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 ءاإلهدا
 .( لى هللا علٌه وآلهلى مدٌنة العلم رسول هللا دمحم )صإ

لٌه طالب )ع أبًلى باب مدٌنة العلم علً ابن إو
 (السالم

بٌها سٌدة نساء العالمٌن فاطمة أ  ةلى بضعإو
 .( لٌه السالم)ع الزهراء

هل أئمتنا أالطٌبة والشجرة  ةكب الدرٌالى الكوإو
 .( لٌه السالم)ع البٌت

( الذي هللا له فً األرض والى القائم المهدي )مكن
 ..قسطاً وعدالً بعد ان مألت ظلماً وجوراً  اسٌمأله

 ..هدي هذا الجهد المتواضع أ
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 :ةالمقدم
لعلا افػػاظتفازيػػة لعلػػا األد ف )ف علػػا الطػػب مػػن العلػػـف الشػػري ة إ

قتية يف بقػاء أ( وذلك ظتا لو من األد فعلا ف علا األبداف و علما
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فتػػا ىػػ  إف عمليػػة اظتعاصتػػة مػػن طبػػ  الطبيػػب فػػ  ، اإلنسػػايال ػػرد 
ػػا   إحيػػاء ف ينطبػػ  أكػػاف اظتػػرض طػػاتك  فػػيم ن   إذالل ػػرد ووصًف
 . (حيا الناس رتيعا  أفتا أك  ن سا  حيا أمن )عليو 

ا  وحػػػػدينا  نظػػػػر ت لنػػػػاس طػػػػدنتيف عػػػػكج اف النظػػػػر ت الطبيػػػػة إو 
ل ػػن اظتتتبػػ   ، اظتقاسػػةعلػػا اظتػػاىب التجػػرييب أي التجربػػة طائمػػة 
ا العػػكج ف مصػػدر تعل ػػكتػػد أىػػ  البيػػل )علػػيها السػػكـ( أل ػػكـ 

ف الدواء ىف من طب  هللا عز    وج  . وًو
( علػا الطبيػب اعتنػدي ليػو السػكـمػاـ الصػادؽ )عإلش   اأ فقد

ف يبحػػػ  يف كػػػ  أ مػػػن ىػػػاا الػػػاي يسػػػتطي )حينمػػػا طػػػاؿ   
وكتػػػػرب اظتػػػػفاد السػػػػامة  األشػػػػجارالبلػػػػداف ويػػػػاوؽ رتيػػػػ  

ىلػػػيج مػػػن اعتنػػػد كيػػػف عػػػرؼ وجػػػرب ولػػػ  األو القاتلػػػة 
واظتصػػط   مػػن الػػرـو واظتسػػك مػػن تبػػل والدارسػػ  مػػن 

 . ككمو عليو السكـ ىل  إوى اا  (الص 
لػي  ( اف ىاا العلػا ليو السكـالصادؽ )ع اإلماـلو  ثبلحي  أ
مػن هللا    جربػة بػ  اف ىنالػك علػا يتعلمػو اإلنسػافتعن ال انتج

. 



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

 

يعػاصتفف لفجػدان أمػا ( ليها السػكـى  البيل )عأ ولف تتبعنا سرية
 عن طري  اظتشاهبة ب  الداء والدواء .الناس 

نػػزؿ هللا أ)تػػداووا فمػػا ( وىػػف مصػػداؽ ضتػػدي  رسػػفؿ هللا )م
 . (1)ـ فك دواء لو(أالس ل  إدواء انزؿ معو ال ل  إمن داء 

الشػ اء   إىليػؤدي  الػايالسؤاؿ عن كي ية معرفة الدواء  يردىنا و 
دويػة والعكجػات ( أبف األليػو السػكـماـ الصػادؽ )عكما طاؿ اإل

ل إحد اف لتي  هبػا أي ألرضية فك نت ن منتشرة يف ك  ال رة األ
 مو هللا .و من يعل  أهللا 
 

 د. بشار الجبوري
 هـ 7241 –شعبان  -71

 : التمهٌد

وجعلػػو مشػػػاهبا لل ػػػفف بػػػ   اإلنسػػػافاف هللا سػػبحانو وتعػػػاىل ولػػػ  
فهػػػاا التشػػػابو ي شػػػف ، طػػػاب  وىػػػاا واضػػػ  للمتأمػػػ  تبينهمػػػا ت

ىػػف  اإلنسػػافمعػػ   ف فػػ، نسػػاف مػػدا اتصػػاؿ وعكطػػة ال ػػفف  إل

                                                 
 حبار األنفار . -1
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 واظتت ػػػػت   ػػػػت ننطػػػػفي ومعػػػػ  ال ػػػػفف ىػػػػف اإلنسػػػػاف اظتال ػػػػفف اظت
 واظتبعنر . 

حتسػػػب ن سػػػك جرمػػػا أ)  ( ليػػػو السػػػكـمػػػاـ علػػػ  )عإلاؿ اطػػػ
 . (ًغريا  وفيك انطفا العامل األكرب

كتػػد يف اطتػػارج مػػن نبػػاانت وحيػػفاانت ورتػػادات حاكيػػة  فاإلنسػػاف
ولػػ  هللا ف إبػػ  ، قاربػػة ل ي ياتػػو عضػػائو ومألعػػن  طنػػو ومشػػاهبو 

ىػاا  وبػالك سػفؼ نعػرؼ سػر  ،  اإلنسػافجػ  أشػياء مػن تلك األ
كأمػػػا كلػػػا اإلنسػػػاف وحػػػب مػػػنك   اللفبيػػػا حب ػػػة ننػػػا نػػػرا أل التشػػػابو

ؽتػػػا يؤكػػػد  اإلنسػػػافالنػػػـف كسػػػن  وسػػػن   الصػػػنفبر كقلػػػب اإلنسػػػاف
 .ة عضاء اصتسمي  واأل األشياءوجفد عكطة بينية ب  ىاه 

فتا ىػ  عػكج ظتشػاهبا ا إشياء ألوجفد ىاه ا نا يتب  لنا أفومن ى
 ف هللا عػز  اظتعروفػة ، ألمن أعضاء جسا اإلنساف إضافة ل فائػدىا 

فتػػا ىػػاه اظتشػػاهبة بػػ  ىػػاا إنػػزؿ لػػو دواء و أل و إزؿ داء ػوجػػ  مل ينػػ
زلة مػػن طبػػ  هللا تعػػاىل ػالعضػػف اظتصػػاب وبػػ  النبتػػة اظتمللفطػػة واظتنػػ

ػ ات وحػالت ذلػك العضػف  علا ىيئة ت شف زتلها لعناًػر ًو
 وسفؼ نب  ذلك علا ش   مراح    
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   األولىالمرحلة 
ز دة العناًػػػػر  أو  اف معػػػػ  اظتػػػػرض ىػػػػف نقػػػػ   معػػػػ  اظتػػػػرض

وجػػفد ت ػػاعكت  إىلؽتػػا يػػؤدي  اإلنسػػايميائيػػة داوػػ  اصتسػػا يال 
اضتالػػػة  أوالفظي ػػػة اظترسػػػفمة لػػػو  أداءوحػػػالت تعيػػػ  العضػػػف عػػػن 

 اظتتملاة لو .
  وللمرض حالتاف )ً تاف( 

  وىػػ  الصػػ ة اصتفىريػػة اظتهمػػة الػػ  عتػػا  مٌائٌةةةٌالحالةةة الك -1
ميائيػػػة داوػػػ  اصتسػػػا مػػػن انحيػػػة يوطيػػػدة  لعناًػػػر ال مدوليػػػة 

 .الز دة والنقصاف 
  الصػػ ات ال يز ئيػػة وىػػ  الصػػ ة  الحالةةة الفوٌولوجٌةةة -2 

 اإلنسػايولية بشػ   اظتػرض اظتتعلػ   لعضػف مدالظاىرية ال  عتا 
 من انحية التقرح واللتهاب وغريىا من اضتالت اظترضية .

 
   المرحلة الثانٌة

 أو اإلنسػػاياظتيػزاف القػػفل للجسػػا  إرجػػاعىػػف    العػػكج( )معػ 
الػ  عتػا الطبيػة داو  العضف اصتسػماي عػن طريػ  وجػفد العقػاطري 



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

 

و تقليػ  الػز دة فيهػػا أمدوليػة بسػد الػنق  مػن اظتػفاد ال يميائيػة 
 مفر .ألو  ييج الساكن وما شابو من اأو تس   اعتائج أ

   المرحلة الثالثة
ظتعرفػػة كي يػػة العػػكج  (ىل الػػداءإنسػػب الػػدواء )   معرفػػة العػػكج

بشػ   عػاـ  اإلنسػافب يمػراض الػ  تصػتتطلب شػرحا  طصػريا  لأ
علػػػػا التصػػػػنيف اصتديػػػػد الػػػػاي ي شػػػػف مالػػػػو مدوليػػػػة  ل ػػػػفف 

 )ال تاب الت فيين( .
 ىل طسم   إبش   عاـ تنقسا  األمراض ف أحي  

 افاإلنسػػمدوليػػة مسػػا عتػػا الػػ   األمػػراض   ىػػ   جسةةمانً .1
 من انحية الز دة والنق  .

ة  ضتالػػة الن سػػية والروحيػػة يػػ  ىػػ  الػػ  عتػػا مدول روحةةانً .2
 بساط .نمن انحية الضي  واللتفاء وال لإلنساف

   إىلواصتسماي بدوره ينقسا 

اصتسػػمانية   ألعضػػاء  وىػػف الػػاي يتعلػػ   المةةرا البةةري ( أ
 . اإلنسافواظتادة الصلبة داو  



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

 

يتعلػػ   لػػدورة الدمفيػػة واظتػػفاد   ىػػف الػػاي  اظتػػرض البحػػري ( ب
 . اإلنسافالسائلة داو  جسا 

مث اف كػك القسػم  ) الػربي والبحػػري ( ينقسػماف علػا ثكثػػة 
فت ػفف األطسػاـ عنػدان سػتة ) رتادي ونبػا  وحيػفاي(  أطساـ

 أطساـ وى  كاأل   
   . اظترض الربي اصتمادي (1
 . اظترض الربي النبا  (2

 . اظترض الربي اضتيفاي (3

   . ض البحري اصتمادياظتر  (4

 . اظترض البحري النبا  (5

 . اظترض البحري اضتيفاي (6

ىػػػػف اظتػػػػرض الػػػػاي لػػػػو عكطػػػػة  ضتالػػػػة    المةةةةرا الجمةةةةادي
اصتسػػمانية ولػػو مدوليػػة  ألعضػػاء الصػػلبة داوػػ  اصتسػػا كالعظػػاـ 

 منك  .
ىػػف اظتػػرض الػػاي لػػو عكطػػة  لصػػ ة النباتيػػة    المةةرا النبةةاتً

ااء والنمػػػػػف والتنميػػػػة داوػػػػػ  داوػػػػ  اصتسػػػػػا مػػػػن انحيػػػػػة الغػػػػ
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ػػػا  البنػػػاء اصتسػػػماي ومػػػدا عكطػػػبػػػ  وص األعضػػػاء  الػػػدـ ةًف
 . األعضاءهباه 

ىػػف ذلػػك اظتػػرض الػػاي لػػو عكطػػة  ضتالػػة    المةةرا الحٌةةوانً
يػػػة داوػػػ  جسػػػا اإلنسػػػاف ظتػػػا لػػػو مػػػن ة والصػػػ ة اضتيف اضتيفانيػػػ

مدوليػػة يف الػػ اب  الفثيػػ  بػػ  األعضػػاء ومػػدا اسػػتجابة كػػ  
عضػػاء مػػن ا أو وجػػفد الصػػ ة اضتيفانيػػة داوػػ  األواحػػد لأوػػ

انحيػػة اوتيػػار الغػػااء الػػاي لػػو عكطػػة ببنػػاء ذلػػك العضػػف أو 
 .إسناده 

ف ىػػػػاا اآل إىلوىػػػػاا كلػػػػو علػػػػا سػػػػبي  الوتصػػػػار لضػػػػي  اظتقػػػػاـ 
فتػا ىػف غتػرد عػرض إال كـ مل يصػدر علػا ؿتػف التحقيػ  والتػدطي  

 وبياف .
ػػ  آة و السػػن  دلػػة علػػا ىػػاه النظريػػة مػػن ال تػػاب و واأل وػػر مػػا تًف
 . العلا اضتدي  والطب السيلاإليو 
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 (7) األمراا مخطط ٌوضح تصنٌف 

ًَؤَّثَرْنَا عَيَْْوِ شَعَسَجً ٍِِّ  * فَنَثَرَّْاهُ تِاىْعَسَاء ًَىٌَُ ظَقٌٌِْ}  تعاىل طاؿ 

( ليػػػو السػػػكـفن  )ععػػػن يػػػ افحت يػػػ  يتػػػآلا ات فهػػػ (1){َّقْـِييينيٍ
حينما دو  بطن اضتفت فملرج فانسلخ جلده نتيجػة حػرارة بطػن 

فملػرج سػقيا ومسػلفخ ، اضتػفت  أمعػاءاضتفت واظتفاد اعتاضػمة يف 
ضتػػرؽ جسػػمو  سػػتملدـ هللا شػػجرة اليقطػػ  عكجػػا  ااصتلػػد وػتػػ ؽ ف

 . وغااء  لو 
                                                 

 ( .146-145الصافات ) -1
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شػػػػجرة اليقطػػػػ  النػػػػاعا  يػػػػة ؾتػػػػد اف ورؽفلػػػػف املنػػػػا يف ىػػػػاه اآل
وكأفتػػا اسػػتعم  م ػػاف  اإلنسػػافمشػػابو بدرجػػة كبػػرية صتلػػد   اظتلمػػ

يف عصػػران ىػػاا ،  للحػػروؽ الػػاي يسػػتعم الشػػاش الطػػيب اظتعقػػا 
اظتشػاهبة بػ  الػداء ىل ًػحة نظريػة واضػحة إشارة ويف ىاا األمر إ
 (اإلنسػػػػاف)ورؽ اليقطػػػػ  النػػػػاعا يشػػػػبو جلػػػػد والػػػػدواء أي 

قطػػػ  منشػػػطة الييف وكػػػالك أثبػػػل العلمػػػاء األظتػػػاف وجػػػفد مػػػادة 
 .لدا اإلنساف  للدماغ وتقل  نسبة ال آبة واإلحباط ومغاية

ف عػػػػكج إ( ليػػػػو السػػػػكـمػػػػاـ الصػػػػادؽ )عيضػػػػا  مػػػػا ورد عػػػػن اإلأو 
ال لػػا حبػػب اللفبيػػا فػػنكح  اف حبػػة اللفبيػػا تشػػبو ال لػػا وىػػاا  

ينمػػػا سػػػأؿ الطبيػػػب ( حليػػػو السػػػكـالصػػػادؽ )ع اإلمػػػاـكمػػػا طػػػاؿ 
ًػحة  إىلؽتا يشري  ة اللفبيا()فلا كانل ال لا كحب   اعتندي
روا ت كنػػرية تنبػػل أحاديػػ  و بينتهػػا وىنالػػك الػػ  النظريػػة ىػػاه 
 ىاا .
إنشػػاء  منلػة يف ال صػػفؿ القادمػةنفرد األسػػالوتصػار  ألجػػ وؿتػن 

ف مػػن آلومػػا ورد عػػن الطػػب التجػػرييب والعلػػا القػػائا اهللا تعػػاىل ، 
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حظنػػا لتهػػا ت ال لػػا فلػػف لاطترنػػفب يسػػتملرج منػػو عػػكج لأف 
 .واطترنفب ىف )باور العاطفؿ(اطترنفب لفجدانه مشابو لل لا 

سػػناف أليضػػا  مػػا ورد  لتجربػػة مػػن اف سػػن النػػـف عكجػػا  لفجػػ  اأو 
ػػا   اإلنسػػافنكح  سػػن النػػـف يشػػػبو سػػن فػػ وضػػػ  يف  إذاووصًف

 وريا  نقفؿ اف من ففائد ىاه النظرية  أالشم  ل  ة طفيلة و 
 .اطتبينة  األمراض حىت  عكجا   األمراضسفؼ ؾتد صتمي   .1
الػ  اظتصػن عة التملل  من التأثري الغري مباشر للعقػاطري الطبيػة  .2

مػن  رحيػ  تعػام مػن جهػة وتضػحتتفي علا اظتفاد ال ميائيػة 
ف ىػػػاه اظتػػػفاد ال ميائيػػػة عتػػػا مدوليػػػة  ظتيػػػزاف وػػػرا ألأجهػػػة 

 . اإلنسافال يميائ  داو  جسا 

فعتا  األدوية أذتافتقلي   .3  .رتي  الناس  ىلإوسهفلة ًو

سػػػكم  عظمػػػة الػػػدين سػػػفؼ ننبػػػل للعػػػامل الغػػػر  وا تمػػػ  اإل .4
سكم  ووجػفد ووحدانيػة هللا بفحدانيػة ولقػو والتشػابو بػ  إلا

 (( وال تػػػػاب الت ػػػفيين )ال ػػػػففالقػػػرآف ال تػػػاب التػػػػدويين ) 
ذَىِيييييلَ  * امل}( طػػػػػاؿ تعػػػػػاىل نسػػػػػاي )اإلنسػػػػػافوال تػػػػػاب اإل

  .{ ٍ ىِّيَُْرَّقِنيَاىْنِرَابُ الَ زَّْةَ فِْوِ ىُدً
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ل وازدادت علػػا مػػر العصػػفر نكحػػ  اف العلػػـف تطػػفرت واتسػػع
، و تطػفر علػا طػدل ، ألدة علا جديد و  ف   ك  حقبة زمنية ؾتد

وطػػػػد ظهػػػػرت بعػػػػد العلػػػػـف يف بدايػػػػة ولد ػػػػا مػػػػن وػػػػكؿ نظريػػػػة 
بػػػفاب جديػػػدة مػػػن العلػػػا أقتيػػػة طصػػػفا تنبػػػأ ب ػػػت  أجديػػػدة ذات 

  عػػن ال نػػري مػػن اضتقػػائ  ا هفلػػة لتفسػػعو دائػػرة البحػػ  والتقص ػػ
فؿ   نساف وال فف .واإل القرآف لغاز أسرار و أىل ح  إللًف

   النظرية نقفؿيف فض اطتطب  
،  املف عتيػػة منػػ  التػػدرج يف العػػإف اظتفجػػفدات داولػػة حتػػل طػػفان  إ
 ء  مػػفر اظتاديػػة بػػدألىل اإمػػفر اظتعنفيػػة ألوالنبعػػاث مػػن ا الت ػػاثر ،و 

 من النقطة وانتهاء   ل فف كلو . 
مػ  النقػاط جتاظتفجفدات وى  النقطة نكحػ  اف  أبً فلف بدأان 

وتركيب اضترؼ م  اضترؼ ي ػفف ال لمػة وامتزاجها ي فف اضترؼ 
 ت وىػػ  غتتمعػػة ال لمػػات يفلػػد اصتمػػ  واصتمػػ  ىػػ  اآلوتركيػػب 

   ال تاب الاي لو معاف ثكثة ى    ت فف
( وال تػاب الت ػفيين )ال ػفف( وال تػاب ويين )القرآفد تاب التال
 اإلكتػػػػػاد( والشػػػػػاىد علػػػػػا ىػػػػػاا التػػػػػدرج يف اإلنسػػػػػافنسػػػػػاي )إلا

عػػن ب بػػن عبػػد هللا اطتراسػػاي يف ذكػػره اء   مػػا جػػعتػػإلبػػداع اواإل
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( يف ككـ طفي  عن اضتػروؼ ليو السكـماـ الرضا )عإلظتناظرات ا
  طاؿ  ف أىل إشياء هبا ألوارتباط ا

وجعلها فعك منو كما  األشياءهبا  وأوجدب اضتروؼ رك   )مث
ََييا َّقُييٌهُ ىَييوُ }تَييدِّ ُ اىعَييََاًَاخِ ًَإَزْعِ ًَإِذَا ىَؼَييَ ؤٍَْييسا  فَ َِّّ    طػػاؿ

شػياء ومػا يفجػد بػو كتػاد لأإن  و ً ػ ن  ف    مُِ فََْنٌُُُ{
وىػػػف  اإلكتػػػادفػػػأوؿ ًػػػادر منػػػو تعػػػاىل ىػػػف  ،ىػػػف اظتصػػػنفع 

)مع ( ل وزف لو ول حركة ولي  مبسمفع و ل ملػفف ول 
واطتل  الناي يعين اضترؼ الغري مفزوف ول ملفف ، ملمفس 

فؼ ول  . بصارهال نت ن  ن مسمفع مًف
وىف ما وجػد هبػاه اضتػروؼ مػن السػماوات واطتل  النال  

رضػػػ  وغريىػػػا وىػػػ  غتمفعػػػة ملمفسػػػة مزوطػػػة مبصػػػرة ألوا
 . (فاهلل مقدـ بفجفده

 مفر  أمن ىاه الروا ت غتمفعة  يتب 
 تؤكد تدرج كينفنة اظتفجفدات . إما   ولاأل
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رتبػة م (ليػو السػكـماـ الرضا )عإلف العفامل ال  عددىا اإ  الناي 
ىل حد اضتروؼ وىػ  غػري مفزونػة ول ملفنػة بع ػ  مػا طبلهػا مػن إ

 العفامل .
منا وىػػف تبػػل عنػػد اصتميػػ  اف تركيػػب   ل مت ػػا كمػػا طػػد  النالػػ  

مػاـ إلفعػاؿ هللا لػاا عػدىا اأاضتروؼ يفجد كلمػات وىػ  فعػ  مػن 
مػن  إمػا( مػن اسسػفس اظتلمػفس اظتػفزوف اظتلػفف أي ليو السكـ)ع

( واطتلػػ  النالػػ  ليػػو السػػكـارجيػػة بػػدلي  طفلػػو )عاظتفجػػفدات اطت
 ىف ما وجد هباه اضتروؼ .

