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  الملخص
رنح على مواعيد البروج ومنازل القمر وا�نواء، وفTي حTين أن حركTة التTرنح ھTي العامTل تناقش الورقة تأثير حركة الت

ا�ساس لھذا التغير إ] أن ھناك عوامل أخرى ناقشتھا الورقة أثرت على تغير ھذه المواعيد، منھا اختAف طول البروج 
يومTا، فTي حTين  28عيTد الشTائعة بمقTدار ومنازل القمر، وتم التوصل إلى أن مواعيد البروج يختلف حاليTا عTن تلTك الموا

يوما عن تلTك التTي عرفھTا العTرب، وعنTد أخTذ اخTتAف طTول البTروج ومنTازل القمTر  22اختلفت مواعيد ا�نواء بمقدار 
بعين ا]عتبار نجد أن مقدار اختAف مواعيدھا يختلف من برج aخر أو من منزلة �خرى. وقد ناقشت الورقTة بإسTھاب 

ة الطالعة والمنزلة الساقطة والرقيب والنوء، ولقد خلصنا إلى نتيجة أن المواعيTد التTي ذكرھTا المؤلفTون المقصود بالمنزل
  القدماء لeنواء غير صحيحة، وبينا التواريخ التي نرى أنھا صحيحة. 

  

The Effect of Precision on Zodiac, Moon Houses and Anwa' 

Mohammad Shawkat Odeh 

 

Abstract:- 

The  paper discusses the effect of precession on the dates of the signs of the zodiac, Moon 

houses and Anwa', where as the precession is the main reason for the change for these 

dates, there are other factors which also affected the dates, such as the length difference of 

the signs of the zodiac and Moon houses, and we concluded that the dates of the signs of 

the zodiac are different now by 28 days than those known by the layman, and the 

difference in the Moon house dates is 22 days than those known by ancient Arab, and 

when we consider the actual length of the signs and the Moon houses, we notice that the 

difference itself differs from sign to another or from Moon house to another. In addition, 

we have discussed in details the meanings of the Rising House, Descending House, Nadir, 

and Anwa’, and we concluded that the dates mentioned by ancient authors about the 

Anwa’ are wrong, and we suggested the dates which we believe they are correct.  
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  المقدمة

في معرفة ا]تجھات وتحديد المواسم وأحوال الطقس، ومن ھنا بTرع  تھااھتم العرب بشكل ملحوظ بمراقبة السماء �ھمي
عند بعض المجتمعTات،  افائھا، ومازال ھذا ا]ھتمام موجودالعرب في تحديد منازل القمر وتحديد مواعيد ظھورھا واخت

التي تذكر منازل القمر وا�نواء، ولكن يھمل معظمھا تغيTر الحديثة وقتنا الحاضر بعض المؤلفات والتقاويم  فيونAحظ 
ختلTف اختAفTا مع مرور ا�يام، فمواعيد منازل القمTر وا�نTواء التTي عرفھTا العTرب ت للشمسمواقع ھذه المنازل بالنسبة 

  ملموسا عنھا اaن. 

  

تتغيTر مواعيTد البTروج كTذلك مTع مTرور ومواعيTدھا، ووفي حين اھتم العTرب بمنTازل القمTر، فقTد اھTتم غيTرھم بTالبروج 
ا�نTواء ومعجبيه، فقد أرتأينا أھمية اBشارة إلى تغيTر مواعيTد منTازل القمTر وحيث أن لكA الموضوعين ھواته والوقت، 

  باب التي أدت إلى ذلك. والبروج، وا�س

  

  لبروجا
بالنسTبة لنTا علTى ا�رض فإننTا نTرى أن ويومTا بالنسTبة للنجTوم،  365.256حول الشمس دورة واحTدة كTل تدور ا�رض 

تتحرك الشمس ظاھريا درجة واحدة تقريبا كل يوم والشمس ھي التي تتحرك ظاھريا بالنسبة للنجوم خAل ھذه الحركة، 
الTTدائرة ( يسTTمى دائTTرة البTTروجفTTي السTTماء الخTTط الTTذي ترسTTمه الشTTمس أثنTTاء حركتھTTا الظاھريTTة ھTTذا وبالنسTTبة للنجTTوم، 

عTه ثابTت قمووتحTرك بTين النجTوم علTى ھTذا الخTط، ، فھTي تبقTى دائمTا تأبTدا الخط ] تحيد عنه الشTمس اھذو، )الكسوفية
فTي الربيTع  ا مقTع الشTمس علTى إحTداھت ؛البروج مTع خTط ا]سTتواء السTماوي فTي نقطتTين دائرةتقاطع توبالنسبة للنجوم، 

    تسمى نقطة ا]عتدال الخريفي.ويف تقع على ا�خرى في الخروتسمى نقطة ا]عتدال الربيعي، و

  

أثنTاء حركTة الشTمس الظاھريTة بTين النجTوم فTإن بعTض المجموعTات النجميTة ومجموعTة نجميTة،  88يوجد  في السTماء و
جميTع المجموعTات ولشمس تقع ظاھريا بين نجوم ھذه المجموعة النجمية، تكون خلفية الشمس بالنسبة لeرض، أي أن ا

وھTذا يعنTي أنTه  ) 1998(بTدر،  تمييزا لھا عن بقية المجموعات النجمية ابروجتسمى النجمية التي يعبرھا مدار البروج 
لنجميTة التTي يقطعھTا أن عTدد المجموعTات اعلTى  لقد تعارف ا�قدمونو] يمكن أن تقع الشمس إ] في ھذه البروج فقط، 

للحصول على طول كل برج فقد تTم تقسTيم محTيط الكTرة وتقع بجانب بعضھا البعض، ھي وبرجا،  12مدار البروج ھي 
حيTTث أن الشTTمس ودرجTTة،  30) فكTTان بالتTTالي طTTول كTTل بTTرج يسTTاوي 12علTTى عTTدد ا�بTTراج ( درجTTة) 360السTTماوية (

 يومTا، 30ر البTروج فTإن مTدة مكTث الشTمس فTي كTل بTرج تسTاوي كل يTوم علTى مTداتقريبا تتحرك ظاھريا درجة واحدة 

لقTد افتTرض ويقال أن الشخص من برج الحوت مثA إذا كانت الشمس تقع فTي بTرج الحTوت عنTد و]دة ذلTك الشTخص، و
  كل عام في نفس الموعد. البروجأن الشمس تدخل  المنجمون
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ة نجد أن قطرھا عند دائرة ا]ستواء أطول من القطر الواصل بTين القطبTين، فTا�رض ليسTت عند دراسة الكرة ا�رضيو
23.4محور دوران ا�رض حول نفسھا بمقدار يميل ومن ناحية أخرى تماما،  كروية عن الخط العمودي علTى مسTتوى  ْ

رض حول الشمس، فTإن قTوة عن مستوى مدار ا� المائلبسبب ھذا ا]نبعاج ا]ستوائي لeرض ودورانھا حول الشمس، 
حركة دورانية على شكل مخروط تشبه حركة البلبل الذي يلعب به ا�طفTال،  محورال حركةتؤدي إلى الجاذبية الشمسية 

، يسمى ھذا الترنح لمحور ا�رض بالترنح الشمسي القمريوكما أن ھناك تأثير آخر على ھذه الحركة سببه القمر نفسه، 
ن الكواكب يسمى الترنح الكوكبي، ويسمى مجموع الترنح الشمسي القمري والترنح الكTوكبي وھناك تأثير جاذبي آخر م

خATل آ]ف السTنين فTي دائTرة ا]سTتوائي السTماوي  إلTى تنقTل موقTع القطTب الشTماليالتTرنح العTام يؤدي و بالترنح العام،
23.4نصف قطرھا  كان و ،سنة 25800ة الواحدة حوالي تبلغ مدة الدوروالسماوي البرجي،  الشمالي  ومركزھا القطب ْ

القطTTب اaن يبتعTد ويقTع بTالقرب مTTن نجTم يTدعى الثعبTان فTي مجموعTة التنTين،  سTنة 5000قبTل حTوالي  القطTب الشTمالي
كمTا أن حركTة التTرنح و(الُجTَدّي) فTي مجموعTة الTدب ا�صTغر،  حوالي درجة واحدة عTن نجTم القطTب الشTماليالشمالي  

الخريفTي علTى مTدار وموقTع نقطTة ا]عتTدال الربيعTي كTذلك فإنھTا تغيTر اBسTتوائي  السماوي  تغير موقع القطب الشمالي
ثانيTة قوسTية خATل العTام مTن الشTرق إلTى  50.26معTدل ھTذه الحركTة وبتقھقTر ا]عتTدالين، تسمى ھذه الحركTة والبروج 
وھTي الTدورة الكاملTة  تقريبTا سTنة 25800 بعدبالنسبة للنجوم بالتالي فإن نقطة ا]عتدال تعود إلى الموقع نفسه والغرب، 

أول البروج �ن نقطة ا]عتدال الربيعTي كانTت تقTع فTي بTرج الحمTل عنTد وضTع واعتبر أن الحمل ھلقد ولحركة الترنح، 
 ، إ] أن نقطTة ا]عتTدال الربيعTي)2003(الطائي،  القرن الخامس قبل الميAدفي من قبل البابليين لبروج الحالي لتقسيم ال

   أول البروج.و بالتالي أصبح الحوت ھو في مجموعة الحوت تقع  اaن

  

السنة النجمية، فأما السنة اBعتدالية فھي الفترة الزمنية التي تحتاجھا وعتدالية منھا السنة اB ؛ھناك عدة أنواع من السنةو
يبلغ طولھTا والخريفي، والربيعي أالشمس لتكمل دورة كاملة على مدار البروج بالنسبة لنقطة ثابتة عليه كنقطة اBعتدال 

أما السنة النجمية فھي الفترة الزمنية التي تحتاجھا الشمس لتكمل دورة كاملة على مدار البروج ويوما،   365.242190
حركTة و ھT النجميTةواBعتداليTة  سTبب الفTرق بTين طTول السTنة ويومTا،   365.256363يبلTغ طولھTا وبالنسTبة لTنجم مTا، 

آذار عنTدما  21ي يبين ذلك بشكل أوضح: فلنفرض أن الشمس بدأت الحركة على مدار البروج يTوم لالتاالمثال والترنح، 
مTرور ا�يTام أن  مTع كانت تقع بالقرب من نجم فلنسميه الTنجم أ، سTنAحظ و نقطة اBعتدال الربيعيعلى  اكانت تقع تمام

تكمTل الشTمس وبسبب دوران ا�رض حTول الشTمس، ذلك وعن النجم أ كذلك والشمس تبتعد عن نقطة اBعتدال الربيعي 

  الميزان

  التوأمان

  الحمل
  الدلو  الحوت

  الجدي

  القوس

 العقرب

  الثور

  العذراء

  السرطان

  ا�سد

 

  الشمس

  مدار ا�رض

 الحّواء

 اتجاه تغيّر البروج 

 حركة ا�رض المدارية 

 ا�رض 

 ھا خAل عام): البروج وكيف تتحرك الشمس على خلفيت1الشكل (
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سTنAحظ أن الشTمس سTتلتقي مTع ون تعTود إلTى كAT النقطتTين فTي العTام التTالي، أإلى  تمسيرتھا الظاھرية مع مرور الوق
دقيقة من ذلك اBلتقاء ستلتقي مTع الTنجم أ، فTي الحقيقTة مTا  20.4وبعد  ،يوما  365.242190نقطة اBعتدال الربيعي بعد

ثانية قوسية،  50.26أصبحت أقرب من الشمس عندما عادت بمقدار وغربا  تقھقرتتدال الربيعي قد عأن نقطة اBحدث 
    .)1999(عبنده،  حركة الترنحو ھالتقھقر و أسبب ھذا ا]نزياح و

  

