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Ehab Fahmy
مھندس معمارى خریج جامعة عین شمس دفعة 1993 باحث فى التاریخ و علوم الفلك و الكون شغوف بالعلم و المعرفة
و البحث عن الحقیقة الصادقة قارئ و ناقد للتراث العربي اإلسالمى و مصحح المفاھیم المغلوطة قدم عدة ابحاث منھا فى
قصص األنبیاء و األقوام التى ذكرھا القرأن الكریم

تقویم التقویم الھجرى
یونیو 10, 2016

 

السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ
 

 

أبدأ بقول ال إلھ إال هللا و حده ال شریك لھ و أن محمد صلى هللا علیھ و سلم رسول هللا أطیب خلقھ ُخلقاً و أدعو
لوالدتى أدامھا هللا ذخراً ألبنائھا بالخیر و الیمن و البركات و لوالدى رحمة هللا علیھ بالعفو و المغفرة و الثبات
عند السؤال و أدعو لزوجتى و أبنائى بالعیش رغداً و سعة الرزق و بالخیر و حسن العمل و لكل أفراد عائلتى
الكریمة قریبھا و بعیدھا بصالح الحال و دوام الرزق الحسن و قلة الغلبة و حسن العمل و أدعوا لكل أصدقائى
بدوام العافیة و العمل الصالح ھم و سائر المسلمین فى كل األرض و غیرھا و أدعو لى بأن یتقبلنى هللا عبداً

صالحاً أعبده و أدعوه سراً و عالنیتاً.
أما بعد، دعونا نسبح فى فلك هللا عز و جل و نبدأ بموجز مختصر عن عداد السنین و األعوام و الشھور
إستنادا على ما ورد فى كتاب هللا القرأن الكریم و سنة نبیھ الكریم محمد علیھ الصالة و السالم و علم الفلك و
األجرام السماویة لمعرفة التقویم السنوى و نشأتھ و محدداتھ و ما إنتھینا إلیھ األن. و فیما یلى اإلستنادات و

اإلرشادات و تحلیلھا حتى الوصول إلى النتائج و التوصیات.
 

أوالً: بعض أیات الكتاب القرأن الكریم حیث قال تعالى فى سورة:
 

َن اْلُھَدى َواْلفُْرقَاِن فََمن 1.       البقرة 185 (  َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل فِیِھ اْلقُْرآُن ُھًدى لِّلنَّاِس َوبَیِّنَاٍت ّمِ
ْن أَیَّاٍم أَُخَر یُِریُد ّ�ُ بُِكُم اْلیُْسَر َوالَ َشِھَد ِمنُكُم الشَّْھَر فَْلیَُصْمھُ َوَمن َكاَن َمِریًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ّمِ

یُِریُد بُِكُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُواْ اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّرواْ ّ�َ َعلَى َما َھَداُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )

2.       البقرة 189 (  یَْسأَلُونََك َعِن األِھلَِّة قُْل ِھَي َمَواقِیُت ِللنَّاِس َواْلَحّجِ َولَْیَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُْواْ اْلبُیُوَت ِمن
ُظُھوِرَھا َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّقَى َوأْتُواْ اْلبُیُوَت ِمْن أَْبَوابَِھا َواتَّقُواْ ّ�َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن )

3.       البقرة 194 ( الشَّْھُر اْلَحَراُم بِالشَّْھِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَْیُكْم فَاْعتَُدواْ َعلَْیِھ
بِِمثِْل َما اْعتََدى َعلَْیُكْم َواتَّقُواْ ّ�َ َواْعلَُمواْ أَنَّ ّ�َ َمَع اْلُمتَِّقیَن )

ْعلُوَماٌت فََمن فََرَض فِیِھنَّ اْلَحجَّ فَالَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل فِي 4.       البقرة 197 ( اْلَحجُّ أَْشُھٌر مَّ
اِد التَّْقَوى َواتَّقُوِن یَا أُْوِلي األَْلبَاِب ) ُدواْ فَإِنَّ َخْیَر الزَّ اْلَحّجِ َوَما تَْفعَلُواْ ِمْن َخْیٍر یَْعلَْمھُ ّ�ُ َوتََزوَّ

5.       البقرة 217 (  یَْسأَلُونََك َعِن الشَّْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِیِھ قُْل قِتَاٌل فِیِھ َكبِیٌر َوَصدٌّ َعن َسبِیِل ّ�ِ َوُكْفٌر بِِھ
َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْھِلِھ ِمْنھُ أَْكبَُر ِعنَد ّ�ِ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتِْل َوالَ یََزالُوَن یُقَاتِلُونَُكْم َحتََّى
ْ ُ ُ َم ْ أَ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َُم َ د َ ْ ُ م َدْد ْ َ َم َ اْ ُ َ َ ْ ا إ ْ ُ د َ ْ ُ دُّ ُ َ
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یردوكم عن ِدینِكم إِِن استطاعوا ومن یرتِدد ِمنكم عن ِدینِِھ فیمت وھو كافِر فأولئِك حبِطت أعمالھم
ْنیَا َواآلِخَرةِ َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُھْم فِیَھا َخاِلُدوَن ) فِي الدُّ

