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 . يف معرفة الزيادة الكرب والصغر ونقصهام:والرابع

 . يف معرفة طالع الفجر وغاربة واملتوسط والوتد:واخلامس
 يف معرفة اعتدال الليل والنهار وهناية طول الليل وقرص :أما الفصل السادس

 .النهار وعكسه
 . املخطوطخامتةثم 

 :تنيوصورتني لنسخ ,هـ١٣٩٨ عىل نسخة هذا املخطوط عام ولقد حصلت
 ). هـ١٤١٦ ت(من مكتبة العالمة السيد أمحد مشهور احلداد  :األوىل

ت (من مكتبة العالمة السيد هادي بن حسن السقاف  : الثانيةنسخةالصورة و
 .ًوتعترب هذه النسخة أكثر النسخ ترتيبا) هـ١٣٢٩

كانت قتني وقد  أهنا كتبت بعد النسختني الساب فيبدوّالتي لدي :الثالثةأما النسخة 
 من احلوايش وامللحقات والتي بلغت أضعاف حجم ٍعددواحتوت عىل  ًخمترصة جدا

 .املخطوط نفسه
 عىل نسخة العالمة السيد هادي السقاف يف هذا التحقيق ثم مقارنتها ُوكان االعتامد

 ت بعض الكلامةع التي فيها زيادة أو سقط, كام تم تسويضيني لتحديد املواَخربالنسختني األ
 .  أو سبق قلمٍالتي تم سقوطها أو زيادهتا عن سهو

 عليها املخطوط الرئيس د إضافة ثالثة خمطوطات فلكية صغرية احلجم اعتمّثم تم
رتة ف يف املعلومات بحيث غطت وهي كذلك اعتمدت عىل بعضها البعضيف هذا الرشح 

 :وهذه املخطوطات عىل التوايل. زمنية تقارب قرن من الزمان
 لإلمام العالمة »نبذة لطيفة من علم النجوم واملواقيت« بعنوان : الثايناملخطوط

وقد تم نقل نصوص هذا املخطوط من نسخة ) هـ٩٧٢ ت (اهللا بن عمر باخمرمة عبد
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 النسخة األوىلصورة الصفحة األوىل من 
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 النسخة األوىلصورة الصفحة األخرية من 
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 النسخة الثانيةفحة األوىل من صورة الص
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 النسخة الثانيةصورة الصفحة األخرية من 
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  التي بحوزة املحققثالثةصورة الصفحة األوىل من النسخة ال



١٨ 

 صورة الصفحة األخرية من النسخة الثالثة التي بحوزة املحقق
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 :ُ فقلت, ليسهل حفظها عىل التوايل,فاألول َاألول ًةوقد نظمتها مرتب
 ـهِ دمـِثـرع بنََ تـذرٌة هنعــةوهقعــ ةـر ثريــــــانا مدبـــّـٌ بطـنيٌنطح
 هِى سـقمن عنَِ مٌي سامكِ ويعوًرصفا معتهر بـــدُ جبـــهتها يزبـُرفـوط
ـــغف ـــ زبٌرـ ــلٌانـ ــجرٌوإكلي  هِى نعمف عـليه بأصَ شالُوالقــلب هُائم

 هِسكاهنا السعد واستولوا عىل عدم واُ وابتلعـِوا اخلـرياتُ ذبحـٍةيف بلد
ــريان علتاشت ضياء النور فيهم بعدماخبا ــديمُن ــُ يف حَاألرذالهم ِ تق  هِرم
 هِ من يشبهه يف حكمُمل حيمل احلوت ـائلهــ نـدب يف فـضّروا كلــّخأو

 منازل, ُ منها سبعٍ فلكل فصل,األربعة السنة ِ هذه املنازل عىل فصولُوتشتمل
 ِ بذلك اليومَ دخلٍ دخلت اهلنعة بيوموإذا . الرصفةوآخره ,ُ اهلنعة: فصل الربيعفأول
 القابلة عن اليوم الذي دخلت به يف )٢( السنةا يفُ دخوهلويتأخر, )١( فصول السنةُمجيع

