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 . السمخص1

سػقع وذلظ وفقًا لساعة مغ اليػـ  24الرمػات الخسذ اليػمية لمسدمسيغ عمى مجار  تكػف 

السعخفة  سيداهع هحا البحث نطخيًا في إثخاء .الرالةالذسذ بالشدبة لمسكاف الحي ستؤدى فيه 

ساعة في يـػ  24ؿ فتخة الػ اثبات أنه شػا، باإلضافة الى انه سيتع فيسا يتعمق باألذاف حػؿ العالع

، األفخاد في السجتسعات لحلظ فانه مغ الستػقع أف يكػف هحا البحث مرجًرا مفيًجا لجسيع. معيغ

اقيت الرالة لكل حداب مػ ثع العالع حػؿ السجف قائسة استخجاع  خالؿذلظ مغ تحقيق كسا سيتع 

مدمسيغ التحقيق فيها لمتأكج مغ أف كل مجيشة مأخػذة في االعتبار تزع سكاًنا بعجها سيتع مشها. 

سغ الستػقع أف تكػف نتائج البحث مفيجة فومدجًجا واحًجا عمى األقل. اما مغ الشاحية العسمية، 

مكاف تالوته في أي وقت في األذاف، ويسكغ مالحطة أف األذاف يتع  باستسخاريةالفخد وعي لديادة 

 ما عمى األرض.

السشهج الكسي الحي يداعج في مشهجية البحث باستخجاـ السقابمة لجراسة اعتسج الباحث عمى أداة 

يتسحػر البحث حػؿ تأكيج و  الحرػؿ عمى معمػمات أعسق وأكثخ دقة حػؿ مػضػع البحث.

 . مغ حػؿ العالع باألذافالفهع العسيق لكل ما يتعمق 
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 . مقجمة2

 . الرمهات الخسس2.1

، وتعتبخ الرالة الستجيشيغ االلتداـ بهاالسدمسيغ يقػـ اإلسالـ عمى خسدة أركاف يجب عمى جسيع 

حيث تػجج خسذ صمػات "فخض" وهي اإلسالمية، اف االسالـ في العقيجة ثاني ركغ مغ ارك

لها صالة كل و أداءها. عاقل والعذاء يجب عمى كل مدمع بالغ و  الفجخ والطهخ والعرخ والسغخب

وتدتسخ مجة الرالة حتى يحيغ مػعج اذاف الرالة ، حجد وال يسكغ أداؤها قبل مػعجهاوقت م

تشتهي التي تميها، ماعجا صالة الفجخ التي تشتهي عشج بدوغ الذسذ وكحلظ صالة العذاء التي 

 [.1عشج حمػؿ مشترف الميل ]

سداجج ويعمغ لسغ حػله أنه حاف وقت أداء لكل مغ الرمػات الخسذ، آذاف لمرالة يتمى مغ ال

الرالة الحالية. كسا اف هشاؾ دعػة ثانية لمرالة ُتعخؼ باسع "اإلقامة" تخبخ الشاس أف الرالة 

لمػقػؼ في الرفػؼ استعجاًدا لبجء الرالة. وتكػف  يتهيؤواعمى وشظ البجء داخل السدجج حتى 

ذاف األوؿ الحي كاف اوؿ مغ تال  هػ بالؿ تالوة األذاف تكخار لشفذ األسصخ لكل صالة مشح األ

مغ  بغ رباح في القخف الدابع، أما اذاف صالة الفجخ، فيحتػي عمى سصخ إضافي: "الرالة خيخُ 

" وهػ غيخ مػجػد في اذاف لبكية الرمػات.   الشـػ

الرالة  فخضتمشح أف بسخور الػقت لقج تغيخت إجخاءات تحجيج مػاعيج الرالة بال شظ وتقجمت 

ومغ السسكغ اف عاًما.  1440مخة مشح ليمة اإلسخاء والسعخاج قبل أكثخ مغ  ألوؿعمى السدمسيغ 
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يختمف األذاف بيغ مداجج الدشة والذيعة ولكغ في هحا البحث، تع أخح مداجج الدّشة فقط في 

 االعتبار لزساف نتائج بحث تفي بالغخض.

 رالة. االختالفات بين السحاهب األربعة في ال2.2

ونتيجة لحلظ، ، بعس العبادات بأداءهشاؾ أربعة أئسة مدمسيغ يختمفػف في نهجهع حػؿ ما يتعمق 

كل مغ األئسة األربعة لالشطخ الستبايشة  ووجهاتيجب عمى كل مدمع أف يفهع هح  االختالفات 

 سششها:  مشهع رأي مختمف في لكل واحج حيث اف ،فيسا يتعمق بالرالة

 محهب الحشفي 

السحهب الحشفي الى أف نية الرالة شخط أساسي لرحتها، وأف نصق الشية بالمداف أمخ يدعع 

 مغ شخوط اداء الرالة. تكبيخة االحخاـ كقػؿ: "هللا أكبخ" بل اف دامًيا، مخغػب فيه وليذ إل

