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المقدمة

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ (1) بِْسِم �َّ ِحیمِ  (2) اْلَحْمدُ ِ�َّ ِن الرَّ ْحَمٰ ینِ  (3) الرَّ إِیَّاَك نَْعبُدُ َوإِیَّاَك   (4) َماِلِك یَْوِم الدِّ

َراَط اْلُمْستَِقیمَ  (5) نَْستَِعینُ  الِّیَن  (6) اْھِدنَا الّصِ (7) ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال الضَّ

.ینر اھطرسول هللا الصادق األمین وآلھ البسم هللا الرحمن الرحیم والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على 

العدید من الباحثین عبر  ا. فقد تناولھاً جدید اً موضوع ت مشكلة عدم تزامن التقویم الھجري مع فصول السنة لیس 

على عشرات المقاالت والمصادر التي تناولت ھذه المشكلة منشورة في االطالعیمكنكم ،نا ھذان اوفي زم.القرون

. االجتماعيقع التواصل وومترنت ناأل المجالت الدوریة والكتب وصفحات 

هللا سر قولفُ ما  كريھجویم التقویم الضافة شھر كبیس لتقّ إلغاء  إبسبب  كانذلك  أنغالبیة الباحثین على قناعة ب 

ھـ في سورة التوبة : 9على رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في أواخر سنة زل  أنعندماعز وجل  

ِ اثْنَا َعَشَر َشْھراً  ِعدَّةَ الشُُّھورِ إِنَّ  (  عز وجلقال   ـَواِت َواألَْرَض  فِىِعْنَد �َّ ـٰ ِ یَْوَم َخلََق السََّم ِب �َّ ـٰ ِمْنَھا أَْربَعَةٌ ِكتَـ

ــتِلُواُحُرٌم  ذَ  ـٰ ـتِلُوا اْلُمْشِرِكیَن َكآفَّةً َكَما یُقَـ ـٰ یُن اْلقَیُِّم  فََال تَْظِلُموا فِیِھنَّ أَْنفَُسُكْم  َوقَـ َ ِلَك الّدِ نَُكْم َكآفَّةً  َواْعلَُموا أَنَّ �َّ

ُمونَھُ َعاماً  36َمَع اْلُمتَِّقیَن (  لِّیَُواِطئُوا ِعدَّةَ ) إِنََّما النَِّسَىُء ِزیَاَدةٌ فِى اْلُكْفِر یَُضلُّ بِِھ الَِّذیَن َكفَُروا یُِحلُّونَھُ َعاماً َویَُحّرِ

َم  ُ َما َحرَّ َم �َّ ُ فَیُِحلُّوا َما َحرَّ ِلھِ �َّ ـٰ ـِفِریَن (ُزیَِّن لَُھْم ُسوُء أَْعَمـ ـٰ ُ َال یَْھِدى اْلقَْوَم اْلَكـ ) التوبة. 37ْم  َو�َّ

ثالثة ، منھا أَربعة ُحُرٌم،  السَّنَة اثنا عشر شھراً ( أَال أن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق السموات واألرض،  

ةُمتَواِلیاٌت: ذو القَْعدة وذو ُم، وَرَجُب ُمَضَر الذي بین ُجماَدى وشعبان)الِحجَّ وفي كتاب الخصال للشیخ .والمَحرَّ

ھي: (فال تظلموا فیھن أنفسكم فأن النسيء زیادة في اتكملة لھذا النص مھمة جداً یھمل نقلھ487الصدوق ص

فكانوا یحرمون المحرم عاماً  رمونھ عاماً لیواطؤا عدة ما حرم هللا  الكفر یظل فیھ الذین كفروا یحلونھ عاماً ویح 

. ھـ10خطبة الوداع  .)ویستحلون صفر ویحرمون صفر عاماً ویستحلون المحرم

ھـ؟ 10ھـ وأعاد رسول هللا ص التأكید علیھ في حجة الوداع سنة  9لماذا ھذا التأكید من هللا سبحانھ تعالى سنة  

ثنا عشر شھراً؟إ ھل كان العرب یستعملون تقویم بشھور أكثر من 

عشر ةستخدم على مدى أكثر من أربعویم أُ وتعددت غایات الباحثین حول كیف ولماذا یجب عمل شيء لتغییر تقّ 

وال مجال ھنا لسردھا. الشھور الكبیسة، ةضافإلأوقات حسابیة والبعض جداول بتدعوأقرن وثلث القرن.

ھدفنا من ھذا البحث مختلف. 
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. وضع تقویم منذ الخلق وضبطھ بحركة األرض والقمر والشمس والفلكان هللا عز وجل بوضوحاآلیة تؤكد

شھر الحرم، ولیسشھري الصوم والحج واألویوم الجمعةنحن نبحث عن ھذا التقویم اإللھي الذي حدد وقت

البشر! جدال حول تقاویم وضعھا الغرضنا

لمشكلة التقویم الھجري حلول  اقتراحوال  تاریخیة  انتقاد شخصیات  وأالتأریخ  حوادث  ھدفنا لیس البحث في  

ورجال الدین، ولست منھم..  فال سیاسیینن التقاویم یضعھا ویغیرھا قادة األمة من  إلقد ثبت تاریخیاً  .الحالي

فال وقت لدینا لذلك، وأظنكم تشاطروني ھذا الحال..الجھد والوقتةضاعإلداعي 

ومتى توقف تقّویم التقویم الھجري. ما جرىالتقویم الھجري وعن حقیقة  وباختصار  نحن نبحث بحیادیة وتجرد  

نعرف :أنھدفنا محدد، وھو 

 .تقویم أستخدم رسول هللا ص والمسلمین األوائل الجمعة وشھري الصوم والحج  أي  یوم  متى ھو وقت 

؟الصحیح

  نتعبدإذاما یصومون  الجمعةكنا  المسلمون  أصبح  متى  ال؟..  أم  الصحیحة  األوقات  في  ونحج  ونصوم 

؟ ویحجون ویحیون مناسباتھم بمواعید مختلفة بالنسبة لفصول السنة كل عام

  حداث أخر  ألألحداث حصلت وكذلك  عندما ذكروا وقتأي تقویم أستخدم رسول هللا ص وأئمة آل البیت ع

مام المھدي لیس اإل، زمان ظھور اإلمام القائم المھدي المنتظر عجل هللا عز وجل فرجنا بظھوره.نالزما

حكرا لمذھب ما. 

اإلسالمي ثارة النقاش حول صحة التاریخ  إقصد منھ  ال یُ سالميإلاأریخناتلتقویم الھجري وعن ا انا ھذبحث

وتفرق األمة اإلسالمیة والنعرات المذھبیة والطائفیة. 

بدون كلفة وال إعالنات وال مردود مالياحتمال ھدف معنوي أو مادي لنا من ھذا البحث... فالبحث .

ذي الحجة بدأ بعد نزول اآلیة أعاله فيأیقاف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس قدإنمن البدیھي القول  

ھـ.9سنة نھایةقبلاً مستمركانضافة الشھر الكبیس لتقّویم التقویم الھجري إنإب أحدوال یختلف . ھـ9سنة 

والمسلمین في التسعة اإلسالمالعرب قبل  كاناستكشاف كیف  في الفصول األولى من ھذا الكتاب  اوالً سنحاوللذا،

إلىنحتاج  نبحث وال  وال  .القمريقویمیقّومون التزمان رسول هللا ص في المدینة المنورةاألولىالھجریةسنوات 

، أذ ھدفنا استخراج تفاصیل التقویم األصلي لھذا الغرضومعادالت حسابیة حدیثة ألتباعھاواقتراحات نظریات 

. كما ھو
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الفصول الالحقة معرفة متى توقف استخدام التقویم األصلي من خالل مطابقة تواریخ احداث ثم سنستكشف في  

أوردتھا  التي  االخرى  الحضارات  مصادر  مع  الھجري  بالتقویم  اإلسالمیة  المصادر  في  وردت  فلكیة  وظواھر 

بتقاویمھا. 

ة التأریخ بحیادیة وبعید ضرورة قراءلىإالتنبیھ  نود  تتبع التقویم الھجري الحالي،  یةاإلسالمكل المذاھب  نإورغم  

ما.زمانقد حدث في تغییرھنالك أصالً كانأنعن التشنجات المذھبیة فھدفنا معرفة حقیقة ما حصل 

الطریقة التي أتبعھا  و ماھدف البحث وھالتركیز على  ندیم  ولكي ال تتشتت أفكارنا  ورغم محاولتنا اختصار البحث 

، البد من شرح بعض األمور ویم م لتقّویم التقویم القمري العربي ومتى توقف ذلك التقّ ھوالعرب قبلالمسلمون األوائل  

المتعلقة أوالً لتوضیح األمر.. فعذراً لإلطالة .. 

كان یقّوم ام ال، ءً اتقویم العرب قبل اإلسالم، سوتفاصیلحول كما ان بعض المستشرقین یظنون بعدم وجود دلیل  

. ضاعة الوقت بھامري ام قمري. وفي كتاباتھم مشاكل بنیویة بحثیة ونواقص ال حاجة إلشمسي ام شمسي ق

ومنذ نشر النسخ األولى من ھذا البحث، استلمت احتجاجات عدة منھا؛ من یتھمني باالعتماد على نصوص اھل 

دلیل لدیھ، ومنھم من السنة وھي لیست دلیل لدیھ، ومنھم من یتھمني باالعتماد على نصوص الشیعة وھي لیست  

یتھمني باالعتماد على نصوص غیر المسلمین من اھل الكتاب وھي لیست دلیل لدیھ، ومنھم من یتھمني باالعتماد 

على علم الفلك وھو لیس دلیل علیھ، ومنھم من یتھمني باالعتماد على مصادر تاریخیة ولیست دینیة وھي لیست 

!دلیل لدیھ

بین النصوص تدقیقلم تتحقق من صحة النصوص ویبدو انھم ال یعرفوا الخالف حول معاییر  إنكومنھم من یقول  

!!المذاھب 

أربعة عبر ذاھب واألدیان والمصادربل تعترف بھ كل الم،معروفةالشكوك حول صحة النصوص مسألة منطقیة 

قرن.  عشر

ھذا األسلوب الفكري الدفاعي معروف یلجأ لھ العقل عندما تھتز مفاھیم راسخة عند البشر. لقد تشبعنا عبر السنین 

وكل ما عنده صحیح وكل ما نفسھ فقط على الحقد تفرق المسلمین وتجسد التحزب والطائفیة والكل یعبأحادیث 

عند االخرین باطل!

ٍة  تفكیر في الحقیقة. وھو ما ذكره هللا تعالى (المریح ھو تقبل االمر الحالي بدل الو بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمَّ

ْھتَدُونَ  . الزخرف)(22) َوإِنَّا َعلَٰى آثَاِرِھم مُّ

ما العمل أذاً ؟ ... كیف نختار مصادر البحث ؟
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منھجنا ھو المنھج العقلي العلمي المحاید التالي: 

ُخذ الحكمة أنّى كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق بن ابي طالب علیھ السالم: (  يأمیر المؤمنین علقال  

تلجلج: ال تستقر فتتحرك لتخرج. ).فتلجلُج في صدره حتى تخرج فتسكن الى صواحبھا في صدر المؤمن 

. 4نھج البالغة ج).الِحكمة ضالة المؤمن، فُخذ الحكمة ولو من اھل النفاقوقال ایضاً: ( 

یأمرنا بأخذ الحكمة أنى كانت ولو من اھل النفاق. الحظ قول أمیر المؤمنین علي بان الحكمة أمیر المؤمنین علي ع

ال تستقر في صدر المنافق. وتتحرك لتخرج، أي سینطق بھا وال یعتبر بھا !... لكنھا تستقر في صدر المؤمن، فھو 

یمن الذین  یریدنا  فكیف  نمنع  مكانھا...  ان  االخرى  الطوائف  بمصادر  االخذ  من  الناس  من استعادةعون  الحكمة 

؟! أمیر كل المذاھب حسب اعتراف علمائھمأمیر المؤمنین علي عإرشادات المنافقین، عكس 

الخبر إذا سِمعتموه عقل رعایة ال عقل روایٍة، فإن رواة العلِم كثیٌر وُرعاتھ إعقلوا: (وقال أمیر المؤمنین علي ع 

أي فكروا بالنص وال تقبلوا او ترفصوا نصاً حسب مكانة الراوي والمصدر..4نھج البالغة ج..)قلیلٌ 

فإن وحجة عقولكمعرضوه على كتاب هللاأ ف: ( إذا أتاكم عني حدیث وعن رسول هللا ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) 

. 343ھامش ص  - 2ج - مولي محمد صالح المازندراني - شرح أصول الكافي ).وافقھما فأقبلوه وإال فاضربوا بھ عرض الجدار

ْر ِعبَاِد الَِّذیَن یَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبِعُوَن أَْحَسنَھُ  ( وقال سبحانھ تعالى في كتابھ الكریم:   ُ  فَبَّشِ أُْولَئَِك الَِّذیَن َھَداُھُم �َّ

.18- 17الزمر ).َوأُْولَئَِك ُھْم أُْولُوا اْألَْلبَابِ 

ً كان تعلقوا شكوأدعوكمفي ھذا البحث قد یبدو اوالً مستحیالً، لكن  ھن ما ستكتشفون إأعلم   توكلوا على و كم ھذه مؤقتا

ھذا رددواعلى هللا وواتوكلوأقرأوا بعقل محاید ناقد یبحث عن الحقیقة. هللا بالھادیة الى الحقیقة، وأفتحوا عقولكم  

الدعاء: 

وأنشر علینا خزائن علومك ،ھم افتح علینا أبواب رحمتك لاللھم أخرجني من ُظلمات الوھم وأكرمني بنور الفھم. ال 

برحمتك یا أرحم الراحمین.

الحقیقة. إلىیھدینا أننسأل العون من هللا العلیم الخبیر 

محمد جواد الخزعلي 
باحث مستقل 
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تاسعةمقدمة النسخة ال

اء هللا إھذا البحث المتواصـل وأصـبحلقد تم تحدیث جمیع صـفحات ھذا الكتاب   بب اكتـشاف تغیر  أكثرن ـش دقة بـس
أیام األسبوع. تغییر؛صادم اخر ھو

یة للتحقق من مطابقة تلك مطابقة أیام األـسبوع مع تواریخ األ اـس حداث الواردة في المصـادر كان من المعاییر األـس
تم تعدیل كل األدلة السابقة وفقھ.لذا،، التواریخ مع التقویم الحالي او التقویم الھجري المقّوم األصلي

التي تمت بخصوص تغییر التقویم الھجري. كتشافات االجوھر یر كثیراً منتغ لمطفیفة وت راغیمع ھذا، غالبیة الت

قمنا بأدراجھا. فخسوفات للشمس والقمر تثبت دقة ما توصلنا ألیھ ووكسوفات أخرى عن حوادث دلة أكما وجدنا 

والبحث مستمر ان شاء هللا .فأدرجناھااكتشفوھا  خرى  أدلة  أوأرسلوابالبحث والنقاش معنا  بعض القراء  شارك  و

.بالبحث عن األدلةلكم للمشاركة فیھمستمرة ودعوتنا 

.نةسلیلة القدر ال تكون في كل عالمات ووجدنا ادلة على ان

 ً .راء القراءأبناًء على  وأسھل قراءةً كما وتمت إعادة ترتیب وتنظیم بعض الفصول وفقراتھا لتصبح أكثر وضوحا

السابقة من الكتاب.وترك النسخ التاسعةالنسخة ھذه على عتماداالوعلیھ، یرجى 
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نبذة مختصرة  –وعالقتھ بالفلك اإلسالمتقویم العرب قبل  1

ت الشھور ثابتة مع فصول السنة ناوكشمسيتقویم قمريمھ دیلكاناإلسالمالعرب قبل  أنن على  و الباحثیتفق

ال تدور.  الربیع والصیف والشتاء والخریف و 

بعض القبائل بدأ من عام الفیل وأخرى من وفاة .  التأریخیبدوا أي عامعلى من  بین العرب  أجماعولم یكن ھنالك  

كانت اإلسالموقت ظھور  نازموفي  قبل  قریش  أماھكذا.  وأخرنمكاإلىمن ھجرة القبیلة  وأخرىشیخ القبیلة  

وبناء الكعبة رسول هللا صلى علیھ وآلھ وسلموالدة  أنمثالً ..قرأ ذلك في كتب التأریخنو تؤرخ من عام الفیل.

عام الفیل.منوردت مؤرخة

تبدأ في كانت السنة العربیة أنمصادر تذكر شھر في السنة العربیة ھو شھر المحرم. وأولأنأتفاق على وھنالك 

ویسمونھ محرم  العرب یضیفون شھر الكبیس بعد  كانفصل الخریف بشھر محرم وتنتھي بشھر ذي الحجة لذلك  

. إلبقاء الشھور القمریة متزامنة مع فصول السنةصفر األول

على أسماء الشھور أیضاً في الجاھلیة. أسماء األشھر وترتیبھا تعددت حسب رأي كل قبیلة، أجماعولم یكن ھنالك  

یالدیة جولیان، أي م 412لذلك، في عام  .اإلسالمالكعبة في فترة ما قبل  إلىمما تسبب في مشاكل في توقیت الحج  

النبوي،200والي  ح المبعث  قبل  القبائل  سنة  یضم سادة  اجتماعاً  الشھور احتضنت مكة  أسماء  لتوحید  العربیة 

في حیاة خامس جد للنبي محمد ص وھو كالب بن مرة وتم فیھ  كانالخاصة بالتقویم القمري العربي. ھذا االجتماع  

سادة كانوابني ھاشم  أنومن المعروف  .حتى یومنا ھذاقائمزال  یال  ذيالوتسلسلھا  تسمیة األشھر التسمیة الموحدة  

البیرونى فى كتابھ المھم (بدورھا سیدة القبائل العربیة مما یمكنھم من فرض توحید التقویم العربي.قریش والتي  رجال  

). اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة 

سنوضح الحقاً لماذا جمع الجد الخامس لرسول هللا ص العرب لتوحید التقویم العربي واعادتھم الى التقویم السابق 

م 321اعتماد تقویم جولیان في الشام والحبشة بعد ان اعتمده امبراطور الروم قسطنطین العظیم  وتزامن ذلك مع  

جولیان وفرضھ على الكنیسة.

العرب والقاموس المحیط: ناوقد جاء في لس

بعد صفر، وأَما ربیع األَزمنة شھران : َربیُع الشھور وربیع األَزمنة، فربیع الشھور  ربیعان والربیُع عند العرب  

وھو الفصل والثاني : الربیُع األَول وھو الفصل الذي تأْتي فیھ الكمأَة والنَّْور (بدایة آذار) وھو ربیع الَكإل،  فربیعان

الّربیع األَّول؛ وك الثمار، ومنھم من یسمیھ  أَزمنة: أَ ناالذي تدرك فیھ  بو الغوث یقول: العرب تجعل السنة ستة 

األَّول،  شھران الربیع  وشھران خریف،  وشھران،  الثانيالربیع  وشھرانقَیظ،  وشھرانَصْیف،  وشھرانمنھا 

بعد الربیع لھ ِرْبِعیُّوْن فجعل الصیفكانت بَنِيَّ ِصْبیةٌ َصْیِفیُّوْن، أَْفلََح َمن  أنشد لسعد بن مالك بن ُضبَْیعةَ:  أنشتاء؛ و

األَول. 
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شھري الصیف ھما جمادى األولى أنالربیع یعادل الشھرین ربیع األول وربیع اآلخر، وأن وحاصل كالمھ ھو  

، ووصفھما بالقیظ یؤكد االرتباط بالمناخ، ویجعل الشھور مقسمة وشعبانوجمادى اآلخرة، وشھرا القَیظ ھما رجب  

من حیث األزمنة؛ أي الفصول.

یسقط المطر، واسمھ بالفعل رمضانوشوال، فھما أول الخریف المعلوم، وفي  رمضانفھما  الثانيشھرا الربیع  أما

الخریف المسماة بـ(الرمض).أمطارنھایة الصیف حیث یبدأ ھطول إلىیشیر 

یكون ھو أنمن الطبیعي  كانوشھرا خریف ھما ذو القعدة وذو الحجة، وذو الحجة ھو أفضلھما مناخا، ولذلك  

.شھر الحج

وشھرا الشتاء ھما محرم وصفر.

أن وحكى األَزھري عن أَبي یحیى بن كناسة في صفة أَزمنة السنة وفُصولھا وك؛العرب لسانویضیف صاحب  

السنة أَربعةُ أَزمنة: الربیع األَول وھو عند العاّمة الخریف، ثم الشتاء ثم الصیف، وھو الربیع اآلخر، أنعالَّمة بھا:  

الربیع األَّول الذي ھو الخریف عند الفُْرس یدخل لثالثة أَیام من ثم القیظ؛ وھذا كلھ قول العرب في البادیة، قال: و

ویدخل الصیف الذي ھو الربیع عند الفرس لخمسة أَیام تخلو ،  األَّولكانونویدخل الشتاء لثالثة أَیام من  ، قال:  أَْیلُول

، قال أَبو یحیى: وربیع أَھل الِعراق حزیرانویدخل القیظ الذي ھو صیف عند الفرس ألَربعة أَیام تخلو من  ،  من أَذار

الَوْرد وھو أَعدل األَزمنة، وفیھ تُْقطع العروق ویُشرب زمانموافق لربیع الفرس، وھو الذي یكون بعد الشتاء، وھو  

ھم أنویُْخِصبون في الربیع الذي یتلو الشتاء، فأَما أَھل الیمن فالدّواء؛ قال: وأَھل العراق یُمَطرون في الشتاء كلھ  

یُْمَطرون في القیظ ویُْخِصبون في الخریف الذي تسمیھ العرب الربیع األَول. قال األَزھري: وسمعت العرب یقولون 

وّ  مساقِط الغَْیِث؛ وانتجعنااد  ألَّول مطر یقع باألَرض أَیام الخریف ربیع، ویقولون إِذا وقع ربیع باألَرض: بَعَثْنا الرُّ

الثمار نما سمي فصل الخریف خریفاً ألن إوسمعتھم یقولون للنخیل إِذا ُخِرفت وُصِرَمت: قد تَربَّعَت النَِّخیُل، قال: و

إِال  كلھا مجردة  الشھور  تَْذُكر  العرب  األَزھري:  قال  فیھ.  المطر  أَّول  لوقوع  العرب ربیعاً  فیھ، وسمتھ  تُْختََرف 

ھم لم یَْبنُوا منھ  ن. قال ابن بري: ویقال یوٌم قائٌظ وصاٍف وشاٍت، وال یقال یوٌم رابٌِع ألرمضان ْي َربِیع وشھر  َشْھرَ 

ھ ال معنى فیھ لَحّر وال بَْرد كما في قاَظ وشتا. نفِْعالً على حدّ قاَظ یوُمنا وشتا فیقولوا َربََع یوُمنا أل 

الفصل –عشر  سادس  سالم للدكتور د. جواد علي في الجزء الوورد مثلھ في المفصل في تاریخ العرب قبل اإل

للدكتور د. جواد علي في اإلسالمفي المفصل في تاریخ العرب قبل  أیضاً  وورد  ...  104ص ألنواء" اعن  131

:134الفصل –الجزء الثالث 

یعملون بالتقویم الشمسي، وفقاً للمواسم الزراعیة، كانواأھل العربیة الجنوبیة  أنص الجاھلیة،  ویظھر من النص 

ویدفعون الضرائب في مواسم ثابتة. ن في شھور معینة،ھذه النصوص یزرعون ویبذرون ویحصدونا نراھم في  ن أل

متصلة بالطبیعة، مثل الجفاف، والمطر، والحر، والبرد، والربیع، معانيأسماء الشھور، عندھم ذات أنكما نرى 

سنتھم سنة قمریة محضة، لما سمّوا أشھرھم بأسماء اشتقت من الحر والبرد واعتدال الجو. كانت لو  والخریف، و
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المذكورة مع تغیر الشھور وعدم استقرارھا على حال من األحوال. إال المعانيوحلول الخریف، إذ ال یعقل وقوع 

ي أمورھم االعتیادیة، كما في وفاء الدیون، تواریخھم بالسنة الشمسیة، لم یمنعھم من التوریخ بالتقویم القمري فأن

حساب األھلة وضبط عددھا بسھولة وإمكانوأخذ الدیات، والبیع والشراء، واألسفار، لوضوح الشھر القمري،  

ودفع الضرائب وما شابھ الحیوانالزراعة، وتربیة أماویسر، فیسھل على المتعاقدین التعاقد بموجب عدد األھلة، 

العرب كانما صلتھا بالمواسم والفصول، وھي من مكونات السنة الشمسیة، إذن  نإباألھلة، وذلك، فال صلة لھا

.الجنوبیون یؤرخون ویعملون بتقویمین: تقویم قمري، وآخر شمسي

د. جواد علي بأنھم كانوا یستخدمون ستنتاجالكن  وكل ھذا الكالم یثبت تماما ارتباط الشھور العربیة بالفصول.

ان التقویم العربي المقّوم بالشھر الكبیس ثابت مع الفصول أیضاً! یبدو أنھ لم ینتبھ الى  تقویم شمسي غیر صحیح أذ  

ضافة الشھر الكبیس، زعموا إ بعض المؤرخین، عندما وجدوا شھر اسمھ صفر األول ولم كونوا یعرفون حقیقة  

بأن صفر األول ھو نفسھ شھر محرم وبدون دلیل!.. وقالوا كان المحرم یسمى صفر أول یلیھ صفر ثم ربیع أول 

! لماذا یوجد ربیع أخر وجمادى أخر وال  ثم ربیع أخر ثم جمادى أول ثم جمادى أخر وھكذا! ألم یقرأوا ما كتبوا؟

الشھر  تحدثت عن  التي  التاریخیة  النصوص  تجاھلوا  لماذا  األول؟!  المحرم ھو صفر  كان  أذا  أخر  یوجد صفر 

وا الصفرین ھما شھري تصورالكبیس بین محرم وصفر والذي یضاف في سنین محددة ویسمى صفر األول؟ لماذا  

مادین وا الربیعین ھما ربیع األول واألخر والجُ تصور الكبیس وصفر كما المحرم وصفر ولیس شھرا صفر األول 

األول واألخر؟! ىماد ھما جُ 

131الفصل  –وورد في المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم للدكتور د. جواد علي في الجزء السادس عشر

ویظن أن ھذه التسمیة الجدیدة: أي المحرم لصفر األول إنما ظھرت في اإلسالم!... : 336/  3تاج العروس " عن

! كذلك قبلھصفر األول ھو نفس المحرم ولم یكنوا شھرتصورأي في وقت ما بعد اإلسالم 

عن131الفصل  –وورد في المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم للدكتور د. جواد علي في الجزء السادس عشر

"المزھ ل:300/  1ر  یقال  الصفرین،  لمحرم"وإنما كان  الحرمولصفر:  فكانت وكان أول الصفرین من أشھر   ،

". ولكن ھذا خطأ إذ نجد في المصادر شھر اسمھ العرُب تارة تحّرمھ، وتارة تقاتل فیھ، وتحرم صفر الثاني مكانھ 

المحرم. شھرصفر األول ھو شھر أخر غیرالمحرم وبالتالي الصفرین الذي كان أولھما شھر محرم أیضاً أسموه  

كانون األول / دیسمبر بأول شھر فیھا ھو شھر أخر فصل الشتاء فيبدایة  ، السنة القمریة العربیة تبدأ مع  وبذلك

تبدأ مع بدایة فصل الخریف بشھر رمضان ! بقرونوكانت قبل ذلكالمحرم.

یو نقطة مھمة جداً  العدید، وھيغھنالك  كانوا ؛فل عنھا  ولھذا  الناس  بین  منتشرة  تقاویم مطبوعة  ھنالك  یكن  لم 

منزلة. ولكي  28برج و 12یعتمدون على مواقع الشمس والقمر والنجوم لتحدید أیامھم. أذ قسموا نجوم السماء إلى  

ھالل الشھر ظھورموقع  ثني عشر ولنجوم األ یعرفوا في أي شھر ھم ینظرون إلى موقع الشمس ضمن أبراج ا

ولمعرفة في أي یوم من الشھر ھم ینظرون الى موقع القمر ضمن منازل ضمن منازل القمر الثمانیة وعشرین.  

قراءة الساعة والتقاویم! كانت معرفة العرب، شباباَ وشیباً ونساًء ورجاالً، بمواقع الفلك كمعرفتنا الیوم بالقمر. 
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أو بل قبلھا  التي ابتدعھا البشر،  ایات الشھور الشمسیة  تطابق مع بد أن وقت أھلة الشھور القمریة ال ی وال ننسى

، وبعده التقویم الھجري المأخوذ منھ، لم یصمم لیتطابق مع التقویم العربيأذ ان  یوم14- 7إلى بعدھا بأیام قد تصل  

یتطابق مع لالتي وضعت بناًء عن رغبات قیاصرة رومان، بل  والشھور المیالدیة التي ال أساس لمواعید بدایتھ  

كون في تھ  یامأیكون في كانون األول مع بدایة الشتاء إال أن معظم  ھالل شھر المحرم  ورغم أنفصول السنة.

. حال باقي الشھور القمریةشھر كانون الثاني في غالبیة السنوات وكذلك 

بل وحتى تحدید  ،األیامالعرب على منازل القمر في تحدید الشھور ومعرفة  اعتماد وتنتشر في العدید من المصادر  

اللیل   من  ساعة  أي  الحیاتیة  في  شؤونھم  في  علیھا  ویعتمدون  الجویة  األنواء  في  تغیرات  من  سیصاحبھا  وما 

منازل  أووالزراعیة. بذكر  ملیئة  وكتاباتھم  العرب  التقویم  شعار  لمعرفة  الواسع  استخدامھا  على  یدل  مما  القمر 

والفصول والشھور. 

اإل أسماء  یمكنكم  تسمیةطالع على  أنواء وأسباب  وتفاصیل  المنازل  وطالع  ومناخوتواریخ طلوع وسقوط  ھذه 

لتالفي تشتیت أفكارنا. ھنا تفاصیلھا ذكر تركنا ختصارولال.القمریة في مصادر عدة

ً عالمم وھو1048ھـ /  440المتوفي في  الریحان محمد بن أحمد البَْیُرونيوذكر أبو  ً مسلم رّحآلةً وفیلسوفا وفلكیا

 ً ً وجیولوجیاً وجغرافیا ً وریاضیاتیا ً ومؤرخاً وصیدلیا لثقافات الھند. وصف بأنھ من بین أعظم العقول التي ومترجما

والعشرین، المئةعرفتھا الثقافة اإلسالمیة، وھو أول من قال إن األرض تدور حول محورھا، صنف كتباً تربو عن  

ذكر في كتابھ اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة: 

مغارب على دائرة األفق. فصار الیوم عندھم  أن العرب فرضت مجموع الیوم (النھار) واللیلة نُقط ال:  5في ص  

بلیلتھ من لدُن غروب الشمس عن األفق الى غروبھا من الغد والذي دعاھم الى ذلك ھو أن شھورھم مبنیة على 

القمر ُمستخرجة من حركاتھ المختلفة وأوائلھا مقیدة برؤیة األھلة ال الحساب وھي تُرى لدى غروب  مسیر 

الشھر فصارت اللیلة عندھم قبل النھار وعلى ذلك جرت عادتھم في تقدیم اللیل  الشمس ورؤیتھا عندھم أول  

على األیام (النھار) .

بین قوسین.  ل): وأما العبرانیون والیھود وجمیع بني أسرائیل والصابئون والحرانیون انھم بقو12-11في ص (

فأخذوا سنتھم من مسیر الشمس وشھورھا من مسیر القمر لتكون أعیادھم وصیامھم على حساب قمري وتكون  

وكذلك كانت تفعل العرب مع ذلك حافظة ألوقاتھا من السنة فكبسوا كل تسع عشرة سنة قمریة بسبعة أشھر ..

وعشرون ساعة وُخمس  وإحدى شرة أیام  سنتھم وسنة الشمس وھو عفي جاھلیتھا فینظرون الى فضل ما بین  

ساعة بالجلیل من الحساب فیُلحقونھا بھا شھراً كلما تم منھا ما یستوفي أیام شھٍر. ولكنھم كانون یعملون على 

أنھ عشرة أیام وعشرون ساعة. ویتولى النسأة من كنانة المعروفون بالقالمس وأحدھم قلمس وھو البحر الغزیر 

أبو ثمانة ُجنادة بن عوف بن أمیة بن قلع بن عبّاد بن قلع بن حذیفة بن عبد بن فقیم بن وكانوا كلھم نسأة وأخرھم

عِدي بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. وكان أخذ ذلك من الیھود قبل ظھور اإلسالم بقریب من مائتي سنة  

كانوا یكبسون كل  غیر أنھم(عندما جمع جد الرسول ص الخامس العرب في مكة ووحدھم على تقویم موحد)  
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أربعة وعشرین سنة قمریة بتسعة أشھر وكانت شھورھم ثابتة مع األزمنة جاریة عن سنٍن واحد ال تتأخر عن  

 زیادة في الكفر یُضل بھ  وأُنزل علیھ أنما النسيءُ أوقاتھا وال تتقدم الى أن حج النبي علیھ السالم حجة الوداع

اً فخطب علیھ السالم وقال أن الزمان قد أستدار كھیئتھ یوم خلق هللا  الذین كفروا یُحلونھ عاماً ویُحرمونھ عام

السموات واألرض وتال علیھم اآلیة في تحریم النسيء وھو الكبس فأھملوه حینئذ وزالت شھورھم عما كانت 

علیھ وصارت أسماؤھا غیر ُمؤدّیة الى معانیھا. 

: وكانوا في الجاھلیة یستعملونھا (أسامي الشھور) على نحو ما یستعملھ اھل األسالم وكان یدور  42في ص  

حجھم في األزمنة األربعة. ثم أرادوا أن یحجوا في وقت أدراك سلعھم من األدم والجلود والثمار وغیر ذلك وأن  

الیھود المجاورین لھم وذلك قبل  یثبت ذلك على حالة واحدة وفي أطیب األزمنة وأخصبھا فتعلموا الكبس من

الیھود في ألحاق فضِل ما بین سنتھم وسنة   بھا ما یُشاكل فعل  الھجرة بقریب من مائتي سنة فأخذوا یعملون 

الشمس شھراً بشھورھا أذا تم ویتولى القالمس من بن كنانة بعد ذلك أن یقومون بعد أنقضاء الحج ویخطبون 

لتالي لھ بأسمھ فیتفق العرب على ذلك ویقبلون قولھ ویسمون ھذا من فعلھم  في الموسم وینسئون الشھر ویسمون ا

التقدم.... وكانوا  نال ینسأون أول السنة في كل سنتین أو ثالث شھراً على حسب ما یستحقھ  سيء ألنھم كانوا 

فأن ظھر  ار النسيء ویُحدّون بھا األزمنة فیقول قد دارت السنون من زمان كذا الى زمان كذا دورةدویعدون أ

لھم مع ذلك تقدم شھر عن فصلھ من الفصول األربعة لما یجتمع من كسور سنة الشمس وبقیة فصل ما بینھا  

ثانیاً... وكان یبیُن لھم ذلك بطلوع منازل القمر وسقوطھا حتى وبین سنة القمر الذي ألحقوه بھا كبسو ه كبساً 

مي محرماً وشھر رمضان صفر.  فسُ بلغت شعبان  ھاجر النبي علیھ السالم وكانت نوبة النسيء كما ذكرت قد 

فأنتظر النبي صلى علیھ وسلم حینئذ حجة الوداع وخطب للناس وقال فیھا األوان الزماُن قد أستدار كھیئتھ یوم  

واألرض، عنى بذلك أن الشھور قد عادت الى مواضعھا وزال عنھا فعل العرب بھا ولذلك  ت السماواخلق هللا  

ُسمیت حجة الوداع الحج األقوم ثم ُحِرم ذلك وأُھمل أصالً.

معشرقال و كتاب االُلوف كتاب فيأبو  تاریخھ الفلكحسب  العرب ،  تألیفالوسطي القرون فيعند   ّالفلكي، 

:89-87، ص م1911الثانیة  السینور كرلو نلّینو، الطبعة ّاإلیطالي 

في . وكانوا یحّجون اإلسالم أھلكما یفعلھ االھلّة برؤیة القمریّة  ّسني فكانوا یستعملون الجاھلیّة فيوأّما العرب 

زمان فيیقعفمّرةیختلف ، بلالسنةفصولواحد من فصلفيھذا الوقت ال یقع . وكان الحّجةذيالعاشر من

یقع الباقیین الفصلین فيالشتاء، ومّرة زمان فيومّرة الصیف التفاصیل . والقمر من  الشمس ّسني بین لما 

توریقالحّر والبرد ومع معتدالً في اءالھویكون تجاراتھم، وأن وقات موافقاً أل حّجھم وقت یكون فأرادوا أن 

كبیسة المناسكھم . فتعلّموا عمل اءقضویتّجروا بھا مع مّكةإليالمسافرةعلیھم الكال لتسھلاالشجار ونبات 

أنـّھم التأخیر:ء، أي النسيالیھود وسّموه من  أعمالھم، الّن الیھود كانوا یكبسونبعض خالفوا الیھود في إالّ 

سنةأربعاً وعشرین تكبس . والعرب شمسیّة عشرةتصیر تسع حتّي أشھر قمریّةبسبعةقمریّة سنةعشرة تسع 

قم باثني قمریّة  شھراً  منریّة.عشر  رجالً  االمر  لھذا  وكان بني واختاروا  وأوالده القَلَمَّس:یدعي كنانة،   .

ذلكتولّي ھو البحر الغزیر. وآخر من . والقَلَمَّس النََّسأَةأیضاً:، ویسّمون القالمسة:تدعي بھذا الشأن القائمون 

خطیباً في یقوم القَلَمَّسوكان ُحذَْیفَةَ.بن قَلَعَعبَّاد بن بن قَلَعأَُمیَّةَ بن بن َعْوف بن ُجنادة،أبو ثُمامة :أوالدهمن 

الشھور في، وال یعدّهالمحّرم فینسي الحّجةذيالحّج في عند وقوع ویبتدئ .  الحّج بعرفات اءِ عند انقض الموسم 
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الناس ویحّج فیھ الحّجةذي مقام آخر شھر ویقوم یر المحّرم صفر فیص شھور السنة أّول عشر، ویجعل االثني 

صفر الذيالحّج وینسي اء عند انقضالثالثة السنةفيالموسم خطیباً في . ثّم یقوم مّرتین المحّرمالحّج فيفیكون 

الحّج  یقع حتّي والرابعة الثالثةالسنة شھورأّول االّول شھر ربیع ، ویجعل االُولیین الشھور للسنتین أّول جعلھ

یعود الدور إليحتّي كّل سنتین فيھذا دأبھالسنتین، ثّم ال یزالھو آخر شھور ھاتین صفر الذيفیھما ، في

شھراً.وعشرین خمسةكّل سنتین . وكانوا یعدّون االُولي الحال

بتسعة قمریّة سنةوعشرین أربعةكانوا یكبسون : إّن العرب الرواةض بععن كتابھ أیضاً في أبو معشروقال 

وُخمسساعة وعشرون ى وإحد أیّاموھو عشرة الشمسسنةما بین فضلإليأشھر قمریّة . فكانوا ینظرون 

عشرة علی أنـّھ كانوا یعملون ولكنّھم شھر،  أیّام بھا شھراً تاّماً كلّما تّم منھا ما یستوفي ویلحقون بالتقریب.ساعة 

إليوال تتقدّم أوقاتھم واحد ال تتأّخر عن علی سنن جاریة االزمنة معثابتة شھورھم فكانت ساعة وعشرون أیّام 

.وسلّم وآلھعلیھ هللاصلّي النبيحجّ أن
_ftn61-arabic/novin2.htm -http://www.maarefislam.org/doreholomvamaarefislam/bookscontent/novin

دم: خالصة ما تق

ومازالأن الیوم عند العرب كان یبدأ من مغرب الشمس الى مغرب الشمس ،.

سنوات بشھر 3-2ن العرب قبل األسالم والمسلمین في السنوات العشرة األولى كانت تكبس التقویم كل  أ

بقاء الشھور القمریة متزامنة مع فصول السنة. كبیس أل

  سنة. 24شھور في دورات من 9سنة وربما  19شھور في دورات من 7أن العرب كانت تكبس

 أن القالمس یعتمدون على منازل القمر وقت الغروب لتحدید أي سنوات یتم فیھا أضافة الشھر الكبیس

.عندما یالحظون قرب خروج الشھور عن فصولھا المعتادة

عن أضافة الشھر الكبیس في موسم الحج في عرفات.یتم األعالن

  والذي كان یقوم بھ نفس الى صفرمختلف عن تأخیر حرمة شھر المحرمأمرأن أضافة الشھر الكبیس

.جھلتناقلھ البعض بوتم الخلط بین المھمتین بقصد وویعلن عنھ في موسم الحج أیضاً ، القالمس

من نفس ناظر للسماءبالنسبة للبالنسبة لفصول السنة  أن تواریخ طلوع أبراج النجوم ومنازل القمر ثابتة سنویاً  

للالمنطقة أیام  بعدة  تختلف  ولكنھا  في ناظر.  تواریخ مختلفة  تجد  ولھذا  بخط عرض مختلف.  أخرى  منطقة  من 

المصادر والمواقع عن تأریخ طلوع وسقوط أي برج ومنزلة !. أغلب تواریخ األبراج مأخوذة بالنسبة للعالم الغربي 

یقع على خط   العربیةعرض الذي  الجزیرة  الجزیرة  أعلى من  في  لمواعیدھا  للیمن  ،العربیة، ومنھا  ، وأخرى 

.كل برج ومنزلة في السماءحدود تحدید الى التضارب في ضافةً إأخرى للشام والعراق. و

في ھذا الكتاب سنعتمد تواریخ طلوع المنازل الفعلیة في المدینة المنورة عاصمة رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ 

أسمھا ھـ محفوظة في مكتبة الكونغرس األمریكي  2114الى عام  عود ووجدت تلك التواریخ في مخطوطة ت.  وسلم

كتاب الجدول المبارك في علم الزمان والفلك في حساب مداخیل الشھور العربیة والرومیة تألیف السید الحسین أبن  

http://www.maarefislam.org/doreholomvamaarefislam/bookscontent/novin-arabic/novin2.htm-_ftn61
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AstroViewerروأستروفیوStellariumالریوم  تیسيبرنامجأستخدام  وتأكدت من صحة التوقیتات بجحاف  

. ینالمعروف
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على  وتركیزھم  اعتمادھمن في التقویم الھجري وھو  و خطأ واضح وقع فیھ اغلب الباحثعد وھنالك نقطة مھمة تُ 

وا ان المسلمین غفل لتحدید وقت أضافة الشھر الكبیس وومطابقتھا مع التقویم الشمسي  حساب عدد األیام والشھور  

وال عالقة لھم بالتقویم  تصاالت وال تقاویم مطبوعة  إاألوائل والعرب قبلھم كانوا یعیشون في زمان ال توجد فیھ  

التأریخیة تشیر وبوضوح.. بل!الشمسي المسلمین األوائل والعرب قبلھم  أن النصوص  یعتمدون على كانوا  أن 



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

24 

ان حدد وال یوجد لدیھم تقویم یلتحدید بدایة الشھور وعلى أشكال القمر ومنازلھ لتحدید أیام الشھر.  ألھلة  ارؤیة  

،أذ كانت رؤیة الھالل..!حق یجب ان یكون العكسالن الشھر الفأ علیھو،یوم29یوم أو  30من  ھواً ماقمریاً شھر

ي سبب بسبب عدم رؤیة الھالل ألفي بدایة الشھر في مكان ما لیوم واحد . وأي خطأ تحدد ذلك ،وكالً في منطقتھم

شھر رمضان . والنصوص التأریخیة كثیرة حول اختالف وقت  سیصححھ رؤیة ھالل الشھر الالحق وما بعدهكان،  

صادر سالمیة بسبب عدم رؤیة الھالل!. بل تجد ان العدید من التواریخ في المبین المدن اإلالفطر واألضحى  عید  و

على شكل القمر خالل الشھر القمري العتمادھمسالمیة تستعمل عبارات ( ... لیالي مضیّن أو بقیّن من شھر ... )اإل

ً إوسیتم شرح وتسلسل حسابي.وفق ولیس   . یضاح ھذه النقطة الحقا

ً وھذا یعني سنة قمریة لتعدیل الفرق 30عة على مدة  ز موكبیسمیو 11ضافة  أن العرب لم یكونوا بحاجة إلأیضا

یوم للشھر 30یوم و 29سنة قمریة كما ھو متبع في التقاویم الھجریة الحالیة التي تفرض تناوب  30بین عدد أیام 

ان العرب كانت تصر على ھذا التناوب في عدد أیام الشھر علىدلیلوال یوجد القمري مما استوجب ھذه اإلضافة.  

متتابعة ستعدل ذلك أیضاً.أشھریوم لثالث 30أخر رؤیة أھلة الشھور لتكون مثال القمري! أذ أن ت

ضافة الشھر الكبیس في أوقات إ كون  توال ان ،ضافة الشھر الكبیس عملیة غیر مركزیةإال یمكن منطقیا ان تكون  

لتقویم مع التقویم الشمسي. مطابقة ان لتحقیق الدقة في مختلفة من السنة كما یقترح البعض اال

في الحج أخر الخریف عن الناسأجتمعالقلمس ھو الذي یعلن أثناء  أنما ورد في النصوص عن، یكونعلى ھذاو

وھو شھر حرام أیضاً وكالھما من أشھر الشتاء وبدایة الالحق  ضافة الشھر الكبیس صفر األول بعد شھر المحرم  إ

للناس  لیتسنى  الكافالسنة  وليالوقت  وبوادیھم  لقبائلھم  و لعودة  إلمدنھم  وقراھم  الشھر عالمھمبلداتھم  بان ھالل 

القمري القادم بعد شھر المحرم الحرام ھو ھالل الشھر الكبیس صفر األول الحرام ولیس شھر صفر المعتاد غیر 

وأن حرمة القتال ،كالمعتاد متصلة  شھور  متصلة ولیس ثالثة  شھور  الحرام، وأن األشھر الحرم ھذا العام أربعة  

. ضافيإوالصید مستمرة ھذا العام لشھر 

(االكیل یبدأ الشتاء مع طلوع منزلة االكلیل بدایة المربعانیةفي المصادر، وشھري المحرم وصفر من شھور الشتاء

كانون الثاني من برج العقرب). 2كانون االول ینایر والشولة في  20كانون األول كل عام، والقلب في  7في حدود  

.. أیضا. فھل أول ھالل شھر بعد طلوع االكلیل ھو ھالل شھر المحرم؟باألھلةبدأ الفصول لھ عالقة  وكذلك، ان

سیتبین ذلك الحقاً! 

قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره لسورة التوبة: "ذََكَر  ي كانت ال تدور حول فصول السنة.  والشھور في التقویم العرب

اهُ   یِن السََّخاِويُّ فِي ُجْزٍء َجَمعَھُ َسمَّ َي بِذَِلَك ِلَكْونِِھ " اْلَمْشُھوُر فِي أَْسَماِء اْألَیَّاِم َوالشُُّھورِ "الشَّْیُخ َعلَُم الدِّ َم ُسّمِ أَنَّ اْلُمَحرَّ

ًما، ... الخ، وقَاَل: َوَكانَِت الشُُّھوُر فِي ِحَسابِِھْم َال تَدُورُ  . َشْھًرا ُمَحرَّ

هللا عز وجل لفریضتي حددھابقاء شھري رمضان وذي الحجة في مواسم محددة إالتقویم الھجري ھو تقّویمھدف

لب غكما یفعل أ الذي ابتدعھ البشرقة دقیقة لكل أیام السنة القمریة مع التقویم الشمسي  ولیس لمطاب.الصوم والحج

ً .. ومن المعروف  الباحثین! م لكي  1582ان النصارى قد غیروا التقویم المیالدي عدة مرات أخرھا في  تاریخیا
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الربیع. والھدف منیكون  عید الفصح  كون انیتطابق مع التطابق مع عید  تقّویم في اول  التقویم الھجري لیس 

بل مع وقت الصوم والحج للمسلمین. ،النصارىالفصح عند 

ننسى أن العرب والمسلمین األوائل: أالن ال نسترسل ونطلق لخیالنا العنان وعلینا أعلینا ، رجاءً 

 .لم یتبعوا تقاویم حسابیة مسبقة

  مع التقاویم الحسابیة خالل  اختالفوھذا سیصحح أي  ،  رؤیة الھالل لتحدید بدایات األشھراعتمدوابل

. الحقةاو شھرینشھر

 الشھور والفصول والمناخ. ھویة منازل القمر لتحدید اعتمدواوقد

كلو وكانت  اتصاالت  وسائل  ھنالك  تكن  في  ومدینةلم  الھالل  رؤیة  وتفطر حسب  تصوم  وقریة  بلدة 

علیھ  بل ھذا ما كان  .  ألخرى موحد ویختلف یوم او یومین من منطقة  بشكل  ، لم یكن ذلك  علیھو.  امنطقتھ

. اإلسالمیةالسریعة في الدول االتصاالتوسائل انتشارما بدأعندحتى أوائل القرن العشرونالحال 

كان یعلن في موسم الحج ان كان سیضیف الشھر الكبیس صفر األول بعد شھر المحرم وأن القلمس

.بعد عودة الحجاج الى دیارھمالالحق أم ال لیتم نقل الخبر الى باقي الناس

وضعھ هللا منذ الخلق وضبطھ بحركة الفلك. وعلینا إیجاد حركة فلكیة تضبط كل إلھيواألھم؛ أن ھنالك تقویم  

فقرة من فقرات التقویم لنتأكد من صحتھ. 

ال حاجة إطالقاً لتقاویم یبتدعھا البشر.

...المتعلقة بضبط التقویم لنستكشف أوالً بعض الحركات الفلكیة 
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منازل القمر  1.1

، تسمى منازل القمر،  منزلة28الى  سماويالاالستواءعلى جانبي خط  المتمیزة السطوعنجوم السماء  قسم العرب  

.  من المشرق الى المغرب اءالسمعبرمجموعة الشمسیة في حركتھا  واألرض وكواكب الالقمر  الشمس وھا  تمر ب

وھذه .افي مقدار البعد بینھمتساویةأوجد حدود وھمیةالبشرورغم ان المسافات الحقیقیة بینھا غیر متساویة اال ان

تشكیالت نجوم تقع ضمن مجموعة النجوم التي تتألف منھا التجمعات التي تسمى ھيالثماني والعشرین منزلة

. البروج المعروفة)بروج)، وعددھا اثني عشر برجا ((ال

كلما وغرب.مشرق الى الممن الواألبراج ومنازل القمربسبب دوران األرض حول الشمس، تتحرك نجوم السماءو

في أي منزلة تقابلھا تسمى (الرقیب).برج او  في األفق الشرقي  األفق الغربي، ظھرمنزلة في  برج  أوغرب 

منزلة أخرى أذ ستكون في النصف األخر من السماء 14ختفي تمنزلة تشاھد لیالَ، و 14في السماء  یظھر  ،لحظة

ط ولكن بسبب دوران الفلك أثناء اللیل ففي كل ساعة تقریبا ھنالك طلوع لمنزلة من المشرق وسقو الشمس نھاراً.مع  

5-3منزلة في أي لیلة وال یمكن مشاھدة المنازل الـ  25-23المغرب، وبالتالي یمكننا مشاھدة حوالي  فيألخرى  

.وقت الشروق والغروب لھاوالتلوث الجويضاءة الشمس والشفقإالباقیة بسبب حجب 

وتسمى (المنازل )Ecliptic(شمال خط االستواء السماويمن المنازل الثماني والعشریناألولى  زلة  من14تقع  

وھي الجبھة، :بالتسلسلالشامیة)  الطرفة،  النثرة،  الذراع،  الھنعة،  الھقعة،  الدبران،  الثریا،  البطین،  الشرطان، 

. األعزلسماكسنبلة أو الال والزبرة، الصرفة، العواء، 

، يالغفر، الزبان:بالتسلسلوتسمى (المنازل الیمانیة) وھي  جنوب خط االستواء السماوياألخرى  منزلة  14وتقع 

النعائا الشولة،  القلب،  األخبیة،  إلكلیل،  بلع، سعد سعود، سعد  الذابح، سعد  البلدة، سعد  الفرغ المقدم،  الفرغ  م، 

.الرشاوالمؤخر، 

عشر المعروفة وھي: برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، برج وتقع منازل القمر ھذه ضمن األبراج األثني

العذراء، برج المیزان، برج العقرب، برج القوس، برج الجدي، برج الدلو، \السرطان، برج األسد، برج السنبلة  

برج الحوت.و

لكننا سنجد یة لتسھیل تذكرھا،  قد سموا ھذه األبراج والمنازل بھذه األسماء حسب تشكیالت وھمالعرب  إنیقال  و
وسنبین ذلك الحقاً.تتعلق بضبط التقویم، البلدةالنعائم والنثرة والغفر وومنازل السنبلةالحقاً أسباب لتسمیة

ً مدة شھرأبراج السماءل برج من تبقى الشمس في ك یوم ماعدا منزلة 13مدةوتبقى الشمس في كل منزلة،تقریبا
ال یتوقفا في االى ان الشمس والقمر في حركة مستمرة، أي أنھماالنتباهویجب  .یوم14الطرفة التي تبقى فیھا  

شھر ثم یقفزا الى المنزلة األخرى. برجیوم او13منزلة  كل وسط 

(التي تطلع السابقة  (واحیاناً المنزلتین)  المنزلة  تحجب وكذلك.فھي تحجبھا عناةعندما تنزل الشمس في أي منزل
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(التي تغرب بعد الشمس في المغرب) بسبب عدم أمكانیة رؤیة نجوم المنازل والتالیة  قبل الشمس فجرا في المشرق)  
ً منازلالى خمسة  ثالث  الشمس، أي تحجب بوجود ضوء الشمس منزلة فجراً قبل أي  عندما تطلع  بالتالي، . ودوما
تكون   الشمس  بمنزلتینطلوع  تسبقھا  التي  المنزلة  نازلة في  فأنھا  وھكذا.،الشمس  الشمس  تغرب  وكذلك عندما 

وھكذا.،تحجب المنزلة التي تغرب بعدھا ونرى المنزلة التالیة في الغروب 

أو حر. حالة طقس معینة من مطر أو ریاح أو برد تتزامن  من المشرق  كل منزلة  مع طلوع  وأنتبھ العرب بأن  
السنة. فكانوا یسمون سقوط  فترة محددة من  الشمس في  بھا  التي تحل  المنزلة  إلى  الطقس  ینسبون حالة  وكانوا 
المنزلة الھابطة في الغرب مع الفجر (النوء)، وطلوع المنزلة المقابلة لھا والصاعدة في جھة الشرق من ساعتھا

ل الفترة التي تحل بھا الشمس في تلك المنزلة.كل منزلة من منازل القمر لھا طالع (نوء) خالأي (الرقیب).

ظھور أي منزلة تكون في المغرب عند غروب الشمس وقت  ھو  في ھذا البحث  ألغراض التقویم  لكن ما یھمنا  
القمریةأھلة طلوعاألشھر  تواریخ  ولیس  وأنوائھاالمنازل،  أنواء .  ومناخھاوسقوطھا  في  نسترسل  لن  لھذا 

.في ھذا البحث وطوالع المنازل

یُ  . ووالدة الھالل ھي صد اومنطقة الرحسب وقت والدتھبلیلتین او ثالث  بعد والدتھ  شاھد وكما نعلم ان الھالل 
خروجھ من الخط المستقیم بین الشمس واألرض لیبدأ دورة جدیدة حول األرض. وعند لیلة مشاھدتھ وكذلك اللیلة 

. لتصبح نجوم المنازل مرئیة في الشفقوقت قصیر ویغرب قبل ان یختفي ضوء الشمسلا  مالتي تلیھا یبقى فیھ
تقریباً بعد غروب قرص الشمسدقیقة60-50للمنازل تكون بعد تالشي الشفق في حدود  فأن أول رؤیة  وفقھ،و

.االستواءن خط عھذه المدة حسب ابتعاد منطقة الراصد وتختلف 

درجة/ یوم)، 360ساعة =  24درجة ×  15درجة في الساعة ( 15وبما ان سرعة دوران األرض حول نفسھا ھو  
في السماء درجة، تتحرك بمقدار منزلة  12.86ون، والتي یبلغ عرض كل منھاعشرو المنازل القمریة الثمانیة  ف

اختفاء ن بعد  بأ مما یعني  .  ثانیة44دقیقة و  51كل  ما  لمنزلة  ثانیة، أي ھنالك طلوع وسقوط  44دقیقة و 51كل
أخرى ھي مفیدة  ومعلومة  .لمنزلة التي كان فیھا ھالل الشھرسنرى في األفق الغربي المنزلة التالیة ل،ضوء الشفق

درجة واحدة في الیوم في المشرق. نجوم مقابلھاترتفعان النجوم تھبط درجة واحدة كل یوم في المغرب كما 

ھالل فكما ھو معروف لن نشاھده االوولد المثالً  لو كانت الشمس في منزلة الجبھة  ...لنأخذ مثال لكي نفھم ذلك
وبما ان القمر یبقى في كل منزلة لیلة واحدة، فلن نشاھد المنزلتین التالیتین  .بعد لیلتین تقریبا حسب وقت الوالدة
ان  ونعلن وعندما نشاھد الھاللوالتي یحجبھما ضوء الشمس والشفق أصالً. لمنزلة الجبھة وھما الزبرة والصرفة

التالیة تقریبا بسبب ضوء الشمس التي ظھر بھا وال في اللیلةمنزلةالیمكن رؤیة  تلك كانت اول لیلة من الشھر ال
عدم تزامن غروب الشمس مع وقت والدة الھالل والذي یختلف من شھر ألخر ومن مكان لوعند الغروب والشفق

عد زل في اللیلة الثالثة باوستكون اول رؤیة للھالل مع نجوم المنالصرفة والعوا  منزلتيوھما في ھذه المثال.  ألخر
الغفر.السنبلة اوتي المشاھدة (وھي الخامسة بعد الوالدة) تقریباً والتي ستكون منزل

على (العرب كانت تسمي كل ثالث لیالي في الشھر بأسم:وذكر الدینوري في كتابھ األنواء في مواسم العرب بأن 
حسب عمل القمر وعلى محلھا من العدد، وأول ثالث لیالي منھ كانت تسمیھا ثالث ُغرر، والغرة أول الشيء... 

ان سبب ذلك ھو ان كل منزلتین وثلث تساوي برج من األبراج األثني عشر، كما ھو معروف وورد في اویبدو
زلة القمریة، وان طوالع وأنواء ذلك الشھر  المصدر. أن أي شھر قمري سیستغرق عبور الشمس منزلتین وثلث المن

القمري ھو تداخل طوالع وأنواء ھذه المنازل.
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في المثال أعاله سیكون ثالث غرر ذلك الشھر ھي المنازل: العوا والسنبلة والغفر. 

الشمس في منزلة  
ال ترى

وتحجب المنزلة  
فال ترىالتالیة

ھالل الشھر في  یشاھد 
ویحجبھا  المنزلة التالیة  

فال ترىالشفق
(یستمر الشفق حوالي  

ساعة بعد الغروب) 

ثالث غرر الشھر 

المنزلة التالیة التي 
بعد أختفاء  رى ت

لیلة  والھاللالشفق
ھالل الشھر 

المنزلة  الھالل في 
التالیة 

المنزلة  الھالل في 
التالیة 

4لیلة 3لیلة 2لیلة 2لیلة 1لیلة لیلة والدة الھالل 

الغفر السنبلة العوا الصرفة الزبرة الجبھة 

مثال عن المنازل التي ترى وقت مشاھدة ھالل الشھر القمري عند الغروب في المغرب 

من الشھر القمر3القمر في اللیلة 

من الشھر القمري5القمر في اللیلة 
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من الشھر القمري 15القمر في اللیلة 

الشھر القمري من 23القمر في اللیلة 

من الشھر القمري 27القمر في اللیلة 
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، فأن النظر لموقع القمر ضمن المنازل كل لیلة كما تالحظون من مواضع القمر ضمن المنازل في الصور أعاله
یومیاً   قدراتھم كان ھو التقویم الیومي والشھري المتوفر لكل الناس بمختلف  وحركة المنازل منزلة واحدة شرقاً 

ثل التقویم المطبوع في زماننا ھذا الذي ننظر ألیھ لمعرفة الیوم والشھر! االعقلیة وبأي مكان كانوا. ھذا ما یم

وورد في ن العرب لم یكونوا جھلة بالفلك وكان الفلكیون العرب یعتمدون الحسابات أیضاً  بأن نعرف  أمن المھم  
8.56=  7دقیقة ÷  60المصادر أنھم حددوا مقدار حركة القمر في الیوم وأنھ یتأخر ست أسباع الساعة یومیاً (

الحدیثة!وھذا صحیح)دقیقة 51.43=  6دقیقة ×   الفلكیة  الحسابات  كانت ...  وفق  القمر  وبالتالي وقت والدة 
29یوم، او فجر یوم  29فیعلموا أن ذلك الشھر  28الھالل فجر یوم اختفاءمعروفة عندھم أذ یمكنھم حسابھا عند  

ى مسلم بن قتیبة الدینوري المتوف بنعبد هللا (األنواء في مواسم العرب/  یوم والمعروفة بلیالي المحاق.30فیعلمون أن ذلك الشھر  
ھـ). 276سنة 

الفلكیون العرب یعلمون متى سیولد الھالل ومتى سیمكن رؤیتھ بعد الوالدة... لكن ھذا العلم غیر متوفر كان  ،  علیھو
لعامة الناس وال توجد تقاویم مطبوعة متداولة بین الناس. ولھذا أستخدم العرب كغیرھم من باقي الحضارات التي 

یوم دتھ أذ یمكن ألي شخص في أي مكان تحدید تستخدم التقویم القمري رؤیة الھالل كبدایة للشھر ولیس وقت وال
وھذا ما ورد في القرءان حول اعتماد األھلة كآلیة لتحدید بدایة الشھور..بنفسھرؤیة الھالل

أن الزمان ودوران األرض والشمس والفلك حالة مستمرة ال بدایة وال نھایة لھا. وأن التقاویم وتواریخ بدأ األیام 
زمنیة ُحددت باالتفاق لتسھیل حساب األیام. والشھور والسنوات نقاط 

المؤمنین  قال للسان،  :(ع)ى علأمیر  والنحو  لألبدان،  والطب  لألدیان،  الفقھ  أربعة:  لمعرفة (العلوم  والنجوم 
. ٤الصفحة  -٣ج -الشیخ علي النمازي الشاھرودي -مستدرك سفینة البحار ). األزمان

لندرج ما ورد أعاله في المصادر عن مواعید منازل القمر واألبراج بالنسبة لفصول السنة. وقد أدرجنا التقویم 
مراراً بأن ال عالقة للتقویم  ونؤكد  ال اننا نذكر  إ.حالیاً لیساعدنا على الفھمبیننا  المیالدي أیضاً فقط ألنھ التقویم الشائع  

ولم یصمم لیتطابق معھ. لكن كال التقویمین صمما لیتطابقا مع فصول السنة. شمسيالھجري بالتقویم ال

حقیقة التقویم الھجري استكشافوتألیفنا وال بالحسابات. في ھذا البحث نركز على  اختراعناالجدولین أدناه لیسا من  
ن تعاطون بمشكلة دوران الشھور بال دلیل كما یفعل الكثیر ِممَ واالستنتاجكما ھو وال نطلق العنان لخیالنا للتخمین  

القمریة حول فصول السنة.  

قرن تقریباً. حالیاً "تأخرت" ھذه 14التواریخ في الجدولین التالیة ھي كما في المصادر لما ھو حال الفلك قبل  
یوم بالتقویم الشمسي نتیجة حركة ترنح االرض كما سیتم شرحھ الحقاً.  13التواریخ 

ً براجأوقات منازل القمر واال وفي الواقع   ذي وضعھ البشر غیر دقیق وتم بل التقویم الشمسي ال،لم تتغیر اطالقا
تغییره عبر القرون لمحاولة ضبطھ! 
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منزلة القمر البرج
تاریخ طلوع المنزلة  

عند الفجر (الرقیب) 

وتكون الشمس في  

: منزلة

في  فجروتسقط عند ال

(النوء)منزلةالمغرب ال

كانون األول/ دیسمبر 21

الشتوي االستواء
ثلث الشولة القوس 

الھنعة سعد الذابح كانون الثاني/ ینایر 1النعائم 

الذراع سعد بلع كانون الثاني/ ینایر14البلدة 

النثرة سعد السعود كانون الثاني/ ینایر27سعد الذابح الجدي

الطرفة سعد األخبیة شباط / فبرایر 9سعد بلع 

الجبھة الحوت شباط / فبرایر 12ثلث سعد السعود 

ثلثي سعد السعود الدلو 

الزبرة الفرغ  المؤخرأذار / مارس7سعد األخبیة 

الصرفة الرشا أذار / مارس20ثلث الفرغ  المقدم 

أذار / مارس14

الربیعياالستواء
الحوت 

الصرفة الرشا أذار / مارس20المقدم الفرغ ثلثي 

العوا الشرطان نیسان / أبریل 2المؤخرالفرغ 

السنبلة السماك األعزل البطیننیسان / أبریل 15الرشا / بطن الحوت 

الحمل 

الغفرالثریا نیسان / أبریل 28الشرطان / النطح 

الزباني الدبران أیار / مایو11البطین

األكلیل الھقعةأیار / مایو24ثلث الثریا 

الثور 

ثلثي الثریا 

القلب الھنعة حزیران / یونیو6الدبران 

الشولة الذراع حزیران / یونیو19ثلثي الھقعة 

حزیران / یونیو18

الصیفياالنقالب
الجوزاء 

ثلث الھقعة 

النعائم النثرة تموز / یولیو2الِشعرى الھنعة و

البلدة الطرفة تموز / یولیو15الذراع 

السرطان 

سعد الذابح الجبھة تموز / یولیو29النثرة 

آب / أغسطس 10الطرفة (وسھیل في الیمن) 

سعد بلع الصرفة آب / أغسطس 23ثلثي الجبھة 

األسد 

ثلث الجبھة 

سعد السعود العوا أیلول / سبتمبر5(وسھیل في العراق) الزبرة 

األخبیة سعد السنبلة / السماك أیلول / سبتمبر 18الصرفة 

أیلول / سبتمبر 28

الخریفي االستواء

العذراء /  

السنبلة 

المقدم الفرغ الغفرتشرین األول/ أكتوبر 1العوا 

المؤخرالفرغ الزباني تشرین األول/ أكتوبر 15السنبلة السماك األعزل 

الرشا األكلیل تشرین األول/ أكتوبر 28ثلثي الغفر 

المیزان 

الغفر ثلث 

الشرطین القلب تشرین الثاني/ نوفمبر10الزباني 

البطینالشولة تشرین الثاني/ نوفمبر23ثلث األكلیل 

العقرب 

ثلثي األكلیل 

الثریا النعائم كانون األول/ دیسمبر 6القلب 

الھقعةالبلدة كانون األول/ دیسمبر 19ثلثي الشولة 
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في جدول لیصبح أكثر وضوحاً: حول أھلة األشھر القمریة مع منازل القمر وقت الغروب لنضع ما ورد أعاله 

ھالل 

الشھر 

القمري 

في فصل 

الشمس في 

منزلة

ال ترى 

منازل ثالث غرر الشھر  

القمري 
الشمس في 

برج
البرج المداري 

الھالل في الشھر  

الشمسي 
ھالل الشھر 

القمري في  

منزلة ال ترى

ھالل الشھر 

القمري في  

منزلتین ترى 

المحرم 1
الشتاء: 

1كانون 3

الشولة /  

النعائم
النعائم / البلدة

سعد الذابح /  

سعد بلع
19/1–21/12الجدي

كانون األول / 

كانون الثاني 

صفر أول  

كبیس 
الشتاء

الشتاءصفر2
البلدة / سعد 

الذابح 

سعد بلع / 

سعد السعود

سعد األخبیة / 

الفرغ المقدم /  

الفرغ المؤخر

18/2–20/1الدلو 
كانون الثاني / 

شباط 

3
ربیع  

األول

الربیع: 

آذار 5

سعد السعود / 

سعد األخبیة 

سعد األخبیة / 

الفرغ المقدم /  

الفرغ المؤخر 

الرشا /  

الشرطان 
شباط / أذار 20/3–19/2الحوت

4
ربیع  

الثاني
الربیع

الفرغ المقدم /  

الفرغ المؤخر

الرشا /  

الشرطان 

الثریا / 

الدبران 
آذار / نیسان 19/4–21/3الحمل 

5
جمادى 

األول
الربیع

الشرطان /  

البطین

الثریا / 

الدبران 
نیسان / أیار20/5–20/4الثورالھقعة / الھنعة

6
جمادى 

األخر

الصیف:  

حزیران 4

الثریا / 

الدبران 
أیار / حزیران 20/6–21/5الجوزاء الذراع / النثرةالھقعة / الھنعة

الصیف رجب7
الھقعة / 

الھنعة
الذراع / النثرة

الجبھة / 

الزبرة
حزیران / تموز22/7–21/6السرطان 

الصیف شعبان8
الذراع /  

النثرة

الطرف /  

الجبھة / 

الزبرة

الصرفة /  

العوا
تموز / آب 22/8–23/7األسد

رمضان9
الخریف:  

أیلول 3

الجبھة / 

الزبرة 

الصرفة / 

العوا

السنبلة / 

الغفر 
آب / أیلول22/9–23/8العذراء

الخریفشوال10
الصرفة /  

العوا
السنبلة / الغفر 

الزباني / 

األكلیل
22/10–23/9المیزان 

أیلول / تشرین 

األول

الخریفذو القعدة11
السنبلة /  

الغفر

الزباني / 

األكلیل
21/11–23/10العقربالقلب / الشولة 

تشرین األول / 

تشرین الثاني

الخریف ذو الحجة 12
الزباني /

األكلیل

القلب /  

الشولة
21/12–22/11القوس النعائم / البلدة 

تشرین الثاني /  

كانون األول
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بقاء إل ضافة الشھر الكبیس صفر األول ھو  إوالغرض من  .شھر رمضان ھو أساس حساب وقت شھور السنة

وھالل ذي الى العوا،السنبلةمنزلةعنھالل شھر رمضان  تقدمإذاشھري رمضان وذي الحجة في منازلھما.  

ویتم أخبار الحجیج المحرم التالي، یضاف الشھر الكبیس صفر األول بعد الى الشولةمنزلة النعائمعنالحجة  

بذلك لنشر الخبر في مدنھم وقراھم ومضاربھم.  

مع شھر رمضان ولیلة القدر بالتقویم الھجري حركتھارتبط  تأھتم بھا العرب وومھنالك نجضافة لمنازل القمر،  إو

!  المقّوماألصلي

Siriusالیمانیة الِشعرىنجم 1.2

ولھ ومضات ،  وكوكب الزھرةألمع جرم في السماء بعد الشمس والقمرفي السماء لیالً ورابع  النجومأسطعھو  

ً 100في  ھو عبارة عن نجمین یدوران حول بعضھما  نحاسیة اللون.   سنة 50وفي كل  .  في مدار حلزونيعام تقریبا

بمجاالت  تسیر  ھائلة  مغناطیسیة  ریاح  مولدین  مشترك  مركز  حول  مدارھما  ویتبادالن  یتقاربا  (الیوبیل)  تقریباً 

سنة ضوئیة 8.6الیمانیةالِشعرىتبعد الشمس والتي تعكسھا نحو األرض وغیرھا من األفالك. باتجاهمغناطیسیة 

األرض.النجوم من، وھي بذلك تكون إحدى أقرب األرض عن

حزیران /  27ویسقط في حدود  بالنسبة للمدینة المنورة  أب / أغسطس  4فجرفي حدودالِشعرىطلوع  حالیاً،  

یونیو. 

وذكر ان سبب ذلك ان بعض القبائل .49النجم  )  الِشعرىَوأَنَّھُ ُھَو َربُّ (في القرآن الكریم: الِشعرىورد ذكر نجم  

.الِشعرىالعربیة كانت تعبد نجم 

وھنالك العدید من األساطیر حول .  منذ القدمبل عدة حضارات أخرى،الِشعرىولیس العرب وحدھم أھتموا بنجم  

ورد ذكره في ملحمة كلكامش عند السومریین كنجم ثقیل ؛  باختصارصفاتھ وأھمیتھ في مختلف الحضارات. منھا  

حارس السماء وسموه روهتصواألشوریون والكلدان  نزل على كلكامش.  ت السماوالھ  إذو جوھر قوي جدا وبأنھ  

وعالمة لفیضانھ  ھھمیاالنیل ومجدد  ھلإوالبوابة لما بعد الحیاة  تصوروهو بجلوه  المصریون القدماء  كلب السماء.  

طلوعھو الصیفحددوا  أواخر  سنتھمفي  واقعین روهتصوو لبدأ  بین  عبور  ونقطة  الكون  مركز  الى  الطریق 

كل شيء من مر  محور الكون والذي عبره یروهتصوووعبدتھ قبائل الدوكون في غرب أفریقیا أیضاً  .  مختلفین

عّرفوه الجسر الفاصل بین الجنة والجحیم ومكان الحساب وروهتصوالصینیون القدماء  المادة واألرواح الى عالمنا.

وكذلك صوره سكان .وقوسرسوم عدیدة لھ تمثلھ برأس سھمولھمید األحیاء  سوكانوا یعتبرون الذئب  بذئب الكون

األصلیین   األرواح.روهتصووأمریكا  وممر  الحارس  القدامى  الكلب  . باتجاھناینطلق  سھم  روهتصوالفرس 

المشع.  النیر  واألصل  الحكمة.  روح  سموه  السماوات والسردشتیة  بملكة  الھادي  بالمحیط  ھاواي  قبائل  . وسمتھ 
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وه خط الطول المركزي الكون تمد ویقدمون األضاحي عند طلوعھ ویع االحتفاالت كانوا یبجلوه ویقیمون  اإلغریق

)The location for the globe's central meridian .(

: وأَْشعََرهُ األَْمَر وأَْشعََره بھ: أَعلمھ إِیاه. وفي التنزیل: وما یُْشِعُركْم أَنھا الِشعرى وورد في لسان العرب في معنى  

ما یدریكم. وأَْشعَْرتُھ فََشعََر أَي أَْدَرْیتُھ فَدََرى. وَشعََر بھ: َعقَلَھ. وحكى اللحیاني: أَْشعَْرُت إِذا جاءت ال یؤمنون؛ أَي و

للرجل:  وتقول  عبیداً.  ملك  إِذا  وَشِعَر  لھ،  فَِطَن  إِذا  لكذا  وَشعََر  علیھ،  أَْطلَْعُت  بھ:  وأَْشعَْرُت  علیھ،  اطَّلَْعُت  بفالن 

علھ ِشعاَر قلبك. واْستَْشعََر فالٌن الخوف إِذا أَضمره.اْستَْشِعْر خشیة هللا أَي اج

. ووقتھمعرفة بشيءوامتالكطالعالوا ر اشعاألدراك واألمعاني أعلى أي 

نجم   بین  ربطت  عدة  حضارات  أن  الواضح  والطریق  والحكمةوبینالِشعرىمن  مناألرواح  ألینا  لھ إللنعم 

!ت السماوا

� الواحد وھو الذي یجب عبادتھ. الِشعرىولكنھا تنص على ملكیة نجم ،ذلكواآلیة القرآنیة أعاله ال تنفي 

.. و ھالل شھر رمضان؟ھأول ھالل شھر بعد طلوعھ  أنأي..شھر رمضان؟ھالل  عالمة لالِشعرىفھل طلوع نجم  

بین ذلك الحقاً. یت س

Canopusنجم سھیل  1.3

أكثر   التي یحرص نجم سھیل من  نجم سھیل  وعلى متابعتھ.  كذلك عدة حضارات أخرىوالعرب النجوم  ارتبط 

بالغة. أھمیة  لدیھم  یشكل  حیث  وأشعار،  أسجاع  ذلك  في  ولھم  وثیقاً  ارتباطاً  العربیة  الجزیرة  أسباب بعرب  ما 

بنجم سھیل؟  اھتمامھم

ألمع المكونةنجمھو  النجوم  في،  القاعدة لكوكبةفي مجموعة  نجم  ألمع  بعد السماء  وثاني  . الیمانیةالِشعرىلیالً 

ن نوع النجوم  وھو م .من األرض سنة ضوئیة313وھو نجم عمالق ساطع أبیض مصفر اللون. ویقع على مسافة  

.×طریقة تكونھا وھو مصدر قوي لألشعة السینیة غیر المفھومالنادرة 

أن نجم سھیل یشیر الى الجنوب ویسمى أیضاً نجم الجنوب في مقابل نجم الشمال. وان الجدار الجنوبي الشرقي 

، ومنھا تحدید أتجاه القبلة تجاھات أثناء السفر براً وبحراً وأستخدم لتحدید االللكعبة یواجھ نقطة طلوع النجم سھیل. 

المالحة الفضائیة، حیث من خالل تحدید موقع وسائل تحدید وسیلة من  ناسااألمریكیةاتخذتھ وكالة الفضاء  بل  

تحدید سھیلنجم السفنوموقعیتم  بعض  البحارتوجیھ  الفضائیةكذلك  وفي  البعیدةالمركبات  في إلى مساراتھا 

الكون . 
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الجنوبي. أما في النصف الشمالي فیظھر في أواخر الصیف الكرة األرضیةتسھل مشاھدة نجم سھیل من نصف

، وھو درجة في نصف الكرة األرضیة الشمالي37لیس من السھولة رؤیتھ شمال خط عرض  وباتجاه الجنوب،  

یمر الشمالیة ألفغانستان  خط  والحدود  الصین  المتوسط ووسط إیرانو بشمال  البحر  األناضول ووسط  وجنوب 

أمریكا الشمالیة . 

آب / 24فجر یوم حدودالمشرق فيتزامن مع طلوع منزلة الطرفة في برج األسد، وذلك فيسھیل ینجم طلوع

ً أغسطس 8تموز / یولیو وفي الكوفة في حدود  25وقبلھ في الیمن في حدود  .بالنسبة للمدینة المنورةحالیا

في منطقة بسبب تضاریس األرض وصفاء الجوعدة أیاموقد تتأخر رؤیتھ عن ھذه المواعید أیلول / سبتمبر.

.في المغرب عند الفجرتشرین الثاني / نوفمبر24ویسقط في حدود .الراصد 

ھو النجم األول من موسم سھیل، ة  ، الجبھة، الزبرة، الصرفة)، وطالع الطرفولھ من منازل القمر أربعة (الطرف

ولھذا یسمى أیضا  انتھاء فصل الصیف وبدأ فصل الخریفبشراً وفیھا یعتدل الجو نھاراً وتزداد برودتھ في اللیل م

عمودیاً فوق نجم سھیل عند الفجر في حدود منتصف تشرین األول / أوكتوبر الِشعرىیظھر نجم  وعندما البشیر.

وعندما یتعامدا عند الغروب في منتصف شھر آذار / یبدأ موسم الوسم وھو موسم المطر الغزیر وأخر الخریف.

مارس یبدأ موسم الربیع. 

..  شھر رمضان ؟بوقت لیلة القدر من ة  قنجم سھیل عاللفھل 

الحقاً. بین ذلك یت س

 ***************** 

شھري رمضان وذي الحجة مع منازلھما، التذكیر الى ان التقویم القمري العربي یعتمد على تطابق  أعادة  من المھم  

التقویم الشھور القمریة مع  ، ولیس الھدف تطابقمع فصول السنةالقمريالتقویم شھور  والذي سیضمن تطابق  

ولم تكن تدور مع فصول ،شھر قمري وتبدأ في شھر محرم12منأن السنة عند العرب كانتكما  أطالقاً.الشمسي

ال تدور حول الفصول؟! كانت فكیفن حول ذلك.والسنة. وال یختلف الباحث 
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Venusالزھرة 1.4

ر) بمعنى أضاء وأنار، وقد أطلق ھذا االسم على ھذا الكوكب لشدة تألقھ. وھو  -ھـ  -الزھرة اسم مشتق من (ز  
ألمع جرم سماوي باستثناء الشمس والقمر، وھو أكثر الكواكب قربا من األرض. ویقع ھذا الكوكب بین عطارد 

إذا ما صار بدرا عندما یكون بعیدا غر  یصفواألرض. ولكوكب الزھرة أوجھ كأوجھ القمر، فیتغیر حجم قرصھ،  
ر لكن اطوار شكل الھالل لكوكب الزھرة ال تُ اقترابھ من األرض.عند ، ویكبر وھو ھالل  في مدارهعن األرض 

یوما من 224.7حول الشمس في  دورة كاملةوكوكب الزھرة یقطع  في اھلة القمر.أصغر ي  ھ بالعین المجردة و
یوماً.584نقطة لھا من األرض كل أقرب كما وان الزھرة تكون في ایامنا. 

مدة درجة، ولذلك ال یشاھد كوكب الزھرة من األرض إال في  46وكوكب الزھرة ال یبتعد عن الشمس أكثر من  
ثالث ساعات بعد الغروب في المغرب أو قبل الشروق في المشرق، وھذا ھو سر تسمیة الكوكب منذ القدم اقصاھا

وینتقل من المغرب وقت الغروب الى المشرق وقت الشروق وبالعكس كل ."ـ "نجمة الصباح" و"نجمة المساءب
یوم.295- 290

بالزھرة ألغراض   المایا واألزبك أساسھا دورات ،التقویمحضارات عدة اھتمت  تقاویم لدى حضارة  بل ھنالك 
حركة الزھرة فقط یسمى تقویم الزھرة الموحد. والصابئة  . وألھل الكتاب تقویم یعتمد على  فقطیوم584من  الزھرة

قدست الزھرة. 

ف محمد  زكریا  الزھرةكتب  ونجمة  اإلسالم  بعنوان  مقالة  في  ي  https://al-في  2018آذار  16نشرت 
akhbar.com/Kalimat/246376 :ما یلي

ھناك رابط ما بین اإلسالم ونجمة الزھرة. یتضح ذلك من حقیقة أن یوم المسلمین المقدس من بین أیام األسبوع  
. یضیف إخوان (ابن المطھر، البدء والتاریخ)ھو یوم الجمعة، الذي ھو یوم الزھرة: «رب یوم الجمعة الزھرة»  
أضف إلى ذلك  .(رسائل إخوان الصفا)زحل»  الصفا: «یوم الخمیس المشتري، ورب یوم الجمعة الزھرة، والسبت 

أن الملة . كما أن ھناك من یؤكد لنا: «(القزویني، آثار البالد)»  الزھرة تدل على اإلسالمأن ھناك من یخبرنا أن: «
إن اإلسالم انبثق كدین في فترة سیادة  . أي  (التوحیدي، البصائر والذخائر)»  اإلسالمیة انعقدت في نوبة الزھرة

ً الزھرة ف . أما یاقوت، فیربط العرب ككل، ولیس اإلسالم فقط، بالزھرة، ویزید بأن یشرك المشتري في أمر  لكیا
.(یاقوت الحموي، معجم البلدان)»  ألن الزھرة دلیلة العرب، وبھا، مع المشتري، قامت شریعة اإلسالماإلسالم: «

وى على ارتباط اإلسالم بالزھرة. یقول: «وقد غیر أن األھم أن اإلمام الغزالي، حجة اإلسالم، یقدم لنا إشارة أق
. ولیس باألمر  (الغزالي، سر العالمین)بّخر زرادشت للمریخ وعطارد. وقد بّخر محمد رسولنا للزھرة یوم الجمعة»  

الھین أبداً أن یبّخر الرسول للزھرة إن صح الخبر. یضیف الغزالي ناقالً عن المنجمین: «وقد ذكر الجمھور 
. وھكذا، فغالبیة المنجمین تربط بین  (الغزالي، سر العالمین)ن] إن طالع رسول هللا... تواله الزھرة»  منھم [المنجمی 

.الرسول محمد وبین نجمة الزھرة. فالزھرة طالعھ. وھذا یؤكد الخبر السابق بشكل ما 

وھو ما یدعم ارتباط  یبدو أن الحرم القدسي، قبلة المسلمین األولى، كان حرماً لإللھة الزھرة في عرف القدماء.
نُ  «وقد  الزھرة:  بنجمة  الزھرة...  إنقل  اإلسالم  ھیكل  القدسي]  الحرم  [صخرة  الصخرة  على  بنوا  الصابئة 

https://al-akhbar.com/Kalimat/246376
https://al-akhbar.com/Kalimat/246376
https://al-akhbar.com/Kalimat/246376
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. یضیف ابن خلدون: «وأما بیت (مقدمة ابن خلدون)والصابئة الذین بنوا ھیكل الزھرة كانوا على عھد إبراھیم»  
المقدس، وھو المسجد األقصى، فكان أول أمره، أیام الصابئة، موضعاً لھیكل الزھرة، وكانوا یقربون إلیھ الزیت  
فیما یقربونھ، ویصبونھ على الصخرة التي ھناك». علیھ، فلم یكن اتجاه المسلمین نحو الحرم القدسي، حرم  

م دیانةصادفالزھرة،  كانت  فقد  بالزھرة ة.  الجاھلیة على عالقة  في  الرسول  مع  .عائلة  تشتبك  فالزھرة  بذا، 
اإلسالم والعرب من كل ناحیة. 

على كل حال، فإننا نعتقد أن الزھرة ھي من بین الكواكب السیارة السبعة التي على عالقة بإیزیس. بل إنھ یمكن  
الشمالیة ھي نجمة عناق في شمال السماء. القول إنھا كنجمة مساء وغروب تتماھى إیزیس الشمالیة. وإیزیس

لكنھا كنجمة صباح، تكون متماھیة مع إیزیس الجنوبیة، أي مع  وھي النجمة الوسطى في ذیل بنات نعش.  
. وإذا كان وجودھا الشمالي ھو السائد عبر قصة ھاروت وماروت، فإن رمزھا الفلكي  الشعرى العبور الیمانیة

وفي وجودھا الصباحي تكون شبھ بشدة أداة «عنخ» المرتبط بإیزیس الجنوب. یربطھا بإیزیس الجنوبیة. فھو ی
. أما قرین وجودھا المسائي  بشكل ما قرین ھو سھیل الیماني، أي الجنوبي، ألنھا تتماھى مع الشعرى الیمانیة

لشدیدة بین  الغروبي، فھو نجم السھا، الذي ما یكاد یرى قرب نجم عناق في بنات نعش. والحظ العالقة اللفظیة ا
«سھیل» و«سھا». وسوف تتضح العالقة أكثر إذا أزلت الالم من سھیل. والالم ھي مقطع إل (سھ + إل). بذا، 

فعند إزالتھا، نكون مع «سھ» و«سھا». 

الحظ: 

وبھا، مع المشتري، قامت شریعة الزھرة تدل على اإلسالم ... أن الملة اإلسالمیة انعقدت في نوبة الزھرة ...
اإلسالم.  

نحن نعرف ان عماد اإلسالم ھو القرءان الكریم وقد نزل في لیلة القدر من شھر رمضان.  

الیمانیة... العبور  الشعرى  مع  أي  الجنوبیة،  إیزیس  مع  متماھیة  تكون  صباح،  كنجمة  وجودھا  لكنھا  وفي 
. أي الجنوبي، ألنھا تتماھى مع الشعرى الیمانیةالصباحي تكون بشكل ما قرین ھو سھیل الیماني،

.ولیلة القدرعالقتھما مع شھر رمضاننبیسنكنجمة الصباح ارتبطت بنجمي الشعرى وسھیل الذین وإنھا

الشھر الكبیس ةضافأوجوب الزھرة فجراً كنجمة الصباح وقت شھر رمضان عالمة على وجود سنكتشف الحقاً ان
! ما بین شھري المحرم وصفر الالحقینحراملاالشھر-صفر األول
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Uranusأورانوس 1.5

من مجموعتنا الشمسیة ومرئي بالعین المجردة ولو بصعوبة لصغر حجمھ وخفوت السابع ورانوس ھو الكوكب  أ
) أي الغرب). فالسومریون أسموه (آنوروجإضاءتھ. وقد عرفتھ عدة حضارات (أي لیس حدیث االكتشاف كما ی

مفتاح الجنة! ووصفوه بأنھ االلھ األعلى. واالغریق وصفوه بإلھ الخیر والغیث والماء ولھ سلطة على كل األرض.  
والھنود سموه فارونا إلھ میاه الحیاة. والفرس سموه مازدا. 

ب والعواصف ھ الغیومإلواحد المستشرقین یعتقد انھ نفس النجم الذي سماه العرب نجم قَُزُح النھم وصفوه أیضاً 
الملَك الموكل بالسحاب. أي صفات ھذا الكوكب السابع ھي معناھاوالغیث. وفي القاموس المحیط ان كلمة ( قَُزُح )  

لھ میاه الحیاة والغیث من السماء. إلھ األعلى انھ اإل

30681سنة شمسیة أرضیة ( 84في  Tropical orbitحول الشمس للناظر من األرض )قَُزحُ (ویدور اورانوس  
ثم ینتقل الى البرج المجاور! سبع سنینأي یبقى یسیر في كل برج من أبراج السماء االثني عشر،  یوم ارضي).  

مداره ولھ حلقات عمودیة على  ا وازییصفة فریدة في الكون وھي ان قطبیھ  ورانوسوأل 
84سنة (منتصف  42كل  ببطءھ وحلقاتھ  ی دور قطبیاشعة سینیة. و أو تعكسمداره تبث 

سنة). وقیل عبر الزمن ان سكان األرض یتعرضون الى فترات من حروب وسالم رئیسیة  
سنة تقریباً لكل منھما. 42متعاقبة من 

بدأ اورانوس دورة جدیدة من ھـ اصلي)  1368ذو الحجة  27( 1989/  27/12في
بدأت السابقة والدورة  یة في بدایة برج القوس.  سنة حول الشمس بدأً من البوابة الذھب84
ھـ اصلي).1284ذو الحجة 29م ( 1905/  12/ 27في 

م كانت فترة حروب عالمیة. 1947= 42+ 1905

1982الى الحرب العراقیة اإلیرانیة في  1945سالم بعد الحرب العالمیة الثانیة من  م  1989=  42+  1947
م. 1988وانتھت في 1984والتي استعرت فعلیا بعد 

. غیرھابدأت بحرب الخلیج وأفغانستان وسنة من الحروب 42یبدو اننا االن في فترة  م 2031= 42+ 1989

ً توسنك وخالفاً ألفالك الكون، اورانوس یدور حول محوره باتجاه الیمین مثل الزھرة!   دور الزھرة في شف الحقا
تحدید سنة إضافة الشھر الحرام الكبیس!

ام ھي مرة كل ألف شھر من برج ألخر یحدد ان سنة لیلة القدر تكون كل سبع سنوات )قَُزحُ (ھل انتقال أورانوس 
؟  سنة) 84(

سبب ذم كلمة (قَُزُح) إلخفاء ھذا؟  نھل ا

لنتابع البحث .....
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Metonic cycleدورة میتونیك 1.6

بقاء الشھور القمریة متزامنة مع فصول سنوات إل3- 2تضیف شھر كبیس كل  كانت العرب  أنن على  یتفق الباحثو

لكن یختلفون حول ألیة أضافة ھذا الشھر ووقتھ. السنة.

الباحث التقویم  أنیؤید  ن  و أغلب  بھالمن مھمة مشرفةكانت عملیة ضبط  ً نا وك.یُعھد  منوطا یسمونھم بذلك  من 

ن على تقویم التقویم!ی القائمنی ان نسأل العاد في القرءانتعالى هللا  أو یذمیمنعلم  و.ن أو النسأة أو القالمسةوالعاد 

ینَ قَالُوا لَبِثْنَا یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم  (112)َعَدَد ِسنِینَ قَاَل َكْم لَبِثْتُْم فِي اْألَْرِض ( المؤمنون).(113)فَاْسأَِل اْلعَاّدِ

ورد في قد  . وكما ذكرنا سابقاً فلضبط كل ذلك وإلزام الناس بھیحترمھا العرب  والبد من سلطة مركزیة موحدة  

بل وكان لھا عالقات دولیة مع الروم والفرس والحبشة  ،المركزیةتلك السلطة  كانت كتب التأریخ أن قریش ومكة  

كانت السبب في تأمین طرق القوافل وأیالف قریش في الصیف الى الشام وفي الشتاء الى الیمن والذي واألقباط

.جعل مكة مركز تبادل تجاري رئیسي في المنطقة

یقوم بھا نفس كانفي تراثنا بین أضافة الشھر الكبیس مع نسيء األشھر الحرم والذي  متعمد ھنالك خلط  أنویبدوا  

. لمس؛ القُ الشخص 

الحرم  یة من أھلنا العدنةناكنیقوم بھا بنو فقیم من قبیلةكان :  29ص 1جذكر ابن ھشام في كتابھ السیرة النبویة  

ت العرب إذا فرغت نا ، وكاإلسالم، وعلیھ قام  سنة40وأستمر  آخرھمكانأبا ثمامة جنادة بن عوف ،  أنوالمكي

یحل أن، وذا القعدة، وذا الحجة، والمحرم. فإذا أراد  فحرم األشھر الحرم األربعة: رجب من حجھا اجتمعت إلیھ،

ة األربعة األشھر الحرم. فإذا أرادوا الصدر ھ صفر فحرموه، لیواطئوا عد ن امنھا شیئا أحل المحرم فأحلوه، وحرم مك

.)، ونسأت اآلخر للعام المقبلأحد الصفرین ، الصفر األولي قد أحللت لك أن اللھم (قام فیھم فقال: 

شھري محرم وصفر، إنھمافي تحدید من ھما الصفرین المقصودین. فمنھم من قال  السابقون والمعاصرونواختلف

الشھر الكبیس أنالنسيء المضاف صفر األول وشھر صفر المعتاد. وللعلم، فأوھ الشھر الكبیس  أنن قالوا  و وأخر

آذار -شھر شباطیتزامن معو العبري  تقویمفي التقویم العبري یسمى آذار األول ویضاف قبل آذار المعتاد في ال

ال المقّومة. وشمسیةللسنة  العربیة  للسنة  الشھر أنأكبراالحتمالعلیھ،وشھر صفر  بالصفرین  المقصود  یكون 

. كما سیتبینالكبیس صفر األول وشھر صفر المعتاد 

أن الحج. ووقت ضافة الشھر الكبیس من عدمھ ویعلن عن ذلك  إیجري حساباتھ ویقرر  كان لمس  القُ –العاد أنأي  

إلى . أي سیكون ھنالك وقت لیعود الحجاج  .أولاسمھ صفر  أنضافة ھذا الشھر تتم بین المحرم وصفر بداللة  إ

ال. أملعام ذلك الالشھر الكبیس صفر األول بإضافةعلموھم قبائلھم وقراھم ومدنھم لیُ 
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ُخھوقیل: إِن التأْریخ الذيمعنى (أرخ): (وجاء في لسان العرب في   الناس لیس بعربي محض، وإِن المسلمین یَُؤّرِ

أَخذوه عن أَھل الكتاب). 

شھر ضافة  إفي حساب  القریبین من المدینة وفي الیمن والشامتتبع الیھود كانت العرب  إنن یقول  و بعض الباحث 

قبل المیالد 500دود  سنة أكتشفھا وأستخدمھا البابلیون في ح19عبریتم ذلك على فترات محددة  نا وك.التقویم

منھم و الیھوأخذھا  البابلي  السبي  وقت  بھاود  فعل  .عملوا  والروم  وكذلك  والفرس  في واستخدموھااآلشوریون 

تق الفصحویمھماحسابات  عید  وقت  لتحدید  یستخدموھا  الربیع(الروم  یمكن  .)في  قد أنوبالتالي  العرب  یكون 

ً لعرف ھذه الفترات حاتُ .أیضااستخدموھا . Metonic cycleباسم دورة میتونیك یا

. األكدیة بلھجاتھا البابلیة واألشوریةاللغة العربیة، وكذلك العبریة، من اللغات السامیة المنحدرة من  أنمن المعروف  

العرب أنأي  ویستخدم نفس نظام التقویم.یكون التقویم العربي منحدر أیضاً من بالد النھرینأنال یستبعد  بالتالي،  و

. سبي الیھود الى بابلمن البابلیین وقت التقویمالیھود أخذ عندمابل ربما العكس ،كما یروجونالیھود لم یتبعوا 

األول / دیسمبر بأول شھر فیھا ھو شھر المحرم. السنة العربیة تبدأ مع فصل الشتاء في كانون  أن  ذكرنا أعاله،  

ایر. فبر-ینایر/  شباط-كانون الثاني أي وقت شھر  ،بین شھري المحرم وصفرویضاف الشھر الكبیس صفر األول  

الذي  یبدأ مع فصل الربیع مع الھالل  تقویم قدیمما یقارب ستة تقاویم عبریة. منھا،  فھنالك  ةبالنسبة للسنة العبریأما  

، وھو التقویم المعمول بھ في المؤسسات المالیة العالمیة لسیطرة أذار / مارس21یظھر بعد االعتدال الربیعي في 

/ أیلول22الخریفي في  االعتدالالخریف مع الھالل الذي یظھر بعد  فصل  عبدأ موتقویم مدني ی الیھود علیھا.

یقّوم على فترات من  وسبتمبر.   العبري  (الذي بین شباط وآذار  سبع مرات شھر كبیسبإضافةنة  س19التقویم 

16و 14و 11و 8و 6و 3في سنة  ویسمى آذار األول  )  شمسيیتزامن مع شباط / فبرایر وآذار/ مارس في التقویم ال

وقت االعتدالالمیالدي  مارس/آذار22العبري بعد  نانیس 10عید بقاءإلالرئیسي ھووالھدف.من الفترة19و

وأول فترة بدأت مع الخلق . 2016تشرین األول  3في  5777عبریة  البأول السنة  الفترة الحالیة بدأت  الربیعي.

أن قبل المیالد. أي  500ھذه الفترات بحدود  اكتشفواالبابلیین  أنسنة رغم  6000حسب حساباتھم قبل حوالي  

. سابقةسنة  3500قاموا بحسابات غیر مؤكدة ألكثر من الیھود 

من  11السنة  وافقوعبریة  4383بدأ في سنة  ،  الذي بدأ في عام الھجرةالتقویم الھجري  أن لالنتباهومن المثیر

للتقویم العبري في السنوات الھجریة التالي: ةالیھود أضافوا شھور كبیسأن. أي عند الیھود سنة19دورة الـ

11141619368الدورة

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر  

األول 

25710131618

21242629323537

40434548515456

59626467707375
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وأضافوا شھور كبیسة التي أكتشفھا البابلیون  سنة  19لـ  المسلمون نفس قاعدة فترات اوالعرب  فھل أستخدم  

قبل نزول سورة التوبة في جریة األولىھال7و 5و2أو على األقل في السنوات  ؟  أعالهالسنوات الھجریةفي  

نفس بدایات الدورات؟ استخدموا.. ھل  ؟سنة كما قال أبو معشر24، أم كان لھم دورة مختلفة من  ھـ9سنة  

وما الذي یحدد بدایة الدورة؟ ھل ھو تشكیل للنجوم واألبراج أم حدث تاریخي؟ 

ورغم ان إضافة الشھر .  19) و16(لیس  17و14و 11و 8و 6و3وھنالك من یقول ان السنوات الكبیسة ھي  

تتطابق السنوات سنة فس19ال فرق ھنا. اذ ھذا یعتمد على متى تبدأ دورات الـ  الكبیس لھ عالمات فلكیا تحدد وقتھ، ف

كما في الجدول ادناه: ةالكبیس

تثبیت  ھو ل سنوات،  3ثم  2ثم  3ثم  3ثم  2ثم  3سنوات ثم  3بتتابع  أن الھدف من أضافة الشھر الكبیس صفر األول  

منع تقدم الشھور ودورانھا حول الفصول ، أذ أن السنة القمریة أقصر رمضان وذي الحجة مع منازلھما ويشھر

یوم. 11یوم. أي أن بدایة كل شھر قمري تتقدم كل سنة حوالي 10.875السنة الشمسیة بـ من 
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؟  19ألـمتى كان اول یوم من اول دورة1.7

؟  19یبقى سؤال مھم وھو: من أي سنة نبدأ حساب دورات الـ  

ھو طبعا نفس لحظة خلق الكون والتي یصعب تحدیده متى كان.  

الكبیر الذي بعثر كل األجرام السماویة في الكون وبدأت كل مجرة االنفجارتوصل العلم الى ان الكون بدأ بما یسمى  

النجمیة ومنھا مجموعتنا الشمسیة تدور حول مركز المجرة درب  المجموعات  تدور حول مركز الكون وبدأت 

تبانة. وكانت األرض وباقي كواكب المجموعة الشمسیة والشمس ومركز المجرة ومركز الكون في نقطة بدایة ال

الزمان تقع على خط واحد اتجاھھ ھو البوابة الذھبیة للمجموعة الشمسیة مع مجرة درب التبانة مباشرةً شرق اول 

ئم الواردة األول. نجوم منزلة النعائم في بدایة برج القوس (الرامي) والمسمى النعا

انتشار  االنفجاروسمى هللا تعالى ھذا   العلم اثبت ان  القرءان بفتق الرتق وھو تعبیر ادق من االنفجار أذ ان  في 

بل كان بشكل  ،الكرةاالجرام من مركز ذلك االنفجار لم یكن بشكل ثالثي االبعاد في كل االتجاھات بشكل یشابھ  

بسبب شكلھ دقظ الفتق ابل على شكل قرص. وبالتالي لف،شكالً ثنائي االبعاد كدائرة مسطحة وان الكون لیس كرة 

الطولي النحیف!. 

)  ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ ۖ أَفََال یُْؤِمنُونَ أََولَْم یََر الَِّذیَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاُھَما ۖ َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماءِ (
. (30)األنبیاء 

وبالتالي ، علمیاً بدأ الزمان من لحظة وجود األرض والشمس ومركز المجرة على خط واحد. وھذا یعني ان بدایة 

كانت من تلك النقطة عند بدأ دوران األرض وكوكب المجموعة الشمسیة حول الشمس. أي عندما  19الدورات الـ

لكل كوكب فترة دوران مختلفة وتعود تكمل كواكب المجموعة الشمسیة دورة كاملة حول الشمس والمعروف ان

الماضیة 19للمنطقة المقابلة للبوابة الذھبیة مع الشمس عند االنقالب الشتوي وقت انتھاء اخر سنوات دورة الـ

وبدأ الدورة الجدیدة.

الذي عاش في القرنین اول قبل وبعد  Diodorus Siculusوذكر المؤرخ الفلكي الیوناني دیودورس سیسولس  

19وان الیونانیون الذي استخدموا دورات الـسنة  19كل النجوم في السماء تعود الى نفس المنطقة كل  المیالد ان  

والى اآلن، یمكننا رصد تجمع كل كواكب المجموعة الشمسیة المرئیة في برج واحد سنة للتقویم لم یغشوا الحقیقة. 

19سنة! ھذا التجمع ھو العالمة الفلكیة التي وضعھا هللا تعالى خالق الكون لبدأ دورات الـ19في نفس الوقت كل  

سنة، ولیس حسب ما یرغبھ البشر كالیھود وغیرھم. 

بل من نبیھم أسماعیل عن ابیھ إبراھیم علیھما ،الیھودسنة من  19ویبدو ان العرب لم یأخذوا نظام دورات الـ

بل من أنبیاء بني إسرائیل ،البابلیینكما ورد في بعض المصادر. وكذلك الیھود والنصارى، لم یأخذوه من  السالم  

بل أخذوھا من النبي إبراھیم ع ومن سبقھ. ،یخترعونھابدءاً من موسى وحتى عیسى علیھم السالم. بل والبابلیون لم  
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الن على  تعالى  هللا  أنزلھ  الذي  التقویم  أنھ  العرب  یقول  ویقول  أذ  ع  أبراھیم  ع  ،الیھود بي  نوح  النبي  على  بل 

وذكر في كتاب ":  275ص 5أذ ورد في بحار االنوار ج والمخطوطات قبل االسالم تقول منذ النبي آدریس ع.

النسب   النجوم(دیوان  من حسب حساب  وأول  بالقلم  من خط  أول  السالم  علیھ  إدریس  كتاب .  )أن  في  ووجدت 

وفي كتاب االنساب للطائفة السامریة .  ") ومعلم إدریس عدد النجوم والحساب والسنین والشھور واألزمان(المنتخب  

الیھودیة ورد ان هللا تعالى قد انزل تقویم حساب الزمن على آدم ع وانھ وصل ألیھم عبر شام وأیبر ونوح وإبراھیم  

ع حالتي حملھا نوثالث  الكتب الأحد ان التقویم كان ضمن كتاب النجوم  واسحاق ویعقوب وموسى علیھم اإلسالم و

السفینة في  النجوم)معھ  وكتاب  الحروب،  كتاب  العالمات،  ((كتاب   .Taulida MS Sam 36: kitab silsilat al-

kahana.  Library of the Institute for Semistik und Arabistik of the Free University, Berlin.  .(

ھنالك تقویم إلھي وضعھ هللا عز وجل وضبطھ بحركة القمر واألرض والشمس والكواكب منذ الخلق!؛أي 

حّرفوه بعد وفاة أنبیائھم! وجعلھم شیاطین الجن واألنس یعبدون هللا في أیام معدودات االدیانكلأتباع  ولكن،  

غیر التي حددھا هللا عز وجل !

(استدار الزمان كھیئتھ یوم في التقویم الھجري تبدأ مع خطبة الوداع لرسول هللا ص عندما قال19دورات الـ  

واألرض)، وسنشرح ذلك الحقاً.تالسماواخلق هللا 
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شھر قمري؟111الـمتى كان اول یوم من دورة1.8

بین   القمري ما  یوم وعشرین ساعة تقریباً. ویكون 29یوم وستة ساعات ونصف الى  29یتراوح طول الشھر 

حركتھ في ئط ابتالشھر القمري عند حده األطول عندما یكون القمر في ابعد نقطة من األرض (االوج) عندما ت 

تتسارع حركتھا حول الشمس، نقطة من الشمس (الحضیض) عندما  أقرب مداره حول األرض ، وتكون األرض في  

یكون الشھر القمري أطول في الخریف والشتاء ما بین الشھر العاشر والرابع ، والعكس بالعكس. و

القمري لیس   تنازلي ثابت ھنالك تدرج  بل  ،اعتباطيان طول الشھر  دقیقة في فلكیةیتبع حسابات تصاعدي ثم 

بالتوقیت الفلكي انيو. وأن طول أي شھر قمري بدقة الثد كما اثبت علم الفلك وبالرصشھر قمري111دورات من  

بعد   ، .شھر قمري111یتكرر  وثانیة محددة  یوم وساعة ودقیقة  الھالل في مكان محدد عند مغرب  مولد  وان 

سبحان هللا.... بالتوقیت الفلكيفي نفس الیوم والساعة والدقیقة والثانیةشھر قمري 111سیتكرر بعد  

ان مدار القمر حول األرض مدار بیضوي، واألرض ال تقع في مركز المدار. ومدار القمر سبب ھذه الدورة ھو  

شھر قمري الى موقع بدایتھ!.  111، لیعود بعد درجة360البیضوي ھذا یدور أیضا حول األرض 

أقرب قرب الحضیض (شھر قمري یكون عند تزامن تواجد القمر في مداره حول االرض 111ووقت بدأ دورة الـ

نقطة لألرض) مع تواجد األرض في مدارھا حول الشمس قرب الحضیض (أقرب نقطة من الشمس) والذي یتبع 

دیسمبر / المحرم بالتقویم الھجري األصلي كل عام.  -االعتدال الشتوي بین شھري كانون األول 

م2022م2014شھر قمري 111دورة 

6:52UTعند 12:00UT4  /1  /2022عند  2014/ 1/  4كانت االرض في الحضیض في

 UT 23:01عند  UT 1  /1 /2022 21:01عند  2014/ 1/  1كان القمر في الحضیض في 

18:36UTعند  UT2  /1 /2022 11:15عند  2014/ 1/  1كان مولد ھالل الشھر في 

2022/ 1/ 3ھـ : مغرب 20141401/ 1/ 2ھـ : مغرب 1393وھالل المحرم سنة 
Universal Time: UT وفیھ یوم كبیس كل أربعة سنواتتقویم غریغوري وفق خط غرینش–: التوقیت األرضي العالمي .

سنوات شمسیة وثالث شھور.9= 12شھر ÷ 111

سنوات 3–2شھر. والشھور الثالث اإلضافیة ھي الشھور الكبیسة التي تضاف كل  108تسعة سنوات تعادل  

لمطابقة مدة الشھور القمریة مع مدة السنوات الشمسیة! 19، 16، 14،  11، 8،  6، 3للسنوات 

ي مع بدایة السنة شھر قمر111دورات الـبدایات  الحظ تزامن مواقع األرض والقمر ووالدة اھلة الشھور في  

دلیل اخر على ان المحرم ھو اول شھور التقویم الھجري األصلي!...في المحرم الھجریة األصلیة
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الھجري التقویم القرءان و2

الھجري؟ بالتقویم ةالقدر عالقةسورھل ل2.1

أَنََّھا أول ُسوَرة نزلت حسب ِرَوایَة أبي ذَر وَغیره: ُسوَرة اْلقدر، ِھي َمدَنِیَّة فِي قَول اْألَْكثَرین، َوذكر الواحدي  ورد (

).308ص 19(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ج التقویم الھجري!. أمر رسول هللا صوقتأي بِاْلَمِدینَِة. 

في ذلك وال بینھم  عدیدة لدى كل المذاھب اإلسالمیة وال خالف  ظیمةالعان النصوص حول فضیلة سورة القدر

حاجة لتكرارھا ھنا من اجل االختصار.

وتكرارھا سبع قراءتھا في كل صالة وعند اإلمساك واالفطار في ایام الصوماستحباب ورد في نصوص عدة وقد 

؟مراراً سبع مرات تكرارھا لماذافرغم ان سورة القدر ال دعاء فیھا !.. مرات،

؟ وعدم اغفالھالصحیحووقت شھر رمضانالصحیحلیلة القدربوقت المستمر ھل ھو للتذكیر 

؟ لیلة القدرھل یوجد في سورة القدر ما یدل على وقت

انھ أقترح ان لیلة  مثالً رض كما ینسب ألبن عباس،سورة القدروحاول البعض عبر القرون تحدید لیلة القدر من

القدر ھي لیلة السابع والعشرون أذ ان سورة القدر تتكون من ثالثین كلمة وحرف، والحرف (ھي) ھو الـسابع 

ً والعشرون الشھر (أي  .ترتیبا الباقیة من  اللیالي  السابعة من  اللیلة  انھا  أیضاً  یدل عل).  23وورد عنھ  ان ىمما 

السابقین كانوا یعلمون بأن ھنالك ما یشیر الى وقت لیلة القدر في ھذه السورة.
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منقولة منھا  ربعةا. والقراءة أعاله وردت في  كما ھو معروف بینھا اختالفات قلیلة جداً قراءات للقرانعشرةھنالك

؛مھماناختالفین في ھذه القراءة ،لكن.واالختالفات بینھاال نحتاج لشرح القراءات عن ابن كثیر وعن ابن عامر. 

) والذي یجمع بین الكلمة السابقة لھ والحرف اعاله(باللونین األزرق واالحمرمرتین(,)الرابطحرفالاألول وجود  

واحرف وبالتالي تصبح عدد كلمات كم ما سبقھا.  وتتبع حُ فصل بینھم في القراءةالالحق لجعلھا كلمة واحدة ال یُ 

شھر) آیتین ألفھو جعل (لیلة القدر خیر من  ،  والثانيالسورة ثمانیة وعشرون بدل ثالثون في القراءات األخرى.

. ةوال أستبعد ان اآلیة (تنزل المالئكة والروح فیھا * بإذن ربھم من كل امر) آیتین أیضاً بدل واحد .ةبدل واحد 

ھي فواصل كفواصل اآلیات؟  والتي ال معنى ذاتي لھابین الكلمات والضمائر  ھل ھذه الحروف

رفع منفصل مبنّي على السكون للمتكلِّم أو المتكلِّمة. (معجم المعاني الجامع).ضمیرأنا: 

. (المعجم الوسیط). یدل على االستمرارما: فعل ناقص من أخوات كان یرفع االسم وینصب الخبر و

یفید ابتداء الغایة الزمانیّة أو المكانیّة. (معجم المعاني الجامع). حرف جرّ من: 

إلفادة التوكید ، أو زائد عوًضا عن آخر. (معجم المعاني الجامع).حرف جّر زائد في: 

َجَواٍب َوَجَزاٍء َونَْصٍب َواْستِْقبَاٍل. (معجم المعاني الجامع).َحْرفُ إِذَن: 

تضاف إلیھ أو أجزائھ والغالب استعمالھا مضافة لفًظا أو ستغراق والتَّمام ألفراد ما  كل: كلمة تدّل على الشُّمول واال

وحكمھا اإلفراد والتذكیر ، ومعناھا بحسب ما تضاف إلیھ. (معجم المعاني الجامع). تقدیًرا

.  ُمْنفَِصٌل ِلْلغَائِبَِة اْلُمْفَردَةِ َضِمیرٌ ھي:  

بمعنى ( إلى أْن ) للغایة. (معجم المعاني الجامع). حرفحتى: 

مستقل لھا، أي تحتاج لكلمة قبلھا او بعدھا او ضمیر ملحق إلكمال ذاتي  كل الحروف والضمائر أعاله ال معنى  

المعنى. واالستثناء الوحید ھو (فیھا). 

مما یجعل . جر بحرف الجرفي : حرف جر ، والھاء وااللف : ضمیر متصل مبني على الكسر في محل  فیھا:

وُح فِیَھا) كاملة المعنى.أصبحت  المعنى كامل، بل   ُل اْلَمالئَِكةُ َوالرُّ . منفصلةوال أستبعد ان تكون ھذا آیةالجملة (تَنَزَّ

: وفواصل اآلیات (ض)وضمائر(ح)الحروفوما یفصل بینھا من فلنستكشف تسلسل الكلمات 

*56استمرارح 4استمرارح*123ض

*اْلقَدْرِ لَْیلَةُ َماأَدَْراكَ َوَما *اْلقَدْرِ لَْیلَةِ ھُ فِي ٰـ أَنَزْلنَإِنَّا

121314*1011جرح9*78

نْ َخْیرٌ *اْلقَدْرِ لَْیلَةُ  لُ *َشْھر ٍأَْلفِ ّمِ وحُ اْلَمالئَِكةُ تَنَزَّ َوالرُّ

1819ضمضاف 17*16مضاف15استقبال ح*+ضح

ن,َربِِّھمُ بِإِذْنِ فِیَھا  اْلفَْجرِ َمْطلَعِ َحتَّىِھيَ َسالمٌ *أَْمرٍ ُكلِّ ّمِ
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المتعلق بما یسبقھ (فیھا)واللفظینیات  اآلیتبین ان فواصل  ،  19الـ  د الكلمات وعّ والضمائرالحروفاستثناءبعد  

19و 16و 14و11و8و6و 3الكلمات:بعد تقع ،و(بإذن) المتعلق بما یلیھ

لبابلیین !التي نسبت لسنة 19في دورات الـالسبعة  الكبیسة السنوات نفسألیست ھذه

لھي أتبعھ كل الرسل علیھم السالم !إھذا دلیل من القران على ان ھنالك تقویم شمسي قمري ألیس 

ھل ھذا ما كان السابقون یبحثون عنھ في سورة القدر لمعرفتھم انھا تحتوي على تحدید وقت لیلة القدر وبالتالي 

شھر رمضان ؟! 

ایام الصوم رغم ان ھل ھذا سبب   في كل صالة وعند اإلمساك واالفطار في  استحباب قراءتھا تكراراً ومراراً 

فیھا   دعاء  ال  القدر  بوقتوسورة  المستمر  التذكیر  بھ  القدریقصد  رمضان  لیلة  وعدم الصحیح  ووقت شھر 

!!اغفالھ
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ما معنى ان لیلة القدر خیر من الف شھر؟ 2.2

ْن أَْلِف َشْھرٍ لَْیلَةُ لماذا  ؟ تكتمل في ألف شھرھل توجد حركة فلكیة بالتحدید؟.. اْلقَْدِر َخْیٌر ّمِ

لق الفلك ضبط التقویم ووقت لیلة القدر منذ بدایة الخلق، فال بد من وجود حركة فلكیة تحدد ابما ان هللا عز وجل خ
وقت لیلة القدر تستغرق ألف شھر.

من مجموعتنا الشمسیة ومرئي بالعین المجردة ولو بصعوبة لصغر حجمھ وخفوت السابع أورانوس ھو الكوكب  
إضاءتھ. وقد عرفتھ عدة حضارات (أي لیس حدیث االكتشاف كما یدعي الغرب). فالسومریون أسموه (آنو) أي 

یث والماء ولھ سلطة على كل األرض.  مفتاح الجنة! ووصفوه بأنھ االلھ األعلى. واالغریق وصفوه بإلھ الخیر والغ
والھنود سموه فارونا إلھ میاه الحیاة. والفرس سموه مازدا. واحد المستشرقین یعتقد انھ نفس النجم الذي سماه العرب 
نجم قَُزُح النھم وصفوه أیضاً بالھ الغیوم والعواصف والغیث . وفي القاموس المحیط ان كلمة ( قَُزُح ) ھي الملَك 

السحاب. أي صفات ھذا الكوكب السابع ھي انھ االلھ األعلى الھ میاه الحیاة والغیث من السماء.الموكل ب

یوم ارضي). 30785.4سنة شمسیة أرضیة ( 84ویدور اورانوس قَُزُح حول الشمس للناظر من األرض في 

ثم ینتقل الى البرج المجاور!  واتسبع سنیبقى یسیر في كل برج من أبراج السماء االثني عشر، أي 

أي ال تساوي تماماً مدة مدار اورانوس. اشھر.4وشمسیة او قمریة  سنة 83= 12÷ شھر 1000

1989/  12/ 27فيسنة حول الشمس بدأً من البوابة الذھبیة في بدایة برج القوس84بدأ اورانوس دورة جدیدة من  
).ھـ اصلي1284ذو الحجة 29م ( 1905/ 27/12السابقة بدأت في ) والدورة ھـ اصلي1368ذو الحجة 27(

سنة ھجریة اصلیة مقومة وھي مدة دوران اورانوس حول الشمس!84= 1284–1368

لكن،یوم طول الشھر حسب اآلیة.30.681یوم مدار اورانوس = 30681شھر ÷ 1000

یوم. 29531یوم معدل طول الشھر القمري حالیاً =  29.531شھر × 1000

یوم ھي اكثر تكراراً من الشھور 30ھذا یعني ان الشھور القمریة بطول  وبما ان هللا عز وجل دقیق ال یخطئ،  
اوب خاطئة. بالتن30و29یوم. وان التقاویم الحسابیة القائمة على توالي الشھور القمریة بین  29القمریة بطول 

هللا خالق الكون واالفالك ربط لیلة القدر بدورة أورانوس. كیف؟! 

سنة ھجریة بالتقویم الھجري األصلي المقّوم تساوي: 84

شھر قمري. 235شھور كبیسة = 7سنة +  19شھر قمري لكل سنة × 12سنة تساوي 19كل دورة من 

.الشھر الحرام28شھر فیھا 940سنة ھجریة مقومة =76سنة مقومة = 19أربع دورات من 

سنة:  84الى 76سنوات ھجریة مقومة إلكمال 8الباقي 

شھر.99الشھر الحرام الكبیس = 3شھر +  12سنوات × 8

. شھر1039=  99+  940
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84لیلة قدر خالل  12ھل انتقال أورانوس قَُزُح من برج ألخر یحدد ان سنة لیلة القدر تكون كل سبعة سنوات؟ أي  
شھر رمضان ولیس في كل سنة؟  

عن قول هللا عز وجل: " إنا أنزلناه في لیلة مباركة " قال: علیھ السالم(االمام محمد الباقر) أبا جعفر سأل حمران
إال في لیلة القدر قال هللا القرآنفي العشر األواخر، ولم ینزلشھر رمضانھي لیلة القدر وھي في كل سنة في(

یقدر في لیلة القدر كل شئ یكون في تلك السنة إلى مثلھا من قابل عز وجل: " فیھا یفرق كل أمر حكیم " قال:  
، فما قدر في تلك اللیلة وقضي فھو المحتوم و� من خیر أو شر، أو طاعة أو معصیة، أو مولود أو أجل أو رزق

العمل الصالح فیھا (، قال: قلت لھ: لیلة القدر خیر من ألف شھر أي شئ عنى بذلك؟ فقال: )عز وجل فیھ المشیئة
العمل الصالح في لیلة القدر ولوال ما یضاعف هللا تبارك وتعالى /ألف شھر لیس فیھا لیلة القدرخیر من العمل في  

. ١٥٨الصفحة ،٢ج ،الشیخ الصدوق - من ال یحضره الفقیھ  ). ولكن هللا عز وجل یضاعف لھم الحسنات ،بلغواؤمنین ما  للم

ولیس كل سنة! مقابلةأي سنة مشابھة ) لى مثلھا من قابلاالحظ  قولھ ع (

: برج لمدار اورانوس)12مرة ( 12والمفترض انھا قدراللنطرح شھور رمضان التي فیھا لیلة 

شھر.1027=  12–1039

شھر ھي الشھور الحرام الكبیسة المضافة التي یسمیھا هللا عز وجل (الشھر الحرام): 27الباقي 

من شھور الشھر الحرام واخر شھر یضاف في 28دورات =  4شھور الحرام ×  7سنة فیھا  19كل دورة من  
سنة.84الـ یة أي ال یحسب ألنھ لیس ضمن السنة التال

: قمريشھر1039سنة ھجریة مقّومة اصلیة، فیھا84وبالتالي؛ دورة اورانوس حول الشمس = 

(لیلة القدر خیر من الف شھر)، شھر ال لیلة قدر فیھ،1000

ِ َوَال الشَّْھَر اْلَحَرامَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال (،فیھ خیرالشھر الحرام الكبیس 27+  ،2المائدة ) تُِحلُّوا َشعَائَِر �َّ

شھر رمضان فیھ لیلة القدر.12+ 

ھذا یعني ان: 

. 7= 12÷ 84؟لیلة القدر تكون كل سبع سنوات عندما ینتقل اورانوس من برج الى اخر، ولیس في كل سنة-1
؟ شھر12السنة حساببقىییحسب وان الشھر الحرام الكبیس صفر األول لھ مكانة كبیرة وال -2
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الرقم سبعة ولیلة القدرعالقة 2.3

إن �َّ ِوتٌْر (  :  رض للخلیفة عمر بن الخطاب عندما سألھ عن وقت لیلة القدربن عباسعبد هللا  قال  ن عدة رواة،  ع
ین سبَع سماوات، وخلق األرض ن خلقھ  خلق مِ أحب األعداد إلى هللا تعالى الوتر أحب الوتر إلیھ السبعة،/یحبُّ الوترَ 

وخلق اإلنسان من سبع، ،/ فجعل أیام الدنیا تدور على سبعوإن الدھر یدور على سبع،  جعل األیام سبعوسبع،  
والسعي ونَقَُع في السجود من أجسادنا على سبع، والطواُف بالبیت سبع،  /، ویسجد على سبع عوجعل رزقھ من سب

وأُعطي من المثاني سبع، ونُھي في كتابھ عن نكاح األقربین ،  سبعالجمار/الحجارة ورمُي  بین الصفا والمروة سبع،  
إلقامة ذكر هللا في كتابھ، فأراھا في السبع األواخر ألشیاء ذكرھا،و عن سبع، وقُسم المیراث في كتابھ على سبع؛  

محمد بن ،  كشف اللثام شرح عمدة األحكامكتاب).  فقال عمر: لقد فَِطْنَت ألمٍر ما فَِطنَّا لھمن شھر رمضان وهللا اعلم.  

، ومن طریقھ: الطبراني في المعجم )7679(رواه عبد الرزاق في المصنف  نقالً عن:  40-38ض  4ج  أحمد بن سالم السفاریني
لتمھیدرواه ابن عبد البر في ا، وبتفاصیل  )3687(، وفي شعب اإلیمان)313/  4(، والبیھقي في السنن الكبرى  )10618(الكبیر  

ابن  ) و317 /1(أَبو نعیم في حلیة األولیاء)،  و2172(وابن خزیمة في صحیحھ  )،1597(رواه الحاكم في المستدرك  )،  210 /2(
. ٢٢٦الصفحة -٤ج -فتح الباري في العسقالنيحجر

سبعة،  على مضاعفات  مبنیة  اللغة  سبع، وحروف  على حروف  القران  ونزل  فوقنا سبع،  والطرائق  ونضیف؛ 
وفرائض ، وابواب النار سبع،  )8(عن ابن عباس، بحار االنوار جوالحسنة بسبعة امثالھا، وأنواع الثواب في الجنة سبع  

وفرائض )،10بحار االنوار ج  -والدعاءوالسجود،والركوع،والقبلة،والتوجھ،والطھور،الوقت،(سبعالصالة
والسعي فریضة،عإبراھیممقام عند والركعتانفریضة،بالبیت والطواف،  األربعوالتلبیات االحرام،ع (سبالحج
وطبقات النار ،)10بحار االنوار ج  -فریضةالتمتعوھديفریضة،بالمشعروالوقوففریضةوالمروةالصفا بین

سبع، والكبائر سبع، وقارات األرض سبع، ومحیطات االرض سبع، وسلم األصوات سبع، وطیف األلوان الضوئیة 
سبع. وتجد في قوانین الطبیعة الكثیر من القیم المبنیة على الرقم سبعة مثل؛ مراحل حیاة االنسان الجسمیة والعقلیة 

وھكذا. 70و 63و56و49و 42و 35و 28و21و14و 7مر  والنفسیة مبنیة على مراحل من سبع سنوات بع
النبي یوسف ع، و سنین سبعبالعرشطافواالمالئكةوالبقرات السبع والعجاف السبع والسنابل السبع في قصة 

. ووردت مضعفاتھا سبعون وسبعمائة  سنینسبعبعد عنھمفرضي،عنھمیرضىأنویسألونھویستغفرونھیدعونھ
!كثرة استحباب قراءة سورة القدر سبع مرات كثیراً. وأخیراً، 

عن ابن عباس ان رجال اتى النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال یا رسول هللا انى شیخ كبیر علیل یشق على القیام 
،السنن الكبرى).علیك بالسابعة: (هللا علیھ وسلمفمرني بلیلة لعل هللا یوفقني فیھا للیلة القدر فقال رسول هللا صلى  

.2149، وغیره عن مسند احمد ح ٣١٣، ص٤ج ،البیھقي 

. یبدو انھ قصد السنة السابعة؟23ة او لیلةاللیلة السابع! لماذا لم یقلسابعة تمضي، أو سابعة تبقىلیلة ؛فسروھا

: یا ابن رسول هللا كیف أعرف أن لیلة القدر تكون في ام محمد الباقر عماالسائلسئلم سابقاً؛ یفھمنالك نص لھ و
في كل لیلة مائة مرة فإذا أتت لیلة ثالث وعشرین سورة الدخانفاقرأشھر رمضانإذا أتى(  سنة؟ قال:  (أي)كل

.٢٥٢الصفحة -١ج -الشیخ الكلیني -الكافي ) فإنك ناظر إلى تصدیق الذي سالت عنھ

2400= لیلة من لیلة رؤیة ھالل الشھر24× مرة100

أضافة ن كبیسین  شھریةوتسعة اشھر ویضاف خالل ھذه المد وات سنست یوم للسنة القمریة =  354.37÷  2400
ومة! مقّ الى شھر رمضان = سبع سنوات 
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!ھجریة مقّومةموات سل سبع أي ان لیلة القدر تكون مرة ك 

الخلیفة إذا كان غیر صالح فھو من األبدال، : (ھـ)284سھل التستري (عالم سني صوفي توفى في  قال أبو محمد 
كما حدثنا عن جعفر بن وإذا كان صالحاً فھو القطب الذي تدور علیھ الدنیا، قولھ من األبدال یعني أبدال الملك،

قال أنھ  الصادق  سبعة(:  محمد  الدنیا  والعلماء، أبدال  العباد،  من  زمان  كل  في  الناس  یكون  مقادیرھم  على   ،
وال وشھودهوخلیفة،  والتجار،  والقاضي  الشرطة،  وصاحب  الجیش،  وأمیر  معاملة ).  وزیر،  في  القلوب  قوت  كتاب 

. 209ص 2، ج  ، أبو طالب المكيووصف طریق المرید إلى مقام التوحیدالمحبوب

دورانحدوثھا منعلىتدلاألشیاءإنوعن االمام جعفر الصادق ع في نص طویل عن نقاش مع احدھم: (..  
التي والحوادثالوقتاألزمنة واختالفوانقالبعلیھا،ومناألرضوتحرك،أفالكسبعةوھيفیھبماالفلك

أیھا :  قال.. )  ومدبرا،صانعالھابأناالقرارإلىالنفسواضطراروبلىوموت ونقصانزیادةمنالعالمفيتحدث 
دلیلإلىیحتاجون(  :  قال؟السبعةالنجومالعالم تدبیرھذافي یظھرالذيالتدبیرھذاأنزعمفیمنتقولفماالحكیم

وسائرة تفتر،ال متعبةدارت حیث وتدورالفلكفيتسبحالتيالنجومتدبیرمناألصغروالعالماألكبرالعالمھذاأن
لم أزلیةقدیمةكانت فلو،المأمورین المنھیینالعبید بمنزلةفھيمدبر موكلمنھانجمكلوإن( : قال ثم.  )تقفال

.181و166ص 10، ج محمد باقر المجلسيبحار االنوار، ...)  .حالإلىحالمنتتغیر

وات وفاطرھا، وساطح مالحمد � بدیع الس(بسم هللا الرحمن الرحیم  ألمیر المؤمنین علي ع:  خطبة البیانوفي  
المدحیات وقادرھا، وموطد الجبال وثاغرھا، ومفّجر العیون وباقرھا، ومرسل الریاح وزاجرھا، وناھي القواصف 

ومولج ،  (منازل القمر)ومزین السماء وزاھرھا، ومدبر األفالك ومسیّرھا، ومقّسم المنازل ومقّدرھا  وآمرھا،  
ومنّورھا المظلمة)الحنادس  السحاب (اللیالي  ومنشئ  ومصّورھا،  النسم  وبارئ  ومقّررھا،  األجسام  ومحدث   ،

الدھور ومكّررھاو،ومسّخرھا الُرفات مكّور  وُمنشئ  ومدبرھا،  األرزاق  ومْصٍدُرھا، وضامن  األمور  ومورد   ،
،..).وُمنٍشرھا 

أل و واالنجیل  التوراة  ھنالك  في  بان  نصوص  الكتاب  الشمیتىھل  یسموھا  سنوات  سبع  من  للدھر  او دورات 
یكفي لسنتین،  لالتجاري  في السنة السادسة من دورة الشمیتى یتضاعف المحصول الزراعي والحیواني والسباث.

.والحیوانات او جني الثمار ویتركوھا للفقراءوفي السنة السابعة یرتاحون ویمتنعون عن العمل وزراعة األرض 

رجال الدین ألھل الكتاب یقولون ان آلیة تحدید السنة السابعة فقدت وال تعرف. وبما ان الیھود ُھجروا من ارض 
المیعاد فقد ترك اھل الكتاب االلتزام بسنوات الشمیتى !

یتزامن مع احداث رئیسیة في تاریخ الیھود یحدد بدایة ونھایة الدورات ترتیب فلكيھم في زماننا الحظ  و بعض باحث
لشمس. ، وبعضھم قال بل تتابع أربعة كسوفات كلیة لتتابع أربعة كسوفات كلیة للقمروھو 

عند بعض الشمیتى  ھـ اصلي، كانت تلك السنة نھایة دورة 1396–م  2017عندما تحققت عالمات لیلة القدر في 
) او منتصفھا عند البعض م2017و 2016في  لشمسكلیة متتالیة لكسوفات  أربعةلكتاب (باحتساب اھل اباحثي

االخر (باحتساب كسوفات القمر)..  

اال ان ھنالك شك كبیر بكون توالي أربع كسوفات كلیة للقمر او للشمس ھو عالمة نھایة السنوات السبع. أذ ان 
الرؤیة في ارض المیعاد  و،غیر مرئي في ارض المیعاد ،بل أھولة.غالبیة ھذه الكسوفات غیر مرئي في أراضي م

كما ولم تحدث دوماً حوادث مھمة عبر القرون تزامنت مع كل دورات الكسوف ھذه.ھو شرط لتقویمھم.
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كل سبعة سنوات تحدد بھا ارزاق السنوات السبعة القادمة؟.. كونفھل لیلة القدر الموجودة منذ الخلق ت

مة فلكیة لسنة لیلة القدر وضعھا هللا الخالق كما ضبط كل تفاصیل الزمان والتقویم بحركة الفلك؟ عالاورانوسھل  

– م  2017اصلي بعد سبع  سنوات من مشاھدتھا في  ھـ1403–م  2024ھل ستتحقق عالمات لیلة القدر في  
؟  ھـ اصلي1396

ھـ وسقطت الدولة 41بویع معاویة في ربیع األول  . بلمدة حكم بني امیةكذبة انھا  ف شھر بلأللال عالقة  أتضح ان  
أكثر من ألف شھر.سنة91= 41–132؛ھـ 132االمویة في معركة الزاب في جمادى األخرة  

بل ان حكم بنو أمیة ،یوسف بن سعد ھو  رجل مجھول  القاسم بن الفضل عن  غیرنص منكر لم یقلھ  (قال الترمذي  
. )3350باب ومن سورة لیلة القدر (حدیث رقم: ،أبواب تفسیر القرآن،سنن الترمذي) شھر1000استمر اكثر من  

ألف (ما ذكر من : طعن القاضي في ھذه الوجوه فقال(وذكر الفخر الرازي في مفاتیح الغیب عند تفسیر اآلیة :  
.الى ال یذكر فضلھا بذكر ألف شھر مذمومة ، وأیام بني أمیة كانت مذمومةفي أیام بني أمیة بعید ، ألنھ تع )شھر
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عالقة بالتقویم الھجري؟ دخانالةھل لسور2.4

التي ورد ایضاً استحباب قراءتھا ووھي مكیةما تبین لنا أعاله من سورة القدر، تجده أیضاً في بدایة سورة الدخانو

! مع سورة القدر

ِب اْلُمبِیِن ( *حۤم (: (  الرحیم الرحمنهللابسم ـٰ ـَرَكٍة  2) َواْلِكتَـ ـٰ ھُ فِى لَْیلٍَة ُمبَـ ـٰ ) فِیَھا یُْفَرُق 3إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِریَن ( *) إِنَّآ أَنَزْلنَ

ْن ِعْنِدنَآ  إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلیَن ( 4ُكلُّ أَْمٍر َحِكیٍم ( ْن َربَِّك  5) أَْمراً ّمِ ). )6َو السَِّمیُع اْلعَِلیُم ( إِنَّھُ ُھ *) َرْحَمةً ّمِ

7ض*456ض*123

ـٰبِ حم ھُ إِنَّا*اْلُمبِینِ َواْلِكتَـ ـٰ ـَرَكٍة  لَْیلَةِ فِي أَنَزْلنَ ـٰ ُكنَّا إِنَّا*ُمبَـ

ضح جر+ض 12*1011مضاف9ح+ض  *8

ْن ِعْنِدنَآأَْمراً *َحِكیمٍ أَْمرُكلُّ یُْفَرقُ فِیَھا *ُمنِذِرینَ  إِنَّاّمِ

171819ح+ض *16ح جر15*1314

نْ َرْحَمةً *ُمْرِسِلینَ ُكنَّا  اْلعَِلیمُ السَِّمیعُ (هللا) ھوإِنَّھ*َربِّكَ ّمِ

َجاِلٌس فِي َمَكانِِھ.َواْلُمذَكَِّر: ُھوَ مالحظة: في معجم المعاني الجامع: ھَو: َضِمیٌر ُمْنفَِصٌل َمْرفُوعٌ ِلْلغَائِِب اْلُمْفَرِد 

) ویعتبر إِنَّھُ هللا السَِّمیُع اْلعَِلیمُ ، یعني ((إِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیُم)وعندما یسبق (ھو) أسماء هللا الحسنى، مثل ما في اآلیة

اسم ولیس ضمیر. 

ات أال یعني ذلك ان ھذه دور.سنة 19یربط لیلة القدر بنظام دورات الـ  فیھما ماسورة القدر واوائل سورة الدخان  

. الذي یبدو انھم اخذوھا من نبیھم إبراھیم علھیة ولیست من اكتشاف البابلیونإ

، / تفلجوابسورة (انا أنزلناه) تفلحواخاصموا  یا معشر الشیعة  : قال: (  علیھ السالم(محمد الباقر)  أبي جعفر  عن
، وانھا لسدة دینكم وانھا لغایة رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھفوهللا انھا لحجة هللا تبارك وتعالى على الخلق بعد

، فإنھا لوالة (حم والكتاب المبین انا أنزلناه في لیلة مباركة انا كنا منذرین)علمنا، یا معشر الشیعة خاصموا ب 
.٢٤٩: ١الكلیني محمد بن یعقوب،كتاب الحجة من كتاب الكافي ). وآلھرسول هللا صلى هللا علیھ األمر خاصة بعد

أنھا سدة دیننا... نفلح!كي لمن الشیعة وغیرھممتبعي التقویم الحاليھذا ما نخاصم بھ

سورة القدر كأنما قاتل في سبیل هللا وغفارة للذنوب : فعن سیف بن عمیرة، عن أ ھل اتضح االن سبب ان من قر

من قرأ {إنا انزلناه في لیلة القدر} یجھر بھا صوتھ، كان رجل عن ابي جعفر (محمد الباقر) علیھ السالم قال: (  

ھا عشر مرات غفر لھ قرأھا سرا كان كالمتشحط بدمھ في سبیل هللا، ومن قراومنكالشاھر سیفھ في سبیل هللا،  

.١١٢ثواب األعمال ص عن ٣٢٧الصفحة  -٨٩ج -العالمة المجلسي -بحار األنوار ).على نحو ألف ذنب من ذنوبھ



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

54 

كم لبث نوح ع في قومھ؟ 2.5

في لیلة القدر، لماذا؟ ت ورد في المصادر استحباب قراءة سورة العنكبو

ھل ألن فیھا ھذه اآلیة؟ 

فَأََخذَُھُم الطُّوفَاُن َوُھْم َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَٰى قَْوِمِھ فَلَبَِث فِیِھْم أَْلَف َسنٍَة إِالَّ َخْمِسیَن َعاًما (بسم هللا الرحمن الرحیم  
. 14العنكبوت  َظاِلُموَن)

شھر للعام.12عام غیر مقّوم من  50... و سنة مقّومة.1000لدینا 

: نصوص معتبرةفيلم ترد في القرءان وال950لتفسیر ذلك مع االنتباه الى ان ھنالك احتماالن

األول: 

هللا تعالى للنبي  ا من التقویم البابلي علّمھةالمستمد 19دورات الـبان  وفي مصدرناھنالك نص عند اھل الكتاب 
.  آدم عقبلھأدریس ع وربما

كم شھر كبیس یكون فیھا؟ سنة.12سنة.  أي دورتین و 12= 19× 0.63. ...دورة2.63=  19÷  50

شھر كبیس، أي سنة ونصف. 18سنة = 12أشھر كبیسة للـ4شھر +  14شھور للدورة = 7دورة × 2

سنة مقًومة. 48.5= 1.5-عام 50

ً في قومھنوح علبثسنة مدة951.5سنة = 48.5–سنة 1000أي  . فعلیا

الثاني:

وجد ان بعض . كماان طول السنة قبل الطوفان یختلف عنما بعد الطوفانوالحفریات ما یشیر الىوجد في االثار
یوم لطول السنة. فلربما ان األلف سنة التي لبثھا النبي نوح ع 364یوم وأخرى 360التقاویم البابلیة كانت تعتمد 

600=  12×  عام50الحالي بخمسین عام.التقویمأقصر منقبل الطوفانكانت بتقویم  قبل الطوفانفي قومھ
شھر. 

. لكل دورةشھر235كبیسة = أشھر 7+  شھر 12× سنة 19سنة فیھا 19دورة الـ 

شھر 130سنة مقومة + 38= 235-235-عام 50شھر لـ 600

اشھر.  7سنوات مقومة + 10شھر = 130

اشھر. 7سنة مقّومة و 48=  10+  38عام = 50أي 

. تقریبا= سنة ونصفشھر17سنة قبل طوفان نوح ع كان  1000بالتقویم الحالي و سنة 1000أي الفرق بین 
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یوم الفرق.501.5یوم = 29.5×  17

یوم . 1.994یوم = 501.5سنة ÷  1000

. أذ ان یوم للسنة كما جاء في بعض االثار364،  اي السنة قبل طوفان نوح كانت اقصر بیومین تقریبا من زماننا
سنة قبل 951.5سنة من زماننا =  1000أي موزعة على الف سنة تصبح یومین لكل سنة تقریباً.خمسون عاما 
طوفان نوح. 

وال یؤثر ذلك على ان ھنالك تقویم واحد الھي منذ آدم ع. اذ كل الفلك كان یسیر اسرع وبدل ان یكون ھنالك في  
یوم. 30اشھر من  4یوم و  29اشھر من  8، تصبح  تقریبایوم30اشھر من  6ویوم  29من  قمریةاشھر6السنة  

وورد في نصوص زمان االمام المھدي المنتظر عج، ان السنة ستطول عشرة اضعاف سنینا الحالیة.

) السنة(الفرقولیس كما قالوا ان،ھذه اآلیة تحدد ان ھنالك فرق بین (سنة) و(عام). فرق في الطول والمعنى
.) غیر خصب العام(خصبة و
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كم سنة أمضى أصحاب الكھف في الكھف؟ 2.6

یلي: ورد في القرآن الكریم عن مدة بقاء أصحاب الكھف في الكھف ما

. 25الكھف (َولَبِثُوا فِي َكْھِفِھْم ثَالَث ِمائٍَة ِسنِیَن َواْزَداُدوا تِْسعًا)بسم هللا الرحمن الرحیم 

، وترك ھذا التفسیرأخرونرفض .. و!سنة قمریة309سنة شمسیة أو  300المفسرون على أنھا  بعض  وفسرھا  

.تفسیره أخرون

تفسیر خاطئ بشكل واضح: الوھذا 

9أن زمان أصحاب الكھف یسبق زمان التقویم الھجري الذي أوقف تقویمھ بالشھر الكبیس في موسم حج سنة  -1

عدى التقویم  أطالقا أن أي حضارة عبر التاریخ قد أستخدمت التقویم القمري بدون تقویمھ  ھـ كما یشاع، ولم یرد  

بل أن سورة الكھف نزلت في  مقّوم آنذاك.عن عدم وجود تقویم قمري غیر أحد وال یختلف !.. الھجري الحالي

سنة قمریة !.. 309وبالتالي ال یمكن أن یكون المقصود بـ مكة قبل الھجرة وقبل التقویم الھجري!

ال زیادة فیھ أذ انھم أمضوا نفس المدة! فأین  )  309) الى قمریة (300ان تحویل عدد السنوات الشمسیة (-2

یوم) 75قمریة والفرق شھرین ونصف ( 309سنة شمسیة ال تساوي 300كما وان ؟الواردة في اآلیةالزیادة

غرام من  1000أشتریت كیلوغرام واحد من التفاح أو قلت  إنكلو قلت  فھل هللا تعالى غیر دقیق والعیاذ با�؟..  

مثل الرازي في وھذا رأي عدد من المفسرینادت كمیة التفاح أم ھي نفسھا؟ فھل ھذا معقول؟..د التفاح فھل أز

قلنا: قال بعضھم: كانت المدة ثلثمائة سنة من السنین الشمسیة وثلثمائة وتسع سنین من القمریة،  (التفسیر الكبیر:  

).وھذا مشكل ألنھ ال یصح بالحساب ھذا القول

ضافة  إتاریخیاً تقویم قمري ال یقّوم ب) ، فلنحسب على أساس انھ ال یوجد  َواْزَداُدواالمفتاح لتفسیر اآلیة ھو كلمة (-3

أذ یقول العرب أنھ التقویم  .الشھر الكبیس ونفترض أن قوم أصحاب الكھف كانوا یعتمدون التقویم القمري المقّوم

بل على النبي نوح ع والمخطوطات قبل االسالم تقول  ،الیھود الذي أنزلھ هللا تعالى على النبي أبراھیم ع ویقول  

وفي كتاب االنساب للطائفة السامریة الیھودیة ورد ان التقویم انزلھ هللا تعالى على آدم ع. دریس ع.إمنذ النبي  

سنة لكن 300لكن التسعة سنوات ھي عدد الشھور الكبیسة التي اضیفت. أي انھم بالتقویم األصلي قضوا  

. فلنحسب:عام309فأصبحتسنوات9ھور كبیسة تعادل أضیف لھا ش

بقاء الفصول متزامنة مع الشھور. شھور إل7سنة یضاف خاللھا 19التقویم األصلي یعتمد على دورات من 

دورة 15.78947368421053= 19سنة ÷ 300

شھر كبیس أضیف 110.5263157894737شھور للدورة =  7دورة × 15.78947368421053
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الباقي و،سنوات9سنوات زیادة كبیسة =  9.210526315789474=  12÷  110.5263157894737

ال تحتاج الى كبس! تي یوم ال74.5

ولكن ،مما تعدونالتقویم  سنینفيعدداً  سنة300أي، أنھم أمضوا  ، وبدقة!)َواْزَداُدوا تِْسعًاھذا یفسر كلمة (

ً 9)أزدادوا(أضیف لھا  .شھر 12ذات عام309سنوات كبیسة وبالتالي أمضوا فعلیا
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العربیة معاني أسماء الشھور 3

معانیھا عبر الدھور. دالئل ن في و وقد أختلف الباحث، في اللغةألسماء الشھور العربیة معاني 

ھـ كانت ثابتة مع الفصول والفلك ، اال ان الشائع ان ذلك 9ال ینكر أحد ان الشھور القمریة قبل موسم حج  و

ھـ. 9أوقف بعد تحریم النسيء في موسم الحج 

أذ قال الكثیر لجدال المتوارث حولھا.بسبب الھذا الكتاب ولىمعاني الشھور في الطبعات األولھذا السبب لم ندرج  

ن حاولوا وال ان بعض الباحث أھـ..9حجحتى لو صحت فقد كان ذلك قبل ان یتوقف تقّویم التقویم بعد موسمبأنھا  

فھل حقاً كان ھنالك .عتمادا على معاني أسماء الشھور.امخالف للترتیب الشائع  ةترتیب للشھور القمریاستنتاج

ترتیب مخالف للشھور القمریة ؟ 

ن قالوا انھ شھر رمضان وووقتھ في فصل الربیع، واخروقال البعض ان اول شھور السنة ھو شھر ربیع األول  

ھذا أیضاً صحیح؟ ومنھم من قال ان شھر رمضان یكون في الربیع أیضاً. فھل 

نقدم ھنا وجھة نظرة مغایرة تعتمد على ان العرب قد اعتمدت الشمس والقمر ومنازل القمر وأنوائھا وطوالعھا س

أسماء الشھور لھا عالقة  معانيلتحدید الشھور والمواسم في تقویمھم، وبالتالي فأنوغیرھاوسھیلالِشعرىونجمي  

وبالتالي سنعرف لكي یعرفھا الجمیع أذ ال توجد تقاویم مطبوعة آنذاك.وتصف ظواھر فلكیة  أیضاً  األفالكبھذه  

مواقع الشھور القمریة وترتیبھا. 

وسنبحث عن المعاني اللغویة ألسماء الشھور وما یطابقھا من أسماء مواقع واوقات الشمس والقمر ومنازل القمر 

ل شھر وترتیبھ. واألنواء والمواسم وباقي الفلك لتحدید وقت ك

وسنبحث عن منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب خالل األیام الثالث األولى من الشھر 

تواجد المنازل في غرر وقت  نتباه الى ان  ویجدر اال القمري والتي تسمیھا العرب (غرر الشھر أو غرة الشھر).

ع وسقوط ونوء المنزلة. والمنزلة عند غرة الشھر وطلوقت  الشھر في المغرب عند رؤیة أھلة الشھور یختلف عن  

بأسبوعین الى أربعة أسابیع. قرن)14یوم عبر  19(والتي زحفت  تكون قبل سقوط المنزلة الوارد في المصادر

وھذا لیلة تقریبا13د من األرض تزحف یومیا عبر السماء الى الغرب بمقدار منزلة كل  ان منازل القمر للراص

سبب سقوط وطلوع المنازل وتتغیر األنواء والمناخ بتغیر المنازل المرئیة في المشرق فجراً (طلوع المنازل) وفي  

.المغرب عند الغروب (سقوط المنازل)

ي المُ لسان العرب:ورد في   مقال ابن الكلبي: كانت عاد تسّمِ اناً، وربیعاً ُمؤتَِمراً،حرَّ وَصفََر ناِجراً، وربیعاً األَول ُخوَّ

اآلخر بُصاناً، وجمادى األُولى ُربَّى، وجمادى اآلخرة حنیناً، وَرَجَب األَصمَّ، وشعبان عاِذالً، ورمضان ناتِقاً، وشّواالً 

.القَْعدَةِ َوْرنَةَ، وذا الحجة بَُركَ وِعالً، وذا 
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عب البحث.صّ وأختلف البعض حول تحدید أي شھر تعني، مما یُ . كما توجد أسماء أخرى للشھور القمریةو

أسباب الجدال أحد ختالف الحركات تختلف المعاني وھذا  ا ، أذ ب أسماء الشھورنتباه الى حركات حروفمن المھم اال

فلنبحث معاني كل شھر باختصار ...حول معاني أسماء الشھور القمریة. الرئیسیة واالختالف 

األشھر الثمودیة 

األشھر العربیة 

الجاھلیة بروایة  

البیروني 

األشھر السبئیة  

الحمیریة

شھور العرب  

الشمسیة 

االسم القدیم  

بروایة المسعودي
األشھر اإلسالمیة 

موجب  المؤتمر  ذو أبھي ربعي  ناتق  محرم

موجر ناجر  ذو دنم دفئي ثقیل  صفر

مورد خوان  ذو دثأ ناتق  طلیق ربیع األول 

ملزم صوان  ذو حجتان ناجر  ناجر  ربیع اآلخر 

مصدر حنتم  ذو حضر  آجر سماح  جمادي األولى

ھوبر  زبار ذو خرف بخباخ  أمنح جمادي اآلخرة

ھوبل األصم ذو مخظوم  خرفي  أحلك رجب

موھاء  ل ذعا نجوة  وسمي  كسع  شعبان 

دیمر ق تنا ذو فلسم  برك  زاھر  رمضان 

دابر واغل  ذو فرع شیبان برط شوال

حیفل ھواع ذو سألم ملحان حرف ذو القعدة

مسبل  برك  ذو ثور رنة نعس  ذو الحجة 

الدكتور نھاد علي كرم.التقاویم الھجریة في التراث العربي / االستاذ المساعد المصدر: 
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َموِجبِ -رمِ ؤتَ المُ - األَصّب –مرّ حَ المُ 3.1

. وھذا السبب غیر منطقي! أذ أن األشھر الحرم المحّرم ألن العرب قبل اإلسالم كان یحّرمون القتال فیھيمسُ یل  ق

لثالث األخرى ولم یسموھم المحرم األول اشھر الحرم  لألالتي یحرم القتال فیھا أربعة فلماذا أختاروا أسماء مختلفة  

الرابع؟ المحرم الثالث والمحرم الثاني والمحرم و

:  مرّ حَ المُ ومعنى 

ُم:  - ل  أول الشيءالُمَحرَّ ٌم،. ویقال أیضاً: ِجْلدٌ .الشھور: أوَّ ٌم:أي لم تتم دباغتھ... سوطٌ ُمَحرَّ بَْعدُ ُمَحرَّ یُلَیَّْن  . .لم 

َمةٌ،وناقةٌ  (الصحاح في اللغة)..أي لم تتمَّ ریاضتُھا بعدُ ُمَحرَّ

.  ذو الُحْرمة (معجم المعاني الجامع)-

ُم: َشْھُر هللاِ األََصبُّ - (القاموس المحیط).  الُمَحرَّ

ُم. (لسان العرب).والُمْؤتَِمُر:وُمْؤتَِمرٌ - الُمَحرَّ

ْزُق. یقال: َمْحُروٌم وَمْرزوق - وقال األَزھري: الِحْرُم المنع، والِحْرَمةُ الِحْرمان، والِحْرماُن نَقیضھ اإلعطاء والرَّ

بق أسم الشھر.وھذا المعنى بكسر المیم وسكون الراء وبالتالي ال یطا.(لسان العرب)

. فقد ُحرم القتال في أربعة شھورم ألنھ أول شھور السنة ولیس ألنھ شھر حرم فیھ القتالحرّ أي ، ُسمي شھر المُ 

: بّ األصَ ومعنى 

ً أصبُّھالماءَ من ذلك َصبَبت  الصاد والباء أصٌل واحدٌ، وھو إراقة الشيء، وإلیھ ترجع فروعُ الباِب كلِّھ.- .َصبّا

(مقاییس  .كأنَّھ شيٌء منصبٌّ في انحدارهأصباٌب،ویُحَمل على ذلك فیقال ِلَما انحدَر من األرض َصبٌَب، وجمعھ

اللغة).

(لسان العرب)..صبَّ الماَء ونحوه یَُصبُّھ صبّاً فَُصبَّ واْنَصبَّ وتََصبََّب: أَراقھ، وَصبَْبُت الماَء: َسَكْبتُھ-

: الُمؤتَِمرومعنى 

مُ والُمْؤتَِمُر:ُمْؤتَِمرٌ - أَنشده الُمْؤتَِمرْ أَنشد ابن األَعرابي: نَْحُن أََجْرنا كلَّ ذَیَّاٍل قَتِْر، في الَحّجِ من قَْبِل دَآدي.الُمَحرَّ

(لسان العرب)..ثعلب وقال: القَِمُر المتكبر

بأَْمٍر  الُمْؤتَِمرُ - یَُھمُّ  نفسھالذي  ذات  یأْتي برشد من  أَي ال  َرَشداً  یأْتَِمُر  الحدیث اآلخر: ال  (لسان  .یَْفعَلُھ؛ ومنھ 

العرب). 

الُمْستَبِدُّ برأْیھ، وقیل: ھو الذي یَْسبُِق إِلى القول. (لسان العرب).الُمْؤتَِمرُ -

بس مُؤتَِمٌر:- الشتاُء  ُكِسَع  األَعرابي:  ِشبل  أَبو  قال  العجوز؛  أیام  والَوْبِر  السابع من  نَّْبِر  والّصِ ّنِ  بالّصِ ُغْبِر:  بعٍة 

مُؤتَِمٍر، وُمعَلٍِّل وبُمْطفٍَئ الَجْمِر كأَنَّ األَول منھما یأْمُر الناس بالحذر، واآلخر یشاورھم في الظَّعَن  وبآِمٍر وأَخیھ

أَحد أَیام العجوز آِمراً  أَو المقام، وأَسماء أَیام العجوز مجموعة في موضعھا. قال األَزھري: قال البُستْي: سُمي  
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قال األَزھري: وھذا خطأٌ وإِنما سمي آمراً ألَن الناس یُؤاِمر  مؤتمراً.ألَنھ یأْمر الناس بالحذر منھ، وسمي اآلخر

نعتاً للیوم؛ والمعنى أَنھ یْؤتَمُر فیھ. (لسان العرب).المؤتمرفیھ بعُضھم بعضاً للظعن أَو المقام فجعل

: َموِجِب  ومعنى  

مُ َموِجِب:- (لسان العرب)..الُمَحرَّ

كالُوجوب - مصدر  ھو  إِنما  الواحدة،  ة  للمرَّ فیھ  الفَْعلة  لیست  األَرض؛  إِلى  َسقَط  وْجبةً:  .َووَجَب 

(لسان العرب)..غابت سقطت و وَوَجبَِت الشمُس َوْجباً، وُوُجوباً: 

؟ والَموِجِب واألَصبّ ھل یوجد حركة فلكیة بمعنى الُمْؤتَِمرُ 

موقع لھا أقرب جمیع كواكب المجموعة الشمسیة. وتنحدر الى  حركة  الشمس ھي الُمْؤتَِمُر وتفرض أمرھا على  

كانون  22-21الشتوي في  االنقالب عند الى األرض في اوج ارتفاعھا في السماء (األصب) في أول فصل الشتاء

الكوني الذي وفقھ تقسم السماء الى االستواءخط  حتىبل.بالنسبة للنصف الشمالي من األرض األول / دیسمبر

.في ھذا الوقت شمالیة (شامیة) وجنوبیة (یمانیة) ینحدر الى أقرب نقطة لھ من األرض 

منطقة رصد أيعند نفسمنتصف النھار عبر السنةوارتفاعھاقع الشمس امو
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منتصف شھر المحرم: فيموقع البدر

الیمانیة الِشعرىمنزلة الھنعة من برج التوأمان وعلى خط واحد مع  حدود  منتصف شھر الُمحّرم في  في  یكون البدر  

وفوقھ كوكبة الدب األكبر.وسھیل بتشكیل یشابھ تشكیل لیلة القدر،

ثالث غرر شھر المحرم 

(منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) ھي المحرمأن ثالث غرر شھر  

أي ان بدایة السنة عندما یكون ھالل الشھر !..من برج الجديسعودالالذابح وسعد البلع وسعدسعدمنازل القمر؛  

الربیع في النیروز. في  تبدأفي برج الجدي ولیس الشمس في برج الجدي كما یفعل عبدة الشمس وجعلوا السنة  

الشتوي االنقالب یمكن التأكد من ذلك بأستخدام أي برنامج فلكي لتحدید المنازل القمریة الظاھرة في المغرب عند 

في كانون األول / دیسمبر.

الخالصة: 

المحرم اول شھور السنة، اول الشيء ، یأتمر بھ. -

- ً المطر الغزیر.، أي شھر من شھور الشتاء التي یصب الماء فیھ صبا

الشھر الذي تنحدر فیھ الشمس ألقرب موقع لھا من األرض في أعلى وقت لھا عند منتصف الظھیرة.-

.الباردةمن شھور برد العجوز-

رم. من الشھور الحُ -

ن بأن ربیع األول او ی القائلقول  فند  ھذه الصفات تو .  الشتوي  االنقالب المحرم ھو أول شھور السنة ویتزامن مع  

الربیعي (نوروز) بدایة السنة في تقویمھم الذي یتزامن االعتدالشھور السنة. أتخذ الفرس  لرمضان ھو اوشھر  

الخریفي الذي یتزامن مع شھر رمضان بدایة السنة في تقویمھم. اما الیھود االعتدالمع ربیع األول، وأتخذ الفراعنة  

خذوه من الفراعنة عندما كانوا في مصر، وتقویم أحدث یبدأ الخریفي ویبدو أنھم ااالعتدالفلھم تقویم قدیم یبدأ مع  

الربیعي ویبدو أنھم أخذوه من الفرس بعد ان سباھم نبوخذ نصر الى أصفھان. أما النصارى فتقویمھم االعتدالمع  

. مثل تقویم العرب الشتوياالنقالب یبدأ مع 

رین بالفرس ومن قال ان بدایة السنة في شھر رمضان ویبدو أن القائلین بأن بدایة السنة كانت في ربیع األول متأث

. عرف حقاً صحة تلك النصوص تُ وال ولكل طرف نصوصھ التي تؤید رأیھمتأثرین بالیھود 

متى تبدأ السنة علمیاً؟ 

الكبیر الذي بعثر كل األجرام السماویة في الكون وبدأت كل مجرة االنفجارتوصل العلم الى ان الكون بدأ بما یسمى  
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تدور حول مركز الكون وبدأت المجموعات النجمیة ومنھا مجموعتنا الشمسیة تدور حول مركز المجرة. 

في نقطة بدایة الزمان وكانت األرض وباقي كوكب المجموعة الشمسیة والشمس ومركز المجرة ومركز الكون

البوابة الذھبیة للمجموعة الشمسیة مع مجرة درب التبانة مباشرةً شرق اول واحد اتجاھھ ھو تقع على خطو

نجوم منزلة النعائم في بدایة برج القوس (الرامي) والمسمى النعائم الواردة األول.

َعلَماً وھو آخر البروج، البَْلدَةُ في السماء موضٌع ال نجوم فیھ لیست فیھ كواكُب عظاٌم، یكون  (منزلة)  التھذیُب:  

؛ الصحاُح: البَلدةُ من منازل القمر، وھي ستة أَنجم من القوس تنزلھا الشمُس في سمیت بَلدةً، وھي من بُْرج القَْوس

.كانون األول / دیسمبر)22-21في  أَقصر یوم في السنة (أقصر نھار في السنة ھو األعتدال الخری

انتشار  االنفجاروسمى هللا تعالى ھذا   العلم اثبت ان  القرءان بفتق الرتق وھو تعبیر ادق من االنفجار أذ ان  في 

بل كان بشكل ثنائي ،الكرةثالثي االبعاد في كل االتجاھات بشكل یشابھ  بشكلاالجرام من ذلك االنفجار لم یكن

لیس كرة   الكون  لدائرة مسطحة وان  ال،شكالً االبعاد  لفظ  وبالتالي  اصح بسبب شكلھ فتقبل على شكل قرص. 

الطولي النحیف!. 

) ِء ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ ۖ أَفََال یُْؤِمنُونَ أََولَْم یََر الَِّذیَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاُھَما ۖ َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَما(
(30)األنبیاء 

الزمان من لحظة وجود األرض والشمس ومركز المجرة على خط واحد. حساب التقویم ووبالتالي ، علمیاً بدأ  

وھذا یعني ان بدایة التقویم والسنة كان من تلك النقطة عند بدأ دوران األرض حول الشمس. أي ان األرض تكمل 

الذھبیة   للبوابة  المقابلة  للمنطقة  تعود  عندما  واحدة  شمسیة  سنة  في  الشمس  حول  كاملة  للمجموعة دورة 

شرق اول نجوم منزلة النعائم في بدایة برج القوس (الرامي) والمسمى  سیة مع مجرة درب التبانة مباشرةً  الشم

عند االنقالب الشتوي وقت انتھاء اخر شھور السنة الماضیة وبدأ السنة الجدیدة: ذو الحجة النعائم الواردة األول

المحرم. –

بدأ   متى  حدد  للكون  تعالى  االعتدال حساب  خلق هللا  یختاروا  البشر  ولیس  السنین،  والتقویم وحساب  الزمان 

الربیعي في نوروز او الخریفي في شھر رمضان او تشري عند الیھود لیكون بدایة التقویم كما یحلوا لھم!

برج القوس ھو اول أبراج السنة والتقویم.  

ولیس برج الحمل الذي روج لھ عبدة الشمس أذ عندما تكون الشمس في برج الحمل یكون وقت الربیع نوروز 

على قوى الظالم (اللیل) ویحتفلون بیوم نوروز  الذي یبعدونالشمسإلھانتصارویبدا الیوم یطول مما عدوه  

كل سنة! 
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رناجَ –َصفَر 3.2

م،  َصفَر:و صفًرا ألن دیار العرب كانت تصفر أي تخلو من أھلھا للحرب بعد  ميقیل سُ الشھر الذي بعد المحرَّ
وفیھ تصفر الریاح .انتھاء األشھر الحرم، وقیل ألن العرب كان یغزون فیھ القبائل فیتركون من لقوا صفر المتاع

ویقولون سمي .  نھم كانوا یَْمتاُرون الطعام فیھ من المواضعألَ َصفَراً ، وقال بعضھم: إِنما سميفي الدیار لقلة المؤن
.بصفر صفراً لوباء كان یعتریھم فیمرضون وتصفر ألوانھم 

مكة من أھلھا ، إذا سافروا فیھ إلى الحرب على أثر قعودھم عنھا في شھر محرم. صفاروالبعض قال سمي بذلك إل 
ویقال ألن العرب كانوا والبعض قال ألنھم كانوا یغیرون على بالد تسمى الصفریة.  َصفَراً.الناس ِمنَّاَصِفر:فقالوا

سان العرب).  من أسواق في الیمن تسمى الصفریة. ( لفي ھذا الشھر یشترون الطعام والمونة 

، وتخلوا دیارھم العرب كانت تسافر للتجارة الى الیمن في الشتاء (أیالف قریش الوارد في القرآن)  قریش وونعلم ان  
والتجارة في أسواق في الیمن تسمى أصفار مكة من أھلھانى  وینطبق علیھ معأي شھر صفر من أشھر الشتاء  

الصفریة. 

: (لسان العرب)َصفَرَ ومعنى 

البیُت من المتاعِ ، وَصِفَر اإلناُء من الشراب ، وَصِفرْت یَدُهُ من المال.َصِفرَ : َخالَ ، یقالَصِفرَ -

البَْیُت ِمَن األَثَاِث : َخالَ ، فََرَغ.َصِفرَ -

خاٍل ، فاِرغٌ. : صِفرصفة مشبَّھة تدّل على الثبوت من-

فَرُ - وھذا المعنى بحركات مختلفة وبالتالي ال یطابق أسم الشھر. .: الجوعُ الصَّ

فَُر:- وھذا المعنى بحركات مختلفة وبالتالي ال یطابق أسم الشھر. .داء یصفرُّ منھ الوجھ/دُودٌ في البطن  الصَّ

ت بالنَّفخ من شفتَْیھ أو من أداةٍ فعل:  الشَّخُص :  صفَر- وھذا المعنى بحركات مختلفة وبالتالي ال یطابق أسم  .صوَّ

الشھر.

ا المعنى بحركات مختلفة  وھذ ما لونھ كلون الذَّھب.  .  الشَّيُء : كان في لون الذَّھب أو اللَّیمون أو الكبریت صِفر-

وبالتالي ال یطابق أسم الشھر.

:  وناِجر رناجَ ومعنى  

ْیفِ ناِجٌر:- (القاموس المحیط). .َرَجٌب، أو َصفٌَر، وكلُّ َشْھٍر من ُشھوِر الصَّ

(لسان العرب).ونََجَر اِإلبل یَْنُجْرھا نَْجراً: ساقَھا َسْوقاً شدیداً..النَّْجر: السَّوُق الشدید -

ر: النون والجیم والراء أصالن: أحدھما تسویةُ الّشيء وإصالُح قَدِره، واآلخر ِجنٌس من األدواء. األّول  النجَ -

ار، وھو منھ، كأنھ شيء   ي. نََجره نجراً نَْجر الخشِب، ونََجره نَْجراً، وفاعلھ النَّجَّ وفي  .وكذا النَّْجر: الطَّْبع.ُسّوِ

.. واألصل اآلخر النََّجر: قالوا: نَِجَرت اإلبُل:  .حدیث علّي: واختَلََف النَّْجر وتََشتََّت األَْمر؛ النَّْجر: الطْبُع واألَْصل

).ولسان العرب َعِطَشت. (مقاییس اللغة

اِر، وقد نََجَر العُودَ نَجراً النَّْحُر والنَّْجُر: القَْطع، ومنھ نَْجرُ - (لسان العرب)..النَّجَّ

َضفَةِ - (لسان العرب). .نََجْرُت الماء نَْجراً: أَسخنتھ بالرَّ
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ونََجر الرجَل یَْنُجرهُ نَْجراً إِذا َجَمَع یده ثم َضَربھ بالبُْرُجمِة الُوْسطى. اللیث: نََجْرُت فالناً بیدي، وھو أَن تَُضمَّ -

مةَ اِإلصبَعِ الُوْسطى ثم تَْضِرَب بھا رأَْسھ، فََضْربَُكھ النَّْجُر. (لسان العرب).من كفِّك بُْرجُ 

ى آِجٌن یَْزِوي لھ الَمْرُء وْجَھھ، ناجٌر؛ورد في لسان العرب: وَصفٌَر كان في الجاھلیة یقال لھ قال ذو الرمة: َصرَّ

تاُء ُمَولِّیاً َھَرباً، وأَتتَك وافِدةٌ من ناِجرٍ إِذا ذاقَھ الظَّْمآُن في شھر ؛ قال الشاعر: ذََھَب الّشِ ابن سیده: والنَّْجر الحرُّ

وُز، قال: وھذا غلط إِنما ھو  ناجرٍ شھراالنَّْجِر و وآجٍر: أَشدّ ما یكون من الحّر، ویزعم قوم أَنھما َحِزیراُن وتَمُّ

با، وتَْسِقینَِي الُكْركوَر في   دُ ماء الشَّّنِ في لیلة الصَّ وقت طلوع نجمین من نجوم القَْیظ؛ وأَنشد عركة األَسدي: تُبَّرِ

شھور   من  شھر  كل  وقیل:  آِجِر  ِظالل  ناجر؛الصیفَحّرِ  إِلى  ساقَُھّن  َوْجَرةَ،  كنِعاج  الحطیئة:  قال 

ْدرِ  ابن  وناِجٌر:ناِجرْ الّسِ أَنشد  یَْنَجَر؛  حتى  الماء  شرب  ورد  إِذا  المال  ألَن  بذلك  سمي  صفر؛  وقیل:  َرَجٌب، 

ةً  ُمرَّ الموِت  من  كأْساً  َصبَْحناُھُم  وبناِجَر،األَعرابي:  الودائِِق  َحرُّ  اشتَدّ  إِنما ھوحتى  بعضھم:  بفتح  بِناَجَر،قال 

، فاسمھ.الجیم، وجمعھا نواجر الَحّرِ أَي یَشتَدُّ عطشھا حتى  ناِجرٌ ... وكل شھر في َصِمیِم  تَْنَجُر فیھ  اِإلبل  ألَن 

.تَْیبََس ُجلُودُھا

یر الطبع  وتغّ وضم الید  ء  ؛ ناَجر بفتح الجیم تعني القطع وتسخین الما، ھنالك معنیین متعارضینكما تالحظون  

. ، وھو شھر رجب. وناِجر بكسر الجیم تعني العطش وشھور الصیف الحارة، وبالتالي ھو شھر صفروسوق األبل

وھو اخر فصل الصیف وأول فصل الخریف ویتزامن وھنالك موسم من مواسم أنواء المناخ یسمى صفر والصفري  

شيء مختلف عن شھر صفر:المواسمومع طلوع نجم سھیل في شھر آب / أغسطس من كل عام.

