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« » 

األول،  ربيع  من  الثامن  االثنني،  من    يوم  للعرشين  املوافق 

التقويم اليولياين،  571شهر َنيسان / أبريل عام ) ( حسب 

 وهو الثاين والعرشون من نيسان بالتقويم الغريغوري. 

 

« »

إحدى   سنة  األول،  ربيع  من  األول  االثنني،  من  يوم  عرشة 

ار  اهلجرة، أيَّ شهر  من  والعرشين  للخامس  مايو    / املوافق 

( الثامن  632عام  وهو  اليولياين،  التقويم  حسب   )

ار بالتقويم الغريغوري.   والعرشون من أيَّ

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 7 املقدمة 

ادق األَمني    10األَثاننُي يف حياة الصَّ

 10 هذا االختصاص متواتٌر يف اجلملة 

  11ه أشهر األقوال يف مولد

  11حتقيق قول ابن حزم يف يوم مولده ووفاته 

 13 يف الثامن من شهر ربيع األول   تصحيح مولده  

 16 وبعثته وهجرته ووفاته باحلساب    حتقيق اخلوارزمي لتاريخ مولد النبي  

 18 يف الثاين عش  ال يصحُّ القول بمولده  

 19 مطابقة احلساب الفلكي للرواية املعتمدة 

 20 يف الثاين عش من ربيع األول   اته  من قال بوف

 21 أثٌر وقع فيه خلل وحتريف واغرتَّ به بعض املعارصين 

ة قاطعة يف تعيني يوم وفاته   24  العالمة السهييلُّ وحجَّ

 31 أول ربيع األول  تصحيح وفاته  

 34 أخذ بعض العلامء املتأخرين بقول ابن حزم 

  35  وم والدته وهجرته ووفاته مالحظة العلامء لتطابق ي 

 37 بنتيجة احلسابات احلديثة  مقارنة تاريخ وفاته  

 40 خالصة البحث 



 

 

 

 
له،   ال رشيك  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 

 وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم تسليًًم كثرًيا. 

عُد:  ا ب 
َّ م 
 
 أ

« أليب حممد ابن  السرية النبويةفقد عكفُت هذه األيام عىل حتقيق كتاب: » 

،  حزم رمحه اهلل، واستوقفني تعيني يوم والدة سيدنا رسول اهلل  

ولد يف الثامن من ربيع األول.   وتعيني يوم وفاته؛ حيث قال: إنه  

 قولني:   وَذكر يف وفاته 

 ـ يف أول كتابه ـ: أهنا يف الثامن من ربيع األول.   األول 

  منه.ـ يف آخره ـ: أهنا يف الثاين عرش  والثاين

  الثاين   القولوهذا التناقض بسبب عدم حتريره لكتابه عىل وجٍه دقيٍق، و

فقد أتى ابن حزم بقول مل يسبقه إليه أحٌد ـ فيًم علمُت ـ،    األول مشهور، أما  

 ورغم هذا فقد اعتمده بعض املتأخرين. 

بت مفرداته، وتوسعت   ين النظُر يف قول ابن حزم إىل بحٍث تشعَّ لقد جرَّ

ع أكثر من ذلك، فرأيت  تفاصيله،   فرأيت أن أجعله ملحًقا للكتاب، ثم توسَّ

يته:   ، تيمنًا باختصاص سيدنا وحبيبنا »جزء األثانني«أن أفرده هبذا اجلزء، وسمَّ

النبيِّ املختار بيوم »االثنني«، ففيه ولد، وفيه بعث، وفيه دخل املدينة، وفيه تويف 



 

 
 

الم.  الة والسَّ  عليه أفضل الصَّ

هذ من  البحث وغريض  ووفاته  ا  مولده  تعيني   :    باختيار

بالقول  وأقصد  الفلكي.  احلساب  مع  املأثور  القول  فيه  يتَّفق  الذي  احلساب 

املأثور؛ أحد األقوال التي قال هبا األئمة املتقدمون من علًمء السرية والسنن 

واآلثار، فال جيوز إحداث قول جديٍد مل يقل به أحٌد من علًمء السلف الصالح،  

؛  أختار ما يوافق احلساب الفلكي، خاصة يف تعيني وفاته   لكني 

 . (1) يوم عرفة يف حجة الوداع فإن احلساب مبنيٌّ عىل القول املتواتر يف حتديد  

ي األقرب للصواب يف مسألة   إنَّ مراعاة احلساب ـ هنا ـ للمقارنة وحترِّ

ال تتعلق بالعبادات. أما يف الشعائر التعبدية ـ كرؤية هالل رمضان أو شوال 

 أو ذي احلجة ـ فإن العربة بالرؤية الرشعية، وال التفات إىل احلساب الفلكي.   

الحظته ما  البحث؛  هبذا  العناية  عىل  محلني  الباحثني    ومما  إمهال  من 

يكتفون   إذ  الدقة،  اليومني عىل وجه  تاريخ  تعيني  القول يف  لتحرير  املحَدثني 

بنقل ما جيدونه يف كتب السرية، دون تدقيق وحترير، أو إضافة وجتديد، رغم  

ما جيده من االختالف الكبري بني األقوال املذكورة فيها، وقد قال العالمة عبد 

 

استقالاًل،  1) الفلكية  احلسابات  عىل  اعتمدت  إندونيسيا  من  مسلمة  لباحثة  بحث  عىل  وقفُت   )

(، 570مايو / أيار    5( ربيع األول )املوافق:  14كان يف )  فتوصلت إىل أن مولد النبي  

التعيني بالرابع عرش مل 632يونيو / متوز    8( ربيع األول )املوافق:  14وكذلك وفاته يف ) (. وهذا 

ه أحد من أهل السرية واحلديث؛ فهو إحداث لقول جديد، وإهدار جلميع ما قيَّده املسلمون يف يقل ب

 كتبهم. راجع البحث املذكور باإلنكليزية:

Budiwati, A. (2019). "HISTORICAL-ASTRONOMIC PROVISION OF BIRTH AND 
DEATH PROPHET MUHAMMAD SAW". Al-Hilal: Journal of Islamic 
Astronomy, 1(1). Doi :https://doi.org/10.21580/al-hilal.2019.1.1.5188 



 

 

اهلل  رمحه  املعلمي  »الرمحن  يف  :  السلف  وهتاوُن  املؤرخني  تسامُح  ُعِرف  وقد 

ضبط الوالدة، وحسبك أن املؤرخني مل يضبطوا مولد النبي صَّلى اهلل عليه وآله 

ربيع األول، وتبنيى   12، بل قال أكثرهم:  التحقيقعَّل    وفاته  تاريخ   والم  وسلى 

 .  (2) «أنه خطأ

ال ينبني عليه يشٌء   إن تعيني تاريخ يوم والدته ويوم وفاته  

فال يوم والدته يوم عيٍد واحتفاٍل، وال يوم وفاته يوم من االعتقاد وال العمل،  

. وال يرضُّ املسلَم ـ الذي ريض باهلل ربًّا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد  مْأَتٍم ونياحةٍ 

نبيًّا ورسواًل ـ؛ أن جيهل تاريخ والدته ووفاته. ورغم هذا ـ كلِّه ـ فإنَّ العناية 

لنبيِّنا  وتعظيمنا  واعتزازنا  حبِّنا  من  ـ  تعاىل  اهلل  شاء  إن  ـ  البحث صادٌر  هبذا 

الة وأتم   التسليم.   الكريم، عليه أفضل الصَّ

 ومن اهلل تعاىل نستمدُّ العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 . 2022أيلول  26، املوافق: 1444صفر  30ليسرت يف االثنني 

 

 كتبه:

 عبد احلق بن مال حقي الرتكًمين 

  

 

 . 18/571»آثار الشيخ عبد الرمحن املعلمي« ( 2)



 

 
 

ادق األَمني    : األَثاننُي يف حياة الصى

(، وهذه  بيغمرباصطلح تركًمن العراق عىل تسمية يوم االثنني باسم: )

بالوقائع  االثنني  يوم  اختصاص  رأوا  ملا  فكأهنم  )النَّبي(،  معناها:  الكلمة 

وه هبذا االسم. ومل أجد هذه التسمية  الكربى يف حياة النبي  سمَّ

عند األقوام الرتكية األخرى، ومل أهتد إىل تارخيها، لكني وجدت هدايت كًمل 

)ت:   »1424البيايت  كتابه:  يف  ذكر  العراقتركامن (  تركامِن  من يُة  نموذجني   »

ن هذه التسمية.   األشعار الرتكًمنية القديمة تتضمَّ

 هذا االختصاص متواتٌر يف اجلملة:

أن رسول اهلل    قتادة األنصاري    أيب( عن  1162أخرج مسلم )

  « :ويومٌ   فيه،  ُولدُت   يوم  ذاكُسئل عن صوم يوم االثنني؟ فقال 

 «.أو ُأنزل عيلى ـ فيه  ـ ُبعثُت 

سأهلا:    أن أبا بكر      عائشة( عن  1387وأخرج البخاريُّ )

 ؟ فقالت: يوم االثنني. يف أي يوم تويف رسول اهلل  

( البخاري  أخرجه  و)754وهكذا   )1205( ومسلم  من  419(،   )

 تويف يوم االثنني.  : أنه  حديث أنس بن مالك  

»أما اليوم الذي مات :  3/200«  تاريخ الرسل وامللوكوقال الطربي يف »

؛ فال خالف بني أهل العلم باألخبار فيه أنه كان  فيه رسول اهلل  

أن األول، غري  ربيع  االثنني من شهر  موته يوم  كان  األثانني  أيِّ  اختلف يف   ه 

  االثنني، وقدومه املدينة «. وقال: »وكان خروجه من مكة يوم



 

 

 االثنني«. يوم  

: »وُيقال: ولد عليه  1/63«  األسامي والكنىوقال أبو أمحد احلاكم يف »

السالم يوم االثنني، وُنبِّئ يوم االثنني، وخرج من مكة مهاجًرا إىل املدينة يوم  

 يوم االثنني«.  االثنني، وقدم املدينة يوم االثنني، وقبض 

 :   أشهر األقوال يف مولده

: »اتَّفقوا عىل  14« تلقيح فهوم أهل األثرقال أبو الفرج ابن اجلوزي يف »

ولد يوم االثنني، يف شهر ربيع األول، عام الفيل،    أن رسول اهلل  

: أنه ولد لليلتني  أحدهاواختلفوا فيًم مىض من ذلك لوالدته عىل أربعة أقواٍل:  

 الثنتي:  والرابع: لعرش خلون منه.  والثالث: لثًمن خلون منه.  والثاينخلتا منه.  

