
  

         

          

                                                                         
 

        

                   

  

             
              ] 40 - 39: يس [   

من حسب التقدير اإلهلي كناموس كوين  –هلا ، منازل القمر اليت نشهدها بأعيننا  ..
          هي كحالة ) والنهاية ( هذه البداية بداية تنتهي إليها ، و – سنن اهللا تعاىل الكونية

عن خصوصيات البشر بعيداً  كلُّ يراهافاملنظومة الكونية اليت  ..) القدمي العرجون ( 
) كونية ثابتة  كحقيقةيف الشهري القمري ( حسابات كلٍّ منهم ، هي ابتداء منازل القمر 

)     يف كلمة كاف التشبيهحيث ( من حالة حمددة بعينها هي حالة تشابه 
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   : إىل هذه احلالة ذاا  ، لتعود يف اية الشهر حالة العرجون القدمي

   ..  

  
يف  ليعود إليها، يبدأ من هذه احلالة  –كما نشهده كبشر من على األرض  – فالشهر

 هر القمري كحقيقة فلكية كونية وحسب املفهوم االصطالحي الفلكي ، فإنَّ الش .. ايته
  .. إىل احملاق – يف اية الشهر –، يبدأ من احملاق ، ليعود  يف رؤيتهاالبشر  يشترك كلُّ

البشر  كحقيقة فلكية كونية ، يشترك كلُّ، بأنَّ الشهر القمري  فالزعم ..لذلك .. 
لينتهي عند املرتلة ذاا يف الشهر ،  أ من أي مرتلة من منازل القمر، ميكن أن يبد تهايف رؤي

نشهده من خالل بداية هي احملاق ،  ، فالشهر القمري..  التايل ، هي مقولة خاطئة متاماً
  ..إىل أن تصل إىل البدر ، مث تعود إىل مرحلة احملاق اتساعاً منازله  لتتدرج

  
 ما بني بداية هي احملاق  –كما نشهدها كبشر من على األرض  –هذه املنازل .. 

  – فقط –كمنظومة تتعلَّق  القمري احملاق ، تكون الشهر واية يعود فيها القمر إىل
ملا  الزمن املرافقهو  ،) يف كتايب اهللا تعاىل ، املقروء واملنشور  (فمفهوم الشهر  ..بالقمر 
  ) ..مرتلة  30أو  29( ملنازله أل  رض ، للزمن املرافقمن على األ نشهده
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: يس [          : قوله تعاىل .. 

حصراً  ..من على األرض هنا  –حنن البشر  –كما نراها  منازل القمر، يصف لنا  ] 39
كدورة تبدأ باحملاق  ،للوجه املنري للقمر  –من على األرض  –فهذه املنازل هي رؤيتنا .. 

 فمن املعلوم ..ألرض وران احلقيقي للقمر حول اوال عالقة لذلك بزمن الدوتعود إليه ، 
وهذا  ،يوماً وثلث اليوم تقريباً )  27( أنَّ القمر يكمل دورته حول األرض يف  فلكياً

هذا ال يعنينا بشيء ، ما يعنينا .. لكن .. ) الشهر القمري النجمي ( معروف مبصطلح 
  ..  يوماً)  30أو  29( نشهدها هنا على األرض ، وهو  اليتهو الزمن املرافق ملنازله 

حبوايل اليومني عن  الكتمال دوران القمر –هنا على األرض  –سبب تأخر رؤيتنا .. 
هي تدور حول رض أيضاً ، فاألرض ليست ثابتة ، دوران األ ، هو الفعلية زمن دورته 

ما بني زمن  )أكثر من يومني ( ولذلك ، يتشكَّل فارق من الزمن ، نفسها وحول الشمس 
 –ملا نشهده هنا على األرض   –ول األرض ، وبني الزمن املرافق حالفعلية دورة القمر 

ما يعنينا مبفهوم الشهر ، هو ..  عناصر الشهرلمكونات ، كمرتلة )  30أو  29(  من
أو  29( رؤيتنا ملنازله ، والزمن املرافق هلذه املنازل حىت ايتها ، وهذا يكون من خالل 

، وهؤالء اىل ختاطب بشراً يعيشون على األرض فأحكام كتاب اهللا تع .. مرتلة)  30
  ..مرتلة )  30أو  29( البشر يتفاعلون مع القمر من خالل رؤية منازله أل 

بارتفاع األرض واخنفاضها ، بالنسبة تتعلَّق  فصول السنة الشمسية ،منظومة و.. 
دورة خالل على األرض ، وذلك باجتاه الشمال واجلنوب ،  اتسقط أشعته اليتللشمس 
وما يترتب على هذه احلركة ، من زحف تعامد أشعة الشمس ما حول الشمس ، األرض 

كاملة لألرض حول دورة هذه الفصول بدورة تكتمل ف،  بني مداري السرطان واجلدي
  ..  دورة متمايزة)  365( تدور فيها األرض حول نفسها ،  الشمس
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ثناء دوراا حول الشمس ، أ، منظومة األيام تتعلَّق بدوران األرض حول نفسها و.. 
، باكتمال دورة كاملة )  365( أل ، لتكتمل هويات األيام حيث يتكون الليل والنهار 

  ..لألرض حول الشمس 
 املشارق هي لألرض ، وليس للشمس ، وتردب اهللا تعاىل ، أنَّ ما نراه يف كتا.. 

  ) ..مغارب األرض ( مقابل مغارا 
          

   ............    ] 137: األعراف [  

ا يتعلَّق األمر بغروب الشمس ، فإنَّ املقابل لذلك هو طلوعها ، وليس وعندم.. 
  ..شروقها 
               

  ] 39: ق [ 
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           ] 130: طه [  

             

        ............    ] 17: الكهف [   

 ال ترد إالّ مقترنة بكلمة املَشرِق املعرفة بأل، كلمة املَغرِب املعرفة بأل التعريف و ..
  ..التعريف ، ومسبوقة ا ، وكذلك املَغرِبني واملَشرِقَني ، وكذلك املَغارِب واملَشارِق 

                        

  ] 115: البقرة [ 
                

            ] 142: البقرة [  
              

      ............    ] 177: البقرة [  

 ............            

              ] 825: البقرة [  

               ] 28: الشعراء [  

        ] 17: الرمحن [  

           ] 40: املعارج [  

             ] 9: املزمل [  
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، تصوران موضعي الشروق  ]     ،،   [: الكلمتان  ..
ى سطح جهة طلوع الشمس بالنسبة ألي مكان عل: والغروب بالنسبة لألرض ، مبعىن 

فبالنسبة ألي مكان على سطح األرض ، هناك جهة تطلع منها .. األرض ، وجهة غروا 
  ..   ، وجهة تغرب فيها الشمس امسها    الشمس ، امسها 

 ما بني( تصوران املواضع املختلفة  ]     ،،   [والكلمتان .. 
) ما بني يوم وآخر ( للمطالع اليت تطلع منها الشمس ، واملواضع املختلفة ) يوم وآخر 

....... للمغارب اليت تغرب فيها الشمس ، وذلك بالنسبة ألي مكان على وجه األرض 
فمن املعلوم أنه بالنسبة ملكان ما على سطح األرض ، تطلع الشمس من مكان خمتلف عن 

ه يف اليوم التايل ، وذلك تابع لتغير ميل شعاع الشمس على سطح املكان الذي تطلع من
وهذه املطالع املختلفة معروفة وحمددة وتتكرر كل .. األرض ، أثناء دوراا حول الشمس 

  ..    : سنة ، لذلك نراها ترد يف كتاب اهللا تعاىل معرفة بأل التعريف 
ة ملكان ما على سطح األرض ، تغرب الشمس يف مكان ومن املعلوم أنه بالنسب.. 

خمتلف عن املكان الذي تغرب فيه يف اليوم التايل ، وذلك تابع لتغير ميل شعاع الشمس 
وهذه املواضع املختلفة لغروب .. على سطح األرض ، أثناء دوراا حول الشمس 

يف كتاب اهللا تعاىل معرفة نراها ترد .. لذلك .. الشمس معروفة وحمددة وتتكرر كل سنة 
  ..   : بأل التعريف 

، ناجتة    للشمس ) ما بني يوم وآخر ( هذه املغارب املختلفة  وكون.. 

، وتتعلَّق باملكان    لطلوع الشمس ) ما بني يوم وآخر ( عن املواضع املختلفة 
 ،نراها تعطف عليها يف ذات اإلضافة .. لذلك .. سطح األرض ذاته يف أي نقطة على 

فال أقسم برب ( : أو  )رب املغارب بفال أقسم برب املشارق و( : فاهللا تعاىل مل يقل 
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إنما ..       ، مبا يشابه قوله تعاىل  )املشارق ورب املغارب 

  ..         : يقول تعاىل 

، حبيث نرى    وهذا التغير يف املطالع املختلفة للشمس من يومٍ آلخر .. 
      يصل إىل نقطة قصوى يف الصيف .. هذا التغير .. مطالع الشمس تتغير من يوم ليوم 

، بعدها تبدأ هذه املطالع يف ) كوننا نعيش يف النصف الشمايل من األرض  بالنسبة لنا( 
العودة من يوم ليوم ، لتصل إىل نقطة قصوى يف الشتاء ، مث تعود تتغير لتعود إىل ذات 
النقطة القصوى اليت كانت عندها يف الصيف ، مثّ تعود لذات النقطة القصوى يف الشتاء 

  ..وهكذا .. 
، ليكون املشرق اآلخر يف الصيف  منه الشمس تطلعصى ما أقهو قني حد املَشرِأف.. 

أَقصى ما تنتهي إِليه الشمس يف هو املَغرِبني  أَحدو..  يف الشتاء تطلع منهما هو أقصى 
تني ، تكون وما بني هاتني الذرو .. ى ما تنتهِي إِليه يف الشتاءأَقْص اآلخرليكون الصيف 

  ..       : هذا ما يصوره قوله تعاىل.. ...املشارق واملغارب 
سقوط أشعة الشمس على سطح األرض ، من  ميلإىل  ا كلُّه من زاوية النظرهذ.. 

فاملوجود على مكان ما من سطح األرض ، يرى .. منظار مكان ما على سطح األرض 
تغير من يوم آلخر على مدار السنة ، وهذا هو ما تصفه أنَّ زاوية سقوط أشعة الشمس ت

لتكون حركة هذه الزاوية ما بني الشمال ..  ]     ،،   [كلمتا 
واجلنوب واملتنقِّلة ما بني يوم وآخر ، حمصورة بني ذروتني ، تصفهما يف كتاب اهللا تعاىل 

  .. ]     ،،   [الكلمتان 
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نرى .. لذلك .. من منظار الواقف على مكان ما على سطح األرض  ..كلُّ ذلك 
،،      ،،    ،،   [ :كلمات املصورة هلذه األمور ال أنَّ

    ،،    ،،   [  تتعلَّق باألرض ، كجهيت طلوع
رض وغروب للشمس ، وكزوايا طلوع وغروب للشمس ، نسبة ملكان ما على سطح األ

  ..ما على سطح األرض  مكان يفمن منظار الواقف : مبعىن  ..
 ، للضياءكمنبع  احلركة النسبية ما بني الشمس إىلهو النظر .. هناك منظار آخر و.. 

ارتفاع : مبعىن .. ، باتجاه حمور األرض الشمايل اجلنويب  الضياءكمستقبل هلذا واألرض 
على األرض ، وذلك باجتاه  اتسقط أشعته يتالاألرض واخنفاضها ، بالنسبة للشمس 

الشمال واجلنوب ، وما يترتب على هذه احلركة ، من زحف تعامد أشعة الشمس ما بني 
  ..مداري السرطان واجلدي 

يكون حمورها مائال حول نفسها ، أثناء دوراا أنَّ األرض ، فلكياً من املعلوم .. 
دي على مستوى املدار الذي تدور فيه درجة عن اخلط العمو))  23.5((  : مبقدار

  .. األرض حول الشمس
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فاملستقيم الواصل بني القطبني والذي هو حمور دوران األرض حول نفسها ، وما .. 
ينتج عنه من أيام ، ليس عمودياً على املستقيم الواصل بني الشمس واألرض ، إنما مييل 

درجة كما نرى ))  23.5(( قدار عن العمود على اخلط الواصل بني األرض والشمس مب
  ..يف الصورة 

وبدوران األرض حول الشمس ، وتنقّلها على مدارها حول .. وخالل السنة .. 
نرى أنه على احملور الشمايل اجلنويب لألرض ، وباالنتقال على يومٍ إىل آخر ، الشمس من 

على أشعة الشمس وفيما بينها ، ختتلف زاوية سقوط خطوط العرض ، مشاالً وجنوباً ، 
تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان حزيران )  21( ففي .. من يوم آلخر األرض ، 

،  حنو الشمس يف ذروة ميله حيث نصف الكرة الشمايل يكون،  يف نصف الكرة الشمايل
وباملقابل .. واملناخ يكون صيفاً ، ويكون النهار يف أطول حاالته ، والليل يف أقصر حاالته 

املناخ يف نصف الكرة اجلنويب شتاء ، حيث يكون الليل يف أطول حاالته والنهار يف  يكون
  ..أقصر حاالته 
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نالحظ أنَّ الدائرة القطبية الشمالية تكون يف مركز حالة ارٍ .. هنا يف هذه احلالة .. 
مستمر ، ألنَّ دوران الشمس حول نفسها ال يدخلها يف حالة الليل ، بسبب كون نصف 

ناحية الشمس ، وتعامد الشمس يكون على مدار السرطان الذي هو يف  الكرة الشمايل يف
وبالتايل تكون الدائرة القطبية اجلنوبية يف ليلٍ مستمر ، ألنَّ نصف .. نصف الكرة الشمايل 

الكرة اجلنويب يكون األبعد عن تعامد سقوط أشعة الشمس على سطح األرض ، ومهما 
تبقى حالة الليل سائدة يف الدائرة القطبية ) الة يف هذه احل(  األرض حول نفسها دارت

  ..اجلنوبية 
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  :هناك .. إذاً .. 
ووفق هذه املنظومة  ..نتيجة دورانه حول األرض  منظومة تتعلَّق بالقمر فقط ، -  1
   ..أبداً  .. دوران األرض حول الشمسلذلك بوال عالقة  .. الشهورمفهوم لنا يتكون 
مفهوم الليل لنا وران األرض حول نفسها ، ووفقها ينتج منظومة تتعلَّق بد – 2

وما واليت ال عالقة هلا بالقمر واختالفهما بالنسبة لبعضهما ، والنهار كعنصرين لليوم ، 
  ..أبداً .. ينتج عن دورانه حول األرض من مفهوم الشهور 

ر األرض باحلركة النسبية ما بني الشمس واألرض ، باتجاه حمومنظومة تتعلَّق  – 3
تسقط  اليتتتعلَّق بارتفاع األرض واخنفاضها ، بالنسبة للشمس : مبعىن .. الشمايل اجلنويب 

على األرض ، وذلك باجتاه الشمال واجلنوب ، وما يترتب على هذه احلركة ، من  اأشعته
ووفق هذه املنظومة .. .زحف تعامد أشعة الشمس ما بني مداري السرطان واجلدي 

ل يف السنة ، واليت ال عالقة هلا بالقمر وما ينتج عن دورانه حول األرض من تتكون الفصو
  ..أبداً .. مفهوم الشهور 

حيث ، رؤيتنا ملطالع الشمس ومغارا  نتفاعل معها من خالل.. هذه املنظومات .. 
دد عنعلم وبالتايل  بفصوهلا املعلومة ، املكونة للسنة الشمسية ،نعلم بذلك هويات األيام 

أهلّة من خالل نتفاعل معها و ..يوماً )  365( السنني ، حيث دورة السنة تكتمل ب 
، حيث نعلم الشهور فكنور يعكس ضياء الشمس ،  للقمر من خالل رؤيتنا، أي  القمر

وبالتايل حنسب  ، ) 12(  هووعدد الشهور ،  يوماً)  30أو  29( دورة الشهر هي 
  ..لشعائر عبادتنا من حج وصيام 

مبنظومة الشهور ) إضافة ملنظومة السنني ( التايل ، تعلّقاً هذا ما ينطق به قوله تعاىل .. 
، وذلك كخطابٍ موجه للبشر مجيعاً ، وما فيها من عبادات وأيام تنتمي هلذه املنظومة 

  ..على خمتلف درجات علمهم 
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  ] 5: يونس [ 

ة تتعلَّق بكل السياق السابق هلا يف اآلي،    :  الم التعليل يف كلمة.. 