ُ عرش يوما, وسببَحدأاملاضية   ألنه , بني السنة الشمسية والقمريةُ هو التفاوت: ذلكً
 . سيأيت عرش يوما كام َأحد

 ,)٤( يف السنة التي بعدها باليوم الذي بعدهْ دخلتٍ بيومٍ يف سنة)٣( دخلتوإذا
 ي به التْ اليوم الذي دخلتَ باليوم الذي قبلُل تدخٍ منزلةَّ فان كل. املنازلَعكس

                                                 
 يوم هبذا فان جمموع أيام الفصل ١٣وذلك ألن كل فصل حيتوي عىل سبع منازل وكل منزلة حتتوي عىل   )١(

 يوم, وهي عبارة عن عدد متكامل من األسابيع مما حيتم أن تبدأ الفصول بنفس اليوم الذي يبدأ به ٩١
 .سنةالفصل األول من ال

 .السنة اهلجرية القمرية) ٢(
 .أي منزلة اهلنعة) ٣(
 يوم أي اثنني ومخسني أسبوع ٣٦٥ألن سنة املنازل تتبع السنة الشمسية والتي حتتوي البسيطة منها عىل   )٤(

ًباإلضافة إىل يوم واحد, وهذا سبب تقدم دخول السنة عن التي قبلها يوما واحدا ً. 
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 َرابعال ِ اخلميسَ يوم) الكتابُوهي تاريخ(هـ ١٠٤٧ سنة ُ, فقد دخلت اهلنعة)١(قبلها
من   اجلمعة خامس وعرشينَهـ يوم١٠٤٨ اهللا سنة إنشاء وتدخل ,عرش من شعبان

  .فلذا ينبغي االعتناء بتارخيها. )٢(ذلك الشهر
 ,ُ النعائم: فصل اخلريفُوأول .ولةَّ الشوآخره ,َّلعو ا: فصل الصيفُوأول
 .  اهلقعةوآخره ,رَّ املؤخ: فصل الشتاءُوأول .مّوآخره املقد

         * *          *  

                                                 
 يوم أي أسبوعني إال يوم واحد, مما حيتم أن يتأخر دخول منزلة بيوم ١٣ وذلك ألن املنزلة حتتوي عىل  )١(

واحد عن التي قبلها, بافرتاض أن منزلة اهلنعة دخلت بيوم اخلميس فمنزلة الذراع تدخل بيوم األربعاء, 
وهكذا يستمر احلال خالل الفصل وبعد مرور منازلة السبعة يكون دخول الفصل الذي يليه بنفس اليوم 

 .ي دخل به الفصل السابق كام تم توضيحه فيام سبقالذ
 موافق الرابع من شعبان والصحيح أنه الرابع عرش كام ١٠٤٧ورد يف بعض النسخ أن دخول اهلنعة عام ) ٢(

 .هـ١٠٤٨ورد يف إحد النسخ وهو الصحيح كام بينته الربامج احلديثة وهذا ينطبق كذلك عىل سنة 











٣٠ 
 يف : كحرضموت ودوعناوما قارهب , الشحرَ قبلةأن : رمحه اهللا تعاىل)١(احلاج بافضل

  .)٢( السامك والثرياِمغيب
 قبلة أن : يف ذلكإليها ُ املرجوعُالفلكية ُنرائ عليه القْ ودلت,هُوالذي نعتمد
 ,)٣( احلوتِّ من نريٌ حرضموت قريبُهلأ و, الواقعْرس النَُّغيب م:الشحر وما قارهبا

 أطواهلا ْأحتققين مل  ألِ وذلك عىل التقريب, قبلة الشحرُ نحو:اوما قارهبوعن َود
 من ُ فيها يقربُ لكن عىل التقريب الذي ذكرناه, قبلتهاُ به سمتُفَوعروضها التي يعر

 .ى انته,» شاء اهللا تعاىلإن ,احلقيقة يف ذلك
  :)٦(يف دليل القبلة باالستقراء )٥(لفائدة الثانيةا«: )٤( باقشريُوقال العالمة

