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 "يف علم التوقيتمغربية لقاء علمي مع مشيخة " 

 حوار أجرته د.نصرية عزرودي، أستاذة حماضرة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر.

، جرت بيننا مراسالت علمية يف بيان أمهية علم عرب وسائل التواصل االجتماعيكانت معرفيت األوىل به          
يف مدينة متارة املغربية يوم اجلمعة بتاريخ العامر ببيته اللقاء املباشر  حىت حصل، التوقيت وأعالمه وخمطوطاته

على الساعة الثانية زواال بعد صالة اجلمعة، درا النقاش بيننا حول أمهية علم التوقيت وموقعه  14/12/2018
 ؟اجلزائر بلدي ، ويفوأهم القمم العلمية الرائدة فيه ،ابملغرب

 ما هو علم التوقيت؟

علم الّتوقيت بصفة عاّمة فرع من فروع علم الفلك، يهتّم بتحديد املواقيت من املنظور الفلكي            
ت عموما، واملشتغل بعلم أوقات الصالة يطلق عليه املؤقت، يف حني امليقايت يعمل يف حتديد الوقوالشرعي، 

ّدد الوقت اعتمادا على حركة الّشمس اليومية على األفق، له يف ذلك عّدة طرق سواء آبالت الّرصد   واملؤقت ُيح
 1أو ابحلساب.

علم يتعرف منه أزمنة األايم والليايل وأحواهلا، وكيفية التوصل إليها، ومنفعته معرفة أوقات عموما هو           
جهتها، والطوالع من أجراء الربوج، والكواكب الثابتة اليت منها منازل القمر، ومقادير األظالل العبادات، ونواحي 

 2واالرتفاعات، واحنراف البلدان بعضها عن بعض ومسوهتا.

يستخدم إلجياد األوقات عن طريق الّشمس هنارا والّنجوم ليال بزاوية االرتفاع والظّل، وميكن العمل من          
 3ل ملواقيت الّصالة.خالله جداو 

 

 

 
                                                           

 .84، ص 2013، مطبعة تطوان، 1ط علم التوقيت واهلندسة الفلكية الكروية،ـ عبد الواحد بلحاج، 1

ـ  359، ص1985، دار الكتب العلمية، بريوت، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلومطاش كربي زادة، 2
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 من هم أعمدة علم التوقيت ابملغرب؟

ط الذهن والعقل، وتعتمد يف قواعده على علم نشّ  يعّد علم التوقيت من أجود الفحنون اليت تح                    
ابن البّناء  يف العصور األوىلشتهر منهم ، ا4، برع فيه جمموعة من املغاربةاحلساب والفلك

م(، وأبو عبد هللا حممد بن علي البطيوي السوسي 13هـ/7املراكشي)قم(، واحلسن 1321هـ/721املراكشي)تـ.
 هـ(.840م(، وأبو زيد عبد الرمحن املديوين املعروف ابجلاذري)تـ15ـ  14الشهري أبيب مقرع)القرن 

السهل، فاملسألة أكرب من أن هلنّي ليس اب ، فاألمرتتبع عطاء املغاربة يف علم املواقيت إنّه ملن الصعب           
ذلك يستلزم اإلحاطة جبوانب متعّددة تتعلق هبذا العلم منها: علم صناعة  هبا ابحث يف موضوع واحد، ألنّ  مّ يحل

، وتتبع تطور آالت حساب الوقت آالت رصد الفلك ابملغرب، واتريخ مناهج تعليم املواقيت والكتب املعتمدة فيه
 والساعات املائية وغريها.

