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  :املقدمة
�me��d��c: احلمد هللا القائل �b��a� � �̀ �_��^�� �]f� ���������j�� � �i��h� � �g

kl ]٧٨: اإلسراء[.  
إن خياَر عباِد اِهللا تـََعاىل الذيَن يـُرَاُعوَن الشمَس : ((والصالة والسالم على سيدنا حممد القائل

  .)١())والنُجوَم واَألِظلة ِلذِْكِر اهللاِ والقمَر 
َماُم َضاِمٌن : ((سول اللِه  صلى اهللا عليه وسلمقال قال ر رضي اهللا عنه أنه عن أيب ُهَريـَْرَة و    اْإلِ

  .)٢())َواْغِفْر لِْلُمَؤذِننيَ  ،اْألَِئمةَ  ذُن ُمْؤَمتٌَن اللهم أَْرِشدِ َواْلُمؤَ 
  .سيدنا حممد وعلى مجيع الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهموالصالة والسالم على آل 

وبعد فقد دلت األدلة السابقة بالضرورة على استحباب تعلم الظواهر الفلكية اليت هلا تعلق 
 ؛إال بعد وجود سببهاولو بثوان بالعبادات؛ ألا أسباب تدل على دخول وقتها، وال يصح أداؤها 

 يف سابقان على فضل عمل املؤذن واملؤقت ملا حيمله من أمانةاحلديثان ال ، ودلوهو دخول الوقت
    .داللة الناس على صحة الدخول يف مواقيت عبادام

  :أهمية البحث، ودوافع اختياره
يف القرار السادس من الدورة التاسعة للمجمع الفقهي اإلسالمي بشأن مواقيت الصالة جاء 

ويوافق عبور مركز : الظهر: ((ونص القرار هو أن وقت والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية،
  )).وميثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل لألجسام الرأسية، قرص الشمس لدائرة الزوال

الذين حيسبون وقت الظهر باعتبار مركز الشمس، وال لقرار يتفق مع رأي بعض الفلكيني هذا او 
ت الظهر، باعتبار مرور كامل قرص الشمس من دائرة يتفق مع ما هو مقرر شرعًا يف دخول وق

حسب  يف اململكة العربية السعودية تقومي أم القرىالزوال، ومن التقاومي اليت عملت بالقرار السابق 
حسب والكويت   هـ،١٤٣٥وهلذا العام  ،/http://www.ummulqura.org.saاملوقع الرمسي له 

 ،http://site.islam.gov.kw/default.aspx اإلسالمية  األوقاف والشؤون املوقع الرمسي لوزارة 
لشؤون حسب املوقع الرمسي للهيئة العامة ل أبو ظيبتوقيت و ، خطأ هذا التأقيتوسيأيت بيان 

  .أيضاً  طأ هذا التأقيتوسيأيت بيان خ ،/http://www.awqaf.ae     واألوقاف اإلسالمية

لرمسي لوزارة األوقاف التقومي اطنة عمان حسب تقومي سل :ومن التقاومي اليت عدلت وقت الظهر
وقد أضافت حنو دقيقتني على مرور مركز قرص ،  /http://www.awqafoman.net والشؤون الدينية

                                           
،  رقم ١/٣٧٩ الكربى سننوالبيهقي يف ال ،١٦٣، رقم١/١١٥ الصحيحني على املستدركأخرجه احلاكم وصححه يف  )١(

  .١/٣٢٧الزوائد  جممعراجع  ،املواقيت أدلة مراعاة باب، ١٦٥٦
  .، واحلديث حسن٧١٦٩، وأمحد برقم٢٠٧، والرتمذي برقم  ٥١٧برقم  داود رواه أبو )٢(
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  .الشمس

مرور مركز الشمس إىل اية خط الزوال ال يتعدى الدقيقتني، والفرق يف التوقيت بني هذا 
ومع االحتياط ملراعاة فرق الثواين يصل  دقائق، وجمموع مرور كامل قرص الشمس ال يتعدى ثالث

ل و مؤثر على صحة األذان والصالة، فلو شرع فيهما قبل دخ إىل مخس دقائق، لكن هذا الفرق
  .الوقت بثوان مل يصحا

من هنا رأيت أن أذكر أهم املعايري الفقهية والفلكية لدخول صالة الظهر اليت م الفقيه 
  .فيما خيص هذا الوقت والفلكي

  :سبعةمطالب  يففجاء هذا البحث 
  .أدلة دخول وقت صالة الظهر من الكتاب والسنة المطهرة واإلجماع: المطلب األول

  . الفرق بين الزوال الشرعي والزوال الفلكي: المطلب الثاني 
  .مقدار وقت االستواء: المطلب الثالث

  . ن مواقيت الصالةمناقشة وقت دخول الظهر في القرار السادس بشأ: المطلب الرابع 
  .حساب  بعض الفلكيين لوقت الظهر  عند االستواء: المطلب الخامس

  .أهم األحكام المتعلقة بوقت الزوال واالستواء: المطلب السادس 
استبيانات لفلكيين قالوا بلزوم مرور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال : المطلب السابع

  .لدخول وقت الظهر
  .التوصيات والنتائج وصياغة القرار مبا يتعلق بقرار امع الفقهي اإلسالمياخلامتة وفيها  وأخرياً 

  .واهللا املوفق واهلادي إىل صراطه املستقيم   
  نزار حممود قاسم الشيخ .دوكتبه 

  .م٢٠١٤_ هـ١٤٣٥غرة مجادى الثانية عام يف رأس اخليمة 
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  املطلب األول
  والسنة املطهرة واإلمجاعمن الكتاب أدلة دخول وقت صالة الظهر 

  :مقدمة
، )صالة الظهر(َدَخَلْت : مضمومًا إىل الصالة مؤنثة، فيقال) الظْهرُ (ساعُة الزَواِل، و: الظْهرُ 

حانِت الظهر، على معىن الوقت واحلني، ويقاس على هذا : ومن غري إضافة جيوز التأنيث؛ فتقول
  . )١(باقي الصلوات
  :صالة الظهر، ومن أهمها دخولوقت تذكر  التي األدلةتعددت هذا و 

me��d��c��b��a��`��_��^���]f����������j����i��h���g: اهللا تعاىل قول - ١

kl ]٢( ]٧٨: اإلسراء(.  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى : أبو داود وغريه عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال ما رواه  _٢
عنَد البيِت َمرتيِن، َفَصلى الظهَر في األُولى منهما حيَن كاَن _ السالم عليه_أَمني جبريُل ((: آله وسلم

  .)٣())...ِمْثَل الشراكِ  الَفْيءُ 
ُسِئَل : أنه قال رضي اهللا عنهما مسلم رمحه اهللا عن عبد اهللا بن عمرِو بن العاص اهرو ما و  - ٣

َوْقُت َصالِة الفجِر َما َلْم َيْطُلْع : ((قالرسوُل اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عن وقِت الصلواِت؟ ف
  .)٤())...قـَْرُن الشمِس اَألوِل، ووقُت صالِة الظهِر ِإَذا زالِت الشمُس َعْن بطِن السماءِ 

صلى اهللا عليه وعلى   النبي كان(( :قالرضي اهللا عنه  َمسُرَةَ  بن َجابِرِ  عن مسلم اهرو ما و _ ٤
  .)٥())الشْمسُ  َدَحَضتِ  إذا الظْهرَ  يصلى  آله وسلم

بزوال الشمس  دخلاستنادًا إىل األدلة السابقة أمجعت األمة على أن وقت الظهر ي_ ٥      
  .)٦(عن وسط السماء جتاه الغرب

                                           
  .انظر املصباح املنري، والقاموس احمليط مادة ظهر) ١(
 .}ُتْظِهُرونَ  َوِحنيَ  َوَعِشيا َواَألْرضِ  لسَماَواتِ ا ِيف  احلَْْمدُ  َوَلهُ .  ُتْصِبُحونَ  َوِحنيَ  ُمتُْسونَ  ِحنيَ  اللهِ  َفُسْبَحانَ { :وقال اهللا تعاىل )٢(
فهذا خطاب من اهللا تعاىل للمؤمنني باألمر بالعبادة، واحلض على الصالة يف هذه األوقات؛ قال ابن عباس ].١٨-١٧: الروم[

صالة املغرب } ُمتُْسونَ  ِحنيَ  اللهِ  َفُسْبَحانَ {: قال اهللا تعاىل: أين؟ فقال: الصلوات اخلمس يف القرآن؛ قيل له: رضي اهللا عنهما
. الظهر، وقال هذا الضحاك وسعيد بن جبري} ُتْظِهُرونَ  َوِحنيَ {العصر، } َوَعِشيا{صالة الفجر، } ُتْصِبُحونَ  َوِحنيَ {العشاء، 

  .١٤/١٤تفسري القرطيب 
  .١/٣٣٣وأمحد يف مسنده )) صحيح حديث حسن: ((، مث قال١٤٩رقم  له ، والرتمذي واللفظ)٣٩٣(رواه أبو داود رقم ) ٣(
  ).٦١٢(رقم صحيح مسلم ) ٤(
  .٦١٨رقم مسلم صحيح )٥(
         .٣/٢٤اموع ) ٦(
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، الشمس زالت إذا الظهر وقت أول أن على العلم أهل أمجع: ((قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل
)١())األخبار تظاهرت وقد الرب عبد وابن املنذر ابن قاله

.  

  :بيان حمل الشاهد من األدلة السابقة
الدلوك هو امليول عن  و ،للتوقيت فالالم} الشْمسِ  ِلُدُلوكِ {: قوله تعاىل: وحمل الشاهد يف اآلية

مالك رمحه اهللا ويؤيد هذا املعىن ما رواه أقم الصالة مليل الشمس إىل الغروب؛ : ، أي)٢(كبد السماء
  .)٣( .)).اْلَفْيءُ  فَاءَ  إذا الشْمسِ  ُدُلوكُ : ((يقول كان  هأَن رضي اهللا عنهما  َعباسٍ  بن اهللا َعْبدتعاىل عن 

 ِنْصفِ  بـَْعدَ  َميـُْلَها الشْمسِ  ُدلُوكُ (( :قالأنه  رضي اهللا عنهما ُعَمرَ  بنا َعنِ وروى ابن أيب شيبة 
   .)٤())النـَهارِ 

َفَصلى الظهَر في األُولى منهما حيَن كاَن : ((اهللا عنهما ومحل الشاهد في حديث ابن عباس رضي
  )).ِمْثَل الشراكِ  الَفْيءُ 

والفيء هنا يعين الرجوع، وهو ظل الشمس بعد الزوال، ومسي بذلك ألنه يرجع من جانب 
      .)٥(الغرب إىل جانب الشرق

 ويف  ،مل على أحد وجوه ثالثةالنعل، والتقييد بالشراك حي وجه على اليت قطع اجللد أحد :راكوالش
  :مجيع الوجوه أن صالة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حدثت بعد حتقق الزوال

بالشراك لدقته، وليس التقدير هنا للتحديد  الشرعي أن الراوي قدر يفء الزوال :الوجه األول
  .)٦(السماء وسط عن الشمس ميل منه يعرف حىت منه بأقل بنظره يبني ال الزوال ألن بلواالشرتاط، 

أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بعد زوال الشمس ومرور وقت  :الوجه الثاني
 يصلي أن جيوز ال: على امتداد يفء الزوال بقدر الشراك، وذا الظاهر أخذ به بعض أهل العلم، فقالوا

