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 چکیده:

-که وقایع و فواصل تاریخ بشر را تقریبی و با ضرایبی از صدها و هزاران سال بیان میو باستان شناسان  بر خالف نظرات مورخین  

تاریخ انبیاء بسیار دقیق است و بر اساس چارچوبی سهل و ممتنع با تاریخ اهل بیت هماهنگ شده و از   کنند، تاریخ بشر و خصوصاً

سال قمری بعد از هبوط آدم رخ داده است و   95114 مثالً تولد پیامبر  کند،اصول اعجاز عددی قرآن و روایات اهل بیت تبعیت می

سال قمری قبل از شق القمر رخ داده و از هبوط آدم تا    7000گذرد. طوفان نوح دقیقاً  می سال قمری    12325از هبوط آدم تاکنون  

 سال قمری فاصله است. 103103+1پایان خواب اصحاب کهف، 

الخصوص و علی)اساسی حاکم بر تاریخ بشر  دو قانون  های تاریخی،  به تطبیق آیات قرآن و روایات اسالمی، روایات اهل کتاب و گزاره

در این قوانین فاصله وقایع و جمع عمرها، بر  بقای عمر قابل استخراج است.  قانون  فاصله و  با نام قانون    (بر تاریخ انبیا و اهل بیت

قابل   ه(سال 114عظیم )و  ه(سال  103.0689شمسی دقیق )، ه(سال  103شمسی صحیح )، ه(سال 100) اساس ضرایبی از قرون قمری

 بیان هستند.  

ا تقویم  بآنها را  و    نمودشخصیت مهم تاریخ بشر تهیه    ده ها مهم تاریخی و با ذکر    ط انق  ازتقویمی  میتوان  بر اساس این قوانین،  

در صورت شود.  این تقویم پرداخته میدر این مقاله به بررسی  .  دادیق  میالدی و عبری تطب  ، هجری شمسی،هبوطی، هجری قمری

از احادیث و روایات متناقض تاریخی مشخص   ابهامات تاریخ بشر برطرف و صحت و سقم بسیاری  از  اعتبار تقویم حاضر، بسیاری 

ا اینکه اعالم شده اما بر اثر توان به اسراری از تاریخ دست یافت که در هیچ گزاره تاریخی و روایی اعالم نشده و یخواهد شد و می

 اند. تحریفات تعمدی از بین رفته

  کلمات کلیدی:

 تقویم، هبوط آدم، قرن شمسی، قرن قمری، قرن عظیم، تاریخ انبیا، اهل بیت 

 

 مقدمه   1

است. یهودیان این مدت را حدود  و چگونگی انشعاب نژادهای بشری  ( بعد از هبوط آدم) بشر  کی از سؤاالت مطرح تاریخ، مدت عمری

ازرا میلیکن  کابالیست یهودی،  . در کتاب تقویم مقدس نوشته  کنندسال شمسی( معرفی می  5778)به طور دقیقتر  شش هزار سال  

(Meiliken, Ezra (Jeff), 2007)  ،  پیامبران و کم  عمر  از سر و ته تاریخ انبیا زده و با تقلیل    یهنظراین  برای تأیید  نویسنده

و حساب ابجد عبری، به این عدد دست پیدا    کردن فاصله زمانی آنها و با کمک محاسبات ریاضی پیچیده )مانند جذر و لگاریتم(
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تا واقعیتهای  کشف  و  کتاب  این  مطالب  بودن  کذب  )اثبات  است.  احاکرده  و  قرآن  اساس  بر  انبیا  اصلی  ریخ  انگیزه  اسالمی،  دیث 

 است.(   حاضر  تحقیق

در  )مانند تپه حسنلو  سال    8000  بیش از  و آثاری با قدمت  کنندتر از این معرفی میبیشبسیار  شواهد باستان شناسی عمر بشر را  

ایران تا  شناسی تکامل نسل بشر امروزی را به میلیونها  نظریات زیستحتی    )ویکیپدیا، واژه تپه حسنلو(  .کشف شده است  (داخل 

هزار   11برند که قبل از عصر یخبندان )در حدود  ئاندرتال ها نام میی مانند نانی دهند و از انسان ساپیش نسبت میسال  صدها هزار  

)ویکیپدیا، واژه فرگشت انسان( البته در روایات اسالمی به موجوداتی به نام نسناس اشاره  کردند.  سال پیش( روی زمین زندگی می 

که   است  زمین    7000شده  روی  آدم  هبوط  از  قبل  می سال  فساد  و  اند.قتل  اهلل،  جزایری،  )  کرده  االنبیاء،  نعمت  ترجمه قصص 

-ه انسان روی کره زمین حضور داشتهها و یا موجوداتی شبیرسیم که نسناسبا جمع این نظرات به این نتیجه می  ( 42مشایخ، ص  

، بشر از نسل آدم بر انقراض آنهااند و پس از  هاند اما بر اثر حوادثی طبیعی )مانند عصر یخبندان( و یا عذاب آسمانی منقرض شد

 روی زمین پراکنده شده است.

و نسل بشر به عالوه بر مسئله پیدایش بشر مسائل مهمی مانند طوفان نوح )به علت تأثیراتی که بر روی کره زمین و موجودات زنده  

   جا گذاشته( نیز دارای ابهامات تاریخی زیادی است و اقوال متناقضی برای آن بیان شده است.

تاریخ بشر مانند هبوط آدم، طوفا نامه  به زمان رخداد حوادث مهم  مانند شجره  پیامبران و اطالعاتی  تولد و وفات  تاریخ  ن نوح و 

متاسفانه در کتب  انبیاء، در قرآن به طور مستقیم پرداخته نشده و در روایات و احادیث نیز اطالعات ناقص و متناقضی وجود دارد.  

و مسعودی(  اسالمی   تاریخ طبری  )مانند  تاریخی  و  تفاسیر(  ارقام  )مانند  و  اعداد  اهل کتاب    محاسبهبه  توسط  اسرائیلیات شده  و 

نگاهی نقادانه به  ، اما باید با  هستند  و گاهی بسیار دقیق  ندشود. البته همه مقادیر موجود در کتب عهدین، نادرست نیستاستناد می

شود، نسبتاً  شناسی ذکر میو منابع باستانو مابعد در کتب تاریخی  آنچه از تاریخ بشر از هزاره اول پیش از میالد    آنها نگاه شود.

)در  های پیشین، نه تنها تقریبی نیستند بلکه بسیار پر خطا  اند. اما وقایع هزارهقایع با خطای چند ده سال ذکر شدهدقیق است و و

 ها هستند.  و مملو از افسانهحد چند قرن و چند هزاره( 

به تمام جزئیات تقویمی و نجوم ارائه میهر چند در قرآن،  ارقام بسیار دقیقی  اعداد و  نیز  آیاتی  در  اما  پرداخته نشده  شود که ی 

قرار    اطالعات نجومی و تقویمی در اختیارهای اعجاز علمی و اعجاز عددی، الگوهایی را برای استخراج سایر  عالوه بر داشتن جنبه

شود اما وقتی  ظاهر نکته خاصی در آنها دیده نمیشوند که در  رقام عجیب و شگفت انگیزی دیده میدهند. در میان احادیث نیز امی

شود و در مواردی چندین ای از آنها استخراج میگیرند، نکات اعجاز گونههای تاریخی قرار میکنار آیات قرآن و احادیث و گزارهدر  

 کنند.      حدیث و روایت یکدیگر را تأیید می

کنند، تاریخ انبیاء  ل تاریخ بشر را تقریبی و با ضرایبی از صدها و هزاران سال بیان می بر خالف نظرات مورخین که وقایع و فواص

بسیار دقیق و میلیمتری است و بر اساس چارچوبی سهل و ممتنع با تاریخ اهل بیت هماهنگ شده و از اصول اعجاز عددی قرآن و  

تبعیت می  اهل بیت  تافاصله هبنشان خواهیم داد که  مثالً    کند، احادیث  سال قمری 12326قمری(، دقیقاً    1444)کنون  وط آدم 

دقیقاً   القمر  تا معجزه شق  نوح  و طوفان  تا  7000است  نوح  از طوفان  و  دارد  فاصله  )معادل    8452کنون  سال قمری  سال قمری 

 گذرد. سال شمسی( می  8200

دوم فصل  مقاله  در  و  این  نجومی  مباحث  از  بعضی  به  ابتدا  می،  قرآن  در  شده  مطرح  سری   پردازیم.تقویمی  یک  سوم،  فصل   در 

می ارائه  تقویم  موضوع  با  شناسایی  احادیث  انبیاء  تاریخ  کلیدی  نقاط  آنها،  دادن  قرار  هم  کنار  با  و  آنها  شود  تقویمی  جزئیات  و 



 

 

شود که  و تاریخ انبیا استخراج میشود. در فصل چهارم با کمک نتایج فصول قبل دو قانون اساسی حاکم بر تاریخ بشر  استخراج می

آن اما  می  هابه کمک  ارائه شده  به صورت سربسته  این اطالعات  از  لیستی  یافت.  تاریخ بشر دست  انگیز  نقاط کور و بحث  به  توان 

 شود.      پرداخته می گیریل پنجم به جمع بندی مباحث و نتیجهطلبد. نهایتاً در فصسی جزئیات آنها فرصت دیگری را میبرر

در بسیاری از مباحث این مقاله نیازمند انطباق وقایع تاریخی با تقویم شمسی، قمری، میالدی و عبری و تعیین روز هفته )شنبه،...(  

استفاده شده است که خطای  یمتهس تاریخ برخط )آنالین(  تبدیل  افزار  نرم  از دو  این کار  برای  و.  از یک روز   تقویم قمری کمتر 

روز در هر   از یک  عبری کمتر  پژوهش   4000تقویم  )تقویم  برنامه دوم  و  )تقویم جهانی جامع(  نام  با  اول  برنامه  است.  های  سال 

