤مل :وم٠مىم٤مم
سمٕمْم٤م.
اًمٗمجر طملم اٟمِمؼ اًمٗمجر ،واًمٜم٤مس ٓ يٙم٤مد يٕمرف سمٕمْمٝمؿ ً
غ َه َذ ري ِـ)).
إمم أن ىم٤مل :صمؿ أصبح ومدقم٤م اًمس٤مئؾ ،وم٘م٤مل(( :ا رف َق رؿ ُ
ً َب ر َ

ٟمّمقصٝمؿ قمغم آٟمتِم٤مرٕ 9ن اعمراد أٟمف ُمـ
وٓ يٕم٤مرض شمرضمٞمح اقمتب٤مر سمزوغ اًمٗمجر
ُ
ؿم٠مٟمف آٟمتِم٤مر.
ىم٤مل اًمنمٟمبالزم((:اظمتٚمػ اعمِم٤ميخ ذم أٟمف هؾ اًمٕمؼمة ٕول ـمٚمققمف أو ٓؾمتٓم٤مرشمف أو
ٟٓمتِم٤مره ،وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمبحر قمغم ؾمبٞمؾ اًمبح٨م ،واًمٔم٤مهر أٟمف إظمػم ًمتٕمريٗمٝمؿ اًمّم٤مدق سمف
اهـ ،وهق فم٤مهر يمالم اعمّمٜمػ ًمتٕمريٗمف سمف.
ىمٚم٧م :واًمذي ئمٝمر زم أن اًمٕمؼمة سمٛمجرد ـمٚمققمف وٓ يٜم٤مومٞمف اًمتٕمريػٕ 9ن ُمـ ؿم٠مٟمف
آٟمتِم٤مر ومال يتقىمػ قمغم اٟمتِم٤مرهٟٕ 9مف ٓ يٙمقن سمٕمد ُميض ضم٤مٟم٥م ُمٜمف ،ي١ميده ًمٗمظ احلدي٨م
((ثؿ صذ افػجر حغ بزغ افػجر وحرم افطعوم ظذ افصوئؿ))))(.)1
وشمسٛمٞم٦م اًمٌمء سمام ي١مول إًمٞمف ُمستٕمٛمؾ سمٙمثرة ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :وٓ يٚمدوا إٓ وم٤مضمرا
ص٤مئرا إمم اًمٗمجقر واًمٙمٗمر.
يمٗم٤مرا} ( ٟمقح ،) 06 :أي:
ً

( )1اًمنمٟمبالزم طم٤مؿمٞمتف قمغم درر احلٙم٤مم ،ج9ص .49-41
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وىمقًمف{ :إين أراين أمحؾ ومقق رأد ظمبزا} ( يقؾمػ ،) 45 :أيٕ 9ن اًمذي شم٠ميمؾ اًمٓمػم
ُمٜمف إٟمام هق اًمؼم ٓ اخلبز.
وىمقًمف{ :أقمٍم مخرا}( يقؾمػ ) 45 :أي قمٜمب٤م ،ومٕمؼم قمٜمفٟٕ 9مف آيؾ إمم اخلٛمري٦م.
وىمقًمف{ :طمتك شمٜمٙمح زوضم٤م همػمه} ( اًمب٘مرة ) 041 :ؾمامه زوضم٤مٕ 9ن اًمٕم٘مد ي١مول إمم
زوضمٞم٦مٕ 9هن٤م ٓ شمٜمٙمح ذم طم٤مل يمقٟمف زوضم٤م.
وىمقًمف{ :ومبنمٟم٤مه سمٖمالم طمٚمٞمؿ} ( اًمّم٤موم٤مت ،) 919 :وىمقًمف{ :وسمنموه سمٖمالم قمٚمٞمؿ}
( اًمذاري٤مت ،) 07 :وصٗمف ذم طم٤مل اًمبِم٤مرة سمام ي١مول إًمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٚمؿ.

وممو يدل ظذ أن االظساض ال يظفر بودؼق دؾعي واحدة ،أو أن افبزوغ يتؼدم
االظساض أن افشؿس خيتؾػ مؽون ضؾقظفو حسى مطؾعفو وهلذا خيتؾػ بروز افػجر ظذ
حسى مؽون ضؾقع افشؿس مـ ادؼق.