وهذا خالف ما اتفق عليه الفقهاء وخالف : ((، قال النووي رمحه اهللا تعاىلالشراك مثل الفيء يصري حىت
  .)٧())األحاديث

                                           
  . ١/٣٦اإلمجاع ، ٣/٢٤، اموع ١/٢٢٤ املغين) ١(
  .١/٢٨٠ البيان أضواء، ١٧١املفردات ص) ٢(
) اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطيب  ،اللْيلِ  َغَسقِ وَ  الشْمسِ  ُدُلوكِ  يف جاء ما باب، ٢٠، رقم احلديث ١/١١ مالك موطأ )٣(

١٠/٣٠٤.  
  .١٥/١٣٥  الطربي تفسري، ويراجع ٦٢٧٣رقم  ،٢/٤٤  شيبة أيب ابن مصنف) ٤(
  .٣/٤٨٢النهاية  )٥(
  .٤/١٣١ األثر غريب يف النهاية، ٣/٢٣ اموع )٦(
، حتت ١/٣٦٠)) ليس الوقت ممدودا كالشراك من أخطأه هلك((: عن أيب جملز قال روى ابن أيب شيبة و .   ٣/٢٨ اموع )٧(

  .))من قال على كم يصلي الظهر قدما ووقت يف ذلك: ((عنوان
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 كانو  ،الشمس زالت حني النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم صلى مع جربيل أن: الوجه الثالث
 أخر أنه الفيكون التقدير بالشراك كناية عن أول ظهور ظل الزوال،  ،ورائه من الشراك مثل حينئذ الفيء

، وهذا الوجه قريب من الوجه األول، وهو أوىل الوجوه؛ )١(الشراك مثلالفيء  ارص أن إىل صالة الظهر
_ مثالً _رضي اهللا عنه ألن حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قد روي من طرق عدة ويف رواية جابر 

صلى َخرََج رسول اللِه : ((قَالَ أنه  الطرباين وابن أيب شيبة والنسائي واللفظ له رمحهم اهللا تعاىل عند
ثُم صلى  ،وكان اْلَفْيُء َقْدَر الشرَاكِ  ،الشْمسُ  اهللا عليه وعلى آله وسلم َفَصلى الظْهَر حني زَاَلتِ 

مبعىن أن الشمس ملا زالت كان مقدار ظل ؛ )٢(...))اْلَعْصَر حين كان اْلَفْيُء َقْدَر الشَراِك َوِظل الرُجلِ 
احتساب هذا : املعىن يف احلديث ، ويؤكد هذا)٣(أصبع عرضًا أو أقل حنو: الزوال مبقدار شراك النعل أي
  .وإضافته إىل ظل الرجل املقدار يف دخول وقت العصر

الفيء األصلي الذي يكون  :واملراد من الفيء مثل الشراك: ((قال السرخسي رمحه اهللا تعاىل
ذلك القدر يف ذلك فاتفق  ،وذلك خيتلف باختالف األمكنة واألوقات ،لألشياء وقت الزوال

  .)٤())الوقت
صلى الظهر  :يف حديث أنه عليه الصالة والسالم: (()شرك( :وقال يف املصباح املنري مادة

  )).يعين استبان الفيء يف أصل احلائط من اجلانب الشرقي عند الزوال ؛حني صار الفيء مثل الشراك
ِإَذا زالِت الشمُس َعْن : ((نهماعبد اهللا بن عمرِو بن العاص رضي اهللا عوحمل الشاهد يف حديث 

  )).بطِن السماءِ 
 جانب ىلإ السماء كبد عن الشمس احنطاط هو :الزوالو: ((قال ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل

  .)٥())ومالت زالت احنطاطها عند فيقال الزوال عند الشمس فيه تقوم الذي وسطها السماء وكبد ،املغرب
  .)٥())ومالت

 َدَحَضتِ : ((أي زالت، قال يف تاج العروس)) الشْمسُ  تِ َدَحضَ (( وحمل الشاهد يف حديث جابر
ْغِرب ِجَهةِ  ِإىل زَاَلتْ  :وُدُحوضاً  َدْحضاً  َتْدَحضُ  السَماءِ  َكِبدِ  عن الشْمسُ 

َ
 زَلَِقتْ  َأي َدَحَضتْ  كأَنـَها ،امل

َجازِ  من
َ
  .)٦())امل

                                           
  .١/٣٨٣ اجلليل مواهب ،٣/٢٨ اموع )١(
يِع َمَواِقيِت الصَالِة، رقم١/٢٨١مصنف ابن أيب شيبة  )٢( ) اتىب(، سنن النسائي ٤/٣٦٤، املعجم األوسط ٣٢٢٦، يف مجَِ

واحلديث حسن بعد البحث .  ٤/١٩٦ العمدة شرح، ٨/٣٠ التمهيد، ويراجع ٥٢٤رقم ، ، باب آِخُر َوْقِت اْلَمْغِربِ ١/٢٦٠
  .عن رجاله وسؤال أهل العلم عنه

  .١/٣٨٥حاشية البجريمي على اخلطيبيراجع  )٣(
  .١٤٢/ ١املبسوط  )٤(
   .مادة زول العرب لسانو  احمليط القاموس، ١/١٧٧ قتيبة البن احلديث غريب) ٥(
  .١٨/٣٢٦ العروس تاج )٦(



8 
 

  تنبيه
مركز قرص مرور باعتبار ، ماً أن وقت صالة الظهر يدخل عندما يكون الظل معدو  توهم البعض

  .دائرة الزوال الشمس
أو الوقت حني أقصر ظل ، _وهذا القول خمالف ملا أمجعت عليه األمة من أن وقت انعدام الظل 

بل هو وقت االستواء الذي ال تصح فيه صالة ، ليس بوقت لدخول وقت صالة الظهر_ للشاخص
وهذا باعتبار ميل مجيع قرص ، لك لفظ احلديثووقت دخول الظهر بظهور الفيء، كما صرح بذ، الظهر

  .يف جهة الشرق ءالعني الفيترى  وحيدث هذا عندما، خط دائرة الزوالالشمس عن 
بل الظل يكون ، وليس كذلك، يتوهم الناس أن الظل والفيء مبعىن: قال النووي رمحه اهللا تعاىل

وال يقال ملا قبل الزوال ، ال بعد الزوالوأما الفيء فال يكون إ ،غدوة وعشية ومن أول النهار إىل آخره
أمجعت األمة على و  ،أي رجع، ألنه ظل فاء من جانب إىل جانب؛ وإمنا مسي بعد الزوال فيئاً ، يفء

، ويدخل الوقت بالزوال الذي يظهر لنا، نقل اإلمجاع فيه خالئق، أن أول وقت الظهر زوال الشمس
، مث ظهر عقبها أو يف أثنائها مل تصح الظهر، الزوالفلو شرع يف تكبرية اإلحرام بالظهر قبل ظهور 

  .)١(وأما قبل ظهور الظل فهو معدود من وقت االستواء
 وقتها ويدخل): ((سالمة بن أمحد بن أمحد الدين شهاب( تعاىل اهللا رمحه القليويب الشيخ قالو 

  .)٢())عدمه بعد الظل حبدوث ويعرف باإلمجاع، الشمس زوال عقب
  .  ن تفصيل هذا الكالم أيضا يف املطالب اآلتيةوسيأيت املزيد م

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٣/٢٤اموعانظر  )١(
  .٦٨ ص آلة غري من والقبلة الوقت معرفة يف الضاللة من اهلداية) ٢(



9 
 

  املطلب الثاني
  والزوال الفلكيالزوال الشرعي  الفرق بني

 كبد عن الشمس ميل هو :الزوال: قال مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة
 أويف حال استواء الشمس،  نقصانه تناهي بعد الظل زيادة وعالمته ،النهار انتصاف بعد السماء
وملعرفة الزوال نقيم شاخصاً يف أرض مستويٍة، مث نـَُعلم على رأس  ،ظل االستواء عند يكن مل إن حدوثه

هذا الظل، فمازال الظل ينقص من اخلط فهو قبل الزوال، وإن صار حبيث ال يزيد وال ينقص فهو 
 إىل املغرب من الظل انتقل فإذا الصالة،ز فيه ال جتو  الذي الوقت وهووقت االستواء، وقيام الظهرية، 

  .ُعِلَم أن الشمس زالت ودخل وقت الظهر فقد ، الزيادة يفالفيء  وبدأ املشرق
، وسبب هذا )١(عند توقف الظل عن السري وقد عرب كثري من الفقهاء بأن وقت االستواء هو

ظل حىت مير كامل قرص  ملا تكون عمودية على شاخص، لن يظهر هلذا الشاخص أن الشمس مثالً 
الشمس عن مست هذا الشاخص، أي حىت مير كامل قرص الشمس بدائرة الزوال، وهي دائرة تقطع 
على األفق يف نقطيت الشمال واجلنوب، وتقسم الكرة األرضية إىل قسمني، أحدمها النصف الشرقي، 

، فإذا  وصلت حينما تصل الشمس إىل ذلك اخلط: واآلخر النصف الغريب، ويكون نصف النهار
حافة الشمس إىل مست الشاخص أحاطت أشعتها بالشاخص من جهة الشرق والغرب، فعندئذ 

  .حيسب الرائي أن الشمس توقفت عن السري
  كما يف الشكل التايل

  
  
  
   

ونقطة انتصافه هي نقطة بالنهار العريف، بني شروق الشمس وغروا، ما النهار هذا ويسمى 
وعندها تصري  يف نقطة انتصافه، مركز الشمس حبيث يكون ائها يف السماءغاية ارتفاع الشمس واستو 

  . ، وبني األفق شرقاً وغرباً متساويةاملسافة بني الشمس
والصورة التالية توضح الفرق بني الزوال الشرعي والفلكي، إذا كانت الشمس عمودية على 

  .)٢(الشاخص

                                           
  .٣/٢٨ اموع) ١(
 املخطط :فقال يل: بعثت رسالة للدكتور محيد جمول النعيمي أسأله عن رأيه يف املخطط التوضيحي لدخول وقت الظهر) ٢(

  .وجيد واضح

  الشمس
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فيء 
الــزوال
أو ظل 
الــزوال 
الشــرعي

  الزوال الشرعي ووقت االستواء

الشمالالجنوب

المشرق

المغرب

الزوال العرفي
أو االستواء

الــزوال الشــرعي

دائــرة الــزوال

  
يف وقت الزوال سينعدم ويصري يف أصله، ويف هذه  شاخصأن ظل أي  الصورةويظهر يف 

األثناء يصري وقت االستواء الذي ال جتوز فيه الصالة، وعندما تظهر أدىن زيادة ظل باجتاه الشرق، 
  .فعندئذ يكون الزوال الشرعي قد حصل

لة عن مسامتة والصورة التالية توضح الفرق بني الزوال الشرعي والفلكي، إذا كانت الشمس مائ
  .الشاخص
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فيء الزوال
أو ظل الــزوال 

الشــرعي

ظل 
االستواء

  الزوال الشرعي ووقت االستواء

الشمالالجنوب

المشرق

المغرب

الزوال العرفي
أو االستواء

ــزوال  ال
الشــرعي

دائــرة الــزوال

الظل الصباحي
  

ن لكل جسم ظل يف وقت الزوال وال فإ ،أن الشمس إن مل تكن عموديةهذه الصورة توضح و 
وقت االستواء الذي ال ، وهو ماءسينعدم، بل يصري أقصر ما هو عليه إذا كانت الشمس يف كبد ال