هجری و انطباق آن بر چهارشنبه    61عاشورای سال  برای تعیین موقعیت زمانی روز  ابزارها  ای از اجرای این  است. نمونه  ایرانی(

 شود. مهر ماه دیده می 21

 

 در قرآن  (سال و قرنهای زمانی )مانند روز و بازه اره به اش   2

 سوره کهف مدت خواب اصهاب کهف این گونه ذکر شده است: 25در آیه 

 ( .و آنان در غارشان سیصد سال، و نه سال هم افزون درنگ کردند)  (ثالث مائه سنین و ازدادوا تسعا و لبثوا فی کهفهم )

: چرا قرآن مدت توقف و خواب علی)علیه السالم( پرسید  یکی از علمای دین یهود از حضرت امامدر تفسیر الهیجی آمده است که  

حضرت امیر  سال نوشته شده است؟   300ذکر سال کرده است در حالی که در حاشیه تورات ما این مدت    309اصحاب کهف را  

)اشکوری، محمد بن علی، تفسیر شریف الهیجی، ج    .(ت ولی سالهای ما قمری استشمسی اسسالهای شما  )علیه السالم فرمودند:  

  309  بیان  در  خداوند  این  بر  عالوه  سال شمسی می باشد.  300سال قمری مساوی با    309جالب اینجاست که دقیقا  (  887، ص  2

افزودند سال قمری را نیز بیان  سال و با بیان نه سال هم به آن    300سال بصورتی هم سال شمسی را بیان می کند و می فرماید:  



 

 

سال شمسی می شود. ابتدا باید بدانیم یک سال شمسی و یک سال قمری    300ی همان  سال قمر  309اکنون ببینیم آیا    کند.می

 چند روز می باشد: 

 solar year: 365 days 5 hours 48 minutes 46 seconds   = 365.242199074 

Lunar year :354 days 8 hours 48 minutes and 36 seconds = 354.367083333 

 : کنیم می  مقایسه  هم  با را آنها سپس ی و سال قمری را بر حسب روز محاسبه کرده وابتدا، سال شمس

 300 Solar year = 300*(365 days +5 hr +48 min+ 46 sec ) = 109572.65 Day 

309 Lunar year = 309*)354 day+8hr+48min+36sec( = 109499.42Day = 300*365 Day 

روزه ثبت می کردند و در    365نگاه اول، شاید کمی خطا به نظر برسد اما نکته آن است که در روم باستان، سالهای شمسی را  در  

روز  73صد و بیست ساله، یک ماه کامل را تعطیل و جشن اعالم می کردند. البته این امکان نیز وجود دارد که مدت خواب هر دوره 

به   باشد.  309نسبت  بوده  بیشتر  برابر   سال قمری  رو  ا.  استنسبت یک قرن شمسی دقیق، به سال قمری  این  قرن ز  مدت یک 

 سال قمری خواهد بود.  103.0689سال قمری و به طور دقیقتر  103حدود   شمسی

 : سال )عام( ذکر شده است اما شمسی و قمری بودن آن مبهم است  100  (نبی  عزیرشخص مذکور )، مدت مرگ  بقره  259طبق آیه  

سال )سنه( ذکر شده    40، مدت سرگردانی بنی اسرائیل در وادی تیه  19در سوره مائده آیه  همچنین    (بعثه  ثم   عام   مایه   اهلل  فاماته)

 (الفسقین القوم علی تاس فال  االرض فی یتیهون سنه اربعین علیهم  محرمه فانها  قالاست: )

  نوحا ارسلنا ولقد ) است: )عام( ذکر شده  50ه غیر از سال )سنه( ب  1000، مدت هدایت قوم نوح توسط وی 14در سوره عنکبوت آیه 

 (ظلمون وهم  الطوفان فاخذهم  عاما خمسین  اال سنه الف فیهم  فلبث قومه الی

ای به عمر نوح در لحظه نبوت و مدت عمر نوح پس از نوح بعد از نبوت وی بوده و اشارهمدت ذکر شده در این آیه، مدت هدایت  

 سال بوده است.(  2450نوح حضرت طوفان نشده است. )در ادامه ذکر خواهد شد که عمر 

عام به  یه  ین آدر ا  نشان خواهیم داد کهامه  در ادوت دارند یا خیر.  این ابهام وجود دارد که آیا دو کلمه عام و سنه تفادر آیه اخیر،  

   د.خواهد شدقیق سال قمری  980 و مدت هدایت قوم نوح است روزه 365شمسی و سنه سال  قمریمعنی سال  

توان محدوده زمانی آنها را تعیین  شده اما با مراجعه به علم لغت و تفسیر میر بعضی از اصطالحات قرآن اشاره مستقیمی به عدد ند

ساله اطالق    14تا    10پسر حدود  سال است و یا اصطالح )غالم( که عمدتاً به   10تا    3کرد، مثالً )بضع سنین( که به معنی حدود  

 شود. همچنین اصطالح )یوم الزینه( برای فرعون و )زینته( برای قارون اشاره به نوروز و اول فروردین است.    می

اقعه باشد. مثالً نشان خواهیم داد که در قرآن، قرار گرفتن دو واقعه تاریخی در کنار هم ممکن است بیانگر ارتباط نجومی آن دو و

القمر   از اشاره به شق  پیامبر به طور   در سوره قمر کامالً ذکر طوفان نوح پس  حساب شده است. همچنین قرار گرفتن چند اسم 

 متوالی در یک آیه یا یک سوره و میزان تکرار آن اسامی حاوی اطالعات نجومی و تقویمی است. 

 

 کلیدی تاریخ انبیا تعیین چارچوب و نقاط    3

چارچوب تاریخ انبیا بر اساس احادیث و روایات اسالمی و اهل کتاب، نظرات مورخین و یک سری معادله ریاضی استوار است. سه 

 ، اساسی ترند که در ادامه آورده شده است: و روایات وارده از میان احادیث دسته روایت

روز   هفتو چهار ماه و سال  9900: میان آدم تا خاتم واقدی آمده استیل قمی به نقل از ئبن جبر ل شاذانائفضدر کتاب   (1

 (   18الفضائل، ص شاذان بن جبریل، قمی، )  فاصله وجود دارد.



 

 

ن آمده و عمر پیامبراپیامبر )ص(  امام صادق )ع( و  حدیثی از  به نقل از اکمال الدین شیخ طوسی    قصص االنبیاءدر کتاب   (2

سال(، اسماعیل    175سال(، ابراهیم )  2450سال(، نوح )  930آدم ابوالبشر )علیه السالم( ))ده است:  ش مهم این گونه ذکر  

سال(،   120سال(، یوسف بن یعقوب )  120سال(، یعقوب بن اسحاق )  180سال(، اسحاق بن ابراهیم )  120بن ابراهیم )

سال( در دنیا زندگی    712سال(، و سلیمان بن داوود )  100سال(، داوود )  133سال(، هارون )  126موسی بن عمران )

 (17قصص االنبیاء، ترجمه مشایخ، ص جزائری، نعمت اهلل،  ) ( ند.کرد

ابراهیم خلیل)ع(    )ع(   بین حضرت نوح):  که  ( آمده استامام صادق )عاز  روایتی  در   (3 طبرسی،  )  ( .فاصله بود  هزار سالو 

واقدى آمده است:    همچنین در کتاب الطبقات الکبرى(  115، ص  1مکارم االخالق، ترجمه میرباقری، جحسن بن فضل،  

از عکرم  هقبیص) از پدرش،  از سفیان بن سعید،  گفته است بین آدم و نوح ده قرن فاصله  کند که مىنقل مى  هبن عقبه 

محمد بن عمر بن واقد اسلمى از گروهى از اهل علم    اند.ن الهى بودهوجود داشته است و نیاکان نوح تا آدم همه بر آیی

ده  فاصله بوده و هر قرن یکصد سال است و میان نوح و ابراهیم هم    ده قرناند میان آدم و نوح  گفتهکند که مىنقل مى

واقدی، محمد  )  (فاصله بوده است.  ده قرنکه هر یک، صد سال است فاصله بوده است و میان ابراهیم و موسى هم    قرن

از ابو  روایتی  مجمع البیان  نویسنده  همچنین    (41، ص  1ج    مهدوی دامغانی،محمود    الطبقات الکبری، ترجمه بن سعد،  

انحراف قوم نوح  روق   به  از مرگ آدم: )که  استورده  آراجع  تا زمان    این اختالف پس  آنها  السالم واقع شد، چون  علیه 

او اختالف کردند.( )  قرن  دهکه    حضرت نوح  حسن بن فضل،  طبرسی،  بود همه تابع یک دین و آئین بودند، و در زمان 

 ( 274، ص 11جلد ترجمه مفتح، مجمع البیان، 

آید که در ادامه به آنها می پردازیم. عمده مباحث بعد  جالبی بدست میحدیث و بعضی روایات دیگر، نتایج  چند با توجه به این 

شامل محاسبه تاریخ دقیق تولد و وفات پیامبران مهم و ارتباط آنها با تاریخ تولد و وفات اهل بیت، اتفاقات مهم تاریخ پیامبران 

ابراهیم خلیل، قربانی کردن اسماعیل، هجرت موسی به مدین، شکست ساحران توسط مانند طوفان نوح، شکستن بتها توسط  

ارتباط وقایع قرون اخیر مانند   القمر و همچنین  از دریا، عروج عیسی، خواب اصحاب کهف و شق  موسی، عبور بنی اسرائیل 

  است. اشغال بیت المقدس توسط اسرائیل و ارتباط آن با تاریخ پیامبران

 

 تولد پیامبر )ص( و شهادت امام حسین )ع(   تاریخ    3-1

 سال است: 114ضریب پیامبر    فاصله بین تولد آدم تا تولد

930+9900 = 10830 = 95114 

است و از این    [1]-114سال یعنی   113سال است و فاصله تولد پیامبر تا عاشورا    114یعنی نصف    57مدت عمر امام حسین )ع(،  

 بعد از هبوط رخ داده است، یعنی:    10943رو واقعه عاشورا در سال 

10943 = 96114-[1] 

 

 تولد و فات پیامبران اولوا العزم     3-2

 والعزم از هبوط آدم در جدول بعد دیده می شود. فاصله تاریخ تولد سه پیامبر اول

 4380 = 2450+1930 1930 = 1000+930 نوح



 

 

 5555 = 175+5380 5380 = 1000+4380 ابراهیم

 11457.5 6555+126 = 6681 = 114+…+2+1 = 6555 = 1000+5555 موسی

آید. )تولد پیامبر سال  بدست می  10242فاصله تولد حضرت عیسی از روی تولد پیامبر )ص( قابل محاسبه است و برای آن عدد  

 سال قمری قبل از پیامبر است.(   588میالدی است و از این رو تولد عیسی  571

در دنیا سى و    )ع( آمده است که فرمود: )عمر عیسى  تفسیر على بن ابراهیم حدیثی از امام صادق به نقل از    قصص االنبیاءدر کتاب  

 (579قصص االنبیاء، ترجمه مشایخ، ص جزائری، نعمت اهلل، سه سال بود، سپس خداوند او را به آسمان برد.( )

سال قمری قبل از تولد پیامبر    555آید که دقیقاً  بدست می  10275سال قمری پس از تولد، یعنی سال    33  حضرت عیسیعروج  

 )ص( است.