 الحشفي: عشجالة سشن الّر 

أة فيجب اف تخفع السخ ما أيخفع يجيه قخب أذنيه  الخجل السدمع أفعشج تكبيخة االحخاـ يجب عمى  .1

 . بحيث تكػناف أقخب الى كتفيهايجيها 

 . عشج السخأة مباعجة الخجميغ عشج الخجل بسقجار أربعة أصابع وضع الخجميغ  .2

وضعهسا ، وبالشدبة لمسخأة الدّخةبالشدبة لمخجل، يجب وضع يج  اليسشى فػؽ اليدخى أسفل  .3

 الرجر. ىعم
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 سبحانظ المهع وبحسجؾ وتبارؾ“ االستفتاحدعاء قخاءة  السدمععشج البجء بالرالة يجب عمى  .4

 ”.اسسظ وتعالى ججؾ وال إله غيخؾ

 ًا. ويجب اف تكػف سخّ  ،مغ الذيصاف الخجيع في الخكعة األولى فقطباّلّل التدسية واإلستعاذة  .5

 التكبيخ استعجاًدا لمخكػع وقػؿ " سسع هللا لسغ حسج " عشج الشدوؿ.  .6

 نحػ القبمة ووضع ايجيهع عمى الفخحيغ.  صابع اليجيغأالخجل والسخأة  كلُّ مغ هف يػجّ أيجب  .7

 قػؿ "هللا أكبخ" استعجادًا لمدجػد الثاني.  .8

 الخكعة الثالثة. ألداءالتذهج بعج اتساـ اوؿ ركعتيغ، ومغ ثع الكياـ  .9

  محهب السالكي 

 الة عشج السالكي:سشن الّر 

بها وفي تكبيخة  ظالتمفي ال يذتخط أالة مكانها في القمب ة الّر ف نيّ أيّجعي السحهب السالكي  .1

 حخاـ عميشا قػؿ "هللا أكبخ" ونخفع اليجيغ إلى الكتف ويجػز أف نخفعهع إلى األذنيغ. إلا

عشج السالكية يجب اف يكػف قبل تكبيخة اإلحخاـ، لكشه غيخ مدتحب بعج  ستفتاحاالدعاء  .2

 الة. الجخػؿ في الّر 

ومغ ثع قخاءة سػرة صغيخة دوف بدسمة، ثع ، والً أج السالكية بقخاءة سػرة الفاتحة الة عشتبجأ الّر  .3

 يج إلى الكتفيغ أو إلى األذنيغ. الخكػع مع قػؿ "هللا أكبخ"، بعجها رفع ال

في السحهب السالكي يجب تدػية الطهخ عشج الخكػع، وعميشا التدامغ بيغ القػؿ والفعل، وعشج  .4

 ”. ربشا ولظ الحسج“وعشجما نعتجؿ نقػؿ ” ع هللا لسغ حسج سس“الكياـ مغ الخكػع نقػؿ 
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ي يكػف عمى سبعة أعزاء وهع الخجميغ، أكبخ"، وسجػد السرمّ  "هللاعشج الشدوؿ لمدجػد نقػؿ  .5

 والخكبتيغ، واليج، والجبهة مع األنف، وال يجػز أف ندجج بأقل مغ ذلظ. 

عشج سجػد السخء يقػؿ )سبحاف ربي األعمى وبحسج ( ثالث مخات كسا نقػؿ "ربي اغفخ لي  .6

 استخني وأجبخني."و  وارفعشي ورحسشي

  السحهب الذافعي 

 الذافعي: عشج الة الّر 

فيسا يخز أشكاؿ االختالؼ بيغ السحاهب األربعة في الرالة جاء أف السحهب الذافعي  .1

" وتكػف اليجاف مكذػفة باتجا  أكبخيجب التمفظ بشية الرالة بعجها تخفع اليجيغ مع قػؿ " هللا 

 بيغ أصابع اليجيغ.  قالتفخيالقبمة كسا يجب 

عشج الذافعية أف يخذع السدمع اثشاء ادائه لمرالة وقػله لجعاء واجبات السرّمي مغ  .2

االستفتاح كسا اف والدكػت بيغ التكبيخ واجب، ودعاء االفتتاح عشج الذافعية تكػف بقػؿ 

أعػذ باّلل الدسيع العميع مغ الذيصاف الخجيع مغ هسد  “أو ” أعػذ باّلل مغ الذيصاف الخجيع“

 ”. ونفخه ونفثه

الدكػت بيغ التعػذ والفاتحة وكحلظ قػؿ آميغ بعج الذافعية يزًا عشج ي أواجبات السرمّ مغ  .3

والدػرة القريخة التي تميها، ويجب التخيث والفهع في  (آميغ)الفاتحة، كسا يجب الدكػت بيغ 

سبحاف ربي العطيع" مخة واحجة، واألفزل أف يقػلها "القخاءة. واثشاء الخكػع عمي السدمع قػؿ 

سسع هللا لسغ “وأف يقػؿ ه عمى جانبيوضعهسا تفخيق بيغ اليجيغ وعجـ ثالثا مع ضخورة ال
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، وبعج االستػاء يقػؿ "ربشا لظ الحسج ملء الدساوات وملء األرض وملء ما شئت مغ ”حسج 

 شيء بعج". 

