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أهل هذا الوجود، وأنزل بربكته  الذي رحم بسيدنا حممد  احلمد هلل

سحائب اإلنعام واجلود، وأرسله إىل مجيع املخلوقات السابقة والالحقة بشريا 

 اعاىل ىلأ أهل بيته الذيف زااوا منه ونذيرا، ومعينا ونصريا، ورضوان اهلل

 وىفبه قصبات السبق يف مضمار املهابة والتعظيم،  حااواجسيم، وحبظ 

أصحابه جنوم مسوات اهلداية، ورجوم شياطني الضاللة والغواية، وىف 

 التابعني هلم بإحسان يف كل امان ومكان.

م مف 214متخض ىف االجتماع الذي ىقده سادة قبائل العرب ىام أما بعد؛ زقد 

أجل اوحيد أمساء الشهور العربية اليت اعددت اسميااها يف شبه اجلزيرة العربية 

د التقويم العربي الذي يقوم ىلأ حركة القمر، وكان ذلك يف حياة آنذاك، اىتما

 ،كالب بف مرة اجلد اخلامس لرسول اهلل 

ليكون اقويم األمة  -بعد ظهور اإلسالم–املسلمون التقويم العربي  واىتمد

اإلسالمية ودولتها، ونظرا الىتماده اهلجرة النبوية الشريفة بداية له زقد مسي بالتقويم 

، يف اهلجري. وقد اىتمد بعد ىامني ونصف مف خالزة الفاروق ىمر بف اخلطاب 

 للهجرة. 11ربيع األول مف ىام 

باهلجرة اطورًا له خطره يف النواحي العمرانية البشرية، وكان أول  ويعد التاريخ

 ، وذلك ىندما قدم إليه مف وضع التاريخ باهلجرة أمري املؤمنني ىمر  بف اخلطاب 

: "أشعبان هذه السنة اليت حنف زيها أو صك مكتوب ىليه كلمة )شعبان( قال ىمر 

ستشارهم يف وضع اأريخ يتعرزون به السنة املاضية، أو اآلاية؟ ثم مجع الصحابة زا

 حلول الديون وغري ذلك.

 التأريخ اهلجري:

 وحدة أمة ومسرية حضارة

 د.رشيد كهوس
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 زقال قائل: أرخوا كتاريخ الفرس.

 زكره ذلك.

 وكانت الفرس يؤرخون مبلوكهم واحدا بعد واحد.

 وقال قائل: أرخوا بتاريخ الروم.

 وكانوا يؤرخون مبلك إسكندر بف زلبس املقدوني.

 زكره ذلك.

 . وقال آخرون: أرخوا مبولد رسول اهلل

 وقال آخرون: بل مببعثه.

 وقال آخرون: بل بهجراه.

 وقال آخرون: بل بوزااه ىليه السالم.

 . (1)إىل التأريخ باهلجرة لظهوره واشتهاره، واافقوا معه ىلأ ذلك زمال ىمر 

يف سبب جعلهم بداية التاريخ يف   -رمحه اهلل–روى اإلمام ابف حجر العسقالني 

أن  --شهر حمرم وليس يف ربيع األول الشهر الذي متت زيه هجرة النيب 

وجدوا أن األمور اليت ميكف أن يؤرخ  الذيف أشاروا ىلأ ىمر  --الصحابة 

ن املولد واملبعث ال خيلو مف بها أربعة، هي مولده ومبعثه وهجراه ووزااه، ووجدوا أ

النزاع يف اعيني سنة حدوثه، وأىرضوا ىف التأريخ بوزااه ملا يثريه مف احلزن واألسأ 

ىند املسلمني، زلم يبق إال اهلجرة، وإمنا أخروه مف ربيع األول إىل احملرم ألن ابتداء 

حلجة، وهي العزم ىلأ اهلجرة كان مف احملرم، إذ وقعت بيعة العقبة الثانية يف ذي ا

مقدمة اهلجرة، زكان أول هالل استهل بعد البيعة والعزم ىلأ اهلجرة هو هالل 

حمرم، زناسب أن ُيجعل مبتدأ.. ثم قال ابف حجر: وهذا أنسب ما وقعت ىليه مف 

 .(2)مناسبة االبتداء باحملرم

                                                 
البصري مث الدمشقي، حتقيق: علي شريي، دار إحياء البداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  (1)

 .3/451م، 1811 -هـ 1241: 1الرتاث العريب، ط
تح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، رقم كتبه  فتح الباري ((2