؛ النجميTTة أم المعتمTTدة فTTي التقTTويمواaن كTTان علTTى اBنسTTان أن يحTTدد أيTTا مTTن السTTنتين سTTيختار ]عتمادھTTا السTTنة الفعليTTة و
سTيبقى الربيTع دائمTا فTي شTھر وما إن اختار اBعتدالية فسيحافظ بالتالي على مواعيد الفصول في موعدھا، أف ؟اBعتدالية

لكنه لن يحافظ على مواعيد عودة الشمس إلى مكانھا بالنسبة للنجوم، فسيكون ھناك تأخير والصيف في حزيران، وآذار 
بالنسTبة إلTى مكانھTا ا إذا اختTار السTنة النجميTة فإنTه سTيحافظ علTى موعTد عTودة الشTمس أمودقيقة كل سنة،  20.4مقداره 

ھذا غير مناسب نوعا ما، فبعد مرور ودقيقة،  20.4لكن مواعيد الفصول ستكون أبكر كل سنة بمقدار وللنجوم كل عام، 
 ،Aة،  فضل يبالتالوالصيف في آذار، وفترة من الوقت سيصبح الربيع في شھر أيلول مثTعتداليBنة اTنسان اعتماد السBا

ذلTك باھمTال الفTرق ودقيقTة،  20.4بمقTدار  إلTى مكانھTا بالنسTبة للنجTومكانت النتيجة أن الشمس تتأخر كل سنة بعودتھا و
  يوما.  366ويوما أ 365إما و المؤقت الناتج عن اعتبارنا أن طول السنة ھ

  

الTزمن الTذي تحتاجTه الشTمس و ھTو، دقيقTة زمنيTة 20.4سنة بمقدار كل  البروجأن الشمس تتأخر في دخولھا عرفنا اaن 
 البروجن مواعيد أمن ھنا نستنتج ونقطة ا]عتدال الربيعي،  تقھقرلتسير ظاھريا على مدار البروج مسافة تساوي مقدار 

ي عTام عنھTا اaن فT تختلTفسTنة  2400وضTعت قبTل مTا يزيTد علTى التTي وبين المنجمين والمتعارف عليھا في الصحف 
  . الترنح ن حركةيالمنجم ھمالB تقريبا يوما 28 م بمقدار2009

  

 وول ھوتجدر اBشارة إلى أن حركة الترنح ليست السبب الوحيد لجعل مواعيد ا�براج خاطئة، فھناك سببان آخران؛ ا�
يسTمى الحTواء يقTع برجا كما اعتبرھا المنجمون، فھناك بTرج ثالTث عشTر  12ليس وبرجا  13ن الشمس فعليا تدخل في أ

طول يختلف من برج ال، بل إن )درجة 30( وأن طول ا�براج ليس متساوالسبب الثاني ھوالقوس، وبين برجي العقرب 
لمجموعTات ا م1930تقسTيم ا]تحTاد الفلكTي الTدولي عTام  وھT البTروجمواعيTد ن سTبب تغيTر أيعتقد البعض خطTأ و، aخر

حتTى  12ليس وبرجا  13شمس كانت تعبر ھذا غير صحيح، فالوموعة، تحديد حدود كل مجومجموعة  88النجمية إلى 
 الفلكي الدولي حتى قبل ھذا التقسيم، فما كان تقسيم ا]تحاد وطول ا�براج كان غير متساوقبل تقسيم ا]تحاد الفلكي لھا، 

  تحديدا رسميا لحدود المجموعات النجمية.وإ] ترسيما  م 1930عام 

      

، في القرن الخامس قبTل المTيAد عند تقسيم البروج من قبل البابلين الحالعليه كما كان  البروجعيد موا )1( جدولال يبين
يبTين ويومTا تقريبTا.  30وتمكTث الشTمس اصTطAحا فTي كTل بTرج ! حتTى اaن مTن قبTل المنجمTين ةمعتمTد تي ما زالتوال

آخTذين بعTين ا]عتبTار تTأثير حركTة  ة غTرينتشبالنسTبة لمدينT م2009الحال عTام والحقيقي كما ھ مواعيد ا�براجالجدول 
وأن وذلك باعتماد حدود المجموعTات النجميTة كمTا حTددھا ا]تحTاد الفلكTي الTدولي،  وليس متسا البروجأن طول والترنح 

أيTام فقTط، فTي حTين أنھTا تمكTث فTي بTرج  7ونAحظ أن الشمس تمكTث فTي بTرج العقTرب حTوالي  ،برجا 13عدد البروج 
ويبTين الجTدول أيضTا خTط يومTا.  18تمكTث فTي بTرج الحTواء الTذي أغفلTه المنجمTون حTوالي ويومTا،  45العذراء حTوالي 

، مTع ، ومTدة مكTث الشTمس فTي كTل بTرج حسTب التقسTيم الحقيقTي لeبTراجالطول البرجي لبداية كل برج في كA الفترتين
خTط ذلك بسبب تقريب ويوما  365يوما بد] من  364مAحظة أن مجموع مكث الشمس في ا�براج في الجدول يساوي 

   .�قرب درجة البرجي لبداية كل برجطول ال

  

  نازل القمر م
الشTھر  وفTي حTديثنا ھT يعنينTامTا وھنTاك عTدة أنTواع للشTھر القمTري، ويدور القمTر حTول ا�رض مTرة واحTدة كTل شTھر، 

يبلTTTغ متوسTTTط الشTTTھر والمTTTدة الAزمTTTة ليكمTTTل القمTTTر دورة واحTTTدة حTTTول ا�رض بالنسTTTبة للنجTTTوم،  وھTTTوالنجمTTTي، 
بTالقرب مTن الثريTا فإنTه سTيعود  يكTونھذا يعني أنه إذا بدء القمTر دورانTه حTول ا�رض عنTدما ويوما،   27.322النجمي

يومTا، فھTذا  27.322درجة كTل  360حيث أن القمر يدور ويوما كمتوسط،   27.322لنفس موقعه بالقرب من الثريا بعد
كما أن لمسار الشمس الظTاھري بTين النجTوم ودرجة تقريبا كمتوسط بالنسبة للنجوم،  13يعني أنه يسير في اليوم الواحد 
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 5.1وينحTرف مTدار القمTر عTن مTدار البTروج بمقTدار  ،بTين النجTوم امسارا يسTمى مTدار البTروج فTإن للقمTر أيضTا مسTار

ركTة دورانيTة علTى مTدار فTي حTين أن موقTع مTدار البTروج ] يتغيTر بالنسTبة للنجTوم، فTإن مTدار القمTر يتغيTر بحودرجة، 
نتيجة لدورة ساروس فإن بعد النجوم عTن مسTار القمTر وسنة تسمى دورة ساروس،  18.03البروج في دورة تبلغ مدتھا 

فقد يكون أحد النجوم واقعا ھذه السنة على مدار القمر تماما في حين أنه سيقع بعTد سنه،  18.03يتغير تغيرا دوريا مدته 
 18درجات، وسيعود ھذا النجم مرة أخرى لموقعه علTى مTدار القمTر بعTد  5مدار القمر بمقدار فترة من الزمن بعيدا عن 

  .تقريبا سنة

  

غيرھم أن القمر يمر دائما ودورانه حول ا�رض، فأثناء دوران القمر حول ا�رض ]حظ العرب ونعود اaن إلى القمر 
مكانا ينزل القمر في واحTد منھTا كTل يTوم أثنTاء دورانTه  28مميزة بالنسبة لھم، فقاموا بتحديد وبالقرب من نجوم معروفة 

القمTر قTدرناه وسموھا منازل القمر، ليمر القمر في جميع المنازل خAل شھر قمري واحد، قال تعTالى: "أحول ا�رض و
خاليTة منطقTة فTي السTماء  وعTدة نجTوم أ وقد تكون المنزلة نجما واحدا أو)، 39منازل حتى عاد كالعرجون القديم" (يس،

إلTى جھTة الشTرق  افإنه في الليلة التالية سيكون بعيTداً عنھT في منزلة معينةإذا كان القمر في ليلة من الليالي ومن النجوم! 
و] يTرى منھTا فTي السTماء إ]  ،مTن ھTذه المنTازل باسTم يعTرف بTه ةكTل منزلT تولقTد سTمي ،ليلة بعدوسيزداد ا]بتعاد ليلة 

 ،واحد في جھة الغرب ظھر له بTديل مTن جھTة الشTرق يسTمى الواحTد منھTا رقيTب اaخTر ، وكلما غاب منھاتقريبا نصفھا
 اسTمى السTاقط وذلTك اعتمTاداً علTى موقعھTتسمى المتوسط ومرة تسمى الطالع ومرة ت، فمرة حا]تزل القمر ثAث اولمن

الTرغم مTن وقTوع السTماك  آخرھا السماك، علىوأولھا الشرطان و شاميةمنھا منزلة  14تسمى و، في السماء وقت الفجر
رغ فTمTن وقTوع الالحTوت، علTى الTرغم بطTن آخرھTا وأولھا الغفTر وا�خرى يمانية  14تسمى الـ وجنوب خط ا]ستواء، 

ذلTك ولقTد حTدد العTرب طTول كTل منزلTة بثAثTة عشTر درجTة و، الحTوت شTمال خTط ا]سTتواءبطن والفرغ الثاني وا�ول 
  ).28على عدد المنازل ( درجة) 360بقسمة محيط الكرة السماوية (

  

حيث أن مدار البروج (مسار الشمس) يقTع بTالقرب مTن و ،بالقرب من مدار القمر وعرفنا إذا أن منازل القمر تقع على أ 
أن الشTمس تسTير ظاھريTا بالنسTبة للنجTوم درجTة واحTدة فTي  بمالكن ومدار القمر، فإن الشمس أيضا تدخل منازل القمر، 

يومTا،  14يومTا باسTتثناء منزلTة الجبھTة التTي تمكTث فيھTا  13تمكث فTي كTل منزلTة  ا على أنھاالعرب اصطلحو اليوم فإن
من الجدير مAحظته أن القمTر يمTر فTي جميTع المنTازل خATل و، يوما في السنة الكبيسة 14فإن سعد الذابح يكون كذلك و

كما أن حركTة التTرنح تTؤدي إلTى وقمر، نة كاملة لتعبر جميع منازل الشھر قمري واحد في حين أن الشمس تحتاج إلى س
تجدر اBشارة إلى أن وتغير مواعيد دخول الشمس لeبراج فإنھا تفعل الشيء ذاته بمواعيد دخول الشمس لمنازل القمر، 

بسTبب حركTة التTرنح فTإن ون كان أول منازل القمر بسبب وقوعھا بالقرب من نقطة ا]عتدال الربيعTي، أمTا اaن يالشرط
) 2يبTين الجTدول (و، بالتTالي أصTبح أول منTازل القمTروي أصبح أقTرب المنTازل إلTى نقطTة ا]عتTدال الربيعTي الفرغ الثان

 ـ)ھ276T-213(عدد نجوم كل منزلة كمTا ذكرھTا الTدينوري والتي تنتمي لھا كل منزلة  النجمية المجموعةومنازل القمر 
لبرجTTي الحTTالي لبدايTTة كTTل منزلTTة آخTTذين بعTTين ، ويبTTين الجTTدول كTTذلك خTTط الطTTول ا)1988(الTTدينوري، م  )828-889(

  الطول الحقيقي لكل منزلة.وا]عتبار تأثير الترنح 

  

  ا�نواء
 استخدم العرب مواعيد ظھور واختفاء منازل القمر لمعرفة تقلبTات الطقTس مTن ھبTوب ريTاح وھطTول أمطTار واخTتAف 

، من ناء ينوء نوءا، إذا مال وسقط ءجمع نوْ لغة واء في درجات الحرارة، وقد كان للعرب باع طويل في ھذا العلم، وا�ن
نسبة  ومن ألفاظ التضاد، أما اصطAحا فالنوء ھوفھ ،والعكس صحيح أيضا، فيقال ناء نوءا إذا نھض وطلع ،من اBعياء

