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 قال القرطيب: »يف اآلية تبيني لوجه احلكمة يف زايدة القمر ونقصانه، وهو زوال اإلشكال يف اآلجال واملعامالت واحلج والعدد والصوم والفطر ومدة احلمل واإلجارات واألكرية، إىل غري ذلك من مصاحل
 العباد« اجلامع ألحكام القرآن )342/2(.

ِننَي َواحلَِْساَب« يونس )5(. َرُه َمَنازَِل لِتـَْعَلُموا َعَدَد السِّ  ومثله قوله تعاىل: »ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدَّ
 قال ابن كثري: »فالشمس تطلع كل يوم وتغرب يف آخره على ضوء واحد ولكن تنتقل يف مطالعها ومغارهبا صيفاً وشتاًء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل مث يطول الليل ويقصر النهار، وأما القمر

 فقدره منازل يطلع يف أول ليلة من الشهر ضئيال قليل النور مث يزداد نوراً يف الليلة الثانية ويرتفع منزلة مث كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبساً من الشمس حىت يتكامل نوره يف الليلة الرابعة عشرة مث يشرع
 يف النقص إىل آخر الشهر حىت يصري كالعرجون القدمي« تفسري القرآن العظيم )363/11(.

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اهَّللَِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اهَّللَِّ يـَْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِمنـَْها أَْربـََعٌة  وقال تعاىل: »ِإنَّ ِعدَّ
ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنـُْفَسُكْم« التوبة )36(. 

قال ابن عاشور: »فيه إشارة إلقامة نظام التوقيت لألمة على الوجه احلق الصاحل جلميع البشر، واملناسب ملا وضع هللا عليه نظام العامل األرضي، وما يتصل به من نظام العوامل السماوية، بوجه حمكم ال مدخل لتحكمات الناس 
فيه«. 

وقال أيضاً: »واملراد ابلشهور: الشهور القمرية )حمرم، وصفر، ......( بقرينة املقام، ألهنا املعروفة عند العرب وعند أغلب األمم، وهي أقدم أشهر التوقيت يف البشر وأضبطها، ألن اختالف أحوال القمر مساعد على اختاذ تلك 
األحوال مواقيت للمواعيد واآلجال، واتريخ احلوادث املاضية، مبجرد املشاهدة، فإن القمر كرة اتبعة لنظام األرض«.

  التحرير والتنوير )273/6(.

قال تعاىل: »َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنَّهاَر آيـَتـنَْيِ َفَمَحْوان آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلنا آيََة النَّهاِر ُمْبِصَرًة لِتـَبـْتـَُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكْم 
ِننَي َواحلِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلناُه تـَْفِصياًل« اإلسراء )21(. َولِتـَْعَلُموا َعَدَد السِّ

 .)قال القرطيب: » ولتعلموا عدد السنني واحلساب )أي لو مل يفعل ذلك ملا عرف الليل من النهار وال كان يعرف احلساب والعدد(« اجلامع ألحكام القرآن )228/10
وقــال املراغــي: » أي ولتعلمــوا مبحــو آيــة الليــل، وجعــل آيــة النهــار مبصــرة، عــدد الســنني الــي تتوقــف عليهــا مصاحلكــم الدينيــة والدنيويــة، ولتعلمــوا احلســاب أي حســاب األشــهر والليــايل واألايم وغــري ذلــك ممــا 

نيــط بــه شــيء مــن تلــك املصــاحل، إذ لــو كان الزمــان كلــه نســقاً واحــداً ملــا عــرف شــيء مــن هــذا« تفســري املراغــي )20/15(. 
 



ْفِطــُر�ا ِلُر�ؤَْيِتِه،  وُمــوا ِلُر�ؤَْيِتــِه َ�اأَ 1-عــن اأبــي هريــرة –ر�ســي اهلل عنــه- قــال: قــال النبي –�سلــى اهلل عليه ��ســلم-: »�سُ
َة �َسْعَباَن َثاَلِثنَي«.  َي َعَلْيُكْم َفاأَْكِمُلوا ِعدَّ َفاإِْن ُغبِّ

اأخرجه البخاري برقم: )1909(. 

ــْهُر  ــَرَب ِبَيَدْيــِه َفَقــاَل: »ال�سَّ ــاَن، َف�سَ لَّــى اهلُل َعَلْيــِه َ��َســلََّم َذَكــَر َرَم�سَ ــَي اهلُل َعْنُهَمــا، اأَنَّ َر�ُســوَل اهلِل �سَ 2- َعــِن اْبــِن ُعَمــَر َر�سِ
ْغِمَي َعَلْيُكْم َفاْقِدُر�ا َلُه  ْن اأُ وُموا ِلُر�ؤَْيِتِه، َ�اأَْفِطــُر�ا ِلُر�ؤَْيِتِه، َفاإِ اِلَثِة - َف�سُ َهَكــَذا، َ�َهَكــَذا، َ�َهَكــَذا - ُثــمَّ َعَقــَد اإِْبَهاَمُه يِِف الثَّ

َثاَلِثنَي«.
اأخرجه م�سلم، برقم: )1080(. 

ــْهُر  ٌة، اَل َنْكُتُب َ�اَل َنْح�ُســُب، ال�سَّ يَّ ٌة اأُمِّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َ��َســلََّم اأَنَُّه َقاَل: »اإِنَّا اأُمَّ ِبيِّ �سَ ُ َعْنُهَما، َعِن النَّ َي اهللَّ 3-عن اْبَن ُعَمَر َر�سِ
ًة َثاَلِثنَي.  ًة ِت�ْسَعًة َ�ِع�ْسِريَن، َ�َمرَّ َهَكَذا َ�َهَكَذا« َيْعِني َمرَّ

اأخرجه البخاري، برقم: )1913(. 

االأحاديث النبوية املتعلقة مبو�سوع 
الر�سد �احل�ساب �ر�ؤية للهالل



الفلك قبل االإ�سالم
اإن العرب مدينون بعلم النجوم للكلدان �هم ي�سمونهم ال�سابئة ـ �ال�سابئة اإن مل يكونوا الكلدان اأنف�سهم 
فهــم خلفا�ؤهــم اأ� تالمذتهــمـ  �كان ال�سابئــة كثرييــن يِف بــالد العــرب �لهم مثــل منزلة الن�ســارى اأ� اليهود، 
فاأخــذ العــرب عنهــم علــم النجــوم، �ال غرابــة يِف اإتقانهــم معرفــة النجــوم �مواقعهــا فاإنهــا كانــت دليلهم يِف 
اأ�ســفارهم �اأكــر اأحوالهــم فكانــوا اإذا �ســاألهم �ســائل عــن الطريــق املــوؤدي اإىل البلــد الفــالين قالــوا: )عليك 
بنجــم كــذا �كــذا( في�ســري يِف جهتــه حتــى يجــد املــكان �رمبــا ا�ســتعانوا علــى ذلــك اأي�ســًا بذكــر مهــاب الرياح 

يعــر�ن بها عــن اجلهات.



الفلك يِف االإ�سالم
انح�ســر  علــم الفلــك ف اجلزيــرة العربيــة علــى بع�ــض املرا�ســد البدائيــة مثــل التــي توجــد حاليــًا يِف 
حمافظة الطائف �على الرتاث الفلكي لطوالع النجوم �علم االأنواء �هذه املرا�سد تعتمد على العني 
املجــردة يِف معرفــة طوالــع النجــوم لتحديــد مواعيد احل�ساد �زارعــة املحا�سيل الزراعيــة ، �مر�سد 
الطائف يقع على جبل يرتفع عن �سطح البحر حوايل األف مرت ، �يتكون هذا املر�سد من ثالث قوائم 
من حجارة مر�سو�سة يرتا�ح طولها من مرت �ن�سف اإىل مرتين �امل�سافة بينهما ثالثون مرتا،�كذلك 
اجلبل املقابل له ��سع عليه حجارة ذات خم�ض عالمات تتعامد عليها ال�سم�ض ، كما يوجد يِف القائم 

االأ��سط ثقبان لدخول �سوء ال�سم�ض �القمر �ذلك لتحديد ظاهرتي اخل�سوف �الك�سوف



الد�لة ال�سعودية االأ�ىل �الفلك

كان �ســكان اجلزيــرة العربيــة يعتمــد�ن علــى اهلل �ســبحانه، ثــم علــى مــاء املطــر يِف كل حياتهــم )ال�ســقي �الزراعــة �الرعي.. الــخ(. كما كانوا يعانــون الويالت 
�الغــالء �اجلــوع اأ�قــات اجلــدب �القحــط �اجلفاف، �حني الكوارث كالْرد ال�ســديد �ال�ســيول اجلارفــة. �كل ذلك خف بل كاد يز�ل متامــًا بف�سل اهلل الكرمي 
�مــا اأنعــم بــه علــى هــذه البــالد من اخلــريات �االأرزاق. �كان عامة اأهل جند االأ�ائل يعرفون ح�ســاب االأنــواء اأ� على االأقل ما يتعلق منها مب�ساحلهم املعي�ســية. 
كمــا كان يوجــد اأنا�ــض بــني اأ�لئــك العامــة حــذاق �ذ�� خرة �معرفة يِف احل�ســاب الفلكي الدقيق. �ح�ســاب االأنواء �معرفة االأ�قات مبطالــع االأجنم �مغاربها 
�ســر�رة، فر�ستهــا طبيعــة اجلــو ال�سحــرا�ي املتقلــب املك�ســوف ال�ســايِف اأغلب اأيام ال�ســنة من جهة، �من جهــة اأخرى معي�ســة اأهله التي تعتمــد الزراعة �الرعي 
�ال�سيد �هي اأمور تتاأثر مبا�سرة باالأنواء، �تقلب االأ�قات �املناخ عامة. �كثري من موؤرخي جند �علمائها يح�سنون احل�ساب الفلكي، �اإن تفا�توا يِف قدرتهم 

�يِف تواريخهــم �كتبهم.