 «.منه  خلت  عرشة 

، وقال:  1/23«  ألسامء واللغاتهتذيب اوذكر هذه األقواَل النوويُّ يف »

 »فهذه أربعة أقوال مشهورة«. 

 :    حتقيق قول ابن حزم يف يوم مولده ووفاته

َ : »  ذكر ابن حزم أنه ل«.  ُولَِد لثًمٍن َمَضني    وأنه  لربيٍع األوَّ

« :ل َن لربيٍع األوَّ «؛ كًم قال يف أول كتابه، وقال مات لثًمٍن َخَلو 

ل«. يف اليوِم يف آخره: »  الثاين عرَشَ من ربيٍع األوَّ

يف   فكذا  ل(؛  األوَّ لربيٍع   َ َمَضني  لثًمٍن  االثنني  ليوم  )وُولَِد  قوله:  أما 

( وعليها إشارة أهنا بِقنيَ (، ويف حاشيتها: )َمَضنْيَ خمطوطة خزانة ابن عاشور: )

(. وهذا االختالف قديٌم، ذكره بِقنيَ يف نسخة، ويف النسخ اخلطيَّة األخرى: )



 

 
 

، فقال: »يوم االثنني لثًمن بقني لربيع األول. ذكره 246«  التنويرابن ِدحية يف »

«، وهي عندي بخطِّ ابنه الوزير أيب املرتبة الرابعةاحلافظ أبو حممد ابن حزم يف » 

عنه  نقله  الذي  وهو  األول.  ربيع  شهر  من  خلت  لثًمن  أيًضا:  وقال  رافٍع. 

    «.احلميديُّ 

»وقيل: لثًمٍن خلون  فقال:  3/374« البداية والنهايةونقله ابن كثرٍي يف »

يَة من  منه. حكاه احلميديُّ عن ابن حزم. وقيل: لثًمن بقني منه. نقله ابن ِدح 

حيحخطِّ الوزير أيب رافٍع ابِن احلافظ أيب حممد ابن حزم، عن أبيه.   عن   والصى

، وهو أثبت«. ابن حزم األوُل؛ أنَّه لثًمن مضني   منه. كًم نقله عنه احلميديُّ

: »وولد عليه السالم يوم 28«  خمترص السرية: كالم احلميدي يف »قلت

 االثنني لثًمن خلون من ربيع األول«. 

: »والصحيح عن ابن  2/499«  جامع اآلثاروقال ابن نارص الدين يف »

 حزم ما نقله احلميديُّ أنه لثًمن خلون منه«.  

وقال   منه،  خلت  عرشة  بثنتي  القوَل  ـ  أيًضا  ـ  الدين  نارص  ابن  وذكر 

: »وذكره أبو حممد ابن حزم«. ومل أجد هذا عند ابن حزم يف والدته  2/498

 وإنًم ذكر هذا يف وفاته ، . 

: »وعند ابن  1/388«  الزهر الباسم »والعجب من ُمغَلطاَي أنه قال يف

حزم: يوم االثنني، لثًمن بقني من ربيع األول«؛ ومل يذكر اخلالف عنه، رغم  

 نقله يف املوضع نفسه من كتاب ابن دحية.  

 



 

 

 يف الثامن من شهر ربيع األول:   تصحيح مولده  

، وانترص له ابن ِدحية  الصحيحالقول بالثامن هو اختيار ابن حزم، وهو 

م العامل املعظَُّم أبو بكر حممد بن شهاب القريشُّ 247فقال   : »رواه اإلمام املقدَّ

[، عن حممد بن ُجبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 124الزهريُّ ]ت:  

، وكان أعلم أهل وقته بالنسب وأيام العرب، ُيكنَّى أبا  مناف القريشُّ النوفيلُّ

. ذكر   حِب رسول اهلل[ صا59سعيٍد، أخذ عن أبيه ُجبري ]ت:  

« له، رواه عنه مجاعة من األئمة، منهم: مالك،  النىَسبذلك الزهريُّ يف كتاب »

ويونس بن يزيد، وُعقيل، وغريهم. وهو الذي ال يصحُّ غريه. وقد رواهـ  أيًضا 

 ـ ابن اجلوزي«. 

بإسناده عن    2/246«  املنتظم: لعله يقصد ما رواه ابن اجلوزيِّ يف »قلُت 

القايض الفقيه   املبارك  بن  الرباء  بن  أمحد  بن  احلسن حممد  أيب  الثقة  ث  املحدِّ

)ت:   البغدادي  اهلل  291العبدي  رسول  »ولد  قال:   ،)   ليلة

خلون من ربيع األول، يوم العرشين من نيسان«. وقد أخذ ابن   لثًمناالثنني  

 . الرباء قوله هذا عن اخلوارزمي الذي شاع حسابه يف بغداد ـ كًم سيأيت ـ

«؛ فلم أجده عند النىسب: وأما نقُل ابن دحية من كتاب الزهريِّ يف »قلُت 

غريه، وال وجدت من ذكر قول حممد بن ُجبري عنه، وال أبيه: جبري بن مطعم  

  ؛ فاهلل أعلم بصحة ذلك، فإن ابن دحية كثري الدعاوى، وال حيتمل ما

ذيل تاريخ  ار البغداديُّ يف »يتفرد به مما فيه غرابة أو نكارة، وقد قال فيه ابن النجَّ 

ء من لقا  وادعائه  وضعفه،ذبه  ك  عىل  جممعنيناس  ال  رأيت: »إين  5/41«  بغداد

ويف  كالمه  عىل  الئحة  ذلك  أمارات  وكانت  يسمعه،  مل  ما  وسًمع  يلقه،  مل 



 

 
 

حركاته. وكان القلب يأَبى سًمع كالمه، ويشهد ببطالن قوله. وكان حيكي من 

 كالمه بًم يظهر به كذبه«. أحواله وحيرف يف  

سب« للزهري مل يكن متداواًل بني العلًمء ال يف زمانه وال قبل  وكتاب »النَّ

العلًمء، وغاية ما ذكروه ما  املرويَّة بني  املصنَّفات  له ذكًرا يف  زمانه، ومل نجد 

رواه ابن وهب عن اإلمام مالك قال: »مل يكن مع ابن شهاب كتاب إال كتاب 

« اإلنباه عَّل قبائل الرواة يعني قريًشا«. نقله ابن عبد الرب يف »فيه نسب قومه.  

13« ويف  واألمم،  »43«  القصد  يف  الفسوي  رواه  وما  والتاريخ.  «  املعرفة 

1/641« الدمشقي يف  زرعة  وأبو  الرمحن   364«  التاريخ،  عبد  بن  قرة  عن 

 . قومه«  نسب فيهاملعافري قال: »مل يكن للزهري كتاب إال كتاب  

: »فأمجع أهُل  254«  التنوير يف مولد الرساج املنريابن ِدحية يف »وقال  

يج أن رسول اهلل   ُولَد لثًمن خلون من شهر ربيع األول بعد    الزِّ

قدوم الفيل بخمسني يوًما، أخذوا ذلك من حساب السنني واألعوام، ومنازل 

النجوم، وقد قام عليه الدليل، واستند إىل حمكم التنزيل. وهو اختيار العلًمء  

الصحابة   من  فأوهلم  بن املتقدمني،  اهلل  وعبد  مطعٍم،  بن  ُجبري   :

بن شهاٍب. وهو الذي اختاره مجاعة من العلًمء، منهم عامل عباس، وهو قول ا

]ت:   الكناينُّ  الوقَّيشُّ  الوليد  أبو  حزم  489األندلس  ابن  حممد  وأبو   ،]

، واختاره أيًضا«.  ، حكاه عنه احلميديُّ  الظاهريُّ

( يف  454ثم نقل ابن دحية عن القايض حممد بن سالمة القضاعي )ت: 

: »وزعم أصحاب 176« قوله  أخبار اخلالئف عيون املعارف وفنون  كتابه: »

 الزيج أنه ولد ليلة االثنني لثًمن خلون من شهر ربيع األول«. 



