
 
     

        
  

                                                                         
 

          

                        

..  هواحد مشكاةفكالمها من ع نوراً ، واحلق يشالنور يضيء احلق وجيلّيه ، .. 
.. يغمس صاحبه يف دياجري الظالم ، واجلهل مبا ينتجه من جهل  والظالم يخفي احلقيقة

 .. تتحولوال ، وهي سنة ال تتبدل احلياة اهللا تعاىل يف  هذه سنة

               ] ٤٣: فاطر [  

حقيقةً ، ى الغرق يف دياجري الظالم حينما تكون احلقيقة اليت يطمسها اجلهالء ويتجلَّ.. 
ويزداد الغرق يف مستنقع اجلهل حينما يظهر اجلهالء مبظهر  ..كتاب اهللا تعاىل  حيملها

التصرف بكتاب  حبق، احلاملني ملنهج اهللا تعاىل ، املالكني لتوكيلٍ رمسي غري قابلٍ للعزل 
، ، معتربين أقوال أسالفهم وخصوصيام املذهبية والفكرية كما تشتهي أنفسهم اهللا تعاىل 



        ٢    
عني منهج اهللا تعاىل ، ، اليت يتبنوا دون منهج حبث سليم رآهم الثقافية والفكرية  وأ

  .. ذهه لتصورامتابعاً وصياغته نص كتاب اهللا تعاىل  دالالتجاعلني من 
يف التفسري  –بتجرد  –كثرية وكثرية جداً ، والباحث  ذلكاألمثلة اليت تثبت .. 

يتنطَّع به الكثريون ممن  وفيمااملوروث لكتاب اهللا تعاىل وما يدندن به عابدو هذا التفسري ، 
  ..يرى ذلك بشكلٍ جلي على الصراط املستقيم ،  ختيالمحيسبون 

 :  تناقلتها األجيال ويدندن ا معظمهم ، تفسري قوله تعاىلاليتو.. من هذه املسائل .. 
        يف اآلية الكرمية..  

              

      ] ١٤: العنكبوت [  

ة يف احلول الذي فيه الشدتكون السنة  أنَّ: خالصته راح يدندن حول ما معظمهم .. 
وراحوا .. الرخاء واخلصب الغيث وفيه كون يف احلول الذي يوالعام  والقحط ،واجلدب 
لعدم يف حماولة منهم ، اليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل كما سنرى حول هذه الفكرة  يدورون

عاجزون عن إدراك  - بانطالقهم من مبدأ املوروث والقال والقيل  - اعترافهم أنهم 
  ..        : احلق يف قوله تعاىلالدالالت 

ة وعام يف هذه العبارة سنكلميت أنَّ ورود : ذهب مذهباً آخر خالصته وهناك من .. 
ن تسعمائة ومخسني قد يطلق أل:  فحسب قوهلم ،ى كمال العدد للداللة علالقرآنية ، هو 

 ،وملا يف ذكر األلف من ختييل طول املدة ألا أول ما تقرع السمع ، على ما يقرب منه 
 ..ذكر رأس العدد الذي ال رأس أكثر منه ، أوقع وأوصل إىل الغرض  :فحسب قوهلم 

أن يتوهم أنه يدعي ذلك تقريبا ال  ميكن، عاش فالن ألف سنة :  من قال إنَّ:  وقالوا
  .. إال شهرا أو إال سنة ، زال ذلك الوهم : فإذا قال ، حتقيقاً



        ٣    
 .. ألنّ تكرير اللفظ الواحد يف الكالم الواحد حقيق باالجتناب يف البالغة: وقالوا .. 
ايل عن من التكرار اخل جتنباً ، ملا يف املستثىن منه يف املستثىن خمالفاً بالتمييزجاء  ولذلك
مرتني يف أقل من سطر واحد ، ) سنة (  تكرار كلمةف..  وتوسعة يف الكالم، الفائدة 

سنة وعام  ما بنيالتنويع كان  –حسب قوهلم  –يربك النطق ويوحش السمع ، من هنا 
  ..اآلية الكرمية  موسيقى للحفاظ على سياق،  يف هذه العبارة القرآنية 

سنة القمرية ، والسنة هي الشمسية ، وراحوا حيتجون العام هو ال: ومنهم من قال .. 
أُخرى تنقض ما يذهبون إليه مجلةً آيات معرضني عن ) احتجاجاً غري منطقي ( بآيات 

واقع ب كتعلّقٍ –ة ال وجود هلا أنَّ السنة القمري -بإذن اهللا تعاىل  -وسنرى  ..وتفصيالً 
  ) ..الكون ( واملنشور ) الكرمي القرآن ( يف كتايب اهللا تعاىل املقروء  -كوين 
حقيقة دالالت هذه  لاللتفاف على –قة غري موفَّ –حماوالت هي كلُّ هذه األقوال .. 