َم َعلَْیُكْم َصْیُد اْلبَّرِ َما 6.       المائدة 96 - 97 ( أُِحلَّ لَُكْم َصْیُد اْلبَْحِر َوَطعَاُمھُ َمتَاًعا لَُّكْم َوِللسَّیَّاَرةِ َوُحّرِ
ُدْمتُْم ُحُرًما َواتَّقُواْ ّ�َ الَِّذَي إِلَْیِھ تُْحَشُروَن ) ( َجعََل ّ�ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْیَت اْلَحَراَم قِیَاًما لِّلنَّاِس َوالشَّْھَر اْلَحَراَم

َواْلَھْدَي َواْلقَالَئَِد َذِلَك ِلتَْعلَُمواْ أَنَّ ّ�َ یَْعلَُم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوأَنَّ ّ�َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیٌم ) 
 

7.       األنعام 96 (  فَاِلُق اِإلْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا َذِلَك تَْقِدیُر اْلعَِزیِز
اْلعَِلیِم )

8.       التوبة 36 ( إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّھوِر ِعنَد ّ�ِ اثْنَا َعَشَر َشْھًرا فِي ِكتَاِب ّ�ِ یَْوَم َخلََق السََّماَوات َواألَْرَض
یُن اْلقَیُِّم فَالَ تَْظِلُمواْ فِیِھنَّ أَنفَُسُكْم َوقَاتِلُواْ اْلُمْشِرِكیَن َكآفَّةً َكَما یُقَاتِلُونَُكْم َكآفَّةً ِمْنَھا أَْربَعَةٌ ُحُرٌم َذِلَك الّدِ

َواْعلَُمواْ أَنَّ ّ�َ َمَع اْلُمتَِّقیَن )

ُمونَھُ َعاًما 9.       التوبة 37 ( إِنََّما النَِّسيُء ِزیَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر یَُضلُّ بِِھ الَِّذیَن َكفَُرواْ یُِحلِّونَھُ َعاًما َویَُحّرِ
َم ّ�ُ ُزیَِّن لَُھْم ُسوُء أَْعَماِلِھْم َوّ�ُ الَ یَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِریَن ) َم ّ�ُ فَیُِحلُّواْ َما َحرَّ لِّیَُواِطُؤواْ ِعدَّةَ َما َحرَّ

تَْیِن ثُمَّ الَ یَتُوبُوَن َوالَ ُھْم یَذَّكَُّروَن ) ةً أَْو َمرَّ رَّ 10.   التوبة 126  ( أََوالَ یََرْوَن أَنَُّھْم یُْفتَنُوَن فِي ُكّلِ َعاٍم مَّ

نِیَن َواْلِحَساَب 11.   یونس 5 (ُھَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضیَاء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُمواْ َعَدَد الّسِ
ُل اآلیَاِت ِلقَْوٍم یَْعلَُموَن) َما َخلََق ّ�ُ َذِلَك إِالَّ بِاْلَحّقِ یُفَّصِ

12.   یوسف 49 ( ثُمَّ یَأْتِي ِمن بَْعِد َذِلَك َعاٌم فِیِھ یُغَاُث النَّاُس َوفِیِھ یَْعِصُروَن )

ْعلُوٍم ) لُھُ إِالَّ بِقََدٍر مَّ ن َشْيٍء إِالَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُھُ َوَما نُنَّزِ 13.   الحجر 21 (  َوإِن ّمِ

14.   اإلسراء 12 ( َوَجعَْلنَا اللَّْیَل َوالنََّھاَر آیَتَْیِن فََمَحْونَا آیَةَ اللَّْیِل َوَجعَْلنَا آیَةَ النََّھاِر ُمْبِصَرةً ِلتَْبتَغُواْ فَْضالً
ْلنَاهُ تَْفِصیالً ) نِیَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء فَصَّ بُِّكْم َوِلتَْعلَُمواْ َعَدَد الّسِ ن رَّ ّمِ

15.   العنكبوت 14 ( َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِھ فَلَبَِث فِیِھْم أَْلَف َسنٍَة إِالَّ َخْمِسیَن َعاًما فَأََخَذُھُم الطُّوفَاُن
َوُھْم َظاِلُموَن )

16.   القمر 49 (  إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر )

 
ثانیاً: مقتطفات من السنة العطرة سنة النبى محمد علیھ الصالة و السالم و بعض المؤرخین

 
1.       ولد یوم اإلثنین الثانى عشر من ربیع األول من عام الفیل سنة 569 میالدیة

2.       بناء الكعبة المشرفة حین كان عمر محمد علیة الصالة و السالم الخامسة و الثالثون

