
 

المرجع الكامل والشامل عن علم 

 الفلك والتقاويم الفلكية

 المقدمة

  علم الفلك وأوائل الشهور القمرية

 

 -:  بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين أما بعد

إن مشكلة تعيين بدايات ونهايات األشهر القمرية بدأت بعد استقالل الدول اإلسالمية، 

اكز إفتاء، فأصبح لكل بلد مركز لإلفتاء ، فلم يكن هناك بعدما صارت لهذه الدول مر

دولة مركزية للخالفة لتحل المشكلة. بعض العلماء يحاربون التنجيم، ونحن أيضاً 

نحارب التنجيم، فالمشكلة أن ثمة خلطاً بين مهنة عالم الفلك وبين مهنة المنجم. 

اً . ُعقدت عدة ندوات في المنجم ليس عالماً فلكياً، وعالم الفلك بالتالي ليس منجم

جامعات غربية واتخذت هذه )التُّهمة( وهذا الخلط نقطة ضعف عند المسلمين ، فنحن 

في القرن العشرين وعلى أوائل األلفية الثالثة وما يزال المسلمون يخلطون بين علم 

الفلك وعلم التنجيم. ففي إحدى الندوات وقف أحد علماء الفلك الكبار وسأل 

من منكم منجم ؟ فلم يجبه أحد، ثم سأل ثانية من منكم عالم فلكي ؟ فرفع الحاضرين : 

الجميع يديه . فُسئل : ِلَم هذا السؤال ؟ فأجاب: ألني قرأت أن مؤسسة إسالمية في 

لبنان ما زالت تنعت علماء الفلك بالمنجمين. ثمة فرق كبير بين المنجمين والفلكيين 

أو )النّجام( هو الذي يزعم معرفة حظوظ الناس وبين التنجيم وعلم الفلك. فالمنّجم 

ومستقبلهم ومصير حياتهم بحسب مواقع النجوم عند والدتها، وهو الذي ينظر إلى 

النجوم ويحسب مواقيت شروقها وغروبها وسيرها، فيتوّهم من خاللها أحوال الناس 

النجوم والعالم. وعملية التنجيم المعروفة بـ )اوسترولوجي( هي عملية ربط مواقع 

وحركاتها بسلوك وأعمال ومصير اإلنسان . ويعتقد المنجم ويعلن أن النجوم تؤثر 



 

في حياة وموت الناس، ويقف رجال العلم بمن فيهم علماء الفلك مع الفقهاء في رفض 

عمليات التنجيم وأقوال المنجمين. فلم يُعرف أّن عالماً فلكياً وافق زعماً لمنجم. وإذا 

نة من المهن فإن المنجم ال يحتاج إلى أكثر من أشهر قليلة إلتقان اعتبرنا التنجيم مه

مهنته بكل تفاصيلها وقواعدها. وأما الفلكي الذي نسميه )أسترونومي( فهو الذي يقوم 

بعمليات الرصد والمسح السماوي ودراسة قوانين حركات ومدارات األجرام 

دم ومجّرات وثقوب السماوية من أقمار وتوابع : كواكب، كويكبات ونجوم وصُ 

سوداء . . . الخ ويعمل أيضاً على إجراء القياسات واالختبارات والحسابات المتعلقة 

بها. ويصرف الفلكي من عمره أكثر من عشرة أعوام في الدراسة الجامعية والبحث 

حيث يدرس باإلضافة إلى فروع علم الفلك المتعددة ومواضيع الرياضيات العالية 

مل والتفاضل والقياس الفلكي والميكانيكي السماوي والفيزياء )الحسابات(: التكا

الفلكية وعلم نشوء الكون والكونيات وفيزياء الفضاء والبصريات الفضائية وعلوم 

القمر وجغرافيته الطبيعية والكواكب واألرصاد الجوية واالتصاالت الفضائية 

اإلضافة إلى مواضيع واألجهزة االلكترونية الحديثة وتقنية األقمار الصناعية، ب

أخرى مثل الديناميكية الحرارية وميكانيك السوائل والتحديد الحراري والديناميكية 

الجوية والمسح الفضائي والتحليل اإلحصائي ... الخ فبعد كل هذه العلوم التي 

يدرسها نُطلق عليه لقب المنجم .. هذا ُظلم !! وبعدها يتخرج طالب علم الفلك بدرجة 

الً فيمارس أعمال الرصد والقياس وتطوير األجهزة االلكترونية )دكتور( مث

وتصميمها في أحد المراصد الفلكية أو يشارك في أعمال البعثات الفلكية المختلفة 

حول الكرة األرضية أو ليتولى التدريس في إحدى الجامعات. ولذلك فإّن نعت علماء 

ادهم وعلمهم ومعرفتهم. وقد الفلك بالمنجمين جهل أو تجاهل بطبيعة تدريبهم وإعد

تألّم لهذا النعت علماُء الفلك المسلمون من قُّراء العربية وخاصة أعضاء اللجنة 

الدولية لرصد األهلة. كما أن نعت علماء الفلك بالمنجمين ظلٌم كبير لعلماء الفلك 

 المسلمين في القرون الوسطى الذي كان لهم الدور الهام في تاريخ الحضارة اإلنسانية

والذين ما زالت أعمالهم ومنجزاتهم العلمية الفلكية مرجعاً هاماً لعلماء الفلك في 

الغرب. وقد تعجب علماء الفلك في الغرب في الجامعات الكندية كيف لم يحتج أساتذة 

وطالب جامعات الفلك في الجامعات اللبنانية على هذا النعت الذي ال مبرر له 

منجزات علماء الفلك سواء في القرون الوسطى وإطالق اسم الشعوذة على أعمال و

أمثال الخوارزمي والبزجاني والرازي والبتاني والبيروني والطوسي وابن يونس 

وابن الهيثم وأبو الوفا والبطروجي والمجريتي والزرقاوي وسواهم. علماً أنه في 

ذا تاريخنا اإلسالمي العربي برز مئات علماء الفلك ولم يكن في أية أمة أخرى ه



 

العدد الذي برز مثل ما برز في أمتنا اإلسالمية، وال شك أن سبب تطور علم الفلك 

لدى المسلمين هو السبب الديني . فالمسلم يريد معرفة اتجاه القبلة ووالدة الهالل 

وبداية الشهر .. فاإلسالم هو الحافز الرئيسي إلتقان علم الفلك وتطويره . وفي 

كبار غير مسلمين مثل : سانحان وهوكن، وغيرهم  العصر الحاضر هناك علماء فلك

ممن لهم فضل كبير في تقدم علم الفلك في العصر الحاضر. وال تزال لحد اليوم 

القوانين التي استخدمها البتناني والطوسي والبزجاني تستخدم من قبل وكالة " نازا". 

التي أطلق عليها  إال أننا ولألسف بعيدون عن استخدام هذا التراث ! الجداول الفلكية

العلماء المسلمون اسم )األزياج( مفرد )زيج( وهي عبارة عن جداول تعيّن شروق 

الشمس وغروبها يومياً وشروق القمر وغروبه يومياً وشروق وغروب الكواكب 

السيارة يومياً )خسوف القمر وكسوف الشمس.( ففي القرون الوسطى يوم لم يكن 

مراء وال أشعة )أكس( وال )غاما( وال أقمار هناك أشعة )ليزرية( وال تحت الح

صناعية، كان االعتماد على أجهزة أو أدوات بدائية مثل : )الحلقة االعتدالية( و 

)ذات الجيب( و )ذات النقطتين( و )عصا الطوسي( وهو جهاز مستخدم في علم 

ثة الفلك وال تزال في المتاحف االوروبية موجودة. وإذا تعاملنا مع الجداول الحدي

التي يشرف عليها علماء الفلك المعاصر نجدها في غاية الدقة بحيث لم يحدث خالل 

لم يحدث  -بناًء على الجداول المتوفرة في المكتبات العامة  -هذا القرن على األقل 

ولو مرة واحدة أن اختلفت جداول شروق وغروب وكسوف وخسوف وسائر 

جزء واحد من عشرة أجزاء من  الكواكب السيارة في المجموعة الشمسية بمقدار

الثانية. فالذي يدعي أن عند علماء الفلك اختالف في أقوالهم، أين هو الخالف ؟ 

فمثالً: عندما يعين علماء الفلك أن هالل ذي الحجة في هذه السنة ولد نهار األربعاء 

مساًء. هذا الرقم نجده في مئتين زيج )كتيّب / جدول( من 6.42آذار الساعة  17في 

صدار جامعة موسكو أو بكين أو طوكيو أو باريس أو روما أو لندن أو )أكسفورد( إ

أو )كامبرج( أو أي جامعة فلكية في العالم ال تختلف ولو بجزء من عشرة أجزاء من 

الثانية. فهذا التوقيت عالمي )على حساب غرينتش(. وعلى هذا كل دولة تستطيع أن 

قيت غرينتش. فاالقتران يقع فوق منطقة تحسب أوقاتها الخاصة المتناسبة مع تو

معينة ، فأحياناً يقترن القمر مع األرض والشمس فوق المحيط الهادئ ، وأحياناً فوق 

جنوب أفريقيا أو الهند، فكل شهر يختلف الموقع ، فليس هناك قاعدة فلكية ثابتة 

فسها لموقع معيّن. فالقمر يدور حول األرض واألرض في انحناء معيّن تدور حول ن

وهي تمسك القمر معها وتنتقل فيه حول األرض. فهذه الخالفات في دورة األرض 

يوم وربع  365ساعة مرة ودورتها الكاملة حول الشمس كل  24حول القمر كل 



 

دقيقة  48ساعة و 12يوم و 29اليوم دورة كاملة ، ودورة القمر حول نفسه كل 

ض دائماً يستغرق نفس الوقت وثانيتان حول األرض. القمر عندما يدور حول األر

فليس هناك من شهر يزيد عن شهر آخر ولكننا ال نستطيع أن نقيس أيام الشهر 

القمري بنسق األيام ، فنحن نستخدم اليوم األرضي . دورة األرض كاملة حول نفسها 

ساعة ، هذا اليوم األرضي نعد به األيام القمرية. الخالف الوحيد في التعيين أّن  24

ألرضي يبدأ من نصف الليل إلى نصف الليل الثاني ، بينما اليوم القمري يبدأ اليوم ا

من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس الثاني . هذا الفارق الوحيد، لكن النسبة الزمنية 

هي نفسها بال خالف. ودورة القمر حول األرض هي نفسها إال أنه اصطلح العلماء 

وص دخول وقت القمر في المحاق بأن هذا كسر. إن أرصاد علماء الفلك بخص

)عندما يقع القمر بين األرض والشمس( وهذا االقتران يكون على شكلين إما أن 

يكون )خطي( أن يقع مركز الشمس ومركز القمر ومركز األرض على خط واحد 

عندئذ يحصل كسوف شمس ، وإما تقع الشمس واألرض في مستوى واحد . في هذه 

األرض، فاالقتران هنا )سطحي( . وعندما يحصل الحالة ظل القمر يقع خارج 

الكسوف يكون القمر قد أتّم دورته االقترانية )انتهاء الشهر ( ويبدأ شهر جديد. في 

هذه الحالة يكون القمر قد حال بين عين الراصد وبين الشمس بعد دقيقتين )الحد 

بدأ بالسير دقائق( القمر يدور بصورة مباشرة فإذا انجلى توجه القمر و 6األقصى 

فعندئٍذ تشرق الشمس من جديد. السؤال هنا: ما رأي فقهاء المسلمين في هذه الحالة. 

أنا أفهم أن القمر مّر بين نظري وبين الشمس وبدأ الشهر فلو فرضنا في ذلك المساء 

أنه أتينا لنرصد القمر فلم نره بأعيننا . هل نأخذ بهذا الرأي فنقول بدأ الشهر غداً أم 

كذب ونفاق . السؤال موجه إلى العلماء والفقهاء !! كان بعضهم يقول )إذا  نقول هذا

وصل علم الفلك ليعطينا حقائق دقيقة ويقينية فإننا سنأخذ بها(، هذه المرحلة موجودة 

سنة هو أّن أحد  35اآلن بل حتى في الماضي. لكن ما كان يحصل في بيروت منذ 

 ً  في الجريدة ويكتب في األسفل " المنجمين قبل شهر رمضان بشهر يضع إعالنا

الفلكي فالن" بينما هو منجم ليس إال !! اليوم هناك حقائق علمية ال مجال للشك فيها 

. العقل البشري ال يعتمد على هذه المعلومات بصورة عشوائية لمجرد أنها 

معلومات، بل هي جزء من النظام الفيزيائي الكوني الذي خلقه هللا تعالى وجعله 

 ً  ببعضه بدقة متناهية. ولم يحصل في تاريخ االتحاد العالمي لعلماء الفلك الذي مرتبطا

يضم في عضويته آالف العلماء أيُّ اختالٍف حول تعيين وقت دخول وخروج القمر 

من المحاق. ونتمنى على الذين يشككون بأرصاد ومقاييس وتجارب ودراسات علماء 

اختالف في الجداول المنشورة حول هذا الفلك أن يثبتوا بالبرهان الموثق وجود أي 



 

الموضوع. وأنا مستعد ألن أراهن مع أي إنسان إذا وجد تبايناً من هذا النوع )جدول 

صادر عن جامعة تورنتو وآخر عن جامعة باريس مثالً( ووجد اختالفاً في تعيين 

نفاقاً . وقت خروج القمر من المحاق ووالدته عندئذ أقول : إّن عند علماء الفلك كذباً و

ما الذي يشاهده الناس قبل والدة الهالل وقبل خروجه من المحاق ؟ وادعاء الرؤية 

. أذكر أنه وفي الخمسينات 1998/1999في بداية شهري رمضان وشوال لعامي 

والستينات كنا نرى القمر عبر )التليسكوب( بينما الناس من خالل بصرها لم تكن 

أو  4ية رؤية الهالل بالعين المجردة قبل والدته بـتره ، إال أننا اليوم نتعجب من كيف

صادقين في  99-98ساعات. إذا اعتبرنا الشهود المائة الذين رأوا الهالل سنة  5

شهاداتهم ولم يتعمدوا الكذب فالسؤال المطروح ، ماذا شاهدوا ؟ ولإلجابة عليه نلفت 

ضية في هذه األيام النظر إلى أمر وهو أّن األجواء واآلفاق المحيطة بالكرة األر

تختلف اختالفاً كبيراً عما كانت عليه منذ قرن من الزمن وحتى قبل أربعين سنة. 

ولذلك من الضروري إعادة النظر في أسلوب التدقيق والتحقيق المتبع في قبول 

الشهادة أو رفضها. وال من أحد يكذب الشهود أو يلومهم ألنهم شاهدوا ما يشبه 

ألن أمثال تلك الرؤية الوهمية الناتجة عن الخطأ واالشتباه  الهالل في األفق الغربي

ممكنة الحدوث. فقد حدث أثناء تجربة )لوكد شيفر( باالستهالل في الواليات المتحدة 

% من المستهلين برؤية أهلة وهمية والتجربة كانت على مدى أربع 15بأن شهد 

.. إن اآلفاق 1؟  سنوات. إذاً كيف يمكن أن يشاهدوا الهالل وما هي األسباب

واألجواء المحيطة بالكرة األرضية ملوثة بالكثير من األبخرة، والغازات والسحب 

الدخانية على اختالف أنواعها ودرجاتها من دخان وضباب )سموك( وضباب عالي 

وبخار ماء، وغشاوة ضبابية، ولطخة، وسخام، ونفثات غازية متقطعة، وغبار . . . 

ه األشياء، وكلها تحمل مجموعة من الغازات مثل بخار الخ الجو اليوم مليء بهذ

الماء، وغاز الكلور الناتج عن تبخر مياه البحار والمحيطات، وأول وثاني أوكسيد 

الكربون الناتج عن احتراق البنزين من تحركات السيارات والطائرات ، وثاني 

محطات تكرير وثالث أوكسيد الكبريت الناتج عن محطات توليد الطاقة الكهربائية و

النفط، والهيدروجين الكبريتي الناتج عن تفاعل ثاني أوكسيد الكبريت في الفضاء مع 

بخار الماء في تأثير األشعة فوق البنفسجية وأول وثاني أوكسيد النيتروجين 

والحرائق . . . الخ وال يخلو حالياً أفق أو جزء من أجواء األرض مهما بدا نقياً 

لغازات السابحة في األفق الغربي على شكل )ريشة( تبدو لعين وصافياً من آثار هذه ا

الناظر بعد مغيب الشمس كأنها هالل، ألنها بسبب كثافتها المختلفة عن كثافة الهواء 

وارتفاعها فوق األفق تعكس أشعة الشمس بعد المغيب وترتفع هذه الشذرات الشاردة 



 

بسبب حركة األرض من سطح األرض إلى أعالي الجو على شكل )تدفق ريشي( 

حول نفسها من الغرب إلى الشرق. ويمكن للراصد في هذه األيام أن يشاهد بالعين 

المجردة في كل ليلة من ليالي الشهر أهلّةً وهمية إذا أمعن النظر بعد مغيب الشمس 

.. إضافة إلى ذلك كل هذه الغازات التي ذكرناها والتي 2في كل بلدان العالم تقريباً. 

ك في الرؤية يدخل عامل آخر هام يُعرف باسم التلوث الضوئي وهو تثير الشكو

النور الذي ينتشر في الجو فوق المدن المنارة بالمصابيح الكهربائية في الشوارع 

والطرقات وأمام المنازل والمصانع وما شابه ويؤدي إلى إحداث توهج في الفضاء 

التي تأخذ شكل خيط  الذي ينعكس عن بعض الريشات الغازية من الضباب الرقيق

.. إن تواجد آالف األقمار الصناعية المصنوعة من 3دقيق من النور يشبه الهالل. 

آالف قمر صناعي( تدور  6مادة معدنية مصقولة والمعة وعاكسة للنور )حوالي 

بشكل مستمر وبسرعة متباينة تصل أحياناً إلى سرعة دوران األرض حول نفسها ، 

الغربي بعد المغيب في معظم األحيان أن الجزء المواجه  ويالحظ الناظر إلى األفق

للشمس من القمر الصناعي يعكس النور فيبدو أنه هالل قمر طبيعي. لذلك من أجل 

هذا الشيء فإن الواجب الشرعي يدعو إلى التدقيق والتمحيص العلمي في شهادات 

لرصد األهلة في  كل من يتقدم للشهادة برؤية الهالل. مع العلم أّن اللجنة الدولية

بواسطة شبكة  1999كانون الثاني//14أميركا الشمالية قد وّجهت نداًء بتاريخ 

االنترنت إلى مجموعة من أعضائها المراسلين وأهل االختصاص العلمي في 

السعودية في مكة المكرمة والمدينة وجدة والرياض والطائف وأبها، لكي يستهلّوا 

لى اللجنة بواسطة االنترنت. حيث كان األفق مساء األحد ويرسلوا بتقاريرهم إ

الغربي في جنوب السعودية )عسير( نقياً وصافياً أكثر من األفق الغربي في شرقي 

السعودية )اإلحساء( حيث آبار النفط واألبخرة. ففي المكان الملّوث شهدوا برؤية 

لم يره  الهالل بينما في المكان الصافي وليس أمامهم سوى البحر )البحر األحمر(

أحد. ومع ذلك لم يشهد أحد من المستهلين في الطائف وأبها والمدينة ومكة وجدة 

استحالة الرؤية قبل والدة الهالل جاء في البيان الذي صدر عن مكتب -4بالرؤية . 

بعض العلماء قوله ما يلي: )حيث انه ثبت لدينا وبشكل قطعي بعد اإلطالع على آراء 

العالم ومنها مرصد طهران وبعد االستماع إلى آراء معظم المراصد الفلكية في 

الفلكيين الموثوقين استحالة رؤية الهالل من البالد التي نتفق معها بجزء من الليل ، 

لذا وإنه ومع احترامنا لكل األحكام التي صدرت عن غيرنا بناء للموازين الشرعية 

ثنين هو آخر أيام شهر المعتمدة لديهم فإنه وبحسب رأينا فإننا نعتبر أن نهار اال

رمضان المبارك وأن نهار الثالثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وبالتالي فإّن 



 

ادعاء الرؤية الحاصل من بعض الناس إنما هو اشتباه وخطأ بحسب رأينا( إّن 

تحريات بعض العلماء مع المراصد الفلكية العالمية صحيحة وصادقة ، وإن جميع 

لفلكية أكدت استحالة رؤية الهالل قبل والدته وال شك في وقوع المؤسسات العلمية ا

خطأ واشتباه في الشهادات التي أعلنت ألّن من لوازم الرؤية أن يتأخر غروب القمر 

عن غروب الشمس، فال رؤية لقمر قد غرب قبل الشمس أو معه كما أن القمر حينئٍذ 

س عنه والقمر ال يسمى هالالً يكون نصفه المواجه لألرض معتماً محاقاً ال نور ينعك

قبل ظهور قوس النور فيه ، فال هالل إال بنور وال نور إال بعد اقتران وال هالل قبل 

اقتران ، فمنـزلة االقتران سابقة على منـزلة االستهالل. ويبدأ رصد الهالل عند 

غروب الشمس في الليلة الثانية القتران األرض والقمر والشمس، وهو ما يسمى 

 ً  باالجتماع أو االقتران أو االتصال أو مولد الشهر الجديد أو القمر الجديد ، أيضا

ولذلك ال يرصد الهالل عند الغروب إذا لم يكن االقتران قد حدث، وال عبرة في 

االقتران الذي يحدث بعد الغروب الستحالة وجود الهالل في االفق الغربي. وعلى 

ق من اآلفاق يعتمد على عدة متغيرات منها : العموم فإن الهالل القابل للرؤية في أف

البعد الزاوي ، واالرتفاع فوق االفق الغربي ، ومنها مدة المكوث بعد مغيب الشمس 

و موقع القمر في مداره حول األرض، وموقع األرض في مدارها حول الشمس، 

 وزاوية انحراف القطب الشمالي نحو الشمس أو بعيداً عنها وحالة الجو من الصفاء

والنقاء أو التلوث بالغازات ، ومنها أيضاً وحدة البصر وسالمة العينين والخبرة 

بالمنـزلة والموقع. كل هذه المتغيرات والعوامل لها أثرها الكبير بإمكانية الرؤيا . 

ومن المؤكد أن كل هذه الشروط والضوابط لم تكن متوفرة في هالل رمضان مساء 

وال في هالل شوال مساء نهار األحد في  1998كانون األول  18نهار الجمعة في 

. إذاً فالشهود لم يروا الهالل الحقيقي وال شاهدوه ولكن ُشبّه 1999كانون الثاني  17

لهم . وهناك دعوى إلهية لتعلّم أحوال الكواكب وطريقة جريها وسيرها . قال 

لنهار مبصرة لتبتغوا تعالى::, وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية ا

وفي  -فضالً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيالً 

سورة أخرى :, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدرناه منازل لتعلموا عدد 

قصة  -السنين والحساب ، ما خلق هللا ذلك إال بالحق يفّصل اآليات لقوم يعلمون 

مالحظ أن هذه المرحلة الهامة من تاريخ البشرية، أّن الشعوب تقويم أم القرى ال

والدول تنتقل من قرٍن إلى قرٍن مضى مليء بالمنجزات العلمية والتقنية والتغيرات 

السياسية واالجتماعية إلى قرن قادم قد يحدث للبشرية إنجازات وتغيرات قد تكون 

هذا العصر أن ال يستخدم  اآلن ضرباً من الخيال . إّن ظاهرة التخلف الشديد في



 

العالم اإلسالمي تقويماً موحداً تتعامل به الحكومات اإلسالمية الملتزمة باستخدام 

التقويم القمري الهجري اإلسالمي في كافة معامالتها وإداراتها في مؤسساتها 

الرسمية. وإّن تشابك العالقات والمصالح والروابط االقتصادية والعسكرية التربوية 

رية بين الدول اإلسالمية والدول الغربية في هذا العصر قد أدى إلى اهتمام واإلدا

الغرب وخاصة الواليات المتحدة إليجاد وسيلة علمية تربط بين التقويم القمري 

اإلسالمي والتقويم الشمسي الميالدي حتى ال يحصل أّي تضارب أو خالف في 

والمؤتمرات المتفق عليها بين  تواريخ المواعيد والمراسيم واالحتفاالت والزيارات

الفرقاء. كما أن وضع تقويم قمري إسالمي موحد ملزم للمسلمين يعرف به بداية 

ونهاية الشهر مسبقاً أصبح في هذا العصر ضرورة ُملّحة للدول اإلسالمية من أجل 

وضع البرامج التربوية المشتركة والتحقيق االقتصادي واالجتماعي وما شابه . 

 جميع التقاويم الشمسية المتبعة في البلدان الغربية تشير إلى اليوم الذي والمعروف أنّ 

يولد فيه هذا الشهر القمري الجديد بناًء على األرصاد والحسابات الفلكية المعمول بها 

في تلك البلدان. وكان محّصل التقدم التقني والعلمي في الغرب أن أصبحت معرفة 

ه من البديهيات العلمية المتعارفة عليها . ورصد دخول القمر في المحاق وخروج

والمعروف أّن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة إسالمية تتبنى تقويماً قمرياً 

. أطلقت عليه اسم تقويم )أم القرى( . ويقوم هذا  2005إلى  1990سنة من  15لمدة 

القمري على  التقويم على اعتبار خروج القمر من المحاق كبداية للشهر الهجري

أساس أن يكون اليوم التالي وهو خروج القمر من المحاق في أي ساعة من ساعات 

ذلك اليوم حسب التوقيت العالمي هو بداية الشهر الجديد. والمعروف أن هذا التقويم 

هو نفس التقويم الذي يعمل به مرصد البحرية االمريكية. وقد تعين في هذا التقويم 

ر القمرية بشكل قاطع ثابت ال عالقة له بالرؤية العينينة بدايات ونهايات الشهو

للهالل. وقامت عالقة رياضية حسابية ثابتة بين التواريخ اإلسالمية والميالدية في 

كافة العالقات والمعامالت والمستويات بين الدول المعنية. وبذلك لم يعد للرؤية 

الشهور القمرية وقد أدى الحال  العينية بالنسبة للسعودية أي تأثير على بداية ونهاية

إلى قيام خالف دائم بين الجمعيات الفلكية العربية اإلسالمية من ناحية ووزارة 

األوقاف ومجلس اإلفتاء األعلى في المملكة العربية السعودية ويصل هذا الخالف 

إلى األوج في تعيين بداية شهر رمضان المبارك ونهاية وبداية ذي الحجة في كل 

خلل المالحظ في تقويم أم القرى إن الضعف والخلل في هذا التقويم يتمثل فيما عام. ال

.. حساب بداية الشهر القمري في السعودية على أساس التوقيت العالمي )أي 1يلي: 

يصلون على التوقيت المحلي ويحسبون الشهر على أساس التوقيت العالمي( الفرق 



 

رة يستحيل توفر إمكانية الرؤية العينية .. في حاالت كثي2ساعات أحياناً.  8حوالي 

للهالل مما يتضارب مع البداية الفلكية المقررة للشهر حسب التوقيت العالمي. بالرغم 

من كل هذا النقص استطاعت السلطات السعودية أن تجد دائماً من يتقدم بشهادة 

ية وفي . وقد احتجت الجمعيات الفلكية في البلدان اإلسالم1990الرؤية منذ العام 

أميركا الشمالية على األسلوب المتبع في تقويم أم القرى. وقد ُوّجه احتجاٌج صدر عن 

رمضان سنة 23رئيس الجمعية الفلكية األردنية األستاذ حايم ممدوح أبو زيد بتاريخ 

م إلى مجلس اإلفتاء األعلى في الرياض 1992كانون الثاني  21هـ الموافق 1418

ساعة( . 24ل شوال قبل موعده الطبيعي بيوم كامل )حول اإلعالن عن والدة هال

وقد أجابه أحد المسؤولين المدعو محمد بن أُحيمد بما يلي : )إّن تعيين مواقيت بداية 

أول الشهر اإلسالمي هي كتعيين مواقيت الصالة وإّن الحكمة اإللهية من هذه 

هلل وحده وليست  المواقيت هي العلم بعدم جواز اتخاذها كطقٍس عبادي ألن العبادة

للمواقيت(. ولم تتعرض رسالة مجلس اإلفتاء األعلى السعودي ال بقليل وال بكثير 

إلى موضوع الرؤية والشهود بل ذكر طريقة حسابية قمرية في تعيين الشهر القمري 

بالنص التالي: )) يعتبر تقويم أم القرى أنه إذا كان عمر القمر عند مغيب الشمس 

فوق فعندئٍذ يكون اليوم السابق هو أول أيام الشهر اإلسالمي ألّن ساعة فما  12مقدار 

 اليوم اإلسالمي يبدأ عند مغيب الشمس((.. فّسروا لنا هذا الكالم !!