  اف مػػػا تفجػػػده اضتػػػروؼ وىػػػف )ال لمػػػات( ينطبػػػ  علػػػا الرابػػػ  
و طػػػ  اظتفجػػػفدات  دات ال ػػػفف منػػػ  السػػػماوات واألرضػػػ م ػػػر 

وجػػػػد هبػػػػاه وىػػػػف مػػػػا   ( ليػػػػو السػػػػكـبػػػػدلي  طفلػػػػو )ع األوػػػػرا
 . ارض  و غريقتاضتروؼ من السماوات واأل
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 األوؿاطتل  
 ) اظتع (

 ل وزف لو ول حركة ول مسمفع ول مفزف ول ؽتسفس
 اطتل  الناي
 ) اضتروؼ (

فؼ ول نت ن  غري مفزوف ول ملفف ول ن مسمفع ومًف
 ىار اصاب

 اطتل  النال 
 ) اظتفجفات (

 ػتسفسة ملمفسة ملفنة مبصرة
 4-مخطط توضٌحً رقم جدول أو 
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ميػػ  م ردا ػػا ىػػ  كلمػػات سػػفاء كانػػل  مجيػػة ف اظتفجػػفدات اطتار إ
و كانػػػػػػػل ت فينيػػػػػػػة  ، أنيػػػػػػػة آكلمػػػػػػػات تدوينيػػػػػػػة كال لمػػػػػػػات القر 

لػػػػاا يصػػػػ  و  اإلنسػػػػافنسػػػػانية كم ػػػػردات إ وأم ػػػػردات ال ػػػػفف ك
ف السػػماء كلمػػة مػػن  أأي  ،عبػػري عػػن كػػ  م ػػردة منهػػا  ل لمػػة الت

مػػػاـ كلمػػػة واإل، ف النػػػيب كلمػػػة إو ، رض كلمػػػة ألوا، كلمػػػات هللا 
 .يف سائر اظتمللفطات وم ردات ال تب النكثة  وى اا

لا هللا عليػػػو يشػػهد لػػالك مػػا جػػاء يف كتػػاب هللا وسػػنة نبيػػو )ًػػو 
ل ػػ  كلمػػة علػػا ىػػاه اظتعػػاي ومنهػػا مػػا  إطػػكؽ( مػػن وآلػػو وسػػلا

مػا أ( ليػو السػكـماـ الرضا )عإلطدمناه يف بداية البح  من ككـ ا
  فقفلو تعاىل  القرآف من 

}ًَظَعَيَيَيا  وطفلػو  {إِتْسَاىٌَِْ زَتُّوُ تِنَيََِاخٍ فَإَذَََيَُِ}ًَإِذِ اتْرَيََ 

}إِذْ ىَاىَيدِ  طاؿ تعػاىل ، و  مَيََِح  تَاىَِْح  فِِ عَقِثِوِ ىَعَيَّيٌُْ َّسْظِعٌَُُ{

اىََْٔئِنَحُ َّا ٍَسٌَُّْ إَُِ اىيّوَ ُّثَشِّسُكِ تِنَيََِحٍ ٍِّنْوُ اظَُْوُ اىََْعِْػُ عِْعََ 

 . (1)سٌََّْ ًَظِْيا  فِِ اىدَُّّْْا ًَآخِسَجِ ًٍََِِ اىَُْقَسَتِنيَ {اتُِْ ٍَ

                                                 
 . (45) آؿ عمراف -1
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( عػػن اظت ضػػ  317وؿ )صألفقػػد ورد يف ت سػػري الربىػػاف ا لػػد ا
( طػػاؿ سػػألتو ليػػو السػػكـبػػن ب )عجع ػػر ابػػن عمػػر عػػن الصػػادؽ 
 {}ًَإِذِ اتْرَيَيَ إِتْيسَاىٌَِْ زَتُّيوُ تِنَيََِيياخٍ   عػن طػفؿ هللا عػز وجػ  

ا ىػػاه ال لمػػات الػػ  تلقاىػػا ادـ مػػن ربػػو فتػػاب عليػػو وىػػف انػػو ومػػ
حبػ  ب وعلػػ  وفاطمػػة  أسػػألك)  رب   دـ( آطػاؿ يقصػد )

تبػػل علػػ  فتػػاب هللا عليػػو انػػو ىػػف  إل  واضتسػػن واضتسػػ  
 . التفاب الرحيا

  ابػػػن رسػػػفؿ هللا فمػػػا يعػػػين عػػػز وجػػػ  طفلػػػو   فقػػػاؿ لػػػو 
عشػر  اثنػا( ليػو السػكـ)ع القائا إىلدتهن أدتهن( طاؿ يعين أ)
 ماما  تسعة من ولد اضتس  .إ

طاؿ اظت ض    فقلل لو  بن رسػفؿ هللا فػأوربي عػن طػفؿ 
 . {}ًَظَعَيَيَا مَيََِح  تَاىَِْح  فِِ عَقِثِو هللا عز وج 

مامػػػػة جعلهػػػػا هللا يف عقػػػػب يعػػػػين اإل  ( ليػػػػو السػػػػكـ)عطػػػػاؿ 
 . (ىل يـف القيامةإ( ليو السكـ)ع اضتس 
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 ابق بٌن الكتب الثالثةالتط

 آ تاف م فانت ال تب النكثة ى  كلمات تؤلػف  أثبتنابعد اف 
 ػل    جػزاء لػف ف  أف آ   منها ما يقابلو ولتاكيو أي اف للقػر ل وإف
اااا }جػػػزاء ال ػػػفف وطفلػػػو تعػػػاىل أئػػػل لفجػػػدانىا متطابقػػػة مػػػ  وجز   مَّ

ء   ًْ ااان َشااا تَاااابا ما ْطنَاااا فااااً الكا  ًَذَفْظِيييْوَ مُيييوَّ} وطػػػاؿ {فَرَّ

ى   {ًََّصَىْنَا عَيَْْلَ اىْنِرَابَ ذِثَْْاّا  ىِّنُوِّ شَِْءٍ} وطاؿ {شَِْءٍ
 لف ف ك وجزء . اإلنسافوري شاىد علا ذلك وكاا 

 وبعبػػػػارة لإلنسػػػافيضػػػا  لػػػف رتػػػ  وطػػػػفي ل ػػػاف مطابقػػػا  أوال ػػػفف 
( سػفرة )يػ ف طلب وىػف آف للقر  طلب ف لإلنسافكما اف   أوض 
 ، (1)القػرآف ( ى  طلب ف )ي إ( ليها السكـى  البيل )عأعن 

وى ػػػاا يف  طػػػ   (2)وكػػػالك لل ػػػفف طلػػػب وىػػػ  ال عبػػػة اظتشػػػرفة
 جزاء ال تب النكثة .أ

                                                 
 حبار األنفار . -1

 اظتصدر ن سو . -2
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مػاـ إلثبتػو امػا أوالتطاب  فيمػا بينهػا وىػاا  األجزاءدلي  علا ىاه 
 طاؿ    حينما( ليو السكـالصادؽ )ع

ب تػ) ول  هللا عاظت  متصل  فعػامل علػفي وعػامل سػ ل  ور 
را  فمللػػ  هللا دـ وولقػػو كػػرو  مػػدو  آظت  رتيعػػا  يف ابػػن العػػا

دـ كقبػػػة ال لػػػك وشػػػعره كعػػػدد النجػػػـف وعينػػػو  آرأس ابػػػن 
  وأذنيػػػػوكالشػػػػم  والقمػػػػر ومنملريػػػػو الشػػػػماؿ واصتنػػػػفب 

 .كاظتشرؽ واظتغرب 
وجع  سو كػالربؽ وككمػو كالرعػد ومشػيو كسػري ال فاكػب 

 . اوطعفده كشروطها وغ فه كهبفطها ومفتو  كاح اطه
الليػػ  وعشػػرين فقػػرة كعػػدد سػػاعات  أربػػ ظهػػره  وولػػ  يف

ا كعػػدد اعتػػكؿ ثكثػػ  يفميػػا  والنهػػار وولػػ  لػػو ثكثػػ  معػػ
ػػك كعػػدد السػػنة اثنػػا عشػػر شػػهرا   وولػػ  لػػو اثنػػا عشػػر ًو
وول  لو ثكذتائة وسػت  عرطػا  كعػدد السػنة ثكذتائػة وسػت  
يفمػػػا  وولػػػ  لػػػو سػػػبعمائة عصػػػبة واثنػػػا عشػػػر عضػػػفا  وىػػػف 

 . أمودار ما يقيا اصتن  يف بطن قم
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اظتػا  يف عينػو فهمػا ل يػاو ف  فمللػ  أرب يف مياه  وعجنو
ول ينجمداف يف الربد وولػ  اظتػ  يف ظهػره ل ػيك  يف اضتر  

يع يػو ال سػاد وولػ  العػػاب يف لسػانو ليجػد طعػا الطعػػاـ 
والشراب وولقو بن   وجسد وروح فروحو ال  ل ت ارطو 

و واظتنامػػػات  األحػػػكـالػػػ  تريػػػد  ا ون سػػػويب ػػػراؽ الػػػدن إل  
 .(1)(ىل ال ابإوجسمو ىف الاي يبلا ويرج  

 اإلنسػػػػافؽتػػػػا يتفضػػػػ  مػػػػن ىػػػػاه الروايػػػػة اف ىنالػػػػك تطػػػػاب  بػػػػ   
حتسػػب أ)  مػػري اظتػػؤمن  الشػػائ  أيضػػا  كػػكـ أد ىػػاا وال ػػفف ويؤيػػ

 . (كربألن سك جرما  ًغريا  وفيك انطفا العامل ا
فتػػدؿ عليػػو العديػػد مػػن  القػػرآف فدات مػػ  مػػا تطػػاب  ىػػاه اظتفجػػأ

وبعد ىػاه الػروا ت الػ  تتحػدث   ت والروا ت اظت سرة عتااآل
( مػػ  غػػريىا والػػ  لػػيها السػػكـئمػػة اعتػػدا )عأعػػن منػػاظرات بػػ  

م ادىا اف ك  اظتفجفدات مت رعة عن ككـ هللا ول مت ػا اف كػكـ 
 . القرآف هللا متجسد يف 
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 أورا سفاء كانل يف ال تاب الت ػفيين وف اظتفجفدات األ ذف فإ
 نػاثبتأف أوبعػد ،  القػرآفظتػا يقابلهػا ويطابقهػا يف  اإلنسػايال تاب 

ف ىنالػػػك ال نػػػري مػػػن أالنكثػػػة يتضػػػ   األمػػػفرالتطػػػاب  بػػػ  ىػػػاه 
ػت ػػا ومتشػػابو   القػػرآف ف أالػػ اب  والتماثػػ  بػػ  م ردا ػػا ف مػػا 

  ػت ا ومتشابو  اإلنسافكالك ي فف يف 
}ًَاىيَّوُ خَيَقَنٌُ ،  (1)فِِ ؤَؼْعَِِ ذَقٌٌٍِّْ{ اإلّعاُخَيَقْنَا  }ىَقَدْ

ٌْ ؤَشًَْاظا  ًٍََا ذَؽَِْوُ ٍِِْ ؤُّصََ ًَىَا  ٍِِّ ذُسَابٍ شٌَُ ٍِِ ُّّـْفَحٍ شٌَُ ظَعَيَنُ

َُييِسِه ِإىَّييا ِفيي            ِْ ُع ٍِيي ُّيينَقُض  ًََىييا  ََييٍس  ٍَُّع ٍِييِ  ََييُس  َُّع ٍَييا  ًَ َِييِو  ِ َذَؼييُ  ِإىَّييا ِتِعْي

إِِِّّ ؤَعْيَيٌُ ََْْيةَ اىعَيََاًَاخِ    }وى اا يف ال فف ،  (2){مِرَابٍ

 ، (3)ًَإَزْعِ ًَؤَعْيَيييٌُ ٍَيييا ذُثْيييدًَُُ ًٍََيييا مُنيييرٌُْ ذَنْرَُُيييٌَُ{    
 .فال فف فيو اس ا واظتتشابو 

    النتٌجة
                                                 

 . (4) الت  -1
 . (11)فاطر  -2
 . (33) البقرة -3
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متشػػاهباتو ونتيزىػػا  أسػػرارولتػػ   القػػرآف  طػػن  إىلوعليػو مػػن يصػػ  
ًٍََا َّعْيٌَُ ذَإًِّْيَيوُ إِالَّ  } آ تػواوي  وت سري عن ػت ماتو من وكؿ 

يسػػتطي  اف لتػػ  كػػ  متشػػاهبات  {اىيّييوُ ًَاىسَاظِييٌََُُ فِييِ اىْعِيْييٌِ   

ًَىَقَدْ ػَسَتْنَا ىِينَياضِ فِيِ   } طاؿ تعاىل،  واإلنسافوػت مات ال فف 

 . (1){ىَرَا اىقسآُ  ٍِِ مُوِّ ٍَصَوٍ

ِ ىَييرَا اىقييسآُ  ىِينَيياضِ ٍِييِ مُييوِّ ٍَصَييوٍ  ًَىَقَييدْ طَييسَفْنَا فِيي}طػػاؿ تعػػاىل 

 . (2){ؤَمْصَسَ شَِْءٍ ظَدَال  اإلّعاًَُمَاَُ 
وعليػػو نت ػػن اسػػتملراج غتمفعػػة مػػن الضػػفاب  الػػ  تن عنػػا كنقػػاط 

 ننطل  منها يف جين ذتار النظرية ومن ىاه الضفاب   
اإلنساف وال فف ف ل   من  ف ظاىر و طن فآلقر لف أكما  .1

}فَعُثْؽَاَُ اىَّرُِ تَِْدِهِ بدلي  طفلو تعاىل ظاىر و طن 

                                                 
 . (58)الرـو  -1
 . (52)ال هف  -2
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ف هللا يعلا أأي  (1)ٍَيَنٌُخُ مُوِّ شَِْءٍ ًَإِىَْْوِ ذُسْظَعٌَُُ{
 .ول   ش ء غيب  ء غيب ك  ش

التطاب  الفثي  ب  م ردات ال تب النكثة فأف ك  ما  .2
 القرآف لو ما يشاهبو يف  اإلنسافمفجفد من م ردات يف 

 .ات وال فف من اظت رد

ىل ال تب النكثة ونتيجة إف ىاه اظت ردات العائدة إ .3
ف إكتا   و إبعد سلبا  و اظتباشر يؤثر بعضا  علا  لرتباطها

فهف  اإلنسافالتأثري السليب علا ىاه اظت ردات ي فف من 
رض ال فف ..... وعاث يف ألقت  اأو  القرآف قت  أالاي 

ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَثَدْ }ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ  رض فساداألا

 . (2)ؤَّْدُِ اىنَاضِ{

 
 
 

                                                 
 . (83) ي  -1
 . (41) الرـو -2
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 : الباب الثانً
 دلة والبراهٌن على التطابق بٌن الكتب الثالثةألا

    (القرآف )  الكتاب التدوٌنً   أولا 
    خلق القرآن( 1

ف كلمػات هللا ولػ  أوطلنػا ماتػو اظتقدسػة ...كتػاب هللا وكل  القػرآف 
ولػػػػػ  مػػػػػن  القػػػػػرآف ذا إ ف ،آن كلماتػػػػػو .. طػػػػػر ... وولػػػػػ  هللا مػػػػػ
ب  ة طفيلة بػدلي  طفلػو  اإلنسافف ؼتلفؽ طب  آؼتلفطات هللا والقر 
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ُ خَيَقَ  * عَيٌََّ اىقسآُ  * اىسَؼََُِْ}تعاىل  ف أأي ،  (1){اإلّعيا
تقػفؿ  حسػب مػا اإلنسافمث ول   القرآف ا هللا سبحانو وتعاىل عل  

 ية الشري ة .آلا
  ( طفلو هللا )م وطد ورد عن رسفؿ

ل ػ  دـ أبآف متلػ  أف هللا تعاىل طرأ سفرة طػو ويػ  طبػ  إ)
ػػ زؿ ػطػػالفا طػػفة ألمػػة ينػػ القػػرآف ا شتعػػل اظتكئ ػػة عػػاـ فلم 

لسػن ت لػا بػداف حتمػ  ىػاا وطػفة ألىاا عليها وطػفة أل
 . (2)هباا(

فقػد كػاف التنزيػ  يف  (3){دْزِإَِّّا ؤَّصَىْنَاهُ فِيِ ىَْْيَيحِ اىْقَي   }وطفلو تعاىل 
ؼتلفؽ وبدأ تنزيلو يف ليلػة القػدر  القرآف ليلة القدر للقراف أي اف 

 . إذف القرآف  ؼتلفؽ
 أـحػ  ؟  القػرآف ؟ رب سػائ  يسػأؿ ىػ   حةً القةرآنهل ( 2

 ..؟ نية فق  .آوسفر طر  آ تانو غترد كتاب فيو 
                                                 

 ( .3 -1الرزتن ) -1

 . 344ص 7مستدرؾ الفسائ  ج -2
 . (1)القدر  -3
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 ا ذلػػػكوطػػػد وردت روا ت كنػػػرية علػػػحػػػ  ... القػػػرآف ؾتيبػػػو  ف 
حػ   القػرآف ذا إ،  ية حتي  اظتفتا ي فف ميػلآفيو  القرآفف يف 

 وينتظر ظهفر القائا )م ن( ليظهر اويلو ال ام  اف شاء هللا .
 ؟ هل القرآن  ٌتجدد( 3

لػػو آنػػزؿ علػػا النػػيب ب )ًػػلا هللا عليػػو و أ   القػػرآفكلنػػا يعلػػا اف 
يػػػة آمنػػو وؿ مػػػا انػػزؿ أاء يف ليلػػػة القػػدر وكػػاف ( يف غػػار حػػر  وسػػلا
سنة  48وكاف عمر الرسفؿ  (1){اىْسَؤْ تِاظٌِْ زَتِّلَ اىَّرُِ خَيَقَ}

ة الرسػفؿ )ًػلا هللا عليػو سنة ضتػ  وفػا 23زوؿ ظتدة ػواستمر الن
ىجريػػة فػػانقط  الػػفح  بعػػد ذلػػك ووػػتا  11( يف عػػاـ سػػلالػػو و آو 

 . القرآف
ف اظتفجػػفد اآل القػرآفىجػري فهػ  اف  1427ف يف سػنة آلوؿتػن ا

،نقػػفؿ اف الظػػاىر ىػػف  )م(و اظتفجػػفد يف زمػػن الرسػػفؿ ن سػػ ىػػف
 ن   الظاىر ول ن التجدد يف الباطن أي يف التأوي  .