وليس ،            : الكرمية 

    : فاهلدف من ..        :فقط بالعبارة 

        ،هو أن نعلم :    أمرين :  

 -     ..  تعلّقاً بالشمس وضيائها.. وذلك :   

   .. ا واختالف الليلام نعلمها من خالل طلوع الشمس وغروات األيحيث هوي
وال  ..هي مكونات السنة الشمسية ،  املتمايزة)  365( األيام وياا أل ف ..والنهار 

فعدد السنني هو ال من قريب وال من بعيد ، ال عالقة للقمر بذلك ، عالقة للقمر بذلك ، 
ما عالقة القمر ، فذاته عدد دورات األرض حول الشمس ، وهذا معلوم وال خالف فيه 

  ..حول الشمس بدوران األرض  –حصراً  –يتعلَّق  –يف عدد السنني  –األمر بذلك ؟ ، 
يوماً بالضبط ، إنما تزيد على ذلك )  365( وكون السنة الشمسية ليست .. 

ن كأو بأي حساب مي [يوماً كلَّ أربع سنني )  366( بساعات ، ويقوم البشر حبساا 
يتعلَّق     ، ال يلغي ذلك من كون  ] يف املستقبل لضبطها متاماً أن يكون

عبارة عن  –يف جوهرها  – فالسنة.. الشمس ودوران األرض حوهلا دورة كاملة  بضياء
أليس إضافة يوم كل أربع سنني لتكون .. .. دوران األرض حول الشمس دورة كاملة

لدورة كاملة لألرض املعدودة من أجل موافقة السنة حماولة يوماً ، هو )  366( السنة 
  .. حول الشمس هو املعيار ملعرفة عدد السنني دوران األرض .. إذاً .. حول الشمس ؟ 
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   -      ..ذلك يكون و..  

 -  تعلّقاً بالشمس :     .. يف حيث يتم احلساب للفصول
تتعلَّق وهنا أيضاً ال عالقة للقمر بذلك ، ففصول السنة الشمسية  ..السنة الشمسية 

تتعلَّق بارتفاع األرض واخنفاضها ، : بني الشمس واألرض ، أي  باحلركة النسبية ما
على األرض ، وذلك باجتاه الشمال واجلنوب ، وما  اتسقط أشعته اليتبالنسبة للشمس 

يترتب على هذه احلركة ، من زحف تعامد أشعة الشمس ما بني مداري السرطان 
  ..ن بعيد ال من قريب وال م ، وهذا ال عالقة له بالقمر..  واجلدي
  -  تعلّقاً بالقمر ومنازله :       ، حيث شعائر
وهذا ال عالقة له بدوران األرض  .. تتعلَّق مبنظومة الشهور) صوم ، وحج : ( العبادات 

  ..هذا يتعلَّق بدوران القمر حول األرض  ..شمس ، ال من قريب وال من بعيد حول ال
     : ، يف العبارة    : نرى صيغة اإللوهية .. ولذلك  ..

    ،  كمنظومة ، بالشهور  يتعلَّق، بشعائر هذه العبادات  قيام املؤمننيحيث
أوامر اهللا  –فيما تشمل  –فصيغة اإللوهية تشمل  ..تتعلَّق بدوران القمر حول األرض 

    ..اليت تتعلَّق بالشهر القمري ) الصيام واحلج ( يف شعائر العبادات تعاىل 
 ال نرى ذكراً ملنظومة الشهور ، كون األمر يتعلَّقفأما يف قوله تعاىل التايل ، .. 

اليت تؤدى بناء على ) الصيام واحلج ( فقط ، وال عالقة له بشعائر العبادات  مبعايش الدنيا
ة منظومة الشهور القمري:  

             

            

    ] 12: اإلسراء [   
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       : منظومة الليل والنهار أنَّ نرى ..  هنا.. 

       ،  جل أمرين أجعلها اهللا تعاىل من:  

 - ًمن  أن نبتغي فضالجلَّ وعال  نارب :       ، وذلك
  :يف قوله تعاىل  –أيضاً  – وهذا ما نراه ..يف معايشنا ، حيث الليل والنهار ضرورة لذلك 

            

     ] 73: القصص [   

 -  أن نعلم :    أمرين اثنني:  

  -      ، حيث يكون ذلك من خالل علم تعاقب الليل والنهار ،
، وهذا ال املكونة للسنة الشمسية )  365( واختالفهما ما بني يوم وآخر من األيام أل 

ران القمر حول األرض ، فمهما كانت عدد دورات القمر حول عالقة له إطالقاً بدو
  ..يوماً  )  365( األرض ، فإنَّ ذلك ال عالقة له بكون عدد أيام السنة هو 

 -      ، حيث تعاقب الليل والنهار ، واختالفهما ما بني يوم وآخر
داخل فصول السنة دنا يف معايشنا يفياملكونة للسنة الشمسية ، )  365( من األيام أل 

  ..الشمسية ، من حساب ملواقيت الزراعة وغري ذلك 

    : يف العبارة    : نرى صيغة الربوبية .. ولذلك .. 

  ..  ، حيث هذا اجلعل يستفيد منه كلُّ البشر ، سواء من يقوم بشعائر العبادات

  ..   : وهذا تناسبه صيغة الربوبية  ،مل يقم ا  أم من
وال عالقة هلم مبنهج  ، تسول هلم أنفسهمالذين يسريون خلف ما  أصحاب األهواء ،

  :، لتربير أهوائهم النصني الكرميني ذين حيتجون  التدبر السليم يف كتاب اهللا تعاىل ،
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      ] 5: يونس [  

             

            ] 12: اإلسراء [   

   :  قوله تعاىل املبدوء بالم التعليل والذي جيمع أمرين :يقولون 

     نعلم حقيقةَ، ال التعليل مبل الا قمبإالَّ  ، من هذين األمرين أي  :

         ، مون: مبعىنعدد أنَّ  يتوه لْمع
أنَّ علْم الشهور ، وكونه ذُكر قبل الم التعليل ) إضافة للشمس ( تعلَّق بالقمر السنني ي

  ..التعليل كوا ذُكرت قبل الم ) إضافة للقمر ( تعلَّق بالشمس ي
 ..قوهلم هذا ناتج عن جهلٍ كبري ، وعن فرض أهوائهم املسبقة الصنع على النص  ..

  :؟ جلَّ وعال  هوالنهار معاشاً نبتغي فيه من فضل ، لنسكن فيهأمل جيعل اهللا تعاىل الليل لنا 
           ] 67: يونس [  

       ] 11: النبأ [   

السكن يف النهار كما هو يف الليل ، وهل يكون ، هل يكون  مبناء على ضالهل.. 
وقوع الليل بسبب .. وذلك  ..االبتغاء من فضل اهللا تعاىل يف الليل كما هو يف النهار 

االبتغاء من فضل اهللا و والنهار قبل الم التعليل ، عطفاً على بعضهما ، ووقوع السكن
  : !!!!!!! ؟، عطفاً على بعضهما ، وذلك يف قوله تعاىل  تعاىل بعد الم التعليل

            

     ] 73: القصص [   
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ويبدأ بالبحث هلا عن مقدمات ، نتيجة مسبقة الصنع من مادة خياله ،  من يضع.. 

ففرض  ..فرض أهوائه الضالة ذر الرماد يف األعني ، لال تعنيه احلقيقة ، كلُّ ما يعنيه هو 
ىل نتائج أُخرى ، لن يؤدي بصاحبه إالَّ إىل مزيد إنتيجة خاطئة ، والبناء عليها للوصول 

  ..من الضالل واإلضالل 
انعكاس ضوء عن  ةناجتيوماً )  30أو  29( كون رؤيتنا لألهلّة على مدار . .

ال يعين أنَّ الشمس تدخل يف منظومة الشمس من على وجه القمر املقابل للشمس ، 
وجه القمر املقابل للشمس يعكس ضوء الشمس بشكل مستمر ، . ..أبداً . ..الشهور 

شأنه بذلك ا يتكون من شهور نتيجة لذلك ، بشكلٍ جمرد عن دورانه حول األرض وم
وما جيعلنا نرى األهلّة اليت تتدرج من احملاق إىل البدر عودة إىل الكواكب ،  شأن كلِّ

، حيث أثناء دورانه حول األرض ) على األرض ( موقع القمر بالنسبة لنا هو  ، احملاق
القمر يكون ، لتنعدم يف احملاق حيث  نتيجة هلذا الدورانتتغير رؤيتنا له للقمر ه املنري الوج

على األرض تكون بني الشمس واألرض ، وتكتمل عندما يكون بدراً حيث على استقامة 
بالشمس ، سوى أنَّ  –إطالقاً  –وكلُّ ذلك ، ال عالقة له  ..بني الشمس والقمر استقامة 

خرى ، وهذا القمر يعكس ضوءها على وجهه املقابل هلا ، شأنه بذلك شأن الكواكب اُأل
جوهر تكون الشهر هو دوران القمر حول  ... ة بالشمسال يعين أنَّ الشهور هلا عالق

األرض دورة كاملة ، كما أنَّ جوهر تكون اليوم هو دوران األرض حول نفسها دورة 
   ..كاملة ، كما أنَّ جوهر تكون السنة هو دوران األرض حول الشمس دورة كاملة 
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،  يف مكااوأنها واقفة  أنَّ األرض ال تدور حول الشمس ، -جدالً  -لو فرضنا .. 

.. ؟  أهلّة للقمرفهل ال نرى .. املُفترض وتدور فقط حول نفسها ، يف مكاا الثابت 
  .. ، ما دام القمر يدور حول األرض أهلّة للقمربالتأكيد نرى 

 لو فرضنا أنها ... هالالً )  30أو  29( أنَّ األهلّة ليست  -جدالً  - لو فرضنا  ..
األرض حول نفسها ، بدوران ذلك يتعلَّق  أال.. هالالً )  100( أهلّة أو )  10( 
  ..؟  مر حوهلادوران القوب

لو فرضنا ...  شهراً)  12( أنَّ عدد الشهور القمرية ليس  -جدالً  -لو فرضنا ..  
بدوران القمر حول  –فقط  –ذلك يتعلَّق  أال.. شهراً )  100( شهور أو )  10(  أنها

  ..األرض ؟ 
، )  أو أنه ال يوجد قمر( أنَّ القمر ال يدور حول األرض  -جدالً  - لو فرضنا .. 

يف السنة فهويات األيام .. املعلومة )  365( فإنَّ ذلك ال يؤثِّر على منظومة األيام أل 
ال عالقة هلا بدوران القمر حول األرض ، متاماً كما أنَّ هويات الشهور ال عالقة الشمسية 

ا عن فلكلٍّ من هاتني املنظومتني استقالليته.. هلا مبوقع األرض يف دوراا حول الشمس 
  ..للشهور واأليام  –حنن البشر  – شهادتنامن زاوية وذلك املنظومة اُألخرى ، 

ومة ومنظمن هنا نرى أنَّ منظومة الشهور الناجتة عن دوران القمر حول األرض ، .. 
حوهلا ، ان األرض حول نفسها ودوران القمر ن دوراألهلّة داخل الشهر الناجتة ع

كنتيجة  لفصول ،عن منظومة ااأليام املكونة للسنة الشمسية ومتاماً عن منظومة  تانمستقلَّ
، )  365( وذلك من زاوية مشاهدتنا هلويات األيام أل  ..األرض حول الشمس  لدوران

 القمرهو مشاهدتنا ألهلّة  املعيار يف الشهور ..) . 12( وهلويات األهلّة يف الشهور أل 
وهذا يتعلَّق بالقمر حصراً ، ، هنا من على األرض  بالنسبة لنا –كهالل  –جمه املرئي حبو

مشاهدتنا لطلوع الشمس  واملعيار يف األيام والفصول هو.. وال عالقة له بالشمس 
  ..، وهذا ال عالقة له بالقمر وغروا واختالف الليل والنهار 



       18                  
وكون القمر تابعاً لألرض ، ويدور حوهلا كتابع هلا يف دوراا حول الشمس ، .. 

وكون دورته الفعلية حول األرض تنقص حبوايل يومني عن دورته اليت نراه ا من خالل 
زمن بكمنظومة ، تعلَّق الشهور القمرية ذلك ال يعين مرتلة ، )  30أو  29( منازله أل 

يف دوراا  –القمر تابع لألرض ، ويدور معها . ..أبداً . ..دورة األرض حول الشمس 
 أنَّ األرض – جدالً –ولو فرضنا  ..، وال يدور مستقالً عنها هلا كتابع  –حول الشمس 

، عن الدوران حول الشمس توقّفت عن الدوران حول الشمس ، لتوقف هو أيضاً معها 
حبيثية خمتلفة ،  ، لكن أهلّة لهولبقي يدور حوهلا ، ويف هذه احلالة املفترضة سنبقى نرى 

دام القمر يدور حول األرض ، واألرض تدور حول نراها ، فما  ، لكنعما نراها اآلن 
  .. شهور، وستتكون  للقمر أهلّةنفسها ، سنرى 

كل أجزاء الكون مترابطة يف ناموس كلّي ، سواء عالقة القمر باألرض ، أم عالقة 
حركة يف الكون هي ضمن  ، كلّ........... األرض بالشمس ، أم عالقة الشمس بارة 

)  365( ال عالقة للقمر ويات األيام أل .. لكن .. هذا الكون ناموس حيكم حركة 
دورة األرض حول ب)  12( هلويات الشهور أل ال عالقة ونة للسنة الشمسية ، واملك

  ..الشمس دورة كاملة 
وأخرى  ، أال يتغير وصفه ما بني سنة)  365( لو أخذنا يوماً من أيام السنة أل .. 

أيضاً كلُّ شهر يتغير ما بني دورة وأُخرى .. بالتأكيد .. لذي يرى فيه ؟ نسبةً إىل اهلالل ا
نسبةً أليام السنة  ]شهراً كما يؤكِّد كتاب اهللا تعاىل )  12(  حيث دورة الشهور هي [

هذا أمر طبيعي كوننا أمام منظومتني ، إحدامها أكرب من  ..الشمسية اليت تكون أيامه 
وأي حماولة لدجمهما يف منظومة واحدة ، تقتضي إلغاء .. يوماً )  11(  وايلاُألخرى حب

كبشر  –فمن السفاهة تصور عالقة حنسها  ..هوية إحدامها وفرض هوية اُألخرى عليها 
كحقيقة كونية متعلّقة بدوران القمر حول األرض ،  [بني الشهر  –نعيش على األرض 
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كحقيقة كونية متعلّقة بدوران األرض  [سنة البني و ] شهراً)  12( ضمن منظومة هي 

  .. ] دورة كاملة حول الشمس
 ..ة ثابتة متياُألخرى ، ال عالقة له )  11( زه عن غريه من الشهور أل فالشهر كهوي

إطالقاً .. يف دوراا حول الشمس  –أثناء هذا الشهر  – مبوقع املسافة اليت تقطعها األرض
ادمة ، ال تكون األرض يف هذا املوقع نسبة للشمس ، كون عدد تعود دورته الق فعندما.. 