باجتاه الشرق، فعندئذ يكون الزوال و  االستواء ظليف  جتوز فيه الصالة، وعندما تظهر أدىن زيادة
  .الشرعي قد حصل

  :بعض النقوالت التي توضح الفرق بين الزوال الشرعي والزوال الفلكي
وأول وقت الظهر إذا استيقن الرجل بزوال الشمس عن وسط (( :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل

 ،لشيء قائم معتدل نصف النهار ظل حبال الشمس يف الصيف يتقلص حىت ال يكون ل وظِ ، الفلك
  ...ما كان الظل فقد زالت الشمس، وإذا كان ذلك فسقط للقائم ظل

فإنه إذا تناهى نقصانه  ؛وإمنا يعلم الزوال يف هذه األوقات بأن ينظر إىل الظل ويتفقد نقصانه 
   .)١())فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال وهو أول وقت الظهر ،زاد

                                           
 الطحطاوي حاشية، ١/١٠١ الفقهاء حتفة، ١/١٠٥ األحبر ملتقى شرح يف األر جممع، ٣/٢٨ اموعوانظر ، ١/٩٠األم ) ١(

 الكبري احلاوي، ١/١١١ قليويب حاشية، ١/٢١١ خليل خمتصر شرح، ١/١٧٦ الكبري الشرح، ١/١١٧ الفالح مراقي على
  .١/١٣٣ املربع الروض، ١/١٢١ احملتاج مغين، ١/١٨٠ الطالبني روضة ،٢/١٢

ال خالف بني الفقهاء يف أن مبدأه من زوال الشمس عن وسط السماء جتاه ) : ((٧/١٧٢ (الكويتية  املوسوعة الفقهيةوقال يف 
، والشمس ال زالت يف املشرق ، ويعرف الزوال بأن تغرز خشبة مستوية يف أرض مستوية ، وال يصح أداؤها قبل الزوال، الغرب 
بأن كان الظل أقل ما ، الظل أو مت نقص ، فإذا مل يكن للخشبة ظل ، فالشمس قبل الزوال ، ام ظل اخلشبة ينتقص فما د
وبدأ يف ، غرب إىل املشرقفإذا انتقل الظل من امل، وهو الوقت الذي حتظر فيه الصالة ، فالشمس يف وسط السماء ، يكون
  .))الظهر فقد زالت الشمس من وسط السماء ودخل وقت، الزيادة
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ويعـرف  ،ن أول وقتها زوال الشمس أي ميلها عـن وسـط السـماءإ((: ل الحطاب المالكيوقا
وال يــزال يــنقص مــا دامــت الشــمس يف جهــة  ألن الظــل يف أول النهــار يكــون ممتــداً  ؛ذلــك بزيــادة الظــل

فــإذا مالــت الشــمس إىل جهــة املغــرب أخــذ الظــل يف  ،املشــرق إىل أن تصــري الشــمس يف وســط الســماء
  .ك هو الزوالوذل ،الزيادة

فــإن الــزوال عنــد أهــل الميقــات  ،وال بـد أن يزيــد الظــل زيــادة بينـة فحينئــذ يــدخل وقــت الظهـر
  .ميل مركز الشمس عن خط وسط السماءيحصل ب

  .والزوال الشرعي إنما يحصل بميل قرص الشمس عن خط وسط السماء
  وكذلك للغروب ميقايت  ي غـروب مجيـع قـرص والشـرع ،فامليقـايت غـروب مركـز الشـمس؛ وشـرعي

والشـــــرعي شــــــروق أول حاجــــــب  ،وكــــــذلك الشـــــروق امليقــــــايت هــــــو شـــــروق مركــــــز الشــــــمس ،الشـــــمس
  .)١())الشمس

ميــل كامــل الشــمس عــن : األوىل :هــي ثنتــينعالمــة دخــول الظهــر أن : ويتحصــل ممــا ســبق
ال جتوز زيادة ، وقبل ابتداء الباجتاه الشرق ابتداء الظل بالزيادة: وسط السماء إىل جهة الغرب، والثانية

  .الصالة
  :الزوال يكون على نوعينوعليه فإن  

  .وحيصل مبيل مجيع قرص الشمس عن خط وسط السماء :الزوال الشرعي
حيصل مبيل مركز الشمس عن خط وسط السماء، ولو حلظة و عند الفلكيني،  :والزوال العرفي

  .)٢(واحدة
يف حديث أيب موسى األشعري رضي كي التمييز أو الفرق بني الزوال الشرعي والفل وقد ورد ذكر

ُمث أََمرَه فأقام : ((ويف احلديث_ نصف النهار ب ، وقد عرب عنه يف احلديثاهللا عنه عند مسلم رمحه اهللا
أي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  –بالظهِر حَني زالِت الشمس، والقائل يقول قد انـَْتَصَف النهار، وُهوَ 

  . )٣())نـُْهمْ َكاَن أَْعَلَم مِ    –وسلم 
حالة االستواء وحالة الزوال، وقد  ال يستطيع التمييز بني يف احلديث والظاهر من الرواية أن القائل 

  .، مبعىن أن النيب لطيفكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أدرى منهم ذا احلدس ال
  اهللا َرُسولَ  أَن  الصنَاِحبِي  اهللا عبد وورد أيضا ذكر حالة االستواء وحالة الزوال الشرعي يف املوطأ عن

 ُمث  ،فَارَقـََها اْرتـََفَعتْ  فإذا الشْيطَانِ  قَـْرنُ  َوَمَعَها َتْطُلعُ  الشْمسَ  ِإن : ((قال  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

                                           
  .٣/١٦٣مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل) ١(
  .٨٩الفلك العملي ص) ٢(
  ).٦١٤(، رقم ١/٤٢٩رواه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس، ) ٣(
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  اهللا رسول َونـََهى ،فَارَقَـَها َغرََبتْ  فإذا ،اقَارَنـَهَ  لِْلُغُروبِ  َدَنتْ  فإذا ،فَارَقـََها زَاَلتْ  فإذا ،قَارَنـََها اْستَـَوتْ  إذا
  .)١())الساَعاتِ  تِْلكَ  يف الصالَةِ  َعنِ   صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

فهذا احلديث يدلك على وجود وقت قبل الزوال يسمى باالستواء، وهو وقت ال جتوز الصالة فيه، 
لشمس أعلى ارتفاع هلا وتستقر يف كبد وقد بني هذا احلديث وصف هذا الوقت وذلك عندما تبلغ ا

  .  السماء، وأما مقدار هذا الوقت فإليك بيانه يف املطلب التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
، ١٥٤٢، رقم١/٤٨٢ الكربى النسائي سنن، اْلَعْصرِ  َوبـَْعدَ  الصْبحِ  بـَْعدَ  الصالَةِ  َعنِ  النهي ،٥١٢ رقم ،١/٢١٩ مالك موطأ) ١(

 ،مشاهري ثقات رواته إذ شك بال صحيح احلديث إن: (( ٢/٦٤ الزرقاين شرحقال يف  .فيها الصالة عن ي اليت الساعات ذكر
   )).مسلم صححهما وقد وعمرو عقبة بأحاديث اعتضد فقد مرسل أنه تقدير وعلى
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  املطلب الثالث
  مقدار وقت االستواء

سبق أن علمنا من قول مجهور الفقهاء أن وقت االستواء هو الوقت الذي يتحول فيه الظل من 
يف جهة الشرق، وهذا  بدء امتداده، وأنه ال يدخل وقت الظهر إال بعد جهة الغرب إىل جهة الشرق

هو الوصف والتقدير عند الفقهاء املتقدمني، مث جاء من املتأخرين ليقدر وقت االستواء بعدة 
تقديرات، فمنهم من قدر هذا الوقت بأنه ال يسع صالة وأنه يسع التحرمية، مبعىن أنه قدر احلد 

غري ضبط دقيق له، وهذا ما تناقله بعض الشافعية عن ابن حجر رمحه اهللا  األعلى واألدىن له من
  .)١(تعاىل

مث جاء من الفلكيني الشرعيني وقدروه بالقراءة وبالدرجات كاحلطاب املالكي رمحه اهللا تعاىل 
 وقت يدخل فحينئذ بينة زيادة الظل يزيد أن بد ال: ((قال): هـ٩٥٤حممد بن حممد املغريب ت(

  ..الظهر
 هو قل قراءة قدر وذلك ،درجة نصف بنحو االصطالحي بعد كله ذلك من الشرعي حيصلو 

 هذا مضى فقد الظل زيادة تبينت وإذا، مرة كل يف البسملة مع معتدلة قراءة مرة ثالثني أحد اهللا
  .)٢())يقينا املقدار

ث دقائق يف أكثر وتقدر القراءة بثال، وهذا التقدير منه للفرق بني الزوال الشرعي والزوال العريف
  .  دها؛ ألن نصف الدرجة تساوي دقيقتنيحدو 

ويعرف وقت الزوال بتحول جرم الشمس : ((ويقول الشيخ حممد بن يوسف اخلياط رمحه اهللا تعاىل
عن خيط املساترة، وخروجه عنه خروجًا بينًا وبزيادة الظل املبسوط بعد اية قصره، وحبدوثه بعد 

ومعظم عبارات املؤقتني ال ، )٣())تهائها، ومبضي نصف القوس متمكناً عدمه، وبنقص الغاية بعد ان
  .)٤(ختتلف عن هذه العبارة

إن االستواء هو حلظة بلوغ مركز الشمس : ويقول األستاذ عبد الكرمي نصر حفظه اهللا تعاىل

                                           
  .٤/٩٩ األحوذي حتفة، ١/٢٨٤ املنهج شرح على جلملا حاشية، ١/١٥٩ البجريمي حاشية، ١/١٢٣ الرملي حاشية) ١(
  .١٠،  وسيلة الطالب يف علم الفلك بطريق احلساب للشيخ حيىي بن حممد احلطاب ص١/٣٨٣ اجلليل مواهب) ٢(
  .٣٤آللئ الطل الندية شرح الباكورة اجلنية يف عمل اجليبية ص) ٣(

 أي مع زيادة هي درجتان، : قوله متمكنا: ((ذا الكالم بقولهوقد علق الشيخ السيد حممد حامد من علماء احلجاز على ه   
  )).وقيل ثالث، ألجل التمكني، أي حتقيق دخول الوقت

  .٧/١٥٦األعالم للزركلي. هـ١٣٠٣فلكي موقت، تويف بعد : وحممد بن يوسف اخلياط     
ماء امليقات فلكيون شرعيون حملمد أبو حتقيقات فلكية يف وقت الظهر واعتماد احلساب املضبوط ألوقات الصلوات وأن عل )٤(

  .٦٢العال البنا ص
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  .خط نصف النهار
ثة اليت ى النيب على أن هذا الوقت هو منتصف الظهرية اليت هي أحد األوقات املكروهة الثال 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عن الصالة فيها ومن دفن املوتى، وحىت تزول هذه الكراهة جيب أن 
فمن المستحسن أن متيل الشمس عن خط نصف النهار، ولو للحظة واحدة، كما قدرها العلماء، 

  .نقدر هذا الميل بزوال جميع قرص الشمس عن مستوى الزوال
دقيقة ) ١٦(إن نصف قطر الشمس الظاهري يساوي : سب هذه املدة نقولوإذا أردنا أن حن 

دقيقة، أو دقيقة واحدة وأربع  ١،٠٧=٦٠÷٤×١٦قوسية، واليت تعادل من الزمن الساعي مقدار 
  .)٢(،وهذا التقدير قال به الفلكي حممد أبو العال البنا)١(ثوان

