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{ًَإِذَا ٍَسِػْدُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ}
الشعراء ()88
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اإلهداء
إلى مدٌنة العلم رسول هللا دمحم (صلى هللا علٌه وآله) .
وإلى باب مدٌنة العلم علً ابن أبً طالب (علٌه
السالم)
وإلى بضعة أبٌها سٌدة نساء العالمٌن فاطمة
الزهراء (علٌه السالم) .
وإلى الكواكب الدرٌة والشجرة الطٌبة أئمتنا أهل
البٌت (علٌه السالم) .
والى القائم المهدي (مكن هللا له فً األرض) الذي
سٌمألها قسطا ً وعدال ً بعد ان مألت ظلما ً وجورا ً ..
أهدي هذا الجهد المتواضع ..
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المقدمة:
إف علػػا الطػػب مػػن العلػػفـ الشػري ة اظتفازيػػة لعلػػا األد ف (فػالعلا
علماف علا األبداف وعلا األد ف) وذلك ظتا لو من أقتية يف بقػاء
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ال ػػرد اإلنسػػاي  ،ف ػ ف عمليػػة اظتعاصتػػة مػػن طب ػ الطبيػػب إفتػػا ى ػ
إحيػػاء لل ػػرد ووصفًػػا إذا كػػاف اظتػػرض طػػاتك فػػيم ن أف ينطب ػ

عليو (من أحيا ن سا كأفتا أحيا الناس رتيعا) .

وإف النظ ػػر ت الطبي ػػة يف ع ػػكج الن ػػاس ط ػػدنتا وح ػػدينا نظػ ػػر ت
طائمػػة علػػا اظتػػاىب التجػرييب أي التجربػػة اظتقاسػػة  ،ل ػػن اظتتتبػ
ل ػػكـ أىػ البيػػل (علػػيها السػػكـ) كتػػد أف مصػػدر تعلػا العػػكج
ووًف الدواء ىف من طب هللا عز وج .
فقد أش

اإلمػاـ الصػادؽ (عليػو السػكـ) علػا الطبيػب اعتنػدي

حينمػػا طػػاؿ (مػػن ىػػاا الػػاي يسػػتطي أف يبح ػ يف ك ػ

البل ػػداف وي ػػاوؽ رتيػ ػ األش ػػجار وكت ػػرب اظت ػػفاد الس ػػامة

القاتل ػػة وكي ػػف ع ػػرؼ وج ػػرب ولػ ػ األىل ػػيج م ػػن اعتن ػػد
واظتصػػط

مػػن الػػروـ واظتسػػك مػػن تبػػل والدارس ػ مػػن

الص ) وى اا إىل ككمو عليو السكـ .
حي أثبل لو اإلماـ الصادؽ (عليو السكـ) اف ىاا العلػا لػي
انتج عن التجربػة بػ اف ىنالػك علػا يتعلمػو اإلنسػاف مػن هللا
.
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ولف تتبعنا سرية أى البيل (عليها السػكـ) لفجػدان أمػا يعػاصتفف
الناس عن طري اظتشاهبة ب الداء والدواء .

وىػػف مصػػداؽ ضتػػدي رسػػفؿ هللا (م) (تػػداووا فمػػا أنػػزؿ هللا
من داء إل انزؿ معو الدواء إل السأـ فك دواء لو)(. )1
وىنا يرد السؤاؿ عن كي ية معرفة الدواء الػاي يػؤدي إىل الشػ اء
كما طاؿ اإلماـ الصػادؽ (عليػو السػكـ) أبف األدويػة والعكجػات
منتشرة يف ك ال رة األرضية فك نت ن ألي أحد اف لتي هبػا إل
هللا أو من يعلمو هللا .

التمهٌد :

د .بشار الجبوري
 -71شعبان –  7241هـ

اف هللا سػػبحانو وتعػػاىل ول ػ اإلنسػػاف وجعلػػو مشػػاهبا لل ػػفف ب ػ
بينهم ػػا تتط ػػاب وى ػػاا واضػ ػ للمتأمػ ػ  ،فه ػػاا التش ػػابو ي ش ػػف
مػػدا اتصػػاؿ وعكطػػة ال ػػفف إلنسػػاف  ،فػ ف معػ اإلنسػػاف ىػػف

 -1حبار األنفار .
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ال ػػفف اظتنط ػػفي ومعػ ػ ال ػػفف ى ػػف اإلنس ػػاف اظتن ػػت واظتت ػػت
واظتبعنر .

طػ ػاؿ اإلم ػػاـ علػ ػ (علي ػػو الس ػػكـ) (أحتس ػػب ن س ػػك جرم ػػا
ًغريا وفيك انطفا العامل األكرب) .
فاإلنسػػاف كتػػد يف اطتػػارج مػػن نبػػاانت وحيػػفاانت ورتػػادات حاكيػػة
عػػن طنػػو ومشػػاهبو ألعضػػائو ومقاربػػة ل ي ياتػػو  ،بػ إف هللا ولػ
تلك األشػياء مػن أجػ اإلنسػاف  ،وبػالك سػفؼ نعػرؼ سػر ىػاا
التشػػابو ألننػػا نػػرا حبػػة اللفبيػػا مػػنك كأمػػا كلػػا اإلنسػػاف وحػػب
الص ػػنفبر كقل ػػب اإلنس ػػاف وس ػػن الن ػػفـ كس ػػن اإلنس ػػاف ؽت ػػا يؤك ػػد
وجفد عكطة بينية ب ىاه األشياء واألعضاء اصتسمية .
ومن ىنا يتب لنا أف وجفد ىاه األشياء إفتا ىػ عػكج ظتشػاهبا ا
من أعضاء جسا اإلنساف إضافة ل فائػدىا اظتعروفػة  ،ألف هللا عػز
وجػ مل ين ػزؿ داء إل وأنػػزؿ لػػو دواء وإفتػػا ىػػاه اظتشػػاهبة بػ ىػػاا
العضػػف اظتصػػاب وب ػ النبتػػة اظتمللفطػػة واظتنػ ػزلة مػػن طب ػ هللا تعػػاىل
علا ىيئة ت شف زتلها لعناًػر وًػ ات وحػالت ذلػك العضػف
وسفؼ نب ذلك علا ش

مراح
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المرحلة األولى
معػ ػ اظتػ ػػرض اف معػ ػ اظت ػػرض ى ػػف نقػ ػ

أو ز دة العناً ػػر

ال يميائيػػة داوػ اصتسػػا اإلنسػػاي ؽتػػا يػػؤدي إىل وجػػفد ت ػػاعكت
وحػػالت تعيػ ػ العض ػػف ع ػػن أداء الفظي ػػة اظترس ػػفمة ل ػػو أو اضتال ػػة
اظتتملاة لو .
وللمرض حالتاف (ً تاف)
 -1الحالةةة الكٌمٌائٌةةة وىػ الصػ ة اصتفىريػػة اظتهمػػة الػ عتػػا
مدولي ػػة وطي ػػدة لعناً ػػر ال يميائي ػػة داوػ ػ اصتس ػػا م ػػن انحي ػػة
الز دة والنقصاف .
 -2الحالةةة الفوٌولوجٌةةة الص ػ ات ال يز ئيػػة وى ػ الص ػ ة
الظاىرية ال عتا مدولية بشػ

اظتػرض اظتتعلػ

لعضػف اإلنسػاي

من انحية التقرح واللتهاب وغريىا من اضتالت اظترضية .
المرحلة الثانٌة
(معػ العػػكج) ىػػف إرجػػاع اظتيػزاف القػػفل للجسػػا اإلنسػػاي أو
داو العضف اصتسػماي عػن طريػ وجػفد العقػاطري الطبيػة الػ عتػا
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مدوليػة بسػد الػنق
أو تس

مػن اظتػفاد ال يميائيػة أو تقليػ الػز دة فيهػػا

اعتائج أو ييج الساكن وما شابو من األمفر .

المرحلة الثالثة
معرفػػة العػػكج (نسػػب الػػدواء إىل الػػداء) ظتعرفػػة كي يػػة العػػكج
تتطلب شػرحا طصػريا لأمػراض الػ تصػيب اإلنسػاف بشػ

عػاـ

علػ ػػا التصػ ػػنيف اصتديػ ػػد الػ ػػاي ي شػ ػػف مالػ ػػو مدوليػ ػػة ل ػ ػػفف
(ال تاب الت فيين) .
حي أف األمراض بش

عاـ تنقسا إىل طسم

 .1جسةةمانً ى ػ األمػراض الػ عتػػا مدوليػػة مسػػا اإلنس ػاف
من انحية الز دة والنق

.

 .2روحةةانً ى ػ ال ػ عتػػا مدولي ػة ضتالػػة الن سػػية والروحيػػة
لإلنساف من انحية الضي واللتفاء والنبساط .
واصتسماي بدوره ينقسا إىل
أ) المةةرا البةةري وىػػف الػػاي يتعلػ
واظتادة الصلبة داو اإلنساف .

ألعضػػاء اصتسػػمانية
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ب) اظتػػرض البحػػري ىػػف الػػاي يتعلػ

لػػدورة الدمفيػػة واظتػػفاد

السائلة داو جسا اإلنساف .
مث اف كػك القسػم ( الػربي والبحػػري ) ينقسػماف علػا ثكثػػة
أطساـ ( رتادي ونبػا وحيػفاي) فت ػفف األطسػاـ عنػدان سػتة
أطساـ وى كاأل
 )1اظترض الربي اصتمادي .
 )2اظترض الربي النبا .
 )3اظترض الربي اضتيفاي .
 )4اظترض البحري اصتمادي .
 )5اظترض البحري النبا .
 )6اظترض البحري اضتيفاي .
المةةةةرا الجمةةةةادي ىػ ػػف اظتػ ػػرض الػ ػػاي لػ ػػو عكطػ ػػة ضتالػ ػػة
اصتسػػمانية ولػػو مدوليػػة ألعضػػاء الصػػلبة داوػ اصتسػػا كالعظػػاـ
منك .
المةةرا النبةةاتً ىػػف اظتػػرض الػػاي لػػو عكطػػة لصػ ة النباتيػػة
داو ػ ػ اصتسػ ػػا مػ ػػن انحيػ ػػة الغ ػ ػااء والنمػ ػػف والتنميػ ػػة داو ػ ػ
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األعضػػاء ب ػ وصفًػػا البنػػاء اصتسػػماي ومػػدا عكط ػة الػػدـ
هباه األعضاء .
المةةرا الحٌةةوانً ىػػف ذلػػك اظتػػرض الػػاي لػػو عكطػػة ضتالػػة
اضتيفاني ػة والص ػ ة اضتيفي ػػة داو ػ جسػػا اإلنس ػػاف ظتػػا لػػو م ػػن
مدوليػػة يف الػ اب الفثيػ بػ األعضػػاء ومػػدا اسػػتجابة كػ
واحػػد لأوػا أو وجػػفد الصػ ة اضتيفانيػػة داوػ األعضػػاء مػػن
انحيػػة اوتيػػار الغػػااء الػػاي لػػو عكطػػة ببنػػاء ذلػػك العضػػف أو
إسناده .
وىػ ػػاا كلػ ػػو علػ ػػا سػ ػػبي الوتصػ ػػار لضػ ػػي اظتقػ ػػاـ إىل اآلف ىػ ػػاا
ال كـ مل يصػدر علػا ؿتػف التحقيػ والتػدطي إفتػا ىػف غتػرد عػرض
وبياف .
واألدلػػة علػػا ىػػاه النظريػػة مػػن ال تػػاب والسػػنة وآوػػر مػػا تفً ػ
إليو العلا اضتدي والطب السيلا .
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مخطط ٌوضح تصنٌف األمراا ()7
طاؿ تعاىل {فَنَثَرَّْاهُ تِاىْعَسَاء ًَىٌَُ ظَقٌٌِْ * ًَؤَّثَرْنَا عَيَْْوِ شَعَسَجً ٍِِّ
َّقْـِي ينيٍ}( )1فه ػات اآليتػ ػ حت يػ ػاف عػػن يػ ػفن

(علي ػػو الس ػػكـ)

حينما دو بطن اضتفت فملرج فانسلخ جلده نتيجػة حػرارة بطػن
اضتفت واظتفاد اعتاضػمة يف أمعػاء اضتػفت  ،فملػرج سػقيا ومسػلفخ
اصتلػػد وػتػ ؽ فاسػػتملدـ هللا شػػجرة اليقطػ عكجػػا ضتػػرؽ جسػػمو
وغااء لو .
 -1الصافات (. )146-145
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فلػ ػػف املنػ ػػا يف ىػ ػػاه اآليػ ػػة ؾتػ ػػد اف ورؽ شػ ػػجرة اليقط ػ ػ النػ ػػاعا
اظتلمػ

مشػػابو بدرجػػة كبػػرية صتلػػد اإلنسػػاف وكأفتػػا اسػػتعم م ػػاف

الشػػاش الطػػيب اظتعقػػا الػػاي يسػػتعم للحػػروؽ يف عصػػران ىػػاا ،
ويف ىاا األمر إشارة واضػحة إىل ًػحة نظريػة اظتشػاهبة بػ الػداء

وال ػػدواء أي (ورؽ اليقطػ ػ الن ػػاعا يش ػػبو جل ػػد اإلنسػػػاف)
وك ػػالك أثب ػػل العلم ػػاء األظت ػػاف وج ػػفد م ػػادة يف اليقطػ ػ منش ػػطة
ومغاية للدماغ وتقل نسبة ال آبة واإلحباط لدا اإلنساف .
وأيض ػػا م ػػا ورد ع ػػن اإلم ػػاـ الص ػػادؽ (علي ػػو الس ػػكـ) إف ع ػػكج
ال لػػا حبػػب اللفبيػػا فػػنكح اف حبػػة اللفبيػػا تشػػبو ال لػػا وىػػاا
كمػػا طػػاؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ (عليػػو السػػكـ) حينمػػا سػػأؿ الطبيػػب
اعتندي (فلا كانل ال لا كحبة اللفبيا) ؽتا يشري إىل ًػحة

ىػػاه النظريػػة ال ػ بينتهػػا وىنالػػك أحادي ػ وروا ت كنػػرية تنبػػل
ىاا .
وؿتػن ألجػ الوتصػار سػنفرد األمنلػة يف ال صػػفؿ القادمػة إنشػػاء
هللا تعػػاىل  ،ومػػا ورد عػػن الطػػب التجػػرييب والعلػػا القػػائا اآلف مػػن
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أف اطترنػػفب يسػػتملرج منػػو عػػكج للتهػػا ت ال لػػا فلػػف لحظنػػا
اطترنفب لفجدانه مشابو لل لا واطترنفب ىف (باور العاطفؿ).
وأيضػػا مػػا ورد لتجربػػة مػػن اف سػػن النػػفـ عكجػػا لفج ػ األسػػناف
ف ػنكح سػػن النػػفـ يشػػبو سػػن اإلنسػػاف ووصفًػػا إذا وض ػ يف
الشم

ل ة طفيلة وأوريا نقفؿ اف من ففائد ىاه النظرية

 .1سفؼ ؾتد صتمي األمراض عكجا حىت األمراض اطتبينة .
 .2التملل

من التأثري الغري مباشر للعقػاطري الطبيػة اظتصػنعة الػ

حتتفي علا اظتفاد ال ميائيػة حيػ تعػام مػن جهػة وتضػر مػن
جهػػة أوػػرا ألف ىػػاه اظتػػفاد ال ميائيػػة عتػػا مدوليػػة ظتي ػزاف
ال يميائ داو جسا اإلنساف .
 .3تقلي أذتاف األدوية وسهفلة وًفعتا إىل رتي الناس .
 .4سػػفؼ ننبػػل للعػػامل الغػػر وا تم ػ اإلسػػكم عظمػػة الػػدين
اإلسكم ووجػفد ووحدانيػة هللا بفحدانيػة ولقػو والتشػابو بػ
ال ت ػػاب الت ػػدويين ( الق ػػرآف ) وال ت ػػاب الت ػػفيين (ال ػػفف)

وال ت ػ ػػاب اإلنس ػ ػػاي (اإلنس ػ ػػاف) ط ػ ػػاؿ تع ػ ػػاىل {امل * ذَىِييي يلَ
اىْنِرَابُ الَ زَّْةَ فِْوِ ىُدًٍ ىِّيَُْرَّقِنيَ} .
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الفصل األول
الباب األول :
نظرية التطاب النكث ب ال تب النكثة
 -7الكتاب التدوٌنً (القرآن ) .
 -4الكتاب التكوٌنً (الكون) .
 -3الكتاب اإلنسانً (اإلنسان) .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )18(..............................
علػػا مػػر العصػػفر نكح ػ اف العلػػفـ تطػػفرت واتسػػعل وازدادت
ف ك حقبة زمنية ؾتد ولدة علا جديد  ،أو تطػفر علػا طػدل ،
وط ػػد ظه ػػرت بع ػػد العل ػػفـ يف بداي ػػة ولد ػػا م ػػن و ػػكؿ نظري ػػة
جديػػدة ذات أقتيػػة طصػػفا تنبػػأ ب ػػت أبػػفاب جديػػدة مػػن العلػػا
لتفسػػعو دائػػرة البح ػ والتقص ػ عػػن ال نػػري مػػن اضتقػػائ ا هفلػػة
للفًفؿ إىل ح أسرار وألغاز القرآف واإلنساف وال فف .
طب اطتفض يف النظرية نقفؿ
إف اظتفجػػفدات داولػػة حتػػل طػػفان إعتيػػة منػ التػػدرج يف العػفامل ،
والت ػػاثر  ،والنبعػػاث مػػن األمػػفر اظتعنفيػػة إىل األمػػفر اظتاديػػة بػػدء
من النقطة وانتهاء ل فف كلو .
فلف بدأان أبً اظتفجفدات وى النقطة نكحػ اف جتمػ النقػاط
وامتزاجها ي فف اضترؼ وتركيب اضترؼ م اضترؼ ي ػفف ال لمػة
وتركيػػب ال لمػػات يفلػػد اصتمػ واصتمػ ىػ اآل ت وىػ غتتمعػػة
ت فف ال تاب الاي لو معاف ثكثة ى
ال تاب التدويين (القرآف) وال تػاب الت ػفيين (ال ػفف) وال تػاب
اإلنس ػ ػػاي (اإلنس ػ ػػاف) والش ػ ػػاىد عل ػ ػػا ى ػ ػػاا الت ػ ػػدرج يف اإلكت ػ ػػاد
واإلبػػداع اإلعت ػ مػػا ج ػاء عػػن ب بػػن عبػػد هللا اطتراسػػاي يف ذكػػره
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ظتناظرات اإلماـ الرضا (عليو السكـ) يف ككـ طفي عن اضتػروؼ
وارتباط األشياء هبا إىل أف طاؿ

(مث ركب اضتروؼ وأوجد هبا األشياء وجعلها فعك منو كما
طػػاؿ {تَ يدِّ ُ اىعَ يََاًَاخِ ًَإَزْعِ ًَإِذَا ىَؼَييَ ؤٍَْييسا فَ َََِّّييا َّقُييٌهُ ىَ يوُ

مُِ فََْنٌُُُ} ف ن ًػن وإكتػاد لأشػياء ومػا يفجػد بػو
ىػػف اظتصػػنفع  ،فػػأوؿ ًػػادر منػػو تعػػاىل ىػػف اإلكتػػاد وىػػف
(مع ) ل وزف لو ول حركة ولي

مبسمفع و ل ملػفف ول

ملمفس  ،واطتل الناي يعين اضترؼ الغري مفزوف ول ملفف
ول ن مسمفع مفًفؼ ل نت ن ابصاره .
واطتل النال وىف ما وجػد هبػاه اضتػروؼ مػن السػماوات
واألرضػ ػ وغريى ػػا وىػ ػ غتمفع ػػة ملمفس ػػة مزوط ػػة مبص ػػرة
فاهلل مقدـ بفجفده) .
يتب من ىاه الروا ت غتمفعة أمفر
األول إما تؤكد تدرج كينفنة اظتفجفدات .
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الناي إف العفامل ال عددىا اإلماـ الرضا (عليػو السػكـ) مرتبػة
إىل حد اضتروؼ وىػ غػري مفزونػة ول ملفنػة بع ػ

مػا طبلهػا مػن

العفامل .

النالػ

ل مت ػػا كمػػا طػػدمنا وىػػف تبػػل عنػػد اصتميػ اف تركيػػب

اضتروؼ يفجد كلمػات وىػ فعػ مػن أفعػاؿ هللا لػاا عػدىا اإلمػاـ
(عليو السكـ) مػن اسسػفس اظتلمػفس اظتػفزوف اظتلػفف أي إمػا مػن
اظتفجػػفدات اطتارجيػػة بػػدلي طفلػػو (عليػػو السػػكـ) واطتل ػ النال ػ
ىف ما وجد هباه اضتروؼ .

الرابػ ػ

اف م ػػا تفج ػػده اضت ػػروؼ وى ػػف (ال لم ػػات) ينطبػ ػ عل ػػا

م ػػردات ال ػػفف منػ ػ الس ػػماوات واألرضػ ػ و طػ ػ اظتفج ػػفدات

األو ػػرا ب ػػدلي طفل ػػو (علي ػػو الس ػػكـ) وى ػػف م ػػا وج ػػد هب ػػاه
اضتروؼ من السماوات واألرض و غريقتا .
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اطتل األوؿ
( اظتع )

ل وزف لو ول حركة ول مسمفع ول مفزف ول ؽتسفس
اطتل الناي
( اضتروؼ )
غري مفزوف ول ملفف ول ن مسمفع ومفًفؼ ول نت ن
ابصارىا

اطتل النال
( اظتفجفات )
ػتسفسة ملمفسة ملفنة مبصرة

جدول أو مخطط توضٌحً رقم 4-
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إف اظتفجػػفدات اطتارجيػػة مميػ م ردا ػػا ىػ كلمػػات سػػفاء كانػػل
كلم ػ ػ ػػات تدويني ػ ػ ػػة كال لم ػ ػ ػػات القرآني ػ ػ ػػة  ،أو كان ػ ػ ػػل ت فيني ػ ػ ػػة
كم ػػردات ال ػػفف أو إنس ػػانية كم ػػردات اإلنس ػػاف ول ػػاا يصػ ػ
التعبػػري عػػن ك ػ م ػػردة منهػػا ل لمػػة  ،أي أف السػػماء كلمػػة مػػن
كلم ػػات هللا  ،واألرض كلم ػػة  ،وإف الن ػػيب كلم ػػة  ،واإلم ػػاـ كلم ػػة
وى اا يف سائر اظتمللفطات وم ردات ال تب النكثة .
ويشػػهد لػػالك مػػا جػػاء يف كتػػاب هللا وسػػنة نبيػػو (ً ػلا هللا عليػػو
وآلػػو وسػػلا) مػػن إطػػكؽ ل ػ كلمػػة علػػا ىػػاه اظتعػػاي ومنهػػا مػػا
طدمناه يف بداية البح من ككـ اإلماـ الرضا (عليػو السػكـ) أمػا
من القرآف فقفلو تعاىل
{ًَإِذِ اتْرَيََ إِتْسَاىٌَِْ زَتُّوُ تِنَيََِاخٍ فَإَذَََيَُِ} وطفلػو {ًَظَعَيَيَيا
مَيََِح تَاىَِْح فِِ عَقِثِوِ ىَعَيَّيٌُْ َّسْظِعٌَُُ}  ،وطاؿ تعػاىل {إِذْ ىَاىَيدِ
اىََْٔئِنَحُ َّا ٍَسٌَُّْ إَُِ اىيّوَ ُّثَشِّسُكِ تِنَيََِحٍ ٍِّنْوُ اظَُْوُ اىََْعِْػُ عِْعََ
اتُِْ ٍَ سٌََّْ ًَظِْيا فِِ اىدَُّّْْا ًَآخِسَجِ ًٍََِِ اىَُْقَسَتِنيَ }(. )1
 -1آؿ عمراف (. )45
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فقػػد ورد يف ت سػػري الربىػػاف ا لػػد األوؿ (ص )317عػػن اظت ضػ
ابػػن عمػػر عػػن الصػػادؽ جع ػػر بػػن ب (عليػػو السػػكـ) طػػاؿ سػػألتو
عػن طػفؿ هللا عػز وجػ {ًَإِذِ اتْرَيَيَ إِتْيسَاىٌَِْ زَتُّيوُ تِنَيََِيياخٍ}
ومػا ىػػاه ال لمػػات الػ تلقاىػػا ادـ مػػن ربػػو فتػػاب عليػػو وىػػف انػػو

طػاؿ يقصػد (آدـ) ( رب أسػػألك حبػ ب وعلػ وفاطمػػة
واضتسػػن واضتس ػ إل تبػػل عل ػ فتػػاب هللا عليػػو انػػو ىػػف
التفاب الرحيا .

فق ػػاؿ ل ػػو

اب ػػن رس ػػفؿ هللا فم ػػا يع ػػين ع ػػز وجػ ػ طفل ػػو

(أدتهن) طاؿ يعين أدتهن إىل القائا (عليػو السػكـ) اثنػا عشػر
إماما تسعة من ولد اضتس .
طاؿ اظت ض

فقلل لو بن رسػفؿ هللا فػأوربي عػن طػفؿ

هللا عز وج {ًَظَعَيَيَا مَيََِح تَاىَِْح فِِ عَقِثِو} .

ط ػػاؿ (علي ػػو الس ػػكـ) يع ػػين اإلمام ػػة جعله ػػا هللا يف عق ػػب
اضتس (عليو السكـ) إىل يفـ القيامة) .
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التطابق بٌن الكتب الثالثة
بعد اف أثبتنا اف م فانت ال تب النكثة ى كلمات تؤلػف آ ت
وإف ل

منها ما يقابلو ولتاكيو أي اف للقػرآف أجػزاء لػف ف ػل

وجزئػػل لفجػػدانىا متطابقػػة م ػ أج ػزاء ال ػػفف وطفلػػو تعػػاىل { َّماااا
شااا ًْء} وطػػاؿ {ًَذَفْظِيييْوَ مُييوَّ
ب امااان َ
فَ َّر ْطنَاااا فااااً ال اكتَاااا ا
شَِْءٍ} وطاؿ { ًَّصَىْنَا عَيَْْلَ اىْنِرَابَ ذِثَْْاّا ىِّنُوِّ شَِْءٍ} ى
وري شاىد علا ذلك وكاا اإلنساف لف ف ك وجزء .
وال ػػفف أيض ػػا ل ػػف رتػ ػ وط ػػفي ل ػػاف مطابق ػػا لإلنس ػػاف وبعب ػػارة
أوض كما اف لإلنساف طلب ف ف للقرآف طلب وىػف سػفرة (يػ )

عن أى البيل (عليها السكـ) إف (ي ) ى طلب القػرآف (، )1
وكػػالك لل ػػفف طلػػب وىػ ػ ال عبػػة اظتش ػػرفة( )2وى ػػاا يف طػ ػ
أجزاء ال تب النكثة .

 -1حبار األنفار .

 -2اظتصدر ن سو .
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دلي علا ىاه األجزاء والتطاب فيمػا بينهػا وىػاا مػا أثبتػو اإلمػاـ
الصادؽ (عليو السكـ) حينما طاؿ

( ول هللا عاظت متصل فعػامل علػفي وعػامل سػ ل ورتػب

العػػاظت رتيعػػا يف ابػػن آدـ وولقػػو كػػرو مػػدورا فملل ػ هللا
رأس اب ػػن آدـ كقب ػػة ال ل ػػك وش ػػعره كع ػػدد النج ػػفـ وعين ػػو
كالشػ ػػم

والقمػ ػػر ومنملريػ ػػو الشػ ػػماؿ واصتنػ ػػفب وأذنيػ ػػو

كاظتشرؽ واظتغرب .

وجع سو كػالربؽ وككمػو كالرعػد ومشػيو كسػري ال فاكػب

وطعفده كشروطها وغ فه كهبفطها ومفتو كاح اطها .
وولػ يف ظهػػره أربػ وعشػرين فقػػرة كعػػدد سػػاعات الليػ
والنهػػار وول ػ لػػو ثكث ػ مع ػا كعػػدد اعتػػكؿ ثكث ػ يفميػػا
وول ػ لػػو اثنػػا عشػػر وًػػك كعػػدد السػػنة اثنػػا عشػػر شػػهرا
وول لو ثكذتائة وسػت عرطػا كعػدد السػنة ثكذتائػة وسػت
يفمػػا وول ػ لػػو سػػبعمائة عصػػبة واثنػػا عشػػر عضػػفا وىػػف
مقدار ما يقيا اصتن يف بطن أمو .
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وعجنو يف مياه أرب فمللػ اظتػا يف عينػو فهمػا ل يػاو ف
يف اضتر ول ينجمداف يف الربد وولػ اظتػ يف ظهػره ل ػيك
يع يػو ال سػاد وولػ العػػاب يف لسػانو ليجػد طعػا الطعػػاـ
والشراب وولقو بن

وجسد وروح فروحو ال ل ت ارطو

إل ب ػراؽ الػػدنيا ون سػػو ال ػ تريػػد األحػػكـ و واظتنامػػات
وجسمو ىف الاي يبلا ويرج إىل ال اب)(.)1
ؽت ػػا يتفضػ ػ م ػػن ى ػػاه الرواي ػػة اف ىنال ػػك تط ػػاب بػ ػ اإلنس ػػاف
وال ػػفف ويؤيػد ىػػاا أيضػػا كػػكـ أمػػري اظتػػؤمن الشػػائ

(أحتسػػب

ن سك جرما ًغريا وفيك انطفا العامل األكرب) .
أمػػا تطػػاب ىػػاه اظتفج ػفدات م ػ القػػرآف فتػػدؿ عليػػو العديػػد مػػن
اآل ت والروا ت اظت سرة عتا وبعد ىػاه الػروا ت الػ تتحػدث
عػػن منػػاظرات بػ أئمػػة اعتػػدا (علػػيها السػػكـ) مػ غػػريىا والػ
م ادىا اف ك اظتفجفدات مت رعة عن ككـ هللا ول مت ػا اف كػكـ
هللا متجسد يف القرآف .
 -1حبار األنفار ج  58ص 253نقك عن الوتصاص .
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إذف ف ف اظتفجفدات األورا سفاء كانل يف ال تاب الت ػفيين أو
ال تاب اإلنسػاي ظتػا يقابلهػا ويطابقهػا يف القػرآف  ،وبعػد أف أثبتنػا
التط ػػاب بػ ػ ى ػػاه األم ػػفر النكث ػػة يتضػ ػ أف ىنال ػػك ال ن ػػري م ػػن
ال ػ اب والتماث ػ ب ػ م ردا ػػا ف مػػا أف القػػرآف ػت ػػا ومتشػػابو
كالك ي فف يف اإلنساف ػت ا ومتشابو

{ىَقَدْ خَيَقْنَا اإلّعاُ فِِ ؤَؼْعَِِ ذَقٌٌٍِّْ}(ًَ{ ، )1اىيَّوُ خَيَقَنٌُ
ٍِِّ ذُسَابٍ شٌَُ ٍِِ ُّّـْفَحٍ شٌَُ ظَعَيَنٌُْ ؤَشًَْاظا ًٍََا ذَؽَِْوُ ٍِِْ ؤُّصََ ًَىَا
س ِه ِإىَّييا فِييِ
ض ٍِيي ِْ ُع َُ ي ِ
س ًَىَييا ُّيين َق ُ
س ٍِييِ ٍُّ َع ََ ي ٍ
ؼ ي ُ ِإىَّييا ِت ِع ْي َِ ي ِو ًٍََييا ُّ َع ََ ي ُ
َذ َ

مِرَابٍ}( ، )2وى اا يف ال فف { إِِِّّ ؤَعْيَيٌُ ََْْيةَ اىعَيََاًَاخِ
ًَإَزْعِ ًَؤَعْيَي يٌُ ٍَيييا ذُثْي يدًَُُ ًٍََيييا مُني يرٌُْ ذَنْرَُُيييٌَُ}(، )3
فال فف فيو اس ا واظتتشابو .

النتٌجة
 -1الت (. )4

 -2فاطر (. )11

 -3البقرة (. )33

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )28(..............................
وعليػو مػػن يصػ إىل طػػن القػػرآف ولتػ أسػرار متشػػاهباتو ونتيزىػػا
عن ػت ماتو من وكؿ اوي وت سري آ تػو {ًٍََا َّعْيٌَُ ذَإًِّْيَيوُ إِالَّ
اىيّييوُ ًَاىسَاظِييٌََُُ فِييِ اىْعِيْييٌِ} يسػػتطي اف لت ػ ك ػ متشػػاهبات
وػت مات ال فف واإلنساف  ،طاؿ تعاىل {ًىَقَدْ ػَسَتْنَا ىِينَياضِ فِيِ
ىَرَا اىقسآُ ٍِِ مُوِّ ٍَصَوٍ}(. )1
طػػاؿ تعػػاىل {ًىَقَيدْ طَيسَفْنَا فِي ِ ىَيرَا اىقييسآُ ىِينَيياضِ ٍِييِ مُيوِّ ٍَصَيوٍ
ًَمَاَُ اإلّعاُ ؤَمْصَسَ شَِْءٍ ظَدَال}(. )2
وعليػػو نت ػػن اسػػتملراج غتمفعػػة مػػن الضػػفاب ال ػ تن عنػػا كنقػػاط
ننطل منها يف جين ذتار النظرية ومن ىاه الضفاب
 .1كما أف للقرآف ظاىر و طن ف ف ل
ظاىر و طن بدلي

 -1الروـ (. )58

 -2ال هف (. )52

من اإلنساف وال فف

طفلو تعاىل {فَعُثْؽَاَُ اىَّرُِ تَِْدِهِ

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )29(..............................
ٍَيَنٌُخُ مُوِّ شَِْءٍ ًَإِىَْْوِ ذُسْظَعٌَُُ}

()1

غيب ك ش ء ول
 .2التطاب الفثي ب

أي أف هللا يعلا

ش ء غيب .
م ردات ال تب النكثة فأف ك ما

مفجفد من م ردات يف اإلنساف لو ما يشاهبو يف القرآف
وال فف من اظت ردات .
 .3إف ىاه اظت ردات العائدة إىل ال تب النكثة ونتيجة
لرتباطها اظتباشر يؤثر بعضا علا بعد سلبا وإكتا وإف
التأثري السليب علا ىاه اظت ردات ي فف من اإلنساف فهف
الاي أقت القرآف وأقت األرض ال فف  .....وعاث يف

األرض فسادا {ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَثَدْ
ؤَّْدُِ اىنَاضِ}(. )2

 -1ي

(. )83

 -2الروـ (. )41

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )38(..............................

الباب الثانً :
األدلة والبراهٌن على التطابق بٌن الكتب الثالثة
أو ال الكتاب التدوٌنً ( القرآف )
 )1خلق القرآن
القػرآف كتػاب هللا وكلماتػو اظتقدسػة ...وطلنػا أف كلمػات هللا ولػ
 ...وولػ ػ ػ هللا مػ ػ ػن كلمات ػ ػػو  ..ط ػ ػػرآف  ،إذا الق ػ ػػرآف ولػ ػ ػ م ػ ػػن
ؼتلفطات هللا والقرآف ؼتلفؽ طب اإلنساف ب ة طفيلة بػدلي طفلػو

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )31(..............................
تعاىل {اىسَؼََُِْ * عَيٌََّ اىقسآُ * خَيَقَ اإلّعياُ}( ، )1أي أف
هللا سبحانو وتعاىل علا القرآف مث ول اإلنساف حسػب مػا تقػفؿ
اآلية الشري ة .
وطد ورد عن رسفؿ هللا (م) طفلو

(إف هللا تعاىل طرأ سفرة طػو ويػ

طبػ أف متلػ آدـ أبل ػ

عػػاـ فلمػا شتعػػل اظتكئ ػػة القػػرآف طػػالفا طػػفة ألمػػة ينػػزؿ
ىاا عليها وطػفة ألبػداف حتمػ ىػاا وطػفة أللسػن ت لػا
هباا)(. )2
وطفلو تعاىل { إَِّّا ؤَّصَىْنَاهُ فِيِ ىَْْيَيحِ اىْقَيدْزِ}( )3فقػد كػاف التنزيػ يف
ليلة القدر للقراف أي اف القرآف ؼتلفؽ وبدأ تنزيلو يف ليلػة القػدر
إذف القرآف ؼتلفؽ .
 )2هل القةرآن حةً ؟ رب سػائ يسػأؿ ىػ القػرآف حػ ؟ أـ
انو غترد كتاب فيو آ ت وسفر طرآنية فق ...؟
 -1الرزتن (. )3 -1

 -2مستدرؾ الفسائ ج 7ص. 344
 -3القدر (. )1
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ؾتيبػػو ف القػػرآف ح ػ ...وطػػد وردت روا ت كنػػرية عل ػا ذلػػك
ف يف القرآف فيو آية حتي اظتفتا ي فف ميػل  ،إذا القػرآف حػ
وينتظر ظهفر القائا (م ن) ليظهر اويلو ال ام اف شاء هللا .
 )3هل القرآن ٌتجدد ؟
كلنػػا يعلػػا اف القػػرآف أنػػزؿ علػػا النػػيب ب (ًػػلا هللا عليػػو وآلػػو
وسػػلا) يف غػػار حػػراء يف ليلػػة القػػدر وكػػاف أوؿ مػػا انػػزؿ منػػو آيػػة
{اىْسَؤْ تِاظٌِْ زَتِّلَ اىَّرُِ خَيَقَ}( )1وكاف عمر الرسفؿ  48سنة

واستمر النػزوؿ ظتدة  23سنة ضتػ وفػاة الرسػفؿ (ًػلا هللا عليػو
وآلػػو وسػػلا) يف عػػاـ  11ىجريػػة فػػانقط الػػفح بعػػد ذلػػك ووػػتا
القرآف .
وؿتػن اآلف يف سػنة  1427ىجػري فهػ اف القػرآف اظتفجػػفد اآلف
ىػػف ن سػو اظتفجػػفد يف زمػػن الرسػػفؿ (م) ،نقػػفؿ اف الظػػاىر ىػػف
ن

الظاىر ول ن التجدد يف الباطن أي يف التأوي .