ال يتطابق مع عدد أيام دورة األرض حول الشمس ، فعدد )  12( أيام دورة الشهور أل 
هذا  .. عدد أيام السنةيوماً عن )  11( يقلّ حوايل )  12( أيام دورات القمر أل 

ويسري معها كلُّ ما  ،، فهي أيضاً تسري اا يف مكثابتة  تالشمس أصالً ليسإضافة إىل أنَّ 
  .. أجراميدور حوهلا من 

 نظومتني تكتمل دورة كلٍّ منهما منظومتا األيام والفصول ، بينهما رابط ، كون امل.. 
دورة ، مكونة )  365( حيث تدور حول نفسها بدورة كاملة لألرض حول الشمس 

)  365( أل فهويات األيام .. ا متطابقتان متاماً دورتامه: أي .. أثناء هذه الرحلة األيام 
.. هلذا املكان فصول السنة تكون أيام  هي ذاا يف املكان ذاته ،املكونة للسنة الشمسية 

كون يف حزيران أطول األيام اراً يف السنة ي ،يف نصف الكرة الشمايل عندنا .. مثالً 
 امل كشهر من ييف السنة اراً كشهر من شهور الصيف ، وأقصر األيكون يف كانون األو

) مدا سنة ( فألنَّ دورتيهما متطابقتان متاماً  ..وهذه حقيقة فلكية ثابتة .. شهور الشتاء 
قول بأنهما منظومتان مترابطتان متاماً ، ال تنفك كلٌّ منهما نرى رابطاً بينهما ، ونستطيع ال

   ..عن اُألخرى 
فدورة منظومة ال عالقة هلا مبنظومة الفصول ، ، )  12( الشهور أل  بينما هويات.. 

 .. وبالتايل ..يوماً )  11( حبوايل )  12( أل  الفصول أطول من دورة منظومة الشهور
ذاا )  365( األيام أل لتتناوب على كامل فصول السنة ، الشهور القمرية تدور س
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كما هو معلوم ، ومعمول به  ،كل الشهور القمرية مروراً على ، الشمسية املكونة للسنة 

  ..يف احلساب القمري 
   : يف اآليتني،        : العبارة األخرية تشري إليهوهذا ما .. 

             

              ] 40 - 39: يس [   
ال ميكن ملا ويف حدود متوسط عمر الفرد منا ، ،  النسبة لنا حنن هنا على األرضفب.. 

ك أن يدر، )) واأليام ، الفصول  مفهوم(( نتيجة دوران األرض حوهلا ينتج عن الشمس 
مفهوم (( يف دورانه حول األرض  ينتج عن القمر مع ما ، منظومة واحدةيف  تطابقاً فلكياً

دمج ما ينتج عن دوران القمر من هويات للشهور ، فمحاوالت .. وبالتايل  .. ))ر والشه
لفصول ، هويات لأليام وا نمنفسها وحول الشمس ينتج عن دوران األرض حول  مع ما

، )  12( ىل إنكار هويات الشهور أل إوسيضطر متوهمو هذا الدمج  ..بداً لن تفلح أ
  :وذلك 
وبالتايل يضلِّلون الناس يف هويات الشهور ، هوية شهر كلّ فترة ، إما بإلغاء  – 1

  ..فيكون الناس يف شهر ، وحيسبونه شهراً آخر 
الشهور  دورةبعد اية ، ) األول ( الشهر  من)  11(  األهلّة أل عد بإلغاء أو – 2

من بعد انقضاء هذه ليبدؤوا العد  وهي الفارق حتى اكتمال أيام السنة ، ،)  12( أل 
األهلّة اليت أوقفوا العد فيها ، وهنا ستكون بداية الشهور يف الدورة اجلديدة ليست من 

وإنما من الشهور يف الدورة السابقة ،  من املرتلة ذاا اليت بدأت ا بل ليست ،احملاق 
ن هاللٍ آخر وسط تكون بداية الشهور يف الدورة الالحقة موس ر ،هاللٍ ما وسط الشه

ال يؤمنون نما أيضاً ، وإبذلك ليس فقط يلغون هويات الشهور  همو.. .الشهر ، وهكذا 
احملاق ، وأنها تعود يف هي  –كحقيقة كونية يشترك كلُّ البشر ا  –بأنَّ بداية الشهور 
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       فقوله تعاىل   ..ايتها إىل هذه احلالة 

   ] تعود إليها ، وهي حالة هلا بداية  منازل القمر، واضح بأنَّ  ] 39: يس
) ليت نراها واملكونة للشهر األهلّة ا (لقمر فتقدير اهللا تعاىل ملنازل ا العرجون القدمي ،

لتعود يف  –حصراً  –تبدأ حبالة العرجون القدمي كحقيقة كونية يشترك كلُّ البشر ا ، 
من شهرٍ هالالً )  11( قاموا بإلغاء .. وفوق ذلك  ..ايتها إىل حالة العرجون القدمي 

جمموعة أهلّة من شهر مع هذا ال ى منقَّما تبفأخذوا ، قمري ، واعتربوا بدايته من بعدها 
أوهامهم وما  فقط إلرضاء، واعتربوا اموع لذلك شهراً قمرياً واحداً ،  الشهر التايل له

  ..تسوله هلم نفوسهم 
الشهور القمرية ودورة  .. يوماً))  29.53022((  : يساويالشهر القمري .. 

ودورة األرض حول الشمس ..  يوماً))  354.36264 (( :تساوي )  12( : أل 
إيقاف عد الشهور ، يف ومن العبث  .. يوماً))  365.2422: (( تساوي دورة كاملة 

، منظومة الشهور تتايل نتاج وبالتايل عن إ ((القمر عن الدوران  فيهالوقت الذي ال يتوقَّف 
  ..) )شهراً لكلِّ شهر منها هويته اخلاصة به )  12( ك 

ال عالقة ، شهراً مشسياً ، هو مصطلح بشري )  12( الشمسية إىل تقسيم السنة .. 
على  –فمن املمكن . ..أبداً .. .، وال يتعلَّق بأي واقعٍ فلكي له بكتاب اهللا تعاىل املنشور 

.. .، أو شهراً )  30( إىل شهور ، أو )  10( تقسيم السنة الشمسية إىل  –سبيل املثال 
 ، وتقسيم الساعة إىل ساعة )  24( ليوم إىل شري االصطالحي لالبتقسيم ال يشابهوهذا 

)  12( السنة الشمسية فيها . ....ثانية )  60( إىل ة دقيقة ، وتقسيم الدقيق)  60( 
شهراً قمرياً وثلث الشهر )  12( أي ..  يوماً))  10.87956((  شهراً قمرياً و

شهراً قمرياً ، إنما حتتوي على )  36( فثالث سنني مشسية حتتوي ليس على  ..وساعات 
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)  120( وعشر سنني مشسية حتتوي ليس على  ..شهراً قمرياً ))  37.10526(( 
  ..  شهراً قمرياً ))  123.6842(( شهراً قمرياً ، وإمنا على 

الزائدة حىت تكمل األرض دورا حول (  يوماً))  0.2422((  ألفكما أنَّ .. 
يوماً املكونة للسنة )  365( من األيام أل )  1( تدخل يف اليوم رقم ) الشمس بالتمام 

: فإنَّ أل  .. يوماً))  365.2422(( : حيث عدد أيام السنة الشمسية هو الشمسية ، 
)  12( اليت تكون الفارق بني السنة الشمسية وعدد أيام  يوماً))  10.87956(( 

  ) .. 12( من الشهور القمرية أل )  1( م شهراً قمرياً ، تدخل يف الشهر رق
الزائدة حىت تكمل األرض (  يوماً))  0.2422(( ميكن االنتظار  كما أنه الو.. 

        دخول اليوم األول من األيام أل يبدأ بعد ذلكحتى ) دورا حول الشمس بالتمام 
لدخول الشهر  يوماً))  10.87956(( : االنتظار  أيضاً ال ميكن.. املعلومة )  365( 

   ..املعلومة )  12( أل القمرية من الشهور  األول
، واعتبار اليوم يوماً من السنة الشمسية )  11( وكما أنه ال ميكن إلغاء آخر .. 

 ول يف السنة الشمسية التالية ، األ اليوم] يف السنة الشمسية )  355( وهو اليوم [  التايل
ال ميكن  .. كذلك.. يوماً )  354( كون دورة الشهور القمرية هي لوذلك موافقة 

قمري لشهر  تنتميخرية من السنة الشمسية األ)  11( التغاضي عن كون هذه األيام أل 
  ..  ) 12( من الشهور القمرية أل 

فاأليام والشهور ، هلا هوياا ،  وأهوائهمأمزجة البشر األمر ليس تقسيماً حسب .. 
  ..ومنظومة الشهور خمتلفة عن منظومة األيام والفصول .. ونية ، كبداية واية الك

أمر خمتلف عن مفهوم عبارة عن سنة ،  شهراً قمرياً)  12( كل واعتبار البشر .. 
  :اه يف قوله تعاىل وهذا ما نر.. يوماً )  365.2422( نة من املكوالسنة الكونية 
            ] 25: الكهف [    
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         =)  422365.2 × 300 : (هي ،      مدة لبثهم .. 
شهراً قمرياً عبارة عن )  12( كوم كانوا يعدون كل و.. يوماً )  109572.66( 

)  264354.36÷  109572.66( :  تعادلسنة ، )  300( املدة هذه سنة ، فإنَّ 
  ..سنةً مما يعدون )  210309. ( =

حيث كلُّ سنة هي سنة اليت لبثها أهل الكهف يف كهفهم ، )  300( أل .. إذاً .. 
دوران األرض حول الشمس دورة كاملة ، كانت يف عدهم الذي يستخدمونه باعتبار 

  ..سنة مما يعدون )  309(  : كانتشهراً عبارة عن سنة ، )  12( كل 
اليت لبثوها يف كهفهم )  300(  ل، هو زيادة عن السنني أ)  309(  : العدد. .
ذا املنهج من  نتيجة عد البشر كانت ،سنني )  9( الزيادة  فهذه.. سنني )  9( مبقدار 

يعود على      :   : نرى الفاعل يف الفعل .. ولذلك .. العد 
  ..فهذه الزيادة هي نتيجة عدهم ، وليست نتيجة واقع فلكي يتعلَّق بالسنني ..  البشر

 ث لكلٍّ منها هويته اخلاصة به  السنة الشمسية ، حييف)  365( األيام أل .. إذاً .. 
بشكل  –ليها متر عوكخصوصية لطلوع الشمس وغروا ، كموقع يف فصول السنة ، 

يف كلِّ دورة من دورات  –ليحمل اليوم ، القمرية املعلومة منظومة الشهور  –دوري 
  ..يف كلِّ دورة وقعه يف الشهر القمري الذي ينتمي إليه تتعلَّق مب صفةً –الشهور القمرية 

يوماً كل )  366( يف تقومينا البشري ، جنعل سنة كبيسة : وهنا لقائل أن يقول .. 
يوماً ، ليبدأ اليوم األول من )  365( خارج هويات أل جنعل يوماً : ، مبعىن سنني أربع 

شهراً  الشهورنوقف عد  فأين املشكلة يف أن.. بعد انقضاء هذا اليوم )  365(  األيام أل
  ..؟  القمرية عد الشهوربعده نتابع ل ،كلَّ فترة 
عاىل تتعلَّق باأليام يف إطار انتمائها ال توجد أحكام يف كتاب اهللا ت.. نقول .. 

، وتتعلَّق أوقات أدائها ، وهي ذاا تتكرر يف كلِّ األيام ، إالَّ الصالة للمجموعة الشمسية 
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رمضان ، شهر يف فرضية احلج ، وفريضة الصيام يف شعائر الأما  ..حبيثيات اليوم ذاته 

انتماء ك، وليس القمرية األيام كانتماء هلذه الشهور ، وبالقمرية املعلومة تتعلَّق بالشهور ف
  ..الفصول يف السنة الشمسية ملنظومة 
 ..نة من    )بالنسبة ملكان ما ( ة الثابتة اليوم الذي ينتمي إىل املنظومة الكونيواملكو  

دورة ، أثناء دوراا )  365( عن دوران األرض حول نفسها  هيئة ، والناتج)  365( 
والذي يتعلَّق مبوقعه الثابت بالنسبة لفصول السنة ، وما يتعلَّق ا من أمور  ،الشمس  حول

 ) منظومة الشهور القمرية ( منظومة أُخرى  –هو ذاته  –متر عليه .. هذا اليوم .. دنيوية 
 يف إطار منظومة (  فيكون، بشكل دوري ، ) والصيام ، احلج (  شعائر العباداتا تتعلَّق

وأحياناً يوم الوقوف على من أشهر احلج ، اً الصيام ، وأحيان أحياناً من شهر) شهور ال
  ...وهكذا ..  عرفة

  :فاليوم له .. 
 -  ة ثابتة يف منظومة فصول السنةة هويام أل الشمسيكونه يوماً من األي ،       

وهذه اهلوية  ..املعلومة ، حيث يتميز خبصوصية يف طلوع الشمس وغروا )  365( 
  ..يوماً )  365( وتتكرر كل .. ثابتة ال تتغير 
 -  ةة ، صفة دوريوتتعلَّق بانتمائه للشهريكسبها من منظومة الشهور القمري 

وهذه الصفة تتغير  ..داخل الشهر القمري  القمري ، وباهلالل الذي يرى يف هذا اليوم
  ..، كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  سنة)  228( باستمرار ، وال تعود إليه إالَّ بعد 

، أنه يف قلب املعادلة املصورة ملعجزة ) القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل  ما نراهو.. 
  : ) 19( العدد 
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     115 × 19 = 2185=   ] 37 – 30: املدثّر [ 
       = )19  (ًمرسوماً حرفا  
       ة115= ، قيمتها العددي  

  :يف قلب هذه املعادلة ، نرى املعادلة .. 
               