فاس ومراكش  حواضر املغرب ا الفّن يفذوعليه سنكتفي بعرض أمساء بعض األسر العلمية الالمعة يف ه         
احتضنت جامع القرويني، عحرف من معدن التوقيت،  بكل جزم العاصمة الثقافية فاس عحّدتولعل ، 5ومكناس

م(، كان رئيسا للمؤقتني بفاس، 1799هـ/1213بن يوسف الفاسي الفهري)تـااملؤقت عبد الرمحن أعالمها 
أسرة احلبايب الذين قّدموا خدمات جليلة ملدة تزيد عن القرن، كان التوقيت مّهها وشغلها واشتغل هبذا العلم 

م( توىل التوقيت جبامع القرويني، حذق احلساب 1851هـ/1267حلبايب)تـحممد بن الطاهر االشاغل، عحرف منهم 
 وعلوم التدابري والطبيعة وأحكام النجوم. ءوالتوقيت والتعديل والفرائض واهليئة والسيميا

                                                           
، الفصل املالكي الدليل التارخيي ملؤلفات املذهبانظر، حممد العلمي، أعالم علم التوقيت املغاربة ومؤلفاهتم للمزيد حول  4

األول من القسم الثاين املعنون بــ: مؤلفات املالكية يف أحكام التوقيت، منشورات مركز البحوث والدراسات يف الفقه املالكي التابع 
علم التوقيت ومؤلفاته يف املذهب ـ عبد السالم أمجيلي،  351ـ  345، ص2012للرابطة احملمدية للعلماء، اململكة املغربية، 

، مقال ضمن ندوة بعنوان: املنهجية الفقهية يف مؤلفات املذهب املالكي، منشورات الرابطة احملمدية للعلماء، ومركز لكياملا
 وللتعرف على مؤلفات علماء الغرب اإلسالمي  ـ670ـ  2/656، 2012البحوث والدراسات يف الفقه املالكي، 
-Mònica Rius Piniés, « Laalquibla en al-Andalus y alيف القبلة وتفاصيل على مصّنفاهتم  انظر: 

Magrib al-Aqsà », Anuari de Filologia )Universitat de Barcelona( XXI )1998-99) 
B-3,lnstitut "MillásVallicrosa" d'História de la CienciaArab, Barcelona,2000,p 30-

41 
علم التوقيت بني التنظري والتطبيق ابحلواضر املغربية يف القرنني استقيت هذه املادة اخلربية من مؤلف مجاعي: عبد اللطيف اخلاليب،  - 5

ـ  33، ص ص2016، مقال يف كتاب مجاعي بعنوان: البحث العلمي يف املغرب مناذج ومقارابت، منشورات الرابط نت، هـ14و 13
44. 
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م(، وبعد 1880هـ/1298وعبد القادر)تـ م(1882هـ/1299ه إدريس بن حممد احلبايب)تـاخلفه ابن            
م( الذي أخذ علم التوقيت عن أبيه 1898هـ/1316خلفه ابنه حممد بن عبد القادر احلبايب)تـ موت هذا األخري

 مث عمه، ممّا أّهله أن يكون ميقاتيا ينوب عن عمه مبنار القرويني.

فضل على علم التوقيت هي أسرة العلمي، اشتغل منهم املؤقت املعّدل عبد السالم بن حممد من له ولعل أشهر 
، توىل تدريس التوقيت وألف تصانيف يف ذات الشأن، واخرتع آلتني فلكيتني مها: م(1894هـ/1311العلمي)تـ

 جعبة العامل وربع الشعاع، والّظل ومثن الدائرة، يعتمد عليها يف مهامه التوقيتية.

املؤقتني يف عصره، هـ( وهو من وجهاء البيت العلمي، إمام 1373وحعرف أيضا حممد بن حممد العلمي)تـ          
يف التوقيت والتعديل وما يتعلق هبما، ولعلو كعبه فقد دّرس هذا العلم مبؤلفاته أيضا، اليت كان قسم  أعجوبة زمانه

منها شارح مؤلفات من قبله، وقسم آخر خالص له، نظّر فيه وقّعد هلذا العلم، وقد مجعت كتبه بني النظم والنثر، 
"، وهو منظومة يف حساب اخلسوف والكسوف ورؤية ى أصول الراصد اجلديداجلامع املفيد علمن مؤلفاته:"

