
 حول معادالت حساب مواعيد توّلد األهّلة

 افشقخ جعػر ادفاجر

أخذ افـاس يـتظرون إػ اخلالف افسـوي ظذ  دء صفر افصقام , ُيؼاس  افؼرون, زـذ ززن  عقد جداً 

وشاهم افػرز ادذهبي يف حتضرهم حلػؾة افسجال . ظذ أكه زن تؼافقد حقاهتم افديـقة, وختازه

فؽن مجفورها هو هو يف . تـتؼل زع حتول زرـز افثؼل افسقاد. افتي اختذت زـا ع تؼؾقدية. افسـوية

. فذفك ؾنكه ترك افـاس يف أزر زريج. ـرس افتؼافقد احلؿقؿة, جرى هذه افسـة أزر جديد.ـل حال

وؿذف هبا إػ جمال , وزا ذاك إال ألكه أخرج افسجال زن حدوده ادذهبقة خمس ؼًا أشوارها افعادقة

و ـى ظازل . خمتؾف متام االختالف زن حقث ادؼايقس افتي يراها أجدر  االظتامد وأ عد ظن اخلطل

زن صلكه إذ يصل إػ هنايته ادرجوة ان حيرر ادسلفة زن افعازل افسقاد ويعقدها إػ . ؾرز جديد

 .أو ؾؾـلزل ذفك ظذ األؿل. زوؿعفا افصحقح

أو ( جديد)فقدور ظاى زػفوم , (مل ُير×رؤي)فؾؿرة األوػ حيدث شجال ظام خارج زؼوفة 

 وصػه زوضوظة زتجاوزة , هو حجقة أو ظدم حجقة رأي افػؾؽي يف هذا (جديدة)زوضوظة 

 .فؾرؤية افبرصية ووشائل إثباهتا

 غ  (اجلديدة)و (اجلديد)وافتحػظ افذي يالحظه افؼارئ  وضع وصف ادػفوم أو ادوضوظة  ـ

 .زعؼوؾتغ  يرجع إػ أكه فقس جديدًا ظذ افدوائر افػؼفقة ادتخصصة وأن  دا فؾـاس ـذفك

ال صك يف أن مجقع . ضبعًا ــا كتؿـى ـؽل ادعـقغ فو أن األزر  دأ  حوار كؼدي حول أوفويات ادسلفة

ويؿؾؽون  افتايل افؼدرة ظذ افوصول  ه يف . أضراؾه األشاشقغ يؿؾؽون أدواته افعؾؿقة واألخالؿقة

 .هناية ادطاف

زن افواضح أن هذا افوضع ادستجد  ام ؾقه زن أؿؾقة أظؾـت ؿبوهلا  األضروحة ادتؼدزة وأـثرية زفقلة 

هو ثؿرة زن ثؿرات حافة افوظي اإلشالزي ادتصاظد واكتشار وشائل , فؼبول األضروحة كػسفا

 .وذفك درس حؼقق  لن ُيؼرأ وُيستعاد. االتصال وكؼل ادعؾوزات

هذا افسقاق زن افتػؽر يؼودكا إػ ؾفم ؽر تؼؾقدي فؾحديث ادجؿع ظذ صحته فدى ـل ادذاهب 

إكه كص ذو حدين . (436/رؿم.4/157: هتذيب األحؽام) (ُصم فروية اهلالل واؾطر فرويته)

وآخر يتجه إػ افرؤية ؾقؿـحفا , وهو زؼؾق وهنائي. ها هو يـػي ظـه احلجقة. يتجه إػ زا دون افرؤية

وأؿرب إػ حتصقل افعؾم وأ عد ظن . احلجقة وفؽـه  افتلـقد زػتوح ظذ زا هو أظذ زن زستواها

ـاكت يف طرف صدوره األؿرب إػ افصحة . ألكه يف هناية ادطاف يؼّرش  وشقؾة وضريؼاً . اخلطل

ل أن ُيؼال إكه حيرض احلجقة يف وشقؾة ال يتعداها. واأل عد ظن اخلطل وذفك أزر يدرـه . وزن افتؿحّرش

ادفم وزا كريد افتلـقد ظؾقه أن زن يذهب إػ أن . ـل زن فه زعرؾة ـاؾقة  لرسار افعر قة ودؿائؼفا

