


 
 

 كان أنه فقه باألخبار العؾم أهل بني خالف فال ،☺ اهلل رشول فقه مات الذي القوم : أما

 (1)األول. ربقع صفر من االثـني يوم

 (2)يوم االثـني...، ]و[ قالوا كؾفم: ويف ربقع األول.☺ واتػؼوا أنه تويف : 

                                                           

 (.2/275تاريخ الطزي ) ()

 (.4/463) الروض األنف ()

 



 
 

 (3)؟☺ موته كان األثاكني أي يف ف  ؾ  اخت  : 

 أقوال: عذ، ☺اختؾف أهل العؾم يف ترققم تاريخ وفاة الـبي : 

  (4)ابه عمر

عروة به ، (8)عىف، أبى ضهمت به عبد انرحمه به (7)عائشت، (6)، ابه عباش(5)أوص به مانك

 .(14)، انبُهقٍ(13)، عثمان به محمد األخىطٍ(12)، مكحىل(11)، ابه جرَج(10)األوزاعٍ ،(9)انسبري

 .(16)، ابه شهاب(15)مىضً به عقبت

                                                           

 (.2/276تاريخ الطزي ) ()

 (.2/286تاريخ الطزي ) ()

 (.4/177) شرة ابن هشام ()

 (.4/178شرة ابن هشام ) ()

 (.7/177الـبوية ) لدالئ ()

 (.1/153) تاريخ أيب زرعة ()

 (.7/178الـبوية ) لدالئ ()

 (.7/199الـبوية ) لدالئ ()

 (.7/199الـبوية ) لدالئ ()

 (.1/334) شر أعالم الـبالء ()

 (.1/334شر أعالم الـبالء ) ()

 (.146، 7/144الـبوية ) لدالئ ()

 



 
 

 .(19)، محمد به قُص(18)ضهُمان انتُمٍ، (17)فقهاء أهم انحجاز رواَت أبٍ مخىف

محمد به ، (23)ابه األثري، (22)ه عمرو به حسوبأبى بكر محمد  ،(21)انىاقدٌ، (20)خهُفت به خُاط

 .واألكثرون، (25)وَروي عه عائشت، (24)إضحاق

ادشفور عـد أهل التاريخ، أن يوم )االثـني( وافق )الثاين عرش( من صفر )ربقع : 

 األول(.

 قال أكثرهم يف )الثاين عرش( من ربقع.: 

كان عذ عرفة يوم )اجلؿعة(  ☺من ادؼطوع به عـد أهل العؾم أن الـبي و :

( هجرية، وهبذا كجزم أن يوم )اخلؿقس( كان أول )ذي احلجة(، 11من صفر ذي احلجة( شـة ))التاشع 

 )اجلؿعة(. ا( يومً 31)اخلؿقس(، وإن كان كاماًل ) ا( يومً 29ا )إذا كان كاقًص  )ذو احلجة(فقـتفي  ،وعؾقه

                                                           

 (.7/199الـبوية ) لدالئ ()

 (.7/178الـبوية ) لدالئ ()

 (.2/276تاريخ الطزي ) ()

 (.7/178الـبوية ) لدالئ ()

 (.7/179الـبوية ) لدالئ ()

 (.58تاريخ خؾقػة ) ()

 (.2/276تاريخ الطزي ) ()

 .(2/286تاريخ الطزي ) ()

 .(2/157الؽامل ) ()

 .(7/197دالئل الـبوة ) ()

 (.5/297البداية والـفاية ) ()

 



 
 

 

 

  

 

( يوًما، وعؾقـا 29( يوًما، أو كاقًصا )31، فقؽون )ادحرم( إما كاماًل )اثم إن كان صفر )ذو احلجة( كاقًص 

 أن كراعي اآليت: 

 .( يوًما31) ، بعد )ذي احلجة( كاماًل ( يوًما31) )ادحرم( كاماًل  .1

 ( يوًما.29كاقًصا )، بعد )ذي احلجة( ( يوًما31) )ادحرم( كاماًل  .2

 ( يوًما.31) اًل ، بعد )ذي احلجة( كام( يوًما29كاقًصا ))ادحرم(  .3

 ( يوًما.29كاقًصا )، بعد )ذي احلجة( ( يوًما29كاقًصا ))ادحرم(  .4

 ( يوًما.29( يوًما، أو كاقًصا )31ثم كعود وكؽرر ما شبق مع صفر )صػر( فإما أن يليت كاماًل )

  .( يوًما31) ( كاماًل صػر، )( يوًما29) كاقًصا)ادحرم( ( يوًما، 31( كاماًل )ذو احلجة) .1

 ( يوًما.31) كاماًل ( صػر، )( يوًما31) )ادحرم( كاماًل  ( يوًما،31( كاماًل )احلجةذو ) .2