. نبات ینبت في أول الخریف:صفریة - 2مطر أول الشتاء . : صفریة-1: ) في معجم القاموس المحیط(

العرب)  في  ( فَِریَّةُ لسان  الشجروالصَّ ویورق  األَرض  ر  یخّضِ الخریف  ل  أَوَّ في  ینبت  حنیفة:  .نبات  أَبو  وقال 

قال  ُصْفراً؛إِذا رعت ما یخضر من الشجر وترى َمغابِنَھا وَمَشافَِرھا وأَْوباَرھاتَْصفَرُّ ألَن الماشیةصفریةسمیت 

 ً ل الشتاء، وقیل.ابن سیده: ولم أَجد ھذا معروفا فَريُّ نَتَاج الغنم مع طلوع سھیل، وھو أَوَّ فَِریَّةُ :والصَّ عبارة  ( الصَّ

من لدن طلوع سھیل الصفریةوقیل.نتاج الغنم مع طلوع سھیل، وھو أّول الشتاءوالصفریة)القاموس وشرحھ

محركة فیھما). من لدن طلوع ُسَھْیٍل  كالصفريإِلى سقوط الذراع حین یشتد البرد، وحینئذ یكون النتاج محموداً 

.َصفَِریَّةً نئذ یُْنتَُج الناس، ونِتاجھ محمود، وتسمى أَمطار ھذا الوقت إِلى سقوط الذراع حین یشتد البرد وحی

فَِریَّةُ :  وقال أَبو سعید  طلوع ُسَھْیٍل وآخرھا  الصفریةما بین تولي القیظ إِلى إِقبال الشتاء، وقال أَبو زید: أَولالصَّ

ل  ماك. قال: وفي أَوَّ فَِریَّةِ طلوع الّسِ فَِريُّ الت،ذ حرھا وبردھا تسمى المعت أَربعون لیلة یختلف  الصَّ في النّتاج  والصَّ

.بعد القَْیِظّيِ 

فَِریَّةُ  :وقال أَبو حنیفة  قَِعيُّ أَول النتاج، وذلك حین تَْصقَُع الشمُس .تولِّي الحر وإِقبال البرد الصَّ وقال أَبو نصر: الصَّ

فَريقَْیظي ثمفیھ رؤوَس البَْھم َصْقعاً، وبعض العرب یقول لھ الشَّْمِسي وال قَِعي، وذلك عند صرام  الصَّ بعد الصَّ

ْیفي ثم القَْیظي ثم الَخْرفِيُّ في آخر  النخیل، ثم الشَّتِْويُّ وذلك في الربیع، ثم الدَّفَئِيُّ وذلك حین تدفأُ الشمس، ثم الصَّ
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.القیظ

فَِریة المال: حسنت حالھ وذھبت َصفَّرَ وتَ .المطر یأْتي في ذلك الوقت والصَّفَري:نبات یكون في الخریف؛والصَّ

فَِریة :وقال مرة .عنھ َوْغَرة القیظ .أَول السنةالصَّفَري:أَول األَزمنة یكون شھراً، وقیلالصَّ

أعتبار الخریف اول المواسم أما قول ان الصفریة أول األزمنة وأول السنة فسببھ ان بعض العرب أخذوا من الیھود 

أخذ بعض العرب من الفرس أعتبار الربیع أول المواسم وبدایة السنة.وبدایة السنة. في حین 

وسوق األبل (ناَجر بفتح الجیم) الذي یحتاج الى تسخین الماء وضم الید من البرد  صفَر  شھرنا عدم الخلط بین  یوعل 

. الذي یسخن كل شيءالحار(ناِجر بكسر الجیم)صفَر أو الصفريموسمو،  ف قریش الى الیمن في الشتاءألیال

.لیصبح حارفي الشتاء مقابل تسخین شيء في الصیف الفرق في المعنى ھو شيء حار 

منتصف شھر َصفَر: في موقع البدر 

منزلة الصرفة من برج األسد.حدود منتصف شھر َصفَر في یكون البدر في

ر فَ ثالث غرر شھر صَ 

(منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) ھي رفَ صَ أن ثالث غرر شھر  

!..والرشا والبطینالمؤخرغالفر؛منازل القمر

الخالصة: 

ثاني شھور السنة. رَ فَ صَ -

م.رّ حَ ر بعد شھر المُ فَ ترتیب شھر صَ -

من شھور الشتاء. -

للتجارة الى الیمن في الشتاء (أیالف قریش الوارد في القرآن) وتخلوا دیارھم. وقت كانت قریش والعرب تسافر  -

ثالث غرر شھر َصفَر الكبیس

شرحنا في فصول أخرى من ھذا الكتاب متى یضاف الشھر الكبیس َصفَر األول والذي یكون بین شھري الُمَحّرم  

ع ولمن ،  ضمن غرر شھورھما  تحدیداً  أضافتھ یعتمد على تقدم أھلة شھري رمضان وذي الحجة  اروَصفََر. وقر

أي المعیار ھو وقت شھر رمضان ویلیھ للتأكد وقت شھر ذي یضاف شھر َصفَر الكبیس. عن وقتھما  خروجھما  

ث غرر شھر صفر الحجة. ولیس غرر شھر َصفَر الكبیس.. لكن باستخدام أي برنامج فلكي یمكن ان نعرف ان ثال

. سعد األخبیة الفرغ المؤخر والفرغ المؤخرالكبیس ستتزامن مع منازل  
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ُخّوان –ربیع األول 3.3

ر.فَ الشھور شھران بعد صَ فربیعاألَزمنة،وربیعالشھورَربیعُ َربیعاِن: عند العرب والربیعُ 

فَر، وال یقال فیھما إِال فلَِزَمھما في غیره وھما شھراِن بعد صَ سمیا بذلك ألَنھما ُحدّا في ھذا الزمن  َربِیعٍ وَشْھرا

.اآلخرربیعاألَّول وشھرُ ربیعشھرُ 

بِیعُ وھنالك فصل الربیع.   جزء من أَجزاء السنة فمن العرب من یجعلھ الفصل الذي یدرك في لسان العرب: والرَّ

ثم فصل الّربیَع،ھو الوقت الذي یَْدُعوه العامةفیھ الثمار وھو الخریف ثم فصل الشتاء بعده ثم فصل الصیف، و 

وھو  الثمار،  فیھ  تدرك  الذي  الفصل  یسمي  من  ومنھم  الصیف،  العامةُ  یدعوه  الذي  وھو  بعده،  القَْیظ 

الثاني، وكلھم ُمْجِمعون على الربیعَ األَول ویسمي الفصل الذي یتلو الشتاء وتأْتي فیھ الَكْمأَة والنَّْورُ الربیعَ الخریف،

ھو الخریف  ربیعین:الربیع؛أَّن  الشتاء  قِسما  یسمى  حنیفة:  أَبو  منھماقال  ل  واألَمطار، ربیعاألَوَّ الماء 

عند العرب من أَجل النَّدى، قال: والمطر ربیعالنبات ألَن فیھ ینتھي النبات ُمْنتھاه، قال: والشتاء كلھربیعوالثاني

.باعٌمتى جاء، والجمع أَْربِعةٌ ورِ ربیععندھم

أَربعةُ  السنة  أَن  بھا:  عالَّمة  وكان  وفُصولھا  السنة  أَزمنة  في صفة  كناسة  بن  یحیى  أَبي  عن  األَزھري  وحكى 

اآلخر، ثم القیظ؛ وھذا كلھ قول الربیعاألَول وھو عند العاّمة الخریف، ثم الشتاء ثم الصیف، وھوالربیع:أَزمنة

األَّول الذي ھو الخریف عند الفُْرس یدخل لثالثة أَیام من أَْیلُول، قال: ویدخل الشتاء والربیع:العرب في البادیة، قال

عند الفرس لخمسة أَیام تخلو من أَذار، ویدخل القیظ الربیعلثالثة أَیام من كانُون األَّول، ویدخل الصیف الذي ھو

الفرس، لربیعأَھل الِعراق موافقوربیع :ل أَبو یحیىالذي ھو صیف عند الفرس ألَربعة أَیام تخلو من َحِزیران، قا

وھو الذي یكون بعد الشتاء، وھو زمان الَوْرد وھو أَعدل األَزمنة، وفیھ تُْقطع العروق ویُشرب الدّواء؛ قال: وأَھل 

َطرون في القیظ الذي یتلو الشتاء، فأَما أَھل الیمن فإِنھم یُمْ الربیعالعراق یُمَطرون في الشتاء كلھ ویُْخِصبون في

األَول. قال األَزھري: وسمعت العرب یقولون ألَّول مطر یقع الربیعویُْخِصبون في الخریف الذي تسمیھ العرب 

ّواد واْنتََجْعنا مساقِط الغَْیِث؛ وسمعتھم یقولون ربیعویقولون إِذا وقعربیع،باألَرض أَیام الخریف باألَرض: بَعَثْنا الرُّ

ُخِرف إِذا  تُْختََرف فیھ، للنخیل  الثمار  النَِّخیُل، قال: وإِنما سمي فصل الخریف خریفاً ألَن  تَربَّعَت  ت وُصِرَمت: قد 

ً وسمتھ العرب  وشھر َربِیعلوقوع أَّول المطر فیھ. قال األَزھري: العرب تَْذُكر الشھور كلھا مجردة إِال َشْھَريْ ربیعا

رمضان.  

لَ والعرب تسمي ربیعاً   ً : األَوَّ انا ً َخوَّ انا اُن،وُخوَّ ِل (القاموس . (لسان العرب). والَخوَّ كشدَّاٍد ویَُضمُّ: َشْھُر َربیع األوَّ

المحیط). 
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انومعنى  :  ُخوَّ

وخائِنَةٌ - خائٌِن  فھو  واْختانَھُ،  وَمخانَةً،  وخانَةً  وِخیانَةً  َخْوناً  خانَھُ  یَْنَصَح،  فال  اِإلْنساُن  یُْؤتََمَن  أن  الَخْوُن: 

اٌن.وَخُؤونٌ  (القاموس المحیط). وَخوَّ

ْعُف، وفَتَْرةٌ في النََّظِر، ومنھ: خائُن العَْیِن، لألَسِد وخائنَةُ األْعیُ - ِن: ما یُساِرُق من النََّظِر إلى ما ال والَخْوُن: الضَّ

، أو أن یَْنُظَر نَْظَرةً بِریبَةٍ  .(القاموس المحیط)یَِحلُّ

.المائدة (لسان العرب)علیھ یسمىوضع الطعاموإذاالذي یُْؤكل علیھ،والِخَواُن:والُخوانُ -

ب).خانھ الدھُر والنعیُم َخْوناً، وھو تغیر حالھ إلى شّرٍ منھا. (لسان العر-

دُ. (لسان العرب).- ن لھ معنیان: أَحدھما التَّنقُُّص، واآلخر التَّعُھُّ التَّخوُّ

منتصف شھر ربیع األول: في موقع البدر 

من برج العذراء.سنبلةیكون البدر في منتصف شھر ربیع األول في حدود منزلة ال

ثالث غرر شھر ربیع األول 

(منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) ربیع األولثالث غرر شھر  

!..والبطینالرشا والشرطانھي منازل القمر؛ 

الخالصة: 

ربیع األول ثالث شھور السنة.-

ر.فَ ترتیب شھر ربیع األول بعد شھر صَ -

من شھور فصل الربیع. -

ان ی- .وفیھ أیام تعود باردةدون أنتباه كخائنة األعینمن حال الى حالتقلب یو مناختبدل الُخوَّ
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بُصان –ربیع األخر 3.4

. في معنى ووقت وترتیب شھر ربیع الثانيراجع ربیع األول

اآلِخِر في الجاھلیة؛ ھكذا حكاه قُْطرٌب على َشْكل ُغراٍب، قال أَبو إسحق: ُسّمي بذلك ِلوبیص بُصان: اسُم َربیعٍ 

(لسان العرب). .السالح فیھ أَي بَریقھ

:  بُصانومعنى  

- ً وبَِصةً: بََرَق ولَمع، ووبََص البرُق وغیره . (لسان العرب). الوبِیُص: البَِریُق؛ وبََص الشيُء یَبُِص َوْبصاً وَوبِیصا

(لسان العرب)..أَْوبَصت األَرُض: أَول ما یظھر من نباتھا-

منتصف شھر ربیع األخر: فيموقع البدر 

یكون البدر في منتصف شھر ربیع األخر في حدود منزلة الغفر من برج العذراء.

ثالث غرر شھر ربیع األخر 

(منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) ربیع األخرأن ثالث غرر شھر  

!.. الثریا والدبران والھقعةھي منازل القمر؛ 

الخالصة: 

ربیع الثاني رابع شھور السنة.-

ترتیب شھر ربیع الثاني بعد شھر ربیع األول. -

من شھور فصل الربیع. -

.اول ظھور النباتات من األرض بُصان األرض وقت وقت -

عند الغروب في المغرب (غرر الشھر الثریا والدبران  یتزامن وقتھ مع تواجد منزلة الدبران من برج الثور-

والھقعة). 
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أو ُرنىُربّى–جمادى األول 3.5

(الصحاح في اللغة): جمادىومعنى 

كجمد - . وسكن ، لم یتحرَّ

: لم تمطر؛ وقیل: ھي الغلیظة.جماد بالفتح: األَرض التي لم یصبھا مطر. وأَرض ماد، والجَ -

یابسة لم یصبھا مطر وال شيء فیھا ؛ قال لبید : أَْمَرَعْت في نَداهُ، إِذ قََحَط القطـُر. َجماد التھذیب: أَرض 

تَھا الغَضوُب. التھذیب:  الَجمادِ السنةال مطر فیھا ؛ قال الشاعر: وفي  َجماد:وسنة- یكون غیثاً، إِذا لم تُْعِط ِدرَّ

.ال كألَ فیھا وال خصب وال مطرجامدةسنة

والَجَمدُ، بالتحریك، . من الماء، وھو نقیض الذوب، وھو مصدر سمي بھَجَمد الَجْمد، بالتسكین، ما:الجوھري -

مثل خادم وخدم. جامد جمع

أَي قام، وكذلك الدم وغیره إِذا یبس، المجَمدَ ابن سیده- اء والدم وغیرھما من السیاالت یَْجُمد ُجموداً وَجْمداً 

.جمد وقد 

جماد، كذلك ال لبن فیھا .ال لبن فیھا. وناقة:َجماد وشاة-

َمنَعَْت قَْطَرھا، زاَن ِجناني َعَطٌن ُمْغِضُف (* قولھ « عطن » كذا باألصل ولعلھ  ُجمادَىقال بعض األَنصار: إِذا-

نخالً  یعني  النخل.)  أي شمراخ  بالالم  كتاب  (عطل  في  ھذا  الشعر  بیت  تفسیر  القدوسيفي  أسماء محمد   :

أن النخیل الراسخ  يأ:104ص 2009دیسمبر  55. مجلة دبي الثقافیة العدد الشھور العربیة ، أسئلة وأسرار

ل بالبسر یزین دیاره وأن منعت   قطرھا ، والنخل یكون على ھذه الصورة مع نھایة  –جمادى -في الماء الُمَحمَّ

: إِذا لم یكن المطر الذي بھ العشب یزین مواضع  یقول.  ).(آذار) الذي وافق ھذا الوقت أثناء التسمیةمارس

.الناس فجناني تزین بالنخل

كما تالحظ أعاله ، فأن معنى جمادى ھو أنقطاع المطر وجماد األرض (یبوسھا) أول الصیف. 

ً لكن  معنى معاكس: ورد أیضا

الماء  - لجمود  بذلك  الشھور معرفة سمیت  أَسماء  أَبو  ابن سیده: وجمادى من  وقال  الشھور؛  تسمیة  عند  فیھا 

الشتاء كلھ، فيجمادىحنیفة: العرب  أَنجمادىعند  أََوال ترى  أَو في غیرھا،  الشتاء  بین یدي  جمادىكان 

شعبان، وھو مأْخوذ من التشتت والتفرق ألَنھ في قبَل الصیف ؟، قال : وفیھ التصدع عن المبادي والرجوع إِلى  

المخاض.

، ِجْربیاَء لجمود الماء فیھ؛ وأَنشد للطرماح: لیلة ھاجت جمادىء عند العرب أَبو سعید: الشتا- ُجماِدیَّةً، ذاَت ِصّرٍ

النسام أَي لیلة شتویة. 

. ففیھ یقول ان جمادى ھو الشتاء ثم یقول انھ وھو الوحید في ھذا الرأيأبن سیدهمن الواضح ھنالك خطأ في نص 

المطر انقطاع ان بین الشتاء والصیف فصل الربیع. وجمود الماء یعني  قبل الصیف وھذا ال یمكن كما نعرف أذ  

الماء على األرض. نجماد إولیس عن األرض 
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، ریح صرر  لیلة ھاجت دون مطر ذات برد شدید فمعناهھاجت جمادیة ذات صر  ةلیل عن  أما ما ذكره أبو سعید 

ا َعادٌ فَأُْھِلُكوا بِِریحٍ َصْرَصٍر َعاتِیٍَة  ن.كما ورد في القرآ َرَھا َعلَْیِھْم َسْبَع لَیَاٍل َوثََمانِیَةَ أَیَّاٍم ُحُسوًما فَتََرى  (6) (َوأَمَّ َسخَّ

الحاقة. (7)) اْلقَْوَم فِیَھا َصْرَعٰى َكأَنَُّھْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِویَةٍ 

نَّى شھر ُجمادى (في القاموس في لسان العرب:  .وجمعھا ُرنَنٌ بال الم، شھر جمادىورنى،)الرُّ

نَّى نَّى: الَخْلُق. یقال: ما في الرُّ ُرنَّى، ویقال ُرنَةُ، بالتخفیف؛ ولىمثلھ. قال أَبو عمر الزاھد: یقال لجمادى اآل والرُّ

نما  وأَنھ قال: یا آَل َزْیٍد، اْحذَُروا ھذي السَّنَْھ من ُرنٍَة حتى تُوافِیھا ُرنَْھ قال: وأَنكر ُربَّى، بالباء، وقال: ھو تصحیف إ

بَّى الشاة النُّفَساء؛ وقال قْطُرٌب وابن األَ  نباري وأَبو الطیب عبد الواحد وأَبو القاسم الزجاجي: ھو بالباء ال غیر؛ الرُّ

أَبو  بَّى؛ وأَنشد  الرُّ إذا ما انجلت عنھ، مأْخوذ من الشاة  نُتَِجْت ُحُروبُھم  یعلم ما  القسم الزجاجي: ألَن فیھ  أَبو  قال 

خر.ِن؟ والَحنِیُن: اسم لجمادى األُ الطیب: أَتَْیتُك في الَحنِین فقلَت: ُربَّى وماذا بین ُربَّى والَحنِی 

:  وُرنىُربّىومعنى  

بَّى الشاة النُّفَساء- َ الرُّ ).الصحاح في اللغة(في البَْیِت ِللَبَنِھا تَُربَّىوالشَّاةُ . التي وَضعَْت حدیثا

نَّى- نَّىالَخْلُق. یقال: ما فيوالرُّ (لسان العرب)..مثلھالرُّ

ْیَحةُ الَحِزینةُ . وأََرنَّت القوُس في إنباِضھا، والمرأَةُ في نوحھا، والنساُء في َمناَحتھا، والحمامةُ في  - نَّةُ: الصَّ الرَّ

َسْجعھا، والحمار في نَھیقھ، والسحابة في رعدھا، والماء في َخریره، وأََرنَِّت المرأَة تُِرّن وَرنَّْت تَِرّن؛ والُمِرنَّة:  

وقوس ُمِرنٌّ وِمْرناٌن، وكذلك السحابة، ویقال لھا الِمْرناُن على أَنھا صفة غلبت غلبة  .ْرنان مثلھالقوُس، والمِ 

(لسان العرب)..وقال أَبو حنیفة: أََرنَِّت القَْوس وھو فوق الحنین.االسم

منتصف شھر جمادى األول: فيموقع البدر 

منزلة الشولة من برج العقرب. یكون البدر في منتصف شھر جمادى األول في حدود 

ثالث غرر شھر جمادى األول

المغرب في غرة جمادى األولأن ثالث غرر شھر   الشمس في  تشاھد عند غروب  التي  الثالث  القمر  (منازل 

!..الھنعة والذراع والنثرةالشھر) ھي منازل القمر؛ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya7.html


متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

72 

الخالصة: 

شھور السنة.جمادى األول خامس-

ترتیب شھر جمادى األول بعد شھر ربیع الثاني. -

من أول شھور فصل الصیف.-

. (نھایتھ الحزینة)ورنین السحاب (جمادھا بعد ان كانت طین) المطر عن األرض ویبوسھاوقت اول أنقطاع-

من برج األسد عند الغروب في المغرب (غرر الشھر الھنعة والذراع  ذراعیتزامن وقتھ مع تواجد منزلة ال-

والنثرة). 
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حنین–جمادى األخر 3.6

. جمادى األخراجع جمادى األول في معنى ووقت وترتیب شھر ر

:  حنینومعنى 

).لسان العرب (الشَّْوُق وتََوقاُن النَّفس الَحنِینُ -

وتََحنَّنَت النَّاقةُ على ولِدھا: تَعَطَّفَت وأشتاقت، وكذلك الشاة (لسان العرب).-

التي  - الریاح:  من  عند كَحنِینَحنِینٌ لھاوالَحنُوُن  َصْوتَھا  یُْشبِھ  َصْوٌت  أَي  كذلك الَحنِین؛اِإلبِل  َحنَّاٌن  وسحاٌب 

أي ھي ریح جافة ھادئة دافئة. (لسان العرب).

منتصف شھر جمادى األخر: فيموقع البدر 

. میزانمن برج النعائمیكون البدر في منتصف شھر جمادى األخر في حدود منزلة ال

ثالث غرر شھر جمادى األخر 

المغرب في غرة جمادى األخرأن ثالث غرر شھر   تشاھد عند غروب الشمس في  التي  الثالث  القمر  (منازل 

.النثرة والطرفة والجبھةالشھر) ھي منازل القمر؛ 

الَجْفِن على الجْفن، وإصابَتُك إْطباُق  في لسان العرب: والطْرفُ !الطرفة  منزلة  ھنالك تطابق بین معنى حنین وو

.َعیناً بثوب أَو غیره. یقال: طُِرفَْت عینُھ وأَصابَتْھا ُطْرفةٌ وَطَرفَھا الحزُن بالبكاء

الخالصة: 

جمادى األخر سادس شھور السنة.-

ترتیب شھر جمادى األخر بعد شھر جمادى األول. -

من شھور فصل الصیف. -

.، ریح جافة ھادئة دافئةالحنینوقت ھبوب الریاح یتزامن مع -

یتزامن وقتھ مع تواجد منزلة الطرفة من برج األسد عند الغروب في المغرب (غرر الشھر النثرة والطرفة  -

والجبھة). 
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األصم–رجب 3.7

یَْستَِحلُّون القتاَل فیھ؛ وفي شھر سموه بذلك لتعظیمھم إِیَّاه في الجاھلیة عن القتاِل فیھ، وال  ي لسان العرب: وَرَجبٌ ف

ُمَضَر الذي بین ُجمادَى وشعباَن؛ قولھ: بین ُجمادَى وشعباَن، تأْكید للبَیاِن وإِیضاٌح لھ، ألَنھم كانوا  َرَجبُ :  الحدیث 

ل عن موضعھ الذي یَْختَصُّ بھ، فبین لھم أَنھ الشھر الذي بین   ُجمادَى وشعباَن. یَؤخرونھ من شھر إِلى شھر، فیَتََحوَّ

ُمَضَر، إِضافة إِلیھم، ألَنھم كانوا أَشدّ تعظیماً لھ من غیرھم، فكأَنھم اْختَصُّوا بھ، والجمع: أَْرجاٌب. َرَجبُ وإِنما قیل:

ھذا قالوا رجب،تقول:  َشْعباَن،  لھ  وا  َضمُّ العربُ َرَجباِن.  :فإِذا  ُب،وكانت  ذَبائحَ تَُرّجِ أَي  نُُسكاً،  لھم  ذلك  وكان 

َرَجٍب.في

النخل) أي دعمھ وإسناده وتقویمھ بما یمنع وقوعھ لكثرة ما یحمل من الجرید  ترجیب (رجب اكتسب اسمھ من

وفي رجب كان العرب یجتمعون في  .والطلع. ویقال ان العرب سمت ھذا الشھر برجب ألنھا كانت تعظمھ وتبجلھ

للكأل والثمر، حتى إذا انتھي وأذن الحر   . شعباندیارھم، في شھرإلىعائدین  (تشعبوا)بالمجيء،البوادي طلباً 

إیذاناً بإقبال الحر واشتداده.في أخر أیار/ مایو أول حزیران/ یونیوالثریا ومطلوع نجرجب وافق

والحدم:  )فِي َكْدمٍ َحْطٍم ، َواْلعَانّاتُ ( إِذَا َطلََع النَّْجُم : فَاْلَحرُّ فِي َحْدٍم ، َواْلعُْشُب فِي  وللعرب فیھا أسجاع، منھا قولھم :

)monthly.php-http://www.almtoon.com/news16(من موقع روائع المتون العلمیة   توقد الحر والنار.

وَن َرَجباً َشْھَر هللا قال الخلیل: إنما سمي بذلك ألنھ كان ال یُْسَمع فیھ صوُت مستغیٍث األََصمَّ؛وكان أھُل الجاھلیة یَُسمُّ

وال حركةُ قتاٍل وال قَْعقَعةُ سالح، ألنھ من األشھر الُحُرم، فلم یكن یُْسمع فیھ یا لَفُالٍن وال یا َصبَاحاه؛ وفي الحدیث: 

؛  َشْھُر هللاِ  األََصمُّ َرَجٌب؛ سمي أََصمَّ ألنھ كان ال یُسمع فیھ صوت السالح لكونھ شھراً حراماً، وكذلك ُمْنِصُل األَّلِ

ْقیَةَ واألََصمُّ األََصمّْ قال: یا ُربَّ ذي خاٍل وذي َعٍمّ َعَمْم قد ذاَق َكأَْس الَحتِْف في الشَّْھرِ  من الحیاِت: ما ال یَْقبَُل الرُّ

 عن َسماِعھا، وقد یستعمل في العقرب.كأَنھ قد َصمَّ 

: رجب ومعنى  

أعلى الشيء (لسان العرب). -

دِْر (لسان العرب).- ْلعِ ِمْن نَاِحیَِة الصَّ َرأُْس الّضِ

أعلى الھیبة والعظمة (لسان العرب). -

:  األصم ومعنى

ُجُل ال یُْطَمُع فیھ، وال یَُردُّ عن َھواهُ. األَصمُّ:- (القاموس المحیط). الرَّ

،وقال في التھذیب: كأَنـَّھ قال لََمَع لَْمع- . (لسان العرب).ال یسمُع الجواَب، فھو یُِدیُم اللَّْمعَ األََصمَّ ألَناألََصّمِ

(لسان العرب)..وَصمیُم القیِظ: أَشدُّه حّراً .وَصمیُم الحّرِ والبرد: شدّتُھ-

ْقیَةَ كأَنھ قد َصمَّ عن َسماِعھا، وقد یستعمل في العقرب. واألََصمُّ - (لسان العرب).من الحیاِت: ما ال یَْقبَُل الرُّ

http://www.almtoon.com/news16-monthly.php


متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

75 

وورد ان ناِجر بكسر الجیم من أسماء شھر رجب. وتقدم في شرح أسماء شھر صفر توضیح ذلك. ھنالك معنیین 

وتسخین الماء وضم الید وتغّیر الطبع وسوق األبل، وبالتالي ھو شھر متعارضین؛ ناَجر بفتح الجیم تعني القطع  

صفر... وناِجر بكسر الجیم تعني العطش وشھور الصیف الحارة ، وھو شھر رجب. 

قریش في الصیف الى الشام كان یتم في شھر رجب ویعودون في شعبان ولھذا ورد انھما یسمیان الرجبان. أیالف  

عتراض قوافل قریش العائدة من الشام كانت تتم في شعبان وشھر بعثھا رسول هللا ص الودلیل ذلك، السرایا التي 

، 2ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  (ھـ 2رمضان  17شھریوم الجمعةرمضان وأشھرھا ما حصل قبل معركة بدر في

. ).15- 14ص 

بماذا یختلف شھر رجب وتبجلھ وحتى تحرمھ؟لكن السؤال ھو : ماذا یحصل في ھذا الشھر وجعل العرب تعظمھ  

الحرم؟ الشھور  باقي  العرب  ..  عن  ان  ومواقیت استخدمت بما  شھورھا  لتحدید  القمر  ومنازل  والقمر  الشمس 

المعیشیة، فال بد ان یكون شيء ما في اعلى درجة في السماء في ھذا الشھر الثابت ھمشؤون في  التحوالت المناخیة  

ة.وقتھ بین فصول السن

السنة في وسط  في  نھار  وأطول  وأشد سطوعا وحرارة  السماء  في  لھا  اعلى موقع  في  الشمس  تكون  الجواب: 

الذي وفقھ تقسم السماء الى الكاالستواءخط  حتى  بل  یولیو.–تموز / یونیو  –الصیف في شھر حزیران   وني 

شھر رجب معانيه. وھذ في ھذا الوقت لھ من األرض موقع شمالیة (شامیة) وجنوبیة (یمانیة) یكون في أعلى

. األصم

منتصف النھار عبر السنة عند نفس أي منطقة رصد وارتفاعھاقع الشمس امو
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منتصف شھر رجب: فيموقع البدر 

شھر رجب في حدود منزلة سعد بلع من برج الجدي. یكون البدر في منتصف 

ثالث غرر شھر رجب: 

(منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) ھي رجب ثالث غرر شھر  أن  

.الزبرة والصرفةالجبھة ومنازل القمر؛ 

ْبَرةُ منزلة  وھنالك تطابق مع معاني رجب و مقَدَّم والكاِھلُ موضع الكاھل على الَكتِفَْینِ الزبرة. في لسان العرب: والزُّ

ْدَرةُ من كل دابة.أَعلى الظھر ْبَرةُ كوكب من المنازل على التشبیھ بُِزْبَرةِ األَسد. قال ابن ِكنَاَسةَ: من .ھي الصُّ والزُّ

كواكب األَسد الَخَراتَاِن، وھما كوكبان نَیِّراِن بینھما قَْدُر َسْوٍط، وھما َكتفَا األََسِد، وھما ُزْبَرةُ األَسد، وھما كاھال 

.، وھي كلھا ثمانیةاألَسد ینزلھما القمر

الشمس والقمر وقت والدة القمر) یكونا في منزلة اقترانشارة الى أن الشمس وقمر شھر رجب (وقت  جدر اإلتو

الذي یظھر في البرامج الیمانیة وسھیل، رغم ان ھذا التشكیلالِشعرىالھنعة في برج التوأمان وعلى خط واحد مع  

بسبب ضوء الشمس.السماءيفال یرىالفلكیة

الخالصة: 

شھور السنة. بعسارجب -

. خر وقبل شعبانبعد شھر جمادى األرجب ترتیب شھر -

. القیظ-الحارة من شھور فصل الصیف-

واطول نھار في شدید كون الشمس في أعلى موقع لھا في السماء وأشد سطوعا وحروقت  یتزامن وقتھ مع  -

السنة.

الزبرة الجبھة وعند الغروب في المغرب (غرر الشھر  سد من برج األزبرةمنزلة الیتزامن وقتھ مع تواجد  -

والصرفة). 
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عاذل–شعبان 3.8

تتفرق)؛ للحرب يتفرق الناس فیھ ویتشعبون طلبًا للماء، وقیل ألن العرب كانت تتشعب فیھ (أُسمي شعبان لإنھیل  ق

.واإلغارات بعد قعودھم فى شھر رجب 

وایام معتذالت أي  .... العرب: قال المفضل الضبي: كانت العرب تقول في الجاھلیة لشعبان عاذلفي كتاب لسان  

شدیدة الحر كأن بعضھا یعذل بعضا فیقول الیوم منھا لصاحبھ: انا اشد حرا منك ولم یكن حرك كحري!.. قال ابن 

وفي كتاب جمھرة اللغة: معتذالت   ...قبل طلوعھ (سھیل) او بعدهتجئالبري: ومعتذالت سھیل ایام شدیدة الحر  

یطلع سھیل في اواخر شھر آب وھو بدایة موسم سھیل اول فصل الخریف .سھیل: ایام شدیدة الحر باردة اللیل

.الفجر والمغرب وھكذایمتد البرد الىالذي تبدأ فیھ ساعات الحر بالنقصان تدریجیا لیصبح اللیل بارد ثم

العربیة المعاصر) عجم اللغة م(: شعبانومعنى 

یت في الشَّْعِب : إِنھ یكوُن بَمْعنَیَْیِن ، یكوُن إِْصالحاً ، ویكوُن تفریقاً . - ّكِ الشَّْعُب : التَّْفریُق وقال ابن الّسِ

ْعبُ - أھل مّكة أدرى بِشعابھا. -. طریق أو ممّر جبلّي :ِشعابٌ  : انفراٌج بین الجبلین والجمع: الّشِ

ْعبُ - .الطریقُ : الّشِ

ْعبُ - .مجّرى للماء تحت األرض : الّشِ

َق من رُؤوِسھا- . ویقال : ھذه َعصاً في رأِْسھا ُشْعبَتاِن ؛ قال األَزھري  وُشعَُب الجباِل : رُؤوُسھا ؛ وقیل : ما تفرَّ

(لسان العرب).، بغیر تاءُشْعبانِ : وَسماعي من العرب : َعصاً في َرأِْسھا

(الصحاح في اللغة): ل عاذِ ومعنى

.  العَْذُل: المالمةُ -

، والماء.اسٌم للِعْرِق الذي یسیل منھ دُم االستحاضةوالعاِذلُ -

.وأیام ُمْعتَِذالٌت، شدیداُت الحرّ -

د للكثرة- .ورجٌل ُمعَذٌَّل، أي یُْعذَُل إلفراطھ في الجود، ُشدِّ

منتصف شھر شعبان:فيموقع البدر 

شھر شعبان في حدود منزلة سعد األخبیة من برج الدلو. یكون البدر في منتصف 

ثالث غرر شھر شعبان: 

أن ثالث غرر شھر شعبان (منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) ھي  

. الصرفة والعواالزبرة ومنازل القمر؛ 
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وسمیت الصرفة بھذا االسم !صرفة ومنزلة الشعبانان ان ھنالك ربط بین شھر  شعبتسمیة شھر  معاني  نالحظ من  

، وفیھا وتكون غرر الشھر قبل الطلوعأیلول / سبتمبر)3النصراف الحر عند طلوعھا فجراً من جھة الشرق (

یعتدل الجو نھاراً وتزداد برودتھ في اللیل. 

الخالصة: 

شعبان ثامن شھور السنة.-

شعبان بعد شھر رجب.ترتیب شھر -

من شھور فصل الصیف. -

نھاره حار ولیالیھ باردة ، أنفراج الحر.-

اخر الصیف وأول الخریف. یشعب بین الصیف والخریف. أغسطس،/آب طلوع سھیل في شھر یتزامن مع -

فة  الزبرة والصرمن برج العذراء عند الغروب في المغرب (غرر الشھر  صرفةیتزامن وقتھ مع تواجد منزلة ال-

). والعوا

الیمانیة والشامیة بعد الِشعرىشعبان شھري تموز وآب: وقت ظھور كوكبة الجبار؟ او وقت ظھور نجمي  وافق

ظھور كوكبة الجبار؟ 

عدة حضارات اھتمت بوقت طلوع كوكبة الجبار. ان اھرامات الجیزة في مصر تمثل نجوم نطاق كوكبة الجبار. 

ً كوكبة الجبار كب في الثقافات اإلنسانیة القدیم  اھي إحدى أشھر الكو (Orion) الجوزاءأو كما كانت تعرف قدیما

لوضوحھا الكبیر وشدَّة لمعان معظم نجومھا، ویجعل ذلك تمییزھا سھالً حتى في  ھواة الفلكوأكثرھا رواجاً بین

واضحةٌ كثیراً كمحارب یقف حامالً  -التي تخیَّلھا الناس منذ القدم  -كما أنَّ ھیئتھا  .عالٍ تلوث ضوئيحال وجود 

ال تعد الجبار  .  سالحھ وعلى خصره حزام من ثالثة نجوم. وتشمل الكوكبة أیضاً عدداً من األجرام الھامة والمعروفة

، حیث أن جزءاً خط االستواء السماويكب ا، بل ھي تُعتبر من كوالجنوبيوالنصف الكرة الشماليكب ابین كو

كال  من  منھا  نصف  رؤیة  فیُمكن  ثم  ومن  االستواء،  خط  جانبي  على  یقع  منھا  تقریباً  متساویاً 

نتیجة لھذا (لكنھا تكون قریبة من عالیة نسبیاً  دوائر عرض ، ویُمكن رؤیتھا بكاملھا منوالشماليالجنوبيبینالقط

.) .2010مارس  3تاریخ الولوج  .االتحاد الفلكي الدوليات.كبوالقائمة الرسمیة للك-الكوكبات  (المصدر  .األفق)

ھذه المنطقة من السماء ھي منطقة العبور بین السماء الشامیة والسماء الیمانیة = ھي الطریق = الشعب = وقت 

طلوع الشعب آن = شعبان. 

فجرا ھو تموز/ آب وھذا الیمانیة (العبور) والشامیة (الغمیصاء)الِشعرىوقت طلوع كوكبة الجبار وبعده نجمي  

ھو وقت شھر شعبان!! 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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ناتِق –رمضان 3.9

شھرف العرب:  لسان  العطش.رمضانَ ي  شدّة  من  جْوفُھ  َحّر  إِذا  یَْرَمُض  الصائم  َرِمَض  من  شھر وناتِقٌ مأْخوذ 

من أَسماء رمضان. وناتِقوھو شھر رمضان. ابن سیده:ناتِقاً،وأَنتََق: صامَ رمضان؛ عن الوزیر.

)لسان العرب : (رمضان ومعنى  

َمضُ - ْمضاُء : ِشدّةُ الَحرّ الرَّ  . والرَّ

َمُض : َحرُّ الحجارة من شدّة َحّر الشمس ، وقیل : ھو الحّر  - جوعُ عن الَمباِدي إِلى الَمحاِضر ، وأَرٌض  والرَّ والرُّ

.َرِمَضةُ الحجارة

َمُض : شدة َوْقع الشمس على الرمل وغیره : واألَرُض َرْمضاُء.- والرَّ

َمِضيُّ من السحاب والمطر : ما كان في آخر القَْیِظ وأَّوِل الَخِریف ، فالسحاُب َرَمِضيٌّ والمطر َرَمِضيٌّ ،  - والرَّ

 . وإِنما سمي َرَمِضیّاً ِألنھ یدرك ُسخونة الشمس وحّرھا

َمُض : المطر یأْتي قُبَُل الخریف فیجد األَرض حاّرة محترقة-  .والرَّ

ْیِفیّةُ ثم الدَّفَئِ - بَِعیَّةُ ثم الصَّ َمِضیَّةُ : آخر الِمیَّرِ ، وذلك حین تحتِرُق األَرض ألَنَّ أَّوَل الِمیَّر الرَّ قال :  یّةُ ، ویوالرَّ

َمِضیّةُ  .الدَّثَئِیّةُ ثم الرَّ

في آخر القَْیِظ أي أن وقت شھر رمضان وقت الرمضي وھو وقت بدأ ھطول األمطار على األرض الرمض الحارة  

. وأَّوِل الَخِریف

)لسان العرب : (ناتِق ومعنى

.الرافعوالناتِقُ -

.الفاتِقُ والناتق-

لَْوَطك في الغَزالة حتى یَِجّف. ابن األعرابي: أَنتََق إذا شال حجر األَِشدَّاِء، وأَْنتََق  الباسط. یقال: اْنتُْق  والناتِقُ -

.عمل ِمظلَّةً من الشمس، وأَنتََق إذا بنى داره نِتاق داٍر أَي ِحیالھا

.إذا كان ینفُض راكبھناتٌق،وفرسٌ .والنَّتُْق: الرمي والنْفض -

.د والِمْنتاق: الكثیرة األوالوالناتِقُ -

.ونَتََق الشيَء یَْنتِقُھ ویَْنتُقُھ، بالضم، نَتْقاً: جذبھ واقتلعھ.النَّتُْق: الزعزعة والھز والَجْذب والنَّْفض -

منتصف شھر رمضان: فيموقع البدر 

فوق برج كوكبة الفرس األعظم  منمقدمحدود منزلة الفرغ الأسفل  في  یكون البدر في منتصف شھر رمضان 

رمي ونفض الذنوب ورفع الناس  ، والنتقشھر رمضان وقت  ومن معاني ناتق وكأن الفرس نتق القمر.، وھذا  الدلو

ورمي النعم علیھم. 
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.  قال ابن درید : لما نقلوا أَسماء الشھور عن اللغة القدیمة سموھا باألَزمنةوفي لسان العرب ، 

یة. اللغة اآلكدیة ھي اللغة السامیة التي انحدرت منھا اللغة العرب

: اللغة_األكادیة/http://www.marefa.orgموقع:  ورد في 

،  استخدامات الفعل التام في األكادیة:  anumma (اآلن)، وانمَّ  inannaیستخدم في الرسائل بعد ظرفي الزمان إننَّ

الفعل   :  Anumma ațţardakkumوقت اإلرسال، مثالوافق(من اآلن وصاعداً) لیدل على أن وقت حدوث 

، فھو یعبِّر عن فعل أُنِجز اآلن، ولكن أثره ما یزال ماثالً، وھذا كثیر في الرسائل مع بمعنى: أرسل إلیك اآلن

طیّھ ضمنھ، معھ  " (anumma)اآلن،   (inanna) األفعال الدالة على المتكلم المفرد، المصحوبة بظروف مثل

.." . ( anumma aštaprakkum) لقد كتبت إلیك.. طیَّھ .." ( inanna ațţardakkum )  قد أرسلت إلیك

اآلن..". أي أن الفعل التام ھنا یدل على المضارع أكثر من داللتھ على الماضي حیث إن عملیة اإلرسال لم تتم 

. ولكنھا في طریقھا إلى ذلك،بعدھا

: (لسان العرب)آنومعنى

.، أَْوناً ، فھو آین أَؤونُ أُْنُت ،-

. آن أْیناً : َحانآنَ -

.أَواُن الِجدِّ َواالْجتَِھادِ آنَ لََك أَْن تَْستَِریَح ،آنَ الصَّالَةِ : َحاَن َوْقتَُھا ،َوْقُت آنَ -

. على نَْفِسِھ : تََرفََّق بَِھاآن-

.َواِحٍد : فِي َوقٍت َواِحدٍ آنٍ َوَصْلنَا في-

وقت شعبان.وقت طریق التشعب والتفریق =  شعب + آن : آن وقت الشعب = 

وقت الرمض = آن وقت المطر الذي یأْتي قُبَُل الخریف فیجد األَرض حاّرة محترقة = رمضان. رمض + آن : آن  

ثالث غرر شھر رمضان: 

أن ثالث غرر شھر رمضان (منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) 

! السنبلة (السماك) والغفرالعوا وھي منازل القمر؛ 

تي السنبلة  تسمیة شھر رمضان شھر الخیر والغفران ان ھنالك ربط بین شھر رمضان ومنزل معاني  نالحظ من  

وتقول العرب: إذا نزل القمر بالغفر كانت من لیالي السُّعود.، (العفران)الغفر(الخیر) و

الخالصة: 

شھور السنة. تاسعان شھر رمض-

. شعبانان بعد شھر رمضترتیب شھر -

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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.خریفشھور فصل الأول من -

یتزامن وقتھ مع بدأ نزول المطر على األرض الحارة. -

نھاره معتدل ولیالیھ باردة.-

. أغسطس، اخر الصیف وأول الخریف/سھیل في شھر آب والِشعرىنجمي طلوع  وقتھ بعد یتزامن -

الشھر العوا والسنبلة  یتزامن وقتھ مع تواجد منزلة الغفر من برج العذراء عند الغروب في المغرب (غرر  -

(السماك) والغفر). 

یتزامن وقتھ مع تواجد البدر من منتصف الشھر أسفل كوكبة الفرس األعظم. -

یوم30او 29شھر رمضان 

یوم دوماً. لكن، توجد نصوص عدیدة ال تؤید ذلك.30ھنالك نصوص تشیر الى ان شھر رمضان یكون  

وسائل الشیعة. ): شھر رمضان تام أبدا؟ فقال: ال، بل شھر من الشھور(ععبد هللاعن یعقوب االحمر قال: قلت البي  

13390 / 22.

: یصیب شھر رمضان ما یصیب ) عاالمام جعفر الصادق  هللا (: قال ـ یعني: أبا عبد قالكعبد الملعن قطر بن  

وسائل .امفأتم العدة ثالثین یو ثم تغیمت الشھور من النقصان، فاذا صمت من شھر رمضان تسعة وعشرین یوما  

.23 / 13391الشیعة

او قصد ما یوما ربما مقصود منھ السنة التي قال فیھا ذلك ولیس دوما30اي النص الذي یقول ان شھر رمضان  

او النص موضوع.  بسبب الغیوم والغبار.من الشھر 30لیلة رؤیة الھالل ال یمكنعندماخرى ورد في نصوص أ

.مشابھةأخرى وھنالك نصوص عدیدة 

ً او أي شھر قمري بطول محدد علمیاً، ال یمكن ان یكون شھر رمضان .یوم30او  29سواًء كان دوما

وقال أمیر المؤمنین علي ع : ( إعقلوا الخبر إذا سِمعتموه عقل رعایة ال عقل روایٍة ، فإن رواة العلِم كثیٌر وُرعاتھ  

. قلیٌل.)

وعن رسول هللا ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) : ( إذا أتاكم عني حدیث فأعرضوه على كتاب هللا وحجة عقولكم فإن 

. 343ھامش ص  - 2ج - مولي محمد صالح المازندراني - شرح أصول الكافي عرض الجدار). وافقھما فأقبلوه وإال فاضربوا بھ
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وِعل –ال شوّ 3.10

اُل،ف ي بذلك ألنَّھ وافق َشّواالً في مقاییس اللغة: وزعم قوٌم أنّ .  كَشدَّاٍد: وَشْھُر الِفْطرِ ي القاموس المحیط: َشوَّ سّمِ

لت اإلبل: إذا نقص وجّف لبنھايحملت "أوقَت أن تشوَل اإلبل بأذنابھا إذا   وفي .نقصت وجف لبنھا"، فیقال تشوَّ

الٌ  من أَسماء الشھور معروف، اسم الشھر الذي یلي شھر رمضان، وھو أَول أَشھر الحج، قیل: لسان العرب: وَشوَّ

ي  ْطب، وقال الفراء: ُسّمِ ي بتشویل لبن اِإلبل وھو تََولِّیھ وإِْدباُره، وكذلك حال اِإلبل في اشتداد الحر وانقطاع الرُّ ُسّمِ

.، أي رفعھ طلبا للتزاوجا ذَنَبھبذلك ِلَشَوالِن الناقة فیھ ب

: (لسان العرب)الشوّ ومعنى 

الُ - الكثیُر الشَّْول. :الشَّوَّ

ِشوال : كیس من خیش یعبَّأ فیھ الحبُّ أو الدقیُق ونحُوه.  /ُشوال-

ال- . جمع شائِل : كل ما ارتفَعَ :ُشوَّ

للفْحل. الناقةُ الالَّقُِح التي تَُشوُل بذَنَبَھا :الشَّائِلُ -

م هللا وجھھ : فكأَنكم بالساعة تْحدُوكم َحْدَو الزاجر بَشْولھ أَي الذي یَْزُجر إِبلھ لتَسیر .  - وفي حدیث علي ، كرَّ

فصل الخریف) فال أول  من اِإلبل التي نقَصْت أَلبانھا ، وذلك إِذا فُِصَل ولدُھا عند طلوع ُسَھیٍل (الشَّْولُ  : وقیل-

.ل فیھا الفحلتزال َشْوالً حتى یُْرسَ 

لَْت ھي : َخفَّْت أَلبانھا وقَلَّْت ، وھي- ل لبنُھا : نقََص ، وَشوَّ . الشَّْولُ َشوَّ

.والشَّْولَة: َمْنِزلة وھي كوكبان نَیِّراِن متقابِالِن یَْنِزلھما القمُر یقال لھما ُحَمةُ العَْقرب -

.م إِذا َخفُّوا وَمَضْوا: شالَْت نَعاَمتُھم ویقال للقو .وشالَْت نَعاَمةُ القوم: َخفَّْت َمنازلُھم منھم-

) والقاموس المحیط: (لسان العرب وِعل ومعنى

.َشّوالٌ َوِعل :-

الشَّریُف . واألَْوعاُل والُوُعول: األَشراُف والرُؤوس.الَوْعُل:-

والوعل الَمْلَجأُ. الَمْوِضُع الَمنیُع من الَجبِل، أو َصْخَرةٌ ُمْشِرفَةٌ منھ.-

بَاء والَمعَِز والُوُعولِ والتَّْیُس:، تَْیُس الَجبَِل والَوْعل والوِعل:- . الذََّكُر من الّظِ

.واحد، بالتسكین، أَي ِضلَع واحد أَي مجتِمعون علینا بالعداوةَوْعلٌ وھْم علینا-

منتصف شھر شّوال: فيموقع البدر 

. لالوعِ منالحملو،في حدود منزلة الشرطان من برج الحملیكون البدر من منتصف شھر شوال 
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ثالث غرر شھر شّوال: 

أن ثالث غرر شھر شّوال (منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) ھي 

. األكلیل والقلب والشولة في برج العقربمنازل القمر؛ 

نالحظ من معنى (شّوال) ان ھنالك ربط بین شھر شّوال ومنزلة الشولة! 

الخالصة: 

شھر شّوال عاشر شھور السنة. -

ترتیب شھر شوال بعد شھر رمضان . -

من شھور فصل الخریف. -

. نقص ألبان األبل بعد فصل أوالدھا مع طلوع سھیل فترفع أذنابھا للتزاوجیتزامن وقتھ مع -

عند الغروب في المغرب (غرر الشھر األكلیل والقلب یتزامن وقتھ مع تواجد منزلة الشولة من برج العقرب  -

. والشولة)

تواجد البدر من منتصف شھر شوال أسفل الحمل وھو من الوِعل. یتزامن وقتھ مع -
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ورنَةَ –عدة ذو القَ 3.11

ة، وقیل: سمي بذلك القَْعدة:وذ  اسم الشھر الذي یلي شًواالً وھو اسم شھر كانت العرب تَْقعد فیھ وتحج في ذي الِحجَّ

لقُعُودھم في رحالھم عن الغزو والمیرة وطلب الكِإل (لسان العرب). وھو أَول األَشھر الُحُرم الثالثة المتتابعة؛ ُسّمَي  

اسُم في القاموس المحیط: َوْرنَةُ:ھ عن األَسفار والغَْزو والِمیرة (معجم المعاني الجامع).بذلك ألَنھم كانوا یَْقعُدُوَن فی 

ذي القَْعدَةِ.

: ذومعنى 

ذو: اسم من األسماء الخمسة في حالة الرفع ، بمعنى صاحب یُرفع بالواو ویُنصب باأللف ویُجّر بالیاء .-

نكرة أضفتھ إلى نكرة وإن وصفت بھ معرفة أضفتھ  ذو: بمعنى صاحب فال یكون إال مضافا فإن وصفت بھ -

إلى األلف والالم وال یجوز إضافتھ إلى مضمر وال إلى زید ونحوه . 

: (لسان العرب)عدةالقَ ومعنى 

والقَعَدَةُ : الذین ال یمضون إِلى الحرب.القَعَدُ -

الذین ال دیوان لھم. والقَعَدُ -

مون وال یُحاِربون، وھو جمع قاعد كما قالوا حارس وَحَرسٌ الشُّراةُ الذین القَعَدُ - .یَُحّكِ

.القُعُودُ: نقیُض القیاِم. قَعَدَ یَْقعُدُ قُعوداً وَمْقعَداً أَي جلس، وأَْقعَْدتُھ وقَعَْدُت بھ-

.والقاِعدُ من النخل : الذي تنالھ الید -

 .القُعود ورجل قِْعِديٌّ وقُْعِديٌّ : عاجز كأَنھ یُؤثُِر -

 .والقُْعدَة : السرُج والرحل تَْقعُد علیھما-

:  رنَة وومعنى

ُن:- ابن األَعرابي. لسان العرب)ورن: (التھذیب في ترجمة.َكثَْرةُ التَّدَھُِّن والنَِّعیمِ التََّورُّ

.(لسان العرب).قال أَبو منصور: التََّودُُّن، بالدال، أَشبھ بھذا المعنى-

وودَْنتُھ وأَودَْنتُھ: نَقَّصتھ وَصغَّرتھ؛ (لسان العرب)..الشيَء َوْدناً وأَْودَنَھ وَودَّنَھ: قصرهوَودََن -

. (لسان العرب).وَودنُت الثوب أَِدنُھ َوْدناً إِذا بللتھ.وكل شيء بللتھ فقد ودَْنتَھ-

ً .وقال: جاء مطر ودََن الصخرَ - (لسان العرب).: بمعنى بلَّھُ واتَّدََن الشيُء أَي ابتّل، واتَّدَنھ أَیضا

القعدة:يمنتصف شھر ذفيموقع البدر 

. ثورالقعدة في حدود منزلة الدبران من برج اليیكون البدر في منتصف شھر ذ 
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: ذو القَعدةثالث غرر شھر 

(منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) ذو القَعدةأن ثالث غرر شھر  

!والبلدةوالنعائمالشولة ھي منازل القمر؛ 

: وقال الفراء في  .. الدَّْحُو: البَْسُط. دََحا األَرَض یَْدُحوھا دَْحواً: بََسَطھامن منازل القمر شبیھ بأُْدِحّيِ النَّعاماألُْدِحيُّ

(لسان العرب).قولھ عز وجل: واألَرض بعد ذلك دَحاھا، قال: بََسَطھا. 

وفي اخر منزلة  .  یوم لكل لمنزلة)13(یستغرق كل شھر قمري مرور الشمس في منزلتین قمریة وثلث المنزلة

. ونعلم من مصادر عدیدة ان یوم دحو األرض   القعدة والذي یتزامن مع يذ 25وافقالنعائم توجد منزلة األُْدِحيُّ

وأول ھالل شھر بعدھا ھو ھالل شھر ذي وھذا یحدد وقت شھر ذي القَعدة !منزلة األُْدِحيُّ أخر منازل ذو القعدة!

الحجة !

الخالصة: 

شھور السنة. من عشر الحادي عدةذو القَ شھر -

.الشوّ بعد شھر عدة ذو القَ ترتیب شھر -

من شھور فصل الخریف. -

. التبلل بسبب المطریتزامن وقتھ مع -

).والبلدةیتزامن وقتھ مع غرر الشھر عند الغروب في المغرب (غرر الشھر الشولة والنعائم-

- . یتزامن أخر وقتھ مع منزلة األُْدِحيُّ
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بلمسّ -بَُركَ –ةِ جَ ذو الحِ 3.12

من أسماء ذي الحجة (لسان العرب) .و الِحَجِة شھر الِحُج. وبَُرك:ذ 

: (لسان العرب)ِحَجةِ الومعنى 

ة- : المّرة من الحّج. الَحجَّ

ن. الدَّلیل والبُْرھا  :الُحّجة-

(لسان العرب) : بَُركَ ومعنى

.باِرٌك على الشيءبَُرٌك:رجل-

.واْبتَرَك السحاُب إذا ألَّح بالمطر.دام مطرھاوأبركت:واْبتََركت السماء.وابتركت السحابة: اشتدّ انھاللھا-

الكثرة في كل خیر.النَّماء والزیادة.البََركة:-

ْكتُ یقال:بالبركة.والتَّْبریك: الدعاء لإلنسان أو غیره- علیھ تَْبریكاً أي قلت لھ بارك هللا علیك. بَرَّ

البََرَكة. وبارك هللا الشيَء وبارك فیھ وعلیھ: وضع فیھ-

. الكثیرةاإلبلوالبَْركُ -

الشتاء َمْنِزلَھ، وبات شیخ الِعیاِل یَْصَطِلُب قال: أراد وقت طلوع بْركُ الشتاء: صدره؛ قال الكمیت: واْحتَلَّ وبَْرك-

بانَى واإلْكِلیُل والقَْلُب والشَّْولة، وھو یطلع في شدة البرد، ویقال لھا البُُروك  العقرب وھو اسم لعدَّة نجوم: منھا الزُّ

للشتاء أي حل َصدر الشتاء ومعظمھ في منزلھ، یصف شدة الزمان  البَْركَ یعني العقرب، واستعاروالُجثُوم،  

.وَجدّبھ ألن غالب الجدب إنما یكون في الشتاء

).الّصّحاح في اللغة(بَُرٌك.بالضم: طائٌر من طیر الماء أبیُض، والجمعوالبُْرَكةُ -

: (لسان العرب)مّسبلومعنى

.الُمْسبِلُ والسَّبَُل، بالتحریك: الَمَطر، وقیل: الَمَطرُ -

.وقد أَْسبَلَت السماُء، وأَْسبََل دَْمعَھ، وأَْسبََل المطُر والدمُع إِذا َھَطال، واالسم السَّبَل، بالتحریك-

وفي حدیث ُرقَْیقَةَ: فَجادَ بالماء َجْونيٌّ لھ َسبَل أَي مَطٌر َجْودٌ ھاِطٌل. 

الِحَجة:يمنتصف شھر ذفيموقع البدر 

الِشعرى وعلى خط واحد مع  توأمان  من برج العةنھیكون البدر في منتصف شھر ذي الِحَجة في حدود منزلة ال

َجة في ذي الحِ 9یكون القمر یوم عرفة  أن  لالنتباه .. من المثیر  لیلة القدر!.شكیلیماثل تشكیلالیمانیة وسھیل بت

منزلة الفرغ المقدم من برج الفرس األعظم في تشكیل یماثل منتصف شھر رمضان ! ..  
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ثالث غرر شھر ذو الِحَجة: 

أن ثالث غرر شھر ذو الِحَجة (منازل القمر الثالث التي تشاھد عند غروب الشمس في المغرب في غرة الشھر) 

..  !والبلدة وسعد الذابحالنعائمھي منازل القمر؛ 

.. كما ویقع فوق وعالقة معاني ھذا المنازل الثالث مع شھر ذي الِحَجة واضحة من النعائم وبلدة مكة وذبح الھدي.

المنازل مجموع كوكبة النسر الطائر (البُرك) ! ھذه 

وَسْعِد الذابح َخالٌء النعائمفي لسان العرب: والبلدُ والبلدة: مكةُ تفخیماً لھا كالنجم للثریا. والبَْلدةُ: من منازل القمر بین

 ال نجوم فیھ لیست فیھ كواكُب  التھذیُب: البَْلدَةُ في السماء موضعٌ .إِال من كواكَب صغاٍر، وقیل: ال نَجوَم فیھا البتةَ 

، سمیت بَلدةً، وھي من بُْرج القَْوس؛ الصحاُح: البَلدةُ من منازل القمر، وھي وھو آخر البروجعظاٌم، یكون َعلَماً  

22- 21ستة أَنجم من القوس تنزلھا الشمُس في أَقصر یوم في السنة (أقصر نھار في السنة ھو األعتدال الخریفي  

.سمبر)كانون األول / دی

الخالصة: 

.، أخر الشھورعشر من شھور السنةثانيالِحَجةِ شھر ذو ال-

. ذو القعدةبعد شھر حجةترتیب شھر ذو ال-

. وأول الشتاءفصل الخریفأخر من شھور -

وقت ھطول المطر بكثرة. -

والنسر الذابح)غرر الشھر عند الغروب في المغرب (غرر الشھر النعائم والبلدة وسعد  منازل  یتزامن وقتھ مع  -

.الطائر

كانون األول / 22- 21الخریفي  االعتدالقبل نزول الشمس في البلدة وتحجبھا عن الناظر فيیتزامن وقتھ  -

دیسمبر. 

 *******************

تبین لنا ان معاني أسماء الشھور القمریة في تقویم العرب أثبتت ترتیبھا ومواقعھا ضمن فصول السنة وطبیعة 

. 27كما أدرجنا في الجدول في صفحة المناخ فیھا وعالقتھا بمواقع القمر ومنازلھ والشمس والفلك

التنبیھ الى ان غرر األشھر المذكورة في ھذا الفصل ھ بما نشاھده اآلن في السماء، في حین ان تلك يوأود 

یوم أي منزلة ونصف تقریبا 19قرن. والفرق ھو  14ھي ما كانت علیھ قبل 27المدرجة في الجدول في صفحة 

وسنشرح سبب ذلك في الفصول القادمة بأذن هللا تعالى.
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ما ھو النسيء؟  4

بعدما عرفنا ترتیب شھور التقویم الھجري وطریقة تقویمھ وعالقة الفلك بھ، لنبحث عن معنى النسيء. 

ُمونَھُ عَ  اًما لِّیَُواِطُؤاْ ِعدَّةَ َما قال عز وجل ( أنَما النَِّسيُء ِزیَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر یَُضلُّ بِِھ الَِّذیَن َكفَُرواْ یُِحلِّونَھُ َعاًما َویَُحّرِ

َم ّ�ُ ...َ ) َم ّ�ُ فَیُِحلُّواْ َما َحرَّ .37التوبة  َحرَّ

) والتي وردت لِّیَُواطـُواْ أو لِّیَُواِطئُواْ ) و(یُِضلُّ یَُضلُّ او یََضلُّ أومناقشة صحة حركات كلمتي (أبتداءاً، ال أرید ھنا  

الحركات، فقد ناقش ذلك العدید من الباحثین بالتفصیل وبجھود  باختالفمعانیھا  واختالففي قراءات القرآن العشرة  

واضحة ویمكنكم الرجوع الى العدید من الكتب والمقاالت المفیدة حول ذلك. 

من سورة التوبة أعاله واضحة في تحدید معنى النسيء! األشھر الحرم ھي أربعة أشھر بنص القرءان 37اآلیة  

ھـ یحافظوا على إبقاء األشھر الحرم أربعة لكنھم بدالً من ألغاء حرمة شھر 9وكان العرب قبل نزول اآلیة في اخر

حرام كانوا یؤجلون حرمة شھر حرام الى شھر صفر تحدیدا لیواطؤا عدة ما حرم هللا من األشھر الحرم األربعة، 

 تحریمھ!! ولیقسموا فترة األشھر الحرم الى قسمین. أي ال یوجد اطالقا معنى إضافة الشھر الكبیس، وال

في كتاب هللا: التَّأِخیر، كانوا إذا َصدَروا عن ِمنًى یقوم رجٌل من كنانة فیقول: أنا الذي ال  في مقاییس اللغة: النَّسيء

م فاجعَْلھا في َصفَریَُردُّ لي قضاء. فیقولون: أنِسئْنَا شھراً، أي   وذلك أنھم كانوا یكرھون أن .أخر َعنَّا ُحرمةَ المحرَّ

م. فقال هللا عز وجل:  یتوالَى   علیھم ثالثةُ أشھٍر ال یُغیرون فیھا، ألن معاشھم كان من اإلغارة، فأُِحلَّ لھم المحرَّ

.]37ِزیَادَةٌ في الُكْفِر [التوبة النَِّسيءُ أنما

عان:  في لسان العرب والصحاح في اللغة والعباب الزاخر: وقال ُعمیر بن قَْیِس بِن ِجْذِل الّطِ

، *  أَلَْسنا ا ، نَْجعَلُھا َحرامالنَّاِسئِیَن، على َمعَدٍّ ُشُھوَر الِحّلِ

الذي ذكره النَِّسيءُ :وفي حدیث ابن عباس، رضي ّ� عنھما: كانت النُّْسأَةُ في ِكْندَةَ. النُْسأَةُ، بالضم وسكون السین

وذلك أن العرب كانوا إِذا صدروا عن ِمنى یقوم رجل منھم من .ّ� في كتابھ من تأْخیر الشھور بعضھا إلى بعض 

ْر عنَّا ُحْرمة  !  كنانة فیقول: أنا الذي ال أُعاُب وال أُجاُب وال یَُردُّ لي قضاٌء، فیقولون: َصدَْقتَ  أ َْنِسئْنا شھراً أَي أَّخِ

َم، ألنھم كانوا یَكرھون أ م واجعلھا في َصفَر وأَِحلَّ الـُمحرَّ ن یَتوالى علیھم ثالثة أَشھر ُحُرٍم، ال یُِغیُرون الـُمحرَّ

م، فذلك األنساءُ   .فیھا ألن َمعاَشھم كان من الغارة، فیُِحلُّ لھم المحرَّ

دِر بفناء الكعبة  183ص  1وورد في تاریخ مكة ج  : فإذا كانت السنة التي یرید فیھا اإلنساء، قام بین الناس یوم الصَّ

).صفراً األولنسأُت العام أیھا الناس أني قد أفقال: (

األول   ھو شھر صفر  تأخیر حرمة شھر حرام  یعني  النسيء  أن  الواضح  أحیاناً قیل(وصفر  ولیس شھرمن 
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یستمرون بتأجیلھ إلى الشھور التالیة كما قیل وال نعرف أن كان حقاً یستمرون في التأجیل أذ كیف سیتم ذلك وال 

وال عالقة لھ بإضافة  .فكیف ستعرف القبائل والقرى والمدن بالتأجیل؟)یوجد تجمع في مكة في غیر وقت الحج  

أطالقا. األول  یسموه صفر  الذي  الثالث عشر  الكبیس  قد  الشھر  الذین  وافقولكن  محرم  لشھر  الالحق  الشھر 

یرجون تأجیل حرمتھ ھو الشھر الكبیس صفر األول ذلك عام واعتادوا على أن الشھر الكبیس صفر األول شھر 

محرم أیضاً مثل حرمة شھر المحرم.

لنتأمل ھذا النص: وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم حدثني یونس قال، أخبرنا ابن وھب قال، قال ابن زید في 

قولھ: (أنما النسيء زیادة في الكفر یضل بھ الذین كفروا )، اآلیة، قال: ھذا رجل من بني كنانة یقال لھ: (القلمس)، 

الجاھلیة. وكانوا في الجاھلیة ال یغیر بعضھم على بعض في الشھر الحرام، یلقى الرجل قاتل أبیھ فال یمد كان في  

، فإذا ھما العام صفرانإلیھ یده. فلما كان ھو، قال: (اخرجوا بنا)، قالوا لھ: (ھذا المحرم)! .. فقال: (ننسئھ العام،  

ذلك. فلما كان عام قابل قال: ( ال تغزوا في صفر، حرموه كان عام قابل قضینا، فجعلناھما محرمین). قال: ففعل

مع المحرم، ھما محرمان، المحرم أنسأناه عاماً أول ونقضیھ) ذلك (األنساء).

!. وال یمكن أن یكون احدھما شھر المحرم كما ) أي لیس كل عام فیھ شھري صفرھما العام صفرانالحظ عبارة ( 

وجود في كل سنة! وفي العام الذي فیھ شھري صفر یؤجلون (ینسؤن) مشھر المحرمأدعى البعض دون دلیل ف

أرادوا لكي ال تكون أربعة أشھر إذا إلى شھر صفر العادي بعده  ،صفر األول الحرام الكبیس،حرمة شھر الحرام

حرم متصلة!.

وف الكناني یوافي  وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویھ عن ابن عباس قال: كان جنادة بن ع 

صفر األول العام أال وأن  الموسم كل عام (الحج)، وكان یكنى أبا ثمامة، فینادي أال أن أبا ثمامة ال یخاب وال یعاب،

.فذلك قولھ عز وجل: (أنما النسيء زیادة في الكفر)حالل فیحلھ للناس، فیحرم صفر عاماً، ویحرم المحرم عاماً 

أن شھر   أعاله،  النص  الشھر حسب  تأجیل حرمة  النسيء ھو  وان  الكبیس ھو شھر حرام اصالً  األول  صفر 

الكبیس صفر األول إلى شھر صفر المعتاد !! ... وال عالقة لشھر المحرم بالنسيء أصالً !!

سمیت الشھر الكبیس باسم صفر األول ووضعتھ كما یحلو لي بین شھري المحرم وصفر!.. أنين  و ل بعض الباحثاق

م تسرعوا باالنتقاد ولم یقرأوا النصوص أعاله لیتضح لھم أن أسم الشھر الكبیس صفر األول وموقعھ بین ویبدو أنھ

شھري المحرم وصفر ورد في النصوص التأریخیة ولیس من بنات أفكاري وأن صفر األول لیس اسم اخر لشھر 

!!.. فس النص أذ ورد أعاله نص ابن عباس ذكر فیھ شھر المحرم وشھر صفر األول في ن المحرم 

ن ان شھر رجب مضر الذي كانت قبیلة مضر تعظمھ وتحرمھ وشھر رجب ربیعة الذي كانت قبیلة و ویقول أخر

ربیعة تعظمھ ھما الشھر الكبیس مما یدل ذلك على ان الشھر الكبیس لیس ثابتا بین شھور السنة... وال یعطون دلیل 

لفة وتسلسل مختلف من النصوص سوى ظنھم .. ومعروف من نصوص عدة ان لقبائل العرب أسماء شھور مخت

للشھور ذكرت في العدید من المصادر حتى تم توحید أسماء وتسلسل الشھور العربیة في زمن الجد الخامس لرسول 

سنة قبل المبعث النبوي كما ذكرنا سابقاً. وال دلیل على ان شھر رجب مضر او رجب ربیعة 200هللا ص بحوالي  
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تضع شھر رجب بتسلسل مختلف للشھور.. وتناسوا أن أضافة ولكن القبائل كانت ،المعتاد ھو غیر شھر رجب  

الشھر الكبیس یجب ان تكون موحدة وان ربیعة ال تعترف برجب مضر وان مضر ال تعترف برجب ربیعة!  

وتناسوا أیضاً النصوص التي تنص على ان أضافة الشھر الكبیس كانت موحدة ومن قبل القلمس عند موسم الحج 

ائل من قبل الحجاج العائدین الى مضاربھم وقراھم ومدنھم، ولیس كل قبیلة كما ترغب وال وسیلة لیتم نشره بین القب

لدیھا لنشر الخبر!. وما یھمنا ألغراض ھذا البحث ونركز علیھ ھو حقیقة التقویم الھجري في وقت رسول هللا ص 

سنة قبلھ! 200الذي أستخدمھ ولیس تقاویم قبائل العرب 

ر، وھي یبدو ان ھنالك خلط بین شھر "محرم" او "حرام" بمعنى التحریم وبین شھر المحرم ونقطة جدیرة بالذك

ذكر نص ما یاول شھور السنة. فالشھور المحرمة او الحرام ھي األربعة المعروفة ومنھا شھر المحرم. وعندما  

ر األربعة المحرمة.بل أي من الشھو،بالضرورةشھر حرام او محرم ال یقصد بھ شھر المحرم اول شھور السنة 

وقال المسعودّي: (وقد كان العرب في الجاھلیة :وما الھدف من الشھر الكبیس؟ أورد ابن األثیر في كتابھ الكامل

أي لمنع دوران الشھور القمریة حول .)ألجل اختالف الّزمان والمواقیت ما بین الّسنَة الّشمسیّة والقمریّةتنسئ  

الفصول. 

ھـ) نقالً عن مناھج  814(388ص  2وذكر أبو العباس القلقشندي في كتابھ صبح األعشى في كتابة اإلنشا ج  

بعد ان اخذت الشھور تدور في الفصول بعدما أُبطل النِّسيُء، كانوا في صدر اإلسالم یُسقطون سنة عند الفكر:  

!سنة ھجریة ویسمونھا سنة االزِدالف أي التقریبكل ثالث وثالثین 

مخطوطة مباھج الفكر ومناھج العبر في ابراز ودائع الصور في احراز بدائع الفطر/ محمد بن إبراھیم بن 

م.1318ھـ/ 718یحیى األنصاري، الوراق، الوطواط الكتبي، جمال الدین توفي 

سنة شمسیة!300سنة قمریة تساوي 309ان مدة اصحاب الكھف الحذاق من المفسرینالحظ ان الكاتب یقول ببطالن قول 
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ھل سمعتموا بھذا اإلزدالف سابقاً؟! 

ھـ 76ھـ وبعدھا  43ھـ فھل تم اسقاط سنة  10كان ابطال إضافة الشھر الكبیس قد بدأ في سنة  إذافلنحسب...  

إزدالف؟  ینھـ من التقویم الحالي مثالً كسن109و

اآلن؟.. وكم سنة اسقطت من التقویم؟.. وفي أي سنة نحن االن حقاً  أحد ومتى توقف ذلك اإلزدالف، أذ ال یفعلھ  

الكاتب تحدث عن األزدالف في القرن الثامن الھجري !لحالي؟  وفق التقویم الھجري ا

من المھم أن ننتبھ إلى أن تحریم النسيء والذي فسر خطئاً أو أستخدم قصداً للتضلیل في وقتاً ما بأنھ تحریم أضافة 

ھـ. 9الشھر الكبیس قد نزل في أخر سنة 

ما زال یقّوم بالشھر الكبیس وشھوره القمریة ثابتة ھـ كان  9أي أن التقویم الھجري لرسول هللا ص قبل نھایة  

حول ھذه الحقیقة ...أحدمع فصول السنة وال تدور.  وال یختلف 

وبالتالي فأن شھر رمضان زمان رسول هللا ص كان یتزامن مع االعتدال الخریفي في الشھر التاسع الشمسي 

ولم یحج رسول هللا ص في غیر ھذا الوقت أذ أن (المیالدي) وتتبعھ شھور الحج في أخر الخریف ... ولم یصم  

الشھور لم تكن تدور مع الفصول. 

أضافة حرمة الشھر الحرام الكبیس إلى شھر غیر حرام (أي النسيء) تعني تحریم  تأجیلكیف أصبح تحریم  

الشھر الحرام الكبیس صفر األول ؟ 
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الیوم الكبیس4.1

ً شائع ومن ال سنة ولم یتوقف 3-2ذي الحجة كل  في أخر السنة في  أیضاً أن العرب كانت تضیف یوم كبیس  حالیا

2.816دقیقة و 44ساعة و 12یوم و29یستغرق القمر للدوران حول األرض  یومنا ھذا.  إلىالمسلمون عن ذلك  

الیوم الكبیس لتعویض الدقائق والثواني لكل شھر.یضاف ثانیة. 

وقد ذكر الشیخ محمد بن الجنید في الجزء األول من مختصر كتاب تھذیب الشیعة ألحكام الشریعة فقال في كتاب 

).ةعشر یوما مرة في السنة الثالثة ومرة في السنة الثانی أحد الصوم ما ھذا لفظھ: (والكبیس یكون في كل ثالثین سنة  

:وكما في الجدول اآلتي سنة ! .. 19ـ یتطابق مع دورات الوبشكل ، یتم أضافة الیوم الكبیس لذي الحجةحالیاً، 

سنة19دورات الـ  

للشھر الكبیس صفر أول
368111416193)22 (6)25 (8)27 (11 )30 (

سنة للیوم  19دورات الـ  

الكبیس لذي الحجة 
2571013151821242629

ةخوارزمیة الكویتیال

مایكروسوفت –
2571013151821242629

النمط األكثر شیوعاً  

في البلدان اإلسالمیة
2571013161821242629

2581013161921242729التقویم الفاطمي 

ولكن من الجدول أعاله !ال نعرف متى بدأ العرب أضافة ھذا الیوم الكبیس وال كیف أذ لم یرد ذلك في المصادر

ضافة الشھر الكبیس صفر االول. یتضح ان سنوات إضافة الیوم الكبیس في اخر ذي الحجة ھي السنوات السابقة إل

یكون بنفس ألیة أضافة الشھر الكبیس، أي في نفس سنة اإلعالن عن الشھر الكبیس صفر األول ربما  وبالتالي،  

وان شھر صفر  29یوم ولیس  30انھ یعلن أن ذي الحجة الحالي ھو خالل موسم الحج ومن قبل نفس القلمس. أي

األول سیضاف بعد المحرم القادم للسنة التالیة. 

للتقویم  حسابیةأ الناس بأستخدام جداولد نشأت بعدما بفي ذي الحجة  كبیس  الضافة الیوم  أن الحاجة إل من الواضح،  

على أساس ان طول بالتناوب ورتبوھایوم  30ستة بطول  ویوم  29بطولأشھر  الى ستة  ةقسموا الشھور القمریو

. یوم 29.5الشھر القمري ھو  

ً لكن في الواقع، أثبت العلم ان   الشھور یوم، وأن  29.93و  29.18 ویتراوح بین طول الشھر القمري لیس ثابتا

بالطول تتناوب  ال  ً القمریة  ثالث  وأحیانادوما أربعة  تأتي شھرین او  نادرا)  (بلشھورأو  أھلة وخمسة  بین 

وسبب ذلك ؛  تتبعھا شھرین او ثالث بالطول االخر.یوماً 30او 29منبنفس الطولالشھور 
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حول  المدارھذا  یدور  ویقع في منتصف المدار مدارھذا الومركز  ،  أن للقمر مدار بیضوي مائل حول األرض  -

بعید صغیر الحجم. وأحیانا. فیكون القمر أحیانا قریب من االرض ویبدو كبیر الحجم األرض أیضا 

، فیتسارع قرب األرض ویتباطئ عندما  كما وان سرعة حركة القمر في مداره تختلف حسب موقعھ في المدار-

یكون بعید عن األرض.

ً 354.367تساوي  قمريشھر12ولكن محصلة  ،ثابت یبدو غیرالقمريمما یجعل طول الشھر ان .یوم تقریبا

كما اثبت شھر قمري111دقیقة في دورات من  فلكیةیتبع حسابات ثابت  بل  ،اعتباطيطول الشھر القمري لیس  

شوھد الھالل وإذا،  شھر قمري111أن طول أي شھر قمري بدقة أجزاء الثانیة یتكرر بعد و. علم الفلك وبالرصد 

التالي سیكون 111في مكان محدد عند مغرب یوم وساعة ودقیقة وثانیة محددة ، فان مشاھدة الھالل في الشھر  

سبحان هللا.في نفس الیوم والساعة والدقیقة والثانیة... 

ضافة الیوم الكبیس في تتبع رؤیة الھالل وبالتالي ال حاجة إلبل  ،حسابیةونعلم ان العرب كانت ال تستعمل تقاویم

29مع خمسة اشھر بطول  خالل السنة  أشھربدل ستةیوم  30ذي الحجة فیكفي وجود أي سبعة شھور بطول  

.  فقطحسب رؤیة اھلة الشھورودون تحدید مسبق أشھر ستة یوم بدل

ما أطالقاً عكس  ان العرب والمسلمین األوائل كانوا ال یضیفون الیوم الكبیس  األصححتمال المنطقيوبالتالي اال

فیقولون لك أنھا لیلة الثالثون مثالً المحرمشھرترى ھاللإنكتخیل  .. عملیاً ال یمكن ذلك.منطقیاً و.. بل  !یشاع

! ألننا یجب ان نضیف یوم كبیسمن ذي الحجة ولیس األول من المحرم

تعتمد شھور قمریة متناوبة بالطول بین ان التقاویم الھجریة المطبوعة وبرامج التقاویم تستعمل حسابات لوغارتمیة

على التقویم االعتماد یوم وھذا خطأ یالحظھ الجمیع عندما ال تتطابق رؤیة االھلة مع ھذه التقاویم مما قلل  30و 29

ً الھجري لعدم دقتھ. وتوجد  أمكانیة رؤیة أھلة الشھور وبدقة لكنھا ال  ایاملوغاریتمات حسابیة وبرامج لتحدید حالیا

لسبب غیر معروف! لبدأ الشھوردم في التقاویمتستخ

في حین ،ضافتھإوتوقفوا عن  هوحرموالشھر الكبیس ھو النسيء المحرمقرروا انلماذا ھذا،  بغض النظر عن 

.. أال یفترض أن یحرم أیضاً ؟!؟!كما ھو شائعالیوم الكبیساستمروا بإضافة

 ً من خالل مطابقة التواریخ الھجریة  لتقّویم التقویم القمريمسلمون االوائلأستخدمھا الاآللیة التي من سنتأكد الحقا

. في المصادر غیر اإلسالمیة یة لبعض الحوادث مع ما یطابقھا بالتواریخ المیالدیةاإلسالمالواردة في المصادر  

.تقاویمھمب تأریخھمنوخرفكما كتب المسلمون تأریخھم بالتقویم الھجري، كتب األ 

أیضاً. في الشام ینوزلزالوللقمركسوف للشمسظواھر لظواھر طبیعیة ھي ھنالك ذكراألضبط ، و

تمكننا من تحدید التواریخ المتطابقة شمسيومن خالل مطابقة ما ورد من تواریخ لنفس األحداث بالتقویم الھجري وال

.شمسيالما یطابقھ بالتقویم والمعمول بھ في زمن الحدث بین التقویم الھجري 
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الشھر الكبیس قد تمت كانأن فسنحاول أثبات  ..  أعاله  االفتراضیة في الجدول  الكبیسة  السنوات الھجریة  تذكروا  

!ومتى توقف ذلك ضف،یم لفي غیرھا أم أمضافتھ فیھا إ
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؟ وموقعھا بین فصول السنة الھجریة ما ھي األشھر الحرم5

األشھر الحرم األربعة ھي: رجب وذو القعدة وذو الحجة وشھر محرم من السنة الجدیدةأنتجمع المذاھب على  

خطبة الوداع لرسول هللا ص :اآلیة التالیة و وكما جاء في 

الشھور عند هللا اثنا عشر شھرا في كتاب هللا یوم خلق السموات واألرض منھا أربعة حرم ذلك الدین  ةَ دَّ عِ أن(  

التوبة.-36فسكم )أنالقیم فال تظلموا فیھن 

ثالثة ( أَال أن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق السموات واألرض، السَّنَة اثنا عشر شھراً، منھا أَربعة ُحُرٌم،  

ةُمتَواِلیاٌت: ذو القَْعدة وذو ُم، وَرَجُب ُمَضَر الذي بین ُجماَدى وشعبان)  الِحجَّ وفي .  ھـ10خطبة الوداع  والمَحرَّ

ھي: (فال تظلموا فیھن أنفسكم اھمل نقلھتكملة لھذا النص مھمة جداً یُ 487صللشیخ الصدوق  الخصال  كتاب

فكانوا روا یحلونھ عاماً ویحرمونھ عاماً لیواطؤا عدة ما حرم هللا  فأن النسيء زیادة في الكفر یظل فیھ الذین كف

.)یحرمون المحرم عاماً ویستحلون صفر ویحرمون صفر عاماً ویستحلون المحرم

: متفرقة  متصلة وغیراألشھر الحرم األربعةأنعلى الدلیلالبعض یستند على اآلیة سورة التوبة التالیة ك

كم غیر أنالذین عاھدتم من المشركین* فسیحوا في األرض أربعة أشھر واعلموا  إلى( براءة من هللا ورسولھ  

هللا بريء من أن الناس یوم الحج األكبر  إلىمن هللا ورسولھ  ناهللا مخزي الكافرین* وأذأنمعجزي هللا، و

كم غیر معجزي هللا، وبشر الذین كفروا بعذاب  أنتولیتم فاعلموا  أنتبتم فھو خیر لكم وأنالمشركین ورسولھ ف

إلىألیم* إال الذین عاھدتم من المشركین ثم لم ینقصوكم شیئا ولم یظاھروا علیكم أحدا، فأتموا إلیھم عھدھم  

ھم سلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم وخذوھم واحصروأنهللا یحب المتقین* فإذا أنمدتھم. 

. 5- 1التوبةهللا غفور رحیم*)أنسبیلھم تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلواأنواقعدوا لھم كل مرصد ف

المحرم أول السنة بانتھاء، وتنتھي  البراءة نزلت في أول شوال سنة تسعنھا األشھر الحرم ؛ ألأن( :الزھري وقال

.العاشرة)

وال  توقف المھلة بین المحرم ورجب !أن أذ ال یمكن متصلة تكون ھذه الشھور األربعة أنال بد ا البعض ویقولو

ھا أربعة أشھر متصلة أذ نصت بذلك اآلیات بوضوح. أنیعارض احد 

ذار یدخل فیھ شھور سابقة.  نإعز وجلیعطي هللا أنال یمكن قال البعض و

یوم األخیرة من ذي الحجة والمحرم وصفر وربیع األول وعشرة 20منمھلة أربعة أشھر متصلة  وبالتالي ھي

بل وھذا الرأي نجده في غالبیة كتب التفسیر..الحرم المعروفةأشھر، وھي مھلة غیر  الثانيأیام األولى من ربیع  
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ذھب البعض الى ان ھذه المدة ھي األشھر الحرم وبالتالي ذي القعدة والعشرة أیام األولى من ذي الحجة لیست 

20ألم یرد انھا شھور ولیست  ..أال یحتاج الحاج الى حرمة لیصل الى مكة كما یحتاجھا بعد مغادرتھا؟!...  !!حرام

ویطلق العنان لخیالھیتكلم كما یحلوا لھعبر القرون  ض  البع،أیام من شھر اخر؟!... لألسف10یوم من شھر و 

! مولألسف ھنالك من یصدقھ

ثم جعل من ال عھد لھ أجلھ خمسین یوماً من النحر إلى انسالخ : (ھـ)150فسیر مقاتل بن سلیمان ( توورد في  

}، یعني عشرین من ذي الحجة وثالثین یوماً من المحرم، { فَٱْقتُلُواْ ، فقال: { فَإِذَا ٱنَسلََخ ٱألَْشُھُر ٱْلُحُرمُ المحرم

ٱْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجدتُُّموُھْم }، یعني ھؤالء الذین ال عھد لھم إال خمسین یوماً.

ھذه المدة ھي نفسھا الشھور الحرم لسببین: أنعلى أجماعلكن ال یوجد 

 إبالغھمیعطي هللا مھلة قد بدأت فعال قبل أنال یمكن .

الحرم المتصلة ثالث ولیست أربعة؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. أشھرأن

األول لمن ال ھي مھلتین ؛ خمسون یوماً لمن لھ عھد من رسول هللا ، وأربعة أشھر إلى العاشر من ربیع  لذلك ،  

عھد لھ.

أفتحوا عقولكم ولنتدبر اآلیات معاً..

موضوع تدبرنا.نزلت آیات سورة التوبة عندما  ھـ 9سنة حج موسم لنتخیل أنفسنا في 

ھذه المھلة أنھ من الواضح  أن یوجھھ، نقول  أنه قبل  أذار سبق بد نإعز وجلیعطي هللا  أنھ ال یمكن  أنخصوص ب

سلخ األشھر أنفإذا  بداللة (التي بدأت في ذي القعدةالمعروفةنفس األشھر الحرمھيعز وجلالتي أعطاھا هللا  

والمعروفة وأسمتھا (األشھر الحرم)  ھلةھذه المانتھاءالتي تؤشر وقت  )الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم

.  خاللھا مشمولین بتحریم قتالھم  كانواالمشركین  أن. وبالتاليبل یقال منذ زمن إبراھیم ع،اإلسالمعند العرب قبل  

.وقت نزول اآلیةلذي القعدة السابق شھر قد بدأ فعالً منذ بدایة كانلھم نا ماألأنأي 

تكون ھذه مھلة أخرى غیر األشھر أنوال یمكن  آخر أربعة أشھر یحرم قتالھم فیھ.ھذه ھيأنلكن الجدید في اآلیة  

األشھر الحرم ولیس في انتھاءهللا قد أمر ببدأ قتالھم مع نأل الثانيربیع 20الحرم المعروفة كما قالوا وتنتھي في 

عز وجلیعطي هللا  أنوال یمكن  .  ھا مھلة غیر مھلة األشھر الحرمأنمن فسرھا على  نوھذا یثبت بطال الثانيربیع  

!: األشھر الحرماالسم مدتین مختلفتین في نفس السورة وحول نفس الموضوع ویسمیھما بنفس 

ھذه المھلة األخیرة تشمل كل الكافرین ولیس فقط القریبین من مكة أن، ھا نفس األشھر الحرمأنتؤید ونقطة أخرى

یعودون سسوى تجمع الناس للحج والذین بدورھم  ھذه المھلة األخیرةوسائل اتصاالت للتبلیغ عنأنداكولم تكن  
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مضاربھم وقراھم ومدنھم لیبلغوا الناس وینشروا الخبر.إلى

؛الشھور الحرم المتصلة ھي ثالثة أنأذ  ،فھنا یوجد أشكال؟كما ورد في اآلیةھا أربعة شھور متصلة  أنوماذا عن

تكون مھلة أخرى!.. أنھا ال بد  أنوربما ھذا ھو السبب في قولھم  ...!أربعةولیست  ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ،

أیضاً ماھ شھر حرنأعلىبعد المحرم والذي أعتاد العرب ضافة الشھر الكبیس صفر األولإذلك العاموافقاذا  أال

.؟!..متصلةفتصبح عندئذ أربعة أشھر حرم

.. ھـ9قبل  ویم تقویمھا العربيعلى استخدام الشھر الكبیس لتقّ اعتادت ھـ والعرب  9نحن نتحدث عن عام  ،  تذكروا  

روف لدى عوھذا أیضا م.. !أي أصبحت أربعة أشھر حرم متتالیة ؛ ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر األول

. ولیس باألمر الجدید ومن البدیھیات ومنذ قرون أنداكوالمشركینالعرب 

بخصوص أنھا مھلتین؛ خمسون یوماً لمن لھ عھد من رسول هللا، وأربعة أشھر إلى العاشر من ربیع األول لمن أما

أوضحت أن من لھ عھد مع رسول هللا فمدتھ حتى نفسھا والتيالرابعة من السورة  اآلیة  ال عھد لھ. فیتعارض مع  

ئا ولم یظاھروا علیكم أحدا، فأتموا إلیھم عھدھم إال الذین عاھدتم من المشركین ثم لم ینقصوكم شی(انتھاء عھده

! التوبة أن هللا یحب المتقین) مدتھمإلى

ھـ عام كبیس  10عام  كانھـ ، فھل9عام  ذي الحجة  10یوم الحج األكبر في  في  ھذه المھلة تمعن  اإلعالن

؟ س صفر األولأضیف فیھ الشھر الكبی

... ؟األشھر الحرم إلىاألول یضافشھر صفر الشھر الكبیس كانھل و

قتادة:   التحریمإلىھم عمدوا  أن(قال  بالمحرم في  الحرم، وقرنوه  األشھر  في  فزادوه  وقالھ عنھ قطرب صفر   ،

. )والطبري 

األشھر صفر ولیس جعلھما من  إلىھم ال یتكلمون عن الشھر النسيء ھنا وھو تأجیل حرمة المحرم  أنمن الواضح  

 ً یعتبر أحد ال  أنوالثابت  من المؤكد صفر العادي؟ ..أمالشھر الكبیس صفر األول  أي صفر یقصدون؛  ...  الحرم معا

ً ، ولم یرد ذلك في النصوص شھر صفر المعتاد من األشھر الحرام . وبالتالي ھم یقصدون الشھر الكبیس أطالقا

.كما ورد في النصوص أعالهصفر األول حتماً عندما یضاف

ت في ذلك العام أربعة أشھر ناتكون ھي نفسھا األشھر الحرم وكأنھ ال تفسیر منطقي لھذه المھلة سوى  أنبل  

عز هللا  أنبعد المحرم واألولعام كبیس أضیف فیھ الشھر الكبیس صفر  كانھـ  10عام  ن متتالیة متصلة أل

النسيء!! ھوولیس،الھجري بالشھر الكبیسقویمویم التورسولھ ص لم یحرموا تقّ وجل

الھجري بالشھر الكبیس التقویمویم  وخطبة الوداع وألغى تقّ سورة التوبةوأستخدم آیاتاإلسالمفمن خدع أمة  

؟؟! عز وجلالمحددة من هللا أوقاتھاوالناس تصوم وتحج وتتعبد في غیر حول الفصول وجعل الشھور تدور 
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عام كبیس أضیف فیھ الشھر صفر األول (كما كانھـ  9ھـ الذي یلي ذي الحجة  10عام  أنلو تمكنا من أثبات  

بل أدخلھ في األشھر الحرم  ، المقّومرم الشھر الكبیس  لم یحّ تعالىھ  ن اهللا سبحأنسنثبت الحقاً) یكون لدینا أثبات ب

لتصبح أربعة متتالیة !! ..  

في نفس السورة نزلت 37آیة تحریم النسيء اآلیة أنالنسيء المنھي عنھ في نفس الوقت، أذ المقصود بولیس ھو 

: ھـ9في نفس الوقت؛ شوال سنة  

ُمونَھُ َعاًما لِّیَُواِطؤُ الَِّذیَن َكفَُرواْ یُِحلِّونَھُ َعاًما َویُحَ َما النَِّسيُء ِزیَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر یَُضلُّ بِِھ  أن(عز وجلقال   اْ ِعدَّةَ َما ّرِ

َم ّ�ُ ...َ )  َم ّ�ُ فَیُِحلُّواْ َما َحرَّ .37التوبة  َحرَّ

ھـ ، فما تفسیر األربعة أشھر في سورة التوبة؟ 10شھر كبیس قد تم أضافتھ في عام  أن لم نتمكن من أثبات أنأما

ست أربعة؟!یمتصلة ولأشھرھا ثالثة أنوھم یعرفون عنھایومھاص من رسول هللاأحد لماذا لم یستفسر و

سلخ أنمھلة ال عالقة لھا بأشھر الحرم وھذا ال یتطابق مع (واذا  أماھا  أنھم على درایة بأنیعني  استفسارھمعدم  

قد أضیف وأصبحت الكبیس بعد المحرم القادمھنالك شھر صفر األولأنھم على درایة  أنأواألشھر الحرم)،  

أربعة أشھر متصلة!...  

! عز وجلص قد حرم ما لم یحرمھ هللا ھأنأیضاً أذ لم یرد رسول هللا ص لم یحرم الشھر الكبیس أنومما یعني 

( أَال أن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق السموات واألرض،  :  جزء یھمل ذكره عادةً ھـ  10وفي خطبة الوداع  

ةالسَّنَة اثنا عشر شھراً، منھا أَربعة ُحُرٌم، ثالثةٌ ُمتَواِلیاٌت: ذو القَْعدة وذو ُم، وَرَجُب ُمَضَر الذي بین الِحجَّ والمَحرَّ

تكملة لھذا النص مھمة جداً یھمل نقلھ ھي: (فال 487وفي كتاب الخصال للشیخ الصدوق صُجماَدى وشعبان)  

عاماً لیواطؤا تظلموا فیھن أنفسكم فأن النسيء زیادة في الكفر یظل فیھ الذین كفروا یحلونھ عاماً ویحرمونھ  

.)فكانوا یحرمون المحرم عاماً ویستحلون صفر ویحرمون صفر عاماً ویستحلون المحرمعدة ما حرم هللا

یستحلوه عاما ویحرموه عاما أي انھ أصال م ھو صفر االنص ان ھنالك شھر حر تحلوا) فيلفظ (یسیستفاد من

لكن الشھر الكبیس صفر األول ھو ،شھر صفر االعتیادي لیس شھر حرام؟  شھر حرام. فأي شھر صفر حرام

. شھر حرام

دون الشھور الحرام األخرى وھنالك تساؤل مھم؛ كان للقبائل العربیة شھور حرام أخرى، فلماذا رجب ُمضر من  

؟ ھل هللا تعالى یحدد الشھور الحرام ام قبیلة ُمضر؟ في االسالمللقبائل العرب ھو شھر حرام 

فكیف یعترف بشھرھم الحرام ویجعلھ حراما !عن ذم الرسول ص لُمضروص الطبراني نصأبو القاسم  بل أورد  

.ال من رسولھ ص علماً ان األشھر الحرم محددة من هللا عز وجللكل المسلمین؟!
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ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ :  َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَالَ  َعلَْیِھْم ِسنِیَن  اللَُّھمَّ اْشُدْد َوْطأَتََك َعلَى ُمَضَر، َواْجعَْلَھا  (: قَاَل َرُسوُل �َّ

ْغَطةُ واألَْخذَةُ الشدیدة:الَوْطأَةُ . 54ح 21ص 1، جأبو القاسم الطبرانيالمعجم األوسط،) َكِسنِي یُوُسفَ  والضیق. الضَّ

قَالَ عن   َجابٍِر  َعْن  ُسْفیَاَن،  أَبِي  َعْن  َعلَْیِھ  :اْألَْعَمِش،  َصلَّى هللاُ   ِ َّ� َرُسوُل  (َوَسلَّمَ قَاَل  اْلِحَجاِز، :  أَْھِل  فِي  یَماُن  اْإلِ

).  َواْلقَْسَوةُ َواْلِغْلَظةُ فِي َربِیعَةَ َوُمَضرَ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، َوأََشاَر بِیَِدِه نَْحَو اْلیََمِن،:وَعْن أَبِي َمْسعُوٍد قَالَ  یَماَن َھاُھنَا،  : (فَقَالَ قَاَل َرُسوُل �َّ َوإِنَّ إِنَّ اْإلِ

بِِل، فِي َربِیعَةَ اْلقَْسَوةَ َوِغلََظ اْلقَْلِب فِي اْلفَدَّاِدیَن ِعْنَد َمْطِلعِ الشَّْمِس َحْیُث یَْطلُُع قَْرُن الشَّْیَطاِن ِعْنَد أُُصولِ   أَْذنَاِب اْإلِ

.2163ح340ص 2المعجم االوسط ، أبو القاسم الطبراني ج ). َوُمَضرَ 

قَالَ  َحْنَظلَةَ  ْبِن  َعْمِرو  ُحذَْیفَةُ :َعْن  ذَْنَب ( :قَاَل  یَْمنَعُوا  َال  َحتَّى  قَتَلُوهُ،  أَْو  فَتَنُوهُ  إِالَّ   ِ َّ�ِ َعْبًدا  ُمَضُر  تََدْع  َال 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ :َوأَْنَت َرُجٌل ِمْن ُمَضَر قَالَ تَقُوُل َھذَا،:قَالُوا: َقَالَ .تَْلعَةَ  المعجم ).  ؟أََال أَقُوُل َما قَاَل َرُسوُل �َّ

6583ح 345ص 6االوسط ، أبو القاسم الطبراني ج 

اْألَعْ  َعِن  ْلِت،  الصَّ ْبُن  َسْعدُ  نَا   ، یَراِزيُّ الّشِ َجبَلَةَ  ْبُن  اْلَحَسُن  نَا  اْلَمْرُزبَاِن،  ْبُن  دُ  ُمَحمَّ َعْبِد َحدَّثَنَا  ْبِن  َوبََرةَ  َعْن  َمِش، 

ْحَمِن اْلُمْسِلي، ْبِن اْلُحّرِ قَالَ الرَّ َجاِل فِي َصْوِم َرَجَب، َحتَّى اْلَخطَّابِ ُعَمَر ْبَن  َرأَْیُت  :َعْن َخَرَشةَ  ، یَْضِرُب أَُكفَّ الّرِ

ْسَالُم تُِركَ َرَجُب َوَما َرَجُب؟  : (َویَقُولُ یََضعُونََھا فِي الطَّعَاِم، ا َجاَء اْإلِ ُمھُ أَْھُل اْلَجاِھِلیَِّة، فَلَمَّ ).  إِنََّما َرَجُب َشْھٌر َكاَن یُعَّظِ
7636ح 327ص 7م الطبراني ج المعجم االوسط ، أبو القاس

ً ا بل ان الشھر الحرام الرابع ، وحتى الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب انكره!  ن شھر رجب لیس شھر حرام اطالقا

الحرم الثالث األخرى. ولتضلیل الناس عن الغاء الشھر الحرام  باألشھرھو الشھر الكبیس صفر األول والمتصل  

! األربعلیكملوا عدد األشھر الحرممضر وربیعة الكبیس، حوروا خطبة رسول هللا ص وأضافوا لھا شھر رجب
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أي شھر ھو؟ الحرام ،الشھر 5.1

مرات: أربعورد لفظ (الشھر الحرام) في القرآن الكریم 

َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص ۚ فََمِن اْعتَدَٰى َعلَْیُكْم فَاْعتَدُوا َعلَْیِھ بِِمثِْل َما اْعتَدَٰى َعلَْیُكْم ۚ َواتَّقُوا  الشَّْھُر اْلَحَراُم بِالشَّْھِر اْلَحَرامِ (

َ َمَع اْلُمتَِّقینَ  َ َواْعلَُموا أَنَّ �َّ . 194) البقرة  �َّ

ِ َوُكْفٌر بِِھ َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج قِتَاٍل فِیِھ ۖ قُْل قِتَ یَْسأَلُونََك َعِن الشَّْھِر اْلَحَرامِ ( اٌل فِیِھ َكبِیٌر ۖ َوَصدٌّ َعن َسبِیِل �َّ

َوَال یََزالُوَن یُقَاتِلُونَُكْم َحتَّٰى یَ  أَْكبَُر ِمَن اْلقَتِْل ۗ  َواْلِفتْنَةُ   ۚ ِ أَْكبَُر ِعندَ �َّ َوَمن ُردُّوُكْم َعن ِدینُِكْم إِِن اسْ أَْھِلِھ ِمْنھُ  تََطاُعوا ۚ 

َوأُ  ئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُھْم فِي الدُّْنیَا َواْآلِخَرةِ ۖ  ُھْم فِیَھا یَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِدینِِھ فَیَُمْت َوُھَو َكافٌِر فَأُولَٰ ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ  ولَٰ

. 217) البقرة َخاِلدُونَ 

ِ َوَال الشَّْھَر اْلَحَرامَ َال تُِحلُّو یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا  ( یَن اْلبَْیَت اْلَحَرامَ َوَال اْلَھْدَي َوَال اْلقََالئِدَ ا َشعَائَِر �َّ یَْبتَغُوَن  َوَال آّمِ

بِِّھْم َوِرْضَوانًا ۚ َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطادُوا ۚ َوَال یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم أَن َصدُّوُكْم   ن رَّ ِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَن تَْعتَدُوا ۘ عَ فَْضًال ّمِ

 َ َ ۖ إِنَّ �َّ ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا �َّ .2) المائدة  َشِدیدُ اْلِعقَابِ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْیَت اْلَحَراَم قِ ( َ یَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت   َۚواْلَھْدَي َواْلقََالئِدَ یَاًما لِّلنَّاِس َوالشَّْھَر اْلَحَرامَ َجعََل �َّ ِلَك ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ  ذَٰ

َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیمٌ  .97) المائدة َوَما فِي اْألَْرِض َوأَنَّ �َّ

ْبُن َعْمٍرو، ثَنَا أَبِ  دُ  ِ ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْیٍر،َحدَّثَنَا ُمَحمَّ َكاَن :َعْن ُجْندَُب ْبِن ُسْفیَاَن قَالَ ي، ثَنَا ُعبَْیدُ �َّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُولُ  َالةِ : (َرُسوُل �َّ َالةُ فِي َجْوِف اللَّْیِل، إِنَّ أَْفَضَل الصَّ َالةِ اْلَمْفُروَضِة الصَّ َوأَْفَضَل بَْعدَ الصَّ

یَاِم بَْعَد َشْھِر َرَمَضاَن،   مَ الّصِ ِ الَِّذي تَْدُعونَھُ اْلُمَحرَّ 6417ح  128ص  6المعجم االوسط ، أبو القاسم الطبراني ج  ).  َشْھُر �َّ

: أعاله الشھر الحرامشھر هللاصفات

. ورد اللفظ بصیغة (ال) التعریف وبصیغة المفرد.. أي لغویاً ھو شھر واحد محدد معروف عند الناس

البیت الحرام وشعائر هللا والھدي والقالئد حرمة بمنزلةلھ حرمة عالیة.

بأمر هللامعّرف شھر ھو .

حرمتھ بأمر هللاھ وتركشھر ال یسمح بترك ھو.

؟  الشھر الحرامأي شھر ھو

؟ ؛ ذو القعدة ، ذو الحجة ، المحرم ، أم رجب ھل ھو أي شھر من الشھور الحرم األربعة 

ھل ھو شھر محدد من األشھر الحرم؟ 

لماذا یسأل الناس رسول هللا ص عنما أذا كان الشھر الحرام محرماً؟ ألم تكن الشھور الحرام معروفة قبل األسالم؟ 
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... ھل ھو الشھر الكبیس الحرام صفر األول ؟ األربعة؟ماألشھر الحرغیرأخر محدد أم ھو شھر 

(أو من سورة البقرة ثم شھر رجب 194ذو القعدة عند تفسیر اآلیة  على انھ شھرتنص الحالیة  غالبیة التفاسیر  

ذو الحجة ألنھ وقت الحج لبیت  إنھیقولون  نووبعض المفسرمن سورة البقرة.217في تفسیر اآلیة  رجب األصم)

تفید جنس على أساس ان  یعمموه على أي شھر من األشھر الحرم األربعةن  و . وأخر هللا الحرام التعریف  (ال) 

. ولیس شھراً محدداً بشكل عامشھر الحرامال

من سورة 2عند تفسیر اآلیة  وصلنا  ھـ) وھو أقدم تفسیر150جاء في تفسیر مقاتل بن سلیمان (المتوفي في  لكن  

(الشھر النسيء) !: أنھربط (الشھر الحرام) بـالمائدة

ٱ ِ } { َوالَ  تُِحلُّواْ َشعَآئَِر ٱ�َّ لشَّْھَر وأمر سبحانھ أن یسعى بینھما، فأنزل هللا عز وجل: { یَا أَیَُّھا ٱلَِّذیَن آَمنُواْ الَ 

الشھر الحرام، وذلك أن أبا ثمامة جنادة بن عوف  يٱْلَحَراَم َوالَ ٱْلَھْدَي َوالَ ٱْلقَۤالئِدَ }، یقول: ال تستحلوا القتل ف

، أحللت المحرم، وحرمت صفراً قد  يسوق عكاظ، فیقول: أال إنيبن أمیة من بنى كنانة كان یقوم كل سنة ف

ِزیَادَةٌ فِي ٱْلُكْفرِ ٱلنَِّسۤيُء  وأحللت كذا، وحرمت كذا، ما شاء، وكانت العرب تأخذ بھ، فأنزل هللا تعالى: { إِنََّما  

لِّیَُواِطئُواْ ِعدَّةَ   ُمونَھُ َعاماً  ُ }،  یَُضلُّ بِِھ ٱلَِّذیَن َكفَُرواْ }، یعنى جنادة بن عوف، { یُِحلُّونَھُ َعاماً َویَُحّرِ َم ٱ�َّ َما َحرَّ

یعنى خالفاً على هللا جل اسمھ وعلى ما حرم. 

قرة: لبا217في تفسیر اآلیة  ھـ) 548المتوفي فيلطبرسي (لجاء في تفسیر مجمع البیان في تفسیر القرآنكذلك  و

عن ابن عباس وقتادة واختلف في معنى الشھر الحرام ھنا فقیل ھو رجب وكانت مضر تُحرم فیھ القتال. وقیل:  

ھو ذو القعدة عن عكرمة. وقیل: ھي األشھر الحرم كلھا نھاھم هللا عن القتال فیھا عن الجبائي والبلخي وھذا 

بالعموم. وقیل:   النسيءألیق  بھ  النسيء زیا{:كقولھ أراد  الكفرإنما  القتیبي 37[التوبة:  }  دة في  (علي ] عن 

محمد   قتیبة  ابن  بن  النیسابوري،القتیبي بن  الفضل  تلمیذ 

.شاذان)

مكي بن أبي /ة  إلى بلوغ النھای ةتفسیر الھدایوكذلك جاء في

(المتوفي   اآلیة  ھـ)437طالب  تفسیر  المائدة:2في  من 

تحّرم فیھ وعنى بالشھر الحرام َرَجب ُمَضر، كانت مضر  

وقیل:.القتال القعدة.  ذا  بھ  عنى  كانوا (شھر)  وقیل:  إنھم 

.، فنھوا عن تحلیلھیُحّرمونھ مرة ویُحلّونھ مرة

شیخ الصوفیة  وورد في مخطوطة الدر المنظم في السر األعظم ل

بن عربي المقطع التالي:

شھر ذي الحجة وشھر هللا وشھر  الكسوف في  رأیت إذا(..  

...).المحرمهللا 
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شھر الكبیس صفر الھما شھري المحرم وانمن الواضح؟  بعد ذي الحجةأي شھرین ھما شھر هللا وشھر هللا المحرم

! األول

عن كیف یمكن حصول ثالث كسوفات في ثالث اشھر متتالیة؟... الكسوف في اللغة یستعمل ما  احد  لیتساء(قد  

ً لكالھماكان كامال والخسوف إذالكال الشمس والقمر   ونعلم ان كسوف الشمس الطبیعي یحدث بین .  اذا كان جزئیا

اخریولیو (/تموز  13مثال، حدث كسوف للشمس في  2018لقمر في وسط الشھر. في عام  لشھرین قمریین و

عبان  شاول  آب / أغسطس (11صف رجب) عقبھ للشمس في  تتموز / یولیو (من27جمادي االخر) عقبھ للقمر في  

. وھي ثالث اشھر متتالیة)بالتقویم الھجري األصلي

. ان صفر األول یُعرف أیضا بشھر هللا12/121وفي لسان العرب 390ص 2وورد في تاریخ الطبري ج  

شھر ؟ فقال:  بعد شھر رمضانأفضلان النبي ص ُسئل أيُّ الصوم  :  432/ 4في لسان العرب  وذكر ابن منظور  

. بحجة التحقیق والضبطربما كلمة (المحرم) أضیفت الحقاً او تحریف لكلمة (الحرام)المحّرم)هللا

الوداع من خطبة  التالي  النص  وادرجنا  السموات  :ھـ10وسبق  یوم خلق  كھیئتھ  استدار  قد  الزمان  أن  أَال   )

ةواألرض، السَّنَة اثنا عشر شھراً، منھا أَربعة ُحُرٌم، ثالثةٌ ُمتَواِلیاٌت: ذو القَْعدة وذو ُم، وَرَجُب ُمَضَر الِحجَّ والمَحرَّ

ة جداً یُھمل نقلھا  تكملة لھذا النص مھم487الذي بین ُجماَدى وشعبان) وفي كتاب الخصال للشیخ الصدوق ص

ھي: (فال تظلموا فیھن أنفسكم فأن النسيء زیادة في الكفر یظل فیھ الذین كفروا یحلونھ عاماً ویحرمونھ عاماً  

.) فكانوا یحرمون المحرم عاماً ویستحلون صفر ویحرمون صفر عاماً ویستحلون المحرملیواطؤا عدة ما حرم هللا  

ان استخدام تعبیر (یستحلون صفر) سیتوجب ان یكون صفر شھر حرام. لكن شھر صفر االعتیادي لیس وذكرنا  

 ً ولكن شھر صفر األول الكبیس شھر حرام.،محرما

تسائل  ھل  مضر.  رجب  شھر  ولیس  الرابع  الحرام  الشھر  وھو  الحرام  الشھر  ھو  األول  صفر  الكبیس  الشھر 

دون باقي القبائل جعلھ الرسول شھر حرام؟ یبدو ان الرسول ص لم یقل ذلك المسلمون لماذا شھر قبیلة مضر من  

وھذا كان زیادة على خطبة الوداع للتغطیة على اختفاء الشھر الحرام صفر األول. 

مفسرین من القرن ةثالثلم أبحث كل تفاسیر القرآن او البحوث حول تفسیر (الشھر الحرام) ولكن یكفي ان یذكر  

! الكبیسشھرالھو وتركھ ان یكون الشھر الحرام المشدد على عدم تحلیتھ والسادس الھجري الثاني والخامس

أذ بدون أضافتھ ، ستصوم الناس وتحج بغیر أوقاتھا المحددة من قبل هللا تعالى لدوران الشھور القمریة حول 

والذي یجمع المفسرون للقتال  وھو ضرر عظیم ال یساوي ضرر تحلیة الشھور الحرم األربعةفصول السنة ...

...!المعروفةالشھور الحرمقاتل في قد رسول هللا ص  أذ انأُلغي لھ ضوابط أو نُسخ وعلى ان
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فائدة تحریم الصید البري في األشھر الحرم5.2

..وال تدورالحرم ثابتة مع الفصول أشھرأنعن أخرىنقطة 

: بتصرف نیازي عز الدین ، د. من كتاب النسيء للباحث 

وافق لكونھا من األشھر التي تحرمصید المخلوقات البریة في نفس تلك األشھر العز وجلهللا  لقد حرم  

وھو كذلك موعد ھجرة بعض  ،بالربیع  توالدھا  بل  قتزاوجھا وحملھا  موسم  شھور الخریف وبدایة الشتاء  

رحمة من الرحمن الرحیم: جنوباً لمناطق أدفئمن المناطق الشمالیة حیوانات ال

ْیَد ( ثُْل َما قَتََل ِمَن النَّعَِم یَْحكُُم   َۚوأَنتُْم ُحُرمٌ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَْقتُلُوا الصَّ ًدا فََجَزاٌء ّمِ تَعَّمِ  َوَمن قَتَلَھُ ِمنُكم مُّ

نُكْم َھْدیًا بَاِلَغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساِكیَن أَ  ُ  بِِھ ذََوا َعْدٍل ّمِ ِلَك ِصیَاًما لِّیَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه ۗ َعفَا �َّ ْو َعْدُل ذَٰ

انتِقَامٍ  ذُو  َعِزیٌز   ُ َو�َّ ِمْنھُ ۗ   ُ فَیَنتَِقُم �َّ َعاَد  َوَمْن  َسلََف ۚ  ا  لَُّكْم  *  َعمَّ َمتَاًعا  َوَطعَاُمھُ  اْلبَْحِر  َصْیُد  لَُكْم  أُِحلَّ 

َم َعلَ َوِللسَّیَّاَرِة ۖ وَ  َ الَِّذي إِلَْیِھ تُْحَشُرونَ  ْۗیُكْم َصْیُد اْلبَّرِ َما ُدْمتُْم ُحُرًماُحّرِ المائدة. 96-95) َواتَّقُوا �َّ

ً رُ ما دمتم حُ وأنتم /  ( واآلیة تخاطب كل رم ولیس ما دمتم محرمین للحجتعني ما دمتم في األشھر الحُ )ما

.الذین أمنوا

م)  رَ حُ و(،  م) بضم الراء كما ورد في اآلیة ومعناه الدخول في الشھر الحرام  ھنالك فرق لغوي بین (ُحرُ ف

أي تحریم صید البر یسري  .المنع(ُحِرم) بكسر الراء ومعناهوسكون الراء ومعناه األحرام للحجأوفتحب

. ولیس فقط الحجاجحاء األرض خالل األشھر الحرم األربعةأن على كل المسلمین في كل 

، القرانالحقائق التي وردت في  ن  جھل المسلموبدأت الشھور تدور وویم التقویم الھجري  ترك تقّ لكن نتیجة  

دون أن یعلموا! بالوقت الذي أمره توقف المسلمون عن تنفیذ أمر هللا فحقیقةً موسم تحریم الصید، ومنھا 

أوائل  والجھل   منذ  حتماً  یكن  لم  اإلسالميبھذا  والسنین  و.العصر  األیام  مرور  مع  انقراض إلىأدى 

جھالً الحیوانات  نتیجة صیدھا  عام  بشكل  المسلمین  بالد  في  النباتیة  أدى  البریة  مما  حملھا  مواسم  في 

ومباشرا  بدوره  كانالذي  النقراضھا رئیسا  المنالنقراض سببا  تلك  من  حركة  أنأذ  طق.ا األشجار 

من دون تواجد  النباتیة بین النباتات تساعد على نشر بذورھا وتلقیح زھورھا وتنظیف األرض. فات  ن االحیو

تموت الشجرة  أنإلىثمارھا التي تتساقط في ظاللھا لتتعفن وتفسد  بذورھا وات النباتیة ستتراكم  نا تلك الحیو

ألراضي التي یقطنھا  نشاھد تصحر أغلب ا . وتخلف أشجارا أخرى مثلھاأناألم بعد اكتمال عمرھا قبل  

الذي أصاب المسلمین الحرم  األشھربوقت  بوادي خالیة من األشجار نتیجة الجھل  إلىالمسلمون، أو تحولت  

فصلي ال یتطابق معالى مكةان فصلي الخریف والشتاء في النصف الشمالي لألرض وقت الحجمن المعروف

.وقت تزاوج وحمل الحیوانات ھناكالنصف الجنوبي لألرض الخریف والشتاء في
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رم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تتزامن مع نھایة الخریف بدایة الشتاء في النصف الشمالي لألرض  شھر الحُ الا

ونھایة الربیع بدایة الصیف للنصف الجنوبي من األرض. اما شھر رجب فیتزامن مع منتصف الصیف في النصف 

الشمالي ومنتصف الشتاء في النصف الجنوبي. 

فھل ھذا یجعل حرمة الصید في األشھر الحرم محصورة بالنصف الشمالي لألرض؟.. 

الحیوانات البریة في النصف الجنوبي من األرض تختلف عن تلك الموجودة في انواعمن المعروف انطبعاً ال.  

ً الثالث خر الشتاء بدایة الربیع ! أي موعد اشھر الحرمالنصف الشمالي وموعد تزاوج العدید منھا یكون ا ! تقریبا

حرمة منالشائع حالیا بین الفقھاء  كما ھوان منع الصید البري یشمل األشھر الحرم االربعة ولكل البشر ولیس

وطبعاً  ،الصید للحجاج فقط في شھر الحج، فھذا الحصر یجعل ال فائدة من ذلك التحریم على حیاة الحیوانات البریة

ال فائدة للحجاج أیضاً. 

خطبة الرسول ص النص الوحید بذلك الوارد فيال یوجد أي سبب طبیعي لتحریم شھر رجب. وال استبعد ان

دائماً متصلة؛ ثالث في السنوات العادیة مواألشھر الحرالحرام صفر األول بشھر رجب.ف واستبدل الشھر  ی حرت

الحج األكبر.ي سنة، وأربعة في السنة الكبیسة وھوھي سنوات الحج االصغر
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العرب تحج قبل اإلسالم؟ وما ھي شھور الحج؟ وھل تغیرت بعد اإلسالم؟ كانتھل 6

ھـ. 9إلىالعرب یحجون قبل اإلسالم وبشرائع مقاربة جداً لما آتى بھ اإلسالم! واستمر حج غیر المسلمین كان

نھایة ذي الحجة. إلىأشھر الحج عند مختلف المذاھب ھي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، أي من نھایة عید الفطر 

عمرة في ھذه الشھور. ولم یتغیر ذلك بعد اإلسالم. الال تصح یقال و

: 134الفصل –وورد في المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم للدكتور د. جواد علي في الجزء الثالث 

یقیمون طقوسھم الدینیة ویؤدون شعائرھم المقدسة  كانواأن العرب  ما ذكره الكتّاب الیونان والالتین، من

محجاتھم،  إلىنیوس"، أن للعرب شھراً یحجون فیھ  االمحجات في أوقات ثابتة، فقد ذكر "افیفإلىكالحج  

قد جعلوا شھرین في السنة كانوا"، أن العرب  كما ذكر "بروكوبیوس "،  الثانيویقع ذلك في شھر "تشرین  

حرماً آللھتھم ال یغزون فیھما وال یھاجم بعضھم بعضاً، ویقعان في تموز وآب، وذكر "فوثیوس"، أن العرب 

معبدھم المقدس: مرة في وسط الربیع عند اقترأن الشمس ببرج الثور، إلىیحتفلون مرتین في السنة بالحج  كانوا

األشھر المقدسة،  إلىد، ومرة أخرى في الصیف، وذلك لمدة شھرین. وفي ھذه اإلشارات  وذلك لمدة شھر واح

.والى كونھا ثابتة ال تتغیر بتغیر المواسم، داللة على سیر العرب في تقویمھم، وفقاً للتقویم الشمسي

، وعمرة جمادي وآب  عمرة رجب مع تموز، والثانيشھر تشرین  اخر الخریف فيتزامن معیكانةشھر الحج

.. وال تدور الشھور مع فصول السنة.الربیع في أیار!اخرمع 

وبما أن أشھر الحج عند مختلف المذاھب ھي شوال وذو القعدة وذو الحجة !... لماذا ال یسمح بالحج سوى في 

من ذي الحجة فقط وتتكتل البشر وتزدحم في نفس األیام رغم التحدید الشدید لعدد الحجاج وحرمان الثاني األسبوع  

ي ھذه الشھور!.. أي ال عمرة وال حج في شوال وذي في حین تمنع العمرة فتكالیفھ؟!...األالف من الحج وارتفاع

القعدة واألسبوعین األخیرة من ذي الحجة! 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َحدَّثَنَا یَْحیَى ْبُن السََّكِن، ثَنَا َشِریٌك، َعْن إِْبَراِھیَم ْبِن ُمَھاِجٍر، َعْن ُمَجاِھٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، :  فِي قَْوِل �َّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ ،197البقرة: )  َمْعلُوَماتٌ اْلَحجُّ أَْشُھرٌ ( ةِ : قَاَل َرُسوُل �َّ المعجم االوسط ،  ) ذُو اْلقَْعَدِة َوذُو اْلِحجَّ

. 7060ح 126ص 7أبو القاسم الطبراني ج 

ھـ..9، ومنھم الخلیفة األول أبو بكر في سنة  كتب التأریخ تذكر بأن ھنالك من یحج في ذي القعدة 

؟ عن أشھر الحجاألشھر الحرم وضعت إلعطاء أمان للحجاج فلماذا ھي أشھر مختلفةكانت وإذا
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ذي الحجةذي القعدةشوالأشھر الحج:

المحرمذي الحجةذي القعدةأشھر الحرم:

الحج الثالث أشھرھنالك من بدأ یقول ان الحج صحیح في أي من  !مان؟الحرمة واألإلىأال یحتاج الحاج في شوال  

بل نبحث عن الحقائق ،رأيوال حاجة لتجمع كل الناس في عرفات في یوم واحد. ال نشاطر ھذا الراي وال نتبع  

المجردة دون اھواء. السفر الى مكة من العراق والشام ومصر یحتاج شھر ھو ذو القعدة. والحج في ذي الحجة 

ة الى دیارھم ھو المحرم. . ویحتاجون شھر للعود ذي الحجة9والحج یوم عرفة في  
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قفت؟ وومتى ت؟ : متى تقاممبل اإلسالأسواق العرب ق 7

سوق عكاظ أحد األسواق الثالثة الكبرى في الجاھلیة باإلضافة إلى سوق مجنة وسوق ذي المجاز كانت العرب 

منھ ثم تسیر إلى سوق مجنة فتقضي فیھ األیام العشر األواخر 20ن أول ذي القعدة إلى یوم  یوما م 20تأتیھ لمدة  

من شھر ذي القعدة ثم تسیر إلى سوق ذي المجاز فتقضي فیھ األیام الثمانیة األولى من شھر ذي الحجة ثم تسیر 

إلى حجھا.

یعتبر (عكا المادیة واألدبیة، وسكان سوق عكاظ األوائل ھم قبیلة عدوان وقبیلة ھوازن.  لكل البضائع  ظ) سوقاً 

فإضافة إلى البضائع المادیة كالتمر والسمن والعسل والخمر والمالبس واإلبل. فھو سوق للبضائع األدبیة، فیأتي 

الشعراء بقصائدھم لتعرض على محكمین من كبار الشعراء، معظمھم أو كلھم من بني تمیم. 

الثالثة الكبرى في موسم الحج كان یرتاده النبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ سوق َمَجنّة سوق من أسواق الجاھلیة  

وسلم لدعوة القبائل العربیة لإلسالم. وكان یقع في بالد قبیلة كنانة التي تحمیھ كما كانت قبیلة ھوازن تحمي سوق 

عكاظ وقبیلة ھذیل تحمي ذي المجاز.

ذي القعدة إلى لیلة طلوع ھالل شھر ذي الحجة، حیث كان عكاظ  كان سوق َمِجنَّة یقام لمدة عشرة أیام من آخر شھر  

یقام في األیام العشرین األولى من شھر ذي القعدة ثم یقام سوق َمِجنَّة في األیام العشرة األخیرة من شھر ذي القعدة 

ري كتاب ثم یقام سوق ذي المجاز في األیام الثمانیة األولى من شھر ذي الحجة. فتح الباري شرح صحیح البخا

. 695الحج ص 

ھنالك أیضاً موسمان ینعقدان في العاشر من المحرم؛ موسم سوق الیمامة وھو من المواسم الكبرى في نجد یوازي 

سوق عكاظ، والثاني موسم سوق نطاة في خیبر.

وارج قال الفاكھي: لم تزل ھذه األسواق قائمة في اإلسالم إلى أن كان أول ما ترك منھا سوق عكاظ في زمن الخ

ھـ. فتح  197ھـ وآخر ما ترك منھا سوق حباشة في زمن داود بن عیسى بن موسى العباسي في سنة  129سنة  

. 695الباري شرح صحیح البخاري كتاب الحج ص 

وكان النبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یرتاد ھذه األسواق لدعوة القبائل العربیة إلى اإلسالم ففي حدیث أبي 

ابر: أن النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم لبث عشر سنین یتبع الناس في منازلھم في الموسم بَمِجنَّة الزبیر، عن ج 

. 695وعكاظ یبلغ رساالت ربھ .فتح الباري شرح صحیح البخاري كتاب الحج ص 

المتوفى سنة   الدینوري  قتیبة  بن  بن مسلم  العرب ألبي محمد عبد هللا  االنواء في مواسم  في  في ھـ  276وورد 

)، أن اإلسالم لما جاء اعتمد الشھور القمریة، فصارت الشھور تدور في الفصول األربعة، وكانت العرب 955/ 2(

قبل ذلك یعملون على تثبیت تلك األسواق في مواسم ثابتة من السنة لمصلحة ما یجبى إلى السوق من محاصیل 

الزراعة والغالت والنتاج ووفاء الدیون وما إلى ذلك.

لمقریزي ھذا الرأي حیث یقول: وكان یقع حج العرب في أزمنة السنة كلھا، وھو أبداً عاشر ذي الحجة من ویؤید ا

عھد إبراھیم وإسماعیل علیھما السالم، فإذا أنقضى موسم الحج تفرقت العرب طالبة أماكنھا، وأقام أھل مكة بھا، 
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إسماعیل، فأحبوا أن یتوسعوا في معیشتھم، ویجعلوا فلم یزالوا على  ذلك دھراً طویالً إلى أن غیروا دین إبراھیم و

حجھم في وقت إدراك شغلھم من األدم والجلود والثمار ونحوھا، وأن یثبت ذلك على حالة واحدة في أطیب األزمنة 

بني إسرائیل، وعملوا  نبي  یثرب من عھد " شمویل "  نزلوا  الذین  الیھود  الشھور من  فتعلموا كبس  وأخصبھا، 

).3/  1) وتاریخ الجبرتي  ( 60/ 2لھجرة بنحو مائتي سنة...الخ. الخطط  (النسيء قبل ا

سنة قبل الھجرة 200سنة ثم كان یقّوم خالل ھذه الـ  200فھل صحیح كان التقویم العربي ال یقّوم قبل الھجرة بنحو  

قبائل العرب)، ثم ( أي بعد وقت اجتماع العرب في مكة بقیادة الجد الخامس لرسول هللا ص لتوحید التقویم عند 

ھجریة ؟... أم ھو طعن بجد الرسول ص لتبریر من جعل 10أوقف رسول هللا ص التقویم في ذي الحجة سنة  

التقویم یدور؟! 

وماذا عن مواعید أیالف قریش شتاًء إلى الیمن وصیفاً إلى الشام المذكورة في القران كنعمة من نعم هللا على قریش؟ 

لفصول وال تدور. فماذا سیحدث اذا كانت شھورھم القمریة تدور وتعارضت رحالتھم ھذه حتماً كانت متزامنة مع ا

مع مواعید أسواق العرب والحج؟! ... ھل كانوا یتركون األسواق والحج أم یتركوا األیالف؟.. حتماً لم تكن تتعارض 

وكانت مواعیدھا مثبتة بشھور ال تدور عبر فصول السنة.. وھنالك أسواق أخرى ...

الثاني الھجري. أذ أصبحت تدور حول الفصول وال تتزامن مع  القرن  في  تباعاً  لقد اندثرت أسواق العرب ھذه 

حصاد محاصیلھم الزراعیة وال منتجات أنعامھم وال مواعید تجارتھم !..

مواسم أسواق العرب تثبت ان شھر هللا الحرام صفر األول لیس شھر المحرم7.1

كون النسيء ھو تأجیل حرمة شھر المحرم لشھر صفر ولیس شھر هللا الحرام صفر األول ال یمكن ان اطالقاً ان ی

الى شھر صفر لألسباب التالیة: 

الحج ینتھي في منتصف ذو الحجة. ال یمكن اطالقاً ان یعود الحجاج الى مواطنھم خالل أسبوعین فقط اذا أجلت .1

تستغرق أسبوعین تقریبا فكیف باألبعد منھا؟! ال یمكن ان حرمة الشھر المحرم. المسافة بین مكة والمدینة كانت 

یحفظ الحجاج انفسھم وال ان یُبلغوا مواطنھم بتأجیل حرمة شھر المحرم!.

كیف سیذھب الناس لمواسم العاشر من شھر المحرم في سوق الیمامة في نجد وسوق نطاةِ في خیبر وقد اصبح .2

الناس من غیر الحجاج أصال ان شھر المحرم اصبح شھر غیر شھر المحرم شھر غیر حرام؟! بل كیف سیعرف

حرام اذ ال توجد وسائل اتصاالت آنذاك؟! 

اال ترى ان القول ان النسيء كان تأجیل حرمة شھر المحرم الى صفر، وان شھر هللا الحرام ھو شھر المحرم، وان 

بلھا ابسط عاقل! شھر صفر األول الحرام ھو نفسھ شھر المحرم مجرد ھرطقة كالمیة ال یق 
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الفصول والمناخ والتقویم الھجري المقّوم 7.2

ان میالن محور دوران األرض حول نفسھا یسبب تداور الفصول خالل دوران االرض حول الشمس في السنة 

الشمسیة.

وثبت علمیاً ان المناخ ال یتبع حركة األرض حول الشمس التي تسبب تغیر طول النھار محدثًا الفصول االربعة 

قط، بل ان حركة القمر لھا تأثیر أیضاً مثبت علمیا على حركة الریاح وامواج البحار والمحیطات المؤثر الرئیسي ف

على المناخ.  

ونالحظ في بعض السنین ان فصل ما قد طال وتأخر الفصل الالحق او العكس قد قصر وجاء الفصل الالحق 

لكن وفق التقویم الھجري األصلي المقًوم الذي یعتمد حركة مبكراً. وسبب ذلك اننا نقارن ذلك بالتقویم الشمسي.

آذار مارس كموعد لبدأ 21دوران القمر حول األرض ایضاً، ال تتأخر وال تتقدم الفصول! وبالتالي تحدید یوم  

دایة الربیع مثالً ال وجود لھ في الواقع فأننا نشاھد في بعض السنین ان الربیع یبدأ قبل ھذا الیوم او بعده حسب ب

یوم 20أیام لسنة او سنتین ثم یكبس لیؤخر  10الشھر القمري ربیع االول. وبسبب تقدم الشھر القمري حوالي  

تقریبا یتضح لماذا یبدو لنا ان فصل ما تقدم او تأخر بالنسبة للتقویم الشمسي وفي الحقیقة وفق التقویم الھجري  

األصلي جاء الفصل بموعده ككل عام. 

قویم الھجري األصلي المقّوم اكثر دقة من التقویم الشمسي ألغراض أدارة الثروات النباتیة والحیوانیة ھذا یعني ان الت 

والصناعات والتجارات المرتبطة بھما! 

كما وثبت أیضا ان المناطق الباردة والدافئة على األرض قد تغیرت عبر الزمن. أذ ثبت أن في المناطق المتجمدة 

أ في شمال  األرض  غابات  في شمال  الثلوج  تحت  توجد  المتجمدة  القارة  في  األرض  وكندا وجنوب  واوربا  سیا 

وحیوانات كانت تعیش في بیئة دافئة مما یدل انھا لم تكن مناطق باردة ومتجمدة. ویعتقد بعض علماء الطبیعة ان  

ار والمحیطات التي كل المنطقة الیابسة من األرض كانت كلھا بعیدة عن أقطاب الكرة األرضیة المتجمدة وان البح

على سطح  تقریباً  كانت موحدة  الفصول  ان  یعني  مما  المناطق األخرى  تغطي  كانت  ثلثي األرض  تغطي حالیاً 

األرض!.

كما ورد في النصوص عن اخر الزمان بعد ظھور االمام المھدي المنتظر ع بأن أراضي المسلمین ستعود غابات 

ن في السنة وان نجم اآلیات المذنب سیغیر أقطاب األرض ومناخھا... وانھار وان المحاصیل الزراعیة ستثمر مرتی 

النصف  نفس  في  الیابسة لألرض  األراضي  لتصبح كل  أخرى  ان میالن األرض سیتغیر مرة  ذلك  یعني  فربما 

وتتشارك في نفس الفصول، وبالتالي، في نفس وقت تحریم الصید البري!... مجرد تخمین، فدین اإلسالم دین أبدي 

زمان ولكل أنحاء األرض ولیس لنصفھا...  وهللا أعلم.   لكل 
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یوم الَحجِ األكبر 8

) في اللغة؟ (الَحجِ) و(األكبَرِ و )(یومَ ما معنى8.1

ي لسان العرب: ف

الَحُج بفتح الجیم: قصد التوجھ ألي مكان ومنھا البیت الحرام .

) قال الفراء معناه وقت شھور الحج.  الَحجِ األكبرِ الَحجِ بكسر الجیم (كما في یومَ 

: تأُجرني ثماني ِحجج). 27الِحج بكسر الحاء : مرة في السنة / ھو عمل سنة (كما جاء في سورة القصص 

وروي عن األثرم وغیره قال: الَحُج والِحُج ال یفرقان. وغیره یقول: الَحُج َحُج البیت والِحُج عمل سنة. 

شابھھ / أكبر في السن / أكبر القوم ھو زعیمھم.أكبر: أعظم / أعظم مما 

الزمان والدھر ووقت حدوث أي شيء.: الوقت أي وقت مطلقاً ، ومنھ الیوم المعروف ویوم

ووردت ھذه الكلمات الثالث في كل قراءات القرآن بنفس التشكیل والحركات بفتح (یوَم) وكسر (الَحجِ) و(األكبِر).

والعمرة في القرآن وما معناھا؟ كیف ورد الحج 

). ى (كما في یوم الَحجِ األكبرِ هللا عز وجل دقیق في اختیار ألفاظھ. فلنلجأ للقرآن لتعریف معنأنما نعلم ك

لم یرد عبارة (الحج األصغر) ال في أذ  یكون الحج ھو الحج األكبر والعمرة ھي الحج األصغر  أنوال یمكن  

عرف مدى صحتھا. وربما  یُ تذكر ذلك ال  في المصادروھنالك نصوص هللا ص.  القرآن وال في أحادیث رسول

. المفسرینالرواة وھو من ابتكارات 

: األداءرغم تماثل العمرة فوردت مرتین فقط. وھما شئین مختلفین أماورد ذكر الحج في القرآن خمس مرات. 

: ھنا وردت بفتح الحاء والجیم بمعنى: 158(أن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن َحَج البیت أو أعتمر ...) البقرة  

البیت.إلىفمن قصد 

ھنا وردت بفتح الحاء والجیم  196(وأتموا الَحَج والعمرة � فإن أحصرتم فما استیسر من الھدي ... ) البقرة  

یسر من الھدي. تأسبمعنى: أتموا قصد البیت بما 

: ھنا وردت بفتح الحاء وكسرت 196الَحجِ فما استیسر من الھدي .. ) البقرة  إلى(فاذا أمنتم فمن تمتع بالعُمَرة  

ج.وقت الحَ إلىالجیم بسبب حرف الجر بمعنى: 
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: ھنا وردت بفتح الحاء وكسرت الجیم بسبب حرف الجر 196(فمن لم یجد فصیاُم ثالثِة أیام في الَحجِ .. ) البقرة  

وقت الحج. في بمعنى: 

: ھنا وردت 197(الَحُج أشھر معلومات فمن فرض فیھن الَحَج فال رفث وال فسوق وال جدال في الَحجِ ..) البقرة  

الحج.شھورفي وقت اختالف.. وال قصد البیت في أشھر معلومات.بفتح الحاء وضم الجیم بمعنى: 

: ھنا وردت بكسر الحاء وضم الجیم بمعنى: وعلى 97(وعلى الناس ِحُج البیت من أستطاع إلیھ سبیال) آل عمران  

الناس َحُج البیت مرة واحدة في السنة.

: ھنا وردت 3بريء من المشركین ورسولھ ...) التوبة  الناس یوَم الَحجِ األكبر إن هللا إلى (وأذان من هللا ورسولھ  

بمعنى: وقت شھور الحج. ولكن ربما ظرف مجرور، ،یسبقھبفتح الحاء وكسرت الجیم وبدون حرف جر 

!...  ولیس یوم محدد الحج األطول  فترةأي أن (یوَم الَحجِ األكبر) معناه 

وبما إن الشھور الحرم المتتالیة، التي یحج فیھا قبل اإلسالم وخالل السنوات الھجریة التسع األولى قبل نزول 

ثالث شھور ھي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم أو أربعة شھور ھي ذو القعدة وذو الحجة كانت سورة التوبة ،  

بالغ مھلة األربعة أشھر الحرم المتتالیة في حج سنة  إوقت  أنوالمحرم وصفر األول في السنین الكبیسة ، یتضح  

10أربعة أشھر متتالیة مع شھر صفر األول الكبیس لسنة  كانت ھـ والتي سماه هللا عز وجل بیوم الحج األكبر 9

وھو النسيء! فقط  ھـ! وأن السورة ال تحرم تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس وإنما تحرم تأجیل حرمة الشھور  

یوم، 30یوم والمحرم  29یوم وذي الحجة  30تجعل شھر ذي القعدة  لتقاویم الحسابیة شارة إلى أن اتجدر اال و

م.  ایوم حر89أي 

یكون نأثار بعض العلماء تساؤل منطقي ھو ؛ بما أن هللا عز وجل دقیق في استخدام ألفاظھ، فلغویاً ال بد أقد  و

توصلوا . ولكن لم ی، مقابل حج صغیر، وحج أصغر، والحج األصغركبراألحج  ال، و، وحج أكبرھنالك حج كبیر

.  من الحجما ھي ھذه األنواعلحل حول

29وثالث وأربعة شھور من نفس الطول مننلقد اثبت علم الفلك بالرصد والحسابات معاً بإمكانیة تتابع شھری

تتوافق االھلة  قمريیوما لكل شھر القمر  وقت الغروب مع  عندما  في مداره حول األرض حول نقطة تواجد 

األرض) مع تواجد األرض في مدارھا حول الشمس حول نقطة الحضیض (أقرب منالحضیض (أقرب نقطة  

.  في ھذه المناطقحركة األرض والقمرسرعة طأ ا تبت حیث ، نقطة من الشمس)

یوما  30بل وخمسة شھور نادراً)  من نفس الطول من  والعكس بالعكس، تتابع شھرین وثالث وأربعة شھور (  

وج لكل شھر قمري عندما تتوافق االھلة وقت الغروب مع تواجد القمر في مداره حول األرض حول نقطة األ
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نقطة من الشمس)، بعد (أوجاألرض) مع تواجد األرض في مدارھا حول الشمس حول نقطة األمننقطة  بعد (أ

.في ھذه المناطقرض والقمرحركة األتسارع سرعةتحیث 

یوم  29مرة، وتوالي ثالثة اشھر من  484قد تكرریوم120یوم بمجموع  30من  قمریةفتوالي أربعة أشھر

مرة خالل األربعة االف سنة السابقة. 644یوم قد تكرر 87بمجموع 

http://www.gautschy.ch/~rita/archast/mond/mondeng.html:بالجداولالبحوث العلمیة الفلكیة المعتبرة أحد

رم عدد األیام الحُ صفر األول الحرامالمحرمذو الحجة ذو القعدة األشھر الحرم

120سنة كبیسة یوم 30من متتالیةأشھر أربعة الحج األكبر

119سنة كبیسة یوم 29یوم وشھر من  30من أشھر ثالث حج أكبر

118سنة كبیسة یوم 29شھرین من ویوم 30شھرین من حج كبیر 

117سنة كبیسة یوم 29یوم وثالث أشھر من  30شھر من ؟حج كبیر

90سنة أعتیادیة0یوم 30ثالث أشھر متتالیة من صغیر؟حج

89سنة أعتیادیة0یوم29من شھر یوم و30شھرین من حج صغیر 

88سنة أعتیادیة0یوم30یوم وشھر من 29شھرین من حج أصغر

87سنة أعتیادیة0یوم 29ثالث أشھر متتالیة من الحج األصغر

. مقابل حج صغیر، وحج أصغر، والحج األصغر،  كبراألحج  ال، و، وحج أكبرحج كبیرلالمنطقيتفسیرالھذا ھو  

یوم، 120یصبح المجموع یوم 30أربعة اشھر قمریة من يتوالمع عندما یضاف الشھر الكبیس صفر األول 

" و"الحج األكبر" ! متتالیةوھي أكبر مدة ممكنة تطابق لفظي "أربعة أشھر حرم

حرم متتالیة" و"یوم الحج األكبر"؟أشھرھـ بالتقویم الھجري األصلي "أربعة 9فھل كان موسم حج 

، كان: رؤیة الھالل في مكةإلمكانیةوفق الحسابات الفلكیة

. یوم30:  م جولیان630تشرین األول / أوكتوبر  31وافقبالتقویم الھجري األصلي  ھـ 9ذو القعدة 1

. یوم30: م جولیان 630تشرین الثاني / نوفمبر 12وافقبالتقویم الھجري األصلي  ھـ 9ذو الحجة 1

. یوم30: م جولیان 630كانون األول / دیسمبر 12وافقبالتقویم الھجري األصلي  ھـ 10المحرم 1

.یوم30م جولیان: 631كانون الثاني / ینایر 10وافقھـ بالتقویم الھجري األصلي 10صفر األول الكبیس1

م جولیان.  631شباط / فبرایر 9وافقھـ بالتقویم الھجري األصلي  10صفر  1

ھـ بالتقویم الھجري األصلي كان "أربعة أشھر حرم متتالیة" و"یوم الحج األكبر"!9موسم حج  

. الشمسي قي مؤكدة اخرى بین التقویم الھجري األصلي وتقویم جولیان وصار لدینا نقطة تال

م جولیان. 630كانون األول / دیسمبر 12وافقھـ بالتقویم الھجري األصلي 10المحرم 1

http://www.gautschy.ch/~rita/archast/mond/mondeng.html
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! على السواءموجودة لدى كل مذھب التالیةتفسیرات لكل الدى كل المذاھب فالحج األكبرعن تفسیر معنى یومأما

. ذي الحجة10أیام عید األضحى أولالنحرواحد فقط ھو یوم ھو یوم .1

.ذي الحجة9ةیوم عرفواحد فقط ھو یوم ھو .2

.لعدم الوقوف في عرفة فیھااألصغر. والعمرة ھي الحج ھو الحج.3

ھـ الجتماع المسلمین والمشركین فیھ، وموافقتھ ألعیاد أھل الكتاب.9عامھو یوم إعالن البراءة في حج.4

ھـ ؟!). 10ھـ ولیس في حجة الوداع  9(ولكن إعالن التوبة تم في ھو یوم حجة الوداع فقط..5

ھو یوم عرفة والحج األصغر یوم النحر. .6

یوم عرفات یوم جمعة. وافقھو عندما .7

روایات آلل البیت ع أو أثار للصحابة لدى كل المذاھب تدل على كل ھذه المعاني! وتوجد أحادیث للرسول ص أو  

. اً صحیحال یمكن أن یكون مصادر الدل على إن ما ورد حول ذلك في ب یھذا التضارب وضمن كل مذھ

التقویم الھجري األصلي ھو تقویم ألھي! 8.2

.، وھنا اكرر ذلكناقد في مقدمة ھذا الكتاب، طلبت منكم ان تقرأوا بعقل متفتح 

قد نزلت في بدایة  من سورة التوبة ان آیات "أربعة أشھر حرم متتالیة" و"یوم الحج األكبر"تجمع المذاھب على 

ھـ... ھل الحظتم ما تعنیھ تلك اآلیات؟ 9شھر ذو القعدة

سیكون "الحج األكبر" بمعنى ان  ھـ9حج  موسم  ان  ذي القعدة بدایة  في  هللا عز وجل یبلغ الناسخالق الكون  

الشھور األربعة انو..  ان یجري القلمس حساباتھ ویعلنھا!شھر من  ھـ، سنة كبیسة قبل  10السنة القادمة،  

قبل لكل منھا  یوماً  30ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر األول الكبیس، ستكون بطول  ھـ؛9لموسم حج  

الشھور!ھذه وقت رصد اھلة  

:وأمر هللا تعالى بعدم التخلي عنھكبیس صفر األول محدد من هللا عز وجل وھو "الشھر الحرام" الشھر ال

ِ َوَال الشَّْھَر اْلَحَرامَ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا  ( یَن اْلبَْیَت  َوَال اْلَھْدَي َوَال اْلقََالئِدَ َال تُِحلُّوا َشعَائَِر �َّ یَْبتَغُوَن  اْلَحَرامَ َوَال آّمِ

أَن َصدُّوُكْم   قَْوٍم  َشنَآُن  یَْجِرَمنَُّكْم  َوَال  فَاْصَطادُوا ۚ  َحلَْلتُْم  َوإِذَا  َوِرْضَوانًا ۚ  بِِّھْم  رَّ ن  ّمِ أَن فَْضًال  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َعِن 

َ َشِدیدُ اْلِعقَابِ تَْعتَدُوا ۘ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوَال تَعَاَونُوا   َ ۖ إِنَّ �َّ ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا �َّ . 2) المائدة َعلَى اْإلِ

اْلَحَرامَ ( َوالشَّْھَر  لِّلنَّاِس  قِیَاًما  اْلَحَراَم  اْلبَْیَت  اْلَكْعبَةَ   ُ َواْلقََالئِدَ َجعََل �َّ َ  َۚواْلَھْدَي  أَنَّ �َّ ِلتَْعلَُموا  ِلَك  ذَٰ فِي    َما  یَْعلَُم 

َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیمٌ  . 97) المائدة السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َوأَنَّ �َّ
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الوداع في خطبةالسموات واألرض خلق هللا ھیئتھ یوم كنا ما معنى استدار الزم9

 :ھـ10عام النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال في حجة الوداعأن

( أَال أن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق السموات واألرض، السَّنَة اثنا عشر شھراً، منھا أَربعة ُحُرٌم، ثالثةٌ 

ةُمتَواِلیاٌت: ذو القَْعدة وذو ُم، وَرَجُب ُمَضَر الذي بین ُجماَدى وشعبان) وفي كتاب الخصال للشیخ الِحجَّ والمَحرَّ

ة جداً یُھمل نقلھا ھي: (فال تظلموا فیھن أنفسكم فأن النسيء زیادة في تكملة لھذا النص مھم487الصدوق ص

فكانوا یحرمون المحرم عاماً  الكفر یظل فیھ الذین كفروا یحلونھ عاماً ویحرمونھ عاماً لیواطؤا عدة ما حرم هللا  

.ھـ10خطبة الوداع  .)ویستحلون صفر ویحرمون صفر عاماً ویستحلون المحرم

: ن ا ؟ ھنالك رأیفي المصادرناالزماستدارةما معنى 

مواضعھا، إلىأشھر الحج رجعت  أنقد استدار" الحدیث. أراد بذلك  ناالزمأنال الزھري: قولھ في خطبتھ: "ق

ذلك مما تمسكت ناتعتقد تعظیم األشھر الحرم، وككانت العرب  أنوذلك   .ذي الحجة وبطل النسيءإلىوعاد الحج  

یشق علیھم الكف عن ذلك ثالثة نات عامة معیشھم من الصید والغارة، فكنابھ من ملة إبراھیم علیھ السالم، وك

أشھر على التوالي، وربما وقعت لھم حرب في بعض األشھر الحرم فیكرھون تأخیر حربھم، فنسؤوا أي: أخروا 

صفر، فیحرمون صفر ویستحلون المحرم، إلىوا یؤخرون تحریم المحرم  ناشھر آخر، وكإلىتحریم ذلك الشھر  

ربیع، ھكذا شھرا بعد شھر، حتى استدار التحریم على السنة كلھا. إلىتأخیر تحریم صفر أخروه إلىفإذا احتاجوا 

موضعھ الذي وضعھ هللا عز وجل فیھ، وذلك بعد دھر طویل. إلىوقد رجع المحرم اإلسالمفقام 

الحج یكون في أنالمشركون یحسبون السنة اثني عشر شھراً وخمسة عشر یوماً، فككاناس بن معاویة:  قال إیو

وفي ذي القعدة، وفي كل شھر من السنة بحكم استدارة الشھر بزیادة الخمسة عشر یوماً، فحج أبو بكر سنة رمضان

في العام المقبل وافق الحج ذا  كانتسع في ذي القعدة بحكم االستدارة، ولم یحج النبي صلى هللا علیھ وسلم، فلما  

قد استدار". ناالزمأنالنبي صلى هللا علیھ وسلم: "الحجة في العشر، ووافق ذلك األھلة. وھذا القول أشبھ بقول  

واألرض بأصل المشروعیة التي سبق بھا ت السماواوقتھ األصلي الذي عینھ هللا یوم خلق  إلىالحج عاد  ناأي زم

وھي الخمسة عشر -علمھ، ونفذ بھا حكمھ. ثم قال: السنة اثنا عشر شھراً. ینفي بذلك الزیادة التي زادوھا في السنة  

ً ی بتحكمھم، فتعین الوقت األصلي وبطل التحكم الجھلي. -وما

یحجون في كل شھر كانواأي  ...وقت الحج یدور في الشھور فیحجون في كل شھر سنتین؟كانكیف  ما ھذا؟!..  

یحددون وقت الحج ؟!كانوا... أذاً كیف من شھور السنة لمدة سنتین. أي ال یحجون كل عام في ذي الحجة!

ھـ ؟ ... شھور الحج ھي شوال وذي القعدة وذي الحجة بأجماع المذاھب 10ذي الحجة في  إلىوھل عاد وقت الحج  

ة األخیرص الحج في سنوات رسول هللا خالل تتبع من حج ومتى نجد أنمن  و...  ولیس ذي الحجة فقط لیعود ألیھ !  
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إن ھـ.. أي ال معنى لقولھم  7و 8و 9أعوام ھـ عن  10عام  حج وقت  في فصل الخریف ولم یفرق  كانعلى األقل  

ذي الحجة ! إلىالحج عاد 

: األخر والرأي 

الذي نا الزمنا هللا الشمس أجراھا في برج الحمل، وكھ قال: أول ما خلق  أنالمازري عن الخوارزمي  اإلماموحكى  

.حلول الشمس برج الحملوافقأشار بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم 

فھل اول ما خلق هللا الشمس أجراھا في برج الحمل؟ ال. أثبتنا سابقاً ان العلم والمصادر حددت منزلة النعائم من  

برج القوس. 

ً ... ال ، غیر صحیح؟ھـ10ذي الحجة  10في الشمس في برج الحملكانت فھل  : أیضا

الشمس في برج كانت :  جولیانم  632آذار/ مارس  8وافقھـ بالتاریخ الھجري غیر المقّوم  10ذي الحجة  10

.الدلو

.المیزانالشمس في برج كانت : جولیان م 631/ نوفمبر الثانيتشرین 27وافقبالتاریخ الھجري المقّوم  و

رسول هللا ص بینھم؟ كانالتي 23یحددون وقت الحج في السنوات الـ كانواكیف 

المسلمین متضاربة وال توجد لھا تواریخ مؤكدة؟.. أحداث لماذا الغالبیة العظمى لتواریخ 

األخر بالحساب من التأریخ الحالي غیر المقّوم) والبعض  أوالبعض یسرده بالتأریخ الھجري غیر المقّوم (كانھل  

؟ أو تجاھلھ حتى نسیناهبالتأریخ الھجري المقّوم؟ ... وتتم التغطیة على ذلك
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؟ ھل تقویم اقتران العلویین ھو المقصود باستدارة الزمان9.1

لظھور السابقة  األحداث زمانین لتحدید  العلوی نااقتراماستخد نجد  الزمانأخرأحداث من خالل بحثنا في نصوص  

، وبالتحدید في القرن الحادي عشر . فمتى یكون ھذا القرن؟.  المھدي المنتظر عجالقائماإلمام

قسمین؛ الكواكب العلویة وھي إلىقسم الفلكیون العرب القدامى كواكب المجموعة الشمسیة المرئیة بالعین المجردة  

فوق خط االستواء للمجموعة وظھورھا في السماءاألرض بعد مدار  لوجود مداراتھاالمشتري وزحل والمریخ

تحت وظھورھا في السماءاألرضقبل مدار  الشمسیة، والكواكب السفلیة وھي عطارد والزھرة لوجود مداراتھا

ببط العلویة  الكواكب  تتسم  الشمسیة.  للمجموعة  االستواء  ولذلك أخط  الشمس  حول  مداراتھا  وطول  حركتھا 

دورة المریخ حول الشمس سریعة  والتقاویم.الزمانارات القدیمة ومنھا العرب في تحدید  استخدمتھا كثیر من الَحض

11.86سنة شمسیة، ودورة المشتري  29.5سنة شمسیة. في حین تستغرق دورة زحل حول الشمس  1.93تستغرق  

سنة شمسیة قریباً.

إلى نراھا في السماء تتحرك من الشرق  النجوم والكواكب التي  أنالدائري حول الشمس، فاألرض لدوراننتیجة  

یوم.  365.25درجة) بعد  360دورة كاملة حول الشمس ( إكمالنفس المواقع في السماء بعد  إلىالغرب حتى تعود  

. األبراجدرجة) وسمیت 30قسم (12إلىوقسمت السماء المرئیة ھذه 

إلى قع الشمس والقمر وكواكب المجموعة الشمسیة في السماء بالنسبة لباقي النجوم یتحرك من الغرب  اموأنإال

! األبراجعبر الشرق

المكأناقتر الفلكیون العرب  ناالكواكب یعني رؤیتھا في نفس  (وكذلك حضارات أخرى)  في السماء. واستخدم 

المشتري اسرع من زحل، أن. وبما  األمد ساساً لتقویم طویل  أسنة شمسیة تقریباً  19زحل والمشتري كل  أناقتر

قبل البرج الذي أبراجحول الشمس، أي أربعة  بینھما سیكون عندما یكمل زحل ثلثي دورتھالثانياالقترانأنف

سنة شمسیة 60(اقترانات بعد كل ثالث  ولاألالبرج  إلىاالقترانالسابق، وھكذا.. وبذلك، یعود  القرانحدث بھ  

. والقرانیضاً القرنأالثالث بالمثلثة، وتسمى األبراجالثالثة في االقترانات تقریبا). تسمى ھذه 

مجموعة إلىاالقتران درجات كل مرة. لذلك ینتقل  8نفس البرج تزحف حوالي  إلىاالقترانعودة  مكانأنإال

مجموعات ھنالك برج مشترك ثالث سنة = القرن) وفي كل 60(اقترانات الثالثة المجاورة بعد كل ثالثة األبراج

سنة ولن یحدث مرة 60أنسنة تفصل بین كل اقتر180في كل برج ثالث مرات فقط خالل االقترانیتكرر  أي(

درجة لكل 30الفلك االثني عشر ( أبراجدرجة) حول  360خالل الدورة) وھكذا حتى یكمال دورة كاملة ( أخرى

نفس الموقع في  إلىاناالقترعودة  أنإالتقریباً.غیر مقّومةسنة قمریة737سنة شمسیة  715برج تقریباً) كل  

المعمول بھ أنإال.  االقترانات سنة شمسیة فقط وھو الطول الحقیقي لدورة  794السماء ضمن البرج یحدث كل  

سنة قمریة تقریباً كطول الدورة! 737سنة شمسیة  715نفس البرج كل  إلىاالقترانعند العرب القدامى ھو عودة  

أن یعتقد القدامى بإذ التي ستقع ولیس التقویم بحد ذاتھ ،  األحداث فة  الغرض من ھذا التقویم ھو معرأنوالسبب  
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سنة 540=  60* 9كل تسعة قرون ( انتھاءعظمیة على مستوى العالم تحدث بعد أحداث أنالتأریخ یعید نفسھ، و

سنة قمریة). 556.6شمسیة 

والقمر دائریة مستمرة ال بدایة وال نھایة لھا ( بل ھي واقعاً حلزونیة واألرض مدارات الكواكب  أنوكما نعرف ف

الثاني كانونمن شھر  األولبدایة السنة الشمسیة في  أنبل تسعى لمستقر لھا). و،مكان أي  إلىال تعود اطالقاً  

ید حساب التقویم. من المحرم وبقیة التقاویم كافة ھي تحدید زمني افتراضي وضعھ البشر لتوح األولوالقمریة في 

ات زحل والمشتري عند الھجرة النبویة سنة ناوبنفس المبدأ اعتبر الفلكیون العرب المسلمون القدامى بدء دورة اقتر

وأُعتبر م  630تشرین الثاني / نوفمبر  21في  المیزانلزحل والمشتري في برج  أناقترأولشمسیة، وحدث  621

! اإلسالمبرج على انھ المیزانبرج الفلكیون العرب مد یعت، وللعلم. األولى)(المثلثة األولبدایة القرن 

عندما قال (أن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق هللا السماوات واألرض) ھل ھذا ھو ما قصده رسول هللا ص  

الجمعة وافقھـ والذي  10ذي الحجة سنة  10في صبیحة یوم عید الضحى یوم النحر  حجة الوداعخطبة  في  

أقتران زحل والمشتري السنة األولى منوافقبالتقویم الھجري المقّوم والذي  م631دیسمبر/كانون األول11

!في برج المیزان برج االسالم

م 630تشرین الثاني / نوفمبر -ھـ بالتقویم الھجري المقّوم 10ذي الحجة في شھرزحل والمشتري باقترانالزمان استدارة

ات عصر ناوبدأ دورة قر،اإلسالمقبل  للعلویینناقر12دورة من  انتھاءقصد  صلى هللا علیھ وآلھ وسلمھأنیبدوا  

؟ اإلسالم

. م1345\3في برج الجدي في  ن االثالثیة االثني عشر قرناً باالقترات نالمجموعات االقتراألولىالدورة  اكتملت 

األخیر وبالتحدید الثلث  م2060\3في برج الحمل في  نا التي ستنتھي باالقترالثانیةفي نھایة الدورة  ننحن اال 

م !. 2001من القرن الحادي عشر الذي بدأ سنة 
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سنة شمسیة. 715=  630- 1345األولىالدورة استغرقت 

سنة شمسیة. 715=  1345- 2060الثانیةستستغرق الدورة 

واألحداث العالمیة المتشابھة التي تحدث ات زحل والمشتري منذ میالد الرسول ص  نااالطالع على تقویم قرمیمكنك 

: على الرابط التاليفي الموقع ھذه الصفحة أخرفي یة الحالیة نا في نھایة الدورة األولى السابقة والدورة الث

http://www.imamalmahdisigns.com/ar/Imam_Al_Mahdi_Appearance_Time.html

http://www.imamalmahdisigns.com/ar/Imam_Al_Mahdi_Appearance_Time.html
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سنة ھو المقصود باستدارة الزمان ؟ 19ھل انتھاء دورة الـ 9.2

. .!صادفةال یمكن ان تكون مومطابقة أخرى

بالتقویم  ھـ  10حجة الوداع شھر،ذي الحجةشھرتبین أن

المقّوم   الـ  كان  الھجري  السنوات  دورة  في  شھر  19أخر 

!تنتھي دورة وتبدأ دورة جدیدةوبأنتھائھ

الشمسیة كانت متقاربة فجرا  المجموعة  بل ان كل كواكب 

المحاق لیالي  في  في  أذ  الحجة.  ذو  ھالل  تشرین  29قبل 

في برج العقرب كانت الشمس والزھرة 631نوفمبر /الثاني 

الشولة  والھالل وزحل وعطارد في ،  والمشتري في منزلة 

الزبانا ،  القلب  بین  فیما  اورانوس -والمریخ  وحتى  االكلیل. 

رؤیتھما بالعین المجردة كانا قریبین  یصعب ونیبتون اللذان  

. في برج العذراء

وتقع على الخط الواصل بین الشمس مركز مجموعتنا الشمسیة ھذه المنطقة من السماء تعرف باسم البوابة الذھبیة

وبین مركز مجرتنا درب التبانة! 

وقد ورد في النصوص العربیة الفلكیة ان الكواكب تتجمع في نفس المكان من السماء كل عدة سنوات لم یذكر كم 

!  سنة19سنة أذ یمكننا مالحظة تجمع الكواكب في احد األبراج كل 19ھي ویبدوا انھا دورات الـ

الذي عاش في القرنین اول قبل وبعد  Diodorus Siculusوذكر المؤرخ الفلكي الیوناني دیودورس سیسولس  

19ـن الذي استخدموا دورات الی سنة وان الیونانی19المیالد ان كل النجوم في السماء تعود الى نفس المنطقة كل  

سنة للتقویم لم یغشوا الحقیقة.

سنة. 19تجمع الكواكب ھذا كل بضعة سنین سیحدد بدایة دورات الـ

ویبدو عرف ذلك من سمع خطبة رسول هللا ص. أذ لم یرد استفسار ھو ما قصده رسول هللا ص؟..أیضاً  یبدو ھذا

عنما قصده! 

ھـ  10م جولیان تطابقت مع نھایة عام  631سنة  الرسول ص أعطانا نقطة تطابق تقویمیة مھمة وھي ان نھایة  

من الدورة. 19الـاألخیرةعام حجة الوداع وكان السنة
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20حقاً) ثالثاء(الحد، وان األول من المحرم للسنة األولى كان یوم األم جولیان622ھـ كانت 1وبالتالي، سنة 

(الیوم األول من الشھر األول من السنة االولى)  0محرم السنة الھجریة  1و.م جولیان621كانون األول دیسمبر  

م جولیان. 620دیسمبر/ ولكانون األ31ربعاء (الجمعة حقاً)األوافقالمقّومة 

؛لشرح ذلك

، 0السنة  /0الشھر /0من الیوم 0الساعة یكون عمرهان لحظة والدة طفل 

، 0السنة  /0الشھر  /1وبعد یــوم یصبح عمره الیوم 

، 0السنة  /1الشھر  /1وبعد شھر یصبح عمره الیوم 

. 1السنة /1الشھر /1وبعد سـنة یصبح عمره الیوم 

تحسب أیام وشھور وسنوات التقویم. كذلك و

فِیَما قِیَل. َحدَّثَنِي ولما قدم رسول هللا ص اْلَمِدینَةَ، أََمَر بِالتَّأِْریخِ : (قَاَل ابو جعفر:  388ص  2في تأریخ الطبري ج 

ان النبي ،  شھاب َزَكِریَّاُء ْبُن یَْحیَى ْبِن أَبِي َزائِدَةَ، قَاَل: َحدَّثَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْیجٍ، َعْن أَبِي سلمھ، عن ابن

ا قَِدَم اْلَمِدینَةَ  لِ -ص لَمَّ أنھم كانوا یؤرخون بالشھر  قال أبو جعفر: فذكر  .أََمَر بِالتَّأِْریخِ -َوقَِدَمَھا فِي َشْھِر َربِیعٍ األَوَّ

الھجرة كانت في ، أي  1أي ان رقم السنة االولى كان صفر ولیس  .).والشھرین من مقدمھ إلى أن تمت السنة

. االولى)السنة (شھر ربیع األول سنة صفر

ة ھجربعد الالسنة العاشرة  حتىال یمكن ان یكون حج رسول هللا ص الذي لم یحج بعد ھجرتھ الى المدینة أبداً  

دورة جدیدة تجمع الكواكب في البوابة الذھبیة لنظامنا الشمسي وبدأ  بدأ دورة جدیدة من قرانات العلویین ومع

!صدفة  مجرد سنة 19من الـ

بل ویذكرھا صلى هللا علیھ وألھ وسلم ویسجل التاریخ قولھ لعل األجیال بعده تعرف حقیقة التقویم الذي أعتمده! 

= 52×11سنة ، أي ما مجموعھ  11الھجرة أي حوالي  لقد اقام رسول هللا ص خطبة الجمعة في معظم الجمع منذ 

! نا سوى خطبة الوداع وضاعت الخطب الباقیةلخطبة تقریبا ما عدا خطب األعیاد والغزوات ولم یص572

سنة ھي لتحدید سنین  19، ودورات الـن قول الرسول ص بتحریم الشھر النسيءولألسف، لقد ربط غالبیة المؤرخ

ن. و الكبیس ولیس النسيء الذي یعني تأجیل حرمة الشھر، أي عكس ما ظنھ المؤرخضافة الشھر إ

مالحظة أخرى:

م جولیان والقمر  631/  12/  30في  ان یكون  ھـ  10بعد خطبة الوداع في  ھـ الالحق  11ھالل المحرم  وافق

الخلق.أللشمس) كما بدفي الحضیض (أقرب نقطة لألرض) وكذلك األرض كانت في الحضیض (أقرب نقطة  

! والقمر في الحضیضشھور رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجةھاللوكذلك كان
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عدة الشھور عند هللا أثنا عشر شھراً 10

ھـ: 10ھـ اآلیة التالیة، وأكد علیھا رسول هللا ص في خطبة الوداع في  9ورد في سورة التوبة التي نزلت أخر عام  

ِ اثْنَا َعَشَر َشْھراً  ِعدَّةَ الشُُّھورِ إِنَّ   ـَواِت َواألَْرَض  ِعْنَد �َّ ـٰ ِ یَْوَم َخلََق السََّم ِب �َّ ـٰ یُن فِى ِكتَـ ِمْنَھا أَْربَعَةٌ ُحُرٌم  ذَاِلَك الّدِ

ـتِلُوا اْلُمْشِرِكیَن َكآفَّةً كَ  ـٰ َ َمَع اْلُمتَِّقیَن (اْلقَیُِّم  فََال تَْظِلُموا فِیِھنَّ أَْنفَُسُكْم  َوقَـ ــتِلُونَُكْم َكآفَّةً  َواْعلَُموا أَنَّ �َّ ـٰ ) 36َما یُقَـ

ُمونَھُ َعاماً   ُ إِنََّما النَِّسَىُء ِزیَاَدةٌ فِى اْلُكْفِر یَُضلُّ بِِھ الَِّذیَن َكفَُروا یُِحلُّونَھُ َعاماً َویَُحّرِ َم �َّ وا  فَیُِحلُّ لِّیَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرَّ

ـِفِریَن ( ـٰ ُ َال یَْھِدى اْلقَْوَم اْلَكـ ِلِھْم  َو�َّ ـٰ ُ  ُزیَِّن لَُھْم ُسوُء أَْعَمـ َم �َّ ) التوبة. 37َما َحرَّ

ثالثة ، منھا أَربعة ُحُرٌم،  السَّنَة اثنا عشر شھراً قد استدار كھیئتھ یوم خلق السموات واألرض،  الزمانأن( أَال  

ةُمتَواِلیاٌت: ذو القَْعدة وذو ُم، وَرَجُب ُمَضَر الذي بین ُجماَدى  الِحجَّ وفي كتاب الخصال للشیخ .)وشعبانوالمَحرَّ

تكملة لھذا النص مھمة جداً یھمل نقلھ ھي: (فال تظلموا فیھن أنفسكم فأن النسيء زیادة في 487الصدوق ص

فكانوا یحرمون المحرم عاماً  مونھ عاماً لیواطؤا عدة ما حرم هللا  الكفر یظل فیھ الذین كفروا یحلونھ عاماً ویحر

. ھـ10خطبة الوداع  .)ویستحلون صفر ویحرمون صفر عاماً ویستحلون المحرم

ھـ؟ 10ھـ وأعاد رسول هللا ص التأكید علیھ في حجة الوداع سنة  9سنة  تعالىسبحانھلماذا ھذا التأكید من هللا 

من أثنا عشر شھراً؟أكثرالعرب یستعملون تقویم بشھور كانھل 

اآلیة تؤكد ان هللا عز وجل وضع تقویم منذ الخلق وضبطھ بحركة األرض والقمر والشمس والفلك. نحن نبحث 

ھري الصوم والحج واالشھر الحرم، ولیس جدال حول تقاویم وضعھا عن ھذا التقویم اإللھي الذي حدد وقت ش

البشر!



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

122 

السنین " حساب"و"ددَ عَ "و" ِعّدةَ "ينامع في الفرق 10.1

الشُُّھورِ تنص (التوبة36كالم هللا عز وجل دقیق. اآلیة ذلك ذكر وربط) ولم یرد  ورِ ھُ د الشَّ دَ ) ولیس (عَ ِعدَّةَ 

بالسنة او العام!. ما الفرق لغویاً؟ 

) و(َعدَد الشَُّھوِر) لھا نفس المعنى! ِعدَّةَ الشُُّھورِ الذین یؤمنون بالترادف بان (والمفسرونوكالمعتاد، جعل اللغویون

كیف وردت (ِعدَّة) في القرآن؟ القرآن یفسر نفسھ 

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَٰى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّ  ـأَیَُّھا الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكْم الّصِ ـٰ ْعدُودَاٍت  فََمْن َكاَن 183قُوَن ( یَـ ) أَیَّاماً مَّ

َع َخْیراً فَُھَو َخْیٌر لَھُ  َوَعلَٰى افَِعدَّةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخرَ ِمْنُكْم َمِریضاً أَْو َعلَٰى َسفٍَر  لَِّذیَن یُِطیقُونَھُ فِْدیَةٌ َطعَاُم ِمْسِكیٍن فََمْن تََطوَّ

ٍت ِمْن اْلُھدَٰى  184َوأَْن تَُصوُموا َخْیٌر لَُّكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن (  ـٰ ) َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذى أُنِزَل فِیِھ اْلقَُرءاُن ُھدًى ِللنَّاِس َوبَیِّنَـ

أَْو َعلَٰى َسفٍَر  وَ  ِمْنُكْم الشَّْھَر فَْلیَُصْمھُ  َوَمْن َكاَن َمِریضاً  بُِكْم اْلیُْسَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخرَ اْلفُْرقَاِن  فََمْن َشِھدَ   ُ یُِریدُ �َّ

َ َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ (اْلیُُسَر) َوَال یُِریدُ بُِكْم اْلعُْسَر  البقرة. )185 َعلَٰى َما َھدَٰىُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن (َوِلتَُكبُِّروا �َّ

تََمسُّوُھنَّ   أَْن  قَْبِل  ِمْن  َطلَّْقتُْموُھنَّ  ثُمَّ  ِت  ـٰ اْلُمْؤِمنَـ نََكْحتُُم  إِذَا  َءاَمنُۤوا  الَِّذیَن  أَیَُّھا  ـٰ تَْعتَدُّونََھا یَـ ِعدٍَّة  ِمْن  َعلَْیِھنَّ  لَكُْم  فََما 

ُحوُھنَّ َسَراحاً َجِمیًال (فََمتِّعُوُھ  األحزاب. )49نَّ َوَسّرِ

أَیَُّھا النَّبِىُّ   ـٰ َ َربَُّكمْ یَـ )* إِذَا َطلَّْقتُُم النَِّسآَء فََطلِّقُوُھنَّ ِلِعدَّتِِھنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا �َّ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ (بِیُوتِِھنَّ

ِ َوَال یَْخُرجْ  ِ  َوَمْن یَتَعَدَّ ُحدُودَ �َّ بَیَّنٍَة)*  َوتِْلَك ُحدُودُ �َّ بَیِّنٍَة (مُّ ِحَشٍة مُّ ـٰ  فَقَْد َظلََم نَْفَسھُ  َال تَْدِرى لَعَلَّ َن إِآلَّ أَْن یَأْتِیَن بِفَـ

َ یُْحِدُث بَْعدَ ذَاِلَك أَْمراً ( الطالق.)�1َّ

. أي ھو عدد محدد معروف.أَعداد وَمْبلغُھ، والجمعیُعَدُّ مقدار ماالعَدَدُ من لسان العرب: 

تسدید الدیون، فال ِعدَّةَ النساء بأنواعھا و ةَ دَّ مثل عِ فھي المدة الالزمة لتحقق شرط ما دون تحدید زمني،ةَ دَّ أما العِ 

ةَ ومنھا ِعدَّ تسدید الدین.تاریخ  خروج الدم او  د لھ مثل انتھاء  بل تكتمل الِعدَّةَ بتحقق ما یعِ ،لھاوقت زمني محدد  

یوم. 30او  29الشھر وھي كما ھو معروف اما 

ِعدَّةَ طول السنة أم  ِعدَّةَ  ھل قصد بھ  شيء محدد من هللا عز وجل. ما ھو؟..  ِعدَّةَ مدة االثنا عشر شھر ھي ، أنأي

شئ أخر؟

د السنین دَ ھو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عَ (قال هللا تعالى في سورة یونس:  

5یونسسورةما خلق هللا ذلك إال بالحق یفصل اآلیات لقوم یعلمون) سابوالحِ 

ولغویاً األوصاف المضافة تتبع الموصوفات المضافة بنفس الترتیب. بمعنى: 
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ضیاء ولتعلمنا عدد السنین.الشمس : 

القمر نور قدر لھ منازل: لتعلموا الحساب. 

(وجعلنا الیل والنھار إیتین فمحونا ایِة الیِل وجعلنا إیةَ النھاِر مبصرة لتبتغُوا في سورة األسراء : وقال عز وجل 

. 12. األسراء وُكّل شيٍء فصلناهُ تفصیالً)وِلتعلُموا عدد السنین والحسابفضالً ِمن ربِكم 

.11الكھف .)داً دَ سنین عَ ءاذانھم في الكھف (فضربنا على في سورة الكھف: و

. 112. المؤمنون  )د سنیندَ عَ (قال كم لبثتم في األرض وفي سورة المؤمنون : 

. 189البقرة.َواْلَحّجِ)ِللنَّاِس َمَواقِیتُ ِھيَ قُلْ اْألَِھلَّةِ َعنْ یَْسأَلُونَكَ (في سورة البقرة :و

وَحَسَب الشيَء یَْحُسبُھ..َعدُّك الشيءَ :في لسان العرب: الِحسابُ ساب معناه:لغویاً: الحِ 

.، ویستعمل للساعة والیوم والشھرجمع وقت وھو الزمان المحدد المعلوم:في مقایس اللغةلغویاً: مواقیت معناه

ونعلم أن األھلة ھو بدایات الشھور ، والحج ھو شھور الحج. 

131الفصل –وورد في المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم للدكتور د. جواد علي في الجزء السادس عشر

فالشھر: : ولفظة "الشھر" نستعملھا في عربیتنا، ھي في معنى "ورخ" في األصل.  321/  3العروس " تاجعن  

ون بھ، فالمدة التي تمضي بین  وقت د سمي الشھر بھ، ألنھم كانوا ی . أي مرادف "ورخ" تماًما. وقالقمر، والھالل

.ھالل وھالل جدید، ھي شھر. نسي المعنى األصلي للكلمة، وبقي االصطالح

والمواقیت ھي ألیام والشھور حسب حركة القمر، أما عدد السنین فھو حسب حركة الشمس . أن الحساب أي 

مرة وھو 365ومن المعروف ان للقرآن بناء ریاضي محكم لھ معاني. ومن ذلك ان كلمة (یوم) تكررت في القرآن  

354شھر قمري یبلغ  12یام  عدد أیام السنة الشمسیة. في حین ان ما یسمى بالسنة القمریة الناتجة من جمع عدد ا

یوم. أي ان ان السنة في القرآن ھي سنة شمسیة.