 -1العل (. )1
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أي اف القػػرآف نػػزؿ ألوؿ مػػرة يف ليلػػة القػػدر { إَِّّييا ؤَّصَىْنَيياهُ فِييِ ىَْْيَيحِ
اىْقَيدْزِ} ...وين ػزؿ يف كػ ليلػػة طػػدر ...فبعػػد وفػػاة الرسػػفؿ كػػاف
التأوي ػ ينػ ػزؿ علػػا األئمػػة اظتعصػػفم (علػػيها السػػكـ) والػػدلي
علا ذلك أف القرآف ينطبػ يف كػ زمػاف وم ػاف  ،ف يػف ينطبػ
يف كػ ػ زم ػػاف وم ػػاف إذا مل ي ػػن ين ػ ػزؿ يف كػ ػ ع ػػاـ عل ػػا اإلم ػػاـ
اظتعصػػفـ وىػػاا الن ػزوؿ يف ك ػ عػػاـ يتنػ ػزؿ لتأويػ لػػالك العػػاـ ،
والتأوي ػ ىػػف جتديػػد للقػػرآف ...ألف ظ ػاىر القػػرآف ىػػف واحػػد أمػػا
طنػػو فهػػف سػػبعة بطػػفف  ...والػػدلي طفلػػو تعػػاىل {ًَىَييٌْ ؤََََّّييا فِييِ
اىْإَزْعِ ٍِِ شَعَسَجٍ ؤَىْيَاًٌ ًَاىْثَؽْسُ ََُّدُّهُ ٍِِ تَعْدِهِ ظَيثْعَحُ ؤَتْؽُيسٍ ٍَيا َّفِيدَخْ
مَيََِاخُ اىيَّوِ إَُِ اىيَّيوَ عَصِّيصٌ ؼَنِيٌٌْ}( ، )1ودليػ آوػر اف يف
القػػرآف كػ شػ ء مػػن ولػ هللا {ًَّصَىْنَييا عَيَْْ يلَ اىْنِرَييابَ ذِثَْْاّييا
ىِّنُوِّ شَِْءٍ} .
 )4ولدة القرآن
 -1لقماف (. )27
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إَِّّا ؤَّصَىْنَاهُ فِِ ىَْْيَحِ اىْقَدْزِ * ًٍََا ؤَدْزَاكَ ٍَا ىَْْيَحُ اىْقَدْزِ * ىَْْيَحُ اىْقَدْزِ
خَْْسٌ ٍِِّْ ؤَىْفِ شَيْسٍ * ذَنَصَهُ اىََْيَائِنَحُ ًَاىسًُّغُ فِْيَا تِ ِذُِْ زَتِّيٌِ ٍِِّ
مُوِّ ؤٍَْسٍ * ظَيَاًٌ ىَِِ ؼَرََّ ٍَـْيَ ِ اىْفَعْس
إف ولدة القرآف كانل يف ليلة القدر وى إحدا الليػا العشػرة
األواوػػر مػػن رمضػػاف  ،وعلػػا األغلػػب وحسػػب الػػروا ت الػػفاردة
عن أى البيل (عليها السػكـ) إف ليلػة القػدر ىػ ليلػة  23مػن
رمضاف .
وطد أثبتنا ذلك يف علػا األمديػة حبسػاب كلمػة رمضػاف ففجػدانىا
تسػػاوي (ر ـ ض ا ف)  23 = 2 + 1 + 8 + 4 + 8ف انػػل
ليلة القػدر ىػ  23رمضػاف ودليػ آوػر علػا أف ليلػة القػدر ىػ
ليلة  23من شهر رمضاف طاؿ تعاىل {إَِّّا َّؽُِْ َّصَىْنَا عَيَْْلَ اىْقُيسْآَُ
ذَني يصِّ ً} والسػػفرة ى ػ سػػفرة اإلنسػػاف واآليػػة كػػاف ترتيبهػػا 23
والظػػاىر وهللا اعلػػا انػػو إشػػارة إىل ليلػػة القػػدر ألمػػا تتحػػدث عػػن
التنػزي .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )35(..............................
وليلػػة القػػدر ىػ ليلػػة ولدة القػػدر اإلعتػ والػػفلدة ىػ يف القػػرآف
واإلنسػػاف وال ػػفف وإف كلمػػة ( نط ػػة ) تسػػاوي  23حسػػب علػػا
األمػ ػ ػد ("ف ط ؼ ة"  )23 = 4 + 8 + 9 + 2وىػ ػ ػ ت ػ ػػدؿ

علػػا ولدة البشػػر اآليػػة {ٍِييِ ُّّـْفَ يحٍ خَيَقَ يوُ فَقَ يدَزَهُ}( )1ومبػػا اف
البشػػر والقػػرآف وال ػػفف متطابقػػاف ف ػ ف ليلػػة القػػدر ى ػ ليلػػة 23
رمضاف وى ليلة ولدة القرآف .
ودلي آور اف كلمة القدر تساوي ( 23ا ؿ ؽ د ر)
 ، 23 = 8 + 4 + 4 + 6 + 1وكػ ػػالك كػ ػػاف نػ ػػزوؿ القػ ػػرآف
علا مدا ( )23سنة وهللا العامل .
 )5تمدد القرآن
ى القرآف ي رب أـ انو تبل ل ي رب ول يتمدد ؟
إننػػا أثبتنػػا يف ككمنػػا السػػاب أف القػػرآف ؼتلػػفؽ مػػن ول ػ هللا وانػػو
ولػػد يف ليل ػػة الق ػػدر واس ػػتمر لن ػ ػزوؿ آي ػػة بع ػػد أو ػػرا مث ً ػػارت
اآل ت سفر وأجزاء حىت اكتم النػزوؿ .

 -1عب

(. )19
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فػػك يفجػػد وحػ بعػػد رسػػفؿ هللا (م ) وأثبتنػػا أف القػػرآف يتجػػدد
ك ػ سػػنة علػػا اظتعصػػفـ (عليػػو السػػكـ) يف ليلػػة القػػدر ...وىػػاا
إثبات آور علا اف اإلماـ اظتهدي مفجفد ومفلفد ،أما من يقػفؿ
ع

ذلك ف ننا ؿتاججو ونقػفؿ لػو كيػف ل ي ػفف اإلمػاـ مفلػفد

...إذا علا من ين ػزؿ التأويػ يف كػ ليلػة طػدر ؟ أثنػاء ىػاه ال ػ ة
وى ػ  1171عػػاـ مػػن زمػػن الغيبػػة ضتػػد اآلف ...أكيػػد أن ػو ينػ ػزؿ
علا اظتعصفـ واف اظتعصفـ مفجفد .
واف ىػػاا النػػزوؿ للتأوي ػ ك ػ عػػاـ  ...ينػ ػزؿ مبػػا يتناسػػب وذلػػك
الزماف ولعاـ كام  ،وهباا التنزي يف كػ عػاـ فػ ف القػرآف يػزداد
يف ك معانيو وكلماتو...أي أف التأوي سي فف علا شػ
يف حجػػا القػػرآف واظتقصػػفد ضتجػػا ىػػف لػػي

ز دة

اضتجػػا اظتػػادي ب ػ

اضتجا اظتل ف الباطن للقرآف .

طاؿ تعاىل {ىُو ىٌَّْ مَاَُ اىْثَؽْسُ ٍِدَادا ىِّنَيََِاخِ زَتِِّ ىَنَفِيدَ اىْثَؽْيسُ
ىَثْوَ ؤَُ ذَنفَدَ مَيََِاخُ زَتِِّ ًَىَيٌْ ظِْْنَيا تَِِصْيِيوِ ٍَيدَدا}( )1أي اف كػكـ
هللا اوس ػ مػػن البحػػار واف البحػػار تن ػػا وكػػكـ هللا ل ين ػػا طػػاؿ
 -1ال هف (. )189
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تعاىل {ًىٌَْ ؤََََّّا فِِ اىْإَزْعِ ٍِِ شَيعَسَجٍ ؤَىْيَياًٌ ًَاىْثَؽْيسُ ََُّيدُّهُ ٍِيِ تَعْيدِهِ
ظَثْعَحُ ؤَتْ ؽُسٍ ٍَا َّفِدَخْ مَيََِاخُ اىيَّوِ إَُِ اىيَّوَ عَصِّصٌ ؼَنٌٌِْ} .
يػػفـ القيامػػة علػػا شػ

والقػػرآف

رج ػ ...والػػروا ت الػػفاردة

عن أى البيل (عليها السكـ) تؤكد أبف القرآف
علا ش

يػفـ القيامػة

رج .

القةةةرآن للق ػػرآف رأس وطلػػب وجسػػد وروح والقػػرآف كمػػا طلن ػػا
يط ػػاب ال ت ػػب األو ػػرا كاإلنس ػػاف وال ػػفف  ....فػ ػرأس الق ػػرآف
ال احتة  ،وطد ورد عن اإلماـ الصادؽ (عليو السكـ)

(اف ال احتة رأس القرآف)(. )1

وطل ػػب الق ػػرآف (يػ ػ )  ،فع ػػن أ بص ػػري ع ػػن أ عب ػػد هللا (علي ػػو

الس ػ ػػكـ) (إف ل ػ ػ ػ شػ ػ ػ ء طل ػ ػػب وإف طل ػ ػػب اإلنس ػ ػػاف

(ي ))(. )2

 -1حبار األنفار .

 -2وسائ الشيعة ج 6ص. 247
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 )6رفةةةل القةةةرآن كمػػا ذكػػران سػػابقا أبف القػػرآف ؼتلػػفؽ مػػن
ولػ ػ هللا وإف هللا س ػػبحانو وتع ػػاىل ولػ ػ الق ػػرآف طبػ ػ اإلنس ػػاف مث
ول ال فف واإلنساف .
والقػػرآف بػػدأ نزولػػو يف ليلػػة القػػدر ...والقػػرآف يتجػػدد بنػ ػزولو ك ػ
س ػػنة يف ليل ػػة الق ػػدر عل ػػا اظتعص ػػفـ (علي ػػو الس ػػكـ) وإف الق ػػرآف
ي شف حقائقو وأسراره وػت مو ومتشاهبو علا يد اإلمػاـ اظتهػدي
(م ػ ػػن هللا لػ ػػو يف األرض) يػ ػػفـ يبعنػ ػػو هللا لينصػ ػػره علػ ػػا اصتبػ ػػارين
والظاظت إبذف هللا .

طػػاؿ تعػػاىل {ىَ يوْ َّنرُييسًَُُ إِالَّ ذَإًِّْيَ يوُ َّ يًٌَْ َّ يإْذِِ ذَإًِّْيُ يوُ}( )1يق ػفؿ
اظت س ػروف إف يػػفـ

اويلػػو يعػػين يػػفـ اظتهػػدي (م ػػن هللا لػػو يف

األرض) فهف ًاحب التأوي اظتطل للقرآف كما أثبل السيد أبػف
عبد هللا القحطاي يف كتابو الاي انطش فيو السيد كمػاؿ اضتيػدري
.

ٌ}
ال اىيّي ُو ًَاىسَاظِيٌَُ َُ فِيِ ا ْى ِعيْي ِ
ٌ َذ ْإ ًِّيَي ُو ِإ َّ
وطفلو تعاىل { ًٍََيا َّ ْعيَي ُ
وكلن ػػا يعل ػػا اف اإلم ػػاـ اظته ػػدي (م ػػن هللا ل ػػو يف األرض) س ػػفؼ
 -1األعراؼ (. )53
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نتأىا طسطا وعدل بعد ما مػأت ظلمػا وجػفرا ويسػتقيا لػو األمػر
.
ول ن بعد ذلك سػفؼ يستشػهد اإلمػاـ وسػفؼ ترفػ روح اإلمػاـ
مػن األرض وإف األرض سػفؼ ختلػػف مػن آوػر العػ ة الطػاىرة وإنػػو
سيعفد إىل ربو .
وىػػاا يقػػفدان إىل الػػدلي العلم ػ الفاض ػ علػػا رف ػ القػػرآف ف ػ ذا
ولػػل األرض مػػن اإلمػػاـ النػػاي عشػػر اإلمػػاـ اظتعصػػفـ فعلػػا مػػن
يتنػ ػزؿ القػػرآف يف ليلػػة القػػدر واإلمػػاـ غػػري مفجػػفد ؟ وظتػػاذا ين ػػزؿ
القرآف يف ليلة القدر بعد مفت اإلمػاـ (عليػو السػكـ) واإلمػاـ طػد
كشػػف ك ػ اويلػػو فلػػي

بعػػد اآلف أي سػػر وػػاؼ بعػػد اف يب ػ

اإلماـ ك التأوي .
ودليػ ػ آو ػػر ط ػػاؿ رس ػػفؿ هللا (م) يف ح ػػدي النقلػ ػ ال ػػاي

ينقل ػػو الش ػػيعة والس ػػنة (إي انرؾ ف ػػي ا النقلػ ػ كت ػػاب هللا
وعنر أى بي ما إف دتس تا هبما لن تضلفا بعػد أبػدا ،
وامما لن ي طا حىت يردا عل اضتفض)(. )1
 -1حبار النفار .
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أي أف القػػرآف والع ػ ة ل ػن ي طا...ف ػ ذا مػػات اإلمػػاـ آوػػر الع ػ ة
الط ػػاىرة فػ ػ ف الق ػػرآف يرفػ ػ مع ػػو إىل اضت ػػفض كم ػػا ط ػػاؿ الص ػػادؽ
األم ػ الرسػػفؿ األعظػػا (م) وإلػػي ا األدلػػة علػػا رف ػ القػػرآف
من أى السنة عن أ مسعفد

(ليسرين علا القرآف ذات ليلة فك يػ ؾ آيػة يف مصػحف
ول يف أحد إل رفعل)(. )1

وعن ابن مسعفد طاؿ (أكنروا تػكوة القػرآف طبػ أف يرفػ )
والقرآف كما نزؿ تدركتيا سريف تدركتيا وهللا أعلا .
وظتزيدا منو اإلطكع علي ا مبراجعة نظرية رفػ القػرآف للسػيد أبػف
عبد هللا القحطاي .

 -1أورجو الدارم .
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تنيا ) الكتاب اإلنسانً ( اإلنساف )
 )1خلق اإلنسان
طاؿ تعػاىل { ًَىٌَُ اىَّرَُِ ؤَّشَإَمٌُ ٍِِّ َّّفْيطٍ ًَاؼِيدَجٍ}

()1

وطفلػو

ط ًَاؼِي َد ٍج
ٌ اىَّيرُِ َخ َي َقنُيٌ ٍِّيِ َّّفْي ٍ
ز َتنُي ُ
ض ا َّذقُيٌ ْا َ
{َّا َؤ ُّّيَا اىنَا ُ
ًَخَيَقَ ٍِنْيَا شًَْظَيَا ًَتَسَ ٍِنْيََُا زِظَاال مَصِريا ًَِّعَاء ًَاذَّقٌُاْ اىيّوَ اىَّرُِ
ذَعَاءىٌَُُ تِوِ ًَإَزْؼَاًَ إَُِ اىيّوَ مَاَُ عَيَْْنٌُْ زَىِْثا}(. )2
ول هللا اإلنساف مػن تػراب ومػاء طػاؿ تعػاىل {ًَاىيَّيوُ خَيَقَنُيٌ
ٍِِّ ذُسَابٍ شٌَُ ٍِِ ُّّـْفَيحٍ}( )3وطفلػو تعػاىل {فَيَْْنرُيسِ اإلّعياُ ٍِيٌَ
خُيِقَ}(. )4

 -1األنعاـ (. )98
 -2النساء (. )1

 -3فاطر (. )11

 -4الطارؽ (. )5
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وطاؿ تعاىل {ًىَقَدْ خَيَقْنَا اإلّعاُ ٍِِ طَيْظَاهٍ ٍِِّْ ؼَََ ٍ ٍَعْنٌٍُُ}

()1

وطفلو تعاىل {خَيَقَ اإلّعاُ ٍِِ طَيْظَياهٍ مَاىْفَََّيازِ}( )2وطفلػو
تعاىل {ؤىٌَْ ََّْيُقنٌُّ ٍِِّ ٍَاء ٍَيِنيٍ}(. )3
كػ ػػاف أوؿ إنسػ ػػاف ولقػ ػػو هللا ىػ ػػف آدـ (عليػ ػػو السػ ػػكـ) مػ ػػن تربػ ػػة
األرض  ،وطصػػة ولػ آدـ (عليػػو السػػكـ) معروفػػة وىػ مفجػػفدة
يف كت ػػب طصػ ػ

األنبي ػػاء ول غت ػػاؿ ل ػػاكرىا اآلف وذل ػػك مراع ػػاة

لكوتصار .

جعل هللا اإلنسان خلٌفته فً األرا
طػػاؿ تعػػاىل {ًَإِذْ ىَيياهَ زَتُّييلَ ىِيََْ َئِنَييحِ إِِّّييِ ظَاعِييوْ فِييِ إَزْعِ
خَيِْفَح}( ، )4وآدـ ىف الن
 -1اضتجر (. )26

 -2الرزتن (. )14

 -3اظترسكت (. )28
 -4البقرة (. )38

الفاحدة ال ول هللا منها زوجها
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(حػػفاء) وولقهػػا مػػن ط ػ  ،وطػػد ولقػػو هللا أبحسػػن تقػػفل طػػاؿ
تعاىل
{ىَقَي يدْ خَيَقْنَيييا اإلّعييياُ فِيييِ ؤَؼْعَي يِِ ذَقْي يٌٌٍِّ}( )1أي و ػػا م ػػن
النفاط

والعيفب واألمراض .

وطد ورد يف التفراة ( العهد القػدل) اف هللا ولػ آدـ علػا ًػفرتو

{اىيَّيي يوُ اىَّيي يرُِ ظَعَيي يوَ ىَنُيي يٌُ اىْيي يإَزْعَ ىَيي يسَازا ًَاىعَيي يََاء تِنَيييياء

ًَطٌََزَمٌُْ فَإَؼْعَيَِ طُيٌَزَمٌُْ ًَزَشَىَنُيٌ ٍِّيَِ اىـَِّّْثَياخِ
ذَىِنُ يٌُ اىيَّ يوُ زَتُّنُ يٌْ فَرَثَييازَكَ اىيَّ يوُ زَبُّ اىْعَ ياىََِنيَ}( )2مث أمػػر
اظتكئ ة لسجفد طتلي ة هللا {ًَإِذْ ىُيْنَا ىِيََْ َئِنَحِ اظْيعُدًُاْ ٓدًََ
فَعَعَدًُاْ إِالَّ إِتْيِْطَ ؤَتََ ًَاظْرَنْثَسَ ًَمَاَُ ٍَِِ اىْنَافِسَِِّ}(. )3

 -1الت (. )4

 -2غافر (. )64

 -3البقرة (. )34
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{ىَاهَ ٍَا ٍَنَعَلَ ؤَالَّ ذَعْعُدَ إِذْ ؤٍََسْذُلَ ىَاهَ ؤَّاْ خَْْسٌ ٍِّنْوُ خَيَقْرَنِِ ٍِِ َّّازٍ
ًَخَيَقْرَييوُ ٍِيييِ ؿِيينيٍ}( )1وىنػػا وػػرج إبلػػي

إبرادتػػو مػػن طاعػػة هللا

ورزتتو إىل غضب هللا ونقمتو .
بػػدأ إبلػػي

بنصػب العػػداء لإلنسػػاف {ىَيياهَ فَثََِييا ؤََْ يٌَّْرَنِِ َٕىْعُ يدََُ

ىَيُيي يٌْ طِيي يسَاؿَلَ اىَُْعْيي يرَقٌَِْ}( )2مث ط ػػاؿ إبل ػػي

{فَثِعِصَذِيي يلَ

ىَإٌََُِّْنَيٌُْ ؤَظََْعِنيَ * إِىَّا عِثَادَكَ ٍِينْيٌُُ اىََُْْيَظِينيَ}( )3وعصػا آدـ
ربػػو ووػػرج مػػن اصتنػػة ىػػف وزوجتػػو حػػفاء بسػػبب الشػػيطاف بعػػد اف
وػػالف أمػػر ربػػو وأك ػ مػػن الشػػجرة  ،فهػػب إىل األرض والقصػػة
معروفة  ،وىنالػك زتلػل حػفاء  ،زتلػل اصتنػ األوؿ الػاي كػاف
نتيجة زواج أب وأـ واحتاد نط ة آدـ وبيضة حفاء .

 -1األعراؼ (. )12
 -2األعراؼ (. )16

 -3ص (. )83 -82
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طاؿ تعاىل {إَِّّا خَيَقْنَا اإلّعاُ ٍِِ ُّّـْفَحٍ ؤٍَْشَياضٍ}

()1

وطفلػو تعػاىل

ًَ { ،اىيَّ يوُ خَيَقَنُييٌ ٍِّييِ ذُ يسَابٍ شُ يٌَ ٍِييِ ُّّـْفَ يحٍ شُ يٌَ ظَعَيَنُ يٌْ
س ًَىَيا
س ٍِيِ ٍُّ َعََي ٍ
ؼ ُ ِإىَّيا ِت ِع ْيَِي ِو ًٍََيا ُّ َعََي ُ
ؽ َِ ُو ٍِ ِْ ُؤّصََ ًَىَا َذ َ
شًَاظا ًٍََا َذ ْ
َؤ ْ
ُّنقَضُ ٍِِْ عَُُسِهِ إِىَّا فِِ مِرَيابٍ إَُِ ذَىِيلَ عَيَيَ اىيَّيوِ َّعِيريٌ}( )2وكلمػة
نط ة كما ذكران سابقا تساوي حبساب األمد
 = 23ف ط ؼ ة
4 + 8 + 9 + 2 = 23
وم ػ ػػن اصت ػ ػػدير ل ػ ػػاكر أف نط ػ ػػة اإلنس ػ ػػاف حتت ػ ػػفي عل ػ ػػا ()23
كرومفس ػػفـ !! وى ػػاه ح م ػػة إعتي ػػة عظيم ػػة  ،وإذا احت ػػدت ى ػػاه
النط ػػة مػ ػ البيض ػػة  -وىػ ػ نط ػػة أيض ػػا -أً ػػب الع ػػدد ()46
كرومفسفـ وى كرومفسفمات اإلنسػاف ال املػة فسػبحاف اطتػال
اظتصفر {فَيَْْنرُسِ اإلّعاُ ٌٍَِ خُيِقَ}(. )3
 -1اإلنساف (. )2
 -2فاطر (. )11

 -3الطارؽ (. )5
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وبعػػد اف تت ػػفف الزكتػػة مػػن النط ػػة والبيضػػة {شُ يٌَ خَيَقْنَييا اىنُّـْفَ يحَ
عَيَقَيييح}( )1ت ػػزرع ىػػاه العلقػػة يف رح ػػا األـ بعػػد التلقػػي وبداي ػػة
النقساـ كما ثبل العلا اضتدي طاؿ تعاىل
{ًَاىيَّوُ ؤَّثَرَنٌُ ٍَِِّ اىْإَزْعِ َّثَاذا}(. )2

وت ػػرب العلقػػة لتصػػب مضػػغة  ،مث تصػػب عظامػػا ولت س ػ العظػػاـ

ضتما { فَََيَقْنَا اىْعَيَقَحَ ٍُؼْغَح فَََيَقْنَا اىَُْؼْغَحَ عِرَاٍا فَنَعٌََّْا اىْعِرَاًَ
ىَؽَْا ؤَّشَإَّْاهُ خَيْقا آخَسَ فَرَثَازَكَ اىيَّوُ ؤَؼْعَُِ اىََْاىِقِنيَ }(.)3
وحتدث عملية النقساـ السري للزكتػة مػن وليػة واحػدة إىل اثنػ

وأرب ػ وذتاني ػػة وى ػػاا حػػىت و ػػا شػ ػ

اصتنػػ  ،ولت ػػدد ج ػػن

اصتن ػ ضتظػػة احتػػاد النط ػػة والبيضػػة وت ػػفف ىػػاه الزكتػػة (العلقػػة)
حامل ػػة ل ػ ػ الصػ ػ ات الفراثي ػػة لإلنس ػػاف وي ػػفف اصتنػ ػ داوػ ػ
اظتشػػيمة الػ ىػ بيتػػو ومصػػدر غػػااءه وتن سػػو وتػػففري اضتمايػػة لػػو
 -1اظتؤمنفف (. )14
 -2نفح (. )17

 -3اظتؤمنفف (. )14
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يف رحا األـ {َ خْيُقُنٌُْ فِِ تُـٌُُِ ؤٍَُيَاذِنٌُْ خَيْقا ٍِِ تَعْدِ خَيْقٍ
فِييِ ظُيََُيياخٍ شَيَييازٍ}( )1وىػ ظلمػػة الػػبطن والػػرحا واظتشػػيمة كمػػا
طاؿ اإلماـ الصادؽ (عليو السكـ)(. )2
 )2ولدة اإلنسان
بعد اكتمػاؿ فتػف اصتنػ يف رحػا األـ لتػ مفعػد ولدتػو مػن بطػن
أمو ....فمن الاي لتدد مفعد الفلدة اصتن أـ األـ ؟
ىنالػػك نظػػر ت عديػػدة وضػػعل لتحديػػد مفعػػد وسػػبب حػػدوث
ال ػ ػػفلدة ول ػ ػػن ضت ػ ػػد اآلف مل يس ػ ػػتط العلم ػ ػػاء إثب ػ ػػات اظتس ػ ػػؤوؿ
اضتقيقػ ػ لب ػػدء عملي ػػة ال ػػفلدة وؿتػ ػن نق ػػفؿ اف ال ػػفلدة مص ػػدرىا
يرجػ لػػأـ لدرجػػة األوىل بػػدلي أف القػرآف يؤكػػد ىػ الػ تضػ
الط

 ،طاؿ تعاىل { ًٍََا ذَؽَِْوُ ٍِِْ ؤُّصََ ًَىَا ذَؼَ ُ إِىَّا تِعِيَِْيوِ ًٍََيا ُّعَََيسُ

 -1الزمر (. )6

 -2حبار األنفار .
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ب}( ، )1وطػاؿ تعػاىل
مرَيا ٍ
س ِه ِإىَّيا فِيِ ِ
ض ٍِي ِْ ُعَُي ِ
س ًَىَيا ُّين َق ُ
ٍِِ ٍُّ َعََي ٍ
{ًَذَؼَ ُ مُوُّ ذَاخِ ؼََْوٍ ؼََْيَيَا}(. )2
إف هللا يعلا مىت تض وليدىا وانو سبحانو ل مت ػا عليػو شػا اف
عملية الفلدة عمليػة ًػعبة جػدا وطػد دتػفت األـ أثنػاء الفضػ ..
أو نتػػفت اصتن ػ  ..أو نتػػفت اإلثن ػ معػػا فػػاهلل الػػاي لت ػ ونتيػػل
{ ؼَََيَرْ يوُ ؤٍُُّ يوُ مُسْىييا ًًََػَ يعَرْوُ مُسْىييا}( ، )3أي اف اضتمػ

م ػػن العملي ػػات الص ػػعبة واظتعق ػػدة حيػ ػ كي ػػف تتص ػػفر أف إنس ػػاف
لتمػ إنسػاف معػو ظتػػدة تسػعة أشػهر لػيك ومػػارا فهػ عمليػة ًػػعبة
جدا ل يطيقها أي إنساف إل األـ .
وإف الػػفلدة ى ػ أيضػػا مػػن األعمػػاؿ القاسػػية علػػا األـ ألمػػا طػػد
ت قد حيا ا أثناء الفلدة أي أف اإلنساف يفلد كما يفلد القرآف.

 -1فاطر (. )11
 -2اضتج (. )2

 -3الحقاؼ (. )15

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )49(..............................
 )3اإلنسان حً
استعرضػ ػػتا يف ككمنػ ػػا السػ ػػاب عمليػ ػػة ول ػ ػ اإلنسػ ػػاف واكتسػ ػػابو
الصػ ات الفراثيػػة مػػن أبفيػػو وولػػفج الػػروح يف الشػػهر الرابػ وعشػػر
أ ـ  ،حي تدو الروح جسػد اصتنػ أي مبعنػاه اكتسػاب اضتيػاة
فاإلنسػػاف حػ

كتسػػابو الػػروح ويبػػدأ ضتركػػة يف بطػػن أمػػو وحتػ

األـ حبركػ ػ ػػات جنينهػ ػ ػػا وإف اصتن ػ ػ ػ اضت ػ ػ ػ يف بطػ ػ ػػن األـ يسػ ػ ػػم
األًػػفات اطتارجيػػة وىػػف يتػأثر هبػػا وطػػد أثبػػل العلػػا اضتػػدي ىػػاا
األمر وىف مصداؽ لقفلو تعاىل {إَِّّا خَيَقْنَا اإلّعاُ ٍِِ ُّّـْفَحٍ ؤٍَْشَاضٍ
َّّثْرَيِْيوِ فَعَعَيْنَيياهُ ظَيَِْعا تَظِييريا}( ، )1أي شتيعػػا مث بصػريا  ،والط ػ
اضتدي الفلدة ل يستطي أف يرا بفضفح إل بعػد أسػبفع مػن
الفلدة .
وطد أثبل العلماء أف اصتن يب ػ وىػف يف رحػا األـ  ،واضتيػاة يف
اإلنسػػاف ى ػ عق ػ ...وحركػػة ...وعم ػ  ،واإلنسػػاف اضت ػ يع ػ
ويعق وىف سيد اظتمللفطات يف األرض .
 -1اإلنساف (. )2
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طاؿ تعاىل {إِ ِِّّ ظَاعِوْ فِِ إَزْعِ خَيِْفَح} .
وهللا ىػػف ال ػػاي أحيػػا اإلنس ػػاف {ًَىُي يٌَ اىَّي يرُِ ؤَؼَْْيييامٌُْ شُي يٌَ
َُِّْرُنٌُْ شٌَُ ُّؽِْْْنٌُْ إَُِ اإلّعاُ ىَنَفٌُزٌ}(. )1
فاإلنساف ح .
 )4تجدد اإلنسان
يت ػػفف جسػػا اإلنسػػاف مػػن ( )6مليػػارات وليػػة وإف اإلنسػػاف يف
اليفـ الفاحد متسر ( )58مليػفف وليػة وتفلػد ( )58مليػفف وليػة
أو ػػرا وأف ل ػ ػ ولي ػػة يف جس ػػا اإلنس ػػاف وظي ػػة معين ػػة واف عت ػػا
عمر ػتدد .
ف ر ت الدـ اضتمر عمرىا حفا =  128يفـ .
وكر ت الدـ البيد عمرىا حفا =  13يفـ .
وجلد اإلنساف يتبدؿ ك  28يفـ .
وكػ ػػالك شػ ػػعر اإلنسػ ػػاف وأظػ ػػافره وغريى ػ ػا مػ ػػن اطتػ ػػك وكػ ػػالك
األغشية اظتملاطية يف األمعاء فه يف جتدد مستمر .
 -1اضتج (. )66
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أل يػػدؿ ذلػػك علػػا ح مػػة اطتػػال وأف ك ػ وليػػة عتػػا عمػػر ػتػػدد
ودتفت وتفلد أوػرا م امػا  ،ؽتػا يػدؿ علػا جتػدد اإلنسػاف  ،طػاؿ
تعػػاىل {َُّْ يسِضُ اىْؽَ يَِ ٍِ يَِ اىََِّْْ يدِ ًََُّْ يسِضُ اىََِّْْ يدَ ٍِ يَِ اىْؽَ يِِّ ًَُّؽِْْييِ
اىْإَزْعَ تَعْدَ ٌٍَْذِيَا ًَمَرَىِلَ ذَُْسَظٌَُُ}(. )1
 )5تمدد اإلنسان
كمػا ذكػػران سػػابقا أبف بدايػػة اطتلػ كانػػل معػ مث ًػػارت حػػروؼ
مث ً ػ ػػارت كلم ػ ػػات وى ػ ػػاا  ..وك ػ ػػالك اإلنس ػ ػػاف فػ ػ ػ ف أً ػ ػػلو
تراب..وماء فصار طينا ...فصار ًلصاؿ كال ملار ..
طاؿ تعاىل {ًىَقَدْ خَيَقْنَا اإلّعاُ ٍِِ ظُيَاىَحٍ ٍِِّ ؿِنيٍ}(. )2
وطاؿ تعاىل {خَيَقَ اإلّعاُ ٍِِ طَيْظَاهٍ مَاىْفَََّازِ}(. )3
وى ػػاا بػػدأ اإلنسػػاف ي ػػرب شػػيئا فشػػيئا فصػػار نط ػػة مث علقػػة مث
مضغة مث عظاـ مث  ،كسيل العظاـ ضتما  ،فصار ول آور .
 -1الروـ (. )19

 -2اظتؤمنفف (. )12
 -3الرزتن (. )14
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وورج ط ك  ،وًار ولدا  ،وشاب  ،طد بلغ األربع وبلغ أشػده
.
طاؿ تعاىل {ىَاهَ ىَوُ طَاؼِثُوُ ًَىٌَُ ُّؽَاًِزُهُ ؤَمَفَسْخَ تِاىَّرُِ خَيَقَلَ ٍِِ
ذُسَابٍ شٌَُ ٍِِ ُّّـْفَحٍ شٌَُ ظٌََاكَ زَظُ ً}(. )1
وطاؿ تعاىل {ىٌَُ اىَّرُِ خَيَقَنٌُ ٍِِّ ذُسَابٍ شٌَُ ٍِيِ ُّّـْفَيحٍ شُيٌَ ٍِيِْ
عَيَقَحٍ شٌَُ ُّ َْسِظُنٌُْ ؿِفْ ً شٌَُ ىِرَثْيُغٌُا ؤَشُدَمٌُْ شٌَُ ىِرَنٌٌُُّا
شٌُُْخا ًٍَِننٌُ ٍَِ ُّرٌََفََّ ٍِِ ىَثْوُ ًَىِرَثْيُغٌُا ؤَظَ ً ٍُّعًَََّ ًىَعَيَّنٌُْ
ذَعْقِيٌَُُ}(. )2
وطفلو تعاىل { ؼَرََّ إِذَا تَيَغَ ؤَشُدَهُ ًَتَيَغَ ؤَزْتَعِنيَ ظَنَح ىَاهَ زَبِّ ؤًَْشِعْنِِ
ؤَُْ ؤَشْنُسَ ِّعََْرَلَ. )3(}..

 -1ال هف (. )37
 -2غافر (. )67

 -3األحقاؼ (. )15

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )53(..............................
أي اف دتػػاـ الشػػدة  ..مػػن العق ػ واصتسػػا  ..ى ػ يف األربع ػ مػػن
العمر حسب طفؿ هللا عز وج .
واف رسفؿ هللا بع نبيا عندما بلغ األربع .
والتمػػدد يف الظػػاىر والبػػاطن  ،فالظػػاىر دتػػدد اصتسػػد  ،والبػػاطن
دتدد الروح و العق ..
فالط ػ ػ يفل ػػد ول ي ه ػػا ش ػػيئا مث يب ػػدأ بع ػػد ذل ػػك بػ ػتعلا اضت ػػروؼ
وال لمػػات واصتم ػ وى ػػاا تػػدركتيا حػػىت يص ػ إىل مسػػتفا عػػاؿ
مػػن ال هػػا واإلدراؾ فهػػاا التمػػدد يف الػػروح والعق ػ ..وى ػ أمػػفر
طنيػػة ل تػػرا لع ػ  ،والتمػػدد يف اصتسػػد واض ػ للع ػ  ،فمػػن
نط ة إىل مضغة ...إىل رج  ،فالتمدد ظاىري و طين .
فاإلنساف يتمدد .

 -6اإلنسان والتشرٌح
لإلنساف رأس وطلػب وجسػد وروح وعػروؽ كتػري هبػا الػدـ وعظػاـ
وضتا ..
وأف اإلنساف يشابو القرآف وال فف ..
فلإلنساف طلب ولل فف طلب وللقرآف طلب ..
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فأما اإلنساف ف لي ا ما جاء لرسالة الاىبية لإلماـ الرضػا (عليػو

السػكـ) الػ بعػ هبػػا إىل اظتػأمفف (...واعلػػا أمػػري أف هللا
عز وجػ مل يبتػ البػدف بػداء حػىت جعػ لػو دواء يعػام بػو

ول ػ ًػػنف مػػن الػػداء ًػػنف مػػن الػػدواء وتػػدبري ونعػػل
وذلك اف ىاه األجساـ أسسل علا أساس اظتلك .
فمل ػ ػػك اصتس ػ ػػد ى ػ ػػف م ػ ػػا يف القل ػ ػػب والعم ػ ػػاؿ ع ػ ػػروؽ يف
األوًػ ػػاؿ والػ ػػدماغ وبيػ ػػل اظتلػ ػػك طلبػ ػػو وأرضػ ػػو اصتسػ ػػد
واألعػ ػػفاف يػ ػػداه ورجػ ػػكه وعينػ ػػاه وش ػ ػ تاه ولسػ ػػانو وأذانه
ووزائنو معدتو وبطنو و وحجابو وًدره .
فاليػػداف عػػفانف يقػػر ف ويبعػػداف ويعمػػكف علػػا مػػا ي ػفح
إليها اظتلك والػرجكف يػنقكف اظتلػك حيػ يشػاء والعينػاف
يدلن ػػو عل ػػا م ػػا يغي ػػب عن ػػو ألف اظتل ػػك وراء حج ػػاب ل

يفً ػ إليػػو إل إبذف وقتػػا س ػراجاه أيضػػا وحص ػن اصتسػػد
وحرزه األذانف ل يدوكف علا اظتلك إل ما يفافقو ألممػا
ل يقدراف أف يدوك ش ء حىت يفح اظتلك إليهما.
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أطرؽ اظتلك منصتا عتما حىت يع منهما مث كتيػب مبػا يريػد
اندا من ػو ري ػ ال ػػؤاد وب ػار اظتعػػدة ومعفنػػة الش ػ ت ولػػي
للش ت طفة إل أبنشاء اللساف ولي

يستغين بعضها عػن

بعد وال كـ ل لتسػن إل ب جيعػة يف األنػف ألف األنػف
يزين ال كـ كما يزين النافخ اظتزمػار وكػالك اظتنملػراف قتػا
ثقبا األنف .
واألنػػف يػػدو علػػا اظتلػػك ؽتػػا لتػػب مػػن الػػروائ الطيبػػة

ف ذا جاء ري يسفء أوحا اظتلك اىل اليدين فحجبػل بػ

اظتلك وب تلك الػروائ وللملػك مػ ىػاا ثػفاب وعقػاب
فعاابػػو أشػػد مػػن عػػااب اظتلػػفؾ الظػػاىرة القػػادرة يف الػػدنيا
وثفابػػو أفضػ مػػن ثفاهبمػػا  ،فأمػػا عاابػػو فػػاضتزف وأمػػا ثفابػػو
فػػال رح وأًػ اضتػػزف يف الطحػػاؿ وأًػ ال ػػرح يف النػػرب
وال ليت ػ ومنهمػػا عرطػػاف مفًػػكف يف الفجػػو فمػػن ىنػػاؾ
يظهر ال رح واضتزف ف ا تباشريىا يف الفجو وىاه العػروؽ
كلهػا طػػرؽ مػػن العمػػاؿ إىل اظتلػػك ومػػن اظتلػػك إىل العمػػاؿ
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وتصػػريف ذلػػك إذا تنػػاوؿ الػػدواء أدتػػو العػػروؽ إىل مفضػ
الداء .
واعلا أمري اف اصتسد مبنػزلة األرض الطيبة إف تعفىدت
لعمػػارة والسػػق مػػن حيػ ل تػػزداد مػػن اظتػػاء فتغػرؽ ول
ت ػػنق

من ػػو ف ػػتعطش وأمس ػػل عمار ػػا وكن ػػر ريعه ػػا وزك ػػا

زرعه ػػا واف تغافل ػػل عنه ػػا فس ػػدت ونب ػػل فيه ػػا العش ػػب
واصتسد هباه اظتنزلة والتدبري مػن األغايػة واألشػربة يصػل

ويص وتزكفا العافية . )1()...