، ”سبحاف ربي األعمى“يجب مخاعاة التختيب في وضع الخكبتيغ واليجيغ في الدجػد ويقػؿ  .4

 مخات.واألفزل أف يقػلها ثالث 

  السحهب الحشبمي 

 الحشبمي: الة عشج سشن الّر 

ه في السحهب ج أنّ الة وجِ السحاهب األربعة في الّر  االختالفات بيغخالؿ البحث عغ مغ  .1

ة ححو الكتفيغ عشج الة عشج كل مغ الخجل والسخأ الحشبمي يجب رفع اليجيغ عشج البجء في الّر 

 كػع والخفع مشه. حخاـ وعشج الخّ إلقػؿ تكبيخة ا

السحهب الحشبمي أف كمسة "آميغ" تكػف سًخا في الرالة الدخية لكشها تكػف جهخًا في ج أكّ كسا  .2

 الرالة الجهخية. 

لخجل والسخأة عمى حج الدػاء وتكػف تحت كٍل مغ ايجب وضع اليج اليسشى عمى اليدخى ل .3

ي أويقػؿ السأمػـ التحسيج ، ”سسع هللا لسغ حسج “االماـ  الجساعة يقػؿوعشج صالة  الدخة،

عميه الجسع بيغ  ، أما مغ يرمي وحيجاً ”كثيخا ربشا ولظ الحسج ملء الدساوات أو حسجاً “

 التدسيع والتحسيج. 

سبحاف ربي "، وقػؿ اً كاف مدافًخا أو مكيسسػاء ي تصػيل القخاءة إذا كاف مشفخًدا عمى السرمّ  .4

 وشخط.فخض مخة واحجة فقط  الدجػد شجع” األعمى سبحاف ربيَ “عشج الخكػع، وقػؿ " العطيع
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 مهاقيت الرالة 2.3

-والدالـهللا عميه  صمي-ما صجر عغ الشبي دمحم كل نها أالذخيفة ب الشبػية األحاديثتعخؼ 

و أفعاؿ وقاـ الرحابة بتجويشها وتػثيقها، حيث يقتجي السدمسػف بها ويأخحوف تعاليع أأقػاؿ  مغ

الشبػية كأساس لمعقيجة اإلسالمية. هشاؾ عمع كامل يدسى عمع األحاديث  واألحاديثالقخآف 

 فهايرشويتع ت-والدالـالرالة  عميه-دمحم الشبي الشبػية الحي يبحث في صحة ما روي عغ 

 :االستجالؿ عمى ذلظ مغ خالؿ ويسكششا. مػضػعأو  حصحيفئتيغ إما وفًقا لحلظ في 

اَلَة َفاْذُكُخوا َّللاََّ ِقَياًما َوُقُعهًدا  )َفِإَذا (٣ٓٔ) اآليةقػله تعالى في سػرة الشداء   .1 َقَزْيُتُم الرَّ

اَلَة َكاَنْت َعَمى اْلُسْؤِمِشيَن ِكَتاًبا مَّْهُقه وَعَمٰى  اَلَة ۚ ِإنَّ الرَّ   ًتا(ُجُشهِبُكْم ۚ َفِإَذا اْطَسْأَنشُتْم َفَأِقيُسها الرَّ

[2] 
ـَ جبخيُل ورسػُؿ َّللاَِّ صمَّى َّللاَُّ عميِه وسمََّع   .2 الِة فتقجَّ أفَّ جبخيَل أتى الشَّبىَّ ، يعمُِّسُه مػاقيَت الرَّ

سُذ وأتاُ  حيَغ  خمَفُه والشَّاُس خمَف رسػِؿ َّللاَِّ صمَّى َّللاَُّ عميِه وسمََّع فرمَّى الطُّهَخ حيَغ زالِت الذَّ

لُّ مثَل َشخِرِه فر ِ كاَف الطِّ ِ َخمَفُه والشَّاُس خمَف رسػِؿ َّللاَّ ـَ جبخيُل ورسػُؿ َّللاَّ شَع كسا صشَع فتقجَّ

ِ خمَفُه والشَّاُس َخمَف رسػِؿ  ـَ جبخيُل ورسػُؿ َّللاَّ سُذ فتقجَّ فرمَّى العرَخ ثعَّ أتاُ  حيَغ وجَبِت الذَّ

ـَ جبخيلُ  َفُق فتقجَّ ِ خمَفُه والشَّاُس خمَف رسػِؿ  َّللاَِّ فرمَّى السغخَب ثعَّ أتاُ  حيَغ غاَب الذَّ ورسػُؿ َّللاَّ

ِ خمَفُه والشَّاُس َخم ـَ جبخيُل ورسػُؿ َّللاَّ َف رسػِؿ َّللاَِّ فرمَّى العذاَء ثعَّ أتاُ  حيَغ انَذقَّ الفجُخ فتقجَّ