، طلTوع الفجTر وقTتا�فTق الغربTي  فTوقتظھTر  أي التTي، )(السTاقط السTاقطةالقمTر ما يحدث من ا�حوال الجوية لمنزلة 
، )طTالع(ال طالعTةتسTمى بالمنزلTة ال يخرى من منازل القمر تقع فوق ا�فق الشرقأفإن ھناك منزلة  الوقتوفي نفس ھذه 

إ] أن أشعار العTرب ] تؤيTد ھTذا القTول، ، )1988(الدينوري،  ليس للساقطو طالعالنوء للنسبوا العرب ال البعض أن قو
والمرزوقTي وابTن ا�جTدابي قTالوا أن الدينوري والثقفي حصلنا عليھا مثل  جميع مؤلفي المراجع القديمة التيوكذلك فإن 
يوما، لتأتي بعد ذلك المنزلTة التTي تليھTا باسTتثناء  13لمدة  طالعة وواعتبر العرب أن المنزلة تبقى ساقطة أ. النوء للساقط

طيلTة فتTرة سTقوط المنزلTة لتلTك كان العرب ينسTبون مTا يحTدث مTن أحTداث جويTة ويوما،  14الجبھة التي اعتبروا مدتھا 
المنزلة ويسمون ھذه الفترة نوء تلك المنزلة، وكان العرب يستبشرون بنوء بعض المنازل كنوء الثريا وفي المقابل كانوا 



7 

 

فتTرة النTوء ھTي  اعتبريعتبرون نوء منازل أخرى نذير شؤم ونحس كنوء الدبران، وتجدر اBشارة إلى أن بعض العرب 
بضTعة أيTام وتمتد ليوم واحد أقوط المنزلة إلى سقوط التي تليھا، في حين أعتبر آخرون أن مدة النوء من سأي  ،يوما 13
  .وحددوا لكل منزلة فترة نوئھا فقط

  

لمراجTTع إلTTى اقمنTTا بTTالرجوع علTTى وجTTه الدقTTة والنTTوء والرقيTTب ولمعرفTTة المقصTTود بالمنزلTTة الطالعTTة والمنزلTTة السTTاقطة 
 650(المتTوفى سTنة  الدكتور عزة حسن محقTق كتTاب "ا�زمنTة وا�نTواء" ]بTن ا�جTدابي الرئيسة المتوفرة، حيث يقول

ما يلي: "وكتاب ابن ا�جدابي ھذا ثالث ثAثة كتب في ا�نواء وصلت إلينا مما ألفه القدامى فTي ھTذا  18في الصفحة  ھـ)
  الفن. والكتابان اaخران ھما:

 .]ھـ[ 276كتاب ا�نواء ]بن قتيبة المتوفى سنة  -1

 ." انتھى ا]قتباس.]ھـ 421[وكتاب ا�زمنة وا�مكنة �بي على المرزوقي المتوفى سنة  -2

  

وضTTحا وبالفعTTل لTTم نسTTتطع الحصTTول علTTى أي مرجTTع قTTديم آخTTر يتحTTدث عTTن ا�نTTواء بشTTكل مفصTTل مبينTTا التTTواريخ وم
، النجTوم" لعبTدهللا الثقفTي اكTب فTيسTوى كتTاب "ا�نTواء وا�زمنTة ومعرفTة أعيTان الكوھذه الكتب الثAثTة  للتعاريف غير

  -والنوء:والرقيب الطالع والساقط رفة معاني وفيما يلي اقتباسات من ھذه الكتب لمع

  

  :ھـ) 276(توفي  أو�: كتاب الدينوري


	� ���� ��": 13ص �� �� .��	
 ���� ���� �� ��� ��� ����� ����  �!���� "�� �� ���� # $�%&��� �' ()*��� .$�%+&��� �,��- .���
� /0,�� ����1 �� .2��3��1 � ��� 2�4 �56 $�%&��� 7,&�� # 8
����� .��9 :�9  ��9 2�4 �56 :<=1
 �� >�,��1 �	?
@."  

  

�?�A $,*B 2�@A C": 15ص �0�1�D� # ,)E�� ��F �56�� +G�  �!�+��� �+� ��+�H $,+*B I+�J1  �A �+� 2+�3� ,+)E�� :K  ��+��� L+�5 M1E+D N,+*�� �
A $,*B 2�@A C�?�� �!�F �� :�9 O��� <P��� L�5 8E���  ()*�� Q1�4 2� �R	S T?&��  ()*�� 7�,U 2� $,*B I�J."  

  

��V1. ��": 16ص� �� :1W� O��� 7�,&�� �X%�A ::�B1F 7�,&��1  Q1+�4�  ()+*�� Q1+�4 �+	
�  ,+PY�� %+Z� 7,+&�� # $�%&��� <P��� M1ED
�5 # N,*�� # �	?
@�
1�� L."  

  


?T �": 113ص,��1 1� 7,U  2�4 �5[�  �	
,� �F\9 �FK  �	?
@ /]� .N,*�� # $�%&��� ��� 2�4 �56 $�%&��� 7,&� O���."  

  

�1�?G� ��ZP�� �^��B (*,": 114ص� _�B �!���� T9�19 �� "%Z� ��� ��>%B  T919 �9 T?
@ ,̀Z� :A a,Jb �5[�."  

  

  :ھـ) 421ي مرزوقي (توفثانيا: كتاب ال

� �A: "180ص�
1 C+Y?��: c	+d�� V1+e� T+9�1W�� N�+Rf� �+	
 g+�K� # �+9@%� M1E+D ��A "V1+F�  A1+F V1+�� T+91W�� V�+F ��+E� �56 T+91W��� .
�� c	d�� "����1 �� $�%U �9 �?��1� c	d�� ���� � 7,&�� g�A �B 2Y�,�1 e� T91W�� N�Rf� g�K� �����1� g��1� h� 7,
A g�K� i6 c	d�� V1

.$,��- T9�1W��� L�5 %Z� �41ED :1W� j Q1+�4�  ()+*�� Q1+�4 �+	
� ,+PY�� %+Z� 7,+&�� # $�%+&��� <P��� M1ED V1��� �� O��� :K ......
.%��1�� T91W�� C���� �� $%��� $�%U # �6 ��� :1W� ��  �
1�� L�5 # N,*�� # �	?
@"  

  

� �	%�B��A> : "186ص!���� :� � .Z�� V�)��� # �G�A�GYdF �%� ��1 A%+	� k�l+�� ��+9� ,+*B C+Z�@� +�� �GY+dF1 K C�+D %+��� 7�+U �+)�9 �+F
.�	?
@ N,*�� �� 2�4 �G��"  

  

�?�B 2�@A C*,$ : "202ص �0�1�D� # ,)E�� ��F �56� �mJJC +G�  �!�+��� �+� ��+�H $,*B1  N,+*�� ��A �+� 2+�3� ,+)E�� :K  ��+��� L+�5 M1E+D
B 2�@A C�?�  ()*�� Q1�4 2� �R	S T?&��  ()*�� 7�,U 2� $,*��!�F :�9 O��� <P��� L�5 8E�? ��".  
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�?��n C: "203ص ��,*Z� $�%&��� .4,*��� �' ()*���1  �Z�3� :A i6 �o ��@1��� :�4,*�� ���� m� �)G�	
 ����� ���� �X���� @�5b ��
�n C�?� $,*B ��� $�%&���1 � :1W?� :��?F ��C�?� :�,*B� 2	D �GB1�4� �o ()*�� �1�� . �?��� �%�B� �)p� qA,� ()*�� ��� �56� .

.$%��� C�?�� �%��� ��1� CB�D $,*B ��J� �)G�� %��� �9 @�d� @�G����"  

  

� �^: "220ص���� ���� �9 T?
@� .2����� kl�� k,� �9 T?
,� .k�l��� �!���� �� �	?
@ ����� k,� �W� :A <�B�� T?
,�� rZ�� .,*B (��
�� .,st� Q1�4 ���,U # O��� 1�	��S 7�,U Q1�3��� T
�,� �FK C	
�,�� �� 51s\�".  

  

  :)ھـ 497ألف الكتاب عام ( : كتاب الثقفيلثاثا

�k�l  �	%" :26ص� "�� _�B C�1�E�� $@19��� :�,*Z��� C?F�)u�� �!���� L��9��  ,+*B C+Z�@A V�)+��� # ,-�+��� �G�� C+Z�@A �+�B _+Yn�  ��+��
 ,+*B C+Z�@A �+G�� v%+Z� �+���  �+	?
@ N,+*�� # 2+�4  %+��� 7�+U �+)�W�  ,+*B (��+^� :�+G�� ��+�� �+9 T+?
,�  T+?
@ �G�� %��� �W��  ,*B

�%�A @�d�w� $,��-"   

  

�&+%�$ �+�": 29ص�� ,+� m+�  �G�	
 C����� C����� L�� a�D �!���� "�� �� C���H ()*�� ��� �56  .��+� �+	
 :�+9 �+� �6 N,+*�� # �!�+���
� /0,���  .������1 ��  2��3��1 � ��� x2�4 �56 $�%&��� 7,&�� # 8
�����  ��9 :�9 ��9 2�4 �56 :<=1E� >�,�� 1�	?
@".  

  

��++M1E++D  V1 ��� : "30ص� r++Z���� # $�%++&��� ,++)E�� �!�++�� �++� C++�T++9�1W�� N�++y� �++	
 ,++PY�� Q1++�4 %++�B 7,++&  ,++sA Q1++�4�  c	++d�� V1++e�
N,*�� # �G�B�D �� �G���E� ".  

  

1:   ��&,�B1F 7�:: "33صW� O��� 7�,&�� �X%�A��  $�%&���1  O��� <P��� M1ED.V1+��� �� +��  �+?��� ��A :1+W� O�+�� M1E+��� z�+u���1 
@�,��D�� M1ED".  

  

  :ھـ) 650ابن ا*جدابي (توفي : كتاب رابعا

�  ��..... �(�G> �": 95ص�%�B�� �Z{ �1 +�� �+D@�� �+� ��,+*B� CZ�@A # 2?�,�� �1s>� �)p�� ()*�� �1�� �
�1  _+�B �1+��� .@�5b
 ��++� _++�B� ..?F�++F1?�� �++� %++S,�� �++�A �1++
 ��++�� .@�5b �++� ��,++*B # L++�5 �++Z{ �++� <G�++�� .<G�++� V��%++E�� �1++
 ��++�� .C++��!K� 7�++�� L++�5

�� .q���� @1G| T����1 9A # @19��� ()*�� �1��� ��%�B�� :6 ��
 �� 7��p� ��A ��� ......)���� V�)�B �GY�A ��� C��!K� T�9 ,u
.vmD}� # :�9 O��� ~�%R�

�� %S,�� ��A �1
 ���� .@�5b �� ,*B C�� # �)p��"  

  

9," ��P++DA # 7,++Z�GB� ���++���!A 7�G++� �++": 107ص�++� O�++�� Q1++�3�� :A <++�B��1  1++�4 %++�B :1++W� O�++�� O�++�� M1E++��� L��++9� .,++PY�� Q
� C��!K� 7���� V�1FK� # �F�,9��1  C+����� �o �' ��� C����� a�D �!���� �� C���H ()*�� ��� �5[� ......,PY�� Q1�4 �
� :1W� O���

 1+�4 %+�B 7,+&�� # C3
�+D ,� j .....,PY�� Q1�4 2� $�%&��� CZ��4 �)G�	
 ��� C����� a,G-�  �G�	
 �+�1� .Z+��� %+�A %+Z� L+�5�  ,+PY�� Q
.,G�A C�D �G41ED� C����� Q1�4 .� :1W?� �G3D1� �
� ��"  