                                                 
 ( .1العل  ) -1
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إَِّّييا ؤَّصَىْنَيياهُ فِييِ ىَْْيَييحِ }وؿ مػػرة يف ليلػػة القػػدر ألنػػزؿ  القػػرآفأي اف 

فبعػػد وفػػاة الرسػػفؿ كػػاف زؿ يف كػػ  ليلػػة طػػدر ...ػ... وينػػ{اىْقَييدْزِ
( والػػػدلي  لػػػيها السػػػكـئمػػػة اظتعصػػػفم  )عزؿ علػػػا األػويػػػ  ينػػػالتأ

ف يػف ينطبػ  ، ينطبػ  يف كػ  زمػاف وم ػاف  القرآفف أعلا ذلك 
مػػػاـ إلزؿ يف كػػػ  عػػػاـ علػػػا اػذا مل ي ػػػن ينػػػإيف كػػػ  زمػػػاف وم ػػػاف 

العػػاـ ، زؿ  لتأويػػ  لػػالك ػزوؿ يف كػػ  عػػاـ يتنػػػاظتعصػػـف وىػػاا النػػ
مػػا أىػػف واحػػد  القػػرآفاىر ف ظػػألف ...آوالتأويػػ  ىػػف جتديػػد للقػػر 

}ًَىَييٌْ ؤََََّّييا فِييِ   بطػػفف ... والػػدلي  طفلػػو تعػػاىل  سػػبعة  طنػػو فهػػف

اىْإَزْعِ ٍِِ شَعَسَجٍ ؤَىْيَاًٌ ًَاىْثَؽْسُ ََُّدُّهُ ٍِِ تَعْدِهِ ظَيثْعَحُ ؤَتْؽُيسٍ ٍَيا َّفِيدَخْ     

 اف يف آوػرودليػ  ،  (1)مَيََِاخُ اىيَّوِ إَُِ اىيَّيوَ عَصِّيصٌ ؼَنِيٌٌْ{   

}ًََّصَىْنَييا عَيَْْييلَ اىْنِرَييابَ ذِثَْْاّييا   مػػن ولػػ  هللا   ءكػػ  شػػ  القػػرآف 

  . ىِّنُوِّ شَِْءٍ{
   ولدة القرآن (4

                                                 
 . (27) لقماف -1
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ِىَْْيَحُ اىْقَدْزِ  * ًٍََا ؤَدْزَاكَ ٍَا ىَْْيَحُ اىْقَدْزِ * إَِّّا ؤَّصَىْنَاهُ فِِ ىَْْيَحِ اىْقَدْز

اىََْيَائِنَحُ ًَاىسًُّغُ فِْيَا تِ ِذُِْ زَتِّيٌِ ٍِِّ ذَنَصَهُ  * خَْْسٌ ٍِِّْ ؤَىْفِ شَيْسٍ

 ظَيَاًٌ ىَِِ ؼَرََّ ٍَـْيَ ِ اىْفَعْس * مُوِّ ؤٍَْسٍ
يػا  العشػرة لال إحدايف ليلة القدر وى   لكان  القرآفف ولدة إ 
غلػػب وحسػػب الػػروا ت الػػفاردة ألوعلػػا ا ،رمضػػاف واوػػر مػػن ألا

مػن  23لػة القػدر ىػ  ليلػة ف لي)عليها السػكـ( إى  البيل أعن 
 رمضاف . 

مديػة حبسػاب كلمػة رمضػاف ففجػدانىا ثبتنا ذلك يف علػا األأوطد 
ف انػػل  23=  2+  1+  8+  4 + 8 (ر ـ ض ا ف)تسػػاوي 

 ف ليلػة القػدر ىػ أوػر علػا آرمضػاف ودليػ   23ليلة القػدر ىػ  
اىْقُيسْآَُ  }إَِّّا َّؽُِْ َّصَىْنَا عَيَْْلَ  رمضاف طاؿ تعاىلمن شهر  23ليلة 

 23يػػػة كػػػاف ترتيبهػػػا آلوا اإلنسػػػافوالسػػػفرة ىػػػ  سػػػفرة  ذَنيييصِّ ً{
مػػا تتحػػدث عػػن ىل ليلػػة القػػدر ألإ إشػػارةوالظػػاىر وهللا اعلػػا انػػو 

 زي  .ػالتن
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 القػػرآف عتػػ  والػػفلدة ىػػ  يف إلوليلػػة القػػدر ىػػ  ليلػػة ولدة القػػدر ا
حسػػب علػػا  23تسػػاوي  ( نط ػػة) ف كلمػػة إنسػػاف وال ػػفف و إلوا
وىػػػػػػ  تػػػػػػدؿ  (23=  4+  8+  9+  2" ف ط ؼ ة")د مػػػػػػاأل

ومبػػا اف  (1)}ٍِييِ ُّّـْفَييحٍ خَيَقَييوُ فَقَييدَزَهُ{  يػػة آلعلػػا ولدة البشػػر ا
 23ف ليلػػة القػػدر ىػػ  ليلػػة  ف وال ػػفف متطابقػػاف فػػآالبشػػر والقػػر 

 . القرآف رمضاف وى  ليلة ولدة 
 (  ا ؿ ؽ د ر) 23ور اف كلمة القدر تساوي آودلي  

، وكػػػػالك كػػػػاف نػػػػزوؿ القػػػػرآف  23=  8+  4 + 4 + 6+  1
 ( سنة وهللا العامل .23علا مدا )

   تمدد القرآن( 5
 ـ انو تبل ل ي رب ول يتمدد ؟أي رب  القرآفى  

ؼتلػػفؽ مػػن ولػػ  هللا وانػػو  القػػرآفف أيف ككمنػػا السػػاب   ثبتنػػاأننػػا إ
وػػػرا مث ًػػػارت أيػػػة بعػػػد آزوؿ ػولػػػد يف ليلػػػة القػػػدر واسػػػتمر  لنػػػ

 .  زوؿػجزاء حىت اكتم  النأسفر و  ت آلا
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 يتجػػددالقػػرآف ف أثبتنػػا أ ( و مفػػك يفجػػد وحػػ  بعػػد رسػػفؿ هللا )
وىػػػاا ( يف ليلػػة القػػػدر ...ليػػو السػػػكـكػػ  سػػػنة علػػا اظتعصػػػـف )ع

من يقػفؿ  أمااظتهدي مفجفد ومفلفد،   اإلماـعلا اف  آور إثبات
مفلػفد  اإلمػاـل ي ػفف  ؿتاججو ونقػفؿ لػو كيػف ف نناع   ذلك 

ىػاه ال ػ ة  أثنػاء؟  ويػ  يف كػ  ليلػة طػدرأزؿ التػذا علا من ينػإ...
زؿ ػينػػػ ونػػػأكيػػػد أف ...عػػػاـ مػػػن زمػػػن الغيبػػة ضتػػػد اآل 1171وىػػ  

 .واف اظتعصـف مفجفد علا اظتعصـف 
زؿ مبػػػا يتناسػػػب وذلػػػك ػواف ىػػػاا النػػػزوؿ للتأويػػػ  كػػػ  عػػػاـ ... ينػػػ

يػزداد  القػرآف ف  زي  يف كػ  عػاـ فػوهباا التن ، الزماف ولعاـ كام 
ف التأوي  سي فف علا  شػ   ز دة أأي ك  معانيو وكلماتو...  يف

واظتقصػػفد  ضتجػػا ىػػف لػػي  اضتجػػا اظتػػادي بػػ   القػػرآفيف حجػػا 
 ف .آاضتجا اظتل ف  الباطن للقر 

سُ }ىُو ىٌَّْ مَاَُ اىْثَؽْسُ ٍِدَادا  ىِّنَيََِاخِ زَتِِّ ىَنَفِيدَ اىْثَؽْي  طاؿ تعاىل 

أي اف كػكـ  (1)ىَثْوَ ؤَُ ذَنفَدَ مَيََِاخُ زَتِِّ ًَىَيٌْ ظِْْنَيا تَِِصْيِيوِ ٍَيدَدا {    
هللا اوسػػػ  مػػػن البحػػػار واف البحػػػار تن ػػػا وكػػػكـ هللا ل ين ػػػا  طػػػاؿ 
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}ًَىٌَْ ؤََََّّا فِِ اىْإَزْعِ ٍِِ شَيعَسَجٍ ؤَىْيَياًٌ ًَاىْثَؽْيسُ ََُّيدُّهُ ٍِيِ تَعْيدِهِ       تعاىل 

 . ؽُسٍ ٍَا َّفِدَخْ مَيََِاخُ اىيَّوِ إَُِ اىيَّوَ عَصِّصٌ ؼَنٌٌِْ{ظَثْعَحُ ؤَتْ
والقػػرآف    يػػـف القيامػػة علػػا شػػ   رجػػ  ...والػػروا ت الػػفاردة 
عن أى  البيل )عليها السكـ( تؤكد أبف القرآف    يػـف القيامػة 

 علا ش   رج  .
ف كمػػػا طلنػػػا آف رأس وطلػػػب وجسػػػد وروح والقػػػر آللقػػػر    القةةةرآن

 القػػػػرآف نسػػػػاف وال ػػػػفف .... فػػػػرأس وػػػػرا كاإلألطػػػاب  ال تػػػػب اي
 ، وطد ورد عن اإلماـ الصادؽ )عليو السكـ(   ال احتة 

 . (1))اف ال احتة رأس القرآف(
، فعػػػن أ  بصػػػري عػػػن أ  عبػػػد هللا )عليػػػو )يػػػ (  القػػػرآفوطلػػػب 

 ػػػػػػ  شػػػػػػ ء طلػػػػػػب وإف طلػػػػػػب اإلنسػػػػػػاف )إف لالسػػػػػكـ(   
 . (2)()ي (
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ؼتلػػػفؽ مػػػن  القػػػرآف كمػػػا ذكػػػران سػػػابقا  أبف    رفةةةل القةةةرآن( 6
مث  اإلنسػػػافطبػػػ  القػػػرآف ف هللا سػػػبحانو وتعػػػاىل ولػػػ  إولػػػ  هللا و 

 نساف . ول  ال فف واإل
زولو كػػ  ػف يتجػػدد بنػػآف بػػدأ نزولػػو يف ليلػػة القػػدر ...والقػػر آوالقػػر 

القػػػػرآف  ف إ( و ليػػػػو السػػػػكـ)ع سػػػنة يف ليلػػػػة القػػػػدر علػػػػا اظتعصػػػػـف
مػاـ اظتهػدي علا يد اإل مو ومتشاهبو سراره وػتأي شف حقائقو و 

اصتبػػػػارين ( يػػػػـف يبعنػػػػو هللا لينصػػػػره علػػػػا هللا لػػػػو يف األرض )م ػػػػن
 ذف هللا .إب والظاظت 

فؿ يقػػ (1){}ىَييوْ َّنرُييسًَُُ إِالَّ ذَإًِّْيَييوُ َّييًٌَْ َّييإْذِِ ذَإًِّْيُييوُ    طػػاؿ تعػػاىل 
 هللا لػػػو يفظتهػػػدي )م ػػػن ف يػػػـف    اويلػػػو يعػػػين يػػػـف اإروف اظت س ػػػ
بػف أثبل السيد أف كما آوي  اظتطل  للقر أ( فهف ًاحب التاألرض

يف كتابو الاي انطش فيو السيد كمػاؿ اضتيػدري عبد هللا القحطاي 
. 

ٌِ       }وطفلو تعاىل  َُ ِفيِ اْىِعْيي ٌَُ ًَاىَساِظي ًَِّييُو ِإالَّ اىّييُو  ٌُ َذْإ َّْعَيي ٍَيا  ًَ }
سػػػػفؼ  (هللا لػػػػو يف األرضمػػػػاـ اظتهػػػػدي )م ػػػػن إلوكلنػػػػا يعلػػػػا اف ا
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مػر ألا لػو ايلمػا  وجػفرا  ويسػتقوعدل  بعد ما مػأت ظ طسطا نتأىا
. 

مػاـ إلوسػفؼ ترفػ  روح ا اإلمػاـ ول ن بعد ذلك سػفؼ يستشػهد
نػػو إوػر العػػ ة الطػاىرة و آمػن  رض سػفؼ ختلػػفألف اإرض و ألمػن ا

  ىل ربو . إسيعفد 
ذا  فػػ القػػرآفىل الػػدلي  العلمػػ  الفاضػػ  علػػا رفػػ  إوىػػاا يقػػفدان 

مػػاـ اظتعصػػـف فعلػػا مػػن إلمػػاـ النػػاي عشػػر اإلرض مػػن األولػػل ا
واإلمػػػاـ غػػػري مفجػػػفد ؟ وظتػػػاذا ينػػػػزؿ يف ليلػػػة القػػػدر  القػػػرآفزؿ ػيتنػػػ

طػد   واإلمػاـ( ليػو السػكـمػاـ )عإلبعد مفت االقرآف يف ليلة القدر 
 بػػػ   يوػػػاؼ بعػػػد اف  ف أي سػػػر  آلكشػػػف كػػػ  اويلػػػو فلػػػي  بعػػػد ا

 ماـ ك  التأوي  .إلا
( يف حػػػدي  النقلػػػ  الػػػاي مؿ رسػػػفؿ هللا )طػػػا  وػػػر آودليػػػ  

ي انرؾ فػػػػي ا النقلػػػػ  كتػػػػاب هللا إ)  ينقلػػػو الشػػػػيعة والسػػػػنة 
، ا  بػدأف دتس تا هبما لن تضلفا بعػد إ ى  بي  ماأوعنر  

 . (1)اضتفض( مما لن ي  طا حىت يردا عل   او 
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وػػر العػػ ة آمػػاـ إلذا مػػات ا فػػن ي  طا...والعػػ ة لػػ القػػرآفف أأي 
ىل اضتػػػفض كمػػػا طػػػاؿ الصػػػادؽ إيرفػػػ  معػػػو  القػػػرآفف  الطػػػاىرة فػػػ

 القػػرآفدلػػة علػػا رفػػ  أللػػي ا اإو  )م(عظػػا الرسػػفؿ األمػػ  األ
  مسعفد  أ ى  السنة عن أمن 

يف مصػحف  ةآيػعلا القرآف ذات ليلة فك يػ ؾ  )ليسرين  
 . (1)رفعل( إل  حد أول يف 

 ف يرفػ (أكنروا تػكوة القػرآف طبػ  أ)  ن مسعفد طاؿ عن ابو 
 .علا أوهللا  سريف  تدركتيا   ف كما نزؿ تدركتيا  آوالقر 

أبػف لسػيد ل القػرآفنظرية رفػ  علي ا مبراجعة  اإلطكعوظتزيدا  منو 
 القحطاي .عبد هللا 
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   ( اإلنساف)  نسانًالكتاب اإل( تنيا  
   خلق اإلنسان (1  
 وطفلػو  (1)ًَىٌَُ اىَّرَُِ ؤَّشَإَمٌُ ٍِِّ َّّفْيطٍ ًَاؼِيدَجٍ{  }طاؿ تعػاىل  

ًَاِؼيَدٍج         َّّْفيٍط  ٍِّيِ  ٌُ اىَّيِرُ َخَيَقُنيٌ  َُّّيا اىَناُض اذَُّقيٌْا َزَتُني }َّا َؤ

ًَخَيَقَ ٍِنْيَا شًَْظَيَا ًَتَسَ ٍِنْيََُا زِظَاال  مَصِريا  ًَِّعَاء ًَاذَّقٌُاْ اىيّوَ اىَّرُِ 

 . (2)تِوِ ًَإَزْؼَاًَ إَُِ اىيّوَ مَاَُ عَيَْْنٌُْ زَىِْثا {ذَعَاءىٌَُُ 

}ًَاىيَّيوُ خَيَقَنُيٌ   ومػاء طػاؿ تعػاىل  هللا اإلنساف مػن تػرابول  

ُ }فَيَْْنرُيسِ  وطفلػو تعػاىل  (3)ٍِِّ ذُسَابٍ شٌَُ ٍِِ ُّّـْفَيحٍ{  ٍِيٌَ   اإلّعيا

 . (4)خُيِقَ{
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 (1)طَيْظَاهٍ ٍِِّْ ؼَََ ٍ ٍَعْنٌٍُُ{ ٍِِ اإلّعاُ}ًَىَقَدْ خَيَقْنَا وطاؿ تعاىل 

وطفلػو  (2)ٍِِ طَيْظَياهٍ مَاىْفَََّيازِ{   اإلّعاُ}خَيَقَ وطفلو تعاىل 

 . (3)}ؤَىٌَْ ََّْيُقنٌُّ ٍِِّ ٍَاء ٍَيِنيٍ{تعاىل 
( مػػػػن تربػػػػة ليػػػػو السػػػػكـدـ )عآهللا ىػػػػف  نسػػػػاف ولقػػػػوإوؿ أكػػػػاف 

مفجػػفدة معروفػػة وىػػ  )عليػػو السػػكـ( دـ آوطصػػة ولػػ  ،  رضألا
مراعػػػػاة ف وذلػػػػك نبيػػػػاء ول غتػػػػاؿ لػػػػاكرىا اآليف كتػػػػب طصػػػػ  األ

 .   لكوتصار
 

 رافً األاإلنسان خلٌفته جعل هللا 

}ًَإِذْ ىَيياهَ زَتُّييلَ ىِيََْ َئِنَييحِ إِِّّييِ ظَاعِييوْ فِييِ إَزْعِ      طػػاؿ تعػػاىل 

دـ ىف الن   الفاحدة ال  ول  هللا منها زوجها آو ،  (4){خَيِْفَح 
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حسػػػن تقػػػفل  طػػػاؿ وطػػد ولقػػػو هللا أب، قهػػػا مػػػن طػػػ  اء( وول)حػػف  
  تعاىل 

أي وػػػا  مػػػن  (1)فِيييِ ؤَؼْعَيييِِ ذَقْيييٌٌٍِّ{  اإلّعييياُ}ىَقَيييدْ خَيَقْنَيييا  
 مراض . ألالنفاط  والعيفب وا
دـ علػا ًػفرتو آ  ولػد القػدل( اف هللا ه) الع وطد ورد يف التفراة

اىعَييييََاء تِنَيييياء }اىيَّييييوُ اىَّييييرُِ ظَعَييييوَ ىَنُييييٌُ اىْييييإَزْعَ ىَييييسَازا  ًَ  

ًَطٌََزَمٌُْ فَإَؼْعَيَِ طُيٌَزَمٌُْ ًَزَشَىَنُيٌ ٍِّيَِ اىـَِّّْثَياخِ      

 أمػػر  مث (2)ذَىِنُييٌُ اىيَّييوُ زَتُّنُييٌْ فَرَثَييازَكَ اىيَّييوُ زَبُّ اىْعَيياىََِنيَ{ 

}ًَإِذْ ىُيْنَا ىِيََْ َئِنَحِ اظْيعُدًُاْ ٓدًََ  اظتكئ ة  لسجفد طتلي ة هللا 

َ ًَاظْرَنْثَسَ ًَمَاَُ ٍَِِ اىْنَافِسَِِّ{فَعَعَدًُاْ   . (3)إِالَّ إِتْيِْطَ ؤَتَ
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}ىَاهَ ٍَا ٍَنَعَلَ ؤَالَّ ذَعْعُدَ إِذْ ؤٍََسْذُلَ ىَاهَ ؤََّاْ خَْْسٌ ٍِّنْوُ خَيَقْرَنِِ ٍِِ َّّازٍ 

مػػػن طاعػػػة هللا   إبرادتػػػو إبلػػػي وىنػػػا وػػػرج  (1)ًَخَيَقْرَيييوُ ٍِيييِ ؿِييينيٍ{
 ونقمتو .  غضب هللا إىلورزتتو 

}ىَيياهَ فَثََِييا ؤََْييٌَّْرَنِِ َٕىْعُييدََُ نسػػاف العػػداء لإل ببلػػي  بنصػػإبػػدأ 

فَثِعِصَذِييييلَ }بلػػػػي  إمث طػػػػاؿ  (2)ىَيُييييٌْ طِييييسَاؿَلَ اىَُْعْييييرَقٌَِْ{

دـ آوعصػا  (3){إِىَّا عِثَادَكَ ٍِينْيٌُُ اىََُْْيَظِينيَ   * ىَإٌََُِّْنَيٌُْ ؤَظََْعِنيَ
الشػػيطاف بعػػد اف  بسػػببوجتػػو حػػفاء ربػػو ووػػرج مػػن اصتنػػة ىػػف وز 

رض والقصػػػة األإىل هػػػب  ، فشػػػجرة كػػػ  مػػػن الأمػػػر ربػػػو و أ وػػػالف
وؿ الػاي كػاف ألا اصتنػ زتلػل  ،وىنالػك زتلػل حػفاء ، معروفة 

 .ضة حفاء يدـ وبآـ واحتاد نط ة أب و أنتيجة زواج 

                                                 
 . (12) األعراؼ -1

 . (16) األعراؼ -2

 ( .83 -82ص ) -3
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تعػاىل وطفلػو   (1){ٍِِ ُّّـْفَحٍ ؤٍَْشَياضٍ  اإلّعاُإَِّّا خَيَقْنَا }طاؿ تعاىل  

ًَاىيَّييوُ خَيَقَنُييٌ ٍِّييِ ذُييسَابٍ شُييٌَ ٍِييِ ُّّـْفَييحٍ شُييٌَ ظَعَيَنُييٌْ    }، 