------------------------------------- 

 ى فيال يخفى أن مع هذا التصريح الوارد في بيان المالك لتقويم أم القر

 ساباتحبقى مجال إال لجريان الكالم واإلشكال في تعيين أوائل الشهور، فال ي

ت : أعلنتقويمتقويم أم القرى! فإن التجربة عبر السنين الماضية تذّكرنا أن هذا ال

يث أن حساعة(،  12بأوائل الشهور مرات، )التي يفيد بكون عمر القمر أكثر من 

ن برليوكو في نفس الوقت أعلنت المراكز الفلكية العالمية )من توكيو وبكن ومس

من  يخرج وباريس ولندن وكانادا وأمريكا واستراليا( بأن القمر لم يتولد أو لم

 المحاق بعد.

ومع هذه التجربة من تخالف حسابات تقويم أم القرى مع المراكز العالمية، 

هل يصح االعتماد عليه؟ خاصة في صورة مخالفته مع نتائج المراكز الفلكية 

مسكو وبرلين وباريس ولندن وكانادا وأمريكا العالمية )من توكيو وبكن و

واستراليا(؟! أو أن العقل يدلنا إلى مالحظة نتائج المراكز العالمية، هذا إذا كان 



 

العمل على الحساب وكان المذهب الفقهي معتمد على تعليق أمر الصيام واإلفطار 

 على الحساب.

لرؤية ت افطار بثبووأما إذا استقر المذهب الفقهي على تعليق أمر الصيام واإل

لعصر في ا الحقيقية للهالل، فال تنس التنبيهات السابقة في موجبات توهم الهالل

ية الرؤ الصناعي، واعتمد على الرؤية الحقيقية التي تثبت برؤية أهل البلد ال

 الناس ير منالفردية المتفرقة، إذ ال يعني إذا كان السماء صاحيا والجو نقيا وكث

لرؤية الهالل، أن يرى الهالل شخص أو أشخاص معدودة  مستهلين وفاحصين

 فقط!!!

ؤية فلذلك في موضوع الرؤية يلزم أن يالحظ جهتين: األولى: إمكانية الر

 لرؤية.اتجوز بتأييد المراكز الفلكية العالمية وأن في هذا التاريخ تولد الهالل و

 رديّا.ا ال فمعيّ ديّا و جوالثانية: أن تكون الرؤية حقيقية ال وهمية، وذلك بوقوعها بل

قة، لحقيوفي الختام أقول اللهم أرنى األشياء كما هي، اللهم عرفنا الحق وا

إنك  وجنبنا الوهم والخطيئة، وأعذنا من شر الشيطان ووفقنا لخالص األعمال

 سميع الدعاء.

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

 

 تعريف بعض الوحدات الفلكية

 الفلكية الوحدة

 تستخدم الوحدة الفلكية عادة للمسافات بين الكواكب ومثال ذلك :       

  1,5مليون كلم ، أي  150يقدر متوسط المسافة بين األرض والشمس بنحو 
 كلم . 10 8× 

  وحدة فلكية ، وبينها وبين زحل تبلغ  19,18المسافة بين الشمس وأورانوس
وحدة فلكية  39,44نها وبين بلوتو ، وبي 30,07، وبينها وبين نبتون  9,54



 

، وهذه األرقام حسب ترتيبها ، إذا ما قيست كوحدة فلكية ،   10 9×  6)أي 
 وحدة فلكية . 40،  30،  10،  20هي : 

 السنة الضوئية

المسافة التي يجتازها الضوء في عام واحد في الفراغ هي         ·

نة مرتحال بسرعته كلم تقريباً ، يقطعها الضوء خالل س 1013 مسافة

 . 1888 كلم في الثانية . وقد بدأ استخدام هذه الوحدة عام 300المعهودة 

تاز متر/ثانية . ويج 108× 3ألف ميل في الثانية ، أو  186إن سرعة الضوء هي 

س مليون ميل حتى يصل إلينا . وبذلك يستغرق ضوء الشم 93ضوء الشمس مسافة 

ثانية  500(= 103 × 106/300 × 150) دقائق حتى يصل إلينا ، أي 8حوالي 

نوات . س 4دقيقة . على حين أن أقرب نجم إلينا تصل أشعته في  8،33، ما يعادل 

  مليون سنة ! 100وهناك نجوم ال تصلنا أشعتها إال بعد 

سنة  4,2حو نوبكالم أكثر دقة ، فإن أقرب النجوم إلينا بعد الشمس يبعد عنا        

 وحدة فلكية . 300000ليون كلم تقريباً ما يعادل ب 40ضوئية ، أي نحو 

 يقّدرطول محور مجرتنا األكبر قّدر بنحو مائة ألف سنة ضوئية ، و      ·

 آالف سنة ضوئية )في المتوسط( . 10طول محورها األصغر بنحو 

 9 مليار )بليون( كيلومتر ، أي نحو 9461تعادل السنة الضوئية )     ·

عد عن نا يبتم ذكره في األرقام الفلكية )أقرب نجم إليماليين مليون كلم كما 

 مليون مليون ميل( . أما الفرسخ النجمي أو الفلكي ، 25األرض نحو 

 وهو وحدة لقياس المسافات بين النجوم والمجّرات تعادل ثالث سنوات

م(  1888تقريباً( )واستخدمت منذ عام  3,3ضوئية وثالثة أعشار السنة )

سنة ضوئية بالضبط أو  3,26ليار كيلومتر أو م 30857، فيعادل 

 وحدة فلكية . 206265



 

 )ال أحد يستطيع أن يتحرك بسرعة الضوء أو يتجاوزها ، ويستحيل على

 جسم مادي أن يخترق حاجز الضوء ( .

ففي السنة  والسنة الضوئية سنة مسافات وليست سنة زمنية .                       

 الضوئية هذا العدد من

مضروبة  ساعة ، 24يوماً ، مضروبة في  365الكيلومترات                        

 ثانية 60دقيقة ، مضروبة في  60في 

ي فألف كيلومتر )وهي سرعة الضوء  300، مضروبة في                       

 الثانية( .

 الفرسخ الفلكي أو النجمي

ه ا يقطععادل ملمجّرات والسُُّدم تهو وحدة قياس فلكية بين النجوم البعيدة وا       

نا ألفا مليون مليون كلم . وأقرب النجوم إلي 31سنة ، أي حوالي  3,26الضوء في 

مسافة  برسك )فرسخ فلكي أو ْفرلك( ، والدب األكبر على 1,3القنطور على مسافة 

برسك .  500برسك ، والذنب على مسافة  600برسك ، والردف على مسافة  21

فراً صملحقاً بسبعة عشر  3كيلو فرسخ فلكي بالكيلومتر ، أي الرقم  10وتساوي 

تقاس وتقريباً . وهكذا تقفز األعداد في علم الفلك إلى شطحات تسبق الخيال ، 

  المسافات بأرقام تنقضي اآلجال قبل إحصائها . . .

  

 نماذج من األجرام السماوية باألرقام

 األرض

 تقدير .  لغ وفقاً ألحدثك 1024 × 5,98الكتلة :         ·



 

 سم مكعب . 1027 × 1,083الحجم :         ·

% من مساحة 29,2، أي  2كلم 108 × 1,49مساحة اليابس :         ·

 األرض .

 .  2كلم 108 × 3,61مساحة المحيطات :         ·

 إيون . 0,1 + 4,6العمر :         ·

وتحتوي على أكثر كلم مكعب ) 109 × 1,37حجم المحيطات ك         ·

 طن من المياه( . 1018 من

 كلغ . 1018 × 5,27الكتلة الجوية :         ·

 الـقـمـر

 06كلم , أي  105 × 3,844متوسط المسافة بين األرض والقمر :         ·

 ميغامتر( . 384مرة نصف قطر األرض )

 ض .رمن كتلة األ 0,012كلغ , أي  1022 × 6,7الكتلة القمرية :         ·

 الشمس

 ميل . 105 × 8,64كلم أو  106 × 1,39قطر الشمس =         ·

 طن 1027 × 2كلغ ما يقارب  1030 × 1,99كتلة الشمس =         ·

% من كتلة المنظومة 99ألف مرة كتلة األرض أو  333أي                 

 الشمسية .

الرغم من هذا مليار طن . وعلى  360تفقد الشمس من وزنها يوميا         ·

 التناقص الهائل في كتلة الشمس



 

مليار  1,5× كتلتها  1/10000والذي قّدر في إحصاء آخر بحوالي )                

 سنة( فإن الزمن المقّدر

ب من ا يقرملمستقبل عمرها واستمرارها مصدراً للطاقة والحياة هو                 

  مليار سنة , أي نحو 15

    ضعف ما مضى من عمرها حتى اآلن .                

 الـمـجـّرة

لشمسي امنا درب التبانة أو اللبانة هي المجّرة التي يتألف منها نظا        ·

 نجم . 1011 وفيها نحو

ة آالف سن 6ألف سنة ضوئية ومعدل سماكتها  100طولها حوالي         ·

ن سنة مليو 200طولها إلى         ضوئية . ومن المجّرات ما يصل

 سنة ضوئية . 108 × 2ضوئية أي 

، جزءاً من  األكثر لمعانا في الكون 87م  –)تشّكل المجّرة أ                     

 مليون 52مجموعة العذراء البعيدة 

جم ، يون نسنة ضوئية عن األرض ، والتي تضم أكثر من مائة مل                    

 وفي وسطها يقع ثقب أسود

 مس( .بليون مرة كتلة الش 5,6هائل الحجم تصل كتلته إلى                    

 الكون المرئي 

أما  .بليون سنة ضوئية  35يبلغ نصف قطر الكون بحساب أينشتاين         ·

 بذرة المادة األصلية التي نشأ منها



 

ر تريليون مليا 64الكون المرئي في الفضاء السحيق ، فتغطي مسافة                

 64متر )أي الرقم كيلو

ي فمليار سنة . وظهرت  15صفراً( وعمرها الوسطي  21وأمامه               

 ألف سنة من 300الوجود بعد 

               الدوّي أو االنفجار العظيم الذي رافق خلق الكون .               

 األبعاد الفلكية

مليون  501كلم ) 109 × 1,5تبعد الشمس عن األرض حوالى         ·

 كيلومتر( أي ما يعادل الوحدة الفلكية أو الفضائية ،

 يساويوهي بالتحديد متوسط البعد بين األرض والشمس ، و                     

 مليون كلم 149,5

 6فلكية أو  وحدة 40تقريباً ، ويبلغ بعد بلوتو من الشمس نحو                     

 كلم . 109 ×

ار اري مليملي ت إلى ما ال نهاية ، ويبلغ بُعد أقربها إليناتمتد المجّرا      ·

 من الكيلومترات .

رتيب الت ال بد من وحدة مسافات جديدة غير الوحدة الفلكية للكالم عن      ·

 الهندسي للنجوم ، هذه الوحدة :

 0,307أو  وحدة فلكية 63300هي السنة الضوئية التي تعادل                       

 فلكي ، وتساوي المسافةفرسخ 

 كلم . 108 × 3التي يقطعها الضوء في الثانية وهي                      



 

بع ى أروأقرب نجم للشمس القنطور أو الطلمان يبعد عنها ما يزيد عل      ·

 سنوات ضوئية .

تنا سنة ضوئية )تحتوي مجرّ  650يبعد نجم ذنب اإلوّزة عنا حوالى       ·

 ما يزيد علىدرب التبانة على 

نجمة من هذه النجوم( . وتقرب سماكة مجّرتنا في وسطها  1011      

 سنة ضوئية ، بينما 104 من

 سنة ضوئية )مائة ألف( . 105 يبلغ طولها من جانب إلى آخر      

سنة ضوئية من طرف إلى آخر .  107 × 2يبلغ طول بعض المجًرات    ·

 وأقرب مجًرة كبيرة لمجّرتنا

 سنة ضوئية تقريباً . 106 × 2مسافة تبعد عنا 

. لكن  1004 نسبة المسافات في الكون من نواة الذرة إلى أبعد األشياء عنا       

قد  ؟ أم ماذا هناك خارج حدود علم الفلك الحالي : هل يمتد الكون إلى الالنهاية

 نا ؟عيكون مقّوًسا بطريقة غريبة فيكون قريباً من السديم الذي يبدو األبعد 

بليون  35نصف قطر الكون المرئي وفقاً لنظرية أنيشتاين في النسبية يبلغ        

ئة لى ماسنة ضوئية ، والكون في توسع مستمر ، مع هذا ، يقّدر قطره حالياً بحوا

 ألف مليار مليار كلم .

غير  كله ،)الكون محدود العمر ، متغير ومتطور في حالته الفيزيائية وفي ش       

 ،عاد( ي توزيع المادة عبر فضاء ليس إقليدي الهندسة )فهو رباعي األبمتجانس ف

 وفي توسع مستمر . يقّدر قطره بحوالى مائة ألف مليار مليار كلم .

وما زال الكون يموج بالكثير من األسرار والطالسم ويبوح من وقت إلى آخر        

حجم بعضها حجم  بعض منها ، فقد اكتشفت مؤخرا أجسام معتمة في الكون يعادل



 

الكرة األرضية ألف مرة ، وهي كتل غير مرئية ، تعتبر ضرورية إلحداث الحركة 

 المحسوبة في الكون وتكفي لوقف تمّدد الكون في وقٍت ما في المستقبل .

  

 بعض أبعاد الكون الرادوي )اإلشعاع الفلكي(

  

زمن انتقال الضوء 

 والموجات الرادوية
 المجّرات ومشكالتها النجوم أو البعد باألميال

 نجوم رادوية غير معلومة الذاتية ميل 1021 × 5 أكثر من مليار سنة
أبعد سديم رادوي   pالجاثي ميل 1021 × 5 مليون سنة 800

 معروف

 أقوى من سديم p الدجاجة    

 رادوي معروف ميل 1021 × 3 مليون سنة 550

 مجّرة بيضية ميل 1020 × 2,5 مليون سنة 40

سديم المرأة المسلسلة )أقرب  ميل 1019 × 1,5 ا سنةمليون

 مجّرة لولبية(

  



 

سحب ماجاّلن أقرب السدم  ميل 1018 × 1,5 ألف سنة 200

 المجرية الخارجية

 بقعة ساخنة رادوية ميل 1017 × 2 ألف سنة 30

بقايا نجوم  p ذات الكرسي ميل 1016 × 6 عشرة آالف سنة

 فوق المتجّددة

4  ً  أقرب نجم مرئي ميل 1013 × 2,5 سنوات تقريبا

 الكوكب الرادوي –المشتري  مليون ميل 500 دقيقة 40

 الشمس مليون ميل 93 دقائق 8

 القمر ألف ميل 220 دقيقة¼ 

 األيونوسفير ميل 200 من الثانية 1/1000

ا بين ماعها األيونوسفير : جو مؤيّن : طبقة مؤيّنة من جّو األرض يتراوح ارتف     
 كلم . 600كلم و  60

  

 أبعاد الذّرة وكتلتها

 سم . 13 -10×  2,8نصف قطر اإللكترون أو )الكهيرب(         ·

 كلغ . 13 -10×  9,11كتلة اإللكترون         ·

 غرام . 24 -10×  1,663كتلة ذّرة الهيدروجين أو البروتون         ·

 . 1836,12نسبة البروتون واإللكترون         ·

امه وأم اإللكترون الواحد ال يزيد وزنه على واحد مقسوم على واحد        ·

 صفراً من الغرام . ويقع 29

لنواة ألف ضعف قطر نواة الذّرة . فإذا ما شبّهنا ا 50على مسافة تبلغ 

 كلم منها . 3,5بكرة المضرب فغن اإللكترون سوف يقع على مسافة 



 

يضة ين بة كلها مثل النسبة بنسبة حجم نواة الذّرة إلى حجم الذرّ         ·

 دجاجة في وسط ملعب كرة

اغ قدم وبين الملعب . والذّرة مثل المجموعة الشمسية في حقيقتها فر

 أجوف .

 بعض الموجات الكهرومغناطيسية
  

الطول 
الموجي 
 بالسنتمتر

الطول  نوع الموجة
الموجي 
 بالسنتمتر

 نوع الموجة

الطرف البنفسجي األقصى  5  - 10× 4
 ف المرئيللطي

7,6 ×10 -  
5 

الطرف األحمر األقصى 
 للطيف المرئي

 - 10 × 7,5 أقصر األشعة فوق البنفسجية 6 -10×1,3

6 
أطول األشعة السينية أو 

 المجهولة
1,71×10- 

9 
أقصر األشعة السينية أو 

 المجهولة
3,1  ×10- 

8 
 أطول أشعة غاّما )جاما(

3,2  ×10- 

12 
 -10×  7,1 األشعة الكونية

01 
 أقصر أشعة غاّما

 معلومات فلكية منوعة 

  ا سيكل :تير 1012 بادئة بمعنى مليون مليون )ألف مليار(  :  التيرا        ·

 مليون مليون دورة .

 تيراهرتز ، وذلك ببثّ  260أعلى ترّدد جرى قياسه وصل إلى         ·

 ليزر من الهليوم والنيون .

ي والوحيد لمعظم الطاقة الموجودة هي المصدر األصل  :  الشمس        ·

ألف تيراواط من  120على األرض . يرسل هذا النجم الوّهاج نحو 

ألف مرة حاجة العالم كله من  12الطاقة إلى األرض سنوياً أي ما يعادل 



 

% من هذه الطاقة إلى العالم الخارجي 30الطاقة في العام . وينعكس نحو 

ورة أشعة تحت الحمراء . من ، ويتحول نصف الباقي إلى حرارة في ص

% من إجمالي ما 0,25تيراواط  300هذه الطاقة الهائلة يتحول نحو 

يصل األرض من طاقة الشمس إلى طاقة حركة تنتج عنها حركة الرياح 

 واألمواج .

 ( .109 بادئة بمعنى ألف مليون )مليار  :  الجيغا أو الجيجا        ·

ز جيغا هرت 60وصلت إلى  (Note) ()عالمة موسيقية نوتة أعلى        ·

 ألف مليون اهتزازة في الثانية( . 60)أي 

 . 106 بادئة بمعنى مليون )ألف ألف(  :  ميغا أو ميجا        ·

 مليون دور أو دورة ز  :  ميغا سيكل        ·

 وحدة سعة كهربائية تساوي مليون فاراد .  :  ميغا فاراد        ·

 وحدة طاقة ، مليون جول .  :  ميغا جول        ·

 مليون طن .  :  ميغا طن        ·

 مليون فلط )الفلط وحدة جهد كهربائي( .  :  ميغا فلط        ·

ية( . ربائمليون واط )الواط وحدة قدرة أو القوة الكه  :  ميغا واط        ·

قة الطاو)وهي باالسم الفيزيائي واط : أما الواط ساعي ، فهو وحدة العمل 

 ، وهي تساوي عمل آلة قوتها واط واحد في ساعة واحدة( .

 ة( .مليون أوم )األوم وحدة المقاومة الكهربائي  :  ميغا أوم        ·

 ميغا واط .  1018  و  1017 تقّدر طاقة الشمس بين        ·

  



 

 أبعاد الذّرة
كرة البليارد ، يوجد فراغ كبير في الذّرة ، فإذا أردنا تمثيلها بنواة في حجم        

علينا وضع اإللكترونات عندئذ على مسافة تفوق الكيلومتر الواحد ، وإذا لم يكن 

 الفراغ موجوداً فإن رأس الدبوس يزن عندئذ مائة ألف طن .

 :  والكتلة بالغرام

 .  28 -10×  9,1اإللكترون 

 (1) 24 -وحدة الكتلة الذّرية  1,66 × 10 24 -ذّرة الهيدروجين 1,67 ×  10

 وحدة .  24 -10  × 26ذّرة األكسجين 

 :  القطر بالملمترات

 ملمتر )أورانيوم( . 0,0000001  الجزيء

 ملمتر .  0,0000004  الذّرة الثقيلة

 ملمتر .  0,000000000016038  نواة األورانيوم

 ملمتر  0,0000001  الذّرة الخفيفة )هيدروجين(

 ملمتر .  0,000000000002  البروتون

 ملمتر 14 -10ترون نقطة أصغر من > اإللك

 2بين خطين متوازيين متباعدين مليمتراً يمكن رصف ما بين             (1)

ماليين ذّرة بالتتابع . يعمل مجهر المسح النفقي بتحريك رأس مجّس  5إلى 

لمسافة جزء من مليار من المتر من السطح المنوي دراسته ، عندما يمر 



 

مجّس تشكل اإللكترونات نفقاً عبر الفسحة بين تيار كهربائي في رأس ال

 رأس المجّس والسطح

 المصدر : كتاب عالم األرقام لمؤلفه د. محمد زكي األيُّوبي

  

 Astronomical unit الوحدة الفلكية

  

،  ( متوسط المسافة بين األرض والشمس AU ) تمثل الوحدة الفلكية

 كيلومتر . 149.600.000والتي تساوي تقريباً 

   

لى إسبة نوتستخدم هذه الوحدة للتعبير عن المسافة بين الكوكب والشمس 

 المسافة بين األرض والشمس .

  

ية الجدول اآلتي يبين متوسط المسافة بين كواكب المجموعة الشمس

 والشمس بالوحدة الفلكية.

  

 الكوكب
 متوسط المسافة بين الكوكب والشمس

 بالوحدة الفلكية

 0.39 عطارد

 0.723 الزهرة

 1.0 األرض



 

 1.524 المريخ

 5.203 المشتري

 9.539 ُزحل

 19.18 أورانوس

 30.06 نبتون

 39.53 بلوتو

  

 دقيقة ليقطع وحدة فلكية واحدة . 8.31يحتاج الضوء إلى حوالي 

 ثانية ضوئية . 500الوحدة الفلكية تساوي 

  

 Parsec الفرسخ الفلكي

،  Pc البعيدة ، ويرمز لها بالرمزإحدى وحدات قياس المسافات الفلكية 

 سنة ضوئية . 3.26وتعادل 

  

 Light year السنة الضوئية

إحدى وحدات قياس المسافات الفلكية البعيدة ، ويرمز لها 

خالل  وتعرفعلى أنها المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ ، L.Y بالرمز

 سنة واحدة .

 نجم .والسنة الضوئية من أنسب وحدات قياس بعد ال

  

دقيقة ،  8.31الزمن الذي يستغرقه ضوء الشمس ليصل إلى الرض يساوي 

 والمسافة التي يقطعها الضوء خالل تلك المدة تعرف بالدقيقة الضوئية .



 

  

 والستخراج قيمة السنة الضوئية بالكيلومترات :

 عدد الثواني في السنة الواحدة× السنة الضوئية = سرعة الضوء 

 60× دقيقة  60× ساعة  24× يوم  365×  300.000 =               

 دقيقة

  كيلومتر . 1012 × 9.45=               

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المقدمة الموجزة عن التقاويم
هور الشع وسابيالتقويم هو النظام الذي وضعه اإلنسان إلحصاء األيام واأل       

غل ال الش يزالوالسنين بل والساعات والدقائق والثواني وأجزائها . وهذا النظام 
هذا ت ، فمجاالالشاغل للناس التصاله بحياتهم اليومية العامة والخاصة في شتى ال
 ت يعنيالوقاالهتمام يعني إعطاء الوقت قيمته ، وقديما قيل الوقت من ذهب ، و

عن  سابهلذي يقضيه المرء واعيا بأنه سيؤدي حالحياة ، والحياة هي الزمن ا
 كيفية قضائه ، وهذا الزمان هو ملك هللا ال اإلنسان .

مه تقاوي ة فيوقد استخدم اإلنسان عبر تاريخه الطويل وحدات زمنية مختلف       
من  يأخذل. فقد كان يلجأ عموما إما إلى حركة الشمس الظاهرية حول األرض ، 

ا بين مجمع عليه ، أو إلى حركة القمر حول األرض ، أو ي دورتها مقياسا يعتمد
ت . تنوعالحركتين في إيجاد وحدة زمنية توفيقية . ولهذا تعددت التقاويم و

 مريةوسوف تجد عزيزي المتصفح لهذا الموقع الرابط الخاص بالتقاويم الق
ك وذل،  يقيةوالرابط الخاص بالتقاويم الشمسية والرابط الخاص بالتقاويم التوف

ناول ي تتبطريقة مختصرة وعامة وبسيطة ، كما سنذكر بعض المراجع المهمة الت
 موضوع التقاويم لتسهيل الرجوع إليها لمن يطلب التوسع والمزيد .

 أصل كلمة تقويم

،  مانةيستعمل العرب والمسلمون والشرقيون كلمة التقويم ، والروز       
ية ة فارسزمانلتأريخ واليوم . وكلمة رووالنتيجة ، وكلها في معنى تبيان وضبط ا

سم صدر باها ت، تعني اسم اليوم ، وتعني في بالد الفرس الجريدة أو الصحيفة ألن
 يوم معين وتاريخ محدد .

أهل ويما ، تقو وجاء في )مختار الصحاح( للرازي بمادة قّوم ، قّوم السلطة       
 ل يقالعتداواالستقامة( االمكة يقولون )استقام( السلعة وهما بمعنى واحد ، )

ليه إموا )استقام( له األمر . وقوله تعالى : )إنما إلهكم إله واحد فاستقي
يما لشيء تقوفصلت( أي في التوجه إليه دون اآللهة . و )قّوم( ا 6واستغفروه( )

 فهو )قويم( أي مستقيم .



 

قييم تلون : ويق وقد شاع استعمال لفظة )التقييم( في معنى )التقويم( نجدهم       
 مادة عرف إاليلم  الوظائف ، وتقييم األعمال ، وتقييم األثمان ، واالستعمال العربي

 : )قّوم( .

 تـقويم ال تـقـييـم

دبية( طة أفي هذا المعنى كتب األستاذ محمد شوقي أمين تحت عنوان )سل       
 م.( اآلتي :1955)في مجلة الهالل عدد يناير 

ة . ي شائعهإذا فلمات على أقالم الكتاب ، ويواتيها الحظ ، )تتألق بعض الك       
 ومن هذه الكلمات كلمة )التقييم( .

 : .. يقال مثالة ..تستعمل هذه الكلمة في معنى تحديد القيمة ، وتعيين المنزل       
 لمهم .ا واإن الخدمة االجتماعية تحتاج إلى تقييم ، للموازنة بين األهم منه

 . : إن تقييم التعليم يختلف في بلد عنه في بلد آخرأو يقال        

 ن أصللك ألويبدو أن كلمة )التقييم( تحتاج في صوغها إلى )تقويم( ! ذ       
م( ال التقيي)لمة كالفعل : قوم ، ال : قيم . والقيمة أصلها قومة . وطوعا لهذا فإن 

 تصلح من ناحية االستقامة وال تستقيم .