وبعد حساب : ((وقت الظهرمث يقول األستاذ عبد الكرمي نصر عند ذكره لقانون حساب 
نضيف دقيقتين إلى وقت الظهر للتأكد من أن قرص الشمس كله قد مال عن  ،وقت الظهر

  .)٣( ))كي حنصل على الزوال الشرعي  ؛خط وسط السماء
على أن هناك فرقًا بسيطًا عند عبور نصف قطر الشمس الظاهري دائرة الزوال بني الصيف 

ما يقول الدكتور حسن باصرة يف ورقته اليت قدمها للدورة والشتاء، وهو ال يتعدى ست ثوان ك
وقت صالة الظهر وموافقته لعبور كامل قرص : العشرين للمجمع الفقهي اإلسالمي يف ورقة مساها 

  .  الشمس خلط الزوال
والراجح للباحث أن الوقت المقدر لعبور مركز الشمس دائرة الزوال دقيقتان، تزاد على 

صالة الظهر عبور مركز الشمس لدائرة الزوال، وبذلك ندخل في وقت  وقت الظهر، من لحظة
  .، وذا قال الدكتور حسن باصرة)٤(بيقين

يف أكثر  خمس دقائقويكون الوقت اإلمجايل لوقت االستواء الذي ال جتوز فيه الصالة هو 
ائرة حدوده قبل ميعاد دخول وقت الظهر، أي من حني ابتداء دخول حافة الشمس األوىل يف د

دقائق،  ثالثالزوال إىل حني خروج احلافة الثانية للشمس من دائرة الزوال، ويف احلقيقة أنه يكفيه 
لكن برامج مواقيت الصالة ال تضع الثواين يف جداول مواقيت الصالة، فمن أجل جرب الثواين بالزيادة 

 اردة مراقبة هذا من جهة ومن جهة أخرى تستطيع العني، ثالثعلى ال، تنيقلت بإضافة دقيق
  .االستواء من غري شك

                                           
  .٨٩الفلك العملي ص) ١(
  .٦١ص... حتقيقات فلكية شرعية يف وقت الظهر) ٢(
  .٩٦الفلك العملي ص) ٣(
  .١٤٠وانظر التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية ص) ٤(
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مي حفظه وبالتقدير لوقت االستواء خبمس دقائق، أخربين به الدكتور الفلكي محيد جمول النعي    
 أرصاد خالل من النتيجة هذه على حصلنا لقد: قال ،اهللا تعاىل يف رسالته يل عرب الربيد اإللكرتوين

 عبور قبل مستمر بشكل الشمس رصد مت ثحي ،معني ملوقع الزوال خط عبورها عند الشمس
 استقرت مث ،هلا ارتفاع أعلى إىل الظهرية عند الشمس وصلت حىت الشمس ارتفاع وسجلنا ،الزوال
 قد أا على داللة ،التدرجيي بالنزول بدأت مث ،تقريبا دقائق ٤ تعادل وجيزة ملدة االرتفاع هذا عند

 من للخروج بقليل أكثر أو املدة هلذه حيتاج شمسال قرص أن استنتجنا ومنها الزوال خط جتاوزت
 عند دقائق الخمس نإف لذلك االطمئنان، في زيادة دقائق خمس اعتمدنا لذلك الزوال، خط

   .الزوال خط من الشمس قرصكامل  لخروج كافية تكون الزوال لخط الشمسمرور 
  : تنبيه
، أو أنه ثانية كما )١(ث ال أصل لهظن بعض الناس أن وقت االستواء ثوان، استناًدا إىل حديوقد 

وهذا منتقض باحلس واملشاهدة، وإال ملا كان لنهيه  ،)٢(فهمه حممد أبو العال البنا عن بعض احلنفية
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عن الصالة يف هذا الوقت أي معىن، فهل ينهى عن الصالة يف وقت 

على الصالة فيه مقدار ركعتني، أو إيقاع جزء كبري  ال يسع تكبرية اإلحرام على األقل؟ وأقل ما يقدر
  .  منها فيه

  :وقت صالة الظهر الرياضي الفلكي املستعمل يف حساب  ونالقان
صالة الظهر من إجياد زمن دخول وقت بعد األخذ بعني االعتبار للملحوظة السابقة ميكن 

  :)٣(خالل املعادلة التالية
  فط+ مز + ساعة  ١٢= وقت الظهر

يعين معادلة الزمن وتقدر بالدقائق وتساوي اليوم املتوسط مطروحًا منه اليوم : علم أن مزمع ال
  .احلقيقي

  .واحمللي) املدين الزوايل(يعين فرق الطول بني الوقت اإلقليمي : وأن فط
هو املدة مابني مرور مركز الشمس خبط الزوال الُعْلِوي وبني مرورها ثانية، : اليوم احلقيقيواملراد ب

لكن طول هذا اليوم على مدار السنة ليس متساوياً، ألن احلركة الظاهرية للشمس ليست منتظمة و 

                                           
 ال :تقول كيف :فقال ،نعم ال :فقال ،الشمس زالت هل :يلجلرب  قال لفظ احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم )١(

 محل عن املغينواحلديث ال أصل له كما يف . عام مخسمائة مسرية الشمس سارت نعم قلت أن إىل ال قلت حني من :فقال ؟نعم
  .٢/١٢٨ اخلفاء كشف،  ١/٢٥٨ املوضوعة األخبار يف املرفوعة األسرار، ٢/١١٩٦ األسفار

  .١/١٠٥ الفقهاء حتفة، ١/١٢٧ الصنائع بدائع راجعي )٢(
الصالة للدكتور حسني كمال الدين ، راجع جملة البحوث اإلسالمية العدد الثالث، تعيني مواقيت ٩٣انظر الفلك العملي ص) ٣(

، التطبيقات ٢، ص)١٩٩٩حبث مقدم يف الندوة الفلكية السنوية السادسة (، مواقيت الصالة للدكتور حسن بيالين، ١٣٦٥ص
  .١٣٣الفكية لعوين اخلصاونة ص
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يكون اليوم الشمسي احلقيقي متساوياً يف املكان الواحد طوال السنة إال يف األماكن اليت  السرعة، وال
  .تقع على خط االستواء، فال يصح واحلالة هذه اختاذه مقياساً للزمن

جلأ العلماء إىل فرض وجود مشٍس ومهية تتحرك على دائرة املعدل حبركة  ألجل ما سبق  
وهي اليت ساعة دائماً، ) ٢٤(منتظمة، ويعطى هلا اسم مشس وسطية، ومدة مرورها بزوالني تساوي 

  .)١( )اليوم املتوسط(ي الوسطي اليوم الشمستسمى بو  تشري إليها الساعات اآللية اليت نستعملها اآلن
ان آخر، كعن م الوقت الذي خيص مكاناً ما، وخيتلف وقت هذا املكان: الوقت احملليواملراد ب

الوقت احمللي يف نفس اللحظة يف مدينة دمشق فمثالً الوقت احمللي يف حلظة ما ملدينة حلب يزيد على 
  .الفرق بني خطي طوليهما بفرتة من الزمن تتناسب طوالً مع

وهو وقت الساعة املوحد يف مجيع أحناء ): ويسمى اإلقليمي والزوايل أيضاً (الوقت املدين أما و   
ل الوقت احمللي املتوسط ألحد خطوط الطول اليت متر ذا ثاإلقليم أو الدولة أو جمموعة دول ومي

لوقت املدين يتغري عند خط أي أن ا) ١٥(اإلقليم، ويكون مقدار هذا اخلط من مضاعفات العدد 
درجة ) ١٥ْ(شرقًا أو غرباً، ومقدار الفرق بكل  ١٨٠ْ، وهكذا حىت ٤٥ْ، ٣٠ْ، ١٥ْطول صفر، 

يساوي ساعة واحدة، وتصري الفروقات بني األوقات اإلقليمية للدول بالساعات الصحيحة، وبذلك 
األرض، ويف أوي يوم من وعليه فإن وقت الظهر يف أي مكان على سطح  ،تسهل املعامالت املدنية

  .)٢(أيام السنة ُمَقدراً بالوقت املدين الزوايل
وبعد هذه املقدمات ننتهي إىل مناقشة ما جاء يف القرار السادس من الدورة التاسعة للمجمع 

  .اإلسالمي بشأن مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات اخلطوط العرض العالية الفقهي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٢٣، التوقيت والتقومي ص٦١انظر الفلك العملي ص )١(
  .٥٦التوقيت والتقومي ص .٦٣-٦٢انظر الفلك العملي ص )٢(
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  املطلب الرابع
  مناقشة وقت دخول الظهر يف القرار السادس بشأن مواقيت الصالة

ويوافق عبور : الظهر: ((امع الفقهي يف دورته التاسعة على تعريف الظهر بقوله قرارنص 
دائرة الزوال، ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل لألجسام مركز قرص الشمس ل

  .)١())الرأسية
بعد تتبع األدلة وأقوال أهل العلم ما سبق منها وما سيأيت تبني للباحث أن القرار أخذ برأي 

يف كتابه العجريي  الدكتور صاحل حممدقول سام لوقت الظهر عند االستواء، كح بعض الفلكيني يف
موعد الزوال أو الظهر هو منتصف النهار، أي لحظة عبور الشمس على : (()٢("ورة اهلاللد"

  )).دائرة الزوال، ويقع في منتصف الزمن بين شروق الشمس وغروبها
= بداية الظهر: ((وذا قال الدكتور الفلكي حسني كمال الدين رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىل

  .)٣())لزوالعبور مركز قرص الشمس لمستوى ا
  :باعتبارينيكون دخول الظهر عندهم و 

باعتبار مركز قرص الشمس، أي باعتبار الزوال العريف، وذلك عندما يصل مركز : األول
  .الشمس إىل دائرة الزوال

باعتبار عمودية الشمس، حبيث ال يبقى للشاخص ظل، أو أن ظل الشمس متجه : الثاين
  )).أقصر ظل لألجسام الرأسية: ((وهذا معىن قولهال إىل الشرق وال إىل الغرب،  مشاالً 

  :كما يف الشكل التايل
  
  
  
  

الذي ال جتوز فيه صالة الظهر عند اجلمهور،  ؛وهذان االعتباران يتفقان متامًا مع وقت الزوال العريف
أمران وكالمها متالزمان يستحيل وجود  _كما مر_ وهو وقت نصف النهار، فعالمة دخول الظهر

                                           
  .هـ١٤٠٦، الدورة التاسعة، يف رجب، عام ٢٠٢قرارات امع الفقهي اإلسالمي ص) ١(
هـ  ١٤٠٢/١٤٠٣واقيت الصالة والصيام واحلج لعام ، والتقومي األردين مل١٠٢، واملواقيت والقبلة قواعد وأمثلة ص٤٥ص) ٢(

عبور _ بداية الظهر : ((يقول الدكتور إبراهيم زيد الكيالين ١٧إعداد وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، ففي ص
  )).مركز الشمس ملستوى الزوال

  .٦٣ها املهندس ياسر ياسني عرفة صعحلسني كمال الدين مج) جمموعة حبوث هندسية (اهلندسة يف خدمة العبادات ) ٣(

  الشمس
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وأن يظهر يفء للشاخص باجتاه  ،متيل الشمس عن وسط السماءأن  ومهان اآلخر، أحدمها دو 
  : دل على ذلك ما سبق ذكره من األدلة، ومن األدلة على ذلك أيضاً  ،الشرق