عمدة أهل "، و"تقريب البعيد من اجلامع املفيد على أصول الّراصد اجلديد"األهّلة، مّث شرحها الذي مسّاه 
 الفلق الكاشف"، و"حّل العقدة يف مقاصد العمدة"، وشرحها الذي مسّاه"الثبت يف علم األوقات ومست البيت

املنهاج امليّسر "، و"مرقاة احلساب يف عمل التوقيت ابألنساب"، و"لظلمة القلق، يف حّصيت الفجر والشفق
 ".يف الربع املقنطر

م( املوصوف ابمليقايت الفرضي، شيخ 1922هـ/1340ومن البيت الفاسي أيضا حممد بن علي األغزاوي)تـ        
اآلالت الوقتية منها األسطرالب، من مؤلفاته"إحتاف املناشر لنظم ابن ، كانت له يد يف صناعة املؤقتني يف عصره

جّيب، و"رغبة أويل اللوغاريتمو".
ح
 عاشر"، وهو يف علم الربع امل

منهم بعض األسر منهم أسرة املنوين، كانت هلا يد بيضاء على العلم عامة وحباضرة مكناس اشتهر         
، وهو العالمة املشارك احليسويب املطلع، وقد خلفه هـ(1263نوين)تـ والتوقيت خاصة، منهم حممد بن حممد امل

م( كان عاملا ابحلساب والتوقيت ابملسجد العتيق كأبيه وجده من 1898هـ/1316ولده حممد بن حممد املنوين)تـ
 قبله.

ك املطّلع م(، وهو العالمة املشار 1956هـ/1375ومن علماء األسرة أيضا احلسن بن حممد املنوين)تـ          
 امليقايت املعدل احليسويب الفرضي، له آتليف يف علم احلساب والتوقيت.

ومن األسر املكناسية أسرة العرايشي، اشرتك من أعالمها أمحد بن عبد القادر           
واشتهر منهم أيضا م( صاحب املهارة الّتامة يف علم احلساب والتعديل والّتنجيم، 1901هـ/1318العرائشي)تـ
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هـ( ممن شارك يف احلساب والّتوقيت، توىل عّدة وظائف منها التوقيت ابملسجد 1351مد بن احلسن العرائشي)تـحم
 األعظم للمدينة.

م(، امليقايت 1871هـ/1288وحباضرة مراكش اشتهر عبد السالم بن إدريس السبيطي)كان حيا عام              
الذليل الضعيف األودي السبيطي عبد السالم يف الّتوصل إىل  الفلكي، من مؤلفاته"فتح امللك العالم، على عبده

 معرفة األوقات ابخليط والقلم".

ومن األسر املراكشية اليت أفادت يف علم التوقيت أسرة السعيد املراكشي، منهم الّسعيد وحفيده عمر              
 األدوات الفلكية املتعارف عنها م(، ألّفوا يف التوقيت ويف1901هـ/1318بن حممد بن السعيد)كان حيا سنة 

 آنذاك.

م( أضحى من علماء 1902هـ/1320ومن األعالم املؤقتني مبراكش أمحد بن عبد هللا الصويري)تـ              
، عحرف ابلعارف ابحلساب والتوقيت والتنجيم وعلم األحكام الفلكية والتعديل وتسطري الّرخامات الّتوقيت مبراكش

هبا وعلم اهليئة، كتب رسالة يف شرح طريقة العمل جبداول اللوغاريتميات، مسّاها "غنية الطالب  وعملها وما يتعّلق
 وتذكرة اللبيب، وأمثد لكّل حمب وحبيب".