فموسيقى نصوص كتاب اهللا تعاىل ..        العبارة القرآنية 
ملا ذهب ) تسعمائة ومخسني  إالَّ( ولو قال تعاىل .. وأذواقهم ال تعاير على ختيالت البشر 

 : وقوهلم ..)  ٩٥٠( من ما يقرب  يعينذهن أي متدبر لكتاب اهللا تعاىل إىل أنَّ ذلك 
يف ذات اجلملة ، هو قول غري صحيح ، فكان من املمكن أن تكرير اللفظ الواحد  لتجنب

إالّ  ألف سنة: ( لشكل على ا       العبارة القرآنية تأيت 
كما قالوا  واملسألة ليست جمرد مسألة تسلية للنيب . ....دون ذكر كلمة عام  )مخسني 

، فاآلية الكرمية ختاطب يف حماولة لتغطية عدم إدراكهم حلقيقة دالالت هذه العبارة القرآنية 
  :ها ختيالت مردها أمران هذه كلُّ. ......كلَّ حاملٍ ملنهج اهللا تعاىل يف كلِّ زمان ومكان 

، بعيداً عن تباع منهج حبثي جمرد سليم يف تدبر آيات كتاب اهللا تعاىل إعدم  – ١
  ..املوروث والقال والقيل 



        ٤    
بعه أصحاب هذه أنَّ املوروث الذي يت، عدم االعتراف مبا جيب االعتراف به  – ٢

، كونه يف األصل ليس ناجتاً القرآنية  األقوال ، عاجز عن تبيان الدالالت احلق هلذه العبارة
  ..عن تدبرٍ سليم آليات كتاب اهللا تعاىل 

حسب السياق بقضايا خمتلفة مسألة تتعلَّق  هي، يف كتاب اهللا تعاىل كلمة عام .. 
، فدالالا يف أُخرى ، أو بأي قضية حركة فلكية  بأي، وليست خاصة القرآين احمليط 

ولذلك نرى يف .. دورة كاملة املسألة املعنية يف هذا النص صفة بدورة كلِّ نص تتعلَّق 
  ..فة بأل التعريف  ترد معركتاب اهللا تعاىل أنَّ كلمة عام مل

 ..ة ما نذهب إليه ، هو أنَّ كلمة عام أضيفت يف ذات رسم ومما يدلُّ على صح
  ..الكلمة ملسألة أُخرى 

           

                 

     ] ٢٨: التوبة [  
نَّ العام املعين هنا هو عام يتعلَّق باملشركني دون غريهم ، تبين أ   فكلمة .. 

..     ورود كلمة    كلمة  ونرى خلف.. إالَّ ملا أضيف إليهم و
بدالالت املتعلِّق هو عامهم هذا هنا يف هذا النص ، املعين وفللمشركني أعوامهم املختلفة ، 

  ..يف هذه اآلية الكرمية    النص احمليط بكلمة 
.. كلمة عام تعين اكتمال حيثيات دورة كاملة للصفة املعنية يف السياق احمليط ا .. 

 )من جمموعة صفات (  ، وهذه صفة     فاملشركون جنس 
ا ، وال خيرجون منها إالَّ باخلروج من شركهم هذا ، وبالتايليت ذه صفون ما داموا 

،       الصفة فاهللا تعاىل مينع من اقترام للمسجد احلرام 



        ٥    
وسبب منعهم ) .. الشرك وما ينتج عنه من جنس ( وسبب ذلك هو اتصافهم ذه الصفة 

  ..هو هذه الصفة ، ولو أنهم خرجوا من هذه الصفة ملا منعوا 
   : إن خرجوا من صفتهم هذه نع من اقترام من املسجد احلراماال مو.. 

    ..من هنا نرى احلكمة من إضافة كلمة عام هلم :     باع ذلكوإت ،

  ..    بكلمة 
ملا أضيفت  –كما زعم بعضهم  –ولو كانت كلمة عام تطلق على السنة القمرية .. 

فالسنة القمرية متر على ..     ، وملا أُتبعت بكلمة     للمشركني
  ..اجلميع ، وليست خاصة باملشركني والنجس الذي يتصفون به 

حاهلم هذا ، صفة بعد هيئة : ، تعي       العبارة القرآنية .. إذاً .. 
ملا أضيفت كلمة عام  -كما قلنا  -وإالَّ .. من جنس  دورة شركهم هذه وما تنتجهصفة و

  ..    ، وملا أُتبعت بكلمة    هلم 
  ..هذا املفهوم لكلمة عام نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
                

                    

     .......    ] ٢٥٩: البقرة [  
من العنب وغريه من ( ا فالذي مر على هذه القرية ، رأى أنَّ ما على عروشه.. 

خاوية على تلك العروش ، مبعىن رآه أنها  صفة حاله، ) األشجار املرفوعة على عروشها 
إحياء هذا تغيري هذه الصفة بواستفسر عن كيفية .. حطباً ال حياة فيه من ورق ومنو ومثر 



        ٦    

    ومحل الثمر،  ذه الصفةإعادة احلياة هلوكيفية ، احلطب اخلاوي على عروشه 

       ..  
تغيري هذه الصفة جاء البيان اإلهلي له بأن أماته اهللا تعاىل مائة مرة ، من مرات .. 

مبعىن .. إحياء هذا احلطب دورة كاملة ، يورق فيها ويثمر ويعود إىل حالة احلطب هذه ب
احلطب امليتة اليت رآها صفة ويثمر ويعود إىل حالة أحىي اهللا تعاىل هذا احلطب ليورق : 

  ..من مر على هذه القرية ، مائة مرة ، وهذا الذي مر على هذه القرية يف حالة املوت 
هذا احلطب : من هنا نرى ورود كلمة عام دون غريها ، ليقول اهللا تعاىل بذلك له .. 