3.       نزل علیھ الوحى یوم االثنین السابع من رمضان و كان فى األربعین من عمره

4.       كانت الھجرة إلى الحبشة على مرتین المرة األولى في رجب من السنة الخامسة من بعد نزول
الوحى وعادت في شوال من نفس السنة

5.       عام الحزن و الخروج إلى الطاثف فى شوال من السنة العاشرة من البعثة

6.       اإلسراء و المعراج حدث فى العام الحادى عشر للبعثة النبویة 
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7.       أذن الرسول للمسلمین بالھجرة إلى یثرب من مكة  فى آخر ذى الحجة الى أول ربیع األول

8.       ھاجر النبى و أبو بكرو وصلوا الى قباء ضاحیة یثرب یوم األثنین الثانى عشر من شھر ربیع
األول

9.       استغرقت الدعوة اإلسالمیة فى دورھا المكى (من البعثة حتى الھجرة) اثنتى عشرة سنة و خمسة
أشھر وواحد و عشرون یوما نزل فیھا على الرسول صلى هللا علیھ و سلم معظم القرآن

10.   حجة الوداع قبل وفاتة بسنة فى ذو الحجة 631 میالدیة

11.   توفى عن عمر ثالث و ستون سنة فى یونیو سنة 632 میالدیة

َ فى السنة السادسة عشر من الھجرة فى عھد 12.   تم إقرار العمل بالتقویم الھجرى المعمول بھ حالیا
خلیفة المسلمین الثانى عمر بن الخطاب رضى هللا عنھ و أرضاه بعد تلقیھ رسالة من أبو موسى
األشعرى فى شھر شوال یستعلم فیھا عن تعداد السنین. فجمع عمر العلماء و طلب منھم إعدات

التقویم الھجرى و حدد بدایة الھجرة المباركة إلى المدینة بالعام األول.

13.   معانى الشھور العربیة و كلھا منسَّبة لحیاة العرب فى الجزیرة العربیة و فى زمن الجاھلیة:

a.      المحرم                ، ُسِمَى بذلك لكونھ شھراً محرماً و من األشھر الحرم و یحَرم فیھ
القتال

b.      صفر                  ، ُسِمَى بذلك لخلو بیوتھم منھم حین یخرجون للقتال أى فارغ

c.      ربیع األول           ، ُسِمَى بذلك لبدایة الراحة و أكل الدواب للعشب أسوة بمیعاد الربیع

d.     ربیع األخر           ، مثل ربیع األول و تكملة لھ

e.      جمادى األول         ، ُسِمَى بذلك لجمود المیاه أى بدایة الجفاف و بدایة فصل الصیف

f.       جمادى األخر         ، مثل جمادى األول و تكملھ لھ

g.     رجب                  ، ُسِمَى بذلك للترجیب أى التعظیم للشھر و منع القتال فیھ كونھ من
األشھر الحرم

h.     شعبان                 ، ُسِمَى بذلك من تشعب القبائل، وتفرقھا للغارات

i.        رمضان               ، ُسِمَى بذلك لشدة حرارة الشمش فى المنطقة العربیة

j.        شوال                  ، ُسِمَى بذلك لبدایة موسم التجارة و الحج و تحمیل الدواب باألشولة
إستعداد للسفر

k.      ذو القَعدة              ، ُسِمَى بذلك لقعد العرب (الراحة) بعد الترحال للتجارة و الحج و ھو
شھر من األشھر الحرم

l.        ذو الحجة             ، ُسِمَى بذلك أذاناَ للحج و ھو من األشھر الحرم

14.كان العرب قدیما وفى الجاھلیة یتحایلون على األشھر الحرم بإستقدام شھر صفر أو إقراره حسب
اإلحتیاج أو مخالفة مواعید الصید أن ذاك ألھوائھم الخاصة و أساءوا إستخدام النسئ وأخلوا جھالً
الموعد المحدد بإضافة شھر التقویم مما أدى إلى إختالل الشھور عن میعادھا تزامناً مع فصول السنة

ً إ ا ا ا ا ا إ
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و إختل میعاد موسم الحج عن كونة مع بدایة فصل الشتاء و باقى المواسم إختلت تباعا، فكانت كافة
أمم األرض تعمل على تزامن شھور السنة مع الفصول الشمسیة األربعة. فنزلت األیة الكریمھ
الخاصة بالنسئ و تنھى قریش عن العبث بعدة الشھور وبالتالي تنھى عن العبث بالفصول التي سوف

تؤدي تباعاً إلى اإلخالل بالمواسم وأھمھم موسم األشھر الحرم واإلخالل بسنة هللا.

15.كان العرب یعتبرون شھر محرم ھو بدایة العام بعد موسم الحج و التجارة، شھر ربیع لبدایة موسم
تثمین وتربیع الماشیة و الدواب و بدایة فصل الربیع، شھر جمادى لبدایھ شھور الصیف الجافة،
رمضان للرمضة وإستمرار شدة حرارة الشمس وبدایة شھور الخریف وذو القعدة لبدایة فصل الشتاء

و موسم الحج و التجارة.