 قّومت المتاع : جعلت له قيمة معلومة . قالت اللغة :       

فعلينا  بها . تعلقيويقال )تقويم البلدان( أي بيان طولها وعرضها وما               
تى ال ، ح أن نتدارك هذه الكلمة الجديدة ، فنستعمل الصيغة الصحيحة )تقويم(

 ترسخ في االستعمال صيغة )تقييم( على ما بها من اعوجاج .

نقد بقمت ي لسان العرب : في حديث عبد هللا بن عباس )إذا استوجاء ف       
وه( هو مكريه فففبعت بنقد فال بأس به ، وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فال خير 

 .وهذا كالم أهل مكة  –يعني قّومت  –. ويقول أبو عبيد إذا استقمت 

. وفي الحديث والقيمة ثمن الشيء بالتقويم ، تقول تقاوموه فيما بينهم        
الشريف قالوا يا رسول هللا لو قّومت لنا فقال : )هللا هو المقّوم( ، أي لو سعّرت 

 لنا ، أي حددت لنا قيمتها .



 

 يؤّده إليك : )ال عالىوالقائم بالدين ، المستمسك به الثابت عليه . وقال هللا ت       
لكتاب أمة امن أهل آل عمران ، أي مواظبا مالزما ) 75إال ما دمت عليه قائما( 

 آل عمران ، أي مواظبة على الدين ثابتة . 113قائمة( 

قيّم وبه ،  مسكاوقيل في الخليفة هو القائم باألمر ، إذا كان حافظا له مت       
لتوبة ، أي المستقيم ا 36األمر ، مقيّمه ، وأمر قيّم ، مستقيم ، )ذلك الدين القيّم( 

ي مستقيمة تبين البينة ، أ 3ق )فيها كتب قيّمة( الذي ال زيغ فيه وال ميل عن الح
 الحق من الباطل على استواء وبرهان .

 وقيّم القوم ، الذي يقّومهم ويسوس أمرهم .      

 والقيّم ، السيد .       

ه في مر خلقير أوالقيّوم والقيام في صفة هللا تعالى وأسمائه الحسنى بتدب       
 هم .إنشائهم ورزقهم وعلمه بأمكنت

 وقد أجمع اللغويون على كلمة التقويم بمعنى الروزمانة .       

 جاء في )محيط المحيط( :       

ضها ، ها وعرطول )قّوم الشيء تقويما ، عّدله ، ومنه تقويم البلدان إلبانة       
،  لتقويمت باوقد ذاع تسمية حساب األوقات بالتقويم( . وربما سّمي حساب األوقا

 يم .جمعها تقاو

 كـتـابـة الـتـاريـخ

ئع ، الوقا مكانإن كتابة التاريخ مرتبطة ارتباطا وثيقا بفن تحديد زمان و       
لطولى اليد فهي عرض مكتوب لها في كل مجال من حياة األمم . ولئن كان للغرب ا

- لتاريخايقترن اسمه بأبي  –في تأسيس هذا الفن الذي كان )أبوه( هيرودوتس 
رهم آثا قد أسهموا بنصيب وافر في كتابة التاريخ بحيث شملت ، فإن العرب  

حيزهم لة تالكتابة في تاريخ أمم غير عربية . )وكان حياد المؤرخين العرب وق
يل تسج سمتين عامتين تثير العجب واإلعجاب ، وابتكروا ، لضمان الصواب في

 األحداث ، تأريخها بالسنة والشهر بل باليوم( .



 

 خشـرح كـلـمة تأري

ز فرانيقول الجوهري : التاريخ تعريفه الوقت ، ويذهب المستشرق )       
مة ن الكلمّدة روزنتال( الذي تتبع أصل كلمة )تاريخ( في العربية فرجح أنها مستم

ية الحرف رجمةالسامية التي تعني القمر أو الشهر . وعلى هذا االفتراض تكون الت
 ي هللاويروى عن ابن عباس ، رض لكلمة )تاريخ( هي : التوقيت حسب القمر .

هللا ما  ا رسوليل : عنه ، أنه قال : )ذكر هللا التاريخ في كتابه ألن معاذ بن جبل قا
ثم ال يزال  ير ،بال الهالل يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستد

عن نك سألوينقص ويدق حتى يعود كما كان على حاله األول ؟ فنزلت اآلية : )وي
 البقرة . 187األهلّة ، قل هي مواقيت للناس( 

ل سنة من أو تعد وجاء في اآلثار الباقية للبيروني )التأريخ هو مدة معلومة       
نيوية الد ماضية تعرف بها األوقات المحددة ، فال غنى عنها في جميع األحوال

 وكل ما حدة والدينية ، ولكل واحدة من األمم المتفرقة في األقاليم تاريخ على
ت تزويرالط بيتعلق معرفته ببدء الخلق وأحوال الزمان والقرون السالفة فهو مخت

 ن حفظهعبه  وأساطير لبعد العهد به وامتداد الزمان بيننا وبينه وعجز المعتني
ة . فإذا نظرنا التوب 70وضبطه وقد قال تعالى : )ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم( 

 نا فيه بين هؤالء األمم اختالفا كثيرا .في هذا التأريخ أوال وجد

لحياة افنا وللدكتور أحمد زكي رأي خاص حول هذا الموضوع ، يقول : )عر       
 نا علىعمارمكانا حاضرا ، وعرفناها زمانا قصيرا ماضيا ، بقدر ما اتسعت له أ

 ،يدة هذه األرض .... أما غير ذلك من الزمان ، فأعماق منه ذهبت عنا بع
... وبين .بدا اها أزال ، وأعماق منه سوف يأتي بها المستقبل ، ونسميها أفأسمين

 األزل واألبد ، ضلّت عقولنا وحارت األفهام !!! .

 جـداول المـوافـقـة

إن وضع جداول التقاويم ، والموافقة بين السنين الهجرية والميالدية فّن        
وقد اهتم العرب والمستشرقون  قائم بذاته ، ولكنه لألسف ال يدّرس في المدارس ،

بهذا ، ورغم الجهود الجبارة التي بذلت منهم ، فإن لهم هفوات وأخطاء ، كما 
أهملوا بعض التفاصيل ، وهذا األمر يتعلق بالجداول العديدة التي تّمت . ومن خالل 



 

مطالعاتنا وقفنا على أسماء عدد من المخطوطات التي وضعها العلماء العرب ، 
 ومنها :  ، ونحن نقدم لكم البعض من علماؤنا األقدمونوهي كثيرة 

 لم عفي  الرسالة التي وضعها جالل الدين السيوطي بعنوان )الشماريخ
 التاريخ( .

 ين )الجواهر واليواقيت في معرفة القبلة والمواقيت( لمحمد أم
 السويدي .

 ن بحمن )سلّم العروج إلى علم المنازل والبروج( لمحمد بن عبد الر
 ق .عفال

 شندي ،لقلقوغيرها الكثير الكثير مثل ابن سيدة ، والمرزوقي ، والنويري ، وا
 وغيرهم .

 أما من األوقات القريبة :       

 ام المستشرق األلماني )وستنفلد(الذي طبع تقويمه في اليزبغ ع
 م.1926م. وأعيد طبعه مرة أخرى عام 1854

 قوم )أ لة في كتابهأيضا خير الدين باشا التونسي ، نثر جداول مماث
 المسالك( .

 ما ربطعند أيضا العالمة محمود باشا الفلكي الذي وضع التقويم األكبر 
 بين التواريخ الهجرية والميالدية والقبطية والعبرية .

  

السنين ، وأليام اب اأما القرآن الكريم فقد دعانا إلى النظر والتفكير وحس           
 هذا الموضوع ، وذلك لعدم التطويل : وإليكم أرقام بعض اآليات حول

 22راء / اإلس 12يونس /  5التوبة /  36البقرة /  281البقرة /  189       
لمعارج / ا 7المعارج /  3السجدة /  3الفرقان /  62المؤمنون /  114الحج / 
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 الـعـهـود والـعـقـود



 

عهدات ددة وتخ محا مرتبطة بتواريالقرآن الكريم احترم العهود والعقود وكله       
ن . وفي خطبة المؤمنو 8المائدة /  1البقرة /  282مفصلة ، ومثال ذلك اآليات : 

 ها )إنومن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع الكثير حول الزمان
ر عند لشهواالزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الل السموات واألرض ، وإن عّدة 

و زمان هة النا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ( .... والمقصود من استدارهللا اث
 ى هللاه صلالعودة إلى حساب الشهور كما كان منذ بدء الخليقة .... وفي أدعيت

 عليه وسلم الكثير من التحديد الزماني ، مثل :

م امي يور أياللهم اجعل خير زماني آخره ، وخير أعمالي خواتيمها ، وخي       
 قاءك .ل

 كلمة الخـتـام للمقدمة

صل يث ححأفضل مباديء التواريخ مبدأ التاريخين اإلسالمي والمسيحي        
الب انق – إرسال هللا تعالى لمحمد وعيسى عليهما الصالة والسالم –فيهما من 

تخذ اعظيم في البشر ، فجعل المسلمون مبدأ تاريخهم هجرة رسولهم ، كما 
رف أن ن تعتميالد المسيح . وكان كاّل من هاتين الملتيالنصارى مبدأ تاريخهم 

ع الدرن بأنوا نّسامبدأ تاريخها هو أول يوم من حياتها ، وما قبله من األيام كان مد
 ضعه هووم وي. ويقول عباس محمود العقاد : )كما أن التقويم الذي بقي كما كان 

 لمعيشةال الحساب أعمالتقويم الذي يقال إنه غير صالح للبقاء ، ألنه ال يصلح 
م لتقويم ا الومواسم الزرع والحصاد ، وذلك تقويم السنة الهجرية ، فمنذ وضع هذ

 يتغير له نظام ، وقد تغير بعده نظام كل تقويم قديم( .

  

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

********** 
  



 

 الزمن وقصة التقاويم
  

الزمن هو أكثر أمور الحياة تعقيداً؛ فهو عالقة بين 
كة الشمس أو القمر مع األرض مع اإلنسان، ومنذ بداية حر

التاريخ واإلنسان يجتهد في وضع نظام لهذا الزمن؛ ومن ثم 
عرفنا عدة نظم ُعرفت باسم التقويم، وسنعرض لبعض منها 

 :فيما يلي

 التقويم العربي

جعل العرب اليوم يبدأ من غروب الشمس، ومن ثم ُعرف التقويم العربي باسم 
الغروبي، وقد قّسم العرب يومهم إلى اثنتي عشرة ساعة لليل ومثلها للنهار، التقويم 

وتم تقسيم الساعة إلى خمس عشرة درجة، وقّسموا الدرجة إلى أربع دقائق تقريبًا؛ 
وعلى ذلك فإن التوقيت الغروبي يختلف من مدينة إلى أخرى، كذلك فإن المدة 

والصيف، وعلى ذلك فإن القيمة الفعلية للساعة تختلف مع األيام بين الشتاء 
الحقيقية للدرجة تتراوح بين ثالث دقائق وثلث، وأربع دقائق وسدس دقيقة من 
دقائقنا، وهذا النظام يصنع توازناً في ساعات العمل صيفًا وشتاء، ولكن فروق 

 .التوقيت بين المدن قد تسبب ارتباكاً لألعمال

ة، وعدة األشهر اثنا عشر ومن المعروف أن العرب يستخدمون السنة القمري
شهًرا )ستأتي فيما بعد أسماؤها(، وقد كانوا يتخذون من األحداث الهامة بداية 

ق.م(، وسيل العَِرِم  1871لتواريخهم، منها بناء الكعبة المشرفة )في حدود سنة 
م571ق.م(، وعام الفيل سنة  120)في حدود سنة  . 

م، وقد بدأ 412أخذت هيئتها عام  أما هيئة التقويم العربي وأسماء األشهر فقد
التقويم الهجري في عهد عمر بن الخطاب، وقد اتخذ من الهجرة بداية لهذا التقويم 

بصورة قاطعة( وقد بدأ  21-18)وكان ذلك لالختالف حول يوم الميالد بين 
هجرية،  17من جمادى اآلخرة عام  20العمل بالتقويم الهجري في يوم األربعاء 

تموز/ يوليو سنة  16للهجرة هو يوم الجمعة  1أول المحرم سنة  وعلى ذلك يكون
قبطية. وقد انتشر التقويم الهجري في العالم مع  338ميالدية وسنة  622

الفتوحات اإلسالمية، وعلى أساسه تم ضبط العبادات اإلسالمية من زكاة وصيام 
 .وحج



 

 التقويم المصري

دماء المصريين يستخدمون ق.م، وكان ق 4241يعود هذا التقويم إلى عام 
السنة الشمسية وقد قاموا بتقسيم العام إلى اثني عشر شهًرا، كل شهر ثالثون يوًما، 

يضيفون خمسة أيام أطلقوا عليها  -ويسمى مسرى-وفي الشهر األخير منها فقط 
اللواحق، وقد قّسموا العام إلى ثالثة فصول مرتبطة بفيضان النيل وعملية 

سبتمبر(؛ ألنه بداية عملهم في  21تها مع االعتدال الخريفي )الزراعة، وكان بداي
الزراعة، وأسماء الشهور ارتبطت بآلهتهم، وهي مستمرة حتى اليوم تحت اسم 
السنة أو التقويم القبطي، حيث لم يكن للمصريين حادثة يرتبط التقويم بها، حتى 

ين مقتلة جاء اإلمبراطور دقلديانوس في العصر المسيحي وقتل من المسيحي
ميالدية بداية لتقويمهم؛  284عظيمة؛ فاتخذ مسيحيو مصر بداية عهده الموافق 

وعلى هذا فالتقويم القبطي شمسي في سنواته، فرعوني في أسماء شهوره، مسيحي 
 .في بدايته

 التقويم العبري

هو تقويم شديد التعقيد والغموض ال يحسن حسابه إال اآلحاد من أحبارهم، وهم 
ق.م وهي سنة الخلق في زعمهم، والسنة في  3760ه يبدأ من عام يقولون إن

جملتها تتوافق مع السنة الشمسية ولكن بدايات الشهور عندهم قمرية، وهي تبدأ في 
النظام المدني بشهر "تشرين"، وأولها محّرم العمل فيه، ولكن السنة الدينية تبدأ 

-353يام السنة يتراوح بين بشهر "نيسان" الذي غيّروا اسمه إلى "أبيب"، وعدد أ
يوًما، وفي الحاالت الثالث األخيرة يضيفون شهرا كامالً  354-383-384-385

 .إلى سنتهم يسمونه آذار

 التقويم الروماني

اقتبس الرومان تقويمهم من جيرانهم األلبان، وجعلوا العام عشرة أشهر فقط 
وكانت األشهر كما  وهو عام تأسيس روما، 753في البداية، وجعلوا بدايته عام 

 :يلي

يوًما 31مارس نسبة للمريخ وهو إله الحرب الروماني وهو  .1 . 

يوًما 30إبريل وهو يرمز لألزهار رمز اإللهة "فينوس" وهو  .2 . 

مايو وهو يرمز لإللهة اليونانية "مايا" الخاصة بالخصب والنماء وهو  .3
يوًما 30 . 



 

الرومانية وهو وهو اسم أكبر القبائل  Junius يونيو وهو يرمز لالسم .4
يوًما 30 . 

األشهر من الخامس إلى العاشر ترمز إلى مكانها، وأسماؤها: كونيلس  .5
يوًما،  30يوًما، ثم سكستيلس أي السادس وهو  31أي الخامس وهو 

يوًما،  31يوًما، ثم أكتوبر أي الثامن  30سبتمبر أي السابع وهو 
يوًما 31يوًما، ديسمبر العاشر  30نوفمبر أي التاسع  . 

أيام، ولما في هذا النظام من خلل واضح؛ تم  304وعدد أيام السنة  .6
 :إدخال عدة تعديالت أهمها

وهو ثاني أباطرة الرومان، وقد حكم بين  Numa Pompilus تعديل نوما
قبل الميالد واشتملت تعديالته على اآلتي 672إلى  715 : 

وس" إله أضاف شهًرا قبل مارس سماه يناير )وهو يرمز إلى اإلله "يان .1
 .(الشمس عند الرومان وهو حارس أبواب السماء

أضاف شهًرا بعد ديسمبر أسماه فبراير )وهو يعني الكفارة أو شهر  .2
 .(التطهر والتقديس

يوًما مرة كل سنتين 23يوًما أو  22أضاف شهًرا طوله  .3 . 

، قام أحد األباطرة الرومان بجعل شهر فبراير بين يناير 452وفي سنة 
كانه الحالي، ولكن الكهنة تالعبوا بهذا التقويم حتى جاء يولويس ومارس أي في م

قيصر وأدخل تعديالته، وكان ذلك بمساعدة فلكي مصري اسمه "سوسيحنيو"، 
 :فكانت صورة التقويم كالتالي

 .جعل السنة الشمسية هي أساس التقويم .1

يوًما 365يوًما والعادية  366جعل السنة الكبيسة  .2 . 

يوًما إلعادة ضبط التقويم 445تساوي  رومانية 718جعل سنة  .3 . 

تبعًا للروماني 709جعل مبدأ التاريخ الروماني أول يناير  .4 . 

 30يوًما والزوجية  31جعل الشهور فردية العدد مثل يناير ومارس  .5
 .يوًما

يسةيوًما في الكب 30يوًما في السنة العادية و 29جعل شهر فبراير  .6 . 



 

س قيصر على الشهر السابع فصار ق.م تم إطالق اسم يوليو 44وفي عام 
ق.م أطلق اسم اإلمبراطور إكتافيوس الملقب  31اسمه "يوليو"، وفي عام 

بأغسطس )أي المهيب( على الشهر الثامن فصار اسمه أغسطس، وحتى ال يكون 
في عدد أيامه أقل من سلفة ِزيد في أيامه يوم أُخذ من شهر فبراير، ثم حدث تعديل 

يوًما فقط، وبذلك  30بر ونوفمبر وهي أشهر فردية وجعلها لعدد أيام كل من سبتم
انتهى وضع الشهور على ما عليه اآلن، ولكن البداية اختلفت بتعديلين األول بتقويم 

ميالدية(، وقد توصل هذا الراهب إلى  550أكسيجوس الراهب )المتوفى عام
من عام  ديسمبر 25رواية من "كليمنت السكندري" مفادها: أن المسيح ولد في 

رومانية، وقد أخطأ  754لحكم القيصر أغسطس إكتافيوس، وهذا يساوى سنة  28
كل من كليمنت وأكس يجوس دون شك في هذا التحديد ألسباب أهمها أن كليمنت 

رومانية بينما هي  727السكندري سجل انتصار إكتافيوس في موقعة إكتيوم 
رومانية 723 . 

المعروف باسم التقويم اليولياني المسيحي  على كّلٍّ استقر األمر بهذا التعديل
آذار/ مارس، وجرى الناس  25أن جعل بداية السنة الميالدية بيوم البشارة في 

على ذلك فترة ثم وقع االختيار على األسبوع الذي يلي تاريخ الميالد ليكون بداية 
يم السنة الجديدة وهو المستقر لآلن. أما التعديل األخير فقد عرف باسم التقو

 365الجريجوري. ومبدأ األمر أن التقويم اليولياني استقر على أن السنة تعادل 
 14دقيقة و 11يوًما وربع اليوم، بينما في الواقع تنقص السنة عن ذلك بمقدار 

ثانية. ومع توالي السنين بدأ الفرق يتضح، وقد الحظ ذلك بطريرك الفاتيكان 
آذار/  21قد مجمع نيقية في ميالدية ع 325جريجوري الثالث عشر أن في 

ميالدية أن المجمع وقع في  1582مارس أي في يوم االعتدال الربيعي، وفي سنة 
 :آذار فاستدعي الراهب كالفيوس إلصالح التقويم فقام بعملين في آن واحد

   400حسب الفرق بين السنة اليوليانية والسنة الشمسية، فبلغ ثالثة أيام كل 
 .سنة

  ميالدية، فجعل يوم الجمعة  1582ة أيام من سنة قرر استقطاع عشر
الخامس من تشرين األول/ أكتوبر يساوي الجمعة الخامس عشر من ذات 

 .الشهر

وبذلك ظهر التقويم الجريجوري، وقد طبقت فرنسا النظام فور صدوره، ثم 
م، وأخذت به مصر في عام 1872،، واليابان 1752أخذت به إنجلترا عام 



 

م، وقد تم تطبيقه في 1913م واليونان سنة 1912عام  م، وفي الصين1875
سورية ولبنان وفلسطين واألردن والعراق في أيام االحتالل اإلنجليزي والفرنسي، 

1923م، وفي تركيا عام 1923وتم تطبيقه في االتحاد السوفيتي عام  . 

تموز/ يوليه عام  9وفي ختام الحديث يجب أن نشير أن األرمن يعدون يوم 
الدية هو بادية لتاريخهم؛ بسبب عقد مجمع "تيبتين" في تلك السنة، وهو مي 553

 .الذي فصل بين كنيسة األرمن والكنيسة اليونانية

 التقاويم المختلفة

 العبري القبطي الروماني *السرياني العربي

شرىت توت أغسطس آب المحرم  

 مرحشوان بابة سبتمبر أيلول صفر

1ربيع 1تشرين    كسال هتور أكتوبر 

2ربيع 2تشرين   طابات كيهك نوفمبر 

1جمادي 1كانون    شباط طوبة ديسمبر 

2جمادي 2كانون    آذار أمشير يناير 

 نيسان برمهات فبراير شباط رجب

 آيار برمودة مارس آذار شعبان

 سيوان بشنس إبريل نيسان رمضان

والش  تموز بؤونة مايو آيار 

http://www.alargam.com/maths/falak/102.htm#*
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ذو 
 القعدة

 آب أبيب يونيو حزيران

ذو 
 الحجة

 أيلول مسرى يوليو تموز

أسماء الشهور السريانية يرجع في أصلها إلى آلهة بابلية في معظمها، وهي *
ق.م، وهو  312ترجع إلى تقويم اإلسكندر، وهو يبدأ عند أغلب العلماء من عام 

د اإلسكندر )وهو سلوقس(مدينة بابل، وقد اندثر هذا العام الذي فتح فيه أحد قوا
الميالدي، ولكن استمرت أسماء الشهور 17التقويم منذ القرن الـ  . 

  

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

 التقويم الزمني

ة لشمسيّ لسنة ايذهب علماء التاريخ إلى أن المصريين كان لهم سبق في تحديد ا         

يوم ا، والم السنة إلى اثنى عشر شهرا، والشهر إلى ثالثين يوميوما، وتقسي 365بـ 

لواح. ألحداثهم على أ ق.م يؤرخون  3200وقد بدأ المصريون منذ  ساعة.  24إلى 

 ن أبعدلى زمويقدّر بعض علماء التاريخ أّن استخدام اإلنسان للتقويم الزمني يرجع إ

وم أن ( فمعلم )بالتقويم العبريوالذي يهمنا في هذا المقام ما يسمى اليو مما ذكر. 

رجع يهجري التاريخ الميالدي يرجع إلى ميالد المسيح عليه السالم، وأن التاريخ ال

 فما هو التاريخ العبري؟ إلى هجرة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم. 

م وحتى نعرف التاريخ العبري في أول تسعة أشهر من 1999نحن اآلن في العام      

( = 3760+  1999م، أي )1999( إلى العام 3760يالدي نقوم بإضافة )التاريخ الم

وهذا  (. 3761أما الثالثة أشهر األخيرة من التاريخ الميالدي فنضيف ) (. 5759)

ويرجع علماء  عبري.  3761أو  3760يعني أّن العام الميالدي األول هو العام 

وهذا يتناقض  ن على األرض. التوراة هذا التاريخ إلى بداية خلق آدم وظهور اإلنسا

بشكل واضح مع تقديرات العلوم المعاصرة، وعلى وجه الخصوص عندما نجد 



 

أكثر من عشرة آالف سنة. ونحن هنا سنقبل أّن العام  بعض الحضارات ترجع إلى 

عبري، ولكننا ال نصدّق أن هذا التاريخ يرجع  5760أو  5759ميالدي يوافق 1999

وقد يكون هذا التصور من أوهام الحاخامات  على األرض. إلى بداية ظهور اإلنسان 

 (1)اليهود في القرن السادس قبل الميالد.

 فرضيّة

لى نسان عر اإلنظراً لعدم منطقية الزعم بأن التاريخ العبري يرجع إلى بداية ظهو     

، لكريماألرض. وبناًء على مالحظاتنا العديدة في قصة أصحاب الكهف في القرآن ا

 نا بوضع الفرضية اآلتية:فقد قم

 التاريخ العبري يرجع إلى بداية نوم أصحاب الكهف" "

 ى ضوءال نقصد هنا إلى إثبات هذه الفرضيّة علمياً ألن هذا يبدو غير ممكن عل

قبولة. ميّة ميقة علبل إّن هذا التاريخ نفسه لم يثبت بطر المعطيات التاريخيّة الحاليّة. 

 دناهامالحظات المتعلقة بالعدد القرآني والتي وجولكننا نحب أن نطرح بعض ال 

سيجد هف، وتشير إلى إمكانية أن تكون بداية التاريخ العبري هي بداية نوم أهل الك

ع أن ومن المتوق القارئ توافقات عجيبة نأمل أن تقود إلى اكتشاف ما هو أهم. 

ير فعل غتختلف ردة فعل المسلم الذي يؤمن بأن القرآن هو وحي إلهي، عن ردة 

بعرض  م اآلنإال أننا نتوقع أن تلفت هذه المالحظات انتباه الجميع. وسنقو المسلم. 

 هذه المالحظات على صيغة لوحات.

 اللــوحــــــــــة اآلولــــى   

سول بالر تُستّهلَّ سورة اإلسراء )سورة بني إسرائيل( بالحديث عن حادثة اإلسراء

ن حديث عحرام إلى المسجد األقصى، ثم يكون العليه وسلم من المسجد ال صلى هللا 

بة ن عقونبوءة إفساد اليهود في األرض المباركة مرتين، وما يتبع هذا اإلفساد م

األخير وأّن زوال دولة إسرائيل الثاني   (2)وقد وجدنا في دراسة سابقة وزوال. 

لعام لهـجري الموافق  1443ميالدي الموافق للعام  2022يحتمل أن يكون في عام 

مة في ويستند هذا االحتمال إلى مالحظات عددّية يراها البعض جاز عبري.  5782

 الموضوع، في حين نراها نحن في دائرة االحتمال الراجح.



 

بعد الحديث عن الزوال الثاني واألخير )وعد اآلخرة( يأتي التعقيب بآيات منها اآلية 

ليل وجعلنا آية النهار مبصرة، "وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية ال (:12)

لتبتغوا فضالً من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناهُ 

 . تفصيالً"

 -تعليق :

  جاء الحديث عن الجانب الفلكي، وعدد السنين والحساب، بعد الحديث عن وعد

 اآلخرة والزوال الثاني، وهذا أمر يلفت االنتباه.

 أن كل كلمة من سورة اإلسراء تقابل سنة. ويلحظ   (3)تبين لنا في دراسة سابقة

 (.19أّن كلمة )الحساب( رقمها في اآلية هو )

 فإن كلمة )عدد( في اآلية السابقة تجعلنا نحسب   (4)وفق نظام حساب الُجمَّل

 جّمل )السنين والحساب(:

 المجموع   ن ي ن س ل ا

1 30 60 50 10 50   201 

   ب ا س ح ل ا و

6 1 30 8 60 1 2 108 

 309 مجموع جــُمـل ) السنين و الحساب (

  

  يصبح المعنى في البعد الرياضي  -إن جاز لنا أن نُعَّوِض-على ضوء ما سلف

وما عالقته  بحساب السنين؟  309" فما عالقة 309ولتعلموا عدد  العددي: "

 5782ميالدي الموافق  2022هـجري الموافق  1443بوعد اآلخرة، وبالعام 

 عبري، والذي هو عام زوال اإلفساد الثاني من األرض المباركة فلسطين.