�بعــد تتبــع مــا �رد يِف الكتــب التاريخيــة مــن التقييــدات 
�الفقــرات الفلكيــة ميكــن اأن تن�ســق على خم�ســة اأنواع:

النوع االأ�ل: يتعلق بال�سهب �النيازك
النوع الثاين: يتعلق باملذنبات. 

النوع الثالث:يتعلق باالأجرام ال�سما�ية. 
لنوع الرابع: يتعلق باالأنواء �ح�ساب الر�ج �املنازل.
النوع اخلام�ض: يتعلق بظاهرتي الك�سوف �اخل�سوف.



املذنبات هي اأجرام م�سيئة لها ذيول طويلة المعة كاأن�سال ال�سيوف، �قد ت�ستمر ر�ؤية املذنب يِف ال�سماء عدة اأ�سابيع يتنقل يِف 
ال�سماء ببطء نظرًا لبعده. �يتكون املذنب من: نواة �سلبة كمواد ال�سهب �النيازك �غالف لهذه النواة من الثلج، �ذيل مادته خفيفة 
جدًا �خملخلة حتى اأنها ال حتجب ر�ؤية النجوم التي �راءها، �يكون ذيل املذنب يِف االجتاه امل�ساد لل�سم�ض دائمًا �يطول كلما اقرتب 
املذنب من ال�سم�ض �يق�سر كلما ابتعد عنها. �املذنبات تفوق احل�سر �قد زار كوكبنا االأرا�سي من كبارها اأعداد كثرية �سميت باأ�سماء 
الفلكيني الذين ر�سد�ها �در�سوها منها: مذنب د�ناتي عام 1858م، �مذنب موهار�ض عام )1908م(، �مذنب مرك�ض 1957م، �مذنب 

كهوتيك عام 1973م.... الخ �مذنب اأدموند هايل من اأ�سهرها يتم د�رته خلف فلك الكوكب )نيتون( كل 75 �سنة �11 �سهرًا.

االأجرام ال�سما�ية: اجِلرم ال�سما�ي هو كل ج�سم موجود يِف الف�ساء اخلارجي. �تق�سم هذه االأجرام ب�سكل 
رئي�سي اإىل اأجرام النظام ال�سم�سي التي تد�ر حول ال�سم�ض )ال�سم�ض، القمر، الزهرة، املريخ، امل�سرتي، زحل، االأر�ض....(، �اأجرام 

الف�ساء البعيدة التي تقع خارج حد�د النظام ال�سم�سي. 

ال�سهب �النيازك تعرف ال�سهب باأنها اأجرام �سما�ية �سلبة ت�سبح يِف الف�ساء ال حت�سى عددًا. تتفا�ت اأحجامها بني 
حبات الرمال �بني كتل هائلة تزن مئات االأطنان تتاأثر بجاذبيات الكواكب فت�سقط عليها. �ال ن�ستطيع ر�ؤية هذه االأج�سام اإال اإذا 

دخلت غالفنا اجلوي لياًل فرناها ك�سهب مترق �ام�سة �بع�سها يتفجر �يتناثر حمدثًا د�ريًا �فرقعة. �اإذا ��سل اإىل �سطح االأر�ض من 
مادتها �سيء �سمي نيزكًا اأ� حجرًا �سما�يًا. فالنيزك مادة ال�سهاب املرتطمة باالأر�ض. �من نعم اهلل الكرى علينا �جود الغالف اجلوي 

الذي يحمينا. �م�سدر ال�سهب، االأجرام ال�سما�ية كاملذنبات املتفتتة �الكويكبات املتحطمة.

االأنــواء �ح�ســاب املنــازل �الر�ج: �هو ح�ســاب دخول �خــر�ج االأنــواء �االأ�قــات �الف�ســول، �ما ي�ساحبهــا بتدبري 
احلي القيوم �حكمته من االختالفات املناخية كالرياح �االأمطار �الرد �احلر �القر �ما يتبع ذلك من خ�سب �جدب.. الخ. �هذا النوع يلحظ 
بكــرة ���ســوح يِف تاأريــخ ابــن ب�ســر الهتمامــه باحل�ســاب الفلكي من جهــة، �الأن هذا النوع على مدار ال�ســنة من جهة اأخرى �هذا احل�ســاب معر�ف 
يِف جنــد )��ســائر اأقطــار اجلزيــرة العربيــة( �لــه اأ�ســاطينه �اأهــل الفالحة عمومــًا يعرفون ما يتعلــق باأ�قات البذ�ر �ال�ســقي �احل�ساد. �ح�ســاب 

احلراث، �الراعي، �اخلال�ي، �ح�ســاب اأهل البحر كلها اأمور م�ســهورة. 
�يت�سح ميل ابن ب�سر لهذا الفرع الهام النافع من علم الفلك. �يتبني من تف�سيله لكثري من هذه االأمور اأنه حي�سوب ماهر لدخول �خر�ج الر�ج 

�الطوالع �االأنواء �القرانات �منازل ال�سم�ض �القمر، فقد كان البن ب�سر ح�سابًا معر�فًا لدى ح�سابي الفلك النجديني.

ظاهرتــي الك�ســوف �اخل�ســوف: ك�ســوف ال�سم�ــض يحــدث عندما تكــون االأر�ــض �القمر �ال�سم�ــض علــى ا�ســتقامة �احدة 
تقريبــا �يكــون القمــر يِف املنت�ســف )اأي يِف �قــت �الدة القمــر اجلديــد( عندمــا يكــون يِف طــور املحاق مطلع ال�ســهر القمري بحيث يلقــي القمر ظله 
علــى االأر�ــض �يِف هــذه احلالــة اإذا كنــا يِف مــكان مالئم مل�ســاهدة الك�ســوف �ســرنى قر�ــض القمر املظلــم يعر قر�ض ال�سم�ــض امل�سيء. �خ�ســوف القمر 
هو: ظاهرة فلكية حتدث عندما يحجب ظل االأر�ض �سوء ال�سم�ض املنعك�ض على القمر يِف االأ��ساع العادية. �حتدث هذه الظاهرة عندما تكون 

ال�سم�ــض �االأر�ــض �القمــر يِف حالــة اقــرتان كوكبي كامل )فيكون خ�ســوفا كليا( اأ� تقريبي )فيكون خ�ســوفا جزئيا(.







الفلك �الد�لة ال�سعودية الثانية
 )االإ�سارة، اإىل معرفة منازل ال�سبعة ال�سيارة( .

ي اأ�ستاذ الفلك بكلية االآداب  �قد طبع يِف الدارة بتحقيق الدكتور حممد بن �سعد املقرِّ
ي َن�ضَّ املخطوطة يِف مقاطع  بجامعة امللك �سعود �سنة 1436هـ، �ن�سر املحقق الدكتور املقرِّ
يِف �سفحات الكتاب متبوعًة باإعادة كتابتها ثم التعليق عليها، �دعمها بالر�سوم احلديثة، 

 �دمج اأرقامها يِف جدا�ل مي�سرة، �ربطها بالعلم احلديث �الرتاث العربي يِف علم الفلك.

