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الملخص
لTي العامTرنح ھTة التTين أن حركTي حT وف،تناقش الورقة تأثير حركة الترنح على مواعيد البروج ومنازل القمر واألنواء
 منھا اختالف طول البروج،األساس لھذا التغير إال أن ھناك عوامل أخرى ناقشتھا الورقة أثرت على تغير ھذه المواعيد
ينTي حT ف،اT يوم28 دارTائعة بمقTد الشTك المواعيTن تلTا عT وتم التوصل إلى أن مواعيد البروج يختلف حالي،ومنازل القمر
رTازل القمTروج ومنTول البTتالف طTذ اخTد أخT وعن،ربTا العTي عرفھTك التT يوما عن تل22 اختلفت مواعيد األنواء بمقدار
ھابTة بإسT وقد ناقشت الورق.بعين االعتبار نجد أن مقدار اختالف مواعيدھا يختلف من برج آلخر أو من منزلة ألخرى
ونTا المؤلفTي ذكرھTد التT ولقد خلصنا إلى نتيجة أن المواعي،المقصود بالمنزلة الطالعة والمنزلة الساقطة والرقيب والنوء
. وبينا التواريخ التي نرى أنھا صحيحة،القدماء لألنواء غير 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.

الكلمات الدالة
. األنواء، البروج، منازل القمر، القمر،الشمس

تخصص البحث
علم الفلك التراثي
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المقدمة
اھتم العرب بشكل ملحوظ بمراقبة السماء ألھميتھا في معرفة االتجھات وتحديد المواسم وأحوال الطقس ،ومن ھنا بTرع
العرب في تحديد منازل القمر وتحديد مواعيد ظھورھا واختفائھا ،ومازال ھذا االھتمام موجودا عند بعض المجتمعTات،
ونالحظ في وقتنا الحاضر بعض المؤلفات والتقاويم الحديثة التي تذكر منازل القمر واألنواء ،ولكن يھمل معظمھا تغيTر
مواقع ھذه المنازل بالنسبة للشمس مع مرور األيام ،فمواعيد منازل القمTر واألنTواء التTي عرفھTا العTرب تختلTف اختالفTا
ملموسا عنھا اآلن.
وفي حين اھتم العTرب بمنTازل القمTر ،فقTد اھTتم غيTرھم بTالبروج ومواعيTدھا ،وتتغيTر مواعيTد البTروج كTذلك مTع مTرور
الوقت ،وحيث أن لكال الموضوعين ھواته ومعجبيه ،فقد أرتأينا أھمية اإلشارة إلى تغيTر مواعيTد منTازل القمTر واألنTواء
والبروج ،واألسباب التي أدت إلى ذلك.

البروج
تدور األرض حول الشمس دورة واحTدة كTل  365.256يومTا بالنسTبة للنجTوم ،وبالنسTبة لنTا علTى األرض فإننTا نTرى أن
الشمس ھي التي تتحرك ظاھريا بالنسبة للنجوم خالل ھذه الحركة ،وتتحرك الشمس ظاھريا درجة واحدة تقريبا كل يوم
بالنسTTبة للنجTTوم ،وھTTذا الخTTط الTTذي ترسTTمه الشTTمس أثنTTاء حركتھTTا الظاھريTTة فTTي السTTماء يسTTمى دائTTرة البTTروج )الTTدائرة
الكسوفية( ،وھذا الخط ال تحيد عنه الشTمس أبTدا ،فھTي تبقTى دائمTا تتحTرك بTين النجTوم علTى ھTذا الخTط ،وموقعTه ثابTت
بالنسبة للنجوم ،وتتقاطع دائرة البروج مTع خTط االسTتواء السTماوي فTي نقطتTين؛ تقTع الشTمس علTى إحTداھما فTي الربيTع
وتسمى نقطة االعتدال الربيعي ،وتقع على األخرى في الخريف وتسمى نقطة االعتدال الخريفي.
ويوجد في السTماء  88مجموعTة نجميTة ،وأثنTاء حركTة الشTمس الظاھريTة بTين النجTوم فTإن بعTض المجموعTات النجميTة
تكون خلفية الشمس بالنسبة لألرض ،أي أن الشمس تقع ظاھريا بين نجوم ھذه المجموعة النجمية ،وجميTع المجموعTات
النجمية التي يعبرھا مدار البروج تسمى بروجا تمييزا لھا عن بقية المجموعات النجمية )بTدر (1998 ،وھTذا يعنTي أنTه
ال يمكن أن تقع الشمس إال في ھذه البروج فقط ،ولقد تعارف األقدمون علTى أن عTدد المجموعTات النجميTة التTي يقطعھTا
مدار البروج ھي  12برجا ،وھي تقع بجانب بعضھا البعض ،وللحصول على طول كل برج فقد تTم تقسTيم محTيط الكTرة
السTTماوية ) 360درجTTة( علTTى عTTدد األبTTراج ) (12فكTTان بالتTTالي طTTول كTTل بTTرج يسTTاوي  30درجTTة ،وحيTTث أن الشTTمس
تتحرك ظاھريا درجة واحدة تقريبا كل يTوم علTى مTدار البTروج فTإن مTدة مكTث الشTمس فTي كTل بTرج تسTاوي  30يومTا،
ويقال أن الشخص من برج الحوت مثال إذا كانت الشمس تقع فTي بTرج الحTوت عنTد والدة ذلTك الشTخص ،ولقTد افتTرض
المنجمون أن الشمس تدخل البروج كل عام في نفس الموعد.
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الشكل ) :(1البروج وكيف تتحرك الشمس على خلفيتھا خالل عام