مثَل ما صشَع . ثعَّ أتاُ  اليػـَ الثَّانَي حيَغ كاَف ضلُّ الخَّجِل مثَل َشخِرِه فرشَع َّللاَِّ فرمَّى الغجاةَ 

باألمِذ، فرمَّى الطُّهَخ ثعَّ أتاُ  حيَغ كاَف ضلُّ الخَّجِل مثَل َشخريِه َفرشَع كسا صشَع باألمِذ 
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سُذ فرشَع كسا صَشَع باألمِذ فرمَّى السغخَب فِشسشا ثعَّ  فرمَّى العرَخ ثعَّ أتاُ  حيَغ وجبِت الذَّ

باألمِذ فرمَّى العذاَء ثعَّ أتاُ  حيَغ امتجَّ الفجُخ ُقسشا ثعَّ نسشا ثعَّ ُقسشا فأتاُ  فرشَع كسا صَشَع 

وأصبَح والشُّجػـُ باديٌة مذتِبَكٌة فرشَع كسا صشَع باألمِذ فرمَّى الغجاَة ثعَّ قاَؿ ما بيَغ هاتيِغ 

التيِغ َوقتٌ   [3]  .الرَّ

َثَشا المَّْيُث بْ  .3 َخ اْلَعْرَخ َأْخَبَخَنا ُقَتْيَبُة، َقاَؿ َحجَّ ُغ َسْعٍج، َعِغ اْبِغ ِشَهاٍب، َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ َعْبِج اْلَعِديِد، َأخَّ

ـَ َرُسػِؿ َّللاَِّ صمى هللا ـُ َقْج َنَدَؿ َفَرمَّى َأَما اَل عميه  َشْيًئا َفَقاَؿ َلُه ُعْخَوُة َأَما ِإفَّ ِجْبِخيَل َعَمْيِه الدَّ

َفَقاَؿ َسِسْعُت َبِذيَخ ْبَغ َأِبي َمْدُعػٍد َيُقػُؿ َسِسْعُت َأَبا   . ُقػُؿ َيا ُعْخَوُة َفَقاَؿ ُعَسُخ اْعَمْع َما تَ   . وسمع 

َنَدَؿ ِجْبِخيُل َفَأمَِّشي َفَرمَّْيُت َمَعُه ُثعَّ   "  َمْدُعػٍد َيُقػُؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ صمى هللا عميه وسمع َيُقػُؿ 

   َأَصاِبِعِه َخْسَذ َصَمَػاٍت َيْحُدُب بِ    " َمَعُه ُثعَّ َصمَّْيُت َمَعُه ُثعَّ َصمَّْيُت َمَعُه َصمَّْيُت َمَعُه ُثعَّ َصمَّْيُت 

[3] 

  [:4]يدتجل الفقهاء عمى مهاقيت صالة الفخوض من ويرّشفهنها كالتالي 

 عشجما يشتذخ الزػء افكيًا في الدساء قبل بدوغ الذسذ. تبجأ صالة الفجخ:  - أ

 في الدساءنقصة سذ بعج وصػلها إلى أعمى الذّ تختفع بجأ بسجخد أف تالطهخ:  صالة - ب

 نفده.   ءالذيمداويًا لصػؿ  ءالذيي عشجما يكػف ضل أ عامػديًا )كداوية قائسة(؛

لعرخ يحجث ة والجعفخّية، فإّف اصالة العرخ: بحدب السحاهب الحشبمّية والسالكّية والذافعيّ  - ت

 نفده.  ءالذيشػؿ مغ أعشجما يكػف ضّل الذيء 

 بجأ بعج غخوب الذسذ بقميل عشجما تختفي الذسذ تحت األفق.تخب: صالة السغ - ث
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 تساًما.ًة مطمسبحيث تكػف ساء ستشاثخ في الدّ الزػء اختفاء البجأ بسجخد تصالة العذاء:  - ج

 دوران األرض 2.4
اتجا  عقارب  عكذنها تجور أي أ ؛بيشسا تجور االرض باتجا  الذخؽ تجور الذسذ حػؿ محػرها 

القصب عخضها مغ كاف  قصب الذسالي )وستبجو عكذ ذلظ إذاعخضها مغ الإذا كاف الداعة 

، هػ "القصب الذسالي األرضي"الجشػبي(. القصب الذسالي الجغخافي، السعخوؼ أيًزا باسع 

 حيث يتقاشع محػر دوراف األرض مع سصح األرضالسػجػدة في مشترف الكخة األرضية الشقصة 

ما . أالقصب الذسالي السغشاشيدي لألرض عغ تساماً  تختمف هح  الشقصةفي الجدء الذسالي، و 

الكخة السػجػدة في مشترف  القصب الجشػبي، الػاقع في القارة الستجسجة "أنتاركتيكا"، هػ الشقصة

مغ مشطػر شسدي، و  .مغ الجدء الجشػبي يمتقي محػر دوراف األرض بالدصح حيثاألرضية، 

 كل واحجةمخة أما مغ السشطػر الشجسي فإف األرض تجور ساعة،  24كل واحجة تجور األرض مخة 

فإف  األرض،دوراف عمى والجدر يخ السج بدبب تأث. ويكػف ذلظ ثػافٍ  4دقيقة و 56و ساعة 23

هػ مسا أقرخ في الساضي كاف اليػـ مجة أف  يعشيمسا الػقت، دوراف األرض يتباشأ بسخور 

 عميه اآلف.