            =532 = 19 × 28     

 ،، يف هذا القسم    : ، مع     : ، مع    : مجع .. 
إالَّ من  انفالليل والصبح ال يكون ..) الشمس  – األرض –القمر ( : هو مجع ملنظومة 

  :، حتت ضوء الشمس  خالل األرض والشمس ، حيث تدور األرض حول نفسها
    +     +    =34  +16  +57  =107  

    +    +    =29  +35  +43  =107  
يف ، كحقيقة فلكية نشهدها والقمر ألرض وافاهللا تعاىل يقسم باقتران الشمس .. 
فمن املعلوم يف  ..) القرآن الكرمي ( ملها كتابه اليت حي)  19(  ، على معجزة العددعاملنا 

وهنا يقسم اهللا تعاىل  ،املُقسم به واملُقسم عليه ما بني رابطٌ يوجد  هأن ، كتاب اهللا تعاىل
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على ،  ]الشمس ، القمر ، األرض  [ما بني )  19( حبقيقة كونية حسية تتعلَّق بالعدد 

  ..  يف كتابه الكرمي )  19( تتعلَّق بالعدد وجود معجزة عددية 
، تتعلَّق )  القمر،  األرضالشمس ،  (هناك حقيقة فلكية حسية ، مفرداا .. إذاً .. 
 ا يقسم ، )كتاب اهللا تعاىل املنشور (  نستطيع رؤيتها يف عاملنا احلسي ،)  19( بالعدد 

ة املُقسم به ، إلثبات صحقساليت )  19( العدد م عليه ، وهو معجزة اهللا تعاىل ، كم
  .. )كتاب اهللا تعاىل املقروء ( حيملها القرآن الكرمي 

واملُقسم )  القمر –األرض  –الشمس : ثالثية ( هذه العالقة الرابطة بني املُقسم به .. 
باقتران  –يف عامل اخللق  –نراها ، ) يف القرآن الكرمي  – 19 –معجزة العدد ( عليه 

سنة بالضبط بدقّة كبرية )  19( مس والقمر بالنسبة لألرض ، حيث يتم ذلك كل الش
الفرنسي الذي نسبة للعامل ، ) ماتون ( ى بدورة والفترة الزمنية هلذا االقتران تسم. .. جداً

يوماً  )) 6939.601(( )) =  19(( ×  )) 2365.242(( :  تساوياكتشفها ، و
 :                  بالضبط املدة ذاا تعادل  أي.. شهراً قمرياً ))  235 : (( وهذه املدة تعادل.. 
  .. يوماً )) 6939.601(( )) =  235(( ×  )) 2229.530(( 

 ]]     ،   [[ ملصادفة أن جمموع ورود الكلمتنيليس من ا.. لذلك 
  ..مرة )  19 (: هو ، ) القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل املقروء 

          ] 96: البقرة [    

                ] 26: املائدة [  

      ............    ] 130: األعراف [     
 ............      ............    ] 5: يونس [   

             ] 42: يوسف [     
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         ............    ] 47: يوسف [  

 ............      ............    ] 12: اإلسراء [    

           ] 11: الكهف [    

            ] 25: الكهف [  

 ..........              ] 40: طه [  

            ] 47: احلج [  

           ] 112: املؤمنون [    

              ] 18: الشعراء [     

        ] 052: الشعراء [  

           ] 14: العنكبوت [  

            ............    ] 4: الروم [     
               ] 5: السجدة [  

          .........    ] 15: األحقاف [    

 ............           ] 4: املعارج [  

، والقمر بالنسبة لألرض  القترانية للشمسما جيب علمه أنه يف الدورة ا.. لكن .. 
يف  –، ال يعود ) ماتون ( سنة بالضبط ، واليت سميت دورة )  19( يتم ذلك كل  حيث

قمري إنما يعود شهر .. الشهر القمري ذاته الذي منه مت بدأ هذا االقتران  –هذا االقتران 
  .. آخر 
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.. يوماً  )) 6939.601(( : ن من سنة مشسية تتكو)  19.. ( فكما رأينا .. 
رض ، وذلك دورة حول األ))  235(( وخالل هذه املدة يكون القمر قد دار بالضبط 

القمر حول األرض يف  وعدد دورات ..يوماً  )) 6939.601(( : يف هذه املدة ذاا 
      لعدد ، ليس من املضاعفات التامة ل))  235: (( ، وهو العدد  االقترانية هذه الدورة

الدورة خالل هذه )  12( أل  للشهورأنه مل تكتمل دورات كاملة : أي ) ..  12( 
  .. االقترانية
أنَّ عدد الشهور يف الدورة االقترانية ، هو عدد من  –جدالً  –فلوا فرضنا .. 

ذي ال )يف بداية الدورة االقترانية اجلديدة  (، لعاد الشهر ذاته )  12( مضاعفات العدد 
        عدد الشهور يف الدورة االقترانية هو.. لكن .. به السابقة مت ابتداء الدورة االقترانية 

     شهراً ، تتكرر فيها منظومة الشهور )  228( فيه )  235( ، وهذا العدد )  235( 
، ويبقى معنا سبعة شهور البتداء الدورة )  228=  12×  19( : مرة )  19( 

ة اجلديدة ستبدأ )  7=  228 – 235( ة اجلديدة االقترانيا يعين أنَّ الدورة االقترانيمم ،
  .. بدأ الدورة االقترانية السابقةبه بشهر قمري آخر ، وليس بالشهر القمري ذاته الذي مت 

يف اليوم األول هو ذاته كان ، االقترانية لو فرضنا أنَّ اليوم األول يف هذه الدورة .. 
سنة )  19( فبعد اكتمال .. منظومة الشهور القمرية من )  1( : رقم القمري  الشهر
شهراً ))  235(( : يوماً ، يكون قد اكتمل  )) 6939.601(( :  بالضبط مشسية

       : من دورات منظومة الشهور القمرية ، دورة )  19( اكتملت  قدأي .. قمرياً بالضبط 
     : السابع حىت ايته القمري اكتمل الشهر قد  يكونو ،))  228=  12×  19(( 
اليوم التالية ستبدأ يف رانية فبداية الدورة االقت.. وبالتايل )) ..  7=  228 – 235(( 

األول الذي القمري من الشهر اليوم األول يف الثامن ، وليس القمري األول من الشهر 
  ..بدأت منه الدورة االقترانية السابقة 
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الذي هو بداية يف بداية دورة اقترانية ، واليوم ذاته من السنة الشمسية أنَّ صحيح  ..

.. يف بداية الدورة االقترانية التالية ، يكون هو ذاته بداية لشهر قمري ما لشهر قمري 
القمرية لكلٍّ منها فالشهور  ..لشهر قمري آخر ، وليس للشهر القمري ذاته .. لكن 

والشهر الثامن الذي هو  ..اُألخرى )  11( أل القمرية ن الشهور هر عهوية متيزه كش
بداية الدورة االقترانية التالية ، خيتلف عن الشهر األول الذي هو بداية الدورة االقترانية 

شهراً قمرياً ))  235((  سنة مشسية بالضبط حيث يكتمل)  19( ففي .. السابقة هلا 
شهر ذاته الذي متّ به ابتداء هذه الدورة االقترانية ، إنما نعود بالضبط ، ال نعود إىل ال

  ..كما رأينا .. لبداية شهر آخر غريه 
اليوم الشمسي ويته املعلومة الثابتة ، صفته اليت يكتسبها كيوم حمدد اللٍ حمدد .. 

  ..سنة )  228=  12×  19(  : يف شهرٍ قمري حمدد ، ال تعود إليه إالَّ بعد مرور
الشهر األول من  منفلو فرضنا أنَّ رأس السنة امليالدية صادف اليوم األول .. 

)  228( ، فإنَّ عودة هذه الصفة إليه ال تكون إالَّ بعد مرور )  12( الشهور القمرية أل 
: دورة اقترانية ، أي بعد مرور )  12( فبعد مرور ..... سنة )  19( ، وليس بعد سنة 

سنة ، يعود اليوم األول من الشهر القمري األول ليصف رأس )  228=  12×  19( 
  ..السنة امليالدية 

ليلة القدر يف إطار صفة اليوم احملتواة فيه ، تتبع لشهر رمضان ، فهذا اليوم .. مثالً .. 
 –ذاته هو  –، والذي محل هذه الصفة ، تعود إليه )   )365ويته الثابتة من اهلويات أل 
سنة تتكرر صفة اليوم ذاته )  228( فكلُّ .. سنة )  228( هذه الصفة ذاا بعد مرور 

  ..كانتماء ليوم من أيام الشهور القمرية 
 –شهراً )  12( كلَّ  –يوم عرفات ، يف إطار صفة اليوم اليت تصف .. مثالً .. 

ة الشمسية ، تعود لتصف هذا املعلومة كأيام مكونة للسن)  365( يوماً من األيام أل 
  ..سنة )  228( اليوم ذاته بعد 



       30                  

 
 

  
 

  
 

1   اية الشهر القمري السابع  
  اية الشهر القمري الثاين  بداية الشهر القمري الثامن  2
  اية الشهر القمري التاسع  بداية الشهر القمري الثالث  3
  اية الشهر القمري الرابع  بداية الشهر القمري العاشر  4
  اية الشهر القمري احلادي عشر  بداية الشهر القمري اخلامس   5
  اية الشهر القمري السادس  بداية الشهر القمري الثاين عشر  6
  اية الشهر القمري األول  بداية الشهر القمري السابع  7
  اية الشهر القمري الثامن  بداية الشهر القمري الثاين  8
  اية الشهر القمري الثالث  بداية الشهر القمري التاسع  9

  العاشراية الشهر القمري   بداية الشهر القمري الرابع  10
  اية الشهر القمري اخلامس  بداية الشهر القمري احلادي عشر  11
  اية الشهر القمري الثاين عشر  بداية الشهر القمري السادس  12

1    
228
 

 
اليوم ذاته الذي ابتدأت يف  هيو

)  1( به الدورة االقترانية رقم 
ل أيف الدورات االقترانية مدا 

..بقة السا)  12(  
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، لليوم ذاته كيوم من أيام السنة ) قمر  –أرض  –مشس : ( تكرار اهليئة  ..إذاً .. 

ليوم ذاته مع ذا اهلكتطابق ، )  365( نعلمه ويته املميزة من بني األيام أل الشمسية ، 
نعلمه ، نه بعيشهر قمري حمدد حمدد يف كيوم انتمائه احملدد عرب يوصف ا  اليت صفةال

  ..كما رأينا .. سنة )  228( ال يكون إالَّ كلّ ، القمري الله الذي مييزه يف شهره 
مع اليوم األول من شهر آب من شهر رمضان لو فرضنا توافق اليوم األول .. مثالً .. 

ن اليوم األول من شهر رمضا سيوافق ،)  12( أل القمرية يف الدورة التالية للشهور . ..
، سيوافق )  12( أل القمرية ويف الدورة التالية للشهور ، من شهر متوز )  20( اليوم أل 

يزحف اليوم . ......من شهر متوز ، وهكذا )  9( اليوم األول من شهر رمضان اليوم أل 
  .. األول من شهر رمضان باتجاه الربيع 

 يف فصل الربيع ، حيث يف فصل الصيف سنوات ، بعدها يأيتشهر رمضان سيأيت .. 
اخلريف فصل يبقى سنوات ، وبعدها يف فصل الشتاء حيث يبقى سنوات ، وبعدها يف 

  ..يعود ليأيت يف فصل الصيف  ، ومبرور عقود من الزمن بعد ذلك.. حيث يبقى سنوات 
، تعلّقاً بفصول السنة الشمسية ، ال يعود فيها ) قمر  –أرض  –مشس ( فاهليئة .. 
إالَّ بعد ، ) بعد خروجه من هذا الفصل ( ل السنة وإىل فصلٍ من فصذاته مري الشهر الق

، تعلّقاً بفصول ) قمر  –أرض  –مشس : ( املثلث والتوهم بأنَّ  ..ليست بالقليلة سنني 
هو جهل بكون عدة الشهور يتكرر كلّ سنة ،  وللشهر القمري ذاته ، السنة الشمسية

لكلٍّ منها هويته ، حبيث شهراً ، متتالية ، )  12( هي  ) كوين يف الناموس ال( القمرية 
  .. ايل لنهاية الشهر الثاين عشر من هذه الشهور القمريةيبدأ الشهر األول منها يف اليوم الت

، ) قمر  –أرض  –مشس : ( أنه ال يوجد شيء امسه تطابق باهليئة  .. نعود لنؤكِّد.. 
عرب كصفة يوصف ا  السنة الشمسية ، مع صفة هذا اليوم ذاته ،كيوم من أيام لليوم ذاته 

  ..كما رأينا .. سنة )  228( لشهر قمري حمدد بعينه ، إالَّ كلّ حمدد انتمائه احملدد كيوم 
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 )) 6939.601(( :  مكونة من، سنة )  19( وكون الدورة االقترانية كل .. 
ه يمكن استخدام ال يعين ذلك أن.. راً قمرياً بالضبط شه))  235(( من و، بالضبط يوماً 

يف حلِّ وذلك  ، لتقومي السنني) كنتيجة لدوران القمر حول األرض ( منظومة الشهور 
ال : مبعىن  ..أبداً .. يوماً حبوايل ربع اليوم تقريباً )  365( لة زيادة السنة عن أل مسأ

للزيادة يف السنة عن أل ،  إلجياد حلٍّ مطلقرانية ميكن االنطالق من علْم هذه الدورة االقت
  ..ال ميكن ذلك .. يوماً )  365( 

يوماً  )) 6939.601(( : سنة ، واملكونة من )  19( الدورة االقترانية كل .. 
شهراً قمرياً بالضبط ، نرى فيها أنَّ جمموع أيامها ليس عدداً ))  235(( ، ومن بالضبط 
نرى  يوماً )) 6939.601(( : فعدد أيامها أل من األيام ، ) ر دون كسو( صحيحاً 

:         الزمنية يوماً ، وهذه املدة ))  6939(( تزيد على من اليوم ))  0.601((  فيه
))  14.424=  24×  0.601((  يست قليلة نسبياً ، فهي حوايلل))  0.601(( 

  : دينقص عن العدنراه يوماً ،  )) 6939.601(( : وعدد أيام السنة االقترانية  .. ساعة
=  24×  0.399((  :من اليوم ، أي ينقص  )) 0.399(( : مبقدار ))  6940(( 

ساعة ))  14.424(( فسواء املدة  ..، وهذه مدة ليست قليلة نسبياً  ساعة))  9.576
  ..ليس بالقليل ساعة ، تتراكم مع مرور السنني ، لتكون زمناً ))  9.576 ((أم املدة 
يوماً كل أربع سنني ، ال )  366( كما أنَّ جعل سنة مكونة من : ما أود قوله .. 