وعند دراسة الكرة األرضية نجد أن قطرھا عند دائرة االستواء أطول من القطر الواصل بTين القطبTين ،فTاألرض ليسTت
كروية تماما ،ومن ناحية أخرى يميل محور دوران األرض حول نفسھا بمقدار ْ 23.4عن الخط العمودي علTى مسTتوى
دورانھا حول الشمس ،وبسبب ھذا االنبعاج االستوائي لألرض المائل عن مستوى مدار األرض حول الشمس ،فTإن قTوة
الجاذبية الشمسية تؤدي إلى حركة المحور حركة دورانية على شكل مخروط تشبه حركة البلبل الذي يلعب به األطفTال،
كما أن ھناك تأثير آخر على ھذه الحركة سببه القمر نفسه ،ويسمى ھذا الترنح لمحور األرض بالترنح الشمسي القمري،
وھناك تأثير جاذبي آخر من الكواكب يسمى الترنح الكوكبي ،ويسمى مجموع الترنح الشمسي القمري والترنح الكTوكبي
بالترنح العام ،ويؤدي التTرنح العTام إلTى تنقTل موقTع القطTب الشTمالي السTماوي االسTتوائي خTالل آالف السTنين فTي دائTرة
نصف قطرھا ْ 23.4ومركزھا القطب الشمالي السماوي البرجي ،وتبلغ مدة الدورة الواحدة حوالي  25800سنة ،وكان
القطTب الشTمالي قبTل حTوالي  5000سTنة يقTع بTالقرب مTTن نجTم يTدعى الثعبTان فTي مجموعTة التنTين ،واآلن يبتعTد القطTTب
الشمالي حوالي درجة واحدة عTن نجTم القطTب الشTمالي )الجَُ Tديّ( فTي مجموعTة الTدب األصTغر ،وكمTا أن حركTة التTرنح
تغير موقع القطب الشمالي السماوي اإلسTتوائي فإنھTا تغيTر كTذلك موقTع نقطTة االعتTدال الربيعTي والخريفTي علTى مTدار
البروج وتسمى ھذه الحركTة بتقھقTر االعتTدالين ،ومعTدل ھTذه الحركTة  50.26ثانيTة قوسTية خTالل العTام مTن الشTرق إلTى
الغرب ،وبالتالي فإن نقطة االعتدال تعود إلى الموقع نفسه بالنسبة للنجوم بعد  25800سTنة تقريبTا وھTي الTدورة الكاملTة
لحركة الترنح ،ولقد اعتبر أن الحمل ھوأول البروج ألن نقطة االعتدال الربيعTي كانTت تقTع فTي بTرج الحمTل عنTد وضTع
التقسيم الحالي للبروج من قبل البابليين في القرن الخامس قبل الميالد )الطائي ،(2003 ،إال أن نقطTة االعتTدال الربيعTي
اآلن تقع في مجموعة الحوت وبالتالي أصبح الحوت ھو أول البروج.
وھناك عدة أنواع من السنة؛ منھا السنة اإلعتدالية والسنة النجمية ،فأما السنة اإلعتدالية فھي الفترة الزمنية التي تحتاجھا
الشمس لتكمل دورة كاملة على مدار البروج بالنسبة لنقطة ثابتة عليه كنقطة اإلعتدال الربيعي أوالخريفي ،ويبلغ طولھTا
 365.242190يوما ،وأما السنة النجمية فھي الفترة الزمنية التي تحتاجھا الشمس لتكمل دورة كاملة على مدار البروج
بالنسTبة لTنجم مTا ،ويبلTغ طولھTا  365.256363يومTا ،وسTبب الفTرق بTين طTول السTنة اإلعتداليTة والنجميTة ھTو حركTة
الترنح ،والمثال التالي يبين ذلك بشكل أوضح :فلنفرض أن الشمس بدأت الحركة على مدار البروج يTوم  21آذار عنTدما
كانت تقع تماما على نقطة اإلعتدال الربيعي وكانت تقع بالقرب من نجم فلنسميه الTنجم أ ،سTنالحظ مTع مTرور األيTام أن
الشمس تبتعد عن نقطة اإلعتدال الربيعي وعن النجم أ كذلك وذلك بسبب دوران األرض حTول الشTمس ،وتكمTل الشTمس
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مسيرتھا الظاھرية مع مرور الوقت إلى أن تعTود إلTى كTال النقطتTين فTي العTام التTالي ،وسTنالحظ أن الشTمس سTتلتقي مTع
نقطة اإلعتدال الربيعي بعد  365.242190يوما ،وبعد  20.4دقيقة من ذلك اإللتقاء ستلتقي مTع الTنجم أ ،فTي الحقيقTة مTا
حدث أن نقطة اإلعتدال الربيعي قد تقھقرت غربا وأصبحت أقرب من الشمس عندما عادت بمقدار  50.26ثانية قوسية،
وسبب ھذا االنزياح أو التقھقر ھو حركة الترنح )عبنده.(1999 ،
واآلن كTTان علTTى اإلنسTTان أن يحTTدد أيTTا مTTن السTTنتين سTTيختار العتمادھTTا السTTنة الفعليTTة والمعتمTTدة فTTي التقTTويم؛ النجميTTة أم
اإلعتدالية؟ فأما إن اختار اإلعتدالية فسيحافظ بالتالي على مواعيد الفصول في موعدھا ،وسTيبقى الربيTع دائمTا فTي شTھر
آذار والصيف في حزيران ،ولكنه لن يحافظ على مواعيد عودة الشمس إلى مكانھا بالنسبة للنجوم ،فسيكون ھناك تأخير
مقداره  20.4دقيقة كل سنة ،وأما إذا اختTار السTنة النجميTة فإنTه سTيحافظ علTى موعTد عTودة الشTمس إلTى مكانھTا بالنسTبة
للنجوم كل عام ،ولكن مواعيد الفصول ستكون أبكر كل سنة بمقدار  20.4دقيقة ،وھذا غير مناسب نوعا ما ،فبعد مرور
فترة من الوقت سيصبح الربيع في شھر أيلول مثال ،والصيف في آذار ،وبالتالي فضل اإلنسان اعتماد السTنة اإلعتداليTة،
وكانت النتيجة أن الشمس تتأخر كل سنة بعودتھا إلTى مكانھTا بالنسTبة للنجTوم بمقTدار  20.4دقيقTة ،وذلTك باھمTال الفTرق
المؤقت الناتج عن اعتبارنا أن طول السنة ھو إما  365يوما أو 366يوما.
عرفنا اآلن أن الشمس تتأخر في دخولھا البروج كل سنة بمقدار  20.4دقيقTة زمنيTة ،وھTو الTزمن الTذي تحتاجTه الشTمس
لتسير ظاھريا على مدار البروج مسافة تساوي مقدار تقھقر نقطة االعتدال الربيعي ،ومن ھنا نستنتج أن مواعيد البروج
المتعارف عليھا في الصحف وبين المنجمين والتTي وضTعت قبTل مTا يزيTد علTى  2400سTنة تختلTف عنھTا اآلن فTي عTام
2009م بمقدار  28يوما تقريبا إلھمال المنجمين حركة الترنح.
وتجدر اإلشارة إلى أن حركة الترنح ليست السبب الوحيد لجعل مواعيد األبراج خاطئة ،فھناك سببان آخران؛ األول ھو
أن الشمس فعليا تدخل في  13برجا وليس  12برجا كما اعتبرھا المنجمون ،فھناك بTرج ثالTث عشTر يسTمى الحTواء يقTع
بين برجي العقرب والقوس ،والسبب الثاني ھوأن طول األبراج ليس متساو ) 30درجة( ،بل إن الطول يختلف من برج
آلخر ،ويعتقد البعض خطTأ أن سTبب تغيTر مواعيTد البTروج ھTو تقسTيم االتحTاد الفلكTي الTدولي عTام 1930م المجموعTات
النجمية إلى  88مجموعة وتحديد حدود كل مجموعة ،وھذا غير صحيح ،فالشمس كانت تعبر  13برجا وليس  12حتTى
قبل تقسيم االتحاد الفلكي لھا ،وطول األبراج كان غير متساو حتى قبل ھذا التقسيم ،فما كان تقسيم االتحاد الفلكي الدولي
عام 1930م إال ترسيما وتحديدا رسميا لحدود المجموعات النجمية.
يبين الجدول ) (1مواعيد البروج كما كان عليه الحال عند تقسيم البروج من قبل البابلين في القرن الخامس قبTل المTيالد،
والتي ما زالت معتمTدة مTن قبTل المنجمTين حتTى اآلن! وتمكTث الشTمس اصTطالحا فTي كTل بTرج  30يومTا تقريبTا .ويبTين
الجدول مواعيد األبراج الحقيقي كما ھوالحال عTام 2009م بالنسTبة لمدينTة غTرينتش آخTذين بعTين االعتبTار تTأثير حركTة
الترنح وأن طول البروج ليس متساو وذلك باعتماد حدود المجموعTات النجميTة كمTا حTددھا االتحTاد الفلكTي الTدولي ،وأن
عدد البروج  13برجا ،ونالحظ أن الشمس تمكTث فTي بTرج العقTرب حTوالي  7أيTام فقTط ،فTي حTين أنھTا تمكTث فTي بTرج
العذراء حTوالي  45يومTا ،وتمكTث فTي بTرج الحTواء الTذي أغفلTه المنجمTون حTوالي  18يومTا .ويبTين الجTدول أيضTا خTط
الطول البرجي لبداية كل برج في كال الفترتين ،ومTدة مكTث الشTمس فTي كTل بTرج حسTب التقسTيم الحقيقTي لألبTراج ،مTع
مالحظة أن مجموع مكث الشمس في األبراج في الجدول يساوي  364يوما بدال من  365يوما وذلك بسبب تقريب خTط
الطول البرجي لبداية كل برج ألقرب درجة.

منازل القمر
يدور القمTر حTول األرض مTرة واحTدة كTل شTھر ،وھنTاك عTدة أنTواع للشTھر القمTري ،ومTا يعنينTا فTي حTديثنا ھTو الشTھر
النجمTTTي ،وھTTTو المTTTدة الالزمTTTة ليكمTTTل القمTTTر دورة واحTTTدة حTTTول األرض بالنسTTTبة للنجTTTوم ،ويبلTTTغ متوسTTTط الشTTTھر
النجمي  27.322يوما ،وھذا يعني أنه إذا بدء القمTر دورانTه حTول األرض عنTدما يكTون بTالقرب مTن الثريTا فإنTه سTيعود
لنفس موقعه بالقرب من الثريا بعد  27.322يوما كمتوسط ،وحيث أن القمر يدور  360درجة كTل  27.322يومTا ،فھTذا
يعني أنه يسير في اليوم الواحد  13درجة تقريبا كمتوسط بالنسبة للنجوم ،وكما أن لمسار الشمس الظTاھري بTين النجTوم
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مسارا يسTمى مTدار البTروج فTإن للقمTر أيضTا مسTارا بTين النجTوم ،وينحTرف مTدار القمTر عTن مTدار البTروج بمقTدار 5.1
درجة ،وفTي حTين أن موقTع مTدار البTروج ال يتغيTر بالنسTبة للنجTوم ،فTإن مTدار القمTر يتغيTر بحركTة دورانيTة علTى مTدار
البروج في دورة تبلغ مدتھا  18.03سنة تسمى دورة ساروس ،ونتيجة لدورة ساروس فإن بعد النجوم عTن مسTار القمTر
يتغير تغيرا دوريا مدته  18.03سنه ،فقد يكون أحد النجوم واقعا ھذه السنة على مدار القمر تماما في حين أنه سيقع بعTد
فترة من الزمن بعيدا عن مدار القمر بمقدار  5درجات ،وسيعود ھذا النجم مرة أخرى لموقعه علTى مTدار القمTر بعTد 18
سنة تقريبا.
نعود اآلن إلى القمر ودورانه حول األرض ،فأثناء دوران القمر حول األرض الحظ العرب وغيرھم أن القمر يمر دائما
بالقرب من نجوم معروفة ومميزة بالنسبة لھم ،فقاموا بتحديد  28مكانا ينزل القمر في واحTد منھTا كTل يTوم أثنTاء دورانTه
حول األرض وأسموھا منازل القمر ،ليمر القمر في جميع المنازل خالل شھر قمري واحد ،قال تعTالى" :والقمTر قTدرناه
منازل حتى عاد كالعرجون القديم" )يس ،(39،وقد تكون المنزلة نجما واحدا أو عTدة نجTوم أو منطقTة فTي السTماء خاليTة
من النجوم! وإذا كان القمر في ليلة من الليالي في منزلة معينة فإنه في الليلة التالية سيكون بعيTداً عنھTا إلTى جھTة الشTرق
وسيزداد االبتعاد ليلة بعد ليلة ،ولقTد سTميت كTل منزلTة مTن ھTذه المنTازل باسTم يعTرف بTه ،وال يTرى منھTا فTي السTماء إال
نصفھا تقريبا ،وكلما غاب منھا واحد في جھة الغرب ظھر له بTديل مTن جھTة الشTرق يسTمى الواحTد منھTا رقيTب اآلخTر،
ولمنازل القمر ثالث حاالت ،فمرة تسمى الطالع ومرة تسمى المتوسط ومرة تسTمى السTاقط وذلTك اعتمTاداً علTى موقعھTا
في السماء وقت الفجر ،وتسمى  14منزلة منھا شامية وأولھا الشرطان وآخرھا السماك ،على الTرغم مTن وقTوع السTماك
جنوب خط االستواء ،وتسمى الـ  14األخرى يمانية وأولھا الغفTر وآخرھTا بطTن الحTوت ،علTى الTرغم مTن وقTوع الفTرغ
األول والفرغ الثاني وبطن الحTوت شTمال خTط االسTتواء ،ولقTد حTدد العTرب طTول كTل منزلTة بثالثTة عشTر درجTة وذلTك
بقسمة محيط الكرة السماوية ) 360درجة( على عدد المنازل ).(28
عرفنا إذا أن منازل القمر تقع على أو بالقرب من مدار القمر ،وحيث أن مدار البروج )مسار الشمس( يقTع بTالقرب مTن
مدار القمر ،فإن الشمس أيضا تدخل منازل القمر ،ولكن بما أن الشTمس تسTير ظاھريTا بالنسTبة للنجTوم درجTة واحTدة فTي
اليوم فإن العرب اصطلحوا على أنھا تمكث فTي كTل منزلTة  13يومTا باسTتثناء منزلTة الجبھTة التTي تمكTث فيھTا  14يومTا،
وكذلك فإن سعد الذابح يكون  14يوما في السنة الكبيسة ،ومن الجدير مالحظته أن القمTر يمTر فTي جميTع المنTازل خTالل
شھر قمري واحد في حين أن الشمس تحتاج إلى سنة كاملة لتعبر جميع منازل القمر ،وكما أن حركTة التTرنح تTؤدي إلTى
تغير مواعيد دخول الشمس لألبراج فإنھا تفعل الشيء ذاته بمواعيد دخول الشمس لمنازل القمر ،وتجدر اإلشارة إلى أن
الشرطين كان أول منازل القمر بسبب وقوعھا بالقرب من نقطة االعتدال الربيعTي ،أمTا اآلن وبسTبب حركTة التTرنح فTإن
الفرغ الثاني أصبح أقTرب المنTازل إلTى نقطTة االعتTدال الربيعTي وبالتTالي أصTبح أول منTازل القمTر ،ويبTين الجTدول )(2
منازل القمر والمجموعة النجمية التي تنتمي لھا كل منزلة وعدد نجوم كل منزلة كمTا ذكرھTا الTدينوري )(276-213ھTـ
)(889-828م )الTTدينوري ،(1988 ،ويبTTين الجTTدول كTTذلك خTTط الطTTول البرجTTي الحTTالي لبدايTTة كTTل منزلTTة آخTTذين بعTTين
االعتبار تأثير الترنح والطول الحقيقي لكل منزلة.

