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بدعة النسيء بني املشركني وأهل الكتاب ومظاهر الكفر فيها
والرد على منكريها
«دراسة نقدية مقارنة»
The Invented Heresy of An-Nasee between the Pagans and
Ahl Al-Kitaab (Jews and Christians) and the Manifestations
of Disbelief in it and the Response Its Deniers
""Critical Comparative Study

إعداد:
د .إمساعيل عبد احملسن قطب عبد الرمحن
أستاذ مشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة بكلية أصول الدين
جبامعة امإما محدد بن سعو امإسمامية بالرياض
الربيد امإلكرتوينErrad.1438@gmail.com :

بدعة النسيء بين المشركين وأهل الكتاب ومظاهر الكفر فيها والرد على منكريها ،دراسة نقدية مقارنة ،د .إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن

املستخلص
لت يف هذا البحث تتبُّع بدعة النسيء وبيان أ ّن أصل نشأهتا كان عند أصحاب
حاو ُ
الديانات الوثنية القدمية ،مث نقلها منهم أتباع الديانتني السداويتني اليهو ية والنصرانية ،حىت
انتقلت إىل املشركني الذين بُعث فيهم النيب  ،وبينت يف هذا البحث أن أصل التقاومي يف
األ يان السداوية الثماثة كانت قدرية ،تقو على رؤية اهلمال وحتديد األزمنة واملواقيت
الشرعي ة املتعلقة بذلك وفق األهلة اليت يروهنا ،لكن احنراف الناس عن الدين الصحيح
وحتوهلم من السنة القدرية والتأريخ باهلمال إىل السنوات الشدسية ملتابعة وموافقة أصحاب
الديانات الوثنية ،قا هم إىل ابتداع بدعة النسيء؛ ليسدوا ثغرة األيا بني عد ها يف التقومي
اهلجري مع ا لتقومي الشدسي؛ إذ باألول ال يستطيعون أن يعدلوا أو يغريوا يف مواقيت األعيا
واألهلة وفق ما يأمر به أحبارهم ورهباهنم ،مث بيّنت بعد ذلك أن احلكم على النسيء بأنه
بدعة يرتتب عليها كفر ور يف الكتاب والسنة ،وبيّنت مظاهر الكفر يف هذه البدعة وفق ما
قال به مفسرو القرآن الكرمي.
خصصت املبحث األخري يف عرض شبهة من قالوا :إن النيب محددا  هو من
مث
ُ
ألغى النسيء ألنه يف أصله موجو يف كل األ يان قبل امإسما  ،فعرضت هذه الشبهة،
نت فسا هذه الشبهة .ومن أهم نتائج البحث:
وعرضت أقوال القائلني هبا ،مث بيّ ُ
 -1التقومي القدري تقومي رباين مساوي توقيفي قدمي قد البشرية ،وبه ينظم النّاس
مواقيتهم وعبا اهتم وتقاوميهم ،وهو الذي شرعه اهلل خللقه.
 -2امإبقاء على النسيء هو الذي حيقق املكاسب الدنيوية ال إلغاؤه كدا ي ّدعي أرباب
الشبهة.
 -3النسيء عند املشركني هو تبديل األشهر احلر مكان األشهر احلمال؛ ليستحلوا ما
حر اهلل.
ّ
 -4بدعة النسيء كانت نتيجة احنراف الناس عن ين اهلل ،وتأثرهم وإقباهلم على
الديانات الوثنية.
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Abstract
In this research, I tried to trace the heresy of An-Nasee (dubious
postponement) and to show that it originated in the ancient pagan religions,
and then inherited from them by the followers of the Jewish and Christian
heavenly religions, until it was inherited by the pagans within whom the
Prophet –peace and blessings upon him- was raised. In this research, it was
established that the origin of the calendars in the three heavenly religions
was lunar, based on the sighting of the crescent and the fixing of religious
periods and timings related to this based the crescent they sight. However,
people's deviation from the true religion and their shift from the Lunar Year
and counting with crescent to the Solar Years in imitation of pagan religions
led them to invent the heresy of An-Nasee, ostensibly to cover for the gap
between the number of days in the Hijri calendar with the solar calendar,
because with the former they cannot modify or change the times of the
festivals as ordered by their rabbis and monks, and then I explained that
ruling on An-Nasee that it is an invented heresy that leads to disbelief is
found in the Qur‘aan and Sunnah and I explained the manifestations of
disbelief in this heresy, according to the Quranic interpreters.
Then I devoted the last part of the research to debunk the
misconception of those who said that Prophet Muhammad –peace and
blessings upon him- was the one who abolished the heresy of An-Nasee,
because it has origin in all religions before Islam, so I discussed this
misconception, and i explained how it is null and void.
The findings of the research include:
1- The lunar calendar is a divine heavenly calendar that is as old as
humanity, of which people organize their timings and religious rites
and calendars with, it was the calendar prescribed by Allaah for His
creatures.
2. It is the maintenance of An-Nasee that facilitates worldly gains, not its
abolishment, as being claimed by people of misconception.
3. An-Nasee according to the pagans is to replace the sacred months in
the place of the halal months, so that they may violate what Allaah
has forbidden.
4. The heresy of An-Nasee was the result of people deviating from the
religion of Allaah, their influence and their interest in pagan
religions.
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املقدمة
إ ّن احلدد هلل ،حندده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات
أعدالنا ،من يهده اهلل فما مضل له ،ومن يضلل فما ها ي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
أترضى على آل بيته األطهار،
وحده ال شريك له ،وأشهد أن محددا عبده ورسوله  - -و ّ
وعلى خلفائه الراشدين ،ندين اهلل حببهم ونتقرب إليه هبم ،أما بعد:
فإن اهلل رب العاملني بربوبيته هو الذي وقّت املواقيت وجعل األهلة؛ ليعلم الناس عد
السنني واحلساب من جهة ،وليعلدوا كذلك مواعيد نسكهم وعبا اهتم وأعيا هم ،وغري ذلك
مما شرع اهلل رب العاملني هلم وجعله مرتبطا بتلك املواقيت من جهة أخرى.
قال تعاىل :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ

[يونس.]5 :
واهلل رب العاملني جعل ذلك سنة كونيّة مذ خلق آ  -عليه وعلى نبينا الصماة
والسما  -إىل أ ْن جاء عهد النيب  وأصبح مذهب العرب قبل زمانه أن تكون السنة قدرية
ال مشسية ،وهذا احلكم توارثوه عن إبراهيم وإمساعيل  -عليهدا وعلى نبينا الصماة والسما ،-
ولكن كان قد سبقهم أصحاب الديانات السداوية اليهو والنصارى ،فحرفوا ذلك وحولوا
التواقيت واألزمنة من رؤية اهلمال إىل منازل الشدس ،فراحوا يعتددون يف تواقيتهم على السنة
الشدسية ال القدرية ،وقد قا هم ذلك إىل بدعة ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،ابتدعوها
بآرائهم الفاسدة ،وهي بدعة النسيء ،فراحوا يضيفون يف األيا واملواقيت مامل يشرعه اهلل
وينسئون ،واستعدلوا اخلداع واحليلة؛ ليجعلوا تلك البدعة مما شرعه اهلل رب العاملني ،حىت
وبني
بعث نبينا  فأزال اهلل به الشركيات والوثنيات و عاوى اجلاهلية ،ونشر به اهلداية ،ن
وبني
للناس احلمال واحلرا  ،وأزال على الناس ما لُبِّس عليهم يف ينهم ،ورن األمر إىل نصابه ،ن
يف خطبة الو اع أن أشهر النسيء اليت ابتدعها املشركون وأهل الكتاب قد تناسخت
باستدارة الزمان ،وعا األمر إىل وضعه األصلي الذي وضعه اهلل رب العاملني يو خلق
السداوات واألرض ،مث أمرهم باحملافظة على ذلك؛ لئما يعو وا إىل تبديله وتغيريه بعد ذلك
يف مستأنف األيا .
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ويف هذا البحث أ تتبع أصل املسألة يف بيان أصل التوقيت الذي شرعه اهلل رب العاملني
خللقه يو خلق السداوات واألرض ،مث أحاول الوقوف على خول بدعة النسيء وإقحامها
يف التواقيت الشرعية من خمال التأثر بديانات أهل الكتاب وغريهم ،وأحاول أن أبني مظاهر
الكفر فيها ،وكذلك أعرج على تلك الشبهة اليت أثارها املعاصرون سواء يف كتبهم أو على
أصل يف األ يان ،وأ ّن النيب  هو
الشبكة العنكبوتية ،وبيان اهتامهم للنيب  بأن النسيء ٌ
الذي ألغاه ألسباب سياسية وعسكرية ،وقد ترتب على ذلك امإلغاء  -من وجهة نظرهم أو
بزعدهم -أمور كثرية تتعلق باحنراف العبا ات والنسك عن مواقيتها الشرعية اليت شرعها اهلل
رب العاملني هلم ،مثل :احلج ،والصيا .
أهمية املوضوع وأسباب اختياره
تتدثل أمهية هذا املوضوع فيدا يلي:
 .1بيان أثر اجلاهلية يف معتقدات الناس.
 .2تعلق بدعة النسيء بأمور اعتقا ية توقيفية.
 .3كثرة األقول والشبه املعاصرة املثارة حول النسيء وامإ عاء بأنه أصل يف األ يان.
 .4ضرورة تتبع الشبه املتعلقة بأمور العقيدة عند املسلدني ،وبيان هتافتها والر عليها.
أهداف البحــث
 .1محاولة الوقوف على أصل التقاومي وبيان الطرق اليت شرعها اهلل لذلك.
 .2بيان احنراف أهل الكتاب يف باب التقاومي الشرعية ومتابعة املشركني هلم.
 .3التصدي حملاوالت تشويه صورة النيب  - -والر على شانئيه.
الدراسات السابقة
بعد تتبع كثري من املكتبات واملصا ر املعنية بالنشر العلدي واألكا ميي ،مل أجد راسة
مستقلة عن بدعة النسيء إال حبثا واحدا بعنوان« :النسيء تقاومي العامل والتقومي العريب
امإسمامي» ،تأليف :نيازي عز الدين ،وقد جاء يف ( )141صفحة ،غري أن هذا البحث
طرحه خمتلف عن طرحي متاما ،سواء يف اهلدف أ املنهج؛ إذ إن البحث ركز على الطرح
التارخيي للتقاومي يف العامل كله قدميه وحديثه؛ مبا فيها الديانتان :اليهو ية ،والنصرانية ،ليخلص
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من وراء عرض تلك التقاومي إىل أن التأصيل أن النسيء موجو يف كل األ يان السابقة على
امإسما  ،وعليه فقد أخطأ امإسما ونيب امإسما بإلغائه؛ ملا يرتتب عليه  -من وجهة نظر
املؤلف  -من أخطاء تعبدية ،كدا يف تغيري مواعيد احلج بزعده ،بيندا يركز حبثي على بيان أن
ما ور يف اليهو ية والنصرانية هو احنراف عدا شرعه اهلل يف كل األ يان من لدن آ إىل
محدد  -عليهم الصماة والسما  ،-وليس هو األصل الذي ينبغي املسري عليه.
وبالتتبع وقفت يف حبثي على إثارة هذا املؤلف وغريه من اهتامهم للنيب  بإلغاء
النسيء ألهداف سياسية وعسكرية ،وفندت هذه الشبهة ،ور ت عليها من جنس كمامهم
واستدالهلم مشفوعا باأل لة من الكتاب والسنة ،ومن نصوص اليهو والنصارى.
منهج البحث
اقتضت طبيعة البحث أن تتعد مناهج راسته ،ولذا عددت إىل املنهج الوصفي عند
ذكر نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ،أو نصوص الكتاب املقدس ،ومل خيل البحث من
املنهج املقارن ،كدا مثل املنهج النقدي منهجا رئيسا يف هذه الدراسة؛ إذ إنين عرضت لشبهة
القائلني" :إن النسيء أصل يف الديانات وأن نبينا محددا  هو من ألغاه" ،ور ت عليهم
بأ لة من الشرع والعقل ،واحلدد هلل أوال وآخرا ،وصلى اهلل على نبينا محدد .
خطة البحث
جاء البحث يف مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة ،وفهرس للدصا ر واملراجع.
المقدمة :وفيها أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،وأهدافه.
واصطالحا ،وفيه مطلبان:
المبحث األول :البدعة والنسيء لغة
ً
املطلب األول :البدعة لغة واصطماحا.
املطلب الثاين :النسيء لغة واصطماحا.
المبحث الثاني :النسيء بين أهل الكتاب والمشركين ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :النسيء عند اليهو .
املطلب الثاين :النسيء عند النصارى.
املطلب الثالث :النسيء عند املشركني.
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المبحث الثالث :مظاهر الكفر المترتبة على بدعة النسيء ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :النسيء يف القران الكرمي والسنة النبوية ،ومظاهر الكفر فيه.
املطلب الثاين :مظاهر الشرك يف الربوبية.
املطلب الثالث :مظاهر الشرك يف األلوهية.
المبحث الرابع :شبهة إلغاء النبي  --للنسيء والرد عليها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :شبهة إلغاء النيب  --للنسيء.
املطلب الثاين :الر على أرباب هذه الشبهة.
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املبحث األول :البدعة والنسيء لغة واصطالحًا
املطلب األول :البدعة لغة واصطالحًا.
أ -البدعة لغة:
مصدر بدع الشيء يبدعه بدعا ،وابتدعه :أنشأه وبدأه ،وأبدعت الشيء :اخرتعته
ال على مثال ،ومنه قوله تعاىل :ﱡﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠﭐﭐ[األحقاف ،]9:أي :ما
َيُ :ه َو أَنو ُل َم ْن
كنت أول من أرسل ،قد أرسل قبلي رسل كثريَ ،وفَُما ٌن بِ ْد ٌ
ع ِيف َه َذا ْاأل َْم ِر ،أ ْ
فَعلَه ،فَي ُكو ُن اسم فَ ِ
اع ٍل ِمبَْع ََن ُمْبتَ ِدع(.)1
َُ َ
َْ
وقول اهلل تعاىل:ﭐﱡ ﳇ ﳈ ﳉﳊﱠ [البقرة ،]117 :أي« :املنشئ واحملدث
ما مل يسبقه إىل إنشاء مثله وإحداثه أحد؛ ولذلك مسي املبتدع يف الدين "مبتدعا" ،مإحداثه
فيه ما مل يسبقه إليه غريه ،وكذلك كل محدث فعما أو قوال مل يتقدمه فيه متقد  ،فإن العرب
تسديه مبتدعا»(.)2
فيتبني مما سبق أن البدعة يف اللغة ،هي« :ما اخرتع وأحدث على غري مثال سابق
متقد »(.)3