أي علینا أن نستخدم الشمس لمعرفة السنین. والقمر لحساب الشھور واألیام.

ولیس قمري فقط أو شمسي فقط.،تقویم المسلمین یجب أن یكون شمسي قمري بأمر هللا تعالى

لنحتاج   الفلكیة  في  دوران  الحركة  الشمس  حول  والفصول 365.25األرض  السنین  لمعرفة  خالل یوم  وتمر 

شمسي إال أن األیام في التقویم الھي سنة واحدة .  لألرض حول الشمس  كل دورة  .  دورانھا باألبراج األثني عشر

یوم  29.530حول األرض في  دوران القمرالحركة الفلكیة للذلك نحتاج إلى  ... ال تتباینةمتماثلمن نھار ولیل

، لنعرف بدایة الشھور وفي أي یوم من الشھرالثمانیة والعشرینمنازلھموقعھ في واالختالف الیومي لشكلھ و 

.ھي شھر واحدللقمر حول األرض وكل دورة 

. ال فلكیاً ال یوجد شيء أسمھ شھر شمسي..أي أن كلمة (سنة) تعني السنة الشمسیة وال یوجد شھر شمسي

. "شھر شمسي"مدة تتم في  كاملةتوجد حركة فلكیة
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ال توجد حركة  . فلكیاً ال یوجد شيء أسمھ سنة قمریة.  .وكلمة (شھر) تعني الشھر القمري وال توجد سنة قمریة 

"سنة قمریة". مدةتتم فيكاملةفلكیة

12بما أن حركة دوران القمر حول األرض ھي شھر واحد، ال یمكن أن یكون قصد هللا عز وجل أن عدة الشھور  

دورة قمریة.12معناه سیكون شھر قمري. أذ 

یوم تقریباً. 11.875یوم ، أي اقصر من السنة الشمسیة بـ  354.37دورة للقمر تساوي  12و

ترك و،أمر هللا عز وجلخالفو،  حركة القمر فقطھل أعتمد ؟  علیھص رسول هللالعرب وأستمرذي فعلھما ال

عوض الفرق مأ، كما ھو حال التقویم الھجري الحالي...  ول فصول السنةالفرق یتراكم وتدور الشھور القمریة ح

سنة. 3- 2بشھر كبیس كل 

! هللا تعالى أیضاً ؟سنوات ویخالف أمر 3- 2شھر كل 13ھل ھذا یعني انھ سیكون لدینا سنة من  

(راجع ، وال یحسب الغرض من أضافة الشھر الكبیس ھو وقف زحف الشھور القمریة حول الفصولال... أذ أن  

.شھر12من  اغلب السنین ستكونأن ا. كمالشھر الحرام)
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یحدد معناھا ِعدة الشھور آیة سیاق 10.2

اآلیات ومعاني كلماتھ العربیة الفصحى زمن  معزل عن سیاق  أعتاد المفسرون بالرأي تفسیر آیات هللا عز وجل ب

النزول! 

:الحزب بدایةوھما،لھاتینالسابق لآلیتینجواب كانت عشرأثناهللاعند الشھورِعدَّةَ آیة

نَ َكثِیًراإِنَّ آَمنُواالَِّذینَ أَیَُّھایَا( ْھبَانِ اْألَْحبَارِ ّمِ ِ َسبِیلِ َعنَویَُصدُّونَ بِاْلبَاِطلِ النَّاِس أَْمَوالَ لَیَأُْكلُونَ َوالرُّ َوالَِّذینَ  ۗ �َّ

ةَ الذََّھبَ یَْكنُِزونَ  ِ َسبِیلِ فِيیُنِفقُونََھاَوالَ َواْلِفضَّ ْرھُم�َّ فَتُْكَوٰى َجَھنَّمَ نَارِ فِيَعلَْیَھایُْحَمٰى یَْومَ )34(أَِلیمٍ بِعَذَابٍ فَبَّشِ

ذَا َۖوُظُھوُرُھمْ َوُجنُوبُُھمْ ِجبَاُھُھمْ بَِھا ِ ِعندَ الشُُّھورِ ِعدَّةَ إِنَّ )35(تَْكنُِزونَ ُكنتُمْ َمافَذُوقُواِألَنفُِسكُمْ َكنَْزتُمْ َماَھٰ َّ�

ِ ِكتَابِ فِيَشْھًراَعَشرَ اثْنَا ِلكَ  ُۚحُرمٌ أَْربَعَةٌ ِمْنَھاَواْألَْرضَ السََّماَواتِ َخلَقَ یَْومَ �َّ ینُ ذَٰ فِیِھنَّ تَْظِلُموافََال  ۚاْلقَیِّمُ الّدِ

َ أَنَّ َواْعلَُموا َۚكافَّةً یُقَاتِلُونَُكمْ َكَماَكافَّةً اْلُمْشِرِكینَ َوقَاتِلُوا ۚأَنفَُسُكمْ  التي 36–34التوبة)(36) َاْلُمتَِّقینَمعَ �َّ

.ھـ9سنةأخرفينزلت 

، باستخدام هللا عز وجل كلمة (ِعدَّةَ) ولیس (َعدَد)التفسیر المقصود  یبدو انھ  دیر بالذكر وجمنطقي  تفسیرھنالك  

(Tevet, Teveth)المسماة التیث (تیفث)المشابھة للزكاة  وھي أن الیھود والنصارى كانت تحسب ضریبتھم الدینیة  

شھر) على أن یخصص وارد األثنا عشر شھرا األولى  36% على أساس دورات من ثالث سنوات (10ومقدارھا

لبني لیفیت الذي ینحدر منھم األنبیاء موسى وھارون وعیسى وكذلك مریم علیھم السالم، أي آل بیت بني إسرائیل. 

الذین یُعطون القلیل أذ عدد مل والغرباءوتخصص األثنا عشر الثانیة لرجال الدین، والثالثة للفقراء والیتامى واألرا

ویوجد شھر في التقویم الیھودي یسمى .شھر36ھم اكثر بكثیر من عدد بني لیفیت ورجال الدین. ویتم ذلك كل  

تیفت تستحق فیھ القروض والضرائب یتزامن مع شھر كانون األول دیسمبر، أي یتزامن مع شھر ذو الحجة بالتقویم 

وم وقت الحج !!الھجري األصلي المقّ 

! شھر36كلولیس،شھر12كلھيالشرعیةالحقوقِعدَّةَ أنأي

ِ یَْوَم َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرضَ  ِ اثْنَا َعَشَر َشْھًرا فِي ِكتَاِب �َّ ال عالقة لھا بعدد الشھور في إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّھوِر ِعنَد �َّ

السنة الواحدة، بل ِعدَّةَ الحقوق الشرعیة. 

الحظ كلمة (تفث) في سورة الحج: 

أْنَاَوإِذْ ( ْبَراِھیمَ بَوَّ رْ َشْیئًابِيتُْشِركْ الَّ أَناْلبَْیتِ َمَكانَ ِإلِ كَّعِ َواْلقَائِِمینَ ِللطَّائِِفینَ بَْیتِيَ َوَطّھِ ن (26)السُُّجودِ َوالرُّ َوأَذِّ

اْسمَ َویَْذُكُروالَُھمْ َمنَافِعَ لِّیَْشَھُدوا)27(َعِمیقٍ فَّجٍ ُكلِّ ِمنیَأْتِینَ َضاِمرٍ ُكلِّ َوَعلَٰى ِرَجاالً یَأْتُوكَ بِاْلَحجِّ النَّاِس فِي

 ِ ْعلُوَماتٍ أَیَّامٍ فِي�َّ نَرَزقَُھمَماَعلَٰى مَّ تَفَثَُھمْ ْلیَْقُضواثُمَّ )28(اْلفَِقیرَ اْلبَائِسَ َوأَْطِعُمواِمْنَھافَُكلُوا ۖاْألَْنعَامِ بَِھیَمةِ ّمِ

فُوانُذُوَرُھمْ َوْلیُوفُوا الحج. )29(اْلعَتِیقِ بِاْلبَْیتِ َوْلیَطَّوَّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya35.html


متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

126 

التَّفََث  قال   اللغة  أَھُل  یَْعِرُف  التفسیر الزجاج: ال  المختصر)!إِالَّ من  التفث بقص و.  (قاموس  المفسرون  لقد فسر 

التََّشعَُّث، التَّفَثَ التَّفَث، كما فسره ابن شمیل؛ َجعَلَ قال أَبو منصور: لم یفسر أَحٌد من اللغویینفي حین الشعر!!.

ذر الحج والھدي وما ینذره اإلنسان من .. وقال مجاھد: أراد نوجعَل إِْذھاَب الشَّعَِث بالَحْلق قَضاًء، وما أَْشبھھ

). 14/77في علوم الكتاب: لباب  (المصدر: ال.شيء یكون في الحج

یعني فضل منتوجات، الیمنفي العربیة"التفث" في اللغةمعنى نن بالرأي ال یعرفون اییبدو ان الزجاج والمفسر 

(المصدر: اللغة الیمنیة في القرآن الكریم، توفیق محمد السامعي !أي زیادة منتوجات سـواء كانـت صناعیة أو زراعیة أو غیرھا

)./:76www.alyemeny.com/library/AlYemeny3142.pdf/https، صنعاء، ص  التیمي، الھیئة العامة للكتاب

تم حجھ وقد وقف قبل ذلك بعرفة لیالً أو نھاراً فقد  حتى ندفعمن شھد صالتنا ھذه ووقف معنا  قال رسول هللا ص (

ندفع ماذا؟.... والحظ (تم حجھ وقضى تفثھ) أي ان التفث شيء اخر غیر الحج -). الحظ (حتى ندفع)وقضى تفثھ 

,  900)، والحمیدى (262,  216,  4/15)، وأحمد (1282الطیالسي (أخرجھ (المصادر:  بداللة حرف الواو وفعلي (تم) و(قضى).  

)، وابن 1/408)، والطحاوي (3016)، وابن ماجھ (59/ 2)، والدارمي (1/169)، والترمذي ( 2/48)، والنسائي (1950)، وأبو داود (901

)،  6/241وصححھ ابن الملقن في البدر المنیر (  .(5/116) ) والبیھقي1/463) والحاكم (264) والدارقطني (1010)، وابن حبان (467الجارود (

). .(4/259) واأللباني في اإلرواء 

تم تنقیط القرآن في الربع قد  و.التي قُلبت الى صاد د الفرق نقطة الضاكیف تحول معنى (یقضوا) الى (یقصوا)؟ ..

!..األخیر من القرن الھجري األول كما ھو معروف 

كل سیاق األیة یتحدث عن الرزق والنذور!... وقالوا ان التفث كلمة لیست عربیة اخذت من اھل الكتاب؟!!  كیف 

!!.  ن انھ لسان عربي فصیحلیست عربیة وهللا تعالى یقول عدة مرات في القرءا

بل عربیة وتعني القرض بال ربا ،آرامیةیقولون ان التفث كلمة لیست عبریة وال  المختصین بالعبریةبل ان الیھود 

دفع الناس الحقوق الشرعیة یبدو ان معنى التفث قد شوه لكیال ت!!نسبة من المتبقي من السلع الى آل البیت منح  او  

لألمام الشرعي الواجب شرعاً وفق اآلیة! 

| 290:  2الفقیھ  (ما ال یحضره  .  التفث لقاء االمام: (ثُمَّ ْلیَْقُضوا تَفَثَُھْم) قال:  في قول هللا عّز وجلّ عن جعفر الصادق ع

ومثلھ عن أئمة اخرین. . )1432

ھل نلتقي باالمام لیحلق شعرنا ویقلم أضافرنا، أم لندفع لھ الحقوق ؟مام عاالمع لقاءقص الشعر واالظافر  قةما عال

دة الحسابات المالیة عِ و .موسم الحج نھایة السنةفيوقت حساب الزكاة  نفس  ووقت أدائھا ھو  المالیة الشرعیة؟!

من الحج الى الحج. ھي الشرعیة 

https://www.alyemeny.com/library/AlYemeny3142.pdf
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بعض ما ورد في التفاسیر عن تفسیر األثنا عشر شھراً 10.3

من سورة التوبة: 36في تفسیر اآلیة ھـ)460في تفسیر التبیان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (توفى  

لما ذكر هللا تعالى وعید الظالم (األحبار والرھبان) لنفسھ بكنز المال من غیر إخراج الزكاة وغیرھا من الحقوق  

التي � منھ اقتضى ذلك أن یذكر النھي عن مثل حالھ، وھو الظلم في األشھر الحرم التي تؤدي إلى مثل حالھ  

ر } في السنة على ما تعبد هللا المسلمین بأن یجعلوه  أو شر منھا في سوء المنقلب، فأخبر تعالى { إن عدة الشھو

وإنما قسمت السنة اثني عشر شھراً لتوافق أمر  لسنتھم دون ما یعتبره مخالفوا االسالم { اثنا عشر شھراً }  

.  } الشمس والقمر بحسبان :{، كما قالاألھلة مع نزول الشمس في اثني عشر برجاً تجري على حساب متفق

ن شھرة أمره لحاجة الناس الیھ في معامالتھم ومحل دیونھم وحجھم وصومھم، وغیر ذلك من والشھر مأخوذ م 

.مصالحھم المتعلقة بالشریعة

ما ھو !!متزامن مع الفصول وال یدور  ھو تقویم قمري شمسي على حساب متفق علیھ  أن الطوسي یقول  أي  

ھذا الحساب؟ 

من سورة التوبة: 36ھـ) في تفسیر اآلیة 1401الطبطبائي (توفى /) المیزان في تفسیر القرآن(في تفسیر 

واألرض } الشھر ت السماواقولھ تعالى: { إن عدة الشھور عند هللا اثنا عشر شھراً في كتاب هللا یوم خلق  

ن لبعضھا تأثیراً في تنبھھم للبعض فقد س منذ أقدم أعصار اِإلنسانیة، وكاكالسنة واألسبوع مما یعرفھ عامة النا 

كان اِإلنسان یشاھد تحول السنین ومرورھا بمضي الصیف والشتاء والربیع والخریف وتكررھا بالعود ثم العود  

القمر من الھالل  أشكالثم تنبھوا النقسامھا إلى أقسام ھي أقصر منھا مدة حسب ما ساقھم إلیھ مشاھدة اختالف 

.لى ما یقرب من ثالثین یوماً وتنقسم بذلك السنة إلى اثني عشر شھراً إلى الھالل، وینطبق ع

والسنة التي ینالھا الحس شمسیة تتألف من ثالثمائة وخمسة وستین یوماً وبعض یوم ال تنطبق على اثني 

ذي  غیر أن ذلك ھو الإال برعایة حساب الكبیسةعشر شھراً قمریاً ھي ثالثمائة وأربعة وخمسون یوماً تقریباً  

.ینالھ الحس وینتفع بھ عامة الناس من الحاضر والبادي والصغیر والكبیر والعالم والجاھل

ثم قسموا الشھر إلى األسابیع وإن كان ھو أیضاً ال ینطبق علیھا تمام االنطباق لكن الحس غلب ھناك أیضاً 

على حساب السنة أمع ما طرالحساب الدقیق، وھو الذي أثبت اعتبار األسبوع وأبقاه على حالھ من غیر تغییر  

لشھور القمریة شمسیة تنطبق علیھا من الدقة من جھة االرصاد، وعلى حساب الشھور من التغییر فبدلت ا

.السنة الشمسیة تمام االنطباق

ومن المعلوم أن الشھور الشمسیة وضعیة اصطالحیة وإن كانت الفصول األربعة والسنة الشمسیة على غیر 

.ھذا النعت فالشھور األثنا عشر ھي ثابتة ذات أصل ثابت ھي الشھور القمریة
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ة ھي التي في علم هللا سبحانھ، وھي  دَّ الشھور اثنا عشر شھراً تتألف منھا السنون، وھذه العِ ةَ دَّ فمعنى اآلیة أن عِ 

التي أثبتھا في كتاب التكوین یوم خلق السماوات واألرض وأجرى الحركات العامة التي منھا حركة الشمس  

.وحركة القمر حول األرض وھي األصل الثابت في الكون لھذه العدة

نتفع منھ ! تقویم شمسي قمري فیھ شھر كبیس لیُ إنھأي أن الطبطبائي یقول 
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شھر؟ 12ھل كان ھنالك تقاویم لیست من 10.4

؟ مصرأقباطشوریون وواألالیھود والنصارى والحبشة والفرسمناألقوام التي تجاور العرب ما ھي تقاویم 

شھر أضافة إلى شھر كبیس. 12التقویم اآلشوري ھو نفسھ التقویم األكدي والبابلي وھو تقویم قمري من  

.شھر كبیسإلىشھر أضافة 12تقویم قمري من الیھود لھم 

. ولیس شھرأیام كبیسةإلىشھر أضافة 12من شمسي النصارى لھم تقویم 

أیام.6- 5من  وأیام كبیسةیوم 30شھر من  12ني یتكون من واصلھما التقویم الفرعوالتقویم األثیوبي والقبطي

أیام. 6- 5من وایام كبیسةیوم30من  شھر12الفارسي یتكون من  التقویم 

وبعضھم یتبع تقویم شمسي. أیام بعد ذي الحجة.عدةتضیفكانت بعض العرب أنكر وذُ 

: 134الفصل –للدكتور د. جواد علي في الجزء الثالث اإلسالموورد في المفصل في تاریخ العرب قبل 

القمري   التقویم  الزراعة، واستعملوا  الشمسي في  التقویم  الجنوبیون  العرب  التي ذكرتھا،  لألغراض استعمل 

واء الجویة لما لھا ن والتقویم النجمي، أي التقویم، الذي یقوم على رصد النجوم ألغراض دینیة وللوقوف على األ

.من صلة بالزراعة وبالحیاة العامة

أصحابھا أنیة والصفویة، ومن النصوص النبطیة، ومن نص النمارة،  ن اویتبین من النصوص الثمودیة واللحی 

ون وفقاً للتقویم الشمسي في األمور التي لھا اتصال مباشر بالطبیعة، ووفقاً للتقویم القمري في اآلمور  یتعاملكانوا

العقود بموجبھا.   المنوال عند ھؤالء وعند كانوإذااألخرى، لسھولة ضبط األھلة، وتحقیق  الحال على ھذا 

یتبعون التقویمین كذلك، كانوابقیة الجاھلیین، ممن لم یتركوا لنا نصوصاً،  أنالقول  فبإمكانناالعرب الجنوبیین،  

العقود  تنفیذ  في  المذكورین  التقویمین  اتباعھم  من  األعاجم،  ومنھم  العھد،  ذلك  في  الناس  سنھَ  على  جریاً 

.ي ضبط األزمنةوااللتزامات وف

یقیمون  كانواالعرب  أنوالالتین، مننا ومما یؤید اتباع العرب الشمالیین للتقویم الشمسي، ما ذكره الكتّاب الیون

یوس"،  ناالمحجات في أوقات ثابتة، فقد ذكر "افیفإلى طقوسھم الدینیة ویؤدون شعائرھم المقدسة كالحج  

كما ذكر "بروكوبیوس"،  "،  الثانيمحجاتھم، ویقع ذلك في شھر "تشرین  إلىللعرب شھراً یحجون فیھ  أن

في نا قد جعلوا شھرین في السنة حرماً آللھتھم ال یغزون فیھما وال یھاجم بعضھم بعضاً، ویقعكانواالعرب  أن

معبدھم المقدس: مرة في  إلىجیحتفلون مرتین في السنة بالح كانواالعرب  أنتموز وآب، وذكر "فوثیوس"،  

اقتر عند  الربیع  لمدة  أنوسط  وذلك  الصیف،  في  أخرى  ومرة  واحد،  لمدة شھر  وذلك  الثور،  ببرج  الشمس 

األشھر المقدسة، والى كونھا ثابتة ال تتغیر بتغیر المواسم، داللة على سیر إلىاإلشارات شھرین. وفي ھذه  

.العرب في تقویمھم، وفقاً للتقویم الشمسي
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ن على نصوص كثیرة مؤرخة. وحث رف التاریخ عند الجاھلیین، بدلیل عثور البا وقد عُ 

أعاله:  النص  من  فقرة  العرب  أعید  كالحج  كانواأن  المقدسة  شعائرھم  ویؤدون  الدینیة  طقوسھم  إلىیقیمون 

ویقع ذلك في ،  محجاتھمإلىالمحجات في أوقات ثابتة، فقد ذكر "افیفانیوس"، أن للعرب شھراً یحجون فیھ  

". الثانيشھر "تشرین 

فشھر رجب بالتقویم ،اما ما ذكره أفیفانیوس أعاله في ان العرب كانت تجعل شھري تموز وآب حرما ال تقاتل فیھ

. وكانت فقط قبیلتا مضر وربیعة تحرمھالھجري األصلي المقّوم یتزامن دوماً ما شھري تموز وآب 

: "فوثیوس" وھنالك ثالث نقاط خالف فیما یقولھ 

في مكة لیست  الكعبةذكر في النص الكامل ان الكعبة التي یحجون ألیھا كانت في وسط الصحراء. في حین ان  -1

ولم تكن  لكن، ذكر (محجاتھم) ومن المعروف كان ھنالك كعبات أخرى تحج لھا القبائل  في وسط الصحراء.  

بل كان ھنالك  واحدة فقط  كعبة   لكل  22،  الشري (خاصة  . مثالً،  قبیلةكعبة تعمل كبیوت أصنام  كعبة ذي 

. من الواضح ان فوثیوس  باألنباط) واألقیصر على مشارف الشام (وكانت تحج إلیھا قبائل قضاعة ولخم وجذام)

یتحدث عن احدى ھذه الكعبات.

ذكر أن العرب كانوا یحتفلون مرتین في السنة بالحج إلى معبدھم المقدس: مرة في وسط الربیع عند اقترأن -2

20أیار / مایو الى  20غیر صحیح اصالً! أذ ان الشمس تكون في برج الثور من  وھذا  .  لشمس ببرج الثورا

الى كعبة أخرى.انھ یشیرویبدوحزیران / یونیو وھي شھور الصیف ولیس الربیع كما قال.

) اھل الصحراء ویخطأ الباحثین في ترجمتھ. (.)العرب (في النص األصلي، ورد لفظ (اھل الصحراء) ولیس  -3

الشام أطرافلفظ ورد في العدید من المصادر الرومانیة لوصف العرب البدو الموجودون في الصحراء على 

ولم یكن  . البیزنطیةرومانیةعلى تخوم األمبراطوریة الوالمناذرة والحیرة، أي وسط شمال الجزیرة العربیة

العرب كلھم اھل صحراء، بل كان ھنالك الكثیر منھم اھل حضر ومدن یسكنون دوماً المدن العدیدة في الجزیرة  

الشام والیمن كان  العربیة ویعیشون من الزراعة والتجارة ومنھا مكة ویثرب والطائف. وعلى الطریق الى 

.كما ورد في المصادرفیھا القوافلھنالك العدید من البلدات على مسافة یوم فیما بینھا تستریح

الخالصة؛

كان ھنالك شھر محدد للحج ولم یكن وقت الحج یدور حول الفصول كما ذكر المفسرون عند تفسیر آیة النسيء  

ال في القرون الالحقة  بالرأيوقالوا رجع وقت الحج الى مكانھ وقت حجة الوداع ! خیال من قبل المفسرین

! من رواة معتبرین في المصادر أساس لھ
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)الشھور عند هللا اثنا عشر شھراً في كتاب هللا یوم خلق السموات واألرض ةَ دَّ إن عِ (قولھ تعالى:  أن القصد من  

ھو أما:

12كل  على أساس  جبایة الحقوق الشرعیة والدیون من الناس وتوزیعھا على المستحقین یتم  حساب  أن

وھو االحتمال األكثر منطقیة. شھراً.36ولیس مثل الیھود على أساس ، المستحقینكلعلى شھرا تقسم  

 تقویم الحاللین ، مثل  كما كان ومازال یفعل في بعض التقاویمتساوي شھر ال  مفردة كبیسةمنع إضافة أیام

مع األھلة.شھرتزامن األتوبالتالي ال  وام القرى والقبطي والحبشي،

 تفسیر غیر  في بعض السنین المحددةمنع أضافة الشھر الكبیسعن انھ یعني  ما فسره الكثیر عبر القرون

التابعیین  ال سند معتبر لھ في نصوص عن الرسول ص او أئمة آل البیت ع او  یخالف القرآن و صحیح

الخلص رض. 

. وما ورد من لي عنھخ ما ورد عن وجود شھر أسمھ (شھر هللا الحرام) منع هللا تعالى في القرآن التنا اعالهً وذكر

.اخر غیر شھر المحرمشھران اسمھ كان صفر األول وھو
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ما الفرق بین (السنة) و(العام) و(الحول) ؟ 10.5

وألخرى كلمة (حول)،  ،وألخرى كلمة (عام)،كلمة (سنة)لھا  ردت في القرآن فترات زمنیة استخدم هللا تعالى  و
ألفاظھ وال یستخدم األلفاظ اعتباطا او  تعالى دقیق في  المعنى فا�  بینھا في  وبالتالي یجب ان یكون ھنالك فرق 

لضرورة بالغیة معاذ هللا. 

معاني (الَسنَة) في اللغة:

والسنوات الكبیسة شھر12شھر دوماً. أي تشمل األعوام من  12السنة معناھا فترات زمنیة متغیرة، أي لیست  
شھر. وتستخدم للتقویم ولألعمار. 13من 

مقاییس اللغة: السین والنون والھاء أصٌل واحدٌ یدلُّ على زماٍن. فالسَّنَة معروفة، وقد سقطت منھا ھاء. أال ترى أنّك 
.تغیرت ، .النخلةُ، إذا أتت علیھا األعوامَسنََھتِ ویقال.تَقول ُسنْیَھة

]، أي لم یصر كالشيء الذي تأتي علیھ السنُون 259[البقرة  یَتََسنَّھْ ذكره: فَاْنُظْر إِلَى َطعَاِمَك َوَشَرابَِك لَمْ وقولھ جل 
.فتغیِّره

والسن ھو العمر.

نین. قال ابن سیده: السَّنَة العاُم منقوصة. جمعھا یَن.  وَسنَوات وِسنُوَن وِسنِ َسنَھات لسان العرب: السَّنَةُ: واحدةُ الّسِ

ً الطعاُم والشرابُ وَسنِھَ  ھَ بعضھم قولھ تعالى: فاْنُظْر إلى طعامك وشرابك لمتغیروتََسنَّھ:َسنَھا یَتََسنَّْھ؛ ، وعلیھ َوجَّ
ُج الذي یقع على الُخْبِز والشراب وغیره، تقول منھ: خبزوالتََّسنُّھُ: .ُمتََسنِّھٌ التََّكرُّ

نُونَ لم تغیریَتََسنَّھ؛لموفي القرآن:   ، مأْخوذ لم یتغیر بمرور السنین علیھیتسنھ؛وقال الفراء في قولھ تعالى: لم.ه الّسِ
من السنة. 

معاني (العام) في اللغة: 

العام یدل على مدة محددة تحوي فصول السنة وتكون ھي االغلب المعتاد وھي غالبیة السنوات في التقویم ھي 
سنة سبعة سنوات منھا فقط یضاف فیھا شھر كبیس.19شھر، ففي دورة من  12اعوام تتكون من 

نا ھذا الَكثرة: العین والمیم أصٌل صحیح واحد یدلُّ على الطُّول ومقاییس اللغة: عم والعُلُّو . ومن الجمع قولھم: َعمَّ
ة:األمر یُعُّمنا عموماً، إذا أصاب القَوم أجمعین. قال .ضدّ الخاّصةوالعامَّ

، والجمع أَْعواٌم، ال یكسَُّر على غیر ذلك.  الَحْوُل یأْتي على َشتَْوة وَصْیفَةالعاُم:لسان العرب: 

لم یرد في القرآن كلمة (أعوام) كجمع ابدا ، وفقط ورد (عام) و(عامین) ألنھ ال توجد اكثر من عامین متتالیین دون 
وعندھا ستصبح (سنین) التي وردت في القرآن.إضافة شھر كبیس!



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

133 

معاني (الحول) في اللغة: 

ھو مدة زمنیة من تاریخ تغیر حالة ما الى نفس التاریخ في العام الالحق، أي لیس من اول السنة في االول من  
.. مثال حدوث والدة او اتفاق دین او تجارة في منتصف رجب الى منتصف رجب الالحق ھذا حول واحد، المحرم

خین.وھكذا. بغض النظر عن كم شھر بین التاری 

ٌك في دَْورٍ الحاء والواو والالم أصٌل واحد، وھو  في مقاییس اللغة: حول: یَُحول، أي العام، وذلك أنھ  فالَحْول:.تحرُّ
. یدور

الحول. ویقال حالِت الدّاُر وأحالَْت وأْحَولْت: أتى علیھا

.وحاَل علیھ الَحْوُل َحْوالً وُحُؤوالً: أَتَى.الَحْول: َسنَةٌ بأَْسِرھا، والجمع أَْحواٌل وُحُووٌل وُحُؤوٌل؛ حكاھا سیبویھ

.وأَحال الشيُء واْحتاَل: أَتَى علیھ َحْوٌل كامل؛ الجوھري: حالَِت الداُر وحاَل الغالُم أَتَى علیھ َحْولٌ 

.وأَحاَل علیھ الَحْوُل أَي حالَ 

بینھما كالحاجز والِحجاز. أَبو زید: ُحْلُت بینھ  الِحوال: كلُّ شيء حال بین اثنین، یقال ھذا ِحوال بینھما أَي حائل  
.وبین الشَّّرِ أَُحول أََشدَّ الحول والَمحالة. قال اللیث: یقال حاَل الشيُء بین الشیئین یَُحول َحْوالً وتَْحِویالً أَي َحَجز

.وحاالُت الدھر وأَْحوالُھ: ُصروفُھ

ل عن الشيء: زال عنھ إِلى غیره. أَبو زید: ح  ل من موضع إِلى موضع. الجوھري: وتََحوَّ اَل الرجُل یَُحول مثل تََحوَّ
ل .حال إِلى مكان آخر أَي تََحوَّ

الً؛ وحال الشيُء نفُسھ یَُحول َحْوالً بمعنیین: یكون تَغَیُّراً، ویكون تََحوُّ

ل :الشيُء أو الرجلُ أَحالَ العجم الوسیط: .من حال إلى حالتحوَّ

اللغة: ) في حججمعاني (ال

. شھر13او 12بغض النظر ان كانت الفترة في العام الالحق، الحجالى تاریخالحجھو مدة زمنیة من تاریخ 

وردت كلمة (السنة) في القرآن: 

نالحظ ان (السنة) استخدمت في القرآن لفترات طویلة وتشمل اعوام غیر كبیسة وكبیسة : 

ُر أَْلَف َسنَةٍ (َولَتَِجدَنَُّھْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَٰى َحیَاةٍ َوِمَن الَِّذیَن أَْشَرُكوا ۚ یََودُّ أََحدُُھْم لَْو   َوَما ُھَو بُِمَزْحِزِحِھ ِمَن اْلعَذَاِب یُعَمَّ
ُ بَِصیٌر بَِما یَْعَملُونَ  َر ۗ َو�َّ عمار تحسب بالسنة. سنوات تقویم.. اال أي . 96البقرة ) أَن یُعَمَّ

َمةٌ َعلَْیِھْم ۛ أَْربَِعیَن َسنَةً ۛ یَتِیُھوَن فِي اْألَْرِض قَاَل  ( سنوات أي.26 فََال تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلفَاِسِقیَن) المائدة   ۚفَإِنََّھا ُمَحرَّ
.تقویم
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ا تَعُدُّونَ ْیِھ  (یُدَبُِّر اْألَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اْألَْرِض ثُمَّ یَْعُرُج إِلَ  مَّ سنوات  . أي5) السجدة فِي یَْوٍم َكاَن ِمْقدَاُرهُ أَْلَف َسنٍَة ّمِ
.تقویم

ُ َوْعدَهُ ۚ ا تَعُدُّونَ (َویَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَذَاِب َولَن یُْخِلَف �َّ مَّ .سنوات تقویم . أي47) الحج   َوإِنَّ یَْوًما ِعندَ َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة ّمِ

وُح إِلَْیِھ (تَ  .سنوات تقویم. أي4) المعراج فِي یَْوٍم َكاَن ِمْقدَاُرهُ َخْمِسیَن أَْلَف َسنَةٍ ْعُرُج اْلَمَالئَِكةُ َوالرُّ

ھُ ُكْرًھا َوَوَضعَتْھُ ُكْرًھا ۖ َوَحْملُھُ َوفَِصالُھُ  نَساَن بَِواِلدَْیِھ إِْحَسانًا ۖ َحَملَتْھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ إِذَا بَلََغ أَُشدَّهُ ثََالثُوَن َشْھًرا ۚ َحتَّٰى  (َوَوصَّ
َسنَةً  أَْربَِعیَن  اَوبَلََغ  نِْعَمتََك  أَْشُكَر  أَْن  أَْوِزْعنِي  َرّبِ  تَْرَضاهُ قَاَل  َصاِلًحا  أَْعَمَل  َوأَْن  َواِلدَيَّ  َوَعلَٰى  َعلَيَّ  أَْنعَْمَت  لَّتِي 

یَّتِي ۖ إِنِّي تُْبُت إِلَْیَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمینَ  سنوات تقویم.. االعمار تحسب بالسنة. . أي  15) االحقاف  َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ

14فَأََخذَُھُم الطُّوفَاُن َوُھْم َظاِلُموَن) العنكبوت ْوِمِھ فَلَبَِث فِیِھْم أَْلَف َسنٍَة إِالَّ َخْمِسیَن َعاًماَولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَٰى قَ (

وردت كلمة (سنین) في القرآن:

نِینَ ( َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَذَّكَُّروَن) األعرَولَقَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِالّسِ .سنوات تقویمأي.130اف  َونَْقٍص ّمِ

نِیَن َواْلِحَسابَ ( ِلَك إِالَّ بِاْلَحّقِ ۚ  ُۚھَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضیَاًء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُموا َعدَدَ الّسِ ُ ذَٰ  َما َخلََق �َّ
ُل اْآلیَاِت ِلقَْوٍم یَْعلَُموَن) یونس  و(الحساب) للشھور واالیام. التقویملسنینعدد) تستعمل كلمة ( أي . 5یُفَّصِ

تَْبتَغُ ( نِیَن َوَجعَْلنَا اللَّْیَل َوالنََّھاَر آیَتَْیِن ۖ فََمَحْونَا آیَةَ اللَّْیِل َوَجعَْلنَا آیَةَ النََّھاِر ُمْبِصَرةً لِّ بُِّكْم َوِلتَْعلَُموا َعدَدَ الّسِ ن رَّ وا فَْضًال ّمِ
وَ  َۚواْلِحَسابَ  تَْفِصیًل) األسراء    ْلنَاهُ  فَصَّ َشْيٍء  لسنینأي12ُكلَّ  تستعمل  للشھور التقویمكلمة (عدد)  و(الحساب) 

واالیام. 

. التقویملسنینكلمة (عدد) تستعمل أي11) الكھف فََضَرْبنَا َعلَٰى آذَانِِھْم فِي اْلَكْھِف ِسنِیَن َعدَدًا(

ینَ قَالُوا لَبِثْنَا یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم  (112)اْألَْرِض َعدَدَ ِسنِینَ َكْم لَبِثْتُْم فِي  (قَاَل   - .  113و 112) المؤمنین فَاْسأَِل اْلعَادِّ
. التقویملسنینكلمة (عدد) تستعمل >

اخر في ھذا الكتاب.شرحناھا في مكان  .25) الكھف َولَبِثُوا فِي َكْھِفِھْم ثََالَث ِمائٍَة ِسنِیَن َواْزدَادُوا تِْسعًا(

َك َكْي تَقَرَّ َعْینَُھا ْینَاَك  (إِْذ تَْمِشي أُْختَُك فَتَقُوُل َھْل أَدُلُُّكْم َعلَٰى َمن یَْكفُلُھُ ۖ فََرَجْعنَاَك إِلَٰى أُّمِ َوَال تَْحَزَن ۚ َوقَتَْلَت نَْفًسا فَنَجَّ
التقویم. سنین. أي 40ثُمَّ ِجئَْت َعلَٰى قَدٍَر یَا ُموَسٰى) طھ أَْھِل َمْدیَنَ فَلَبِثَْت ِسنِیَن فِيِمَن اْلغَّمِ َوفَتَنَّاَك فُتُونًا ۚ 

تَّْعنَاُھْم ِسنِینَ (أَ  التقویم. سنین. أي 205) الشعراء فََرأَْیَت إِن مَّ

ْنُھَما اْذُكْرنِي ِعندَ َربَِّك فَأَنَساهُ الشَّْیَطاُن ِذكْ ( ْجِن بِْضَع ِسنِینَ َر َربِِّھ  َوقَاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَّھُ نَاجٍ ّمِ ) یوسف فَلَبَِث فِي الّسِ
التقویم. سنین. أي 42

ومُ  ن بَْعِد َغلَبِِھْم َسیَْغِلبُونَ (2)(ُغِلبَِت الرُّ ِ اْألَْمُر ِمن قَْبُل َوِمن بَْعدُ ۚ  ۗفِي بِْضعِ ِسنِینَ )3(فِي أَْدنَى اْألَْرِض َوُھم ّمِ َّ�ِ 
ِ ۚ یَنُصُر َمن یََشاُء ۖ وَ  (4) َویَْوَمئٍِذ یَْفَرُح اْلُمْؤِمنُونَ  ِحیُم) الرومبِنَْصِر �َّ التقویم. سنین. أي ُھَو اْلعَِزیُز الرَّ

ا تَأُْكلُونَ تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِیَن دَأَبًا (قَاَل   مَّ ِلَك َسْبٌع ِشدَادٌ  ثُ (47)فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ فِي ُسنبُِلِھ إِالَّ قَِلیًال ّمِ مَّ یَأْتِي ِمن بَْعِد ذَٰ
ا تُْحِصنُونَ یَأُْكْلَن َما قَدَّْمتُْم لَُھنَّ  مَّ ِلَك َعاٌم  (48) إِالَّ قَِلیًال ّمِ )  (49)فِیِھ یُغَاُث النَّاُس َوفِیِھ یَْعِصُرونَ ثُمَّ یَأْتِي ِمن بَْعِد ذَٰ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya3.html
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العام  التقویم،  سنینمن  متتالیةسنة 14ما بعد  أي  یوسف.   وال یضاف شھر كبیس فیھ فأستخدم  15یأتي حتماً 
!  19و16و 14و 11و8و 6و3تعالى كلمة (عام) . یضاف الشھر الكبیس في السنوات 

بعض المتخصصین المعاصرین في اللغة قالوا ان (السنة) تستخدم للسنة المجدبة قلیلة المحصول و(العام) للسنة 
كما تالحظون  ام اللفظین في القرآند  أساس لذلك في معاجم اللغة وال في استخالخصبة من تأویل ھذه اآلیة! لكن ال

وبالتالي رأي ال سند لھ!ھنا،

وردت كلمة (العام) في القرآن:

ُ بَْعدَ َمْوتِھَ  ِذِه �َّ ُ ِمائَةَ َعامٍ ا ۖ  (أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَٰى قَْریٍَة َوِھَي َخاِویَةٌ َعلَٰى ُعُروِشَھا قَاَل أَنَّٰى یُْحیِي َھٰ ثُمَّ بَعَثَھُ ۖ  فَأََماتَھُ �َّ
فَانُظْر إِلَٰى َطعَاِمَك َوَشَرابَِك لَْم یَتََسنَّْھ ۖ َوانُظْر إِلَٰى  لَّبِثَْت ِمائَةَ َعامٍ قَاَل َكْم لَبِثَْت ۖ قَاَل لَبِثُْت یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم ۖ قَاَل بَل 

ا تَبَیََّن لَھُ قَاَل أَْعلَمُ ِحَماِرَك َوِلنَْجعَلََك آیَ  َ َعلَٰى كُّلِ ةً لِّلنَّاِس ۖ َوانُظْر إِلَى اْلِعَظاِم َكْیَف نُنِشُزَھا ثُمَّ نَْكُسوَھا لَْحًما ۚ فَلَمَّ  أَنَّ �َّ
ئة ایست ماآلیة الوحیدة التي استخدم هللا تعالى فیھا (العام) لتحدید مدة طویلة! لماذا ل259َشْيٍء قَِدیٌر) البقرة  

سنة؟ ألنھ لم یكن ھنالك من یعلم بموتھ ویحسب السنوات وشھورھا الكبیسة من تاریخ اماتتھ الى ان احیاه هللا. 
شھر قمري مدة اماتتھ. 120شھر قمري = 12×  100فأستخدم هللا تعالى 

ذَایَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فََال یَْقَربُوا  (  َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكُم   ۚاْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِھْم َھٰ
َ َعِلیٌم َحِكیٌم) التوبة   ُ ِمن فَْضِلِھ إِن َشاَء ۚ إِنَّ �َّ ھـ ولم یكن سنة كبیسة كما سنثبت  9سورة التوبة نزلت عام  .  �28َّ

الحقاً فسماه هللا تعالى (عام).

ُمونَھُ َعاًما لِّ ( ُ فَیُِحلُّوا إِنََّما النَِّسيُء ِزیَادَةٌ فِي اْلُكْفِر ۖ یَُضلُّ بِِھ الَِّذیَن َكفَُروا یُِحلُّونَھُ َعاًما َویَُحّرِ َم �َّ یَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرَّ
 ُ َم �َّ ُ َال یَْھدِ  َۚما َحرَّ ! التقویم.سنینلكلمة (عدة) تستخدم  أي.  37ي اْلقَْوَم اْلَكافِِریَن) التوبة   ُزیَِّن لَُھْم ُسوُء أَْعَماِلِھْم ۗ َو�َّ

تَْینِ أََوَال یََرْوَن أَنَُّھْم  ( ةً أَْو َمرَّ رَّ 126ثُمَّ َال یَتُوبُوَن َوَال ُھْم یَذَّكَُّروَن) التوبة یُْفتَنُوَن فِي ُكّلِ َعاٍم مَّ

ا تَأُْكلُونَ دَأَبًا تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِیَن  (قَاَل   مَّ ِلَك َسْبٌع ِشدَادٌ  ثُ (47)فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ فِي ُسنبُِلِھ إِالَّ قَِلیًال ّمِ مَّ یَأْتِي ِمن بَْعِد ذَٰ
ا تُْحِصنُونَ  مَّ ِلَك َعامٌ (48)یَأُْكْلَن َما قَدَّْمتُْم لَُھنَّ إِالَّ قَِلیًال ّمِ )  (49)ِھ یُغَاُث النَّاُس َوفِیِھ یَْعِصُرونَ فِی ثُمَّ یَأْتِي ِمن بَْعِد ذَٰ

علقنا على ھذه اآلیة أعاله..یوسف

. 14فَأََخذَُھُم الطُّوفَاُن َوُھْم َظاِلُموَن) العنكبوت  َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَٰى قَْوِمِھ فَلَبَِث فِیِھْم أَْلَف َسنٍَة إِالَّ َخْمِسیَن َعاًما(
أعاله.علقنا على ھذه اآلیة

نَساَن بَِواِلدَْیِھ  ( ْینَا اْإلِ ھُ َوْھنًا َعلَٰى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي َعاَمْینِ َوَوصَّ أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلدَْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیُر) لقمان َحَملَتْھُ أُمُّ
14 .

شھر دون  12دید فترات زمنیة من  د هللا تعالى تحاارالحظ في كل اآلیات أعاله لم یستخدم هللا تعالى كلمة (أعوام).
إضافة الشھر الكبیس. 
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وردت كلمة (الحول) في القرآن: 

َضاَعةَ ۚ ....) البقرة َواْلَواِلدَاُت یُْرِضْعَن أَْوَالدَُھنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن ۖ ( . 233ِلَمْن أََرادَ أَن یُتِمَّ الرَّ

تَاًعا إِلَى اْلَحْولِ َوالَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمنُكْم ( َْزَواِجِھم مَّ . 240) البقرة َغْیَر إِْخَراجٍ ۚ ....َویَذَُروَن أَْزَواًجا َوِصیَّةً ّألِ

) في القرآن:حججوردت كلمة (

 فَإِْن أَتَْمْمَت َعْشًرا فَِمْن ِعنِدَك ۖ َوَما أُِریدُ  ۖأَن تَأُْجَرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ قَاَل إِنِّي أُِریدُ أَْن أُنِكَحَك إِْحدَى اْبنَتَيَّ َھاتَْیِن َعلَٰى  (
اِلِحینَ  ُ ِمَن الصَّ القصص).27) ( أَْن أَُشقَّ َعلَْیَك ۚ َستَِجدُنِي إِن َشاَء �َّ
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البشر؟ لھي أم بتقویم وضعھإھل األیام المعلومات للحج والصوم ھي بتقویم  11

ھل ھي أشھر معّرفة من قبل هللا تعالى أم من قبل البشر؟ 

ھل حدد هللا تعالى وقت زیارة بیتھ الحرام ام البشر تقرر ذلك؟

یَْعلَْمھُ َخْیرٍ ِمنْ تَْفعَلُواَوَمااْلَحّجِ فِيِجدَالَ َوَال فُُسوقَ َوَال َرفَثَ فََال اْلَحجَّ فِیِھنَّ فََرضَ فََمنْ َمْعلُوَماتٌ أَْشُھرٌ اْلَحجُّ (  

 ُ دُوا�َّ ادِ َخْیرَ فَأنَوتََزوَّ .197بقرة ال)اْألَْلبَابِ أُْوِليیَاَواتَّقُونِيالتَّْقَوىالزَّ

َل فِي یَْوَمْیِن َواْذُكُرواْ ّ�َ  السورة: (لكن هللا عز وجل قال في اآلیة األخیرة عن الحج في   ْعُدوَداٍت فََمن تَعَجَّ فِي أَیَّاٍم مَّ

َر فَال إِثَْم َعلَْیِھ ِلَمِن اتَّقَى . 203.َ) البقرة  .فَالَ إِثَْم َعلَْیِھ َوَمن تَأَخَّ

ِ ِعْندَ الشُُّھورِ ِعدَّةَ أن( ِ ِكتَابِ فِيَشْھًراَعَشرَ اثْنَا�َّ ینُ ذَِلكَ ُحُرمٌ أَْربَعَةٌ ِمْنَھاَواْألَْرضَ السََّماَواتِ َخلَقَ یَْومَ �َّ الّدِ

.36التوبة)أنفَُسكُمْ فِیِھنَّ تَْظِلُموافََال اْلقَیِّمُ 

المعدودات؟معنى  فما   واألیام  المعلومات  ھنالك  األشھر  ان  ذلك  یعني  اال  لھذه ...  تقویم محدد من هللا عز وجل 

العبادات؟

2000-1800( النبي أبراھیم ع  زمن  بل ھنالك مصادر تذكر ان التقویم القمري العربي ھو تقویم قدیم یرجع الى  

وأن األشھر الحرم والحج معروفة ومحددة منذ زمن أبراھیم ع بل وثابتة بالنسبة فصول السنة. قبل المیالد) 

عندما أمر هللا تعالى النبي أبراھیم بل ھنالك احتمال بأن ھذا التقویم ھو مما علمھ هللا عز وجل للنبي أبراھیم ع!..

ام ترك  أیضاً ، فھل حدد وقت للحج القرآن الكریمكما ورد في علیھ السالم بدعوة الناس للحج، حدد لھ مكان البیت 

؟ فیما بعدهللبشرتركھا أم حسب رغبتھبراھیم ع لیحدد ذلكتحدید ذلك إل

أْنَاَوإِذْ ( ْبَراِھیمَ بَوَّ رْ َشْیئًابِيتُْشِركْ الَّ أَناْلبَْیتِ َمَكانَ ِإلِ كَّعِ َواْلقَائِِمینَ ِللطَّائِِفینَ بَْیتِيَ َوَطّھِ ن (26)السُُّجودِ َوالرُّ َوأَذِّ

اْسمَ َویَْذُكُروالَُھمْ َمنَافِعَ لِّیَْشَھُدوا)27(َعِمیقٍ فَّجٍ ُكلِّ ِمنیَأْتِینَ َضاِمرٍ ُكلِّ َوَعلَٰى ِرَجاالً یَأْتُوكَ بِاْلَحجِّ النَّاِس فِي

 ِ ْعلُوَماتٍ أَیَّامٍ فِي�َّ نَرَزقَُھمَماَعلَٰى مَّ تَفَثَُھمْ ْلیَْقُضواثُمَّ )28(اْلفَِقیرَ اْلبَائِسَ َوأَْطِعُمواِمْنَھافَُكلُوا ۖاْألَْنعَامِ بَِھیَمةِ ّمِ

الحج. )29(اْلعَتِیقِ بِاْلبَْیتِ فُواَوْلیَطَّوَّ نُذُوَرُھمْ َوْلیُوفُوا

. وكان ذلك مما تمسكت بھ من ملة إبراھیم علیھ السالمقال الزھري: أن العرب كانت تعتقد تعظیم األشھر الحرم،  

: 134الفصل –وورد في المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم للدكتور د. جواد علي في الجزء الثالث 

الیونان والالتین، منما ذكره   الدینیة ویؤدون شعائرھم المقدسة  الكتّاب  أن العرب كانوا یقیمون طقوسھم 

كالحج إلى المحجات في أوقات ثابتة، فقد ذكر "افیفانیوس"، أن للعرب شھراً یحجون فیھ إلى محجاتھم،  

وا شھرین في السنة  كما ذكر "بروكوبیوس"، أن العرب كانوا قد جعلویقع ذلك في شھر "تشرین الثاني"،  
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حرماً آللھتھم ال یغزون فیھما وال یھاجم بعضھم بعضاً، ویقعان في تموز وآب، وذكر "فوثیوس"، أن العرب 

مرة في وسط الربیع عند اقترأن الشمس ببرج كانوا یحتفلون مرتین في السنة بالحج إلى معبدھم المقدس:  

. وفي ھذه اإلشارات إلى األشھر الصیف، وذلك لمدة شھرینوذلك لمدة شھر واحد، ومرة أخرى في  ،  الثور

.المقدسة، والى كونھا ثابتة ال تتغیر بتغیر المواسم، داللة على سیر العرب في تقویمھم، وفقاً للتقویم الشمسي

نالحظ أن شھور الصیف بالتقویم الھجري األصلي المقّوم تتزامن مع شھري رجب وشعبان، وما زال المسلمین  

بون أداء العمرة في ھذین الشھرین! یستح 

؟ الصوم والحجعبادات شر حسب رغباتھم وحددوا وقت فھل نتبع تقویم ألھي أم تقویم وضعھ الب

إلى عید الفطر  شھر رمضان وأشھر الحج عند مختلف المذاھب ھي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أي من نھایة  

یعنى أن موسم الحج الذي یمكن أن تؤدى خاللھ فریضة الحج ھو أشھر معلومات معروفات نھایة ذي الحجة.  

أحیانا تؤجل حرمة الشھور وترتیبھا. وورد أنھم كانت للعرب وقت نزول القران الكریم. وسبق وعرفنا أن العرب 

یعرفون وقت كانوایحجون في نفس الشھر كل سنتین، أن صحت ھذه األقوال. فوفق أي تقویم أذاً  كانواأحیانا  

الحج؟! 

المواقع الفلكیة لألرض والقمر والشمس 11.1

189البقرة).َواْلَحّجِ ِللنَّاِس َمَواقِیتُ ِھيَ قُلْ اْألَِھلَّةِ َعنْ یَْسأَلُونَكَ (

. ھذه حقائق فلكیة  تحدث مرة في السنة فقطفي السماء  واألرض والفلك  لقمر والشمس  امواقع  مواقیت تحددھا  ھنالك  

یمكن ألي واحد التأكد منھا بالرصد او ببرامج الفلك على الحواسیب.

في التقویم رمضانمن كل عام: وقت شھر  سبتمبر- أغسطس  /  أیلول-أب  موقع األرض في الكون عند11.2

المقّومھجريال

ونجم  نجم سھیل  وبعدھا  التبانة  درب  مجرتنا  مركز  من  القادمة  الكونیة  األشعة  مقابل  مباشرةً  األرض  تكون 

على خط واحد وال یحدث ھذا في أي وقت أخر من السنة.نثرةالشعرى والقمر في منزلة ال

مركز مجرة درب التبانة األرض  سھیل  الشعرى  نثرةال
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أخر من تكون األرض والشمس في نفس خط استواء المجرة وفي خط واحد وال یحدث ھذا في أي وقتكما  

عشرة مرات اكبر من أي  مجرة  200حواليمجرات مجموعة العذراء المتكونة منویكون خلف الشمس السنة.

.درب التبانة اللولبیة الشكل مجرتنا 

مجموعة مجرات العذراء الشمس  األرض  

كمیة ریاح كھرومغناطیسیة جاذبة كونیة من مجموعة مجرات العذراءإلىأي أن األرض في ھذا الوقت تتعرض 

بتأثیر أكبر من الشھور األخرى. ومن الشمس ومن نفس االتجاه في نفس ھذا الوقت فقط في كل عام، أي  

عند منزلة عند البوابة الذھبیةموقع األرض فلكیاً في لیلة القدر مباشرةً مقابل األشعة الكونیة من مركز مجرتنا درب التبانة

على خط واحد عند البوابة الفضیة النثرة–ذراعالةوخلفھا نجم سھیل ونجم الشعرى والقمر في منزلالبلدة

الغفر تي السنبلة ومنزل

تقع  وسط  في السنبلة)  (حاملة  العذراء  نجوم  نجم )األعزلالسماك او  (السنبلة  منزلة  مجموعة  نجومھا  ومن 

منزلة ألمع نجوم العذراء وھو نجمین یدوران حول بعضھما. وفي أخر مجموعة نجوم العذراء تقع   Spicaالسنبلة

تكون  . وبالنسبة للمدینة المنورة،وھو أیضا نجمین یدوران حول بعضھماSyrmaرماسِ ومن نجومھا نجمالغفر
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13لمدة  ر  أوكتوب/  تشرین األول28الغفر  تشرین األول / أوكتوبر وفي منزلة15في  الشمس في منزلة السنبلة

وما یھمنا لیس وقت نزول .فیھما الشمس  نزولبعد  قبل او  ، أي ال یمكن رؤیتھا إال  لكل منھما في كل عامیوم

وجودھما في المغرب عند وقت  أي  ،  یوم) لیكونا مرئیین26بمنزلتین (قبل نزول الشمس فیھمابل  ،فیھماالشمس  

.سبتمبر/أیلولاول شھر –أغسطس /آب شھر اخر في ظھور ھالل الشھرالغروب وقت

العرب تقول: خیر و..  !فیھایتغیر إلى البرودة وتقل الحاجة لشرب الماء  في منزلة الغفر  وتقول العرب أن الجو  

(أو یقصدون خیر منزلة ألن السماك عندھم من أجزاء األسد .منزلة في األبد بین الزباني واألسد، یعنون الغفر

. واذا نزل ویقولون بالغفر تولد النبیون..ینزل بھا القمر ھي ما بین الزباني واألسد، أي منزلتي السنبلة والغفر معاً)

 ً ھـ). 276(األنواء في مواسم العرب/ عبدهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفي سنة  كانت تلك سنة سعود.القمر بالغفر تماما

؟والسنبلة رمز للخیر والسالم في كل الحضارات .. ر رمضان شھر الخیر أم شھر منزلة السنبلةشھ

أم المقصود المعنیین؟  منزلة الغفر،یسمى شھر الغفران أم شھررمضانشھر 

وتخفیھ مأخوذ من المغفرة التي تستر الذنب ،  قیل سمیت بذلك : لخفائھا. وقیل  ولماذا سمیت ھذه المنزلة بالغفر؟  

.!یوم القیامة

ھـ: 449وقال أبو العالء المعري المتوفي 

فَُجد لَھا یاَربُّ بِالَمغِفَره عیٌس تُباري ُجدلَھا بِالفَتى  

یَِّة الُمقِفَره أَقفََر في الَمطعَِم ُركبأنھا  َوالقَوُم بِالدَّوِ

أَقداِر بَلھُ الغُفَر َوالُمغِفَرهما الغَفُر في أنُجِمِھ آِمُن ال 

قَد أن للحافِِر أن یَحِفَره أَیُلِحدُ الَشیُخ َوَملحودُهُ 

َوَمن ِلَھذي النَفِس أن تَطِفَره بَیني َوبَیَن البَعِث طوُل البِلى 

أن لم تكن معروفة  لماذا منزلة الغفر ھذه خیر منازل القمر؟.. وما عالقة ھذه المنزلة من النجوم بالمغفرة من الذنوب 

النصف األخیر من شھر . بل ھي فيخیر الشھور، شھر الغفران!رمضان ؟!. ویقال شھر  رمضانبأنھا وقت شھر  

رمضان وقت لیلة القدر!

وفي موروثنا أن للسماء أبواب وحرس، وفي شھر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتقید الشیاطین: 

ِد ْبِن ُحَمْیٍد اْلُمْقِرُئ اْلبَْغدَاِديُّ قَالَ َحدَّثَنَا أَبُو  نا َعْبدُ السََّالِم ْبُن َحْرٍب، :نا أَبُو بَِالٍل اْألَْشعَِريُّ قَالَ :َجْعفٍَر أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُولُ َسِمْعُت َرُسوَل  :َعْن ُعتْبَةَ ْبِن فَْرقٍَد قَالَ َعْن َعَطاِء ْبِن السَّائِِب، َعِن الشَّْعبِّيِ، إِذَا َجاَء (:  �َّ

یَا َطاِلَب اْلَخْیِر َھلُمَّ، َویَا  :َونَاَدى ُمنَادٍ َشْھُر َرَمَضاَن فُتَِّحْت أَْبَواُب اْلَجنَِّة، َوُغلِّقَْت أَْبَواُب النَّاِر، َوُصفَِّدِت الشَّیَاِطیُن،

. 1563ح 156ص 2المعجم االوسط ، أبو القاسم الطبراني ج ). أَْقِصْر، َحتَّى یَْنَسِلَخ الشَّْھرُ بَاِغَي الشَّّرِ 

وسلم یُْقبُِل بَِوْجِھِھ إِلَى وآلھ  علیھ هللالسالم ، قَاَل: ( َكاَن َرُسوُل هللاِ صلى  علیھ  (األمام محمد الباقر) َعْن أَبِي َجْعفٍَر 

ُب أَْبَواُب السََّماِء َوأَْبَوا ُغلَّْت َمَرَدةُ الشَّیَاِطیِن، َوفُتَِحتْ النَّاِس، فَیَقُوُل: "یَا َمْعَشَر النَّاِس، إِذَا َطلََع ِھَالُل َشْھِر َرَمَضاَن،  
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ْحَمِة، َوغُلِّقَْت أَْبَواُب النَّارِ  ِ فِیِھ ِعْندَ كُّلِ فِْطٍر ُعتَقَاُء یُْعتِقُُھُم هللاُ ِمَن اْلِجنَاِن َوأَْبَواُب الرَّ ، َواْستُِجیَب الدَُّعاُء، َوَكاَن ِ�ّ

؟ اللُھمَّ أَْعِط ُكلَّ ُمْنِفٍق َخلَفاً، َوأَْعِط ُكلَّ ُمْمِسٍك تَلَفاً؛ َحتّى  النَّاِر، َویُنَاِدي ُمنَاٍد ُكلَّ لَْیلٍَة: َھْل ِمْن َسائٍِل؟ َھْل ِمْن ُمْستَْغِفرٍ 

اٍل، نُوِدَي اْلُمْؤِمنُوَن: أَِن اْغدُوا إِلى َجَوائِِزُكْم، فَُھَو یَْوُم اْلَجائَِزةِ". ثُمَّ قَ  السالم: اَل أَبُو َجْعفٍَر علیھ إِذَا َطلََع ِھَالُل َشوَّ

، معلّقاً عن الكلیني. 550، ح  193، ص  4، ج  / التھذیب6/  6274( الكافي  ).  نَْفِسي بِیَِدِه َما ِھَي بَِجائَِزةِ الدَّنَانِیِر َوالدََّراِھمِ أََما َوالَِّذي  

،  62ذیل ح  ،  80، ص  ؛ وفضائل األشھر الثالثة2، ذیل ح  88، ص  ؛ وثواب األعمال1، ذیل ح  12، المجلس  47، ص  وفي األمالي للصدوق

؛ 6642، ح  ، باب یوم الفطر، كتاب الصیام، معلّقاً عن جابر. راجع : الكافي1833، ذیل ح  96، ص  2، ج  بسند آخر عن الحسین بن سعید. الفقیھ

؛  13488، ح  310، ص  10، ج  ؛ الوسائل11035، ح  370، ص  11، ج  الوافي2060، ح  175، ص  2؛ وج  1478، ح  511، ص  1، ج  والفقیھ

: « إذا طلع ھالل شھر رمضان غلّت مردة الشیاطین »). ، وتمام الروایة فیھ141، ح 261، ص 63، ج البحار

ابواب  اتجاه  ھي  المقّوم  األصلي  الھجري  بالتقویم  في شھر رمضان  تواجھنا  التي  السماء  من  األماكن  ھذه  ھل 

ن ثابت؟.. أم أنھا ابواب مجازیة وال مكان لھا أصالً؟ الجنة؟.. أم ان ابواب السماء تدور ولیس لھا مكا

الكبیرة للبشر (مردة: جمع مارد: التطاول خالل شھر رمضان وشھور الحج االصلیة سترى ندرة االعمال الشیطانیة

وازدیاد التسامح بین الناس. والناس في ضیافة هللا لن یتعرضوا لعواصف وسیول بالكبر والمعاصي، العاتي الشدید)

وامطار وحر وبرد یجھد هللا تعالى بھا ضیوفھ! ھل تفعل ذلك بضیوفك في بیتك؟ فكیف یفعلھا مالك الملك؟ 

صیام والحج عندما ال ترى طیب المناخ وھدوئھ وانشراح الناس وقلة الخالفات والحروب والحوادث في شھور ال

فأعلم انك لست في الشھور المحددة من هللا.

: ( َشْھُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِیِھ َعْن قَْوِل هللاِ َعزَّ َوَجلَّ : َسأَْلتُھُ ، قَالَ السالمَعْن أَبِي َعْبِد هللاِ (جعفر الصادق) علیھ  

ِلِھ َوآِخِرِه؟ فَقَاَل أَبُو َعْبِد هللاِ علیھ  اْلقُْرآُن) َوإِنََّما أُْنِزَل فِي ِعْشِریَن َسنَةً بَیْ  نََزَل اْلقُْرآُن ُجْملَةً َواِحدَةً فِي ( السالم:  َن أَوَّ

وسلم: وآلھ  علیھ هللاقَاَل النَّبِيُّ صلى (. ثُمَّ قَاَل:  )َشْھِر َرَمَضاَن إِلَى اْلبَْیِت اْلَمْعُموِر، ثُمَّ نََزَل فِي ُطوِل ِعْشِریَن َسنَةً  

َشھْ  ِمْن  َمَضْیَن  ِلِسّتٍ  التَّْوَراةُ  َوأُْنِزلَِت  َرَمَضاَن،  َشْھِر  ِمْن  لَْیلٍَة  ِل  أَوَّ فِي  إِْبَراِھیَم  ُصُحُف  َوأُْنِزَل نََزلَْت  َرَمَضاَن،  ِر 

َشْھرِ  ِمْن  َخلَْت  لَْیلَةً  َعْشَرةَ  ِلثََالَث  ْنِجیُل  (انزل  اْإلِ َرَمَضاَن  َشْھِر  ِمْن  َخلَْوَن  َعْشَرةَ  ِلثََماَن  بُوُر  الزَّ َوأُْنِزَل  َرَمَضاَن، 

الزبور على داود في عشرین یوماً خلون من شھر رمضان في نسخة)، َوأُْنِزَل اْلقُْرآُن فِي  ثََالٍث َوِعْشِریَن ِمْن َشْھِر 

، بسند آخر  67، ح  87؛ وفضائل األشھر الثالثة ، ص  5، ح  15، المجلس  62ص  / األمالي للصدوق ،6/  3574(الكافي  َرَمَضاَن ).  

لكافي عن سعد بن عبدهللا ، عن القاسم بن محّمد األصبھاني ، عن سلیمان بن داود المنقري ، إلى قولھ : « ثّم نزل في طول عشرین سنة ». وفي ا

، بسند آخر ، 552، ح  193، ص  4؛ والتھذیب ، ج  2026، ح  159، ص  2، ج  ؛ والفقیھ6623، كتاب الصیام ، باب في لیلة القدر ، ح  

السالم. تفسیر القّمي ، عن إبراھیم ، عن أبي عبدهللا علیھ  184، ح  80، ص  1من قولھ : « وأنزلت التوراة لسّت مضین ». تفسیر العیّاشي ، ج  

، من 123؛ وتصحیح االعتقاد ، ص 82؛ واالعتقادات ، ص 290، ص 2، ج  ، مرسالً إلى قولھ : « عشرین سنة » ؛ وفیھ66، ص 1، ج 

، ضمن الحدیث الطویل ، مرسالً 47السالم ، إلى قولھ : « ثّم نزل في طول عشرین سنة ». االختصاص ، ص  دون اإلسناد إلى المعصوم علیھ  

زل الزبور على داود في عشرین یوماً خلون من شھر رمضان ». المقنعة ، ص وسلم ، وتمام الروایة فیھ : « ان وآلھ  علیھ  هللاعن النبّي صلى  

؛  9073، ح  1767، ص  9، مرسالً ، من قولھ : « وانزلت التوراة لسّت مضین » وفي كّل المصادر مع اختالف یسیر الوافي ، ج  309

، قطعة منھ).2، ح283، ص 14؛ وج 44، ح 237، ص  13؛ وج 29، ح  75، ص 12والبحار ، ج 

لذكر هللا والتعبد أم بتقویم منذ الخلقأیامھ ھي أیام معلومات بتقویم الھي، ھلشھر أنزلت فیھ الكتب السماویة

؟! یدور حول الفصول بشري
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والمالئكة  رحمتھ  وینزل  الشیاطین  ویغل  یتبعھم  ان  با�  والعیاذ  وجل  عز  هللا  وعلى  تقویم  تضع  البشر  ھل 

... الجواب واضح ومنطقي. ؟!والروح 

في منازل رمضان  شھر  ھالل  من الواضح أن العرب كانت تعرف وقت شھر رمضان عندما ترى ثالث غرر  

السنة!.. وأن لشھر رمضان توقیت الھي محدد ال بتقویم وضعھ البشر!! الغفر!. ولم یكن یدور عبر فصول  -السنبلة  

ثالث غرر منازل القمر وقت الغروب خالل شھر رمضان: العوا والسنبلة والغفر 

ثالث غرر منازل القمر وقت الغروب خالل شھر رمضان: العوا والسنبلة والغفر
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وعالماتھالیلة القدرالقمر في منازل السماءموقع 11.3

الصحابة أثار  ورد في القرآن الكریم وأحادیث رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم وروایات أئمة آل البیت ع و

الكثیر عن فضائل لیلة القدر وال داعي لتكرارھا ھنا. ولكن أود التنبیھ الى ما ورد في القرآن: الخلص رض 

الرحیم الرحمن  اْلقَْدرِ (بسم هللا  لَْیلَِة  فِي  أَْنَزْلنَاهُ  اْلقَْدرِ )1(إِنَّا  لَْیلَةُ  َما  أَْدَراَك  أَْلِف )2( َوَما  ِمْن  َخْیٌر  اْلقَْدِر  لَْیلَةُ 

وُح فِیَھا بِِإْذِن َربِِّھْم ِمْن ُكِلّ أَْمرٍ )3( َشْھرٍ  ُل اْلَمَالئَِكةُ َوالرُّ ) ) القدر.5(فَْجرِ َسَالٌم ِھَي َحتَّى َمْطلَعِ الْ )4(تَنَزَّ

) أَْمًرا ِمْن 4) فِیَھا یُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكیٍم (3) إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْیلٍَة ُمبَاَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِریَن (2) َواْلِكتَاِب اْلُمبِیِن (1حم ((

) َرِبّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْینَُھَما إِْن ُكْنتُْم 6إِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیُم () َرْحَمةً ِمْن َربَِّك  5ِعْنِدنَا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلیَن ( 

ِلیَن (7ُموقِنِیَن (  الدخان.) )9) بَْل ُھْم فِي َشٍكّ یَْلعَبُوَن (8) َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو یُْحیِي َویُِمیُت َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكُم اْألَوَّ

توقیت   لھا  لیس  العظمة  لیلة بھذه  ان  یعقل  یفرق هللا  لھي!..  إھل  للكون بواسطة تعالى  لیلة  أمر ویرسلھ  بھا كل 

المالئكة والروح ال تحدید ألھي لھا!.. 

من لیلة القدر  یفعل كل ھذه النعم في  حاشاه  بل البشر تحدد وقتھا من خالل تحدید وقت شھر رمضان ومن ثم هللا  

؟!!  توقیت حدده مخلوقھحسب رمضانشھر

تب وُك ..  !اللیالي من العشرة األخیرة من شھر رمضان إحدىمجھولة فيوقت لیلة القدرجعلتعالى  قیل لنا أن هللا  

قرن! 14عد عبر  بحوث ال تُ مقاالت وذلك في أسباب 

23أو  21ھي أما لیلة  والشافعیة  لدى شیعة آل البیت ع  و..  27و 25و 23و 21الفردیةلیاليالفي احدى  إنھاوقیل  

. أما لدى اھل السنة 19، وبعضھم أضاف لیلة  روایات ألئمة آل البیت عوأحادیث رسول هللا ص تحدیداً نقالً عن

بتحدید لیلة القدر ویتفقون على انھا غیر محددة یتغیر أحدوال یجزم .نقالً عن أقوال التابعین23او27لیلة  ھيف

. وقتھا من عام الى عام 

كون لیل الجمعةشرط ان تاللیالي الفردیة من العشرة األخیرة من شھر رمضانإحدىویذكر الصوفیة أنھا تكون  

. واذا لم یكن ھنالك یوم جمعة فردي فتكون في أحدى اللیالي الخمسة بین منتصف الشھر والعشرة االخیرة

بل وردت في مصادر كل المذاھب عن رسول هللا لم یجعلھا لیلة مجھولة كما یشاع!!  أذ  والشكر  الحمد  جزیل  و�  

فات عن لیلة القدر یمكننا أن نعرف أنھا لیلة صفي المصادروردتأذ  سھا.  اص وجوب تحریھا وتحیونھا وألتم

بغض النظر عن ،  أنھا لم تكن لیلة القدروأن لم تتحقق نعرف  ،  وستشاھد وفي كل أنحاء العالمأذا تحققتالقدر

، بسبب اختالف أمكانیة رؤیة ھالل الشھر في أي لیلة كانت ھي من اللیالي العشرة األخیرة من شھر رمضان

!انحاء األرض
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ھي: لیلة القدر وفجرھاعالمات

. نھماللیالي الفردیةربماوفي العشرة االخیرة من شھر رمضانلیالي شھر رمضان  لیلة القدر ھي احدى  .1

جوم كالّشمس الضاحیة وسطوع ، وسطوع النحتى في أماكن مظلمةواإلضاءةتتمیّز ھذه اللیلة بقوة النور.2

بشكل سیصفو الجو  مع ھذاومختلف أنواع األتربة والدخان،  باإلنارة. ورغم تلوث اجواء المدن  القمر

یمكن مالحظة ازدیاد عدد النجوم التي یمكن رؤیتھا وازدیاد سطوعھا ووضوحھا حتى في المدن سوعجیب  

ال یشاھد في لیالي أخرى.غیر معتادبشكل واضحساطعة السماء ممتلئة بنجوم وستبدو

حتى بین من ھم على الخالفات،  تالشيو، وانشراح الصدر،  واالرتیاحوالسكینة ور الناس بالطمأنینةشع.3

قبلھا.   اللیاليخالف  باقي  في  یجدوه  ال  حتى  ،  العادیةوھو شعور  لیالي رمضان  ف وال  ألن  األخرىي   ،

الشیاطین مغلولة مقیدة. 

.وصیاح الدیكة وزقزقة العصافیروال یسمع أصواتھا مثل نباح الكالب والحشراتسكون الحیوانات.4

.� تعالىساجدكل شيء .میل أغصان األشجار الى األرض.5

.تطیب ریحھاوففقط نسیم لطی .زوابع وال غیرھاخلو ھذه اللیلة من الّریاح، فال عواصف، وال.6

.والنیازك، والشھب خلو ھذه اللیلة من المطر والغیوم.7

.یكون الجّو معتدالً لطیفاً قریباً إلى النّفس، وان كانت في برد دفئت، وان كانت في حّر بردت وطابت.8

عذبة. صافیة تحول المیاه المالحة الى .9

صبیحة لیلة الفجر (الیوم التالي): .10

.دون شعاعبحافة مستدیرة واضحة وشرق الشمس صافیة مستویة ت.1

.واقي للعینوكأنھا قمر بدر كبیر ساطع ویمكن النظر ألیھا دوناردة تكون الشمس بیضاء اللون بو.2

عادةً وشكل الشمس ھذا وإمكانیة النظر ألیھا بالعین المجردة أمر ال یحدث بتاتاً في أي فجر یوم أخر، أذ  

.الشمس حمراء شدیدة السطوع ال یمكن النظر الیھا وال ترى حدود دائرتھا بسبب الشعاع الخارج منھا

ھي: فوجدت لھا عالمات ما عالمات لیلة القدر في السماءأ.11

.، أو المنزلة السابقة الصرفة في بعض السنینتكون الشمس في منزلة العوا.1

القمر  .2 اللیلة  یكون  بینفي اول  النثرة  والتوأمان  برج  في  الذراعازلمنما  برج السرطان فيمنزلة 

(او الشامیة  الِشعرىونجم  تحدیداً نثرةالمنزلة  یكون القمر وخالل اللیلة،  و.والطرفة في برج االسد

من جنوب السماء على خط واحد تقریباً  وكوكبة القدر  ونجم سھیل  )قبل الكبیسةفي السنینالیمانیة
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ربما ھذا ھو سبب  ،  أیضاً شعبان وشوالھذا الترتیب یحصل في العشرة لیالي األخیرة من  .الى شمالھا

أقرب نقطة الى ،وكان القمر في منطقة الحضیض(العشرة االخیرة منھما.أیام مناستحباب صوم

.)األرض

والغفر في المغرب عند الغروب.تي السنبلةیشاھد في بدایة لیلة القدر منزل.3

تحجب الشمس منازل الزبرة والصرفة و یشاھد في نھایتھا في المشرق فجراً منزلتي الطرفة والجبھة.4

الـ.والعوا النثرة. أي یكون القمر قبل وفي وبعد منزلة النثرة خالل  24ویكون القمر قد عبر منزلة 

رض. ساعة التي تدور فیھا لیلة القدر حول كل انحاء األ

شاھد الزھرة كنجمة الصباح في المشرق في شھر رمضان الذي ستظھر فیھ عالمات لیلة القدر.ت.5

الذراع ة منزل 

الذراع في اخر  تقع منزلة  . وفيالبرجمنزلة 

ذكر المرزم یُ و .نجم یسمى مرزم الذراعالذراع

ً اع،مع الشعرى، وھما كوكبا الذر ا ارتبط ومعا

.  ! ن العرب بالغیث (المطر)ی في نصوص الفلكی

 ً یعرف فلكیا المكان  ھذا  الفضیة  ،  بالبوابة 

التبانة   درب  مجرة  مع  الشمسیة  للمجموعة 

للمجموعة   االستواء  خط  تقاطع  نقطة  وتمثل 

في   أي  للمجرة.  االستواء  خط  مع  الشمسیة 

شرحناھا   التي  الذھبیة  للبوابة  المقابلة  الجھة 

رض عن شھر ذو الحجة.سابقا في موقع األ

منزلة النثرة 

بنثر ھم  وردت في العدید من اشعارھي منزلة محمودة عند العرب وتقع منزلة النثرة في اول برج السرطان. و

.. ھل ھذا بسبب معرفتھم بعالقة ھذه النجوم والمنازل بتحدید لیلة القدر؟ الخیر وبعالقتھا بنجمي سھیل والشعرى!!

ضمن الكون وسط البوابتین الذھبیة والفضیة في شھر رمضان وفي لیلة القدر تحدیداً لیست  ان موقع األرض  

ة اطالقاً.صادف مسألة م
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كوكبة القدر 

بأن یشارك القراء بالبحث عن ادلة أخرى، وصلتني  2017منذ اإلصدار االول في  نا في ھذا الكتاب  تبناًء على دعو 

شالل الخزرجي مشكوراً: ھذه المساھمة من األخ ظافر عباس 

https://sites.google.com/site/urjuzatalkawakib/homeالعجاجيعبد هللاخالد بن  موقع من 

الرحمن بن عمر بن  ھذه األرجوزة نظمھا أبو علي حسین بن الصوفي وھو ابن الفلكي الشھیر أبي الحسین عبد 

محمد بن سھل الرازي المعروف بالصوفي، صاحب كتاب صور الكواكب الثابتة. وقد عاش ناظمھا إلى أوائل  

ھـ في مكتبة  400القرن الخامس الھجري، حیث توجد مخطوطة قام بنسخھا لكتاب والده یعود تاریخھا إلى سنة  

.بودلیان بجامعة أكسفورد 

األرجوزة ھو تلخیص كتاب صور الكواكب الذي وضعھ والده، وقد ذكر أنھ ویبدو أن الغرض من نظم ھذه  

.نظمھا ألحد الحكام البویھیین، ویدعى أبي المعالي فخر دین هللا

وھو ینحى نفس منوال كتاب صور الكواكب في الترتیب، ویأخذ أسماء النجوم منھ، فیصف كل كوكبة وماورد  

.عن العرب في أسماء نجومھا

بیت، وتبدأ بمقدمة ثم تذكر الكوكبات مرتبة كالترتیب التالي وسوف أقوم بمشیئة  500وي أكثر من  األرجوزة تح 

أرجوزة   شرح  المواكب  "أبھى  الشرح  ھذا  أسمیت  وقد  مستقل.  موضوع  في  كوكبة  كل  وإیضاح  بشرح  هللا 

شرح األرجوزة الكواكب" من باب االستظراف ولیس من باب الفخر، ویمكن أیضاً تسمیتھ "الدراري الملكیة

."الفلكیة

كوكبة القدر 

نجمین لماعین مثل اللھب ثم ترى على یدي الملتھب 

في بقعة قورا مستدیرة یتلوھما كواكب صغیرة

ذكرهوبعد ذكري ما سمعت تعرفھا بالقدر أھل الخبرة

.القدروترى على ذراع الملتھب، نجمین لماعین ویتلوھما عدة كواكب خافتة تشكل معھما دائرة، تسمیھا العرب  

وأما قولھ "وبعد ذكري ما سمعت ذكره" فھو یقصد أنھ بعد أن سمعت ما ذكرنا من شأن كوكبة قیقاوس، سنذكر  

.  خبر كوكبة العوا، وذلك فیما یأتي من األرجوزة

https://sites.google.com/site/urjuzatalkawakib/home
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موجودة وھي كوكبة من نجوم على شكل دائرة!القدركوكبة ھنالك كوكبة سماھا العرب المخطوطة تشیر الى ان  

ذراع سھیل والشعرى والالىمن الجنوب الواصل  دت الخط المستقیمد . وعندما أمفي الشمالقرب منتصف السماء

والقمر في لیلة القدر الى اعلى السماء وصل الى كوكبة القدر! النثرة-

خط واحد. ىوكوكبة القدر عل النثرة –ذراع أي ان التشكیل الفلكي للیلة القدر ھو تواجد سھیل والشعرى الشامیة وال

ً فھل سمى الفلكیون العرب ھذه الكوكبة بكوكبة القدر  حتماً ال....؟اعتباطا

النصوص التالیة: في توردأعالهلیلة القدرعالمات

ةٌ (عن النَّبيِّ صلَّى هللاُ علیھ وسلَّم في فضِل قیاِم لیلِة القدِر، ثمَّ قال:   ومن أماراتِھا أنَّھا لیلةٌ بلجةٌ صافیةٌ ساكنةٌ، ال حارَّ

عبادة  رواه البھیقي، في شعب اإلیمان، عن  وال باردةٌ، كأنَّ فیھا قمًرا، وأنَّ الشَّمَس تطلُُع في صبیحتِھا مستویةٌ ال ُشعاَع لھا).  

.3/1360بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 

إلى محّمد بن مسلم عن أحدھما علیھما السالم قال: سألتھ ما ذكره محّمد بن یعقوب الكلیني في كتاب الّصوم باسناده 

).  وطابت عالمتھا ان تطیب ریحھا، وان كانت في برد دفئت، وان كانت في حّر بردت  ( عن عالمة لیلة القدر، فقال:  
.أبو جعفر بن بابویھ في كتاب من ال یحضره الفقیھاهرو

باسناده إلى عبد األعلى قال: قلت ألبي عبد �َّ علیھ  ما رواه علي بن الحسن بن فضال في كتاب الصیام فقا  ل 
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ان كانت في حّر كانت باردة طیبة، وان كانت  (ء تعرف؟ قال:  السالم: انّھم یقولون انّھا ال ینبح فیھا كلب، فبأّي شي 

).في شتاء كانت دفیئة لینة 

ذكر  (، عن أبي عبد ّ� علیھ السالم قال:  ما رواه علي بن الحسن بن فضال في كتابھ، باسناده إلى حّماد بن عثمان

. )لیلة القدر، قال: في الّشتاء تكون دفیئة، وفي الّصیف تكون ریحھ طیبة

من الجزء الخامس من كتاب أسماء رجال أبي عبد ّ� علیھ السالم عن إسماعیل بن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن 

). لیلة القدر لیلة بلجة، ال حاّرة وال باردة، نجومھا كالّشمس الضاحیة(جدّه علیھم السالم قال: 

ا لیلة سمحة، ال حاّرة وال باردة، تطلع الشمس روى الحسن عن النبي (صلى هللا علیھ وآلھ) قال في لیلة القدر: (إنّھ

.10/409تفسیر مجمع البیان )في صبیحتھا لیس لھا شعاع  

عن جابر رضي هللا عنھ قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (إني كنت أُِریت لیلة القدر ثم نسیتھا وھي في  

فیھا قمرا یفضح كواكبھا ال یخرج شیطانھا حتى یخرج  العشر األواخر وھي طلقة بجة ال حارة وال بردة كأن  

 .) وقال األرنؤوط : حدیث صحیح3688رواه ابن حبان في صحیحھ حدیث رقم (فجرھا).

: یا أبا المنذر أني علمت ...وعن زر رضي هللا عنھ قال : قلت ألبي بن كعب رضي هللا عنھ أخبرني عن لیلة القدر  

تطلع الشمس صبیحة تلك (ذلك قال باآلیة التي أخبرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال : قلت لزر : ما اآلیة قال  

)، وقال األلباني : إسناده حسن لذاتھ  2193اه ابن خزیمة في صحیحھ حدیث رقم ( ). رواللیلة لیس لھا شعاع مثل الطست حتى ترتفع 

صحیح لغیره.

لرسول هللا ص یتزامن مع االعتدال الخریفي،  مالحظة : وقت شھر رمضان بالتقویم الھجري االصلي المقًوم  

متداخلة بأیامیتبدل الجو فیھ من حر الصیف الى برد الشتاء  وسبتمبر-اي نھایة الصیف وبدایة الخریف في ایلول  

من المعروف ان المواسم تتقدم وتتأخر اي لیس بشكل متناسق تنخفض فیھ الحرارة یومیا وھذا شيء معروف.

ع تواریخ االنقالب الشتوي والصیفي واالعتدال الربیعي والخریفي المعروفة أذ ان لحركة وال تطابق فعلیا م

ة تختلف حرارة المناخ فیھا من منطقة ألخرى فكما معروف ھي  خریفیالیام  الفي او.القمر وكذلك عطارد تأثیر

. ط االستواء في نفس الیوم. حارة في المناطق القریبة من خط االستواء وباردة في المناطق الجبلیة البعیدة عن خ

ً منوبالتالي قد تكون لیلة القدر أضف الى ذلك  .في مناطق مختلفةبین ایام باردة كالشتاء او حارة كالصیف نسبیا

معاني الشتاء والصیف في القاموس المحیط: والِشتاُء: بََردٌ. ویوٌم شاٍت، وَغداةٌ شاتِیَةٌ. وھذا المعنى ما زلنا نستعملھ 

. وعندما تحتر  في زماننا عندما یبرد الجو فنقول شتت.. وكذلك معنى الصیف، یوٌم صائٌف وصاٌف: یوم حارٌّ

اللی.نقول صیفت  تلك  ً لة قیاسوالمقصود ھو درجة حرارة  لیلة السابقة والالحقة فتكون مریحة طیبة. ومن  بالا

لیالي الصیف او دافئة في احد لیالي الشتاء، لكن یمكن أحدالمعروف انھ ال یمكن ان تكون ھنالك لیلة باردة في  

.الخریف ولعدة لیالي غالباً ولیست لیلة واحدةحدوثھا في فصل

روى اإلمام البیھقي في كتابھ "فضائل األوقات" في باب "فضائل لیلة القدر" من طریق األوزاعي عن ابن أبي 

لیلة سبعٍ وعشرین   البحر  لُبَابَةَ: "ذقُت ماء  قال ابن أبي  اللیلة.  تلك  المالحة تعذب  المیاه  لبابة أنھ سمعھ یقول إن 
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فوجدتھ عذبًا". 

د جید عن الحسن قال: إن عثمان ابن أبي العاص قال لھ یا سیدي إن البحر یعذب وأخرج أبو الشیخ األصبھاني بإسنا

في الشھر في لیلة، قال: فإذا كانت تلك اللیلة فأعلمني قال فلما كانت تلك اللیلة آذنتھ فنظر فوجده عذبا. 

لة ثالث وعشرین وروى رشید ابن سعد عن زھرة بن معبد قال: "أصابني احتالم في أرض العدو وأنا في البحر لی

في رمضان، فذھبت الغتسل فسقطت في الماء فإذا الماء عذب فنادیت أصحابي أعلمھم أني في ماء عذب".

أَیُُّكْم (: َعْن أَبِى ُھَرْیَرةَ : قَاَل تَذَاَكْرنَا لَْیلَةَ اْلقَْدِر ِعْندَ َرُسوِل هللا صلى هللا علیھ وسلم فَقَالَ وورد في صحیح مسلم 

قُّ ).  َوُھَو ِمثُْل ِشِقّ َجْفنَةٍ یَْذُكُر ِحیَن َطلََع اْلقََمُر   قَّة،والّشِ معروفة، أَعظُم والَجْفنة،  أو أقلبالكسر: نصف الشيء  والّشِ

ف دائرة.صنشكل .. أي ما یكوُن من الِقصاع (لسان العرب)

- 21اللیالي  فيخالل العشرة لیالي األخیرة من الشھر القمري ، یكون القمر بشكل نصف دائرة  شاھد شكل القمر  

23  :

بیان أن لیلة فیھا  والتالیةمحي الدین بن عربي األبیات الصوفیةشیخعن169ذكر التلمساني في نفح الطیب ص و

:فقال بعد مغرب یوم جمعةتكون القدر

ففي تاسع العشرین ُخْذ لیلة القدرجمعةوأنى جمیعاً إن نصم یوم 

فحاٍد وعشرین اعتمد بال ُعْسروإن كان یوم السبت أول صومنا

ففي سابع العشرین ما رمت فاستقروإن ھلَّ شھر الصوم في أحد فخذ 

یوافیك لیل الوصل في تاسع العشروإن ھلَّ شھر باالثنین فاعلم بأنھ

على خمس العشرین فأحط بھا فادِر   ویوم الثالثا إن بدا الشھر فاعتمد 

فدونك واطلب وصلھا سابع العشروفي األربعا إن ھلَّ یا من یرومھا

ففي ثالث العشرین تظفر بالنّصرویوم خمیس إن بدا الشھر فاجتھد 

العشر في لیلة الوترتوافیك لیل وضابطھا فالقول لیلة جمعة

التالیة: العالمات الفلكیة للیلة القدر تجدھا في الصور
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عالمات لیلة القدر في السماء
وقت الغروب) النثرة –الذراع تيومنزلوسھیل الشامیةالِشعرىالقمر وأذ ال یظھرأعاله قبل الفجر(الصور 

والمشتري في،والمریخ مقترنین في الجبھةدالطرف والجبھة، عطارالزھرة كانت نجمة الصباح ما بین منزلتي 

وزحل في الشولة ،السنبلة

وطبعاً لم تتحقق ھذه العالمات في معظم لیالي القدر بالتقویم الھجري الحالي غیر المقّوم أذ یتطابق شھر رمضان 

سنة تقریباً، مما زرع الشك بمصداقیة ھذه النصوص وأھملت!. بدل أن  33الحقیقي مع التقویم الحالي مرة كل  

! أصالً وال شھر رمضانیشك الناس بصحة كون تلك اللیالي لم تكن لیلة القدر أصالً 

علم. وأنكر ھذا باب لیلة القدر، ان ابن العربي قال: انھا ال تُ 4وقال ابن حجر العسقالني في كتابھ فتح الباري ج  

مكان العلم بھا وأخبر بھا جماعة من الصالحین فال معنى ألنكار ذلك. أالقول النووي وقال: قد تظاھرت األحادیث ب

نقل أبن حجر   القدر قد رفعت وأنھا مخصوصة بزمان رسول هللا ص وال  نص أیضا بل  لیلة  وص تشیر الى ان 

وینافي ذلك نصوص عن وجود لیلة القدر في شھر رمضان من كل سنة. تحصل بعده.
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385تیسیر المطالب ص .قال (أنھا في كل رمضان)،: قال ُسئل النبي ص عن لیلة القدر وأنا أسمعرض عن أبن عمر

. 463ح 

لو ُرفعت لیلة القدر أخبرني عن لیلة القدر كانت او تكون في كل عام؟ فقال (عندما ُسئل:  ع  محمد الباقرعن األمام  

.2023ح  158ص  2من ال یحضره الفقیھ للشیخ الصدوق ج )لُرفع القرآن

95، وبحار األنوار ج  191و166كتاب األقبال ص  .(لیلة القدر في كل سنة ویومھا مثل لیلتھا): عمحمد الباقراألمامعنو

.49ص 

، ) 4/263جفتح الباري  ( یقولون ان لیلة القدر تحصل في أي لیلة طوال السنة ولیس شھر رمضان فقط  لحنفیةونقل ان ا

ان سبب ھذا الرأي ان شھور التقویم الھجري الحالي غیر المقّوم تدور حول الفصول وبالتالي بوضوح  ویبدو لي  

أي شھر اخر بالتقویم الھجري الحالي وافقتشھر رمضان الحقیقي بالتقویم األصلي المقّوم س عالمات لیلة القدر في  

غیر المقّوم. 

عالماتھا لشخص وال تكشف ألخر ولو كانا معاً في وقال اخرین أن عالماتھا تظھر فقط للذي تقبل أعمالھ فتكشف

. )267باب فضل لیلة القدر/4(أبن حجر في كتابھ فتح الباري جبل یشاھدون المالئكة وتسلم علیھم.،بیت واحد 

من شھر 25-24الثالثاء  -األثنینفي لیلة  مع مجموعة من معارفيأنا شخصیاً شاھدت ھذه العالمات التسعة

عام   من  المقّوم1396رمضان  األصلي  الھجري  ال وافقوالذي  بالتقویم  في 16-15سبتال–جمعةلیلة 

مما یؤكد انھا كانت لیلة م  2017أیلول / سبتمبر  في انحاء األرض من17-16األحد  – السبت  األمریكیتین /  

انھم شاھدوھا في تلك اللیلة أیضا ومنھم من قال انھ سبق لھ ان شاھدھا في في بالد اخرىنو وأبلغني اخر.القدر

. وسھیل التي أدرجتھا اعالهالِشعرىفبحثت عن مواقع المنازل والقمر والشمس وأعوام سابقة. 

الفلكیة. وبعد كل ھذا البحث مبني على تحدید لیلة القدر لكل سنة بالبحث عن العالمات أعاله باستخدام البرامج  

تحدید یومھا، نبحث عن ھالل ذلك الشھر أذ انھ ھالل شھر رمضان. ثم نتتبع أھلة األشھر بعده حتى نصل الى 

شھر المحرم وندرجھا في جدول. ثم نعود الى یوم ھالل شھر رمضان ونتتبع أھلة الشھور قبلھ حتى شھر صفر  

شھر. 12الل شھر صفر كانت تلك سنة أعتیادیة من  وندرجھا في الجدول.. فأن تتابع ھالل شھر المحرم مع ھ

وأن كان ھنالك شھر أضافي بین شھري المحرم وصفر فسیكون ذلك الشھر ھو شھر صفر األول الكبیس وتكون 

تلك سنة كبیسة. ثم نكرر نفس البحث لكل سنة وھكذا.

مكانیة عدم رؤیة ھالل الشھر في وبسبب الخالفات حول ألیة تحدید بدایة شھر رمضان بین المسلمین أضافة الى أ

كل أنحاء العالم في نفس اللیلة ألسباب صفاء الجو أو عمر الھالل ووقت والدتھ أذ ان مشاھدتھ تبدأ في القارتین 

منتصف منأبتداءاً  اللیالي  كافة  األمریكیتین ثم أفریقیا فأسیا وأوربا ، یفضل ترقب عالمات لیلة القدر أعاله في  

. لنعود أنفسنا على ما یمكن ان نشاھده من عدد نجوم السماء وسطوعھا وشكل الشمس وحمرتھا عند شروقھا الشھر
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َر فََال ( قال هللا تعالى في كتابھ الحكیم: َل فِي یَْوَمْیِن فََال إِثَْم َعلَْیِھ َوَمن تَأَخَّ ْعُدوَداٍت ۚ فََمن تَعَجَّ َ فِي أَیَّاٍم مَّ َواْذُكُروا �َّ

َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْیِھ تُْحَشُرونَ إِ  .203البقرة ) ثَْم َعلَْیِھ ۚ ِلَمِن اتَّقَٰى ۗ َواتَّقُوا �َّ

ساعة ولیلة القدر ھي لكل سكان األرض أینما سكنوا 24وال تنسوا أن اللیل یدور حول كل أنحاء األرض في  

األرض لینتشر في البلدان الواقعة الى غربھا بالتتابع على فجر لیلة القدر یبدأ من البلدان في شرق  مغرب وو

لیلة القدر في كل أعاله (محمد الباقروھذا یفسر قول األمام  ساعة،24أي ان فضلھا یستمر  ،ساعة24مدى  

ساعة یكون القمر قد تحرك منزلة كاملة وبالتالي سیرى الناس في 24وخالل ھذه الـ  .  )سنة ویومھا مثل لیلتھا

مغرب األرض عند السواحل الغربیة ألوربا وافریقیا القمر في منزلة الحقة عمن رأه اول بدأ اللیلة عند مغرب 

ھو الفاصل بین أذ ان المحیط األطلسي(أقصى الشرق)الشمس على السواحل الشرقیة للقارتین األمریكیتین

األیام تقویمیاً عبر القرون ولیس المحیط الھادئ. 

ْن ِعنِدنَا(لیلة القدر ھي لیلة محددة من هللا تعالى   لیلة تولیس،  قبل ان ینزل فیھا القرآنبشرللا  ھرف وعّ )  أَْمًرا ّمِ

! بعد نزول القرآن وبعد رسول هللا ص بسنواتضعھ البشروتقویم وفقمجھولة  

بَاَرَكٍة ۚ إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِرینَ  (2) َواْلِكتَاِب اْلُمبِینِ  (1) ( حم:سورة الدخانقال هللا تعالى في   فِیَھا  (3) إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْیلٍَة مُّ

َحِكیمٍ  أَْمٍر  ُكلُّ  ْن  (4)یُْفَرُق  ّمِ ُمْرِسِلینَ أَْمًرا  ُكنَّا  إِنَّا  اْلعَِلیمُ (5)ِعنِدنَا ۚ  السَِّمیُع  ُھَو  إِنَّھُ  بَِّك ۚ  رَّ ن  ّمِ َرّبِ (6)َرْحَمةً 

وقِنِینَ  ھَ إِالَّ ُھَو یُْحیِي َویُِمیُت ۖ َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكمُ  (7) السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْینَُھَما ۖ إِن ُكنتُم مُّ ِلینَ َال إِلَٰ بَْل  (8) اْألَوَّ

. ) (9) ُھْم فِي َشّكٍ یَْلعَبُونَ 

والجبالسجود األشجار والحیوانات والنجوم

ساكنة  أغصان األشجار مائلة الى األرض لیلة القدر والحیوانات  بأعینكماوسترونھورد في عالمات لیلة القدر  

، وال حاجة لتفسیرات المفسرین بالرأي لمعنى السجود في ھذه وكأنھا ساجدةوالشمس بیضاء خاملة والقمر خافت 

اآلیات:  

ِ قال هللا تعالى في سورة النحل: ( َّ ًدا ّ�ِ ُ ِمن َشْيٍء یَتَفَیَّأُ ِظَاللُھُ َعِن اْلیَِمیِن َوالشََّمائِِل ُسجَّ أََولَْم یََرْوا إِلَٰى َما َخلََق �َّ

ِ یَْسُجُد َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض ِمن َدابٍَّة َواْلَمَالئَِكةُ (48)َوُھْم َداِخُرونَ  . )(49)َوُھْم َال یَْستَْكبُِرونَ َوِ�َّ

َ یَْسُجُد لَھُ َمن فِي السََّماَواِت َوَمن فِي اْألَْرِض َوالشَّْمُس  أَ وفي سورة الحج ( َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل لَْم تََر أَنَّ �َّ

َ َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ  ْكِرٍم ۚ إِنَّ �َّ ُ فََما لَھُ ِمن مُّ َن النَّاِس ۖ َوَكثِیٌر َحقَّ َعلَْیِھ اْلعَذَاُب ۗ َوَمن یُِھِن �َّ  یَْفعَُل َما یََشاُء  َوَكثِیٌر ّمِ

(18) .(

).(6)َجُر یَْسُجَدانِ َوالنَّْجُم َوالشَّ وفي سورة الرحمن (
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ن و كما فسروه المفسرظاللھاولیس  رأوا األشجار تسجد بأعینھمالرسول ص والناس قدهللا عز وجل یقول ان

بالرأي! 

تسقط إلى األرض ثم تعود إلى لیلة القدرأن األشجار فيوذكر الطبري عن قوم  (:قال اإلمام ابن حجر العسقالني  

. 260ص  4/ ج اريفتح الباري في شرح صحیح البخ.)منابتھا وأن كل شيء یسجد فیھا

روى اإلمام الحافظ الثقة أبو موسى المدیني الشافعي من طریق أبي الشیخ األصفھاني بإسناد لھ عن حماد ابن  و

جعلت أنظر إلى اللیل فقال لي رجل -من رمضان-كنت بسواد فلما كان العشر األواخر( شعیب عن رجل منھم قال:  

منھم: إلى أي شيء تنظر؟ قلت إلى لیلة القدر، قال: قم فإني سأخبرك فلما كان لیلة سبع وعشرین جاء فأخذ بیدي  

.)إال في ھذه اللیلة، فقال لسنا ھذا نراه في السنة كلھافإذا النخل واضع سعفھ في األرضوذھبت إلى النخل 

ال أسكن في منطقة فیھا جبال ألرى الجبال ساجدة. ربما ذلك یعني انخفاض قممھا. أأمل ان یصور احدكم الجبال 

في ھذه اللیلة ومرة أخرى من نفس الموقع في لیالي أخرى.

لیلة القدر والحالة النفسیة للناس:

ورد عن شھر رمضان وعن لیلة القدر ان الشیاطین تغل وتقید فیھا. في حین ورد شعور الناس بالطمأنینة والسكینة 

واالرتیاح، وانشراح الصدر، وتالشي الخالفات، حتى بین من ھم على خالف قبلھا. وھو شعور ال یجدوه في باقي 

ظون ان ھذا یعني ان كل المشاعر السیئة ھي من اللیالي العادیة، وال حتى في لیالي رمضان األخرى. ھل تالح

صنع الشیطان!.. لیالحظ الناس مشاعرھم الكئیبة واحزانھم وآالمھم ومشاكلھم وتذمرھم وھمومھم وغمھم وبغضھم 

الشیطان! حتى  یغذیھا  ووساوس  أوھام  انھا  لیعلموا  اللیلة!  ھذه  في  تبخرت  كیف  وشكوكھم  وشكاویھم  وكرھھم 

معروفة. طبیةستخف بسبب ان الحالة النفسیة تزیدھا سوءاً وھذه حقیقة علمیةامراض الناس الجسمیة

https://www.masrawy.com/arts/Tag/5757/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1#bodykeywords
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ر الحج ذي الحجة في  من كل عام: وقت شھدیسمبر/  كانون األولموقع األرض في الكون عند  11.4

المقّوم الھجري التقویم 

التبانة على خط واحد. النصلتكون األرض والشمس ومركز مجرتنا درب  نجم  قبل  المجرة  أتجاه مركز  یقع 

Alnasl   مجموعتنا الشمسیة ، ویعتبر البوابة إلىبدایة مجموعة نجوم القوس شرقاً. من ھذا المكان تدخل المذنبات

. وأن الروابط الكھرومغناطیسیة الجذابة بین مركز  البوابة الذھبیةوتسمى  الرابطة بین المجرة ومجموعتنا الشمسیة

مجرتنا درب التبانة وشمس مجموعتنا الشمسیة تمر عبر ھذه البوابة. یقع في مركز مجرة درب التبانة ثقب اسود 

وبالتالي ال یعرف مالیین كتلة الشمس محاط باألتربة الكونیة مما یجعل رصده ودراستھ صعب 4ھائل تقدر كتلتھ  

.عنھ شيء

نة ادرب التبةمركز مجرالشمس  األرض  سھیل  الشعرى  ذراعال

موقع األرض في األول من المحرم بدایة السنة 

الشمس والقمر على خط واحد بین األرض ومركز مجرتنا
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SGRA_VLAHSTCXCصورة لمركز مجرة درب التبانة بالتلسكوب 

كمیة ریاح كھرومغناطیسیة جاذبة كونیة من مركز مجرتنا ومن الشمس إلىأي أن األرض في ھذا الوقت تتعرض  

ومن نفس االتجاه في نفس ھذا الوقت فقط من كل عام، أي بتأثیر أكبر من الشھور األخرى. 

ھي السبب في كون من ھذه البوابة وقد تكون ھذه الریاح الكھرومغناطیسیة القادمة من مركز مجرتنا درب التبانة 

لقمر في برج العقرب السابق لموقع أتجاه ھذه البوابة وقت نحس في موروثنا، ووقت الخروج من برج  وقت نزول ا

العقرب والدخول في منطقة ھذه البوابة وقت جید. 

منزلتي النعائم والبلدة

النعائم في بدایة برج منزلة  اول نجوم  مباشرةً شرقلمجموعة الشمسیة مع مجرة درب التبانة  الذھبیة لبوابة  التقع  

أما منزلة البلدة فھي منطقة خالیة بین برجي القوس والجدي یحیط .األولالنعائم الواردةالمسمىالقوس (الرامي) و

وفي كانون األول / دیسمبر  28تكون الشمس في منزلة النعائم في .بھا نجوم من القوس وما یمیزھا ھو نجم البلدة

یوم لكل منھما في كل عام، أي ال یمكن رؤیتھا إال قبل نزول الشمس 13الثاني لمدة  كانون /  7منزلة البلدة في  

26بمنزلتین ( بل قبل نزول الشمس فیھما،فیھما. وما یھمنا لیس وقت نزول الشمس  فیھما او بعد خروجھا منھما

أي وقت وجودھما في المغرب عند الغروب وقت ظھور ھالل الشھر في شھر تشرین األول یوم) لیكونا مرئیین، 

وبالتالي یوم العاشر من ذي الحجة یكون في النصف األول من كانون األول نوفمبر.- تشرین الثاني / أوكتوبر  –

ھـ). 276هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفي سنة (األنواء في مواسم العرب/ عبددیسمبر./

الى تشكیالت خیالیة للنجوم؟  د تسمیة باقي المنازل المستنھب النعائم والبلدة ال یشالماذا تسمیة منزلتي
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النعائم في لسان   والماُل. واألَنْعاممعنى  الَخْفض والدَّعةُ  المال الراعیة؛ قال ابن سیده:  العرب:  النَّعَم اإلبل وھي 

اإلبل والبقر والغنم. ؛ واألَنعاموقال ابن األَعرابي: النعم اإلبل خاصة،والشاء.

فَھا هللا تعالى!..  أي بلدة یقصدون؟ .. وفي لسان العرب: والبلدُ: ورد في القاموس المحیط: البلد والبلدةُ: َمكَّةُ، َشرَّ

. كالنجم للثریامكةُ تفخیماً لھا 

..  تشریفاً وتفخیماً لھا!!یھالوقت الذھاب ألفي السماء .. حدد هللا لھا مكان مكة أم القرى؟!منزلةھيي أ

ھذا الشھر عبر .. وقت شھر الحج ذي الحجة.. وال یدور  ؟!بالنعائم من الھديأي أنھ وقت الذھاب الى البلدة مكة  

!! حسب رغبة البشر الفصول ویكون في وقت أخر كما ھو الحال اآلن

من الواضح أن العرب كانت تعرف وقت شھور الحج عندما ترى ثالث غرة ھالل شھر ذي الحجة في منازل 

البشر! لھي ال بتقویم وضعھ إأن للحج توقیت البلدة!. ولم یكن یدور عبر فصول السنة!.. و-النعائم 

.وقت شھري ذو الحجة والمحرم–ضاً، ان نزول الشمس في البوابة الذھبیة ھو وقت نھایة وبدایة السنةیومما یعني أ

الِشعرى وعلى خط واحد مع  نثرة  ذي الِحَجة في حدود منزلة ال18حدود  ألنتباه أن یكون البدر في  لرومن المثی

ؤخرذي الِحَجة في منزلة الفرغ الم9وسھیل بتشكیل یماثل تشكیل لیلة القدر!.. وأن یكون القمر یوم عرفة  شامیةال

ھل ھذه صدف أم مواقیت محددة من هللا تعالى  من برج الفرس األعظم في تشكیل یماثل منتصف شھر رمضان!..  

لفتح أبواب السماء؟ 
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خالل شھر ذي الحجة: النعائم والبلدة وسعد الذابحثالث غرر منازل القمر وقت الغروب 

 ********************

سنة الخاللخالل دوران األرض حول الشمس ومنازل القمرواألبراجمخطط یوضح مواقع األرض والشمس 
بالتقویم الھجري األصلي المقّومفي شھري رمضان وذي الحجةالریاح الكونیة نحو األرضشیر الى مصدراألسھم الخضراء ت

النثرة وكوكبة القدر-الذراع زلاومنالِشعرىنجوم سھیل ومعیوضح موقع األرض لیلة القدر على خط فاتحالخط األخضر ال
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نتساءل وما تأثیر ھكذا قوى جاذبة ھائلة  المجرات یجعلناالمنازل ووھذه  والقمرالترتیب الفلكي لألرض والشمس

علینا لنھتم بھا؟  

نحن نشھد یومیاً تأثیر القمر وھو كوكب صغیر على األرض وجذبھ الھائل لمیاه المحیطات والبحار والبحیرات 

واألنھار الھائلة الحجم والوزن باتجاھھ مسبباً ظاھرة المد في نصف األرض الذي یواجھ القمر وظاھرة الجزر في 

النصف المواجھ لھ. إلىالبعید الجزء البعید عن القمر! أذ أن القمر یسحب المیاه من النصف 

؟ من الغریب أن لم تقریباً % من جسمنا70ما تأثیر القمر أذاً على أجسام البشر واألحیاء اذا علمنا أن الماء یمثل  

.. ویالحظ بصورة عامة انشراح صدور الناس في لیالي البدر وانقباضھا في لیالي المحاق!.؟بالتفصیل یدرس ذلك

الكھرومغناطیسیة الكونیة الھائلة من ھذه المجرات في ھذه األوقات المحددة حصراً كل عام  ما تأثیر ھذه القوى

؟  وھم في حالة تعبد ودعاءعلى األرض والمناخ والمخلوقات والبشر  ةالحجذيوشھررمضانلشھر 
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The Great Yearالعظمىالسنة 11.5

الترنح الدائري ضافة الى دوران القمر حول األرض ودوران األرض حول الشمس، ھنالك حركة فلكیة ثالثة ھي  اإل ب

. اذ ان األرض تدور حول الشمس Precession of the equinoxesللمحور العمودي األرض بالنسبة لمدارھا  

ً درجة مسبب23.5یبلغوھي بوضع مائل الفصول األربعة.ا

الحسابات و الحركةتستغرقالریاضیة  الفلكیة  حسب  ھذه 

 ً شمس 26000-25000تقریبا السنة  یةسنة  وتسمى   ،

معلومات تغیر أماكن وازدیاد العظمى. ومع مرور السنین  

النجوم عبر السنین تزداد دقة الحسابات التي بدأت بحدود  

.سنة25772وأخر التقدیرات تقدرھا سنة 25900

أو نجم الشمال قطبينجم الالیر القطب الشمالي الى  ش حالیا ی

)North star–Polaris( ثاني ألمع نجوم السماء بعد نجم

القطب كانتقریباً  سنة  12500ولكن قبل  ،  الیمانیةالِشعرى

.) خامس ألمع نجوم السماءVegaیشیر الى نجم النسر الواقع (األثالفي  الشمالي

ظاھرتین، ھما: سبب یترنح دوران األرض حول محورھا

القمرالنجومت زحف بالتقویم الشمسي التي نراه في السماء  واألبراج ومنازل  الیوم  عند رصدھا في نفس 

سنة شمسیة تقریباً، وبالتالي الفرق في أماكن النجوم  72درجة واحدة كل  قوسیة سنویاً أية ثانی50حوالي 

یشاھدوھا  قبل االسالمالعرب بالمقارنة الى ما كان  في أي یوم  واالبراج ومنازل القمر التي نشاھدھا اآلن

.قرن15-14خالل درجة الى الغرب 19.44حوالي ت قد زحفلنفس الیومفي السماء

رمضان وذي الحجة بالتقویم  يالتي نشاھدھا االن خالل شھرالشمس والقمر ضمن منازل القمر  مواقع  أن  أي  

كانت علیھ وقت بدأ التقویم  عمادرجة الى الغرب 19.44ستكون قد زحفت  سابقاً المذكورةالھجري المقّوم 

الفرق بین منازل القمر التي نجدھا في المصادر القدیمة والحال  ،  . وبالتاليص الھجري عام ھجرة رسول هللا  

درجة  12.86منزلة من منازل القمر تبلغ  كل. وبما ان االستواءعند خط درجة19.44یبلغ ھذافي زماننا

ً درجة  13( عرضاً  ً ثلثنزول القمر في المنازل قد زحف منزلة وفأن ،  )تقریبا . تقریباً غربا

سنة 19دورة 73

2017-630=1387

ھالل شھر  

رمضان في 

ثالث غرر ھالل 

شھر رمضان 

بعد الیمانیةالِشعرى طلوع 

ھالل شھر رمضان)بعده(

بعدطلوع سھیل

لیلة القدر)بعده(

العوا م جولیان 630
-الغفر –السنبلة 

الزباني 

في جنوب الجزیرة تموز / یولیو16

العراق والشامفي  آب / أغسطس4

الجزیرة  جنوبآب / أغسطس في 5

آب / أغسطس في العراق والشام 18

الغفر-السنبلة –العوا الصرفة م غریغوري2017
في جنوب الجزیرة آب / أغسطس4

آب / أغسطس في العراق والشام 16

الجزیرة  جنوبآب/ أغسطس في 24

أیلول / سبتمبر في العراق والشام 5



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

161 

دورة  73(سنة1387م غریغوري خالل 2017م جولیان و630قع الشمس وھالل شھر رمضان بین سنة االفرق في مو

فأصبحت الشمس في الجبھة بدل ودرجات.. الحظ ان المواقع زحفت منزلةفي سماء المدینة المنورة )سنة19من 

أیام بین المیالدي جولیان السابق والمیالدي غریغوري الحالي.8والحظ فرق في الصرفة بدل العوا.قمرالزبرة، وال 

فجر لیلة القدر من شھر  النثرة-ذراعالیمانیة والقمر في منزلة الالِشعرىسھیل ومواقع یالن الخط بینالفرق في م

سنة) في سماء المدینة 19دورة من 73سنة (1387م غریغوري خالل 2017م جولیان و630رمضان بین سنة 

لمیالدي جولیان  أیام بین ا8الحظ ان المواقع زحفت غرباً وأصبح الخط أكثر میالً الى الغرب. والحظ فرق .المنورة .

السابق والمیالدي غریغوري الحالي. 
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بین فجر لیلة القدر یوم  19ایام ولیس  8الفرق  لماذا  
دورة  73غریغوري وقبلھا بـ  م  2017/ 15/9بین  
سنة شمسیة او ھجریة مقّومة) في  1387سنة (19

جولیان ؟  م 630/ 9/ 6

أي الفرق .جولیان2017/ 9/ 2غریغوري =  9/2017/ 5و  ستخدام نفس التقویم للمقارنة،ایجب  :  الجواب 
سنوات  4كل  أیام بسبب أضافة یوم كبیس5-4أیام (4م جولیان =  6/9/630جولیان و9/2017/ 2بین  

قرن  14ختالف مواقع النجوم خالل  الدرجة  14-13ونضیف  .(درجة لكل یوم)درجات 5- 4=  شمسیة)
درجة الناتجة من ترنح محور األرض. 19= حوالي 

ولكن موقعنا نحن الواقفون  ،فعلیاً ومن الضروري االنتباه الى أن مواقع ھذه النجوم والمنازل لم یتغیر  

على األرض قد تغیر بتغیر ترنح األرض حول محورھا. وبالتالي لكي نراھا في نفس المكان من السماء 

ومن المعروف ان  .یالديوبنفس التقویم المیوم تقریباً من یوم الرصد قبل قرون19علینا رصدھا بعد  

كل الجداول الفلكیة والتطبیقات تستخدم التاریخ المعتمد زمن أي حدث تلقائیاً، أي تقویم جولیان لألحداث 

وتقویم غریغوري بعده. ة)  س السنوات الكبیتعیینأیام أضافة الى اختالف10(عندما تم ألغاء  م  1582قبل  

 ّدرجة واحدة كل یوم، فعلى یتأخرطلوع النجوم  بما ان  .فصولالزحفیسبب  ر محور دوران األرض  تغی

تأخرت وأنواء المنازل القمریةالفصولبدایة  یوم. وبالتالي، فأن19.44قرن تأخر طلوع النجوم 14مدى  

یوم. وھذا یفسر ما قالھ صاحب لسان العرب: وحكى األَزھري عن أَبي یحیى بن كناسة في صفة  19.44

ن عالَّمة بھا: أن السنة أَربعةُ أَزمنة: الربیع األَول وھو عند العاّمة الخریف، ثم ا أَزمنة السنة وفُصولھا وك

الربیع األَّول الذي ، قال: والعرب في البادیةقول  الشتاء ثم الصیف، وھو الربیع اآلخر، ثم القیظ؛ وھذا كلھ  

ویدخل  ،  ویدخل الشتاء لثالثة أَیام من كانون األَّول، قال:  ھو الخریف عند الفُْرس یدخل لثالثة أَیام من أَْیلُول

ویدخل القیظ الذي ھو صیف عند الفرس ،  الصیف الذي ھو الربیع عند الفرس لخمسة أَیام تخلو من أَذار

أَیا  ... أنظر الجدول  !ھو معروف األنعما . مواعید بدأ الفصول ھذه متقدمة  م تخلو من حزیرانألَربعة 

التالي: 

تأخر بدایة الفصل بدایة الفصول حالیا قرن 15-14بدایة الفصول قبل 

یوم19أیلول / سبتمبر22-21أیلول / سبتمبر 3الخریف 

یوم19كانون األول / دیسمبر 22-21كانون األول / دیسمبر 3الشتاء

یوم17أذار / مارس22-21أذار / مارس 5الربیع 

یوم18حزیران / یونیو 22-21حزیران / یونیو 4الصیف

ن!وحار فیھ الباحثذيتأخر بدأ الفصول یحل لغز معنى أسم شھر رمضان أیضاً وال
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َمِضيُّ من السحاب   الَخِریف، فالسحاُب َرَمِضيٌّ ورد في لسان العرب: والرَّ القَْیِظ وأَّوِل  والمطر: ما كان في آخر 

َمُض: المطر یأْتي قُبَُل الخریف فیجد  ، وإِنما سمي َرَمِضیّاً ِألنھ یدرك ُسخونة الشمس وحّرھا. والرَّ والمطر َرَمِضيٌّ

األَرض حاّرة محترقة. 

آب / أغسطس ومدتھ سبع لیال وطالع 1الطرفة وطلوعھا في  ویفسر ما ورد عن أحوال المناخ عند طلوع منزلة  

ً 13الطرف أو الطرفة ھو النجم األول من موسم سھیل، ویتزامن طلوعھ مع سھیل فجراً، وعدد أیامھ   یلیھا .یوما

14آب / أغسطس وعدد أیامھا  14وطلوعھا في  وأول نجوم فصل الخریفمنزلة الجبھة وھي ثاني نجوم سھیل،  

 ً ثم  .وقد یصاحبھ مطر غزیریوماً  13آب / أغسطس ولھا  28یلیھا النجم الثالث وھي الزبرة وطلوعھا في  .یوما

النصراف الحر عند طلوعھا فجراً من جھة یوماً، وسمیت الصرفة بھذا االسم  13النجم الرابع وھي الصرفة ولھا  

.)، وفیھا یعتدل الجو نھاراً وتزداد برودتھ في اللیلسبتمبر/أیلول 9الشرق (

في في الجزیرة العربیة  الجبھة  -الطرفة  تيیبدأ بطلوع منزل(موسم سھیل)  فصل الخریف  كان  قرن  15-14قبل  

ما من شھور فصل الخریف وتنخفض فیھسبتمبر  / أیلول  و ي آب / أغسطسشھرآب / أغسطس وأن  1-14

الحرارة ویبدأ نزول المطر! 

بدایة الخریف وبدایة نزول المطر. ونعلم ان شھر رمضان یتزامن مع  وافقفأن شھر رمضان  وكما بیّنا سابقاّ ،  

/ سبتمبر وأیلول  / أغسطس  آب  في  شھري  ینزل  الشھرین، وحالیا ال مطر  العربیة  ھذین  الجزیرة  منطقة  في 

یوم وزحف فصل الصیف! 19حول األرض والشرق األوسط بسبب تأخر بدأ فصل الخریف

حركة ترنح األرض ھذه كانت معروفة منذ القدم لدى عدة حضارات ووصفت في كتابات بابلیة ومصریة وھندیة 

الحیاة تنقسم الى جزء سفلي یغلب فیھ الشر وصینیة وأغریقیة والمایا. وورد في كتابات قدیمة لھذه الحضارات ان  

سنة شمسیة. كیف أجتمعت ھذه الحضارات من مختلف 25000یتبعھ نصف علوي یغلب فیھ الخیر ، وكل منھما  

بقاع األرض على ھذا التفسیر؟!  ھل أخبروھم رسلھم بذلك؟

أقرأوا سورة المعارج: 

بسم هللا الرحمن الرحیم 

ِ ِذي اْلَمعَاِرجِ 2لِّْلَكافِِریَن لَْیَس لَھُ دَافٌِع ()1بِعَذَاٍب َواقِعٍ (( َسأََل َسائٌِل   َن �َّ وُح إِلَْیِھ فِي )3() ّمِ تَْعُرُج اْلَمَالئَِكةُ َوالرُّ

بَِعی5(فَاْصبِْر َصْبًرا َجِمیًال )  4یَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسیَن أَْلَف َسنٍَة (  یَْوَم تَُكوُن  )7َونََراهُ قَِریبًا ( )6دًا () إِنَُّھْم یََرْونَھُ 

) ).10َوَال یَْسأَُل َحِمیٌم َحِمیًما ( )9َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْھِن ( )8السََّماُء َكاْلُمْھِل (

ذَا یَْومُ  َھٰ یَْوَم نَْطِوي )103ُكُم الَِّذي ُكنتُْم تُوَعدُوَن (وفي سورة األنبیاء: ( َال یَْحُزنُُھُم اْلفََزعُ اْألَْكبَُر َوتَتَلَقَّاُھُم اْلَمَالئَِكةُ 

ِجّلِ ِلْلُكتُِب ۚ   َل َخْلٍق نُِّعیُدهُ ۚ َوْعًدا َعلَْینَا ۚ إِنَّا ُكنَّا فَاِعِلینالسََّماَء َكَطّيِ الّسِ بُوِر ِمن )104(َكَما بََدأْنَا أَوَّ َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

ْكِر أَنَّ  اِلُحونَ بَْعِد الذِّ قَْوٍم َعابِِدیَن (105(اْألَْرَض یَِرثَُھا ِعبَاِدَي الصَّ ذَا لَبََالًغا لِّ ) َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً 106) إِنَّ فِي َھٰ

)). 107(لِّْلعَالَِمینَ 
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ل فیھا األرض سنة یغلب علیھا حكم البشر وشرھم تُكم25000یبدو أن الحیاة الدنیا التي نحن فیھا اآلن ستستمر  

ن ھذه األرض ی دورة ترنح كاملة، ثم تلیھا الحیاة األخرة یعید فیھا هللا تعالى الخلق (الرجعة) ویُّورث فیھا الصالح

سنة، وتقوم القیامة بعدھا یوم تطوى السماوات واألرض كطي السجل للكتاب،  25000ویحكمون بحكم هللا تعالى  

أي یزول ھذا الكون. 

أجل مس فلكیة  � عز وجل  لھ حركات  أنھ وضع  ویبدو  لكل شيء  غافلین عنھا،توقتھمى  بدیع  ولكننا  !!. سبحان 

!! القدیر العزیز العلیمالسموات واألرض 
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ً 14قبل بین منازل القمر مواقع أھلة شھري رمضان وذو الحجة  11.6 قرن وحالیا

ً 14موقع ھالل شھر رمضان قبل  قرن وحالیا

سنة 19من دورة الـ 1سنة  م613ھـ مقّوم /  8-

الصرفة الشمس في -الھالل بین السنبلة 

19من دورة الـ 1سنة م2000ھـ مقّوم / 1379

الزبرة والشمس بین الجبھة-العواأخر الھالل في

سنة 19من دورة الـ 2سنة  م614ھـ مقّوم /  7-

الزبرة الشمس في -السنبلة والعواالھالل بین

19من دورة الـ 2سنة م2001ھـ مقّوم / 1380

الجبھة في الشمس -صرفةالالھالل في 

19الكبیسة من دورة الـ 3سنة  م615ھـ مقّوم /  6-

بین الصرفة  الشمس - الھالل بین السنبلة والغفر 

والعوا

الكبیسة من دورة  3سنة م2002ھـ مقّوم/1381

19الـ

في الزبرة الشمس -عواالھالل في ال



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

166 

سنة 19من دورة الـ 4سنة  م616ھـ مقّوم /  5-

الصرفة الشمس في -السنبلة العوا والھالل بین 

19من دورة الـ 4سنة م2003ھـ مقّوم / 1382

والزبرة الشمس بین الجبھة-أول العواالھالل في 

سنة 19من دورة الـ 5سنة  م617ھـ مقّوم /  4-

الزبرة الشمس في -السنبلة والعواالھالل بین

19من دورة الـ 5سنة م2004ھـ مقّوم / 1383

الجبھة في الشمس - والعواالصرفةبینالھالل 

19الكبیسة من دورة الـ 6سنة  م618ھـ مقّوم /  3-

سنة 

الصرفة الشمس في -السنبلة فيالھالل 

الكبیسة من دورة  6سنة م2005ھـ مقّوم / 1384

سنة 19الـ 

في الزبرة الشمس -أول العواالھالل في 



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

167 

سنة 19من دورة الـ 7سنة  م619ھـ مقّوم /  2-

الزبرة الشمس في -السنبلة والعواالھالل بین

19من دورة الـ 7سنة م2006ھـ مقّوم / 1385

الجبھة في الشمس -الھالل في الصرفة 

19الكبیسة من دورة الـ 8سنة  م620ھـ مقّوم /  1-

سنة 

الشمس في أول العوا-الغفر فيالھالل 

الكبیسة من دورة  8سنة م2007ھـ مقّوم / 1386

سنة 19الـ 

الصرفة فيالشمس -سنبلةال/عوا الھالل في ال

سنة 19من دورة الـ 9سنة  م621ھـ مقّوم / 0

الصرفة الشمس في -السنبلة والعواالھالل بین

19من دورة الـ 9سنة م2008ھـ مقّوم / 1387

في الزبرة الشمس -العواالھالل في 
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سنة 19من دورة الـ 10سنة  م622ھـ مقّوم / 1

الزبرة الشمس في -في العواالھالل 

19من دورة الـ 10سنة م2009ھـ مقّوم / 1388

الجبھة في الشمس -/ الصرفة لعواالھالل في ا

الكبیسة من دورة الـ  11سنة  م623ھـ مقّوم / 2

سنة 19

الشمس في أول العوا- الھالل بین السنبلة والغفر 

الكبیسة من  11سنة م2010ھـ مقّوم / 1389

سنة 19دورة الـ 

في الزبرة الشمس -بین العوا والسنبلةالھالل 

الكبیسة من دورة الـ  12سنة  م624ھـ مقّوم / 3

سنة 19

الصرفة الشمس في -أول العواالھالل بین 

19من دورة الـ 12سنة م2011ھـ مقّوم / 1390

والزبرة الجبھةالشمس بین -أول العواالھالل في 
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سنة 19من دورة الـ 13سنة  م625ھـ مقّوم / 4

بین الزبرة الشمس -العواول االھالل بین 

19من دورة الـ 13سنة م2012ھـ مقّوم / 1391

الجبھة في الشمس -الھالل في الصرفة 

الكبیسة من دورة الـ  14سنة  م626ھـ مقّوم / 5

سنة 19

الصرفة الشمس في -السنبلة فيالھالل 

الكبیسة من  14سنة م2013ھـ مقّوم / 1392

سنة 19دورة الـ 

في الزبرة الشمس -أخر العواالھالل في 

سنة 19من دورة الـ 15سنة  م627ھـ مقّوم / 6

الزبرة الشمس في -في أخر العواالھالل 

19من دورة الـ 15سنة م2014ھـ مقّوم / 1393

الجبھة في الشمس -الھالل في الصرفة 
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الكبیسة من دورة الـ  16سنة  م628ھـ مقّوم / 7

سنة 19

الشمس في أول العوا- الھالل بین السنبلة والغفر 

الكبیسة من  16سنة م2015ھـ مقّوم / 1394

سنة 19دورة الـ 

صرفة الفيالشمس -ة سنبل/ العواالھالل في ال

سنة 19من دورة الـ 17سنة  م 629ھـ مقّوم / 8

الشمس في الصرفة -الھالل في السنبلة

19من دورة الـ 17سنة م2016ھـ مقّوم / 1395

الشمس في الزبرة -الھالل في العوا 

سنة 19من دورة الـ 18سنة  م 630ھـ مقّوم / 9

الشمس في الزبرة -خر العواافيالھالل 

19من دورة الـ 18سنة م2017ھـ مقّوم / 1396

الشمس في الجبھة -الھالل في الصرفة 
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الكبیسة من دورة الـ 19سنة م 631ھـ مقّوم / 10

سنة 19

أول العواالشمس في -سنبلةالھالل في ال

الكبیسة من  19سنة م  2018ھـ مقّوم / 1397

سنة 19دورة الـ 

الشمس في بین الزبرة  -الھالل في أخر العوا 

والصرفة 

سنة 19من دورة الـ 1سنة م 632ھـ مقّوم / 11

الصرفة الشمس في -السنبلة وبین العوا الھالل 

19من دورة الـ 1سنة م  2019ھـ مقّوم / 1398

زبرة الجبھة والالشمس في بین-الھالل في العوا 

أذا تقدم ھالل شھر رمضان الى العوا والشمس الى  

بین شھري المحرم  الزبرة یضاف الشھر الكبیس

وصفر الالحقة 

أذا تقدم ھالل شھر رمضان الى الصرفة والشمس 

شھري ینبالشھر الكبیسالى الجبھة یضاف 

ة الالحقوصفرالمحرم

:كما تالحظ في الصور المتجاورة أعاله

صفر األول العوا والشمس الى الزبرة أضیف الشھر الكبیسشھر رمضان الىتقدم ھاللإذاقرن : 14قبل -

.بین شھري المحرم وصفر الالحقة

بین  تقدم ھالل شھر رمضان الى الصرفة والشمس الى الجبھة أضیف الشھر الكبیس صفر األولإذاحالیاً:  -

شھري المحرم وصفر الالحقة. 

، وھما السنین  ھـ1398مع  1379، وھـ11مع  8-مواقع القمر والشمس في المنازل بین سنة  الحظ تطابق-

. سنة أذ تتكرر الدورة19من دورات الـ ىاألول

وكما ورد في النصوص فأن الھالل یقع أحیانا ً بین منزلتین فیتم التأكد من وقت أضافة الشھر الكبیس برصد 
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..موقع ھالل شھر ذو الحجة.

ً 14موقع ھالل شھر ذو الحجة قبل   قرن وحالیا

سنة 19من دورة الـ 1سنة  م613ھـ مقّوم /  8-

ة شولالشمس في ال-ة بلدالھالل بین ال

19من دورة الـ 1سنة م2000ھـ مقّوم / 1379

في القلبالشمس -نعائمالھالل في ال

سنة 19من دورة الـ 2سنة  م614ھـ مقّوم /  7-

قلبالشمس في ال-في النعائمالھالل 

19من دورة الـ 2سنة م2001ھـ مقّوم / 1380

بین الزبانا واألكلیلالشمس -ة شولالھالل في ال

19الكبیسة من دورة الـ 3سنة  م615ھـ مقّوم /  6-

سنة 

في الشولةالشمس -في البلدةالھالل 

الكبیسة من دورة  3سنة م2002ھـ مقّوم / 1381

سنة 19الـ 

القلبالشمس في-بین النعائم والبلدة الھالل 
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سنة 19من دورة الـ 4سنة  م616ھـ مقّوم /  5-

ةشولالشمس في ال-البلدةفيالھالل 

19من دورة الـ 4سنة م2003ھـ مقّوم / 1382

كلیل األفيالشمس -بین الشولة والنعائمالھالل 

سنة 19دورة الـ من 5سنة  م617ھـ مقّوم /  4-

كلیل والقلب الشمس في األ-النعائمفيالھالل 

19من دورة الـ 5سنة م2004ھـ مقّوم / 1383

بین الزبانا الشمس -شولةوالقلبالھالل بین ال

واألكلیل 

19الكبیسة من دورة الـ 6سنة  م618ھـ مقّوم /  3-

سنة 

ةشولالشمس في ال-ة بلدالھالل في ال

الكبیسة من دورة  6سنة م2005ھـ مقّوم / 1384

سنة 19الـ 

قلبالشمس في ال-النعائمالھالل في 
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سنة 19من دورة الـ 7سنة  م619ھـ مقّوم /  2-

قلبالشمس في ال-النعائم والبلدةالھالل بین 

19من دورة الـ 7سنة م2006ھـ مقّوم / 1385

كلیل الشمس في األ-نعائمالھالل في ال

19الكبیسة من دورة الـ 8سنة  م620ھـ مقّوم /  1-

سنة 

النعائمالشمس في -بلدةالھالل في ال

الكبیسة من دورة  8سنة م2007ھـ مقّوم / 1386

سنة 19الـ 

شولة الشمس في ال-نعائمالھالل في ال

سنة 19من دورة الـ 9سنة  م621ھـ مقّوم / 0

ةشولالشمس في ال-البلدةفيالھالل 

19من دورة الـ 9سنة م2008ھـ مقّوم / 1387

قلبالشمس في ال-أول النعائمالھالل في 
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سنة 19من دورة الـ 10سنة  م622ھـ مقّوم / 1

قلبالشمس في ال-نعائمالھالل في ال

19من دورة الـ 10سنة م2009ھـ مقّوم / 1388

بین القلب  الشمس -بین الزبانا واألكلیلالھالل 

شولةالو

الكبیسة من دورة الـ  11سنة  م623ھـ مقّوم / 2

سنة 19

بین الشولة والنعائمالشمس -في البلدةالھالل 

الكبیسة من  11سنة م2010ھـ مقّوم / 1389

سنة 19دورة الـ 

بین القلب والشولةالشمس -في النعائمالھالل 

الكبیسة من دورة الـ  12سنة  م624ھـ مقّوم / 3

سنة 19

شولة الشمس في ال-النعائم والبلدةالھالل بین 

19من دورة الـ 12سنة م2011ھـ مقّوم / 1390

ألكلیل والقلبالشمس بین ا-النعائمالھالل في 
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سنة 19من دورة الـ 13سنة  م625ھـ مقّوم / 4

كلیل الشمس بین األ-الشولة والنعائمالھالل بین 

والقلب

19من دورة الـ 13سنة م2012ھـ مقّوم / 1391

بین الزبانا واألكلیلالشمس -شولةالھالل في ال

الكبیسة من دورة الـ  14سنة  م626ھـ مقّوم / 5

سنة 19

شولة الشمس في ال-بین النعائم والبلدةالھالل 

الكبیسة من  14سنة م2013ھـ مقّوم / 1392

سنة 19دورة الـ 

قلبالشمس في ال-النعائم الھالل في

سنة 19من دورة الـ 15سنة  م627ھـ مقّوم / 6

والشولةبین القلب الشمس -النعائمالھالل في 

19من دورة الـ 15سنة م2014ھـ مقّوم / 1393

كلیل الشمس في األ-نعائمالھالل في ال
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الكبیسة من دورة الـ  16سنة  م628ھـ مقّوم / 7

سنة 19

نعائمالالشمس في -بلدةالفيالھالل 

الكبیسة من  16سنة م2015ھـ مقّوم / 1394

سنة 19دورة الـ 

ة شولالشمس في ال-بین النعائم والبلدةالھالل 

سنة 19من دورة الـ 17سنة  م 629ھـ مقّوم / 8

ةشولالشمس في ال-بلدةالھالل في ال

19من دورة الـ 17سنة م2016ھـ مقّوم / 1395

قلبالشمس في ال-نعائمالھالل في ال

سنة 19من دورة الـ 18سنة  م 630ھـ مقّوم / 9

قلبالشمس في ال-النعائمالھالل في 

19من دورة الـ 18سنة م2017ھـ مقّوم / 1396

كلیل الشمس في األ-شولةالھالل في ال
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الكبیسة من دورة الـ 19سنة م 631ھـ مقّوم / 10

سنة 19

النعائمالشمس في -بین البلدة وسعد الذابح الھالل 

الكبیسة من  19سنة م  2018ھـ مقّوم / 1397

سنة 19دورة الـ 

الشولة الشمس في -بین النعائم والبلدة الھالل 

سنة 19من دورة الـ 1سنة م 632ھـ مقّوم / 11

ة لشولالشمس في ا-بلدةوالنعائمالھالل بین ال

19من دورة الـ 1سنة م  2019ھـ مقّوم / 1398

األكلیل والقلب بین الشمس–في أول النعائم الھالل 

والشمس النعائمالى ذو الحجةأذا تقدم ھالل شھر 

یضاف الشھر الكبیس بین شھري المحرم  القلبالى 

وصفر الالحقة 

والشمس شولةالى الذو الحجةأذا تقدم ھالل شھر 

یضاف الشھر الكبیس بین  زبانا / األكلیلالى ال

شھري المحرم وصفر الالحقة 

شھري رمضان وذو الحجة بین منازل القمر یتم تقریر أضافة الشھر الكبیس صفر من خالل رصد مواقع أھلة  

مكانھما المحدد من هللا . وبذلك یبقى ھذین الشھرین في  عالن عنھواالاألول بین شھري المحرم وصفر الالحقة

عز وجل وتتزامن كل شھور السنة القمریة مع فصول السنة. 

ویمكن لكل واحد منكم أن یتأكد بنفسھ في األعوام القادمة من صحة التقویم الھجري المقّوم في ھذا الكتاب عن 

م القرار ...  في تلك اللیالي أن شاء هللا ولكالمذكورة سابقاً طریق ترقب تحقق عالمات لیلة القدر 

ْر ِعبَاِد ( ئَِك ُھْم )17قال هللا عز وجل: (.. فَبَّشِ ُ ۖ َوأُولَٰ ئَِك الَِّذیَن َھَداُھُم �َّ الَِّذیَن یَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبِعُوَن أَْحَسنَھُ ۚ أُولَٰ

الزمر. ))18أُولُو اْألَْلبَاِب (
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لیلة القدر؟ھل كان نزول الكتب السماویة كافة في 11.7

لنقرأ النص التالي: 

: ( َشْھُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِیِھ ، قَاَل : َسأَْلتُھُ َعْن قَْوِل هللاِ َعزَّ َوَجلَّ السالمَعْن أَبِي َعْبِد هللاِ (جعفر الصادق) علیھ  

ِلِھ َوآِخِرِه؟ فَقَاَل أَبُو َعْبِد هللاِ   ( نََزَل اْلقُْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً فِي :  السالمعلیھ  اْلقُْرآُن) َوإِنََّما أُْنِزَل فِي ِعْشِریَن َسنَةً  بَْیَن أَوَّ

: وسلموآلھ  علیھ  هللا : ( قَاَل النَّبِيُّ صلى  ، ثُمَّ نََزَل فِي ُطوِل ِعْشِریَن َسنَةً ). ثُمَّ قَالَ َشْھِر َرَمَضاَن إِلَى اْلبَْیِت اْلَمْعُمورِ 

ِل لَیْ  ْنِجیُل ، َوأُْنِزلَِت التَّْوَراةُ ِلِسّتٍ َمَضْیَن ِمْن َشْھِر َرَمَضانَ لٍَة ِمْن َشْھِر َرَمَضانَ نََزلَْت ُصُحُف إِْبَراِھیَم فِي أَوَّ ، َوأُْنِزَل اْإلِ

بُوُر ِلثََماَن َعْشَرةَ َخلَْوَن ِمْن َشْھِر َرَمَضاَن (انزِلثََالَث َعْشَرةَ لَْیلَةً َخلَْت ِمْن َشْھِر َرَمَضانَ  ل الزبور على ، َوأُْنِزَل الزَّ

.  )، َوأُْنِزَل اْلقُْرآُن فِي  ثََالٍث َوِعْشِریَن ِمْن َشْھِر َرَمَضانَ داود في عشرین یوماً خلون من شھر رمضان في نسخة)
، عن القاسم بن محّمد ، بسند آخر عن سعد بن عبدهللا67، ح  87، ص  ؛ وفضائل األشھر الثالثة 5، ح  15، المجلس  62، ص  / األمالي للصدوق6/  3574(الكافي  

، 2، ج  ؛ والفقیھ6623، ح  ، باب في لیلة القدر، كتاب الصیام : « ثّم نزل في طول عشرین سنة ». وفي الكافي، إلى قولھاألصبھاني، عن سلیمان بن داود المنقري

، عن 184، ح 80، ص 1، ج التوراة لسّت مضین ». تفسیر العیّاشي: « وأنزلت، من قولھ ، بسند آخر552، ح 193، ص 4، ج ؛ والتھذیب2026، ح 159ص 

؛ وتصحیح 82، ص ؛ واالعتقادات 290، ص 2، ج ؛ وفیھ: « عشرین سنة » ، مرسالً إلى قولھ66، ص 1، ج السالم. تفسیر القّمي، عن أبي عبدهللا علیھ إبراھیم

،  ، ضمن الحدیث الطویل47، ص  : « ثّم نزل في طول عشرین سنة ». االختصاص ، إلى قولھالسالم وم علیھ  ، من دون اإلسناد إلى المعص123، ص  االعتقاد

، ، مرسالً 309، ص  : « انزل الزبور على داود في عشرین یوماً خلون من شھر رمضان ». المقنعة ، وتمام الروایة فیھوسلموآلھ  علیھ  هللامرسالً عن النبّي صلى  

، 13؛ وج  29، ح  75، ص  12، ج  ؛ والبحار9073، ح  1767، ص  9، ج  : « وانزلت التوراة لسّت مضین » وفي كّل المصادر مع اختالف یسیر الوافيھمن قول

، قطعة منھ). 2، ح 283، ص 14؛ وج 44، ح 237ص 

الزمني التسلسل  األنبیاء عبسبب  یكون لزمان  ان  أستبعد  ترنح األرض ال  الزبور واألنجیل وحركة  نزول  وقت 

لنضع التوقیتات أعاله في النص أعاله في جدول: .عند النسخمعكوس

حالیاً محمد ص عیسى ع داوود ع موسى ع أبراھیم ع النبي

م 2017م 610م0ق م970-1010مق1300-1400ق م 1700-1800زمان النبي بالمیالدي جولیان 

القرآناألنجیل الزبورالتوراة صحف الكتاب السماوي

رمضان 23رمضان20-18رمضان 13رمضان6رمضان1تاریخ نزول الكتاب 

تأخر المنازل 

سنة شمسیة 72درجة كل 

2017 +1700  =

72سنة ÷  3717

51.63للدرجة = 

12.85درجة ÷ 

منزلة 4للمنزلة = 

2017 +1300  =

72سنة ÷  3317

درجة 46للدرجة = 

للمنزلة = 12.85÷ 

منزلة 3.58

2017 +970  =

72سنة ÷  2987

41.49للدرجة = 

12.85درجة ÷ 

3.23للمنزلة = 

منزلة

2017-0  =

72÷  سنة2017

درجة 28للدرجة = 

للمنزلة = 12.85÷ 

منزلة 2.18

2017-610  =

72سنة ÷  1407

19.54درجة = لل

12.85درجة ÷ 

1.54= للمنزلة
منزلة 

ھالل شھر رمضان في المنازل 

القمریة 

القلب -الشولة

، أنظر تحت الربما 

ـ األكلیل قلبال

، أنظر تحت الربما 

األكلیل 

، أنظر تحت الربما 
السنبلة -العواالغفرالغفر-الزباني 

ھنالك أدلة تاریخیة على ان نجم 

ابقاً وّغیر ساآلیات المذنب قد مر 

أو حركة  درجة میالن األرض 

مما قد أبقى ھالل دوران القمر

شھر رمضان في منزلة الغفر:

زمان إبراھیم ع  

ودمر برج بابل

وقوم لوط

زمان موسى ع وفلق 

البحر  

ع  داوودزمان قبل 

ومھد األرض لحكم  

وسلیمان عداوود 

وقت لیلة القدر 
لیلة القدر في العشرة  

األولى 

لیلة القدر في العشرة  

األولى 

لیلة القدر في العشرة  

الوسطى 

لیلة القدر في العشرة  

وسطى ال

لیلة القدر في  

العشرة األخیرة 

لیلة القدر في  

العشرة األخیرة 
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الیمانیة الِشعرىوعلى خط واحد مع نجمي  والنثرةذراعالتيمنزل ما بینفأن القمر لیلة القدر یكون فیسبق ووجدناوكما  

. وحالیا یتحقق ذلك في بدایة العشرة األخیرة من شھر رمضان  وكوكبة القدروالبوابة الذھبیة للكون وسھیلأو الشامیة 

زمن إبراھیم ع وموسى ع  من شھر رمضانفي العشرة األولى فھل كانت لیلة القدر  بالتقویم الھجري األصلي المقّوم.

؟..  ثم وسط الشھر زمن داوود ع وعیسى ع 

زل العذاب بأمم سابقة وغیّر محاور دوران  نسابقاً وأ( النجم الثاقب)تاریخیة حول مرور نجم اآلیات المذنب لةھنالك أد 

ولكن یمكنكم األطالع على بحثنا حول ذلك واألدلة في الرابط: ،ھنااألرض ومدارھا ال مجال لذكرھا 

http://www.imamalmahdisigns.com/ar/Did_the_prodigy_comet_pass_by_earth_before.ht

ml

یام معلومات بتقویم الھي لذكر هللا والتعبد أم بتقویم بشري یدور حول ھر أنزلت فیھ الكتب السماویة أیامھ ھي أش

الفصول؟! 

http://www.imamalmahdisigns.com/ar/Did_the_prodigy_comet_pass_by_earth_before.html
http://www.imamalmahdisigns.com/ar/Did_the_prodigy_comet_pass_by_earth_before.html
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ھل حدد هللا تعالى وقت فصول السنة؟ 12

فلنبحث عنھا.. خالق الكون قد ضبط فصول السنة أیضاً بحركة فلكیة منذ الخلق.هللا  ان  والمنطقي القولمن البدیھي

قد جاء في لسان العرب والقاموس المحیط: 

والربیُع عند العرب ربیعان: َربیُع الشھور وربیع األَزمنة، فربیع الشھور شھران بعد صفر، وأَما ربیع األَزمنة 

فربیعان: الربیُع األَول وھو الفصل الذي تأْتي فیھ الكمأَة والنَّْور (بدایة آذار) وھو ربیع الَكإل، والثاني وھو الفصل 

العرب تجعل السنة ستة أَزمنة: الّربیع األَّول؛ وكان أَبو الغوث یقول:  الذي تدرك فیھ الثمار، ومنھم من یسمیھ

شھران منھا الربیع األَّول، وشھران َصْیف، وشھران قَیظ، وشھران الربیع الثاني، وشھران خریف، وشھران 

ھ ِرْبِعیُّوْن فجعل الصیف بعد الربیع وأنشد لسعد بن مالك بن ُضبَْیعةَ: أن بَنِيَّ ِصْبیةٌ َصْیِفیُّوْن، أَْفلََح َمن كانت لشتاء؛

األَول. 

: ان الفصول ھي ستة فصول ولیس أربعة، ھي وحاصل كالم أبو الغوث 

 ربیع األول وربیع اآلخر،  ھما یعادل شھرینالربیع  أن

 جمادى األولى وجمادى اآلخرة، ھمایعادل شھرینالصیف وأن

رجب وشعبان، ووصفھما بالقیظ یؤكد االرتباط بالمناخ، ویجعل الشھور مقسمة  ھمایعادل شھرینالقَیظانو

من حیث األزمنة؛ أي الفصول.

الثانيوان یسقط  ھمایعادل شھرینالربیع  وفي رمضان  المعلوم،  الخریف  أول  فھما  وشوال،  رمضان 

سماة بـ(الرمض).المطر، واسمھ بالفعل یشیر إلى نھایة الصیف حیث یبدأ ھطول أمطار الخریف الم

ذو القعدة وذو الحجة، وذو الحجة ھو أفضلھما مناخا، ولذلك كان من الطبیعي ھمایعادل شھرینخریفالان  و

أن یكون ھو شھر الحج. 

محرم وصفر. ھمایعادل شھرینالشتاءان و

االقباط، -الحبشة ومصر-فارس والیمن-والعراقفي الشام  وفكرة الفصول األربعة  لكن، مع انتشار التقویم الشمسي  

ولیس أربعة! ةترك العرب تراثھم في ان الفصول ست
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: توقیت تغیر الفصولأي حركات فلكیة تؤثر على 

وقت حركة دوران األرض حول الشمس یحدد الدارج منذ قرون انحركة دوران األرض حول الشمس:.1

ان   الفصول.   تتغیر  تغیر  في  عند الفصول  الشتوي  قي  12/  21االنقالب  الربیعي  3/  21واالعتدال 

تقریباً وفق التقویم الشمسي المیالدي.9/  21واالعتدال الخریفي في 6/  21واالنقالب الصیفي في 

نرى ان الفصول "تتأخر" او "تتقدم" في بعض السنوات الشمسیة.الكن ھذا ال یطابق الواقع! أذ انن

في مناخ األرض خصوصا  كبیر  ومن المعروف علمیاً ومشاھد فعلیاً ان للقمر دور  حركة القمر حول األرض:.2

حركة المیاه في المحیطات والبحار وحركة الریاح واالعاصیر. وبالتالي، یجب إضافة تأثیر حركة القمر 

القمري مع أوقات شھروقت اھلة الشھور والبدر في منتصف التزامن  أي  حول األرض على تغیر الفصول.

.االنقالب الشتوي والصیفي واالعتدال الربیعي والخریفي اعاله

.القمريأي لیتغیر الفصل، یجب تزامن االعتدال او االنقالب مع ھالل الشھر 

بحثت عن حركة فلكیة تبرر ان العرب (وربما نقالً عن البابلیین ونبیھم إبراھیم  دوران عطارد حول الشمس:.3

فوجدت ان عطارد یعبر الشمس لینتقل من كونھ نجمة الصباح  .ولیست اربعةا ان الفصول ستة مدواعتع)

مرات خالل السنة الشمسیة. سبعمرات وفي سنوات قلیلة ست الى نجمة المساء او العكس 

العرب واستخدمت البرامج الفلكیة ووضعت تواریخ انتقال عطارد ھذه في الجدول ادناه. فظھر لماذا اعتبر

أربعة! الفصول ستة ولیس  انتقال عطارد  ان  فیھا  یكون  التي  السنوات  ان  تكون سنوات  سبع بل،  مرات 

ھجریة كبیسة! 

یوماً من أیام األرض لیدور دورة كاملة حول الشمس. ولكن، بما اننا نرصده من األرض، 88یستغرق عطارد  

(أربعة دورة  یوماً للراصد من األرض. خالل ھذه ال132- 106علینا إضافة حركة االرض والشمس أیضا لتصبح  

الستة. قد عبر الشمس مرتین ومر فصلین من فصول السنةعطارد ) یكونتقریباأشھر

مدار عطارد حول الشمس ھو مدار اھلیجي یشبھ و.قمر األرض سطح عطارد كروي ومشابھ إلى حد كبیر لسطح

متساوي غیرطول الفصول  مما یجعل  عندما یقترب من الشمس.  أسرعالبیضة ولیس دائري وسرعة دورانھ تكون  

الفصول الستة أحداسابیع تقریباً. وبالتالي ان طال  8-6أي بحدود  ،یوم72-45وال ثابت لكل سنة وتتراوح بین  

من المعتاد؟! أقصرأطول او  . ألیس ھذا ما نالحظھ فعالً في ان ھنالك فصل ماأقصرالتاليالسابق او  الفصل  كان

. نَْجٌم من الُخنَِّس في السماِء السادسِة، یُْصَرُف ویُْمنَعُ :اِردُ عُطفي القاموس المحیط: 

نسبة إلى "طارد" و"َعطَردَ" أي المتتابع في دُ طارِ یُطلقون على ھذا الكوكب اسم عُ العرب كانفي لسان العرب:  

.سیره، ویَرمز ھذا إلى السرعة الكبیرة التي یَدور بھا الكوكب حول الشمس
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التقویم الھجري األصلي المقّوم على أساس العالمات الفلكیة للیلة القدر
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ان شھر رمضان في التقویم الھجري األصلي المقّوم یكون في فصل ربیع الثاني دوماً! سابقوالحظ في الجدول ال

في الشھور القادمة، راقب تواریخ انتقال عطارد مع تغیر المناخ الى الفصل التالي وستتأكد بنفسك. وراقب تزامنھ 

مع الشھور القمریة بأسمائھا.

تحدد األزمنة: ھي االفالك السبعمنذ الخلقان هللا تعالى قد جعل حركات فلكیة 

األرض حول نفسھا.رانالیوم: دو.1

القمر حول األرض في منازل القمر. انالشھر: دور.2

األرض حول الشمس.انالسنة: دور.3

حول الشمس. ھدورانتنقل عطارد بین نجم الصباح والمساء خالل الفصول: .4

ھا دورانتنقل الزھرة بین نجمة الصباح والمساء خالل  إضافة الشھر الحرام في السنة الكبیسة:  سنة.5

حول الشمس.

یوم. 780دورتھ للناظر من األرض یبقى في كل منزلة شھر تقریباً.المریخ:.6

سنة تقریباً. 12المشتري: یبقى في كل برج سنة واحدة. دورتھ للناظر من األرض .7

ً 29.5منزلة للقمر سنة واحدة. دورتھ للناظر من األرض  زحل: یبقى في كل .8 سنة تقریبا

سنة تقریباً.19.5تقویم العلویین لتغیرات حیاة األمم: اقترانات زحل والمشتري كل .9

س أورانو ھل دورة  سنة ویبقى سبعة سنوات في كل برج.  84دورتھ للناظر من األرض  :  اورانوس.10

.الحقاَ سنكشف ذلك ؟لیلة القدر ةحول الشمس تحدد سن

. تقریباً سنة165نبتون: دورتھ .11

ال تدوم اكثر الكبرى عبر التاریخ  مبراطوریاتاال الممالك ویقولون انسنة تقریباً.  248بلوتو: دورتھ  .12

:یبدو ھذا صحیح رغم إشكاالت تحدید بدا ونھایة زمان الدول.؟دورتھ او نصفھاحوالي مدةمن

.508= 750–1258الدولة العباسیة  

نصف دورة.129=   1206–1335اإلمبراطوریة المغولیة: 

(دورتین ونصف).624=  1299–1923الدولة العثمانیة:  

. 259= 1462–1721:ایفان الرھیب روسیا القیصریة-ایفان الكبیردوقیة موسكو

. 196=  1721–1917: اإلمبراطوریة الروسیة  

. 261=1328-1589(آل فالو):مملكة فرنسا األولى

.226=  1589–1815):  نابلیون -اإلمبراطوریة الفرنسیة -مملكة فرنسا الثانیة (آل البوربون

. نھایة الحرب العالمیة الثانیةمع 1954=  248+1706العظمى:  ابریطانی 

؟2024= 248+ 1776الوالیات المتحدة االمریكیة  

. الحقاَ ھل ھنالك حركة فلكیة تحدد وقت یوم الجمعة؟ سنكشف ذلك .13
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؟ ، أم البشر احرار في تحدیدهھل حدد هللا تعالى وقت یوم الجمعة13

ان هللا تعالى قد حدد التقویم ووقت شھري رمضان وذو الحجة ووقت الفصول وجعل لھا عالمات كما تبین لنا  

فلكیة، فھل حدد وقت یوم الجمعة أیضاً وجعل لھ عالمات فلكیة؟ أم البشر یقرر متى یكون یوم الجمعة؟ 

وایام األسبوع أیضاً. منطقیاً، مع بدأ الخلق باالنفجار الكبیر بدأ التقویم بسنواتھ وشھوره وایامھ 

حسب اآلیة التالیة فقد أمرنا هللا تعالى بالصالة وذكره یوم الجمعة وال بد منطقیاً أنھ سبحانھ قد جعل لھا وقت محدد 

ولیس البشر تحدد وقتھا. 

َالِة ِمْن یَْوِم  بسم هللا الرحمن الرحیم ( ِ َوذَُروا اْلبَْیَع یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذْكِر �َّ

لَُكمْ  َخْیٌر  لَّعَلَّ ذَِلُكْم  َكثِیًرا   َ َّ� َواْذُكُروا   ِ َّ� فَْضِل  ِمن  َواْبتَغُوا  اْألَْرِض  فِي  فَانتَِشُروا  َالةُ  الصَّ قُِضیَِت  فَِإذَا  ُكْم * 

. 10- 9الجمعة ) تُْفِلُحونَ 

، إذا كانت عشیة الخمیس ولیلة الجمعة نزلت مالئكة من السماء( علیھ الصالة والسالم قال:  عن أبي عبد هللاو

معھا أقالم الذھب، وصحف الفضة ، ال یكتبون عشیة الخمیس ولیلة الجمعة ویوم الجمعة إلى أن تغیب الشمس إال 

.٣١ص ٢ج الخصالعن٥٠الصفحة - ٩١ج - المجلسي  العالمة - بحار األنوار .)الصالة على النبي وآلھ، صلى هللا علیھ وآلھ 

المالئكة من السماء لیلة الجمعة وفق تقویم یضعھ البشر؟ ھل الخالق یتبع تقویم البشر، ام عز وجل  ھل یُنزل هللا  

نزل المالئكة فیھ؟ ی المفروض ان هللا حدد وقت یوم الجمعة و

وقد وردت نصوص كثیرة ال یتسع ھذا الكتاب لسردھا حول عظمة وفضل لیلة ویوم الجمعة وبأن كلھا وقت مبارك 

لذكر هللا تعالى بالدعاء والتسبیح والصالة، تضاعف فیھا الحسنات ویستجاب الدعاء ویعتق فیھا من النار وتغفر 

انھا افضل یوم تشرق علیھ الشمس.  فیھا السیئات. وانھا یوم عید، افضل من عیدي الفطر واألضحى و

یوم الجمعة یوم نفخ هللا في آدم الروح، یوم الجمعة یوم اسكن  آدم علیھ السالم،وان یوم الجمعة ھو یوم خلق هللا فیھ

هللا مالئكة آلدم، یوم الجمعة یوم جمع هللا فیھ آلدم حواء، یوم الجمعة یوم اسجد هللا فیھ آدم الجنة، یوم الجمعة یوم

ل هللا للنار: كوني بردا وسالما على إبراھیم، یوم الجمعة یوم استجیب فیھ دعاء یعقوب، یوم الجمعة یوم غفر هللا  قا

فیھ ذنب آدم، یوم الجمعة یوم كشف هللا فیھ البالء عن أیوب، یوم الجمعة یوم فدى هللا فیھ إسماعیل بذبح عظیم، 

ا بینھما، یوم الجمعة یوم یتخوف فیھ الھول وشدة القیمة والفزع  یوم الجمعة یوم خلق هللا فیھ السماوات واألرض وم

.األكبر

وتوجد نصوص ان یوم الجمعة محدد من هللا تعالى ، وبالتالي ھو یحدد وقتھ: 

.413صـ3الكلیني: الكافي جقال: (إن هللا اختار من كل شيء شیئاً، فاختار من األیام الجمعة).  ععن اإلمام جعفر الصادق

یوم الجمع في النصوص:فضائل 

فیھ خیر  ھوالمت ویدعونھ اھل الجنة یوم المزید. وھو الیوم الذي للرسول ص یوم تشرق علیھ الشمس.  أفضل-1
كثیر. 

من عیدي الفطر واألضحى. أفضلھو یوم عید ، -2
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تضاعف فیھا الحسنات.-3
تغفر فیھا السیئات. -4
یعتق فیھ من النار. -5
.هللا سبحانھالیوم لحرمتھ عند ال یعذب حتى المشركین في ذلك -6
عبد مسلم یسأل هللا مسألة فیھا وھي لھ قسم في الدنیا اال أعطاھا،  ھاوافقی لكم فیھا ساعة ال  یستجاب فیھ الدعاء.  -7

وإن لم یكن لھ قسم في الدنیا ذخرت لھ في اآلخرة أفضل منھا، وان تعوذ با� من شر ما ھو علیھ مكتوب، 
صرف هللا عنھ ما ھو أعظم منھ. 

ة جداً..، وھذه نقطة مھم بال شكأي ان یوم الجمعة محدد من هللا تعالى منذ الخلق

یوم وأتمھرد في القرآن أضافة الى موروث العدید من الحضارات ان هللا عز وجل خلق الكون في ستة أیام قد وو

بعد الخلق، ھل حافظ ین  عبر االف السنو.  ، أیضاً هللا تعالىحدده. أي ان األسبوع المكون من سبعة أیام  جمعةال

غیروھا عندما تركوا تقویم هللا تعالى وابتدعوا تقاویم كثیرة؟ البشر على تتابع أیام األسبوع السبعة ام  

اإلسالمقبل  األسبوعأیامأسماء13.1

طلقت الشعوب المختلفة أسماء مختلفة على أیام األسبوع ، فالعرب أطلقوا علیھا أسماء غیر التي نعرفھا حالیاً، أ

فقد سموھا: 

َل أَو ُل أَن أَِعیَش، وأَنَّ یَْوِمي بأَوَّ أَو ُجباِر أَو التالي دُباٍر أَم فیْومي بُمؤنٍِس أَو  بأَْھونَ قال بعض شعراء الجاھلیة: أَُؤّمِ

.ُوبة أَو ِشیارِ َعر

ل): وكان اول یوم من أیام األسبوع.  األحد (األَوَّ

قال ابن بري: ویقال لیوم االثنین أَیضاً أَْوَھدُ من .والَھْوُن: مصدر ھاَن علیھ الشيُء أَي َخفَّ واإلثنین (األْھون):

.الَوْھدة، وھي االنحطاط

(لسان العرب). .یوم الثالثاءالُجبَارُ  :الفراء عن الُمفَضَّل.ُجبَاراً الَھدَُر. یقال: ذھب دَُمھوالُجبارُ والثالثاء (ُجبار):

: یوم األَربعاء عاِدیَّةٌ من أَسمائھم القدیمة. وسئل مجاھد عن بالضم: لیلة األَربعاء، وقیل ودُباٌر،واألربعاء (ُدبار):

(لسان العرب)..ودَبََر بالشيء: ذََھَب بھ.یوم النَّْحِس فقال: ھو األَربعاء ال یدور في شھره

ً وكانت العرب القدماُء تسمي یوم الخمیسوالخمیس (ُمؤنِس): ؛  ُمْؤنِسا واألَنَُس  ألنَّھم كانوا یمیلون فیھ إلى المالذِّ

ز: أَخبرني الكریمي إِْمالًء عن رجالھ عن ابن عباس، رضي �َّ عنھما، قال:   واألُْنُس واِإلْنُس الطمأْنینة، وقال ُمَطّرِ

(لسان العرب)..ُمْؤنِسَ قال لي علّي، علیھ السالم: إِن �َّ تبارك وتعالى خلق الِفْردَْوَس یوم الخمیس وسماھا

(العَُروبةمْ والجَ  الراء:) عة  العین وضم  قولھم:  .بفتح  من  البیِّن،  الیوم  أبانومعناه  أي  فإِنَّھ  .أعرب  الُجمعة  یوم 

(مقاییس اإلنابة واإلفصاح، واآلخر النَّشاُط وطیُب النَّفس.العَُروبة، العین والراء والباء أصول ثالثة: أحدھا  یُدعى

اللغة). 
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(المعجم الوسیط).  .النَّْفسُ والعََربَةُ:

اال یطابق (الصبح اذا تنفس)؟ أي یوم عروبة یوم واضح بیّن متوسع منشرح صافي متنفس .

(ِشیار): والشَّْورُ ِشیاٌر،والسبت  والشَّاَرةُ  والشَّوَرةُ  وِشار.  وِشیٌر  وُشیٌُر  أْشیٌُر  ج:  السَّْبِت.  یوُم  یَارُ كِكتاٍب:  والّشِ

ینَةُ. (القاموس المحیط). والشََّواُر: الُحْسُن، والَجماُل،   َمُن، والّزِ والَھْیئَةُ، واللِّباُس، والّسِ

أیام األسبوع ھي ارقام؛ األحد واالثنین والثالثاء واألربعاء   في اإلسالم وكذلك في االنجیل والتوراة فأن أسماء 

والخمیس ، ثم الجمعة والسبت.

. بفتح الجیم وسكون العیناللفظ األصح ھو َجمْعة

حث جواد علي في كتابھ الموسوعي "المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم" أن تسمیة العرب قبل اإلسالم  یقول البا

"َعروبة" تعني باللغة السریانیة (اآلرامیة) الغروب، ویربطھا بغروب شمس یوم الجمعة بیوم العروبة، فذلك، ألن  

لفیف، حشد،  في حین ورد في مصادر عدیدة ان المعنى اآلرامي ھو  ...ذلك الیوم الذي یسبق یوم الراحة والعبادة

. تجّمع

أي ان المعنى سنالحظ الحقاً ان وقت استجابة الدعاء ھو اخر ساعة من یوم الجمعة حوالي وقت غروب الشمس.

اآلرامي لـ(َعروبة) یشمل التجمع ووقتھ. 

ل من قال " أَمَّ  ا بْعد " ھو َكْعب بن لَُؤّي، وكان أَّول من سّمى اْلُجُمعَة ُجُمعَة. یروي القرطبي عن أَبي َسلََمة قولھ: "أَوَّ

."وكان یُقَال لیوم الُجُمعَة: اْلعَروبَة 

یقول جالل الدین السیوطي في معرض حدیثھ عن كعب بن لؤي، نقال عن السھیلي: "ھو أول من سّمى یوم الجمعة، 

."فیھ، ویعظھم، ویخبرھم، فتجتمع إلیھ قریش كل یوم جمعة وكان یسّمى في الجاھلیة یوم العَروبة، وكان یخطب  

ویورد ابن كثیر في "البدایة والنھایة" روایة أبو نعیم عن أبي سلمة، قولھ: "كان كعب بن لؤي یجمع قومھ یوم 

،  الجمعة، وكانت قریش تسمیھ العروبة، فیخطبھم، فیقول: أما بعد، فاسمعوا، وتعلموا، وافھموا، واعلموا، لیل ساج 

ونھار ضاح، واألرض مھاد، والسماء بناء، والجبال أوتاد، والنجوم أعالم. كل ذلك إلى بالء، فصلوا أرحامكم ، 

میتاً نشر، الدار أمامكم، والظّن وثّمروا أموالكم، وأوفوا بعھودكم، وأصلحوا أحوالكم. فھل رأیتم ِمن ھالك رجع، أو

."وه، وتمّسكوا بھ وال تفارقوه، فسیأتي لھ نبأ عظیمخالف ما تقولون فزیّنوا َحَرمكم (الكعبة) وعظم 

200زعیم قریش كعب بن لؤي ھو الجد السابع لرسول هللا ص وعاش في القرن الثالث والرابع المیالدي حوالي 

ً سنة قبل البعثة النبویة.   ، وخطیباً مرموقاً، یعرف السریانیة والعبرانیة، ویقرأ (على دین إبراھیم ع)كان حنیفیا

من علومھ، وخاصة في كل یوم لإلفادةالكتاب، وكانت تجتمع إلیھ الصفوة والعامة من قریش وغیرھا من القبائل  

كان یجمع قریش في یوم .جمعة. وكانت العرب، تعظیما لمقامھ، تؤرخ أحداثھا بقبل وبعد موتھ حتى كان عام الفیل

ظھم ویبشر بظھور نبي في مكة منھم. َجمْعة یعال

4/2/2018واألدلة والمصادر، ھنالك بحث قیم عن یوم الجمعة للباحث خالد درویش في موقع الحوار المتمدن نُشر في  حول تغییر التسمیةلمن یبحث عن المزید

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=588162&r=0

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=588162&r=0
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ویوم الجمعة في النصوص صفات لیلة 13.2

كن، قد تتساءل ومن ال یعرف وقت یوم الجمعة؟ ل

ِرف واصبحنا نصوم ونحج بغیر الوقت المحدد من هللا تعالى، فلماذا تستغرب سیكما   تبین لنا ان التقویم الھجري قد حُّ

والى الیوم؟! ليالحاتقویمالوفرضھ على األمة اإلسالمیة كما فرض تغیرهتم احتمال ان وقت یوم الجمعة قد 

عبر العصور كان للبشر تقاویم مختلفة وكان لھم أسابیع بأطوال اقل او اكثر من سبعة أیام وبترتیب  لنفكر معاً.  

واسماء مختلفة ألیام األسبوع. فكیف توحد العالم حالیاً على تقویم اسبوعي موحد من سبعة أیام تتطابق أیامھ السبعة؟ 

ال تفتح أبواب السماء للدعاء في وقت غیر الوقت الذي حدده  ،  . فمنطقیاً  یوم الجمعة فلنبحث عن أي صفات فلكیة ل

وكما وضع هللا تعالى عالمات فلكیة ألھلة الشھور فالبد ان یكون سبحانھ قد وضع عالمات تحدد یوم  هللا تعالى. 

. ، ھي الجمعة

.عةعشاء الجمفجر الجمعة ومن مغرب الى من عشاء الخمیس الى –لیلة غراء.1

یوم أزھر..2

ال یكون للشمس ركود فیھ. .3

یوم قصیر. .4

تفزع لھ  .وھو مشفق یوم الجمعةوال بحر اال  وما من ملك مقرب وال سماء وال جبل وال ارض وال ریح  .5

. (األنس والجن)السماوات السبع واألرض والبحر وما خلق هللا من شئ اال الثقلین

.في یوم الجمعة نادت الطیر الطیر، والوحش الوحش، والسباع السباع، سالم علیكم ھذا یوم صالح.6

لیلة الجمعة -معاني اللیلة الغراء 13.2.1

  من باقي اللیالي.وأكثرواضحة صریحة، أي تختلف عن باقي اللیالي. نجومھا أوضح

  أقل  حمرة فیھالواً ضا بیكثر  أیوم الجمعةغروب الشمسبعد  و قبل شروقالشفق  و ظلمة ،  عتمة وأقل  السماء

 ً . عرضاً وارتفاعا

 السابقة والالحقةألطف مناخاً من باقي اللیالي .

اُء: ِریَحةُ، اْلَمْشُھوَرةُ، الجمیلة. (معجم المعاني الجامع).مؤنت غرَّ : الََواِضَحةُ، الصَّ أَغرُّ

: األَبیض من كل شيء ة، بالضم: بیاض في الجبھة. واألََغرُّ ، بالفتح، َغَرراً وُغّرةً وَغرارةً:  .الغُرَّ وقد َغرَّ وجُھھ یَغَرُّ

؛ ورجل أََغرُّ الوجھ إذا  كان أَبیض الوجھ من قوم ُغّرٍ وُغّران. (لسان العرب).صار ذا ُغّرة أَو ابیضَّ

ة كل شيء: أَولھ .وُغرَّ

: شدید الحّر؛ ومنھ قولھم: ھاجرة أَي ھي بیضاء من َغّراءَغّراء. قال األَصمعي: َظِھیرةوَوِدیقة َغّراءویوم أََغرُّ

(لسان العرب)..شدّة حر الشمس، كما یقال ھاجرة َشْھباء
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یوم الجمعة نھار –معاني الیوم األزھر 13.2.2

خصوصاً بعد منتصف النھارأبیض مستنیر مشرق لھ نور منتشر.

 اً ضابی كثر أالشمسشروققبلالشفق ً .والحمرة فیھ أقل عرضاً وارتفاعا

بالمقارنة مع األیام السابقة والالحقةلون السماء فاتح أكثر بیاضاً أقل زرقة .

ْھَرةُ: الحسن والبیاض، وقد َزِھَر َزَھراً  ْھَرةُ البیاض؛ وھو أَحسن البیاض .األَبیض المستنیرواألَزھر.والزُّ والزُّ

ْھُر األَصفر، وذلك ألَنھ  كأَنَّ لھ بَِریقاً ونُوراً، یُْزِھُر كما یُْزِھُر النجم والسراج. ابن األَعرابي: النَّْوُر األَبیض والزَّ 

(لسان العرب)..ُزُھوراً واْزدََھَر: تألألیَْزَھرُ یبیضُّ ثم یصفّر. وَزَھَر السراجُ 

األزَھرُ أزھر وأشرق وأضاء.  تألأل  (معجم  :النَّجُم:  لَْونُھُ.  َوَصفا  َحُسَن  َصاٍف مشرق مضيء  أبیَض  لون  كّل 

المعاني الجامع). 

وم الجمعة یال ركود للشمس 13.2.3

.الشمس ال تركد في وسط السماء

.ھدأُوا وسكنوا.. وَرَكدت الریح إِذا سكنت فھي راكدةُركوداً:ركد القوم یَْرُكدون.كل ثابت في مكان: فھو راكد 

(لسان العرب)..وَرَكدَ الماُء والریُح والسفینةُ والحرُّ وركدت الشمُس إِذا قاَم قائُم الظھیرة

أِْس ثابِتَةً. (معجم المعاني الجامع) َرَكدَتِ  الشَّْمُس : قاَمْت فَْوَق الرَّ

ْت بِقَْعِرهِ :الُحثالَةُ في قَْعِر الَكأِْس َرَكدَتِ /ركود: انخفاض وھبوط .  (معجم المعاني الجامع) .نََزلَْت، اِْستَقَرَّ

یحُركود والصَّوم: .. (قال األصمعي ،  انتصاَف النَّھار، كأنَّھا ركدت عند تدویمھااستواء الشَّمس  والصَّوم:  .الّرِ

َمِت الشمس في َكبِد السماءال یكون التَّْدویم َمت الشمس: دارت في السماء. .إال في السماء دون األرض... ودَوَّ ودَوَّ

الدََّوراُن) (مقاییس اللغة). كأنھا تدور والتَّْدویمُ تَْدویمٌ التھذیب: والشمس لھا

مَ  َمِت الشَّْمُس : دابَْت في َكبِِد السَّماِء / دَوَّ مَ دَوَّ َرھا َحْوَل َرأِْسِھ.  (معجم المعاني الشَّْيَء : أَداَرهُ. / دَوَّ الِعماَمةَ : دَوَّ

. الجامع)
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ركود الشمس 

ركود الشمس ظاھرة فیزیائیة معروفة وتحدث وقت الظھیرة. وسبب  

ھذه   الركود  عند درجةانخفاض  ھوظاھرة  الشمس  اشعة  انكسار 

لألرض   الجوي  بالغالف  عندممرورھا  الظھر  اشعة  ا وقت  تكون 

او ملعقة  وھو نفس سبب اننا نرى قلم  الشمس عمودیة على األرض.  