 مذكمة البحث .3
 

الخسذ اليػمية بشاًء عمى وضع الذسذ وفقًا لمسكاف الحي ستؤدى فيه  صمػاتهعالسدمسػف ي يؤد

لكل صالة  فّ أة، تبيغ اًء عمى الجراسات الدابق. وبشاليػـ ساعة مغ 24الرالة عمى مجار الػ 

الحي  الفجخقبل وقتها، باستثشاء  بأدائهاف يقػـ السدمع أ يجػزف تؤدى فيه وال أوقت محجد يسكغ 
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كل أداء عشج مشترف الميل، كسا يدتسخ وقت يشتهي والعذاء الحي شخوؽ الذسذ يشتهي عشج 

أوقات الرالة مغ مف [. وبدبب دوراف األرض، تخت1]يحيغ مػعج الفخض الحي يميه حتى  فخض

حيث يشتهي األذاف في بمج ويبجأ فػًرا في بمج آخخ، مسا يؤكج عمى أف األذاف ال ، بمج إلى آخخ

 يشقصع ابجًا.

 البحثهحا يداهع افتخاضيًا س، مػردًا ثخيًا لمجسيع في السجتسعالجراسة هح  تكػف مغ الستػقع أف 

الة مػجػد باستسخار في لمّر الّشجاء  ثبات أفّ إاألذاف. عالوة عمى ذلظ، لسعخفة في اإلثخاء العالسي 

. يتع تحقيق ذلظ مغ خالؿ جسع قائسة بالسجف يػمياً  ساعة 24مكاف ما عمى األرض عمى مجار 

لسعخفة ما إذا  يتع فحرهبعج ذلظ س ،أوقات الرالة لكل مشها تحجيجمغ جسيع أنحاء العالع ثع 

مى األقل يتع فيه تخديج مدمسػف ومدجج واحج عكانت كل مجيشة مغ هح  السجف يعير فيها سكاف 

عمى أف جسيع الفئات أف تداعج نتائج الجراسة يأمل الباحث ما مغ الشاحية العسمية، أاألذاف. 

يربحػا أكثخ وعًيا باستسخارية األذاف وأف يكػنػا قادريغ عمى مالحطة أف األذاف ُيتمى في أي 

 وقت في مكاف ما عمى األرض. 

 ن البحثم الهجف والغخض

 معمػماتواثخاء  يػمياً  ساعة 24مغ أف األذاف ال يتػقف عمى مجار اؿ يشػي هحا البحث التحقق 

اإلسالمي لمرالة السعخوؼ جاء الشّ  إلى إثبات أفّ كسا يهجؼ البحث . الرالةأكثخ عغ أوقات 
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قات مػاقع وأو االعتبار معيغ حػؿ العالع مع األخح في وقت باسع "األذاف" ال يتػقف في أي 

 .ضدائًسا في مكاف ما عمى األر ّف االذاف مػجػد أي أ ؛حجوث األذاف

 الجراسات الدابقة  .4
 

بيغ كل خط شػؿ يػجج فخؽ أربع دقائق عمى  ألفّ العالع؛ حػؿ يتػقف األذاف ال  ذكخنا سابقًا أفّ 

افتخاض أف شػؿ األذاف هػ أربع دقائق. أجخى عبج الحسيج الفاضل بحثًا حػؿ هحا السػضػع 

العجيج مغ السقاالت  ممخز عبج الحسيج فيولكغ لع يتع العثػر عمى بحثه، لكشه تع العثػر عمى 

وبحدب السقاالت اإلخبارية عمى السػاقع . [6[ ]5عمى السػاقع االلكتخونية ]اإلخبارية السختمفة 

خط عخض بفارؽ أربع دقائق بيغ  360االلكتخونية، وضح عبج الحسيج، أف األرض تتكػف مغ 

تػّصل عبج الحسيج إلى نتيجة نهاية بحثه ة األذاف أربع دقائق، وفي كل مشها وبافتخاض أف مجّ 

مشهجية ة في دقّ عجـ هشاؾ  فّ أيزًا أغ الكخة األرضية. وقج تبيّ  مفادها أف األذاف ال يتػقف حػؿ

دراسة عبج الحسيج، وبالتالي يهجؼ هحا البحث إلى ترحيح وتحديغ السشذػرات الدابقة. 

