
 مدخل لدراسة علم الفلك... الدورة الشرعية الفلكية األولى

 (1)الرمحن مصطفى د.زكي بن عبد 

 :المقدمة

 هآل وعلى دحمم نايبن نيواملرسل اءياألنب رفشأ على والسالم ةوالصال نيالعامل رب هللا احلمد

 . دينال ومي إىل معهبت ومن هبوصح

 اهللا جعل دولق ،وجن إنس ومن وقاتمجادات وخمل من هحيتوي وما الكون هللا قخل دلق

 دقفل. خملوقات خالقه يف بصريتل يزاً مم اً مدرك الً قع له ووهب كرمه بأن يزاً مم اإلنسان عاىلتو  سبحانه

 تيةاياحل نهو ؤ ش معظم فربط السماء، إىل األوىل ةالنظر  منذ اوثيق اً باطتر ا كالفل بعلم اإلنسان بطتار 

 .خرىاأل ةاياحل نؤو ش من هاري وغ روالسف والزراعة ةالعباد قاتأو  مثل كبالفل

 حممد اهلدى رسول على زلتن ةيآ وأول ال فيك ه،تمكان وأعلى بالعلم ماإلسال متاه ولقد

َرأْ قال اهللا تعاىل: ( ،العلم حثت على ،وسلم هيعل اهللا صلى  َخَلَق* َخَلقَ  الَِّذي رَبِّكَ  بِاْسمِ  اقـْ

نَسانَ  َرأْ  ِمنْ  اْإلِ نَسانَ  بِاْلَقَلِم*َعلَّمَ  َعلَّمَ  اْألَْكَرُم*الَِّذي كَ َورَبُّ  َعَلٍق*اقـْ  .)2()يـَْعَلمْ  َلمْ  َما اْإلِ

 علم الفلك:

 بكا و وك راتمن  جم رضلأل اجلوي الغالف خارج هو ما لك يدرس ذيلا العلم ذلك هو

 . وشهب ... اخل ويكباتوك ومذنبات "سدم" غازية حبسو  وجنوم

 علم أحياناً  عليه فأطلق الفلك بعلم والشعوب األمم من ريهمغك نملسلمو وا العرب اهتم لقد

 حتديد يف قبلهم األمم من لكثريا احتاجته كما ،إليه حاجتهم من نابع االهتمام وهذا ،ةئاهلي

 . بادةلعا و اعةر ز لا أوقات يماس ال ،األوقات و االجتاهات



 ملصطلحي اهليئة تعريف والعلماء العلم كتابه يف اجلزائري جابر بكر أبو الشيخ ركويذ 

 : التايل لنحوا على والفلك

 . يفيةك من عليه امو  ،جرم لشكل لكلوا الصورة الهيئة لغة:

 شكلها حيث من األرض وعن ،ويةلسماا األجرام أحوال عن فيه يبحث علم :واصطالحا

 . هبا رهاوتأث السماويةلكواكب ا ببعض وعالقتها

 . جومنال اردم ذلك ومن تدار،سوا نتأ ما كل والفلك لغة:

 . دورا�ا ةومد شكلهاو  ومادهتا ،وأبعادها لفلكيةا األجرام مواقع عن فيه حثبي واصطالحا:

 السماء موضوعه ةئاهلي علم إذ ،فلكلا علم موضوع من أعم ةئاهلي علم موضوع موضوعهما:

 ،هلاشكاوأ وأحجامها، تكوينها مادة من حيث السماوية األجرام عن حثبي فهو معا واألرض

 . ملدوا واجلزر واالعتدال مليلا حيث من والقمر شمسلبا وتأثرها بواككلبا وعالقتها، أبعادهاو 

 جوملنا وعن ،دورا�ا وسرعة الدائرة األفالك عن لبحثا فهو أما موضوع علم الفلك:

 تكوينها ومادة، أحجامها مقدار وعن وأبعادها سريها ةكحر  وعن، سيارةلواوالكواكب والثوابت 

 اجلاذبية قانون عرف هبا إذ ؛العجب غاية يف بحتصفأ آالته رتو تط الذي الرصد ةسطبوا وذلك

 القمر وأن ،ةالعديد واجملرات ،فواخلسو  فلكسو ا وعرف، السماوية األجرام لك شدت به الذي