يوماً ، بشكل تام ، كونه )  365( حيل مشكلة زيادة السنة حوايل ربع اليوم عن أل 
غري  سنة يكون معنا عدد)  20( ففي  سور من األيام تتراكم مع الزمن ،ستبقى معنا ك
)  19( أيضاً يف .. ))  7304.844=  20×  365.2422: (( يام صحيح من األ

 19×  365.2422: (( غري صحيح من األيام  عدد –كما رأينا  –سنة يكون معنا 
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)  5( أنه لو متّت إضافة ب: القول تضليل الناس ب.. وبالتايل .. يوماً ))  6939.601= 
حلُلَّت بالكمال يعمل حالياً ،  سنة كما)  20( سنة ، وليس كل )  19( أيام كل 

هذا القول هو .. يوماً حبوايل ربع اليوم )  365( والتمام مسألة زيادة السنة الشمسية عن 
مكتشف ، ذاته ) ماتون ( ، ولو كان صحيحاً لقاله العامل الفرنسي كذب من أساسه 

نة اليت بياها الدورة االقتراني.. .نة من عدد غري صحيح من فما دامت الدورة االقترانية مكو
حبوايل ربع يوماً )  365( األيام ، فال ميكن االنطالق منها لتصحيح الزيادة يف السنة عن 

وكلُّ ذلك يعود إىل كون الشهور تتبع ملنظومة خمتلفة عن املنظومة اليت تتبع .. تقريباً يوم ال
منظومة دوران القمر حول األرض وما وهذا يؤكِّد ما قلناه ، بأنَّ  ..هلا األيام والفصول 

ينتج عنها من الشهور ، مستقلّة عن منظومة دوران األرض حول الشمس وما ينتج عنها 
   ..  وقد بينا ذلك مبا فيه الكفاية .. من أيامٍ وفصول 

، وذلك )  365( يف كتاب اهللا تعاىل هناك إشارة إىل أنَّ عدد هويات األيام هو .. 
يف كتاب اهللا  –وكذلك هناك إشارة .. مرة )  365)) : ( يوم ، يوماً ( (بورود كلمة 

شهر ، ( ، وذلك بورود كلمة )  12( الشهور القمرية هو هويات إىل أنَّ عدد  –تعاىل 
  ..مرة )  12) : ( شهراً 

مدة يوم ، ليبدأ اليوم األول من ، يوماً )  365( تأخري دورة األيام أل .. لكن .. 
يف السنة الكبيسة ، ال يؤثِّر على أوقات )  366( بعد اليوم أل )  365( يام أل األ

مباهية دورة األرض تتعلَّق  –كما نعلم  –فأوقات الصالة .. إطالقاً .. شعرية الصالة 
صالة الفجر تكون وقت الفجر ، وصالة الظهر .. مثالً .. حول نفسها نسبة للشمس 

ال عالقة لذلك بتأخري و ، ......وهكذا .. ح األرض تكون وقت تعامد الشمس مع سط
إالَّ )  365( يوم ، أو بعدم تأخريه ، فلم يتعلَّق باليوم كهوية خاصة به من مجلة األيام أل 

: مثالً  ..وقات داخل اليوم ذاته ، وال عالقة هلا باأليام اُألخرى الصالة ، والصالة تتعلّق بأ
  .......يوم ذاته ، وهكذا نصلّي صالة الفجر يف فجر ال
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يوماً ، مدة يوم ، ليبدأ اليوم األول من األيام أل )  365( وتأخري دورة األيام أل .. 

.. على حساب السنني يف السنة الكبيسة ، ال يؤثِّر )  366( بعد اليوم أل )  365( 
وية مميزة ،  كونية ، تكون فيها السنة وحدة من وحدااوذلك كونه ال توجد منظومة 

يوماً ، )  365( عندنا منظومة مكونة من : يعين .. وذلك كحال األيام وكحال الشهور 
ولكلِّ يوم بداية حمددة ، اُألخرى لكلٍّ من وحداا هوية متيزه كيوم عن غريه من األيام 

وحدة من  لكلِّشهراً ، )  12( ة من نمنظومة مكو –أيضاً  –وعندنا .. واية حمددة 
وحداا هوية متيزه عن غريه من الشهور اُألخرى ، ولكلِّ شهر بداية حمددة واية حمددة 

سنني لكلٍّ جمموعة من البينما السنة ، ليست وحدة وية حمددة من منظومة تشمل .. 
تتجلّى عظمة صياغة كتاب اهللا .. لذلك .. منها هويتها املختلفة عن السنني اُألخرى 

معرفة بأل التعريف ،  –يف كتاب اهللا تعاىل  –مل ترد وال مرة ) سنة ( تعاىل ، بأنَّ كلمة 
  .. ترد نكرة ، ففي مجيع مرات ورودها .. كتعريف إضافة إىل غريها أو مضافة 
          ] 96: البقرة [    

                ] 26: املائدة [  

            ] 47: احلج [  

           ] 14: العنكبوت [  

               ] 5: السجدة [  

          .........    ] 15: األحقاف [    

 ............           ] 4: املعارج [  

         ، )) يوم ((  [: ورود كلٍّ من كلميت  –يف كتاب اهللا تعاىل  – بينما نرى.. 
  ..رفة بأل التعريف ، ومضافة كتعريف إضافة عم،  ])) شهر (( 
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يوماً كلّ )  366( ال ميكن مقارنة وضع يوم يف السنة الكبيسة لتصبح  .. من هنا.. 

 –أو حذف  –يوم عنصراً من عناصر تكوين السنة ، مبحاولة إضافة الكون ، أربع سنني 
فمنظومة  ) .. 12( من الشهر ، أو حذف شهر من منظومة الشهور أل  –أو أيام  –يوم 

وال  ..هوية ال ميكن فيها استبدال هوية بأُخرى )  12( تتكون من )  12( الشهور أل 
تلك األهلّة لكلٍّ منها هويتها يف تكوين ميكن حذف بعض األهلّة من  أي شهر ، كون 

  ..وفريضتا الصيام واحلج تتعلّقان بالشهور وباألهلّة  ..الشهر 
فترة ، يؤدي إىل  كلّ ملدة شهر، بإيقاف عدها )  12( تأخري دورة الشهور أل .. 

سبه شهراً آخر ، وحن)) حيث له هويته اخلاصة به (( نكون يف شهر فخلل يف املنظومة ، 
وكذلك األمر  ...ن يف احلقيقة نكون يف شهرٍ آخر مثالً حنسب أننا يف شهر رمضان ، وحن

  ..بالنسبة لفريضة احلج 
مرور أهلّة من الشهر القمري دون عدها ، أو القيام بعد األهلّة من .. أيضاً و.. 

شهراً واحداً ، الدمج بار هذا هالل ما يف الشهر إىل ذات اهلالل يف الشهر التايل له ، واعت
اليت يتساوى البشر على كامل األرض يف التفاعل )  12( يف منظومة الشهور أل وذلك 
األهلّة يف الشهر ذاته ، حتمل ف .......يؤدي إىل خللٍ يف منظوميت الشهور واألهلّة معها ، 

  ..عن باقي الشهور  الذي له هوية متيزه ،هويتها من كونها عناصر تكوين هذا الشهر 
من يتخيل أنه من املمكن إيقاف عد الشهور ، حبيث مير زمن شهر دون اعتبار .. 

شهراً اليت بينها كتاب اهللا تعاىل ، فهو إحدى )  12( هذا الزمن شهراً من الشهور أل 
  :ه دالالت النص التايل ، وإما ال يؤمن بلإما غري مدرك  :احتمالني ، أو كالمها 
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      ] 37 – 36: التوبة [   

تشاهدون وحدةً زمنيةً مشتركة : جلميع البشر وعلى كامل األرض اهللا تعاىل يقول .. 
اليت تنتهي حبالة تلك املنازل  ،تدركوا من خالل منازل القمر  بينكم ، هي الشهر ،

مر .. لكن .. )  يبين لنا كتاب اهللا تعاىلكما  (ذات احلالة  من مبتدئة العرجون القدمي
إىل مىت تنتهي دورة هذه الشهور ، ،  .....ثالثة أشهر  عليكم شهر ، مر عليكم شهران ،

العبارة اإلجابة حممولة بتأيت و.. ؟  منه العد بدأمتإىل الشهر األول الذي  عدكميف  لتعودوا
  ..     : القرآنية 
إنما يقول  ..أبداً ..  )) اثنا عشر يف السنةإنَّ عدة الشهور (( : اهللا تعاىل مل يقل .. 

              : جلَّ وعال 

            .. كتاب اهللا تعاىل ففي
 شهراً )  12( هي القمرية ، دورة الشهور احلامل لسننه الكونية اليت ال تتبدل وال تتحول 

 ..الشمسية  القة لذلك بالسنة ع، والتتكرر باستمرار منذ خلق السماوات واألرض 
 ..كلّهم .. يء وكلِّ املتنطِّعني الداعني للنس.. ال عالقة لذلك بالسنة الشمسية  ..إطالقاً 
،  ))اثنا عشر  يف السنةإنَّ عدة الشهور ((  :بالشكل  نهعلى أالكرمي النص  يقرؤون

  ..هذه القراءة اخلاطئة  من اليت يفرضوا نتيجة ، ال بد لتمريرهانزوالً عند أهوائهم 
بالسنة  غري متعلّقةكونية ،  حقيقةهي شهراً ، )  12( عدة الشهور كوا .. إذاً .. 

 ، الكونية احملمولة يف كتاب اهللا تعاىل احلقيقةوهذه  ..ال من قريب وال من بعيد  الشمسية
  ..       تتعلَّق ا) احلج والصوم (  تدين قيم ، كون شعائر العبادا
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 ، تعين الدستور الذي ينصاع له من حيكمه هذا الدستور،    : كلمة .. 
ويف النص .. فقوانني أي دولة وأحكامها ودستورها ، هي يف النهاية دين هذه الدولة 

  ..القرآين التايل أكرب دليلٍ على ذلك 

              

                   

        ] 76 :يوسف [     
تعين نظام دولة امللك ، ودستورها ، والقوانني اليت حتكم هذا     فالعبارة 

  ..النظام 
إىل الناموس الكوين الثابت احملمول يشري  ،    : كلمة املبتدأ وهو .. إذاً .. 

  :  وصفتهواخلرب )) ..  12 ألدورة الشهور  (( :بالسياق السابق هلذه الكلمة 

    ، نأنَّ هذا الناموس الكوينلنا يبي ، مهو دستور قي  ..  

               

           

شهراً ، )  12( يتعلَّق ا ناموس كوينٌّ مفاده أنه هناك      : فعبارة .. 
ر دورلق اهللا تعاىل السماوات واألرض ، وذلك كناموس مستقل باستمرار منذ خ اتتكر

  ..ا بينا كم ..خر ، وال عالقة هلذا الناموس بالسنة الشمسية عن أي ناموس آ
اليت تنتهي تلك املنازل ، فيه ملنازل القمر  مشاهدتناعرب  نراهمما  شهرٍ كلُّ.. إذاً .. 

متيزه عن غريه  اخلاصة به ، اليتته له هوي.. كلُّ شهر .. مبتدئة منها حبالة العرجون القدمي 
،     :  ، تعود يف علم ماهيتها إىل اهللا تعاىلاُألخرى )  11( من الشهور أل 
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  : ، لناموسٍ ثابت ال يتغير من      : علماً مسجالً عنده يف أم الكتاب 

      .. . ةبعد دورة هي إليناتعود . ..هذه املاهي :     

      .. 12( أي بعد  (ة كلٌّ منها عبارة عن وحدة زمني )30أو  29  (
  .. أعينناب نشاهدهامرتلة من منازل القمر اليت 

 :         شهراً قمرياً ، أي كل)  12( تتكرر كل القمرية ، دورة الشهور : مبعىن .. 
إلينا تعود )  12( ر من الشهور أل بداية كل شه : مبعىن .. يوماً)  354.36264 (

يسمى بامسه  فإنَّ مرور شهر دون أن ..وبالتايل  .. يوماً)  354.36264 ( : كل
  ..ذه املنظومة من أساسها  هو عبثٌ، )  12( ر أل والشهمن هذه  كشهر
  
7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1  ،12  ،11  ،10  ،9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1   
   

6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1  ،12 ، 11  ،10  ،9  ،   ، 8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1   
  

حيث مر أنه نتيجة التأخري ملدة شهر ، )) حسب هذا الرسم البياين (( فما نراه .. 
 ... التاسعحلَّ مكان الشهر  العاشرالشهر فإنَّ الشهر التاسع دون أن يحسب شهراً ، 

حلَّ مكان  احلادي عشروالشهر . .. التاسعوحنسبه الشهر  العاشرنعيش يف الشهر : مبعىن 
    ..وهكذا  .. العاشروحنسبه الشهر  احلادي عشر نعيش يف الشهر: ، مبعىن  العاشرالشهر 
عن هويات الشهور  ونستطيع متييزها،  باملشاهدةمعلومة لنا  الشهرلو كانت هوية .. 

ا منيز هوية اهلالل عن اُألخرى ، كما منيز هوية اليوم عن هويات األيام اُألخرى ، وكم
القرآن (  ابه املقروءملا قال اهللا تعاىل لنا يف كت.. لو كان ذلك .. هوية األهلّة اُألخرى 

  ..           : )الكرمي 
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 قٍ باملعدود دون تعلّ)  12( دد لعل سرد جمردليست       : العبارة.. 
اُألخرى )  11( ل أ، كلٌّ منها له هويته اليت متيزه عن الشهور  اًشهر)  12( كهويات ل 

)  11( دون هوية لكلٍّ منها متيزه عن الشهور أل )  12( لو كانت الشهور أل .. 
  :ة الشهور لكانت منظومو ..معىن       اُألخرى ، ملا كان للعبارة

 -  ر باستمرارا شهراً واحداً يتكرإم..  
 -  أو عدداً من الشهور يساوي عدد دورات القمر حول األرض..  
 -  شهراً )  12( أو عدداً من الشهور ليس ..  
اتهام هلذه اآلية الكرمية بأنها ليست صحيحة ، تعاىل اهللا تعاىل عن ، ويف كلِّ ذلك .. 

  ..اً ذلك علواً كبري
ليست ) ع ، د ، د : ( مشتقّات اجلذر  لرأينا أنَّ، ولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل .. 

معـىن   –فيما حتمل  –حتمل  .. لكنها ..يف إحصاء املعدود كأعداد جمردة فقط حمصورة 
  ..الوحدات للمسألة احملمولة بالسياق ، كوحدات جمردة  جمموع
              

     ] 94 - 93: مرمي [   

لمن يف السماوات  ال تعين جمرد إحصاٍء،      العبارة القرآنية.. 

 لكن    .. :، فاإلحصاء حممول بالكلمة السابقة مباشرة كإحصاء واألرض 

م وحدام جمموع لْع – فيما حتمله من معان –حتمل     العبارة هذه 
   ..ميكن إنكار هذا املعىن احملمول ذه العبارة  وال ،يشري إىل هذا اموع  كعدد

وله دالالت العدد كمجموع لوحدات املسألة احملمولة بالسياق ، نراها جليةً يف قو.. 
  :تعاىل 
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      ] 5: يونس [  
             

      ] 47: احلج [  
           ] 112: املؤمنون [       
يثيات تعلّقها حبعدة املسألة ، هي وصف هلذه املسألة من زاوية تعلِّقها بعدد يبين و.. 

   : كلمة قوله تعاىل التايل ، نرى أنَّيف . .. مثالً. ..احملمولة بالسياق وحداا 
ن الوحدات الالزمة للزمن   تتعلَّق بعددةاملُيبيدن هلذه العكو ..  
                

...........        ............    
                 

      ............    ] 185 – 184: البقرة [   

إنما ال تصف جمرد العدد ،  ،هنا  ]     ،،   [من الواضح أنَّ .. 
، أيام الصيام كأيام  –إضافة للعدد كوحدات للمسألة احملمولة بالسياق  –تصف أيضاً 

 قدمتل،  قضاءال اميأَو هرالش أَياممن  عدةدخل حتتها تف من زاوية تعلّقها بالعدد ،وذلك 
وال ميكن لعاقل عنده ذرة من إدراك للحد األدىن من قواعد اللغة ، أن يجرد  ..ذكرمها 

  ..ن تعلّقها بعدد ، وحدته اليوم هنا ع ]     ،،   [دالالت الكلمتني 
  :قوله تعاىل جلياً يف  املفهوم للعدة نراهوهذا .. 
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     ] 4: الطالق [  

.. ة ال ميكن خلع دالالت العع ، د ، د ( رها اللغوي قها جبذمن تعلّ –هنا  –د( 
د وعدم وربوال ميكن لعاقل أن حيتج ، حممولة بالسياق لوحدات معينة  ق بعددتتعلَّ كوا
والالئي يئسن من احمليض ((  :   مكان كلمة  –هنا  –)) فعددهن (( : كلمة 

 .......ة ال تتعلَّق بالعدد  ،))  فعددهنيتعلَّق  –كما نرى  – السياق ..لإليهام بأنَّ العد
.. وهذا واضح يف السياق .. ، وليس بعددهن كنساء املعنيات لتربص للنساء بزمن ا

 –كما قلنا  –دة فالع ..)) فعددهن (( كلمة وليس     : كلمة ترد ..ولذلك 
ا  تصف املسألة احملمولة بالسياق ، من زاوية تعلِّقها بعددن جمموع وحدايبي..  