التي ال يػجج والسػاقع الجراسات التي تع العثػر عميها ال تأخح في االعتبار السػاقع غيخ السأهػلة 

الة "األذاف". لع يتسكغ السؤلف مغ تجعػ لمّر  ةاف مدمسػف، وبالتالي ال تػجج مداجج فعميّ فيها سكّ 

. يهجؼ هحا بذكل دقيق ح السػاقع والسجف التي يحجث فيها األذافالعثػر عمى أي دراسات تػّض 

البحث إلى سج تمظ الفجػة وإثبات بذكل قاشع أف األذاف ال يتػقف عشج أي وقت معيغ حػؿ 

 العالع.
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رات ألذاف، ويسكغ العثػر عميها في ممخّ مسارسة ا ةحػؿ صحّ السقػالت هشاؾ العجيج مغ 

، وجامي مدمعوالدشة مثل معاريف الدشغ، والصحاوي، وصحيح البخاري، وصحيح الحجيث 

افعي واإلماـ مالظ عغ التخمحي. حيث أفرح اإلماـ أبػ حشفي واإلماـ أحسج بغ حشبل واإلماـ الذّ 

ب اإلماـ أبػ حشفي، هي أبخز شخيقة بالؿ، حدوكانت  ،مختمفة لتالوة األذاف في الساضي شخؽ 

 [.7األذاف] إللقاءشخيقة 

 السشهجية  .5

الوة ولكغ مع األخح في االعتبار بعس األذاف ي التّ الحي يؤدّ الذخز يعتسج شػؿ األذاف عمى 

دقائق كحج  4ا البحث، تع أخح هح في لحلظ دقائق، 4 عغ يديجالستػسط  السختمفة، فقج وجج أفّ 

 واآلذاف الحي يميه لزساف االستسخارية.بيغ األذاف لمسجة أدنى 

مجار الداعة يتػقف عمى ال األذاف  ليل عمى أفّ ة إلثبات نهائي مع الجّ سيتع إنذاء خصّ  

إلجخاء العسميات  Microsoft Excelباالعتساد عمى الجراسات الدابقة. كسا سيتع استخجاـ 

وفخزها. سيتع جسع قائسة بأكثخ مغ ة في هحا البحث باإلضافة إلى تشطيع البيانات الحدابيّ 

مػات [. ثع سيتع حداب أوقات الّر 4][ 8مجيشة حػؿ العالع مغ مرجريغ مختمفيغ ] 30.000

ق مغ االختيار الخسذ لكل مجيشة باستخجاـ السعادالت السجرجة في القدع التالي. سيتع التحقّ 

اجخاء حة مغ خالؿ لحرػؿ عمى أوقات الرالة السحدػبة الرحيالعذػائي لمسجف مغ أجل ا

 [.9] (IslamFinder.org)مع مػاقيت الرالة السقابمة عمى مػقع مقارنات 
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، مسا يداعج في ةالشػعي، باستخجاـ أداة السقابم ة هحا البحث مغ خالؿ السشهجتست دراسة مشهجيّ 

. نطًخا ألف الحجج السحكػرة في قدع بسػضػع البحثقة مغ السعمػمات الجقيقة الستعمّ السديج جسع 

"الهجؼ والغخض" مغ هحا البحث تع أخحها في االعتبار، سيتع تػحيج أوقات األذاف لتػقيت واحج 

عغ شخيق شخح أو إضافة الفخؽ في الػقت في إشارة إلى تػقيت غخيشتر مغ التػقيت السحمي 

اف اإلسالمية وغيخ اإلسالمية مغ مجيشة مغ البمج 360لمسجيشة. بعجها سيتع استخخاج قائسة تزع 

مجيشة إلى جانب مػاقيت الرالة السػحجة والسحمية لكل  30،000جسيع أنحاء العالع مغ قائسة 

ج مغ وجػد مدجج واحج عمى السجف السدتخخجة لمتأكّ  مجيشة مغمجيشة. ثع سيتع التحقيق في كل 

، لتي لع يكغ بها مدجج، مغ القائسةاألقل لزساف تالوة األذاف في كل مجيشة. سيتع إزالة السجف، ا

 ،واحج وترشيفها حدب الػقت. بعج ذلظعسػد جة لمسجف في كسا سيتع تشطيع أوقات األذاف السػحّ 

ج مغ عجـ وجػد فجػة بيغ األذنيغ أكبخ مغ لمتأكّ التالية سيتع حداب الفخؽ بيغ األذنيغ واألذنيغ 

. و  24ؿ فتخة الػ أربع دقائق خال القائسة ثغخات وملء الًا، سيتع العثػر عمى خيخ أساعة مغ اليـػ

 عمى واحج مدججيػجج فيها  مزافة مجيشة أيّ  أفّ  مغ جتأكّ سيتع ال أخخى ، ومخة الخئيدّية بالسجف

 .األقل

 الحدابات  .6
 صالة الظهخ 7.1

      (
    

  
) لظهرا        صالة 

 :حيث
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TZ : ّة لمسػقع فيسا يتعمّ ختالؼ السشصقة الدمشيّ د التخم( ق بتػقيت غخيشترGMT.) 