الف�سل االأ�ل: حتقيق ا�سم الكتاب �ن�سبته اإىل موؤلفه.
ن�ـــض املوؤلـــف علـــى غـــالف الن�ســـخة: )كتـــاب االإ�ســـارة اإىل معرفـــة منـــازل ال�ســـبعة ال�ســـيارة، 
تاأليـــف الفقـــري اإىل رحمـــة ربـــه القديـــر عثمـــان بـــن عبـــد اهلل بـــن ِب�ْســـر احلنبلـــي، �فقـــه اهلل 
يته االإ�ســـارة اإىل معرفـــة منازل  مِلــَـا يحـــب �ير�ســـى(، �قـــال كذلـــك يِف الورقـــة الثانيـــة: )��ســـمَّ
ة ن�ســـخة املتحـــف الريطاين  ال�ســـبعة ال�ســـيارة(، �قـــال ال�ســـيخ عبـــد العزيـــز العيبان على ُطرَّ

ـــه: )�كتـــاب االإ�ســـارة يِف معرفـــة منـــازل ال�ســـبعة ال�ســـيارة يِف نحو اأربعة كراري�ـــض(. مـــا ن�سُّ

الف�سل الثاين: مو�سوع الكتاب �اأهميته.
�ُيعـــرف اخت�ســـاًرا بكتـــاب النجـــوم، �يقـــع يِف نحـــو اأربـــع كراري�ـــض، �الكواكب ال�ســـبعة ت�ســـمية 
ب، �هي على ترتيب  قدمية الأملع االأجرام ال�سما�ية املتحركة، �ذلك قبل اخرتاع املنظار املقرِّ
الر�ؤية الظاهرية يِف الو�سوح للعني املجردة: ال�سم�ض، �القمر، �الزهرة، �امل�سرتي، �املريخ، 
�عطارد، �ُزَحل. �هي تتحرك عك�ـــض اجتاه د�ران الكرة االأر�سية حركة ظاهرية )لي�ســـت 
حقيقيـــة( علـــى الدائـــرة الك�ســـوفية، �ت�ســـمى دائرة الر�ج، �قد ق�ســـمت دائـــرة الر�ج اإىل 
اثنى ع�سر برًجا )�جعلوها منازل لل�سم�ض( �ق�سمت هذه الر�ج اإىل ثماٍن �ع�سرين منزلة 
)جعلوها للقمر(، �عدد اأيام كل منزلة ثالثة ع�سر يوًما؛ فيكون حا�سل �سرب عدد املنازل 
يِف عـــدد اأيامهـــا )28 × 13= 364( ثـــالث مئـــة �اأربعـــة ��ســـتون يوًمـــا، �يـــزاد يـــوم يِف منزلـــة 
املنازل، يِف منزلة القلب عند اأكر اأهل احل�ســـاب، في�سبح املجموع )365 يوًما( �هي جمموع 
 اأيام ال�سنة ال�سم�سية تقريًبا، �يت�سح هذا احل�ساب يِف االأ�سهر العربية الهجرية ال�سم�سية:

ال�ســـنبلة   – االأ�ســـد   – ال�ســـرطان   – اجلـــوزاء   – الثـــور   – احَلَمـــل 
. احلـــوت   – الدلـــو   – اجَلـــْدي   – القو�ـــض   – العقـــرب   – امليـــزان   – 

 اأ�سباب تاأليف ابن ِب�ْسر لهذا الكتاب

ــف كتاًبــا عــن منــازل القمــر ��سفــة اأجرامهــا ��ســريها يِف ال�ســماء؛  خ ابــن ِب�ْســر اأن ي�سنِّ ــان كاتــب االإمــام في�ســل بــن تركــي مــن املــوؤرِّ 1- طلــب علــي بــن حممــد بــن �نَيّ
ه: )�بعد؛ فيقــول الفقري اإىل مواله عثمــان بن عبد اهلل بن ِب�ْســر النجدي، غفر اهلل ذنوبه ��ســرت  ملعرفتــه بَوَلــع ابــن ِب�ْســر �نبوغــه يِف هــذا املجــال، حيــث قــال مــا َن�سُّ
يِف الداريــن عيوبــه، اإنــه قــد �ســاألني َمــن طاعُتــه علــيَّ �اجبــة، �اأذيــال اإح�ســانه علــيَّ �ســاِحبة، ال�ســادق يِف اأقوالــه احل�ســنة اأخالقــه �اأفعالــه �اأعمالــه، كاِتــُب االإمــام 
ــان –اأح�ســن َمن راأيــُت ُخُلًقا ��َســْمًتا يِف هذا الزمــان– اأْن اأ�ســع اإ�ســارة يِف معرفة منــازل القمر ��سفــة اأجرامها يِف  في�ســل بــن تركــي متــع اهلل بــه، علــي بــن حممــد بــن �نيَّ
ارة فيهــا �طلوعهــا مــع الفجــر مــن درجــات الــر�ج �دخــول جنــوم ح�ســاب احلــرث بطلوعهــا مــع الفجــر. �مــا �جــدُتّ مــع ذلك مــن فائدة  ال�ســماء ��ســري الكواكــب ال�ســيَّ
هــا فائقــة القــدر، �اإن كنــت ل�ســت مــن اأهــل ال�ســاأن، �ال ِمــن َخيــِل ذاك امليــدان، �لكنــي كل  فيهــا فــاإين اأثِبُتهــا �اأ�ســتوفيها، �مــا ح�ســرين فيهــا مــن اأ�ســعاره؛ لتكــون يِف فنِّ
امــرئ يِف مو�ســع البيــع �ال�ســراء يجلــب ب�ساعتــه �كل �سانــع ال ي�سنــع اإال مــا تــردد يِف معرفتــه �سناعتــه، �ال�سناعــة علــى قــدر اال�ســتطاعة �الب�ساعــة علــى قــدر.. 
يُته االإ�ســارة اإىل معرفة منازل ال�ســبع ال�ســيارة..(.  املقالــة لينفــع بهــا مــن اعتنــى بهــذا ال�ســاأن، �امتثااًل لق�ساء حاجة َمن تعنيَّ عليَّ ق�ساء حاجة من االإخوان، ��ســمَّ

2- �سغف ابن ب�سر العلمي بهذا العلم �تفوقه فيه �قدراته الذهنية املتقدة يِف احل�ساب �العلوم، حيث اأ�سار اإىل هذا العلم يِف كتابه



الإ�سارة اإىل معرفة منازل ال�سبع ال�سيارة
الفن الرئي�سي: الفلك 

رقم ال�سجل : 126
املجموعة :الفاخري

تقومي اأم القرى

مراحل تطوير تقومي اأم القرى

هــو تقــومي قمــري يعتمــد علــى د�رة القمــر لتحديــد االأ�ســهر �كذلــك جــزء منــه 
ــرعية، �هــو التقــومي  ــنة �اأ�قــات ال�س ــول ال�س ــي لتحديــد ف�س التقــومي ال�سم�س
الر�ســمي للمملكــة العربيــة ال�ســعودية الــذي تــوؤرخ بــه علــى امل�ســتويني الر�ســمي 
�ال�ســعبي. �يعتمــد اإحداثيــات )خــط الطــول �خــط العر�ــض( للكعبــة امل�ســرفة 
يِف مكــة املكرمــة اأ�سا�ســا لتقــومي اأم القــرى، �يعتمد على �الدة الهــالل فلكيا حال 

غــر�ب القمــر بعــد غــر�ب ال�سم�ــض يِف مكــة املكرمة

مــن اخلطــوات التطويريــة التــي متــت لتطويــر تقــومي اأم القــرى مت نقــل طباعــة 
التقــومي مــن مطبعــة احلكومة مبكــة املكرمــة اإىل مطابع احلكومــة بالريا�ض يِف 

العــام 1399 هـ.
�مــن �سمــن خطــوات التطوير التي مر بها التقومي ت�ســكيل جلنة لالإ�ســراف عليه 
برئا�سة رئي�ض مدينة امللك عبد العزيز للعلوم �التقنية �ع�سوية عدد من ذ�ي 
التخ�س�ض يِف العلم ال�سرعي �علم الفلك يعر�ض عليها كل ما يخ�ض التقومي من 
درا�سات اأ� مالحظات لتتخذ ب�ساأنها التو�سيات املنا�سبة، �تقوم اللجنة مبهامها 

منــذ ت�ســكيلها يِف عــام 1400 هـــ.
ــة  ــض( للكعب ــط العر� ــول �خ ــط الط ــات )خ ــد اإحداثي ــام 1420 هـــ اعتم يِف ع
امل�سرفة مبكة املكرمة اأ�سا�سا لتقومي اأم القرى. كما اعتمدت �الدة الهالل فلكيا 

حــال غــر�ب القمــر بعد غر�ب ال�سم�ــض يِف مكــة املكرمة.