( )1انظ ر :إمساعي ل ب ن و ا اجل وهري الف ارايب" ،الص حاح ت اج اللغ ة وص حاح العربي ة" ،حتقي ق :أو د عب د
الغفور عطار(،ط ،4بريوت :ار العل م للدماي ني1407 ،ه 118:3 ،). 1987 -؛ وأو د ب ن ف ارس
ب ن زكري اء الق زويين ال رازي" ،معج م مق اييس اللغ ة" ،حتقي ق :عب د الس ما محد د ه ارون( ،ب ريوت :ار
الفك ر1399 ،ه 201:1 ،) 1979 -؛ ومج ال ال دين ،محد د ب ن مك ر ب ن عل ى" ،لس ان الع رب"( ،
ط ،3بريوت :ار صا ر1414 ،ه ) 6:8؛ وأود بن محدد بن علي الفيومي" ،املصباح املنري يف غري ب
ألفاظ الشرح الكبري" ،حتقيق :عبد العظيم الشناوي ( ،ط ،2القاهرة :ار املعارف).38:1 ،
( )2محدد بن جرير الطربي" ،جامع البيان عن تأويل القرآن" ،حتقيق :أود محد د ش اكر( ،ط ،1ب ريوت:
مؤسسة الرسالة 1420 ،ه .540:2 ) 2000 -
( ) 3إبراهيم بن موسى الشاطيب" ،االعتصا " ،حتقيق :س ليم ب ن عي د اهل ما  ( ،ط ،1الس عو ية :ار اب ن
عفان1412 ،ه .49:1 ،) 1992 -
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اصطالحا:
ب -البدعة
ً
ميكننا تعريف البدعة يف االصطماح الشرعي بأهنا« :ما أحدث يف الدين من غري
ليل» .ذلك أن للبدعة يف االصطماح الشرعي قيو ا ثماثة ختتص هبا ،والشيء ال يكون
بدعة يف الشرع إال بتوفرها فيه ،وهي:
 -1امإحداث.
 -2أن يضاف هذا امإحداث إىل ال ّدين.
 -3أال يستند هذا امإحداث إىل أصل شرعي بطريق خاص أو عا (.)1
قال شيخ امإسما ابن تيدية -روه اهلل« :-فإن البدعة الشرعية اليت هي ضمالة :هي
ما فعل بغري ليل شرعي ،كاستحباب ما مل حيبه اهلل ،وإجياب ما مل يوجبه اهلل ،وحترمي ما مل
حيرمه اهلل ،فما بد مع الفعل من اعتقا خيالف الشريعة ،وإال فلو عدل امإنسان فعما محرما
يعتقد حترميه مل يقل :إنه فعل بدعة»(.)2
وقال أيضا -روه اهلل« :-البدعة يف الدين هي ما مل يشرعه اهلل ورسوله ،وهو ما مل
يأمر به أمر إجياب وال استحباب ،فأما ما أمر به أمر إجياب أو استحباب وعلم األمر به
باأل لة الشرعية ،فهو من الدين الذي شرعه اهلل ،وإن تنازع أولو األمر يف بعض ذلك ،وسواء
كان هذا مفعوال على عهد النيب  --أو مل يكن»(.)3
وقال الشاطيب -روه اهلل -يف تعريف البدعة ،هي« :عبارة عن طريقة يف الدين
خمرتعة ،تضاهي الشرعية ،يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل سبحانه»(.)4
وهناك تعريفات عدة للبدعة يف االصطماح ترجع إىل أن البدعة إحداث يف الدين بعد
( )1محد د ب ن حس ني اجلي زاين" ،معي ار البدع ة  -ض وابل البدع ة عل ى طريق ة القواع د الفقهي ة"( ،ط،2
السعو ية :ار ابن اجلوزي1432 ،ه ) ،ص .15
( ) 2أود بن عبد احلليم اب ن تيدي ة" ،منه اج الس نة النبوي ة يف نق ض ك ما الش يعة القدري ة" ،حتقي ق :محد د
رشا سامل( ،ط ،1جامعة امإما محدد بن سعو امإسمامية 1406 ،ه .308:8 ، ) 1986 -
( ) 3أود بن عبد احلليم ابن تيدية" ،جمدوع الفتاوى" ،حتقيق :عب د ال رون ب ن محد د ب ن قاس م( ،املدلك ة
العربية السعو ية :جمدع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 1416 ،ه .308:3 ،) 1995 -
( )4الشاطيب" ،االعتصا ".50:1 ،
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كداله ،يرا هبا القربة إىل اهلل تعاىل ،وليس هلا أصل يف الشرع يدل عليها(.)1
املطلب الثاني :النسيء لغة واصطالحًا
أ -النسيء لغةً:
النسيء والنسيئة :التأخري ،قال ابن فارس" :والن ِ
نيءَ نَ َساءَ ،وُه َو
نسيئَةُ :بَْي عُ َ
َ
ك الش ْ
التنأْ ِخريُ"(.)2
ِ ِ
ِ
وم ْقتول،
وقال األزهري" :قَ َ
الفراء :الننسيءُ :املَ ْ
ص َدرَ ،ويكون املَْن ُسوء :مثل قَتيل َ
ال ّ
ِ
قلت أنسأْتُه"(.)3
قَ َ
الَ :وإِذا أَ نخ ْر َ
الرجل بِ َديْنهَ ،
ت َ
وقال اجلوهري" :قال األصدعي :أنسأه اهلل أ نجلَهُ ،ونَ َسأَهُ يف أجله مبعَن .والنُ ْسأَةُ
ِ
ٍ
البيع وأَنْ َسأْتُهُ ،وبِ ْعتُهُ
بالضم :التأخري مثل :ال ُكألَة .وكذلك النَسيئَةُ على فَعيلَة .تقول :نَ َسأْتُهُ َ
ٍ
ٍ
َخرةٍ ،وبِعتُه بنَسيئ ٍة أي بأ ِ
ِ
َخَرةٍ .وقال األخفش :أَنْ َسأْتُهُ ال َديْ َن ،إذا
بِنُ ْسأَة وبِ ْعتُهُ ب ُكألَة أي بأ َ ْ ُ َ
ت عنه َيْنَهُ ،إذا أ نخرتَهُ نَساء"(.)4
جعلته له مؤ نخرا ،كأننك جعلته له ِّ
يؤخره .ونَ َسأْ ُ
ِ ِ
ضها َع ْن وقتِه ،وبَ َدأَ وَْلُها ،فَ ِه َي
وقال ابن منظور" :نُسئَت املرأَةُ تُْن َسأُ نَ ْسأ :تأَ نخر َحْي ُ
ال :نِساء نَسء ،علَى ِّ ِ
ص َد ِر.
سءٌ ونَ ِسيءٌ َو ْ
اجلَ ْد ُع أَنْ َساءٌ ونُ ُسوءٌَ ،وقَ ْد يُ َق ُ
ٌ ٌْ َ
الص َفة بِالْ َد ْ
نَ ْ
( ) 1انظ ر :عي اض ب ن موس ى القاض ي" ،مش ارق األن وار عل ى ص حاح اوث ار"( ،ي ونس :املكتب ة العتيق ة -
ت ونس ،الق اهرة :ار ال رتاث 81:1 ،) 1978؛ عب د ال رون ب ن أو د ب ن رج ب احلنبل ي" ،ج امع
العل و واحلك م يف ش رح س ني ح ديثا م ن جوام ع الكل م" ،حتقي ق :ش عيب األرن اؤوط  -إب راهيم
باجس( ،ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه 127:2 ،) 2001 -؛ وأود بن علي بن حجر
العسقماين" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري" ،رقم كتب ه وأبواب ه وأحا يث ه :محد د ف ؤا عب د الب اقي،
قا بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب ال دين اخلطي ب ،علي ه تعليق ات العمام ة :عب د العزي ز
بن عبد اهلل بن باز ( ،بريوت :ار املعرفة.253:13 ،) 1379 ،
( ) 2أود بن فارس القزويين الرازي" ،معجم مقاييس اللغة" ،حتقيق :عب د الس ما محد د ه ارون( ،ب ريوت:
ار الفكر1399 ،ه .422:5 ،) 1979 -
( )3محدد بن أود بن األزهري" ،هتذيب اللغة" ،حتقيق :محدد عوض مرعب ( ،ط ،1بريوت :ار إحياء
الرتاث العريب ،األوىل57:13 ،) 2001 ،و.58
( )4اجلوهري " ،الصحاح".76:1 ،
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ِ
ِ
ت .ونَ َسأَ الشيءَ يَْن َس ُؤه نَ ْسأ وأَنْ َسأَه :أَ نخره؛ فَ َع َل
يُ َق ُ
ال للدرأَة أَنو َل َما َْحتدل :قَ ْد نُسئَ ْ
نسيء .ونَسأَ اهلل ِيف أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجلَه :أَ نخره"(.)1
َجله ،وأَنْ َسأَ أ َ
وأَفْ َع َل مبَْعَنَ ،واال ْس ُم الننسيئةُ والن ُ َ ُ َ
وقِيل" :هو ِمبَعَن ِّ ِ ِ
علت فِ ِيه الْ َداءَ تُ َكث ُِّره بِِه ،واحلَ ْدل
الزيَا َة ،من نَ َسأْ ُ
اللَب ،إِ َذا َج َ
ت َ
َ َ َُ َْ
ِزيَا َةٌ"(.)2
وقِيل" :الننسء ال نشر ن ِ
ِِ
ال:
نسءَ ههنا .قَ َ
ُ
ُْ
يل الْ َع ْق َلَ ،وبه فَ نسَر ابْ ُن األَعرايب الن ْ
اب الذي يُز ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ال ابْ ُن األَعرايب َمنرةُ :ه َو
ك ِرَوايَةُ سيبَ َويْهَ :س َق ْوين ْ
اخلَ ْدَرَ .وقَ َ
إِنَّنَا َس َق ْوه اخلَ ْدر َويُ َق ِّوي َذل َ
الن ِ
ِّسيءُ ،بِالْ َك ْس ِر ،وأَنشد:
ِ
َعلَْي َ ِ
يم
ب نِ ِسيئا فإننه
يَ ُقولُون َال تَ ْشَر ْ
ك إذَا َما ذُقْ تَهُ لَوخ ُ
ال َغي ره :الن ِ
الَ :والن ِذي قَالَهُ ابْ ُن األَعرايب خطأٌ ،ألَن
اب ،قَ َ
نسيءُ ،بِالْ َفْت ِحَ ،وُه َو ال ن
َوقَ َ ْ ُُ
ص َو ُ
ِ
ِِ
رف قَ ْولَهَ .وَال
َحد ُحروف احلَْلقَ ،وَما أَطْ َ
س ِيف الْ َك َماِ إِنال أَن يَ ُكو َن ثَ ِاين الْ َكل َد ِة أ َ
فعيما لَْي َ
ِ
ِ
كل فِعِيل بِالْ َكس ِر فَ َفعِ ِ
يحةُ فِ ِيه،
يُ َق ُ
ال نَ ِسيءٌ ،بِالْ َفْت ِحَ ،م َع ِع ْل ِدنَا أَ ّن ن
يل بالْ َفْت ِح ه َي اللُّغَةُ الْ َفص َ
ْ
ٌ
ِ
نسيء ،بِالْ َفْت ِح ،هو ال ن ِ
ِ
ِ
ك ِروايةُ الْب ي ِ
ِ
تَ :ال
يحَ .وَك َذل َ َ َ َ ْ
صح ُ
فَ َه َذا َخطأٌ م ْن َو ْج َه ْني ،فص نح أَ ن(ن)3الن َ
َُ
ب نَ ِسيئا ،بالفتح ،واهلل أعلم" .
تَ ْشَر ْ
ب -النسيء اصطالحاً:
ال خيرج معَن النسيء اصطماحا عن معناه اللغوي ،الذي يدور حول التأخري،
يتسَن هلم
فالنسيء يف االصطماح" :تأخري ُح ْرمة شهر احملنر إىل شهر صفر يف اجلاهليّة حىت ّ
القتال فيه :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱠ [التوبة.)4(]37 :
ِ
نسيء الن ِذي ذَكره اللنه تَع َاىل ِيف كِتَابِِهِ ،من تَأْ ِخ ِري الشُّهوِر ب ع ِ
ض َها
ُ َْ
َ
ْ
قال ابن األثري" :الن ُ
( )1محدد بن مكر ابن منظور" ،لسان العرب"( ،ط ،3بريوت :ار صا ر1414 ،ه ).166:1 ،
( ) 2املبارك بن محدد ابن األثري" ،النهاية يف غري ب احل ديث واألث ر" ،حتقي ق :ط اهر أو د ال زاوي  -محد و
محدد الطناحي ( ،بريوت :املكتبة العلدية1399 ،ه .45:5 ،) 1979 -
( )3ابن منظور" ،لسان العرب".170:1 ،
( . )4أو د خمت ار عب د احلدي د عد ر" ،معج م اللغ ة العربي ة املعاص رة" ( ،ط ،1ب ريوت :ع امل الكت ب،
 1429ه .2199:3 ) 2008 -
- 219 -

بدعة النسيء بين المشركين وأهل الكتاب ومظاهر الكفر فيها والرد على منكريها ،دراسة نقدية مقارنة ،د .إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن

إِ َىل بَ ْع ٍ
ض"(.)1
ص َد َر َعن ِمَن قَا َ َر ُجل من بين
وقال األزهري" :قَ َ
العرب إِذا أ ََرا َت ال ن
ال الْفراءَ :كانَت ُ
صدقت:
ضاء ،فَيَ ُقولُو َن:
ُعاب َوَال أُجابَ ،وَال يَُرّ قَ َ
َ
كنانَة ومسّاه فَيَ ُقول :أَنا الّذي َال أ ُ
يدو َن :أ ِّ
ص َفر ،وأ َِح نل احملنر  ،فيَفعل َذلِك ،لئماّ
أَنْ ْ
سئنا َش ْهرا ،يُِر ُ
اجع ْلها ِيف َ
َخ ْر عنّا ُح ْرم َة احملنر و َ
أشهر ُح ُر  ،فَ َذلِك امإنساء"(.)2
يتو َاىل َعلَْي ِهم ثماثةُ ُ
وقال الراغب األصفهاين" :النسيء الذي كانت العرب تفعله :هو تأخري بعض
األشهر احلر إىل شهر آخر"(.)3

( )1ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر".45:5 ،
( )2األزهري" ،هتذيب اللغة".13 :57 ،
( ) 3احلسني بن محدد األصفهاين" ،املفر ات يف غريب القرآن" ،حتقيق :صفوان عدنان الداو ي ( ،ط،1
مشق :ار القلم -بريوت :الدار الشامية1412 ،ه ) ،ص.804:
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املبحث الثاني :النسيء بني أهل الكتاب واملشركني
املطلب األول :النسيء عند اليهود
مالمح التقويم عند اليهود:
إ ّن َم ْن يتابع الفقرات الوار ة يف سفري املكابيني :األول ،والثاين ،يماحظ أن اليهو يف
زمن كتابة العهد القدمي تنوعت لديهم التقاومي ،فتارة ير يف النصوص ما يوحي بأن التقومي كان
معتددا على الشدس ،وتارة معتددا على التقومي باملواسم ،وتارة معتددا على التقومي القدري.
يقول «األنبا مكاريوس» يف شرحه للكتاب املقدس" :بيندا يُشار إىل الكثري من
األحداث اخل السفر حبسب التقومي اليهو ي احمللي ،إال أن السفرين يؤرخان األحداث
حبسب التقومي القدري الشدسي لدى السلوقيني ،وبيندا يؤرخ السفر األول حبسب احلساب
اخلريفي الذي يطابق العصر املقدوين امإنطاكي املوافق ( 7تشرين أول) يولياين من السنة
 312قبل امليما  ،جند أن السفر الثاين يتبع احلساب الربيعي وفيه يُنقل العصر إىل أول
نيسان ( 3نيسان اليولياين من السنة  311ق ،) .وكانوا يعدلون به يف بابل ويف
هيكل أورشليم ،ويتبع احلساب الربيعي أيضا يف سفر املكابيني األول ،واألحداث اليت
تناولتها هذه اويات تتبع التاريخ اليهو ي الداخلي"(.)1
إ ّن التقومي العربي الذي ما زال مستخدما عند اليهو إىل اليو  ،هو تقومي مشس – قدري،
يعتدد على الدورة االقرتانية للشدس والقدر كل ( )19سنة ،ورة يكون فيها القدر قد ار
( )235ورة كاملة حول األرض ،واألرض قد ارت حول الشدس ( )19ورة كاملة.
وهذا التقومي مقتبس بنظامه من التقومي البابلي الذي كان مستخدما يف عصر امللك
( )1انظر :شرح الكت اب املق دس – العه د الق دمي ،األنب ا مك اريوس ،م دخل إىل س فري املك ابيني :التق ومي
والتأريخ ،على الرابل اويت:
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/HG-Bishop-Makarious/00-Book-of-Maccabees-Introduction/Makabayan-intro-049Calendar.html

وراجع :سفر املكابيني األول ،)54 :1( :و( ،)70 :2و( ،)52 :4و( ،)54 ،3 :9و(،)21 :10
و( ،)51 ،41 :13و( ،)27 :14و(.)14 :16
- 221 -

