متي ليلة القدر؟
السؤال المتبقي من الباب الماضي كان عن "متى الحج" .وربما يكون من المدھش بالنسبة
للقاريء أن اإلجابة عن ھذا السؤال سوف تحتاج إلى اإلجابة عن توقيت ليلة القدر وشھر
رمضان ،فكل التساؤالت سواء عن توقيت الحج أو عن ليلة القدر متصلة ببعضھا .وحين
نقترب من اإلجابة الصحيحة فإن ھذا التواصل يبدأ في الوضوح ويتبلور في تناسق مدھش
في القرآن كله.
س ِم ّ
يم
بِ ْ
من ال ﱠر ِح ِ
ﷲِ ال ﱠر ْح ِ
إِنﱠا أَ َ
ش ْھ ٍر
ف َ
نز ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ا ْلقَ ْد ِر * َو َما أَد َْراكَ َما لَ ْيلَةُ ا ْلقَ ْد ِر * لَ ْيلَةُ ا ْلقَ ْد ِر َخ ْي ٌر ﱢمنْ أَ ْل ِ
س َال ٌم ِھ َي َحتﱠى َم ْطلَ ِع ا ْلفَ ْج ِر
تَنَ ﱠز ُل ا ْل َم َالئِ َكةُ َو ﱡ
الر ُ
وح فِي َھا بِإ ِ ْذ ِن َربﱢ ِھم ﱢمن ُك ﱢل أَ ْم ٍر * َ
رغم أن القرآن يشير إلى أھمية ليلة القدر فال يوجد إجماع على متى تقع ليلة القدر .فھناك
تخبط واضح في ھذا الموضوع .وھذا التخبط راجع لعدة أسباب منھا على سبيل المثال أن
الروايات في كتب األحاديث من العصر العباسي وقت كان التقويم الھجري معروف
ومستخدم .أما واقع األمر فھو أن ليلة القدر في األصل حدثت قبل ابتداع التقويم الھجري بل
وقبل الھجرة نفسھا.
كل عام جرت العادة على حدوث خالف يصل في بعض األحيان إلى الشجار بين البالد التي
تسمي باإلسالمية وحتى في نفس البلد بين الطوائف على توقيت شھر رمضان .وھذا العام
كالمعتاد كان ما يسمى بـشھر رمضان متأخرا و متقدما بيوم بين الناس.
تتوقف بداية شھر رمضان في العام الھجري على رؤية الھالل الجديد .ھذه الرؤية غاية في
الصعوبة حتى بالنسبة للمتخصصين في علم الفلك وتحت أحسن الظروف المناخية .ولذلك
عاش الغالبية العظمى من الناس وماتوا ولم يشھدوا ھذا الھالل الجديد طوال حياتھم وال يرون
سوى الھالل بعد أن يكون عمره يوما أو إثنين .من المعروف أن تلك الصعوبة في رؤية
الھالل ھي السبب األساسي للخالف السنوي المعتاد على توقيت شھر رمضان .ما ال يعرفه
أغلب الناس ھو أن توقيت شھر رمضان الحالي يتوقف على عدة عوامل أخرى بجانب رؤية
الھالل الجديد.
تحدثنا كتب التراث أن التاريخ الھجري الحالي قد ابتدع في عھد عمر بن الخطاب بعد وفاة
الرسول بسنين .وقصة ابتداع التقويم الھجري باختصار ھي كالتالي:
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بعث أبو موسى األشعري بخطاب إلى عمر بن الخطاب يقول فيه" :يا أمير
المؤمنين إنك ترسل لنا كتبا يكون فيھا األمر من أمرك )يعني يقول افعل كذا بعد
عشرة أيام أو بعد خمسة عشرة يوما( يقول وليس فيھا تاريخ فنحن ال ندري متى
كتبتھا وھل تأخر فيھا الرسول أم تقدم فيشق ذلك علينا".
وفي يوم أيضا اقبل رجل إلى عمر بن الخطاب وكان قد اختلف مع آخر في سداد
دين..فنظر عمر إلى الصحيفة التي بينھما فإذا السداد في شھر شعبان فقال عمر
شعبان القادم القريب أم شعبان الماضي الذي مضى أم شعبان الذي بعد سنة
..فاختلف المتكلمان كل واحد يريد أن يجر شعبان إلى السنة التي تخدمه ھو وفي
مصلحته..فشعر عمر بأھمية أن يجمع المسلمين على تاريخ معين .عندھا جمع
الصحابة وجعلوا يتحدثون ويبحثون عن حال من األحوال أو موقف من المواقف أو
تاريخ للمسلمين يستحق أن يستند التاريخ عليه..فقال بعضھم يا أمير المؤمنين نؤرخ
بتاريخ الروم.....لماذا ال نؤرخ بتاريخھم ..الروم اآلن يؤرخون وقد وصلوا إلى
سنة مثال ثالث مئة أربع مائه خمس مائه..نؤرخ بتاريخ الروم نصبح نحن والروم
سواء..
.قال عمر ...ال ..ال نحن نختلف عن الروم نحن مسلمون و نعبد ﷲ وأولئك نصارى
وكفار ..ال....أعطوني أمرا آخر
فقال بعضھم
نؤرخ يا أمير المؤمنين بتاريخ الملوك كلما ولي علينا ملك أو أمير نبدأ التاريخ من
تاريخ واليته.
فرفض عمر ذلك...فقال آخر نؤرخ من مولد رسول ﷲ صل ﷲ عليه وسلم ..فإذا
بھم لم يتفقوا على تاريخ اليوم المحدد الذي ولد فيه النبي  ..فلم يجمعوا عليه..فقالوا
نؤرخ بوفاة النبي عليه الصالة والسالم...فإذا ھو تاريخ يعرفونه جميعا لكنه موقف
حزين بالنسبة إليھم أن نؤرخ بوفاة النبي عليه الصالة والسالم..فلم يرض عمر بذلك
فقال علي  :من يوم ھاجر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،وترك أرض الشرك
)يعني يوم ھاجر(  ،فوافقه عمر
ثم قال عمر  :بأي شھر نبدأ ؟ فقال قوم  :من رجب  ،وقال قائل  :من رمضان ،
فقال عثمان  :أرخوا من المحرم فإنه شھر حرام وھو أول السنة ومنصرف الناس
من الحج  ،ففعله عمر.