  

�+C ": 108ص�����  �%+B V�%+��� �+G�� �+Z{��  �+
1�� L+�5 # ()+*�� C+���� ,̀B�+� ��+� �
� OA # 8D1���� 2��3�� ,̀Z� :A a>@A �5[�
++��� 8++D� # :1++W� �++�� /++� ()++*�� C++���� �++� C++���u�� 7�,++U %++�B N,++*�� �++� C++Z��4 :1++W� �++�� /++� $,++*B C++���^��  ()++*�� 7�,++U %++�B V�)

� C���� ��F /��  ()*��� �+�� /+� ()+*�� C+���� �+� :�,*Z���  :�5t�� ��K� @1R��� �
� # V�)��� 8D1�� ��� /� $,*B C���u���  ()*
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� C+Z��3�� /� :�,*Z��� CZ������  ,PY�� Q1�4 %�B V�)��� 8D1�� �+� $,+*B C+u��u�� /+��  �+��?� C3
�+��� /+� �+���F�  ,+PY�� Q1+�4 2+� $�%+&��
.()*�� C����"  

  

6�?G� �V�1FK": 134ص T��� ��� v1P���  /+E� %+
�  $�%+&��� 7,+&�� # �+G�� <P��� 8E�� :A V1��� rZ��  :�,*Z��� C?F�)u�� ,)E�� �!��� /�
 L�� # ����E� ,sb 2�3��  ��� �	U �?��� ��� CE?Ep� # �)G�� V�F O���� .N,*�� �� CB����1  �+W��  �1+G��� C+&��� # V1+��� :K  2��+3��

.$�%&��� 8ED "��Z)� ��9 <� V�F :�1��
 �5[�  2��3�� �  �)G�� 8
���� V1��� ��ZP�  L�5 �	�
 7,Z��"  

  

وري والمرزوقي والثقفي وابTن ا�جTدابي، فھTذه لقد تعمدنا فيما سبق ا]ستشھاد بأقوال تكاد تكون متطابقة من أقوال الدين
ھي المصادر الوحيTدة التTي وصTلتنا مTن الكتTب القديمTة التTي تTتكلم عTن ا�نTواء بتفصTيل وإسTھاب، وھTذا التطTابق ملفTت 

رده تاليTا. ولكTن قبTل وتكTاد تكTون استنسTاخا، وھTذا قTد يفسTر لنTا مTا سTنوالتTي لTم نوردھTا جميعTا للنظر، فبعض الفقTرات 
  -التالية: المAحظاتمن المھم إيضاح  ىبالتفاصيل، نرالمضي 

 ھTTي الفتTTرة الممتTTدة مTTن بدايTTة الفجTTر وحتTTى طلTTوع الشTTمس نجTTد أن الغTTداةبTTالرجوع إلTTى معTTاجم اللغTTة العربيTTة  -1

 .)2003 ،الفيروزابادي(

كان العرب يستخدمون مصطلح "الطلوع" ليعنوا به "الشروق" ولم يسTتخدم مصTطلح الشTروق فTي أي موضTع  -2
)، 1913)، (ا�صTفھاني، 1964(ابTن ا�جTدابي،  ي الكتب السابقة. وھذا جلي من خATل قTراءة الكتTب السTابقةف

 .)، 1996)، (الثقفي، 1988(الدينوري، 

إن التقويم الميAدي الذي كان معتمدا في الفترة التي عTاش فيھTا جميTع مTن اقتبسTنا عTنھم، كTان التقTويم اليوليTاني  -3
مراعاة ذلك، وبناء عليه فإن تواريخنا خAل تلك الفترة (بل حتى �ي تاريخ قبل العام وليس الغريغوري، فتمت 

 م) ھي بالتقويم اليولياني. 1582

كليھما، ولكن أيا منھم لTم  ولغويين أوإن كA من الدينوري والمرزوقي والثقفي وابن ا�جدابي عبارة عن فقھاء أ -4
 بھم. وھذا مبين في تقديم المحققين لكت يكن فلكيا!

  

والنTTوء والرقيTTب الوصTTول إلTTى معنTTى المنزلTTة الطالعTTة والمنزلTTة السTTاقطة  وھTTالسTTابقة قتباسTTات لAمTTن سTTردنا  عنينTTامTTا ي
  أساس التواريخ التي وضعھا المؤلفون للسقوط والطلوع وا�نواء. ومعرفة 

  

بعضTھا الTبعض أن المنزلTة المنزلة الطالعة (الطالع): يتضح بجATء مTن خATل ا]قتباسTات السTابقة والمتفقTة مTع  -
الطالعة ھي منزلة القمر التي ترى فجرا قبل انتشار الضياء فوق ا�فق الشرقي، وھي آخر منزلة يمكTن رؤيتھTا 

درجTة،  26جھة الشرق في ذلك اليوم، وتكون الشمس على بعد منزلتين منھا، أي أن الشمس تبعد عنھTا حTوالي 
درجTة (بدايTة انتشTار الضTياء) فTإن المنزلTة  15حت ا�فق بمقدار وھذا يعني أنه عندما تكون الشمس منخفضة ت

درجة عن ا�فق كحد أقصى (نتيجة لميAن مدار البروج، فإن ارتفاع المنزلة عن ا�فق  11ستكون على ارتفاع 
 سيكون حينئذ أقل من ذلك بالتأكيد). 

 

ة الساقطة ھTي منزلTة القمTر التTي تTرى فTوق المنزلة الساقطة (الساقط): يتبين لنا من خAل ا]قتباسات أن المنزل -
ا�فق الغربي وقت الفجر قبل انتشار الضياء، ويتأكد ذلك قطعا من خAل ا]قتبTاس القائTل أن القمTر البTدر يكTون 

 في منزلة القمر الساقطة، ومن المعلوم أن القمر البدر يغرب مع شروق الشمس. 
 

درجTة، ونتأكTد مTن ذلTك مTن خATل ا]قتبTاس  180فالبعTد بينھمTا  الرقيب: ھي منزلة القمر التي تقابل منزلة مTا، -
Tل عد المنازل، فالرقيب ھAن ذات  والذي بين لنا موقع الرقيب من خTد مTدأنا العTر إذا بTة عشTم خمسTة رقTالمنزل

 المنزلة. 
  

 النوء: ھي فترة من الزمن تنسب ا�حوال الجوية خAلھا للمنزلة الساقطة.  -
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  -بعض اBشكاليات الرئيسة التي واجھتنا:ي إشكالية، ولكن فيما يلي لغاية اaن ] توجد إ

فالطTالع نظير الطالع، وھذا يستحيل ضمن التعاريف السTابقة.  واقتباس أن الساقط ھ نتبين لنا من خAل أكثر مي -1
ار، درجات، والساقط يكون ارتفاعه عن ا�فق الغربTي بTنفس المقTد 10يكون ارتفاعه عن ا�فق الشرقي حوالي 

من بعضTھا  درجة 180تقابلة (النظير) تكون على بعد مدرجة، في حين أن المنازل ال 160فالبعد بينھما حوالي 
منزلTة، كمTا  28بمثابة منTزلتين مTن أصTل  والفارق أبسط من أن يلتفت إليه، فھھذا ر ب، و] يصح أن نعتالبعض

���� : "سابقاالمبين من كتابه في ا]قتباس  13حة في الصفالدينوري يقول  وأنه يمس مفاھيم رئيسة في المسألة! 
++� /++0,��1 ++�� .2��++3��1 ��++� 2++�4 �56 $�%++&��� 7,++&�� # 8
�++���� .��++9 :�++9  ��++9 2++�4 �56 :<=1++
 �++� >�,++��  ++�1 �++	?
فيقTTول لنTTا ." @

Tن ھaالع اTن في المغرب وقت الغداة عندما يطلع بعد عدة أشھر سيكون الطaي  والدينوري أن الساقط اTه فTرقيب

?T �: "113لدينوري صفحة يقول اوذلك الوقت. ,��1   �+FK  �+	?
@ /+]� .N,*�� # $�%&��� ��� 2�4 �56 $�%&��� 7,&� O���

1� 7,U  2�4 �5[�  �	
,� �F\9 ".قتباس من صفحة فAة نرى أنه ]  فإننا 113أما بالنسبة لTي أي لحظTه، ففTكال فيTإش

وھTTذا ا]قتبTTاس فيTTه لفTTظ الغTTروب صTTراحة ولTTيس قيTTب المنزلTTة التTTي تشTTرق، المنزلTTة التTTي تغTTرب ھTTي ر تكTTون
 وولكن اBشTكال أن نقTول أن السTاقط ھTالسقوط، وفيه لفظ "طلع" الذي كان يستخدمه العرب ليعنوا به "شرق". 

ا تعTاريف واضTحة جTدا مTفالسTاقط والطTالع لھ. 13مTذكور فTي ا]قتبTاس الموجTود صTفحة  وكما ھT رقيب الطالع
قTد نسTتطيع حTل ھTذه اBشTكالية واھا آنفا وقد وجدناھا في كتب القدماء وجTاءت بشTكل واضTح ] لTبس فيTه. ذكرن

قتبTاس الموجTود صTفحة رتين فTي ا]وترجيحنا أن الدينوري وغيره إنما قصدوا من كلمة الطالع والسTاقط المTذكب
وذلTTك مTTن خATTل  ،] ويبTTد ؟شTTكلةحل الميا]لتفTTاف سTTھTTذا ولكTTن ھTTل . بالمنزلTTة المشTTرقة والمنزلTTة الغاربTTة 13

 اBشكالية الثانية التالي ذكرھا.

 

وجدنا أن جميع من اقتبسنا عنھم جعل سقوط المنزلة بعد ستة أشھر من طلوعھا، وھذا إما مذكور نصا كمTا فTي  -2
مTTن خATTل تTTواريخ السTTقوط والطلTTوع التTTي ذكرھTTا معظمھTTم  و، أ107اقتبTTاس ابTTن ا�جTTدابي الموجTTود صTTفحة 

عشTرات المواضTع. وكمTا فTي المثTال السTابق يمكننTا حTل اBشTكالية جزئيTا بتفسTيرنا لمعنTى الطلTوع صراحة في 
والسTTقوط فTTي اقتبTTاس ابTTن ا�جTTدابي علTTى أنTTه يقصTTد الشTTروق والغTTروب، إ] أنTTه ] يوجTTد حTTل لھTTذه اBشTTكالية 

TTقوط المنزلTTس ATTوا فعTTد جعلTTبھم! فقTTي كتTTا فTTي ذكروھTTالت (وءTTالن) ازلTTقوط المنTTد سTTن لمواعيTTھر مTTتة أشTTد سTTة بع
درجTTات فTTوق ا�فTTق  10طلوعھTTا، وھTTذا ] يمكTTن قطعTTا! فالمنزلTTة إذا طلعTTت اaن (كانTTت علTTى ارتفTTاع حTTوالي 

درجTات تحTت ا�فTق الغربTي وقTت  10الشرقي) وقت الغTداة فإنھTا بعTد سTتة أشTھر سTتكون علTى ارتفTاع نTاقص 
ذه الجزئية إ] أنھTا معلومTة خاطئTة بTدأھا أحTدھم درجات فوقه! ولم نجد تفسيرا لھ 10الغداة، وليس على ارتفاع 

واقتبسھا منه كل من تAه، وھذا يتضح من خAل تكرار الفقرات بين الكتب الذي يكاد يكون حرفيTا أحيانTا سTواء 
مTTن خATTل الحTTديث عTTن ظTTواھر أخTTرى فTTي الفصTTول ا�خTTرى مTTن  وعنTTد الحTTديث عTTن ا�نTTواء ومنTTازل القمTTر أ

 الكتاب. 