 

 

ابن دحية   بن عائذ    259ثم ساق  مالك  بن  أيب زكريا حييى  إىل  إسناده 

)ت:   »375القرطبيِّ  كتاب  يف  و»املولد(  له،  النور«  قال:  انتقال  تصنيفه؛   »

 ن خلون من شهر ربيع األول، عام الفيل«. »وكانت والدته يوم االثنني لثًم

« يف  الرب  عبد  ابن  لثًمن    1/30«  االستيعابوذكره  قيل:  »وقد  فقال: 

 . 1/33« عيون األثرخلون منه«. ونقله عنه ابن سيد الناس يف »

: »وقيل: لثًمن خلون منه، قاله عكرمة،  2/497وقال ابن نارص الدين  

ني عن ابن عباس. ورواه مالك  وروي عن جبري بن مطعم، وهو إحدى الروايت

وعقيل ويونس بن يزيد وغريهم، عن الزهري، عن حممد بن جبري بن مطعم.  

بن   حممد  بكر  أبو  اإلمامان:  به  وقطع  ومجاعة.  حزم  ابن  حممد  أبو  واختاره 

موسى بن حممد اخلوارزمي، وأبو احلسني أمحد بن فارس اللغوي. وقال أبو  

غريه. وقال أبو جعفر أمحد بن عبد اهلل    اخلطاب ابن دحية: وهو الذي ال يصح 

 الطربي املكي: وصححه كثري من العلًمء. قاله يف كتابه خالصة السري«.

قلُت: ابن نارص الدين ناقٌل عن ابن دحية، لكنه زاد ذكر عكرمة، ومل أره  

مقاييس (، وهو صاحب »395عند غريه، وزاد ذكر ابن فارس الرازيِّ )ت:  

 . 7« أوجز السري خلري البرشيف رسالته: »«، وقد قطع به اللُّغة

خالصة سري  (، قال يف »694وأبو جعفر هو حمب الدين الطربي )ت:  

البرش من 9«  سيد  كثري  وصححه  لثًمن،  وقيل:  منه.  خلتا  لليلتني  »قيل:   :

 العلًمء. وقيل: الثنتي عرشة ليلة، ومل يذكر ابن إسحاق غريه«.

 



 

 
 

النبيِّ   مولد  لتاريخ  اخلوارزمي  ووفاته    حتقيق  وهجرته  وبعثته 

 باحلساب:  

  ، بن موسى اخلوارزميِّ الرب كالم حممد  ابن عبد  ابن دحية عن  نقل  ثم 

« الشهري:  الكتاب  صاحب  والفلك،  الرياضيات  علًمء  أبرز  من  اجلرب  وهو 

وعهد إليه بجمع الكتب  «، أقامه اخلليفة املأموُن قيًًم عىل خزانة كتبه،  واملقابلة

ر وفاته بعد سنة )   .(3) ( 232اليونانية وترمجتها، ُتقدَّ

« يف  الرب  عبد  ابن  أورده  كًم  بتًممه  أنقله  كالمه  «  االستيعابوألمهية 

 فقال: 1/58

خلوارزمي حممد بن موسى فقال: كان قدوم الفيل مكَة وأصحابِه  ا»فأما  

من   بِقَيت   ليلًة  أيًضا،  لثالث عرشة  اخلوارزمي  ذلك غري  قال  وقد  م.  املحرَّ

شباط    13وزاد: يوم األحد. قال: وكان أول املحرم تلك السنة يوم اجلمعة ]=  

 [. 571فرباير  /

ذلك   بعد  اهلل عليه وآله وسلم  اهلل صىل  : وولد رسوُل  اخلوارزميُّ قال 

رشين من  بخمسني يوًما، يوم االثنني لثًمٍن خلت  من ربيع األول، وذلك يوم ع 

 [. 571َني ساَن ]= عام: 

قال: وُبِعَث نبيًّا يوم االثنني لثًمٍن ـ أيًضا ـ من ربيع األول، وذلك سنة  

[ الفيل  عام  من  وأربعني  فرباير    9إحدى   / مولده 610شباط  من  فكان   .]

   أربعون سنًة ويوٌم، ومن مبعثه إىل أول : إىل أن بعثه اهلل عزَّ وجلَّ

 

ِركيلِّ األعالمترمجته ومصادرها يف »( 3)  . 7/116« للزِّ



 

 

م من السنة الت ي هاجر فيها: اثنتا عرشة سنًة وتسعة أشهٍر وعرشون يوًما، املحرَّ

ًة من أول عام الفيل.   وذلك ثالث ومخسون سنًة تامَّ

اهلل   رسوُل  وقدم   : اخلوارزميُّ يوم    قال  مهاجًرا  املدينَة 

االثنني، وهو اليوم الثَّامن من ربيع األول، سنة أربع ومخسني من عام الفيل،  

اهلجرة،   من  إحدى  سنة  سبتمرب:  وهي   =[ أيلوَل  من  [.  622ويوم عرشين 

مبعثه   سنًة   فكان  عرشة  ثالث  املدينة:  ودخل  هاجر  يوم  إىل 

يوم االثنني   باملدينة عرش سننَي وشهَري ن إىل أن مات، وذلك  كاملًة. ومكث 

اهلجرة سنة  الفيل، ومن  عام  أربع وستني من  األول سنة  ربيع  من  يوم  أول 

 إحدى عرشة«.

، وهذا الذي قال 1/61  قال ابن عبد الرب : »وهذا كلُّه قول اخلوارزميِّ

ة    اخلوارزميُّ هو معنى قول ابن عباس: إنَّ رسول اهلل  أقام بمكَّ

 ثالث عرشة سنًة ـ يعني بعد املبعث ـ، وباملدينة عرش سننَي«. 

( البخاريُّ  أخرجه  )3902قلت:  ومسلم  عن  2351(،   عباس   ابن( 

  اهلل    رسوُل   ُبعَث :  قال  فمكث  ألر سنٍة،   بمكةبعني 

مر باهلجرة، فهاجر عرش سنني، ومات وهو  وحى إليه، ثم أُ ي  سنةعرشة    ثالث

 ابن ثالث وستني. 

وما ذكره ابن عبد الرب وابن دحية خلَّصه: قطب الدين القسطالينِّ املالكيِّ  

)ت:  686)ت:   القسطالين  الدين  عنه شهاب  نقله  ـ   )923 « يف  املواهب ( 

 . 3/375ـ، وابن كثري   85/ 1« اللدنيىة



 

 
 

 يف الثاين عرش:  ال يصحُّ القول بمولده  

« يف  هشام  ابن  قول  وهو  ـ  إسحاق  ابن  قوَل  كثرٍي  ابُن  هتذيب  وصف 

ه ـ بأن مولده عليه السالم الثنتي عرشة ليلة خلت    158/  1«  السرية ألنَّه أقرَّ

وكذا   اجلمهور«.  عند  »املشهور  بأنه:  األول  ربيع  الدين من  نارص  ابن  قال 

، وقال: »وقاله ابن عباس وغريه«. وقال هبذا: أبو حاتم ابن حبَّان يف 2/498

 ، ومل يذكر خالًفا فيه.1/15« الثقات« من كتابه » السرية »

: مستنُد ما ُنِسَب إىل ابن عبَّاس األثُر الذي رواه ابن أيب شيبة عنه،  قلت

 وسيأيت التنبيه عىل بطالن االحتجاج به. 

ابن اجلوزي يف » وق : »وقيل: الثنتي عرشة خلت منه.  59«  التلقيحال 

 .»  وهو أصحُّ

: وهذا بعيٌد عن الصواب، فقد: »ذكره ابن إسحاق مقطوًعا دون  قلُت 

ًة«؛ كًم قال ابن   إسناد، وكذلك رواه الطربي من طريق حممد بن إسحاق خاصَّ

، وقال: »وذلك ال يصحُّ أصاًل«. ثم بالغ يف جتريح ابن  242«  التنويردحية يف » 

َلت  كثرٌي من 244إسحاق، وقال   ُبدِّ ة؛ فقد  وا بفعلهم اآلن بمكَّ : »فإن احتجُّ

ٍة يسريٍة يف عهد الصحابة«.  السنن بعد رسول اهلل    بمدَّ

: »وقيل: الثنتي عرشة. وحكى فيه ابن  56«  اإلشارةوقال ُمغَلطاي يف »

ا  ر اإلمجاَع، وفيه نظر«.  اجلزَّ

ومن هنا نعلم أن ابن كثري قصد الشهرة عند عامة املسلمني، ال عند أهل  

 « عندهم هو: »لثًمن خلون من ربيع األول«. املشهورالعلم؛ فإن » 



 

 

 مطابقة احلساب الفلكي للرواية املعتمدة: 

الم يطابق احلساب الفلكي   الة والسَّ التاريخ الصحيح لوالدته عليه الصَّ

)ت:  ا باشا  محدي  حممود  الفلكي  إليه  ل  توصَّ فقد  اليوم؛  ملعروف 

« بعد نتائج األفهام يف تقويم العرب قبل اإلسالم( يف كتابه: »1302/1885

الفلكيني، لكنه أخطأ يف زيادة يوم واحٍد  بحٍث طويٍل وتتبٍع دقيٍق حلسابات 

 مسيحية«.  571أبريل سنة   20ربيع األول، املوافق  9: »يوم االثنني 30فقال 

هو الثامن من ربيع األول، املوافق للعرشين من شهر َني ساَن؛    والصواب

 .  كًم قال اخلوارزميُّ

، نيسان،  20، ربيع األول، 8إن املفردات الستَّة هلذا احلساب: )االثنني، 

« املتاح عىل  تقويم فورميالب(؛ تتطابق تطابًقا كليًّا مع نتيجة حساب: »571

ا، يدلُّ عىل عبقرية اخلوارزمي ودقته (4)الشبكة العاملية ، وهو تطابق مذهٌل حقًّ

 البالغة يف احلساب.