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م((:اًمِمٛمس شمٓمٚمع ُمـ اعمنمق ،وشمٖمرب ذم اعمٖمرب ،وختتٚمػ ُمٓم٤مًمٕمٝم٤م
وُمٖم٤مرهب٤م ،قمغم طمس٥م اظمتالف ُمٜم٤مزهل٤م ،وشمٙمقن ذم اًمِمت٤مء ذم طم٤مل شمقؾمٓمٝم٤م ذم ىمبٚم٦م اعمّمكم،
وذم اًمّمٞمػ حم٤مذي٦م ًم٘مبٚمتف))(.)1
وىم٤مل يمذًمؽ((:واًمِمٛمس ختتٚمػ ُمٓم٤مًمٕمٝم٤م وُمٖم٤مرهب٤م قمغم طمس٥م اظمتالف ُمٜم٤مزهل٤م ،شمٓمٚمع
ُمـ اعمنمق وشمٖمرب ذم اعمٖمرب ،واًم٘مٛمر يبدأ أول ًمٞمٚم٦م ذم اعمٖمرب صمؿ يت٠مظمر يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمٜمزًٓ طمتك
ال قمٜمٝم٤م ىمٚمٞم ً
يٙمقن ذم اًمس٤مسمع وىم٧م اعمٖمرب ذم ىمبٚم٦م اعمّمكم ُم٤مئ ً
ال إمم اًمٖمرب ،صمؿ يٓمٚمع ًمٞمٚم٦م
اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ اعمنمق وًمٞمٚم٦م إطمدى وقمنميـ يٙمقن ذم ىمبٚم٦م اعمّمكم أو ىمريب ً٤م ُمٜمٝم٤م وىم٧م
اًمٗمجر وختتٚمػ ُمٓم٤مًمٕمف سم٤مظمتالف ُمٜم٤مزًمف))(.)2
( )1اسمـ ىمداُم٦م ،اعمٖمٜمل ،ج9ص .401
( )2اسمـ ىمداُم٦م ،اًمنمح اًمٙمبػم ،ج4ص .430
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وىم٤مل اًمٜمٗمراوي ؿم٤مرطم٤م رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد" ((:وم٠مول وىمتٝم٤م" اعمخت٤مر "اٟمّمداع" أي
اٟمِم٘م٤مق "اًمٗمجر اعمٕمؽمض" أي اعمٜمتنم "سم٤مًمْمٞم٤مء ذم أىمَم" أي أسمٕمد "اعمنمق" وي٘م٤مل ًمف
اًمٗمجر اًمّم٤مدق ،وأىمَم اعمنمق ُمقضع ـمٚمقع اًمِمٛمس ،وىمقًمف ذم أىمَم حيتٛمؾ شمٕمٚم٘مف
سم٤مٟمّمداع ومٞمٗمٞمد أٟمف يٓمٚمع ذم أىمَم اعمنمق دائام وومٞمف ٟمٔمر ٕٟمف ضقء اًمِمٛمس وهق يٓمٚمع ذم
ُمقضع ـمٚمققمٝم٤م وهق شم٤مرة أىمَم اعمنمق وذًمؽ ذم همػم زُمـ اًمِمت٤مء وشم٤مرة إٟمام يٓمٚمع ُمـ اًم٘مبٚم٦م
وذًمؽ ذم زُمـ اًمِمت٤مء ،وم٤مٕطمسـ شمٕمٚم٘مف سم٤معمٕمؽمض أي اعمٜمتنم ذم أىمَم اعمنمق ،وهذا ٓ يٚمزم
ُمٜمف أٟمف يٓمٚمع دائام ذم أىمَم اعمنمق ،سمؾ يٗمٞمد أٟمف يٓمٚمع ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق وهق أقمؿ ُمـ أىمّم٤مه،
وإيْم٤مح هذا أن اًمٗمجر هق ضقء اًمِمٛمس ،وٓ ؿمؽ أٟمف شم٤مسمع هل٤م ؾمقاء ـمٚمٕم٧م ُمـ أىمَم
اعمنمق أو ُمـ اًم٘مبٚم٦م ،وقمغم يمؾ طم٤مل يذه٥م ُمـ اًم٘مبٚم٦م إمم دسمره٤م))(.)1


( )1اًمٜمٗمراوي ،اًمٗمقايمف اًمدواين ،ج9ص .954
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حكي صالٔ ٚصًٕ الفسٖكني
إن مـ أهؿ مو يستى ظذ االختالف افسوبؼ دم دخقل أول وؿً افػجر..هق حؽؿ
صالة وصقم افػريؼغ.
ويؿؽـ أن كحدد مقضـ افـزاع بـوء ظذ افـظر دم حؼقؼي االختالف افتل شبؼ ذـره:
ؾـؼقل:
إن اخلالف سملم اًمٗمري٘ملم ًمٞمس ُمـ سم٤مب اظمتالف جمتٝمديـ ،ومٚمٞمس ُمـ سم٤مب آضمتٝم٤مد
أصال ،وم٤مٓضمتٝم٤مد إٟمام يٙمقن عمـ ضمٝمؾ اًمقىم٧م ًمٕم٤مرض يمٖمٞمؿ.