ًََىيا         ََيٍس  ٍَُّع ٍِيِ  ََيُس  َُّع ٍَيا  ًَ َِيِو  ًََىا َذَؼُ  ِإىَّيا ِتِعْي ِْ ُؤَّصَ  ٍِ َُِو  ٍَا َذْؽ ًَ ًَاظا   َؤْش

وكلمػة  (2){ريٌُّنقَضُ ٍِِْ عَُُسِهِ إِىَّا فِِ مِرَيابٍ إَُِ ذَىِيلَ عَيَيَ اىيَّيوِ َّعِي     
   مدساب األحبنط ة كما ذكران سابقا  تساوي 

 = ف ط ؼ ة  23
23  =2  +9  +8  +4  

  (23)حتتػػػػػػفي علػػػػػػا  اإلنسػػػػػػافف نط ػػػػػػة ومػػػػػػن اصتػػػػػػدير  لػػػػػػاكر أ
ذا احتػػػػدت ىػػػػاه إو ، يػػػػة عظيمػػػػة إعتوىػػػػاه ح مػػػػة  !!كرومفسػػػػـف 

  (46) أًػػػب  العػػػدد -يضػػػا  أوىػػػ  نط ػػػة  -النط ػػػة مػػػ  البيضػػػة 
ال املػة فسػبحاف اطتػال   كرومفسفمات اإلنسػافمفسـف وى   و كر 

 . (3)ٌٍَِ خُيِقَ{ اإلّعاُ}فَيَْْنرُسِ  اظتصفر 

                                                 
 . (2)نساف اإل -1
2

 . (11)فاطر  -
 . (5) الطارؽ -3
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}شُييٌَ خَيَقْنَييا اىنُّـْفَييحَ  وبعػػد اف تت ػػفف الزكتػػة مػػن النط ػػة والبيضػػة 

ـ بعػػػد التلقػػػي  وبدايػػػة ألتػػػزرع ىػػػاه العلقػػػة يف رحػػػا ا (1){عَيَقَيييح 
   ثبل العلا اضتدي  طاؿ تعاىل كما  النقساـ

 . (2)}ًَاىيَّوُ ؤَّثَرَنٌُ ٍَِِّ اىْإَزْعِ َّثَاذا {
مػػا  ولت سػػ  العظػػاـ امث تصػػب  عظ ، قػػة لتصػػب  مضػػغةلوت ػػرب الع

فَََيَقْنَا اىْعَيَقَحَ ٍُؼْغَح  فَََيَقْنَا اىَُْؼْغَحَ عِرَاٍا  فَنَعٌََّْا اىْعِرَاًَ }ضتما  

 .(3)يَّوُ ؤَؼْعَُِ اىََْاىِقِنيَ {ؤَّشَإَّْاهُ خَيْقا  آخَسَ فَرَثَازَكَ اى ىَؽَْا 
اثنػ   إىلللزكتػة مػن وليػة واحػدة  السري وحتدث عملية النقساـ 

ولتػػػدد جػػػن   ،وى ػػػاا حػػػىت  وػػػا شػػػ   اصتنػػػ   وذتانيػػػة وأربػػػ 
( لبيضػػة وت ػػػفف ىػػاه الزكتػػة )العلقػػػةاصتنػػ  ضتظػػة احتػػػاد النط ػػة وا

 وي ػػػػفف اصتنػػػػ  داوػػػػ  لإلنسػػػػافحاملػػػػة ل ػػػػ  الصػػػػ ات الفراثيػػػػة 
اظتشػػيمة الػػ  ىػػ  بيتػػو ومصػػدر غػػااءه وتن سػػو وتػػففري اضتمايػػة لػػو 

                                                 
 . (14)اظتؤمنفف  -1
 . (17) نفح -2
 . (14)اظتؤمنفف  -3
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ُِ ؤٍَُيَاذِنٌُْ خَيْقا  ٍِِ تَعْدِ خَيْقٍ }َ األـيف رحا  خْيُقُنٌُْ فِِ تُـٌُ

كمػػا ظلمػػة الػػبطن والػػرحا واظتشػػيمة  وىػػ   (1){فِييِ ظُيََُيياخٍ شَيَييازٍ 
 . (2)طاؿ اإلماـ الصادؽ )عليو السكـ(

   ولدة اإلنسان( 2
لتػ  مفعػد ولدتػو مػن بطػن  األـعد اكتمػاؿ فتػف اصتنػ  يف رحػا ب 

 ؟  ـاألـ أفمن الاي لتدد مفعد الفلدة اصتن  .... أمو
 ىنالػػك نظػػر ت عديػػدة وضػػعل لتحديػػد مفعػػد وسػػبب حػػدوث

اظتسػػػػػؤوؿ  إثبػػػػػاتف مل يسػػػػػتط  العلمػػػػػاء آلول ػػػػػن ضتػػػػػد ا الػػػػػفلدة
مصػػػدرىا  ن نقػػػفؿ اف الػػػفلدةاضتقيقػػػ  لبػػػدء عمليػػػة الػػػفلدة وؿتػػػ

يرجػ  لػػأـ  لدرجػػة األوىل بػػدلي  أف القػرآف يؤكػػد ىػػ  الػػ  تضػػ  
ًٍََا ذَؽَِْوُ ٍِِْ ؤُّصََ ًَىَا ذَؼَ ُ إِىَّا تِعِيَِْيوِ ًٍََيا ُّعَََيسُ    }طاؿ تعاىل الط   ، 

                                                 
 ( .6) الزمر -1
 حبار األنفار . -2



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

 

َُيِسِه ِإىَّيا ِفيِ ِمَرياٍب         ِْ ُع ٍِي ُّينَقُض  ًََىيا  ََيٍس  ٍَُّع ، وطػاؿ تعػاىل  (1){ٍِِ 

 . (2){اخِ ؼََْوٍ ؼََْيَيَاًَذَؼَ ُ مُوُّ ذَ}
ف هللا يعلا مىت تض  وليدىا وانو سبحانو ل مت ػا عليػو شػا  اف إ

ثنػاء الفضػ  .. أـ ألعملية الفلدة عمليػة ًػعبة جػدا  وطػد دتػفت ا
ػػإلو نتػػفت اأ .و نتػػفت اصتنػػ  .أ يػػل   ونت  ثنػػ  معػػا  فػػاهلل الػػاي لت 

أي اف اضتمػػ  ،  (3){ؼَََيَرْييوُ ؤٍُُّييوُ مُسْىييا  ًًََػَييعَرْوُ مُسْىييا  }
نسػػػاف إف أتتصػػػفر كيػػػف مػػػن العمليػػػات الصػػػعبة واظتعقػػػدة حيػػػ   

  عمليػة ًػػعبة هػشػهر لػيك  ومػػارا  فأنسػاف معػو ظتػػدة تسػعة إلتمػ  
 .ل يطيقها أي إنساف إل  األـ جدا  

مػػا طػػد ألـ عمػػاؿ القاسػػية علػػا األيضػػا  مػػن األأف الػػفلدة ىػػ  إو 
 .إلنساف يفلد كما يفلد القرآفأي أف اثناء الفلدة أت قد حيا ا 

 
 

                                                 
  ( .11) فاطر -1

 ( .2) اضتج -2
 . (15)الحقاؼ  -3
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   اإلنسان حً( 3
واكتسػػػػابو  اإلنسػػػػافككمنػػػػا السػػػػاب  عمليػػػػة ولػػػػ  يف   استعرضػػػػتا

يف الشػػهر الرابػػ  وعشػػر  حج الػػرو ولػػف بفيػػو و أالصػػ ات الفراثيػػة مػػن 
جسػد اصتنػ  أي مبعنػاه اكتسػاب اضتيػاة  ححي  تدو  الرو  ،  ـأ

مػػو وحتػػ  أيف بطػػن كتسػػابو الػػروح ويبػػدأ  ضتركػػة حػػ    فاإلنسػػاف
ـ يسػػػػػػم  ألف اصتنػػػػػػ  اضتػػػػػػ  يف بطػػػػػػن اإـ حبركػػػػػػات جنينهػػػػػػا و ألا

ثبػػل العلػػا اضتػػدي  ىػػاا أثر هبػػا وطػػد أًػػفات اطتارجيػػة وىػػف يتػػاأل
ٍِِ ُّّـْفَحٍ ؤٍَْشَاضٍ  اإلّعاُ}إَِّّا خَيَقْنَا مر وىف مصداؽ لقفلو تعاىل ألا

، والط ػػ   شتيعػػا  مث بصػػريا   ، أي (1)َّّثْرَيِْييوِ فَعَعَيْنَيياهُ ظَييَِْعا  تَظِييريا {
مػن  أسػبفع بعػد  ل  إح ف يرا بفضف أاضتدي  الفلدة ل يستطي  

 الفلدة .
ف اصتن  يب ػ  وىػف يف رحػا األـ ، واضتيػاة يف أوطد أثبل العلماء 

نسػػػاف اضتػػػ  يعػػػ  إلوحركػػػة ...وعمػػػ  ، وااإلنسػػػاف ىػػػ  عقػػػ  ...
 .رض يعق  وىف سيد اظتمللفطات يف األو 

                                                 
 . (2) نسافاإل -1
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 . {ِِّّ ظَاعِوْ فِِ إَزْعِ خَيِْفَح إِ}طاؿ تعاىل 

}ًَىُيييٌَ اىَّيييرُِ ؤَؼَْْيييامٌُْ شُيييٌَ    اإلنسػػػافوهللا ىػػػف الػػػاي أحيػػػا 

 . (1)ىَنَفٌُزٌ{ اإلّعاَُُِّْرُنٌُْ شٌَُ ُّؽِْْْنٌُْ إَُِ 
 فاإلنساف ح  .

   تجدد اإلنسان (4
يف  اإلنسػػػافمليػػػارات وليػػة وإف  (6)مػػن  اإلنسػػػافيت ػػفف جسػػا 

مليػفف وليػة  (58)مليػفف وليػة وتفلػد  (58)د متسر اليـف الفاح
وظي ػػػة معينػػػة واف عتػػػا  اإلنسػػػافأوػػػرا وأف ل ػػػ  وليػػػة يف جسػػػا 

 عمر ػتدد .
 يـف . 128ف ر ت الدـ اضتمر عمرىا حفا  = 
 يـف . 13وكر ت الدـ البيد عمرىا حفا  = 

 يـف . 28يتبدؿ ك   اإلنسافوجلد 
مػػػػػن اطتػػػػػك  وكػػػػػالك ا ىػػػػػوأظػػػػػافره وغري  اإلنسػػػػػافوكػػػػػالك شػػػػػعر 

 األغشية اظتملاطية يف األمعاء فه  يف جتدد مستمر .

                                                 
 . (66) اضتج -1
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ػتػػدد  أل يػػدؿ ذلػػك علػػا ح مػػة اطتػػال  وأف كػػ  وليػػة عتػػا عمػػر
طػاؿ ، ؽتػا يػدؿ علػا جتػدد اإلنسػاف ، ودتفت وتفلد أوػرا م امػا 

ؽِْْييِ }َُّْييسِضُ اىْؽَييَِ ٍِييَِ اىََِّْْييدِ ًََُّْييسِضُ اىََِّْْييدَ ٍِييَِ اىْؽَييِِّ ًَُّ  تعػػاىل 

 . (1)اىْإَزْعَ تَعْدَ ٌٍَْذِيَا ًَمَرَىِلَ ذَُْسَظٌَُُ{

   تمدد اإلنسان (5
كمػا ذكػػران سػػابقا  أبف بدايػػة اطتلػ  كانػػل معػػ  مث ًػػارت حػػروؼ 

اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػ ف أًػػػػػػلو مث ًػػػػػػارت كلمػػػػػػات وى ػػػػػػاا .. وكػػػػػػالك 
 فصار ًلصاؿ كال ملار ..وماء فصار طينا  .....تراب

 . (2)ٍِِ ظُيَاىَحٍ ٍِِّ ؿِنيٍ{ اإلّعاُا }ًَىَقَدْ خَيَقْنَ طاؿ تعاىل

 . (3)ٍِِ طَيْظَاهٍ مَاىْفَََّازِ{ اإلّعاُ}خَيَقَ  وطاؿ تعاىل
مث علقػػػة مث  ي ػػػرب شػػػيئا  فشػػػيئا  فصػػػار نط ػػػة اإلنسػػػافوى ػػػاا بػػػدأ 

 ول  آور .، فصار  ما  ضتالعظاـ ، كسيل مضغة مث عظاـ مث 
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 . (19) الرـو -
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ار ولدا  ،  وورج ط ك   وبلغ أشػده  ربع طد بلغ األ، وشاب ،  ًو
. 

}ىَاهَ ىَوُ طَاؼِثُوُ ًَىٌَُ ُّؽَاًِزُهُ ؤَمَفَسْخَ تِاىَّرُِ خَيَقَلَ ٍِِ طاؿ تعاىل 

 . (1)ذُسَابٍ شٌَُ ٍِِ ُّّـْفَحٍ شٌَُ ظٌََاكَ زَظُ ً{

}ىٌَُ اىَّرُِ خَيَقَنٌُ ٍِِّ ذُسَابٍ شٌَُ ٍِيِ ُّّـْفَيحٍ شُيٌَ ٍِيِْ     وطاؿ تعاىل 

ٌْ ؿِفْ ً شٌَُ ىِرَثْيُغٌُا ؤَشُدَمٌُْ شٌَُ ىِرَنٌٌُُّا عَيَقَحٍ شٌَُ ُّ َْسِظُنُ

شٌُُْخا  ًٍَِننٌُ ٍَِ ُّرٌََفََّ ٍِِ ىَثْوُ ًَىِرَثْيُغٌُا ؤَظَ ً ٍُّعًَََّ ًَىَعَيَّنٌُْ 

 . (2)ذَعْقِيٌَُُ{

بِّ ؤًَْشِعْنِِ ؼَرََّ إِذَا تَيَغَ ؤَشُدَهُ ًَتَيَغَ ؤَزْتَعِنيَ ظَنَح  ىَاهَ زَ}وطفلو تعاىل 

 . (3)..{ؤَُْ ؤَشْنُسَ ِّعََْرَلَ

                                                 
 . (37) ال هف -1
 . (67) غافر -2
 . (15)حقاؼ األ -3
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أي اف دتػػاـ الشػػدة .. مػػن العقػػ  واصتسػػا .. ىػػ  يف األربعػػ  مػػن 
 العمر حسب طفؿ هللا عز وج  .

 واف رسفؿ هللا ب ع  نبيا  عندما بلغ األربع  .
والتمػػدد يف الظػػاىر والبػػاطن ، فالظػػاىر دتػػدد اصتسػػد  ، والبػػاطن 

 ..  و العق دتدد الروح
تعلا اضتػػػروؼ بػػػفالط ػػػ  يفلػػػد ول ي هػػػا شػػػيئا  مث يبػػػدأ بعػػػد ذلػػػك 
ىل مسػػتفا عػػاؿ  إوال لمػػات واصتمػػ  وى ػػاا تػػدركتيا  حػػىت يصػػ  

فهػػاا التمػػدد يف الػػروح والعقػػ  ..وىػػ  أمػػفر مػػن ال هػػا واإلدراؾ 
 طنيػػة ل تػػرا  لعػػ  ، والتمػػدد يف اصتسػػد واضػػ  للعػػ  ، فمػػن 

 .فالتمدد ظاىري و طين نط ة إىل مضغة ...إىل رج  ، 
 يتمدد . فاإلنساف

   اإلنسان والتشرٌح -6
لإلنساف رأس وطلػب وجسػد وروح وعػروؽ كتػري هبػا الػدـ وعظػاـ 

 وضتا ..
 وال فف .. القرآف يشابو  اإلنسافوأف 

 فلإلنساف طلب ولل فف طلب وللقرآف طلب ..
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عليػو ف لي ا ما جاء  لرسالة الاىبية لإلماـ الرضػا ) اإلنساففأما 
أف هللا  أمػػري   واعلػػا)...اظتػأمفف    إىلـ( الػػ  بعػ  هبػػا السػك

عز وجػ  مل يبتػ  البػدف بػداء حػىت جعػ  لػو دواء يعػام بػو 
 ونعػػلول ػػ  ًػػنف مػػن الػػداء ًػػنف مػػن الػػدواء وتػػدبري 

 سل علا أساس اظت لك .س  اـ أ  جسوذلك اف ىاه األ
فملػػػػػك اصتسػػػػػد ىػػػػػف مػػػػػا يف القلػػػػػب والعمػػػػػاؿ عػػػػػروؽ يف 

ػػػػػاؿ  اصتسػػػػػد  وأرضػػػػػووالػػػػػدماغ وبيػػػػػل اظتلػػػػػك طلبػػػػػو األًو
 وأذانهواألعػػػػفاف يػػػػداه ورجػػػػكه وعينػػػػاه وشػػػػ تاه ولسػػػػانو 

دره   .ووزائنو معدتو وبطنو و وحجابو ًو
فح  يػػفاليػػداف عػػفانف يقػػر ف ويبعػػداف ويعمػػكف علػػا مػػا 

ليها اظتلك والػرجكف يػنقكف اظتلػك حيػ  يشػاء والعينػاف إ
وراء حجػػػاب ل  نػػػو علػػػا مػػػا يغيػػػب عنػػػو ألف اظتلػػػكيدل  
اصتسػػػد  نراجاه أيضػػػا  وحصػػػسػػػل إبذف وقتػػػا إليػػػو إ ًػػػ يف 

ما يفافقو ألممػا  إلل يدوكف علا اظتلك  األذانفوحرزه 
 .امليهإل يقدراف أف يدوك ش ء حىت يفح  اظتلك 
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ا يريػد مبػا حىت يع  منهما مث كتيػب ممنصتا  عت كأطرؽ اظتل
الشػػ ت  ولػػي   ار اظتعػػدة ومعفنػػةوبػػ ال ػػؤادو ريػػ  نػػم ااند

 نبعضها عػ تغينولي  يس اء اللسافنشل أبإللش ت  طفة 
ف األنػف ألنػف أليف ا عػةب جي إل لتسػنبعد وال كـ ل 

اف قتػا ر ملػنيزين ال كـ كما يزين النافخ اظتزمػار وكػالك اظت
 .ثقبا األنف 

واألنػػف يػػدو  علػػا اظتلػػك ؽتػػا لتػػب مػػن الػػروائ  الطيبػػة 
ظتلك اىل اليدين فحجبػل بػ  سفء أوحا ايف ذا جاء ري  

مػ  ىػاا ثػفاب وعقػاب وللملػك اظتلك وب  تلك الػروائ  
فعاابػػو أشػػد مػػن عػػااب اظتلػػفؾ الظػػاىرة القػػادرة يف الػػدنيا 
وثفابػػو أفضػػ  مػػن ثفاهبمػػا ، فأمػػا عاابػػو فػػاضتزف وأمػػا ثفابػػو 
فػػال رح وأًػػ  اضتػػزف يف الطحػػاؿ وأًػػ  ال ػػرح يف النػػرب 

ػػك ف يف الفجػػو فمػػن ىنػػاؾ وال ليتػػ  ومنهمػػا عرطػػاف مًف
يظهر ال رح واضتزف ف ا تباشريىا يف الفجو وىاه العػروؽ  

العمػػاؿ  إىلاظتلػػك ومػػن اظتلػػك  إىلا طػػرؽ مػػن العمػػاؿ هػػكل
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مفضػػ   إىلالعػػروؽ  أدتػػوتنػػاوؿ الػػدواء  إذاوتصػػريف ذلػػك 
 .الداء 

 تعفىدتزلة األرض الطيبة إف ػمري اف اصتسد مبنأواعلا   
رؽ ول غػػفت اظتػػاءل تػػزداد مػػن   لعمػػارة والسػػق  مػػن حيػػ 

وأمسػػػل عمار ػػػا وكنػػػر ريعهػػػا وزكػػػا  فػػػتعطشتػػػنق  منػػػو 
عنهػػػا فسػػػدت ونبػػػل فيهػػػا العشػػػب  تغافلػػػلزرعهػػػا واف 

واألشػربة يصػل   األغايػةواصتسد هباه اظتنزلة والتدبري مػن 
 . (1)ويص  وتزكفا العافية ...(

عظػيا ماـ )عليػو السػكـ( فيػو مػن اضت مػة والتشػبيو الواف ككـ اإل
منػػ  األرض ... وأف  اإلنسػػافمبػػا ل يقبػػ  الشػػك فيػػو أبف جسػػد 

 ىناؾ ما يطابقو فين عو وما متال و فيضره ..
الػػداء بػػ  شػػاهبة اظتوىػػاه الرسػػالة الاىبيػػة دليػػ  آوػػر علػػا نظريػػة 

 والدواء .