 . سهوله ىعل ممتدة ةكثيف وظالل وأودية وسهول بالج به

 واهلنود، نيونصيال عرفه إذ ؛حديدلتا وجه على واضع له عرفي ال قدمي علم كالفل علم وأن

: منها مهيعظئد فوا كالفل ولعلم... العرب، املسلمون أخذ وعنهم واليونانيون، امى،دالق واملصريون

 والشمس الكواكب بعض أحجام ومعرفة. هتحكم ليوجل ،هتقدر  ظمعو  تعاىل، اهللا علم سعة ةرفمع

 ليامل ةمعرف عنه جمني وما ،لربوجا فلك ةومعرف. واخلسوف الكسوف فةومعر . واألرض والقمر

 والشهور للفصول اليومية تواملفكرا ميالتقاو  وهي اجياألز  وضعت أساسه على يالذ دالتواالع



. ةلصالا قاتوأو  اميللص األهلة وتعرف ،للشمس والزوال والغروب الطلوع فر عي وهبا ،واأليام

 الشمايل نيطبقال ومعرفة ،ضر لأل والعرض الطول وخطوط ،واءتاالس وخط ،األرض شكل ومعرفة

 .كالمه انتهى "همايف والنهار الليل اءستو وا واجلنويب

 حمتويات عن تاآليا من ريثك يف دثحت القرآن أن من نابع اإلسالم يف الفلك علم تطور إن

 َوالنـََّهارِ  لِ اللَّيْ  َواْخِتَالفِ  َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِيف  ِإنَّ (: عاىلتو  سبحانه اهللا يقول الكون هذا

 بـَْعدَ  األْرضَ  بِهِ  َفَأْحَيا مَّاء ِمن السََّماءِ  ِمنَ  الّلهُ  أَنَزلَ  َوَما النَّاسَ  يَنَفعُ  ِمبَا اْلَبْحرِ  ِيف  َجتْرِي الَِّيت  َواْلُفْلكِ 

 آليَاتٍ  َواَألْرضِ  السََّماء بـَْنيَ  اْلُمَسخِّرِ  َوالسََّحابِ  الرِّيَاحِ  َوَتْصرِيفِ  َدآبَّةٍ  ُكلِّ  ِمن ِفيَها َوَبثَّ  َمْوهِتَا

 ِيف  َويـَتَـَفكَُّرونَ  ُجُنوهِبِمْ  َوَعَلىَ  َوقـُُعوداً  ِقَياماً  الّلهَ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ ويقول اهللا تعاىل: ( )3()يـَْعِقُلونَ  لَِّقْومٍ 

حىت أنك  )4()النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  بَاِطالً  َهذا َخَلْقتَ  َما َربـََّنا َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ 

لتعجب عندما جتد بعض النظريات احلديثة قد فصِّلت من لدن اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي يف 

َناَها َوالسََّماءقوله تعاىل: ( ، وأن بعض معجزات نيب العاملني حممد صلى  )5()َلُموِسُعونَ  َوِإنَّا بِأَْيدٍ  بـَنَـيـْ

بعلم الفلك وما معجزة انشقاق القمر إال أكرب دليل على ذلك  اهللا عليه وسلم، قد أتت مرتبطةً 

تَـَرَبتِ يقول اهللا تعاىل: (  َوانَشقَّ  السَّاَعةُ  اقـْ

 .)6()اْلَقَمرُ 

 التبصر دح عند ملسلمنيا اهتمام يقتصر مل

 االهتمام إىل تعداه بل سبحف السماء إىل والنظر

 ،واحلضارات ماألم من همو سبق نْ مَ  لدى دوجِ  امب

 ناعةصو  استخدام يف األوائل وناملسلم برع دفق

 تهرشا كما)7(البر باإلسط املعروفة ومجالن مرآة

 فيما اً وخصوص البصريات علم بتطوير لمونسامل

 . الفلك بعلم يتعلق



وابن  )10(والبريوين )9(وابن يونس )8(يف جمال الفلك البتاين نياملسلم العلماء أشهر نوم

 .)12(والصويف )11(الشاطر

 اضيةامل سنة العشرين يف املحوظ تقدما يةدعو الس يةبالعر  اململكة يف الفلك علم قدمت ولقد

 سلطان األمري مسلم عريب فضاء ائدر  أول متنها وعلى سكفريد الشهرية يةئالفضا بالرحلة بدأت