ىم٤مل اخلٓمٞم٥م"(( :وُمـ ضمٝمؾ اًمقىم٧م" ًمٕم٤مرض يمٖمٞمؿ أو طمبس ذم سمٞم٧م ُمٔمٚمؿ وقمدم صم٘م٦م
خيؼمه سمف قمـ قمٚمؿ "اضمتٝمد" ضمقازا إن ىمدر قمغم اًمٞم٘ملم سم٤مًمّمؼم أو اخلروج ورؤي٦م اًمِمٛمس ُمثال
وإٓ ومقضمقسم٤م "سمقرد" ُمـ ىمرآن ودرس وُمٓم٤مًمٕم٦م وصالة "وٟمحقه" أي اًمقرد يمخٞم٤مـم٦م
وصقت ديؽ جمرب))(.)1
وفق ـون ذفؽ مـ بوب االجتفود دو جوز تؼؾقدهؿ ؾقف ،وهق خموفػ فإلمجوع افػعع :إذ
اإلمجوع افػعع ظذ تؼؾقدهؿ.
وهلذا ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ(( :جيقز شم٘مٚمٞمد اعم١مذٟملم إن يم٤مٟمقا خيؼمون قمـ اضمتٝم٤مد)) 9ومٞمتٕملم طمٞمٜمئذ
أهنؿ خيؼمون قمـ قمٚمؿ وأن ُمرشمب٦م ذًمؽ ُمرشمب٦م اًمٕمٚمؿ ،وٓ يٛمٙمـ أن يتٕم٤مرض قمٚمامن يمام هق
ُم٘مرر.
واخلالف حؼقؼتف بغ حسوب مستـد ظذ رؤيي مع حسوب مستـد ظذ رؤيي ،ـام تؼدم
افؽالم ظذ ذفؽ.
وقمغم ذًمؽ ومٕمغم ىمقل اجلٛمٝمقر..ومّمالة ُمـ ي٘مقل سمت٠مظمر اًمقىم٧م صحٞمح٦مً ،مٙمـ
صٞم٤مُمٝمؿ سم٤مـمؾ ويٚمزُمٝمؿ اًم٘مْم٤مء ذم طم٤مل ُم٤م ًمق شم٠مظمرت اًمٜمٞم٦م ،أو أيمٚمقا ىمبؾ دظمقل اًمقىم٧م
اعمٕمتؼم قمٜمد اجلٛمٝمقر ،يمام ي٘مع يمثػما ممـ ي٘مٚمد ُمـ ي٘مقل ُمـ اعمت٠مظمريـ سمت٠مظمػم وىم٧م اًمٗمجر.
( )1اخلٓمٞم٥مُ ،مٖمٜمل اعمحت٤مج ،ج9ص .416
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سمؾ ىمد شمٚمزُمٝمؿ يمٗم٤مرة قمٜمد سمٕمض إئٛم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن أن ُمـ أيمؾ ذم رُمْم٤من شمٚمزُمف
يمٗم٤مرة.
ِ
ي٘مض يٓم٤م ًَم٥م وار ُصمف سم٤مًمّمٞم٤مم قمٜمف أو إظمراج يمٗم٤مرة ًمٚمٗمٓمر ذم
وُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ ومل
رُمْم٤من.
وأُم٤م قمغم ىمقل ُمـ ي٘مقل ُمـ اعمت٠مظمريـ سمت٠مظمػم وىم٧م اًمٗمجر ومٞمٚمزم قمٜمف صح٦م صقم
اجلٛمٝمقر ،وسمٓمالن صالهتؿ ،يمام ٟمص ذم قمغم ذًمؽ إظمػم قمبداعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م ذم رؾم٤مًمتف(.)1
ومـ صذ خمطل ثؿ ظؾؿ خطله وجى ظؾقف افؼضوء إمجوظو.