                                                 
 الرسالة الاىبية لإلماـ الرضا )عليو السكـ( . -1
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 اإلنسػػافمػػاـ الصػػادؽ )عليػػو السػػكـ( إلوطػػد ذكػػران سػػابقا  تشػػبيو ا
 لسابقة . ل فف ... فراج  الص حات ا

   موت اإلنسان -7
اصتسػد عػن الػروح وبقػاء اصتسػد  معنػاه ان صػاؿ اإلنسػافف مػفت إ

عفدىا كنسا   ىل  رئها .إا  دوف حراؾ ووروج الروح ًو
ثنػاء النػـف أواف النـف مفت مؤطػل ألف الػروح تن صػ  عػن اصتسػد 

ىَّرِِ ىَيٌْ ذََُيدْ   }اىيَّوُ َّرٌََفََّ اىْإَّفُطَ ؼِنيَ ٌٍَْذِيَا ًَاوالدلي  ..طاؿ تعػاىل 

فِِ ٍَنَاٍِيَا فََُْْعِلُ اىَّرِِ ىَؼََ عَيَْْيَا اىٌََْْخَ ًَُّسْظِيوُ اىْيإُخْسٍَ إِىَيَ ؤَظَيوٍ     

 . (1)ٍُعًَََّ إَُِ فِِ ذَىِلَ ىَأَّاخٍ ىِّقًٌٍَْ َّرَفَنَّسًَُُ{
اصتسػػا عػػن العمػػ   جهػػزةأأمػػا اظتػػفت مبعنػػاه اظت هػػـف وىػػف تفطػػف 

ث يف أي ال اب ، واظتفت لتػد إىلعفد ا وحتللها و  ومفت وك ه
 ن حياة اإلنساف .مضتظة 

مػػو أو أثنػػاء الػػفلدة أو ط ػػك  أو  أفقػػد نتػػفت وىػػف جنػػ  يف بطػػن 
 :كهك  ...ويقبد ملك اظتفت روحو ، طاؿ تعاىل 

                                                 
 . (42) الزمر -1
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{         ٌَ ِْ َعَيَقيٍح ُشي ٍِي  ٌَ ـَْفيٍح ُشي ُّّ ٍِيِ   ٌَ ٍِِّ ُذيَساٍب ُشي ٌَ اىَِّرُ َخَيَقُنٌ  ُى

ٌْ ؿِفْ ً شٌَُ ىِرَثْيُغٌُا ؤَشُدَمٌُْ شُيٌَ ىِرَنٌُُّيٌا شُيٌُْخا     َُّْسِظُنُ

ًٍَِييننٌُ ٍَييِ ُّرَييٌَفََّ ٍِييِ ىَثْييوُ ًَىِرَثْيُغُييٌا ؤَظَيي ً ٍُّعَييًََّ ًَىَعَيَّنُييٌْ       

 . (1)ذَعْقِيٌَُُ{

}ًَىُيييٌَ اىَّيييرُِ ؤَؼَْْيييامٌُْ شُيييٌَ َُِّْيييرُنٌُْ شُيييٌَ     وطػػػاؿ تعػػػاىل 

 . (2)ىَنَفٌُزٌ{ اُاإلّعُّؽِْْْنٌُْ إَُِ 
عنػػػدما ي ػػػرب يف العمػػػر ويصػػػب  كهػػػك  فػػػ ف أجهػػػزة  ف اإلنسػػػافإو 

اصتسػػػا تبػػػدأ  لعطػػػ  وعػػػدـ القػػػدرة علػػػا إؾتػػػاز وظائ هػػػا بصػػػفرة 
ال بػري يف السػن يبػدأ  اإلنسػافف أًحيحة ومكئمػة حػىت نكحػ  

ويقػػ  طفلػػو وتقػػ  طابليػػة  حجمػػو  لتنػػاط  فيصػػغر حجمػػو ووزنػػو
  اصتديػػػػػػدة وحػػػػػػىت اف دماغػػػػػػو يبػػػػػػدأ اصتسػػػػػػا علػػػػػػا تفليػػػػػػد اطتػػػػػػك

ويصػػػغر يف اضتجػػػا ويصػػػب  عنػػػده حالػػػة مػػػن فقػػػداف   لن مػػػاش

                                                 
 . (67) غافر -1
 . (66) اضتج -2
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حالػػة  إىلالكإراديػػة وكأفتػػا يعػػفد  األفعػػاؿالػػااكرة والنسػػياف وز دة 
 رتي  الناس . الط فلة وىاا يكح  عند

 . (1)}ًٍََِْ ُّعََِّسْهُ ُّنَنِّعْوُ فِِ اىََْيْقِ ؤَفَيَا َّعْقِيٌَُُ{طاؿ تعاىل 
لػػ  حػػىت تبقػػا تحوعنػػدما نتػػفت يػػدفن جسػػده يف الػػ اب ويبػػدأ  ل
 فأًػػػلها وىػػػ إىلعظامػػػو فقػػػ  مث بعػػػد فػػػ ة تتحلػػػ  ىػػػاه العظػػػاـ 

 ال اب ..
 طاؿ الشاعر  

 ن ػما أظًاح و  ف الفطأ 
  أدل األرض إل من ىاه األجساد                         

 )أي أف تربة األرض ى  من أجساد البشر( .
 أيضا    وطاؿ 

 رب ضتد  طد ًار ضتدا  مرارا  
 دادػػضاحك من تزاحا األض                          

فمػػا ىػػاا الػػ اب أي أف القػػرب ًػػار طػػربا  عػػدة مػػرات عػػرب الػػزمن ، 
 دادان وأجداد أجدادان األول  .إل أج

                                                 
 . (68) ي  -1
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ـ نجػػػف وعنػػػدما حتػػػ ؽ ىػػػاه ال، وإف ل ػػػ  إنسػػػاف ؾتػػػا يف السػػػماء 
 احبها ، طاؿ اإلماـ الصادؽ )عليو السكـ(  دللة علا مفت ً

، النجػػـف  احػػ اؽمنػػ   اإلنسػػافأي مػػفت  )ومفتػػو ك ح اطهمػػا(
 وعفدتو إىل أًلو )ال اب( . اإلنسافوىاا إثبات علا مفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ال فف(   الكتاب التكوٌنً تلنا  (
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  (درب التبانػػػػة)لتسػػػهي  اظتفضػػػػفع وتبسػػػػيطو سػػػفؼ  وػػػػا غترتنػػػػا 
 ال فف . كمناؿ علا

   خلق الكون -1
}إَُِ زَتَنٌُُ اىيّوُ اىَّرُِ خَيَقَ اىعَََاًَاخِ ًَإَزْعَ فِِ  طاؿ تعػاىل 

 . (1){ظِرَّحِ ؤََّاًٍ شٌَُ اظْرٌٍََ عَيََ اىْعَسْغِ

 .  (2){فِِ مِرَابِ اىيّوِ ًٌََّْ خَيَقَ اىعَََاًَاخ ًَإَزْعَ}طاؿ تعاىل 

عَََاًَاخِ ًَإَزْعَ فِِ ظِرَّحِ ؤََّاًٍ ًَمَاَُ عَسْشُوُ }ًَىٌَُ اىَّرُِ خَيَق اى

 . (3){عَيََ اىََْاء

}اىَّرُِ خَيَقَ اىعَََاًَاخِ ًَاىْإَزْعَ ًٍََا تَْْنَيََُا فِِ ظِرَّحِ ؤََّاًٍ شٌَُ اظْرٌٍََ 

 . (4)عَيََ اىْعَسْغِ اىسَؼََُِْ فَاظْإَهْ تِوِ خَثِريا {

                                                 
 . (54)العراؼ  -1
 . (36)التفبة  -2
 . (7)ىفد  -3
 . (59) ال رطاف -4
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ت تفضػػ  اف هللا ولػػ  السػػماوات واألرض نػػااف ىػػاه اآل ت البي  
 علا العرش يف اليـف الساب  . واستفايف ستة أ ـ فق  

وإف ولقػػػػػل مػػػػػن الػػػػػ اب واظتػػػػػاء  واألرضواف ىػػػػػاه السػػػػػماوات 
 .ال فف ول  من ؼتلفطات هللا 

    ولدة الكون -2
اوتلف العلمػاء يف زمػاف ولدة ال ػفف ومػن أيػن جػاء ىػاا ال ػفف 

 ، ومن ول  ال فف ؟
ػػادؽ يف علمػػو وحبفثػػو  ل يسػػتطي  عػػامل ًػػادؽ مػػ  ن سػػو أول  ًو
أف ين ػػر أف ىػػاا ال ػػفف طػػد ولقػػو هللا سػػبحانو وتعػػاىل فكبػػد أف 

سػػيطرة كاملػػة علػػا ىػػاا النظػػاـ ال ػػفي  ي ػػفف ىنػػاؾ مػػن يسػػيطر
 العجيب وإف هللا ىف اطتال  عتاا ال فف .

ا خَيَقَ اىيَّيوُ اىعَيََاًَاخِ   ؤًََىٌَْ َّرَفَنَّسًُا فِِ ؤَّفُعِيٌِْ ٍَ}طاؿ تعػاىل 

َ ًَإَُِ مَصِريا  ٍَِِّ اىنَاضِ تِيِقَاء  ًَاىْإَزْعَ ًٍََا تَْْنَيََُا إِىَّا تِاىْؽَقِّ ًَؤَظَوٍ ٍُّعًََّ

ًٍَِييييِْ آَّاذِييييوِ خَيْييييقُ  }، وطػػػػاؿ تعػػػػاىل  (1){زَتِّيِييييٌْ ىَنَييييافِسًَُُ

                                                 
 . (8الرـو ) -1
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ًَؤَىٌَْاِّنٌُْ إَُِ فِِ ذَىِلَ  اىعَََاًَاخِ ًَاىْإَزْعِ ًَاخْرِيَافُ ؤَىْعِنَرِنٌُْ

 . (1){ىَأَّاخٍ ىِّيْعَاىَِِنيَ

 ؟ متى خلق هللا الكون -3
ف عمػػر أيقػػفؿ ن مػػ اوتلػػف العلمػػاء يف حتديػػد عمػػر ال ػػفف فمنػػو

ال ػػفف مكيػػ  السػػن  واآلوػػرين طػػالفا اف عمػػر ال ػػفف مليػػارات 
 السن  وؿتن نقفؿ اف ىاا األمر علمو عند هللا .

اهَ ؤَىَييٌْ ؤَىُييو ىَّنُييٌْ إِِّّييِ ؤَعْيَييٌُ ََْْييةَ اىعَييََاًَاخِ   ىَيي}طػػاؿ تعػػاىل 

 . (2)ًَإَزْعِ ًَؤَعْيٌَُ ٍَا ذُثْدًَُُ ًٍََا مُنرٌُْ ذَنْرٌََُُُ{
 ؟ كٌف خلق الكون -4

من وكؿ البحفث العلمية اضتدينػة يعتقػد العلمػاء اف ال ػفف كػاف 
(  big bangال بػػػري )  الن جػػػارعلػػػا شػػػ   غػػػاز وحػػػدث 

 اي ول  ال فف .ال

                                                 
 . (22الرـو ) -1
 . (33) البقرة -2
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وؿتػػن نقػػفؿ اف ىػػاا األمػػر بعضػػو ًػػحي  ، والػػبعد اآلوػػر غػػري 
 ًحي  .

}شُييٌَ  ا أًػػ  ال ػػفف غػػاز فػػنحن نؤيػػد ذلػػك ، طػػاؿ تعػػاىل  أمػػف

اظْييرٌٍََ إِىَييَ اىعَييََاء ًَىِييَِ دُخَيياٌُ فَقَيياهَ ىَيَييا ًَىِيْييإَزْعِ اِئْرَِْييا ؿٌَْعييا  ؤًَْ      

 . (1)مَسْىا  ىَاىَرَا ؤَذَْْنَا ؿَائِعِنيَ{
 تالن جػػػار والػػدواف ىػػف الغػػػاز ، أمػػا اًػػػ  اطتلػػ  فهػػػف نتيجػػة 
 النفوية ، وسفؼ ننبل ىاا طريبا  يف حب  مستق  .

   مدة خلق الكون -5
   القرآف ى  ستة أ ـ كما طاؿ هللا سبحانو وتعاىل يف 

َّياًٍ  إَُِ زَتَنٌُُ اىيّوُ اىَّيرُِ خَيَيقَ اىعَيََاًَاخِ ًَإَزْعَ فِيِ ظِيرَّحِ ؤَ     }

 . (2){شٌَُ اظْرٌٍََ عَيََ اىْعَسْغِ

                                                 
 . (11) فصلل -1
 . (54)األعراؼ  -2
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}اىَّرُِ خَيَقَ اىعَََاًَاخِ ًَاىْإَزْعَ ًٍََا تَْْنَيََُا فِِ ظِرَّحِ ؤََّاًٍ وطفلو تعاىل 

 . (1){شٌَُ اظْرٌٍََ عَيََ اىْعَسْغِ اىسَؼََُِْ
 أي أف ول  ال فف كاف يف ستة أ ـ .

   الكون حً -6
د هللا ويسػػب  حبمػػده وىػػف كػػفف بػػ ويعاف ال ػػفف مػػن ؼتلفطػػات هللا

 مطي  هلل ل يعصيو ، طاؿ تعاىل  
}شٌَُ اظْرٌٍََ إِىََ اىعَََاء ًَىَِِ دُخَاٌُ فَقَاهَ ىَيَا ًَىِيْإَزْعِ اِئْرَِْا ؿٌَْعا  ؤًَْ 

 . أي السم  والطاعة . مَسْىا  ىَاىَرَا ؤَذَْْنَا ؿَائِعِنيَ{
    تجدد الكون -7

 (2)( عػػػاـ تقريبػػػا  188يبػػػدؿ ؼتلفطاتػػػو كػػػ  ) ىػػػ  تعلػػػا اف ال ػػػفف
...فهػػػػف يغريىػػػػا كػػػػ  طػػػػرف ... فالبشػػػػر والنبػػػػات واضتيػػػػفاف واظتػػػػاء 

 وال اب كلو يتغري وأما يف حتفؿ وجتدد مستمر .
 

                                                 
 . (59) ال رطاف -1
 يف سبي  مفسفعة علمية . -2
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عاـ .. لنقػ   88عاـ ..  78يف ىاا الزماف  اإلنسافف ا يعيش 

الػػػ اب وكػػػا تسػػػتطي  األشػػػجار  إىلعػػػاـ .. مث نتػػػفت ويعػػػفد  98
حتػػػػػػرؽ  أوالػػػػػػ اب  إىلمث تعػػػػػػفد  األرضلنبػػػػػػاانت اف تعػػػػػػيش يف وا

 أًلها .. إىلفتصب  رمادا  وغازات وتعفد 
تبػػػدؿ ؼتلفطا ػػػا كػػػ   األرضوكػػػالك اضتيػػػفاانت كػػػا تعػػػيش ؟ اف 

بنػاء ألح ػاد مػن ا ء واألآلبنػاء مػن األعاـ كما طلنا فيفلػد ا 188
..  األرض. واظتػػػػاء يف  أًػػػػفعتامػػػػن  األوػػػػراتفلػػػػد ال ائنػػػػات  أو



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

 

السماء سحا   كني ا  ويعػفد مطػرا  .. وى ػاا  إىليتبملر... ويصعد 
. 

}ًَاىيّوُ ؤَّصَهَ ٍَِِ اىعَََاءِ ٍَاءً فَإَؼَْْا تِوِ إَزْعَ تَعْدَ ٌٍَْذِيَا إَُِ طاؿ تعاىل 

 . (1)فِِ ذَىِلَ َّٓح  ىِّقًٌٍَْ َّعََْعٌَُُ{

نَييٌٍَ َُّْييسِضُ اىْؽَييَِ ٍِييَِ اىََِّْْييدِ  }إَُِ اىيّييوَ فَيياىِقُ اىْؽَييةِّ ًَاى  وطػػاؿ تعػػاىل

،  (2)ًٍََُْييسِضُ اىََِّْْييدِ ٍِييَِ اىْؽَييِِّ ذَىِنُييٌُ اىيّييوُ فَييإَََّّ ذُ ْفَنُييٌَُ {   

}َّييًٌَْ ذُثَييدَهُ إَزْعُ ََْْييسَ إَزْعِ ًَاىعَييََاًَاخُ   طفلػػو تعػػاىل يضػػا  أو 

 . (3)ًَتَسَشًُاْ ىيّوِ اىٌَْاؼِدِ اىْقَيَازِ{
 ت الشػػػري ة الػػػ  تؤكػػػد اف ال ػػػفف وم فانتػػػو يف آلوغريىػػػا مػػػن ا

 . ذا  ال فف متجدد، إ ونبات وحيفاف يف جتدد مستمر إنساف
 
 

                                                 
 . (65) النح  -1
 . (95) األنعاـ -2
 . (48) إبراىيا -3
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     تمدد الكون -8
وال ائنات اضتيػة مػن  ، واألرضطلنا اف ال فف يت فف من السماء 

يضػا  اظتػاء والػػ اب أونبػات وحيػفاف ىػ  الػ  تعػيش عليػو و  إنسػاف
 . وسفؼ ننبل  لدلي  دتدد ال ففواعتفاء جزء من ال فف. 

}ًَإَزْعَ ٍَدَدَّْاىَا ًَؤَىْقَْْنَا فِْيَا زًََاظَِِ ًَؤَّثَرْنَا فِْيَيا ٍِيِ   طاؿ تعاىل 

ىُيٌَ اىَّيرُِ ٍَيدَ إَزْعَ    } وطػاؿ تعػاىلى ،  (1)مُوِّ شَِْءٍ ٍَيٌْشًٍُُ{ 

 . (2){ًَظَعَوَ فِْيَا زًََاظَِِ ًَؤَّْيَازا  ًٍَِِ مُوِّ اىصَََّسَاخِ
فيهػػا ال نػػري  األرضوكمػػا طلنػػا أبف  األرضعلػػا دتػػدد  أدلػػةوىػػاه 

مفجػفدة عليهػا  ألمػا األرضنعتربىا جػزء مػن  وإننامن اظتمللفطات 
 . وو لقل منها
ػػػ  عػػػدد النػػػاس ، دـ وحػػػفاء آ واف هللا ولػػػ  كنػػػر مػػػن أ ىلإمث ًو

 . مليارات ن   بشرية يف الفطل اضتاضر( 6)
والنبػػػاانت والبيػػػفت والسػػػيارات ، وكػػػالك ز دة عػػػدد اضتيػػػفاانت 

كيػػدا  انػػو أ؟ الػػز دة يف ال ميػػة  جػػاءت ىػػاهأيػػن واظتصػػان  فمػػن 
                                                 

 . (19) اضتجر -1
 . (3)الرعد  -2
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تمػػدد صتػػزء مػػن الىػػاا ، ألػػي   دتػػدد يف ال ػػفف وز دة يف حجمػػو
 .  ال فف ىف دتدد لل فف كلو

علمػػػػاء ال لػػػػك حيػػػػ  وجػػػػدوا اف  أثبتػػػػوفلقػػػػد  دتػػػػدد السػػػػماء أمػػػػا
مػا حػاولفا ال شػف عػن كل  وإمػاالسػماء يف تفسػ  مسػتمر ودائػا 

غمػػػفض ال ػػػفف ازداد ال ػػػفف غمفضػػػا ، وطػػػاؿ تعػػػاىل مبينػػػا  تفسػػػ  
 .  (1)}ًَاىعَََاء تَنَْْنَاىَا تِإَّْدٍ ًَإَِّّا ىٌََُظِعٌَُُ{ ودتدد السماء

 . ذف هللاإذا  ال فف يتمدد إب
   الكون والتشرٌح -9

مشػػ  وطمػػر وؾتػػـف وكفاكػػب  ، والسػػماء .. رضأشتػػاء و    الكةةون
ا انر وغاز وتراب وجليد ... ف ػ  السػماء سػحاب .. ومطػر وفيه

 . ور ح .. ورعد.. وبرؽ..
%( 78مػػػػاء )األرض ر ع أ، فنكثػػػػة  تػػػػراب ومػػػػاء   واألرا
ػملفر وبنػا38) بسة( ) ورب  تراب  ت %( وال اب سػفاح  ًو

 .   براج وجباؿأو 
 . مار وحبريات وحبار وػتيطاتأ   والمٌاه

                                                 
 . (47) الاار ت -1
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رؽ وغػػػرب وليػػػ  ومػػػار وسػػػاعات   مشػػػاؿ وجنػػػفب وشػػػ والكةةةون
 .  واشهر وسن  وطروف وأسابي  وأ ـ