ولعّل أهم أسرة اشتهرت مبراكش أسرة ابن املؤقت اليت كان هلا شهرة يف التوقيت عرب مراحل اترخيية               
م(، وهو من كبار علماء 1911هـ/1329مبراكش، عحرف منهم حممد بن عبد هللا ابن املؤقت املسفيوي املراكشي)تـ

م(، خّلف مثانية مؤلفات يف 1949هـ/1369حممد ابن املؤقت)تـالتوقيت يف عصره، أخذ عنه ابنه حممد بن 
 ، منها:"تقومي أوقات الصالة لعرض مراكش وما وافتها"، و"املبادئ الوقتية".التوقيت والفلك

 6؟من يكون املؤقت حممد الرمشاين

                                                           

، وأرسلها لنا عرب الربيد اإللكرتوين 2016أكتوبر  14هـ املوافق لـــ  1438حمرّم  12 دّوهنا بتاريخ اجلمعة حصلنا على سريته اليت6
 .7/01/2019بتاريخ 
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 صورة املؤقت حممد الرمشاين                   

بعلم  اشتغل م حبوز مراكش،1947أكتوبر 10يف  الدليمي ـ حفظه هللا ـ حممد الرمشاينولد املؤقت         
أحطلق عليه لقب أمري الفلكيني ابملغرب، وهو يعمل اآلن  ،تدريسا وإقراًء وأتليفا عامامخسني ملدة  ابملغرب التوقيت

 الفلكيني ابملغرب.وهو آخر قالع  ،عالّمة حمّقق وخمّطط فلكّي مدّققط إىل جانب كونه عدل حمّلف ابلراب

تعلم على يد فطاحل علم التوقيت ابملغرب الراحالن الشيخ أمحد اخلضراوي والشيخ عبد الرزاق املراكشي،         
 وا سعترب من املؤقتني الذين درّ ي ط آالت اندرة يف الفلك،ولديه مؤلفات يف املزاول واهلندسة واحلساب، وخطّ 

ط املزاول والربع ح اجلداول الفلكية، فجمع بني العلم احلديث والقدمي، وخطّ ح ووضّ نقّ يف الكراسي العلمية ابلرابط، 
 .ريها من اآلالت الفلكية املتفردةاجمليب واملقنطر، وغ

 من مؤلفاته:

 ـ أعمال يف اللوغاريتمات وحساابت مواقيت لصالة وضوابط األهلة وعلم األزايج فقها وعمال.1

 " وهو مرقون.تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهيـ مؤلف يف علم التوقيت أبسلوب عصري بعنوان"2

 " وهو مرقون.الزهرة الياهنةـ مؤلف يف ختطيط املزاول أمساه"3

 " وهو مرقون.عقد الآليلـ مؤلف يف ختطيط الربع املقنطر بعنوان"4

 " وهو مرقون.األسطرالبحتفة األحباب يف ختطيط ـ مؤلف بعنوان"5

 ـ مؤلف يف علم الفرائض وهو شرح خمتصر ومفيد على منظومة أمحد بن سليمان الرمسوكي، وهو مرقون.6

 كتبا يف علوم التوقيت واهليئة واألزايج، وال زالت حلد اآلن كّلها مرقونة وجاهزة للطبع.  18ـ حتقيق حوايل 7
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 ".نرباس املبتدي على المية اجملراديأمساه" ـ مؤلف يف شرح على المية اجملرادي يف النحو8

 ".مرشد الناوي على منظومة الزواويـ شرح على منظومة الزواوي يف النحو ومعاين احلروف عنوانه"9

 ما هي خربته يف جمال علم التوقيت ومىت كانت البداية؟

بعدها مّت تعيينه من ، 1972ينه أستاذا ملدرسة ابلتعليم األصيل بوجدة سنة يكانت البداية عندما مت تع        
، وذلك 1991وسنة  1972طرف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مؤقتا رمسيا مبدينة وجدة ملدة ما بني 

 مبدينة مراكش.إبجازة من أستاذة العامل املؤقت حممد بن عبد الرزاق 

، ويف نفس الوقت توىل مهمة الفتوى ابجمللس العلمي بوجدة 1975وجدة منذ سنة مّث عحنّي عدال موثقا ب       
انتقل من وجدة إىل الرابط عدال موثّقا هبيئة العدول ابستنافية الرابط، وما  1991طيلة املدة املذكورة، ويف سنة 

ريس علمي التوقيت ابلرابط لتد 1994زال ميارس هذه املهنة إىل اآلن، بعدها مّت تعيينه أستاذ كرسي سنة 
 والفرائض.