ىم٤مل اًمبجػمُملً(( :مق أوىمع إطمراُمف ىمبؾ فمٝمقره مل شمٜمٕم٘مد 9وإن شم٘مدم قمٚمٛمف سمذًمؽ سمٜمحق
طمس٤مب))(.)2
وىم٤مل اسمـ رؿمد ((:أمجٕمقا قمغم أن اًمٗمرض ومٞمف [أي وىم٧م اًمّمالة] هق اإلص٤مسم٦م ،وأٟمف إن
اٟمٙمِمػ ًمٚمٛمٙمٚمػ أٟمف صغم ىمبؾ اًمقىم٧م أقم٤مد أسمدً ا ،إٓ ظمالوم٤م ؿم٤مذا ذم ذًمؽ قمـ اسمـ قمب٤مس
وقمـ اًمِمٕمبل))(.)3
وىم٤مل اًمٚمخٛمل((:إذا صغم ىمبؾ اًمقىم٧م ،أو شمقض٠م سمامء ٟمجس ،صمؿ قمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ ،شمٚمزُمف
اإلقم٤مدة

))

()4

وىم٤مل اًمِّسظمز((:إن شمبلم أٟمف ص٤مم ؿمٝمرا ىمبٚمف مل جيزهٟٕ 9مف أدى اًمٕمب٤مدة ىمبؾ وضمقد
ؾمب٥م وضمقهب٤م ومٚمؿ دمزه يمٛمـ صغم ُ
ىمبؾ))(.)5

( )1ص.97
( )2اًمبجػمُمل ،طم٤مؿمٞمتف قمغم ذح اعمٜمٝم٩م ،ج9ص .941
( )3اسمـ رؿمد ،سمداي٦م اعمجتٝمد ،ج9ص .998
( )4اخلٛمل ،اًمتبٍمة ،ج99ص .4457
( )5اًمِّسظمز ،اعمبسقط ،ج4ص .48
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وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿً ((:مق شمسحر وهق ئمـ سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ ومب٤من ظمالومف أو أومٓمر فم٤مٟم٤م زوال اًمٞمقم
ومب٤من ظمالومف وضم٥م اإلُمس٤مك ىمْم٤مء حلؼ اًمقىم٧م سم٤مًم٘مدر اعمٛمٙمـ أو ٟمٗمٞم٤م ًمٚمتٝمٛم٦م ووضم٥م اًم٘مْم٤مء
أيْم٤مٟٕ 9مف طمؼ ُمْمٛمقن سم٤معمثؾ يمام ذم اعمريض واعمس٤مومر))(.)1
وىم٤مل اسمـ َُم َ٤مز َة اًمبخ٤مري(( :وإن صغم اعمريض ىمبؾ اًمقىم٧م قمٛمد ًا أو ظمٓم٠م مل جيزئفٟٕ 9مف
صغم ىمبؾ اًمقضمقب ،وىمبؾ وضمقد ؾمب٥م اًمقضمقب))(.)2
وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ((:ىمقًمف( :وُمـ فمـ سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ ومتسحر ،أو همروب اًمِمٛمس وم٠مومٓمر ،وسم٤من
ظمٓم٠مه) سم٠من فمٝمر أن اًمٗمجر ـم٤مًمع ،واًمِمٛمس مل شمٖمرب (ًمزُمف اًم٘مْم٤مء) ٕٟمف ُمْمٛمقن قمٚمٞمف
سم٤معمثؾ))(.)3
وىم٤مل اسمـ قمسٙمر((:جي٥م اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٗمٓمر وًمق ؾمٝمقا أو ضمٝمال أو ُمٙمره٤م أو عمرض أو
طمٞمض أو ؾمٗمر أو ٟمقي رُمْم٤من شمٓمققم٤م أو ٟمذرا أو ىمْم٤مء أو فمـ سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ أو دظمقًمف ومتبلم
ظمالومف))(.)4
وىم٤مل اًمسبتلُ (( :مـ أدى زيم٤مة ُم٤مًمف ىمبؾ طمقًمف ٓ دمزئف ،يمٛمـ صغم ىمبؾ اًمقىم٧م))(.)5
وىم٤مل اسمـ طمجر" ((:وًمق أيمؾ" أو ذب "سم٤مضمتٝم٤مد أوٓ" أي :ىمبؾ اًمٗمجر ذم فمٜمف "أو
آظمرا" أي :سمٕمد اًمٖمروب يمذًمؽ "ومـ" سمٕمد ذًمؽ "سم٤من اًمٖمٚمط" وأٟمف أيمؾ هن٤مرا "سمٓمؾ صقُمف"