جاء يِف مقال ن�سرته �سحيفة اأم القرى يِف العدد )1194( للكاتب ال�سيخ حممد 
عبــد الــرزاق حمــزة، قــال فيــه: »ملــا عــزم �ســمو �يل العهــد املعظــم علــى زيــارة الواليــات 
املتحــدة يِف العــام االأ�ســبق كتبــت اإىل �ســموه الكــرمي كتابًا �ســرحت فيه هوايتــي للمطالعة 
الفلكيــة علميــة �عمليــة علــى الطريقــة احلديثــة طريقــة »الثيود�ليــت« �«ال�سك�ســتان« 
�ذكــرت ل�ســموه حاجتــي اإىل االآالت احلديثــة التــي مت هــذه الرغبــة �ت�ســبع هــذا النهــم 
�اإنهــا حتتــاج اإىل مئــات اجلنيهــات ممــا لي�ــض يِف يــدي مــه ع�ســر م�ســعار ثمنــه ال قليــاًل �ال 
كثريًا فجاءين كتاب �سموه باالإيجاب �القبول ��سعة ال�سدر لراغبي العلم �ر�اده حفظه 
اهلل تعاىل موؤيدًا موفقًا عزيزًا كرميًا. ثم حول �سموه الطلب اإىل اجلهات املخت�سة. �مل 
يرعني يِف هذا االأ�ســبوع اإال برقية ديوان �ســموه اأن االأد�ات الفلكية مطلوبي قد اأر�ســلت 
بالطيــارة اليــوم اإىل �زارة املاليــة لت�ســلمها يل �فعــاًل ��سلــة جــدة �ت�ســلمتها الــوزارة مــن 
املطار �حملتها �ســيارة خا�سة بها اإىل مكة املكرمة ثم ت�ســلمتها من رئي�ــض املكتب اخلا�ض 
مــن �زارة املاليــة فــاإذا هــي خم�ســة طــر�د كبار ��سغــار فتحت بع�سهــا فاإذا فيه »�سك�ســتان« 
بحــري مما ي�ســتعمل يِف ال�ســفن البحرية لقيا�ــض ارتفاع الكواكب �النجــوم �النريين على 
القبــة الزرقــاء )ال�ســماء( ثــم »تل�ســكوب« فلكــي )منظــار مقرب( ثــم »كر�نو مــرت« بحري 
)�ســاعة م�سبوطــة للغايــة ممــا ي�ســتعمل يِف �ســفن البحــار( ثــم »بــار� مــرت« ملعرفــة ارتفــاع 
االأماكــن االأر�سيــة مــن جبال �ه�ساب، �فيمــا مل يفتح »ثيود�ليت« لقيا�ــض امليل �ال�سعود 

امل�ســتقيم لالأجرام ال�ســما�ية«.

اململكة العربية ال�سعودية �الفلك العدد 1194 - ال�سنة الرابعة �الع�سر�ن
امللك عبدالعزيز �تقومي اأم القرى

ي�ســرح ال�ســيخ الفلكــي )حممــد عبدالــرزاق حمــزة(  
مزايــا �فوائــد االآالت التــي جــاء بهــا االأمــري �ســعود 
�ا�ستعملها ال�سيخ حممد عبدالرزاق حمزة يِف مر�سد 

مكــة الفلكي بجبل اأبي قبي�ــض
يِف   )1226( العــدد  يِف  القــرى  اأم  �سحيفــة  يِف    
املقال الذي كتبه �سحى يوم االأحد 24 �ســوال �ســنة 

ــنة 1948م: ــض �س ــق 29 اأغ�سط� 1367هـــ املواف



اليتمــرت لقيا�ــض ارتفاعــات املرتفعــات كال�سحاري �اجلبال �اله�ساب عن �ســطح البحر 
�ارتفــاع بع�سهــا عــن بع�ــض بطريقة فنية ال حتتاج اإىل �ســريط �مــرت �ق�سبان بل باآلة 
هند�ســية يِف حجم �ســاعة متو�ســطة احلجم �بهذه املنا�سبة اأذكر اأين خمنت بها ارتفاع 
مكــة عــن �ســطح جمــر جدة بنحو ثالثمائة مرت اأ� د�ن ذلــك قلياًل �ارتفاع الطائف عن 
جدة بنحو 1600 مرت �عن مكة بنحو 1300 مرت �ارتفاع ال�سيل الكبري عن جدة بنحو 
1200 مــرت �عــن مكــة بنحــو 800 �ارتفــاع الطائــف عــن ال�ســيل الكبــري بنحــو 300 مرت 
تقريبــًا �هــذه االأرقــام تقديريــة قريبــة مــن احلقيقــة حتى احم�ــض ما كتبــت �اأهذبه 

�اأن�سره موؤكدًا.

ـــوم  ـــب �النج ـــاع الكواك ـــض ارتف ـــت لقيا� تيود�لي
�ال�سم�ـــض �القمـــر فـــوق القبـــة الزرقـــاء �ميولهـــا 
�مطالعهـــا امل�ســـتقيمة درجـــًا �دقائـــق �ك�ســـورها 
�هـــذا اأمـــر يعرفه مـــن له هواية لذلـــك �من فوائد 
ذلـــك �سبـــط الوقـــت املـــدين العـــام �معرفـــة اأطوال 
البالد �عر��سها اجلغرافية الخ �هو التيود�ليت 
مـــن �سناعـــة �سوي�ســـرا امل�ســـتهرة بدقـــة ال�سناعات 

الهند�ســـية �ال�ســـاعات �نحوهـــا.



جهاز  �سك�ســتان لقيا�ــض ارتفاع الكواكب �النجوم �ال�سم�ــض �القمر على االأفق ال�ســما�ي بدقة الدرجات �الدقائق �الثواين مع نور كهربي اأن احتاج ال�ســتعماله لياًل 
�املالحون �ربانو ال�سفن ي�ستعملونه يِف البواخر بداًل عن التيود�ليت الذي ي�سر �سبطه اهتزاز ال�سفن ب�سبب االأمواج فاخرتع ال�سك�ستان لهذا الغر�ض ال ي�سره اهتزاز 

ال�سفينة �ال ا�سطرابها �كيفية االنتفاع به يكون باملمراكة على االآلة نف�سها �من �سرفني بزيارته قدمت له ر�ؤيته.

تل�ســكوب )املنظــار املقــرب( لر�ؤيــة �سغــار الكواكــب ال�ســيارة �توابعهــا مــن االأقمــار 
�حلقات زحل املحيط به اإحاطة ال�سوار باملع�سم �اأهم من ذلك اأنه ميكن به ر�ؤية القمر 
مع ال�سم�ــض يِف �ســرار ال�ســهر العربي اأ�ل النهار �اآخره حتى ميكن القول باأن القمر �سابق 
لل�سم�ــض اأ� متاأخــر عنهــا �بالتــايل احلكــم ب�ســدق مــن يدعــي ر�ؤيــة الهــالل اأ�ل ليلــة مــن 

ال�ســهر اأ� كذبــه بنــاًء على ر�ؤية تقدمه اأ� تاأخري عن ال�سم�ــض.



�ســاعة كر�نومــرت تركبــت يِف �سند�قــني مــن اخل�ســب الظريــف ملنــع 
تاأثــري احلركــة �االهتــزاز عليهــا، �الذيــن لهــم معرفــة برتكيب عدد 
الكر��نومــرت �تعميمــه علــى ��ســع ال يتاأثــر باحلــرارة �ال الــر�دة 
يعرفون قيمة ال�ســاعة �ح�ســبى اأن اأقول اأين �سبطها على �ســاعة ج 
ن االإنكليزيــة التــي ت�سبط على مر�سد جرينت�ــض الريطاين �تذاع 
دقاتها بالراديو كل يوم �سبطتها من �سهر يناير املا�سي اإىل االآن اأي 

نحــو ثمانية �ســهور فلــم تختلف عنهــا اإال يِف ب�سع ثوان.

جهــاز البار�مــرت لقيا�ــض ال�سغــط اجلــوي. ت�ســتخدم مراكــز االأر�ســاد اجلويــة البار�مــرت ملعرفــة التغــريات يِف �سغــط الهــواء. �كثــريا مــا تعنــي هــذه 
التغــريات اأن الطق�ــض �ســيتغري. �ميكــن ا�ســتخدام البار�مــرت اأي�ســا لقيا�ــض االرتفاعــات املختلفــة حيــث يقل ال�سغط اجلــوي كلمــا زاد االرتفاع.



ترجمة �ساحب فكرة تاأ�سي�ض مر�سد مكة الفلكي )ال�سيخ 
العالمة املحدث حممد عبدالرزاق حمزة - رحمه اهلل -(

�لــد ال�ســيخ حممــد عبــد الــرزاق حمزة عــام 1308هـــ يِف قريــة كفــر عامــر التابعــة ملركــز بنهــا 
ــاب القريــة،  مب�ســر، �تلقــى املبــادئ االأ�ىل مــن القــراءة �الكتابــة �القــراآن الكــرمي يِف ُكتَّ
�التحــق باالأزهــر �تخــرج منــه ثــم التحــق مبدر�ســة دار الدعــوة �االإر�ســاد التــي اأن�ســاأها ر�ســيد 
 ر�ســا، ثــم اختــري الإمامــة امل�سلــني بامل�ســجد احلــرام اأمــام الكعبــة امل�ســرفة، خــري بقــاع الدنيــا.

ففــي عــام 1344هـــ ق�ســد ال�ســيخان: ال�ســيخ حممــد عبــد الــرزاق حمــزة، �ال�ســيخ عبــد 
اآل  العزيــز  عبــد  امللــك  �كان  احلــج،  فري�ســة  الأداء  املكرمــة  مكــة  ال�ســمح،  اأبــو  الظاهــر 
�ســعود )ملــك احلجــاز ��ســلطان جنــد كمــا كان لقبــه يومئــذ( حاًجــا فات�ســال بــه مــع العلمــاء 
ن�ســاطهما  عــن  الكثــري  فعــرف  معــه  اللقــاءات  �تكــررت  االإ�ســالمي،  العــامل  مــن  القادمــني 
�قيامهــا بالدعــوة ال�ســلفية يِف م�ســر، �عر�ــض عليهــا االنتقــال اإىل مكــة املكرمــة �املدينــة 
فيهمــا. �التدري�ــض  اجُلمــع  بخطابــة  �القيــام  ال�ســريفني  احلرمــني  الإمامــة   النبويــة 

�بناًء على الرغبة امللكية ال�ســامية انتقل ال�ســيخان باأهلهما �اأ�الدهما اإىل مكة املكرمة �ســنة 
1347هـ )1929م(. 