األرصاد افػؾؽقة حجة ذظقة ال يتـّرشؽر فؾحديث  ل يـطؾق زن زـظوره وزـفجقته فقحؼق ؽايته 

 . شؽل أوىف وزا زن ؾؼقه يؽدح إػ ؽرض أشؿى

ظؿؾت شؾسؾة زن افػؾؽغ ادسؾؿغ افؽبار ظذ وضع , افعاذ فؾؿقالد/ زـذ افؼرن افرا ع فؾفجرة

األزر افذي أصبح افقوم يف ؽاية افبساضة وافدؿة . زعادالت ترزي إػ حساب زواظقد توفد األهؾّرشة

فؽن ادغزى يف زبادرات أوفئك افػؾؽقغ أن افػؽرة فقست جديدة ظذ . ويمدي إػ كتائج يؼقـقة



ظذ افرؽم زن أهنا ظجزت ظن افوصول إػ افـسج افثؼايف كػسه وافـظرة . ادسؾؿغ وحضارهتم

افتي . (ظؾوم األوائل)افسائدة يف افدوائر افثؼاؾقة افرشؿقة افتي تصـّرشف ظؾم افػؾك يف زا ـان ُيسؿى 

ؾضاًل ظن افعجز ظن افتؿققز  قـه و غ افتـجقم افذي يعؿل ظذ . ُكظر إفقفا دائاًم  ارتقاب  صديد

 .ـشف زستؼبل افـاس زن افـظر يف أحوال افؽواـب

ه تـوهيًا خاصًا  جفود ؾؼقه وؾؾؽي صفر زـح ظـاية خاصة . زن  غ أوفئك افػؾؽقغ افؽبار كـوّرش

ة  افػؼه و عؾم . فألضروحة افػؾؽقة وجادل ظـفا وشعى إػ إثبات ذظقتفا زستػقدًا زن زعرؾته اجلؿّرش

/ هـ1030تويف )ذفك هو حمؿد  ن احلسغ اجلباظي افشفر  بفاء افدين افعازع . افػؾك زعاً 

ادطبو  ؾب إيران  (95- 194/ اجلبل ادتغ)وها أكا أثبت ؾقام يع كصًا خمتارًا زن ـتا ه  (م1621

وهو كص زن كصوص ـثرة فه يف ادعـى كػسه فؽن هذا يف زا أرى أوجزها . هجرية1319شـة 

 .وأوضحفا

ال يػقد رء زن ـالزفم ظؾاًم  (افػؾك= يعـي ظؾامء اهلقئة)وأزا ؿوفك إن صقئًا زن ـالزفم ): ؿال

 .وال طـًا وؿد ثبت أـثره  افدالئل اهلـدشقة

إذ افقؼغ ؽر . وأزا ؿوفك إن ال وثوق فك  نشالزفم ؾضاًل ظن ظدافتفم ؾؽالم ظار ظن حؾة افسداد

وتعويؾفم ظذ ؿواظدهم , ورجو  افػؼفاء ؾقام حيتاجون إفقه زن ـل ؾن إػ ظؾامء ذفك افػن. ذط

ـرجوظفم يف زسائل افـحو إػ . إذا مل تؽن خمافػة فؼواكغ افؼ  صائع ذائع زعروف يف زا  قـفم

ويف زسائل احلساب واجلز . افـحاة ويف زسائل افؾغة إػ افؾغويغ ويف زسائل افطب إػ األضباء

 ل يلخذون . زن ؽر  حث يف ظداهلم وؾسؼفم. وادؼا ؾة واخلطلين وزا صاـؾفا إػ أهل احلساب

حلصول افظن افغافب  لن . ظـفم تؾك زسؾّرشؿة ويعؾؿون هبا زن دون كظر يف دالئؾفم افتي أدّرشهتم إفقفا

اق يف صـاظة زن افصـاظات إذا اتػؼت ـؾؿتفم ظذ رء مما يتعؾق  تؾك  اجلم افغػر زن احلذّرش

 .(افصـاظة ؾفو أ عد ظن اخلطل

زغزاة افؽبر أن واحدًا زن أظاطم افػؼفاء  ل ظامل ؾريد زن ؽزارة . إكه كص يف ؽـى ظن ذح وتعؾقق

 .زا يزال يسبؼـا  لر عة ؿرون حتى اآلن, ظؾؿه

 

 