األنواء
استخدم العرب مواعيد ظھور واختفاء منازل القمر لمعرفة تقلبTات الطقTس مTن ھبTوب ريTاح وھطTول أمطTار واخTتالف
في درجات الحرارة ،وقد كان للعرب باع طويل في ھذا العلم ،واألنواء لغة جمع نوْ ء ،من ناء ينوء نوءا ،إذا مال وسقط
من اإلعياء ،والعكس صحيح أيضا ،فيقال ناء نوءا إذا نھض وطلع ،فھومن ألفاظ التضاد ،أما اصطالحا فالنوء ھو نسبة
ما يحدث من األحوال الجوية لمنزلة القمTر السTاقطة )السTاقط( ،أي التTي تظھTر فTوق األفTق الغربTي وقTت طلTوع الفجTر،
وفي نفس ھذه الوقت فإن ھناك منزلة أخرى من منازل القمر تقع فوق األفق الشرقي تسTمى بالمنزلTة الطالعTة )الطTالع(،
وقال البعض أن العرب نسبوا النوء للطالع وليس للساقط )الدينوري ،(1988 ،إال أن أشعار العTرب ال تؤيTد ھTذا القTول،
وكذلك فإن جميع مؤلفي المراجع القديمة التي حصلنا عليھا مثل الدينوري والثقفي والمرزوقTي وابTن األجTدابي قTالوا أن
النوء للساقط .واعتبر العرب أن المنزلة تبقى ساقطة أو طالعة لمدة  13يوما ،لتأتي بعد ذلك المنزلTة التTي تليھTا باسTتثناء
الجبھة التي اعتبروا مدتھا  14يوما ،وكان العرب ينسTبون مTا يحTدث مTن أحTداث جويTة طيلTة فتTرة سTقوط المنزلTة لتلTك
المنزلة ويسمون ھذه الفترة نوء تلك المنزلة ،وكان العرب يستبشرون بنوء بعض المنازل كنوء الثريا وفي المقابل كانوا
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يعتبرون نوء منازل أخرى نذير شؤم ونحس كنوء الدبران ،وتجدر اإلشارة إلى أن بعض العرب اعتبر فتTرة النTوء ھTي
 13يوما ،أي من سقوط المنزلة إلى سقوط التي تليھا ،في حين أعتبر آخرون أن مدة النوء تمتد ليوم واحد أوبضTعة أيTام
فقط وحددوا لكل منزلة فترة نوئھا.
ولمعرفTTة المقصTTود بالمنزلTTة الطالعTTة والمنزلTTة السTTاقطة والرقيTTب والنTTوء علTTى وجTTه الدقTTة قمنTTا بTTالرجوع إلTTى المراجTTع
الرئيسة المتوفرة ،حيث يقول الدكتور عزة حسن محقTق كتTاب "األزمنTة واألنTواء" البTن األجTدابي )المتTوفى سTنة 650
ھـ( في الصفحة  18ما يلي" :وكتاب ابن األجدابي ھذا ثالث ثالثة كتب في األنواء وصلت إلينا مما ألفه القدامى فTي ھTذا
الفن .والكتابان اآلخران ھما:
 -1كتاب األنواء البن قتيبة المتوفى سنة ] 276ھـ[.
 -2وكتاب األزمنة واألمكنة ألبي على المرزوقي المتوفى سنة ] 421ھـ[ ".انتھى االقتباس.
وبالفعTTل لTTم نسTTتطع الحصTTول علTTى أي مرجTTع قTTديم آخTTر يتحTTدث عTTن األنTTواء بشTTكل مفصTTل مبينTTا التTTواريخ وموضTTحا
للتعاريف غير ھذه الكتب الثالثTة سTوى كتTاب "األنTواء واألزمنTة ومعرفTة أعيTان الكواكTب فTي النجTوم" لعبTدﷲ الثقفTي،
وفيما يلي اقتباسات من ھذه الكتب لمعرفة معاني الطالع والساقط والرقيب والنوء-:
أوال :كتاب الدينوري )ﺗوفي  276ھـ(:
  .$%+&  , - .
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لقد تعمدنا فيما سبق االستشھاد بأقوال تكاد تكون متطابقة من أقوال الدينوري والمرزوقي والثقفي وابTن األجTدابي ،فھTذه
ھي المصادر الوحيTدة التTي وصTلتنا مTن الكتTب القديمTة التTي تTتكلم عTن األنTواء بتفصTيل وإسTھاب ،وھTذا التطTابق ملفTت
للنظر ،فبعض الفقTرات والتTي لTم نوردھTا جميعTا تكTاد تكTون استنسTاخا ،وھTذا قTد يفسTر لنTا مTا سTنورده تاليTا .ولكTن قبTل
المضي بالتفاصيل ،نرى من المھم إيضاح المالحظات التالية-:
 -1بTTالرجوع إلTTى معTTاجم اللغTTة العربيTTة نجTTد أن الغTTداة ھTTي الفتTTرة الممتTTدة مTTن بدايTTة الفجTTر وحتTTى طلTTوع الشTTمس
)الفيروزابادي.(2003 ،
 -2كان العرب يستخدمون مصطلح "الطلوع" ليعنوا به "الشروق" ولم يسTتخدم مصTطلح الشTروق فTي أي موضTع
في الكتب السابقة .وھذا جلي من خTالل قTراءة الكتTب السTابقة )ابTن األجTدابي) ،(1964 ،األصTفھاني،(1913 ،
)الدينوري) ،(1988 ،الثقفي. ،(1996 ،
 -3إن التقويم الميالدي الذي كان معتمدا في الفترة التي عTاش فيھTا جميTع مTن اقتبسTنا عTنھم ،كTان التقTويم اليوليTاني
وليس الغريغوري ،فتمت مراعاة ذلك ،وبناء عليه فإن تواريخنا خالل تلك الفترة )بل حتى ألي تاريخ قبل العام
1582م( ھي بالتقويم اليولياني.
 -4إن كال من الدينوري والمرزوقي والثقفي وابن األجدابي عبارة عن فقھاء أولغويين أو كليھما ،ولكن أيا منھم لTم
يكن فلكيا! وھذا مبين في تقديم المحققين لكتبھم.
مTTا يعنينTTا مTTن سTTردنا لالقتباسTTات السTTابقة ھTو الوصTTول إلTTى معنTTى المنزلTTة الطالعTTة والمنزلTTة السTTاقطة والرقيTTب والنTTوء
ومعرفة أساس التواريخ التي وضعھا المؤلفون للسقوط والطلوع واألنواء.
 المنزلة الطالعة )الطالع( :يتضح بجTالء مTن خTالل االقتباسTات السTابقة والمتفقTة مTع بعضTھا الTبعض أن المنزلTةالطالعة ھي منزلة القمر التي ترى فجرا قبل انتشار الضياء فوق األفق الشرقي ،وھي آخر منزلة يمكTن رؤيتھTا
جھة الشرق في ذلك اليوم ،وتكون الشمس على بعد منزلتين منھا ،أي أن الشمس تبعد عنھTا حTوالي  26درجTة،
وھذا يعني أنه عندما تكون الشمس منخفضة تحت األفق بمقدار  15درجTة )بدايTة انتشTار الضTياء( فTإن المنزلTة
ستكون على ارتفاع  11درجة عن األفق كحد أقصى )نتيجة لميالن مدار البروج ،فإن ارتفاع المنزلة عن األفق
سيكون حينئذ أقل من ذلك بالتأكيد(.
 المنزلة الساقطة )الساقط( :يتبين لنا من خالل االقتباسات أن المنزلة الساقطة ھTي منزلTة القمTر التTي تTرى فTوقاألفق الغربي وقت الفجر قبل انتشار الضياء ،ويتأكد ذلك قطعا من خالل االقتبTاس القائTل أن القمTر البTدر يكTون
في منزلة القمر الساقطة ،ومن المعلوم أن القمر البدر يغرب مع شروق الشمس.
 الرقيب :ھي منزلة القمر التي تقابل منزلة مTا ،فالبعTد بينھمTا  180درجTة ،ونتأكTد مTن ذلTك مTن خTالل االقتبTاسالذي بين لنا موقع الرقيب من خالل عد المنازل ،فالرقيب ھTو المنزلTة رقTم خمسTة عشTر إذا بTدأنا العTد مTن ذات
المنزلة.
 -النوء :ھي فترة من الزمن تنسب األحوال الجوية خاللھا للمنزلة الساقطة.
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لغاية اآلن ال توجد إي إشكالية ،ولكن فيما يلي بعض اإلشكاليات الرئيسة التي واجھتنا-:
 -1يتبين لنا من خالل أكثر من اقتباس أن الساقط ھو نظير الطالع ،وھذا يستحيل ضمن التعاريف السTابقة .فالطTالع
يكون ارتفاعه عن األفق الشرقي حوالي  10درجات ،والساقط يكون ارتفاعه عن األفق الغربTي بTنفس المقTدار،
فالبعد بينھما حوالي  160درجة ،في حين أن المنازل المتقابلة )النظير( تكون على بعد  180درجة من بعضTھا
البعض ،وال يصح أن نعتبر ھذا الفارق أبسط من أن يلتفت إليه ،فھو بمثابة منTزلتين مTن أصTل  28منزلTة ،كمTا
أنه يمس مفاھيم رئيسة في المسألة! ويقول الدينوري في الصفحة  13من كتابه في االقتباس المبين سابقا" :
 ".++ ? @ 1+ ++ 2++4 56 $%++&  7,++& # 8 +  .++9 : +9 ++9 2++4 56 :<=1++ ++ >,+ 1+ .2 + 3 1+ /++0,فيقTTول لنTTا
الدينوري أن الساقط اآلن في المغرب وقت الغداة عندما يطلع بعد عدة أشھر سيكون الطTالع اآلن ھTو رقيبTه فTي
ذلك الوقت .ويقول الدينوري صفحة +FK + ? @ /+] .N,* # $%&   24 56 $%&  7,& O 1 T? ," :113
 ".1 7,U 24 5[  , F\9فأما بالنسبة لالقتباس من صفحة  113فإننا نرى أنه ال إشTكال فيTه ،ففTي أي لحظTة
تكTTون المنزلTTة التTTي تغTTرب ھTTي رقيTTب المنزلTTة التTTي تشTTرق ،وھTTذا االقتبTTاس فيTTه لفTTظ الغTTروب صTTراحة ولTTيس
السقوط ،وفيه لفظ "طلع" الذي كان يستخدمه العرب ليعنوا به "شرق" .ولكن اإلشTكال أن نقTول أن السTاقط ھTو
رقيب الطالع كما ھTو مTذكور فTي االقتبTاس الموجTود صTفحة  .13فالسTاقط والطTالع لھمTا تعTاريف واضTحة جTدا
ذكرناھا آنفا وقد وجدناھا في كتب القدماء وجTاءت بشTكل واضTح ال لTبس فيTه .وقTد نسTتطيع حTل ھTذه اإلشTكالية
بترجيحنا أن الدينوري وغيره إنما قصدوا من كلمة الطالع والسTاقط المTذكورتين فTي االقتبTاس الموجTود صTفحة
 13بالمنزلTTة المشTTرقة والمنزلTTة الغاربTTة .ولكTTن ھTTل ھTTذا االلتفTTاف س Tيحل المشTTكلة؟ يبTTدو ال ،وذلTTك مTTن خTTالل
اإلشكالية الثانية التالي ذكرھا.
 -2وجدنا أن جميع من اقتبسنا عنھم جعل سقوط المنزلة بعد ستة أشھر من طلوعھا ،وھذا إما مذكور نصا كمTا فTي
اقتبTTاس ابTTن األجTTدابي الموجTTود صTTفحة  ،107أو مTTن خTTالل تTTواريخ السTTقوط والطلTTوع التTTي ذكرھTTا معظمھTTم
صراحة في عشTرات المواضTع .وكمTا فTي المثTال السTابق يمكننTا حTل اإلشTكالية جزئيTا بتفسTيرنا لمعنTى الطلTوع
والسTTقوط فTTي اقتبTTاس ابTTن األجTTدابي علTTى أنTTه يقصTTد الشTTروق والغTTروب ،إال أنTTه ال يوجTTد حTTل لھTTذه اإلشTTكالية
لمواعيTTد سTTقوط المنTTازل )النTTوء( التTTي ذكروھTTا فTTي كتTTبھم! فقTTد جعلTTوا فعTTال سTTقوط المنزلTة بعTTد سTTتة أشTTھر مTTن
طلوعھTTا ،وھTTذا ال يمكTTن قطعTTا! فالمنزلTTة إذا طلعTTت اآلن )كانTTت علTTى ارتفTTاع حTTوالي  10درجTTات فTTوق األفTTق
الشرقي( وقت الغTداة فإنھTا بعTد سTتة أشTھر سTتكون علTى ارتفTاع نTاقص  10درجTات تحTت األفTق الغربTي وقTت
الغداة ،وليس على ارتفاع  10درجات فوقه! ولم نجد تفسيرا لھذه الجزئية إال أنھTا معلومTة خاطئTة بTدأھا أحTدھم
واقتبسھا منه كل من تاله ،وھذا يتضح من خالل تكرار الفقرات بين الكتب الذي يكاد يكون حرفيTا أحيانTا سTواء
عنTTد الحTTديث عTTن األنTTواء ومنTTازل القمTTر أو مTTن خTTالل الحTTديث عTTن ظTTواھر أخTTرى فTTي الفصTTول األخTTرى مTTن
الكتاب.
 -3اإلشكالية األخيرة وھي األھم أن تواريخ الطلوع والسقوط التي ذكTرت فTي الكتTب السTابقة غيTر صTحيحة! فكمTا
أثرت حركة التTرنح علTى مواعيTد البTروج ومواعيTد دخTول الشTمس لمنTازل القمTر ،فTإن التTرنح كTذلك أثTر علTى
مواعيد سقوط وطلوع منازل القمر! وبالعودة لكتاب الدينوري )الدينوري (1988 ،نجد أنه ذكر مواعيTد طلTوع
وسTقوط جميTع المنTTازل ،ولكTن السTTؤال الTذي يطTTرح نفسTه ھTو :مTا ھTTي الفتTرة التTTي ذكTر لھTTا الTدينوري مواعيTTد
الطلوع والسقوط؟ ھل ھTي الفتTرة التTي عTاش فيھTا الTدينوري )(889-828م ؟ أم ھTي زمTن الجاھليTة؟ أم صTدر
اإلسالم؟ في الحقيقة لم يبين الدينوري ذلك ،ولكن بتتبع ما قاله الدينوري في كتابTه اسTتطعنا معرفTة ھTذه الفتTرة،
حيث يقول في الصفحة  13ما يلي:
  .$%&  , - .
"*)( '  & .     O   !  "   # $%
 71+ V1+ .+ ? @ 1+  24 56 $%&  7,& # 8  .9 : 9 9 24 56 :<=1  >, 1 .2 3 1 /0,
+F[ ()+* + + + W . 1 ,*B CJmJ "%Z O  i6 d  @ Y h  ' O  # ()* v E  .?6
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+ >>+ + + L u \D .:V1F 1 .@%E  B14 .  ()* 1 . :1W? .v1 ,*B CD %Z $%&  23
T++? @ $%++&  7@ +& :1++W x.4,++* $%++&  2 +3 :1++W? +G .++3  +,u a++ $%++&  +,u ++ ()++* :\++9 . +)G
*".,Y& V1 :1W .,Y& 1 .4,
ويقول الدينوري في الصفحة  22في حديثه عن موعد طلوع الشرطين ما يلي:
"C++? ,+*Z +)o ()++* 1++ .K ,+*  1+n C++? $,++*B ++ )G41E++D .: +?F  1+n C++? $,++*B ++ +)GB14
".@5b  1n
إذا يتبين لنا مTن اإلقتبTاس األول أن الTدينوري اعتمTد أن موعTد طلTوع المنزلTة بعTد  26يومTا مTن وقTوع الشTمس
فيھا ،ويتبين لنا من اإلقتباس الثاني اعتماده أن الشمس تحل بالشرطين -وھوأول منازل القمر ويقع في أول برج
الحمل -يوم  20آذار ،وعليه حدد الدينوري موعد طلTوع الشTرطين بعTد  26يومTا مTن ذلTك ،فكTان موعTد طلTوع
الشرطين يوم  16نيسان ،وقاس علTى ذلTك طلTوع بقيTة المنTازل بزيTادة  13يومTا علTى كTل منزلTة .وحTدد موعTد
سقوط المنازل بزيادة ستة أشھر على موعد طلوعھا .ولكن ھTل صTحيح أن الشTمس كانTت تحTل بالشTرطين يTوم
 20آذار زمن الدينوري أو حتى ما قبل ذلك بعTدة مئTات مTن السTنين؟ فTي الواقTع كانTت الشTمس تحTل فTي منزلTة
الشTTرطين يTTوم اإلعتTTدال الربيعTTي )قرابTTة  20آذار( فTTي القTTرن الخTTامس قبTTل المTTيالد عنTTد نشTTأة التقسTTيم الحTTالي
لألبراج ،فكان الحمل أول األبراج وكان الشرطان أول منازل القمر ،وكانت الشمس تنزل فيھما في بداية فصTل
الربيع ،وقد أھمTل الTدينوري تTأثير حركTة التTرنح إمTا لعTدم علمTه بھTا أولظنTه أنھTا ال تTؤثر علTى مواعيTد طلTوع
وسقوط المنازل ،فأبقى مواعيد طلوع وسقوط المنازل عند العرب الذين نظموا األشعار حول األنواء كما كانTت
عليه وقت نشأة التقسيم الحالي لألبراج.
وفي مثال آخTر نجTد أن عبTدﷲ الثقفTي صTاحب كتTاب "األنTواء واألزمنTة ومعرفTة أعيTان الكواكTب فTي النجTوم"
)الثقفي (1996 ،الذي ألفه بعد ما يربو عن المئتي عام من كتTاب "األنTواء فTي مواسTم العTرب" للTدينوري ،نجTد
أنه عين مواعيد طلوع وسقوط المنازل كما عينھا الدينوري أيضTا دون وجTود أي فTارق ،وھTذا غيTر صTحيح إذ
أن تأثير حركة الترنح خالل المئتي عام ملحوظ ويبلغ حوالي ثالثة أيام وھذا فارق غير بسيط ،خاصة إذا علمنا
أن المدة بين منزلة والتي تليھا  13يوما! ومن ھنا يبدو لنا أن كال المTؤلفين لTم يراقبTا السTماء للتأكTد مTن مواعيTد
طلوع وسقوط المنازل ،ومما يؤكد عندنا ھTذا اإلعتقTاد ھTو مTا ذكTره الثقفTي فTي كتابTه فTي الصTفحة  ،114حيTث
يقول:
"B1+1 " F%+{ 7,+Z + +?6 +EF + G? ))  C@ E _B 1 f[ 7,& Q13  7 W  # " F,95 9
41E+D +B14 Q,+DA 1+ + v1+P "+ + 56 +E0 E C,Z i6 1S1 E0 > V dED 7 p c?Rd _B  TW #
 "...<G Z & <G, 9@>A H 7,& Q13 a K " 7,Z a%  f6 \3A 1 G   @%
ومن الجدير مالحظته من خالل االقتباس من كتاب ابن األجدابي صفحة  95المبTين أعTاله أنTه الوحيTد الTذي ذكTر لنTا أن
مواعيد حلول الشمس في برج الحمل تتغير ،وإنه كان على علTم بTأن الشTمس ال تحTل فTي بTرج الحمTل فTي زمTن العTرب
الذين نظموا األشعار المتعلقة باألنواء يوم  20آذار ،إال أنه على الرغم من ذلك جعل مواعيد طلوع وسقوط المنازل كما
جعلھا غيره من غير تصحيح لھذه الحقيقة.
إذا ما نريTد الوصTول إليTه اآلن ھTو معرفTة مواعيTد طلTوع وسTقوط المنTازل كمTا كTان عليTه الحTال عنTدما ربطھTا العTرب
باألحوال الجوية ،ليتسنى لنا معرفTة التTواريخ التTي تناسTب األشTعار التTي قالھTا العTرب .ولمعرفTة الشTعراء الTذين نظمTوا
الشعر عن األنواء ،نرجع لكتاب الدينوري )الدينوري ، (1988 ،لنعلم الفترة التي عاشوا فيھا ،وبالتTالي نحسTب مواعيTد
طلوع وسقوط المنازل في ھذه الفترة بنفس التعريTف الTذي اعتمTده الTدينوري )الطTالع أوالسTاقط ھTو المنزلTة التTي تظھTر
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بالغداة فوق األفق الشرقي أوالغربي على التTوالي( ،فنجTد أن ذي الرمTة تTوفي عTام 735م ،ورؤبTة عTام 762م والكميTت
عام 744م والقطامي حTوالي 610م ،وبالتTالي نTرى أن الفتTرة 700م قTد تكTون األنسTب لحسTاب مواعيTد طلTوع وسTقوط
المنازل كونھا الفترة التي نظم العديد من الشعراء الشعر عن األنواء ومنازل القمر.
كانت الشمس تحل فعال في الشرطين يوم  20آذار قرابة القرن الخامس قبل المTيالد ،أمTا فTي زمTن العTرب الTذين نظمTوا
األشعار عTن المنTازل واألنTواء )قرابTة 700م( فقTد اسTتخدمنا أحTد بTرامج الحاسTوب ) (Starry NightلمعرفTة مواعيTد
طلوع وسقوط المنازل ،وفي النھاية خلصنا إلى أربعة مواعيد مختلفة ،وھي التالية-:
 -1المواعيد المبينة في الجدول رقم ) ،(3وھي مواعيد طلوع وسقوط المنازل كمTا ذكرھTا الTدينوري والثقفTي وابTن
األجدابي في كتبھم وھي متقاربة ،وقد اعتمدوا أن الشمس تحل في الشرطين يوم  20آذار ،وبالتالي فإنھTا تطلTع
بعد  26يوما من ذلك ،وأضافوا  13يوما على كل منزلة لمعرفة طلوع المنزلة التي تليھا ،وجعلTوا السTقوط بعTد
ستة أشھر من طلوع المنزلة .وقد بينا أن ھذا غير صحيح ،فالشمس لم تكن تحل في الشرطين يTوم  20آذار فTي
زمن العرب الذين نظموا األشعار المتعلقة بمنازل القمTر ،كمTا أن المنزلTة الطالعTة ال تصTبح سTاقطة بعTد مTرور
ستة أشھر ،وبالتالي فإننا نرى أن ھذه المواعيد ال قيمة علمية لھا.
 -2يبين الجدول ) (4مواعيد سTقوط وطلTوع منTازل القمTر كمTا عرفھTا العTرب فTي الفتTرة 700م وذلTك كمTا وجTدناه
باستخدام برنامج الحاسوب ،وعنونا ذلك في الجدول بـ "عند العرب" .بحيث يعتبر اليوم الذي تدخل فيه الشمس
منزلة القمر ھوعندما تصل إلى منتصف المسافة على مدار البروج بينھا وبين المنزلة السابقة كما كTان الوضTع
عليه عام 700م ،وحيث أن المسافة بين منازل القمر على وجه الحقيقة ليس  13درجة ،فھي إما أكبر أو أصغر
من ذلك لمعظم المنازل ،فقد حاولنا قدر اإلمكان اختيار التواريخ التي تتحقق تعريفنTا السTابق بشTكل عTام لمعظTم
المنازل ،وجعلنا موعد طلوع المنزلة بعد  26يوما من دخول الشTمس لھTا ،وحافظنTا كTذلك علTى االصTطالح أن
المدة بين طلوع المنزلة والتي تليھا  13يوما .أما بخصوص موعد سقوط المنزلة فقد حTددناه بTاليوم الTذي تغيTب
فيه المنزلة عند شروق الشمس )أي عندما يقع القمر بدر فيھا كما ذكر ذلك أصحاب الكتب السTابقة( ،وذلTك كمTا
كان الوضع عليه عام 700م ،وبسبب اختالف بعد المنازل عن بعضھا البعض فقد اخترنTا التTواريخ التTي تحقTق
ذلك لمعظم المنازل وحافظنا أيضا على مدة  13يوما بين سقوط المنزلة والتي تليھا .وإننا نرى أن ھذه المواعيد
ھي الصحيحة وھي التTي عرفھTا العTرب وقTالوا فيھTا أشTعارھم وأسTجاعھم ،وھTي التTي يجTب اعتمادھTا لمعرفTة
التواريخ التي تناسب تلك األشعار واألسجاع.
 -3كما يبين الجدول رقم ) (4مواعيد سقوط وطلوع منازل القمر حسب العTام 2008م آخTذين بعTين االعتبTار تTأثير
حركة الترنح فقط مع اعتبار أن طول كل منزلة يسTاوي  13درجTة .ولمعرفTة الموعTد الحTالي لسTقوط أو طلTوع
المنزلة بسبب حركة الترنح فقط مTع ابقTاء افتTراض أن طTول المنزلTة يسTاوي  13درجTة ،فقTد تTم حسTاب الفتTرة
الزمنية بين وقوع الشمس بجانب نجم معين في الفتTرة 700م ووقوعھTا بجانTب نفTس الTنجم فTي وقتنTا الحاضTر،
ووجTTد أن الفTTارق يسTTاوي  22يومTTا ) 18يومTTا بسTTبب التTTرنح و 4أيTTام بسTTبب الفTTرق بTTين التقTTويمين اليوليTTاني
والغريغوري( ،وعنونا ذلك في الجدول بـ "الوقت الحالي )ﺗرنح فقط(".
 -4يبين الجدول رقم ) (4كذلك مواعيد سقوط وطلوع منازل القمر حسب العام 2009م آخذين بعين االعتبار تTأثير
حركة التTرنح والطTول الحقيقTي لكTل منزلTة ،وعنونTا ذلTك فTي الجTدول بTـ "الوق0ت الح0الي" .وال يصTح اسTتخدام
التواريخ في الجدول رقم ) (4المعنونة بـ "الوقت الحالي )ﺗرنح فقط(" و"الوقت الحالي" لمعرفة التواريخ التي
تناسب األشعار التي قالھا العTرب ،إذ أن السTماء تختلTف اآلن عمTا عرفھTا العTرب ،وإنمTا أوردناھTا لمTن يرغTب
بمراقبة السماء األن ورؤية ھذه المنازل سواء عند طلوعھا أوسقوطھا .ولمعرفة مواعيد سقوط وطلوع المنازل
في وقتنا الحاضر على حقيقته ،تTم حسTاب أول يTوم تظھTر فيTه المنزلTة فTوق األفTق الشTرقي فجTرا باعتمTاد القTيم
التالية:
 معامل التخميد ) (Extinctionفي سمت الرأس يساوي .0.2 لمعان المنزلة ) (Magnitudeمن القدر الثاني.12