 َحمُْضوَرةٌ  فَالصالةُ  َصل  ُمث ..: ((رضي اهللا عنه وفيه  ُهَريـَْرةَ  أيب عنما رواه ابن ماجه وغريه  _١
 َفدَعِ  َكالرْمحِ  رَْأِسكَ  على كانت فإذا ،َكالرْمحِ  رَْأِسكَ  على الشْمسُ  َتْسَتِويَ  حتى ُمتَـَقبـَلةٌ 

 َحاِجِبكَ  عن الشْمسُ  َتزِيغَ  حتى ،أَبـَْوابـَُها فيها َوتـُْفَتحُ  ،َجَهنمُ  فيها ُتْسَجرُ  الساَعةَ  تِْلكَ  فإن ،الصالةَ 
  .)١())اْلَعْصرَ  تصلى حىت ُمتَـَقبـَلةٌ  ُضوَرةٌ حمَْ  فَالصالةُ  ،زَاَلتْ  فإذا ،األَْيَمنِ 
َثالُث َساَعاٍت  ((: ُعْقَبَة ْبن َعاِمٍر اْجلَُهِينّ َرِضَي الّلُه َعْنُه أَنُه قَالَ  وروى مسلم من حديث_ ٢ 

 ،َي فِيِهنَم يـَنـَْهانَا أَْن ُنَصلُه َعلَْيِه َوآله َوَسلى اللِه َصلَمْوتَانَاَكاَن َرُسوُل الل ِحَني َتْطُلُع : أَْو أَْن نـَْقبُـَر ِفيِهن
  .)٢(...))َوِحيَن يـَُقوُم قَائُِم الظِهيَرِة َحتى َتِميَل الشْمسُ الشْمُس بَازَِغًة َحىت تـَْرَتِفَع، 

 يبقى ال حني ومعناه ،الشمس استواء حال النهار نصف :الظهرية :الظهرية قائم يقوم حني :قولهف
وهذا الوصف يتطابق متامًا مع االعتبار الثاين يف ، )٣(املغرب يف وال املشرق يف ظل الظهرية يف ئمللقا

  .القرار
أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  السَلِميّ  َعَبَسةَ  بن َعْمرومسلم أيضًا عن  وما رواه_ ٣

 فإن الصالةِ  عن أَْقِصرْ  ُمث  ،بِالرْمحِ  الظل  َيْسَتِقل  حىت ،َحمُْضورَةٌ  َمْشُهوَدةٌ  الصالةَ  فإن َصل  ُمث : ((...قال له
  .)٤())اْلَعْصرَ  ُتَصليَ  حىت ،َحمُْضورَةٌ  َمْشُهوَدةٌ  الصالةَ  فإن َفَصل  اْلَفْيءُ  َأقـَْبلَ  فإذا ،َجَهنمُ  ُتْسَجرُ  ِحينَِئذٍ 

 انته مث ،ظله على العمودُ  قومَ ي حتى لكَ  بدا ما صلّ  مث(( :ولفظ حديث عمرو عند النسائي
  .)٥())النهار نصفَ  تسجرُ  جهنمَ  فإنّ  ،الشمسُ  تزولَ  حىت

  .وهذا ال يتأتى إال إذا كانت الشمس يف أعلى ارتفاع هلا
 ليس ،الشمال جهة يف مقابله يقوم :أي بالرمح الظل يستقل معىن: ((قال النووي رمحه اهللا تعاىل

                                           
، رقم ٤/٤٠٩ حبان ابن صحيح ،الصالةُ  فيها ُتْكَرهُ  اليت الساَعاتِ  يف جاء ما بَاب١٢٥٢رقم ،١/٣٩٧ ماجه ابن سنن )١(

 هذا: ((١/١٤٨ الزجاجة مصباح، معلومة أوقات يف النافلة الصالة إنشاء ترك من املرء على جيب عما خباراأل ذكر، ١٥٤٢
  )).حسن نادإس

  .فيها ةِ الصال عن ُِيَ  اليت اَألْوقَاتِ  بَاب، ٨٣١، رقم١/٥٦٦ مسلم صحيح )٢(
  ١٨/١٤٨و ،٦/١١٤ مسلم صحيح على النووي شرح )٣(
رواه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة، باب ، وانظر ما ٨٣٢رقم َعَبَسَة، بن َعْمرِو ِإْسَالمِ  بَاب ،١/٥٦٩ مسلم صحيح )٤(

  .)٦١٤(، رقم ١/٤٢٩وات اخلمس، الصلأوقات 
 ،١/٣٩٦ ماجه ابن سنن .١٥٦٠رقم الصبح، صالة وبني الفجر طلوع بني الصالة إباحة ،١/٤٨٧ الكربى النسائي سنن )٥(

  .١/١٤٨ الزجاجة مصباح، ويراجع ١٢٥١ رقم الصالُة، فيها ُتْكرَهُ  اليت الساَعاتِ  يف جاء ما بَاب
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  .)١())االستواء حالة وهذه املشرق إىل وال املغرب إىل مائالً 
 الدين كمال حسني الدكتورالفلكيني الذين يقومون حلساب مواقيت الصالة ك على ويالحظ    

 حىت الشمس، قطر نصف بإمهال ونيقوم والغروب الشروق وقيت حساب حال يف مأيف  تعاىل اهللا رمحه
علماً بأن  للغروب، الثانية الشمس ةوحاف للشروق،) األوىل( العليا الشمس حافة باعتبار احلسابات تصري

من حيث استغراق مدة ملرور كامل عبور الشمس لدائرة الزوال ال يفرق عن عبور الزوال خلط األفق، 
 على حسب قد واملشرق املغرب وقت من كل حساب إن: ((الدكتور حسني يقولقرص الشمس، 

 يستغرق الشمس قطر نصف نأ علمنا أن وسبق األفق، دائرة إىل الشمس قرص مركز وصول أساس
 النتائج بعض يف العادة جرت ولذلك األفق، تحت هبوطه إلتمام تقريباً  دقائق ثالثة إلى دقيقة من
 من دقائق مخس وطرح املغرب، وقت حساب عند دقائق مخس إضافة إىل الوقتني هذين حساب عند

  . )٢( ))للوقت للتمكني ذلك ويعترب الشروق، وقت حساب

 عبوره وبين والغروب الشروق لدائرة الشمس قرص مركز عبور بين للتفريق وجهاً  أرى الف 
  .للمواقيت فاصلة حدود عن عبارة ألنها الزوال، لدائرة

وأختم هذا املطلب مبا ختم به حممد أبو العال البنا وهو أحد الشرعيني والفلكيني يف األزهر حيث 
وقد شاهدت بنفسي مع مجع .." : ((وقت الظهرفلكية شرعية يف  تحتقيقا"قال يف آخر حبثه املعنون 

اليت أسسها الوزير  ،من علماء األزهر وموظفيه ميل الظل ظاهراً جليًا على املزولة األثرية باألزهر الشريف
هـ مجلة أيام، حيث كنا جند أن ظل الشاخص خيرج عن خط نصف النهار بقدر ظاهر ١١٦٠أمحد سنة 

، وهي حلظة من لحظة انتظامه على ذلك الخط مضي دقيقة واحدةجلي لكل شاخص بعد 
كما وجدنا المؤذنين على مآذن األزهر ال يبتدئون أذان الظهر إال بعد مضي دقيقتين من االستواء، 

مع أم اعتادوا األذان على الساعات واجلداول احلسابية املسماة  لحظة انتظام الظل على الخط
  .  )٣())بالتقاومي السنوية يف مصر

  
  
  
  

                                           
  .٦/١١٦ مسلم صحيح على النووي شرح )١(
، وتعيني ٧٣حلسني كمال الدين مجعها املهندس ياسر ياسني عرفة ص) جمموعة حبوث هندسية (اهلندسة يف خدمة العبادات  )٢(

  .١٣٧٥وث اإلسالمية العدد الثالث صمواقيت الصالة من جملة البح
  .٩٣ص )٣(
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  املطلب اخلامس
  حساب  بعض الفلكيني لوقت الظهر  عند االستواء

باعتبار  ،كشف ا حساب خطأ بعض التقاومي يف حساا لوقت الظهرومن الطرائق اليت يُ  
إذا كانت هذه احلسابات دقيقة، أو عند االستواء، وذلك بأن حتسب الوقت ما بني  ،مركز الشمس

ه على اثنني، مث تضيف الناتج إىل شروق الشمس فإن وجدت شروق الشمس وغروا، مث تقسم
الناتج يتوافق مع ميعاد وقت الظهر فيما هو مسجل يف التقومي فاعلم أن حساب هذا التقومي غري 

 .املواقيت الدقيقةصحيح يف دخول وقت الظهر، وهذا ما الحظته على برنامج 

هذا الوقت ليس بوقت  أن علم منوقد ذكرت سابقًا أن هذا خمالف ملا أمجع عليه أهل ال
  .للظهر وإمنا هو وقت االستواء

 يغرز أن الزوال ومعرفة: ((وبينت أن الفقهاء قد فرقوا بني هذين الوقتني يف عبارام فقالوا
 العالمة عن ينقص الظل دام فما ،عالمة ظلها منتهى عند وجيعل ،مستوية أرض يف مستوية خشبة

 خطاً  الظل رأس على جيعل فحينئذ الظهرية وقيام االستواء وقت فهو وقف ومىت ،تزل مل فالشمس
  .)١())الزوال يفء املسمى فهو العود أصل إىل اخلط ذلك من يكون فما ،لذلك عالمة

  :تنبيه هام
وإذا ثبت اخلطأ يف حساب مواقيت الظهر عند مرور مركز الشمس بدائرة الزوال، يف بعض 

وجب انسحاب هذا على وقت العصر إْن ُحسب وفق هذا التقاومي، أي باعتبار ظل االستواء، 
االعتبار، فيجب حساب وقت العصر باعتبار يفء الزوال، أو ظل الزوال، ال باعتبار ظل االستواء، 
وهذا ال خالف فيه بني مجهور الفقهاء، ويرتتب على ما سبق بإضافة حنو أربعة دقائق حىت يدخل 

  . وقت العصر على الوجه الشرعي
أقرتح مراجعة القرار السادس بشأن مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات خطوط  ومن هنا

العصر ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه  -) ٤: (((حيث قال: ٢٠٣العرض العالية ص
  )).ظل الشيء مساوياً طوله مضافاً إليه في الزوال

أكد من الكلمة، وإال والصحيح أن يقول يفء الزوال، فيا حبذا الرجوع إىل األصول والت 
فالكلمة على حاهلا قد يفهم منها أن حساب وقت العصر يف القرار حيسب من ظل االستواء، وهذا 
خمالف لرأي مجهور أهل العلم الذين قالوا حبساب وقت الظهر باعتبار ظل الزوال، أو يفء الزوال، ال 

 ميل أي) الزوال من( األوىل وهي) الظهر فوقت(": ((الروض املربع"باعتبار ظل االستواء، قال يف 
 الظل بعد أي) الزوال يفء بعد فيئه( الشاخص) الشيء مساواة إىل( ويستمر املغرب إىل الشمس

                                           
  .١/١١٧ الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية) ١(
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   .)١())الشمس عليه زالت الذي
َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه عن  روى الطرباين وابن أيب شيبة والنسائي واللفظ له رمحهم اهللا تعاىلقد و 

 ْهَر : ((قَالَ ضي اهللا عنه أنه ر  األَْنَصارِيى الظِه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َفَصلَخرََج رسول الل
ثُم صلى اْلَعْصَر حين كان اْلَفْيُء َقْدَر الشَراِك َوِظل  ،وكان اْلَفْيُء َقْدَر الشرَاكِ  ،الشْمسُ  حني زَاَلتِ 