وكأنھ معوج.او أي سائلفي كأس ماء

وسبب ھذه الظاھرة ھو انخفاض سرعة الضوء عبر الغالف الجوي  

. خارج الغالف الجوي لألرض غعن سرعتھ في الفضاء شبھ الفار

- غرب وشمال- بكال االتجاھین؛ شرقظاھرة انكسار الضوء عبر الغالف الجوي تصل الى نصف درجة عند األفق

. وعرض قرص الشمس نصف درجة اخرى. أي عندما نرى قرص الشمس قد غرب تحت االفق او طلع  جنوب 

ً دقائق4فوق األفق فھذا في الحقیقة قد حدث قبل  من لحظة مشاھدتنا! تقریبا

یقل عندما تتعامد الشمس فوق األرض عند الظھیرة ویدخل شعاعھا بشكل عمودي عبر الغالف الجوي لألرض  

الشمس.   الجوي لألرض  انكسار ضوء  الغالف  مع  تقریباً  أفقیة  الشمس  تكون  والغروب  الشروق  في حین عند 

الشمس تدریجیاً كلما قلت زاویة دخول الضوء للغالف فیحدث اعلى انكسار لضوء الشمس. ویقل انكسار ضوء  

الجوي لألرض مع تقدم النھار حتى منتصف الظھیرة ثم یعود ویتزاید حتى الغروب. 

تبدو الشمس وكأنھا تتحرك بسرعة وقت الشروق ثم تتباطئ وقت منتصف النھار وقت صالة الظھر  أیضاً،ولھذا

الشمس ال تتباطئ وتكون في سرعتھا الحقیقیة (االصح؛ سرعة ثم تعود وتتسارع حتى الغروب. وفي الحقیقة

تجعلھا وكأنھا اسرع عند الشروق والغروب.أفقیاً  دوران األرض الحقیقیة) في حین ان ظاھرة انكسار ضوئھا 

حركة  وعندما یقل سمك الغالف الجوي لألرض، كما في یوم الجمعة، یقل انكسار ضوء الشمس وبالتالي تبدو

الظھیرة  تركد  منتظمة ال  الشمس   بمراقبة  فيكما  وقت  ببساطة  التحقق من ذلك  أیام االسبوع! ویمكن  باقي 

الجمعة. یومئبطیأیام األسبوع وال في وقت ظھیرةأبطأ ظل عمود ما على األرض اذ سیبدو سرعة حركة 

18على ارتفاع  أفقیاً  على األرض موضوع  ان ظل عمود صغیر  تووجدبسیطة جداً  في منطقني اجربت تجربة  

3.5الى  ئ یبطوقت صالة الظھر  ملیمترات كل خمسة دقائق وعند منتصف النھار  4یتحرك حوالي  سنتمتر  

غیر (الركود)  االبطاء  ھذا%. مقدار 13.5بحدود  أملیمتر خالل الدقائق الخمسة عند منتصف النھار أي ابط

سمك الغالف ألن  قرب قطبي األرضوأكثریكون اقل عند خط االستواء  مھم اذ یختلف من منطقة الى أخرى و

المھم ھو حدوث .  اقل عند خط االستواء وأكثر عند قطبي األرض.ضوء الشمسدرجة انكسارالجوي وبالتالي  

حركة  . أما في یوم الجمعة الحقیقي فال یحدث أبطاء في  ولیس مقدارهالركود وقت الظھیرة خالل أیام األسبوع

تركد وال  الظھیرة  وقت  نھار  الشمس  الشمس  منتصف  األصليعند  الجمعة  منیوم  الجمعة انھلنتأكد  یوم 

. الصحیح
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نظرت الى األفق وقت الشروق ترى الشمس قد اشرقت لكنھا في الواقع مازالت تحت خط إذا في الشكل أعاله،  

نظرت الى األفق وقت الغروب تجد الشمس تغرب لكنھا في الواقع قد نزلت تحت خط االفق قبل ذلك.وإذااألفق. 
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األیامأقصریوم الجمعة -یوم قصیر مضیق 13.2.4

نھار یوم الجمعة أقصر أیام االسبوع .

من جعلمضیقفھوضیقمضیق:  أي  مفعول)  الواجب والضیقضیقا،(اسم  واصطالحا  الواسع،  غیر  ھو 

مضیق، ویجب في  لصالة العصر مقدار أدائھا فقط فوقتھابقيالمضیق ھو الذي ضاق وقتھ ولم یتسع، كما لو  

معجم المعاني الجامع).(.ھذه الحالة المبادرة إلى أداء الواجب 

یُق: نقیض الّسعة. (لسان العرب).الَمِضیُق: ما ضاَق من األَماكن واألُمور. الّضِ

حقاً ھذا؟ من خالل رصدي لوقت شروف وغروب الشمس، وجدت ان یوم الجمعة الحقیقي في منطقتي  یمكن  ھل  

! دقیقتینبحدود أقصریكون 

ظاھرة انكسار ضوء الشمس عند األفق ان  وكیف یمكن ان یحدث ھذا؟ ظاھرة انكسار ضوء الشمس تفسر ذلك!

. عند االفقفي الغالف الجويبسبب زیادة طول مسار اشعة الشمسھي اعلى مما ھي في منتصف النھار

): حول محورھاعبر النھار (في الحقیقة ھي سرعة دوران األرض في السماء سرعة حركة الشمس 

دقیقة في الیوم. 1440دقیقة = 60ساعة × 24الیوم  

.دقائق4=  360÷ 1440درجة. 360األرض كرة محیطھا  

وھو أیضا الوقت الذي .دقائق ھو الوقت الذي یبدو فیھ ان الشمس تحركت في السماء درجة واحدة4طبیعیاً،أي

أذ ان قطر قرص الشمس یساوي درجة واحدة.بأكملھیستغرقھ قرص الشمس لیشرق ویغرب 

دقائق. 4في كل أیام األسبوع، عندما نرى قرص الشمس یطلع من تحت االفق فھو في الحقیقة قد طلع قبل  و

ً 4قبل الغروب وعندما نراه اختفى تحت األفق یكون ھذا قد حصل . بسبب انكسار ضوءھافي الواقعدقائق ایضا

دقائق ھذه. بمعنى 4الجوي نھار الجمعة، تقل درجة االنكسار. وبالتالي، ستقل الـوبسبب قلة سمك الغالفلكن،  

في تطبیقات  حتى  ة  توفران قرص الشمس سیتأخر طلوعھ عند الشروق ویغرب قبل وقتھ بالجداول الحسابیة الم

اقصر من باقي ایام األسبوع!.. یبدوھواتفنا النقالة جمیعاً. مما یجعل نھار یوم الجمعة

أي ان نھار یوم الجمعة عند الشروق ومثلھا عند الغروب.ةدقیقحواليطول نھار یوم الجمعة  ل  یق في منطقتي  

أقصر بحدود دقیقتین بالمقارنة مع باقي أیام االسبوع. 

طلوع اعلى القرص  ان حسابات طلوع الشمس محسوبة على أساس  الىمع االنتباهیمكنكم التأكد من ذلك بأنفسكم.  

فاذا .عن خط األفق عند مستوى سطح البحر وكذلك غروب اعلى القرص تحت األفق عند مستوى سطح البحر

ً في منطقتككنت تقف اعلى من مستوى سطح البحر فعلیك تعدیل ھذه التوقیتات برصد الشروق والغروب  یومیا
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 ً بسھولة یتكرر یومیاً بین جداول أوقات شروق وغروب الشمس وبین الواقع في منطقتكرقوستعرف الففعلیا

.رغم التغیر الیومي ألوقات طلوع وغروب الحافة العلیا لقرص الشمسبنفس المقدار

وال سماء وال جبل وال ارض وال ریح اال وھو مشفق یوم الجمعة  13.2.5

 (األنس والجن)خلق هللا من شئ اال الثقلینتفزع لھ السماوات السبع واألرض والبحر وما .

ال عواصف وال زوابع وال مطر غزیر (الریاح  وخصوصاً ما بین الظھر والعشاءالجمعة ،  یومفي نھار :

، وال نیازك وال شھب وال صواعق (السماء مشفقة)، وال زالزل وال  او ریاح خفیفةمشفقة) وفقط نسیم لطیف

.براكین وال خسوفات (األرض مشفقة)، وال فیضانات وال امواج عاتیة وال تسونامي (البحر مشفق)

.وال حیوانات وطیور مفترسة تھاجم

ن ذلك قولھم: أشفقت من األمر، إذا  الشین والفاء والقاف أصٌل واحد، یدلُّ على ِرقٍَّة في الشيء، ثم یشتقُّ منھ. فم

(مقاییس اللغة). ُمْشِفق.وربَّما قالوا: َشِفقت: وقال أكثر أھل اللغة: ال یقال إال أشفقت وأنا.َرقَْقت وحاذَرت 

أَي ُمقَلَّل. (لسان العرب).ُمَشفَّقویقال: عطاء

ْحَمةُ َوالعَْطفُ الشَّفَقَةُ َعاِطٌف َعلَى َحاِلِھ، أَْي تَأُْخذُهُ :َعلَى َحاِلھِ ُمْشِفقٌ  (معجم المعاني الجامع)..َوالرَّ

ي إلى خوف. (لسان العرب). الشَّفَق: الِخیفة. والشَّفَق والشَّفَقة: رقَّة ِمْن نُْصحٍ أو ُحٍبّ یؤدِّ

(لسان العرب)..تَُرى في المغرب إلى صالة العشاءوالشَّفَُق: بقیة ضوء الشمس وحمرتُھا في أَول اللیل 

النصوصمنصفات لیلة ویوم الجمعة أعاله 13.2.6

النصوص حول صفات وفضائل لیلة ویوم الجمعة كثیرة لدى كل المذاھب نستخلص منھ الشواھد التالیة: 

: 183–157الصفحة  –6ج -السید البروجردي -النصوص التالیة من جامع أحادیث الشیعة 

إن هللا  في كتاب العروس، عن أمیر المؤمنین علي علیھ السالم، أنھ قال:جعفر بن أحمد -418ك   4768-(15)

اختار الجمعة، فجعل یومھا عیدا، واختار لیلھا فجعلھا مثلھا وان من فضلھا أن ال یسأل هللا عز وجل یوم الجمعة 

وا یوم الجمعة ولیلتھا صرف هللا عنھم ذلك، ولم یبق شئ مما وافقحاجة اال استجیب لھ، وان استحق قوم عقابا ف

فلیلة الجمعة لیلة غراء، ویوم الجمعة یوم أزھر. أحكمھ هللا وفصلھ اال ابرمھ في لیلة الجمعة  

محمد -417ك   4778-(25) أحمد أبو  بن  السالم،  جعفر  علیھ  هللا  عبد  أبي  عن  زریق،  عن  القمي، 

وما من یوم كیوم الجمعة، وما لیلة كلیلة الجمعة، یوم الجمعة تضاعف، ولیلة الجمعة تضاعف،  الصدقةقال:

.یومھا أزھر ولیلتھا غراء
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علي بن  ، عنمحمد بن الحسین، عنمحمد بن یحیى-115، عن كا  محمد بن یعقوب -246یب  4 798-(45)

لیلتھا ، عن جابر، عن أبي جعفر علیھ السالم قال: سئل عن یوم الجمعة ولیلتھا؟ فقال:  عمر بن یزید ، عنالنعمان

ولیس على وجھ األرض یوم تغرب فیھ الشمس أكثر معافا من النار من یوم الجمعة لیلة غراء، ویومھا یوم زاھر

لیلة مات ومنالقبر  من عذاب یوم الجمعة عارفا بحق اھل ھذا البیت كتب هللا لھ براءة من النار وبراءة  مات ومن

وذكر مثلھ. المحاسن لیلة الجمعة لیلة غراءأبو جعفر علیھ السالممن النار . قالأعتقالجمعة

لیلة الجمعة لیلة ، قال:  محمد بن علي، عنالمفضل بن صالح، عنالحسن بن یوسفالبرقي عن أبیھ، عن-58

.وم الجمعة)(وذكر مثلھ إلى قولھ معتقا من النار من یغراء

اللیلة الغراء لیلة الجمعة، ویوم األزھر یوم : رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھقال-12فقھ الرضا   4799-(46)

فیھما � طلقاء وعتقاء، وھو یوم العید.الجمعة

عن-25المقنعة   السالمروى  علیھ  المؤمنین  قال  أمیر  أنھ  إال  مثلھ  وذكر  الجمعة  لیلة  قال:  أنھ  هللا،  .كتب 

، وما من مؤمن لیلة الجمعة لیلة غراء، ویومھا أزھرالسالمأبو جعفر علیھ  قال-217الدعائم   4822-(69)

مؤمنة عذاب مات وال  من  براءة  لھ  كتب  اال  الجمعة  ومنالقبرلیلة  الجمعةمات ،  وال عتقیوم  النار،  من 

.النار ال تسعر فیھكلھ الن بالصالة یوم الجمعةبأس

قال: رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ، انسعد بن عبادةفي درر اللئالي، عنابن أبي جمھور-418ك   4758-(5)

في یوم الجمعة خمس خصال: فیھ خلق هللا آدم، وفیھ اھبط هللا آدم، وفیھ توفاه، وفیھ ساعة ال یسأل هللا العبد فیھا (

وما من ملك مقرب وال سماء وال جبل وال  ربھ شیئا اال أعطاه ما لم یسأل اثما أو قطیعة رحم، وفیھ تقوم الساعة،  

. )الجمعةیومارض وال ریح اال وھو مشفق 

رسول هللا صلى هللا علیھ قال:في درر اللئالي، عن كعب قالابن أبي جمھور-413و  418ك   4782-(29)

فیھ  یوموآلھ تضاعف  الثقلین،  اال  من شئ  وما خلق هللا  والبحر  واألرض  السبع  السماوات  لھ  تفزع  الجمعة 

ھا عبد مؤمن یسأل هللا وافقیفیھ ساعة ال  فیھا واجب على كل حال،  والغسل،الحسنات، وتضاعف فیھ السیئات

.فیھا شیئا اال أعطاه

، أحمد بن محمد ، عنسھل بن زیاد -321، عن یب  ومحمد بن الحسنعلي بن محمد -115ك   4788-(35)

لت لھ: قول هللا عز عن االمام محمد الباقر أبي جعفر علیھ السالم قال قجابر بن یزید ، عنالمفضل بن صالحعن

، وثواب اعمال المسلمین یوم مضیق على المسلمین فیھوجل " فاسعوا إلى ذكر هللا " قال: اعملوا وعجلوا، فإنھ  

بلغني  لقد  فیھ على قدر ما ضیق علیھم، والحسنة والسیئة تضاعف فیھ، قال: وقال أبو جعفر علیھ السالم وهللا 

.ألنھ یوم مضیق على المسلمیننوا یتجھزون للجمعة یوم الخمیس، كاأصحاب النبي صلى هللا علیھ وآلھان

الرضا  ، عنمحمد بن إسماعیل بن بزیع، عنإسحاق بن إبراھیم، عن أخیھعلي بن إبراھیم-116كا   801-(48)

كیف ذاك؟ قال: إن :فداك، قال: كذلك ھو، قلت جعلت ان یوم الجمعة اقصر األیام، قال: قلت لھ بلغني  علیھ السالم

هللا تبارك وتعالى یجمع أرواح المشركین تحت عین الشمس، فإذا ركدت الشمس عذب هللا تعالى أرواح المشركین 
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فال لفضل یوم الجمعة، العذاب ، رفع هللا عنھم یوم الجمعة ال یكون للشمس ركود، فإذا كان بركود الشمس ساعة

. یكون للشمس ركود

، قال: قلت لھ بلغني أبي الحسن الرضا علیھ السالمبن یزیع، عنمحمد بن إسماعیلروى-196مصباح الشیخ  

علیھ السالم ان هللا أبو عبد هللاكیف ذاك؟ قال: قال:فداك، قال: كذلك ھو، قلت جعلتاألیامأقصریوم الجمعة ان 

.یجمع فیھ أرواح المشركین، وذكر نحوه

الشمس كیف تركد كل یوم وال یكون لھا یوم الجمعة عنالصادق علیھ السالمسئل-46فقیھ   4802-(49)

جعلھ أضیق األیام، قال: ألنھ ال یعذب مَ ، فقیل لھ: ولِ جعل یوم الجمعة أضیق األیام؟ قال: الن هللا عز وجل  ركود

.المشركین في ذلك الیوم لحرمتھ عنده

قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ إذا كانت علي علیھ السالمبإسناده عن-39الجعفریات   4810-(57)

.سالم علیكم ھذا یوم صالحیوم الجمعة نادت الطیر الطیر، والوحش الوحش، والسباع السباع، 

أنھ قال: في حدیث في فضل النبي صلى هللا علیھ وآلھفي تفسیره عنالفتوحالشیخ أبو-418ك   4844-(10)

دعاء مؤمن فیھا اال استجیب لھ فیھا وفى روایة انھا الساعة التي فرغ االمام من ھاوافقی یوم الجمعة، وفیھ ساعة ال  

الیوم، وبقي منھا  الساعة اآلخرة من  انھا  الصفوف وفى روایة:  المؤذنون في اإلقامة ویستوى  الخطبة، وشرع 

.نصف ساعة، وقالوا إذا غربت نصف قرص الشمس

محمد حدثنا أبو العباس عبد الرحمن بن:، قالبن الحسن القطانأحمد حدثنا-113معاني االخبار   4845-(11)

، قال حدثنا أبو سعید یحیى بن حكیم، قال: حدثنا أبو قتیبة، قال: حدثنا األصبغ بن زید، عن سعید بن رافع،  بن حماد 

النبي صلى سمعت :وعلیھا قالت فاطمة بنت النبي صلى هللا علیھ وآلھعن آبائھ علیھم السالم، عنزید بن عليعن

ھا رجل مسلم، یسأل هللا عز وجل خیرا اال أعطاه إیاه، قالت وافقی، ان في الجمعة لساعة ال  یقولهللا علیھ وآلھ

:تقول فاطمة علیھا السالم، قال: كانت فقلت یا رسول هللا اي ساعة ھي؟ قال إذا تدلى نصف عین الشمس للغروب

.حتى ادعوفأعلمنيف عین الشمس قد تدلى للغروب، لغالمھا اصعد على الظراب فإذا رأیت نص

یقول على أعواد  -صلى هللا علیھ وسلم  -: أنھما سمعا رسول هللا  - رضي هللا عنھم  -أبي ھریرة وعن ابن عمر  عن

واحمد والنسائي. رواه مسلم  .  )لینتھین أقوام عن ودعھم الجمعات أو لیختمن هللا على قلوبھم ثم لیكونن من الغافلین(منبره:  

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ :َحدَّثَنِي أَبُو ُھَرْیَرةَ قَالَ :َوَعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ  یَذَْكُر السَّاَعةَ الَّتِي فِي اْلُجُمعَِة  : (َسِمْعُت َرُسوَل �َّ
. 2702ح 130ص 3براني ج المعجم االوسط ، أبو القاسم الط). َعلَى اْلِمْنبَِر، یُقَلِّلَُھا بِإِْصبَِعھِ 

:باب فضل یوم الجمعة ولیلتھا وساعاتھا/الجزء السادس والثمانون كتاب الصالة/جواھر البحارالتالي من كتاب  

المقنعة  المصدر:271صقال الصادق (ع) في قولھ: { سوف أستغفر لكم ربي } ، قال: أّخرھا إلى الّسحر لیلة الجمعة.

. 25ص

. 27عدة الداعي صالمصدر:274ص إذا أردت أن تتصدق بشيٍء قبل الجمعة ، أّخره إلى یوم الجمعة.قال الباقر (ع) : 
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، وتنزل علیھم  قال الصادق (ع): َمن وافق منكم یوم الجمعة فال یشتغلّن بشيٍء غیر العبادة ، فإّن فیھ یُغفر للعباد 

.مصباح المتھجدالمصدر:275صالرحمة.

واجباً، فإیاك أن تضیّع أو تقّصر في شيٍء من عبادة هللا والتقّرب إلیھ تعالى  قال الصادق (ع): إّن   للجمعة حقاً 

بالعمل الصالح وترك المحارم كلھا، فإن هللا یضاعف فیھ الحسنات، ویمحو فیھ السیئات، ویرفع فیھ الدرجات، 

تعالى یُضاعف فیھا الحسنات، ویمحو  ویومھ مثل لیلتھ، فإن استطعت أن تحییھا بالدعاء والصالة فافعل، فإّن هللا  

.مصباح المتھجدالمصدر:275ص فیھا السیئات، وإّن هللا واسٌع كریٌم.

لدى كل المذاھب. ةمماثلالنصوص العشرات وھنالك 

صفات لیلة ونھار یوم الجمعة خالصة 13.2.7

تمییزھا. لیلة ویوم الجمعة مختلفة عن باقي أیام األسبوع، ویمكن  صفات حسب النصوص،

كلما لیلة قلیلة الظلمةمغرب الجمعة الى العشاء)ومن( من عشاء الخمیس الى فجر الجمعة  تكون لیلة الجمعة

بالمقارنة مع باقي لیالي األسبوع قبلھا وبعدھا. والجو عبنجوم تبدو أكثر عدداً ووضوحاً وسطو واقترب الفجر اً 

الطیور والعصافیر الدابة ووالحیوانات  عام.ھدوء وسكونإحساس بألطف من باقي لیالي األسبوع. وھنالك  فیھا

.  قلیلة الحركةساكنة 

بیاضاً أقل  أكثروتشرق الشمس  ،  لمدة أقصرستمر  یرتفع فوق األفق ویال  ویكون شفق فجر الجمعة قلیلة الحمرة

 ً بالمقارنة مع األیام السابقة والالحقة. اصفراراً وتوھجا

، ولون السماء خالل النھار اكثر بیاضاً اقل زرقة. وضوء  ال صفرة فیھبیاضاً  أكثرزاھراً  الجمعة  نھارویكون  

بالمقارنة مع األیام السابقة والالحقة.بیاضاً وانتشاراً أكثرالشمس على االسطح 

لیلة االحد تكون غامقة مظلمة بنجوم اقل عددا وسطوعا. ویكون شفق ـ، اول أیام األسبوع، فالحقیقياالحد یوماما

فجر االحد محمراً وتشرق الشمس متوھجة شدیدة االشعاع محمرة ال یمكن النظر ألیھا، ویكون لون السماء األكثر 

بباقي أیام االسبوع. لھذا اتخذ عبدة الشمس یوم االحد یوم تعبدھم وعطلتھم االسبوعیة. زرقة مقارنةً 
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اصفراراً بیاضاً واقلھا ضیاًء وأیام األسبوع أكثرعشاء)والالظھرما بینخصوصاً (الحقیقي یوم الجمعة

. للسماءوزرقةللشمساصفراراً اكثر أیام األسبوع الحقیقي، في مقابل ان یوم االحدلسماءلوزرقةللشمس

ساعة الزھراء–آخر ساعة من ساعات یوم الجمعة ھي ساعة أستجابة الدعاء13.2.8

(یوم الجمعة ثنتا عشر ساعة، ال یوجد فیھا عند عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما قال: قال رسول هللا ص:  

) وصححھ األلباني 1389) والنسائي (1048.  رواه أبو داوود ()فالتمسوھا أخر ساعة بعد العصرمسلم یسأل هللا شیئاً إال آتاه،  

). 4/471في صحیح أبي داوود، والنسائي في المجموع (

محمد بن علي بن الحسین في ( معاني األخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن عبد الرحمن بن محمد، عن 

یحیى بن حكیم، عن أبي قتیبة، عن األصبغ بن زید، عن سعید بن رافع، عن زید بن علي ، عن آبائھ، عن فاطمة 

مسلم یسأل هللا عّز وجّل فیھا خیرا إال ھا رجل  وافقیسمعت النبي (ص) یقول: إن في الجمعة لساعة ال  قالت: (  

؟ قال: إذا تدلى نصف عین الشمس للغروب، قال: فكانت أعطاه إیاه، قالت: فقلت: یا رسول هللا، أیة ساعة ھي

فاطمة تقول لغالمھا: اصعد على الظراب (على السطح) فإذا رأیت نصف عین الشمس قد تدلى للغروب فاعلمني 

والطبراني في األوسط. ومجمع الزوائد للھیثمي، ،9ضمن ح399معاني األخبار ص ، 16س71صدالئل االمامة). حتى أدعو

( التمسوا الساعة التي ترجى في یوم وسلم: ورِوي عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ  

. )700صحیح الترغیب والترھیب برقم (رواه الترمذي وحسنھ األلباني في  .)بعد صالة العصر إلى غیبوبة الشمسالجمعة 
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-جامع أحادیث الشیعة  .والمغرب العصر، قال: قال إنھا ما بینابن عباس، عنسعید بن جبیروروى 4840-(6)

183- 157الصفحة –6ج - السید البروجردي 

صالةالوسطى ھيوالصالة،وأفردھا إجالال،أدخلھا إجماالالوسطى ،والصالةالصلوات علىحافظواوورد: (

بھا التعجیل  السماء، ویجب  أبواب  تفتح  أدائھا  وآلھ:  المغرب ظاھرا، وفي وقت  علیھ  عجلوا ( لقولھ صلى هللا 

.٣٢الصفحة - الحافظ رجب البرسي  - مشارق أنوار الیقین )). ب بالمغر

الدعاء ، فینبغي أن یستكثر إن اخر ساعة من یوم الجمعة وقت غروب الشمس ھي الساعة التي یستجاب فیھا  

لذلك سمیت ھذه الساعة بساعة وكانت فاطمة علیھا السالم تدعو في ذلك الوقت،  . من الدعاء في تلك الساعة

السنة والشیعة!في مصادرالزھراء

األسبوع،  وُسمي   أیام  على  الكواكب  أسماء  تطلق  التي  بالتقاویم  الجمعة  أیام بیوم  أزھر  ألنھ  یبدو  الزھرة!  یوم 

األسبوع كما ھي الزھرة أزھر الكواكب!

العشاء  العصر وصالة  بین صالة  ما  الجمعة  یوم  اخر ساعة من  الدعاء ھي  استجابة  المسلمون، ساعة  عند 

یبدؤون وذروتھ وقت صالة المغرب بعد غروب الشمس. وھي كذلك عند الیھود (والمفروض النصارى أیضا) أذ  

ا وقت استجابة الدعاء!! دقیقة قبل غروب شمس یوم الجمعة وتستمر حتى العشاء ویقولون انھ34- 17تعبدھم  

عشاء السبت فجر السبت عشاء الجمعة مغرب الجمعة عصر الجمعة فجر الجمعة عشاء الخمیس 

بین غروب الشمس  ساعة الزھراء

وانتھاء الشفق 

وقـــــت اســـــتــــجـــابـــــة الــــدعــــاء

. من یوم الجمعةالى صالة العشاءعصرصاله العالمات لیلة الجمعة ونھارھا تكون األوضح ما بین 

النصین التالیین تدل ان الیوم ینتھي ویبدأ مع انتھاء صالة العشاء وقت انتھاء الشفق الفلكي وھذا ما یعتمد علماء  

الفلك الحدیث!

كما ، ان رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ قال: كیف أنتم إذا تھیأ أحدكم الجمعة عشیة الخمیس  علي علیھ السالمعن

. 4790- 37/ الجعفریات ٦ج - السید البروجردي - جامع أحادیث الشیعة ). تتھیأ الیھود عشیة الجمعة لسبتھم

نزلت مالئكة من السماء، عشیة الخمیس ولیلة الجمعةعن أبي عبد هللا علیھ الصالة والسالم قال: ( إذا كانت  ومثلھ:

معھا أقالم الذھب، وصحف الفضة، ال یكتبون عشیة الخمیس ولیلة الجمعة ویوم الجمعة إلى أن تغیب الشمس إال 

.٣١ص ٢ج الخصال عن٥٠الصفحة - ٩١ج -العالمة المجلسي - األنوار بحار ).وآلھالصالة على النبي وآلھ ، صلى هللا علیھ  
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عبارة (عشیة الخمیس وعشیة الجمعة) في النصین األخیرین اعاله تعني ان الیوم ینتھي ویبدأ مع انتھاء صالة 

وبدأ یوم في التقویموقت انتھاء الشفق الفلكي. أي ان وقت انتھاء یومقبل  العشاء، ووقت صالة العشاء ھو  

وقت جدید ھو وقت انتھاء الشفق الفلكي. والعلم الحدیث یعتبر بدأ وانتھاء النھار ببدأ وانتھاء الشفق الفلكي

!انتھاء أي أثر لضوء الشمس

وھذا یطابق القرءان: أیضاً استجابة الدعاء عند وقت الفجر وقت ووردت نصوص عدیدة حول ان

یُِریدُوَن َوْجَھھُ ۖ َوَال تَْعدُ َعْینَاَك َعْنُھْم تُِریدُ ِزینَةَ اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا ۖ ِة َواْلعَِشّيِ وٰ یَْدُعوَن َربَُّھم بِاْلغَدَ الَِّذیَن  َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع  (

الكھف). (28)َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َھَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا

وطلوع الشمس، الخط األبیض في االفق)  –(الشفق الفلكي  لفجر  بأنھ ما بین اِة  وٰ اْلغَدَ كتب الفقھ واللغة تحدد وقت  

.(الشفق الفلكي)ما بین غروب الشمس والعشاءاْلعَِشّيِ وقت َو

متى یكون وقت صالة الجمعة 13.2.9

خطبتي الجمعة طالت ام قصرت اوالً ثم الصالة بعدھا. تبدأحالیاً، صالة الجمعة ھو وقت صالة الظھر تقریبا أذ  

الصالة اوالً ثم الخطبة. ویقال انھ فعل ذلك إلجبار الناس على سماع الخطبة قبلھ  وھذا ما فعلھ معاویة. أذ كانت  

أي ان الخطبة ثم الصالة ھي سنة  یغادروا المساجد بعد الصالة لیتالفوا سماع ذلك.الناسولعن آل البیت ع أذ كان

رغم ان ھنالك نصوص عدیدة حول وجوب عدم تأخیر أي معاویة وعكس سنة رسول هللا ص والخلفاء من بعده!

صالة عن وقتھا! 

، عندما كان في الكوفة زمان الصلح مع االمام الحسن عوذكرنا ان معاویة قدم وقت صالة الجمعة الى الضحى 

ن. ولیس ھذا ھو الحال اال

. كنّا نُجمُع مع النبّي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتّبع الفيء عن سلمة بن األكوع قال:  
. 23314ح  371/8، وأخرجھ عنھ في كنز العمال  195/2، نصب الرایة:  190/3كتاب الجمعة، سنن البیھقي:  31ح  2/ 266[ 9/3صحیح مسلم:  

كنّا نصلّي مع رسول �َّ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم الجمعة ثم نبتدر الفيء، فما یكون :وعن الزبیر بن العوام قال 

. في األرض من الظّل إّال موضع أقدامناثم نرجع فال نجدة:وفي روایة أبي معاوی.إّال موضع القدم أو القدمین
.191/3سنن البیھقي:

منتصف النھار! ویبقون مع الرسول  بعدوقت زوال الشمس وھو  بعد  من النصین أعاله ان وقت صالة الجمعة ھو  

ص حتى قبل الظالم الكامل وقت صالة العشاء، أي طول وقت ساعة استجابة الدعاء!
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ھل ھنالك صفات لیوم الجمعة في القرءان؟ 13.3

الْ ( َوذَُروا   ِ ِذْكِر �َّ إِلَٰى  فَاْسعَْوا  اْلُجُمعَِة  یَْوِم  ِمن  ِللصََّالةِ  نُوِدَي  إِذَا  آَمنُوا  الَِّذیَن  أَیَُّھا  ُكنتُْم  یَا  إِن  لَُّكْم  َخْیٌر  ِلُكْم  ذَٰ بَْیَع ۚ 

َالةُ فَانتَِشُروا فِي اْألَْرِض َواْبتَغُوا مِ (9)تَْعلَُمونَ  َ َكثِیًرا لَّعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ فَإِذَا قُِضیَِت الصَّ ِ َواْذُكُروا �َّ  (10))ن فَْضِل �َّ

.الجمعة

٨٦ج - العالمة المجلسي - بحار األنوار یوم السبت). واالنتشار الصالة یوم الجمعةعن أبي عبد هللا علیھ السالم أنھ قال:

١٢٨الصفحة - 

محدد، فھل ھي لیلة ویوم الجمعة؟ أقسم هللا تعالى في اآلیة التالیة بلیل وصبح

إِذَا تَنَفَّسَ (17)َواللَّْیِل إِذَا َعْسعَسَ  (16) اْلَجَواِر اْلُكنَِّس  (15) (فََال أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس  ْبحِ  لَقَْوُل َرُسوٍل   (18) َوالصُّ إِنَّھُ 

ةٍ ِعندَ ِذي اْلعَْرِش َمِكینٍ  (19)َكِریمٍ  َطاعٍ ثَمَّ أَِمیٍن  (20) ِذي قُوَّ ) عبس.(21)مُّ

ما معنى عسعس وتنفس؟ 

ِھ: من حیث كان ولم یكن. َعسّ  ِھ وبَّسِ : اسم: جاَء بالشيء من َعّسِ

، َعس�ا وَعَسًسا، فھو عاّس. : فعل: َعسَّ َعَسْسُت ، یعُّس، اْعُسسْ َعسَّ  / ُعسَّ

یبَِة َواللُُّصوِص.  َعسَّ اْلَحاِرُس: َطاَف بِاللَّْیِل یَْحُرُس النَّاَس َویَْكِشُف َعْن أَْھِل الّرِ

َعسَّ اْلَخبَُر َعْن َصاِحبِِھ : أَْبَطأَ.

. َعسَّ َصاحبَھُ: طلبَھ

.َعْسعََسةٌ َعْسِعْس، مصدرِعُس،أَُعسْ َعْسعَْسُت، .َعْسعََس (فعل: رباعي الزم متعد)

اللَّْیُل: أظلَم، أقبَل بظالمھ / أو مَضى، أدبر. أي بدایة ونھایة اللیل. َعْسعَسَ 

ئُْب: َطاَف بِاللَّْیِل. َعْسعَسَ  الذِّ

اهُ، لَبََّسھُ، أَْي َجعَلَھُ ُمْلتَبِساً َغْیَر َواِضحٍ. َعْسعَسَ  األَْمَر: َعمَّ

دنا من األرض لیالً.السَّحاُب: َعْسعَسَ 

َكھُ. َعْسعَسَ  الشيَء: حرَّ

تنفس: تراخى وتباَعد وتوسع ثم عاذ الى وضعھ. 

النََّھاُر : اِْنتََصَف. تَنَفَّسَ 

ْبُح:  تنفَّس واْنبَلََج، الصُّ بُلُوجاً،  بالضم،  یَْبلُُج،  ْبُح  الصُّ وبَلََج   . وتبلّج  وأَضاءوتَبَلََّج:ظھر  الفَ .أَْسفََر  َرُح والبَلَُج: 

.والسرور، وھو بَْلٌج، وقد بَِلَجْت صدوُرنا. األَصمعي: بَِلَج بالشيء وثَِلَج إِذا فرح، وقد أَْبلََجني وأَثْلََجني

.واْبالجَّ الشيُء: أَضاء

.وأَْبلََجِت الشمُس: أَضاَءت

محي الدین بن عربي شعراً:الشیخ األكبرشیخ الصوفیةوقال 

بُح معلوٌم مَن الحقبِ اللَّیَل إالَّ جاَء یعقبھُ عسعسَ ما(  )تنفُس الصُّ
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كل أیام األسبوع، لكن لماذا لم كالشیخ بن عربي یقول انھ یوم محدد معلوم من الحقب السابقة ولیس صباح ولیل  

؟!ویقول انھ یوم الجمعةیسمھ

ألسبوع وتبدوا فیھا النجوم والغیوم متدنیة أقرب الى أي ان لیلة الجمعة غراء جمیلة اقل ظلمة من باقي لیالي ا

بیاضاً واقل اصفراراً، والشمس فیھ ال  أكثرضیاًء ، والشمس فیھ  أكثراألرض. وان نھار یوم الجمعة مزھراً  

بیاضاً واقل زرقةً من باقي أیام األسبوع. أكثرتركد وقت الظھیرة. وأن لون السماء فیھ 

فلكي لعالمات یوم الجمعة الالتفسیر العلمي 13.4

لیس بسمك ثابت ومتساوي حول األرض. ، الذي یتشتت خالل ضوء الشمس،لغالف الجوي المحیط باألرض ا

كم عند  7كم عند خط االستواء لكنھا تبلغ  17فمثال الطبقة الدنیا من الغالف، التروبوسفر، یبلغ سمكھا (ارتفاعھا)  

كم عند خط االستواء نھارا صیفا، وتتقلص 20. وتتمدد مع حرارة النھار والصیف لتصبح  شتاءً القطب الشمالي  

مع برودة اللیل والشتاء. 

لون الشمس واشعة ضوئھا أبیض صافي ناصع الحتوائھ على كل أطیاف الضوء، لكن الغالف الجوي لألرض وأن  

بالمرور الضوء  لباقي أطیاف  اللون األزرق في حین یسمح  ولون یشتت  السماء صباحا مزرقاً  لون  مما یجعل 

الشمس مصفراً.

أكثر مسار شعاع الشمس عبر الغالف الجوي لألرض ازداد تشتت اللون األزرق لتبدوا السماء  طول  وكلما زاد  

اصفراراً محمرة ویمكننا مالحظة ذلك عند الشروق والغروب یومیا عندما یمر شعاع الشمس أكثرزرقةً والشمس  

یمر خاللھ ظھراً عندما تكون الشمس مما عبر الغالف الجوي لألرض وبالتالي یمر بمسافة أطول خاللھ  بشكل مائل 

عمودیة.

زرقةً مما ھي علیھ عند منتصف أكثراصفراراً ولون السماء  أكثرأي، ان لون الشمس عند المشرق والمغرب یكون  

الظھیرة.

ومع ارتفاع الحرارة في أي مكان من الغالف الجوي لألرض یتمدد الغالف الجوي وتقل كثافتھ ویصبح الغالف 

سمكا فیشتت اللون األزرق بنسبة اعلى، مما یجعل لون الشمس اكثر اصفراراً ولون السماء اكثر زرقةً من أكثر

األوقات الباردة.

تقلص بشكل منتظم بتأثیر حرارة الریاح الشمسیة (األشعة فوق  الحظ العلماء ان الغالف الجوي لألرض یتمدد وی

البنفسجیة)، وبالتالي فالغالف الجوي لألرض اسمك صباحا في النصف المقابل للشمس وأنحف لیالً في النصف 

الظاھرة   ھذه  ویسمون  الشمسیة.  الریاح  تصلھ  الذي ال  الجويالمقابل  الغالف  تَنَفَّ (!..  بتنفس  إِذَا  ْبحِ  ! َس)َوالصُّ

یوم ارضي. 27وھنالك اختالف یومي في مقدار ھذا التنفس بشكل دوري تبعاً لدوران الشمس حول محورھا كل  

ظاھرة تنفس الغالف الجوي ھذه ، باإلضافة لحركة دوران األرض حول محورھا، ھي السبب وراء حركة الریاح 

ناخیة المعروفة أضافة الى تنقیة الھواء والمیاه والغیوم وامواج البحار والمحیطات حول العالم مسببة التغیرات الم
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معالجتھا  مناطق  الى  الملوثة  المناطقة  من  بتحریكھا  الكاربون  أوكسید  ثاني  من  والتخلص  االوكسیجین  وتجدید 

كالغابات واعماق المحیطات.

في اللیل حالھ الحظ ان الغالف الجوي األزرق أسمك وقت النھار مقابل الشمس مما ھو 

ً ومن المعروف تنفس الغالف الجوي تسبب ضعف االتصاالت عبر األقمار الصناعیة واقمار  علمیا ان ظاھرة 

) المواقع  لألرض GPSتحدید  الجوي  الغالف  تنفس  مع  وھبوطا  الصناعیة صعودا  األقمار  موقع  سیتغیر  اذ   (

ووضعوا تطبیقات لتالفي ھذه التأثیرات الصباحیة.  

بتأثیر اال ان ھذه الظاھرة لم تفسر سبب ضعف إشارات   االتصاالت ھذه في بعض األحیان بشكل ال عالقة لھ 

البحریة االمریكیة علماء مرموقین ذو خبرة  اللیل. ولھذا كلفت  الریاح الشمسیة في النھار وانعدامھا في  حرارة 

جامعة   في  الجوي  الغالف  حول  كثیرة  امریكي كولورادووابحاث  دوالر  مالیین  سبعة  بكلفة  للبحث  االمریكیة 

. 2008نتائج البحث في  ونشرت 

یوم  27توصل البحث الى ان ھنالك نمط اخر منتظم من تمدد وتقلص للغالف الجوي لألرض إضافة لدورات الـ

، تتمدد وتتقلص بسبب تغیرات لدوران الشمس حول محورھا. وھو ان الطبقة العلیا من الغالف ؛ طبقة الثرموسفیر

منتظمة في سرعة الریاح الشمسیة التي تضرب الغالف الجوي لألرض تسبب اضطرابات في المجال المغناطیسي  

لألرض وزیادة حرارة الغالف الجوي وتمدده وتقلیل كثافتھ مما یؤدي الى اختالف مواقع األقمار الصناعیة حتى  

یرات تقلل قدرة الغالف على تشتیت الضوء األزرق. زوال ھذه التأثیرات. كما ان ھذه التغ

أیام ، وھبوط في سرعتھا تتكرر في دورات  7- 6زیادة في سرعة الریاح الشمسیة تتكرر في دورات كل ھذه الو

یوم. 11-9أیام، وزیادة أخرى كل 5- 4من 
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س والیوم ابیض أي نشاط الشمس الذي یقلص سمك الغالف الجوي لألرض ویقلل تشتت ضوئھا جاعلة الشم

یوم الجمعة! أي یوم ومن أیام األسبوع ھوأزھر والسماء اقل زرقة یحدد

https://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081215184317.htmمن 

Breathing Cycles In Earth's Upper Atmosphere Tied To Solar Wind Disturbances 

December 20, 2008 

University of Colorado at Boulder 

The thermosphere begins at about 60 miles above Earth and extends to about 300 miles in altitude. The 

thermosphere gas is known to expand and contract on a 27-day solar rotation period due to changes in 

extreme UV radiation, said Thayer. The new findings indicate the thermosphere also has periodic 

oscillations occur at four-to-five days, six-to-seven days and nine-to-11 days caused by the violent effect 

of the high-speed solar winds interacting with Earth and transferring energy through auroras and enhanced 

electric currents. 

While extreme ultraviolet radiation from the sun is the dominant mechanism that causes the thermosphere to 

"breathe," the new CU-Boulder study indicates high-speed wind from the sun triggers independent breathing 

episodes by creating geomagnetic disturbances, heating the thermosphere and altering its density. The 

wind streams are generated by relatively cool pockets on the sun's surface known as solar coronal holes that 

periodically rotate around the sun's surface, said Thayer. 

یوم الجمعة األصلي–ةم األربعاء الحالیایااالعمدة الخضراء تحدد 
قبل یوم الجمعة األصلي مما یغیر كثافة الغالف الجوي والمغناطیسي لألرض.  الشمسیة الحظ ازدیاد سرعة الریاح 

األصلي والحظ العكس في الوسط بین االعمدة وھو یوم االحد 

المخطط متوفر بث حي من موقع وكالة المحیطات والغالف الجوي االمریكیة

wind-solar-time-https://www.swpc.noaa.gov/products/real

https://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081215184317.htm
https://www.swpc.noaa.gov/products/real-time-solar-wind
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على ان یوم الجمعة الحالي غیر صحیح؟ التاریخيما الدلیل13.5

واحد منكم ان یتأكد بنفسھ من عالمات لیمكن لكي الحقیقة، ال حاجة الى نصوص تثبت تغییر وقت یوم الجمعة. أذ  ف

رجال  حاجة لعلماء فلك اوالتي وردت في النصوص. والووضعھا هللا عز وجل منذ الخلق  تيلیلة ویوم الجمعة ال 

لكن، لنستمر في البحث لنطمئن!.او نصوص في المصادردین

نبذة تاریخیة مختصرة عن التقاویم13.5.1

أیام مختلفة  وبأسماءاو اقل من سبعة أیام  أكثركان ھنالك تقاویم مختلفة وحتى أسابیع بفترات  تاریخیاً  من المعروف  

فھل كان ھنالك تطابق في موقع یوم الجمعة والسبت بین ھذه التقاویم بغض النظر عن اسمائھما. .بین ھذه التقاویم

الیھودي قبل السبي  التقویم  القرون وان  بتغیرات عبر  الحالي قد مر  الیھودي  التقویم  تاریخیا، من المعروف ان 

یعتھم بضمنھا التوراة مكتوبة بعد بل ان كل شربشكل مؤكد.البابلي في القرن السادس قبل المیالد غیر معروف

!الذي كان یتكلم اآلرامیة، ثمانیة قرون بعد زمان موسى عباللغة العبریةالسبي البابلي

رفت  أي ان الشك واضح في انھم قد یكونوا تأثروا بالتقویم البابلي والفارسي وتغیر موقع یوم السبت الحقیقي كما حُّ

. فالمسیحیون كانوا یتبعون التقویم الیھودي القمري الشمسي. في الواقعمسیحيال یوجد تقویم و تعالیمھم.

كان ذو أسابیع من ثمانیة أیام وأسمائھا حروف التینیة الوثني لعبدة الشمس الرومان البیزنطةالتقویم الروماني

وتبدا دوماً  نة ولھذا كانت تقطع  دورات االیام الثمانیة لألسبوع ال تتطابق مع عدد أیام السومغایرة للتقویم الیھودي.  

من جدید لیكون اول یوم في السنة ھو اول یوم من األسبوع!. 

تصحیح كانفھو تصحیح لتقویم جولیان الذي بدورهوبالمیالديغریغوريالالحالي المعروف بشمسياما التقویم ال

. تقویم جولیان مر بعدة تصحیحات أیضا اذ أبقى اسابیع للتقویم الروماني الوثني لعبدة الشمس الرومان البیزنطة

. ثم تحول الى أسابیع من سبعة ایامذو ثمانیة أیام في البدایة

سید المسیح ع قد ان الجزملكن، ال یھمنا البحث في ذلك أذ یمكننا التقاویم مسیحیة عكس المشھور! توجد أي ال

. یوم الصالة الحقیقي عند النصارى ھو  في زمانھصحح ذلك ان كان ھنالك تحریف في وقت یوم السبت الحقیقي

و االحد  السبت ولیس  ذلك الحقاً.س یوم  المسیح  نوجز  السید  ان  تؤكد  النصارى  عند  اقام ع  بل، ھنالك نصوص 

الصالة یوم السبت الصحیح. 

السبت بعد زمان السید المسیح ع؟ ونعلم ان ھنالك انتكاسة - م تغییر وقت یوم الجمعة  وبالتالي، السؤال ھو ھل ت

الرومان الوثنیون عبدة الشمس القدس في بعد تدمیرضد تعالیم السید المسیح ع حدثت في القرن المیالدي األول  

. وقتلوا االالف منھمم وفرضوا دینھم وتقویمھم الروماني وھجروا وشتتوا النصارى والیھود حول العالم70

ال القرون  روما  ا األولى: اإلمبراطوریة الرومانیة وعاصمتھشمسیةكان الروم منقسمون الى امبراطوریتین في 

التقویم وتقویمھم  المسیحیة  ھي  الغالبیة  ودیانة  الالتینیة  الشمسيویتحدثون  واالمبراطوریة القمري  الیھودي، 
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الشمسشرقاً  البیزنطیة   عبادة  على ودیانتھم  استمرت  مناطق  وفیھا  االغریقیة  ویتحدثون  إسطنبول  وعاصمتھم 

أیام لألسبوع. ثمانیةذو الالشمسيذو الثمانیة أیام لألسبوع ومناطق تبنت تقویم جولیانالشمسيالتقویم الروماني

البیزنطیة في   القیصر جولیان قیصر اإلمبراطوریة  تقویم جولیان اعتمده  الغربیة تنص ان  ق. م.  46المصادر 

سمیت سنوات الحیرة لم یعرف خاللھا ما ھو التقویم وال أیام األسبوع وكل منطقة وقریة سنةأكثر من وسبقتھ 

تقویم جولیان الشمسي الوثني. ومع ھذا لم یتبناه وھذا كان سبب ابتداعومدینة كان لھا تقویم وایام أسبوع مختلفة.

العدید من مناطق اإلمبراطوریة. 

في القرن الرابع المیالدي، استطاع االمبراطور الروماني قسطنطین العظیم السیطرة على اإلمبراطوریة البیزنطیة 

عادل یوم االحد وفق عبدة الشمس ویوم احتفالھم یمن  من نصف رعیتھ  أكثروأصبحووحد امبراطوریة الروم.  

تقویم جولیان. 

اجبر  اضطھد الیھود وتقویمھم بقسوة و،في القرن الرابع الشمسياالمبراطوریتینبعد توحید قسطنطین العظیم  

في   النصارى  الدین  الشمسي321رجال  تقویم جولیان  قبول  علیھ وحول  ال،م على  تعدیل  اجرى  أیام عدد  ذي 

عبدة من نصف رعیتھ  رضاءإلالیھودي  القمري الشمسي  ترك التقویم  اجبرھم على  والى سبعة أیام، فیھاألسبوع

عددا من الیھود ولھم أكثرالنصارىانرجال الدین النصارى (وعاظ السالطین)  وقال لاقتصادیاً.الشمس األقویاء  

الشمس ةعبد یوم السبت. واجبرفيمعھم التعبد بترك تقویمھم والیھود امبراطوریة شاسعة ویجب ان یتمیزوا عن 

اول أیام الى یوم االحد  ویوم العبادةتوحید العطلة األسبوعیةأسابیع ذو سبعة أیام ارضاًء للنصارى في مقابل  على  

وان الوثنیین ،  ع بعد الصلب بحجة انھ یوم قیام السید المسیح سبت اخر أیام األسبوع  األسبوع یوم الشمس بدل یوم ال

ً یوم االحد معكم وسیخطب رجال دینھم ودینكم مراسیمسوف یحضرون  عبدة الشمس فتستطیعون نشر التبشیر معا

لھم   وترك  بینھم.  في  بالمسیحیة  یبدأ االستمرار  الیھودي  التقویم  كان  الیھودي.  التقویم  وفق  الفصح  عید  تحدید 

باالنقالب الخریفي في حین یبدأ تقویم جولیان الوثني باالنقالب الربیعي یوم االحتفال بالنوروز عید الشمس وكحل 

. ینایر –لثاني وسط بینھما نقل بدایة السنة الى اول شھر شمسي بعد االعتدال الشتوي فجعلھ في األول من كانون ا

الیوم! الى  الحال  ھو  ھذا  بـومازال  العظیم  قسطنطین  فعلھ  ما  تسمي  الوثني ( المصادر  جولیان  تقویم  تنصیر 

.  الوثنیة)ومناسباتھم

وباقي أیام األسبوع خالل ھذا االنتقال من التقویم الروماني  حی الصحوقت یوم السبت تأكد من السؤال ھو كیف تم ال

؟ بعد "سنوات الحیرة"المعدّل ذو أیام األسبوع السبعةالى جولیانثمانیةذو أیام األسبوع ال

كان العراق  وغالبیة  اإلمبراطوریة  ت الشام  من  السوريالبیزنطیةجزء  التقویم  ھو  فیھا  السائد  التقویم  وكان   . -

لألیام المعروفةوباألسماءمن سبعة أیام  بأسابیعشمسي  قمريالمقدوني المنحدر من التقویم البابلي وكان تقویم

.الى الیومفي بابل وسوریاوالشھور

ھل تأثر العرب بتغیر التقویم في الشام والعراق الى تقویم جولیان في القرن الرابع المیالدي؟ وھل تغیرت مواقع 

أیام األسبوع؟ 

جمع العرب قبل قرنین من قد  عرب  ذكرت كتب التاریخ اإلسالمیة ان جد الرسول محمد ص وكان سید قریش وال

الى تقویم إبراھیم ع. أي كان  وإلعادتھمصف القرن السادس المیالدي لتوحید التقویم العربي تالبعثة النبویة في من 
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اإلمبراطوریة الرومانیة كافةفيالمعدّلھذا االجتماع في القرن الرابع المیالدي أیضا وقت فرض تقویم جولیان

. وعقود مبرمة بتواریخة معھمیتجاررحالت وكان للعرب والكنائس القبطیة والحبشیةفي الشام والعراق

وتغیر مواقع أیام األسبوع وتأثر قبائل العرب بھ وارادوا في الشام والعراق  تقویم جولیان  اعتماد فھل كان سبب ذلك 

غیر متطابقة. وھذا یؤید ما استنتجناه. المصادر العربیة تقول ان قبائل العرب كان لھا تقاویم واوقات حج  الحج وفقھ؟

االمویون والتقویم 13.5.2

. یقول ھـ18-17في القرن السادس المیالدي، فتح المسلمون الشام واصبح معاویة والي الخلیفة عمر على الشام  

في في محاضراتھ ؛ عندما آتى معاویة والیاً على دمشق ھذه المدینة الكبیرة العریقةالقدیر سھیل زكارالمؤرخ  

سوى بضعة قبائل ب االغریقیة. بل لم یكن في الشام عراللغةلم یكن فیھا عرب وسكانھا بیزنطة یتكلمونالقدم

ؤید ما ی ھذا .اإلغریقیةاللغة ب ھم النصرانیة ویؤدون صالتھم في كنائسھم تنا مثل كلب تسكن األریاف والبوادي ودی

ان ما نسب من احادیث لرسول هللا ص عن فضائل الشام وأھلھا ھي نصوص موضوعة ببعض الباحثین  ألیھ  ذھب  

مسلمین وال عرب!وقت الرسول ص الشامحواضرملفقة اذ لم یكن في

ھ یدیرون مناطق ن لمستشاری بقیادة سرجونھرقل الروم في الشامموظفياتخذ  معاویة  ورد في عدة مصادر ان  و

منطقیاً، نعم! وتغیر موقع یوم الجمعة؟المعتمد آنذاك في الشام، فھل اعتمد أیام أسبوع تقویم جولیانوالیتھ

ھـ یوم األربعاء وفي نص یوم السبت، لماذا؟!  37صالة الجمعة في صفین  یوجد نص بأن معاویة قد صلى بالناس  

ھل كانت ھذه أیام األسبوع وفق تقویم جولیان؟ 

لھ أنھ صلى بھم عند مسیرھم إلى صفین الجمعة  ولقد بلغ من أمرھم في طاعتھم  ھـ: (..  37معاویة في صفین  

.72: 2مروج الذھب للمسعودي ...) وأعاروه رؤوسھم عند القتال وحملوه بھافي یوم األربعاء

/ یوسف بن قز أوغلي/ 5ج22-1وفي نص اخر في مرآة الزمان في تاریخ األعیان وبذیلھ (ذیل مرآة الزمان)  

). قال لھم یوم الجمعة الیوم لنا عذر وصلى بھم یوم السبتسبط ابن الجوزي: (

في  دث عن ان تأجیل الجمعة الى السبت حبسند طویل  روایتین  367ص  2تاریخ دمشق جوذكر ابن عساكر في  

ولم یعارض قاضي الكوفة (عبد الملك بن مروان)  األمیرھـ) بأمر  95- 75الكوفة أیام والیة الحجاج على الكوفة (

امتثال الفقھاء والناس للحاكم! مثال على  فھذا  ،  ضعف ھذین النصینابن عساكرمع انالذي خرج للخطبة فأعادوه!  

ھـ المؤسس الثاني للدولة 68و 65وذكر في النصوص ان الخلیفة االموي عبد الملك بن مروان الذي حكم ما بین 

دواوین الدولة أذ كانت  االمویة بعد ان بسط سیطرة االمویین على كل البالد اإلسالمیة قد وحد الدواوین وعربھا

. فھل فرض تقویم وایام أسبوع مختلفة؟ جولیان والفارسينسیة وبالتقویمی االغریقیة والفارات باللغ

أي أن ھنالك احتمال ان یكون یوم الجمعة الحالي ھو في الحقیقة یوم األربعاء او السبت الحقیقي في التقویم الھجري 

األصلي لرسول هللا ص. فلنتحرى لنستكشف الحقیقة. 
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الجمعة  ھنالك نصوص یستنتج منھا بوجود  ھل   لیومي  تقویم جولیان–تطابق  بین  الشام ومصر السبت  في 

.. ساھموا في البحث...؟ام عدمھالتقویم الھجري األصلي زمن الرسول ص والخلفاء الراشدونبین ووالحبشة

االسبوعأیامعن تغییر نایرومندلیال13.5.3

ول:الدلیل اال

م للمؤلف بیتر كیغان واخرین، 300-ق م  200مكتوب في الغرب الالتیني  لنحلل النص التالي من كتاب فضاء  

: 89ص 

، وفیھ النص التالي: بإیطالیاقرب نابولي األثریةد تقویم لسنة كاملة محفور على عمود لبیت في مدیة بومبي جِ وُ 

ثمانیة أیام قبل منتصف  "عندما كان االغسطس القیصر نیرو، وكوسس لنینتولوس ابن كوسس قناصل،

فبرایر، االحد، الیوم السادس عشر للقمر، یوم الناندیني في كومي ، خمسة أیام قبل منتصف فبرایر یوم  

الناندیني في بومبي". 

(اذ كان لكل سنة قنصلین تسمى تلك السنة جولیان م60ان السنة محددة بدقة وھي سنة  : (كیغان یقول المؤلف

. ویقول المؤلف نقال عن )قمري16یوم  وافقفبرایر و6ھو یوم  فبرایرنیة أیام قبل منتصفباسمیھما). وان ثما

ھو یوم السوق.:یوم الناندیني !)بل االربعاء،االحد فبرایر یوم 6لكن ھنالك خطأ اذ لم یكن یوم  (عدة باحثین 

: أخطأبعد التحقق ان المؤلف هما وجدنا
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كما قال المؤلف. فمنتصف الشھور  14ولیس  بالتقویم الروماني51یوم  كان  )Ides(فبرایرمنتصف شھر  .1

یوم وال یوجد 28او  29او  31كان یوم احتفال ثابت بغض النظر عن عدد أیام الشھر وكانت الشھور اما  

. جولیان في بدایاتھ–بالتقویم الروماني یوم30شھر من 

كما قال المؤلف. 6، ولیس یوم  فبرایر بالتقویم الروماني7= 8–15ثمانیة أیام قبل منتصف فبرایر: .2

خمیس بتقویم جولیان.  كان الم جولیان60فبرایر7یوم .3

كانون الثاني ینایر 22ان ھالل الشھر كان یمكن رؤیتھ في إیطالیا عند مغرب  في البرامج الفلكیة  لقد وجدنا  .4

قمري بالتقویم  16فبرایر  8قمري یكون یوم االحد  15فبرایر  7لكن، بعد مغرب یوم السبت  ان  م جولی60

. كیغانالمؤلفظنفال خطأ في النص كما الجمعة بتقویم جولیان ، الیھودي، 

كان یوم لكنھ  في إیطالیايی في بومبأحد قمري كان یوم  16الخالصة ان النص یقول ان الیوم  يما یھمنا ھ 

!. بین االحد والجمعةوالفرق یومین. وفق تقویم جولیانم جولیان60فبرایر 8الجمعة 

وال تطابق التقویم جولیانوالتقویم الروماني  بینھذا اثبات تاریخي من اآلثار ان أیام األسبوع كانت مختلفة  

بل  الیھودي الروماني  )أحد( ال یوجد یوم  .  التقویم  الحروف  المكون من أسابیع من  وفق  أیام اسمائھا  ثمانیة 

الالتینیة الثمانیة األولى.  

الدلیل الثاني:

، ولم یتوصل الى نتیجةالباحث القس روبرت أودوم ، المعروف بسنوات من البحث حول وقت یوم السبت الحقیقي

في روما یحدد  مسیحيقبرنصب عن نقش على أورد في كتابھ الشھیر (االحد في الوثنیة الرومانیة) النص التالي

: وضع النصب التذكاري یوم

من الشھر القمري،  24ي النونس من نوفمبر، في یوم الزھرة، وفي الیوم في سنة قنصلیة كلودیوس وبیترنوس، ف

شھر 11سنة و 55لوسیس وضعت (ھذا التذكار) ألبنتھا العزیزة جدا سیفیرا، ولروح القدس. لقد توفت عن عمر 

أیام. 10و

 “In the consulship of Claudius and Paternus, on the Nones of November, on the 



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

209 

day of Venus, and on the 24th day of the lunar month, Leuces placed [this 
memorial] to her very dear daughter Severa, and to Thy Holy Spirit. She died [at 
the age] of 55 years, and 11 months, [and] 10 days.” [ E. Diehl, Inscriptiones Latinae 

Christianae Veteres, Vol. 2, p. 193, No. 3391. See also J. B. de Rossi, Inscriptiones Christianac Urbis Romae, 

Vol. 1, part 1, p. 18, No. 11. J. B. de Rossi] .

Sunday in Roman Paganism by Robert Leo Odom 
https://books.google.ca/books?id=4rezhDpcWwkC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=Inscriptiones+Latinae+Christianae+Veteres,+Vol.+2,+p.+193,+No.+3391.&source=bl&
ots=pWNvYL1Yp0&sig=ACfU3U3wT-r3kG60RThYZz7gNTRGcRBaHA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiPpoX-
vMjxAhVWV80KHWe0Ba0Q6AEwBHoECAYQAw#v=onepage&q=Inscriptiones%20Latinae%20Christianae%20Veteres%2C%20Vol.%202%2C%20p.%20193%2C%2

0No.%203391.&f=false

.  م جولیان 269ر / نوفمب ي تشرین الثان 5(یوم الزھرة) المنقوش على القبر ھو یوم الجمعة نصب تاریخ ال 
تشرین األول اوكتوبر  15أذ كان األول من الشھر القمري فلكیاً ي یھود بالتقویم ال 24وكان لیلة الیوم القمري  

. م جولیان 269

Consulship of Claudius and Paternus = Year 269 (https://ric.mom.fr/en/info/hist) 

Nones of November = November 5th.  
(https://en.wikipedia.org/wiki/November_(Roman_month)) 

. 24الـ بذكر الیوم القمري یھودي المعمول بھ عند النصارى آنذاك التقویم ال تحدید  النقش ذكر نقطتین؛ األولى  
عند النصارى  لكن القرابین لروح القدس  .  ولروح القدس للمتوفیة  اھدي المسیحي والثاني، ان النقش التذكاري 

وكان یوم  فأصبحوا قدیسون  بعد قیامھ  ع الروح القدس على تالمیذ السید المسیح  حلول ، یوم  تقدم یوم االحد 
اول یوم احد من شھر تشرین  في االصل ( اخر یوم احد من الشھر القمري في ھذا ویحتفل بیوم القدیسین  . احد 

اخر  كان  بتقویم جولیان ) یوم الزھرة (الجمعة وضع النصب التذكاري  أي ان تاریخ  .  حالیا) الثاني نوفمبر 
لھا  ومن المعروف تاریخیا ان الناس تزور امواتھم في أیام  بالتقویم الیھودي. من الشھر القمري  یوم (احد)  

وال یضعون  . اما الجمعة فال قیمة لھ عندھم وال یزورون موتاھم فیھ مثل یوم عید القدیسین مكانة دینیة لدیھم 
. وال القرابین لروح القدس التذكارات على قبورھم فیھ 

لوقت یوم الجمعة األصلي یةالتاریخدلةخالصة األ13.5.4

اإللھي  التقویم الھجري األصلي 

لرسول هللا ص 
السبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاء االثنیناألحد

"الھجري"التقویم األموي 

الحالي 
الخمیساألربعاءالثالثاء االثنیناألحدالسبتالجمعة

م 269و60التقویم الیھودي في 

في االمبراطوریة الرومانیة
السبتالجمعةالخمیساألربعاءالثالثاء االثنیناألحد

الحالي وفي كل  شمسيالتقویم ال

م 1884العالم قبل 
الخمیساألربعاءالثالثاء االثنیناألحدالسبتالجمعة

الحقیقي في شمسيالتقویم ال

م1884األمریكیتین بعد 
األربعاءالثالثاء االثنیناألحدالسبتالجمعةالخمیس

https://books.google.ca/books?id=4rezhDpcWwkC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=Inscriptiones+Latinae+Christianae+Veteres,+Vol.+2,+p.+193,+No.+3391.&source=bl&ots=pWNvYL1Yp0&sig=ACfU3U3wT-r3kG60RThYZz7gNTRGcRBaHA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiPpoX-vMjxAhVWV80KHWe0Ba0Q6AEwBHoECAYQAw#v=onepage&q=Inscriptiones%20Latinae%20Christianae%20Veteres%2C%20Vol.%202%2C%20p.%20193%2C%20No.%203391.&f=false
https://books.google.ca/books?id=4rezhDpcWwkC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=Inscriptiones+Latinae+Christianae+Veteres,+Vol.+2,+p.+193,+No.+3391.&source=bl&ots=pWNvYL1Yp0&sig=ACfU3U3wT-r3kG60RThYZz7gNTRGcRBaHA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiPpoX-vMjxAhVWV80KHWe0Ba0Q6AEwBHoECAYQAw#v=onepage&q=Inscriptiones%20Latinae%20Christianae%20Veteres%2C%20Vol.%202%2C%20p.%20193%2C%20No.%203391.&f=false
https://books.google.ca/books?id=4rezhDpcWwkC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=Inscriptiones+Latinae+Christianae+Veteres,+Vol.+2,+p.+193,+No.+3391.&source=bl&ots=pWNvYL1Yp0&sig=ACfU3U3wT-r3kG60RThYZz7gNTRGcRBaHA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiPpoX-vMjxAhVWV80KHWe0Ba0Q6AEwBHoECAYQAw#v=onepage&q=Inscriptiones%20Latinae%20Christianae%20Veteres%2C%20Vol.%202%2C%20p.%20193%2C%20No.%203391.&f=false
https://books.google.ca/books?id=4rezhDpcWwkC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=Inscriptiones+Latinae+Christianae+Veteres,+Vol.+2,+p.+193,+No.+3391.&source=bl&ots=pWNvYL1Yp0&sig=ACfU3U3wT-r3kG60RThYZz7gNTRGcRBaHA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiPpoX-vMjxAhVWV80KHWe0Ba0Q6AEwBHoECAYQAw#v=onepage&q=Inscriptiones%20Latinae%20Christianae%20Veteres%2C%20Vol.%202%2C%20p.%20193%2C%20No.%203391.&f=false
https://ric.mom.fr/en/info/hist
https://en.wikipedia.org/wiki/November_(Roman_month)
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أعاله الجدول  من  اضطر  ؛الحظ  یصليمعاویة  عندما  في صفین  ان  أمیر  فيالجمعة  جیش  كان  الذي  الیوم 

، كان بالتقویم الھجري لرسول هللا صوفق أیام األسبوع  الجمعة الصحیح  یوم  صالة  فیھالمؤمنین علي ع یصلي

ان  . مما یدلفأطاعوه بصالة یوم الجمعة في یوم األربعاء المعتاد عندھمیوم األربعاءأصحاب معاویةعند  ذلك

! ، لألسفقرن14واننا ما زلنا نفعل ذلك عبر .!قبل معركة صفینفي الشامتقویم جولیان أیام معاویة اعتمد

في المصادر اإلسالمیة وغیرھا... شاركوا في البحث عنھا.األخرى األدلة التاریخیة حتماً، ھنالك العدید من 

نتائج رصدنا لعالمات یوم الجمعة 13.6

كتشف أیھم ھو یوم وستكل یوم من أیام األسبوع ولبضعة أسابیععالمات یوم الجمعة بنفسكتحرىواألدق،  

الجمعة المحدد من هللا عز وجل.

الحالي یوم األربعاء  المحدد من هللا ھو  الجمعة  الثالثاءیوم  القارتین األمریكیتین)الحالي(یوم  أیام وفقفي 

ویطابق األدلة التاریخیة أعاله!الحالي.ما یسمى التقویم الھجري فیوالحاليالتقویم الشمسياألسبوع في

ووضع هللا تعالى لیوم الجمعة عالمات یمكن ألي شخص التأكد من وقتھ الصحیح بنفسھ دون الحاجة لتقاویم وال 

حتى رجال دین.

اقل وضوحاً   تكون  الجمعة  یوم  االسابیععالمات  بعض  الجوي في  الغالف  المعروف على  القمر  تأثیر  بسبب 

لألرض.

: أسابیع، ویمكنكم فعلھ ایضالبضعة كل لیلة ونھارھذا ما فعلتھ 

ة  انار رغم التلوث الضوئي الناتج من  راقب في اللیل : مدى الظلمة ، وعدد النجوم التي تراھا وسطوعھا .1

.العام واصوات الحیوانات السكونراقب و، واالحوال الجویة احیاناالمدن

الفجر: مقدار الحمرة في شفق األفق المشرقي،  .2 ،  وحمرة الشمس عند شروقھا توھجمقدار  وراقب عند 

واصوات الحیوانات. 

. العام السكونولون ضوء الشمس على االسطح،  وشدة الضیاء،  وراقب سماء النھار: مقدار زرقة السماء،  .3

ق مراقبة ظلھا.راقب وقت الظھر: ركود الشمس عن طری.4

وحمرة الشمس عند غروبھا.توھجمقدار وراقب وقت الغروب: مقدار الحمرة في شفق األفق المغربي، .5

الحقیقي (ساعة الزھراء) والعشاء من یوم الجمعةعصرالتيوركز على ما بین صالبنفسكأكد من العالمات ت

الدعاء في وأنظر ان ستتم االستجابة لدعائك ام ال (االستجابة لیس بالضرورة ھذا الوقت ویمكنك أیضا تجربة 

لھ)! نحن نشكو دوما من عدم استجابة دعائنا. یبدو ان السبب اننا ال ندعوا وفق التقویم اإللھي! ناتحقق ما دعو ب
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. مسلمین تقرر وقتھیوم الجمعة یوم عبادة هللا ومن أیام أعیاد المسلمین وحدد هللا وقتھ، ال بشر غیر  
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أیضاً ؟ خط التقویم الدوليھل حدد هللا عز وجل مكان 14

لھي حدد وقت الشھور وبدایتھا بأھلة الشھور ومنازل القمر ، فھل حدد هللا تعالى وقت إتبین لنا ان ھنالك تقویم  
ً أیام التقویم المسمى بخط التقویم الدوليومكان بدایة  .. ؟أیضا

األرض في حالة دوران مستمر ال یتوقف حول محورھا العمودي مسبباً شروق الشمس في كل لحظة في مكان ما 
على األرض یقابلھ غروب في النصف المقابل لألرض. 

ان  تسبب  األرض حول محورھا  دوران  وان حركة  كما  النھار.  ویتبعھ  باللیل  الغروب  عند  یبدأ  الیوم  ان  ونعلم 
وق) یمتد من الشرق الى الغرب. أي انھما یحدثان دوما في المناطق شرق منطقتنا قبل منطقتنا الغروب (وكذلك الشر

. أینما كنا

ومن النصین التالیین، نستنتج ان انتھاء وقت صاله العشاء وھو وقت انتھاء الشفق الفلكي ھو وقت انتھاء یوم وبدأ  
یوم جدید ولیس غروب الشمس: 

كما عشیة الخمیسهللا صلى هللا علیھ وآلھ قال: كیف أنتم إذا تھیأ أحدكم الجمعة  ان رسول  (علي علیھ السالمعن
. 4790 - 37الجعفریات /٦ج - السید البروجردي - جامع أحادیث الشیعة ).تتھیأ الیھود عشیة الجمعة لسبتھم

إذا كانت عشیة الخمیس ولیلة الجمعة نزلت مالئكة من السماء، (عن أبي عبد هللا علیھ الصالة والسالم قال :  ومثلھ:
معھا أقالم الذھب، وصحف الفضة ، ال یكتبون عشیة الخمیس ولیلة الجمعة ویوم الجمعة إلى أن تغیب الشمس إال 

.٣١ص  ٢ج  الخصالعن٥٠الصفحة  - ٩١ج  - العالمة المجلسي  - األنوار  بحار  . )الصالة على النبي وآلھ ، صلى هللا علیھ وآلھ  

ووقت صالة ،  یعني ان الیوم ینتھي مع انتھاء صالة العشاء  ینالجمعة) في ھذا النصالخمیس وعشیةعبارة (عشیة
الفلكي. العشاء ھو وقت انتھاء الشفق الفلكي. أي ان وقت انتھاء یوم وبدأ یوم جدید ھو وقت انتھاء الشفق 

ففي أي منطقة على یبدأ الیوم الجدید.  ،في حالة دوران مستمرةوكلما حان وقت العشاء في أي منطقة على األرض  
في أي مكان على األرض یمكننا ان نقول ان تاریخ ف، لو توقف دوران األرض بمعنى.. األرض یبدأ الیوم وینتھي؟

الیوم تقدم وأصبحنا في الیوم التالي.

غروب الشمس یتحرك من الشرق الى الغرب كخط یربط بین القطبین. والمناطق التي تقع شرق الخط یكون ان  
الغروب قد حصل قبل فترة وبالتالي بدأ یوم جدید. أما المناطق غرب ھذا الخط فلم یحصل فیھا الغروب وما زالت 

في الیوم السابق. 

منتصف اللیل ولیس مغرب الشمس؟ متى قرر البشر ان الفاصل بین األیام ھو 

وا الساعة الثانیة عشر من منتصف اللیل نھایة الیوم وبدایة یوم جدید بدل من غروب الشمس. مد حالیاً، البشر أعت
. International Date Lineووضعوا خط في المحیط الھادي ال یمر بأرض یابسة سموه خط یوم التأریخ الدولي  

ة او الباخرة من الشرق الى الغرب (من أمریكا الى الیابان مثالً) تكون قد عبرت یوم  واذا عبرت ھذا الخط بالطائر
أیضاً، والعكس بالعكس، لو عبرتھ من الغرب الى الشرق تكون قد رجعت یوم. بمعنى ان الیوم الجدید وأول یوم في 

لخط عند منتصف اللیل. السنة یبدأ من غرب ھذا الخط واخر الیوم واخر یوم في السنة ینتھي عند شرق ھذا ا
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من الواضح ان ال أساس فلكي لمنتصف اللیل وخط یوم التأریخ الدولي ھذا! 

والیھود والنصارى والمسلمین وعدة حضارات تعتبر غروب الشمس ھو الفاصل. اما الرومان الذین اإلغریقكان 
القمریة جعلوا شروق الشمس ھو الفاصل ثم غیروه الى منتصف -وضعوا التقاویم الشمسیة وتركوا التقاویم الشمسیة  

یكیة بدأت الدول التي تعودت على التقویم وبسبب انتشار الساعات المیكان 1800النھار. مع بدایة القرن التاسع عشر  
الشمسي التحول الى اعتبار منتصف اللیل ھو الوقت الفاصل بین األیام وأستغرق ذلك أكثر من قرن. 

ال نرید الدخول في التفاصیل ، لكن ھدفنا ھو كیف نفذت ھذه التغیرات؟ لنعرف ھل تغیر وقت یوم الجمعة ام ال. 
وم الجمعة زمن الرسول ص ام زحفوه؟. ھل یوم الجمعة الحالي ھو ی 

أضافة الشھر الكبیس وتغییر یقاف إ بالتغییر الوحید الذي حدث بعد زمان رسول هللا ص ھو تغییر التقویم الھجري  
المصادر تصر بأن دورات أیام األسبوع السبعة الكثیر منم. لكن  1582التقویم الشمسي جولیان الى غریغوري في  

التقویم فقط.  ایامروا ارقاملم تتغیر وانما غی

من وضع خط یوم التاریخ الدولي ومتى ؟ 

في في المحیط الھادي كخط التاریخ الدوليخطاعتماد وقرروا  واشنطندولة في  26اجتمعت م1884عامفي
عتمده. وأساس الموضوع ان المستعمرین الذي جاءوا یتفاقیة دولیة غیر ملزمة، لكن في المحصلة أصبح كل العالم  ا

رق ا كتشفوا انھم یؤرخون بفامن أسیا أوال ثم ألتقوا بالمستعمرین الذي جاءوا من الشرق من أوربا الى األمریكیتین 
. فیما بینھمیوم

ومكاتبات حكومات مستعمراتھم موحدة العابرة للمحیط األطلسي ان تبقى تقاویم سجالت سفنھم  فأراد المستعمرون
أرادوا جعل دولھم في مركز العالم بدل ان یكونوا كما  مع اوطانھم األصلیة؛ اسبانیا والبرتغال وبریطانیا وفرنسا.  

ھو خط الطول صفر بسبب 1851سنة في عام  33الذي وضع قبل  شغرینتعتبروا خط  افي اخر غرب العالم، ف
أنتشار استعمالھ في خرائطھم البحریة الحدیثة آنذاك! 

األمریكیتین وأنقصوھا یوم من أیام األسبوع. فمثال لو كان الیوم ھو یوم القارتینوبالتالي، ّغیروا التقاویم في
الخمیس الثاني من الشھر.یومجعلوهرتین األمریكیتین افي القجمعة الثالث من الشھر ال

م؟ 1851قبل شغرینتكیف كانت خرائط العالم قبل خط 

درجة غرب وفق الخرائط الحالیة.30كل خرائط العالم كانت تضع نھایة الیوم في المحیط األطلسي عند خط طول  
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Hand coloured world map with two hemispheres published by the British author George Augustus 
Baldwyn in 1782

یحمل السماء ویقف في أقصى غرب األرضلھ دائم متین كلفھ الخالق لیحكم القمر  إان أطلس  اإلغریقر  صوو
والفلك على كتفیھ وحولھ تدور السماء.

Hesiod, Theogony 517–520.].[ Graves, Robert (1992). The Greek Myths. Penguin Books. 
p. 27. ISBN 0140171991.]  .[ The usage in Virgil's maximum Atlas axem umero torquet stellis 
ardentibus aptum (Aeneid, iv.481f , cf vi.796f), combining poetic and parascientific images, is 
discussed in P. R. Hardie, "Atlas and Axis" The Classical Quarterly N.S. 33.1 (1983:220-228).]

خرائط كانت  وكذلك ، ریقیا واألندلسسالمیة ان نھایة األرض تقع في البحر مباشرة غرب أفوورد في المصادر اإل
المسلمین: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythology)#cite_note-517%E2%80%93520-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Hesiod
https://en.wikipedia.org/wiki/Theogony
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0020.tlg001.perseus-eng1:507-544
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythology)#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythology)#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0140171991
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythology)#cite_note-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythology)#cite_note-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythology)#cite_note-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil
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1756, copy of 1821Erzurumlu ibrahim Hakki's World Map in his Marifetname book
)National Library of Turkey(

compendium), Turkey, Ibrahim Hakki of Erzurum, Ma'rifetnameh (an encyclopaedic
Ottoman, dated 1234 AH/1819 AD

م محفوظ في متحف ولتر 1554والخریطة التالیة من كتاب عثماني یعود لألمیرال بیریس ریس یعود تاریخھا الى  
: للفنون في میریالند بالوالیات المتحدة األمریكیة 

http://libraries.theeuropeanlibrary.org/Turkey/treasures_en.xml
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Walters Art Museum Ms. W.658
م محفوظ في متحف ولتر للفنون في میریالند بالوالیات المتحدة األمریكیة 1554لألمیرال بیریس ریس یعود تاریخھا الى كتاب عثماني یعود 

الخرائط  المقطع المكبر من الخارطة األخیرة على الیسار والحظ في
الطول   خط  أن  األحمر  360- 0أعاله  بالحبر  كتابةً  في والمؤشر 

غرب  25عند خط  م یقع في المحیط األطلسي1554الخرائط قبل  
.المحیط الھادئفي ولیس الحالي،
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...ھل حدد هللا تعالى وقت بدأ الیوم ؟

نعم.. وھنالك دلیلین على ذلك:

قصة رحلة ذو القرنین في القرءان. .1
. یَْبِغیَانِ َال بَْرَزخٌ بَْینَُھَمایَْلتَِقیَانِ اْلبَْحَرْینِ َمَرجَ .2
.القمریةاول مناطق تشھد اھلة الشھور.3

رحلة ذو القرنین في سورة الكھف

حددت ھذه اآلیات من سورة الكھف متى یبدأ الیوم وینتھي عن طریق تحدید مكان طلوع الشمس وغروبھا على 
اول واخر أرض یابسة..

الرحیم بسم هللا الرحمن 

َب َحتَّٰى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَھا تَْغُرُب فِي َعْیٍن َحِمئٍَة (َحاِمیٍة)   ا أَن تُعَذِّ َوَوَجدَ ِعندََھا قَْوًما ۗ قُْلنَا یَا ذَا اْلقَْرنَْیِن إِمَّ
ا أَن تَتَِّخذَ فِیِھْم ُحْسنًا ا َمن َظلََم فََسْوَف نُعَ  (86) َوإِمَّ بُھُ َعذَابًا نُّْكًراقَاَل أَمَّ بُھُ ثُمَّ یَُردُّ إِلَٰى َربِِّھ فَیُعَذِّ ا َمْن آَمَن  (87) ذِّ َوأَمَّ

َحتَّٰى إِذَا بَلََغ َمْطِلَع الشَّْمِس  (89) ثُمَّ أَتْبََع َسبَبًا (88) َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَھُ َجَزاًء اْلُحْسنَٰى ۖ َوَسنَقُوُل لَھُ ِمْن أَْمِرنَا یُْسًرا
ن ُدونَِھا ِستًْراوَ  ِلَك َوقَْد أََحْطنَا بَِما لَدَْیِھ ُخْبًرا(90) َجَدَھا تَْطلُُع َعلَٰى قَْوٍم لَّْم نَْجعَل لَُّھم ّمِ . الكھف) (91) َكذَٰ

أنتھاء الیوم یكون عند مغرب الشمس في نھایة أرض یابسة بعدھا في عین حِمئة، واال ألستمر ذو القرنین في 
لتالي كما فعل في األیام السابقة ولم یتوقف عند غروب الشمس.. وبدایة الیوم یكون عند مطلع سیره في الیوم ا

الشمس في نھایة أرض یابسة ال ستر لھا من الشمس، واال ألستمر ذو القرنین في سیره في الیوم التالي كما فعل 
في األیام السابقة ولم یتوقف عند شروق الشمس. 

ھذه اآلیات في قرآن عربي فصیح...لنستكشف معاني ألفاظ  

:(الّصّحاح في اللغة)(مقاییس اللغة) و
والیاء والنون أصٌل واحد صحیح یدلُّ على ُعضٍو بھ یُْبَصر ویُنَظر، ثم یشتقُّ منھ، واألصُل في جمیعھ ما العین

النّاظرة لكّلِ ذي بََصر.العینذكرنا. قال الخلیل:
.یتجسَّس الخبَر، كأنَّھ شيٌء تََرى بھ ما یَِغیب عنكالذي تبعثُھ  :العین
الجاریةُ النّابعة من عیون الماء، العین
اإلنسان. یقولون: بعینالماء التي شبِّھت بعینالسَّحاب ما جاَء من ناحیة القبلة، وھذا مشبَّھ بمشبَّھ، ألنَّھ ُشبِّھ:العین

.بالعَینوال یقال ُمِطرناالعین،یَكاد یُخلف. قال ابن األعرابّي: یقال ھذا مَطرفال إذا نشأ السَّحاب من قِبَل العین
.مطُر أیاٍم ال یقلعالعَْینُ و
الشَّمس: َصْیَخدُھا المستدیر .  عین :اإلنسان. قال الخلیلبعینمشبھَعین الشَّمس و

.ماٌء عائن، أي سائلومن الباب 
الذكر واألنثى، والجمع أعیان : خیاُره، یستوي فیھ كّلِ شيء ِعینَةُ 
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. غیر دَین، أي ھو مال حاضٌر تراه العیونُ َعینٌ وھو المال العَتِید الحاضر؛ یقال ھو،العَین
 .: نفُسھالشَّيءعینُ و

یتبین ان (العین) لیست ما أصبح متعارف علیھ اآلن وھي عین ماء صغیرة ، بل ھي ماء جاري غیر ساكن بغض 
سحاب القادم من العین (أي البحار) یمطر أیام وال یمكن ان تكون العین ما یطلق اآلن على النظر عن حجمھ!.. وال

الینابیع !  

: (القاموس المحیط)(لسان العرب) و
؛ وفي التنزیل: من َحَمإٍ مسنون، األَسود الُمنتنالطین الَحْمأَةُ والَحَمأُ:

.الَحْمأَة فَكِدَر وتَغَیرت رائحتھَحْمأً وَحَمأً خالطتھ الماُء َحِمئَ و
.: أي َكثَُرت َحمأَتُھا-بالتَّحریك - َحَمأً البئُر َحمئَتِ و
وقرأَ ابن مسعود وابن الزبیر: حامیٍة، ومن قرأَ َحِمئٍة،فیھا َحْمأَة؛ وفي التنزیل: وَجدھا تَْغُرب في َعْینٍ :َحِمئَةٌ عینو

تكون حاّرة ذاَت َحْمأَة،حاِمیة، بغیر ھمز، أَراد حاّرةً، وقد 
.: َغِضبتُ علیھَحمئتُ و

أي حِمئة تعني األسود الُمنتن الغاضب. 

.األَسوُد والَوَسخُ األَْطلَُس: : (لسان العرب)وفي 

وما الذي یستر من الشمس؟ 

، الناَس ِمن غیِر َستَرْ ویَْستُُرونَ أَخفاه؛ أَنشد ابن األَعرابي:وَستَراً:َستْراً ویَْستُِرهیَْستُُرهالشيءَ َستَرَ :  (لسان العرب)
إِذا َغطَّْیتھ فاْستَتَر ھو. أَْستُُرهالشيءَستَْرت مصدربالفتح:والستَر،
أَي تَغَطَّى. وتََستَّرَ 

تْرُ و .وُستُرتار وُستُوربھ، والجمع أَسْ ُستِرَ بالكسر معروف: ماالّسِ

.وكذلك الِستارة، والجمع الَستائر.بھ كائناً ما كانیُْستَرُ (بالضم) ماالُستْرةو:  (الّصّحاح في اللغة)

تْرُ : (القاموس المحیط) : واِحدُ السُّتُوِر واألَْستاِر، والَخْوُف، والحیاُء، والعََمُل.بالكسر،الّسِ

.ما یستر شروق الشمسالجبال وربما الغابات الكثیفة ھي

.. شاھد الخارطة س!الساحل الشرقي للقارتین األمریكیتین ال جبال وال غابات كثیفة فیھ وال یستر من طلوع الشم
القارة األمریكیة بقارة أسیا. كما  الشمالیةالتالیة والحظ ان  الدراسات الجینیة الى ان سكان وشبھ مرتبطة  أثبتت 

األمریكیتین األصلیین ینحدرون من أسیا.القارتین 

جغرافیاً، ما ھي مواصفات المحیط األطلسي؟ 
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المحیط األطلسي ھو المحیط الوحید الذي یصل بین قطبي األرض دون یابسة، أي یفصل األرض الیابسة الى  -
نصفین. 

لغات!.عدةوبالمحیط األطلسي ھائج الموج في حین ان المحیط الھاديء ھادئ كما یدل معنى أسمیھما -
لون میاه المحیط األطلسي أغمق من المحیط الھادئ بسبب اختالف كثافة میاھھما ، فالمحیط األطلسي اكثر -

باأللف جزء ملح) ودرجة حرارة میاه المحیط األطلسي أعلى بحوالي درجة مئویة من  34مقابل  37ملوحة (  
قل حموضة ویحتوي على الكلس بنسبة اكثر. أي  درجة حرارة میاه المحیط الھادئ. كما ان المحیط األطلسي ا

ان المحیط األطلسي أوسخ وأبعد من تركیب المیاه العذبة. ویتطابق ھذا مع معنى األطلس لغویاً. 
الھادئ بحوالي  - بین  سنتیمتر. وفي قاع المحیط األطلسي40المحیط األطلسي اعمق من المحیط  شق عمیق 

في المحیط األطلسي د عبر االالف السنین. الحظ الخط األحمر  قطبي األرض الحظ العلماء ان عرضھ یزدا
في الخارطة التالیة.  الممتد بین قطبي األرض 

ع منطقة ألتقاء المحیطین تقع في أقصى جنوب القارة األمریكیة المعروفة بأمواج ھائجة وریاح عالیة مفاجئة وم-
فین. ذا میاه المحیطین ال تختلط بینھما برزخ وتظھر بلونین مختلھ

على المعنى اللغوي لـ (عین حِمئة) !! المحیط األطلسي أعاله أال تنطبق مواصفات 

والحظ وفیھا تكون القارتین االمریكیتین اقصى شرق األرض وفیھا یبدأ الیوم في التقویم. خارطة العالم الصحیحة 
.المحیط االطلسي–من العین الحمئة  تستر شروق الشمسان السواحل الشرقیة للقارتین األمریكیتین ال جبال فیھا 
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نصفین للقطب یقسم األرض في قاع المحیط األطلسي الممتد من القطب الضیق الحظ األخدود األحمر 
geographyandyou.com

المحیطین الجنوبیةاألطلسي والھادئأمواج  القارة األمریكیة  الوحید أللتقائھما جنوب  المكان  تختلط في  ، وال ال 
: خرى المحیطات االفي مناطق التقاءیحدث ذلك 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgx57t2v_dAhVLUt8KHdpXB_YQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geographyandyou.com%2Fscience%2Foceans%2Fseafloor-spreading%2F&psig=AOvVaw3JHVFbmIpOVzIuwyje6xvS&ust=1539388560403477
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pacific.html-and-atlantic-of-waters-dont-http://answi.blogspot.com/2017/08/why
تظھر تیارات أمواج المحیطین ال تختلط عند جنوب القارة األمریكیة الجنوبیة. الصورتین أعاله

http://answi.blogspot.com/2017/08/why-dont-waters-of-atlantic-and-pacific.html
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د على الیسار عن الفاتح الغامق على الیمین مقارنة بلون المحیط الھادئ  الداكن  الحظ اختالف لون المحیط األطلسي  
في أقصى جنوب القارة األمریكیة الجنوبیة:  Cape Hornرأس كیب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Horn#/media/File:CapeHorn.jpg

: ْبِغیَانِ یَ الَ بَْرَزخٌ بَْینَُھَمایَْلتَِقیَانِ اْلبَْحَرْینِ َمَرجَ 

:قرآنیة آیات ثالث فيالعجیبةالظاھرةھذهوجود عنالكریمالقرآنتحدث 

) َمْحُجوًرا َوِحْجًرابَْرَزًخابَْینَُھَماَوَجعَلَ أَُجاجٌ ِمْلحٌ َوَھذَافَُراتٌ َعْذبٌ َھذَااْلبَْحَرْینِ َمَرجَ الَِّذيَوُھوَ (:تعالىقولھفي
.]53[الفرقان:

نْ (:وجل عزقولھلكن َحاِجًزااْلبَْحَرْینِ بَْینَ َوَجعَلَ َرَواِسيَ لََھاَوَجعَلَ أَْنَھاًراِخاللََھاَوَجعَلَ قََراًرا األْرضَ َجعَلَ أَمَّ
ِ َمعَ أَإِلَھٌ  ] 61[النمل:)یَْعلَُمونَ الأَْكثَُرُھمْ بَلْ �َّ

بَانِ َربُِّكَماآَالءِ فَبِأَّيِ یَْبِغیَانِ الَ بَْرَزخٌ بَْینَُھَماِقیَانِ یَْلتَ اْلبَْحَرْینِ َمَرجَ (:سبحانھوقولھ .]21- 19[الرحمن:)تَُكذِّ

أنھار. ولیسبحارعنتتحدث یات اآللكنأیضااألرض أنحاء كلفيالبحارفياألنھارمصبات عند ھذاویالحظ

التقویم؟! فيالیومبدامكانعلىإلھيدلیلالظاھرةھذهألیست 
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تثبت مكان خط التاریخ الدولي اھلة الشھورفیھا ھد  ااول مناطق تش

ان ناخرائط إمكانیة رؤیة اھلة الشھور التي تنتجھا العدید من البرمجیات وتنشرھا مواقع عدة لالحظنالو تفحص 
ً فیھ ھوالسنةشھوركافة مكان یمكن رؤیة اھلة لاو في المحیط األطلسي االصليخط التاریخ الدوليحواليغالبا

. وفي القارتین االمریكیتین

القمر لتكون إمكانیة رؤیة ھاللھ  ومن قدّ  الدولي األصلي في المحیط األطلسي؟حوالير حركة  التاریخ  هللا .خط 
وھذا یعني ان هللا عز وجل وضع تقویم موحد لكل قرر.ی شر  بتعالى حتماً.. وھو من یحدد این یبدأ الیوم ولیس ال

البشر الھالل في نفس الیوم غالباً ! كن وفق خط الیوم الدولي األصلي ان یرى كل ماألرض اذ سی

ھ المستعمرون عأحد الشھور وفق خط الیوم الدولي الحالي الذي وضمن احد برامج توقع رؤیة ھالل  الخارطة التالیة
الغربیون: 

األخضر المنطقة الخضراء الغامقة ھي المنطقة المؤكد رؤیة ھالل ذلك الشھر فیھا بالعین المجردة والمنطقة باللون  
تكون بالنواظیراالرؤیة فیھإمكانیةاحتمال  ف(باللون الشذري واالصفر)الفاتح اقل احتماالً. اما المناطق األخرى

والتلسكوبات فقط.رقمیة بعدسات مكبرةوالكامیرات الالمكبرة

ھر. اما غالبیة الشھور اخترت الشھر أعاله كمثال ألنھ اقصى ما یمكن ان یصلھ شرقاً احتمال امكانیة رؤیة ھالل الش
فكل ھذه المناطق تقع غرب خط الیوم الدولي األصلي في المحیط األطلسي. 

الخارطة التالیة لنفس الشھر وفق خط الیوم الدولي األصلي الذي وضعھ هللا تعالى: 
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الیوم على التقویم الھجري؟ وانتھاءما تأثیر تغییر مكان بدأ 

سنة فقط 137مكان أخر قبل حوالي  اتخاذ ان هللا تعالى قد حدد مكان بدأ الیوم الجدید وقرر البشر  اكتشفنابعد أن  
، ھنالك تغییران حصال: م1884في 

ان القارتین األمریكیتین تقعان في أقصى الشرق وفق خط الیوم المحدد من هللا تعالى في المحیط األطلسي ولیس -1
.. والیوم یبدأ فیھما ولیس ینتھي فیھما كما ھو الحال اآلن. وبالتالي، حالیاً  في اقصى الغرب كما حدده البشر.

بدل السبت،  حد بدل الجمعة (والیھود یوم االسبت یوم الفيسكان األمریكیتین من المسلمین یقیمون صالة الجمعة
بدأ الیوم قد األرض في حینبدل األحد) في الحقیقة! أذ انھم انتظروا انتھاء الیوم في باقيثنینوالنصارى یوم األ

وطبعاً ھذا وفق ترتیب أیام األسبوع الحالیة الخاطئة اصالً. .عندھمالتالي

حالیا وبسبب خط الیوم الذي حدده البشر في المحیط الھادئ ، نالحظ دوماً ان أمكانیة رؤیة أھلة الشھور تبدا  -2
العالم ، وبالتالي، یصوم ویفطر سكان األمریكیتین قبل باقي سكان  بالقارتین األمریكیتین بیوم قبل باقي أنحاء  

األرض بیوم ویثیر جدال كل عام حول توحید ذلك للمحافظة على وحدة المسلمین وجعل التقویم موحد حول 
عالى  د منھ المسلمون. لكنھم في الحقیقة الكل تشاھد الھالل وتصوم وتفطر بنفس الیوم الذي حدده هللا تیالعالم لیستف

ره البشر لیصبح وكأن  (أذا اتبع المسلمین نفس آلیة رؤیة أھلة األشھر)، لكن الیوم في القارتین األمریكیتین غیّ 
. وبسبب جھل غالبیة الباحثین بھذا التغییر، اقترح  سكان األمریكیتین شاھدوا الھالل بیوم قبل باقي سكان األرض!

یمین ھجریین منفصلین!! في حین ان الحل ھو العودة لما حدده هللا  تقسیم العالم الى منطقتین بتقوحالً ھوبعضھم
. سابقخاطئبشري خاطئ لحل مشكلة أحدثھا قرار بشريتعالى لخط الیوم الدولي، ال اقتراح

العالم-3 في  مكان  أي  في  الھالل  رؤیة  إمكانیة  یعتمدون  بدأوا  الطوائف  كل  ومن  الدین  رجال  من  وفق الكثیر 
إلعالن اول یوم من الشھر. لكنھم ال یعلمون ان البرامج والتطبیقات والمواقع الفلكیة الدولیة  الحسابات الفلكیة

یة ن بدانوعلیالتي تعلن أماكن رؤیة اھلة الشھور تستخدم خط التقویم الدولي الجدید مما یجعل رجال الدین ھؤالء  
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أي یجعلون اتباعھم یصومون  وم قبل وقتھ المحدد من هللا.بی وباقي الشھور  اشھر رمضان وشوال وذو الحجة  
ویفطرون ویحجون ویعیدون بیوم قبل وقتھ الذي حدده هللا تعالى وھم ال یعلمون! 

.0الخط عاد اعتباره ویفترض ان یلھيطول الحالي ھو خط بدأ الیوم اإلدقائق3و درجة30خط
البریطانیة الصورة بتصرف من الموسوعة 

شرق 150یوم عند خط ال... وعند منتصف عند انتھاء یوم تقویمغرب30عند خط وقت الغروبلوالنھارمناطق اللیل

كما كان الحال عبر القرون، یصبح  0على انھ الخط طول الحالي دقائق3و درجة30خطعندما یعاد اعتماد 
. ولرقم سبع ومضاعفاتھ دالئل كثیرة في الكون والدینشرقاً! 70موقع الكعبة عند خط طول  

ً األمریكیتینلماذا رؤیة ھالل الشھر تبدأ في ؟ ھل من سبب فلكي؟ ما بدایة الیوم عند هللا ھوغالبا

ساعة في حین یستغرق دوران القمر حول األرض لیكون بین األرض 24یستغرق دوران األرض حول محورھا  
ساعة.23.5306القمر الجدید والشمس وقت والدة 
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القارتین األمریكیتین -المحیط األطلسي  فلكیاً، تتزامن أمكانیة رؤیة ھالل الشھر الجدید مع غروب الشمس فوق
ومعروف ان أمكانیة موحد!.. إلھيوقت بدایة الیوم لیكون أیضا اول یوم من الشھر القمري لكل األرض في تقویم 

الجدید ال  الشھر  لت رؤیة ھالل  یستغرق دوران األرض حول محورھا  تحركیستمر سوى وقت قصیر في حین 
اإلسالمیةثلث یوم تقریباً، أي سیغرب الھالل قبل ان یمكن رؤیتھ في مغرب األمة تحت الھاللمنطقة األمریكیتین

وفق خط التاریخ الدولي الحالي.لنفس الیومغرب افریقیا

مع دوران األرض حول نفسھا یزحف وقت الغروب نحو الغرب وفي ، فاإللھيالدوليیوم التاریخ  وفق خط  لكن،  
نفس الوقت یزداد عمر الھالل وارتفاعھ عن األفق وزاویة میلھ لیصبح من المؤكد أمكانیة رؤیتھ في اسیا ثم افریقیا 

. وفق خط التاریخ المحدد من هللا في المحیط األطلسيفي نفس الیومواوربا 

وبالتقدم العلمي والحسابات .  بالسنة والشھر والیوم موحد لكل األرضإلھيأصبح من الواضح أن ھنالك تقویم  
مقدماً لیستفید الناس منھ في تنظیم حیاتھم اإللھي الفلكیة یمكن حالیاً أنتاج تقاویم وبرامج وتطبیقات دقیقة للتقویم  

یس كل منطقة تقرر حسب رجال دینھا.وھو تقویم موحد لكل األرض ولالمعیشیة وعباداتھم.

منھا التقویم الھجري الحالي الذي أعتمد من وضعھ بدایة ولكن البشر قرروا تركھ وأتبعوا تقاویم موضوعة و 
غیر المسلمین في تحدید منتصف اللیل وقت بدایة الیوم ومن خط التأریخ الدولي في المحیط الیوم فیھ ما قرره  

وعدم توحد المسلمین في أیام .أیامةیصومون ویفطرون في أیام مختلفة تصل أحیانا الى ثالثوأصبحوا  .الھادئ
!تعبدھم من اھداف الطاغوت 
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ھ؟دم رسول هللا ص حتى وفات أي تقویم أستخ15

عند العرب عند بدأ دعوتھ في مكة  زمانھ أستخدم التأریخ المعتمد المعروف في  ص رسول هللا  أنفي  اختالف ال  

المدینة. إلىوحتى ھجرتھ 

عمر الثانيالمدینة ولیس من قبل الخلیفة  إلىبأمر رسول هللا ص بعد الھجرة  أبتدأالتقویم الھجري  أنمن الواضح  و

لخطاب. ا

): 186: 4كتابھ (الصحیح من سیرة النبي األعظم (ص) ننقل ما ذكره السید جعفر العاملي في 

عن الزھري قال: التاریخ من یوم قدم النبي (صلى هللا علیھ وآلھ) مھاجراً.  

.)یكون ابتداء التأریخ عام الھجرةوقال القلقشندي: (وعلى ھذا

(صلى هللا علیھ وآلھ) لما قدم المدینة مھاجراً أمر بالتأریخ، رسول هللا أنعن الزھري: من  وفي روایة أخرى  

.)252، التنبیھ واالشراف: 233:  6، إرشاد الساري 208: 7(فتح الباري فكتب في ربیع األول 

(صلى  التاریخ في السنة التي قدم فیھا رسول هللاكانھ قال: أنالحاكم وصححھ، عن عبد هللا بن عباس، وعن

.)14، 13: 3(مستدرك الحاكم ..المدینة، هللا علیھ وآلھ)

س، قال:  أنوأما أّول من أّرخ التاریخ، فاختلف فیھ، فروى ابن عساكر في تاریخ دمشق عن  وقال السخاوي: (  

ما أّرخوا من ربیع األّول أن:  األصمعي(صلى هللا علیھ وآلھ) بالمدینة وكذا قال  التاریخ من مقدم رسول هللاكان

.78بالتوبیخ لمن یذم التأریخ: اإلعالنالمصدر: .الھجرة)شھر 

التقویم العربي  (عام الھجرةبدلالرسول ص أستأنإلىننتبھ  أنوعلینا   الفیل) في  وبدأ تطبیق ذلك ) بدل (عام 

12أي جعلھا بل بقت بدایتھا في المحرم.،األولربیع شھرالسنة ابتدأت فيأنالھجرة. وال یعني عام من التبدیل 

عام منذ عام الفیل. 70ربیع األول 12ھجري بدل 1ربیع األول  

السنة تبدأ في شھر ربیع األول وما ینشر حول إنآل البیت ع یقول  أئمةأونص عن الرسول ص  وال یوجد أي  

! وال قیمة لھ ، ال أكثرعبر القرونالكتاب اعتقاد ذلك ھو 

الشھر الكبیس وال حتى النسيء، حتى یوم خطبة حجة بإضافةرسول هللا ص قد أوقف العمل  أنوال یوجد أي نص  

وھذا أیضاً قول التابعین والكتاب عبر القرون . ھـ. 10حجةذي ال10الوداع في 

كبیس !! حتماً یقّوم بالشھر الكانالتقویم الھجري في العشرة سنوات األولى أنأي 

جملة من المؤرخین ھذه المسألة تناقل، فقد  الھجريقویمالتوضعھو من  عمرالثانيالخلیفة  أن وأّما بالنسبة لدعوى  

؛متشابھینسببینواوذكر، بعضھم عن بعض دون اسانید واضحة عن الواقدي
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ا  األشعريأبى موسى  إلىورد خطاب من الخلیفة  قد ھأناألول   أبو الخلیفة عمر قد عین  نا(وك شعبانفيمؤرخ�

الخلیفة إلى، فأرسل )69ص 4جھـ حسب تأریخ الطبري 17في ربیع األول ةموسى األشعري والي على البصر

خ بھا  ھذا، ھل ھو شعبان أي، وال ندرى شعبانفيعمر بن الخطاب یقول: یا أمیر المؤمنین، تأتینا الكتب، وقد أّرِ

طلب ،  وأكبر عمراً وھو من صحابة رسول هللا ص ،  األشعريأنأي  السنة الحالیة؟..  فيالسنة الماضیة؟ أم  في

یؤرخ كتبھ! أنمن الخلیفة 

فسأل ؟  شعبانن، یحّل علیھ في  عمر صك مكتوب لرجل على آخر بدیّ الخلیفة  إلىھ رفع  أنالمشابھالثانيوالسبب  

السبب األول ھو األصح. أن... ویبدو من ھذه السنة، أم التي قبلھا، أم التي بعدھا؟الخلیفة: أ

وكذا غیره: وفي ربیع األّول من ھذه عن الواقدي  74ص  7جقد روى ابن كثیر في تاریخھ (البدایة والنھایة)  و

ـ كتب عمر بن الخطاب التأریخ وھو أّول من  عشرةثمانسنة ست عشرة أو سبع عشرة أو  أعنىالسنة ـ  

رجل على آخر بدین، یحّل علیھ عمر صك مكتوب لإلىھ رفع  أنكتبھ قلت: قد ذكرنا سببھ في سیرة عمر، وذلك  

(صلى هللا علیھ  ثم جمع الناس ـ أي أصحاب النبي؟ امن ھذه السنة، أم التي قبلھا، أم التي بعدھا؟شعبانفي  

یؤرخوا كما أن):  ناھم أراد بعضھم (الھرمزأنوآلھ) ـ فقال: ضعوا للناس شیئاً یعرفون بھ حلول دیونھم، فیقال:  

ومنھم من قال (وھم  .تؤّرخ الفرس بملوكھم، كلما ھلك ملك أّرخوا من تأریخ والیة الذي بعده، فكرھوا ذلك

یضاً، وقال قائلون: أّرخوا  ، فكرھوا ذلك لطولھ أإسكندرزمانبعض مسلمي الیھود): أّرخوا بتاریخ الروم من

(علیھ السالم)  وأشار علي بن أبي طالب ...  .وقال آخرون: من مبعثھ.(صلى هللا علیھ وآلھ)من مولد رسول هللا

، فاستحسن عمر ھ أظھر من المولد، والمبعث أنلظھوره لكل أحد، فالمدینةإلىیؤّرخ من ھجرتھ  أنوآخرون:  

(ص).یؤّرخ من ھجرة رسول هللاأنذلك والصحابة، فأمر عمر: 

جمع عمر الناس فسألھم: من أي یوم یكتب التأریخ؟ فقال علي بن أبي  (ھ قال:  أنوروي عن سعید بن المسیب  

حدیث . قال الحاكم: ھذا  )(ص) وترك أرض الشرك، ففعلھ عمر(علیھ السالم): من یوم ھاجر رسول هللاطالب 

ھـ أي انھ لم یشھد ھذا الحدث ومعظم ما نقلھ كان 15ولد سعید بن المسیب في  .، ولم یخّرجاه األسناد صحیح  

عن ابي ھریرة.

(صلى هللا  یكتب التاریخ منذ مولد رسول هللاأنھـ: وفیھا أّرخ الكتب، وأراد  16وقال الیعقوبي في حوادث سنة  

.یكتبھ من الھجرةأن(علیھ السالم)المبعث، فأشار علیھ علي بن أبي طالب علیھ وآلھ)، ثم قال: من 

بإشارة كانذلك  أنمن الذي أشار بمحرم بدالً من ربیع األّول، فقد اختلفت الروایات في ذلك ایضاً فیقال:  عوأما  

عبد الرحمن بن عوف قد أشار بشھر  أن، وقیل: بل ذلك ھو رأي عمر نفسھ، وبعضھم قال:  عفانبن  عثمان

عمر ابتدأ من المحرم  أنرجب، فأشار علي (علیھ السالم) في مقابل ذلك بشھر محّرم فقبل منھ. ویقول آخرون:  

الذي أشار أناآلثار:  وفریق آخر یقول: فاستفدنا من مجموع ھذه  .بذلكوعثمانبعد إشارة علي (علیھ السالم)  

.)178ـ 176(ص): الصحیح من سیرة النبي األعظم...)، وعلي (علیھ السالموعثمانبالمحّرم عمر، 
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التاریخ من الھجرة في  كانأقول(  112ص 3وذكر في ھامش كتاب مكاتیب الرسول (صلى هللا علیھ وآلھ) ج 

وتاریخ الخلفاء  112/ 2والیعقوبي  252ص واألشرافمن علي علیھ السالم كما في التنبیھ  بإشارةزمن عمر  

 .حوادث السنة السادسة عشر)أخرفي 2/202والكامل 89ص 

وضعھ النبي (صلى التاریخ الھجري قد أن(وحق  174/ 4وقال السید المرتضى العاملي في الصحیح من السیرة  

..  ))هللا علیھ والھ

اذ كلھا ترجع الى الواقدي وسعید واضح منطقیاً شك بذلكال، وان عمر ھو من وضع التقویمصوص أن صحت ن

عن رواة لم یكونوا قد أحاد ضعیف اصالً ن نص عأي ھي  ،مرسلة دون اسانید والزھري ابن سیرینبن المسیب 

سنة   في  وضاع ھـ17ولدوا  وبأنھ  بمصداقیتھ  الطوائف  علماء  یشكك  والذي  اصالً  المفقود  الواقدي  كتاب  عن 

إلى تبھ  كُ سنةال یؤرخكانعمرالخلیفة  أنفیبدو!لألحادیث وبتفاصیل وزیادات للنص تختلف من مصدر الى اخر

سنة 17قبل  ھو تذكیر الخلیفة بأمر رسول هللا ص  وبعض الصحابة  نین علي ع  كل ما فعلھ أمیر المؤمأنو،  عمالھ

عام الھجرة.ببدأ التأریخ من  تقریباً 

على الخلیفة  أشارن  ن مَ مِ كانأمیر المؤمنین علي ع  أن،  أعالهأیضاً من النصوص التي أدرجناھاومن الواضح  

یخالف أمیر المؤمنین علي ع أمر رسول هللا أنعقل فھل یُ . .! األولببدأ التقویم من شھر محرم ولیس ربیع الثاني

ال یخالف!. أنھ ... من المؤكد ؟! صالً أ یوجد أمر كھذا كانأنببدأ السنة من ربیع األول ص 

رجل كان  ھ  أن،حساب رسول هللا ص ولو على  ،  عمرمحبي الخلیفة  ور  . فصّ ..في األمراألھواء المذھبیةوتدخلت  

التقویم وأستشار وأحسدولة   ببأھمیة  الھجريأمر  التقویم  نسی ،وضع  امر رسول هللا ص ناللتغطیة على  أن بھ 

.. في حین قال مبغضي  !!ألوامرهالسنة  تأریخ  عمرالخلیفة  وضععدم، وكذلك للتغطیة على  یؤرخوا من عام الھجرة

أمر رسول أنطالقاً) بعد  أھذا لم یرد في النصوص  أنالمحرم (رغم  إلىبدأ السنة  أعاد الخلیفة  أنعمر  الخلیفة  

ً أن(رغم  األولتكون في ربیع  أنهللا ص   رسول أنإلىأذ ال یوجد ما یشیر  ذلك أیضاً لم یرد في النصوص أطالقا

أمیر المؤمنین علي ع على الخلیفة ببدأ الستشارةوخالفاً  یبدأ التأریخ من ربیع األول بدل المحرم،  أنهللا ص أمر ب

! !)التقویم من المحرم من عام الھجرة

فِیَما قِیَل. َحدَّثَنِي ولما قدم رسول هللا ص اْلَمِدینَةَ، أََمَر بِالتَّأِْریخِ : (قَاَل ابو جعفر:  388ص  2في تأریخ الطبري ج 

ان النبي شھاب،  َزَكِریَّاُء ْبُن یَْحیَى ْبِن أَبِي َزائِدَةَ، قَاَل: َحدَّثَنَا أَبُو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْیجٍ، َعْن أَبِي سلمھ، عن ابن

ا قَِدَم اْلَمِدینَةَ  لِ -ص لَمَّ أنھم كانوا یؤرخون بالشھر  قال أبو جعفر: فذكر  .یخِ أََمَر بِالتَّأْرِ -َوقَِدَمَھا فِي َشْھِر َربِیعٍ األَوَّ

، أي شھر ربیع األول 1أي ان رقم السنة االولى كان صفر ولیس  .).والشھرین من مقدمھ إلى أن تمت السنة

سنة صفر. 

وإن قال أبو جعفر: فإذا كان األمر في تأریخ المسلمین كالذي وصفت، فإنھ  : (393ص  2في تأریخ الطبري ج

، وذلك أن أول السنة بشھرین وأیام، ھي اثنا عشرقبل مقدم النبي ص المدینة  إیاهن الھجرة، فإن ابتداءھم  كان م

المحرم، وكان قدوم النبي ص المدینة، بعد مضي ما ذكرت من السنة، ولم یؤرخ التاریخ من وقت قدومھ، بل 

).من أول تلك السنة
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یوم من ربیع األول وتدل على أن 12النص اعاله ھي المحرم وصفر و عبارة (بشھرین وأیام ھي اثنا عشر) في  

12السنة األولى للھجرة لم تكن سنة كبیسة ، وإال ألصبحت ثالث شھور وأیام ؛ المحرم وصفر األول وصفر و

ربیع األول ! 

أّن قریشا كانت تعّد قبل عّد رسول هللا من عن ابن شھاب  : (33ص  1جتاریخ دمشقفيابن عساكرویخبرنا

، كانوا یعدّون بین الفیل وبین الفّجار أربعین سنة وكانوا یعدّون بین الفّجار وبین وفاة ھشام بن المغیرة زمن الفیل

ة وبین أن خرج سّت سنین وكانوا یعدّون بین وفاة ھشام وبین بنیان الكعبة تسع سنین وكانوا یعدّون بین بنیان الكعب 

). رسول هللا إلى المدینة خمس عشرة سنة منھا خمس سنین قبل أن ینزل علیھ ثم كان العدد بعد 

قبل عّد رسول الحظ عبارة ( ).  أّن قریشا كانت تعّد قبل عّد رسول هللا من زمن الفیلالحظ عبارة ابن عساكر (

م الھجري بدأه رسول هللا ص ، وقبلھ كانوا یعدون من أي أن العد بالتقوی بماذا كان یعد رسول هللا ص ؟!..  ،)هللا

عام الفیل ! 

بل أن الدلیل المنطقي الواضح ھو أننا ال نجد في أي مصدر تأریخ ألي من المعارك والحوادث التي حدثت ما بین 

الثاني عمر في   الخلیفة  الفیل الذي كان المعمول بھ  17عام الھجرة ووقت روایة  بعام  التقویم ھـ قد أُرخت  قبل 

الھجري!.. وال حتى بعام الدعوة كما ورد لألحداث من بدأ رسول هللا ص الدعوة لإلسالم حتى عام الھجرة عندما 

كانوا یقولون (حدث كذا في العام الثالث من الدعوة) مثالً ، فلماذا ال نجد تأریخ مثل (حدث كذا في العام العشرین  

ھـ مثالً ؟! مما یدل أن الرسول ص ھو من أمر بالتقویم الھجري! 7من عام الفیل) ألحداث 77من الدعوة أو  

وخیر دلیل على ان التقویم الھجري موجود قبل تولي عمر الخالفة، ھو العثور في بیت قدیم في دمشق على صحف 

كل صفحة فیھا مختومة مدوني القرآن زمان الرسول ص وأحد قرآن في اسطوانة من الفضة تعود ألُبي بن كعب  

بریطاني ان ورق وحبر ھذه الصحف ! وقد اثبتت تحالیل المتحف الللھجرة11بختم الرسول ص ومؤرخة بعام  

یعود الى زمان الرسول ص. 

غیر المقّوم ھنالك بعض من الباحثین یقولون ان الخلیفة الثاني عمر ھو الذي أسس التقویم الھجري الحاليكما أن 

ع  وعلي بن أبي طالب  رض  عثمان بن عفان  بالتحدید فقھ الصحابة على ذلك واوألغى أضافة الشھر النسيء وو

استنتاجھم بأن  ال یقدمون دلیل على  لتالي لم یعترض شیعة عثمان (السنة والجماعة) وال شیعة علي، ولكنھم  باو

وسنثبت براءة الخلیفة عمر ھو الذي ّغیر التقویم وال على موافقة الصحابة على ذلك، وبالتالي ھو قول ال قیمة لھ.

عمر من تھمة تغیر التقویم. 

یؤرخ المسلمین أنرسول هللا ص ھو من أمر ب...عمر بالتقویم الھجري.الثانيالخالصة ھي: ال عالقة للخلیفة 

شيء.عمرالثاني. ولم یغیر الخلیفة كالمعتادمن عام الھجرة ومن المحرم
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ھـ بالتقویم غیر  18ھـ بالتقویم الھجري المقّوم مع صفر  18تطابقت من صفر  وسیتبین لنا الحقاّ بأن الشھور  

وقت قصة ان الخلیفة عمر بدأ التقویم الھجري الحالي وھو  –ھـ غیر مقّوم  21ھـ مقّوم /  21المقّوم الى المحرم  

حث حول أي شيء یر التقویم ومن قام بذلك أذ سیمتنع الناس من البیتغ تم  ھـ للتغطیة على متى  18او  17في  

عمر! الخلیفة یقوم بھ 
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السنة؟شھورأي شھر ھو اول15.1

یصر البعض عبر القرون على أن بدایة السنة الھجریة في: 

شھر رمضان: ما ذكره الشیخ الطوسي في كتابھ مصباح المتھجد حول أن عبادات السنة تبدأ من شھر رمضان  •
نھ یستند إلى أن نزول القرآن كان في لیلة القدر من شھر رمضان وتقدیر أرزاق العباد  وفق عدة روایات، یبدو أ

أیضاً في شھر رمضان. لكن من الثابت أن حساب الحقوق الشرعیة من زكاة وخمس كان یتم في نھایة السنة في 
المصادر التاریخیة ذي الحجة ، وبالتالي شھر رمضان لیس بدایة السنة الھجریة. لكن یجب اإلشارة إلى أن بعض 

تذكر أن سنة العرب كانت تبدأ في شھر رمضان قبل أن یُغّیر إلى المحرم بقرون قبل عصر اإلسالم، وكذلك أن 
العاشر  یومھ  ویسمون  منھ  أیام  عشرة  أول  ویصومون  لشھر رمضان  المطابق  تشري  بشھر  تبدأ  العبریة  السنة 

!)... كما ورد عن االمام جعفر الصادق علیھ السالم قال: عاشوراء (أي لم یصوموا عاشوراء المحرم كما یروج  
... بمعنى أن 32ص  1(إذا سلم شھر رمضان سلمت السنة). كتاب أقبال األعمال للسید ابن طاووس الحسني ج 

حساب شھور السنة لتحدید أضافة الشھر الكبیس یتم بحساب صحة وقت شھر رمضان! أي نضبط شھور السنة  
ولیس أن السنة تبدأ بشھر رمضان وتدور حول الفصول! ربما سیجد أحدھم النص بحساب وقت شھر رمضان

3األصح للروایة وھو (إذا سلم حساب شھر رمضان سلمت السنة). وذكر ابن طاووس في كتابھ أقبال األعمال ج  
م لسنة جدیدة: في تعلیقھ عن دعاء رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ في أول یوم من المحرم وصفھ بأنھ اول یو 43ص  

(فان قیل: قد قدمت في كتاب المضمار أن أول السنة شھر رمضان، وقد ذكرت في ھذا الدعاء أن أول السنة المحرم؟ 
فأقول: قد قدمنا أنھ یحتمل أن یكون شھر رمضان أول سنة فیما یختص بالعبادات ترجیح األوقات، والمحرم أول 

الناس في الحادثات األختیاریات. سنة فیما یختص بالمعامالت والتواریخ وتدبیر
وقد كنا ذكرنا في أواخر خطبة ھذا الجزء بعض الروایات بھذا المعنى من الرواة.).

شھر ربیع األول: ویستندون إلى أن الرسول ص أمر بأن نؤرخ من الھجرة. ھل أمر بأن نؤرخ من یوم الھجرة •
أم شھر الھجرة أم عام الھجرة؟ 

شر تتخذ حدث ما لتبدأ عام تقویمھا، ال یومھ أو شھره!. والعرب ال یختلفون عنھم. أي بدایة  عبر التأریخ كان الب
السنة وترتیب الشھور ال یتغیر، بل فقط رقم العام یتغیر.

ھنالك شواھد على أن رسول هللا ص أستمر في استخدام نفس تقویم العرب وشھورھم وعاداتھم ببدأ التقویم من جدید  
عند حدوث حدث كبیر كعام حرب الفجار وعام اعادة بناء الكعبة وعام محاولة ھدم الكعبة بالفیلة ، وفقط غیّر رقم 

ة.  العام من عام الفیل الذي كان معمول بھ إلى عام الھجر

ولم یغیر یوم بدأ الشھر أذ أنھ مرتبط برؤیة الھالل.

فلماذا یغیر بدأ السنة من المحرم كما ھو الحال عبر قرون إلى ربیع األول؟ وال یوجد لدینا نص بذلك عن رسول هللا 
رعاً. ص أو أئمة آل البیت ع أو أي من الصحابة أطالقاً. وما یقال عن ذلك مجرد أراء ُكتابھ وال قیمة لھا ش
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ولتبریر رأیھم بأن رسول هللا أمر بأن یبدأ التقویم الھجري بالیوم والشھر والسنة من یوم ھجرتھ إلى المدینة، أي من 
یوم مغادرة رسول هللا ص أرض الشرك مكة آنذاك ولیس یوم وصولھ إلى المدینة وقالوا إنھ غادر مكة في األول 

من ربیع األول. 

أن خروج رسول هللا ص من مكة كان في لیلة اإلثنین األول من ربیع األول سنة  رغم تضارب النصوص، الغالب  
من البعثة النبویة. إال أنھ بقى في أرض الشرك في غار ثور على بعد أربع كیلومترات من الحرم ثالث لیالي!  13

یع األول، ثم انتقل رب 8: ( وصل الرسول محمد ص قباء یوم االثنین135، ص 3وفي السیرة النبویة، ابن ھشام، ج 
ھـ ). 1ربیع األول، سنة 12إلى المدینة المنورة فدخلھا یوم الجمعة  

َوَرفََع 393ص  2في تأریخ الطبري ج  َواْستُْنبَِئ یَْوَم االثْنَْیِن،  یَْوَم االثْنَْیِن،  : ( عن ابن عباس قال: ولد النبي ص 
ِمْن َمكَّةَ إِلَى اْلَمِدینَِة یَْوَم االثْنَْیِن، َوقَِدَم اْلَمِدینَةَ یَْوَم االثْنَْیِن، َوقُبَِض یَْوَم االثْنَْیِن. اْلَحَجَر یَْوَم االثْنَْیِن، َوَخَرَج ُمَھاِجًرا  

ْھِرّيِ، قال: قدم رسول هللا ص اْلَمِدی َم االثْنَْیِن، الثْنَتَْي نَةَ یَوْ َحدَّثَنَا اْبُن ُحَمْیٍد، قَاَل: َحدَّثَنَا َسلََمةُ، َعِن اْبِن إِْسَحاَق، َعِن الزُّ
ِل.).  َعْشَرةَ لَْیلَةً َخلَْت ِمْن َشْھِر َربِیعٍ األَوَّ

ِل َسنَةَ 177ص  3ج4في كتاب البدایة والنھایة م  البن كثیر: ( َوقَْد َكانَْت ِھْجَرتُھُ َعلَْیِھ السََّالُم فِي َشْھِر َربِیعٍ اْألَوَّ
َماُم أَْحَمدُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّھُ قَاَل: ُوِلدَ ثََالَث َعْشَرةَ ِمْن بِْعثَتِِھ َعلَ  ا َرَواهُ اْإلِ  نَبِیُُّكْم یَْوَم ْیِھ السََّالُم َوذَِلَك فِي یَْوِم اِالثْنَْیِن َكمَّ

یَْوَم اِالثْنَْیِن، َوتُُوفَِّي یَْوَم اِالثْنَْیِن) .اِالثْنَْیِن، َوَخَرَج ِمْن َمكَّةَ یَْوَم اِالثْنَْیِن، َونُبَِّئ یَْوَم اِالثْنَْیِن، َودَْخَل اْلَمِدینَةَ 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بِقُبَاَء 198ص  3ج4في كتاب البدایة والنھایة م  ِ َصلَّى �َّ البن كثیر: ( قَاَل اْبُن إِْسَحاَق: فَأَقَاَم َرُسوُل �َّ
ُ ِمْن فِي بَنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف یَْوَم اِالثْنَْیِن َویَوْ  َم الثَُّالثَاِء َویَْوَم اْألَْربِعَاِء َویَْوَم اْلَخِمیِس َوأَسََّس َمْسِجدَهُ، ثُمَّ أَْخَرَجھُ �َّ

بَْیِن أَْظُھِرِھْم یَْوَم اْلُجُمعَِة). 

. شھر في السنةهللا سبحانھ تعالى ورسولھ ص حددوا اول

ومھما كانت مكانتھم فھم لیسوا حجة األراء ولكل جانب أدلتھھنالك كتب ومقاالت تناقش ھذه  ال نرید اإلطالة ھنا ف
.علینا

(لم یكن موجود في العشرة االولى) التقویم الھجري غیر المقّومالتقویم الھجري المقّوم 

(بدأ السنة األولى) 0محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

مدینة الجمعة وصل 1ربیع أول 12

جمعة 31/12/620

√ أثنین 28/2/621

√ أثنین 7/3/621

√جمعة11/3/621

أثنین 27/7/621

Xخمیس 24/9/621

Xخمیس 1/10/621

Xأثنین 5/10/621

(السنة األولى حسابیاً)0محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

مدینة الجمعة وصل 1ربیع أول 12

(الذكرى األولى)1محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

جمعة وصل مدینة 1ربیع أول 12

أثنین 21/12/621

Xخمیس18/2/622

Xخمیس25/2/622

Xأثنین1/3/622

جمعة622/  7/ 16

√ أثنین 13/9/622

√ أثنین 20/9/622

√ جمعة 24/9/622

(الذكرى األولى) 1محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

جمعة وصل مدینة 1ربیع أول 12
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ألولي االلباب:لنا متى تبدأ السنةوقد وضحوا،ص ھرسولهللا سبحانھ وتعالى و نتبع  بل 

ولیس  مع الخلق.  وابدأوالتقویم  سنة  یوم وأول شھر وأول  التقویم بدأ مع الخلق. أي ان اولمنطقیاً، الزمان و
(أن الزمان قد استدار كھیئتھ  خطبة حجة الوداعفي  الرسول ص قالبشر تقرر حسب ظنونھم واھوائھم.  

فما كان ترتیب الفلك .نھایة السنةكانون األول  /. الشھر كان ذو الحجة  یوم خلق هللا السماوات واألرض)
الذھبیة بین برجي العقرب والقوس.  كل كواكب المجموعة الشمسیة والشمس كانت متجمعة حول البوابة  آنذاك؟

والبوابة الذھبیة ھي الممر بین مركز المجرة ومركز مجموعتنا الشمسیة. أي المكان الذي جاءت منھ وقت  
الكبیر الكوناالنفجار  خلق  دورانھاعند  والسنةوبدأت  والتقویم  الخلق  بدأ  مكان وزمان  ھو  ھذا  والشھر . 

. والیوم

 على رأس ستین من مھاجريقتل حسین بن عليیُ عن أم سلمة قالت: (قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ  .(
عن الطبري، وترجمة اإلمام الحسین «علیھ 190ص 9، مجمع الزوائد ج5الصحیح من سیرة النبي األعظم ج

1اریخ بغداد جوفي ھوامشھ عن مصادر أخرى، وت185السالم» من تاریخ دمشق بتحقیق المحمودي ص 
212ص 1ط حیدر آباد، ومیزان اإلعتدال ج113ص 13، وكنز العمال ج 299ص 5، واإللمام ج142ص 

، ومقتل الحسین  111ص 5عن الطبراني، والخطیب، وابن عساكر، ومنتخب كنز العمال ھامش مسند أحمد ج
ة عن مفتاح النجا عن بعض ما تقدم، و354ص 11، وإحقاق الحق ج161ص 1«علیھ السالم» للخوارزمي ج

.مخطوط، وعن المعجم الكبیر للطبراني136ص 
!وال خالف على ذلكیقول رسول هللا ص (رأس ستین) ونعلم أن الحسین علیھ السالم استشھد في المحرم 

! ومن عام ھجرتھ صبأمر رسول هللاأال یعني ذلك أن بدایة السنة (رأس السنة) ھو المحرم 
.. ھـ !60ھـ ولیس  61في  كانالحسین ع مقتلأنالنص فیھ خطأ وھو ھذا أنل البعض قوسی
العاشر من المحرم األربعاء  یتطابق مع یوم  الحقاً عندما نكتشف أن أستشھاد الحسین ع كان  جوابھستجد و

! ھـ61، ولیس في قال رسول هللا ص ورد في النصوص وكما ھـ بالتقویم الھجري المقّوم كما 60

أعادة ما ذكرنا في وقت شھر المحرم السنة علمیاً؟متى تبدأ 

توصل العلم الى ان الكون بدأ من ال شيء بما یسمى األنفجار الكبیر الذي بعثر كل األجرام السماویة في الكون  
وبدأت كل مجرة تدور حول مركز الكون وبدأت المجموعات النجمیة ومنھا مجموعتنا الشمسیة تدور حول مركز 

نت األرض وباقي كوكب المجموعة الشمسیة والشمس ومركز المجرة ومركز الكون في نقطة بدایة المجرة. وكا
الزمان وتقع على خط واحد اتجاھھ ھو البوابة الذھبیة للمجموعة الشمسیة مع مجرة درب التبانة مباشرةً شرق اول 

.، أي ما بین برجي العقرب والقوساألولنجوم منزلة النعائم في بدایة برج القوس (الرامي) والمسمى النعائم الواردة

انتشار  ان  اثبت  العلم  ان  أذ  ادق من االنفجار  تعبیر  الرتق وھو  بفتق  القرءان  تعالى ھذا األنفجار في  وسمى هللا 
بل كان بشكل ثنائي ،االجرام من ذلك االنفجار لم یكن بشكل ثالثي االبعاد في كل االتجاھات بشكل یشابھ الكرة

بل على شكل قرص. وبالتالي لفظ الفتق اصح بسبب شكلھ الطولي ،شكالً االبعاد لدائرة مسطحة وان الكون لیس كرة  
النحیف!. 
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) ِء ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ ۖ أَفََال یُْؤِمنُونَ أََولَْم یََر الَِّذیَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاُھَما ۖ َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَما (
(30)األنبیاء 

وبالتالي، علمیاً بدأ الزمان من لحظة وجود األرض والشمس ومركز المجرة على خط واحد. وھذا یعني ان بدایة  
حول  التقویم والسنة كان من تلك النقطة عند بدأ دوران األرض حول الشمس. أي ان األرض تكمل دورة كاملة  

الشمس في سنة شمسیة واحدة عندما تعود للمنطقة المقابلة للبوابة الذھبیة عند االنقالب الشتوي وقت انتھاء 
المحرم. –اخر شھور السنة الماضیة وبدأ السنة الجدیدة: ذو الحجة 

ل الربیعي في خلق هللا تعالى للكون حدد متى بدأ الزمان والتقویم وحساب السنین، ولیس البشر یختاروا االعتدا
نوروز او الخریفي في شھر رمضان او تشري عند الیھود لیكون بدایة التقویم كما یحلوا لھم!
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التقویم الھجري الحالي ال یبدأ من عام الھجرة ! 16

تموز/  16الجمعة  وافقھـ  1واألول من المحرم سنة  .التقویم الھجري غیر المقّوم الحالي یبدأ عام الھجرةإنیقال  

.. ویمكنك التأكد من ذلك بأي برنامج تحویل التقویم الھجري إلى المیالدي جولیان ..میالدي جولیان622یولیو  

ماذا ؟!!.... كیف یمكن ذلك ؟!!... مستحیل !! 

ھـ وال 9العرب كانت تقّوم التقویم بالشھر الكبیس، بل وأستمر ذلك حتى نزول سورة التوبة في أخر سنة  نعلم بأن 

الشھر  إنھـ (حیث  10إلى المحرم  1یختلف أحد حول ذلك. وھذا یعني أن شھور التقویم الھجري األصلي من سنة  

و  السنة  فصول  مع  متزامنة  كانت  وصفر)  المحرم  شھري  بین  یضاف  كال الكبیس  یتطابق  أن  ویجب  تدور  ال 

. في السنوات العشرة األولىالتقویمین؛ الھجري األصلي المقّوم والھجري الحالي غیر المقّوم مع فصول السنة 

ینایر أول شھور فصل الشتاء كما  -كانون الثاني / دیسمبر  -كانون األول  وافقیشھر المحرم یجب أن  علیھ،و

وضحنا سابقاً، ولیس تموز / یولیو في فصل الصیف!! 

نیسان / أبریل 9ھـ كان في  10المحرم  1ھـ ھذا تقدم خمسة أشھر عن وقتھ الطبیعي وان  1المحرم  1أي أن  

ربیع الثاني بالتقویم الھجري األصلي المقّوم أي تقدم ثالثة أشھر، وھذا مستحیل أذ من 1وافقم جولیان و631

ھـ أیضاً قبل أیقاف أضافة الشھر الكبیس!!10المفروض أن یتطابق التقویمان في سنة  

أو بعد كان التقویم الھجري الحالي قد وضع لیبدأ قبل ذلك بسنین ولم تضاف خمسة شھور كبیسة خاللھا،إذا أال  

سنة. 19ذلك ولم تضاف شھرین كبیسة خاللھا ونعلم أنھ كان یضاف سبعة شھور كبیسة خالل كل 

سنة قبل عام الھجرة ! 14–13ھذا یعني أن التقویم الھجري غیر المقَوم الحالي بدأ بـ  

لنجري بعض الحسابات: وھنالك مشكلة أخرى بالتقویم الھجري الحالي... 

م.2016أیلول / أوكتوبر  3وافقتقویم الھجري الحالي غیر المقّوم بال 1438محرم  1

یوم مر منذ بدأ التقویم الحالي. 509584یوم في السنة القمریة =  354.37ھجري غیر مقّوم ×  1438محرم  1

. سنة شمسیة1395.1651یوم في السنة الشمسیة =  365.25÷ 509584

شھرین تقریبا. یوم أي 60.6=  365.25×  0.1651

م  621أب / أغسطس  31م غریغوري =  621أیلول / أوكتوبر 3سنة =   1395– 2016أیلول / أوكتوبر  3

جولیان. 
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ھـ غیر مقّوم. 1محرم  1میالدي جولیان =  621تموز / یولیو  1شھرین =  –جولیان  621أب / أغسطس  31

اال أسبوعین .. كیف؟! الفرق سنة ....  كما ھو شائع !622تموز  16ولیس 

621تموز / یولیو  27األثنین  وافقمحرم للسنة األولى (صفر)  1أي أن بدأ التقویم الھجري الحالي غیر المقّوم  

میالدي غریغوري! 621تموز / یولیو  30میالدي جولیان = 

جمعة أم ال وھم یبحثون تجد عشرات المقاالت والكتب والمواقع تناقش ھل كان بدأ التقویم یومإنك من المحزن  و

بل أصال لم یكن التقویم الھجري الحالي غیر المقّوم موجودا آنذاك أذ یقولون انھ بدا في في بدایة خاطئة أصالً!!

ل ذلك؟!  بھـ كما خدعونا فكیف یستعملوه ق17وضعھ الخلیفة عمر في  ھـ او 9نزول آیة النسيء في  د ھـ بع10

وشوھھا وأظل األمة من وضعوه وتابعیھم الى یومنا ھذا!! ... أنظر الجدول  .... وتجاھل كل ھذه الحقائق 

فترات

الـ  

19

سنة 

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو  Xو √عالمتا

عدم تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر المقّوم 
مقّوم المقابل الھجري غیر 

1518/5/605-محرم 131
6/1/607

√(أثنین حقا)جمعة 29/7/607

15-محرم 1

√؟المبعث15-رجب 27

14
الفرق سنة 14-محرم 1

√؟ المبعث14-رجب 27

1+ صفر8/11/606

√ أثنین29/7/607

26/12/607

X ثالثاء16/7/608

14-محرم 1

؟المبعث 14-رجب 27

15

الفرق سنة 13-محرم 1

؟المبعث13-رجب 27

√ المبعث النبوي 13-رمضان 21

26/12/607

X خمیس16/7/608

√ االثنین7/9/608

15/12/608

√أحد / لیلة أثنین 6/7/609

13-محرم 1

؟المبعث 13-رجب 27

16

12-محرم 1

؟المبعث12-رجب 27

√ المبعث النبوي 12-رمضان 21

1+ صفر 15/12/608

X خمیس 5/8/609

√ االثنین23/9/612

12-محرم 4/12/6091

11-محرم 113/1/61024/11/6101-محرم 171

10-محرم 1023/12/61013/11/6111-محرم 181

19
9-محرم 1

√ بدا الدعوة9-رمضان 21

1+ صفر 11/12/611

√ االثنین23/9/612
9-محرم 1/11/6121

8-محرم 830/12/61222/10/6131-محرم 11

7-محرم 719/12/61311/10/6141-محرم 21

6-محرم 130/9/6151+ صفر69/12/614-محرم 31

5-محرم 527/12/61519/9/6161-محرم 41

4-محرم 416/12/6168/9/6171-محرم 51

3-محرم 129/8/6181+ صفر36/12/617-محرم 61
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فترات

الـ  

19

سنة 

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو  Xو √عالمتا

عدم تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر المقّوم 
مقّوم المقابل الھجري غیر 

2-محرم 225/12/61818/8/6191-محرم 71

1-محرم 16/8/6201+ صفر 113/12/619-محرم 81

9

(بدأ السنة األولى) 0محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

جمعة وصل مدینة 1ربیع أول 12

جمعة 31/12/620

√ أثنین 28/2/621

√ أثنین 7/3/621

√جمعة11/3/621

أثنین 27/7/621

Xخمیس 24/9/621

Xخمیس 1/10/621

Xأثنین 5/10/621

(السنة األولى حسابیاً)0محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

جمعة وصل  1ربیع أول 12

مدینة 

10

1محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

وصل مدینة جمعة 1ربیع أول 12

أثنین 21/12/621

Xخمیس18/2/622

Xخمیس 25/2/622

Xأثنین1/3/622

جمعة622/  7/ 16

√ أثنین 13/9/622

√ أثنین 20/9/622

√ جمعة 24/9/622

1محرم 1

مكة أثنین خرج من 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

وصل مدینة جمعة 1ربیع أول 12

2محرم 15/7/6231+ صفر 210/12/622محرم 111

3محرم 329/12/62324/6/6241محرم121

13
4محرم1

قمر للھـ خسوف 4جمادى األخر 

18/12/624

√أثنین 27/5/625

13/6/625

X ال یوجد خسوف یشاھد 

4محرم 1

ھـ خسوف القمر4جمادى األخرة 

5محرم 2/6/6231+ صفر 57/12/625محرم 141

6محرم 626/12/62623/5/6271محرم 151

7محرم 111/5/6281+ صفر 715/12/627محرم 161

17
8محرم 1

رمضان جمعة 18فتح مكة 

3/1/629

√ جمعة 13/9/629

1/5/629

X خمیس / شتاء 11/1/630

8محرم 1

رمضان جمعة 18فتح مكة 

18
9محرم 1

أشھر حرم 4الحج األكبر/ 

23/12/629

√أشھر حرم4الحج األكبر 
9محرم 20/4/6301

19

10محرم 1

أثنین صفر1وفاة أبراھیم ع 

استدارة الزمان

1+ صفر 11/12/630

√ ثنین أ9/2/631

√سنة 19أنتھاء دورة 

9/4/631

X أشھر حرم 3الحج 

10محرم 1

أشھر حرم4الحج األكبر/ 

1

11محرم 1

صفر أو28: وفاة الرسول ص

أثنین ربیع األول 12

30/12/631

√أثنین 24/2/632

√أثنین 9/3/632

29/3/632

لكن صیف √أثنین 10/6/632

11محرم 1

ربیع األول 12وفاة الرسول ص 

12محرم 1219/12/63218/3/6331محرم 21

13محرم 17/3/6341+ صفر 139/12/633محرم 31

14محرم 1427/12/63425/2/6351محرم 41

15محرم 1516/12/63514/2/6361محرم 51
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ھـ 21ھـ غیر مقّوم الى المحرم  18ھـ بالتقویم الھجري المقّوم مع صفر  18الشھور تطابقت من شھر صفر  

ھـ . ولم 18او 17وھذا وقت قصة ان الخلیفة عمر بدأ التقویم الھجري الحالي في  –ھـ غیر مقّوم 21مقّوم /  

القصة  فبرك  فھل من صمم التقویم  یرد في النصوص ان الخلیفة عمر ھو الذي أوقف أضافة الشھر الكبیس،

للتغطیة على متى تغییر التقویم ومن فعل ذلك !...  لنستمر بالبحث لنرى ... 

المدینة فھنالك أشكال معروف في تحدید من ھي السنة  أما عن تطابق تواریخ ھجرة الرسول ص من مكة إلى 

وھي فقط شھور من السنة األولى. 1لتسمى سنة  األولى في أي تقویم. فالسنة التي بدأ بھا التقویم لم تكمل سنة  

ھـ (والذي 1(= سنة صفر بدایة التقویم) أم نقول شھر المحرم  من السنة األولىوبالتالي، ھل نقول شھر المحرم  

یعني أن سنة كاملة تمت قبل ھذا التاریخ). أنظر الجدول أعاله ..

ثم ربیع األول ، 8یوم االثنین قباءسول محمد صوصل الر: (  135، ص  3ابن ھشام، ج وفي السیرة النبویة،

).السنة االولىھـ0سنة  ربیع األول، 12فدخلھا یوم الجمعةالمدینة المنورةانتقل إلى

َوَرفََع : ( عن ابن عباس قال: ولد النبي ص یَْوَم االثْنَْیِن، َواْستُْنبَِئ یَْوَم االثْنَْیِن،  393ص  2في تأریخ الطبري ج 

ْوَم االثْنَْیِن، َوقُبَِض یَْوَم االثْنَْیِن.. اْلَحَجَر یَْوَم االثْنَْیِن، َوَخَرَج ُمَھاِجًرا ِمْن َمكَّةَ إِلَى اْلَمِدینَِة یَْوَم االثْنَْیِن، َوقَِدَم اْلَمِدینَةَ یَ 

یَْوَم االثْنَْیِن، َحدَّثَنَا اْبُن ُحَمْیٍد، قَاَل: َحدَّثَنَا َسلََمةُ، َعِن اْبِن إِْسَحا اْلَمِدینَةَ  ْھِرّيِ، قال: قدم رسول هللا ص  َق، َعِن الزُّ

لِ  ). .الثْنَتَْي َعْشَرةَ لَْیلَةً َخلَْت ِمْن َشْھِر َربِیعٍ األَوَّ

ھـ یقّومون التقویم الھجري بالشھر الكبیس صفر 9في أخر سنة  آیة النسيءوبما أن المسلمین كانوا حتى نزول  

حقیقةً ولیس عام الھجرة!! 15- /14-ضح أن التقویم الھجري الحالي غیر المقّوم وضع لیبدأ في عام  األول، یت

فترات

الـ  

19

سنة 

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو  Xو √عالمتا

عدم تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر المقّوم 
مقّوم المقابل الھجري غیر 

16محرم 12/2/6371+ صفر 166/12/636محرم 61

17محرم 1725/12/63723/1/6381محرم 71

–أصبح الفرق سنة ھجریة –ھـ غیر مقّوم 20ھـ مقّوم / 20ھـ غیر مقّوم الى المحرم 18ھـ مقّوم مع صفر 18الشھور تطابقت من صفر 

ھـ للتغطیة على متى تغییر التقویم من قبل معاویة !18او 17وقت قصة ان الخلیفة عمر بدأ التقویم الھجري الحالي في 

8
18محرم 1

18صفر 1

1+ صفر 13/12/638

11/2/639

12/1/639

11/2/639

18محرم 1

18صفر 1

19محرم 192/1/6402/1/6401محرم 91

20محرم 2021/12/64021/12/6401محرم 101
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ما فعلوه (ال نعرف ّمن بعد) ھو الترویج الى أن الخلیفة الثاني عمر ھو الذي بدأ التقویم الھجري الحالي غیر 

وفقھ لیوھموا المسلمین بأن التقویم الھجري الحالي المقّوم، ثم أعادوا حساب تواریخ حوادث تأریخنا االسالمي  

غیر المقّوم بدأ مع بدأ عام الھجرة! وكذلك للتغطیة على متى تم ألغاء أضافة الشھر الكبیس صفر األول فعالً 

ومن فعل ذلك! 

 ص! لو صحت ھذه القصة فھذا یعني أن الخلیفة الثاني ھو المسؤول عن ھذه البدعة المخالفة لتقویم رسول هللا 

!الخطابوالبد أن یكون ھذا الشخص داھیة أذ یصعب على المسلمین الطعن والتشكیك بتقویم وضعھ الخلیفة عمر

؟ المبعثمن أقترح على الخلیفة عمر أن یكون بدأ التقویم الھجري من عام 16.1

ولكن ورد أنھ من الصحابة.  ،االقتراحلم یرد في النصوص من ھو صاحب ھذا 

(صلى هللا علیھ أي أصحاب النبيثم جمع الناس ـ  وقد روى ابن كثیر في تاریخھ (البدایة والنھایة) وكذا غیره: (...

أن یؤرخوا كما  وآلھ) ـ فقال: ضعوا للناس شیئاً یعرفون بھ حلول دیونھم، فیقال: أنھم أراد بعضھم (الھرمزان):  

ومنھم من قال (وھم بعض .، كلما ھلك ملك أّرخوا من تأریخ والیة الذي بعده، فكرھوا ذلكتؤّرخ الفرس بملوكھم

أّرخوا من مولد ، فكرھوا ذلك لطولھ أیضاً، وقال قائلون:  ن زمان إسكندرأّرخوا بتاریخ الروم ممسلمي الیھود):

... وأشار علي بن أبي طالب (علیھ السالم) وآخرون: .من مبعثھوقال آخرون:  .(صلى هللا علیھ وآلھ)رسول هللا 

أحد لكل  لظھوره  المدینة  إلى  ھجرتھ  من  یؤّرخ  عمرأن  فاستحسن   ، والمبعث  المولد،  من  أظھر  فأنھ  ذلك ، 

والصحابة، فأمر عمر: أن یؤّرخ من ھجرة رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ)). 

ولو أخذنا األبعاد القبلیة لتقریب من یمكن أن یكون ؛  

 .فمن أیدّ أن یكون التقویم مثل تقویم الفرس ، فالبد أنھ أراد التخریب وترك تقویم العرب وھواه مع غیرھم

 ل تقویم الروم ، فالبد أنھ أراد التخریب وترك تقویم العرب وھواه مع الیھود  ومن أیدّ أن یكون التقویم مث

والنصارى. 

 ومن أیدّ أن یكون التقویم من یوم مولد رسول هللا ربما أراد أن یحول دین هللا إلى دین محمد كما فعل النصارى

دین محمد ص وال أننا إنھل  الذین یقولون انھ دین المسیح ع وسموا أنفسھم المسیحیون. في حین نحن ال نقو

محمدیون بنفس المعنى. بل ھو دین اإلسالم ونحن مسلمون.  

 ومن أیدّ أن یكون التقویم من الھجرة حیث انتقل مقر حكم العرب من مكة إلى المدینة ، ال بد أن یكون من

مؤمنین بالدین. أھل المدینة؛ األنصار والمھاجرین من مكة الذین محصھم األیمان تمحیصاً وكانوا أول ال

  ومن أیدّ أن یكون التقویم من عام المبعث الذي حصل في مكة یوم كانت ھي مقر الحكم للعرب ، ال بد أن

یكون من أھل مكة ومن الطلقاء ومن یحن إلى جاه أیام الجاھلیة. 
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مقر حكم العرب یبدو أن اقتراح أن یبدأ التقویم الھجري من عام المبعث كان نوع من التعویض عن خسارة جاه  

بالنسبة للطلقاء. فمن من الطلقاء كان داھیة وأستلم الحكم ونفذ تغیر التقویم الى تقویم من عام المبعث النبوي أذ ال 

یمكن تغییر التقویم دون سلطة قویة تفرضھ؟ 

ولكن حقاً متى كان یوم المبعث النبوي؟ 

ھـ؟ 14-رجب27في النبويھل صحیح ان المبعث 16.2

في  ا كان  النبوي  المبعث  ان  منھا:  رجب 27لمشھور  المذاھب  كل  لدى  وردت  الشیعة حسب نصوص  وسائل 
، المعجم 260ص  8ج  -الھیثمي  -مجمع الزوائد  .203:  1نقال عن الكافي  189/ 18، بحار األنوار ج 449/ 10ج

ابن -، تاریخ مدینة دمشق  400ص  12ج  -المتقي الھندي  -، كنز العمال  322ص  5ج  -الطبراني  -األوسط  
، كنز الفوائد البي الفتح 119/ 1، تاریخ اإلسالم للذھبي ج1/18أسد الغابة البن األثیر ج ،361ص 4ج  -عساكر 

.68، الثاقب في المناقب البن حمزة الطوسي:125الكراجكي:

یوم كانت فيل آیة نزلت ان كان في لیلة القدر من شھر رمضان وورد ان اوءد في القرءان ان تنزیل القررولكن
. وتؤید ذلك النصوص التالیة: العلقھي سورة و وي بالمبعث الن

إن القرآن نزل في ثالث وعشرین سنة، وهللا یقول یا مفّضل،:ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق (ع) قال 
(إِنَّا أَْنَزْلناهُ فِي لَْیلٍَة ُمباَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِریَن فِیھا یُْفَرُق ُكلُّ ، وقال16لقیامة  ا(شھر رمضان الذي أُْنِزَل فیِھ القُرآن)  

َل َعلَْیِھ ا)) وقال4-3(الدخان  أَْمٍر َحِكیٍم  .))32(الفرقان  ْلقُْرآُن ُجْملَةً واِحَدةً َكذِلَك ِلنُثَبَِّت بِِھ فُؤاَدَك ( لَْو ال نُّزِ

.قال المفضل: یا موالي فھذا تنزیلھ الذي ذكره هللا في كتابھ، فكیف ظھر الوحي في ثالث وعشرین سنة

تحقاق الخطاب، وال نعم یا مفّضل، أعطاه هللا القرآن في شھر رمضان، وكان ال یبلّغھ إالّ في وقت اس(:)قال (ع
ْك بِِھ ِلسانََك ِلتَْعَجَل بِھِ  ). ) یؤدیھ إالّ في وقت أمر ونھي، فھبط جبرئیل بالوحي، فبلّغ ما یؤمر بھ، وقولھ (ال تَُحّرِ

. 38: 89بحار األنوار 

قال: فإن قال: فلم جعل الرضا (علیھ السالم): في علل الفضل عن261(ع) للصدوق  في عیون أخبار الرضا

رمضانفيالصوم قیل:  شھر  الشھور؟  سائر  دون  رمضانالنخاصة  تعالى  شھر  هللا  أنزل  الذي  الشھر  ھو 

.١٩٠ص،١٨ج ،العالمة المجلسي،بحار األنوار). )(صبئ محمدنُ وفیھ() إلى قولھ (ع..) القرآنفیھ

بعد ما جاءه الوحي عن بمكة)رسول هللا (ص مكث() قال:  عن أبي عبد هللا (ع عن عدة رواة ...  إكمال الدین:  في

 ً حتى أمره هللا أن یصدع بما امر بھ، ال یظھرخائفاً هللا تبارك وتعالى ثالثة عشر سنة، منھا ثالث سنین مختفیا

.٢١٧للشیخ الطوسي والغیبة١٩٧نقال عن كمال الدین: ١٧٧ص،١٨ج ،مة المجلسيالعال،بحار األنوار. )فأظھر حینئذ الدعوة

رسول قال ابن إسحاق: فابتدئالقرآنابتداء تنزیل(:158- 157ص  1ابن ھشام الحمیري ج  -في السیرة النبویة  

ھدى القرآنالذي أنزل فیھانشھر رمض.. (شھر رمضان، یقول هللا عز وجلبالتنزیل فيهللا صلى هللا علیھ وسلم

* وما أدراك إنا أنزلناه في لیلة القدر(وقال هللا تعالى)،  سورة البقرةمن185-للناس وبینات من الھدى والفرقان  

ما لیلة القدر * لیلة القدر خیر من ألف شھر * تنزل المالئكة والروح فیھا بإذن ربھم من كل أمر * سالم ھي حتى 

إنا كنا منذرین إنا أنزلناه في لیلة مباركةحم والكتاب المبین *  (، وقال هللا تعالى)كلھاسورة القدر - مطلع الفجر
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إن كنتم (، وقال تعالى: )سورة الدخانمن5إلى  1من  -* فیھا یفرق كل أمر حكیم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلین 

وذلك ... وعلق ابن ھشام ()سورة األنفال من41-قى الجمعان  آمنتم با� وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم الت

. )والمشركین ببدررسول هللا صلى هللا علیھ وسلمملتقى

جعفر أبو  وحدثني  إسحاق:  ابن  عليقال  بن  أنمحمد  حسین  وسلمبن  علیھ  هللا  صلى  هللا  ھو رسول  التقى 

.رمضانوالمشركون ببدر یوم الجمعة صبیحة سبع عشرة من

٤٤-٤٣الصفحة  -٢ج -الطبري -تاریخ الطبري في 

(قال أبو جعفر) وھذا مما یوم االثنین واستنبئ یوم االثنینالنبي صلى هللا علیھ وسلمولدقال  ابن عباسعن

رسول هللا صلى هللا  علىالقرآنال خالف فیھ بین أھل العلم واختلفوا في أي االثانین كان ذلك فقال بعضھم نزل

محمد ذكر من قال ذلك * حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة قال حدثني.رمضانلم لثماني عشرة خلت منعلیھ وس

الجرمي أنھ كان یقول فیما بلغھ وانتھى عبد هللا بن زید عن الحسن ابن دینار عن أیوب عن أبي قالبةبن إسحاق

على الفرقان  أنزل  العلم  من  وسلمإلیھ  علیھ  منلثمرسول هللا صلى هللا  خلت  لیلة  وقال  .  رمضاناني عشرة 

منھ  بل،آخرون خلت  لیلة  وعشرین  ألربع  ذلكأنزل  قال  من  قال .ذكر  سلمة  حدثنا  قال  حمید  ابن  حدثنا 

قال حدثني من ال یتھم عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي محمد بن إسحاقحدثني

شھر  نزل لسبع عشرة خلت منبل  ،آخرونوقال  .  رمضاننزل الفرقان ألربع وعشرین لیلة خلت منالجلد قال  

ا لتحقیق ذلك بقول هللا عز وجل (وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان) وذلك واستشھدورمضان

والمشركین  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلموالمشركین ببدر وأن التقاءرسول هللا صلى هللا علیھ وسلمملتقى

. رمضانببدر كان صبیحة سبع عشرة من

حراء في رمضان، وكانت وقعة غار  بیعتكفص كانالنبيوألن  .ضانأي ان المبعث النبوي كان في شھر رم

أم علینا ترك القرءان والنصوص أذ لم یرد نص بذلك!رجبفيولیس،نزول جبریل فیھما كما ھو معروف

واستبدالھم بنصوص مشكوك بصحتھا؟!حول ان المبعث كان في شھر رمضانالمتوافقة معھ

فلكیة وردت في   النبويوھنالك عالمات  المبعث  فقد أختلط النصوص تحدد سنة  الدعوة  األمران في أو اعالن 

: تاریخ ذلك. یبدو ان من كتبھا یعلم بتزییف التاریخ واراد تثبیت النصوص 

فكان مبعثھ في شھر ربیع األول، وقیل ،لما استكمل أربعین سنةالمبعث وبعث رسول هللا  (في تاریخ الیعقوبي  

- نھایة ربیع األول  سنة قران في الدلو (وكانت سنتھ التي بعث فیھاومن شھور العجم في شباط.  رمضان،  في

. قال، ما شاء هللا، الحاسب: كان طالع السنة التي بعث فیھا رسول هللا م جولیان)610نیسان ابریلاصلي  11

والمریخ من القرانوھو درجة،  المیزان سبع عشرة  في  والقمر  درجات،  أربع  السنبلة  مولده،  قران  الثالث من 

السنبلة ثالث عشرة درجة راجعا، والمشتري في الخامس في الجدي إحدى وعشرین درجة، وزحل في الطالع في  

الدلو في السادس في تسع درجات حد الزھرة في الحوت، والشمس في الثامن في الحمل دقیقة، وعطارد في الحمل 

الشمس فیھ  السنة منذ أول یوم دخلت  التشكیل  .  )أربع عشرة درجة، وحد مدخل  م 612/  4/  22وافق(ھذا 

كانت الشمس یومئذ في الدلو أربعا وعشرین درجة الخوارزمي:وقال).  اصلي9-ربیع الثاني  14جولیان/ االثنین  

وخمس عشرة دقیقة، والقمر في السرطان سبع عشرة درجة، وزحل في الدلو تسع عشرة درجة، والمشتري (في 
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س عشرة درجة وثالثین دقیقة، والزھرة في الحمل إحدى الحوت) اثنتي عشرة درجة، والمریخ في الحوت خم 

م جولیان/ 612/  2/  26وافق(ھذا التشكیل  عشرة درجة، وعطارد في الدلو ثالثا وعشرین درجة وثالثین دقیقة  

وأتاه جبریل لیلة السبت ولیلة األحد ثم ظھر لھ بالرسالة یوم االثنین، وقال ...  اصلي)9- صفر  17االثنین  

ولذلك جعلھ شھر رمضانیوم الجمعة لعشر بقین منیوم الخمیس، وقال من رواه عن جعفر بن محمدبعضھم

٢٢–الصفحة–٢ج - الیعقوبي تاریخ.)عیدا للمسلمین

ھجري اصلي. 9-م جولیان = 612المذكور أعاله یتطابق مع سنة المفصلالترتیب الفلكي

ً كما احد االحتمالینمولد رسول هللا ص كان فيان  :سنثبت الحقا

. قیتطاب. م جولیان568مارساذار/3ثنین االمقّومھـ اصلي53-ربیع األول17

جولیان.. یتطابق.م 568سبتمبر  أیلول1األثنینوافقھـ اصلي مقّوم 53-رمضان 23

م جولیان المبعث.611او608= 43او  40+  568

م جولیان.. یتطابق. 607أیلول / سبتمبر 22حداالھـ اصلي14-رمضان 24

م جولیان.. یتطابق. 608أیلول / سبتمبر  7ثنیناالھـ اصلي13-رمضان 21

م جولیان.. یتطابق. 609أیلول / سبتمبر 27االثنین  ھـ اصلي12-رمضان 21

.سنة43وبلغ الرسول ص جولیان.. یتطابق.م610أیلول / سبتمبر 19ثنیناالھـ اصلي11-رمضان 24

جولیان.. ال یتطابق. م611أیلول / سبتمبر 9سبت الھـ اصلي10- رمضان 24

تجمعت الكواكب في  و من الدورة  19السنة  جولیان  م612أیلول / سبتمبر  23االثنین  ھـ اصلي9-رمضان  21

.الدلوبرج 

جولیان.. یتطابق. م 613أیلول / سبتمبر  15ثنیناالھـ اصلي8- رمضان 24

رجب: 27ماذا عن 

م جولیان ال یتطابق. 609آب / أغسطس 5ھـ اصلي الخمیس 12–رجب  27

م جولیان ال یتطابق. 610یونیو/  حزیران25الخمیس حاليھـ 12–رجب  27

یتطابق... م جولیان 610یولیو/ تموز25ثنینھـ اصلي اال11–رجب 27

ال یتطابق. .. م جولیان 611یونیو/ حزیران15ثالثاء الحاليھـ 11–رجب  27

م جولیان .. ال یتطابق.611تموز / یولیو 14ھـ اصلي الجمعة 10–رجب  27

ال یتطابق...م جولیان612یونیو/  حزیران3سبت ال حاليھـ 10–رجب  27

م جولیان .. ال یتطابق. 612أغسطس/ آب 2ھـ اصلي الجمعة 9–رجب  27

ال یتطابق. ..م جولیان613مایو/ ایار23ربعاءاالحاليھـ 9–رجب  27

م جولیان ..  یتطابق. 613تموز / یولیو  21حد ھـ اصلي اال 8–رجب  27

یتطابق. ..م جولیان614مایو/ ایار13ثنیناالحاليھـ 8–رجب  27
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سنوات، او خمس او سبع  اعلن الدعوة بعد ثالث  بقى متخفیاً حتىعث لكنھنصوص ان الرسول ص بُ وبما ان ھنالك

عند اقتران الكواكب في برج الدلو الوارد في النصوص أعاله اصلي  ھـ  9-ربیع االول او الثاني  احتمال انھنالك

.ولیس المبعث ،سالملإلالعلنیةوبدأ الدعوةكان یوم اإلعالن

في دار األرقم ص احتماء الرسول  ات ھي فترھذهوقد تكون  .سنوات او خمس او سبع  ، ربما بثالث  ات ا فتروسبقھ

ل الدعوة العلنیة قبالمبعث  قد یكون  خمس سنوات، وفترة (انذر عشیرتك االقربین)قد تكون(ثالث سنوات)، و

بسبع سنوات.

بئت). أي اصبح نبي أوال ولم یكلف بعد بالرسالة، وھذا كان في  فالرسول ص أستخدم كلمة (نُ )،المبعث البدایة (اما  

العالمة   - ، منھا في بحار االنوارشیر الى ذلكتوص نصت اذ ورد السریةسنوات من الدعوة لیلة القدر قبل سبع

: ٢٠٥-٢٠٤ص -٣٨ج -المجلسي 

األنصاريعن أیوب  سمعت أبي  وآلھ)قال:  علیھ  هللا  (صلى  علي  (یقول:النبي  المالئكة  صلت  لقد 

، وذلك فیھا غیري وغیرهيلم یصل/، وذلك أنھ لم یؤمن بي ذكر قبلھسبع سنینعلي بن أبي طالب وعلى

ربھم ویؤمنون بھ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا  قول هللا: (الذین یحملون العرش ومن حولھ یسبحون بحمد  

وسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقھم عذاب الجحیم * ربنا وأدخلھم جنات  

.8و 7من آبائھم وأزواجھم وذریاتھم انك أنت العزیز الحكیم) المؤمن:  صلحعدن التي وعدتھم ومن

أبیھ  الثعلبيسنن ابن ماجة وتفسیر وفي   ً عن عبد هللا بن أبي رافع عن  ً أن علیا النبي  معصلى مستخفیا

. اً سبع سنین وأشھر(صلى هللا علیھ وآلھ)

العكبري من أربعة طرق، وكتاب المبعث عن بثالثة طرق، وإبانة تاریخ الطبريو ابن ماجةومثلھا عن  

الماوردي، ومسند أبي یعلى الموصلي ویحیى بن إسحاق، والتاریخ النسوي، وتفسیر الثعلبي، وكتاب محمد 

. النیسابوريمحمد بن زیاد بن معین، وكتاب أبي عبد هللا

صلى إلى بیت المقدس أربع .وھو أول من صلى القبلتین: (..  عب عن علي بن ابي طالوعن الحمیري

). إلى الكعبة تسعا وثالثین سنةوصلى..عشرة سنة

المسجد الحرام كان في الیوم السابع عشر من شھر رجب  من المسجد األقصى إلى  قیل ان تحویل قبلة الصالة

إلى المدینة. كما قیل أن ذلك كان في ثامن أیام المحرم من العام عینھ، أثناء الھجرة النبویةفي العام الثاني بعد 

.الركعة الثانیة من صالة الظھر كما قیل ان ذلك في نصف شعبان

2–14 =-12

. علنیة، واصبح رسول وبدا الدعوة ال11–نُبأ في : النبي وهللا اعلم یبدو ان
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. حسب القرءانجولیانم610أیلول / سبتمبر  21ثنیناال اصلي  11- رمضان  24المبعث كنبي: 

. حسب المصادرم جولیان610تموز / یولیو  25ھـ اصلي االثنین  11–رجب  27او  

جولیان.م612أیلول / سبتمبر  23االثنین 9-رمضان 21: كرسولالدعوة العلنیة 

ھـ وحجة  9-كانت في  دعوة. ال19وتتطابق مع دورات الـواحدةسنة  19كل فترة دعوة الرسول ص كانت خالل  

ْسَالَم ِدینًاعندما نزلت آیة (ھـ10كانت في  الوداع ) اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ

.3المائدة

ھـ ! فما ھي مناسبة ھذا الیوم الذي یبدأ التقویم الحالي بھ؟ 14–رجب 27تبین ان المبعث النبوي لیس في 

أم شيء اخر؟ مولد معاویة؟ھل ھو یوم 

لنستمر في البحث ...

11141619368الدورة

السنوات 

الھجریة  

الكبیسة 

صفر  

األول 

-55-52-50-47-44-41-39

-36-33-31-28-25-22-20

-17-14-12-9 √-6-3-1

25710 √131618

21242629323537

40434548515456

59626467707375
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التقویم الھجري األصلي المقّوم لرسول هللا ص للقرن الھجري األول 17

...بشكل حیاديكما ھومسبقة ولنستكشف حقیقة التقویم الھجريلنتجرد عن أي أفكار ومواقف 

(رزنامة) ھي: آلیة لوضع جدول التقویممما تقدم توصلنا الى 

 شھر رمضان سلمت السنة.حساب حساب شھور السنة یبدأ بحساب وقت شھر رمضان ، فأن سلم

  أي عندما نشاھد ھالل شھر الالحق.الیوم عند العرب یبدأ من غروب الشمس وینتھي عند غروب الشمس

الیوم یبدأ باللیل یلیھ النھار.رمضان مثالً فتلك لحظة بدأ الشھر ولیس فجر الیوم التالي.

 لتحدید الفصول وأوقات الشھور.28الـ العرب تعتمد منازل القمر

 .یقضي القمر لیلة واحدة في كل منزلة من منازل القمر

  الشمس كل  13تقضي  في  القمریوم  منازل  من  مسیرةومنزلة  تقطع  الشھر بالتالي  وثلث خالل  منزلتین 

القمري.

 .الشمس والقمر في حالة حركة مستمرة وال تتوقف في المنازل فعلیاً في المنازل

  بل أحیاناً یكون بین منزلتي  ،أطرافھاالقمر ال یكون في كل لیلة في منتصف المنزلة دائماً ویمكن أن یكون على

بھ العرب ولم نتوصل لسبب ھذا التفاؤل. یتفاءلوھذا ما 

 .التقویم العربي القمري وبعده التقویم الھجري األصلي یتزامن مع فصول السنة وال یدور حول الفصول

في الجدول  استخدمناه لكننا  ،جولیانالمیالديالشمسي  للتقویم العربي والھجري األصلي بالتقویم  ال عالقة

یعرف منازل القمر الجدول أذ ربما ال یوجد أحد االن اال القلة ِمن َمنألنھ التقویم الشائع حالیاً وبھ فقط نفھم

!وال نمیز سوى الشمس والقمر ، لألسفوالكواكب والنجوم أذا نظر الى السماء 

  غروب الشمس، منازل السنبلة والغفر في المغرب وقت  ھالل الشھر في  سنحدد وقت شھر رمضان برصد

ھالل الشھر ذي لتحدید لیلة القدر، وكذلك رصد وكوكبة القدر وسھیل  الِشعرىالقمر ونجمي وسنتأكد برصد 

.في المغرب وقت غروب الشمسمنازل النعائم والبلدة الحجة في 

 أذا تقدم ھالل شھر رمضان الى منزلة العوا وھالل ذو الحجة الى منزلة الشولة، یضاف الشھر الكبیس صفر

األول الحرام.  

:الزھرة الصباح  االفالك وقت  نجمة  اكتشفتھا من خالل مراقبة كل  بالتقویم  ھنالك مالحظة  شھر رمضان 

ھي عالمة وان الزھرة تكون ساطعة فجرا (نجمة الصباح) في شھر رمضان  الھجري األصلي المقّوم وھي

في حین تشاھد الزھرة في  .  سنة19وتطابق دورات الـالشھر الكبیس صفر األول بعد المحرم القادمإلضافة

المغرب (نجمة المساء) وقت شھر رمضان في باقي السنوات.

12345678910111213141516171819الزھرة 
√ √ √ √ √ √ √ نجمة الصباح 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ نجمة المساء 
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وندونھا في الجدولوسنرصد أھلة الشھور الالحقة الى شھر المحرم، والسابقة الى شھر صفر.

شھر قمري بین شھري المحرم وصفر فسیكون ذلك شھر صفر  12أن كان ھنالك شھر قمري زائد عن الـ

األول الكبیس، وبالتالي تكون تلك السنة سنة كبیسة. 

  سنة 19مالحظة ترتیب السنوات االعتیادیة والكبیسة سنكتشف أن كان العرب یتبعون دورات الـ  من خالل

.أخراو شيءسنة24أو 

ستیالریوم  انستخدمأ حاسباتكم  Stellariumبرنامج  على  تنزیلھ  أیضاً  الرسمي ویمكنكم  موقعھ  من 

http://www.stellarium.orgفھو تطبیق مجاني ویمكن تشغیلھ بأي لغةوالتأكد من النتائج بأنفسكم .

ما یلي: الحظتم التوصل الى التقویم الھجري األصلي المقّوم أدناه. وبذلك

سنة المتكررة وأضافوا الشھر الكبیس صفر األول في 19ان العرب والمسلمین األوائل أستخدموا دورات الـ

. 19و16و 14و 11و8و 6و 3السنوات 

 سنة وبالتالي یمكن التوصل الى تقویم كل القرون السابقة والالحقة19مواعید أھلة الشھور تتكرر كل .

تھ. د التقویم على أساس أمكانیة رؤیة الھالل في المدینة المنورة بلیلتین بعد وال

وأسبابھ معروفة تتعلق باألنواء الجویة ووقت  تالف في وقت رؤیة األھلة فعلیاً لن یتجاوز یوم واحد فقطاألخ

. والدة الھالل والیوم الكبیس في التقویم الشمسي

 وتجد وقتھا في التقویم أدناه. 23أو  21لیالي القدر كانت في ذلك الزمان ھي لیلة

  سنة 19شھر رمضان بمراقبة تحقق عالمات لیلة القدر كل لیلة لمدة  وقت  وعلینا ان نتأكد من صحة تحدید

على األقل. فعندما تتحقق عالمات لیلة القدر یكون ذلك الشھر ھو شھر رمضان الصحیح ویتم حساب الشھور  

. كما وسنعرف ان كانت السابقة والالحقة لنعرف السنوات الكبیسة التي أضیف فیھا الشھر الكبیس صفر األول

وستتكشف تفاصیل  سنة  19لنستمر بمراقبة عالمات لیلة القدر كل لیلة لمدة  .اتھا تتحقق في كل سنة ام ال  عالم

...التقویم االلھي

شمسي قمري. الحظ حدیث رسول هللا ص التالي: مالتقویم الھجري األصلي كان تقوی

ِ ْبِن َجْحٍش   نَا ُجنَادَةُ ْبُن َمْرَواَن اْألَْزِديُّ اْلِحْمِصيُّ قَاَل: نَا اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن  :اْألََسِديُّ قَالَ َحدَّثَنَا ُعبَْیدُ ْبُن َعْبِد �َّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ :  یَقُولُ قَاَل: َسِمْعُت أَنََس ْبَن َماِلٍك، ِ إِلَى َوإِنَّ أَحَ لَْو أَْقَسْمُت لَبََرَرُت،(:قَاَل َرُسوُل �َّ بَّ ِعبَاِد �َّ

ِ لَُرَعاةُ الشَّْمِس َواْلقََمِر، َوإِنَُّھْم لَیُْعَرفُوَن یَْوَم اْلِقیَاَمِة بُِطوِل أَْعنَاقِِھمْ  ص 5المعجم االوسط، أبو القاسم الطبراني ج  ).  �َّ

القرآن والقوامیس. . راجعوا معناھا في رعاة في اللغة تعني اإلبقاء والمحافظة.، وغیره4808ح 106

نِینَ یَْعنِي(الطبراني، علق على حدیث الرسول ص ھذا فانھ  أبو القاسممؤلف المعجم، القمر ال  !!. ولكن،  )اْلُمَؤذِّ
قد یقول احد انھ یعني مواقیت الصالة وبدایات الشھور القمریة في التقویم. اال یشمل  عالقة لھ بمواقیت الصالة؟! 