 وبني ,نـ وبني النرسي,اـ والثريحِاك الرامـمِّ السِ فعىل مغيب:ُ حرضموتاـأم
 ومغيب, )٨(ن من اجلبهةـيـمني الشاميْ وعىل النج,)٧( الشاميإىل مع ميل ِـنيغرَالف

  .لشاميل ا)١٠( امليلآخر يف )٩(الشمس
                                                 

 , عدن واحلرمني, وزارولد يف تريم وانتقل إىل الشحر) هـ٩١٨ – ٨٥٠(بافضل اهللا بن احلاج  الفقيه عبد  )١(
 .له عدة مؤلفات

 .)١(انظر الشكل . أي مواقع غروب هذه النجوم  )٢(
 .أي موقع غروب أملع نجم يف جمموعة احلوت النجمية  )٣(
تصانيف مفيدة من  املني لهمن األئمة املحققني والعلامء الع) هـ٩٥٨ ت(اهللا بن حممد باقشري  الشيخ عبد) ٤(

 .»قالئد اخلرائد وفرائد الفوائد«اشهرها يف الفقه كتاب 
 أي الفائدة الثانية من رسالة باقشري, انظر اجلزء الثالث للوقوف عىل الفائدة األوىل وقد متت مقارنة ما ورد )٥(

 .واسيف خمطوط نصب الرشك يف باقي الرسالة األصلية وما نقص فيها وضعته مابني األق
 . االستتباع وعند املنطقيني إثبات احلكم للكل بواسطة ثبوته ألكثر أفراد ذلك الكيل: االستقراء٦)(
 .أي نجم القطب الشاميل: الشامي) ٧(
 .جبهة األسد) ٨(
 .انظر ملحق ميل الشمس وتغريه. أي موقع غروهبا  )٩(
, )انظر ملحق تغري ميل الشمس( ًفاآخر ميل أو آخر تزحزح ملوقع غروب الشمس ناحية الشامل أي صي )١٠(

 . وباجتاه ذلك املوقع تكون القبلة



٣١ 

 

العني  )٣( ثم عىل ماق,األيرس ِّ عىل اخلد)٢(كوني: )١(ويف امليل اجلنويب يف غايته
 من َّرغ املؤخر والعوَوذلك يف الف, )٥(عند توسطها بني امليلني )٤(طهاَ ثم وس,األيرس

 امليل كام ينتهيحتى  ,ًقليالًه قليال ْهة وسط الوجِ جإىل )٧( ثم يميل,)٦(طوالع الفجر
  . وكل هذا عىل التقريب عند الغروبسبق,

, ويف )١٠(األيرس الرأس جانب ِ عىل نصف: يف امليل اجلنويب)٩( االستواء)٨(ومع
 .قما سبمع غروهبا عىل يكون ام حتى ّدُ قإىل يأخذ ثم ,األيمن عىل :الشاميل

                                                 
ًتزحزح له جنوبا, خالل النصف األخري أقىص أي غاية امليل اجلنويب للشمس ويكون موقع غروهبا يف   )١(

 .من ديسمرب
 .يكون موقع غروب الشمس) ٢(
ولعل .  أي طرفها الذي ييل األنفجمر الدمع من العني: تفسريها األشهر يف اللغة هو:  ماق العني)٣(

ِاملقصود الطرف اآلخر للعني وهو حلاظ العني, وذلك ليتطابق مع التسلسل ملواقع اجتاه الشمس حلظة 
 ثم توسط العني اليرس ِالغروب إذ كانت البداية ناحية اخلد األيرس ثم يكون عىل حلاظ العني اليرس

كام   فيها معنى أملآق بمعنى طرف العني مما ييل الصدغلغة عند بعض العرب يأيتويف . ثم وسط الوجه
ُوموقئ العني وماقئها«: منظور  كتاب لسان العرب لإلمام ابنوضحه ِ ِ ويف هذا . »مقدمها وقيل مؤخرها ُ

  .سعة ملا قصده املؤلف
)٤ (وسط جمال رؤية العني اليرس. 
 ٢١صود يف يومي االعتدالني ومها أي توسط الشمس بني أقىص ميل شاميل وأقىص ميل جنويب واملق) ٥(