ونظرا لنشاطه الذؤوب يف جمال التوقيت انتسب لعضوية اجلمعية الفلكية املغربية ابلرابط، وحصل على       
 .ترخيص إلقاء دروس يف العلوم الدينية  جبميع مساجد متارة

رؤية اهلالل مبدينة ذكار حلضور ندوة  1999حظي خبرجات علمية منها توجهه إبذن من الوزارة سنة      
ابلسينغال، وذلك حول توحيد األعياد اإلسالمية يف غرب إفريقيا بوفادة من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

قام مبهمة نصب حمراب مبسجد مستحدث مبدينة غرانطة بتكليف من وزارة األوقاف  1997ابلرابط، ويف سنة 
 منذ سقوط غرانطة  عام أي 500رانطة منذ ما يزيد عن غوالشؤون اإلسالمية، وهو أول مسجد بين ب

 م.1493سنة 

 40وبتكليف من نظارة األحباس بكل من وجدة والرابط ومتارة والنواحي قام بنصب حماريب ملساجد تزيد عن 
 حمرااب.

حصل على عضوية تصحيح التقومي اهلجري السنوي الذي ُيتوي على مواقيت الصالة ملختلف مدن املغرب، 
 ابط رؤية اهلالل لكّل شهر بوزارة األوقاف.وضو 

حول العمل على توحيد رؤية  2011مؤمتر جبامعة فرانكفورت أبملانيا يف سنة  له مشاركات دولية يف مؤمترات منها
ملؤمتر الفلكي الذي نظمته اجلمعية الفلكية مبدينة "، وشارك ابرؤية اهلالل"اهلالل أبورواب، وكانت حماضرته حول 

أدوات علم التوقيت واتريخ استعماهلا واالعتماد عليها "وذلك إبلقاء حماضرة حول  2013نس سنة توزر بتو 
ضوابط االعتماد على األجهزة واحلساابت الفلكية حول " شارك مبحاضرة، و "يف ضبط الوقت عرب التاريخ
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معايري مواقيت حول ملتقى ديب  " يفاحلديثة، وأقوال القدامى من املؤقّتني والفلكيني يف مواقيت الصالة
 .2016يف سنة  دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدولة اإلمارات العربية املتحدةمن تنظيم الصالة، 

 ما هو موقع علم التوقيت ابملغرب اآلن:

عليه علم الفلك يف البداية حتّدث عن أقسام علم الفلك الثالث: علم الفلك الطّبيعي، وهو الذي يقوم         
حاليا، من اعتماده على الظواهر الطبيعية، كقولنا مثال، إذا حّلت الّشمس يف برجي االعتدال كاحلمل وامليزان يقع 

 االعتدال، أو نقول إذا حّلت الّشمس يف برجي الّسرطان واجلدي وقع االنقالابن الصيفي والّشتوي.

الزمين، وهو الذي يعتمد اإلجراءات واألساليب احلسابية منها علم الّتوقيت، اثنيه علم الفلك الرايضي         
اثلثها علم الفلك الّتنجيمي، القائم على القول بتأثري الكواكب على احلوادث األرضية، وهذا الباب يدخل فيه علم 

 الّتنجيم.

ابملغرب، خاصة بعد أن وقع خلط  مهعلو  علم التوقيت من كسادحتّسره ملا آل إليه لنا أبدى املؤقت بعدها       
بني الناس يف اعتبار علم التوقيت يعادل علم التنجيم، فمن املعلوم أّن علم التوقيت يعتمد على الربوج االثين عشرية 
يف معرفة طلوع وحركة الّشمس يف التوقيت وهي األساس واملنطلق يف علم التنجيم، وعليه فكّل محنّجم مؤقت وليس 

 العكس صحيح.