أي :سم٤من سمٓمالٟمف 9إذ ٓ قمؼمة سم٤مًمٔمـ اًمبلم ظمٓم١مه وم٢من مل يبـ رء صح صقُمف))(.)6
وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦مُ((:مـ أظمؼمه صم٘م٦م قمـ قمٚمؿ قمٛمؾ سمفٟٕ 9مف ظمؼم ديٜمل ،وم٘مبؾ ومٞمف ىمقل
اًمقاطمد يم٤مًمرواي٦م ،وإن أظمؼمه قمـ اضمتٝم٤مده مل ي٘مٚمده ،واضمتٝمد ًمٜمٗمسف ،طمتك يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف9
( )1اسمـ ٟمجٞمؿ ،اًمبحر اًمرائؼ ،ج0ص .494
( )2اسمـ َُم َ٤مزةَ ،اعمحٞمط اًمؼمه٤من ،ج0ص .937
( )3اًمٕمٞمٜملُ ،مٜمح٦م اًمسٚمقك ،ص.064
( )4اسمـ قمسٙمر ،إرؿم٤مد اًمس٤مًمؽ ،ص.48
( )5اًمسبتل ،اًمتٜمبٞمٝم٤مت اعمستٜمبٓم٦م9 ،ص .475
( )6اسمـ طمجر ،حتٗم٦م اعمحت٤مج ،ج4ص .390
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ٕٟمف ي٘مدر قمغم اًمّمالة سم٤مضمتٝم٤مد ٟمٗمسف ،ومٚمؿ يّمؾ سم٤مضمتٝم٤مد همػمه ،يمح٤مًم٦م اؿمتب٤مه اًم٘مبٚم٦م .واًمبّمػم
وإقمٛمك واعمٓمٛمقر اًم٘م٤مدر قمغم اًمتقصؾ إمم آؾمتدٓل ؾمقاءٓ 9ؾمتقائٝمؿ ذم إُمٙم٤من اًمت٘مدير
سمٛمرور اًمزُم٤من ،يمام سمٞمٜم٤م ،ومٛمتك صغم ذم هذه اعمقاضع ،ومب٤من أٟمف واومؼ اًمقىم٧م أو سمٕمده أضمزأه9
ٕٟمف أدى ُم٤م ومرض قمٚمٞمف ،وظمقـم٥م سم٠مدائف ،وإن سم٤من أٟمف صغم ىمبؾ اًمقىم٧م مل جيزهٕ 9ن اعمخ٤مـمب٦م
سم٤مًمّمالة وؾمب٥م اًمقضمقب وضمد سمٕمد ومٕمٚمف ،ومٚمؿ يس٘مط طمٙمٛمف سمام وضمد ىمبٚمف))(.)1
وىم٤مل اعمرداوي(( :وإن أيمؾ ُمٕمت٘مدا أٟمف ًمٞمؾ ،ومب٤من هن٤مرا ،ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء))(.)2

ٟمٕمؿ ؾمئؾ اًمب٤مرزي قمـ رضمؾ يم٤من ذم ُمقضع ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م ُيؽماءى ًمف اًمٗمجر ومٞمّمكم
صمؿ شمبلم ًمف ظمٓم١مه ومامذا جي٥م قمٚمٞمف ..وم٠مضم٤مب سم٠مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف إٓ ىمْم٤مء صالة واطمدة وإن قملم
يمقهن٤م قمـ اًمٞمقم اًمذي فمـ دظمقل وىمتفٕ 9ن صالة يمؾ يقم شمٙمقن ىمْم٤مء قمـ صالة اًمٞمقم
اًمذي ىمبٚمف(.)3
ًمٙمـ ٓ شم٠ميت هذه اًمٗمتقى ذم هذا اخلالف ٕن هذه اًمٗمتقى ُم٘مٞمدة سمٙمقن اعم٘م رٚمد يٕمٚمؿ أن
ُمـ ىمٚمده قم٤مروم ً٤م سمٕمالُم٤مت اًمٗمجر ،وشمٜمزيٚمٝم٤م قمٚمٞمف ،ويمقٟمف مل يٓمٕمـ ذم ُمٕمرومتف سم٤مًمٕمالُم٤مت
وشمٜمزيٚمٝم٤م قمٚمٞمف ُمثٚمف أو أوصمؼ ُمٜمف أو أيمثر ،ويمقٟمف ذم وىم٧م ٓ يٙمذب احلس وٓ اًمٕم٤مدة ـمٚمققمف
ومٞمف.
ؿول احلبقى ظبداهلل بـ ظؿر بـ ُيقك:
ُ مـ صغم صالة ُم١مىمت٦م ُمع قمٚمٛمف سم٠من وىمتٝم٤م مل يدظمؾ ..أصمؿ ومل شمٜمٕم٘مد صالشمف ،ومٞمٚمزُمف
ومٕمٚمٝم٤م صم٤مٟمٞم ً٤م سمٕمد قمٚمٛمف سمدظمقل وىمتٝم٤م ،وىمْم٤مؤه هل٤م إن ظمرج.
 وُمـ صاله٤م ؿم٤ميم ً٤م ذم دظمقل وىمتٝم٤م ،وم٤محلٙمؿ يمذًمؽ.