مرة أمثر ا وعاد إىل حالة احلطب اليت الذي سألت عن كيفية إحيائه ومثره ، أحييته مائة 
فكلمة عام هنا تتعلَّق بدورة . ......استفسرت عن كيفية إحيائها ، وأنت يف حالة املوت 

ا تقابل سنة مشسية وهي هن ،احلياة هلذا احلطب دورة كاملة يعود فيها إىل حالته هذه صفة 
ل سنة مشسية ، فدورة اإلخصاب للعنب هنا يف هذه اآلية الكرمية العام يقاب ..وليس قمرية 

وما شاه كما نعلم هي سنة مشسية كاملة ، وليس سنة قمرية ، وإالّ سنرى بعد فترة أنه 
  ..يثمر يف الشتاء وليس يف الصيف 

تعلَّق بأمر ما ، مسألة تصفة وهذا املفهوم لكلمة عام ، بأنه دورة كاملة حليثيات .. 
  ..نراه يف قوله تعاىل 

               

     ] ١٢٦: التوبة [  
ليست متعلّقة بسنة مشسية أو قمرية ، فهناك من يفتن يف  ،   هنا كلمة .. 

كلمة .. وهناك من يفتن كلّ بضع سنني مرة  .. مرة أو مرتنيالشهر أو األسبوع الواحد 
    تفاعلهم مع آيات بصفة هنا تعين دورة اختبار من اهللا تعاىل هلؤالء ، تتعلَّق



        ٧    
ففي كلِّ دورة اختبار من اهللا .. كتاب اهللا تعاىل ، وهذا يتعلَّق مبا حييط م من ظروف 

  ..ةً أو مرتني مر) يف هذه الدورة ( تعاىل هلؤالء ، يفتنون 
  ..هذا املعىن لكلمة عام يتجلّى معنا يف النص التايل .. 
              

                

                ] يوسف :
٤٩ – ٤٧ [   

   خلصب متتد لسبع سنني ، والعبارةتعين دورة من ا     العبارة.. 

  لسبع سنني أيضاً  تعين دورة من القحط واجلفاف ة متتديوسف  وقول.. والشد

     لعبارة اتأويل تفصيل لحماكاة وهو     عليه السالم 

  ..    حماكاة وتفصيل لتأويل العبارة هو      قولهوكذلك ، 

             

                 

            يف العبارة   وكلمة .. 

  ها  ، تعين دورة جديدةفيها اخلصب واخلري صفتها بأن عادوال ميكن  ..ي
اخلصب ،  صفتهامبعىن تأيت دورة جديدة .. ختصيصها بسنة كما ذهبت تفاسرينا املوروثة 

  ..فهذه الدورة قد تكون سنة ، وقد تكون سنني .. ن فيها يغاث الناس ، وفيها يعصرو
  ..أيضاً نرى هذا املعىن لكلمة عام يف قوله تعاىل .. 



        ٨    

              

                 

       ] ٣٧: التوبة [  

، وهي بذلك ودورة حترميهم جاءت لتصف دورة حتليلهم هنا    كلمة .. 
ى سمى عاماً ، ودورة التحرمي تسمل تدورة التحليف.. ضمن دالالت كلمة عام اليت نراها 

  ..عاماً 
  ..وهذا املعىن لكلمة عام نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
             

        ] ١٤: لقمان [   
دون مقاطعة دالالا مع بشكلٍ سليم ، ال ميكن إدراك دالالت هذه اآلية الكرمية .. 

             :دالالت قوله تعاىل 

     ] قوله تعاىل ومع دالالت  ، ] ٢٣٣: البقرة:     

     ] ١٥: األحقاف [ ..  

: ، يعين  ] ١٤: لقمان [       : الفصال املعين يف قوله تعاىل .. 
أمه ، وذلك يف  نماملباشر  غذائه عن مستغنياًأصبح يتصف فيها بأنه بلوغ املولود مرحلة 

كل مرحلة  .....لكلٍّ منهما صفتها اخلاصة اليت متيزها عن صفة املرحلة اُألخرى مرحلتني 
  ) ..عام ( دورة كاملة  حتمل صفةمنهما 
قد .. ولكن ..  أشهرحنن نعلم أنَّ الوالدة الطبيعية تتم بعد بداية احلمل بتسعة .. 

مات االستمرار ولود فيها مكتمالً ، وعنده مقوتكون هناك والدة قبل ذلك ، ويكون امل
من بداية  أشهرووسطياً فإنَّ احلد األدىن هلذه الوالدة تكون باكتمال ستة ..  يف احلياة



        ٩    
 أشهرالوالدة اليت يعيش فيها املولود ، ال بد هلا من اكتمال ستة .. فبشكلٍ عام .. احلمل 

  ..على بداية احلمل 
، أمه بعد اكتماله  علىاملباشر اليت يعتمد فيها املولود يف غذائه ..  املرحلة األوىل.. 

، من الشهر السادس يف احلمل إىل الشهر التاسع ، ويكون فيها داخل  أشهر)  ٣( هي 
  وحبيث ال تتجاوز مدة احلمل مع الفصال .. واملرحلة الثانية هي بعد والدته .. رحم أمه 

  ..        .. شهراً)  ٣٠( ، ) داخل الرحم وخارجه ( 

    : ولذلك نرى أنَّ الفارق بني مجع احلمل مع الفصال .. 