جيعلون كّل ما له عالقة ابلفلك له عالقة ابلّتنجيم  ممّن ممّا جعل الساحة تشهد فرقة من العلماء والفقهاء       
، وفرقة أخرى يعرفون احلقيقة، يعزفون عن احلقيقة، ويدّسون ويّدعون احلقيقة، ويتسرّتون على ونبذه وجيب طرحه

 .علم التنجيم وعلم الّتوقيتقيمة علم الّتوقيت، والسبب هو القاسم املشرتك بني 

الذي يهتم  فعلم التوقيت بعيد كّل البعد عن علم الّتنجيم، فمع أهّنما يندرجان معا يف مباحث علم الفلك      
بدراسة األجرام الّسماوية، من حيث مواقعها وحركاهتا وعالقاهتا فيما بينها، إاّل أهّنما خيتلفان اختالفا كبريا، ذلك 
ألّن الّتنجيم يقوم على تّصور خاص ملوضوعه الذي هو األجرام السماوية، فهذه األجرام يف اعتقاد املنّجمني  

ه، وهي بذلك متارس حبركاهتا املختلفة أتثريات مباشرة على الكائنات كائنات حّية، ترضى وتغضب، وحتب وتكر 
 7األرضية، وعلى حياة اإلنسان وشؤونه وعواطفه ومصريه بشكل عام.

من خالل املواقع اإللكرتونية واجملاّلت  املبثوثالّتنجيم احلايل وهذه املفاهيم األخرية ساهم يف ترسيخها        
 والفضائيات.

                                                           
، ضمن كتاب مجاعي بعنوان: يف علم التوقيت، أشغال الندوة اليت نّظمها مركز أكلو علم التوقيت والشريعة اإلسالميةعلي العكيد،  - 7

 .35، ص2016، مطبعة األمنية، الرابط، 2014مارس  30والتوثيق بتاريخ للبحث 
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عاىن منه شيوخ األستاذ اخلطر الذي كثريا ما كال جىن جناية كربى على علم الّتوقيت، ووقع اخللط و هذا اإلش     
 ، بل مل يسلم الرمشاين ذاته من هذا الواقع املعاش يوميا وحلّد الساعة.الّرمشاين

ف لنا حسرته عن العلوم السابقة اليت تشرهبا علمائنا األوائل من طب وفيزايء كما        وهندسة وكيمياء، مل خيح
ا العلم كما ضاعت العلوم السالفة، ولعل خري مثال على هتاون ولوال ارتباط علم التوقيت ابلعبادات لضاع هذ

الساحة العلمية بعلم الّتوقيت استغرابه من غياب أّي نسخة لكتاب جامع املبادئ والغاايت يف علم امليقات أليب 
م( يف اخلزائن املغريب، وعدم وجود جهود حثيثة لتحقيقه 13هـ/7احلسن ابن علي املراكشي)من علماء القرن 

، مكتبة طوب قابو 3343ابلتصوير عن خمطوطة أمحد الثالث  تطبعواعتمادهم حلد الساعة على الّنسخة اليت 
سراي يف استانبول، منشورات معهد اتريخ العلوم العربية واإلسالمية يف إطار جامعة فرانكفورت، يصدرها فؤاد 

 م.1984سيزكني، فرانكفورت، مجهورية أملانيا االحتادية، 

 مدة علم التوقيت ابجلزائر خالل العصر الوسيط؟من هم أع

العمدة يف علم التوقيت  (م1462هـ/867)أبو عبد هللا حممد احلباك التلمساينالفقيه  يعترب املؤقت الرمشاين      
معروف هبذا االسم، عحرف بذكائه الشديد يف صنع عشه، إذ طائر  اسمإىل حسب اجتهاده يرجع امسه و  ،ابجلزائر
 .وقته يف صنع أعشاش مغلقة متدلية ذات شكل يشبه سالل اخلصف جلّ  يقضي

اليت ال زالت الشهرية اليت بلغت اآلفاق مغراب ومشرقا، و  "بغية الّطالب يف علم األسطرالب" عحرف مبنظومته      
  ولقنتها هلم لطلبيت تحشرف عليها وزارة األوقاف، اعتمدهتا يف التدريس العتيق ابملغرب اليتتحدّرس يف مدارس التعليم 