LNG:  ػؿ لمسجيشة.الصّ  حجاثيات خطّ إلتخمد 

EqT :سذ ووقت الداعة الكياسي.سعادلة الػقت التي تذيخ إلى الفخؽ بيغ مػضع الذّ د لتخم 

 : [10] صالة الفجخ والسغخب والعذاء 6.2
 

 (∝)  
 

  
     [

    (∝)     ( )    (    )

   ( )    (    )
] 

       (  )   صالة الفجخ 

       (      ) لسغخبا    صالة 

       (  ) لعذاءا    صالة 

 : حيث

 . الذسذ ارتفاعحرهس لساويت :  ∝

δ: سيل الذسذتخمد ل. 

: Lat  عخض السجيشة. حرهس لخط 
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 صالة العرخ  7.3

 صالة العصر

      

  
 

  
     [

   (     (     (      )))     (    )    ( )

   (    )    ( )
] 

 

 معادلة الهقت 7.4
عمى شػؿ القصع الشاقز، فهحا يعشي محػر محجد األرض ال تجور حػؿ الذسذ في  نطًخا ألفّ 

ح مػضع الذسذ إلى ف معادلة الػقت ترحّ إؾ بدخعة ثابتة حػؿ الذسذ. لحلظ فأنها ال تتحخ 

شة التي الدّ يػـ قائق والثػاني اعتساًدا عمى السعيار عغ شخيق إضافة أو شخح عجد معيغ مغ الجّ 

وتع أخح معادلة  2020يتع فيها إجخاء الحدابات. تع إجخاء جسيع الحدابات في األوؿ مغ يشايخ 

 .03:04.9-[ وفًقا لحلظ لتداوي 11] الػقت

 (δ)زاوية ميل الذسس  7.5
 

اوية بيغ خط وهسي يخبط بيغ مخكد الذسذ ها الدّ سذ عمى أنّ زاوية ميل الذّ تعخيف يسكغ 

[. تسيل األرض عمى محػر دورانها لهحا الدبب تختمف زاوية 12خط االستػاء ] عمىواألرض 

-تتخاوح هح  الداوية مغ ، و تجور األرض حػؿ الذسذحيث ميل الذسذ عمى مجار العاـ 
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سذ زاوية ميل الذّ حداب التالية لُتدتخجـ السعادلة . كسا [13] شػاؿ العاـ 23.45إلى + 23.45

 :[14]د مغ العاـ لميػـ السحجّ 

 

 

             [
  

   
 (     )] 

 

 (∝زاوية ارتفاع الذسس ) 7.6
 

ساء عشج قياسها مغ السدتػى سذ في الدّ زاوية ارتفاع الذسذ هي الداوية التي تقع فيها الذّ 

قياس زاوية ارتفاع الذسذ عمى ، فديتع )عامػدّيًا( أس مباشخةسذ فػؽ الخّ األفقي. إذا كانت الذّ 

خ الذسذ. هشاؾ عجة عػامل تؤثّ شخوؽ درجة عشج  0درجة، وبالسثل، ستكػف الداوية  90ها أنّ 

عخض  األقرى لداوية ارتفاع الذسذ التي يسكغ أف ترل إليها، بسا في ذلظ خطّ  عمى الحجّ 

اع الذسذ تدتخجمها هشاؾ عجة معاييخ لداوية ارتف. الحي تقاس فيه وزاوية ميل الذسذ السكاف

هشاؾ ستة معاييخ مختمفة  فّ أكسا ، [4] دوؿ مختمفة كسعيار لكل مغ صالة الفجخ والعذاء

بعج ذلظ تقديع القائسة سيتع مدتخجمة في جسيع أنحاء العالع كسا تع تمخيرها في الججوؿ أدنا . 
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 ة ارتفاع الذسذعمى معاييخ زاوي ة قػائع مختمفة بشاءً التي تع تذكيمها لهحا البحث إلى ستّ 

 [15] ستيعاب الفخؽ في حدابات أوقات الرالة في البمجاف السختمفةال

 

 تاريخ الحدابات  7.7
 

 اإلقلين  زاويت العشبء 

 

 سبث الوؤس   زاويت الفجر 

 

71 

رابطت العبلن  18 ببقي اًحبء العبلن 

 اإلسالهي

هجلس أوجبهب إسالم  20 سٌغبفىرة   18

 سٌغبفىرة

 سيهبث / كويٌبغ

  بإًذوًيسي 

افريقيب، سىريب،   17.5

 لبٌبى، هبليسيب

الهيئت الوصريت  19.5

 العبهت للوسبحت

 دقيقت بعذ الوغرة 09

دقيقت بعذ  729

 الوغرة في رهضبى

دول شبه الجسيرة 

العربيت )الوولكت 

 السعىديت،العربيت 

، البحريي، الكىيج

بيت اإلهبراث العر

، الوخحذة، قطر، عوبى

 اليوي(

 ام القري  18.5

والهٌذ  ببكسخبى 18

وبٌغالديش 

 وأفغبًسخبى

جبهعت العلىم  18

 اإلسالهيت بكراحشي

الجوعيت اإلسالهيت  15 اهيركب الشوبليت   15

 ألهريكب الشوبليت
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ة نقاط وخصػط مخسػمة عمى لػحة كبيخة مع عرا مغ عجّ تتكػف ة نهاريّ تػقيت السدولة هي أداة 