 ..ة هناالعد     ، تتعلَّق بالنساء الالئي يئسن من احمليض والالئي مل حيضن
من زاوية تعلّق هذا التربص  املفروض عليهن ،تصف التربص و.. وليس بعددهن هن 
الذي يأمرهن اهللا تعاىل  –، أي تعلّق هذا التربص     : بوحدات زمنية هي 

شهور التربص للمرأة املعنية  دفعد ..    وعدد وحداته هرمفرده ش، بزمن  –به 

ميكن لعاقل عنده ذرة من إدراك للحد األدىن من قواعد اللغة ، ال ف ..   هنا هو 

ووحدته     : ن تعلّقها بعدد هوهنا ع    : أن يجرد دالالت كلمة

  ..     : الشهر 
  :أيضاً يف قوله تعاىل هذا ما نراه و.. 
            

           ] 49: األحزاب [  



       42                  

تربص تتربص فترة ينفي أي  ترد ضمن سياقٍ –هنا  –   نَّ كلمة أنرى .. 
وحدات ل عددأي ب للتعلّق نفياًحيمل السياق بالتايل واملرأة املُطلَّقة يف هذه احلالة ،  فيها

عن  ال ختتلف دالالا –هنا  –فالعدة  .. ، كونه ال يوجد تربص يف هذه احلالةزمنية 
   ..العدة يف النصوص اُألخرى 

   :أيضاً يف قوله تعاىل نراه املفهوم للعدة ، هذا و
             

     ] 1: الطالق [  ..  
  :يف قوله تعاىل نراه أيضاً م للعدة ، املفهوهذا و.. 

            

               

             ] 22: الكهف [    
يف السياق  –، لكان األمر )) قل ربي أعلم بعددهم : (( لو جاء النص الكرمي بالصيغة 

نرى .. لكن .. حلكمة منها وعن قصتهم وامتعلِّقاً بعددهم كعدد جمرد عنهم  –كلِّه 
 كم واحد همبين ي من زاوية تعلّقهم بعدد ،هم  تتعلَّق ماليت     :ورود كلمة 

ولذلك يف العبارات  ..الوصف هلم هم وليس للعدد ، لكن من زاوية تعلّقهم بالعدد  ..
مراء ظاهراً وال  فيه إالَّ إالَّ قليل فال متاريما يعلم عددهم : (( مل يقل تعاىل  ، التالية

        :  إنما يقول جلَّ وعال، )) حداً م أهتستفت فيه من

           ..ميكن لعاقل ال : قوله  ما أود
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 ة من إدراك للحدد دالالت عنده ذرجركلمة هذه الاألدىن من قواعد اللغة ، أن ي       : 

   ن هنا عبيكم واحد هم ن تعلّقها بعدد ي..  
  :يف قوله تعاىل هذا ما نراه و.. 
                

       ............    ] ثّر31 - 30: املد [    
يصف أصحاب النار من املالئكة ، من زاوية    : نرى أنَّ متعلَّق كلمة  ..

يف كتايب اهللا  ( ما يترتب على هذا العدد من إعجازو،     : تعلّقهم بالعدد 
هذا ف ...لنص الكرمي يف ذات ايف السياق التايل  متَّ بيان اهلدف منه) واملنشور  تعاىل املقروء

، كعدد تتعلَّق فيه  من املالئكة أصحاب النار جمموع تعدادكم هو  العدد يرسم يف أذهاننا
باملعجزة احملمولة بالسياق هذا العدد  يعلِّقما ف.. الكون عجزات يف القرآن الكرمي ويف امل

      :  يف النص ذاته  تعاىلاهللا بينه اهللا تعاىل ،واهلدف منها 

      ............  ..  

،            :قيد البحث ة القرآنية العباريف .. 
علينا أالَّ وأنَّ فيها أحكاماً ،  )م راحلُم وغري راحلُ(  نوعي الشهورلنا نرى أنَّ السياق يبين 

.. شهور الهذه تبيان عدد مبجرد نفسنا فيها ، وليس السياق حمصوراً نكون ظاملني أل
    نرى أنَّ كلمةو..  )عدد (  دون كلمة    رى ورود كلمةن.. لذلك 

، الذي يصف لنا الشهور من زاوية تعلّقها بعدد وحدات هذه الشهور     هي اسم

ليؤكِّد ذلك ، بأنَّ عدد وحدات هذه املسألة احملمولة بالسياق     : ويأيت اخلرب 

   فمتعلَّق  ..   : كلمة التمييز فيها هو ، حيث )  12( هو العدد 
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    : الشهور يف هذه املسألة هو واملعدود  ..    : هو العدد كوصف للشهور 

     . ..ة إدراكمن قواعد لسان كتاب اهللا تعاىل وال ميكن لعاقل عنده ذر  

 ..      :متعلّقة بعدد هو  ليست     :العبارة  أن يتخيل أنَّ

!!! .. كيف ؟!!! .. بياناً يخرب عما هو خرب له ؟ أالَّ يكون    : فكيف للخرب 

      : ل ؟ ، أليس هو خرب)  12( هو العدد     : أليس اخلرب 
هل يوجد ناطق بلسان كتاب ..  ؟)  12( : هي ال يعين ذلك أنَّ عدد دورة الشهور أ ..

    .. عاىل ال يدرك هذه البديهية ؟اهللا ت
،          : عبارة ما نراه أنَّ املعىن يكتمل بالو.. 

:     كلمة ف.. تكفي لبيان كون وحدة املعدود هي الشهر ،     :حيث كلمة 

    ا زمن وحدته الشهر ، وعدده يتعلّق :    .. . فما احلكمة من

   ..كتميز ؟  ،   : ورود كلمة 
، حيث لكلِّ  ذاا)  12( أل يضيف داللة التمييز بني هذه الشهور هذا الورود .. 

  : فهذه الشهور ليست  ..اُألخرى )  11( ن الشهور أل هويته اليت متيزه ع شهرٍ

  منهش ز كالة متيليست شهراً  : اُألخرى ، مبعىن)  11( ا عن أل هراً دون هوي
  –أيضاً  – فتضي   : فهذه الكلمة  ..مرة يف السنة )  12(  تتكررواحدة وية 

  ..متمايزة  هوية)  12( هلا  الشهورهو كون هذه  داللة متييز آخر ،
فاألمر ليس جمرد سرد  ،      :  العبارة التاليةب وهذا ما يتأكَّد معنا. .

..  خرى اُأل)  11( دون هوية متيز كلَّ شهر منها عن الشهور أل     :  للعدد
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، تصطف يف )  12( تبين لنا أنَّ هويات الشهور أل       : فالعبارة 
.. م وهي مثانية رالشهور غري احلُ م ، وهي أربعة ، وصفرالشهور احلُ  ، صفصفّني

، وأمزجتهم وما تملي شياطينهم عليهم م ليس حسب أهواء البشر روحتديد الشهور احلُ
  ) .. 12( لشهور أل افورودها بأل التعريف يؤكِّد أنها معلومة كأربعة شهور من جممل 

     ............    ] 5: التوبة [ ..       
))  يوماً)  365( ند اهللا إنَّ عدة األيام ع: (( اهللا تعاىل مل يقل لنا يف كتابه املقروء .. 

، حيث هوية كلِّ ) الكون ( ألنَّ هذا أمر واضح يف كتاب اهللا تعاىل املنشور  ..ملاذا ؟  ..
  ..  ما بني يوم وآخر  ومغراالشمس  مطلعيوم ندركها من خالل اختالف 

)  30أو  29( الشهر  أهلّةعدة إنَّ : (( واهللا تعاىل مل يقل لنا يف كتابه املقروء .. 
، حيث ) الكون ( ألنَّ هذا أمر واضح يف كتاب اهللا تعاىل املنشور  .. ملاذا ؟.. ))  هالالً

  .. هوية كلِّ هالل ندركها من خالل رؤيتنا الختالف شكل اهلالل ما بني ليلة وأُخرى 
        : اهللا تعاىل يقول لنا يف كتابه املقروء .. لكن .. 

   .. ه يف كتاب اهللا تعاىل املنشور  ..ملاذا ؟نستطيع الذي نشهده ، ال ) الكون ( ألن
  ..كتمييزنا بني األيام ، وكتمييزنا بني األهلّة  أن منيز بني شهرٍ وآخر

الشهور املتتالية ، يف كل دورة من دوراا املتتالية ، كهويات مستقلّة خيتلف .. إذاً .. 
   : ن غريه من الشهور اُألخرى ، كما يبين لنا كتاب اهللا تعاىل ، عددهافيها كلُّ شهرٍ ع

     ..  أن جمموع ورود كلمة  -يف كتاب اهللا تعاىل  -نرى .. ولذلك

مرة ، )  12( هو  ]]     ،،    ،،   [[: شهر بصيغة املفرد 
  ..لشهور ذه اهل)  12( ل تقابل اهلويات أ
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: معرفة بأل التعريف  –يف كتاب اهللا تعاىل  –كلمة اليوم ورود  دوكنا قد وقفنا عن ..
    ، فة تعريف إضافة وورودهامعر :]]     ،،   [[  ، َّوأن

داية حمددة إىل اية حمددة ، من ب انعكاس لكون اليوم مفهوماً مدركاً بالنسبة لنا ،ذلك 
  ..)  365( ضمن منظومة األيام أل ، عن غريه من األيام كهوية خمتلفة يتميز ا 

 وورودها،    : كلمة الشهر معرفة بأل التعريف  وقفنا عند ورودوكذلك .. 

كون الشهر مفهوماً انعكاس ل، وأنَّ ذلك      :معرفة تعريف إضافة 
 تلفة يتميز ا عن الشهورمن بداية حمددة إىل اية حمددة ، كهوية خم مدركاً بالنسبة لنا ،

  ) .. 12( ضمن منظومة الشهور أل  ،األخرى  السابقة والالحقة له 
يف كتاب اهللا تعاىل دائماً بصيغة النكرة ، وأنَّ    : ووقفنا عند ورود كلمة .. 

لك انعكاس لكون السنة ليست ضمن منظومة سنني ، تشمل عدداً من السنني لكلٍّ منها ذ
هويتها اليت متيزها عن غريها من السنني يف هذه املنظومة ، كما هو حال الشهور يف 

)  11( شهراً لكلٍّ منها هويته اليت متيزه عن الشهور أل )  12( منظومتها احلاوية على 
يوماً لكلٍّ منها )  365( و حال األيام يف منظومتها احلاوية على اُألخرى ، وكما ه

  ..اُألخرى )  364( هويتها اليت متيزها عن األيام ال 
   ، امسها يف كتاب اهللا تعاىل ونتعبد مبنظومتها هذه الشهور اليت نعلمها ، 

، هي صيغة  )فُعول ( لى وزن ع   وهذه الصيغة .. شهراً )  12( وعددها  ..

،،      :   [[ :مثالً ..  )فَعل (  يف كتاب اهللا تعاىل جلمع املفردظاهرة 

    :    ،،    :    ،،    :   ،، 
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     :    ،،     :   ،،     :    ،،

   :     ،،    :    ،،   :    [[ ..  
) أَفعل ( أو يجمع ) فُعول ( يجمع ) فَعل ( ول بأنَّ كلَّ مفرد على وزن وحنن ال نق.. 

، ) فُعول ( جمع على وزن حينما ي) فَعل ( املفرد على وزن : حنن نقول .. أبداً .. 
: يكون األمر متعلِّقاً بوصف حيثيات ذاتيته هو ، وليس من زاوية التفاعل مع حيثية أُخرى 

]]     :    ،،    :    ،،   :    [[ 
س هي مجع للنفس ، كحيثية فالعيون هي مجع للعني ، كماٍء ينبع من األرض ، والنفو.. 

  ..جمردة عن تفاعلها مع ذاا وغريها ، وقد وردت مرتني يف كتاب اهللا تعاىل 
                
  ] 25: اإلسراء [ 

       ] 7: التكوير [  

، تصور النفوس من زاوية علم اهللا         هنا العبارة .. 
  ..تعاىل ا ، كذوات جمردة عن تفاعلها مع ذاا وغريها من الذوات 

صيغة اجلمع  ، فإنَّ) أَفْعل ( ، حينما يجمع على وزن ) فَعل ( هذا املفرد .. لكن .. 
نبع املاء من ( فالعني .. من زاوية التفاعل مع ذاا وغريها من الذوات حليثيته تكون وصفاً 

  مستقلّة عن كوا وسيلة للتفاعل مع أي حيثية ، تجمع ، اليت هي حيثية بذاا ) األرض 
كواسطة تفاعل )) تعاىل  أو باهللا(( ، بينما العني اليت تتعلَّق بالذات اإلنسانية ) عيون ( 

لتصور النفس من زاوية علم اهللا ) نفوس ( والنفس اليت جمعت .. للذات ، تجمع أعني 
تعاىل ا ، كذوات جمردة عن تفاعلها مع ذاا وغريها من الذوات ، نراها هي ذاا ويف 

  ) .. أنفُس ( إطار تفاعلها مع ذاا وغريها من الذوات ، تجمع 
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، لننظر يف النصوص         : مقارنة مع العبارة ولل.. 
، كون التصوير القرآين هو من ) أنفس : ( التالية ، حيث تجمع فيها النفس بالصيغة 

  ..زاوية علم اهللا تعاىل ا ، كتفاعل هلا مع ذاا وغريها من الذوات 
                

            

          ] 187: البقرة [  

               

               

               

          ] 235: البقرة [  

                

                 

    ] 31: هود [  

      ) : أفْعل ( عندما تجمع على وزن ) فَعل ( على وزن    وكلمة .. 
  .. باملداد  متدهفإنها حتمل وصفاً لتفاعل هذه األحبر مع حيثية أُخرى ، هي حبر 

               

           ] 27: لقمان [     
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ففي حني تصور ..  ]]    ،،    [[واألمر ذاته بالنسبة للكلمتني .. 

)  12( الدورات أل نتيجة  شهراً ،)  12( ل  ما نشاهده من أهلّة   كلمة 
لعلم مباهية هوياا ، ومن للقمر حول األرض ، من زاوية علم اهللا تعاىل ، كونه عنده ا

زاوية ما هو مسجل يف أم الكتاب ، منذ خلق اهللا تعاىل السموات واألرض ، بعيداً عن 
  .. تفاعل البشر وحسابام يف ذلك 

               

            ] 36: التوبة [  

تصور هذه الشهور ذاا ، من زاوية تفاعل البشر معها ،    نرى كلمة .. 
  ..وحسابام وتوارخيهم 

 من منازل للقمر ، - من على األرض  - في تفاعل البشر مع األشهر مبا يرونه ف.. 
)  12( يتعاملون أحياناً مع الشهر كماهية خاصة باعتباره واحداً من اهليئات املتمايزة أل 

.. اليت كلُّ شهرٍ فيها ، يبدأ من احملاق وينتهي باحملاق ، كما يف صيام شهر رمضان 
ويتعاملون أحياناً مع الشهر كنقطة عالَّم يقيسون عليها ، كما هو حال حساب العدة 

املتوفّى عنها زوجها ، حيث يتم احلساب من يومٍ ما داخل الشهر ، إىل اليوم للمطلَّقة و
  ..ذاته يف الشهر الذي يليه 

            ] 226: البقرة [            

          ] 234: البقرة [    

              

     ] 4: الطالق [    
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أ العد من فاملرأة اليت يئست من احمليض ، واليت مل حتض ، عدا ثالثة أشهر ، يبد.. 