بعثته   يوم  »  أما  تقويم  حساب فورميالبفإن  خيالف   »

اخلوارزمي يف يوم واحد فقط، وهو األحد الثامن من ربيع األول، الثامن من 

ربيع   من  الثامن  االثنني  فيه:  الصواب  فيكون  شباط،  املوافق  شهر  األول، 

 ( من التقويم اليولياين.610للتاسع من شهر شباط )

دخوله   ليوم  اخلوارزمي  حساب  مع    وأما  فيتفق  املدينة 

« املوافق  فورميالبتقويم  األول،  ربيع  من  الثامن  وهو  تفاصيله،  بكل   »

 

(4)  Fourmilab's calendar converter: 
https://www.fourmilab.ch/documents/calendar/ [Accessed: 26 May 2022] 



 

 
 

 ( من التقويم اليولياين.622للعرشين من شهر أيلول عام )

ك اليولياين  الرومي  زمن والتقويم  يف  النصارى  عند  معتمًدا  ان 

، وُأدخل عليه بعض التعديل فيًم ُعرف بالتقويم الغريغوريـ  وهو  اخلوارزميِّ

 املعتمد يف زماننا ـ ويكون االثنني هو الثاين والعرشين من نيسان. 

« للصاحلي الشامي )ت: سبل اهلدى والرشادنعم؛ أما ما ورد يف كتاب »

    «: نظرت يف أن يكون اإلسالم  تاريخ(: »وقال الذهبي يف »942

ان فرأيته بعيًدا من احلساب نيسع وأن يكون ذلك يف العرشين من  ربي  يفولد  

ن يكون مولده يف رمضان«. فهذا ال  أ  إال  نيسانيستحيل أن يكون مولده يف  

«، وراجعت له بعض خمطوطاته، وعرضته تاريخ اإلسالمأصل له يف طبَعَتي  »

ار عواد معروف، فقال: »عىل أستاذنا   «. هذا وهمٌ العالمة املؤرخ بشَّ

 يف الثاين عرش من ربيع األول:   من قال بوفاته  

وفاته آخر كتابه يف  ابن حزم يف  الثاين : »  وقول  اليوِم  يف 

ل«؛ يدلُّ  ر كتابه، فقد قال يف أول    عرَشَ من ربيٍع األوَّ ابن حزم مل حيرِّ عىل أن 

نقله يف الثامن الكتاب: » ما  وأما  نظره واجتهاده،  املبني عىل  اختياره  «، وهو 

أنَّه   ابُن هشام، لكن   آخره  الثاين عرش؛ فلم يذكر هذا  تويف يف 

 عن ابن إسحاق.  7/235« الدالئل رواه البيهقي يف »

بن إسحاق، عن عبد اهلل بن أيب  من طريق ا  3/217وأخرجه الطربي  

    اهلل  رسول  تويفبكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال:  

االثنني    يوم  األول   ربيعل يف اثنتي عرشة ليلة مضت من شهر  األوربيع  يف شهر  



 

 

 ودفن ليلة األربعاء. 

املدين   األنصاري  حزم  بن  عمرو  بن  حممد  ابن  بكر  أبو  الفقيه  واإلمام 

 صغرٌي.  تابعيٌّ 

من طريق    2/237، وأخرجه ابن سعد  3/1120وهو قول الواقدي  

 الواقدي ـ وهو مرتوك احلديث ـ عن عيل بن أيب طالب، وعن عائشة. 

قول ابن إسحاق، وقال:    8/107«  البداية والنهايةونقل ابن كثري يف »

وقال  كاتبه«،  سعد  بن  حممد  به  وجزم  عندنا.  الثبت  وهو  الواقدي:  »قال 

يف 8/108 حجر  ابن  ونسبه  والواقدي«.  إسحاق  ابن  قول  »واملشهور   :

 إىل »ابن إسحاق واجلمهور«.  8/129« الفتح »

األسامي  ، وأبو أمحد احلاكم يف »2/133«  الثقاتوقال به ابن حبَّان يف »

، وصدر به عبُد الغني 1/47«  االستيعاب، وابن عبد الرب يف »1/63«  والكنى

هتذيب األسامء األقواَل، وجزم به النوويُّ يف »  67«  ةخمترص السري املقديس يف »

ابن رجب يف » 1/23«  واللغات املعارف. وقال  : »واملشهور  266«  لطائف 

 بني الناس أنه كان يف ثاين عرش ربيع األول«.   

 أثٌر وقع فيه خلل وحتريف واغرتى به بعض املعارصين: 

بالثاين عرش من شهر   القول  لرفع    لاألو  ربيع لقد ورد يف  لو صحَّ  أثٌر 

ة، وهو ما ذكره  ٌف ال تقوم به حجَّ اخلالف يف تاريخ املولد والوفاة، لكنه حمرَّ

 :  3/375« فقال البداية والنهايةابن كثري يف »

« ابن أيب شيبة يف  بن ميناء، عن  مصنفه»ورواه  ان، عن سعيد  « عن عفَّ



 

 
 

اهلل   رسول  ولد  قاال:  أهنًم  عباس  وابن  الفيل    جابر    يوم عام 

  السًمء،   إىل  به  عرج  وفيه  ُبعث،  وفيه  األول،  ربيعاالثنني الثاين عرش من شهر  

 يه هاجر، وفيه مات. وهذا هو املشهور عند اجلمهور. واهلل أعلم«. وف

ابن كثري يف ذكر اإلرساء  قلُت  ،  4/270: أثر جابر وابن عباس أورده 

ونبَّه  عرش«.  »الثامن  بلفظ:  األول  املوضع  يف  وأورده  انقطاع«.  »فيه  وقال: 

حمققو دار هجر إىل أنه هكذا يف نسختني خطِّيتني، وغفلوا ـ هم وحمققو طبعة  

( ـ وعنها 1351/1932ـ عًمَّ يف حاشية طبعة السعادة )  3/23دار ابن كثري  

 ( املعارف  املرصية:  1966/ 1386طبعة  ـ: »هبامش  رأيته (  كذا  ُفه:  مؤلِّ قال 

 الثامن عرش. وصوابه: الثاين عرش«. 

يف  قلُت  ذكر  فقد  دحية،  ابن  عن  هنا  ناقل  كثري  ابن  أن   ُ ُيبنيِّ هذا   :

لثًمين عرشة   ـ يف األقوال ـ: »الثالث: أنه ولد    246«  التنوير»

 «. الثامن عرشليلة خلت من ربيع األول«. ثم ساق ما رواه ابن أيب شيبة وفيه: »

« يف  الدين  نارص  ابن  اآلثاروذكره  قال:    498/ 1«  جامع  ثم  ًفا،  حمرَّ

« عن مصنَّف التنوير»وقيل: لثًمن عرشة خلت منه. نقله ابن دحية يف كتابه: » 

أيب شيبة، وانقلب عليه ذلك ابن  بكر  ابن دحية، أيب  الوهم من  أن  يعني:   .»

نارص    والصواب وابُن  كثري  ابُن  نقله من مصدره، ووهم  د  دحية جوَّ ابن  أن 

الدين يف عزوه للمصنَّف، فإن ابن دحية ذكر رواية ابن أيب شيبة له ومل ينسبه 

«، بل قال: »وقد رواه أبو القاسم البغوي، عن احلافظ أيب بكر ابن  املصنىفإىل »

ان عن سعيد مقطوع«. أيب شيبة.   وهو حديث معلوٌل، عفَّ

األباطيل  ( يف »543وهكذا أخرجه احلسني بن إبراهيم اجلورقاينُّ )ت:  



 

 

واملشاهري والصحاح  القاسم  122)  1/126«  واملناكري  أيب  طريق  من   )

 سعيدالبغوي، عن ابن أيب شيبة، قال: حدثنا عفان، عن سليم بن حيان، عن  

: ولد قاال  أهنًم  عباس،نصاري وعبد اهلل بن  األ  اهلل   عبد  بن   جابرء، عن  مينا  بن

 ربيعيوم الفيل، يوم االثنني، الثَّامَن عرَش من شهر    رسول اهلل  

مات   األول، وفيه  هاجر،  وفيه  السًمء،  إىل  عرج  وفيه  بعث،   وفيه 

  . 

»قلُت  اجلورقاين:  كتاب  من  اخلطِّيتني  النسختني  يف  وقع  كذا  الثامن  : 

ه إىل: » «، لكن  عرش قه غريَّ «. وقال: »والتصحيح من مصنَّف ابن الثاين عرشحمقِّ

«، لكنه اعتمد املصنىفأيب شيبة«. وهذا غلط منه، فإن األثر ال وجود له يف »

« ـ، ومل ينتبه إىل ما ذكره املصنفعىل ما ذكره ابن كثري ـ وقد وهم يف نسبته إىل »

 يف حاشية كتابه.  

؛  نعم؛ وسند اجلورقاين متَّص ل بذكر: سليم بن حيان بن بسطام البرصيِّ

بن مسلم   ـ بني عفان  ابن دحية مل يذكره  ـ إن صحَّ ذكره؛ فإن  الواسطة  فهو 

هبذا  شيبة  أيب  ابن  عن  مسلم  أخرج  وقد  املكي.  ميناء  بن  وسعيد  البرصي 

( عن جابر بن عبد اهلل األنصاري حديًثا مرفوًعا. وأخرجه 2287اإلسناد )

( ع3534البخاري  هذا (  فظاهر  به.  سليم،  حدثنا  قال:  سنان،  بن  حممد  ن 

اإلسناد الصحة عىل رشطهًم، لكن ثبت بالعلم اليقيني املستند إىل اخلرب املتواتر 

يف الثامن عرش أو يف الثاين عرش ـ كًم    استحالة أن يكون وفاته  

 سيأيت ـ. 