 

 )ع(   تاریخ تولد و وفات حضرت داود و سلیمان   3-3

،  2تفسیر جامع، جبروجردی، محمد ابراهیم،  )   سال ذکر شده است.  500تا حضرت داود،  در اقوال تاریخی فاصله بین حضرت موسی  

به نقل از تفسیر محمد بن  قصص االنبیاء  سالگی به حکومت رسیده است. در کتاب    13همچنین حضرت سلیمان در سن    (198ص  

را جانشین خود نکرد، تا وقتى که عقل او را آزمایش نمود، و آن    )داود )ع( سلیمانکه  ه  ابراهیم حدیثی از امام کاظم )ع( آورده شد

قصص االنبیاء، ترجمه مشایخ،  جزائری، نعمت اهلل،  ( )و مدت چهل سال هم حکومت کرد.  سالگى بود  زمان سلیمان در سن سیزده 

 ( 516ص 

سال است.     712گردد و نه سلیمان، زیرا مدت عمر حضرت سلیمان  ساله به حضرت داود بر می   40کومت  در حدیث اخیر، مدت ح

سال، به نکات  712سال در نظر گرفته شود. با فرض صحت    53=40+13شاید این روایت باعث شده که مدت عمر حضرت سلیمان  

 سلیمان برابر است با:حضرت فاصله تولد حضرت داود تا وفات جالبی می رسیم. 

100-13+712 = 799 = 7114+[1] = 800-[1] 

 تاریخ تولد حضرت داود برابر است با: 

6681+500 = 7181 = 63114-[1] 

 و تاریخ وفات حضرت سلیمان نیز برابر است با: 

7181+799 =7980 = 72114  

 برابر است با:  )با احتساب تکرار(ود و یک بار نام سلیمان آمده است. جمع عمر در سوره سبأ، دو بار نام دا

2100+1712 = 912 = 8114 

 

 عاشورا و ذبح عظیم    3-4

 نقطه وسط تولد حضرت آدم و عاشورا برابر است با: 

(0+10943)÷2 = 5472 = 48114 

ابراهیم برابر   با    رسد که این نقطهسال است. به نظر می  92فاصله این نقطه، تا تولد حضرت  ارتباط آن  ذبح اسماعیل باشد، زیرا 

)وفدیناه بذبح عظیم( مشخص است. با توجه به اینکه در این لحظه به حضرت اسماعیل صفت  سوره صافات    107عاشورا طبق آیه  



 

 

شود، می توان نشان داد که سن حضرت اسماعیل حدود  ن بین ده تا چهارده سال اطالق میه س)غالم حلیم( اطالق شده و غالم ب 

های تاریخی سن حضرت اسماعیل در لحظه به دنیا آمده است. در بعضی گزارهسالگی حضرت ابراهیم    81یازده سال بوده و در سن  

سیزده با  ذبح،  چندانی  انحراف  که  شده  ذکر  با    سال  برابر  اسماعیل  حضرت  وفات  تا  ابراهیم  حضرت  تولد  فاصله  ندارد.  عدد  این 

 که تقریباً دو قرن قمری است. 201=81+120

    

 )ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف(   تاریخ تولد و وفات چهار پیامبر متوالی    3-5

توان نشان داد که از تولد یعقوب تا وفات یوسف، دقیقاً دو قرن شمسی فاصله است. طبق روایات از لحظه دیدار یوسف در مصر تا  می

از محمد بن مسلم نقل شده که به امام باقر )ع( عرضه داشتم: یا ابن رسول اللَّه، وفات یعقوب، دو سال فاصله بوده و نه هفده سال.  

دو سال و در زمان حیات یعقوب او حجّت خدا  )در کنار یوسف در مصر زندگى کرد؟ فرمود:  )ع( چند سال ببه من خبر دهید، یعقو

و پیامبر بوده، لیکن یوسف پادشاه بود، ولى وقتى یعقوب وفات یافت یوسف پس از او حجّت خدا در روى زمین گشت و جنازه پدر 

المق از آنجا به بیت  او را در همان جا دفن نمود.را در تابوتى به سرزمین شام و    نبیاء، قصص االجزائری، نعمت اهلل،  )  (دس برد و 

 (  289ترجمه مشایخ، ص 

سالگی یوسف رخ داده است. مدت زندان یوسف کالً به اندازه   17ماجرای یوسف و همسر عزیز، در اوایل جوانی یوسف یعنی حدود  

سال است. فاصله شروع خشکسالی تا آمدن یعقوب به   6سال است بوده که متوسط آن حدود    9تا    3)بضع سنین( که عددی بین  

 ند: اسالگی یوسف وفات نموده 34مصر، حدود دو سال است. در نتیجه، حضرت یعقوب در سن 

17+6+7+2 = 32,   32+2 = 34 

120-34+120 = 206 = 2103  

سالگی رؤیای صادقه را    9حضرت یوسف در    یوسف دقیقاً دو قرن شمسی فاصله است.حضرت  یعقوب تا وفات  حضرت  یعنی از تولد  

سال است و با احادیث سازگار است، مثالً در    20سالگی به چاه افتاد و از این رو مدت فراق یوسف دقیقاً    12مشاهده نموده و در  

سالم( قال: قلت  کتاب البرهان آمده است: )علی بن إبراهیم: قال: حدثنی أبی، عن حنان بن سدیر، عن أبیه، عن أبی جعفر )علیه ال

یُوسُفَ مِنْ  فَتَحَسَّسُوا  اذْهَبُوا  لولده:  أخبرنی عن یعقوب حین قال  أَخِیهِ   له:  أنه حی، و قد فارقه منذ  وَ  أ کان علم  ، و  سنة  عشرین، 

 (192، ص 3البرهان فی تفسیر القرآن، جبحرانی، هاشم بن سلیمان، ذهبت عیناه من البکاء علیه؟ قال نعم ...( ) 

روا است.طبق  بوده  فاصله  سال  پنج  اسحاق،  حضرت  تولد  بشارت  تا  اسماعیل  حضرت  تولد  بشارت  بین  )ع(،  صادق  امام  از    یاتی 

 (33، ص 21ج ترجمه مفتح،  مجمع البیانفضل بن حسن، طبرسی، )

یوسف، دقیقاً صد  توان نشان داد که حضرت  رت ابراهیم به دنیا آمده است. میسالگی حض  86 = 5+81یعنی حضرت اسحاق در سن  

وفات چ و  تولد  تاریخ هبوطی  این فرض،  است. طبق  آمده  دنیا  به  ابراهیم  وفات حضرت  از  بعد  پیا سال قمری  در  هار  متوالی،  مبر 

 شود. جدول بعد دیده می

 فاصله تولد حضرت ابراهیم تا وفات حضرت یعقوب برابر است با سه قرن شمسی:

5689-5380 = 309 = 3103 

 تولد حضرت اسحاق تا وفات حضرت یوسف برابر است با سه قرن شمسی: فاصله 



 

 

5775-5466 = 309 = 3103 

 

 وفات  تولد نام پیامبر

 5555 5380 ابراهیم

 5646 = 180+5466 5466 = 86+5380 اسحاق 

 5689 = 34+5655 5569 = 120-5689 یعقوب 

 5775 = 120+5655 5655 = 100+5555 یوسف 

 

 تناظر زمان اهل بیت و زمان حضرت ابراهیم    5-6

 شود. اهیم است که در جدول بعد دیده میی مهم در تاریخ حضرت ابرنصف تاریخ چند واقعه تاریخ اهل بیت، نقاط

 واقعه زمان اهل بیت تاریخ هجری تاریخ هبوطی  نصف تاریخ واقعه زمان حضرت ابراهیم

 پیامبر )ص( تولد  53- 10830 5415 شکستن بتها

 شهادت حضرت علی )ع(  40 10922 5461 تولد حضرت اسماعیل

 شهادت امام حسن )ع(  50 10932 5466 تولد حضرت اسحاق 

 شهادت امام حسین )ع(  61 10943 5472 ذبح اسماعیل 

 والدت امام زمان )عج(  255 11137 5569 تولد حضرت یعقوب 

 

در بحار االنوار روایتی از معلی بن خنیس درباره وقایع رخ داده در نوروز طبق روایات، حضرت ابراهیم )ع( در نوروز بتها را شکست.  

بابل و مصر قدیم و بسیاری از تمدنهای در  نوروز  برگزاری جشن  (  119، ص  56بحار االنوار، ج  مجلسی، محمد باقر،  )ذکر شده است.  

بسیار محتمل است و منشأ همه آنها عالوه بر طراوت طبیعت، اشاره به کوه نشستن کشتی نوح و نجات نسل بشر در آن باستانی  

 روز است. 