 القدر الحدي ) (Limiting Magnitudeيساوي .5 تم اعتماد موقع جنوب الجزيرة العربية ،إذ أن مواعيد طلوع وسقوط المنازل تختلف من منطقة ألخرى.وبالتالي فإن أي اختالف في أي من القTيم السTابقة سTيؤدي الخTتالف موعTد طلTوع المنزلTة .وأمTا لحسTاب موعTد
سقوط المنTازل ،فقTد تTم تحديTده بمعرفTة اليTوم الTذي تغيTب فيTه المنزلTة مTع غTروب الشTمس ،ونالحTظ مTن القTيم
الناتجة أن مدة طلوع المنزلة ال تساوي بالضرورة مدة سقوطھا! ونالحظ كذلك أن مدة طلوع المنازل قد تختلف
اختالفTTا ملحوظTTا مTTن منزلTTة ألخTTرى ،وكTTذلك الحTTال بالنسTTبة لمTTدة سTTقوط المنTTازل ،ومTTن المالحظTTات الجTTديرة
باالھتمام أن بعض المنازل قد تطلع في نفس اليوم كمنزلة سعد األخبية ومنزلة الفرغ األول ،ولكن موعد سقوط
نفس ھاتين المنزلتين ال يكون في نفس اليوم!
ويبين الجدول أخيرا مدة نوء كل منزلة حسب ما ذكرھا الدينوري ،وتكTون فتTرة نTوء كTل منزلTة ھTي مTن سTقوطھا إلTى
سقوط التي تليھا ،أو يمكن اعتماد فترة النوء التي ذكرھا الدينوري بTدال مTن اعتبTار أن مTدة النTوء ھTي كامTل مTدة سTقوط
المنزلة.
وكان العرب يذكرون أحوال الطقس المرتبطة بنوء معين في أشعارھم ،فقال ذوالر ّمة:
ت الذرا ُ
فانسجل انسجاال" )الدينوري(1988 ،
سجو َم الماء
ع لھا بنوء
َ
"وأردف ِ
وھو يعني أنه بقدوم نوء الذراع تھطل األمطار وتسيل المياه ،وكان نوء الذراع في تلTك الفتTرة )700م( إذا اعتبTر النTوء
للساقط ھو في الفترة  23كانون أول –  05كانون ثاني ،أما إذا اعتبر النوء للطالع فإن نوء الذراع ھو في الفترة 25-12
تموز ،ومن ھنا يتبين بجالء أن العرب كانوا ينسبون النوء للساقط وليس للطالع ،إذ أن األمطTار تھطTل فTي شTھر كTانون
ثاني وليس تموز ،أما اآلن وبسبب حركة الترنح فقط مع إبقاء طول المنTازل  13درجTة فقTد أصTبح موعTد سTقوط منزلTة
الذراع في الفترة  27 – 14كانون ثاني ،وقال شاعر آخر:
السماكَ ونو َءه لم يُخلقا ومشى األُوير ُ
ق في البالد سليما"
" ليتَ ِ
وفي ھذا البيت يذم الشاعر نوء السTماك ألن مطTر نيسTان ينبTت النشTر ،والنشTر ھTو النبTت الTذي يطلTع مTن أصTول الكTأل
اليابس ،فإذا رعت اإلبل النشر مرضت وربما ماتت ،فقال الشاعر ھذا البيت بعدما رعى جملTه األويTرق النشTر فمTرض
ومات! وھذا دليل آخر على أن العرب نسبوا النTوء للسTاقط ،إذ أن سTقوط السTماك فTي تلTك الفتTرة )700م( يمتTد مTن 24
آذار وحتى  06نيسان وطلوعه يوم  12تشرين أول ،أما فTي وقتنTا الحاضTر وبسTبب حركTة التTرنح فقTط مTع إبقTاء طTول
المنازل  13درجة فإن سقوط منزلة السماك أصبح يوم  15نيسان.
وربط العرب كذلك بعض األحوال الجوية بطلTوع المنزلTة أوسTقوطھا أو وقوعھTا فTي كبTد السTماء تحديTدا دون أن تكTون
ھذه الفترة ھي نوء ھذه المنزلة ،حيث يقول ذوالر ّمة:
"فل ّما رأى الرائي الثريا بسُدفة ون ﱠش ْ
ت نِ ُ
ت الوقائعُ"
طاف ال ُمبقيا ِ
السدفة :بقية من سواد الليل ،نشTت النطTاف :نضTبت الميTاه ،المبقيTات :الحافظTات للمTاء ،ويقصTد الشTاعر أنTه إذا طلعTت
الثريا مع الفجر من الشرق يشتد الحر وتجف المياة ،وكان طلوع الثريا تلك الفترة )700م( يTوم  21آيTار ،أمTا فTي وقتنTا
الحاضر وبسبب حركة الترنح فقط مع إبقاء طول المنازل  13درجة فھي تطلع يوم  12حزيران.
ويقول القطامي وھو شاعر أموي توفي عام  130ھـ )عبندة (1999 ،أنه إذا أصبح النجم )ويقصد الثريا( في كبد السماء
فإن البرد الشديد يجعل الكلب غير قادر على النباح ،فيقول:
ُ
خاشف"
"إذا كبﱠد النج ُم السما َء بشتوة على حين ھ ﱠر الكلبُ والثل ُج
وفي تلك الفترة )700م( كانت الثريا تقع في كبTد السTماء عنTد حلTول الظTالم فTي أواخTر شTھر كTانون أول ،أمTا فTي وقتنTا
الحاضر وبسبب حركة الترنح فقد أصبحت الثريا تقع في كبد السماء عند حلول الظالم في منتصف شھر كانون الثاني.
ومن جھة أخرى فقد ربط البعض األحوال الجوية بوقوع القمر في منزلة معينة عنTدما يكTون القمTر بطTور معTين ،حيTث
يقول الشاعر:
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"إذا ما البد ُر ت ﱠم مع الثريا أتاكَ البر ُد أولُه الشتا ُء"
ويقصد الشاعر أن القمر إذا كان في طور البدر وكان يقع في منزلTة الثريTا فقTد بTدأ البTرد وفصTل الشTتاء ،وال يقTع القمTر
وھو في طور معين في منزلة ما إال مرة في السنة ،وقد كان القمTر البTدر يقTع فTي منزلTة الثريTا قبTل حTوالي  1500سTنة
قرابة يوم  25تشرين أول ،أما في وقتنا الحاضر وبسبب حركة الترنح فإن القمر البTدر يقTع فTي منزلTة الثريTا قرابTة يTوم
 17تشرين ثاني.
ھذا وقد كان بعض العرب في الجاھلية ينسبون فضل ھطول األمطار إلTى األنTواء ،ويعتقTدون أنھTا ھTي صTاحبة الفضTل
ﷲ ،وقTوم كTافرون ينسTبون نTزول المطTر لغيTر ّ
في ھذا الخير ،فانقسم الناس ،فقTوم مؤمنTون يقولTون :إن الفضTل مTن ّ
ﷲ
ﷲ عنه -قال " :صلﱠى بنا رسُTو ُل ّ
تعالى ،وذلك لجھلھم بتوحيد الربوبية ،وعن زيد بن خالد الجھُنَي -رضي ّ
ﷲ صTلى ﷲ
ْ
كانت من الليْل ،فل ﱠما ا ْنصرف أ ْقبل على ْالنﱠTاس فقTال :ھTلْ تْ Tدرُون مTاذا
عليه وسلم صالة الصﱡ بْح بالحُديْبية على إثر سماء
مTن قTTالُ :مطرْ نTا بفضْ TTل ﷲّ
قTال ربﱡ ُكْ Tم؟ قTTالُواّ :
من بTTي وكTاف ٌر ،فأ ﱠمTTا ْ
ﷲ ورسُTولُهُ أ ْعلُ Tم ،قTال :قTTال :أصْ Tبح مTْ Tن عبTاديْ ُم ْTؤ ٌ
Tؤمن ْ
من بي وكاف ٌر ْ
بالكوْ كب ،وأ ﱠما ْ
بTي و ُم ٌ
ورحْ مته فذلك ُم ْؤ ٌ
بالكوْ كTب" )متفTق
من قالُ :مطرْ نا بنوْ ء كذا وكTذا فTذلك كTاف ٌر ْ
عليه( )الدينوري.(1988 ،