هو مدّة لبث أصحاب الكهف. فما عالقة مدة لبث أصحاب  309معلوم أن العدد 

 الكهف بوعد اآلخرة في سورة اإلسراء؟!

 اللـوحـــــــــة الـثــانـيــة



 

ة، وقد بينّا العالقة تأتي سورة الكهف في ترتيب المصحف بعد سورة اإلسراء مباشر

وقد وجدنا أّن سورة الكهف هي امتداد لمعاني سورة  (5)القائمة بين السورتين.

وال شك أن تسمية السورة بسورة الكهف يدل على مركزية قصة أصحاب  اإلسراء. 

ويأتي  وهي القصة األولى في الّسورة والتي تتضمن أربع قصص.  الكهف والرقيم. 

، 25وتتحدث اآليتان  (. 26 - 9الكهف في اآليات من ) الحديث حول قصة أصحاب

 ( سنة:309عن مدة لبث أصحاب الكهف والتي هي ) 26

"ولبثوا في كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا، قل هللا أعلُم بما  

 . لبثوا..."

 -تعليق :

 :ثلث مائة  فإنك تنتظر الجواب والذي هو: "ولبثوا في كهفهم" عندما نقول"

وهذا جواب بياني. أما الجواب الرياضي العددي فإنك  ازدادوا تسعا"سنين و

"أم حسبت أن أصحاب الكهف  تجده عندما تبدأ عد الكلمات من بداية القصة:

فسنجد أن الكلمة  "ولبثوا في كهفهم" حتى تصل قوله تعالى: والرقيم كانوا"

 ( في القصة.309)ثلث( هي الكلمة )

 بة عددّية لمدة لبث أصحاب الكهف فإن هذا يلفت أن نجد إجابة بيانيّة، وإجا

االنتباه إلى ضرورة متابعة هذا األمر في الجانب الرياضي، وإال ما معنى هذا 

 التوافق؟

 ( في ترتيب المصحف. 18سورة الكهف هي السورة )  والالفت لالنتباه أّن عدد

مر ( أيضا، وهذا يعزز قولنا بضرورة متابعة األ18آيات قصة الكهف هو )

 عددياً.

 اللـوحــــــــــة الـثــالـثــــــة

"والعصر، إن اإلنسان لفي خسر، إال الذين آمنوا وعملوا  

 )سورة العصر(. الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر"

 -تعليق:



 

العصر هنا هو الدهر، وهو أولى الوجوه في التفسير. فالقسم هنا بالدهر والزمن، وما 

 ث وأمور.يكون فيه من أحدا

فإذا  ( آيات. 3( في ترتيب المصحف، وعدد آياتها )103سورة العصر هي السورة )

 ضربنا ترتيبها في عدد آياتها يكون الناتج:

 103  × 3   = 309 

مسألة ضرب ترتيب السورة في عدد آياتها، هي مسألة واردة في العدد القرآني. فعلى 

( يكون الناتج 29( في عدد آياتها )57)سبيل المثال: إذا ضربت ترتيب سورة الحديد 

، وإذا ضربت ترتيب كل سورة من  (6)(57 - 1( وهذا هو مجموع من )1653)

سور القرآن الكريم بعدد آياتها ثم رتبت السور تنازلياً حسب الناتج تبقى سورة 

وهي السورة الوحيدة التي تحتفظ بترتيبها في   (7)(.57)الحديد( هي السورة )

 المصحف.

حظنا أّن كلمة )ثالث( في المصحف تكتب ثالثة أحرف )ثلث(. وقد تبين أّن ترتيب ال

( وإذا 1030(. وأن ُجّمل كلمة )ثلث( هو )309هذه الكلمة في قصة الكهف هو )

وهذه  (. 3090=) 3× 1030 ضرب ُجّمل )ثلث( هذا بقيمتها العددية يكون الناتج 

 هرها ال يعنينا كثيراً.مجرد مالحظة رأينا أن ال نهملها. مع أّن ظا

 اللـوحــــــــــة الرابعـــــــة

 ولبثوا في كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا". "

 -تعليق :         

 1808=   (8"ثلث مائة سنين وازدادوا تسعاً") ُجّمل:

 1808=  ُجّمل: "ألف وأربعمائة وثلث وأربعون" 

أن ُجّمل "ثلث مائة سنين وازدادوا  م وقد الحظنا2022هـ يوافق العام 1443العام 

 م بذلك ؟ 2022تسعاً" يساوي ُجّمل "ألف وأربعمائة وثلث وأربعون" فما عالقة 



 

وهنا أيضاً إذا  ( أّن مدة لبث الفتية أجيب عنه بيانياً وعددياً. 2الحظنا في اللوحة )

+  1808اتج )( كما هو مبين يكون الن309أخذنا ُجّمل العبارة البيانية مضافاً إليها )

309  =2117.) 

ل كلمة )ميالدي( = ) (، وعليه يكون 95( = ) 10+  4+  1+  30+  10+  40ُجمَّ

ل  وعليه نالحظ أّن عبارة: "ثلث  2117( =، 95+  2022ميالدي = ) 2022ُجمَّ

هـ 1443وال ننسى أّن العام  م. 2022و  1443مائة سنين وازدادوا تسعاً" تضمنت 

 م.2022يوافق 

ل : )سورة  1401حرف قصة الكهف هو = عدد أ وإذا أضيف إلى هذا العدد ُجمَّ

أي أن أحرف قصة الكهف مضافاً  . 1808( = 407+  1401الكهف( يكون الناتج )

ل )ثلث مائة سنين وازدادوا تسعاً( والذي  ل )سورة الكهف( يكون الناتج ُجمَّ إليها ُجمَّ

ل   + ُجّمل ميالدي. 2022و  1443هو ُجمَّ

( ميالدي، وعليه يكون 621اإلسراء التي تتحدث عن وعد اآلخرة نزلت سنة ) سورة

 - 2022الفرق بين سنة حادثة اإلسراء والسنة التي يتوقع فيها زوال إسرائيل هو: )

ل: )ألفان واثنان وعشرون( مع مالحظة 1401( = )621 ( والعجيب أّن هذا هو ُجمَّ

نية )اثنان( و )اثنن( وفي الكلمات التي أّن كلمة )اثنان( كتبت في المصاحف العثما

ل بكيفيّة كتابتها في المصحف. وفي حالة كتابتها  وردت في القرآن نلتزم عند الُجمَّ

 بأكثر من وجه، يكون لنا الخيار في االختيار.

 : خالصة- 

ل" "ثلث مائة سنين وازدادوا تسعاً" يتضمن العام  والعام  1443وجدنا أّن ُجمَّ

م فإذا 2022جدنا أن عدد أحرف قصة الكهف يتضمن العام وكذلك و م. 2022

ل )سورة الكهف( كانت النتيجة تتعلق بـ  وأن  . 309والعدد  1443أضيف إليه ُجمَّ

عدد أحرف قصة الكهف يوافق عدد السنين من نزول سورة اإلسراء إلى العام 

هـ والعام 1443( الموافق للعام 5782وهنا يثور سؤال، فأين السنة العبرية ) . 2022

 م ؟! 2022

   اللوحــــــــــة الخــامســــــة



 

م، فأين هذه السنة من العدد 2022هـ و  1443( عبرية توافق 5782قلنا إن السنة )

 ؟! 309

 -تعليق :

 -( من سنين شمسيّة إلى قمرية فإننا نسلك الخطوات اآلتية:5782إذا أردنا تحويل )

 يوماً. 2111830 =   2422، 365×  5782  -أ 

 5959,44=  354,367÷  2111830,4 -ب 

 ( قمرية.5959( عبرية تعادل )5782وعليه تكون السنة ) -جـ 

بغض النظر عن اختالف وحدتيهما،  5959، 5782إذا جمعنا العددين السابقين 

 (9).5871فسوف نجد أن متوسط هذين العددين هو 

 (.309×  19هو ) 5871الالفت لالنتباه أن هذا العدد 

 (.309( و )19نالحظ العددين )

 اللـوحــــــــــة السـادســـــــة     

"أو كالذي مّر على قرية وهي خاوية على  ( من سورة البقرة:259جاء في اآلية )

عروشها قال أنّى يحيي هذه هللا بعد موتها، فأماته هللا مائة عاٍم ثم بعثه. قال كم لبثت، 

 قال: لبثُت يوماً أو بعض يوم"

"وكذلك بعثناهم ليتساَءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم،  اء في قصة الكهف:وج

( ثم 25وتنتهي القصة بتحديد مدّة لبثهم في اآلية )  قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم".

لذا تنتهي القصة عند  (. 309بالكالم عن أّن هللا تعالى هو أعلم بمدة لبثهم والتي هي )

 (.26اآلية )

 -تعليق :

الحظ التشابه في موضوع وعبارات القصتين، بل ال توجد قصة ثالثة في القرآن 

 الكريم في الموضوع نفسه.



 

عام، وفي قصة أصحاب الكهف والرقيم يلبث  100في القصة األولى يلبث العزير 

 ( سنة.309الفتية )

في اآلية.  (19نجد أّن كلمة )مائة( هي الكلمة ) "فأماته هللا مائة عام" في قوله تعالى:

( = 100×  19وإذا ضربنا ترتيب كلمة )مائة( بقيمتها العددّية يكون الناتج: ) 

( من سورة البقرة إلى اآلية 259( والالفت لالنتباه أّن عدد اآليات من اآلية )1900)

 وهذا إشارة عددية للعالقة بين القصتين. ( آية. 1900( من سورة الكهف هو )26)

الرجل الذي مّر على قرية، ومات مائة عام، فقال الجمهور  اختلف أهل التفسير في

إنّه العزير، وقال بعضهم بل هو أرميا، وقال بعضهم بل هو حزقيال ونحن نميل إلى 

قول الجمهور، والذي هو األشهر، وأّن القرية هي بيت المقدس، بل إّن القصة قد 

الت اليهود عزير ابن هللا، "وق تفسر لك شيئاً من دوافع بعض اليهود في تأليه العزير:

وال ننسى أن المسيح كان يحيي الموتى بإذن   (10وقالت النصارى المسيح ابن هللا")

 هللا. بل إن النصارى تقول إنه قام بعد الموت.

وجدنا أن العدد قد يساعد في ترجيح قول الجمهور في أّن الذي مات مائة عام هو 

 العزير وإليك بيان ذلك:

"وقالت  ( من سورة التوبة:30العزير في القرآن الكريم إال في اآلية )لم يرد اسم  -أ

ل هذه العبارة هو ) اليهود عزير ابن هللا"  (.999وُجمَّ

( البقرة والتي تتحدث عن قصة العزير، إلى اآلية 259عدد اآليات من اآلية ) -ب

(. 999اً )هو أيض "وقالت اليهود عزير ابن هللا" ( من سورة التوبة التي تقول:30)

 فتأمل !!

ويدهشك أن تعلم  18981( = 19×  999يكون الناتج ) 19في  999إذا ضربنا  -جـ

أن عدد الكلمات من لفظ )هللا( في قوله تعالى: "وقالت اليهود عزير ابن هللا" رجوعاً 

( من سورة البقرة، والتي تتحدث 259( كلمة في اآلية )18981إلى آية العزير يبلغ )

 عن العزير.

 الســــابعــــة اللـوحــــــــــة  



 

" من سورة البقرة، والتي 259الحظنا أن هناك عالقة عددية بين اآلية "        

تتحدث عن العزير وبعثه بعد مائة عام من موته، وآيات قصة أصحاب الكهف، وال 

 تخفى العالقة في المعنى. وإليك اآلن بعض المالحظات العددية المتعلقة بمواقع هذه

 اآليات من القرآن الكريم:

  من سورة الكهف، وهي اآلية التي تُستهل بقوله  26تنتهي قصة الكهف باآلية

وقد قلنا إّن من المعاني المحتملة لهذه العبارة  "قل هللا أعلم بما لبثوا...."تعالى :

 (:309. على اعتبار أن "ما لبثوا" هو )309:" قل هللا أعلم بحقيقة العدد 

 2166من سورة الكهف هو  26يات من بداية المصحف حتى نهاية اآلية أ= عدد اآل

 هو عدد سور القرآن الكريم. 114والالفت لالنتباه أن أل   114×19وهذا هو 

 26آية، وهذا يعني أن عدد اآليات بعد اآلية  6236ب= عدد آيات القرآن الكريم هو 

 آية. 4070( = 2166 - 6236من سورة الكهف هو )

من سورة البقرة والتي تتحدث  259اآليات من بداية المصحف إلى اآلية  ج = عدد

 آية. وإليك هذا الرسم التوضيحي: 266عن بعث العزيز هو 

 د= ما عالقة هذه األرقام القرآنية بالواقع التاريخي؟!

 اللـوحــــــــة الثـامـنـــــة

دد دورة تاريخية. سنة، وسنعتبر هذا الع 309كانت مدة لبث أصحاب الكهف        

. وحتى نعين الدورة 309للعدد  19وعلى ضوء ذلك يجدر بنا أن نسأل عن الدورة 

 19ثم نضربه في  19لتعيين بداية الدورة  18في  309نقوم بضرب العدد  19

 للتعيين نهاية الدورة:

 بداية الدورة     5562=  309×18               

 نهاية الدورة     5871=  309×19               

 309للعدد  19الدورة                        5871*                *  5562    



 

 5871ميالدي. والعام العبري  1802و  1801يوافق العام  عبري  5562العام 

 1535و  1534ميالدي كما يوافق أيضاً العام   2111و 2110 يوافق العام  

 الرسم اآلتي:هجري. وسنختار بعض هذه األرقام في 

 عبري 5871                                 309                 عبري  5562

 *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

هـ 1535م/2111                309للعدد  19الدورة                   م 1801

                 

 نالحظ اآلتي: 7تعليق: بالرجوع إلى اللوحة 

 هي: 1801والعام الميالدي  العبري  5871العالقة العددية بين العام 

من سورة  26ويدهشك أن هذا هو عدد اآليات من اآلية  4070=  1801 - 5871  

 الكهف إلى آخر المصحف.

 هي: 1801ميالدي والعام ال 1535العالقة العددية بين العام الهجري 

ويدهشك أيضاً أن هذا هو عدد اآليات من بداية المصحف   266=  1535 - 1801  

من سورة البقرة. أي أن عالقة السنة العبرية والسنة الهجرية في نهاية  259إلى اآلية 

الدورة، بالسنة الميالدية في بداية الدورة هو عدد اآليات من بداية المصحف حتى آية 

من سورة الكهف إلى آخر  26تعلقة بالعزير. وعدد اآليات من اآلية البقرة الم

 المصحف. وقد علمنا العالقة بين آية العزير وآية الكهف.

والذي هو في نهاية الدورة، يدهشك أننا إذا أضفنا إليه ُجّمل  1535العام الهجري 

سنين وهذا هو ُجّمل "ثلث مائة  1808=  273+  1535يكون الناتج : "للهجرة": 

وازدادوا تسعا" وُجّمل "ألف وأربعمائة وثلث وأربعون" وعدد أحرف سورة الكهف 

ألف وثمانمائة  يضاف إليها ُجّمل )سورة الكهف(..الخ ويلفت االنتباه أن ُجّمل "

م. وقد 1948ويلحظ أن هذا هو العام الهجري الموافق للعام  1367وثمانية" هو 

 م.2022هـ والعام 1443بالعام  1808يفسر هذا عالقة العدد 



 

يجدر التذكير بأن عدد الكلمات من بداية الحديث عن نبوءة إفساد وزوال الدولة 

اليهودية في فلسطين إلى قوله تعالى في سورة اإلسراء: "فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا 

م. أما 2022هـ الموافق للعام  1443كلمة، وقد وافق هذا العام  1443بكم لفيفا" هو 

كلمة. وهذا هو العام  1535ر العد إلى آخر السورة فسيكون عدد الكلمات هو إذا استم

 .309للعدد  19الهجري الموافق لنهاية الدورة 

   اللـــوحــــــة التـاســـــعـة 

ميالدية بالسنة العبرية؟ وبمعنى آخر أي سنة من التاريخ  309ما عالقة السنة 

 ميالدية؟ 309العبري توافق السنة 

معرفة السنة العبرية الموافقة للسنة الميالدية يكون بإضافة الرقم  إن  قلنا  سبق أن

إلى رقم السنة الميالدية إذا كنا في األشهر التسعة األولى من السنة الميالدية،  3760

إذا كنا في األشهر الثالثة األخيرة من السنة الميالدية. وبما أننا  3761ويكون بإضافة 

ميالدي الذي يعبّر عن اكتمال  309العبرية الموافقة للعام نريد أن نعرف السنة 

ويدهشك أن هذا  4070( = 3761+  309وعليه: ) 3761الدورة، فإننا إذن نضيف 

من سورة الكهف إلى آخر المصحف. وهذه النتيجة   26هو عدد اآليات من اآلية 

ة العبرية في سنة، يكون الفارق بين السن 309تعني أن كل دورة تاريخية مكونة من 

 .4070نهاية الدورة والسنة الميالدية في بدايتها دائماً هو 

  اللوحــــــــة العاشـــــــــرة   

لها أهمية خاصة، لتوافقها مع  309للعدد  19لوحظ في اللوحة الثامنة أن الدورة 

العدد القرآني وإليك هذه المالحظات العددية التي تجعلنا ندهش لتوافق سنوات هذه 

 الدورة مع العدد القرآني:

"أم حسبت أن أصحاب الكهف  يقول سبحانه وتعالى في سورة الكهف

والذي نراه أن أصحاب الكهف هم الفتية، وأصحاب الرقيم هم الناس الذين  والرقيم"

قيام الفتية وظهورهم، وكانوا قد عرفوا العدد وبدأوا يَْرقُمون ذلك في  كانوا ينتظرون 

ْقم أهمية استخدام التقويم.وهنا تتجلى العناية اإللهية في دفع ألواح، وَعلّمهم ه ذا الرَّ

الناس إلى ممارسة عملية التقويم، واعتياد ذلك، من خالل انتظارهم لقيام الفتية. لذا، 

ولكل ما ذكر في هذه الدراسة، فإننا نرى أن من األصوب أن نقول تأريخ رقيمي 



 

كما يدعي الحاخامات، ظناً منهم أّن بداية  نسبة إلى أصحاب الرقيم، ال تأريخ عبري

 309للعدد  19التأريخ هو وجود اإلنسان على األرض. ومن هنا فإن نهاية الدورة 

 رقيميّة وليست عبرية. 5871هي 

وقد تكرر لفظ  أنه عدد أيام السنة الشمسية.  ويدهشك  365ُجّمل كلمة "رقيميّة" هو 

مرة. وتبلغ دهشتك مبلغها عندما تعلم  365 يوم في صيغة المفرد في القرآن الكريم

( = 365+  5871" يكون الناتج : )5871أننا إذا أضفنا ُجّمل "رقيميّة" إلى "

 وهذا هو عدد آيات القرآن الكريم. 6236

والذي يعبر عن السنة الشمسية أيضا، إلى   365وعليه إذا أضفنا هذا العدد وهو 

وهو كما علمنا  2166=   365+  1801 فستكون النتيجة  1801العام الميالدي 

 114×19من سورة الكهف، والذي هو  26عدد اآليات من بداية المصحف إلى اآلية 

عدد آيات القرآن الكريم. فهل هذا  6236هو عدد سور القرآن و 114ومعلوم أن 

 يعني أن هذه الدورة تُمثّل اكتمال الرسالة؟ ولكن كيف؟!

من سورة البقرة والتي تتحدث  259المصحف إلى اآلية قلنا إن عدد اآليات من بداية 

ومعلوم أن العزير قد أماته هللا مائة  14×  19آية أي  266عن موت العزير هو 

عام، والعام كما قلنا في التفسير، هو قمري في االصطالح القرآني. فإذا أضفنا جمل 

ا نالحظ ما وهن 621( = 355+  266يكون الناتج ) 266"قمرية" إلى هذا الرقم 

 يلي:

وهذا توافق غريب،  355أن ُجّمل )قمرية( هو عدد أيام السنة القمرية الكبيسة  -أ  

 355وتزداد الغرابة عندما نالحظ أن بعد القمر في أقرب نقطة له عن األرض هو 

 ألف كيلو متر.

وهذا العدد يوافق سنة  621كانت النتيجة  266إلى  355عندما أضفنا  -ب  

التي نزلت فيها نبوءة وعد اآلخرة، زوال إفساد إسرائيل في األرض اإلسراء، و

سنة وهذا هو عدد  1401م هناك 2022المباركة فلسطين. ومن هذا العام حتى العام 

جمل سورة الكهف يكون  -كما سبق شرحه-أحرف قصة الكهف، وإذا أضفنا إليه 

 وأنت اآلن خبير بهذا العدد ودالالته. 1808الناتج 



 

 1801إلى  365م، وعندما أضفنا 1801يوافق العام الميالدي   5562لعبري العام ا

، وهذا كما قلنا هو عدد اآليات من بداية المصحف إلى اآلية 2166كانت النتيجة هي 

في قصة  18من سورة الكهف، والتي هي اآلية األخيرة في القصة، أي أنها اآلية  26

 18م هو نهاية الدورة 1801وافقه وما ي 5562أصحاب الكهف، ومعلوم أن العام 

 .18. وال ننسى أن ترتيب سورة الكهف في المصحف هو أيضاً 19للعدد 

 اللـوحــــة الحـــاديـــة عشـــــــره

 وبؤرتها 309للعدد  19مخطط توضيحي للدورة رقم      

 ةرقيميّ  5871                     رقيميّة  5717                   رقيميّة  5562

   هـ 1535م/2111                          م 1957                        م 1801 

رقيميّة وهي توافق السنة الميالدية  5717هي سنة  309للعدد  19بؤرة الدورة 

أن سورة العصر هي  3. وقد سبق أن الحظنا في لوحة 103×19وهذا هو  م 1957

وأن حاصل الضرب  3يم وأن عدد آياتها في ترتيب سور القرآن الكر 103السورة 

 .309=  3×103هو 

بالنسبة للتاريخ الميالدي. أي أن  19للعدد  103م هو نهاية الدورة 1957العام 

م، وهذا يعني أن 1957وتنتهي بالعام  م 1938 تبدأ بالعام  19للعدد  103الدورة 

وال ننسى أن  م.1948هو الشهر السادس من العام   19للعدد   103بؤرة الدورة 

الهدنة األولى والثانية بين العرب وإسرائيل في فلسطين كانتا في الشهر السادس من 

في  م، حيث ُوجدت )إسرائيل( على أرض الواقع. وسبق أن الحظنا 1948العام 

هـ 1443م، وكذلك مركزية العام 1948بالعام  1808اللوحات السابقة عالقة جّمل 

لذي نتوقع توقعاً راجحاً أن تزول فيه "دولة إسرائيل"، م وهو العام ا2022الموافق  

 م نبوءة أم صدف رقمية".2022وفق ما بيناه في كتابنا "زوال إسرائيل 

 57×19أي  1083وفق الرسم العثماني "مائة وثلث" هو  103جّمل الرقم 

وهو  2166يكون الناتج  2×1083. وهذا يعني أننا إذا ضربنا 3×19×19أي 

من سورة الكهف وهو  26دد الكلمات من بداية المصحف إلى اآلية وهو ع 114×19

فذلك  2في  1083كما علمنا سابقاً. أما لماذا ضربنا  2166=  365+1801أيضاً 



 

والذي هو  309للعدد  19تأتي في منتصف الدورة  103ألننا الحظنا أّن الدورة 

103×3. 

============================================ 

 ن وحسابه في القرآن الكريمالزم

  

يمكن تعريف "الزمن" بأنه فرق بين متغيرين، فالمتغيرات تجعلنا نحس بالزمن، وال 

المتحضرة أكبر منها في المجتمعات األقل  أن المتغيرات في المجتمعات  شك 

تحضراً. من هنا تزداد أهمية الوقت، ويحتاج عندها اإلنسان إلى الضوابط 

ب أن أبدع اإلنسان التقاويم منذ فجر التاريخ، لينظم وقته ويسجل والمقاييس. فال عج

تاريخه، وما الوقت في حقيقته إال الفعل البشري والمتغيرات التي أحدثها وأبدعها. 

وليس بعيداً عن الصواب أن يعتبر األستاذ مالك بن نبي أن عناصر الحضارة هي: 

 اإلنسان والتراب والوقت.

ن العبادات بالوقت مما جعل اإلنسان يحس بالزمن، ويجعله لقد ربط الدين الكثير م

حاضراً في وعيه الفردي واالجتماعي. والمتدبر للشعائر التعبدية في اإلسالم يلحظ 

وأجزائه، في حين يرتبط الصيام بوحدة من وحدات  هذا؛ فالصالة مرتبطة باليوم 

بعض الحيثيات.  السنة وهي الشهر، وكذلك الحج، وإن كان يختلف عن الصيام في

في حين نجد أن الزكاة مرتبطة بدورة سنوية تختلف من شخص إلى آخر. والفكرة 

المركزية في ذلك كله أن اإلنسان بدأ يشعر بالدورات الصغيرة منها أو الكبيرة. وفي 

الوقت الذي تعود فيه الشمس إلى اإلشراق ال تكون قد عادت من حيث بدأت، بل 

 اإلعالن عن بداية دورة جديدة تختلف.يعني ذلك في حس اإلنسان 

ليس هذا مقام االستفاضة في تاريخ التقاويم في الحضارات المختلفة، ولكن الملحوظ 

أّن التأريخ األشهر في العالم، وهو الميالدي، يرجع إلى حادثة دينية أال وهي ميالد 

ة الهجرة المسيح عليه السالم. أما التأريخ الهجري فكما هو معلوم يرجع إلى حادث

الشريفة، وهي حادثة دينية أيضاً. أما التأريخ العبري فيزعم اليهود أنه يعود إلى 

ظهور اإلنسان على األرض بخلق آدم عليه السالم، وهذه أيضاً قضية تستند إلى 

 مفاهيم دينية.



 

لقد أدان القرآن الكريم تالعب العرب المشركين قبل اإلسالم بترتيب األشهر القمرية 

"إنما النسيء زيادة في مى "بالنسيء" يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة :فيما يس

. وقد حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم في 37اآلية  الكفر يضل به الذين كفروا"

حجة الوداع، في الخطبة المسماة أيضاً خطبة الوداع، أن يعيد ترتيب األشهر إلى 

هذه القضية من القضايا المركزية في الوضع الصحيح وأكد على ذلك، بل لقد كانت 

خطبته عليه السالم. وهذا أمر مفهوم، ألن من مقاصد الدين األساسية جمع الناس 

وتوحيدهم. وقد حرم اإلسالم كل ما من شأنه أن يفرق الناس، ويعمق الخالف بينهم. 

ألم يصرح الرسول عليه السالم بأن عيد الفطر يوم يفطر الناس، وأن عيد األضحى 

وم يضحي الناس؟! ففي الوقت الذي كان يصعب فيه التحقق من بداية الشهر القمري ي

يوماً مع احتمال أن  30نوا يُتِّمون الشهر فال يُرى القمر لوجود سحاب أو غيره، كا

يوماً. وعلى الرغم من ذلك فإن العبرة لما أجمع عليه  29يكون الشهر في واقعه 

يوماً عند عدم التحقق من مولد الهالل هو حكم شرعي.  30الناس، ألن إتمام الشهر 

 وكذلك الصيام هو حكم شرعي، واجتماع الناس في عبادتها وأعيادها مقصد من

 مقاصد الشرع.