رين من املعارصين؛ فجزم بصحَّ قلُت  ته،  : وقد فرح هبذا األثر أحد املتهوِّ



 

 
 

واملبعث   املولد  أن  عليه  وبنى  متَّصاًل،  اجلورقاين  كتاب  يف  بوروده  وفرح 

« يف  ـ  كلُّها  ـ  وقعت  األولواإلرساء  ربيع  من  عرش  بالنصِّ الثاين  أخًذا   ،»

ف الذي أثبته املحقق يف املتن، رغم أنه نبَّه عىل خمالفته لألصلني اللذين  املحرَّ

 خلقه شؤون. اعتمدمها يف حتقيق الكتاب، وهلل يف 

ة قاطعة يف تعيني يوم وفاته  :    العالمة السهييلُّ وحجى

  ، يصحُّ ال  لكنه  زماننا،  يف  العامة  عند  املشهور  هو  عرش  بالثاين  القول 

« النَّفيس:  كتابه  يف  السهييلُّ  العالمُة  قال  كًم  بخطئه؛  القطع  الروض  وجيب 

: »قالوا ـ أو قال أكثرهم ـ يف الثاين عرش من ربيع. وال يصحُّ  7/579« األُُنف

الثالث   أن يكون تويف   الثاين من الشهر، أو  يوم االثنني إال يف 

عرش، أو الرابع عرش، أو اخلامس عرش؛ إلمجاع املسلمني عىل أن وقفة عرفَة 

التاسع من ذي احلجة، فدخل الوداع كانت يوم اجلمعة، وهو  ذو   يف حجة 

احلجة يوم اخلميس، فكان املحرم إما اجلمعة وإما السبت، فإن كان اجلمعة؛  

فقد كان صفر إما السبت وإما األحد، فإن كان السبت؛ فقد كان ربيٌع األحد 

أو االثنني. وكيفا دارت احلال عىل هذا احلساب؛ فلم يكن الثاين عرش من ربيع 

بي وأيب خمنف أنه تويف يف الثاين يوم االثنني بوجٍه. وذكر الطربي عن ابن الكل

من ربيع األول. وهذا القول ـ وإن كان خالف أهل اجلمهور ـ فإنه ال يبعد؛  

فإنه   فتدبَّره،  وعرشين،  تسعة  من  كلُّها  قبله  التي  األشهر  الثالثة  كانت  إِن  

، ومل أَر أحًدا تفطن له. وقد رأيت للخوارزمي أنه تويف عليه السالم يف صحيح 

من يوم  ابن    أول  عن  الطربي  ذكر  بًم  القياس  يف  أقرب  وهذا  األول،  ربيع 

 الكلبي وأيب خمنف«. 



 

 

: »هذا القول   2/1417«  الزهر الباسم وذكر مغلطاي يف » قول السهييلِّ

ـ وإن كان خالف أهل اجلمهور ـ فإنه ال يبعد؛ إِن  كانت الثالثة األشهر التي 

به بقوله: »وفيه نظٌر، قبله كلُّها من تسعة وعرشين يوًما. انتهى كالمه« ؛ فتعقَّ

من حيُث إن أنس بن مالك واملعتمر بن سليًمن والواقدي قالوا ذلك. حكاه 

 البيهقي. وكذا ذكره القايض أبو بكر ابن كامل يف كتاب الزمان«.

أنٍس  قلت عن  الرواية  أجد  مل   :« يف  البيهقي  ورواية  دالئل  . 

عن املعتمر بن سليًمن، عن أبيه: »لليلتني خلتا من شهر ربيع   234/ 7«  النبوة

املبارك   هو  كامل  ابن  بكر  وأبو  اُف   كامل  بناألول«.  :  ت)   البغداديُّ   اخلفَّ

543 .) 

ويبدو يل أن مراد مغلطاي من قوله: »فيه نظر«؛ أي: يف كون هذا القول  

ن يف »   خالف اجلمهور، فأراد تثبيته ال نفيه، وهو ما فهمه التوضيح  ابن امللقِّ

« فنقل هذا الكالم ونسبه لنفسه، فقال ـ بعد ذكره كالم  لرشح اجلامع الصحيح

ـ   عمر  20/112السهييل  بن  وحممد  مالك،  بن  أنس  قول  وهو  »قلت:   :

األسلمي، واملعتمر بن سليًمن عن أبيه، وأيب معرش عن حممد بن قيس، قالوا 

أبو بكر ابن كامل يف الربهان«. كذا وقع  ذلك أيًضا، حكاه البيهقي، والقايض  

« »األسلميعنده:  وهو:  كامل:  الواقدي«  ابن  كتاب  ى  وسمَّ نفُسه،   »

 «؛ فاهلل أعلم أي ذلك هو الصواب. الربهان»

االكتفا بام تضمنه من مغازي  ( يف »634وأخذ أبو الربيع الكالعيُّ )ت:  

اهلل   اخللفا  رسول  دون    2/432«  والثالثة  السهييل  أن  كالم 

: »قال 2/408ينسبه إليه، وتلطَّف ابن سيد الناس يف التنبيه عىل صنيعه فقال 



 

 
 

العلًمء من الغلط ما  ابن سامل: وهذا ال يصح، وقد جرى فيه عىل  الربيع  أبو 

مهد  وقعلينا بيانه.   . بيانه«  إىل السهييلُّ  تقدَّ

إحتاف  ( يف »686ونقل كالم السهييل ـ هذا ـ أبو الُيمن ابن عساكر )ت:  

ائر للسى املقيم  وإطراف  »159«  الزائر  يف  الذهبي  ونقله  اإلسالم ،  « تاريخ 

ن اب   اليمن  أبوعن أيب الُيمن وغريه، لكنه خالف يف سياقه فقال: »قال    1/825

 يمكن أن يكون موته يوم االثنني من ربيع األول إال يوم ثاين ال:  وغريه  عساكر

ثاين عرش الشهر لإلمجاع أن عرفة يف   الشهر أو نحو ذلك، فال يتهيأ أن يكون

حجة الوداع كان يوم اجلمعة، فاملحرم بيقني أوله اجلمعة أو السبت، وصفر 

ربيع األول األحد، وهو  االثنني، فدخل  أو  أو األحد  السبت  أوله عىل هذا 

بعيد، إذ يندر وقوع ثالثة أشهر نواقص، فرتجح أن يكون أوله االثنني، وجاز  

الثالثاء يكون  بن عقبة من ،  أن  قال موسى  ما  فهو  االثنني  استهل  فإن كان 

، فعىل هذا يكون االثنني الثاين منه ثامنه،  وفاته يوم االثنني هلالل ربيع األول

 وإن جوزنا أن أوله الثالثاء فيوم االثنني سابعه أو رابع عرشه«.  

: »وقد ردَّ ذلك  266«  لطائف املعارف( يف »795وقال ابن رجٍب )ت:  

 وغريه بأنَّ وقفة حجة الوداع يف السنة العارشة كانت اجلمعَة، وكان  السهييلُّ 

أن يكون يوم االثنني    أول ذي احلجة فيها اخلميُس، ومتى كان كذلك؛ مل يصحَّ 

ًما  ثاين عرش ربيع األول، سواٌء ُحسبت الشهوُر الثالثة ـ أعني: ذا احلجة وحمرَّ

 ها كاملًة وبعُضها ناقصًة. وصفًرا ـ كلُّها كاملًة أو ناقصًة، أو بعُض 

ولكن ُأجيب عن هذا بجواٍب حسٍن، وهو أنَّ ابن اسحاق ذكر أنَّ النبيَّ 

    ،العرب   فإنتويف الثنتي عرشَة ليلًة من ربيع األول. وهذا ممكٌن 



 

 

خ إال بليلٍة مىض يومها، فيكون اليوم  األيام   دون   بالليايل  تؤرخ  ، ولكن ال تؤرِّ

ليلٍة مل يمض يومها مل يعتدَّ هبا، كذلك إذا ذكروا الليايل يف عدٍد  تبًعا لليلة، وكل  

 فإهنم يريدون هبا الليايل مع أيامها، فإذا قالوا: عرش ليال؛ فمرادهم بأيَّامها.

ة الوفاة أربعة أشهر وعرش   ومن هنا يتبنيَّ صحة قول اجلمهور يف أن عدَّ

. وكذلك  ليال بأيامها، وأن اليوم العارش من مجلة إمتام ال عدة خالًفا لألوزاعيِّ

: إهنا شوال وذو القعدة وعرش من ذي احلجة، وأن   قال اجلمهور يف أشهر احلجِّ

.  يوم النحر داخل فيها هلذا املعنى، خالًفا للشافعيِّ

كان ثالث عرش   وحينئٍذ فيوم االثنني الذي تويف فيه النبي 

خ بل ملَّا مل يكن يوُمه قد مىض مل يؤرَّ ُخوا بليلة األحد الشهر، لكن  أرَّ إنًم  يلته، 

ليلًة  تويف الثنتي عرشة  ابن إسحاَق:  قال  فلذلك  الثاين عرش.  ويومها، وهو 

 مضت من ربيع األول. واهلل أعلم«. 