( )1اسمـ ىمداُم٦م ،اعمٖمٜمل ،ج9ص .071
( )2اعمرداوي ،اإلٟمّم٤مف ،ج4ص .499
( )3اجلٛمؾ ،طم٤مؿمٞمتف قمغم ذح اعمٜمٝم٩م ،ج9ص .443
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 وُمـ صاله٤م ُمٕمتٛمدً ا قمغم أذان ذم صحق أو همٞمؿ-إذا ىمٚمٜم٤م جيقز اقمتامده -أو إظمب٤مره قمـ
قمٚمؿ 9وم٢من قمٚمؿ أن ُم١مذٟمف أو خمؼمه اضمتٛمٕم٧م ومٞمف ذوط ضمقاز آقمتامد ،وهل مخس٦م:
 )9يمقٟمف َ
قمدل ِرواي٦م.
 )0قم٤مروم ً٤م سمٕمالُم٤مت اًمٗمجر ،وشمٜمزيٚمٝم٤م قمٚمٞمف ٓ ،قمغم ُم٤م يِمتبف سمف.
 )4ومل يٓمٕمـ ذم ُمٕمرومتف سم٤مًمٕمالُم٤مت وشمٜمزيٚمٝم٤م قمٚمٞمف ُمثٚمف أو أوصمؼ ُمٜمف أو أيمثر.
 )3ويم٤من ذم وىم٧م ٓ يٙمذسمف احلس وٓ اًمٕم٤مدة ـمٚمققمف ومٞمف.
 )4ومل يبـ ًمف سمٕمد اًمّمالة يمذسمف ،سمب٘م٤مء اًمٔمالم قمغم طم٤مًمف وقمدم زي٤مدشمف..ومّمالشمف صحٞمح٦م.
 وم٢من ضمٝمؾ قمداًمتف أو قمٚمؿ ومس٘مف ،وم٢من مل ي٘مع ذم ىمٚمبف صدىمف ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦م ،وإن وىمع ذم
ىمٚمبف صدىمف ،واضمتٛمٕم٧م ومٞمف ُمٕمروم٦م قمالُم٤مت اًمٗمجر وُم٤م سمٕمده٤م ،ويم٤من ذم ُمٕمروم٦م اًمٗمجر
سم٤مًمٞم٘ملم قمغم اعمّمكم ُمِم٘م٦م..ومّمالشمف صحٞمح٦م.
 وإن ضمٝمؾ ُمٕمرومتف سمٕمالُم٤مت اًمٗمجر ،أو قمٚمؿ ضمٝمٚمف هب٤م..ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦م وإن مجع سم٘مٞم٦م
اًمّمٗم٤مت.
 وإن قمٚمؿ ُمٕمروم٦م سمٕمالُم٤مت اًمٗمجر وضمٝمؾ ُمٕمرومتف سمتٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًمّم٤مدق..ومٙمذًمؽٕ 9ن
ذط ىمبقل اعم١مذن واعمخؼم قمـ قمٚمؿ ،قمٚمؿ ؾم٤مُمٕمف سمٛمٕمرومتف ًمٚمقىم٧م ،وٓ يٙمقن قم٤مروم ً٤م
سم٤مًمقىم٧م إٓ ُمـ قمرف قمالُم٤مشمف وٟمزهل٤م قمٚمٞمف ،وم٢من قمٚمؿ ُمٕمرومتف سم٤مًمٕمالُم٤مت وضمٝمؾ
ِ
ُمٕمتٛم ِده 9إذ هق يمٕمدل
ُمٕمرومتف سمتٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًمّم٤مدق..مل جيز اقمتامده ،وٓ شمّمح صالة
رواي٦م أظمؼم سمٜمج٤مؾم٦م ـم٤مهر وهق ٓ يٕمرف سم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م ،أو يٕمرف أؾمامء اًمٜمج٤مؾم٤مت
وٓ يٕمرف ُمسٛمٞم٤مهت٤م ،أو يٕمرومٝمام وٓ يٕمرف أن اًمتٜمجس ٓ يٙمقن إٓ سمٛمالىم٤مة اًمٓم٤مهر
ًمٚمٜمجس ُمع رـمقسم٦م ،ومٝمذا هق اًمٕم٤مُمل اًمذي ٓ ي٘مبؾ ظمؼمه ،إٓ إن سملم ؾمب٥م اًمٜمج٤مؾم٦م،
ومٙمذا قمدل اًمرواي٦م هٜم٤م ،إذا قمٚمٛمٜم٤م ُمٕمرومتف ٕؾمامء قمالُم٤مت اًمٗمجر ،وضمٝمٚمٜم٤م ُمٕمرومتف
سمتٜمزيٚمٝم٤م قمغم ُمسامه٤م وهق اًمٗمجر اًمّم٤مدق ٓ يّمح اقمتامدٟم٤م قمٚمٞمف ذم اًمّمالة ،إذ ٓ يٚمزم
ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٕمالُم٤مت وإؾمامء ُمٕمروم٦م اعمسٛمك ،وشمٜمزيؾ اًمٕمالُم٤مت قمغم اعمٕمٚمؿ.