 .ً سبتمرب إذ يكون الغروب فيهام يف الغرب اجلغرايف متاما٢٣مارس و
 . مع الفجر ومها يومي االعتدالّاملقصود اليومني اللذان يكون فيهام طلوع منزلتي الفرغ املؤخر والعو  )٦(
 .موقع غروب الشمس  )٧(
 .ورهاطريقة أخر لتحديد قبلة حرضموت وما جا  ) ٨(
االستواء أي بلوغ الشمس أقىص ارتفاع خالل النهار وذلك مع دخول وقت صالة الظهر, وهي طريقة ) ٩(

 .أخر لتحديد القبلة بحرض موت وماجاورها
 .أي يكون اجتاه سقوط أشعة الشمس عىل نصف جانب الرأس األيرس) ١٠(



٣٢ 

ما  عىل ,ي الزوال والغروب من الرأسَّدحيتوسط بني  )١(الوقتنيوفيام بني (
 . جهة الغروبإىل َدر ما تقدمت بق,)قسب

حر ودوعن ّ امليل يف الشأن إال ;رضموتَ كح:صواملشقا هّوُحر وفِّ الشُوقبلة
  .س بهأب  بقدر لطيف الٍبتيامن

 ٍنُني بامعبد بتيامَ ثم من ع, يف الظاهر عىل مغيب النرس الواقع:بدْعَني بامَ عُوقبلة
َّقليال قليال كل ً  يف العني )٣(ُ واجلاه,ٍ نعشِ بنات ِِ يف مغرب: عدنُحتى تكون قبلة )٢( يومً

 ,اَاملخثم  )٤(, الفرقدين ِغيبَ املندب عىل مِ ببابهُ قبلتونتكً قليال حتى ُ ثم يتيامن,اليمنى
 ,)٥( البحرَ بجازانِ يف اجلاهقبلته ثم كذلك حتى تكون ,ً جداٍ قليلٍ ثم بتيامن,ً قليالهاَّرشقي

ً كثريا فكثريا ُثم يتيامن, )٧(ً يتيامن قليال حتى الرياضهثم, )٦(ْيلَحإىل  كذلك لوال يزا ً
 .ر وسواحلهْحَهذا يف الب الشمس, ِ مرشقإىل ةّدُه يف جُ غايتينتهي حتى , لطيفٍبتدريج

 )٨(َةىل شبوإ و,وتـ كحرضم,رـَ العبإىل ننَـْيَه فمن :وتـ من حرضمُّرـَ البأما
ً بامليل يمينا قليالَسأب  ال,كدوعن ً قليال قليال حتى تكون قبلة ُامن ثم يتي,ً  عىل )٩(برادأً

 . النرس الواقعِ مغيبَ نعش نحوِيسار مغيب بنات
                                                 

 .ووقت الغروب) الزوال(وقت االستواء   )١(
 . السفر إىل عدن بحراأي كل يوم من أيام  )٢(
 .النجم القطبي: اجلاه  )٣(
 .من النجوم القريبة من القطب )٤(
 . يبدو أن املقصود هبا جزر فرسان)٥(
 .بالد حيل بن يعقوب عىل ساحل البحر األمحر )٦(
 .يبدو انه مرفاء قديم عىل البحر األمحر )٧(
 .ريق القوافل من حرضموت للحجهينن والعرب وشبوة من املدن التارخيية التي كانت عىل ط )٨(
 . شامل رشق مدينة مأربأبراديقع وادي  )٩(



٣٣ 

 

 عىل جانبهن :ةَ صعدُ, ثم قبلةاأليرس )٢(هنِ عىل جانب:األعىل )١(ُثم اجلوف
َ قليال قليال حتى يكون بجُتيامني ثم ,األيمن ً  اجلاه, وساحلها عىل اجلاه َّ غريب:ازان الربً
 .بقكام س

 َبُ حتى يقر, اجلاهِّ عىل نحو رشقي:ً برامكة إىل ةوالقبلة ملن سار من الرياض
 .سكنَ فيسأل عن جهة عينها من ي,منها