 ( يوًما.29) كاقًصا( صػر، )( يوًما29كاقًصا ))ادحرم(  ( يوًما،31)كاماًل ( ذو احلجة) .3

 ( يوًما.29كاقًصا )( صػر، )( يوًما29كاقًصا ))ادحرم(  ( يوًما،29كاقًصا ) ذو احلجة() .4

تبادل صفور )ذو احلجة(، و)ادحرم(، و )صػر( قد يعسض أحٌد، ويؼول: هـاك حاالت أخرى يف حالة 

يف كل  أن ذكرها ال فائدة مـفا، ألن جمؿوع األيام قبل صفر )ربقع األول( شقؽون متساوًيا :مل تذكر؟ واجلواب

 ، عذ شبقل ادثال:حال

 



 
 

يوًما(، فؾو بدلـا حاالت الشفور  89=31+29+31( جمؿوع األيام فقفا هو: )31/29/31احلالة )

( خلرج كػس الـاتج من جمؿوع األيام قبل صفر 29/31/31(، أو )31/31/29بـػس األرقام كلن كؼول: )

 .يوم، وكذلك باقي احلاالت األربع 89)ربقع األول( وهو: 

 وإلقؽمأن يؽون )الثاين عرش( من صفر )ربقع األول(، يصعب ومما شبق تبني لـا أن يوم )االثـني( 

 جدول صؿؿته لتبسقط ادسللة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يوًما، وعؾقه فاحلالة الثاكقة 31من ادعؾوم أنه ال يؿؽن أن يليت ثالثة أصفر عربقة متتالقة كامؾني ): أواًل 

فًؼا مستحؾة الوقوع، ويف هذه احلالة كان يوم )االثـني( من صفر )ربقع ( 31/31/31) األول( موا

  هذا ومل أجد فقام أعؾم أحًدا من السؾف قال بتؾك األيام. ،(6/13/21/27)

( يوًما، ألن دورة الؼؿر تؽون يف 29: ال يؿؽن أيًضا أن يليت ثالثة أصفر عربقة متتالقة كاقصني )ثاكقًا

يف احلديث  ☺ الـبي ( يوم، فالبد لؽل صفرين أن يـؽرس هذا الرقم إما بزيادة أو كؼصان، وقد قال2995)

ةٌ  إ كَّاقال: " ☺الصحقح الذي رواه أمحد، عن ابن عؿر أن الـبي  قَّةٌ  أ مَّ ، ال   أ مِّ ال   ك ْؽت ب  ، و  ب  ْفر   ك ْحس  ا الشَّ ذ  ؽ   ه 

 



 
 

ا ذ  ؽ  ه  ا و  ذ  ؽ  ه  د  "  و  ؼ  ع  هْب ام   و 
ْفر  " ،الثَّال ث ة   يف   اْْل  الشَّ ا و  ذ  ؽ  ا ه  ذ  ؽ  ه  ا و  ذ  ؽ  ه  كَّام  "وعـه أيًضا:  .متام ثالثنييعـي  "و 

 إ 

ْفر   ون   ت ْسعٌ  الشَّ رْش 
ع   ( يوًما.31)( أو 29فتبني لـا أن الشفر إما )" و 

فًؼا ، أيًضا ال يؿؽن وقوعفا( 29/29/29)احلالة الرابعة  فإنولذلك  وفقفا كان يوم االثـني موا

(2/9/16/23/31). 

، فقؿؽن أن يليت صفرين ممؽـتا احلدوث( 31/29/29( و )31/29/31): احلالتان الباققتان ثالًثا

 ( والذي بعدمها كامل.29( يوًما، والذي بعدمها كاقص، أو كاقصني )31متتالني كامؾني )

 .(7/14/21/28( وافق يوم االثـني أيام )31/29/31األوىل )فػي احلالة 

 (.1/8/15/22/29)وافق يوم االثـني أيام  (31/29/29ويف احلالة الثالثة )

 مما شبق كستخؾص اآليت: 

( من صفر 1أنه يوم ) :كجد أن قول من قال ،نيأقول أهل العؾم يف حتديد أي األثاك: فبالرجوع إىل أواًل 

 )ربقع األول( هو األقرب لؾصواب، وهو قول: موشى ابن عؼبة، وابن صفاب.

ربع، ( مل يتحؼق يف أي حالة من احلاالت األاألول: الؼول بلنه كان يف )الثاين عرش( من صفر )ربقع ثاكقًا

 ادؿؽن وقوعفا والغر ممؽن، واهلل أعؾم.