نمونه   تفسیر  از  نقل  از  به  به مدت  برگزاری  پس  آن حضرت  را    زندانی روز    40محاکمه،  آتش  تا مردم هیزم  کردند.  بودند  فراهم 

دیگرانمکارم شیرازی،  ) و  ناصر  اهلل  نمونه، ج،  آیت  بعضی  447-443ص    ،13  تفسیر  تفاوت  ( در  نیز ذکر شده که  ماه  نقلها یک 

 د.  نرسل نیز ذکر شده که بعید به نظر میسا 7، یک سال و روز ندارد. در بعضی گزارشها 40محسوسی با 

فیض  )ذیحجه )عید غدیر( بوده است.    18روزی که حضرت در آتش افتاد و آتش برای وی برد و سالم گردید،  طبق روایات متعدد،  

 ه نیز ذکر شده است.ذیحج 25در بعضی نقلها البته  (14ص  ،تقویم المحسنینکاشانی، مال محسن، 

هبوطی منطبق است و یک ماه    5415ذیقعده سال    19شمسی قبل از هجرت، بر    5304با مراجعه به ابزارهای تقویمی، نوروز سال  

سال است.    30سن حضرت در این تاریخ  رسد.  اشت حدود یک ماه منطقی به نظر میذیقعده است. بنابراین مدت بازد  18بعد از آن  

شود. از این رو محاسبه  روز می  40ذیحجه برابر    18آن تا    اگر لحظه شکستن بتها نوروز یک سال زودتر در نظر گرفته شود، فاصله

سال ذکر شده    26و    16در گزاره های تاریخی سن عدد ابراهیم در آن واقعه  انجام شده ممکن است یک سال خطا داشته باشد.  

 حاسبه شده نزدیک است.م 30( که مورد اخیر به عدد 447، ص 13است )مکارم شیرازی، آیت اهلل ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج 

 



 

 

 

 

 می شود.ها دیده    کمی متفاوت با آنچه در تقویم   تولد حضرت عیسی     5-7

سال قمری بعد از رسول )ص(    29سال شمسی بعد از حضرت عیسی و تولد حضرت علی )ع(،    5114=570تولد پیامبر )ص(،  

امام )ع( دقیقاً سال   از این رو تولد  تولد امام )ع( تا تولد حضرت عیسی دقیقاً    600بوده و  سال    618میالدی است، یعنی فاصله 

 قمری است.

618 = 6103 

عیسی)ع(   حضرت  تولد  روایات  بعضی  یعنی    االول   یجماد  26در  االرض  دحو  روایات  بعضی  در  است.    25و  شده  ذکر  ذیقعده 

القعده روزی بود که ابراهیم  ذی 25روز )  :آمده استامام رضا)ع( در حدیثی از  (361ص حوادث االیام، مرعشی نجفی، سید مهدی، )

 ( 363، ص 13، ج العترة الطاهرة الحدائق الناضرة فی أحکام بحرانى، یوسف بن احمد، .( )و عیسی)ع( در آن به دنیا آمدند

میالدی است. این روز    1ژانویه سال  11اه و دیم 19قبل از هجرت منطبق بر  641جمادی االول  26با مراجعه به ابزارهای تقویمی، 

در حدیث معتبری از امام رضا علیه السالم  .  ذیقعده منطبق است  25  بر   قبل آن  سالتیر ماه    23سه شنبه    از طرفی  سه شنبه است.

بود و نهری هم که حضرت )نقل شده است:   از روز گذشته  نیم  بوده، چهار ساعت و  به دنیا آمد، روز سه شنبه  روزی که عیسی 

 (10، ص 5البرهان فی تفسیر القرآن، ج بحرانی، هاشم بن سلیمان، ) .( م در کنار آن متولد شد، نهر فرات بودعیسی علیه السال

های خویش میشب پاسبانی گلّهبردند و در  شبانان در صحرا به سر می)راجع به زمان تولد حضرت آمده است که  درانجیل لوقا،  

صورت احتمال تولد حضرت در زمستان به دلیل سردی و بارانی بودن هوای فلسطین در  در این ( 12-8، 2انجیل لوقا، باب ) ( کردند.

 یابد.    تولد حضرت در تابستان افزایش می احتمال وقوعضعیف و ماه، نیمه دی

 25  شنبهسهحضرت عیسی )ع( در    دمیده شدن روحقوی  احتمال  به  رسیم که  محاسبات تقویمی به این نتیجه می  با جمع روایات و

  26  پس از این تاریخ یعنی  بوده اما تولدی وی، شش ماهشمسی قبل هجرت    622تیرماه    23قبل از هجرت منطبق بر    642  قعدهیذ

 .   رخ داده استقبل از هجرت   641جمادی االول 

 

    رابطه هجرت حضرت موسی )ع( به مدین و حضرت محمد )ص( به مدینه    3-8

 فاصله تولد حضرت موسی تا تولد پیامبر )ص( برابر است با: 

10830-6555 = 37.5  114 

 فاصله تولد حضرت موسی تا هجرت پیامبر )ص( به مدینه، برابر است با: 

(10830+53)-6555 = 4328 = 42  103.0689 
 مقدار دقیق یک قرن شمسی است. 103.0689عدد 

مدت حضور موسی در پیش  اقوال  در بعضی    . انددود سی سالگی به مدین هجرت نمودهطبق اقوال تاریخی حضرت موسی در سن ح 

از    10شعیب،  حضرت   به علت کم بودن سن حضرت   28سال و    20سال،    10سال، کمی بیش  سال ذکر شده است. مورد آخر 

 رسد.  سالگی( و کمتر بودن از سن رشد، بعید به نظر می  12موسی )یعنی 

آیه   اس  27در  اشاره شده  در تفسیر  (  عندك  فمن  عشرا  اتممت   فانت: )سوره قصص به حداقل ده سال حضور در خدمت شعیب 

آمده است: )على بن ابراهیم روایت کرده که چون مدت ده سال گذشت موسى بعرض شعیب رسانید که  راجع به این آیه  الهیجی  



 

 

مرا باید بمصر بمالزمت اهل بیت خود رفت. شعیب گفت آن قدر صبر کن که گوسفندان من نتاج دهند در میان آنها هر کدام که  

از  (  470، ص3تفسیر شریف الهیجى، ج،  اشکوری، محمد بن علی)(  ...ابلق باشد مال تو است آنها را بردار و پیش اهل بیت خود برو  

 آید.  بدست میاین روایت، مدت حضور کمی بیش از ده سال 

سال    12اشد و مدت حضور در مدین  سالگی ب   28موسی در لحظه هجرت به مدین،  حضرت  سن  رسد که مقدار دقیق  به نظر می

. همچنین اگر سن اندگرفته  آن را با سن حضرت در لحظه هجرت جابجاذکر کرده اند احتماال    28باشد و اقوالی که مدت حضور را  

  43کند و دقیقاً  مدینه ارتباط جالبی پیدا می  بهتا فاصله هجرت پیامبر )ص(    فرض شود، فاصله هجرت موسی به مدین  28حضرت  

 قرن قمری خواهد شد: 

(10830+53)-(6555+28) = 4300 
  خایفا   منها   فخرجسوره قصص مرتبط است: )   21لحظه خروج حضرت موسی )ع( از مصر و شروع غیبت صغری امام زمان )ع( با آیه  

 له این دو نقطه تاریخی برابر است با: فاص (الظلمین القوم من نجنی  رب قال یترقب

(10883-1 + 260) – (6555+28) = 4559 = 40114-[1] 

 

  خواب اصحاب کهفتاریخ شروع و پایان      3-9

 فاصله شروع و پایان خواب اصحاب کهف، سه قرن کامل شمسی بوده است:همان طور که قبال بیان شد، 

300+9 = 309 = 3103 

از   پایان خواب آنها بعد  از عروج عیسی رخ داده و  طبق روایات، شروع خواب اصحاب کهف در زمان رومیان و با فاصله کمی بعد 

البته در بعضی روایات، شروع خواب آنها قبل از حضرت عیسی و بیدار شدن آنها پس از آن مسیحی شدن رومیان رخ داده است.  

که در حدود    نمایند. در بعضی روایات پادشاه زمان آنها را دقیانوس ذکر کرده اندطباطبایی این قول را رد میعالمه  بوده است، اما  

حدود  در منابع مسیحی پادشاه زمان بیداری اصحاب کهف، تیدوسیوس دوم ذکر شده که در  کرده است.  میالدی حکومت می  250

 (  340-346ص ، 5 ، جشناسی معاد ،حسین عالمه سید محمد  ی،نهراطحسینی کرده است. )میالدی حکومت می  450تا  408

در )توسط تیدوسیوس اول(  میالدی    391سال    تامیالدی مسیحیت را رسمی اعالم کرد و    313در سال    امپراتور روم  کنستانتین

  )ویکیپدیا، واژه مسیحیت( .کل امپراتوری روم فراگیر شد

کنستانتین مخالف مسیحیان بوده اند و امکان دارد، شروع خواب اصحاب کهف قبل از خود دقیانوس رخ  تمام امپراتوران روم قبل از  

 150شروع خواب اصحاب کهف باید قبل از سال  دوسیوس دوم،  داده باشد. همچنین در صورت فرض بیداری اصحاب در زمان تی

    زمان شروع خواب اصحاب کهف باشد. تواند پادشاه اده باشد و در نتیجه دقیانوس نمیرخ د میالدی

رسد که تاریخ هبوطی شروع و پایان  داشته باشد. به نظر می  103شروع و پایان خواب اصحاب کهف، باید ارتباط مناسبی با عدد  

 بینی آن است که:شد. پیشبا 103خواب اصحاب کهف، با خطای کمی ضریب 

 100103+[1] = 10301 = شروع

 103103+[1] = 10610 = پایان

)تاریخ بیدار شدن تقریباً  است.  بررسی شده سازگار  تاریخی    شرایطمیالدی هستند که با    357و    57این دو لحظه دقیقاً سالهای  

سال عالوه بر دالئل نجومی قرن شمسی و قمری،    300سال اضافه بر    9میالدی است. شاید اشاره قرآن به    391و    313وسط سال  

 سال، آرام آرام مردم از کفر خارج و به ایمان گرویده باشند.(    9بیانگر وضع جامعه شهر اصحاب کهف باشد که در این 



 

 

 با لحظه پایان خواب اصحاب کهف، برابر است با شش قرن قمری:   یبت کبری امام زمان )ع(، فاصله غ طبق این نظریه

(10883-1+329)-10610 = 11211-10610 = 6100+[1] 

اشخاص و وقایع موجود در سوره کهف ارتباط عمیقی با امام زمان )ع( داشته و فواصل زمانی اتفاقات نیز با تولد، غیبت صغری و  

 والدت امام سجاد )ع( برابر است با: پایان خواب اصحاب کهف تا فاصله همچنین کبرای ولی عصر )ع( مرتبط هستند.  