كمــا عهــد اإليــه بالتدري�ــض يِف املعهــد العلمــي ال�ســعودي �در��ســه يِف املعهــد مل تكــن مقت�سرة على 
املواد الدينية، بل قام بتدري�ض املواد الريا�سية كاحل�ساب �الهند�سة �اجلر �مبادئ املثلثات. 
�قــام اأي�ســًا- رحمــه اهلل- بن�ســاطه العلمــي االإر�ســادي يِف مكــة، حيــُث فتــح در��ــض للعامــة بــني 
الع�ســاءين، �بعــد �ســالة الفجر يِف امل�ســجد احلرام، يِف التف�ســري �احلديث بطريقــة غري ماألوفة 
للنا�ــض، �ذلــك بعــدم التقيــد بكتــاب معني فكان يقــراأ االآية غيًبا ثم يبداأ يِف تف�ســريها مبا �هبه 
اهلل من �سعة االإطالع ��سرعة ا�ستح�سار اأقوال ال�سلف مكتفًيا يِف ذلك بال�سحيح الثابت املاأثور 

من االأقــوال �الر�ايات.
كمــا انتــداب ال�ســيخ للتدري�ــض يِف اأ�ل معهــد علمــي اأقيــم بالريا�ــض، �اأّم امل�سلــني ملــدة �ســنة يِف 

احلــرم املــدين، �لــه عدد مــن املوؤلفــات �الكتــب....  
 �اأخرًيا �افاه االأجل املحتوم يِف ال�ســاعة الثامنة بالتوقيت الغر�بي من يوم اخلمي�ــض 2-22-

لَِّي عليه يِف امل�سجد احلرام بعد �سالة املغرب، �دفن باملعال- رحمه اهلل  1392هـ )1972م(، ��سُ
رحمة االأبرار، �اأ�سكنه الفرد��ض االأعلى.

جاء يِف مقال ن�ســرته �سحيفة اأم القرى يِف العدد )1196( ي�ســرح فيه الكاتب ال�ســيخ حممد عبدالرزاق 
حمــزة الفــرق بــني التوقيت الغر�بي )ال�ســاعات العربية( �الذي يقا�ــض من الغــر�ب اإىل الغر�ب، �بني 
التوقيت الز�ايل �الذي يقا�ض من ز�ال ال�سم�ض ن�سف النهار اإىل ن�سف الليل �ي�سمى بالتوقيت الو�سطي 

اأ� االإفرجني، �مما جاء يِف املقال االآتي:   
»ملا احتاج النا�ــض اإىل تق�ســيم الزمن اإىل فرتات ق�سرية بح�ســب حاجاتهم املتكررة �معاي�ســهم املتبدلة 
عمد�ا اإىل جمموع الليل �النهار ��ســموه يومًا �ق�ســموه اإىل 24 �ســاعة �ال�ســاعة 60 دقيقة الخ ب�سرف 
النظــر عــن اختــالف الليــل �النهــار طــواًل �ق�سرًا الأن هــذا التق�ســيم ملجموعهما �جعل اجلمهــور �العامة 
مبداأ اليوم من غر�ب ال�سم�ض ل�سهولة ر�ؤيته عليهم �ي�سمى التوقيت الغر�بي ن�سبة اإىل غر�ب ال�سم�ض 
الذي حتدد مبداأه �ا�ســتهرت �ســاعته بال�ســاعة العربية ال�ســتعمالها بالبالد العربية �كثري من البلدان 

االأخرى قبل �ســيوع الوقت املدين الز�ايل الذي �ســنذكره بعد ذلك.
�اأمــا امل�ســتغلني بامل�ســائل الفلكيــة فقــد حــدد�ا مبــداأ يومهم مبر�ر مركز ال�سم�ــض على خــط ز�ال حملهم 
لدقة �سبط ذلك باآالتهم الفلكية �سبطًا اأدق من ال�سبط الغر�بي �ي�سمى ذلك التوقيت الز�ايل �كان 
ي�سبــط ذلــك )باملز�لــة( �)اال�ســطرالب( الفلكيــة �)الربــع املقنطــار( اأ�)اجليــب( قدميًا قبــل اخرتاع 

االآالت احلديثة.
�ملــا �ســاع ا�ســتعمال ال�ســاعات امليكانيكيــة �بولــغ يِف �سبطهــا تبــني اأنهــا ال تن�سبــط متامًا �بدقــة مع اليوم 
ال�سم�ســي احلقيقــي فقــد حتققــوا باأر�ســاد �ح�ســابات دقيقــة اأن اليــوم ال�سم�ســي لي�ــض مت�ســا�يًا يِف عموم 
اأيــام ال�ســنة بــل يتزايــد �يتناق�ض فيبلغ اأق�سى زيادته يوم 4 نوفمــر �اأق�سى ق�سره يِف يوم 15 فراير 
�يتو�ســط بــني الزيــادة �النق�ســان يِف اأيــام 15 ابريــل �14 يوليــه �2 �ســبتمر �25 دي�ســمر فعمد�ا اإىل 
اأطول يوم �اأق�سره �اأخذ�ا متو�سطهما ��سموه اليوم الو�سطى ��سموا ز�اله بالز�ال الو�سطى فتارة يكون 
الز�ال الو�ســطى متقدمًا على الز�ال احلقيقي �تارة يكون متاأخرًا عنه �الفرتة بني الز�الني تن�ســر يِف 
 Equolfon of Time Apparent-Mean �النوتيــكال ال�ســنوي يوميــًا حتــت عنوان تعديــل الزمــن اأ
بالدقائــق �الثــواين �هــي الفــرتة التــي ت�سم اأ� تطرح من حلظــة الز�ال احلقيقي بح�ســب العالمة التي 

اأمامهــا ليعــرف الــز�ال الو�ســطى اأ� ال�ســاعة 12 ظهــرًا ��ســطيًا مدنيــًا.

العدد 1196 ال�سنة الرابعة �الع�سر�ن التوقيت املدين العام اأ� الد�يل



يوم اجلمعة 17 ربيع الثاين �سنة 1367هـ معرفة الزمن الو�سطي الز�ايل من الزمن الغر�بي العربي
يِف يــوم اجلمعــة 17 ربيــع الثــاين 1367ه املوافــق 27فرايــر 1948م ن�ســرت �سحيفــة اأم القــرى مقــااًل للكاتــب 
ال�ســيخ حممــد عبدالــرزاق حمــزة، ي�ســرح فيــه الفرق بني الزمن الو�ســطي )الــز�ايل( اأ� املــدين االإفرجني كما 

ي�ســميه البع�ــض، �الزمن الغر�بــي )العربي(، جــاء فيه االآتي: 
اإن �ساعتنا العربية التي ن�سبطها على غر�ب ال�سم�ض عزيزة علينا حمببة اإلينا الأمور كثرية فقد األفناها زمنًا 
طوياًل ��سحبناها �سنني عديدة �الكرمي يكرم ال�سبحة �يرعى العهد �قد د�نت عليها جدا�ل اأ�قات ال�سالة 
�رتبنــا عليهــا م�ساحلنــا العاديــة �معاي�ســنا اليوميــة فلذلــك حملناها علــى �سد�رنــا اأ� على اأيدينــا ��سحبناها 
�سحبــة ظلنــا لنــا �بذلنــا النفي�ــض فيها غــري اأن احل�سارة احلا�ســرة ربطتنا باأهلهــا �جرتنا معهم �ســئنا اأ� اأبينا 
رمتنا ب�ســيارات هجرنا فيها االأبل �بطيارات ف�سلناها على ال�ســيارات �باآالت االإذاعة التي قد تلهينا عن خري 
كثري �قد ي�ستفيد منها امل�ستفيد ف�سار لزامًا على بع�ض النا�ض لهذا اأن يعرف توقيته الز�ايل الو�سطي �ن�سبته 
للتوقيت املدين العام لريبطه بالوقت اخلارجي اإن كان له يِف ذلك حاجة اأ� لي�سري له به درا�سة فلكية اإن كان 
لــه بذلــك رغبــة اأ� هوايــة اأ� غر�ــض. �سحيح �نعتــذر اإىل الذين ال يعنيهم ذلك اأن يعذر�نــا يِف ذلك كما عذر�ا 

هاجري اجلمال لل�ســيارات �الطيارات �كما هجر�ا طب االآباء �االأجداد اإىل طب الع�سر احلديث.