 :ناتبؼقت لـا مسلل

 

 

 

 

 

 



 
 

 والـفار؟ ☺متى كان وقت وفاة الـبي من حقث الؾقل : املسألة األوىل

عباراهتم يف حتديد وقت وقوعه، واجلؿع بقـفم  تاتػؼوا مجقًعا عذ أنه كام يوم )االثـني(، ولؽن اختؾػ

 ، فؼالوا:ء اهللإن صا يسر

 ابه جرَج، انبُهقٍ، ابه كثري.ابه عباش، 

 مخىف.وأبى واألوزاعٍ، وابه األثري، ابه شهاب، ومىضً به عقبت، وعثمان األخىطٍ، 

 أوص به مانك.

فالبـظر إىل الؼول األول والثاين، كجد أن وقتفام متؼاربني، ويصؾح أن يؽون وقت الضحى، وهو 

 األقرب لؾصواب، أما قول أنس بن مالك فبعقد، واهلل أعؾم.

تويف يف السـة )العارشة(  ☺، ما يـسب لعبد األعذ بن مسفر أنه قال: أن الـبي لومن غرائب األقوا 

 !وهذا مردود

 

 

 

 

 

 

 



 
 

:  ويف كؾفم: قالوا (، )األربعاء ادعارف يف قتقبة ابن ذكره صقئا إال )االثـني( يوم ☺ تويف أنه واتػؼوا

، أهنم غر األول( )ربقع  يف إال ☺ تويف يؽون أن يصح وال ربقع( من عرش )الثاين يف أكثرهم: قال أو قالوا

 وقػة أن عذ ادسؾؿني ْلمجاع عرش( )اخلامس أو عرش(، )الرابع أو عرش(، )الثالث أو من الشفر(، )الثاين

 )اخلؿقس( يوم احلجة( )ذو فدخل احلجة( ذي من )التاشع وهو )اجلؿعة( يوم كاكت الوداع حجة عرفة يف

 )األحد( وإما )السبت( إما )صػر( كان فؼد )اجلؿعة( كان فإن )السبت( وإما )اجلؿعة( إما )ادحرم( فؽان

 يؽن فؾم احلساب، هذا عذ احلال دارت وكقػا(، )االثـني أو )األحد( )ربقع( كان فؼد )السبت( كان فإن

 الؽؾبي ابن عن الطزي وذكر، الؼتبي قال كام أيضا )األربعاء( وال بوجه )االثـني( يوم ربقع( من عرش )الثاين

 يبعد ال فإكه اجلؿفور، أهل خالف كان وإن الؼول وهذا األول(، )ربقع من )الثاين( يف تويف أنه خمـف: وأيب

 له. تػطن أحدا أر ومل صحقح، فإكه فتدبره وعرشين، تسعة من كؾفا قبؾه التي األصفر الثالثة كاكت أن

 ذكر بام الؼقاس يف أقرب وهذا األول( )ربقع من يوم( )أول يف ♠ تويف أنه لؾخوارزمي رأيت وقد

 .خمـف وأيب الؽؾبي ابن عن الطزي

 أو عرش(، )الثالث أو من الشفر(، )الثاين يف إال ☺ تويف يؽون أن يصح وال♫: قؾت: وقوله 

 فبقاكه فقام ييل: ،عرش( )اخلامس أو عرش(، )الرابع

 .احلالة ممؽـة الوقوع، وهذه االثـني )الرابع عرش(وافق يوم ي[ 31/  29/  31ـظر إىل احلالة: ]الب

 

 

 

 

 

 



 
 

 .غر ممؽـة الوقوعيوافق يوم االثـني )الثاين(، وهذه حالة  [29/  29/  29] :وبالـظر إىل حالة

 

 

 

 

 

 .غر ممؽـة الوقوع[ يوافق يوم االثـني )الثالث عرش( وهذه حالة 31/  31/  31وبالـظر إىل حالة: ]

 

 

 

 

 

 .حالة ممؽـة الوقوع)اخلامس عرش(، وهي يوم االثـني  [ يوافق29/  29/  31وبالـظر إىل احلالة: ]

 

 

 

 

 

 



 
 

فؼة يوم االثـني لقومي )الرابع عرش(، أو )اخلامس عرش(، ولؽن مل أجد  فػام شبق يتبني لـا: أنه يؿؽن موا

(، لؽن بالـظر إىل صفر )ربقع األول( 15( أو )14مات يوم )♀ بلن الـبي  :فقام أعؾم من قال

(، وال أعؾم فقام بحثت أن 1(، ويوم )8( كجد أنه وافق فقه أيًضا يوم )15الذي وافق فقه يوم )االثـني( يوم )

فر )ربقع ( من ص1(، ولؽن ثبت عن موشى بن عؼبة وابن صفاب أهنام قاال: يوم )8نه وافق يوم )أ :أحًدا قال

 األول(، وهو األقرب لؾصواب، واهلل أعؾم.