الخالصة
إن مواعيد األبراج المتعارف عليھا اآلن خاطئة ألسباب ثالثة:
 -1مواعيد دخول الشمس للبروج ليست ثابتة بسبب حركة الترنح الحاصTلة لTألرض ،حيTث تتTأخر الشTمس بTدخول
األبراج كل سنة بمقدار  20.4دقيقة ،وذلTك باھمTال الفTرق المؤقTت النTاتج عTن اعتبارنTا أن طTول السTنة ھTو إمTا
 365يوما أو 366يوما.
 -2طول األبراج ليس متساو كما تم اعتبارھا أنھا تساوي  30درجة.
 -3عدد األبراج فعليا يساوي  13برجا وليس  12برجا.
مواعيد دخTول الشTمس لمنTازل القمTر اآلن تختلTف عTن تلTك التTي عرفھTا العTرب بسTبب حركTة التTرنح وبسTبب أن طTول
منازل القمر ليس متساو بمقدار  13درجة.
تنسب األنواء للمنزلة الساقطة وليس الطالعة ،وقد اختلفت مواعيد األنواء بسبب اخTتالف مواعيTد سTقوط المنTازل النTاتج
عن حركة الترنح وألن طول منازل القمر ليس متساو بمقدار  13درجة ،وبسببھما أيضا فإن مواعيد وقوع المنTازل فTي
مكان معين في السماء في وقت معين قد اختلف كذلك ،ولنفس األسباب فإن مواعيد وقوع القمر في منزلة معينة وھو في
طور معين قد اختلف كذلك .وأدت حركة الترنح والفرق بين التقويمين الغريغوري واليولياني إلى تغيTر مواعيTد األنTواء
في وقتنا الحاضر بحوالي  22يوما عما كانت عليه في زمن العرب الذين استخدموا األنواء ) 18يوما بسبب التTرنح و4
أيام بسبب فرق التقويم( ،وبإمكاننا تطبيق أشعار العرب باستبدال المنزلTة المTذكورة بمنTزلتين سTابقتين تقريبTا ،فTإن ذكTر
الشاعر منزلة الھقعة مثال ،فإن الوضع نفسه ينطبق تقريبا على منزلة الثريا في وقتنا الحاضر.
إن المواعيTTد التTTي وضTTعھا المؤلفTTون القTTدماء المبينTTة أسTTماؤھم فTTي ھTTذا البحTTث لطلTTوع وسTTقوط المنTTازل )األنTTواء( غيTTر
صحيحة ،إذ أنھم اعتبروا أن الشTمس تحTل فTي بTرج الحمTل )منزلTة الشTرطين( فTي العشTرين مTن شTھر آذار ،وھTذا كTان
صحيحا قرابة القرن الخامس قبل الميالد ،إال أنه اختلف اختالفا ملموسا وقت العرب وفي وقتنا الحاضر كذلك.
وكذلك إن اعتبار ھؤالء المؤلفين أن منزلة القمر تسقط بعد ستة أشھر من طلوعھا غير صحيح ،وفي ذلTك تنTاقض جلTي
مع تعاريفھم ھم والتي أوردوھا في كتبھم ،وإننا نرى أن سبب ذلك كونھم إما فقھاء أومؤلفون وليسوا فلكيين فلم يTدركوا
خطأ ھذه المعلومات ،وھذا ما قد ذكره أحدھم صراحة بأن المواعيد التي ذكرھا إنما ھي مما وصTله مTن غيTره مTن دون
رصد وتدقيق لھا في السماء.
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المراجع
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