 -طبعه: حمب الدين اخلطيب ، دار املعرفة وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
 .3/411، 1338بريوت، ط: 
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أخذوا التأريخ باهلجرة مف   أن الصحابة -رمحه اهلل– (1)وأزاد اإلمام السهيلي

[؛ ألنه مف املعلوم أنه 141]التوبة: ﴾َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َىَلأ التَّْقَوى ِمْف َأوَِّل َيْوٍم﴿له اعاىل: قو

ليس أول األيام مطلقًا، زتعني أنه أضيف إىل شيء مضمر و هو أول الزمف الذي ىز 

ربه آمنًا، وابتداء املسجد، زوازق رأي الصحابة  زيه اإلسالم ، وىبد زيه النيب 

 ابتداء التاريخ مف ذلك اليوم.

يف إحداث وحدة شاملة بكل ما  احلدث اإلداري املتميز أسهم الفاروق  وبهذا

حتمله الكلمة مف معنأ يف شبه اجلزيرة العربية، حيث ظهرت وحدة العقيدة بوجود 

 وحدة االجتاه باختاذ ااريخ واحد.ديف واحد، ووحدة األمة بإاالة الفروق، و

 :(2)وزيما يأاي شرح ملعاني أمساء أشهر التقويم اهلجري

حمّرم احلرام: وهو أول شهور السنة اهلجرية ومف األشهر احلرم: ُسمِّي احملّرم ألن 

 العرب قبل اإلسالم كانوا حيّرمون القتال زيه.

لو مف أهلها زيه صفر اخلري: مسي صفًرا ألن ديار العرب كانت اصفر أي خت

 للحرب وقيل ألن العرب كانوا يغزون زيه القبائل زيرتكون مف لقوا صفر املتاع.

 ربيع األول: مسي بذلك ألن اسميته جاءت يف الربيع زلزمه ذلك االسم.

 ربيع اآلخر: مسي بذلك ألنه ابع الّشهر املسّمأ بربيع األّول.

األوىل: كانت اسمأ قبل اإلسالم باسم مجادى مخسة، ومسيت مجادى  مجادى

 لوقوىها يف الشتاء وقت التسمية حيث مجد املاء وهي مؤنثة اللفظ.

 مجادى اآلخرة: مسي بذلَك ألّنه ابع الّشهر املسّمأ جبمادى األوىل .

رجب الفرد: وهو مف األشهر احلرم. مسي رجًبا ألنه مف األشهر احلرم وكانت 

لعرب ارجب رماحها زيه أي انزع النصل مف الرمح واكف الناس ىف القتال. وقيل: ا

 رجب أي التوقف ىف القتال.

                                                 
الروض األنف يف شرح السرية النبوية، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهيلي، دار إحياء الرتاث  انظر: ((1

 .2/455هـ،  1214:  1العريب، بريوت، ط
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، حتقيق: عبد الرمحن  الشماريخ يف علم التاريخ، ملزيد بيان انظر: ((2

 وما بعدها. 18حسن حممود، مكتبة اآلداب، ص
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شعبان: ألنه ِشعب بني رجب ورمضان، وقيل مسي شعبان ألن الناس اتفرق زيه 

ويتشعبون طلبا للماء. وهناك رأي يقول إنه رمبا مسي شعبان ألن العرب كانت اتشعب 

 ب بعد قعودهم ىنها يف شهر رجب.زيه واتفرق للحر

رمضان: وهو شهر الّصوم ىند املسلمني. ُسّمي بذلك لرموض احلر وشدة وقع 

 الشمس زيه وقت اسميته، حيث كانت الفرتة اليت مسي زيها بذلك شديدة احلر. 

شوال: وهو الشهر الذي يقع زيه ىيد الفطر، ومسي بذلك لشوالن النوق زيه 

 هزلت وجف لبنها"، زيقال اشوَّلت اإلبل: إذا هزلت وجّف لبنها.بأذنابها إذا محلت "أي 

ذو القعدة: وهو مف األشهر احلرم: مسي ذا القعدة ألنه أول األشهر احلرم وزيه 

 اقعد الناس ىف احلرب.

مسي بذلك  ذو احلجة: وزيه موسم احلج وىيد األضحأ ومف األشهر احلرم. وقد

 ألن العرب قبل اإلسالم يذهبون للحج يف هذا الشهر.

 

 
 

 
 