ملعرفة الوقت املدين الو�سطي طريقتان:
الطريقة االأ�ىل: اأن ت�سيف ما يِف �ســاعتك العربية اأية �قت ت�ســاء اإىل �قت غر�ب ال�سم�ــض الو�ســطي لليوم 
الذي اأنت فيه ماأخوذًا من اجلد�ل املرفق بهذا املن�سور يِف اأم القرى الغراء فاحلا�سل هو الوقت املدين الز�ايل 
دائمــًا �اأبــدًا �ســتاًء ��سيفــًا فــاإذا كنــت يِف مكــة فانق�ــض منــه 39 دقيقــة يخــرج �قــت م�سر، ��ســوريا، �فل�ســطني، 
�ال�سودان، �تركيا، �اليونان. �اإذا نق�ست عنه 39 دقيقة ��ساعتني خرج �قت لندن، �فرن�سا، �اإ�سبانيا، �غرب 
اأ�ر�با �هكذا اأبدًا �سيفًا ��ســتاء. �اجلد�ل يعمل به �ســائر ال�ســنني ال يحتاج اإىل جتديد �ســنوي. �اإذا كنت يِف 
جدة نق�ست منه 36 دقيقة ليخرج �قت م�سر �ما م�سها اأ� نق�ست 36 دقيقة ��ساعتني ليخرج �قت لندن �ما 

معها. �اإذا كنت بالطائف فانق�ض لوقت م�سر 44 دقيقة �لوقت لندن 44 دقيقة ��ســاعتني.
الطريقــة الثانيــة: اأن تعــرف �قــت الــز�ال احلقيقــي )مــر�ر مركــز ال�سم�ــض علــى خــط الز�ال( مبــا ذكرته يِف 
مقايل ال�سابق �ت�سيف اإليه اأ� تنق�ض منه ح�سب العالمة مقدار تعديل الزمن من اجلد�ل الثاين املرفق بهذا 
املن�سور باأم القرى اأي�سًا فتجعل �ساعتك التي تريد �سبطها ز�اليًا ��سطيًا 12 زائدًا �ناق�سًا تعديل الزمن الذي 
يِف جد�له املذكور فت�سري �ســاعتك ��ســطية حملية. فاإن اأردت منها �قت م�سر �ما معها نق�ست منها 39 دقيقة 
اإن كنت مبكة �36 دقيقة اأن كنت بجدة مل�سر �36 دقيقة ��ساعتني للندن �44 دقيقة مل�سر اأن كنت بالطائف 

�44 دقيقة ��ساعتني للندن ما معها.

ذاكرة توثيقية �مادة اثرائية
ما يقارب من 80 عاما

مبوافقــة �ســامية مــن امللــك عبدالعزيــز اآل �ســعود طيــب اهلل ثــراه، �ســدرت جملــة احلــج كاأ�ل 
جملــة ثقافيــة �ســعودية تعنــى ب�ســوؤ�ن احلــج �احلجاج، �ت�ســهم فى ن�ســر الفكر االأ�ســالمى اال�سيل 

با�ســتقطاب العلمــاء �املفكريــن

�كان العــدد االأ�ل مــن املجلــة قــد �ســدر با�ســــم جملــة »احلــج« يِف �ســهر رجــب 1366 هـــ، املوافــق 
مايو/ايار 1947 م، برئا�ســة حترير ال�ســيد ها�ســم يو�ســف ز�ا�ي، ت�سدرته كلمة حل�سرة �ساحب 
اجلاللــة امللــك املعظــم )عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �ســعود(، فكلمة بعنوان اأهدافنا �براجمنا 

حل�ســرة �ساحب املعايل ال�ســيخ عبداهلل ال�ســليمان �زيــر املالية. رحمهم اهلل.

)احلــج( تهتــم بن�ســر كل مــا يتعّلــق باحلــج �احلجــاج مــن اأنظمــة �تعليمــات �اأخبــار �توجيهــات 
�اإح�ساءات، �تن�سر بعدة لغات تعرفة احلجاج �ما يدفعه احلجاج للمطوف مبكة املكرمة �الدليل 
باملدينة املنورة �الوكيل بجدة، �ما يدفعه احلاج من اأجور اإركاب لل�سركات مقابل تنقالته اأثناء 

اأداء ن�ســك احلج �زيارة املدينة.

�تغــري ا�ســمها يِف ذي احلجــة مــن عـــام 1390 هـــ - فرايـــر/�سباط 1971 م -، اإىل جملـــة 
»الت�سامــن االإ�ســـالمي«، باأمــر معايل ال�ســيد ح�ســـن بن حممد كتبــي، �زير احلج �االأ�قاف االأ�ســبق، 
لتعود مرة اأخرى يِف عام 1414 هـ اإىل ا�سـمها الذي بداأت به »جملة احلـج«، بناء على قرار �زاري، 
ثــم بــداأت مرحلــة تطويريــة حملــت ا�ســم جملــة »احلــج �العمــرة« يِف �ســهر ربيـــع االأ�ل 1423 هـــ، 
املوافق يونيـو/حزيران 2002، �كان �سد�رها �ثقت عرى التوا�سل �التبادل الثقايِف بني ال�سعوب 

�اهتمــت بق�سايا الفكر االإ�ســالمي �االإن�ســاين.



مقال ال�سيخ عبدالرزاق حمزة، يِف جملة احلج 
)العدد ال�سابع �الثامن( ال�سادر يِف �سهر حمرم ل�سنة 1369هـ. 

ــُهوِر  َة ال�سُّ حتدث ال�ســيخ -رحمه اهلل تعاىل- يِف هذين العددين عن تف�ســري قوله تعاىل: »اإِنَّ ِعدَّ
يُن  ْرَبَعٌة ُحــُرٌم َذِلَك الدِّ ــَماَ�اِت َ�ااْلأَْر�َض ِمْنَها اأَ ِ َيــْوَم َخَلَق ال�سَّ ِ اْثَنــا َع�َســَر �َســْهًرا يِِف ِكَتــاِب اهللَّ ِعْنــَد اهللَّ
ُم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ اأَْنُف�َسُكْم« التوبة )36(، حيُث قال: »اإن توقيت الزمن �تق�سيمه اأمر فطري  اْلَقيِّ
جبــل اهلل اجلبلــة الب�ســرية عليــه لتنظيــم �ســوؤ�ن معا�ســهم �تنظيــم اأعمالهــم فمتــى بــداأت غريــزة 
الفهــم �التمييــز يِف االإن�ســان بــداأ يعــرف الليل من النهــار �متى ارتقت معارفه عــرف اأن تواىل االأيام 
يكون اأ�سبوعا �تواىل االأيام �االأ�سابيع يكون عنه ال�سهور �جمموع ال�سهور �سنون �ال�سنون اأحقاب 
�قر�ن. �قد ربط اهلل الليل �النهار ب�ســري ال�سم�ــض فظهورها نهار �اختفا�ؤها ليل، �فى اأكر البالد 
املعمورة ما عدى املناطق غري املعمورة حيث القطبني. �اتفق النا�ــض اأن كل �ســبعة اأيام هو االأ�ســبوع 
�ذهــب بع�ــض اأهــل العلــم اإىل اأن عادة ت�ســبيع االأ�ســبوع �ســرت اإىل النا�ــض من ديانات ال�ســماء ب�ســبب 
ت�ســريع الديانــات كل �ســبعة اأيــام يومــا للعبــادة �الراحــة: �جــاء يِف احلديــث »اأ�ســل اهلل مــن قبلنــا 
عــن يــوم اجلمعــة �هدانــا اإليه فغدًا لليهود �بعد غد للن�سارى �النا�ــض لنا فيه تبع« اأخرجه م�ســلم، 

برقم: )856(. 
ثم تكلم يِف املقال عن اأهمية احل�ساب الفلكي م�ست�سهدًا �م�ستداًل باالآية القراآنية االآتية:

َرًة ِلَتْبَتُغوا  هــاِر ُمْب�سِ هاَر اآَيَتنْيِ َفَمَحْونا اآَيــَة اللَّْيِل َ�َجَعْلنا اآَيَة النَّ قــال تعــاىل: »َ�َجَعْلَنــا اللَّْيــَل َ�النَّ
ياًل« االإ�سراء )12(. ْلناُه َتْف�سِ �ساَب َ�ُكلَّ �َسْيٍء َف�سَّ ِننَي َ�احْلِ ُكْم َ�ِلَتْعَلُموا َعَدَد ال�سِّ اًل ِمْن َربِّ َف�سْ

ثــم عــرج علــى اأقــوال العلمــاء يِف االآيــة �عمل النا�ــض حيُث اإن البع�ض يعتمد احل�ســاب ال�سم�ســي 
�البع�ــض االآخــر يعتمــد احل�ســاب القمــري لل�ســهور �االأيــام �خل�ض يِف نهايــة املقــال اإىل اأن االعتماد 
علــى االأ�ســهر القمريــة هو اأ�سبط من ناحية احل�ســاب، حيُث اإن هذه الطريقــة مل تتعر�ض للتعديل 
�التحريف كما تعر�ض له التاريخ ال�سم�ســي من من�ســئيه، كون البابا جريجوري الثالث ع�ســر األغى 

ع�ســرة اأيام من التقومي ال�سم�ســي....