بدعة النسيء بين المشركين وأهل الكتاب ومظاهر الكفر فيها والرد على منكريها ،دراسة نقدية مقارنة ،د .إسماعيل عبد المحسن قطب عبد الرحمن

املشرع وورايب( ،)1لكن اليهو من أجل أهداف تطبيقية ولغاية التحكم بأيا السبت اليت هلا
اعتبارات وغايات ينية ،بدلوا وعدلوا يف التقومي البابلي ،فجعلوا السنة القدرية إما ()353
يوما ،أو ( )354يوما ،أو ( )355يوما(.)2
وهلذا ميكن القول بأن العلداء املعاصرين من اليهو يعتقدون بأن تقوميهم قد نشأ
وتأصل يف بابل بعد السيب.
ويعتدد التقومي اليهو ي على وريت الشدس والقدر ،حيث يكون طول السنة باملعدل
على طول مسار األرض حول الشدس «أي  365يوما وربع تقريبا» ،أما طول الشهر
باملعدل فيكون على طول مسار القدر حول األرض «أي  29يوما ونصف تقريبا» ،وبسبب
نقص السنة القدرية عن الشدسية بنحو عشرة أيا تقريبا ،يعدل النقص بني هاتني الدورتني
من خمال إضافة شهر كامل للسنة إذا تراجع التقومي  30يوما مقارنة مبرور املواسم يف بعض
السنوات(.)3
نشأة النسيء عند اليهود:
وتفصيل هذا عند اليهو أن حساب الشهور يتبع ورة القدر ،بيندا حساب السنني
يتبع ورة الشدس ،ولذلك كان لزاما على اليهو حىت يتطابق احلسابان أن يكون هناك
نسيء يكدل الفرق بني السنة الشدسية والسنة القدرية.
هذا النسيء جيري عند اليهو بإضافة شهر كل ثماث سنني ،حبيث تكون سنتهم
( )1املل ك و ورايب :مل ك ع ريب حك م باب ل ب ني ع امي ( )1750 – 1792ق ، .وه و س ا س
مل وك باب ل ،وه و أول مل وك امإمرباطوري ة البابلي ة ،ول د ع ا ( )1810ق ، .وك ون امرباطوري ة س امية،
ونشر احلضارة البابلية وثقافتها يف البما اليت فتحها ،وعين عناية شديدة بإ ارة املدلكة وضبطها ،وقا
مبشاريع عديدة خباصة مشاريع الري ،فنشر الرخاء يف ال بما  ،كد ا ع َن عناي ة خاص ة بالش ؤون الديني ة
والعدل ،وتويف يف عا ( ) 1750ق ، .انظر :حسني فهد وا " ،موسوعة اوثار التارخيية"( ،عدان:
ار أسامة للنشر ،) 2003 ،ص.247-245:
( )2كتور عبد الوهاب املسريي" ،موسوعة اليهو واليهو ية والصهيونية"( ،ط ،1القاهرة :ار الشروق،
.257 ،256:5 ،) 1999
( )3املرجع السابق.)256 /5( :
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الكبيسة اليت تأيت مرة كل ثماثة أعوا مؤلفة من ثماثة عشر شهرا.
وشهر النسيء يقحم عندهم بعد شهر آذار اليهو ي ،الذي يأيت يف فصل الربيع،
جزء منه يف أواخر شباط ،وبقيته يف شهر آذار ،وهكذا يكون يف السنة الكبيسة شهران مها:
آذار ،وآذار الثاين.
وملا كانت الشهور اليهو ية قدرية – كدا ذكرت آنفا – فإهنا ،كشهور السنة اهلجرية،
إما أن تكون ثماثني يوما ،أو تسعة وعشرين يوما فقل ،وهناك شهران اثنان فقل يف السنة
اليهو ية يأيت كل منهدا كامما «ثماثني يوما» أحيانا ،وناقصا «تسعة وعشرين يوما» أحيانا،
وهذان الشهران مها« :حشفان» «-الفاء تلفظ »v -الذي يقابل تشرين الثاين،
و«كسلِف» «-الفاء تلفظ »v -الذي يقابله كانون الثاين(.)1
ويف التقومي اليهو ي املعاصر ،الذي يرجع تصديده إىل سنة  359للديما  ،يتم حتديد
طول األشهر والسنوات بواسطة خوارزمية( ،)2وليس حسب استطماعات فلكية ،فحسب
املوار اليهو ية ،كانت غرات األشهر قبل القرن الرابع للديما تقرر حسب رؤية اهلمال ،وكان
عد أشهر السنة يقرر حسب حالة الطقس يف هناية الشتاء ،ولكن بعد انتشار اليهو يف
أحناء العامل خشي احلاخامات من عد التنسيق بني املهاجر اليهو ية يف حتديد مواعيد
األعيا  ،فأمر احلاخا هيليل نسيآه( )3بنشر اخلوارزمية واالستنا عليها فقل .وأمساء األشهر
( )1كت ور حس ن لال ا" ،الفك ر ال ديين امإس رائيلي – أط واره ومذاهب ه"( ،الق اهرة :معه د البح وث
والدراس ات العربي ة الت ابع للجامع ة العربي ة ،قس م البح وث والدراس ات الفلس طينية،) 1971 ،
ص 198-194:؛ ومحد د حب ر عبدااي د" ،اليهو ي ة" ،سلس لة الدراس ات الديني ة والتارخيي ة)20( ،
( 1422ه  :) 2001 -ص.163 - 159
( )2اخلوارزمية :هي جمدوعة من اخلطوات الرياضية واملنطقية واملتسلسلة المازمة حل ل مش كلة م ا أو مس ألة
رياضية ما ،ومسيت اخلوارزمية هبذا االسم نسبة إىل العامل أيب جعف ر محد د ب ن موس ى اخل وارزمي ال ذي
كتب رسالة مهدة عن املنهج اجلربي يف القرن التاسع امليما ي ،وهو الذي وضع األسس العلدية هلذه
الطريقة الرياضية ،انظر :املوسوعة العربية العاملية.)183/10( :
( )3احلاخا هليل :من أشهر احلاخامات اليهو يف فرتة «التثنائيم» ،يف باب ل ،تعل م يف باب ل و رس عل ى ي د
املعلد ني الفريس يني ،ويع د م ن أه م املعلق ني اليه و عل ى العه د الق دمي ،ويعت رب م ن أه م مفس ري ال رتاث
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يف التقومي املعاصر مشتقة من أمساء األشهر يف التقومي البابلي الذي كان التقومي اليهو ي
يشاهبه على ما يبدو ،حيث تبَن اليهو هذه األمساء ضدن فرتة السيب البابلي (القرن السا س
قبل امليما  ..فقد اشتق اسم تشري من كلدة «تشريتو» » «tašrītuاألكدية مبعَن «بداية»
واشتق اسم مرحشفان من كلديت « َوْر ُح َمشْ ُن» أي «الشهر الثامن» «من نيسان» واشتق
اسم متوز من اسم املعبو ة «متوز» أو « ُ ُموزي» ،وهو إله الندو واخلصوبة البابلي الذي كان
البابليون يتفجعون عليه عند بداية موسم اجلفاف .أما أيلول فهو اسم مشتق من الكلدة
األكدية «أُلولو» مبعَن حصا  ،و نقلت هذه األمساء كذلك إىل اللغة اورامية ،وبعضها ما
زالت مستعدلة يف العربية الشامية كأمساء األشهر امليما ية(.)1
لذلك فالسنوات اليت يصا ف فيها النسيء تتكون أيا السنة فيها إما من ()383
يوما ،أو ( )384يوما ،أو ( )385يوما؛ وذلك حىت ال يصا ف عيد الفصح اليهو ي يو
مجعة أو يو أحد ،فتتوافق األعيا الرئيسة لليهو مع أعيا املسيحية وامإسما .
وهكذا نماحظ أن االحتفاالت الدينية اليهو ية اليت ينبغي أن يكون األصل فيها
توقيفيا حبسب شريعة اليهو  ،كانت قابلة للتحريك ضدن أيا األسبوع ،حبيث ال تصا ف
أحدها مع يو مجعة (اليو اخلاص باملسلدني) ،أو يو أحد (اليو اخلاص باملسيحيني)،
ومرجع ذلك كله تعاليم احلاخامات.
املطلب الثاني :النسيء عند النصارى
مر التقومي عند النصارى بثماث مراحل ،ميكن إمجاهلا على الوجه اويت:
 -1التقويم الروماني الجمهوري:
التقومي اجلدهوري كان حيتوي على ( )12شهرا قدريا :سبعة منها متساوية يف الطول،
=

الديين اليهو ي ،كدا شغل منصب الرئاسة «هناسي» من عا  30قبل امليما  ،حىت ع ا  10ميما ي ة،
انظر :التلدو  -املرجعية اليهو ية للتشريعات الدينية واالجتداعية ،عدر أمني مصاحلة :ص.39
( )1انظر . :علي محدد عبد اهلل" ،اليهو من عهد او إىل ول ة إس رائيل" ،ص32 :و33؛ وأن دراوس،
عزت" .التقومي العربي ،موسوعة تاريخ أقباط مصر" ص .62من الرابل االلكرتوين:
https://www.coptichistory.org/new_page_62.htm
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كل شهر منها ( )29يوما -وأربعة أشهر -كل شهر منها ( )31يوما -وشهر واحد وهوشهر (فرباير)- ،عد أيامه ( )28يوما -وتعد السنة هبذه الطريقة:
 203 = 29×7أيا .
 124 = 31×4يوما.
 28 = 28×1يوما.
فيكون إمجا السنة = ( )355يوما.
ومن أجل تطابق السنة القمرية هذه مع السنة الموسمية الشمسية ،كانوا يضيفون
للسنة ( )10أيام كبيسة دفعة واحدة؛ لتصبح السنة ( )365يوماً.
وكانت عدلية تنظيم التقومي وإخراجه للناس حتت يد السلطة القضائية اليت كان
يتوالها األساقفة باسم البابا ،وكان املسؤولون يراقبون كل شهر عند لهور هماله ،ويعلنون
حلول الشهر بعد مشاهدة اهلمال(.)1
لقد كان التقومي الروماين اجلدهوري معقدا ال يتداشى مع الطبيعة ،وأصبح مشوشا
ال يرجى منه خري يف هناية العصر اجلدهوري؛ نتيجة لتقصري رجال الدين وتدخل السياسيني من
أجل متديد أو اختصار فرتة بقاء القنصل يف السلطة ،فأصبح التقومي كله حباجة إىل إعا ة نظر
وتعديل وتنقيح من جديد ،وهذا ما قا به القيصر جوليان( )2يف القرن األول امليما ي(.)3
محدو وآخرين ( ،بريوت:
( )1انظر :ويليا جيدس َ
يورانت" ،قصة احلضارة" ،ترمجة :الدكتور زكي جنيب ُ
ار اجليل -،لبنان :املنظدة العربية للرتبية والثقافة والعلو  1408 ،ه 136:1 ،) 1988 -؛ ونيازي
عز الدين" ،النسيء ،تقاومي العامل والتقومي العريب امإسمامي"( ،ط ،1مشق :األها للطباعة والنشر
والتوزيع ،) 1999 ،ص.29:
( )2ه و :يولي وس قيص ر ه و إمرباط ور روم اين مش هور ،ك ان جن راال عس كريا خ اض الكث ري م ن احل روب
واملعارك ،وتدرج يف احلياة السياسية يف روما ليصبح أول إمرباطور هلا ،ك ان معروف ا بقس وته م ع أعدائ ه
يف احلروب ،بامإضافة إىل هائه وحنكته العسكرية والسياسية ،أ خل العدي د م ن امإص ماحات عل ى
البما  ،اغتيل يف سنة  44قبل امليما  ،انظر :مايكل هارت" ،اخلالدون مائة أعظدهم محدد رسول اهلل
 ، "ترمجة :أنيس منصور( ،املكتب املصري احلديث) ،ص 257وما بعدها.
يوران ت" ،قص ة احلض ارة"137:9 ،؛ وني ازي ع ز ال دين" ،النس يء تق اومي الع امل والتق ومي
( )3انظ رِ :ول َ
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 -2التقويم الجولياني:
إ ّن قواعد التقومي النصراين وأسسه كانت مستددة من التقومي الروماين اجلدهوري ،وما
أتى بعده من تعديمات القيصر جوليان عليه يف تقومي جديد عرف بالتقومي اجلولياين؛ الذي
لهر واستخد عدليا بعد أن أصبح التقومي اجلدهوري ال يتداشى مع فصول السنة األربعة،
وأصبح الفرق بني االعتدال الربيعي التقوميي ثماثة أشهر عن االعتدال الربيعي الطبيعي أو
الفلكي؛ وذلك نتيجة تراكم أخطاء التقومي الذي كان ال يعري اهتداما لربع اليو املوجو بني
( )365يوما ،و(.)365.25
لقد أخذ القيصر بنصيحة فلكي من امإسكندرية امسه ( )sosigenesبدأ بتقوميه عا
( )46قبل امليما  ،وذلك بعد إضافة ( )67يوما كبيسا للتقومي القدمي بني شهري :تشرين
الثاين ،وكانون األول ،معيدا تطابق التقومي القدمي مع مواسم السنة ،وذلك بعد إجراء التطابق
املطلوب أوال مث االتفاق على إضافة ربع يو جديد لكل سنة اعتبارا من ذلك التاريخ ،وحىت
جيعل لتقوميه الدوا املطلوب بعد إميانه أن سبب االختماف كان نتيجة استخدا األشهر
القدرية يف التقومي.
أمر القيصر بإلغاء األشهر القدرية كلها من التقومي مبرسو  ،وانتهى أمر األشهر القدرية
بعد ذلك(.)1
وهكذا فإن التقومي اجلولياين أوجد أسلوبا جديدا يف عامل التقومي ،معتددا على الدورة
الشدسية الظاهرية لوحدها ،وكان ناجحا يف حل املشاكل املدنية املتعلقة حبياة الناس عامة
من زراعة وجتارة ،وحىت من الناحية العلدية الفلكية كان األقرب للصحيح ،ولل لفرتة طويلة
محافظا على الشهور املتداشية مع الفصول األربعة ،ولكن هذا التقومي مع كل تلك امليزات
كان ال يتداشى مع األعيا واالحتفاالت الدينية اليت أقيدت أصما على التقومي العربي
املعتدد أساسا على التقومي القدري ،فكان على الكنيسة املسيحية إجيا نظا جديد لتقدير
=