  .)٢(...))الرُجلِ 
ساب مقدار الشراك مع صغره يف تقدير وقت العصر، ولو مل فهذا احلديث يدلك على احت

  . تكن له أمهية يف دخول العصر ملا تلفظ به
اهللا  رسولَ  رجلٌ  سألَ  :يقولرضي اهللا عنه أنه جابر بن عبد اهللا عن وروى الطرباين أيضًا 

فأمره  ،للظهرِ  باللٌ  أذنَ  الشمسُ  فلما دلكتِ  ،الصالةِ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عن وقتِ 
 حين ظننا أن ظل  للعصرِ  ثم أذنَ  ،فصلى الصالةَ  رسول اهللا  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  فأقامَ 

  .)٣(... ))صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فأقام الصالة فصلى فأمره رسول اهللا ،منه الرجل أطولُ 
على وجود مقدار من  اذلكنها موجودة يف تقديره فدل ه ،وهنا الراوي مل حيدد مقدار الزيادة

  .الوقت جيب بعده دخول وقت العصر
ال يدل على عدم طرح يفء : األحاديث مل تستثن يفء الزوال من وقت العصرأكثر وكون 

ذكرت أن ظل الرجل كطوله، فال يطلق هذا التساوي إال بعد امتداد  تلك األحاديثالزوال منه؛ ألن 
الزوال ال حيسب من طول ظل الرجل، فال جيوز  الظل بعد الفيء حبيث يصري كطول الرجل؛ ففيء

  . َيْستَـْلزُِم َعَدَم اْلُوُجودِ َعَدُم اْلوِْجَداِن الفحتميل األحاديث ما ال حتتمل، 
نقله الفقهاء عن األئمة األربعة، وما اعتمده غيرهم من استثناء فيء الزوال في ما : ثانياً 

  :حساب وقت العصر
   :فمثال المذهب الحنفي_ ١

وذلك الفيء األصلي غري معترب يف التقدير بالظل قامة أو : ((السرخسي رمحه اهللا تعاىلقال 

                                           
  .١٠٠ /١ فة الفقهاء، حت١٣٣ /١  املربع الروض) ١(
  .٥٢٤برقم ) اتىب(، ويف السنن النسائي ٤/٣٦٤، واملعجم األوسط ٣٢٢٦تقدم خترجيه وأنه حسن عند ابن أيب شيبة برقم )٢(

مث  ،صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر حني كان الظل مثل الشراك(( :أنه قالجابر بن عبد اهللا  عن: ولفظ ابن أيب شيبة
  )).العصر حني كان الظل مثله ومثل الشراك صلى بنا

رواه ((، ١/٣٠٤جممع الزوائد قال اهليثمي يف ،  ٩٠٧رقم ، ٢/٥٣مسند الشاميني ويف ، ٦٧٨٧رقم، ٧/٣٩املعجم األوسط  )٣(
  )).الطرباين يف األوسط وإسناده حسن
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  .أي بني أئمة احلنفية؛ أيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا تعاىل ،)١())قامتني باالتفاق
صار إذا  :روى حممد عنه، واختلفت الرواية عن أيب حنيفة: ((وقال الكاساين رمحه اهللا تعاىل

أن آخر وقتها إذا صار ظل   :وروى احلسن عن أيب حنيفة، ...سوى فيء الزواله يظل كل شيء مثل
وروى أسد ، وهو قول أيب يوسف وحممد وزفر واحلسن والشافعي، سوى فيء الزوالكل شيء مثله 

  .)٢())خرج وقت الظهر سوى فيء الزوالبن عمرو وعنه إذا صار ظل كل شيء مثله 
  :المالكي ومثال المذهب_ ٢
أول  :واختلفوا يف أول وقت العصر وآخره فقال مالك: ((قال ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل 

  .)٣())وقت العصر إذا كان الظل قامة بعد القدر الذي زالت عنه  الشمس
   :ومثال المذهب الشافعي_ ٣

غير الظل وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله : ((قال النووي رمحه اهللا تعاىل
هذا ، وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصال به وال اشرتاك بينهما، الذي يكون له عند الزوال

  .)٤())مذهبنا وبه قال األوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف وحممد وأمحد
  :ومثال المذهب الحنبلي_ ٤
ن الفيء إ((: عاىل يف معرض كالمه عن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىلابن قدامة رمحه اهللا ت قال 

: قال األثرم ،فذلك آخر وقت الظهر، إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص 
فمىت يكون : قيل له ،أن يصري الظل مثله: الظهر؟ قال ر وقتِ وأي شيء آخِ : قيل أليب عبد اهللا
ومعرفة ذلك أن  .فهو ذاك، فكان الظل بعد الزوال مثله، لشمسإذا زالت ا: الظل مثله؟ قال

فقد انتهى ، فإن كانت قد بلغت قدر الشخص، مث ينظر الزيادة عليه، يضبط ما زالت عليه الشمس
   .)٥())وقت الظهر

  
  
  
  

                                           
  .١/١٤٢املبسوط  )١(
  .٢/١٢٢بدائع الصنائع  )٢(
  .٣/٢٧٧التمهيد  )٣(
  .١/٩٠األم، ويراجع ٣/٢٣ع مو ا )٤(
  .١/٢٢٦ملغين ا )٥(
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  املطلب السادس
  أهم األحكام املتعلقة بوقت الزوال واالستواء 

  :واء، ومن أمهها غري دخول وقت صالة الظهرهناك عدة أحكام تتعلق بوقت الزوال واالست
  :حكم إيقاع صالة الظهر قبل دخول الوقت _١ 

استدالًال باآليات واألحاديث السابقة ذهب مجهور الفقهاء إىل أن من صلى الظهر قبل 
  .)١(دخول الوقت مل تصح صالته

 اإلمجاع نقل الشمس زوال الظهر وقت أن على األمة أمجعت: ((قال النووي رمحه اهللا تعاىل
 مل أثنائها يف أو عقبها ظهر مث الزوال ظهور قبل بالظهر اإلحرام تكبرية يف شرع فلو... خالئق فيه

  .)٢(...))الظهر تصح
  .حكم إيقاع األذان للظهر قبل دخول وقت الظهر_ ٢

أمجع أهل العلم على أنه ال جيوز للمؤذن الشروع يف أذان الظهر حىت يدخل وقت صالته، 
قال : ؛ ملا رواه أبو داود وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال)٣(يه تقدميه على الوقتوحيرم عل

اِإلَماُم َضاِمٌن، والُمَؤذُن ُمْؤَتَمٌن، اللهم َأْرِشِد األَِئمَة، واْغِفْر : ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .)٤())للُمَؤذنينَ 

قت، فإذا قدم على الوقت مل تكن له فائدة، وإذا أذن وألن األذان شرع لإلعالم بدخول الو 
لو أوقع بعض كلمات : املؤذن قبل الوقت أعاد األذان بعد دخول الوقت، حىت قال احلنفية والشافعية
  .)٥(األذان قبل الوقت، وبعضها يف الوقت مل يصح، بل عليه استئناف األذان كله

  .لصالة يف وقت االستواءحكم ا_ ٣
لفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل كراهة صالة النافلة يف وقت استواء ذهب مجهور ا

                                           
، املغين البن ١/١٧٠، مغين احملتاج ٣/٢٤اموع  ، ٧١ص/١ج األم، ١/٦٧، بداية اتهد ١/٢٤حاشية ابن عابدين  )١(

  .١٩٣يراجع مواقيت العبادات الزمانية واملكانية ص. ٥٢١-١/٤٩٨قدامة 
... إجزاء الظهر قبل الزوال ال يصح من –اهللا عنهما رضي  –نُِقَل عن ابن عباٍس  وما((: للدردير" الشرح الكبري"قال يف هامش   

  .١/١٧٦الشرح الكبري  ))اهـ ملخصاً من اموع وضوء الشموع
  .٣/٢٤ اموع )٢(
  ).١/٩: املغين. (وهذا خبالف صالة اجلمعة عند احلنابلة فهذه جتوز صالا قبل الزوال) ٣(
، والرتمذي يف أبواب الصالة، )٥١٧(، رقم ١/١٤٣جيب على املؤذن من تعاهد الوقت،  ما: لصالة، بابرواه أبو داود يف ا) ٤(

: جممع الزوائد. واحلديث صحيح. ٢/٣٨٢ورواه أمحد يف مسنده ) ٢٠٧(، رقم ١/٤٠٢اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن : باب
  .٢/٦٦، نصب الراية ٢/١٠١
، اموع ١/١٠٢، األم ١/٧٨، بداية اتهد ١/١٩٤، حاشية الدسوقي ١/٢٥٨، حاشية ابن عابدين ١/١٣٤املبسوط  )٥(

  .٢/٣٦٣و املوسوعة الفقهية  –ويف هذين ذُكر اإلمجاع  – ١/٥٥٣، املغين ٩٨-٣/٩٦
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وعند الشافعية ال تصح مع حرمتها على  ،)١(الشمس، وعند احلنفية تبطل الصالة إن كانت فرضا
، واستثىن الشافعية وبعض احلنفية ساعة وقت االستواء يف يوم اجلمعة، وذهب املالكية يف )٢(املعتمد
وللحنابلة قول يف جواز صالة  ،)٣(ور إىل جواز الصالة يف وقت االستواء استدالالً بعمل أهل املدينةاملشه

اجلمعة قبل الزوال، وليس احملل هنا لتفصيله، وقد حتدثت عن هذه املسألة بتوسع أكرب يف أطروحيت 
  .)٤(للدكتوراه

 بن َعْمروحديث م ذكره من ومما استدل به اجلمهور لكراهة الصالة يف وقت االستواء، ما تقد
 الصالةَ  فإن َصل  ُمث : ((وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال له عند مسلم السَلِميّ  َعَبَسةَ 

 أَقـَْبلَ  فإذا ،َجَهنمُ  ُتْسَجرُ  ِحينَِئذٍ  فإن الصالةِ  عن أَْقِصرْ  ُمث  ،بِالرْمحِ  الظل  َيْسَتِقل  حىت َحمُْضورَةٌ  َمْشُهوَدةٌ 
ُعْقَبَة ْبن َعاِمٍر اْجلَُهِينّ  ، ومنها حديث)٥())اْلَعْصرَ  ُتَصليَ  حىت َحمُْضورَةٌ  َمْشُهوَدةٌ  الصَالةَ  فإن َفَصل  اْلَفْيءُ 

لَم يـَنـَْهانَا أَْن ُنَصلَي َثالُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه َوآله َوسَ ((: َرِضَي الّلُه َعْنُه أَنُه قَالَ 
ِحَني َتْطُلُع الشْمُس بَازَِغًة َحىت تـَْرتَِفَع، َوِحَني يـَُقوُم قَائُِم الظِهريَِة َحىت َمتِيَل : فِيِهن، أَْو أَْن نـَْقبـَُر فِيِهن َمْوتَانَا

  .)٧())الشْمُس لِْلُغُروِب َحىت تـَْغُربَ  )٦(الشْمُس، َوِحَني َتَضيفُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 فإذا الطول يف يأخذ وال القصر عن الظل ميتنع أن ة االستواءوعالم: ١/١٢٤ الفالح مراقي على الطحطاوي حاشيةقال يف  )١(