 آيات قرآنية تتعلق بالزمن وحسابه     

"هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره * يقول تعالى في سورة يونس :

منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق هللا ذلك إال بالحق، يفصل اآليات لقوم 

    (.1يعلمون")

 مالحظات على اآلية:     

  القمر إلى تكون الشهور والسنين، وبالتالي يسهل على  يؤدي اختالف منازل

 اإلنسان معرفة السنين واألشهر..الخ.

 يدل على أن هذه المنازل ال ترشدنا إلى  "عدد السنين والحساب" قوله تعالى

معرفة السنين فقط، بل هناك أيضاً "والحساب" وهي تحتمل ما هو أصغر من 

وتحتمل أيضاً دورات أخرى أكبر من  السنة كالشهر، واألسبوع، واليوم......

 السنة، كالدورة الخسوفية وغيرها ... الخ.



 

  ما خلق هللا عالم األفالك إال بالحق، من أجل صالح شأن المخلوقات، بما فيها

اإلنسان، والذي هو خليفة في األرض، وُسخر له ما في السماوات وما في 

 األرض.

 ل العلم إلى دالالتها وإشاراتها، وكل إن مثل هذه اآليات يتم تفصيلها ليتنبه أه

ذلك في مقام النعمة، وبالتالي يتيح العلم لإلنسان مجاالً أعظم لالستفادة من 

 إمكانات الكون البديع.

"وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل * يقول تعالى في سورة اإلسراء :

تعلموا عدد السنين والحساب، وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضالً من ربكم ول

 (.2وكل شيء فصلناه تفصيال")

 مالحظات على اآلية:

  ،القمر هو آية الليل، وقد زال ضوءه وأصبح مجرد عاكس لضوء الشمس

 والشمس هي آية النهار، وضوؤها يجعل اإلنسان مبصراً للكون المحيط به.

  يذكرها في اآلية ذكر القرآن في هذه اآلية حكمة من حكم هذا الخلق البديع لم

السابقة وهي: "لتبتغوا فضالً من ربكم" وهذا يعني أن النهار وما فيه من 

 إبصار يساعد اإلنسان على التقلب في النعم التي ال يُحصيها.

  ،وإن كانت هذه  في اآلية السابقة كان التركيز على منازل القمر دون الشمس

والشمس. وفي هذه اآلية  المنازل تعبر في الحقيقة عن عالقة القمر باألرض

يبرز دور الشمس والقمر في معرفة اإلنسان لعدد السنين، ولما يمكن استنباطه 

 من وجوه الحساب.

*واضح أن النعمة ال تتعلق بحساب السنين واألشهر القمرية فقط، بل وبالسنين 

 الشمسية، وبما هو أكثر من ذلك.

يفصل اآليات ألهل العلم، وأشار في * أشار سبحانه وتعالى في اآلية األولى إلى أنه 

اآلية الثانية إلى أنه قد فصل كل شيء، وهذا يعني أن وراء النظرة الكلية تفصيالت 

تحتاج إلى توقف ونظر. بل إن اإلنسان ليكتشف كل يوم أن وراء كل تفصيل 

 تفصيالت، ووراء كل جزئية جزئيات. وهكذا وكأن األمر ال يتناهى.



 

.  (3"وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً")األنعام : * يقول تعالى في سورة

 . (4"الشمس والقمر بحسبان") ويقول في سورة الرحمن 

 مالحظات على اآليتين:

  الحسبان: جمع حساب. ويصح أن يكون مصدرا، أي حسب حسبانا، كغفر

غفراناً. فقد جعل هللا تعالى الشمس والقمر عالمة حساب للناس، وال يكونان 

 المةً للحساب، حتى يجريا بحساب وبقدر.ع

  جاء اإلسالم ليصحح نظرة البشر إلى الظواهر الكونية، فبعد أن كانت في

الوثنيات آلهة تعبد، أصبحت عند المسلم مخلوقات خلقها هللا بقدر وحساب، 

لتحقق الحكمة من وجودها، ولتقوم بوظيفة خلقها. ويبقى اإلنسان هو الخليفة 

هذه المخلوقات وكل هذه القوانين، وما عليه إال أن يستخدم  الذي سخرت له كل

عقله وفكره وقدراته لتحقيق وظيفته في الكون باعتباره الخليفة السيد. ويكون 

ذلك على أتم صورة عندما يوظف القوانين والسنن الكونية، وعندما يلتزم 

  القوانين والسنن التشريعية. 

"إّن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهراً بة :* يقول سبحانه وتعالى في سورة التو

 . (5في كتاب هللا يوم خلق السماوات واألرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم")

 مالحظات على اآلية:

 ( شهرا، وهذا األمر هو 12في حكم هللا وتقديره أن عدة الشهور في السنة هي )

 قانون كوني كان منذ خلق هللا السماوات و األرض.

 يكون منها أربعة ُحُرم  ( شهراً هو قانون كوني، أماّ أن 12ن تكون السنة )أ

فهذا قانون شرعي، واألشهر الحرم هي:ذو القعدة، وذو الحجة، وُمَحرم، 

 ( من السنة القمرية.7، 1، 12، 11ورجب، أي األشهر ) 

 م، إّن الدين الحق هو الدين القائم بمصالح النّاس، وتأتي تشريعاته لحفظ شؤونه

وهذا من معاني قوله تعالى"ذلك الدين القيم".ومن قيام هذا الدين بمصالح الناس 

تشريعه ألحكام األشهر وعلى رأسها حرمة االبتداء بالقتال، من أجل أن تكون 

هذه األشهر هي أشهر سالم. إال أن الناس في الجاهلية قد احتالوا على هذا 

، بل سّموا األشهر بغير أسمائها، التشريع فأخروا األشهر الحرم بحسب أهوائهم

ليستحلوا إيقاع الحرب في األشهر الحرم.وقد كانوا يلتزمون بأربعة أشهر 



 

يّحرمونها، ولكنهم تالعبوا بمواقعها، و التي هي مواقع مرتبطة بقوانين 

كونية.وهذا التالعب هو النسيء الذي جاء فيه قول هللا تعالى:"إنما النسيء 

 زيادة في الكفر".

فيما أخرجه البخاري ومسلم، وأحمد، وأبو داود وغيرهم، أن الرسول صلى هللا  جاء

عليه وسلم قال في خطبة الوداع "أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا 

السماوات واألرض. السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة ُحُرم، ثالثة متواليات؛ ذو 

 د، الذي بين جمادى وشعبان".مفر القعدة، وذو الحجة، والمحرم ورجب 

 مالحظات على الحديث :

  حجة الوداع، هي آخر حجة للرسول صلى هللا عليه وسلم، وقد حرص فيها

الرسول صلى هللا عليه وسلم على أن يودّع المسلمين وينصح لهم، وقد كانت 

في شهر ذي الحجة، والذي يدل اسمه على أنه الشهر الذي تقع فيه أعمال 

 الحج.

 رسول صلى هللا عليه وسلم على إبالغ الناس بأن الزمان قد عاد إلى حرص ال

وضعه الصحيح، وانسجم واقع الناس مع الواقع الكوني، وبالتالي تكون األحكام 

الدينية قد انسجمت مع الواقع الكوني.فإذا كان النسيء قد أحدث فوضى، فإن 

 اإلسالم قد أعاد األمور إلى نصابها.

 ع في التاسع من ذي الحجة، وهو يوم مشهود، يقف فيه كانت خطبة حجة الودا

الجميع يسمعون للرسول صلى هللا عليه وسلم، وبعد أن ذكرهم عليه السالم 

بحرمة المكان وحرمة الزمان الذي هم فيه، أعلمهم أن هذه اللحظة هي لحظة 

انسجام بين قوانين الكون وقوانين الشرع، وبالتالي عليهم أن يبدأوا من هذه 

لحظة بتصويب التقويم. والشك أن وجود األشهر الحرم في مواقعها الشرعية ال

يقتضي أن نضبط الزمن، وأن نتابع المالحظة، وأن نوجد التقويم الذي يمنع 

التالعب و االنحراف، وبهذا يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم قد ضبط  

 د بدونه حضارة.التوقيت، الذي ال تقوم ألمة متحضرة بدونه قائمة، بل ال تسو

خالصة:ما أردنا أن نبرزه في السطور السابقة هو أن اإلحساس بالوقت، وضبطه، 

من ضرورات المجتمعات المتحضرة، والتي يراد منها أن تتحّضر. والشك أن الدين 

القيّم هو الدين الذي يتبنى في تشريعاته مصالح البشر.ثم إن االنسجام مع القانون 



 

م مع القانون الشرعي. وال ننسى لحظة أن الذي خلق الكون الكوني يعني أننا ننسج

 ونواميسه هو الذي أنزل الدين وتشريعاته:"أال يعلُم من خلق".

  

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

***** 
  
  

 التقاويم الشمسية

ا ومدته –تعرف بالسنة المدارية  –إن وحدة القياس المستخدمة في هذه التقاويم هي السنة الشمسية        
يوما( ، وهي الفترة المنقضية بين  365,2422ثانية ) 46دقيقة و 48ساعات و  5يوما و  365

مرورين متتاليين للشمس من نقطة االعتدال الربيعي ، وهي تتحرك ظاهريا حول األرض . وفي خالل 
دورة ، وتعرف كل دورة باليوم الشمسي  365,2422هذه الفترة تكون األرض قد دارت حول نفسها 

 أو اليوم األرضي( ، وهي تمثل تعاقب واحد لليل والنهار .)

وتعد التقاويم المعتمدة على السنة الشمسية ، األكثر شيوعا واستعماال بين مجموعة التقاويم التي        
ظهرت حتى اآلن في العالم ، لثبات طول السنة الشمسية من جهة ، والرتباط معظم الظاهرات الجغرافية 

مسية من جهة أخرى ، خاصة وأن التغيرات التي تحدث في بدايات الفترات األساسية مع السنة الش
 )الفصول( تكون محدودة جدا ، غير محسوسة عبر عشرات بل مئات من األجيال من بني البشر .

 ومن أهم التقاويم التي اعتمدت على السنة الشمسية عبر التاريخ :       

يوما فقط )علما بأنهم  365د المصريون على السنة الشمسية وطولها اعتم       التقويم المصري القديم
السنة النجمية تكون أطول بيوم واحد من السنة  –انطلقوا في حساباتهم على نجم الشعري اليماني 

يوما  30شهرا كّل شهر  12إلى  365يوما( ، وقد قسم المصريون أيام السنة ال  366,2422الشمسية 
يام تمت إضافتها إلى نهاية السنة وأطلق عليها أيام النسيء ، وكانت تعد عطلة نهاية أ 5، والباقي وقدره 

 ق.م. وهو بدء التاريخ المكتوب لديهم . 4236السنة ، وكانت بداية هذا التقويم 

ق.م. قرر فرعون مصر )بطليموس الثالث( إدخال نظام الكبس وذلك بجعل كل سنة  238في عام        
يوما ، غير أن هذا التعديل لم يدم طويال ، ولكن تمت االستفادة منه في  366ذات  رابعة سنة كبيسة



 

م. اعتمد المصريون التقويم القبطي وما زال  284وضع التقويم اليولياني والغريغوري . وفي عام 
ذي يعرف بهذا االسم حتى اآلن ، كما عرف بالتقويم اإلسكندراني حيث تبدأ السنة القبطية بشهر )توت( ال

أيلول حسب التقويم الغريغوري  11آب حسب التقويم اليولياني )الشرقي( الموافق  29تتحدد بدايته بيوم 
 –يوما للشهر . وقسم المصري القديم السنة إلى ثالثة فصول )فصل الفيضان  30)الغربي( بطول 

 شمو( . –برت( )وفصل الصيف أو الحصاد  –آخت( )فصل الشتاء أو البذر 

 أسماء بعض األشهر الشمسية جدول يبين 

األشهر الميالدية 
 ()الشرقية

األشهر الميالدية 
 ()الغربية

األشهر في عهد يوليوس 
 قيصر قبل التعديل

األشهر المصرية للسنة 
 القبطية

يوما 31 -تشرين األول  يوما 31 -يناير   يوما 31 -يناير   يوما 30-توت    

30 -تشرين الثاني  29أو  28 -فبراير   30أو  29 -ير فبرا  30 -بابه    

31 -كانون األول  31 -مارس   31 -مارس   30 -هتور    

31 -كانون الثاني  30 -أبريل   30 -أبريل   30 -كيهك    

29أو  28 -شباط  31 -مايو   31 -مايو   30 -طوبه    

31 -آذار  30 -يونيو   30 -يونيو   30 -أمشير    

30 -نيسان  31 -يوليو   31 -كونتيلس   30 - برمهات   

31 -أيار  31 -أغسطس   30 -سكتيسلس   30 -برمودة    

30 -حزيران  30 -سبتمبر   31 -سبتمبر   30 -بشنس    

31 -تموز  31 -أكتوبر   30 -أكتوبر   30 -بوبه    

31 -آب  30 -نوفمبر   31 -نوفمبر   30 -أبيب    

30 -أيلول  31 -ديسمبر   30 -ديسمبر   30 -سري    

 مالتقويم الروماني القدي

ق.م. بدأ الرومان باستخدام التقويم القمري أوال ، وأخذوه عن  735عند تأسيس روما عام        
أيام موزعة على عشرة شهور ، تبدأ بشهر مارس )آذار( ، وتنتهي  304األلبانيين بسنتهم البالغ طولها 

( التي تعني Decem –م بشهر ديسمبر )كانون األول( المشتقة تسميته من الكلمة الرومانية القديمة )ديس
العدد عشرة . وهذا يجعل تقويمهم ليس قمريا صرفا وال شمسيا ، وإنما تقويما اعتباطيا تقل سنته عن 

يوما ، وهذا ما ترتب عليه حدوث  61،25يوما ، وعن السنة الشمسية بحوالي  51السنة القمرية بمقدار 
 لية .تباين كبير في موقع الشهر الواحد على مدار السنة الفع

يوما  355ق.م. قام بتعديل التقويم ليصبح  672– 715وعندما تقلد الحكم )نوما بومبيلوس( سنة        
شهرا ، والشهران هما : يناير  12ومغيرا أطوال األشهر العشرة السابقة بإضافة شهرين آخرين لتصبح 

جدول أعاله( . وللتوفيق بين الذي جعله قبل مارس ، وفبراير الذي جعله بعد ديسمبر )انظر األشهر بال
يوما  22هذه السنة والسنة الشمسية أمر )نوما( الكاهن )بابيريوس( بإضافة كل سنتين شهر تارة طوله 



 

يوما  11،25يوما كل أربع سنوات ، بمتوسط  45يوما على التناوب ، بمعنى إضافة  23وأخرى 
يعني زيادة يوم واحد على طول السنة  يوما ، وهذا 366،25يضاف للسنة الواحدة ، بحيث تصبح السنة 

 الشمسية الحقيقية ، وهذا ما يترتب عليه تحرك الفصول ببطأ .

ق.م. حدث تبادل بين شهري فبراير ويناير ، حيث أصبح فبراير بعد يناير ، وكان  452وفي سنة        
يذ أغراضهم بالزيادة أو قد عهد إلى رجال الدين بإجراء هذه التعديالت ، فتالعبوا بها واستغلوها لتنف

النقص لفترة حكم بعض الحكام .واستمرت الفوضى في التقويم إلى أن تقلد حكم روما )يوليوس قيصر( 
   ق.م. 63عام 

 التقويم اليولياني

ق.م. الحظ وجود خلل في التقويم المتبع ، فما كان  63عندما وصل يوليوس قيصر إلى الحكم عام        
ي المصري اإلسكندراني الشهير )سوسيغن( للمساعدة في إصالح نظام التقويم إال أن استدعى الفلك

 المعمول به ، فكان رأي الفلكي هو :

التوقف نهائيا عن إتباع التقويم القمري ، وإحالل التقويم الشمسي بديال عنه ، مع اعتبار طول  أوال :
يوما  365طول السنة المستخدمة  يوما ، واستخدام نظام الكبس ، بحيث يكون 365،25السنة الشمسية 

يوما ، وذلك عن طريق إضافة يوم كامل إلى  366لمدة ثالث سنوات ، وفي السنة الرابعة يصبح طولها 
آخر يوم من أيام شهر فبراير ، الذي كان يمثل عندهم آخر شهر من شهور السنة ، وبهذا يصبح طول 

 لسنة بالسنة الكبيسة .يوما كّل أربع سنوات حيث تسمى هذه ا 29شهر فبراير 

من أجل إعادة التوافق بين السنة المدنية والفصول ، كان البد من تسوية الفرق المتراكم لسنين  ثانيا :
يوما حينئذ ، وقد عالج ) سوسيغن( ذلك بإضافة شهري تسوية عدد أيامهما  90طويلة والذي كان قد بلغ 

ق.م.  46وهي سنة  –عل السنة التقويمية عندئذ يوما( بين شهري نوفمبر وديسمبر ، مما ج 67سوية )
+  23يوما ، وبهذا تمت تسوية الفارق المتراكم من األيام ) 445شهرا ، بعدد أيام مقداره  15تضم  –

 ق.م. تعد أطول السنوات التي مرت على روما . 46يوما( . وهكذا نجد أن سنة  90=  67

ق.م. ، كما قرر أن يكون عدد  45يناير بدءا من عام  نقل بداية السنة من شهر مارس إلى شهر ثالثا :
للسنة الكبيسة  30للسنة البسيطة و  29يوما ما عدا شباط فأيامه  30يوما والزوجية  31األشهر الفردية 

. 

 8ق.م. . وفي عام  44وتكريما ليوليوس قيصر سمي شهر كونتيلس باسم يوليو وذلك في عام        
لروماني على تغيير اسم شهر سكستيلس إلى أغسطس تعظيما للقيصر ق.م. وافق مجلس الشيوخ ا

ق.م. . كما حدث بعض  31أوكتافيوس أغسطس الذي انتصر على أنطونيو في موقعة أكتيوم عام 
يوما للكبيسة ،  29يوما للبسيطة و  28التغيير في طول بعض األشهر ، وعّدل شهر شباط )فبراير( إلى 

 ور وحتى يومنا هذا المتبع .حتى أصبح التعديل على الشه

يوما تماما  365,25وتتمثل إحدى نقاط الخلل الرئيسية في التقويم اليولياني في اعتبار طول السنة        
 0,0078ثانية ، أي حوالي  14دقيقة و  11، وفي ذلك زيادة عن طول السنة الشمسي الحقيقي بمقدار 



 

سنة ، إذ إن الفارق  128اكم يصبح يوما واحدا في كّل من اليوم سنويا . وهذا ما يجعل الفرق إذا تر
وصل إلى حوالي عشرة أيام في أوائل القرن السادس عشر الميالدي . ولهذا الفرق المتراكم تأثير واضح 
مع تقدم الزمن على مواعيد عيد الفصح الذي يشكل أحد المعالم الرئيسية في التقويم الكنائسي ، ال يجوز 

أنه بتوالي السنين ، ومع ازدياد الفرق ، يحدث تحول في مواعيد الفصول في السنة معه إغفاله . كما 
 المدنية ، بحيث ال تعد تتوافق مع مواعيدها الحقيقية في السنة الشمسية .

وعلى الرغم من الخلل الموجود في التقويم اليولياني ، فقد بقي معموال به في معظم أنحاء العالم        
. كما أن الكنيسة الشرقية )المذهب  -عاما وأكثر  1627أي طوال فترة  –د الميالد بع 1582حتى عام 

األرثوذكسي( لم تعترف بالتقويم الذي جاء الحقا للتقويم اليولياني ، وبقيت تأخذ به حتى اآلن ، ولذا فقد 
 من العالم . عرف بالتقويم الشرقي ، وما تزال تؤرخ وفقه العديد من األحداث حتى اآلن في بقاع عديدة

 التقويم الغريغوري

ينسب هذا التقويم إلى البابا )غريغور الثالث عشر( الذي قام بإجراء تعديالت على التقويم اليولياني        
م. وجد البابا سيكستيوس الرابع ضرورة العمل على إصالح الثغرات في التقويم  1474. فمنذ العام 

تانوس ، غير أن وفاته أوقفت المشروع حتى ظهر الفلكي الفيزيائي اليولياني مستعينا بالفلكي ريغيو مون
جيرالدي في نابولي مقترحا تقويما جديدا تعديال للتقويم اليولياني . وما إن جاء البابا غريغور الثالث 

عشر حتى شرع في إصالح التقويم المعمول به عندئذ بعد مالحظة االعتدال الربيعي الحقيقي الذي وقع 
 1528م. وسنة  325أيام ما بين سنة  10رس وفق التقويم اليولياني ، وفي ذلك خطأ مقداره ما 11في 

مارس ، حيث استعان بالراهب كريستوفر كلي والمعروف بكالفيوس في إجراء  21م. والذي وقع في 
ماني التعديالت الالزمة . وقد تم نشر التقويم الجديد بصورته المصححة في كتاب عنوانه )التقويم الرو

( . ومن براعة كالفيوس دعي في تاريخه بإقليدس القرن السادس عشر ، 1603روما  –الغريغوري 
 وقد ارتأى عمل تعديلين حتى يستوي موضوع التقويم وهما :

أيام، وقد تم  10م. مقدار  1582معالجة الفرق المتراكم في التقويم اليولياني والذي بلغ حتى عام  أوال :
حسب التقويم   -م. معطيا ليوم الجمعة الموافق  1582من شهر أكتوبر عام  أيام 10ذلك بحذف 

غريغورية . وهكذا عاد االعتدال  1582أكتوبر سنة  15للخامس من شهر أكتوبر تاريخ   -اليولياني 
فبراير  24مارس ، وعلى ضوء ذلك أصدر البابا غريغور الثالث عشر أمرا بابويا في  21الربيعي إلى 

 . 1582عام 

من اليوم في العام  0,0078معالجة التباين الموجود ما بين السنتين اليوليانية والشمسية والبالغ  ثانيا :
سنة( . وهنا لجأ )كالفيوس( إلى نظام الكبس  400الواحد ، والذي يصل إلى ثالثة أيام كل أربعة قرون )

 400مئوية التي ال تقبل القسمة عل اعتبار كل السنين ال  سنة . إذ قرر 400للتخلص من ثالثة أيام كل 
،  1800،  1700،  1600،  1500كبيسة . فالسنين  400سنين بسيطة ، والتي تقبل القسمة على 

،  1600سنين كبيسة في التقويم اليولياني ، في حين ال نجد سوى السنين ؛  2400،  2000،  1900
سنوات الكبيسة في التقويم الغريغوري كبيسة في التقويم الغريغوري . وعلى هذا فال 2400،  2000

هي التى تقبل القسمة على أربعة ما عدا السنين المئوية فال تكون كبيسة إال إذا كانت تقبل القسمة على 
. وبهذه الطريقة اقترب طول السنة التقويمية كثيرا من طول السنة الشمسية ، حيث تناقص طول  400

يوما وفق التقويم الغريغوري ، وهذا  365,2425يوما إلى  365,25السنة التقويمية اليوليانية من 



 

يوما( . وعلى ذلك فإن الخطأ في التقويم  365,2422قريب جدا من القيمة الحقيقية للسنة الشمسية )
سنة  3300ثانية في السنة الواحدة ، وهذا أيضا يمكن أن يتراكم خالل  26الغريغوري يكون بحدود 

 م. بسيطة . 4000عالج ذلك بإنقاص يوم من هذه الفترة ، بأن تجعل سنة ليصبح يوما كامال . ويمكن 

يوما ؛  13ولقد وصل الفارق في القرن العشرين ما بين التقويمين )اليولياني والغريغوري( إلى        
أيام منها هي التي بلغته في عهد غريغور الثالث عشر في القرن السادس عشر ، والثالثة أيام الباقية  10

كبيسة وفق التقويم اليولياني ، بينما ال تعد كبيسة  1900، 1800،  1700ي نتيجة اعتبار األعوام ه
م. ظل ثابتا لكونه كبيسا في كال التقويمين . وهكذا نجد  1600حسب التقويم الغريغوري ، علما أن عام 

سبتمبر عام  14عاء غريغوري يوافق يوم األرب 1989سبتمبر عام  27في أيامنا هذه أن يوم األربعاء 
ديسمبر عام  19غريغوري ، يوافق االثنين  1989يولياني . ويوم األحد األول من يناير عام  1989
ديسمبر وفق التقويم اليولياني  25وهكذا . وعيد الميالد الذي يصادف في   يولياني ....... 1988

 يناير وفق التقويم الغريغوري . 7)الشرقي( يوافقه 

لعدم تبني الكنيسة الشرقية )المذهب األرثوذكسي( للتقويم الغريغوري الذي أخذت به  ونتيجة       
الكنيسة الغربية )المذهب الكاثوليكي( ، لذا بات يطلق على التقويم الغريغوري اسم التقويم الغربي تمييزا 

النه ، ما عدا بعض له عن التقويم الشرقي )اليوليالي( . ولم تتبن دول العالم التقويم الغريغوري فور إع
، وتبع ذلك دول  1918الدول الغربية التي تنتهج المذهب الكاثوليكي ، أما روسيا فتأخرت حتى العام 

 أخرى كثيرة في أوربا وخارجها ، بحيث أصبحت غالبية دول العالم حاليا تقره وتعتمد عليه .

 مالحظة هامة :

ب. م. ، والسنة التي تكون قبل هذه البداية هي  1ة بداية العصر الميالدي )المسيحي( تكون في سن       
ق. م. ن وهذا يعني عدم وجود سنة صفر بعد الميالد أو قبله ، حيث لم ينظر الرومان إلى العدد  1سنة 

صفر كعدد ذا قيمة ، وبالتالي لم ينظروا إليه في حساباتهم التقويمية . وهذا الترتيب يعطي مجاال رحبا ، 
والجدل فيما يتعلق بنهاية أي قرن وبداية القرن التالي ، غير أنه نقاش ال جدوى منه ،  ال حد له للمناقشة

 وال وجود للدهشة أو الخلل في ذلك .

وفي أيامنا الحالية ، فإن أياً من التقويمين )اليولياني والغريغوري( يؤرخان ببداية العصر الميالدي        
أريخ اليولياني إلى ميالد المسيح للراهب )ديونيسيوس ، أي مع ميالد المسيح . ويعود تحويل الت

ميالدية ، حيث اعتمد على الروايات التي تشير أن ميالد  532إكسيغيوس( الذي قام بإجراء ذلك في سنة 
رومانية ، ولذا اعتبر )ديونيسيوس( ان اليوم األول من شهر  754ديسمبر سنة  25المسيح كان في يوم 

ية بداية التاريخ الميالدي ، وهي بداية أول سنة ميالدية . فالتاريخ الروماني رومان 754يناير من سنة 
سنة على التاريخ الميالدي . علما أن السنة الحقيقية لمولد المسيح أسبق مما تقدم بأربع  753يزيد بمقدار 

نريد ، والبعض يعتبرها أسبق بسبع سنوات . وما  -رومانية  750ديسمبر عام  25أي في    –سنوات 
قوله هو : أن الميالد الحقيقي للمسيح أسبق من ميالده التقويمي . وعليه يجب أن نميز ما بين التاريخ 

الميالدي ، وميالد المسيح ، وأن اصطالح قبل الميالد أو بعده تأريخ ال يشير بدقة إلى ميالد المسيح فعليا 
. 