ومون التقویم الذین یقّ تحدید اھلة الشھور تحدید ھالل أي شھر ھو ؟ من الواضح ان الرسول ص یشیر الى مكانة  
. یق مراعاة الشمس والقمرعن طروفي أي سنة یتم ذلكویمھ بإضافة الشھر الحرام الكبیس صفر األول ومعاییر تقّ 

ولھذا یعتبروه حدیث ضعیف!

http://www.stellarium.org/
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التقویم الھجري األصلي المقّوم للقرن األول على أساس العالمات الفلكیة للیلة القدر 

سنة  
الدورة 

12345678910111213141516171819

613614615616617618619620621622623624625626627628629630631میالدي

1012345678910-2-3-4-5-6-7-8-ھجري

632633634635636637638639640641642643644645646647648649650میالدي

11121314151617181920212223242526272829ھجري

651652653654655656657658659660661662663664665666667668669میالدي

30313233343536373839404142434445464748ھجري

670671672673674675676677678679680681682683684685686687688میالدي

49505152535455565758596061626364656667ھجري

689690691692693694695696697698699700701702703704705706707میالدي

68697071727374757677787980818283848586ھجري

708709710711712713714715716717718719720721722723724725726میالدي

87888990919293949596979899100101102103104105ھجري

12345678910111213141516171819

123/1211/12/ 1226/1215/123/ 121/1210/1228/1219/127/ 1225/1213/121/ 1227/1216/126/ 30/1219/129المحرم

صفر  
اول

7 /14 /113/19 /16 /114/111/1

2/ 222/19/ 225/112/22/ 227/116/14/ 224/111/230/120/17/ 225/115/13/ 28/118/16صفر 

ربیع 
األول 

27/216/27 /324/213/24 /322/212/32 /319/28 /325/214/25 /323/213/33 /320/210/3

ربیع 
الثاني 

29/318/36 /425/315/33 /422/310/431/320/37 /427/316/34 /424/312/41 /422/39 /4

جمادى  
األول 

28/417/45 /524/413/42 /521/49 /529/419/47 /526/415/43 /523/411/530/420/48 /5

جمادى  
الثاني 

27/516/54 /624/513/531/520/58 /629/518/55 /625/515/52 /621/59 /630/519/57 /6

7/ 728/618/66/ 720/69/ 724/613/62/ 727/617/64/ 722/611/630/618/67/ 25/615/63رجب 

8/ 827/717/75/ 823/712/731/719/76/ 826/716/73/ 822/711/730/718/77/ 25/714/72شعبان 

رمضان 
شمس  

قمر
لیلة 
القدر
من

23/8
ص س 

: 21قدر
12 -
13/9

12/8
ز ع

: 23قدر
2-3/9

31/8
ص/ع  

س
: 21قدر

19 -
20/9

20/8
ص 
ع/س

: 21قدر
9-10 /9

8 /8
ج/ز ع 

:  23قدر
29 -
30/8

27/8
ص س

: 22قدر
16 -
17/9

17/8
ز ع/س 

: 23قدر
7-8/9

4 /9
ع س

: 23قدر
24 -
25/9

24/8
ص/ع  

س
: 23قدر

13 -
14/9

15/8
ز س 
قدر 
21 :

3-4/9

2 /9
ع س/غ 

: 21قدر
21 -
22/9

22/8
ص س 
قدر 
21  :
10 -
11/9

10/8
ج/ز ع 

: 23قدر
31 -1 /9

29/8
ع س
قدر 
21  :
17 -
18/8

18/8
ز ع/س 
قدر 

23  :8 -
9 /9

5 /9
ع س/غ 

21قدر
24 -
25/9

26/8
ص 
س/غ

: 21قدر
15 -
16/9

15/8
ز ع  
قدر 
23 :

5-6/9

3 /9
ع غ

: 21قدر
23 -
24/9

10/ 1025/914/92/ 929/917/96/ 1020/99/ 1023/913/91/ 927/915/93/ 22/911/930/919/97شوال 

وذ
القعدة 

21/1011/1029/1018/108 /1025/1015/102 /1123/1012/1031/1020/109 /1028/1017/104 /1124/1013/101 /11

وذ
الحجة 
شمس  

قمر

20/11
ش ن/ب 

9 /11
ق ن

28/11
ن ب 

17/11
ق/ش 

5 /11
أ ش 

24/11
ش/ن ب 

13/11
ق ن

2 /12
ن ب 

21/11
ش ب 

10/11
ق ن

29/11
ن ب 

18/11
ش ب 

7 /11
ق ن

26/11
ش/ن ب 

16/11
ق/ش ن 

3 /12
ن ب 

22/11
ش ب 

12/11
ق  ن/ب 

1 /12
ن ب 

دة ،  غ: الغفر ،  ق: القلب ،  ط: الطرفة ،  ج: الجبھة ،  ز:الزبرة ،  ص: الصرفة ،  ع: العوا ، س: السنبلة  ،  ش: الشولة ،  ن: النعائم ، ب: البلمنازل القمر:  ز: الزباني ،  أ: األكلیل
لكبیس بعد شھر المحرم الالحق : اذا كان ھالل شھر رمضان في منزلة الصرفة / العوا وھالل ذي الحجة في منزلة القلب / الشولة  : یضاف الشھر ا14في القرن  

م 2022-ھـ مقّوم 1401-ثامنةالنسخة ال-محمد جواد الخزعلي  – كتاب التقویم الھجري في العقود السبعة األولى  

عنما موجود أعاله وعن النسخ السابقة. جدول التقویم أعاله باختالفخطأً نشر السابقة  مالحظة: في النسخة الخامسة 
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من ألغى الشھر الكبیس؟ متى تم ألغاء تقّویم التقویم الھجري وأثبات 18

في المصادر  لمیالديمع تواریخھا باالحالي غیر المقّومالھجريوردت بالتقویم  أحداثعدم تطابق تواریخ  أن  

ھو األثبات ... وتطابقھا مع التقویم الھجري المقّوم الغربیة

أحداث سنحاول دراسة تطابق تواریخ  اآلنعذراً لإلطالة أذ كان ال بد من بعض المعلومات األساسیة ، أوالً...  

وردت في مصادر غیر  جولیانیة مع تواریخھا بالتأریخ المیالدي اإلسالموردت بالتقویم الھجري في المصادر  

ولنتأكد من صحة التقویم الذي توصلنا ألیھ وإن كان المسلمین األوائل حقیقة التقویم الھجريالستكشافإسالمیة

قد أستخدموه...

مالحظات:

 سورة  إعالنھـ وقت 9نھایة سنة إلىالتقویم الھجري من بدایتھ أنبد ال یختلف أحمرة أخرى ، تذكروا بأنھ

ر الكبیس. ھزال یقّوم بالشیما كان، التوبة

  غالبیة المصادر التاریخیة الغربیة تستقي معلوماتھا من المخطوطات والسجالت المدنیة للمدن والكنائس والتي

إسكندر   تقویم  تستخدم  ھذه  AGكانت  بعض  في  خطأ  وھنالك  البحث..  ھذا  الزمنیة موضوع  للفترة  غالباً 

كتشف في العقدین األخیرة. وھو أن طرح  المصادر حول تحویل تقویم إسكندر إلى تقویم جولیان المیالدي أُ 

أعتاد علیھ المؤرخین منذ قرون غیر صحیح بسبب عدم وجود سنة  311 الذي  لكن  0سنة  تقویم.  في أي 

كانون الثاني  10حسب على أساس وجوده. مثالً عندما ترید تحدید تأریخ حدث وقع بسنتي بعد  الحاسبات ت

كما یحصل مع الحاسبات. وبالتالي عند 0ولیس سنة  1كانون الثاني سنة  10قبل المیالد فالنتیجة ھي 2سنة 

ث التي حصلت بعد  ، أما لألحدا311میالدي جولیان نطرح  1تحویل تأریخ بتقویم إسكندر حصل قبل سنة  

. وبالنسبة للفترة الزمنیة لھذا البحث ، علینا أیضا طرح یوم كبیس یضاف في 310میالدي جولیان فنطرح  1

م جولیان. 400سنة ، وقد أضیف یوم كبیس في عام  400تقویم جولیان كل  

  ة التواریخ الھجریبتحویلت مامعلوماتھا من المصادر اإلسالمیة وقنقلت بعض المصادر التاریخیة الغربیة

وبالتالي ال فائدة من ھذه المصادر الغربیة. الواردة فیھا إلى ما یطابقھا بالمیالدي.

  في أھملت  االسالمي  المؤرخ  یؤیدھا  ال  التي  األحداث  بعض  ھنالك  وبالتالي   ! المنتصرون  یكتبھ  التاریخ 

المصادر اإلسالمیة مثل الھزائم . 

اإلسال التاریخیة  المصادر  األحداث غالبیة  من  قرون  بعد  أي   ، العباسي  أو  األموي  العصر  في  كتبت  میة 

. وبالتأریخ الھجري غیر المقّوم
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 غالبیة المعارك ، وخصوصاً البحریة ، كانت تتوقف في فصل الشتاء ویمكن التأكد من ذلك من تكرار ورود

(وشتى فالن في ...) وكذلك (غزا الصائفة ھذا العام) أذ كانوا مثل عبارات في المصادر التاریخیة اإلسالمیة 

عدم تطابق التاریخ الھجري مع المیالدي  بیسمون الغزوات بالصائفة لحدوثھا وقت الصیف. ونستفاد من ذلك  

1و 12و 11أوائل الربیع ، أي في شھور  والشتاء إلى  أواخر الخریف  بینما  كانوقت المعركة  تبین أن اذا  

دي. میال2و

  اإلسالمیةالمزید بالبحث في المصادر غیر  استكشافوكم االستمرارویمكنالتاریخیة  ھذه لیست كل األدلة...

  ، لدینا تطبیق تحویل التقویم الھجري األصلي لعدة تقاویم في الموقع. یمكنكم استخدامھ للتأكد من األدلة التالیة

بالتقویم  كانت وردت  ان  لتحدید  إسالمیة  إسالمیة وغیر  أخرى من مصادر  ادلة  البحث عن  لتكملة  وكذلك 

لرسول هللا ص. الھجري الحالي غیر المقّوم ام التقویم الھجري األصلي المقّوم 

https://www.imamalmahdisigns.com/Original_Hijjri_Calendar/default.htm

https://www.imamalmahdisigns.com/Original_Hijjri_Calendar/default.htm
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أدلة ذكرناھا عشرالدلیل األول: 18.1

:. مثلذكرناھا أعالهدة ادلة ع

.األولوجود شھر كبیس اسمھ الشھر الحرام صفر .1

الدخان.سورة أوائلو القدرة سورسنة في 19ات الـردو.2

معنى لیلة القدر خیر من ألف شھر. .3

. في الكھفھل الكھفابقاء مدة .4

. في قومھالنبي نوح عمكوثمدة.5

.وتسلسلھامعاني أسماء األشھر القمریة.6

.في سورة التوبةالحج األكبر یوم وأربعة أشھر حرم متتالیة معنى .7

في خطبة الوداع لرسول هللا ص.كما خلق هللا السمواتاستدارة الفلك.8

األسبوع. أیامأدلة تغییر .9

.یوم التقویم الدوليمكان خطالى المشرق والمغرب وتحدیدرحلة ذو القرنین.10

ھـ.9ال یفترض ان یكون ھنالك فرق بین التقویمین اذ ان االدعاء ان تقویم التقویم بالشھر الكبیس أوقف في 

11141619368الدورة

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر  

األول 

2 √5 √7 √10 √131618

21242629323537

40434548515456

59626467707375

من  شھر صفر األول الكبیسھ قد تم أضافة أنأعاله والذي یظھر فیھ الجدول نتأكد منخالل األدلة التالیة سومن

رسول هللا ص لم یحرم الشھر الكبیس للتقویم لكنھ أندلیل على  بعد أیة تحریم النسيء وھو  ص قبل رسول هللا  

ویؤكد الخطأ المقصود في تفسیر تحریم النسيء بأنھ تحریم تقّویم التقویم  حرم النسيء وھو تأجیل حرمة الشھور.

الھجري بالشھر الكبیس صفر األول ..

..یمكنكم العودة ألیھ وقرأتھوتناولنا ذلك أعاله بتفصیل مختصر 
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ھـ 4خسوف القمر : الثانيالدلیل 18.2

ھـ في المدینة المنورة :4رد في النص التالي مشاھدة خسوف للقمر في جمادي األخرة و

: ( وذكر صاحب  اإلمبراطوریة من تكملة الكتب العربیة في مكتبة باریس  213في الكتاب العربي المحفوظ برقم  

الرابعة في جمادى األخرة ولم یشتھر أنھ صلى هللا علیھ وسلم جمع  جمع العدة أن خسوف القمر وقع في السنة  

.الدائم العسقالني البرماويهللا محمد بن عبدأبو عبدفھم العدةصاحب جمع العدة لالناس للصالة).

في الساعة  جولیانم625ایار / مایو  27یاً للقمر حدث في  كل، فأن خسوفاً  جداول الحسابات الفلكیة الحدیثةحسب  

. بتوقیت المدینةودقیقتین مساءاً 8بالتوقیت العالمي الموافق مساءاً تینق یودق5

.. ال یتطابق .. بالتقویم الھجري غیر المقّومھـ3ذي الحجة 13اإلثنینوافق م 625مایو/ ایار27

.. یتطابق ..بالتقویم الھجري المقّومھـ4جمادى األخرة 13ربعاءوافق األم 625ایار / مایو 27

جولیانم 625ایار / مایو 27خسوف القمر في  

خسوفاً كلیاً للقمر  أنأذ..والھـ بالتقویم غیر المقوم ؟.. نعم4وھل كان ھنالك خسوف للقمر في جمادى األخرة  

بعد منتصف اللیل بالتوقیت العالمي تینقیدقو1م جولیان في الساعة  625تشرین الثاني / نوفمبر  20حدث في  
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في المدینة المنورة اطالقاً  رؤیتھ  مكنیال  ، ولكن حسب الجداول الفلكیة فجراً بتوقیت المدینةدقیقتینو4الموافق  

.لحدوثھ فجراً بعد غروب القمر

م جولیان. 625تشرین الثاني / نوفمبر  20ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقوم  4جمادى األخرة  13

م جولیان625تشرین الثاني / نوفمبر 20خسوف القمر في  

نقطة معروفة لتطابق التقویم الھجري المقّوم والتقویم المیالدي، وھي: لحد االنأصبح لدینا

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم.4جمادى األخرة 13ربعاءوافق األم625ایار / مایو 27
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ھـ  10وفاة إبراھیم ع ابن الرسول محمد ص  وسكسوف الشمالدلیل الثالث: 18.3

. في المدینة المنورةصابن النبي محمد عإبراھیموفاة  عدة تواریخ لیوم  یة  اإلسالمالتاریخیةوردت في المصادر  

.، حیث حدث كسوف یوم وفاتھھـ 10سنة  في كانت ع وفاة إبراھیمأنوأجمعت المصادر 

وقال الواقدي: مات إبراھیم ابن رسول هللا صلى هللا علیھ : (  البن كثیر311ص  5ج4في كتاب البدایة والنھایة م

لیال خلون من ربیع األول سنة عشروسلم   الثالثاء لعشر  ثمانیة عشر شھرا في بني مازن بن ، وھو ابن  یوم 

قلت: ( وقد قدمنا أن الشمس كسفت یوم موتھ فقال الناس: .النجار، في دار أم برزة بنت المنذر، ودفن بالبقیع

آیات هللا عز وجل ال  آیتان من  والقمر  الشمس  فقال في خطبتھ: "إن  إبراھیم فخطب رسول هللا  كسفت لموت 

ینكسفان لموت أحد وال لحیاتھ"). قالھ الحافظ الكبیر أبو القاسم ابن عساكر). 

).أول شھر صفرأیام في 8شھرا و16عمر  ھ توفي بأن(محمد بن مؤمل المخزومي، فكتب أما

: باب الصالة في كسوف الشمس/كتاب الكسوف/في فتح الباري شرح صحیح البخاريفي حین قال ابن حجر

وقیل  رمضانربیع األول وقیل في  ھ مات في السنة العاشرة من الھجرة، فقیل في  أنوقد ذكر جمھور أھل السیر  (

وال یصح على  ) .وقیل في رابع عشرةھا وقعت في عاشر الشھر وقیل في رابعھ  أنواألكثر على  في ذي الحجة

ت بالمدینة بال نا ، وكھ شھد وفاتھأن، وقد ثبت  بمكة في حجة الوداعأنداككانالنبي ص  نقول ذي الحجة، أل

.  بین المؤرخینخالف 

.دون ذكر السند ھ10رجب 18في كانت الوفاة أنأخرىوذكر في مصادر

أي لدینا: 

من الشھر.14او 10او  4في یوم 

شھر. 16وكان عمره ھـ10صفر أول

شھر. 18وكان عمره الثالثاء ھـ 10ربیع األول  10

ھـ .10رجب  18

ھـ .10رمضان10

..ال یتطابقم جولیان ... 631أیار / مایو 9الخمیس وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 10صفر  1

یتطابق.. ال م جولیان. 631كانون الثاني / ینایر  10سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  10أولصفر1

م جولیان ... یتطابق .. 631شباط / فبرایر 9ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 10صفر  1

یتطابق. الم جولیان.631حزیران / یونیو  16األحد وافق بالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ10ربیع األول  10

یتطابق.. ال .م جولیان.631مارس /أذار19خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  10ربیع األول  10
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ابق. یتط .. الم جولیان631أوكتوبر /األول تشرین20حد األوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 10رجب  18

یتطابق ..ال ..م جولیان631یولیو/تموز 23خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 10رجب  18

بق. تطای.جولیانم 631دیسمبر /كانون األول18األربعاء  وافقغیر المقّوم ھـ بالتقویم الھجري10رمضان 10

یتطابق ..ال م جولیان ... 631أیلول / سبتمبر 13حد  االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  10رمضان  10

ً أنكما تجمع كتب السیرة   لموتھ" أي لموت إبراھیم، فخطب انكسفت الشمس "إنفي المدینة المنورة قالوا  قوما

لموت أحد وال لحیاتھ، فإذا رأیتم ذلك، یخسفانمن آیات هللا، ال  آیتانالشمس والقمر  أنقال لھم: (ص وبھم النبي

.ذكر هللا والصالة)، على حد ما ورد في الكتب الموثوقةإلىفافزعوا 

: فيمیالدیة631حدثا في عام للشمس كسوفین أنف، الحدیثة جداول الحسابات الفلكیةحسب 

. ال یتطابق .. بالتقویم الھجري غیر المقّوم.ھـ 9شوال 28الخمیسوافقم 631شباط / فبرایر  7

فر.صقبلیومیتطابق..ھـ بالتقویم الھجري المقّوم10األولصفر28سبتوافق الم 631فبرایر /شباط7

.. ال یتطابق .. ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم10الثانيربیع 28السبت وافقم  631آب / أغسطس3

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم.. ال یتطابق ..10رجب 28ثنینوافق االم  631آب / أغسطس  3

الفلكیة لكن الحسابات  ً الشمس أعالهين كسوفم أیاً حسب  یكن مرئیا المدینة  لم  جزیرة  الالمنورة، وال في  في 

ورد في حسب ما  ع  إبراھیمةالذي شاھدوه في المدینة یوم وفاالكسوف  وایكونأنوبالتالي ال یمكن  ،العربیة

.المصادر

وفي نص ( ان  الشمس "انكسفت لموتھ")  إنأن قوماً في المدینة المنورة قالوا  في النص وھو أن (نقطة ھنالك  

الكسوف؟  غیرھمكان في المدینة فكیف لم یرىص والوفاة حدثت في المدینة والرسولقوماً جاءوا الى المدینة) 

.، أو (قوماً جاءوا) من منطقة شوھد فیھا ھذا الكسوف للشمستوقعوا الكسوف وفق الحسابات الفلكیةأنھم اأم

م جولیان631شباط / فبرایر  10وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم و10الوفاة حصلت الثالثاء األول من صفر  

لكن كان  و تأخرت رؤیة ھالل الشھر. وسبقھ بیومین كسوف للشمس ال یتوقع انھ كان مرئیاً في المدینةداذ یب

ذكروا الكسوف ھذا اما توقعوه حسابیاً ام كانوا  وربما القوم الذي  .مرئیاً في المحیط الھندي وربما بحر العرب

ً ةبحار .كما ورد في النصقدموا الى المدینة الحقا

سنة.19سوف القمر ودورة الـخأضافة شھر صفر أول الكبیس ، بداللة تأریخ تھـ تم 10في سنة بالتالي و
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التأریخ الھجري غیر مع  ھـ  4القمر  وخسوفھـ10الشمسكسوفيویثبت اختالف التأریخ المیالدي لیوم

ھـ واال لتطابق التاریخ  10المقّوم وتطابقھ مع التأریخ الھجري المقّوم أن تقّویم التقویم الھجري قد أستمر في  

مع التقویم الھجري غیر المقّوم ولیس التقویم الھجري المقّوم. والخسوفالكسوفيالمیالدي لیوم

الھجري المقّوم والتقویم المیالدي، وھي: لتطابق التقویمناتمعروفن تانقطلحد االنأصبح لدینا

القمر. خسوف؛ھـ بالتقویم الھجري المقّوم4جمادى األخرة 13وافق األربعاء م 625ایار / مایو 27

و

؛ كسوف الشمس. ھـ بالتقویم الھجري المقّوم10صفر األول  28وافق الخمیس م 631شباط / فبرایر 7

لنستمر بالبحث لنتأكد ...
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وفاة رسول هللا ص: الدلیل الرابع: كسوف الشمس و18.4

من الغریب ان امة اإلسالم ال تعرف تاریخ وفاة رسولھا في حین وثقت تواریخ العدید من االحداث خالل زمانھ! 
! وھذا أمر غریب ان یترك توفى یوم األثنین ودفن یوم األربعاء وكل ما ھو مؤكد أنھ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم  

لكن ورد في المصادر الشیعیة عن أمیر المؤمنین علي ع وثالث صحابة اخرین ان الدفن كان !یومین دون دفن
یوم الثالثاء. 

: (قَاَل أبو جعفر: أما الیوم الذي مات فیھ رسول هللا ص، فال خالف بین أھل العلم 199ص  3في تأریخ الطبري ج 
؟ فَقَاَل بعضھم االثانین كان موتھ صأيغیر أنھ اختلف في  ،  یع األولیوم االثنین من شھر رب باألخبار فیھ أنھ كان  

ِد ْبِن السَّائِِب، َعْن أَبِي مخنف، قال: حدثنا الصقعب بن زھیر، عن فُقََھاءِ  ثُْت َعْن ِھَشاِم ْبِن ُمَحمَّ  أَْھِل فِي ذَِلَك َما ُحدِّ
ِ ص نِْصَف النَّھَ  لِ -ِللَْیلَتَْیِن َمَضتَا ِمْن َشْھرِ اِر یَْوَم االثْنَْیِن،  اْلِحَجاِز، قالوا: قُبَِض َرُسوُل �َّ ، َوبُویَِع أَبُو بَْكٍر َربِیعٍ األَوَّ
توفى یوم االثنین لثنى َعْشَرةَ لَْیلَةً َخلَْت ِمْن َشْھِر . وقال الواقدى:  یَْوَم االثْنَْیِن فِي اْلیَْوِم الَِّذي قُبَِض فِیِھ النَّبِيُّ ص 

لِ َربِیعٍ األَ  .، َودُفَِن ِمَن اْلغَِد نِْصَف النََّھاِر ِحیَن َزاَغِت الشَّْمُس، َوذَِلَك یَْوُم الثُّالثَاِء)وَّ

، من الھجرة 11قُبِض في یوم اإلثنین للیلتین بقیتا من صفر السنة  أن النبي ص  اإلمامیةالشیعة  تعتقد غالبیةو
قد توفي بعد حجھ بثمانین، أو بإحدى وثمانین ما ذكروه بأن الرسول  حسبنا  وغیره، ولو  الشیخ الطوسيوھو قول

 ً !صحیح ربما یكون نجد أن ذلك یوما

ذي الحجة حسب منطوق الخطبة: 10خطبة الوداع كانت یوم النحر 

.یوم79=  یوم صفر 29یوم المحرم +  30ذي الحجة + باقي یوم 20

م جولیان... یتطابق ..632أیار / مایو 24اإلثنینوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 11صفر 28

م جولیان... یتطابق..632فبرایر/  شباط24ربعاءاال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 11صفر 28

م جولیان.. ال یتطابق .. 632أیار / مایو  28الثالثاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  11ربیع األول 2

یتطابق ..جولیان... م 632شباط / فبرایر  29ثنیناألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 11ربیع األول  2

م جولیان. ال یتطابق..632حزیران / یونیو 10أحد وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  11ربیع األول  12

یتطابق.. الم جولیان... 632آذار / مارس 10خمیس الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  11ربیع األول  12

. م جولیان. ال یتطابق632حزیران/ یونیو  12الجمعة وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  11ربیع األول  17

مع یوم یتطابقم جولیان... 632آذار / مارس 15ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 11ربیع األول 17

.اذا تأخرت رؤیة الھاللالدفن

(لما قُبض رسول عن أنس بن مالك : 240، ص 5ابن كثیر، جالبدایة والنھایة،في وورد كسوف للشمس أو القمر 

وما فرغنا حتى لم ینظر بعضنا إلى بعض، وكان أحدنا یبسط یده فال یراھا أو ال یبصرھاالمدینةأظلمت ص  هللا

.من دفنھ حتى أنكرنا قلوبنا)
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قال ابن حجر: "اختُلف أیضاً في مدة مرضھ علیھ السالم، فاألكثر على أنھا ثالثة عشر یوماً، وقیل بزیادة یوم وقیل 

.)(7/736) فتح الباري(".  ان التیمي في مغازیھ، وأخرجھ البیھقيوقیل: عشرة أیام، وبھ جزم سلیم..بنقصھ

وقیل مرض رسول هللا شھرین بعد خطبة الوداع أي حوالي منتصف شھر صفر وثالثة عشر یوم قبل وفاتھ تجعل 

. م جولیان632شباط / فبرایر 24ربعاءاألوافقالمھـ بالتقویم الھجري المقّوم 11صفر  28الوفاة حصلت في  

كانون  28اإلثنین حصل في یوم  یمكن مشاھدتھ في المدینة والجزیرة العربیة للشمسحلقيھنالك كسوف كلي 

31و6ثانیة ووصل ذروتھ في الساعة  40% من ضوء الشمس لمدة دقیقة و96.75وحجب  م  632الثاني / ینایر  

ً 31و9دقیقة فجراً بالتوقیت العالمي الموافق  .بتوقیت المدیة المنورةدقیقة صباحا

.ھـ بالتقویم الھجري المقّوم11المحرم29وافقم جولیان 632كانون الثاني / ینایر  27ربعاءاأل

ناء مرضھ ص. ھر قبل الوفاة وأثوھذا ش

وھنالك احتمال ان وفاة رسول هللا ص كانت في شھر رمضان ولیس ربیع األول حسب النقاط التالیة: 

وكانت : (2834ص  5اآلثار في مولد النبي المختار / ابن ناصر الدین الدمشقي،  ص جورد في كتاب جامع  -1

، روي ذلك عن الحسن البصري). لكن كما وجدنا أعاله ان ربیع  وفاة النبي صلى هللا علیھ وسلم في شھر أیلول

. رایر او آذار مارس بل شباط فب،سبتمبرشھر أیلولوافق یاألول بالتقویم الھجري الحالي واألصلي المقّوم لم  

شھر رمضان! وافقی وشھر أیلول سبتمبر عادة 
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ن یوما ی ورد في عدة مصادر ان رسول هللا ص یعتكف عادة عشرة أیام في شھر رمضان ، لكنھ أعتكف عشر-2

عن أبي ھریرة : ( كان رسول هللا یعتكف في كل :243ص 5في البدایة والنھایة ألبن كثیر ج  منھا سنة وفاتھ. 

). كیف یمكن ذلك أذا كانت الوفاة  فلما كان العام الذي توفى فیھ أعتكف عشرین یوما،  شھر رمضان عشرة أیام

. ربما القصد العام السابق. !؟في شھر ربیع األول قبل شھر رمضان

ورد في المصادر ان الرسول ص یوم وفاتھ زار المقابر في البقیع ثم عاد فوجد زوجتھ عائشة تشكوا صداع -3

رأسھا فذھب الى بیت زوجتھ میمونة. ومع اشتداد مرضھ أستاذن زوجاتھ لبقاء عند عائشة ألن میمونة صائمة! 

فھل  عائشة مفطرة بسبب الصداع.یدل ذلك على ان یوم الوفاة كانت في شھر رمضان ومیمونة صائمة لكن  قد  

؟ ینم ائمرضى غیر ص؛ الرسول ص وعائشة،ھذا سبب اختیاره بیت عائشة لیتمرض ص عندھا فكالھما

انا أشتكي ، : ( عن عائشة قالت: دخل علّي رسول هللا وھو یصدع 245ص 5في البدایة والنھایة ألبن كثیر ج 

.... ثم تمادى بھ وجعھ فأستعز بھ وھو یدور على  عائشة وارأساه!، قلت: وارأساه! فقال: بل أنا وهللا یا  رأسي

، فأجتمع ألیھ أھلھ. فقال العباس انا لنرى برسول هللا ذات الجنب فھلموا فلنلده، فلدوه فأفاق في بیت میمونة  نسائھ  

استأذن أزواجھ أن عین رسول هللا ص ثم یوذلك لصائمةوإنھامیمونة رسول هللا. .... فلد أھل البیت كلھم حتى 

یمرض في بیتي فأذن لھ..). 

ورد في نصین ان بین وفاة رسول هللا ص وأمیر المؤمنین علي ع ثالثین سنة.  -4

كل (یغسل :یا رسول هللا من یغسلك إذا مت؟ فقال:للنبي (صلى هللا علیھ وآلھ)قال: قلت عبد هللا بن مسعود عن

كم یعیش بعدك یا رسول هللا، ، فقلت: )علي بن أبي طالب (  :؟ قالنبي وصیھ)، قلت: فمن وصیك یا رسول هللا

. ١٣،٣٦٧. والحدیث تقدم أیضا في ج ١٨و١٧عن اكمال الدین:  512ص 22بحار االنوار جقال: (ثالثین سنة.....). 

بعد رسول هللا ص:ال تزید وال تنقص یوم سنة  30وروایة عن امیر المؤمنین ع انھ یعیش  

شھدت جنازة أبي بكر یوم مات، : بسنده عن أبي الطفیل، قال:280، ح . 354، ص  1فرائد السمطین ج  في  

من ولد وھووشھدت عمر حین بویع، وعلي علیھ السالم جالس ناحیة، إذ أقبل غالم یھودي، علیھ ثیاب حسان،  

فقال: ...  نبیھم؟وأمریا أمیر المؤمنین، أنت أعلم ھذه االمة بكتابھم  ھارون، حتى قام على رأس عمر، فقال:

، وآلھ ھذا علي بن أبي طالب، ابن عم رسول هللا صلى هللا علیھ  قال: ومن ھذا الشاب؟قال:دونك ھذا الشاب.

فأقبل الیھودي على علي بن أبي طالب علیھم السالم.فاطمة بنت رسول هللا  وزوج،  والحسینوھو أبو الحسن  

أخبرني عن وصي محمد صلى هللا علیھ وآلھ كم یعیش قال:.....  .)نعم(قال:أكذلك أنت؟علیھ السالم، فقال:

یعیش بعده ثالثین سنة (ال یزید یوما وال ینقص یوم في صیغة)، یا ھاروني،  ل: (قا وھل یموت أو یقتل؟بعده؟

وص  5ح  529/  1روي بألفاظ متفاوتة في: الكافي:  ثم یضرب ضربة ھاھن ـ یعني قرنھ ـ فتخضب ھذه من ھذا)  

وص  3ح  294، كمال الدین:  29ح  97، غیبة النعماني:  148ح  134، اإلمامة والتبصرة:  228، إثبات الوصیة:  8ح  531

، زین 422، تقریب المعارف: 19ح 52/ 1علیھ السالم): ، عیون أخبار الرضا (40ح 476، الخصال: 8-5ح 297-300

، فرائد  506/  2، كشف الغمة:  167/  2، إعالم الورى:  537، اإلحتجاج:  113ح  152، غیبة الطوسي:  218ح  304/  1الفتى:  

60، وج  7-4ح  380-374/  36، وج  12-10ح  23-20وص  4ح  9/  10، بحار األنوار:  280ح  354/  1السمطین:  
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،  3ح  285/  3، ینابیع المودة:  8- 6ح  253-251وص  3ح  248وص  1ح  246/  3/  15، عوالم العلوم:  5ح  40/

.95) قضایا أمیر المؤمنین (علیھ السالم): ح 3. (10ح 86، قضاء أمیر المؤمنین (علیھ السالم) للتستري: 268/ 6الغدیر: 

ً منلیلة القدرفيیفترض ان وفاة رسول هللا ص كانت  یعني(ال یزید یوما وال ینقص)  لفظ   . شھر رمضان أیضا

بالتقویم الھجري المقّوم: ھـ40رمضان21فيكان علي ع امیر المؤمنین ستشھاد اأذ ان 

لیوم  . یتطابق.م جولیان632یولیو/ ولایل12ثنیناأل وافقالمھـ بالتقویم الھجري المقّوم  11رمضان21

. سنةنوسنة ولیس ثالث 29لكن المدة أیلولنین وشھر األث

.یوم21وستة أشھر وتقویمیةسنة29الفرق ، فھـ 11صفر28فيوفاة الرسول ص نت اكاناما

یر غ تطابق تأریخ وفاة الرسول صلى هللا علیھ وآلھ وسلم مع التقویم الھجري المقّوم ولیس التقویم الھجري الحالي 

ھـ في حیاة رسول هللا ص وبعد 10ألول قد تمت أضافتھ في عام دلیل أخر على ان الشھر الكبیس صفر االمقّوم 

ھـ !9نزول آیة تحریم النسيء في عام 

ھـ: 10و 7و 5و 2ھـ ھي:  9سنة ، قد تم أضافة شھر كبیس في عشر سنوات ھجریة قبل  19وحسب دورات الـ 

11141619368الدورة

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر  

األول 

2 √5 √7 √10 √131618

21242629323537

40434548515456

59626467707375

الھجري المقّوم والتقویم المیالدي، وھي: لتطابق التقویمةمعروف اطنقثالثلحد االنأصبح لدینا

القمر. خسوف؛ھـ بالتقویم الھجري المقّوم4جمادى األخرة 13وافق األربعاء م 625ایار / مایو 27

؛ كسوف الشمس. ھـ بالتقویم الھجري المقّوم10صفر األول  28وافق الخمیس م 631شباط / فبرایر 7

. : كسوف الشمسھـ بالتقویم الھجري المقّوم11المحرم29وافقربعاءاألم632كانون الثاني / ینایر 27

كد لدینا ما یلي: تأ

  ذي الحجة، المحرم، صفر األول، ؛ ذي القعدةھـ كانت أربعة أشھر متصلة9اشھر الحرم موسم حج  أن ،

! سورة التوبةكما ورد في  (الحج األكبر)

 !وأن هللا عز وجل لم یحرم تقّویم التقویم بالشھر الكبیس كما فسرت آیة تحریم النسيء

  رمھ ! ھـ ولم یحّ 10وان رسول هللا ص لم یمنع أضافة الشھر الكبیس عام
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المولد النبوي 18.4.1

، ومثلھا عند الشیعة  ربیع األول12األثنین  ورد في نصوص غیر مؤكدة عند السنة تقول ان المولد النبوي كان یوم  
ربیع األول، وكالھما متفقان انھ كان في عام الفیل. 17الجمعة او األثنین ذكرت

یوم األحد لسبع عشرة لیلة خلت  المسعودي في كالمھ على قدوم أصحاب الفیل إلى مكة: أن قدومھم كان  ىرو

، وست عشرة سنة ومئتین من تاریخ العرب الذي أولھ حجة  وثالثین لإلسكندرمن المحرم سنة ثمان مئة واثنتین  

، (صلى هللا وعلیھ وآلھ وسلم): . وذكر في حدیثھ عن مولد رسول هللا، طبعة دار االندلس)2/54(مروج الذھب الغدر" 

ث عشرة لیلة بقیت  لثالقدومھم مكة یوم االثنینوكان  ان مولده كان بعد قدوم أصحاب الفیل مكة بخمسین یوماً،  

وكان قدوم أبرھة مكة لسبع عشرة لیلة خلت واثنتین وثمانین من عھد ذي القرنین،  ، سنة ثمانة مئةمن المحرم

المحرم أربعین من ملك كسرى من  الغدر، ولسنة  أولھ حجة  الذي  العرب  تأریخ  ، ولست عشرة ومائتي من 

.)274/ 2"( مروج الذھب أنوشروان

سنة  نعام الفیل الثنتي عشرة لیلة خلت من ربیع األول ألربعیكان  ص مولد رسول هللاوروى ابن خلدون إن

وأربعین لثماني  وقیل  أنوشروان،  ملك كسرى  القرنینمن  لذي  وثمانین  العبر  (.وثمانمائة واثنین  ابن خلدون: 

2/710(

وولد ،  أنوشروانألربع وعشرین سنة مضت من ملكص أبو رسول هللا  عبد هللا بن عبد المطلب ولد ( :  وقیل

.400ص 1الكامل في التاریخ ج.)سنة اثنتین وأربعین من ملكھصرسول هللا 

یتوقع  وبحسب كثیر من المستشرقین والمشتغلین بالتقاویم وبتحویل السنین، ف ال یعرف بالتأكید متى كان عام الفیل.  
الفیل  أ یعتقد البعض  م  571أو  570سنة  وافقن عام  ویسّجل المؤرخون .جولیانم569و 568بین  ما  كما 

ا األّول  أن كسرى  أنوشیروان  اإلیرانیون  بكسرى  بین  ربما  لمعروف  ما  إلمبراطوریة  (اللمیالد.579-531حكم 

:  بذلك تكون. )87الساسانیة، ت: مریم نژاداکبری مھربان، ص:

. م جولیان571م = 531+  40
م جولیان.573م = 531+  42

عام الغدر ھو الذي نھب فیھ بنو یربوع ھدایا ملوك حمیر إلي . سنوات 110قبل عام الفیل بـكان فام الغدر عاما 
. یبدأ التقویم بعام حجة الغدر ولیس الشھر الحج ھو اول شھور  الكعبة ووثب الناس علي بعضھم في موسم الحج

بعد عام الغدر كما قال المسعودي أعاله.  216ون عام الفیل ھو  وبالتالي، ال یمكن ان یكالسنة.

یتطابق...م جولیان568ینایر/كانون الثاني5سبت الوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 35- محرم 18
یتطابق. ال  .نم جولیا 568ایر ین ون الثاني/نكا 5ربعاءاال وافقالمقّوم غیربالتقویم الھجريـ ھ53- محرم 18

. یتطابقال  ..م جولیان568دیسمبر/ولكانون اال 24ربعاء االوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 52- محرم 18
.یتطابقاحتمال .. جولیانم 571مارس /اذار2ثنیناالوافقالمقّوم غیربالتقویم الھجريھـ 52-محرم 18

یتطابق. ال . .م جولیان 570 ینایر/كانون الثاني 12ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 51- محرم 18
. . ال یتطابقم جولیان572شباط / فبرایر  19جمعةالوافقالمقّوم غیربالتقویم الھجريھـ 51- محرم 18
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یتطابق...م جولیان571ینایر/كانون الثاني2حداالوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 50- محرم 18
. یتطابقال .. جولیانم 573فبرایر /شباط7ءثالثاالوافقالمقّوم غیربالتقویم الھجريھـ 50- محرم 18

اذ لم یكن التقویم الحالي موجودا آنذاك، ، یمكن ان یكون یوم الحملة الحبشیة بالفیلة على مكة بالتقویم الحاليال
في حین ان التقویم الھجري األصلي ھو امتداد للتقویم العربي وفقط تغیر بدأ ترقیم السنوات من عام الفیل الى عام  

الھجرة.

. ھـ اصلي مقّوم50- او 53- /م 571أو  568كان عامعام الفیل-قدوم جیش ابرھة أي ان 

، وكان  مولد رسول هللا وكان مولد رسول هللا في عام الفیل، بینھ وبین الفیل خمسون لیلة(في تاریخ الیعقوبي:

شھر منشھر ربیع األول، وقیل لیلة الثالثاء لثمان خلون  للیلتین خلتا منیوم االثنینعلى ما رواه بعضھم  

شھر یوم الجمعة حین طلع الفجر الثنتي عشرة لیلة خلت منجعفر بن محمد وقال من رواه عن.ربیع األول

كان طالع السنة التي كان  قال، ما شاء هللا، المنجم:  .وولد على ما قال أصحاب الحساب بقران العقرب .رمضان

وعشرین درجة حد الزھرة وبیتھا والمشتري في العقرب اثنتینالذي دل على مولد رسول هللا المیزانالقرانفیھا

ثالث درجات وثالثا وعشرین دقیقة، وزحل في العقرب ست درجات وثالثا وعشرین دقیقة راجعا، وھما في 

الثاني من الطوالع، والشمس في نظیر الطالع في الحمل أول دقیقة، والزھرة في الحمل على درجة وست وخمسین  

لحمل على ثماني عشرة درجة وست عشرة دقیقة راجعا، والمریخ في الجوزاء اثنتي عشرة دقیقة، وعطارد في ا

كانت :الخوارزميوقال.درجة وخمس عشرة دقیقة، والقمر وسط السماء في السرطان درجة وعشرین دقیقة

زحل في الشمس یوم ولد رسول هللا في الثور درجة، والقمر في األسد على ثماني عشرة درجة وعشر دقائق، و

العقرب تسع درجات وأربعین دقیقة راجعا، والمشتري في العقرب درجتین وعشر دقائق راجعا، والمریخ في  

. ٧ص٢ج،تاریخ الیعقوبي.)السرطان درجتین وخمسین دقیقة، والزھرة في الثور اثنتي عشرة درجة وعشر دقائق

صفر األول 28الخمیس 571/ 2/ 10م جولیان ( 571المیزان كان في سنة  قران العلویین زحل والمشتري في  

وكذلك ال م575- 573بل  م  571ان سنة  وافقی. اما الترتیبین الفلكیین أعاله فال  )الھجري المقّومبالتقویم  50-

یطابقان شھر ربیع األول او شھر رمضان. 

الفیل األول عامربیعشھرمنعشرالسابعفيولد وآلھعلیھهللاصلىأنھروي:  األنبیاء في مخطوط قصص 
بن أنوشیروان  یعني)العادلالملكزمنفيولدت : (وآلھعلیھهللاصلىوقال،الجمعةیوم:  وقیلاالثنین،یوم
.)والزنادقةمزدكتلقالذي قباد 

: أكثر منھا ان المولد النبوي كان یوم أثنینالتي ذكرت نصوص الو

عن ابن عباس قال: ولد النبي ص یَْوَم االثْنَْیِن، َواْستُْنبَِئ یَْوَم االثْنَْیِن، َوَرفََع : (393ص  2في تأریخ الطبري ج
.  )نَْیِن، َوقُبَِض یَْوَم االثْنَْینِ ْوَم االثْ اْلَحَجَر یَْوَم االثْنَْیِن، َوَخَرَج ُمَھاِجًرا ِمْن َمكَّةَ إِلَى اْلَمِدینَِة یَْوَم االثْنَْیِن، َوقَِدَم اْلَمِدینَةَ یَ 

ِل َسنَةَ  : ( البن كثیر177ص  3ج4في كتاب البدایة والنھایة م َوقَْد َكانَْت ِھْجَرتُھُ َعلَْیِھ السََّالُم فِي َشْھِر َربِیعٍ اْألَوَّ
َماُم أَْحَمدُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّھُ قَاَل: ُوِلدَ نَبِیُُّكْم  ثََالَث َعْشَرةَ ِمْن بِْعثَتِِھ َعلَْیِھ السََّالُم َوذَِلَك فِي یَْوِم اِالثْنَیْ  ا َرَواهُ اْإلِ ِن َكمَّ

. )نَْینِ ِالثْنَْیِن، َوتُُوفَِّي یَْوَم اِالثْ یَْوَم اِالثْنَْیِن، َوَخَرَج ِمْن َمكَّةَ یَْوَم اِالثْنَْیِن، َونُبَِّئ یَْوَم اِالثْنَْیِن، َودَْخَل اْلَمِدینَةَ یَْوَم ا

. قیتطابال . .م جولیان568فبرایر/شباط 27ربعاءاالوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 53-االول ربیع12
.قیتطاب. م جولیان568مارساذار/3ثنین  االوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 53-ربیع األول17
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.یتطابقال .م جولیان569مارس /اذار16ثنیناالوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 52–األولربیع 12
.یتطابقال .م جولیان569مارس/اذار21سبتالوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 52-ربیع األول17

.یتطابقال . .م جولیان570اذار/ مارس 6سبتالوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 51-االول ربیع12
. ال یتطابق. م جولیان570مارساذار/11خمیس الوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 51-ربیع األول17 

یتطابق.. .م جولیان571مارس /اذار25جمعةالوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 50-األولربیع 12
..یتطابقال .م جولیان571ابریل /نیسان1خمیسالوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 50-ربیع األول17 

القدر من شھر رمضان.فجر لیلة، بل كل األنبیاء كان في بأن مولد رسول هللا صصووھنالك نص

حضرت والدة : (روي عن عثمان بن أبي العاص عن أمھ أم عثمان الثقفیة واسمھا: فاطمة بنت عبد هللا قالت 
فرأیت البیت حین وضع قد امتأل نورا، ورأیت النجوم تدنو حتى ظننت أنھا -صلى هللا علیھ وسلم- رسول هللا  
.عالمات لیلة القدرمن ھذه.وغیره157ص 2تاریخ الطبري ج ). ستقع علي

ً یقولون بالغفر تولد النبیون(وورد ان العرب   (األنواء في .)كانت تلك سنة سعود . واذا نزل القمر بالغفر تماما

ھـ). 276مواسم العرب/ عبدهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفي سنة 

ھذا النقاش أساسیبدو ان  ة القدر!  للیفجرة مولد الرسول ص علىلنقاشات عن أفضلیة فجر لیوعبر القرون تجد  
ھي افضل لیالي القدر. ان لیلة القدر التي ولد فیھا الرسول ص 

جولیان.. یتطابق.م 568سبتمبر أیلول1األثنینوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 53-رمضان 23

یتطابق.ال جولیان.. م 571سبتمبر أیلول29خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 50-رمضان 23

:احد االحتمالینمولد رسول هللا ص كان فيصة ھي ان الخال

.قیتطاب. م جولیان568مارساذار/3ثنین  االوافق بالتقویم الھجري المقّومھـ 53-ربیع األول17

جولیان.. یتطابق.م 568سبتمبر أیلول1األثنینوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 53-رمضان 23

ھـ 10حجة الوداع وعید الغدیر طبة خیوم 18.4.2

وال تتطابق.  ذي الِحَجة18ویوم الغدیرذي الِحَجة9ھنالك عدة تواریخ متضاربة للیوم الذي وقع فیھ یوم عرفات 

یوم أحد : كان ویوم الغدیر ورد أن خطبة حجة الوداع یوم عرفات كان یوم الجمعة 

ِ َصلَّى ( :  البن كثیر414–411ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م  َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: «َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل �َّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ِلَخْمٍس بَِقیَن ِمْن ِذي اْلقَْعدَةِ َال نَُرى إِالَّ اْلَحجَّ  ، ثَنَا �َّ دُ ْبُن أَبِي بَْكٍر اْلُمقَدَِّميُّ : َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ». َوقَاَل اْلبَُخاِريُّ

ُ َعْنُھَما، قَاَل: «اْنَطلَقَ فَُضْیُل ْبُن    النَّبِيُّ َصلَّى ُسلَْیَماَن، ثَنَا ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ أَْخبََرنِي ُكَرْیٌب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي �َّ
َل َوادََّھَن، َولَبَِس إَِزاَرهُ َوِردَاَءهُ، وَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ِمَن اْلَمِدینَِة بَْعدَ َما تََرجَّ لَْم یَْنھَ َعْن َشْيٍء ِمَن اْألَْرِدیَِة َوَال اْألُُزِر إِالَّ  �َّ

بَْیدَاِء، َوذَِلَك ِلَخْمٍس بَِقیَن اْلُمَزْعفََرةِ الَّتِي تَْردَعُ َعلَى اْلِجْلِد، فَأَْصبََح بِِذي اْلُحلَْیفَِة، َرِكَب َراِحلَتَھُ َحتَّى اْستََوى َعلَى الْ 
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ةِ ِمْن ِذي اْلقَْعدَةِ، فَقَ  . فَقَْولُھُ: َوذَِلَك ِلَخْمٍس بَِقیَن ِمْن ِذي  .»ِدَم َمكَّةَ ِألَْربَعِ لَیَاٍل َخلَْوَن ِمْن ِذي اْلِحجَّ دَ بِِھ اْلبَُخاِريُّ تَفَرَّ
أَنَّھُ  قَْوُل اْبِن َحْزٍم فِي دَْعَواهُ  اْلُحلَْیفَِة َصحَّ  بِِذي  یَْوِمِھ  بِِھ َصبِیَحةَ  إِْن أََرادَ  َوَسلََّم َخَرَج ِمَن  اْلقَْعدَةِ.  َعلَْیِھ   ُ  َصلَّى �َّ
ْلیَْوُم اْلَخاِمُس َواْلِعْشُروَن ِمْن ِذي  اْلَمِدینَِة یَْوَم اْلَخِمیِس َوبَاَت بِِذي اْلُحلَْیفَِة لَْیلَةَ اْلُجُمعَِة، َوأَْصبََح بَِھا یَْوَم اْلُجُمعَِة َوُھَو ا

لَ اْلقَْعدَةِ...   ِة َكاَن یَْوَم اْلَخِمیِس َال ِخَالَف أَنَّ أَوَّ َالةُ َوالسََّالُم، ؛ ِذي اْلِحجَّ ْجَماعِ ِمْن أَنَّھُ، َعلَْیِھ الصَّ ِلَما ثَبََت بِالتََّواتُِر َواْإلِ
ةِ  ابَِع َواْلِعْشِریَن ِمْن ِذي بَِال نَِزاعٍ، فَلَْو َكاَن ُخُروُجھُ یَْوَم اْلَخِمیِس َوقََف بِعََرفَةَ یَْوَم اْلُجُمعَِة، َوُھَو تَاِسُع ِذي اْلِحجَّ  الرَّ

لَْیلَةُ اْلُجُمعَِة، َوالسَّْبِت، َواْألََحِد، َواِالثْنَْیِن، َوالثَُّالثَاِء، َواْألَْربِعَاِء، فََھِذِه ِستُّ  ؛اْلقَْعدَةِ، لَبَِقَي فِي الشَّْھِر ِستُّ لَیَاٍل قَْطعًا
ِلَحِدیِث ؛َشةُ، َوَجابٌِر: إِنَّھُ َخَرَج ِلَخْمٍس بَِقیَن ِمْن ِذي اْلقَْعدَةِ. َوتَعَذََّر أَنَّھُ یَْوُم اْلُجُمعَةِ َوقَْد قَاَل اْبُن َعبَّاٍس، َوَعائِ .لَیَالٍ 

َالةُ َوالسََّالُم، َخَرَج ِمَن اْلَمِدینَِة یَْوَم السَّْبِت، َوَظنَّ  اوِ أَنٍَس، فَتَعَیََّن َعلَى َھذَا أَنَّھُ، َعلَْیِھ الصَّ ا، الرَّ ي أَنَّ الشَّْھَر یَُكوُن تَام�
ِة لَْیلَةَ اْلَخِمیِس فَاتَّفََق فِي تِْلَك السَّنَِة نُْقَصانُھُ فَاْنَسلََخ یَْوَم اْألَْربِعَاِء،   ، َویَُؤیِّدُهُ َما َوقََع فِي ِرَوایَِة َواْستََھلَّ َشْھُر ِذي اْلِحجَّ

ُ أَْعلَمُ َجابٍِر: ِلَخْمٍس بَِقیَن أَْو أَْربَعٍ. َوَھذَ  ). .ا التَّْقِریُر َعلَى َھذَا التَّْقِدیِر َال َمِحیدَ َعْنھُ، َوَال بُدَّ ِمْنھُ، َو�َّ

: (.. فِي إِیَراِد اْلَحِدیِث الدَّاّلِ َعلَى أَنَّھُ، َعلَْیِھ الصََّالةُ  البن كثیر 666- 665ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م 
. فَ َوالسََّالُم، َخَطَب بَِمَكا  ِة اْلَودَاعِ قَِریٍب ِمَن اْلُجْحفَِة، یُقَاُل لَھُ: َغِدیُر ُخّمٍ بَیََّن فِیَھا  ٍن بَْیَن َمكَّةَ َواْلَمِدینَِة َمْرِجعَھُ ِمْن َحجَّ

ا َكاَن تََكلََّم فِیِھ بَْعُض َمْن َكاَن َمعَھُ بِأَرْ  ِض اْلیََمِن، بَِسبَِب َما َكاَن َصدََر فَْضَل َعِلّيِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب، َوبََراَءةَ ِعْرِضِھ ِممَّ
َواُب َكاَن َمعَھُ فِ  َغ، َعلَْیِھ  ِمْنھُ إِلَْیِھْم ِمَن اْلَمْعِدلَِة الَّتِي َظنََّھا بَْعُضُھْم َجْوًرا َوتَْضیِیقًا َوبُْخًال، َوالصَّ ا تَفَرَّ ي ذَِلَك، َوِلَھذَا لَمَّ

َالةُ َوالسََّالُم، ِمْن بَیَاِن اْلَمنَ اْلیَْوِم اِسِك َوَرَجَع إِلَى اْلَمِدینَِة بَیََّن ذَِلَك فِي أَثْنَاِء الطَِّریِق، فََخَطَب ُخْطبَةً َعِظیَمةً فِي  الصَّ
بِغَِدیِر ُخمٍّ  یَْوَم اْألََحِد  َوَكاَن  ِة َعاَمئٍِذ،  أَْشیَ الثَّاِمَن َعَشَر ِمْن ِذي اْلِحجَّ ُھنَاَك، فَبَیََّن فِیَھا  اَء، َوذََكَر ِمْن  تَْحَت َشَجَرةٍ 

)ھُ،فَْضِل َعِلّيٍ َوأََمانَتِِھ َوَعْدِلِھ َوقُْربِِھ إِلَْیِھ، َما أََزاَح بِِھ َما َكاَن فِي نُفُوِس َكثِیٍر ِمَن النَّاِس ِمنْ 

جمعة خمیس أربعاءثالثاءأثنین أحدسبت 
2324

252627282912
3456789

10111213141516
1718

:  وبالتالي یوم عرفة كان یوم الثالثاء جمعةالاو لكن ورد في نص ان یوم الغدیر كان یوم الخمیس

) في غدیر  علیھ السالم) لما دعا الناس إلى علي (صلى هللا علیھ وآلھ: إن رسول هللا (عن أبي سعید الخدري قال
، فدعا علیاً فأخذ بضبعیھ فرفعھما حتى نظر الناس  وذلك یوم الخمیس،  خم وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقُمّ 

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم ...﴿: ةثم لم یتفرقوا حتى نزلت ھذه اآلی)صلى هللا علیھ وآلھإلى بیاض إبطي رسول هللا (
" هللا أكبر على إكمال  :  )صلى هللا علیھ وآلھفقال رسول هللا (.﴾ ...َوأَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدینًا

: قم / إیران، طبعة 135:  مناقب علي بن أبي طالب.".النعمة ورضى الرب برسالتي والوالیة لعلي من بعديوإتمام الدین  

.روى بإسناده،ھجریة568: ، المتوفى سنةعن أبو المؤید، الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي

یوم  وكانالحجةذيمنعشرثامنوھواألعیاد،أفضلالغدیرویوم...قال (السالمعلیھجعفرأبيعنمرسال
منأفضلالجمعةیومعملمنومایوم الجمعة،القیامة، وتقومالجمعةیومالبیت أھلقائمناویخرج.الجمعة
مصدر). 2عن 9( 1067الحدیث497: ص 3معجم أحادیث االمام المھدي جمحمد وآلھ) علىالصالة
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تطابق مع أي من التقویمین ؟ یفأي من ھذین االحتمالین  

م جولیان... ال یتطابق .. 632آذار / مارس 7السبت وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ 10ذي الحجة 9
بق یتطا.  م جولیان.631دیسمبر  كانون األول/9ربعاءاال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  10ذي الحجة  9

 ً .ومع تجمع الكواكب ایضا

م جولیان. ال یتطابق.. 632آذار / مارس 16األثنین وافقالمقّوم ھـ بالتقویم الھجري غیر 10ذي الحجة  18
م جولیان. یتطابق. 631كانون األول/دیسمبر18جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 10ذي الحجة 18

حتمال ال یمكن ان یكون ھالل شھر ذي الحجة قد شوھد عند مغرب یوم األربعاء بالتقویم الھجري الحالي في اال
األول لكي تتطابق التواریخ التي ذكرھا ابن كثیر بأن خطبة الوداع كانت یوم جمعة ویوم الغدیر كان یوم أحد. 

م جولیان 631دیسمبر  /األولكانون 1الثالثاء وافقمقّوم بالتقویم الھجري الھـ 10ذو الحجة 1
خطبة الوداع وعید الغدیر ال یتطابق مع التقویم الھجري غیر المقّوم ویتطابق فقط مع التقویم الھجري  يیوم 

! المقّوم
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فاطمة الزھراء ع :تواریخ 

:وویكي شیعة 6ص 43بحار األنوار ج  في 

فاطمة الزھراء ع والدة18.4.3

.وم والدتھا وحتى سنة والدتھایأن المؤرخین لم یتفقوا على  

. سنوات بعد المبعث النبوي0او 2او 5جمادى األخرة  20الجمعة 

البعثة  الكافيأصول  فيالكلینيقال من  الخامسة  السنة  في  ولدت  ص  (بأنّھا  الكافي،  أصول  - 458الكلیني، 

. مما  ).284، ص  2(تاریخ الیعقوبي، الیعقوبي ج  ثالثاً وعشرین سنة-عند شھادتھا-كان سنّھا:الیعقوبيوقال.  ).57
حیث الشیخ الطوسيیعني أن والدتھا كانت في السنة التي بُعث فیھا النبي األكرم (ص) وھو عین ما ذھب الیھ

عقد النكاح ولھا عابنتھ فاطمةععلىالھجرة عقد رسول هللا (ص) ألمیر المؤمنینأشھر منقال: وبعد خمسة  
.)561. (نقالً عن: از مصباح المتھجد، ص35-36ص مقتطفات تاریخ نبي االسالم)(یومئذ ثالث عشرة سنة

سنة الوالدة: احتماالت 
. ھـ13-= تھاوفا ھـ سنة 11–عمرھا عند الوفاة  23
ھـ. 11-ھـ سنة زواجھا = 2–عمرھا عند الزواج  13

وجدنا سابقاً ان المبعث النبوي كان في  
جولیان. م610أیلول / سبتمبر 19ثنیناالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 11-رمضان 24

وھنالك نصوص ان جبرائیل ع جلب للرسول ص تفاحة من الجنة فأكلھا فتكونت نطفة فاطمة الزھراء ع داخلھ.  
ال بد ان تكون والدة فاطمة ع بعد ان بدأ جبرائیل ع یظھر للرسول ص وبعد على األقل تسعة اشھر من أي

المبعث مما یجعل احتمال ان والدتھا كانت في السنة الثانیة او الخامسة بعد البعثة اكثر قبوالً. 
ھـ.8- /7- او 01-احتماالت والدة فاطمة ع كانت في أي 

... یتطابق. م جولیان614یونیو /حزیران5جمعةالوافقبالتقویم الھجري المقّوم7- رةجمادى األخ20
. یتطابق...م جولیان615مارس/آذار 27خمیسالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم7- جمادى األخرة 20

یتطابق. ال  ... م جولیان613یونیو /حزیران15حد االوافقبالتقویم الھجري المقّوم8- جمادى األخرة 20
یتطابق.. ال ... م جولیان614ابریل/نیسان 7حد االوافق بالتقویم الھجري غیر المقّوم8- جمادى األخرة 20

. یتطابق. .م جولیان611یونیو /حزیران8خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّوم10-جمادى األخرة 20
. یتطابقال  .م جولیان612ابریل/نیسان 28جمعةالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم10- جمادى األخرة 20
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یتطابق..ال ..م جولیان610یونیو /حزیران 18سبت لاوافقبالتقویم الھجري المقّوم11- جمادى األخرة20
..ال یتطابق..م جولیان611مایو/ایار 10االثنین وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم11- جمادى األخرة20

یتطابق.. ال ..م جولیان609یونیو /حزیران29ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّوم12- جمادى األخرة20
.. ال یتطابق..م جولیان610مایو/ایار20ربعاءاالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم12- جمادى األخرة20

. .یتطابق..م جولیان608یونیو /حزیران11خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّوم13-جمادى األخرة20
... ال یتطابق.م جولیان609مایو/ایار31سبت الوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم13-جمادى األخرة20

وعلي ع ع  زواج فاطمة 18.4.4

.الھجرةأو شعبان خمسة اشھر بعد ھـ2ذي الحجة 1أو 6الثالثاء 

یتطابق.. ال ...جولیانم 623كانون األول / دیسمبر1سبت الوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 2الحجة وذ 1
... یتطابق.. م جولیان624أیار / مایو  25الجمعة وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 2الحجة وذ 1

یتطابق.....م جولیان623كانون األول / دیسمبر  5ربعاءاالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 2الحجة وذ6
... یتطابق.. ولكن ال  م جولیان624أیار / مایو  30األربعاء  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ  2الحجة  وذ 6

یتطابق مع وقت والدة الحسن ع. 

... ال یتطابق..م جولیان621تموز / یولیو 27ربعاءاالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 0شعبان 1
...  یتطابق..م جولیان621أغسطس/ آب1ثنیناأل وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 0شعبان 6

یتطابق..... م جولیان623شباط / فبرایر 8الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 1شعبان 1
لكن ... یتطابق..م جولیان623شباط / فبرایر 13الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 1شعبان 6

سنوات من التحریم المفترض للشھر الكبیس.10شعبان ال یتطابق مع شھر شباط قبل 

فاطمة الزھراء ع وفاة18.4.5

:  174: ص وبصائر الدرجات 1ح:458وص 4ح :241ص :1ج:  الكافي:ھـ11جمادي األول  13الثالثاء  
. 526الخرائج : ص ،183، االختصاص ص 3ح :228ص : 1ج الكافي:،6ح:14اب ب

الطبري في دالئل اإلمامة (دالئل اإلمامة: ص ،  170ص 43بحار األنوار ج: ھـ11جمادى األخرة  20أو  3وأ
) والشیخ الطوسي في 54مسار الشیعة : ص ) الشیخ المفید في (اقبال االعمال) والسید ابن طاووس في (45،46

) 3فصل300إعالم الورى ص ) و(22: ص تاج األئمة، الشیخ الطبرسي في ()793: ص مصباح المتھجـد (
.)51: ص مجمع النورین) والمرندي في (85: ص 2حار: جسفینة البوالنمازي في (
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: 2ج :، كشف الغمة52ص :) دخائر العقبى10ص :تاریخ موالید األئمة (موالید األئمة:ھـ 11ربیع األخر  8أو
) وعن ابن عباس في 392، كتاب سلیم بن قیس في (ص 390ص  :، العمدة47ص :عیون المعجزات ،77ص 

. ریابي) عن الف22ل في المناقـب () ونق154ص :مجمع النورین ) و(7: ص 43ج البحار (البحار:

... یتطابق..م جولیان632أیار / مایو  10ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ11جمادي األول13
... ال یتطابق. م جولیان632آب / أغسطس  6الخمیس  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ11جمادي األول13

یتطابق ال  جولیان بالتقویم الھجري المقّوم.م  632یو  یون/  حزیران15ربعاءاأل وافقھـ 11جمادى األخرة 20
المقّوم ھـ11جمادى األخرة20 الھجري غیر  / سبتمبر  12السبت  وافقبالتقویم  .. ال م جولیان632أیلول 

یتطابق. 
یتطابق..ال ... جولیانم  632أیار / مایو  29حد االوافقبالتقویم الھجري المقّومـھ11جمادى األخرة3
األخرة 3 المقّوم...  ـھ11جمادى  الھجري غیر  /  25الثالثاء  وافقبالتقویم  م جولیان  632أغسطس  أب 

یتطابق.. لكن جمادي األخرة ال یتطابق مع شھر أب بعد سنة من تطبیق التحریم المفترض للشھر الكبیس في 
ھـ. 10

... یتطابق..م جولیان632نیسان / أبریل 5ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّومـھ11ربیع األخر 8
... ال یتطابق..م جولیان632تموز / یولیو 3الجمعة  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومربیع األخر8

وبالتالي:  

م 608یونیو  / حزیران11خمیس الوافق بالتقویم الھجري المقّوم13- جمادى األخرة20الوالدة كانت في
.جولیان

أغسطس/  آب1ثنیناألوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ  0شعبان  6خمسة اشھر بعد الھجرة في  الزواج كان
كانون 5الثالثاء  وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ  2ذي الحجة  6. اوسنة13وكان عمرھا  م جولیان  621
وخمسة أشھر وثلث ھجریة مقّومةسنة15، عندما كان عمرھا علیھا السالم  م جولیان623مبردیس /  األول

.الشھر

، جولیانم632مایو/  ایار10ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ  11جمادى األخرة  13الوفاة كانت في  
بعد وفاة أبیھا رسول نصفو أشھرثالثة  وكان ذلك ب.ھجریة مقّومةسنة23عندما كان عمرھا علیھا السالم  

م جولیان.632شباط / فبرایر  24األثنین وافقالم ھـ بالتقویم الھجري المقّوم 11صفر  28هللا ص في  

ویتطابق ذلك مع الروایة التالیة: 

وتوفیت ولھا أربعة أشھر: (  قال،  عن األمام محمد الباقر ع عندما ُسئل كم عاشت فاطمة ع بعد رسول هللا ص 
.105ح 138ص في أمالي أبي طالب ، السید یحیى بن الحسین بن ھارون ،تیسیر المطالبثالثة وعشرون سنة).

ا قُبَِض  :قَاَل َعِليُّ ْبُن أَبِي َطاِلبٍ ...(َعْن أَبِیِھ قَالَ َعْن َعِلّيِ ْبِن َعِلّيٍ اْلِھَالِلّيِ، النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم لَْم فَلَمَّ
ُ بِِھ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  المعجم االوسط ، أبو القاسم الطبراني  ).  تَْبَق فَاِطَمةُ بَْعُدهُ إِالَّ َخْمَسةً َوَسْبِعیَن یَْوًما َحتَّى أَْلَحقََھا �َّ

. 6540ح 327ص 6ج 
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قوبي حول وفاتھا ع: ودخل إلیھا في مرضھا نساء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وكذلك ما ورد في تاریخ الیع
(أجدني وهللا كارھة لدنیاكم، مسرورة لفراقكم، ألقى هللا ورسولھ  :وغیرھن من نساء قریش فقلن: كیف أنت؟ قالت 

وكان سنھا  ة)،  بحسرات منكن، فما حفظ لي الحق، وال رعیت مني الذمة، وال قبلت الوصیة، وال عرفت الحرم
.ثالثًا وعشرین سنة

على صحة التقویم. لیست دلیل جید وھي ، لكن أصبحت اكثر قرباً للحقیقة.من الصعب التأكد من ھذه التواریخ
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ھـ 9–6احداث  : خامس الدلیل ال18.5

3ج  في تأریخ الطبريولكن،  .  ھـ8األولویقال في جمادي  حصلت معركة مؤتةبأي یومال یعرف بالضبط  

وذكر حار جدا  كانالجو  أن وذكر  .ھـ8األولالشام في جمادي  إلىھم خرجوا من المدینة  أن:  یقول  36ص  

 ً .. فكم یستغرق  ھـ8رمضانفتح مكة في شھر  إلىیخرجأناستقبل الجیش العائد قبل  رسول هللا ص  أنأیضا

أواخر معركة مؤتة وقعت بحدود  أن أي  أسابیع..3- 2؟ ربما  األالفلجیش من ثالث  مؤتةإلىالطریق من المدینة  

. كما ینشراألولولیس بدایة جمادي الثانيبدایة جمادي -األولجمادي 

. وتقع بین القدس وعمانموجود في البلقاءكان ھرقل الروم أنكما ذكر 

فِیَما َحدَّثَنَا اْبُن ُحَمْیٍد، قال:  -: ( ِذْكُر اْلَخبَِر َعْن َغْزَوةِ ُمْؤتَةَ: قَاَل اْبُن إِْسَحاقَ 42–36ص  3في تأریخ الطبري ج

ي ُجَماَدى بَعََث فِ اْلَمِدینَِة ِمْن َخْیبََر، أَقَاَم بَِھا َشْھَرْي َربِیعٍ، ثُمَّ  إلىحدثنا سلمة عنھ، قال: لما رجع رسول هللا ص  

ِد الشَّامِ إلىاألُولَى بَْعثَھُ   ِد ْبِن إِْسَحاَق، َعْن ُمَحمَّ الَِّذیَن أُِصیبُوا بُِمْؤتَةَ َحدَّثَنَا اْبُن حمید، قال: َحدَّثَنَا سلمة، عن ُمَحمَّ

بَْیِر، قَاَل:   بَْیِر، َعْن عُْرَوةَ ْبِن الزُّ ُمْؤتَةَ فِي ُجَماَدى األُولَى ِمْن َسنَِة إلىبعث رسول هللا ص بَْعثَھُ ْبِن َجْعفَِر ْبِن الزُّ

أَبِي َطاِلٍب عَ ثََمانٍ  ْبُن  فََجْعفَُر  ْبُن َحاِرثَةَ  ْبَن َحاِرثَةَ، َوقَاَل: إِْن أُِصیَب َزْیدُ  َواْستَْعَمَل َعلَْیِھْم َزْیدَ  لَى النَّاِس، فَإِْن ، 

ْبُن َرَواَحةَ َعلَ   ِ َز النَّاُس، ثُمَّ تََھیَّئُوا ِلْلُخُروجِ، َوُھْم ثَالثَةُ آالٍف، ... ثُمَّ َمَضْوا  .ى النَّاِس أُِصیَب َجْعفٌَر فَعَْبدُ �َّ فَتََجھَّ

وِم، فِي ِمائَِة أَْلٍف ِمَن الرُّ فَبَلََغ النَّاَس أَنَّ ِھَرْقَل قَْد نََزَل َمآَب ِمْن أَْرِض اْلبَْلقَاءِ َحتَّى نََزلُوا ُمعَاَن ِمْن أَْرِض الشَّاِم،  

ِمْن لَْخٍم َوُجذَاٍم َوبَْلقَْیَن َوبَْھَراَء َوبَِلّيٍ فِي ِمائَِة أَْلٍف ِمْنُھْم، ْت إِلَْیِھ اْلُمْستَْعِربَةُ  َعلَْیِھْم َرُجٌل ِمْن بَِلّيٍ، ثُمَّ أََحدُ َواْنَضمَّ

ا بَلََغ ذَِلَك اْلُمسْ  ِلِمیَن أَقَاُموا َعلَى َمعَاٍن لَْیلَتَْیِن، یَْنُظُروَن فِي أَْمِرِھْم ... ثُمَّ َمَضى  إَِراَشةَ، یُقَاُل لَھُ: َماِلُك ْبُن َرافِلَةَ، فَلَمَّ

إِذَا  النَّاُس   اْلبَْلقَاءِ كانواَحتَّى  لََھا بِتُُخوِم  یُقَاُل  اْلبَْلقَاِء  قَُرى  ِمْن  بِقَْریٍَة  َواْلعََرِب،  وِم  الرُّ ِمَن  ِھَرْقَل  ُجُموعُ  لَِقیَتُْھْم   ،

،  َمَشاِرفُ  ... َحدَّثَنَا اْبُن ُحَمْیٍد، قَاَل: قَْریٍَة یُقَاُل لََھا ُمْؤتَةُ، فَاْلتَقَى النَّاُس ِعْنَدَھاإلىَواْنَحاَز اْلُمْسِلُموَن  ثُمَّ دَنَا اْلعَدُوُّ

ُمْؤتَةَ، ُجَماَدى اآلِخَرةَ  إلىرسول هللا ص بِاْلَمِدینَِة بَْعَد بَْعثِِھ  أقام: ثم  َحدَّثَنَا َسلََمةُ، قال: َحدَّثَنِي اْبُن إِْسَحاَق، قال

). .ورجب

غزوة مؤتة: َوِھَي َسِریَّةُ َزْیِد ْبِن َحاِرثَةَ فِي نَْحٍو من ثالثة  (  :البن كثیر52ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

ُ قَا.ارض اْلبَْلقَاِء ِمْن أَْرِض الشَّامِ إلىآالف   ِ َصلَّى �َّ ِة ُعْمَرةِ اْلقَِضیَِّة. فَأَقَاَم َرُسوُل �َّ دُ ْبُن إِْسَحاَق بَْعدَ قِصَّ َل ُمَحمَّ

ِة، اْلُمْشِرُكونَ -َعلَْیِھ َوَسلََّم بِاْلَمِدینَِة بَِقیَّةَ ِذي اْلِحجَّ ةَ  َم َوَصفًَرا َوَشْھَرْي َربِیعٍ -َوَوِلَي تِْلَك اْلِحجَّ َوبَعََث فِي  َواْلُمَحرَّ

بَْیِر قَاَل الشَّاِم  إلىُجَماَدى اْألُولَى بَْعثَھُ   بَْیِر َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ دُ ْبُن َجْعفَِر ْبِن الزُّ الَِّذیَن أُِصیبُوا بُِمْؤتَةَ. فََحدَّثَنِي ُمَحمَّ

بَْعثَھُ   َوَسلََّم  َعلَْیِھ   ُ َصلَّى �َّ  ِ َواْستَْعمَ إلىبَعََث َرُسوُل �َّ ثََماٍن  َسنَِة  ِمْن  اْألُولَى  ُجَمادَى  فِي  ْبَن  ُمْؤتَةَ  َزْیدَ  َعلَْیِھْم  َل 

 ِ  ْبُن َرَواَحةَ َعلَى النَّاِس»  َحاِرثَةَ، َوقَاَل «إِْن أُِصیَب َزْیدٌ فََجْعفَُر ْبُن أَبِي َطاِلٍب َعلَى النَّاِس، فَإِْن أُِصیَب َجْعفٌَر فَعَْبدُ �َّ

َز النَّاُس ثُمَّ تََھیَّئُوا ِلْلُخُروجِ َوُھْم ثََالثَةُ آَال  ...)..فٍ فَتََجھَّ

ھـ وكان  9رمضانوعاد رسول هللا تعالى في  في وقت حر وقطف الثمار،  فحصلت بعد رجب  غزوة تبوكأما

: أي بحدود شعبانالجو حار
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: ( ِذْكُر اْلَخبَِر البن كثیر 3ص  5ج 4كتاب البدایة والنھایة م لھ فيمثو111–100ص  3في تأریخ الطبري ج 

ِد ْبِن إِْسَحاَق، قَاَل:  ِ ص بِاْلَمِدینَِة بَْعَد  َعْن َغْزَوةِ تَبُوَك: َحدَّثَنَا ابن حمید، قال: َحدَّثَنَا سلمة، عن ُمَحمَّ أَقَاَم َرُسوُل �َّ

ِة   ومِ َرَجٍب ثم امر الناس بالتھ إلىُمْنَصَرفِِھ ِمَن الطَّائِِف، َما بَْیَن ِذي اْلَحجَّ ، فََحدَّثَنَا اْبُن ُحَمْیٍد، قَاَل: یؤ الغزو الرُّ

ِ ْبِن أَبِي بَكْ  ْھِرّيِ َویَِزیدَ ْبَن ُروَماَن َوَعْبِد �َّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َعِن الزُّ ٍر َوَعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قَتَادَةَ  َحدَّثَنَا َسلََمةُ، َعْن ُمَحمَّ

ْث بَْعٌض، َوُكلٌّ قَِد اْجتََمَع َحِدی َوَغْیِرِھْم، ُكلٌّ قَْد َحدََّث فِ  ُث َما لَْم یَُحدِّ ثُھُ  ي َغْزَوةَ تَبُوَك َما بَلَغَھُ َعْنَھا، َوبَعَُض اْلقَْوِم یَُحدِّ

وِم،  أنفِي َھذَا الحدیث   ، َوِشدٍَّة ِمَن َوذَِلَك فِي َزَمِن ُعْسَرٍة ِمَن النَّاِس رسول هللا ص أََمَر أَْصَحابَھُ بِالتََّھیُِّؤ ِلغَْزِو الرُّ

ثِمَ  فِي  اْلُمقَاَم  یُِحبُّوَن  فَالنَّاُس  الُل،  الّظِ َوأُِحبَِّت  الثَِّماُر  َطابَِت  َوِحیَن  اْلبِالِد،  ِمَن  َوَجْدٍب   ، َوِظالِلِھمْ اْلَحّرِ ، اِرِھْم 

َماِن الذى ھم علیھ، وكان رسول هللا  ص قَلََّما یَْخُرُج فِي َغْزَوةٍ إِال َویَْكَرُھوَن الشُُّخوَص َعْنَھا َعلَى اْلَحاِل ِمَن الزَّ

لَھُ، إِال َما   َغْیَر الَِّذي یَْصُمدُ  یُِریدُ  بَیَّنََھا ِللنَّاِس ِلبُْعِد الشُّقَِّة َوِشدَّةِ كانَكنَّى َعْنَھا، َوأَْخبََر أَنَّھُ  تَبُوَك، فَإِنَّھُ  ِمْن َغْزَوةِ 

َماِن َوَكثَْرةِ اْلعَدُّوِ الَِّذي یَصْ  ومَ الزَّ ... .ُمدُ لَھُ، ِلیَتَأَھََّب النَّاُس ِلذَِلَك أُْھبَتَھُ، َوأََمَر النَّاَس بِاْلِجَھاِز، َوأَْخبََرُھْم أَنَّھُ یُِریدُ الرُّ

ِ ص بِتَبُوَك بِْضَع َعْشَرةَ لَْیلَةً َولَْم یَُجاِوْزَھا، ثُمَّ اْنَصَرَف قَافِال   ِ اْلَمِدینَِة،... قَاَل: إلىفَأَقَاَم َرُسوُل �َّ َوقَِدَم َرُسوُل �َّ

. )رمضانص اْلَمِدینَةَ ِمْن تَبُوَك فِي َشْھِر 

ترجمة المصدر الرومي أدناه: 

21في منبج لمراقبة األحداث في فارس. یدخل القدس باستعراض النصر في  متمركزوریا  : ھرقل في س 630

تشرین 7كنیسة القبر المقدس. یسمح بمجازر للیھود "المتعاونین".  إلىآذار / مارس إلعادة "الصلیب الحق"  

السوریة التركیة حالیا) شمال الحدود  كونستانتینا عند  ویران شھر (في حمص وتمركز: ھرقل ی/ نوفمبر الثاني

قرب الفرات للشتاء.

630 Heraclius in Syria with base in Hierapolis  منبج to watch events in Persia. He 

enters Jerusalem in triumph 21 March to restore 'True cross' to the Church of the Holy 

Sepulchre, He allows massacres of Jewish 'collaborators'. 7 November: Heraclius 

based at Edessa and Constantina near Euphrates for winter. 

غرب.- : حملة محمد ضد قبائل حول تبوك في شمال631

631 Mohammed's expedition against tribes around Tabuc in North-West. 

Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris. P 158-159. 

. 632/ 631أو 629/630قد تكون  630/631

یتوقع   بین  بدایة  تكون معركة مؤتة في  أنفي المصادر الرومیة  تشرین األول /  7/ مارس وأذار21الفترة 

وقت تواجد أذ ال معارك في الشتاء.. وبالتالي ھرقل كان في منبج قبلعندما كان ھرقل في منبج  م629نوفمبر  

م ولم یحدد شھر.630غزوة تبوك ففي أما. ثم حمص م  630فيھرقل في القدس
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صلح الحدیبیة

.العمرةیرید للھجرة6سنة ذي القعدةیوم اإلثنین مستھلالمدینةخرج رسول هللا من

م جولیان .. ال یتطابق..628مارس/ اذار13حد األوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 6ذو القعدة1
م جولیان .. یتطابق. 627اوكتوبر/  ولتشرین اال17ثنیناالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  6ذو القعدة  1

:  ھـ 8معركة مؤتة  

م  629أواخر أیلول / سبتمبر  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  8بدایة جمادي الثاني  -األول  أواخر جمادي  

جولیان وال یتطابق مع المصدر الرومي.

بدایة حزیران –ومای/أیارأخروافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 8الثانيبدایة جمادي -أواخر جمادي األول  

البلقاء. القدس غرب ویتطابق مع وقت وجود ھرقل في جولیانم 629یونیو/

ھـ. 8رمضان 20أو17: الجمعةفتح مكة

حین صلى العصر للیلتین یوم الجمعةخرج رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ: (58، ص:  2في تاریخ الیعقوبي، ج

. )للھجرة، وقیل لعشر مضین من شھر رمضان8سنة  شھر رمضانخلتا من

مولى الرسوِل  وھو-أسامة بن زید وعندما دخل مكة فاتًحا أردف( 337السیرة النبویة، أبو الحسن الندوي، ص في  

یوم الجمعة لعشرین وھم كثیر، وكان ذلك صبح  قریشوأبناء أشرافبني ھاشمولم یردف أحداً من أبناء-محمدٍ 

). رمضان، سنة ثماٍن من الھجرةلیلة خلت من 

یتطابق. ال  م جولیان.  629مبر  دیس/كانون األول25ثنیناألوافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر8رمضان  3
یتطابق..ال م جولیان .. 629أغسطس/ ب أ28ربعاءاالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 8رمضان 3

یتطابق. ال  م جولیان.. 630كانون الثاني / ینایر  1ثنیناأل وافقالھجري غیر المقّوم ھـ بالتقویم 8رمضان  10
م جولیان .. یتطابق.. 629أیلول / سبتمبر 4ربعاء االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 8رمضان  10

یتطابق. ال  م جولیان. 630كانون الثاني/ ینایر  8الخمیس وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 8رمضان  17

م جولیان .. یتطابق.. 629أیلول / سبتمبر 12خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 8رمضان 17

م جولیان .. ال یتطابق  630كانون الثاني / ینایر  11الخمیس  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  8رمضان  20

ھـ قبل آیة 8شھور الشتاء بالتقویم الھجري األصلي الذي كان مازال یستخدم في  وافقیأذ أن شھر رمضان ال  

ھـ. 9النسيء في أخر 

یتطابق..ال م جولیان ..629أیلول / سبتمبر  15حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 8رمضان  20
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:ھـ9غزوة تبوك

م جولیان وال یتطابق ال مع فصل  630تشرین الثاني / نوفمبر  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ  9شعبان  

الصیف وال المصدر الرومي.

ویتطابق مع فصل الصیف والتقویم  جولیانم  630یولیو/  تموزوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ9شعبان  

.المیالدي

فتح مكة وغزوة تبوك مع التقویم الھجري المقّوم وال تتطابق مع التقویم  ومعركة مؤتة  صلح الحدیبیة وتتطابق  

الھجري غیر المقّوم. 

نا اردنا أنویم التقویم الھجري سوى  بالنسبة لتقّ وغزوة تبوك  وال جدید حول وقت حدوث معركة مؤتة وفتح مكة  

معمول بھ قبل نزول سورة التوبة في أخر سنة  كان، والذي نعلم انھ  الشھر الكبیسإضافةسنوات  نتأكد من  أن

سنة والتي یضاف فیھا الشھر الكبیس 19وھذا یتطابق مع دورات الـ ھـ 9و 8في سنة أضافتھ تم تلم أذ ، ھـ 9

. ..ھـ !10و 7شھرا كبیسا قد أضیف في سنة أنسنة مما یعني 3-2كل 

11141619368الدورة

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر  

األول 

2 √5 √7 √10 √131618

21242629323537

40434548515456

59626467707375

لنستمر في البحث لنتأكد ...ف
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ھـ 13العقبة -غزةشرق معركة  :سادسالدلیل ال18.6

في المصادر  أماھـ.  13العقبة بین ثالث جیوش للمسلمین والروم في أوائل سنة  –حدثت معركة شرق غزة  

. جولیانم 634فبرایر  /شباط4الرومیة فحدثت في یوم الجمعة  

ایَاِت، 3ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م  یُق فِي تَْوِلیَِة اْألَُمَراِء َوَعْقِد اْألَْلِویَِة َوالرَّ دِّ البن كثیر : ( ثُمَّ َشَرَع الّصِ

َل ِلَواٍء َعقَدَهُ ِلَخاِلِد ْبِن َسِعیِد ْبِن اْلعَاِص،   هُ أَْرَض «تَْیَماَء» یَُكوُن بَِھا فِ ..فَیُقَاُل إِْن أَوَّ یَمْن َمعَھُ َعَزلَھُ َعِن الشَّاِم َوَوالَّ

النَّاِس  ُجْمُھوُر  َوَمعَھُ  ُسْفیَاَن  أَبِي  ْبِن  یَِزیدَ  ِلَواَء  َعقَدَ  ثُمَّ  أَْمُرهُ.  یَأْتِیَھُ  َحتَّى  اْلُمْسِلِمیَن  َعْمٍرو،  ِمَن  ْبُن  ُسَھْیُل  َوَمعَھُ   ،

احِ َعلَى ُجْنٍد آَخَر،  َوَجعََل لَھُ ِدَمْشَق. َوبَعََث أَبَا ُعبَْیدَةَ ..َوأَْشبَاُھھُ ِمْن أَْھِل َمكَّةَ  نِیَابَةَ ِحْمَص.  .. ْبِن اْلَجرَّ َوَجعََل لَھُ 

قًا َغْیَر َطِریِق اْآلَخِر، َوبَعََث َعْمَرو ْبَن اْلعَاِص َوَمعَھُ ُجْندٌ آَخُر َوَجعَلَھُ َعلَى فِلَْسِطیَن. َوأََمَر ُكلَّ أَِمیٍر أَْن یَْسلَُك َطِری

ْبِن أَبِي ُسْفیَاَن َعلَى تَبُوَك. قَاَل اْلَمدَائِنِيُّ بِإِْسنَاِدِه َعْن ُشیُوِخِھ  ..اْلَمَصاِلحِ.  ِلَما لََحَظ فِي ذَِلَك ِمنَ  فََكاَن ُسلُوُك یَِزیدَ 

ِل َسنَِة ثََالَث َعْشَرةَ قَالُوا: َوَكاَن   دُ ْبُن إِْسَحاَق َعنْ بَْعُث أَبِي بَْكٍر َھِذِه اْلُجیُوَش فِي أَوَّ ..َصاِلحِ ْبِن َكْیَساَن:  . قَاَل ُمَحمَّ

ذَِلَك  غیر  فََسلَُكوا  لَُھَما،  َمدَدًا  ُعبَْیدَةَ  أَبُو  ثُمَّ  َحَسنَةَ،  بن  تبعھ شرحبیل  ثم  السیر.  وأجدّ  یزید  انصرف ومضى  ثم 

 ْبَن أَبِي ُسْفیَاَن نََزَل اْلبَْلقَاَء  الطَِّریَق. َوَخَرَج َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص َحتَّى نزل العرمات ِمْن أَْرِض الشَّاِم. َویُقَاُل إِنَّ یَِزیدَ 

دِّ  ، َویُقَاُل بِبُْصَرى. َونََزَل أَبُو ُعبَْیدَةَ بِاْلَجابِیَِة. َوَجعََل الّصِ ًال. َونََزَل ُشَرْحبِیُل بِاْألُْردُّنِ یُق یُِمدُُّھْم بِاْلُجیُوِش، َوأََمَر أَوَّ

ا مر بأرض اْلبَْلقَاِء قَاتَلَُھْم َحتَّى َصالَُحوهُ  َمْن  إلىَواِحٍد ِمْنُھْم أَْن یَْنَضاَف  ُكلَّ  أََحبَّ ِمَن اْألَُمَراِء. َویُقَاُل إِنَّ أَبَا ُعبَْیدَةَ لَمَّ

َل ُصْلحٍ َوقََع بِالشَّامِ  وَم اْجتََمعُوا بَِمَكاٍن یُقَاُل لَ َویُقَاُل  .َوَكاَن أَوَّ َل َحْرٍب َوقََع بِالشَّاِم أَنَّ الرُّ ة من أرض  بھُ العرإِنَّ أَوَّ

)..فلسطین، فوجھ الیھم أَبَا أَُماَمةَ فِي َسِریٍَّة فَقَتَلَُھْم َوَغنَِم ِمْنُھْم، َوقَتََل ِمْنُھْم بِْطِریقًا َعِظیًما

ترجمة النص أدناه: 

شباط / فبرایر عند الساعة التاسعة كان ھنالك معركة بین الرومان  4) في یوم الجمعة  634بعد أسكندر (945

عرب محمد في فلسطین أثنا عشر میالً شرق غزة... فّر الرومان تاركین خلفھم البطریق أبن یردن الذي قتلھ و

.. بعض الفقراء القرویون في فلسطین قُتلوا ونصارى ویھود والسامریون. العرب أتلفوا كل المنطقة .. العرب 

AG 945 (634) on Friday, 4 February at the ninth hour, there was a battle between the 

Romans and the Arab of Muhammad in Palestine twelve miles east of Gaza… The 

Romans fled leaving behind the Patrikios the Son of YRDN whom the Arabs killed. 

Some poor village people of Palestine were killed there, Christians, Jews and 

Samaritans, the Arabs ravaged the whole region… 

The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles By Andrew Palmer, Text No. 2, A 

chronical composed AD 640, p18-19

یزید 634 بكر..  أبو  لفلسطین من ثالث شعب. منطقة غزة كشطت وقُتل ، عمروفاة  قادوا غزو  ، وشرحبیل 

ً ، یرسل جیش بأمرة أخیھ ثیودور  ، في حمص بسوریاالبطریق سیرغیوس. ھرقل ولكنھ ُھزم في الجابیة  ،جنوبا

النھر ضد خالد.معابربعد البحر المیت. شرحبیل یغزو األردن لكن البیزنطیون دافعوا عن 
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634 Death of Abu Baker. Yazid, Amr, and Shurahbil led three-pronged Arab 

invasion of Palestine. February: Gaza area raised and 'Patrician' Serguis killed. 

Heraclius, at Emesa in Syria, sends army under brother Theodore south but it is 

defeated at 'Gabitha' beyond Dead Sea. Surahbil raids over Jordan but Byzantines then 

defend river-crossings against Khalid. 

Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris. p160. 

م  633شباط / فبرایر  5أو 635فبرایر/شباط3قد یكونإسكندر945شباط / فبرایر 4یوم الجمعة نأ

، وبالتالي علینا دراسة كال التأریخین. أذ ال نعرف كیف تم تحویل تقویم أسكندر في ذلك المصدرجولیان

... ال یتطابق. بالتقویم الھجري غیر المقّومھـ11ذي القعدة 18خمیس الوافقم 633شباط / فبرایر  4

.یتطابقال ... بالتقویم الھجري المقّومھـ12صفر 18سبت الوافقم 633شباط / فبرایر  4

... ال یتطابق. بالتقویم الھجري غیر المقّومھـ12ذي القعدة 29الجمعة وافقم 634شباط / فبرایر  4

الجمعة  طابقھـ بالتقویم الھجري المقّوم... ی13صفر األول لكبیس29حداالوافقم 634فبرایر شباط / 4

.بتقویم جولیان

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. وھذا ال یتطابق مع ما  13ذي الحجة 9الجمعةوافقم 635شباط / فبرایر  3

. ھـ13سنة ذكر في أنھا كانت في أوائل  

یتطابق.ال ... بالتقویم الھجري المقّوم.ھـ14صفر9الجمعةوافقم 635شباط / فبرایر  3

في سنة  تالي،  البو الكبیس  بالشھر  الھجري  التقویم  تقّویم  بكر  أبو  الخلیفة األول  تم  13لم یوقف  ھـ والذي 

ھـ ! 12قبل وفاتھ بأربعة أشھر وأثناء وجوده في مكة للحج في االعالن عنھ 

بِالنَّاِس 356ص  3في تأریخ الطبري ج َواْختُِلَف فِیَمْن َحجَّ  َھِذِه : ( أحداث سنة اثنتي عشرة من الھجرة:  فِي 

 .(ُ السَّنَِة، فَقَاَل بَْعُضُھْم: َحجَّ بِِھْم فِیَھا أَبُو بَْكٍر َرِحَمھُ �َّ
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ھـ 15الیرموك ھـ و13أجنادین معركة : بعسا الدلیل ال18.7

ة در الرومی افي بالمصجولیان633أو634ھـ /  تموز 13جمادى األول27أو6أجنادینمعركة 

ة در الرومیافي بالمصجولیان636آب 20ھـ /  15رجب 15- 5معركة الیرموك 

ا قَفََل أَبُو 119ص  1في كتاب تأریخ خلیفة بن الخیاط ج  : ( سنة ثََالث عشَرة َحدَّثَنَا بَْكٌر َعِن اْبِن إِْسَحاَق قَاَل لَمَّ

احِ َوُشَرْحبِیَل ْبَن َحَسنَةَ  ْلَجرَّ بَْكٍر َعِن اْلَحّجِ بَعََث َعْمَرو ْبَن اْلعَاِص قِبََل فِلَْسِطیَن َویَِزیدَ ْبَن أَبِي ُسْفیَاَن َوأَبَا ُعبَْیدَةَ ْبَن ا

أَبُو بَْكر   اْلبَْلقَاِء قَاَل اْبُن إِْسَحاَق َوكتب  َعلَى  یَْسلُُكوا  اْلَوِلید فََسار  إلىَوأََمَرُھْم أَْن  ثمَّ َساُروا  الشَّام...إلىَخاِلد ْبن 

ملِة َوبَین َجِمیعًا قِبََل فِلَْسِطیَن  واألمراء كل َعلَى جنده یْزعم بعض النَّاس أَن  بَیت ِجْبرینفَاْلتَقوا بأجنادین بَین الرَّ

اْلعَاِص   اْلُمْشركین  كانَعْمرو ْبن   ُ اْلقُبُْقالر َوھزَم �َّ فَقُتَِل  اْلقُبُْقالر  الّروم  َجِمیعًا وَعلى  یَْوم السبت  َعلَْیِھم  َوذَِلَك 

ن حفظ َعنھ الَحِدیث  قَاَل اْبنُ لثالث بَقیَن من ُجَماَدى األولى سنة ثََالث عشَرة یَْوم أجنادین ممَّ  إِْسَحاَق َواْستْشھدَ 

ام العَدوي َوِھَشام ْبن اْلعَاِص ْبن َوائِل السَّْھِمي قَاَل أَبُو اْلحسن َواْستْشھدَ یَْومئٍِذ   ِ النحَّ أَْیضا اْلفضل  نعیم ْبن َعْبد �َّ

فِي َھِذِه الّسنة وْقعَة مرج الصُّفر یَْوم قَاَل اْبُن إِْسَحاَق  ..  عَاِص  ْبن َعبَّاس ْبن َعْبد اْلمطلب َوأَبَان اْبن سعید ْبن الْ 

واألمیر َخاِلد ْبن سعید َوَحدَّثَنِي اْلَوِلیدُ ْبُن ِھَشاٍم اْلَخِمیس ِالثْنَتَْي عشَرة بقیت من ُجَماَدى األولى سنة ثََالث عشَرة

ِه قَاَل اْستُْشِھدَ یَْوَم   فَِّر َخاِلدُ ْبُن َسِعیِد ْبِن اْلعَاِص َویُقَاُل َعْمُرو ْبُن َسِعیِد ْبِن اْلعَاِص قُتَِل َعْن أَبِیِھ َعْن َجدِّ َمْرجِ الصُّ

یَْوَمئِذٍ  أَْیًضا اْستُْشِھدَ  ْبُن أَبِي َجْھٍل َویُقَاُل أَبَاُن ْبُن َسِعیدُ  لَى  قَاَل اْبُن إِْسَحاَق عَ أَْیًضا َواْلفَْضُل ْبُن َعبَّاٍس َوِعْكِرَمةُ 

ُ قَاَل اْبُن إِْسَحاَق   ثمَّ اْلتَقَْوا بِفْحل فِي ِذي اْلقعَدة  اْلُمْشركین یَْومئٍِذ فلقط َوقتل من اْلُمْشركین مقتلة َعِظیَمة َوَھَزَمُھْم �َّ

ُ اْلُمْشركین َوقتل ِمْنُھم مقتلة َعِظیَمةسنة ثََالث عشَرة ). فَھزَم �َّ

ا َوَصَل أَبُو ُعبَْیدَةَ فِي اتِّبَاِعِھ  :  ھـ 15َوْقعَةُ ِحْمَص اْألُولَى: (  البن كثیر 52ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م  لَمَّ

وَم اْلُمْنَھِزِمیَن  فِي  ِحْمَص، نََزَل َحْولََھا یَُحاِصُرَھا، َولَِحقَھُ َخاِلدُ ْبُن اْلَوِلیِد فََحاَصُروَھا ِحَصاًرا َشِدیدًا، َوذَِلَك إلىالرُّ

َحابَةُ َصْبرً أن، َوَصابََر أَْھُل اْلبَلَِد َرَجاَء  َزَمِن اْلبَْرِد الشَِّدیدِ  ا َعِظیًما بَِحْیُث یَْصِرفَُھْم َعْنُھْم ِشدَّةُ اْلبَْرِد، َوَصبََر الصَّ

وِم َمْن  أنھُ ذََكَر َغْیُر َواِحٍد  أن َحابَةُ لَْیَس فِي أَْرُجِلِھْم  كانِمَن الرُّ ، َوالصَّ یَْرِجُع، َوقَْد َسقََطْت ِرْجلُھُ َوِھَي فِي اْلُخّفِ

تَاِء فَاْشتَدَّ أنا، َولَْم یََزالُوا َكذَِلَك َحتَّى َشْيٌء ِسَوى النِّعَاِل، َوَمَع َھذَا لَْم یَُصْب ِمْنُھْم قَدٌَم َوَال أُْصبٌُع أَْیضً  َسلََخ فَْصُل الّشِ

َوقَالُوا:   َعلَْیِھ ذَِلَك  فَأَبَْوا  بِاْلُمَصالََحِة  َعلَْیِھْم  ِكبَاِر أَْھِل ِحْمَص  َوأََشاَر بَْعُض  ِمنَّا قَِریٌب؟ أناْلِحَصاُر،  َصاِلُح َواْلَمِلُك 

َحابَةَ كَ أنفَیُقَاُل   ْت ِمْنَھا اْلَمِدینَةُ َحتَّى تَفَطََّرْت ِمْنَھا بَْعُض اْلُجْدرَ الصَّ ، ثُمَّ تَْكبِیَرةً  أنبَُّروا فِي بَْعِض اْألَیَّاِم تَْكبِیَرةً اْرتَجَّ

تُُھْم   تِِھْم فَقَالُوا: أََال تَْنُظُروَن  إلىأُْخَرى فََسقََطْت بَْعُض الدُّوِر، فََجاَءْت َعامَّ ْل بِنَا، َوَما نَْحُن فِیِھ؟ أََال  َما نَزَ إلى َخاصَّ

، َعلَى نِْصِف اْلَمنَاِزِل، َوَضْرِب اْلَخَراجِ : فََصالَُحوُھْم َعلَى َما َصالَُحوا َعلَْیِھ أَْھَل ِدَمْشقَ تَُصاِلُحوَن اْلقَْوَم َعنَّا؟ قَالَ 

قَاِب بَِحَسِب اْلِغنَ  3وذكر نفس التفاصیل في تأریخ الطبري ج. ) ى َواْلفَْقرِ َعلَى اْألََراِضي، َوأَْخِذ اْلِجْزیَِة َعلَى الّرِ

.  599ص 

: َمِرَض أَبُو بَْكٍر َرِحَمھُ ولیس الیرموك)أجنادین(في خبر الیرموك: (  395- 394ص  3في تأریخ الطبري ج 

ُ فِي ُجَماَدى األُولَى، َوتُُوفَِّي ِللنِّْصِف ِمْن ُجَماَدى اآلِخَرِة، قَْبَل  ... فََخَرُجوا ِلْلِقتَاِل الَِّذي لَْم یَُكْن  اْلفَتْحِ بِعَْشِر لَیَالٍ �َّ

). .بَْعدَهُ قِتَاٌل ِمثْلُھُ، فِي ُجَمادَى اآلِخَرةِ 
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... األولىت وقعة أجنادین في سنة ثالث عشرة للیلتین بقیتا من جمادى  ن اوك(:  418ص  3في تأریخ الطبري ج 

.. (ثم رجع العدو للمسلمین، فتوافت ..من جمادى اآلخرة-أو سبع بقین-لیال بقینلثمانوفیھا توفي أبو بكر  

، فظھر رةبأجنادین، فالتقوا یوم السبت للیلتین بقیتا من جمادى األولى سنة ثالث عشجنود المسلمین والروم  

. المسلمون)

لیلة ست خلت من جمادي األول سنة ثالث بأجنادینت الوقعة  ناوك: (  60ص  1في فتوح الشام للواقدي ج 

بكر توفى منتصف جمادي أبوولكن  ).وذلك قبل وفاة أبي بكر بثالث وعشرین لیلةمن الھجرة النبویة  عشرة  

األخر؟. 

َعلَى َما ذََكَرهُ َسْیُف ْبُن ُعَمَر فِي َھِذِه السَّنَِة قَْبَل  َوْقعَةُ اْلیَْرُموكِ : (البن كثیر5ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

ا اْلَحافُِظ اْبُن َعَساِكَر رَ  ُ. َوأَمَّ ُ فَ فَتْحِ ِدَمْشَق، َوتَبِعَھُ َعلَى ذَِلَك أَبُو َجْعفَِر ْبُن َجِریٍر َرِحَمھُ �َّ ھُ نقل عن یزید  أنِحَمھُ �َّ

دُ  كانت َھا  أنبن أبي ُعبَْیدَةَ َواْلَوِلیِد َواْبِن لَِھیعَةَ َواللَّْیِث َوأَبِي َمْعَشٍر  فِي َسنَِة َخْمَس َعْشَرةَ بَْعدَ فَتْحِ ِدَمْشَق. َوقَاَل ُمَحمَّ

ْبُن َخیَّ كانت ْبُن إِْسَحاَق:   اْلیَْرُموِك یَْوَم كانت اٍط قَاَل اْبُن اْلَكْلبِّيِ:  فِي َرَجٍب َسنَةَ َخْمَس َعْشَرةَ. َوقَاَل َخِلیفَةُ  َوْقعَةُ 

] ما قَالَھُ َسْیٌف ِمْن أما. قَاَل اْبُن َعَساِكَر، َوَھذَا ھو المحفوظ و [اِالثْنَْیِن ِلَخْمٍس َمَضْیَن ِمْن َرَجٍب َسنَةَ َخْمَس َعْشَرةَ 

).. فَلَْم یُتَابَْع َعلَْیھِ َھا قَْبَل فَتْحِ ِدَمْشَق َسنَةَ ثََالَث َعْشَرةَ أن

: فَ :441ص  3في تأریخ الطبري ج  ا اْلَواقِِديُّ ، َكَما قَاَل  فِي سنھ اربع عشرهكانفَتَْح ِدَمْشَق  أنھُ َزَعَم  أن(َوأَمَّ

في سنھ خمس عشره كانتوقعھ الیرموك  أن ِستَّةَ أَْشُھٍر َوَزَعَم  كانِحَصاَر اْلُمْسِلِمیَن لََھا  أناْبُن إِْسَحاَق َوَزَعَم  

ھُ لَْم یَُكْن بَْعدَ أنوَ قُْسَطْنِطینِیَّةَ،إلى َطاِكیَةَ  أنِمْن  شعبانِھَرْقَل َجال فِي َھِذِه السَّنَِة بَْعَد َوْقعَِة اْلیَْرُموِك فِي  أنَوَزَعَم  

. )اْلیَْرُموِك َوْقعَةٌ 

: (.. بانتصار خالد بن الولید في !الذي لم یدرج المصادرhttp://islamstory.comمن موقع التاریخ اإلسالمي  

. قرر خالد أن یعود  موقعة أجنادین سیطر المسلمون على جنوب فلسطین، وامتلكوا بذلك جزًءا من أرض الشام

صرھا، .... بعد أن حاصر المسلمون دمشق، وحاإلىمن أجنادین لحصار دمشق مرة أخرى، ووصل بجیشھ  

دمشق، قرر ھرقل إرسال حامیة من (حمص) حتى تلتف حول الجیش اإلسالمي الموجود في الجنوب، وحامیة 

: توجھت الجیوش الرومیة أخرى من الشمال، حتى تضع الجیش اإلسالمي بین فكي كماشة! موقعة مرج الصفر

دمشق، ولكن خالدًا علم من مخابراتھ بتوجھھم  إلىى تصعد مرج الصفر حتإلىألف مقاتل) من حمص 30(في 

دمشق،  إلىالجیوش الرومیة قبل أن تصل  إلىذاك، فقرر أال ینتظر حتى تأتیھ الجیوش، وأخذ جیشھ وتوجھ  

، ولم تكن الجیوش الرومیة مستعدة لذلك اللقاء، وبذلك التقى المسلمون والروم في  والتقى بھم في مرج الصفر

للمرة الثانیة، ودار بینھما قتال عنیف للغایة، .. في آخر الیوم انتصر المسلمون انتصاًرا عظیًما،  مرج الصفر  

.).ھـ13وكان ذلك بعد موقعة أجنادین بعشرین یوم.. في السابع عشر من جمادى اآلخرة عام 

ترجمة النص أدناه: 
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من قبل عرب محمد وعدد كبیر  بالقتل  حمص أخذ العھد باألمان ودمرت عدة قرى  أبناءقبل  الثانيوفي كانون  

كم جنوب غرب القدس)... وھؤالء العرب نصبوا مخیم قرب 20الجلیل حتى بیت زكریا ( إلىقتل وأسر وأخذ  

مع الماشیة من أطراف حمص ..) رحل الصحراویون635دمشق.. وفي السادس والعشرین من أیار / مایو (

الناس ،  وط العدید من  العاشر من آب / أغسطس ھرب الرومان من أطراف دمشق ،  اردھم الرومان... وفي 

ئة  ا ) آتى الرومان؛ في العشرین من آب / أغسطس في سنة تسعم636/ 635... ومع تبدل العام (10000يحوال

، من من الناس قتل.. الرومان وعدد ضخم  (جنوب غرب دمشق)  ) ألتقوا في الجابیة636وسبعة وأربعین (

الرومان حوالي خمسون الف... 

… And in January they took the word for their lives did the sons of Emesa and many 
villages were ruined with killing by the Arab of Muhammad and a great number of 
people were killed and captives were taken from Galilee as far as Beth (Beth of 
Sacharya 20 km south west of Jerusalem) … and those Arabs pitched camp beside 
Damascus … And on the twenty sixth of May (635) went Saracens … with cattle.. 
from the vicinity of Emesa, and the Romans chased them… And on the tenth of 
August (635) the Romans fled from the vicinity of Damascus, many people, some 
10000..  And at the turn of the year (635 / 636) the Romans came; on the twentieth of 
August in the year nine hundred and forty-seven (636) there gathered in Gabitha… 
the Romans and a great many people were killed of the Romans, some fifty thousand 
… 

The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles By Andrew Palmer, Text No. 1, A 
chronical composed AD 637, p2-3

كامل سوریا ونزلوا إلى فارس واستولوا علیھا. ھاجموا) العرب 636بعد إسكندر ( 947

AG 947 (636) the Arabs invaded the whole Syria and went down to Persia and 

conquered it. 

The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles By Andrew Palmer, Text No. 2, A 

chronical composed AD 640, p18-19

. 632،  أبو بكر یرسل جیش الى سوریا: أنھم أخضعوا األنبار والحیرة وبصرى

.633، حصار دمشق وھزیمة جیش ھرقل عند أجنادین

. 634، أخذوا دمشق

. 635، أنجت صار على حمص، ھدنة عام فرضوا ح

. 636دمروا جیش الرومان في معركة الیرموك وسیطروا على معظم سوریا، 

. 637، والقدس،، بعلبكأخذوا حمص 
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القسطنطینیةحلب وقھروا كل سوریا. ھرقل لم یتمكن من األحتمال، و، قیساریةأنطاكیا ،  وأنسحب الى 

638 .

. 639، مصر ھوجمت من قبل عمرو

. 640، أخذا اإلسكندریة

. 641شباط / فبرایر 10مات ھرقل / 

Abu Baker sends an army into Syria; they reduce Anbar, Hira and Bosra, 632.  

Besiege Damascus and defeat the army of Heraclius at Ajnadin, 633. 

Take Damascus, 634. 

Lay siege to Emesa, a truce for a year concluded, 635. 

They destroyed the Roman Army in the battle of Heiromax or Yermuk, and conquer 

the greatest part of Syria, 636, 

Take Emesa, Balbek and Jerusalem, 637 

Antioch, Caesarea and Boeraea and subdue all Syria. Heraclius, unable to withstand 

them, retires to C.P., 638. 

Egypt invaded by Amrou, 639. 

Alexandria taken, 640. 

Heraclius died, Feb. 10, 641.  

An index of dates, a complete index to the enlarged ed. of [J.] Blair's ... By J 

Willoughby Rosse, John Blair., p412

بدأ الصحراویون .630
ُھزم ھرقل من قبل الصحراویون.634
توغلوا في مصر. 635
سنة. 463بحوزتھم واستمرت أخذوا القدس 636
أخذوا أنطاكیا. 637
دروز، وكل ما بین النھرین. ، أخذوا حمص 639
أخذوا اإلسكندریة ودمروا المكتبة الكبرى. 640
أیار / مایو.11مات ھرقل 641

630 The Saracen began. (In the early centuries AD, Greek and Latin writings used 

this term to refer to the people who lived in desert areas in and near the Roman 

province of Arabia, and who were specifically distinguished as a people from others 

known as Arabs). 
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634 Heraclius defeated by the Saracens. 

635 They penetrated into Egypt.  

636 They took Jerusalem and continued in possession of it 463 years.  

637 They took Antioch.  

639 They took Edessa, Daraz, all Mesopotamia.  

640 They took Alexandria and destroyed the grand library there. 

641 Heraclius died, May 11.  

The Annals of Europe, Regal Register, p55

مارس ھجوم فلسطین بدأ.-آذار / فبرایر –شباط 634

صیف  ھزیمة المسلمین عند مرج الصفر.634

معركة أجنادین.30حزیران / یونیو 634

الخلیفة أبو بكر . وفاة 23آب / أغسطس 634

حصار دمشق بدأ.12آذار / مارس 635

االستیالء على دمشق.10أیلول / سبتمبر  635

معركة الیرموك.13تموز / یولیو  أو آب / أغسطس 636

بدایة السنة االستیالء على القدس.638

تشرین األول / أوكتوبر االستیالء على قیساریة. 640

634 February – March Invasion of Palestine begins. 

634 summer Defeat of Muslims at Maraj Suffar. 

634 July 30 Battle of Ijnadayn. 

634 August 23 Death of Caliph Abu Bakr. 

635 March 12 Siege of Damascus begins. 

635 September 10 Conquest of Damascus. 

636 July 23 or August 13 Battle of Yarmuk. 

638 Beginning of the year Conquest of Jerusalem. 

640 October Conquest of Caesarea. 

A History of Palestine, 634-1099, By Moshe Gil, p840 

ر أذ یوجد عدة معارك في نفس المناطق وخلط بین بدأ حصار دمشق وحمص والقدس واالستیالء علیھا صتخلن

:فعالً 
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12فيأبو بكرقبل وفاةوھـ 13جمادى األول  82او27السبت :كم جنوب غرب القدس)50(أجنادینمعركة  

: م  634أو633/ ھـ13جمادي األخرة  

مع  ... یتطابقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم13جمادى األول  28وافق634/ یولیوتموز30سبتال

. الرومي

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم... ال یتطابق. 13رجب  28وافق634تموز / یولیو  30ثالثاءال

یتطابق. ال ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم... 12جمادى األول  16وافق633تموز / یولیو 29الجمعة 

یتطابق. ھـ بالتقویم الھجري المقّوم...12شعبان16وافق633تموز / یولیو 29سبتال

... یتطابق. م634تموز / یولیو 30السبت وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 13جمادى األول 28

یتطابق.. م634یوما/ ایار 31سبتالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 13جمادى األول 27

... یتطابق. م634تموز / یولیو 8جمعةالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 13جمادى األول 6

... ال یتطابق. م634یو  ما/ ایار10خمیسال وافقبالتقویم الھجري المقّوم  ھـ 13جمادى األول 6

صیف ھـ13جمادى األول 18او17الخمیسمعركة مرج صفر:

.. یتطابق. م634تموز / یولیو 20األربعاء  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 13جمادى األول 18

یتطابق.ال . م633یو ما/ایار 22ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 13جمادى األول 18

م 636أو635أب –تموز ھـ / 15رجب 5األثنین:معركة الیرموك

... یتطابق م636آب 13ثالثاءالوافقالمقّومبالتقویم الھجري غیرھـ 15رجب  5

یتطابق. ..م636تموز 16ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 15رجب  5

ربما تأخرت رؤیة الھالل . یتطابق..ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم15رجب 12الثالثاءوافق636آب 20

ربما تأخرت رؤیة الھالل یتطابق.ال  ..ھـ بالتقویم الھجري المقّوم15انرمض 12الثالثاءوافق636آب 20

قُْسَطْنِطینِیَّةَ.  إلىَطاِكیَةَ  أنِمْن  شعبانِھَرْقَل َجال فِي َھِذِه السَّنَِة بَْعدَ َوْقعَِة اْلیَْرُموِك فِي  أنأعالهقدي ذكر  االولكن  

في  كانجالء ھرقل  أنذكر  The Annals of Europe, Regal Register, p55:  وفي المصدر الرومي 

: م 637

،  جولیانم  636تموز  16ثالثاءالوافق ریخ الھجري المقّوم  اھـ بالت15رجب  5معركة الیرموك في حوالي  

.م637ولیس 636أب أواخر ھـ / 15شعبانطاكیة في أنوجال ھرقل الروم من 



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

282 

وفاة الخلیفة األول أبو بكر 18.7.1

ِمْسَي لَْیلَِة الثُّالثَاِء، ِلثََماِن لَیَاٍل بَِقیَن ِمْن ُجَماَدى اآلِخَرِة َسنَةَ :  (َوتُُوفَِّي أَبُو بَْكٍر  420ص  3في تأریخ الطبري ج 

َوَكانَْت ِخالفَتُھُ َسنَتَْیِن َوثَالثةَ أَْشُھٍر َوَعْشِر لَیَاٍل).ثَالَث َعْشَرةَ ِمَن اْلُھْجَرةِ 

َمِرَض أَبُو بَْكٍر َرِحَمھُ  : ( في خبر الیرموك (أجنادین ولیس الیرموك):395- 394ص  3في تأریخ الطبري ج 

ُ فِي ُجَماَدى األُولَى، َوتُُوفَِّي ِللنِّْصِف ِمْن ُجَماَدى اآلِخَرِة، قَبْ  ... فََخَرُجوا ِلْلِقتَاِل الَِّذي لَْم یَُكْن  َل اْلفَتْحِ بِعَْشِر لَیَالٍ �َّ

). .بَْعدَهُ قِتَاٌل ِمثْلُھُ، فِي ُجَمادَى اآلِخَرةِ 

ھـ: 13جمادى األول  18ھـ = 13جمادى األول 28أیام قبل معركة اجنادین في 10

یتطابق. الم جولیان..  634أغسطس  /آب 16ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  13جمادي األخر  15

م جولیان.. یتطابق. 634حزیران / یونیو  18ثنیناالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 13جمادي األخر 15

یتطابق. ال  م جولیان..  634أغسطس  /آب 23ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  13جمادي األخر  22

م جولیان.. یتطابق 634حزیران / یونیو  24ثنیناالوافق ھـ بالتقویم الھجري المقّوم  13جمادي األخر  22

. لیلة بعد معركة اجنادین23مع قول انھ حدث  

الخلیفة األول أبو بكر كانت تتطابق مع التقویم الھجري المقّوم !.وفاة 

كسوف الشمس: 

یمكن   للشمس  حلقي  كسوف  ھنالك 

ة المنورة تزامن مع  نمشاھدتھ في المدی 

ووفاة   صفر  ومرج  اجنادین  معارك 

في   كان  بكر  أبو  جمادى  28الخلیفة 

المقّوم ھـ  13األول   الھجري  بالتقویم 

یونیو  1وافقالم  / م  634حزیران 

جولیان م. ھل ورد ذكر لھ في المصادر 

اإلسالمیة والرومیة؟.. ابحثوا معنا..

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=06340601

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=06340601
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مع التقویم الھجري  وفاة الخلیفة األول أبو بكر  و الیرموك  اجنادین وركا جالء ھرقل الروم ومعتطابق تواریخ  

المسلمین  أن !... ویؤكد أكثر  ھـ16و13و10أعوام الشھر الكبیس قد أضیف في  أنیثبت  وبالترتیبالمقّوم

سنة لتقّویم التقویم الھجري. 19یستخدمون دورات الـ كانوا

ھـ والذي تم قبل وفاتھ 13ولم یوقف الخلیفة األول أبو بكر تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس في سنة  

! ھـ12في وأثناء وجوده في مكة للحجبأربعة أشھر

َواْختُِلَف فِیَمْن َحجَّ بِالنَّاِس فِي َھِذِه السَّنَِة،  :أحداث سنة اثنتي عشرة من الھجرة: (  356ص  3الطبري ج في تأریخ  

.(ُ فَقَاَل بَْعُضُھْم: َحجَّ بِِھْم فِیَھا أَبُو بَْكٍر َرِحَمھُ �َّ

الھجري المقّوم والتقویم المیالدي، وھي: لتطابق التقویم ةمعروفاطنقأربعلحد االنأصبح لدیناو

القمر. خسوف؛ھـ بالتقویم الھجري المقّوم4جمادى األخرة 13وافق األربعاء م 625ایار / مایو 27

؛ كسوف الشمس. مھـ بالتقویم الھجري المقّو10صفر األول  28وافق الخمیس م 631شباط / فبرایر 7

. كسوف الشمس؛ھـ بالتقویم الھجري المقّوم11المحرم29ربعاءاأل وافقم632كانون الثاني / ینایر 27

كسوف الشمس.؛بالتقویم الھجري المقّومھـ 13جمادى األول 28الجمعةوافقم634حزیران / یونیو  1

11141619368الدورة
السنوات 

الھجریة  

الكبیسة 

صفر  

األول

2 √5 √7 √10 √13 √16 √18

21242629323537

40434548515456

59626467707375
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ھـ 20أو19اإلسكندریةوفتح موت ھرقل الروم: ثامنالدلیل ال18.8

م حسب مصادر الروم 641 أیار/ مایو11أوفبرایر/ُشباط 10/ھـ20 أو 19فيالرومتُوفي ھرقل

حسب مصادر  م  642أو  641أیلول / سبتمبر  24أو640ھـ /  22أو  20محرم  1اإلسكندریة الجمعة  فتح  

الروم

بموتھ  عز وجلوكسر هللا  مات ھرقل سنة عشرینیث ابن سعد  ل، وقال الموتھ في سنة تسعة عشرن اوك(...  

تسعة اشھر بعد موتھ وخمسة قبلھ وفتحت یوم الجمعة مستھل اإلسكندریةوحاصر المسلمین  شوكة الروم...  

الدین  ھشام  بنالنبویة ألسیرةالكتاب مختصر  ...) مخطوطة  المحرم سنة عشرین الشیخ عماد  أبي اختصار 

142ص عبد الرحمن الواسطي إبراھیم بنالعباس احمد بن 

ترجمة النص أدناه: 

. 640أخذت االسكندریة 

. 641شباط / فبرایر 10مات ھرقل 

Alexandria taken, 640. 

Heraclius died, Feb. 10, 641.  

An index of dates, a complete index to the enlarged ed. of [J.] Blair's ... By J 

Willoughby Rosse, John Blair., p412

. 640أخذوا االسكندریة ودمروا المكتبة الكبرى 

. 641مایو  أیار / 11مات ھرقل 

640 They took Alexandria and destroyed the grand library there. 

641 Heraclius died, May 11.  
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The Annals of Europe, Regal Register, p55

تشرین الثاني / نوفمبر: سیروس یوقع ھدنة لمدة سنة مع 28تموز / یولیو: حاصر العرب االسكندریة.  641

. العرب واعداً جزیة وأخالء البیزنطیون لالسكندریة عند انتھاء الھدنة

641: July: Arab siege of Alexandria. 28 November: Cyrus signs one-year truce with 

Arab in Egypt promising tribute and Byzantine evacuation of Alexandria at expiry of 

truce. 

Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris. P 165.

أیلول / سبتمبر : عمر 24سفینة.   100أیلول / سبتمبر: وفق األتفاق، أخلى البیزنطیون االسكندریة في  642

المدینة  یدخ المكتبة الكبرى في  ل  ویفرض ضرائب على النصارى لكن الحرق الشامل المزعوم للمصادر من 

مراجل الحمامات ربما یكون أسطورة الحقة .

642: 17 September: Under agreement, Byzantines evacuate Alexandria in 100 ships. 

24 September: Amr enters the city and taxes Christians but the supposed mass -

burning of the manuscripts of the Great Library in bath-furnaces is probably just later 

legend. 

Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris. P 165. 

حسب مصادر الروم641أیلول / سبتمبر24أو640/ھـ25أو 20أو19اإلسكندریةفتح 

َحدَّثَنَا ابن  .(قال أبو جعفر: ففي ھذه السنة فتحت مصر فِي قَْوِل اْبِن إِْسَحاقَ :104ص  4تأریخ الطبري ج في

وكذلك قال أبو معشر، َحدَّثَنِي أَْحَمدُ ْبن .فتحت مصر سنة عشرین:حمید، قال: َحدَّثَنَا سلمة، عن ابن إسحاق، قال

وأمیرھا عمرو ْبن  سنة عشرین،ھ قال: فتحت مصرأنثَابِت عمن ذكره، عن إِْسَحاق ْبن ِعیَسى، عن أبي معشر، 

.العاص 

فتحت إسكندریة سنة خمس  َوَحدَّثَنِي أَْحَمد ْبن ثَابِت، عمن ذكره، عن إسحاق ْبن عیسى، عن أبي معشر، قال:  

.رینوعش

- ھ زعمأنوأما سیف ف.فتحت مصر واإلسكندریة في سنة عشرینفیما حدثت عن ابن سعد عنھ:  -وقال الواقدي

قال أبو جعفر:  .ھا فتحت واإلسكندریة في سنة ست عشرةأن-فیما كتب بھ إلي السري، عن شعیب، عن سیف

سبب فتحھما، وعلى  نفیھا فتح مصر واإلسكندریة، ونذكر األكانقد ذكرنا اختالف أھل السیر في السنة التي  

ھ قال في ذلك ما َحدَّثَنَا اْبُن ُحَمْیٍد، قَاَل:  أن ، على ما في ذلك من اختالف بینھم أیضا، فأما ابن إسحاق فكانیدي من  

ُ َعْنھُ ِحیَن فََرَغ ِمَن الشَّامِ أنَحدَّثَنَا َسلََمةُ َعْنھُ،   مصر  إلىیَِسیَر  أنَعْمِرو ْبِن اْلعَاِص  إلى ُكلَِّھا َكتََب  ُعَمَر َرِضَي �َّ

َوقَِد اْختُِلَف فِي فَتْحِ اِإلْسَكْنَدِریَِّة، فَبَْعُض النَّاِس یَْزُعُم  قَاَل:  .في جنده، فخرج حتى فتح باب الیون فِي َسنَِة ِعْشِرینَ 
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ُ َعْنھُ عفانْبِن  عثماننَتَْیِن ِمْن ِخالفَِة  َھا فُتَِحْت فِي َسنَِة َخْمٍس َوِعْشِریَن، َوَعلَى سَ أن ، َوَعلَْیَھا َعْمُرو َرِضَي �َّ

.ْبُن اْلعَاِص 

- رجل من أھل مصر -ناَحدَّثَنَا ابن حمید، قال: َحدَّثَنَا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: وحدثني القاسم ْبن قزم

في جند عمرو ْبن العاص حین افتتح مصر واإلسكندریة، قال: كانھ  أنھ حدثھ  أنعن زیاد ْبن جزء الزبیدي،  

قال: لما  -أو سنة اثنتین وعشرین-افتتحنا اإلسكندریة في خالفة عمر ْبن الخطاب في سنة إحدى وعشرین

قریة من  -بلھیب إلى تھینا  أنین اإلسكندریة قریة فقریة، حتى  افتتحنا باب الیون تدنینا قرى الریف فیما بیننا وب 

قرى الریف، یقال لھا قریة الریش). 

من ویكبیدیا نقال عن عدة مصادر: 

.  بعد حصاٍر دام أربعة أشُھٍر ونصف ھـ20 ذو القعدة 28اقتحموا ُحصون اإلسكندریَّة ففتحوھا بِحِدّ السیف في

التاریخیَّة حول كیفیَّة إتمام فتح اإلسكندریَّة وجالء الروم عنھا نھائی�ا، فقال البعض أنَّ الفتح كان  وتتبایُن الروایات  

ا ال خالف فیھ أنَّ دُخولھا في حظیرة كان دولة الِخالفة الراشدةعنوةً، بینما قال آخرون أنَّھُ كان ُصلًحا، لكن ممَّ

مفي ل ُمحرَّ ض وتنص أكثر الروایات شُ  . ھـ21 أوَّ یوًعا، وھي الروایة القبطیَّة، أنَّ اإلسكندریَّة فُتحت ُصلًحا، إذ فوَّ

أیلول   14اإلمبراطور قُنسطانز إلى الُمقوقس عقد الُصلح مع الُمسلمین في اإلسكندریَّة ومعھُ القائد ثُیودور في

تشرین الثاني  8ُصلح فيووقَّع على عقد الثُمَّ قصد بابلیون حیُث اجتمع بِعمرو بن العاص   .م641 (سپتمبر)

، ویقضي اتفاق الُصلح بِتسلیم اإلسكندریَّة على أن یبقى الُمسلمون ُمدَّة أحد عشر شھًرا خارجھا م641 (نوڤمبر)

حتَّى یُبحُر عنھا البیزنطیّون، وأن ال یعود جیٌش من الروم إلى مصر أو یسعى ِلرِدّھا، وأن یُقدموا ِلعمرو بن  

ی�ا وخمسین مدنی�ا بِمثابة رھائن، وأن یكف الُمسلمون عن أخذ كنائس المسیحیین وال  العاص مائة وخمسین ُجند 

ل. وبناًء علیھ   م  خرج البیزنطیّون من اإلسكندریَّة بحًرا في یتدخلوا في أُمورھم أي تدخُّ ل ُمحرَّ ، ودخلھا ھـ21 أوَّ

ة، وتخرج مصر نھائی�ا من تحت الرایة البیزنطیَّة الُمسلمون وأعطوا األمان ِألھلھا، لتنتھي بذلك العملیَّات العسكریَّ 

ایة اإلسالمیَّة .وتدخل تحت ظل الرَّ

بدأ حصار اإلسكندریة > خمسة أشھر > موت ھرقل > تسعة اشھر > فتح األسكندریة الجمعة مستھل المحرم 

فتح األسكندریة صلحاً:

... ال یتطابق...م643نوفمبر تشرین الثاني /  19األربعاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 23محرم  1

... ال یتطابق...م 643كانون األول / دیسمبر19حد االوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 23محرم  1

یتطابق... ... ال  م642تشرین الثاني / نوفمبر  30السبت وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 22محرم  1

... ال یتطابق...م642كانون األول / دیسمبر29لثالثاءاوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 22محرم  1

... ال یتطابق... م641كانون األول / دیسمبر 10األثنین وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 21محرم  1

یتطابق... ال ... م641كانون األول / دیسمبر  10ربعاءاألوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 21محرم  1

... یتطابق... م640كانون األول / دیسمبر  21خمیسالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 20محرم 1
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... م640كانون األول / دیسمبر  21جولیان)الخمیسالسبت (وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ  20محرم  1

یتطابق.. 

: 640أو 641وقد یكون  م642أیلول / سبتمبر 24جالء الروم كان في في المصدر الرومي

... ال یتطابق ...ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم21شوال 23الثالثاء وافقم  642أیلول / سبتمبر 24

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم... ال یتطابق ...21رمضان  23الخمیسوافقم  642أیلول / سبتمبر 24

یتطابق ...ال ... ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم20شوال  12األثنین وافقم  641أیلول / سبتمبر 24

یتطابق ...ال المقّوم... ھـ بالتقویم الھجري 20شوال12ربعاءاألوافقم  641أیلول / سبتمبر 24

..؟قبل أنتھاء الھدنة ... ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم19شوال 1األحد وافقم 640أیلول / سبتمبر 24

قبل أنتھاء  ھـ بالتقویم الھجري المقّوم..  19شوال  1جولیان)األحد(ثالثاءالوافقم  640أیلول / سبتمبر  24

؟ الھدنة

: 640أو  641وقد یكون م 641أشھر تُوفي ھرقل الرومقبلھ بتسعة 

.شھر10.5ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم.. ال یتطابق  19صفر  10الخمیس وافق640شباط / فبرایر 10

شھر.. 10.5ھـ بالتقویم الھجري المقّوم... ال یتطابق 19صفر 10سبت الوافق640شباط / فبرایر 10

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم... ال یتطابق ...20صفر 22السبت وافق641شباط / فبرایر 10

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم... ال یتطابق ...20صفر  22ثنیناالوافق641شباط / فبرایر 10

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم... ال یتطابق ... 21ربیع األول 4األحد وافق642شباط / فبرایر 10

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم... ال یتطابق ...21صفر 4ثالثاءالوافق642شباط / فبرایر 10

. شھر8.5ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. یتطابق  19جمادى األول  13الخمیس وافق640أیار/ مایو 11

یتطابق  ھـ بالتقویم الھجري المقّوم.  19جمادى األول  13جولیان)الخمیسالسبت (وافق640أیار/ مایو  11

. شھر8.5

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم... ال یتطابق ...20جمادى األول 24الجمعة وافق641أیار/ مایو  11

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم... ال یتطابق ... 20جمادى األول  24حد اال وافق641أیار/ مایو  11

غیر المقّوم... ال یتطابق ...ھـ بالتقویم الھجري  21جمادى الثاني  5السبت وافق642أیار/ مایو  11

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم... ال یتطابق ...21جمادى األول 5ثنیناال وافق642أیار/ مایو  11

: األول/ األقتحام بدأ حصار اإلسكندریةقبلھ بخمسة أشھر 

... ال یتطابق... م641تشرین الثاني / نوفمبر  8الخمیس  وافقالھجري غیر المقّومبالتقویم  ھـ20 ذو القعدة  28
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. م641تشرین الثاني/نوفمبر  8جولیان)الخمیسالسبت (وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ20 ذو القعدة  28

یتطابق 

یتطابق... ال ... م640تشرین الثاني / نوفمبر 19األحد وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ19ذو القعدة28

. م 640تشرین الثاني / نوفمبر  19جولیان)األحدالثالثاء (وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ19ذو القعدة28

یتطابق 

م وربما خطأ في  641تشرین الثاني / نوفمبر 8عند األقباطو 28ھدنة لمدة سنة فيعتوقی في المصدر الرومي

النسخ: 

.. ال یتطابق.. ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم20ذي الحجة  18األربعاء  وافقم  641تشرین الثاني / نوفمبر  28

... ال یتطابق... ھـ بالتقویم الھجري المقّوم20الحجةذي 18جمعةالوافقم  641تشرین الثاني / نوفمبر 28

یتطابق..ال  ..  ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم21ذي الحجة  29الخمیس  وافقم  642تشرین الثاني / نوفمبر  28

یتطابق... ال ... ھـ بالتقویم الھجري المقّوم21قعدةذي ال29سبت الوافقم  642تشرین الثاني / نوفمبر 28

.. ال یتطابق.. ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم19ذي الحجة  7األربعاء  وافقم  640ین الثاني / نوفمبر  تشر28

... ال یتطابق... ھـ بالتقویم الھجري المقّوم19ذي الحجة 7خمیسالوافقم  640تشرین الثاني / نوفمبر 28

: 642أو  640وقد یكون  641تموز / یولیو في المصدر الرومي بدأ الحصار في

.. ال یتطابق.. ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم20منتصف شعبان  –منتصف رجب  وافقم 641تموز / یولیو  

... ال یتطابق...ھـ بالتقویم الھجري المقّوم20منتصف شعبان  –منتصف رجب  وافقم 641تموز / یولیو  

.. ال یتطابق.. ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم19رجب وافقم 640تموز / یولیو  

... ال یتطابق...ھـ بالتقویم الھجري المقّوم19رجب وافقم 640تموز / یولیو  

:م جولیان640عامث حصلت فيااألحد أنیبدو اال في التواریخ وعدم التطابق رغم التضارب  الخالصة:

صلحاً:فتح األسكندریة

... یتطابق... م640كانون األول / دیسمبر  21الخمیس وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 20محرم 1

... یتطابق...م640كانون األول / دیسمبر  21سبتالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 20محرم 1

قبلھ بتسعة أشھر تُوفي ھرقل الروم: 

شھر 8.5. یتطابق  م640أیار/ مایو  11الخمیس  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ  19جمادى األول  13

شھر .. 8.5... یتطابق م640أیار/ مایو 11سبتالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 19جمادى األول 13
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بدأ حصار اإلسكندریة / األقتحام األول: قبلھ بخمسة أشھر 

5.5یتطابق .م640تشرین الثاني/ نوفمبر  19األحد  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ19القعدةذو28

. شھر

5.5یتطابق  .  م640نوفمبر  /تشرین الثاني19ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ19القعدةذو28

شھر. 

، النمسا وثبت بتحلیل الكاربون انھا ودلیل أخر؛ مجموعة أوراق بردي وجدت في مصر ومحفوظة حالیا في فینیا
خروف كجزیة من احد األغریق 65ھجري. أحدى ھذه األوراق عبارة عن وصل أستالم  57- 22تعود للفترة  

یخ الوصل بالتقویم البیزنطي ما یعادل  تار ودونّ ،لكتائب عبد الھ بن جبر ومكتوب باللغتین العربیة واألغریقیة
. وعشرونتین(األول) شھد جمادى األول من سنة اثنالھجري التقویم وب،جولیانم 643نیسان ابریل  25

الھجري األصلي  بالتقویم  اال  یتطابقا  التاریخان ال  األول من  المقّومھذان  فیكون  الحالي  الھجري  بالتقویم  أما   .
بعض المواقع تنقل النص (شھر جمادى األول) ویزعمون ان الیوم لم یذكر األول.جمادي الثاني ولیس جمادى  

وبالتالي یمكن ان یكون الیوم األخیر من الشھر ویتطابق مع التقویم الھجري الحالي. لكن الحظ وبوضوح ان شكل 
ف الراء وال یطابق حر)جمادى(اخر حرف من أول كلمة وھو حرف الدال ویطابق شكل حرف الدال في كلمة  

ولیس (شھر) ،جمادي األول بمعنى شھد ھالل الشھر وھو اول یوم منھ)شھد ( ، أي الكلمة ھي  )عشرون(في كلمة  
ي.وترك تحدید الیوم بالتقویم الھجري وحدد بالتقویم البیزنط

Rainer Papyrus Collection put together by J. von Karabacek and he Catalogue of the ErzherzogT
in the catalogue, now form part of the 8others inl Vienna in 1894. The papyri, numbered 55

collections of the Österreichische Nationalbibliothek.

awareness.org/history/islam/papyri/jones-https://www.islamic

كبیس أضیف في مما یعني أن شھروتتطابق ھذه التواریخ مع التقویمین واللذان كانا متطابقین في ھذه الفترة 

ھـ ! 21و18عام 

11141619368الدورة
السنوات 

الھجریة  

الكبیسة 

صفر  

األول

2 √5 √7 √10 √13 √16 √18 √

21 √242629323537

40434548515456

59626467707375

https://www.islamic-awareness.org/history/islam/papyri/jones
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ھـ 24/ 23ومبایعة الخلیفة الثالث عثمان عمرالثانيمقتل الخلیفة :  تاسع الدلیل ال 18.9

ث كسوف  وحدتزامن  ورد  ھـ و23ذي الحجة سنة  62عمر بن الخطاب في یوم األربعاء  الثانيقُتل الخلیفة  

للشمس.

یوم األربعاء ألربع لیال بقین من ذي  معشر قال قُتل عمر  أبيعن  ( :561ص:  2قال الطبري في تاریخھ ج:  

. )ثالث وعشرینالحجة تمام سنة 

التاریخ ص  في  الكامل  في  األثیر  أبن  ثالث توفي  ( :  470وقال  الحجة سنة  ذي  من  بقین  لثالث  األربعاء  لیلة 

.  ) طعن یوم األربعاء ألربع بقین من ذي الحجة ودفن یوم األحد ھالل محرم سنة أربع وعشرین. وقیل:  وعشرین

،  یوم اإلثنین للیلة بقیت من ذي الحجة سنة ثالث وعشرین عثمانبویع  (  :  353وقال ابن الجوزي في المنتظم ص 

.  )فاستقبل بخالفتھ المحرم من سنة أربع وعشرین

ِم َسنَةَ كانتَوفَاتَھُ  أنقِیَل  قَاَل أَبُو َجْعفٍَر: َوقَْد  (  :  193ص  4وفي تاریخ الطبري ج ِة اْلُمَحرَّ .)أَْربَعٍ َوِعْشِرینَ فِي ُغرَّ

ودفن أصیب عمر یوم األربعاء ألربع بقین من ذي الحجة(  :  136ص: 1وقال السیوطي في تاریخ الخلفاء ج:  

وأخرج عبد الرحمن بن یسار قال شھدت موت عمر  . وقال السیوطي أیضاً:  یوم األحد مستھل المحرم الحرام

الخطاب   الكسوف.)الشمسفانكسفتبن  التي وجدناھا تنص على حدوث  الوحیدة  الروایة  تجدر  .وھذه ھي 

سنوات یوم موت الخلیفة 7أو5عبد الرحمن بن یسار كان عمره  قصة الكسوف ؛شارة إلى أن الراوي الوحید لاال

!أو نقل عن أخریناستنتاج الحق منھ ر وكان في المدینة التي لم یشاھد فیھا الكسوف وبالتالي ھوعم

ترجمة النص أدناه: 

تشرین الثاني / نوفمبر یغتال. 6تشرین األول / أكتوبر: عمر یذھب إلى مكة. 644
تشرین الثاني / نوفمبر قتل الخلیفة عمر. 644

644: October: Omar goes to Mecca. 6 November: He is assassinated. 

Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris. P 165. 

644 November Murder of Caliph Umar. 

A History of Palestine, 634-1099, By Moshe Gil p840

م 645تشرین الثاني / نوفمبر 5یمكن أن تكون الوفاة في  

أن ھـ بالتقویم الھجري غیر المقوم... یبدو  23ذي الحجة  29السبت  وافقم  644تشرین الثاني / نوفمبر  6

ھذا یوم الدفن ..

ھـ بالتقویم الھجري المقوم... ال یتطابق ..23ذي القعدة29ثنیناال وافقم 644تشرین الثاني / نوفمبر 6
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ھـ بالتقویم الھجري غیر المقوم... ال یتطابق ..25محرم  9السبت وافقم 645تشرین الثاني / نوفمبر 5

المقوم... ال یتطابق ..ھـ بالتقویم الھجري24القعدةذي 9ثنیناال وافقم 645تشرین الثاني / نوفمبر 5

ن. یبدو أن المصادر الرومیة أعاله حولت یوم الدفن بالتقویم الھجري الحالي إلى المیالدي جولیا

ھنالك أشكال أذ ورد أن مقتل الخلیفة عمر كان لیلة أو یوم األربعاء لثالث أو أربعة بقین من ذي الحجة ، وورد 

یوم اإلثنین للیلة بقیت من ذي الحجة. والفرق بینھما لیلتین لكن الفرق بین  أیضا أن بیعة الخلیفة عثمان كانت  

..وبالتالي أحدھما خطأ، األربعاء واألثنین أربعة لیالي

ذي الحجة: 26أو 25یوم وثالث أو أربعة لیالي قبلھا یعني  29شھر ذو الحجة عادة 

. : الجرحم. یتطابق  644/ نوفمبر  تشرین الثاني3ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم األربعاء  23الحجة  وذ 26

یتطابق : الدفن. م.644/ نوفمبر تشرین الثاني6سبتھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم ال23الحجة وذ 29

واذا كانت األیام معكوسة: 

..: الجرحم ... یتطابق644/ دیسمبر كانون األول3حداالھـ بالتقویم الھجري المقّوم 23الحجة وذ 26

مع الطبري:  م ... یتطابق  644/ دیسمبر  كانون األول5ثالثاء ھـ بالتقویم الھجري المقّوم ال23الحجة  وذ28

الدفن.

ین الثاني / نوفمبر تشر 3فھل حدث كسوف للشمس في  مقتل الخلیفة عمر،  ع  تزامن مورد ان كسوف للشمس  

؟المطابق للتقویم الھجري غیر المقّومم جولیان644

وسط ومركزه  جولیانم  644/ نوفمبر  الثانيتشرین  5جمعةیوم الھنالك كسوف حلقي للشمس حدث في،  نعم

الرومانیة)األناضول یمو(اإلمبراطوریة  والعراقكان  الشام  في  مشاھدتھ  یشاھد لكن .كن  ال  شوھد ربما او ، 

عبد الرحمن بن  ھذا الكسوف،  ص لند یح الوراوي  ال.أو مصرالمدینة المنورة أو  في الجزیرة العربیة  بصعوبة  

ولم یقل ان الكسوف حدث یوم  بل كان في الشام،الوفاةولم یقطن المدینة وقت  سنوات 7او  5یسار كان عمره  

مقتل الخلیفة عمر. 

بتوقیت المدینة المنورة  بعد الظھر3:24في الساعة فوق وسط األناضول  ھذا ذروتھ  الحلقيبلغ كسوف الشمس

. درجة31واطئ یبلغ  بارتفاعوحدث والشمس دقائق9وأستمر  
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م 644تشرین الثاني / نوفمبر  5الحلقي یوم الجمعة الشمسكسوف

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. 23ذي الحجة 28الجمعةوافقم 644تشرین الثاني / نوفمبر 5الجمعة 

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم. 23ذي القعدة 28االحد وافقم 644تشرین الثاني / نوفمبر 5الجمعة 

. یومینأي ان كسوف الشمس حصل بعد الوفاة بالتقویم الھجري غیر المقّوم ب

. شھریوم وخسوف القمر قبل الوفاة ب25بـ بالتقویم الھجري المقّومقبل الوفاةوافقو

بل كان في الشام.،الوفاةولم یقطن المدینة وقت سنوات)7- 5(وراوي الكسوف كان صغیراً بالعمر

مبایعة الخلیفة الثالث عثمان

،  الحجة سنة ثالث وعشرین بویع عثمان یوم اإلثنین للیلة بقیت من ذي  : (  353وقال ابن الجوزي في المنتظم ص 

فاستقبل بخالفتھ المحرم من سنة أربع وعشرین).  

. یتطابق ال م ... 644/ نوفمبر  تشرین الثاني5جمعةبالتقویم الھجري غیر المقّوم الھـ 23ذي الحجة  28

. م ... یتطابق644/ دیسمبر  كانون األول5ثالثاءھـ بالتقویم الھجري المقّوم ال23ذي الحجة28

مبایعة وفاة الخلیفة عمر ویوم  تطابق  أن أال  بدقة  مع التقویم الھجري المقّوم  الشمس  رغم عدم تطابق ھذا كسوفو

ھـ بعد  23مستمر حتى نھایة كانتقویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس أنیعني الوارد في النص الخلیفة عثمان

. عمرالثانيوفاة الخلیفة 
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فتح اإلسكندریة وموت ھرقل الروم تدل على أن مبایعة الخلیفة عثمان ووفاة الخلیفة عمر وتاریخ  أن تطابق  

15و13بل تمت أضافة أربعة أشھر كبیسة في السنوات  ،الخلیفة الثاني عمر لم یلغي أضافة الشھر الكبیس

.ھجریة21و 18و

عن الخلیفة عمر أسس  ھـ خالف لما قیل18-17وتدل أیضاً على أن ال تغیر حصل للتقویم الھجري في عام  

! شعال الجدال للتغطیة حول حقیقة من غیّر التقویمالتقویم الھجري الحالي غیر المقّوم ویبدو أنھ إل

ھـ وقت إعالن أضافة الشھر الكبیس صفر األول بعد 23موجود في مكة للحج عام  كانبل إن الخلیفة عمر  

!!في سنوات الخلیفة الثالث عثمانالحقاً تأكدكما سنھـ التالي ولم یمنعھ 24المحرم 

ا فََرَغ ِمنَ البن كثیر 137ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م لَمَّ ُ َعْنھُ   اْلَحّجِ َسنَةَ ثََالٍث : ( أَنَّ ُعَمَر َرِضَي �َّ

َ َعزَّ َوَجلَّ َوَشَكا إِلَْیِھ أَنَّھُ قَْد َكبَِرْت ِسنُّھُ َوَضعُفَْت قُوَّ  تُھُ، َواْنتََشَرْت َرِعیَّتُھُ، َوَخاَف  َوِعْشِریَن َونََزَل بِاْألَْبَطحِ دََعا �َّ

َ أَْن یَْقبَِضھُ إِلَْیِھ، وَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم).  ِمَن التَّْقِصیِر، َوَسأََل �َّ أَْن یَُمنَّ َعلَْیِھ بِالشََّھادَةِ فِي بَلَِد النَّبِّيِ َصلَّى �َّ

تأكد لدینا لحد اآلن ما یلي:

سنة لتقّویم التقویم الھجري.19یستعملون دورات الـ كانواالمسلمین األوائل أن-1

وانھ لیس النسيء المنھي عنھ في سورة بالشھر الكبیسرم تقّویم التقویم الھجري  أن هللا عز وجل لم یحّ -2

ھـ  9بل أن ھنالك ترتیب عجیب لألحداث وضعھ عز وجل یتمثل في انزال أیة التحریم في أواخر .التوبة

األول الكبیس، ثم یوقّت كسوف  الیة ال تتحقق إال بوجود شھر صفربأنذار مدتھ أربعة أشھر حرم متت

م القدیر. ین الرسول ص مع شھر صفر األول الكبیس ! ... سبحان العلمع موت إبراھیم ع اب قمرال

ھـ . 10رم ولم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة أن رسول هللا ص لم یحّ -3

ھـ . 13أن الخلیفة األول أبو بكر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -4

ھـ .21و 18و 16عمر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة الثانيأن الخلیفة -5

11141619368الدورة
السنوات 

الھجریة  

الكبیسة 

صفر  

األول

2 √5 √7 √10 √13 √16 √18 √

21 √24 √2629323537

40434548515456

59626467707375

لنستمر في البحث... فمن أوقف تقّویم التقویم الھجري ؟ .. 
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ھـ 28/ 27سفتح قبر: عاشرالدلیل ال18.10

648/ 647/ أوكتوبرتشرین أول1الفترة منوالموافق  بعد إسكندر960ھـ /  28أو27فتح قبرس تم في  

م حسب مخطوطات یونانیة بالمصدر الرومي 649/ 648/ سبتمبرأیلول30إلى 

.من المعروف أن الغزوات البحریة ال تتم في الشتاء

، َعلَى ید  فمما ذكر أنھ كان فِیَھا فتح قبرس:  أحداث سنة سبعة وعشرین: (  257ص 4في تاریخ الطبري ج  

،  كانت قبرس سنة ثالث وثالثینفأما أَبُو معشر فأنھ قَاَل:  .اْلَواقِِديّ ُمعَاِویَة، غزاھا بأمر ُعثَْمان إِیَّاهُ، َوذَِلَك فِي قول  

ِعیَسى، عنھ ْبن  إِْسَحاق  ثَابِت، عمن حدثھ، عن  بن  أَْحَمد  بِذَِلَك  بعضھم:  .َحدَّثَنِي  قبرس سنة سبع  َوقَاَل  كانت 

وعبادة بن الصامت، َوَمعَھُ زوجتھ  جماعة من أَْصَحاب رسول هللا ص، فِیِھْم أَبُو ذر  -فِیَما ذكر-، غزاھا وعشرین

) .أم حرام والمقداد وأبو الدرداء، وشداد بن أوس

قَاَل اْبُن َجِریٍر قَاَل بعضھم  :  أحداث سنة سبعة وعشرین: (  البن كثیر 152ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

  : أَبُو َمْعَشٍر: َغَزاَھا  . َوقَاَل  َسنَِة ثََماٍن َوِعْشِرینَ ذَِلَك فِي  كانوفي ھذه السنة غزا معاویة قبرص، َوقَاَل اْلَواقِِديُّ

.)فا�َّ أَْعلَمُ ُمعَاِویَةُ َسنَةَ ثََالٍث َوثََالثِینَ 

: فَِفیَھا ذََكَر اْبُن َجِریٍر فَتَْح سنة ثمان وعشرین : ( أحداث  البن كثیر153ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

ُمْستَ قُْبُرسَ  ذَنٌَب  َولََھا  َوْحدََھا،  ُمْخلََصةٌ  اْلبَْحِر،  فِي  الشَّاِم  بَِالِد  َغْربِيُّ  َجِزیَرةٌ  َوِھَي  ِلْلَواقِِدّيِ،  نَْحِو تَبَعًا  إِلَى  ِطیٌل 

ا یَِلي ِدَمْشَق، َوَغْربِیُّھَ  ا أَْعَرُضَھا، َوفِیَھا فََواِكھُ َكثِیَرةٌ، َوَمعَاِدُن، َوِھَي بَلَدٌ َجیِّدٌ، َوَكاَن فَتُْحَھا َعلَى یَدَْي  السَّاِحِل ِممَّ

اِمِت   َحَراٍم بِْنُت  َوَزْوَجتُھُ أُمُّ  ُمعَاِویَةَ ْبِن أَبِي ُسْفیَاَن، َرِكَب إِلَْیَھا فِي َجْیٍش َكثِیٍف ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َوَمعَھُ ُعبَادَةُ ْبُن الصَّ

ِمْلَحاَن.). 

: قَاَل اْبن اْلَكْلبِّي وفیَھا  : َغْزو قبرسأحداث سنة ثمان وعشرین(  : 225و 223ص 1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

اِمت غزا ُمعَاِویَة ْبن أَبِي ُسْفیَان فِي اْلبَْحر َوَمعَھُ اْمَرأَتھ فَاِختَة بنت قرظة من بَنِي َعْبد منَاف َوَمعَھُ عبَادَ  ة ْبن الصَّ

َوَمعَھُ اْمَرأَتھ أم حَرام بنت مْلَحان اْألَْنَصاِریَّة فَأتى قبرس فَتُُوفِّیَْت أم حَرام فقبرھا ُھنَاَك .).

ترجمة النصوص أدناه: 

) غزا معاویة قبرس. في نفس السنة أرواد أخذت.649بعد أسكندر ( 960

قبرس. األمیر معاویة. ) أبناء ھاجر قرروا أمتالك 649بعد أسكندر ( 960

AG 960 (649) Muawiya invaded Cyprus. In the very same year Ardus (Arwad) was 

taken. 
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AG 960 (649) The sons of Hagar made up their minds to have the island of Cyprus. 

Emir Muawiya. 

The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles By Andrew Palmer, Text No. 5, 
Fragments of James of Edesa AD 691/2, p58 and text No. 10, p173 

الصحراویون أخذوا قبرص. (الصحراویون ھم السكان العرب في الصحراء قرب المقاطعة الرومانیة في 648

الجزیرة العربیة). 

648: The Saracen took Cyprus (In the early centuries AD, Greek and Latin writings 

used this term to refer to the people who lived in desert areas in and near the Roman 

province of Arabia, and who were specifically distinguished as a people from others 

known as Arabs).  

The Annals of Europe, Regal Register, p56 

عكا لالستیالء على قبرس.أسطول المسلمین یبحر إلى647

647 The Muslim fleet sets sails from Acre to the conquest of Cyprus. 

A History of Palestine, 634-1099, By Moshe Gil p840 

أسطول عربي بقیادة والي سوریا معاویة بن أبي سفیان یغزو قبرس. 649

649 An Arab fleet led by governor of Syria, Mu’awiyah ibn Abi Sufyan, raid 

Byzantine Cyprus. 

Byzantine Warship vs Arab Warship: 7th–11th centuries. By Angus Konstam, p7 

بعد وفتحت قبرسلقضاء الشتاءم649-648أو  648-647قبل شتاءإلى عكاالمسلمین تحرك أسطولأي  

ً م  649أو 648ربیعفيشتاءالذلك .بسبب أخطاء تحویل تقویم اسكندر كما ذكرنا سابقا

األسطول الى عكا لقضاء الشتاء: 

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم... ال یتطابق ... 26أول ذي الحجة وافقم 647خریف 

یتطابق ... ال ھـ إلى بالتقویم الھجري المقّوم... 26أول شوالوافقم 647خریف 

یتطابق ...ال ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم...28أول محرم وافقم 648خریف 

ھـ إلى بالتقویم الھجري المقّوم... یتطابق ...27شوالأول وافقم 648خریف  
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فتح قبرس بعد أنقضاء الشتاء:

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم... یتطابق ...27أول جمادي الثاني وافقم 648ربیع  

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم... یتطابق ...27ربیع أول وافقم 648ربیع  

.. یتطابق ...بالتقویم الھجري غیر المقّوم.ھـ 28جمادي الثانيمنتصف وافقم 649ربیع  

یتطابق ......ھـ بالتقویم الھجري المقّوم28بیع أول ر وافقم 649ربیع  

648كما تطابق مع المصدر الرومي  ھـ بالتقویم الھجري المقّوم28/  27شتاء  انقضاءبعدكانفتح قبرس  أن

29و26أذ لم ترد سنوات  بالتقویم الھجري غیر المقّوم28/29، ولیس  بداللة بقاء األسطول في عكا649/

ھـ.

سنة من نزول  18واال لن نجد من یؤرخ بھ بعد  ھـ27في  معمول بھكانالتقویم المقّوم  أنویدل ذلك على  

. ھـ9سورة التوبة في 
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ھـ  33أو 32رودس فتح ویةینمضیق القسطنطغزوة : حادي عشرالدلیل ال18.11

م في المصادر الرومیة 653ھـ /  32وفتح رودس نیةیمضیق القسطنطغزوة 

من المعروف أن الغزوات البحریة ال تتم في الشتاء .

: (فمن ذَِلَك غزوة ُمعَاِویَة بن أَبِي ُسْفیَان المضیق، مضیق  ھـ32أحداث سنة  في  304ص  4تاریخ الطبري ج 

وقیل: فاختة، َحدَّثَنِي بِذَِلَك .القسطنطینیة، َوَمعَھُ زوجتھ عاتكة ابنة قرطة بن عبد َعْمرو بن نوفل بن عبد مناف 

. )عن أبي معشر، َوُھَو قول اْلَواقِِديّ أَْحَمد ْبن ثَابِت، عمن ذكره، عن إِْسَحاق، 

وِم  أحداث سنة ثِْنتَْیِن َوثََالثِینَ : (البن كثیر 243ص  10ج4في كتاب البدایة والنھایة م  : َوفِیَھا َغَزا ُمعَاِویَةُ بَِالدَ الرُّ

بِْنُت قََرَظةَ ْبِن َعْبِد َعْمِرو ْبِن نَْوفَِل -َویُقَاُل: فَاِطَمةُ  -َحتَّى بَلََغ اْلَمِضیَق َمِضیَق اْلقُْسَطْنِطینِیَِّة، َوَمعَھُ َزْوَجتُھُ َعاتَِكةُ  

).ْبِن َعْبِد َمنَاٍف. قَالَھُ أَبُو َمْعَشٍر َوالْ  َواقِِديُّ

: فِیَھا َكاَن فَتُْح قُْبُرَس فِي قَْوِل  أحداث سنة ثِْنتَْیِن َوثََالثِینَ : ( البن كثیر243ص  10ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

)..أَبِي َمْعَشٍر َوَخالَفَھُ اْلُجْمُھوُر فَذََكُروَھا قَْبَل ذَِلَك َكَما تَقَدَّمَ 

ترجمة النص أدناه: 

س أخذت من قبل الصحراویین. : رود 653سنة 

653: Rhodes taken by the Saracen (In the early centuries AD, Greek and Latin 

writings used this term to refer to the people who lived in desert areas in and near 

the Roman province of Arabia, and who were specifically distinguished as a people 

from others known as Arabs).  

The Annals of Europe, Regal Register, p56

: أسطول معاویة یھاجم رودس البیزنطیة. 654سنة 

654: Mu’awiyah’s fleet attacks Byzantine Rhodus. 

Byzantine Warship vs Arab Warship: 7th–11th centuries. By Angus Konstam, p7

والذي نقل بقایا التمثال الضخم لرودس.  654حتلت من قبل القوات األمویة للخلیفة معاویة األول في  رودس أُ 

كجزء من ھجومھم األول على القسطنطینیة. وحینذاك دمر 673الجزیرة أستولى علیھا العرب مرة أخرى في  

كجزء من  680/ 679عودتھم، ومع ھذا، الجزیرة أخلیت في  أسطولھم بالنار اإلغریقیة وبالعواصف في رحلة  

األموي. –اتفاق السالم البیزنطي 
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Rhodes was occupied by the Islamic Umayyad forces of Caliph Muawiyah I in 654, 

who carried off the remains of the Colossus of Rhodes. The island was again captured 

by the Arabs in 673 as part of their first attack on Constantinople. When their fleet 

was destroyed by Greek fire before Constantinople and by storms on its return trip, 

however, the island was evacuated in 679/80 as part of the Byzantine–Umayyad peace 

treaty. 

Treadgold, Warren (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford, 

California: Stanford University Press. pp. 325, 327. ISBN 0-8047-2630-2.

: قوات المسلمین نھبت رودس.654

654  Muslim forces plundered Rhodes.  

The Muslim Diaspora (Volume 1, 570-1500): A Comprehensive Chronology of the 

Spread of Islam... By Everett Jenkins, Jr, vol.1, p30. 

.بسبب أخطاء تحویل تقویم اسكندر كما ذكرنا سابقاً.م  654أو م653أن 

یتطابق. ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم..33ربیع األول  ولھـ إلى أ32أخر رجبوافقم  653خریف  –ربیع  

..یتطابقبالتقویم الھجري المقّوم ..ھـ إلى 32شوالھـ أخر 32ربیع األول وافق م 653خریف  –ربیع  

ال  ..ھـ بالتقویم الھجري غیر المقوم 34منتصف ربیع األول –33شعبان وافقم جولیان 654خریف  –ربیع 

یتطابق ...

یتطابق. ..ھـ بالتقویم الھجري المقوم33شوالمنتصف –33ربیع األولوافقم جولیان 654خریف  –ربیع  

بالتقویم  وھـ بالتقویم الھجري المقّوم  32سنة  وافقم جولیان الم653في صیف  غزوة رودس تمتأنأي  

.لشھوره االولىالمقّومغیر الھجري 

https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Treadgold
https://books.google.com/books?id=nYbnr5XVbzUC
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-8047-2630-2
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ھـ34المعركة البحریة ذات الصواري: عشرثانيالدلیل ال18.12

في المصادر الرومیة م656ھـ / 34أو31ذات الصواريمعركة 

فِیَھا من ذَِلَك غزوة اْلُمْسِلِمیَن الروم الَّتِي یقال  كان: فمما إحدى وثالثینأحداث : (288ص 4تاریخ الطبري ج 

فأما أَبُو معشر فإنھ قال فیما َحدَّثَنِي أحمد ْبن ثابت الرازي، عمن ذكره، ،  فِي قول اْلَواقِِديّ غزوة الصواريلھ  

عنھ:   ِعیَسى،  بن  إِْسَحاق  وثالثیعن  أربع  سنة  الصواري  غزوة  َوقَاَل:  نَكانَْت  فِي،  إحدى َكانَْت  سنة 

غزوة الصواري واألساودة كلتاھما كانتا فِي سنة  َوقَاَل اْلَواقِِدّي:  .األساودة فِي البحر ووقائع كسرىوثالثین

أن أھل الشام خرجوا، علیھم معاویة بن  :... حدیث اْلَواقِِدّي عن خبر الغزوتین اللتین ذكرتھماإحدى وثالثین

ِ بن َسْعِد ْبِن أبي سرح َوقَاَل: وخرج عامئذ قسطنطین بن ھرقل لما أصاب  أَبِي ُسْفیَاَن، وعلى أھل البحر َعْبد �َّ

ئة اِإلْسالم، فخرجوا في خمسماكاناْلُمْسِلُموَن ِمْنُھْم بإفریقیة، فخرجوا فِي جمع لم یجتمع للروم مثلھ قط منذ  

بین   الشرك  اْلُمْسِلِمیَن وأھل  بین سفن  قرنوا  َحتَّى  بعضھم بعضا  فأمن  َسْعٍد،  بن  فالتقوا ھم وعبد �َّ  مركب، 

ِ بن أَبِي ُسْفیَاَن، َعْن أَبِیِھ، عن مالك ْبن أوس ْبن  .صواریھا قَاَل ابن عمر: َحدَّثَنِي ِعیَسى بن َعْلقََمةَ، عن َعْبد �َّ

ت معھم، فالتقینا فِي البحر، فنظرنا إِلَى مراكب َما رأینا مثلھا قط، وكانت الریح علینا، فأرسینا  الحدثان، قَاَل: كن

ساعة، وأرسوا قریبا منا، وسكنت الریح عنا، فقلنا: األمن بیننا وبینكم قَالُوا: ذَِلَك لكم ولنا ِمْنُكْم، ثُمَّ قلنا: إن أحببتم  

وإن شئتم فالبحر قَاَل: فنخروا نخرة واحدة، َوقَالُوا: الماء، فدنونا ِمْنُھْم،  فالساحل َحتَّى یموت األعجل منا ومنكم،  

فربطنا السفن بعضھا إِلَى بعض َحتَّى كنا یضرب بعضنا بعضا َعلَى سفننا وسفنھم، فقاتلنا أشد القتال، ووثبت  

ت الدماء إِلَى الساحل  الرجال على الرجال یضطربون بالسیوف َعلَى السفن، ویتواجئون بالخناجر، َحتَّى رجع

قَاَل ابن عمر: فََحدَّثَنِي ِھَشام بن َسْعٍد، عن َزْید بن  .تضربھا األمواج، وطرحت األمواج جثث الرجال ركاما

أسلم، َعْن أَبِیِھ، عمن حضر ذَِلَك اْلیَْوم، قَاَل: رأیت الساحل َحْیُث تضرب الریح الموج، وإن َعلَْیِھ لمثل الظرب 

لرجال، وإن الدم لغالب َعلَى الماء، َولَقَْد قتل یَْوَمئٍِذ ِمَن اْلُمْسِلِمیَن بشر كثیر، وقتل من الكفار  العظیم من جثث ا

َما ال یحصى، وصبروا یَْوَمئٍِذ صبرا لم یصبروا فِي موطن قط مثلھ ثُمَّ أنزل �َّ نصره َعلَى أھل اِإلْسالم، وانھزم  

بھ من القتل والجراح، َولَقَْد أصابھ یَْوَمئٍِذ جراحات مكث منھا حینا  القسطنطین مدبرا، فما انكشف إال لما أصا

البن كثیر. 157ص 7ج 4في كتاب البدایة والنھایة م.. ومثلھ .).جریحا

قَاَل اْبن اْلَكْلبِّي وفیَھا غزا اْبن أَبِي  :  سنة أَربع َوثََالثِینَ ( أحداث  : 225و 223ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

).سرح من مصر الصواري

ترجمة النص أدناه: 

قسطانس الثاني (قسطنطین الملتحي) شخصیاً أنھزم من قبل أسطول اإلمبراطورأسطول بیزنطي بأمرة  655

المسلمین قبالة ساحل الیكا (جنوب غرب األناضول). الواقعة أصبحت معروفة بمعركة ذات الصواري وكانت  

رب. النصر البحري الرئیسي األول للع
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655 A Byzantine fleet under the personal command of Emperor Constans II was 

defeated by a Muslim fleet off the coast of Lycia. This encounter became known as 

“Battle of the Masts” and it was the first major Arab naval victory.  

The Muslim Diaspora (Volume 1, 570-1500): A Comprehensive Chronology of the 

Spread of Islam... By Everett Jenkins, Jr, vol.1, p30. 

بسبب أخطاء تحویل تقویم اسكندر كما ذكرنا سابقاً..م 654أو م656م قد یكون655

بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ھـ  35أخر ربیع األول  إلىھـ  34شعبان16وافقم  655خریف  –ربیع  

. یتطابق

یتطابق..  ھجري المقّوم..بالتقویم الإلىھـ 34ھـ أخر شوال 34ربیع األول 17وافق م 655خریف  – ربیع 

المقّوم. ال  ھـ بالتقویم الھجري غیر  34ھـ إلى أخر ربیع األول  33شعبان  4وافقم  654خریف  –ربیع  

یتطابق. 

. یتطابقال  ھـ إلى بالتقویم الھجري المقّوم..  33ھـ أخر شوال  33ربیع األول  17وافقم  654خریف  –ربیع  

ال  بالتقویم الھجري غیر المقّوم.ھـ  36أول ربیع الثاني  إلىھـ  36أخر شعبانوافق م  656خریف  –ربیع  

. یتطابق

یتطابق .. ال بالتقویم الھجري المقّوم... ھـ 35أول شوال إلىھـ 35أخر صفر وافق م 656خریف  –ربیع  

.ھـ بالتقویم الھجري المقّوم34وافقالمم 655صیفأي أن معركة ذات الصواري حدثت 

 ****************

ھـ 34ھـ ومعركة ذات الصواري  32ھـ ورودس  27فتح قبرس  تواریخ  ومن خالل تطابق  ھـ34عام  لحد  

خالل عھد  مع التقویم الھجري المقّوم ، تأكد لنا أن تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس صفر األول أستمر 

! 32و 29و26و 24بل تمت أضافة خمسة أشھر كبیسة في أعوام ،عثمانالخلیفة الثالث 

11141619368الدورة
السنوات 

الھجریة  

الكبیسة 

صفر  

األول

2 √5 √7 √10 √13 √16 √18 √

21 √24 √26 √29 √32 √3537

40434548515456

59626467707375
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تأكد لدینا لحد اآلن ما یلي:

سنة لتقّویم التقویم الھجري.19أن المسلمین األوائل كانوا یستعملون دورات الـ -1

أن هللا عز وجل لم یّحرم تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس وانھ لیس النسيء المنھي عنھ في سورة  -2

ھـ  9التوبة. بل أن ھنالك ترتیب عجیب لألحداث وضعھ عز وجل یتمثل في انزال أیة التحریم في أواخر  

قمر لكبیس، ثم یوقّت كسوف البأنذار مدتھ أربعة أشھر حرم متتالیة ال تتحقق إال بوجود شھر صفر األول ا

مع موت إبراھیم ع ابن الرسول ص مع شھر صفر األول الكبیس ! ... سبحان العلیم القدیر. 

ھـ . 10أن رسول هللا ص لم یّحرم ولم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -3

ھـ . 13أن الخلیفة األول أبو بكر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -4

ھـ .21و 18و 16مر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة أن الخلیفة الثاني ع-5

ھـ . 35و 32و 29و26و 24أن الخلیفة الثالث عثمان لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -6

فمن أوقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟... لنستمر بالبحث...
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؟ ھـ 36أم 35أحداث مقتل الخلیفة عثمان ومبایعة أمیر المؤمنین علي ع  : عشرلث ثا الالدلیل 18.13

الحقیقة ... اكتشافھـ ، فلنحاول 35ھنالك تواریخ مختلفة حول أحداث 

:ھـ 36ذي القعدة 1األربعاءلیلةقدوم المصریین إلى المدینة18.13.1

: اْلِفتْنَة زمن ُعثَْمان َرِضي �َّ َعنھ فِیَھا مقتل ( أحداث سنة خمس َوثََالثِینَ : 168ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

ْحَمن ْبن عدیس البلوي َوأھل اْلبَْصَرة  ُعثَْمان َرحَمھ �َّ وحصاره قَاَل أَبُو اْلحسن قدم أھل مصر َعلَْیِھم َعْبد الرَّ

فََكاَن  ْبن جبلة اْلعَْبدي َوأھل اْلُكوفَة فیھم األشتر َمالك ْبن اْلَحاِرث النَّخِعّي اْلَمِدینَة فِي أَمر ُعثَْمان  َعلَْیِھم َحِكیم  

. )المصریین لَْیلَة اْألَْربَعَاء ِھَالل ِذي اْلقعدَةمقدم

لیان ... ال یتطابق ..م جو 656أیار / مایو  1األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 35القعدة وذ 1

المقّوم  35القعدة  وذ 1 ال  م جولیان .  656تشرین األول / أوكتوبر  26خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري 

یتطابق.. 