  

يرة وھي ا�ھم أن تواريخ الطلوع والسقوط التي ذكTرت فTي الكتTب السTابقة غيTر صTحيحة! فكمTا اBشكالية ا�خ -3
أثرت حركة التTرنح علTى مواعيTد البTروج ومواعيTد دخTول الشTمس لمنTازل القمTر، فTإن التTرنح كTذلك أثTر علTى 

ر مواعيTد طلTوع نجد أنه ذك )1988طلوع منازل القمر! وبالعودة لكتاب الدينوري (الدينوري، ومواعيد سقوط 
TTه ھTرح نفسTTذي يطTؤال الTTن السTازل، ولكTTع المنTقوط جميTد : ووسTTدينوري مواعيTا الTTر لھTي ذكTTرة التTي الفتTTا ھTم
م ؟ أم ھTي زمTن الجاھليTة؟ أم صTدر )889-828(الطلوع والسقوط؟ ھل ھTي الفتTرة التTي عTاش فيھTا الTدينوري 
اله الدينوري في كتابTه اسTتطعنا معرفTة ھTذه الفتTرة، اBسAم؟ في الحقيقة لم يبين الدينوري ذلك، ولكن بتتبع ما ق

  ما يلي: 13حيث يقول في الصفحة 

"$�%&��� �,��- .����� ���� �	
 �� �� .��	
 ���� ���� �� ��� O��� ����� ����  �!���� "�� �� ���� # $�%&��� �' ()*��� .
� /0,�� ����1 �� .2��3��1 56 :<=1
 �� >�,��+� ��� 2�4 �56 $�%&��� 7,&�� # 8
����� .��9 :�9  ��9 2�4 �1  71+��� V1+���� .�+	?
@

 �+F[� ()+*�� �+� �+�� ��+�� �W� .��1� ,*B CJmJ "%Z� O��� ����� i6 �d�� �
@�Y� h� �� �' O��� ����� # ()*�� v�E�� .�?�6
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 ()*�� �1�� .� :1W?� .v1� ��,*B� C�D %Z� $�%&��� 2�3��� .@�%E�� ��� �B1�4 .�� ��1  �+� >�>�+�� �+�
 �+� L� �u�\D� .:�V1F
 T++?
@  $�%++&��� 7@�++&�� :1++W�� x.4,++*�� $�%++&��� 2��++3�� :1++W?� �++G�	
 .++3	��� �++�,u�� a�++��  $�%++&��� �++�,u�� �++�� ()++*�� :\++9 .�++)G�

�� .4,*��1 .,Y&�� V1��� :1W�� .,Y&��"  

  

  حديثه عن موعد طلوع الشرطين ما يلي: في  22ويقول الدينوري في الصفحة 

"++�n C++�?� $,++*B �++�� �++)GB1�4� 1++�n C++�?� $,++*B �++�� �)G41E++D� .:�++�?F �� 1 C++�?� ��,++*Z� �++)o ()++*�� �1++��� .��K� ��,++*� ��
�n 1.@�5b ��"  

 يومTا مTن وقTوع الشTمس 26إذا يتبين لنا مTن اBقتبTاس ا�ول أن الTدينوري اعتمTد أن موعTد طلTوع المنزلTة بعTد 

أول منازل القمر ويقع في أول برج ووھ-، ويتبين لنا من اBقتباس الثاني اعتماده أن الشمس تحل بالشرطين ھافي
يومTا مTن ذلTك، فكTان موعTد طلTوع  26آذار، وعليه حدد الدينوري موعد طلTوع الشTرطين بعTد  20يوم  -الحمل

وحTدد موعTد يومTا علTى كTل منزلTة.  13نيسان، وقاس علTى ذلTك طلTوع بقيTة المنTازل بزيTادة  16الشرطين يوم 
ولكن ھTل صTحيح أن الشTمس كانTت تحTل بالشTرطين يTوم . اسقوط المنازل بزيادة ستة أشھر على موعد طلوعھ

حتى ما قبل ذلك بعTدة مئTات مTن السTنين؟ فTي الواقTع كانTت الشTمس تحTل فTي منزلTة  وآذار زمن الدينوري أ 20
ار) فTTي القTTرن الخTTامس قبTTل المTTيAد عنTTد نشTTأة التقسTTيم الحTTالي آذ 20الشTTرطين يTTوم اBعتTTدال الربيعTTي (قرابTTة 

لeبراج، فكان الحمل أول ا�براج وكان الشرطان أول منازل القمر، وكانت الشمس تنزل فيھما في بداية فصTل 
لظنTه أنھTا ] تTؤثر علTى مواعيTد طلTوع والربيع، وقد أھمTل الTدينوري تTأثير حركTة التTرنح إمTا لعTدم علمTه بھTا أ

ط المنازل، فأبقى مواعيد طلوع وسقوط المنازل عند العرب الذين نظموا ا�شعار حول ا�نواء كما كانTت وسقو
  عليه وقت نشأة التقسيم الحالي لeبراج.

  

وفي مثال آخTر نجTد أن عبTدهللا الثقفTي صTاحب كتTاب "ا�نTواء وا�زمنTة ومعرفTة أعيTان الكواكTب فTي النجTوم" 
عن المئتي عام من كتTاب "ا�نTواء فTي مواسTم العTرب" للTدينوري، نجTد  وما يرب ) الذي ألفه بعد1996(الثقفي، 

أنه عين مواعيد طلوع وسقوط المنازل كما عينھا الدينوري أيضTا دون وجTود أي فTارق، وھTذا غيTر صTحيح إذ 
 علمنا ا أن تأثير حركة الترنح خAل المئتي عام ملحوظ ويبلغ حوالي ثAثة أيام وھذا فارق غير بسيط، خاصة إذ

لنا أن كA المTؤلفين لTم يراقبTا السTماء للتأكTد مTن مواعيTد  ويوما! ومن ھنا يبد 13أن المدة بين منزلة والتي تليھا 
Tاد ھTعتقBذا اTفحة  وطلوع وسقوط المنازل، ومما يؤكد عندنا ھTي الصTه فTي كتابTي فTره الثقفTا ذكTث 114مTحي ،

  يقول: 

  

" 1�3�� �� 7��W�� ��� # "�F,95 �� �9�� �f[� 7�,&��� Q1  �B1+�1� "�F%+{��  7,+Z�� �+� �+�?�6 �+EF �+� �G?� ��))��� ��� C�@�E�� _�B
+� �+� v1+P��� "�+� �+� 56  �+E0�E� C�,Z� i6 �1S1���  �E0�
> V�dE�D�� 7��p� c?Rd� _�B �  T�W�� #1  �41E+D� �+B1�4 Q,+DA

� �� �G���  �� @�%
 ��1 � "�� 7,Z�� a�%� �f6�  \3�A...<G����Z� ��&���  <G��,� ��9@>A �H 7�,&��� Q1�3�� a�
�K"  

  

المبTين أعATه أنTه الوحيTد الTذي ذكTر لنTا أن  95ومن الجدير مAحظته من خAل ا]قتباس من كتاب ابن ا�جدابي صفحة 
زمTن العTرب مواعيد حلول الشمس في برج الحمل تتغير، وإنه كان على علTم بTأن الشTمس ] تحTل فTي بTرج الحمTل فTي 

آذار، إ] أنه على الرغم من ذلك جعل مواعيد طلوع وسقوط المنازل كما  20الذين نظموا ا�شعار المتعلقة با�نواء يوم 
  جعلھا غيره من غير تصحيح لھذه الحقيقة. 

  

لعTرب مواعيTد طلTوع وسTقوط المنTازل كمTا كTان عليTه الحTال عنTدما ربطھTا امعرفTة  وما نريTد الوصTول إليTه اaن ھTإذا 
با�حوال الجوية، ليتسنى لنا معرفTة التTواريخ التTي تناسTب ا�شTعار التTي قالھTا العTرب. ولمعرفTة الشTعراء الTذين نظمTوا 

) ، لنعلم الفترة التي عاشوا فيھا، وبالتTالي نحسTب مواعيTد 1988الشعر عن ا�نواء، نرجع لكتاب الدينوري (الدينوري، 
المنزلTة التTي تظھTر  ووالسTاقط ھTأ(الطTالع  فس التعريTف الTذي اعتمTده الTدينوريطلوع وسقوط المنازل في ھذه الفترة بن
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م والكميTت 762م، ورؤبTة عTام 735، فنجTد أن ذي الرمTة تTوفي عTام بالغداة فوق ا�فق الشرقي أوالغربي على التTوالي)
يTد طلTوع وسTقوط م قTد تكTون ا�نسTب لحسTاب مواع700م، وبالتTالي نTرى أن الفتTرة 610م والقطامي حTوالي 744عام 

  المنازل كونھا الفترة التي نظم العديد من الشعراء الشعر عن ا�نواء ومنازل القمر. 

  

آذار قرابة القرن الخامس قبل المTيAد، أمTا فTي زمTن العTرب الTذين نظمTوا  20كانت الشمس تحل فعA في الشرطين يوم 
اعيTد ) لمعرفTة موStarry NightبTرامج الحاسTوب ( اسTتخدمنا أحTدم) فقTد 700ا�شعار عTن المنTازل وا�نTواء (قرابTة 

  -طلوع وسقوط المنازل، وفي النھاية خلصنا إلى أربعة مواعيد مختلفة، وھي التالية:

)، وھي مواعيد طلوع وسقوط المنازل كمTا ذكرھTا الTدينوري والثقفTي وابTن 3المواعيد المبينة في الجدول رقم ( -1
آذار، وبالتالي فإنھTا تطلTع  20تمدوا أن الشمس تحل في الشرطين يوم ا�جدابي في كتبھم وھي متقاربة، وقد اع

يوما على كل منزلة لمعرفة طلوع المنزلة التي تليھا، وجعلTوا السTقوط بعTد  13يوما من ذلك، وأضافوا  26بعد 
ي آذار فT 20ستة أشھر من طلوع المنزلة. وقد بينا أن ھذا غير صحيح، فالشمس لم تكن تحل في الشرطين يTوم 

 مTرور زمن العرب الذين نظموا ا�شعار المتعلقة بمنازل القمTر، كمTا أن المنزلTة الطالعTة ] تصTبح سTاقطة بعTد

 ستة أشھر، وبالتالي فإننا نرى أن ھذه المواعيد ] قيمة علمية لھا.
 

اه م وذلTك كمTا وجTدن700طلTوع منTازل القمTر كمTا عرفھTا العTرب فTي الفتTرة و) مواعيد سTقوط 4يبين الجدول ( -2
بحيث يعتبر اليوم الذي تدخل فيه الشمس  ".عند العربباستخدام برنامج الحاسوب، وعنونا ذلك في الجدول بـ "

كما كTان الوضTع  عندما تصل إلى منتصف المسافة على مدار البروج بينھا وبين المنزلة السابقةومنزلة القمر ھ
أصغر  ودرجة، فھي إما أكبر أ 13الحقيقة ليس ، وحيث أن المسافة بين منازل القمر على وجه م700عليه عام 

من ذلك لمعظم المنازل، فقد حاولنا قدر اBمكان اختيار التواريخ التي تتحقق تعريفنTا السTابق بشTكل عTام لمعظTم 
يوما من دخول الشTمس لھTا، وحافظنTا كTذلك علTى ا]صTطAح أن  26المنازل، وجعلنا موعد طلوع المنزلة بعد 

يوما. أما بخصوص موعد سقوط المنزلة فقد حTددناه بTاليوم الTذي تغيTب  13نزلة والتي تليھا المطلوع المدة بين 
كمTا  وذلTك فيه المنزلة عند شروق الشمس (أي عندما يقع القمر بدر فيھا كما ذكر ذلك أصحاب الكتب السTابقة)،

التTواريخ التTي تحقTق  وبسبب اختAف بعد المنازل عن بعضھا البعض فقد اخترنTا م،700كان الوضع عليه عام 
وإننا نرى أن ھذه المواعيد المنزلة والتي تليھا. سقوط يوما بين  13ذلك لمعظم المنازل وحافظنا أيضا على مدة 

التTي عرفھTا العTرب وقTالوا فيھTا أشTعارھم وأسTجاعھم، وھTي التTي يجTب اعتمادھTا لمعرفTة ھي ھي الصحيحة و
 التواريخ التي تناسب تلك ا�شعار وا�سجاع.