 التقويم السرياني



 

ق.م. ، ويعرف  312ى األول من شهر تشرين األول )أكتوبر( عام تعود بداية التقويم السرياني إل       
نسبة إلى سلوقس نيكاتور أحد  –كما ويعرف بالتقويم السلوقي  –ألنه وضع في عهده  –بتقويم اإلسكندر 

 قادة اإلسكندر المقدوني .

شهرا ،  12يوما للكبيسة موزعة على  366يوما للبسيطة و  365وهو تقويم شمسي سنته تساوي        
وتحدث السنة الكبيسة كل رابع سنة حيث تقبل القسمة على أربعة ، وأول سنة كبيسة هي الثالثة ثم 

 3سنة و  311السابعة ثم الحادية عشر ..... وهكذا . ويتقدم التأريخ السلوقي على التأريخ الميالدي ب 
سريانية مع األول من أكتوبر يوما( . وهكذا توافق أول تشرين األول سنة أولى  92أشهر )تحتوي على 

ق.م. ، ونتيجة لتساوي السنتين السريانية واليوليانية ، وكذلك توافق عدد أيام األشهر  312سنة 
المتناظرة مع بعضها فإن التحويل من وإلى بعض سهل جّدا . وحيث أن الروم افتتحوا سنتهم في فصل 

تقويم الغريغوري ذو األشهر السريانية . )انظر الشتاء ، لذا فالتقويم المستخدم حاليا في سورية هو ال
 أسماء األشهر السريانية بالجدول أعاله( .

 التقويم الفارسي

ينسب هذا التقويم إلى )يزجرد شهريار( آخر ملوك آل ساسان بفارس . وتعود بدايته إلى يوم        
يوما .  365ى سنة طولها يوليانية . وقد اعتمد عل 632يونيو )حزيران( سنة  16الثالثاء المصادف 
يوما . وتضاف في نهاية الشهر الثامن الخمسة  30شهرا ، طول كل شهر منها  12وقسمت السنة إلى 

 أيام الباقية ، وتعرف باأليام اللواحق . وكان يطلق على رأس السنة اسم النيروز ، ومعناه اليوم الجديد .

 الـتقـويم الـجـاللي

هجري ال يقل دقة عن التقويم الغريغوري ، رغم أنه  468يما شمسيا سنة لقد وضع المسلمون تقو       
سنة . والذي أمر بوضع هذا التقويم هو : السلطان السلوجي جالل الدين  500كان سابقا له بأكثر من 

 10شاه )سلطان خراسان( ، وسمي التقويم باسمه ، ثم وضعوا تقويما شمسيا آخر جديدا يبدأ من 
م.( ، وقد شارك في وضعه الشاعر الفارسي الشهير  1079آذار سنة  16جري )ه 471رمضان سنة 

 عمر الخيام بالتعاون مع سبعة من العلماء ، ودعي ذلك التقويم أيضا باسم التقويم الجاللي .

ثانية(  5,45دقيقة و  49ساعات و  5يوما و  365يوما ) 365,2424ومتوسط السنة الجاللية        
ثانية ، بينما يزيد متوسط السنة الغريغورية عن السنة  19,45ن السنة الشمسية بمقدار وهي بذلك تزيد ع

 ثانية ، وهذا يعني أن السنة الجاللية أقرب إلى الدقة . 26الشمسية بمقدار 

يوما لكل شهر ، مع إضافة خمسة أيام للسنوات  30شهرا بواقع  12وقد قسمت السنة الجاللية إلى        
 33ة أيام للكبيسة . ويتبع الكبس دورة تتكرر فيها السنوات الكبيسة ثماني مرات في كل البسيطة وست

 سنوات ، بحيث تكون السنوات الكبيسة وفق اآلتي : 4سنة ، بفاصل زمني بين السنة الكبيسة واألخرى 

س ....... ، وهكذا ليكون الفاصل خم 33،  28،  24،  20،  16،  12،  8،  4السنوات :        
. وقد اتخذ  33( والسنة األخيرة في الدورة التي ترتيبها 28سنوات بين السنة الكبيسة السابعة )ترتيبها 



 

يوم االعتدال الربيعي بداية للسنة )رأس السنة( حيث تدخل الشمس أول نقطة في برج الحمل ، وأطلق 
 على هذا اليوم اسم النيروز )اليوم الجديد( .

 التقوبم الـصــيني

توصل الفلكيون الصينيون في أوقات مبكرة من تاريخهم إلى وضع تقويم رسمي لإلمبراطورية        
يوما ، واستخدموا السنة  365,25الصينية بدقة عالية الدرجة . وهم أول من اعتبر السنة الشمسية 

رة ق.م. . وفي أثناء حكم أس 46سنة من تبني الرومان لتقويم يوليوس قيصر عام  360الكبيسة قبل 
يوما ،  365,2425م.( توصلوا إلى دقة في قياس طول السنة إلى الرقم  1279 – 960سونغ )

وجرى التصحيح للتقويم اإلمبراطوري الرسمي على هذا األساس . وكان هذا النظام الجديد متطابقا مع 
النظام م. ، ولكن  1582التقويم الغريغوري إلى حد كبير ساد في العديد من دول أوربا منذ العام 

 سنة . 383الصيني سبقه بمدة 

يوما( على يد الفلكي الصيني  365,242190م. حددت السنة الشمسية ب ) 1608وفي عام        
يوما . وقد انتهى العمل بالتقويم  0,00001)سينغ يون لو( من أسرة مينغ . وبلغت دقة هذا الرقم 

 54الثاني من الشهر الثاني عشر لسنة ، الموافق لليوم  1873كانون األول عام  31الصيني في 
حيث كانت السنون الصينية مقسمة إلى حقبات أمد كل منها ستون سنة تقويمية  –للقيصر هونغ تي 

 وكانت غالبا ما تنعت بأسماء القياصرة الصينيين .

 الـدورة الـشـمـسـسـيـة

ل بهما حاليا هما : التقويم يكاد يكون من المسلم به أن أهم تقويمين شمسيين معروفين ومعمو       
الغريغوري )الغربي( والتقويم اليولياني )الشرقي( ، واللذان يعرفان معا بالتقويم الميالدي )ميالدي 
غربي ، وميالدي شرقي( . وعموما ، فإن التقويم الغريغوري ليس تقويما جديدا ، وإنماهو تصحيح 

كانت الدورة السنوية الشمسية تشير عموما إلى دورة للثغرات التي اكتشفت في التقويم اليولياني . وإذا 
التقويم اليولياني ، فإن التقويم الغريغوري يتبع دورة سنوية ، إال أن الفرق بين الدورتين واضح ، يتمثل 
في طول كل من الدورتين ، لذا يمكننا أن نطلق على دورة التقويم اليولياني الدورة الشمسية القصيرة ، 

 دورة التقويم الغريغوري الطويلة .تمييزا لها عن 

  الدورة اليوليانية

سنة في األيام  28سنة . إذ إنه في التقويم اليولياني تتكرر التواريخ كل  28إن مدة هذه الدورة        
يوما  10227والبالغة  28نفسها من األسابيع والشهور . وهذا نتيجة لكون مجموع عدد أيام السنين ال 

سنة يوليانية تحتوي على  28قبل القسمة على العدد سبعة دون باق ، ولذا فإن ال ( ت365,25×  28)
أسبوعا بالتمام والكمال( . وهذا ما يسهل إعداد نتائج تتضمن دورة  1461عدد صحيح من األسابيع )

 كاملة أو جزء منها ، أو أكثر من دورة .

سيوافق يوم  1989آذار سنة  8ثاء ، فإن يولياني يوافق يوم الثال 1961آذار سنة   8فإذا كان        
الثالثاء أيضا . ويمكن تعيين اسم أي يوم لشهر بداية السنة في هذا التقويم ببساطة ، وذلك بقسمة السنة 



 

، فعدد باقي القسمة سيدل على السنة اليوليانية الموافقة من أي دورة من الدورات السابقة أو  28على 
 24ينتج رقم  28على  1990: فبقسمة  1990سم اليوم الذي ستبدأ به سنة الالحقة . فإن أردنا معرفة ا

في أي دورة سابقة . وإذا اعتمدنا  24ستوافق بداية السنة  1900كباقي قسمة ، وبذا فإن بداية سنة 
في الدورة ، وبدايتها يكون يوم اثنين ،  24هي السنة  1985الدورة السابقة مباشرة ، فهذا يعني أن سنة 

يولياني سيكون يوم اثنين أيضا . وبتحديد اليوم الموافق لرأس أية سنة ،  1990فإن رأس سنة  ولذا
يمكن تحديد أسماء أوائل الشهور األخرى في السنة ..... وغيرها من السنوات الالحقة . فإذا كان أول 

ل آذار سيوافق أيضا كانون الثاني )يناير( يوافق يوم االثنين ، فإن أول شباط سيوافق يوم الخميس ، وأو
ألن عدد أيام شباط عدد صحيح من األسابيع في السنين البسيطة ، أما إذا كانت السنة  –يوم الخميس 

، وأول نيسان يوم األحد ، وأول أيار يوم الثالثاء ..... وهكذا . مما يسهل من  -كبيسة فيضاف يوم آخر 
 إعداد النتيجة الخاصة بالتقويم اليولياني .

 لـغـريـغـوريـةالدورة ا

سنة غريغورية .  400يتبين من خالل الحساب أن مدة الدورة الشمسية الغريغورية تساوي        
سنة كبيسة( . وهذا  97+  365×  400يوما ) 146097سنة يساوي  400ومجموع عدد أيام ال 

د صحيح من األسابيع العدد من األيام يقبل القسمة على سبعة دون باق للقسمة ، وبذا فإنه يحتوي على عد
أسبوعا . وفي هذه الدورة نجد أن التواريخ الموافقة أليام محددة في الشهر تتكرر دوريا  20871يساوي 

 م. . 1582سنة . وتطبق هذه الدورة على السنين الغريغورية فقط ابتداء من سنة  400كل 

 الـسـنـة الـشـمـسـيـة

ة بين مرورين متتاليين للشمس من نقطة االعتدال الربيعي . أما السنة الشمسية فهي المدة المنقضي      
( دقيقة عن طول السنة النجومية . فإذا فرضنا أن الشمس غادرت نقطة 20وينقص طولها بحدود )

االعتدال الربيعي في بدء السنة ، فإنها تعود إلى المكان الذي كانت تشغله نقطة االعتدال الربيعي بين 
( دقيقة زمنية تقترن 20مية كاملة ، غير أنها قبل أن تبلغ ذلك المكان بمقدار )النجوم في مدة سنة نجو

ثانية . ويطلق على  50,2بنقطة االعتدال الربيعي التي تكون قد بادرت إليها وتقدمت نحوها بمقدار 
يوما  365يوما وسطيا ، أو  365,2422414السنة الشمسية ، اسم السنة المدارية ، ويبلغ طولها 

  ثانية . 46دقيقة و  48ساعات و  5و  وسطيا

 

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



 

الطريقة العامة للتحويل بين التاريخين الهجري 

 والميالدي

يرغب الكثير من البشر أحيانا لتحويل التاريخ الهجري إلى التاريخ الميالدي أو العكس ،   
ية طريقة لذلك ، وذلك ألسباب مختلفة لديهم ، ومنهم من يستطيع ذلك ومنهم من ال يعلم أ

وحيث أن هذا الموضوع له عالقة وطيدة باألرقام واألعداد فقد رأينا انه من الواجب علينا 
 تقديم لمحة مختصرة عن ذلك لتعم الفائدة الجميع .

   طرق مختلفة تؤدي إلى ذلك . 3والطرق كثيرة ومتشعبة ، ولكن نستطيع أن نقول بأنه توجد      

سنة شمسية تساوي  32لطرق الثالثة يلزمنا هذا المدخل المختصر وهو: قد تبين أن كل قبل ذكر هذه ا         

يوما( بفارق  11694,111سنة قمرية ) 33اليوم( تعادل  3/4)إحدى عشر الفا وستمائة وسبعة وثمانيين يوما و

 32سنة قمرية في  33ل أيام . ولذا نعتمد هذه الدورة للسنة القمرية )دورة ا 6بسيط خالل هذه الفترة يقارب من 

سنة شمسية( في التحويل من التقويم الهجري إلى التقويم الميالدي)الغريغوري , أو اليولياني( والعكس ، بشكل 

 تقريبي عند محاولة حساب التواريخ بالسنين المكافئة لبعض .

 الطريقة األولى :

توجد فيه بعض الصعوبة إال أنه في متناول الجميع وهي هذا الموضوع التالي ، ويمثل القانون العام للتحويل ، و     

 وال يحتاج إلى حاسوب أو جداول فيستطيع أي إنسان تطبيقه ، وما عليك سوى قراءة الموضوع أدناه وتطبيقه .

 قانون التحويل بين السنة الهجرية والميالدية



 

يتوافق مع السنة الشمسية ، بل نجد أن بداية  التقويم اإلسالمي شبيه بالتقاويم القمرية البسيطة كافة ، من انه ال     

يوما تقريبا عبر السنة الشمسية ، بحيث نجد انه في كل ثالث  11السنة القمرية اإلسالمية تتقدم سنويّا بمقدار 

فإذا صادف أن توافق منذ ثالث  –سنوات شمسية تقريبا يتغير موقع الشهر القمري بكامله ، متقدما شهرا واحدا 

. إذ وجد بالحساب أن األشهر القمرية االثني عشر  -هر شباط ، فإنه سيتوافق اآلن مع كانون الثاني سنوات مع ش

سنة ، بحيث أن أي شهر من شهور السنة القمرية يدور  32تتحرك عبر السنة الشمسية مكملة دورة خاللها كل 

مسية ، وتغيرات أحوالها الجوية . سنة ، ليمر بمختلف مراحل السنة الش 32دورة كاملة عبر السنة الشمسية كل 

 13فتارة يكون في الصيف ، وأخرى في الربيع ، أو الشتاء ، أو الخريف . فشهر رمضان الذي كانت بدايته في 

أيار . وقد تبين  5نيسان ، وانتهى في  7م بدأ في  1989آب ، نجده في عام  11م ، ونهايته في  1980تموز عام 

يوما( بفارق بسيط خالل هذه  11694,111سنة قمرية ) 33يوما( تعادل  11687,75سنة شمسية ) 32أن كل 

سنة شمسية(  32سنة قمرية في  33الفترة يقارب من ستة أيام . ولذا نعتمد هذه الدورة للسنة القمرية )دورة ال 

كل تقريبي عند في التحويل من التقويم الهجري إلى التقويم الميالدي )الغريغوري ، أو اليولياني( والعكس ، بش

 محاولة حساب التواريخ بالسنين المكافئة لبعض .

 فللتحويل من السنة الهجرية إلى السنة الميالدية ، نستخدم العالقة التالية :     

 (33على  32+ هجري ) 622ميالدي = 

 توافق إلى : 1410فبداية السنة الهجرية 

 م . 1989=  1367،3+  622( = 32على  33× ) 1410+  622ميالدي = 

 أما في حال التحويل من السنة الميالدية إلى السنة الهجرية فنستخدم العالقة :     

 (32على  33( × )622 –هجري = )ميالدي 

 يوافق إلى : 1989فبداية السنة الميالدية      

 هجري تقريبا 1410( = 32على  33( × )622 – 1989هجري = )

التحويل ، كأن نود الحصول على التواريخ الموافقة باأليام من الشهر  أما إذا أردنا توخي الدقة في     

 والسنة ، فعلينا عندئذ أن نتبع الطريقة التالية :

 التحويل من التأريخ الهجري إلى التاريخ الميالدي 

نية = من السنة الشمسية اليوليانية ، والسنة الشمسية اليوليا 0,97023بما أن السنة الهجرية القمرية =      

 سنة هجرية . وعند التحويل من التأريخ الهجري إلى الميالدي ، نتبع الخطوات التالية : 1,03071

 نحذف السنة الهجرية التي لم تستكمل شهورها . .1
 0,97023نحسب ما يكافىء السنين الهجرية من سنين ميالدية بضربها برقم  .2



 

دي إلى اليوم من الشهر من السنة نضيف الناتج إلى المدة المنقضية من اول التاريخ الميال .3
 الهجرية المراد حساب مكافئه . فالناتج هو المكافىء بالسنين اليوليانية .

 يوما للحصول على التاريخ وفق التقويم الغريغوري . 13نضيف إلى الناتج  .4

هجرية  1401صفر سنة  10مثال : ما المكافىء بالتقويم الغريغوري ليوم           -

: 

هجرية التي لم تستكمل شهورها ، ثم نضرب الباقي  1401نحذف سنة           -

 سنة يوليانية( . 1358,2842=  0,970203×  1400)

 هجرية فتساوي : 1401صفر سنة  10أما المدة المنقضية من أول التاريخ الميالدي إلى      

السنة الهجرية ، أي أن األول من  تموز بداية 15كانون الثاني لغاية  1يوما )المدة من  235سنة و  621     

 سنة . 1358,2842صفر( +  10يوما مضافا إلى تلك الفترة من أول محرم وحتى  194محرم = 

 أيام . 104سنة و  1358يوما +  235سنة و  621=      

 يوما . 339سنة +  1979=      

يوما ، نصل  339بمقدار  –قد انتهى  1979باعتبار أن عام  – 1980وبتقدمنا من أول شهر كانون الثاني عام      

وفق  1980كانون األول عام  18( 13+  5حسب التقويم اليولياني ، أو إلى ) 1980كانون األول عام  5إلى 

 التقويم الغريغوري .

 : التحويل من التاريخ الميالدي إلى التاريخ الهجري 

 غريغوري : 1980 مثال : ما التاريخ الهجري المكافىء ألول كانون الثاني عام

 نتبع خطوات معاكسة لما تقدم :

سنة . نقوم بحذف  1979مقدار  1980فقد مضى على مبدأ التاريخ الميالدي إلى أول شهر كانون الثاني      

م  622تموز سنة  15وهي المدة المنقضية من مبدأ التاريخ الميالدي حتى مبدأ التاريخ الهجري في  – 621,534

وهي المدة من أول محرم السنة األولى هجرية إلى أول  –سنة يوليانية  1357,466ى لدينا ، فيبق 1979من  –

يولياني =  1357,466هجرية ، لذا فإن  1,03071. وبما أن السنة اليوليانية =  -يوليانية  1980كانون الثاني 

ما يو 354,367×  0,1537سنة هجرية +  1399هجري =  1399,1537=  1,03071×  1357,466

يوما ،  55هجري بمقدار  1400يوما . نتقدم بعد ذلك من أول المحرم سنة  54,5سنة هجرية +  1399قمريا = 

هجري ، أي أن  1400صفر  26يولياني يوافق  1980صفر . وهذا يعني أن أول شهر كانون الثاني  26فنصل إلى 

 1980ضا أن أول شهر كانون الثاني صفر هجري ، وهذا يعني أي 26غريغوري يوافق  1980كانون الثاني  14

 هجري . 1400صفر سنة  13غريغوري يوافق 



 

 الطريقة الثانية :

فهي بالطبع أسهل الطرق على اإلطالق ألنها تتم عبر اإلنترنت بضغطة زر ال غير ولكن يجب أن يكون في      

مج تحويل التواريخ على الرابط وتجد بموقعنا هذا أعداد كبيرة من برا متناول الشخص حاسوبا ومتصل بالشبكة ،

 أدناه :

 http://www.hekme.net/library/al3nqaa/CalendFr.html 

 

  

 الطريقة الثالثة :

تم إعدادها مسبقا ، ومن خالل هذه الجداول يستطيع الشخص التحويل ، غير أن هذه وهي تعتمد على جداول      

الجداول طويلة جدا ، ومصادرها كثيرة ، وقد يوجد ببعضها بعض األخطاء الفادحة ، وأيسر ما صادفني من خالل 

 مطالعاتي حول الجداول هو ما ورد في القاموس الشهير )المنجد في اللغة واألعالم( .

*************** 
 أجهزة قياس الوقت

اعتمد اإلنسان في بداية األمر على تكرار الظواهر الطبيعية األرضية بشكل دوري ، خاصة      
دوران األرض حول نفسها ، ودورانها حول الشمس ، وحدوث الليل والنهار ، وتباين أطوالهما 

المزاول الشمسية مع اختالف أشعة الشمس وأطوال الظالل . مما دفعه األمر ليعتمد 
)الساعات الشمسية( مقياسا للوقت آلالف السنين . بل وما زال بعض الناس يقدرون أوقاتهم 

 اعتمادا على ذلك بمدى دقّة يتراوح ما بين بضعة دقائق ونصف الساعة يوميا .

كما لجأ اإلنسان إلى أجهزة عّدة لقياس الوقت ، قام باستنباطها بطرق أولية قادته إلى      
ختراع الساعات الميكانيكية منذ القرن الثالث عشر وانتشارها بشكل واضح في القرن ا

الخامس عشر . وتطورت أجهزة قياس الوقت بشكل واسع في النصف الثاني من القرن 
 العشرين حيث أخترعت الساعات الّذرّيّة ذات الّدقّة العالية للوقت .

http://www.hekme.net/library/al3nqaa/CalendFr.html


 

 عرض موجز ألهم الساعات التي استخدمت حتى اآلن

 الساعة الشمسية )المزولة(

تعتمد هذه الساعة في األساس على طول الظل واتجاهه ، وقد عرفت منذ آالف السنين      
حيث عرفها المصريون القدماء باسم ساعات الظل ومنها تلك التي عثر عليها في مصر 

نتهي سم( ي 28والموجودة حاليّا في متحف )آالن( ببرلين ، وتتكون من لوح خشبي )حوالي 
أحد طرفيه بكتلة خشبية ، ومدوّن على اللوح خطوط وأسماء الساعات ، ويوضع اللوح في 
اتجاه شرقي غربي بحيث تكون الكتلة الخشبية على تقسيمات اللوح الخشبي . وعرفت 
الساعة الشمسية ذات العقرب منذ أيام البابليين ، واستخدم الفلكيون الصينيون المزاول في 

وكانت تعرف عندهم باسم )قويبياو( وتتألف من قضيب رأسي يلقي ظاّل ، حسابهم للوقت ، 
وشريط أفقي مدرّج يأخذ اتجاه الجنوب والشمال يقاس عليه الظل حسب تقسيمات معينة 
موزعة بعناية فائقة . ومن المزاول شائعة االستعمال المزولة األفقية وغيرها من األنواع 

 . الكثيرة والتي تعتمد كلها على الظل

 الساعة الرملية

وهي ساعة بسيطة مكونة عادة من وعائين زجاجيين لهما شكل قريب من القمع      
ملتصقين ببعض ومتصلين فيما بينهما عبر فتحة تسهل مرور الرمل من أحد الوعائيين إلى 
اآلخر بحيث يبقيان بشكل رأسي على بعضهما . وتتم آلية عملها بوضع كمية من الرمل في 

 –لعلوي معروفة مسبقا المّدة التي تستغرقها كي تتسرب إلى الوعاء السفلي الوعاء ا
ثم يعكس  –لتنعكس اآلية كلما تسرب الرمل بكامله من الوعاء العلوي إلى الوعاء السفلي 

 الوعائيين بحيث يصبح الوعاء السفلي علويّا والعلوي سفليّا .

ّدة محّددة من الزمن )أجزاء من وقد صممت أحجام مختلفة تعطي كل منها قياسا لم     
ساعات( . أما عن حبيبات الرمل المستعملة فتكون متساوية ومفككة وجافّة  8الساعة إلى 

 بحيث ال تتكتّل عند عنق الساعة ، ولذلك تم إضافة مزيجا من الرمل وغبار المرمر .

 الساعة المائية

الرملية ، وهي تتكون عادة من تشبه آليّة عمل هذه الساعات ما تم ذكره في الساعات      
أوعية زجاجية أو حجرية أو معدنية . واألحواض مقسمة من الداخل إلى أقسام تدل على 
الساعات او المّدة المطلوبة . وقد استعملت لعّدة أغراض منها مثال مّدة الخطابات في 

ال ينساب  االجتماعات والمحافل الرسمية ، وتتصف هذه الساعات بعدم دقتها حيث ان الماء
 بصورة منتظمة متساوية وذلك لقانون الضغط الجوي .

 الساعات النارية

تعتمد الساعات النارية على مبدأ احتراق مواد معينة في فترات زمنية محّددة ، وقد تكون 
المادة كمية من النفط أو ما شابه ذلك توضع في مصباح من الفخار أو غيره تؤمن اإلضاءة لمّدة 



 

ن عيدان خشبية تسحق مع نوع معين من العطور ليصنع من هذا المسحوق معينة ، أو تكو
عيدان بأشكال مختلفة حيث تقسم إلى أجزاء مختلفة يشير كل جزء إلى مّدة معينة ، وفي 
بعض األحيان توضع كرات معدنية عند نهاية معلومة تسقط عند احتراق العود إلى هذه الكرة 

 ا قويّا ينبيء عن الوقت .حيث تسقط على وعاء معدني محدثة صوت

 الساعات الميكانيكية

ظهرت من هذه الساعات أنواع مختلفة فيما بين القرن العاشر وأوائل القرن العشرين ،      
 وتكاد تكون محصورة في نوعين :

والتي تعرف أيضا بالساعة الدقاقة ، وقد  الساعات ذات الدواليب : .1

ر في مدينة )نورنبرغ االلمانية( عرفت في النصف األول من القرن الخامس عش
حيث ركبت على برج كنيسة )سانت سيبالد( الرئيسية ، وكانت القوة المحركة 
لهذه الساعات تعتمد على األوزان وليس على اللوالب )الزمبركات( لمنع انجراف 
االوزان إلى أسفل اعتمادا على آلية خاصة تمثلت في وضع قضيب عرضي على 

اسم الميزان مع مثقالن صغيران وضعا أيضا فوق الصفيحة ، صفيحة األرقام عرف ب
 ويوجد على صفيحة األرقام تقسيمات للساعات حسب المدد المطلوبة .

وهي تعرف أيضا بالساعات البندولية التي  الساعات ذات الرقاص : .2

استطاعت أن تحقق مزيدا من الدقة في قياس الوقت وصلت إلى عدة ثوان في 
إلى )غاليلي( في أواخر القرن السادس عشر ، وقد تم اليوم ن وهي تعود 

تحسين وتطوير هذه الساعة من حيث األداء والمعدن المستعمل حتى وصلت 
م . طورت تحت اسم  1921ثانية/يوم ، وفي العام  1/10إلى ضبط الوقت إلى 

ثانية/يوم ، وبدأ التنافس في صناعة  1/100ساعة )شورت( وبلغت من الدقة 
 هر خصوصا بين سويسرا واليابان ونتج عن هذا التنافس :الساعات يظ

 أوال : الساعات الكوارتزية :

وهي الساعات التي اعتبرت خليفة ساعة الرقاص ومخترعها شاب مهندس الكتروني      
أحدث ثورة في عالم صناعة الساعات التي تقيس الوقت بدقة كبيرة ، وقلب هذه الساعة 

ن الكوارتز تعطي اهتزازات تشبه اهتزازات الجرس عند تردده النابض هو عبارة عن قطعة م
الطبيعي ، ومجموع االهتزازات التي تقدمها قطعة الكوارتز تشكل الوقت الذي يتم عرضه من 

م .  1942خالل الساعة . وقد أدخلت هذه الساعات كموقتات قياسية في غرينيتش عام 
 ثانية/يوم . 1/1000ت حيث وصلت إلى حيث كانت دقتها تفوق دقة ساعة الرقاص بعشر مرا

 ثانيا : الساعة الذرية :

تابع العلماء ابتكار ما هو أفضل وأدق من ساعات الكوارتز حتى ظهرت إلى الوجود الساعة      
م . معتمدة على تذبذبات عنصر الكاسيوم المشع ، وليست ذرة  1967الذرية في عام 

ساعات الذرية ، ولكنها األفضل ، ومع ذلك الكاسيوم هي الوحيدة التي استخدمت في ال
توجد ساعات ذرية تقوم على ذرات عنصر الربيديوم أو الهيدروجين . وتمتلك الساعات الذرية 



 

إمكانية في الدقة تصل إلى جزء واحد من ألف مليون جزء من الثانية في اليوم . وهذا التقدم 
ت في مجاالت االتصاالت وكافة العلوم هو مظهر من مظاهر التطور السريع لتطبيق اإللكترونيا

 األخرى .