العريب امإسمامي" ،ص 29و.30
يورانت" ،قصة احلض ارة"255:30 ،؛ وني ازي ع ز ال دين" ،النس يء تق اومي الع امل والتق ومي
( )1انظرِ :ول َ
العريب امإسمامي" ،ص.30:
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تلك االحتفاالت الدينية املتزامنة مع القدر ،اليت جيب مماحظتها معا يف كل البما املسيحية
يف العامل كله(.)1
 -3التقويم الكنسي (الفصحي):
تلك األمور املذكورة جعلت من الضرورة البحث عن تقومي جديد يعدل على النظا
(الشدس  -قدري) ،علدا بأنه يف املسيحية جيب أن تقع اجلدعة العظيدة( )2يو مجعة ،بغض
النظر عن تاريخ وقوعه يف الشهر.
إ ّن أقد األسئلة حول التقومي الكنسي كانت حول عيد الفصح الذي يعترب أهم
احتفال عند املسيحيني ،والذي بناء عليه وعلى تارخيه ميكن إقرار باقي االحتفاالت القابلة
لإلزاحة خمال أيا األسبوع.
ويف القرن الثاين امليما ي حدثت خمافات كثرية وجما الت عنيفة بني رجال الدين
املسيحي لتحديد أفضل ت وقيت لماحتفال بعيد الفصح ،ومبا أن عدلية صلب املسيح حدثت
قبل عيد فصح اليهو  ،الذي يقرره رجال الدين عندهم بأسلوهبم اخلاص حلساب الزمن
حبيث يقع تقريبا يف اليو الرابع عشر من الشهر األول من السنة اجلديدة؛ محسوبا بالشهر
القدري ،حيث االنقماب الربيعي يقع يف اليو الرابع عشر من الشهر أو الشهر الذي يليه،
وملا كان التقومي املدين الذي يتبع الدورة الشدسية النظرية فقل متغاضيا عن األشهر القدرية،
فقد مت االتفاق بشكل مسبق على أن يكون يو األحد الذي يأيت مباشرة بعد عيد الفصح
يورانت" ،قصة احلض ارة"255:30 ،؛ وني ازي ع ز ال دين" ،النس يء تق اومي الع امل والتق ومي
( )1انظرِ :ول َ
العريب امإسمامي" ،ص.31:
( )2اجلدعة العظيدة :هو يو احتفال يين ب ارز يف املس يحية وعطل ة رمسي ة يف معظ م ول الع امل ،ي تم م ن
خمال ه اس تذكار ص لب يس وع وموت ه يف اجللجث ة و فن ه ،وتعت رب ج زءا م ن االحتف االت بعي د
القيام ة وتك ون يف ي و اجلدع ة الس ابقة ل ه ،وتت زامن يف التوقي ت الغ ريب م ع االحتف ال بعي د الفص ح
اليه و ي ،وم ن األمس اء األخ رى ال يت تع رف هب ا ه ذه املناس بة ه ي اجلدع ة الس و اء واجلدع ة اجلي دة
واجلدعة املقدسة واجلدع ة احلزين ة ومجع ة عي د الفص ح ،انظ ر :مجع ة اوال العظيد ة ،بطريركي ة الس ريان
األرثوذكس :نسخة محفولة على موقع واي باك مشني:
http://syrian-orthodox.com/readnews.php?id=112.
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اليهو ي عيدا للفصح عند املسيحيني ،وأقا اادع املسكوين عا ( )325ميما ية اجتداعا
لكل رؤساء الدين املسيحي للبما اليت كانت تابعة لإلمرباطورية الرومانية بأمر من القيصر
قسطنطني؛ مإقرار هذا األمر يف ذلك اادع اهلا بالنسبة للديانة املسيحية.
ومن أجل منع مصا فة هذا العيد مع احتفال اليهو به أو من احتفال املسيحيني
املتطرفني الذين يفسرون النصوص بشكل حريف ،فقد احتاطوا لألمر ،وقالوا" :إذا صا ف
عيدهم يو األحد فإننا نؤجل احتفالنا بعيد الفصح لألحد الذي يليه".
لقد أصبح لزاما عليهم بعدها أن يتأكدوا أن كل اجتداع أو احتفال يين جيب أن
حيد ويقرر يف التقومي ذي النظا الشدسي سلفا؛ ألن وقت عيد الفصح يعتدد على اكتدال
القدر بدرا أو بعد حصول االعتدال الربيعي :األول يرتبل بدوران القدر حول األرض ،والثاين
مرتبل بالدورة الظاهرية للشدس كل سنة مرة.
وحلل هذا امإشكال كان ال بد من مزاوجة األسبوع يف التقومي الشدسي مع التقومي
القائم على حساب ورات القدر ،فخرجوا بالتقومي (الشدس  -قدري) ،وكان ذلك التقومي
هو التقومي الكنسي(.)1
املطلب الثالث :النسيء عند املشركني
سبب نشأة النسيء عند المشركين:
لقد كان املشركون أصحاب حروب وغارات ،فكان يشق عليهم أن ميكثوا ثماثة أشهر
متوالية ال يغريون فيها ،فأحدثوا النسيء.
قال البغوي" :وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم األشهر احلر  ،وكان ذلك مما
متسكت به من ملة إبراهيم  -عليه السما  ،-وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة،
فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثماثة أشهر على التوا  ،ورمبا وقعت هلم حرب يف بعض
األشهر احلر فيكرهون تأخري حرهبم ،فنسئوا أي :أخروا حترمي ذلك الشهر إىل شهر آخر،
( )1انظ ر :الراه ب القد س أثناس يوس املق اري" ،عي د قيام ة املس يح خملص نا ،الت اريخ الطقس ي  -طق وس
الص لوات" ،ص 57:وم ا بع دها؛ وني ازي ع ز ال دين" ،النس يء تق اومي الع امل والتق ومي الع ريب
امإسمامي" ،ص.33-29
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وكانوا يؤخرون حترمي احملر إىل صفر ،فيحرمون صفر ويستحلون احملر  ،فإذا احتاجوا إىل تأخري
حترمي صفر أخروه إىل ربيع ،هكذا شهرا بعد شهر ،حىت استدار التحرمي على السنة كلها"(.)1
قال الطاهر ابن عاشور" :والداعي الذي عا العرب إىل وضع النسيء :أن العرب
سنتهم قدرية تبعا لألشهر ،فكانت سنتهم اثين عشر شهرا قدرية تامة ،و اموا على ذلك
قرونا طويلة ،مث بدا هلم فجعلوا النسيء.
وقال السهيلي يف «الروض األنف»" :إن تأخري بعض الشهور بعد مدة لقصد تأخري
احلج عن وقته القدري ،حتريا منهم للسنة الشدسية ،فكانوا يؤخرونه يف كل عا أحد عشر
يوما أو أكثر قليما ،حىت يعو الدور إىل ثماث وثماثني سنة ،فيعو إىل وقته"(.)2
ونسب –أي :السهيلي -إىل شيخه أيب بكر بن العريب أن ذلك اعتبار منهم بالشهور
العجدية ،ولعله تبع يف هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره القرطيب( ،)3وأحسب أنه
اشتباه"(.)4
( ) 1احلس ني ب ن مس عو البغ وي" ،مع امل التنزي ل يف تفس ري الق رآن" ،حتقي ق :عب د ال رزاق امله دي( ،ط،1
بريوت :ار إحياء الرتاث العرب 1420،ه ) 345:2و.346
( )2عبد الرون بن عبد اهلل السهيلي" ،الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشا " ،حتقيق :عدر عبد
السما السمامي( ،ط ،1بريوت :ار إحياء الرتاث العريب1421 ،ه .140-138:1 ،) 2000 /
( )3قال القرطيب" :قال إياس بن معاوية :كان املشركون حيسبون السنة اثين عشر شهرا و سة عشر يوما،
فك ان احل ج يك ون يف رمض ان ويف ذي القع دة ،ويف ك ل ش هر م ن الس نة حبك م اس تدارة الش هر بزي ا ة
اخلدسة عشر يوما فحج أبو بكر سنة تس ع يف ذي القع دة حبك م االس تدارة ،ومل حي ج الن يب  ،فلد ا
كان يف العا املقبل وافق احلج ذا احلجة يف العشر ،ووافق ذلك األهلة.
وهذا القول أشبه بقول النيب « :إن الزمان قد استدار ،»...أي :زمان احلج ع ا إىل وقت ه األص لي
الذي عينه اهلل يو خلق السدوات واألرض بأصل املشروعية اليت سبق هبا علده ،ونفذ هبا حكده ،مث
قال« :السنة اثن ا عش ر ش هرا» ينف ي ب ذلك الزي ا ة ال يت زا وه ا يف الس نة -وه ي اخلدس ة عش ر يوم ا-
ب تحكدهم ،فتع ني الوق ت األص لي وبط ل ال تحكم اجلهل ي" .محد د ب ن أو د ب ن أيب بك ر الق رطيب،
"اجل امع ألحك ا الق رآن" ،حتقي ق :أو د ال رب وين وإب راهيم أطف يش( ،ط ،2الق اهرة :ار الكت ب
املصرية1384 ،ه 137:8 ،) 1964 -و.138
( )4محد د الط اهر ب ن عاش ور" ،حتري ر املع َن الس ديد وتن وير العق ل اجلدي د م ن تفس ري الكت اب ااي د"،
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صورتا النسيء عند المشركين
الصورة األولى:
قال عبد الرون بن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆﱠ [التوبة " :]37 :هذا رجل من بين كنانة يقال له" :ال َقلَ ندس"( ،)1كان يف
اجلاهلية ،وكانوا يف اجلاهلية ال يغري بعضهم على بعض يف الشهر احلرا  ،يلقى الرجل قاتل
القلدس( ])2قال :اخرجوا بنا ،قالوا له :هذا احملر !
أبيه وال ميد إليه يده  ،فلدا كان هو [ أي ّ
قال :ننسئه العا  ،مها العا صفران ،فإذا كان عا قابل قضينا فجعلنامها ُمحنرمني ،قال :ففعل
ذلك ،فلدا كان عا قابل قال :ال تغزوا يف صفر ،حرموه مع احملر  ،مها محرمان"(.)3
قال ابن كثري" :فهذه صفة غريبة يف النسيء ،وفيها نظر؛ ألهنم يف عا إَّنا حيرمون
على هذا ثماثة أشهر فقل ،ويف العا الذي يليه حيرمون سة أشهر ،فأين هذا من قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆﱠ [التوبة.)4("]37 :
=

(تونس :الدار التونسية للنشر.189:10 ،) 1984 ،
( ) 1وهو حذيفة بن عبيد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن احلارث بن كنانة ،مث ابن ه عب ا مث أمي ة
بن قلع مث اب ن ع وف ب ن أمي ة مث أب و ام ة جن ا ة ب ن ع وف وك ان آخ رهم وعلي ه ق ا امإس ما  .انظ ر:
عب د امل نعم ب ن عب د ال رحيم املع روف «ب ابن الف رس األندلس ي» ،ص ماح ال دين ب و عفي ف وآخ ران،
"أحك ا الق رآن"( ،ط ،1ب ريوت :ار اب ن ح ز للطباع ة والنش ر والتوزي ع 1427 ،ه ،) 2006 -
.151:3
ِ
اخل ِري والعطينة ،وال َقلَ ندس ِ
ِ
ناهيةُ ِمن ِّ ِ
َحد نَ َسأ َِة
الكناينُّ :أ ُ
س إِذا َكا َن َكث َري َْْ
س :الد َ َ
الر َجالَ ،ور ُج ٌل قَلَ ند ٌ
ُ
( )2ال َقلَ ند ُ
اجل ِ
ِ
اهلِين ِة ،انظ ر :األزه ري" ،هت ذيب اللغ ة"296:9 ،؛ واب ن منظ ور" ،لس ان
ُّ
الش ُهوِر َعلَ ى الْ َع َرب ِيف َْ
العرب".182:6 ،
( )3محدد بن جرير الطربي" ،جامع البيان عن تأويل القرآن" ،حتقيق :أود محد د ش اكر( ،ط ،1ب ريوت:
مؤسسة الرسالة 1420 ،ه .249:14 ،) 2000 -
( ) 4إمساعي ل ب ن عد ر ب ن كث ري" ،تفس ري الق رآن العظ يم" ،حتقي ق :محد د حس ني مش س ال دين( ،ط،1
ار الكتب العلدية ،منشورات محدد علي بيضون 1419 ،ه ).133:4 ،
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الصورة الثانية:
"وقد روي عن جماهد صفة أخرى غريبة أيضا :فقال عبد الرزاق ،أخربنا معدر ،عن

ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆﱠ [التوبة]37 :
اوية ،قال :فرض اهلل  -عز وجل  -احلج يف ذي احلجة ،قال :وكان املشركون يسدون األشهر
ذا احلجة ،واحملر وصفرا ،وربيع ،وربيع ،ومجا ى ،ومجا ى ،ورجبا ،وشعبان ،ورمضان ،وشواال،
وذا القعدة ،وذا احلجة حيجون فيه مرة أخرى مث يسكتون عن احملر وال يذكرونه ،مث يعو ون
فيسدون صفرا صفرا ،مث يسدون رجبا مجا ى اوخرة ،مث يسدون شعبان رمضان ،مث يسدون
شواال رمضان ،مث يسدون ذا القعدة شواال مث يسدون ذا احلجة ذا القعدة ،مث يسدون احملر ذا
احلجة ،فيحجون فيه ،وامسه عندهم ذو احلجة ،مث عا وا مبثل هذه القصة فكانوا حيجون يف كل
شهر عامني ،حىت وافق حجة أيب بكر اوخر من العامني يف القعدة ،مث حج النيب  حجته اليت
حج ،فوافق ذا احلجة ،فذلك حني يقول النيب  يف خطبته« :إن الزمان قد استدار كهيئته
يوم خلق اهلل السماوات واألرض»(.)2()1
ّأول من نسأ النسيء:
واختلفوا يف أول من نسأ النسيء" ،فقال ابن عباس والضحاك وقتا ة وجماهد  :أول
من نسأ النسيء بنو مالك بن كنانة ،وكانوا ثماثة :أبو امة جنا بن عوف بن أمية الكناين،
وقال الكليب :أول من فعل ذلك رجل من بين كنانة يقال له :نعيم بن ثعلبة ،وكان يكون
أمريا على الناس باملوسم ،فإذا َه نم الناس بالصدر ،قا فخطب الناس فقال :ال مر ملا
( ) 1محد د ب ن إمساعي ل البخ اري" ،ص حيح البخ اري" ،حتقي ق :محد د زه ري ب ن ناص ر الناص ر( ،ط ،1ار
ط وق النج اة1422 ،ه ) ،كت اب األض احي ،ب اب م ن ق ال األض حى ي و النح ر ،رق م:
(.100:7)5550
( ) 2عب د ال رزاق ب ن مه ا الص نعاين" ،تفس ري عب د ال رزاق" ،راس ة وحتقي ق . :محد و محد د عب ده( ،ط،1
بريوت :ار الكتب العلدية1419 ،ه ) ،رق م ،)1085( :س ورة التوب ة .149:2 ،وه ذه الرواي ة فيه ا
نظر؛ إذ كيف تصح حج ة أيب بك ر يف ذي القع دةس وس يأيت ال ر والتفص يل يف ه ذا عن د تفني د ش بهة
إلغاء النسيء يف املبحث األخري من هذا البحث.
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قضيت ،أنا الذي ال أعاب وال أجاب ،فيقول له املشركون :لبيك ،مث يسألونه أ ْن ينسأهم
شهرا يغريون فيه ،فيقول :فإن صفر العا حرا  ،فإذا قال ذلك حلوا األوتار ،ونزعوا األسنة
واألزجة( ،)1وإن قال حمال عقدوا األوتار وشدوا األزجة ،وأغاروا ،وكان من بعد نعيم بن
ثعلبة ،رجل يقال له :جنا ة بن عوف ،وهو الذي أ ركه النيب  ،وقال عبد الرون بن زيد
بن أسلم :هو رجل من بين كنانة يقال له :القل ندس ،قال شاعرهم:
وفينا ناسئ الشهر القل ندس
وكانوا ال يفعلون ذلك إال يف ذي احلجة إذا اجتدعت العرب للدوسم.
وقال جويرب عن الضحاك ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهدا :إن أول من سن النسيء
عدرو بن حلي بن قدعة بن خندف"(.)2
وقال القرطيب" :كان الذي يلي النسيء يظفر بالرئاسة؛ لرتييس العرب إياه،
وكان القلدس يقف عند مجرة العقبة ويقول :اللهم ،إين ناسئ الشهور وواضعها مواضعها،
وال أُعاب وال أُجاب ،اللهم ،إين قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر املؤخر ،انفروا على
اسم اهلل تعاىل"(.)3
آخر النسأة:
وكان آخر النسأة «جنا ة بن عوف» ويكَن «أبو امة» ،وكان ذا رأي فيهم ،وكان
حيضر املوسم على وار له ،فينا ي :أيها الناس ،أال إن أبا امة ال يعاب وال جياب ،وال مر
ملا يقول ،فيقولون :أنسئنا شهرا ،أي أخر عنا حرمة احملر واجعلها يف صفر ،فيحل هلم احملر
وينا ي :أال إن آهلتكم قد حرمت العا صفر فيحرمونه ذلك العا  ،فإذا حجوا يف ذي
احلجة تركوا احملر ومسوه صفرا ،فإذا انسلخ ذو احلجة خرجوا يف محر وغزوا فيه وأغاروا
وغندوا؛ ألنه صار صفرا ،فيكون هلم يف عامهم ذلك صفران ،ويف العا القابل يصري
احلَ ِد َ ن
ب ِيف أَسفل الرمح ،انظر :ابن منظور" ،لسان الع رب"285:2 ،؛ و الفي ومي،
الز ُّجْ :
(ُّ )1
يدةُ ال ِيت تَُرنك ُ
"املصباح املنري".251:1 ،
( )2البغوي" ،تفسري البغوي".347:2 ،
( )3القرطيب" ،تفسري القرطيب".138:8 ،
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ذو احلجة بالنسبة إليهم ذا القعدة ويصري محر ذا احلجة فيحجون يف محر  ،يفعلون ذلك
عامني متتابعني ،مث يبدلون فيحجون يف شهر صفر عامني والء مث كذلك(.)1
قال ابن عاشور" :وإسنا الضمال إىل الذين كفروا يقتضي أ ّن النسيء كان عدله
الضحاك
مطّر ا بني مجيع املشركني من العرب ،فدا وقع يف «تفسري الطربي» عن ابن عباس و ّ
من قوهلدا" :وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم يفعلونه ويعظدونه"( ،)2ليس معناه
اختصاصهم بالنسيء ولكنّهم ابتدأوا مبتابعته"(.)3
ويتضح مما سبق أن:
بدعة النسيء عند المشركين متقاربة في صورها وعملها مع ما عليه أهل الكتاب
من اليهود والنصارى  ،مع اختالف الطريقة التي وظّف بها المشركون تلك البدعة .