والػػر ح ىػػ  ن ػػ  ال ػػفف  األرض وال ػػفف رأسػػو السػػماء وجسػػده
 ـ أىل اصتسػػد فلػػف تفط ػػل الػػر ح ثكثػػة إالػػاي ينػػزؿ مػػن الػػرأس 

 الصادؽ )عليو السكـ( اإلماـكما طاؿ   رضألظتاتل ا
 .اإلنساف ات " دطائ  ظت3نساف ظتدة "ولف تفطف ن   اإل

 اإلنسػػاف أودـ آ)عليػػو السػػكـ( واًػػ ا  ابػػن  الصػػادؽ اإلمػػاـعػػن 
)ولػػ  هللا عػػاظت  متصػػل  فعػػامل علػػفي     ل ػػفف إ همشػػبها  

وعامل س ل  وركب العاظت  رتيعا  يف ابن آدـ وولقو مدورا  
دـ كقبػػػػة ال لػػػػك وشػػػػعره كعػػػػدد آ، فمللػػػػ  هللا رأس ابػػػػن 

ومنملريػػػػػو الشػػػػػماؿ النجػػػػػـف وعينيػػػػػو كالشػػػػػم  والقمػػػػػر 
كاظتشػػػػرؽ واظتغػػػػرب وجعػػػػ  سػػػػو الػػػػربؽ   وأذنيػػػػوواصتنػػػػفب 

وككمػو كالرعػد ومشػيو كسػػري ال فاكػب وطعػفده كشػػروطها 
 . وغ فه كهبفطها ومفتو كاح اطها...(

نسػػػػاف إلنسػػػػاف وا)عليػػػػو السػػػػكـ( يشػػػػبو ال ػػػػفف  إل اإلمػػػػاـف  فػػػػ
 .    ل فف
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بتهػا علمػاء ثأولل فف طلػب كمػا ذكػران ...وىػف م ػة اظت رمػة كمػا 
وعيػػػين ال ػػػفف  ، رضػػػية ىػػػ  م ػػػةألاصتيفلفجيػػػا أبف مركػػػز ال ػػػرة ا

رض .. ألالشػػم  والقمػػر .. وشػػعره النجػػـف ...وجسػػد ال ػػفف ا
 .   ون سها الر ح...اخل

ولل ػػػػفف ظػػػػاىر و طػػػػن ... والظػػػػاىر لػػػػي  كلػػػػو  ،وال ػػػػفف حػػػػ  
   طاؿ تعاىل ، معلـف والباطن يعلمو هللا والراسملفف يف العلا

ؤَىَييٌْ ؤَىُييو ىَّنُييٌْ إِِّّييِ ؤَعْيَييٌُ ََْْييةَ اىعَييََاًَاخِ ًَإَزْعِ     ىَيياهَ }

 . (1)ًَؤَعْيٌَُ ٍَا ذُثْدًَُُ ًٍََا مُنرٌُْ ذَنْرٌََُُُ{

}إَُِ اىيّييوَ الَ ََّْفَييََ عَيَْْييوِ شَييِْءٌ فِييِ إَزْعِ ًَالَ فِييِ    وطػػاؿ تعػػاىل  

 .  (2)اىعَََاء {

                                                 
 ( .33البقرة ) -1

 . (5) آؿ عمراف -2
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ِْ آَّاذِوِ خَيْقُ اىعَََاًَاخِ  اىلوال فف فيو اس ا واظتتشابو طاؿ تع ًٍَِ{

ًَاىْييإَزْعِ ًَاخْرِيَييافُ ؤَىْعِيينَرِنٌُْ ًَؤَىْييٌَاِّنٌُْ إَُِ فِييِ ذَىِييلَ ىَأَّيياخٍ    

 . ىِّيْعَاىَِِنيَ{

}ظُييثْؽَاَُ اىَّييرُِ خَيَييقَ اىْييإَشًَْاضَ مُيَّيَييا ٍََِييا ذُنثِييدُ      وطػػاؿ تعػػاىل  

 . (1)ىَا َّعْيٌَََُُ{ اىْإَزْعُ ًٍَِِْ ؤَّفُعِيٌِْ ًٍَََِا
عنػػػػػػد هللا  أسػػػػػػرارهأي اف ال ػػػػػػفف فيػػػػػػو اس ػػػػػػا واظتتشػػػػػػابو... واف 

 . والراسملفف يف العلا
     موت الكون -18
يف حبننػػػا اف لل ػػػفف... ولدة وىػػػف ولػػػ  مػػػن ولػػػ  هللا  أثبتنػػػالقػػد 

وال ػػػفف متجػػػدد ومتمػػػدد وم فانتػػػو دتػػػفت وحتيػػػا فػػػالنجـف حتػػػ ؽ 
نتفت واضتيفاف نتفت وى ػاا كػ   نتفت والنبات واإلنسافودتفت 

 يضا  دتفت . أ واألرضدتفت  األرضال ائنات يف 

                                                 
 . (36) ي  -1
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}ًَاىيّوُ ؤَّصَهَ ٍَِِ اىعَََاءِ ٍَاءً فَإَؼَْْا تِوِ إَزْعَ تَعْدَ ٌٍَْذِيَا إَُِ  طاؿ تعاىل

}َُّْيسِضُ اىْؽَيَِ ٍِيَِ     ، وطػاؿ تعػاىل (1)فِِ ذَىِلَ َّٓح  ىِّقًٌٍَْ َّعْيََعٌَُُ{ 

ِّْدِ ًََُّْسِضُ اىََِّْْدَ ٍَِِ اىْؽَِِّ ًَُّؽِِْْ اىْإَزْعَ تَعْيدَ ٌٍَْذِيَيا ًَمَيرَىِلَ    اىََْ

 . (2)ذَُْسَظٌَُُ{
اف كػػػػ  ؼتلفطػػػػات  أثبتنػػػػاذا  إيضػػػػا  ، أوال فاكػػػػب والنجػػػػـف دتػػػػفت 

ذا  يف إدتفت والنجػـف يف السػماء دتػفت ...  واألرضال فف دتفت 
 .فد إىل أًلو ويع اسصلة النهائية اف ال فف نتفت

 
 
 
 
 
 

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

 التطابق الرقمً فً النظرٌة

 الرقم واحد ونظرٌة التطابق 

 .  (1)}ًَإِىَييُنٌُْ إِىَوٌ ًَاؼِدٌ الَّ إِىَوَ إِالَّ ىٌَُ اىسَؼََُِْ اىسَؼٌُِْ{
فملػػػػال  ال تػػػػب النكثػػػػة واحػػػػد .. ىػػػػف هللا سػػػػبحانو وتعػػػػاىل كمػػػػا 

 .   اكر عتاا اظتع ال ن ةاآلال رنتة  اآلية أشارت
}اىَس مِرَابٌ ؤُؼْنََِيدْ آَّاذُيوُ شُيٌَ فُظِّييَدْ      يضا  أف واحد آوالقر 

أي انػو كتػاب واحػد مػن هللا فيػو  ، (2)ٍِِ ىَّيدُُْ ؼَنِيٌٍْ خَيثِريٍ{   
 .   تبياف ك  ش ء

ٌ ٍِِّ َّّفْطٍ ًلو واحد أ اإلنسافوكالك اف  َُ ؤَّشَإَمُ }ًَىٌَُ اىَّرِ

،   (3)ًٍَُعْييرٌَْدَ ٌ ىَييدْ فَظَيييْنَا آَّيياخِ ىِقَييًٌٍْ َّفْقَيُييٌَُ{ ًَاؼِييدَجٍ فََُعْييرَقَسٌّ
                                                 

 . (163) البقرة -1
 . (1) ىفد -2

 . (98) األنعاـ -3
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 ىل  رئهػا بن ملػة واحػدةإف ىاه ال تب ستعفد  وال فف واحد ، ف
 . (1)}فَ ِذَا ُّفِخَ فِِ اىظٌُّزِ َّفََْحْ ًَاؼِدَجٌ{ ، طاؿ تعاىل

 

 :( ونظرٌة التطابق 1الرقم )

علػا ذلػك  األمنلػةوسػناكر  النكثة" يف ال تب 7لقد ورد الرطا "
  

}ًَىَقَدْ آذَْْنَاكَ ظَثْعا  ٍَِِّ اىََْصَياِِّ   طاؿ تعػاىل   القرآف والرطا سبعة

 .  تآوى  سفرة ال احتة وى  سبعة ،  (2)ًَاىْقُسْآَُ اىْعَرٌَِْ{
م فنة مػن ال فف وى  السماء  ورأس...  القرآف وى  دتن  رأس 

َِ ظَييثْ َ ظَييََاًَاخٍ ًَىُييٌَ تِنُييوِّ  فَعَييٌَاىُ} سػػبعة شتػػاوات طػػاؿ تعػػاىل

ىػػػػاا التشػػػػابو  إىلنظر عزيػػػػزي القػػػػارئ افػػػػ،  (3)شَييييِْءٍ عَيِييييٌٌْ{
 .   العجيب

                                                 
 . (13) اضتاطة -1
 . (87) اضتجر -2
 . (29) البقرة -3



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

 

}ًَىٌَْ ؤََََّّا فِِ اىْإَزْعِ ٍِيِ شَيعَسَجٍ ؤَىْيَياًٌ ًَاىْثَؽْيسُ ََُّيدُّهُ ٍِيِ       طاؿ تعاىل 

اىيَّييييوَ عَصِّييييصٌ   تَعْييييدِهِ ظَييييثْعَحُ ؤَتْؽُييييسٍ ٍَييييا َّفِييييدَخْ مَيََِيييياخُ اىيَّييييوِ إَُِ   

 . (1)ؼَنٌٌِْ{
أي اف للقػػػرآف سػػػبعة بطػػػفف مػػػن التأويػػػ  ...وجسػػػد ال ػػػفف ىػػػ  

}اىيَّيييوُ اىَّيييرُِ خَيَيييقَ ظَيييثْ َ ة طبقػػػات طػػػاؿ تعػػػاىل وىػػػ  سػػػبع األرض

َُ اىيَّيَو َعَيييَ         َُيٌا َؤ َِ ِىَرْعَي ْْييَنُي ٍُْس َت ََّرَنيَصُه اْىيَإ  َِ ٍِييْصَيُي َِ اْىيَإْزِع  ٍِي ًَ ًَاٍخ  ََا َظي

 .  (2)شَِْءٍ ىَدِّسٌ ًَؤََُ اىيَّوَ ىَدْ ؤَؼَاؽَ تِنُوِّ شَِْءٍ عِيَْا { مُوِّ
)اللهػػػػػػػػا رب السػػػػػػػػماوات السػػػػػػػػب  ورب وروي يف الػػػػػػػػدعاء 

 .   سبعة طبقات األرضأي اف  السب ( األرضي 
 

طػاؿ  أطػفاريف سبعة  اإلنسافول  هللا  اإلنسان والرقم سبعة :
رٌُْ فِيييِ زَّْيييةٍ ٍِّيييَِ اىْثَعْيييسِ فَ َِّّيييا   }َّيييا ؤَُّّيَيييا اىنَييياضُ إُِ مُنييي   تعػػػاىل

                                                 
1

 . (27) لقماف -
 . (12) الطكؽ -2
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ٍُّْؼيَغٍح           ٍِيِ   ٌَ ِْ َعَيَقيٍح ُشي ٍِي  ٌَ ـَْفيٍح ُشي ُّّ ٍِيِ   ٌَ ٍِِّ ُذَساٍب ُشي َخَيْقَناُمٌ 

ٌْ ًَُّقِسُّ فِِ اىْإَزْؼَاًِ ٍَا َّشَاء إِىََ ؤَظَوٍ  َِ ىَنُ ٍََُّيَّقَحٍ ًَََْْسِ ٍََُيَّقَحٍ ىِّنُثَِّْ

نٌُْ ؿِفْ ً شٌَُ ىِرَثْيُغٌُا ؤَشُدَمٌُْ ًٍَِننٌُ ٍُّعًَََّ شٌَُ َُّْسِظُ

ٍَِ ُّرٌََفََّ ًٍَِننٌُ ٍَِ ُّسَدُّ إِىََ ؤَزْذَهِ اىْعَُُسِ ىِنَْْيَا َّعْيَيٌَ ٍِيِ تَعْيدِ    

عِيْييٌٍ شَييْْْا  ًَذَييسٍَ اىْييإَزْعَ ىَاٍِييدَجً فَيي ِذَا ؤَّصَىْنَييا عَيَْْيَييا اىََْيياء اىْرَييصَخْ   

 . (1)ٍِِ مُوِّ شًَْضٍ تَيِْطٍ{ ًَزَتَدْ ًَؤَّثَرَدْ
وػػر آىل مػػن ت ػػفين النط ػػة إ اإلنسػػافطػػفار الػػ  نتػػر هبػػا ألوىػػ  ا
 . عمره
"اصتبهػػػػة و طػػػػن يسػػػػجد هلل علػػػػا سػػػػبعة مفاضػػػػ   اإلنسػػػػافواف 

}ًَؤََُ اىََْعَاظِدَ ىِيَّوِ فَيَا طاؿ تعػاىل   ال    والركبت  والقدم "

 . (2)ذَدْعٌُا ٍَ َ اىيَّوِ ؤَؼَدا {

                                                 
 . (5) اضتج -1
 . (18) اصتن -2
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 وىػ  تػرتب  بػ  رأسػو وىػف ال لػك سػبعة فقػرات عنقيػة ولإلنساف
وى  اصتسد....فسبحاف هللا اطتػال  اصتبػار علػا  وأرضو)السماء( 

 . ىاا التناغا يف التطاب  وىاا اطتل  العظيا
 

 الماء ونظرٌة التطابق الثالثً :

،  (1)ٍِنُيٌَُ{ ًَظَعَيْنَا ٍَِِ اىََْاء مُوَّ شَيِْءٍ ؼَيِأ ؤَفَيَيا ُّ ْ   }طاؿ تعاىل 
ختلػػفا مػػن  مػػن اظتػػاء واف ال تػػب النكثػػة ل أي اف اًػػ  اضتيػػاة ىػػف

 اً  اضتياة وسنبينها  لت صي    وألن اظتاء
فيهػػا امػػار وحبػػريات وحبػػار وػتيطػػات .. وفيهػػا  فػػاألرض   ال ػػفف

%" مػػن 78سػػبعة طػػارات مػػن اليابسػػة واف نسػػبة ىػػاه اظتيػػاه ىػػ "
 %" .38واليابسة دتن " األرض
 %(78)مػاء اإلنسػافوزف جسػا  أر ع   تقريبػا  ثكثػة  سافاإلن

...كالربوتينػػات واظتعػػادف وغريىػػا  أوػػرامػػفاد %(  38)والبػػاط 
 .    واألوردة والشعريات واألنسجةوى  تسري يف الشراي 

                                                 
 . (38) األنبياء -1
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فهػػاه  ار والبحػػريات واظتيػػاه اصتففيػػة ،والبحػػ األمػػاركمػػا جتػػري يف 
والبحػػار واسيطػػات  األمػػار الدمفيػػة تشػػبو غتػػاري اظتيػػاه يف األوعيػػة

يضػػا  متصػػلة مػػ  أفمنلمػػا ىػػاه متصػػلة مػػ  بعضػػها الػػبعد فهػػاه 
 فسبحاف هللا اطتال  . ،بعضها 

ؿتصػػػ  علػػػا ن ػػػ   إننػػػاؾتػػػد  القػػػرآف ويف دراسػػة رطميػػػة دطيقػػػة يف 
التطػػػػػاب  يف النتػػػػػائج حػػػػػفؿ نسػػػػػب اظتػػػػػاء واليابسػػػػػة واليػػػػػك ىػػػػػاه 

   الدراسة
قها ـ اظتػػاء بتعػػدد مصػػاديوردت ال لمػػات الػػ  تػػدؿ علػػا  م هػػف 

 اللغفية والًطكحية كاآل   
 . ( مرات5"  وردت ) مر " -1
 . مرة واحدة (1) " النهر " وردت -2
 .( مرة 17) " وردت " اظتاء -3
 . ( مرة36) " وردت " حبر -4
 . ( مرة21) " وردت " ماء -5
 .( مرة 2) حبار" وردت " -6

 . مرة 82ا مفع = 
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علػا الػ اب يف بعػد السػفر كػاآل   ال  تػدؿ ووردت ال لمات 
  
 . ( مرة28تراب " وردت ) ػ "1
 ( .9) "وردت ترا    ػ"2

 . 29 ا مفع =
ال لمػػػات الػػػ  تػػػدؿ علػػػا اظتػػػاء  الػػػاي جعػػػ فسػػػبحاف هللا تعػػػاىل 

ال لمػػات الػػ  تػدؿ علػػا الػ اب الػػ  ىػػ   أضػعاؼحػفا  ثػػكث 
 .   األرضت فين  أساس

التطػػاب   أثبتنػػاقػػدـ يف ال صػػ  السػػاب  مػػن وػػكؿ الشػػرح الػػاي ت
" القػػػػػػرآف ال تػػػػػػاب التػػػػػػدويين " النكثػػػػػػ  بػػػػػػ  ال تػػػػػػب النكثػػػػػػة ،

 . "ال فف"" وال تاب الت فيين اإلنساف" نسايإلوال تاب ا
،  القػػرآف معػػززين ككمنػػا دائمػػا  و ت هللا وككمػػو الػػاي انزلػػو يف 

 لت اًػػػػي  وذلػػػػك لسػػػػهفلة فهػػػػاا ولقػػػػد جتنبنػػػػا ذكػػػػر ال نػػػػري مػػػػن
 . اظتفضفع

 تطاب  النكث  ال  وجدانىا فه   ففائد نظرية ال أما
اكتشػػاؼ نظريػػة اظتشػػاهبة بػػ  الػػداء والػػدواء ...الػػ  سػػتجد  -1

 . هللا إنشاء األمراض عكج صتمي  
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يف جسػا اإلنسػاف واضتيػفاف اكتشاؼ وجفد الػاىب وال ضػة  -2
 والقػرآف طػدف ال فف فيو ذىب وفضػة وؿتػاس وحديػد والنبات أل

ف آلضتػػػػد ا واإلنسػػػػافذكػػػػر الػػػػاىب وال ضػػػػة والنحػػػػاس واضتديػػػػد 
، ا كتشف فيو اضتديد والنحاس ومل ي تش فا فيػو الػاىب وال ضػة 

وؿتػػػن حسػػػب التطػػػاب  النكثػػػ  نعتقػػػد بفجػػػفد الػػػاىب يف جسػػػا 
اإلنسػػػاف وظتػػػا لػػػو مدوليػػػة يف جػػػفاز لػػػب  الػػػاىب للنسػػػاء وعػػػدـ 

 .صتسااثريه علا كر ت الدـ يف ا جفازه للرجاؿ بسبب
، لف الػػػػن   مفجػػػػفد  اإلنسػػػػافاكتشػػػػاؼ الػػػػن   يف جسػػػػا  -3

فهنػاؾ  واإلنسػافال ػفف بػ  التشػابو  أثبتنػا أنناومبا  األرضداو  
 .   اإلنسافاحتماؿ لفجفد الن   يف جسا 

ول ننا سنقتصر يف ذكر نظرية اظتشاهبة بػ  الػداء والػدواء يف ىػاا 
ف شػػاء هللا إ أوػػراوػػرا يف مؤل ػػات ألمػػفر األال تػػاب وسػػناكر ا

 . تعاىل
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 الفصل الثانً
 

ا بالمرا وأسبا ا وحدٌثا  ه وعالجه قدٌما
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 القػرآف التطاب  النكث  ب  ال تػب النكثػة يف ال ص  األوؿ أثبتنا 
 واإلنساف وال فف .

واف ال تب اظتتشاهبة متداولة فيمػا بينهػا واف اظت ػردات اظتفجػفدة 
 آف وال فف .القر يف مفجفدة  اإلنسافيف 

بػػاط يػػؤدي تواف ىػػاه اظت ػػردات مرتبطػػة بعضػػها بػػبعد وىػػاا الر 
أو إكتػا   اف ىاه ال تب النكثة تؤثر بعضػها علػا بعػد سػلبا   إىل
هػػف الػػاي يػػؤثر ف اإلنسػػافواف التػػأثري السػػليب عػػادة ي ػػفف مػػن ، 

  علا ال فف والقرآف 
ألنػو ،  {ثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ}ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَ

هللا اظتمللفطػػػات كلهػػػا  سػػػملروطػػػد  األرضىػػػف اطتلي ػػػة والقائػػػد يف 
تػػػو وىػػػف ال ػػػائن الفحيػػػد الػػػاي طػػػفر ن سػػػو وغػػػري أسػػػاليب مدطت

ا أو وأفتاط حياتو دوف  ط  ال ائنات اضتية ال  مل تتغري يف شػ له
 تصرفا ا منا ولقها هللا .