    وبني الفصال وحده ، :      ة  أشهر)  ٦( ، هووهو املد ،
منها يف احلمل لوالدة اإلنسان يف هذه احلاالت الطارئة  اليت ال بد..  
عبثاً    : مل توضع فيها كلمة      : العبارة القرآنية .. 

  : ، إنما يقول  )وفصالُه عامان ( : فاهللا تعاىل مل يقل .. وحشواً ال فائدة منه 

   الفصال ، خالل فتر ى عامني ، مبعىن يتموهذا نراه يف داللة كلمة .. ة متتد حت

 :    يف قوله تعاىل :     ..  
.. شهراً )  ٢٤( يكون فصاله  أشهرمن هنا نرى أنَّ املولود الذي ولد لتمام ستة .. 

شهراً )  ٢٤( فصاله ليكون  ل داخل رحم أمه ،ومل يستفد من الفصا ، أشهر)  ٦( محله 
  ..        : وبالتايل يكون  ...كلّها خارج رحم أمه ، 

قد استفاد شهراً واحداً من الفصال داخل ، يكون  أشهرواملولود الذي ولد لسبعة .. 
خارج فصاله يت اكتمل فيها خلقه ، ليكون احلمل الستة ال أشهرهو ما بعد ، رحم أمه 
)  ٦(  ..       : وبالتايل يكون .. شهراً )  ٢٣( رحم أمه 



        ١٠    
شهراً )  ٢٣( فصال داخل رحم أمه ، و واحد اكتمال خلقه يف رحم أمه ، وشهر  أشهر

  ..هي فصاله خارج رحم أمه 
، يكون قد استفاد شهرين اثنني من الفصال داخل  أشهري ولد لثمانية واملولود الذ.. 

احلمل الستة اليت اكتمل فيها خلقه ، ليكون فصاله خارج  أشهرمها ما بعد ، رحم أمه 
)  ٦(  ..       : وبالتايل يكون .. شهراً )  ٢٢( رحم أمه 

شهراً )  ٢٢( قه يف رحم أمه ، وشهران اثنان فصال داخل رحم أمه ، و اكتمال خل أشهر
  ..هي فصاله خارج رحم أمه 

من الفصال داخل  أشهر، يكون قد استفاد ثالثة  أشهرواملولود الذي ولد لتسعة .. 
احلمل الستة اليت اكتمل فيها خلقه ، ليكون فصاله خارج  أشهرهي ما بعد ، رحم أمه 
)  ٦(  ..       : وبالتايل يكون .. شهراً )  ٢١( رحم أمه 

شهراً )  ٢١( فصال داخل رحم أمه ، و  أشهراكتمال خلقه يف رحم أمه ، وثالثة  أشهر
  ..هي فصاله خارج رحم أمه 

على أمه يف غذائه ) اله بعد اكتم( اعتماد املولود : الرضاعة هي يف معناها ارد .. 
فهناك مرحلة قبل الوالدة .. بشكلٍ مباشرٍ منها ، كونه ليس مؤهالً ألخذ غذائه كالكبار 

  ..شهراً )  ٢٤( ،  ومرحلة بعد الوالدة سقفها  أشهر)  ٣( سقفها حوايل 
، ) سنتني أو حولني ( ذه الصياغة دون صياغة أُخرى    ورود كلمة .. 

ع ، و ، : ( من اجلذر اللغوي    داللة ال ميكن إضافتها إالَّ ذه الكلمة يضيف 
       نرى ذه الصياغةواليت ال ننكرها ، شهراً ، )  ٢٤( املعروفة فإضافة للداللة .. ) م 
    ، ه لوصف داللةمرحلة يف ) بعد اكتماله ( مرحليت اعتماد املولود على أم ،

: إىل تسعة ، ومرحلة ما بعد وضعه ، حبيث يكون  أشهرم أمه متتد من بعد محله بستة رح
       ..  



        ١١    

ذه الصياغة    هذه الداللة ، ما كان لنا أن نصل إليها إالَّ بورود الكلمة .. 
ال ترادف أبداً أبداً بني ف ..صيغة أُخرى دون أي ) ع ، و ، م ( من اجلذر حصراً 

دالال عتكلمات كتاب اهللا تعاىل ، فكلُّ كلمة تستمدا من جذرها اللغوي الذي تفر 
  ..عنه 

يف إطار املنع واإلحاطة ،  ، اليت تدور دالالته) ح ، و ، ل ( ومن مشتقّات اجلذر .. 
  ..ضاعة يف نص يصور موضوع الر   نرى كلمة 

             ......   
  ] ٢٣٣: البقرة [ 

  ..بة على هذا النقص تعويض نقصها ( ضاعة فإمتام الرما بني ) ومنع املضاعفات املترت
 أشهربستة  من بعد محل املولود –كما رأينا  –م واليت  متتد مرحلة الرضاعة يف رحم األ

إىل تسعة ، ومرحلة ما بعد وضعه ، يكون مبنع تعرض املولود لنقصٍ يف تغذيته ، ما بني 
ح ، ( من اجلذر    احلكمة اإلهلية بورود كلمة نرى من هنا .. هاتني املرحلتني 

مبنع حصول نقص يف تغذية املولود يف املرحلتني اللتني ، فإمتام الرضاعة يكون ) و ، ل 
يف هذه اآلية ) ح ، و ، ل ( من اجلذر    كلمة ل فالصياغة القرآنية.. رأينامها 
، يف إيصال هذا املعىن ، ال تنوب عنها أي صياغة أُخرى من أي جذرٍ لغوي آخر الكرمية 