 وهو , السيام عىل القول باعتبار اجلهة,ٌ وهو قريب,ثم هذا ما تتبعناه يف سلوكها
 .)٥(, انتهى»واهللا أعلم )٤(عيَذراه األّ وقو)٣(ه الغزايلراختا و,ُالذي عليه العمل

                                                 
 .يمتد وادي اجلوف من مأرب باجتاه الشامل الغريب إىل مدينة صعدة) ١(
 .أي اجلانب األيرس ملجموعة نجوم بنات نعش عند مغيبها )٢(
هـ وهبا وفاته سنة ٤٥٠ام اإلمام حممد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزايل الطويس مولده بطوس ع  )٣(

 .هـ له نحو مائتني مؤلف٥٠٥
تفقه . هـ٧٠٨سنة ) سوريةال ,درعا(عات الشام َعي, ولد بأذرَمحد العبايس األذرأمحد بن محدان بن أ  )٤(

وابرز كتبه . وهي يف جملد) احللبيات(بالقاهرة, توىل نيابة القضاء بحلب, راسل اإلمام السبكي باملسائل 
ـ رشحان عىل منهاج ٢, ) جملد٢٠(ـ مجع التوسط والفتح بني الروضة والرشح ١: عييف الفقه الشاف

 . هـ٧٨٣تويف بالقاهرة ).  جزء١٣ (قوت املحتاجالثاين )  جملدات٨ (غنية املحتاجاألول : الطالبني
 .هـ, يف طور اإلعداد١٤٣١ ,, سامل عمر اجلعيدي»أدلة القبلة«انظر بحث : لالستزادة) (٥



٣٤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )١(شكل ال
ِ يف حرضموت مبينا عليها مواقع غروبٍت دائرة أفق لراصدَسمُ اجلزيرة العربية وقد رهخارطة لشب  بعض ً

ًالنجوم باجتاه القبلة وموقع غروب الشمس يف حالتي أقىص ميل هلا شامال وجنوبا ً. 
حتدد موقع غروب الشمس عندما يكون  :)٢( ة النقط.حتدد موقع غروب نجم النرس الواقع :)١(النقطة 

حتدد موقع غروب نجم  :)٣( النقطة .املوقع متفق مع موقع غروب الثرياًميلها أقىص ما يمكن شامال وهذا 
أما . حتيطان بموقع مكة) ٣(و) ١(ًتتفق متاما مع موقع مكة املكرمة بينام ) ٢(يالحظ أن النقطة . قلب احلوت

 .ًغروب الشمس عندما يكون ميلها أقىص ما يمكن جنوبا حتدد موقع :)٤(النقطة 

         * *          *  













٤٠ 
 من ٌ مركبَ هذا اجلدولأن َ تعلمأن : معرفة تصحيحهاُ وطريق,املوضوعة يف اجلدول

 عىل ُ وكل ضلع منها يشتمل,أسفل إىل أعىل يف طوله من ٌ وهي ممتدة, ضلوعٍأربعة
 وبني , عن عدد كبيسةٌ وكل سطر عبارة, فيه سطران من العددٍ وكل بيت,عرشة بيوت

 , اجلدولِ بيوت من مجلةُ عرشةإال ,ً مطرداأصال سنني ُأربع سطر والسطر الذي قبله ِّكل
 , والثاين عرش,ذي قبله مخس سنني, وهو السطر الرابع سطر منها والسطر الِّن بني كلإف

 . األول وهو آخر سطر يف الضلع ,والعرشون
 . األسطر الثالثة هذه َ فيه مثلأن والثالث سو يف األولوالضلع 

لرابع ففي كل واحد منهام سطران بني كل منهام والسطر الذي اوالضلع الثاين و
 .سادس عرش السطران الثامن والأيقبله مخسة ومها 

طر وسطر من هذه  بني كل سًوأيضاسطر كام ذكرنا فلتضبط, أ ُفهذه عرشة
 هذا ُأعداد فبهذين الضابطني تسلم ,سطر من غري زيادة وال نقصانأ سبعةاملستثنيات 