ولػ  هللا النحػ  ....والنحػ  فمللية النحػ  سداسػية الشػ   منػا 
مل يغػػػري ىػػػاا الشػػػ   أبػػػدا  وكػػػالك  طػػػ  اضتيػػػفاانت ىػػػ  تبتػػػة ل 

 تتغري يف علمها أو أكلها أو حيا ا .
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ػن  اطتمػرودم ػر فاإلنساف ىػف الػاي طتػ    ، ووػرب األرض .. ًو
لفثػػػػػػل البيئػػػػػػة وأضػػػػػػرت  وعمػػػػػػ  اظتصػػػػػػان  الػػػػػػ  ، الػػػػػػزانوأوجػػػػػػد 

 . ل ائنات 
والبحػػر والسػػماء ، وثقػػب األوزوف أكػػرب  األرضتلػػفث  إىلا وأد  

 دلي  علا ذلك اطتراب .
ٍَيِ ىَرَيوَ َّفْعيا  تِغَْْيسِ     }طػاؿ تعػاىل ، اضتقيق  ىػف اإلنسػاف  فاظت سد

 . (1){َّفْطٍ ؤًَْ فَعَادٍ فِِ إَزْعِ فَنَإََََّّا ىَرَوَ اىنَاضَ ظََِْعا 
ا فصػكحه األرضىف اطتلي ػة يف ، و ألف اإلنساف ىف سيد ال فف 

 اطتلي ة وفسادىا ب ساد اطتلي ة .من ًكح 
}ًَُّنَييصِّهُ ٍِييَِ  ... ىػػف شػػ اء وكلػػو وػػري ، طػػاؿ تعػػاىل  القػػرآف واف 

 . (2){اىْقُسْآُِ ٍَا ىٌَُ شِفَاء ًَزَؼََْحْ ىِّيَُْ ٍِْنِنيَ

 . (3){ىُوْ ىٌَُ ىِيَّرَِِّ آٍَنٌُا ىُدًٍ ًَشِفَاء}طاؿ تعاىل 

                                                 
 . (32)اظتائدة  -1
 . (92)اإلسراء  -2
 . (44)فصلل  -3
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كػػػػاف آدـ )عليػػػػو السػػػػكـ(   رضاأليف  إنسػػػػافوكلنػػػػا نعلػػػػا اف أوؿ 
 األرضيف اصتنة وانب عليػو يف  وىف نيب هللا األوؿ ... وعصا ربو

. 
مػػػن ابػػػن آدـ )عليػػػو السػػػكـ(  األرضيف  األوؿ اإلفسػػػادوحصػػػ  

 . (1){ًَاذْوُ عَيَْْيٌِْ َّثَإَ اتْنَِْ آدًََ تِاىْؽَقِّ}طابي  ، طاؿ تعاىل 

عَيييدْ ىَيييوُ َّفْعُيييوُ ىَرْيييوَ  فَـٌََ}طػػػاؿ تعػػػاىل ، الػػػاي طتػػػ  أوػػػاه ىابيػػػ  

،  األرضوكانػػل جرنتػػة القتػػ  ىػػ  أوؿ جرنتػػة علػػا ،  (2){ؤَخِْييوِ
الػاي بي  حسػدا  منػو عتابيػ  لقااف القت  بفسفسة من الشيطاف وك

 طر نو ومل يتقب  طر ف طابي  . تقب  هللا
ىػاه اصترنتػة ، اظتمللفطػات عنػدما شػاىدت  فبدأ ال ساد يدب بػ 

ضتيػفاانت وزتضػل ال فاكػو ون ػرت اصػار مػر ا  ، ف وتغري طعػا اظتػاء
ل ا م  الائب كانل الشاة ترعحي    ،ال  كانل تعيش بسكـ 

يؤذيهػػا إل  أف ذلػػك مل يسػػتمر ، فبعػػد أف وطعػػل تلػػك اصترنتػػة بػػدأ 

                                                 
 . (27)اظتائدة  -1
 ( .38) اظتائدة -2
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 األرضوتغػريت طبيعػة الائب أبك  الشاة وراحل الشاة ت ر  منػو 
. 
األوؿ  وعػدالىػف اف طرينػة الشػيط كػ الػاي   اإلنسػافال ساد مػن و 

لػو  يجعلػو عبػدا  ولعم  السفء وال ػفاحش لو ليالاي يفسفس ، لو 
  عاثػػل يف ونػػرا شػػياط  األنػػ، ل عبػػدا  للملػػال  الػػرزتن اصتبػػار 

اسرمػػػػات وال ػػػػفاحش وشػػػػرب  وارت ػػػػابفقتػػػػ  ، األرض فسػػػػادا  
األسلحة النفوية وال يمياويػة وغريىػا ،  واستعماؿاطتمر واضتروب 

بسػبب ، اف ونبػات وحيػف  إنسػافظتمللفطػات مػن طد غريت طبيعػة ا
وبسػػػػبب عنػػػػاده وعلمػػػػو أبف أعمالػػػػو ىػػػػ  جهػػػػ  اإلنسػػػػاف انرة ..

 .ل فساد فيها إًكح 
ُِ        طاؿ تعاىل  َّْؽي ََيا  َّّ َْٕزِع َىياُىٌْا ِإ ٌْ اَل ُذْفِعيُدًْا ِفيِ ا ًَِإَذا ِىْيَو َىُيي {

 . (1)ٍُظْيِؽٌَُُ{
 

 

                                                 
 . (11) البقرة -1
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 الباب األول :

قا وىػػف نقػػيد الصػػحة ومػػرض   اظتػػرض يف اللغػػة السػػ المةةرا
 مريضة . واألننافكان  مرضا  فهف ماِرض وِمرىض ومريد . 

 ، واصتم  مرضا ، ومىراض وِمراض.واظتمراض   الرج  اظِتسقاـ 
   األمراض تصنيف 

 .روحاي وجسماي  إىل األمراض طسمنا سب  أف لقد 
مدوليػػػة  ضتالػػػة  ي لػػػوااظتػػػرض الػػػ ف  ىػػػ الروحةةةانً  وطلنػػػا أف

 والنبسػاط واللتػفاءية والروحية لإلنساف من انحية الضػي  الن س
واظترض الروحاي طد ي فف بشعفر اظتػريد أبنػو مػريد ن سػاي أو 

 بدوف شعفر  ظترض .
 اإلنسػػافمدوليػػة يف جسػػا  ي لػػوااظتػػرض الػػ ف  ىػػ جسةةمانًالو

 ة الز دة والنق  .يمن انح
 واصتسماي ينقسا ىل طسم   

يتعلػػػ   ألعضػػػاء اصتسػػػمانية    وىػػػف الػػػاي مةةةرا بةةةري( 1
 . اإلنسافواظتفاد الصلبة داو  
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  ىػػف الػػاي يتعلػػ   لػػدورة الدمفيػػة واظتػػفاد  مةةرا بحةةري( 2
 . اإلنسافالسائلة داو  جسا 

 ثكثػة أطسػاـ إىلمث اف كك القسم  ) الربي والبحري ( ينقسػماف 
 اظترض اصتسماي ستة   أطساـ( فت فف رتادي ونبا  وحيفاي)
 الربي اصتمادي . اظترض .1
 اظترض الربي النبا  . .2

 اظترض الربي اضتيفاي . .3

 اظترض البحري اصتمادي . .4

  . اظترض البحري النبا .5

  اظترض البحري اضتيفاي . .6
   إىلوالعلا اضتدي  يقسا األمراض  

 األمراض  الفراثية . .1
 األمراض  اظتناعية . .2
 األمراض  السرطانية . .3
 أمراض نتيجة اللتهاب . .4
 نتيجة ول  ىرمفي أو أيض  . أمراض .5
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أوػػرا حسػػب أعضػػاء  أطسػػاـ إىلبػػدورىا  األطسػػاـوتنقسػػا ىػػاه 
ػػف العضػػف ومػػا يع يػػو مػػن  وطػػرؽ تشػػملي   أمػػراضاصتسػػا وًو

اظتػػرض ... وطريقػػة عكجػػو ومػػدا ؾتػػاح العػػكج ، واعتمػػادا  علػػا 
 احتجابو وتعاوف اظتريد .

ج يعتمػػد واثػػريات العػػكج اصتانبيػػة علػػا اظتػػريد ... ل ػػفف العػػك
علػػػا العقػػػاطري الطبيػػػة البسػػػيطة ، أو العقػػػاطري ال يميائيػػػة اظتعقػػػدة  

الػػػػػاري يف العػػػػػكج  اإلشػػػػػعاعالسػػػػػرطانية واسػػػػػتملداـ  كػػػػػاألمراض
وففائػػد ومضػػار ىػػاه الطػػرؽ يف العػػكج ونسػػبة ؾتػػاح العػػكج هبػػاه 

 الطرؽ .
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 الباب الثانً : 

 : أول مرا

رض ؟ وظتػػػاذا مػػػرض ؿ الػػػبعد فيقػػػفؿ   مػػػا ىػػػف أوؿ مػػػاءطػػػد يتسػػػ
اإلنسػػػػاف ؟ وكيػػػػف مػػػػرض اإلنسػػػػاف وهللا سػػػػبحانو وتعػػػػاىل ولقػػػػو 

، فهػ  متلػ  هللا ولي ػة مث يصػيبو  ظتػرض  األرضلي فف ولي ة يف 
 أـ اف اإلنساف ىف الاي سبب اظترض لن سو ؟

ألف هللا ول  اإلنساف لي فف سيد اظتمللفطات وجعلو كام  اطتلػ  
 . فِِ ؤَؼْعَِِ ذَقٌٌٍِّْ{ إلّعاُا}ىَقَدْ خَيَقْنَا ولي  بو نق  

وأعطا اإلنساف العق  دوف  طػ  اظتمللفطػات وأعطػاه فػ ة ط فلػة 
فػػ ة ط فلػػة  لنسػػبة لبػػاط  اظتمللفطػػات، وسػػملر  أكنػػرطفيلػػة وىػػ  

 ال فف كلو طتدمة اإلنساف .
ول ن اإلنساف ىػف الػاي أسػاء اسػتملداـ ىػاه النعمػة .. ووػالف 

، ف ف اطتروج عن طفان  هللا يػؤدي القفان  ال  ًو ها اطتال  لو 
 إىل اظت سدة والتهل ة ل ػتالة .
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ألف هللا عز  وج  ىف وال  اإلنساف ومصف ره ويعرؼ ما ين عو ومػا 
 األشػػياءيضػػره وأعطػػاه حقفطػػا  وطلػػب منػػو واجبػػات ، وحػػـر عليػػو 

 ال  تؤذيو .
 لإلنسػافوكاف التحرل دطيقا  جػدا  .. فلػا لتػـر هللا شػ ء فيػو ن ػ  

 هف والقو ويعرؼ ما يصلحو وما ي سده ..ف
البيػػػػل )علػػػػيها السػػػػكـ( كػػػػانفا ل يقبلػػػػفف أف يتػػػػداوا  أىػػػػ واف 

 اظتريد مبا حـر هللا من أشياء . 
)إف هللا حي  ورد عن اإلماـ الصادؽ )عليػو السػكـ( أنػو طػاؿ   

 مل كتع  دواء يف ما حر ـ من األشياء من الطعاـ والشراب(
. 

سأؿ رج  أ  عبد هللا )عليو السػكـ( عػن دواء وورد يف رواية أنو 
عجن  طتمر ، ن تحػ  منهػا ؟ فقػاؿ أبػف عبػد هللا )عليػو السػكـ( 

 . (1)ـ ش اء()ما كتع  هللا عز  وج  فيما حر    
)لػػػي  ألحػػػد أف وعػػػن أ  عبػػػد هللا )عليػػػو السػػػكـ( أنػػػو طػػػاؿ   

 . (1)يش    ضتراـ(
                                                 

 . 6ال ايف ج -1
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يٌُاْ ٍََِا ذُمِسَ اظٌُْ اىيّوِ عَيَْْيوِ  }ًٍََا ىَنٌُْ ؤَالَّ ذَإْمُطاؿ تعػاىل 

ًَىَدْ فَظَوَ ىَنٌُ ٍَا ؼَسًََ عَيَْْنٌُْ إِالَّ ٍَا اػْـُسِزْذٌُْ إِىَْْوِ ًَإَُِ 

        ٌُ ٌَ َؤْعَيييي َُ َزَتيييَل ُىييي ٌٍ ِإ ْْيييِس ِعْيييي ٌَاِئِيٌ ِتَغ َُ ِتيييَإْى ُِْؼييييٌُّ َميييِصريا  ىَّ

 . (2)تِاىَُْعْرَدَِِّ{

سِّدُ اىشَْْـَاُُ ؤَُ ٌُّىِ َ تَْْنَنٌُُ اىْعَدَاًَجَ ًَاىْثَغْؼَاء }إَََِّّا ُّوطاؿ تعاىل 

فِِ اىَََْْسِ ًَاىََْْْعِسِ ًََّظُدَمٌُْ عَِ ذِمْسِ اىيّوِ ًَعَيِِ اىظَي َجِ فَيَيوْ    

 . (3)ؤَّرٌُ ٍُّنرَيٌَُُ{

ٍََصيٍو        وطاؿ تعػاىل  ٍِيِ ُميوِّ  ًََىَقْد َطيَسْفَنا ِفيِ َىيَرا اىقيسآُ  ِىيَنياِض  { 

 . (4)ؤَمْصَسَ شَِْءٍ ظَدَال { اإلّعاًَُمَاَُ 

                                                                                           
 . 6ال ايف ج -1

 . (119) األنعاـ -2
 . (91) اظتائدة -3
 . (54) ال هف -4
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اىٌُاْ ؤَذَعْعَوُ فِْيَا ٍَِ ُّفْعِيدُ فِْيَيا ًََّعْيفِلُ اىيدٍَِّاء ًََّؽْيُِ      }ىَوطاؿ تعاىل 

 . ُّعَثِّػُ تِؽََْدِكَ ًَُّقَدِّضُ ىَلَ ىَاهَ إِِِّّ ؤَعْيٌَُ ٍَا الَ ذَعْيٌَََُُ{
ىابيػػ  أوػػفه غػػرية منػػو  فػػ ف أوؿ جرنتػػة ارت بهػػا طابيػػ  كانػػل طتلػػو
 وحسدا  ... وىف ابن نيب .. طاؿ تعاىل  

ىَاهَ فَ َِّّيَا ٍُؽَسٍََحْ عَيَْْيٌِْ ؤَزْتَعِنيَ ظَنَح  َّرِْيٌَُُ فِِ إَزْعِ فَي َ ذَيإْضَ   }

تَاّيا   ًَاذْوُ عَيَْْيٌِْ َّثَإَ اتْنَِْ آدًََ تِاىْؽَقِّ إِذْ ىَسَتَا ىُسْ * عَيََ اىْقًٌَِْ اىْفَاظِقِنيَ

فَرُقُثِّوَ ٍِِ ؤَؼَدِىََِا ًَىٌَْ ُّرَقَثَوْ ٍَِِ آخَسِ ىَاهَ ىَإَىْرُيَنَلَ ىَاهَ إَََِّّا َّرَقَثَوُ اىيّوُ 

ْْيَل            * ٍَِِ اىَُْرَّقِنيَ َُ ِإَى َّيِد َّيْا ِتَثاِظيٍؾ  ٍَيا َؤ َّيَدَك ِىَرْقُرَيِنيِ   َِ ِِْ َتَعيـَد ِإَىي َىي

إِِِّّ ؤُزِّدُ ؤَُ ذَثٌُءَ تِي ِشَِِْ ًَإِشَِْيلَ    * وَ زَبَ اىْعَاىََِنيَىَإَىْرُيَلَ إِِِّّ ؤَخَافُ اىيّ

َُ ٍِِْ ؤَطْؽَابِ اىنَازِ ًَذَىِلَ ظَصَاء اىرَّاىَِِنيَ فَـٌََعَدْ ىَوُ َّفْعُوُ  * فَرَنٌُ

فِيِ   فَثَعَسَ اىيّوُ َُسَاتيا  َّثْؽَيسُ   * ىَرْوَ ؤَخِْوِ فَقَرَيَوُ فَإَطْثَػَ ٍَِِ اىََْاظِسَِِّ

        ُْ َّْيَريا َؤَعَعيْصُخ َؤ ًَ َّيا  ٌْءَج َؤِخْيِو َىياَه  ٌَاِزُ َظي ُّي َْْف  َُّو َم ُِْس َْٕزِع ِى ا

 * ؤَمٌَُُ ٍِصْوَ ىَيرَا اىْغُسَابِ فَإًَُازَُِ ظٌَْءجَ ؤَخِِ فَإَطْثَػَ ٍَِِ اىنَيادٍِِنيَ 
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َّفْعا  تِغَْْسِ َّفْطٍ ؤًَْ  ٍِِْ ؤَظْوِ ذَىِلَ مَرَثْنَا عَيََ تَنِِ إِظْسَائِْوَ ؤََّّوُ ٍَِ ىَرَوَ

فَعَادٍ فِِ إَزْعِ فَنَإََََّّا ىَرَوَ اىنَاضَ ظََِْعا  ًٍََِْ ؤَؼَْْاىَا فَنَإََََّّيا  

َُ َميِصريا          ٌَ ِإ َِّْنياِخ ُشي ٌْ ُزُظيُيَنا ِتاىَث ًََىَقيْد َظياءْذُي َِْعيا   َْا اىَناَض َظ َؤْؼ

 . (1){فٌٍَُُِّنْيٌُ تَعْدَ ذَىِلَ فِِ إَزْعِ ىََُعْسِ
 فلماذا طت  طابي  ىابي  ؟

 فه  كاف طابي  مريضا  عندما طت  ىابي  ؟
 ؟ أويووظتاذا يقت  اإلنساف 

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 .
ا شػػػاىدت طتػػػ  األخ ألويػػػو ن ػػػرت وتباعػػػدت واف اطتكئػػػ  عنػػػدم

 . األرضيف  اإلفسادوبدأت سلفكيا ا تتغري بعدما شاىدت 
فيمػػا بينهػػا ف انػػل الشػػاة  ةبعػد أف كانػػل كػػ  اظتمللفطػػات متعايشػػ

 ترعا م  الائب ل ن طبائعها تغريت هباا ال ع  .

                                                 
 . (32 –26اظتائدة ) -1



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

 

) ظتػا طتػ  طابيػ  أوػاه ىابيػ  .. أشػاؾ عن ابػن عبػاس طػاؿ   
 وتغريت األطعمة وزتضل ال فاكوو شفؾ ( ) ظهر ل الشجر

 . (1)(األرض واغرب ت) وأمر اظتاء ( )ًار مرا  ( 
وطد كاف ىابي  يعرؼ اف طابي  ينفي طتلو بعد أف تقب  هللا طر نػو 

 . أويوومل يتقب  طر ف 
وعلمػػو   إبلػي  فجػاءه) ومل يػدر طابيػ  كيػف يقتػػ  أويػو ..

 . (2)..(ة.أسو  ضتجار كيف يقت  أويو فقتلو بضرب ر 
 فه  كاف القت  متعمدا  أـ غري متعمد ؟

 . (3){}ًٍََا مَاَُ ىَُِ ٍٍِِْ ؤَُ َّقْرُوَ ٍُ ٍِْنا  إِالَّ خَـَْا طاؿ تعاىل 

ذا  إ..  {فَإَطْيييثَػَ ٍِيييَِ اىنَيييادٍِِنيَ  }ذا  انػػػو مل ي ػػػن مػػػؤمن  هلل .. إ
فقابيػػ  كػػاف يف كامػػ  وعيػػو عنػػدما طتػػ  ىابيػػ  ، وبػػدأ بعػػد ذلػػك 

 .. األرضد يف ال سا

                                                 
 . 18حبار األنفار ج -1
 . ر األنفارحبا -2
 . (92النساء ) -3
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من حيػفاف ونبػات  األوراوال ائنات  األرضوبدأت تتغري طبيعة 
بعػػػػد  ىػػػػاا اضتػػػػادث العظػػػػيا ... الػػػػاي كػػػػاف سػػػػببو اإلنسػػػػاف ... 