واف ككـ اإلماـ (عليػو السػكـ) فيػو مػن اضت مػة والتشػبيو العظػيا
مبػػا ل يقب ػ الشػػك فيػػو أبف جسػػد اإلنسػػاف من ػ األرض  ...وأف
ىناؾ ما يطابقو فين عو وما متال و فيضره ..
وىػػاه الرسػػالة الاىبيػػة دليػ آوػػر علػػا نظريػػة اظتشػػاهبة بػ الػػداء
والدواء .

 -1الرسالة الاىبية لإلماـ الرضا (عليو السكـ) .
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وطػػد ذكػػران سػػابقا تشػػبيو اإلمػػاـ الصػػادؽ (عليػػو السػػكـ) اإلنسػػاف
ل فف  ...فراج الص حات السابقة .
 -7موت اإلنسان
إف مػفت اإلنسػاف معنػاه ان صػاؿ اصتسػد عػن الػروح وبقػاء اصتسػد
ساكنا دوف حراؾ ووروج الروح وًعفدىا إىل رئها .
واف النفـ مفت مؤطػل ألف الػروح تن صػ عػن اصتسػد أثنػاء النػفـ

والدلي ..طاؿ تعػاىل {اىيَّوُ َّرٌََفََّ اىْإَّفُطَ ؼِنيَ ٌٍَْذِيَا ًَاىَّرِِ ىَيٌْ ذََُيدْ
فِِ ٍَنَاٍِيَا فََُْْعِلُ اىَّرِِ ىَؼََ عَيَْْيَا اىٌََْْخَ ًَُّسْظِيوُ اىْيإُخْسٍَ إِىَيَ ؤَظَيوٍ
ٍُعًَََّ إَُِ فِِ ذَىِلَ ىَأَّاخٍ ىِّقًٌٍَْ َّرَفَنَّسًَُُ}(. )1
أمػػا اظتػػفت مبعنػػاه اظت هػػفـ وىػػف تفطػػف أجهػػزة اصتسػػا عػػن العم ػ
ومفت وك ه وحتللها وعفد ا إىل ال اب  ،واظتفت لتػدث يف أي
ضتظة من حياة اإلنساف .
فقػػد نتػػفت وىػػف جن ػ يف بطػػن أمػػو أو أثنػػاء الػػفلدة أو ط ػػك أو
كهك ...ويقبد ملك اظتفت روحو  ،طاؿ تعاىل :
 -1الزمر (. )42
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ٌ
ٌ ٍِي ِْ َع َيقَي ٍح شُي َ
ٌ ٍِيِ ُّّ ْـفَي ٍح شُي َ
ب شُي َ
{ ُى ٌَ ا َّىرُِ َخ َي َقنٌُ ٍِِّ ذُيسَا ٍ
َُّْسِظُنُ ٌْ ؿِفْ ً شٌَُ ىِرَثْيُغٌُا ؤَشُدَمٌُْ شُيٌَ ىِرَنٌُُّيٌا شُيٌُْخا
ًٍَِييننٌُ ٍَييِ ُّرَ يٌَفََّ ٍِييِ ىَثْ يوُ ًَىِرَثْيُغُييٌا ؤَظَ ي ً ٍُّعَ يًََّ ًىَعَيَّنُ يٌْ
ذَعْقِيٌَُُ}(. )1
وط ػػاؿ تع ػػاىل {ًَىُي يٌَ اىَّي يرُِ ؤَؼَْْيييامٌُْ شُي يٌَ َُِّْي يرُنٌُْ شُي يٌَ
ُّؽِْْْنٌُْ إَُِ اإلّعاُ ىَنَفٌُزٌ}(. )2
وإف اإلنس ػػاف عن ػػدما ي ػػرب يف العم ػػر ويص ػػب كه ػػك فػ ػ ف أجه ػػزة
اصتس ػػا تب ػػدأ لعطػ ػ وع ػػدـ الق ػػدرة عل ػػا إؾت ػػاز وظائ ه ػػا بص ػػفرة
ًحيحة ومكئمػة حػىت نكحػ أف اإلنسػاف ال بػري يف السػن يبػدأ
حجمػػو لتنػػاط

فيصػػغر حجمػػو ووزنػػو ويق ػ طفلػػو وتق ػ طابليػػة

اصتس ػ ػػا عل ػ ػػا تفلي ػ ػػد اطت ػ ػػك اصتدي ػ ػػدة وح ػ ػػىت اف دماغ ػ ػػو يب ػ ػػدأ
لن م ػػاش ويص ػػغر يف اضتج ػػا ويص ػػب عن ػػده حال ػػة م ػػن فق ػػداف
 -1غافر (. )67
 -2اضتج (. )66

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )59(..............................
الػػااكرة والنسػػياف وز دة األفعػػاؿ الكإراديػػة وكأفتػػا يعػػفد إىل حالػػة
الط فلة وىاا يكح عند رتي الناس .
طاؿ تعاىل {ًٍََِْ ُّعََِّسْهُ ُّنَنِّعْوُ فِِ اىََْيْقِ ؤَفَيَا َّعْقِيٌَُُ}(. )1
وعنػػدما نتػػفت يػػدفن جسػػده يف الػ اب ويبػػدأ لتحلػ حػػىت تبقػػا
عظام ػػو فقػ ػ مث بع ػػد فػ ػ ة تتحلػ ػ ى ػػاه العظ ػػاـ إىل أً ػػلها وىػ ػف
ال اب ..
طاؿ الشاعر

ًاح و ف الفطأ ما أظػن
أدل األرض إل من ىاه األجساد
(أي أف تربة األرض ى من أجساد البشر) .
وطاؿ أيضا

رب ضتد طد ًار ضتدا مرارا
ضاحك من تزاحا األض ػداد
أي أف القػػرب ًػػار طػربا عػػدة مػرات عػػرب الػػزمن  ،فمػػا ىػػاا الػ اب
إل أجدادان وأجداد أجدادان األول .
 -1ي

(. )68
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وإف ل ػ إنسػػاف ؾتػػا يف الس ػػماء  ،وعنػػدما حت ػ ؽ ىػػاه النج ػػفـ
دللة علا مفت ًاحبها  ،طاؿ اإلماـ الصادؽ (عليو السكـ)

(ومفتػػو ك ح اطهمػػا) أي مػػفت اإلنسػػاف منػ احػ اؽ النجػػفـ ،
وىاا إثبات علا مفت اإلنساف وعفدتو إىل أًلو (ال اب) .

تلنا ) الكتاب التكوٌنً (ال فف)
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لتس ػػهي اظتفض ػػفع وتبس ػػيطو س ػػفؼ و ػػا غترتن ػػا (درب التبان ػػة)
كمناؿ علا ال فف .
 -1خلق الكون
طاؿ تعػاىل {إَُِ زَتَنٌُُ اىيّوُ اىَّرُِ خَيَقَ اىعَََاًَاخِ ًَإَزْعَ فِِ
ظِرَّحِ ؤََّاًٍ شٌَُ اظْرٌٍََ عَيََ اىْعَسْغِ}(. )1
طاؿ تعاىل { فِِ مِرَابِ اىيّوِ ًٌََّْ خَيَقَ اىعَََاًَاخ ًَإَزْعَ}(. )2
{ًَىٌَُ اىَّرُِ خَيَق اى عَََاًَاخِ ًَإَزْعَ فِِ ظِرَّحِ ؤََّاًٍ ًَمَاَُ عَسْشُوُ
عَيََ اىََْاء}(. )3
{اىَّرُِ خَيَقَ اىعَََاًَاخِ ًَاىْإَزْعَ ًٍََا تَْْنَيََُا فِِ ظِرَّحِ ؤََّاًٍ شٌَُ اظْرٌٍََ
عَيََ اىْعَسْغِ اىسَؼََُِْ فَاظْإَهْ تِوِ خَثِريا}(. )4

1

 -العراؼ (. )54

 -2التفبة (. )36
 -3ىفد (. )7

 -4ال رطاف (. )59
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اف ىػػاه اآل ت البينػػات تفضػ اف هللا ولػ السػػماوات واألرض
يف ستة أ ـ فق واستفا علا العرش يف اليفـ الساب .
واف ىػ ػػاه السػ ػػماوات واألرض ولقػ ػػل مػ ػػن ال ػ ػ اب واظتػ ػػاء وإف
ال فف ول من ؼتلفطات هللا .
 -2ولدة الكون
اوتلف العلمػاء يف زمػاف ولدة ال ػفف ومػن أيػن جػاء ىػاا ال ػفف
 ،ومن ول ال فف ؟
ل يسػػتطي عػػامل ًػػادؽ م ػ ن سػػو أول وًػػادؽ يف علمػػو وحبفثػػو
أف ين ػػر أف ىػػاا ال ػػفف طػػد ولقػػو هللا سػػبحانو وتعػػاىل فكبػػد أف
ي ػػفف ىنػػاؾ مػػن يسػػيطر سػػيطرة كاملػػة علػػا ىػػاا النظػػاـ ال ػػفي
العجيب وإف هللا ىف اطتال عتاا ال فف .
طاؿ تعػاىل { ؤًَىٌَْ َّرَفَنَّسًُا فِِ ؤَّفُعِيٌِْ ٍَا خَيَقَ اىيَّيوُ اىعَيََاًَاخِ
ًَاىْإَزْعَ ًٍََا تَْْنَيََُا إِىَّا تِاىْؽَقِّ ًَؤَظَوٍ ٍُّعًَََّ ًَإَُِ مَصِريا ٍَِِّ اىنَاضِ تِيِقَاء
زَتِّيِيي يٌْ ىَنَييييافِسًَُُ}( ، )1وط ػػاؿ تع ػػاىل { ًٍَِيي يِْ آَّاذِيي يوِ خَيْيي يقُ
 -1الروـ (. )8
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اىعَََاًَاخِ ًَاىْإَزْعِ ًَاخْرِيَافُ ؤَىْعِنَرِنٌُْ ًَؤَىٌَْاِّنٌُْ إَُِ فِِ ذَىِلَ
ىَأَّاخٍ ىِّيْعَاىَِِنيَ}(. )1

 -3متى خلق هللا الكون ؟
اوتلػػف العلمػػاء يف حتديػػد عمػػر ال ػػفف فمنػػو م ػن يقػػفؿ أف عمػػر
ال ػػفف مكي ػ السػػن واآلو ػرين طػػالفا اف عمػػر ال ػػفف مليػػارات
السن وؿتن نقفؿ اف ىاا األمر علمو عند هللا .
طػػاؿ تعػػاىل {ىَ ي اهَ ؤىَ يٌْ ؤَىُييو ىَّنُ يٌْ إِِّّييِ ؤَعْيَ يٌُ ََْْ يةَ اىعَ يََاًَاخِ
ًَإَزْعِ ًَؤَعْيٌَُ ٍَا ذُثْدًَُُ ًٍََا مُنرٌُْ ذَنْرٌََُُُ}(. )2

 -4كٌف خلق الكون ؟
من وكؿ البحفث العلمية اضتدينػة يعتقػد العلمػاء اف ال ػفف كػاف
علػػا ش ػ

غػػاز وحػػدث الن جػػار ال بػػري ( ) big bang

الاي ول ال فف .

 -1الروـ (. )22

 -2البقرة (. )33
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وؿتػػن نقػػفؿ اف ىػػاا األمػػر بعضػػو ًػػحي  ،والػػبعد اآلوػػر غػػري
ًحي .
فأمػا أً ػ ال ػػفف غػػاز فػػنحن نؤيػػد ذلػػك  ،طػػاؿ تعػػاىل {شُ يٌَ
اظْ يرٌٍََ إِىَييَ اىعَ يََاء ًَىِ يَِ دُخَيياٌُ فَقَيياهَ ىَيَييا ًَىِيْ يإَزْعِ اِئْرَِْييا ؿٌَْعييا ؤًَْ
مَسْىا ىَاىَرَا ؤَذَْْنَا ؿَائِعِنيَ}(. )1
والػػدواف ىػػف الغػػاز  ،أمػػا اً ػ اطتل ػ فهػػف نتيجػػة الن جػػار ت
النفوية  ،وسفؼ ننبل ىاا طريبا يف حب مستق .
 -5مدة خلق الكون
ى ستة أ ـ كما طاؿ هللا سبحانو وتعاىل يف القرآف
{ إَُِ زَتَنٌُُ اىيّوُ اىَّيرُِ خَيَيقَ اىعَيََاًَاخِ ًَإَزْعَ فِيِ ظِيرَّحِ ؤََّياًٍ
شٌَُ اظْرٌٍََ عَيََ اىْعَسْغِ}(. )2

 -1فصلل (. )11

 -2األعراؼ (. )54
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وطفلو تعاىل {اىَّرُِ خَيَقَ اىعَََاًَاخِ ًَاىْإَزْعَ ًٍََا تَْْنَيََُا فِِ ظِرَّحِ ؤََّاًٍ
شٌَُ اظْرٌٍََ عَيََ اىْعَسْغِ اىسَؼََُِْ}(. )1
أي أف ول ال فف كاف يف ستة أ ـ .
 -6الكون حً
اف ال ػػفف مػػن ؼتلفطػػات هللا ويعب ػد هللا ويسػػب حبمػػده وىػػف كػػفف
مطي هلل ل يعصيو  ،طاؿ تعاىل
{شٌَُ اظْرٌٍََ إِىََ اىعَََاء ًَىَِِ دُخَاٌُ فَقَاهَ ىَيَا ًَىِيْإَزْعِ اِئْرَِْا ؿٌَْعا ؤًَْ
مَسْىا ىَاىَرَا ؤَذَْْنَا ؿَائِعِنيَ}  .أي السم والطاعة .
 -7تجدد الكون

()2

ىػ ػ تعل ػػا اف ال ػػفف يب ػػدؿ ؼتلفطات ػػو كػ ػ ( )188ع ػػاـ تقريب ػػا

...فه ػػف يغريى ػػا كػ ػ ط ػػرف  ...فالبش ػػر والنب ػػات واضتي ػػفاف واظت ػػاء
وال اب كلو يتغري وأما يف حتفؿ وجتدد مستمر .

 -1ال رطاف (. )59

 -2يف سبي مفسفعة علمية .
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ف ا يعيش اإلنساف يف ىاا الزماف  78عاـ  88 ..عاـ  ..لنقػ
 98عػػاـ  ..مث نتػػفت ويعػػفد إىل ال ػ اب وكػػا تسػػتطي األشػػجار
والنبػ ػ ػػاانت اف تعػ ػ ػػيش يف األرض مث تعػ ػ ػػفد إىل ال ػ ػ ػ اب أو حتػ ػ ػػرؽ
فتصب رمادا وغازات وتعفد إىل أًلها ..
وك ػػالك اضتي ػػفاانت ك ػػا تع ػػيش ؟ اف األرض تب ػػدؿ ؼتلفطا ػػا كػ ػ
 188عاـ كما طلنا فيفلػد األبنػاء مػن اآل ء واألح ػاد مػن األبنػاء
أو تفلػ ػػد ال ائنػ ػػات األوػ ػػرا مػ ػػن أًػ ػػفعتا  .واظتػ ػػاء يف األرض ..
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يتبملر ...ويصعد إىل السماء سحا كني ا ويعػفد مطػرا  ..وى ػاا
.
طاؿ تعاىل {ًَاىيّوُ ؤَّصَهَ ٍَِِ اىعَََاءِ ٍَاءً فَإَؼَْْا تِوِ إَزْعَ تَعْدَ ٌٍَْذِيَا إَُِ
فِِ ذَىِلَ َّٓح ىِّقًٌٍَْ َّعََْعٌَُُ}(. )1
وطػػاؿ تعػػاىل {إَُِ اىيّ يوَ فَ ياىِقُ اىْؽَ يةِّ ًَاى نَ يٌٍَ َُّْ يسِضُ اىْؽَ يَِ ٍِ يَِ اىََِّْْ يدِ
ًٍََُْ يسِضُ اىََِّْْ يدِ ٍِ يَِ اىْؽَ يِِّ ذَىِنُ يٌُ اىيّ يوُ فَ يإَََّّ ذُ ْفَنُييٌَُ }(، )2
وأيضػػا طفلػػو تعػػاىل {َّ يًٌَْ ذُثَ يدَهُ إَزْعُ ََْْ يسَ إَزْعِ ًَاىعَ يََاًَاخُ
ًَتَسَشًُاْ ىيّوِ اىٌَْاؼِدِ اىْقَيَازِ}(. )3
وغريى ػػا م ػػن اآل ت الشػ ػري ة الػ ػ تؤك ػػد اف ال ػػفف وم فانت ػػو يف
إنساف ونبات وحيفاف يف جتدد مستمر  ،إذا ال فف متجدد .

 -1النح (. )65

 -2األنعاـ (. )95

 -3إبراىيا (. )48
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 -8تمدد الكون
طلنا اف ال فف يت فف من السماء واألرض  ،وال ائنات اضتيػة مػن
إنسػاف ونبػات وحيػفاف ىػ الػ تعػيش عليػو وأيضػا اظتػاء والػ اب
واعتفاء جزء من ال فف .وسفؼ ننبل لدلي دتدد ال فف .
طاؿ تعاىل {ًَإَزْعَ ٍَدَدَّْاىَا ًَؤَىْقَْْنَا فِْيَا زًََاظَِِ ًَؤَّثَرْنَا فِْيَيا ٍِيِ
()1
ػاىل {ىُيٌَ اىَّيرُِ ٍَيدَ إَزْعَ
مُوِّ شَِْءٍ ٍَيٌْشًٍُُ}  ،وطػاؿ تع ى

ًَظَعَوَ فِْيَا زًََاظَِِ ًَؤَّْيَازا ًٍَِِ مُوِّ اىصَََّسَاخِ}(. )2

وىػػاه أدلػػة علػػا دتػػدد األرض وكمػػا طلنػػا أبف األرض فيهػػا ال نػػري
من اظتمللفطات وإننا نعتربىا جػزء مػن األرض ألمػا مفجػفدة عليهػا
وولقل منها .
واف هللا ولػ ػ آدـ وح ػػفاء  ،مث وًػ ػ ع ػػدد الن ػػاس إىل أكن ػػر م ػػن
( )6مليارات ن

بشرية يف الفطل اضتاضر .

وكػػالك ز دة عػػدد اضتيػػفاانت والنبػػاانت والبيػػفت والسػػيارات ،
واظتصػػان فمػػن أيػػن جػػاءت ىػػاه الػػز دة يف ال ميػػة ؟ أكيػػدا انػػو
 -1اضتجر (. )19
 -2الرعد (. )3
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دتػػدد يف ال ػػفف وز دة يف حجمػػو  ،ألػػي

ىػػاا التمػػدد صتػػزء مػػن

ال فف ىف دتدد لل فف كلو .
أم ػػا دت ػػدد الس ػػماء فلق ػػد أثبت ػػو علم ػػاء ال ل ػػك حيػ ػ وج ػػدوا اف
السػماء يف تفسػ مسػتمر ودائػا وإمػا كلمػا حػاولفا ال شػف عػن
غمػػفض ال ػػفف ازداد ال ػػفف غمفضػػا ،وطػػاؿ تعػػاىل مبينػػا تفس ػ
ودتدد السماء {ًَاىعَََاء تَنَْْنَاىَا تِإَّْدٍ ًَإَِّّا ىٌََُظِعٌَُُ}(. )1
إذا ال فف يتمدد إبذف هللا .
 -9الكون والتشرٌح
الكةةون شتػػاء وأرض  ،والسػػماء  ..مشػ

وطمػػر وؾتػػفـ وكفاكػػب

وفيها انر وغاز وتراب وجليد  ...ف ػ السػماء سػحاب  ..ومطػر
 ..ورعد ..وبرؽ ..ور ح .
واألرا ت ػ ػراب ومػ ػػاء  ،فنكثػ ػػة أر ع األرض مػ ػػاء ()%78
ورب تراب ( بسة) ( )%38وال اب سػفاح وًػملفر وبنػا ت
وأبراج وجباؿ .
والمٌاه أمار وحبريات وحبار وػتيطات .
 -1الاار ت (. )47
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والكةةةون مشػػاؿ وجنػػفب وش ػرؽ وغػػرب ولي ػ ومػػار وسػػاعات
وأ ـ وأسابي واشهر وسن وطروف

.

وال ػػفف رأسػػو السػػماء وجسػػده األرض والػػر ح ىػ ن ػ

ال ػػفف

الػػاي ينػػزؿ مػػن ال ػرأس إىل اصتسػػد فلػػف تفط ػػل الػػر ح ثكثػػة أ ـ
ظتاتل األرض كما طاؿ اإلماـ الصادؽ (عليو السكـ)
ولف تفطف ن

اإلنساف ظتدة " "3دطائ ظتات اإلنساف .

عػػن اإلمػػاـ الصػػادؽ (عليػػو السػػكـ) واًػ ا ابػػن آدـ أو اإلنسػػاف

مشػػبها إ ه ل ػػفف (ولػ هللا عػػاظت متصػػل فعػػامل علػػفي
وعامل س ل وركب العاظت رتيعا يف ابن آدـ وولقو مدورا

 ،فملل ػ ػ هللا رأس ابػ ػػن آدـ كقبػ ػػة ال لػ ػػك وشػ ػػعره كعػ ػػدد
النج ػ ػػفـ وعيني ػ ػػو كالش ػ ػػم

والقم ػ ػػر ومنملري ػ ػػو الش ػ ػػماؿ

واصتنػ ػػفب وأذنيػ ػػو كاظتشػ ػػرؽ واظتغػ ػػرب وجع ػ ػ سػ ػػو الػ ػػربؽ
وككمػو كالرعػد ومشػيو كسػػري ال فاكػب وطعػفده كشػػروطها
وغ فه كهبفطها ومفتو كاح اطها. )...
فػ ػ ف اإلم ػػاـ (علي ػػو الس ػػكـ) يش ػػبو ال ػػفف إلنس ػػاف واإلنس ػػاف
ل فف .
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ولل فف طلػب كمػا ذكػران ...وىػف م ػة اظت رمػة كمػا أثبتهػا علمػاء
اصتيفلفجي ػػا أبف مرك ػػز ال ػػرة األرض ػػية ىػ ػ م ػػة  ،وعي ػػين ال ػػفف
الشػػم

والقمػػر  ..وشػػعره النجػػفـ ...وجسػػد ال ػػفف األرض ..

ون سها الر ح...اخل .
وال ػػفف حػ ػ  ،ولل ػػفف ظ ػػاىر و ط ػػن  ...والظ ػػاىر ل ػػي كل ػػو
معلفـ والباطن يعلمو هللا والراسملفف يف العلا  ،طاؿ تعاىل

{ىَيياهَ ؤىَ يٌْ ؤَىُييو ىَّنُ يٌْ إِِّّييِ ؤَعْيَ يٌُ ََْْ يةَ اىعَ يََاًَاخِ ًَإَزْعِ
ًَؤَعْيٌَُ ٍَا ذُثْدًَُُ ًٍََا مُنرٌُْ ذَنْرٌََُُُ}(. )1
وطػػاؿ تعػػاىل {إَُِ اىيّ يوَ الَ ََّْفَ يََ عَيَْْ يوِ شَ يِْءٌ فِييِ إَزْعِ ًَالَ فِييِ
اىعَََاء }(. )2

 -1البقرة (. )33

 -2آؿ عمراف (. )5
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وال فف فيو اس ا واظتتشابو طاؿ تعاىل {ًٍَِِْ آَّاذِوِ خَيْقُ اىعَََاًَاخِ
ًَاىْ يإَزْعِ ًَاخْرِيَييافُ ؤَىْعِ ينَرِنٌُْ ًَؤَىْ يٌَاِّنٌُْ إَُِ فِييِ ذَىِ يلَ ىَأَّيياخٍ
ىِّيْعَاىَِِنيَ} .
وطػػاؿ تعػػاىل {ظُ يثْؽَاَُ اىَّ يرُِ خَيَ يقَ اىْ يإَشًَْاضَ مُيَّيَييا ٍََِييا ذُنثِ يدُ
اىْإَزْعُ ًٍَِِْ ؤَّفُعِيٌِْ ًٍَََِا ىَا َّعْيٌَََُُ}(. )1
أي اف ال ػ ػػفف في ػ ػػو اس ػ ػػا واظتتش ػ ػػابو ...واف أسػ ػ ػراره عن ػ ػػد هللا
والراسملفف يف العلا .
 -18موت الكون
لقػػد أثبتنػػا يف حبننػػا اف لل ػػفف ...ولدة وىػػف ول ػ مػػن ول ػ هللا
وال ػػفف متجػػدد ومتمػػدد وم فانتػػو دتػػفت وحتيػػا فػػالنجفـ حت ػ ؽ
ودتفت واإلنساف نتفت والنبات نتفت واضتيفاف نتفت وى ػاا كػ
ال ائنات يف األرض دتفت واألرض أيضا دتفت .

 -1ي

(. )36
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طاؿ تعاىل {ًَاىيّوُ ؤَّصَهَ ٍَِِ اىعَََاءِ ٍَاءً فَإَؼَْْا تِوِ إَزْعَ تَعْدَ ٌٍَْذِيَا إَُِ
فِِ ذَىِلَ َّٓح ىِّقًٌٍَْ َّعْيََعٌَُُ}( ، )1وطػاؿ تعػاىل {َُّْيسِضُ اىْؽَيَِ ٍِيَِ
اىََْ ِّْدِ ًََُّْسِضُ اىََِّْْدَ ٍَِِ اىْؽَِِّ ًَُّؽِِْْ اىْإَزْعَ تَعْيدَ ٌٍَْذِيَيا ًَمَيرَىِلَ
ذَُْسَظٌَُُ}(. )2
وال فاك ػػب والنج ػػفـ دت ػػفت أيض ػػا  ،إذا أثبتن ػػا اف كػ ػ ؼتلفط ػػات
ال فف دتفت واألرض دتفت والنجػفـ يف السػماء دتػفت  ...إذا يف
اسصلة النهائية اف ال فف نتفت ويعفد إىل أًلو .

 -1النح (. )65
 -2الروـ (. )19
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الباب الثالث :

التطابق الرقمً فً النظرٌة
الرقم واحد ونظرٌة التطابق
{ًَإِىَييُنٌُْ إِىَوٌ ًَاؼِدٌ الَّ إِىَوَ إِالَّ ىٌَُ اىسَؼََُِْ اىسَؼٌُِْ}(. )1
فملػ ػػال ال تػ ػػب النكثػ ػػة واحػ ػػد  ..ىػ ػػف هللا سػ ػػبحانو وتعػ ػػاىل كمػ ػػا
أشارت اآلية ال رنتة اآلن ة الاكر عتاا اظتع .
والقرآف واحد أيضا {اىَس مِرَابٌ ؤُؼْنََِيدْ آَّاذُيوُ شُيٌَ فُظِّييَدْ
ٍِِ ىَّيدُُْ ؼَنِيٌٍْ خَيثِريٍ}( ، )2أي انػو كتػاب واحػد مػن هللا فيػو
تبياف ك ش ء .
وكالك اف اإلنساف أًلو واحد {ًَىٌَُ اىَّرَُِ ؤَّشَإَمٌُ ٍِِّ َّّفْطٍ
ًَاؼِيدَجٍ فََُعْيرَقَسٌّ ًٍَُعْيرٌَْدَ ٌ ىَيدْ فَظَييْنَا آَّيياخِ ىِقَيًٌٍْ َّفْقَيُييٌَُ}

()3

 -1البقرة (. )163
 -2ىفد (. )1

 -3األنعاـ (. )98

،
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وال فف واحد  ،ف ف ىاه ال تب ستعفد إىل رئهػا بن ملػة واحػدة
 ،طاؿ تعاىل {فَ ِذَا ُّفِخَ فِِ اىظٌُّزِ َّفََْحْ ًَاؼِدَجٌ}(. )1
الرقم ( )1ونظرٌة التطابق :
لقد ورد الرطا " "7يف ال تب النكثة وسػناكر األمنلػة علػا ذلػك
القرآف والرطا سبعة طاؿ تعػاىل {ًىَقَدْ آذَْْنَاكَ ظَثْعا ٍَِِّ اىََْصَياِِّ
ًَاىْقُسْآَُ اىْعَرٌَِْ}( ، )2وى سفرة ال احتة وى سبعة آ ت .
وى دتن رأس القرآف  ...ورأس ال فف وى السماء م فنة مػن
سػػبعة شتػػاوات طػػاؿ تعػػاىل {فَعَ يٌَاىُ َِ ظَ يثْ َ ظَ يََاًَاخٍ ًَىُ يٌَ تِنُ يوِّ
شَيي يِْءٍ عَيِييييٌٌْ}( ، )3فػ ػانظر عزي ػػزي الق ػػارئ إىل ى ػػاا التش ػػابو
العجيب .
 -1اضتاطة (. )13

 -2اضتجر (. )87
 -3البقرة (. )29
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طاؿ تعاىل {ًىٌَْ ؤََََّّا فِِ اىْإَزْعِ ٍِيِ شَيعَسَجٍ ؤَىْيَياًٌ ًَاىْثَؽْيسُ ََُّيدُّهُ ٍِيِ
تَعْيي يدِهِ ظَيي يثْعَحُ ؤَتْؽُيي يسٍ ٍَييييا َّفِيي يدَخْ مَيََِيييياخُ اىيَّيي يوِ إَُِ اىيَّيي يوَ عَصِّيي يصٌ
ؼَنٌٌِْ}(. )1
أي اف للق ػػرآف س ػػبعة بط ػػفف م ػػن التأويػ ػ ...وجس ػػد ال ػػفف ىػ ػ

األرض وى ػ سػػبعة طبقػػات طػػاؿ تعػػاىل {اىيَّييوُ اىَّييرُِ خَيَييقَ ظَي يثْ َ
س َت ْْي َن ُي َِ ِى َر ْع َيَُيٌا َؤ َُ اىيَّي َو َع َيييَ
ص ُه اىْي َإ ٍْ ُ
ع ٍِي ْص َي ُي َِ َّ َرنَي َ
ز ِ
خ ًٍَِي َِ اىْي َإ ْ
ظَيََاًَا ٍ
مُوِّ شَِْءٍ ىَدِّسٌ ًَؤََُ اىيَّوَ ىَدْ ؤَؼَاؽَ تِنُوِّ شَِْءٍ عِيَْا}(. )2

وروي يف ال ػ ػ ػػدعاء (الله ػ ػ ػػا رب الس ػ ػ ػػماوات الس ػ ػ ػػب ورب
األرضي السب ) أي اف األرض سبعة طبقات .
اإلنسان والرقم سبعة  :ول هللا اإلنساف يف سبعة أطػفار طػاؿ

تعػػاىل {َّيييا ؤَُّّيَيييا اىنَييياضُ إُِ مُني ي رٌُْ فِيييِ زَّْي يةٍ ٍِّي يَِ اىْثَعْي يسِ فَ َِّّيييا
 -1لقماف (. )27

 -2الطكؽ (. )12
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ٌ ٍِيِ ٍُّؼْي َغ ٍح
ٌ ٍِي ِْ َع َيقَي ٍح شُي َ
ٌ ٍِيِ ُّّ ْـفَي ٍح شُي َ
ب شُي َ
َخ َي ْقنَامٌُ ٍِِّ ُذسَا ٍ
ٍََُّيَّقَحٍ ًَََْْسِ ٍََُيَّقَحٍ ىِّنُثََِِّْ ىَنٌُْ ًَُّقِسُّ فِِ اىْإَزْؼَاًِ ٍَا َّشَاء إِىََ ؤَظَوٍ
ٍُّعًَََّ شٌَُ َُّْسِظُ نٌُْ ؿِفْ ً شٌَُ ىِرَثْيُغٌُا ؤَشُدَمٌُْ ًٍَِننٌُ
ٍَِ ُّرٌََفََّ ًٍَِننٌُ ٍَِ ُّسَدُّ إِىََ ؤَزْذَهِ اىْعَُُسِ ىِنَْْيَا َّعْيَيٌَ ٍِيِ تَعْيدِ
عِيْيٌٍ شَ يْْْا ًَذَيسٍَ اىْ يإَزْعَ ىَاٍِ يدَجً فَي ِذَا ؤَّصَىْنَييا عَيَْْيَييا اىََْيياء اىْرَ يصَخْ
ًَزَتَدْ ًَؤَّثَرَدْ ٍِِ مُوِّ شًَْضٍ تَيِْطٍ}(. )1
وى ػ األطػػفار ال ػ نتػػر هبػػا اإلنسػػاف مػػن ت ػػفين النط ػػة إىل آوػػر
عمره .

واف اإلنس ػػاف يس ػػجد هلل عل ػػا س ػػبعة مفاضػ ػ "اصتبه ػػة و ط ػػن
ال

والركبت والقدم " طاؿ تعػاىل {ًَؤََُ اىََْعَاظِدَ ىِيَّوِ فَيَا

ذَدْعٌُا ٍَ َ اىيَّوِ ؤَؼَدا}(. )2

 -1اضتج (. )5

 -2اصتن (. )18
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ولإلنساف سػبعة فقػرات عنقيػة وىػ تػرتب بػ رأسػو وىػف ال لػك
(السماء) وأرضو وى اصتسد....فسبحاف هللا اطتػال اصتبػار علػا
ىاا التناغا يف التطاب وىاا اطتل العظيا .
الماء ونظرٌة التطابق الثالثً :
طاؿ تعاىل { ًَظَعَيْنَا ٍَِِ اىََْاء مُوَّ شَيِْءٍ ؼَيِأ ؤَفَيَيا ُّ ٍِْنُيٌَُ}(، )1
أي اف اًػ اضتيػػاة ىػػف مػػن اظتػػاء واف ال تػػب النكثػػة ل ختلػػفا مػػن
اظتاء ألنو اً اضتياة وسنبينها لت صي

ال ػػفف فػػاألرض فيهػػا امػػار وحبػريات وحبػػار وػتيطػػات  ..وفيهػػا
سػػبعة طػػارات مػػن اليابسػػة واف نسػػبة ىػػاه اظتيػػاه ىػ " "%78مػػن
األرض واليابسة دتن ". "%38

اإلنساف

تقريبػا ثكثػة أر ع وزف جسػا اإلنسػاف مػاء()%78

والبػػاط ( )% 38مػػفاد أوػػرا ...كالربوتينػػات واظتعػػادف وغريىػػا
وى تسري يف الشراي واألوردة والشعريات واألنسجة .