)ت:   العراقي  الفضل  أبو  »806وذكر  يف  والتذكرة(  التبرصة  «  رشح 

استشكال السهييل، وقال: »وهذا التفصيل ال حميص عنه، وقد رأيت    2/300

بعض أهل العلم جييب عن هذا اإلشكال بأنه تفرض الشهور الثالثة كوامل،  

بأيامها كاملة، فتكون وفاته  ويكون قوهلم: الثنتي عرشة ليلة خلت منه؛ أي 

   بعد استكًمل ذلك، والدخول يف الثالث عرش. وفيه نظر؛ من

دليل  حيث إن الذي يظهر من كالم أهل السري نقصان الثالثة، أو اثنني منها، ب

« يف  البيهقي  رواه  النبوةما  ]دالئل  سليًمن  7/234«  إىل  صحيح  بإسناد   ]

: أن رسول اهلل   مرض الثنتني وعرشين ليلة من صفر،    التيميِّ

وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت، وكانت وفاته اليوم العارش يوم االثنني  



 

 
 

 لليلتني خلتا من شهر ربيع األول. 

يو صفر  أول  أن  عىل  يدلُّ  احلجة  فهذا  ذي  نقصان  فلزم  السبت،  م 

واملحرم، وقوله: فكانت وفاته اليوم العارش. أي من مرضه، يدل عىل نقص 

 صفر أيًضا.

ويدل عىل ذلك ـ أيًضا ـ ما رواه الواقدي عن أيب معرش، عن حممد بن  

يوم األربعاء إلحدى عرشة بقيت    قيس، قال اشتكى رسول اهلل  

عرش يوًما، وتويف يوم االثنني لليلتني خلتا   من صفر. إىل أن قال: اشتكى ثالثة

 من ربيع األول. 

فهذا يدل عىل نقصان الشهور أيًضا، إال أنه جعل مدة مرضه أكثر مما يف  

اشتداده.  وباألول  ابتداؤه،  هبذا  املراد  بأن  بينهًم  وجُيمع  التيمي.  حديث 

جيح  والواقدي وإن ضعف يف احلديث، فهو من أئمة أهل السري، وأبو معرش نَ 

خمتلف فيه. ويرجح ذلك وروده عن بعض الصحابة؛ وذلك فيًم رواه اخلطيب  

« من رواية سعيد بن مسلم بن قتيبة الباهيل، حدثنا مالك  الرواة عن مالكيف »

اهلل   رسول  قبض  ملا  قال:  عمر،  ابن  عن  نافع،  عن  أنس،    بن 

مرض ثًمنية، فتويف لليلتني خلتا من ربيع األول... احلديث. فاتضح أن قول 

وكذلك قول ابن شهاب سليًمن التيمي ومن وافقه راجح، من حيث التاريخ،  

األول ربيع  شهر  أعلم.  مستهل  واهلل  ناقًصا،  الثالثة  الشهور  أحد  فيكون   ،

مرضه الذي مات وكذلك من املشكل قول ابن حبان وابن عبد الرب: ثم بدأ به  

منه يوم األربعاء، لليلتني بقيتا من صفٍر... إىل آخر كالمهًم، فهذا مما ال يمكن؛ 

ألنه يقتيض أن أول صفر اخلميس، وهو غري ممكن، وقول من قال: إلحدى 



 

 

أوىل   منه؛  بقيت  ليلة  ربيع بالصوابعرشة  شهر  ثاين  وفاته  يقتيض  وهو   ،

 األول«. 

، ثم قال ـ مشرًيا لكالم ابن    ونقل ابن نارص الدين كالم شيخه العراقيِّ

: »وقد أجاب بعضهم بجواب أبنَيُ مما ذكره شيخنا أبو الفضل  7/49رجب ـ  

ابن العراقي، وهو أنه يؤرخ بالليايل دون األيام، ولكن ال يؤرخ إال بليلة مىض  

يومها، فيكون اليوم تبًعا لليلة، وكل ليلة مل يمض يومها مل يعتد هبا، وكذلك  

كروا الليايل يف عدٍد فإهنم يريدون هبا الليايل مع أيامها، فإذا قالوا: عرش  إذا ذ

اهلل  رسول  فيه  تويف  الذي  االثنني  يوم  فحينئذ  بأيامها.  فمرادهم    ليال 

    كان ثالث عرش الشهر، لكن ملا مل يكن يومه قد مىض مل يؤرخ

ر حينئٍذ قول بليلته، وإنًم أرخوا بليلة األحد ويومها، وهو الثاين عرش، فيتصو

النبي   ليلة مضت من   ابن إسحاق وغريه: تويف  الثنتي عرشة 

 شهر ربيع األول، واهلل أعلم«. 

 : جواب اإلمام ابن رجب رمحه اهلل فيه تكلٌُّف شديٌد. قلُت 

نور النرباس  ونقل كالم العراقيـ  أيًضا ـ تلميذه: سبط ابن العجمي يف »

ه،    وذكر أنه  9/238«  عَّل سرية ابن سيد الناس  قرأه عىل أحد مشاخيه ومل يسمِّ

إىل   املولد  من  غلط  ثاين عرش؛  قال:  من  أن  »وعندي  قال:  ثم  بتًممه،  فذكره 

ٌر من حيث التاريُخ، إال عىل ذلك املحمل البعيد الذي  الوفاة، وإال فهو متعذِّ

مُت ذكره عن بعضهم. وعىل ما قاله الواقدي أن الوقفة كانت يوم السبت   قدَّ

األشهر ولكن   ويكون  األول،  ربيع  عرش  ثاين  االثنني  يوم  يكون  كوامل؛ 

كانت اجلمعة. وللناس كالم كثري وأجوبة عن هذا اإلشكال،  أهنا  الصواب 



 

 
 

 وهو إشكال حسن، واجلواب عنه فيه ُعرٌس، أو ال َيكاُد َين َتظُِم، واهلل أعلم«.  

: »ولكن بق  1/825«  تاريخ اإلسالموقال الذهبيُّ يف » ـ  ي بحث  ـ كًم َمرَّ

آخر: كان يوم عرفة اجلمعة بمكة، فيحتمل أن يكون كان يوم عرفة باملدينة يوم  

 اخلميس مثاًل أو يوم السبت، فيبنى عىل حساب ذلك«. 

ـ  هذهـ  فقال يف » «  الفصولوقد استفاد ابن كثري من إشارة شيخه الذهبيِّ

أن تكون    : »وقال السهييل ـ ما زعم أنه مل يسبق إليه ـ: من أنه ال يمكن220

وقفته يوم اجلمعة تاسع ذي احلجة، ثم تكون وفاته يوم االثنني الثاين عرش من 

كاماًل   بعضها  أم  ناقصة،  أم  كاملة  الشهور  سواء حسبت  بعده،  األول  ربيع 

احلمد،  الصحة وهلل  غاية  له جواب صحيح يف  ناقًصا. وقد حصل  وبعضها 

إنًم وقع   أن هذا  األجوبة، وهو  رؤية أفردته مع غريه من  اختالف  بحسب 

هالل ذي احلجة يف مكة واملدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعىل هذا 

 يتم القول املشهور، وهلل احلمد واملنة«. 

: وهذا إيراد بعيد متكلَّف، فإن أهل املدينة كانوا تبًعا للرؤية النبوية قلُت 

ة الوداع: »  الصحيحة كًم قال رسول اهلل   إن يف خطبته يف حجَّ

«. أخرجه البخاري ق اهلل الساموات واألرضخل  يوم  كهيئته الزمان قد استدار 

 (. 1679(، ومسلم )3197)

اهلل   رسول  دخل  احلجة،    وقد  ذي  انقضاء  قبل  املدينة 

الكريم   ونبيهم  املدينة  أهل  بني  يكون  أن  فمحال  وفاته؛  حتى  فيها  ومكث 

  شه الذي  املبارك  الشهر  هذا  يف  ًة  خاصَّ حجة خمالفٌة،  إقامَة  د 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ يئالوداع ونزوَل آية:  



 

 

 . [3]سورة املائدة:  ىئ ڌڎ ڌ

ه عىل   وقد نقل ابن نارص الدين كالم الذهبي وعلَّق عليه بقوله: »ال يتوجَّ

تقدير أنه كان يوم عرفة باملدينة يوم اخلميس؛ بل عىل أنه كان يوم السبت، مع 

فرض األشهر الثالثة كوامل، فيكون مستهل شهر ربيع األول يوم اخلميس،  

ه يوم االثنني، واهلل أعلم«.   ِ  فثاين َعرش 

فقلُت  ملحالني:  :  جامًعا  احلساب  هذا  األشهر    :األوليكون  تكون  أن 

 : أن يكون يوم عرفة يف السبت.والثاينالثالثة كلها ثالثني يوًما.  

ا، وقد رأيَت أنَّ هذه االعرتاضات ال    أقول: إنَّ حتقيَق السهييلِّ نفيٌس جدًّ

تقدح فيه، لكن يستدرك عليه َأنَّ احتًمل أن يكون االثنني يف الثاين من ربيٍع؛  

( يوًما، 29يلزم منه أن يكون ذو احلجة واملحرم وصفر تعاقبت ثالثتها عىل )

منه   يلزم  عرش(  )الثالث  وكذلك  مستبعٌد.  الثالثة وهذا  األشهر  تكون  أن 

( عىل  )الرابع عرش(،  30تعاقبت  احتًمل  فبقي  أيًضا،  مستبعٌد  وهذا  يوًما،   )

( يوًما. واحتًمل )اخلامس عرش( بكون  29( يوًما، وشهر )30بكون شهرين )

( يوًما، وهبذا احلساب يكون االثنني األول هو 30( يوًما وشهر )29شهرين )

أه الشهر. وليس يف  بأحد ذينك االحتًملني:  يف األول من  قال  السرية من  ل 

(، هلذا مال السهييلُّ ـ أخرًيا ـ إىل قول اخلوارزمي أنه يف األول 15( أو ) 14)

 من ربيع األول. 