(10883-1+37)-10610 = 309 = 3103 
 :میخوان یم یدرباره و  ا یپدیکیروم است. در و  رحمیسزار( امپراتور ب وسیزمان حکومت )نرون کالد یالدیم 57سال 

ادیبه قدرت رس  یسالگ  16))نرون در سن   بر  افران  نی. نخست قرار  پرورش دهندگان خود،  نرون همراه آموزگاران و   وسیبود که 

مادرش    یاریبه دست  ،یالدیم  55در سال    کوسیتانیخود بر  یاو پس از مسموم کردن برادر ناتن   ی بوروس و سنکا حکومت کند؛ ول

باعث شد تا سنکا دربار    یآور ول نفرت. اعماد یرا به حد اعال رسان  زیآمرساند، حرکات جنون   تلبه ق  یالدیم  59در سال    زیکه او را ن

  نیرد ا  یاست، مورد اتهام قرار گرفت. نرون برا  یصریجنون ق  یماریب  جهیاز شهر که نت  یی هارا ترك کند. نرون با آتش زدن بخش

شهر رم را به   ی الدیم  64آنان داد. سرانجام در سال    عیبه کشتار فج  رنمود و دستو  ییشناسا  یسوزآتش  نیرا عامل  انیحیاتهام، مس

 در آتش سوزاند.((  یاهوس ابلهانه

سال    357سال   این  در  او  دارد.  قرار  دوم(  )کنستانتیوس  به  ملقب  کنستانتیوس(  یولیوس  )فالویوس  حکومت  دوره  در  میالدی 

باره وی می خوانیم: ))کنستانتیوس دوم پس از بازدیدی از شهر رم داشته است و سپس به سمت شمال روم حرکت کرده است. در

ای از مسیحیت( در سرتاسر امپراتوری  شد تالش نمود تا اتحادی مذهبی را برپایه آریانیسم )شاخه  353آنکه یگانه امپراتور روم در  

و دست به تبعید اسقف بانفوذ کلیسای ارتدکس اسکندریه زد. با این حال    پرستی وضع نموده بتاو قوانینی را علیوجود آورد.  به

و از این رو اکثر   تفکر آریانیسم بر توحید و نفی تثلیث شکل گرفته بوداتحادی که او خواهانش بود دوام چندانی نیافت.(( اساس  

 کلیساهای مسیحیت )در گذشته و حال( با این عقیده مخالفت کرده اند. در میان امپراتوران روم فقط دو پادشاه یعنی کنستانتیوس

 میالدی( آریان بوده اند.  378تا  364میالدی( و والنس )دوره حکومت:    361تا  337دوم )دوره حکومت: 

 

 

  قرآن های  و سورهجمع عمر اشخاص مهم در آیات      3-10

در بسیاری از سوره های قرآن جمع عمر پیامبران و صدیقین )گاهی بدون اعمال ضریب تکرار و در مواردی با اعمال آن، با انحراف 

با شمارش نام پیامبران در سوره هود )به صورت جدول است. مثالً    114یا    103یا    100بسیار کمی در حدود یک سال(، ضریب  

 رسیم. بعد( به نکات جالبی می 

 

 جمع شعیب  یعقوب  اسحاق  لوط  ابراهیم صالح هود نوح موسی
 

126 2450 460 280 175 80 180 120 252 4123 40103.0689 = 4122.76 

126 2450 460 280 
 

80 
  

252 3648 3648 = 32114 

 

 سال قمری است. 10114اند، دقیقاً ف آمدهتوان نشان داد که جمع عمر افرادی که در خواب حضرت یوسهمچنین می

  



 

 

 و ارتباط آن با شق القمر   لحظه دقیق طوفان نوح     3-11

،  1400،  1200سال است. با این حال روایات دیگری مانند    2450الدین،  مدت عمر حضرت نوح طبق نظر اکمال  چنانکه بیان شد،

 دهند. سال را افزایش می 2450و احتمال  هستند 2450نیز ذکر شده است و دو مورد آخر تقریبی از  2500و  2400

امام ص از  امالی شیخ صدوق حدیثی  عل):  آمده است که فرمودادق )ع(  در کتاب  به    2500السالم    هیحضرت نوح  عمر کرد.  سال 

سال به ساختن    200خدا دعوت نمود و    یکرد و مردم را به سو  یامبریسال پ   950بود و    شیامبری سال قبل از پ   850که    بیترت

ابن بابویه، محمد  )  (سال خواهد شد.  2500نمود که مجموعا    یسال پس از فرو نشستن طوفان، زندگ   500اشتغال داشت و    یکشت

 (512ص ای، کمرهترجمه صدوق، شیخ  ی امالبن علی، 

به کوه   پایان طوفان نوح و  پایان طوفان نوح نیز اختالفات زیادی وجود دارد. در منابع اهل سنت، روز عاشورا  در مورد ماه و روز 

عنوان   می نشستن کشتی  در  دقیق  بررسی  با  اما  است  است.  شده  امیه  بنی  جعلیات  از  قول  این  که  قمی  یابیم  کتاب  محدث  در 

الجنان   از  مفاتیح  البه نقل  از اقدمات بنی امیه را چتین میبرخ  صدورشفاء  دانستند.  بنی امیه روز عاشورا را مبارك می)نویسد:  ی 

اند و  گرفتند و برای همین درباره روز عاشورا فضایل و مناقبی ساختهکردند، آن روز را روزه میآنان در این روز مراسم عید بر پا می

روز   درباره فضیلت  است:عاشورا، درست کردهحتی دعائی هم  این  اولش  که  الی   اند  ادریس  رافع  یا  عاشورا،  یوم  آدم  توبة  قابل  یا 

النار یوم عاشورا. ابراهیم من  السفینة یوم عاشورا یا غیاث  تا امر مشتبه شود. آنان    انداینها را ساخته السماء یوم عاشورا، یا مسکّن 

شود، مانند خاموش کردن آتش نمرود برای ابراهیم، قرار اشورا این شرف زیاد میهر نبیّ وسیله و شرفی دارد و در روز ع   معتقدند 

، نجات حضرت عیسی از دست  گرفتن سفینه نوح کوه جودی، غرق ساختن فرعون در دریا و نجات حضرت موسی از دست فرعون

: در  امام علی، فرمود، نقل می کند:  )ع(  لینوسید: شیخ صدوق از میثم تمار به نقل از امام ع شیخ عباس قمی در ادامه می  (.یهودیان

دهند! راوی میگوید: به میثم  اند، روز مبارك قرار میرسانند و روز عاشورا که فرزند پیامبر را کشته ینده، فرزند پیامبر را به قتل میآ

گویند: روز عاشورا،  کنند و میدهند؟ گفت: آنان در فضیلت آن حدیث جعل میتمار، گفتم: چگونه آن روز را روز مبارك قرار می 

  یونس گویند: در عاشورا،  . آنان میتوبه آدم در ماه ذی الحجه پذیرفته شده استروزی است که خداوند توبه آدم را پذیرفته با اینکه  

یافته، در حالی که   القعده از شکم ماهی نجات یافته استاز شکم ماهی نجات  است که گویند: روز عاشورا روزی  . میدر ماه ذی 

دریا برای  گویند: روز عاشورا  . آنان میروز هیجدهم ماه ذی الحجه قرار گرفتقرار گرفت در حالی که    کشتی نوح کنار کوه جودی

 مفاتیح الجنان، اعمال روز عاشورا(کلیات  قمی، شیخ عباس، )  (.در ماه ربیع االول شکافته شده بودشکافته شد در حالی که  موسی

امام صادق )ع( در پاسخ سؤال وی   ه است کهمدنوروز آبه فضیلت    جعخنیس رابنمعلیمفصلی از  بحاراالنوار مجلسی روایات    در  

السالم نازل شد، روزی است  ، روزی است که جبرئیل بر نبی علیهنوروز روزی است که کشتی نوح بر کوه جودی قرار گرفت):  فرمود

کند، روزی است که نبی  های قریش را از باالی کعبه میبتالسالم را بر دوش کشید تا  ، علی علیهوآلهاهلل علیهکه رسول اکرم صلی

السالم از مردم بیعت گرفت )غدیر خم( روزی  السالم به وادی جن رفت و از ایشان بیعت گرفت، روزی است که برای علی علیهعلیه

که   است  روزی  و  کرد  خواهد  ظهور  آل محمد  قائم  که  عجلاست  عصر  فرجهامام  تعالی  خواهد شداهلل  پیروز  دجال  بر    (.الشریف 

 ( 91، ص 59جلد بحار االنوار، ر، قمجلسی، محمد با )

سال قبل از وفات حضرت نوح خواهد بود. فاصله   500ذیخجه و نوروز و    18با جمع سه حدیث اخیر، زمان پایان طوفان نوح انطباق  

آدم   هبوط  تا  نوح  و حدود  سال    1930تولد  ابزار  2000است  به  مراجعه  با  است.  نوح  طوفان  لحظه  بعد  کلیه    هایسال  تقویمی 



 

 

دهد و فاصله آن تا تولد حضرت چنین تطبیقی رخ می  هبوطی  3387سال  در  فقط  هبوطی بررسی و    4030تا    3830سالهای بین  

 برابر است با: 

3873-1930 = 1943 

 حضرت پس از طوفان برابر است با:، مدت زندگی سال 2450با فرض مدت عمر 

2450-1943 = 507 

به   به نظر میسال ذکر شده در رو  500این عدد  تقریبی باشند.  ایت بسیار نزدیک است و  رسد، اعداد جزئی ذکر شده در روایت 

سال بین دو روایت امالی    50با این حال حدود  سال است.    950مسلماً مدت هدایت نوح پس از پیامبری و قبل از طوفان نزدیک  

الف وجود دارد. تنها راه رفع این اختالف آن است که بپذیریم همزمان با ساخت کشتی نوح، هدایت  شیخ صدوق و اکمال الدین، اخت

 نیز ادامه یافته باشد و سالهای آخر هدایت نوح با ساخت کشتی همپوشانی داشته باشد.   