وھكذا بدأ التاريخ الھجري.
وبغض النظر عن مدى صحة تلك الروايات والتي يتضح فيھا التخبط والعشوائية ،فالواضح
أن توقيت ما يسمى حاليا بشھر رمضان يتوقف ،إلى جانب رؤية الھالل الجديد ،على عدة
عوامل:
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 -١العامل االول ھو بداية التأريخ واالنتقال من السنة الشمسية إلى السنة القمرية .من
المعروف أن السنة القمرية تتأخر شھرا كل ثالث سنوات عن السنة الشمسية .ولذلك إذا كانت
بداية السنة القمرية قد حدثت قبل ثالث سنوات ألصبح ما نسميه حاليا رمضان يقع في وقت
ما نسميه اآلن شعبان .ولو حدثت بعد ثالث سنوات ألصبح رمضان ما نسميه االن شوال
وھكذا .لذلك تحديد بداية العمل بھذا التأريخ مثال بالھجرة أو بآخر سنة في حياة الرسول
سوف يغير متى يقع رمضان اآلن .ولو افترضنا أن االنتقال قد حدث في سنة غيرسنة بداية
التأريخ مثل ما يفترضه البعض وھو أن االنتقال للسنة القمرية حدث قبل وفاة الرسول
مباشرة وأن التقويم قد بدأ بالھجرة اذا معنى ذلك أن ھؤالء الجماعة يقولون بطريق غير
مباشر إن الرسول كان يصوم طول عمره في وقت خطأ !
 -٢عامل ثان يتوقف عليه توقيت شھر رمضان الحالي وھو متى تم تبني أسماء الشھور اإلثنا
عشرة و بأي شھر ابتدأت السنة .مثال لو كانت السنة أبكر بشھر ألصبح رمضان أبكر بشھر.
ولو كان رمضان ھو الشھر رقم واحد لكنا صمنا ما نسميه اآلن محرم.
 -٣عامل ثالث يتوقف عليه توقيت شھر رمضان الحالي وھو ترتيب الشھور .مثال كانت
فصول السنة عند العرب في الجاھلية تنقسم إلى ستة أجزاء بالترتيب التالي :شتاء  -ربيع
االول  -صيف  -قيظ  -ربيع الثاني  -خريف .فمن المالحظ أن ربيع االول وربيع الثاني لم
يكونا متتاليين كما ھو الحال اآلن .وفي الغالب تمت إعادة ترتيب الشھور بعد فصل التاريخ
عن السنة الشمسية حين اصبحت تلك االسماء بدون معنى وال ترتبط بفصول السنة .ولذلك
فليس من المستغرب أن ترتيب الشھور يتعارض مع القرآن .مثال من الواضح من القرآن أن
االشھر الحرام متتابعة:
ين َح ْي ُ
ص ُرو ُھ ْم َوا ْق ُعدُو ْا
ش ُھ ُر ا ْل ُح ُر ُم فَا ْقتُلُو ْا ا ْل ُم ْ
سلَ َخ األَ ْ
ش ِر ِك َ
ث َو َجد ﱡت ُمو ُھ ْم َو ُخ ُذو ُھ ْم َو ْ
اح ُ
فَإ ِ َذا ان َ
سبِيلَ ُھ ْم إِنﱠ ّ
ﷲَ َغفُو ٌر ﱠر ِحي ٌم
ص ٍد فَإِن تَابُو ْا َوأَقَا ُمو ْا ال ﱠ
صالَةَ َوآتَ ُو ْا ال ﱠز َكاةَ فَ َخلﱡو ْا َ
لَ ُھ ْم ُك ﱠل َم ْر َ
]التوبة[5-
من الواضح من تعبير "ان َسلَ َخ األَ ْشھُ ُر ْال ُح ُر ُم" أن األشھر الحرم وحدة متتابعة وليست متفرقة
كما ھوالحال في التقويم الھجري حيث رجب متأخر لحاله.
كما رأينا باإلضافة إلى رؤية الھالل الجديد ما نسميه حاليا بشھر رمضان يتوقف توقيته على
ثالث عوامل أخرى عشوائية تماما متوقفة على قرارات بشرية عشوائية مئة بالمئة .إذا من
الناحية الواقعية والمنطقية فإن ما يسمى حاليا بشھر رمضان عشوائي وال يوجد اختالف بينه
وبين صوم أي شھر عشوائي في السنة .
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المشكلة في تحديد توقيت شھر رمضان بناء على قرارات بشرية عشوائية ھي نفس المشكلة
التي تواجه اليھود والمسيحيين في تحديد يومھم األسبوعي المقدس .ما يجھله اغلب اليھود
والمسيحيون ھو أن األسبوع لم يكن دائما ً سبعة أيام في الماضي ،ف ً
مثال كان األسبوع في عھد
قدماء المصريين عشرة أيام .وكانت وحدة تقسيم االيام تحدد بعدد االيام بين يوم السوق ويوم
السوق الذي يليه .ولذلك كان األسبوع يتراوح في العادة ما بين أربعة أيام وبين عشرين يوما،
وھذا يعطي فرصة للزراع والصناع لتجديد مخزون سلعھم.
وتقسيم األسبوع إلى وحدة مكونة من سبعة أيام بدأ باليھود ألنھم يعتقدون أن ﷲ استراح في
اليوم السابع ،وأيضًا بالرومان الوثنيين الذين كانوا يقدسون خمسة كواكب إلى جانب الشمس
والقمر ولذلك سموا األيام بھا .ولم يكن عند العرب في الجاھلية يوم من أيام األسبوع إسمه
يوم الجمعة .ولذلك متى يقع اليوم المسمى حاليا بالجمعة أو السبت أواألحد يتوقف على متى
تم عشوائيا تبني األسبوع ذي السبعة أيام وبأي يوم عشوائي بدأ وترتيب ايامه الذي ھو أيضًا
عشوائي .اذاً فتوقيت أيام اإلسبوع ھو بدعة عشوائية مائة بالمائة من صنع اإلنسان وﷲ
سبحانه و تعالى بريء منھا.
وال بأس من تبني توقيت بشري عشوائي في أحوال الدنيا ولكن المشكلة ھي في اإلفتراء على
ﷲ بالكذب أنه أمرنا ان نصوم في توقيت عشوائي من صنع البشر أو أن نأخذ أجازة في يوم
عشوائي كما يفعل اليھود .مثال يوم الجمعة ليس يوم محدد في األسبوع و لكنه أي وقت يكون
الناس فيه مجتمعين مثل يوم السوق أو للتجھيز للحرب أو في جنازة .ھذا ھو المعنى اللغوي
الحقيقي ليوم الجمعة .أما ما ورد من معتقدات بخصوص يوم محدد من أيام األسبوع ً
مثال أن
يوم الجمعة خلق فيه آدم وفيه تقوم الساعة إلى آخره من البدع التي تعج بھا الروايات فھي
افتراء كاذب على ﷲ وافتراض بأن ﷲ سبحانه وتعالى يخضع لقرارات البشر العشوائية.
مشكلة أخرى في أي توقيت عشوائي ھي أن األخطاء التي تحدث في بداية تبنيھا تكبر مع
الوقت .ولذلك فإن التوقيت الفعال يجب أن يكون منضبطا تلقائيا ً بغض النظر عن أي قرارات
بشرية ،وأن يسمح للذين آمنوا في أي زمان وأي مكان أن يطيعوا ﷲ بشكل صحيح بصرف
النظر عن ما فعله أو لم يفعله أسالفھم .كما رأينا ھذا مستحيل في التقويم الھجري الحالي الذي
يتوقف على عدة قرارات عشوائية مئة بالمئة من صنع البشر .مشكلة أخرى ھي أن الناس
عموما سواء في الماضي أو الحاضر يستخدمون تقويمات مختلفة .ولذلك فإن أي أمر صالح
لكل زمان ومكان يجب أن يكون على أساس ظواھر كونية واضحة وليس على أساس
التقويمات العشوائية التي من صنع اإلنسان.
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واآلن بعد أن قدمنا المشكلة  ،دعونا ننظر معا في القرآن إليجاد الحل إن شاء ﷲ.
شھر رمضان:
ش ِھ َد ِمن ُك ُم
َ
ان فَ َمن َ
ض َ
ش ْھ ُر َر َم َ
ان الﱠ ِذ َ
س َوبَيﱢنَا ٍ
ت ﱢم َن ا ْل ُھ َدى َوا ْلفُ ْرقَ ِ
ي أُن ِز َل فِي ِه ا ْلقُ ْرآنُ ُھ ًدى لﱢلنﱠا ِ
سفَ ٍر فَ ِع ﱠدةٌ ﱢمنْ أَيﱠ ٍام أ ُ َخ َر يُ ِري ُد ّ
س َر َوالَ
ال ﱠ
ص ْمهُ َو َمن َك َ
ﷲُ بِ ُك ُم ا ْليُ ْ
ش ْھ َر فَ ْليَ ُ
ضا أَ ْو َعلَى َ
ان َم ِري ً
س َر َولِتُ ْك ِملُو ْا ا ْل ِع ﱠدةَ َولِتُ َكبﱢ ُرو ْا ّ
ون ]البقرة[185-
ﷲَ َعلَى َما َھ َدا ُك ْم َولَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
يُ ِري ُد بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ
مفتاح فھم ھذه اآلية الكريمة ھو فھم معنى تعبير "شھر رمضان" .ھذا ما يقوله لسان العرب
عن المعنى األصلي لكلمة شھر:
شھر )لسان العرب(:

وال ﱠش ْھ ُر القَ َمر ،سمي بذلك ل ُشھرته وظُھوره ،وقيل :إِذا ظھر وقا َرب الكمال.
من الواضح من لسان العرب أن المعنى األصلي لكلمة "شھر" ليس له عالقة بما يسمى اآلن
شھرا في التقويم الھجري أو الميالدي ولكن معناه ھو أكثر الظواھر الكونية وضوحا في
السماء وھو القمر حين يظھر و يكتمل .باإلضافة إلى ھذا ھناك معان أخرى من لسان العرب
كلھا تتفق مع ھذا المعنى و تؤكده:

ال ﱡش ْھ َرة ُوضُوح األَمر
ورجل َش ِھير ومشھور :معروف المكان مذكور
وامرأَة َش ِھيرة :وھي ال َع ِريضة الضخمة
كما نري عن طريق دراسة أصل الكلمة نستطيع ان نجزم بأن الشھر ھو القمر الكامل
الواضح المعروف لكل الناس والعريض الضخم و ليس الھالل الوليد الغير واضح والنحيف
الذي ال يراه أبداً الغالبية العظمى من الناس طوال حياتھم .
وﷲ سبحانه وتعالى يقول لنا بكل تحديد كيف نشھد القمر الكامل أي الشھر كما ھو واضح في
االيات التالية :
ق ]اإلنشقاق[16-
س ُم بِال ﱠ
فَ َال أُ ْق ِ
شف َ ِ
الشفق يحدث بعد الغروب في جھة غروب الشمس حيث يأخذ األفق اللون األحمر.
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ق ]اإلنشقاق[17-
س َ
َواللﱠ ْي ِل َو َما َو َ
و من الجھة المقابلة من الشفق يأتي ظالم الليل.
ق ]اإلنشقاق[18-
س َ
َوا ْلقَ َم ِر إِ َذا اتﱠ َ
بعد الغروب ومن ھذه الجھة بالضبط في مقابل جھة الغروب يشھد القمر الكامل المتسق أي
الشھر.
كما أشرنا من قبل  ،مفتاح فھم ھذه االية الكريمة ھو فھم معنى "شھر رمضان" .ولألسف
يتخذ الناس كلمة "رمضان" كإسم علم فارغ ال معنى له بشكل تلقائي وبدون أدنى تفكير.
فلفظ "رمضان" مشتق من "رمض" وھذا ما يقوله لسان العرب عن معنى "رمض"
ومشتقاتھا:

وال ﱠر َمضُ َحرﱡ الحجارة من ش ّدة َح ّر الشمس
وال ﱠر َمضُ شدة َو ْقع الشمس على الرمل وغيره :واألَرضُ َر ْمضا ُء.
وال َحصى َر ِمضٌ  ،والرﱢي ُح ساكنةٌ ،وال ﱢ
ظ ﱡل ُم ْعتَ ِد ُل
ت قَ َد ُمه من الر ْمضا ِء أَي احت َرقَ ْ
ض ْ
ت.
و َر ِم َ
ُ
رمضان أَيا َم
لما نقلوا أَسماء الشھور عن اللغة القديمة سموھا باألَزمنة التي ھي فيھا فوافَ َق
ض الح ّر وش ّدته فس ّمي به.
َر َم ِ
كما نرى فإن مفھوم "رمضان" ھو شدة الحر وارتفاع الشمس حين يكون الظل معتدال.
باإلضافة إلى ھذا فإن لفظ "رمضان" يدل أيضًا على احمرار العين حين تلتھب كما نرى من
المعاني التالية من لسان العرب:

فلم تَ ْكتَ ِحلْ حتى كا َد ْ
ت عيناھا تَرْ َمضا ِن
ْ
تَ َش ﱠك ْ
ت َع ْينَيْھا حتى
كادت تَرْ َمضُ
من القرآن يمكن أن نتأكد من أن رمضان له عالقة بالوقت الحار من السنة:
ول ّ
يل
ون بِ َم ْق َع ِد ِھ ْم ِخالَ َ
فَ ِر َح ا ْل ُم َخلﱠفُ َ
ف َر ُ
س ِھ ْم فِي َ
ﷲِ َو َك ِرھُو ْا أَن يُ َجا ِھدُو ْا بِأ َ ْم َوالِ ِھ ْم َوأَنفُ ِ
سب ِ ِ
س ِ
ّ
ون
ﷲِ َوقَالُو ْا الَ تَنفِ ُرو ْا فِي ا ْل َح ﱢر قُ ْل نَا ُر َج َھنﱠ َم أَ َ
ش ﱡد َح ًّرا لﱠ ْو َكانُوا يَ ْفقَ ُھ َ
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سبُو َن
فَ ْليَ ْ
ض َح ُكو ْا قَلِيالً َو ْليَ ْب ُكو ْا َكثِي ًرا َج َزاء بِ َما َكانُو ْا يَ ْك ِ
ﷲُ إِلَى َ
فَإِن ﱠر َج َعكَ ّ
وج فَقُل لﱠن ت َْخ ُر ُجو ْا َم ِع َي أَبَ ًدا َولَن تُقَاتِلُو ْا
طآئِفَ ٍة ﱢم ْن ُھ ْم فَا ْ
ستَأْ َذنُوكَ لِ ْل ُخ ُر ِ
ين
ضيتُم بِا ْلقُ ُعو ِد أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة فَا ْق ُعدُو ْا َم َع ا ْل َخالِفِ َ
َم ِع َي َع ُد ًّوا إِنﱠ ُك ْم َر ِ
ص ﱢل َعلَى أَ َح ٍد ﱢم ْن ُھم ﱠماتَ أَبَ ًدا َوالَ تَقُ ْم َعلَ َى قَ ْب ِر ِه إِنﱠ ُھ ْم َكفَ ُرو ْا بِ ّ
سولِ ِه َو َماتُو ْا َو ُھ ْم
اَ ِiو َر ُ
َوالَ تُ َ
ون
اسقُ َ
فَ ِ
َوالَ تُ ْع ِج ْبكَ أَ ْم َوالُ ُھ ْم َوأَ ْوالَ ُد ُھ ْم إِنﱠ َما يُ ِري ُد ّ
س ُھ ْم َو ُھ ْم
ﷲُ أَن يُ َع ﱢذبَ ُھم بِ َھا فِي ال ﱡد ْنيَا َوت َْز َھ َ
ق أَنفُ ُ
ون
َكافِ ُر َ
ورةٌ أَنْ آ ِمنُو ْا بِ ّ
ستَأْ َذنَكَ أ ُ ْولُو ْا الطﱠ ْو ِل ِم ْن ُھ ْم َوقَالُو ْا َذ ْرنَا
سولِ ِه ا ْ
اَ ِiو َجا ِھدُو ْا َم َع َر ُ
َوإِ َذآ أُن ِزلَتْ ُ
س َ
ين ]التوبة[86-81-
نَ ُكن ﱠم َع ا ْلقَا ِع ِد َ
من االيات البينات نرى بوضوح أن وقت إنزال سورة من القرآن كان وقت حر .و كما نعلم
فإن شھر رمضان أنزل فيه القرآن .وھنا يجب توضيح الفرق بين اإلنزال والتنزيل .فالقرآن
أنزل في شھر رمضان بينما التنزيل كان مستمرا على قلب الرسول .االيات من التوبة
تتحدث عن اإلنزال مثل ما تتحدث سورة البقرة  185عن اإلنزال في سياق شھر رمضان.
السؤال التالي ھو متى يبدأ الحر؟ علميا ً ومن المعروف يبدأ الحر بعد االنقالب الصيفي .وھذا
ھو الوقت الذي تكون الشمس فيه أكثر ارتفاعا ً و الظل يكون أكثر اعتداالً كما أشار لسان
العرب في سياق شرح رمضان:

وال َحصى َر ِمضٌ  ،والرﱢي ُح ساكنةٌ ،وال ﱢ
ظ ﱡل ُم ْعتَ ِد ُل
من المدھش أن القمر الكامل بعد االنقالب الصيفي ،باإلضافة إلى أنه يعلن بداية الطقس
الحار ،فإنه يأخذ مسارا أكثر انخفضا في السماء من بقية شھور السنة .ھذه الخاصية تعطي
شھر رمضان لونا أحمر مميزا أكثر من بقية شھور السنة .باإلضافة إلى ھذا فإن العقل
البشري مبرمج على رؤية ھذا القمر الكامل كأنه أكبر من المعتاد .إذاً ھذا الشھر ذو اللون
االحمر المميز الذي يعلن بداية الحر ويبدو أكبر حجما من بقية شھور السنة ھو أكثر
الظواھر الكونية وضوحا في السماء وبالتالي أسھل رؤية ويمكن أن يشھده الناس.
ص ْمهُ " وال تقول من لم يشھد شيئا
اآلية الكريمة تقول بكل وضوح " فَ َمن َش ِھ َد ِمن ُك ُم ال ﱠشھ َْر فَ ْليَ ُ
فليصمه .بھذا الفھم يمكن اآلن ألي شخص أن يشھد بنفسه شھر رمضان بكل دقة وبغض
النظر عن أي تقويم مبني على قرارات بشرية .باإلضافة إلى ذلك لن يحدث أبدا أي خالف
على متى يقع الشھر إذ ،بعكس الھالل الجديد  ،لم يختلف أثنان أبدا على القمر الكامل.
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و السؤال التالي ھو ھل السنة شمسية أم قمرية؟
اب َما
ھ َُو الﱠ ِذي َج َع َل ال ﱠ
سن ِ َ
ضيَاء َوا ْلقَ َم َر نُو ًرا َوقَد َﱠرهُ َمنَا ِز َل لِتَ ْعلَ ُمو ْا َع َد َد ال ﱢ
س َ
ين َوا ْل ِح َ
ش ْم َ
س ِ
ق ّ
ون ]يونس[5-
ﷲُ َذلِكَ إِالﱠ بِا ْل َح ﱢ
ت لِقَ ْو ٍم يَ ْعلَ ُم َ
َخلَ َ
ق يُفَ ﱢ
ص ُل اآليَا ِ
من اآلية الكريمة يبدو أن الشمس والقمر لھما دور في معرفة السنين .تعالوا نقرأ آية أخرى
لتوضيح األية السابقة:
ضالً ﱢمن
ص َرةً لِتَ ْبتَ ُغو ْا فَ ْ
َو َج َع ْلنَا اللﱠ ْي َل َوالنﱠ َھ َ
ار آيَتَ ْي ِن فَ َم َح ْونَا آيَةَ اللﱠ ْي ِل َو َج َع ْلنَا آيَةَ النﱠ َھا ِر ُم ْب ِ
صيالً ]اإلسراء[12-
سن ِ َ
َي ٍء فَ ﱠ
ﱠربﱢ ُك ْم َولِتَ ْعلَ ُمو ْا َع َد َد ال ﱢ
س َ
ين َوا ْل ِح َ
ص ْلنَاهُ تَ ْف ِ
اب َو ُك ﱠل ش ْ
يتوقف الليل والنھار بالطبع على الشمس وليس على القمر .إذا االية الكريمة تشير بوضوح
إلى أن السنة أساسا شمسية .والطريقة الوحيدة التي يمكن بھا معرفة السنة من الليل والنھار
ھي أن تكون السنة الفترة مابين أقصر ليل وأطول نھار وما يليه من أقصر ليل وأطول نھار
أو أقصر نھار وأطول ليل وما يليه من أقصر نھار وأطول ليل .ھاتان العالمتان ھما ما
نعرفه باالنقالب الصيفي واالنقالب الشتوي .كما رأينا الحقا فإن شھر رمضان يشير إلى
االنقالب الصيفي حين يبدأ الحر .بالتالي فإن السنة في القرآن تبدأ من االنقالب الصيفي وأول
شھر فيھا ھو شھر رمضان وكما ذكرنا سابقا فھو أكثر الشھور وضوحا وسھولة في الرؤية.
ماذا عن الھالل؟
ھذه اآلية من اآليات التي ال تفسر في كثير من االحوال بـطريقة صحيحة:
س ا ْلبِ ﱡر بِأَنْ تَأْتُ ْو ْا ا ْلبُيُوتَ ِمن ظُ ُھو ِر َھا
يَ ْ
س َوا ْل َح ﱢج َولَ ْي َ
سأَلُونَكَ َع ِن األ ِھلﱠ ِة قُ ْل ِھ َي َم َواقِيتُ لِلنﱠا ِ
َولَـ ِكنﱠ ا ْلبِ ﱠر َم ِن اتﱠقَى َو ْأتُو ْا ا ْلبُيُوتَ ِمنْ أَ ْب َوابِ َھا َواتﱠقُو ْا ّ
ون ]البقرة[189-
ﷲَ لَ َعلﱠ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
أغلب الناس يظنون خطأ ان الھالل ھو القمر الجديد في الدورة القمرية .في الواقع األھلة
جمع ھالل وھو القمر سواء في أول الدورة القمرية أو في نھايتھا .
ومن المستغرب أنه على الرغم من أن اآلية تقول بكل وضوح إن األھلة مواقيت للحج فإن
أغلب الناس يضربون بـاآلية عرض الحائط ويبدأون ما يسمونه بالحج يوم  ٨من ذي الحجة
وليس مع الھالل وينھونه في  ١٣من ذي الحجة وليس مع الھالل .إذاً التوقيت الحالي منكراً
لكالم ﷲ وال يتبعه بل ويتجاھله كامالً.
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اآلية التالية تتحدث عن الميقات وتوضحه:
سى ألَ ِخي ِه
ين لَ ْيلَةً َوأَ ْت َم ْمنَا َھا بِ َع ْ
ش ٍر فَتَ ﱠم ِميقَاتُ َربﱢ ِه أَ ْربَ ِع َ
سى ثَالَثِ َ
ين لَ ْيلَةً َوقَا َل ُمو َ
َو َوا َع ْدنَا ُمو َ
ون ْ
ين ]االعراف[142-
س ِد َ
َھا ُر َ
اخلُ ْفنِي فِي قَ ْو ِمي َوأَ ْ
صلِ ْح َوالَ تَتﱠبِ ْع َ
سبِي َل ا ْل ُم ْف ِ
من الواضح من اآلية أن الميقات ھي فترة معينة يجب أن تتم وبالطبع إتمام الميقات يكون في
نھايته .نحن أيضًا نسمع عن أن العشرة تكون تامة في األية التالية:
ش ًرا
ج فَإِنْ أَ ْت َم ْمتَ َع ْ
قَا َل إِنﱢي أُ ِري ُد أَنْ أُن ِك َحكَ إِ ْح َدى ا ْبنَتَ ﱠي َھاتَ ْي ِن َعلَى أَن تَأْ ُج َرنِي ثَ َمانِ َي ِح َج ٍ
ست َِج ُدنِي إِن شَاء ﱠ
ين ]القصص[27-
فَ ِمنْ ِعن ِدكَ َو َما أُ ِري ُد أَنْ أَ ُ
ش ﱠ
صالِ ِح َ
ﷲُ ِم َن ال ﱠ
ق َعلَ ْيكَ َ
أيضًا األية التالية تتحدث عن أن العشرة تكون كاملة:
س ُك ْم َحتﱠى يَ ْبلُ َغ
ص ْرتُ ْم فَ َما ا ْ
ْي َوالَ ت َْحلِقُو ْا ُرؤُو َ
ستَ ْي َ
َوأَتِ ﱡمو ْا ا ْل َح ﱠج َوا ْل ُع ْم َرةَ ِ ّ ِiفَإِنْ أُ ْح ِ
س َر ِم َن ا ْل َھد ِ
س ٍك
ي َم ِحلﱠهُ فَ َمن َك َ
ص َدقَ ٍة أَ ْو نُ ُ
ا ْل َھ ْد ُ
صيَ ٍام أَ ْو َ
س ِه فَفِ ْديَةٌ ﱢمن ِ
ان ِمن ُكم ﱠم ِريضا ً أَ ْو بِ ِه أَ ًذى ﱢمن ﱠر ْأ ِ
صيَا ُم ثَالثَ ِة أَيﱠ ٍام
فَإ ِ َذا أَ ِمنتُ ْم فَ َمن تَ َمتﱠ َع بِا ْل ُع ْم َر ِة إِلَى ا ْل َح ﱢج فَ َما ا ْ
ستَ ْي َ
ْي فَ َمن لﱠ ْم يَ ِج ْد فَ ِ
س َر ِم َن ا ْل َھد ِ
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام
اض ِري ا ْل َم ْ
فِي ا ْل َح ﱢج َو َ
س ْب َع ٍة إِ َذا َر َج ْعتُ ْم تِ ْل َك َعش ََرةٌ َكا ِملَةٌ َذلِكَ لِ َمن لﱠ ْم يَ ُكنْ أَ ْھلُهُ َح ِ
ﷲَ َوا ْعلَ ُمو ْا أَنﱠ ّ
َواتﱠقُو ْا ّ
ب ]البقرة[196-
ﷲَ َ
ش ِدي ُد ا ْل ِعقَا ِ
كما نرى فالحج ثالثة أيام لمن لم يكن أھله حاضري المسجد الحرام أما بالنسبة لمن أھله
حاضرو المسجد الحرام فواضح من االية الكريمة أن الحج يكون عشرة أيام .نحن أيضًا نعلم
أن الحج أيام معدودات:
َو ْاذ ُك ُرو ْا ّ
ت فَ َمن تَ َع ﱠج َل فِي يَ ْو َم ْي ِن فَالَ إِ ْث َم َعلَ ْي ِه َو َمن تَأ َ ﱠخ َر فَال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه لِ َم ِن
ﷲَ فِي أَيﱠ ٍام ﱠم ْعدُو َدا ٍ
اتﱠقَى َواتﱠقُو ْا ّ
ون ]البقرة[203-
ﷲَ َوا ْعلَ ُموا أَنﱠ ُك ْم إِلَ ْي ِه تُ ْح َ
ش ُر َ
كلمة "معدودات" تدل على القلة بعكس "عديدة" التي تدل على الكثرة .و"تعجل في يومين"
تدل على أن األيام المعدودات تبدأ من ثالثة .وكما رأينا من االية السابقة فالحج لمن أھله
حاضرو المسجد الحرام يكون عشرة أيام .إذا األيام المعدودات ھي ما بين ثالثة وعشرة أيام.
وبالتالي كمالة األيام المعدودات تكون عشرة أيام .السؤال اآلن ھو كيف يتم استخدام الھالل
في توقيت العشرة أيام الكاملة للحج؟
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في الواقع فإن الطريقة الوحيدة الستخدام الھالل في توقيت عشرة أيام الحج ھي أن تكون فترة
الحج تنتھي بالھالل و تبدأ بالقمر الكامل .فمن المعروف أن القمر الكامل يأخذ في النزول في
الحجم حتى يصبح ھالال بعد عشرة أيام .و ھذا ما تصفه اآلية التالية:
يم ]يس[39-
َوا ْلقَ َم َر قَد ْﱠرنَاهُ َمنَا ِز َل َحتﱠى َعا َد َكا ْل ُع ْر ُجو ِن ا ْلقَ ِد ِ
ھنا األية تصف بوضوح نزول القمر تدريجيا في الحجم حتى يصبح شكله كالعرجون القديم
وھو شكل الھالل .ومنطقيا بداية نزول حجم القمر ال تكون إال من القمر الكامل أي الشھر.
بھذا الفھم الصحيح يمكن اآلن أن نرى بوضوح العالقة بين أول االية و بين المثل الذي
يضربه ﷲ سبحانه وتعالى لنا في األية الكريمة :
س ا ْلبِ ﱡر بِأَنْ تَأْتُ ْو ْا ا ْلبُيُوتَ ِمن ظُ ُھو ِر َھا
يَ ْ
س َوا ْل َح ﱢج َولَ ْي َ
سأَلُونَكَ َع ِن األ ِھلﱠ ِة قُ ْل ِھ َي َم َواقِيتُ لِلنﱠا ِ
َولَـ ِكنﱠ ا ْلبِ ﱠر َم ِن اتﱠقَى َو ْأتُو ْا ا ْلبُيُوتَ ِمنْ أَ ْب َوابِ َھا َواتﱠقُو ْا ّ
ون ]البقرة[189-
ﷲَ لَ َعلﱠ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
باب البيت األمامي الذي يجب أن يدخل الناس منه ھو واضح بالضبط مثل القمر الكامل .أما
الخروج فال بأس أن يكون من الباب الخلفي الغير واضح مثل الھالل .من ھذا المنطلق يمكن
أن نرى أن الھالل أيضًا يوقت فترة الصيام:
ون
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلﱠ ُك ْم تَتﱠقُ َ
ب َعلَى الﱠ ِذ َ
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
ب َعلَ ْي ُك ُم ﱢ
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُو ْا ُكتِ َ
سفَ ٍر فَ ِع ﱠدةٌ ﱢمنْ أَيﱠ ٍام أ ُ َخ َر َو َعلَى الﱠ ِذ َ
ت فَ َمن َك َ
ين يُ ِطيقُونَهُ
ضا أَ ْو َعلَى َ
ان ِمن ُكم ﱠم ِري ً
أَيﱠا ًما ﱠم ْعدُو َدا ٍ
ين فَ َمن تَ َ
فِ ْديَةٌ َ
ون
صو ُمو ْا َخ ْي ٌر لﱠ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ط َعا ُم ِم ْ
ط ﱠو َع َخ ْي ًرا فَ ُھ َو َخ ْي ٌر لﱠهُ َوأَن تَ ُ
س ِك ٍ
ش ِھ َد ِمن ُك ُم
ان فَ َمن َ
َ
ض َ
ان الﱠ ِذ َ
ش ْھ ُر َر َم َ
س َوبَيﱢنَا ٍ
ت ﱢم َن ا ْل ُھ َدى َوا ْلفُ ْرقَ ِ
ي أُن ِز َل فِي ِه ا ْلقُ ْرآنُ ُھ ًدى لﱢلنﱠا ِ
سفَ ٍر فَ ِع ﱠدةٌ ﱢمنْ أَيﱠ ٍام أ ُ َخ َر يُ ِري ُد ّ
س َر َوالَ
ال ﱠ
ص ْمهُ َو َمن َك َ
ﷲُ بِ ُك ُم ا ْليُ ْ
ش ْھ َر فَ ْليَ ُ
ضا أَ ْو َعلَى َ
ان َم ِري ً
س َر َولِتُ ْك ِملُو ْا ا ْل ِع ﱠدةَ َولِتُ َكبﱢ ُرو ْا ّ
ون ]البقرة-183-
ﷲَ َعلَى َما َھ َدا ُك ْم َولَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
يُ ِري ُد بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ
[185
كما رأينا سابقا فإن شھر رمضان يحدد بداية الصوم .والصوم يكون لفترة إكمال عدة أيام
معدودات أي عشرة أيام أي الفترة التي يأخذھا القمر الكامل في النزول في الحجم حتى يصبح
ھالال.
ماذا عن األشھر الحرام؟
يزعم بعض الناس أن السنة اصبحت قمرية لتجنب النسيء بناء على اآلية التالية:
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ين َكفَ ُرو ْا يُ ِحلﱢونَهُ َعا ًما َويُ َح ﱢر ُمونَهُ َعا ًما لﱢيُ َوا ِطؤُو ْا
ض ﱡل بِ ِه الﱠ ِذ َ
سي ُء ِزيَا َدةٌ فِي ا ْل ُك ْف ِر يُ َ
إِنﱠ َما النﱠ ِ
سو ُء أَ ْع َمالِ ِھ ْم َو ّ
ﷲُ فَيُ ِحلﱡو ْا َما َح ﱠر َم ّ
ِع ﱠدةَ َما َح ﱠر َم ّ
ين
ﷲُ الَ يَ ْھ ِدي ا ْلقَ ْو َم ا ْل َكافِ ِر َ
ﷲُ ُزيﱢ َن لَ ُھ ْم ُ
]التوبة[37-
في الواقع ال يوجد اتفاق فقھي على ما ھو النسيء و لكن لغويا النسيء يعني التأخير:
نسيء )مقاييس اللغة( :