ال یتطابق .. ..م جولیان657نیسان / أبریل  21الجمعة وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 36القعدة وذ 1

. یتطابق. م جولیان657أوكتوبر  /تشرین األول15ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّوم  ھـ  36القعدة  وذ1

...ھـ بالتقویم الھجري المقّوم36ذي القعدة 1أي أن بدأ ھذه األحداث بوصول المصریین كان في یوم

مقتل الخلیفة الثالث عثمان18.13.2

: (َوَكاَن ابن عدیس وأَْصَحابھ ھم الَِّذیَن یحصرون عثمان، فكانوا خمسمائة، 378ص  4في تأریخ الطبري ج 

قتل یوم الجمعة لثمان عشرة لیلة مضت من ذي الحجة سنة فأقاموا َعلَى حصاره تسعة وأربعین یَْوًما َحتَّى

. )خمس وثالثین

ُ َعْنھُ فِي َداِرِه أَْربَِعیَن  : (  ثیرالبن ك190ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م كانت مدة حصار ُعثَْماَن َرِضَي �َّ

: َكانَْت ثِْنتَْیِن َوِعْشِریَن لَْیلَةً. ثُمَّ  یَْوًما َعلَى اْلَمْشُھوِر، َوقِیَل َكانَْت بِْضعًا َوأَْربَِعیَن یَْوًما.   َكاَن قَتْلُھُ َوقَاَل الشَّْعبِيُّ

ُ َعنْ  ِة َعلَى اْلَمْشُھورِ .ھُ فِي یَْوِم اْلُجُمعَِة بَِال ِخَالفٍ َرِضَي �َّ ،  ... وكان ذلك لثماني عشر لَْیلَةً َخلَْت ِمْن ِذي اْلِحجَّ

یونس  ، َرَواهُ اْبُن َجِریٍر: َحدَّثَنِي أَْحَمدُ ْبُن ُزَھْیٍر ثَنَا أَبُو َخْیثََمةَ ثنا وھب بن جریر سمعت َوقِیَل فِي أَیَّاِم التَّْشِریقِ 

أَیَّاِم التَّْشِریِق،   قُتَِل فِي  أَنَّھُ  ُعثَْماُن فََزَعَم بَْعُض النَّاِس  ْھِرّيِ. قَاَل: قُتَِل  َعِن الزُّ وقال بعضھم قتل یوم  عن یَِزیدَ 

ةِ  .).  ، َحَكاهُ اْبُن َعَساِكرَ َوقِیَل قُتَِل یَْوَم النَّْحرِ . الجمعة لثالث َخلَْت ِمْن ِذي اْلِحجَّ
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َوأَبِي ُعثَْماَن،  433ص  4في تأریخ الطبري ج : (َوَكتََب إِلَيَّ السري، عن شعیب، عن سیف، عن أبي َحاِرثَةَ 

ُ َعْنھُ قَاال: لما  . ).َكاَن یوم الخمیس َعلَى رأس خمسة أیام من مقتل ُعثَْمان َرِضَي �َّ

والخمیس ستة أیام ولیس خمسة ؟!.. فھل  . لكن بین الجمعة یوم مقتل عثمانأي أن الخمیس ھو الیوم الخامس

ولیس الجمعة ؟ یوم السبت كان مقتل عثمان  

وذكر ذلك الشعراء أیضا: ذي الحجة9صبیحة لیلة یوم النحر أي یوم عرفات وورد أنھ كان 

والمعارف البن  253) التنبیھ واإلشراف ص صبیحة لیلة النحردمھ  (عثمان إذ قتلوه وانتھكوا :قول الفرزدق

وتاریخ المدینة البن  132وتاریخ خلیفة بن خیاط ص 169ص 2وغریب الحدیث البن قتیبة ج 197قتیبة ص 

.1239ص 4شبة ج 

واإلشراف  ضاحیة (تعاقد الذابحو عثمان :وقول أیمن بن خریم التنبیھ  ذبحوا)  ویحھم  حرام  ذبح  فأي 

.31ص 20والوافي بالوفیات ج198والمعارف البن قتیبة ص 459ص 19وتھذیب الكمال ج253ص 

واضح ھنالك أشكال في تاریخ مقتل الخلیفة: ذي الحجة ..13و  12و 11وورد أیضاً أنھ كان في أیام التشریق 

غیر35الحجة  وذ 3 الھجري  بالتقویم  قدوم  ،  یتطابقال  .656حزیران/یونیو  2خمیسالوافق المقّوم  ھـ  قبل 

یین.المصر

یتطابق ...ال ...656نوفمبر/  تشرین الثاني27ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 35الحجة وذ 3

...  ال یتطابق ...657مایو/ ایار23ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 36الحجة وذ 3

... ال یتطابق  657نوفمبر/  تشرین الثاني16سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36الحجة وذ 3

الھجري غیر35الحجة  وذ 9 بالتقویم  یتطابق656حزیران/یونیو  8ربعاءاالوافقالمقّوم  ھـ  قدوم  ،  .ال  قبل 

یین.المصر

... ال یتطابق ...656كانون األول / دیسمبر  3ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 35الحجة وذ 9

...  ال یتطابق ...657مایو/ ایار29ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 36الحجة وذ 9

...... یتطابق 657كانون األول / دیسمبر 22جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36الحجة وذ9

قبل قدوم ،  .ال یتطابق656حزیران/یونیو  17الجمعة  وافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر35الحجة  وذ 18

یین.المصر

ال یتطابق .....656دیسمبر /كانون األول12ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  35الحجة وذ 18

...  ال یتطابق ... 657حزیران / یونیو 7األربعاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  36الحجة وذ 18

... ال یتطابق  657كانون األول / دیسمبر  1حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  36الحجة وذ 18



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

304 

. غیر المقومالتقویم الھجري ال تتطابق مع مقتل الخلیفة الثالث عثمان كل تواریخ

ال كانون األول/  22وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم الم 36ذي الحجة  9جمعةمقتل عثمان كان في یوم 

.م657دیسمبر 

المصادر. ویطابق ما ورد في ھـ 36ذي الحجة 9الى ذي القعدة 1وأستمر حصاره أربعین یوم من 

مبایعة أمیر المؤمنین علي ع18.13.3

فمنھا من یقول بویع في نفس یوم مقتل الخلیفة عثمان  .تختلف المصادر في یوم مبایعة أمیر المؤمنین علي ع

. أیامخمسة أوثالثة تقول بعد وأخرى، وأخرى تقول الیوم التالي لمقتل الخلیفة عثمان.وقبل الدفن

وبویع علي یوم الجمعة لخمس بقین من ذي  :  أحداث سنة خمسة وثالثین: (436ص  4في تأریخ الطبري ج 

).الحجة

ا قُتَِل ُعثَْماُن یَْوَم اْلُجْمعَِة ِلثََماِن َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن ِذي  البن كثیر225ص 7ج4في كتاب البدایة والنھایة م : ( فَلَمَّ

ِة َسنَةَ َخْمَسٍة  ... َعدََل النَّاُس إِلَى َعِلّيٍ فَبَایَعُوهُ، قَْبَل أَْن یُْدفََن ُعثَْماُن، َوقِیَل بَْعدَ دَْفنِھِ .َوثََالثِیَن َعلَى اْلَمْشُھورِ اْلِحجَّ

ةُ َوَخَرَج َعِليٌّ إِلَى اْلَمْسِجِد فََصِعدَ اْلِمْنبََر َوَعلَْیِھ إَِزاٌر َوِعَماَمةُ َخّزٍ َونَْعَالهُ فِي یَِدِه، یَ  تََوكَّأُ َعلَى قَْوِسِھ، فَبَایَعَھُ َعامَّ

ِة َسنَةَ َخْمٍس َوثََالثِینَ النَّاِس،  ). َوذَِلَك یَْوَم السَّْبِت التَّاِسَع َعَشَر ِمْن ِذي اْلِحجَّ

لسَّْبِت  َوذَِلَك یَْوَم الما قتل عثمان رضي هللا عنھ، َخَرَج َعِليٌّ إِلَى السُّوِق،  : (428ص  4في تاریخ الطبري ج 

فَاتَّبَعَھُ النَّاُس َوبََھُشوا فِي َوْجِھِھ، فَدََخَل َحائَِط بَنِي َعْمِرو ْبِن َمْبذُوٍل، َوقَاَل لثماني عشرة لیلة خلت من ذي الحجة،

بَْیُر، فَقَاال:  ألَبِي َعْمَرةَ ْبِن َعْمِرو ْبِن ِمْحَصٍن: أَْغِلِق اْلبَاَب، فََجاَء النَّاُس فَقََرُعوا اْلبَاَب، فَدََخلُوا ، فِیِھْم َطْلَحةُ َوالزُّ

بَْیُر، فَنََظَر َحبِیُب ْبُن ذَُؤْیٍب إِلَى َطْلَحةَ ِحیَن بَایََع، فَ  ُل َمْن بَدَأَ بِاْلبَْیعَِة  یَا َعِليُّ اْبُسْط یَدََك فَبَایَعَھُ َطْلَحةُ َوالزُّ قَاَل: أَوَّ

، َونَْعالهُ فِي  یَدٌ َشالُء، ال یَتِمُّ َھذَا األَْمُر! َوَخرَ  َج َعِليٌّ إِلَى اْلَمْسِجِد فََصِعدَ اْلِمْنبََر َوَعلَْیِھ إَِزاٌر َوَطاٌق َوِعَماَمةُ َخّزٍ

ئًا َعلَى قَْوٍس، فَبَایَعَھُ النَّاُس).  یَِدِه، ُمتََوّكِ

َوصلى َعِلّي یَْوم النَّْحر بِالنَّاِس فِي :  ( أحداث سنة خمسة وثالثین: 225و 223ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

). اْلَمِدینَة

: أي أن یوم مبایعة أمیر المؤمنین علي ع 

الھجري غیر35الحجة  وذ 9 بالتقویم  یتطابق656حزیران/یونیو  8ربعاءاالوافقالمقّوم  ھـ  قدوم  ،  .ال  قبل 

یین.المصر
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... ال یتطابق ...656كانون األول / دیسمبر  3ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 35الحجة وذ 9

...  ال یتطابق ...657مایو/ ایار29ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 36الحجة وذ 9

...... یتطابق 657ن األول / دیسمبر كانو22جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36الحجة وذ9

قبل قدوم  ،  .ال یتطابق656حزیران/یونیو  17الجمعة  وافق المقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر35الحجة  وذ 18

یین.المصر

.... ال یتطابق656كانون األول / دیسمبر 12ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  35الحجة وذ 18

...  ال یتطابق ... 657حزیران / یونیو 7األربعاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  36الحجة وذ 18

...... ال یتطابق 657كانون األول / دیسمبر  1حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  36الحجة وذ 18

قدوم  قبل  ،  ال یتطابق..656حزیران/یونیو  24الجمعة  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  35الحجة  وذ 25

المصریین

. یتطابقال ... م 656كانون األول / دیسمبر 19ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  35الحجة وذ 25

.. یتطابق... ال657حزیران / یونیو 14ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  36الحجة وذ 25

.. یتطابقم ... ال657كانون األول / دیسمبر  25حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  36الحجة وذ 25
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ھـ 37ھـ وصفین 36ومعارك الجمل ھـ37زلزال الشام عشر: رابعالدلیل ال18.14

لقسیّ  ااخر  ن ماروني ومن مخطوطتین  الشام:  العرب أعیان  واجتمع  م  658فياویة ملكمعصبحرومي في 

منھ حتى الكنائس ااحدث دمار كبیر لم تنجوم 659أو658حزیرانفحدث زلزال عنیف في في القدس لمبایعتھ 

. مة من الرب على عدم رضاه على ذلكعتبر عالولم یبقى حجر على حجر وأُ واألدیرة

م. 659قد یكون ھذا الحدث في 

بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ھـ 38محرم 22-ھـ 37ذي الحجة23وافق658حزیران1-30

بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ھـ 39صفر3-محرم4وافق659حزیران1-30

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم. 37جمادى الثاني22–ولجمادى األ 23وافق658حزیران1-30

. بالتقویم الھجري المقّومھـ 38رجب 3-ثاني جمادى ال4وافق659حزیران  1-30

أذ تم ذلك في الكوفة ،كخلیفةم ھو مبایعة معاویة  659–658ھـ / 39–37یكون ھذا الحدث في  أنال یمكن  

! ھـ 41في سنة 

تَْسِلیُم اْلَحَسِن اْألَْمَر  كانَوقَاَل أَبُو اْلَحَسِن على بن المدیني:  : (  البن كثیر 18ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

ِل َسنَةَ إِْحَدى َوأَْربَِعیَن، َوقَاَل َغْیُرهُ: فِي َربِیعٍ اْآلَخِر. وَ  ِة ُجَماَدى ِلُمعَاِویَةَ فِي اْلَخاِمِس ِمْن َربِیعٍ اْألَوَّ یُقَاُل فِي ُغرَّ

َعْمَرو  أن. َوذََكَر اْبُن َجِریٍر اْلُكوفَِة فََخَطَب النَّاَس بَِھا بَْعدَ اْلبَْیعَةِ إلىَوِحینَئٍِذ دََخَل ُمعَاِویَةُ :قَالَ ...فا�َّ أَْعلَمُ ىاْألُولَ 

یَْخُطَب النَّاَس َویُْعِلَمُھْم بِنُُزوِلِھ َعِن اْألَْمِر ِلُمعَاِویَةَ، فَأََمَر أنیَأُْمَر اْلَحَسَن ْبَن َعِلّيٍ أنْبَن اْلعَاِص أََشاَر َعلَى ُمعَاِویَةَ 

.ُمعَاِویَةُ اْلَحَسَن فَقَاَم فِي النَّاِس َخِطیبًا)

في القدس ي حدثت لمعاویة والت من الوجھاء العرب وأخرینوولدیھ وبالتالي ھو حادث مبایعة عمرو بن العاص 

:  ھـ 37معركة الجمل بعد 

عمرو بن العاص قد سار عن كان(قیل:  :ھـ36سنة  أحداثفي  :  74من كتاب الكامل في التاریخ ألبن أثیر ص  

قال: یا أھل المدینة ال یقیم أحد فیدركھ نا ھ لما أحیط بعثمأنوسبب ذلك  .نحو فلسطین،  نا یقتل عثمأنالمدینة، قبل  

قتل ھذا الرجل إال ضربھ هللا بذل، من لم یستطع نصره فلیھرب. فسار، وقیل غیر ذلك، وقد تقدم، وسار معھ ابناه 

اسمك؟ قال: حصیرة. قال عمرو:  ، فمر بھ راكب من المدینة، فقال لھ عمرو: مافسكن فلسطینعبد هللا ومحمد، 

محصوراً. ثم مر بھ راكب آخر بعد أیام فقال لھ عمرو: ما اسمك؟  ناالخبر؟ قال: تركت عثم حصر الرجل! فما  

سرت. ثم مر بھ راكب من المدینة، أنإلى، ولم یكن شيء  نا قال: قتال. قال: قتل الرجل! فما الخبر؟ قال: قتل عثم

؟ فقال: بایع الناس علیاً. فقال  فقال لھ عمرو: ما اسمك؟ قال: حرب. قال عمرو: یكون حرب، وقال لھ: ما الخبر

بینكم وبین العرب باب فكسر فاتخذوا باباً غیره. فقال عمرو: ذلك الذي نریده. كانسلم بن زنباع: یا معشر العرب  

المرأة وھو یقول: واعثم تبكي  ابناه یبكي كما  معھ  حتى قدم عى الحیاء والدین!  أناه!  نا ثم ارتحل عمرو راجالً 
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، فسمع من  نا عمإلىقد بعثھ  كان النبي، صلى هللا علیھ وسلم،  نقد علم الذي یكون فعمل علیھ، ألن ا، وكدمشق

حبر ھناك شیئاً عرف مصداقھ، فسألھ عن وفاة النبي، صلى هللا علیھ وسلم، ومن یكون بعده، فأخبره بأبي بكر 

م یلي بعده رجل من قومھ تطول مدتھ مدتھ قصیرة، ثم یلي بعده رجل من قومھ مثلھ تطول مدتھ ویقتل غیلة ث أنو

الناس علیھ ویكون على رأسھ حرب شدیدة، ثم  ویقتل عن مٍإل، قال: ذلك أشد، ثم یلي بعده رجل من قومھ ینتشر

فیطول ملكھ وتجتمع علیھ أھل تلك الفرقة ثم ثم یلي بعده أمیر األرض المقدسةیجتمع الناس علیھ،  أنیقتل قبل  

یل ھذا األمر أنا بوادي السباع،  أنا قتلتھ وأنا أبو عبد هللا  أنقال:  عثمانلما بلغھ قتل  وعمرأنوقیل:  .یموت 

یلھ ابن أبي طالٍب فھو أكره من یلیھ إلي. فبلغھ بیعة علي فاشتد علیھ وأقام ینتظر أنطلحة فھو فتى العرب سیباً، و

یصنعون، فأتاه الخبر بوقعة الجمل فأرتج  ما یصنع الناس، فأتاه مسیر عائشة وطلحة والزبیر، فأقام ینتظر ما

معاویة أحب إلیھ من علي، فدعا أن، وكعثمانأنھ یعظم شأنمعاویة بالشام ال یبایع علیاً وأنعلیھ أمره، فسمع  

علي فال خیر عنده، وھو یدل بسابقتھ، وھو غیر مشركي أما؟  نا ابنیھ عبد هللا ومحمداً فاستشارھما وقال: ما تری

مره. فقال لھ ابنھ عبد هللا: توفي النبي، صلى هللا علیھ وسلم، وأبو بكر وعمر وھم عنك راضون، في شيء من أ

یاب  أن ت ناٌب من أنتكف یدك وتجلس في بیتك حتى یجتمع الناس على إمام فتبایعھ. وقال لھ ابنھ محمد: أنفأرى 

ت یا عبد هللا فأمرتني بما ھو خیر نأ أمایجتمع ھذا األمر ولیس لك فیھ صوت. فقال عمرو:  أنأرىالعرب وال  

ثم  ت یا محمد فأمرتني بما ھو خیر لي في دنیاي وشر لي في آخرتي.  أنلي في آخرتي وأسلم لي في دیني، وأما  

، وقال عمرو: عثمانخرج ومعھ ابناه حتى قدم على معاویة، فوجد أھل الشام یحضون معاویة على الطلب بدم  

الخلیفة المظلوم، ومعاویة ال یلتفت إلیھ، فقال لعمرو وابناه: أال ترى معاویة ال یلتفت  تم على الحق، اطلبوا بدم  أن

ت معرض  أني أرفدك بما أرفدك وأنغیره. فدخل عمرو على معاویة فقال لھ: وهللا لعجب لك!  إلىصرف  أنإلیك؟ ف

ث تقاتل من تعلم سابقتھ وفضلھ  في النفس من ذلك ما فیھا حیأنقاتلنا معك نطلب بدم الخلیفة  أنوهللا  أماعني،  

. ما أردنا ھذه الدنیا. فصالحھ معاویة وعطف علیھ)أنوقرابتھ، ولكنا 

ذكر خبر َعْمرو بن اْلعَاِص ومبایعتھ ُمعَاِویَة (:ھـ36سنة  أحداث: في  563- 558ص 4في تاریخ الطبري ج 

نا ، َوكَ بایع َعْمرو بن اْلعَاِص ُمعَاِویَة، ووافقھ َعلَى محاربة علي-أعني سنة ست وثالثین-وفي َھِذِه السنة

، َعْن ُشعَْیٍب، عن سیف، عن محمد وطلحة وأبي حارثة َوأَبِي ُعثْمَ  :، قَالُوا نا السبب فِي ذَِلَك َما َكتََب بِِھ إِلَيَّ السَِّريُّ

َعْنھُ َرِض -نا لما أحیط بعثم  ُ یَا أھل -َي �َّ  ِ َوقَاَل: َو�َّ اْلَمِدینَِة متوجھا نحو الشام،  ِمَن  اْلعَاِص  َعْمرو بن  خرج 

اْلَمِدینَة، َما یقیم بَِھا أحد فیدركھ قتل َھذَا الرجل إال ضربھ �َّ َعزَّ َوَجلَّ بذل، من لم یستطع نصره فلیھرب فسار  

  ِ قَاَل َسْیٍف، َعْن أَبِي  ..  .بن ثَابِت، وتتابع َعلَى ذَِلَك َما شاء �َّ ناومحمد، وخرج بعده حسوسار َمعَھُ ابناه َعْبد �َّ

َوأَبِي ُعثْمَ  ، إذ مر بھم راكب فَقَالُوا: من أین؟  َوَمعَھُ ابناهنبینا َعْمرو بن اْلعَاِص جالس بعجال، قَاال:  ناَحاِرثَةَ 

فَقَاَل َعْمرو: َما اسمك؟ قَاَل: حصیرة قَاَل َعْمرو: حصر الرجل، قَاَل: فما الخبر؟ قَاَل: تركت قَاَل: ِمَن اْلَمِدینَِة،  

الرجل محصورا، قَاَل َعْمرو: یقتل ثُمَّ مكثوا أیاما، فمر بھم راكب، فَقَالُوا: من أین؟ قَاَل: ِمَن اْلَمِدینَِة، قَاَل َعْمرو:  

قتل الرجل، فما الخبر؟ َما اسمك؟ قَاَل: قتال، قَاَل َعْمرو: 

خرجت، ثُمَّ مكثوا أیاما، فمر بھم راكب، فَقَالُوا: من أین؟ قَاَل: ِمَن أنإلىقَاَل: قتل الرجل قَاَل: ثُمَّ لَْم یَُكْن إال ذَِلَك 

َرِضَي  نا بن َعفَّ نا ما اسمك؟ قال: حرب، قال عمرو: یكون حرب، فما الخبر؟ قَاَل: قتل ُعثْمَ :اْلَمِدینَِة، قال عمرو

ُ َعْنھُ، وبویع لعلي بن أبي طالب، قَاَل َعْمرو  ِ، تكون حرب من حك فِیَھا قرحة نكأھا، رحم �َّ أن:�َّ ا أَبُو َعْبد �َّ

ِ قَْد  أنورضي �َّ عنھ، وغفر لَھُ! فَقَاَل سالمة بن زنباع الجذامي: یَا معشر قریش،  نا ُعثْمَ  بینكم وبین  كانھ َو�َّ

رید َوال یصلح الباب إال أشاف تخرج الحق من فَقَاَل َعْمرو: وذاك الَِّذي ن..العرب باب، فاتخذوا بابا إذ كسر الباب 
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ذَِلكَ  فِي بعض  َعْمرو  تمثل  ثُمَّ  العدل سواء،  فِي  الناس  البأس، ویكون  َعلَى مالك:حافرة  نفسي  وھل  ..  یَا لھف 

یبكي كما تبكي  ثُمَّ ارتحل راجال  !فأعذرھم أم بقومي سكر..زع من الحر أودى بھمأن!  یصرف اللھف حفظ القدر

سقط إِلَْیِھ من الَِّذي یكون علم، فعمل كانعى الحیاء والدین! َحتَّى قدم دمشق، َوقَْد  أن اه!  ناعثم أة، ویقول: وا المر

ِ، عن  ..  .َعلَْیھِ  ِد ْبِن َعْبِد �َّ ، َعْن ُشعَْیٍب، َعْن َسْیٍف، َعْن ُمَحمَّ النبي ص قَْد كان، قال:  ناعثمأبىَكتََب إِلَيَّ السَِّريُّ

ُھنَاَك أرسل  ناعمإلىبعث عمرا َوُھَو  فَقَاَل: إلى، فسمع ھنالك من حبر َشْیئًا، فلما َرأَى مصداقھ  ذَِلَك الحبر، 

ثْنِي بوفا رسول هللا ص، وأخبرني من یكون بعده؟ قَاَل: الَِّذي كتب إلیك یكون بعده، ومدتھ قصیرة، قَاَل: ثُمَّ  ةَحدِّ

من؟ قَاَل: رجل من قومھ مثلھ فِي المنزلة، قَاَل: فما مدتھ؟ قَاَل: طویلة، ثُمَّ یقتل قال: غیلھ م عن مال؟ قَاَل: غیلة، 

ھ فِي المنزلة، قَاَل: فما مدتھ؟ قَاَل: طویلة، ثُمَّ یقتل، قَاَل: أغیلة أم عن  قَاَل: رجل من قومھ مثلقَاَل: فمن یلي بعده؟ 

مإل؟ قَاَل: عن مإل قَاَل: ذَِلَك أشد، فمن یلي بعده؟ قَاَل: رجل من قومھ ینتشر علیھ الناس، وتكون َعلَى رأسھ حرب 

عن مال؟ قَاَل: غیلة، ثُمَّ ال یرون مثلھ قَاَل: فمن یلي  یجتمعوا َعلَْیِھ، قَاَل: أغیلة أم  أنشدیدة بین الناس، ثُمَّ یقتل قبل  

قَالَ  المقدسة:بعده؟  األرض  َوذَِلَك  أَِمیر  الفرقة  تِلََك  أھل  فیجتمع  ملكھ،  فیطول  یموت االنتشار،  ثُمَّ  .َعلَْیِھ، 

ِھ، قَاَل: لما بلأنوأما اْلَواقِِدّي، ف ُ َعْنھُ، قَاَل:  نا قتل ُعثْمَ وغ عمر ھ فِیَما َحدَّثَنِي ُموَسى بن یَْعقُوب، َعْن َعّمِ َرِضَي �َّ

ِ، قتلتھ وأن یلھ ابن  أنیلھ َطْلَحة فھو فتى العرب سیبا، وأنا بوادي السباع، من یلي َھذَا األمر من بعده!  أن ا َعْبد �َّ

ْد بویع لَھُ، فاشتد َعلَْیِھ، وتربص َعِلی�ا قَ أنأبي طالب فال أراه إال سیستنظف الحق، َوُھَو أكره من یلیھ إلي قَاَل: فبلغھ  

بَْیر وعائشة َوقَاَل: است أن ظر َما یصنعون، فأتاه الخبر  أن ي وأنأیاما ینظر َما یصنع الناس، فبلغھ مسیر َطْلَحة َوالزُّ

بَْیر قَْد قتال، فأرتج َعلَْیِھ أمره، فَقَاَل لَھُ قائل:   یبایع لعلى، فلو قاربت ُمعَاِویَة! أنُمعَاِویَة بِالشَّاِم ال یرید  أنَطْلَحة َوالزُّ

، ویحرض َعلَى  نا بن َعفَّ ن اقتل ُعثْمَ أنُمعَاِویَة یعظم شأنُمعَاِویَة أحب إِلَْیِھ من َعِلّي بن أَبِي َطاِلٍب وقیل لَھُ:  أنفك

:الطلب بدمھ، فَقَاَل َعْمرو

، فدعیا لَھُ، فَقَاَل: قَْد   ُ َعْنھُ، وبیعة الناس لعلي، ناْد بلغكما من قتل ُعثْمَ َما قَ كانادعوا لي محمدا وعبد �َّ َرِضَي �َّ

علي فال خیر عنده، َوُھَو رجل یدل بسابقتھ، َوُھَو غیر أما ؟  ن اوما یرصد ُمعَاِویَة من مخالفة علي، َوقَاَل: َما تری

ِ بن عمرو: توفى النبي ص َوُھَو ع  ُ  مشركي فِي َشْيٍء من أمره فَقَاَل َعْبد �َّ نك راض، وتوفي أَبُو بَْكر َرِضَي �َّ

ُ َعْنھُ َوُھَو عنك راض، أََرى   تكف یدك، وتجلس فِي بیتك، َحتَّى  أنَعْنھُ َوُھَو عنك راض، وتوفي عمر َرِضَي �َّ

د بن َعْمرو:   ذَا األمر یجتمع ھَ أنیاب العرب، فال أََرى  أنت ناب من  أن یجتمع الناس َعلَى إمام فتبایعھ َوقَاَل ُمَحمَّ

ِ فأمرتني بِالَِّذي ھو خیر لي في آخرتي، وأسلم فِي أنأماولیس لك فِیِھ صوت َوال ذكر قَاَل َعْمرو:   ت یَا َعْبد �َّ

د فأمرتني بِالَِّذي  أندیني، وأما   ثُمَّ خرج َعْمرو بن اْلعَاِص َوَمعَھُ بھ لي فِي دنیاي، وشر لي فِي آخرتي  أن ت یَا ُمَحمَّ

تم  أن ، فَقَاَل َعْمرو بن اْلعَاِص:  ناى قدم َعلَى ُمعَاِویَة، فوجد أھل الشام یحضون ُمعَاِویَة َعلَى الطلب بدم ُعثْمَ ابناه َحتَّ 

إلى فَقَاَل ابنا َعْمرو لعمرو: أَال ترى  -قول َعْمروإلىال یلتفت  ةومعاوی-َعلَى الحق، اطلبوا بدم الخلیفة المظلوم

ِ لعجب لك!  إلىصرف  أنقولك!  إلىُمعَاِویَةَ ال یلتفت   ي أرفدك بَِما أنغیره فدخل َعْمرو َعلَى ُمعَاِویَة فَقَاَل: َو�َّ

ِ  أمات معرض عني!  أنأرفدك و ِلَك َما فِیَھا، َحْیُث نقاتل  فِي النفس من ذَ أنقاتلنا معك نطلب بدم الخلیفة  أنَو�َّ

ما أردنا َھِذِه الدُّْنیَا فصالحھ ُمعَاِویَة وعطف َعلَْیھِ أنمن تعلم سابقتھ وفضلھ وقرابتھ، ولكنا 

ِ البجلي  الدخول فِي طاعتھ إلىُمعَاِویَةَ یدعوه إلىتوجیھ َعِلّي بن أبي طالب جریر بن َعْبِد �َّ

ِ البجلي  اْلُكوفَِة وفراغھ من الجملإلىِعْنَد منصرفھ ِمَن اْلبَْصَرِة  يوفي َھِذِه السنة وجھ عل إلى جریر بن َعْبِد �َّ

كان عامال َعلَْیَھا،  نااْلبَْصَرة لقتال من قاتلھ بَِھا بھمذ إلىجریر حین خرج علي  نابیعتھ، َوكَ إلىیدعوه  ُمعَاِویَةَ 
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فلما قدم استعملھ َعلَْیَھا،  نا ُعثْمَ كانعامال َعلَْیَھا،  نااألشعث بن قیس َعلَى أذربیجن ااستعملھ َعلَْیَھا، َوكَ نا ُعثْمَ 

واالنصراف ، كتب إلیھما یأمرھما بأخذ البیعة لَھُ َعلَى من قبلھما ِمَن النَّاِس،  علي اْلُكوفَة منصرفا إِلَْیَھا ِمَن اْلبَْصَرةِ 

ِ ُمعَاِویَةَ إلىأراد علي توجیھ الرسول  فلما  .إِلَْیھِ وانصرفاِلَك،  إِلَْیِھ ففعال ذَ  فِیَما َحدَّثَنِي ُعَمُر  -، قَاَل جریر بن َعْبِد �َّ

الدخول فِي طاعتك، إلىھ لي ود َحتَّى آتیھ فأدعوه  أن: ابعثني إِلَْیِھ، ف- ةناْبُن َشبَّةَ، قَاَل: َحدَّثَنَا أَبُو اْلَحَسِن، عن عو

ي ألظن ھواه َمعَھُ، فَقَاَل علي: دعھ َحتَّى ننظر َما الَِّذي یرجع بِِھ إلینا، فبعثھ  أنال تبعثھ، فو هللا :لعلىاألشترفقال 

بَْیر، وما  صار َعلَى بیعتھ،نإِلَْیِھ، وكتب َمعَھُ كتابا یعلمھ فِیِھ باجتماع اْلُمَھاِجِریَن واأل  من  كانونكث َطْلَحة َوالزُّ

صار من طاعتھ، فشخص إِلَْیِھ جریر، فلما قدم  نالدخول فِیَما دخل فِیِھ اْلُمَھاِجُروَن واأل إلىحربھ إیاھما، ویدعوه  

وجوه الشام، ویلزم إلىیرسل  أنفاستشاره فِیَما كتب بِِھ إِلَْیِھ، فأشار َعلَْیِھ  وودعا عمرَعلَْیِھ ماطلھ واستنظره،  

ُشعَْیبًا َحدَّثَھُ َعْن  أن فِیَما َكتََب إِلَيَّ السَِّريُّ یَْذُكُر  -أھل الشامنا، ویقاتلھ بھم، ففعل ذَِلَك ُمعَاِویَة، َوكَ ناَعِلی�ا دم ُعثْمَ 

ٍد َوَطلْ  ا قَِدَم َعلَْیِھُم النُّْعمَ - َحةَ َسْیٍف، َعْن ُمَحمَّ ُ َعْنھُ نا ْبُن بَِشیٍر بِقَِمیِص ُعثْمَ نا لَمَّ بًا  -َرِضَي �َّ الَِّذي قُتَِل فِیِھ ُمَخضَّ

، َوإِْصبَعَ ن ابِدَِمِھ َوبِأََصابِعِ نَائِلَةَ َزْوَجتِِھ َمْقُطوَعةً بِاْلبََراِجِم، إِْصبَعَ  ِمْن أُُصوِلِھَما  نا َمْقُطوَعتَ نا ِمْنَھا َوَشْيٌء ِمَن اْلَكّفِ

األَْجنَاِد، َوثَاَب إِلَْیِھ النَّاُس، َوبََكْوا َسنَةً َوھَُو  إلىاْلقَِمیُص َعلَى اْلِمْنبَِر، َوَكتََب بِاْلَخبَِر  َوَضَع ُمعَاِویَةُ -َونَْصُف اِإلْبَھامِ 

فِیِھ،   ُمعَلَّقَةً  اْلِمْنبَِر َواألََصابِعِ  یَأْتُوا النَِّساَء، َوال یََمسَُّھُم اْلمَ واليَعلَى  َجاُل ِمْن أَْھِل الشَّاِم أَال  ِلْلغُْسِل إِال ِمَن الّرِ اَء 

، َوَمْن َعَرَض دُونَُھْم بَِشْيٍء أَْو تَْفنَى أَْرَواُحُھْم فََمَكثُوا َحْوَل  نا اْحتِالٍم، َوال یَنَاُموا َعلَى اْلفُُرِش َحتَّى یَْقتُلُوا قَتَلَةَ ُعثْمَ 

ُ ناا فَیَْلبَُسھُ َوَعلََّق فِي أَْردَ ناَجلِّلُھُ أَْحیَ اْلقَِمیِص َسنَةً، َواْلقَِمیُص یُوَضُع ُكلَّ یَْوٍم َعلَى اْلِمْنبَِر َویُ  ِھ أََصابَِع نَائِلَةَ َرِضَي �َّ

ِ َعلَى علي  فأخبره  -ةنا حدثنا أبو الحسن، عن عو:فِیَما َحدَّثَنِي عمر بن شبة، قال -َعْنَھا فلما قدم جریر بن َعْبِد �َّ

َعِلی�ا قتلھ، وآوى قتلتھ،  أن، ویقولون:  نا ھم یبكون َعلَى ُعثْمَ أنلَى قتالھ، وخبر ُمعَاِویَة واجتماع أھل الشام َمعَھُ عَ 

..). ھم ال ینتھون عنھ َحتَّى یقتلھم أو یقتلوه أنو

صفین إلىخروج َعِلّي بن أبي طالب 

ْحَمِن، َعْن ناَحدَّثَنِي عبد هللا بن أحمد المروزي، قَاَل: َحدَّثَنِي أَبِي، َعْن ُسلَْیمَ  ِ، َعْن ُمعَاِویَةَ ْبِن َعْبِد الرَّ ، َعْن َعْبِد �َّ

ِ ْبَن َعبَّاٍس َعلَى اْلبَْصَرةِ َساَر ِمْنَھا  أنأَبِي بَْكٍر اْلُھذَِلّيِ،   ا اْستَْخلََف َعْبدَ �َّ ِصفِّیَن،  إلىاْلُكوفَِة، فَتََھیَّأَ فِیَھا  إلىَعِلی�ا لَمَّ

َز  یَْبعََث اْلُجنُودَ َویُِقیُم، َوأََشاَر آَخُروَن بِاْلَمِسیِر فَأَبَى إِال اْلُمبَاَشَرةَ،  أن اَس فِي ذَِلَك، فَأََشاَر َعلَْیِھ قَْوٌم  فَاْستََشاَر النَّ  فََجھَّ

ھُ یَِسیُر فَِسْر بِنَْفِسَك، َوال تَِغْب  أنإذ بلغك  أماالنَّاَس فَبَلََغ ذَِلَك ُمعَاِویَةَ، فََدَعا َعْمَرو ْبَن اْلعَاِص فَاْستََشاَرهُ فَقَاَل:  

قَاَل:   َوَمِكیَدتَِك  بَِرأْیَِك  َعِلی�ا  أماَعْنھُ  َوَضعََّف  النَّاَس،  فََحضََّض  َعْمٌرو  فََجاَء  النَّاَس  ِز  فََجّھِ  ِ َّ� َعْبِد  أَبَا  یَا  إِذًا 

،.....). وأَْصَحابَھُ 

ْھِرّي یقول:  : (ھـ ؟)  36( 35في أحداث سنة:  431- 430ص  4في تاریخ الطبري ج  ھرب  َوَحدَّثَنِي من سمع الزُّ

قوم ِمَن اْلَمِدینَِة إِلَى الشام ولم یبایعوا َعِلی�ا، ولم یبایعھ قدامة بن مظعون، وعبد �َّ بن سالم، والمغیره ابن ُشْعبَةَ 

َر، َوُصَھْیٌب، َوَزْیدُ ْبُن  َسْعدُ ْبُن أَبِي َوقَّاٍص، َوِمْنُھُم اْبُن ُعمَ :.... َوتََربََّص َسْبعَةُ نَفٍَر فَلَْم یُبَایِعُوهُ، ِمْنُھمْ َوقَاَل آخرون

دُ ابن َمْسلََمةَ، َوَسلََمةُ ْبُن َوْقٍش، َوأَُساَمةُ ْبُن َزْیدٍ  ).،ثَابٍِت، َوُمَحمَّ

ْھِريَّ یَقُوُل:  البن كثیر226ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م اْلَمِدینَِة إلى َھَرَب قَْوٌم ِمَن  : (َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع الزُّ

ِ ْبُن َسَالٍم، َواْلُمِغیَرةُ ْبُن شُ  ، قُْلُت: َوَھَرَب َمْرَواُن  ْعبَةَ الشام ولم بایعوا َعِلی�ا، َولَْم یُبَایِْعھُ قُدَاَمةُ ْبُن َمْظعُوٍن، َوَعْبدُ �َّ
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الْ  َوقَاَل  الشَّاِم.  إِلَى  َوآَخُروَن  ُعْقبَةَ  ْبُن  َواْلَوِلیدُ  اْلَحَكِم  بِاْلَمِدینَِة،  ْبُن  َعِلی�ا  النَّاُس  بَایََع   : لَْم  َواقِِديُّ نَفٍَر  َسْبعَةُ  َوتََربََّص 

ُن َسَالَمةَ  یُبَایِعُوا، ِمْنُھُم اْبُن ُعَمَر، َوَسْعدُ ْبُن أَبِي َوقَّاٍص، وصھیب، وزید بن ثابت، ومحمد بن أبى َمْسلََمةَ، َوَسلََمةُ بْ 

، َولَْم یَتََخلَّْف أََحدٌ ِمَن اْألَْنَصاِر إِالَّ بَایََع فِیَما نَْعلَُم).  َزْیدٍ ْبِن َوْقٍش، َوأَُساَمةُ ْبُن 

ا قُتَِل ُعثَْماُن ْبُن َعفَّاَن َخَرَج النُّْعَماُن ْبُن بَِشیٍر َوَمعَھُ  البن كثیر 226ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م  : ( َولَمَّ

بِیَِدَھا، فَقُِطعَْت َمَع بَْعِض  أََصابُِع نائلة التي أصیبت حین حاجفت َعْنھُ  ٌخ بِدَِمِھ، َوَمعَھُ   اْلَكّفِ قَِمیُص ُعثَْماَن ُمَضمَّ

َوَعلََّق اْألََصابِ  النَّاُس،  ِلیََراهُ  اْلِمْنبَِر  َعلَى  ُمعَاِویَةُ  بِالشَّاِم، فََوَضعَھُ  بِِھ َعلَى ُمعَاِویَةَ  ُكّمِ القمیص، وندب فََوَردَ  َع فِي 

اْلقَِمیُص یُْرفَُع تَاَرةً َویُوَضُع تَاَرةً، الناس إلى األخذ بھذا الثأر والدم َوَصاِحبِِھ، فَتَبَاَكى النَّاُس َحْوَل اْلِمْنبَِر، َوَجعَلَ 

َوقَاَم َساَء فِي َھذَا اْلعَاِم،  َوالنَّاُس یَتَبَاَكْوَن َحْولَھُ سنة، ویحث بَْعُضُھْم بَْعًضا َعلَى اْألَْخِذ بِثَأِْرِه، َواْعتََزَل أَْكثَُر النَّاِس النِّ 

الصَّحَ  ِمَن  َوَجَماَعةٌ  ُمعَاِویَةُ  النَّاِس  أُولَئَِك فِي  ِمْن  قَتَلَھُ  ْن  ِممَّ ُعثَْماَن،  بِدَِم  اْلُمَطالَبَِة  َعلَى  النَّاَس  ُضوَن  یَُحّرِ َمعَھُ  ابَِة 

َحابَِة، وَ  اِمِت، وأبو الدرداء، وأبو أمامة، وعمرو بن عنبسة َوَغْیُرُھْم ِمَن الصَّ ْبُن الصَّ ِمَن اْلَخَواِرجِ: ِمْنُھْم ُعبَادَةُ 

ْحَمِن ْبُن َغْنٍم، َوَغْیُرُھْم ِمَن التَّابِِعینَ التَّابِِعیَن: َشرِ  ، َوَعْبدُ الرَّ ).یُك ْبُن حباشة، َوأَبُو ُمْسِلٍم اْلَخْوَالنِيُّ

، قَاَل:  : (324ص 5في تاریخ الطبري ج  بایع أھل الشام ُمعَاِویَة بالخالفة فِي  َوَحدَّثَنِي ُعَمُر، قَاَل: َحدَّثَنَا َعِليٌّ

، وكانوا قبل بایعوه َعلَى الطلب بدم ُعثَْمان). فِي ذي القعدة حین تفرق الحكمانسنة سبع وثالثین

ترجمة النص أدناه: 

یونیو  658  / مایكل حزیران  سجالت  حسب  بشدة  تضررت  القدس  وفلسطین.  سوریا  تضرب  أرضیة  ھزة 

السوري وكاھن االعتراف ثیوفینس. 

658 June – Earthquake affects Syria and Palestine. Jerusalem is badly damaged 

according to the chronicles of Michael the Syrian and Theophanes the Confessor. 

Walter Hays (2013). "2013 Review of notable earthquakes in the Mediterranean 

region". University of Pittsburgh. Retrieved 3 April 2015,  and;

Gülru Necı̇poğlu, Julia Bailey, ed. (2009). Frontiers of Islamic Art and Architecture: 

Essays in Celebration of Oleg Grabar's Eightieth Birthday. Muqarnas, Volume XXV. 

Brill. p. 82, note 14. ISBN 9789004173279. 

ھزة أرضیة في فلسطین.659

659 Earthquake in Palestine. 

A History of Palestine, 634-1099, By Moshe Gil p840 

) أجتمع العدید من العرب في القدس وجعلوا معاویة 659= 18+641لقسطانس (18بعد اسكندر ، السنة  971

ملك وصعد معاویة وجلس على القبر المقدس للمسیح، صلى ھنالك ، وذھب الى موقع صلب المسیح عند قدم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_the_Syrian
https://en.wikipedia.org/wiki/Theophanes_the_Confessor
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جمع العرب ھناك مع معاویة، كان  ي تلك األیام، عندما تفجبل الزیتون ونزل الى قبر ماري المباركة للصالة فیھ.  

السید  ورجفة عنیفة والجزء األكبر من أریحا شرق القدس سقط بضمنھ كل كنائسھا، وبیت ھنالك ھزة أرضیة  

المعمدان) عند موقع / یوحنا  األردن، كل حجر فوق األرض تم  . فيمعمودیة المخلص جون (النبي یحیى ع 

أخرى یوثیمیوز وكذلك الكثیر من قبور الرھبان واألفراد وأماكن عدیدة  سویةً مع كل الدیر. دیر أیبلواطاحة بھاال

یولیو لنفس  شارات واضحة على عدم موافقة الرب على الحدث السابق. في تموز /سقطت في ھذا الزلزال. أنھا ا

ھ أصبح الملك السنة، األمراء والعدید من العرب أجتمعوا وبسطوا أیدیھم الیمنى بالبیعة لمعاویة. ثم وزع أمر بأن

.بتھاالت لھعلى كل القرى والمدن تحت سیادتھ وان تقدم التھلیالت واال

AG 971 Constan's 18th year (Constantinus 641 + 18 =  659) many Arab gathered at 

Jerusalem and made Muawiya king and he went up and sat down on Golgotha, he 

prayed there, and went to Gethsemane and went down to the tomb of the blessed Mary 

to pray in it. In these days, when the Arabs were assembled there with Muawiya, there 

was an earthquake and a violent tremor and the greater part of Jericho fell including 

all its churches, and the House of the Lord John at the site of our Saviour's baptism. 

In the Jordan, every stone above the ground was over thrown, together with entire 

monastery. The Monastery of Ebloa Euthymius, as well as many convents of monks 

and solitaries and many other places also collapsed in the earthquake. An evident 

indication of God’s disapproval of the former event. In July of the same year the 

Amirs and many Arabs gathered and proffered their right hand to Muawiya. Then an 

order went out that he should be proclaimed king in all the villages and cities of his 

dominion and they should make acclamations and invocations to him. 

The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles By Andrew Palmer, Text No. 4, 
The Maronite Chronical (after AD 644), p31-32 

Calvary, also Gagulta, Golgotha: Is the Holy Sepulchre Church Authentic, and was, 

according to the Gospels, a site immediately outside Jerusalem's walls where Jesus 

was crucified. 

Gethsemane is a garden at the foot of the Mount of Olives in Jerusalem, most famous 

as the place where Jesus prayed and his disciples slept the night before his crucifixion.  

) یولیو   / تموز  أكابر  661في  أجتمع  أمیر إمبراطوریة؟)  معاویة  لینادوا  القدس  في  الھیكل  العرب على جبل 

البیعة. بعد ذلك، زار األمیر القبر المقدس وقبر مریم  - المؤمنین والتعھد بالوالء على طریقة العرب التقلیدیة  

.س كحاجالعذراء لی
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In July (661?), the grandees of the Arab empire gathered on the Temple Mount in 

Jerusalem to acclaim Muawiya as Commander of the Believers and pledge allegiance 

in the traditional Arab way – the bayah. Afterwards the Commander visited the Holy 

Sepulchre and the Virgin Mary's Tomb not as a pilgrim… 

Jerusalem: The Biography, By Simon Sebag Montefiore, Ch. 18, The Umayyads: The 

Temple Restored 660-750, p187-188.

من حكام الغرب . التبریكات في تموز / یولیو  معاویة تولى لقب الخلیفة عند القدس وتلقى 

660: July: Muawiya assumes the tittle of Caliph at Jerusalem and receives homage of 

Western governors. 

Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris. P 173.

نودي معاویة الخلیفة في القدس .661

661 Mu’awiya is proclaimed Caliph in Jerusalem. 

A History of Palestine, 634-1099, By Moshe Gil p840 

ورد في المصادر الرومیة عن تجمع عدد من وجھاء  ممافي سرد النصوص ، ولكن أردنا أن نتأكد  لإلطالةعذراً  

. بسنینالعرب لمبایعة معاویة في القدس قبل مقتل أمیر المؤمنین علي ع

41صفر وافق إذ م 661/ یولیوتموزعند احتفال معاویة في القدس فيحدث قدزالزلیكون ھذا الأنال یمكن 

في  خلیفةقبل مبایعة معاویة  كالھماوھـ بالتقویم الھجري المقّوم40جبرأوبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ

للزالزل م 658حزیران / یونیوالنص الرومي الذي یسبقھ وحدد بالتالي  . و ھـ41الثانيالكوفة في سنة ربیع  

. م661احتفالھ في القدس في تموز / یولیو  احتفال أخر لمعاویة في القدس یسبق تزامن مع 

وورد في المصادر أعاله أن عمرو بن العاص وأبنیھ وأخرین بایعوا معاویة في القدس بعد وصول أخبار انتصار  

أمیر المؤمنین علي ع في معركة الجمل... وأسماء من بایع تجدھا أعاله في النصوص. ویبدوا أن ھكذا تجمع قد  

، ومرة أخرى بعد تموز / یولیو ھـ37م / جمادى األخرة  658في حزیران / یونیو  حصل مرتین في القدس:

م بعد أن أصبح معاویة الخلیفة.661

في  كانالوجھاء في دمشق یقولون (في دمشق)، واذا  أحد ھ عندما یكون  أنیة  اإلسالمكما ویالحظ في المصادر  

الشام   (في  یقولون  علما  أو القدس  القدس!  یقولون  فلسطین  أنفلسطین) وال  في  مدینة رئیسیة  سوى  أنداكھ ال 

..القدس!

، فقد نقلت عن سعة حیلتھ وعبقریة في عصرهالعرب أدھى دھاةكانھ  أنوأبرز ما ُعرف عن عمرو بن العاص  

حاكم القدس كانAretionو .لقبھ بأرطبونعمر بن الخطاب الخلیفةأن، حتى  األساطیرتشبھروایات تدبیره

ف الروماني وك قبل  المفاوضات!..ن اتحھا  في  بالدھاء  جیوش  الخلیفة  واله  مشھور  قیادة  الخطاب  بن  عمر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)


متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

313 

عمرو أنأي ... ! فلسطینإلىفعاد للمدینة ثم غادر عفانبن عثمانعزلھ أنإلىواألردن ثم مصر فلسطینفي

إلیقاف ین  اءوعمرو بن العاص ھو صاحب فكرة رفع القر.أنداكالقدس فلسطین  إلىبن العاص قد ترك المدینة  

. والقضاء علیھھزیمة معاویة في صفین

َعْمِرو  إلى: ( قَاَل اْبُن َجِریٍر: َوفِیَھا َكتََب عَُمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  البن كثیر 54ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م

بِاْلَمِسیِر   اْلعَاِص  َصاِحبَِھاإلىْبِن  َوُمنَاَجَزةِ  َوَصَل  ..إیلیا،  ا  فَلَمَّ الرُّ إلى،  ِمَن  َجْمعًا  ِعْندََھا  َوَجدَ  ْملَِة  َعلَْیِھُم  الرَّ وِم 

َوأَْبعَدََھا َغْوًرا، وَ أناْألَْرَطبُوُن، َوكَ  وِم  َوقَْد  أنأَْدَھى الرُّ بِالكانَكاَھا فِْعًال،  َوبِأَوَضَع  ْملَِة ُجْندًا َعِظیًما  یِلیَاَء ُجْندًا رَّ

بِاْلَخبَرِ إلىَعِظیًما، فََكتََب َعْمٌرو   وِم بِأَْرَطبُوِن اْلعََرِب، .عَُمَر  ِكتَاُب َعْمٍرو قَاَل: قَْد َرَمْینَا أَْرَطبُوَن الرُّ ا َجاَءهُ  فَلَمَّ

ا تَْنفَِرُج)أنفَ  .ُظُروا َعمَّ

جمعة الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  36ذي الحجة  9تذكروا أن مبایعة أمیر المؤمنین علي ع تمت في  

ع.ي. أي زالزل الشام ومبایعة معاویة في القدس كانت بعد مبایعة عل657كانون األول / دیسمبر  22

: 36رجب22أو  12أو  2یوم األثنین فةوصول أمیر المؤمنین علي ع الكو

ا فََرغَ  البن كثیر491ص  10ج4في كتاب البدایة والنھایة م  ُ َعْنھُ، فَإِنَّھُ لَمَّ ا َعِليُّ ْبُن أَبِي َطاِلٍب، َرِضَي �َّ : (َوأَمَّ

مَ  إِلَى  ُجوَع  الرُّ أََرادَِت  ا  لَمَّ َعائَِشةَ  اْلُمْؤِمنِیَن  أُمَّ  َوَشیََّع  اْلبَْصَرةَ  َودََخَل  اْلَجَمِل  َوْقعَِة  إِلَى ِمْن  اْلبَْصَرةِ  ِمَن  َساَر  كَّةَ، 

ْحَمِن ْبُن ُعبَْیٍد:   فََدَخلََھا َعِليٌّ یَْوَم اِالثْنَْیِن ِلثِْنتَْي َعْشَرةَ لَْیلَةً َخلَْت ِمْن َرَجٍب َسنَةَ  اْلُكوفَِة، قَاَل اْبُن أَبِي اْلَكنُوِد ُعبَْیدُ الرَّ

.). ِسّتٍ َوثََالثِینَ 

رجب.22رجب وأخرى 2وفي مصادر 

یتطابق... ال  م .. 656دیسمبر/ ولكانون األ 25حد األوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 36رجب 2

یتطابق.. ال ... م657عام یو ن / یوحزیران20خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 36رجب 2

م .. ال یتطابق... 657كانون الثاني / ینایر 4ربعاءاألوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 36رجب  12

..في العراقیتطابقم ..657عام یو ن/ یو حزیران30حداالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36رجب 12

یتطابق... م .. ال  657كانون الثاني / ینایر  14السبت وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 36رجب  22

یتطابق.. م ...657تموز / یولیو عام  12جمعةالوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 36رجب  22

بالتقویم  ھـ 36رجب 12فلكیاً، كان باإلمكان رؤیة ھالل شھر رجب في مكة والمدینة بیوم قبل العراق، أي 

.م659حزیران / یونیو 30كان األحد الھجري المقّوم
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ھـ 37معركة صفین وكسوف القمر عشر :  خامسالدلیل ال18.15

شھر ثم توقفت في  ھـ  36شھر ذي الحجة  منكانت معارك عدیدة شبھ یومیة أستمرت  معركة صفین  یقال ان  

وبعد صفین معركة  .ھـ37من صفرالعشرة أیام األولىیومیا في القتالثم أستأنفھـ37حرام قیل انھ المحرم

س السنة.  فالنھروان في ن

وْقعَة صفّین یَْوم اْألَْربَعَاء  وْقعَة صفّین فِیَھا  سنة سبع َوثََالثِیَن:(  : 225و 223ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

ْلح لَْیلَة السبت لعشر خلون من صفر وفیَھا قتل عمار ْبن  لسبع خلون من صفر سنة سبع َوثََالثِیَن َوَكاَن الصُّ

تمع الحكمان أَبُو ُموَسى اْألَْشعَِرّي من قبل َعِلّي َوَعْمرو ْبن اْلعَاِص من قبل ُمعَاِویَة  وَھاِشم ْبن عتبَة وفیَھا اجْ یَاسر

َعِلّي اْبن َعبَّاس َولم یحضر  بدومة الجندل فِي شھر َرَمَضان َویُقَال بأذرح َوِھي من دومة الجندل قریب فَبعث 

َوبَایع أھل الشَّام لمعاویة بالخالفة فِي ِذي اْلقعَدة سنة النَّاس  َوحضر ُمعَاِویَة فَلم یتَّفق الحكمان َعلَى َشْيء وافترق  

.).سبع َوثََالثِینَ 

م  والنھایة  البدایة  كتاب  (509ص  10ج4في  یوم صفین:  كثیر في سیاق  َوثََالثِیَن:البن  أََخذَ  ..سنة سبع  ثُمَّ 

َوِمَن اْلُجْندَْیِن ِمَن اْلعُُھوِد َواْلَمَواثِیِق َعلَى أَنَُّھَما آِمنَاِن َعلَى   َوُمعَاِویَةَ  ةُ  اْلَحَكَماِن ِمْن َعِلّيٍ  أَْنفُِسِھَما َوأَْھِلِھَما، َواْألُمَّ

ِ َوِمیثَاقُھُ لَُھَما أَْنَصاٌر َعلَى الَِّذي یَتَقَاَضیَاِن َعلَْیِھ َویَتَِّفقَاِن، وَ  َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْسِلِمیَن ِمَن الطَّائِفَتَْیِن ِكلَْیِھَما َعْھدُ �َّ

َرا ذَِلَك عَ  َال اْلقََضاَء إِلَى َرَمَضاَن، َوإِْن أََحبَّا أَْن یَُؤّخِ ِحیفَِة، َوأَجَّ َوُكتِبَ لَى تََراٍض ِمْنُھَما،  أَنَُّھْم َعلَى َما فِي َھِذِه الصَّ

، َعلَى أَْن یَُوافَِي َعِليٌّ َوُمعَاِویَةُ َمْوِضَع اْلَحَكَمْیِن  فِي یَْوِم اْألَْربِعَاِء ِلثََالَث َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن َصفٍَر، َسنَةَ َسْبعٍ َوثََالثِینَ 

 أَْصَحابِِھ، فَإِْن لَْم یَْجتَِمعَا ِلذَِلَك اْجتََمعَا ِمَن  بِدُوَمِة اْلَجْندَِل فِي َرَمَضاَن، َوَمَع ُكّلِ َواِحٍد ِمَن اْلَحَكَمْیِن أَْربَعُِمائٍَة ِمنْ 

.)اْلعَاِم اْلُمْقبِِل بِأَْذُرحَ 

، فلما انقضى ذو الحجة تداعى الناس واقتتل الناس ذا الحجھ كلھ..  سنة ست َوثََالثِیَن:( 575ص  4في الطبري ج

. ا أو اجتماعا، فكف بعضھم عن بعض)إِلَى أن یكف بعضھم عن بعض المحرم، لعل �َّ أن یجري صلح

ذو الحجة من اشھر الحرم فلماذا لم یتوقف فیھ القتال ایضاً؟! سنبین الحقاً ان القتال توقف في شھر هللا الحرام 

المحرم.شھرصفر األول الكبیس ولیس

باردة جداً   لیلة  الھریر كانت  لیلة  ان  الشتاءومظلمة سوداءوورد  الھجري  ، أي كانت في  التقویم  یطابق  وھذا 

.  االصلي

: المعتاد صفرشھر الكبیس والحرامھـ سنة كبیسة وفیھا شھر صفر األول37كانت سنة  

...یتطابقصیف : ال م .. 657تموز / یولیو  19ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 37صفر  1

..یتطابقم .. ال658شباط / فبرایر عام  10سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37صفر  1

..م .. ال یتطابق865كانون الثاني / ینایر عام  12جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37صفر األول1

...یتطابقصیف : ال  م .. 657تموز / یولیو  25الثالثاء وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 37صفر  7
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..یتطابقم ..658عام شباط / فبرایر 16حداالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37صفر  7

..یتطابق..م865كانون الثاني / ینایر عام 81سبتالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37صفر األول7

...یتطابقصیف : ال م .. 657تموز / یولیو 28جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 37صفر 10

..م .. ال یتطابق658عام  شباط / فبرایر 19ربعاءاالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37صفر 10

..یتطابقال  م .. 865كانون الثاني / ینایر عام  21ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37صفر األول10

...م .. ال یتطابق657أغسطس/ آب 1ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 37صفر 14

..یتطابقم ..658شباط / فبرایر عام 23حداالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37صفر 14

..یتطابقال  م .. 658كانون الثاني / ینایر عام  24جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37صفر األول 14

معاویة انھ قارب على الھزیمة  أدركھنالك تضارب في تحدید لیلة الھریر في صفین والتي بھا انتھت المعركة أذ  

فلجأ الى خدعة عمرو ابن العاص برفع المصاحف. 

لكن، لدینا حدث فلكي یحدد بالدقة متى كانت لیلة الھریر في صفین!  

في  أبي جعفر علیھ السالمعن ( كسفت الشمس)؛  (وبلفظ399م ص  2انفرد المسعودي في مروح الذھب ج

باقي المصادر تقول (غابت الشمس وھجم اللیل).. ..)لیلة الھریر إلى قولھ: وكسفت الشمسوصف 

).  سادات العرب (العرب ثم التقى القوم فكان بینھم أمر عظیم، فتفرقوا عن سبعین ألف قتیل من جحاجحةوأیده (...  

. ما سجد � في ذینك العسكرین الخمیس من حیث استقلت الشمس حتى ذھب ثلث اللیل األولوكانت الوقعة یوم  

تحقیق محمد  -كتاب سلیم بن قیس  ..).  الظھر والعصر والمغرب والعشاء:سجدة حتى مرت مواقیت الصلوات األربع 

. ٣٣٤الصفحة -باقر األنصاري 

- الثنتي عشرة لیلة خلت من صفر سنة سبع وثالثینوھي لیلة الجمعة-ولما كان صبیحة لیلة الھریر  (..  

. ٣٢٣الصفحة -البالذري -انساب األشراف ).اقتتلوا إلى ارتفاع الضحى 

الختفاء ضوئھما كلیا والخسوف  الختفاءالكسوف والخسوف في اللغة یستعمل للشمس والقمر معا. الكسوف  

ضوئھما جزئیاً. 

ال استمر بعد غروب الشمس وكانت لیلة باردة مظلمة. وال یمكن ان تكون اللیلة مظلمة اذ كانت من  توورد ان الق 

اللیالي البیض لمنتصف الشھر والقمر بدرا مما یؤكد ان المقصود كسوف القمر ولیس الشمس.  

ان القمر تصف الشھر القمري. وبل ال یمكن أذ ان لیلة الھریر كانت في من ال یوجد فلكیا كسوف للشمس آنذاك،  

ینكسف وینخسف في منتصف الشھر القمري في حین تنكسف وتخسف الشمس بین شھرین قمریین.
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أصلي ھـ  37صفر 14وافقالمم  658/  2/ 23شوھد في اول اللیل في صفین في  یوجد كسوف كلي للقمر  و

!   لیلة الھریرتاریخ ویتطابق كسوف القمر ھذا مع ! )ومبالتقویم غیر المقّ ة عجمال(حداال

ھـ.37صفر األول منوافقالمم كان یوم السبت (األثنین حقاً)658/ 2/ 10یوم ؛ فلكیاً أن اردت التأكد، 

مازال مستخدما في التقویم الھجري األصلي المقّوم وایام اسبوعھ كانكسوف القمر ھذا اثبات اخر على ان  

ھـ. 37

ونھایتھا ذروتھا  كانت  ووتوقفت في شھر هللا الحرام صفر األول  ھـ  36معركة صفین بدأت في شھر ذي الحجة  

ال م!.. و658عام  فبرایر/ شباط  23ھـ بالتقویم الھجري األصلي الموافق  37شھر صفر  14لیلة الھریر  في

تتطابق التواریخ أعاله مع التقویم الھجري غیر المقّوم أیضاً.  
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: ھـ 73تدل على أضافة شھر كبیس في  حول معارك صفیننصوصأربعة

: ھـ37- 36مراسالت أمیر المؤمنین علي ع إلى معاویة في  -1

َوبَعََث َعِليٌّ إِلَى ُمعَاِویَةَ ُكتُبًا َكثِیَرةً فَلَْم یَُردَّ َعلَْیِھ جوابھا،  : (البن كثیر229ص 7ج4في كتاب البدایة والنھایة م

َر ذَِلَك ِمَراًرا  ).  َصفَرٍ إِلَى الشَّْھِر الثَّاِلِث ِمْن َمْقتَِل ُعثَْماَن فِيَوتََكرَّ

لكن بین منتصف  من مقتل عثمان في منتصف ذي الحجة إلى شھر صفر..  ثالثة أشھرأي استمرت المراسالت  

وثالثة أشھر بالتقویم الھجري المقّوم في السنة ،  ذي الحجة وصفر شھرین فقط بالتقویم الھجري غیر المقّوم

. والنص یطابق ذلك!ھـ كانت سنة كبیسة37سنة فأن سنة 19حسب دورات الـ والكبیسة فقط! 

قبل  وعلیھ، متى كانت معركة الجمل؟حسب ھذا النص فأن معركة صفین كانت بعد مقتل عثمان بثالثة اشھر!

ام بعد معركة صفین؟! 

ھذا یدل على ان الشھور الكبیسة كانت ماتزال تضاف في عھد الخلیفة الثالث عثمان أذ ال یمكن ان یكون بین  

! ذي الحجة وصفر ثالث اشھر اال في السنوات الكبیسة 

مدة قتال صفین: -2

اْلُمقَاِم بِِصفِّینَ : (البن كثیر 550ص  10ج4في كتاب البدایة والنھایة م  فَقَاَل َسْیٌف: َسْبعَةُ  ؛.. َواْختَلَفَا فِي ُمدَّةِ 

اَن  َوقَاَل أَبُو اْلَحَسِن ْبُن اْلبََراِء: ِمائَةٌ َوَعَشَرةُ أَیَّاٍم. قُْلُت: َوُمْقتََضى َكَالِم أَبِي ِمْخنٍَف أَنَّھُ كَ أَْشُھٍر أَْو تِْسعَةُ أَْشُھٍر.  

ِة فِي یَْوِم اْلُجُمعَِة ِلثََالَث َعْشَرةَ لَْیلَةً َخلَْت ِمْن َصفٍَر، َوذَِلَك ثََالثَةٌ َوسَ  ُ أَْعلَمُ ْبعُوَن یَْوًماِمْن ُمْستََھّلِ ِذي اْلِحجَّ )... فَا�َّ

.. أَْقبََل َوثََالثِیَن:سنة ست البن كثیر في سیاق یوم صفین: (501–497ص 10ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

ُ َعْنھُ، فِي ُجنُوِدِه فَتََواَجھَ اْلفَِریقَ  ُ َعْنھُ، فِي ُجیُوِشِھ َوَجاَء ُمعَاِویَةُ، َرِضَي �َّ ، َرِضَي �َّ - اِن، َوتَقَابََل اْلَجْمعَاِن  َعِليٌّ

ِ اْلُمْستَعَاُن   ِة .... َوُربََّما اْقتَتََل النَّاُس فَتََواقَفُوا َطِویًال، َوذَِلَك بَِمَكاٍن یُ -َوبِا�َّ قَاُل لَھُ: ِصفِّیَن. َوذَِلَك فِي أََوائِِل ِذي اْلِحجَّ

تَْیِن،   ِة بَِكَماِلھِ فِي اْلیَْوِم َمرَّ ِ ْبُن َعبَّاٍس َعْن أَْمِر َعلِ َوذَِلَك فِي َشْھِر ِذي اْلِحجَّ ّيٍ لَھُ  . َوَحجَّ بِالنَّاِس فِي َھِذِه السَّنَِة َعْبدُ �َّ

.بِذَِلكَ 

ِلْلُمتَاَرَكةِ  النَّاُس  تَدَاَعى  ُم  اْلُمَحرَّ َودََخَل  ِة  اْلِحجَّ ذُو  اْنَسلََخ  ا  َحْقُن فَلَمَّ فِیِھ  یَُكوُن  أَْمٍر  َعلَى  بَْینَُھْم  یُْصِلَح  أَْن   َ لَعَلَّ �َّ  ،

ِدَمائِِھْم).

م  والنھایة  البدایة  یوم صفین: (البن  507-503ص  10ج4في كتاب  َوثََالثِیَن:كثیر في سیاق  .. سنة سبع 

وَ  ُھَو  ُمتََواقٌِف  َعْنھُ،   ُ أَبِي َطاِلٍب، َرِضَي �َّ ْبُن  َعِليُّ  اْلُمْؤِمنِیَن  َوأَِمیُر  السَّنَةُ  َھِذِه  ُسْفیَاَن،  اْستََھلَّْت  أَبِي  ْبُن  ُمعَاِویَةُ 

ُ َعْنھُ، ُكلٌّ ِمْنُھَما فِي ُجنُودِ  ِه بَِمَكاٍن یُقَاُل لَھُ: ِصفِّیَن بِاْلقُْرِب ِمَن اْلفَُراِت، َشْرقِّيِ بَِالِد الشَّاِم، َوقَِد اْقتَتَلُوا فِي َرِضَي �َّ

تَْیِن، َوَجَرْت بَْینَُھْم حُ  ِة ُكلَّ یَْوٍم، َوفِي بَْعِض اْألَیَّاِم ُربََّما اْقتَتَلُوا َمرَّ ِذْكُرَھا. َواْلَمْقُصودُ ُروٌب یَُطوُل  ُمدَّةِ َشْھِر ِذي اْلِحجَّ
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ْلحِ َوَرَجاَء أَْن یَقََع بَْینَُھْم مُ  ِم تََحاَجُزوا َعِن اْلِقتَاِل، َطلَبًا ِللصُّ ا دََخَل َشْھُر اْلُمَحرَّ َھادَنَةٌ َوُمَوادََعةٌ یَئُوُل أَْمُرَھا إِلَى  أَنَّھُ لَمَّ

ْلحِ بَْیَن النَّاِس َوَحْقِن ِدَمائِِھْم ...، َویَفْ  َزُعوَن فِي ُغبُوِن ذَِلَك اْلفَْزَعةَ بَْعدَ اْلفَْزَعِة، َویَْزَحُف بَْعُضُھْم َعلَى بَْعٍض، الصُّ

اُء، فََال یَُكوُن فِي ذَِلَك قِتَاٌل. قَاَل: فَفَِزُعوا فِي  )..َخْمَسةً َوثََمانِیَن فَْزَعةً ثََالثَِة أَْشُھرٍ َویَْحِجُز بَْینَُھُم اْلقُرَّ

كان في صفر! واالتفاقلمعارك بدأت أول ذي الحجة اأي ثالثة أشھر؟ 

یوم.73= االتفاقصفر یوم توقیع 13المحرم + 30یوم ذو الحجة +  30

یوم 103=  االتفاقصفر یوم توقیع  13یوم صفر األول الكبیس +  30المحرم +  30یوم ذو الحجة +  30

واالستعداد باالتفاقااللتزاملتأكد من  بأسبوع لدفن االالف من القتلى وااالتفاق(یبدو انھم غادروا صفین بعد  

.للرحیل)

الحكمان: اجتماعالفترة بینھا وبین -3

ج  الطبري  تاریخ  أشھر(..  59ص  5في  ثمانیة  إِلَى  رمضان  واألجل  فِي صفر  الكتاب  یلتقي  فكان  أن  إِلَى   ،

الحكمان..).

.. ال  أشھر7ربیع األول + ربیع الثاني + جمادى األول + جمادى األخرة + رجب + شعبان + رمضان =  

بق. ا طتی

.. أشھر8جمادى األخرة + رجب + شعبان + رمضان =  صفر + ربیع األول + ربیع الثاني + جمادى األول +  

الكتاب كان في صفر األول الحرام الكبیس..تطابقی

ى یجتمعوا للتحكیم؟! ھنالك تفسیر اخر قد ال یكون ما ذكره الطبري صحیح، أذ لماذا ینتظرون ثمانیة اشھر حت

! وألتبس على  ھـ بالتقویم غیر المقّوم37ھر رمضان  شوافقالمقّوم  األصليبالتقویم  ـھ37فر  صوھو ان  

. ، شھر صفرفي حین ان التحكیم تم في نفس الشھرھر!ة أشة ثمانی مر وظنوا ان ھنالك فتراألنیرخؤالم

م:اأیقاف القتال في الشھر الحر-4

ً وبدأ  القتال  كما ورد في النصوص أعاله بأن وورد في المنتظم ألبن  طیلة شھر ذي الحجة ،  أستمر بشراسة یومیا

فلما انتھى شھر ذي الحجة أرسل علي رضي هللا عنھ إلى معاویة وقال لھ : (ھل لك إلى أن نتھادن  الجوزي: (

. 5/118-المنتظم البن الجوزي .)شھراً وأن ال یحدث فیھ قتال ، لعل أن نتفاوض ونتفاھم ؟ 

.. قَاَل اْبُن َجِریٍر، یَن:سنة سبع َوثََالثِ البن كثیر في سیاق یوم صفین: (509ص  10ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

َوُمعَاِویَةَ،   بَْیَن َعِلّيٍ  ُسُل تَتََردَّدُ  ُ: ثُمَّ لَْم تََزِل الرُّ ُم ِمْن َھِذِه َرِحَمھُ �َّ َوالنَّاُس َكافُّوَن َعِن اْلِقتَاِل َحتَّى اْنَسلََخ اْلُمَحرَّ

، َولَْم یَقَْع بَْینَُھْم ُصْلٌح...).السَّنَةِ 

نتھائھ في صفر؟ .. أذ لم یوقف في شھر ذي ا أنف بتھذا الشھر المحرم الذي توقف فیھ القتال وأسأي شھر ھو  
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. نتھكت؟ا.. وھل أستمرت الھدنة شھراً ام الحجة وھو أیضاً شھر حرام !

ھـ كان ھنالك شھر صفر 37یقولون أنھ شھر المحرم اول شھور السنة وبعده صفر. ولكن كما رأینا أن في سنة 

الھدنة لم تستمر أصالً ومسالة توقف القتال في المحرم توقعھا المحرم وصفر. ویبدو ان  ياألول الكبیس بین شھر 

. والصحیح ھو شھر الحرام ولیس شھر المحرم وربما تم تحریف ذلك الحقاً عن نصوص أبن الجوزي ولیس بناءً 

دامت الھدنة ام لم تدم ... لماذا یدعو أمیر المؤمنین علي ع لوقف القتال في شھر المحرم ولم یتوقف عن  وسواءً 

ألول الكبیس و شھر صفر اھ القتال طوال شھر ذي الحجة المحرم أیضاً؟... ال بد أن یكون ھو شھر حرام محدد  

.وھو الشھر الحرام

معركة الجمل: 

متى حصلت  بالضبط  یعرف  الجملال  وحجماً  !!معركة  مكانةً  كبیرة  االالف  معركة  فیھا  متى قُتل  یعرف  ال 

ّرف وقتھا؟ حصلت! ام حُ 

ھـ أذ ذكر أن طلحة قتل في معركة الجمل في ھذا الیوم.36جمادى األخر  10في وقعت معركة الجملقیل ان 

ھـ وان  36وقیل انھا حصلت قبل معركة صفین. لكننا وجدنا أعاله ان امیر المؤمنین علي ع بویع في ذي الحجة  

ھـ.  37معركة صفین حصلت في صفر 

َخلَْوَن یَْوَم اْلَخِمیَس ِلعََشٍر  : َوَكاَن قَتْلُھُ  : (عن یوم مقتل طلحة البن كثیر250ص  7ج4في كتاب البدایة والنھایة م

. َوقَْد نَیََّف على الستین بِِسّتٍ أَْو َسْبعٍ ..)اْآلِخَرِة َسنَةَ ِسّتٍ َوثََالثِینَ ُجَماَدىِمنْ 

. ھـ36جمادى األخرة  10معركة الجمل في  :  113ص  3في مروج الذھب ومعادن الجواھر للمسعودي ج ومثلھ  

.ھـ36ادى األول  جم10: معركة الجمل في 182ص 2في تاریخ الیعقوبي ج لكن 

.ھـ36الخمیس كان منتصف جمادي األخرة : 51ص 4في تاریخ الطبري ج و

م .. ال یتطابق... 656كانون األول / دیسمبر  4األحد  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ  36جمادى األخر  10

. م .. یتطابق..657مایو عام ایار /  30خمیس الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36جمادى األخر 10

. یتطابقشتاء الم.656كانون األول/دیسمبر  8الخمیس  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ  36جمادى األخر  14

م ... ال یتطابق.. 657حزیران / یونیو عام 3ثنیناالوافقبالتقویم الھجري المقّوم  ھـ 36جمادى األخر  14

. یتطابقشتاء ال.م656نوفمبر  /تشرین الثاني 4الجمعة  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  36جمادى األول  10

م ... ال یتطابق..657نیسان / أبریل عام 30ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّوم  ھـ 36جمادى األول 10
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م .. ال یتطابق... 656نوفمبر  /تشرین الثاني 9الثالثاء  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ  36جمادى األول  14

یتطابق..الم ...657أیار / مایو عام  4سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  36جمادى األول 14

ھـ قبل معركة صفین: 36بعد معركة صفین ولیس في 37لنبحث في ان كانت معركة الجمل قد حصلت في 

م .. یتطابق... 657عام  یونیو/حزیران23خمیس الوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ  37األخر  جمادى  10

. یتطابق..م ..658عام یونیو / حزیران18ربعاءاالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37جمادى األخر 10

.یتطابقشتاء الم.657نوفمبر  / تشرین الثاني27ثنیناالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ  37جمادى األخر  14

یتطابق.. ال ...658عام یونیو/ حزیران21سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  37خرجمادى األ14

. یتطابقشتاء ال.م657نوفمبر  / تشرین الثاني24ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  37جمادى األول  10

یتطابق..ال م ...658أیار / مایو عام 18حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  37جمادى األول 10

م .. ال یتطابق... 657نوفمبر  / تشرین الثاني28سبت الوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ  37جمادى األول  14

یتطابق.. م ...658أیار / مایو عام 22خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37جمادى األول 14

:37ام 36رجب 22أو  12أو  2وصول أمیر المؤمنین علي ع الكوفة یوم األثنین 

ا فََرغَ  491ص 10ج4في كتاب البدایة والنھایة م  ُ َعْنھُ، فَإِنَّھُ لَمَّ ا َعِليُّ ْبُن أَبِي َطاِلٍب، َرِضَي �َّ البن كثیر : (َوأَمَّ

مَ  إِلَى  ُجوَع  الرُّ أََرادَِت  ا  لَمَّ َعائَِشةَ  اْلُمْؤِمنِیَن  أُمَّ  َوَشیََّع  اْلبَْصَرةَ  َودََخَل  اْلَجَمِل  َوْقعَِة  إِلَى ِمْن  اْلبَْصَرةِ  ِمَن  َساَر  كَّةَ، 

ْحَمِن ْبُن ُعبَْیٍد:   فََدَخلََھا َعِليٌّ یَْوَم اِالثْنَْیِن ِلثِْنتَْي َعْشَرةَ لَْیلَةً َخلَْت ِمْن َرَجٍب َسنَةَ  اْلُكوفَِة، قَاَل اْبُن أَبِي اْلَكنُوِد ُعبَْیدُ الرَّ

.). ِسّتٍ َوثََالثِینَ 

رجب.22رجب وأخرى 2وفي مصادر 

م .. ال یتطابق... 656كانون األول / دیسمبر  25األحد  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 36رجب 2

م ... ال یتطابق.. 657حزیران / یونیو عام  21جمعةالوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 36رجب 2

م .. ال یتطابق... 657كانون الثاني / ینایر 4األربعاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 36رجب  12

..یتطابقال م ... 657تموز / یولیو عام  2الثالثاءوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36رجب  12

م .. ال یتطابق... 657كانون الثاني / ینایر  14السبت وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 36رجب  22

م ... یتطابق..657تموز / یولیو عام 11خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 36رجب  22

ھـ: 36ولیس 37لنبحث ان كان في 

م .. ال یتطابق...657كانون األول / دیسمبر 14خمیسالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 37رجب 2

م... ال یتطابق.. 658تموز / یولیو عام  8ثالثاءالوافقالمقّوم بالتقویم الھجري ھـ 37رجب 2
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.. ال یتطابق... م657كانون األول / دیسمبر 24حد األوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 37رجب  12

یتطابق..ال م ... 658تموز / یولیو عام  18الجمعةوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37رجب  12

م .. ال یتطابق... 658كانون الثاني / ینایر 3ربعاءاالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 37رجب  22

م ... یتطابق..658تموز / یولیو عام 28ثنین االوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 37رجب 22

یتضح أن: ، ي األصلي المقّومربالتقویم الھجمن التواریخ أعاله

.بالتقویم الھجري المقّومھـ 36ذو الحجة 9مبایعة أمیر المؤمنین علي 

.ھـ بالتقویم الھجري المقّوم37صفر 14في  / لیلة الھریرمعركة صفین

.بالتقویم الھجري المقّومھـ 37جمادى األول 14معركة الجمل في 

. بالتقویم الھجري المقّومھـ 37جمادى الثاني في ومبایعة معاویة في القدسزلزال الشام 

.ھـ بالتقویم الھجري المقّوم37رجب 22وصول أمیر المؤمنین علي الى الكوفة 

أستشھاد أمیر المؤمنین علي ع18.15.1

أَْن َعِلی�ا قُتَِل یوم اْلُجْمعَِة َسَحًرا َوذَِلَك ِلَسْبَع َعْشَرةَ َخلَْت البن كثیر: (330ص 7ج4كتاب البدایة والنھایة مفي
ِد ْبِن ُعَمَر قَاَل:  ِمْن َسنَِة أَْربَِعیَن... َرَمَضانَ ِمنْ  َوَرَوى اْبُن َجِریٍر قَاَل: َحدَّثَنِي اْلَحاِرُث ثَنَا اْبُن َسْعٍد َعْن ُمَحمَّ

ْحَدى َعْشَرةَ لَْیلَةً بَِقیَْت  ِة فََمَكَث یَْوَم اْلُجْمعَِة، َولَْیلَةَ السَّْبتِ ُضِرَب َعِليٌّ یَْوَم اْلُجْمعَ  َوتُُوفَِّي لَْیلَةَ اْألََحِد ِإلِ
: َوُھَو المثبت عندنا وهللا أعلم بالصواب َسنَةَ أَْربَِعینَ َرَمَضانَ ِمنْ  )..َعْن ثََالٍث َوِستِّیَن َسنَةً. قَاَل اْلَواقِِديُّ

: وفیَھا قتل َعِلّي ْبن أَبِي َطالب َرْحَمة �َّ َعلَْیِھ َصبِیَحة  سنة أربعین( : 198ص 1خلیفة بن خیاط ج تاریخ
..).اْلُجُمعَة لسبع بَقیَن من شھر َرَمَضان

40: ( أغتیل اإلمام علي علیھ السالم سنة 532-530ص -1ج  -السید محسن األمین -وفي أعیان الشیعة 
.) ضرب لیلة تسع عشرة لیلة األربعاء، وقبض لیلة الجمعة لیلة إحدى وعشرینمن الھجرة في شھر رمضان، 

ال یتطابق. .م جولیان661ینایر /ثانيكانون ال24األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  40رمضان  17

ال یتطابق. .م جولیان661ینایر /كانون الثاني 26الثالثاء وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 40رمضان 19

ال یتطابق. .م جولیان661ینایر/ كانون الثاني28الخمیس  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  40رمضان 21

. ابقال یتط .م جولیان661ینایر /كانون الثاني 30السبت وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  40رمضان 23

شتاء فال تتطابق...ت وافقالتوریخ أعاله بالتقویم الھجري غیر المقّوم 
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. ال یتطابق. م جولیان .661أیلول / سبتمبر 18سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم40رمضان  17

یتطابق.ال م جولیان .. 661أیلول / سبتمبر 20ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 40رمضان 19

م جولیان .. یتطابق.661أیلول / سبتمبر22جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 40رمضان 21

یتطابق. ال م جولیان .. 661أیلول / سبتمبر 24ثنین األوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  40رمضان  23

40رمضان  21یوم الجمعةھـ وأستشھد في40رمضان 19األربعاء أي أن أمیر المؤمنین علي ع جرح یوم 

ھـ في لیالي القدر بالتقویم الھجري األصلي المقّوم !! 

نثرة أذ كان القمر في منزلة ال، الصحیحةھـ بالتقویم الھجري المقّوم ھي لیلة القدر 40رمضان 21كانت لیلة 

لیلة القدر! أستشھد  أي أن أمیر المؤمنین علي ع  !.ونجم سھیل الى الجنوبالِشعرىوعلى خط مستقیم مع نجم  

: الوارد في عدة مصادرفي النص التاليعویبدو ھذا ھو ما قصده أمیر المؤمنین

ولم یزل  ثم حمد هللا وأثنى علیھ وقام إلى صالتھ فصلى  (...  :تقول أّم كلثوم بنت أمیر المؤمنین صلوات هللا علیھ

وھو قلق یتململ، ثم  ویكثر الدخول والخروج وھو ینظر إلى السماء،  راكعاً وساجداً ومتضرعاً إلى هللا سبحانھ

یقول: وھو  قائماً  ونھض  مرعوباً،  وانتبھ  ھنیئة  رقد  ثم  ختمھا،  حتى  (یس)  سورة  في قرأ  لنا  بارك  اللھم   ))

قد رأى في ھذه اللیلة وكان (علیھ السالم)(( ال حول وال قوة إالّ با� العلي العظیم ))ویكثر من قول:لقائك))

(( إني رأیت الساعة رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) في  ث قال ألوالده:رؤیا حدّثت بھا ابنتھ أم كلثوم حی

، منامي وھو یقول لي: یا أبا الحسن إنك قادم إلینا عن قریب، یجيء إلیك أشقاھا فیخضب شیبتك من دم رأسك

ضّجوا بالبكاء  قال فلما سمعوا كالمھ.))وانك عندنا في العشر اآلخر من شھر رمضانوأنا وهللا مشتاق إلیك  

قالت .ثم أقبل یوصیھم ویأمرھم بالخیر وینھاھم عن الشر ثم صلى حتى ذھب بعض اللیل،فأقسم علیھم بالسكوت 

ولم یزل تلك اللیلة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً، ثّم یخرج ساعة بعد ساعة یقلّب طرفھ في السماء  أّم كلثوم:  

بت، وإنّھا اللیلة التي ُوعدت بھا، ثّم یعود إلى مصالّهوینظر في الكواكب، وھو یقول: وهللا م ُكذِّ ا كذَّبت وال 

ویقول: اللھم بارك لي في الموت، ویكثر من قول: "إنّا � وإنّا إلیھ راجعون" "وال حول وال قوة إّال با� العلي  

.36ص 3/ ج الطبقات الكبرى/ ابن سعد.العظیم" ویصلّي على النبي وآلھ، ویستغفر هللا كثیراً)

السماء منتظراً  الكواكب فيالفلكیة بالنظر الىلیلة القدر  عالماتمنیتأكدمن الواضح أن أمیر المؤمنین ع كان  

!لیتأكد من أنھا لیلة القدرالذي یتأخر طلوعھ في العشرة األخیرة من الشھر القمري وطلوع القمر 

ھـ في أیام مباركة تتطابق  40ھـ وأستشھد في لیلة القدر  36یوم عرفةلقد بویع أمیر المؤمنین علي ع في  

مع التقویم الھجري المقّوم فقط !... فھل ھذه التواریخ صدف أم أشارات ألھیة مقصودة لتحدید وقت شھري 

رمضان وذي الحجة الصحیحین ؟! 
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م جولیان 661أیلول / سبتمبر 22األربعاءوافقالمھـ بالتقویم الھجري المقّوم40رمضان 21جمعةالالقدرلیلةفجرالسماء

وتواریخ  تطابق   ع  علي  المؤمنین  امیر  صفین  مبایعة  الجمل  ومعركة  الشام  معركة  أمیر  وزلزال  ووصول 

مع التقویم الھجري المقّوم یعني أن الشھر الكبیس كان ما زال یضاف  ه  المؤمنین علي ع الى الكوفة وأستشھاد

.ھـ40حتى 

فترة خالفتھ مرات خالل  أضافة الشھر الكبیس والذي تم خمسوالم یوقفویؤكد أن الخلیفة عثمان بن عفان 

ھجریة !.35و32و 29و26و 24في األعوام 

تقبل اطالقاً  ھـ أثناء حكمھ وال یمكن  40و 37لم یمنع أمیر المؤمنین علي ع أضافة الشھر الكبیس في عام  و

یصومون ویحجون في غیر أوقاتھا المعینة من هللا  ویقیمون الجمعةتضلیل المؤمنین وتركھمرضىفكرة أنھ 

.عز وجل وخالف رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
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تأكد لدینا لحد اآلن ما یلي:

سنة لتقّویم التقویم الھجري.19یستعملون دورات الـ كانواأن المسلمین األوائل -1

رم تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس وانھ لیس النسيء المنھي عنھ في سورة  أن هللا عز وجل لم یحّ -2

ھـ  9ر  التوبة. بل أن ھنالك ترتیب عجیب لألحداث وضعھ عز وجل یتمثل في انزال أیة التحریم في أواخ

قمر األول الكبیس، ثم یوقّت كسوف الالیة ال تتحقق إال بوجود شھر صفر  بأنذار مدتھ أربعة أشھر حرم متت

م القدیر. یمع موت إبراھیم ع ابن الرسول ص مع شھر صفر األول الكبیس ! ... سبحان العل 

ھـ . 10رم ولم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة أن رسول هللا ص لم یحّ -3

ھـ . 13یفة األول أبو بكر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة أن الخل-4

ھـ .21و 18و 16عمر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة الثانيأن الخلیفة -5

ھـ . 35و 32و 29و26و 24أن الخلیفة الثالث عثمان لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -6

ھـ .40و 37أضافة الشھر الكبیس سنة أن الخلیفة الرابع أمیر المؤمنین علي ع لم یمنع -7

نقاط معروفة لتطابق التقویم الھجري المقّوم والتقویم المیالدي، وھي: ستوأصبح لدینا لحد االن 

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ خسوف القمر. 4جمادى األخرة 13م وافق األربعاء 625ایار / مایو 27

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ كسوف الشمس. 10صفر األول  28م وافق الخمیس 631شباط / فبرایر 7

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ كسوف الشمس. 11المحرم 29م وافق األربعاء 632كانون الثاني / ینایر 27

المقّوم؛ كسوف الشمس.ھـ بالتقویم الھجري13جمادى األول 28م وافق الجمعة 634حزیران / یونیو  1

خسف الشام. المقّوم؛بالتقویم الھجريھـ 37جمادى األخرة وافقم 658حزیران / یونیو 23

كسوف القمر. ؛المقّومبالتقویم الھجريھـ37صفر  14وافق االحد م658فبرایر  /باطش

11141619368الدورة 

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة 

صفر األول 

2√5√7√10√13√16√18√

21√24√26√29√32√35√37√

40√434548515456

59626467707375
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منبر رسول هللا ص من المدینة  محاولة معاویة نقل  كسوف الشمس عند  عشر:  سادسالدلیل ال18.16

ھـ50

المدینة  50معاویة عام  اولح فلما حركھ احد  الشامإلىھـ نقل منبر رسول هللا ص من  انكسفت أعوانھ. 

الشمس.

تذكر دمشق  معاویة واألمویونزمانعندما تتحدث عن  ياإلسالمكتب التاریخ  أنتذكروا ما ذكرناه سابقاً في  

عبد الملك بن مروان  ولم یبني معاویة مسجد في دمشق فالمسجد األموي بناه  القدس بالشام.  في حین تذكر  باالسم

الذي بناه  الخشب  مسجد  بالحجر بدل  وتوسیع المسجد القبلي في القدس  بأعاده بناءقام  أما معاویة فقد .  ھـ65في  

!في القدسقبليالمسجد الإلىمعاویة حاول نقل منبر رسول هللا ص أنأي . ھـ15في  الخلیفة الثاني عمر

دُ ْبُن ُعَمَر: وفي َھِذِه السنة امر  في أحداث سنة خمسین238ص  5تاریخ الطبري ج بمنبر  معاویة: (قَاَل ُمَحمَّ

یت النجوم بادیة یَْوَمئٍِذ، فأعظم الناس ذَِلَك،  الشام، فحرك، فكسفت الشمس َحتَّى رئُ إلىیحمل  أنرسول هللا ص،  

د بن ُعَمَر،  أنما خفت  أن فَقَاَل: لم أرد حملھ،   ھ حدثھ  أنیكون قَْد أرض، فنظرت إِلَْیِھ ثُمَّ كساه یومئذ) وذكر ُمَحمَّ

.بِذَِلَك َخاِلد بن اْلقَاِسم، عن شعیب بن َعْمرو األموي

دُ ْبُن ُعَمَر: َحدَّثَ ( منبر َرُسول  أني رأیت  أن (قَاَل ُمعَاِویَة:  :نِي یَْحیَى بن سعید بن دینار، عن أبیھ، قالقَاَل ُمَحمَّ

وأعداؤه، فلما قدم طلب العصا َوِھَي ِعْندَ نابِاْلَمِدینَِة، وھم قتلة أَِمیر اْلُمْؤِمنِیَن ُعثْمَ نا هللا ص وعصاه ال یترك

ِ، فقاال: یَا أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن، نذكرك �َّ َعزَّ َوَجلَّ  سعد القرظ، فجاءه أَبُو ُھَرْیَرةَ وجابر بن َعبْ  تفعل َھذَا، أن ِد �َّ

قل المسجد، أنالشام، فإلىَھذَا ال یصلح، تخرج منبر رسول هللا ص من موضع وضعھ، وتخرج عصاه  أنف

).عالنَّاِس مما صن إلىي درجات، واعتذر نافأقصر وزاد فِیِھ ست درجات، فھو الیوم ثم 

ِ ْبِن أَبِي فَرْ  دُ ْبُن ُعَمَر: َوَحدَّثَنِي ُسَوْیدُ ْبُن َعْبِد اْلعَِزیِز، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد �َّ ْبِن َصاِلحٍ، أنَوةَ، َعْن أَبَ قَاَل ُمَحمَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ  كان(:َعْن قَبِیَصةَ ْبِن ذَُؤْیٍب، قَالَ  ُرَك �َّ أن َعْبدُ اْلَمِلِك قَْد َھمَّ بِاْلِمْنبَِر، فَقَاَل لَھُ قَبِیَصةُ ْبُن ذَُؤْیٍب: أُذَّكِ

لَھُ!  أنتَْفعََل َھذَا، وَ  َكھُ فََكَسفَِت الشمس، [وقال رسول هللا ص: َمْن َحلََف َعلَى  أنتَُحّوِ أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن ُمعَاِویَةَ َحرَّ

أْ َمْقعَدَهُ ِمَن النَّاِر] ). ِمْنبَِري آثًِما فَْلیَتَبَوَّ

موضعھ  إلىفجزع من ذلك واعظمھ ورده  ) : (..  ٢٦ص ٣في مروج الذھب، ج(ویقول المسعودي في روایتھ  

إلى ھ فأحدث ردّ فعل شدید بین الناس ضرب قلب الطاغیة بالخوف فردّه  نا المنبر اقتلع من مكأنوھذا یدّل على  

). ھ وزاد فیھنامك

ھـ : ( َواْختُِلَف  50سنة  أحداث في  240ص  5ختلف في أي سنة حج معاویة. أذ ذكر في تاریخ الطبري ج وأُ 

فِیَمْن َحجَّ بِالنَّاِس فِي َھِذِه السَّنَِة، فَقَاَل بعضھم: حج بھم ُمعَاِویَة، َوقَاَل بعضھم: بل حج بھم ابنھ یَِزید). 

ھـ: (وحج بِالنَّاِس فِي َھِذِه السنة یَِزید ْبن ُمعَاِویَة، َحدَّثَنِي 51سنة أحداث في 286ص 5وفي تاریخ الطبري ج 

العامل فِي  نا بِذَِلَك أَْحَمد ْبن ثَابِت عمن ذكره، عن إِْسَحاق ْبن ِعیَسى، عن أبي معشر، وكذلك قَاَل اْلَواقِِدّي. َوكَ 

.َھِذِه السنة على المدینة سعید بن العاُص)
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حسب الجداول الفلكیة  جولیانم  671/ دیسمبراألولون  ن اك7األحد للشمس حدث في یومحلقيھنالك كسوف

صباحاً بتوقیت المدینة وغطى  10:43في الساعة جزیرة العربیةكسوف حلقي بلغ ذروتھ فوق الناوكالدقیقة.

. جنوب نجد وُعمانالحجاز ویة ، وشوھد في ن اث18دقائق و  10% من قرص الشمس وأستمر  100–85

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=06711207

م 671كانون األول / دیسمبر  7األحدالكسوف الحلقي یوم

.ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم51ذي القعدة 29وافقم 671/ دیسمبراألولكانون7

.ھـ بالتقویم الھجري الّمقوم 50حجةذي ال29الثالثاء وافقم 671/ دیسمبراألولكانون7

ھـ في طریق عودة  فقطھـ بالتاریخ الھجري المقّوم  50حج عام  نھایة موسمیتطابق كسوف الشمس مع 

حج نھایة  أن حادثة محاولة نقل منبر رسول هللا ص ال یمكن أن تكون حدثت في  . معاویة من الحج الى الشام  

.51عام 

لحد عام  تقویم التقویم الھجريلغىولم یُ الكبیسھـ48الشھر الكبیس ما زال یضاف حتى عام  كانوبالتالي  

الكسوف مع الوقت  والحادثةویدل على ذلك تطابقولم تكون الشھور القمریة تدور حول فصول السنة  ھـ48

. بالنسبة لفصول السنةالصحیح لشھور الحج

لي ع وأبنھ  أمیر المؤمنین عناھـ زم40و37يالشھر الكبیس قد تمت أضافتھ عامأنیضاً على  أؤكدوی

یحجا بغیر وقتھما الصحیح !أو. ولم یصوما ا تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیسالحسن ع ولم یوقف

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=06711207
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تأكد لدینا لحد اآلن ما یلي:

سنة لتقّویم التقویم الھجري.19أن المسلمین األوائل كانوا یستعملون دورات الـ -1

أن هللا عز وجل لم یّحرم تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس وانھ لیس النسيء المنھي عنھ في سورة  -2

ھـ  9التوبة. بل أن ھنالك ترتیب عجیب لألحداث وضعھ عز وجل یتمثل في انزال أیة التحریم في أواخر  

قمر لكبیس، ثم یوقّت كسوف البأنذار مدتھ أربعة أشھر حرم متتالیة ال تتحقق إال بوجود شھر صفر األول ا

مع موت إبراھیم ع ابن الرسول ص مع شھر صفر األول الكبیس ! ... سبحان العلیم القدیر. 

ھـ . 10أن رسول هللا ص لم یّحرم ولم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -3

ھـ . 13أن الخلیفة األول أبو بكر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -4

ھـ .21و 18و 16مر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة أن الخلیفة الثاني ع-5

ھـ . 35و 32و 29و26و 24أن الخلیفة الثالث عثمان لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -6

ھـ .40و 37أن الخلیفة الرابع أمیر المؤمنین علي ع لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -7

. ھـ48و45و 43أن الخلیفة األموي معاویة لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -8

11141619368الدورة 

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر األول 

2√5√7√10√13√16√18√

21√24√26√29√32√35√37√

40√43√45√48√515456

59626467707375

نقاط معروفة لتطابق التقویم الھجري المقّوم والتقویم المیالدي، وھي: بعسوأصبح لدینا لحد االن 

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ خسوف القمر. 4جمادى األخرة 13م وافق األربعاء 625ایار / مایو 27

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ كسوف الشمس. 10صفر األول  28م وافق الخمیس 631شباط / فبرایر 7

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ كسوف الشمس. 11المحرم 29م وافق األربعاء 632كانون الثاني / ینایر 27

المقّوم؛ كسوف الشمس.ھـ بالتقویم الھجري13جمادى األول 28م وافق الجمعة 634حزیران / یونیو  1

خسف الشام. المقّوم؛بالتقویم الھجريھـ 37جمادى األخرة وافقم 658حزیران / یونیو 23

كسوف القمر. ؛المقّومبالتقویم الھجريھـ37صفر  14وافق االحد م658فبرایر  /باطش

؛ كسوف الشمس.ھـ بالتقویم الھجري الّمقوم50حجةذي ال28الثالثاء وافقم 671/ دیسمبراألولكانون7
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ھـ  54بخارى ةغزوعشر :  بعسا لالدلیل ا18.17

م في المصادر الرومیة 675ربیعسالمیة /  ھـ في المصادر اإل54غزوة بخارى كانت 

، قَاَل: َحدَّثَنَا مسلمة، قَاَل:  ھـ54أحداث سنة  : (298ص  5تاریخ الطبري ج سار  : َحدَّثَنِي ُعَمُر، قَاَل: َحدَّثَنَا َعِليٌّ

ِ إِلَى ُخَراَسان فِي آخر سنة ثالث وخمسین َوُھَو ابن خمس وعشرین سنة من الشام وقدم إِلَى خراسان  ُعبَْید �َّ

النمري یرجز بین یدیھ بمرثیة زیاد یقول  اسلم بن زرعھ الكالبى، فخرج، فخرج َمعَھُ من الشام الجعد بن قیس  

یوم  ...یوم الثالثاء الَِّذي َكاَن مضى:ألربع مضین من شھر الصوم ... ومنھا..  سقین سم ساعة قبل اْلیَْوم:فِیَھا

ِ ُخَراَسان ثُمَّ قطع النھر إِلَى جبال بخارى َعلَى  قضى فِیِھ الملیك َما قضى. اإلبل، فكان ُھَو  .. قَاَل: وقدم ُعبَْید �َّ

.فمن ثُمَّ أصاب البخاریة-وھما من بخارى-أول من قطع إلیھم جبال بخارى في جند، ففتح رامیثن ونصف بیكند 

ِ بن زیاد الترك ببخارى ومع ملكھم امرأتھ قبج   قَاَل علي: أَْخبََرنَا اْلَحَسن بن رشید، عن عمھ، قَاَل: لقي ُعبَْید �َّ

 أعجلوھا عن لبس خفیھا، فلبست أحدھما وبقي اآلخر، فأصابھ اْلُمْسِلُموَن، فقوم الجورب خاتون، فلما ھزمھم �َّ 

ِ بن زیاد بخراسان سنتین)..بمائتي ألف درھم .... قَاَل علي: قَاَل مسلمة: أقام ُعبَْید �َّ

النَّبَِویَِّة: َوقَدََّم فِي َھِذِه  ِمَن اْلھِ َسنَةُ أربعة وخمسین: (  البن كثیر 67ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م ْجَرةِ 

 َ اِب أَبِیِھ َعلَى اْلبَِالِد فَأ ِ ْبَن ِزیَاٍد َعلَى ُمعَاِویَةَ فَأَْكَرَمھُ َوَسأَلَھُ َعْن نُوَّ هُ إِْمَرةَ ُخَراَساَن السَّنَِة ُعبَْیدَ �َّ ْخبََرهُ َعْنُھْم، ثُمَّ َوالَّ

َز ِمْن فَْوِرِه َغاِدیًا إلیھاَسنَةً،  َوُھَو اْبُن َخْمٍس َوِعْشِریَن   ، فقطع النھر إلى جبال بخارا، فََساَر إِلَى ُمقَاَطعَتِِھ َوتََجھَّ

َولَِقَي التُّْرَك ُھنَاَك فَقَاتَلَُھْم قِتَاًال َشِدیدًا َوَھَزَمُھْم َھِزیَمةً فَِظیعَةً -وھما من معاملة بخارا-ففتح رامس ونصف بیكند 

ن فقوموا  اْلُمْسِلِمیَن أَْعَجلُوا اْمَرأَةَ اْلَمِلِك أَنَّ تَْلبَِس ُخفَّْیَھا، فَلَبَِسْت َواِحدَةً َوتََرَكِت أخرى، فأخذھا المسلموبَِحْیُث إِنَّ 

جواھرھا بِِمائَتَْي أَْلِف ِدْرَھٍم، َوَغنُِموا َمَع ذَِلَك َغنَائَِم كثیرة، وأقام عبید هللا بُِخَراَساَن َسنَتَْیِن). 

.. وفیَھا غزا عبید �َّ ْبن ِزیَاد ُخَراَسان فَقطع النَّھر ھـ54أحداث سنة  (  : 222ص   1اریخ خلیفة بن خیاط ج  ت

بِل فََكاَن أول َعَربِّي قطع النَّھر إِلَى بَُخارى وافتتح زامین َونصف بیكند وھما من بَُخارى).  إِلَى بَُخارى َعلَى اْإلِ

ترجمة النص أدناه: 

ھزم حاكم بخارى. الغزو كان تحت أمرة عبید تعبر نھر أمو داریا (األوكسس) وتُ أول قوات عرب 674/675

هللا بن زیاد ، والي خراسان. 

674  /  675  The first Arab troops crossed the Amu Darya (The Oxus) River and 

defeated the ruler of Bukhara. This raid was under ‘Ubayd Allah ibn Ziyad, governor 

of Khorasan.  

The Muslim Diaspora (Volume 1, 570-1500): A Comprehensive Chronology of the 
Spread of Islam... By Everett Jenkins, Jr, vol.1, p36. 
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سیاساتھ من قبل أبنھ عبید هللا الذي عین والي خراسان ووصل مرو في خریف ، أستمر العمل بعندما مات زیاد 

. في الربیع الالحق عبید هللا عبر نھر األوكسوس وھاجم إمارة بخارى والتي كانت في ذلك الوقت تقودھا  673

ي تعرف ببساطة بلقب "خاتون" (وتعني السیدة بالتركیة) كوصیة على ابنھا الرضیع. حقق العرب الملكة األم الت 

قبل  أول بیكاند  بلدة  قرب  نفسھا.  إلىیستعرضوا  أننصر  العرب  بخارى  أن  یسجل  المحلي  التاریخي  التقلید 

صادر العرب التي تنص للمساعدة. على الرغم من أن ھذا مفقود في ماستدعاؤھمحاصروا بخارى وان الترك تم  

، عبید هللا  ن. بأتباع تقلید یبدو انھ شائع في ذلك الوقت على البخارییبباسطة على ان العرب حققوا نصر عظیم  

ماھرین، كحرس خاص بھ.سھام، كلھم رماة أسیر2000جند 

When Ziyad died, his policies were continued by his son, Ubayd Allah, who was 

appointed governor of Khurasan and arrived at Marw in autumn 673. In the next 

spring, Ubayd Allah crossed the Oxus and invaded the principality of Bukhara, 

which at the time was led by the queen-mother, known simply as Khatun (a Turkish 

title meaning "lady"), as regent for her infant son. The Arabs achieved a first success 

near the town of Baykand, before marching on to Bukhara itself. The local historical 

tradition records that the Arabs besieged Bukhara, and that the Turks were called for 

help, although this is missing in the Arab sources, which simply state that the Arabs 

won a great victory over the Bukharans. Following a practice that was apparently 

common at the time, Ubayd Allah recruited 2,000 captives, all "skillful archers", as 

his personal guard. 

Gibb, H. A. R. (1923). The Arab Conquests in Central Asia. London: The Royal 

Asiatic Society. OCLC 685253133. 

كما ذكرنا سابقاً.. 675- 674قد تكون674- 673

ھـ وتجھز فورا لقطع النھر إلى  53من النصوص أعاله أن عبید هللا بین زیاد تحرك إلى خراسان في أخر سنة  

بخارى. 

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم ... ال یطابق ..54محرم  1وافق673كانون األول / دیسمبر 

... ال یطابق ..ھـ بالتقویم الھجري المقّوم52ذي الحجة 1وافق673كانون األول / دیسمبر 

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم ... ال یطابق ..55محرم  1وافق674كانون األول / دیسمبر 

یطابق سیر عبید هللا إلى ھـ بالتقویم الھجري المقّوم .. 53ذي الحجة1وافق674كانون األول / دیسمبر  

خراسان.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Baykand&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/H.A.R._Gibb
https://archive.org/details/arabconquestsinc00gibbuoft
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/685253133
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ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم ... ال یطابق .. 56محرم منتصفوافق675كانون األول / دیسمبر 

یطابق ..ال ھـ بالتقویم الھجري المقّوم ...54قعدةذي المنتصف وافق675نوفمبر/ تشرین الثاني

مع التقویم الھجري المقّوم یدل  ھـ54وغزوة بخارى  ھـ 53تطابق سیر عبید هللا بن زیاد إلى خراسان أواخر 

51، وان الشھر الكبیس صفر األول قد تمت أضافتھ في عام  ھـ54إلىتقّویم التقویم الھجري أستمر  أنعلى  

. ھـ54و

11141619368الدورة 

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر األول 

2√5√7√10√13√16√18√

21√24√26√29√32√35√37√

40√43√45√48√51√54√56

59626467707375

من رماة السھام المھرة من بخارى في حرسھ الخاص.  2000كر أعاله أن عبید هللا بن زیاد ّجند  ذُ مالحظة:
یوم فاجعة كربالء من ملئ جسد الحسین ع بالسھامھم  العجم وربما غیر مسلمین  المرتزقة  ھؤالءھل كانوا  

؟ فھم یجھلون مكانة من یحاربون
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ھـ  58أو 55عشر : قتل یَِزید بن شجرة فِي البحر فِي السفن سنة ثامن الدلیل ال 18.18

م في المصادر الرومیة 678اول  -677خریف  ھـ /  58أو  55قُتل یَِزید بن شجرة فِي البحر فِي السفن سنة  

البیزنط ابسبب   في یونستخدام  حارق  البحریة  لسائل  المعركة  أسطول  ھذه  إلى  المسلمین  وتعرض  المنھزم 

 Battle ofمعركة سیالیومـبفي المصادر الرومیةمعاً  . تعرف الحادثتینمر أسطول المسلمینعاصفة ، تد 

Syllaeum .

فِي قول قُتل یَِزید بن شجرة فِي البحر فِي السفنوفیھا  :  ھـ 58سنة  أحداث  : (309ص  5تاریخ الطبري ج 

الَِّذي غزا فِي البحر فِي  أن:  وقد قیلالَِّذي شتا بأرض الروم،  أنالجھني، َوكَ ویقال َعْمرو بن یَِزیدَ  :اْلَواقِِدّي قَالَ 

)...َھِذِه السنة ُجنَاَدة بن أَبِي أَُمیَّةَ 

غزا یَِزید ْبن َشَجَرة الرھاوي فَقتل  وفیَھا ..ھـ58سنة أحداث  ( : 225و223ص 1ج خلیفة بن خیاطتاریخ

وقُتل یزید بن شجرة في غزاٍة غزاھا سنة خمس وخمسین ..  فِي َھِذِه اْلغَُزاة قتل بعد ذَِلكَ َوقَاَل بَعضھم لم یقتل  

..)وخمسین شھیًدانابل قتل في غزاة غزاھا سنة ثم، وقیل:  شھیًدا

..) الطبقات الكبیرنا في خالفة معاویة بن أبي سفیوخمسینناقُتَِل ھو وأصحابھ في البحر سنة ثم(

أدناه: ترجمة النص 

اشتباك عزم قسطنطین الرابع على مواجھة المحاصرین العرب في  678أوائل  أو 677وأخیراً، في خریف  

وفاة األمیرال یزید ابن  أنحدد مصیر أسطول العرب. من المحتمل  اإلغریقیةمباشر. أسطولھ المجھز بالنار  

مرتبطة بھذه الھزیمة. 677/678شجرة التي ذكرھا المؤرخین العرب في 

Finally, in autumn 677 or early 678 Constantine IV resolved to confront the Arab 

besiegers in a head-on engagement. His fleet, equipped with Greek fire, routed the 

Arab fleet. It is probable that the death of admiral Yazid ibn Shagara, reported by 

Arab chroniclers for 677/678, is related to this defeat. 

Byzantium at War: AD 600–1453 By John Haldon (1990), p. 64; Lilie (1976), pp. 

78–79; Treadgold (1997), pp. 326–327; Mango & Scott (1997), p. 494

أول استخدام موثق لـ "النار السائلة" (النار اإلغریقیة) لتدمیر أسطول العرب.678

678 First recorded use of ‘liquid fire’ (Greek fire) to destroy Arab fleet.  

Byzantium at War: AD 600–1453 By John Haldon (1990), p. 64; Lilie (1976), pp. 

78–79; Treadgold (1997), pp. 326–327; Mango & Scott (1997), p. 494
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لعرب في سیلویم. لقوات البیزنطیة دمرت أسطول 677/678

677 / 678 The Byzantine forces destroyed an Arab fleet at Syllaeum.  

The Muslim Diaspora (Volume 1, 570-1500): A Comprehensive Chronology of the 

Spread of Islam... By Everett Jenkins, Jr, vol.1, p36. 

م. 679–678م قد تكون  678-677أن 

ومن المعروف أن الغزوات البحریة ال تتم في الشتاء. 

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقوم.. 58شعبان  –57ذي الحجة  وافقم جولیان 678-677–صیف-خریف  

... 678ربیع  ھـ /58یتطابق اذا كانت المعركة في

ھـ بالتقویم الھجري المقوم .. 57ولجمادي اال –56شوالوافقم جولیان  678-677–صیف-خریف  

... 678ھـ / ربیع  55یتطابق اذا كانت المعركة في 

ھـ بالتقویم الھجري غیر  59منتصف شعبان –58ذي الحجة وافقم جولیان  679-678–صیف-خریف 

...678خریف  ھـ /58اذا كانت المعركة فيالمقوم .. یتطابق 

ھـ بالتقویم الھجري  58ولمنتصف جمادي األ–57شوالوافقم جولیان  679-678–صیف-خریف  

یتطابق.. ال المقوم .. 

لمسلمین حدث في :البحري لسطول األتدمیر نكسة ووقت مقتل یزید بن شجرة أنأي 

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم.58وافقم و678ربیع  -ھـ 58وافقم و 677خریف  

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم. 58وافقم و678ربیع  -ھـ 57وافقم و 678خریف  

اذ ھي فترة  التقویم المقّوم وغیر المقّوم  تغطي  اإلسالمیةفي المصادرالتي وردتھـ  58الى  55لفترة منا

! تطابق التقویمین

بالشھر الكبیس ما زال مستمر وأن الشھر الكبیس قد تمت أضافتھ  تقّویم التقویم الھجري  نوھذا یدل على أ

ھـ.54ھـ و 51في سنة 

11141619368الدورة 

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر األول 

2√5√7√10√13√16√18√

21√24√26√29√32√35√37√

40√43√45√48√51√54√56

59626467707375
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ھـ  56غزو سمرقند عشر : تاسع الدلیل ال 18.19

م في المصار الغربیة 677ھـ بالمصادر األسالمیة /  56غزو سمرقند  

قدم َسِعید بن ُعثَْماَن، فقطع النھر  : قَاَل علي: قَاَل مسلمة:  ھـ 56أحداث سنة  : (305ص  5تاریخ الطبري ج 

، فتواقفوا یَْوًما إِلَى اللیل ثُمَّ انصرفوا ِمْن َغْیِر قتال... فلما َكاَن الغد خرج  ، فخرج إِلَْیِھ أھل الصغد إِلَى سمرقند

إِلَْیِھم َسِعید بن ُعثَْماَن، وناھضھ الصغد، فقاتلھم فھزمھم وحصرھم فِي مدینتھم، فصالحوه وأعطوه رھنا ِمْنُھْم  

ذ، ولم یف لَُھْم، وجاء بالغلمان الرھن َمعَھُ  خمسین غالما یكونون فِي یده من أبناء عظمائھم، وعبر فأقام بالترم

. )إِلَى اْلَمِدینَة

فِیَھا. عزل ُمعَاِویَة عبید �َّ ْبن ِزیَاد َعن  ستة وخمسین: َغْزو َسَمْرقَْند( : 224ص 1تاریخ خلیفة بن خیاط ج 

ِ ْبن خلف ُخَراَسان ووالھا سعید ْبن ُعثَْمان ْبن َعفَّان فغزا سعید َوَمعَھُ اْلُمھلب   ْبن أَبِي صفَرة َوَطْلَحة ْبن َعْبد �َّ

د  َطْلَحة الطلحات َوأَْوس ْبن ثَْعلَبَة من بَنِي تیم الالت َوَربِیعَة ْبن عسل اْلیَْربُوعي فغزا َسَمْرقَْند َوخرج إِلَْیِھ الصغ

.).فقاتلوه فألجأھم إِلَى مدینتھم فََصالَُحوهُ َوأَْعطوهُ رھائن

َوذَِلَك فِي أَیَّاِم ُمعَاِویَةَ، َوفِیَھا  ِسّتٍ َوَخْمِسینَ : (ثُمَّ دََخلَْت َسنَةُ  البن كثیر78ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

ِ ْبَن ِزیَادٍ َولَّى ُمعَاِویَةُ َسِعیَد ْبَن ُعثَْماَن بَِالَد ُخَراَسانَ  ٌد إِلَى ُخَراَساَن َواْلتَقَى ، فََساَر َسِعی، َوَعَزَل َعْنَھا ُعبَْیدَ �َّ

َواْستُْشِھَد َمعَھُ َجَماَعةٌ ِمْنُھْم فِیَما قِیَل قُثَُم ْبُن اْلعَبَّاِس ْبِن ، فقتل ِمْنُھْم َخْلقًا َكثِیًرا،  َمَع التُّْرِك ِعْنَد ُصْغِد سمرقند 

)..َعْبِد اْلُمطَِّلبِ 

ترجمة النص أدناه: 

ابن ھم النبي، قد وصل الى سمرقند مع سعید ابن عثمان ھبن عفان. قثم  قیل أن قثم بن العباس ،677/  676

أصبح معروفاً لدى سكان أسیا الوسطى باألمیر الحي. 

676 / 677  Qutham ib al-‘Abbas, cousin of the prophet, was said to have arrived in 

Samarkand together with Sa’id ibn ‘Uthman ibn ‘Affan. Qutham became known to 

the central Asians as Sah I Zindah –“The Living Prince”.  

The Muslim Diaspora (Volume 1, 570-1500): A Comprehensive Chronology of the 

Spread of Islam... By Everett Jenkins, Jr, vol.1, p36.

لخلفائھ یحصل  لم  عبید هللا  عبر  نجاح  بغزوات صیفیة  زیاد  ابن  الرحمن  وعبد  زھرة  ابن  أسلم  قیام  سوى   ،
شن العرب حملة أستكشافیة كبیرة الى سوجیا...  676األكسوس. فقط خالل والیة سعید ابن عثمان القصیرة في  

لخاتون لتأكید والء بخارى سعید ھزم تحالف محلي یتكون من مدن كیش وناساف وبخارى والترك وأجبر ا
،  شاب من النبالء كرھائن 50، وبعدھا سار الى سمرقند التي حاصرھا وأستولى علیھا. لقد أخذ  لدولة الخالفة
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وتم الحقاً اعدامھم في المدینة، وفي طریق رحلة عودتھ أستولى على ترمیذة على األوكسوس وقبل أستسالم  
أمیر كوتال.

Ubayd Allah's success was not followed up by his successors, Aslam ibn 

Zur'a and Abd al-Rahman ibn Ziyad, apart from launching summer raids across the 

Oxus. Only during the brief governorship of Sa'id ibn Uthman in 676 did the Arabs 

launch a major expedition into Sogdia. .. Sa'id defeated a local coalition comprising 

the cities of Kish, Nasaf, Bukhara, and the Turks, compelled the Khatun to re-affirm 

Bukhara's allegiance to the Caliphate, and then marched onto Samarkand, which he 

besieged and captured. He then took 50 young nobles as hostages, who were later 

executed at Medina, and on his return journey captured Tirmidh on the Oxus and 

received the surrender of the prince of Khuttal 

Gibb, H. A. R. (1923). The Arab Conquests in Central Asia. London: The Royal 

Asiatic Society. OCLC 685253133

..678/ 677قد تكون  677/  676

ھـ بالتقویم الھجري غیر  57ھـ إلى أخر ذي القعدة 57أخر ربیع الثاني وافقم 676یف أخر خر–ربیع أول 

المقوم... ال یتطابق...

ھـ بالتقویم الھجري  55ھـ إلى بدایة ذي الحجة  55أول ربیع األول  وافقم  676أخر خریف  –ربیع  أول  

المقوم... ال یتطابق 

ھـ بالتقویم الھجري 58ھـ إلى أول ذي الحجة  58أول جمادى األول  وافقم  677أخر خریف  –ربیع  أول  

غیر المقوم... ال یتطابق ..

ھـ بالتقویم الھجري  56ھـ إلى بدایة ذي الحجة  56أول ربیع األول  وافقم  677أخر خریف  –ربیع  أول  

. المقوم... یتطابق

بالتقویم الھجري المقّوم..ھـ 56صیف –أي أن غزو سمرقند كان في ربیع  

 ......................

كسوف الشمس 

یمكن  عند منتصف النھار  ھنالك كسوف حلقي للشمس  

في   العربیة حصل  الجزیرة  في  رجب  28مشاھدتھ 

تموز / 24وافقھـ بالتقویم الھجري األصلي الم57

المصادر  678یولیو   في  ذكر  ھل  جولیان.  م 

او   البحث اإلسالمیة  في  ساھموا  لطفاً  الرومیة؟.. 

..واعلموني ان وجدتم نص عنھ في أي مصدر

https://en.wikipedia.org/wiki/Medina
https://en.wikipedia.org/wiki/Tirmidh
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ھـ 60أو59أو58: صلح معاویة مع الروم واالنسحاب من رودس العشرونالدلیل 18.20

قَاَل بَِقي َوقُِرَئ َعلَى اْبن بكیر َوأَنا اْسَمع َعن اللَّْیث ھـ:58( أحداث سنة  : 227ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

وغزوة َمالك ْبن األبجر أفریقیة).َوَسِعید ْبن یَِزید رودسَغْزَوة أكدرسنة ثََمان َوخمسین أَنھ قَاَل َوفِي 

 َعلَى یحیى ْبن َعْبد  قَاَل بَِقي َوقُِرئَ َغْزَوة رودسھـ: 59سنة أحداث ( : 227ص 1تاریخ خلیفة بن خیاط ج 

َوفِي سنة   قَاَل  اللَّْیث  اْسَمع َعن  َوأَنا  بكیر  ْبن   ِ أُمیَّةتسع َوخمسین�َّ أَبِي  ْبن  ُجنَاَدة  ُجنَادَة  َغْزَوة  ْبن  وعلقمة 

). الّرومَوفِي سنة تسع َوخمسین َشتَّى ُجنَاَدة ْبن أَبِي أُمیَّة بِأَْرض ...رودسالحجري وعلقمة ْبن األخثم 

ِمَن اْلِھْجَرةِ النَّبَِویَِّة: فِیَھا َكانَْت َغْزَوةُ َماِلِك  َسنَةُ ِستِّینَ البن كثیر : (  115ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

 : ِ َمِدینَةَ ُسوِریَّةَ، قَاَل اْلَواقِِديُّ ) .َوفِیَھا َدَخَل ُجنَاَدةُ بن أبى أمیة جزیرة رودسْبِن َعْبِد �َّ

ِ سوریة 60: (في أحداث سنة  322ص  5تاریخ الطبري ج  ھـ : ففي َھِذِه السنة كانت غزوة مالك بن َعْبِد �َّ

).، في قول الواقديوھدمھ مدینتھادخول جناده ابن أبى أمیة رودس، و

ترجمة النص أدناه: 

العرب یخلون رودس. أوعلى االستیالءالبیزنطیون یعیدون 678/679

678/679: Byzantines retake or Arabs evacuate Rhodes. 

Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris. P 179.

على القسطنطینیة. معاویة المسن وجد نفسھ مضطر لیختم بثالثین  جبر العرب على ھجر محاولتھم األستیالءأُ 

أخلوا المیاه البیزنطیة..678سنة سالم مع بیزنطة .... في 

Arab were forced to abandon the attempt to take Constantinople. The aged Muawiya 

found himself compelled to conclude a thirty years’ peace with the Byzantium and 

he agreed to pay the Emperor 3000 gold pieces annually and to send in addition fifty 

slaves and fifty horses… In 678, they left Byzantine waters. 

History of the Byzantine State By Georgije Ostrogorski. P 124-125.

العرب المسلمون رفعوا حصار القسطنطینیة وأسسوا سالم لثالثین سنة.678/679

678 / 679 The Muslim Arabs lifted their blockade of Constantinople and established 

a thirty-year peace.   
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The Muslim Diaspora (Volume 1, 570-1500): A Comprehensive Chronology of the 

Spread of Islam... By Everett Jenkins, Jr, vol.1, p36. 

م. 680–679م قد تكون  679–678أن 

ومن المعروف أن الغزوات البحریة ال تتم في الشتاء. 

ھـ بالتقویم الھجري 58بدایة ذي الحجة  ھـ إلى  58األول  جمادىأول  وافقم  678خریف  أخر–ربیع  أول

. غیر المقوم

ھـ بالتقویم الھجري  57ذي الحجةبدایة  ھـ إلى  57ربیع األول أول  وافقم  678خریف  أخر–ربیع  أول

. ال یتطابق  المقوم.

ھـ بالتقویم 59ذي الحجة  ھـ إلى منتصف  59منتصف ربیع األول  وافقم  679خریف  أخر–ربیع  أول

الھجري غیر المقوم. 

ھـ بالتقویم الھجري  58ھـ إلى بدایة ذي الحجة  58أول ربیع األول  وافقم  679خریف  أخر–ربیع  أول

. .. یتطابقالمقوم

ھـ بالتقویم الھجري60أخر ذي الحجةھـ إلى60أخر جمادى األول  وافقم  680خریف  أخر–ربیع  أول

.. ال یتطابق أذ انھ بعد وفاة معاویة. المقوم.غیر

ھـ بالتقویم الھجري  59ھـ إلى بدایة ذي الحجة  59أول ربیع األول  وافقم  680خریف  أخر–ربیع  أول

.. یتطابق..المقوم.

بالتقویم الھجري المقّوم وغیر المقّوم.أنھامما یدل على ھـ59و 58المصادر اإلسالمیة األعوام ورد في 

 *********************

صلح معاویة مع الروم واالنسحاب من  لمسلمین ولبحري السطولاألوفتح سمرقند وتدمیر  تواریخ  تطابق  

التقویم الھجري بالشھر الكبیس ما زال مستمر وأن  رودس مع التقویم الھجري المقّوم یدل على أن تقّویم  

ھـ .56الشھر الكبیس قد تمت أضافتھ في سنة 

11141619368الدورة 

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر األول 

2√5√7√10√13√16√18√

21√24√26√29√32√35√37√

40√43√45√48√51√54√56√

59626467707375
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ھـ 60أو 59وفاة معاویة: العشرون الواحد والدلیل 18.21

في یوم خمیس في النصف من  تكان وفاة معاویة  أنورد  كالعادة، ھنالك تضارب حول تاریخ وفاة معاویة!  

ھـ. 60أو59بقین من رجب سنة لثمانيأورجب 

: وفیَھا َماَت ُمعَاِویَة  نا َوفَاة ُمعَاِویَة ْبن أَبِي ُسْفیَ :سنة تسعة وخمسین(  : 226ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

َوصلى َعلَْیِھ اْبنھ یَِزید ْبن ُمعَاِویَة َویُقَال لم یحضر یَِزید صلى َعلَْیِھ  بَقیَن من َرَجبنااْلَخِمیس لثمبِِدَمْشق یَْوم  

اك ْبن قیس َماَت ُمعَاِویَة َوُھَو اْبن اثْنَتَْیِن َوثَمَ  ت وَالیَتھ تسع  أنیَن َوكَ نایَن َویُقَال ِسّت َوثَمَ ن ایَن سنة َویُقَال ثَمَ نا الضَّحَّ

.  )ن یَْوًماأشھر َوعْشریعشَرة سنة َوثََالثَة

یَْوم اْلَخِمیس لثمان بَقیَن  َوَمات ُمعَاِویَة َرحَمھ �َّ  :سنة تسعة وخمسین(  : 228ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

). من َرَجب سنة تسع َوخمسین

قَاَل َوفِي  قَاَل بَِقي َوقُِرَئ َعلَى اْبن بكیر َوأَنا اْسَمع َعن اللَّْیث  :سنة ِستِّینَ (  : 229ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

َوخرج ....  واستخلف یَِزید ْبن ُمعَاِویَة  سنة ِستِّیَن توفّي أَِمیر اْلُمؤمنِیَن ُمعَاِویَة فِي َرَجب ألَْربَع لَیَال خلت ِمْنھُ 

).َواْبن الزبیر إِلَى َمكَّةُحَسْین ْبن َعِلّي َرِضي �َّ َعنھ إِلَى اْلعَراق

: وفي َھِذِه السنة ھلك نا ذكر وفاه ُمعَاِویَة بن أَبِي ُسْفیَ ھـ: (60سنة  أحداث في  323ص  5تاریخ الطبري ج 

فِي سنة ستین  كانھالكھ  أنفاختلف فِي وقت وفاتھ بعد إجماع جمیعھم َعلَى  بدمشق،  نا ُمعَاِویَة بن أَبِي ُسْفیَ 

د:  ، وفي رجب منھاالھجرةمن   َوقَاَل اْلَواقِِدّي: .مات ُمعَاِویَة لھالل رجب من سنة ستین، فَقَاَل ِھَشام بن ُمَحمَّ

د:  .مات ُمعَاِویَة للنصف من رجب بقین  نابدمشق سنة ستین یوم الخمیس لثممات ُمعَاِویَة  َوقَاَل َعِلّي بن ُمَحمَّ

. )، َحدَّثَنِي بِذَِلَك اْلَحاِرث عنھمن رجب

ِمْن َھِذِه السَّنَِة. قَالَھُ  َمْوُت ُمعَاِویَةَ ِالْستِْھَالِل َرَجبٍ ن اَوكَ : (  البن كثیر 116ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

. َوقِیَل  َوقِیَل ِللنِّْصِف ِمْنھُ ِھَشاُم ْبُن اْلَكْلبِّيِ.   . قَاَل اْبُن بَِقیَن ِمْنھُ نایَْوَم اْلَخِمیِس ِلثَمَ ، قَالَھُ اْلَواقِِديُّ ، قَالَھُ اْلَمدَائِنِيُّ

.)ھُ َھلََك فِي َرَجٍب ِمْنَھاأنَجِریٍر: َوأَْجَمعُوا َعلَى 

كنت ( قال: أبو خالد التمارقال: أخبرنيصالح بن میثمعن:  128- 127ص  42في بحار االنوار للمجلسي ج 

من سفن الرمان، قال: فخرج فنظر إلى الریح  سفینةیوم الجمعة، فھبت ریح وھو فيبالفرات میثم التمارمع

الجمعة المقبلة قدم برید  معاویة الساعة، قال: فلما كانت مات عاصفشدوا برأس سفینتكم إن ھذا ریح  :فقال

توفي أمیر المؤمنین  قال: الناس على أحسن حال،  فلقیتھ فاستخبرتھ، فقلت لھ: یا عبد هللا ما الخبر؟الشاممن

. أي یوم توفي؟ قال: یوم الجمعة:وبایع الناس یزید! قال: قلت 

ترجمة النص أدناه: 
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نیسان / أبریل : وفاة الخلیفة معاویة. یزید بن معاویة یخلفھ قادماً من القدس. 680

680 April Death of Caliph Mu’awiya. Yazid b Mu’awiya succeeds him, coming 

from Jerusalem. 

A History of Palestine, 634-1099, By Moshe Gil p840 

: وفاة معاویة.. 18تموز / یولیو 680

18 July 680 Death of Muawiyah. 

Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris. P 179. 

: توفى الخلیفة معاویة في دمشق ومن سیخلفھ أبنھ یزید. 678/679

678 / 679 Caliph Mu’awiya died at Damascus and was to be succeeded by his son 

Yazid.  

The Muslim Diaspora (Volume 1, 570-1500): A Comprehensive Chronology of the 

Spread of Islam... By Everett Jenkins, Jr, vol.1, p36. 

م. 681أو679وقد تكون  تموز / یولیو17م قد تكون680تموز / یولیو18أن

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ال یتطابق.. 59شوال 3األثنین وافقم 679تموز / یولیو 18

یتطابق..  ال  ھـ بالتقویم الھجري المقّوم.. 58شعبان4ربعاءاألوافقم 679تموز / یولیو 18

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ال یتطابق.. 60شوال 14االربعاءوافقم 680تموز / یولیو 18

یتطابق... ھـ بالتقویم الھجري المقّوم.59رجب14الجمعةوافقم 680تموز / یولیو  18

یتطابق.. ال ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. 61شوال  23الثالثاءوافقم 681تموز / یولیو 18

یتطابق.. ال  .ھـ بالتقویم الھجري المقّوم .60رجب 25سبت الوافقم 681تموز / یولیو 18

ھـ : 60أو 59رجب 15

یتطابق.. م جولیان.. ال  680نیسان / أبریل 21السبت وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 60رجب  15

یتطابق ..؟ م جولیان.. 681تموز / یولیو 8ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60رجب 15

م جولیان.. ال یتطابق.. 679أیار / مایو  2األثنین وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 59رجب  15

مع المصدر  یتطابق  م جولیان..680تموز / یولیو  18جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  59رجب  15

.. الرومي
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: ھـ60أو 59رجب22الخمیس 

.. ال یتطابق ..م جولیان .679آیار / مایو9ثنین األ وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 59رجب  22

.. یتطابقال...جولیان م680تموز / یولیو 25جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 59رجب  22

.. یتطابقال ... م جولیان680نیسان / أبریل  27الجمعة وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم و 60رجب  22

.. یتطابقم جولیان ...681تموز / یولیو 15ءربعااألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم و60رجب 22

ھـ : 60أو  59رجب  1

م جولیان..  ال یتطابق.. 679نیسان / أبریل  18لیلة األثنین  وافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر  59رجب  1

م جولیان.. ال یتطابق .. 680تموز / یولیو 4جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 59رجب 1

جولیان.. ال یتطابق.. م 680نیسان / أبریل 7لیلة السبت وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 60رجب 1

م جولیان.. یتطابق ..681حزیران / یونیو 24ربعاءاأل وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60رجب  1

: ھـ60أو  59رجب4

م جولیان.. یتطابق..679نیسان / أبریل 21الخمیس وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 59رجب  4

م جولیان.. ال یتطابق .. 680تموز / یولیو 7ثنیناالوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 59رجب 4

یتطابق..م جولیان.. 680نیسان / أبریل 11االربعاءوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 60رجب  4

یتطابق .. ال  م جولیان.. 681یو  ن / یو حزیران27سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60رجب 4

. والمقّومع التقویم الھجري غیر المقّومھـ تتطابق م 60أو  59التواریخ الواردة حول وفاة معاویة في  عدد من

59رجب  14الجمعةوافقم  680تموز / یولیو  18یتطابق مع المصادر الرومیة واإلسالمیة ھو  لكن، الذي

..  ھـ بالتقویم الھجري المقّوم

رجب وكان ذلك عند وصول مبعوث 28وقد ورد أن الحسین ع وأبن الزبیر خرجوا من المدینة الى مكة في  

یزید الى المدینة لطلب المبایعة لیزید بعد وفاة معاویة. 

َوِھَي لیلة األحد لیومین  .. فخرج ُحَسْین من تحت لیلتھ،  ھـ: (60في أحداث سنة  341ص  5تاریخ الطبري ج

.(من المدینة إلى مكة))بقیا من رجب سنة ستین

لَْیلَةَ اْألََحِد ِللَْیلَتَْیِن بَِقیَتَا ِمْن  البن كثیر: (ثُمَّ َجَمَع أَْھلَھُ َوبَنِیِھ َوَرِكَب 1476ص  8ج4ي كتاب البدایة والنھایة م ف

)  السَّنَةِ َرَجٍب ِمْن َھِذهِ 
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بعد لمبعوث یزید لیصل الى المدینةت رجب لكي یكون ھنالك وقحدود منتصفالبد أن تكون وفاة معاویة في 

. سبوعینأ

بالتقویم الھجري المقّوم59رجب  14الجمعةوافق الم م  680تموز / یولیو  18وبالتالي یتماشى مع ھـ 

وھو وقت كافي لوصول خبر  سبوعینمع الروم وقبل تحرك الحسین ع وأبن الزبیر بأتأریخ صلح معاویة

. مع فارس على جواد في مھمة مستعجلةمدینة من دمشق الى الالوفاة

ویم التقویم  ولم یلغي معاویة تقّ ھـ59حكم معاویة حتى  ناما زال یضاف في زمكانالشھر الكبیس  أنأي  

54و 51و48و 45و43اشھر كبیسة تمت أضافتھا في عھده في األعوام  6أنبل  ،الكبیسالھجري بالشھر  

ھـ.56و

ھـ وتوقف في الشام.  59ر التقویم ولم تتم أضافة الشھر الكبیس في  أن معاویة غیّ حتمالاھـ ف59أما في عام  

حتى القضاء على وباقي أراضي المسلمین  في الحجاز  استمرتأضافة الشھر الكبیس  أنأذ سنرى الحقاً  

ھـ..73خالفة ابن الزبیر في  

11141619368الدورة 

السنوات  

الھجریة  

الكبیسة  

صفر األول 

2√5√7√10√13√16√18√

21√24√26√29√32√35√37√

40√43√45√48√51√54√56√

59√626467707375
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ھـ 60استشھاد الحسین ع : عشرون الوثانيالالدلیل 18.22

لیلة احدالسبتخروج الحسین ع من المدینة إلى مكة:

َوِھَي لیلة األحد لیومین  .. فخرج ُحَسْین من تحت لیلتھ،  ھـ: (60في أحداث سنة  341ص  5تاریخ الطبري ج

.(من المدینة إلى مكة))بقیا من رجب سنة ستین

لَْیلَةَ اْألََحِد ِللَْیلَتَْیِن بَِقیَتَا ِمْن البن كثیر: (ثُمَّ َجَمَع أَْھلَھُ َوبَنِیِھ َوَرِكَب  1476ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

) ِه السَّنَةِ َرَجٍب ِمْن َھذِ 

م .. ال یتطابق .. 680أیار / مایو 4الجمعة وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 60رجب  28

یتطابق ..ال م .. 681تموز / یولیو 21الثالثاءوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60رجب  28

..یوم احد یتطابق  ال م .. 679أیار / مایو 15حد االوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 59رجب  28

یتطابق .. م ..680أغسطس/ أب2سبت لیلة االحدالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 59رجب 29

ھ منھا: وخروجوصول الحسین إلى مكة

ُخُروُج اْلُحَسْیِن ِمَن اْلَمِدینَِة إِلَى َمكَّةَ یَْوَم اْألََحِد البن كثیر: (َوَكاَن  1476ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م

لَْیلَةَ اْلُجُمعَِة ِلثََالٍث َمَضْیَن ِمْن َشْعبَانَ ،  ِللَْیلَتَْیِن بَِقیَتَا ِمْن َرَجٍب َسنَةَ ِستِّینَ  أَقَاَم بَِمكَّةَ بقیة شعبان  ، فَ َوَدَخَل َمكَّةَ 

ِة یَْوَم الثَُّالثَاِء یوم الترویةورمضان وشوال والقعدة،  ). وخرج من مكة ِلثََماٍن َمَضْیَن ِمْن ِذي اْلِحجَّ

دُ ْبُن قیس أن اْلُحَسْین أقبل  60في أحداث سنة 395ص 5تاریخ الطبري ج  ھـ: ( قَاَل أَبُو مخنف: َوَحدَّثَنِي ُمَحمَّ

ِ  :ى إذا بلغ الحاجر من بطن الرمة بعث قیس بن مسھر الصیداوي إِلَى أھل اْلُكوفَة، وكتب َمعَھُ إِلَْیِھم َحتَّ  بِْسِم �َّ

إِلَ  ِحیِم، من اْلُحَسْین بن علي إِلَى إخوانھ من اْلُمْؤِمنِیَن والمسلمین، سالم َعلَْیُكْم، فَإِنِّي أَْحَمدُ  ْحَمِن الرَّ َ الرَّ ْیُكُم �َّ

ا بَْعدُ، فإن كتاب مسلم بن عقیل جاءني یخبرني فِیِھ بحسن رأیكم، واجتماع ملئكم َعلَى  ا لَِّذي ال إِلَھَ إال ُھَو، أَمَّ

َوقَْد شخصت إلیكم  نصرنا، والطلب بحقنا، فسألت �َّ أن یحسن لنا الصنع، وأن یثیبكم َعلَى ذَِلَك أعظم األجر،  

، فإذا قدم علیكم رسولي فاكمشوا امركم ووجدوا، ین من ذي الحجة یوم الترویةِمْن َمكَّةَ یوم الثالثاء لثمان مض

ُ، والسالم َعلَْیُكْم ورحمة �َّ وبركاتھ ).فإني قادم َعلَْیُكْم فِي أیامي َھِذِه إِْن َشاَء �َّ

محملة تسیر بسرعة  ال یعقل انھ قطع المسافة من مكة الى المدینة في خمسة أیام على االبل مع اھلھ. االبل ال

كم تقریبا. واذا قلنا انھ 410كم/ساعة. والمسافة على طریق القوافل بین المدینة ومكة تاریخیا كانت  5حوالي  

َدَخَل َمكَّةَ لَْیلَةَ اْلُجُمعَِة  وعلیھ  أیام على األقل.10- 8ساعات یومیا في حر رجب ألحتاج الى  10- 8كان یسیر  

) والكلمتین متقاربة كتابةً ویمكن الخلط بینھم من قبل النساخ. َمَضْینَ (ولیسِمْن َشْعبَانَ ) ینَ قَ بَ (ِلثََالٍث 
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ِمْن َشْعبَانَ ) ینَ قَ او بَ (َوَدَخَل َمكَّةَ لَْیلَةَ اْلُجُمعَِة ِلثََالٍث َمَضْیَن وصل الحسین ع الى مكة:

یتطابق .. ال م .. 680أیار / مایو 9األربعاء وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 60شعبان 3

یتطابق ..ال م ..681تموز / یولیو 25السبت وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60شعبان 3

یتطابق ..م ..679أیار / مایو  20الجمعةوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 59شعبان 3

یتطابق ..ال م ..680اغسطس/ اب 5الثالثاءوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 59شعبان 3

یتطابق ..م ..680أیار / مایو 3خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 60شعبان 27

. یتطابقم..681اغسطس/ اب 18ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60شعبان 27

یتطابق .. ال م .. 679أیار / مایو  14ت سبالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 59شعبان 27

..قبیتطام..680اغسطس/ اب28خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 59شعبان 26

ِة یَْوَم الثَُّالثَاِء یوم الترویة خرج الحسین ع من مكة: وخرج من مكة ِلثََماٍن َمَضْیَن ِمْن ِذي اْلِحجَّ

م .. ال یتطابق .. 680أیلول / سبتمبر  9األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  60ذي الحجة 8

یتطابق ..م..681تشرین الثاني / نوفمبر  25ربعاءاالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60ذي الحجة 8

م .. ال یتطابق ..679أیلول / سبتمبر  20لثالثاءاوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  59ذي الحجة 8

م  680دیسمبر/  كانون االول6(األثنین غیر مقوم)بتسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  59ذي الحجة  8

یتطابق .... 

: محرم10ع الحسینستشھادا

َوقتل اْلُحَسْین ْبن َعِلّي لعشر خلون من  ( ُخُروج اْلُحَسْین إِلَى اْلعَراق  : 231ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

... وفیَھا خرج اْلُحَسْین ْبن َعِلّي من َمكَّة یُِرید اْلُكوفَة فَقَاَل الفرزدق خرجت أُِرید  اْلمحرم سنة إِْحَدى َوِستِّینَ 

ا كنت بِذَات عرق َرأَْیت قبابا َمْضُروبَة فَقلت لمن َھِذِه قَالُوا للحسین اْبن َعِلّي فعدلت إِلَْیِھ فَقلت یَا   ْبن اْلَحج فَلَمَّ

ُ َعلَ  ِ َصلَّى �َّ ْیِھ َوَسلََّم َما أعجلك َعن اْلَحج...). َرُسول �َّ

( سنة إِْحدَى َوِستِّیَن: مقتل اْلُحَسْین َوأَْصَحابھ فِیَھا قتل اْلُحَسْین ْبن َعِلّي  : 234ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

). اء سنة إِْحَدى َوِستِّینَ یَْوم اْألَْربَعَاء لعشر خلون من اْلمحرم یَْوم َعاُشورَ ْبن أَبِي َطالب َرْحَمة �َّ َعلَْیِھ 

ِم َسنَةَ إِْحَدى : (  البن كثیر 149ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م  َوقُتَِل یَْوَم اْلُجُمعَةَ یَْوَم َعاُشوَراَء فِي اْلُمَحرَّ

سنة هرغیوقالن.وستیثلث أونثنتی سنة:  یعة ھ لابنوقال .نوستی ن ثنتیسنةالكلب،بن ھشاموقالَوِستِّینَ 

.)ستین
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قتل الحسین بن علي رضي هللا عنھما یوم الجمعة یوم  : (6351نص  468ص  3السنن الكبرى للبھیقي ج

وھو ابن أربعة وخمسین وستة أشھر ونصف. ). عاشورا لعشرة مضین من المحرم سنة احد وستین،

هللا عنھما كسفت الشمس لما قتل الحسین بن علي رضي  : (  6352نص  468ص  3السنن الكبرى للبھیقي ج 

القیامة قد قامتكسفة بدت الكواكب نصف النھار حتى ظننا ھي ومثلھ في الصواعق )../ وظن الناس ان 

المحرقة، والمقتل للخوارزمي، والكواكب الدریة، واالتحاف، وتاریخ الخلفاء، ومجمع الزوائد.

.. مما ظھر یوم قتلھ: (الحسین) من اآلیات ـ أیضاً ـ أن السماء  (وذكر ابو نعیم الحافظ، في كتاب دالئل النبوة:  

.)..اسودت اسوداداً عظیماً، حتى رؤیت النجوم نھاراً 

: ( ولما قتل الحسین مكثت الدنیا سبعة أیام والشمس على الحیطان  157ص  1جفي تاریخ الخلفاء للسیوطي

، وكان قتلھ یوم عاشوراء، وكسفت الشمس ذلك الیوم،  والكواكب یضرب بعضھا بعًضاف المعصفرة،  كالمالح

.واحمرت آفاق السماء ستة أشھر بعد قتلھ، ثم الزالت الحمرة ترى فیھا بعد ذلك الیوم ولم تكن ترى فیھا قبلھا

..). الورس الذي في عسكرھم رمادًاوقیل: إنھ لم یقلب حجر بالبیت المقدس یومئذ إال وجد تحتھ دم عبیط، وصار  

..  م جولیان680كتوبر  تشرین األول / أ10یوم األربعاء  وافق الھجري غیر المقّوم  قویم  ھـ بالت61محرم  10

ولكن فاجعة كربالء حصلت بستة أشھر تقریباً بعد وفاة معاویة  .أي لیس جمعةتطابق مع نص خلیفة بن خیاط ،  ی

م جولیان، فال یتطابق. 680تموز / یولیو -ھـ59في رجب 

یتطابق ال  م جولیان...  681ر  دیسمب/  ولكانون األ27حد  االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  61محرم  10

.  م جولیان680تموز / یولیو  -ھـ59في رجب قد مرت سنة ونصف على وفاة معاویةو

. یتطابقن. ال  م جولیا 679ر  أوكتوب/تشرین األول 22سبت الوافقالمقّوم  غیرھـ بالتقویم الھجري60محرم  10

.. یتطابقم جولیان.. 681كانون الثاني / ینایر  7ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60محرم  10

الذي یختلف عن التقویم ص  المقّوم لرسول هللاألصليبالتقویم الھجريھـ60سنة  فاجعة كربالء حصلت

الھجري األموي غیر المقّوم المعمول بھ حالیاً.

ویؤید ذلك ما یلي: 

استشھاد الحسین ع في رأس الستین:

).  رأس ستین من مھاجريوعن أم سلمة قالت: ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ یقتل حسین بن علي على  
عن الطبري، وترجمة اإلمام الحسین «علیھ السالم» من تاریخ دمشق  190ص9، مجمع الزوائد ج5الصحیح من سیرة النبي األعظم ج 

113ص13، وكنز العمال ج299ص5، واإللمام ج142ص1وفي ھوامشھ عن مصادر أخرى، وتاریخ بغداد ج185بتحقیق المحمودي ص

،  111ص5عن الطبراني، والخطیب، وابن عساكر، ومنتخب كنز العمال ھامش مسند أحمد ج212ص1ط حیدر آباد، ومیزان اإلعتدال ج

ج للخوارزمي  السالم»  «علیھ  الحسین  ج 161ص1ومقتل  الحق  وإحقاق  النجا354ص 11،  مفتاح  وعن  تقدم،  ما  بعض  136صةعن 

.مخطوط، وعن المعجم الكبیر للطبراني
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وفي روایة: من سنة ستین، ومن إمارة الصبیان). أس الستیننعوذ با� من روفي حدیث رواتھ ثقات: (
.375و373ص11، مصنف عبد الرزاق ج5الصحیح من سیرة النبي األعظم ج

ثالث فيفبالمدینة(االمام محمد الباقر ع)والدتھأما(: )80ص السؤولطلحة (في مطالب بنالدینكمالقال
٢جالغمةكشف)...سنینبثالثالسالمعلیھ(الحسین)جدهقتلقبلللھجرة،وخمسینسبعسنة،من صفر

ھـ.60=3+57تأكید اخر ان استشھاد الحسین ع كان في سنة. 318ص

، 5الصحیح من سیرة النبي األعظم ج(اللھم ال تدركني سنة ستین وال إمارة الصبیان).  :وعن أبي ھریرة أنھ قال 

.أبي شیبة وغیرهعن ابن 65اإلتحاف بحب األشراف ص

دُ ْبُن َمْعَمٍر اْلبَْحَرانِيُّ قَالَ :َحدَّثَنَا أَْحَمدُ قَالَ  ادُ ْبُن َسلََمةَ، َعْن َعِلّيِ ْبِن َزْیٍد، :نا ُمَحمَّ نا َرْوُح ْبُن ُعبَادَةَ قَاَل: نا َحمَّ

ُھَرْیَرةَ، أَبِي  َعْن  َحاِزٍم،  أَبِي  قَالَ َعْن  َحدِ : (أَنَّھُ  ِكیِسي َھذَا  لََرَجْمتُُمونِي،فِي  َحدَّثْتُُكُموهُ  لَْو  قَالَ یٌث،  َال  :ثُمَّ  اللَُّھمَّ 

تِّینَ أَْبلُغَنَّ   الّسِ تِّیَن؟:قَالُوا.  َرأَْس  الّسِ َرأُْس  َوالشََّھاَدةُ :  قَالَ َوَما  الشَُّرِط،  َوَكثَْرةُ  اْلُحْكِم،  َوبَْیُع  ْبیَاِن،  الّصِ إَِماَرةُ 

َدقَةَ َمْغَرًما، َونَْشٌو یَتَِّخذُوَن اْلقُْرآَن َمَزاِمیرَ بِاْلَمْعِرفَِة، َویَتَِّخذُ  ادٌ .  وَن اْألََمانَةَ َغنِیَمةً، َوالصَّ : َوأَُظنُّھُ قَالَ :قَاَل َحمَّ

.13976ح 105ص 2المعجم االوسط ، أبو القاسم الطبراني ج . )َوالتََّھاُوُن بِالدَّمِ 

سنة: 34أستلم یزید الحكم وھو بعمر  

َوَكاَن ،  َرَجٍب َسنَةَ ِستِّینَ البن كثیر: (بُویَِع لَھُ بِاْلِخَالفَِة بَْعدَ أَبِیِھ فِي  146ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

ھـ. 60=  34+ 26).َوثََالثِیَن سنةفََكاَن یَْوَم بُویَِع اْبَن أَْربَعٍ َمْوِلُدهُ َسنَةَ ِسّتٍ َوِعْشِریَن،  

التقویم الھجري المقّوم !بھـ60معإالأیامھاال تتطابقعن حركة الحسین عكل التواریخ أعاله

زمن فاجعة كربالء الحر والعطش

، ھنالك نقطتي تساؤل: وبالتقویمینبدایة فصل الشتاءوبما أن استشھاد الحسین ع كان في 

فالعطش ...  الفاجعة؟  بزمانالعطشوما عالقة  لما ال؟ ..  ؟..  وأصحابھ عطاشىع  ن  یھل قُتل الحس

ع أي أنسان ان  ییستطال.في فاجعة كربالءلثالث أیام كما حصلحتى في الشتاء اذا ُمنع الماءیحصل

ث أیام بدون ماء صیفاً أو شتاءاً! یبقى ثال

؟ .. من المعروف أن مناخ الصحاري حار نھارا وبارد لیالً وقت فاجعة كربالءھل كان المناخ حار

ً معدل درجات الحرارة العظمى في الظل في كربالء  شتاءاً.وان كان اقل حرارةً  في كانون األول  حالیا

درجة  15- 10درجة مئویة. ومعروف علمیاً ان درجة الحرارة تحت الشمس تكون  18دیسمبر ھو  /

وما ورد عن یوم مقتل الحسین ھو عن (حر الظھیرة) وھذا غیر مستبعد عند من الظل.  أكثرمئویة  

لعطش واألعیاء. اأضافة الىدرجة تقریباً او أكثر،30وقت الظھر أذ كانت الوقوف تحت الشمس
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كر في مصادر نقالً عن سجالت رومیة ومخطوطات لسجالت تأریخیة مسیحیة ویھودیة حدوث حر كما ذُ 

السنوات   في  فظیعة  ولیبیا  م  683-680شدید وجفاف ومجاعة  العراق وسوریا ومصر  كان  واوربافي 

عام   والحیوانات.وانتشرت م  683ذروتھا  البشر  من  االالف  وھلك  الماضي  األوبئة  العالم:  في  (المجاعات 

).Cornelius Walford, 1879by/Past and present:famines of the worldTheوالحاضر

زمن فاجعة كربالء كسوف الشمس

. فاجعة كربالءتزامن مع  شمسسوفاً للكأنورد 

او  للشمس  كسوف  یحصل  ان  یمكن  ال  علمیاً 

للق الیوم  مخسوف  في  الشھر ر  من  العاشر 

وجد حسب الجداول الفلكیة الحالیة  ال یالقمري. و 

حدث او القمرللشمسطبیعياو خسوف كسوف

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم60محرم  10في  

. وال حتى بأیام قبلھا او بعدھا،أو المقّوم

من الواضح أنھ كسوف غیر طبیعي أذ كسوف  

قمریین   شھرین  بین  یحصل  الطبیعي  الشمس 

ولیس وسط شھر قمري.. ولم یرد في جداول  

الحدیثة.   الفلكیة  في  الحسابات  ورد  ما  وحسب 

أن   یمكن  ال  حدث  ما  وصف  فأن  النصوص، 

أذ أستمر ألیام ولیس   یكون كسوفاً طبیعیاً حتماً 

... يلكسوف الطبیع دقائق كما ھو المعتاد في ا

م  680كانون األول / دیسمبر 12خسوف طبیعي شبھ كلي للقمر في  

بالتقویم الھجري المقّوم ھـ 59ذو الحجة 13جولیان الموافق 
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ثم   اضطربت ویبدو أن األرض تعرضت إلى مرور مذنب بین األرض والشمس حجب نورھا عن األرض 

الكواكب یضرب بعضھا بعًضا" وترى الحمرة في اآلفاق من المشرق  األرض لمروره مما جعل الناس ترى "

رب  . الكسوف الطبیعي یستمر دقائق وال یسبب تضاوالمغرب في نفس الوقت وعلى الحیطان لشھور بعده

الكواكب وال الحمرة في األفقین معاً لمدة أیام. وقد تم عبر التأریخ رصد مرور مذنبات سببت كسوف للشمس 

. Eclipse cometsوتسمى المذنبات الكسوفیة  

ذو  13الموافق  م جولیان 680كانون األول / دیسمبر  12في  خسوف طبیعي شبھ كلي للقمرورد حصول  و

الى  في الطریق  بعد خمسة أیام من خروج الحسین ع من مكة  . أيلھجري المقّوم بالتقویم اھـ  59الحجة  

م جولیان بثالث اسابیع حسب التقویم الھجري  681كانون الثاني / ینایر  7قبل فاجعة كربالء في  العراق و

رؤیتھ في الشرق األوسط. باإلمكان كان  سوف الخالمقّوم... ھذا 

الثاني / نوفمبر  27في  للشمسطبیعي كسوف حلقي القمر أعاله، سوفخوسبق   م جولیان  680تشرین 

الكوفة  باتجاه قبل مغادرة االمام الحسین ع مكة  ھـ بالتقویم الھجري المقّوم أي59ذو القعدة  28وافقالم

ھ في الجزیرة العربیة والشرق  تیصعب مشاھد وبعشرة أیام. وورد ھذا الكسوف في الجداول الفلكیة الحدیثة

ان حركة ترنح دوران األرض قد سببت  االعتبار برؤیة بدایتھ أذا وضعنا في  احتمال األوسط. لكن ھنالك  

وألن بدأ الكسوف كان في حدود  قرن السابقة 14الغرب خالل  باتجاه درجة  19.26زحف مواقع النجوم  

! اً درجة شرق °39.8579درجة شرق ومكة تقع على  °65

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60لقعدة اذو 28وافق م جولیان الم 680تشرین الثاني / نوفمبر 27في طبیعي حلقي للشمسكسوف 

 ************ 
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ھـ مع التقویم الھجري المقّوم 60في المحرم  ه  استشھادھـ و59تواریخ حركة الحسین ع في  ومن تطابق  

وأن  .ھـ  59شھر الكبیس صفر األول سنة  تمت أضافة القد  نستنتج أنھ  وكسوف الشمسومع خسوف القمر

!صحیحولم یصوم أو یحج بغیر وقتھما الأستشھدالحسین ع 
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ورد في أحادیث رسول هللا صلى علیھ وآلھ وسلم

وروایات أئمة آل البیت علیھم السالم 

في مصادر كل المذاھب 

ظھور اإلمام القائم المھدي المنتظر عجل هللا فرجنا بظھوره القریببأن یوم 

سیكون في نفس یوم مقتل الحسین سید الشھداء علیھ السالم. 

محرم بالتقویم الھجري المقّوم لرسول هللا ص 10أي یوم السبت 

ولیس بالتقویم األموي غیر المقّوم. 
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ھ یلی ن وتنصیب مھـ64بن معاویةیزیدوفاةوقعة الحرة و: عشرون الولثثاال الدلیل 18.23

وقعة الحرة 

كانت وقعة الحرة یوم األربعاء للیلتین : (٣٨٠الصفحة  -٤ج  -الطبري  - تاریخ الطبري  في تاریخ الطبري  

. 242ص 8ج  ومثلھ في البدایة والنھایةھـ).63سنة  ذي الحجةبقینا من

یتطابق. الم ..683أغسطس/ آب 28جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  63ذو الحجة28

م ..  یتطابق. 684دیسمبر/ كانون األول12ربعاءاالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 63ذو الحجة28

م بالمصادر الرومیة 683تشرین الثاني / نوفمبر  ھـ بالمصادر االسالمیة /  64ربیع األول  14وفاة یزید  

(سنة أَربع َوِستِّیَن: َوفَاة یِزید بن ُمعَاِویَة قرَئ َعلَى اْبن بكیر َوأَنا  : 255-253ص 1تاریخ خلیفة بن خیاط ج 

اْلُمؤمنِیَن   أَِمیر  توفّي  قَاَل  اللَّْیث  َعن  فِي شھر ربیع األولأسمع  اْلبَْدر  لَْیلَة  َوِستِّیَن  أَربع  فِي سنة  وفیَھا  یَِزید 

ربیع اآلخر... بیعَة َمْرَوان بن الحكم وفیَھا بُویَِع أَِمیر اْلُمؤمنِیَن  أحرقت اْلَكْعبَة یَْوم السبت لثالث خلون من شھر  

ة بعد اْألَْضَحى بلیلتینَمْرَوان فِي ِذي اْلقعَدة فِي اْلَجابِیَة وفیَھا َكانَت وفیَھا فتح لزھیر  وقیعة راھط فِي ِذي اْلحجَّ

توفّي یَِزید ْبن ُمعَاِویَة  قَالَ ن بكیر َوأقَام اْبن الزبیر اْلَحج ...  اْلمغرب یَْوم قتل أكسیل َزاد َحْرَملَة فِي ِرَوایَتھ َعن ابْ 

د َوَحدَّثَنِي  بیع األول سنة أَربع َوِستِّینَ ر فِي النّْصف من شھر   َوَكانَت ِخَالفَتھ ثََالث ِسنِین َوثََمانِیة أشھر قَاَل ُمَحمَّ

توفّي یَِزید ْبن ُمعَاِویَة ِألَْربََع  َو اْبن ثََمان َوثََالثِیَن... َحدَّثَنَا اْبن نمیر قَاَل َعْبد اْألَْعلَى أَن یَِزید ْبن ُمعَاِویَة َماَت َوُھ 

ثمَّ بَایع أھل الشَّام  فََكانَت ِخَالفَتھ ثََالث ِسنِین َوتِْسعَة أشھر َحدَّثَنَا اْبن نمیر قَاَل َعْشَرةَ لَْیلٍَة َخلَْت ِمْن ربیع األول

َوحرقت اْلَكْعبَة یَْوم السبت َحدَّثَنَا اْبن نمیر قَاَل وبویع اْبن الزبیر سنة أَربع َوِستِّیَن  عَة أشھرَمْرَوان فَعَاَش تِسْ 

ِ ْبن الزبیر بِالنَّاِس ثََمانِي حجج َوَالء من سنة أَربع  لثالث خلون من ربیع األول سنة أَربع َوِستِّینَ  َوحج َعْبد �َّ

... َوَمات ُمسلم ْبن عقبَة فِي صفر سنة أَربع َوِستِّیَن َوَكاَن ِحَصار ُحَصْین خمسین  ینَوِستِّیَن إِلَى إِْحدَى َوسبع

َونصب ُحَصْین المجانیق َعلَى اْلَكْعبَة وحرقھا یَْوم الثَُّالثَاء لخمس َخلَْوَن ِمْن َشْھِر َربِیعٍ  یَْوًما َحتَّى َماَت یَِزید  

). اآلَخِر سنة أَربع َوِستِّینَ 

(سنة أَربع َوِستِّیَن: وفیَھا َماَت یَِزید ْبن ُمعَاِویَة بحوارین من بَِالد حمص  : 255ص 1فة بن خیاط ج تاریخ خلی

یَِزید ْبن ُمعَاِویَة   َعلَْیِھ اْبنھ ُمعَاِویَة ْبن  اْلَكْلبِیَّة لَْیلَة اْلبَْدر فِي شھر ربیع األولَوصلى  َوأمھ َمْیُسوُن اْبنة بجدل 

ن ثََمان َوثََالثِیَن سنة َوقَالُوا اْبن بضع َوأَْربَعین سنة َوَكانَت وَالیَتھ ثََالث ِسنِین َوتِْسعَة أشھر واثنتین  َوَمات َوُھَو ابْ 

َوعْشرین یَْوًما). 

َوبَایع النَّاس َمْرَوان ْبن الحكم فِي النّْصف من ِذي اْلقعَدة سنة أَربع (: 259ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

َوأمھ آِمنَة بنت َعْلقََمة ْبن َصْفَوان اْلِكنَانِي). َوِستِّیَن 
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(سنة خمس َوِستِّیَن قرَئ َعلَى یحیى ْبن بكیر َوأَنا أسمع َعن اللَّْیث قَاَل فِي  : 261ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج  

مس َوِستِّیَن دخل َمْرَوان مصر فِي ِھَالل شھر ربیع اآلخر ثمَّ خرج من مصر فِي ُجَمادَى اْآلِخَرة ثمَّ توفّي  سنة خ

). واستخلف أَِمیر اْلُمؤمنِیَن َعْبد اْلملك بإیلیاء فِي شھر َرَمَضانوَالیَة َعْبد اْلملك ْبن َمْرَوان  فِي مستھل َرَمَضان

البن كثیر: ( ثم أتبعھ هللا بیزید بن معاویة فمات بعده في ربیع األول  225ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م 

القاھر فوق عباده، وسلبھم   لیلة خلت منھ، فما متعھما هللا بشيء مما رجوه وأملوه، بل قھرھم  ألربع عشرة 

ُمعَاِویَةَ، َوأَنَّھُ قَْد َماَت ِألَْربََع َعْشَرةَ  الملك، ونزعھ منھم من ینزع الملك مّمن یشاء.... َوَجاَء النَّاَس نَْعُي یَِزیدَ ْبِن 

ِل َسنَةَ أَْربَعٍ وستین، وھو ابن خمس أَْو ثََماٍن أَْو تِْسعٍ َوثََالثِیَن َسنَةً، فَكَ  انَْت ِوَالیَتُھُ ثََالَث لَْیلَةً َخلَْت ِمْن َربِیعٍ اْألَوَّ

. ِسنِیَن َوِستَّةً أَْو ثََمانِیَةَ أَْشُھٍر)

ترجمة النص أدناه: 
تشرین الثاني / نوفمبر  وفاة یزید. 683
حزیران / یونیو مروان بن الحكم أصبح الخلیفة. 684
ھط.انتصار مؤیدي األمویون في مرج ر تموز / یولیو ا684
نیسان / أبریل عبد الملك بن مروان أصبح الخلیفة.685

683 November Death of Yazid. 

684 June Marwan b. Al-Hakem becomes Caliph. 

684 July Victory of the supporters of the Umayyads at Marj Rahit. 

685 April Abd Al-Malik b. Marwan becomes Caliph. 
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:ھـ64وفاة یزید 

. تطابق. ی.م683نوفمبر  /الثاني تشرین  10الثالثاء  وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  64األولربیع  14

یتطابق.م .. 685مارس/ أذار26ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 64ربیع األول  14

ربیع االخر 5ربیع االول او الثالثاء  3السبت ھـ :64أُحرقت الكعبة 

م .. یتطابق  683نوفمبراألول /  تشرین30جمعةالوافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  64ربیع األول  3

.بالتقویم الھجري االصليھذا وقت الحجلكن

..م .. یتطابق685مارس/  اذار15جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 64ربیع األول  3

م .. یتطابق 683مبر  دیس/  كانون األول1ثالثاءالوافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  64ربیع األخر  5

.بالتقویم الھجري االصليھذا وقت الحجلكن

..م .. یتطابق685نیسان / أبریل 16ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 64ربیع األخر  5

:  ھـ64مروان بن الحكم یصبح الخلیفة

. .یتطابق.م.684یونیوأول حزیران /  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم64ذي القعدة منتصف 

م.. ال یتطابق.. 686مبر نوف/  تشرین الثانيمنتصفوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 64منتصف ذي القعدة 
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:  ھـ 64وقعة رھط 

..یتطابق.م .684تموز / یولیو  31األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 64ذي الحجة 12

..یتطابقم.. 685ول/ دیسمبركانون األ15حداال وافقالمقّوم ھـ بالتقویم الھجري64ذي الحجة 12

:  ھـ 65عبد الملك بن مروان یصبح الخلیفة

..یتطابق.م.685بریل/ أنیسان11وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ـھ65رمضان 1

.مع المصدر الروميم. ال یتطابق  686أغسطس/ ب أ27وافقالمقّوم بالتقویم الھجريھـ 65رمضان 1

في المصادر تصبح محددة متفق علیھا  بدأت تواریخ األحداث فما بعد من ھذه الفترةأبتداءاً  الحظ  یمكنك أن تو

 ً . !..وال تتطابق مع التقویم الھجري األصلي المقّوم وتتطابق مع التقویم الھجري غیر المقّومغالبا

بالتقویم الھجري كان بعض المؤرخون یؤرخون  بل  ،األحداث  خالف في تواریخ  اصالً لم یكن ھنالكویبدو انھ  

وتحدث تضاربات عندما ال تتوافق  التواریخ بالتقویم الھجري غیر المقّوم.هھذ ن یعیدون حساب والمقّوم وأخر 

.فیقدمون ویؤخرون التواریخ!التواریخ مع أیام األسبوع

ودخول  معاویةبعد موت  ویم التقویم الھجري توقف  وبذلك تأكد لدینا أن أضافة الشھر الكبیس صفر األول لتقّ 

أستمرت  والمسلم أھلیة  حرب  في  عشرةن  المصادر  و.سنواتحوالي  بالمبایعة والمسلمم  اانقسذكرت  ن 

! في مكة المكرمةألبن الزبیر ؛ أحداھما األمویة في الشام وأخرىلسلطتین

معاویة ةوفاھـ قبل59معاویة ألغى أضافة الشھر الكبیس صفر األول بین شھري محرم وصفر عام  أنویبدو  

حتى التقویم الھجري المقّومعلى  بخالفة أبن الزبیر  في حین أستمرت السلطة في مكة  ،ھـ59في رجب

. ھـ73في عاماألمویون على مكة  أستولى
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ھـ 68وقعة األزارقة الخوارجنتھاء  الشمس بعد اكسوف والعشرون : رابع الدلیل ال18.24

أن كسوفاً للشمس حدث بعد وقعة  237ص  3رد في كتاب الكامل في اللغة واألدب لمحمد بن یزید المبرد جو

والتي كانت  في األھواز شرق البصرة بین أھل البصرة والخوارج  ھـ66سنة  األزارقة معركة سلى وسلبرى  

.خاضعة لخالفة أبن الزبیر في مكة

. ھـ65األزارقة معركة سلى وسلبري حدثت في أن وقعة622ص 5وورد في تاریخ الطبري ج 

. ھـ68ان وقعة األزارقة حدثت في 692ص 11لكن في البدایة والنھایة ج

م 686شباط  28حدث فيوالشرق األوسط وفارس  في الیمن وُعمانیمكن مشاھدتھكان  كسوف للشمس  ھنالك  

.األھوازوكانت ذروتھ في الخامسة صباحاً بتوقیت 

ي ف مع كتاب الكاملیتطابقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم.66رجب  28ربعاءاأل وافقم  686شباط /  28

.للمبرداللغة

الطبري.تاریخ یتطابق مع ھـ بالتقویم الھجري المقّوم.65صفر28جمعةالوافقم 686شباط /  28

التقویمین كان معمول بھنعال القرن الھجري األول في  رف أي من  أذ كان في صراع  العراقفي ستینیات 

أن كسوف الشمس الذي حدث بعد وقعة األزارقة معركة سلى وسلبرى  مستمر بین سلطة الشام وسلطة الحجاز.  

!الھجري غیر المقّوم في كتاب الكامل في اللغة، وبالتقویم ورد بالتقویم الھجري المقّوم في تاریخ الطبري
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ھـ 73ضد الروم معركة أرمینیة:  العشرونوخامس الالدلیل 18.25

بالمصادر  م692/مروانعبد الملك بن  الخامسزمن الخلیفة األمويـ  ھ73صیفحدثت ھذه المعركة

. الرومیة

د بن  ھـ73سنة  أحداثفي  194ص  6تاریخ الطبري ج ، فھزم الروم وقیل:  الصائفةمروان : ( وفیھا غزا ُمَحمَّ

وھو في أربعة آالف والروم في ستین  بالروم في ناحیة أرمینیةبن الولید  عثمانفي ھذه السنة وقعة  كانھ  أن

البن كثیر . 347ص 8ج4ومثلھ في كتاب البدایة والنھایة م).ألفا، فھزمھم وأكثر القتل فیھم

د ْبن  ثََالث َوسبعینكتب إِلَّي بكار َعن اْبن َعائِذ قَاَل فِي سنة  (  : 270ص  1تاریخ خلیفة بن خیاط ج   َغْزَوة ُمَحمَّ

).  فواقع الّروم فََھَزَمُھمْ سبیسطةَمْرَوان 

ترجمة النص أدناه: 

بحكم  692معركة سیبیستوبولیس (حالیا سولوساراي) عركت عند   البیزنطیة واألمویون  بین اإلمبراطوریة 

القوتین منذ   بین  الملك ابن مروان. أنھت المعركة سالم أستمر  . الجیش األموي كان بقیادة 680الخلیفة عبد 

سالف تحت أمرة قائدھم 30000محمد ابن مروان. البیزنطة كانوا بقیادة لیونتیوس وضم جیش خاص من  

رفع األمویون نسح من نصوص السالم بدل العلم. ومع ان المعركة كانت تبدو  نیبولوس. تعبیرا عن سخطھم،  

من السالف حتم ھزیمة البیزنطة.20000تمیل للمصلحة البیزنطة، ھروب حتى  

The Battle of Sebastopolis was fought at Sebastopolis (mostly identified with Elaiussa 

Sebaste in Cilicia but also with modern Sulusaray) in 692 between the Byzantine 

Empire and Umayyads under the caliphate of Abd al-Malik ibn Marwan. The battle ended the 

peace that had existed between the two powers since 680.  The Umayyad army was led by 

Muhammad ibn Marwan. The Byzantines were led by Leontios and included a "special army" of 

30,000 Slavs under their leader, Neboulos. The Umayyads, incensed at the breaking of the treaty, 

used copies of its texts in the place of a flag.  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sebastopolis - 

cite_note-1 Though the battle seemed to be tilting to the Byzantine advantage, the defection of 

upwards of 20,000 Slavs ensured a Byzantine defeat. 

Stratos, A.N. (1980), Byzantium in the Seventh Century, Volume V: Justinian II, Leontius and 

Tiberius, 685–711, Amsterdam: Adolf M. Hakkert, pp. 34–38, ISBN 90-256-0852-3 

. م692ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم مع عام 73عام صیف یتطابق 

ھـ في المصادر.71ولم یرد عام م 692عام وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  71عام صیففي حین أن

. نیاألمویتحت حكمھـ 71واستخدام التقویم الھجري المقّوم قبل عام وبالتالي توقف أضافة الشھر الكبیس

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sebastopolis-cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sebastopolis-cite_note-1
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نقاط معروفة لتطابق التقویم الھجري المقّوم والتقویم المیالدي، وھي: ثماند االن وأصبح لدینا لح

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ خسوف القمر. 4جمادى األخرة 13م وافق األربعاء 625ایار / مایو 27

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ كسوف الشمس. 10صفر األول  28م وافق الخمیس 631شباط / فبرایر 7

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ كسوف الشمس. 11المحرم 29م وافق األربعاء 632كانون الثاني / ینایر 27

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ كسوف الشمس.13جمادى األول 28م وافق الجمعة 634حزیران / یونیو  1

ھـ بالتقویم الھجري المقّوم؛ خسف الشام. 37م وافق جمادى األخرة 658یونیو /حزیران 23

؛ كسوف القمر. ھـ بالتقویم الھجري المقّوم37صفر  14م وافق االحد 658شباط / فبرایر  

ھـ بالتقویم الھجري الّمقوم؛ كسوف الشمس.50ذي الحجة 28م وافق الثالثاء 671كانون األول / دیسمبر  7

؛ كسوف الشمس.ھـ بالتقویم الھجري المقّوم65صفر28جمعةالوافقم 686شباط /  28

11141619368الدورة

السنوات 

الھجریة  

الكبیسة صفر  

األول

2 √5 √7 √10 √13 √16 √18 √

21 √24 √26 √29 √32 √35 √37 √

40 √43 √45 √48 √51 √54 √56 √

59 √X6264X67X70X73X75X
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من ألغى تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس ؟ 19

. سنة الھجریة األولى75الـ  السنوات الكبیسة خالل  كونھا على فترات زمنیة تغطي  لاختیرتاألدلة السابقة  

من المؤكد وجود أدلة أخرى عدیدة تحتاج إلى بحث أكثر في المصادر التاریخیة اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة  و

واألمازیغیة ركیةواألردو والت واآلذریة  باللغات الفارسیة  والبربر واألندلسوخصوصاً لتاریخ فارس وخراسان

ریخ ومصادر  وباألیام مع توالھذه األراضي  للبحث في مطابقة تواریخ الفتح اإلسالميواإلسبانیة والبرتغالیة

. یستكشفوا تلك المصادریكملوا ونأمل من باحثین أخرین أن  ..  شعوبھا. فقد كتبوا تاریخھم كما فعل المسلمون.

أصبح من الواضح والمؤكد : ، مع ھذا

سنة لتقّویم التقویم الھجري.19أن المسلمین األوائل كانوا یستعملون دورات الـ -1

أن هللا عز وجل لم یّحرم تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس وانھ لیس النسيء المنھي عنھ في سورة  -2

ھـ  9التوبة. بل أن ھنالك ترتیب عجیب لألحداث وضعھ عز وجل یتمثل في انزال أیة التحریم في أواخر  

قمر لكبیس، ثم یوقّت كسوف البأنذار مدتھ أربعة أشھر حرم متتالیة ال تتحقق إال بوجود شھر صفر األول ا

مع موت إبراھیم ع ابن الرسول ص مع شھر صفر األول الكبیس ! ... سبحان العلیم القدیر. 