و سال قمری روزه    365شمسی    به سال می پردازیم. در سوره کهف، کلمه سنه    خودقوم    حضور نوح در حال به بررسی مدت دقیق  

ی سال  کلمه )عام( معنادو احتمال وجود دارد: یا  نه وجود دارد،  سو با توجه به اختالفی که بین عام و    اشاره داردروزه    354.367

قمری سال    .5948ه( معنای قمری و یا بالعکس. در حالت اول، مدت حضور نوح در میان قوم خود برابر  شمسی دارد و کلمه )سن

)سنه( به معنای سال    و کلمه  روزه    354.367نی سال  به معنی سال قمری یعدر این آیه  کلمه )عام(    به احتمال قویمی شود. اما  

 ست:است. صحت این ادعا به شکل زیر قابل اثبات اروزه  365شمسی 

1000365 – 50354.367 = 347281.65 = 980354.367 + 1.99 

ئیات  رسد که جزبه نظر میبوده است.  سال قمری    980دقیقا  حضور نوح )ع( در قوم خود  خطای کمتر از دو روز، مدت  یعنی با  

 زندگی حضرت نوح طبق جدول بعد باشد. 

 دوره شروع پایان مدت

 قبل از نبوت 1930 2780 850

 هدایت قوم  2780 3760 980

 ساخت کشتی 3673 3873 200

 پس از طوفان  3873 4380 507

 مدت همپوشانی دوره هدایت و ساخت کشتی برابر است با: 

3760-3674 = 86  

و تهیه چوب شده   شت درختانسال صرف کا  87از آنجا که برای ساخت کشتی نیاز به تهیه چوب است، به احتمال قوی این مدت  

  114  سال یعنی تقریبا  113  ، ساخت کشتی مدت باقیمانده از دویست سال    ادامه یافته است.  است و همزمان با آن، هدایت قوم نیز

ساله قوم خود را نفرین کرد و پس از   300آمده است که حضرت نوح طی سه مرحله    تاریخ انبیاءدر کتاب  خواهد بود.  قمری  سال  

بار  هدایت( جبرئیل نازل شد و دستور کاشت درخت خرما )یا ساج( را ابالغ نمود و اعالم کرد که پس از به    900نفرین آخر )سال  

ا   نشستن درختان فرج خواهد رسید؛ از پیروان وی  نیمی  تأخیر در فرج،  با  برداشتند.  اما  ایمان دست  این مرحله دستور  ز  از  پس 

 کانوا  بما   تبتیس  فال   امن  قد   من  اال   قومک  من  یومن  لن  انه  نوح  الی  واوحی ساخت کشتی از طریق وحی به حضرت ابالغ گردید: )

که    ی شد که از قوم تو جز کسان   یو به نوح وح( )مغرقون  انهم  ظلموا  الذین   فی   تخطبنی  وال   ووحینا  باعیننا  الفلک  واصنع،  یفعلون

اآورده  مانیتاکنون ا از آنچه کرده  مان یاند،  ما بساز و با من    ینظر ما و وح   ریرا ز  ی و کشت،  مباش  نیاند اندوهگنخواهند آورد، و 

کسان شرك  ی درباره  مکن  اند، دهیورزکه  شدنشفاعت  غرق  آنان  که  )آیات  هستند  ی،  هود(  36-37.(  نوح   سوره  لحظه  این  از  در 



 

 

نمود.  به ساخت کشتی  جبرئیل شروع  راهنمایی  با  و سپس  نگذارد  زنده  را  کافران  از  احدی  که  خواست  سید  )  خداوند  موسوی، 

 (51-49ص تاریخ انبیاء از آدم خلیفه اهلل تا خاتم رسول اهلل، مرتضی، 

. یعنی مدت  تا هفتاد سال 35و عمر نوح  است تا هفتاد سال 14دقیقا  مدت، نکته جالب دیگری دارد: این  سال قمری 980مدت 

   درصد کل عمر نوح بوده است.  40، دقیقا حضور نوح در قوم خود

 قرن شمسی است: 82 کنون دقیقافاصله طوفان نوح تا

12326-3873 = 8453 = 82103 + [7] = 82103.0689 +[1] 

سال پیش، با آب    8000ادعا نموده که در حدود    بیرمنگامدر حال حاضر زمین شناس و باستان شناسی به نام جفری رُز از دانشگاه  

های کانادا، باعث افزایش آب اقیانوس هند و در نتیجه پر ایجاد و عالوه بر پر کردن دریاچهکانادا، سیل بزرگی  شمال  های  شدن یخ

خلیج فارس خشک بوده و تمدنی در آن شکل  عمده  شدن خلیج فارس و زیر آب بردن مناطق اطراف آن شده است. در این نظریه  

 ,Rose)  شده است  ح بر اثر همین سیل ایجاداست. این محقق ادعا نموده که طوفان نواما پس از سیل زیر آب رفته  گرفته بوده  

Jeffrey, 2010) . سال مورد ادعای این محقق نزدیک است. 8000مقاله به این  سال شمسی محاسبه شده در   8200مدت 

و در شب   بعثت  از  قبل  القمر  وقوع شق  بعضی   14در مورد  است.  اختالف  آن  در مورد سال  اما  ندارد،  ذیحجه هیچ شکی وجود 

دانند. عالمه طباطبایی زمان  زمان آن را اوایل بعثت می(  طبرسى در اعالم الورى و راوندى در خرائج  مانند)مفسرین و علمای شیعه  

 رسولی محالتی،)داند.  طالب میسال هشتم بعثت و در محل شعب ابی   سال قبل از هجرت یعنی  5آن را بر اساس بعضی روایات  

مسعود روایتی مبنی بر دو بار وقوع شق القمر در عباس و ابن  از ابن    (247ص    ،3ج    ،درسهایى از تاریخ تحلیلى اسالمسید هاشم،  

رسد: یک عید به نظر نمیوقوع دو بار شق القمر ب  (93ص  ،  9ج  تفسیر منهج الصادقین،  کاشانی، مال فتح اهلل،  . )نقل شده استمکه  

را در موقع پیمان عقبه )سال آخر وقوع  زمان  روایات  بعضی  در  های آخر حضور پیامبر در مکه.  لبار در اوایل بعثت و یک بار در سا

که مورد اخیر با سیاق آیات  (  355، ص  17بحاراالنوار، ج  مجلسی، محمد باقر،  )دانند  میبه پیشنهاد حیقت جویان مدینه  بعثت(  

 سوره قمر همخوانی ندارد.  

-تآی  معرفت،است. )  در اختیارها در قالب یک لیست  ترتیب نزول سوره  با بررسی روایات وارده از ابن عباس و سایر علمای اسالمی  

مکی  سوره    68ام از میان    37قمر سوره  لیست در می یابیم که سوره    راجعه به این ( با مفصل دوم  ، علوم قرآنی ،  اهلل محمد هادی

آیه    4600آیه از میان    700و جمع تعداد آیات قبل از نزول این سوره حدود    های قبل از آن قصار السور هستندو عمده سوره  است

القمر در دوره دعوت عمومی پیامبر یعنی از  از این رو احتمال نزول آن در سالهای اول بعثت بسیار باالست. واقعه شقمکی است.  

 ت با: فاصله سال چهارم بعثت از هبوط آدم برابر اس  سال چهارم به بعد رخ داده است.

10830+40-1+4 = 10873    

 و فاصله سال هشتم بعثت از هبوط آدم برابر است با: 

10830+40-1+8 = 10877 

مهر )جشن مهرگان دوران   16  شب جمعه،  بر  باشد، آن واقعهرخ داده  سال چهارم بعثت  ذیحجه    14واقعه شق القمر در سال  اگر  

 : قمری خواهد شدسال  7000فاصله آن با طوفان نوح دقیقاً خواهد شد و  تیشری )عید سکوت یهودیان( منطبق   15ساسانی( و 

10873-3873 = 7000 

پرداخته شده است و این  در سوره قمر، به زیبایی بالفاصله پس از ذکر واقعه شق القمر به داستان حضرت نوح )ع( و ماجرای طوفان  

سال فاصله    70واقعه شق القمر تا عاشورا )و شهادت قمر بنی هاشم( دقیقاً  طبق این نظریه    تأیید دیگری بر صحت محاسبات است.



 

 

  سال سابقه دارد،   70مام حسین )ع((  سال و با شهادت کشتی نجات )ا  7000واقعه شق القمر با داستان کشتی نوح  در نتیجه  دارد.  

 : همچنین

7000+70 = 62114 + [2] 

 اگر شق القمر در سال هشتم بعثت رخ داده باشد، فاصله آن با طوفان نوح برابر است با: 

10877-3873 = 7004 = 68103 

 با این حال، احتمال وقوع حادثه در سال چهارم هجرت، قوی تر است.