  .فسدت التشهد قدر القعود قبل الصالة من شيئا اللطيف اجلزء هذا وقارن قبله أو قضاء بفرض الوقت ذلك يف شرع أنه صادف
  .١/١٢٣ الرملي حاشية )٢(
  .٢/٢٤٦، املغين ٧٦و٤/٧٥، اموع ١/٧٤، بداية اتهد ١/٢٤٨حاشية ابن عابدين ) ٣(

وهو وقت  الزوال إىل الكربى الضحوةالذي تكره فيه الصالة هو هناك خالف من بعض احلنفية يف أن الوقت : ملحظ     
  .١/٣٧١ عابدين ابن حاشية. العريف النهار انتصاف، والراجح الشرعي النهر انتصاف

  .٣٤٧مواقيت العبادات الزمانية واملكانية دراسة فقهية مقارنة ص )٤(
  .٨٣٢رقم َعَبَسَة، بن َعْمرِو ِإسالمِ  بَاب ،١/٥٦٩ مسلم صحيح )٥(
  .متيُل وتدنو: َتَضيفُ  )٦(
  ).٨٣١(مسلم برقم  )٧(
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  بعاملطلب السا
  لدخول وقت الظهر قالوا بلزوم مرور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال لفلكينياستبيانات 

رأيهم يف الزوال الشرعي إلتقينا م يف أحد املؤمترات بينوا لنا  ينيمن الفلك موعةقمنا باستبيان 
  . هموالفلكي، وبعض هؤالء هلم مسؤولية يف إعداد التقاومي يف بالد

كتور جميد الدكتور عماد جماهد، والدكتور حممد زكي خضر ومها يف األردن، واألستاذ الد : هؤالءمن و 
  .والدكتور صاحل الصعب من السعوديةحممود جراد من العراق 

  وإليكم صور االستبانات
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  :اخلامتة
  :وهي والنتائج تائجأهم النالظهر أخلص إىل  لة يف ثنايا البحث بشأن دخول وقتوبعد اجلو 

إن وقت صالة الظهر يدخل مبرور الطرف الثاين للشمس من دائرة الزوال، وقبل هذا ال _ ١
  .تصح صالة الظهر وال أذاا

مخس دقائق  اإن وقت االستواء الذي يأيت قبيل وقت الظهر تبلغ مدته يف أقصى حدوده_ ٢
  . إن كانت جداول مواقيت الصالة دقيقة زمنية

الزوال لدخول وقت الظهر، ليس له أصل يف كتاب  ةخذ مبرور مركز الشمس بدائر إن األ_ ٣
ل اوال يف سنة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وال األئمة اتهدين، وال يف أقو ، اهللا تعاىل

  .  لدخول وقت الظهر هفال جيوز العمل ب، الفلكيني الشرعيني
القرار السادس من الدورة التاسعة للمجمع الفقهي اإلسالمي التعديل املقرتح ملا ورد يف إن _ ٤

ويوافق : الظهر((ونص القرار بشأن مواقيت الصالة والصيام يف البالد ذات اخلطوط العرض العالية 
وميثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل لألجسام ، عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال

  )).الرأسية
أقصر ظل ويوافق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال، وظهور : الظهر(( :ويكون التعديل

، ويكون بإضافة دقيقتني إىل مركز عبور مركز قرص الشمس حسب يف جهة الشرق للزوال الشرعي
  )).ما هو موجود يف جداول مواقيت الصالة

  .ن الظهرإن الوقت الذي تكره فيه الصالة وقت االستواء يقدر خبمس دقائق قبيل أذا_ ٥
فيما يتعلق بصالة  مراجعة القرار السادس بشأن مواقيت الصالة والصيام ينبغي أيضاً _ ٦

ويوافق موقع الشمس  :العصر -) ٤: (((يف البالد ذات خطوط العرض العالية حيث قال العصر
  )).الزوال فيالذي يصبح معه ظل الشيء مساوياً طوله مضافاً إليه 

مبعىن أنه جيب إضافة دقيقتني لبداية وقت العصر ، الشرعي الالزو  فيءوالصحيح أن يقول  
  .ال من وقت الزوال الفلكي ،أيضاً ألجل حسابه من وقت الزوال الشرعي

 تم البحث
هللا على سيدنا وصلى ا

 محمد سيد األولين واآلخرين
حمد هللا رب العالمينوال  



33 
 

)١(املصادر واملراجع  
 .القرآن الكرمي .١

  .م١٩٩٥عام  ١١دار العلم للماليني، بريوت الطبعة. ٧/١٥٦األعالم للزركلي .٢
 ، ١٣٩٣ -  بريوت -  املعرفة دار:  النشر دار ، اهللا عبد أبو الشافعي إدريس بن حممد:  املؤلف اسم ، األم .٣

  .الثانية: الطبعة
 - بريوت -  العريب الكتاب دار: النشر دار الكاساين، الدين عالء: تأليف الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع .٤

  .الثانية: الطبعة ،١٩٨٢
 الفكر دار: النشر دار الوليد، أبو القرطيب رشد بن حممد بن أمحد نب حممد: تأليف املقتصد، واية اتهد بداية .٥

  .بريوت –
: حتقيق اهلداية، دار: النشر دار الزبيدي، احلسيين مرتضى حممد: تأليف القاموس، جواهر من العروس تاج .٦

 .احملققني من جمموعة

  .التاج املذهب ألحكام املذهب، ألمحد بن قاسم الصنعاين، مكتبة اليمن .٧
 ،العلمية الكتب دار:  النشر دار هـ،٥٣٩: الوفاة السمرقندي الدين عالء:  املؤلف اسم ، الفقهاء حتفة .٨

  .األوىل: الطبعة ،١٤٠٥،١٩٨٤،بريوت
حتقيقات فلكية يف وقت الظهر واعتماد احلساب املضبوط ألوقات الصلوات وأن علماء امليقات فلكيون شرعيون  .٩

 . سعادة يف مصرمطبعة دار ال حملمد أبو العال البنا،

تطبيقات "  - ول مؤمتر اإلمارات الفلكي األ. ١١٣يف املسائل اإلسالمية ص تطبيقات احلسابات الفلكية .١٠
هـ،   ١٤٢٧ذو القعدة    ٢٣ –٢٢يف الفرتة   ، مارات العربية املتحدةاإل –أبو ظيب " احلسابات الفلكية 

 يةصالة العصر نقد معيار طريقة الفلكوقت أول وفيه حبث  .م ٢٠٠٦ديسمرب /  ١ك   ١٤- ١٣املوافق 
 .املعاصرة وعرض معيار بديل صحيح ميسر، الدكتور املهندس جالل الدين خاجني

  .التطبيقات الفلكية يف الشريعة اإلسالمية، للمهندس عوين اخلصاونة .١١
: النشر دار النمري، الرب عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: تأليف واألسانيد، املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد .١٢

 عبد حممد ، العلوي أمحد بن مصطفى: حتقيق ،١٣٨٧ -  املغرب -  اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة
  .البكري الكبري

 – بريوت الفكر دار:  النشر دار الطربي، جرير بن حممد:  املؤلف اسم ، القرآن آي تأويل عن البيان جامع .١٣
١٤٠٥.  

،  كثري ابن دار: النشر دار اجلعفي، البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن حممد: يفتأل املختصر، الصحيح اجلامع .١٤
  .البغا ديب مصطفى. د: حتقيق الثالثة،: الطبعة ،١٩٨٧ -  ١٤٠٧ -  بريوت - اليمامة

                                           
  .يل ذه املصادر مضاف من كتاب آخر، وبعض هترتيب املصادر أجبدي اللهم القرآن الكرمي) ١(
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 إحياء دار: النشر دار السلمي، الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد: تأليف الرتمذي، سنن الصحيح اجلامع .١٥
  .وآخرون شاكر حممد أمحد: حتقيق ،-   -  بريوت -  العريب الرتاث

 – الشعب دار: النشر دار القرطيب، األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد أبو: تأليف القرآن، ألحكام اجلامع .١٦
 .القاهرة

 دار: النشر دار اجلمل، سليمان: تأليف ،) األنصاري لزكريا(  املنهج شرح على اجلمل سليمان الشيخ حاشية .١٧
  .وتبري  ،الفكر

: حتقيق بريوت، - الفكر دار: النشر دار الدسوقي، عرفه حممد: تأليف الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية .١٨
 .عليش حممد

  )بدون معلومات عن النشر(حاشية الرملي  .١٩
 احلنفي، الطحاوي إمساعيل بن حممد بن أمحد: تأليف اإليضاح، نور شرح الفالح مراقي علىالطحطاوي  حاشية .٢٠

  .الثالثة: الطبعة هـ،١٣١٨ - مصر -  ببوالق األمريية الكربى طبعةامل: النشر دار
 البجريمي، حممد بن عمر بن سليمان: تأليف ،)العبيد لنفع التجريد( الطالب منهج شرح على البجريمي حاشية .٢١

 .تركيا – بكر ديار -  اإلسالمية املكتبة: النشر دار

 بن أمحد بن أمحد الدين شهاب: تأليف الطالبني، منهاج على احمللي الدين جالل شرح على قليويبة حاشي .٢٢
: حتقيق األوىل،: الطبعة م،١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ -  بريوت/  لبنان - الفكر دار: النشر دار القليويب، سالمة
  .والدراسات البحوث مكتب

 وردياملا حبيب بن حممد بن علي: تأليف املزين، خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي .٢٣
 األوىل،: الطبعة م،١٩٩٩-  هـ ١٤١٩ -  لبنان -  بريوت -  العلمية الكتب دار: النشر دار الشافعي، البصري
  .املوجود عبد أمحد عادل الشيخ -  معوض حممد علي الشيخ: حتقيق

 .بريوت – للطباعة الفكر دار: النشر دار ،:  تأليف خليل، سيدي خمتصر على اخلرشي .٢٤

  .م، من منشورا مكتبة العجريي٢٠٠٠احل العجريي، طدورة اهلالل، للدكتور ص .٢٥
 النشر دار ، ١٠٥١: الوفاة البهويت إدريس بن يونس بن منصور:  املؤلف اسم ، املستقنع زاد شرح املربع الروض .٢٦

  .١٣٩٠  -  الرياض -  احلديثة الرياض مكتبة: 
: الطبعة ،١٤٠٥ -  بريوت - مياإلسال املكتب: النشر دار النووي،: تأليف املفتني، وعمدة الطالبني روضة .٢٧

  .الثانية
: حتقيق ،-   -  بريوت -  الفكر دار: النشر دار القزويين، عبداهللا أبو يزيد بن حممد: تأليف ماجه، ابن سنن .٢٨

  .الباقي عبد فؤاد حممد
: حتقيق ،-  -  الفكر دار: النشر دار األزدي، السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان: تأليف داود، أيب سنن .٢٩

  .احلميد عبد الدين حميي مدحم



35 
 

 - بريوت -  العلمية الكتب دار: النشر دار النسائي، الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد: تأليف الكربى، السنن .٣٠
 .حسن كسروي سيد،  البنداري سليمان الغفار عبد.د: حتقيق األوىل،: الطبعة ،١٩٩١ -  ١٤١١

 .قي، دار املعرفة بريوتأليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيه :السنن الكربى .٣١

 - العبيكان مكتبة: النشر دار العباس، أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد: تأليف الفقه، يف العمدة شرح .٣٢
 .العطيشان صاحل سعود. د: حتقيق األوىل،: الطبعة ،١٤١٣ -  الرياض

  .مكتبة اإلرشاد، حملمد بن يوسف بن عيسى أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل .٣٣
: النشر دار البسيت، التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد: تأليف بلبان، ابن برتتيب حبان ابن صحيح .٣٤