16.لم یكن فى زمن الجاھلیة و وقت بعثة النبى صلى هللا علیھ و سلم و فى الجزیرة العربیة إى تعداد
للسنین، فكان القمر و ظھور الھالل و إختفائھ ھو المحدد لتحدید الشھور.

17.كان فى شمال الجزیرة العربیة (الشام) و فى جنوبھا (الیمن) یعتد بالسنین و كان یوجد تقویم سارى
أن ذاك و النسئ وأیام التقویم معمول بھ لتالفى إختالل شھور السنة مع المواسم.

18.األشھر الحرم كما ورد الحدیث الشریف ھم ذو القعدة، ذو الحجة، محرم و رجب ولكنھم قد یكونوا
متزامنین مع نھایة الشتاء وبدایة الربیع حیث كان تحریم صید البر مما یتیح للدواب بتحمل نھایة
فصل الشتاء و العیش والتثمین والتربیع مع بدء فصل الربیع. فمن المنطقى أن األشھر الحرم ھم ذو

الحجة و محرم وصفر وربیع األول 
 

ثالثا: معلومات فلكیة عن األجرام السماویة الشمس، األرض و القمر
 

الشمس، نجم غازى مشتعل یتكون أغلبھ من غاز الھیدرون و الھیلیوم و ھى
مصدر الطاقة لكل مجموعتھا الشمسیة و مركز كل الكواكب الدوارة حولھا كٍل

فى مداره و یقاس السنة على الكوكب بإتمام دورة كاملة حول الشمس.
 
 
 
 

األرض، كوكب حباه هللا بالحیاه علیة لوجود الماء و الھواء الذى یحتوى على
األكسوجین و حماھا بغالف جوى یحمیھا من األشعة الكونیة الضارة. تدور

األرض فى مدار حول الشمس و تعود لنقطة البدایة كل 365.256 یوم قاطعا
سنة تسمى بالسنة الشمسیة و یومھ بدورانھ حول نفسھ فى 24 ساعة تقریباً.

م یتعرض ألربع فصول متساویة الزمن (الشتاء، الربیع، الصیف والخریف) و قّسِ
كل فصل إلى 3 شھور متساویة

 
 
 

القمر، كویكب مرتبط باألرض و یدور حولھا دورة كاملة كل 29.5306 یوم
قیاسا من على األرض. ال توجد حیاه علیھ لخلوه من العناصر األساسیة للحیاه
و یومھ بدورانھ حول نفسھ فى 27.321 یوم قیاساً من على األرض. فلذلك،
یرى القمر من على األرض دائما بوجھ واحد لتقارب یومھ مع سنتة مع شھور

https://2.bp.blogspot.com/-DUi9CY75s_M/V1qlAP-9VvI/AAAAAAAAA7I/yb_Y5DQlylYeQp3ifS_a1rmAZJWVgdNggCKgB/s1600/image001.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-rlDtDJqlpIc/V1qlAKzCwsI/AAAAAAAAA7I/M8tNavLz66EOvlreRGeyOfP0WERFAXd-ACKgB/s1600/image003.jpg
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السنة األرضیة.
 
 

 
الدورة المیتونیة Metonic Cycle، و ھى عالقة خاصة تجمع الشمس،
ً و تحدث كل 19 سنة شمسیة. تلك العالقة الفریدة من األرض و القمر معا

خواصھا أن یعود الثالث أجرام إلى مكانھم األول كما إبتدوا بعد إكتمال
دورانھم كٍل على حدى و كٍل فى مداره. و تحسب كاألتى، 235 دورة كاملة

للقمربما تماثل 19 سنة شمسیة (12 دورة للقمر * 19) و 7 شھور قمریة
 
 
 

رابعا: مقارنة بین التقویمات المختلفة المعمول بھا حتى األن و فى بعض
البلدان 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ایام التقویم ھي إما یوم أو إسبوع أو شھر إضافى متالزم مع السنوات الكبیسة (األعوام) و یضاف كل 4

بعض سنین لتصحیح میعاد الشھور مع فصول السنة.
o        ال یعتد بھا فى التقویم الھجرى

o        یضاف یوم بین فبرایر و مارس فیصبح فبرایر 29 یوم حسب التقویم المیالدى

o        یضاف إسبوع فى نھایة السنة حسب التقویم القبطى

o        یضاف شھر كامل فى نھایھ السنة حسب التقویم العبرى

https://2.bp.blogspot.com/-rlDtDJqlpIc/V1qlAKzCwsI/AAAAAAAAA7I/M8tNavLz66EOvlreRGeyOfP0WERFAXd-ACKgB/s1600/image003.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ZkVTOCeQx0c/V1qlCmJVcTI/AAAAAAAAA7I/r2Ly17jNEvMMF3ifhCs5vNvKbA7sTRkGQCPcB/s1600/image023.png
https://1.bp.blogspot.com/-b7OMk3HVetE/V1qlAmSCwOI/AAAAAAAAA7I/LGzUTA5Vs0IMNCUApkOfb6fVD_4A4hsfgCKgB/s1600/image007.jpg
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خامساً: مما سبق من معلومات یبدأ التحلیل و توحید المفاھیم