 غريه من الواقفني عىل هاَأصلح ُفسد الناسخأ فان , شاء اهللا تعاىلإناجلدول من اخللل 
  ., انتهى»هما ذكرنا
 







٤٣ 

 

جهة إىل وهو ميلها عن الرأس ,رْفُ من الغٍّهنار ست: )١(وأول الزيادة الصغر 
  .يْها من جهة اجلدُ وهو رجوع,ولةَّ يف الشٍّت سُ هنار:وأول نقصاهنا, )٢(يْاجلد

 الزيادة الصغر وأول َ وأول, نقصهاَ الزيادة الكرب وأولَأول ُوقد نظمت* 
 : ليسهل حفظهاأبياتنقصها يف ثالث 

ــاا زيْأول ــ)٣(دتن ــرب مدخ   يف بلــع حـــــق بــال شـــكٍّلــست لةـ الك
ــاُ عنهــا ســبعِوأول الــنقص  باإلفـكًيقــينا لـيس ً قــوال َفهاك  هقعتن

ــدِ الغفــرُوســادس  يكول عن نقصاهنا حيَّوسادس الش أ للــصغر مبت
ـ  أي العرشة قراريطـ  وهي, قراريطُةَ أقدام وعرشُ مخسة:باألقدام )٤(الزيادة الكرب: 

 :والقرياط , وعرشون قرياطٌأربعة َن القدم أل. من القدمًإصبعا عرش ثنيا من ,ٍأصابع ُمخس
  .ها كذلكُ ونقص, يوم من الزيادة بقرياطُّ وكل,ًصبعاأ اثنا عرش :والقدم, عإصب ُنصف

ها كذلكُونقص, )٥(مان وسدسَ قد:والزيادة الصغر. 
 ُ ونصف,ا قدمَسُ ومخ,ٍأقدام ُ مخسة:الكرب«: هللا تعاىلا رمحه )٦(وقال الفاريس

ُ وثلث عرش قدم,ُ وعرش قدم,ٌ واحدٌ قدم:والصغر قدم, ِسدس ُ)٧(.  
                                                 

سميت صغر ألن أقىص ظل هلا نحو اجلنوب ال يصل إىل طول الظل يف أقصاه عندما يكون ناحية الشامل ) ١(
والذي سمي زيادة كرب  . 

 . املقصود إىل جهة الشامل)٢(
 موعد الزيادة بالنسبة خلط عرضه ألن هذا التوقيت خيتلف من خط عرض إىل آخر, انظر يشري الناظم إىل )٣(

 .ملحق منازل القمر وظل االستواء
 .أي أن قيمة الظل حلظة الزوال لشخص معتدل, والذي اتفق أن طوله سبعة أقدام) ٤(
 .يل يف معرفة الزيادتنيصانظر اجلزء الثاين لزيادة التف) ٥(
 .مجته انظر الفصل الثالثلقد تقدمت تر )٦(
 = ذكر باخمرمة يف نبذته أن الزيادة الصغر عبارة عن قدم إال ثلث عرش قدم وهو األصح إذا تم حسابه) ٧(







٤٦ 
 رـن غيًجال مع مست,»هـسبحان الل«:  قولكُة مقدارـ وكل دقيق,ةـدرجة ستون دقيق

 . )١(»إمهال
عبارة عن : )٢(والدرجة , ستون دقيقة: ُالدرجة«: اهللا بن عمر باخمرمة وقال عبد

ُ فرسخا وتسع فرسخَة عرشَتسع C B A ﴿ ُ قدر)٣( أهنا:ِّ هذا الفنِواشتهر بني أهل. ً
D﴾ وبمثل قوله , يف الرتتيل واإلرساعً قراءة متوسطة,ًمع البسملة مرة واحدة 

  .واهللا أعلم, )٤(»ُّقال الفيومي

         * *          *  

                                                 
 .واهللا أعلم, )سبحان اهللا( وطول الثانية قول ,ة عن ستني ثانيةًلعل هنالك سقطا يفيد بأن كل دقيقة عبار) ١(
 والتي حترص زاوية بمركز األرض قدرها درجة , هبا املسافة عىل سطح األرضٌ مقصود: هناُالدرجة) ٢(