ص َدروا عن ِمن ًى يقوم رج ٌل من كنانة فيقول :أنا
َوالنﱠسيء في كتاب ﷲ :التﱠأ ِخير ،كانُوا إذا َ
صفَر.
الذي ال يُ َر ﱡد لي قضاء .فيقولون :أن ِس ْئنَا شھراً ،أي أخر َعنﱠا حُرمةَ المحرﱠم فاج َع ْلھا في َ
و التأخير ممكن أن يحدث سواء كانت السنة شمسية أو قمرية .مثال كما رأينا في التقويم
الھجري الحالي رجب تم تأخيره خمسة شھور عن بقية األشھر الحرم التي من المفروض أن
تكون متتابعة .وذلك التأخير العشوائي ھو زيادة في الكفر النتھاك ما حرم ﷲ .وھذه اآلية
الكريمة تعطي الطريقة المثلى لعد الشھور بنظام صحيح :
ب ّ
ش ُھو ِر ِعن َد ّ
ض ِم ْن َھا
إِنﱠ ِع ﱠدةَ ال ﱡ
ﷲِ ا ْثنَا َعش ََر َ
ﷲِ يَ ْو َم َخلَ َ
ق ال ﱠ
اوات َواألَ ْر َ
ش ْھ ًرا فِي ِكتَا ِ
س َم َ
ين َكآفﱠةً َك َما يُقَاتِلُونَ ُك ْم
س ُك ْم َوقَاتِلُو ْا ا ْل ُم ْ
ش ِر ِك َ
أَ ْربَ َعةٌ ُح ُر ٌم َذلِكَ الدﱢينُ ا ْلقَيﱢ ُم فَالَ تَ ْظلِ ُمو ْا فِي ِھنﱠ أَنفُ َ
َكآفﱠةً َوا ْعلَ ُمو ْا أَنﱠ ّ
ين ]التوبة[36-
ﷲَ َم َع ا ْل ُمتﱠقِ َ
لنفھم المقصود من اآلية يجب أوال أن نفھم أن ھناك اختالفا ما بين العدة والعدد .فبينما العدد
رقم مطلق )اسم( فالعدة تنطوي على فعل العد )مصدر( .وﷲ يوضح لنا ھذا من اآليات التي
تتحدث عن عدة النساء المطلقات.
ساء فَ َ
يَا أَيﱡ َھا النﱠبِ ﱡي إِ َذا َ
صوا ا ْل ِع ﱠدةَ َواتﱠقُوا ﱠ
ﷲَ َربﱠ ُك ْم َال تُ ْخ ِر ُجوھُنﱠ
طلﱢقُوھُنﱠ لِ ِع ﱠدتِ ِھنﱠ َوأَ ْح ُ
طلﱠ ْقتُ ُم النﱢ َ
ﷲِ َو َمن يَتَ َع ﱠد ُحدُو َد ﱠ
ش ٍة ﱡمبَيﱢنَ ٍة َوتِ ْلكَ ُحدُو ُد ﱠ
ﷲِ فَقَ ْد
اح َ
ِمن بُيُوتِ ِھنﱠ َو َال يَ ْخ ُر ْج َن إِ ﱠال أَن يَأْتِ َ
ين بِفَ ِ
َ
سهُ َال تَ ْد ِري لَ َع ﱠل ﱠ
ﷲَ يُ ْح ِد ُ
ث بَ ْع َد َذلِكَ أَ ْم ًرا ]الطالق[1-
ظلَ َم نَ ْف َ
من الواضح كما رأينا سابقا فإن العدة تشتمل على فعل العد ،ومن ھنا وجب اتخاذ الدقة،
ولذلك جاء األمر " َوأَحْ صُوا ْال ِع ﱠدةَ" .أما بالنسبة للعدد فمنطقيا مسألة الدقة غير واردة .واآليات
التالية تقول لنا ما ھي عدة المطلقات:
ش ُھ ٍر فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنﱠ ّ
ﷲَ َغفُو ٌر ﱠر ِحي ٌم
ص أَ ْربَ َع ِة أَ ْ
ين يُ ْؤلُ َ
لﱢلﱠ ِذ َ
سآئِ ِھ ْم ت ََر ﱡب ُ
ون ِمن نﱢ َ
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ق فَإِنﱠ ّ
س ِمي ٌع َعلِي ٌم
َوإِنْ َع َز ُمو ْا الطﱠالَ َ
ﷲَ َ
َوا ْل ُم َ
ق ّ
ﷲُ فِي أَ ْر َحا ِم ِھنﱠ
س ِھنﱠ ثَالَثَةَ قُ ُر َو ٍء َوالَ يَ ِح ﱡل لَ ُھنﱠ أَن يَ ْكتُ ْم َن َما َخلَ َ
طلﱠقَاتُ يَت ََربﱠ ْ
ص َن بِأَنفُ ِ
إِن ُكنﱠ يُ ْؤ ِمنﱠ بِ ّ
صالَ ًحا َولَ ُھنﱠ ِم ْث ُل
اَ ِiوا ْليَ ْو ِم اآل ِخ ِر َوبُ ُعولَتُ ُھنﱠ أَ َح ﱡ
ق بِ َر ﱢد ِھنﱠ فِي َذلِكَ إِنْ أَ َرادُو ْا إِ ْ
ال َعلَ ْي ِھنﱠ َد َر َجةٌ َو ّ
ﷲُ َع ِزي ٌز َح ُكي ٌم ]البقرة[228-226-
وف َولِ ﱢ
الﱠ ِذي َعلَ ْي ِھنﱠ بِا ْل َم ْع ُر ِ
لر َج ِ
قبل الطالق يجب أن يكون ھناك ھدنة أو فترة لتھدئة النفوس .وھذه المرحلة األولى ھي
تربص أربعة أشھر .بعد ذلك إذا مازالوا مصرين على الطالق فيتم الطالق .وبعد الطالق
تتربص المطلقة بنفسھا ثالثة قروء أي ثالث أحداث حيض .من الواضح من اآليات أن
طريقة عد األشھر ھي نفس طريقة عد القروء و لذلك نفس الفعل "تربص" مستخدم في
الحالتين .بمعنى أن األشھر أحداث مثل القروء وھذا يؤكد أن الشھر ھو حدث القمر الكامل و
ليس فترة  ٢٨أو  ٢٩أو  ٣٠أو  ٣١يوم .
إذا كيف نعد اثني عشر شھرا ؟ بالنسبة لعدة المطلقة العدة تبدأ من وقت الطالق .كما رأينا
سابقا السنة تبدأ من االنقالب الصيفي .وبد ًء من اإلنقالب الصيفي نعد  ١٢شھرا )أي ١٢
قمرا كامال( بالضبط كل سنة .وفي السنين التي أحيانا يكون فيھا  ١٣قمر كامل نتخطى الشھر
الثالث عشر وال نعده و نعد  ١٢فقط كما أمرنا ﷲ .بھذه الطريقة تتسق الدورة القمرية مع
الدورة الشمسية تلقائيا ً بدون أي مجھود وبكل بساطة و بدون االعتماد على قرارات بشرية
عشوائية.
اإلنقالب
الصيفي