 -1األنبياء (. )38
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كمػػا جتػػري يف األمػػار والبحػار والبحػريات واظتيػػاه اصتففيػػة  ،فهػػاه
األوعيػػة الدمفيػػة تشػػبو غتػػاري اظتيػػاه يف األمػػار والبحػػار واسيطػػات
فمنلمػػا ىػػاه متصػػلة م ػ بعضػػها الػػبعد فهػػاه أيضػػا متصػػلة م ػ
بعضها  ،فسبحاف هللا اطتال .
ويف دراسػػة رطميػػة دطيقػػة يف القػػرآف ؾتػػد إننػػا ؿتص ػ علػػا ن ػ
التطػ ػػاب يف النتػ ػػائج حػ ػػفؿ نسػ ػػب اظتػ ػػاء واليابسػ ػػة واليػ ػػك ىػ ػػاه

الدراسة

وردت ال لمػػات ال ػ تػػدؿ علػػا م هػػفـ اظتػػاء بتعػػدد مصػػاديقها
اللغفية والًطكحية كاآل
 " -1مر " وردت ( )5مرات .
 " -2النهر " وردت ( )1مرة واحدة .
 " -3اظتاء " وردت ( )17مرة .
 " -4حبر " وردت ( )36مرة .
 " -5ماء " وردت ( )21مرة .
 " -6حبار" وردت ( )2مرة .
ا مفع =  82مرة .
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ووردت ال لمات ال تػدؿ علػا الػ اب يف بعػد السػفر كػاآل
1ػ " تراب " وردت ( )28مرة .
2ػ" ترا "وردت (. )9
ا مفع = . 29
فسػػبحاف هللا تعػػاىل الػػاي جع ػ ال لمػػات ال ػ تػػدؿ علػػا اظتػػاء
حػفا ثػػكث أضػعاؼ ال لمػػات الػ تػدؿ علػػا الػ اب الػ ىػ
أساس ت فين األرض .
مػػن وػػكؿ الشػػرح الػػاي تقػػدـ يف ال ص ػ السػػاب أثبتنػػا التطػػاب
النكثػ ػ ػ بػ ػ ػ ال ت ػ ػػب النكث ػ ػػة  ،ال ت ػ ػػاب الت ػ ػػدويين "الق ػ ػػرآف "
وال تاب اإلنساي "اإلنساف" وال تاب الت فيين "ال فف" .
معػػززين ككمنػػا دائمػػا و ت هللا وككمػػو الػػاي انزلػػو يف القػػرآف ،
ولقػ ػػد جتنبنػ ػػا ذكػ ػػر ال نػ ػػري مػ ػػن الت اًػ ػػي وذلػ ػػك لسػ ػػهفلة فهػ ػػا
اظتفضفع .
أما ففائد نظرية التطاب النكث ال وجدانىا فه
 -1اكتشػػاؼ نظريػػة اظتشػػاهبة ب ػ الػػداء والػػدواء ...ال ػ سػػتجد
عكج صتمي األمراض إنشاء هللا .
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 -2اكتشاؼ وجفد الػاىب وال ضػة يف جسػا اإلنسػاف واضتيػفاف
والنبات ألف ال فف فيو ذىب وفضػة وؿتػاس وحديػد والقػرآف طػد
ذكػ ػػر الػ ػػاىب وال ضػ ػػة والنحػ ػػاس واضتديػ ػػد واإلنسػ ػػاف ضتػ ػػد اآلف
اكتشف فيو اضتديد والنحاس ومل ي تش فا فيػو الػاىب وال ضػة ،
وؿت ػػن حس ػػب التط ػػاب النكثػ ػ نعتق ػػد بفج ػػفد ال ػػاىب يف جس ػػا
اإلنسػػاف وظتػػا لػػو مدوليػػة يف جػػفاز لػػب

الػػاىب للنسػػاء وعػػدـ

جفازه للرجاؿ بسبب اثريه علا كر ت الدـ يف اصتسا.
 -3اكتشػ ػػاؼ الػ ػػن

يف جسػ ػػا اإلنسػ ػػاف  ،لف الػ ػػن

مفجػ ػػفد

داو األرض ومبا أننا أثبتنػا التشػابو بػ ال ػفف واإلنسػاف فهنػاؾ
احتماؿ لفجفد الن

يف جسا اإلنساف .

ول ننا سنقتصر يف ذكر نظرية اظتشاهبة بػ الػداء والػدواء يف ىػاا
ال تػػاب وسػػناكر األمػػفر األوػػرا يف مؤل ػػات أوػػرا إف شػػاء هللا
تعاىل .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )82(..............................

الفصل الثانً
المرا وأسبابه وعالجه قدٌما ا وحدٌثا ا
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أثبتنا يف ال ص األوؿ التطاب النكث ب ال تػب النكثػة القػرآف
واإلنساف وال فف .
واف ال تب اظتتشاهبة متداولة فيمػا بينهػا واف اظت ػردات اظتفجػفدة
يف اإلنساف مفجفدة يف القرآف وال فف .
واف ىػػاه اظت ػػردات مرتبطػػة بعضػػها بػػبعد وىػػاا الرتبػػاط يػػؤدي
إىل اف ىاه ال تب النكثة تؤثر بعضػها علػا بعػد سػلبا أو إكتػا
 ،واف التػػأثري السػػليب عػػادة ي ػػفف مػػن اإلنسػػاف فهػػف الػػاي يػػؤثر
علا ال فف والقرآف

{ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ}  ،ألنػو

ى ػػف اطتلي ػػة والقائ ػػد يف األرض وط ػػد س ػػملر هللا اظتمللفط ػػات كله ػػا
طتدمت ػػو وى ػػف ال ػػائن الفحي ػػد ال ػػاي ط ػػفر ن س ػػو وغ ػػري أس ػػاليب
وأفتاط حياتو دوف ط ال ائنات اضتية ال مل تتغري يف شػ لها أو
تصرفا ا منا ولقها هللا .
فمللية النحػ سداسػية الشػ
مل يغػػري ىػػاا الش ػ

منػا ولػ هللا النحػ ....والنحػ

أبػػدا وكػػالك ط ػ اضتيػػفاانت ى ػ تبتػػة ل

تتغري يف علمها أو أكلها أو حيا ا .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )84(..............................
فاإلنساف ىػف الػاي طتػ ودمػر ووػرب األرض  ..وًػن اطتمػر ،
وأوج ػ ػػد ال ػ ػػزان  ،وعمػ ػ ػ اظتص ػ ػػان الػ ػ ػ لفث ػ ػػل البيئ ػ ػػة وأض ػ ػػرت
ل ائنات .
وأدا إىل تلػػفث األرض والبحػػر والسػػماء  ،وثقػػب األوزوف أكػػرب
دلي علا ذلك اطتراب .

فاظت سد اضتقيق ىػف اإلنسػاف  ،طػاؿ تعػاىل {ٍَيِ ىَرَيوَ َّفْعيا تِغَْْيسِ
َّفْطٍ ؤًَْ فَعَادٍ فِِ إَزْعِ فَنَإََََّّا ىَرَوَ اىنَاضَ ظََِْعا}(. )1
ألف اإلنساف ىف سيد ال فف  ،وىف اطتلي ػة يف األرض فصػكحها
من ًكح اطتلي ة وفسادىا ب ساد اطتلي ة .

واف القػػرآف  ...ىػػف شػ اء وكلػػو وػػري  ،طػػاؿ تعػػاىل {ًَُّنَ يصِّهُ ٍِ يَِ
اىْقُسْآُِ ٍَا ىٌَُ شِفَاء ًَزَؼََْحْ ىِّيَُْ ٍِْنِنيَ}(. )2
طاؿ تعاىل { ىُوْ ىٌَُ ىِيَّرَِِّ آٍَنٌُا ىُدًٍ ًَشِفَاء}(. )3
 -1اظتائدة (. )32

 -2اإلسراء (. )92
 -3فصلل (. )44
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وكلن ػػا نعل ػػا اف أوؿ إنس ػػاف يف األرض ك ػػاف آدـ (علي ػػو الس ػػكـ)
وىف نيب هللا األوؿ  ...وعصا ربو يف اصتنة وانب عليػو يف األرض
.
وحصػ ػ اإلفس ػػاد األوؿ يف األرض م ػػن اب ػػن آدـ (علي ػػو الس ػػكـ)
طابي  ،طاؿ تعاىل { ًَاذْوُ عَيَْْيٌِْ َّثَإَ اتْنَِْ آدًََ تِاىْؽَقِّ}(. )1
الػػاي طت ػ أوػػاه ىابي ػ  ،طػػاؿ تعػػاىل {فَـٌََ عَي يدْ ىَي يوُ َّفْعُي يوُ ىَرْي يوَ
ؤَخِْ يوِ}( ، )2وكانػػل جرنتػػة القتػ ىػ أوؿ جرنتػػة علػػا األرض ،
وكاف القت بفسفسة من الشيطاف لقابي حسػدا منػو عتابيػ الػاي
تقب هللا طر نو ومل يتقب طر ف طابي .
فبدأ ال ساد يدب بػ اظتمللفطػات عنػدما شػاىدت ىػاه اصترنتػة ،
وتغري طعػا اظتػاء فصػار مػرا  ،وزتضػل ال فاكػو ون ػرت اضتيػفاانت
ال كانل تعيش بسكـ  ،حي كانل الشاة ترعا م الائب ل
يؤذيهػػا إل أف ذلػػك مل يسػػتمر  ،فبعػػد أف وطعػػل تلػػك اصترنتػػة بػػدأ

 -1اظتائدة (. )27
 -2اظتائدة (. )38
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الائب أبك الشاة وراحل الشاة ت ر منػو وتغػريت طبيعػة األرض
.
وال ساد مػن اإلنسػاف الػاي كػ طرينػة الشػيطاف ىػف العػدو األوؿ
لو  ،الاي يفسفس لو ليعم السفء وال ػفاحش وليجعلػو عبػدا لػو
ل عبػػدا للملػػال الػػرزتن اصتبػػار  ،ونػػرا شػػياط األنػ

عاثػػل يف

األرض فس ػػادا  ،فقت ػ ػ وارت ػ ػػاب اسرمػ ػػات وال ػ ػػفاحش وشػ ػػرب
اطتمر واضتروب واستعماؿ األسلحة النفوية وال يمياويػة وغريىػا ،
طد غريت طبيعػة اظتمللفطػات مػن إنسػاف وحيػفاف ونبػات  ،بسػبب
جه ػ ػ اإلنسػ ػػاف انرة ..وبسػ ػػبب عنػ ػػاده وعلمػ ػػو أبف أعمالػ ػػو ى ػ ػ
إًكح ل فساد فيها .
ع ىَياىٌُ ْا ِإ َََّّيا َّؽْي ُِ
ز ِ
ٕ ْ
ال ُذ ْفعِيدًُ ْا فِيِ ا َ
ٌ َ
طاؿ تعاىل { ًَ ِإذَا ىِْي َو َىيُي ْ
ٍُظْيِؽٌَُُ}(. )1

 -1البقرة (. )11
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الباب األول :
المةةرا اظتػػرض يف اللغػػة الس ػقا وىػػف نقػػيد الصػػحة ومػػرض
فكان مرضا فهف ما ِرض ِ
وم ىرض ومريد  .واألننا مريضة .
واظتمراض الرج اظتِسقاـ  ،واصتم مرضا  ،ومراض ِ
ومراض.
ى

تصنيف األمراض

لقد سب أف طسمنا األمراض إىل روحاي وجسماي .
وطلن ػػا أف الروحةةةانً ىػ ػف اظت ػػرض الػ ػاي ل ػػو مدولي ػػة ضتال ػػة
الن سية والروحية لإلنساف من انحية الضػي واللتػفاء والنبسػاط
واظترض الروحاي طد ي فف بشعفر اظتػريد أبنػو مػريد ن سػاي أو
بدوف شعفر ظترض .
والجسةةمانً ى ػف اظتػػرض ال ػاي لػػو مدوليػػة يف جسػػا اإلنسػػاف
من انحية الز دة والنق

.

واصتسماي ينقسا ىل طسم
 )1مةةةرا بةةةري وى ػػف ال ػػاي يتعلػ ػ
واظتفاد الصلبة داو اإلنساف .

ألعض ػػاء اصتس ػػمانية

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )88(..............................
 )2مةةرا بحةةري ىػػف الػػاي يتعلػ

لػػدورة الدمفيػػة واظتػػفاد

السائلة داو جسا اإلنساف .
مث اف كك القسم ( الربي والبحري ) ينقسػماف إىل ثكثػة أطسػاـ
(رتادي ونبا وحيفاي) فت فف أطساـ اظترض اصتسماي ستة
 .1اظترض الربي اصتمادي .
 .2اظترض الربي النبا .
 .3اظترض الربي اضتيفاي .
 .4اظترض البحري اصتمادي .
 .5اظترض البحري النبا .
 .6اظترض البحري اضتيفاي .
والعلا اضتدي يقسا األمراض إىل
 .1األمراض الفراثية .
 .2األمراض اظتناعية .
 .3األمراض السرطانية .
 .4أمراض نتيجة اللتهاب .
 .5أمراض نتيجة ول ىرمفي أو أيض .
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وتنقسػػا ىػػاه األطسػػاـ بػػدورىا إىل أطسػػاـ أوػػرا حسػػب أعضػػاء
اصتسػػا ووًػػف العضػػف ومػػا يع يػػو مػػن أم ػراض وطػػرؽ تشػػملي
اظتػػرض  ...وطريقػػة عكجػػو ومػػدا ؾتػػاح العػػكج  ،واعتمػػادا علػػا
احتجابو وتعاوف اظتريد .
واثػريات العػػكج اصتانبيػػة علػػا اظتػريد  ...ل ػػفف العػػكج يعتمػػد
علػػا العق ػػاطري الطبيػػة البس ػػيطة  ،أو العقػػاطري ال يميائي ػػة اظتعق ػػدة
كػ ػػاألمراض السػ ػػرطانية واسػ ػػتملداـ اإلشػ ػػعاع الػ ػػاري يف العػ ػػكج
وففائػػد ومضػػار ىػػاه الطػػرؽ يف العػػكج ونسػػبة ؾتػػاح العػػكج هبػػاه
الطرؽ .
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الباب الثانً :
أول مرا :

طػػد يتس ػاءؿ الػػبعد فيقػػفؿ مػػا ىػػف أوؿ م ػرض ؟ وظتػػاذا مػػرض
اإلنسػ ػػاف ؟ وكيػ ػػف مػ ػػرض اإلنسػ ػػاف وهللا سػ ػػبحانو وتعػ ػػاىل ولقػ ػػو
لي فف ولي ة يف األرض  ،فهػ متلػ هللا ولي ػة مث يصػيبو ظتػرض
أـ اف اإلنساف ىف الاي سبب اظترض لن سو ؟
ألف هللا ول اإلنساف لي فف سيد اظتمللفطات وجعلو كام اطتلػ
ولي

بو نق

{ىَقَدْ خَيَقْنَا اإلّعاُ فِِ ؤَؼْعَِِ ذَقٌٌٍِّْ} .

وأعطا اإلنساف العق دوف طػ اظتمللفطػات وأعطػاه فػ ة ط فلػة
طفيلػػة وىػ أكنػػر فػ ة ط فلػػة لنسػػبة لبػػاط اظتمللفطػػات ،وسػػملر
ال فف كلو طتدمة اإلنساف .
ول ن اإلنساف ىػف الػاي أسػاء اسػتملداـ ىػاه النعمػة  ..ووػالف
القفان ال وً ها اطتال لو  ،ف ف اطتروج عن طفان هللا يػؤدي
إىل اظت سدة والتهل ة ل ػتالة .
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ألف هللا عز وج ىف وال اإلنساف ومصفره ويعرؼ ما ين عو ومػا
يضػػره وأعطػػاه حقفطػػا وطلػػب منػػو واجبػػات  ،وحػػرـ عليػػو األشػػياء
ال تؤذيو .
وكاف التحرل دطيقا جػدا  ..فلػا لتػرـ هللا شػ ء فيػو ن ػ لإلنسػاف
فهف والقو ويعرؼ ما يصلحو وما ي سده ..
واف أىػ ػ البي ػػل (عل ػػيها الس ػػكـ) ك ػػانفا ل يقبل ػػفف أف يت ػػداوا
اظتريد مبا حرـ هللا من أشياء .

حي ورد عن اإلماـ الصادؽ (عليػو السػكـ) أنػو طػاؿ (إف هللا
مل كتع دواء يف ما حرـ من األشياء من الطعاـ والشراب)

.

وورد يف رواية أنو سأؿ رج أ عبد هللا (عليو السػكـ) عػن دواء
عجن طتمر  ،ن تحػ منهػا ؟ فقػاؿ أبػف عبػد هللا (عليػو السػكـ)
(ما كتع هللا عز وج فيما حرـ ش اء)(. )1

وعػػن أ عبػػد هللا (عليػػو السػػكـ) أنػػو طػػاؿ (لػػي
يش

ضتراـ)(. )1

 -1ال ايف ج. 6

ألح ػػد أف
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طاؿ تعػاىل {ًٍََا ىَنٌُْ ؤَالَّ ذَإْمُ يٌُاْ ٍََِا ذُمِسَ اظٌُْ اىيّوِ عَيَْْيوِ
ًَىَدْ فَظَوَ ىَنٌُ ٍَا ؼَسًََ عَيَْْنٌُْ إِالَّ ٍَا اػْـُسِزْذٌُْ إِىَْْوِ ًَإَُِ
ٌ
ل ىُييي ٌَ َؤ ْعيَييي ُ
زتَييي َ
ٌ ِإ َُ َ
س ِعيْييي ٍ
مَيييصِريا َّى ُْؼِييييٌُّ َُ تِييي َإ ْى ٌَا ِئيٌِ ِت َغْْييي ِ
تِاىَُْعْرَدَِِّ}(. )2
وطاؿ تعاىل {إَََِّّا ُّ سِّدُ اىشَْْـَاُُ ؤَُ ٌُّىِ َ تَْْنَنٌُُ اىْعَدَاًَجَ ًَاىْثَغْؼَاء
فِِ اىَََْْسِ ًَاىََْْْعِسِ ًَّظُدَمٌُْ عَِ ذِمْسِ اىيّوِ ًَعَيِِ اىظَي َجِ فَيَيوْ
ؤَّرٌُ ٍُّنرَيٌَُُ}(. )3
ض ٍِيِ مُي ِّو ٍَصَي ٍو
س ْفنَا فِيِ ىَيرَا اىقيسآُ ىِينَيا ِ
وطاؿ تعػاىل {ً َى َق ْد طَي َ
ًَمَاَُ اإلّعاُ ؤَمْصَسَ شَِْءٍ ظَدَال}(. )4

 -1ال ايف ج. 6

 -2األنعاـ (. )119
 -3اظتائدة (. )91

 -4ال هف (. )54
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وطاؿ تعاىل {ىَ اىٌُاْ ؤَذَعْعَوُ فِْيَا ٍَِ ُّفْعِيدُ فِْيَيا ًَّعْيفِلُ اىيدٍَِّاء ًَّؽْيُِ
ُّعَثِّػُ تِؽََْدِكَ ًَُّقَدِّضُ ىَلَ ىَاهَ إِِِّّ ؤَعْيٌَُ ٍَا الَ ذَعْيٌَََُُ} .
فػ ف أوؿ جرنتػػة ارت بهػػا طابيػ كانػػل طتلػػو ىابيػ أوػػفه غػػرية منػػو
وحسدا  ...وىف ابن نيب  ..طاؿ تعاىل
{ ىَاهَ فَ َِّّيَا ٍُؽَسٍََحْ عَيَْْيٌِْ ؤَزْتَعِنيَ ظَنَح َّرِْيٌَُُ فِِ إَزْعِ فَي َ ذَيإْضَ
عَيََ اىْقًٌَِْ اىْفَاظِقِنيَ * ًَاذْوُ عَيَْْيٌِْ َّثَإَ اتْنَِْ آدًََ تِاىْؽَقِّ إِذْ ىَسَتَا ىُسْتَاّيا
فَرُقُثِّوَ ٍِِ ؤَؼَدِىََِا ًىٌَْ ُّرَقَثَوْ ٍَِِ آخَسِ ىَاهَ ىَإَىْرُيَنَلَ ىَاهَ إَََِّّا َّرَقَثَوُ اىيّوُ
ل
ؾ َّي ِد َُ ِإ َىْْي َ
ِ َّي َد َك ِى َر ْق ُر َينِيِ ٍَيا َؤَّي ْا ِتثَاظِي ٍ
د ِإىَي َ
ٍَِِ اىَُْرَّقِنيَ * ىَيِِْ َتعَيـ َ
ىَإَىْرُيَلَ إِِِّّ ؤَخَافُ اىيّوَ زَبَ اىْعَاىََِنيَ * إِِِّّ ؤُزِّدُ ؤَُ ذَثٌُءَ تِي ِشَِِْ ًَإِشَِْيلَ
فَرَنٌَُُ ٍِِْ ؤَطْؽَابِ اىنَازِ ًَذَىِلَ ظَصَاء اىرَّاىَِِنيَ * فَـٌََعَدْ ىَوُ َّفْعُوُ
ىَرْوَ ؤَخِْوِ فَقَرَيَوُ فَإَطْثَػَ ٍَِِ اىََْاظِسَِِّ * فَثَعَسَ اىيّوُ َُسَاتيا َّثْؽَيسُ فِيِ
خ َؤ ُْ
ص ُ
ف ُّيٌَازُِ ظَيٌْء َج َؤخِْي ِو ىَيا َه َّيا ًَ ّْ َيرَيا َؤ َععَي ْ
م ْْ َ
س َّ ُو َ
ع ِى ُْ ِ
ز ِ
ٕ ْ
ا َ
ؤَمٌَُُ ٍِصْوَ ىَيرَا اىْغُسَابِ فَإًَُازَُِ ظٌَْءجَ ؤَخِِ فَإَطْثَػَ ٍَِِ اىنَيادٍِِنيَ *
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ٍِِْ ؤَظْوِ ذَىِلَ مَرَثْنَا عَيََ تَنِِ إِظْسَائِْوَ ؤََّّوُ ٍَِ ىَرَوَ َّفْعا تِغَْْسِ َّفْطٍ ؤًَْ
فَعَادٍ فِِ إَزْعِ فَنَإََََّّا ىَرَوَ اىنَاضَ ظََِْعا ًٍََِْ ؤَؼَْْاىَا فَنَإََََّّيا
ٌ ِإ َُ مَيصِريا
خ شُي َ
زظُي ُينَا ِتاى َث ِّْنَيا ِ
ٌ ُ
ض َظَِْعيا ً َىقَي ْد ظَياء ْذ ُي ْ
َؤ ْؼَْا اىنَا َ
ٍِّنْيٌُ تَعْدَ ذَىِلَ فِِ إَزْعِ ىََُعْسِفٌَُُ}(. )1
فلماذا طت طابي ىابي ؟
فه كاف طابي مريضا عندما طت ىابي ؟
وظتاذا يقت اإلنساف أويو ؟
نعا  ،انو كاف مػريد يف ن سػو وروحػو ولػي

يف جسػده ألنػو كػاف

حاسدا حاطدا علا أويو فقتلو .
أي ن سو األمارة لسفء ى ال طفعل لو طت أويو .
واف اطتكئ ػ عنػػدما شػػاىدت طت ػ األخ ألويػػو ن ػػرت وتباعػػدت
وبدأت سلفكيا ا تتغري بعدما شاىدت اإلفساد يف األرض .
بعػد أف كانػػل كػ اظتمللفطػػات متعايشػة فيمػػا بينهػػا ف انػػل الشػػاة
ترعا م الائب ل ن طبائعها تغريت هباا ال ع .
 -1اظتائدة (. )32 –26
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عن ابػن عبػاس طػاؿ ( ظتػا طتػ طابيػ أوػاه ىابيػ  ..أشػاؾ
الشجر ( ظهر لو شفؾ ) وتغريت األطعمة وزتضل ال فاكو
( وأمر اظتاء ) (ًار مرا ) واغربت األرض)(. )1
وطد كاف ىابي يعرؼ اف طابي ينفي طتلو بعد أف تقب هللا طر نػو
ومل يتقب طر ف أويو .

( ومل يػدر طابيػ كيػف يقتػ أويػو ..فجػاءه إبلػي

وعلمػػو

كيف يقت أويو فقتلو بضرب رأسو ضتجارة. )2()...

فه كاف القت متعمدا أـ غري متعمد ؟

طاؿ تعاىل {ًٍََا مَاَُ ىَُِ ٍٍِِْ ؤَُ َّقْرُوَ ٍُ ٍِْنا إِالَّ خَـَْا}(. )3
إذا ان ػػو مل ي ػػن م ػػؤمن هلل  { ..فَإَطْي يثَػَ ٍِي يَِ اىنَيييادٍِِنيَ}  ..إذا
فقابي ػ كػػاف يف كام ػ وعيػػو عنػػدما طت ػ ىابي ػ  ،وبػػدأ بعػػد ذلػػك
ال ساد يف األرض ..
 -1حبار األنفار ج. 18
 -2حبار األنفار .

 -3النساء (. )92
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وبدأت تتغري طبيعة األرض وال ائنات األورا من حيػفاف ونبػات
بع ػػد ى ػػاا اضت ػػادث العظ ػػيا  ...ال ػػاي ك ػػاف س ػػببو اإلنس ػػاف ...
ف انل بداية األمراض ..
طاؿ تعاىل {ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ
ىُِْرِّقَيٌُ تَعْغَ اىَّ رُِ عََِيٌُا ىَعَيَّيٌُْ َّسْظِعٌَُُ}(. )1

 -1الروـ (. )41
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الباب الثالث :
إثثات احلسد مزض

يف تصػػني نا لأمػراض  ..كػػاف التصػػنيف علػػا أسػػاس اف األمػراض
روحاي وجسماي ..وإلي ا أدلتنا

طػػاؿ رسػػفؿ هللا (م) ( أل انػػو طػػد دب إلػػي ا داء األمػػا
مػػن طػػبل ا وىػػف اضتسػػد ولػػي

حبػػال الشػػعر ول ػػن حػػال

الدين . )1()..

طاؿ رسفؿ هللا (م)

(إ كا واضتسد ف نو فاف اضتسد ك اضتسنات كما اك
النار اضتطب)(. )2

طػ ػػاؿ أبػ ػػف جع ػ ػػر (عليػ ػػو السػ ػػكـ) (واعلػ ػػا اف اضتسػ ػػد مػ ػػن

األمراض العظيمة للقلػفب ول تػداوا أمػراض القلػفب إل

لعلػػا والعمػ والعلػػا النػػاف ظتػػرض اضتسػػد  ..ىػػف تعػػرؼ
 -1حبار األنفار .

 -2اظتصدر ن سو .
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حتقيق ػػا اف اضتس ػػد حػ ػزر علي ػػك يف ال ػػدنيا وال ػػدين وان ػػو ل
ضػػرر علػػا اسسػػفد يف الػػدين والػػدنيا ب ػ يسػػتطي هبػػا يف
الدنيا والدين ومهما عرفل ىاا عن بصرية ومل ت ػن عػدو
ن سك وًدي عدوؾ فارطل اضتسد ل ػتالة)(. )1

طػػاؿ أبػػف جع ػػر (عليػػو السػػكـ) (اف اضتسػػد يفجػػب عل ػ يف
األبداف وضعف فيها ونتن اإلتياف لطاعات علا وجهها
فينق

ب ي سد اإلنتاف علا أي مع كاف) .

وطػ ػػاؿ (عليػ ػػو السػ ػػكـ) ( ك ػ ػ اإلنتػ ػػاف كمػ ػػا اك ػ ػ النػ ػػار
اضتطب)(. )2
طاؿ أبف جع ر (عليو السكـ) يصف اضتسد

(وأمػػا كفنػػو ضػػررا يف الػػدنيا عليػػك فهػػف انػػو تتػػأمل مسػػدؾ
وتتعاب بو ول تزاؿ يف كدر وغػا وأعػدائك ل متلػيها هللا

عن نعيا ي يد عليها  ،فك تزاؿ تتعاب ب
 -1حبار األنفار .

 -2اظتصدر ن سو .

نعمة تراىا
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عل ػػيها فتت ػػأذا وتت ػػأمل ب ػ ػ بلي ػػة تنص ػػرؼ ع ػػنها فتبق ػػا
مغمفمػػا ػتػػزوان متشػػعب القلػػب ضػػي الػػن

ؽتػػا تشػػتهيو

ألعدائك وكما يشته أعداءؾ لػك فقػد كنػل تريػد اسنػة
لعدوؾ فتنجزت يف اضتاؿ ػتنتك وغمك نقد)(. )1

ط ػػاؿ أم ػػري اظت ػػؤمن علػ ػ (علي ػػو الس ػػكـ) (هلل در اضتس ػػد م ػػا
أعدلو بدأ بصاحبو فقتلو)(. )2

وؽتػ ػػا طػ ػػاؿ عل ػ ػ (عليػ ػػو السػ ػػكـ) (ً ػ ػػحة اصتس ػ ػػد يف طل ػ ػػة
اضتسد).

أي اف اضتسد يؤذي اإلنساف  ..ونترضو سبب أطفاؿ أىػ البيػل
(عليها السكـ) .
واف اضتسػػد فعػ مػػن أفعػػاؿ اإلنسػػاف وىػػف ًػ ة القلػػب واضتاسػػد
آمث حىت لف كتا حسده .
واضتسد يف القلب  ،طاؿ اإلماـ الصادؽ (عليو السكـ)

 -1حبار األنفار .

 -2اظتصدر ن سو .
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(ػتػ ػ اضتس ػػد القل ػػب دوف اصت ػػفارح) واضتسػػد معصػػية بينػػك
وب هللا) .

طاؿ الصادؽ (عليو السكـ) (ل راحة ضتسفد) .

وعنو (عليو السكـ) (ل يطمعن اضتسفد يف راحة القلب).

وطػػاؿ (عليػػو السػػكـ) (العج ػب لغ لػػة اضتاسػػد ع ػن سػػكمة
األجساد)(. )1

وعنو أيضا (عليو السكـ) (ما رأيػل ظاظتػا أشػبو مبظلػفـ مػن
اضتاسد  ..ن

دائا وطلب ىائا وحزف لزـ)(. )2

أي اف اضتسد مرض  ..والعياذ هلل من اضتسد ..
إذف أثبتنػػا لػػروا ت الػػفاردة عػػن أى ػ البيػػل أبف اضتسػػد مػػرض
ن س ػ ويػػؤدي إىل أم ػراض عضػػفية جسػػمانية  . .واضتسػػد ي ػػفف
يف القلب ..
واضتسػػد يض ػػر بص ػػاحبو فيض ػػعف روح ػػو وجس ػػده واف اضتاس ػػد ل
راحة يف طلبو وجسده ..
 -1حبار األنفار .

 -2اظتصدر ن سو .
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طاؿ تعاىل {فِِ ىُيٌُتِيٌِ ٍَسَعٌ فَصَادَىٌُُ اىيّوُ ٍَسَػا ًىَيُيٌ عَيرَابٌ
ؤَىٌٌِْ تََِا مَاٌُّا َّنْرِتٌَُُ}(. )1
وطاؿ تعاىل {إِذْ َّقٌُهُ اىَُْنَافِقٌَُُ ًَاىَّرَِِّ فِِ ىُيٌُتِيٌِ ٍَسَعٌ ََسَ ىَي ُالء
دِّنُيٌُْ ًٍََِ َّرٌََمَّوْ عَيََ اىيّوِ فَ َُِ اىيّوَ عَصِّصٌ ؼَنٌٌِْ}(. )2
{ؤًَْ ؼَعِييييةَ اىَّييييرَِِّ فِييييِ ىُيُييييٌتِيٌِ ٍَييييسَعٌ ؤَُ ىَّييييِ َُّْييييسِضَ اىيَّييييوُ
ؤَػْغَاَّيٌُْ}(. )3
وبع ػػد ى ػػاه اآل ت البين ػػات ثب ػػل ل ػػدلي  ..اف القل ػػب مص ػػدر
ظترض الروحاي واآل ت ختاطب اظتنافق والػاين يف طلػفهبا مػرض
أي رب الن ػاؽ ظتػرض  ..واظتنػاف حاسػد  ..واضتاسػد مػريد ..
واظترض يف طلبو .
وسػ ػػناكر العػ ػػكج للحاسػ ػػد حسػ ػػب نظريػ ػػة اظتشػ ػػاهبة ب ػ ػ الػ ػػداء
والدواء .
 -1البقرة (. )18

 -2األن اؿ (. )49
 -3ب (. )29
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إذ ثبػػل لػػدلي أف أوؿ األم ػراض ىػػف روحػػاي (ن س ػ ) ولػػي
جس ػػدي وم ػػن مث يتح ػػفؿ إىل جسػ ػػدي وأف أوؿ م ػػن حس ػػد ىػ ػػف
إبلي

ومن مث طابي وأف أوؿ األمراض ىف اضتسد .

الباب الرابل :
الذنوب وعالقتها باألمراا

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )183(..............................
تعرٌف الذنب
الانب يف اللغة اإلمث واظتعصية ..واصتم ذنفب والانب وطػأ

 .وطػػأ الرجػ وطػػأ مػػن ب علػػا إذا أتػػا بػػانب متعمػػدا فهػػف
واطا(( )1لساف العرب) .

الذنوب وعالقتها باألمراا
يف ىػػاا البحػ سػػنحاوؿ اإلجابػػة علػػا ىػػاا التسػػاؤؿ واثبػػات اف
أكنػػر األم ػراض ال ػ تصػػيب اإلنسػػاف كانػػل نتيجػػة ذنػػب ووطػػأ
ارت بو بعلمو أو بغري علمو .
أو نتيجة ذنب (وطأ) ارت بو أحػد يف حقػو بعلمػو أو بػدوف علمػو

ط ػػاؿ تع ػػاىل {ًٍََييييا ؤَطَيييياتَنٌُ ٍِّييييِ ٍُّظِييييْثَحٍ فَثََِييييا مَعَيي يثَدْ
ؤَّْدِّنٌُْ ًَّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ}(. )2
وعن أى البيل (عليو السكـ) إما طالفا يف الانفب

 -1لساف العرب .

 -2الشفرا (. )38
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(إف رتي الانفب منحصرة يف أربعة أوجو ل وام

عتػا..

اظترض واضتسد والشهفة والغضب)(. )1
أي اف ىػػاه األمػػفر األرب ػ ى ػ أً ػ الػػانفب ..فالػػانب ..ىػػف
مػ ػ ػ ػ ػػرض  ..واضتسػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػػرض ومعصػ ػ ػ ػ ػػية تػ ػ ػ ػ ػػؤدي إىل الػ ػ ػ ػ ػػانب
واظترض..والغضب يؤدي إىل الانب واظترض .
عػػن عل ػ بػػن أ طالػػب (علي ػػو السػػكـ) طػػاؿ طػػاؿ رس ػػفؿ هللا
(م)
(وري آية يف كتاب هللا ىاه اآلية يقصد {ًٍََا ؤَطَياتَنٌُ

ٍِِّ ٍُّظِْثَحٍ فَثََِا مَعَثَدْ ؤَّْدِّنٌُْ ًَّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ} علػ
مػػا مػػن وػػدش عػػفد ول ن بػػة طػػدـ إل بػػانب ومػػا ع ػػا هللا
عنو يف الدنيا فهف أكرـ من أف يعػفد فيػو ومػا عاطػب عليػو
يف الدنيا فهف أعدؿ من اف ينشأ علا عبده)(. )2

 -1حبار األنفار .

 -2حبار األنفار ج. 7
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وطػػاؿ أىػ التحقيػ اف ذلػػك وػػاص  ،واوػػرج ؼتػػرج العمفـ..ظتػػا
يلحػ ػ م ػػن مصػ ػػائب األط ػػاؿ وا ػػان ومػ ػػن ل ذن ػػفب ل ػػو مػ ػػن
اظتػ ػػدمن وألف األنبيػ ػػاء واألئمػ ػػة نتتحنػ ػػفف ظتصػ ػػائب واف كػ ػػانفا
معصفم من الانفب ظتا لتص عتا يف الصرب عليها من ثفاب .
وطي اف الانفب مت اوتة لاات  ،و لنسبة إىل األشملاص وتػرؾ
األوىل ذنػػب لنسػػبة عتػػا فلػػالك طي ػ حسػػنات األب ػرار سػػيئات
اظتقػػرب ويؤيػػد مػػا أًػػاب آدـ ويػػفن

(عليهمػػا السػػكـ) وغريقتػػا

بسبب تركها ما ىف أوىل هبا ( ،ولئن سلا فقد يصاب الػربي
بانب اصتري)(. )1

عن أ عبد هللا (عليو السػكـ) طػاؿ (أمػا انػو لػي

مػن عػرؽ

يضػػرب ول ن بػػة ول وػػداع ول مػػرض إل بػػانب وذلػػك
طفؿ هللا عز وج يف كتػاب {ًٍََا ؤَطَاتَنٌُ ٍِِّ ٍُّظِْثَحٍ فَثََِا

 -1اظتصدر ن سو .
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مَعَثَدْ ؤَّْدِّنٌُْ ًَّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ}  ،مث طػاؿ ومػا يع ػفا
هللا أكنر ؽتا يفآوا بو)(. )1
الن بة وطفع الرج علا اضتجارة عن اظتش أو اظتصيبة .

 -1ال ايف ج 2ص. 268
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الباب الخامس :
األمزاض وتصنيفها حسة الذنىب

أي ما معناه اف األمراض ال تصيب اإلنساف تنقسػا إىل أطسػاـ
عديدة وحسب نفع الػانب الػاي ارت بػو واف هللا سػبحانو وتعػاىل
ىف الاي يقسا ىاه األمفر .

عن أ عبػد هللا (عليػو السػكـ) طػاؿ (اف اظتػرض علػا وجػفه
ش ػػىت  ،م ػػرض بل ػػفا وم ػػرض العقفب ػػة وم ػػرض جعػ ػ في ػػو
ال ناء) .

أي مػػا معنػػاه اف بعػػد األم ػراض ت ػػفف ابػػتكء مػػن هللا سػػبحانو

وتعاىل للمؤمن ليملترب إنتانو وًربه وي ر هللا بو عن ذنفبو ..
وم ػػرض العقفب ػػة فه ػػف عقفب ػػة م ػػن هللا س ػػبحانو وتع ػػاىل لإلنس ػػاف
اظتػػانب فيصػػيبو اظتػػرض نتيجػػة عمػ أو فعػ ػتػػرـ أو نتيجػػة ذنػػب
أًر عليو م علمو أبف ىاا الانب سيؤدي إىل اظترض .
ومةةرا الفنةةاء ىػػف مػػن األم ػراض ال ػ يرسػػلها هللا سػػبحانو
وتع ػ ػ ػ ػ ػػاىل وي ػ ػ ػ ػ ػػين ب ػ ػ ػ ػ ػػو الناس...بع ػ ػ ػ ػ ػػد أف دتسػ ػ ػ ػ ػ ػ فا ل ػ ػ ػ ػ ػػر
واإلضتاد...كمرض الطاعفف منك كما حص يف الساب .
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وسػػيع ض علينػػا مع ػ ض إذا مػػا ىػػف ذنػػب الط ػ الػػاي ل يعق ػ
ول ي هػػا وانػػو يصػػاب ألم ػراض  ،فنجيبػػو مػػن كػػكـ أى ػ البيػػل
(عليها السكـ) .