  

م آخTذين بعTين ا]عتبTار تTأثير 2008طلوع منازل القمر حسب العTام مواعيد سقوط و) 4رقم (يبين الجدول كما  -3
طلTوع  ولمعرفTة الموعTد الحTالي لسTقوط أو. درجTة 13اعتبار أن طول كل منزلة يسTاوي فقط مع حركة الترنح 

درجTة، فقTد تTم حسTاب الفتTرة  13المنزلة بسبب حركة الترنح فقط مTع ابقTاء افتTراض أن طTول المنزلTة يسTاوي 
م ووقوعھTا بجانTب نفTس الTنجم فTي وقتنTا الحاضTر، 700الزمنية بين وقوع الشمس بجانب نجم معين في الفتTرة 

أيTTام بسTTبب الفTTرق بTTين التقTTويمين اليوليTTاني  4يومTTا بسTTبب التTTرنح و 18(يومTTا  22ووجTTد أن الفTTارق يسTTاوي 
 ."قت الحالي (ترنح فقط)الووعنونا ذلك في الجدول بـ "، والغريغوري)

  

م آخذين بعين ا]عتبار تTأثير 2009مواعيد سقوط وطلوع منازل القمر حسب العام كذلك ) 4رقم (يبين الجدول  -4
. و] يصTح اسTتخدام "الوق0ت الح0الي، وعنونTا ذلTك فTي الجTدول بTـ "حركة التTرنح والطTول الحقيقTي لكTل منزلTة

لمعرفة التواريخ التي  "الوقت الحالي"و "لوقت الحالي (ترنح فقط)ا") المعنونة بـ 4التواريخ في الجدول رقم (
تناسب ا�شعار التي قالھا العTرب، إذ أن السTماء تختلTف اaن عمTا عرفھTا العTرب، وإنمTا أوردناھTا لمTن يرغTب 

لمعرفة مواعيد سقوط وطلوع المنازل وسقوطھا. وبمراقبة السماء ا�ن ورؤية ھذه المنازل سواء عند طلوعھا أ
في وقتنا الحاضر على حقيقته، تTم حسTاب أول يTوم تظھTر فيTه المنزلTة فTوق ا�فTق الشTرقي فجTرا باعتمTاد القTيم 

  التالية:

  .0.2) في سمت الرأس يساوي Extinctionمعامل التخميد ( -

 ) من القدر الثاني.Magnitudeلمعان المنزلة ( -
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 .5) يساوي Limiting Magnitudeالقدر الحدي ( -

 سقوط المنازل تختلف من منطقة �خرى.وجنوب الجزيرة العربية، إذ أن مواعيد طلوع  تم اعتماد موقع -
  

أمTا لحسTاب موعTد . وبالتالي فإن أي اختAف في أي من القTيم السTابقة سTيؤدي ]خTتAف موعTد طلTوع المنزلTةو
ظ  مTن القTيم بمعرفTة اليTوم الTذي تغيTب فيTه المنزلTة مTع غTروب الشTمس، ونAحT هتTم تحديTدفقTد سقوط المنTازل، 

نAحظ كذلك أن مدة طلوع المنازل قد تختلف والناتجة أن مدة طلوع المنزلة ] تساوي بالضرورة مدة سقوطھا! 
اختAفTTا ملحوظTTا مTTن منزلTTة �خTTرى، وكTTذلك الحTTال بالنسTTبة لمTTدة سTTقوط المنTTازل، ومTTن المAحظTTات الجTTديرة 

سعد ا�خبية ومنزلة الفرغ ا�ول، ولكن موعد سقوط با]ھتمام أن بعض المنازل قد تطلع في نفس اليوم كمنزلة 
 نفس ھاتين المنزلتين ] يكون في نفس اليوم! 

  

ويبين الجدول أخيرا مدة نوء كل منزلة حسب ما ذكرھا  الدينوري، وتكTون فتTرة نTوء كTل منزلTة ھTي مTن سTقوطھا إلTى 
د] مTن اعتبTار أن مTدة النTوء ھTي كامTل مTدة سTقوط بT يمكن اعتماد فترة النوء التي ذكرھا الدينوري وأ ،سقوط التي تليھا

  المنزلة. 

  

  الرّمة:ووكان العرب يذكرون أحوال الطقس المرتبطة بنوء معين في أشعارھم، فقال ذ

  )1988أردفِت الذراُع لھا بنوء          سجوَم الماء فانسجَل انسجا]" (الدينوري، و"

م) إذا اعتبTر النTوء 700تسيل المياه، وكان نوء الذراع في تلTك الفتTرة (ويعني أنه بقدوم نوء الذراع تھطل ا�مطار  وھو
 25-12في الفترة  و، أما إذا اعتبر النوء للطالع فإن نوء الذراع ھثانيكانون  05 – أولكانون  23في الفترة  وللساقط ھ

ا�مطTار تھطTل فTي شTھر كTانون  ليس للطالع، إذ أنومن ھنا يتبين بجAء أن العرب كانوا ينسبون النوء للساقط وتموز، 
درجTة فقTد أصTبح موعTد سTقوط منزلTة  13بسبب حركة الترنح فقط مع إبقاء طول المنTازل وليس تموز، أما اaن وثاني 

  قال شاعر آخر: و كانون ثاني، 27 – 14رة الذراع في الفت

  مشى ا�ُويرُق في البAد سليما"ونوَءه لم يُخلقا   و" ليَت الِسماَك 

النبTت الTذي يطلTع مTن أصTول الكeT  والبيت يذم الشاعر نوء السTماك �ن مطTر نيسTان ينبTت النشTر، والنشTر ھTفي ھذا و
ربما ماتت، فقال الشاعر ھذا البيت بعدما رعى جملTه ا�ويTرق النشTر فمTرض  ابس، فإذا رعت اBبل النشر مرضت والي
 24يمتTد مTن م) 700سTقوط السTماك فTي تلTك الفتTرة (ھذا دليل آخر على أن العرب نسبوا النTوء للسTاقط، إذ أن ومات! و

بسTبب حركTة التTرنح فقTط مTع إبقTاء طTول وتشرين أول، أما فTي وقتنTا الحاضTر  12وطلوعه يوم  نيسان 06آذار وحتى 
  . نيسان 15درجة فإن سقوط منزلة السماك أصبح يوم  13المنازل 

  

وقوعھTا فTي كبTد السTماء تحديTدا دون أن تكTون  وطھا أسTقوووربط العرب كذلك بعض ا�حوال الجوية بطلTوع المنزلTة أ
  الرّمة: وھذه الفترة ھي نوء ھذه المنزلة، حيث يقول ذ

  نشَّْت نِطاُف الُمبقياِت الوقائُع"و"فلّما رأى الرائي الثريا بُسدفة     

الشTاعر أنTه إذا طلعTت يقصTد والسدفة: بقية من سواد الليل، نشTت النطTاف: نضTبت الميTاه، المبقيTات: الحافظTات للمTاء،  
آيTار، أمTا فTي وقتنTا  21م) يTوم 700كان طلوع الثريا تلك الفترة (وتجف المياة، والثريا مع الفجر من الشرق يشتد الحر 

      حزيران. 12تطلع يوم درجة فھي  13بقاء طول المنازل بسبب حركة الترنح فقط مع إوالحاضر 

  

يقصد الثريا) في كبد السماء و) أنه إذا أصبح النجم (1999ھـ (عبندة،  130شاعر أموي توفي عام  وھوويقول القطامي 
  فإن البرد الشديد يجعل الكلب غير قادر على النباح، فيقول: 

  الثلُج خاشُف" و"إذا كبَّد النجُم السماَء بشتوة   على حين ھرَّ الكلُب 

ظATم فTي أواخTر شTھر كTانون أول، أمTا فTي وقتنTا م) كانت الثريا تقع في كبTد السTماء عنTد حلTول ال700وفي تلك الفترة (
  بسبب حركة الترنح فقد أصبحت الثريا تقع في كبد السماء عند حلول الظAم في منتصف شھر كانون الثاني.والحاضر 

  

ومن جھة أخرى فقد ربط البعض ا�حوال الجوية بوقوع القمر في منزلة معينة عنTدما يكTون القمTر بطTور معTين، حيTث 
  عر:يقول الشا
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  "إذا ما البدُر تمَّ مع الثريا    أتاَك البرُد أولُه الشتاُء"

] يقTع القمTر وفصTل الشTتاء، وويقصد الشاعر أن القمر إذا كان في طور البدر وكان يقع في منزلTة الثريTا فقTد بTدأ البTرد 
سTنة  1500ريTا قبTل حTوالي في طور معين في منزلة ما إ] مرة في السنة، وقد كان القمTر البTدر يقTع فTي منزلTة الث ووھ

تشرين أول، أما في وقتنا الحاضر وبسبب حركة الترنح فإن القمر البTدر يقTع فTي منزلTة الثريTا قرابTة يTوم  25قرابة يوم 
  تشرين ثاني.  17

  

يعتقTدون أنھTا ھTي صTاحبة الفضTل وھذا وقد كان بعض العرب في الجاھلية ينسبون فضل ھطول ا�مطار إلTى ا�نTواء، 
الفضTل مTن ّهللا، وقTوم كTافرون ينسTبون نTزول المطTر لغيTر ّهللا  إنمؤمنTون يقولTون:  مقTوف ،الناس فانقسم ،لخيرفي ھذا ا

نا رُسTوُل ّهللا صTلى هللا بقال: " صلَّى  -رضي ّهللا عنه -وعن زيد بن خالد الجھُنَي ،وذلك لجھلھم بتوحيد الربوبية ،تعالى
ْبح بالُحدْيبية على  ا اْنصرف أْقبل على اْلنTَّاس فقTال: ھTْل تTْدُرون مTاذا  ،إثر سماء كانْت من اللْيلعليه وسلم صAة الصُّ فلمَّ

TTا مTْن قTTال: ُمطْرنTا بفْضTTل ّهللا  ،قTال: قTTال: أْصTبح مTTْن عبTادْي ُمTْؤمٌن بTTي وكTافرٌ  ،قTال ربُُّكTْم؟ قTTالُوا: ّهللا ورُسTولُهُ أْعلTTمُ  فأمَّ
ا مْن قال: ُمطْرنا بنْوء كذا وكTذا فTذلك كTافٌر بTْي وُمTؤمٌن باْلكْوكTب" (متفTق وأمَّ  ،ورْحمته فذلك ُمْؤمٌن بي وكافٌر باْلكْوكب

  .)1988(الدينوري،  عليه)

  

  الخAصة
  إن مواعيد ا�براج المتعارف عليھا اaن خاطئة �سباب ثAثة:

مواعيد دخول الشمس للبروج ليست ثابتة بسبب حركة الترنح الحاصTلة لeTرض، حيTث تتTأخر الشTمس بTدخول  -1
إمTا  وذلTك باھمTال الفTرق المؤقTت النTاتج عTن اعتبارنTا أن طTول السTنة ھTودقيقة،  20.4ا�براج كل سنة بمقدار 

  يوما. 366ويوما أ 365

 درجة. 30كما تم اعتبارھا أنھا تساوي  وطول ا�براج ليس متسا -2

 برجا. 12ليس وبرجا  13عدد ا�براج فعليا يساوي  -3

  

طTول  العTرب بسTبب حركTة التTرنح وبسTبب أنتلTك التTي عرفھTا  aن تختلTف عTنمواعيد دخTول الشTمس لمنTازل القمTر ا
  درجة. 13بمقدار  وليس متسامنازل القمر 