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

 

 

 حساب الزمن

يمثل اليوم الوحدة األساسية في علم الفلك لقياس الزمن ، ويمكن حساب        
بورها اليوم عن طريق قياس الزمن من عبور الشمس بدائرة الزوال في يوم إلى ع

ساعة ، ويسمى  24بدائرة الزوال في اليوم التالي ، وسنجد هذه المدة تساوي 
( )في الحقيقة هو اليوم الشمسي Solar Dayهذا اليوم باليوم الشمسي )

المتوسط( ، وإذا ما أخذنا نجما معيّنا في السماء ورصدناه في يوم ما فإنه يصل 
دقيقة  56ساعة و 23نية مقدارها إلى نفس المكان في اليوم التالي بعد مّدة زم

 ( .Sidereal Dayثواني ، وتسمى هذه المّدة باليوم النجمي ) 4,09و

وبذلك يمكننا أن نقول على وجه التقريب أن : اليوم الشمسي = اليوم        
 دقائق . 4النجمي + 

ولذلك إذا تم رصد نجم في أحد األيام عند سمت المشاهد في تمام        
ثانية عشر مساءا فإن نفس النجم يظهر في اليوم الثاني في نفس الساعة ال

، وبعد شهر يظهر النجم في نفس المكان في  11,56المكان في الساعة 
ساعة( . وبعد  2الساعة العاشرة مساء . )الشهر الشمسي = الشهر القمري + 

نة عام كامل إال يوم نرى النجم في نفس المكان وفي نفس الوقت تقريبا . )الس
 الشمسية = السنة النجمية + يوم( .

وهذا الفرق بين اليوم الشمسي واليوم النجمي هو السبب في اختالف        
منظر النجوم في السماء في أشهر السنة المختلفة ، فتجمعات النجوم التي 
نراها في الصيف غير التي نراها في الشتاء وهكذا ... ويعزى الفارق بين اليوم 

م النجمي إلى حركة األرض السنوية حول الشمس ، فبعد أن تتم الشمسي واليو
األرض دورة كاملة حول نفسها تكون قد تحركت مسافة صغيرة في مدارها حول 
الشمس ، ولذلك نجد أن النجم في نفس موقعه الذي رصد فيه بالنسبة لألرض 

صل إلى في اليوم السابق ، أما الشمس )أو األرض حقيقة( فنجد أنها ظاهريا لم ت
الموقع نفسه ، وهذه الفترة تمثل الفرق بين اليوم النجمي واليوم الشمسي ، 

 وهي ناشئة كما ذكرنا عن الحركة السنوية لألرض حول الشمس .



 

وإذا عرّفنا الشهر النجمي للقمر بأنه الفترة من حركة القمر من نقطة ما في        
 3دقيقة و 43ساعات و 7ا ويوم 27مداره وحتى يعود إلى نفس النقطة ومقداره 

يوما  29ثواني ، فإننا سنجده يختلف عن الشهر القمري االقتراني والذي يقدر ب 
ثواني ، ونستطيع أن نعرف الشهر القمري بأنه الفترة  3دقيقة و 44ساعة و 12و

من والدة القمر إلى الوالدة الثانية له وهو الذي يستخدم في تحديد الشهر 
ن التعريفين السابقين لحركة القمر حول األرض ناشيء عن العربي . والفارق بي

حركة األرض حول الشمس ، فحينما يعود القمر إلى نقطة البداية في مداره تكون 
األرض قد تحركت في مدارها حول الشمس مما يعني تغير زاوية تعرض القمر 

جديد للشمس ولذلك يتأخر ظهور ميالد القمر عن بداية الشهر القمري النجمي ال
. فإذا بدأنا تتبع حركة القمر من لحظة البدر فإن القمر يكمل شهره المداري ، 

ولكنه يحتاج إلى وقت أطول حتى يصل لمرحلة البدر ، وبذلك فإن الشهر القمري 
 .)االقتراني( أطول من الشهر القمري النجمي 

************ 
 التقاويم القمرية

القمر المدارية حول األرض األساس لها . ومدتها تعتمد التقاويم القمرية دورة        
يوما( . وتعرف لنا نحن  29,53ثوان )  3دقيقة و  44ساعة و  12يوما و  29تساوي 

سكان األرض باسم الشهر القمري . وعلى هذا األساس فإن مدة السنة القمرية 
ة ثاني 36دقيقة و  48ساعات و  6يوما و  354شهرا قمريا تساوي  12التي تضم 

 يوما( . وهي أقل من السنة الشمسية . 354,367)

تحديدا هو ألنه أقرب األعداد يعطينا السنة القمرية  12واختيار عدد األشهر        
من عرب وغيرهم  –المقاربة في طولها للسنة الشمسية ، ولذا فإن الناس األوائل 

شهرا للسنة ( ليمثل اثنا عشر 12حذوا حذو من سبقوهم في استخدام العدد )  -
القمرية . ويعد العرب أكثر وأشهر األمم اعتمادا على القمر في تقاويمهم . والوحدة 
األساسية في التقويم القمري هي الشهر القمري المحدد بين رؤية الهالل مرتين 

 متتاليتين .

 التقويم العربي قبل اإلسالم



 

خاصا بهم ، يؤرخون وفقه بصورة عامة ، العرب قبل اإلسالم لم يعتمدوا تقويما        
أحداثهم ، رغم اعتمادهم السنة القمرية ، ولكنهم اعتمدوا في تأريخهم ألحداث 

 حياتهم الهامة على حوادث تاريخية محددة ، إذ أرخوا بما يلي :

  ق.  1855بناء الكعبة من قبل إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل )حوالي
 م.( .

  ق. م. تقريبا . 120انهيار سد مأرب في اليمن في سنة 

  وفاة كعب بن لؤي ، الجد السابع للرسول محمد صلى هللا عليه وسلم
 .  ق. م. 59سنة 

  وهو العام الذي نهب فيه بنو يربوع ما أنفذه بعض ملوك  –عام العذر
 ق. م. . 461بني حمير إلى الكعبة عام 

  وهو العام الذي ولد فيه الرسول العظيم محمد صلى هللا  –عام الفيل
 م. . 571عليه وسلم سنة 

  وسميت بذلك ألن العرب فجروا فيها ، لتحارب قبائلهم  –حرب الفجار
سنوات  4فيما بينها في األشهر الحرم . واستمرت هذه الحرب مدة 

 م. . 586كانت بدايتها عام 

  إعادة بناء الكعبة ، وتم ذلك في عهد عبد المطلب جد الرسول محمد
عاما ، وهذا يعني  35عمر الرسول عندئذ  صلى هللا عليه وسلم ، وكان

م. ، أي قبل مبعث محمد صلى هللا عليه  605أن ذلك حدث في سنة 
 وسلم بخمس سنوات .

وقد استخدم العرب عبر فترات تاريخهم الطويل قبل اإلسالم أسماء لألشهر        
ء وتوحدت القمرية التي كانوا يعملون بها في تلك وقتئذ ، إلى أن تغيرت تلك األسما

في ربوع األرض العربية لتأخذ صورتها المعروفة عليها منذ أواخر القرن الخامس 
الجد الخامس للرسول محمد عليه الصالة والسالم .  –في عهد كالب  –الميالدي 

م. . كما استخدم العرب في جاهليتهم  412وكما يذكر )البيروني( في سنة 
 م .األشهر الشمسية في بعض فتراتهم ومناطقه

 جدول لألشهر القمرية العربية والهجرية

 األشهر اإلسالمية
 -االسم القديم 

 برواية المسعودي

شهور العرب 

 الشمسية

األشهر السبئية 

 الحميرية

األشهر العربية 

برواية  -الجاهلية

 البيروني

 األشهر الثمودية

 موجب المؤتمر ذو أبهي ربعي ناتق محرم

رموج ناجر ذو دنم دفئي ثقيل صفر  

 مورد خوان ذو دثأ ناتق طليق ربيع األول

 ملزم صوان ذو حجتان ناجر ناجر ربيع اآلخر

 مصدر حنتم ذو حضر آجر سماح جمادي األولى

 هوبر زبار ذو خرف بخباخ أمنح جمادي اآلخرة

 هوبل األصم ذو مخظوم خرفي أحلك رجب



 

 موهاء عادل نجوة وسمي كسع شعبان

افقن ذو فلسم برك زاهر رمضان  ديمر 

 دابر واغل ذو فرع شيبان برط شوال

 حيفل هواع ذو سألم ملحان حرف ذو القعدة

 مسبل برك ذو ثور رنة نعس ذو الحجة

وقد لجأ العرب قبل اإلسالم إلى نظام النسيء ، الذي يعطيهم الحق في        
ذو  –تأخير أو تسبيق بعض األشهر المعروفة بالحرم ، وهي أربعة : )ذو القعدة 

أي من  –رجب( ، ال يحل فيها االقتتال والغارات ، وكان النسأة  –محرم  –الحجة 
يسمون بالقالمس . وكان القلمس يعلن  –يتولون شئون النسيء وهم من كنانة 

 في نهاية موسم الحج عن الشهر المؤجل في العام التالي .

الرسول العظيم  وقد استمرت عادة النسيء حتى جاء اإلسالم محرما إيّاها       
محمد صلى هللا عليه وسلم في خطبته الشهيرة التي ألقاها في حجة الوداع ، 

حيث كان الناسيء يؤخر الشهور ، فيحل الحرام ويحرم الحل ، وهكذا كانوا يحتالون 
على الشهر الحرام إذا أرادوا قتاال فيه أو إغارة وسلبا بأن يزيدوا عدة شهور السنة 

. 

 ل تعالى :قا              

َماَواتِ َواأْلَْرَض  ِ يَْوَم َخلََق السَّ ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا فِي كَِتابِ َّللاَّ ُهوِر ِعْنَد َّللاَّ َة الشُّ إِنَّ ِعدَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل تَْظلُِموا فِيِهنَّ أَْنُفَسُكْم َوَقاتِلُوا اْلُمْشِركِيَن َكافَّ  ًة ِمْنَها أَْربََعٌة ُحُرٌم َذلَِك الّدِ

َ َمَع اْلُمتَِّقيَن )   التوبة( 36َكَما ُيَقاتِلُونَُكْم َكافًَّة َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

"إن عدة الشهور" المعتد بها للسنة "عند هللا اثنا عشر شهرا في كتاب هللا" اللوح 
المحفوظ "يوم خلق السماوات واألرض منها" أي الشهور "أربعة حرم" محرمة ذو 

حجة والمحرم ورجب "ذلك" أي تحريمها "الدين القيم" المستقيم "فال القعدة وذو ال
تظلموا فيهن" أي األشهر الحرم "أنفسكم" بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزرا وقيل 
في األشهر كلها "وقاتلوا المشركين كافة" جميعا في كل الشهور "كما يقاتلونكم 

 كافة واعلموا أن هللا مع المتقين" بالعون والنصر.

ونَُه َعاًما َوُيَحّرُِمونَُه َعاًما 
ُّ
إِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدٌة فِي اْلُكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن َكَفُروا ُيِحل

ُ اَل يَ  ُ ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَمالِِهْم َوَّللاَّ َم َّللاَّ وا َما َحرَّ
ُّ
ُ َفُيِحل َم َّللاَّ َة َما َحرَّ ْهِدي لُِيَواِطُئوا ِعدَّ

  التوبة( 37)َقْوَم اْلَكافِِريَن الْ 

"إنما النسيء" أي التأخير لحرمة شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير 
حرمة المحرم إذا هل وهم في القتال إلى صفر "زيادة في الكفر" لكفرهم بحكم 

هللا فيه "يضل" بضم الياء وفتحها "به الذين كفروا يحلونه" أي النسيء "عاما 
حرمونه عاما ليواطئوا" يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله "عدة" عدد "ما وي

حرم هللا" من األشهر فال يزيدوا على تحريم أربعة وال ينقصوا وال ينظروا إلى أعيانها 
 "فيحلوا ما حرم هللا زين لهم سوء أعمالهم" فظنوه حسنا.



 

سالم قد استخدموا النظام ومن المرجح أن العرب خالل القرنين السابقين لإل       
القمري والشمسي في التقويم ، وكانت سنتهم الشمسية متطابقة مع األبراج 

الفلكية ، وأعطوا لشهورهم الشمسية األسماء المبينة بالجدول أعاله . ويرى 
بعض المؤرخون أن العرب كانوا يتعاملون بطريقة الكبس للسنة القمرية ، وهي 

 ما قاله البيروني والمقريزي والمسعودي .أقوال كثيرة ومختلفة مثل 

 التقويم العربي اإلسالمي

هو ما يعرف بالتقويم الهجري . وقد استمر العرب المسلمون فترة من الزمن        
على ماكانوا عليه قبال ، يؤرخون باألحداث الهامة ، واستمر ذلك حتى هجرة 

المنورة( ، حيث لم تعط الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم إلى يثرب )المدينة 
السنوات تواريخ رقمية تدل عليها ، وإنما أعطيت أسماء تدل على أشهر الحوادث 

التي وقعت فيها ، فالسنوات العشرة التالية للهجرة وحتى وفاة الرسول صلى هللا 
 عليه وسلم أخذت األسماء التالية :

 ة .أي اإلذن بالهجر –: باسم باإلذن        عرفت السنة األولى .1

 أي األمر بالقتال . –: باسم األمر        عرفت السنة الثانية .2

 : باسم سنة التمحيص .       عرفت السنة الثالثة .3

 : باسم سنة الترفئة .      عرفت السنة الرابعة .4

 : باسم سنة الزلزال .  عرفت السنة الخامسة .5

 عرفت السنة السادسة : باسم سنة االستئناس . .6

 : باسم سنة االستغالب .    عرفت السنة السابعة .7

 : باسم سنة االستواء .      عرفت السنة الثامنة .8

: باسم سنة البراءة ) أي براءة هللا ورسوله     عرفت السنة التاسعة .9
 من المشركين ومنعهم من االقتراب من المسجد الحرام( .

: باسم سنة الوداع ، وفيها حج الرسول صلى    عرفت السنة العاشرة .10
 ه وسلم حجته األخيرة ، المؤرخة بحجة الوداع .هللا علي

 مـالحـظةهامة:

أما إن العرب القدماء كان لديهم سنة شمسية ، فهذا أمر معلوم ، فها هي        
، تدل داللة صريحة على ان سنتهم  -جمادي  –ربيع  –رمضان  –أسماء الشهور 

لحر( يقع في الشتاء كانت شمسية ، أما اآلن فقدت معناها ، إذ ما معنى رمضان )ا
، وجمادي )من الجمد( يقع في الصيف ، وربيع )فصل الربيع( قد يقع في الشتاء أو 

 الصيف أو الخريف . )انتهت المالحظة( .

واستمر الوضع بهذه الصورة حتى تاريخ خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه        
ري( كاتبا له يقول : )إنه ، حيث نبهه إلى ذلك واليه على البصرة )أبو موسى األشع

يأتينا من أمير المؤمنين كتب ، فال ندري على أي نعمل ، وقد قرأنا كتابا محله 
شعبان ، فال ندري أهو الذي نحن فيه أم الماضي . وعليه فقد اجتمع وجوه 

الصحابة ، وتداولوا في ذلك ، مقرين بضرورة اختيار مبدأ لتأريخهم ، فاتفقوا على 
ة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة مبدأ أن يتخذ من هجر



 

لذلك ، ألن الهجرة فرقت بين الحق والباطل . وقد حدثت هجرة الرسول صلى هللا 
على بعد  –عليه وسلم إلى المدينة في أواخر أيام شهر صفر ، ووصل إلى قباء 

أيلول عام  20لى ربيع األول الموافق إ 8في يوم اإلثنين  –فرسخين من المدينة 
م. ، ماكثا فيها حتى يوم الجمعة ، ليدخل المدينة في هذا اليوم )الجمعة( في  622

 ربيع األول . 12

وقد اتفق على أن يتخذ أول شهر محرم من السنة التي هاجر فيها الرسول        
صلى هللا عليه وسلم مبدأ للتأريخ اإلسالمي ، علما أن الهجرة لم تقع في هذا 

يوما ، وهذا يعني أن مبدأ التأريخ اإلسالمي الهجري  67م ، فهي سابقة له ب اليو
تموز . ويكون  16والبعض يقول  –ميالدية  622تموز سنة  15يوافق يوم اإلثنين 

يوما ،  14سنة ميالدية وستة أشهر و  621عندها قد مضى من التاريخ الميالدي 
جعل بدء الهجرة كما هو معروف  ولكن اعتماد السنين الهجرية على رؤية الهالل

 م. . 622تموز )يوليو( عام  16ومعتمد عامة يوم الجمعة في 

 فائدة في أقسام الشهور العربية

وهي مأخوذة من كتاب )شرح الياقوت النفيس( لمؤلفه السيد األستاذ /        
محمد بن أحمد الشاطري : األشهر تنقسم إلى ثالثة أقسام ، شهر فلكي ، وشهر 

 طالحي ، وشهر شرعي .اص

 12يوما و  29وهو زمان الدورة الطويلة للبدر حول األرض وزمانه  الشهر الفلكي :
 ثوان ، وهذا هو زمانه الحقيقي ال يتغير أبدا . 3دقيقة و  44ساعة و 

هو الشهر الذي اصطلحوا عليه ، وهو مركب من األفراد  الشهر االصطالحي :
يوما  29قا ، فمن أخرج تقويما وجعل فيه محرما واألزواج ، وسوف يأتي شرحه الح

 فهو مخطيء بإجماع أهل الميقات ، وقد تم االتفاق عليه منذ زمن المأمون .

هو الكمالي أو المرئي ، وال يحدث بين الشهر الشرعي والشهر  الشهر الشرعي :
 االصطالحي فرق إال يوما أو يومين فقط ، وال يمكن الزيادة أبدا .

 ثوابت مهمة

  يوما للسنة الكبيسة . 30يوما للسنة البسيطة ، و  29ذو الحجة 

  يوما للسنة الكبيسة . 29يوما للسنة البسيطة ، و  28فبراير 

  يوما إذا كانت كبيسة . 355يوما أو  354أيام السنة الهجرية 

  يوما إذا كانت كبيسة . 366يوما أو  365أيام السنة الميالدية 

  يوما وفقا لكون إحداهما أو كلتاهما  12أو  11 أو 10الفرق بين السنتين
 كبيسة .

 معاني أسماء الشهور اإلسالمية

المحرم هو أحد األشهر الحرم . وصفر كانت تخلو فيه الديار لخروج القوم إلى        
الحرب . والربيعان وقعا في فصل الربيع عند تسميتهما . والجمادان وقعا في وقت 



 

د تسميتهما . ورجب هو المعظم لترك القتال فيه . تجمد الماء في الشتاء عن
وشعبان حيث تتشعب القبائل لإلغارات . ورمضان الذي أشتق اسمه من الرمضاء 

عند تسميته هو شهر هللا ، وشهر القرآن ، وشهر الصبر . وشوال  –اشتداد الحر  –
امة الحج فيه تطلب فيه اإلبل اللقاح . وذو القعدة للقعود عن القتال . وذو الحجة إلق

. 

 السنة الهجرية بين الكبيسة والبسيطة

السنة في التقويم الهجري سنة قمرية ، تمثل اثني عشرة دورة للقمر حول        
يوما شمسيا . وشهور السنة الهجرية هي ما  354,367األرض ، بمدة زمنية طولها 

ها وضعت سنة ، حيث يذكر المؤرخون أن 200كانت معروفة قبل اإلسالم بحوالي 
يوما )محرم ، ربيع  30م. . وقد أعطيت الشهور الفردية منها طول  412في سنة 

يوما )صفر ، ربيع  29األول ، جمادي األولى ، رجب ، رمضان ، ذو القعدة( . والزوجية 
اآلخر ، جمادي اآلخرة ، شعبان ، شوال ، ذو الحجة( . مما يترتب عليه أن يكون 

من اليوم تقريبا في السنة  0،367ا ، بنقص مقداره يوم 354طول السنة المدنية 
 30يوما كل  11عن السنة القمرية الفعلية ، بحيث إذا ما تراكم هذا الفارق يصبح 

سنة سنوات كبيسة  30سنة من  11سنة . ولمعالجة ذلك اتفق أن تعتبر كل 
يوما  29يوما بدال من  30يضاف إليها يوما يعطى إلى ذي الحجة الذي يصبح عندها 

فتبقى على حالها ، وتعرف بالسنوات البسيطة . ووضع  19. أما بقية السنوات ال 
 سنة كاآلتي : 30( كل 11ترتيب السنوات الكبيسة )ال 

       (2  ،5  ،7  ،10  ،13  ،16  ،18  ،21  ،24  ،26  ،29. ) 

إذا كان ، ف 30ولمعرفة ما إذا كانت السنة كبيسة أم ال ، نقسمها على عدد        
باقي القسمة من أعداد هذا الترتيب فهي سنة كبيسة ، وإال فهي سنة بسيطة . 

هو صفر ، بينما  30هجرية سنة بسيطة ألن باقي القسمة على  1380فمثال سنة 
هجرية  1408. وسنة  2هجرية كبيسة ، الن باقي القسمة هو عدد  1382سنة 

جرية كبيسة )باقي القسمة = ه 1409( ، بينما سنة 28بسيطة )باقي القسمة = 
29. ) 

وعلى ضوء ما تقدم ، نجد في ظل نظام الكبس ، أن طول السنة القمرية        
المدنية يبقى أقصر من طول السنة القمرية الفعلية ، الن الفارق الحقيقي خالل 

يوما والسنة القمرية الفعلية هو  354ثالثين سنة بين السنة القمرية المعتبرة 
من اليوم كل ثالثين سنة ، والتي تشكل  0،012وما ، وقد تم تجاهل ال ي 11,012

( بحيث أن هذا النقص 30مقسومة على  0،012من اليوم فعليا ) 0،000402
 سنة . 2500سيتراكم مع مرور الزمن ليصبح يوما واحدا كل 

وعلى كل حال ، فإن التقويم اإلسالمي ، شبيه بالتقاويم القمرية البسيطة        
كافة ، من انه ال يتوافق مع السنة الشمسية ، بل نجد أن بداية السنة القمرية 

يوما تقريبا عبر السنة الشمسية ، بحيث نجد  11اإلسالمية تتقدم سنويا بمقدار 
أنه في كل ثالث سنوات شمسية تقريبا يتغير موقع الشهر القمري بكامله ، 

ثالث سنوات مع شهر شباط ، فإنه متقدما شهرا واحدا . فإذا صادف أن توافق منذ 



 

سيتوافق اآلن مع كانون الثاني . إذ وجد بالحساب ان األشهر القمرية االثنى عشر 
سنة ، بحيث أن أي شهر  32تتحرك عبر السنة الشمسية مكملة دورة خاللها كل 

سنة ،  32من شهور السنة القمرية يدور دورة كاملة عبر السنة الشمسية كل 
احل السنة الشمسية ، وتغيرات أحوالها الجوية . فتارة يكون في ليمر بمختلف مر

الصيف ، وأخرى في الربيع ، أو الشتاء ، أو الخريف . فشهر رمضان الذي كانت 
م. بدأ 1989آب ، نجده في عام  11ونهايته في   م.1980تموز عام  13بدايته في 

 أيار 5نيسان ، وانتهى في  7في 

************* 
ة عن التقاويم وكيفية نبذة مختصر

 حسابها
أخي القارئ الكريم، هذا الكتاب الذي بين يديك هو تحقيق لطلب كثير من زوار القسم في الليلة 

المفتوحة التي تعقد مساء كل يوم إثنين )ليلة الثالثاء( طوال الفصلين الدراسيين. وهذا الكتيب ماهو إال 
ين التاريخ الميالدي والتاريخ الجولياني والهجري. مدخل مبسط عن فكرة التقاويم وطريقة التحويل ب

وقد اخترنا هذه التقاويم الثالث لشهرتها واستخدامها بين أهل الفلك وغيرهم، وإال فإن مواضيع 
 التقاويم وأنواعها كثيرة ومن الصعب اإلحاطة بها في هذه العجالة.

والً التحويل إلى جولياني ثم ونود أن نبين هنا أنه عند التحويل من هجري إلى ميالدي فيجب أ
. وبالمثل عند التحويل من ميالدي إلى 2أوالً ثم الطريقة  3تحويله إلى ميالدي، إي اتبع الطريقة 

 .4ثم الطريقة  1هجري؛ اتبع الطريقة 

ونأمل أن يحوز هذا الكتيب على إعجابك ويحقق رغبتك. وفي حالة عدم وضوح أي مفهمو أو 
 ال عنها. وستجد بإذن هللا كل ترحيب واهتمامطريقة فال تتردد في السؤ



 

وفي الختام نجزي شكرنا وتقديرنا لألستاذ عباس الشخص على متابعته واهتمامه في إخراج هذا 
 العمل لحيز الوجود.

 م( 1988هـ ) 1418

  

 تعريف التقاويم

الث وحدات التقويم هو الطريقة التي يستخدمها اإلنسان لضبط الوقت. ويتكون التقويم عادة من ث
رقمية تمثل ثالث فترات زمنية هي اليوم والشهر والسنة. ومن الواضح أن الظاهرة التي تفيد لهذا 

الغرض هي الظاهرة التي تتكرر بفترات متساوية، أي الظاهرة الدورية. ولكنه من الصعب معرفة هل 
 دى الثبات النسبي لهذه الفترة.الفترة ثابتة أو متغيرة إال بالمقارنة بين عدة فترات ليتبين لنا عندها م

وفي الحقيقة أن التقاويم أنواع عديدة من الصعب ذكرها في هذا المكان. ولكثير من األمم تقويمها 
الخاص بها سواًء كان شمسياً أو قمريا أو خليطاً بينهما أو ربما قمرياً نجمياً أي طبقاً لمنازل القمر. 

 طول السنة وعدد األشهر وغير ذلك.  لكبس، ومتوسطوتختلف أيضاً في أمور أخرى مثل: طريقة ا

 
 دوران األرض حول محورها

شروق وغروب األجرام السماوية من الظواهر المتكررة حيث يمكننا استخدام أي جرم سماوي 
لتعريف وحدة اليوم. لتعريف وحدة الوقت. ولكن غالباً تستخدم الشمس أو أي نجم من النجوم كمرجع 

ن شروقين أو غروبين أو زوالين متتاليين للشمس تسمى اليوم الشمسي وللنجم الفترة الزمنية بي
 :تسمى اليوم النجمي. وكال اليومين يختلفان في الطول والفرق بينهما ليس ثابتاً أيضاً حيث أن

ساعة نجمية 24:03:56.56ساعة شمسية =  24:00:00 . 
ساعة شمسية 23:56:04.09ساعة نجمية =  24:00:00 . 

فترة متساوية تسمى كل فترة  24تنا اليومية نستخدم اليوم الشمسي، ويقسم هذا اليوم إلى ففي حيا
ثانية. وقد كان تقسيم اليوم إلى  60دقيقة، والدقيقة تقسم أيضاً إلى  60ساعة والتي تقسم بدورها إلى 

هار كما في فترة معروفاً لدى العرب، وتسمية كل فترة باسم مناسب حسب موقعها من الليل أو الن 24
1جدول رقم  . 