طػػاؿ أمػػري اظتػػؤمن (عليػػو السػػكـ) (اظتػػرض يص ػػيب الص ػػيب
ك ارة لفالديو)(. )1

ط ػػاؿ أب ػػف عب ػػد هللا (علي ػػو الس ػػكـ) ع ػػن م ػػرض األط ػػاؿ (ان ػػو
ابتكء ألبفين لينظر كيف ًربىا وش رىا)(. )2
واف األط ػ ػػاؿ نترضػ ػػفف أحيػ ػػاان بسػ ػػب إقتػ ػػاؿ الفالػ ػػدين  ..وطلػ ػػة
الرض ػػاعة وت ػػرؾ أم ػػر هللا برض ػػاعة الط ػ ػ ال ػػاي ى ػػف غ ػػااء جي ػػد
للط

ويعطيو اظتناعة ضد كنري من األمراض اصتسدية ..

واف العكطة ال تنشأ ب األـ والط ػ أثنػاء فػ ة الرضػاعة وضتػ
ال طػاـ ىػ أعظػا العكطػػات اإلنسػانية ومػػا فيهػا مػػن حػب وحنػػاف
ولط ػػف م ػػن األـ عل ػػا الط ػ ػ  ..وى ػػاا س ػػيبعد عن ػػو ال ن ػػري م ػػن
األمراض الن سية ..
 -1حبار األنفار ج 78ص. 181
 -2اظتصدر ن سو ج. 78
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ولقد أثبتل البحفث األمري يػة الػ أجريػل يف سػجفف الػفل ت
اظتتح ػػدة أبف معظ ػػا ا ػػرم ى ػػا م ػػن ال ػػاين مل و ػػاوا الرض ػػاعة
الطبيعية ...واف أكنرىا كػانفا يعيشػفف مػ أحػد أبػفيها أمػا األب

وأما األـ( ، )1فكح أقتية ىاا األمر ..

وكػالك نػػيب هللا أيػػفب (عليػػو السػكـ) فقػػد ابػػتكه أبشػػد األمػراض
 ..ليملتربه ..
ألف الشيطاف اللع كاف حاسدا لو وطلب مػن هللا اف يزيػ الػنعا
والصػػحة مػػن أيػػفب واف يصػػيبو السػػقا لػػريا مػػاذا سػػي ع أيػػفب
(عليو السكـ) ..
فما كاف من أيفب (عليػو السػكـ) إل أف ازداد ًػربا وإنتػاان كلمػا
اشتد عليػو اظتػرض وكػاف مؤمنػا ًػابرا شػاكرا هلل  ..فشػ اه هللا مػن
أمراضو ..
األمراا كفارة الذنوب :
اف اظتػ ػػرض ي ػ ػػر عػ ػػن ذنػ ػػفب اظتػ ػػؤمن  ..ولتطهػ ػػا عنػ ػػو  ..وعػ ػػن
الرسفؿ وأى بيتو أما بينفا اف األمراض ال تصيب اظتؤمن ىػ
ك ارة لانفبو ..
 -1كتاب الط

ب ال بية والفراثة .
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طاؿ رسفؿ هللا (م) ألًحابو

(ملعفف ك مػاؿ ل يزكػا...ملعػفف كػ جسػد ل يزكػا...
ب الرج متدش اطتدشة وين ب الن بة ويعنر العنرة)(.)1

عن عل (عليو السكـ) طاؿ (اف اظتػرض ل أجػر فيػو ول ػن
ل يػدع للعبػػد ذنبػػا إل حطػػو إفتػػا األجػػر يف القػػفؿ للسػػاف
والعم

ليد والرج )(. )2

عن أ عبد هللا (عليو السكـ) (زتا ليلة ك ارة سنة) .

عن عل بن اضتس (عليو السكـ) طاؿ (ونعا الفج اضتمػا
تعطػ ػ كػ ػ عض ػػف طس ػػطو م ػػن ال ػػبكء ول و ػػري ف ػػيمن ل
يبتلا)(. )3

 -1حبار األنفار .

 -2اظتصدر ن سو ج 78ص. 198
 -3حبار األنفار .
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عػػن الرضػػا (عليػػو السػػكـ) (واظتػػرض للمػػؤمن تطهػريا ورزتػػة
ولل ػػافر تعػػايب ولعنػػة واف اظتػػرض ل يػػزاؿ ظتػػؤمن فػػك
ي فف عليو ذنب)(. )1
ومن ىاه األحادي الشػري ة الػ ذكرىػا يبػ اف الػانفب تػؤدي
إىل األمراض ..
واف ىاه األمراض ى أمراض عقفبة وأمراض فناء .
أمػػا م ػػرض البل ػػفا فه ػػف امتحػػاف م ػػن هللا س ػػبحانو و تع ػػاىل للعب ػػد
اظتؤمن لريا ًربه وإنتانو و ش ره و لت هبا عن ذنفبو .

 -1اظتصدر ن سو ج 78ص. 182
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الباب السادس :
لقد ذكر القرآف طص

مرا األنبٌاء
األنبيػاء (عليػو السػكـ) و ذكػران طصػ

بعضها من الاين ابتلفا ظترض كنػيب هللا أيػفب (عليػو السػكـ) و
نيب هللا يعقفب (عليو السػكـ) و نػيب هللا يػفن

ونػفع ىػاا اظتػرض

الاي أًاهبا (عليو السكـ) ىػف (مػرض البلػفا)...أي ابػتكه هللا
لأنبياء مبرض ضت مة يعرفها سبحانو وتعاىل .

 -1مرا نبً هللا أٌوب (عليو السكـ)

فنيب هللا أيفب (عليو السكـ) طد ابػتكه هللا أبمػراض شػديدة جػدا
 ،اوتب ػػارا من ػػو ظت ػػدا ً ػػربه بع ػػد اف حس ػػده الش ػػيطاف وط ػػاؿ هلل
سبحانو وتعػاىل أبف أيػفب (عليػو السػكـ) رب انػك طػد أنعمػل
عليو ب

ش ء من اظتلاات والػنعا والصػحة والنبػفة وكنػرة الفلػد

فلفل أف منعل عنو ذلك ظتا عبدؾ  ،فتحدا هللا إبلي

وطاؿ لػو

انظ ػر ًػػرب عبػػدي أيػػفب فمػػا كػػاف مػػن أيػػفب (عليػػو السػػكـ) إل
الصػػرب والتحمػ والشػ ر هلل علػػا كػ شػ ء  ..وطػػد تػػرؾ وحيػػدا
ونباه الناس  ..فبقيل معو زوجتو تداويو وترعاه .
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وكػػاف الػػدود متػػرج مػػن جسػػده  ..وكػػاف عليػػو السػػكـ يعيػػده اىل
جسده .
وكػػاف دائػػا الػػدعاء والصػػرب والش ػ ر هلل م ػ ازد د اظتػػرض عليػػو
والبلفا وفقداف اظتاؿ والفلد .
طاؿ تعػاىل { ًَاذْمُسْ عَثْدََّا ؤٌَُّّبَ إِذْ َّادٍَ زَتَوُ ؤَِِّّ ٍَعَنَِِ اىشَْْـَاُُ
تِنُظْ يةٍ ًَعَ يرَابٍ ازْمُ يغْ تِسِظْيِ يلَ ىَ يرَا ٍُغْرَعَ يوْ تَييازِدٌ ًَشَ يسَابٌ
ًًََىَثْنَا ىَوُ ؤَىْيَوُ ًٍَِصْيَيٌُ ٍَعَيٌُْ زَ ؼََْح ٍِّنَا ًَذِمْسٍَ ىِإًُْىِِ اىْإَىْثَابِ *
ًَخُرْ تَِْدِكَ ػِغْصا فَاػْسِب تِّوِ ًَىَا ذَؽْنَسْ إَِّّا ًَظَدَّْاهُ طَاتِسا ِّعٌَْ اىْعَثْدُ
إَِّّوُ ؤًََابٌ}(. )1
وطاؿ تعػاىل {ًَؤٌَُّّبَ إِذْ َّادٍَ زَتَوُ ؤَِّّيِ ٍَعَينَِِ اىؼُّيسُّ ًَؤَّيدَ ؤَزْؼَيٌُ
اىسَاؼَِِنيَ}(. )2
 -2مرا ٌونس (عليو السكـ)
 -1ص (. )44-41
 -2األنبياء (. )83
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طاؿ تعاىل {ًَذَا اىنٌُُِّ إِذ ذَّىَةَ ٍُغَاػِثا فَرََِ ؤَُ ىَِّ َّّقْدِزَ عَيَْْوِ فَنَادٍَ
فِِ اىرُّيََُاخِ ؤَُ ىَّا إِىَوَ إِىَّا ؤَّدَ ظُثْؽَاَّلَ إِِِّّ مُندُ ٍَِِ اىرَّاىَِِنيَ}(. )1
وطاؿ تعاىل {ًَإَُِ ٌُُّّطَ ىَََِِ اىَُْسْظَيِنيَ}(. )2
وطػػاؿ تعػػاىل { إِذْ ؤَتَ يقَ إِىَييَ اىْفُيْ يلِ اىََْشْ يؽٌُُِ فَعَيياىٌََ فَنَيياَُ ٍِ يِْ
اىَُْدْؼَؼِنيَ فَاىْرَقَََوُ اىْؽٌُخُ ًَىٌَُ ٍُيٌٌِْ فَيٌَْىَا ؤََّّيوُ مَياَُ ٍِيِْ اىَُْعَيثِّؽِنيَ
ىَيَثِسَ فِِ تَـْنِوِ إِىََ ًٌَِّْ ُّثْعَصُ ٌَُ فَنَثَرَّْاهُ تِاىْعَسَاء ًَىٌَُ ظَيقٌٌِْ ًَؤَّثَرْنَيا عَيَْْيوِ
شَعَسَجً ٍِِّ َّقْـِنيٍ}(. )3
وملخص القصة
اف يػ ػػفن

(عليػ ػػو السػ ػػكـ) دعػ ػػا علػ ػػا طفمػ ػػو واسػ ػػتعج علػ ػػيها

العقاب اإلعت وترؾ طفمو وورج منها  ،ول ن هللا مل يعػاب طفمػو
بسػػبب طلػػبها اظتغ ػػرة ودعػػاءىا وب ػػاءىا وتفسػػلها هلل سػػبحانو
وتعاىل .
 -1األنبياء (. )87

 -2الصافات (. )139

 -3الصافات (. )146-148

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )115(..............................
فمن ػ هللا عػػنها العػػااب  ،فلمػػا عػػاد يػػفن

(عليػػو السػػكـ) اىل

طفمػػو وجػػدىا يزرعػػفف وىػػا أحيػػاء ومل يصػػيبها العػػااب فػػاىب
مغاضػبا ًَ{ ..ذَا اىنُّييٌُِ إِذ ذَّىَيةَ ٍُغَاػِييثا}  ..وذىػػب وًػػعد يف
الس ػ ينة ويف وس ػ البحػػر كػػادت أف تغػػرؽ الس ػ ينة فقػػاؿ ركػػاب
الس ػ ينة اف فينػػا شػػمل

عػػاص وعلينػػا أف نرم ػ ىػػاا الشػػمل

العاً يف البحر .
فأجروا القرعة  { ..فَعَاىٌََ فَنَاَُ ٍِِْ اىَُْدْؼَؼِنيَ}  ..فرمفه
يف البحر {فَاىْرَقَََوُ اىْؽٌُخُ ًَىٌَُ ٍُيٌٌِْ} ..
وطد كاف يفن

(عليو السكـ) يف بطػن اضتػفت يسػب هلل {فَيٌَْىَيا

ؤََّّوُ مَ اَُ ٍِِْ اىَُْعَثِّؽِنيَ ىَيَثِسَ فِِ تَـْنِيوِ إِىَيَ َّيًٌِْ ُّثْعَصُيٌَُ}  ..أي انػو
كاف سيبقا يف بطن اضتفت إىل يفـ يبعنفف ..

فػػأمر هللا اضتػػفت أف ينبػػاه يف العػراء  ..طػػرب الشػػاطا {فَنَثَ يرَّْاهُ
تِاىْعَسَاء ًَىُيٌَ ظَيقٌٌِْ} أي اف يػفن

(عليػو السػكـ) عنػدما رمػاه

اضتفت يف العراء كاف سقيا  ..أي مريد .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )116(..............................
واألمراض ال حصلل لو بسبب بقائو يف بطػن اضتػفت طفيلػة ..
واف بطػػن اضتػػفت أي أمعػػاءه مليئػػة ضتػػفامد واظتػػفاد واإلنزنتػػات
اعتاضػػمة ال ػ عتػػا اثػػري مباشػػر علػػا جلػػد يػػفن

(عليػػو السػػكـ)

فأحرطل جلده وطد ورج (عليو السكـ) عليك ألنو كاف ل كػ
ول يشرب ..

فمن أين لو الطعاـ والشراب  ..و{ًَىٌَُ ظَقٌٌِْ} ..

{ ًَؤَّثَرْنَيييا عَيَْْي يوِ شَي يعَسَجً ٍِّيييِ َّقْـِي ينيٍ} اليقط ػ يعػػين (القػػرع) أو
(الشجر) ظتع العام ..
وكػػاف يػػفن

(عليػػو السػػكـ) شػػديد العطػػش واصتػػفع ف ػػاف ك ػ

اليقطػ ػ ويتغ ػػاا ب ػػو  ،وك ػػاف يغطػ ػ جس ػػده اسػ ػ ؽ أبوراطهػ ػػا ،
واسػتعملها (عليػػو السػكـ) كضػػمادة صتروحػػو  ،ألننػا لػػف رجعنػػا إىل
ىػػاه األوراؽ لفجػػدانىا تشػػبو جلػػد اإلنسػػاف وى ػ تشػػبو الشػػاش
الطيب اظتستعم يف معاصتة اضتروؽ يف زماننا ىاا .
وىاه أحد األمنلة الدالة علا نظرية اظتشاهبة ب الػداء والػدواء ،
فجلد اإلنساف يشبو ورؽ اليقط .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )117(..............................
عن اضتس بن عل (عليو السكـ) طػاؿ طػاؿ رسػفؿ هللا (ًػلا

هللا عليو وآلو وسلا) (كلف اليقط فلف علا هللا اف شجرة

أوف من ىاه ألنبتها علا أو يفن

(عليو السكـ)) .

وطاؿ رسػفؿ هللا (م) (إذا اختا أحػدكا مرطػا فلي نػري فيػو
من الد ء (اليقط ) ف نػو يزيػد يف الػدماغ ويف العقػ ) وطػد
أثبل األطباء األظتاف وجفد مادة كيميائية يف اليقط تساعد علػا
فتف الدماغ وز دة طابلية اإلنساف العقلية .

وط ػػاؿ رس ػػفؿ هللا (م) (إذا طبمل ػػتا ف ػػأكنروا الق ػػرع ف ن ػػو
يسر القلب اضتزين)(. )1
 -3مرا ٌعقوب (عليو السكـ)
كػػاف مػػرض سػػيدان يعقػػفب (عليػػو السػػكـ) بسػػبب حزنػػو الشػػديد
علا فقداف يفسف (عليو السكـ) فابيضل عيناه من اضتزف ..

طاؿ تعػاىل {ًَذٌََىََّ عَنْيٌُْ ًَىَاهَ َّا ؤَظَفََ عَيََ ٌُّظُفَ ًَاتَْْؼَّدْ عَْْنَاهُ
ٍَِِ اىْؽُصُِْ فَيٌَُ مَرٌٌِْ}(. )1
 -1م ارـ األوكؽ ص. 179

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )118(..............................
فقد أًػيب يعقػفب (عليػو السػكـ) ب قػداف البصػر بسػبب اضتػزف
والب اء الشديد علا يفسف وكاف يب يو ليك ومارا .
طػػاؿ تعػػاىل علػػا لسػػاف أوػػفة يفسػػف {ىَ ياىٌُاْ ذَيياف ذَفْرَ يإُ ذَ يرْمُسُ
ٌُّظُفَ ؼَرََّ ذَنٌَُُ ؼَسَػا ؤًَْ ذَنٌَُُ ٍَِِ اىْيَاىِنِنيَ}(. )2
وطد ارتد بصره (عليو السػكـ) بعػد أف القػ عليػو طمػي
أي انو كاف دواءه ىف ن

يفسػف

داءه .

أي انو فقد بصره بسبب فقداف يفسف وعػاد إليػو البصػر بعػد اف
القػ عليػػو طمػػي

يفسػػف (وىػػاا دليػ علػػا نظريػػة اظتشػػاهبة ب ػ

الداء والدواء) .
طاؿ تعاىل علا لساف يفسف (عليو السكـ)
{اذْىَثُييٌاْ تِقََِْظِييِ ىَيييرَا فَ يإَىْقٌُهُ عَيَييَ ًَظْ يوِ ؤَتِييِ َّ يإْخِ تَظِييريا ًَؤْذُ يٌِِّ
تِإَىْيِنٌُْ ؤَظََْعِنيَ}(. )3

 -1يفسف (. )84
 -2يفسف (. )85
 -3يفسف (. )93

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )119(..............................
طاؿ تعاىل {فَيَََا ؤَُ ظَاء اىْثَشِريُ ؤَىْقَاهُ عَيَيَ ًَظْيِيوِ فَازْذَيدَ تَظِيريا ىَياهَ
ؤىٌَْ ؤَىُو ىَّنٌُْ إِِِّّ ؤَعْيٌَُ ٍَِِ اىيّوِ ٍَا الَ ذَعْيٌَََُُ}(. )1
وطػد عػػاد إليػو البصػػر بعػػد شػا رائحػػة يفسػف علػػا القمػػي  ،وإل
ل ػػاف هللا أعػػاد إليػػو البصػػر دوف اف يشػػا طمػػي

يفسػػف  ،أو اف

ل ي قػػد بصػػره أًػػك منػػا البدايػػة ول ػػن ضت مػػة هللا عاظتهػػا  ،واف
مرض يعقفب كاف مرض بلفا ألمػراض عقفبػة  ،ألنػو مػن األنبيػاء
(عليها وعلا نبينا أفض الصكة والسكـ)  ،فش اه هللا من ىػاه
البلفا  ،طاؿ تعاىل {ًَإِذَا ٍَسِػْدُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ}(. )2

مرا العقوبة :
وىاا اظترض ل ي فف إل بانب ارت بػو اإلنسػاف أو بػانفب كنػرية
ارت بتهػػا أطػػفاـ مػػن النػػاس فأرس ػ هللا عتػػا اظتػػرض ...ليعػػاطبها بػػو

 -1يفسف (. )96

 -2الشعراء (. )88

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )128(..............................
علػػا ذنػػفهبا  ،طػػاؿ تعػػاىل {ًٍََييا ؤَطَيياتَنٌُ ٍِّييِ ٍُّظِييْثَحٍ فَثََِييا
مَعَثَدْ ؤَّْدِّنٌُْ ًَّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ}(. )1
أي اف اظتػ ػػرض أو اظتصػ ػػيبة حتػ ػػدث نتيجػ ػػة عم ػ ػ إرادي طػ ػػاـ بػ ػػو
اإلنسػػاف ؼتال ػػا فيػػو تعليمػػات هللا سػػبحانو وتعػػاىل واإلً ػرار علػػا
ذلػػك العمػ كشػػرب اطتمػػر اسرمػػة علػػا اإلنسػػاف ...فانػػو تصػػيبو
أمػ ػراض كن ػػرية جرائه ػػا ،وال ػػزان والعي ػػاذ هلل فان ػػو يس ػػبب أمػ ػراض
اجتماعي ػػة وأمػ ػراض تناس ػػلية كن ػػرية تص ػػيب اإلنس ػػاف  ،وتب ػػدأ م ػػن
اللتها ت وتص إىل حد اإلًابة لسرطاف .
فالسػػيكف  ..والزىػػري  ..واإليػػدز ..وأم ػراض أوػػرا ى ػ أم ػراض
وطرية  ..تػؤدي إىل العقػا وحػىت السػرطاف  ..ف نػو عقفبػة مػن هللا
علا ارت اب اضتراـ .
مرا الفناء
أمػػا مػػرض ال نػػاء فػػاف هللا يرسػػلو علػػا إنسػػاف أو طػػفـ ورجػػفا مػػن
رزت ػػة هللا وك ػػروا و ت هللا وجح ػػدوىا فأرسػ ػ عت ػػا ى ػػاا اظت ػػرض
ي نيها من األرض ومناؿ علا ذلك مرض الطاعفف .
 -1الشفرا (. )38

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )121(..............................
ولقػػد ذكػػران سػػابقا أبف اإلنسػػاف طػػد يصػػاب ظتػػرض نتيجػػة ذنػػب
إنساف آور يرت بو حبقو بعلمو أو بدوف علمو .
فقد يفض لإلنسػاف سػا يف الطعػاـ دوف اف يعلػا  ..وطػد يصػاب
ألمراض نتيجة دواف السجائر من شمل

يدون مانبو .

وط ػػد يص ػػاب األط ػػاؿ أبمػ ػراض وعي ػػفب ولقي ػػة بس ػػبب تع ػػرض
آ ءىػػا وأمهػػا ا إلشػػعاعات نفويػػة نتيجػػة اسػػتعماؿ األسػػلحة يف
اضتروب وغريىا ...
وط ػػد يص ػػاب اإلنس ػػاف حب ػػادث أثن ػػاء طيادت ػػو الس ػػيارة فيج ػػرح أو
ت س ػػر عظام ػػو نتيج ػػة وط ػػأ أو ذن ػػب ارت ب ػػو ى ػػف أثن ػػاء س ػػياطتو
السػ ػػيارة أو نتيجػ ػػة عػ ػػدـ التزامػ ػػو بقػ ػػفان السػ ػػياطة طػ ػػد يصػ ػػطدـ
بشػػمل

آوػػر ويصػػيبو أبض ػرار جسػػدية كبػػرية في ػػفف طػػد أذنػػب

حب ىاا الشمل

.

انتشار األمراا فً األرا
بعػ ػػد أف أثبتنػ ػػا التطػ ػػاب النكث ػ ػ ب ػ ػ ال تػ ػػب النكثػ ػػة ( القػ ػػرآف
واإلنساف وال فف )  ،واف ىاه ال تب متداولة فيما بينهػا وتػؤثر
بعضها ببعد سلبا أو إكتا .
واف التأثري السليب ي فف من اإلنساف علا ىاه ال تب .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )122(..............................
طاؿ تعاىل {ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ
ىُِْرِّقَيٌُ تَعْغَ اىَّيرُِ عََِيُيٌا ىَعَيَّيُيٌْ َّسْظِعُيٌَُ}  ،وطػاؿ تعػاىل علػا
لسػاف اظتكئ ػػة {ىَي اىٌُاْ ؤَذَعْعَيوُ فِْيَييا ٍَييِ ُّفْعِيدُ فِْيَييا ًَّعْيفِلُ اىيدٍَِّاء
ًَّؽُِْ ُّعَثِّػُ تِؽََْدِكَ ًَُّقَدِّضُ ىَلَ ىَاهَ إِِِّّ ؤَعْيٌَُ ٍَا الَ ذَعْيٌَََُُ} .
أي اف اإلنساف ىف سبب اإلفساد يف األرض وىػف اظتػانب األوؿ
واف ىاه الانفب ال ارت بهػا اإلنسػاف غػريت طبيعػة اظتمللفطػات
اآلوػرين مػػن نبػػات وحيػػفاف كمػػا ذكػػران سػػابقا يف ًػ ة طتػ طابيػ
أويو ىابي  ،وإف أو ؿ مرض ن س ىف اضتسد .
وأوؿ مرض عضفي ىػف اضتمػا إف ًػ التعبػري وإل ىػ عػفارض
للمرض .
وبدأت األمراض لزد د يف النػفع والتعقيػد  ،وبػدأت األمػراض
تزداد يفما بعد يفـ بسبب أوطاء الناس وعػدـ اللتػزاـ بػدين هللا
ومػا حػػرـ هللا علػػا النػاس مػػن طعػػاـ وشػراب  ،وأف هللا كػػاف يرسػ
األنبيػػاء علػػا النػػاس ب تػػب ورسػػالت شتاويػػة فيهػػا تعػػاليا السػػماء
ف اف أكنر الناس ل يؤمنفف طاؿ تعاىل

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )123(..............................
{ تَوْ ظَاءىٌُ تِاىْؽَقِّ ًَؤَمْصَسُىٌُْ ىِيْؽَقِّ مَازِىٌَُُ}(. )1
ويقفلفف ىاا ما كاف عليو آ ءان .
اف هللا أرسػ مائػػة وأربعػػة وعشػػروف ألػػف نػػيب علػػا النػػاس حسػػب
الروا ت الفاردة يف ال تب .
ومػ ػ ى ػػاا الع ػػدد ال ب ػػري م ػػن األنبي ػػاء والرسػ ػ الػ ػ أرس ػػلها هللا
للبشر...ى آمن الناس هبػا أـ كػابفىا وطػاتلفىا ورمػفىا أبطػب
التها  ،ومل يصدطفىا .
فملال ػػل الن ػػاس تع ػػاليا هللا ومل يلتزم ػػفا هب ػػا وب ػػدأ اإلنس ػػاف نتتلػ ػا
لػػانفب والعلػ واألمػراض وىػػاه األمػراض تنتقػ مػػن جيػ إىل
آوػػر وتتغػػري يف مقاومتهػا للعػػكج وتصػػب األمػراض أكنػػر تعقيػػدا
وفت ػػا إلنس ػػاف  ،وأو ػػات اظتي ػػرو ت م ػػن ب ػ ػ

وفريوس ػػات

وفطر ت  ،بػدوفؿ جسػا اإلنسػاف وإكتػاد األمػراض فيػو بسػبب
ع ػػدـ التزام ػػو لنظاف ػػة وع ػػدـ امتناع ػػو ع ػػن ش ػػرب اطتم ػػر وأكػ ػ
اسرمات وارت اب اظتعاً .

 -1اظتؤمنفف (. )78
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وإف اإلنسػػاف بػػدأ يصػػن األدوات واألجهػػزة واظتصػػان  ،واف ك ػ
الو اعات ال أوجدىا اإلنساف كانل ذات فائدة كبرية .
ول نهػػا مػػن الناحيػػة النانيػػة عتػػا مضػػار كنػػرية جػػدا فػػاو اع اظتصػػان
والس ػ ن والطػػائرات والسػػيارات وغريىػػا كلهػػا ذات ففائػػد ول ػػن
فيهػػا مضػػار أيضػػا علػػا البيئػػة مػػن إنسػػاف وحيػػفاف ونبػػات ومػػاء
وىفاء  ..أي أف اإلنساف ىف الاي لفث ال فف .
وأوجد اإلنساف التدو وما فيو من مضار علػا ًػحتو  ،فالػاي
يدون السيجارة ويستنش دواما يصاب أبمػراض تن سػية وطلبيػة
وسػػرطانية كنػػرية  ،فهػػف يػػؤذي ن سػػو ويػػؤدي األشػػملاص الق ػريب
منو لدواف الصادر من السيجارة ..

(ومػػن سػػن سػػنة سػػيئة فعليػو وزرىػػا ووزر مػػن عمػ هبػػا إىل
يفـ القيامة) .
والغازات السػامة كنػرية جػدا يف دوػاف السػجائر  ،وإدوػاؿ اظتػفاد
ال يميائيػ ػػة يف أشتػ ػػدة ال بػ ػػة تػ ػػؤثر علػ ػػا بنػ ػػاء اصتسػ ػػا اإلنسػ ػػاي
واضتيػ ػػفاي ظتػ ػػا لػ ػػو مدوليػ ػػة مػ ػػن ز دة ونق ػ ػ

ظتػ ػػفاد ال يميائيػ ػػة

واسػػتملدـ اإلنسػػاف األسػػلحة النفويػػة وال يميائيػػة والبايلفجيػػة يف
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اضت ػػروب وم ػػا فيه ػػا م ػػن اث ػػري ش ػػديد عل ػػا اإلنس ػػاف والبيئ ػػة وم ػػا
أحدثتػػو ىػػاه األمػػفر مػػن أم ػراض كنػػرية وط ػرات وراثيػػة وأم ػراض
وعيفب ولقية ..
واطتمػػر ال ػ ًػػنعها اإلنسػػاف  ،فه ػ أـ اطتبائ ػ و ب الػػانفب
ولعػ ػػن رسػ ػػفؿ هللا ئعهػ ػػا واآلك ػ ػ ذتنهػ ػػا وحاملهػ ػػا واسمفلػ ػػة إليػ ػػو
وعاًرىا وشارهبا وجالسها .
فاطتمر تػاىب لعقػ والػدين وجتعػ اإلنسػاف لعبػة بيػد الشػيطاف
بػ أمػا تنسػيو حػػىت ربػو  ،وانتشػػار الػزان والعيػػاذ هلل  ،وطػد حرمػػو

هللا {ًَالَ ذَقْسَتٌُاْ اىصََِّّ} ظتػا فيػو مػن مشػاك وأمػراض اجتماعيػة
وجسمانية ون سية  ،ومنهػا ضػياع النسػب واظتفاريػ إذا كػاف منػو
زت ػ  ..وابػػن الػػزان مش ػ لة اجتماعيػػة حبػػد ذا ػػا واف الػػزان ينشػػر
األمراض التناسلية .
علػػا سػػبي اظتنػػاؿ اف مػػرض اإليػػدز بػػدأ يف أمري ػػا ب ػ الشػػاذين
جنسيا مث انتشر إىل رتي دوؿ العامل  ..فلماذا انتشر ىاا اظتػرض
ب الناس هباه السرعة  ..ظتاذا ؟
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والغرب بن سػو يعػ ؼ أبف الػزان ىػف سػبب انتشػار ىػاا اظتػرض ..
ول نها لتاولفف اللف والدوراف علا اظتفضفع دوف أف لتاولفا أف
يتنػ ػػازلفا ويقفلػ ػػفف اف الػ ػػزان ح ػ ػراـ واف ىػ ػػاه العكطػ ػػات اصتنسػ ػػية
اطتارجة عن إطار الزواج حراـ وى سبب انتشار األمراض .
ول ػ ػ ل يقفل ػػفف ى ػػاا ...وإم ػػا يع ػػاصتفف النتيج ػػة ل الس ػػبب ،
وأك ػ اظتػػاؿ اضت ػراـ  ،وأك ػ اظتيتػػة  ،وأك ػ ضتػػا اطتنػ ػزير  ،ومػػا يف
ى ػػاه األم ػػفر م ػػن ؼت ػػاطر ً ػػحية كب ػػرية عل ػػا اإلنس ػػاف  ..فلح ػػا
اطتنزير وحده يتسبب بػ  66مرض لإلنساف .
وم ىاا ؾتد أف اإلنساف ل يلتزـ هباه األمفر البسيطة .
أما التملمػة واألكػ الزائػد وز دة الػفزف فهػ مػن األمػفر السػائدة
يف عصػػران ىػػاا ونكحػ ازد د األمػراض بسػػبب التملمػػة والػػفزف
الزائد  ..طاؿ تعاىل { ًمُيٌُاْ ًَاشْسَتٌُاْ ًَالَ ذُعْسِفٌُاْ} .
ومػػا ل ػػو م ػػن اث ػػري مباش ػػر عل ػػا مع ػػدة اإلنس ػػاف وجه ػػازه اعتض ػػم
وازد د أمراض القلب وارت اع ضغ الدـ وداء الس ري ..
طاؿ رسفؿ هللا (م) (اظتعدة بيػل الػداء)  ،وطػاؿ رسػفؿ هللا
(م)
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(ًفمفا تصحفا) .
أي اف ل

مرض سػبب معػ  ..سػفاء كنػا نعرفػو أو ل نعرفػو ..

فك ش ء لتدث نتيجة الصدفة واضت ..
واف الصحة واظترض  ..ى أبسػباب معينػة  ..وهلل اضت مػة يف كػ
ش ء.

الفصل الثالث
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الباب األول :
عالج األمراض

يف ىػػاا ال ص ػ سػػناكر طػػرؽ العػػكج حسػػب النظػػر ت القدنتػػة
واضتدينة  ..وتطفر العكج وسندرج ارمتا يف سرد أسػاليب وطػرؽ
العكج .

 -1الطةةب قةةدٌما ا أثبتنػػا سػػابقا اف األم ػراض بػػدأت لظهػػفر
تدركتيا وازدادت تعقيدا م مرور الزمن .
واف العكج كاف يف العصفر القدنتة عكجا علا أس

غري علميػة

واف كػػاف يعتمػػد علػػا أسػػاس التجربػػة والقيػػاس واسػػتملداـ اظتػػفاد
النباتية واضتيفانية يف عكج األمراض وأيضا كاف سػائدا اسػتملداـ
السحر والشعفذة يف العكج .
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وكػػاف ال نػػري مػػن األم ػراض ي ش ػ عكجهػػا وذلػػك ألف أسػػاليب
التشملي

والعكج كانل واطئة .

 -2الطب فً ومن المسٌح (عليو السكـ)
ك ػػاف اليه ػػفد يف زم ػػن ظه ػػفر اظتس ػػي (علي ػػو الس ػػكـ) رعػ ػ يف
الطػػب والعػػكج  ..ف ػػاف ازدىػػار الطػػب يف عصػػره واف هللا أرسػ
عيس ػػا ب ػػن م ػػرل وك ػػاف م ػػن معجزات ػػو الط ػػب  ..ألف الط ػػب ك ػػاف
متق ػدما يف عصػػره فأرسػػلو أبمػػفر كانػػل تعتػػرب معج ػزات يف ذلػػك
الزماف .
فأعطػػاه هللا علمػػا عظيمػػا يف الطػػب وكػػاف يػػربئ األكمػػو واألبػػرص
ولتي ػ اظتػػفتا  ..إبذف هللا وكػػاف يش ػ

رتي ػ األم ػراض  ..وكػػاف

متل من الط طريا .
طاؿ تعػاىل {ًَزَظٌُال إِىََ تَنِِ إِظْسَائِْوَ ؤَِِّّ ىَدْ ظِْْرُنٌُ تِأَّيحٍ ٍِّيِ
س فَي َإّ ُف ُخ فِْي ِو
م َي َْْْي ِح اى َّـْْي ِ
ني َ
ٌ َؤِِّّ َؤ ْخيُي ُق َىنُيٌ ٍِّي َِ اىـِّي ِ
ن ْ
ز ِّت ُ
َ
فََْنٌُُُ ؿَْْسا تِ ِذُِْ اىيّوِ ًَؤُتْسِئُ إمََْوَ ًإَتْسَصَ ًَؤُؼِْْيِ اىََْيٌْذََ
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تِ ِذُِْ اىيّوِ ًَؤَُّثُِّْنٌُ تََِا ذَإْمُيٌَُُ ًٍََا ذَدَخِسًَُُ فِيِ تُُْيٌذِنٌُْ إَُِ
فِِ ذَىِلَ َّٓح ىَّنٌُْ إُِ مُنرٌُ ٍُّ ٍِْنِنيَ}(. )1
أي أنو (عليو السكـ) كاف يداوي األمراض ألسرار والعلفـ ال
وص ػػو هللا هب ػػا دوف أف يس ػػتعم مب ػػدأ التجري ػػب والقي ػػاس وجترب ػػة
العكج علا اظتريد ب كاف عكجو شافيا إبذف هللا .
أي اف الطػ ػػب الصػ ػػحي ىػ ػػف علػ ػػا نظػ ػػري فيػ ػػو تسػ ػػديد مػ ػػن هللا
سػػبحانو وتعػػاىل ول يص ػ اف يقػػفـ الطبيػػب بتجربػػة العػػكج علػػا
اظتريد  ..ألنو طد يضره وطد يقتلو وىاا غري مقبفؿ شرعا .
فه يقب اإلنساف اف ي فف حقك للتجارب ؟ !!
 -3الطب النبوي وطب األئمة
{ إَََِّّييييا ُّسِّيي يدُ اىيَّيي يوُ ىِ ُْيي يرْىِةَ عَييييننٌُُ اىيي يسِّظْطَ ؤَىْيي يوَ اىْثَْْيي يدِ
ًَُّـَيِّسَمٌُْ ذَـْيِريا}(. )2
فالرسفؿ األعظا ب (م) وأى بيتو األطهار ىا وري الربية .
 -1آؿ عمراف (. )49
 -2األحزاب (. )33
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والرسػفؿ ب (م) ىػف سػيد ال ائنػات وىػف حبيػب هللا والقػرآف
وامت الرسالت وىف وامت األنبياء .
وىف الاي {عَيَََّوُ شَدِّدُ اىْقٌٍَُ}(. )1

وىف القائ (م) (أان مدينة العلا وعل

هبا)(. )2

أي اف الرسػػفؿ ىػػف مدينػػة العلػػا ويعػػرؼ أس ػرار العلػػفـ الروحانيػػة
واإلنسػ ػػانية وغريىػ ػػا مػ ػػن ك ػ ػ العلػ ػػفـ ..وىػ ػػف الطبيػ ػػب األوؿ يف
اإلسكـ .

طاؿ رسفؿ هللا (م) (ما ولػ هللا تعػاىل داء إل وولػ لػو
دواء إل السأـ)(. )3
وطاؿ (ًلا هللا عليو وآلو وسلا) (اظتعدة بيل الداء)(. )4

وط ػػاؿ (م) (أًػ ػ كػ ػ داء ال ػػربودة)( ، )1وط ػػاؿ (م)
(وري طعام ا اطتبز ووري فاكهت ا العنب)(. )2
 -1النجا (. )5

 -2حبار األنفار .

 -3طب النيب  .السأـ اظتفت  ،م ارـ األوكؽ .
 -4اظتصدر ن سو .
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وطػػاؿ (م) (ثػػكث لقمػػات ظتل ػ طب ػ الطعػػاـ تصػػرؼ
عػػن ابػػن آدـ اثن ػ وسػػبع فرعػػا مػػن الػػبكء منػػو اصتنػػفف
واصتااـ والربص)(. )3

وطػ ػ ػػاؿ (م) (شػ ػ ػ ػرار أم ػ ػ ػ  ..الػ ػ ػػاين كلػ ػ ػػفف ؼتػ ػ ػػاخ
العظاـ)(. )4

وطاؿ (م) (اسقفا نساءكا اضتفام األلباف ف ما تزيد يف
عق الصيب)(. )5

وطػػاؿ (م) (أك ػ اصت ػ داء واصتػػفز دواء ف ػ ذا اجتمعػػا
معا ًار دواء)(. )6

 -1اظتصدر ن سو .
 -2اظتصدر ن سو .
 -3اظتصدر ن سو .
 -4اظتصدر ن سو .
 -5اظتصدر ن سو .
 -6اظتصدر ن سو .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )133(..............................