( ) 1عب د احل ق ب ن غال ب ب ن عطي ة األندلس ي" ،احمل رر ال وجيز يف تفس ري الكت اب العزي ز" ،حتقي ق :عب د
السما عبد الشايف محدد ( ،ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1422 ،ه ).190:10 ،
( )2الطربي" ،تفسري الطربي".246:14 ،
( )3التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور.)192/10( :
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املبحث الثالث :مظاهر الكفر يف بدعة النسيء كما ورد يف القرآن والسنة
املطلب األول :النسيء يف القرآن الكريم والسنة النبوية ومظاهر الكفر فيه
أوًل :النسيء في القرآن الكريم:
ً
جاء ذكر النسيء يف القرآن الكرمي يف سياق احلديث عن أشهر السنة ،وأ ّن عد ها
اثنا عشر شهرا ،قال تعاىل :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ اوية [التوبة ،]37 :وأن شهور السنة القدرية هي املعول
عليها يف األحكا  ،قال الفخر الرازي  -روه اهلل " :-واعلم أن السنة عند العرب عبارة عن
اثين عشر شهرا من الشهور القدرية ،والدليل عليه هذه اوية :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ اوية،
وقوله تعاىل :ﭐﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲﲳﱠ اوية [يونس ،]5 :فجعل تقدير القدر باملنازل علة للسنني واحلساب
وذلك إَّنا يصح إذا كانت السنة معلقة بسري القدر ،وأيضا قوله تعاىل:

ﱡﲞ ﲟ

ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧﱠ[البقرة ،]189 :مث قال :واعلم أن مذهب العرب
من الزمان األول أن تكون السنة قدرية ال مشسية ،وهذا احلكم توارثوه عن إبراهيم وإمساعيل
 عليهدا السما  ،-فأما عند اليهو والنصارى ،فليس األمر كذلك.)1( "...وقال اخلازن" :قوله :ﱡﲙ ﲚ ﲛﱠ[التوبة ]37 :هذه شهور السنة القدرية
اليت هي مبنية على سري القدر يف املنازل ،وهي شهور العرب اليت يعتد هبا املسلدون يف
صيامهم ،ومواقيت حجهم وأعيا هم ،وسائر أمورهم وأحكامهم.)2("...
مث انتقل السياق إىل حترمي وإبطال بدعة النسيء ،فقال تعاىل :ﱡﱁ ﱂ
( ) 1محدد بن عدر الرازي امللقب بفخر الدين الرازي" ،مفاتيح الغيب = التفسري الكبري"( ،ط ،3بريوت:
ار إحياء الرتاث العريب 1420 ،ه).58:16 ،
( ) 2عل ي ب ن محد د املع روف باخل ازن" ،لب اب التأوي ل يف مع اين التنزي ل" ،تص حيح :محد د عل ي ش اهني( ،
ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1415 ،ه ).357:2 ،
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ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ [التوبة ،]37 :قال الطاهر ابن عاشور" :استئناف بياين
ناشئ عن قوله تعاىل :ﭐﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ ﭐ[التوبة ]37 :اوية؛ ألن ذلك
كاملقدمة إىل املقصو  ،وهو إبطال النسيء وتشنيعه"(.)1
فأبطل اهلل هذه البدعة اليت ابتدعوها بآرائهم الفاسدة ،حيث جعلوا الشهر احلمال
حراما ،قال الشيخ ابن سعدي  -روه اهلل " :-فهذا  -كدا أخرب اهلل عنهم -أنه زيا ة يف
كفرهم وضماهلم؛ ملا فيه من احملاذير:
منها :أهنم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ،وجعلوه مبنزلة شرع اهلل و ينه ،واهلل ورسوله
بريئان منه.
ومنها :أهنم قلبوا الدين ،فجعلوا احلمال حراما ،واحلرا حماال.
ومنها :أهنم َم نوهوا على اهلل بزعدهم وعلى عبا ه ،ولبسوا عليهم ينهم ،واستعدلوا
اخلداع واحليلة يف ين اهلل.
ومنها :أن العوائد املخالفة للشرع مع االستدرار عليها ،يزول قبحها عن النفوس ،ورمبا
لن أهنا عوائد حسنة ،فحصل من الغلل والضمال ما حصل؛ وهلذا قال :ﱡ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘﱠ [التوبة ،]37 :أي :ليوافقوها يف العد  ،فيحلوا ما حر اهلل"(.)2
وبذلك يكونون قد مجعوا بني الكفر يف العقيدة والكفر يف التشريع .وكان ذلك الفعل
زيا ة يف الكفر "ألن الكافر كلدا أحدث معصية از ا كفرا ،...كدا أن املؤمن إذا أحدث
الطاعة از ا إميانا"(.)3
( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".188:10 ،
( ) 2عبد الرون بن ناصر السعدي" ،تيس ري الك رمي ال رون يف تفس ري ك ما املن ان" ،حتقي ق عب د ال رون ب ن
معما اللوحيق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه  ،) 2000-ص.337:
( ) 3محد و ب ن عد رو ج ار اهلل الزخمش ري" ،الكش اف ع ن حق ائق غ وامض التنزي ل"( ،ط ،3ب ريوت :ار
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قال القرطيب " :ﭐﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅﱠ[التوبة :]37 :بيان ملا فعلته العرب من

ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﱠ

مجعها من أنواع الكفر ،فإهنا أنكرت وجو البارئ تعاىل ،فقالت:
[الفرقان ]60 :يف أصح الوجوه ،وأنكرت البعث ،فقالت :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ
[يس ،]87 :وأنكرت بعثة الرسل فقالوا :ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ [القدر،]24 :
وزعدت أن التحليل والتحرمي إليها ،فابتدعته من ذاهتا مقتفية لشهواهتا ،فأحلت ما حر اهلل،
وال مبدل لكلداته ولو كره املشركون"(.)1
النسيء في السنة النبوية:
أخرج البخاري يف «صحيحه» ،عن أيب بكرة ،عن النيب  قال« :إن الزمان قد
استدار كهيئته يوم خلق السماوات واألرض ،السنة اثنا عشر شهرا ،منها أربعة حرم،
ثالثة متواليات :ذو القعدة ،وذو الحجة ،والمحرم ،ورجب مضر الذي بين جمادى
وشعبان ،أي شهر هذا؟»  ،قلنا :اهلل ورسوله أعلم ،فسكت حىت لننا أنه سيسديه بغري
امسه ،فقال« :أليس ذا الحجة؟» ،قلنا :بلى ،قال« :أي بلد هذا؟» ،قلنا :اهلل ورسوله
أعلم ،فسكت حىت لننا أنه سيسديه بغري امسه ،فقال« :أليس البلد الحرام؟» ،قلنا :بلى،
قال« :فأي يوم هذا؟» ،قلنا :اهلل ورسوله أعلم ،فسكت حىت لننا أنه سيسديه بغري امسه،
قال« :أليس يوم النحر؟» ،قلنا :بلى ،قال« :فإن دماءكم وأموالكم ،قال محدد :أحسبه
قال :وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ،في بلدكم هذا ،في شهركم هذا،
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ،أًل فال ترجعوا بعدي ضالًل يضرب بعضكم
رقاب بعض ،أًل ليبلغ الشاهد الغائب ،فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من
بعض من سمعه ،أًل هل بلغت؟ أًل هل بلغت؟»(.)2
=

الكتاب العريب 1407 ،ه ).270:2 ،
( )1القرطيب" ،تفسري القرطيب".139:8 ،
( )2البخاري " ،صحيح البخاري"،كتاب األضاحي ،باب من قال األضحى يو النحر ،رقم،)5550( :
.100:7
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قال القسطماين" :واملعَن :أن الزمان يف انقسامه إىل األعوا  ،واألعوا إىل األشهر،
عا إىل أصل احلساب ،والوضع الذي اختاره اهلل ووضعه يو خلق السدوات واألرض"(.)1
قال البغوي" :قال جماهد :كانوا حيجون يف كل شهر عامني  ،فحجوا يف شهر ذي
احلجة عامني ،مث حجوا يف احملر عامني ،مث حجوا يف صفر عامني ،وكذلك يف الشهور،
فوافقت حجة أيب بكر  قبل حجة الو اع السنة الثانية من ذي القعدة ،مث حج النيب 
يف العا القابل حجة الو اع ،فوافق حجه شهر احلج املشروع وهو ذو احلجة ،فوقف بعرفة
يو التاسع ،وخطب اليو العاشر مبَن ،وأعلدهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة
الزمان ،وعا األمر إىل ما وضع اهلل عليه حساب األشهر يو خلق اهلل السدوات واألرض،
وأمرهم باحملافظة عليه ،لئما يتبدل يف مستأنف األيا "(.)2
املطلب الثاني :مظاهر الشرك يف الربوبية
تعريف توحيد الربوبية ينبين على معَن الرب ،والرب يف اللغة :هو السيد واملصلح
واملالك واملريب( ،)3فاهلل عز وجل متفر باخللق ،والرزق ،وامإحياء ،وامإماتة ،وامإعطاء واملنع،
والضر ،والنفع ،وغري ذلك .فصرف شيء من خصائص الربوبية هذه كلها ،أو بعضها لغري
اهلل عز وجل ،أو تعطيله عز وجل عنها بالكلية ،شرك يف الربوبية.
قال شيخ امإسما ابن تيدية" :الشرك نوعان :شرك يف ربوبيته ،بأن جيعل لغريه معه
تدبريا ما ،كدا قال سبحانه:

ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﱠ

[سبأ ،]22 :فبني سبحانه أهنم ال ميلكون ذرة استقماال ،وال يشركونه يف شيء من ذلك ،وال
( )1أود بن محدد القس طماين" ،إرش ا الس اري لش رح ص حيح البخ اري"( ،ط ،7مص ر :املطبع ة الك ربى
األمريية1323 ،ه ).446:6 ،
( )2البغوي" ،تفسري البغوي".346:2 ،
( )3انظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة"382:2 ،؛ وآمال بنت عبد العزيز العدرو" ،األلفاظ واملصطلحات
املتعلقة بتوحيد الربوبية" ،ص.26:
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يعينونه على ملكه ،ومن مل يكن مالكا وال شريكا وال عونا ،فقد انقطعت عماقته"(.)1
وهو -أي :شرك الربوبية -نوعان :شرك تعطيل ،وشرك متثيل:
فاألول :هو تعطيل املصنوع عن صانع ،وتعطيل الصانع عن أفعاله ،ويكون ذلك
بتعطيل خصائص الربوبية ،وإنكار أن يكون اهلل رب العاملني(.)2
أما الثاني :فهو التسوية بني اهلل وخلقه يف شيء من خصائص الربوبية ،أو نسبتها إىل
غريه عز وجل(.)3
ومن أمثلة ذلك :ما كان عند اليهو من اعتقا هم بأحقية احلاخامات يف ذلك
واتباعهم عليه ،كدا حدث يف تبديل وتعديل التقومي البابلي ،فجعلوا السنة القدرية إما
( )353يوما ،أو ( )354يوما ،أو ( )355يوما ،وكدا حدث مع احلاخا "هيليل نسيآه"
الذي حد هلم األعيا على اخلوارزمية فقل ،وكانت سنتهم قبل ذلك قدرية.
ّأما بالنسبة للنّصارى ،فقد بدا ذلك يف اعتقا هم أن السن والتشريع حق للدجامع
املسكونية ،أو للقيصر كدا حدث يف حتديد يو عيد الفصح يف اادع املسكوين عا
( ) 325ميما ية ،بأمر من القيصر قسطنطني ،حيث جعلوا تنظيم التقومي وإخراجه يف يد
السلطة القضائية ،اليت هي بدورها يف يد األساقفة حيكدون باسم البابا.
ّأما العرب فقد أعطوا هذا احلق ل "القلدس أيب امة" ،أو الناسئ يف أن حير شهرا
وحيل غريه ،رغم ما يرتتب على ذلك من تأخري احلج ،والقتال يف شهر حير فيه القتال
عندهم ،أو تشريع منع القتال يف شهر حمال ،وطاعتهم لذلك والتزامهم به.
( )1أود بن عبد احلليم ابن تيدية" ،اقتضاء الص راط املس تقيم ملخالف ة أص حاب اجلح يم" ،حتقي ق :ناص ر
عبد الكرمي العقل( ،ط ،7بريوت :ار عامل الكتب1419 ،ه .226:2 ،) 1999 -
( ) 2محدد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية" ،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف"( ،ط ،1املغرب :ار
املعرفة1418 ،ه  ،) 1997 -ص.130:
( ) 3أو د ب ن عب د احلل يم اب ن تيدي ة " ،رء تع ارض العق ل والنق ل" ،حتقي ق :ال دكتور محد د رش ا س امل،
(ط ، 2املدكلة العربية السعو ية :جامعة امإما محدد بن سعو امإسمامية 1411 ،ه ،) 1991 -
.391:7
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املطلب الثالث :مظاهر الشرك يف األلوهية
وهو أنواع( )1منها :الشرك يف احلكم والطاعة:
قال تعاىل:
ﲯ

ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [التوبة :اوية .]31
وقد أوضح النيب ( )يف حديث عدي بن حامت  ذلك حيث قال :مسعت النيب
( )يقرأ :ﱡﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ [التوبة،]31:
فقلت :إنا لسنا نعبدهمس فقال ( :)أليس حيرمون ما أحل اهلل ،فتحرمونه ،وحيلون ما حر
اهلل ،فتحلونهس قال :قلت :بلى ،فقال ( :)فتلك عبا هتم(.)2
"وكثري من أتباع املتعبدة يطيع بعض املعظدني عنده يف كل ما يأمر به ،وإن تضدن
حتليل حرا أو حترمي حمال"(.)3
وذلك كدا حدث عند اليهو يف النسيء ،حيث إن االحتفاالت الدينية اليهو ية
واليت هي توقيفية حبسب شريعة اليهو أنفسهم ،جعلوها قابلة للتحريك ضدن أيا األسبوع،
أحدها يو مجعة؛ ألنه يو املسلدني وال يو أحد؛ ألنه يو املسيحيني.
حبيث ال يصا ف ُ
كدا بدلوا وعدلوا يف التقومي البابلي ،فجعلوا السنة القدرية إما ( )353يوما ،أو
( )354يوما ،أو ( )355يوما ،كدا استجابوا ألمر احلاخا "هيليل نسيآه" ملا أمر بنشر
اخلوارزمية واالستنا عليها يف التقومي.
وكدا حدث عند النصارى يف اتباع أمر القيصر بإلغاء األشهر القدرية كلها من التقومي
( ) 1كاعتقا شريك هلل تع اىل يف األلوهي ة ،وص رف ش يء م ن العب ا ات لغ ري اهلل تع اىل ،انظ ر :اب ن تيدي ة،
"اقتضاء الصراط املستقيم".226:2 ،
قض ى ب ه ِ
( )2أود بن احلسني البيهقي" ،السنن الكربى" ،كتاب أ ب القاضي ،ب اب م ا ي ِ
القاض ي ويُف ِىت
ُ َ
َُ
به امل ِ
فيت ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عب د احملس ن الرتك ي( ،ط ،1مرك ز هج ر للبح وث والدراس ات،
ُ
1432ه  ،) 2011 -برقم.)20376( :
( )3انظر :ابن تيدية" ،اقتضاء الصراط املستقيم".90:1 ،
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مبرسو وتدخل السياسيني يف متديد أو اختصار فرتة بقاء القيصر يف السلطة بالتماعب يف
التقاومي.
وعند مشركي العرب يف طاعة عظيدهم أيب امة ،أو غريه ،يف كسر حرمة شهر احملر
جبعله صفرا والقتال فيه ،وهو حرا عندهم(.)1
إضافة إىل تأخري احلج عن أشهره عاملني بذلك ،فقد حجوا يف ذي احلجة عامني ،مث
حجوا يف احملر عامني ،مث حجوا يف صفر عامني ،فكانوا حيجون يف كل سنة يف كل شهر
عامني ،حىت وافت حجة أيب بكر يف ذي القعدة ،مث حج النيب يف ذي احلجة ،فذلك قول
النيب  يف احلديث الصحيح يف خطبته« :إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل
السماوات واألرض»(.)3()2
ومعلو أن األعيا وحتديدها قد ارتبل يف امإسما بالطاعة والعبا ة ،ففي حديث
ِ
ِ
اليومانس"
أنس ،قال :قَ ِد َ ُ
رسول اهلل  املدينةَ وهلم يَ ْوَمان يلعبون فيهدا ،فقال" :ما هذان َ
رسول اهلل َّ « :
نلعب فيهدا يف اجلاهلية ،فقال ُ
إن اهلل قَ ْد أب َدلَ ُكم بهما َخ َيراً
قالوا :كنا ُ
()4
ِمنهما :يوم األضحى ،ويوم ِ
الفط ِر» فنسب التبديل هلل عز وجل ومل يرض موافقة أهل
َُ
َُ
اجلاهلية يف أعيا هم.
قال شيخ امإسما ابن تيدية" :فوجه الداللة :أن العيدين اجلاهليني مل يقرمها رسول
اهلل  وال تركهم يلعبون فيهدا على العا ة ،بل قال« :إن اهلل قد أبدلكم بهما يومين
آخرين» ،وامإبدال من الشيء يقتضي ترك املبدل منه؛ إذ ال جيدع بني البدل واملبدل منه،
( )1انظر :الطربي" ،تفسري الطربي".249:14 ،
( )2سبق خترجيه.
( ) 3محد د ب ن عب د اهلل أب و بك ر ب ن الع ريب" ،أحك ا الق رآن" ،حتقي ق :محد د عب د الق ا ر عط ا( ،ط،3
بريوت :ار الكتب العلدية 1424 ،ه .503:2 ،) 2003 -
شعيب
( )4أخرجه أبو او سليدان بن األشعث " ،سننه" ،كتاب الصماة ،باب صماة العيدين ،حتقيقَ :
األرن ؤوط  -مح ند د ِ
كام ل ق ره بلل ي( ،ط ،1ار الرس الة العاملي ة1430 ،ه  ،) 2009 -ب رقم:
َ
(.)1134
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وهلذا ال تستعدل هذه العبارة إال فيدا ترك اجتداعهدا"(.)1
ويبدو أهنم كانوا يعلدون أن ذلك من خصائص األلوهية فنسب آخر النسأة "أبو
امة" ذلك إىل اوهلة –بزعده -فنا ى فيهم( :أال إن آهلتكم قد حرمت العا صفر
فيحرمونه ذلك العا ) ،فأطاعوه يف ذلك ،وكان هذا مطر ا عندهم.

( )1ابن تيدية" ،اقتضاء الصراط املستقيم".488:2 ،
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املبحث الرابع :شبهة إلغاء النيب  للنسيء والرد عليها
ثارت العديد من الشبهات يف اوونة األخرية حول بدعة النسيء ،خاصة يف اللقاءات
التلفزيونية ومواقع التواصل االجتداعي ،وبعد تتبع أكثرها ،ميكن إمجال ما أثري فيها من شبه
يف النقاط اوتية:
 -1أ ّن إلغاء النسيء ترتب عليه أن صارت شهور السنة اهلجرية تتغري مواضعها من عا
إىل عا  ،ف يأيت الربيع يف الصيف ،ورمضان يف الشتاء ،وهكذا ،بيندا كان العرب
جيعلوهنا ثابتة يف مواعيدها بإضافة شهر النسيء.
ولعل ّأول من أثار تلك الشبهة الشيعي العراقي "فرقد القزويين"( ،)1حيث يرى أن
القرآن أقر العرب على فعلتهم :النسيء ،وأن قوله تعاىل :ﱡ ﱇ ﱈﱠ ،تقرأ بالوجهني بفتح
الياء {ي ِ
ض ُّل} ،وبضم الياء ﱡﭐﱇﱠ( ،)2وعلى هذا –بزعده -فإن فعلة املشركني يف النسيء
َ
صحيحة ال شيء فيها ،وزعم أن مرا اوية أن الضمال وقع على املشركني يف العا الذي ال
ينسئون فيه ،و لل على كمامه بأمرين:
أولهما :أن من يتابع الشهور اهلجرية اون ال جيد شهرا منها يوافق مدلوله اللفظي
واقعه املناخي.
ثانيهما :أن اهلل سبحانه وتعاىل عا ل ،مل يكن ليجعل بعض الناس يصومون ()18
ساعة ،بيندا آخرون يصومون ( )10ساعات.
ويستطر زاعدا أن األليق لشهور احلج أن تأيت يف موسم الشتاء ،فكيف لشعرية
عظيدة كاحلج أن تقع مثما يف وسل الصيف ،ومناخ اجلزيرة العربية خاصة مكة ال ميكن أن
( ) 1هو :فرقد بن معز الدين  ،ينسب نفسه إىل احلسني بن علي رضي اهلل عنهدا ،شيعي عراقي معاصر،
ولد بكربماء الع راق ع ا  ، 1963وحص ل عل ى ش ها ة البك الوريوس يف او اب م ن جامع ة بغ دا
عا  ، 1986كدا تتلدذ على يد محدد محدد صا ق الصدر  ،مث عدل بالتدريس يف ثانوية الكف ل ،
وأس تاذا يف احل وزة ،كد ا عد ل مش رفا عام ا عل ى احل وزة االخماقي ة العلدي ة يف النج ف األش رف .انظ ر
ترمجته مبوقعه الرمسيhttp://alqazwini313.blogspot.com/2016/07/blog-post_12.html :
( )2قراءة حفص ووزة والكسائي :بضم الياء وفتح الضا  ،أما الباقون ،فقرؤوا :بفتح الياء وكس ر الض ا ،
انظر :التيسري يف القراءات السبع ،أبو عدرو الداين :ص.630
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يتحدله أحد؛ مما يتسبب يف موت وهماك احلجاجس
ومما يستدل به "القزويين" أيضا على ثبات الشهور اهلجرية يف مواسم بعينها:
أ -أن احليوانات الربية حر اهلل صيدها ما ا املرء محرما ،ومن املعلو أن نتاج
احليوانات الربية ووال هتا غالبا ما يكون يف الشهر العاشر ،واحلا ي عشر ،والثاين
عشر ،وهذه هي أشهر احلج(.)1
ب -أ ّن التقومي امإسمامي ملا أغفل استخدا الشهر النسيء نتج عن ذلك تضييع موقع
شهر رمضان الذي يأيت عا ة بني شهري أيلول وتشرين أول ،كدا أضاع موسم
احلج الذي كان يقع عا ة يف الشتاء وملدة ثماثة أشهر ،حيث كانت مكة قبل
امإسما حتتفل فيه بإنشاء األسواق(.)2
وعلى النهج نفسه رأى الباحث العقماين والروائي "يوسف زيدان"( :)3أن هناك شهرا
( )1بث تلفزيوين على موقع يوتيوب بتاريخ ، 2017/5/31 :على الرابل اويت:
https://www.youtube.com/watch?v=lzuXBJaJDsg.

( )2انظر :النسيء  -تقاومي العامل والتقومي الع ريب امإس مامي ،ني ازي ع ز ال دين :ص ،187وق د اج رت تل ك
الشبهة أيضا يف مق ال مس تقل ل ه بعن وان النس يء العق ماين الش هري كام ل عل ي ،ب ل زا عل ى ذل ك أن
ق رار ح ذف النس يء باوي ة القرآني ة ك ان ألس باب نيوي ة تارخيي ة وعس كرية ن تج عن ه اخ تماف مواس م
احلج وصو رمضان بالنسبة للدسلدني قبل تأليف اوية وبعده إىل يومنا هذا ،وزعم أن هذا يدل على
أ نن القرآن مؤلف بشري .انظر :النسيء ،كامل عل ي ،مق ال جبري دة احل وار املتد دن ،الع د (،)6101
على املوقع االلكرتوين هلا على الرابل اويت:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623203.

( )3ه و :روائ ي مص ري م ن املعاص رين األحي اء ،م ن موالي د  ، 1958حص ل عل ى ليس انس الفلس فة م ن
كلي ة او اب جبامع ة امإس كندرية س نة  ، 1980وش غل منص ب م دير مرك ز املخطوط ات مبكتب ة
امإس كندرية ،ل ه رس الة ماجس تري يف الفلس فة امإس مامية بعن وان" :الفك ر الص ويف عن د عب د الك رمي
اجليلي ،راسة وحتقيق لقصيدة النا رات العينية للجيلي مع شرح النابلسي" أما الدكتوراه ،فقد حص ل
عليها يف الفلسفة امإس مامية أيض ا ع ا  ، 1989ع ن رس الة بعن وان" :الطريق ة القا ري ة فك را ومنهج ا
وسلوكا" ،راسة وحتقيق لديوان عبد القا ر اجليماين ،انظر ترمجته يف موقع ويكيبيديا:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B2%D9%
8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
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هجريًّا مت حذفه ،وأن ذلك أ ى إىل فوضى كبرية يف التقومي اهلجري ،واستطر قائما :إن هذا
الشهر شهر كبيس كان يأيت كل ( )30شهرا ،وهو مبثابة رمانة امليزان للتقومي اهلجري؛ إذ إنه
كان ينسق بني الشهور لتأيت يف ميعا ها (يقصد موعدا ثابتا كل سنة) ،وراح يضرب مثاال قال
فيه :شهر ربيع األول من املفرتض أن يأيت يف عز الربيع ،ومع ذلك نتفاجأ مبجيئه يف الصيف،
وراح يؤكد أن هناك خلما كبريا ضرب التاريخ اهلجري(...)1كدا يقول يوسف زيدان يف احللقة
نفسها :إن عو ة النسيء سيضبل مواقيت الشهور ضبطا صحيحا على املواسم ،فيأيت رمضان
يف الشتاء ،ويأيت الربيع يف الربيع ...إخل ،وأن ذلك سيكون سببا يف حل ( )% 50من
امإشكاالت احلا ثة يف العامل امإسمامي اليو (.)2
 -2أ ّن سبب ذ اهلل تعاىل للكافرين يف قضية النسيء أهنم كانوا حيلون هذا النسيء
عاما وحيرمونه عاما ،ال أنه مذمو يف ذاته ،وقد ابتدع ذلك يف بث مباشر له على
موقع "يوتيوب" على قناة بعنوان (أنوار العقول) احملامي أود عبده ماهر( )3خماطبا
مؤسسة األزهر مبصر بأن تقو بتعديل التقومي اهلجري؛ معلما كمامه أن التقومي
اهلجري احلا ليس صحيحا ،والسبب يف ذلك حذف شهر النسيء ،وذكر أنه
( )1انظ ر :النس يء  -تق اومي الع امل والتق ومي الع ريب امإس مامي ،ني ازي ع ز ال دين :ص ،187ومقابل ة
تلفزيونية ليوسف زيدان مع امإعمامي خريي رمضان ،برن امج (ممك ن) ،قن اة ( )cbcالفض ائية ،عل ى
الرابلhttps://www.youtube.com/watch?v=MY9Ju-P4nqA :
وليس ت احللق ة خالص ة ل ذلك املوض وع ،لك ن الش اهد منه ا يب دأ م ن 1 : 20 :38 :إىل :30 :10
 ،1وقد كانت بتاريخ. 2016/7/22 :
( )2الس ابق :نف س املوض ع .وليس ت احللق ة خالص ة ل ذلك املوض وع ،لك ن الش اهد منه ا يب دأ م ن:38 :
 1 : 20إىل  ،1 :30 :10وقد كانت بتاريخ. 2016/7/22 :
( )3محا مبحكدة النقض والدستورية العليا ،خترج يف الكلية احلربية سنة  1965وعدل ضابطا منذ ذلك
التاريخ إىل سنة  1988حيث أحيل للتقاعد برتبة عديد ،حص ل عل ى ليس انس احلق وق م ن جامع ة
ع ني مش س ع ا  ، 1986وق د كت ب ع دة مؤلف ات منه ا" :إس مامنا وال رتاث ..حن و تق ومي اخلط اب
الديين" ،و "السنة النبوية بني الدس والتحريف" ،و"أوها عذاب الق رب" ،اش تهر يف أحا يث ه التلفزيوني ة
بالطعن يف البخاري وكتب الرتاث الفقهي .انظر ترمجته على مدونته الشخصية:
http://ahmedabdomaher.com/
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بإبقاء التقومي اهلجري على هذا الوضع وإبطال النسيء سيحدث أن تتوافق السنة
اهلجرية مع السنة امليما ية ،وهذا يؤ ي إىل أن تكون هجرة النيب  -  -يف نفس
توقيت ميما املسيح  -عليه السما  ،-وأضاف أن عد االهتدا بعدلية تقومي
التقومي ستؤ ي إىل خطأ فا ح يف تسدية الشهور العربية(.)1
 -3وطرح أحدهم الشبهة بقوله :إذا كان نظا الكبس عند العرب مع نظا النسيء
محرما وخاطئا ،فلداذا صا محدد وأصحابه تسع سنوات وفقا لذلك النظا س وملاذا
ترك أبا بكر حيج يف شهر غري ذي احلجة ،ويكون حجه باطماس وملاذا صدت
جربيل طوال هذه السنوات وهو يرى خطأ فاحشا يف التقومي(.)2
املطلب الثاني :الرد على أرباب هذه الشبهة
والر على هذه النقاط وما جاء فيها ،يكون من عدة وجوه:
الوجه األول :التقومي القدري تقومي رباين مساوي كوين توقيفي قدمي قد البشرية ،قال
تعاىل :ﱡﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧﱠ[البقرة ،]189 :وقال :ﱡﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ اوية [التوبة ،]36 :وقال :ﱡﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳﱠ [يونس.]5 :
وبعض هذه املواقيت والتقاومي أقسم اهلل هبا؛ لعظدتها عنده ،ولدقة ما فيها وما
جاءت به ،كدا يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ[الفجر 1 :و ،]2وقوله تعاىل:
ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ[الليل 1 :و ،]2وقوله :ﱡﭐ ﱁ ﱠ[العصر.]1 :
فالتقومي القدري تقومي رباين ليس من ابتداع أحد الفلكيني ،وليس للفلكيني سلطان
على أمساء الشهور ،وال على عد ها أو تسلسلها أو أطواهلا ،وإَّنا يتم كل ذلك يف حركة
كونية ربانية ،ويف الوقت الذي عبثت أصابع الفلكيني بتقومي األمم األخرى يف كل جزئية من
( )1انظر :بث مباشر على موقع يوتي وب ،للدستش ار أو د عب ده م اهر ،بت اريخ ، 2018/9/25 :عل ى
الرابل اويتhttps://www.youtube.com/watch?v=UWUJKNZMnhg :
( ) 2انظر :كيف مر محدد التقومي العريب ،علي سعداوي ،مقال منشور على شبكة امإنرتنت:
https://117n.blogspot.com/2011/12/blog-post_02.html
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جزئياهتا وأمساء شهورها وأطواهلا وهيئاهتا وتسلسلها ،فإنه ال سلطة للفلكيني أو غريهم على
التقومي القدري فهو واضح ّبني.
الوجه الثاني :النسيء يف اوية هو ما كان يفعله املشركون من تبديل األشهر احلر
مكان األشهر احلمال؛ ليستحلوا بذلك القتال فيها ،وال عماقة له باأليا اليت تضبل فصول
السنة األربعة للزراعة.
ومما يدل على هذا ما ذكره ابن كثري يف تفسريه وية النسيء ،قال ليث بن أيب سليم،
عن جماهد كان رجل من بين كنانة يأيت كل عا إىل املوسم على وار له ،فيقول :يا أيها
الناس ،إين ال أعاب وال أجاب ،وال مر ملا أقول ،إنا قد حرمنا احملر  ،وأخرنا صفرا ،مث جييء
العا املقبل بعده ،فيقول مثل مقالته ،ويقول :إنا قد حرمنا صفرا ،وأخرنا احملر (.)1