  

 جدول 1: ساعات اليوم عند العرب

 الضحى -4 الغدوة -3 البكور -2 الشروق -1

 العصر -8 الرواح -7 الظهيرة -6 الهاجرة -5

 الغروب -12 العشي -11 األصيل -10 القصر -9



 

 السدفة -16 العتمة -15 الغسق -14 الشفق -13

 البهرة -20 الزلفة -19 الظلمة -18 الفحمة -17

 الصباح -24 الصبح -23 الفجر -22 السحر -21

 
 :دوران القمر حول األرض

 27.32مدة دورة القمر حول األرض بالنسبة للنجوم تسمى الشهر القمري النجمي ويساوي 
يوماً. والفترة بين  29.53يوماً. أما دورته بالنسبة للشمس فتسمى الشهر القمري االقتراني ويساوي 

يوماً وال يعرف مسبقاً بل  30أو  29تاليين تسمى الشهر القمري الهجري وعدد أيامها إما هاللين مت
يوماً وفي سنة  29يحدد عند رؤية الهالل. وهي غير ثابتة لنفس الشهر فقد يكون طول شهر ما 

يوماً. وهذا الشهر هو المستخدم في تقويمنا الهجري المعتاد. و كما هو معلوم فإن السنة  30أخرى 
يوماً. انظر جدول  355يوماً أو  354شهراً قمرياً هجرياً وتساوي  12القمرية الهجرية تحتوي على 

2. 

  

 جدول 2: أسماء الشهور القمرية الهجرية

 ربيع األول -3 صفر -2 محرم -1

 جماد الثاني -6 جماد األول -5 ربيع الثاني -4

 رمضان -9 شعبان -8 رجب -7

 ذو الحجة -12 ذو القعدة -11 شوال -10

 
وعرفوا أيضاً وحدة األسبوع وهي الفترة التي تمثل الفرق الزمني بين أوجه القمر األربعة المتتالية: 

3المحاق، والتربيع األول، والبدر، والتربيع الثاني. جدول  . 

  

 جدول 3: أيام األسبوع

 اإلثنين -2 األحد -1
3- 

 الثالثاء
4- 

 األربعاء
5- 

 الخميس
 السبت -7 الجمعة -6



 

 
جزءاً متساوياً حسب موقعه في السماء بالنسبة للنجوم. وسميت هذه  28وقسم مدار القمر إلى 

4األجزاء منازل القمر. وينتقل القمر من منزلة إلى أخرى كل يوم. انظر جدول  . 

  

 جدول 4: منازل القمر

 الدبران -4 الثريا -3 البطين -2 الشرطين -1

راعالذ -7 الهنعة -6 الهقعة -5  النثرة -8 

 الصرفة -12 الزبرة -11 الجبهة -10 الطرف -9

 الزبانا -16 الغفر -15 السماك -14 العواء -13

 النعايم -20 الشولة -19 القلب -18 اإلكليل -17

 سعد السعود -24 سعد بلع -23 سعد الذابح -22 البلدة -21

 الرشا  -28 المؤخر -27 المقدم -26 سعد األخبية -25

 
 

 :دوران األرض حول الشمس

يوماً. ومدة الدوران هذه تختلف حسب  365.25تدور األرض حول الشمس في مدة متوسطها 
النقطة التي تقاس منها بداية الدورة. فمدة دوران األرض حول الشمس بالنسبة للنجوم تسمى السنة 

ثواني =  10و دقائق 9ساعات و 6يوماً و  365يوماً شمسياً =  365.2564النجمية وتساوي: 
يوماً نجمياً. ومدة دورتها بالنسبة لنقطة رأس الحمل تسمى السنة الفصلية وتساوي:  366.2564

ثانية. ومدة دورتها بالنسبة  46دقيقة و 48ساعات و 5يوماً و  365يوماً شمسياً =  365.244
ماً يو 365.2596لنقطة الحضيض )وهي أقرب نقطة للشمس( تسمى السنة الحضيضية وتساوي 

ثانية ..... وهكذا 53دقيقة و  13ساعات و  6يوماً و  365شمسياً =  . 
فترة كالً منها يسمى شهراً . وتختلف أسماء األشهر وطولها من تقويم إلى أخر  12وتقسم السنة إلى 

ولكن أشهرها اإلفرنجية )الميالدية( التي تستخدم في معظم بقاع العالم، وكذلك السريانية التي تستخدم 
بعض الدول العربية وهي مطابقة لألشهر اإلفرنجية تماماً وتختلف عنها بالسم فقط أنظر جدول  في
6(. وهناك الشهور الشمسية التي تدل على برج الشمس جدول )5) ). 

  

 جدول 5: الشهور الميالدية وعدد أيامها



 

 االسم السرياني أيامه االسم االسم السرياني أيامه االسم

الثاني كانون 31 يناير -1  تموز 31 يوليو -7 

 آب 31 أغسطس -8 شباط 29/28 فبراير -2

 أيلول 30 سبتمبر -9 آذار 31 مارس -3

 تشرين األول 31 أكتوبر -10 نيسان 30 أبريل -4

 أيار 31 مايو  -5
11-  
 نوفمبر

 تشرين الثاني 30

 كانون األول 31 ديسمبر -12 حزيران 30 يونيو -6

  

  

 جدول 6: الشهور الشمسية وبداياتها في التقويم الميالدي

الشهر 
 الشمسي

 بدايته أيامه
الشهر 
 الشمسي

 بدايته أيامه

 سبتمبر 23 30 الميزان -7 مارس 21 31 الحمل -1

 أكتوبر 23 30 العقرب -8 أبريل 21 31 الثور -2

 نوفمبر 22 30 القوس -9 مايو 22 31 الجوزاء -3

يالجد -10 يونية 22 31 السرطان -4  ديسمبر 22 30 

 يناير 21 30 الدلو -11 يوليو 23 31 األسد -5

 فبراير 20 29/30 الحوت -12 أغسطس 23 31 السنبلة -6

  

  

 جدول 7: األسماء الدارجة لمنازل الشمس وبداياتها في التقويم الميالدي

االسم 
 الدارج

 بدايته أيامه االسم الدارج بدايته أيامه

1- 
 الذراعين

 24/8 53 سهيل -7 16/4 26

 16/10 52 الوسمي -8 12/5 39 الثريا -2



 

 20/6 13 التويبع -3
9- 
 المربعانية

39 7/12 

 15/1 26 الشبط -10 3/7 26 الجوزاء -4

 29/7 13 المرزم -5
11- 
 العقارب

40/39 10/2 

 11/8 13 الكليبين -6
12- 
 الحميمين

26 21/3 

  

 جدول 8: مطابقة الفصول األربعة مع الشهور الميالدية والشمسية

الميالدي  فترته في الفصل  فترته في الشمسي 

 الربيع
 20مارس إلى  21من 

 يونيو
 الحمل، الثور، الجوزاء

 الصيف
 20يونيو إلى  21من 

 سبتمبر
 السرطان، األسد، السنبلة

 الخريف
 20سبتمبر إلى 21من 

 ديسمبر
 الميزان، العقرب، القوس

 الشتاء
 02ديسمبر إلى  21من 

 مارس
 الجدي، الدلو، الحوت

  

وهناك تقويم آخر يغلب استخدامه بين المزارعين وأهل البوادي والبحارة في منطقة الجزيرة 
فصالً أو شهراً طبقاً لالسم الدارج للنجم أو النجوم التي تنزل  12من العربية والخليج العربي ويتكون 

7فيها الشمس، وتخلف أطوالها اختالفاً بيناً جدول ) ). 
وأيضا حسب الظروف الجوية تنقسم السنة الشمسية إلى أربع فترات متساوية تسمى الفصول األربعة 

8جدول ) ). 

 
 :التقويم الجولياني

قبل الميالد. ويعتمد هذا التقويم على دوران األرض حول  1/1/45بدأ هذا التقويم من تاريخ 
مسي / الشهر الميالدي / السنة الفصليةالشمس. والوحدات الزمنية في هذا التقويم هي اليوم الش . 

يوماً. ولكي يتم تفادي الكسر في هذه السنة فقد جعلت السنة  365.2422والسنة الفصلية تساوي 



 

 366يوماً لثالث سنوات متتالية )سنة بسيطة( بحيث تجمع الكسور في السنة الرابعة لتصب  365
بدون باق. يضاف اليوم الزائد في السنة  4 يوماً )سنة كبيسة( أي السنة التي تقبل القسمة على

يوماً. بهذه الطريقة أصبح متوسط طول السنة الجوليانية يساوي  29الكبيسة إلى شهر فبراير ليصبح 
 11يوماً =  0.0078يوماً وهذا يعين أن السنة الجوليانية تزيد عن السنة الحقيقة بمقدار  365.25
سنة. وهذا يعني أيضاً أن التاريخ طبقاً للتقويم الجولياني  128ثانية أي يوم كامل كل  14دقيقة و 

شهراً ثابتة في  12سيكون متأخراً قليالً عن التاريخ الحقيقي. وعدد الشهور حسب هذا التقويم 
5أطوالها ماعدا الشهر الثاني )أنظر جدول  ). 

 
 التقويم الجري جوري

حقيقة إال أن عملية تراكم الخطأ مع مرور بالرغم من ضآلة الفرق بين السنة الجوليانية والسنة ال
م أي بعد مرور  5/10/1582السنوات كانت واضحة وال يمكن أن تتماشى مع الواقع. والفعل في 

أيام، األمر  10قرناً من بدء التاريخ الجولياني لوحظ أنه تأخر عن التاريخ الحقيقي بمقدار  16حوالي 
م،  15/10/1582رق ليصبح التاريخ الجديد مساوياً الذي أدى إلى لزوم ضبطه حيث أضيف هذا الف

يوماً لثالث  365وهو التاريخ المفترض أن يكون. ومثل التقويم الجولياني جعلت السنة الجريجورية 
يوماً )سنة كبيسة(.  366سنوات متتالية )سنة بسيطة( بحيث تجمع الكسور في السنة الرابعة لتصبح 

خر عن التاريخ الحقيقي فقد اشترط للقرون )السنوات المئين( في ولكي ال نرجع إلى نفس مشكلة التأ
لتصبح سنة كبيسة. بهذه الطريقة أصبحت السنة في  4بدالً من  400هذا التقويم أن تقبل القسمة على 

يوماً في السنة الحقيقية أي بفرق قدره  365.2422يوماً مقابل  365.2425التقويم الجريجوري 
سنة 3333احد كل يوماً أو يوم و 0.0003 . 

ساعات تقريباً عن  3فمنذ يوم ضبط هذا التقويم حتى يومناً هذا أصبح التاريخ الحالي متأخراً بمقدار 
ثانية كل  26التاريخ الحقيقي أو بشكل أدق يتأخر التقويم الجريجوري عن التقويم الحقيقي بمقدار 

شهراً  12 سنة. وكما في التقويم الجولياني فإن عدد شهور هذا التقويم . 
وبما أن هذا التقويم يعتمد على حركة األرض حول الشمس نجد أن الفصول األربعة تأتي تقريباً في 

( ، وفي نصف الكرة الجنوبي تكون الفصول عكس ما هي 8وقت محدد طبقاً لشهوره )انظر جدول 
النصف الجنوبي، عليه في نصف الكرة الشمالي. أي أن الربيع في النصف الشمالي يقابله الخريف في 

 .والصيف يقابله الشتاء

 
 التقويم الهجري

وحدات الزمن المستخدمة في هذا التقويم هي اليوم الشمسي / الشهر القمري الهجري / السنة 
 .القمرية الهجرية وبداية التقويم من تاريخ هجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ألرض. والفترة الزمنية التي يأخذها القمر إلتمام إذا يعتمد التقويم الهجري على حركة القمر حول ا
يوماً.  30و 29دورة واحدة حول األرض تسمى الشهر القمري الهجري. وهذه الفترة تتراوح بين 

شهراً. ويبدأ أول يوم في هذا الشهر من الليلة التي شوهد فيها القمر  12والسنة القمرية تتكون من 
هـ 1/1/1م الذي يقابل  15/7/622يم الهجري في هالالً مع غروب الشمس. بداية التقو . 



 

 
 التقويم الشمسي

يعتمد هذا التقويم أيضاً على حركة األرض حول الشمس، وشهورها باثني عشر تأخذ أسماءها 
حسب الكوكبة التي تقع فيها الشمس. واليوم الزائد في السنة الكبيسة يضاف إلى الشهر األخير وهو 

كبس السنة في هذا التقويم مثل ما تكبس في التقويم الجريجورييوماً. وت 29الحوت ليصبح  . 
م 15/7/622هـ ش =  24/4/1هـ =  1/1/1ويبدأ التقويم الشمسي الهجري من  . 

 األيام الجوليانية واأليام الهجرية

للتاريخ  JD قبل الميالد عند الظهر. يستخدم الرمز  1/1/4317  طريقة لعد األيام بدءاً من تاريخ
 م 15/7/622لعد األيام بدءاً من تاريخ الهجرة أو  HD ياني، ويستخدم الرمزالجول

  

************** 
 كيف تصبح الساعة بوصلة ؟

إنها طريقة قديمة تستعمل لمعرفة الشمال في حالة عدم توفر بوصلة، ويؤكد بعضهم صحتها، لكن علماء الفلك الذين 

 يطلبون الدقة ال يؤمنون بها.

 رر إن كانت صحيحة أم ال.جّرب أنت ثم ق 

احمل ساعة يد أو حائط بشكل أفقي، وليكن وجهها نحو األعلى. ضع عودا رفيعا بشكل عمودي على وجه الساعة فوق 

 -12 -المركز. أدر الساعة حتى يقع ظل العود على عقرب الساعة. سيكون الشمال حينها في المنتصف بين الظل ورقم

 هل تعطك النيجة نفسها دائما؟ كرر التجربة عدة مرات في اليوم.

 قارن النتيجة بالنتيجة التي تعطيها البوصلة، وتذكر أن البوصلة تشير إلى الشمال المغناطيسي وليس الجغرافي.



 

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



 

 سرعة الضوء  + ظاهرة الشفق

       

 الشفق فى القرآن الكريم

 16فق " سورة اإلنشقاق فى تفسير االيه " فال أقسم بالش  جاء فى تفسير القرطبى 

شهب أأي بالحمرة التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي صالة العشاء اآلخرة. قال 

ي فلتي اوعبدهللا بن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم, كثير عددهم عن مالك: الشفق الحمرة 

ن المغرب, فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبت صالة العشاء. وروى ب

ت قال: أخبرني غير واحد عن علي ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصاموهب 

هب بن ووشداد بن أوس وأبي هريرة: أن الشفق الحمرة, وبه قال مالك بن أنس. وذكر غير ا

  وابنبدهللامن الصحابة: عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنسا وأبا قتادة وجابر بن ع

والزهري,  : سعيد بن جبير, وابن المسيب وطاوس, وعبدهللا بن دينار,الزبير, ومن التابعين

 أحمدووقال به من الفقهاء األوزاعي ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيدة 

 عزيزوإسحاق وقيل: هو البياض; روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة أيضا وعمر بن عبدال

وروي  ين عنه. وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه.واألوزاعي وأبي حنيفة في إحدى الروايت

, اء عليهلفقهعن ابن عمر أيضا أنه البياض واالختيار األول; ألن أكثر الصحابة والتابعين وا

ول ب يقوألن شواهد كالم العرب واالشتقاق والسنة تشهد له. قال الفراء: سمعت بعض العر

  د للحمرة; وقال الشاعر: لثوب عليه مصبوغ: كأنه الشفق وكان أحمر, فهذا شاه

    وأحمر اللون كمحمر الشفق  

 وقال آخر:

    فقشعلى الزمان بكأس حشوها             *           قم يا غالم أعني غير مرتبك  

ويقال للمغرة الشفق. وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى  

: الحمرة, من غروب الشمس إلى وقت العشاء اآلخرة, إذا قريب من العتمة. قال الخليل: الشفق

ذهب قيل: غاب الشفق. ثم قيل: أصل الكلمة من رقة الشيء; يقال: شيء شفق أي ال تماسك له 

لرقته. واشفق عليه. أي رق قلبه عليه, والشفقة: األسم من اإلشفاق, وهو رقة القلب, وكذلك 



 

 الشفق; قال الشاعر:

    رموالموت أكرم نزال على الح          *         تها شفقا تهوى حياتي وأهوى مو 

أن  فالشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها فكأن تلك الرقة عن ضوء الشمس. وزعم الحكماء 

تردد ييته البياض ال يغيب أصال. وقال الخليل: صعدت منارة اإلسكندرية فرمقت البياض, فرأ

ال جر قأبي أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الف من أفق إلى أفق ولم أره يغيب. وقال ابن

 ال: أناقشير علماؤنا: فلما لم يتحدد وقته سقط اعتباره. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن ب

مر الق أعلمكم بوقت صالة العشاء اآلخرة; كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصليها لسقوط

ا نقول ول, فإنر األال يقال: فينقض عليكم بالفجالثالثة. وهذا تحديد, ثم الحكم معلق بأول األسم. 

ر ين الفجلم بالفجر األول ال يتعلق به حكم من صالة وال إمساك; ألن النبي صلى هللا عليه وس

ا قول هكذأن ت ولكن الفجر -فرفع يده إلى فوق  -بقوله وفعله فقال: "وليس الفجر أن تقول هكذا 

 ن سورة "البقرة", فال معنى لإلعادة.وبسطها" وقد مضى بيانه في آية الصيام م

ي من ا بقوقال مجاهد: الشفق: النهار كله أال تراه قال "والليل وما وسق" وقال عكرمة: م

 ت:النهار. والشفق أيضا: الرديء من األشياء; يقال: عطاء مشفق أي مقلل قال الكمي

    للسائلين يداه غير مشفق         *       ملك أغر من الملوك تحلبت 

  

 وجاء فى سنن النسائى كتاب المواقيت

ِد بْ وَسى عَ  مُ أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن ُحَرْيٍث قَاَل أَْنبَأَنَا اْلفَْضُل ْبنُ  ِن َعْمٍرو َعْن أَبِي ْن ُمَحمَّ

ِ َصلَّى اللَّهم م َجاَءُكْم ِجْبِريُل َعلَْيِه السَّاَل  َسلََّم َهذَاْيِه وَ َعلَ  َسلََمةَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ْبَح ِحيَن َطلََع اْلفَْجُر َوَصلَّ  الشَّْمُس ثُمَّ َصلَّى  ِحيَن َزاَغتِ  ظُّْهرَ ى اليُعَلُِّمُكْم ِدينَُكْم فََصلَّى الصُّ

لَّ ِمثْلَهُ ثُمَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب ِحيَن غَ  ائِِم ثُمَّ َصلَّ  فِ ْمُس َوَحلَّ ِت الشَّ َربَ اْلعَْصَر ِحيَن َرأَى الّظِ ى ْطُر الصَّ

ْبحَ اِه اْلِعَشاَء ِحيَن ذََهَب َشفَُق اللَّْيِل ثُمَّ َجاَءهُ اْلغَدَ فََصلَّى بِ   الظُّْهَر َر قَِلياًل ثُمَّ َصلَّى بِهِ  ِحيَن أَْسفَ لصُّ

لُّ  لُّ ِمثْلَهُ ثُمَّ َصلَّى اْلعَْصَر ِحيَن َكاَن الّظِ يَن حِ ْلَمْغِرَب بَِوْقٍت َواِحٍد اثُمَّ َصلَّى  لَْيهِ ِمثْ  ِحيَن َكاَن الّظِ

ائِِم ثُمَّ َصلَّى اْلِعَشاَء ِحينَ  اَلةُ اَعةٌ ِمَن اللَّ َهَب سَ  ذَ َغَربَِت الشَّْمُس َوَحلَّ فِْطُر الصَّ  َما ْيِل ثُمَّ قَاَل الصَّ

 بَْيَن َصاَلتَِك أَْمِس َوَصاَلتَِك اْليَْوَم *



 

  

 وجاء فى صحيح مسلم

دُ ْبُن اْلُمثَنَّىَحدَّثَ  ثَنِي أَبِي  َوهَُو اْبُن ِهَشاٍم َحدَّ ثَنَا ُمعَاذٌ اَل َحدَّ قَا نَا أَبُو َغسَّاَن اْلِمْسَمِعيُّ َوُمَحمَّ

ِ ْبِن َعْمٍرو أَنَّ  ِ نَبِ  َعْن قَتَادَةَ َعْن أَبِي أَيُّوَب َعْن َعْبِد َّللاَّ  إِذَا َصلَّْيتُُم الَ للَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم قَ  َصلَّى ايَّ َّللاَّ

لُ  ُ اْلفَْجَر فَإِنَّهُ َوْقٌت إِلَى أَْن يَْطلَُع قَْرُن الشَّْمِس اأْلَوَّ لَى أَْن يَْحُضَر إِ الظُّْهَر فَإِنَّهُ َوْقٌت  ا َصلَّْيتُمُ مَّ إِذَ  ث

هُ َوْقٌت إِلَى ْيتُُم اْلَمْغِرَب فَإِنَّ إِذَا َصلَّ ُس فَ الشَّمْ  رَّ اْلعَْصُر فَإِذَا َصلَّْيتُُم اْلعَْصَر فَإِنَّهُ َوْقٌت إِلَى أَْن تَْصفَ 

 اللَّْيِل * نِْصفِ  لَىأَْن يَْسقَُط الشَّفَُق فَإِذَا َصلَّْيتُُم اْلِعَشاَء فَإِنَّهُ َوْقٌت إِ 

  

 وجاء أيضاً 

ِ  عَ و َحدَّثَنِي أَْحَمدُ ْبُن يُوُسَف اأْلَْزِديُّ َحدَّثَنَا ُعَمُر ْبنُ  يَْعنِي  يٍن َحدَّثَنَا إِْبَراِهيمُ زِ  ْبِن رَ ْبِد َّللاَّ

اجٍ َعْن قَتَادَةَ َعنْ  اجِ َوُهَو اْبُن َحجَّ ِ ْبِن َعْمِرو ْبنِ وَب َعْن َعبْ بِي أَيُّ  أَ اْبَن َطْهَماَن َعِن اْلَحجَّ  ِد َّللاَّ

ِ َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوسَ  لَ َوْقتِ  َم َعنْ لَّ اْلعَاِص أَنَّهُ قَاَل ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ  َواِت فَقَاَل َوْقُت َصاَلةِ  الصَّ

ُل َوَوْقُت َصاَلةِ  ِء َما شَّْمُس َعْن بَْطِن السََّماذَا َزالَِت الْهِر إِ لظُّ ااْلفَْجِر َما لَْم يَْطلُْع قَْرُن الشَّْمِس اأْلَوَّ

ُل َوَوْقُت َصاَل ْسقُْط قَْرنُهَ ُس َويَ مْ لَْم يَْحُضِر اْلعَْصُر َوَوْقُت َصاَلةِ اْلعَْصِر َما لَْم تَْصفَرَّ الشَّ  ةِ ا اأْلَوَّ

 ْصِف اللَّْيِل *َشاِء إِلَى نِ ةِ اْلعِ اَل صَ اْلَمْغِرِب إِذَا َغابَِت الشَّْمُس َما لَْم يَْسقُِط الشَّفَُق َوَوْقُت 

  

ً مرتبط اً قد أقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون تحديد مواقيت الصالة عموما

ت ومن هذة الظواهر ظاهرة الشفق التى هى اساس تحديد مواقي بعالمات وظواهر فلكية

 الصالة لكل من العشاء والفجر .

ور فوقت صالة العشاء يبدأ من وقت غياب الشفق األحمر ووقت صالة الفجر يبدأ من ظه

 البياض المنتشر عرضاً فى األفق وهو الشفق البيض .

مباشرة ال تصل للراصد ولكنها تمر فى فبعد غروب الشمس مباشرة تحت األفق فإن األشعة ال 

الغالف الجوى وتنعكس على جزئياته فى جميع اإلتجاهات وينتج عن ذلك الضوء المنتشر 

الذى يصل إلى الراصد طالما أن الضوء المنتشر من أشعة الشمس يمر فى الغالف الجوى فى 



 

ربى بعد غروب منطقة فوق أفق الراصد ويسمى هذا الضوء المنتشر الذى يضىء األفق الغ

الشمس بالشفق ونتيجة لمرور الضوء المنتشر فى المنطقة الغربية من سطح األرض والتى 

تحتوى على نسبة عالية من بخار الماء والشوائب فإن األشعة الضوئية تتناثر خاصة األشعة 

ً ) األحم ر ذات ذات األطوال القصيرة وال يصل إلينا إال األشعة ذات األطوال الكبيرة نسبيا

واأللوان القريبة منه ( فيظهر الضوء بلون أحمر أو أحمر مصفر ويسمى بالشفق األحمر 

وتظل الشمس تنخفض تحت األفق حتى يأتى الضوء المنتشر من منطقة بعيده عن الطبقة ذات 

بلون أبيض ويسمى بالشفق البيض وضوء الشفق يقل   الرطوبة العالية فيصبح الضوء

شمس حتى غياب الشفق األحمر ثم البيض . وال نعنى بغياب بالتدريج من لحظة غروب ال

الشفق إنتهاء الضوء نهائياً بل عدم تمييزه بالنسبة لما حوله أى عدم تمييز حد فاصل بينه وبين 

 الطبقة التى فوقه .

 والً وقبل شروق الشمس تتكرر ظاهرة الشفق ولكن بترتيب عكسى أى يظهر الشفق األبيض أ

شفق لمنتشر فى األفق جهة الشرق وهو ما يسمى بالفجر ثم يظهر الوهو الضوء األبيض ا

 األحمر ثم تشرق الشمس .

ط خومدة مكث الشفق تختلف حسب خط عرض المكان إذ تزيد مدة الشفق كلما زادت قيمة  

ً فالمدة أقل ما يمكن على خط اإلستواء وتزيد كلما إتجه و ماالً أنا شالعرض شماالً أو جنوبا

 لسنة .دار امتختلف مدة الشفق بإختالف الميل اإلستوائى للشمس الذى يتغير على جنوباً كذلك 

فى  ولحساب وقت صالة العشاء فإنه يلزم تحديد زاوية إنخفاض مركز الشمس تحت األفق 

ً كما إنه لحساب وقت صالة الفجر فإنه يلزم تحديد ية زاو لحظة غياب الشفق األحمر عربا

 فق من لحظة ظهور الشفق األبيض شرقاً .إنخفاض مركز الشمس تحت األ

  

 عضو منتسب -محمد مجدي عبدالرسول 

 من موقع : جمعية الفلك بالقطيف

  

  



 

 

  

  

  

 اإلعجاز في الكون

 القرآن يحدد سرعة الضوء

  

)يُدَبُِّر  لقد حدد القرآن الكريم سرعة الضوء قبل العلم بأربعة عشر قرناً! ففي قوله تعالى:     

ا  اأْلَْمرَ  ِمَن السََّماِء إِلَى اأْلَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقدَاُرهُ أَْلَف َسنٍَة ِممَّ

الدكتور منصور حسب  [. في هذه اآلية يكمن سّر سرعة الضوء، فقد قام5]السجدة:  تَعُدُّوَن(

قيقية وما يقطعه القمر بحساب السنة القمرية الح رحمه هللا تعالى وأسكنه فسيح جناته  النبي

خالل سنة كاملة، ثم قام بحساب ما يقطعه القمر في ألف سنة. ثم قسم هذه المسافة على مدة 

 يوم واحد، فكانت النتيجة هي سرعة الضوء!!

  
  