وطاؿ (م) (علي ا لعس ففالػاي ن سػ بيػده مػا مػن
بيػػل فيػػو عسػ إل وتسػػتغ ر اظتكئ ػػة ألىػ ذلػػك البيػػل
ف ف شرهبا دو يف جففو ألػف دواء ووػرج عنػو ألػف داء
 ..ف ف مات وىف يف جففو مل دتس
وطاؿ (م) (من أراد اضت

النار جسده)(. )1

فليأك العس )(. )2

وطػ ػ ػػاؿ (م) (إذا جػ ػ ػػاء الرطػ ػ ػػب فهنئػ ػ ػػفي وإذا ذىػ ػ ػػب
فعزوي) .

وطاؿ (م) (ولقل النمللة والرماف مػن فضػ طينػة آدـ
(عليو السكـ))(. )3

وطاؿ (م) (كلفا التمر علػا الريػ ف نػو يقتػ الػدود)

()4

.

 -1اظتصدر ن سو .
 -2اظتصدر ن سو .
 -3اظتصدر ن سو .
 -4اظتصدر ن سو .
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وطاؿ (م) (ضتا البقػر داء ولبنهػا دواء وضتػا الغػنا دواء
ولبنها داء)(. )1
وطاؿ (م) (أك الت أماف من القفلنج)(. )2
وطاؿ (م) (الشفنيز دواء ل ػ داء إل السػأـ) والشػفنيز
ىف ( اضتية السفداء)(. )3

وطي عاد رسػفؿ هللا (م) مريضػا فقػاؿ لػو أرطيػك رطيػة
علمنيها جربائي ؟

فقاؿ نعا رسفؿ هللا .

ط ػػاؿ (بس ػػا هللا يشػ ػ يك م ػػن كػ ػ داء تي ػػك وم ػػن ش ػػر
الن اتت يف العقد ومن شر حاسد إذا حسد) .

وكػػاف (م) إذا أتػػا مريضػػا طػػاؿ اذىػػب الفسػػفاس والبػػأس
رب الناس اشف وأنل الشايف ل ش اء إل ش اؤؾ .
 -1اظتصدر ن سو .
 -2اظتصدر ن سو .

 -3اظتصدر ن سو .
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ًدؽ رسفؿ هللا (م) ..فهاا العلػا ىػف مػن هللا سػبحانو وتعػاىل
..أعطػػاه لرسػػفلو األم ػ فمػػن أيػػن إذا تعلػػا رسػػفؿ هللا ك ػ ىػػاا
العلا يف الطب والفطاية من األمراض .
أكيد انو علا لدي من هللا سبحانو وتعاىل .
أمػػا عػػن األئمػػة (علػػيها السػػكـ) فػ ما ورثػػة رسػػفؿ هللا وىػػا أحػػد
النقل م القرآف  ،وىا ورثػة علػا الرسػفؿ فػأبفىا األوؿ رسػفؿ
هللا (م) وأوهبػػا النػػاي عل ػ بػػن أ طالػػب (عليػػو السػػكـ) ب
مدينة العلا  ،واألئمة من بعده .
ف اف اإلماـ البػاطر (عليػو السػكـ)  ..ىػف طػر العلػفـ  ..واإلمػاـ
الصػػادؽ (علي ػو السػػكـ) كػػاف عاظتػػا لطػػب  ..ويف مناطشػػتو م ػ
الطبيب اعتندي الاي أش

فيها عليو وطاؿ لو (عليو السكـ)

( ف مػ ػػن ىػ ػػاا الػ ػػاي يسػ ػػتطي أف يبح ػ ػ ك ػ ػ البلػ ػػداف

وياوؽ رتي األشجار وكترب اظتفاد السامة القاتلة وكيػف
عػػرؼ وجػػرب وولػ اإلىلػػيلج مػػن اعتنػػد واظتصػػط

مػػن

الروـ واظتسك من تبل والدارس مػن الصػ وى ػاا)...
.
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فقد كاف علمها لطب علا من هللا سبحانو وتعاىل ..
ألنن ػػا مل ؾت ػػد يف كت ػػب الت ػػاريخ أبف أىػ ػ البي ػػل (عل ػػيها الس ػػكـ)
فشلفا يف عكج مريد سائلها معاصتتو وكتػب التػاريخ مليئػة هبػاه
اضتفادث ال تاكر براعتها يف ك العلفـ .
ف ػػانفا (عل ػػيها الس ػػكـ) ي ػػداووف لقػػرآف م ػػرة  ..وم ػػرة ي ػػداووف
اظترض لدعاء ..
ومرة أورا يصػ فف عتػا اضتميػة ومػرة يعرفػفما نػفع الػدواء وكي يػة
استعمالو دوف اف يضروا اظتريد ..
واإلماـ الرضا (عليو السكـ) كاف رعا يف ىػاا ا ػاؿ أيضػا وكػاف
يف عصره أكرب األطباء من

(يفحنا بن مأساوية وجربائي بن بتيشفع وًا بن هبلمة
اعتنػػدي وغػػريىا مػػن األطبػػاء ول ػػن اظتػػأمفف العباس ػ كػػاف
يستشريه يف أمفر الصحة والطب) .
والرس ػ ػ ػػالة الاىبي ػ ػ ػػة لإلم ػ ػ ػػاـ الرض ػ ػ ػػا و ػ ػ ػػري دليػ ػ ػ ػ عل ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػاا
ال كـ...وي ػػاكر منه ػػا اإلم ػػاـ وتشػ ػري اصتس ػػا وأن ػػفاع الع ػػكج
وكي يػػة تنػػاوؿ الغػػااء واضتميػػة واضتجامػػة وغريىػػا مػػن األمػػفر الطبيػػة
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الرائعػػة  ،وإم ػػا (علػػيها الس ػػكـ) كػػانفا يس ػػتعملفف اظتشػػاهبة بػ ػ
الدواء والداء ..
فاإلمػػاـ الصػػادؽ يقػػفؿ للطبيػػب اعتنػػدي اف ىػػاا العلػػا لػػي

عػػن

طري التجربة ب ىف علا من هللا  ...وطاؿ لو فلماذا حبػة اللفبيػا
شػ ػػبيهة ل لػ ػػا  ،والقلػ ػػب يشػ ػػبو حبػ ػػو الصػ ػػنفبر  ..وطػ ػػد عجػ ػػز
الطبيب اعتندي عن الرد ..
وأثبػػل لػػو اإلمػػاـ (عليػػو السػػكـ) اف األدويػػة منتشػػرة يف رتي ػ
أؿتػػاء ال ػػرة األرضػػية إذ أف األئمػػة يؤكػػدوف علػػا أف علػػا الطػػب
لػػي

علػػا جت ػرييب ب ػ ىػػف علػػا نظػػري طػػائا علػػا أس ػ

علمية .

وطفاعػػد
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الباب الثانً :
األمراض والطب والصٌدلة فً العصر الحدٌث
أو ا
ل األمراا فً العصر الحدٌث :
لقػ ػػد ذكػ ػػران يف ال صػ ػػفؿ الس ػ ػػابقة تصػ ػػنيف األم ػ ػراض وأنفاعه ػ ػػا
وت رعا ا .
واف أوؿ م ػػرض كػ ػػاف م ػػرض ن س ػ ػ روح ػػاي وتطػ ػػفرت األم ػ ػراض
وتعددت  ..حىت ًارت يف العصر اضتدي ل تعد ول حتصا .
فم ػػن أمػ ػراض اللته ػػاب البس ػػيطة نتيج ػػة الب ػ ػ

وال ايروس ػػات

وال طر ت وأمراض األط اؿ ال ل تعد ول حتصا  ..واألمػراض
الباطنيػػة مػػن ارت ػػاع ضػػغ الػػدـ وداء الس ػ ري وأم ػراض القلػػب
وغريىػػا  ،وأمػراض اصتهػػاز التن سػ مػػن الربػػف والتهػػاب القصػػبات
وغريىػػا وأم ػراض ال لػػا وأم ػراض اظتعػػدة وأم ػراض العيػػفف وال بػػد
والقفلفف وغريىا ..
واألمراض الفراثية والعيفب اطتلقية ال تصيب اإلنساف ..
واألم ػراض ال ػ تصػػيب اظت اً ػ مػػن أم ػراض الرومػػاتزـ والنقػػرص
والتهػػاب العظػػاـ وأم ػراض السػػرطاف ًػػارت ك ػ أعض ػاء اصتسػػا
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تصػػاب لسػػرطاف  ...كسػػرطاف الرئػػة وسػػرطاف القفلػػفف وسػػرطاف
الندي وسرطاف اصتلد وسرطاف اظتعدة وغريىا .
م ك ىاا التطفر يف العلػفـ وتطػفر اإلنسػاف واوػ اع ال مبيػفتر
والطػػائرة والغفاًػػة ومركبػػات ال ضػػاء فمػػا زالػػل األمػراض ت تػػك
لبشػػر يف كاف ػػة أؿت ػػاء ال ػػرة األرض ػػية  ..دوف دتيي ػػز  ،ول يفج ػػد
بيل تقريبا متلف من مريد .
فلمػ ػػاذا مل يسػ ػػتطي اإلنسػ ػػاف القضػ ػػاء علػ ػػا ىػ ػػاه األم ػ ػراض ؟!
فالبلهارز منك مرض طدل جدا وجد يف مفمياءات ال راعنػة وىػ
تصيب اإلنساف إىل يفمنا ىاا .
واألن لفنزا البسػيطة يسػببها فػايروس ًػغري جػدا مل يػتم ن الطػب
من التملل

منها ضتد اآلف .

ويف النمانينات من القرف اظتاض ظهػر لنػا فػايروس اإليػدز  ...يف
حػ  ،مػػن أمري ػػا وكانػػل بدايػػة اظتػرض لػػدا أشػػملاص مػػن منيلػ
اصتػػن

والشػػاذين جنسػػيا  ..وانتشػػر ىػػاا اظتػػرض بسػػرعة جػػدا ..

ول تفج ػػد دول ػػة يف الع ػػامل ختل ػػف مػ ػػن ى ػػاا اظت ػػرض اطتط ػػري الػ ػػاي
يضػػعف مناعػػة اصتسػػا  ..وىػػف يسػػما (نق ػ
(. )AIDS

اظتناعػػة اظت تسػػبة)
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ويف السنة اظتاضػية ظهػر فػايروس ان لػفنزا الطيػفر وىػف أكنػر فت ػا
مػػن األيػػدز  ..ودوػ العػػامل يف حالػػة انػػاار وذلػػك للسػػيطرة علػػا
ىاه اظترض القات وطد وصصػل ىػاه الػدوؿ أمػفاؿ ضػملمة مػن
أج الفطاية من ىاا اظترض ..
الػػاي كػػاف يصػػيب اإلنسػػاف عػػن طري ػ الطيػػفر  ..فلمػػا وًػػلل
األم ػراض اىل ىػػاا اضتػػد مػػن اطتطػػفرة والصػػعفبة والتنػػفع  ..فمػػا
السبب ترا ...؟
واصتػػفاب يف طفلػػو تعػػاىل {ظَيَي يسَ اىْفَعَيييادُ فِيييِ اىْثَي يسِّ ًَاىْثَؽْي يسِ تََِيييا
مَعَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ ىُِْرِّقَيٌُ تَعْغَ اىَّرُِ عََِيٌُا ىَعَيَّيٌُْ َّسْظِعٌَُُ}.
وطفلػو {ًٍََا ؤَطَياتَنٌُ ٍِّيِ ٍُّظِيْثَحٍ فَثََِيا مَعَيثَدْ ؤَّْيدِّنٌُْ
ًَّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ}(. )1
ثانٌاا الطب والصٌدلة فً العصر الحدٌث :

 -1الشفرا (. )38
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لقد وً الطب يف العصر اضتدي إىل مراتػب عاليػة وراطيػة جػدا
 ..مػػن اكتشػػاؼ أسػػباب األم ػراض وطػػرؽ تشمليصػػها ومعاصتتهػػا
وتص ػػنيف األمػ ػراض وإنش ػػاء منظم ػػة الص ػػحة العاظتي ػػة الػ ػ ت ػػدير
برامج واًة حفؿ انتشار األمراض وطرؽ معاصتتهػا ودعػا بػرامج
الدوؿ يف م افحة األمراض .
والكتشػ ػ ػػافات العظيمػ ػ ػػة ألجهػ ػ ػػزة األشػ ػ ػػعة والسػ ػ ػػفانر والػ ػ ػػرن
اظتغناطيس واظت راس ..
وعمليػ ػػات القسػ ػػطرة وزرع األعضػ ػػاء والعمليػ ػػات القصػ ػػرية وزرع
األعصاب وزرع العظاـ  ..واستملداـ الليزر يف الطب ..
وغريىا وكلها أمفر ذات فائدة عالية لإلنساف واكتشاؼ البنسػل
يف مايػ ػػة األربعينػ ػػات كػ ػػاف فتحػ ػػا عظيمػ ػػا يف معاصتػ ػػة اللتهػ ػػا ت
الب تريية .
وكالك اكتشػاؼ اللقػاح ضػد ال ايروسػات الػ ل عػكج عتػا ضتػد
اآلف سػ ػػفا اللقػ ػػاح ضػ ػػدىا من ػ ػ اضتصػ ػػبة والن ػ ػػاؼ واألن لػ ػػفنزا
وغريىا من األمراض .
واكتشػ ػػاؼ األدوي ػ ػػة ال يمياوي ػ ػػة واس ػ ػػتعماؿ اإلش ػ ػػعاع يف ع ػ ػػكج
السرطاف  ..وغريىا .
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كله ػ ػػا أم ػ ػػفر ح ػ ػػدثل ت ػ ػػدركتيا  ..و لتجرب ػ ػػة والقي ػ ػػاس  ..أي اف
اظت ػريد ىػػف حق ػ التج ػػارب عتػػاه األدويػػة الػ ػ تن عػػو مػػن جه ػػة
وتضره من جهة أورا .
التجارب الطبٌة :
تقػػفـ شػػركات األدويػػة العاظتيػػة  ..ممػ اظتػػفاد األوليػػة لأدويػػة مػػن
الطبيعػػة  ..يصػػن الػػدواء  ..فهنػػاؾ أدويػػة تسػػتملرج مػػن النبػػاانت
وأوػػرا مػػن اضتيػػفاانت وأوػػرا مػػن الػ اب والصػػملفر وأوػػرا مػػن
مفاد كيميائية وعضفية أورا .
وتقفـ ستملراج اظتفاد الػ حتتاجهػا لصػن دواء معػ  ..مث تقػفـ
بتجربػػة ىػػاا الػػدواء علػػا اضتيػػفاانت من ػ ال ػػار والقػػرد والػػدجاج
وغريىا .
ل ػ ا مػػدا فعاليػػة ال ػدواء  ..ونسػػبة ؾتاحػػو مث جتربػػة الػػدواء علػػا
غتمفعة مػن النػاس لقػاء أجػرا معػ يػدف وتعقػد الشػركة عقػد مػ
ىؤلء األشملاص يتحملفف مبفجبػو كافػة اظتضػاع ات اصتانبيػة عتػاا
الػػدواء  ،مث يػػرو

عتػػاا الػػدواء لنػػزوؿ إىل األسػػفاؽ لتسػػتعملو

مكيػ ػ الن ػػاس ل ػ ػ ة طفيل ػػة  ..مث يس ػػحب ال ػػدواء م ػػن األس ػػفاؽ
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لظهػػفر أعػراض جانبيػػة لػػدا اظترضػػا مل ت ػػن مفجػػفدة سػػابقا فهػ
يعق ىاا .
ظتػػاذا ؾتعػ اإلنسػػاف حقػ جتػػارب ؟!  ...ونعطيػػو دواء يعاصتػػو مػػن
جهة ويضره من جهة اورا  ..وأحياان يقتلو ..
فاألدوية ال يميائية منك اظتستعملة يف عكج السرطاف تسبب
 .1تساط الشعر .
 .2فقداف الشهية .
 .3التقيؤ والغنياف .
 .4اإلسهاؿ .
 .5وطد يؤدي استعماعتا إىل السرطاف .
وكالك اظتفاد اظتشػعة الػ يعػام هبػا اإلنسػاف فيهػا اثػريات سػلبية
كنرية ..
ودواء ال ى رامايس ػ ػ (  ) Garamycinمػ ػػنك يعط ػ ػ معاصتػ ػػة
بعد اللتها ت يف األمعاء وا اري البفلية ..

أمػا اثرياتػػو اصتانبيػػة ف نػو يسػػبب تلػػف يف العصػب السػػمع وتلػػف
يف ال لية  ..واثريات جانبية أورا ..
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وكػػالك األسػربين والبنسػػل وغريىػػا مػػن األدويػػة فػ ف فيهػػا ففائػػد
وفيها مضار ..
وىناؾ أدويػة ل نت ػن اسػتعماعتا لأط ػاؿ ول للحفامػ  ..وذلػك
لتأثريا ا السلبية عليها إذا استعملل عتا .
وؿتن ضد مبدأ التجربة والقياس  ..وجتربة الدواء علا اظتػريد ..
بػ ػ اف ىن ػػاؾ عل ػػا م تس ػػب كم ػػا ط ػػاؿ اإلم ػػاـ الص ػػادؽ (علي ػػو
السكـ) .
إذا ؿتػػن نعػػيش فشػ نظريػػة التجربػػة لأدويػػة  ...ألمػػا فشػػلل يف
معاصتة ال نري من األمراض اظتستعصية ضتد اآلف .
بػ األكنػػر مػػن ذلػػك اف األدويػػة اظتصػػنعة فيهػػا مضػػار علػػا جسػػا
اإلنساف حىت ولف تناوؿ بصفرة ًحيحة ..
فما ىف العكج الصحي والناً عتاه األمراض ال نرية
بعػػد التفك ػ علػػا هللا سػػبحانو وتعػػاىل  ..والرسػػفؿ ب (ًػػلا هللا
عليػػو وآلػػو وسػػلا) وأىػ بيتػػو (علػػيها السػػكـ)  ..اكتشػ نا نظريػػة
اظتش ػػاهبة بػ ػ ال ػػداء وال ػػدواء  ..القائم ػػة عل ػػا الش ػػبو بػ ػ ال ػػداء
والدواء .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )145(..............................

طاؿ رسفؿ هللا (م) (ما ولػ هللا تعػاىل داء إل وولػ لػو
دواء إل السأـ) .
أي اف ل

داء دواء إل اظتفت فهف ل دواء لو  .وهللا أعلا .
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الفصل الرابل
الباب األول :
نظرٌة المشابهة بٌن الداء والدواء

(العلا علماف علا األد ف وعلا األبداف)
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علػ ػػا الػ ػػدين  ..ظتعرفػ ػػة األًػ ػػفؿ وال ػ ػػروع والتش ػ ػريعات الدينيػ ػػة
ومعرفػػة اضتػػكؿ واضت ػراـ وتطبي ػ القػػفان الر نيػػة ال ػ وضػػعها هللا
سبحانو وتعاىل للبشر ..
والعلا الناي ىف علا األبػداف  ..أي علػا الطػب وىػف مػن العلػفـ
الشري ة ظتا لو من أقتية اسافظة علا ال رد اإلنساي وبقائو ..
واف عملي ػ ػػة الع ػ ػػكج م ػ ػػن طبػ ػ ػ الطبي ػ ػػب للمػ ػ ػريد ىػ ػ ػ إنق ػ ػػاذه
ووصفًػا إذا كػاف اظتػػرض القاتػ  ..واف الطبيػب إذا اسػػتطاع اف
يشػػايف اظت ػريد دتامػػا فػػيم ن اف ينطب ػ عليػػو ًٍََ{ ..ييِْ ؤَؼَْْاىَييا
فَنَإََََّّا ؤَؼَْْا اىنَاضَ ظََِْعا} ..
أي ان ػػو أنق ػػا اصت ػػن

البش ػػري رتيع ػػو ووج ػػد عكج ػػا عت ػػاا اظت ػػرض

القات ..
اف النظر ت الطبية ال تعام طدنتا وحدينا ؾتدىا نظػر ت طائمػة
علػػا اظتػػاىب التجػػرييب  ..أي جتربػػة العػػكج علػػا اظتػريد وطيػػاس
نسبة النجاح ونسبة ال ش ..
أي مبػ ػػا معن ػ ػاه اف ىػ ػػاا العػ ػػكج فيػ ػػو احتماليػ ػػة الضػ ػػرر ظت ػ ػريد
..وبعلػا اظتػريد أو بػػدوف علمػو  ،ومػػا يف ىػاه األمػػفر مػن األمػػفر
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األوكطي ػػة  ،أي اف اظتػ ػريد ج ػػاء ليطل ػػب الع ػػكج م ػػن الطبي ػػب
ليعاصتو  ..ف ذا بو يصف لو عكجا يضره ..
واحتماؿ اف الطبيب ل يقصد الضرر ول ن الدواء ىف الاي فيػو
ضػػرر علػػا احػػد أجهػػزة جسػػا اظتػريد فيسػػبب ذلػػك ضػػررا لغػػا
ظتريد  ..وت فف النتائج سلبية للعكج ..
ل ن اظتتتب ل كـ الرسفؿ وأىػ بيتػو (عليػو السػكـ) يؤكػدوف اف
مصدر تعلا العكج ووًػف الػدواء ىػف مػن طبػ هللا عػز وجػ ..
واف هللا ىف الشايف {ًَإِذَا ٍَسِػْدُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ} .
كمػػا أش ػ

اإلمػػاـ الصػػادؽ علػػا الطبيػػب اعتنػػدي ودحػػد لػػو

نظرية التجريب وأثبل لػو أف ىػاا العلػا ىػف علػا مػن هللا سػبحانو
وتعاىل كما ذكران يف مقدمة ال تاب ..
واف رسػػفؿ هللا وأى ػ بيتػػو (علػػيها السػػكـ) كػػانفا مػػروف النػػاس
بطلػب العػػكج  ..والصػػرب علػػا اظتػػرض  ..وطلػػب الشػ اء مػػن هللا
لدعاء ..
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طاؿ النيب (م) (تداووا ف ف هللا مل ينزؿ داءا ال وأنزؿ لو
ش اء)(. )1
أي اف ل

داء دواء ول يفجد داء لي

لو دواء ..

وعنػػو (م) انػػو طػػاؿ (مػػفت اإلنسػػاف لػػانفب أكنػػر مػػن
مفتو آلج وحياتو لرب أكنر من حياتو لعمر)(. )2
أي اف اإلنسػ ػػاف يعم ػ ػ ب نائػ ػػو رت ػ ػػاب اظتعاً ػ ػ والػ ػػانفب ..
ويطفؿ عمره إبعماؿ اطتري واإلحساف ..

وعنػػو (م) انػػو طػػاؿ مػػا ي ػػفف مػػن علػػة إل مػػن ذنػػب ومػػا
يع ف هللا عز وج عنو أكنػر  ..أي اف هللا سػبحانو وتعػاىل
يع ػػف ع ػػن كن ػػري م ػػن ال ػػانفب ول ػػف اف هللا ين ػػزؿ العقفب ػػة
مباشرة عتلك الناس رتيعا .

واف الرسفؿ (م) كاف يعام الناس  ،فمرة مرىا لفطايػة ومػرة
مرىا أبوا الدواء ..

 -1حبار األنفار .

 -2اظتصدر الساب .
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طاؿ (م) (اظتعدة بيػل الػداء واضتميػة رأس كػ دواء)

()1

.

أي انو طاؿ اظتعدة ى مدو األمػراض وىػ بيتهػا وىػ

سػػبي دوفعتػػا إىل جسػػا اإلنسػػاف وانتشػػارىا مػػن وكعتػػا .
واف التقليػ مػػن الطعػػاـ والشػراب  ..وأوػػا مػػا لتتػػاج اصتسػػا ىػػف
الس ػػبي اف ل ت ػػفف اظتع ػػدة بي ػػل ال ػػداء ..واضتمي ػػة س ػػبي مه ػػا
لصحة البدف والروح ..

وعػػن أ عبػػد هللا (عليػػو السػػكـ) طػػاؿ اف نبيػػا مػػن األنبيػػاء
م ػػرض فق ػػاؿ ل أت ػػداوا ح ػػىت ي ػػفف ال ػػاي أمرض ػػين ى ػػف
ال ػػاي يشػ ػ يين  ،ف ػػأوحا هللا ع ػػز وجػ ػ ل أشػ ػ يك ح ػػىت
تتػػداوا  ،ف ػ ف الش ػ اء مػػين والػػدواء مػػين فجع ػ يتػػداوا
ف ػػأتا الشػ ػ اء  ..أي اف هللا س ػػبحانو وتع ػػاىل أم ػػر نبي ػػو بطل ػػب
العكج حىت لتص الش اء ..

 -1م ارـ األوكؽ .
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الصرب علا العلة  ..دواء لو
إف هللا إذا ابتلا عبدا لتب أف يراه ًابرا شاكرا لو ..
عػػن أ جع ػػر (عليػػو السػػكـ) طػػاؿ طػػاؿ رسػػفؿ هللا (ًػػلا هللا
عليو وآلو وسلا)

(يقػػفؿ هللا عػػز وج ػ إذا ابتليػػل عبػػدي فصػػرب ومل يشػػتك

علػػا عػػفاده ثػػكت أبدلتػػو ضتمػػا وػػري مػػن ضتمػػو وجلػػدا وػريا
م ػػن جل ػػده ودم ػػا و ػػري م ػػن دم ػػو  ،واف تففيت ػػو تففيت ػػو إىل
رزت  ،واف عافيتو عافيتو ول ذنب عليو)(. )1

وع ػػن الرض ػػا (علي ػػو الس ػػكـ) ط ػػاؿ (اظت ػػرض للم ػػؤمن تطه ػػري
ورزتة ولل افر تعايب ونقمة)(. )2
ومػػن وػػكؿ حبننػػا وجػػدان أىػ البيػػل (علػػيها السػػكـ) يسػػتعملفف
اظتشاهبة ب الداء والدواء ..
حي ػ ام ػػا يش ػػبهفف العض ػػف اظت ػريد ل ػػدواء  ..وي ػػفف ال ػػدواء
لش

واظتضمفف شبيها لعضف اظتصاب ..

 -1حبار األنفار .

 -2اظتصدر ن سو .
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وىف مصداؽ ل كـ رسفؿ هللا (م)

(ت ػػداووا فم ػػا أن ػػزؿ هللا م ػػن داء إل أن ػػزؿ مع ػػو ال ػػدواء إل

السأـ فك دواء لو) .

فهن ػػا يس ػػتفجب الس ػػؤاؿ ع ػػن كي ي ػػة معرف ػػة ال ػػدواء إىل ال ػػداء ؽت ػػا
يػ ػػؤدي الش ػ ػ اء كمػ ػػا طػ ػػاؿ اإلمػ ػػاـ الصػ ػػادؽ (عليػ ػػو السػ ػػكـ) أبف
األدوية والعكجات منتشرة يف كػ ال ػرة األرضػية فػك نت ػن ألي
احد اف لتي هبا إل هللا ومن يعلمو هللا .
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الباب الثانً :

التطابق الثالثً والمشابهة بٌن الداء والدواء
لقد أثبتنا يف بداية ال تاب  ..عن وجفد تطاب ثكثػ بػ القػرآف
واإلنسػػاف وال ػػفف  ..أي اف اظتفجػػفدات يف ال ػػفف مػػن حيػػفاانت
ونبػػاانت ورتػػادات وميػػاه وحبػػار وكائنػػات حيػػة كلهػػا مفجػػفدة يف
جسا اإلنساف وكالك ال فاكب والشم

والقمر..

طػػاؿ أمػػري اظتػػؤمن (علي ػػو السػػكـ) (أحتس ػػب ن س ػػك جرم ػػا
ًغريا وفيك انطفا العامل األكرب) .
وكالك تطاب القػرآف واإلنسػاف  .واف وجػفد ىػاه ال تػب اضتيػة
م بعضها ف ما تؤثر بعضها ببعد سلبا وإكتا ..
ولق ػػد طلنػ ػػا اف التػ ػػأثري السػ ػػليب كػ ػػاف مػ ػػن اإلنسػ ػػاف علػ ػػا القػ ػػرآف
وال فف وعلا ن سو ..

طاؿ تعاىل {ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ
ىُِْرِّقَيٌُ تَعْغَ اىَّرُِ عََِيٌُا ىَعَيَّيٌُْ َّسْظِعٌَُُ} .
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وط ػػاؿ تع ػػاىل { ًٍََيييا ؤَطَييياتَنٌُ ٍِّيييِ ٍُّظِيييْثَحٍ فَثََِيييا مَعَيييثَدْ
ؤَّْدِّنٌُْ ًَّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ} .
ومػػن وػػكؿ اظتشػػاهبة والتطػػاب والتػػأثري  ..سػػفؼ نعػػام األم ػراض
ال ػ تصػػيب ال تػػاب اإلنسػػاي ( اإلنسػػاف ) عػػن طري ػ ال تػػاب
التدويين ( القرآف ) وال تاب الت فيين ( ال فف ) ...
واف التػ ػػداوي لقػ ػػرآف واألدعيػ ػػة  ..معػ ػػروؼ وغتػ ػػرب واسػ ػػتعملو
رسػػفؿ هللا (م) واألئمػػة مػػن بعػػده (علػػيها السػػكـ) واسػػتعملو
الص ػػحابة والت ػػابع  ..واىل يفمنػ ػػا ى ػػاا وى ػػف عػ ػػكج ل ن ػػري مػ ػػن
األم ػ ػراض واألحادي ػ ػ والػ ػػروا ت مفجػ ػػفدة يف رتي ػ ػ اظتػ ػػااىب
اإلسكمية ..
وحػػىت الػػد انت األوػػرا  ..اليهػػفد واظتسػػي أيضػػا عتػػا عكجػػا ا
ألدعية والستغ ار  ..أي اف ىػاه األمػفر مػن األشػياء ا ربػة ..
وأثبتل ؾتاحها ..

الباب الثالث :

تطبٌقات النظرٌة
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الستشفاء بالقرآن
إف أوؿ ع ػ ػ ػػكج يف ى ػ ػ ػػاا ا ػ ػ ػػاؿ ى ػ ػ ػػف الع ػ ػ ػػكج لق ػ ػ ػػرآف ..ألف
القرآف..كتاب هللا  ..وهللا ىف الشايف طاؿ تعاىل {ًَإِذَا ٍَسِػْيدُ
فَيٌَُ َّشْفِنيِ} .
وطد ورد يف دعاء كمي

( من اشتو دواء وذكره ش اء).

اف هللا ىف الشايف وىف الرزتن الرحيا وىف اظتعػايف سػبحانو وتعػاىل
.
القرآن شفاء لألمراا
اآلية {ًَُّنَصِّهُ ٍَِِ اىقسآُ ٍَا ىٌَُ شِفَاء ًَزَؼََْحْ ىِّيَُْ ٍِْنِنيَ}(. )1

طػػاؿ رسػػفؿ هللا (م) (مػػن مل يستشػػف لقػػرآف فػػك شػ اء
لو) .

وطاؿ الصادؽ (عليو السكـ) (من طرأ مائػة آيػة مػن أي آي
من القرآف شاء مث طاؿ سب مرات ( هللا) فلف دعا علا
الصملفر فلقها)(. )1
 -1اإلسراء (. )82
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عػػن أ إب ػراىيا (عليػػو السػػكـ) انػػو طػػاؿ (مػػن اسػػت ا ويػػة
من القرآف من اظتشرؽ إىل اظتغرب ك ا)(. )2

وطاؿ العامل (عليو السكـ) (يف القرآف ش اء من كػ داء)

()3

.
وطػد اشػتملل ال نػري مػن ال تػب علػا العػكج لقػرآف وؿتػن مػػن
ب الوتصار ؿتي القارئ إىل تلك ال تب كم ارـ األوكؽ.

التشابه بٌن دم اإلنسان ودم النبات :
(الدم األخضز والدم األمحز)
 -1م ارـ األوكؽ .
 -2اظتصدر ن سو .
 -3اظتصدر ن سو .
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(مخطط ٌوضح التشابه بٌن دم اإلنسان ودم النبات)

يف العادة ؿتن نشعر لراحة واعتدوء الن س كلما نظران إىل اللفف
األوضػػر ىػػاا ألنػػو متل ػ لنػػا شػػعفر وًػػفرا شػػىت للطبيعػػة  ،وؿتػػن
نسأؿ أن سنا ،ظتاذا وكًة أوراؽ الشجر وضراء داكنػة اللػفف ؟
والسبب لطب يعفد لفجفد مادة ال لفروفي !! .
لقػػروف عديػػدة كػػاف ال لفروفي ػ يعػػرؼ لػػدـ األوضػػر للنبػػات ،
وطيػ ػ عن ػػو أيض ػػا أبن ػػو يتح ػػفؿ إىل دـ عن ػػدما يتناول ػػو اإلنس ػػاف ،
وتبق ػػا اضتقيق ػػة النابت ػػة وىػ ػ أف كلفروفيػ ػ النب ػػات وكػ ػرات ال ػػدـ
اضتمراء لإلنساف يش كاف وإىل حد بعيد يف ن

ال كيب اصتزيئ
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وكم ػ ػ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ ػ ػػف مفضػ ػ ػ ػ ػ ػ يف الشػ ػ ػ ػ ػ ػ

الس ػ ػ ػ ػ ػػاب  ،وإىل درج ػ ػ ػ ػ ػػة

أننا نستطي تسميتهما لتفأـ .
وتبػػدو طػػفة ال لفروفي ػ األوضػػر ل مايػػة عتػػا  ،والتػػيمن ضػػمنها
تقفي ػػة اصته ػػاز اعتظمػ ػ ويف اضتقيق ػػة ؾت ػػد أف بع ػػد أدوي ػػة اظتع ػػدة
وضراء اللفف لحتفائها علا ال لفروفي .
فعندما تتعرض إىل اآللـ يف اظتعدة أو عسر اعتضا تناوؿ وكًػة
أوراؽ الشػػعري وعلػػا ال ػػفر سػػفؼ ختت ػ اآللـ والشػػعفر لغنيػػاف
يف غضفف دطائ طليلة فق .
ولل لفروفيػ القػػفة يف شػ اء اللتهػػا ت الداوليػػة واطتارجيػػة منػ
اضتروؽ .

الباب الرابل :
التشابه بٌن النخٌل واإلنسان :

حسب نظرٌة المشابهة بٌن الداء والدواء
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وػ ػػكؿ البح ػ ػ وجػ ػػدان اف النملي ػ ػ تشػ ػػبو اإلنسػ ػػاف مػ ػػن حي ػ ػ
الش

واظتضمفف  ..واألدلة كنرية  ..عتاا التشابو ..

وأوؿ األدلػ ػػة ىػ ػػف كػ ػػكـ هللا سػ ػػبحانو وتعػ ػػاىل {ذَنييييصِ ُ اىنَييييياضَ
مَإََّّيٌُْ ؤَعْعَاشُ ََّْوٍ ٍُّنقَعِسٍ}({ ، )1ظَََّسَىَا عَيَْْيٌِْ ظَثْ َ ىََْاهٍ
ًَشَََاَِّْحَ ؤََّاًٍ ؼُعٌٍُا فَرَسٍَ اىْقًٌََْ فِْيَا طَسْعََ مَإََّّيٌُْ ؤَعْعَاشُ ََّْوٍ
خَاًَِّحٍ}(. )2
أي اف أجساـ اظتفتا تشبو جاوع النملي وىف دلي واضػ علػا
ىاه الشبو .

وسػػئ أ عبػػد هللا (عليػػو السػػكـ) عػػن النملي ػ فقػػاؿ (اف هللا
تبارؾ وتعاىل ظتا ول آدـ من الطينة ال ولقو منها فض
منها فضلة فملل منها ـتلت ذكر وأننا فمػن أجػ ذلػك
أمػػا ولقػػل م ػػن ط ػ آدـ حتتػػاج األنن ػػا إىل اللقػػاح كم ػػا
حتت ػػاج اظتػ ػرأة إىل اللق ػػاح وي ػػفف من ػػو جي ػػد وردي ودطيػ ػ
 -1القمر (. )28
 -2اضتاطة (. )7
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وغلي وذكر وأننا ووالد وعقيا مث طاؿ إما كانػل عجػفة
فأمر هللا آدـ (عليػو السػكـ) اف ينػػزؿ هبػا معػو حيػ اوػرج
مػن اصتنػػة فغرسػها مب ػػة فمػػا كػاف مػػن نسػلها فهػ العجػػفة
ؽتػػا كػػاف مػػن نفاىػػا فهػػف سػػائر النمليػ الػػاي علػػا مشػػارؽ
األرض ومغارهبا)(. )1

وعنو (عليو السكـ) انو طاؿ استفًفا بعمت ا النمللػة وػريا
ف مػػا ولقػػل مػػن طينػػة آدـ أل تػػروف انػػو لػػي
الشجر يلق غريه ( اساسن ) .

ش ػ ء مػػن

وعن اإلمػاـ الصػادؽ (عليػو السػكـ) انػو طػاؿ (النملػ العػرب
والشجر العجا) .
أي اف النملػ عػر وآدـ كػاف مػن األنبيػاء العػرب وقتػا ولقػا مػن
ن

الطينة .