  ..شهراً كما رأينا )  ٢٤( تعي    ، إضافة إىل أنَّ كلمة 

     نراه يف كلمة ) ح ، و ، ل ( وهذا املعىن املتفرع من دالالت اجلذر .. 
  ..يف قوله تعاىل 
           

   .......    ] ٢٤٠: البقرة [  



        ١٢    

دون كلمة عام أو سنة ، وذه الصيغة املعرفة بأل    فورود كلمة ..  
   يف هذه الفترةلمرأة املتوفّى عنها زوجها لحاجة أي  لوقوع، نع املالتعريف ، حيمل داللة 

ذه صل إلينا من املمكن أن ن ما كان.. الداللة هذه .. بعد وفاة زوجها ) اليت هي سنة ( 
  .. )ح ، و ، ل ( من مشتقّات اجلذر    دون هذه الكلمة احليثية 
يوم من علينا أن منيز بني دالالت كلمة عام من جهة ، وبني دالالت كلمة .. هنا و.. 

من صفات الذات دورة دوران هيئة صفة  تعين كلمة عامففي حني أنَّ .. جهة أُخرى 
) مبا حتمل من صفات وأحداث ( الذات حيثيات دوران  تعينيوم نرى أنَّ كلمة .. كاملة 

  ..حول نفسها دورة كاملة 
يته إىل امن بد صفات األحداث فيه ،يوم القيامة يشمل مجيع : فعلى سبيل املثال .. 
ويوم الوقت املعلوم .. ألكرب ويوم احلج ا..  واليوم اآلخر.. وكذلك يوم الدين .. ايته 

  .......و .. ويوم احلساب .. ويوم الفصل .. ويوم البعث .. 
لكان ....... أو ) عام الدين ( أو ) عام القيامة ( ولو تصورنا عبارة مفترضة هي 

وملا يوم القيامة ، أحداث من صفات حدث لصفة  تامةبيوم القيامة كهيئة املعىن متعلِّقاً 
دالالت بدورة ذات يوم القيامة من بدايته إىل ايته ، بكلِّ ما حيمل من صفات تعلَّقت ال
  ..وأحداث 

تعين دورة مجيع األحداث وصفاا يف هذا اليوم من ) يوم القيامة ( بينما العبارة 
       ..وتتجلّى معنا هذه احلقيقة يف أيام خلق السماوات واألرض  ..بدايتها إىل ايتها 

                  

  ] ٣٨: ق [ 
  

، دارت حول نفسها ست ) كُن ( فاملادة األوىل اليت خلقها اهللا تعاىل بكلمة .. 
صف ا تلك ميع الصفات اليت تتجلذلك من أحدث وتفاعالت  يشملمبا ( دورات كاملة 



        ١٣    
فالذي دار ست دورات كاملة هو ذات املادة  ..حىت أخذ الكون شكله احلايل ) املادة 

  ..منها دة هيئة صفة حمدجمرد األوىل اليت خلق منها الكون ، وليس 
وتوصف يف كتاب .. معرفة بأل التعريف  -يف كتاب اهللا تعاىل  - كلمة يوم ترد و.. 

ديدة ، كوا تصور ذات أمرٍ ما ، وتأيت الصفة لتلقي الضوء على اهللا تعاىل مبفردات ع
  ..جانبٍ تتصف به هذه الذات 

              ]٨: البقرة [  

            ] ١٠٣: هود [  

                 
  ] ١٨: إبراهيم [ 

مل توصف .. ، كوا بذاا دورة هيئة صفة ، وليست دورة ذات بينما كلمة عام .. 
لوصف  -كما ذهب بعضهم  -ضعيف ، أو احتمال وصفت جبملة  إنما ((مبفردات 

  ..) )لغوي  هاشتقّة من جذرهلا دالالا املفردة مبباسم إشارة وليس 
               ] ٤٩: يوسف [   

 .......         .......    ] ٢٨: التوبة [  
ملنشور ، ويف كتاب اهللا تعاىل ا) القرآن الكرمي ( السنة يف كتاب اهللا تعاىل املقروء و.. 

هي ووصفام ، مسألة فلكية جمردة عن خصوصيات البشر وحسابام  ، هي) الكون ( 
. ......، حلركة األرض يف دوراا حول الشمس إىل ايتها  الدورة التامة من بدايتها

  ..وقوله تعاىل التايل دليلٌ على ذلك 
            ] ٢٥: الكهف [  
ألرض دورة كاملة ل)  ٣٠٠( مبعىن  سنة مشسية ،)  ٣٠٠( هم لبثوا يف كهفهم ..  