الوجه الثالث :وأما قوهلم :إن مدلوالت أمساء الشهور العربية ال يتطابق مع املناخ
الواقع واملشاهد فيجاب عنه بأمور منها:
أ -ال ب ّد من النظر إىل احلقبة الزمنية اليت وضعت فيها تلك املسديات وهي من آالف
السنني؛ ال أن ينظر إىل واقع املناخ املوجو اون ،وذلك للتغري املناخي الذي ال ختطئه
عني ،فدن املعلو تارخييا وجغرافيا أن أمساء الشهور العربية قدمية قد التاريخ ،ومن
املعروف تارخييا أ يضا أن األحوال املناخية يف الوطن العريب عامة واجلزيرة العربية خاصة
يف تلك األزمان املوغلة يف القد سا ها مناخ معتدل لطيف غزير األمطار ،وكان
يكسوها غطاء نبايت كثيف من األعشاب وتغطي مرتفعاهتا الغابات امللتفة(.)2
كدا ُجي ِدع علداء التاريخ واجلغرافيا واملناخ يف العامل اليو على أن هناية آخر عصر
جليدي مرت به الكرة األرضية كانت حوا القرن الرابع عشر قبل امليما  ،واليت كانت بداية
عصرنا الديفء احلا  ،والذي سيستدر عشرات اوالف من السنني(.)3
( )1ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم".133:4 ،
( ) 2انظر :رجا عبد احلديد عرايب" ،سفر الت اريخ اليه و ي :اليه و  ،ت ارخيهم ،عقائ دهم" ( ،ط ،2س وريا:
ار األوائل للنشر والتوزيع ،) 2006 ،ص.26 :
( ) 3انظر . :أو د او " ،الع رب والس اميون والعرباني ون وبن و إس رائيل واليه و " ( ،مش ق :ار املس تقبل،
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ومما ال شك فيه وفق هذه املعطيات التارخيية واجلغرافية ،أن مدلوالت أمساء هذه
الشهور كانت تنطبق وال شك على ما تسدت به.
ب -تعد الروايات واوراء الوار ة يف مدلوالت أمساء الشهور العربية بني املؤرخني ،مبا ال
جيعلنا جنز مبدلول شهر معني مثما قال به بعض املؤرخني مقابل مدلول آخر قال به
مؤرخون آخرون.
جـ  -اشتهر عند العرب أربع سماسل من األمساء العربية ،كانت آخرها املستخدمة حاليا،
واليت استقر عليها يف مطلع القرن اخلامس امليما ي على وجه التقريب ،ومل تستخد
كل هذه األمساء يف زمن أو مكان واحد ،فقد كان للعرب املستعربة أمساء أطلقوها
على شهورهم ،وكان للعرب العاربة شهورهم كذلك(.)1
الوجه الرابع :التقومي الشدسي من قبل اليهو والنصارى الذي يطالب أرباب هذه
الشبهة بضبل التقومي اهلجري عليه باطل؛ ألمور منها:
أ -أنه يف أصله استدعى األحبار والرهبان له النسيء من البابليني واألقباط الفراعنة بعد
تعديمات وتغيريات كثرية؛ لغرض يين وهو توحيد األعيا جلديع الطوائف من جهة،
ولينأى هبا عن أعيا ومواسم خمالفيهم يف الدين ،خاصة املسلدني من جهة أخرى،
واملسلدون املتبعون للتقومي اهلجري ليسوا يف حاجة إىل شيء من هذا ،وهلل احلدد(.)2
ب -التاريخ الصحيح لوال ة املسيح -عليه السما  -ليس معروفا؛ بل إن جعل ميما ه -عليه
السما  -يف موسم الشتاء ال أساس له ،يقول املستشار محدد عزت الطهطاوي« :هل ُولد
املسيح ح ّقا يف فصل الشتاء يف  25يسدرب ،كدا يقول النصارى الغربيون ،أو يف يناير،
كدا يقول النصارى الشرقيونس.
ك
"وَكا َن ِيف تِْل َ
ور يف إجنيل "لوقا" حكاية عن ميما املسيح  -عليه السما َ :-
=

 ،) 1991ص.50-20 :
( )1انظ ر :املوس وعة العربي ة العاملي ة( ،ط ،2املدلك ة العربي ة الس عو ية :مؤسس ة أعد ال املوس وعة للنش ر
والتوزيع 1419 ،،ه .676:10 ،) 1999 -
( )2انظر :املبحث الثاين ،النسيء بني أهل الكتاب واملشركني.
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الْ ُكورِة رعاةٌ متبدِّين َحيرسو َن ِحراس ِ
ف هبِِ ْمَ ،وَْجم ُد
ات اللنْي ِل َعلَى َر ِعينتِ ِه ْمَ ،وإِ َذا َمماَ ُك النر ِّ
ب َوقَ َ
ََ
َ ُ َ ََُ َ ْ ُ ُ
ِ
ال َهلُ ُم الْ َدماَ ُك :الَ َختَافُوا! فَ َها أَنَا أُبَش ُِّرُك ْم بَِفَرٍح
َضاءَ َح ْوَهلُ ْم ،فَ َخافُوا َخ ْوفا َعظيدا .فَ َق َ
النر ِّ
بأَ
()1
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
نع ِ
ب" .
يح النر ُّ
َعظي ٍم يَ ُكو ُن جلَدي ِع الش ْ
ب :أَننهُ ُول َد لَ ُك ُم الْيَ ْوَ ِيف َمدينَة َ ُاوَ ُخمَلِّ ٌ
ص ُه َو الْ َدس ُ
ومعَن ذلك :أن يكون امليما يف وقت يكون الرعي فيه ممكنا يف احلقول القريبة من
"بيت حلم" املدينة اليت ولد فيها املسيح  -عليه السما  ،-وهذا الوقت يستحيل أن يكون
يف الشتاء؛ ألنه فصل تنخفض فيه رجة احلرارة -وخصوصا بالليل -بل وتغطي الثلوج تمال
وجعل عيد امليما للسيد املسيح يف فصل الشتاء :ال أساس له إذا ،بل هو
أرض "فلسطني"ْ ،
من خمرتعات الوضاع جبعله يف فصل الشتاء ويف هذه التواريخ املذكورة آنفا»(.)2
يقول "بيك" من علداء تفسري الكتاب املقدس" :مل يكن ميقات وال ة املسيح شهر
يسدرب على امإطماق ،فعيد امليما عندنا قد بدأ التعارف عليه أخريا يف الغرب"(.)3
جـ -لو تتبعنا نظا املشركني العرب يف النسيء كدا يدعون لكي تتوافق السنة اهلجرية مع
امليما ية وبالتا يوافق التقومي اهلجري مع املواسم فلن يستقيم ذلك أيضا ولن تضبل
املسألة ،وسيؤ ي هذا أيضا إىل أن تكون هجرة النيب  -  -يف نفس توقيت ميما
املسيح عليه السما يوما ما.
د -النسيء املذكور يف اوية والذي ألغاه النيب  -  -مبوجبها ،جاء على صورة مغايرة
لنسيء اليهو والنصارى ،فبيندا كان اليهو والنصارى ينسئون بزيا ة أيا أو شهر،
فإن املشركني كانوا ينسئون بتبديل شهر حرا بشهر آخر حمال أو العكس ،وهذا
معناه أن املواسم كانت عندهم على حالتها بعد إلغاء النيب  -  -للنسيء ،وعلى
حالتها اون من تغري مواقيت األشهر احلر بتغري املواسم من عا إىل عا ؛ وهذا فيه ر
على عاة عو ة النسيء وليس فيه حجة هلم؛ إذ األمر عند املشركني ال عماقة له
( )1إجنيل لوقا.11-8:2 :
( . )2محد د ع زت الطهط اوي" ،النص رانية وامإس ما "( ، ،ط ،2مكتب ة الن ور1406،ه -

 ،) 1986ص.244-241 :

( )3تفسري الكتاب املقدس ،للدكتور بيك :ص ،727نقما عن :الطهطاوي" ،النصرانية وامإسما " ،ص.242 :
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باأليا اليت تضبل الشهور مع املواسم يف مواعيد ثابتة كل عا .

الوجه الخامس :وأما قوهلم :إن قرار حذف النسيء باوية سببه نيوي ،وألسباب
تارخيية وعسكرية ،فأقول:
هذا القول مر و عليهم وال حجة هلم فيه ،فإن امإبقاء على النسيء هو الذي حيقق
املكاسب الدنيوية والعسكرية ال إلغاءه وإبطال العدل به ،وهذا ما كانت العرب تفعله؛ فإهنم
كانوا أصحاب حروب وغارات ،فإذا جاء الشهر احلرا وهم محاربون ،شق عليهم ترك
احملاربة ،فيحلونه وحيرمون مكانه شهرا آخر ،وكان يشق عليهم أن ميكثوا ثماثة أشهر ال
يغريون فيها ،فأبطل النيب  -  -هذه البدعة القبيحة اليت من ورائها متويه على اهلل وعلى
عبا ه بزعدهم وأهوائهم ،واستعدال للخداع واحليلة يف ين اهلل عز وجل(.)1
الوجه السادس :وأما قول األستاذ يوسف زيدان :إن عو ة النسيء سيضبل مواقيت
الشهور ضبطا صحيحا على املواسم ،فيأيت رمضان يف الشتاء ،ويأيت الربيع يف الربيع ...إخل،
وأن ذلك سيكون سببا يف حل ( )% 50من امإشكاالت احلا ثة يف العامل امإسمامي اليو .
وعقال.
شرعا ً
فنقول :هذا الزعم مردود ً
شرعا ،ففي موضعني:
أما ً
األول :ور من أسباب النزول يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢﱠ ﭐ[التوبة ،]3 :فدن الثابت أن هذه اوية نزلت يف حجة أيب بكر
  ،- وهذا معناه أن حجة أيب بكر وقعت يف ذي احلجة ،وكذا حجة النيب .-  -يقول ابن كثري معلقا على هذه اوية ،واصفا حال املشركني زمن بعثة النيب :-  -
"كانوا حيلون شهر احملر عاما حيرمون عوضه صفرا وبعده ربيع وربيع إىل آخر السنة حباهلا على
نظامها وعدهتا وأمساء شهورها ،مث يف السنة الثانية حيرمون احملر ويرتكونه على حترميه وربيع إىل
آخرها ،ف ﱡﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗﱘﱠ ﭐ[التوبة ،]37 :أي :يف حترمي أربعة أشهر من السنة إال أهنم تارة يقدمون حترمي
( )1انظر :الزخمشري" ،تفسري الزخمشري".270:2 ،
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الشهر الثالث من الثماثة املتوالية وهو احملر  ،وتارة ينسئونه إىل صفر ،أي :يؤخرونه"(.)1
والثاني :حديث النيب « :إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السموات
واألرض ،السنة اثنا عشر شهرا ،منها أربعة حرم ،ثالث متواليات :ذو العقدة ،وذو
الحجة ،والمحرم ،ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»( ،)2وهذا يدل على استدرار
حترميها إىل آخر وقت ،كدا هو مذهب طائفة من السلف(.)3
وهذان الدليمان شاهدان على أن أمر الشهور القدرية اهلجرية ،على ما أقره النيب
  ،- وهذا أيضا فيه ر على من يدعي أن حجة أيب بكر  --وقعت يف ذي القعدة.وأما عقالً :فما ميكن لقائل أن يقول :إن هذا األمر املتواتر من لدن النيب ،-  -
مث اخللفاء ،مث األئدة قد حدث فيه تواطؤ على خطأ تراكم كل هذه املئات من السنني؛ حىت
جئنا بعد ( )1400سنة أو يزيد ،لنكتشف أن هذا الذي تواتروا عليه غري صائب.
وألن ذلك فيه طعن يف كما اهلل؛ ألن اهلل يقول :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍﱠﭐ[احلجر ،] 9 :وقد أمجع العلداء أن هذا الذكر هو القرآن والسنة ،وقد مر معنا يف
األ لة أن التقاومي مواقيت للناس واحلج واألهلة.
وال شك أن القول بأن األهلة اليت يؤرخ هبا املسلدون اليو ليست صحيحة ،ال شك
أن هذا يلز منه القول بعد حفظ الذكر الذي نقل إلينا هذه األهلة ،وهذا مستلز للطعن يف
كما اهلل تعاىل ،وكذا فيه طعن يف رسول اهلل؛ إذ يقول« :إن الزمان قد استدار كهيئته يوم
خلق اهلل السموات واألرض ،»...وهذا إخبار من النيب  أن األمر قد عا إىل أصله
الذي َوقنتَهُ اهلل عليه ،وامإخبار حيتدل الصدق والكذب لذاته ما مل يكن وحيا ،وملا كان كما
رسول اهلل  وحيا ،فهذا معناه أنه ال حيتدل إال الصدق.