واألدلػػة ال ػ ذكرانىػػا مػػن كتػػاب هللا وكػػكـ أى ػ البيػػل (علػػيها
السكـ) دلي واض علا ىاا التشابو .
 -1حبار األنفار ج 63ص. 129
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والنمل ػ يشػػبو اإلنسػػاف مػػن حي ػ اسػػتقامة طػػدىا وطفعتػػا وامتيػػاز
ذكرىػػا مػػن بػ اإلانث  ،وإوصػػاهبا للقػػاح  ،وطلعهػػا يشػػبو اظتػػين
مػػن حيػ الغػزارة يف العػػدد ورائحػػة كرائحػػة اظتػػين ولطلعهػػا غػػكؼ
كغكؼ اظتشيمة ال ي فف الفلد فيها .
ولف طط رأسها ماتػل ولػف أًػاب رتارىػا آفػة ىل ػل  ،واصتمػار
مػ ػػن النمللػ ػػة كػ ػػاظتخ مػ ػػن اإلنسػ ػػاف  ،وعليهػ ػػا الليػ ػػف كالشػ ػػعر يف
اإلنساف وإذا تقارب ذكفرىا وإانثها زتلل زتك كنريا .
وإذا كانػػل ذكفرىػػا ب ػ أانـ أان ػػا ألقحتهػػا ل ػري  ،ورمبػػا طط ػ
أل هػػا مػػن الػػاكفر فػػك حتم ػ ل راطػػو وإذا داـ شػػرهبا اظتػػاء العػػاب
تغػػريت وإذا سػػقيل اظتػػاء اظتػػا أو طػػرح اظتل ػ يف أًػػفعتا حسػػن

ذترىا(. )1

ويعػرض عتػا أمػراض منػ اإلنسػػاف  ..كػالغا والعشػ وىػف اف دتيػ
ـتلة إىل أورا فيملف زتلها و ػزؿ وعكجهػا اف يشػد بينهػا وبػ
معشػػفطها ال ػػاي مالػػل إلي ػػو حب ػ أو يعلػ ػ عليهػػا س ػػع ة من ػػو أو
كتع فيها من طلعو .
 -1عجائب اظتل فت .
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ومن أمراضها العقا ( من اضتم ) وعكجو اف اوا فأسػا و ػدد
النمللة  ..أبف تسمعها ككـ تقفؿ فيو أريػد اف اططػ ىػاه النمللػة
ألم ػػا منع ػػل اضتمػ ػ وتق ػػفؿ ل ب ػػد م ػػن ططعه ػػا وتض ػػرهبا ب ػػنكث
ضر ت بظهر ال أس ف ما سػتنمر تلػك السػنة وحتمػ زتػك طػائك
.
وىػػاا العػػكج معػػروؼ بػ ال كحػ الػػاين يزرعػػفف النمليػ وىػػف
غترب  ..وانج وهللا أعلا ..
ومن أمراضػها سػقفط النمػرة بعػد اضتمػ (اإلجهػاض) وعكجػو اف
يتملا عتا منطقة من السرب وىف الرًاص تنطػرؽ بػو فػك تسػق
بعدىا .
ومػػن عجيػػب أمرىػػا انػػك إذا أوػػات نػػفا دتػػر مػػن ـتلػػة واحػػدة
وزرعل منها ألف ـتلة جاءت ك ـتلة منها ل تشبو األورا .
والنملي أًػناؼ عديػدة  ..فمنهػا النمليػ الطفيػ ومنهػا القصػري
ومنهػػا الع ػريد والنحيػػف ومنهػػا التمػػر األزتػػر واألسػػفد واألشػػقر
وغريىا ..وكالك العرب ف يها الطفي والقصري  ..واألشتر ..
والعرب سكلت وعشائر والنملي سػكلت وعشػائر ..فسػبحاف
هللا علا ىاا التشابو .
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عالج العقم بحبوب اللقاح
كما ذكران سابقا من تشابو حبفب اللقاح م اظتػين ورائحتػو تشػبو
رائحة اظتين وىاا التشابو بينهما  ..جعلو هللا عربة للمت رين .
لقاح النخل وىف أوؿ ما يبػدو مػن طلػ النملػ الػاكر والػاي
تلق بو النمللة ويف الطل ( اضتم اظتنضفد ) حبفب اللقاح .
عرفػػل ففائػػد حبػػفب اللقػػاح يف التلقػػي واإلوصػػاب منػػا القػػدـ
وأشاد األطباء بفظائ و النباتية وأكنر العػرب مػن ذكػره يف شػعرىا
وننرىا .
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وحب ػػفب لق ػػاح النمل ػ ػ عب ػػارة عػ ػػن مس ػػحفؽ انعػ ػػا ج ػػدا شػ ػػديد
البيػػاض بتطػػاير س ػريعا إذا مػػا تعػػرض نسػػمة ىػػفاء لػػو رائحػػة تشػػبو
رائحة ماء الرج ( اظتين ) .
ماذا قال الطب القدٌم ؟
ذكر األطباء العرب القدماء من مزا لقاح النمل فقالفا

(ولطو لعس يقفي اصتسا عامة والعم اصتنس واًػة

وإذا وض اظتزيج يف الرحا أزاؿ العقا وإذا احتملل اظترأة
بو طب اصتماع أعاف علا اضتم ) .

يقفؿ ابن البيطار (دطي طل النملػ ين ػ مػن البػاه ويزيػد
يف اظتباضعة) .
ويقفؿ عاشفر

(اف الطلػ مقػػفي للجسػػا ونشػ اظتبػػيد ويػػنظا الطمػ

ويساعد علا ت فين البفيضة يف األننا) .
انظر إىل مدولية اظتشاهبة لعكج والدواء .
ماذا قال عنه الطب الحدٌث
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لقد أثبتل األحباث الطبية الػ أجريػل علػا لقػاح النملػ أبنػو يف
مقدمػػة اظتقػػف ت للجسػػا ل نػػرة اظتػػفاد الدىينػػة فيػػو إلضػػافة إىل
احتفائػػو علػػا ىفرمػػفف (اليس ػ وف) الػػاي ينش ػ اظتبػػيد ويػػنظا
دورة الطم ػ ويسػػاعد علػػا ت ػػفين البفيضػػة ( نقػػك عػػن جريػػدة
الر ض العدد . ) 12758
المحتوٌات الكٌمٌائٌة
حتت ػػفي حب ػػفب اللق ػػاح عل ػػا ح ػػفا  %17م ػػن سػ ػ ر القص ػػب
و %22بروت و %54كالسيفـ وفيتام ج  ،ب .
ومعادف من ال س فر واصتديػد وىفرمػفف اليسػ وف الػاي ينشػ
اظتبيد .
وً ػ ة تسػػاعد علػػا اضتم ػ أبذف هللا م ػ تنشػػي اظتبػػايد ملعقػػة
ًػػغرية مػػن حبػػفب اللقػػاح م ػ ملعقػػة عس ػ يعم ػ كتحميلػػة طب ػ
اصتمػػاع وملعقػػة ًػػغري مػػن اللقػػاح م ػ اضتليػػب الطػػازج والعس ػ
تشرب يف ك ًباح .
الطرٌقةةةةة ملعقتػ ػ م ػػن حب ػػفب لق ػػاح النملػ ػ معق ػػا ونظي ػػف
وملعقػػة مػػن العس ػ متلطػػن رتيعػػا حػػىت ي ػػفف من ػ العجينػػة وإذا
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كاف سائ ؽت ن اف نضيف من اللقػاح حػىت ي ػفف شتيػك ويؤوػا
من ػػو ط ػػدر حب ػػة ال ػػفؿ أو التحميل ػػة وتفضػ ػ يف النكج ػػة ح ػػىت ل
يسػػي يف اصتػػف اضتػػار وتفض ػ طب ػ اصتمػػاع بنصػػف سػػاعة وتنػػام
عل ػػا ظه ػػرؾ ظت ػػدة س ػػاعت بع ػػد اصتم ػػاع واس ػػتمري عل ػػا ش ػػرب
(اللق ػػاح مػ ػ اضتلي ػػب والعسػ ػ ) يف الص ػػباح ظت ػػدة  3أش ػػهر ألن ػػو
منش للمبيد ووطل التبفيد علا حسب الػدورة الشػهرية مػن
 12أو  14من بداية الدورة .
التمر ٌشبه الجنٌن
حتػػدثنا سػػابقا عػػن بعػػد ًػ ات النمللػػة
يف القرآف والنمللػة يف أحاديػ الرسػفؿ
وأى ػ البيػػل (علػػيها السػػكـ) والنمللػػة
يف العلا اضتدي من حي الش

الظاىري والت اثر.

وىنػػا سػػنب التشػػابو بػ التمػػرة واصتنػ واف التمػػرة أًػػلها عمليػػة
تلقػػي بػ اظتشػػيج الػػاكري (حبػػفب اللقػػاح) ظتشػػيج األننػػفي يف
(البفيضة )  ...واصتن عملية تلقي النط ة للبفيضة ..
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وككقتا يبقا متصػك أبمػو  ..واف سػق مػات والتمػرة دتػر مبراحػ
حىت تصب انضجة ..كما مػر اصتنػ  ..لنط ػة والعلقػة واظتضػغة
والعظاـ واللحا ..
مراحل تكوٌن التمر
وى سبعة مراح كما يف اإلنساف سبعة أطفار

األولى مراح التلقي

تلقي ( حبة اللقاح ) البفيضة .

الثانٌة مرحلة اصتابفؾ تبلػغ النمػر حجػا حبػو اضتمػ

وىػ

وضراء اللفف كروية  ،ويستغرؽ ىاا الطفر  6-5أسابي وي فف
طعمها مرا .

الثالثةةةةة مرحلػ ػػة الػ ػػبل

فيػ ػػو يػ ػػزداد اوض ػ ػرار ل ػ ػفف النمػ ػػرة

وتسػػتطي ويصػػب حجمهػػا من ػ ابعػػاد الغػػنا وي ػػفف طعػػا النمػػرة
طابد عادة .
الرابعةة مرحلػة البسػر أو (اطتػكؿ) حتمػر التمػرة طلػيك او
يص ر لفما وتصب حلفة اظتااؽ تستغرؽ  5-3أسابي .

الخامسةةةة طػػفر اإلسػػداء أو الرطػػب حي ػ يرطػػب احػػد
شق البسرة أو يرطب ذنبها ويقاؿ أما ذنبل .
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السادسةةة مرحلػػة القابلػػة حي ػ يتيػػب

الرطبػػة فتصػػب ب ػ

التمر ول رطب .

السةةةابعة مرحلػػة التمػػر حي ػ يتماسػػك ضتػػا النمػػرة ويعػػتا
لفما وتتجعد طشر ا .
وبعد اف أثبتنػا ىػاا التشػابو  ..نػاكر أحاديػ الرسػفؿ عػن ففائػد
التمر ..

عن ابن عباس طاؿ طاؿ رسفؿ هللا (م) (كلف التمػر علػا
الريػ ف نػػو يقتػ الػػدود) وطػػاؿ (م) (نػػزؿ علػ جربائيػ
لربي من اصتنة)(. )1

وطاؿ (م) (أطعمفا اظترأة يف شهرىا الاي تلد فيو التمر
ف ف ولدىا ي فف حليما تقيا)(. )2

وعن النػيب (م) يصػف الػربي طػاؿ فيػو تسػ ًػ ات يقػفي
الظهر  ،ينح الشيطاف  ،ونتري الطعاـ  ،ويطيب الن هة
 -1م ارـ األوكؽ .
 -2حبار األنفار .
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 ،ويزي ػػد يف الس ػػم والبص ػػر  ،ويق ػػرب م ػػن هللا ع ػػز وجػ ػ
ويباعػ ػػد مػ ػػن الشػ ػػيطاف  ،ويزيػ ػػد يف اظتباضػ ػػعة  ،ويػ ػػاىب
لداء(. )1
واف م ػػرل (عليه ػػا الس ػػكـ) ظت ػػا ولػ ػدت عيس ػػا أمرى ػػا هللا أبف ػػز
جػػاع النمللػػة ليتسػػاط عليهػػا الرطػػب لتأك ػ منػػو وترض ػ عيسػػا
(عليػػو السػػكـ)  ..ولػػف كػػاف غػػااء أفض ػ مػػن الرطػػب ألنزلػػو هللا
علا مرل (عليو السكـ) ول ن الرطب ىف أفضلو .

{ًَىُ يصُِّ إِىَْْ يلِ تِعِ يرْ ِ اىنََْيَ يحِ ذُعَيياىِؾْ عَيَْْ يلِ زُؿَثييا ظَنِّْييا َمُيِييِ

ًَاشْسَتِِ ًَىَسُِّ عَْْنا}(. )2
الستملدامات الطبية للتمر

 ارت اع ضغ الدـ .

 ييسر عملية الفلدة .
 مقفي جنس .
 -1م ارـ األوكؽ .
 -2مرل (. )25
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الباب الخامس :
التشابه بٌن الثوم واألسنان
وىن ػػا ن ػػاكر جتربتن ػػا مػ ػ الن ػػفـ وعكج ػػو ألمػ ػراض األس ػػناف واللن ػػة
وففائد أورا

طػػاؿ البػػاطر (عليػػو السػػكـ) (إننػػا طػػفـ لنأكػ النػػفـ والبصػ
وال راث)(. )1

 -1حبار األنفار .
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وسئ الصادؽ (عليو السكـ) عن أك النفـ  ،فقػاؿ (ل أبس
أبكلػ ػػو لقػ ػػدر  ،ول ػ ػػن إذا كػ ػػاف كػ ػػالك فػ ػػك متػ ػػرج إىل
اظتسجد)(. )1

ع ػػن علػ ػ (علي ػػو الس ػػكـ) ع ػػن رس ػػفؿ هللا (م) ط ػػاؿ (كل ػػف
النفـ  ،وتداووا بو ف ف فيو ش اء من سبع داء) .
وعن ال ردوس  ..عن عل (عليػو السػكـ) طػاؿ طػاؿ رسػفؿ هللا

(م) ( عل ػ ػ ػ ك ػ ػ ػ النػ ػ ػػفـ فلػ ػ ػػفل أي أانج ػ ػ ػ اظتلػ ػ ػػك
ألكلتو)(. )2
يعتػػرب النػػفـ الػػدواء العجيػػب يف عػػامل النبػػات فقػػد عبػػده اظتصػريفف
وأطعمو ال راعنة إىل عبيدىا للمحافظة علا ًحتها ..
وطػػاـ العػػامل ال رنس ػ

سػػتفر بفض ػ النػػفـ حتػػل الوتبػػار بفض ػ

عػ ػػدة فصػ ػػفص يف ًػ ػػحن مل ػ ػ ء لب ػ ػ
اكتشف اف النفـ طد طضا علا الب

 -1اظتصدر ن سو .
 -2حبار األنفار .

وطػ ػػد فػ ػػفجا عنػ ػػدما
الضارة .
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وطػػد اسػػت ادت اصتيػػفش الربيطانيػػة واألظتانيػػة والروسػػية مػػن ىػػاه
اطتصػػائ

وػػكؿ اضت ػرب العػػاظتيت األوىل ول تنيػػة وعنػػد ذلػػك

الفطل أكدت العديد من الدراسات اف النػفـ فعػاؿ ضػد الب ػ
وال طر ت وال ريوسات والط يليات .

وعن التشابه بٌن الثوم واألسنان :
ف نػػك لػػف أوػػات سػػن النػػفـ  ..وططعػػل حافتيػػو ف نػػو يشػػبو السػػن
ووصفًػػا إذا وض ػ يف الشػػم

ف ػ ة طفيلػػة  ..والنػػاس تسػػم

النفـ (سن ثفـ) .
فػ ػ ذا وجع ػػك ضرس ػػك فمل ػػا فػ ػ

ث ػػفـ

واططعػػو وضػػعو طػػرب السػػن ف نػػو يػػاىب
ألمل ..
أمػ ػػا اصتػ ػػزء البػ ػػاط مػ ػػن النػ ػػفـ بعػ ػػد رف ػ ػ
ال صػػفص منػػو ىػػف عػػكج جي ػػد للتهػػا ت اللنػػة  ..فهػػف مطه ػػر
ويقط الدـ ويقت الب

وال طر ت .

نظرية املشاهبة بني الداء والدواء )174(..............................
ولقد أثبتػل الدراسػات يف اليػا ف وأمري ػا وأظتانيػا أبف النػفـ يعتػرب
مضاد حيفي جيد وفعاؿ .
إف النفـ نتن رتي أنفاع السرطاانت .

الباب السادس :
التشابه بٌن الرمان والمعدة وكرٌات الدم
ورد ذكػػر الرمػػاف يف القػػرآف ال ػػرل يف سػػفر الفاطعػػة والػػرزتن ،
طاؿ تعاىل {فِْيََِا فَامِيَحْ ًََّْوْ ًَزٍَُاٌُ}(. )1

عػػن النػػيب ب (م) طػػاؿ (الرمػػاف سػػيد ال فاكػػو ومػػن أكػ
رمانة أغضب شيطانو أربع ًباحا  ،وكاف (ًلا هللا عليػو
وآلو وسلا) إذا أكلو ل يشركو أحد)(. )1
 -1الرزتن (. )68
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طػ ػ ػػاؿ الرسػ ػ ػػفؿ (م) (ول ػ ػ ػ هللا آدـ والنمللػ ػ ػػة والعنػ ػ ػػب
والرمانة من طينة واحدة)(. )2

عػػن أ سػػعيد اطتػػدري عػػن رسػػفؿ هللا (م) (كل ػػفا الرم ػػاف
فليسػ ػ ػػل منػ ػ ػػو حبػ ػ ػػة تق ػ ػ ػ يف اظتعػ ػ ػػدة إل أانرت القلػ ػ ػػب
وأورسل الشيطاف)(. )3

وعن أمري اظتؤمن (عليو السكـ) طػاؿ (كلفا الرمػاف بشػحمو
ف نو د غ اظتعدة  ..وما من حبة استقرت يف معدة اظتػريء

مسػػلا إل أانر ػػا ون ػػل الشػػيطاف والفسفسػػة عنهػػا أربع ػ
ًباحا)(. )4
التشابه بٌن الرمان والمعدة والدم :

ى ػػف اف بطان ػػة الرمان ػػة ( ش ػػحمها ) يش ػػبو بطان ػػة اظتع ػػدة واألمع ػػاء
وتعرجا ػػا وأف حب ػػفب الرم ػػاف تش ػػبو ك ػػر ت ال ػػدـ اظت اً ػػة مػ ػ
 -1م

ارـ األوكؽ .

 -2حبار األنفار .

 -3م ارـ األوكؽ .
 -4اظتصدر ن سو .
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بعضها ..

واألطب ػػاء يعرف ػػفف أقتي ػػة اظتع ػػدة يف علمي ػػة تص ػػني ال ػػدـ وىػ ػ أف
اظتعدة مسئفلة عن
أ -حتفي ػ ػ ػ العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػن fe+3

 fe+2بفاسػ ػ ػػطة حػ ػ ػػامد

اعتيدروكلفريك . Hcl
ب -إفػ ػراز العامػ ػ ال ػػداول  Intrinsic Factoryم ػػن
وك اظتعد اظتسػئفلة عػن نقػ فيتػام  B12إىل األمعػاء ويسػه
امتصاًػ ػػو وىػ ػػف مركػ ػػب أساس ػ ػ يف عمليػ ػػة ً ػ ػن كػ ػػر ت الػ ػػدـ
وكالك اضتديد الاي ي فف وضاب الدـ اعتيمفغلفب .
استخدامات الرمان فً التارٌخ :
لقػػد وجػػدت أطػػدـ شػػجرة للرمػػاف مرسػػفمة علػػا جػػدراف مقػػابر تػ
العمارنػ ػػة يف عهػ ػػد اونػ ػػاتفف  ،كمػ ػػا أكػ ػػد اظتػ ػػؤرخ اليػ ػػفاني القػ ػػدل
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(ىريوديػ ػػل) اف الرمػ ػػاف كػ ػػاف يػ ػػزرع يف حػ ػػدائ اظتلػ ػػفؾ يف مصػ ػػر
القدنتة ..
وط ػػد ع ػػرؼ الطبي ػػب اإلغريقػ ػ (س ػػقفردي ) يف الق ػػرف اظت ػػيكدي
األوؿ طدرة الرماف علا طرد الديداف .
وطد عػرؼ طػدر الرمػاف عنػدما عػام عشػاب ىنػدي رجػ إؾتليػزي
مصػ ػػاب ل ػ ػػدودة الشػ ػ ػريطية وؾت ػ ػ يف عكج ػ ػػو  ،كم ػ ػػا اس ػ ػػتعم
ال راعنة طشر الرماف أيضا م الزؾتبي ظتن حالت الق ء ..

ماذا طاؿ العرب عن الرماف ؟
طػ ػػاؿ داود النطػ ػػاك

الرمػ ػػاف كل ػ ػػو جػ ػػكء مقطػ ػ ػ يغسػ ػ ػ

الرطػ ػػف ت ست ػ ػ اظتعػ ػػدة وي ػ ػػت السػ ػػدد ويزي ػ ػ الريطػ ػػاف
والطحاؿ ولتمر األلفاف وىف غترب ..

أما ابن سػينا فقػاؿ الرمػاف اضتػامد يقػب الصػ راء  ،ونتنػ
سيكف ال ضفؿ إىل األمعاء ..

أما ابن البيطار فقاؿ حب الرماف ؽتزوجا مػ العسػ لتمػ
من التهاب اظتعدة ..
الطب الحدٌث والرمان
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الرمػاف مقػػف للقلػػب طػابد وطػػارد للػػدودة الشػريطية يعػػام الزحػػار
والدزنتار ..
ويف الص ػ ػ يسػ ػػتعم الرمػ ػػاف كعػ ػػكج لإلسػ ػػهاؿ اظتػ ػػزمن وكػ ػػالك
الدزنتار وضد الرباز الاي يصاحبو نزؼ دمفي ..
وكالك يستعم الرماف للتملل

(حبي

من زتفضة اظتعدة

جتم طشفرة وجت ف وتطحن انعما) .

وأثبتل التجارب العلمية اف مزج طشفر الرماف مػ العسػ عػكج
انج لقرحة اظتعدة ..
استملدامات الرماف الطبية
 -1طارد للديداف الشريطية والزحار والدزنتار ..
 -2طابد لإلسهاؿ .
 -3الرم ػػاف اضتػ ػامد م ػػدرر للب ػػفؿ وال ػػتملل

اك ػػرب م ػػن ح ػػامد

البفليك . Uric Acid
 -4الرماف نتن تسارع ضر ت القلب واطت قاف .
 -5ينش وظائف ال بد ونتن الريطاف والتها ت ال بد .
 -6فقر الدـ
 -7عكج للتها ت اظتعدة .
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 -8عكج لقرحة اظتعدة .
فسػػبحاف هللا علػػا ىػػاا التشػػابو ب ػ طشػػرة الرمػػاف وبطانػػة اظتعػػدة
واألمعاء وحبات الرماف ال تشبو كر ت الدـ اضتمر ..

الباب السابل :
الضعف والعجز الجنسً ونظرٌة المشابهة
العجز اصتنس ( العنة ) ىف عدـ القدرة علػا النتصػاب أو عػدـ
القػػدرة علػػا الحت ػػاظ لنتصػػاب فػ ة كافيػػة لعمػ لقػػاء جنسػ
انج ..
أمػػا الضػػعف اصتنس ػ فيقصػػد بػػو عػػادة طلػػة اظتػػرات ال ػ يسػػتطي
فيها الشمل

أداء رتاع كام وطفؿ ال ة الزمنيػة بػ كػ رتػاع

وآور مبدة تص إىل أشهر .
وطد يطل علا (العنة) اسا الضعف اصتنس والربود اصتنس ىػف
عػدـ اسػػتجابة الشػمل

سػػفاء الػػزوج أو الزوجػة لإلشػػارة اصتنسػػية

عنػػد اصتمػػاع بدرجػػة كافيػػة  ،وطلػػة الرغبػػة يف أداء العمليػػة اصتنسػػية
أو الن فر منها كليا ورتي ما سب متتلػف عػن العقػا الػاي يعػرؼ
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أبنو عػدـ القػدرة علػا اإلؾتػاب بعػد مػرور عػاـ علػا إدتػاـ لقػاءات
جنسية منتظمة ..
ومبا اف ىاا اظتفضفع من اظتفاضي اظتهمة جدا ىػ حياتنػا اليفميػة
وظتا فيو من أقتية كربا يف ح

العكطات الزوجية وعكجا للعقػا

وإع ػػادة األمػ ػ يف اإلؾت ػػاب  ..وػتاول ػػة التقليػ ػ أو البتع ػػاد ع ػػن
تنػػاوؿ األدويػػة اظتقفيػػة جنس ػػيا من ػ ال يػػاغرا وغريى ػػا ظتػػا فيػػو م ػػن
أضرار جانبية كبرية مادية وًحية ..
س ػػي فف الع ػػكج م ػػن و ػػكؿ نظري ػػة اظتش ػػاهبة بػ ػ ال ػػداء وال ػػدواء
وتشبيو األعضاء اصتنسية لنباانت .
وم ػ ػػن و ػ ػػكؿ أحاديػ ػ ػ الرس ػ ػػفؿ (م) وأىػ ػ ػ البي ػ ػػل (عل ػ ػػيها
السكـ) عن ىاه النباانت وففائدىا يف ز دة القدرة اصتنسية .
ومػػن وػػكؿ البحػػفث الطبيػػة العلميػػة اضتدينػػة الػ أثبتػػل اف ىػػاه
النباانت عتا ففائد يف ز دة القفة اصتنسية والقدرة علػا اإلؾتػاب .
وهللا أعلا .
 -1الموو والضعف الجنسً
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اظتفز أو (الطل ) كلمة مستعربة من ال لمة اعتنديػة (مػفزي) وىػ
( فاكهػة اضت مػاء ) كمػػا شتيػل يف اعتنػد حيػ أف ال كسػ ة كػػانفا
يستظلفف حتل ىاه النبتة .
وورد ذكػر اظتػفز يف القػرآف  ،طػاؿ تعػاىل {ًَؿَيْيػٍ ٍَنؼُيٌدٍ}(، )1
فالطل ىنا معناه اظتفز .
لتتفي اظتفز علا
كاربفىيػ ػ ػ ػػدرات  ،وفس ػ ػ ػ ػ فر  ،وبفانسػ ػ ػ ػػيفـ ،
وبػػروت  ،وحديػػد  ،وفيتػػام أ A-وفيتػػام
ب ، B6 – 6وح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامد السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ فربيك
فيتام . C
وذكر طامفس الغااء والتداوي لنباانت (ألزتد طدامة) عن اظتػفز

(اف اظتػ ػػفز يػ ػػدرر البػ ػػفؿ ويزيػ ػػد يف مػ ػػاء الرج ػ ػ وينش ػ ػ
ال حفلة) .

وطػػد أكػػدت الدراسػػات األمري يػػة اف تنػػاوؿ مػػفزت تعط ػ طاطػػة
ظتمارسة جهد شديد ظتدة  98دطيقة .
 -1الفاطعة (. )29
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واف اظت ػػفز كتل ػػب الراح ػػة ويبع ػػد ال آب ػػة ولتس ػػن الش ػػعفر وكتل ػػب
السػػعادة ...لحتفائ ػو علػػا مػػادة  Tryptorhaneنػػفع مػػن
األزتاض المينية الاي لتفؿ إىل الػ  serotoninاظتسئفؿ عػن
الس واء وتغيري اظتزاج .
ووجد فيتام  B6-B12يقفي األعصاب .
واظتػػفز وػػا مػػن الصػػفديفـ فيقل ػ ارت ػػاع ضػػغ الػػدـ واحتػػفاءه
عل ػ ػػا البفانس ػ ػػيفـ ال ػ ػػاي يس ػ ػػاعد عل ػ ػػا اضت ػ ػػاظ عل ػ ػػا س ػ ػػكمة
العضكت .
ويعػ ػ ػ ػ ػػد اظتػ ػ ػ ػ ػػفز مػ ػ ػ ػ ػػن أغػ ػ ػ ػ ػػزر النبػ ػ ػ ػ ػػاانت هبرمػ ػ ػ ػ ػػفف اظتيكتػ ػ ػ ػ ػػفن
 MELATONINىرم ػػفف الص ػػحة والش ػػباب وى ػػف مض ػػاد
للشيملفوة .
واظتفز يشابو اصتهػاز التناسػل الػاكري حسػب نظريػة اظتشػاهبة بػ
الداء والدواء .
ودلي آور أف القػرد مػن أكنػر اضتيػفاانت تنػاول للمػفز وطػد ثبػل
أنو من أطفا اضتيفاانت جنسيا .
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 -2الجور والضعف الجنسً

ع ػػن داود ب ػػن فرط ػػد ط ػػاؿ دول ػػل عل ػػا ا عب ػػد هللا (علي ػػو

السكـ) وب يديو جزر  ،طاؿ فنػاولين جػزرة وطػاؿ كػ
.
فقلل انو لي

طفاحن .

فقاؿ أما لك جارية ؟  .فقلل بلا .
طػػاؿ مرىػػا اف تسػػلقو ل ػػك وكلػػو ف نػػو يسػػملن ال ليتػ ػ
ويقيا الاكر .

وطػػاؿ (عليػػو السػػكـ) اصتػػزر أمػػاف مػػن القػػفلنج والبفاسػػري
ويع علا اصتماع .

واصتػزر غػين ل يتامينػات A , B ,
 C , Dوالصػػفديفـ وال ربيػػل
وال سػ ػ ػ فر والبفانس ػ ػػيفـ واظتغنس ػ ػػيفـ
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واضتديد  ..تفك النمرة طازجة أو مرة .
اصتػػزر فيػػو طػػفة انفعػػة للجمػػاع فأمػػا بػػاره ف يػػو أيضػػا ش ػ ء لتػػرؾ
اصتماع وىف مفاف للعصب  ..واصتزر مدرر جيد ..
واصتزر واظتفز يشابو اصتهػاز التناسػل الػاكري  ،وطػد ربػ األرنػب
صتزر واف األرنب من أكنر اضتيفاانت إؾتػا وطػفة جنسػية واصتػزر
يساعد يف اضت اظ علا النتصاب ل ة أطفؿ .
 -3الفجل والضعف الجنسً
وال ج من اظتقف ت اصتنسية  ،فلحػا ال جػ يف طبيعتػو انػو يزيػد
يف شػ ػػهفة اصتمػ ػػاع واف ين ػ ػ مػ ػػن ز دة النعػ ػػاظ ( النتصػ ػػاب )
وذلػػك ضتالػػو مػػن عظػػا غلظػػو ألف الػػروح اظتتفلػػد عنػػو يف العػػروؽ
الضػػفارب وغريىػػا ل يػػت ش بسػػرعة هبػػاا السػػبب النتصػػاب يبقػػا
طفيك بعد اإلنزاؿ .
وىف مػدرر للبػفؿ وم تػل للحصػا يف اظتنانػة  ،وىػف يشػبو العضػف
الاكري حسب نظرية اظتشاهبة .
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 -4البٌا والعجو الجنسً
بػػيد الدجاجػػة ى ػ دتن ػ النط ػػة  ،ودتن ػ (أنن ػ الرج ػ ) فيق ػػاؿ
بيضة الرج .

عػػن أ عبػػد هللا (عليػػو السػػكـ) (مػػن ع ػػدـ الفلػػد فليأكػ ػ
البيد ولي نر منو)(. )1

طػػاؿ أبػػف اضتسػػن (عليػػو السػػكـ) (مػػن أكػ البػػيد والبص ػ
والزيػػل زاد يف رتاعػػو ومػػن أكػ اللحػا لبػػيد زاد عظػػا
ولده)(. )2
عن بعد أًحاب أ عبد هللا (عليو السكـ) طاؿ لو

(جعلل فداؾ إي اش ي اصتفاري فأحب اف تعلمػين شػيئا

أتقػػفا علػػيهن ؟ طػػاؿ وػػا بصػػك وططعػػو ًػػغارا ًػػغارا
وأطلػػو لزيػػل ووػػا بيضػػا فافقصػػو يف ًػػحي ة وذر عليػػو
شػ ء مػػن اظتل ػ فػػأذره علػػا البصػ والزيػػل واطلػػو مث ك ػ
 -1م ارـ األوكؽ .
 -2اظتصدر ن سو .
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منػػو  ..طػػاؿ فقلػػل ف نػػل ل أريػػد مػػنهن شػػيئا إل (و)
طدرت عليو)(. )1
وعن عل (عليو السكـ) طاؿ (إف نبيا من األنبياء شػ ا إىل
ربو طلة النس يف أمتو فأمر هللا عز وج أف مػرىا أبكػ
اطتبز لبيد)(. )2
 -5التٌن والضعف الجنسً
لقػػد اطسػػا هللا جػ وعػػك لتػ يف أوؿ السػػفرة الػ شتيػػل شتػػو
يف القرآف فقاؿ تعاىل {ًَاىرِّنيِ ًَاىصَّْرٌُُِ}(. )3

وطػاؿ رسػػفؿ هللا (ًػػلا هللا عليػػو

وآل ػ ػػو وس ػ ػػلا) (كل ػ ػػفا التػ ػ ػ
الرط ػػب والي ػػاب

ف ن ػػو يزي ػػد

اصتم ػ ػ ػػاع ويقطػ ػ ػ ػ البفاس ػ ػ ػػري

 -1م ارـ األوكؽ .
 -2اظتصدر ن سو .
 -3الت (. )1
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وين

من الت رس والبردة) .

والتػ يت ػػفف مػػن مػػفاد س ػ رية وأمػػكح أساسػػية منػ ال السػػيفـ
وال س ػ فر واضتديػػد كمػػا انػػو غػػين ب يتامينػػات  Aو  Bوكميػػات
طليلػػة مػػن فيتػػام  Cويعط ػ الت ػ سػػعرات حراريػػة عاليػػة لػػدا
تناولو ظتقارنة م

ط ال فاكو  ،فهف منش عا الطاطة .

وحسب نظرية اظتشاهبة وجدان الت يشبو بيضة الرجػ فهػف معلػ
منلها .
وانػػك إذا ططعػػل التػ ووػػرج مػػاء ابػػيد لػػزج يشػػبو اظتػػين  ،وإذا
ططعل الت مبقط عرض وجد ا تشبو نبيبات اطتصػية semi
 .. feminephnens tubulesوهللا أعلا ..
ولقػػد وجػػد العلمػػاء األمري ػػاف أف التػ مػػن أكنػػر اظتػػفاد الغاائيػػة
اظت يدة لتقفية النط ة وز دة أعدادىا وز دة كمية اظتين .
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 -6السمسم والضعف الجنسً
لقد لفح اف السمسا يشبو رأس النط ة والبفيضػة فهػف بيضػفي
الش

وفيو طاطة عالية ..

ولقػػد أثبتػػل التجػػارب أبف تنػػاوؿ السمسػػا يزيػػد مػػن مػػاء الرج ػ
وطدرتو علا اصتماع ..
 -7الدٌك والضعف الجنسً
الػػديك ىػػاا اضتيػػفاف الػػداجن النشػػي وىػف حيػػفاف كنػػري اطتصػػفبة
ونت ن أف ي فف لو أكنر من أننا يف وطل واحد .
طاؿ رسفؿ هللا (م)

(ل تسبفا الديك ف نو ًديق وأان ًديقو وعدوه عػدوي
والػاي بعنػػين ضتػ لػف يعلػػا بػػين آدـ مػا يف ط تػػو لشػ وا
ريش ػػو وضتم ػػو ل ػػاىب وال ض ػػة وان ػػو يط ػػرد مامفم ػػة م ػػن
اصتن)(. )1

 -1م ارـ األوكؽ .
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وطػػاؿ رسػػفؿ هللا (م) (ل تسػػبفا الػػديك ف نػػو يػػدؿ علػػا
مفاطيل الصكة)(. )1

وعػػن ً ػ اتو طػػاؿ الرضػػا (عليػػو السػػكـ) (يف الػػديك ستػ ػ
وص ػػاؿ م ػػن وص ػػاؿ النبي ػػاء  ،معرفت ػػو أبوط ػػات الص ػػكة
والغرية والشجاعة والسملاوة وكنرة الطروطة) .
والػػديك حيػػفاف ط ػفي ويسػػتطي أف كتػػام أننػػاه أكنػػر مػػن مػػرة يف
اليفـ  ..ويستطي أف كتام اكنر من أننا يف اليفـ الفاحد .
وطد ثبل لتجربة أف تناوؿ ضتا الديك يزيد يف القدرة اصتنسية
والديك نشي جنسيا حسب نظرية اظتشاهبة .
 -8البصل والضعف الجنسً
البصػ

مػػن ن ػ

جػػن

النػػفـ ول متلػف بيػػل مػػن البصػ  ،لقػػد

عرؼ ال راعنة البصػ يف مصػر وطدسػفه وولػدوا اشتػو يف كتػا ا
علا جدراف اإلىرامات واظتعابد وأوراؽ الربدي وكػانفا يضػعفنو يف
تفابيػػل اظتػػفتا م ػ اصتن ػ اسنطػػة لعتقػػادىا أنػػو يسػػاعد اظتيػػل
علا التن
 -1حبار األنفار .

عندما تعفد إليو اضتياة .
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وذك ػ ػػر أطب ػ ػػاء ال راعن ػ ػػة البصػ ػ ػ يف ط ػ ػػفائا
األغايػ ػػة اظتقفيػ ػػة ال ػ ػ كانػ ػػل تػ ػػفزع علػ ػػا
العماؿ الاين اشتغلفا يف بنػاء اإلىرامػات ،
كما وً فه مغا ومشهيا ومدررا للبفؿ .
وشتي ػػل مدين ػػة ( ش ػػي اغف ) س ػػا البصػ ػ
ومع شي اغف ( القفة والعظما ) .
لتتفي البص علا مفاد س رية أقتها
الس روز وفكففنيدات وأزتاض ًابفنية ومفاد معدنية مػن أقتهػا
ال السػ ػػيفـ وال س ػ ػ فر واضتديػ ػػد وال ربيػ ػػل وفيتػ ػػام (أ) و (ج)
ومركػػب كلفكػػفزين ال ػ حتػػدد نسػػبة الس ػ ر يف الػػدـ وى ػ تعػػادؿ
األنسفل يف م عفلو .
والبص ػ يت ػػفف مػػن حلقػػات بعضػػها فػػفؽ بعػػد حػػىت نص ػ إىل
اللػػب  ..والقشػػرة الفاحػػدة تت ػػفف مػػن ويػػفط طفيلػػة متناسػػقة ..
تلتق يف ماية القشرة .
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والبص  ..يشبو العصب واطتليػة العصػبية حيػ يت ػفف العصػب
مػػن عػػدة أغل ػػة أوعتػػا غػػكؼ ال ػ  mylinوبعػػده غػػكؼ العصػػب
وى اا أغل ة األلياؼ العصبية الصغرية  ...اخل .