أبوإسTTحاق إبTTراھيم المعTTروف بTTابن األجTTدابي ،األزمن00ة واألن00واء ،تحقيTTق عTTزة حسTTن ،وزارة الثقافTTة واإلرشTTاد
القومي ،دمشق )1964م(.
أبوعلي المرزوقي األصفھاني ،كتاب األزمنة واألمكنة ،مطبعة مجلس دائرة المعارف في الھند ،الطبعة األولTى
)1913م(.
أبومحمد عبد ﷲ بن مسلم بTن قتيبTة الTدينوري ،األن0واء ف0ي مواس0م الع0رب ،دار الشTؤون الثقافيTة العامTة ،بغTداد
)1988م(.
عبد الرحيم بدر ،موسوعة أسماء النجوم عند العرب في الفلك القديم والحديث ،الجمعية العلمية الملكية ،ع ّمان
)1998م(.
عبد الرحيم بدر ،الفلك عند العرب ،مؤسسة مصري للتوزيع ،طرابلس )1986م(.
عبد ﷲ بن حسين بن عاصم الثقفي ،األنواء واألزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم ،تحقيق نوري القيسي
ومحمد الدليمي ،دار الجيل ،بيروت )1996م(.
علي عبندة ،الفلك واالنواء في التراث ،ع ّمان )1999م(.
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت )2003م(.
محمد باسل الطائي ،علم الفلك والتقاويم ،دار النفائس ،بيروت )2003م(.
10- Starry Night Pro Plus Software, version 6.3.3, 2009.