ت�سعى الدارة اإىل التعا�ن مع �زارة احلج �العمرة برقمنتها �فهر�ستها 
�ذلك بالتعا�ن مع �زارة احلج �العمرة �من ابرز املواد االثرائية

كلمات املوؤ�س�ض

االر�سادات للحجاج 
باللغات م�ساعر احلجاج

ابرز االخبار 
العربية �املحلية

خطابات ملوك اململكة 

ابرز امل�ساريع 
اال�سالحية يِف احلج

اهم االأنظمة

تاريخ احلج

تاريخ احلرمني

تاريخ مكة 
�املدينة املنورة





اإقرتاح حممد بن عبدالرزاق 
حمزة يِف جريدة اأم القرى



حيتـــوي مـــزل األســـتاذ عبدالـــرزاق حممـــد محـــزة علـــى املعـــدات 
الـــي طلبهـــا والـــده إمـــام احلـــرم املكـــي يف عهـــد امللـــك  الفلكيـــة 

الشـــيخ حممـــد عبدالـــرزاق محـــزة  ســـنة 1367هــــ عبدالعزيـــز 

احلمــد هلل، �ال�ســالة �ال�ســالم علــى عبــد اهلل �ر�ســوله، نبينــا حممــد، �علــى اآلــه ��سحبــه �بعــد: ففــي الــد�رة 
الثانيــة �الع�ســرين ملجل�ــض هيئــة كبــار العلمــاء املنعقدة مبدينة الطائف، ابتداء من الع�ســرين من �ســهر �ســوال حتى 
الثــاين مــن �ســهر ذي القعــدة عــام 1403هـ بحث املجل�ــض مو�سوع اإن�ســاء مرا�سد فلكية ي�ســتعان بها عنــد حتري ر�ؤية 
الهــالل، بنــاء علــى االأمــر ال�ســامي املوجــه اإىل �ســماحة الرئي�ــض العــام الإدارات البحــوث العلميــة �االإفتــاء �الدعوة 
�االإر�ســاد برقــم )4/�ــض/19524( �تاريــخ 1403/8/18هـــ، �املحــال من �ســماحته اإىل االأمانة العامــة لهيئة كبار 
العلماء برقم )1/2652/د(، �تاريخ 1403/9/1هـ �اطلع على قرار اللجنة امل�سكلة بناء على االأمر ال�سامي رقم 
)2/6( �تاريــخ 1403/1/2هـــ، �املكونــة مــن اأ�سحاب الف�سيلة ال�ســيخ عبد الرزاق عفيفي ع�ســو هيئة كبار العلماء 
�اأع�ســاء الهيئــة الدائمــة مبجل�ــض الق�ســاء االأعلــى، �ال�ســيخ حممد بن عبد الرحيــم اخلالد، �منــد�ب جامعة امللك 
�ســعود الدكتور ف�سل اأحمد نور حممد �التي در�ســت مو�سوع اال�ســتعانة باملرا�سد على حتري ر�ؤية الهالل، �اأ�سدرت 

يِف ذلــك قرارها املــوؤرخ يِف 1403/5/16هـــ املت�سمن:
اأنه اتفق راأي اجلميع على النقاط ال�ست التالية:

اإن�ساء املرا�سد كعامل م�ساعد على حتري ر�ؤية الهالل ال مانع منه �سرعا.

اإذا رئي الهالل بالعني املجردة، فالعمل بهذه الر�ؤية، �اإن مل ير باملر�سد.
اإذا رئــي الهــالل باملر�ســد ر�ؤيــة حقيقيــة بوا�ســطة املنظــار تعــني العمــل بهذه الر�ؤيــة، �لو مل ير بالعــني املجردة؛ 
ْمُه( �لعموم قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم )ال ت�سوموا  ْهَر َفْلَي�سُ �ذلك لقول اهلل تعاىل )َفَمن �َسِهَد ِمنُكُم ال�سَّ
حتى تر�ه، �ال تفطر�ا حتى تر�ه، فاإن غم عليكم فاأكملوا عدة �سعبان ثالثني يوما( �لقوله عليه ال�سالة �ال�سالم: 

)�سوموا لر�ؤيته، �اأفطر�ا لر�ؤيته، فاإن غم عليكم..(
احلديــث ي�ســدق اأنــه رئي الهالل، �ســواء كانت الر�ؤية بالعني املجــردة اأم بها عن طريق املنظار، �الأن املثبت مقدم 

على النايِف.
يطلــب مــن املرا�ســد مــن قبــل اجلهة املخت�سة عــن اإثبات الهالل حتــري ر�ؤية الهالل يِف ليلة مظنتــه، بغ�ض النظر 

عن احتمال �جود الهالل باحل�ســاب من عدمه.
يح�ســن اإن�ســاء مرا�ســد متكاملــة االأجهــزة لال�ســتفادة منهــا يِف جهــات اململكــة االأربــع، تعــني مواقعهــا �تكاليفهــا 

بوا�ســطة املخت�ســني يِف هــذا املجــال.
تعميم مرا�سد متنقلة؛ لتحري ر�ؤية الهالل يِف االأماكن التي تكون مظنة ر�ؤية الهالل، مع اال�ستعانة باالأ�سخا�ض 

امل�سهورين بحدة الب�سر، �خا�سة الذين �سبق لهم ر�ؤية الهالل. اهـ.
�بعــد اأن قــام املجل�ــض بدرا�ســة املو�ســوع �مناق�ســته �رجــع اإىل قــراره رقــم )2( الــذي اأ�ســدره يِف د�رتــه الثانيــة 
املنعقدة يِف �سهر �سعبان من عام 1394هـ يِف مو�سوع االأهلة قرر باالإجماع: املوافقة على النقاط ال�ست التي تو�سلت 
اإليها اللجنة املذكورة اأعاله، ب�سرط اأن تكون الر�ؤية باملر�سد اأ� غريه ممن تثبت عدالته �سرعا لدى الق�ساء كاملتبع، 
�اأال يعتمــد علــى احل�ســاب يِف اإثبــات دخول ال�ســهر اأ� خر�جه. �بــاهلل التوفيق. ��سلى اهلل علــى نبينا حممد، �على 

اآله ��سحبه ��سلم.

ن�ض فتوى هيئة كبار العلماء يِف اململكة 
العربية ال�سعودية بتاريخ 1403هـ، 

ب�ساأن اإن�ساء املرا�سد الفلكية.



التعريــف بهيئــة كبــار العلمــاء:  هــي عبــارة عــن عــدد مــن كبــار املخت�ســني يِف ال�ســريعة االإ�ســالمية مــن ال�ســعوديني، يجــري اختيارهــم باأمــر ملكــي، �يجــوز عنــد 
االقت�ســاء �باأمــر ملكــي اإحلــاق اأع�ســاء بالهيئــة مــن غري ال�ســعوديني ممن تتوفر فيهم �سفات العلماء ال�ســلفيني.تتوىل الهيئــة اإبداء الراأي فيما يحال اإليها مــن �يل االأمر من اأجل بحثه 
�تكويــن الــراأي امل�ســتند لالأدلــة ال�ســرعية. كمــا تقــوم بالتو�سيــة يِف الق�سايــا الدينيــة املتعلقــة بتقريــر اأحــكام عامــة، لي�سرت�ســد بهــا �يل االأمــر، �ذلك بناء علــى بحوث يجــري تهيئتها 
�اإعدادها طبقًا ملا ن�ض عليه االأمر امل�سار اإليه �الالئحة املرافقة له. �مقر الهيئة اململكة العربية ال�سعودية، حيث �سدر املر�سوم امللكي رقم: )اأ/ 137( بتاريخ 1391/7/8ه، بتاأليف 

هــذه الهيئــة، �تتفــرع منهــا جلنــة دائمــة يتــم اختيارها باأمــر ملكي اأي�سًا، �تكــون مهمتها: اإعداد البحوث �تهيئتها للمناق�ســة من قبل الهيئــة، �اإ�سدار الفتا�ى يِف ال�ســوؤ�ن الفردية.
ينظر: اأبحاث هيئة كبار العلماء العدد )1(، �ض6-5. 

التعريف مبجمع الفقه االإ�سالمي الد�يل، �الذي تبنى 
فكرته امللك خالد بن عبد العزيز -رحمه اهلل- 

�املجمــع عبــارة عــن فــرع ملنظمــة املوؤمتــر االإ�ســالمي، علــى اأن يكون لــكل د�لة مــن د�ل منظمة 
املوؤمتــر االإ�ســالمي ع�ســو عامــل يِف املجمــع، �يتــم تعيينــه مــن قبــل د�لتــه، �ينتظم اأع�ســاء املجمع 
يِف: جمل�ــض، ��ُســعب املجمع املتخ�س�سة، �هيئة املكتب، �اأمانة املجمع. �قد اأقر يِف املوؤمتر الثالث 
للمنظمــة �سمــن القــرارات ال�ســادرة برقــم 3/8ت )ق، اأ(، الــذي عقــد يِف مكــة املكرمــة باململكــة 

العربيــة ال�ســعودية يِف ربيــع االأ�ل 1401ه/ 1981م. 
ينظر: جملة جممع الفقه االإ�سالمي الد�يل، العدد )0(، )الد�رة االأ�ىل �ض30-10(. 