 
1.       یوجد تسارع مقدارة 11 یوم بین السنة الھجریة و السنة الشمسیة مما أدى إلى إختالل فصول
السنة مع الشھور التى ترمز الیھا و عدم ثبات موسم الحج فى فصل الشتاء كعادة عربیة قدیمة و على
ذلك وجب التقویم للتقویم. و لكن حال التقویم الھجرى الحالى یشیر إلى أننا سبقنا الزمن الحقیقى و

نحن األن فى المستقبل ب (1436 * 11)/365.25 = 43 سنة شمسیة  تقریبا أى فى سنة 2015 +
43 = 2058 میالدیة و ال یمكن العودة للوراء و ذلك ألسباب كثیرة منھا:

a.       أولھا أنھ بذلك نعید الكتابة فى التاریخ على ما تم و حدث بالفعل فى ال 43 سنة الماضیة
ً و ذلك یزید الخطأ أضعافا

b.      ثانیھا أنھ فى حال تعدیل السنة فقط و إبقاء تعداد الشھور كما ھو متبع بدون تطبیق الدورة
المیتونیة التسع عشریة، ستتكرر مشكلة التسارع مرة أخرى فى المستقبل القریب

2.       التصحیح جاء مفیداً فى التقویم الجولیانى (المیالدى) ألن الحال أن ذاك كان یشیر إلى تباطؤ
مقداره ربع یوم عن كل سنة إى أنھم فى الماضى فَسُھل التصحیح بالتقدیم عدة أشھر إلى األمام على

عكس التقویم الھجرى الذى یشیر للمستقبل.

3.       السبب الحقیقى إلختالل التقویم الھجرى ھو اإلعتقاد بأن الشھر النسئ یحظر إستخدامھ فى عموم
التقویم . مما دعا العلماء فترة خالفة عمر بن الخطاب رضى هللا عنھ و أرضاه إلى عدم إستخدامة فى
إعداد التقویم الھجرى الحالى و ھذا إعتقاد غیر صحیح. فكما أشارت األیة الكریمة التوبة 37 ( إِنََّما
َم ّ�ُ ُمونَھُ َعاًما لِّیَُواِطُؤواْ ِعدَّةَ َما َحرَّ النَِّسيُء ِزیَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر یَُضلُّ بِِھ الَِّذیَن َكفَُرواْ یُِحلِّونَھُ َعاًما َویَُحّرِ
َم ّ�ُ ) الكفر فى ھذه األیة ھو الجھل باألمور و عواقبھا و اإلخالل بالمسمیات ألغراض فَیُِحلُّواْ َما َحرَّ
العرب فى الجاھلیة فكانوا یقدمون شھر صفر (بدایة القتال) و یأخروه حسب رغبتھم فى القتال، و
لیس بمعنى الكفر با�، فكان النسئ معمول بة من قبل المسلمین المؤمنین أن ذاك. ھذا اإلخالل و
الجھل أدى إلى تغییر عدد شھور السنة إلى إحدى عشر فى عام أو ثالثة عشر فى عام أخر أو إبقاء
عدد الشھور إثنا عشر فى حال إنتظام حیاتھم العامة. فلو أستخدم النسئ إستخداماً یضمن الغرض منھ
و ھو الحفاظ على توافق الشھور القمریة مع فصول السنة و المواسم المترتبة علیھم فقد إنتفت منھ

صفة الكفر أو الجھل من إستخدامھ و منثم لزم إستخدامھ و فى موضعة الصحیح.

4.       العرب قدیماً لم یعدوا السنین مما أدى إلى عدم دقة كثیر من األحداث و أختلف فیھم المؤرخون
لتحدید سنة الحدوث، كانت األحداث یُستَدلَّ علیھا بالیوم و الشھر فقط فضالً عن الیوم و الشھر و
السنة و العام. و مثال صریح على ذلك ھو عدم دقة معرفة سنین الغزوات إلى بعد محاوالت لتتابع

األحدات و إستنتاج األزمان الخاصة لكل حدث و كثیر من المؤرخین إختلفوا فیھا.

5.       مفھوم الشھر و األشھر الحرم و الشھر الحرام و الموسم و السنة و العام یحتاج إلى تحلیل

a.       الشھر:

قال تعالى فى سورة البقرة 189 (  یَْسأَلُونََك َعِن األِھلَِّة قُْل ِھَي َمَواقِیُت ِللنَّاِس َواْلَحّجِ) و
ھذا أمر من هللا بإن الشھور عامة یعتد بھا برؤیة الھالل لتحدید أولھا و منثم أول الموسم و

أول السنة أو العام

b.      األشھر الحرم:

ٌ َ
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قال تعالى فى سورة التوبة 36 (ِمْنَھا أَْربَعَةٌ ُحُرٌم) فكیف نعرف تلك الشھور؟، وجاء
َم َعلَْیُكْم َصْیُد اْلبَّرِ َما ُدْمتُْم ُحُرًما) أي حرم صید التحریم في سورة المائدة 96-97 (َوُحّرِ
األنعام في فترة التحریم باألشھر الحرم ومن حیث طبیعة األنعام والمناخ، یقل الطعام فى
الشتاء و یكثر في الربیع فتكون حیاتھم في الشتاء قلیلة موارد الطعام فتتضعف وتقل
لحومھا بینما تأكل العشب فى فصل الربیع فتزداد لحومھا وتصبح صالحة لیأكلھا اإلنسان
بعد إنتھاء األشھر الحرم. فمن المنطقى أن یتزامن األشھر الحرم مع نھایة الشتاء وبدایة

الربیع مما یتیح للدواب واألنعام تحمل نھایة فصل الشتاء و العیش والتثمین والتربیع مع بدء
فصل الربیع. فمن المنطقى أن األشھر الحرم ھم ذو الحجة و محرم وصفر وربیع األول

c.       الشھر الحرام:

قال تعالى فى سورة البقرة 194 ( الشَّْھُر اْلَحَراُم بِالشَّْھِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص ) و قال
تعالى فى سورة البقرة 217 (  یَْسأَلُونََك َعِن الشَّْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِیِھ قُْل قِتَاٌل فِیِھ َكبِیٌر َوَصدٌّ
َعن َسبِیِل ّ�ِ َوُكْفٌر بِِھ ) ما ھو ھذا الشھر؟ لماذا جاء ذكره فى صورة المفرد؟ أھو من
األشھر الحرم األربعة ؟ ھل ھذا شھر ذو طبیعة خاصة؟ الشھر الحرام ھو شھر التقویم
الذى أساءت قریس إستخدامعھ بالنسئ أي التالعب بشھر التقویم عن موقعة األصلى
وَجِھلوا بھ العرب أن ذاك عن كیفیة تطبیقة و إستخدامة الصحیح و ھو على قائمة األشھر
الحرم فیحرم فیھ القتال إال فى حالة صد العدوان و الدفاع وحرم أثناءه صید البر ولكنة لیس
من تعداد الشھور اإلثنى عشر فى السنة. فأین موقعة؟ و لماذا لم یعرف تفصیالً؟ ما عالقتھ
بالدورة القمریة و الدورة المیتونیة؟ ببساطھ وبدون تعسیر ھو شھر یضاف كل بضع سنین

حتى یتسنى إعتدال التقویم و العدد للشھور و تزامنھا مع الفصول

d.      الموسم:

ْعلُوَماٌت فََمن فََرَض فِیِھنَّ اْلَحجَّ ) جائت قال تعالى فى سورة البقرة 197 ( اْلَحجُّ أَْشُھٌر مَّ
كلمة الشھر بصورة الجمع أشھر إى ثالثة فأكثر و ھم من بعد شھر شوال كشھر السفر و
الترحال و بدایة بشھر ذو القعدة كشھر الراحة من السفر و التجارة و شھر ذو القعدة كشھر
المناسك للحج و شھر محرم و من شھر ذو القعدة حتى نھایة شھر محرم یحدد شھر الشتاء

أن ذاك فى الجزیرة العربیة و منثم یحدد موسم الحج تزامنا مع فصل الشتاء.

بعد العودة من رحلة الشتاء أو الحج، یأتى موسم التسمین للدواب و الماشیة و الحرث و
ً ببدء موسم الربیع و من بعده تأتى شھور الصیف على ھذا سمى شھر ربیع األول أذانا
وھى شھور جمادى شدیدة الحر و یحف الماء و تقصو أشعة الشمس و من بعده موسم
الخریف بشھر رمضان شھر الصوم و من إسمھ فھو مازال یشیر إلى إستمرار الحر لفصل

أخر أقل قسوة من شھور جمادى و یقل فیھ الحر تدریجیاً حتى بدایة فصل الشتاء.و ھكذا.

e.      السنة:

قال تعالى فى سورة التوبة 36 ( إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّھوِر ِعنَد ّ�ِ اثْنَا َعَشَر َشْھًرا فِي ِكتَاِب ّ�ِ یَْوَم
َخلََق السََّماَوات َواألَْرَض) و ذلك داللھ من هللا بان تعداد الشھور ھو اإلثنى عشر فى أى
سنة و قال تعالى فى سورة اإلسراء 12 ( َوَجعَْلنَا اللَّْیَل َوالنََّھاَر آیَتَْیِن فََمَحْونَا آیَةَ اللَّْیِل
نِیَن َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء بُِّكْم َوِلتَْعلَُمواْ َعَدَد الّسِ ن رَّ َوَجعَْلنَا آیَةَ النََّھاِر ُمْبِصَرةً ِلتَْبتَغُواْ فَْضالً ّمِ
ْلنَاهُ تَْفِصیالً ) فمحى هللا سبحانھ و تعالى أیة اللیل و فرض أیة النھار و ھى الشمس فَصَّ
لإلستدالل على السنین و كما یقول علماء الفلك ھى دورة كاملة لألرض فى مدارھا حول

