تحديد موعد بداية بناء الهرم األكبر
للملك خوفو

أعلن منذ أٌام الدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن رئٌس فرٌق عمل من األثرٌٌن والفلكٌٌن
فً مؤتمر صحفً عقدة السٌد اللواء ا .ح .سٌد عبد العزٌز محافظ الجٌزة  ...أعلنوا عن أنهم
توصلوا إلى الٌوم الذي بدء فٌه بناء الهرم األكبر فً الجٌزة بناء على دراسات للمصادر
المصرٌة القدٌمة و الظواهر الفلكٌة .
واتضح أن الٌوم ٌقابل فً توقٌتنا الحالً "المٌالدي" 23أغسطس وفً الشهور
المصرٌة القدٌمة شهر بابة وتم نشر ملخص الدراسة علً الم وقع الخاص بالدكتور عبد الحلٌم
نور الدٌن
وفى سابقة ىي األولى من نوعيا يتم تحديد تاريخ فعمى لبداية بناء أول عجائب الدنيا
السبع والعجيبة الوحيدة المتبقية منيا ،يذكر أ .د .عبد الحميم نور الدين رئيس فريق العمل أنو
اعتماداً عمى المصادر المصرية القديمة وعمى المراجع التي تناولت الفمك والتقويم وقياس الزمن
في مصر القديمة فقد تم بالفعل إعداد دراسة زمنية متخصصة لتحديد البداية الفعمية لبناء اليرم
وذلك عن طريق تحديد ظيور نجم الشعري اليمانية والذي يعقبو ،ظيور فصل الفيضان عند
المصري القديم وبداية السنة الجديدة.
ويذكر الدكتور عبد الحميم أن المصري القديم قد عرف التقويم منذ بداية األسرات عمى أقل
تقدير وكانت لديو ثالثة أنواع من التقاويم تعمل في وقت واحد ،أحدىما التقويم المدني المرتبط
بالممكية ،والثاني التقويم المرتبط بالقمر ،والثالث التقويم الفمكي المرتبط بالشمس ،وقد عرف

المصري القديم أيضاً أقسام الزمن ،وقياس الوحدة الزمنية كالسنة والفصل والشير واألسبوع
واليوم ،اعتماداً عمى حركة بعض األجرام السماوية كالقمر والشمس ونجم الشعري اليمانية .
إعتمد عميو في تحديد تاريخ البنا ء فأن المصريين
وعن ظيور نجم الشعري اليمانية الذي ُ

القدماء حرصوا منذ أقدم العصور بحكم اعتمادىم عمى النيل وفيضانو عمى ضبط وحساب

ميعاد ظيور النجم وىو أظير وألمع النجوم ،وكان ذلك مدعاة لمتطمع إلى السماء والنظر إلى
النجوم وقد وجدوا أن أول بشائر الفيضان تتحدد بظيور مياه حمراء عند رأس

الدلتا مع بزوغ

نجم الشعري اليما نية قبيل الشروق وحددوا ما بين ظيورىا وعودتيا لمظيور مرة أخري من جديد
 365يوماً.
وقد ورد ذكر ظيور نجم الشعري اليمانية منذ ظيور متون األىرام (الفقرة  )515في ىرم
ونيس في األسرة الخامسة ( 2312ق.م) ،وكان شروقو االحتراقى يظير في شكل لولبي متوىج
في األفق الشرق ي مع وقت شروق الشمس ،حيث كان ذلك بشي اًر بقدوم الفيضان ،ومعمناً
الممثَّمة في بداية الجديدة ،وكان ىذا النجم يظير عند منطقة
استم اررية الزمن والخمود ُ
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درجة تقريباً ،وكان ذلك تقريباً ما ب ين  19 -17يوليو حسب التقويم اليولياني الذي جري في
عيد يوليوس قيصر عام  46ق.م وكان قد جرى من قبمو إصالح لمتقويم في عيد بطميموس
الثالث عام ( 238ق.م) ،كما عرفنا ذلك من قرار كانوب.
وتجدر اإلشارة إلى أنو طبقاً لمشروق اإلحتراقى لنجم الشعري اليمانية  ،spdtتبدأ السنة
الجديدة ،وىذا ما يعرف في المغة المصرية القديمة باسم

 ، wp -rnptوقد ُعرف شروق

النجم  spdtفى نصوص عصر الدولة الوسطى باسم  .prt – spdtوجدير بالذكر أن

شروق نجم الشعري اليمانية  ،spdtيتقدم حوالي يوم واحد كل أربع سنوات ،وتكتمل دورة نجم
الشعري  spdtخالل السنة المدنية كميا في حوالي  1460سنة ،وىى الفترة المعروفة باسم
"دورة سوتيس " ،أما عن عيد ظيور نجم الشعري اليمانية فقد عبر المصري القديم عنو
بالمصطمح  prt spdtالذي ظير في متون األىرام مشي اًر إلى شروق نجم الشعري في
األفق الشرقي عند الفجر بين يومي  19 -17يوليو من التقويم اليولياني.
كما ذكر الدكتور عبد الحميم نور الدين أن التقويم المصري القديم ما زال معموالً بو إلى
اآلن في التقويم المعروف باسم التقويم القب طي "الفمكي" المصري القديم الذي يستخدم في
الزراعة في مصر حتى اآلن ،أما عن أسماء الشيور المصرية (القبطية) فيي بالترتيب التالي :
توت ،بابة ،ىاتور ،كييك