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 وإذا قمٚمؿ قمداًمتف وُمٕمرومتف سم٤مًمٕمالُم٤مت وشمٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًمّم٤مدقً ،مٙمـ سمٚمٖمف ـمٕمـ ُمثٚمف أو
أوصمؼ ُمٜمف أو أيمثر ذم ُمٕمرومتف اًمٗمجر وشمٜمزيٚمف قمالُم٤مشمف قمٚمٞمف ،سم٠من ىم٤مًمقا :أٟمف ي١مذن ىمبؾ
اًمٗمجر ..ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦م.
 وإذا يم٤من ؾم٤مُمع أذان أو اإلظمب٤مر قم٤مروم ً٤م سم٠مضمزاء اًمٚمٞمؾ ،سمٛمراىمب٦م ،أو ُمٜمٙم٤مب جمرب ،أو
ؾم٤مقم٦م جمرسم٦م ،ومل ي٠مت قمٚمٞمف اًمزُمـ اًمذي ضمرت قم٤مدة اهلل ومٞمف سمٓمٚمقع اًمٗمجر ذم ذًمؽ
اًم٘مٓمر..ومال جيقز ًمف اقمتامدمه٤م ،وإن اضمتٛمٕم٧م ومٞمٝمام اًمّمٗم٤مت يمٚمٝم٤م إٓ هذه ،وم٢من صغم
ُمٕمتٛمد ًا قمغم أطمدمه٤م ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦مً 9متٙمذي٥م احلس واًمٕم٤مدة هلام.
وم٢من مل يٕمرف أضمزاء اًمٚمٞمؾ ،وشمبلم ًمف إطم٤مًم٦م اًمٕم٤مدة ـمٚمقع اًمٗمجر ُمع سم٘م٤مء اًمقىم٧م ،سم٠من
صغم ومل ير سمٕمدَ اًمّمالة زي٤مدة ًمْمقء اًمٗمجر قمغم ُم٤م ىمبٚمٝم٤م..ومّمالشمف ٟم٤مومٚم٦م 9إذ يستحٞمؾ قم٤مدة أن
يٛميض ُم٤م يسع اًمّمالة سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر وٓ يزيد ضقء اًمٜمٝم٤مر.
وذم هذه اًمّمقر يمٚمٝم٤م ،اًمتل ىمٚمٜم٤م سمبٓمالن صالشمف ومٞمٝم٤م ..ي٠مصمؿ وٓ شمٜمٕم٘مد صالشمف ومرض ً٤م وٓ
ٟمٗمالًٟٕ 9مف مل يدظمٚمٝم٤م سمحج٦م جيقز اقمتامده٤م ،ومٞمٚمزُمف إقم٤مدهت٤م إن سم٘مل اًمقىم٧م وىمْم٤مءه٤م إن ظمرج.
وذم إظمػمة ٓ ي٠مصمؿ ويٚمزُمف إقم٤مدهت٤م إن قمٚمؿ واًمقىم٧م سم٤مق ،وم٢من مل يٕمده٤م ومٞمف ..أصمؿ،
وًمزُمف ىمْم٤مؤه٤م ،وٓ ي٠ميت ومٞمف ُم٤م ي٠ميت قمـ اًمب٤مرزيٟٕ 9مف سمٕمٚمٛمف ذم اًمقىم٧م سمت٘مدم صالشمف قمٚمٞمف،
ظمقـم٥م سمٗمٕمٚمٝم٤م ومٞمف صم٤مٟمٞم ً٤م ،وم٢مذا (شمرك) قمَم وًمزُمف ىمْم٤مؤه٤م ،سمخالف شمٚمؽ ،وم٢مٟمف ظمقـم٥م
سمٗمٕمٚمٝم٤م سمٕمده وىمد وىمع ُمٜمف.
وم٢من قمٚمؿ سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م ،وشمٙمرر ذًمؽ ُمٜمف ..ومٝمل ُمـ إومراد صقر ُمس٠مًم٦م اًمب٤مرزي
اًمتل ذيمراه٤م ذم ((اًمتحٗم٦م)) و ((اًمٜمٝم٤مي٦م)).
ؾتحصؾ ممو ؿرر دم هذه ادسلفي :أن اعمّمكم إذا اقمتٛمد قمغم أذان أو إظمب٤مر ،وم٢من اضمتٛمٕم٧م
ذم اعم١مذن واعمخؼم اًمّمٗم٤مت اخلٛمس ،اعمستٗم٤مدة ُمـ ذوـمف إرسمٕم٦م اًمتل ىمررٟم٤مه٤م ،صمؿ سم٤من شم٘مدم
حترُمف ىمبؾ اًمقىم٧م سمٕمد ظمروضمف ..ومحٙمؿ صالشمف ُم٤م ذيمر ذم ((اًمتحٗم٦م)) قمـ اًمب٤مرزي ،وإن
ٟم٘مّم٧م ذم أطمدمه٤م صٗم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ،ومّمٚمقاشمف يمٚمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م جي٥م ىمْم٤مؤه٤م.