. . د م ا
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رت ب 365.25 یوم. س و ق لش

و قال تعالى فى سورة یونس 5 (ُھَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضیَاء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل
نِیَن) أى أن عالقة الشمس و القمر ھى لمعرفة السنین و یتالزم كٍل من ِلتَْعلَُمواْ َعَدَد الّسِ
القمر فى مداره حول األرض و األرض فى مدارھا حول الشمس لتحدید بادئ السنة و

شھرھا األول

السنھ = 7 شھور قمریة + شھر رمضان + 4 األشھر الحرم = 12 شھراً قمریاً
f.        العام:

تَْیِن ثُمَّ الَ ةً أَْو َمرَّ رَّ قال تعالى فى سورة التوبة 126  ( أََوالَ یََرْوَن أَنَُّھْم یُْفتَنُوَن فِي ُكّلِ َعاٍم مَّ
یَتُوبُوَن َوالَ ُھْم یَذَّكَُّروَن ) و قال تعالى فى سورة یوسف 49 ( ثُمَّ یَأْتِي ِمن بَْعِد َذِلَك َعاٌم فِیِھ
یُغَاُث النَّاُس َوفِیِھ یَْعِصُروَن ) لماذا لم ترد كلمة سنة فى األیتین و ذكرت كلمة عام؟ أیوجد
وا بحدث فرق بین السنة و العام؟ و لماذا ذكر هللا تعالى العام بأن فُتَِن فیھ الناس أو مرُّ
جلیل؟ فكانت الفتنة فى الجھل بالشھر الحرام شھر التقویم بتطبیق النسئ و األخالل بتعداد
الشھور و إختالف المواسم مع فصول السنة و الحدث الجلیل مثال أعوام الجفاف أو أعوام
المطر الغزیر أو ندرة الثمرات و الغذاء و المثل العظیم فى میالد نبینا الكریم محمد علیھ

الصالة و السالم ولد فى عام الفیل.

ً العام = سنة كاملة (12 شھر قمرى) + الشھر الحرام (شھر التقویم) = 13 شھراً قمریا

6.       ال یعتد بعلوم الفلك فى التقویم الھجرى و باألخص الدورة المیتونیة التسع عشریة و ھذا خطأ
فادح، فھذه الظاھرة من عالماتھا أن یظھر ھالل الشھر القمرى مع أول أیام السنة الشمسیة و یتكرر
ذلك الحدث كل 19 سنة شمسیة، و أخر حدث كان فى سنة 2014 حیت توافق 1 ینایر مع ھالل 1
محرم المفترض أن یكون أن ذاك و ستتكرر الدورة بإذن هللا فى سنة 2033 میالدیة كما حدث فى
السابق سنة 1995 و قبلھا سنة 1976 و ھكذا. و من األجدى أن یعتد بھا لضمان توافق الشھور مع

الفصول مع المواسم. فكیف تحسب الدورة المیتونیة و ماھى عالقتھا بالسنین و األعوام؟

 
الدورة المتونیة التسع عشریة = 

= 235 شھر قمرى 
= 19 سنة شمسیة 

= ( 19 * 12 شھر قمري ) + 7 شھور= 228 + 7 
= 19 سنة قمري + 7 شھور تقویم
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7.  یمكننا حساب عمر سیدنا نوح علیھ السالم كما ورد فى سورة العنكبوت 14 ( َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا
إِلَى قَْوِمِھ فَلَبَِث فِیِھْم أَْلَف َسنٍَة إِالَّ َخْمِسیَن َعاًما ) كما ھو مبین فى المعادلة األتیة:

عمر سیدنا نوح      = 1000 سنة – 50 عام
                        = (1000 * 354.37 یوم )- (50 * 383.90 یوم)

                        =  354370 -   19195=  335175 یوم
 

                        = 335175 / 365.25 یوم من تعداد السنة الشمسیة
ً                         = 917.66 سنھ شمسیة كما نعد العمر األن میالدیا

 

                        = 917 سنة و 7 شھور و 24 یوم
 

 
8.      فلو عاد بنا الزمن إلى حیاة نبینا الكریم محمد علیھ الصالة و السالم منذ والدتھ و بعثتة و ھجرتھ

و وفاتھ نجدھا متوافقة مع تعداد السنین الصحیح حسب الدورة المیتونیة التسع عشریة و نجد أن:
 

a.       ولد فى 12 من ربیع األول فى سنة B.H 53 قبل الھجرة فى عام الفیل، الموافق 21
فبرایر سنة 569 میالدیة

·   التسع عشریة ال 30 فى عامھا ال 7 سنة 19

b.      بناء الكعبھ فى سنة B.H 18 قبل الھجرة فى أحد األعوام، الموافق سنة 604 میالدیة

·   التسع عشریة ال 32 فى عامھا ال 6 من سنة 16

c.       نزل علیھ جریل علیھ السالم بالبعث فى رمضان فى سنة B.H 14 قبل الھجرة فى أحد
األعوام، الموافق سبتمبر 608 میالدیة