وع ػ ػػن اإلم ػ ػػاـ الص ػ ػػادؽ (علي ػ ػػو الس ػ ػػكـ) (البصػ ػ ػ ي ػ ػػاىب
لنصػػب ويشػػد العصػػب ويزيػػد مػػن اظتػػاء ويزيػػد يف اطتطػػا

وياىب ضتما)(. )1

وط ػػاؿ (علي ػػو الس ػػكـ) (يف البصػ ػ ث ػػكث وص ػػاؿ يطي ػػب
الن هة ويشد اللنة ويزيد يف اصتماع) .
والبص ػ ػ مقػ ػػفي جنس ػ ػ معػ ػػروؼ حي ػ ػ يقػ ػػفي األعصػ ػػاب وظتػ ػػا
لأعص ػػاب م ػػن مدولي ػػة يف اصتم ػػاع وؽتارس ػػة اصت ػػن

والنتص ػػاب

وحترؾ األعضاء .
 -9التمر والضعف الجنسً
راج

ب النملي ..

التمػػر غػػااء كػػامك ومقػػف جنسػػيا ويزيػػد يف القػػدرة علػػا اظتعاشػػرة
اصتنسػػية وىػػف مػػن النمػػار اظتهمػػة يف ت ػػفين السػػائ اظتنػػفي ومغػػا
 -1م ارـ األوكؽ .
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لأعصػػاب واطتػػك اصتنسػػية عنػػد الرج ػ واظت ػرأة والتمػػر كمػػا طلنػػا
يشبو اصتن يف مراح ت فينو  ،فهف مقفي للرج واظترأة .
وسي فف ىناؾ كتاب واص عن مفضفع العقا والضػعف اصتنسػ
 ،وإف مػا ذكػر يف ىػػاا البػاب ىػف ؼتتصػػر  ،وإف شػاء هللا سيصػػدر
ىاا ال تاب طريبا  ،وىف أحد تطبيقات نظريػة اظتشػاهبة بػ الػداء
والدواء .

 -12العصافري والضعف اصتنس

مػػن األمػػفر اظتعروفػػة بػ النػػاس أف العصػػافري مػن الطيػػفر النشػػيطة
جنس ػػيا  ،وإف تن ػػاوؿ العص ػػافري يزي ػػد القابلي ػػة عل ػػا اصتم ػػاع وى ػػف
غااء غترب ظتن يعاي من الضعف اصتنس .

اللوبٌا والكلى :
كلنا يعرؼ اللفبيا وش لها ال لفي وإما تشبو كلا اإلنساف دتاما
..
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وطد أثبتل التجارب الطبية ال أجر ا شركات األدوية العاظتية
أبف اللفبيػػا  ..مػػدرر جيػػد للبػػفؿ  ..ومػػايب للحصػػا يف ال ليػػة
واظتنانة وي من استعماعتا يف عكج التها ت ال لية ..
واللفبي ػػا مهيج ػػة للش ػػهفة اصتنس ػػية وتعػ ػ عل ػػا اصتم ػػاع وصفً ػػا
لزؾتبي ..

فػػفرد عػػن اإلمػػاـ الصػػادؽ (عليػػو السػػكـ) (إف عػػكج ال لػػا
حببة اللفبيا)(. )1
وحبة اللفبيا كمػا ىػف واضػ فيهػا شػبو كبػري مػن كليػة اإلنسػاف ومل
ي ن ذلك اعتباطا ب ىف تقدير العزيز اضت يا .

 -1طب اإلماـ الصادؽ .
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العنةةب ونظرٌةةة المشةةابهة بةةٌن الةةداء والةةدواء  :لقػػد ورد
ذكػ ػػر العن ػ ػػب أكن ػ ػػر م ػ ػػن  18مػ ػ ػرات يف الق ػ ػػرآف  ،وط ػ ػػاؿ تع ػ ػػاىل
{ًَظَعَيْنَا فِْيَا ظَنَاخٍ ٍِِ ََِّّْوٍ ًَؤَعْنَابٍ ًَفَعَسَّْا فِْيَا ٍِِْ اىْعُُْيٌُِ}

()1

 ،وطفلو تعاىل {ؤًَْ ذَنٌَُُ ىَلَ ظَنَحْ ٍِِّ ََِّّْوٍ ًَعِنَةٍ فَرُفَعِّسَ إَّْيَازَ
خِ ىَيَا ذَفْعِريا}(. )2

وعن رسفؿ هللا (م) (ولقل النمللػة الرمػاف والعنػب مػن
فض طينة آدـ (عليو السكـ))(. )3

عن الصادؽ (عليو السكـ) طاؿ اف نفحػا شػ ا إىل هللا الغػا
فأوحا هللا إليو ك العنب األسفد ف نو ياىب لغا(. )4

وعنو (عليو السكـ) طاؿ (ش ا نيب مػن األنبيػاء إىل هللا عػز
وج الغا ..فأوحا هللا إليو اف ك العنب)(. )5
 -1ي

(. )34

 -2اإلسراء (. )91
 -3حبار األنفار .

 -4م ارـ األوكؽ .
 -5اظتصدر ن سو .
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والعن ػػب فاكه ػػة معروف ػػة  ..وحس ػػب نظري ػػة اظتش ػػاهبة ف ػػاف العن ػػب
يشبو الدمفع  ..والدمفع دتن الغا ..
ومن الدمفع ما ىف حقيق نتيجة اضتزف والغا ..
وما ىف غري حقيق كدمفع ال رح ودمفع األط اؿ وغريىا ..
والعنب أيضا فمنو العنب اضتامد كاضتصرـ والعنب اضتلف ..
وطػػد أثبتػػل الدراسػػات الطبيػػة أبف العنػػب يعػػدؿ األمزجػػة الغليظػػة
ويص

الدـ ويقفي البدف ويفلد دما جديدا ..

وطػ ػػاؿ الطبيػ ػػب جػ ػػاف فالنيػ ػػو العنػ ػػب ىػ ػػاظا جػ ػػدا منش ػ ػ
للعضكت واألعصاب غتدد اطتك طارد للسمفـ ..

وعصػ ػػري العنػ ػػب مهػ ػػدئ لأعصػ ػػاب وي ػ ػري القلػ ػػب ويقل ػ ػ مػ ػػن
ال فلسي وؿ ويقل اإلًابة بتصلب الشراي ..

نوى العنب ٌشبه الجنٌن فً المشٌمة ؟
كلنػػا يكح ػ وجػػفد النػػفا يف العنػػب وىػػف يشػػبو اصتن ػ داوػ ػ
اظتش ػػيمة وحس ػػب نظري ػػة اظتش ػػاهبة بػ ػ ال ػػداء وال ػػدواء فػ ػ ف ن ػػفا
العنب لف أوػا وطحػن وأوػات منػو اظتػرأة اضتامػ يف بدايػة زتلهػا
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يفميػ ػػا ف نػ ػػو نتن ػ ػ اإلجهػ ػػاض  ..ووصفًػ ػػا للم ػ ػرأة ال ػ ػ يسػ ػػه
إجهاضها ..
ألف العن ػػب لتت ػػفي عل ػػا مع ػػدف الب ػػفدوف اظته ػػا يف عملي ػػة ز دة
ىرمفف الس وج يف اصتسا .
وإف عملية وروج اصتن من اظتشػيمة يصػاحبها ال نػري مػن الب ػاء
والدمفع  .وهللا أعلا .
التشابه بٌن الجوو والدماغ :
اصت ػػفز م ػػن اظت سػ ػرات وى ػػف ينم ػػف يف اظتن ػػاط الب ػػاردة ل ػػو طش ػػرة
وضراء تسما ( الػديرـ ) وتسػتعم يف ًػناعة مػفاد التجميػ ..
أما طشػره فقػفي وفيػو تعرجػات كنػرية ويشػبو اصتمجمػة يف الشػ
والصكبة ..
ول ػػب اصت ػػفز نصػ ػ

متص ػػل مػ ػ بعض ػػهما ال ػػبعد وتت ػػفف م ػػن

طبقت القشرة وى بنية اللفف واللب وىف أبيد اللفف .
ولػ ػػب اصتػ ػػفز يشػ ػػبو الػ ػػدماغ دتامػ ػػا مػ ػػن حي ػ ػ الش ػ ػ

اطتػ ػػارج

وال ػػداول  ،فال ػػدماغ ذو طش ػػرة بني ػػة ول ػػب أب ػػيد  ،ويف الصػ ػ
يشبخ الناس اصتفز لدماغ ويعاصتفف بو أمراض الدماغ .
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وطػػد اثبػػل الطػػب اضتػػدي ففائػػد اصتػػفز فهػػف منشػ لتتػػفي علػػا
سػػعرات حراريػػة عاليػػة م ػ أنػػو مقػػفي للػػااكرة  ..وإنػػو يعط ػ طػػفة
عالية للشباب واظتراىق .
وكػػالك اسػػتعماؿ طشػػفر اصتػػفز اطتضػراء يف عػػكج التهػػاب األذف
واضتل ػ  ،فلػػب اصتػػفز مقػػفي للػػدماغ واصتػػفز يسػػتعم يف أم ػراض
األذف وى يف الرأس ومتصلة لدماغ .

فعن رسفؿ هللا (م) أنو طاؿ (أك اصتػ داء واصتػفز دواء

ف ذا اجتمعا معا ًار دواء) .
واصت ػ يػػؤذي الػػدماغ ألنػػو يسػػبب ارت ػػاع الضػػغ أحيػػاان واصتػػفز
يعم الدماغ .
فسبحاف هللا علا ىاا التشابو .
التشابه بٌن الماش والنمش :
سألل بعد أًحاب الرضا (عليو السكـ) عن البه ؟ طاؿ

(فػػأمري أف أطػػبخ اظتػػاش وأحتسػػاه وأجعلػػو طعػػام ف علػػل
أ م فعففيل) ..
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وعنو (عليو السكـ) أيضا طػاؿ (وػا اظتػاش الرطػب يف أ مػو
ودطو م ورؽ واعصر اظتاء واشربو علا الري واطلػو علػا
البه (طاؿ) ف علل فعففيل) .
فاظتػػاش يشػػبو البه ػ والػػنمش حسػػب نظػػر ت اظتشػػاهبة  ..وىػػف
عػكج انجػ للػػنمش والبهػ إذا طحػػن ودىػن بػػو البهػ كمػػا طػػاؿ
الرضا (عليو السكـ) .
واظتػ ػ ػػاش يف الػ ػ ػػرز كػ ػ ػػالنمش يف
الفجو !! .

التشابه بٌن الحبة السوداء وكرٌات الدم :
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طػػاؿ رسػػفؿ هللا (م) (إف ىػػاه اضتبػػة السػػفداء فيهػػا شػ اء
م ػػن كػ ػ داء إل الس ػػأـ  ،طل ػػل وم ػػا الس ػػأـ ؟ فق ػػاؿ
اظتفت)(. )1

وعن الصادؽ (عليو السكـ) طػاؿ (اضتبة السػفداء شػ اء مػن
ك داء وى حبيبة رسفؿ هللا (م).

فقي لو اف الناس يزعمفف أما اضترم .
ط ػػاؿ ل  ،ىػ ػ الش ػػفنيز  ،فل ػػف أتي ػػل أً ػػحابو فقل ػػل

اورجػ ػ ػ ػ ػػفا ا حبيبػ ػ ػ ػ ػػة رسػ ػ ػ ػ ػػفؿ هللا (م) فػ ػ ػ ػ ػػأورجفا إ
الشفنيز)(. )2

وعن الصادؽ (عليو السكـ) طاؿ (أما يف الشفنيز ش اء مػن
كػ ػ داء ف ػػاف أو ػػاه للحم ػػا والص ػػداع والرً ػػد ولفجػ ػ

 -1م ارـ األوكؽ .
 -2اظتصدر ن سو .
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مػػن األوجػػاع فيش ػ يين هللا عػػز

الػػبطن ول ػ مػػا يعػػرض
وج بو)(. )1

الطب اضتدي واستعمالت اضتبة السفداء
 -1عتا دور مها يف عملية التئاـ اصتروح .
 -2اسافظة علا ًحة اصتلد والشعر واألغشية اظتملاطية .
 -3ضب الس ر لدـ .
 -4حتتػػفي علػػا مضػػادات األكسػػدة ال ػ حتم ػ اصتسػػا مػػن مػػا
يسما لشفارد اضترة . Free Radicals
 -5مصدر للطاطة .
 -6ز دة اضتليب لنسبة لأـ اظترض .
 -7ػت ز صتهاز اظتناعة .
 -8تساعد علا فتف الط

.

 -9دواء وغااء للشيملفوة .
 -18تنظيا مستفا الس ر يف الدـ .
 -11عكج السرطاف .
 -1حبار األنفار .
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ومبا أما تشػبو كػر ت الػدـ فهػ تعػام رتيػ أجػزاء اصتسػا ورتيػ

أمراضو ال اظتفت كما طاؿ رسػفؿ هللا (م) (فيهػا شػ اء مػن
ك داء إل السأـ) .

التشابه بٌن القلب وحبة الصنوبر
لف لحظنا حبػة الصػنفبر لفجػدانىا تشػبو إىل حػد كبػري القلػب بػ
إف القلب وًف أبنو ًنفبري الش

.

وللص ػػنفبر اس ػػتملدامات طبي ػػة كن ػػرية فه ػػف مق ػػفي لعض ػػلة القل ػػب
ومنش ػ للػػدورة الدمفيػػة  ..ونت ػػن اسػػتملراج ال نػػري مػػن األدويػػة
لع ػػكج أمػ ػراض القل ػػب م ػػن حب ػػة الص ػػنفبر  ..وم ػػن اس ػػتملدامات
الصنفبر الطبية
 -1يستعم حب الصػنفبر يف تنشػي الػدورة الدمفيػة يف القلػب
والدماغ .
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 -2منش لل بد .
 -3منش لل لية ومدرر للبفؿ .
 -4منش للطاطة اصتنسية ويزي الضعف والس واء ز
 -5فات للشهية .
وك ىاه األمفر تقفـ هبا حبػة الصػنفبر عػن طريػ تنشػي القلػب
مباشػػرة أو تنشػػي الػػدورة الدمفيػػة يف ذلػػك العض ػف بصػػفرة غػػري
مباشرة .

التشابه بٌن البصل األخضر والشعر :
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مػػن وػػكؿ حبننػػا وجػػدان أف البص ػ األوضػػر يشػػبو إىل حػػد كبػػري
الشعرة وبصلتها ووروجها من اصتلد .
ولقد اثبل الطب اضتدي اف البص مقفي للشعر ويساعد علػا
تطفيلو  ..ونتن تساططو  ..وإذا اوػا البصػ ودل ػل بػو اظتنطقػة
اطتالية من الشعر فانو يساعد علا فتفه يف ذلػك
اظت اف .
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التشابه بٌن لحم اإلنسان ولحم الحٌوان
طاؿ تعاىل {ًَؤٍَْدَدَّْاىٌُ تِفَامِيَحٍ ًىَؽٌٍْ ٍََِّا َّشْرَيٌَُُ}(. )1
وطاؿ تعاىل {ًىَؽٌِْ ؿَْْسٍ ٍََِّا َّشْرَيٌَُُ}(. )2
مػػن ًػػحي ة الرضػػا (عليػػو السػػكـ) عنػػو عػػن أبيػػو عػػن جػػده (عليػػو
السكـ) طاؿ طاؿ رسفؿ هللا (م)

(وطد ذكر عنده اللحػا والشػحا ألػي

منػو بضػعو تقػ يف

اظتعػػدة إل أنبتػػل يف م امػػا ش ػ اء وأورجػػل مػػن م امػػا
داء)(، )3

وعنػػو (عليػػو السػػكـ) طػػاؿ (اللحػػا سػػيد الطعػػاـ يف الػػدنيا
واألورا)(. )4

 -1الطفر (. )22

 -2الفاطعة (. )21

 -3م ارـ األوكؽ .
 -4اظتصدر ن سو .
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وعػػن جع ػػر بػػن ب  ،عػػن آ ئػػو ( علػػيها السػػكـ) طػػاؿ النػػيب
(م) (ؿتن معاشر األنبياء (طفـ) ضتميفف)(. )1

وعػػن رسػػفؿ هللا (م) (مػػن تػػرؾ اللحػػا أربع ػ يفمػػا سػػاء
ولقو)(. )2

و (من ساء ولقو فأطعمفه اللحا)(. )3

عن الصادؽ (عليو السكـ) طػاؿ (من أًابو ضػعف يف طلبػو
أو يف بدنو فليأك ضتا الضأف لل )(. )4
عن يفن

(ما

بن ب ري طاؿ طاؿ الرضا (عليو السكـ)

أراؾ مص ارا ؟

طاؿ طلل وعك أًابين .
طاؿ ك اللحا  .فأكلتو  ،مث رآي بعػد رتعػو علػا حػا
مص ارا .
 -1اظتصدر ن سو .

 -2اظتصدر ن سو .
 -3اظتصدر ن سو .
 -4اظتصدر ن سو .
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طاؿ أمل أمرؾ أبك اللحا ؟
فقلل ما اكلل غريه منا امرتين .
فقاؿ كيف أكلتو ؟
طلل طبيملا .
طاؿ كلو كبا  ،مث أرس إ بعد رتعة ف ذا الدـ عاد يف
وجه .
فقاؿ

نعا) .

وك الناس تعرؼ اللحا وففائده العظيمة يف بناء األجساـ ..

وعػػن أبػػف اضتسػػن (عليػػو السػػكـ) طػػاؿ ( سػػعد لػػف علػػا هللا
ش ػ ػػيئا أفضػ ػ ػ م ػ ػػن الض ػ ػػأف ل ػ ػػدا ب ػ ػػو إشتاعيػ ػ ػ (علي ػ ػػو
السكـ))(.)1
وحسب نظرية اظتشاهبة ف ف تناوؿ اللحا يفلد اللحا ..
التشابه بٌن الكماة والعٌن :

 -1م ارـ األوكؽ .
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الع من األجهزة اصتمادية وكػالك ال مػاة فهػف نبػات رتػادي ل
جاور لو ينمف يف األراض الصحراوية يف اضتقفؿ ال ي فف فيهػا
الػ ػػربؽ شػ ػػديدا  ،طػ ػػاؿ تعػ ػػاىل { َّنَيييييادُ ظَييي ينَا تَسْىِييي يوِ َّييي يرْىَةُ
تِاىْإَتْظَيييييازِ}( ، )1وط ػ ػػاؿ تع ػ ػػاىل {َّنَيييييادُ اىْثَيييييسُُْ ََّْـَيييييفُ
ؤَتْظَازَىٌُْ}(. )2
فيحص ػ ال ػرب ب ػ الػػربؽ واألبصػػار وال مػػاة عتبارىػػا معتمػػدة
علا الربؽ .

طػػاؿ عنػػو رسػػفؿ هللا (م) (ال مػػاة مػػن اظتػػن وماؤىػػا شػ اء
للع . )....
ويف اظت ػػؤدتر الع ػػاظت األوؿ ع ػػن الط ػػب اإلس ػػكم ألق ػػا ال ػػدكتفر

اظتعت ػػز هلل اظترزوطػ ػ ػتاض ػػرة ع ػػن نت ػػائج معاصتت ػػو آلف ػػات عيني ػػة
ؼتتل ة بتقطري ماء ال ماة يف الع .

 -1النفر (. )43

 -2البقرة (. )28
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ولق ػػد مت اس ػػتملكص العص ػػارة اظتائي ػػة منه ػػا يف ؼتت ػػرب (فيكن ػػفؼ)
وىػػاا اسلػػفؿ عػػام بػػو حػػالت متقدمػػة مػػن ( الرمػػد ) (ال اوفمػػا)
 Trachomaف انػػل النتػػائج إكتابيػػة يف شػ اء الرمػػد وعػػادت
ملتحمة الع إىل وضعها الطبيع دوف أي ضرر ياكر .
فسبحاف هللا علا ىاا التشابو ..
التشابه بٌن التفاح والقلب :
حسب نظرية اظتشاهبة ب الداء والدواء فػ ف الت ػاح يشػبو القلػب
إىل حػػد مػػا  ،وطػػد أثبتػػل البحػػفث والدراسػػات الطبيػػة أبف أك ػ
ت احة يف اليفـ تبعد عنك الطبيب حسب القفؿ اظتأثفر
). (an apple aday keep the doctor away
وى ػػاه اظتقفل ػػة ً ػػحيحة  ،حيػ ػ أثب ػػل الب ػػاحن األمريك ػػاف أبف
تن ػ ػػاوؿ ت اح ػ ػػة أو ت ػ ػػاحت يفمي ػ ػػا يبع ػ ػػد عن ػ ػػك أمػ ػ ػراض القل ػ ػػب
والشراي .
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وإف الت ػػاح يػػؤدي إىل ز دة نشػػاط الػػدورة الدمفيػػة ويقل ػ نسػػبة
اإلً ػ ػ ػػابة طتن ػ ػ ػػرة الدمفي ػ ػ ػػة واصتلط ػ ػ ػػة القلبي ػ ػ ػػة ومت ػ ػ ػػد نس ػ ػ ػػبة
ال فليس وؿ لدـ .
كما أف تناوؿ الت ػاح يزيػد مػن نقػاوة الفجػو  ،ويتسػبب يف ازتػرار
وانت ػػاخ اطتػػدود .وتسػػتعملو معظػػا شػػركات التجمي ػ يف ً ػناعة
مفاد جتميلية حتاف علا ًحة وسكمة اطتدود والفجنات.
التشابه بٌن القرنبٌط والدماغ :
كلنا يعرؼ القرنبي وأكنر الناس تتناوؿ القرنبي  ،ذلك النبػات
ذو الرأس األبيد .
والق ػرنبي يشػػبو الػػدماغ تقريبػػا حسػػب نظريػػة اظتشػػاهبة ب ػ الػػداء
والػ ػػدواء  ،ف يػ ػػو تعرجػ ػػات كنػ ػػرية كتعرجػ ػػات الػ ػػدماغ وإف حجػ ػػا
القرنبي الناضج ىف ن

حجا الدماغ .

ولقد أثبل العلماء أبف القرنبي لتتفي علػا مػفاد كيميائيػة تعمػ
علا تصلي ال ػ ) (DNAالتػالف حسػب آوػر تقريػر طػيب نشػر
يف الػػفل ت اظتتحػػدة  ،وإف الق ػرنبي مػػن اظتػػفاد الطبيعيػػة اس ػػزة
للدماغ .
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وىػ ػػف غػ ػػااء ً ػ ػػح طبيع ػ ػ ويزي ػ ػػد
الػ ػ ػػاكاء والػ ػ ػػااكرة وىػ ػ ػػف متػ ػ ػػففر يف
األسفاؽ وأبسعار زىيدة .

التشابه بٌن الونجبٌل واألوعٌة الدموٌة :
الزؾتبي ػ ػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػ ػػن النبػ ػ ػ ػ ػػاانت اظتشػ ػ ػ ػ ػػهفرة
واظتعروفػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ العطػ ػ ػػارين واألطبػ ػ ػػاء ،
وجاوره تشبو األوعية الدمفية دتاما وىف
يسػ ػػتملدـ يف األدويػ ػػة اضتدينػ ػػة كمفس ػ ػ
لأوعي ػػة الدمفي ػػة ونتنػ ػ اطتن ػػرة الدمفي ػػة
ومنشػ ػ للقل ػػب  ،ونتنػ ػ الص ػػداع ال ػػاي يس ػػببو تفسػ ػ األوعي ػػة
الدمفية يف الرأس .
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الخرنوب والكلى :
اطترنفب وىف باور (العاطفؿ) ىػاه النبتػة الصػحراوية الػ تنبػل
يف أي م اف  ،فقد جتدىا يف الطري ويف اظتزرعػة ول نهػا ت نػر يف
اظتناط الصحراوية .
واطترنفب يشبو ال لا دتاما  ،وطد استعملو األطبػاء طػدنتا وحػدينا
يف عكج أمراض ال لا من
 .1التها ت ا اري البفلية .
 .2م تل للحصا يف ال لية واظتنانة .
 .3مدرر للبفؿ .
 .4مقفي جنس .
التشابه بٌن المرارة والفلفل
لقػػد لحظنػػا وجػػفد تشػػابو كبػػري ب ػ اظت ػرارة و(الص ػ راء) وال ل ػ
مػػن حي ػ الش ػ

اطتػػارج والتجفيػػف الػػداول ل ػ منهمػػا ،

حي أف ك منهما يشبو وعاء طف غتفؼ .
وطد أثبل الطب طدنتا وحدينا أف تناوؿ ال ل
ي يد يف

األزتر واألوضػر
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 -1إزالة عسر اعتظا .
 -2يساعد يف تنظيف وتطهري اظترارة .
 -3يساعد علا ت تيل حصا اظترارة .
وينص األطباء بتناوؿ ال ل

ظترضا التها ت اظترارة .
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خالصة تعترب نظرية اظتشاهبة بػ الػداء والػدواء أحػدث نظريػة

طبي ػػة لع ػػكج كاف ػػة األمػ ػراض البس ػػيطة واظتستعص ػػية ع ػػن طريػ ػ

مش ػػاهبة ال ػػداء وال ػػدواء ووج ػػفده يف الطبيع ػػة فق ػػد ي ػػفف العض ػػف
اظتصاب يشبو احد النباانت أو يشبو عضف من أعضاء اضتيػفاانت
ويستملدـ ذلك العضف يف عكج العضف اظتصاب .
ولقػ ػػد اوتصػ ػػر اصتػ ػػزء األوؿ مػ ػػن النظريػ ػػة علػ ػػا بعػ ػػد النبػ ػػاانت
وال ائنػػات ال ػ أثبتتهػػا التجػػارب الطبيػػة اضتدينػػة أبمػػا عتػػا فائػػدة
حس ػػب نظري ػػة اظتش ػػاهبة ولق ػػد راعين ػػا الش ػػرح يف بع ػػد األجػ ػزاء
والوتصار يف البعد اآلور..
ويف األجزاء القادمة إنشاء هللا سناكر طرؽ معاصتة ط األمراض
من ػ السػػرطاف والسػػ ري وارت ػػاع ضػػغ الػػدـ وأم ػراض العظػػاـ
واظت اً وأمراض العقا والضعف اصتنس .
وسنتطرؽ إىل كافة األمراض لت اًي وطرؽ عكجهػا عػن طريػ
مشػػاهبة العضػػف اظت ػريد لنبػػات أو بعضػػف حيػػفاي آوػػر  ،حي ػ
أننا اطتصران يف ىاا اصتزء علا شرح مبس للنظرية وذكر األمنلػة
الشائعة واظتنبتة علميا أبنو عتا فعالية دوائية .
ونسأؿ هللا العفف واف يففقنا طتدمة اإلنسانية ..
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السيد أتى عثد اهلل احلسني القحطاني يف سطىر :

ولد يف ال اظمية سنة 1976ـ  ،أي إف عمره اآلف ثكثفف سنة
تلق ػػا علفم ػػو الديني ػػة أول يف ط ػػا اظتقدس ػػة مث انتقػ ػ إىل النج ػػف
األشرؼ إل انو مل ي م الدراسة نتيجة لعدة ظروؼ أجربتػو علػا
تركها .
نسبببثو طحطػػاي وىػػف سػػيد علػػفي مػػن ذريػػة اإلمػػاـ اضتسػػن

الس ػػب (علي ػػو الس ػػكـ) ومعػ ػ ان ػػو طحط ػػاي ل ػػي

اظتقص ػػفد من ػػو

طحطاف أوف عدانف ولدي يعرب .
ألف اظتعلفـ اف السادة ينتسبفف إىل عػدانف دوف طحطػاف  ،إل إف
طحطاف ىاا الاي يرج إليو السيد أبػف عبػد هللا ىػف طحطػاف أبػف
اليمن وإليو يرج أى اليمن (إىل طحطاف) .
س ػػافر إىل ع ػػدة بل ػػداف إس ػػكمية وعربي ػػة وآس ػػيفية وكػ ػ ذل ػػك يف
ودمػػة اإلمػػاـ اظتهػػدي (عليػػو السػػكـ) من ػ لبنػػاف وسػػفر والػػيمن
وإيػ ػراف واعتن ػػد وط ػػد التق ػػا بع ػػدة رتاع ػػات تعمػ ػ طتدم ػػة اإلم ػػاـ
اظتهدي (عليو السكـ) ولو معها عكطات طيبة .
طػػفرد مػػن طب ػ طػػفات األمػػن التابعػػة للنظػػاـ البعن ػ الصػػدام ،
وكػػانفا يبحنػػفف عنػػو لسػػا إل أنػػو اسػػتطاع اإلفػػكت مػػنها أكنػػر
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م ػػن م ػػرة ومل يس ػػجن يف حيات ػػو طػ ػ إل م ػػن أجػ ػ طض ػػية اإلم ػػاـ
اظتهػدي (عليػػو السػكـ) حيػ سػجن وعػػاب ول ػن هللا عػػز وجػ
فػػرج عنػػو بربكػػة اإلمػػاـ ًػػاحب الزمػػاف (عليػػو السػػكـ) أكنػػر مػػن
مػػرة ومل يننػػو ذلػػك عػػن مفاًػػلة السػػري يف الطري ػ الػػاي اوتػػاره
وال ػػاي وفق ػػو هللا تب ػػارؾ وتع ػػاىل واجتب ػػاه ل ػػو  ،وط ػػد تع ػػرض لع ػػدة
ػتاولت اغتياؿ كلها ءت ل ش وهلل اضتمد .
أثزه العلمي رغا ًغر سنو  ،إف من عرفو وجده حبػرا مػن

العل ػػا ول ػػو رؤي ػػة واً ػػة ونظ ػػر ت علمي ػػة يف ال ن ػػري م ػػن العل ػػفـ
كالطػػب وال لس ػ ة واظتنط ػ وعلػػفـ القػػرآف وأى ػ البيػػل (علػػيها
السكـ) وأكنر اىتمامو يف اإلماـ اظتهدي (عليو السػكـ) والقػرآف
.
ولػػو ع يف اوي ػ الػػرؤ واألحادي ػ والقػػرآف وعلػػا التفسػػا ولػػو
ال نػري مػن اظتملطفطػات الػ مل يػػتم ن مػن نشػرىا يف حينهػا حػػىت
تلف البعد منها وضاع فعمد إىل إعطائها علػا شػ

ػتاضػرات

لتكميػػاه ودعػػاىا إىل ال تابػػة والتػػأليف فصػػدر يف اآلونػػة األوػػرية
ال نػري منهػػا ومػػا زاؿ ىنػػاؾ ال نػػري طيػد التػػأليف والطبػ ومػػن أىػػا
ىاه اظتؤل ات
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 -1كتااانىنيروااةىت زئااةىالقاار نى وىػػاه النظريػػة جديػػدة
ومعاًرة تغري مسار الت سري مػن زمػن الغيبػة وإىل زماننػا ىػاا وطػد
أثبػػل فيهػػا السػػيد القحطػػاي وطػػأ وبطػػكف ال نػػري مػػن الت اسػػري ،
وأثبل ًحتها من ال تاب والسنة الشري ة .
اف ىاه النظرية مل يسب ألحد اف ت لا هبا وى غايػة يف األقتيػة
وفيها بياف للقفاعد األساسية يف ت سري القرآف .
 -2كتانىالر عةىالروحوة وطد أثبػل فيػو السػيد القحطػاي
اف الرجعػػة روحيػػة وليسػػل ماديػػة وىػػاا الػرأي مل يسػػب ألحػػد مػػن
العلمػػاء اف طالػػو أو ذىػػب إليػػو والسػػيد القحطػػاي ىػػف الشػػمل
الفحي ػػد ال ػػاي طرح ػػو وأثب ػػل ً ػػحتو ألدل ػػة والرباىػ ػ يف حػ ػ
وطػػف العلمػػاء والبػػاحن عػػاجزين أمػػاـ مسػػألة الرجعػػة بػ ضػػرورة
العتقػػاد هبػػا وعػػدـ ام ػػاف رفضػػها وبػ ال نػػري مػػن الػػروا ت مػػن
الػػروا ت ال ػ اتص ػ ل لرمزيػػة وال ػ مل يسػػتطي العلمػػاء ف هػػا
ومعرفة أسرارىا واويلها وزتلها البعد منها علػا ظاىرىػا فصػار
ىاا األمر مدعاة للسملرية وال اـ أبف ديننا دين ورافة وأسػاطري
.
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 -3كتانىصلمىالتوسم وىف األوؿ من نفعو حي ل يفجػد
يف اظت تبة اإلسػكمية والتػأريخ اإلسػكم كتػاب يتحػدث عػن ىػاا
اظتفضػػفع ب ػ انػػو ل يفجػػد شػػمل

عاظتػػا مػػن العلمػػاء أو حنػػا أو

منق ا لو معرفة وإطكع هباا العلا الاي ىف من ؼتتصات األنبيػاء
واألئمػػة األطهػػار (علػػيها السػػكـ) بػ ىػػف العلػػا الػػاي يعػػرؼ بػػو
اإلمػ ػػاـ اظتهػ ػػدي (عليػ ػػو السػ ػػكـ) وواًػ ػػة أًػ ػػحابو كمػ ػػا بينػ ػػل
األحادي والروا ت الشري ة .
 -4كتاااانىلصااااحنىها ا اىاألمااار وىػػف كتػػاب ط ػائا علػػا فهػػا
أحادي ػ وروا ت النػػيب واألئمػػة األطهػػار (ًػػلفات هللا وسػػكمو
علػػيها أرتع ػ ) ودراس ػػتها وفهمهػػا  ،وح ػ التن ػػاطد الػػاي يػ ػراه
الق ػػارئ للفىل ػػة األوىل ودتيي ػػز م ػػا متػ ػ

اإلم ػػاـ اظته ػػدي منه ػػا ؽت ػػا

يتحدث عن ؽتهديو واستملكص نتائج يف غاية األقتية .
 -5موسااوصةىالمهااديىواإلسااالمىال دو ادى وتت ػػفف مػػن اثنػػا
عشػػر جػػزءا تت ػ ببيػػاف طضػػية اإلمػػاـ اظتهػػدي أبسػػلفب ارمت ػ
روائ ػ مل يسػػب ألحػػد اإلشػػارة لػػو وى ػ طائمػػة علػػا إثبػػات الشػػبو
ب دعفة اظتهدي اظتنتظر ودعػفة جػده رسػفؿ هللا (ًػلا هللا عليػو

وآل ػػو وس ػػلا) ومنه ػػا (م ػػة اظته ػػدي  ،والصػ ػ ا واظت ػػروة يف
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عصػ ػػر الظهػ ػػفر  ،ومدينػ ػػة اظتهػ ػػدي  ،واصتاىليػ ػػة يف عصػ ػػر
الظهفر  ،وطػريش يف عصػر الظهػفر  ،واألًػناـ البشػرية ،
ومسيلمة ال ااب يف عصر الظهػفر  ،والػداع  ،واألوس
واطتزرج يف عصر الظهفر  ،والس ياي  ،وشعيب بن ًا
 ،وفت م ة يف عصر الظهفر) .
 -6نيروةىرفاعىالقار نى وىػف كتػاب يت ػ إبيضػاح مسػألة
رف القرآف يف آور الزماف ومػدا ارتبػاط ذلػك ستشػهاد اإلمػاـ
اظتهدي (عليو السكـ) وليلة القدر ورد الشبهات يف ىػاه اظتسػألة
 ،وإبداء القفؿ ال ص فيها .
 -7كتانىالومانيىأهدىىالراوات كتاب يت

ببيػاف دعػفة

اليمػاي وزمػاف وم ػاف ظهفرىػا وشملصػية اليمػاي اظتفعػفد ودعفتػو
وىػػف كتػػاب مل يسػػب ألحػػد اف كتػػب حػػفؿ ىػػاه الشملصػػية مبن ػ
ىاا البياف والسعة .
 -9كتانىنيروةىت ددىالقر ن ينبل السػيد القحطػاي مػن
وػػكؿ ىػػاا ال تػػاب اف القػػرآف حػػادث متجػػدد ل متػ

زمػػاف أو
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أمة معينة ب ىػف ل ػ األزمػاف واألمػا واألجيػاؿ كتػري كمػا جتػري
الشم

والقمر .

اني :
 .18أطروحة دابة األرض يف آور الزماف .
 .11أطروحة رجعة اضتس (ع) .
 .12السيد القحطاي يناطش السيد اطتفئ .
 .13كتاب السيد القحطاي يناطش العلماء.
 .14كتاب السيد القحطاي يناطش الشيخ عل ال فراي .
 .15كتاب السيد القحطاي يناطش السيد كماؿ اضتيدري .
 .16علا اظتنط يف القرآف .
 .17أطروحة رجعة اظتسي عيسا بن مرل (ع) .
 .18فرؽ الضكلة يف عصر الظهفر الشريف .
 .19علا األمدية .
 .28اظتهدي يدعف إىل إسكـ جديد .
 .21الن

الزكية .

 .22مائة وعشروف عكمة متحققة .

 .23حركة الشهيد الصدر اضتركة الصغرا لإلماـ اظتهدي(ع) .
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 .24الشهيد الصدر يفحنا القرف العشرين .
 .25سلسلة التأوي اظتعاًر .

 .26العشائر ودورىا يف طضية اإلماـ اظتهدي (ع) .
 .27اظترأة ودورىا يف طضية اإلماـ اظتهدي (ع) .
 .28أطروحة الدجاؿ .
 .29أطروحة معاًرة الشيصباي طاغية بين العباس .
 .38اإلماـ اظتهدي إرىا يف نظر أمري ا .
 .31نظرية اوي القرآف .
 .32ويسألفنك عن الرجعة .
 .33ويسألفنك عن القائا .
 .34ويسألفنك عن اليماي .
 .35الصيحة يف م هفمها العلم .
 .36اضتسد يف م هفمو العلم .
 .37اظتعقفؿ والكمعقفؿ يف سرية اظتهدي اظتنتظر .
 .38إثبات ال هر ئية يف القرآف .
 .39عامل الار (ب القبفؿ والرفد) .
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