عدة اثنى عشر شھرا في السنوات العادية

اإلنقالب
الصيفي

شھر
رمضان

شھر
شھر
شھر
شھر
حرام  1حرام  2حرام  3حرام 4

اإلنقالب
الصيفي
شھر
رمضان

عدة اثنى عشر شھرا في السنين التي أحيانا يكون فيھا  ١٣قمر كامل
نتخطى الشھر الثالث عشر وال نعده و نعد  ١٢فقط كما أمرنا ﷲ
بھذه الطريقة تتسق الدورة القمرية مع الدورة الشمسية تلقائيا ً

شھر
شھر
شھر
شھر
حرام  1حرام  2حرام  3حرام 4
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شھر 5

شھر  6شھر  7شھر 8

شھر  9شھر  10شھر  11شھر 12

شھر 5

شھر  6شھر  7شھر 8

اإلنقالب
الصيفي

شھر  9شھر  10شھر  11شھر  12شھر 13

وبالمقارنة نجد أن بداية العد في التقويم الھجري كانت من وقت تبنيه ولم يقف العد عند ١٢
كما أمر ﷲ ولكنه مستمر حتى اآلن حتى أصبح في اآلالف .كل ما يفعله التقويم الھجري ھو
أنه يعيد استخدام أسماء الشھور كل  ١٢إسم وھي مجرد أسماء أصبحت بدون معنى على أي
حال.
و اآلن السؤال الذي يطرح نفسه ھو :أي األشھر ھي األشھر الحرم؟
من المالحظ أن سياق سورة التوبة ھو عن قتال المشركين الذين أخرجوا المؤمنين وطعنوا
في دينھم ليردوھم عنه :
َوإِن نﱠ َكثُو ْا أَ ْي َمانَ ُھم ﱢمن بَ ْع ِد َع ْھ ِد ِھ ْم َو َ
ان لَ ُھ ْم
ط َعنُو ْا فِي ِدينِ ُك ْم فَقَاتِلُو ْا أَئِ ﱠمةَ ا ْل ُك ْف ِر إِنﱠ ُھ ْم الَ أَ ْي َم َ
ون
لَ َعلﱠ ُھ ْم يَنتَ ُھ َ
ول َوھُم بَ َدؤُو ُك ْم أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة أَت َْخش َْونَ ُھ ْم فَ ّ
أَالَ تُقَاتِلُ َ
اج ال ﱠر ُ
اُi
س ِ
ون قَ ْو ًما نﱠ َكثُو ْا أَ ْي َمانَ ُھ ْم َو َھ ﱡمو ْا بِإ ِ ْخ َر ِ
ين
أَ َح ﱡ
ق أَن ت َْخش َْوهُ إِن ُكنتُم ﱡم ُؤ ِمنِ َ
قَاتِلُو ُھ ْم يُ َع ﱢذ ْب ُھ ُم ّ
ين ]التوبة-
ُور قَ ْو ٍم ﱡم ْؤ ِمنِ َ
ْف ُ
ﷲُ بِأ َ ْي ِدي ُك ْم َويُ ْخ ِز ِھ ْم َويَن ُ
صد َ
ص ْر ُك ْم َعلَ ْي ِھ ْم َويَش ِ
[13-12
و كما رأينا في بداية سورة التوبة تبرأ ﷲ ورسوله من العھد الذي قطعه المؤمنون مع
المشركين والذي منع المؤمنين من القتال وقت األشھر الحرم .أما قرب نھاية التوبة نأتي إلى
المعركة الكبيرة التي سوف تحدث وقت الحر وقت إنزال سورة من القرآن بخصوص إخراج
المشركين للمؤمنين والطعن في دينھم ليردوھم عنه .نفس ھذا السياق نراه في سورة البقرة
اآلية :217
يل ّ
س ِج ِد
سأَلُونَكَ َع ِن ال ﱠ
ﷲِ َو ُك ْف ٌر بِ ِه َوا ْل َم ْ
يَ ْ
ص ﱞد َعن َ
ش ْھ ِر ا ْل َح َر ِام قِتَا ٍل فِي ِه قُ ْل قِتَا ٌل فِي ِه َكبِي ٌر َو َ
سب ِ ِ
اج أَ ْھلِ ِه ِم ْنهُ أَ ْكبَ ُر ِعن َد ّ
ون يُقَاتِلُونَ ُك ْم َحتﱠ َى
ﷲِ َوا ْلفِ ْتنَةُ أَ ْكبَ ُر ِم َن ا ْلقَ ْت ِل َوالَ يَ َزالُ َ
ا ْل َح َر ِام َوإِ ْخ َر ُ
طاعُو ْا َو َمن يَ ْرتَ ِد ْد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه فَيَ ُمتْ َوھ َُو َكافِ ٌر فَأ ُ ْولَـئِ َك َحبِ َ
ست َ َ
طتْ
يَ ُردﱡو ُك ْم َعن ِدينِ ُك ْم إِ ِن ا ْ
ُون ]البقرة[217-
اب النﱠا ِر ُھ ْم فِي َھا َخالِد َ
اآلخ َر ِة َوأ ُ ْولَـئِكَ أَ ْ
ص َح ُ
أَ ْع َمالُ ُھ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا َو ِ
إذاً حين يسأل المؤمنون عن القتال في الشھر الحرام كان ھذا بعد انسالخ األشھر الحرم
الماضية في أول التوبة التي لم يكن ھناك قتال فيھا .إذاً السؤال كان عن قتال كبير في أول
شھر حرام قادم بعد انسالخ األشھر الحرم الماضية .وكما رأينا من سورة التوبة آية 86-81
فإن ھذا القتال الكبير الذي خاف منه المنافقون حدث في وقت حر وإنزال سورة وھو وقت
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شھر رمضان .إذاً يمكن االستنتاج أن شھر رمضان ھو أول األشھر الحرم .إذا األشھر
الحرام ھي شھر رمضان واألشھر الثالثة التي تليه .وفي الفترة المحددة بتلك األشھر األربعة
الحرم يكون الصيد محرما:
ص ْي َد َوأَنتُ ْم ُح ُر ٌم َو َمن قَتَلَهُ ِمن ُكم ﱡمتَ َع ﱢم ًدا فَ َج َزاء ﱢم ْث ُل َما قَتَ َل ِم َن
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُو ْا الَ تَ ْقتُلُو ْا ال ﱠ
ارةٌ َ
صيَا ًما
سا ِك َ
ط َعا ُم َم َ
النﱠ َع ِم يَ ْح ُك ُم بِ ِه َذ َوا َعد ٍْل ﱢمن ُك ْم َھ ْديًا بَالِ َغ ا ْل َك ْعبَ ِة أَ ْو َكفﱠ َ
ين أَو َع ْد ُل َذلِكَ ِ
ﷲُ ِم ْنهُ َو ّ
سلَف َو َمنْ َعا َد فَيَنتَقِ ُم ّ
ق َوبَا َل أَ ْم ِر ِه َعفَا ّ
ﷲُ َع ِزي ٌز ُذو ا ْنتِقَ ٍام ]المائدة-
لﱢيَ ُذو َ
ﷲُ َع ﱠما َ
[95
في الوقت الحار من السنة تبدأ الحيوانات حديثة الوالدة في استكشاف بيئتھا .و تلك الحيوانات
الصغيرة تكون عديمة الخبرة وضعيفة ولذلك يسھل صيدھا .باإلضافة إلى ذلك في الوقت
الحار من السنة تكون تلك الحيوانات الصغيرة مجھدة ومن شدة عطشھا قد ال تلتفت للصياد
حين يكون بانتظارھا عند مصدر الماء .ولقد كان العرب يصطادون في وقت الرمضاء أو
الحر )وھو كما رأينا مؤقت بشھر رمضان( بطريقة غير إنسانية يصفھا لنا لسان العرب
تحت كلمة رمض:
ص ْي ُد الظبي في وقت الھاجرة تتبعه حتى إِذا تَفَ ﱠس َخت قوائ ُمه من شدة الحر أَخذته.
والتﱠ َر ﱡمضُ َ
وت َر ﱠمضْ نا الص ْي َدَ :ر َميْناه في الرمضاء حتى احترقت قوائ ُمه فأَخذناه.
وھذه الطريقة تسمح للصياد أن ينال الصيد بسھولة بيده بدون حتى استخدام السالح كما