. بعد نزول آیة التحریمھـ 10أن رسول هللا ص لم یّحرم ولم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -3

ھـ . 13أن الخلیفة األول أبو بكر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -4

ھـ .21و 18و 16أن الخلیفة الثاني عمر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -5

ھـ . 35و 32و 29و26و 24أن الخلیفة الثالث عثمان لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -6

ھـ .40و 37أن الخلیفة الرابع أمیر المؤمنین علي ع لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -7

ربما  و56و 54و 51و48و 45و43أضافة الشھر الكبیس سنة  علناً  معاویة لم یمنع  أن الخلیفة األموي-8

.قبل ذلكأذ ربما أوقف معاویة أضافة الشھر الكبیس في الشامھـ 59

یر التقویم الھجري إلى تقویم یبدأ  یّ غق تیطب فرض تھو من  او عبد الملك بن مروان  یزید  أن الخلیفة األموي-9

وربما بدأ استخدام التقویم وألغى تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس صفر األول.والدة معاویةمن عام  

. غیر المقّوم في أواخر عھد معاویة

كافة  في  ھـ تم فرض التقویم الھجري األموي الحالي غیر المقّوم73أبن الزبیر في مكة عام  الخلیفة  بمقتل  -10

.سالمأنحاء أمة اإل
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یبدأ التقویم الھجري من عام المبعث النبوي ومن المستفید؟ على الخلیفة عمر أن اقترحمن19.1

ھـ أي بثالثة عشر سنة وخمسة شھور قبل عام الھجرة.13-رجب 27المبعث النبوي كان في الشائع ان 

﴿اْقَرأْ بِاْسِم  : أّول ما نزل علیھ (صلى هللا علیھ وآلھ) من القرآن:282ص 2قال المسعودي في مروج الذھب: ج 

لیلة األحد   ثم في  السبت  لیلة  وأتاه جبرائیل في  بالرسالة یوم االثنینَربَِّك﴾.  أّول  وخاطبھ  ، وذلك بحراء، وھو 

نَساَن َما لَْم یَْعلَْم﴾ھ: موضع نزل فیھ القرآن، وخاطبھ بأّول السورة إلى قول  وكان  .ونزل تمامھا بعد ذلك﴿َعلََّم اْإلِ

ذلك بعد بنیان الكعبة بخمس سنین، على رأس عشرین سنة من ملك كسرى أبرویز، وعلى رأس مائتي سنة من  

لجرجي (تاریخ التمدّن اإلسالميمن تاریخ میالد المسیح (علیھ السالم)609. وكانت سنة  یوم التحالف بالربذة

). 43ص 1زیدان: ج 

م)  590-589م ونعلم أن السنة الفارسیة تبدأ بالربیع ( 610=  20م + 628–590حكم كسرى خسرو أبرویز  

وھنالك سنة ال تحسب ریاضیاً ھي السنة األول سنة صفر في حین السنة العربیة تبدأ قبلھا في الشتاء بشھر محرم

. لمبعثم ھي سنة ا126وبالتالي  ، سنة الھجرة

وھنالك نص في تاریخ الیعقوبي / المبعث ینص ان یوم المبعث كان في شھر رمضان: 

األول،   ربیع  شھر  في  مبعثھ  فكان  سنة،  أربعین  استكمل  لما  وسلم  علیھ  في  وبعث رسول هللا صلى هللا  وقیل 

، ومن شھور العجم في شباط (أذا كان ربیع األول)...رمضان

ولذلك جعلھ عیدا للمسلمین (لیلة یوم الجمعة لعشر بقین من شھر رمضانوقال من رواه عن جعفر بن محمد  

القدر).

.م جولیان612أیلول  23االثنینوافقمقّوم بالتقویم الھجري الھـ 9-رمضان 21

الھجرة كما وضحنا سابقاً. یبدأ بعام المبعث النبوي ولیس عام ال التقویم الھجري غیر المقّوم الحالي 

د نفسھ كما یفعل الملوك ویجعل لھ تقویم؟ من أراد أن یخلّ 

معاویة بن أبي سفیان ةدوال

: (ذكر مده عمر معاویة : واختلفوا فِي مدة عمره، وكم عاش؟ فَقَاَل بعضھم: مات 325ص  5تاریخ الطبري ج

دُ ْبُن یَْحیَى، قَاَل: أَْخبََرنِي  :ذكر من قال ذلك.مات َوُھَو ابن خمس وسبعین سنةیوم   حدثني ُعَمُر، قَاَل: َحدَّثَنَا ُمَحمَّ
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: َسأَلَنِي اْلَوِلیدُ َعْن أَْعَماِر اْلُخلَفَاِء،  ِھَشاُم ْبُن اْلَوِلیِد، قَاَل: قَ  ْھِريُّ فَأَْخبَْرتُھُ أَنَّ ُمعَاِویَةَ َماَت َوُھَو  اَل اْبُن ِشَھاٍب الزُّ

ذكر من .وسبعین سنةَوقَاَل آَخُروَن: َماَت َوُھَو اْبُن ثَالٍث .، فَقَاَل: بَخٍ بَخٍ! إِنَّ َھذَا لَعُْمرٌ اْبُن َخْمٍس َوَسْبِعیَن َسنَةً 

د :قال ذلك ، مات ُمعَاِویَة َوُھَو ابن ثالث وسبعین :حدثني ُعَمُر، قَاَل: َدَّثَنِي أَْحَمدُ ْبُن زھیر قَاَل: قَاَل َعِلّي بن ُمَحمَّ

ث، حدثني الحار:ذكر من قَاَل ذلك.َوقَاَل آخرون: توفي َوُھَو ابن ثمان وسبعین سنة.قَاَل: ویقال ابن ثمانین سنة

دُ ْبُن ُعَمَر، قَاَل: َحدَّثَنِي یَْحیَى بن سعید بن دینار، عن أبیھ، قال : تُُوفَِّي  قَاَل: حدثنا محمد بن سعد، قال: أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

.ُمعَاِویَةُ َوُھَو اْبُن ثََماٍن َوَسْبِعیَن َسنَةً 

ٍد أَنَّھُ َكاَن یَقُولُھُ َعْن أَبِیھَوقَاَل آَخُروَن: تُُوفَِّي َوُھَو اْبُن َخْمٍس َوثََمانِیَن َسنَةً  ثُْت بِذَِلَك َعْن ِھَشاِم ْبِن ُمَحمَّ  ِ )، ُحدِّ

ولد قبل البعثة بخمس :( معاویة بن أبي سفیان: 120ص  6اإلصابة في تمییز الصحابة ألبن حجر العسقالني ج  

). .سنین، وقیل بسبع، وقیل بثالث عشرة. واألول أشھر

. انھ كان خمسة سنوات قبل المبعث النبوياألصحتبین

: ھـ بالتقویم الھجري المقًوم59توفى معاویة عام 

سنة: 75أو73عمره یوم مات كان إن غالبیة المؤرخین یقولون 

! التقویمینسنوات تطابقم جولیان = 605او 607=  اصليھجري 16-او 14- =59–سنة  75او  73

سنة: 18كان ھـ7ھـ او عمرة القضاء 6معاویة عام الحدیبیةورد ان عمر  و

ترجمة معاویة،  62ص  59جكتاب تاریخ دمشق البن عساكر.)أسلم ھو ابن ثمان عشرة سنة وكان یقول أسلمت عام القضیة(

١٢٥الصفحة -٨ج - ابن كثیر - البدایة والنھایة و

األصلي .العربي (الھجري) بالتقویم ھـ12-= 18–6

جولیان.م 608ھـ  13- أو م 607ھـ  14–أي من الواضح ان االحتمال األقوى ان سنة والدة معاویة ھي  

م جولیان . 612ھـ اصلي 9- وھذا یعادل خمسة سنوات قبل اعالن الرسول ص بالدعوة في 

یوم  المقّوم مع یوم  14-رجب  27االثنین ویتطابق  الھجري  بالتقویم  المیالدي جولیان األربعاء  ھـ  بالتقویم 

، أي بفرق سنة ! ..وایام جولیانبالتقویم الھجري غیر المقّوم15- و 13-وفي سنة ،المعمول بھ آنذاك

قوي.ھـ ھو یوم میالد معاویة وجعلنا نحتفل بھ؟! احتمال 14-رجب 27فھل  
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فھل ّغیر التقویم الھجري معاویة أم غیره یزید لتخلید ذكرى أبیھ مؤسس الدولة األمویة ؟ 

  ... علىھجریة  21في عام  نقطة أخرى  الثاني عمر معاویة والیاً  الخلیفة  التقویمكل عین  ن  ا الشام. وقد كان 

رومیة . وذكرت عدة مصادر20و 19و 18ن في السنوات ی الھجري األصلي المقّوم والحالي غیر المقّوم متطابق 

والي  تعینھ  منذ  الشام  ملك على  نفسھ  أعتبر  معاویة  یدیرون والیتھ ان  الروم مستشاریھ  واتخذ موظفي ھرقل 

.  ودولتھ.

یزید بن أبي سفیان والي دمشق، وشرحبیل بن  كان معاویة قبل ان یصبح والي على كل الشام (بعد وفاة أخیھ  و

ھـ توفى ھرقل الروم  19وفي عام  .  ھـ18منذ  ردن  كان والي األ)  ھـ18بطاعون عمواسحسنة والي األردن

ء عتال إسنة میالد أو  التقویم من  نیبدأوالروم  أنومن المعروف  ..كان ملك الشام قبل الفتح األسالمي!الذي  

... وكان اھل الشام من الروم ویتبعون تقویم أسكندر الذي یبدأ ملك عظیم أحدث تغییرا كبیرا في زمانھم!العرش

ھو وجاء ملك جدید الرومملكھرقل  مات  ھـ  19في حدود  و... !بسنة اعتالء األسكندر المقدوني العظیم العرش

! معاویة

:تزامن یلفي الشام العرش اعتالئھعام ھـ 18عام من معاویة بدأ التقویم الحالي غیر المقّوم یبدو أن 

فترات

سنة 19الـ 

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو عدم  Xو √عالمتا

تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر المقّوم 
الھجري غیر مقّوم المقابل 

1518/5/605-محرم 131
6/1/607

√(أثنین حقا)جمعة 29/7/607

15-محرم 1

√ ؟؟المبعث15-رجب 27

14
الفرق سنة 14-محرم 1

√ ؟ ؟المبعث14-رجب 27

1+ صفر8/11/606

√ أثنین29/7/607

26/12/607

X ثالثاء16/7/608

14-محرم 1

؟المبعث 14-رجب 27

15

الفرق سنة 13-محرم 1

؟المبعث13-رجب 27

√ المبعث النبوي 13-رمضان 21

26/12/607

X خمیس16/7/608

√ االثنین7/9/608

15/12/608

√أحد / لیلة أثنین 6/7/609

13-محرم 1

؟المبعث 13-رجب 27

12-محرم 14/12/6091+ صفر 1215/12/608-محرم 161

17
11-محرم 1

√ المبعث النبوي 11-رمضان 24

3/1/610

√ االثنین19/9/610

24/11/610

الثالثاء 10/8/611

11-محرم 1

√ المبعث النبوي 11- رمضان 24

10-محرم 1023/12/61013/11/6111-محرم 181

19
9-محرم 1

√ بدا الدعوة9-رمضان 21

1+ صفر 11/12/611

√ االثنین23/9/612
9-محرم 1/11/6121
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الرسول محمد ص. وال استبعد ان مولد معاویة  دعوةسنوات قبل  5م جولیان.607میالد معاویة في  -

ورد في النصوص ان بعض أعوان  رجب الذي یحتفل بھ االن على انھ یوم المبعث النبوي!27كان في  

أي یوم میالد ھو یوم مبعثھ! معاویة كانوا یسلمون علیھ بـ"السالم علیك یا رسول هللا"!

.. ـھ18سنة (والیة األردن) عرش الشام معاویة اعتاله -

..على الخلیفة الثاني عمر ببدأ التقویم الھجري من عام المبعثاالقتراحقصة ھـ18عام-

..ھـ19الرومي بوفاة ھرقل الروم إسكندرتقویم انتھاء-

أمیر المؤمنین استشھاد، أي ما حصل بعد  ھـ18ھو مؤسس الدولة األمویة التي بدأت بذورھا في  -

.. علي ع ھو بمثابة توسیع ألراضي مملكتھ

..ھـ50حاول نقل منبر رسول هللا ص الى القدس -

33معاویة عرش الشام وقبلھ بدورة كاملة من  اعتالءالتقویم الھجري الحالي غیر المقّوم مصمم لیبدأ من عام  

!! النبوي اصالً ربما ال یتطابق مع المبعث والنبويولیس ألنھ عام المبعثسنة من عام والدة معاویة  

ھل یعقل أن یفعل معاویة ذلك؟ 

أذ أن عمل بخطورة  ولنبتعد عن المھاترات الطائفیة المؤیدة والمعارضة لھ ونعید قراءة تاریخنا ونقرر بحیادیة 

ة تب العدید عن معاویة في المصادر اإلسالمی لقد كُ .  تغییر التقویم ال بد أن یكون من عمل شخصیة معادیة لألسالم.

. ولكن سأنقل لكم ما ال تجدوه في المصادر اإلسالمیة.  بأنفسكمقراءتھوال حاجة لتكراره ھنا ویمكنكم 

 Jerusalem: The Biography, By Simon Sebagكتاب "القدس: السیرة" للكاتب سایمون مونتیفیور  في

Montefiore  .  المؤلف من  إنكلیزيالمؤلف مؤرخ علیھا.  التاریخ ونال جوائز  في  الرصینة  ببحوثھ  مشھور 

جمع المؤلف .  العریقةاإلنكلیزیةجداً ویحمل شھادة الدكتوراة في التاریخ من جامعة كیمبرج  عائلة یھودیة غنیة

أدناه  ل لكم  . وأنقالقدس عبر القرون من مصادر السجالت التاریخیة للنصارى والیھود مدینةتاریخفي ھذا الكتاب 

: م750- 660: األمویون: أُعید الھیكل المعنون18الفصل مقتطفات من

العرب المتمددة شرقاً  لإلمبراطوریةوبعدھا كحاكم  ،ن عام، كحاكم لسوریا في البدایة ی حكم معاویة القدس أربع 

وغرباً بسرعة مذھلة... 

البیعة. –لتسمیة معاویة أمیر المؤمنین بالطریقة التقلیدیة العربیة  العرب  إمبراطوریة ، تجمع وجھاء  م661في  

العذراء المقدس وقبر مریم  القبر  الجدید زار  لیس  بعدئذ، األمیر  األدیان  استمراریةظھار  ولكن إل،كحاج، 

لقد حكم من دمشقاإلمبراطوريودوره   المقدسة.  بھا  كحامي لألماكن  نقوده  التي ختم  القدس  لكنھ عشق   ،

 لجعلھا عاصمتھ وكان على األكثر یمكث فیھا في احد القصور الفخمة جنوب  فلسطین". كان میاالً –كـ"أیلیا  

عار معاویة التقالید الیھودیة بخصوص جبل الھیكل وأعلن ان القدس "أرض تالھیكل التي ربما بناھا ھو. لقد أس

ف جدارین  بین  المنطقة  "أن  وأضاف  القیامة"،  یوم  والنشور  اإلالتجمع  الى  أحب  باقي  ي مسجده  كل  من  لھ 

األرض".
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جیوشھ ضمت  ه "محب أسرائیل".  والیھود أعلن ن أشادوا بحكمھ كعادل، مسالم، ومتسامح.  و تاب المسیحیالكُ 

القبائل العربیة المسیحیة بزواجھ من میسون أبنت شیخھم وسمح لھا  ودعم  مسیحیین، فحقیقةً أنھ ضمن والء  

لتبقى مسیحیة.  

وأكثر من ذلك، لقد حكم من خالل منصور أبن سنجون (سركیوس بالعربي)، أداري بیروقراطي مسیحي  

ن  ورثھ من ھرقل. نشأ معاویة بجانب الیھود في الجزیرة العربیة وقد قیل أنھ عندما یزوره احد وفودھم كا

. رض الوطنالذي كان یتلذذ بھ عندما كان في ایسألھم أوال أن كانوا یستطیعون طبخ صحن الھریسة اللذیذة

الشمعدان وآثار،لقد أستوطن معاویة الكثیر من الیھود في القدس وسمح لھم بالصالة ھناك في قدس األقداس

تكون دلیل على ذلك.على جبل الھیكل التي یعود تأریخھ الى القرن السابع المیالدي قد 

الحالي. لقد كان ھو من بنى أول مسجد ھناك فعالً، اإلسالمي من المحتمل ان معاویة ھو منشئ جبل الھیكل  

مفتوح سداسي األضالع؛ قبة  بناءوأضاف  یةمستو رض الموسعاً األوساوى صخرة حصن أنطونیا القدیمة

الجبل بالضبط فربما تحدد مركز  قمة  قع في وسط  ی التي ال یعرف احد الغرض منھ، لكن بما أنھ  ،السلسلة

...العالم. معاویة یسطر حدث جدید "شق جبل موریا وجعلھ مستوي وبنى مسجد ھناك على جبل الصخرة".

، ورثھ یزید، الفاسق الذي یصطحب معھ قرد دوماً، ونودي أمیراً في جبل الھیكل...  عندما مات في ثمانیناتھ

م مات یزید شاباً ونودي عبد الملك أمیراً في جبل الھیكل.. 683ولكن في  

إمبراطوریة سالمیة وحولوا القدس الى عاصمة  اول الخلفاء جبل الھیكل الى حضرة  ، حّ سنوات قلیلة  فترة  في  

أمویة. ھوالء الخلفاء كانوا یحبون اللھو والحفالت ورغم ان دمشق كانت عاصمتھم ، فقد قضوا معظم وقتھم  

بنى الولید األول وأبنھ   فخمة من ثالث وأربعة  قصورمجمعات من  في القدس. جنوب جبل الھیكل مباشرةً 

م، 715وكان للخلفاء مدخل ملكي خاص لألقصى عبر جسر على السطح... في  طوابق حولھا جنان جمیلة. بل  

ستقبل بھ الخلیفة الجدید وجلس أخو الولید ، سلیمان، بویع أمیراً في جبل الھیكل. لم یشھد أحد قط الغنى الذي أُ 

لیمان  تحت أحدى القبب وأجلس الحاضرین على بحر من الوسائد والسجاد وخزائنھ حولھ یوزع على جنوده. س

مركز أداري، ولكنھ كلقد أسس راملة  خطط للعیش في القدس وجعلھا عاصمتھ ونقل ثروة كبیرة وسكان ألیھا.

.. نتقال الى القدس.مات قبل ان یستطیع اال

) موجود بالمكتبات لمن یرید التفاصیل. باإلنكلیزیةفھذا یكفي.. والكتاب (لالستمرارال داعي 

!نصبون خلفاء على المسلمین في القدس في جبل الھیكلأمیة كانوا یُ معاویة وباقي خلفاء بني 

أفضل بقاع األرض ویحبوھا ویقضون معظم عاصمتھم ومعاویة وباقي خلفاء بني أمیة كانوا یعتبرون القدس

وقتھم بھا! 

اإلسالمیة لة  یدیرون شؤون الدومعاویة وباقي خلفاء بني أمیة كان لھم مستشارین وأداریین من النصارى والیھود  

! یحاربون بھم باقي المسلمینوجیوشھم تضم نصارى 

القدس ولم یعمروا مكة أو   بالمنجنیق  ،المدینةمعاویة وباقي خلفاء بني أمیة عمروا  بل یستبیحوھا ویضربوھا 

! بن مروانكما فعل یزید وعبد الملكویحرقوھا

لإل كرھھم  عنھم  معروف  أمیة  بني  وباقي خلفاء  ان  معاویة  الطبیعي  ومن  تعالیمھ،  بتطبیقھم  واستخفافھم  سالم 

یحوروه! 



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

360 

عن  بن أبى إسرائیل عن عبد الرزاق الصنعانى واسحق: عن بكر بن الھیثم  اخرج البالذري بسند صحیح قال

: (( كنت  معمر بن راشد؛ عن عبد هللا بن طاووس؛ عن طاووس بن كیسان عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال

.  ) یطلع علیكم من ھذا الفج رجل یموت على غیر ملتى: (  جالسا عند رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم فقال

فقال النبى  فطلع معاویة:  افة ان یجىء قال: وكنت تركت ابى قد وضع لھ وضوء، فكنت كحابس البول مخقال

)). ھذا ھو: ( صلى هللا علیھ والھ وسلم 

عن أبي سعید الخدري وسھل بن حنیف وابن مسعود وجابر ابن عبد هللا وجماعة من أھل بدر والحسن البصري 

. )إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه : (قال رسول هللا ص : مرسالً وبعد طرق

َماُم أَْحَمدُ، َعِن اْبِن َمْھِدّيٍ َوإِْسَحاَق، 553-551ص 10ج4ب البدایة والنھایة مفي كتا البن كثیر: ( َما َرَواهُ اْإلِ

ٍد قَاَل: قَاَل اْبِن َمْسعُوَعْن ُسْفیَاَن الثَّْوِرّيِ، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِرْبِعّيِ ْبِن ِحَراٍش، َعِن اْلبََراِء ْبِن نَاِجیَةَ اْلَكاِھِلّيِ، َعِن  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، ( ِ، َصلَّى �َّ ْسَالمِ إِنَّ َرَحىَرُسوُل �َّ َستَُزوُل ِلَخْمٍس َوثََالثِیَن أَْو ِسّتٍ َوثََالثِیَن، فَِإْن یَْھلَُكوا فََسبِیُل  اْإلِ

ا بَِقَي؟ قَاَل: (بَْل  .  َمْن َھلََك، َوإِْن یَقُْم لَُھْم ِدینُُھْم یَقُْم لَُھْم َسْبِعیَن َعاًما) ا َمَضى أَْم ِممَّ ِ أَِممَّ فَقَاَل ُعَمُر: یَا َرُسوَل �َّ

ا بَِقَي) . ِممَّ

َرَواهُ َعْن إِْبَراِھیَم، َعْن أَبِي نُعَْیٍم اْلفَْضِل  ؛فِي ِكتَاٍب َجَمعَھُ فِي ِسیَرةِ َعِلّيٍ َوقَْد َرَواهُ إِْبَراِھیُم ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن ِدیِزیلَ 

، َعنْ ْبِن دَُكْیٍن، َعْن َشِریٍك، َعْن َمْنُصوٍر بِِھ ِمثْلَھُ. َوقَاَل أَْیًضا: َحدَّثَنَا أَبُو نُعَْیٍم، ثَنَا َشِریُك ْبُن َعبْ  ِ النََّخِعيُّ ُمَجاِلٍد، ِد �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: ِ، َصلَّى �َّ ِ قَاَل: قَاَل لَنَا َرُسوُل �َّ ْسَالمِ إِْن َرَحى(َعِن الشَّْعبِّيِ، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبِد �َّ َستَُزوُل  اْإلِ

ْنیَا َسْبِعیَن َعاًما َرَغًدا، َوإِْن یَْقتَتِلُوا یَْرَكبُوا َسنََن َمْن فَِإْن یَْصَطِلُحوا فِیَما بَْینَُھْم یَأُْكلُو؛بَْعَد َخْمٍس َوثََالثِیَن َسنَةً  ا الدُّ

، َعِن اْلعَ )َكاَن قَْبلَُھمْ  ِ ْبُن ِخَراٍش الَشْیبَانَيُّ ِ ْبُن ُعَمَر، ثَنَا َعْبدُ �َّ اِم ْبِن َحْوَشٍب، َعْن  . َوقَاَل اْبُن ِدیِزیَل: َحدَّثَنَا َعْبدُ �َّ وَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:  إِبْ  ِ، َصلَّى �َّ ْسَالمِ تَدُوُر َرَحى(َراِھیَم التَّْیِمّيِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ یَْعنِي  )ِعْندَ قَتِْل َرُجٍل ِمْن بَنِي أَُمیَّةَ اْإلِ

ُ َعْنھُ. َوَھذَا ُمْرَسٌل. َوقَاَل أَْیًضا: َحدَّثَنَا اْلَحَكُم، َعْن نَافِعٍ، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمٍرو، َعِن اْألَْشیَاخِ  ُعثَْماَن، َرِضَي �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، دُِعَي إِلَى ِجنَاَزةِ َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر فَقَاَل َوُھَو قَاعِ ( ِ، َصلَّى �َّ َكْیَف أَْنتُْم إِذَا  (دٌ یَْنتَِظُرَھا:  أَنَّ َرُسوَل �َّ

ْسَالِم؟َرأَْیتُْم َخیَلَْیَن فِي ٍة إِلَُھَھا َواِحدٌ َونَبِیَُّھا َواِحدٌ؟ قَاَل:  .)اْإلِ . قَاَل أَبُو بَْكٍر: أَفَأُْدِرُك )نَعَْم  (قَالُوا: أََو یَُكوُن ذَِلَك فِي أُمَّ

ِ؟ قَاَل:   ِ؟ قَاَل:) َال (ذَِلَك یَا َرُسوَل �َّ . قَاَل ُعثَْماُن: أَفَأُْدِرُك ذَِلَك یَا َرُسوَل  )َال ( . قَاَل ُعَمُر: أَفَأُْدِرُك ذَِلَك یَا َرُسوَل �َّ

ِ؟ قَاَل:   َوقَبِیلَتُُھْم  )نَعَْم! بَِك یُْنِشئُوَن اْلَحْربَ (�َّ . َوقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلُخطَّاِب ِالْبِن َعبَّاٍس: َكْیَف یَْختَِلفُوَن َوإِلَُھُھْم َواِحدٌ 

.. فَأَقَرَّ ُعَمُر بِذَِلَك)ُئ قَْوٌم َال یَْفَھُموَن اْلقُْرآَن َكَما نَْفَھُم فَیَْختَِلفُوَن فِیِھ، فَإِذَا اْختَلَفُوا اْقتَتَلُواإِنَّھُ َسیَِجیَواِحدَةٌ؟ فَقَاَل: 

وأحادیث أن عمار تقتلھ الفئة الباغیة معروفة وال حاجة ألعادتھا. 

كانت أبواب مكة ال اغالق لھا، وأول من ( :ع ر: قال أبو جعفر الباق1255وفي البدایة والنھایة أبن كثیر ص  

. وفق تقویمھیسمح بھ معاویةال الذيوقت الوطبعاً اغالق أبواب مكة لمنع الحج في .)أتخذ لھا األبواب معاویة 

ْسَالمِ لقد حدد رسول هللا ص أعاله متى ستدور َرَحى وأَُزوُل ومن القائم بذلك ومن سیَْرَكبُوا َسنََن َمْن َكاَن اْإلِ

قَْبلَُھْم من الیھود والنصارى.
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تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس صفر األول وّجند المؤرخین ومفسري القرآن  معاویةولكن لماذا ألغى

لتمویھ تفسیر اآلیات النسيء واألشھر الحرم األربعة من سورة التوبة وإخفاء الحقیقة بالترغیب والترھیب  

؟ والسمالذبح والصلببالفظیعوالقتل

تقویم معاویة بدل تقویم أسكندر أو تقویم رسول هللا ص؟ ھل ھو لتمجید ذكره كما یمجد ملوك العجم أنفسھم ؟

؟... بقاء أسم التقویم كما ھو إبھل قصد إضالل المسلمین وجعلھم یصومون ویحجون في غیر وقتھا الصحیح 

ھل قصد نشر نسخة أمویة من الدین نكایة برسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ ؟... دین أخر بدل دین محمد وبني 

كان یسمیھ ؟... ھاشم كما 

یقول: ،اخرال یعرف قائلھ كأي مثلھنالك مثل دارج لدى النصارى والروم

ّغیر التقویم !! ،ماأذا أردت أن تغیر دین 

!واتبع النصارى التقویم الشمسي لعبدة الشمس !!!.. لھيوقد غیّر الیھود التقویم اإل

! والنصارى كما ھو مشھور في المصادرومستشاري معاویة كانوا من الیھود 

ن ان عمل ضال خطیر كتغییر التقویم  وأردنا فقط أن نبیّ وراء مھاترات طائفیةاالنجرارمرة أخرى، ال نرید  

داھیة بھ شخص  القائم  ان یكون  بد  الثاني عمر بن سالملإلةكارھ الھجري ال  بالخلیفة  لیفبرك األمر ویلصقھ 

! البريء من تھمة وضع او تغییر التقویم الھجريالخطاب 

فحج بِالنَّاِس حجتین سنة إحدى وستین ؟؟ ما معنى:متى بالضبط تم تغییر التقویم؟ .. 

/ ھـ61في احداث سنة235/ تاریخ خلیفة بن خیاط ص  ھـ61في أحداث سنة  474ص  5تاریخ الطبري ج 

: (َوفِي َھِذِه السَّنَِة َعَزَل یَِزیدُ َعْمَرو ْبَن َسِعیٍد َعِن 1288ھـ ص  62بدایة والنھایة ألبن كثیر في احداث سنة  لا

عمن حدثھ، عن إسحاق ْبن عیسى، عن أبي معشر، اْلَمِدینَِة َوَوالَھا اْلَوِلیدَ ْبَن ُعتْبَةَ، َحدَّثَنِي بِذَِلَك أَْحَمد بن ثَابِت،

فحج بِالنَّاِس  ،وأمر اْلَوِلید بن عتبة َعلَى اْلَمِدینَةقَاَل: نزع یَِزید بن ُمعَاِویَة َعْمرو بن َسِعید، لھالل ذي الحجة،  

.)حجتین سنة إحدى وستین

) وفي  سنة إحدى وستین واثنین وستینفحج بِالنَّاِس حجتین إضافة ( "المحققة"بعض نسخ تاریخ الطبريفي 

السنوات   كتبت  ت62و  61؛رقام أكنسخ  ً كتب ولم  أرقاما الكتاب السنوات  باقي  ھذه  !في  ان  إضافات یبدوا 

في احداث سنة 235اذ في تاریخ خلیفة بن خیاط ص  وتحویرات بحجة التحقیق من محققین ال یعلمون ما جرى.

63وكرر ھذا النص في بدایة احداث سنة  ، أي لیس الولید بن عتبةسفیان) (... واقام الحج عثمان بن ابي ھـ62

. ھـ62كأنھ یرید ان یؤكد من حج بالناس في سنة ھـ
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، (وحج بالناس ھذه السنة عبد هللا بن الزبیر) 1290ھـ ص  63وفي البدایة والنھایة ألبن كثیر في احداث سنة  

كذا عتبةبنالولید السنةھذهي فبالناسوحج: جریر ابنقال (:وفي نسخة أخرى .أي لیس عثمان بن ابي سفیان

ي أببنمد حمبنعثمانوفد امفإنیزید عند منرجعواوقد دینةمالأھلوفديفكانإنفإنھ،نظروفیھقال

. )سفیان

فاجعة كربالء الحسین ع في  استشھاد بعد أي  ھـ  63–61االعوامفي  أال یعني ذلك أن  ان لم یكن النص خطأ،  

حج  ص المقّوم لرسول هللاقویم الھجري  تیحج وفق المنن؛ ا حجتكان ھنالك ھـ بالتقویم الھجري المقّوم، 60في 

مع الولید بن  وفق التقویم الھجري األموي غیر المقّوماحجومن اھل الشام  وأخرین  ، في الخریفمع ابن الزبیر

من  مكة  .. وسنوضح الحقاً ان حج  .!في الربیعھـ63و  62ھـ وبعده عثمان بن محمد بن ابي سفیان في  61عتبة  

. ھـ73الى ما بعد القضاء على خالفة ابن الزبیر في  بعد ذلكالشام قد توقف

وعام أعتالءه (أو عام والدة معاویةأال یعني ذلك أن تغییر بدأ التقّویم الھجري من عام الھجرة إلى عام المبعث 

في  الحسین ع  استشھاد بعد  تعمیمھ تم  قد  ) وإلغاء تقّویم التقویم بالشھر الكبیس صفر األول  في الحقیقةعرش الشام  

؟! على األقل في الشامھـ 61ھـ وقبل حج عام  60عام المحرم 

السنة األولى لتولیھ الحكم! فيأي ـ.ھ42منذ معمول بھ تقویم معاویة انبل النقش االثري التالي یشیر الى

ما یلي:مالتیوس جغنون -Malatius Jaghnoonنشر االثاري 

دٌ بالیونانیة من موضعِ "َحّماتْ  غدیر"  نقٌش أثرٌي ُمتَفَّرِ

ة" السوریة التي تقع على مسافة سبعة  ھو الیوم "الِحمَّ

بحر   جنوب  أقصى  من  الشرق  إلى  فقط  كیلومترات 

نھر   مصب  قرب  وتحدیداً  طبریا،  بحیرة  أو  الجلیل 

الیرموك. 

أما ترجمتنا للنقش الیوناني إلى العربیة: 

ید الحمامات العامة الساخنة ھذه بواسطة عبدهللا  ُمعاِویة أمیر المؤمنین تم حفظ وتجد )1(في عھد َعْبِد هللا+"  

السادس سنة  )2(یوم اإلثنین من اإلنذقتيوافقبن أبي ھاشم القنصل الحاكم في شھر دیسمبر الخامس منھ الم

لشفاء المرضى بفضل ورعایة یوحنّا المسؤول  )4(لتأریخ العرب 42سنة [أي]  )3(لتأریخ الُمستعَمَرة  726

الغَدَِرّي."
) اإلنذقتي ھو تقویم خاص بجبایة الضرائب في الدورین الروماني  2(المقصود بـ "عبِد هللا" ھنا لیس اسم علم ولكن صفة.)1(

ب بالـ "خمسعشریَّة". ) الُمْستَْعَمَرة ھي األراضي السوریة التي آل حكمھا إلى الرومان بعد سقوط الدولة  3(والبیزنطي ویُعَرَّ

) تأریخ العرب المقصود بھ التقویم الھجري. 4(قبل المیالد على ید القائد الروماني بومبیوس.64السلوقیة عام 

المصادر: 
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]1  [Y. Hirschfeld & G. Solar, "The Roman Thermae At Hammat Gader: Preliminary Report Of Three 

Seasons Of Excavations", Israel Exploration Journal, 1981, Volume 31, pp. 203-205.

]2  [J. Green & Y. Tsafrir, "Greek Inscriptions From Hammat Gader: A Poem By The Empress Eudocia 

And Two Building Inscriptions", Israel Exploration Journal, 1982, Volume 32, pp. 94-96.

]3  [I. Hasson, "Remarques Sur L'inscription De L'époque De Mu‘āwiya À Hammat Gader", Israel 

Exploration Journal, 1982, Volume 32, pp. 97-101 .

]4  [J. Blau, "The Transcription Of Arabic Words And Names In The Inscription Of Mu‘āwiya From 

Hammat Gader", Israel Exploration Journal, 1982, Volume 32, p. 102 .

! أذ التاریخ الرومي  منذ ان اصبح الخلیفةیدل على ان تقویم معاویة كان معمول بھ في الشام الحجريھذا النقش

: 42ھـ اصلي ولیس 41سنة وافقالوارد في النص 

.  للشاممعاویةوالیةخاللبالشام علناً لزمن وبدأ تطبیقھ أن تغییر التقویم الھجري جرى على فترة من ا

ویبدو أن سبب ذلك بشكل ملحوظ ھـ 59–56في السنوات المدونةفي المصادر التاریخیة قلة األحداثوتجد

عن التقویم الھجري المقّوم. ویالحظ أیضاً  بسنةھو التحول إلى التقّویم األموي الذي كان في تلك األعوام یتقدم  

ألبناء وروج ألبنھ یزید ولي  لأن خالل ھذه السنوات عمل معاویة على تحویل تداول السلطة إلى ملكیة تورث  

التقویم  ھد.للع الشام  اعتالءهأو عام  یبدأ من عام والدة معاویة  أن جعل  النصارى  عمل ملوكیماثل  عرش 

وترك تقویم رسول هللا ص. جدید. ویبدو أن معاویة مؤسس الدولة األمویة أراد تخلید نفسھ بتقویم والیھود

في مكة عبد هللا بن الزبیر  الخلیفة  أكتمل فرضھ على كل أراضي المسلمین بقتل  أن التقویم األموي الحالي  

عبد هللا بن  الخلیفة  مقتل  تاریخ  أن  . أذ  عبد الملك بن مروانالخلیفة األموي  زمن  ھـ  73والسیطرة على مكة في  

ھـ وأحداث الشام بعده  64، في حین لم یتطابق موت یزید  ھـ یتطابق مع التقویم الھجري المقّوم73في  الزبیر  

مع التقویم الھجري غیر المقّوم.إال

ِ ْبِن  سنة ثالث وسبعینالبن كثیر: (  331-329ص  8ج4في كتاب البدایة والنھایة م : فِیَھا َكاَن َمْقتَُل َعْبِد �َّ

بَْیِر َرِض  ُ َوأَْخَزاهُ، قَاَل الواقدي: حدثني مصعب بن نائ الزُّ اجِ ْبِن یُوُسَف الثَّقَِفّيِ اْلُمبِیِر قَبََّحھُ �َّ ب  َعلَى یَدَيِ اْلَحجَّ

بَیْ ....  َعْن نَافِعٍ َمْولَى بَنِي أََسدٍ  ثِْنتَْیِن َوَسْبِعیَن  قَاَل: ُحِصَر اْبُن الزُّ ِة ِسنَةَ  َوقُتَِل ِلَسْبَع َعْشَرةَ لیلة ِر لیلة ھالل اْلِحجَّ
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ا َكاَن  خلت من جمادى األول َسنَةَ ثََالٍث َوَسْبِعینَ  لَْیلَةً... فَلَمَّ أَْشُھٍر َوَسْبَع َعْشَرةَ  لَھُ َخْمَسةَ  اجِ  ، فََكاَن َحْصُر اْلَحجَّ

بَْیِر یَُصلِّي ُطوَل لَْیلَتِِھ)ابَِع َعَشَر ِمْن ُجَماَدى اْألُولَى ِمْن َھِذِه السَّنَةِ لَْیلَةَ الثَُّالثَاِء السَّ  .بَاَت اْبُن الزُّ

ال یتطابق. .م692كتوبرأ تشرین األول/ 4الجمعة وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  73جمادى األول 17

.. یتطابق.م694أیار / مایو  18ربعاءاألوافقالھجري المقّوم ھـ بالتقویم 73جمادى األول 17

برأس ابن يءمجالوورد ان عبید هللا بن زیاد تمثل عند  .الھجري غیر المقّومبالتقویم  75المحرم  17وافقو

بمحرم ولیس علینا قتلھمعاطي الملوك الحق ما قسطوا لنا نُ : الى الشامالزبیر

ابن  العزاء ألبن الزبیرسوورد ان البعض كان یقیم مجالابن الزبیر بالنسبة لألمویین في المحرمأي كان مقتل  

ھـ. 73عام. مما یدل على وجود تقویم مختلف في الشام فيبل في عاشوراء،المحرمفي ت الخلیفة االولنب

أذ ما الذي فعلھ  كبیر شبھ مؤكد  احتمالھل كانت مسألة تغییر التقویم الھجري أحدى أسباب ثورة الحسین ع؟..  

.. ال فرق بینھما !!  ولم یفعلھ معاویة قبلھ؟ وقتل ألعیان المسلمین من ظلم وجور وفسق وتحریف للدینیزید

ـ قبل تسعة ھ50االمام الحسن في عام  باستشھادالحسن بن علي ع مع معاویة انتھى  معھد األماضافة الى أن  إ

لماذا ثار عبد هللا بن  و... فلماذا لم یثور الحسین ع خالل ھذه التسعة سنوات؟...  !!سنوات من وفاة معاویة

؟ثورة الحسین عالزبیر في نفس  

، فیبدو أن سببھ أن احدھم یسرد األحداث في المصادرللقرن الھجري االولع على تواریخ األحداث أما عدم األجما

أو ، وثالثا یسرد بال دقة جھالً مقّومیسرد بالحساب على التقویم األموي غیر الثانيبالتقویم المقّوم لرسول هللا، و

قصداً للتمویھ على تبدیل التقویم. 

كعبة أخرى؟ الى ھل كان اھل الشام یحجون 

، من موت یزید وابنھ ھـ72الى  63عدة مصادر ذكرت ان موسم الحج الى مكة كان تحت خالفة ابن الزبیر من  

.  زمن عبد الملك بن مروانالى مقتل ابن الزبیرمعاویة

بن الزبیر). هللاس ھذه السنة عبد ( وحج بالنا1290ھـ ص 63سنة في البدایة والنھایة ألبن كثیر في احداث و

: ( واقام ابن الزبیر الحج... وحج  254-253في ص  64سنة  في احداث  235وفي تاریخ خلیفة بن خیاط ص  

عبد هللا بن الزبیر بالناس ثماني حجج والًء).

المؤسس الحقیقي لدولة ل الكتاب  ھوتعتبره مصادر االخلیفة االموياصبح عبد الملك بن مروان  ،  ھـ65في سنة  

ما یلي: 1316ص 66البدایة والنھایة في احداث سنة ابن كثیر فير. یذكبني أمیة
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وفیھا أبتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة على صخرة بیت المقدس  :  ) 39ص  9(جقال صاحب مرآة الزمان(  

وكان السبب في ذلك ان عبد هللا بن الزبیر كان  .وعمارة الجامع األقصى، وكملت عمارتھ في سنة ثالث وسبعین

، وینال من عبد الملك ویذكر مساوئ  قد استولى على مكة، وكان یخطب في أیام منى وعرفة، ومقام الناس بمكة

بني مروان، ویقول: إن النبي صلى هللا علیھ وسلم لعن الحكم وما نسل، وأنھ طرید رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  

منع الناس من فعبد الملكوكان یدعو الى نفسھ، وكان فصیحاً، فمال معظم اھل الشام إلیھ وبلغ ذلك  ولعینھ.  

الحج فضجوا، فبنى لھم القبة على الصخرة والجامع األقصى لیشغلھم بذلك عن الحج ویستعطف قلوبھم وكانوا  

بدل وقفة عرفات)یقفون عند الصخرة   الك(أي  العید ویطوفون حولھا كما یطوفون حول  عبة وینحرون یوم 

بھرؤوسھمویحلقون   الزبیر عنھ: ضاھى  ابن  فقال  والخضراء  ا....  ایوان كسرى  في  األكسرة  فعل مثل  كما 

حاول نقل منبر رسول هللا ص الى وبالحجر بدل الخشب أعاد بناء المسجد القبلي(تذكروا ان معاویةمعاویة

النبويالقدس المسجد  عن  بدیالً  امیة  كما ذكرنا أعالهلیكون  لبني  ثابت  ونقل  )  الیھود وساندیھمأي ھو منھج 

إسرائیل بني  قبلة  الى  بیت هللا  التي  ..الطواف من  الضخمة  والمبالغ  القدس  في  بناه  ما  (ویستمر في وصف 

ئذ ).. ولم یكن یوم ام علیھئكان قانومواألقمشة الفاخرةوالرخام  صرفت والذھب والفضة واالحجار الكریمة

ان الناس ألتھوا بھا عن الكعبة والحج  من قبة صخرة بیت المقدس بحیث  أبھىوال  أحسنعلى وجھ األرض بناء  

بحیث كانوا ال یلتفتون في مواسم الحج وغیره الى غیر المسیر الى بیت المقدس، وافتتن الناس بذلك افتناناً 

، فصوروا شیئاً كثیراً مما في اآلخرةالمكذوبة، وقد عملوا فیھ اإلشارات والعالمات  عظیماً، وأتوه من كل مكان

فأغتر الناس رسول هللا ص ووادي جھنم، وكذلك في ابوابھ ومواضع منھ،  م فیھ صورة الصراط وباب الجنة، وقد 

وتاریخ الیعقوبي  ،  ٢٧٢ص  ١االنس الجلیل ج  ، و٢٨١و٢٨٥ص  ٨البدایة والنھایة ج  مثلھ في  ورد  و.).بذلك ، والى زماننا

.506-502والسنة قبل التدوین ص ، 66ص 1وحیاة الحیوان الكبرى ج ، 129ص 1ومآثر اإلنافة ج ، ١٦١ص ٢ج 

سنة حدودبل الى القدس من،مكةیحجون الى  عبد الملك بن مروانتحت سلطة  صرمفي الشام ولم یكن الناس

مع ھـ72اوحسب نسخة أخرى من مرآة الزمان،69او  الحكم في الشامبن مروانھـ باستالم عبد الملك65

...!اكتمال بناء قبة الصخرة في القدس

أستفسار  ٣٥ص- ١ج  -الصحیح من سیرة النبي األعظم (ص)  العاملي في كتابھالسید جعفر مرتضىوآثار  

ابن مسعود، وعائشة، وعروة بن الزبیر، وابن  وكان  (98ص  ،  األباضیة، عقیدة ومذھبامن كتاب مھم عندما نقل

فذكر ابن : (، فقال)الحنفیة، وابن عمر، ینكرون ما یقولھ أھل الشام عن الصخرة، من أن هللا وضع قدمھ علیھا

، یشیر إلى أن أھل الشام الذین رباھم معاویة، كانوا یقولون بھذه مسعود ھنا وھو إنما توفي في خالفة عثمان

االعالم ھؤالء  اضطر  حتى  جدا،  متقدم  وقت  في  ابن  المقالة  فیھم  بما  االمر،  لھذا  إنكارھم  عن  االعالن  إلى 

).مسعود.

عندما أراد معاویة نقل منبر ؛  ھـ50في احداث سنة  481ص  3وورد في الكامل في التاریخ ألبن األثیر ج  

د كالھما حاوال ایضاً نقل منبر رسول هللا ص رسول هللا ص الى القدس، ان عبد الملك بن مروان وابنھ الولی

الى القدس! 

...؟وعاد اھل الشام الى الحج الى مكةمتى توقف ذلك
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(الخلیفة العباسي  ص : ( فلما كان في خالفة ابي جعفر9ج في تواریخ األعیان ذكر ابن الجوزي في مرأة الزمان

قَِدَم البیت المقدس في سنة أربعین ومئة، فوجد الزالزل قد أخربت محاریب األقصى  الثاني أبو جعفر المنصور)

، فشكا إلیھ الناس الخراب،  القرن السادس الھجري)في  (وقبابھ الست، ولم یبقى اال األوسط الذي ھو قائم الیوم

ا أعُمره الیوم، ولكن اقلعوا ھذه الصفائح التي على القبة واالبواب، وأُعُمروا  فقال: قد علمتم الحال، ولیس في یدي م

. بھا. ففعلوا... ثم جاءت زلزلة أخرى في أیام ابي جعفر، فرمت البناء الذي بنوه.)

وبأموال الیھود ودعمھم ودھائھم اشترى والء  ،بد الملك بن مروان ھو مؤسس الخالفة االمویة الفعليعنعلم ان  

الناس وجند االالف لیقضي على كل من خالفھ حتى من بني امیة الذي قتل منھم الكثیر ایضاً في الصراع على  

، یقول ما معناه  الحظ ان أبو جعفر المنصور العباسي الذي كانت واردات دولتھ اكثر من زمن بني امیةالسلطة.

الیھود حتماً! ..،والمخطط لھمالممول الرئیسي لبني أمیةمن ھوار قبة الصخرة! مما یدل علىال مال لدیھ ألعم

عندما تسمع وتقرأ االن لمن یقول ان الكعبة الحالیة في مكة غیر صحیحة وكانت في البتراء (ویقصدون القدس  

القبلة والحج الى القدس وبنوا محاریب أعادوااذ انھما قریبتان وبنفس االتجاه) تعرف جھلھم بحقیقة ان بنو امیة  

التي خربھا  ان الكعبة ھي في البتراء  ادعائھمھؤالءوالتي على اساسھا یستنتججوامعھم باتجاه القدس ولیس مكة

 ً بما فعل بنو امیة وھم على ون علمیاو  !هللا عدة مرات بالزالزل في حین جعل مكة االصلیة في الحجاز مكانا آمنا

!! وطمس الحقائقخطھم في اظالل المسلمین

الزمان الخلیفة ؛ھـ96في احداث سنة  111ص 10في جفي تواریخ األعیانذكر ابن الجوزي في مرآة  ان 

الذي بناه الولید بن عبد الملك بن أراد ھدم المسجد االموي في دمشقھـ)101-99(االموي عمر بن عبد العزیز

بن عبد  : (وقال الولید ابن مسلم: ولما ولي عمر  وقبة الصخرة في القدس وإعادة ما فیھا الى بیت المالمروان

، فخرجوا ألیھ.... قال  العزیز أراد نقض الجامع، وإحال ما فیھ في بیت المال. فعز على اھل دمشق واألشراف

المال.. فقالو انفقت في غیر وجھھا فأنا رادھا في بیت  لم  الھم: أموال  لھ: إنك ان جردت الذھب من الحیطان 

یُبقي لبني مروان والبیت المقدسيفأن ھذا المكان  م،  یحصل منھ ما تنتفع بھ، وتھدم ما ھو أعظم شرائع اإلسال

؟؟!! أعظم شرائع اإلسالم . ... ، فتركھ.)في العالمین ذكراً لیس لغیرھم

من خالل االحادیث والروایات العدیدة الموضوعة غیر الصحیحة حول مكانة وافضلیة مسجد الصخرة ومسجد  

یبدو:  ومحاولة عبد الملك بن مروان وابنھ الولید نقل منبر رسول هللا ص من المدینة، دمشق،

! ھـ72سنة  ان عبد الملك بن مروان بنى مسجد الصخرة في القدس بدیالً عن الكعبة في مكة 

!ھـ94سنة  المدینةوأبنھ الولید بن عبد الملك بن مروان بنى المسجد األموي بدیالً عن المسجد النبوي في 

الى زمان من؟ .. ھل ھو  اغتروا بماذا و؟  فأغتر الناس بذلك ، والى زماننا،  ما قالھ ابن الجوزيلكن ، ما معنى

ھـ؟ 654ھـ ام صاحب مرأة الزمان ابن الجوزي المتوفي في  774زمان ابن كثیر الدمشقي المتوفي في 

بدل مكة ستة قرون اذ خربھا هللا تعالى بالزالزل! فقد ورد في  اذ لم یستمر الحج الى قبة الصخرة في القدس  

م 749- 746مصادر اھل الكتاب ان عدة زالزل دمرت قبة الصخرة عدة مرات؛ سلسلة متتالیة من الزالزل من 
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و  808ھـ غیر مقّوم زمن أبو جعفر المنصور)، و  131- 128ھـ اصلي مقّوم /  128- 125جولیان (وتوافق  

جولیان.   م 1015و  846

ھل یعلم ابن الجوزي وابن كثیر بدعة تغییر  فھل یقصدون تغیر وقت الحج وتغیر التقویم ھو ما أختر الناس بھ؟!  

یبدو ذلك منطقیاً. التقویم وھم في القرن السابع والثامن الھجري!.. 

ویوجھوا قبلتھم حجوا  ان ی( وربما مصر التي كانت تحت سلطة بني أمیة)ال تستغربوا كیف یقبل الناس في الشام

سنة من وفاة رسول هللا ص، فقد فعل معاویة أكثر من ذلك. فقد ذكر ابن الجوزي في  50بدل مكة بعد  الى القدس  

نقال عن المسعودي (لقد بلغ من طاعة اھل الشام لمعاویة انھ صلى  67ص 8جفي تواریخ األعیانمرآة الزمان

بھم عند مسیره الى صفین الجمعة یوم األربعاء) وفي نص اخر یوم السبت.! 

ھـ الى انتھاء حكم الولید  60فرض التقویم األموي الحالي قد تم ما بین مقتل الحسین ع في اكتمالیبدو ان وقت 

.وخلفھ عمر بن عبد العزیزھـ96في  بن مروانبن عبد الملك

وفي علم األجتماع، ان تغییر المجتمع یحتاج الى تغیر جیل، اذ یشب جیل على قیم أخرى وال یتزمت بقیم آبائھ 

ن بقیم وبدع فرضوھا علیھم أمیة جیاليسنة من حكم بن90وتدوم القیم الجدیدة. وقد شب خالل  مآبائھ ثم یموت  

في زمان لیس فیھ وسائل اتصاالت وال انتشار وبتعتیم وقمع على القیم األصیلة وتوالت األجیال وضاع األصل

. للقراءة والتعلیم
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! لیلدثالثون ..الھجري؟ ما موقف أئمة آل البیت ع من أیقاف تقّویم التقویم20

. )51( طھ  )قَاَل فََما بَاُل اْلقُُروِن اْألُولَىٰ لموسى ع: (سیقول الكثیر عندما یقرأون ھذه الحقائق قول فرعون 

یتسرع العدید من الناس وحتى رجال الدین الى القول ان أئمة المسلمین وخصوصاً أئمة آل البیت ع قد استخدموا و

!!  ھذا التقویم مما یدل على قبولھم للتقویم

قولھم یكون  بدون دلیل،  ف.. أین دلیلھم؟  ؟علماء المسلمینوأئمة آل البیت ع  على  ھل لدیھم دلیل على ھذا االفتراء

ال قیمة لھ مھما كانت مكانة قائلھ عبر القرون!مجرد ظن 

كثیرة، فلیقدموا لنا ادلة على ان أئمة المسلمون من آل البیت ع قد قدمنا العدید من األدلة أعاله ویوجد ادلة أخرى  

قبلوا تغییر التقویم وعملوا بھ!

 ً إقامة لھي اعتمده رسول هللا ص ویقبلوا تقویم وضعھ معاویة حرف الناس عنإال یعقل ان یتركوا تقویم  ،  منطقیا

!.الصوم والحج في الوقت الذي حدده هللا تعالىالجمعة و

لیست أل البیت ع لم یستخدموا التقویم االموي الحالي.المسلمین من ادلة على ان أئمةھذا الفصلفي  سنقدمو

العدید من التواریخ التي حافظ أتباع آل البیت وبسھولةفي النصوصوجدنا  ولكن، علیھم السالم،ھمتعصباً ل

..بحیادیةمنھاقق نتحلف.م معانیھاباألضافة الى نصوص یحرصون على تكرارھا دون فھحیائھا كل عامعلى ا

: أن نشیر أن، علینا بتداءً إ

أخر تطابق  سنة تقریباً.32.6نفس الیوم بالتقویم المیالدي كل  إلىقوم یعود  المّ التقویم الھجري غیر  أي یوم ب

. م2009و 2008و 2007األعوامت وافقشھور رمضان وذي الحجة التي كان في 

  32.6من ضمن فترة  لثالث سنین متتالیة  ھالل أي شھر ھجري یعود ویتطابق مع الشھر المیالدي المقابل

ً 29.6كل  في  أي  .سنة . وبالتالي مع شھر أیلول/سبتمبررمضانتلیھا ثالث سنوات من تطابق شھر  سنة تقریبا

سنة تقریبا. 30یعود لوقتھ الطبیعي في حدود شھر أیلول كل رمضانشھر أنف

32.6كل  سنوات متتالیة  تسعةلالخریف  أخر  ھا الطبیعي في  نامكإلىتعود  شھور الحج ثالث ، فھيت أن كان

ھ حالیا أنال  إ..الخریف.اخرسنوات من تطابق شھور الحج الثالث مع  تسعةسنة تقریباً تلیھا23.6كل  سنة أي  

من ذي الثاني. أي علینا مراقبة تطابق األسبوع  من ذي الحجة فقطالثانيبوع  سال یسمح بالحج سوى في األ 

سنة.32.6سنة تقریباً كل ثالث ویستمر (كانون األول / دیسمبر) الخریف أخرالحجة مع 
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ألم یكون من األجدر !  رغم ورود نصوص بأستحباب تكرار الحجأئمة آل البیت ع لم یكونوا یحجون سنویاً  أنونعلم  

في وقت الحج المعلوم  معحج المسلمون  یتطابق  فقط عندما  یحجون  كانواأنھمسنثبت بھم ان یكرروا الحج؟ لكن  

ومن المعروف أن ال أحد یستطیع الحج في غیر الوقت التي تحدده السلطة الحاكمة..كما سنرىفصل الخریفاخر  

ومن یحج في غیر ھذا الوقت تعتبر عمرة ولیس حج .. والغریب أن المسلمین عند األحرام للحج ینون عمرة وحج!! 

عدا األعیاد. من السنةمستحب في أي یوموالصوم  ...  عن أئمة آل البیت ع كثرة صومھم !، فورد رمضانشھر  أما

األصلي رمضانشھر  صومھم  إلىستحباب، أضافة  الذي یدور بنیة االرمضانیصومون شھر  كانواوبالتالي ربما  

شھر أیلول / سبتمبر بنیة الوجوب.یتزامن معالذي 

مھمین : یبقى ھنالك سؤال

ویم على ترك العمل بتقّ علیھ السالم الحسین زین العابدین علي بن  مام  عترض أئمة آل البیت ع بدأً باإلھل ا-1

الصوم اض الجمعة وفرخرج  ؟ وھل أبلغوا شیعتھم والمسلمین بھذا الخطأ الذي یُ بالشھر الكبیسالھجريقویمالت

! وال  الشائع عند الناس أن أئمة آل البیت ع لم یعترضوا على تغییر التقویم...  ؟صحیحةالماوالحج من شھورھ

 ً أبحثوا معنا!.أذ ال یوجد أطالقاً أي نص بقبولھم تغییر التقویمعلى أي أساس بنوا رأیھم ھذا؟!  أعرف حقا

. لقد ضاع وتبعثر  .وأرسلوه لناولو ضمناً ولیس بشكل صریحقبولھم أو رفضھمإلىعن أي نص قد یشیر  

الكثیر من تراث رسول هللا ص وأئمة آل البیت ع قصداً أو جھالً..

عالمة من  أوماتقویم أستخدم رسول هللا ص وأئمة آل البیت ع عندما ذكروا أي شھر وربطوه بعبادةأي  -2

الھجري المقّوم أم التقویم الھجري األموي  ص المھدي المنتظر عج؟... تقویم رسول هللاإلمامعالمات ظھور  

..المقّومالھجريتقویم رسول هللا ص ستخدموااأنھم یقولوالدلیل... المنطقغیر المقّوم؟

التقویم الھجري األصلي كان تقویم شمسي قمري. الحظ حدیث رسول هللا ص التالي: 

ْبِن َجْحٍش اْألََسِديُّ قَالَ   ِ ْبُن َعْبِد �َّ ْبُن َمْرَواَن اْألَْزِديُّ اْلِحْمِصيُّ قَاَل: نَا اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن  نَا :َحدَّثَنَا ُعبَْیدُ  ُجنَادَةُ 
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ :  یَقُولُ قَاَل: َسِمْعُت أَنََس ْبَن َماِلٍك، ِ لَْو أَْقَسْمُت لَبََرَرُت،(:قَاَل َرُسوُل �َّ َوإِنَّ أََحبَّ ِعبَاِد �َّ

ِ لَُرَعاةُ الشَّْمِس َواْلقََمِر، َوإِنَُّھْم لَیُْعَرفُوَن یَْوَم اْلِقیَاَمِة بُِطوِل أَْعنَاقِِھمْ إِ  5المعجم االوسط، أبو القاسم الطبراني ج ). لَى �َّ

. راجعوا معناھا في القرآن والقوامیس. رعاة في اللغة تعني اإلبقاء والمحافظة، وغیره. 4808ح 106ص 

نِینَ یَْعنِي(معجم، أبو القاسم الطبراني، علق على حدیث الرسول ص ھذا فانھ  مؤلف ال !!. ولكن، القمر ال  )اْلُمَؤذِّ

عالقة لھ بمواقیت الصالة؟! قد یقول احد انھ یعني مواقیت الصالة وبدایات الشھور القمریة في التقویم. اال یشمل 

ح ان الرسول ص یشیر الى مكانة الذین یقّومون التقویم  تحدید اھلة الشھور تحدید ھالل أي شھر ھو ؟ من الواض

ومعاییر تقّویمھ بإضافة الشھر الحرام الكبیس صفر األول وفي أي سنة یتم ذلك عن طریق مراعاة الشمس والقمر. 

ولھذا یعتبروه حدیث ضعیف!
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) ھـ مقّوم40-مقّوم  ھـ23-علي ع ( أمیر المؤمنین20.1

مبایعتھ ووفاتھ الغدیر ویوم والدتھ وزواجھ و20.1.1

سابقاً... األدلة فصول في مطابقتھا للتقویم الھجري األصلي لرسول هللا ص تفاصیلذكرت 

والدة أمیر المؤمنین علي ع:

سنة قبل المبعث النبوي في  12بعد عام الفیل/ 30رجب13الجمعة  كانت في یوم  5ص 35بحار األنوار ج في  

. وھي السنة األولى وال یحسب ھذا في التقویم الحالي)ـھ0(ھنالك سنة  سنة قبل الھجرة 23سنة قبل الھجرة =  13

بق. . ال یتطام ج597أوكتوبر /تشرین األول 30ربعاءاأل وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 25- رجب 13

یتطابق.ال . م جولیان596یویول/تموز 15ثالثاءالوافقالمقّومبالتقویم الھجريھـ 25-رجب 13

. ال یتطابق. م جولیان598أوكتوبر  /تشرین األول 20األثنین  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ  24-رجب  13

یتطابق...م جولیان597یویول/تموز  3جمعة الوافقالمقّومبالتقویم الھجريھـ 24-رجب 13

: عندما اعلن خبر الوالدةمن ذي الحجةثالث لیالي قبل یوم عرفة تكانوالدتھ عانأیضاً وورد 

ویوم عرفة  .  ولیان.م ج596مبردیس/كانون االول2ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ25-ذو الحجة6

یتطابق. ؟ وافق الجمعة.. 

یتطابق. ال . ولیان.م ج597نوفمبر/تشرین الثاني 23حد االوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ24-ذو الحجة6

سنة: 64وورد ان عمره یوم استشھاده كان 

وھو ابن أربع وستین سنة، سنة أربعین في لیلة عتوفي أمیر المؤمنین علي( :قاال لكندي واألجلخن األسود واع

. 54، ص صفھانيفرج االأبو،مقاتل الطالبیین...). األحد إلحدى وعشرین لیلة مضت من شھر رمضان

. ھـ25-ان:ضالحجة ورم ذيشھريواشھر ما بین64او24-ام كانت كاملة=سنة  64- ھـ 40

: ان والدتھ ع كانت فياألكثرعلى 

.ولیانم ج596مبر دیس /كانون االول 2ثالثاءالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ25-ذو الحجة6
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وعلي ع:  عزواج فاطمة

.الھجرةأو شعبان خمسة اشھر بعد ھـ2ذي الحجة 1أو 6الثالثاء 

یتطابق.. ال ...جولیانم 623كانون األول / دیسمبر1سبت الوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 2الحجة وذ 1
... یتطابق.. م جولیان624أیار / مایو  25الجمعة وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 2الحجة وذ 1

یتطابق.....م جولیان623كانون األول / دیسمبر  5ربعاءاالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 2الحجة وذ6
... یتطابق.. ولكن ال م جولیان624أیار / مایو 30األربعاء  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 2الحجة وذ 6

یتطابق مع وقت والدة الحسن ع. 

... ال یتطابق..م جولیان621تموز / یولیو 27ربعاءاالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 0شعبان 1
...  یتطابق..م جولیان621أغسطس/ آب1ثنیناأل وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 0شعبان 6

یتطابق..... م جولیان623شباط / فبرایر 8الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 1شعبان 1
لكن ... یتطابق..م جولیان623شباط / فبرایر 13الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 1شعبان 6

سنوات من التحریم المفترض للشھر الكبیس.10شعبان ال یتطابق مع شھر شباط قبل 

یوم غدیر غم : 

ھـ 10ذو الحجة  18الغدیر كان یوم الخمیسورد في نص ان یوم  
وبالتالي یوم عرفة كان یوم الثالثاء :  

: إن رسول هللا ( صلى هللا علیھ وآلھ ) لما  عن أبي سعید الخدري قال
تحت  بما  وأمر  خم  غدیر  في   ( السالم  علیھ   ) علي  إلى  الناس  دعا 

خذ بضبعیھ  ، فدعا علیاً فأوذلك یوم الخمیسالشجرة من الشوك فقُّم ،  
فرفعھما حتى نظر الناس إلى بیاض إبطي رسول هللا ( صلى هللا علیھ 

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم   ..﴿وآلھ ) ثم لم یتفرقوا حتى نزلت ھذه اآلیة
فقال رسول هللا  ﴾. ... َوأَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدینًا

النعمة  وإتمام: " هللا أكبر على إكمال الدین  هللا علیھ وآلھ ) ( صلى  
مناقب علي بن أبي ."ورضى الرب برسالتي والوالیة لعلي من بعدي

  : إیران135طالب   / قم  الموفق بن أحمد بن محمد ، طبعة:   ، المؤید  أبو  عن 
.ھجریة ، روى بإسناده568المكي الخوارزمي ، المتوفى سنة : 

م جولیان. ال یتطابق.. 632آذار / مارس 16األثنین وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  10الحجة وذ 18
یتطابق.. ؟م جولیان  631كانون األول / دیسمبر  18جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  10الحجة  وذ18

ھل كان یوم الغدیر یوم حار؟
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الغدیر كان یوم حار في حین ان حسب النصوص ان یوم  

األصلي   الھجري  دیسمبر وافقالتقویم   / األول  ،كانون 

البعض یقول البد ان یكون شھر ذو وعلیھ،  فكیف ذلك؟

! ابتدعوا تقویم بتسلسل شھور جدید والحجة في الصیف 

یوم كان  یومنعم  غم  / غدیر  األول  كانون  وفي  حار 

دیسمبر. 

على البحر األحمر ومعدل درجات الحرارة العظمى غدیر غم قرب میقات اھل الشام في الجحفة قرب بلدة رابغ  یقع  

! أضف ألیھ تأثیر الرطوبة من البحر االحمر التي  درجة مئویة31في الظل في شھر كانون األول دیسمبر ھو  

) كما ھو معروف علمیاً ولدى اھل المناطق الساحلیة برودةاإلحساس بال الجفافكما یزید  (ارةتزید اإلحساس بالحر

حول العالم. 

َ وقوفوان و كما ان الرسول ص والحجاج لم یك ومن المعروف علمیاً ان الحرارة بل تحت اشعة الشمس! ، الظلفي ا

یوم غدیر غم في كانون األول / أي الحرارة  درجة من الحرارة في الظل.  15- 10أكثر بـ  تكونتحت الشمس

. ، أي حر!تحت الشمسدرجة مئویة40من أكثركانت دیسمبر 

ً ھذه معدالت الحرارة   قرن ، أضافة الى إمكانیة 14وال نعرف معدل درجات الحرارة یوم غدیر غم قبل  حالیا

درجة مئویة 33- 31حدوث موجة حر. مع ھذا، یمكنكم ان تتأكدوا بأن تقفوا تحت الشمس في یوم درجة حرارتھ  

مع رطوبة.

یوم مبایعة أمیر المؤمنین علي ع :

...  ال یتطابق ...657مایو/ ایار29ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 36الحجة وذ 9

وصلى ... ... یتطابق 657كانون األول / دیسمبر 22جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36الحجة وذ9

بالناس صالة العید یوم النحر كما ذكر خلیفة بن خیاط. 

أمیر المؤمنین علي ع : واستشھادیوم جرح 

م جولیان .. ال یتطابق. 661كانون الثاني / ینایر  24األحد  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  40رمضان  17

م جولیان .. ال یتطابق.661كانون الثاني / ینایر  26الثالثاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  40رمضان  19

م جولیان.. ال یتطابق.661كانون الثاني / ینایر  28الخمیس  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  40رمضان  21

م جولیان.. ال یتطابق. 661كانون الثاني / ینایر  30السبت  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  40رمضان  23

شتاء فال تتطابق...وافقالتوریخ أعاله بالتقویم الھجري غیر المقّوم ت
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م جولیان .. ال یتطابق. 661أیلول / سبتمبر 18السبت وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  40رمضان  17

م جولیان .. ال یتطابق.661أیلول / سبتمبر 20ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 40رمضان 19

م جولیان .. یتطابق.661أیلول / سبتمبر22جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 40رمضان 21

یتطابق. ال م جولیان .. 661أیلول / سبتمبر 24ثنین األوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  40رمضان  23

40رمضان  21ھـ وأستشھد في یوم الجمعة  40رمضان  19أي أن أمیر المؤمنین علي ع جرح یوم األربعاء  

!!القدر بالتقویم الھجري األصلي المقّوملةھـ في لی

- الذراعمنزلةبعدأذ كان القمر  .ھـ بالتقویم الھجري المقّوم ھي لیلة القدر الصحیحة40رمضان  21كانت لیلة  

!. أي أن أمیر المؤمنین علي ع جرح فجر ونجم سھیل الى الجنوبالِشعرىوعلى خط مستقیم مع نجم  لنثرةا

لیلة القدر! 

ْحمَ :َحدَّثَنَا ُمعَاذٌ قَالَ  ِه قَالَ ِن قَاَل: نا ُسَكیُن ْبُن َعْبِد اْلعَِزیِز قَاَل: نا َحْفُص ْبُن َخاِلٍد، َعْن أَبِیِھ،نا َعْبدُ الرَّ ا :َعْن َجدِّ لَمَّ

َ َوأَثْنَى َعلَْیِھ، ا بَْعدُ، (:ثُمَّ قَالَ قُتَِل َعِليٌّ قَاَم اْلَحَسُن ْبُن َعِلّيٍ، فََحِمدَ �َّ ِ لَقَْد قَتَْلتُُم اللَّْیلَةَ َرُجًال فِي لَْیلٍَة نََزَل فِیَھا أَمَّ َو�َّ

َوَال لَِحقَھُ أََحدٌ َكاَن ، َوفِیَھا قُتَِل یُوَشُع ْبُن نُوَن فَتَى ُموَسى، َوفِیَھا ُرفَِع ِعیَسى اْبُن َمْریََم، َما َسبَقَھُ أََحدٌ ِمْن قَْبِلِھ،  اْلقُْرآنُ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم لَیَْبعَثُھُ فِي السَِّریَِّة، ِجْبِریُل َعْن یَِمینِِھ، َوِمیَكائِیُل عَ بَْعدَهُ، َوإِْن كَ  ِ َما اَن َرُسوُل �َّ ْن یََساِرِه، َو�َّ

المعجم االوسط ، أبو ).  دََھا ِلَخاِدٍم یَْشتَِریََھاتََرَك َصْفَراَء َوَال بَْیَضاَء، إِالَّ َسْبَع ِمائَِة ِدْرَھٍم، أَْو ثََماَن ِمائَِة ِدْرَھٍم، أَْرصَ 

.8469ح 224ص 8القاسم الطبراني ج 

أن الناس یصومون في اخر الزمان في غیر رمضانھم 20.1.2

أن الناس  عن أمیر المؤمنین علي ع:  ،مصادر كل نص تدرجلم  ن احداث اخر الزمانضم صوفیةورد في مواقع

. غیر رمضانھمیصومون في اخر الزمان في 

. ، فكتب الصوفیة كثیرة وطویلةمل العثور على سند ھذا النص أأألیس ھذا دلیل على خطأ التقویم الحالي؟!

لدى آل البیت عمكانة سورة القدر20.1.3

( إنھا لما أُنزلت (أي سورة القدر)، بَعََث إليَّ جدك رسول هللا :عن أمیر المؤمنین (ع) انھ قال لإلمام الحسین (ع)
(ص)، فقرأھا علي، فضرب على كتفي األیمن وقال: یا أخي ووصیي وولیي على أمتي، وحرب أعدائي إلى یوم  

أمتي إن جبرئیل (ع) أخي من المالئكة، أحدث إلي أحداث  یبعثون، ھذه السورة لك من بعدي َوِلَولَدَیَك من بعِدك،  
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ولھا نور ساطع في قلبك وقلوب أوصیائك إلى مطلع فجر القائم في سنتھا وإنھ لیحدث ذلك إلیك كأحداث النبوة،  
.70ص 25، بحار األنوار ج 712ص 5، البرھان ج 794تأویل اآلیات ص ). (ع)

وھي وصیة رسول هللا ص! األصلي!لھي الھجري بینا سابقاً ان سورة القدر تحدد آلیة التأكد من التقویم اإل

الكّدید لبني العباس سني الُملكحساب على عدد 20.1.4

: (.. أال وإن عن األصبغ بن نباتة قال: خطب أمیر المؤمنین علیھ السالم فقال في خطبتھ (المسماة خطبة االفتخار) 

ثم تقبل دولة بني للباطل جولة وللحق دولة، وإني ظاعن عن قریب، فارتقبوا الفتنة األمویة والدولة الكسرویة،

بالفرج والبأس، وتبنى مدینة یقال لھا الزور بین دجلة ودجیل والفرات،العباس  العباس  ..اء  بنو  أربعة فیتداولھا 

166- 165في مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنین ، ص:  الحافظ رجب البرسي).  ...،  لكعدد سني المُ ملكاً على  وعشرون

.، مؤسسة البالغ1ط  194- 191عبد الرسول زین الدین في الخطب النادرة ألمیر المؤمنین ص:/

عن إبراھیم النخعي ، عن علقمة ابن قیس، قال: خطبنا أمیر المؤمنین علیھ السالم على منبر الكوفة وفي نص اخر:  

فارتقبوا الفتنة األمویة خطبتھ اللؤلؤة فقال فیما قال في آخرھا: ( أال وإني ظاعن عن قریب ومنطلق إلى المغیب،  

او عضوا) (واتخذوا صوامعكم في بیوتكم، وغضوا  والمملكة الكسرویة وإماتة ما أحیاه هللا وإحیاء ما أماتھ هللا،

على مثل جمر الغضا، واذكروا هللا ذكرا كثیرا فذكره أكبر لو كنتم تعلمون. ثم قال: وتبنى مدینة یقال لھا زورا 

رأیتموھا فلو  والفرات،  ودجیل  دجلة  بین  بالقصور  یوش...  (بغداد)  الشیبصبان دت  بني  ملك  (علیھا)  وتوالت 

.٢١٧- ٢١٣الصفحة –الخزاز القمي - كفایة األثر ). ..فیھملك الكّدیدعدد سني المُ أربعة وعشرون ملكا على (الشیطان) 

الُملك الكدّید)؟(عدد سني ُجمل كم یبلغ حساب 

الحقیقي  ھي فترة حكم العباسیین  )  الدال االولى المشددة مرتیناب حس(مع194مل للفظ (الملك الكّدید) =  حساب جُ 

حسب نص أمیر المؤمنین علي ع. من بغداد 

ثم استولى .سنة202أي  ھـ بالتقویم االموي334الى  132خریفخلیفة عباسي من24كما ھو معروف، حكم  

فخري بسبب وجوب ان ب وابقوا الخلیفة العباسي كمنصواألتراك. فرس  العجم على الحكم بدأً بالبویھیین وبعدھم ال

ن العرب ومن قریش. یكون الخلیفة م 

ال یطابق. سنة.201=  334الى منتصف 132خریف 

نص روایة أمیر المؤمنین علي ع . یطابق  سنة ھجریة.194=  ھجري اصلي324الى منتصف  129خریف  

أمیر المؤمنین علي ع لم یترك تقویم رسول هللا ص. دلیل اخر ان وبالتقویم الھجري األصلي لرسول هللا ص! 
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أذا نفذ عدد حروف بسم هللا الرحمن الرحیم20.1.5

لنحلل النص التالي: 

فأنھ یكون أوان خروج "بسم هللا الرحمن الرحیم "(قال أمیر المؤمنین علي كرم هللا وجھھ: أذا نفذ عدد حروف  

المھدي من بطن أمھ : 

أذا نفذ الزمان على حروف * ببسم هللا فالمھدي قاما 

ودورات الخروج عقیب صوم * اال بلغھ مني سالما 

ولوال الحسد لظھر سر العدد. أنتھى.. 

وستة وثمانون. یقول الفقیران أعتبر كل راء مكررا ألن من صفتھا التكرار یبلغ حساب الحروف الى ألف ومائة  

إِْسماعیل َحِقّي البروسوي نقال عن تفسیر الكواشي: 766ص  2روح البیان في تفسیر القرآن ج  (بسم هللا الررحمن الررحیم))..  

.ھـ680موفق الدین أحمد بن یوسف الموصلي الشیباني الشافعي، المتوفى سنة 

وفي الفتوحات المكیة ألبن عربي ورد بصیغة: 

ا دار الزمان على حروف * بسم هللا فالمھدي قاما  أذ 

وإذا دار الحروف عقیب صوم * فاقروا الفاطمي مني السالم 

/ 3/ ینابیع المودة:  151ص  2الزام الناصب ج  وھذا األبیات المذكورة سابقا وردت في مصادر الشیعة والسنة ، منھا:  

مصر.  -ط بوالق  366باب 419/ 3/ الفتوحات المكیة: 2. 9242ح 361/ 6ط. دار األسوة، / فیض القدیر: 221

یوما تمامھ فھذا خروج االمام ویوم تبلغ نقطة الباء دورتھا ولب  عندما یبلغ بسم هللا الرحمن الرحیموفى الجفر: (

. )جوھرھا تكون البیعة

ما تفسیر كالم أمیر المؤمنین علي ع ؟! 

! لتقویم التقویم الھجري19.. وھي فترة دورات السنوات الـحرف19عدد حروف (بسم هللا الرحمن الرحیم) = 

سنة.19شارات لدورات الـ إھي والحظ عبارات (نفذ الزمان) و(لوال الحسد لظھر سر العدد) و(دار الحروف). 

. 19الـاألخیرة من دورات التقویم19ھجریة مقّومة وھي السنة 1397ت وافق2018سنة 

.(حرف ب)19من دورات التقویم الـ1ھجریة مقّومة وھي السنة 1398ت وافق2019سنة 

.)س(حرف 19من دورات التقویم الـ2ھجریة مقّومة وھي السنة 1399ت وافق2020سنة 

. )م(حرف  19من دورات التقویم الـالكبیسة 3ھجریة مقّومة وھي السنة 1400ت وافق2021سنة 

هللا). حروف  (بدایة .19من دورات التقویم الـ4ھجریة مقّومة وھي السنة 1401ت وافق2022سنة 

هللا). حروف نھایة(.19من دورات التقویم الـ7ھجریة مقّومة وھي السنة 1404ت وافق2025سنة  نھایة 
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: دورتھا ولب جوھرھا تكون البیعة.).. أي وقولھ ع : (ویوم تبلغ نقطة الباء 

تكملا- دورتھا  ن  ثالوالباء  دورة  التالیة (بسم)؛ث سنوات)(تكمل  الكبیسة  السنة  2021سنة  :  وقدوم 

سنة بدأ احداث سنة الظھور.ھجریة مقّومة1400ةوافقالم

بسم  ان فترة حروف (أيا أي استتبت األمور لھ.  )االمام المھدي قائمیكون  بانتھاء حروف (بسم هللاو  -

ھـ مقّوم /  1405و1401ما بین  و  لھذه الفترة ھ حاليهللا) ھي كل فترة احداث الظھور. االحتمال ال

م.  2026و  2021

: 1186أن صح قول المفسر حول 

.. أنا أفترض ان ھذا التاریخ بالتقویم 1441شعبانمنتصف=(من بطن أمھ)255منتصف شعبان+1186

ھجري كان ھو التقویم غیر المقّوم: 680الھجري غیر المقّوم أذ ان التقویم المتبع في  

جمادى األول شھر  وافقو 2020نیسان ابریلنھایةوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  1441منتصف شعبان

یولیو. /تموز شھرصف شعبان بالتقویم الھجري األصلي فیتزامن كل عام معاما منتبالتقویم الھجري المقوم.1399

، ونعلم من نصوص أخرى ان ھنالك خروج مستتر لألمام المھدي المنتظر عج بعد لیلة الفجر من شھر رمضان 

العلني عقیب صوم (العودة من الغیبة الكبرى الى الصغرى ویتصل بقلة من اصحابھ) ویتبعھ بأربعة أشھر الظھور  

نتھاء الغیبة الصغرى). إوالبیعة في عاشورا المحرم الالحق (



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

377 

ھـ غیر مقّوم) 50–3ھـ مقّوم / 49- 3األمام الحسن بن علي ع ( 20.2

والدتھ ووفاتھ 20.2.1

.وویكي شیعة140وص 134ص 44/ ج 250ص 43في بحار األنوار ج  

499، ص  2الكلیني، اصول كافي، ج  حسب  ھـ  2، أو  ھـ3لیلة النصف من شھر رمضان  14او  13الثالثاء  الوالدة:

..... ال یتطابقم جولیان624أذار / مارس  10السبت وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 2رمضان  14
..... ال یتطابقم جولیان623أیلول / سبتمبر 15سبت الوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 2رمضان  14

.. ... یتطابقم جولیان625شباط / فبرایر 28الخمیس وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 3رمضان 14
... یتطابق ..م جولیان624أیلول / سبتمبر  4خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 3رمضان 14

ھـ في  50ھـ أو خمِس لیاٍل َخلَوَن من شھر ربیع األول سنة 50أو  49صفر  28-27أو  7الخمیس  الوفاة:
الطبقات الكبرى، البن سعد البغدادي، ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب

... ال یتطابق..نم جولیا 669أذار / مارس 17السبت وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 49صفر  7
... یتطابق..م جولیان670شباط / فبرایر 4ربعاء  األ وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 49صفر  7

... ال یتطابق..م جولیان670أذار / مارس 6األربعاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 50صفر  7
یتطابق..ال ... م جولیان671ایر  ین / كانون الثاني24حد االوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 50صفر  7

... یتطابق..م جولیان669لی أبر/ نیسان26جمعةالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 49صفر 27
یتطابق.. ال ... م جولیان670شباط / فبرایر  24ثالثاءالوافقالمقّومبالتقویم الھجري ھـ 49صفر 27

... ال یتطابق..م جولیان670أذار / مارس  26الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 50صفر 27
یتطابق..ال ... م جولیان671شباط / فبرایر  13سبت الوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 50صفر 27

: ھـ  50أو خمِس لیاٍل َخلَوَن من شھر ربیع األول سنة

... ال یتطابق.. م جولیان669نیسان / أبریل  13جمعةالوافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ  49ربیع األول  5
... یتطابق..جولیانم 670أذار / مارس 4ربعاءاالوافقمقّومبالتقویم الھجري الھـ 49ربیع األول  5

ال یتطابق.. م جولیان  670نیسان / أبریل  2الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم... ھـ 50ربیع األول 5
... یتطابق..م جولیان671شباط / فبرایر 21حد االوافقمقّومبالتقویم الھجري الھـ 50ربیع األول 5

ھـ غیر مقوم. 50ھـ مقّوم /  49ربیع االول5او صفر7وبالتالي الوفاة كانت في

مازال التقویم الھجري األصلي المقّوم معمول  وال یھم متى حَج أذ !مع التقویم الھجري المقّومالتواریختتطابق
. في الحجازبھ خالل حیاتھ
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تنازلھ لمعاویة وصیة األمام الحسن المجتبى ع بعد 20.2.2

، وكذلك الكامل في  نقل عن جامع سنن الترمذي1200ھـ ص  41في البدایة والنھایة ألبن كثیر في احداث سنة  
: حدثنا محمود بن غیالن حدثنا أبو داود الطیالسي حدثنا القاسم بن الفضل 408ص  3التاریخ ألبن األثیر ج  

- الحسن بن علي بعدما بایع معاویة فقال: سودت وجوه المؤمنین  ىام رجل القالحداني عن یوسف بن سعد قال: 
ال تؤنبني رحمك هللا، فإن النبي ص أُري بني أمیة على منبره فساءه ذلك، (فقال :  -او یا مّسود وجوه المؤمنین  

لَْیلَِة الْ  فِي  أَنَزْلنَاهُ  اْلَكْوثََر) یا محمد، ونزلت (إِنَّا  اْلقَْدرِ  (1) قَْدرِ فنزلت (إِنَّا أَْعَطْینَاَك  لَْیلَةُ  أَْدَراَك َما  لَْیلَةُ   (2) َوَما 
ْن أَْلِف َشْھرٍ  .)(3) اْلقَْدِر َخْیٌر ّمِ

؟ لمنتقدهسورتینھاتین الاألمام الحسن بن علي ع  رذكفلماذا 

ذكرنا في الفصل الثاني عالقة (ألف شھر) بتحدید وقت لیلة القدر. 

الكوثر في اللغة تعني خیر الكثیر متراكم في الدنیا واالخرة. اما 

َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اْألَْلبَابِ َكثِیًرا َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا  والقرءان یفسر نفسھ: (یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن یََشاُء ۚ  
البقرة). 269(

أئمة آل البیت ع  كافةوھذا یفسر عدم اھتماممن الُملك.خیراً وأكثرُ أي أوتي آل البیت ع الحكمة وھي الكوثر  
ذكور.الذریة العدید من المن ال علم لدیھ وان كان لھوأن ذكر من أوتي العلم سیبقى عبر الدھر مقابل لُملك.با

لدى أل البیت ع  والعلملیتفادوا ذكر ان الحكمة! یبدو ذلكوالمفسرون بالرأي للقرءان قالوا الكوثر نھر في الجنة
! قصة نھر في الجنة للرسول ص فاخترعوا، باقي الصحابةلىولنفي اي فضل لھم ع

نقالً عن النبي  ،یعلمالحسن ع  األمام  ھل كان.ھـ41التقویم األموي قد بدأ العمل بھ في الشام قبل  بینا سابقاً ان
؟ التقویم فرضون تغییران بنو أمیة سی ،ص 

، فھو لیس الحاكم یحذر الناس من تغییر التقویم ویذكرھم بالتزام سورة القدر لیعلموا مواقیتھمالحسن عاألمام
لیمنع ذلك.

ص  10افظ أبو بكر البغدادي في تاریخ بغداد ج  مثل في الح،  وقد ورد ھذا النص بصیغ أخرى ال تذكر اآلیتین
، وقد اعتبر رجال الحدیث تلك النصوص غیر صحیحة كذلك. وربما النص 43ص 1وفي رجال الكشي ج305

. ویبدو ان النص التالي لھ نفس الھدف وھو التمسك بالتقویم .والمنطقأقرب الى الصحةاعاله الذي فیھ اآلیتین
األصلي: 

( إنھا لما أنزلت (أي سورة القدر)، بَعََث إليَّ جدك رسول هللا :ین (ع) انھ قال لإلمام الحسین (ع) ن المؤمعن أمیر  
(ص)، فقرأھا علي، فضرب على كتفي األیمن وقال: یا أخي ووصیي وولیي على أمتي، وحرب أعدائي إلى یوم  

ل (ع) أخي من المالئكة، أحدث إلي أحداث أمتي  إن جبرئییبعثون، ھذه السورة لك من بعدي َوِلَولَدَیَك من بعِدك،  
في سنتھا وإنھ لیحدث ذلك إلیك كأحداث النبوة، ولھا نور ساطع في قلبك وقلوب أوصیائك إلى مطلع فجر القائم 

.70ص 25، بحار األنوار ج 712ص 5، البرھان ج 794تأویل اآلیات ص ). (ع)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura97-aya2.html
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) ھـ غیر مقّوم 61–4مقّوم /  ھـ60–4األمام الحسین بن علي ع ( 20.3

والدتھ ووفاتھ 20.3.1

وویكي شیعة200ص 44/ ج 237ص 43في بحار األنوار ج  

ستة اشھر  ھـ3ھـ بعد الحسن ع بعشرة أشھر وعشرین یوم أو 4شعبان  5أو 3الخمیس أو الثالثاء  والدة:
بعده ع 

... ال یتطابق..  م جولیان625كانون الثاني / ینایر  19السبت وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 3شعبان 3
... ال یتطابق.. (بسبب تاریخ  م جولیان624تموز / یولیو  25جمعةالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ  3شعبان  3

. والدة الحسن ع)

... ال یتطابق..  م جولیان626كانون الثاني / ینایر 8األربعاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 4شعبان 3
. (بسبب تاریخ والدة الحسن ع)

..... یتطابقم جولیان625تموز / یولیو  14الثالثاء  وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 4شعبان 3
... یتطابق.. م جولیان625تموز / یولیو  16خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 4شعبان 5
ن والسابقبعض كما یقولولیس ستة أشھر،ھـ3رمضان  14م بعد والدة الحسن ع في  ایا10ر وو شھ10(

. )تقویمن بتغییر الوالجاھل

199ص 44ھـ بحار األنوار ج 61أو  60محرم 10أو األربعاء الجمعة أو السبت أو االثنینوفاة:

المقّوم  61محرم  10 غیر  الھجري  بالتقویم  األول10األربعاء  وافقھـ  ال 680أوكتوبر  /تشرین  م جولیان.. 
.أذ أنھ قبل وفاة معاویةیتطابق

..م جولیان. ال یتطابق679أوكتوبر  /تشرین األول 22السبت  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  60محرم  10

.. م جولیان... یتطابق 681كانون الثاني / ینایر  7ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 60محرم  10

وال یھم متى حَج أذ كان مازال التقویم الھجري األصلي المقّوم  ...  ال تطابق اال مع التقویم الھجري المقّوم !
.في الحجازمعمول بھ خالل حیاتھ

كان یوم حار رغم انھ في كانون األول / دیسمبر. ومنھا انھ یوم فاجعة كربالء  تفاصیلوشرحنا سابقاً 

م كانت  التقویمصیبھل  تغییر  عالھجرية  الحسین  لثورة  الرئیسي  السبب  یزید شيء  ھي  یفعل  لم  أذ  من  ؟ 
! لم یفعلھ قبلھ معاویةالمعاصي والظلم والجور والمكائد واالغتیاالت والتحریف ما 
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ال وفقكم هللا ألضحى وال فطر بعد الحسین ع20.3.2

 ً : ععن االمام جعفر الصادقروایة سیأتي شرحھا الحقا

ال أستشھاده :ةان االمام الحسین ع قال لحظ251ص  2وورد في كتاب بیان األئمة للشیخ محمد مھدي ج  

، مما یعني ان احد أسباب ثورة الحسین ع ھو عزم معاویة فرض تقویمھ على االمة.  وفَّقكم هللا ألضحى وال لفطر

حي ذكراه لتزام بالتقویم األصلي!.. ولألسف نُ وصیة سید الشھداء الحسین ع الوحیدة لحظة استشھاده كانت اإل

أستشھد لمنعھ! يالیوم بالتقویم األموي الذ

احمرار تربة الحسین ع المحفوظة في المتحف الحسیني في كربالء یوم عاشوراء 20.3.3

الفضائیةأنفردت  بنقل مشھد قناة كربالء  الحسیني في  حصرا  المتحف  المحفوظة في  الحسین ع  تربة  احمرار 

عاشوراء یوم  عام  كربالء  الف المنشورة.  الفیدیوھات حسب  2011في  متناقلیونفس  على  ویكرردیو  بكثرة 

دیو لم یتم تحدید سنة ھذا الحدث. یالیوتیوب للسنوات الالحقة. خالل مشاھد الف

تحجج البعض ان ھذا دلیل على صحة التقویم الھجري، اذ ورد في النصوص احمرار تربة من ارض كربالء 

الحسین ع كان قد آتى بھا جبرائیل ع الى الرسول ص واودعھا لدى ام المؤمنین ام سلمة ع في استشھاد یوم  

المدینة المنورة.  

.. كیف ذلك؟!!م الھجري الحالي!ان احمرار تربة الحسین ع اقوى دلیل على عدم صحة التقوی

تم بل  عام؟  كل  یوم عاشوراء  ع  الحسین  تربة  احمرار  بتصویر  یسمح  ال  لماذا  أنفسكم  سألتم  ازالتھا تھل 

وحفظھا في خزانة بعیدا عن االعین حسب مسؤول المتحف. 

https://alkafeel.net/news/?id=876من موقع شبكة الكفیل العالمیة 

! وال تحمر وفق التقویم االموي الحاليالجواب ھو ألنھا تحمر وفق التقویم الھجري األصلي فقط

https://alkafeel.net/news/?id=876


متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

381 

الفصول   تدور شھوره حول  الحالي  االموي  التقویم األصلي كل  التقویم  مع  ویتطابق  لمدة  32لیعود  3- 2سنة 

ولم  ھذه السنوات دیو كان فيیویبدو ان تصویر الف م.  2009و  2008و2007سنوات. وقد تطابق في أعوام

سنة. 30التقویم االموي الحالي من التطابق بعدھا ولن یتكرر ھذا التطابق اال بعد عاشوراء یتكرر أذ خرج 

. 2012تشرین الثاني  25تغیر لون تربة الحسین ع الذي عرض في  تصویر فیدیو  ال یعرف في الحقیقة تاریخ  

. التربةاحمرار ة واحدة بتسجیلھ ولم یسمح للناس برؤیقناةفقد كان تسجیل لم یسمح الحد سوى 

القدیم الذي اغلق  . الفیدیو الذي عرض كان في المتحف الحسیني  على ان الحدث حصل سابقاوھنالك داللة قویة

انظر الصورة شھر قبل عرض الفیدیو!!17اي  2011الجدید (الحالي) الذي افتتح في تموز  المتحف ولیس

.من صفحة المتحف في موقع العتبة الحسینیة

ال اعلم ان كان القائمون على المتحف یعرفون عن التقویم االصلي ویكتمون ام انھم تفاجئوا باحمرارھا وصوروھا  

ھجري بالتقویم الكل عامعاشوراء  كلبعد ان اكتشفوا انھا ال تحمر في،  ر اعالهب، كما ورد في الخ أخفوھاثم

. عن االحمرار في عاشورا التقویم الحاليتوقفت لماذاوال یعرفون الحالي
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)ھـ غیر مقّوم49-83مقّوم / ھـ29- 73(األمام علي بن الحسین زین العابدین ع 20.4

على األمة  تغییر التقویم الھجريفرض  أي زمان  ،  أول خمسة خلفاء أمویونعلي بن الحسین ع  اإلمامعاصر  

اإلسالمیة.

والدتھ ووفاتھ 20.4.1

وویكي شیعة  82و 7ص 46بحار األنوار ج  في

26أو  15ھـ أو الجمعة أو السبت  36أو  37شعبان  9ھـ أو الجمعة  38شعبان  5الخمیس أو األحد  الوالدة:
36جمادى األخرة  

م جولیان.. یتطابق .659كانون الثاني / ینایر  5األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 38شعبان 5
م جولیان.. یتطابق ..659یولیو/  تموز30خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 38شعبان 5

م جولیان. یتطابق. 658كانون الثاني / ینایر  20السبت وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 37شعبان 9
م جولیان ... یتطابق ..658أب / أغسطس 14خمیس  الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 37شعبان 9

م جولیان. ال یتطابق. 658كانون الثاني / ینایر  31الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ  36شعبان 9
م جولیان ... یتطابق ..657تموز / یونیو  27سبتلاوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36شعبان 9

. . یتطابقم ج656دیسمبر  كانون األول/9الجمعة  وافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر36جمادي األخرة  15
یتطابق.ال م جولیان.657حزیران / یونیو  4ثالثاءال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 36جمادي األخرة  15

یتطابق. . ال  م ج656دیسمبر  كانون األول/20الثالثاءوافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر36جمادي األخرة  26
.م جولیان .. یتطابق657حزیران / یونیو  13خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  36جمادي األخرة  26

ھـ غیر مقوم.38ھـ مقّوم / 37شعبان 9فيعلى األكثركانتالدةوبالتالي الو

ھـ94أو 95أو 92محرم  25أو 19–18أو12السبت الوفاة:

یتطابق. ال  م جولیان..  710تشرین الثاني / نوفمبر  9حد األوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  92محرم  12
.یتطابقال م جولیان. 712دیسمبر/ولكانون األ 16حد الاوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 92محرم 12

م جولیان.. یتطابق. 710نوفمبر  /تشرین الثاني15سبتالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  92محرم  18
م جولیان. یتطابق. 712كانون األول / دیسمبر  22سبتالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 92محرم  18

م جولیان.. یتطابق. 710نوفمبر/لثانيتشرین ا22سبتالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  92محرم  25
. یتطابق. م جولیان712كانون األول / دیسمبر  29سبتالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 92محرم  25
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م جولیان.. ال یتطابق. 712اوكتوبر  /تشرین األول18ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  94محرم  12
م جولیان ... ال یتطابق .. 714دیسمبر/كانون األول25خمیسلاوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 94محرم 12

م جولیان.. ال یتطابق. 712اوكتوبر  /تشرین األول24االثنین  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  94محرم  18
م جولیان ... ال یتطابق .. 714دیسمبر/كانون األول31ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  94محرم  18

م جولیان.. ال یتطابق. 712اوكتوبر  /تشرین األول31االثنین  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  94محرم  25
م جولیان . ال یتطابق .. 715ینایر /كانون الثاني7ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 94محرم 25

م جولیان .. یتطابق.713اوكتوبر  /تشرین األول 7السبت  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  95محرم  12
یتطابق. ال م جولیان ... 716كانون الثاني / ینایر 12ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 95محرم 12

م جولیان .. یتطابق. 713اوكتوبر  /تشرین األول 14السبت  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  95محرم  19
یتطابق. الم جولیان ...716كانون الثاني / ینایر 18ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 95محرم 18

م جولیان . ال یتطابق.713اوكتوبر  /تشرین األول 20الجمعة  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  95محرم  25
یتطابق. ال .جولیان .م 716كانون الثاني / ینایر 25ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 95محرم 25

ھـ غیر مقوم. 94ھـ مقّوم / 92المحرم25او 18وبالتالي الوفاة كانت في

الصحیفة السجادیة أربعة نصوص من 20.4.2

َشْھَر ( ...  :من دعاء لھ اذا دخل شھر رمضان-1 َشْھَر َرَمَضاَن،  َشْھَرهُ  السُّبُِل  تِْلَك  ِمْن  الَِّذي َجعََل   ّ�ِ َواْلَحْمدُ 

یَاِم، َوَشْھَر اِإلْسالَم، َوَشْھَر الطَُّھوِر، َوَشْھَر التَّْمِحْیِص، َوَشْھَر اْلِقیَاِم، الَِّذي أُْنِزَل فِْیِھ الْ  قُْرآُن ُھدًى ِللنَّاِس، َوبَیِّنَات الّصِ

ِمَن اْلُحُرَماِت اْلَمْوفُوَرةِ وَ ِمنَ  َعلَى َسائِِر الشُُّھوِر بَِما َجعََل لَھُ  اْلفََضائِِل اْلَمْشُھوَرةِ، اْلُھدى َواْلفُْرقَاِن، فَأَبَاَن فَِضْیلَتَھُ 

َم فِْیِھ ما أََحلَّ فِي َغْیِرِه إْعَظاماً، َوَحَجَر فِْیِھ اْلَمَطاِعَم َواْلَمَشاِرَب إْكرَ  َوَجعََل لَھُ َوْقتاً بَیِّناً الَ یُِجیُز َجلَّ َوَعزَّ  اماً،  فََحرَّ

َر َعْنھُ  اْلقَْدِر، أَْن یُقَدََّم قَْبلَھُ، َوال یَْقبَـُل أَْن یَُؤخَّ اَھا لَْیلَةَ  ِمْن لَیَاِلیِھ َعلَى لَیَاِلي أَْلِف َشْھر، َوَسمَّ َواِحدَةً  َل لَْیلَةً  ، ثُمَّ فَضَّ

ُل اْلَمالئِكَ  وُح فِیَھا بِإْذِن َربِِّھْم ِمْن ُكّلِ أَْمر، َسالٌَم دَائُِم اْلبََرَكِة إلَى ُطلُوعِ اْلفَْجِر، َعلَى َمْن یَشَ تَنَزَّ اُء ِمْن ِعبَاِدِه بَِما  ةُ َوالرُّ

.)...أَْحَكَم ِمْن قََضائِھِ 

ْفتَنَا بِِھ َوَوفّقتَنَا ...  (:شھر رمضانلوداعمن دعاء لھ  ،  في الصحیفة السجادیة-2 أَللَُّھمَّ إنَّا أَْھُل َھذَا الشَّْھِر الِِّذي َشرَّ

، أَْنَت َوِليُّ َما اثَْرتَنَا بِِھ ِمْن َمْعِرفَتِِھ، َوَھدَْیتَنَا ِمْن ُسنَّتِِھ، ِحیَن َجِھَل األشقیاء َوْقتَھُ َوُحِرُموا ِلَشقَائِِھم فَْضلَھُ بَِمنَِّك لَھُ  

)...تََولَّْینَا بِتَْوفِیِقَك ِصیَاَمھُ َوقِیَاَمھُ َعلى تَْقِصیر، َوأَدَّْینَا فِیِھ قَِلیالً ِمْن َكثِیـرَوقَْد 

َر َعْنھُ الحظ ( األشقیاء َوْقتَھُ ِحیَن َجِھَل و( )َوَجعََل لَھُ َوْقتاً بَیِّناً الَ یُِجیُز َجلَّ َوَعزَّ أَْن یُقَدََّم قَْبلَھُ، َوال یَْقبَـُل أَْن یَُؤخَّ

!  )َوُحِرُموا ِلَشقَائِِھم فَْضلَھُ 

ھذا دلیل على: ألیس 
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 ًالبشریضعھال بتقویم، وبیناً من هللا عز وجلمحدداً أن لشھر رمضان وقتا !

 ال یجوز أن یُقدم قبلھ وال یُؤخر عنھ !

جھل األشقیاء وقتھ وحرموا لشقائھم فضلھ !

أو ال یعرف أن شھر الصوم ھل سمعتم أو قرأتم أن ھنالك من یجھل وقت شھر رمضان ..ما الحاجة لھذا النص؟

!  إال اذا كان ھذا الشخص یعیش وحیداً في البریة؟!...قد حان

زمان األمام  وأضل المسلمین  ّغیر وقتھ الصحیحاألشقیاء ّمنأال یعني تأكید وقت شھر رمضان ھذا أن ھنالك من

؟!.. عزین العابدینعلي بن الحسین السجاد 

مع زمان النص  یتماشى ھذا  إال .أئمة آل البیت عدقة ألفاظ كالموإال فھو نص ال معنى لھ ویخالف ما معروف عن  

؟ في نفس السنةنا وحجن ا ھجرین اتقویم ثبت أن فیھ

األمام علي زین ! ھل سیخالف  فسر البعض ھذا النص بانھ التالعب الحاصل االن في یوم بدایة شھر رمضان

ْعدُودَاٍت ۚ  العابدین ع قول هللا تعالى (  َ فِي أَیَّاٍم مَّ َر فََال إِثَْم َواْذُكُروا �َّ َل فِي یَْوَمْیِن فََال إِثَْم َعلَْیِھ َوَمن تَأَخَّ فََمن تَعَجَّ

َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَْیِھ تُْحَشُرونَ  َۚعلَْیھِ  البقرة). حاشاه! 203) ( ِلَمِن اتَّقَٰى ۗ َواتَّقُوا �َّ

:وقت شھر رمضانأنھ وجود أناس یصومون ویجھلون عن والحظ النص المشابھ التالي

مام (علیھ السالم) الزھري دخل الزھري مع جماعة من الفقھاء على اإلمام زین العابدین (علیھ السالم) فسأل اإل 

عّما كانوا یخوضون فیھ ؟ فقال لھ: تذاكرنا الصوم فأجمع رأیي ورأي أصحابي على أنّھ لیس من الصوم واجب 

علیھ السالم) قلّة معلوماتھم بشؤون الشریعة وأحكام الدین وبیّن لھم أقسام (إالّ شھر رمضان. فنعى علیھم اإلمام  

، الصوم على أربعین وجھاً عشرة منھا واجبة كوجوب شھر رمضان وعشرة منھا  : (لیس كما قلتم الصوم قائالً 

صومھّن حرام وأربعة عشر وجھاً صیامھّن بالخیار إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم اإلذن على ثالثة أوجھ 

لیھ  وصوم التأدّب وصوم اإلباحة وصوم السفر والمرض). وبھر الزھري وبقیّة الفقھاء من سعة علم اإلمام (ع

(... لو :  السالم) وإحاطتھ بأحكام الدین وطلب منھ الزھري إیضاح تلك الوجوه وبیانھا فقال اإلمام (علیھ السالم) 

زأ أّن َرُجالً صاَم یوماً ِمْن َشْھِر َرَمضان تََطّوعاً وھو ال یَْدري وال یَعلم أنّھ ِمن َشْھِر َرَمضان ثّم َعِلَم بَْعَد ذلك أج

. كافيالنقال عن ٣٠٣ص ١التھذیب ج ..). ما َوقََع على الیوم بِعَینھعنھ ألّن الفرض إنّ 

ن ھذا النص انھ ع یقصد اخر یوم من شعبان یوم الشك ان كان من شعبان او اول أیام شھر رمضان! أنتبھ  عقالوا  

ً الى ( ). یوم الشك من اخر شعبان وھو ال یَْدري وال یَعلم أنّھ ِمن َشْھِر َرَمضان صاَم یوماً ِمْن َشْھِر َرَمضان تََطّوعا

ً معروف عبر القرون والناس تصومھ ب او اول شھر رمضان وجوباً. نیتي كونھ من شعبان استحبابا

، وما أَوَجبَت َعلَيَّ فِیھا ِمَن وَوفٍّقنِي ألداِء فَرِض الُجُمعاتِ (...  من دعاء یوم الجمعة في الصحیفة السجادیة:-3

كل الجمعات ولیس جمعة واحدة.العَِزیُز الَحِكیُم).الطَّاعاِت، وقََسمَت الَھِلھا ِمَن العَطآِء في یَوِم الَجزآِء، إنََّك أَنَت 

الَوْفق العرب:  لسان  كاالْلتِحامفي  الشیئین  بین  الُموافقة  وفَّقمن  بین شیئین .  ال :  فالٌن  بینھما وجعلھما  ئوافق؛  م 

. ُمْنسجمین
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الھالل لَوْفقِ هللا. وأَتانایَُوفِّقھعبدٌ حتىیَتََوفَّقُ هللا سبحانھ للخیر: أَلھمھ وھو من التَّْوفیق. وفي الحدیث: الوَوفَّقھ

.أَي لطلوعھ ووقتھ، معناه أَتانا حین الھاللوِلمیفاقِھ وتَْوفِیقھ وتِیفَاقھ وتَْوفاقھ 

أداء المناسك بشكل صحیح وفي وقتھا الصحیح، ألیس كذلك؟.. ؟فرض الجمعات ن یوفقان في  ین الذ ی ما ھو الشیئ

ھل یمكنك مثالً أداء صالة الظھر بالشكل الصحیح  ھل یمكنك أداء المناسك بشكل صحیح لكن في وقت اخر؟!.

فقان! اوت یال. في اللیل؟

)!.. عمالً كما یجب ة صال، أو عدم قیامھم بالالة(عدم قبول هللا عز وجل لصالذي یروج؛معنىاللغویاً ال یوجد 

َوَمَواِضَع أَُمنائَِك أللَُّھمَّ إنَّ َھذَا اْلَمقَاَم ِلُخلَفَائَِك َوأْصِفیَآئِكَ : (...لعید األضحى، من دعاء لھ  في الصحیفة السجادیة-4

ُر ِلذَِلَك، ال یُغَالَُب أمْ  وَھا َوأْنَت اْلُمقَدِّ فِیعَِة الَّتِي اْختََصْصتَُھْم بَِھا، قَِد اْبتَزُّ ُرَك، َوال یَُجاَوُز اْلَمْحتُوُم ِمْن فِي الدََّرَجِة الرَّ

، َغْیُر ُمتََّھٍم َعلَى َخْلِقَك، َوال إلَرادَتَِك، َحتَّى َعادَ َصْفَوتَُك َوُخلَفَاُؤَك تَْدبِیِرَك، َكْیَف ِشئَْت َوأنَّى ِشئَْت، َوِلَما أْنَت أْعلَُم بِھِ 

ْیَن،   فَةً َعْن ِجَھاِت أْشَراِعَك، َوُسنََن َمْغلُوبِیَن َمْقُھوِریَن ُمْبتَّزِ یََرْوَن ُحْكَمَك ُمبَدَّالً، َوِكتابََك َمْنبُوذاً، َوفََرائَِضَك ُمَحرَّ

َمتُْروَكةً..). نَبِیَِّك 

"محرفة" و"جھة" و"أشراع" ؟و"فریضة" ما معنى 

في لسان العرب: فَرائُض ّ�ِ: ُحدودُه التي أَمَر بھا ونَھى عنھا. 

في لسان العرب: والتحریف في القرآن والكلمة: تغییر الحرِف عن معناه والكلمة عن معناھا وھي قریبة الشبھ كما  

فُون الَكِلَم عن مواضعھ. كانت الیھود  تُغَیُِّر َمعانَي التوراة باألَشباه، فوَصفَھم ّ� بفعلھم فقال تعالى: یَُحّرِ

ھُ جمیعاً: الموضُع الذيوالِوْجَھةُ في لسان العرب: والِجَھةُ  إلیھ وتقصده.تَتََوجَّ

ین   ْرعةُ: ما سنَّ هللا من الدِّ وأََمر بھ كالصوم والصالة والحج والزكاة وسائر أَعمال  في لسان العرب: الشریعةُ والّشِ

البّرِ مشتقٌّ من شاطئ البحر؛ عن كراع؛ ومنھ قولھ تعالى: ثم جعلناك على شریعٍة من األَْمر. وقال الفراء في قولھ  

ناھا ابتِداُء وقال محمد بن یزید: ِشْرعةً معتعالى ثم جعلناك على شریعة: على دین وِملَّة ومنھاج، وكلُّ ذلك یقال.

الطریق، والِمنھاُج الطریق المستقیم. وقال ابن عباس: شرعة ومنھاجاً َسبیالً وُسنَّة.

فَةً َعْن ِجَھاِت 24األمام علي زین العابدین ع الذي أُسر في فاجعة كربالء وعاش بعدھا   سنة یقول (َوفََرائَِضَك ُمَحرَّ

ھُ قد ُحرفت عن موضُع وِمنھاُج الطریق المستقیم الذيأْشَراِعَك) بمعنى ُحدودُ هللا التي أَمَر بھا   إلیھ وتقصده  تَتََوجَّ

!. كما سّن هللا

،  أو تحج الى غیر البیت الحرامهللا عز وجل  ھماذا یعني ذلك؟ ھل كانت الناس تصوم أو تحج بشكل أخر غیر ما سنّ 

ولیس كیفیة وقت الفریضة  تحریف  ود  ... من الواضح أن المقص؟سنّھ هللاعماأم أن وقت ھذه الفرائض ُحّرف  

وذكرنا سابقاً تحویل بني امیة الناس للحج الى القدس والمسجد االموي في دمشق بدل مكة والمدینة. .. !أدائھا

، أال أذ تم تغییر التقویم الھجري وأصبحت ولكن الناس مازالت تصوم في شھر رمضان وتحج في شھر ذي الحجة

الشھور في غیر الموضع الذي حدده هللا عز وجل وبالتالي أصبح الناس تصوم وحج في غیر وقتھما الذي سنّھ هللا 

! عز وجل
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وقت شھر رمضان وقت ریح منزلة السنبلة 20.4.3

الحظ النص التالي: 

عن أبي جعفر (محمد الباقر) علیھما السالم قال: ( كان علي بن الحسین علیھما السالم یصلي في الیوم واللیلة ألف  

وفي  239للشیخ عزیز هللا العطاردي نقالً عن األرشاد  29ص1مسند األمام السجاد ج)  بمنزلة السنبلةركعة وكانت الّریح تمیلھ بھ  

: تمیل بھ كالسنبلة .. وفي ص  80/ 2عن كشف الغمة  67.. وفي ص  2250عن المناقب ج 58ص  و149نقال عن روضة الواعظین  57ص

. 2/86عن كشف الغمة 68

ورد في مقاییس اللغة: ما  للریح معاني كثیرة، منھا 

أَصابتھ؛الریحُ راَحتِ  فِیَھا ؛  وَراحَ الشيَء:  دََخَل   : یَح  أَراُحوا الریح،فيالقوُم وأَراُحوا: دخلوا  وِریحَ الّرِ وقیل: 

على المثل؛ وفي حدیث ریح،وقالوا فالن یَمیُل مع كل؛ِریَحھإِذا وَجدَ ویَِریُحھراَح الشيَء یَراُحھ؛الریحدخلوا في

یت بذلك الستراحة القوم بعد كل علّي ع: وَرعاعُ الَھَمج یَمیلون على كّلِ ریح...   والتَّْرِویحةُ في شھر رمضان: سّمِ

والتراویح: جمع تَْرِویحة،  .بین كل تسلیمتین یستریحونركعات؛ وفي الحدیث: صالة التراویح؛ ألَنھم كانواأَربع

.وھي المرة الواحدة من الراحة، تَْفِعیلة منھا، مثل تسلیمة من السَّالم

القمر في غرة  !.. ونعلم ان منزلة السنبلة ھي من منازل منزلة السنبلةدخولالنص یربط صالة األلف ركعة مع 

شھر رمضان وكذلك صالة ألف ركعة ورد في عدة نصوص لكل الطوائف على أنھا من أعمال شھر رمضان.

وماذا عن كلمة (منزلة)؟ كما .  كالسنبلةن قالوا أنھ علیھ السالم كان یقف للصالة والریح تمیل بھ  وبعض المفسر

واقفا للصالة كأنھ ساق شجرة ال یتحرك، والفرق واضح علیھ السالم  ینافي عدة نصوص عن ثباتھ  التفسیر  ھذا  ان

.. !أثناء الصالة بل ال یجوز للمصلي ان یتمایلبین صالبة ساق الشجرة ولیونة السنبلة.

أذا قام في الصالةعن األمام جعفر الصادق ع قال: ( كان أبي ع یقول كان علي بن الحسین صلوات هللا علیھما  

للشیخ عزیز هللا العطاردي نقالً 49ص1مسند األمام السجاد ج ).  اال ما حركھ الریح منھھ شيءكأنھ ساق شجرة ال یتحرك من

. 300/ 3عن الكافي 

منزلة مع دخول  ووقت شھر رمضان  وصالة األف ركعة  األمام علي السجاد ع  صوم  وافقالنص واضح في ت

!السنبلة

عحج األمام علي بن الحسین زین العابدین20.4.4

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. 87-83تطابق شھور الحج خالل حیاتھ كانت في السنوات فترة 

عرف  تُ وال  على ناقة دون أن یضربھا  ن مرة  یشر قد حج عععلي زین العابدیناألمامعلى أن  وحید  ھنالك نص  

عرف عن رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم وال عن أي من أئمة آل البیت صحة ھذا النص. أذ ال یتماشى مع ما یُ 
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لیصل إلى مكة من المدینة وربما ماشیاً  ن یوماً  وھ أستغرق عشركما وورد في نفس النص أنكثرة الحج.  من عدم  ع  

على ناقة لم یضربھا ولیس حج عشرون مرة على نفس الناقة ن یوماً  ، أي أنھ حج في عشری ھذا ھو سبب الخلط

... واحدة! حج ، بل النص یسرد حادثة ولم یضربھا

حّج على  .. ولقد  فسار في عشرین یوماً من المدینة إلى مكةقال ابن شھر آشوب: (وحج علي بن الحسین ماشیاً  

علیھ ناقتھ، فرفع القضیب وأشار إلیھا، فقال: لو ال  فما قرعھا بسوط... وألتاثت (أبطأت)ناقتھ عشرین حجة

155ص 4المناقب البن شھر آشوب ج، وردّ یده عنھا). )وفي روایة: من القصاص (خوف القصاص لفعلت، 

حجھ الوحید بعد مقتل الحسین  يكون ھقد توال ذكر لغیرھا وفقط  تفاصیل لحجة واحدة  بل وردت في عدة نصوص  

وردت في عدة مصادر لكل صتھا مشھورةقویتسلم الحكمأنقبل  حج ھشام بن عبد الملكمع  ت تزامن. وقد ع

.وثقھا الشاعر الفرزدق بقصیدةوالمذاھب 

الحج، فاتخذت لھ سكینة بنت الحسین أختھ زاداً أنفقت علیھ ألف  إلىقال سفیان: (أراد علي بن الحسین الخروج  

.78ص2كشف الغمة في معرفة األئمة جسیرت ذلك الیھ، فلم یزل یفرقھ على المساكین)درھم، فلما كان بظھر الحّرة 

لك، فقال: ویروى أنھ لما حج وأراد أن یلبّي أرعد واصفر وخر مغشیاً علیھ، فلما افاق سئل عن ذ (قال الدمیري:  

اني ألخشى أن أقول: لبیك اللھم لبیك فیقول لي: ال لبیك وال سعدیك، فشجعوه، وقالوا: ال بدّ من التلبیة، فلما لبّى 

غشي علیھ حتى سقط عن راحلتھ، وكان یصلي في كل یوم ولیلة ألف ركعة، كان كثیر الصدقات، وكان أكثر 

اللیل تطفىء غضب  باللیل، وكان یقول: صدقة  فقال: ان  صدقتھ  ذلك،  لھ في  فقیل  البكاء  الرب، وكان كثیر 

یعقوب علیھ الّسالم بكى حتى ابیضت عیناه على یوسف ولم یتحقق موتھ، فكیف ال أبكي وقد رأیت بضعة عشر 

كلمة بغل. 139ص1حیاة الحیوان جال یذبحون من أھلي في غداة واحدة). رج

م قبول تلبیتھ في  أم لم یكن یخشى عد ؟نی في حجاتھ العشرھل أرعد واصفر وخر مغشیاً علیھ عندما كان یلبي  

وھي المدة التي  عشرین یوماً  سار بھا بناقتھكانت ھي حجة واحدة فقط حجھامن الواضح أنھا ؟..حجاتھ األخرى 

تستغرقھا القوافل من المدینة الى مكة.

ھـ حتى  60مامة بعد استشھاد الحسین ع في  قد حج مرة واحدة بعد أن تسلم اإلعأن اإلمام علي زین العابدین 

بسبب فرق  علي زین العابدین ع األمامعمر أخرقد تم في ھذا الحج یكون أن ال بد ھـ. و95- اصلي92وفاتھ في  

، أي أنھ أصبح مكلف بالحج بعد ھـ71ھشام بن عبد الملك ولد في  أن. أذ  وبین ھشام بن عبد الملكالسن بینھ

ھـ ، وبالتالي كان  95-اصلي92علي زین العابدین ع في  اإلمامھـ. وتوفى 85= 14+71سنةالبلوغ في حدود 

حول  نا متطابقن  ا كان التقویمو.بالتقویم الھجري غیر المقّومھـ95-اصلي92ھـ و85زمان ھذا الحج ما بین  

.. !مع بلوغ ھشام بن عبد الملكتطابق ھذه السنوات تو ھـ87-83في السنوات الحج الصحیحشھوروقت 

أي أن االمام علي بن الحسین زین العابدین حج في وقت الحج بالتقویم الھجري األصلي المقّوم لرسول هللا ص.

، وغیرھما:  ، واألغاني الحلیة عن روي الذيشھرآشوب ابن مناقب عن بحار األنوارفي ّمحمد باقر المجلسي روي 

، الشامأھلبھ وأطاف علیھ منبر فجلس لھ. فنُصـب ام الزحمن تالم االسیقدر علی فلم عبد الملـكبن حّج ھشـام (

عینیھرائحةً، بین وجھاً وأطیبھم الناسأحسن إزار ورداء، منوعلیھ الحسین بن  ّعلی  إذ أقبلفبینما ھو كذلك
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ا أَِمیَر : َمْن َھذَا یَ  ّشامي . فقالھیبةً لھ یستلمھ حتّي الناس الحجر تنّحي موضع إلی ، فإذا بلغیطوف . فجعلسّجادة

!الُمْؤِمنِیَن؟ 

) ومادحیھم أُمیّةشعراء بني من(وكان الفرزدق. فقالالشامأھلفیھفنكره ھشام وقال: الَ أَْعِرفُھُ، لئالّ یرغب 

لكنّي وكان  أعرفھحاضراً:  فقالأنا  الشامي.  َمن  ّالرجل  فراس:  أبا  یا  قصیدةھو  فأنشأ  في ؟!  بعضھا  ذكر 

: عالسّجاد األمامفيالفرزدققصیدةومطلع»، الحماسة » و«الحلیة »، و«اني األغ«

بَـیَـاٌن إذَا ُطـالَّبُـھُ قَـِدُمـواِعْنـِدي -: أَْیَن َحـلَّ الُجـودُ َوالَكـَرُم یَا َسـائِِلي 

َوالبَـْیـُت یَْعـِرفُـھُ َوالِحـلُّ َوالَحـَرمُ -تَْعـِرُف البَْطـَحاُء َوْطـأَتَـھُ َھذَا الذي

 الطَّاِھُر العَلَمُ  ُّ النَِّقي َُّھذَا التَِّقي - َھذَا اْبُن َخْیِر ِعبَاِد َ�ِ ُكِلِّھُم 

القَلَمُ َما َجَري یِھ إلَِھيَعلَ َصلَّي-أْحَمدُ الُمْختَاُر َواِلدُهُ َھذَا الذي

ْكُن َمْن قَْد َجاَء یَْلثُِمھُ  القَدَمُ لََخرَّ یَْلثُِم ِمْنھُ َما َوَطي -لَْو یَْعلَُم الرُّ

االَُممُ أَْمَسْت بِنُوِر ُھدَاهُ تَْھتَِدي -َرُسوُل َ�ِ َواِلدُهُ يَھذَا عل

ھُ الطَّیَّاُر َجْعفَ َھذَا الَِّذي َوالَمْقتُوُل َحْمَزةُ لَْیٌث ُحبُّھُ قََسمُ -ٌر  َعمُّ

َسْیِفِھ نِقَمُ فيَواْبُن الَوِصيِّ الَِّذي -َھذَا اْبُن َسیِّدَةِ النِّْسَواِن فَاِطَمٍة 

الَكَرمُ َمَكاِرِم َھذَا یَْنتَِھي إلَی-إذَا َرأتْھُ قَُرْیٌش قَاَل قَائِلَُھا 

لماذا ال یحجون أال اذا حج اإلمام علي زین العابدین ع؟ 

فخرج وخرجت معھ فنزل  كان الناس ال یخرجون من مكة حتى یخرج علي ابن الحسین قال سعید بن المسیب: (

في بعض المنازل، فصلى ركعتین سبح في سجوده فلم یبق شجر وال مدر االّ سبّحوا معھ، ففزعت منھ فرفع رأسھ 

. 136ص4المناقب البن شھر آشوب جد أفزعت؟ قلت: نعم یا ابن رسول هللا، قال: ھذا التسبیح األعظم). فقال: یا سعی

العابدینوقال: ( القراء ال یحّجون حتى یحج زین  وكان یتخذ لھم السویق، الحلو والحامض، ویمنع نفسھ  كان 

والراحلة یردون علیھ مثل  لقد رأیت الشجر والمدر والرحل  بیده  ورأیتھ یوماً وھو ساجد، فوالذي نفس سعید 

. 136ص 4).  المناقب البن شھر آشوب جكالمھ

ك أم لمعرفة وقت الحج الصحیح؟ لماذا ال یحجون أال اذا حج اإلمام علي زین العابدین ع؟ ھل كان ذلك للتبر

ً 24أذ ان األمام ع عاش بعد فاجعة كربالء   حجة فھذا یعني انھ حج كل عام 20، واذا كان قد حج  سنة تقریبا

ھذا دلیل على ان االمام السجاد ع لم یحج عشرین حجة. وال معنى لـ (ال یحّجون حتى یحج). تقریباً 

!الجواب ان ھذا زمان فرض االمویون تغییر التقویم

الحظ النص التالي: 

كانوا ال  عالباقر  محمدإلى أن مضت سبع سنین من إمامةعالسجاد  عليأن الناس والھاشمیین في زمن(

، الحاج إسماعیل الكاظمي  كشف القناع عن حجیة االجماع!  )وال الحالل والحرامیعرفون كیف یصلون، وال كیف یحجون

.67ص ،  ھـ ونیف140المتوفى بحدود 



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

389 

99ى سنوات بعدھا نصل الھـ مقوم. وسبع 92أستلم االمام محمد الباقر ع االمامة بعد االمام علي السجاد ع سنة  

. ھـ

أعاد حسب النصوص  الذي  والراشد الخامسالملقب بالخلیفة  عمر بن عبد العزیزاالموي  الخلیفة  ةه سنة تولی وھذ 

! وأعاد فدك آلل البیت ع وأعاد مكانتھم وسمح لھم بتعلیم الناسالقبلة والحج الى مكة! 

.. لكن االمویون قتلوه بعد سنتین وعادوا لعاداتھم. على األكثر الھل أعاد أیضا العمل بالتقویم الھجري األصلي؟  

، فھل الصحیحون ال یعرفون متى وقت الحجالناس خالل قرن تقریبا من حكم االموی ةاذا كان الھاشمیون وخاص

؟!  الوقت الصحیحالیوم نحن قرن و 14مون عبر  لالمسعرف 
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)ھـ غیر مقّوم 201–85مقّوم / ھـ711–57(ع بن علي الباقر األمام محمد 20.5

والدتھ ووفاتھ 20.5.1

212ص 46في بحار األنوار ج  

.ھـ59صفر  3أو أثنین  ، 57صفر 3أو أثنین أو ثالثاء  ، ھـ57رجب 1الثالثاء أو الجمعة  الوالدة:

ثالث فيفبالمدینةوالدتھأما:)80ص السؤولطلحة (في مطالب بنالدینكمالقال318ص ٢ج:الغمةكشف
فيمات فإنھعمرهوأما.نی سنبثالث السالمعلیھ(الحسین)جده قتلقبلللھجرة،وخمسینسبعسنةمن صفر،

.60= 3+ 57؛  ھـ60. تأكید اخر ان استشھاد الحسین ع كان في سنة ذلكغیروقیل ومائة،عشرةسبعسنة

. م جولیان.. یتطابق676دیسمبر  /كانون األول16الثالثاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  57صفر  3
. یتطابق ..م جولیان678شباط / فبرایر 2خمیسالوافقالمقّوم ھـ بالتقویم الھجري 57صفر  3

م جولیان ... ال یتطابق .. 677أیار / مایو  10األحد  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 57رجب 1
م جولیان . یتطابق ..678یو ن / یوحزیران27ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 57رجب  1

. م جولیان . ال یتطابق675اوكتوبر  /تشرین األول 24األربعاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  59صفر  3
م جولیان . ال یتطابق. 680یر  ینا/ كانون الثاني11جمعة الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  59أولصفر3
یتطابق ..الم جولیان . 680شباط / فبرایر 10حد االوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ 59صفر  3

م. 677تشرین األول / اوكتوبر 3وافقھـ بالتقویم غیر المقّوم 58محرم 1و 
ھـ غیر مقوم.58ھـ مقّوم /  57صفر3وبالتالي الوالدة كانت في

ربیع األول. 17ھـ أو  117أو  116أو  114ذي الحجة  7األثنین  الوفاة:

العمرمنولھ117سنةمن الھجرة ومات 57سنةصفر3فيالسالمعلیھولد :المھمة فصولصاحب وقال
117الملك (ولد  عبد بنالولید بنإبراھیمزمنفيبالسممات إنھسنة. ویقالستونوقیلسنة،وخمسونثمان

. 115=60+57)217ص 46(بحار األنوار ج یوم فقط) 70ھـ لـ 127في  وحكم 

م جولیان. ال یتطابق 733ینایر  /كانون الثاني 28األربعاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  114الحجة  وذ 7
.یتطابقال  م جولیان.  735مبر  نوف/تشرین الثاني28ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  114الحجة  وذ 7

م جولیان .. ال یتطابق.735ینایر  / كانون الثاني7الجمعة  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  116الحجة  وذ 7
یتطابق.  ال م جولیان . 737كانون األول / دیسمبر 5سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  116الحجة وذ 7

م جولیان.ال یتطابق 735دیسمبر  أول/كانون  28األربعاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  117الحجة  وذ 7
یتطابق.. ال  م جولیان .738نوفمبر  / تشرین الثاني24ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  117الحجة  وذ 7
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م جولیان . ال یتطابق.. 732أیار / مایو  17السبت وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 114ربیع األول  17
م جولیان . ال یتطابق  735أذار / مارس 18حد اال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 114ربیع األول  17

.یتطابقم جولیان .734أبریل  /نیسان26االثنین  وافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر  116ربیع األول  17
..یتطابقال  م جولیان .737أذار / مارس 24ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 116ربیع األول  17

یتطابق. ال  م جولیان .735نیسان / أبریل  16سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  117ربیع األول  17
م جولیان . یتطابق.. 738أذار / مارس  14حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 117ربیع األول  17

م. 737كانون األول/ دیسمبر  29وافقھـ بالتقویم غیر المقّوم  120محرم 1و 

ھـ غیر مقوم. 120ھـ مقّوم / 117ربیع األول17كانت فيفاةوبالتالي الو

حج األمام محمد الباقر ع20.5.2

ھـ بالتقویم الھجري غیر 121-116ھـ و 87- 83فترة تطابق شھور الحج خالل حیاتھ كانت في السنوات  
المقّوم.

تزامن مع حج الخلیفة االموي ھشام بن عبد الملك:معاً و محمد الباقر وجعفر الصادق ع اإلمامین حج 

تصنیف محمد بن  ناقال عن كتاب (دالئل االمامة)س رحمھ هللا في كتاب أمان االخطاروالسید ابن طاو ذكر  
حج ھشام بن عبد الملك بن مروان سنة  جریر الطبري االمامي، ذكره باسناده عن الصادق علیھ السالم قال:  

فقال جعفر  مد علیھم السالممن السنین، وكان قد حج في تلك السنة محمد بن علي الباقر وابنھ جعفر بن مح
بن محمد علیھما السالم: الحمد � الذي بعث محمدا بالحق نبیا وأكرمنا بھ فنحن صفوة هللا على خلقھ وخیرتھ  
من عباده وخلفاؤه، فالسعید من اتبعنا والشقي من عادنا وخالفنا. ثم قال: فأخبر مسلمة أخاه بما سمع فلم یعرض  

صرفنا إلى المدینة، فأنفذ بریدا إلى عامل المدینة بإشخاص أبي وإشخاصي  لنا حتى انصرف إلى دمشق وان
معھ فأشخصنا، فلما وردنا مدینة دمشق حجبنا ثالثا، ثم أذن لنا في الیوم الرابع فدخلنا، وإذا قد قعد على سریر  

یرمون،  الملك، وجنده وخاصتھ وقوف على أرجلھم سماطان متسلحان، وقد نصب البرجاس حذاة وأشیاخ قومھ  
إني قد  فلما دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفھ، فنادى أبي وقال: یا محمد ارم مع أشیاخ قومك الغرض، فقال لھ:  

فھل رأیت أن تعفیني، فقال: وحق من أعزنا بدینھ ونبیھ محد صلى هللا علیھ وآلھ ال أعفیك،  كبرت عن الرمي 
ند ذلك قوس الشیخ ثم تناول منھ سھما، فوضعھ  ثم أومأ إلى شیخ من بني امیة أن أعطھ قوسك فتناول أبي ع 

في كبد القوس، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصبھ فیھ، ثم رمى فیھ الثانیة فشق فواق سھمھ إلى نصلھ ثم 
تابع الرمي حتى شق تسعة أسھم بعضھا في جوف بعض، وھشام یضطرب في مجلسھ فلم یتمالك إال أن قال: 

رب والعجم، ھال زعمت أنك كبرت عن الرمي، ثم أدركتھ ندامة على ما أجدت یا أبا جعفر وأنت أرمى الع
قال. .... وكتب بجمیع ذلك إلى ھشام فارتحلنا في الیوم الثاني، فكتب ھشام إلى عامل مدین یأمره بأن یأخذ 

وكتب إلى عامل مدینة الرسول أن یحتال في سم أبي في طعام أو الشیخ فیقتلھ رحمة هللا علیھ وصلواتھ،  
. ))305/ ص 46(ج -العالمة المجلسي -(بحار األنوار .، فمضى ھشام ولم یتھیأ لھ في أبي من ذلك شيءرابش
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حج االمامین محمد الباقر وجعفر الصادق علیھما السالم أن  ،الباقر ع عن كبر سنھاإلمامستفاد من كالم  یو
ھـ  120وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم الم117الباقر ع المتوفي في  اإلمامسنین حیاة  أخرأعاله كان في  

مع وقت ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  121- 119بغیر المقّوم وكانت شھور الحج متطابقة في السنوات  
! لصحیحة بالتقویم الھجري المقّوم شھور الحج ا

، الذي صاحب األمامین محمد الباقر وابنھ جعفر الصادق علیھما السالم أبو بصیر المراديوذكر لیث بن البختري
، وال یعرف تاریخ والدتھ ووفاتھ، محادثة لھ مع اإلمام جعفر الصادق ع أثناء الحج قد تكون نفس الحجة السابقة

ولد  في حج اإلمام علي زین العابدین ع وأعاله  ھـ الذي ذكرناه  87-83في  لحج السابق كان  أذ أن تطابق شھور ا
، أي قبل عمر التكلیف.  ر مقّومھـ غی88ھـ بالتقویم الھجري المقّوم / 86سنة  اإلمام جعفر الصادق ع 

نأقوالھ عن شھر رمضا20.5.3

لما انصرف إلى عرفات وسار إلى منى دخل المسجد فاجتمع إلیھ الناس یسألونھ عن  عالباقر  األمام محمد  قال  
فإنكم سألتموني عن لیلة القدر، ولم أطوھا  لیلة القدر فقام خطیبا فقال: ( بعد الثناء على هللا عز وجل. أما بعد:  

فصام نھاره يصحیح سومن ورد علیھ شھر رمضان وھوعنكم انى ال أكون بھا عالما اعلموا أیھا الناس، انھ  
وقام وردا من لیلھ وواظب على صالتھ، وھجر إلى جمعتھ وغدا إلى عیده فقد أدرك لیلة القدر وفاز بجائزة 

١روضة الواعظین / الفتال النیسابوري / جعلیھ السالم ": فان � جوائز لیست كجوائز العباد).(. قال أبو عبد هللا )الرب

.٣٤٩ص /

. : ُسوًى، أي َمْعلٌَم قد َعِلَم القوُم الدّخوَل فیھ والخروج منھاللغةفي مقاییس 

في لسان العرب: ِسَوى الشيِء: نفُسھ، ومكان ِسوًى وُسوًى: ُمْعلٌَم ، وسَوى الشَّيِء: قَْصدُه.

بھا   : نَِقیُض النَّْشِر. وفي حدیث السفَِر: اْطِو لَنا األَرَض أَي قَّرِ ِل السَّیـَْر فیھا حتى في لسان العرب: الطَّيُّ لنا وَسّھِ
ال تَُطوَل علینا فكأَنھا قد ُطِویَْت.

اال یعني ھذا النص أعاله ان األمام محمد الباقر ع یعلم وقت لیلة القدر ولم یخفھا عن الناس وھي لیست لیلة 
مجھولة كما یروج عبر القرون! 

، وھنالك شھر رمضان اخر ل االمام عمقصود في قوالمعلوم  سوي  صحیحاال یعني ذلك ان ھنالك شھر رمضان  
سألوه.عمنغیر صحیح؟ وان االمام ع یعلم وقتھ ولم یخفیھ 

روایة أخرى ؛

، بصائر الدرجات.  )، أن المالئكة یطوفون بنا فیھا... إنا ال یخفى علینا لیلة القدر: (عن األمام محمد الباقر ع

.221محمد القمي ص

أن عالماتھا تظھر فقط للذي تقبل أعمالھ فتكشف عالماتھا لشخص وال (وقال أبن حجر في كتابھ فتح الباري:  

.4/267فتح الباري ألبن حجر ج).بل یشاھدون المالئكة وتسلم علیھم،واحدتكشف ألخر ولو كانا معاً في بیت  
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وقتھا   یعرفون  للذین  لیست مجھولة  القدر  لیلة  ان  الصحیح  أي  في شھر رمضان  لیلتھا الحقیقي  ویتعبدون 
في أمور حیاتھ. النشغالھمأن من یغفل عن عالماتھا ووقتھا الصحیح ال ینتبھ لعالماتھا !فینتبھون لعالماتھا

أذ ان وفاة األمام الباقر ع  سنة بعد مقتل الحسین ع 55لكن، لماذا یُسئل األمام ھذا السؤال في زمان ال یتجاوز  
الناس نسوا خالل ھذه الفترة التقویم الھجري األصلي المقّوم لرسول هللا قد أنمن الواضح!..  ھـ117كانت في  

! ووقت شھر رمضان الصحیحص 

روایة أخرى ؛

،  / تفلجوا خاصموا بسورة (انا أنزلناه) تفلحوایا معشر الشیعة  : قال: (  علیھ السالم (محمد الباقر)  أبي جعفر  عن
وانھا لسدة دینكم وانھا لغایة  ،  رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھفوهللا انھا لحجة هللا تبارك وتعالى على الخلق بعد

فإنھا لوالة (حم والكتاب المبین انا أنزلناه في لیلة مباركة انا كنا منذرین)،  ، یا معشر الشیعة خاصموا ب علمنا
.٢٤٩: ١الكلیني محمد بن یعقوب،كتاب الحجة من كتاب الكافي). وآلھرسول هللا صلى هللا علیھ األمر خاصة بعد

تِھِ فَلَجَ  .: أَْحَسَن اِإلْدالََء بَِھا فَغَلََب َخْصَمھُ بُِحجَّ

، وھي توقیت لیلة القدروبدایات سورة الدخانكانوا یعرفون ان في سورة القدر  المسلمینوذكرنا سابقاً ان علماء
! كما بیناسنة19دورات الـ

!انھا لحجة هللا تبارك وتعالى على الخلق

روایة أخرى ؛

كان یجھر بھا بصوتھمن قرأ "أنا أنزلناه في لیلة القدر.."  : قال: (علیھ السالم(محمد الباقر)  أبي جعفر  عن
ومن قرأھا عشر مرات محا ،  ومن قرأھا سراً كان كالمتشحط بدمھ في سبیل هللاكالشاھر سیفھ في سبیل هللا،  

.360ص 4مستدرك الوسائل ج.)هللا عنھ ألف ذنب من ذنوبھ 

بالتقویم الھجري  ألیس ھذا الفضل بسبب انھا تُذكر الناس العظیم؟ لماذا الجھر بقراءة سورة القدر لھا ھذا الفضل
الصحیح؟ السورة ال دعاء فیھا اطالقا وھي سورة إخباریة عن لیلة القدر. والمسلمون األوائل كانوا یعلمون ان  

ن  ا االمامان سورة القدر فیھا ترتیب سنوات إضافة الشھر الكبیس. لقد عاصر  بینا سابقا  و فیھا توقیت لیلة القدر.
وحتماً، ان من علم بمعنى سورة ع ومحمد الباقر ع فترة فرض األمویون لتقویمھم االموي الحالي.  السجاد يعل

هللا ذنوبھ استجابة لصومھ وحجھ. االقدر وصام وحج وفقھا بالوقت الصحیح المحدد من هللا تعالى فسیمحو

؟ نوب ھل اتضح االن سبب ان من قرأ سورة القدر كأنما قاتل في سبیل هللا وغفارة للذ 

؟  ھل اتضح االن سبب ان الجھر بقراءتھا كالمجاھد والمتشحط بدمھ في سبیل هللا

ھل اتضح االن قسوة بنو أمیة في فرض تقویمھم وقضائھم على كل من یلتزم بالتقویم الھجري األصلي؟ 

الباقر ع في مدةعاصر   الملكبني أمیةخمسة من خلفاءإمامتھاالمام محمد  الولید بن عبد  ھـ  96- 86، اولھم 
والتقویم. والجمعةما فعلوه بقبلة الصالة والحجذكرنا و

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
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روایة أخرى ؛

على من  وبتفسیرھابحملھ " إنا أنزلناه "  فضل إیمان المؤمن(: قال: علیھ السالم (محمد الباقر)  أبي جعفر  عن
وإن هللا عز وجل لیدفع بالمؤمنین بھا عن الجاحدین ،  كفضل االنسان على البھائملیس مثلھ في االیمان بھا،

. ٢٥١، ص١ج ،الشیخ الكلیني،الكافي.)لھا في الدنیا ما یدفع بالمجاھدین عن القاعدین

ایمان من   لیلة مباركة"؟.. طبعاً ال.. لكن فضل  وتفسیرھا  یحملھا  ھل یوجد مسلم ال یؤمن بآیة "إنا أنزلناه في 
، كفضل االنسان على البھائم!! ویعمل بھا

قبل الصوم والحج بغیر تفسیرھا حول التقویم اإللھي؟ قبل اعمال البھائم؟! ھل سیُ ھل تُ 

روایة أخرى ؛

َوِعْلَم تَْغیِیِر  إِنَّ ِمْن ِعْلِم َما أُوتِینَا تَْفِسیَر اْلقُْرآِن َوأَْحَكاَمھُ،  (:  السالم یَقُولُ علیھ (محمد الباقر)  َسِمْعُت أَبَا َجْعفٍَر  
َماِن َوَحَدثَانِھِ  . ثُمَّ أَْمَسَك  )َمْن لَْم یَْسَمْع، لََولّى ُمْعِرضاً َكأَْن لَْم  یَْسَمعْ ، إِذَا أََرادَ هللاُ بِقَْوٍم َخْیراً أَْسَمعَُھْم، َولَْو أَْسَمعَ الزَّ

،  1، ج  3/  612ح  ،الشیخ الكلیني، أصول الكافي.)َولَْو َوَجْدنَا أَْوِعیَةً أَْو ُمْستََراحاً لَقُْلنَا ؛ َوهللاُ اْلُمْستَعَانُ (:  ُھنَْیئَةً ، ثُمَّ قَالَ 

.568ص 

(لسان العرب)..بأَّولھ وابتدائھأَي ؛وَحدَاثَتھبِحْدثانِھوأَخذَ األَْمر:َحَدثَانِ 

روایة أخرى ؛

: یا ابن رسول هللا كیف أعرف أن لیلة القدر تكون  ام محمد الباقر عم االسائلسئلم سابقاً؛  یفھمنالك نص لھ و
في كل لیلة مائة مرة فإذا أتت لیلة ثالث سورة الدخانفاقرأشھر رمضانإذا أتى(  سنة؟ قال:  (أي)في كل

.٢٥٢الصفحة -١ج -الشیخ الكلیني -الكافي ) وعشرین فإنك ناظر إلى تصدیق الذي سالت عنھ

2400= لیلة من لیلة رؤیة ھالل الشھر24× مرة100

القمریة =  354.37÷  2400 المد وات سنست یوم للسنة  ن كبیسین  شھریةوتسعة اشھر ویضاف خالل ھذه 
ومة! مقّ أضافة الى شھر رمضان = سبع سنوات 

! ھجریة مقّومةمواتسل سبع ان لیلة القدر تكون مرة كأي 
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)ھـ غیر مقّوم 521–88مقّوم / ھـ814–38األمام جعفر بن محمد الصادق ع (20.6

والدتھ ووفاتھ 20.6.1

وویكي شیعة 1ص 47في بحار األنوار ج  

) 457القندوزي الحنفي، ص/في ینابیع المودةھـ  80ھـ (أو  86ھـ أو  83رجب  1، أو جمعة  ربیع األول17أثنین  الوالدة:

م جولیان. ال یتطابق.. 699أیار / مایو  23الجمعة وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  80ربیع األول  17
..یتطابق ال م جولیان . 701أذار / مارس 3سبت الوافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري 80ربیع األول  17

م جولیان. ال یتطابق.. 702نیسان / أبریل  20الخمیس  وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  83ربیع األول  17
..م جولیان . یتطابق 704أذار / مارس 29ثنینالاوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 83ربیع األول  17

م جولیان. ال یتطابق.705أذار/ مارس 18األربعاء وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  86ربیع األول  17
..یتطابقم جولیان .707أذار / مارس 27حداأل وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 86ربیع األول  17

م جولیان ... ال یتطابق .. 699أیلول / سبتمبر  2الخمیس وافقالمقّوم ھـ بالتقویم الھجري غیر 80رجب 1
م جولیان . ال یتطابق  701حزیران / یونیو 13ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 80رجب 1

یتطابق .. م جولیان ... ال 702تموز / یولیو  31االثنین وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 83رجب 1
..یتطابق م جولیان . 704تموز / یولیو 9جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 83رجب  1

م جولیان ... ال یتطابق ..705حزیران / یونیو  28األحد  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 86رجب 1
.. یتطابق ال م جولیان . 707تموز / یولیو 7سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 86رجب 1

.جولیانم706دیسمبر/ ولكانون األ12وافقھـ بالتقویم غیر المقّوم 88محرم 1و 
ھـ غیر مقوم.85ھـ مقّوم / 83وبالتالي الوالدة كانت في  

ھـ 146ھـ أو 148شوال 25رجب أو االثنین 15ثنین  األالوفاة:

م جولیان ... ال یتطابق. 765أیلول / سبتمبر  5الجمعة وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 148رجب  15
.. م جولیان .. یتطابق 769یو  ن / یوحزیران25ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 148رجب 15

ال یتطابق. م جولیان .765دیسمبر  /األول كانون  14السبت  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  148شوال  25
یتطابق. م جولیان.769تشرین األول / أوكتوبر 1ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 148شوال 25

م جولیان .. ال یتطابق. 763أیلول / سبتمبر  28األربعاء وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 146رجب  15
مع حجتھ  یتطابقال  ..م جولیان767تموز / یولیو  18ثنیناالوافقبالتقویم الھجري المقّوم ھـ146رجب  15

.  الثالثة
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. ال یتطابق.. م جولیان  764ینایر  /كانون الثاني 5الخمیس  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  146شوال  25
مع یتطابقال  م جولیان.  767بر  اوكتو/ولاأل تشرین  24ثنیناالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  146شوال  25

. حجھ

م. 768دیسمبر/ولكانون اال16وافقھـ بالتقویم غیر المقّوم  148محرم 1و 
.ھـ غیر مقوم152ھـ مقّوم /148فيعلى األكثركانتفاةوبالتالي الو

حج األمام جعفر الصادق ع 20.6.2

ھنالك ثالث فترات تطابقت فیھا شھور الحج بالتقویم الھجري غیر تاألمام جعفر الصادق ع كانخالل حیاة  
المقّوم مع شھور الحج الصحیحة للتقویم الھجري المقّوم:

 ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم، وكان خاللھا صغیرا في العمر.87-83السنوات

 م. ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّو 121- 116السنوات

 ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. 154- 150السنوات

الحجة األولى:

ھـ بالتقویم  121- 116ذكرنا أعاله حجھ مع أبیھ األمام محمد الباقر ع خالل تطابق شھور الحج في السنوات  
! الھجري غیر المقّوم مع وقت شھور الحج الصحیحة بالتقویم الھجري المقّوم

الثانیة:الحجة 

: (سافر اإلمام أبو عبد هللا جعفر الصادق ع إلى بیت هللا الحرام ألداء فریضة الحج، فحمل زوجتھ حمیدة ورد و
بالطلق   حمیدة  أحّست  (األبواء).  إلى  انتھوا  فلّما  یثرب،  إلى  راجعین  قفلوا  مراسیمھ  من  االنتھاء  وبعد  معھ، 

اعالم یھا أن ال تسبقھ بشأن ولیده، (االمام موسى الكاظم ع)).فأرسلت خلف اإلمام تخبره باألمر، ألنھ قد عھد إل

.9الھدایة ج

الكاظم ع في تاریخ والدة األمام موسى  الالحق.  ھـ128شھر صفر  تناولنا  انھا  الفصل  ع ممتطابقة  وتبین 
موسم الحج بالتقویم األصلي  وھنالك احتماالن كالھما یتطابقان مع  الحالي غیر المقّوم.التقویمین األصلي المقّوم و

المقّوم. 

صلي. وبما ان النص یقول ان الوالدة كانت شھر صفر بالتقویم الھجري األنھایة  حتمال األول؛ انھا كانت في  اال
شھر ربیع الثاني بالتقویم نھایةذو الحجة بالتقویم الھجري المقّوم قد وافقاثناء العودة من بیت هللا الحرام فیكون  

م غیر المقّوم. یو ربیع الثاني بالتقاس تؤدي عمرةنوالليصفي ذو الحجة األأي ان االمام قد حجغیر المقّوم.
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الوالواال ان  الثاني:  الذي وافق  أخر  دة كانت في  حتمال  المقّوم  بالتقویم غیر  القعدة اخر  شھر صفر  ذو  شھر 
حتمال ان الوالدة حصلت خالل الذھاب الى بیت إضافة الى اوھو من شھور الحجة.األصليبالتقویم الھجري  

هللا ولیس العودة منھ. 

الحجة الثالثة:  

- 137جعفر الصادق ع تزامن مع حج الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور الذي حكم في  وورد أیضاً حج لالمام

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم.  158

ھـ : 152و147وكان حج أبو جعفر المنصور خالل حكمھ في عام  

ائٍَة.. فِي َھِذِه السَّنَِة َعَزَم اْلَمْنُصوُر  (ثُمَّ دََخلَْت َسنَةُ َسْبعٍ َوأَْربَِعیَن َومِ 406ص 13في البدایة والنھایة ألبن كثیر ج
.َعلَى اْلَحّجِ،.. َوَساَر اْلَمْنُصوُر إِلَى اْلَحّجِ..)

. وحج بالناس في ھذه السنة المنصور)-147–): ( وفي ھذه السنة 26: 8وقال الطبري (تأریخ الطبري 

. وحج بالناس في ھذه السنة المنصور)-152–): ( وفي ھذه السنة 41: 8وقال الطبري (تأریخ الطبري 

وفاة اإلمام جعفر الصادق ع في: ھذا الحج یجب ان یكون قبل 

. ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم152وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 148رجب أو شوال 15

یل استدعاء أبو جعفر  ) تفاص318ص  1واورد القاضي ابي علي المحسن بن علي التنوجي (الفرج بعد الشدة ج
المنصور لألمام جعفر الصادق ع في المدینة المنورة وكان ینوي قتلھ وما جرى بینھما من حوار، وذكر انھ 

: ھـ 147في حج كان

: حج أبو جعفر المنصور  حدثني عبد هللا بن الفضل ابن الربیع عن الفضل بن الربیع قال حدثني ابي قال(
: أبعث الى جعفر بن محمد یأتیني بھ بغتة،  ا قدم المدینة، قال لي (للربیع) سنة سبع وأربعین ومائة، فلم

قتلني هللا ان لم اقتلھ.... فلما دخل جعفر بن محمد، قال السالم علیك یأمیر المؤمنین ورحمة هللا وبركاتھ،  
.). ان لم اقتلك..فقال: ال سلم هللا علیك، یا عدو هللا، تلحد في سلطاني وتبغیني الغوائل في ملكي، قتلني هللا

المدینة.  في  كان  بل  الحج،  في  المنصور  أبو جعفر  مع  یكن  لم  ع  الصادق  االمام جعفر  ان  على  یدل  النص 
وبالتالي، ھنالك احتمالین؛ ان االمام لم یحج ذلك العام وفقط أبو جعفر المنصور ھو من حج، واالحتمال الثاني  

. ان االمام جعفر الصادق ع حج قبل أبو جعفر المنصور

أبو جعفر دق ع معروف لدى كل المذاھب بورعھ وصدقھ وعلمھ ووقاره، فما الذي فعلھ لیغضب االمام الصا
جمع غائلة وھي الفساد :المنصور ویرفض سالمھ ویتھمھ بااللحاد وابتغاء الغوائل وینوي قتلھ؟! .. الغوائل 

والعناد والمصیبة والداھیة والشر والخرق.
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االمام جعفر الصادق ع (وطبعا معھ شیعتھ) قد حج قبل أبو یبدو ان سبب غضب أبو جعفر المنصور الشدید ان  
ذو الحجة بالتقویم الھجري األصلي  وافقجعفر المنصور في شھر ذو القعدة بالتقویم الھجري غیر المقّوم والذي  

وعاد الى المدینة ولم ینتظر ان یحج مع أبو جعفر المنصور وباقي المسلمین بالتقویم غیر المقّوم. أي لم یكن  
لحج موحد بإمامة امیر المؤمنین أبو جعفر المنصور مما اغضبھ.ا

.م جولیان765شباط / فبرایر 7وافقھـ غیر مقّوم  147ذي الحجة  10حج 
. ھـ بالتقویم الھجري المقّوم145محرم 10وافقو

!من شھور الحجوكالھما ذي القعدة غیر المقّوم وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 147ذي الحجة 10اي 

نبیاء في الصبر والعفو، االالنص لم یذكر ما فعلھ االمام الصادق ع وفقط ذكر ان االمام ع ذكر للمنصور أفعال  
. الھجريفعفى عنھ المنصور واكرمھ!.. ربما شرح لھ تغییر التقویم

.جولیانم 769كانون األول / دیسمبر  14وافقھـ غیر مقّوم 152ذي الحجة  10حج اما 
، لكن ال یتطابق اذ انھ بعد  ھـ بالتقویم الھجري المقّوم أي تطابق تام بین التقویمین  149ذي الحجة  10وافقو

! وفاة االمام ع

ھـ  145/  ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 147وبالتالي تزامن حج األمام الصادق وحج المنصور كان عام  
. .تطابق شھور الحج ! أي خاللبالتقویم الھجري المقّوم

قد حج ثالث مرات وكانت فقط خالل تطابق شھور الحج الثالث في التقویم  عتبین لنا أن اإلمام جعفر الصادق
!.الھجري غیر المقّوم مع شھور الحج الصحیحة بالتقویم الھجري المقّوم

إذا سلم شھر رمضان سلمت السنة 20.6.3

ص  1طاووس الحسني ج كتاب األعمال للسید ابن  .)إذا سلم شھر رمضان سلمت السنة(عن أبي عبد هللا علیھ السالم قال:  

32.

الكافي  م الیوم الخامس).  عد من ھالل شھر رمضان في سنتك الماضیة خمسة أیام وصّ : ( الصادق (ع) اإلمامعن  

،  25، رواه في فقھ الرضا علیھ السالم: 284: 10، عنھما الوسائل 76:  2، االستبصار  179: 4، رواه مع اختالف الشیخ في التھذیب 81: 4

. 416: 7المستدرك عنھ 

أذا صمت شھر رمضان في العام الماضي في یوم معلوم فعد من العام المستقبل من : (الصادق (ع)اإلمامعن  

. 1ما ال یحضره الفقیھ ج .ذلك الیوم خمسة أیام وصم یوم الخامس)

السحاق بن  : (ورأیت في كتاب الحالل والحرام  57ص  1وفي كتاب األعمال للسید ابن طاووس الحسني ج

ابراھیم الثقفي الثقة من نسخة عتیقة عندنا اآلن ملیحة، ما ھذا لفظھ: اخبرنا احمد بن عبد الرحمان بن ابي لیلى،  

عدوا الیوم الذي تصومون فیھ وثالثة  (قال: حدثنا عاصم بن حمید، قال: قال لي جعفر بن محمد علیھما السالم:  

، قال احمد بن عبد الرحمان: ذكرت ذلك للعباس بن موسى  )طئوالن تخ فأنكمبعده وصوموا یوم الخامس،  أیام

.)كالم الناس والروایةإلىعلیھ، ما انظر أنابن جعفر فقال: 
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. سؤال غریب إال اذا كان ھذا الشخص  ..الصادق (ع) عن كیف یعرف وقت شھر رمضاناإلمامشخص یسأل  

! ... إال أذا كان ھنالك ل الناس وال یخفى عنھ أحد أذ أن شھر رمضان تستعد لھ ك...  !  یعیش وحیداً في البریة

! الناسعامة یعرفھ  عماوقت مختلف لشھر رمضان  

...لنتأكد لنحاول أستخدم معادلة األمام الصادق (ع)

ً )354السنة القمریة (أیامأذا عدینا  ..  كم نعد؟ ! ھالل شھر رمضانإلىمن ھالل شھر رمضان سنصل  یوما

؟أیام5زیادة فلماذا 

یوم) ویضیفون كل عام  360=  30×  12السنة الفارسیة شھورھا ثابتة (..  أي تقویم أخر موجود في المنطقة؟  

بالسنة الفارسیة. یعني العد بـ(سنتك) یبدو أنأية! ساوي السنة الشمسیتیوم و365كبیسة أي لتصبح  أیام5-6

354ولیس  من یوم معلومیوم365صوم بعد  الصادق ع یقول  اإلمامھذا یعني أن  ، فأن صحت ھذه الروایة

یوم !!!  

تقویم رسول هللا ص  بني أمیة ولیس  تقویم  القائم في زمانھ وھو  المقّوم  التقویم الھجري غیر  یتبع  أي أنھ ال 

!  ، وال یوم ھالل شھر رمضان وفق ھذا التقویم غیر المعلومالھجري المقّوم

یحدد وقت شھر  لیشرح لشخص فارسي یستخدم التقویم الفارسي ال الھجرياإلمامیبدو أن...  أخرىمالحظة  

الفارسي؟التقویم التقویم الھجري ویبقى على اإلمامأتباع لمون منسالمولماذا ال یستخدم احد ... ؟رمضان 

ً بالتقویم الھجري األموي غیر المقّوم المعمول في زمانھواإلماملعدم اعتراف ذلك الشخص ال بد  .وحالیا

(إذا سلم شھر رمضان سلمت السنة)؟ ھل یعني ذلك أن ھنالك مشكلة في معرفة وقت  بقولھ  اإلمامماذا قصد  

بالتأكید ھو ال یقصد وقت ھاللھ فالخطأ أن حصل یكون  .. ألیس ھو الشھر الثامن من السنة ؟شھر رمضان؟

یوم واحد فقط. 

یِھ  السالم: قُْلُت ِألَبِي َعْبِد هللاِ علیھ  َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ (جعفر الصادق) علیھ   ُجُل یَُكوُن ِعْندَهُ اْلَماُل ، أَیَُزّكِ السالم : الرَّ

لِكْن َحتّى یَُحوَل َعلَْیِھ اْلَحْوُل َویَِحلَّ َعلَْیِھ ؛ إِنَّھُ لَْیَس ِألََحٍد أَْن یَُصلَِّي َصَالةً : ( َال ، وَ إِذَا َمضى نِْصُف السَّنَِة؟ قَالَ 

َكاةُ ،   ّدى إِذَا ، َوُكلُّ فَِریَضٍة إِنََّما تُؤَ َوَال یَُصوُم أََحٌد َشْھَر َرَمَضاَن إِالَّ فِي َشْھِرِه إِالَّ قََضاءً إِالَّ ِلَوْقتَِھا، َوَكذِلَك الزَّ

. )10، ج ، معلّقاً عن الكلیني الوافي92، ح 31، ص 2، ج ؛ واالستبصار110، ح 43ص  ،4، ج / التھذیب8/ 5828(الكافي ). َحلَّتْ 

بالسنة الشمسیة یتم حساب األعمار وأوقات الدیون والمعامالت 20.6.4

:  130الصادق ع / المجلس الثالث ص اإلمامفي كتاب توحید المفّضل / المفضل بن عمر الجعفي نقال عن  

عشر( االثني  البروج  في  الشمس  تنقل  في  اآلن  الدور فكر  فھو  التدبیر  من  ذلك  في  وما  السنة  دور  إلقامة 

تس الذي والربیع والصیف والخریف  الشتاء  السنة  بھ األزمنة األربعة من  التمام وفي ھذا  تصح  توفیھا على 

المقدار من دوران الشمس تدرك الغالت والثمار وتنتھي إلى غایاتھم ثم تعود فیستأنف النشو والنمو أال ترى أن  

السنة مقدار مسیر الشمس من الحمل إلى الحمل فبالسنة وأخواتھا یكال الزمان من لدن خلق هللا تعالى العالم إلى  
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ام وبھا یحسب الناس األعمار واألوقات الموقتة للدیون واإلجارات والمعامالت كل وقت وعصر من غابر األی

ستدل بالقمر ففیھ  أ....  الشمس تكمل السنة ویقوم حساب الزمان على الصحة.وغیر ذلك من أمورھم وبمسیر

ألزمنة  داللة جلیلة تستعملھا العامة في معرفة الشھور وال یقوم علیھ حساب السنة ألن دوره ال یستوفي ا

ونشو الثمار وتصرمھا ولذلك صارت شھور القمر وسنوه تتخلف عن شھور الشمس وسنیھا وصار  األربعة 

..).الشھر من شھور القمر ینتقل فیكون مرة بالشتاء ومرة بالصیف.

جارات اعتماد السنة الشمسیة في تحدید األعمار وأوقات الدیون واالب واضح في وجوفھو النص أن صح ھذا 

باعتماد  ع  أیعقل أن یأمر اإلمام الصادق  ..والمعامالت وغیر ذلك من األمور.... لماذا لیس التقویم الھجري؟

... وبالتالي شكك العدید في صحة النص.تقویم غیر التقویم الھجري؟! 

علیھ حساب  في معرفة الشھور وال یقومتستعملھا العامةأستدل بالقمر ففیھ داللة جلیلة  الجواب في قولھ (....  

حظ لفظ العامة. ھل یتبع العامة تقویم والخاصة تقویم أخر؟ ال).  السنة ألن دوره ال یستوفي األزمنة األربعة

ال  ال یقوم علیھ حساب السنة و من الواضح أن عامة الناس كانت تتبع التقویم الھجري األموي غیر المقّوم الذي 

ي المقّوم لرسول هللا ص الذي أستمر الخاصة على استخدامھ. یستوفي الفصول األربعة ، وتركوا التقویم الھجر

وال فطر بعد الحسین عضحى وفقكم هللا ألال 20.6.5

ووصف من  ). وال لفطرضحى ال وفَّقكم هللا ألورد في روایتین بأنھ عند مقتل الحسین ع نادى ملك في السماء (

لصوم   یوفقوا  الوحج  لن  الضالة  المتحیرة  باألمة  المسلمالمة  ظصحیح  كل  فھل  ص.  نبیھا  لعترة  ن و القاتلة 

غیر المقّوم الذي سنّھ قتلة  الحالي  وفق التقویم الھجري  ویحجونن حالیا یصومونون؟ .. كل المسلمو مشمول

ال  ان االمام الحسین ع ھو من قال251ص  2وورد في كتاب بیان األئمة للشیخ محمد مھدي ج  الحسین ع !!

مما یعني ان احد أسباب ثورة الحسین ع ھو عزم معاویة فرض تقویمھ على االمة. .طروفَّقكم هللا ألضحى وال لف

ولكن صومھم ،الصحیحویحجون في وقت الحج ھل المقصود أنھم یصومون في وقت شھر رمضان الصحیح  

أئمة آل البیت ع  وألفاظ .. كلمات  ؟ةالصحیحوالحج ر رمضان و، أم أنھم لن یوفقوا لوقت شھ ال یقبلوحجھم

، فما معنى (وفق) في اللغة؟دقیقة

وافق؛ الءم بینھما وجعلھما  :  فالٌن بین شیئینوفَّق.  من الُموافقة بین الشیئین كاالْلتِحامفي لسان العرب: الَوْفق

. ُمْنسجمین

الھالل لَوْفقِ هللا. وأَتانایَُوفِّقھعبدٌ حتىیَتََوفَّقُ هللا سبحانھ للخیر: أَلھمھ وھو من التَّْوفیق. وفي الحدیث: الوَوفَّقھ

.أَي لطلوعھ ووقتھ، معناه أَتانا حین الھاللوِلمیفاقِھ وتَْوفِیقھ وتِیفَاقھ وتَْوفاقھ 

ر؟ أداء المناسك بشكل صحیح وفي وقتھا الصحیح، ألیس كذلك؟.. ما ھو الشیئین الذین یوفقان في األضحى والفط

ھل یمكنك أداء المناسك بشكل صحیح لكن في وقت اخر؟!.. 
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.. )!عمالً كما یجب والحج  الصوم  بھمقیام، أو عدم  وحجھملصومھمعز وجل  عدم قبول هللا  معنى ( لغویاً  ال یوجد  

لي،  اوبالتلو كان كذلك، فلماذا ال یشمل صالتھم وزكاتھم وصدقاتھم التي ال وقت محدد لھا في تقویم السنة؟  و

على أنھ  ن حالیا یرون ھالل شھر ما غیر ھالل شھر رمضان ویصومون  وھل المسلمالتساؤل المنطقي ھو  

فقكم) كما جاء في نص متواتر عن االمام جعفر الصادق ع عن صوم یوم  و(ال  . ذلك ھو معنى.!؟شھر رمضان

؟ فَقَاَل: ( ُصْمھُ ، فَإِْن یَُك ِمْن َشْعبَانَ الشك اخر شھر شعبان: قَالَ  ً : َسأَْلتُھُ َعْن َصْوِم یَْوِم الشَّّكِ عا ، َوإِْن ، َكاَن تََطوُّ

). فَیَْوٌم ُوفِّْقَت لَھُ ، یَُك ِمْن َشْھِر َرَمَضانَ 

أي ان الناس  ذكر عیدي الفطر واألضحى ولیس الصوم والحج في الروایة ألنھما الثواب لعبادة الصوم والحج.

 بعد وقتھا فھي  ثواب كامل من هللا عز وجل كمن یؤدي الصالة قضاءً التوفیق بستستمر بالصوم والحج لكن دون  

تعالى ین في تحدید یوم العیدین فقد قال هللامقبولة لكن بثواب اقل.. أما من قال ان تفسیره ھو الخالف یوم او یوم

َل فِي یَْوَمْیِن فََال إِثَْم َعلَْیِھ َوَمن تَأَخَّ  ْعدُودَاٍت ۚ فََمن تَعَجَّ َ فِي أَیَّاٍم مَّ  ۗ ِلَمِن اتَّقَىٰ َر فََال إِثَْم َعلَْیِھ ۚ  سبحانھ: ( َواْذُكُروا �َّ

َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِ  البقرة)) .. فعلینا أوال ایجاد ھذه االیام المعدودات المحددة من هللا  203لَْیِھ تُْحَشُروَن ( َواتَّقُوا �َّ

في تحدید یوم  والفرق بیومثم ان لم نتمكن من رؤیة الھالل في منطقتنا فال أثم علینا. أي لیس اختالف الناس

العیدین ھو المقصود.

، وبالتالي أن ضللنا وقت شھر رمضان الصحیح فأننا،  وھنالك روایات عن أذا صح شھر رمضان صحت السنة 

! بل من البدیھي، قد ضللنا وقت الحج الصحیح الذي یتبع شھر رمضان بشھرین

ویستفاد من الروایتین أن ذلك سیستمر حتى زمان ظھور ثائر الحسین ع ونعلم انھ في أخر الزمان زمان األمام  

! ورهالقائم المھدي المنتظر عجل هللا فرجنا بظھ

: ( لما ُضرب الحسین بن علي ع  ھـ148المتوفي في  قال أبو عبدهللا (األمام جعفر الصادق علیھ السالم)  

ة المتحیِّرة الضالّة بعد :  شبالسیف فسقط رأسھ ثمَّ ابتدر لیقطع رأسھ نادى مناد من بطنان العر أال أیَّتھا األمَّ

فال جرم وهللا ما وفِّقوا وال  :  : ثمَّ قال أبو عبدهللا (علیھ السالم)، قالال وفَّقكم هللا ألضحى وال لفطرنبیِّھا!  

. 3ح 4/170الكافي، الكلیني : .)یُوفَّقون حتى یثأر ثائر الحسین (علیھ السالم)

، ما  : ُجعلت فداك: قلت لھقالھـ  220المتوفي في  علیھ السالم)  األمام محمد الجواد  عن أبي جعفر الثاني (

: ، قال: فقلت ): ( أما إنّھ قد أجیبت دعوة الَملَك فیھمتقول في الصوم فإنھ قد روي أنھم ال یوفَّقون لصوم؟ فقال

علیھ أمر هللا تبارك وتعالى َملكاً  : ( إن الناس لما قتلوا الحسین صلوات هللا  وكیف ذلك جعلت فداك؟ قال

ة الظالمة القاتلة عترة نبیِّھا!  ینادي  / علل  1ح  4/169الكافي ، الكلیني :  ).  ال وفَّقكم هللا لصوم وال لفطر: أیَّتھا األمَّ

. 2/90الشرائع 

كونھ أحد كبیر بواحتمالھذا أیضاً یحدد وقت تغییر التقویم الھجري متزامناً مع مقتل الحسین ع في كربالء  

! الرئیسیةأسباب ثورة الحسین ع 
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لیلة القدر ال تكون في كل سنة 20.6.6

عن قول هللا عز وجل: " إنا أنزلناه في لیلة مباركة " قال:  أبا جعفر (االمام محمد الباقر) علیھ السالمسأل حمران
إال في لیلة القدر قال هللا القرآنفي العشر األواخر، ولم ینزلشھر رمضان(ھي لیلة القدر وھي في كل سنة في

ابل یقدر في لیلة القدر كل شئ یكون في تلك السنة إلى مثلھا من قعز وجل: " فیھا یفرق كل أمر حكیم " قال:  
من خیر أو شر، أو طاعة أو معصیة، أو مولود أو أجل أو رزق، فما قدر في تلك اللیلة وقضي فھو المحتوم و� 

، قال: قلت لھ: لیلة القدر خیر من ألف شھر أي شئ عنى بذلك؟ فقال: (العمل الصالح فیھا )عز وجل فیھ المشیئة
الصالح في لیلة القدر ولوال ما یضاعف هللا تبارك وتعالى العمل/ألف شھر لیس فیھا لیلة القدرخیر من العمل في  

. ١٥٨، الصفحة ٢الشیخ الصدوق ، ج - من ال یحضره الفقیھ  ). للمؤمنین ما بلغوا، ولكن هللا عز وجل یضاعف لھم الحسنات 

! الحقةكل سنةسنة مشابھة قادمة ولیس الى ) أي الى مثلھا من قابلالحظ  قولھ ع (

لثاني في شرح ان لیلة القدر خیر من ألف شھر.راجع التفاصیل في الفصل ا
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)غیر مقّوم881-281مقّوم / ھـ 381-812(األمام موسى بن جعفر الكاظم ع 20.7

والدتھ ووفاتھ  20.7.1

وویكي شیعة 6ص 48في بحار األنوار ج  

ھـ  في طریق عودة أبوه االمام جعفر الصادق ع من 129او 128صفر 29أو  7األحد أو الثالثاء  الوالدة:
الحج.

م جولیان.. 745تشرین الثاني / نوفمبر  8االثنین  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  128صفر  7
. یتطابق

..  یتطابق م جولیان . 749شباط / فبرایر 1ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 128صفر  7

م جولیان..  745تشرین الثاني / نوفمبر 30الثالثاء وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 128صفر 29
.ھـ بالتقویم الھجري المقّوم124ذي القعدة 29وافقیتطابق و 

.. یتطابق .. لكن  م جولیان749شباط / فبرایر  23ثالثاء  الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  128صفر  29
.موھـ بالتقویم الھجري غیر المقّ 131جمادى الثاني 29وافق

ال  م جولیان.  746تشرین األول / أوكتوبر  28الجمعة  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  129صفر  7
ھـ بالتقویم الھجري المقّوم وقت الحج ..125قعدة ذي ال7وافقلكن  یتطابق.

.  یتطابقال  م جولیان . 750یر ینا / كانون الثاني21جمعةلاوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 129صفر  7

م جولیان. 746تشرین الثاني / نوفمبر  19السبت  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  129صفر  29
ھـ بالتقویم الھجري المقّوم. وھذا قبل موسم الحج فھل كان عائدا من 126ذي القعدة  29وافقیتطابق و

عمرة في شھر رمضان أم حج في ذي القعدة. 

یتطابق .. ال م جولیان . 750شباط / فبرایر 12سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 129صفر 29

ھـ غیر مقوم. 131ھـ مقّوم /  128صفر  29ة كانت فيالدوبالتالي الو

ھـ186رجب 5ھـ أو  183رجب 25-24جمعة الوفاة:

..ال یتطابقم جولیان ..802تموز / یولیو 10األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 186رجب 5
..یتطابق ..م جولیان 807حزیران / یونیو 16جمعة الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 186رجب  5

م جولیان ... یتطابق.  802تموز / یولیو  29الجمعة  وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  186رجب 24
یتطابق ..م جولیان ... 807تموز / یولیو  6خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 186رجب 25
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م جولیان . ال یتطابق..799آب / أغسطس  12االثنین وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 183رجب 5
یتطابق.. . ..م جولیان 804حزیران / یونیو 18خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 183رجب  5

م جولیان ... ال یتطابق. 799أیلول / سبتمبر 1األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 183رجب  25
یتطابق .. الم جولیان ...804تموز / یولیو 8ربعاء االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 183رجب  24

م. 803ر دیسمب/ ولاألكانون20وافقھـ بالتقویم غیر المقّوم  183محرم 1و 
ھـ غیر مقوم.188ھـ مقّوم / 183وبالتالي الوفاة كانت في 

احداث سنة ثالث وثمانین ومائة: وفیھا مات موسى ْبن جعفر ْبن  ): (  275:  8قال الطبري (تأریخ الطبري  
. )ومحمد بن السماك القاضيمحمد ببغداد 

المقّوم   الھجري  بالتقویم  الكاظم ع  األمام  وفاة  أورد  ھنا  الطبري  ان  تغییر  120بعد حوالي  أي  سنة من 
! التقویم

الكاظم ع حج األمام موسى 20.7.2

ھـ بالتقویم الھجري 188- 183ھـ و154-150فترة تطابق شھور الحج خالل حیاتھ كانت في السنوات  
غیر المقّوم. 

ست وأربعین ومائة ، قال حسام بن حاتم األصم قال لي شقیق البلخي: (خرجت حاجا سنة  في روایة طویلة
الناس في مخرجھم إلى الحج وزینتھم وكثرتھم إذ نظرت إلى شاب حسن  أنا أنظر  بالقادسیة فبینما  فنزلت 

... فقلت ألحدھم: س منفرداالوجھ شدید السمرة نحیف فوق ثیابھ صوف مشتمل بشملة وفي رجلیھ نعالن وقد جل
من ھذا الفتى یا سیدي؟ فقال: ھذا موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب  

رواھا جماعة من أھل التآلیف رواھا ابن الجوزي في كتابھ (مثیر الغرام الساكن إلى أشرف األماكن) .  )رضي هللا عنھم...