  .األرنؤوط شعيب: حتقيق الثانية،: الطبعة ،١٩٩٣ -  ١٤١٤ - بريوت -  الرسالة مؤسسة
 الرتاث ياءإح دار: النشر دار النووي، مري بن شرف بن حيىي زكريا أبو: تأليف النووي، بشرح مسلم صحيح .٣٥

  .الثانية الطبعة: الطبعة ،١٣٩٢ -  بريوت - العريب
 العريب الرتاث إحياء دار: النشر دار النيسابوري، القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم: تأليف مسلم، صحيح .٣٦

 .الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق بريوت، - 

سي الفاسي، حققه وراجعه عبد اهللا بن حملمد بن عبد الوهاب األندل :العذب الزالل في مباحث رؤية الهالل .٣٧
  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٣إبراهيم األنصاري، مطبوعات إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر، 

 - بغداد - العاين مطبعة: النشر دار حممد، أبو الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد: تأليف احلديث، غريب .٣٨
 .اجلبوري اهللا عبد. د: حتقيق األوىل،: الطبعة ،١٣٩٧

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ٣للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر بدمشق، ط :الفقه اإلسالمي وأدلته .٣٩
 .بريوت – الرسالة مؤسسة: النشر دار الفريوزآبادي، يعقوب بن حممد: تأليف احمليط، القاموس .٤٠

  .هـ١٤٠٦قرارات امع الفقهي اإلسالمي، الدورة التاسعة، يف رجب، عام  .٤١
: الوفاة الكويف شيبة أيب بن حممد بن اهللا عبد بكر أبو:  املؤلف اسم ، واآلثار ثاألحادي يف املصنف الكتاب .٤٢

  .احلوت يوسف كمال:  حتقيق ، األوىل:  الطبعة ، ١٤٠٩ -  الرياض -  الرشد مكتبة:  النشر دار ، ٢٣٥
: النشر ارد الكويف، شيبة أيب بن حممد بن اهللا عبد بكر أبو: تأليف واآلثار، األحاديث يف املصنف الكتاب .٤٣

  .احلوت يوسف كمال: حتقيق األوىل،: الطبعة ،١٤٠٩ -  الرياض -  الرشد مكتبة
طبع مبطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر  ،آللئ الطل الندية شرح الباكورة اجلنية يف عمل اجليبية .٤٤

 .هـ١٣٤٨سنة

يف الفرتة   ، االمارات العربية املتحدة –أبو ظيب " تطبيقات احلسابات الفلكية "  - مؤمتر اإلمارات الفلكي االول  .٤٥
  .م ٢٠٠٦ديسمرب /  ١ك   ١٤- ١٣هـ،  املوافق   ١٤٢٧ذو القعدة    ٢٣ –٢٢

  .بريوت – املعرفة دار: النشر دار السرخسي، الدين مشس: تأليف املبسوط، .٤٦
دار الكتاب العريب  /اثدار الريان للرت : علي بن أيب بكر اهليثمي، دار النشر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف .٤٧

  .١٤٠٧ - بريوت ، القاهرة  - 
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 دار زاده، بشيخي املدعو الكليبويل سليمان بن حممد بن الرمحن عبد: تأليف األحبر، ملتقى شرح يف األر جممع .٤٨
 آياته خرح: حتقيق األوىل،: الطبعة م،١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ -  بريوت/ لبنان -  العلمية الكتب دار: النشر

  .املنصور مرانع خليل وأحاديثه
 .م١٩٩٧ - بريوت -  الفكر دار: النشر دار النووي،: تأليف اموع، .٤٩

 .دار الفكر، احمللى باآلثار، البن حزم علي بت أمحد الظاهري .٥٠

علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو : مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، تأليف .٥١
 .بريوت –العلمية دار الكتب : حممد، دار النشر

أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري املعروف باحلاكم، إشراف يوسف عبد  :املستدرك على الصحيحني .٥٢
  .الرمحن املرعشلي، دار املعرفة بريوت بدون تاريخ

 – رطبةق مؤسسة:  النشر دار ، الشيباين عبداهللا أبو حنبل بن أمحد:  املؤلف اسم ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند .٥٣
 .مصر

بريوت  - مؤسسة الرسالة : سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، دار النشر: مسند الشاميني، تأليف .٥٤
  .ايد السلفي محدي بن عبد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٨٤ -  ١٤٠٥ - 

 - العربية دار: النشر دار الكناين، إمساعيل بن بكر أيب بن أمحد: تأليف ماجه، ابن زوائد يف الزجاجة مصباح .٥٥
 .الكشناوي املنتقى حممد: حتقيق الثانية،: الطبعة ،١٤٠٣ -  بريوت

املعايري الفقهية والفلكية يف إعداد التقاومي اهلجرية دراسة نظرية تطبيقية، للدكتور نزار حممود قاسم الشيخ، دار  .٥٦
  .م٢٠٠٩_هـ ١٤٣٠بريوت، ط _ البشائر اإلسالمية

  .بريوت – الفكر دار: النشر دار الشربيين، اخلطيب حممد: تأليف املنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .٥٧
 - هـ١٤١٥ -  الرياض - طربية مكتبة: النشر دار العراقي، الفضل أبو: تأليف األسفار، محل عن املغين .٥٨

  .املقصود عبد أشرف: حتقيق األوىل،: الطبعة م،١٩٩٥
: النشر دار حممد، أبو املقدسي قدامة بن أمحد بن اهللا عبد: تأليف شيباين،ال حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف املغين .٥٩

 .األوىل: الطبعة ،١٤٠٥ -  بريوت -  الفكر دار

 .م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦مواقيت العبادات الزمانية واملكانية دراسة فقهية مقارنة، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط .٦٠

 هـ ١٤٠٨ط. املواقيت والقبلة قواعد وأمثلة، للدكتور صاحل العجريي .٦١

املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، طباعة دار الصفوة للطباعة والنشر،  .٦٢
  .والتوزيع يف مصر

 مصر -  العريب الرتاث إحياء دار: النشر دار األصبحي، اهللا عبد أبو أنس بن مالك: تأليف مالك، اإلمام موطأ .٦٣
  .يالباق عبد فؤاد حممد: حتقيق،

 - احلديث دار: النشر دار الزيلعي، احلنفي حممد أبو يوسف بن اهللا عبد: تأليف اهلداية، ألحاديث الراية نصب .٦٤
  .البنوري يوسف حممد: حتقيق ،١٣٥٧ -  مصر
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 - العلمية املكتبة: النشر دار اجلزري، حممد بن املبارك السعادات أبو: تأليف واألثر، احلديث غريب يف النهاية .٦٥
  .الطناحي حممد حممود -  يالزاو  أمحد طاهر: حتقيق م،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ -  بريوت

شهاب الدين أمحد بن (اهلداية من الضاللة يف معرفة الوقت والقبلة من غري آلة الشيخ القليويب رمحه اهللا تعاىل  .٦٦
  .دار األقصى القاهرة، حتقيق الدكتور عبد الستار أبو غدة)  أمحد بن سالمة

فلك بطريق احلساب للشيخ حيىي بن حممد احلطاب، طبع مبطبعة دار إحياء الكتب وسيلة الطالب يف علم ال .٦٧
 .هـ١٣٤٨العربية عيسى البايب احلليب، مبصر سنة 
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  المراجع
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  الفهرس 
  ٣  املقدمة

  ٥  .أدلة دخول وقت صالة الظهر من الكتاب والسنة املطهرة واإلمجاع: املطلب األول
  ٩  . لزوال الشرعي والزوال الفلكيالفرق بني ا: املطلب الثاين 

  ١٤  .مقدار وقت االستواء: املطلب الثالث
  ١٨  . مناقشة وقت دخول الظهر يف القرار السادس بشأن مواقيت الصالة: املطلب الرابع 

  ٢١  .حساب  بعض الفلكيني لوقت الظهر  عند االستواء: املطلب اخلامس
  ٢٤  .قت الزوال واالستواءأهم األحكام املتعلقة بو : املطلب السادس 

استبيانات لفلكيني قالوا بلزوم مرور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال : املطلب السابع
  .لدخول وقت الظهر

٢٦  

  ٣٢  اخلامتة
  ٣٣  صادرم

  ٣٨  فهرس
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  :أهم األعمال العلمية للمؤلف نفع اهللا تعاىل بها العباد والبالد

المكانية دراسة فقهية مقارنة، وهو موضوع رسالة الدكتوراه، مطبوع في مواقيت العبادات الزمانية و _١
  .بيروت_ دار الرسالة ناشرون

  .البن الملقن، منشور إلكترونياً " اإلعالم بفوائد عمدة األحكام"تحقيق قسم من مخطوطة _ ٢
  .م اإلمارات٢٠٠٨التزام التاجر، مطبوع بمؤسسة التزام للمعايير األخالقية، _٣
_ مطبوع في دار الرسالة ناشرون(اختيار الزوجين وأثره في الحد من حاالت الطالق حسن _ ٤

  ).بيروت
  .المعايير الفقهية والفلكية في إعداد التقاويم الهجرية مطبوع بدار البشائر، بيروت_ ٥
  .جدة_ القوانين الزمانية والمكانية لدفع الزكاة، مجلة أبحاث االقتصاد_ ٦
، م٢٠٠٥، جامعة الشارقة، عتر وجهوده المبذولة في خدمة الحديث الشريفالدكتور نور الدين _ ٧

  .مطبوع في مجلة الشارقة، منشور إلكترونياً 
  .، منشور إلكترونياً م٢٠٠٦،جامعة الشارقة، االختصاص القضائي المكاني_٨
  .، منشور إلكترونياً م٢٠٠٧، جامعة الشارقة، األنوار في الحوار_ ٩

جامعة ، وفي قانون دولة اإلمارات في النظام الجنائي اإلسالمي والمكانياالختصاص الزماني _ ١٠
  .، منشور إلكترونياً م٢٠٠٨  الشارقة

  .المعايير الفقهية والفلكية لدخول وقتي الظهر والعصر، طباعة دار البشائر ، دمشق_ ١١
 .طباعة دار البشائر ، دمشق. أثر الفقه في الحديث الشريف_ ١٢

 .النبي صلى اهللا عليه وسلم منشور بدار أحب أن أتعلم، السعودية جدة غزوات: خارطة _ ١٣

  :حبوث حتت الطبع
 ).ومنشور إلكترونيا على الشبكة العنكبوتية(أخالق المسلم في خطاب المتعلم  .١

 )..ومنشور إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية(قراءة في فكر سعيد النورسي اسم اهللا العدل  .٢

ومنشور إلكترونياً على الشبكة (حسابات الفلكية لدخول األهلة الشرعية مدى االعتماد على ال .٣
 ).العنكبوتية

التخطيط االستراتيجي والمستقبلي في قيادة النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم العسكرية  .٤
 ).ومنشور إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية(

ومنشور إلكترونيا على الشبكة (عية مدى االعتماد على الحسابات الفلكية لثبوت األهلة الشر  .٥
  ).العنكبوتية

 .مصور غزوات النبي صلى اهللا عليه وسلم .٦
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  : ميكن مراجعة الكتب املنشورة إلكرتونيًا على الرابط

E.+%CF=%u&all=do?php.search/book/net.saaid.www://http٤%D٢%C٧%D١E+%٣%E%CD٣
%E٦%C%DE+%CF٧%D٣%E٣C+%٧%E١%D٤%CE%ED  

 