 واإلسالمي العريب العاملني يف الفضاء تقنية آفات الرحلة هذه تحفت ولقد ذاه ،)13(سلمان بن

 . ومسلمني عرب دلروا رحالت عدة الرحلة هذه تبع يثح

 علم الفلك والتنجيم:

 بينما ،السابقة واألرصاد هداتملشاا اسسأ على نظرياته وضعت العلوم كسائر علم الفلك

 البشر نشوء على مباشر تأثري له نلكو ا حيتويه ما كل أن البشري العقل إيهام على التنجيم يعتمد

 بعض ابتدعها وأباطيل زعبالتخُ  عن عبارة والتنجيم ،وكره حبو  ومهسات حركات من وتصرفاهتم

 يربط كأن مستقبلهم عن التنبؤ باستطاعتهم أن البشر بعض ليومهوا البشر من هلم ناميإ ال من

 ذلك يف ولد ومن كذا له سيحدث الربج هذا يف ولد من أن منجِ مُ ـال فيدعي الربوج حبركة تصرفاته

 من ريثك يف تستضيف حيث اإلعالم لئوسا من ريثك يف هدمشا وهذا كذا له يحدثس الربج

 . واملستقبل الطوالع ةءقرا يف املنجمني بعض األحيان

 ابتعدما لفك ،يمجوالتن الفلك علم بني وبعده المساإل صدر قبل البشر من لكثريا خلط لقد

 هلا أصل ال خرافية اتمبعتقد يعتقد علتهجو  املهالك وهدفأور  ،بالشياطني قلبه تعلق ربه عن اإلنسان

 الفلك هواة أو بالفلكيني اإلعالم أجهزة بعض يف خطأ معليه يطلق" العرافني إىل يتوجه فرتاه

 دجفن ،املنجم أو جالالد أو العراف يقوله امب سكناته و وحركاته تقبلهسم طفريب "براء منهم والفلك

 سيبح بحصفي منجِ مُ ـال به خيرب ما معرفة بعد إال رفصيت أو ركحيت ال التنجيم على لبِ قيُ  من

 كذب" عةئاشال املقولة ويف كذوب، منجِ مُ ـال ذلك أن هفسن قرارة يف يعتقد نكا وإن ،منجِ مُ ـال

 . "دقواص وإن ونماملنج



 علم الفلك وعلم المناخ:

 الوقت ففي. شاسع بينهمارق والف ،ناخوامل الفلك علمي بني سلب حدث رضاحلا وقتنا ويف

 نتائج أن جند ـ بدقة وبةسحم ياتطومع قراءات على مبنيةـ  توقعية املناخ علم نتائج تكون يذال

 . دقيقة عيةطق نتائج الفلك علم

 الحسابات الفلكية:

مثل  ريةثك دقتها على دالشواه أن ثيح رضاحلا انوقت يف جداً  دقيقة لكيةفال احلسابات ربتعت

 . رىخاأل لكيةفال راهظو الو  اهبرو غو  ويةاالسم امجر األ روقشو  والكسوفات اخلسوفات

 قةبسا داصأر  على يتبن اوإمن خترصات على نيةبم تسلي الواقع يف لكيةفال احلسابات

 العلمي وروثامل ذلك حتويل مت حيث رضاحلا ناتوق يف انإلي لتصو  نأ إىل األزل ذنم األمم تهاثتوار 

مقدرة العقل البشري  لوال مليت اذه يكن ومل ،امجر لأل الطبيعية احلركة حتاكي معادالت إىل الضخم

 وميز به اإلنسان عن باقي املخلوقات. ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللا أودعهالذي 

 الفلك والشعائر اإلسالمية:

 اارتباط بارتباطه العامل مستوى على نيملسلما لدى األخرية السنوات يف الفلك علم ورد برز

 واحلج الصيام مثل والشعائر اتدالعبا ضبع اياتدب وحتديد اهلجرية األشهر اياتدب بتحديد ايقثو 

 هلذه وواضح شامل مفهوم كناه نيكو  أن لزاما ناك لذا ،القبلة اتهااجت وحتديد الصالة وأوقات

 . واءد سح على لفلكيوا شرعيلا اجلانبني من ورماأل

 المقاييس والوحدات الفلكية:

 الوقت يف لملثاا سبيل لىفع. التخصصات عمجي يف داألبعا ربكأ من لفلكيةا األبعاد تعترب