  

النTاتج ليس الطالعة، وقد اختلفت مواعيد ا�نواء بسبب اخTتAف مواعيTد سTقوط المنTازل وتنسب ا�نواء للمنزلة الساقطة 
فإن مواعيد وقوع المنTازل فTي  ا أيضامھ، وبسببدرجة 13بمقدار  وليس متساعن حركة الترنح و�ن طول منازل القمر 

في  وب فإن مواعيد وقوع القمر في منزلة معينة وھاسبلنفس ا�و، كذلكاختلف قد مكان معين في السماء في وقت معين 
نTواء واعيTد ا�تغيTر مإلى والفرق بين التقويمين الغريغوري واليولياني ركة الترنح ح وأدت. كذلكطور معين قد اختلف 

 4يوما بسبب التTرنح و 18( يوما عما كانت عليه في زمن العرب الذين استخدموا ا�نواء 22حوالي في وقتنا الحاضر ب

، فTإن ذكTر تقريبTا ينتمنTزلتين سTابقبإمكاننا تطبيق أشعار العرب باستبدال المنزلTة المTذكورة بو، أيام بسبب فرق التقويم)
  فإن الوضع نفسه ينطبق تقريبا على منزلة الثريا في وقتنا الحاضر.  قعة مثA، ھالشاعر منزلة ال

  

إن المواعيTTد التTTي وضTTعھا المؤلفTTون القTTدماء المبينTTة أسTTماؤھم فTTي ھTTذا البحTTث لطلTTوع وسTTقوط المنTTازل (ا�نTTواء) غيTTر 
وھTذا كTان  صحيحة، إذ أنھم اعتبروا أن الشTمس تحTل فTي بTرج الحمTل (منزلTة الشTرطين) فTي العشTرين مTن شTھر آذار،

  صحيحا قرابة القرن الخامس قبل الميAد، إ] أنه اختلف اختAفا ملموسا وقت العرب وفي وقتنا الحاضر كذلك. 

  

وكذلك إن اعتبار ھؤ]ء المؤلفين أن منزلة القمر تسقط بعد ستة أشھر من طلوعھا غير صحيح، وفي ذلTك تنTاقض جلTي 
مؤلفون وليسوا فلكيين فلم يTدركوا ونا نرى أن سبب ذلك كونھم إما فقھاء أمع تعاريفھم ھم والتي أوردوھا في كتبھم، وإن

خطأ ھذه المعلومات، وھذا ما قد ذكره أحدھم صراحة بأن المواعيد التي ذكرھا إنما ھي مما وصTله مTن غيTره مTن دون 
  السماء.  فيرصد وتدقيق لھا 
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  المراجع
، تحقيTTق عTTزة حسTTن، وزارة الثقافTTة واBرشTTاد وا*ن00واءا*زمن00ة أبوإسTTحاق إبTTراھيم المعTTروف بTTابن ا�جTTدابي،  -1

 م).1964القومي، دمشق (

، مطبعة مجلس دائرة المعارف في الھند، الطبعة ا�ولTى كتاب ا*زمنة وا*مكنةأبوعلي المرزوقي ا�صفھاني،  -2
 م).1913(

الثقافيTة العامTة، بغTداد  ، دار الشTؤونا*ن0واء ف0ي مواس0م الع0ربأبومحمد عبد هللا بن مسلم بTن قتيبTة الTدينوري،  -3
  م).1988(

، الجمعية العلمية الملكية، عّمان الحديثوموسوعة أسماء النجوم عند العرب في الفلك القديم عبد الرحيم بدر،  -4
 م). 1998(

 م).1986، مؤسسة مصري للتوزيع، طرابلس (الفلك عند العربعبد الرحيم بدر،  -5

، تحقيق نوري القيسي ا*زمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوما*نواء وعبد هللا بن حسين بن عاصم الثقفي،  -6
 م).1996ومحمد الدليمي، دار الجيل، بيروت (

 م). 1999، عّمان (ا�نواء في التراثوالفلك علي عبندة،  -7

 م).2003( ، مؤسسة الرسالة، بيروتالقاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي،  -8

 .)م2003( ، دار النفائس، بيروتم الفلك والتقاويمعلمحمد باسل الطائي،  -9
10- Starry Night Pro Plus Software, version 6.3.3, 2009. 

  

  

  الكاتب:
، رئTTيس لجنTTة رصTTد ا�ھلTTة والمواقيTTت فTTي ICOPم. محمTTد شTTوكت عTTودة: رئTTيس المشTTروع اBسATTمي لرصTTد ا�ھلTTة 

ضو مؤسس في اBتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو ، ع)2009 – 1995(خAل الفترة  الجمعية الفلكية ا�ردنية
عضTو الجنTة الرسTمية التابعTة للھيئTة العامTة لحساب مواقيت الصAة فTي ا�ردن. التابعة لوزارة ا�وقاف اللجنة الرسمية 

جمTع الفقھTي للشؤون اBسAمية وا�وقاف لمراجعة مواقيت الصAة في دولة اBمارات. عضو اللجنة الرسمية التابعTة للم
  ).modeh@icoproject.org( (رابطة العالم اBسAمي) لحساب مواقيت الصAة في أوروبا.
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  : مواعيد دخول الشمس لeبراج)1جدول (

  
  الطول  موعد البرج المتعارف عليه  البرج  الرقم

    القديم 

  الطول  الجديدموعد البرج 

    الجديد

  المكث

 38  °352  نيسان 17 –ر آذا 11  °330  آذار 20 –شباط  19  الحوت  1

 24  °29  آيار 12 –نيسان  18  °0  نيسان 19 –آذار  21  الحمل  2

 38  °53  حزيران 20 –آيار  13  °30  آيار 20 –نيسان  20  الثور  3

 28  °90  تموز 19 –حزيران  21  °60  حزيران 20 –آيار  21  التوأمان  4

 20  °118  آب 09 –تموز  20  °90  تموز 22 –حزيران  21  السرطان  5

 37  °138  أيلول 15 –آب  10  °120  آب 22 –تموز  23  ا�سد  6

 45  °174  تشرين أول 29 –أيلول  16  °150  أيلول 22 –آب  23  العذراء  7

 23  °218  تشرين ثاني  21 –تشرين أول  30  °180  تشرين أول 22 –أيلول  23  الميزان  8

 7  °241  تشرين ثاني 28 –اني تشرين ث 22  °210  تشرين ثاني  21 –تشرين أول  23  العقرب  9

 18  °248  كانون أول 16 –تشرين ثاني  29      الحواء  10

 34  °266  كانون ثاني 18 –كانون أول  17  °240  كانون أول 21 –تشرين ثاني  22  القوس  11

 28  °300  شباط 14 –كانون ثاني  19  °270  كانون ثاني 19 –كانون أول  22  الجدي  12

 24  °328  آذار 10 –شباط  15  °300  شباط 18 –ي كانون ثان 20  الدلو  13

  

مكث الشمس في البرج كما كان عليه الحال في القرن الخامس قبل الميAد،  فترةموعد البرج المتعارف عليه:  •
  برجا. 12درجة وأن عدد البروج ھو  30مع اعتبار أن طول كل برج ھو 

عليه الحال في القرن الخامس قبل الميAد، مع اعتبار الطول القديم: خط الطول البرجي لبداية البرج كما كان  •
  برجا. 12درجة وأن عدد البروج ھو  30أن طول كل برج ھو 

م حسب حدود المجموعات النجمية المعتمدة من 2009مكث الشمس في البروج عام  فترةموعد البرج الجديد:  •
 قبل ا]تحاد الفلكي الدولي.

 م حسب التقسيم الحالي للبروج.2009ية البرج في العام الطول الجديد: خط الطول البرجي لبدا •

 المكث: عدد أيام مكث الشمس في كل برج حسب التقسيم الحالي للبروج. •
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  : منازل القمر)2جدول رقم (

  المجموعة  المنزلة  الرقم

  عدد

  النجوم

خط 
  طول 

  البداية

  الجديد

خط 
طول 
المنزلة 
  الجديد

  طول 

  المنزلة

 17° °12  °5  2  فرس ا�عظم والمرأة المسلسلةال  الفرغ الثاني  1

 10°  °31 °22  1  المرأة المسلسلة  بطن الحوت *  2

°10 °34 °32  2  الحمل  الشَرطان  3  

 13° °49 °42  3  الحمل  الُبطين  4

 10° °60 °55  6  الثور  الُثريا  5

َبران  6  12° °70 °65  1  الثور  الد�

 15° °84 °77  3  الجبار  الَھقعة  7

 14° °100 °92  2  التوأمان  ةالَھْنع  8

 14° °112 °106  2  التوأمان  الِذراع  9

 12° °128 °120  3  السرطان  الن�ثرة  10

 11° °136 °132  2  السرطان وا�سد  الّطـرف  11

 13° °149 °143  4  ا�سد  الجبھة  12

ْبرة  13  11° °162 °156  2  ا�سد  الز%

رفة  14  13° °172  °167  1  ا�سد  الص�

 16° °188 °180  4  العذراء  اءالَعوّ   15

ماك  16  13° °204 °196  1  العذراء  الس,

 12° °214 °209  3  العذراء  الَغْفر  17

 14° °227 °221  2  الميزان  الزباني  18

 12° °243 °235  3  العقرب  ا2كليل  19

 11° °250 °247  1  العقرب  القلب  20

 13° °265 °258  2  العقرب  الَشْولة  21

 14° °277 °271  8  قوسال  **النعائم  22

 13° °292 °285  0  القوس  البلدة  23

 11° °304 °298  2  الجدي  سعد الذابح  24

 10° °314 °309  2  الدلو  سعد ُبلَع  25

 15° °324 °319  3  الدلو والجدي  سعد السعود  26

 17° °344 °334  4  الدلو  سعد ا9خبية  27

 14° °357 °351  2  الفرس ا�عظم  الفرغ ا9ول  28

  

يذكر الدينوري أن اسم المنزلة ھي الحوت ويذكر أن الحوت يسمى الرشاء أيضا ويضيف أنھا تتكون من نجوم كثيرة  *
 تفقتبدو على شكل سمكة وفي موقع البطن توجد نجمة ]معة تسمى "بطن السمكة" أو "قلب الحوت"، في حين ي

ر ھي "بطن السمكة" ذاتھا و ليس كامل مجموعة أن منزلة القم )1998(بدر،  يروني وكونيتش وناللينوالصوفي والب
الحوت، وأميل لرأي الصوفي والبتاني في اعتبار أن المنزلة ھي نجمة "بطن السمكة" التي تسمى كذلك "بطن 

  الحوت"، مع مAحظة أن نجمة "بطن الحوت" ھي بيتا المرأة المسلسلة في حين أن نجمة الرشاء ھي ألفا الحوت. 
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اللينو أخذا عن الصوفي أن منزلة النعائم ھي منطقة "الوصل" الواقعة ما بين النعام الوارد والنعام يقول كونيتش ون** 
الصادر، إ] أن البيروني وابن قتيبة والقزويني وابن ماجد يقولون أن المنزلة ھي النجوم الثمانية المكونة للنعام الوارد 

  ن اسم المنزلة يؤيد ھذا القول.، وأميل لھذا الرأي إذ ا)1998(بدر،  والنعام الصادر

  جوم كل منزلة كما ذكرھا الدينوري، ما لم تتم اBشارة لغير ذلك.عدد النجوم: عدد ن -

م، وتTم الحصTTول عليTTه 2009الجديTTد: خTTط الطTول البرجTTي لبدايTة كTTل منزلTTة حسTب عTTام  خTط طTTول البدايTة -
 بتنصيف المسافة على مدار البروج بين المنزلة وجارتھا.