.  (معالم العترة النبویة) والرامھرمزي في كتابھ ( كرامات األولیاء)ابذي فيورواھا الجن

ن سنوات تطابق الحج. فلم تكن مغیر المقوم الھجريبالتقویمھـ الواردة في النص146سنةأن كانت 

ھـ 150موسم حج عام  وافق م جولیان و767عام  وافقوم فالمقّ الھجريبالتقویمھـ  146الحجة  وذأما
...  !شھور الحج بالتقویمینبالتقویم غیر المقوم وھو من سنوات تطابق

وأن التقویم الھجري المقّوم ر التقویم  ی بحوالي قرن بعد تغیومالمقّ الھجري  ھذا النص قد أورخ بالتقویم  أن  أي  
! عالكاظم ما زال یعمل بھ لدى شیعة األمام 

قصة تزامن حج موسى الكاظم ع وھارون الرشید:  
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:  مناقب ابن شھرآشوب نقالً عن 143صفحة /48جزء  /بحار األنواروھي قصة غریبة وردت في 

، لینفرد ، ومنعت العامة من ذلك ھارون الرشید وابتدأ بالطواف: حج  الفضل بن الربیع ورجل آخر قاالعن  
البیت  أعرابي  ابتدر  إذ  ذلك  في  فبینما ھو  یطوف معھوحده،  الحاجب . ، وجعل  ھذا عن وجھ فقال  یا  تنح   :

: إن هللا ساوى بین الناس في ھذا الموضع فقال "سواءا العاكف فیھ والباد" ، فانتھرھم األعرابي وقالالخلیفة
فأمر الحاجب بالكف عنھ، فكلما طاف الرشید طاف األعرابي أمامھ، فنھض إلى الحجر األسود لیقبلھ فسبقھ  

ولما فرغ األعرابي من  .األعرابي إلیھ والتثمھ، ثم صار الرشید إلى المقام لیصلي فیھ فصلى األعرابي أمامھ
ي: ما لي إلیھ حاجة فأقوم إلیھ، بل إن فقال األعراب .صالتھ استدعاه الحاجب وقال لھ: أجب أمیر المؤمنین

قال: صدق أولى.  إلّي  بالقیام  فھو  لھ  الحاجة  فقال .كانت  السالم،  علیھ  فرد  علیھ،  ھارون وسلم  إلیھ  فمشى 
ما الموضع لي فتستأذني فیھ بالجلوس، وإنما ھو بیت هللا نصبھ :ھارون: اجلس یا أعرابي؟ فقال األعرابي

فجلس ھارون وقال: ویحك یا أعرابي مثلك .إن أحببت أن تنصرف فانصرفلعباده، فإن أحببت فاجلس، و
قال األعرابي: سؤالك  .قال: نعم، وفي مستمع. قال ھارون: فإني سائلك، فإن عجزت آذیتك!من یزاحم الملوك؟

متعنّت؟ سؤال  أو  متعلم،  سؤال  متعلّمھذا  سؤال  بل  ھارون:  اجلس.قال  األعرابي:  من  قال  السائل  مكان 
قال األعرابي: إن الفرض رحمك هللا واحد، وخمس،  فقال ھارون: ما فرضك؟.المسؤول وسل، وأنت مسؤول

وسبع عشرة، وأربع وثالثون، وأربع وتسعون، ومائة ثالث وخمسون على سبع عشرة، ومن إثنى عشر واحد، 
شید وقال: ویحك  فضحك الر.ومن أربعین واحد، ومن مائتین خمس، ومن الدھر كلھ واحد، وواحد بواحد 

قال األعرابي: أما علمت أن الدین كلھ حساب، ولو لم یكن الدین  !أسألك عن فرضك وأنت تعد علي الحساب؟ 
ْیئاً َوإِْن  كلھ حساب لما اتخذ هللا الخالئق حسابا، ثم قرأ: (َونََضُع اْلَمَواِزیَن اْلِقْسَط ِلیَْوِم اْلِقیَاَمِة فَالَ تُْظلَُم نَْفٌس شَ 

بِنَا َحاِسبِیَن)َكاَن مِ  َوَكفَى  أَتَْینَا بَِھا  قال ھارون: فبین لي ما قلت وإال أمرت بقتلك بین .  ثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردٍَل 
فضحك األعرابي من قولھ. فقال ھارون: مّما تضحك یا .الصفا والمروة؟ فقال الحاجب: تھبھ � ولھذا المقام

ي من األجھل منكما، الذي یستوھب أجالً قد حضر، أو الذي استعجل  قال: تعّجباً منكما، إذ ال أدرأعرابي؟
قال األعرابي: أما قولي الفرض واحد فدین اإلسالم كلھ واحد،  .فقال ھارون: فسر لنا ما قلت أجالً لم یحضر؟

وعلیھ خمس صلوات، وھي سبعة عشر ركعة، وأربع وثالثون سجدة، وأربع وتسعون تكبیرة، ومائة وثالث 
تسبیحة، وأما قولي من اثني عشر واحد: فشھر رمضان من إثني عشر شھر، وأما قولي من األربعین  وخمسون  

أوجب هللا علیھ دیناراً، وأما قولي من مائتي خمسة: فمن ملك مائتي درھم  واحد: فمن ملك أربعین دیناراً 
ما قولي واحد بواحد: فمن  وأما قولي فمن الدھر كلھ واحد: فحجة اإلسالم، وأ.أوجب هللا علیھ خمسة دراھم

اْلعَْیِن  أھرق دماً من غیر حق، وجب إھراق دمھ، قال هللا تعالى: (َوَكتَْبنَا َعلَْیِھْم فِیَھا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَْیَن بِ 
ّنِ َواْلُجُروَح قَِصاٌص...) نَّ بِالّسِ فقال  .شید: � درك، وأعطاه بدرةفقال الر.  )َواألْنَف بِاألْنِف َواألذَُن بِاألذُِن َوالّسِ

قال األعرابي:  .قال ھارون: بالكالماألعرابي: فبم استوجبت منك ھذه البدرة یا ھارون، بالكالم أم بالمسألة؟
فإني أسألك عن مسألة، فإن أتیت بھا كانت البدرة لك، تصدّ ق بھا في ھذا الموضع الشریف، وإن لم تجبني  

فأمر ھارون بإیراد أخرى وقال:  .أخرى ألتصدق بھا على فقراء الحي من قوميعنھا أضفت إلى البدرة بدرة  
فغضب ھارون وقال: ویحك من فقال األعرابي: أخبرني عن الخنفساء تزق أم ترضع ولدھا؟.سل عما بدا لك

ولي  من  :فقال األعرابي: سمعت ممن سمع من رسول هللا (صلّى هللا علیھ وآلھ) یقول!یسأل عن ھذه المسألة؟
ومن   دینك  أمر  من  تسأل عن شيء  ال  أن  یجب  األمة  ھذه  إمام  وأنت  كعقولھم،  العقل  من  لھ  وھب  أقواماً 

فقال  .قال ھارون: رحمك هللا ال، فبین لي ما قلتھ وخذ البدرتینالفرائض، إال أجبت عنھا، فھل عندك جواب؟
غیر فرث وال دم، خلقھا من التراب، األعرابي: إن هللا تعالى لما خلق األرض خلق دیابات األرض التي من

وجعل رزقھا وعیشھا منھ، فإذا فارق الجنین أمھ لم تزقھ ولم ترضعھ وكان عیشھا من التراب. فقال ھارون:  



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

406 

وهللا ما ابتلي أحد بمثل ھذه المسألة، وأخذ األعرابي البدرتین وخرج، فتبعھ الناس وسألوا عن اسمھ، فإذا ھو  
م)، فأخبر ھارون بذلك فقال: وهللا لقد كان ینبغي أن تكون ھذه الورقة من تلك  موسى بن جعفر (علیھ السال

. !)ولكن ھل سمح لھذه الشجرة أن تنمو وتعطي وتثمر ثمراً طیباً یتغذى منھ جمیع الناس؟، الشجرة

!.. یعود إلى صعوبة قبول جھل ھارون الرشید بشكل اإلمام موسى الكاظم عأعاله شك في صحة النص ھنالك 
بل یوجد نص ورد في عدة مصادر یشیر إلى حادثة حصلت في أول حج لھارون تدل على معرفة ھارون  

: باألمام ع 

. وعندما ذھب لزیارة قبر الرسول ص، وقف أمام القبر الشریف  كان في أول حج للرشید بعد أن تولى الخالفة(
وسلّم علیھ قائال: "السالم علیك یا رسول هللا! السالم علیك یا ابن العم!" مفتخراً بذلك على من معھ بقرب نسبھ 
من رسول هللا ص. فما كان من اإلمام موسى بن جعفر ع الذي كان حاضراً وقتھا إال أن سلّم على الرسول 

ائالً: "السالم علیك یا رسول هللا! السالم علیك یا أبھ!" فتغیر وجھ الرشید على الفور، وبان الغیظ فیھ. لكنھ  ق
ً أراد أن یكبتھ،  .48/103م.ن: .)"!فقال لإلمام ع: "ھذا الفخر یا أبا الحسن حقا

ویطلب منھ  وكذلك یركض ویتحرش بأحد السالطین الظلمة،  كأعرابيعأن یلبس اإلمام یصعب قبول  وكذلك  
سنة في حین كان عمر اإلمام  22ھـ وكان عمره  170وللعلم كان أول حج لھارون الرشید كحاكم في  !بدرة

یمدح ھارون الرشید الشجرة النبویة ویتحسر على عدم السماح لھا  كذلك یصعب أنو.  سنة42الكاظم ع عندئذ  
! والسالبین لحقھالتنمو وھو من المعادین لھا  

التاریخیة فأن ھا 175و 174و173و170في أثناء حكمھمرات رون الرشید قد حج تسعحسب المصادر 
أي أخر حجتین  ھـ188- 183في حین شھور تطابق الحج كانت في  ھـ 188و186و 181و 179و 177و

فقط.

وحج بالناس فیھا ھارون الرشید، وكان -186–): ( وفي ھذه السنة  275:  8قال الطبري (تأریخ الطبري  
.)شخوصھ من الرقة للحج في شھر رمضان من ھذه السنة، فمر باألنبار، ولم یدخل مدینة السالم

رشید، فجعل طریقھ بالناس فیھا الوحج-188–): ( وفي ھذه السنة  313:  8وقال الطبري (تأریخ الطبري  
.حجھا الرشید)حجةعلى المدینة، فأعطى أھلھا نصف العطاء، وھذه الحجة ھي آخر

.. أي لم یتمكن األمام موسى  ھـ183حتى وفاتھ في 179وورد أن األمام موسى الكاظم ع قد اودع السجن من 
.لوفاتھ قبلھاھـ188–183الكاظم ع أن یحج في فترة تطابق شھور الحج في السنوات 

اإلمام ھـ حج ھارون الرشید وبدأ بالمدینة المنورة وامر باعتقال  179في سنة  (:  ٥٠٢في مقاتل الطالبین: ص 
البصرة عند والیھا عیسى بن جعفر بن المنصور، وبقي في السجن  إلىموسى بن جعفر ع فاعتقل وارسل  

ثم ارسل األمام ع   ربیع وبقي عنده مدة طویلة، ثم حبس عند بغداد، حیث حبس عند الفضل بنإلى سنة، 
.)السندي بن شاھك

الكاظم ع، فأما :اإلمامأعاله وجھل ھارون الرشید بشكل الغریبةن صحت روایة األعرابيإ

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_alislameya/bouhouth_fe_alhayat_alseyaseya/page/lesson16.htm#20
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حج لھ  أولوقبل  سنة،22ھـ عندما كان عمره  170في  یستلم الحكمأنكان حج ھارون الرشید قبل  .1

ھارون  أنإالحسب الروایة أعاله.خاللھا  ع  اإلمام شكلیعرفحتماً  والتي كان  في نفس السنة  كحاكم  

في  خالل فترة تطابق شھور الحج  وات سنةخمس ھـ وكان بعمر اصغر من  149الرشید قد ولد في  

ھـ. 154–150السنوات 

الناس یحجونحجالولیس  عمرة فقطمكة للع في الكاظم  كان األمام  .2 كل شھور الحج  . في حین كان 

المقّوم   الھجري غیر  بین  بالتقویم  ما  الرشید  تھـ  179و 170خالل سنوات حج ھارون  وافق كانت 

األول.جماديواألول وربیع الثانيربیعورشھ

وان ھـ177و175و174و173و 170في احدى سنوات  في غیر وقتھ الصحیح  قد حج  األمام  ان  ك.3

. روایة أن ھارون الرشید یعرف شكل اإلمام الكاظم ع من أول حجة لھ غیر صحیحة

وافق ھـ كانت بالتقویم الھجري المقّوم والذي  179عتقال األمام الكاظم ع في سنة  احتمال األخر أن روایة  اال

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم وھما  184و183موسم حج عامي  ذلك العامخاللوافقم جولیان و800عام 

غیر ھـ 184و 183لكن لم یرد أن ھارون الرشید قد حج في عامي من سنوات تطابق شھور الحج بالتقویمین. 

المقّوم .الھجريھـ بالتقویم 183في سنة كانت أن وفاة األمام الكاظم ع ونعلم.. المقّوم

روایة: 

ولكن ال یھتدي بھا  ،النجومان كل الناس یبصر من وصایا االمام موسى الكاظم ع لھشام ابن الحكم (یا ھشام، 

بحار  .ولكن ال یھتدي بھا منكم اال من عمل بھا)،الحكمةوكذلك انتم تدرسون اال من یعرف مجاریھا ومنازلھا. 

. 392ص ابن شعبة الحراني،تحف العقول و،  306ص 75االنوار ج 
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)ھـ غیر مقّوم 207–215مقّوم / ھـ 320-148األمام علي بن موسى الرضا ع (20.8

والدتھ ووفاتھ 20.8.1

وویكي شیعة 1ص 49في بحار األنوار ج  

(الصدوق، عیون أخبار  ھـ  151أو  ھـ153ذي الحجة  ھـ أو  148ذي القعدة  11الجمعة أو الخمیس  الوالدة:

).34-33، ص 30(موسوعة أھل البیت، باقر شریف القرشي، ج وقیل ربیع األول أو شوال)28، ص 1الرضا (ع)، ج

ال یتطابق .م ج769أوكتوبر  /تشرین األول17ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  148القعدة  وذ 11
. یتطابقال  م جولیان.  768ر  أوكتوب/تشرین األول 28حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  148القعدة  وذ 11

. ال یتطابق.م ج766ینایر  كانون الثاني/28الثالثاء  وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 148الحجة وذ 11
. . یتطابقم ج769تشرین الثاني/نوفمبر 15جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 148الحجة وذ 11

. . یتطابقم ج768تشرین الثاني/نوفمبر  26السبتوافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  151القعدة  وذ 11
. یتطابقال  .  م جولیان772نوفمبر  /تشرین الثاني 12سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  151القعدة  وذ 11

. یتطابقال.م ج768دیسمبر  كانون األول/26االثنین  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  151الحجة  وذ 11
. یتطابقال  .  جولیان772دیسمبر  /كانون األول12ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  151الحجة  وذ 11

بق یتطا ال. م ج770تشرین الثاني/نوفمبر5االثنین وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 153القعدة وذ 11
. یتطابقال  م جولیان.  774أوكتوبر  /تشرین األول22ثنین االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  153القعدة  وذ 11

.یتطابقال.م ج70دیسمبركانون األول/5األربعاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 153الحجة وذ 11
.. ال یتطابقم ج774نوفمبر /تشرین الثاني 21ربعاءاالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 153الحجة وذ 11

مع  148الحجة  وذ11 یتطابق  المقّوم  الھجري  بالتقویم  الھجري غیر 152القعدة  ذي  11ھـ  بالتقویم  ھـ 
! سنة من تغییر التقویم90بعد حوالي المقّوم. وردت والدتھ ع بالتقویمین

ورأي ثالث یذھب إلى القول أّن  ھـ 202ھـ او 203رمضان 23ھـ او الجمعة 203صفر  17الثالثاء وفاة:ال
ھـ،  203، أو ھـ 202أو آخرھا سنةذي القعدة 23، ورابع یرى أنّھا في ُجمادى األولى18شھادتھ كانت في

).453ص 3(الیعقوبي ج203اول .)43، ص 1377فضل هللا، (ھـ 206أو

یتطابق. م جولیان ..818أب / أغسطس 24الثالثاء وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 203صفر 17
..یتطابق ؟..م جولیان 824شباط / فبرایر 22ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 203صفر 17
.. یتطابقم جولیان.482ایر  ین/  كانون الثاني23ثنیناالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم203صفر أول  17

م جولیان ... ال یتطابق. 817ایلول / سبتمبر  4الجمعة وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 202صفر 17
م جولیان . ال یتطابق ..823شباط / فبرایر3خمیس الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 202صفر 17
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. .. یتطابقم جولیان819مارس  /أذار 24الخمیس وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 203رمضان 23
.یتطابقم جولیان . 824بر سبتم/ أیلول21جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 203رمضان 23

م جولیان .. ال یتطابق. 818نیسان / ابریل 4االحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 202رمضان  23
..یتطابق ال م جولیان . 823ایلول / سبتمبر 4حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 202رمضان  23

. . ال یتطابقم ج818تشرین الثاني/نوفمبر 21األحد وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  203جمادى األول  18
.م جولیان . ال یتطابق824یو  ما/ایار 21ثنیناالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 203جمادى األول 18

. . ال یتطابقنم جولیا 818یونیو  /حزیران2ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  202القعدة  وذ 23
. م جولیان. یتطابق823نوفمبر  /تشرین الثاني2ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  202القعدة  وذ 23

م جولیان .. ال یتطابق.819أیار / مایو  22األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 203القعدة وذ 23
.. ال یتطابقم ج824نوفمبر /تشرین الثاني 19ثنیناال وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 203القعدة وذ 23

م جولیان . ال یتطابق. 822نیسان / أبریل  19السبت  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  206القعدة  وذ 23
..  یتطابقم ج827نوفمبر / تشرین الثاني17ثالثاءالوافقالمقّوم ھـ بالتقویم الھجري 206القعدة وذ 23

! یة القرن الثالث الھجري والتواریخ تتطابق مع التقویم الھجري المقّوماالحظ أننا وصلنا الى بد 

م جولیان.822أیار / مایو 23وافق207محرم 1و
ھـ غیر مقّوم.920ھـ مقّوم / 203وبالتالي الوفاة كانت في 

ا. وردنالشھریبالتقویم غیر المقّوم وكالرمضانیوافق األصليبالتقویم الھجري 203اول صفرشھر 
ا.وردنالشھریبالتقویم غیر المقّوم وكالاألولیوافق جمادى األصليشھر رمضان بالتقویم الھجري 

حج األمام علي الرضا ع 20.8.2

- 183سنة) و8أقل من  ھـ (كان عمره  154-150فترة تطابق شھور الحج خالل حیاتھ كانت في السنوات  
ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. 188

على أمر الخلیفة العباسي المأمون وكان  قبل أن یسافر إلى خراسان بناءً قد حج  اإلمام علي الرضا ع  أنذكر  
محمد الجواد ع وكان صغیراً. اإلماممعھ أبنھ 

في السنة التي حّج فیھا موّدعاً البیت الحرام عندما ما رواه أمیّة بن علي قال: كنت مع أبي الحسن الرضا بمكة
فودّع أبو الحسن البیت، وعدل إلى المقام فصلّى .أراد السفر إلى خراسان وكان معھ ولده أبو جعفر الجواد

عنده، وكان أبو جعفر قد حملھ أحد غلمان اإلمام یطوف بھ وحینما انتھى إلى حجر إبراھیم جلس فیھ وأطال  
الجلوس، فانبرى إلیھ موفق الخادم، وطلب منھ القیام معھ فأبى علیھ، وھو حزین، قد بان علیھ الجزع، فأسرع  
موفق إلى اإلمام الرضا (علیھ السالم) وأخبره بشأن ولده، فأسرع إلیھ، وطلب منھ القیام فأجابھ بنبرات مشفوعة  

البیت وداعاً ال رجوع بعده..). وسرت موجة من األلم (كیف أقوم؟ وقد ودّعت یا أبتي  :بالبكاء والحسرات قائالً 
ودلت ھذه البادرة على مدى ذكائھ، في نفس اإلمام الرضا (علیھ السالم) فالتمس منھ القیام معھ فأجابھ إلى ذلك
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فقد أدرك من وداع أبیھ للبیت الحرام أنھ الوداع األخیر لھ، ألنّھ رأى ما علیھ من الوجل واألسى مما أوحى إلیھ 
.أنّھ النھایة األخیرة من حیاتھ 

روى الصدوق في (العیون) بسنده عن جماعة، قالوا: لما انقضى أمر المخلوع، واستوى أمر المأمون كتب إلى  
الرضا (علیھ السالم) یستدعیھ ویستقدمھ إلى خراسان، فاعتل علي الرضا (علیھ السالم) بعلل كثیرة، فما زال 

195(وأبو جعفر لھ سبع سنینالرضا (علیھ السالم) أنھ ال یكف عنھ، فخرج  المأمون یكاتبھ ویسألھ حتى علم
. ھـ)202=7+

في ھذه (:  319:  6، الكامل في التأریخ  390:  9، سیر أعالم النبالء  544:  8تأریخ الطبري  في  وقال الطبري  
المأمون رجاء ابن أبي الضحاك، وھو عم الفضل بن سھل، وفرناس  -للھجرة200أي سنة  -السنة   وجھ 

الخادم، إلشخاص علي ابن موسى بن جعفر بن محمد، ومحمد بن جعفر. وفي ھذه السنة قتلت الروم ملكھا  
.)لیون، فكان قد ملك علیھم سبع سنین وستة أشھر، وملكوا علیھم میخائیل ْبن جورجس ثانیة

ؤرخ بالتقویم الھجري المقّوم في بدایة القرن َمن ی نقل مِ یللھجرة  200سنة  رندما ذكعأي أن الطبري ھنا  
المصادر  جولیان حسب  820كانون األول  25في  تلقُ لیون  اإلمبراطور الروماني  أذ أن..!الثالث الھجري

!  المقّوم الھجريبالتقویم200المحرم15وم و غیر المقّ الھجري  ھـ بالتقویم  205رجب  15وافقیة المالروم

بعثني المأمون في إشخاص علي بن  (وروى الصدوق في (العیون) بسنده عن رجاء بن أبي الضحاك، قال:  
البصرة واألھواز وفارس، وال آخذ بھ على طریق  موسى الرضا من المدینة، وأمرني أن آخذ بھ على طریق  

عیون أخبار  .)قم، وأمرني أن أحفظھ بنفسي باللیل والنھار، حتى أقدم بھ علیھ، فكنت معھ من المدینة إلى مرو

.1/ 168: 22، العوالم  7/ 91: 49، بحار األنوار 5/ 180: 2الرضا (علیھ السالم) 

صّرح ولكن،)18، ص  1374(عرفان منش،  ـھ200سنة  فيمروالمدینة إلىمن  علقد كانت ھجرة اإلمام الرضا 
من السنة رمضانھـ، ودخل مرو في201ستقر في المدینة حتى سنة  اعاإلمام الرضا: أنّ ن و بعض الباحث

.)426، ص 1381(جعفریان، نفسھا

، وكان رسولھ إلیھ رجاء  خراسان من المدینة إلىموسى بن جعفروأشخص المأمون الرضى علي بنورد (و
حتى صار إلى مرو،  البصرة، ثم أخذ بھ على طریق ماهبغداد ، فقدمالفضل بن سھلبن أبي الضحاك قرابة

، وألبس  201سنة  شھر رمضانیوم االثنین لسبع خلون منوبایع لھ المأمون بوالیة العھد من بعده، وكان ذلك  
فاق، وأخذت البیعة للرضي، ودعي لھ على المنابر، وضربت  الناس األخضر مكان السواد، وكتب بذلك إلى اآل

. 448ص 2وبي جتاریخ الیعق) ،الدنانیر والدراھم باسمھ

.. یتطابقم جولیان817مترس/ ذارآ29حداالوافقالمقّوم غیر ھـ بالتقویم الھجري 201رمضان 7
.. یتطابقم جولیان822أغسطس / آب30ثنین االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 201رمضان 7

ذكر أنھ كان بعمر سبع .أعالهمحمد الجواد ع وقت الحج المذكور  اإلمامھنالك نقطة أخرى وھي عمر أبنھ  
)1ص 50بحار األنوار ج (:ھـ195یوم الجمعة منتصف رمضانت نكاعمام محمد الجواد أن والدة اإلین. وسن

وافق و. یتطابق  م جولیان816سبتمبر/  یلولأ10جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  195رمضان  14
ھـ بالتقویم الھجري المقّوم.201صفر14

م جولیان. ال یتطابق.811یونیو  /حزیران 11األربعاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  195رمضان  15
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ر! یسنة من التغی 135محمد الجواد ع وردت في بحار األنوار بالتقویم الھجري المقّوم بعد  تأریخ والدة األمام  

بالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ  205/المقّوم  ھـ بالتقویم الھجري201سفر األمام علي الرضا ع كان فيأن
.  تطابق شھور الحجینسنمن تلك ولم تكن 

. بالتقویم الھجري غیر المقّوم207شھر رجب  وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  201و 020الحجة  ذوأذ ان
. بالتقویم الھجري المقّوم200األولجمادى  شھر  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم  ھـ  520الحجة  وذو

بالتقویم غیر  في عمرة شھر رجبصلي والناسبالتقویم الھجري االفي ذي الحجة  اإلمام الرضا ع  حج  فھل  
؟ بالتقویم غیر المقّومفي حین الناس كانت تحجم  وم الھجري المقّ یوبالتقشھر رجب أعتمر ، امومالمقّ 



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

412 

)ھـ غیر مقّوم 722–120مقّوم / ھـ 220-195األمام محمد بن علي الجواد ع (20.9

والدتھ ووفاتھ 20.9.1

وویكي شیعة 1ص 50في بحار األنوار ج  

195رجب  10ھـ أو الجمعة 195رمضان 19أو 15الجمعة / لیلة جمعة  الوالدة:

م جولیان. ال یتطابق. 811حزیران / یونیو  11األربعاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  195رمضان  15
.یتطابق جولیان .م 816سبتمبر/ یلولأ10جمعةالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 195رمضان 14

م جولیان ..ال یتطابق. 811حزیران / یونیو  15األحد وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 195رمضان  19
. م جولیان . یتطابق816سبتمبر/ یلولأ10خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 195رمضان 19

م جولیان ... ال یتطابق. 811نیسان / أبریل 8الثالثاء وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 195رجب  10
..؟یتطابقم جولیان .816یو  ل/ یوتموز10سبت الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 195رجب 10

ھـ220ذي الحجة  5ذي القعدة أو الثالثاء 29ذي الحجة أو األربعاء  6السبت الوفاة:

. . یتطابقم ج835نوفمبر  تشرین الثاني/30الثالثاء  وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  220الحجة  وذ5
.م جولیان. یتطابق841نوفمبر/تشرین الثاني25سبتالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  220الحجة  وذ5

. یتطابق .  م ج835نوفمبر تشرین الثاني/ 24األربعاء  وافقالمقّوم  غیر ھـ بالتقویم الھجري  220القعدة  وذ29
.یتطابقال . م ج841نوفمبر /تشرین الثاني18حد االوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 220القعدة وذ 29

بالتقویم الھجري المقّوم. ھـ 195ذي الحجة5وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 220ذي الحجة 5
بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ھـ  227صفر 5وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 220ذي الحجة 5

الى بدایة القرن الثالث الھجري والتواریخ تتطابق مع التقویم الھجري المقّوم  !اوصلن

وال فطر بعد الحسین عضحىال وفقكم هللا أل20.9.2

ً ذكرنا تفاصیل قولھ ھذا   عند ذكر قول اإلمام الصادق ع المطابق. وننبھ إلى أن األمام الجواد ع أعاد التذكیر سابقا

! ! أي مازال األمام وشیعتھ یتبعون التقویم الھجري األصلي یر التقویمی سنة من تغ160حواليبھ بعد 
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مناجاتھ 20.9.3

الحج  الّسالم في طلب  علیھ  مناجاتھ  الیھ سبیال، :ومن  استطاع  افترضتھ على من  الذي  الحج  ارزقني  (اللھم 

م بإحرامي على النار  واجعل لي فیھ ھادیاً والیھ دلیال ، وقّرب لي بعد المسالك وأعني على تأدیة المناسك وحّرِ

لربح جسدي وزد للسفر قّوتي وجلدي، وارزقني رّبِ الوقوف بین یدیك واالفاضة الیك واظفرني بالنجح بوافر ا

جنتك، وقفني  إلىرحمتك وطریقاً  إلىمزدلفة المشعر واجعلھا زلفةً  إلىوأصدرني رّبِ من موقف الحج األكبر  

موقف المشعر الحرام ومقام وقوف االحرام وأھلني لتأدیة المناسك ونحر الھدي المتوامك بدم یثّج وأوداج تمّج 

واراقة الدماء المسفوحة والھدایا المذبوحة وفري أوداجھا على ما أمرت والتنفل بھا كما رسمت، وأحضرني  

حالقاً شعر رأسي ومقصراً ومجتھداً في طاعتك مستمراً، رامیاً  اللھم صالة العید راجیاً للوعد خائفاً من الوعید 

بیتك وعفوتك ومحل أمنك وكعبتك، واجعلني من  اللَّھم عرصة  للجمار بسبع بعد سبع من األحجار وأدخلني 

مساكینك وسّؤالك ومحاویجك، وجد علي اللھم بوافر األجر من االنكفاء والنفر واألجر واختم اللھم مناسك حّجي  

. 327مھج الدعوات صقضاء عّجي بقبول منك ورأفة منك بي یا ارحم الراحمین)وان

قول   (اإلمامما معنى  الجواد ع  دلیالمحمد  والیھ  ھادیاً  فیھ  لي  الحج واجعل  لوقت شھور  ھادیاً  یقصد  )؟ ھل 

بالحج؟ ألمامالصحیحة ودلیالً لذلك أم الوقت الذي یأذن فیھ هللا تعالى ل

محمد الجواد ع حج األمام 20.9.4

بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ھـ221- 217فترة تطابق شھور الحج خالل حیاتھ كانت في السنوات 

وذكرنا ذلك أعاله خالل حج األمام الرضا ع. حج مع والده عندما كان عمره سبعة سنوات 

محمد الجواد ع في موقع ویكي شیعة: ( ال یخفى أن المأمون لما إستدعى اإلمام الجواد اإلماموورد في صفحة  

علیھ السالم بعد وفاة أبیھ إلى بغداد وزوجھ إبنتھ، مكث اإلمام ببغداد مدة فضاق صدره من سوء معاملة المأمون  

لى مدینة جدّه وبقي ھناك إلى  فاستأذنھ في الذھاب إلى الحج، وتوجھ إلى حج بیت هللا الحرام، ومن ھناك عاد إ

.ھـ218أن مات المأمون، وأغتصب الخالفة بعد أخوه المعتصم وكان ذلك في السابع عشر من شھر رجب سنة  

الخلیفة المأمون، بطلب من  بغداد ، لكنھ رحل عنھا مكرھاً إلىالمنورةالمدینةكان اإلمام الجواد (ع) یقیم في

فقد سافر إلى بغداد مّرة في خالفة المأمون  وختم سفره الثاني الذي كان بأمر الخلیفة المعتصم بشھادتھ (ع).  

زوجتھ215أو  214( ومعھ  المدینة  إلى  عاد  علمیة  مناظرة  وإجراء  ھناك  قصیر  توقف  وبعد  أم ھـ)، 

وأّما رحلتھ إلى بغداد فقد كانت أیام خالفة المعتصم، فلم یمكث   .الحج(ابنة المأمون) وذلك عند موسمالفضل

فیھا إال عدّة أیام، عمد خاللھا إلى إجراء عدّة مناظرات مع العلماء والفقھاء والقضاة المعروفین في قصر الخالفة 

وغیرھا وفي شتى المسائل المختلفة).  

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
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َج اْلَمأُْموُن بُوَراَن  َوفِي-ھـ  202–: ( في ھذه السنة  125ص  14ألبن كثیر جفي البدایة والنھایة َھِذِه السَّنَِة تََزوَّ

دَ بْ  َج اْبنَھُ ُمَحمَّ َضا بِاْبنَتِِھ أُّمِ َحبِیٍب، َوَزوَّ َج َعِليَّ ْبَن ُموَسى الّرِ َن َعِلّيِ ْبِن ُموَسى ْبِن  بِْنَت اْلَحَسِن ْبِن َسْھٍل، َوَزوَّ

. )َجْعفٍَر بِاْبنَتِِھ اْألُْخَرى أُّمِ اْلفَْضلِ 

َوفِي َرَمَضاَن ِمْنَھا بَنَى اْلَمأُْموُن  -ھـ  210–: ( في ھذه السنة  179ص  14البدایة والنھایة ألبن كثیر جفي

لْ بِبُوَراَن بِْنِت اْلَحَسِن ْبِن َسْھٍل، َوقِیَل: إِنَّھُ َخَرَج ِمْن بَْغدَادَ فِي َرَمَضاَن إِلَى ُمعَْسَكِر اْلَحَسِن ْبنِ  حِ،  َسْھٍل بِفَِم الّصِ

ؤَ  َساِء َوأََكابِِر بَنِي َھاِشٍم،  َوَكاَن اْلَحَسُن قَْد ُعوفَِي ِمْن َمَرِضِھ فَنََزَل اْلَمأُْموُن ِعْندَهُ بَِمْن َمعَھُ ِمْن ُوُجوِه اْألَُمَراِء َوالرُّ

اٍل ِمْن َھِذِه السَّنَِة فِي لَْیلٍَة َعِظیَمٍة...). فَدََخَل بِبُوَراَن فِي َشوَّ

ِم ِمْنَھا َرِكَب اْلَمأُْموُن  -ھـ215–: ( في ھذه السنة  179ص  14والنھایة ألبن كثیر جفي البدایة فِي أََواِخِر اْلُمَحرَّ

وِم ِلغَْزِوِھْم، َواْستَْخلََف َعلَى بَْغدَادَ َوأَْعَماِلَھا إِْسَحاقَ  َم ْبِن ُمْصعٍَب،   ْبَن إِْبَراِھیفِي اْلعََساِكِر ِمْن بَْغدَادَ قَاِصدًا بَِالدَ الرُّ

ِد ْبِن َعِلّيِ ْبِن اْلحُ  ُد ْبُن َعِلّيِ ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ ا َكاَن بِتَْكِریَت تَلَقَّاهُ ُمَحمَّ َسْیِن ْبِن َعِلّيِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب  فَلَمَّ

 َعلَى اْبنَتِِھ أُّمِ اْلفَْضِل بِْنِت اْلَمأُْموِن َوَكاَن َمْعقُوَد اْلعَْقِد َعلَْیَھا  ِمَن اْلَمِدینَِة النَّبَِویَِّة، فَأَِذَن لَھُ اْلَمأُْموُن فِي الدُُّخولِ 

).فِي َحیَاِة أَبِیِھ فََدَخَل بَِھا، َوأََخذََھا َمعَھُ إِلَى بَِالِد اْلِحَجازِ 

: ھـ218وورد انھ حجھ كان في اول خالفة المعتصم الذي بویع في 

في علیھ السالممحمد الجواد)  –(الثاني  أبا جعفر  عن رجل من بني حنیفة من أھل بست وسجستان، قال: رافقت 

.6، ح 111، ص ٥الكافي: ج )....فیھا في أول خالفة المعتصمحجالسنة التي

عبارة (السنة التي حج فیھا) یدل عن انھ كان حجھ الوحید وما عداه كان عمرة.

بدایات فيوكان،  ھـ  215عامحتماً بعد  الحجاز كانت  إلىمحمد الجواد ع  اإلمامأن عودة  مما تقدم نستنتج  

وال نعلم بالضبط أي سنة  بالتقویم الھجري غیر المقّومھـ221- 217فترة تطابق شھور الحج في السنوات  

خالل فترة أي،  ھـ218الذي بویع في  المعتصمان حجھ كان في اول خالفة  عرف  ، لكن، نسافر الى الحجاز

.تطابق موسم الحج بالتقویمین
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)ھـ غیر مقّوم  612–202مقّوم / ھـ542-212األمام على بن محمد الھادي ع (20.10

والدتھ ووفاتھ 20.10.1

205- 189و  114ص 50في بحار األنوار ج  

2او الجمعة  214رجب  13او الجمعة 214رجب 5الثالثاء ھـ او 212الحجة وذ 27او15الثالثاء الوالدة:
سنة. 17أي یكون عمره 195اذ ان والدة والده كانت في 212على االغلب ال تتطابق تواریخ .212رجب 

. م جولیان . ال یتطابق628آذار / مارس 6الجمعة وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  212الحجة وذ 15
. یتطابقال  ..م جولیان633دیسمبر  /كانون األول2خمیسلاوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  212الحجة  وذ 15

.. م جولیان . یتطابق828مارس  /آذار 18األربعاء  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  212الحجة  وذ 27
یتطابق .  نم جولیا833دیسمبر  /كانون األول14ثالثاءلاوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم  212الحجة  وذ 27

.. م جولیان . یتطابق827أیلول / سبتمبر27الجمعة  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  212رجب  2
م جولیان .. یتطابق ..833حزیران / یونیو 25جمعة الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 212رجب  2

یتطابق .. ال  .م جولیان .829أیلول / سبتمبر 8األربعاء وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 214رجب 5
یتطابق ..ال ..م جولیان 835تموز / یولیو 5الربعاءاوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 214رجب 5

.یتطابقال م جولیان .. 829أیلول / سبتمبر  16الخمیس وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ 214رجب  13
یتطابق ..ال م جولیان .835تموز / یولیو  13خمیس الوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 214رجب  13

ھـ غیر مقوم.220ھـ مقّوم /  212ذو الحجة 27او رجب5كانت فيالدةوبالتالي الو

ھـ 254جمادى األخرة  27- 26- 25أو األثنین  254رجب 3یوم شدید الحر األثنین الوفاة:

یتطابق . م جولیان ..868حزیران / یونیو 28االثنین وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  254رجب  3
..یتطابق ال .م جولیان .875تموز / یولیو 11ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 254رجب 3

. یتطابق. م ج868حزیران/ یونیو 22االثنین وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 254جمادى األخرة 25
. یتطابق.م جولیان .875تموز / یولیو 3ثالثاءالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 254جمادى األخرة 25

! ھـ بالتقویم الھجري المقّوم247رجب 3وافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر254رجب  3

ھـ بالتقویم الھجري  247جمادى األخرة  25وافقالمقّوم  ھـ بالتقویم الھجري غیر 254جمادى األخرة  25
! المقّوم

/  254جمادى االخرة25وبالتالي الوفاة كانت في التقویم الھجري ھـ غیر مقوم.261ھـ مقّوم  الحظ أن 
المقّوم ما زال یعمل بھ في القرن الھجري الثالث ! 
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حج األمام علي الھادي ع 20.10.2

- 251) وواتسن10أقل من  ھـ (عمره  221-217كانت في السنواتفترة تطابق شھور الحج خالل حیاتھ

بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ھـ255

ربما بسبب المراقبة الشدیدة للسلطة وعدم األذن لھ بمغادرة سامراء علي الھادي ع  اإلمامحج  إلىلم أجد ما یشیر  

تطابق الشھور من في فترةعمحمد الجواد اإلمامربما حج مع أبیھ  لكن  .  )عمره(نصفسنة21طیلة حوالي  

ھـ كما شھدنا من باقي األئمة الذین یرافقون آباءھم في سفراتھم.221–217السنوات 

(مقاتل الطالبیین، أبو الفرج األصفھاني: (وقد أشارشیعةء في صفحة األمام علي الھادي ع في موقع ویكي وجا

بقولھ: وكان  عبید هللا بن یحیى بن خاقانووزیرهبالتضییق على الشیعة بشدةإلى موقف المتوكل  )478ص 

، غلیظاً على جماعتھم مھتماً بأمورھم شدید الغیظ والحقد علیھم، وسوء  آل أبي طالب المتوكل شدید الوطأة على

عبید هللا ابن یحیى بن خاقان وزیره یسيء الرأى فیھم، فحسن لھ القبیح في أنالظن والتھمة لھم، واتفق لھ  

وعفى ع  قبلھ، وكان من ذلك أن كرب قبر الحسینبني العباسمعاملتھم، فبلغ فیھم ما لم یبلغھ أحد من خلفاء

... وقال ابن  .مسالح لھ ال یجدون أحداً زاره إالّ أتوه بھ فقتلھ أو أنھكھ عقوبةق  أثاره، ووضع على سائر الطر

(ع)،  أھل البیت على نھج من سبقوه في التعامل مع أئمةالمتوكلسار)493-492ص2تذكرة الخواص، ج(الجوزي  

وعزلھ عن أوساط األمة، إنطالقاً من سامراءفيالخالفةإلى دارعبل زاد على ذلك باستدعائھ اإلمام الھادي

أّن المتوكل بذل قصارى جھده في  ع.  التقاریر التي وصلت إلیھ من قبل الوشاة والتي تحكي عن میل الناس إلیھ

وصولھ إلى سامراء، إالّ أّن  ق  بطریقة ال تثیر مشاعر أتباعھ وردة فعل الجماھیر وتأمین طریعاستدعاء اإلمام

 - یحیى بن ھرثمةعنابن الجوزيفقد نقل.  منذ بدایاتھا المدینةحركة المتوكل لم تكن خافیة على أھلأھداف  

اإلمام جلب  تولى  سامراء  عالذي  اإلمام  "قولھ:  -إلى  إلشخاص  المدینة  إلى  المتوكل  أرسلني  وعندما 

،  "عالمدینة، ضج أھلھا ضجیجاً عظیماً ما سمع الناس بمثلھ خوفاً على اإلمامإلى سامراء، ودخلت  عالھادي

ً " وأضاف یحیى:  ). "وقامت الدنیا على ساق؛ ألنّھ كان محسناً إلیھم مالزما

البغداديوتعرض  بغداد، ج(الخطیب  الھاديلالمتوكلإلشخاص )56، ص12تاریخ  أشخصھ "بالقول:  عالمام 

سامراء، فقدمھا، وأقام بھا عشرین سنة وتسعة  ، ثّم إلىبغدادإلىصرسول هللاجعفر المتوكل من مدینة

 ."المعتز العباسيأشھر إلى أن توفي، ودفن بھا في أیام

سنة ثالث واربعین ومأتیین : ان رسالة المتوكل كانت مؤرخة بجمادى اآلخرة313ص  2وذكر في االرشاد ج

250م جولیان، وشھر ربیع األول  864آیار مایو  11بالتقویم الھجري األصلي  243ھالل جمادى اآلخرة  وافقو

موسم الحج. وافقبالتقویم الھجري الحالي أي لم 

ما كان أي قضى األمام الھادي ع نصف عمره األخیر في سامراء دون أن یؤذن لھ بمغادرتھا منذ أشخاصھ عند 

ً 21عمره   وبالتالي ، یبدو أن األمام الھادي ع لم یتمكن من الحج خالل فترة تطابق الشھور من  .سنة تقریبا

ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم. 255–251السنوات 

http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A2%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B1%D8%AB%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B1%D8%AB%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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یدل على وجود تقویمین في زمان االمام الھادي ع في القرن الثالث الھجري!نص 20.10.3

یَْوُم اْألَْضحى فِي  (:  ، قَالَ السالم)أبي عبد هللا علیھعن  :  13682، ح  السالم (في الوسائلاْلَحَسِن علیھَعْن أَبِي  

، ح  ، باب صوم عرفة وعاشورا، كتاب الصیامالكافي).، َویَْوُم اْلعَاُشوَراِء فِي اْلیَْوِم الَِّذي یُْفَطُر فِیھِ اْلیَْوِم الَِّذي یَُصاُم فِیھِ 

. 13682، ح  398؛ وص 13427، ذیل ح 285، ص 10، ج ؛ الوسائل10593، ح 154، ص 11الوافي، ج 6580

أي ان المعنى، ان في سنة نطق  من المعروف ان الروایات ھي مقتطفات مما یتذكره الرواة عنما قالھ االمام ع.  

بالتقویم شھر رمضان  وافقھجري االصليبالتقویم الذو الحجة  10یوم األضحىكان  فیھا،االمام ع بھذا النص 

بالتقویم الھجري االصلي (بعد تلك السنة  منمن المحرم  ، ویوم العاشوراء  عیداالموي والناس صیام بدل ان تُ 

.یفطر فیھ وھو شوالشھر بالتقویم األمويوافقشھر) 

كتاب   تعلیق صاحب  الكاشاني ،  الوافيالحظ  الفیض  بلقب  المشھور  الكاشاني  محمود  بن  المرتضى  بن  محّمد 

من أیّام االسبوع الیوم األّول من شھر رمضان،  وافق« لعّل المعنى أّن یوم األضحى:ھـ)1091-ھـ 1007(

». الیوم األّول من شّوالوافقویوم العاشوراء منھا 

وزاده  ،)ـھ1111ل الرسول للعالمة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (آونحوه في مرآة العقول في شرح أخبار  

 ً ، أو ، ولعّل العمل بھ في صورة االحتیاطفي السنة الكبیسة، لكنبقولھ : « وھذا یستقیم بعد شھر تاّماً وآخر ناقصا

، وهللا یعلم ».ھو لبیان الغالب 

الحظ ان علماء الشیعة في القرن الھجري الحادي عشر والثاني عشر والذي یعتمد االن على كتبھم ال یعلمون 

! ویتخبطون ویفسرون بالرأيبتغیر التقویم

الخلیفة المتوكل العباسي نص مثیر عن تاریخ قتل 20.10.4

ھـ. وورد في كتاب تاریخ الغیبة الصغرى 247شوال  4قُتل في  العباسيلالمتوكالخلیفةورد في عدة مصادر ان

: 153ص في  م 1970في  ھألف) 1999(المستشھد سنة محمد صادق الصدر محمد بنللشھید 

وھو الیوم الثاني لعید الفطر من  ،  اإلمام حال سجنھذكره أننا نستطیع أن نعرف بالدقة تاریخ ھذا التوعد الذي  

، في تل المتوكل والفتح بن خاقان بید باغر ویغلون وجماعة من األتراكقُ وقد .للھجرة247عام  شھر ایلول

.   )303ص5(الكامل جلیلة الرابع من شوال في نفس العام مجلس شرابھ

م جولیان ولیس  861كانون األول دیسمبر11وافقالحالي غیر المقوم  ھـ بالتقویم الھجري  247شوال  4

!  م جولیان868سبتمبر أیلول25وافقھـ بالتقویم الھجري األصلي المقوم 247شوال 4ایلول، لكن 

ھكذا نص في نسخة قدیمة لكتاب الكامل في التاریخ لم یجري تغییرھا بحجة تحقیقیھا المؤلف الشھید وجد فھل  

وھو  ال بد ان تكون عبارة (.ولیس من كتب مطبوعةالكتاب نقل من مخطوطات أخرىھذافيورد و طھا؟!وضب 
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) مقصودة اذ ثبتت الشھر الھجري شوال (عید الفطر) للھجرة247عام  شھر ایلول الیوم الثاني لعید الفطر من  

!.. وال یمكن ان سوى ھذا الموضعالمیالديمع شھر أیلول، ولم یرد في كل ھذا الكتاب أي ذكر لشھر بالتقویم  

في استخدام  راستمھنالك منان اال یعني ذلك (أیلول) و(شوال) كتابةً. كلمتي  بھ بین ایكون خطأ مطبعي اذ ال تش

ووثقھ ابن األثیر ع في القرن الثالث الھجريھاديزمان االمام الالمقّوم لرسول هللا ص التقویم الھجري األصلي

!كاملفي كتاب ال
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)ھـ غیر مقّوم 260–232مقّوم / ھـ260-223(األمام الحسن بن محمد العسكري ع 20.11

والدتھ ووفاتھ 20.11.1

238-235ص 50في بحار األنوار ج  

ھـ231ھـ أو 232ربیع األول 8أو 4ھـ أو الجمعة  232ربیع األخر 10األثنین والدة:ال

ـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 232ربیع األخر 10 .... ال یتطابقم ج846دیسمبر /كانون األول4السبت وافقھ
... یتطابق م جولیان853أذار / مارس  25ثنیناالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 232ربیع األخر 10

ـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم 231ربیع األخر10 ... ال یتطابقم ج845دیسمبر كانون األول/12السبت وافقھ
..یتطابقال م جولیان .  852أبریل /نیسان5خمیسالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 231ربیع األخر 10

. یتطابق.م ج846أوكتوبر  تشرین األول/29الجمعة  وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  232األول  ربیع  4
..یتطابق ال .م جولیان853شباط / فبرایر 17حداالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 232ربیع األول 4

. ال یتطابق م ج845نوفمبر /تشرین الثاني 8األحد وافق ھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  231ربیع األول 4
.. م جولیان . ال یتطابق852شباط / فبرایر 29ربعاءاألوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 231ربیع األول 4

. . یتطابقجم  845نوفمبر  تشرین الثاني/12الخمیس  وافقغیر المقّوم  ھـ بالتقویم الھجري231ربیع األول  8
..یتطابقال .م جولیان .852أذار / مارس 4حداالوافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 231ربیع األول 8

ھـ غیر مقوم. 238ھـ مقّوم / 232خرربیع األ10كانت فيةالدوبالتالي الو

ھـ 260ربیع األول  8الجمعة أو أربعاء أو احد وفاة:ال

م جولیان .. یتطابق..874كانون الثاني  1الجمعة  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  260ربیع األول  8
ھـ بالتقویم الھجري المقّوم. 253محرم  8وافقو

.  یتطابق ...م جولیان 881أذار / مارس 13ربعاءاأل وافقھـ بالتقویم الھجري المقّوم 260ربیع األول  8
ھـ بالتقویم الھجري المقّوم. 267شعبان 8وافقو

ھـ غیر مقوم. 267ھـ مقّوم /  260ربیع االول 8وبالتالي الوفاة كانت في
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معرفة وقت ھالل شھر رمضان20.11.2

جعفر الصادق ع: اإلمامأعاله عن  شرحناهالعسكري ع حول حساب وقت شھر رمضان نفس ما  اإلمامورد عن  

دُ ْبُن اْلفََرجِ إِلَى اْلعَْسَكِرّيِ علیھ  ْوِم َعْن آبَائَِك فِي َعدِّ َخْمَسِة  َكتََب ُمَحمَّ ا ُرِوَي ِمَن اْلِحَساِب فِي الصَّ السالم یَْسأَلُھُ َعمَّ
لِ  ً َصِحیحٌ : (؟ فََكتَبَ ، َوالسَّنَِة الثَّانِیَِة الَّتِي تَأْتِيالسَّنَِة اْلَماِضیَةِ أَیَّاٍم بَْیَن أَوَّ ، َوفِي  ، َولِكْن ُعدَّ فِي كُّلِ أَْربَعِ ِسنِیَن َخْمسا

 ِمْن َوھِذهِ :). قَاَل السَّیَّاِريُّ ةٌ َخْمَسةٌ السَّنَِة اْلَخاِمَسِة ِستّاً فِیَما بَْیَن اْألُولى َواْلَحاِدِث ، َوَما ِسوى ذِلَك فَإِنََّما ُھَو َخْمسَ 
، فََوَجدُوهُ َصِحیحاً.أَْصَحابُنَا: َوقَْد َحَسبَھُ ِجَھِة اْلَكبِیَسِة، قَالَ 

اْلفََرجِ  قَالَ  ْبُن  دُ  ُمَحمَّ إِلَْیِھ  َوَكتََب  َوِمائَتَْینِ :  َوثََالثِیَن  َسنَِة ثََماٍن  یَْعَمَل  اْلِحَساُب الَ ھذَا  :  فِي  أَْن  إِْنَساٍن  ِلُكّلِ  یَتََھیَّأُ 
نِینَ ،  َعلَْیھِ  َل ،  ، َوَمْن یَْعلَُم َمتى َكانَِت السَّنَةُ اْلَكبِیَسةُ إِنََّما ھذَا ِلَمْن یَْعِرُف الّسِ ثُمَّ یَِصحُّ لَھُ ِھَالُل َشْھِر َرَمَضاَن أَوَّ
نِینَ لَھُ اْلِھَال ، فَِإذَا َصحَّ لَْیلَةٍ  ، ص  11، ج  / الوافي 3/  6308الكافي  .)َشاَء هللاُ ، َصحَّ لَھُ ذِلَك إِْن  ُل ِللَْیلَتِِھ َوَعَرَف الّسِ

.13423، ح 283، ص 10، ج الوسائل/10591، ح 152

نِینَ ،  ھذَا اْلِحَساُب َال یَتََھیَّأُ ِلُكّلِ إِْنَساٍن أَْن یَْعَمَل َعلَْیھِ الحظ عبارة ( ، َوَمْن یَْعلَُم َمتى َكانَِت إِنََّما ھذَا ِلَمْن یَْعِرُف الّسِ
! ... )السَّنَةُ اْلَكبِیَسةُ 

والحظ ان شیعة األمام العسكري ع ما زالت تحسب وقت شھر رمضان بالتقویم الھجري األصلي المقّوم في سنة  
! سنة من تغییر التقویم180ھـ، أي بعد حوالي 238

عام الحسن العسكريحج األم20.11.3

بالتقویم الھجري غیر المقّوم. ھـ255-251فترة تطابق شھور الحج خالل حیاتھ كانت في السنوات 

یر وعدم سماح السلطة لھ ع ویبدو أن سبب ذلك ھو عمره القصلم أجد ما یشیر إلى حج اإلمام الحسن العسكري
بمغادرة سامراء.

سنة كان موضوعا 28العسكري ع في موقع ویكي شیعة (عاش اإلمام العسكري  ورد في صفحة اإلمام الحسن  
طوال ھذه  سامراء. والریب أن فرض اإلقامة الجبریة علیھ فيتحت المراقبة وما یسمى الیوم اإلقامة الجبریة

ھنا طالبتھ السلطة من  .حولھعالخلیفة العباسي المعتمد، والخشیة من التفاف الموالین لإلمامالمدّة كان بسبب قلق
وإن حاولت السلطة )  387(المفید، اإلرشاد، صبالمثول لدیھا في دار الخالفة بسر من رأى في كل إثنین وخمیس.  

ذلك خالف  یحكي  األمر  واقع  أّن  إالّ  وتبجیلھ  اإلمام  احترام  دائرة  في  ذلك  ھنا  .وضع  ومن 
حتى أن البعض منھم كان یستغل بعض المناسبات والفرص عتواجھ مشكلة في االتصال بھعاإلمامشیعةكانت 

اإلمامعلمشاھدتھ شیعة  بعض  الروایة عن  في  جاء  فقد  قال:  ع،  إلى صاحب  ( أنّھ  السلطان  البصرة، وخرج 
محمد  أبي  إلى  النظر  نرید  ننتظر عفخرجنا  رأى  من  بسر  الحائطین  بین  قعدنا  وقد  معھ  ماضیاً  إلیھ  فنظرنا   ،

یوم ركوبھ،  عاجتمعنا بالعسكر، وترصدنا ألبي محمد (ومنھا ما روي عن علي بن جعفر الحلبي قال:  .)رجوعھ
(الراوندي،  .)وال یومئ أحدكم فإنكم ال تأمنون على أنفسكمفخرج توقیعھ: أال ال یسلمن علّي أحد وال یشیر إلي بیده  

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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وھي تعكس بوضوح تام شدّة الرقابة ومدى الخطر الذي كان یحیط بالمقربین  ...  )  439، ص  1الخرائج والجرائح، ج  
، مما جعلھم یستغلّون الفرص والمناسبات لاللتقاء بھ والتخفي عن أعین السلطة).عمن اإلمام

أذ ولكن الحج  شھور  وقت  من  موقفھ  استنتاج  العسكريیمكن  الحسن  محّمد  أبو  اإلمام  أن  قد ع  ورد 
المسعودي،  ((استشھاده).، وعّرفھا ما ینالھ في سنة ستین ومائتین  في سنة تسع وخمسین ومائتینبـالحجّ والدتھأمر

.) 218-217ق، ص 1404اثبات الوصیة، قم: منشورات الرضي، 

سنوات ھـ وھي الفترة الوحیدة خالل 525-251سنوات تطابق شھور الحج في التقویمین  لم تكن من ھـ 259سنة  
عمر األمام العسكري الثمانیة والعشرین سنة. 

غیر مقّوم. 267ة وم وافق سنھـ اصلي مقّ 259

أن صحت الروایة، ...   بالتقویم الھجري المقّومرمضانشھر  وافقھـ بالتقویم الھجري غیر المقّوم  259موسم حج  
العمرة مستحبة ؟ .. وحجتجھ للفي حین الناس كانت تفي شھر رمضان  فھل أرسل اإلمام العسكري ع والدتھ للعمرة  

. في شھر رمضان

873عام  وافقھـ غیر مقّوم  259فموسم حج  ،  المقّومغیرھـ بالتقویم الھجري 259عامكاناأذ حتمال ضعیف:وأ
. بالوقت الصحیح في ذي القعدةفربما حجت بعد شھر،  بالتقویم الھجري المقّومھـ  252شوالشھر  وافقم جولیان و 

ھـ اصلي مقّوم. 259شھر رجب فق یر مقّوم المواغ 267وأما ان یكون موسم حج  

شھور ةبعد اربعاو حجت  ھـ  259مضانررجب او  أعتمرت في شھر  قدأن والدة األمام العسكري ع  على األكثر
المقّومبالتقویم الھجري
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ھـ)...-552األمام القائم صاحب الزمان ع (20.12

والدتھ 20.12.1

24و19و16و 2ص 51في بحار األنوار ج  

9ھـ أو  256شعبان  8ھـ أو  255)  14أو  13وقیل  15(شعبان  لیلة النصف منیوم أو لیلة الجمعةالوالدة:
ھـ. 258أو  254شھر رمضان  23ھـ أو لیلة الجمعة من 257شعبان  3الجمعة ھـ أو لیلة 258ربیع األول  

: 14لیلة النصف من الشھر تعني یوم ، 14أو 15یوم النصف من الشھر ھو 

... یتطابق.. م جولیان869تموز / یولیو  29یوم الجمعة  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم ھـ  255شعبان  15
لكنھ ال یتطابق مع تواریخ أبیھ وجده.!ھـ بالتقویم الھجري المقّوم248شعبان15وافقو

مع255و 254و253السنوات  شھور   لتتطابق  المقّومة عادت  ھـ 248و247و 246السنوات  شھورغیر 
. المقّومھجريالالتقویم ب

م 876آب / أغسطس  8جمعةالیوم  وافقلیلة النصف من شعبانبالتقویم الھجري المقّومھـ  255شعبان  13
بالتقویم الھجري غیر المقّوم.  262ذي القعدة 13وافقیتطابق.. و..جولیان

... ال یتطابق..م جولیان869تموز / یولیو  17األحد وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 255شعبان 3
... ال یتطابق.. م جولیان876تموز / یولیو 29ثالثاء الوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 255شعبان 3

... ال یتطابق.. م جولیان870تموز / یولیو 11الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 256شعبان 8
یتطابق..... م جولیان877تموز / یولیو  23خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 256شعبان 8

یتطابق.. ال  ...  م جولیان870تموز / یولیو  18ثالثاءیوم الوافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ  256شعبان  15
یتطابق.. ..م جولیان877تموز / یولیو  30خمیسالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 256شعبان 15

... ال یتطابق..م جولیان671حزیران / یونیو 26الثالثاء وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 257شعبان 3
یتطابق.....جولیانم  878آب / أغسطس 6جمعةالوافقالھجري المقّومبالتقویم ھـ 257شعبان 3

.. . ال یتطابقم ج672ینایر/كانون الثاني 24الثالثاء  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ 258ربیع األول  9
یتطابق.. ال ... م جولیان879آذار / مارس 7ثنیناالوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 258ربیع األول 9

... ال یتطابق.. م جولیان868أیلول / سبتمبر  15األربعاء  وافقبالتقویم الھجري غیر المقّومھـ  254رمضان  23
... یتطابق..م جولیان875أیلول / سبتمبر 28جمعةلاوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 254رمضان 23

... ال یتطابق..م جولیان872آب / أغسطس  2السبت وافقالھجري غیر المقّومبالتقویم ھـ  258رمضان  23
یتطابق.. ال ...  م جولیان879أیلول / سبتمبر 14ربعاء األوافقبالتقویم الھجري المقّومھـ  258رمضان  23
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منھ: 14یوًم ومنتصفھ كان 29كان بالتقویم الھجري المقّومھـ 255شھر شعبان 

).األولى من شعبان أیام5م جولیان. ( 876تموز / یولیو  27وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 255شعبان 1
). من شعبانیوم24م جولیان. (876أب / أغسطس  25وافقبالتقویم الھجري المقّومھـ 255رمضان 1
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غیر المقّوم الحالي مع التقویمالتقویم الھجري المقّوم لرسول هللا صمقارنة 21

فترات 

19الـ 

سنة

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو  X و √عالمتا

عدم تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر 

المقّوم 

الھجري غیر مقّوم المقابل 

15-محرم 1518/5/6056/1/6071-محرم 131

14
سنة -الفرق14-محرم 1

√ المبعث النبوي14-رجب 27

1+ صفر8/11/606

√أثنین29/7/607

26/12/607

X ثالثاء16/7/608

14-محرم 1

؟ المبعث النبوي14-رجب 27

15

الفرق سنة 13-محرم 1

؟المبعث13-رجب 27

√ المبعث النبوي 13-رمضان 21

26/12/607

X خمیس16/7/608

√ االثنین7/9/608

15/12/608

أحد / لیلة  6/7/609

√ أثنین 

13-محرم 1

؟المبعث 13-رجب 27

16
12-محرم 1

√ المبعث النبوي12- رمضان 21

1+ صفر 15/12/608

√االثنین23/9/612
12-محرم 4/12/6091

11-محرم 113/1/61024/11/6101-محرم 171

10-محرم 1023/12/61013/11/6111-محرم 181

19
9-محرم 1

√ بدا الدعوة9-رمضان 21

1+ صفر 11/12/611

√ االثنین23/9/612
9-محرم 1/11/6121

8-محرم 830/12/61222/10/6131-محرم 11

7-محرم 719/12/61311/10/6141-محرم 21

6-محرم 130/9/6151+ صفر69/12/614-محرم 31

5-محرم 527/12/61519/9/6161-محرم 41

4-محرم 416/12/6168/9/6171-محرم 51

3-محرم 129/8/6181+ صفر36/12/617-محرم 61

2-محرم 225/12/61818/8/6191-محرم 71

1-محرم 16/8/6201+ صفر 113/12/619-محرم 81

9

(بدأ السنة األولى) 0محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

وصل مدینة جمعة 1ربیع أول 12

جمعة 31/12/620

√ أثنین 28/2/621

√ أثنین 7/3/621

√جمعة11/3/621

أثنین 27/7/621

X خمیس 24/9/621

X خمیس 1/10/621

X أثنین 5/10/621

(السنة األولى حسابیاً)0محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

وصل قباء أثنین 1ربیع أول 8

وصل مدینة جمعة 1ربیع أول 12

10

1محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

وصل مدینة جمعة 1ربیع أول 12

أثنین 21/12/621

Xخمیس18/2/622

Xخمیس 25/2/622

Xأثنین1/3/622

جمعة622/  7/ 16

√ أثنین 13/9/622

√ أثنین 20/9/622

√ جمعة 24/9/622

1محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

وصل مدینة جمعة 1ربیع أول 12

2محرم 15/7/6231صفر + 210/12/622محرم 111
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فترات 

19الـ 

سنة

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو  X و √عالمتا

عدم تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر 

المقّوم 

الھجري غیر مقّوم المقابل 

3محرم 329/12/62324/6/6241محرم121

13
4محرم1

قمر للھـ خسوف 4جمادى األخر 

18/12/624

√أثنین 27/5/625

13/6/625

X ال یوجد خسوف

4محرم 1

ھـ خسوف القمر4جمادى األخرة 

5محرم 2/6/6231+ صفر 57/12/625محرم 141

6محرم 626/12/62623/5/6271محرم 151

7محرم 111/5/6281+ صفر 715/12/627محرم 161

17
8محرم 1

رمضان جمعة 18فتح مكة 

3/1/629

√ جمعة 13/9/629

1/5/629

X شتاء 11/1/630

8محرم 1

رمضان جمعة 18فتح مكة 

18
9محرم 1

أشھر حرم 4الحج األكبر/ 

23/12/629

√أشھر حرم4الحج األكبر/ 
9محرم 20/4/6301

19

10محرم 1

أثنین صفر1وفاة أبراھیم ع 

استدارة الزمان

1+ صفر 11/12/630

√ ثنین أ9/2/631

√سنة 19أنتھاء دورة 

9/4/631

X أشھر حرم 3الحج 

10محرم 1

حرمأشھر 4الحج األكبر/ 

1

11محرم 1

أوصفر 28: وفاة الرسول ص

ربیع األول  12

30/12/631

√أثنین 24/2/632

√أثنین 9/3/632

29/3/632

√أثنین 10/6/632

لكن صیف 

11محرم 1

ربیع األول 12وفاة الرسول ص 

12محرم 1219/12/63218/3/6331محرم 21

3
13محرم 1

جمادى أخرة 22بكرأبو  وفاة 

1+ صفر 9/12/633

√أثنین25/6/634

7/3/634

√أثنین 22/8/634

13محرم 1

جمادى أخرة 22وفاة أبو بكر 

14محرم 1427/12/63425/2/6351محرم 41

5
15محرم 1

رجب أثنین 5معركة الیرموك 

16/12/635

√أثنین 17/7/636

14/2/636

√ثالثاء 13/8/636

15محرم 1

رجب أثنین 5معركة الیرموك 

16محرم 12/2/6371+ صفر 166/12/636محرم 61

17محرم 1725/12/63723/1/6381محرم 71

وقت قصة ان  ھـ غیر مقّوم  20ھـ مقّوم / 20ھـ غیر مقّوم الى المحرم  18ھـ مقّوم مع صفر 18من صفر التقویمانتطابق

! ھـ للتغطیة على متى تغییر التقویم من قبل معاویة18او 17الحالي في الخلیفة عمر بدأ التقویم 

8
18محرم 1

18صفر 1

1+ صفر 13/12/638

11/2/639

12/1/639

11/2/639

18محرم 1

18صفر 1

9
19محرم 1

موت ھرقل 19جمادى أخر 13

2/1/640

√ جمعة11/5/640

2/1/640

√ جمعة11/5/640

19محرم 1

موت ھرقل 19جمادى أخر 13

10
20محرم 1

فتح األسكندریة جمعة 20محرم 1

21/12/640

√ خمیس21/12/640

21/12/640

√ خمیس21/12/640

20محرم 1

فتح األسكندریة جمعة 20محرم 1
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فترات 

19الـ 

سنة

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو  X و √عالمتا

عدم تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر 

المقّوم 

الھجري غیر مقّوم المقابل 

11
21محرم 1

الشام كل ّعین الخلیفة عمر معاویة والي

21محرم 110/12/6411+ صفر9/1/642

الشام كل ّعین الخلیفة عمر معاویة والي

22محرم 2228/12/64230/11/6421محرم 121

13

23محرم 1

عمرجرححدأ23ذي الحجة 26

بیعة عثمان أثنین 23ذي الحجة 29

شمسكسوف23ذي القعدة 28

18/12/643

√ حدأ3/12/644

√ثالثاء5/12/644

جمعة كسوف5/11/644

19/11/643

√ جمعة  29/11/642

√ثالثاء3/11/644

جمعة  5/11/644

√ كسوف

23محرم 1

فتح االسكندریة جمعة 23محرم 1

مقتل عمر  أربعاء 23ذي الحجة 25

شمس كسوف23ذي الحجة 28

24محرم 17/11/6441+ صفر247/12/644محرم 141

25محرم 2526/12/64528/10/6451محرم 151

26محرم 117/10/6461+ صفر 2615/12/646محرم 161

27محرم 273/1/6487/10/6471محرم 171

28محرم 2823/12/64825/9/6481محرم 181

29محرم 114/9/6491+ صفر 2911/12/649محرم 191

30محرم 3030/12/6504/9/6501محرم 11

31محرم 3119/12/65124/8/6511محرم 21

32محرم 112/8/6521+ صفر329/12/652محرم 31

33محرم 3327/12/6532/8/6531محرم 41

34محرم 3416/12/65422/7/6541محرم 51

6
1+ صفر356/12/655محرم 1

11/7/655

X أحد 1/5/656

X أربعاء 8/6/656

X جمعة 17/6/656

35محرم 1

وصول المصریین ذو القعدة ثالثاء 1

ذي الحجة جمعة مقتل عثمان 9

ع ذي الحجة سبت مبایعة علي10

7

36محرم 1

وصول المصریین ذو القعدة ثالثاء 1

ذي الحجة جمعة مقتل عثمان 9

علي عمبایعة و

25/12/656

√ثالثاء 15/11/657

√جمعة22/12/657

30/6/656

جمعة  4/11/656

X شتاء 

36محرم 1

جمادى األخر خمیس الجمل 10

8

37محرم 1

لیلة الھریر–صفر  صفین14

خمیس الجمل خرجمادى األ14

√جمادى أخرة زلزال الشام 

1+ صفر 13/12/657

√خمیس23/2/658

√خمیس 22/5/658

√زلزال الشام6/658

19/6/657

√ جمعة28/7/657

37محرم 1

صفینسبتصفر10

381/1/659محرم 91
9/6/658

زلزال الشام 6/658

38محرم 1

X المحرم زلزال الشام 
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فترات 

19الـ 

سنة

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو  X و √عالمتا

عدم تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر 

المقّوم 

الھجري غیر مقّوم المقابل 

39محرم 3921/12/65929/5/6591محرم 101

11

40محرم 1

جرح علي عربعاءرمضان أ19

أستشھاد  جمعةأربعاءرمضان 21

علي ع

1+ صفر 10/12/660

√ربعاءأ20/9/661

لیلة  جمعة22/9/661

√ القدر 

17/5/660

X الثاءث26/1/661

خمیس 28/1/661

X شتاء 

سبت 30/1/661

X شتاء 

40محرم 1

رمضان أربعاء جرح علي ع19

رمضان أربعاء جرح علي ع21

أستشھاد علي ع رمضان جمعة 23

41محرم 4128/12/6617/5/6611محرم 121

42محرم 4219/12/66226/4/6621محرم 131

43محرم 115/4/6631+ صفر437/12/663محرم 141

44محرم 4426/12/6644/4/6641محرم 151

45محرم 124/3/6651+ صفر 4515/12/665محرم 161

46محرم 463/1/66713/3/6661محرم 171

47محرم 4723/12/6673/3/6671محرم 181

48محرم 120/2/6681+ صفر 4811/12/668محرم 191

49محرم 4930/12/6699/2/6691محرم 11

2

50محرم 1

محاولة معاویة 50حجةذي ال28

√نقل المنبر / كسوف الشمس

19/12/670

ثالثاء7/12/671

√كسوف الشمس

50محرم 29/1/6701

1+ صفر519/12/671محرم 31

18/1/671

أحد 7/12/671

كسوف الشمس 

51محرم 1

محاولة معاویة 51ذي القعدة 29

X نقل المنبر/ كسوف الشمس

52محرم 27/12/6728/1/6721ن اتطابق التقویم 52محرم 41

سنة+ناتطابق التقویم53محرم 5316/12/67327/12/6721محرم 51

54محرم 116/12/6731+ صفر546/12/674محرم 61

55محرم 5525/12/6756/12/6741محرم 71

56محرم 125/11/6751+ صفر 5613/12/676محرم 81

57محرم 571/1/67814/11/6761محرم 91

58محرم 5821/12/6783/11/6771محرم 101

11

59محرم 1

رجب لیلة خمیس وفاة معاویة 14

خرج الحسین من مدینةاحد لیلةرجب29

وصل الحسین مكةشعبان خمیس 13

1+ صفر 10/12/679

√خمیسلیلة 17/7/680

√ لیلة أحد 2/8/680

√خمیس 14/8/680

59محرم 23/10/6781
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فترات 

19الـ 

سنة

الھجري المقّوم 

تعني تطابق أو  X و √عالمتا

عدم تطابق الیوم مع المصادر 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري المقّوم 

المیالدي جولیان 

المقابل للھجري غیر 

المقّوم 

الھجري غیر مقّوم المقابل 

√ حدأ4/12/680خرج الحسین مكة ذي الحجة أثنین 8

12
60محرم 1

عمقتل الحسینأربعاء60محرم 10

28/12/680

√أربعاء7/1/681

13/10/679

X جمعة27/4/680

X جمعة 4/5/680

Xثالثاء24/12/680

X أحد 9/9/680

60محرم 1

وفاة معاویة خمیس لیلة 60رجب 24

خرج الحسین من مدینة أحد 60رجب 28

وصل الحسین مكةخمیس 60شعبان 3

خرج الحسین مكة ثالثاء 60ذي الحجة 8

6118/12/681محرم 131
1/10/680

Xأربعاء10/10/680

61محرم 1

جمعة مقتل الحسین61محرم 10

62محرم 120/9/6811+ صفر627/12/682محرم 141

63محرم 6326/12/68310/9/6821محرم 151

16

64محرم 1

وفاة یزید ثالثاء 64ربیع اول 14

حرق الكعبة ربیع أول سبت/ثالثاء 3

رمي الكعبة سبت/ثالثاء خرربیع أ5

مبایعة مروان بن الحكم64ذي القعدة 

وقعة رھط أحد 64ذي الحجة 12

1+ صفر 15/12/684

X ثالثاء26/3/685

√سبت15/3/685

√ثالثاء16/4/685

X 11/685نھایة 

X جمعة15/11/685

30/8/683

10/11/683 √

√ جمعة  30/10/683

√ثالثاء 1/12/683

√ 6/684أول 

√ أحد 31/7/684

64محرم 1

ثالثاء وفاة یزید  64ربیع اول 14

حرق الكعبة ربیع أول سبت/ثالثاء 3

رمي الكعبة ربیع أخر سبت/ثالثاء 5

مبایعة مروان بن الحكم64ذي القعدة 

أحد وقعة رھط 64ذي الحجة 12

17

65محرم 1

كسوف/ وقعة األزارقة 66صفر28

الملك بن مروان عبد 65اول رمضان 

3/1/686

√ كسوفجمعة28/2/686

8/686 X

18/8/684

11/4/685 √

65محرم 1

مبایعة عبد الملك  65اول رمضان 

بن مروان

6623/12/686محرم 181

8/8/685

كسوف 28/2/686

√ الشمس

66محرم 1

كسوف/وقعة األزارقة 66رجب 28

67محرم 128/7/6861+ صفر 6711/12/687محرم 191

68محرم 6830/12/68818/7/6871محرم 11

69محرم 6919/12/6896/7/6881محرم 21

70محرم 125/6/6891+ صفر709/12/690محرم 31

71محرم 7127/12/69115/6/6901محرم 41

72محرم 7216/12/6924/6/6911محرم 51

6

73محرم 1

ھـ ثالثاء  73جمادى األول 17

مقتل أبن الزبیر وتوحید الدولة  

األسالمیة تحت الحكم االموي. 

1+ صفر6/12/693

√ثنینأ18/5/694

23/5/692

X جمعة 4/10/692

73محرم 1

ھـ ثالثاء  73جمادى األول 17

مقتل أبن الزبیر وتوحید الدولة  

األسالمیة تحت الحكم االموي. 

74محرم 7425/12/69413/5/6931محرم 71
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في أي سنة نحن اآلن وفق التقّویم الھجري المقّوم ؟ 22

: حول التقویم الھجري الحالي غیر المقّوم لنعرف متى بدأ لنجري بعض الحسابات 

. م غریغوري2016/ أوكتوبر تشرین األول3وافقبالتقویم الھجري الحالي غیر المقّوم 1438محرم  1

یوم منذ بدأ التقویم الحالي. 509579.827یوم في السنة القمریة =354.367056×  غیر مقّوم  ـھ1438محرم  1

.سنة شمسیة 1395.1822یوم في السنة الشمسیة = 365.2425÷ 509579.827

یوم  66.54=  365.2425×  0.1822

غریغوري. م  621تشرین األول / أوكتوبر 3= 1395–م غریغوري  2016تشرین األول / أوكتوبر  3

=  یوم5.5–یوم لشھر أب 31-یوم لشھر أیلول 30–غریغوري621تشرین األول / أوكتوبر  3

ھـ غیر مقّوم. 1محرم 1=  م جولیان 621تموز / یولیو  24=  غریغوريمیالدي 621تموز / یولیو  27

.. !وھو سنة ھجریة غیر مقّومة  عشرة أیامالفرق سنة اال  ...  كما ھو شائع !جولیان  م  622تموز  16ولیس  

كیف؟! 

م 621یولیو  /تموز27جمعةالوافقغیر المقّومة)0= سنة  الیوم األولاألولى (الھجریة  سنة  للمحرم  1

المقّوم. الھجري شھر رجب بالتقویم وافقو حسابیاً وحقیقةً !..... !جولیانم621تموز / یولیو 24= غریغوري 

المفروض ان أیقاف تقّویم التقویم بالشھر الكبیس قد تم وال یمكن أن یكون بدأ التقویم الھجري في تموز / یولیو أذ  

ھـ 10سنة ىتقّویم التقویم أستمر حتوبالتالي یفترض ان كما یقال  ـ ھ9نھایة عامالنسيء فيتحریم بعد نزول آیة 

في شھر كانون األول / دیسمبر مع بدأ الشتاء ولیس في الصیف في تموز / السنة بشھر المحرمیكون بدأ وبالتالي

یولیو! 

ھـ وقت اعالن 9ولو أخذنا باألعتبار أستمرار أضافة الشھر الكبیس خالل السنوات العشرة األولى حتى ذي الحجة  

آیة تحریم النسيء كما ھو معروف، فلنحسب: 

سنة ھجریة.1428قّومة = سنوات م10–ھجري غیر مقّوم  1438محرم  1

یوم منذ بدأ التقویم. 506036.156یوم في السنة القمریة = 354.367056ھجري غیر مقّوم × 1428محرم  1

سنة شمسیة. 1385.48یوم في السنة الشمسیة = 365.2425÷ 506036.156

یوم .175.3164=  365.2425× 0.48

شھر.5.7481= 30.5÷  175.3164

یوم تقریبا. 23أي 22.82= 30.5×  0.7481
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م غریغوري بخمسة اشھر 631تشرین األول / أوكتوبر 3سنة = قبل  1385–2016تشرین األول / أوكتوبر  3

یوم =  23

م جولیان. 631نیسان / أبریل  7م غریغوري /  631نیسان / أبریل  10

م جولیان. 631شباط / فبرایر 5م غریغوري / 631شباط / فبرایر 8ھـ = 10محرم  1أي 

بدایة فصل الشتاء ولیس الربیع ، اال أنھ یتطابق  وافقوھذا غیر ممكن أذ ان شھر محرم بالتقویم الھجري المقّوم  

مع التقاویم الھجریة غیر المقّومة. 

العام االولمحرم1ھـ كانت مقّومة فبالتالي سیكون اول یوم من السنة األولى (10محرم  1قبل  وبما أن السنوات  

م كما یقال! 622م ولیس  621) كان في  0العام أو

من الواضح ان البدایة المتداولة للتقویم الھجري الحالي غیر المقّوم ال أساس لھا ! 

، فبأي سنة ھـ59وبدایة أخرى في  56یتوقف تقّویم التقویم الھجري في حدود نھایة دورة عام  لو لم  لنستمر...  

مقّومة نحن اآلن؟.. ھجریة

م ھي السنة األولى للتقویم الھجري األصلي المقّوم. 621= 1395–2016

م جولیان. 620دیسمبر/  ولكانون اال31جمعةالوافقالمقّومة)الیوم األولاألولى (الھجریة  محرم السنة  1و

ھجري مقّوم. 1395م توافقت مع بدایة سنة  2016أي أن بدایة عام 

أیام األسبوع األولى مع  عقود السبعةكل التواریخ الواردة في المصادر التاریخیة للسبب عدم تطابق  من الواضح ان  

.  أصالً !غیر صحیحتعداد سنواتھ وأننا نحولھا وفق تقویم غیر مقّوم لم یكن موجود ولم یؤرخ بھ آنذاكھو 

غیر مقّوم 10محرم 6311/ 4/ 19+ صفر12/630/ 12مقّوم 10محرم 1

(بدأ السنة األولى) 0محرم 1

أثنین خرج من مكة 0ربیع  1

أثنین وصل قباء 0ربیع أول 8

جمعة وصل مدینة 0ربیع أول 12

جمعة 31/12/620

√ أثنین 28/2/621

√ أثنین 7/3/621

√جمعة11/3/621

أثنین27/7/621

X خمیس 24/9/621

X خمیس 1/10/621

X أثنین 5/10/621

(السنة األولى حسابیاً)0محرم 1

أثنین خرج من مكة 0ربیع  1

أثنین وصل قباء 0ربیع أول 8

جمعة وصل مدینة 0ربیع أول 12

(الذكرى األولى)1محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

جمعة وصل مدینة 1ربیع أول 12

أثنین 21/12/621

Xخمیس18/2/622

Xخمیس 25/2/622

Xأثنین1/3/622

جمعة622/  7/ 16

√ أثنین 13/9/622

√ أثنین 20/9/622

√ جمعة 24/9/622

(الذكرى األولى) 1محرم 1

أثنین خرج من مكة 1ربیع  1

أثنین وصل قباء 1ربیع أول 8

جمعة وصل مدینة 1ربیع أول 12
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 *****

میالدي 621تموز / یولیو 27األثنینوافقبالتقویم الھجري غیر المقّوم (السنة األولى) محرم سنة صفر 1

جولیان.

األولى)  صفرمحرم سنة  1و المقّوم  (السنة  الھجري  اال31جمعةال وافق بالتقویم  / ول كانون 

م جولیان. 620دیسمبر

 *****

؟... وكم دورة مرت لحد اآلن وفي أي سنة من الدورة لنعرف السنوات الكبیسة في زماننا؟  

وبدأت تلك الدورة سنة 19من دورة الـ9المقّومة كانت السنة ) 0(كما أتضح لنا سابقاً ، أن السنة الھجریة األولى

ویوفق ذلك بدأ رسول هللا ص الدعوة العلنیة لألسالم! .جولیانم 612/ 12/ 30الموافق  ھـ مقّوم  8-محرم1في  

دورة.  74= 19÷ 1406

منذ بدأ رسول هللا ص 74من الدورة  19ھي السنة  )2018(أي عام  م غریغوري2018/ 12/ 9=  612+  1406

الدعوة العلنیة لألسالم.. 

. 1399وبدأ 1398نھایة=1406+ 8-

ـ مقّوم.ھ1398وافقالم2019بدأت في  75الدورة الحالیة 

وتبدأ منذ بدأ رسول هللا ص الدعوة العلنیة لألسالم75الدورة  من 3= سنة  م 2021=  ھجري مقّومة1400

. 17/12/2020في  
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المالحظات:

. السنبلة-العوا -الزبرة یكون فيرمضانھالل شھر :  14في القرن .1

.البلدة-النعائم-الشولة ھالل شھر ذي الحجة یكون في منزلة :  14في القرن .2

منزلة الصرفة / العوا وھالل ذي الحجة في منزلة القلب /  : اذا كان ھالل شھر رمضان في  14في القرن  .3

الشولة  : یضاف الشھر الكبیس بعد شھر المحرم الالحق

السنوات الكبیسة  أغلب في من شھر رمضان21لیلة أومن شھر رمضان 23لیلة غالباً في لیلة القدر تكون .4

. والسنة الالحقة للكبیسة

سنة وھذا ما اكتشفھ البابلیون  19یتكرر كل دورة منة  مواعید أھلة الشھور القمری ه ان  دنایالحظ من الجدول أ.5

) قبل المیالد 2000- 1800في ( أبراھیم علنبي  ما علمھ هللا العلیم لأنھیبدوابل  ،  قبل المیالد 500في حدود  

ً 4000أي قبل  سنة تقریباً.7000أو ما علمھ آلدم ع قبل سنة تقریبا

تواریخ أھلة الشھر القمري في الجدول على أساس أمكانیة رؤیة الھالل بیومین بعد الوالدة وتبقى الرؤیة ھي  .6

التواریخ،األساس الفرق سیكون یوم واحد فقط قبل او بعد ھذه  الیوم  ولكن  بسبب صعوبات الرؤیة وفرق 

. الكبیس للتقویم المیالدي

الـ.7 أ19جدول  الكبیس صفر األول یتكرر كل دورة،  بتواریخ اھلة الشھور دناهسنة  وسنوات أضافة الشھر 

بتغیر ارقام السنوات بالتسلسل!.. سبحان هللا ! وبالتالي یمكن استخدامھ لتقاویم السنوات القادمة

ال یوجد ھكذا شھور ، والسبب یوم وطبعا31او  28یالحظ من الجدول أدناه ان طول الشھور القمریة قد یكون  .8

الـ یدرج كل دورات  الجدول  للشھر 19ان ھذا  الھالل  یكون موعد رؤیة  الدورات  سنة وبالتالي في بعض 

29أو  29الى  28السابق او المعني أو الالحق بیوم بعد ما ھو مدرج في الجدول فیتعدل طول الشھور من  

یوم.  30الى 31أو 29الى 30أو  30الى 
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على أساس العالمات الفلكیة للیلة القدر والعقدین الحالیینالتقویم الھجري األصلي المقّوم للقرن األول

12345678910111213141516171819سنة الدورة 

613614615616617618619620621622623624625626627628629630631المیالدي 

1012345678910-2-3-4-5-6-7-8-الھجري 

632633634635636637638639640641642643644645646647648649650المیالدي 

11121314151617181920212223242526272829الھجري 

651652653654655656657658659660661662663664665666667668669المیالدي 

30313233343536373839404142434445464748الھجري 

670671672673674675676677678679680681682683684685686687688المیالدي 

49505152535455565758596061626364656667الھجري 

12345678910111213141516171819

30/1219/129/1227/1216/126/1225/1213/121/121/1210/1228/1219/127/1226/1215/123/123/1211/12المحرم 

7/14/113/19/16/114/111/1صفر اول 

28/118/16/225/115/13/224/111/230/120/17/227/116/14/225/112/22/222/19/2صفر 

27/216/27/324/213/24/322/212/32/319/28/325/214/25/323/213/33/320/210/3ربیع األول 

29/318/36/425/315/33/422/310/431/320/37/427/316/34/424/312/41/422/39/4ربیع الثاني 

جمادى 
األول 

28/417/45/524/413/42/521/49/529/419/47/526/415/43/523/411/530/420/48/5

جمادى 
الثاني 

27/516/54/624/513/531/520/58/629/518/55/625/515/52/621/59/630/519/57/6

25/615/63/722/611/630/618/67/727/617/64/724/613/62/720/69/728/618/66/7رجب 

25/714/72/822/711/730/718/77/826/716/73/823/712/731/719/76/827/717/75/8شعبان  

رمضان 
شمس قمر 
لیلة القدر

23/8
ص س

:21قدر
12-13/9

12/8
ز ع 

:23قدر
2-3/9

31/8
ص/ع س

:21قدر
19-20/9

20/8
ص ع/س

:21قدر
9-10/9

8/8
ج/ز ع 

:  23قدر
29-30/8

27/8
ص س

:22قدر
16-17/9

17/8
ز ع/س 

:23قدر
7-8/9

4/9
ع س

:23قدر
24-25/9

24/8
ص/ع س

:23قدر
13-14/9

15/8
ز س 

: 21قدر 
3-4/9

2/9
ع س/غ 

:21قدر
21-22/9

22/8
ص س

:  21قدر 
10-11/9

10/8
ج/ز ع 

:23قدر
31-1/9

29/8
ع س

:  21قدر 
17-18/8

18/8
ز ع/س 

:  23قدر 
8-9/9

5/9
ع س/غ 

21قدر
24-25/9

26/8
ص س/غ

:21قدر
15-16/9

15/8
ز ع  

: 23قدر 
5-6/9

3/9
ع غ

:21قدر
23-24/9

22/911/930/919/97/927/915/93/1023/913/91/1020/99/929/917/96/1025/914/92/10شوال 

21/1011/1029/1018/108/1025/1015/102/1123/1012/1031/1020/109/1028/1017/104/1124/1013/101/11ذي القعدة

ذي الحجة
شمس قمر 

20/11
ش ن/ب 

9/11
ق ن 

28/11
ن ب 

17/11
ق/ش 

5/11
أ ش 

24/11
ش/ن ب 

13/11
ق ن 

2/12
ن ب 

21/11
ش ب 

10/11
ق ن 

29/11
ن ب 

18/11
ش ب 

7/11
ق ن 

26/11
ش/ن ب 

16/11
ق/ش ن 

3/12
ن ب 

22/11
ش ب 

12/11
ق  ن/ب 

1/12
ن ب 

12345678910111213141516171819

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018المیالدي 

1379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397الھجري 

2019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037المیالدي 

1398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416الھجري 

8/127/1216/124/125/1214/121/122/1210/129/1218/126/126/1213/123/123/1212/131/1220/12المحرم 

15/113/122/116/113/122/118/1صفر اول 

6/227/113/23/223/111/231/119/28/228/115/25/225/112/21/220/210/229/117/2صفر 

8/325/215/34/322/212/31/321/310/327/218/36/324/213/33/322/311/328/219/3ربیع األول 

7/426/314/43/423/310/431/319/49/428/316/45/424/312/41/420/48/429/317/4ربیع الثاني 

جمادى 
األول 

6/525/413/52/522/410/529/418/58/527/415/55/523/411/530/419/58/528/417/5

جمادى 
الثاني 

5/624/512/61/621/58/629/516/66/626/514/63/623/510/630/518/66/626/516/6

4/723/612/71/719/67/727/616/76/724/613/73/721/610/729/617/76/725/615/7رجب 

3/822/710/830/719/77/827/714/84/823/711/81/821/79/828/716/85/824/713/8شعبان

رمضان 
شمس قمر 
لیلة القدر 

1/9
ج/ز ع 

:  23قدر 
22-23/9

21/8
ج ص  

:  23قدر 
11-12/9

8/9
ز ع/س 

:  23قدر 
29-30/9

29/8
ج/ز ع 

:  21قدر 
18-19/9

18/8
ج ص 

: 23قدر 
8-9/9

5/9
ز ع 

:  23قدر 
25-26/9

25/8
ج ص 

:  23قدر 
15-16/9

13/9
ز/ص ع 

:  21قدر 
3-4/10

2/9
ز ع  

:  21قدر 
22-23/9

22/8
ج ص/ع 

:  23قدر 
13-14/9

10/9
ز/ص س  

: 21قدر 
1-2/10

31/8
ز ع  

:  23قدر 
21-22/9

19/8
ج ص  

: 23قدر 
10-11/9

7/9
ز ع 

:  21قدر 
27-28/9

27/8
ج ص 

:  21قدر 
17-18/9

15/9
ز/ص ع 

:  23قدر 
4-5/10

3/9
ز ع
:  21قدر 

23-24/9

23/8
ج ص 

:  23قدر 
14-15/9

11/9
ز/ص ع 

:  23قدر 
2-3/10

30/919/98/1027/916/94/1024/913/102/1020/910/1029/918/96/1026/915/103/1021/911/10شوال 

30/1018/106/1127/1017/103/1123/1012/1131/1020/108/1128/1017/105/1126/1013/111/1121/109/11ذي القعدة

ذي الحجة
شمس قمر 

28/11
أ/ق ش/ن 

17/11
ز/أ ش 

6/12
ق ن 

25/11
أ ش 

13/11
ز ش 

3/12
ق ن 

22/11
أ ش 

11/12
ش ن

30/11
ق ن 

18/11
ز/أ ق/ش 

7/12
ق ن 

27/11
أ ش/ن 

15/11
ز/أ ق/ش 

4/12
ق ن 

24/11
أ ش 

13/12
ش ن

30/11
ق ن 

20/11
أ ش 

9/12
ش ن

دة ،  غ: الغفر ،  ق: القلب ،  ط: الطرفة ،  ج: الجبھة ،  ز:الزبرة ،  ص: الصرفة ،  ع: العوا ، س: السنبلة  ،  ش: الشولة ،  ن: النعائم ، ب: البلمنازل القمر:  ز: الزباني ،  أ: األكلیل 
وھالل ذي الحجة في منزلة القلب / الشولة  : یضاف الشھر الكبیس بعد شھر المحرم الالحقعوا: اذا كان ھالل شھر رمضان في منزلة الصرفة / ال14في القرن 

م2022-ھـ مقّوم 1401-ثامنةالنسخة ال-محمد جواد الخزعلي  –كتاب التقویم الھجري في العقود السبعة األولى 

. معذرة لھذا الخطأ.لھاموجود أعاله وعن النسخ السابقةعمامالحظة: في النسخة السابقة الخامسة نشر جدول التقویم أعاله باختالف 
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لھیة للتأكد من صحة التقویم وضبطھ عبر السنین إآلیة 23

األصلي الھجري  التقویم  السابقة حول  األدلة  كل  في  اصر ربما ستشككون  أذا  الموروثة عبر  ر،  أراءكم  تم على 

، فلن یستطیع أي شخص ان ینكرھا  عالمات لیلة القدرة  مشاھدھو  على صحة ھذا التقویم  اقوى دلیل  لكن  القرون.

عندما یراھا، جاھالً كان ام عالماً، اال ان یتجرأ ویكون معانداً � تعالى.  

:إضافة الشھر الحرام الكبیس صفر األول یحددهوقت معاییر  

. وھالل ذو الحجة الى منزلة الشولة،تقدم ھالل شھر رمضان الى منزلة العوا؛ھاالشھور عن منازلةاھلتقدم.1

الیمانیة، وقبلھالل شھر رمضان  یكون  ال  ان  .2 اللیالي قبلطلوع نجم سھیل  یكون  ان  طلوع نجم الِشعرى 

. من الشھراألخیرةالعشرة 

. إللھي الھجري المقّومبالتقویم اشھر رمضانطوالظھور الزھرة كنجمة الصباح.3

عالمات لیلة القدر..4

على سنة19لیلة القدر كل لیلة لمدة  بمراقبة تحقق عالمات  لینا ان نتأكد من صحة تحدید وقت شھر رمضان  ع
األقل. فعندما تتحقق عالمات لیلة القدر یكون ذلك الشھر ھو شھر رمضان الصحیح ویتم حساب الشھور السابقة  

الكبیس صفر األول. كما وسنعرف ان كانت الحرامالسنوات الكبیسة التي أضیف فیھا الشھرتأكد منوالالحقة لن
سنة وستتضح األمور.19لیس امامنا سوى استمرار رصد عالمات لیلة القدر لـ.ة ام العالماتھا تتحقق في كل سن 

بالتقویم الھجري األصلي ھـ  1396–م  2017سنةبعد تحقق عالمات لیلة القدر في،  دناهأكما تالحظون في الجدول  
: ت التالیة االحتماالأحد مما یعني .حقةخالل السنوات الالتتحقق عالمات لیلة القدر في أي لیلة ، لمفقطالمقّوم 

فتكشف عالماتھا لشخص وال  عالماتھا تظھر فقط للذي تقبل أعمالھأن  صحیح:  العسقالنيأبن حجر  ما قالھ-1
باب لیلة القدر  /(فتح الباري ألبن حجر بل یشاھدون المالئكة وتسلم علیھم  ،واحدتكشف ألخر ولو كانا معاً في بیت  

. فنصوص عدة  ذلك معقوالً یبدوال  وأي لیلة القدر موجودة لكن عالماتھا ال تظھر لكل شخص. ). 4/267ج  
.ه لنص دون اسناد فرد ابن حجر بھذا القولنوا،تدعو المسلمین لتحري عالمات لیلة القدر

أذ  رغم ورود نصوص في انھا موجود كل سنة وتقدر فیھ االقدار لمدة سنة.  :سنةكل  كونلیلة القدر ال تان-2
ن من رسول هللا  وبل ان وجود نصوص یستفسر فیھا المسلم.  ال تشاھد كل سنةكما ترون أعاله ان العالمات  

اً.  دلیل على انھم لم یشاھدوھا كل سنة، ایض جودھا كل سنةص وأئمة المسلمین من آل البیت ع والتابعین عن و
المقصود ان االقدار تقدر فیھا حتى سنة ظھورھا  یبدولقد وردت كلمة (سنة) بأطوال مختلفة في القرءان، ف

وهللا اعلم.ال تظھر كل سنة لكن لیلة القدر موجودة كل سنة،لیلة القدرعالمات نااحتمال ضعیف . والتالیة

انتقال أورانوس الى برج اخر كل سبعة سنوات المنطقي.وھو االحتمال :  ان لیلة القدر تكون كل سبع سنوات-3
كل سبعة سنوات تحدد بھا  كونلیلة القدر الموجودة منذ الخلق تكون فیھا لیلة القدر.تھو عالمة السنة التي س 

. راجع التفاصیل في فصل (لیلة القدر خیر من ألف شھر).ارزاق السنوات السبعة القادمة

بعد سبع  سنوات من مشاھدتھا بالتقویم الھجري المقّومھـ1403–م  2024ھل ستتحقق عالمات لیلة القدر في  ف
؟  بالتقویم الھجري المقّوم ھـ  1396–م  2017في 
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یمكن رصد ھذه المعاییر حسابیاً أذ  الناس  أموركنھا تسھل  ل،  سنة19لدورات من  لتقاویم حسابیةحتىال حاجة
لعشرات السنین السابقة والالحقة.دقیقةتقاویمعدادن اوتمكن م

ولیس من وضع لھيإتقویم  الھجري األصلي الذي استكشفناه من المصادر. وھو  اإللھيھذا التقویم ھو التقویم
فا� تعالى .بتحقق عالمات لیلة القدرسكم  فبأنلتأكد من صحتھ  لھیة لإوینفرد بآلیة  وال اجتھاد رسول هللا صالبشر

تعالى عما ،بشر تضع تقویم وعلى هللاھو من یحدد متى ینزل المالئكة ویقسم االرزاق ویصفد الشیاطین ولیس ال
اتباع تقاویمھم! ، یصفون

لیلة القدر من شھر  

رمضان 

موي بالتقویم اال 

الحالي 

اإللھي  بالتقویم 

الھجري األصلي 

من شھر  

رمضان 

بالتقویم وفق خط الیوم  

الدولي االصلي 

األسبوع  یوم 

بالتقویم الھجري  

األصلي 

األسبوع  یوم 

بالتقویم 

شمسي ال

182017–1438-1396X√ السبت / االحد ثالثاءالثنین / األ9/2017/ 17-2516-24لیلة

192018–1439-1397XX

12019–1440-1398XX

22020–1441-1399XX

32021–1442-1400XX

42022–1443-1401XX

52023–1444-1402

؟؟1445-1403–62024

72025–1446-1404

82026–1447-1405

92027–1448-1406

102028–1449-1407

112029–1450-1408

122030–1451-1409

؟؟1452-1410–132031

142032–1453-1411

152033–1454-1412

162033–1455-1413

172034–1456-1414

182035–1457-1415

192036–1458-1416

؟؟1459-1417–12037
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كل سبع سنوات لیالي القدرجدول23.1

الحدثم-ھـالسنةثالحدم-ھـالسنةالحدثم-ھـالسنة
1277-18981354-19751431-2052
1284–19051361-19821438-2059
1291–19121368-19891445-2066
1298–19191375-19961452-2073
1305–19261382-20031459-2080
1312–19331389-20101466-2087
1319–19401396-20171473-2094
1326–19471403-20241480-2101
1333–19541410-20311487-2108
1340–19611417-20381494-2115
1347–19681424-20451501-2122

876-722255-101المولد النبوي53-568-
-46-575107–729262-883
-39-582115–736269-890
-32-589122–743276-897
904–283الدولة العباسیة750–25-596129-
-18–603136–757290–911
918-764297–143المبعث النبوي 11-610-
سیطرة العجم على الحكم 771304-925–4-617150-

3-624157–778311-932
939–785318–164حجة الوداع 10-631
17-638171–792325–946
24-645178–799332–953
31-652185–806339–960
967–813346–192مبایعة معاویة في القدس 38-659
45-666199–820353-974
52-673206–827369–981
988–834367–213الءكرب-موت معاویة 59-680
66-687220–841374-995
1002-848381–227مقتل الزبیر 73-694
80-701234–855388-1009
87-708241–862395-1016
94-715248-869402-1023
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مقّوم التقویم اإللھي الھجري ال23.2

التقویم الھجري األصلي المقّوم للقرن األول على أساس العالمات الفلكیة للیلة القدر 

سنة  
الدورة 

12345678910111213141516171819

613614615616617618619620621622623624625626627628629630631میالدي

1012345678910-2-3-4-5-6-7-8-ھجري

632633634635636637638639640641642643644645646647648649650میالدي

11121314151617181920212223242526272829ھجري

651652653654655656657658659660661662663664665666667668669میالدي

30313233343536373839404142434445464748ھجري

670671672673674675676677678679680681682683684685686687688میالدي

49505152535455565758596061626364656667ھجري

689690691692693694695696697698699700701702703704705706707میالدي

68697071727374757677787980818283848586ھجري

708709710711712713714715716717718719720721722723724725726میالدي

87888990919293949596979899100101102103104105ھجري

12345678910111213141516171819

123/1211/12/ 1226/1215/123/ 121/1210/1228/1219/127/ 1225/1213/121/ 1227/1216/126/ 30/1219/129المحرم

صفر  
اول

7 /14 /113/19 /16 /114/111/1

2/ 222/19/ 225/112/22/ 227/116/14/ 224/111/230/120/17/ 225/115/13/ 28/118/16صفر 

ربیع 
األول 

27/216/27 /324/213/24 /322/212/32 /319/28 /325/214/25 /323/213/33 /320/210/3

ربیع 
الثاني 

29/318/36 /425/315/33 /422/310/431/320/37 /427/316/34 /424/312/41 /422/39 /4

جمادى  
األول 

28/417/45 /524/413/42 /521/49 /529/419/47 /526/415/43 /523/411/530/420/48 /5

جمادى  
الثاني 

27/516/54 /624/513/531/520/58 /629/518/55 /625/515/52 /621/59 /630/519/57 /6

7/ 728/618/66/ 720/69/ 724/613/62/ 727/617/64/ 722/611/630/618/67/ 25/615/63رجب 

8/ 827/717/75/ 823/712/731/719/76/ 826/716/73/ 822/711/730/718/77/ 25/714/72شعبان 

رمضان 
شمس  

قمر
لیلة 
القدر
من

23/8
ص س 

: 21قدر
12 -
13/9

12/8
ز ع

: 23قدر
2-3/9

31/8
ص/ع  

س
: 21قدر

19 -
20/9

20/8
ص 
ع/س

: 21قدر
9-10 /9

8 /8
ج/ز ع 

:  23قدر
29 -
30/8

27/8
ص س

: 22قدر
16 -
17/9

17/8
ز ع/س 

: 23قدر
7-8/9

4 /9
ع س

: 23قدر
24 -
25/9

24/8
ص/ع  

س
: 23قدر

13 -
14/9

15/8
ز س 
قدر 
21 :

3-4/9

2 /9
ع س/غ 

: 21قدر
21 -
22/9

22/8
ص س 
قدر 
21  :
10 -
11/9

10/8
ج/ز ع 

: 23قدر
31 -1 /9

29/8
ع س
قدر 
21  :
17 -
18/8

18/8
ز ع/س 
قدر 

23  :8 -
9 /9

5 /9
ع س/غ 

21قدر
24 -
25/9

26/8
ص 
س/غ

: 21قدر
15 -
16/9

15/8
ز ع  
قدر 
23 :

5-6/9

3 /9
ع غ

: 21قدر
23 -
24/9

10/ 1025/914/92/ 929/917/96/ 1020/99/ 1023/913/91/ 927/915/93/ 22/911/930/919/97شوال 

وذ
القعدة 

21/1011/1029/1018/108 /1025/1015/102 /1123/1012/1031/1020/109 /1028/1017/104 /1124/1013/101 /11

وذ
الحجة 
شمس  

قمر

20/11
ش ن/ب 

9 /11
ق ن

28/11
ن ب 

17/11
ق/ش 

5 /11
أ ش 

24/11
ش/ن ب 

13/11
ق ن

2 /12
ن ب 

21/11
ش ب 

10/11
ق ن

29/11
ن ب 

18/11
ش ب 

7 /11
ق ن

26/11
ش/ن ب 

16/11
ق/ش ن 

3 /12
ن ب 

22/11
ش ب 

12/11
ق  ن/ب 

1 /12
ن ب 

دة ،  غ: الغفر ،  ق: القلب ،  ط: الطرفة ،  ج: الجبھة ،  ز:الزبرة ،  ص: الصرفة ،  ع: العوا ، س: السنبلة  ،  ش: الشولة ،  ن: النعائم ، ب: البلمنازل القمر:  ز: الزباني ،  أ: األكلیل
لكبیس بعد شھر المحرم الالحق : اذا كان ھالل شھر رمضان في منزلة الصرفة / العوا وھالل ذي الحجة في منزلة القلب / الشولة  : یضاف الشھر ا14في القرن  

م 2023-ھـ مقّوم 1402-تاسعةالنسخة ال-محمد جواد الخزعلي  – كتاب التقویم الھجري في العقود السبعة األولى  

الل شھر رمضان  تقدم ھوترقب ظھور الزھرة كنجمة الصباح  لسنة السابقة للسنة الكبیسة:  ن لشھر رمضافي

لشھر الكبیس صفر األول الحرام.  افة اضأعالمةفھما الى منزلة العوا وھالل ذو الحجة الى منزلة الشولة، 
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ة محصلال24

أصبح من الواضح والمؤكد :

ھو تقویم الھجري لیس من اختراع البشر لحاجة تنظیم حیاتھ مع تطور مجتمعاتھ. بل  –التقویم العربي  -1

وعلمھ هللا تعالى ألدم ع او أدریس ع او  حركة الفلكوضعھ هللا تعالى منذ الخلق وضبط كل تفاصیلھ بإلھي  

واألول اكثر منطقیة. ، إبراھیم ع

اھلة األشھر  ومواقعخالل شھر رمضان،نجمة الصباح الزھرةرؤیةأن المسلمین األوائل كانوا یستعملون  -2

القمر القمریة ضمن   القدر،منازل  لیلة  بین فصول  وعالمات  الحجة  لتحدید موقع شھري رمضان وذي 

ً ولكن،سنة19دورات الـ مع ھذا . ویتطابق لتقّویم التقویم الھجريالسنة  ً ھ لیس تقویما .حسابیا

حّرم تركھ بالعكس؛، بلالكبیسصفر األول  الحرام  أن هللا عز وجل لم یّحرم تقّویم التقویم الھجري بالشھر  -3

النسيء المنھي عنھ في سورة التوبة. بل أن ھنالك ترتیب عجیب لألحداث وضعھ ھویسلو.  في القرءان

نذار مدتھ أربعة أشھر حرم متتالیة ال تتحقق إال  إھـ ب 9عز وجل یتمثل في انزال أیة التحریم في أواخر  

! ... سبحان العلیم القدیر. صفر األول الكبیسالحرام شھر البوجود 

ھـ . 10أن رسول هللا ص لم یّحرم ولم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -4

ھـ . 13أن الخلیفة األول أبو بكر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -5

ھـ .21و 18و 16أن الخلیفة الثاني عمر لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -6

ھـ . 35و 32و 29و26و 24أن الخلیفة الثالث عثمان لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة -7

ھـ .40و 37أمیر المؤمنین علي ع لم یمنع أضافة الشھر الكبیس سنة أن-8

ً أضافة الشھر الكبیس  منع  فرض  أن الخلیفة األموي معاویة لم ی-9 ربما و54و51و48و45و43سنة  علنا

ربما أوقف معاویة أضافة  و ھـ.18في الشام منذ تولیتھ الشام معاویة تقویمبدأ تطبیقأذ ، ھـ59ھـ و56

الكبیس سنة المسلمین عند ھـ59و 56الشھر  بالد  باقي  التقویمینفي  تطابق  التقویم  .ما  تقّویم  وألغى 

الكبیس صفر األول. الحرامالھجري بالشھر

یبدأ  أمويق تغیّیر التقویم الھجري إلى تقویم  یطبفرض ت من  مھوبنو أمیة بعده  أن الخلیفة األموي یزید  -10

أسباب ثورة الحسین ع.اھمأحدھذا وكان.معاویة حكم الشاماعتالءویتزامن مع من عام والدة معاویة 

المقّوم لرسول هللا  األصلي  أن ما یسمى بالتقویم الھجري الحالي ھو تقویم أموي ولیس التقویم الھجري  -11

المسلمین. ضاللإلأي تقویم بشري بدعة  ص.
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للتغطیة على ضاللة ھذه القصةاو أبدعتواستخدمت،  أن ال عالقة للخلیفة الثاني عمر بالتقویم الھجري-12

. تغییر التقویم

قد  في مناطق خالفة ابن الزبیر) ھـ 73( أو الـ  سنة الھجریة األولى  60كل تأریخ ألي حدث وقع خالل الـ  -13

وأعادوا حسابھ ن إضالالً او جھالً مؤرخوالتدخل  یتم تأریخھ بالتقویم الھجري المقّوم لرسول هللا (ما لم  

بالتقویم  بتقویم جولیان المیالدي خطأحسابیاً  قابلھ  یمابالتقویم الھجري غیر المقّوم)، و ... ونُحیھ حالیاً 

 ً !!األموي غیر المقّوم خطئا

ومقابلھ  على األكثر  ھـ قد تم تأریخھ بالتقویم األموي غیر المقّوم  60وكل تأریخ ألي حدث وقع بعد سنة  -14

حقیقة یوم طابقوال یتقویم األموي غیر المقّوم  ونُحیھ حالیاً بال. تقویم جولیان المیالدي صحیح ..بیاً  حساب

. حدوثھ

األصليالھجريلھياإلأن التقویم الذي أستخدمھ رسول هللا ص وأئمة آل البیت ع ال بد أن یكون التقویم-15

.صاموا شھر رمضان وحجوا وفقھأقاموا الجمعة و، والمقّوم ولیس التقویم األموي غیر المقّوم

أن التواریخ الواردة عن عالمات ظھور األمام المھدي المنتظر عج ھي بالتقویم الھجري المقّوم أن كانت  -16

. أنھا بالتقویم األمويفاحتمال، وأما التي تنسب لغیرھمأئمة آل البیت عأوصادرة من رسول هللا ص 

التقویم الھجري األصلي كان تقویم شمسي قمري. الحظ حدیث رسول هللا ص التالي: 

ْبِن َجْحٍش اْألََسِديُّ قَالَ   ِ ْبُن َعْبِد �َّ ْبُن َمْرَواَن اْألَْزِديُّ اْلِحْمِصيُّ قَاَل: نَا اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن  نَا :َحدَّثَنَا ُعبَْیدُ  ُجنَادَةُ 
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ :  یَقُولُ قَاَل: َسِمْعُت أَنََس ْبَن َماِلٍك، ِ إِ لَْو أَْقَسْمُت لَبََرَرُت،(:قَاَل َرُسوُل �َّ لَى َوإِنَّ أََحبَّ ِعبَاِد �َّ

ِ لَُرَعاةُ الشَّْمِس َواْلقََمِر، َوإِنَُّھْم لَیُْعَرفُوَن یَْوَم اْلِقیَاَمِة بُِطوِل أَْعنَاقِِھمْ  ص 5المعجم االوسط، أبو القاسم الطبراني ج  ). �َّ

، وغیره.  4808ح 106

والقوامیس.. راجعوا معناھا في القرآن في اللغة تعني اإلبقاء والمحافظة)رعاة(كلمة 

نِینَ یَْعنِي(انھ  بمؤلف المعجم، أبو القاسم الطبراني، علق على حدیث الرسول ص ھذا   !!. ولكن، القمر ال  )اْلُمَؤذِّ
عالقة لھ بمواقیت الصالة؟! قد یقول احد انھ یعني مواقیت الصالة وبدایات الشھور القمریة في التقویم. اال یشمل 

شھر ھو ؟ من الواضح ان الرسول ص یشیر الى مكانة الذین یقّومون التقویم  تحدید اھلة الشھور تحدید ھالل أي
ومعاییر تقّویمھ بإضافة الشھر الحرام الكبیس صفر األول وفي أي سنة یتم ذلك عن طریق مراعاة الشمس والقمر. 

ولھذا یعتبروه حدیث ضعیف!

قرأ {إنا انزلناه في لیلة منن (مرعاة الشمس والقمر، وان نكون؛هللا عز وجل من احب عباده يعسى ان یجعلن
)، قرأھا سرا كان كالمتشحط بدمھ في سبیلومنالقدر} یجھر بھا صوتھ ، كان كالشاھر سیفھ في سبیل هللا ،  

فوهللا  (،  فلحلن(حم والكتاب المبین انا أنزلناه في لیلة مباركة انا كنا منذرین)وخاصم بسورة (انا أنزلناه)  نوان  
.)وانھا لسدة دینكم وانھا لغایة علمنا ،  رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھبعدانھا لحجة هللا تبارك وتعالى على الخلق
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ما الفرق بین التقویم الھجري المقّوم في ھذا الكتاب عن التقاویم المقّومة األخرى؟ 25

المتبع في أفغانستان وباكستان وایران وتقویم أم القرى المتبع ھنالك عدة تقاویم قمریة شمسیة مثل تقویم الجاللي  
والتقویم السعودیة  والتقویمفي  بعض القبطي  أقترحھا  حدیثة  حسابیة  تقاویم  وھنالك  الصیني،  والتقویم  العبري 

الباحثین لحل مشكلة دوران الشھور القمریة حول فصول السنة.

؟ لنتبعھ في ھذا الكتاب لي الھجري المقّوم األصفبأي شيء یفرق التقویم 

، الفرق ھو التالي: لالختصاروبدون شرح تفاصیل كل تقویم 

  المدرج في ھذا الكتاب لیس  الھجري المقّوم األصلي  التقویم ً لما كان علیھ الحال  استكشاف، بل ھو  اقتراحا

وضعھ هللا عز وجل منذ لھي  إھو التقویم الذي أتبعھ الرسول ص واألنبیاء ع وھو تقویم  زمن رسول هللا ص.

الخلق وضبطھ بحركة الفلك. 

  المدرج في ھذا الكتاب مبني على مطابقة اھلة الشھور القمریة مع منازل القمرالھجري المقّوم األصلي  التقویم

. كما ورد في النصوص ، والزھرةونجمي الِشعرى وسھیل

  تثبیت شھري رمضان وذي الحجة في زمان المدرج في ھذا الكتاب مبني علىالھجري المقّوم األصلي  التقویم

لیتعبد علمھ للنبي أبراھیم ع كما یقول العرب او للنبي أدم ع كما یقول الیھود فلكي محدد من هللا عز وجل 

. الناس فیھما

لدى التقاویم األخرىأدلة  وجد  ت في حین ال  ي.لي الھجري األصیم اإللھعلى صحة التقو ةا عشرات األدلنقدم.

عالمات لك وفحركة المن خالل  االمدرج في ھذا الكتاب یمكن التأكد منھصحة التقویم الھجري المقّوم األصلي

. في حین ال یوجد لدى التقاویم األخرى ألیة ألثبات صحتھالیلة القدر.

لتقویم الھجري المقّوم األصلي التطابق مع السنة الشمسیةلیس الھدف من ا ً .، بل ال عالقة بینھما أطالقا

أھلة الشھور القمریة ھورھما مع  وال تبدأ شال قیمة لھاتقویم الجاللي وتقویم ام القرى تقاویم من صنع البشر

.والتقویم الشمسيوھدفھما التطابق مع الفصول

  6- 5ال تبدأ شھورھما مع الھالل ویضیفون  )واألثیوبي( التقویم القبطي ً وھدفھما التطابق مع  أیام كبیسة سنویا

الفصول. 

مطابقة بدایة السنة في نیسان  واساس التقویم ھو  .عتمد على منازل القمرتال  لطوائف مختلفة  ةویم العبریاالتق

ختالف بین التقاویم العبریة ھو من این یبدأوا بدایات الدورات. فمنھم  حسابیاً. واالالشعیر والثمار  وجمع نض 

أرض المیعاد وال أتفاق حول التأریخ الحقیقي لھذین  الیھود من یبدأ منذ بدأ الخلیقة ومنھم من یبدأ منذ دخول
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ً والحدثین. كما ان الیھود یتالعبون ببدایة الشھ وال یراعوا رؤیة األھلة فیجعلون بدایة الشھر أحیانا  ر حسابیا

وبالتالي سنوات أضافة الشھور الكبیسة قبل الرؤیة واحیانا بعدھا بیوم لكي ال تقع اعیادھم في أیام منحوسة.  

وشھر الصوم عندھم في الشھر العاشر الشمسي اإللھيأي حرفوا التقویم  .وال أساس فلكي لھار موحدةغی

العاشر الشمسي!). التقاویم  بعد االنقالب الخریفي (لھذا یدعي البعض ان شھر رمضان یتزامن مع الشھر 

رئیس المدرسة التلمودیة  Shmuel Yarkhinaiالعبریة الحالیة ترجع الى الفلكي الیھودي شامؤیل یارخیناي  

حدود   في  العراق  في  النھروان  قبلھ254في  العبري  التقویم  ھو  ما  یعرف  وال  جولیان  ھیلیل  م  قام  ثم   .

ً .جولیان المعدلم بتحویلھ الى تقویم حسابي یتزامن مع تقویم  359في   Hillel IIالثاني  یوجد ستة  ،حالیا

. كلھا من صنع البشرتقاویم عبریة

  لكواكب واالتقویم الصیني (والكوري والیاباني والفیتنامي المشتق منھ) یعتمد على حسابات الشمس والقمر

الربیعي  االعتدالونجوم أخرى ویوجد منھ عدة تقاویم مختلفة ویضاف فیھا أیام وشھور كبیسة لجعل  السبعة

. وھدفھ التطابق مع الفصولفي اول شھور السنة

  التقویم الھندي تقویم معقد یعتمد حركات القمر والشمس والنجوم وتبدأ شھوره من منتصف الشھر القمري مع

البدر.

  تثبیت أیام السنة القمریة مع السنة الشمسیةھدفھا  الشیعة والسنةلبعض الباحثینالمقّومة  التقاویم الحسابیة ،

الشھ یضیفون  الكبیسوبالتالي  سنوات ر  ثالث  الفرق  كل  اصبح  القمریة تقریباً  یوم  30أینما  السنتین  بین 

ثابت غیر  في تسلسل  یضاف الشھر الكبیس بالتاليو. سنوات 3-2، ولیس كل  أي كل ثالث سنوات والشمسیة 

شھرا بعد شعبان  32بعد شھر ذي الحجة وبعد  یضاف الشھر الكبیس فیھا بالتتابع  ومنھا  .  شھور القمریةبین ال

كما ویختلف بعضھا في تحدید وقت بدایة السنة الھجریة .  شھرا بعد ربیع اآلخر، ثم تتكرر الدورة32وبعد  

ال قبل او بعد وقتھما أو أحدھمایجعل شھري رمضان وذي الحجةكل ذلك  .  تقویم الشمسيبالنسبة لشھور 

.وتأویل خاطئ لمعاني أسماء الشھوروھنالك من ّغیر حتى تسلسل الشھور حسب اھوائھ.  الصحیح بشھر

لنشر تقاویمھم مما جعل الناس تشك في حقیقة ما جرى وفي  واالتباعألسف، لھم المال والمنصات اإلعالمیة

ھدف . وربما التشكیك بالتقویم األصلي لرسول هللا ص ھو  صحة التقویم الھجري األصلي لرسول هللا ص 

.في الواقع نشاطھم اإلعالمي

ولدینا آلیة للتحقق من واألنبیاء ع قبلھ  أتبعھ رسول هللا صلى علیھ وآلھ وسلمقمري شمسي  لھي  إلدینا تقویم  

، سابقاً وحالیاً  وضعھا البشرفلماذا نتبع او نختلق تقاویم مغایرة  ،عالمات لیلة القدرحركة الفلك وھيصحتھ  

؟! في المستقبل و
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بعد ان آرائھماقترحوا تقاویم حسابیة بدیلة، عدلوا الذین ن بإیجاد حل للتقویم الھجري وو المھتمن و المعاصربعض 

. وقلة تعصبوا لرأیھم ونالوا احترام قرائھمفائدة الناسلعلميمما یدل ان غرضھم كان،  اطلعوا على كتابنا ھذا

وانحدروا الى اتھامات طائفیة ال عالقة لھا بالتقویم مما یدل على مستواھم العلمي وعلى ان أھدافھم من اقتراح 

ومنھم من غیر اسم تقویمھ الى اسم اخر بدل التقویم الھجري وحسناً ما فعلوا اذ تقویم بدیل كانت لمنافع شخصیة.

من اقتراحھم. بشري مبتدع اوضحوا انھ تقویم 

التي وجدناھا عن التقویم الھجري األصلي التي اخفیت او ضاعت عبر  واالدلة الحظوا الكم الھائل من الحقائق

صلى هللا علیھ وآلھ وسلم بان نتحرى عالمات لیلة القدر. قرن! وكل ما عملناه اننا نفذنا بعقل امر الرسول14

إیجاد ادلة تاریخیة أخرى اال القلة في  ، لألسف لم یساھم  2017وبعد سنوات على نشر النسخة األولى في  ومع ھذا،  

ً لتغییر التقویم الھجري او دقة ما استكشفناه   ة في ھذا والعدید ارسلوا لي بان األدل!.وكأن أمر التقویم لیس مھما

مر اصبح واضح. بل صادمة وال حاجة علمیة ألدلة أخرى فاأل،كافیةالكتاب 
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ھل یعقل أن المسلمین وعلماءھم ال یعرفون تغیر التقویم كل ھذه القرون السابقة؟ 26

.  )51( طھ  ) قَاَل فََما بَاُل اْلقُُروِن اْألُولَٰى  قال فرعون لموسى ع: (، سیقولون مثلما  الكثیر عندما یقرأون ھذا البحث 
تفكیر جدي ویقلدون السلف   ْھتَدُونَ (ربما سیرفضونھ دون  مُّ آثَاِرِھم  َعلَٰى  َوإِنَّا  ٍة  أُمَّ َعلَٰى  آبَاَءنَا  َوَجْدنَا  إِنَّا  قَالُوا  ) بَْل 

). 22(الزخرف 

حتى لو أقترحھا وجھاء المجتمع ،شعوبھمریخیاً أن التقاویم یضعھا قادة الدول ویفرضوھا بالقوة على  امن المعروف ت
لعدم في قبول تغییر التقویم بعد أجیال بسبب عدم تصلب األجیال الالحقة تغییر التقویم تمل فرض كوی. ورجال الدین

ل والملتزمین بھ جیل بعد جیل خصوصاً مع قمع ویقل عدد العارفین بما حص.  بما جرى قبلھمواھتمامھممعرفتھم
. من یلتزمون بھ

القرن  بدایةم أستغرق حتى1582تغییر التقویم المیالدي من تقویم جولیان الى غریغوري والذي بدأ في  ،فمثالً 
غریغوري الثالث الكاثولیكيأنھ صدر بأمر من بابا الفاتیكان رغم  ، أي أكثر من ثالث قرونالعشرین لیسود العالم

عشر! 

ومعاویة أسس دولة جدیدة فرضھا ھو وبقیة حكام بني أمیة بالقوة والحروب والقتل والجور والظلم وشراء الذمم 
ھـ 21حاكم الشام في  معاویةستحدثوا دین أخر أستغرق فرضھ منذ أصبحانبالمال وفتاوي وعاظ السالطین الذی

م. 750م الى 620سنة من 108. أيحتى سقوط الحكم األموي

. سم السابقأخر وتقویم أخر لھما نفس االثاني الھجري مع دین السالمي في القرن وبالتالي تركوا غالبیة الجیل اال

؟ فھل یعلم كبار علماء المسلمین عبر القرون السابقة بتغییر التقویم

أخرى الى تعالیم وتقالید وتقویم جدیدة أو العودة الى السابقة تذكر أن المجتمع یحتاج الى عشرات السنین لیتغیر مرة  
!التي ھي بمثابة جدیدة لألجیال الالحقة

ال أستبعد أن یكون أمر تغییر التقویم معروف لدى كبار علماء المسلمین حتى أواخر القرن الثالث الھجري كما وجدنا 
كان بإمكانھم أن یفعلوا إن علموا في ظل قرون من سالطین االضطھاد والقتل والجور؟ ذامالكن،  و...في ھذا البحث 

حتماالت المنطقیة ھي: أما علماء الدین في زماننا فاال

، ونشھد ، أذ سیثور ضده باقي العلماء وعامة الناسوحیاتھممكانتھىن منھم ویكتم ذلك للحفاظ علو یعلم العارف.1
. بسبب عدم مطابقة أراءھم مع األفكار الدراجة في زمانھمھمطیم تھمیشھم وتسق عبر القرون كم من العلماء ت

وذكرنا في ھذا الكتاب ما ورد عن حساب السنة الكبیسة في التبیان في تفسیر القرآن ألبو جعفر محمد بن  
، صاحب صف القرن الھجري الخامستمنالحسن بن علي الطوسي، المعروف بشیخ الطائفة والمتوفي في

مذھب الشیعي، ویُعد تفسیر  كتابي تھذیب األحكام، واالستبصار، من الكتب الروائیة األربعة المعروفة لدى ال
حسین   محمد  للسید  المیزان  تفسیر  في  وكذلك  القرآن.  علوم  أنواع  فیھ  ُجمع  تفسیر  أول  التبیان 

من كبار  عارفأصولي،فقیھ،متكلم،مفسر،م وھو1981-ھـ1402المعروف المتوفي في  الطباطبائي
ف مماثلة لعلماء اھل السنة لكن لم یتسنى لي وال أستبعد مواقفي القرن الرابع عشر الھجري.الشیعةعلماء

الوقت للتعمق.
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ولم یبحثوا في مسألة عدم صحة في الفقھ والحالل والحرام،أن علماء الدین یتخصصون في مجاالت محددة.2
. وباقي العلوم، وأكثرھم یجھل علم الفلكالتقویم

اختالف خالل  من المعروف ان علماء الدین غیر معصومون عن الخطأ واالختالف فیما بینھم واضح من  .3
وكأن ھذه المصادر لم  ھ بعدما یطلع على مصادر أخرى فتوى سابقة لعالم لفیما بینھم وحتى تغییر  ھمافتاو

ً تكن موجودة  ! عندما اصدر فتواه السابقة سابقا
ال.4 عبر  الدین  لعلماء  یتوفر  تسھیلقرونلم  في  الحدیثة  العلمیة  واإلمكانات  المصادر  على  ربط الحصول 

اكتشافات علم الفلك. أضافة الى بسرعة فیما بینھا ومقارنتھا ومطابقتھامعلومات ال
ن ألساتذتھم ویكررون قول السلف ی غالبیة رجال الدین لكل المذاھب لیسوا "علماء"، بل مجرد رجال دین مقلد .5

دون البحث للتأكد من صحتھ. أن كل المنظومة التعلیمیة الدینیة لكل الطوائف قائمة على منع البحث ویطرد 
فاذا جھل او اخفى أساتذتھم من السلف حقیقة تغییر  ویشھر بأي رجل دین یخرج عن تقلید السلف كالببغاء.  

الدین في زماننا سائ تقلیدھم.التقویم، فرجال  الدین  قال اإلمام  رون في  السلف  : (بن عربيمحي  فما زال 
ي وأخذ   یزكون بعضھم بعًضا ویتوارثون التزكیات خلفًا عن سلف، وكان علماؤنا ال یأخذون العلم إال ممن ُزّكِ

. )اإلجازة من أشیاخھ

خوفاً من معاویة ألن علي كان یعمل تركوا السنة النبویة في القرن الھجري األول قد الصحابة وردت نصوص بأن 
.ھكذا كانوا یشیعوا الرعب والخوف واإلرھاب !  بتلك السنة

كنا عند ابن عباس بعرفة فقال: یا سعید،  (: عن سعید بن جبیر قال:  ھـ 68عن ابن عباس المتوفي في  منھا ما ورد 
لبیك هللا لبیك وإن رغم أنف فخرج ابن عباس من فسطاطھ فقال:  !مالي ال اسمع الناس یلبون؟ قلت: یخافون معاویة

لإلمام أبي بكر أحمد ،9447، الحدیث  274، ص5السنن الكبرى، ج. )من بغض علياللھم العنھم فقد تركوا السنةمعاویة،

. ألبي الطیب الفوجیاني،466، ص3التعلیقات السلفیة على سنن النسائي، ج، والبیھقي 

ما شيء شھدتھ على عھد / ما أعرف شیئاً مما كان على عھد النبي: (قالھـ 93المتوفي في مالكعن أنس بن و
لصالة؟ قال ألیس ضیَّعتم ما اوال قیل..، إال شھادتكم ھذه!، إال وقد أنكرتھ الیومرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

وقال: سمعت الزھري یقول: (دخلت على أنس بن ).  أولیس قد علمت ما صنع الحجاج في الصالة ؟/..ضیَّعتم فیھا
.مالك بدمشق وھو یبكي فقلت لھ: ما یبكیك؟ قال: ال أعرف شیئاً مّما أدركت إالّ ھذه الصالة وھذه الصالة قد ضیّعت)

.)57-3/56البن رجب (الباريفتح، و507البخاري في صحیحھ في المجلد األول، الكتاب العاشر حدیث رقم 

الدول العظمى ان"ھل حدد هللا عز وجل مكان بدایة األیام أیضاً؟". ذكرنا  من ھذا الكتاب،عشر  سابعفي الفصل ال
لقارتین األمریكیتین قرروا تغییر خط الیوم الدولي من المحیط األطلسي الى المحیط الھادئ في لةالمستعمرالغربیة

بتغییر خرائط دون اكراه (على األقل ھذا ما یروج)  . وتم فرضھ رسمیاً  فقطسنة138حوالي  م أي قبل  1884عام 
عتماد واضطرت الناس الوغیرھا.  شخصیةواالحوال الالمدنیة  العالم البحریة والجویة والمناخیة والسجالت الرسمیة  

. ھذا التغییر لتسیر امورھا الحیاتیة

المختصین ورجال الدین من اھل الكتاب على ھذا التغییر الذي ألغى ما اعتمدتھ قرون البد ان ھنالك من اعترض من  
االمریكیتین.  القارتینر یوم عبادة اھل الكتاب فيمن الخرائط والسجالت حول العالم وغیّ 

ملة ربما ھي مھضاعت او  ھل سمعت بھم؟ ھل عرفت انت بھذا التغییر؟ این اعتراضاتھم من اقوال ومقاالت وكتب؟  
في اقبیة مكتبات العالم یغطیھا التراب وال یعرف بھا اال القلة الذین ال حول وال قوة لھم، فقد اصبح ھذا التغییر ھو  
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وبالتالي ال اشكال في  اشكال حولھ،ياصالً لعدم وجود ابل، ربما ستفترض ان ال احد اعترض المعتاد والمعتمد.
وأتباعھ! ھذا التغییر

قرن. حتما ھنالك 14سنة فقط على تغیر معاویة للتقویم الھجري قبل  138حواليلنطبق ھذا الحدث الذي حصل قبل
اقرأ التاریخ عنما فعل بنو أمیة من اعترض من المسلمین ورجال الدین وائمة المسلمین لكن جوبھوا بعنف السلطة.

واإلسالم.بالصحابة   بل آنذاكوالناسوالمسلمین  اعترض.  من  اعتراضات  وضاعت  معھم.  لتتماشى  اضطرت 
بنوا امیة  قد اعترضوا فھذا یعني انھم وافقوا  من أي مذھب  االن بما انھ لم یصلنا ان أئمة المسلمین  البعض فترض یو

!!.على تغییر تقویم رسول هللا ص 

الطوائف بدأوا یعتمدون إمكانیة رؤیة الھالل في أي مكان في العالم وفق الكثیر من رجال الدین ومن كل  حالیاً،  
الحسابات الفلكیة إلعالن اول یوم من الشھر. لكنھم ال یعلمون ان البرامج والتطبیقات والمواقع الفلكیة الدولیة التي  

مما یجعل رجال سنة فقط138الذي تم تغییره قبل  تعلن أماكن رؤیة اھلة الشھور تستخدم خط التقویم الدولي الجدید 
أي یجعلون . ھالل الشھرالدین ھؤالء یعلنون بدایة اشھر رمضان وشوال وذو الحجة وباقي الشھور بیوم قبل وقت 

! اتباعھم یصومون ویفطرون ویحجون ویعیدون بیوم قبل وقتھ وھم ال یعلمون

سنة حول التقویم وبدأوا یفتون وفقھ!  138بل  ماذا حدث قنالغالبیة العظمى من رجال الدین لكل الطوائف ال یعلمو
قرن؟!.. الغالبیة العظمى منھم ال تعرف 14فھل من المنطق ان تسأل رجال الدین عن تغییر التقویم الھجري قبل  

بل وحیاتھ. ،اصالً ومن یعرف یسكت لحمایة مكانتھ

بل في البتراء في بطن االردن وھنالك من یقول في ،الحجازلقد أثیرت في السنوات األخیرة شبھة ان مكة لیست في  
وقد تصدى لھذه االدعاءات الفارغة عدة باحثین باألدلة جزاھم هللا خیراً. لكن أثیر تساؤل قد  .اور في جنوب العراق

سالمیة خارج الشرق االوسط ال قل ان المسلمین في البالد االیثار حول تغییر التقویم الھجري أیضاً، وھو ھل یع 
؟  ولم یدون احد منھم ذلك في كتبھمیعرفون تغییر مكة وقبلوا تغییرھا رغم حجھم لھا لقرون قبل اإلسالم

ھذا  ، ھل یعقل ان المسلمین ال یعرفون تغییر التقویم الھجري ولم یدون احد في البالد االسالمیة وفق نفس التساؤلو
في كتبھم؟ الحدث 

البتراء ،منطقيطبعا ھذا تساؤل   ھذا  الى الحجاز. لكنأو اوربل دلیل من ادلة عدم صحة تغییر مكان مكة من 
االحتجاج ال یصلح في مسالة تغییر التقویم. أذ ان مكة معروفة منذ قرون ومتفق علیھا بین سكان الجزیرة العربیة 

. ومن ثم البالد اإلسالمیة

جد الرد في المصادر انھ لم یكن ھنالك اتفاق بین العرب حول التقویم وأسماء شھوره وترتیبھا. بل ان  في حین و
سنة  200لرسول محمد ص جمع العرب لیوحدوا التقویم ووقت حجھم وأسماء الشھور وترتیبھا في حدود  لالخامس

. الھجرةقبل 

ان جد الرسول أعاد  ستنتاجھاشم كانوا احناف على دین النبي إبراھیم ع وتقویمھ وبالتالي یمكن االيونعرف ان بن 
بقىٰ حتى بعد ھذا االجماع على تقویم موحد،  . وجدید بتقویمولم یأتي  للنبي إبراھیم عالعرب الى التقویم األصلي 

عبوا باألشھر الحرم بالنسيء.  وتالعادوا بعض العرب على تقاویمھم وأسماء شھورھم وترتیبھا. بل 

في ذھن كل العرب مترسخأمیة تغییر التقویم فلم یكن ھنالك اجماع على تقویم موحد يأي لم یكن صعب على بن 
وال اشكال عندھم من وجود تقویم اخر بین عدة تقاویم أخرى یعرفوھا عربیة وفارسیة  ولیس جزء من الدین  وتقالیدھم  
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، لیحجوا وفقھورومیة وحبشیة وقبطیة. وبالتالي، لن یكون ھنالك اعتراض كبیر ضد معاویة في تطبیق تقویم جدید 
.فسبق ان فعلوه

واالن سادة قریش الجدد ،فرضوا التقویم السابقھاشم)ي(بنان سادة قریش السابقینعندھم سوى  ولیس االمر  
االمة أتباع والة أمرھا! ىوعلیفرضون التقویم الجدید.(بنو أمیة) 

ً امیة للتقویم لم یكن كيان تغییر بنكما   وفقط كما ھي،  وأسماء شھوره وترتیبھا  رقم سنتھ. فقد ابقوا اسم التقویم ولیا
ونفس الشيء فعلوه مع أیام األسبوع یم.  ازالوا تقویمھ بالشھر الكبیس لتدور شھورھا حول الفصول وھو جوھر التقو

وال یعرف الناس ان ھنالك ..  ولیان الوثنيج األیام لتطابق تقویم  احفوفقد بقت تسمیة أیام األسبوع كما ھي وفقط زّ 
العبوا بذلك عبر القرون ولیس بشيء جدید. فقد تتعبد صوم والحج، وبالتالي ال یھم متى ن جمعة والوقت حدده هللا لل

رغم ان تغییر التقویم؟  غییریبقى السؤال، لماذا لم یرد نص في أي مصدر عربي او إسالمي یدل على تمع ھذا،  
ورغم إرھاب بني أمیة وسطوتھم، سنوات،  3- 2إضافة الشھر الكبیس كل  ةزالإالتقویم یبدو سطحي وبسیط وھو فقط  

نص على ھذا التغییر؟ ايلماذا لم یرد 

.ھـ9تُرك في  الذي  عشرات النصوص تذكر تغییر التقویم وحوروھا بانھ النسئ في آیة التوبة!..ومن قال ال یوجد؟
ھـ ! واي نص بتغییر التقویم فسروه بھاتین  17عمر بن الخطاب في  الخلیفة  ان التقویم الھجري بدأه  أخرى تنص  و

. د تم تغییره!أي ال ینكر احد ان التقویم الھجري قمكرر!.ألنھالكذبتین واھمل عبر القرون 

ً تذكر  صوص  نتجد  سبما  ر وربما في المكتبات والمتاحف حول العالم وسیعثر علیھا یوماً ما.مخفیة  ما حدث حقا
ان  ال یعرفون  وسلطات المصادر بحجة الحفاظ على اجماع االمة من قبل علماءنسخ وطبعات اخفیت وحذفت من

لھي ولیس تقویم من ابتداع الرسول ص، أي اعتبروا التقویم اجتھاد من الرسول ص إالتقویم األصلي ھو تقویم  
.. وبالتالي ال یھم تغییره !لكل زمان،ولیس امر من هللا تعالىلزمانھ

صفد الشیاطین في أي شھر یقرر البشر انھ شھر رمضان، یُ سنزل المالئكة وأي ان هللا تعالى (والعیاذ با�) سیُ 
.. ومتى نحج بیتھ!!نزل المالئكة ویصفد الشیاطین ویقسم االرزاق  ومتى یُ ولیس هللا ھو من یقرر متى نصوم لھ  

أیعقل ھذا؟! 

ومن یطالب بنص صریح من أئمة آل البیت ع وائمة المسلمین رض برفضھم تغییر التقویم، علیھ ان یبحث أیضا
ال یفترضوا ذلك دون دلیل! یجب علیھم ان  عن نص صریح منھم بأنھم قبلوا تغییر التقویم وصاموا وحجوا وفقھ و

ولن یجدو ھكذا نص. 

العباس والصفویون  وامیة ومشى على خطھم بنيكل التاریخ اإلسالمي وتعالیم الدین مشكوك فیھا بسبب فترة حكم بن
والعثمانیون وكل علماء السالطین والى الیوم. 

الفارسي لتحدید وقت جبایة الخراج  التقویم  العباسي المعتضد كان یستخدم  الخلیفة  ان  لقد ورد في مصادر عدیدة 
لخراج قبل بعد ان احتج الناس ان السنة تدور وال یمكنھم دفع افي العراق وخراسان(الزكاة / الضرائب) من الناس

! وورد ان الوالة ، وربما كان ھذا سائداً قبلھھـ279حصد محاصیلھم وتكاثر انعامھم! وقد أستلم المعتضد الحكم في  
في الشام كانوا یستخدمون التقویم الرومي لھذا الغرض ! والوالة في مصر یستخدمون التقویم القبطي !.. لقد تُرك 
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مباركة علماء السالطین لعدم بلث الھجري رسمیاً من قبل سالطین المسلمین و التقویم الھجري منذ أواخر القرن الثا
ستفادة منھ في حیاة الناس!اال

انعدام وسائل االتصاالت وجور الوالة! في زمان یغلب علیھ االمیة والجھل وسھل جداً األصلينسیان الناس للتقویم  
. الزھرةةضبط التقویم من مراقبة اھلة الشھور في منازل القمر ومراقب یكفي فقط ان تمنع احد من ذكر معاییر

بال، حرموا الفقھ والكالم بعلم الفلك!. 

احدة ولیلة  ھو الناس عن وجود  سن یاس ستنساھا. ما اسھل ااھل عالماتھا والنتجوكذلك عن لیلة القدر. یكفي  
كل سبع سنوات!!ةمختلف

ماذا عن صومنا وحجنا في السنوات السابقة؟ ھل سیقبلھا هللا تعالى؟ و26.1

ورد في النصوص  احب أن أكون مثل من یقوم بدور هللا العزیز القدیر ویقرر أي عمل سیقبل وأي عمل سیرد..  ال
.شقیاءا لن یوفق وسیكون من األ جمعة والصوم والحج في غیر وقتھالى ان من یقیم ال

معروف عن الصالة مثالً، فربما سنعرف ما حصل لصومنا وحجنا السابق... نحن نعلم ان لكل ھو  بما  لو فكرنا  ،لكن
 ً  من الصالة في اخر وقتھا والتي بدورھا  عبادة جانبان؛ القبول والثواب.. ونعلم ان الصالة في أول وقتھا أكثر ثوابا

 بعد وقتھا، لكن كل ھذه الصلوات مقبولة.ثواباً من الصالة قضاءً كثرأ

أقل.. أن هللا عادل سیكونثواب الأن هللا الرحمن الرحیم سیقبل صومنا وحجنا السابق لكن  ال اشك،وبنفس المبدأ
ثواب من صام وحج في وقتھ الصحیح .. وهللا عز وجل كتب على یعطینا ثواب كامل مثل  ھ تعالىوبالتالي ال أظن ان

ً والكرم  نفسھ الرحمة فقد یجازینا ثواباً أكثر مما نستحق لجھلنا وقت شھري رمضان وذي الحجة الصحیح..أیضا
هللا تعالى یقیم الحجة على عباده قبل ان یحاسبھم ویجزیھم، وبالتالي لم نكن نعرف بتغییر التقویم وال حجة لھ 

عرفنا وشھدنا عالمات لیلة القدر فقد اقام هللا تعالى الحجة علینا! بعد اناما علینا. 

 وسیحاسبون بدالً عنا اذا كان التقویم ویقولون انھم مسؤولون امام هللا!بعض الناس یعتمد على علماء الدین لیقرروا
القرءان مليء بآیات تنفي ان احداً سیكون مسؤول عن اتباعنا إیاه ...!!  او علموا وكتمواذلك  علموا  یخاطئ ولم  

بفتاوي خاطئة!!   

وأعید في نھایة ھذا البحث ما قلتھ في مقدمتھ: 

ھدفنا لیس البحث في التأریخ أو انتقاد شخصیات تاریخیة وال اقتراح حلول لمشكلة التقویم الھجري . لقد ثبت تاریخیاً  

الجھد والوقت ضاعةإلورجال الدین، ولست منھم..  فال داعي  سیاسیینان التقاویم یضعھا ویغیرھا قادة األمة من  

ال.فال وقت لدینا لذلك ، وأظنكم تشاطروني ھذا الح

ھدفنا محدد ، وھو أن نعرف :

 .أي تقویم أستخدم رسول هللا ص والمسلمین األوائل
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  أي تقویم أستخدم رسول هللا ص وأئمة آل البیت ع عندما ذكروا وقت ألحداث حصلت وكذلك ألحداث أخر

أھتمامنا. تاالزمان، زمان ظھور اإلمام القائم المھدي المنتظر عجل هللا عز وجل فرجنا بظھوره ، وھما نقط

ا نتعبد ونصوم ونحج في األوقات الصحیحة أم ال ؟ .. متى أصبح  اذا كنا  لمسلمون یصومون ویحجون  ما 

ویحیون مناسباتھم بمواعید مختلفة بالنسبة لفصول السنة كل عام. 

أثارة النقاش حول صحة التاریخ اإلسالمي  ادراستنا ھذه للتقویم الھجري ولتأریخنا االسالمي ال یقصد منھ

وتفرق األمة اإلسالمیة والنعرات المذھبیة والطائفیة.

ھذا البحث ... فالبحث منشور بدون كلفة وال إعالنات وال مردود مالي. ال ھدف معنوي أو مادي لنا من

تھ وفكروا اءوأقرأوا البحث وأعیدوا قرحول مسألة التقویم الھجري فدعوا رجال الدین الحالیین والسابقین في حالھم 
وما لدینا من لقد مرت االمة اإلسالمیة بعھد مظلم زمن تسلط بني امیة على الحكم.. ألنفسكمبأنفسكمبھ وقرروا

كما فعل .ثیرھم على تحریف المصادر معروفأالعباس وت يفي عھد بنكل الطوائفعلماءامصادر لملم محتویاتھ
ایضاً. ذلك الصفویون والعثمانیون 

ر بحقیقة یورأیھم حاجزاً أمام التفكوالمعاصرینالسابقینرجال الدین  أئمة المسلمین وة  ال تجعلوا التساؤل حول معرف
والتقویم الھجري األموي غیر المقّوم الحالي باقي حتى ظھور األمام القائم المھدي المنتظر عجل التقویم الھجري.

. سالمیةاالهللا تعالى فرجنا بظھوره كما ورد في نصوص كل المذاھب 

ئفیة والمذھبیة واألراء المسبقة عند التفكر بحقیقة التقویم الھجري فلن تضروا أحد سوى بتعدوا عن األھواء الطااو
.ستحق االظالل وھو الخبیر بأنفسنا ویضل من یستحق الھدایةأنفسكم وهللا یھدي من ی

: بسم هللا الرحمن الرحیم: )أُْولُوا اْألَْلبَابعز وجل بـ (هللا وصفھمكونوا ِمَمن 

ُ َوأُْولَ (   ْر ِعبَاِد الَِّذیَن یَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبِعُوَن أَْحَسنَھُ أُْولَئَِك الَِّذیَن َھَداُھُم �َّ - 17الزمر  ئَِك ُھْم أُْولُوا اْألَْلبَاب).فَبَّشِ
18 .

ُ  (وال تكونوا ممن   ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْیِھ آبَاَءنَا ۚ أََولَْو َكاَن َوإِذَا قِیَل لَُھْم تَعَالَْوا إِلَٰى َما أَنَزَل �َّ َوإِلَى الرَّ
ن َضلَّ إِذَا اْھتََدْیتُْم ۚ إِلَى  (104) آبَاُؤُھْم َال یَْعلَُموَن َشْیئًا َوَال یَْھتَُدونَ  ُكم مَّ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َعلَْیُكْم أَنفَُسُكْم ۖ َال یَُضرُّ

َمْرِجعُُكْم َجِمیعًا فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ   ِ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما  ()) البقرة. و105( �َّ  ُ َوإِذَا قِیَل لَُھُم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل �َّ
. ) البقرة)170( یَْھتَُدونَ أَْلفَْینَا َعلَْیِھ آبَاَءنَا ۗ أََولَْو َكاَن آبَاُؤُھْم َال یَْعِقلُوَن َشْیئًا َوَال 

تحقق عالمات خالل مراقبة  من  الھجري المقّوم األصلي لرسول هللا ص  یمكنكم التأكد بأنفسكم من صحة ھذا التقویم  
وتأكدوا أیضاً من تحقق عالمات لیلة القدر في شھر رمضان  قادمة ..السنوات اللیلة القدر من شھر رمضان في  

الذي یدور حول فصول السنة وفق التقویم الھجري األموي غیر المقّوم الحالي...

والصالة والسالم على خاتم األنبیاء محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ....وأتقى والسالم على من أتبع الھدى  

العالمین الملك القدوس العزیز الحكیم على ھدایتھ وأعانتھ في ھذا البحث وعلى نعمھ التي ال تحصى. والحمد � رب  



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

449 

صوم عاشوراء: نزاع طائفي أساسھ الجھل بالتقویم الھجري االصلي 27

صوم عاشوراء .. حقیقة تأریخیة أم تلفیق ؟ 

في شھر المحرم من كل عام یثار موضوع صوم عاشورا بین مؤید ومعارض وتنتشر المقاالت التي تزید الفتنة بین  
فتنة   النار على  بمنطق وعقل المسلمین،المسلمین.. فما حقیقة صوم عاشورا؟.. ال نرید صب  التفكیر  نرید  ولكن 

...حقیقة صوم عاشوراالستكشاف

ود، وابن ماجھ، والبیھقي القصة التالیة التي حصلت مرة واحدة خالل عاشورا السنة  أخرج البخاري، ومسلم، وأبو دا
بعد المحرم للسنة األولى في حین نزل أمر صوم في ربیع األول  الثانیة للھجرة كما یبدو. أذ ھاجر الرسول ص  

 .رمضان في شعبان من السنة الثانیة للھجرة

:النصوص (بالصیغة التي وردت في المصادر)

دم النبي صلى هللا علیھ وسلم المدینة فوجد الیھود یصومون الیوم العاشر من شھر المحرم، فقال النبي صلى هللا ق
.علیھ وسلم: (أنا أحق بموسى منكم فصامھ وأمر بصیامھ) 

وفي حدیث ابن عباس ـ رضي هللا عنھما ـ المتفق على صحتھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم صام یوم عاشوراء 
بصیامھ، وسئل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن فضل صیامھ فقال: (أحتسب على هللا أن یكفر السنة التي قبلھ) وأمر  

.أخرجھ مسلم من حدیث أبي قتادة رضي هللا عنھ

إال أنھ صلى هللا علیھ وسلم أمر بعد ذلك بمخالفة الیھود، بأن یصام العاشر ویوماً قبلھ وھو التاسع، أو یوماً بعده وھو 
.حادي عشر، فقال صلى هللا علیھ وسلم: (صوموا یوماً قبلھ أو یوماً بعده خالفوا الیھود) أخرجھ أحمد في المسند ال

المدینة فرأى -صلّى هللا علیھ وسلّم  -فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال: (قدم النّبي  
ا یوم صالح، ھذا یوم نّجى هللا بني إسرائیل من عدّوھم، فصامھ الیھود تصوم یوم عاشوراء، فقال: ما ھذا؟ قالوا: ھذ 

 .فقال رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم: فأنا أحّق بموسى منكم، فصامھ وأمر بصیامھ)-عند مسلم شكراً -موسى 

صلّى -وعن عائشة رضي هللا عنھا قالت: (كان یوم عاشوراء یوماً تصومھ قریش في الجاھلیة، وكان رسول هللا  
یصومھ، فلّما قدم المدینة صامھ، وأمر النّاس بصیامھ، فلّما فرض رمضان قال: من شاء صامھ ومن -هللا علیھ وسلّم  

 .شاء تركھ) رواه البخاري ومسلم

أن رجًال من أسلََم: أن أِذّْن في النّاِس:  -صلّى هللا علیھ وسلّم  -عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنھ قال: (أَمر النبّي  
َمن كان أَكل فلیَُصْم بقیةَ یوِمھ، وَمن لم یُكْن أَكل فلیَُصْم، فإّن الیوَم یوُم عاشوراَء) رواه البخاري 

فقد أخرج مسلم: (كان أھُل خیبَر یصومون یوَم عاشوراَء، یتَِّخذونَھ عیدًا، ویُلبُسون نساَءھم فیھ ُحِلیَُّھم وشاَرتَھم، فقال 
.فصوموه أنتُم)-یِھ وسلََّم صلَّى هللاُ عل-رسوُل هللاِ 

النّبي  وورد عند اإلمام أحمد في   أّن  ابن عباس،  الّسنن، عن  والبیھقي في  قال: -صلّى هللا علیھ وسلّم  - المسند، 
عاشوراء وخالفوا فیھ الیھود: صوموا قبلھ یوماً، وبعده یوماً)، وعند اإلمام أحمد أیضاً وابن خزیمة: (صوموا یوم  
.قبلھ أو یوماً بعده)(صوموا یوماً 



متى توقف تقّویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس؟الھجري في العقود السبعة األولىإللھي االتقویم

450 

: تمذھب قوم من الجھال بمذھب اھل السنة  ومنھم قال ابن الجوزيفي حین قال الكثیر بعدم صحة ھذه النصوص  
.فضل عاشوراءفيفقصدوا غیظ الرافضة فوضعوا احادیث 

..............

ما الصحیح؟  

:المسبقة ولنعمل بأمر رسول هللا التالي لنترك العصبیات المذھبیة واألراء

إذا أتاكم عني حدیث فأعرضوه على كتاب هللا وحجة عقولكم فإن : (عن رسول هللا ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) 
 .)وافقھما فأقبلوه وإال فاضربوا بھ عرض الجدار

:السنة األولى للھجرةعاشوراءفلنفكر ونحلل ھذه القصة... لنعود ونتفحص 

سنة... ھل تفاجئ بصوم الیھود في 53سنة من المبعث النبوي وبعمر  13أن الرسول ص ھاجر للمدینة بعد  -1
موجودون حول مكة ویتاجرون مع اھل مكة والرسول ص من  والنصارى  عاشورا ولم یعلم بھ مع ان الیھود  

یش المذكور في القرآن  سادات قریش وتجار مكة وكان من بین من كان یذھب الى الیمن والشام في أیالف قر
ھاشم مع الحبشة والروم واألقباط والفرس لتأمین قوافل قریش التجاریة ودولیة أقامھا بن اتفاقات الكریم وفق  

.. كیف لم یعرف ان الیھود یصومون في عاشورا في الیمن والشام والحجازوالنصارىومعروف تواجد الیھود 
المدینة؟! .. صعب تقبل ذلك!.. ألیس كذلك؟سنة من عمره وھاجر الى53اال بعد ان بلغ  

القصة ركیكة، فمرة یقولون ان الیھود تصومھ وأخرى یقولون ان العرب كانت تصومھ في الجاھلیة!... ولم یكن  -2
؟! .. صعب تقبل ذلك!.. ألیس كذلك؟ سنة من عمره53على مدى رسول هللا ص یعلم ذلك

رآن مليء بآیات تمنع أتباع أحكام الیھود ؟ القالیھود سننكیف یخالف رسول هللا ص أمر هللا عز وجل بعدم أتباع-3
بالیھود وصوم ھذا الیوم؟... صعب تقبل ذلك!.. ألیس كذلك؟باالقتداءفكیف یأمر الرسول ص .وسننھم

عن االكل ذلك الیوم ویصوموا بقیتھ؟!.. لم یرد ھكذا حكم في أي  واكیف یأمر رسول هللا ص المسلمین بأن یتوقف-4
كذلك؟ صیام!.. .. صعب تقبل ذلك!.. ألیس 

- صلّى هللا علیھ وسلّم  -هللا  ورد في صحیح مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنھما أنّھ قال: (حین صام رسول  -5
الیھود والنّصارى! فقال رسول هللا صلّى هللا  یوم عاشوراء، وأمر بصیامھ، قالوا یا رسول هللا: إنّھ یوم تعّظمھ  

، صمنا الیوم التاسع. قال: فلم یأت العام المقبل، حتى توفّي رسول  هللاعلیھ وسلّم: فإذا كان العام المقبل إن شاء  
سنة ؟؟؟).. صعب تقبل ذلك!.. ألیس  11وسلّم) رواه مسلم . (؟؟؟ ولكن الرسول توفي بعد  هللا صلّى هللا علیھ  

كذلك؟

ل بیتھ في العاشر  من جھة اللغة كلمة (عاشوراء) لم تكن معروفة قبل استشھاد اإلمام الحسین علیھ السالم وأھ-6
من محرم، وبرزت كلمة عاشوراء بعد إحیائھا من قبل أئمة أھل البیت علیھم السالم ومحبیھم، وھذا ما یؤكده  
إبن األثیر في كتابھ "النھایة " حیث یقول: ان عاشوراء اسم اسالمي. وھذا ما اكده إبن درید ایضاً في "الجمھرة"، 

جاھلیة، وأكده القاضي عیاض في "مشارق األنوار": أن عاشوراء إسم  أي عاشوراء إسم إسالمي ال یعرف في ال
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سوب  نالمحدیث  لكما أّن النصارى ال عالقة لھم بیوم عاشوراء ھذا .. خالفاً لإسالمي ال یعرف في الجاھلیة ..
.. أن یوم عاشوراء تعّظمھ الیھود والنصارى.. فإنما تعظمھ الیھود فقطبس  بن عبّال

 :عاشورا المحرم ھو جواب التساؤل التالي الرسول ص یوم صوم لكن الدلیل األقوى على عدم  -7

ھل یتبع الیھود تقویم العرب القمري ام لھم تقویم عبري یتبعوه؟ .. ھل وجد رسول هللا ص الیھود یصومون وفق  
..!تقویم العرب أم تقویمھم العبري ؟

بھ یعترفون  وال  العرب  تقویم  الیھود  یتبع  ال  بل  طبعاً،  اآلن  ،  ولحد  الشمسي  القمري  العبري  تقویمھم  یتبعون 
 ...یحددون مناسباتھم الدینیة وفقھ

 ..... فھل یوجد في تقویم الیھود العبري یوم یسمى عاشورا؟

للیھود یوم عاشورا وھو الیوم العاشر من شھر تشري أول شھور السنة العبریة ویسمى یوم كیبور أو  ،نعم
وھو الصوم الوحید الذي ورد في أسفار موسى الخمسة.. یتزامن شھر تشري مع  ویصومھ الیھود  یوم الغفران

 ..الخریفياالعتدالالخریفي في شھر أیلول / سبتمبر ویكون ھاللھ قبل االعتدال

 ... شھر تشري بالتقویم العبري ؟وافقفأي شھر بالتقویم العربي الھجري 

وكانت شھوره ثابتة مع فصول السنة وال تدور حول الفصول  التقویم العربي الھجري كان یقوم بالشھر الكبیس
37ھـ عند نزول آیة النسيء 9في موسم حج ت الحالي ویقال ان أضافة الشھر الكبیس توقفكما ھو حال التقویم 

نا نتحدث عن حادثة وقعت في السنة  ولكن ،ذلكمن سورة التوبة. ورغم وجود دالئل تاریخیة على عدم صحة  
.عشر سنوات باألولى الھجریة أي قبل ان یوقف تقویم التقویم الھجري بالشھر الكبیس

 ...! شھر تشري بالتقویم العبري یتزامن مع شھر رمضان بالتقویم الھجري األصلي

للھج الثانیة  السنة  من  شعبان  شھر  في  رمضان  شھر  بصوم  التكلیف  نزل  عندما  المسلمون  رةولھذا  أصبح   ،
 .. !ن حقا صاموه في السنة األولى للھجرةإ، یصومون كل الشھر بدل من یوم العاشر منھ فقط 

عاشوراء بالتقویم العبري یطابق العاشر من شھر رمضان بالتقویم الھجري األصلي لرسول هللا ص.

.وبالتالي ال صحة أطالقا لـ(من شاء صامھ ومن شاء تركھ)

الزمن أیضا بتحریفات عبر  العبري مر  الھجري  التقویم  بالتقویم  یكون في شوال  الحالي  العبري  ، وعاشوراء 
األصلي في غالبیة السنین ماعدا الكبیسة اذ انھم یتبعون حسابات للكبس جعلت شھورھم تزحف شھر. إضافة  

الى انھم یكبسون التقویم سنة قبل التقویم الھجري االصلي.

فتطابق شھر رمضان في تلك ،  یة الثانیة بالتقویم الھجري المقّوم لرسول هللا ص كانت سنة كبیسة  السنة الھجر
السنة مع شھر تشري العبري محتوم. 
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عرض الجدار. أتضح اھما ... وبالتالي فاضربوا بھوافقیعرضنا ھذه األحادیث على كتاب هللا وحجة عقولكم فلم  
، وھي الجھل بحقیقة تغییر التقویم الھجري والنعرات ریفھا ألسباب واضحةاآلن ان قصة صوم عاشورا قد تم تح

الطائفیة.

ة اجتیاز بني اسرائیل البحر في ھذا الیوم بدل ان  وافقوتدخلت الطائفیة ما بین من یرید ان یصوم ثم یحتفل بكذبة م
نفسھ باتخامیحزنوا على حفید رسولھم ص وكأنھم یھود ولیسوا مسلمین، وما بین من یعارضھم فیرفض الصوم  

! قال هللا تعالى ما یكأنھم صوعطاشىشھدوا جیاعاً  بشتى المأكوالت وكأن سید الشھداء الحسین ع واصحابھ لم یست
آل البیت ع ان أئمةبالصبر والصالة..) وھنالك نصوص عن  واستعینوا( 153و 45في آیتین في سورة البقرة  

 ..الصبر یعني الصوم
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تساھموا في ھذا البحث؟ تتأكدوا وكیف یمكنكم ان  28

باستخدام برنامج  او االموي الحالي  أي تاریخ مع التقویم الھجري األصلي المقّوم  مطابقةیمكنكم التأكد من
تحویل التقاویم على موقعنا: 

https://www.imamalmahdisigns.com/Original_Hijjri_Calendar/default.htm

 الھجري التقویم  مع  ویومھ  التاریخ  ذلك  ثم طابق  ویوم حصولھ،  احداث  تواریخ  المصادر عن  في  ابحث 
الحالي. االموي األصلي و

 مصادر باقي الحضارات ما ذكر عنھ في  في المصادر االسالمیة مع  ذكرت م احداث  ا یاریخ واوقارن بین ت
ً مثل الفارسیة والرومیة والقبطیة والحبشیة والتركیة، مع التقویم الھجري ھا  ، وقارن فقد كتبوا تاریخھم ایضا

. واالموي الحالياألصلي

 اریخھا  وللشمس والقمر وقارن تعن تواریخ الكسوفات والخسوفات التاریخیة اإلسالمیة ابحث في المصادر
. واالموي الحاليمع التقویم الھجري األصليمھا ایاو

احداث وردت منازل القمر واالبراج عند حدوثھا.ابحث في المصادر التاریخیة اإلسالمیة عن

 .ًابحث لنا استكشافاتك واستفساراتكم وانتقاداكم البناءة، لطفا

https://www.imamalmahdisigns.com/Original_Hijjri_Calendar/default.htm
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المسلمین وحكام مع شھور الحج الصحیحة للقرون  جدول تزامن فترات حیاة أئمة 29
الھجریة الثالثة األولى
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جدول تزامن فترات حیاة أئمة المسلمین مع حكام المسلمین مع شھور الحج الصحیحة للقرون الھجریة الثالثة األولى  

بالتقویم الھجري غیر المقّوم أنتباه: التواریخ 

أعداد موقع 
الترتیب الزمني لعالمات ظھور االمام المھدي المنتظر عجل هللا تعالى فرجھ

http://www.imamalmahdisigns.com/index.html

http://www.imamalmahdisigns.com/index.html
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المصادر30

ورودھا في الكتاب : ترتیب  حسب 

ھـ. 711فيالمتوفيابن منظور األنصاري/عربيّ لغويلسان العرب / معجم.1

المحیط.2 عمر  /القاموس  بن  إبراھیم  بن  محمد  بن  یعقوب  بن  محمد  طاھر  أبي  الدین  مجد  اللغوي  اإلمام 

ھـ. 817فيالمتوفى الفیروز آباديالشیرازي

. ھـ 395 المتوفي فيزيمقاییس اللغة / أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرا.3

اد الَجوھري المتوفي في  الصحاح في اللغة / أبو نصر إسماعیل بن .4 ھـ.393حمَّ

ھـ. 650الحسن بن محمد الصغاني المتوفي في  / االمامفي اللغةالعباب الزاخر.5

.http://www.baheth.netلمعاجم اللغةموقع الباحث العربي.6

قبل اإلسالم / الدكتور د. جواد علي.المفصل في تاریخ العرب .7

. ھـ 440المتوفي في  اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة / أبو الریحان محمد بن أحمد البَْیُروني.8

تاریخھ الفلك.9 العرب ،  تألیفالوسطي القرون فيعند  اإلیطالي  ّالفلكي،  نلّینو ّ  كرلو  السینور  الطبعة    ،

.م 1911الثانیة 

أبن  .10 الحسین  السید   / والرومیة  العربیة  الشھور  مداخیل  والفلك في حساب  الزمان  علم  المبارك في  الجدول 

عام   الى  ترجع  مخطوطة   / األمریكي.1142جحاف  الكونغرس  مكتبة  في  محفوظة  ھـ 

https://www.loc.gov/resource/amedscd.2008427057/?sp=20

ھـ. 360تھذیب الشیعة ألحكام الشریعة / الشیخ محمد بن الجنید االسكافي المتوفي .11

ھـ). 150تفسیر مقاتل بن سلیمان ( .12

ھـ. 548المتوفي في تفسیر مجمع البیان في تفسیر القرآن / الطبرسي.13

ھـ. 437فيتفسیر الھدایھ إلى بلوغ النھایھ / مكي بن أبي طالب المتوفي.14

ھـ. 460تفسیر التبیان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي المتوفي في  .15

.ھـ1401ي في تفسیر المیزان في تفسیر القرآن/ الطبطبائي المتوف.16

.http://www.altafsir.comألسالمي/ األردن. موقع التفسیر / مؤسسة آل البیت الملكیة للفكر ا.17

الطائي  .18 الحاتمي  بن عربي  بن محمد  بن علي  الدین محمد  / محي  األعظم  السر  في  المنظم  الدر  مخطوطة 

ھـ.638المتوفي األندلسي

الدین.النسيء / د. نیازي عز .19

براءة النسيء / وسام الدین إسحق..20

والتقویممدونة  .21 الكفري  المتعافي،  النسيء  حسني  د.  http://dr-/  2016/ 22/6/أ. 

post_22.html-hosnyelmotaafy.blogspot.ca/2016/06/blog

ھـ. 276فيحمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوفى أبي م/مواسم العرب االنواء في.22

ھـ 458المتوفى  البیھقي  أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر /شعب اإلیمان.23

ھـ.329المتوفي في القميابن بابویھمحمد بن عليأبو جعفرالشیخ الصدوق/من ال یحضره الفقیھ.24

http://www.baheth.net/
https://www.loc.gov/resource/amedscd.2008427057/?sp=20
http://www.altafsir.com/
http://dr-hosnyelmotaafy.blogspot.ca/
http://dr-hosnyelmotaafy.blogspot.ca/2016/06/blog-post_22.html
http://dr-hosnyelmotaafy.blogspot.ca/2016/06/blog-post_22.html
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ھـ 270كان حیّاً حدود  .، أبو الحسن الكوفيّ علّي بن الحسن بن علّي بن فضال بن عمرو بن أیمن التیميّ كتاب .25

كتاب أسماء رجال أبي عبد ّ� علیھ السالم .26

حاتم، الدارمي، بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التمیمي، أبو  محمد بن حبانالحافظ/ابن حبان  صحیح  .27

ھـ. 354البُستي المتوفى في 

بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري الشافعي محمد بن إسحاق بن خزیمة/ابن خزیمة  صحیح  .28

. ھـ311المتوفي في 

.ھـ774إسماعیل بن عمر الدمشقي المتوفى سنةابن كثیر/البدایة والنھایة.29

ھـ. 310في المتوفىتاریخ الطبري / محمد بن جریر الطبريالمعروف بـتاریخ األمم والملوك.30

ھـ. 499تاریخ دمشق / أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة هللا بن عساكر الدمشقي المتوفي في .31

ھـ 240ة خلیفة بن خیاط األخباري العصفري المتوفي في  بن الخیاط / خلیفة بن خیاط بن أبي ھبیرتاریخ خلیفة.32

الصحیح من سیرة النبي األعظم (ص) / السید جعفر العاملي..33

ھـ. 664أقبال األعمال / السید رضي الدین، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوفي في .34

ھـ. 218الحمیري المتوفي في  السیرة النبویة ألبن ھشام / محمد عبد الملك ابن ھشام بن أیوب .35

ھـ. 852أبو الفضل العسقالني الشافعي المتوفي  بن حجرفتح الباري شرح صحیح البخاري / أحمد بن علي.36

37.Chronology of the Byzantine Empire. By T. Venning, J. Harris.

38.The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles By Andrew Palmer

39.An index of dates, a complete index to the enlarged ed. of [J.] Blair's ... By J 

Willoughby Rosse, John Blair.

40.The Annals of Europe, Regal Register

41.A History of Palestine, 634-1099, By Moshe Gil

42.Byzantine Warship vs Arab Warship: 7th–11th centuries. By Angus Konstam

43.Treadgold, Warren (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford, 

California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2630-2.

44.The Muslim Diaspora (Volume 1, 570-1500): A Comprehensive Chronology of the 

Spread of Islam... By Everett Jenkins, Jr

45.Walter Hays (2013). "2013 Review of notable earthquakes in the Mediterranean 

region". University of Pittsburgh. Retrieved 3 April 2015

46.Gülru Necı̇poğlu, Julia Bailey, ed. (2009). Frontiers of Islamic Art and 

Architecture: Essays in Celebration of Oleg Grabar's Eightieth Birthday. Muqarnas, 

Volume XXV. Brill. p. 82, note 14. ISBN 9789004173279.

47.Jerusalem: The Biography, By Simon Sebag Montefiore, Ch. 18, The Umayyads: 

The Temple Restored 660-750, p187-188.

48.Gibb, H. A. R. (1923). The Arab Conquests in Central Asia. London: The Royal 

Asiatic Society. OCLC 685253133.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Treadgold
https://books.google.com/books?id=nYbnr5XVbzUC
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-8047-2630-2
https://en.wikipedia.org/wiki/H.A.R._Gibb
https://archive.org/details/arabconquestsinc00gibbuoft
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/685253133
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49.Byzantium at War: AD 600–1453 By John Haldon (1990), p. 64; Lilie (1976), pp. 

78–79; Treadgold (1997), pp. 326–327; Mango & Scott (1997), p. 494

50.The famines of the world : Past and present / by Cornelius Walford, 1879 

51.History of the Byzantine State By Georgije Ostrogorski. P 124-125.

52.Stratos, A.N. (1980), Byzantium in the Seventh Century, Volume V: Justinian II, 

Leontius and Tiberius, 685–711, Amsterdam: Adolf M. Hakkert, pp. 34–

38, ISBN 90-256-0852-3

ھـ. 285ألدب / محمد بن یزید المبرد ، أبو العباس المتوفى:  الكامل في اللغة وا.53

ھـ.1111بحار األنوار / محمد باقر المجلسي المتوفي في  .54

. http://www.shamela.wsالمكتبة الشاملة .55

.http://ar.wikishia.netویكي شیعة  .56

. https://ar.wikipedia.orgویكبیدیا .57

فرجھ .58 تعالى  هللا  عجل  المنتظر  المھدي  االمام  ظھور  لعالمات  الزمني  الترتیب  موقع 

www.imamalmahdisigns.com .

. http://stellarium.orgالفلك حركة تطبیق .59

.http://www.astroviewer.comالفلك حركة تطبیق .60

الفلكیة  .61 وخسوفات  لالجداول  وكسوفات  موقع ألھلة  في  الكواكب  وأقترانات  والقمر  الشمس 

http://astropixels.com/.

لكسوف  .62 الفلكیة  المیالدي  الجداول  السابع  القرن  في  األمریكیة الشمس  الفضاء  وكالة  من 

0700.html-https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE0601

األمریكیة   .63 الفضاء  وكالة  من  المیالدي  السابع  القرن  في  القمر  لخسوف  الفلكیة  الجداول 

0700.html-https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE0601

الصحیفة السجادیة / األمام علي بن الحسن زین العابدین ع..64

بن شھر اشوب  علىبنمشیر الدین أبى عبد هللا محمد ابن شھر اشوب االمام الحافظ/آل أبى طالب  مناقب .65

.ھـ 588أبى حبیشى السروى المازندرانى المتوفى سنة  بنأبى نصرابن

ھـ. 329المتوفي في یعقوب الكلینيمحمد بنالكافي / الشیخ.66

اعالم الھدایة / المجمع العالمي ألھل البیت ..67

المفّضل / المفضل بن عمر الجعفي الكوفي، القرن الھجري الثاني. توحید .68

.ھـ356المتوفى سنة  بأبي الفرج األصفھانيمقاتل الطالبیین / علي بن الحسین بن محمد، المعروف.69

المتوفّى سنة  الصدوق أبي جعـفر محّمـد بن علي بن الحسین ابن بابویھ القّميلشیخ ا/ عیون أخبار الرضا.70

ـ. ھ381

الھذلي المتوفي المسعوديبن عليعلي بن الحسینلالمام علي بن ابي طالب ع / ابي الحسناثبات الوصیة.71

. ھـ346

بالسید  بن جعفر بن طاووس المعروفالسید رضي الدین، علي بن موسى/ُمَھُج الدَّعوات َوَمنَھُج الِعبادات .72
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