تصف اآلية الكريمة التالية:
اح ُك ْم لِيَ ْعلَ َم ّ
ين آ َمنُو ْا لَيَ ْبلُ َونﱠ ُك ُم ّ
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
َي ٍء ﱢم َن ال ﱠ
ﷲُ َمن يَ َخافُهُ
ص ْي ِد تَنَالُهُ أَ ْي ِدي ُك ْم َو ِر َم ُ
ﷲُ بِش ْ
اب أَلِي ٌم ]المائدة[94-
ب فَ َم ِن ا ْعتَ َدى بَ ْع َد َذلِكَ فَلَهُ َع َذ ٌ
بِا ْل َغ ْي ِ
و لذلك فليس من المستغرب أن يتفق توقيت األشھر الحرم مع ما نعرفه علميا عن أفضل
وقت لمنع الصيد للحفاظ على توازن البيئة وحماية الحيوانات والطيور البرية .بطبيعة الحال،
فإن تفسير اآليات يشير إلى أن فترة الحر وتحريم الصيد أو األشھر الحرم ستكون مختلفة بين
جنوب وشمال نصف الكرة األرضية .ھذا طبيعي ألن الھدف ھو حماية الحيوانات البرية
سواء كانت في جنوب نصف الكرة األرضية أو شماله .
من ناحية أخرى فمن المعلوم أن في الوقت الحر من السنة تكون األنعام متوفرة بكثرة ،كما
أنه موسم حصاد الخضروات والفاكھة .وھذا يغني عن الصيد ويعطي فرصة أفضل للحاج
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أن يأكل ويطعم الفقير .وھذا يتفق تماما مع الھدف الرئيسي من الحج كما ھو واضح من اآلية
 ٢٨من سورة الحج:
س َم ﱠ
ت َعلَى َما َر َزقَ ُھم ﱢمن بَ ِھي َم ِة ْاألَ ْن َع ِام
لِيَ ْ
ش َھدُوا َمنَافِ َع لَ ُھ ْم َويَ ْذ ُك ُروا ا ْ
ﷲِ فِي أَيﱠ ٍام ﱠم ْعلُو َما ٍ
س ا ْلفَقِي َر ]الحج[28-
فَ ُكلُوا ِم ْن َھا َوأَ ْط ِع ُموا ا ْلبَائِ َ
لذلك فإن الحج أشھر معلومات لكل الناس في كل الحضارات واألزمنة وھي أشھر الحصاد
في الوقت الحر من السنة حين تكون األنعام والطعام متوفر بكثرة والناس يشكرون ﷲ على
ما رزقھم ويطعموا الفقراء:
ض فِي ِھنﱠ ا ْل َح ﱠج فَالَ َرفَ َ
ا ْل َح ﱡج أَ ْ
ق َوالَ ِج َدا َل فِي ا ْل َح ﱢج َو َما
سو َ
ث َوالَ فُ ُ
ش ُھ ٌر ﱠم ْعلُو َماتٌ فَ َمن فَ َر َ
تَ ْف َعلُو ْا ِمنْ َخ ْي ٍر يَ ْعلَ ْمهُ ّ
ب ]البقرة-
ون يَا أُ ْولِي األَ ْلبَا ِ
ﷲُ َوتَ َز ﱠودُو ْا فَإِنﱠ َخ ْي َر ال ﱠزا ِد التﱠ ْق َوى َواتﱠقُ ِ
[197
كما وضحنا سابقا فإن أول شھر حرام ھو شھر الصوم وبالتالي تكون الثالثة أشھر التالية
للحج ويمكن فرض الحج في أي من ھذه األشھر .وفترة الحج ھي كما رأينا ھي االيام العشرة
بين الشھر )أي القمر الكامل( والھالل .وھكذا نرى كيف أن الھالل يوقت الحج .
ﷲ سبحانه وتعالى أعطانا عالمة شھر رمضان وھي أوضح حدث كوني في السماء ممكن أن
يشھده كل الناس .توقيت شھر رمضان مستقل عن أي تقويم بشري سواء روماني أو فارسي
أو ھجري أو ميالدي ،وبالتالي ھو مستقل عن أي قرارات بشرية عشوائية .شھر رمضان
الذي ھو القمر الكامل أحمر اللون يأتي مباشرة بعد االنقالب الصيفي ويبدو كبير الحجم ومن
الممكن ألي شخص شھادته حتى لو كان يعيش في مجتمع بدائي ليس له القدرة على استخدام
الكمبيوتر للحساب الفلكي .ھذه العالمة تسمح للذين آمنوا في أي زمان أن يطيعوا ﷲ
ويصححوا التقويم بغض النظر عن ما فعله أسالفھم أو لم يفعلوه .ھذا النظام التقويمي من
القرآن سليم ومتين وال يتأثر بأخطاء السلف وال يخضع لقراراتھم العشوائية في الماضي أو
الحاضر أو المستقبل.
بعد إتمام ھذا البحث يقع كل شيء تلقائيا ً في المكان المناسب ،ومن الممكن أن يستنتج
القاريء المتابع بنفسه متى تقع ليلة القدر:
س ِم ّ
يم
بِ ْ
من ال ﱠر ِح ِ
ﷲِ ال ﱠر ْح ِ
إِنﱠا أَ َ
ش ْھ ٍر
ف َ
نز ْلنَاهُ فِي لَ ْيلَ ِة ا ْلقَ ْد ِر * َو َما أَد َْراكَ َما لَ ْيلَةُ ا ْلقَ ْد ِر * لَ ْيلَةُ ا ْلقَ ْد ِر َخ ْي ٌر ﱢمنْ أَ ْل ِ
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س َال ٌم ِھ َي َحتﱠى َم ْطلَ ِع ا ْلفَ ْج ِر
تَنَ ﱠز ُل ا ْل َم َالئِ َكةُ َو ﱡ
الر ُ
وح فِي َھا بِإ ِ ْذ ِن َربﱢ ِھم ﱢمن ُك ﱢل أَ ْم ٍر * َ
يم ]يس[39-
َوا ْلقَ َم َر قَد ْﱠرنَاهُ َمنَا ِز َل َحتﱠى َعا َد َكا ْل ُع ْر ُجو ِن ا ْلقَ ِد ِ
ش ِھ َد ِمن ُك ُم
ان فَ َمن َ
َ
ض َ
ان الﱠ ِذ َ
ش ْھ ُر َر َم َ
س َوبَيﱢنَا ٍ
ت ﱢم َن ا ْل ُھ َدى َوا ْلفُ ْرقَ ِ
ي أُن ِز َل فِي ِه ا ْلقُ ْرآنُ ُھ ًدى لﱢلنﱠا ِ
سفَ ٍر فَ ِع ﱠدةٌ ﱢمنْ أَيﱠ ٍام أ ُ َخ َر يُ ِري ُد ّ
س َر َوالَ
ال ﱠ
ص ْمهُ َو َمن َك َ
ﷲُ بِ ُك ُم ا ْليُ ْ
ش ْھ َر فَ ْليَ ُ
ضا أَ ْو َعلَى َ
ان َم ِري ً
س َر َولِتُ ْك ِملُو ْا ا ْل ِع ﱠدةَ َولِتُ َكبﱢ ُرو ْا ّ
ون ]البقرة[185-
ﷲَ َعلَى َما َھ َدا ُك ْم َولَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
يُ ِري ُد بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ
ﷲ أنزل القرآن في ليلة تقدير نزول حجم القمر الكامل بعد االنقالب الصيفي الذي ھو شھر
ضا أن ليلة القدر )أي ليلة شھر رمضان( سالم حتى مطلع الفجر:
رمضان .الحظ أي ً
س َال ٌم ِھ َي َحتﱠى َم ْطلَ ِع ا ْلفَ ْج ِر ]القدر[5-
َ
نسمع أيضًا عن الفجر في اآليات التالية:
ش ْف ِع َوا ْل َو ْت ِر ]الفجر[3-1-
ال َع ْ
ش ٍر َوال ﱠ
َوا ْلفَ ْج ِر َولَيَ ٍ
الفجر ھو النقطة المشتركة .ولذلك نحن عندنا ليلة القدر ثم الفجر ثم عشر ليال وتلك الليال
ال) ١١-وتر( تحدد أيام الصيام ال) ١٠-شفع( .أيضا في الليال العشر ينزل القمر الكامل في
الحجم حتى يصبح كالعرجون القديم )الھالل(.