 أول ربيع األول:   تصحيح وفاته  

 إنَّ قوَل اخلوارزميِّ يصححه ويؤيده أن مجاعة من األئمة الكبار قالوا به: 



 

 
 

النبوةأخرجه البيهقي يف » عن موسى بن ُعقبة، قال:    201/ 7«  دالئل 

عىل صدر عائشة يف يومها، يوم االثنني حني    »تويف رسول اهلل  

 زاغت الشمس هلالل شهر ربيع األول«. 

اهلل   رسول  »صدر  قال:  الزبري،  بن  عروة  عن  البيهقيُّ  أخرجه  ثم 

   عن حجة التًمم، فقدم املدينة، فاشتكى يف صفر، ووعك أشد

: »فذكر معنى ما روينا عن موسى بن عقبة«.   الوعك،...«، وقال البيهقيُّ

  1/569«  أنساب األرشاف، والبالذري يف »7/234وأخرجه البيهقي 

اهلل   رسول  »تويف  قال:  شهاب،  ابن  عن  عقبة،  بن  موسى  عن  طريق:  من 

   زاغت الشمس هبالل ربيع األول«. يوم االثنني، حني 

 .1/823، والذهبي 107و  8/105ونقله ابن كثري 

« بقوهلم:  املقصود  أن  السياق  هذا  من  الباحثني  بعض  فهم  حني  وقد 

«؛ آخُر يوم من شهر صفر. وهذا فهٌم  زاغت الشمس هبالل شهر ربيع األول

ته أن أحًدا من العلًمء مل يستخرج م ن هذه الروايات مردوٌد، يدلُّ عىل عدم صحَّ

م ـ آنًفا ـ يف كالم أيب   أنه  تويف آخر يوم من شهر صفر. وقد تقدَّ

اليمن ابن عساكر نسبة األول البن عقبة، ويف كالم العراقي نسبته البن شهاب 

 الزهري، فهذا فهم العلًمء، وال نعرف عنهم غريه.

ملرصيُّ  وقال باألول من ربيٍع ـ أيًضا ـ: إمام أهل مرص الليُث بن سعد ا

كثري 175)ت:   ابن  قال  كًم  ـ  الفسوي  سفيان  بن  يعقوب  عنه  أخرجه  ـ   )

مجع القاري يف »  « ـ كًم قال عيلتارخيهـ، وأبو الشيخ ابن حيَّان يف »  8/107



 

 

ـ، عن حييى بن بكري، عن اللَّيث أنه قال:   2/202«  الوسائل يف رشح الشامئل 

  عىل ،  املدينةَ  قدم  وفيهيع األول، تويف رسوُل اهلل يوم االثنني لليلة خلت  من رب

 مه.مقدَ  من  سننيَ  عرش  رأس

وقال باألول ـ أيًضا ـ: أبو ُنعيم الفضل بن ُدكني ـ رواه عنه ابن عساكر  

بعيُّ »  8/108فيًم نقله ابن كثري   « تاريخ مولد العلامءـ، وجزم به ابُن زبر الرَّ

1/85 . 

عبد   ابن  اختاره  قد  القول  »وهذا  كتابه  آخر  يف  فقال  يف  الرب،  الدرر 

والسري  املغازي  »ومات  271«  اختصار   :    بال االثنني  يوم 

ِر  امل  دخولهت  وق   يف:  قيلاختالٍف.   دينة يف هجرته حني اشتدَّ الضحى، يف َصد 

ربيع األول، سنة إحدى عرشة لتًمم عرش سنني من اهلجرة«؛ فالعجب من ابن  

 « ـ كًم سبق ـ.  االستيعاب، وأخذ بقوله يف »حزم كيف خالفه يف هذا املوضع

من  لليلتني مضتا  تويف  الم  السَّ عليه  بأنَّه  القوُل  القوِل  هذا  وقريٌب من 

 : األوليع  ربشهر  

.  7/234رواه البيهقي   عن سليًمن التَّيميِّ

 من طريق الواقدي عن حممد بن قيٍس.   7/234ورواه ـ أيًضا ـ 

من طريق هشام بن حممد بن السائب الكلبي،    3/200ورواه الطربي  

 الصقعب بن زهري، عن فقهاء أهل احلجاز.  حدثنا: قال  خمنف،عن أيب 

 ( عن سعيد بن جبري. 2944« )التفسريوأخرجه ابن أيب حاتم يف »

.  8/107وذكره ابن كثري   عن سعد بن إبراهيم الزهريِّ



 

 
 

ا وقوع  عىل  القول  هذا  محل  يف  فيمكن  يوٍم  بزيادة  فيه  القليل  لوهم 

 احلساب.

 أخذ بعض العلامء املتأخرين بقول ابن حزم:

اهلل  رسول  وفاة  يوم  يف  ـ  وحساًبا  روايًة  ـ  املعتمد  الصحيح    إذن؛ 

  ،وهبذا احلساب يكون االثنني    هو األول من شهر ربيع األول

أجد من سبقه إىل هذا الثاين من الشهر هو الثامن منه، كًم قال ابن حزٍم، لكن مل  

القول إطالًقا، لكن أخذه عنه مجاعة من املتأخرين ـ كًم سأذكره قريًبا ـ، وبًم  

 أنه ال سلف له يف قوله هذا فال يصحُّ األخذ به، وتقليده فيه. 

: هذا القول الذي اخرتعه ابن حزم اشتهر عند املتأخرين، فقال به:  قلُت 

حَس ( يف » 564ابُن الدجاجي احلنبيل )ت:   َ ، وابن 90«  َفُط املَُلِح وَزْوُح الرتى

، وقد أخذا هذا 117و  46«  وسيلة اإلسالم( يف »810قنفذ القسنطيني )ت:  

 عن ابن حزم دون عزٍو. 

)ت:   مجاعة  ابن  العزيز  عبد  »767وقال  يف  الكبري (  ،  148«  املخترص 

م  اإلعال، وابن امللقن يف » 98«  الغرر والدرر( يف » 819وحممد ابن مجاعة )ت:  

األحكام عمدة  من 1/595«  بفوائد  لثًمن خلت  االثنني  يوم  تويف  »وقيل:   :

اجح عند األول  ربيع  حزٍم ومجاعٍة«.   ابن. وهو الرَّ

ين العراقي )ت:   : 153«  نظم الدرر السنية الزكية( يف »806وقال الزِّ

ِ األَخرِي مـَمِرَض يِف ال نَي َعرَش  َواُه ــاَم يِف َشك  ـَأقَ    ن َصَفر  ـعرش   ذاَك اث 

ا، أو أقَ  ً ـ اَم َأربــَأو َعرش   د  َذَكَره ــرٍة قَ ـــَثالَث عش  ــَأو فَ      ره  ــع  َعش  ـ



 

 

 دى اجلَِمي ع ـــوِم االثنني لَ ـــيِف ي     عِ ــرَبّ يِف ربيـــُن َعبِد الــَذا ابـــكَ 

رِ ــــايِن الشَّ ـــا بِثَ ـــاُته إِمَّ ـــَوفَ  تأو        ه  ، َأو بِثَ ــــُمس   رِ ـايِن َعش  ـــَهلٍّ

َرَدُه اجُلمـــَو الـــَوه   ـ ِذي َأو  ـ لَ       هورُ ـ  ٌر َكبرِيُ ــــِه َنظَ ـــــكِن َعَلي  ـــ

ـ فَ        ه  ــَوَداِع اجُلُمعَ ــــَة الـــألن َوقفَ  ـ ال يِص ــ  حُّ َكوهُنا فِيه َمَعه  ـــــ

ـ َوِقي   ـ ثامِ   يف  َبلل:  ــ مِ  نٍ ــــ ـ َوه           باجلَز  مِ ـو الــ َحه ابُن َحز   ِذي َصحَّ

َحى َأو مُس، ُخل ٌف رصَحا       َوَكاَن ذاَك ِعندما اشتدَّ الضُّ  ِحنَي َزاَغ الشَّ

: »قيل: إنه تويف يف  1/412«  العقد الثمني( يف » 832وقال الفايسُّ )ت:  

«؛ وذكر  ح  ابنحه  وصح  األول،  ربيعثامن   زٍم، وإىل ذلك أشار شيخنا العراقيُّ

 البيت السابع حملَّ الشاهد. 

 :   مالحظة العلامء لتطابق يوم والدته وهجرته ووفاته

: »يف االثنني    أشار ابن قنفذ إىل وجه اختيار هذا القول أنَّه

اثنني  ولد، ويف االثنني بعث، ويف االثنني قدم املدينة، ويف االثنني تويف، وكل  

 من هذه هو الثامن لشهر ربيع األول«. 