ن�ض قرار املجمع الفقهي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، 
القرار رقم )6( ب�ساأن توحيد بدايات ال�سهور القمرية:

اإن جمل�ــض جممــع الفقــه االإ�ســالمي الــد�يل املنعقــد يِف د�رة موؤمتــره الثالــث بعمــان عا�سمــة امللكــة االأردنيــة الها�ســمية مــن 8-13 �سفــر 
1407هـــ، املوافــق 11-16 ت�ســرين االأ�ل )اأكتوبــر( 1986م، بعــد ا�ســتعرا�سه يِف ق�سيــة توحيــد بدايــات ال�ســهور القمريــة م�ســاألتني:

االأ�ىل: مدى تاأثري اختالف املطالع على توحيد بداية ال�سهور. 
الثانية: حكم اإثبات اأ�ائل ال�سهور القمرية باحل�ساب الفلكي.

�بعد ا�ستماعه اإىل الدرا�سات املقدمة من االأع�ساء �اخلراء حول هذه امل�ساألة قرر ما يلي:
 اأ�اًل: اإذا ثبتت الر�ؤية يِف بلد �جب على امل�سلمني االلتزام بها �ال عرة الختالف املطالع، لعموم اخلطاب باالأمر بال�سوم �االإفطار. 

ثانيًا: يجب االعتماد على الر�ؤية، �ي�ستعان باحل�ساب الفلكي �املرا�سد، مراعاة لالأحاديث النبوية، �احلقائق العلمية.



�سورة تاريخية تظهر فيها ال�ساعة بامل�سجد احلرام 
عام 1327 هـ املوافق 1910م

خــادم احلرمني ال�ســريفني 
�طلــب مر�سد مكة املكرمة 
مــن اأبنــاء ال�ســيخ حممــد 

عبدالــرزاق حمــزة



خطاب جمل�ض الق�ساء عن املرا�سد

ــة  ــة املكرمـ ــاعة مبكـ ــز بـــرج السـ ــد مركـ مرصـ
هـــو  أول مرصـــد متكامـــل وفريـــد مـــن نوعـــه 
ـــة  ـــة املكرم ـــه مك ـــامل حتتضن ـــتوى الع ـــى مس عل
ومـــن خالـــه يتـــم رصـــد هـــال شـــهري رمضـــان 
وشـــوال وســـائر الشـــهور، كونـــه يضـــم جمموعـــة 

ـــة. مناظـــر عاملي

وهـــو فريـــد مـــن نوعـــه وفيـــه أدّق مواقيـــت 
تؤخـــذ مـــن املركـــز نفســـه، مـــا يثبـــت ذلـــك 
أن اململكـــة العربيـــة الســـعودية تقـــود العـــامل 

اإلســـامي مبوضـــوع الوقـــت واملواقيـــت

املرصد 
الفلكي بربج 

الساعة



قرار جمل�ض الوزراء رقم 143�ؤ�تاريخ 
1418/8/22هـ باملوافقة على الئحة حتري 

ر�ؤية هالل اأ�ائل ال�سهور القمرية �التي ن�سرت 
بجريدة اأم القرى يِف عددها رقم 3790 �تاريخ 

1421/1/16هـ

املقرتحات

 الفكـــرة اأن يكـــون جممـــع د�يل لر�ســـد الهـــالل �مقـــره �ســـاعة مكـــة �االإعـــالن يكـــون منهـــا 
 �لـــه امتـــداد مـــن ا�ســـرتاليا حتـــى اأمريـــكا �اإثبـــات الر�ؤيـــة مـــن خـــالل مر�ســـد �ســـاعة مكة
علمـــًا اأنـــه يوجـــد عـــدد مـــن الوثائـــق الجتماعـــات عـــدد مـــن العلمـــاء مـــن اأع�ســـاء هيئـــة 
كبـــار العلمـــاء �جمل�ـــض الق�ســـاء  �الفلكيـــني قبـــل 40 �ســـنة بخ�سو�ـــض اأمـــر �ســـام �ســـدر 
 بدرا�ســـة �جـــود مرا�ســـد يِف مناطـــق اململكة �ربطهـــا باإثبات الر�ؤيـــة �املوافقة على ذلك 



تعريف املنظار املقرب التل�سكوب 
)telescope(

اأ�ســل �معنــى كلمــة تل�ســكوب )منظــار مقــرب(: حيــُث تتكــون الكلمــة مــن مقطعــني 
املقطــع االأ�ل هــو Tele �معنــى هــذا املقطع )بعيــد( باالإيطالية القدميــة، �املقطع 
الثــاين scope �معنــى هــذا املقطــع كا�ســف �عليــه فــاإن املعنــى �ســيكون )كا�ســف( 
البعــد اأ� كا�ســف املجــال البعيــد �نحــن العرب اأطلقنا عليه اأ�ســم )مقــرب( اأي نقرب 

بــه ال�ســيء �نقرب بــه الكواكب �النجــوم �االأجرام.

تاريخ اكت�سافه 
اكت�ســف التل�ســكوب: يِف العام 1610م - ففي نهاية القرن اخلام�ــض ع�ســر، قام اأحد 
اأبنــاء النظاراتــي الهولندي هانز لير�ســي بالدخول خل�ســة اإىل معمل �الده �اأخذ 
هــذا االبــن يعبــث �يلهو باأد�ات �الــده �التي كانت يِف معظمها اأد�ات ب�سرية بحكم 
عمــل �الــده يِف الب�سريــات �بينما هو يلعب بعد�ســات �الده الحــظ انه عندما ��سع 
عد�ســتني كل �احــدة اأمــام االأخــرى مــع تــرك م�ســافة خمتلفــة بينهمــا اأن االأجــرام 
ي�ساهدها اأقرب �اأكر مما هو عليه يِف الواقع �اأ�سرع يخر اأباه مبا اكت�سفه فعرف 
�الده �سبب هذا االأمر �عندها مت اكت�ساف التل�سكوب ��سمع االإيطايل غاليليو بهذا 

االكت�ســاف فاأخذ على درا�سته ب�سكل �ا�سع �تطويره. 
ينظــر: بحــث للدكتــور: حممــد عبــد الرحمــن البابطــني، امل�ست�ســار بــوزارة العــدل 

ل�ســئون االأهلة.

فائدة التل�سكوب
التل�ســكوب )املنظــار املقــرب( ي�ســتخدم لر�ؤيــة �سغــار الكواكــب ال�ســيارة �توابعهــا مــن االأقمــار �حلقــات زحــل املحيــط بــه اإحاطــة ال�ســوار 
باملع�ســم �اأهــم مــن ذلــك اأنــه ميكن به ر�ؤية القمر مع ال�سم�ــض يِف �ســرار ال�ســهر العربــي اأ�ل النهار �اآخره حتى ميكن القول باأن القمر �ســابق 
لل�سم�ــض اأ� متاأخــر عنهــا �بالتــايل احلكــم ب�ســدق مــن يدعي ر�ؤية الهالل اأ�ل ليلة من ال�ســهر اأ� كذبه بناًء على ر�ؤيــة تقدمه اأ� تاأخره عن 

ال�سم�ــض. ينظــر: مقــال لل�ســيخ/ حممــد عبدالرزاق حمــزة، من�ســور يِف �سحيفة اأم القرى العــدد )1226(. 



اأهم مميزات املرا�سد الفلكية )التل�سكوبات( يِف ر�ؤية االأهلة:
1-يقوم املنظار املقرب )التل�ســكوب( بتحديد موقع الهالل )القمر( بدقة متناهية من حيث ارتفاع الهالل �القمر فوق االأفق بعد غر�ب ال�سم�ــض )حلظة 

التحري( يِف موقع التحري.
2-حتديد البعد الزا�ي بني مركز القمر �مركز ال�سم�ض حلظة غر�ب ال�سم�ض.

3-حتديد �سدة اإ�ساءة الهالل )اللمعان( حلظة غر�ب ال�سم�ض يِف ليلة التحري يِف موقع التحري.
4-تقريب الهالل )القمر( للرا�سد )املتحري( مما يعني ��سوح الهالل اأكر للرا�سد )املتحري(

5-حتديد موعد غر�ب ال�سم�ض حلظة التحري.

6-حتديد موعد غر�ب القمر يِف موقع التحري.
7-حتديد موقع الهالل )القمر( يِف االأفق الغربي حلظة التحري يِف موقع التحري بالدرجات من ال�سمال اجلغرايِف �ال�سمال املغناطي�سي.