سال بیان شده است. اگر این مدت را با مدت زندگی   7000 (قبل از خلقت انسان)بر روی زمین ها طبق روایات مدت حضور نسناس

 : آیدقرن شمسی بدست می 173دقیقاً بشر قبل از پیامبر جمع بزنیم، 

7000+95114 = 173103.0689 

  الدما   ویسفک  فیها   یفسد  من  فیها  اتجعل  قالوا  خلیفه  االرض  فی  جاعل  انی  للملیکه  ربک  قال  واذخوانیم: )سوره بقره می  30در آیه  

 (تعلمون ال  ما اعلم  انی  قال  لک ونقدس بحمدك نسبح ونحن

 د. ندر تاریخ بشر و جهان نقش بسیار مهمی دارساله  7000های زمانی از این رو، بازه 
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آوری ساحران موسی  پس از جمعپس از بعثت موسی و مناظره با فرعون، فرعون از موسی خواست که روزی را تعیین کند تا فرعون  

در روز  با خود نبرد ساحران دعوت عمومی مردم و مشاهده  برگزاری  ایبه پیشنهاد موسی بر 59در سوره طه آیه را به مبارزه بطلبد.  

 (  ضحی الناس یحشر وان الزینه یوم موعدکم قال)اشاره شده است: جشن 

روز شنبه، اوّل ):  آمده است کهعباس  در مورد روز برگزاری این جشن روایات متفاوتی وجود دارد. در قصص االنبیاء روایتی از ابن  

 (377، ص مشایخترجمه ، قصص األنبیاء ، نعمت اهلل، جزائری)  ( .سال و نوروز آن حادثه روى داد

شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان،  )  ذیحجه، لحظه پیروزی حضرت بر ساحران اعالم شده است.  81البته در بعضی روایات، روز  

 ( 125ص ،   مفیض العالشیخ عباس،  ؛  قمی، 22ص  ،مسار الشیعه

خالصه منهج الصادقین، ج کاشانی، مال فتح اهلل، تفسیر  ) اند  سالگی حضرت به نبوت رسیده  40در سن  طبق روایات حضرت موسی  

از    (.164، ص  4 پس  مواز طرفی  وبعثت  است  بوده  فاصله  الزینه یک مدت کوتاهی  یوم  تا  فرعون  به  ارائه معجزات  و  هدف    سی 

 فرعون از این مهلت جستجو در شهرها و پیدا کردن جادوگران خبره بوده است: 

 ( 112-111( )سوره اعراف آیات علیم  سحر بکل  یاتوك، حشرین المداین فی وارسل واخاه ارجه قالوا)

یعنی در سال    41در سن   )معادل    6596سالگی حضرت  رو  6287هبوطی  قبل هجرت(  نوروز  قمری  بر  عاشورا منطبق    4159ز 

 شمسی قبل هجرت است. 

6555+41 = 6596 

سالگی حضرت نوروز بر هجده    39البته این روز شنبه نیست و پنجشنبه است و این بخش روایت ابن عباس نادرست است. در سن  

 ضعیف است.قدری ذیحجه منطبق است اما در این صورت بعثت حضرت باید قبل از چهل سالگی رخ داده باشد که احتمال آن 
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از دریا،   اتفاق در سن    40از بعثت موسی تا عبور بنی اسرائیل  این  اتفاق    80سال فاصله بوده است، یعنی  سالگی حضرت موسی 

السالم تا غرق شدن فرعون،  میان دعای حضرت موسی علیه)فرمود:    ( روایت شده کهع)امام صادق  در اصول کافی از  افتاده است.  

 ( 77، ص 6ای، جلد اصول کافی، ترجمه کمرهکلینی، محمد بن یعقوب، )  (.سال طول کشیدچهل 

 بیان شده است. ربیع االولچنان که قبالً بیان شد، در حدیثی از امام علی )ع( زمان شکافته شدن دریا برای حضرت موسی، ماه  

نیسان به مدت    14هر ساله از شامگاه  ماه نیسان )اوایل بهار( اتفاق افتاده است و از آن به بعد    15طبق نظر یهودیان، این واقعه در  

شود.  پس از عید فسح یهودیان برگزار میشود. عید پاك مسیحیان نیز در یکشنبه رفته میبا نام عید فسح )پسح( جشن گیک هفته 

 پسح و عید پاك(  های )ویکیپدیا، واژه

 تاریخ هبوطی عبور بنی اسرائیل برابر است با: 

6555+80 = 6635 

 فاصله این واقعه تا تولد حضرت عیسی برابر است با: 

10242-6635 = 35  103.0689  

عبری   261نیسان سال    14با استفاده از ابزارهای تقویمی،    سال شمسی قبل از میالد رخ داده است.  3500یعنی این واقعه دقیقاً  

بر شنبه   االول  13منطبق  از هجرت )  4248  ربیع  شمسی قبل هجرت منطبق است و   4121فروردین    4هبوطی( و    6635قبل 

طی چند روز به رسد که خروج بنی اسرائیل در نوروز رخ داده باشد و پس از  به نظر میشود.  صحت حدیث امام علی )ع( تأیید می

 ایم. دریا رسیده باشند و در چهارم فروردین عبور از دریا صورت گرفته باشد، با این حال روایتی در باره زمان دقیق خروج نیافته
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عبری، بیت المقدس توسط    5727ایار    28هبوطی( و    12269هجری )معادل    1387صفر    28میالدی منطبق بر    1967  ژوئن   7در  

نکته جالب این سال آن است که با تولد حضرت بعقوب )ع( و شروع قوم بنی اسرائیل و همچنین با    سربازان اسرائیلی اشغال گردید.

 تولد حضرت سلیمان )ع( ارتباط جالبی دارد: 

12269 – 5569 = 67100 = 65103.0689 

12269 – 7268 = 5000 + [1] 

سال    5000سال شمسی است و فاصله آن تا تولد حضرت سلیمان )ع( دقیقاً   6500یعنی در این سال، قدمت بنی اسرائیل دقیقاً  

 قمری است.

  تواند تناظری با وقایع تاریخ انبیا نیز میو حوادث آخرالزمان  نتیجه حاصل از این محاسبه آن است که حوادث تاریخی قرون اخیر  

  اندانند: )سوره اسراء می  7در بسیاری از سایتهای خبری و مذهبی اشغال بیت المقدس توسط اسرائیل را تأویل آیه    داشته باشد. 

 علوا   ما  ولیتبروا  مره  اول  دخلوه  کما  المسجد  ولیدخلوا  وجوهکم  لیسوا  االخره  وعد  جا  فاذا  فلها  اساتم  وان  النفسکم  احسنتم  احسنتم

 ( تتبیرا
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انبیا قابل استخراج است. بنا به تعریف،  مطرح شده در فصل قبل  نکاتبا توجه به   سال،    103سال،    100، دو قانون اساسی تاریخ 

نامیم و نصف این مقادیر را سال قمری را قرن قمری، قرن شمسی صحیح، قرن شمسی دقیق و قرن عظیم می  114و    103.0689

 نیم قرن می گوییم.  

رفتار(، فاصله تولد نفر اول تا وفات نفر دوم )و یا وفات نفر اول تا تولد نفر  برای هر دو فرد مرتبط )از لحاظ نسب یا  قانون فاصله:  

دوم( با انحراف کمی )عمدتاً کمتر از یک سال(، ضریبی از نیم قرن شمسی دقیق، شمسی صحیح، قمری یا عظیم خواهد بود. این 

یک قوم تا اجل )انقراض، عذاب، بال و ...( آن قوم نیز از  قانون برای دو واقعه مهم و مرتبط نیز برقرار است. عمدتاً فاصله تولد رئیس  

 کنند. کند. در مواردی برای اسامی ذکر شده در یک آیه یا سوره از این قانون تبعیت می این قانون تبعیت می 

، با انحراف کمی  جمع عمر یک خانواده، چند نفر که ارتباط )نسبی یا رفتاری( باالیی دارند و یا چند قوم وابستهقانون بقای عمر:  

)عمدتاً کمتر از یک سال(، ضریبی از نیم قرن شمسی دقیق، شمسی صحیح، قمری یا عظیم خواهد بود. در مواردی، عالوه بر جمع  

قانون تبعیت می  از این  )با تقویم هبوطی(، جمع تاریخ وفات و یا جمع تاریخ ازدواج آن گروه نیز  تولد  کند. در  عمر، جمع تاریخ 

 کنند. ی موجود در یک آیه یا سوره قرآن از این قانون تبعیت میمواردی اسام

در ادامه  و    دیگری در تاریخ انبیا وجود دارد که نیاز به بررسی دقیقتر دارند  چالشیعالوه بر موارد ذکر شده در این مقاله، موضوعات  

 ار این مقاله باید به آنها پرداخته شود:ک

 شجره طیبه این  نسب نامه پیامبر و روابط ریاضی حاکم بر تولد و وفات اعضای  (1

 مادران اهل بیتو  تاریخ تولد و وفات انبیا و اوصیاء، اهل بیت (2

تار (3 و  بشر  تاریخ  پیامبران زنان مهم  مادران  یوسف،  لوط، دختر  و  )آسیه، دختران شعیب  آنها  وفات  و  ازدواج  یخ والدت، 

 معروف، خواهر موسی، بلقیس و ...(

 نکات ریاضی آیات و سوره های حاوی نام چندین پیامبر (4

حضرت  بعد از  کیانیان  ،  سلیمانحضرت  قبل از  عاد و  قوم  بعد از  )پیشدادیان    ایرانباستانی  تاریخ تولد و وفات پادشاهان   (5

  و جدید قبل از حضرت سلیمان  ، پادشاهان یمن )تبابعه قدیم  پادشاهان بنی اسرائیل(،  واقعی   قبل از ذوالقرنینسلیمان و  