ويبدو أن أكثر الذين تكلموا يف هذه املسألة راعوا كون األثانني كلها يف  

 نفس اليوم من شهر ربيع األول: 

ودخوله املدينة ووفاته يف   فابن إسحاق قال بوالدته    -1

من طريق سلمة بن الفضل، عن حممد    7/235الثاين عرش. وأخرج البيهقي  

الثنتي عرشة ليلة مضت من   ن إسحاق، قال: تويف رسول اهلل  ب

اهلل   فاستكمل رسول  املدينة مهاجًرا،  فيه  قدم  الذي  اليوم  األول،  ربيع  شهر 



 

 
 

   .يف هجرته عرش سنني كوامل 

 : »وهذا هو املشهور الذي عليه اجلمهور«.  514/ 4قال ابن كثري 

ثاين كان يف ال  وكذلك ذكر بعض من قال: إن وفاته    -2

قدومه   ليوم  اليوم  ذلك  موافقة  فذكر  الشهر؛  املدينة.    من  إىل 

« يف  البيهقي  يف   234/ 7«  الدالئلأخرجه  التيمي  طرخان  بن  سليًمن  عن 

 «.مغازيه»

:  41/  1«  االستيعابأما من قال يف األول؛ فقد قال ابن عبد الرب يف »  -3

  الليث   قال  وهكذا.  ول«األ  ربيعالل  هل»قد ُروَي عن ابن شهاب أنه قدم املدينة  

 قدم   وفيه  األول،  ربيع  من  خلت  لليلةاالثنني    يوم  اهلل  رسول  تويف:  سعدٍ   بن

 دينة عىل رأس عرش سنني من مقدمه. امل

وأما من قال يف الثامن؛ فقد قال ابن عبد الرب ـ أيًضا ـ: »وقال عبد   -4

املدينة يوم االثنني لثًمن خلون من   الرمحن بن املغرية: قدم النبي  

 شهر ربيع األول سنة إحدى«.

ليكون عمر   مًعا،  والوفاة  للوالدة  الثامن  ابن حزم  اختار  نعم؛ وهكذا 

ًة، ومل يلتزمه يف البعثة رسول اهلل عليه الصالة والسالم: ثال ًثا وستنَي سنًة تامَّ

 .»  واهلجرة فقال: »أليام خلت 

االثنني   عليه:  املتَّفق  والقدر  تكلٍُّف،  من  خيلو  ال  هذا  فإن  يكن  ومهًم 

وربيع األول، أما حتديد اليوم من الشهر فليس فيه نصٌّ صحيٌح رصيٌح؛ فأوىل  

مني مع احلساب، وعدم إحداث املسالك اختيار ما يتَّفق من أقوال األئمة ا ملتقدِّ



 

 

قوٍل جديٍد مل يقل  به أحٌد منهم، هلذا رأينا اخلوارزميَّ قال باألول يف الوفاة رغم  

 قوله بالثامن يف املولد واملبعث واهلجرة، واهلل أعلم.

 بنتيجة احلسابات احلديثة:   مقارنة تاريخ وفاته  

بقي أن نذكر مقارنة هذا الرأي بنتيجة احلسابات احلديثة؛ فقد علمنا من 

قد وقف عىل جبل عرفة يف حجة   جهة الرواية املتواترة أن النبيَّ  

الوداع يوم اجلمعة، وبناًء عىل هذا يكون األول من شهر ربيع األول: األحد 

( ـ  كلِّها  ـ  واملحرم وصفر(  احلجة  )ذي  الثالثة  األشهر  يوًما، 29بحساب   )

(  30( يوًما، وشهًرا ) 29واالثنني ـ عىل القول الصحيح ـ بحساب شهرين )

( يوًما، واألربعاء؛  29( يوًما وشهًرا )30يوًما، والثالثاء؛ بحساب شهرين )

 ( يوًما.30بحساهبا ـ كلها ـ )

مايه    27لقد انتهى الفلكي حممود باشا يف حسابه إىل أن: »يوم األربعاء  

 (.  41: نتائج األفهامار[ هو غرة ربيع األول« )]مايو / أيَّ 

 : وهذا مطابق حلساب فورميالب.  قلُت 

  12يف يوم    وذَكَر أنَّ املؤرخني الثقات أمجعوا عىل وفاته  

من اهلجرة، ومل يعلم  باخلالف الواقع يف حتديد اليوم، هلذا   11ربيع األول سنة  

يونيو ]متُّوز[،    7قال: »وحيث إنَّ الثاين عرش من هذا الشهر يوافق يوم األحد  

ربيع األول، املوافق    12القى ربَّه إما يف يوم األحد    فال بدَّ أنه  

االثنني    7 يوم  يف  وإما  املوافق    13يونيو،  األول  سنة    8ربيع    632يونيو، 

 (. 41:  نتائج األفهاممسيحيَّة« )



 

 
 

وهذا ـ أيًضا ـ مطابق حلساب فورميالب، وعليه مل يقع االثنني يف    قلُت:

 الثاين عرش.

ثم يف هذا احلساب إشكاٌل بالنسبة إىل القول الصحيح بأنه يف األول منه،  

« يتبنيَّ سبب  تقويم فورميالبوبالنظر يف »فإنه كان األربعاء وليس االثنني.  

السبت    هذا اإلشكال؛ فأول ذلك: أنه جرى عىل أن التاسع من ذي احلجة كان

وليس اجلمعة ـ وهذا خمالف للعلم املقطوع به ـ، وأن عدة شهَري  ذي احلجة 

( كانت  )30واملحرم  يوًما، وصفر  يوم  29(  األول  ربيع  أول  فصار  يوًما،   )

ر ذي احلجة ـ عندهم ـ يوًما. فتكون األثانني عىل هذا احلساب األربعاء، لتأخ

 (. 27( و) 20( و)13( و)6هي يف: )

« فاجلمعة هو يوم عرفة ـ وهو الصحيح  تقويم أم القرىأما يف حساب »

( يوًما،  29( يوًما، واملحرم )30املتواتر ـ، وعدة شهري ذي احلجة وصفر )

« لكن بتصحيح أول فورميالبب »وأول ربيع األول: الثالثاء. فهو مثل حسا

( يف:  هي  احلساب  هذا  األثانني عىل  فتكون  احلجة،  و)7ذي  و) 14(   )21  )

 (. 28و)

ة شهرين كانت )  والصواب: ( يوًما، وعدة شهر واحٍد كانت  29أن عدَّ

( يوًما، فكان االثنني األول هو األول من ربيع األول، وباقي األثانني فيه 30)

 (.  29( و)22( و) 15( و)8يف )

اهلل   رسول  وفاة  يوم  تعيني  يف  القول  أمرين   وهذا  ُق  حيقِّ

ا:  ني جدًّ  مهمَّ
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 وهو التاسع من شهر ذي احلجة ـ كان يوم اجلمعة.

أن هذا القول ـ أعني األول من ربيع األول ـ هو قول الطبقة الُعليا   -2

 ئمة السرية، وهم:  من أ

ام األسديُّ )ت:    -1 (، التابعي اجلليل الذي  94ُعروة بن الُزبري بن العوَّ

عائشة   املؤمنني  أم  خالته  الرواية  من  بن أكثر  الزبري  أبيه:  عن  وروى   ،

بن  عمرو  وابن  عمر  وابن  عباس  وابن  الزبري  ابن  العبادلة:  وعن  العوام، 

 الصحابة وأئمة التابعني. العاص، وعن غريهم من أفاضل 

(، اإلمام الكبري الذي 124حممد بن مسلم بن شهاب الزهري )ت:    -2

أبناء  عرشات  وعن  الصحابة،  من  مجاعة  عن  واملغازي  السري  أخبار  أخذ 

 ، وكان من أعلم أهل زمانه. الصحابة يف مدينة رسول اهلل  

، إماُم (، تلميذ الزهريِّ 141موسى بن عقبة األسديُّ املدينُّ )ت:    -3

السري واملغازي، وكان اإلمام مالك بن أنس إذا قيل له: مغازي َمن  نكتب؟  

ثقة، وإهنا أصحُّ   فإنه  الصالح  الرجل  بن عقبة،  قال: عليكم بمغازي موسى 

 . (5) املغازي

وهو من تالميذ إمام أهل مرص  (،  175الليُث بن سعد املرصيُّ )ت:    -4

 الزهريِّ ـ أيًضا ـ.  
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 خالصة البحث: 

الثامن من ربيع األول،   ولد رسول اهلل    -1 يوم االثنني 

( عام  أبريل   / َنيسان  شهر  من  للعرشين  التقويم  571املوافق  حسب   )

 اليولياين، وهو الثاين والعرشون من نيسان بالتقويم الغريغوري. 

يوم االثنني الثامن من ربيع األول،    ُبعث رسول اهلل    -2

( حسب التقويم اليولياين،  610فرباير عام )  املوافق للتاسع من شهر شباط /

 وهو الثاين عرش من شباط بالتقويم الغريغوري. 

املدينَة يف هجرته الرشيفة يوم االثنني    قدم رسول اهلل   -3

للعرشين من شهر   املوافق  اهلجرية،  السنة  أول  األول، وهو  ربيع  الثامن من 

( عام  سبتمرب   / اليولياين،622أيلول  التقويم  حسب  الثالث   (  وهو 

 والعرشون من نيسان بالتقويم الغريغوري. 

ة الوداع، فكان وقوفه يف عرفة   حجَّ رسول اهلل    -4 حجَّ

املوافق   للهجرة،  العارشة  السنة  يف  احلجة،  ذي  من  التاسع  اجلمعة،  يوم 

( حسب التقويم اليولياين، وهو 632للسادس من شهر آذار / مارس عام )

 يغوري. التاسع آذار بالتقويم الغر 

اهلل    -4 األول   تويف رسول  ربيع  األول من  االثنني  يوم 

سنة إحدى عرشة من اهلجرة، املوافق للخامس والعرشين من شهر أيَّار / مايو 

ار بالتقويم  632عام ) ( حسب التقويم اليولياين، وهو الثامن والعرشون من أيَّ

 الغريغوري. 



 

 

ٍد    واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىلَّ اهلل وسلَّم نبيِّنا حممَّ   ذكره  ماَد  عدَ عىل 

اكرون، وعَدَد ما غفل عن ذكره الغافلون. ا  لذَّ
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