..  يوماً)  ٣٦٥,٢٤٢٢( تساوي واليت حول الشمس ، وهي السنة الشمسية املعروفة ، 



        ١٤    
)  ١٢( ون كل يعترب: ، مبعىن  ةالقمريلسنني احيسبون بكوم وقومهم كانوا .. ولكن 

 :  هي)  اليت ال وجود هلا كونياً كوا اعتبارية( السنة القمرية  وكون ..شهراً قمرياً سنة 
اليت عليها (  القمرية، وبني السنة ، يكون الفرق بني السنة الشمسية  يوماً)  ٣٥٤,٣٦٧ (

وبالتايل فإنَّ حسام سيسجل مزيداً من األيام  .. يوماً)  ١٠,٨٧٥٢ ( : هو )حسام 
  ..سنني )  ٩( وهذا يعادل  ..يوماً )  ٣٢٦٢,٥٦=  ١٠,٨٧٥٢ × ٣٠٠(  : مقداره
، القرآنية ، بإحلاق الفاعل يف مسألة الزيادة يف السنني من هنا نرى عظمة الصياغة .. 
فهذه الزيادة  ..     : ، وذلك يف العبارة القرآنية    : للبشر

يف عدد السنني اليت لبثوها هي نتيجة حسام هم ، كوم يأخذون باحلساب القمري 
هلا وجود ولو كانت السنة القمرية حقيقة فلكية  ..سي للسنني ، وليس باحلساب الشم

ملا تعلَّق فلكي يف كتاب اهللا تعاىل املنشور ، ووجود داليل يف كتاب اهللا تعاىل املقروء ، 
هي نتيجة حساب ، فالزيادة الناجتة يف احلساب .. بالبشر    الفاعل يف كلمة 

   ..نتيجة كونية  تالبشر ، وليس
السنة مشسية وليست قمرية ، ولذلك نرى يف ) الكون ( يف كتاب اهللا تعاىل املنشور .. 

مرة )  ٣٦٥(  هترد في) يوم ، يوماً (  أنَّ كلميت) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل املقروء 
اهللا تعاىل املنشور هو قمري ، كونه يعين دورة كاملة للقمر حول  بينما الشهر يف كتاب.. 
كتاب اهللا تعاىل يف ) شهر ، شهراً ( أنَّ كلمة شهر مفردة بالصيغة  ولذلك نرى.. رض األ

  ..مرة )  ١٢( ترد ) القرآن الكرمي ( املقروء 
يعلمه اإلنسان من احلركة  ، ) للسنني والشهور( عدد السنني واحلساب .. إذاً .. 
  ) ..الشمس ، األرض ، القمر ( : للثالثية الكونية 



        ١٥    

            

                 ]
    ] ٥: يونس 
             

            

    ] ١٢: اإلسراء [  

لنا كمخلوقات تعيش على األرض ، وحمكومة بدوران األرض حول  بالنسبة فالسنة.. 
، حبيث  يوماً)  ٣٦٥,٢٤٢٢(  دورة األرض دورة كاملة حول الشمسهي الشمس ، 

  ..النقطة اليت بدأت منها هذا الدوران إىل تعود 
ة واجلدب يف احلول الذي فيه الشدتكون السنة : وما ذهب إليه معظمهم بأنَّ .. 

كما رأينا  -فهذا .. الرخاء واخلصب الغيث وفيه يكون يف احلول الذي لعام وا والقحط ،
  ..ما ينقضه كتاب اهللا تعاىل من أساسه  -

  ..ففي قصة يوسف عليه السالم ، ويف رؤيا امللك وتأويل يوسف عليه السالم .. 
             

                        
   ] ٤٣: يوسف [ 

لسالم ، أوهلا يوسف عليه ا     :  العبارة القرآنيةرأينا أنَّ .. 
بسبع سنني من اخلري واخلصب ، بدليل أنَّ فيها من اخلري واخلصب وما ينتج فيها ، ما 
يكفي ملعاش الناس فيها ، وأيضاً ملعاش هؤالء الناس يف سبع سنني تليها من اجلدب 

  ..    : والقحط 



        ١٦    

              

                

                ] يوسف :
٤٩ – ٤٧ [   

ة واجلدب احلول الذي فيه الشد - حصراً  -جيزمون بأنَّ السنة تعين  - إذاً – فكيف.. 
  !!!!!!! .. كيف ؟!!!!!!! .. والقحط ؟

!!! .. سنني من عمره ؟ هأمل مين فرعون على موسى عليه السالم ، بأنه لبث يف بيت.. 
  !!!!!!! ..طعام ؟ فهل يف بيت فرعون قحطٌ وجدب وقلَّة

              ] ١٨: الشعراء [   

هذه اآلية الكرمية تصور األمر من الزاوية اليت ينظر منها فرعون ، ومن هذه ..   
فرعون على موسى عليه السالم ، مبا كان يتمت يف من خري موسى ع به الزاوية ، مين دنيوي

  .. بيت فرعون
  !! ..وهل عروج األمر واملالئكة والروح إىل اهللا تعاىل له عالقة باجلدب والقحط ؟.. 
               

      ] ٥: السجدة [  
                     

  ] ٤: املعارج [ 
  ..عد إىل قوله تعاىل لن..  بعد تعريف مفهوم السنة ، وبعد تعريف مفهوم العام.. اآلن 
              

      ] ١٤: العنكبوت [  



        ١٧    

، هي حصراً مدة لبث نوح عليه السالم        املدة .. 
 : فالفاء يف كلمة.. الطوفان ب أخذهمإرساله ، إىل داية بيف قومه أثناء فترة رسالته ، من 

    يف قوله تعاىل :           

    ن لنا أنَّ بدايةة اللبث ، تبيوالفاء يف كلمة.. هذه هي بعد إرساله مد 

:     يف قوله تعاىل       اية ن لناتبي ،

    فاملدة احملمولة بقوله تعاىل .. الطوفان ب تنتهي مع أخذهمواليت هذه املدة 

    الطوفانأخذهم ب، هي من بداية فترة إرساله ، إىل ..  