 األرض حول الواحدة الؼؿرية يومي )الثاين( و )الثالث عرش( ال يؿؽن وقوعفام، ألن الدورةأما 

 الشفر ضول فإن( ثاكقة 298132و دققؼة 44و شاعة 12و يوم 29 حتديًدا) يوًما 299531588 تستغرق:

  (26).يوما 31 أو 29 إما يؽون الؼؿري

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، رابط: اكؼاًل من ادوشوعة احلرة ويؽقبقدي (26)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%82%D9%

85%D8%B1%D9%8A 

 



 
 

 (الثـني) يوم ♀ وفاته وقوع يتصور ال :مضؿوكه ما الروض يف السفقيل الؼاشم أبو قال

 (عرش) شـة الوداع حجة يف وقف ♀ ألنه وذلك (عرشة حدى)إ شـة من (األول ربقع عرش ثاين)

 بعضفا أو كاقصة أو تامة الشفور حتسب أن تؼدير فعذ (اخلؿقس) يوم (احلجة ذي) أول فؽان (،اجلؿعة) يوم

 عذ اْليراد هذا اصتفر وقد (،األول ربقع عرش ثاين) (االثـني) يوم يؽون أن يتصور ال كاقص، وبعضفا تام

 ادطالع اختالف وهو واحد بؿسؾك إال عـه اجلواب يؿؽن وال عـه اجلواب مجاعة حاول وقد، الؼول هذا

 (.اجلؿعة) لقؾة إال يروه فؾم ادديـة أهل وأما (،اخلؿقس) لقؾة (احلجة ذي) هالل رأوا مؽة أهل يؽون بلن

 

قؾت: يتؽؾم اْلمام هـا عن اختالف مطؾع اهلالل، وشرد هـا إصؽال بني، وهو إن ادسافة بني مؽة 

ية قرآن، والتي تبث الصالة وادديـة مطؾعفام غالًبا واحد، وهذا مشاهد بلعقــا، فإكـا كرى يف )قـايت: السعود

، وقت ♀من ادسجد احلرام، وقـاة السعودية حديث، والتي تبث الصالة من مسجد الـبي 

 .الصالة متحد عـد البث(

يًضا يف بالدكا )مرص( يصوم أهل )مرشى مطروح( مع أهل شقـاء مع بعد ادسافة والتي تؼرب إىل أو

 ا.( كقؾو مس تؼريبً 451بني مؽة وادديـة، والتي تؼدر بـ )( كقؾو مس، وهي تؼريًبا ضعف ادسافة 1111)

 ربقع األول( البد أن يبدأ بقوم )اخلؿقس( 12حتى يليت يوم )االثـني( موافق لقوم ) :واخًرا 

 اجلؿعة اخلؿقس األربعاء الثالثاء االثـني األحد السبت

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

11 11      

 

 

 



 
 

فؼته عدمكتابع اجلدول اآليت يتضح لـا   أيًضا مع اختالف ادطالع: موا

 ربقع صػر ادحرم ذو احلجة

 يبدأ: اجلؿعة

 يـتفي: السبت

 يبدأ: األحد

 يـتفي: االثـني

 يبدأ: الثالثاء

 يـتفي: األربعاء

 يبدأ ربقع بقوم

لقوافق االثـني  اخلؿقس

 ربقع( 12)

  صػر ادحرم ذو احلجة

 يبدأ: اجلؿعة

 يـتفي: السبت

 يبدأ: األحد

 يـتفي: األحد

 يبدأ: االثـني

 يـتفي: الثالثاء

 يبدأ ربقع بقوم

 اخلؿقس

  صػر ادحرم ذو احلجة

 يبدأ: اجلؿعة

 يـتفي: السبت

 يبدأ: األحد

 يـتفي: األحد

 يبدأ: االثـني

 يـتفي: االثـني

 يبدأ ربقع بقوم

 اخلؿقس

  صػر ادحرم ذو احلجة

 يبدأ: اجلؿعة

 يـتفي: اجلؿعة

 يبدأ: السبت

 يـتفي: السبت

 يبدأ: األحد

 يـتفي: األحد

 يبدأ ربقع بقوم

 اخلؿقس

 

 ربقع األول( هي:12تبني لـا أن احلالة الوحقدة التي يؿؽن أن يؽون فقفا يوم )االثـني( موافق لشفر )

 أن خيتؾف مطؾع هالل )ذي احلجة( يف ادديـة ادـورة عن مؽة ادؽرمة، وهذا يبعد. -1

 ( يوًما، وهذ مستحقل وقوعه.31)أن يؽون صفور )ذو احلجة(، )ادحرم(، )صػر( كامؾني  -2

 كخؾص أنه ال يؿؽن أن يليت يوم )االثـني الثاين عرش من صفر ربقع األول( بحال. واهلل أعؾم. -3

 