 

·   التسع عشریة ال 33 فى عامھا األول و السنة األولى

d.      كانت الھجرة األولى إلى الحبشة في رجب فى سنة B.H 9 قبل الھجرة ، الموافق یولیو
613 میالدیة

·   التسع عسریة ال 33 قبل عامھا ال 3 من السنة 9

e.      عام الحزن و الخروج إلى الطاثف فى شوال فى سنة B.H 5 قبل الھجرة  فى العام ال 4،
الموافق نصف سبتمبر 617 میالدیة
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·   التسع عشریة ال 33 فى عامھا ال 4 من السنة ال 10

f.        اإلسراء و المعراج حدث فى سنة B.H 2 قبل الھجرة فى أحد األعوام، الموافق 620
میالدیة

·   التسع عشریة ال 33 فى عامھا ال 5 من السنة ال 13

1 B.H أذن الرسول للمسلمین بالھجرة إلى یثرب من مكة  فى آخر ذى الحجة فى سنة       .g
 قبل الھجرة، الموافق أخر دیسمبر 621 میالدیة

·   التسع عشریة ال 33 بعد عامھا ال 5 من السنة 14

h.     ھاجر النبى و أبو یوم األثنین 12 ربیع األول فى سنة B.H 1 سنة الھجرة، الموافق 7
مارس 622 میالدیة

·   التسع عشریة ال 33 قبل عامھا ال 6 فى السنة ال 15

i.         حجة الوداع قبل وفاتة بسنة فى ذو الحجة فى السنة ال 10 ھـ ، الموافق نصف دیسمبر
631 میالدیة

·   التسع عشریة ال 34 بعد عامھ ال 2 فى السنة ال 5

j.        توفى عن عمر ثالث و ستون سنة فى جمادى األخر سنة 11 ھـ ، الموافق یونیو سنة
632 میالدیة

·   التسع عشریة ال 34 قبل العام األول من السنة ال 6

k.       تم إقرار العمل بالتقویم الھجرى المعمول بھ حالیاَ فى شوال من السنة 16 ھـ ، الموافق
أكتوبر سنة 637 میالدیة

·   التسع عشریة 34 بعد العام 4 من السنة 11

 
9.       الجدول التالى یتوافق مع التواریخ المذكورة فى الفقرة السابقة و یشمل على فترة عمر النبى

 ً الكریم محمد علیھ الصالة و السالم منذ والدتة حتى إقرار العمل بالتقویم الھجرى المعمول بھ حالیا
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سادساً: التوصیات 
 

بنائا على ما سبق من تحلیل و إستنادات و محاولتاً لوقف تسارع السنة الھجریة بإقرار الدورة المیتونیة التسع
عشریة فالتوصیة بأن نختار من الحلول المطروحة كما یلى:

إستمرار العمل بالتقویم الھجرى و إضافة الحسابات التسع عشریة و ال 7 شھور النسئ و لكن بالشروط
األتیة:

 
ً
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1.       فرض ثالث أشھر من الشھر الحرام تباعاً من أخر رمضان الحالى حتى یبدأ شھر شوال 
ً و تنتظم الدورة الفلكیة و یمكن تكرار الصحیح 12 أكتوبر 2015 فى مكانھ الداثم فلكیا

محولة التصحیح كل ثالث سنوات. كما ھو مبین فى الشكل 
 
 

 
 

 

2.       اإلنتظار حتى عام 2041 أى 26 سنة حتى یتالقى شھر رمضان المتسارع مع شھر رمضان
الثابت فلكیاً فى 26 أغسطس 2041 فى التسع عشریة 108 و تنتطم الدورة الفلكیة 

 
 

 

ختاماً:
 

ْعلُوٍم ) و لُھُ إِالَّ بِقََدٍر مَّ ن َشْيٍء إِالَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُھُ َوَما نُنَّزِ 1.       قال تعالى فى سورة الحجر 21 (  َوإِن ّمِ
قال تعالى فى سورة القمر 49 (  إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر ) فال تبدیل لسنة هللا العلى القدیر فأحسن

الخلق فى السماء األولى و ما تالھا. خلق هللا كل شیئ بقدر و أحكم المیزان.

و اتمنى أن أكون قد وفقت فى سرد ما ورد فى خواطرى بما یتماشى مع كتاب هللا و سنة نبیھ الكریم صلى
هللا علیھ و سلم

و أحسبكم أن تكونوا من القوم الذین یسمعون أو یقرأون القول فیتبعون أحسنھ
و أترككم فى رعایة هللا.

 
عبد هللا

إیھاب فھمى
 

إصدار 1 (2 یولیو 2015) 
تحدیث (24 مایو 2017)

https://2.bp.blogspot.com/-Knd-0RHt-gQ/V1qlDg34iMI/AAAAAAAAA7M/8Nq4ya79BaUmGXMV1Mj2Zn5HfRXhtAmLgCPcB/s1600/image027.jpg