       وبالنظر بعمق يف هذه العبارات القرآنية .. 

        همنذ بداية إرسال نوح عليه السالم إىل ، نرى أن
  : مرحلتنيبني لبثه عليه السالم توزع أخذ قومه بالطوفان ، قومه ، حتى 

  ..سنة )  ٩٥٠( وهي يدعوهم فيها ومل يغادرهم ، مرحلة لبث فيها يف قومه  - ١
كان فيها خارج قومه : مبعىن  ..سنة )  ٥٠( مرحلة مل يلبث فيها يف قومه وهي  -  ٢

  ..مبعىن هجرهم وابتعد عنهم ومل يدعهم ا .. 
ية إرساله إىل أخذهم سنة ، من بدا)  ١٠٠٠( استمرت فترة الرسالة  .. إذاً.. 

سنة )  ٥٠( ، ومنها يدعوهم سنة كان فيها نوح البثاً يف قومه )  ٩٥٠( ، منها بالطوفان 
  ..البثاً خارج قومه مهاجراً كان فيها نوح 

كانت مخسني ، خارج قومه  سنة اليت كان فيها البثاً)  ٥٠(  هذه املدة.. ولكن .. 
ة منها هي سنة منفصلة ، ة مرة كان يث ، حبكاملة كلّ مرخيرج فيها من قومه يف كلِّ مر
كما رأينا  -وهذا .. كاملة مستقلّة دورة هجران مبعىن مخسني ..  إليهمبعدها مثَّ يعود ، 



        ١٨    

  يف قوله تعاىل    ا حتمله كلمة مم -يف تبياننا لكلمة عام يف كتاب اهللا تعاىل 

   ..  
ورأينا .. مسألة ما صفة ينا أنَّ كلمة عام تصف حيثيات دورة كاملة لكنا قد رأ.. 

  ..لتصف سنة مشسية  -فيما أتت به يف كتاب اهللا تعاىل  -أنها أتت 
                 

                    

     .......    ] ٢٥٩: البقرة [  

ألف : (  بالشكل،         لو جاءت العبارة القرآنيةو.. 
سنة )  ٩٥٠( معىن أيضاً حلملت ، ) ألف سنة إالّ مخسني : ( ، أو ) سنة إالَّ مخسني سنة 

أن يكون نوح عليه السالم قد غادر قومه يف هذه لكان من املمكن .. ولكن .. كنتيجة 
كلّ مرة هي سنة مستقلّة دفعة واحدة ، أو مبرات ليست مخسني مرة  سنةالفترة مخسني 

  ..بالضبط مشسية 
وحسب ما ،      يف قوله تعاىل    لكن بورود الصيغة .. 

نرى بياناً جلياً بأنَّ يف كتاب اهللا تعاىل ، ) ع ، و ، م ( رأيناه من دالالت مشتقّات اجلذر 
ود بعدها إىل نوحاً عليه السالم غادر قومه يف فترة الرسالة ، مخسني مرة مستقلّة بعينها يع

  ..قومه ، وكلّ مرة هي سنة كاملة 
  .. يف قوله تعاىل و.. 
              

    ١٩×  ١٩=  ٣٦١= ] ١٤: العنكبوت [ 

   ..وبالتخصيص يف العبارة القرآنية  ..



        ١٩    

           ] ١٩=  ١٩٠= ] ١٤: العنكبوت 
 ×١٠    

سنة ، )  ١٠٠٠( تصور لبثه يف فترة الرسالة وهي ،    كلمة نرى أنَّ .. 

لتخرج : مبعىن .. معهم من لبثه العام لتخصص لبثه ،    وجاءت بعدها كلمة 
، وهذا )  ٩٥٠ = ٥٠ - ١٠٠٠: ( مبعىن .. م من مدة الرسالة لبثه حال هجرانه هل

  ..       : هو عني ما تصوره العبارة القرآنية 
اليت سعى بنشرها نوح و وااللتزام مبنهج اهللا تعاىل مبا حتمله من سالم ، اإلميانفدعوة .. 

، كونه  ] ٧٩: الصافات [         : عليه السالم يف العاملني 
هي ذاا فترة و ،فترة دعوة قومه ملنهج اهللا تعاىل ذاا ، هي  ما نعلماألب الثاين للبشرية ك

نراها . ......هذه املعادلة . ......        : لبثه يف قومه
  ..العبارتني القرآنيتني  بني هاتنيما ، يف القيم العددية توازن تنعكس معادلة 
         ] ١١١=  ] ١٤: العنكبوت  

         ] ١١١=  ] ٧٩: الصافات  

واملستنبطة من تعاىل ، يف كتاب اهللا وفق آلية عد احلرف املرسوم حرفاً .. لذلك .. 
، واليت ال خترج وبراجمي كما بينت يف كتيب من مقدماا إىل نتائجها ، كتاب اهللا تعاىل ، 

وفق هذه  -من مقدماا إىل نتائجها ، عن ثوابت رسم حروف كتاب اهللا تعاىل ، رأينا 
، كلّ حرف يقابل  حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( أنَّ سورة نوح مكونة من  -اآللية القرآنية 

  ..، أثناء فترة الرسالة سنة من السنني اليت لبثها عليه السالم يف قومه 
                = 