( )1ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم".134:4 ،
( )2سبق خترجيه.
( )3ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم".7:3 ،
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خامتة البحث وأهم النتائج
احلدد هلل الذي بنعدته تتم الصاحلات ،فقد انتهيت هبذا البحث -حبول اهلل وقوته-
على النحو الذي َمنر ،ومن مثَن أُمجل أهم النتائج اليت انتهيت إليها ،كدا يلي:
أوًل :ثبت باأل لة أن أصل التقومي الذي شرع اهلل خللقه من لدن آ إىل محدد  كان
ً
تقوميا قدريا معتددا على رؤية األهلة اليت هبا تنظيم أحوال الناس يف مواقيتهم
وعبا اهتم وتقاوميهم.
ثانيًا :أكدت النصوص أن التقومي الذي كان معدوال به عند أهل الكتاب وعند عرب
اجلاهلية هو التقومي اهلجري ،الذي انتقل إليهم من إبراهيم وإمساعيل  -عليهدا وعلى
نبينا الصماة والسما  ،-إىل أن امتهن كثري من قبائل العرب مهنة احلروب وامإغارة،
فلجأوا إىل النسيء؛ الستبدال األشهر احلر  ،والتماعب هبا وفقا ألهوائهم.
ثالثًا :ملا َغ نري الناس يف األمم السابقة وكذلك يف األ يان السابقة وحرفوا ين اهلل ،كان مما
ابتدعوه بدعة النسيء اليت انتقلت إليهم من الديانات الوثنية ومن الديانات البابلية
واملصرية القدمية ،فحا وا عن التقومي اهلجري القدري إىل التقومي الشدسي الذي
أجلأهم إىل ابتداع بدعة النسيء؛ ليكدلوا عدة أيا السنة.
ابعا  :ثبت أن بدعة النسيء عند اليهو وعند النصارى ،كانت إضافة شهر قصري ترتاوح
رً
أيامه من سبعة أيا إىل ثماثة عشر يوما ،ويُسدى بالشهر الكبيس ،وهو النسيء الذي
يتم به قوا العا .
خامسا :النسيء عند املشركني انتقل إليهم من األمم اليت احتكوا هبا من أهل الكتاب ،بيندا
ً
كانت صورته عندهم هو تغيري مواضع األشهر احلر  ،واستبداهلا بأشهر حمال تارة،
أو إلغاء حرمتها تارة أخرى؛ حىت ال يكون الشهر احلرا مانعا هلم من إكدال غاراهتم
أو حرهبم.
سادساً :مبناقشة الشبهة املتهدة لنبينا محدد  -  -بأنه هو الذي ألغى النسيء ألسباب
عسكرية وتارخيية ،لهر وتبني بطماهنا وفسا القول هبا من عدة وجوه ،أمهها ما يلي:
 -1التقومي القدري تقومي رباين مساوي كوين توقيفي قدمي قد البشرية.
 -2امإبقاء على النسيء هو الذي حيقق املكاسب الدنيوية والعسكرية ال إلغاؤه.
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 -3النسيء الذي كان يفعله املشركون هو تبديل األشهر احلر مكان األشهر احلمال؛
ليستحلوا بذلك القتال فيها ،وال عماقة له باأليا اليت تضبل فصول السنة األربعة
للزراعة.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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املصادر واملراجع
ابن األثري ،املبارك بن محدد" .النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق :طاهر أو د ال زاوي -
محدو محدد الطناحي( .بريوت :املكتبة العلدية1399 ،ه .) 1979 -
اب ن الع ريب ،محد د ب ن عب د اهلل" .أحك ا الق رآن" ،راج ع أص وله وخ رج أحا يث ه وعلن ق علي ه:
محدد عبد القا ر عطا( ،ط ،3بريوت :ار الكتب العلدية 1424 ،ه .) 2003 -
اب ن الف رس ،عب د امل نعم ب ن عب د ال رحيم" .أحك ا الق رآن"( .ط ،1ب ريوت :ار اب ن ح ز
للطباعة والنشر والتوزيع 1427 ،ه .) 2006 -
اب ن تيدي ة ،أو د ب ن عب د احلل يم" .اقتض اء الص راط املس تقيم ملخالف ة أص حاب اجلح يم".
حتقي ق :ناص ر عب د الك رمي العق ل( ،ط ،7ب ريوت :ار ع امل الكت ب1419 ،ه -
.) 1999
اب ن تيدي ة ،أو د ب ن عب د احلل يم " .رء تع ارض العق ل والنق ل" .حتقي ق :ال دكتور محد د رش ا
سامل( ،ط ،2املدلكة العربية السعو ية ،جامعة امإما محدد بن سعو امإس مامية1411،
ه .) 1991 -
ابن تيدية ،أود ب ن عب د احلل يم" .جمد وع الفت اوى" .حتقي ق :عب د ال رون ب ن محد د ب ن قاس م،
(املدلك ة العربي ة الس عو ية ،جمد ع املل ك فه د لطباع ة املص حف الش ريف 1416 ،ه -
.) 1995
اب ن تيدي ة ،أو د ب ن عب د احلل يم" .منه اج الس نة النبوي ة يف نق ض ك ما الش يعة القدري ة".
حتقي ق :محد د رش ا س امل( ،ط ،1جامع ة امإم ا محد د ب ن س عو امإس مامية 1406 ،ه
 .) 1986اب ن رج ب ،عب د ال رون ب ن أو د" .ج امع العل و واحلك م يف ش رح س ني ح ديثا م ن جوام ع
الكل م" .حتقي ق :ش عيب األرن اؤوط  -إب راهيم ب اجس( .ط ،1ب ريوت :مؤسس ة الرس الة،
1422ه .) 2001-
اب ن عطي ة ،عب د احل ق ب ن غال ب" .احمل رر ال وجيز يف تفس ري الكت اب العزي ز" .حتقي ق :عب د
السما عبد الشايف محدد( ،ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1422 ،ه ).
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اب ن ف ارس ،أو د ب ن ف ارس " .معج م مق اييس اللغ ة" .حتقي ق :عب د الس ما محد د ه ارون،
(بريوت :ار الفكر1399 ،ه . 1979 -
اب ن ق يم ،محد د ب ن أيب بك ر" .اجل واب الك ايف مل ن س أل ع ن ال دواء الش ايف"( .ط ،1املغ رب:
ار املعرفة1418 ،ه .) 1997 -
اب ن كث ري ،إمساعي ل ب ن عد ر" .تفس ري الق رآن العظ يم" ،حتقي ق :محد د حس ني مش س ال دين،
(ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية ،منشورات محدد علي بيضون 1419 ،ه ).
ابن منظور ،محدد بن مكر " ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :ار صا ر1414 ،ه ).
أو د او " .الع رب والس اميون والعرباني ون وبن و إس رائيل واليه و " ( .مش ق :ار املس تقبل،
.) 1991
أو د خمت ار عب د احلدي د عد ر ،مبس اعدة فري ق عد ل" .معج م اللغ ة العربي ة املعاص رة"( .ط،1
بريوت :عامل الكتب 1429 ،ه .) 2008 -
األزه ري ،محد د ب ن أو د" .هت ذيب اللغ ة" ،حتقي ق :محد د ع وض مرع ب( ،ط ،1ب ريوت :ار
إحياء الرتاث العريب.) 2001 ،
البخ اري ،محد د ب ن إمساعي ل" .ص حيح البخ اري" .حتقي ق :محد د زه ري ب ن ناص ر الناص ر،
(ط ،1ار طوق النجاة1422 ،ه ).
البغ وي ،احلس ني ب ن مس عو " .مع امل التنزي ل يف تفس ري الق رآن" .حتقي ق :عب د ال رزاق امله دي،
(ط ،1بريوت :ار إحياء الرتاث العريب 1420،ه ).
البيهق ي ،أو د ب ن احلُ َس ني" .الس نن الك ربى" .حتقي ق :ال دكتور عب د اهلل ب ن عب د احملس ن
الرتكي( .ط ،1مركز هجر للبحوث والدراسات1432 ،ه .) 2011 -
التونس ي ،محد د الط اهر ب ن عاش ور" .حتري ر املع َن الس ديد وتن وير العق ل اجلدي د م ن تفس ري
الكتاب اايد"( .تونس :الدار التونسية للنشر.) 1984 ،
اجلي زاين ،محد د ب ن حس ني" .معي ار البدع ة  -ض وابل البدع ة عل ى طريق ة القواع د الفقهي ة".
(ط ،2السعو ية :ار ابن اجلوزي1432 ،ه ).
وا  ،حسني فهد".موسوعة اوثار التارخيية"( .عدان :ار أسامة للنشر.) 2003 ،
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اخل ازن ،عل ي ب ن محد د" .لب اب التأوي ل يف مع اين التنزي ل" .تص حيح :محد د عل ي ش اهني،
(ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1415 ،ه ).
ص ابر ،ترمج ة :ال دكتور
يورانت ،ويليا جيدس" .قصة احلضارة" .تقدمي :الدكتور محيي ال ّدين َ
َ
محد و وآخ رين ( ،ب ريوت :ار اجلي ل ،ت ونس :املنظد ة العربي ة للرتبي ة والثقاف ة
زك ي جني ب ُ
والعلو  1408 ،ه .) 1988 -
الراغ ب األص فهاين ،احلس ني ب ن محد د" .املف ر ات يف غري ب الق رآن" .حتقي ق :ص فوان ع دنان
الداو ي( .ط ،1مشق :ار القلم ،بريوت :الدار الشامية – بريوت1412،ه ).
الراه ب القد س أثناس يوس املق اري" .عي د قيام ة املس يح خملص نا"( .ط ،1الق اهرة ،مط ابع
النوبار ،العبور.) 2013 ،
الزخمش ري ،محد و ب ن عد رو" .الكش اف ع ن حق ائق غ وامض التنزي ل"( ،ط ،3ب ريوت :ار
الكتاب العريب 1407 ،ه ).
الس ِجستاين ،سليدان بن األشعث" .سنن أيب او " .حتقيق :شعيب األرنؤوط  -مح ند د ِ
كام ل
َ
َ
ِّ ْ
قره بللي( .ط ،1ار الرسالة العاملية1430،ه .) 2009 -
الس عدي ،عب د ال رون ب ن ناص ر" .تيس ري الك رمي ال رون يف تفس ري ك ما املن ان" .حتقي ق عب د
الرون بن معما اللوحيق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه .) 2000-
الس هيلي ،عب د ال رون ب ن عب د اهلل" .ال روض األن ف يف ش رح الس رية النبوي ة الب ن هش ا ".
حتقيق :عدر عب د الس ما الس مامي( ،ط ،1ب ريوت :ار إحي اء ال رتاث الع ريب1421،ه /
.) 2000
الش اطيب ،إب راهيم ب ن موس ى" .االعتص ا " .حتقي ق :س ليم ب ن عي د اهل ما ( ،ط ،1الس عو ية،
ار ابن عفان1412 ،ه .) 1992 -
الصنعاين ،عبد الرزاق ب ن مه ا " .تفس ري عب د ال رزاق" .راس ة وحتقي ق . :محد و محد د عب ده،
(ط ،1بريوت :ار الكتب العلدية1419 ،ه ).
الطربي ،محدد ب ن جري ر" .ج امع البي ان يف تأوي ل الق رآن" .حتقي ق :أو د محد د ش اكر( ،ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه .) 2000-
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الطهط اوي ،محد د ع زت " .النص رانية وامإس ما "( .ط ،2مكتب ة الن ور1406 ،ه -
.) 1986
لال ا حس ن" .الفك ر ال ديين امإس رائيلي – أط واره ومذاهب ه"( .الق اهرة :معه د البح وث
والدراس ات العربي ة الت ابع للجامع ة العربي ة ،قس م البح وث والدراس ات الفلس طينية،
.) 1971
عرايب ،رجا عبد احلديد" .سفر التاريخ اليهو ي :اليهو  ،ت ارخيهم ،عقائ دهم"( .ط ،2س وريا:
ار األوائل للنشر والتوزيع.) 2006 ،
عز ال ّدين ،نيازي" .النسيء ،تقاومي العامل والتق ومي الع ريب امإس مامي"( .ط ،1مش ق :األه ا
ّ
للطباعة والنشر والتوزيع.) 1999 ،
العس قماين ،أو د ب ن عل ي" .ف تح الب اري ش رح ص حيح البخ اري" رق م كتب ه وأبواب ه وأحا يث ه:
محدد فؤا عبد الباقي ،قا بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب ال دين اخلطي ب،
عليه تعليقات العمامة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز( ،بريوت :ار املعرفة.) 1379 ،
علي محدد عبد اهلل" .اليهو من عهد او إىل ولة إسرائيل" . ( .ط) . ( ،ت).
العد رو ،آم ال بن ت عب د العزي ز" .األلف اظ واملص طلحات املتعلق ة بتوحي د الربوبي ة" . ( .ط)،
(  .ت).
عي اض ب ن موس ى" .مش ارق األن وار عل ى ص حاح اوث ار"( .ت ونس :املكتب ة العتيق ة ،الق اهرة:
ار الرتاث.) 1978 ،
الف ارايب ،إمساعي ل ب ن و ا " .الص حاح ت اج اللغ ة وص حاح العربي ة" .حتقي ق :أو د عب د الغف ور
عطار( .ط ،4بريوت :ار العلم للدمايني1407 ،ه .) 1987 -
فخ ر ال دين ال رازي ،محد د ب ن عد ر" .مف اتيح الغي ب = التفس ري الكب ري"( .ط ،3ب ريوت :ار
إحياء الرتاث العريب 1420،ه).
الفيومي ،أود بن محدد" .املصباح املنري يف غريب ألف اظ الش رح الكب ري" .حتقي ق :عب د العظ يم
الشناوي ( ،ط ،2القاهرة :ار املعارف).
الق رطيب ،محد د ب ن أو د" .اجل امع ألحك ا الق رآن" .حتقي ق :أو د ال رب وين وإب راهيم أطف يش.
(ط ،2القاهرة :ار الكتب املصرية1384 ،ه .) 1964 -
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القسطماين ،أود بن محد د" .إرش ا الس اري لش رح ص حيح البخ اري"( ،ط ،7مص ر :املطبع ة
الكربى األمريية1323 ،ه ).
مايكل هارت .اخلالدون مائة أعظدهم محدد رس ول اهلل  ،"ترمج ة :أن يس منص ور( ،املكت ب
املصري احلديث . ( ،ط) . ( ،ت).
محدد حبر عبداايد" .اليهو ية"( .القاهرة :مركز الدراسات الش رقية – جامع ة الق اهرة ،سلس لة
الدراسات الدينية والتارخيية1422 ،ه .) 2001 -
املس ريي ،عب د الوه اب" .موس وعة اليه و واليهو ي ة والص هيونية" ( ،ط ،1الق اهرة :ار
الشروق.) 1999 ،
مص احلة ،عد ر أم ني" .التلد و  -املرجعي ة اليهو ي ة للتش ريعات الديني ة واالجتداعي ة"( .ط،1
عدان :ار اجلليل للنشر والدراسات واألحباث الفلسطينية.) 2006
املوس وعة العربي ة العاملي ة( ،ط ،2املددلك ة العربي ة الس عو ية -الري اض ،مؤسس ة أعد ال
املوسوعة للنشر والتوزيع 1419 ،ه .) 1999 -
المواقع والروابط اًللكترونية
"اسرتجعت بتاريخ ." 2019/11/28 :من موقع:
بث تلفزيوين." 2017/5/31،
ُ
https://www.youtube.com/watch?v=lzuXBJaJDsg.

رتجعت بت اريخ:
املستش ار م اهر ،أو د عب ده .ب ث مباش ر عل ى موق ع يوتي وب" ،اس
ُ
 ،" 2018/9/25من الرابل االلكرتوين:

https://www.youtube.com/watch?v=UWUJKNZMnhg.

األرثوذكس ،بطريركية السريان" .مجعة اوال العظيدة" .نسخة محفولة على موقع واي باك مشني:

http://syrian-orthodox.com/readnews.php?id=112.

رتجعت بت اريخ ." 2019/12/8 :م ن
مك اريوس األنب ا" .ش رح الكت اب املق دس"" .اس
ُ
الرابل االلكرتوين:

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/H-GBishop-Makarious/00-Book-of-Maccabees-Introduction/Makabayan-intro-049Calendar.html

رتجعت بت اريخ." 2019/12/15 :
س عداوي عل ي" .كي ف م ر محد د التق ومي الع ريب"" ،اس
ُ
من مقال منشور على شبكة امإنرتنت:

https://117n.blogspot.com/2011/12/blog-post_02.html.
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زي دان يوس ف" .مقابل ة تلفزيوني ة للروائ ي يوس ف زي دان م ع امإعمام ي خ ريي رمض ان ،برن امج
رتجعت بت اريخ:
(ممك ن) ،عل ى قن اة ( )cbcالفض ائية" ،بت اريخ" ." 2016/7/22 :اس
ُ
 ." 2019/12/12من الرابل االلكرتوين:
https://www.youtube.com/watch?v=MY9Ju-P4nqA

رتجعت بت اريخ:
أن دراوس ع زت" .موس وعة ت اريخ أقب اط مص ر  -التق ومي الع ربي"" .اس
ُ
 ."2019/12/10من الرابل االلكرتوين:

https://www.coptichistory.org/new_page_62.htm

تكما هيدانوت" .نس خة الكت اب املق دس ،موق ع األنب ا تك ما هيد انوت القبط ي األرثوذكس ي
رتجعت بت اريخ ." 2019/12/15 :م ن
الكنيس ة القبطي ة األرثوذكس ية مص ر"" .اس
ُ
الرابل االلكرتوين:
https://st-takla.org/P-1_.html

رتجعت بت اريخ:
عل ي كام ل" .النس يء" .مق ال جبري دة احل وار املتد دن ،الع د (" ،)6101اس
ُ
 . 2019/12/10من املوقع االلكرتوين هلا على الرابل االلكرتوين:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=623203.
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