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واًمٗمرق أٟمف قمٜمد وضمقد اًمّمٗم٤مت ومٞمٝمام عم٤م ضم٤مز ًمف اقمتامدمه٤م ..اٟمٕم٘مدت صالشمف ًمٕمذره،
ومت٘مع ىمْم٤مء ،إذا مل ي١مده٤م سم٘مّمد أداء اًمتل دظمؾ وىمتٝم٤م ،سمؾ أداه٤م ىم٤مصد ًا ُم٤م ومرضف اهلل قمٚمٞمف ُمـ
همػم شم٘مٞمٞمد سمذًمؽ ،وطمٞمٜمئذ ٓ يٚمزُمف إٓ ىمْم٤مء صالة واطمدة ،وم٢من أداه٤م ىم٤مصد ًا أداء اًمتل دظمؾ
وىمتٝم٤م..وىمٕم٧م ًمف ٟمٗم ً
ال وًمزُمف ىمْم٤مء شمٚمؽ اًمّمٚمقات 9إذ ٟمٞم٦م ذًمؽ ص٤مروم٦م قمـ اًم٘مْم٤مء ،وأُم٤م
قمٜمد وم٘مد إطمدى اًمّمٗم٤مت ومٞمٝمام ومال جيقز ًمف اقمتامدمه٤م ،ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦م ًمٕمدم قمذره(.)1


( )1اسمـ حيٞمك ،اًمسٞمقف اًمبقاشمر ،ص.419-085
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اخلامتٛ
اظمتؿ هذا اًمبح٨م سمر رد دقمقى ختٓمئ٦م شمقىمٞم٧م اًمٗمجر ًمدطمض سمٞمٜمتٝم٤م ،وذًمؽ ًمٕمدة أؾمب٤مب
شمٕمرض٧م ًمتٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم اًمبح٨م ،وُمـ أمهٝم٤م:
 خم٤مًمٗمتٝم٤م إلمج٤مع اًمٕمٚمامء اًمس٤مسم٘ملم اًمٍميح واًمٗمٕمكم واعمتٚم٘مك ظمٚم ًٗم٤م قمـ ؾمٚمػ،
وٓ دمقز خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع سمٕمد اٟمٕم٘م٤مده.
 إن ُمـ أىمقى ُم٤م يستدل سمف ُمدقمل اًمتخٓمئ٦م هق اًمرؤي٦م ،واًمرؤي٦م يستدل هب٤م
أيْم٤م ،سمؾ رؤيتٝمؿ ُمتقاشمرة ىمديام ،وُمقضمقد طمديث٤مٟ ،م٤مهٞمؽ أن رؤي٦م
اجلٛمٝمقر ً
اعمدقمل ِ
حمتٛمٚم٦م ٓطمتامٓت قمدة.
 إن ُمدقمل اًمتخٓمئ٦م ئمـ أن دقمقاه رؤي٦م شمٕم٤مرض طمس٤مسم٤مً ،مٙمـ هم٤ميتٝم٤م -يمام
طم٘م٘مٜم٤مهُ -مٕم٤مرض٦م سملم طمس٤مب ُمستٜمد قمغم رؤي٦م ُمع طمس٤مب ُمستٜمد قمغم رؤي٦م.
هلذه إؾمب٤مب وهمػمه٤م مم٤م ؾمبؼ ذيمره وشمٗمّمٞمٚمف وٟم٘مٚمف قمـ إئٛم٦م إقمالم ٟم٘مقل سمخٓم٠م
دقمقى اًمتخٓمئ٦م ورده٤م ،وأن احلؼ اًمّمحٞمح واًمٗمجر اًمّم٤مدق هق ُم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر ؾمٚم ًٗم٤م
وظمٚم ًٗم٤م ،وُم٤م قمٚمٞمف مجٞمع اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ىمديؿ اًمزُمـ.
يمام أويص سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٠مهؾ اًمتخّمص دائام ذم هذا إُمر ،وسمٕمدم آؾمتٕمج٤مل ذم
إصدار إطمٙم٤مم واًمٜمت٤مئ٩م ؾمقاء ُمـ اًمٕمٚمامء أو وٓة إُمقر ،وظم٤مص٦م ذم ُمثؾ هذا إُمقر.
واهلل وزم اًمتقومٞمؼ ،وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م وطمبٞمبٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ.
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