 الوحدة هذه أن بلاملقا يف جند مضاعفاهتا أو لكيلوا وحدة األرضية ييساملقا فيه تتجاوز ال الذي

  األرض عن الشمس دبع فمتوسط ؛األحيان من ثريك يف مناسبة غري نتكو  قد



 اتوحد نع البحث اً املز  ناك وبالتايل) مرت يلوك مليون مخسونو  مائة( كلم150،000،000

 فاتكتشاواال  العلم تطور ومع. لفلكيةا وحدةلا أنه على بعدلا اهذ تعريف فتم ميكيةدينا ثركأ

 ةيالضوئ السنة هنالك نفكا الضخمة لفلكيةا داألبعا مع ىشامتت جديدة وحدات دإجيا توجب

 . واحدة نةس يف الضوء يقطعه ما مقدار وهي

 
 األجرام فإن ،ضوئية نةس 3.4 حوايل انع يبعد شمسيةال جملموعة جنم أقرب أن انعرف وإذا

 وهو آخر اسمقي ادجيإ إىل أدى وهذا أبعادها تحديدل ةثري ك أرقام إىل حتتاج جداً  دةيبعلا ويةلسماا

 . كسالبار 

 
  

 حركة األجرام السماوية:

بالنسبة للتوابع ـ مجيع األجرام السماوية يف اجملموعة الشمسية تتحرك حول الشمس 

الكوكب يف حالة ـ يف مدارات أهليجية (بيضاوية) تقع الشمس  -ك حول الكوكب(األقمار) تتحر 

يف إحدى بؤريت املدار البيضاوي. وهذا يعين أن األجرام هلا أبعاد خمتلفة وليس ذات بعد  ـ التوابع



ثابت. ولقد متكن العلم احلديث من حتديد هذه األبعاد بدقة متناهية يف كل حلظة، والدليل على 

كن من حتديد أنواع الكسوفات هل هي حلقية أم كلية باإلضافة إىل حتديد تغري األجرام ذلك التم

السماوية سواء كانت تدور حول الشمس أو حول الكوكب مثل تغري حجم القمر عندما يكون 

 بدراً وذلك بسبب تغري بعده عن األرض خالل دورانه حوهلا.

 
حتت األفق فإنه ال ميكن بأي حال من ويف كل األحوال فإن مجيع األجسام عندما تكون 

 دقة األجهزة املستخدمة تاألحوال أن يتم رصدها مهما بلغ
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 الضوء أن وأثبت الشفق لظاهرة شرحاً  وأعطى اجلاذبية علم يف فكروا ذينال األوائل من يعترب كما بعضها، عن الكواكب

 .)هـ1420 وحممود، عوض السيد. (الصوت من أسرع
 أبرز من هـ،704 عام دمشق مبدينة ولد األنصاري حممد بن إبراهيم علي الدين عالء احلسن أبو هو: الشاطر ابن)  11(

 واالستنتاج واملشاهدة التجارب على قائمة فلكية مناذج فيه قدم زجياً  ألف كما الربوج، دائرة احنراف زاوية قياس أعماله
 عوض السيد. (البسيط أمساها الصالة وقت لضبط آلة كذلك وصنع واإلسطرالب الشمسية املزولة صناعة يف برع كما

 ).هـ1420 وحممود،

                                                           



 إيران عاصمة طهران من بالقرب بالري دول الصويف، سهل بن حممد بن عمر بن الرمحن عبد احلسن أبو هو: الصويف)  12(
 كتابه يعترب اإلسالم، يف الفلك علماء أعظم من ويعترب للنجوم رصده بدقة اشتهر هـ،376 سنة وتويف  هـ291 سنة
 اآلخران الكتابان( الفلك علم يف فريدة كمراجع متداولة كانت اليت الثالثة الرئيسية الكتب أحد الثابتة الكواكب يف
 ).هـ1403 الدفاع،(بك، ألولغ سلطاين جديد زيج( كوركاين الزيج و يونس البن احلاكمي الزيج: مها

سلطان بن سلمان، صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولد يف مدينة الرياض )  13(
يونيو  17هـ (1405ضان م، أول رائد فضاء عريب مسلم، أحد أفراد فريق رحلة دسكفري رم1956يونيو  27يف 

 م).1985
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