 و سایر اقوام باستانی  (بعد از ذوالقرنین

 عاشورا، عید قربان، عید غدیر و دحو االرض در گذر تاریخ ماقبل اهل بیت (6

 تاریخ بشر و تفسیر یوم الزینه در قرآن  های مهمنوروز و مهرگان (7

 تاریخ شروع اقوام بعد از نوح )و زمان تولد و وفات فرزندان و نوادگان نوح(  (8

 تناظر وقایع زمان حضرت ابراهیم با وقایع زمان اهل بیت  (9

 تاریخ دقیق عذاب اقوام مختلف و ستمگران مشهور )مانند نمرود، فرعون، قارون، جالوت و ...(  (10

 اهای مهم تاریخ )کعبه، مسجد االقصی، مسجد کوفه، قبه الرمان، سد مأرب و سد ذوالقرنین(تاریخ بن (11

 نکات ریاضی خواب یوسف و تاریخ والدت و وفات فرزندان یعقوب (12

 تناظر فرزندان هارون و امام علی )ع( (13

 مهم تاریخ: نزول قرآن، شق القمر، خروج شتر صالح، عصای موسی، تابوت سکینه و ... های زمان وقوع معجزه (14



 

 

 ساخت اهرام ثالثهفراعنه جدید و فرعون زمان موسی هزار سال قبل از  (15

 ی امام زمان )باغ ارم شداد، گنج قارون، کاخ سلیمان و ...( های مدفون شده براگنج (16

 کتاب آسمانی در ماه رمضان 104نزول  (17

 تاریخ معراج پیامبران و ارتباط آن با معراج رسول )ص(  (18

 رد الشمس امام علی)ع(، یوشع و سلیمان نبی (19

 تاریخ والدت خضر نبی و زمان دیدار وی با موسی و ذوالقرنین (20

 سال قبل از کوروش و اسکندر  )ان(شمسی، هزار قرن های جهان در هفتذوالقرنین، دور تمام قاره (21

 مادران اهل بیت وارث و ناقل نژاد پادشاهان و علم انبیا، اوصیاء و حکما )بسطه فی العلم و الجسم( (22

 (مادران اهل بیتنکات ریاضی سال تولد، ازدواج و وفات  )و ام ولد هفت شاهزاده مهم تاریخ در ظاهر کنیز  (23

 علت اشاره قرآن به پسر لقمان، دو دختر شعیب و دختران لوط  (24

 )عج( شبکه اجداد مادری امام زمان (25

 ارتباط سه مومن مهم تاریخ )مومن آل فرعون، مومن آل یاسین و امام علی)ع((  (26

 عمران مهم تاریخ )مومن آل فرعون، مومن آل یاسین و امام علی)ع((  ارتباط سه (27

 و ارتباط حوادث زندگی وی با تاریخ اهل بیت    صد ساله ی چندسلمان فارسی باالترین صحابی پیامبر با عمر (28

 گیریبندی و نتیجهجمع   5

دو قانون اساسی حاکم بر تاریخ بشر )و  های تاریخی،  تطبیق آیات قرآن و روایات اسالمی، روایات اهل کتاب و گزاره  در این مقاله با

این قوانین فاصله وقایع و جمع   طبق.  گردیدالخصوص بر تاریخ انبیا و اهل بیت( با نام قانون فاصله و قانون بقای عمر استخراج  علی

  114ساله( و عظیم )  103.0689ساله(، شمسی دقیق )  103ساله(، شمسی صحیح )  100عمرها، بر اساس ضرایبی از قرون قمری )

 ساله( قابل بیان هستند.  

و با تقویم هبوطی،    نمودشخصیت مهم تاریخ بشر تهیه    چندیننقطه مهم تاریخی و  ده ها  تقویمی با  میتوان  بر اساس این قوانین،  

سی  هم و اسا. در این مقاله به بررسی تعدادی از ردیفهای ماستهجری قمری، هجری شمسی، میالدی و عبری تطبیق داده شده

چالش برانگیز دیگر این تقویم در حد عنوان مطرح گردید که بررسی جزئیات از مباحث  یک سری    . در ضمنداین تقویم پرداخته ش

دارد. نیاز  زیادی  زمان  به  از   آنها  بسیاری  سقم  و  و صحت  برطرف  بشر  تاریخ  ابهامات  از  بسیاری  حاضر،  تقویم  اعتبار  صورت  در 

توان به اسراری از تاریخ دست یافت که در هیچ گزاره تاریخی و روایی  تاریخی مشخص خواهد شد و میاحادیث و روایات متناقض  

  اند.اعالم نشده و یا اینکه اعالم شده اما بر اثر تحریفات تعمدی از بین رفته

 شود.  ردیفهایی از تقویم که در این مقاله به جزئیات آنها پرداخته شد، در جدول بعد دیده می

 

 روز تقویم هجری قمری  میالدی  هجری  هبوطی  واقعه تاریخی 

  10884-ذیحجه )جمعه عرفه(   9 / اول ذیقعده /؟  9937- 10883- 0 پذیرش توبههبوط /  /تولد آدم ابوالبشر )ع( 

 ( 9953-محرم  11یا  2)و یا    9954-هفتم ذیقعده  9035- 9953- 930 وفات آدم

   8064- 8953- 1930 تولد نوح )ع( 



 

 

   7239- 8103- 2780 شروع هدایت قوم نوح 

   6373- 7210- 3673 شروع کار ساخت کشتی نوح 

   6289- 7123- 3760 پایان هدایت قوم نوح 

 هجدهم ذیحجه  /ربیع االول / اول رجب  22روز  6179- 7010- 3873 پایان طوفان نوح  شروع طوفان / سوار شدن به کشتی /

   5688- 6503- 4380 وفات نوح

 ذیقعده )دحو االرض( یا اول ذیحجه  25روز  4717- 5503- 5380 تولد حضرت ابراهیم )ع( 

 ( ذیحجه 25)یا  18ذیقعده /  19روز  4683- 5468- 5415 شکستن بتها بدست حضرت ابراهیم / نجات از آتش 

 جمادی االول  29 /چهارم محرم  4639- 5422- 5461 تولد اسماعیل )ع( 

 ذیقعده  19روز  4634- 5417- 5466 تولد اسحاق )ع( 

 دهم ذیحجه  4628- 5411- 5472 ذبح اسماعیل 

   4547- 5328- 5555 وفات ابراهیم

 جمادی الثانی 23روز  4534- 5314- 5569 تولد یعقوب )ع( 

   4522- 5302- 5581 وفات اسماعیل 

   4459- 5237- 5646 اسحاق وفات 

   4450- 5228- 5655 تولد یوسف )ع( 

 جمادی االول؟ )در نقلها سوم محرم(   15روز  4439- 5216- 5667 نجات یوسف از چاه 

 ذیحجه / ؟  25روز  4419- 5196- 5687 / دیدار یعقوب و یوسف در مصر  بینایی چشم یعقوب

   4417- 5194- 5689 وفات یعقوب 

   4334- 5108- 5775 یوسفوفات 

 شوال  30ششم رمضان /  3577- 4328- 6555 بازگشت موسی به دامان مادر  تولد موسی بن عمران )ع( /

   3550- 4300- 6583 هجرت موسی به مدین

 هفتم محرم 3538- 4288- 6595 بعثت موسی

 ذیحجه(  18شوال یا   29)یا   محرمدهم  3537- 4287- 6596 یوم الزینه )روز پیروزی موسی بر ساحران( 

 ربیع االول 14تا دهم  3500- 4248- 6635 هجرت بنی اسرائیل از مصر و عبور از دریا

 رمضان 20یا  21روز  3455- 4202- 6681 وفات موسی 

   2970- 3702- 7181 تولد داود )ع( 

   2885- 3615- 7268 تولد سلیمان )ع( 

   2873- 3602- 7281 وفات داود

   2195- 2903- 7980 وفات سلیمان 

 ذیقعده  25جمادی االول یا  26سه شنبه  1 641- 10242 والدت حضرت عیسی )ع( 

 رمضان  21روز  33 608- 10275 عیسیحضرت عروج 

   57 582- 10301 شروع خواب اصحاب کهف 

   357 273- 10610 پایان خواب اصحاب کهف 

 هفدهم ربیع االول  محرم / 17روز  571 53- 10830 والدت نبی مکرم اسالم )ص( 



 

 

 سیزدهم رجب  600 24- 10859 والدت حضرت امیرالمومنین )ع( 

 ( رمضان 19)یا  23شب  /رجب  27روز  610 13- 10870 نزول دفعی قرآنبعثت پیامبر / 

 ذیحجه  14جمعه  613 10- 10873 شق القمر )هفت هزار سال پس از طوفان( احتمال اول 

 جمادی الثانی 20روز  615 8- 10875 والدت حضرت فاطمه زهرا)س( نه ماه پس از معراج

 ذیحجه 14شب  618 5- 10878 احتمال دوم شق القمر

 هشتم ربیع االول، قبا و دوازدهم ربیع، مدینه 623 1 10883 پیامبر از مکه به مدینه هجرت 

 پانزدهم رمضان 625 3 10885   والدت امام حسن )ع(

 سوم شعبان  626 4 10886 والدت امام حسین )ع( 

 صفر / سوم جمادی الثانی   28روز  633 11 10893 شهادت نبی )ص( و حضرت فاطمه )س( 

 رمضان  21روز  661 40 10922 حضرت علی )ع( شهادت 

 صفر  28روز هفتم یا  670 50 10932 شهادت امام حسن )ع( 

 دهم محرم  681 61 10943 عاشورا )شهادت امام حسین )ع(( 

 جمعه پانزدهم شعبان  869 255 11137 میالد موالنا صاحب الزمان )ع( 

 هشتم ربیع االول  874 260 11142 شروع غیبت صغری/  شهادت امام حسن عسکری )ع(

 شعبان  15چهارم شوال یا  941 329 11211 شروع غیبت کبری

... 

    
 بیست و هشتم صفر  1967 1387 12269 ورود اسرائیلی ها به مسجد االقصی 

... 
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