الكاتب:
م .محمTTد شTTوكت عTTودة :رئTTيس المشTTروع اإلسTTالمي لرصTTد األھلTTة  ،ICOPرئTTيس لجنTTة رصTTد األھلTTة والمواقيTTت فTTي
الجمعية الفلكية األردنية )خالل الفترة  ،(2009 – 1995عضو مؤسس في اإلتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ،عضو
اللجنة الرسمية التابعة لوزارة األوقاف لحساب مواقيت الصالة فTي األردن .عضTو الجنTة الرسTمية التابعTة للھيئTة العامTة
للشؤون اإلسالمية واألوقاف لمراجعة مواقيت الصالة في دولة اإلمارات .عضو اللجنة الرسمية التابعTة للمجمTع الفقھTي
)رابطة العالم اإلسالمي( لحساب مواقيت الصالة في أوروبا.(modeh@icoproject.org) .
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جدول ) :(1مواعيد دخول الشمس لألبراج
الطول
موعد البرج المتعارف عليه
الرقم البرج
القديم
°330
 19شباط –  20آذار
الحوت
1
°0
 21آذار –  19نيسان
الحمل
2
°30
 20نيسان –  20آيار
الثور
3
°60
التوأمان  21آيار –  20حزيران
4
°90
السرطان  21حزيران –  22تموز
5
°120
 23تموز –  22آب
األسد
6
°150
العذراء  23آب –  22أيلول
7
°180
الميزان  23أيلول –  22تشرين أول
8
العقرب  23تشرين أول –  21تشرين ثاني °210
9
 10الحواء
 22تشرين ثاني –  21كانون أول °240
 11القوس
 22كانون أول –  19كانون ثاني °270
 12الجدي
°300
 20كانون ثاني –  18شباط
 13الدلو

•
•
•
•
•

الطول المكث
موعد البرج الجديد
الجديد
 11آذار –  17نيسان
38 °352
 18نيسان –  12آيار
24 °29
 13آيار –  20حزيران
38 °53
 21حزيران –  19تموز
28 °90
 20تموز –  09آب
20 °118
 10آب –  15أيلول
37 °138
 16أيلول –  29تشرين أول
45 °174
 30تشرين أول –  21تشرين ثاني 23 °218
 22تشرين ثاني –  28تشرين ثاني 7 °241
 29تشرين ثاني –  16كانون أول 18 °248
 17كانون أول –  18كانون ثاني 34 °266
 19كانون ثاني –  14شباط
28 °300
 15شباط –  10آذار
24 °328

موعد البرج المتعارف عليه :فترة مكث الشمس في البرج كما كان عليه الحال في القرن الخامس قبل الميالد،
مع اعتبار أن طول كل برج ھو  30درجة وأن عدد البروج ھو  12برجا.
الطول القديم :خط الطول البرجي لبداية البرج كما كان عليه الحال في القرن الخامس قبل الميالد ،مع اعتبار
أن طول كل برج ھو  30درجة وأن عدد البروج ھو  12برجا.
موعد البرج الجديد :فترة مكث الشمس في البروج عام 2009م حسب حدود المجموعات النجمية المعتمدة من
قبل االتحاد الفلكي الدولي.
الطول الجديد :خط الطول البرجي لبداية البرج في العام 2009م حسب التقسيم الحالي للبروج.
المكث :عدد أيام مكث الشمس في كل برج حسب التقسيم الحالي للبروج.
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جدول رقم ) :(2منازل القمر
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

المنزلة
الفرغ الثاني
بطن الحوت *
الشرطان
َ
البُطين
ُ
الثريا
ال َّد َبران
ال َھقعة
ال َھ ْنعة
الذِراع
ال َّنثرة
ّ
الطـرف
الجبھة
ُّ
الزبْرة
الصَّرفة
العوّ اء
َ
السِّماك
َ
الغ ْفر
الزباني
اإلكليل
القلب
ال َش ْولة
النعائم**
البلدة
سعد الذابح
سعد ُبلَع
سعد السعود
سعد األخبية
الفرغ األول

المجموعة
الفرس األعظم والمرأة المسلسلة
المرأة المسلسلة
الحمل
الحمل
الثور
الثور
الجبار
التوأمان
التوأمان
السرطان
السرطان واألسد
األسد
األسد
األسد
العذراء
العذراء
العذراء
الميزان
العقرب
العقرب
العقرب
القوس
القوس
الجدي
الدلو
الدلو والجدي
الدلو
الفرس األعظم

خط
خط
عدد
النجوم طول طول
البداية المنزلة
الجديد الجديد
°12
°5
2
°31
°22
1
°34
°32
2
°49
°42
3
°60
°55
6
°70
°65
1
°84
°77
3
°100
°92
2
°112 °106
2
°128 °120
3
°136 °132
2
°149 °143
4
°162 °156
2
°172 °167
1
°188 °180
4
°204 °196
1
°214 °209
3
°227 °221
2
°243 °235
3
°250 °247
1
°265 °258
2
°277 °271
8
°292 °285
0
°304 °298
2
°314 °309
2
°324 °319
3
°344 °334
4
°357 °351
2

طول
المنزلة

°17
°10
°10
°13
°10
°12
°15
°14
°14
°12
°11
°13
°11
°13
°16
°13
°12
°14
°12
°11
°13
°14
°13
°11
°10
°15
°17
°14

* يذكر الدينوري أن اسم المنزلة ھي الحوت ويذكر أن الحوت يسمى الرشاء أيضا ويضيف أنھا تتكون من نجوم كثيرة
تبدو على شكل سمكة وفي موقع البطن توجد نجمة المعة تسمى "بطن السمكة" أو "قلب الحوت" ،في حين يتفق
الصوفي والبيروني وكونيتش وناللينو )بدر (1998 ،أن منزلة القمر ھي "بطن السمكة" ذاتھا و ليس كامل مجموعة
الحوت ،وأميل لرأي الصوفي والبتاني في اعتبار أن المنزلة ھي نجمة "بطن السمكة" التي تسمى كذلك "بطن
الحوت" ،مع مالحظة أن نجمة "بطن الحوت" ھي بيتا المرأة المسلسلة في حين أن نجمة الرشاء ھي ألفا الحوت.
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** يقول كونيتش وناللينو أخذا عن الصوفي أن منزلة النعائم ھي منطقة "الوصل" الواقعة ما بين النعام الوارد والنعام
الصادر ،إال أن البيروني وابن قتيبة والقزويني وابن ماجد يقولون أن المنزلة ھي النجوم الثمانية المكونة للنعام الوارد
والنعام الصادر )بدر ،(1998 ،وأميل لھذا الرأي إذ ان اسم المنزلة يؤيد ھذا القول.
 عدد النجوم :عدد نجوم كل منزلة كما ذكرھا الدينوري ،ما لم تتم اإلشارة لغير ذلك. خTط طTTول البدايTة الجديTTد :خTTط الطTول البرجTTي لبدايTة كTTل منزلTTة حسTب عTTام 2009م ،وتTم الحصTTول عليTTهبتنصيف المسافة على مدار البروج بين المنزلة وجارتھا.
 خط طول المنزلة الجديد :خط الطول البرجي حسب العTام 2009م لمنزلTة القمTر ،وإذا كانTت المنزلTة تحتTلمساحة ممتدة في السماء ،فقد تم أخذ خط الطول البرجي لمنتصف المنزلة.
 طول المنزلة :طول المنزلة بالدرجات على مدار البروج حسب العام 2008م ،وھي تمثل المسافة بTين خTطالطول البرجي لبداية المنزلة وبين خط الطول البرجي لبداية المنزلة التي تليھا.
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جدول رقم ) :(3مواعيد طلوع وسقوط المنازل كما ذكرھا المؤلفون القدماء
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

المنزلة
الفرغ الثاني
بطن الحوت
الشرطان
َ
البُطين
الثُريا
ال ﱠدبَران
الھَقعة
الھَ ْنعة
ال ِذراع
النﱠثرة
الطﱠـرف
الجبھة
ﱡ
الز ْبرة
الصﱠرفة
ال َع ّواء
ال ﱢسماك
ال َغ ْفر
الزباني
اإلكليل
القلب
ال َشوْ لة
النعائم
البلدة
سعد الذابح
سعد بُلَع
سعد السعود
سعد األخبية
الفرغ األول