 ساري التعليمي ابلتعليم العتيق.يف م

يف  م(1489هـ/ 895أبو عبد هللا حممد بن يوسف التلمساين)تـ.  كما اشتهر تلميذه الشيخ السنوسي       
عمدة ذوي األلباب ونزهة احلساب يف شرح بغية " ذي مسّاه بـــ، والشرحه لبغية الطاّلب يف علم األسطرالب

 الطالب 
 " هذا األخري قام املؤقت الرمشاين إبعادة كتابته من نسخة خمطوطة، واعتماده لتدريس طلبته.يف علم األسطرالب

الرمحن األخضري الذي ولعّل أكثر شخصية جزائرية أبدى هلا املؤقت الرمشاين حتّمسا وتقديرا هو الشيخ عبد      
عّده العمدة يف كثري من العلوم والفنون منها الفلك والفرائض، ولعّل منظومته السراج تدّل على مبلغ علمه وتبحرّه 

 وإتقانه لفن الّنظم، لكن ما يعيب عنه يف هذه املنظومة أنّه أدخل فيها علم الّتنجيم.

املغربية عموما واجلزائرية خصوصا، مجعها من علم التوقيت احتفظت مكتبته العامرة ابلعديد من خمطوطات        
ابملائة منها مصّورة والباقي  80خمطوط، وليست كّلها أصلية، وإمّنا  1400مجيع أحناء العامل، قّدر عددها بــ 

 نسخة أصلية.
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 وممّا أطلعنا عليه:

، كما نّوه لنا هبذا م(1407هـ/ 810)ت البن القنفذ القسنطيين زيجللحباك التلمساين، و 8""رسالة يف الّتعديل
منية  يف كتابه" م(1505هـ/910بن غازي املكناسي)تـا ما جاء على لسان العامل املوسوعيمن خالل األخري 
" البن القنفذ القسنطيين رغم ما وقع فيه حّط الّنقاب عن وجوه أعمال احلسابهذا األخري نّوه بـ"، "الطالب

، ويف ذلك يقول:"ابن قنفذ هو أبو العّباس أمحد بن حسن بن علي بن الرايضية املعادالت بعض أخطاء يفمن 
أحد شرّاح التلخيص اجمليد مسي شرحه عليه حّط الّنقاب عن وجود أعمال احلساب صّنفه يف عام  قنفذ القسنطيين

سة فأجاد فيه ما شاء رمحه هللا وبّرد تراه بيد اثنني وسبعني وسبعمائة يف حنو مخسة وعشرين يوما مبدينة فاس احملرو 
 9أنّه لشّدة حرصه على الّتعليم ارتكب منزعا يف جتذير ذوات األمساء واملنفصالت عدل فيه عدل املهيع..."

 الفلكية؟ ما هي أهم إجنازاته

، خاصة تلك اليت صنعها الكالسيكيةملامه الكبري مبختلف األدوات الفلكية ن خالل حديثي معه تّبني يل مدى إم
آلة فلكية اندرة تعّد بصمة  22، وحتت يديه جمموعة منها تربو على ، بل أنه اجتهد يف صناعة الكثري منهامشاخيه

على منها ا بعض ، وهنا أذكرمتمّيزة يف الرتاث الفلكي اإلسالمي، عرض بعضا منها يف املغرب ودولة اإلمارات
 سبيل املثال ال احلصر:

 األسطرالبـ آلة 1

                                                           
علم الّتعديل، املقصود به تعديل حركة الشمس والقمر، وهو علم آخر من فروع علم الفلك، يدرس فيه وقت والدة اهلالل واختفائه،  - 8

 .85، صت واهلندسة الفلكية الكرويةعلم التوقيووقت حدوث الكسوف واخلسوف الكّلي أو اجلزئي. عبد الواحد بلحاج، 
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