   من الزمن رمضان ، يكون )  10( يف  – فرضاً – فإن طُلِّقت.. اليوم الذي طُلِّقت فيه 
ذي )  10( شوال حىت )  10( ، ومن  اًشوال شهر)  10( رمضان حىت )  10( 

فتنتهي عدا ..  اًذي احلجة شهر)  10( ذي القعدة حىت )  10( ، ومن  اًالقعدة شهر
  ..جة ذي احل)  10( يف 

حتمل احتماالت على عدد أيام السنة القمرية ، أي هناك    : كلمة .. إذاً .. 

     شهراً اليت مجعها كلمة)  12( من األشهر ، منها أل )  354( احتمال ل 
  أل  فالشهور ..... واليت يبدأ كلٌّ منها من أول يوم يف الشهر ، وينتهي يف آخر يوم فيه 

حيث لكلٍّ منها هويته اليت متيزه ، حيث ال يقبل كلُّ شهرٍ منها التداخل مع شهرٍ )  12( 
:     التفاعل البشري يكون من خالل ... لكن ...    : آخر ، هي جزء من 

    .. رة للتفاعل البشري مع منازلة املصوولذلك يف مجيع النصوص القرآني

  ..   :  بصيغةاجلمع ورود قمر كحيثيات للشهر ، نرى ال
وقوله تعاىل التايل ، يبين لنا عالقة األهلة باملواقيت واحلج ، كمسألة يبقى السؤال .. 

  ..عنها مفتوحاً 
               ] 189 :البقرة [  

نراها بصيغة املضارع ، وهذا حيمل داللة على أنَّ األهلّة     كلمة .. 
سيبقى السؤال عنها مطروحاً ، كون البشر لن حييطوا باجلانب الفلكي املتعلِّق بدوران 
القمر حول األرض ، وال مباهية اهلويات اخلاصة بالشهور ، وال بعالقة الشهور مباهية 

فهذه األسرار سيبقى السؤال عنها مطروحاً إىل قيام .. بادات اخلاصة املفروضة فيها الع
  ..    : الساعة 
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وأُهلَّ .. جاء : وهلَّ الشيء يعين ) .. ه ، ل ، ل ( من اجلذر     و .. 
  ..بالشيء جيء به وقُدم 

               ] 3: املائدة [  

هي مجع هالل ، واهلالل ليس أول حال القمر ليلة أو ليلتني ،     و .. 
اهلالل هو ما نراه بأعيننا من ظهورٍ للقمر وقدومه إلينا .. أبداً .. وآخر حاله ليلة أو ليلتني 

اهلالل هو مرتلة من منازل القمر أل : أي .. يف كلِّ ليلة ، مباهية ختتلف عن باقي الليايل 
      : مرتلة ، واليت نشاهدها بأعيننا ))  30أو  29(( 

     ] نعلمها من خالل  فكلُّ مرتلة من منازل القمر..  ] 39: يس ،
   ..قدومه إلينا ، يف كلِّ ليلة رؤيتنا لظهور القمر و

  ..يف قوله تعاىل  وهذا املعىن نراه.. 
             

              ] 234: البقرة [     
أو  29(( من منازل القمر أل  -هنا من على األرض  -كون الشهر هو ما نراه .. 
مرتلة ))  30أو  29(( ل النقضاء مرتلة ، فإنَّ الشهر كمدة زمنية هو الزمن املقاب))  30
تصور زمناً مقابالً النقضاء أربعة أشهر      : لتايل فالعبارة القرآنيةوبا ..

.. مرتلة من منازل القمر ))  30أو  29(( قمرية ، كلُّ واحد منها مدته تقابل انقضاء 
تعين عشر  ،     : املعطوفة على العبارة القرآنية     : وكلمة

      :أي .. منازل من منازل القمر يف الشهر اخلامس ، تضاف إىل األشهر األربعة التامة 
    = 4  × ))29  30أو  (( مرتلة ، و     ) =10  ( منازل ..
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    +مرتلة ))  30أو        = 4  × ))29: لتكون العبارة القرآنية 
  ..منازل )  10 (

يؤكِّد  ))ةً رشعو((  :الصيغة ، دون     : وما نراه أَنَّ ورود الصيغة .. 
يف هذه احلالة  –فلو كان األمر متعلِّقاً باأليام بعيداً عن منازل القمر ، على األقلِّ .. ذلك 

، كون  ))أربعة أشهرٍ وعشرة (( : الشكل جلاءت العبارة ب –املُفترضة غري الصحيحة 
  ..  ))عشرة أيام (( : املذكَّرة ، وهذا تناسبه الصيغة ) يوم ( كلمة أيام مجعاً لكلمة 

    مؤنثة ، وكون الكلمة السابقة لكلمة ) مرتلة ( كون كلمة .. بينما .. 

مرتلة من منازل ))  30أو  29((  ، كجمع لشهر ، والشهر مكونَّ من   : هي 

مرتلة من منازل ))  30أو  29(( تعين عشر منازل ، من     القمر ، فإنَّ كلمة 
  ..القمر يف الشهر اخلامس التايل لألشهر األربعة 

اليت هي الدورة الكاملة اليت بنهايتها يبدأ العد من  ، ) 12( وهذه الشهور أل .. 
هلذه الشهور ، مل يذكر اهللا تعاىل منها يف كتابه  متمايزة هوية)  12( ا جديد ، حيث فيه

  ..    : الكرمي كاسم صريح إالَّ هوية واحدة ، هي 

       ...................    ] 185: البقرة [  

كأي صيغة مكونة من مضاف ،     : إليه فصيغة املضاف واملضاف .. 

 ، ].......  ،      ،    ،    [: ومضاف إليه 
يتم فيه متيز املُضاف عن غريه من جنسه ، وذلك بذاته ، كياناً حمدداً مستقالً  تصور لنا

قة متَّ متييزها عن غريها من النوق بإضافتها إىل اهللا تعاىل ، فالنا.. بإضافته للمضاف إليه 
مصوراً لكيان مستقلٍّ بذاته هو ناقة اهللا     : ليكون املضاف واملضاف إليه 
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والصواع متّت إضافته إىل امللك ، لتمييزه عن .. تعاىل املعلومة يف قصة صاحل عليه السالم 

، مصوراً لكيان     : املُضاف واملضاف إليه غريه من جنسه ، ليكون 
والبيت متّت إضافته إىل اهللا .. مستقلٍّ بذاته هو صواع امللك يف قصة يوسف عليه السالم 

، مصوراً    : لتمييزه عن غريه من البيوت ، ليكون املُضاف واملُضاف إليه تعاىل 
  ..و البيت احلرام الذي حنج إليه ، ونتجه إليه يف صالتنا لكيان مستقلٍّ بذاته ه

، حيث أُضيفت كلمة     : كذلك األمر يف املضاف واملضاف إليه .. 

    شهر من الشهور أل إىل كلمة ، )  12( اليت حتمل داللة أي    ،
، يف وصف لكيان اُألخرى )  11( الشهور أل عن غريه من  شهرٍ حمدد بعينهلتمييز 

دليلٌ على أنَّ لكلِّ  –إضافة ملا بيناه  –ويف هذا .. مستقلٍّ بذاته ، هو شهر الصيام املعلوم 
    .. شهر هويته اليت متيزه عن غريه من الشهور اُألخرى 

  ..قوله تعاىل .. إذاً  ..
                

               

             

             
                 

      ] 37 – 36: التوبة [  
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منها أربعة شهراً ، )  12( يبين لنا أنه هناك دورة للشهور القمرية ، تتكون من .. 

باستمرار منذ ، تتكرر شهراً اُألخرى )  11( لكلٍّ منها هويته اليت متيزه عن أل حرم ، 
  ..اهللا تعاىل السماوات واألرض  خلق

، نرى أنَّ تبيان وجود أربعة )  12( ويف احلديث عن الشهور كهويات عددها .. 
صف بصفة الشهور احلُومنها تل، م رحمكلمة ب ي :    :       ..

      : فاجلملة  ..م رهناك أربعة منها ح)  12( من الشهور أل : مبعىن 

يعود على    : الضمري يف كلمة و ..     : تتعلَّق وصفاً باجلملة 

  ..     ) :  12( الشهور أل 
يف هذه ظلم النفس مبخالفة ما يأمر اهللا تعاىل به نرى أنَّ .. بعد ذلك .. لكن .. 

فاهللا  ..     :      : يحمل بصيغة أُخرى ، الشهور 

    : إنما يقول جلَّ وعال )) فال تظلموا فيها أنفسكم : (( تعاىل مل يقل 

    .. اتد تبيان لعدد هويكما يف العبارة  الشهورفاألمر هنا ليس جمر ،

باألحكام اليت يأمر اهللا تعاىل  –أيضاً  –مر ، إنما يتعلَّق األ       :السابقة 

  .. ))فيها (( : دون كلمة    : ولذلك نرى ورود كلمة .. يف هذه الشهور ا 
  : يف قوله تعاىل ، وهذا له نظري .. 
              

       ]197:  البقرة [  

العبادات  دونأشهر احلج كزمن ، ليست حمصورة بدالالا     : كلمة 
 –شهر احلج كزمن معلوم إضافة أل –ا فما يتعلَّق .. األساسية املفروضة يف هذه األشهر 
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: وقد بينت ذلك بالتفصيل يف حبث .. هو الشعائر والعبادات املفروضة يف هذه األشهر 

  ..وأمتّوا احلج والعمرة هللا 
العبادات والذي يتعلَّق ب    : احملمول يف دالالت كلمة  هذا البعد ..

   : ، يف قوله تعاىل لتعلّق بأشهر احلج كزمن املعلومة يف هذه األشهر إضافة ل

                
: فالصيغة ..  ))فيها (( : ، دون كلمة    : يف كلمة  –أيضاً  –يتجلّى معنا 

    وجد فيها من شعائرشاملة ألشهر احلج وما ي ،..  

     : تتعلَّق وصفاً بالعبارة       : العبارة .. إذاً .. 

..      ) :  12( يعود على الشهور أل    : والضمري يف كلمة .. 

، يتعلَّق        : يف العبارة    : كلمة والضمري يف 
  ..يف هذه الشهور بأوامر اهللا تعاىل اليت بينها وجيب علينا االنصياع هلا بالشهور و

التأخري ، : ، ودالالته تعين ) ن ، س ، أ : ( من اجلذر ،    : وكلمة .. 
التايل ، فرعان ، يف هذا النص قيد الدراسة ، ويف قوله تعاىل  –كتاب اهللا تعاىل يف  –وله 

  :حيث املنسأة جاءت صفةً للعصا اليت أخرت علم اجلن مبوت سليمان عليه السالم 
               

                 ] سبأ
 :14 [  

، البشر بعض ترد يف كتاب اهللا تعاىل ، لتصف عمالً يقوم به    : فكلمة .. 
  : ىل ألمر اهللا تعا كفراً وخمالفةً
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      ] 37: التوبة [   

 السماويةاألجرام دورات  الزمنية بنيارق والفب متعلِّقاً املعين بالنسيء ، ليس ريأخالت ..
أنَّ اهللا تعاىل يصف  – جمرد ختيل – أن يتخيل – عنده ذرة من روح –فال ميكن لعاقل  ..

املعين يف كتاب النسيء  ..لكية عن بعضها ، بالكفر  الدورات الزمنية للمنظومات الفريتأخ
النسيء .. ليس من صنع اهللا تعاىل ، فال ميكن لصنع اهللا تعاىل أن يوصف بالكفر اهللا تعاىل 

  ..، كُفراً وضالالً وإضالالً يقوم به البشر يف العد ناتج عن تأخري 
آخر ، ليست له  شهركانوا يقومون بتأخري حرمة شهر إىل : فكما هو معروف .. 

فكانوا حيلِّلون ما هو حمرم ، وذلك باستبدال الشهور حسب أهوائهم ،  ..تلك احلرمة 
وكانوا جيعلون بعض السنني ثالثة عشر شهراً ، وذلك جبمع الزيادات يف الفارق ما بني 

دات املبنية فالعبا... السنة الشمسية والسنة القمرية ، وكانوا ينقلون احلج إىل أشهرٍ أُخرى 
  .. على الشهور القمرية ، كانوا يؤخروا مبا يناسب مصاحلهم الدنيوية 

قوله و،  زيادة يف الكفرهو مهما كان ،  –املعين يف كتاب اهللا تعاىل  –النسيء .. 
 : فكلمة وصريح يف محل هذا الوصف ،بين         : تعاىل 

    هي مبتدأ ، خربه :       .. ًد نسيء ليس زيادةوجفال ي
للتالعب مبنظومات  –يف املاضي واحلاضر واملستقبل  –لذلك فكلُّ الدعوات  ..يف الكفر 

  ..الشهور ، هي دعوات للكفر 

،    : نرى فيه كلمة  ،      : وقوله تعاىل .. 

النسيء صناعة : وكما قلنا  ،   : والضالل هو بالنسيء  بصيغة املبين للمجهول ،
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.. هدفها حتريف عد الشهور ، وال ميكن لعاقل أن يربط الضالل باحلقائق الفلكية بشرية 

ى أحكام اهللا تعاىل الضالل ناتج عن حتريف البشر وضالهلم وإضالهلم ، دف التحايل عل
فمنبع الضالل يف هذا األمر ، هو اجتماع األهواء واملصاحل واجلهل ، وميتزج فيه الضال  ..

ونرى وصفاً بالكفر ملن هم يف ساحة هذا  ...، وهوى النفس بوسوسة الشيطان باملضل 
ونه هو من الذين كفروا ، كفمن يضل بالنسيء ،  ..    : الضالل 

منكر حلقيقة واضحة جلية حممولة يف كتاب اهللا تعاىل املنشور ، ويف كتاب اهللا تعاىل 
  ..املقروء 
:      ل يصف لنا استخدامهم ،       : وقوله تعاىل .. 

   همن الزمن ،  فترةفيجعلونه حالالً حسب مصاحلهم وأهوائهم ،  ، بأن
  .. أُخرى ، فاألمر يتفاعلون معه حسب أهوائهم  فترةيف وجيعلونه حراماً 

: يعىن ،             : وقوله تعاىل .. 

 فيقومون بتحليلها  اهللا تعاىل ، عدة الشهور اليت حرمها   ليوافقوا بعملهم هذا 
، وبذلك يكونون قد حلَّلوا احملرم ، وحرموا حمرمة ) وبعددها ( جاعلني شهوراً غريها 

   ..       : فاهلدف من النسيء هو .. ...احمللل 

    أنَّ لنا يؤكِّد ،             : وقوله تعاىل .. 

    جلعل الشهر احلرام حالالً  –حصراً  –شهور ال منظومةيف يتعلَّق بالتالعب ،
أنَّ يؤكِّد لنا هذا و ...يتعلَّق بالشهور  –تعلّقاً بزمن  –على الناس فما حرمه اهللا تعاىل 

هو ، لشهرٍ بشهر استبدال  أنَّ أيوحبيث ال ميكن استبدال شهر بشهر ،  للشهور هوياا
  ..حتليلٌ للمحرم ، وحترمي للمحلَّل ، وهذا هو الكفر بعينه 
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            وقوله تعاىل .. 