الطلوع

السقوط

حسب الدينوري والثقفي
 22أيلول
 22آذار
 05تشرين أول
 04نيسان
 18تشرين أول
 16نيسان
 31تشرين أول
 29نيسان
 13تشرين ثاني
 13آيار
 26تشرين ثاني
 26آيار
 09كانون أول
 09حزيران
 22كانون أول
 22حزيران
 04كانون ثاني
 04تموز
 17كانون ثاني
 17تموز
 30كانون ثاني
 01آب
 12شباط
 14آب
 25شباط
 27آب
 09آذار
 09أيلول
 22آذار
 22أيلول
 05تشرين أول  04نيسان
 18تشرين أول  16نيسان
 31تشرين أول  29نيسان
 13تشرين ثاني  13آيار
 26تشرين ثاني  26آيار
 09كانون اول  09حزيران
 22كانون أول  22حزيران
 04كانون ثاني  04تموز
 17كانون ثاني  17تموز
 30كانون ثاني  01آب
 14آب
 12شباط
 27آب
 25شباط
 09أيلول
 09آذار

الطلوع

السقوط

حسب ابن األجدابي
 23أيلول
 20آذار
 01تشرين أول
 03نيسان
 24تشرين أول
 16نيسان
 06تشرين ثاني
 29نيسان
 19تشرين ثاني
 13آيار
 02كانون أول
 27آيار
 15كانون أول
 09حزيران
 28كانون أول
 22حزيران
 10كانون ثاني
 06تموز
 23كانون ثاني
 19تموز
 05شباط
 02آب
 18شباط
 15آب
 03آذار
 28آب
 15آذار
 10أيلول
 20آذار
 23أيلول
 01تشرين أول  03نيسان
 24تشرين أول  16نيسان
 06تشرين ثاني  29نيسان
 19تشرين ثاني  13آيار
 27آيار
 02كانون أول
 09حزيران
 15كانون أول
 22حزيران
 28كانون أول
 06تموز
 10كانون ثاني
 19تموز
 23كانون ثاني
 02آب
 05شباط
 15آب
 18شباط
 28آب
 03آذار
 10أيلول
 15آذار

 يذكر الدينوري أن سقوط الشرطين يوم  16تشرين أول وأن سقوط البطين يوم  30تشرين أول ،إال أن ھTذاينتاقض مع موعد طلوع رقبيھما )الغفر والزباني على التوالي(  ،إذ أن موعد سقوط المنزلة يجب أن يكون
نفس يوم طلوع رقيبھا ،ونرى أن موعد طلوع رقيبيھما ھو األصح.
 مواعيد الطلوع والسقوط عنTد الTدينوري والثقفTي متطابقTة ،باسTتثناء طلTوع الثريTا )سTقوط اإلكليTل( فيجعلTهالثقفي يوم  12آيار بدال من  13آيار.
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جدول رقم ) :(4األنواء
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

المنزلة

الطلوع القديم

السقوط القديم

عند العرب )700م(
 09أيلول
الفرغ الثاني  30آذار
 22أيلول
بطن الحوت  12نيسان
 05تشرين أول
 25نيسان
الش َرطان
 18تشرين أول
 08آيار
البُطين
 31تشرين أول
 21آيار
الثُريا
 13تشرين ثاني
 03حزيران
ال ﱠدبَران
 26تشرين ثاني
 16حزيران
الھَقعة
 09كانون أول
 29حزيران
الھَ ْنعة
 22كانون أول
 12تموز
ال ِذراع
 04كانون ثاني
 25تموز
النﱠثرة
 17كانون ثاني
 07آب
الطﱠـرف
 30كانون ثاني
 20آب
الجبھة
ﱡ
 13شباط
 03أيلول
الز ْبرة
 26شباط
 16أيلول
الصﱠرفة
 11آذار
 29أيلول
ال َعوّاء
 24آذار
 12تشرين أول
ال ﱢسماك
 06نيسان
 25تشرين أول
ال َغ ْفر
 19نيسان
 07تشرين ثاني
الزباني
 02آيار
 20تشرين ثاني
اإلكليل
 15آيار
 03كانون أول
القلب
 28آيار
 16كانون اول
ال َشوْ لة
 10حزيران
 29كانون أول
النعائم
 23حزيران
 11كانون ثاني
البلدة
 06تموز
سعد الذابح  24كانون ثاني
 19تموز
 06شباط
سعد بُلَع
 01آب
سعد السعود  19شباط
 14آب
سعد األخبية  04آذار
 27آب
الفرغ األول  17آذار

الطلوع الجديد )ترنح فقط( السقوط الجديد )ترنح فقط( الطلوع الجديد
الوقت الحالي )ﺗرنح فقط( – 2008م
 01تشرين أول
 21نيسان
 14تشرين أول
 04آيار
 27تشرين أول
 17آيار
 09تشرين ثاني
 30آيار
 22تشرين ثاني
 12حزيران
 05كانون أول
 25حزيران
 18كانون أول
 08تموز
 31كانون أول
 21تموز
 13كانون ثاني
 03آب
 26كانون ثاني
 16آب
 08شباط
 29آب
 21شباط
 11أيلول
 07آذار
 25أيلول
 20آذار
 08تشرين أول
 02نيسان
 21تشرين أول
 15نيسان
 03تشرين ثاني
 28نيسان
 16تشرين ثاني
 11آيار
 29تشرين ثاني
 24آيار
 12كانون أول
 06حزيران
 25كانون اول
 19حزيران
 07كانون ثاني
 02تموز
 20كانون ثاني
 15تموز
 02شباط
 28تموز
 15شباط
 10آب
 28شباط
 23آب
 13آذار
 05أيلول
 26آذار
 18أيلول
 08نيسان
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السقوط الجديد مدة النوء )يوم(

الوقت الحالي )2009م(
 05تشرين أول
 05نيسان
 26تشرين أول
 17نيسان
 28تشرين أول
 18آيار
 13تشرين ثاني
 29آيار
 24تشرين ثاني
 07حزيران
 01كانون أول
 23حزيران
 12كانون أول
 09تموز
 29كانون أول
 21تموز
 19كانون ثاني
 30تموز
 30كانون ثاني
 17آب
 09شباط
 27آب
 26شباط
 09أيلول
 17آذار
 22أيلول
 26آذار
 01تشرين أول
 04نيسان
 20تشرين أول
 14نيسان
 02تشرين ثاني
 28نيسان
 12تشرين ثاني
 13آيار
 25تشرين ثاني
 24آيار
 12كانون أول
 30آيار
 20كانون أول
 09حزيران
 10كانون ثاني
 28حزيران
 23كانون ثاني
 08تموز
 30كانون ثاني
 29تموز
 08شباط
 09آب
 15شباط
 18آب
 01آذار
 02أيلول
 14آذار
 20أيلول
 14آذار

4
1
3
3
7-5
3-1
6
3
5-3
7
6
7
4
3
1
4
3-1
3
4
1
3
1
3-1
1
1
1
1
3

 الطلوع القديم والسقوط القديم )عند الع0رب( :تTم اعتمادھTا كمTا عرفھTا العTرب فTي الفتTرة 700م ،وذلTك كمTاوجدناه باستخدام برنامج الحاسوب .بحيث يعتبر اليوم الذي تدخل فيه الشTمس منزلTة القمTر ھوعنTدما تصTل
إلى منتصف المسافة على مدار البروج بينھا وبين المنزلة السابقة كما كان الوضع عليه عام 700م ،وحيث
أن المسافة بين منازل القمر علTى وجTه الحقيقTة لTيس  13درجTة ،فھTي إمTا أكبTر أو أصTغر مTن ذلTك لمعظTم
المنازل ،فقد حاولنا قدر اإلمكان اختيار التTواريخ التTي تتحقTق تعريفنTا السTابق بشTكل عTام لمعظTم المنTازل،
وجعلنا موعد طلوع المنزلة بعد  26يوما من دخول الشمس لھا ،وحافظنTا كTذلك علTى االصTطالح أن المTدة
بين طلوع المنزلة والتي تليھا  13يوما .أما بخصوص موعد سTقوط المنزلTة فقTد حTددناه بTاليوم الTذي تغيTب
فيه المنزلة عند شروق الشمس )أي عندما يقع القمر بدر فيھا كما ذكر ذلك أصحاب الكتTب السTابقة( ،وذلTك
كما كان الوضع عليه عام 700م ،وبسTبب اخTتالف بعTد المنTازل عTن بعضTھا الTبعض فقTد اخترنTا التTواريخ
التي تحقق ذلك لمعظم المنازل وحافظنا أيضا على مدة  13يوما بين سقوط المنزلة والتي تليھا.
 الطلوع الجديد والسقوط الجديد )الوقت الحالي )ﺗرنح فقط(( :مواعيد طلوع و سTقوط المنTازل عTام 2008مبادخال تاثير الترنح ما بين العام 700م والعام 2008م ،مع ابقاء اعتماد طول كل منزلة يساوي  13درجة.
ولمعرفة الموعد الحالي لسقوط أو طلوع المنزلة بسبب حركة التTرنح تTم حسTاب الفتTرة الزمنيTة بTين وقTوع
الشمس بجانب نجم معين في الفترة 700م ووقوعھا بجانب نفس النجم في وقتنا الحاضر ،ووجد أن الفTارق
يساوي  22يوما ) 18يوما بسبب الترنح و 4أيام بسبب الفرق بين التقويمين اليولياني والغريغوري(.
 الطلوع الجديد والسقوط الجديد )الوقت الحالي( :الطلوع الجديد ھو أول يTوم تظھTر فيTه المنزلTة فجTرا فTوقاألفق الشرقي عام 2009م باعتماد المتغيرات السالف ذكرھTا فTي البحTث .والسTقوط الجديTد ھTو اليTوم الTذي
تغيب فيه المنزلة مع شروق الشمس عام 2009م.
 -في السنة الكبيسة يزداد طول المنزلة الواقعة في نھاية شھر شباط/فبراير بمقدار يوم إضافي.
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