 . كيلومرت١١١ُ وهذه املسافة تقدر بحوايل ,واحدة
 حوايل أربع ثواين, ولعل اإلشارة هنا إىل  قراءة سورة اإلخالص مع البسملة بالطريقة املذكورةُ تستغرق)٣(

ًمن املتعارف اصطالحا أن الدرجة يف السامء : , ولعل تقديرها يكون كام ييل)ذا الكتابهب ( خاصةٍدقيقة
 حتتوي عىل ستني ُ الدرجة:أعالهوبناء عىل تصنيف الكتاب ).  ثانية زمنية٢٤٠(تقابل أربع دقائق زمنية 

 تساوي أربع ثواين وهي الفرتة الدقيقة اخلاصةثانية زمنية, لذا فإن  ٢٤٠ وهي تساوي ,دقيقة خاصة
 . بالصفة املذكورةاإلخالصاملقدرة لقراءة سورة 

هـ أشهر ٧٧٠ هو أمحد بن حممد بن عيل الفيومي نسبة إىل فيوم العراق, نزيل مدينة محاة السورية توىف سنة )٤(
 .»املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري«مؤلفاته 





٤٨ 
 ممبحنـــاهَذيومــا ذا بعــد وينثــروالــو خطــاياهمغفرْنغوكمطوناُينطح كم
ــو غاناهمبــَُزمـناابالــرضطنواَبـاط لو ــوال ــا ذا بعــد ويطرف ــاهم يوم  مبلعن

ــة جينــاهمغوباإلكليــلطريابالثــــّ كــم ــس ووجبه ــاَزنُح مـعدَّال ــاهم اه  ملعن
  مبــيناهمَخولكــنا ونــــــاورّزبهم الصطـفيناهمعـناغَالقلب طرواّدب لو
ــا ـناهمْاعرتضملاغشــولةطعواّهـق هم ــرصامل ــدمنا وــناْفَن ـــناهم متق  سبقـ
 رميــــناهم مـرناّتأخــ وـووناعـَـــملــا عـرفناهمماغعائمــّبالنـطعواهـنّ هم
)١(معناهم مبطن يف وحوهتم واستمسكوا حلقنــاهمملــاغًبلــدةطاعــوّذر كــم

 

         * *          *  

                                                 
 أي سعد :بلعناهم : أي نجم الذابح وهو املرزم, وقوله:ذبحناهمو  أي نجم الرشطني,: ينطحونا: قوله) ١(

 أي نجم الفرغ :ناتقدم أي سعد األخبية, وقوله :خبيناهم أي سعد السعود, وقوله :السعدُبلع, وقوله 
 .أ أي نجم الرش:حوهتم أي نجم الفرغ املؤخر, وقوله :تأخرنام, وقوله ّاملقد



٤٩ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(الشكل 
األفق والنصف اآلخر  َ ففي أي حلظة من الليل تكون نصف املنازل فوق,توزيع املنازل القمرية يف السامء

ويف حوايل .  والغرب عن يساره, والرشق عن يمينه, واجلنوب خلفه, الراصد يف مركز الدائرةُحتته, وموقع
 . هلا رقيبة تكونٌألفق الغريب ترشق منزلة حتت اٌكل ساعة تتحرك املنازل ناحية الغرب, فاذا غربت منزلة

 , أن الشمس يف أواخر منزلة بلع وأوائل السعود: أي;وإذا كان الوضع يف الشكل يمثل حلظة طلوع الفجر
 هي منزلة النثرة, بذلك تكون املنزلة التي تتوسط املنازل يف اللحظة ة يف تلك اللحظُ التي تغربَفإن املنزلة

 أما , منزلة الرشطني: وهي, الراصد الوتدَ ويقابلها التي تكون حتت,طِّ ويطلق عليه املتوس,فرُأعاله هي الغ
  . الذابحٌ سعد: هي,لة الطالعة تلك اللحظةاملنز
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