(كياك) ،طوبة ،أمشير ،برميات ،برمودة ،بشنس ،بؤونة ،أبيب،

مسري ،ثم أيام النسئ الخمسة.
وأن الشيور الزراعية تتماثل مع التقويم المصري القديم واألشير الميالدية التي نستخدميا
حالياً في التوقيتات الزمنية ،وذلك عمى النحو التالي:

الشيور المصرية القديمة وما يقابميا في التقويم الميالدي:
السنة المصرية
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أما عن الدراسة الزمنية التي حددت تاريخ بداية البناء الفعمي ليرم الجيزة األكبر فتتمثل في
الممخص التالي "عمماً بأن اإلطار العام لمدراسة قد تم نشرىا عمى الموقع اإللكتروني الخا ص
باألستاذ الدكتور عبد الحميم نور الدين عمى الرابط التالي  ،www.nureldin.com/وسوف تنشر
الدراسة الكاممة في وقت الحق.

تحديد بداية البناء من خالل ظيور نجم الشعري اليمانية .spdt
أوالً :يظير نجم الشعرى اليمانية  spdtفيما بين  19-17يوليو وفيما يقابل  11بؤونة وىى
الميمة التي ُيحتفل بيا لسقوط الدمعة من المعبودة "إيزيس " )HAwty

n

 (grHوال زال

المصريون يحتفمون بذكراىا حتى اليوم.

ثانياً :كان أول رصد لمظاىرة عام  4241ق.م =.حضارة نقادة الثانية.
ثالثاً  :يظير في عين شمس

"أون" قبيل شروق الشمس مباشرة  .عمى خط عرض º 30

درجة ،وعند منف عمى خط عرض  º 29،9درجة.
رابعاً :تكتمل دورتو في مدة  1460سنة "دورة سوتيس"
خامساً prt – spdt :ىو عيد ظيور نجم الشعري اليمانية.
سادساً  :عيد سوبدت  spdtمن  19 -17يوليو  .حسب التقويم القديم مقارنة بالتقويم
اليوليانى.
سابعاً :عيد الفيضان من  19-17أغسطس.
إذن الفاصل الزمني ىو ثالثون يوماً
ثامناً  :ظيور كوكبة الكمب َّ
الجبار

)du chien

 (Etoileيوم  18يوليو ،ويطمق عميو اسم ح اررة

الكمب ) (chaleur du chienبمعنى القيظ أو صميم الصيف.

تاسعاً :بداية قدوم الفيضان من منتصف يوليو ويستمر إلى منتصف أكتوبر.

عاشر :ربع يوم زيادة كل سنة ×  365يوم لمسنة.
اً
رصد ظاىرة بزوغ نجم الشعري اليمانية قديماً:
 -1عام  3500ق.م =  16,4يوليو
 -2عام  3000ق.م =

 16,9يوليو

 -3عام  2500ق.م =  16,6يوليو
 -4عام  2000ق.م =  17,3يوليو
حساب بداية بناء ىرم خوفو تبعاً لنجم الشعرى ا ليمانية:
 تولى خوفو عام  2470ق.م تقريباً وظير النجم يوم  16,5يوليو ،ولمعمم فإن تولى
خوفو قبل أو بعد ىذا التاريخ لسنوات لن يؤثر في توقيت ظيور نجم الشعري اليمانية
بمعنى آخر إذا اختمف تاريخ تولى خوفو الحكم فمن يؤثر في التوقيت الذي ظير فيو
نجم الشعري اليمانية.
 عام 2009م  2470 +ق.م =  4479سنة .تُ ْقسم عمى ربع يوم زيادة = 1119,75
يوم =  3,35سنة.
 فرق توقيت ظيور نجم الشعرى ىو  3,35سنوات نظ اًر لتقدمو ربع يوم كل سنة .
 3 سنوات يظير ويعود في نفس المكان .
 35 يوم زائدة  19 – 17 +يوليو قديماً = 2009/8/ 24 – 22م.
 يظير نجم الشعري في يوم 2009/8/22م .الساعة  5.34صباحاً.
 غالباً ما يظير في اليوم األول إذن ىو 2009/8/22م.
 بناء اليرم يوم  2470/7/16.5ق.م قديماً.
 حديثاً يوم 2009/8/22.5م.

وعقب األستاذ الدكتور عبد الحميم نور الدين بأننا البد وأن نتعامل باىتمام أكبر مع ىذا
الحدث العلمي الفريد وأن ننظر لألبعاد اإليجابية لو ،ونعى تماماً ما يمثل ىذا الحدث من فائدة
عمى الوضع العام لمسياحة في مصر ،كما ذكر سيادتو عدة مقترحات لمراسم االحتفال بالعيد
الجديد حتى يتناسب مع الحديث ويميق بقيمة اليرم التاريخية والعالمية .