ها شػؿ ضمّ أّنه يتع تحجيج الػقت مغ خالؿ  في السشترف، حيث يتع وضعهاأفكية مدتكيسة في 

حيث استخجمها ، قبل السيالد ٣٠ٓٓػد تاريخه إلى ة الذسذ عميها. يعالشاجع عغ سقػط أشعّ 

السدمسػف لمتعبيخ عغ فخحهع بحمػؿ اوقات الرالة في السداجج في العرػر القجيسة. اختخع 

، واستغمها العخب السدمسػف في عشها الخػارزميكتب ؿ ساعة، و سدية كأوّ اعة الذّ اإلنداف الدّ 

يختكد ثع  اوية التي تشحخؼ عشجها عغ األفقسذ والد ة عمى الذّ الة. وهي مبشيّ تحجيج أوقات الّر 

 [.16ػاني ]قائق والثّ والجّ الّداعات الدوايا وليذ عمى أساسها 

سذ مغ أي مكاف الذّ  السدولة هي عرا مجفػنة عسػدًيا في األرض لمدساح بخؤية حخكة ضلّ 

ها أصغخ مسا كاف يف يكػف ضمّ سذ إلى ذروتها في الّر ترل الذّ عشجما عمى هحا الكػكب، 

خ يمع تغي وشػؿ الشهار ساءسذ في الدّ خ مػقع الذّ كيف يتغيّ  ذلظح يػّض ، تاءعميه في الذّ 

ألرض، سذ، والحي يحجث وفًقا لسيل محػر دوراف االفرػؿ. يختبط هحا بجوراف األرض حػؿ الذّ 

سذ أعمى الذّ  سدية أفّ اعة الذّ الدّ لشا غ سذ. تبيّ والحي يطل ثابًتا شػاؿ دوراف األرض حػؿ الذّ 

سصػع الذسذ  ها أصغخ. باإلضافة إلى ذلظ، يدتسخّ الريف ألف ضمّ  خالؿ فرلساء في الدّ 

لفتخة أشػؿ في الخخيف والخبيع، ويجوـ ضل الذسذ لفتخة أشػؿ مغ الريف في نفذ الداعة، 

تاء، سذ أشػؿ في الذّ ساء. يكػف ضل الذّ سذ في أدنى نقصة لها في الدّ الذّ  أفّ عمى  ا يجؿّ وهح

 [.16اعة ]الدّ نفذ ساء في سذ في أدنى نقصة لها في الدّ وتكػف الذّ 
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 الشتائج والسشاقذة .7
 هخالظّ صالة  8.1

هشاؾ انقصاًعا في األذاف حػؿ العالع أثبته الباحثػف سابًقا وكاف ذلظ مع األخح في  لػحظ أفّ 

مع  30000االعتبار فقط أذاف الطهخ وجسيع السجف السػجػدة في القائسة والتي يبمغ عجدها 

اكتذاؼ وجػد بعس الحبحبات في األذاف في العجيج مغ تع أذاف أربع دقائق.  ة كلّ تحجيج مجّ 

 ع أنحاء العالع، تتخاوح مغ أربع دقائق إلى دقيقة واحجة عمى األقل.السجف في جسي

 مهاتالّر  كلّ  7.2
 

، ومع ذلظ، فإف هحا وحج  ال يثبت استسخارية األذاف حيث  ظ أفّ يالحَ  األذاف ال يشقصع شيمة اليـػ

قاـ الباحث  تالوة األذاف.لاألدنى مغ مدجج واحج  مجيشة في القائسة عمى الحجّ  ال تحتػي كلّ 

مجيشة مغ القائسة  360خ استسخارية األذاف مغ خالؿ استخخاج إنذاء القائسة األولى التي تػفّ ب

تع فحز كل مجيشة لسعخفة ما إذا كانت تحتػي عمى مدجج واحج عمى بعج ذلظ،  الكاممة لمسجف.

ال تحتػي عمى التي  السجفبعجها تع ححؼ ، Google [17]استخجاـ خخائط وذلظ ب األقل أـ ال

كسا تع حداب األوقات ، السجف التي ال تحتػي عمى مداجج سػى  داجج مغ القائسة ولع يتبقَّ م أيّ 

مجيشة كل لزساف االستسخارية وأضيفت الّخئيدّية في القائسة الحي يميه بيغ كل أذاف واآلذاف 

 واحج عمى األقل إلى القائسة. مدجج  تحتػي عمى

 سشاقذةال
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أثبتت القائسة األولى بشجاح وبذكل قاشع استسخارية األذاف عمى مجار الداعة والعالع، تع  بعج أفْ 

األذاف  أفّ  نتائج هحا البحث ال تثبت فقطوتع التػّصل الى أّف  قائستيغ أخخييغ متذابهتيغ.تجسيع 

نفذ  ة مخات في مػاقع مختمفة فيهحا يحجث بذكل متػازي عجّ بل إّف ال يتػقف عمى مجار اليػـ، 

 الػقت حػؿ العالع.
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