ليلة شھر رمضان
القمر الكامل الذي يعلن بداية الرمض وينزل في الحجم – قدرناه منازل.....................حتى عاد كالعرجون القديم
ليلة القدر :سالم ھي حتى مطلع
الھالل
الفجر

ليلة  1ليلة 2
والفجر وليال عشر
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ليلة 3

ليلة 4

ليلة 5

ليلة 6

ليلة 7

ليلة 8

ليلة 9

ليلة 10

الصيام يكون من الفجر إلى الليل:
اس لﱠ ُھنﱠ َعلِ َم ّ
الصيَ ِام ال ﱠرفَ ُ
ﷲُ أَنﱠ ُك ْم ُكنتُ ْم
اس لﱠ ُك ْم َوأَنتُ ْم لِبَ ٌ
سآئِ ُك ْم ھُنﱠ لِبَ ٌ
أُ ِح ﱠل لَ ُك ْم لَ ْيلَةَ ﱢ
ث إِلَى نِ َ
اش ُروھُنﱠ َوا ْبتَ ُغو ْا َما َكت ََب ّ
ﷲُ لَ ُك ْم َو ُكلُو ْا
َاب َعلَ ْي ُك ْم َو َعفَا َعن ُك ْم فَ َ
ت َْختانُ َ
س ُك ْم فَت َ
ون أَنفُ َ
اآلن بَ ِ
الصيَا َم إِلَى
َوا ْ
ض ِم َن ا ْل َخ ْي ِط األَ ْ
س َو ِد ِم َن ا ْلفَ ْج ِر ثُ ﱠم أَتِ ﱡمو ْا ﱢ
ش َربُو ْا َحتﱠى يَتَبَيﱠ َن لَ ُك ُم ا ْل َخ ْيطُ األَ ْبيَ ُ
ﷲِ فَالَ تَ ْق َربُو َھا َك َذلِكَ يُبَيﱢنُ ّ
اج ِد تِ ْلكَ ُحدُو ُد ّ
اش ُروھُنﱠ َوأَنتُ ْم َعا ِكفُ َ
ون فِي ا ْل َم َ
الﱠل ْي ِل َوالَ تُبَ ِ
ﷲُ
س ِ
ون ]البقرة[187-
س لَ َعلﱠ ُھ ْم يَتﱠقُ َ
آيَاتِ ِه لِلنﱠا ِ
والليل يبدء من غروب الشمس حيث يولج ﷲ الليل في النھار:
أَلَ ْم تَ َر أَنﱠ ﱠ
س َوا ْلقَ َم َر ُك ﱞل يَ ْج ِري
س ﱠخ َر ال ﱠ
ش ْم َ
ار فِي اللﱠ ْي ِل َو َ
ﷲَ يُولِ ُج اللﱠ ْي َل فِي النﱠ َھا ِر َويُولِ ُج النﱠ َھ َ
س ّمًى َوأَنﱠ ﱠ
ون َخبِي ٌر ]لقمان[29-
ﷲَ بِ َما تَ ْع َملُ َ
إِلَى أَ َج ٍل ﱡم َ
خالصة الھدف من صيام شھر رمضان تكمن في "لعلكم تتقون".
ون
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلﱠ ُك ْم تَتﱠقُ َ
ب َعلَى الﱠ ِذ َ
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
ب َعلَ ْي ُك ُم ﱢ
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُو ْا ُكتِ َ
سفَ ٍر فَ ِع ﱠدةٌ ﱢمنْ أَيﱠ ٍام أ ُ َخ َر َو َعلَى الﱠ ِذ َ
ت فَ َمن َك َ
ين يُ ِطيقُونَهُ
ضا أَ ْو َعلَى َ
ان ِمن ُكم ﱠم ِري ً
أَيﱠا ًما ﱠم ْعدُو َدا ٍ
ين فَ َمن تَ َ
فِ ْديَةٌ َ
ون
صو ُمو ْا َخ ْي ٌر لﱠ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ط َعا ُم ِم ْ
ط ﱠو َع َخ ْي ًرا فَ ُھ َو َخ ْي ٌر لﱠهُ َوأَن تَ ُ
س ِك ٍ
ش ِھ َد ِمن ُك ُم
ان فَ َمن َ
َ
ض َ
ان الﱠ ِذ َ
ش ْھ ُر َر َم َ
س َوبَيﱢنَا ٍ
ت ﱢم َن ا ْل ُھ َدى َوا ْلفُ ْرقَ ِ
ي أُن ِز َل فِي ِه ا ْلقُ ْرآنُ ُھ ًدى لﱢلنﱠا ِ
سفَ ٍر فَ ِع ﱠدةٌ ﱢمنْ أَيﱠ ٍام أ ُ َخ َر يُ ِري ُد ّ
س َر َوالَ
ال ﱠ
ص ْمهُ َو َمن َك َ
ﷲُ بِ ُك ُم ا ْليُ ْ
ش ْھ َر فَ ْليَ ُ
ضا أَ ْو َعلَى َ
ان َم ِري ً
س َر َولِتُ ْك ِملُو ْا ا ْل ِع ﱠدةَ َولِتُ َكبﱢ ُرو ْا ّ
ون ]البقرة-183-
ﷲَ َعلَى َما َھ َدا ُك ْم َولَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
يُ ِري ُد بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ
[185
الحظ أن الصيام كتب علينا أي أننا نعرفه من خالل كتاب ﷲ وليس من خالل االتباع األعمى
للتقويم الھجري أو اإلجماع .وبالطبع فإن ليلة القدر ترتبط معرفتھا بالمؤمن الحقيقي
وبشائرھا تكمن في معرفتھا .لذلك الحظ أيضا التأكيد على الھدى في اآليات وأن معرفة شھر
رمضان والصيام وعدته ھو من ھدى ﷲ .ذلك من الصعب شرحه ولكن أرجو أن يتفكر
القاريء كيف يھدي ﷲ اإلنسان لفھم أفضل للقرآن يربط نزول القرآن نفسه بـتوقيت دقيق
ومحدد من المستحيل معرفته عن طريق االتباع األعمى وبدون تدبر آيات ﷲ في القرآن
والكون .وحين نھتدي يتضح لنا أن آيات ﷲ كلھا مرتبطة ببعضھا .ھذا ھدى ﷲ.
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