  حرفاً  ٥١



        ٢٠    

         = حرفاً  ٢١  
       = حرفاً  ٢٥  

                   

   =حرفاً  ٦٥  

           =حرفاً  ٢٦  

        =حرفاً  ٢١  

            

     =حرفاً  ٧٨  

        =حرفاً  ١٦  

          =حرفاً  ٢٨  

          =حرفاً  ٢٧  

      =حرفاً  ٢١  

            =حرفاً  ٤١  

         =حرفاً  ٢٠  

      =حرفاً  ١٤  

            =حرفاً  ٢٩  

           =حرفاً  ٣١  

         =حرفاً  ٢٣  



        ٢١    

         =حرفاً  ٢٥  

        =حرفاً  ٢١  

       =حرفاً  ٢٠  

                =٤٩ 
  حرفاً

       =حرفاً  ١٥  

               =٥٣  
  حرفاً

             =حرفاً  ٣٣  

               =٥٢ 
  حرفاً

               =حرفاً  ٣٦  

             =حرفاً  ٤١ 

            

      =حرفاً   ٦٨    

، كلُّ حرف يقابلُ وِحدةً زمنيةً من مـدة   حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( اموع هو .. 
  ..ناء محله للرسالة يف قومه أثلَبثه عليه السالم 



        ٢٢    

واليت تساوي ،        رة بقوله تعاىل ودة املُصهذه امل.. 
هي املدة الوحيدة اليت ذُكرت يف كتاب اهللا تعاىل عدد احلروف املرسومة يف سورة نوح ، 

  ) .. ١٩( وهي من املضاعفات التامة للعدد .. ملدة لبث رسول يف قومه 
٥٠ × ١٩ = ٩٥٠  

املذكورة كحـروف  ( بني حروف نورانية ، وحتى لو فرزنا حروف سورة نوح .. 
، وحروف غري نورانية ، لرأينا أنَّ كلَّ قسمٍ منـها مـن   ) مقطّعة يف بداية بعض السور 

  ) .. ١٩( املضاعفات التامة للعدد 
 ٤= ص ،،  ٢٠= س =  ٦٠= ر ،،  ٣= ح ،،  ١٨٦=  ا:  احلروف النورانية

،، ن  ٧٧= م ،،  ١٠٦= ل ،،  ٣٢= ك ،،  ٢١= ق ،،  ٢٥= ع ،،  ٥= ط ،، 
   ٥١= ي ،،  ٣٤= ـه ،،  ٦٠= 

  ٣٦×  ١٩=  ٦٨٤= اموع 
ث ،،  ٠= ،، ـة   ٣٤= ت ،،  ٢٧= ،، ب  ٤= ى :  احلروف غري النورانية

، ، ٢= ش ،،  ٤= ،، ز  ١٠= ذ ،،  ٢٥= ،، د  ١٠= خ ،،  ١٩= ،، ج  ٦= 
  .. .= ،، ئ  ٣= ،، ء  ٨٨= و ،،  ١٨= ف ،،  ٨= غ ،،  ٢= ظ ،،  ٦= ض 

  ١٤×  ١٩=  ٢٦٦= اموع 
وهذا كلّه يتعلَّق بكون سورة نوح هي املعيار آللية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً يف .. 

، )  ١٩( وما نراه أيضاً أنَّ حرف اجليم الذي قيمته العددية تساوي .. كتاب اهللا تعاىل 
  ..مرة )  ١٩( يرد يف سورة نوح 

رة بامن حروف كتاب اهللا تعاىل ، فورود الع حرفبكلِّ حتيط واحلكمة اإلهلية .. 
اليت يذكَر فيها ، الصياغة احليثية من ذه ،        القرآنية 
كما رأينا مع أنَّ النتيجة  ،)  ٩٥٠( دون ذكر العدد ، )  ٥٠( و )  ١٠٠٠( العددان 

هجران تبين حيمل داللة ، والذي رأينا كيف أنه هذا الورود ذه احليثية ..  ) ٩٥٠( هي 



        ٢٣    
يف  -نرى .. لقومه مخسني مرة مستقلّة ، كلّ مرة هي سنة مشسية نوح عليه السالم 

هو جمموع األعداد ، أنه ضرورة ال بد منها يف معيار بعد إعجازي آخر  -الوقت ذاته 
  .. املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل كمسألة كاملة 

اليت و، هي األعداد التالية ، عدداً )  ٣٠( ففي كتاب اهللا تعاىل نرى أنه متّ ذكر .. 
  :كوا مسألة كاملة يف كتاب اهللا تعاىل  ) ١٩( جمموعها من املضاعفات التامة للعدد 

١٩ – ١٢ – ١١ – ١٠ – ٩ - ٨ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١ – 
٣٠٠ – ٢٠٠ – ١٠٠ – ٩٩ – ٨٠ – ٧٠ – ٦٠ – ٥٠ – ٤٠ – ٣٠ – ٢٠ 

– ١٠٠٠٠٠ – ٥٠٠٠٠ – ٥٠٠٠ – ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠ – ١٠٠٠   
  ٨٥٣٤ × ١٩ = ١٦٢١٤٦: اموع هو 

     : املطلقة للعبارة القرآنية الصيغة دالالت جانباً منمن هنا نرى .. 

   ،  ، ة بالذاتذه احليثي أُخرى  يستحيل استبداهلاحبيث صيغة بأي..  

 
 

 