ه ناتج عن تزيين   ف ، بصيغة املبين للمجهول    : نرى فيه كلمة 
سوسة الشيطان هلم ، والركض خلف مصاحل ويف نفوس اجلاحدين من قبل أهوائهم ، و

  ..دنيوية ضيقة 
ال يتم : مبعىن .. شهراً قمرياً )  32( بإيقاف عد الشهور شهراً كل  كانوا يقومون.. 

القمرية شهراً كامالً إيقاف عد الشهور  يتم : أي.. من الشهور )  33( اعتبار الشهر 
مكان  –يف عد البشر  – العاشرهو الشهر التاسع من العام القمري الثالث ، ليحلّ الشهر 

الشهر وليحل  ،نعيش يف الشهر العاشر وحنسبه الشهر التاسع : مبعىن ،  التاسعالشهر 
شهر نعيش يف الشهر احلادي عشر وحنسبه ال: ، مبعىن  العاشراحلادي عشر مكان الشهر 

  ..العاشر ، وهكذا 
  
7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1  ،12  ،11  ،10  ،9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1   
   

6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1  ،12 ، 11  ،10  ،9  ،   ،  8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1   
  

     : ، يف العبارة    : ندرك معىن كلمة .. من هنا .. 

    .. فعل فب    ،هناك :   
 –  ات خمتلفة ، هو كفرشهراً )  12( بكون عدد الشهور كهوي :  
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فمرور زمن شهر يدور فيه القمر حول األرض دورة كاملة ، دون احتساب الشهر  ..

هلويات الشهور ،  –يف حساباتنا  – ية خاصة ذا الشهر ، هو تضييعاملقابل لذلك ، كهو
  ..ت هذه اآلية الكرمية هو كفر بدالال: ، مبعىن شهراً آخر وحنسبه  شهرٍ معينفنعيش يف 
 –  ، عن ضياع شعائر العبادات ، نتيجة ذلك ، كالصوم ، واحلج ناتج كفر

وحنج يف غري شهر احلج .. فنصوم يف غري شهر رمضان .. إضافة إىل ضياع األشهر احلرم 
  ..ونتفاعل مع األشهر احلرم يف األشهر األخرى .. 

وتضييع لذي يبينه لنا كتاب اهللا تعاىل املقروء ، فالنسيء هو كفر بالناموس املعلوم ا ..
تؤدى العبادات يف غري وقتها الذي حدده اهللا  –بسببه  –ألزمنة شعائر العبادات ، حيث 

  ..تعاىل هلا 
تثبيت الشهور القمرية حسب فصول السنة من  –يف عصرنا  –تتم الدعوة إليه ما و.. 

ن وأشهر احلج ، فتؤدى هذه الشعائر يف غري الشمسية ، حيث يتم انزياح شهر رمضا
النسيء املعروف ن ع –من حيث النتيجة  –ال خيتلف ها الذي حدده اهللا تعاىل هلا ، وقت

  ..لذي حدده اهللا تعاىل هلا اففي كلتا احلالتني تؤدى الشعائر يف غري وقتها  ..تارخيياً 
أنَّ للشهور هويات  –لظن م يف حال حسن ا –هذه الدعوة ال يدرك أصحاا .. 

تؤدى يف الشهر عينه الذي  ))مثل صيام شهر رمضان ((  شعائر العباداتأنَّ بعينها ، و
يف يوم )) مثل يوم عرفات (( ما يؤدى  ، ومن هذه الشعائريأمر اهللا تعاىل بتأديتها فيه 

     ..حمدد بعينه من شهر حمدد بعينه 
غري سليمة ، ،  وبفصول السنةبالنسبة لكلِّ البشر ، رم بالصيد ربط األشهر احل وحماولة

من أنه ، ما نراه يف كتاب اهللا تعاىل .. يف كتاب اهللا تعاىل  فهذا الربط ال وجود له
 أو بعمرة ، متعلَّقات احلج هو حترمي الصيد يف حال اإلحرام حبج..  

ل ليس فقط القيام ، يشم كمصدر معرف بأل التعريف    : كلمة.. 
، إنما يشمل كلَّ فعلٍ يف ذلك ،  صيداملَ من ما حيلُّ أكلهوليس فقط أكل  بعملية الصيد ،
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، وال جيوز ) م حرِماً أم غري محرِسواء كان م ( صائدهصيد مهما كان فال جيوز أكل املَ

، وال ما مبكان وجود الصيد  وال إعالماً، وال تسبباً ، ال ابتداًء ، التفاعل مع مسألة الصيد 
  :وهذ يتأكَّد معنا يف قوله تعاىل  ..متّ مسكه حياً ، وال ما متّت إصابته بالرماح وما شاها 

             
               ]94:  املائدة [     

باليد ، حياً تشمل ما يتم تناوله مسكاً      : فالعبارة .. 

ها  إصابته بالرماح وما تتموكلمة .. وما شا :    كون االبتالء هو ، تفيد التبعيض
   ..وتفيد التبيني أيضاً  ، احللوبصيد اإلحرام دون صيد  بصيد الرب دون صيد البحر ،

      :الرفث والفسوق واجلدال ، يوازي حترمي  يف حال اإلحرامحترمي الصيد وحكم 
               

     ، وذلك من اللحظة اليت ، ) ثالثة أشهر كاملة ( كاملة يف أشهر احلج
إىل اية هذه يف هذه األشهر ، وهو يف بيته ، ج يفرض فيها احلاج على نفسه فريضة احل

  بينت ذلك بالتفصيل يف حبث وقد.. مهما كان مكان إقامته على وجه األرض األشهر ، 
  .. )متّوا احلج والعمرة هللا أو (

جمال أصالً لعملية  الفذر الرماد يف أعني البسطاء بأنه حني الطواف .. لذلك .. 
الصيد ، هو حتريف ملعىن الصيد كصيغة مصدر ، كما بينا ، وجهلٌ بكون حرمة الصيد 

    ..نما كان من فرض على نفسه احلج املعنية ، تستمر طيلة أشهر احلج ، أي
       ،،    [[ : نَّ صيغة القتلأوما نراه .. 

  [[  ن هو يف التايل ، واضحة يف بيان حكم  قوله تعاىليفمن يفعل ذلك مم
  ..حالة اإلحرام ، كما بينا 
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           ] 95: املائدة [  

م تبين لنا أنَّ اهلدي يساق إىل الكعبة ليت     : والعبارة القرآنية  ..

      : إىل أنَّ املعين بكلمة – لألدلّة اُألخرىإضافة  –وهذا يشري  .. يف احلرمحنره 
    ..إلحرام باحلج والعمرة اهو 

  .. )ص ، ي ، د ( مجيع مشتقّات اجلذر  -يف كتاب اهللا تعاىل  -وها هي  ..
              

       ........        ] 2 - 1: املائدة [       

            

 ............             

              ............ 

              

           ] 96 - 94: املائدة [   

           : قوله تعاىل يف .. 

         ، َّه أُحلَّ املخاطَنرى أنب هو مجلة املؤمنني ، بأن
فالعبارة  ..ماً ما مل يكونوا حرحلَّ هلم صيد الرب وأُهلم دائماً يف كلِّ أحواهلم صيد البحر ، 
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       أحدمها أو والعمرة باحلج اإلحرام يف ما دمتم داخلني: مبعىن  ،
  ..احلرم  ما دمتم داخل :تعين وأيضاً 
 باحلج راماإلح يف داخلون ، مبعىن حمرمونوأنتم : تعين       : العبارةو.. 

   ..داخل احلرم  ن هوم –أيضاً  – وتعين،  أحدمها أو والعمرة
ولو نظرنا يف كتاب اهللا تعاىل ..    هي مجع لكلمة      :كلمة .. 

  :واليت تفيد اإلباحة    تقابل كلمة واليت تفيد املنع ،    لرأينا أنَّ كلمة 

             

              ] 116: النحل [  

               

          ] 59: يونس [   
           ] 95: األنبياء [    

  :    :لذلك وصف بكلمة  ..

 -      ..  

 - بيت اهللا جلّ وعال ما يتعلَّق ب: ]]      ،   

   ،     [[ ..  

  :وصف ا ،    لكلمة  اًمجع     : وملّا كانت كلمة.. 

 -      ،لجمع ك :     ..  

       ............    ] 5: التوبة [     
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        ] 36: التوبة [  
 -  ، والعمرة الذي هو مكان تأدية  بيت اهللا تعاىلوذلك تعلّقاً باحملرمون باحلج ،

       ،      ،  [[: شعرييت احلج والعمرة 

  [[ :  

              

          ] 1: املائدة[   

             ] 95: املائدة [  

 ...........         ............    ] 96: املائدة [   
 ، عندما تتعلَّق بالبشر،  ]]      ،    [[: من هنا نرى أنَّ كلمة .. 

.. م روال تعين مجيع البشر يف األشهر احلُ.. ة م حبج أو بعمريف حالة اإلحراختص من هو 
ومل ..      :  ، إنما يقول ))م رنتم يف األشهر احلُأو(( : فاهللا تعاىل مل يقل 

  ..      : إنما يقول  ))م راألشهر احلُ ما دامت(( : يقل جلّ وعال 

ال جيوز  ذا االسم ، أنه    : يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ متعلَّق ما نراه و.. 
  .. ها القتال في
            

         ] 194: البقرة [  
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     ] 217: البقرة [  

          

      ............    ] 5: التوبة [   

  ] 2: املائدة[       : العبارة القرآنية يف    : كلمة و.. 

فترة  بهنهياً م، أنَّ احللَّ املعين عملٌ يقوم به اإلنسان لنا ؤكِّد ت ،  :  ذه الصيغة 
ه دون فعلٍ يقوم ، وهذا ال يكون مبجرد مرور زمن علي) نهياً به فترة إحرامه م( عدم احللِّ 

   ..احلج والعمرة مناسك يف  معلومأمر فالتحلّل  ،به 
  أنَّ دخول حرف الطاء على كلمة) سلّم اخلالص ( وقد بينت يف النظرية السادسة .. 
     ةا يف إطار إمكانيعىن ، مب) وهو الصيد ( وقوع الفعل جعل دالال

أمراً إهلياً للقيام بعملية الصيد      :وال حتمل كلمة يف حلِّ الصيد ، فادخلوا 
    ..فور التحلّل من اإلحرام 

م بفصول السنة وبفترة تكاثر احليوانات ، وحنن نعلم روكيف يتم ربط األشهر احلُ.. 
و ربيع يف ذاته ، فما هالقمري من منطقة ُألخرى ، يف الشهر  ختتلفهذا التكاثر فترة أنَّ 

وكال املنطقتني مير عليهما الشهر احلرام يف الوقت  ،أُخرى منطقة يعد خريفاً يف  ، منطقة
   ..ذاته ؟ 
 .. ة خيتلف عن الشهر احلرام الذي ميرعلى اجلزيرة العربي هل الشهر احلرام الذي مير

ة يشترك ا أليس الشهر القمري ذاته وحد ..على املناطق اُألخرى على وجه األرض ؟ 
شهر القمري ذاته هناك مناطق فيها فترة تكاثر للحيوانات أليس يف ال.. كلُّ أهل األرض ؟ 
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هل احليوانات يف منطقة اجلزيرة العربية حيرم صيدها يف فترة ..  ومناطق ليست كذلك ؟

ال حيرم صيدها يف فترة ) فترة تكاثرها  ختتلف(  مناطق أُخرىتكاثرها ، واحليوانات يف 
  ..تكاثرها ؟ 

وهو أمر آخر ،  ضرورة منعهال خالف يف  ،صيد احليوانات يف فترة تكاثرها .. 
   ..خمتلف متاماً عن مسألة األشهر احلرم ودالالت النصوص احلاملة هلا يف كتاب اهللا تعاىل 

ول هلا تعلّقها بفصالقمرية ، وذر الرماد يف أعني الناس بأنَّ األمساء الوضعية للشهور .. 
عن جهلٍ بكون املفردات القرآنية فطرية موحاة من اهللا تعاىل ،  آخر ناتج تلبيسالسنة ، 

   ..وال تقارن إطالقاً باملفردات الوضعية االصطالحية 
متداول يف أمساء كاسم اصطالحي وضعي ) ربيع : ( لو أخذنا كلمة .. مثالً .. 

أنه يتعلَّق بفصل النمو واالخضرار ، ذهب بعضهم إىل . ..)  12( الشهور القمرية أل 
لو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل ، .. لكن .. وهو فصل الربيع كمصطلح وضعي متداول 

      ،،     ،،    [[: ) ر ، ب ، ع : ( أنَّ مجيع مشتقّات اجلذر لرأينا 

    ،،    ،،   ،،    [[  ، ، ذا األمر ال عالقة هلا
  ..ال من قريب وال من بعيد 

مها اهللا تعاىل علينا أن منيز بني الكلمة القرآنية ككلمة فطرية ، من اهللا تعاىل ، علَّ.. 
 مية إىلوحافظت عليها أمة أ ،وهبط ا إىل األرض قبل خلق جسده ، ) النفس ( آلدم 

آن الكرمي ، كنص حيمل هذه الكلمة الفطرية ، وبني الكلمة االصطالحية حني نزول القر
فاالنطالق من .. لذلك . .الوضعية ، اليت حتمل من املعاين والدالالت على قدر علم البشر 

  ..األمساء الوضعية للشهور العربية كمقدمة لتربير فعل النسيء  هو ذر للرماد يف األعني 
ربط الشهور القمرية بفصول السنة الشمسية ، أمر : ا البحث أقول يف اية هذ.. 

وتضييع األشهر خاطئ متاماً ، ونتائجه تضييع شعائر العبادات يف فريضيت احلج والصوم ، 
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فالشهور تتبع ملنظومة تتعلّق  ..احلرم وما حيمله كتابه اهللا تعاىل من أمرٍ بعدم القتال فيها 

باحلركة النسبية ما بني الشمس ملنظومة تعلَّق ض ، والفصول تتبع بدوران القمر حول األر
تتعلَّق بارتفاع : مبعىن .. كنجم واألرض ككوكب ، باتجاه حمور األرض الشمايل اجلنويب 

األرض واخنفاضها ككوكب ، بالنسبة للشمس كنجم تسقط أشعته على األرض ، وذلك 
ه احلركة ، من زحف تعامد أشعة الشمس باجتاه الشمال واجلنوب ، وما يترتب على هذ

  .. ما بني مداري السرطان واجلدي
وال بد من العمل بالتقومي الشمسي ، وذلك يف حساب السنني ، كون السنة يف .. 

األرض حول كتاب اهللا تعاىل هي دوران األرض حول الشمس دورة كاملة ، تدور فيها 
يف تفصيل فصول ل بالتقومي الشمسي ، ال بد من العم وأيضاً ..دورة )  365( نفسها 

  ..وما يتعلَّق ا من معايش دنيوية ،  السنة
وما يتعلَّق ا ، بالتقومي القمري ، وذلك ملعرفة الشهور القمرية وال بد من العمل .. 

 ، لكلِّ شهرٍشهراً )  12( تتكون من القمرية وذلك كون منظومة الشهور من عبادات ، 
  ..اُألخرى )  11( ليت متيزه عن الشهور أل هويته ا امنه

ألنَّ هذه احملاوالت مبنية على ولن تفلح حماوالت دمج املنظومتني يف تقومي واحد ، .. 
  ..وبالتايل تضييع شعائر العبادات املتعلّقة ذه الشهور ، القمرية إلغاء هويات الشهور 

  
  

 
  