م لمنزلTة القمTر، وإذا كانTت المنزلTة تحتTل 2009: خط الطول البرجي حسب العTام الجديد نزلةخط طول الم -
 مساحة ممتدة في السماء، فقد تم أخذ خط الطول البرجي لمنتصف المنزلة.

م، وھي تمثل المسافة بTين خTط 2008طول المنزلة: طول المنزلة بالدرجات على مدار البروج حسب العام  -
 ية المنزلة وبين خط الطول البرجي لبداية المنزلة التي تليھا.الطول البرجي لبدا
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  المؤلفون القدماءمواعيد طلوع وسقوط المنازل كما ذكرھا ): 3جدول رقم (

  

  

تشرين أول، إ] أن ھTذا  30تشرين أول وأن سقوط البطين يوم  16ن يوم يذكر الدينوري أن سقوط الشرطي -
قض مع موعد طلوع رقبيھما (الغفر والزباني على التوالي) ، إذ أن موعد سقوط المنزلة يجب أن يكون  ينتا

 نفس يوم طلوع رقيبھا، ونرى أن موعد طلوع رقيبيھما ھو ا�صح.

  

يجعلTه فمواعيد الطلوع والسقوط عنTد الTدينوري والثقفTي متطابقTة، باسTتثناء طلTوع الثريTا (سTقوط اBكليTل)  -
 آيار. 13آيار بد] من  12 الثقفي يوم

  

  الطلوع  المنزلة  الرقم

  

  السقوط

   

  الطلوع

  

  السقوط

   

  حسب ابن ا�جدابي  حسب الدينوري والثقفي    

  أيلول 23  ارآذ 20  أيلول 22  آذار 22  الفرغ الثاني  1

  تشرين أول 01  نيسان 03  تشرين أول 05  نيسان 04  بطن الحوت   2

  تشرين أول 24  نيسان 16  تشرين أول 18  نيسان 16  ناطالشرَ   3

  تشرين ثاني 06  نيسان 29  تشرين أول 31  نيسان 29  طينالبُ   4

  تشرين ثاني 19  آيار 13  تشرين ثاني 13  آيار 13  الثُريا  5

  كانون أول 02  آيار 27  تشرين ثاني 26  ارآي 26  رانبَ الدَّ   6

  كانون أول 15  حزيران 09  كانون أول 09  حزيران 09  قعةالھَ   7

  كانون أول 28  حزيران 22  كانون أول 22  حزيران 22  عةنْ الھَ   8

  كانون ثاني 10  تموز 06  كانون ثاني 04  تموز 04  راعالذِ   9

  نون ثانيكا 23  تموز 19  كانون ثاني 17  تموز 17  ثرةالنَّ   10

رف  11   شباط 05  آب 02  كانون ثاني 30  آب 01  الطـَّ

  شباط 18  آب 15  شباط 12  آب 14  الجبھة  12

بْ   13   آذار 03  آب 28  شباط 25  آب 27  رةالزُّ

رفة  14   آذار 15  أيلول 10  آذار 09  أيلول 09  الصَّ

  آذار 20  أيلول 23  آذار 22  أيلول 22  الَعّواء  15

  نيسان 03  تشرين أول 01  نيسان 04  تشرين أول 05  ماكالسِّ   16

  نيسان 16  تشرين أول 24  نيسان 16  تشرين أول 18  رفْ الغَ   17

  نيسان 29  تشرين ثاني 06  نيسان 29  تشرين أول 31  يالزبان  18

  آيار 13  تشرين ثاني 19  آيار 13  تشرين ثاني 13  اBكليل  19

  آيار 27  كانون أول 02  آيار 26  تشرين ثاني 26  القلب  20

  حزيران 09  كانون أول 15  حزيران 09  كانون اول 09  ةلوْ الشَ   21

  حزيران 22  كانون أول 28  حزيران 22  كانون أول 22  مئالنعا  22

  تموز 06  كانون ثاني 10  تموز 04  كانون ثاني 04  البلدة  23

  تموز 19  كانون ثاني 23  تموز 17  كانون ثاني 17  الذابحسعد   24

  آب 02  شباط 05  آب 01  كانون ثاني 30  سعد بُلَع  25

  آب 15  شباط 18  آب 14  شباط 12  السعودسعد   26

  آب 28  آذار 03  آب 27  شباط 25  سعد ا�خبية  27

  أيلول 10  آذار 15  أيلول 09  آذار 09  الفرغ ا�ول  28
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  : ا�نواء)4رقم (جدول  

  (يوم) النوء مدة  السقوط الجديد  الطلوع الجديد  (ترنح فقط) السقوط الجديد  (ترنح فقط) الطلوع الجديد  القديم السقوط  القديم الطلوع  المنزلة  الرقم
    م)2009( الحالي تالوق  م2008 – الوقت الحالي (ترنح فقط)  م)700( عند العرب    

  4  تشرين أول 05  نيسان 05 تشرين أول 01 نيسان 21 أيلول 09 آذار 30  الفرغ الثاني  1

  1  تشرين أول 26  نيسان 17 تشرين أول 14 آيار 04 أيلول 22 نيسان 12  بطن الحوت  2

  3  تشرين أول 28  آيار 18 تشرين أول 27 آيار 17 تشرين أول 05 نيسان 25  ناطالشرَ   3

  3  تشرين ثاني 13  آيار 29 تشرين ثاني 09 آيار 30 أولتشرين  18 آيار 08  طينالبُ   4

  7-5  تشرين ثاني 24  حزيران 07 تشرين ثاني 22 حزيران 12 أولتشرين  31 آيار 21  الثُريا  5

  3-1  كانون أول 01  حزيران 23 كانون أول 05 حزيران 25 تشرين ثاني  13 حزيران 03  رانبَ الدَّ   6

  6  كانون أول 12  تموز 09 كانون أول 18 تموز 08 تشرين ثاني  26 حزيران 16  قعةالھَ   7

  3  كانون أول 29  تموز 21 كانون أول 31 تموز 21 كانون أول 09 حزيران 29  عةنْ الھَ   8

  5-3  كانون ثاني 19  تموز 30 كانون ثاني 13 آب 03 كانون أول 22 تموز 12  راعالذِ   9

  7  كانون ثاني 30  آب 17 كانون ثاني 26 آب 16 كانون ثاني 04 تموز 25  ثرةالنَّ   10

رف  11   6  شباط 09  آب 27 شباط 08 آب 29 كانون ثاني 17 آب 07  الطـَّ

  7  شباط 26  أيلول 09 شباط 21 أيلول 11 كانون ثاني 30 آب 20  الجبھة  12

بْ   13   4  آذار 17  أيلول 22 آذار 07 أيلول 25 شباط 13 أيلول 03  رةالزُّ

رفة  14   3  آذار 26  تشرين أول 01 آذار 20 تشرين أول 08 شباط 26 أيلول 16  الصَّ

  1  نيسان 04  تشرين أول 20 نيسان 02 تشرين أول 21 آذار 11 أيلول 29  الَعّواء  15

  4  نيسان 14  تشرين ثاني 02 نيسان 15 تشرين ثاني 03 آذار 24 تشرين أول 12  ماكالسِّ   16

  3-1  نيسان 28  تشرين ثاني 12 نيسان 28 تشرين ثاني 16 نيسان 06 تشرين أول 25  رفْ الغَ   17

  3  آيار 13  تشرين ثاني 25 آيار 11 تشرين ثاني 29 نيسان 19 تشرين ثاني 07  يالزبان  18

  4  آيار 24  كانون أول 12 آيار 24 كانون أول 12 آيار 02 تشرين ثاني 20  اBكليل  19

  1  آيار 30  ن أولكانو 20 حزيران 06 كانون اول 25 آيار 15 كانون أول 03  القلب  20

  3  حزيران 09  كانون ثاني 10 حزيران 19 كانون ثاني 07 آيار 28 كانون اول 16  ةلوْ الشَ   21

  1  حزيران 28  كانون ثاني 23 تموز 02 كانون ثاني 20 حزيران 10 كانون أول 29  مئالنعا  22

  3-1  تموز 08  كانون ثاني 30 تموز 15 شباط 02 حزيران 23 كانون ثاني 11  البلدة  23

  1  تموز 29  شباط 08 تموز 28 شباط 15 تموز 06 كانون ثاني 24  الذابحسعد   24

  1  آب 09  شباط 15 آب 10 شباط 28 تموز 19 شباط 06  سعد بُلَع  25

  1  آب 18  آذار 01 آب 23 آذار 13 آب 01 شباط 19  السعودسعد   26

  1  لأيلو 02  آذار 14 أيلول 05 آذار 26 آب 14 آذار 04  سعد ا�خبية  27

  3  أيلول 20  آذار 14 أيلول 18 نيسان 08 آب 27 آذار 17  الفرغ ا�ول  28
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م، وذلTك كمTا 700لفتTرة عرفھTا العTرب فTي اتTم اعتمادھTا كمTا  ):عند الع0رب( سقوط القديمالطلوع القديم وال -
تصTل  وجدناه باستخدام برنامج الحاسوب. بحيث يعتبر اليوم الذي تدخل فيه الشTمس منزلTة القمTر ھوعنTدما

م، وحيث 700إلى منتصف المسافة على مدار البروج بينھا وبين المنزلة السابقة كما كان الوضع عليه عام 
درجTة، فھTي إمTا أكبTر أو أصTغر مTن ذلTك لمعظTم  13أن المسافة بين منازل القمر علTى وجTه الحقيقTة لTيس 

السTابق بشTكل عTام لمعظTم المنTازل،  المنازل، فقد حاولنا قدر اBمكان اختيار التTواريخ التTي تتحقTق تعريفنTا
يوما من دخول الشمس لھا، وحافظنTا كTذلك علTى ا]صTطAح أن المTدة  26وجعلنا موعد طلوع المنزلة بعد 
يوما. أما بخصوص موعد سTقوط المنزلTة فقTد حTددناه بTاليوم الTذي تغيTب  13بين طلوع المنزلة والتي تليھا 

 ع القمر بدر فيھا كما ذكر ذلك أصحاب الكتTب السTابقة)، وذلTكفيه المنزلة عند شروق الشمس (أي عندما يق

م، وبسTبب اخTتAف بعTد المنTازل عTن بعضTھا الTبعض فقTد اخترنTا التTواريخ 700كما كان الوضع عليه عام 
 يوما بين سقوط المنزلة والتي تليھا.  13التي تحقق ذلك لمعظم المنازل وحافظنا أيضا على مدة 

  

م 2008: مواعيد طلوع و سTقوط المنTازل عTام )الوقت الحالي (ترنح فقط)(الجديد السقوط والطلوع الجديد  -
. درجة 13م، مع ابقاء اعتماد طول كل منزلة يساوي 2008والعام   م700بادخال تاثير الترنح ما بين العام 

وقTوع طلوع المنزلة بسبب حركة التTرنح تTم حسTاب الفتTرة الزمنيTة بTين و لمعرفة الموعد الحالي لسقوط أو
م ووقوعھا بجانب نفس النجم في وقتنا الحاضر، ووجد أن الفTارق 700الشمس بجانب نجم معين في الفترة 

 .أيام بسبب الفرق بين التقويمين اليولياني والغريغوري) 4يوما بسبب الترنح و 18(يوما  22يساوي 

 

فجTرا فTوق وم تظھTر فيTه المنزلTة أول يTالطلوع الجديد ھو : الوقت الحالي)الطلوع الجديد والسقوط الجديد ( -
اليTوم الTذي  ھTو السTقوط الجديTدو. البحTث م باعتماد المتغيرات السالف ذكرھTا فTي2009عام ا�فق الشرقي 

 م.2009عام  الشمس شروقغيب فيه المنزلة مع ت

  

  في السنة الكبيسة يزداد طول المنزلة الواقعة في نھاية شھر شباط/فبراير بمقدار يوم إضافي. -