 ف انل بداية األمراض  .. 
}ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ  طاؿ تعاىل

 . (1)رُِ عََِيٌُا ىَعَيَّيٌُْ َّسْظِعٌَُُ{ىُِْرِّقَيٌُ تَعْغَ اىَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . (41) الرـو -1
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 : الباب الثالث

 إثثات احلسد مزض
اف األمػػراض   أسػػاسيف تصػػني نا لأمػػراض .. كػػاف التصػػنيف علػػا 

 روحاي وجسماي ..وإلي ا أدلتنا  
 األمػػاداء  إلػػي ا) أل انػػو طػػد دب طػػاؿ رسػػفؿ هللا )م(   

ا وىػػف اضتسػػد ولػػي  حبػػال  الشػػعر ول ػػن حػػال  مػػن طػػبل 
 . (1)الدين ..(

 طاؿ رسفؿ هللا )م(   
)إ كا واضتسد ف نو فاف اضتسد  ك  اضتسنات كما اك  

 . (2)النار اضتطب(
واعلػػػػا اف اضتسػػػػد مػػػػن )طػػػػاؿ أبػػػػف جع ػػػػر )عليػػػػو السػػػػكـ(   

 إللػفب الق أمػراضالعظيمة للقلػفب ول تػداوا  األمراض
 لعلػػا والعمػػ  والعلػػا النػػاف  ظتػػرض اضتسػػد .. ىػػف تعػػرؼ 

                                                 
 حبار األنفار . -1
 اظتصدر ن سو . -2



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

 

عليػػػك يف الػػػدنيا والػػػدين وانػػػو ل  رز حتقيقػػػا  اف اضتسػػػد حػػػ
 ضػػرر علػػا اسسػػفد يف الػػدين والػػدنيا بػػ  يسػػتطي  هبػػا يف

بصرية ومل ت ػن عػدو  الدنيا والدين ومهما عرفل ىاا عن
دي  عدوؾ فارطل اضتسد ل  ن سك  . (1)(ػتالةًو
)اف اضتسػػد يفجػػب علػػ  يف أبػػف جع ػػر )عليػػو السػػكـ(   طػػاؿ 

 لطاعات علا وجهها  اإلتيافوضعف فيها ونتن   األبداف
 . علا أي مع  كاف( اإلنتاففينق  ب  ي سد 

كمػػػػا اكػػػػ  النػػػػار   اإلنتػػػػاف) كػػػػ  وطػػػػاؿ )عليػػػػو السػػػػكـ(   
 . (2)اضتطب(

 طاؿ أبف جع ر )عليو السكـ( يصف اضتسد  
يف الػػدنيا عليػػك فهػػف انػػو تتػػأمل مسػػدؾ  كفنػػو ضػػررا    وأمػػا)

وتتعاب بو ول تزاؿ يف كدر وغػا وأعػدائك ل متلػيها هللا 
عن نعيا ي يد عليها ، فك تزاؿ تتعاب ب   نعمة تراىا 

                                                 
 . حبار األنفار -1
 اظتصدر ن سو . -2
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تنصػػػرؼ عػػػنها فتبقػػػا علػػػيها فتتػػػأذا وتتػػػأمل ب ػػػ  بليػػػة 
وان  متشػػعب القلػػب ضػػي  الػػن   ؽتػػا تشػػتهيو مغمفمػػا  ػتػػز 

لػك فقػد كنػل تريػد اسنػة  داءؾأعألعدائك وكما يشته  
 . (1)ت يف اضتاؿ ػتنتك وغمك نقد(جز لعدوؾ فتن

هلل در اضتسػػػد مػػػا )طػػػاؿ أمػػػري اظتػػػؤمن  علػػػ  )عليػػػو السػػػكـ(   
 . (2)(أعدلو بدأ بصاحبو فقتلو

)ًػػػػػحة اصتسػػػػػد يف طلػػػػػة وؽتػػػػػا طػػػػػاؿ علػػػػػ  )عليػػػػػو السػػػػػكـ(   
 .اضتسد(

ىػ  البيػل أي اف اضتسد يؤذي اإلنساف .. ونترضو سبب أطفاؿ أ
 )عليها السكـ( .

واف اضتسػػد فعػػ  مػػن أفعػػاؿ اإلنسػػاف وىػػف ًػػ ة القلػػب واضتاسػػد 
 آمث حىت لف كتا حسده .
 الصادؽ )عليو السكـ(    اإلماـواضتسد يف القلب ، طاؿ 

                                                 
 . حبار األنفار -1

 اظتصدر ن سو . -2
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واضتسػػػد معصػػػية بينػػػك  )ػتػػػ  اضتسػػػد القلػػػب دوف اصتػػػفارح(
 وب  هللا( .

 . (سفدل راحة ضت)طاؿ الصادؽ )عليو السكـ(   
 .ن اضتسفد يف راحة القلب(ل يطمع)وعنو )عليو السكـ(   
ن سػػكمة ب لغ لػػة اضتاسػػد عػػ)العجػػوطػػاؿ )عليػػو السػػكـ(   

 . (1)األجساد(
)ما رأيػل ظاظتػا  أشػبو مبظلػـف مػن يضا  )عليو السكـ(   أوعنو 

)  . (2)اضتاسد .. ن   دائا وطلب ىائا وحزف لـز
  من اضتسد ..أي اف اضتسد مرض .. والعياذ  هلل

أثبتنػػا  لػػروا ت الػػػفاردة عػػن أىػػ  البيػػػل أبف اضتسػػد مػػػرض  إذف
أمػػراض عضػػػفية جسػػمانية . . واضتسػػد ي ػػػفف  إىلن سػػ  ويػػؤدي 

 يف القلب ..
واضتسػػػد يضػػػر بصػػػاحبو فيضػػػعف روحػػػو وجسػػػده واف اضتاسػػػد ل 

 راحة يف طلبو وجسده ..
                                                 

 . حبار األنفار -1
 اظتصدر ن سو . -2
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ٍَسَػا  ًَىَيُيٌ عَيرَابٌ    }فِِ ىُيٌُتِيٌِ ٍَسَعٌ فَصَادَىٌُُ اىيّوُطاؿ تعاىل 

 . (1)ؤَىٌٌِْ تََِا مَاٌُّا َّنْرِتٌَُُ{

}إِذْ َّقٌُهُ اىَُْنَافِقٌَُُ ًَاىَّرَِِّ فِِ ىُيٌُتِيٌِ ٍَسَعٌ ََسَ ىَي ُالء وطاؿ تعاىل 

 . (2)دِّنُيٌُْ ًٍََِ َّرٌََمَّوْ عَيََ اىيّوِ فَ َُِ اىيّوَ عَصِّصٌ ؼَنٌٌِْ{

فِييييِ ىُيُييييٌتِيٌِ ٍَييييسَعٌ ؤَُ ىَّييييِ َُّْييييسِضَ اىيَّييييوُ       }ؤًَْ ؼَعِييييةَ اىَّييييرَِِّ 

 . (3)ؤَػْغَاَّيٌُْ{
وبعػػػد ىػػػاه اآل ت البينػػػات ثبػػػل  لػػػدلي  .. اف القلػػػب مصػػػدر 
ظترض الروحاي واآل ت ختاطب اظتنافق  والػاين يف طلػفهبا مػرض 
أي رب  الن ػاؽ  ظتػرض .. واظتنػاف  حاسػد .. واضتاسػد مػريد .. 

 واظترض يف طلبو .
وسػػػػناكر العػػػػكج للحاسػػػػد حسػػػػب نظريػػػػة اظتشػػػػاهبة بػػػػ  الػػػػداء 

 والدواء .
                                                 

 . (18) البقرة -1
 . (49) األن اؿ -2
 . (29) ب -3
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إذ ثبػػػل  لػػػدلي  أف أوؿ األمػػػراض  ىػػػف روحػػػاي )ن سػػػ ( ولػػػي  
جسػػػػدي ومػػػػن مث يتحػػػػفؿ إىل جسػػػػدي وأف أوؿ مػػػػن حسػػػػد ىػػػػف 

 إبلي  ومن مث طابي  وأف أوؿ األمراض  ىف اضتسد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الباب الرابل

 باألمرااالذنوب وعالقتها 
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   تعرٌف الذنب
واظتعصية ..واصتم  ذنفب والانب وطػأ  اإلمث   الانب يف اللغة

  مػػن  ب علػػا إذا أتػػا بػػانب متعمػػدا  فهػػف  وطػػأ الرجػػ  وطػػأ .
 )لساف العرب( . (1)اواط
 

   الذنوب وعالقتها باألمراا
يف ىػػاا البحػػ  سػػنحاوؿ اإلجابػػة علػػا ىػػاا التسػػاؤؿ واثبػػات اف 

إلنسػػاف كانػػل نتيجػػة ذنػػب ووطػػأ أكنػػر األمػػراض  الػػ  تصػػيب ا
 ارت بو بعلمو أو بغري علمو .

أو نتيجة ذنب )وطأ( ارت بو أحػد يف حقػو بعلمػو أو بػدوف علمػو 
}ًٍََييييا ؤَطَيييياتَنٌُ ٍِّييييِ ٍُّظِييييْثَحٍ فَثََِييييا مَعَييييثَدْ  طػػػػاؿ تعػػػػاىل 

 . (2)ؤَّْدِّنٌُْ ًََّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ{
 انفب   طالفا يف ال إماوعن أى  البيل )عليو السكـ( 
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أوجو ل وام  عتػا..  أربعةيف  منحصرة)إف رتي  الانفب 
 . (1)اظترض واضتسد والشهفة والغضب(

ىػػػ  أًػػػ  الػػػانفب ..فالػػػانب ..ىػػػف  األربػػػ  األمػػػفرأي اف ىػػػاه 
الػػػػػػػػػػػانب  إىلمػػػػػػػػػػرض .. واضتسػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػرض ومعصػػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػػؤدي 

 الانب واظترض . إىلواظترض..والغضب يؤدي 
طػػػاؿ   طػػػاؿ رسػػػفؿ هللا  طالػػػب )عليػػػو السػػػكـ( أ عػػػن علػػػ  بػػػن 

 )م(  
}ًٍََا ؤَطَياتَنٌُ   )وري آية يف كتاب هللا ىاه اآلية يقصد

  علػ   ٍِِّ ٍُّظِْثَحٍ فَثََِا مَعَثَدْ ؤَّْدِّنٌُْ ًََّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ{
مػػا مػػن وػػدش عػػفد ول ن بػػة طػػدـ إل بػػانب ومػػا ع ػػا هللا 

يعػفد فيػو ومػا عاطػب عليػو  عنو يف الدنيا فهف أكـر من أف
 . (2)(علا عبده ينشأيف الدنيا فهف أعدؿ من اف 
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..ظتػػا   وطػػاؿ أىػػ  التحقيػػ  اف ذلػػك وػػاص ، واوػػرج ؼتػػرج العمـف
وا ػػػػان  ومػػػػن ل ذنػػػػفب لػػػػو مػػػػن  األط ػػػػاؿيلحػػػػ  مػػػػن مصػػػػائب 

نتتحنػػػػػفف  ظتصػػػػػائب واف كػػػػػانفا  واألئمػػػػػة األنبيػػػػػاءاظتػػػػػدمن  وألف 
   عتا يف الصرب عليها من ثفاب .معصفم  من الانفب ظتا لتص

وتػرؾ  األشملاص إىلوطي  اف الانفب مت اوتة  لاات ، و لنسبة 
األوىل ذنػػب  لنسػػبة عتػػا فلػػالك طيػػ   حسػػنات األبػػرار سػػيئات 
اظتقػػرب  ويؤيػػد مػػا أًػػاب آدـ ويػػفن  )عليهمػػا السػػكـ( وغريقتػػا 

)ولئن سلا فقد يصاب الػربي  هبا ، أوىلبسبب تركها ما ىف 
 .   (1)ب اصتري(بان
)أمػا انػو لػي  مػن عػرؽ عبد هللا )عليو السػكـ( طػاؿ    أ عن 

بػػػانب وذلػػػك  إل  يضػػػرب ول ن بػػػة ول وػػػداع ول مػػػرض 
}ًٍََا ؤَطَاتَنٌُ ٍِِّ ٍُّظِْثَحٍ فَثََِا  طفؿ هللا عز وج  يف كتػاب
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ومػا يع ػفا ، مث طػاؿ    {مَعَثَدْ ؤَّْدِّنٌُْ ًََّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ
 . (1)وا بو(آؽتا يف  رأكنهللا 

 اظتصيبة . أو  وطفع الرج  علا اضتجارة عن اظتش  الن بة 
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 الباب الخامس :

 األمزاض  وتصنيفها حسة الذنىب
 أطسػاـ إىلأي ما معناه اف األمراض  ال  تصيب اإلنساف تنقسػا 

عديدة وحسب نفع الػانب الػاي ارت بػو واف هللا سػبحانو وتعػاىل 
 ا ىاه األمفر .ىف الاي يقس

)اف اظتػرض علػا وجػفه عبػد هللا )عليػو السػكـ( طػاؿ    أ عن 
شػػػىت ، مػػػرض بلػػػػفا ومػػػرض العقفبػػػة ومػػػػرض ج عػػػ  فيػػػػو 

 . ال ناء(
أي مػػػا معنػػػاه اف بعػػػد األمػػػراض  ت ػػػفف ابػػػتكء مػػػن هللا سػػػبحانو 

ربه وي  ر هللا بو عن ذنفبو .. إنتانووتعاىل للمؤمن ليملترب   ًو
عقفبػػػة مػػػن هللا سػػػبحانو وتعػػػاىل لإلنسػػػاف ومػػػرض العقفبػػػة   فهػػػف 

نتيجػػة ذنػػب  أواظتػػانب فيصػػيبو اظتػػرض نتيجػػة عمػػ  أو فعػػ  ػتػػـر 
 اظترض . إىلأًر عليو م  علمو أبف ىاا الانب سيؤدي 

ىػػف مػػن األمػػراض  الػػ  يرسػػلها هللا سػػبحانو    ومةةرا الفنةةاء
وتعػػػػػػػػػػػػاىل وي ػػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػػو الناس...بعػػػػػػػػػػػػد أف دتس ػػػػػػػػػػػػ فا  ل  ػػػػػػػػػػػػر 

 لطاعفف منك  كما حص  يف الساب  .واإلضتاد...كمرض ا
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وسػػيع ض علينػػا معػػ ض إذا  مػػا ىػػف ذنػػب الط ػػ  الػػاي ل يعقػػ  
، فنجيبػػو مػػن كػػكـ أىػػ  البيػػل   ألمػػراضول ي هػػا وانػػو يصػػاب 

 )عليها السكـ( .
)اظتػػػرض يصػػػيب الصػػػيب  اظتػػػؤمن  )عليػػػو السػػػكـ(    أمػػػريطػػػاؿ 

 . (1)(ك ارة لفالديو
)انػػػػو سػػػػكـ( عػػػػن مػػػػرض األط ػػػػاؿ   عبػػػػد هللا )عليػػػػو ال أبػػػػفطػػػػاؿ 
 . (2)(ء ألبفين لينظر كيف ًربىا وش رىاابتك
نترضػػػػفف أحيػػػػاان  بسػػػػب إقتػػػػاؿ الفالػػػػدين .. وطلػػػػة  األط ػػػػاؿواف 

هللا برضػػػاعة الط ػػػ  الػػػاي ىػػػف غػػػااء جيػػػد  أمػػػرالرضػػػاعة وتػػػرؾ 
 للط   ويعطيو اظتناعة ضد كنري من األمراض  اصتسدية ..

فػ ة الرضػاعة وضتػ   أثنػاءوالط ػ   ألـاواف العكطة ال  تنشأ ب  
ومػػا فيهػا مػػن حػب وحنػػاف  اإلنسػانيةال طػاـ ىػػ  أعظػا العكطػػات 

ولطػػػف مػػػن األـ علػػػا الط ػػػ  .. وىػػػاا سػػػيبعد عنػػػو ال نػػػري مػػػن 
 األمراض  الن سية ..
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الػ  أجريػل يف سػجفف الػفل ت  األمري يػةالبحفث  أثبتلولقد 
مل  وػػػاوا الرضػػػاعة اظتتحػػػدة أبف معظػػػا ا ػػػرم  ىػػػا مػػػن الػػػاين 

 األبأمػا  أبػفيهاالطبيعية... واف أكنرىا كػانفا يعيشػفف مػ  أحػد 
 ، فكح  أقتية ىاا األمر .. (1)وأما األـ

األمػػراض   أبشػػدوكػالك نػػيب هللا أيػػفب )عليػػو السػكـ( فقػػد ابػػتكه 
 .. ليملتربه ..

ألف الشيطاف اللع  كاف حاسدا  لو وطلب مػن هللا اف يزيػ  الػنعا 
واف يصػػيبو السػػقا لػػريا مػػاذا سػػي ع  أيػػفب  أيػػفبمػػن  والصػػحة

 )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 :

لتطهػػػػا عنػػػػو .. وعػػػػن اف اظتػػػػرض ي  ػػػػر عػػػػن ذنػػػػفب اظتػػػػؤمن .. و 
بينفا اف األمراض  ال  تصيب اظتؤمن ىػ    أماالرسفؿ وأى  بيتو 

 ك ارة لانفبو ..
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 طاؿ رسفؿ هللا )م( ألًحابو   
 ...ملعػفف كػ  جسػد ل يزكػا.ل يزكػا..)ملعفف ك  مػاؿ 

 .(1)ب  الرج  متدش اطتدشة وين ب الن بة ويعنر العنرة(
)اف اظتػرض ل أجػر فيػو ول ػن السكـ( طاؿ    عن عل  )عليو

قػػفؿ  للسػػاف األجػػر يف ال إفتػػاحطػػو  إل  ل يػدع للعبػػد ذنبػػا  
 . (2)(والعم   ليد والرج 

 . )زتا ليلة ك ارة سنة(عبد هللا )عليو السكـ(    أ عن 
)ونعا الفج  اضتمػا عن عل  بن اضتس  )عليو السكـ( طاؿ   
كء ول وػػػػري فػػػػيمن ل تعطػػػػ  كػػػػ  عضػػػػف طسػػػػطو مػػػػن الػػػػب

 . (3)يبتلا(
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)واظتػػرض للمػػؤمن تطهػػريا  ورزتػػة عػػن الرضػػا )عليػػو السػػكـ(   
ولل ػػػافر تعػػػايب ولعنػػػة واف اظتػػػرض ل يػػػزاؿ  ظتػػػؤمن فػػػك 

 . (1)ي فف عليو ذنب(
الشػري ة الػ  ذكرىػا يبػ  اف الػانفب تػؤدي  األحادي ومن ىاه 

 األمراض  .. إىل
 فبة وأمراض فناء .عق أمراضواف ىاه األمراض  ى  

فهػػػف امتحػػػاف مػػػن هللا سػػػبحانو و تعػػػاىل للعبػػػد  مػػػرض البلػػػفا أمػػػا
 و ش ره و لت  هبا عن ذنفبو . إنتانواظتؤمن لريا ًربه و 
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 الباب السادس :

 األنبٌاءمرا 

)عليػو السػكـ( و ذكػران طصػ   األنبيػاءلقد ذكر القرآف  طص  
)عليػو السػكـ( و  أيػفببعضها من الاين ابتلفا  ظترض كنػيب هللا 

نيب هللا يعقفب )عليو السػكـ( و نػيب هللا يػفن  ونػفع ىػاا اظتػرض 
)عليو السكـ( ىػف )مػرض البلػفا(...أي ابػتكه هللا  أًاهباالاي 
 مبرض ضت مة يعرفها سبحانو وتعاىل . لأنبياء

 )عليو السكـ(   مرا نبً هللا أٌوب -1
ه هللا أبمػراض شػديدة جػدا  فنيب هللا أيفب )عليو السكـ( طد ابػتك

، اوتبػػػػارا  منػػػػو ظتػػػػدا ًػػػػربه بعػػػػد اف حسػػػػده الشػػػػيطاف وطػػػػاؿ هلل 
رب انػك طػد أنعمػل  سبحانو وتعػاىل أبف أيػفب )عليػو السػكـ(  

عليو ب   ش ء من اظتلاات والػنعا والصػحة والنبػفة وكنػرة الفلػد 
فلفل أف منعل عنو ذلك ظتا عبدؾ ، فتحد ا هللا إبلي  وطاؿ لػو 

)عليػػو السػػكـ( إل   أيػػفبفمػػا كػػاف مػػن  أيػػفبر ًػػرب عبػػدي انظػػ
الصػػرب والتحمػػ  والشػػ ر هلل علػػا كػػ  شػػ ء .. وطػػد تػػرؾ وحيػػدا  

 ونباه الناس .. فبقيل معو زوجتو تداويو وترعاه .
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وكػػػاف الػػػدود متػػػرج مػػػن جسػػػده .. وكػػػاف عليػػػو السػػػكـ يعيػػػده اىل 
 جسده .

د اظتػػػرض عليػػػو وكػػػاف دائػػػا الػػػدعاء والصػػػرب والشػػػ ر هلل مػػػ  ازد 
 والبلفا وفقداف اظتاؿ والفلد .

ًَاذْمُسْ عَثْدََّا ؤٌَُّّبَ إِذْ َّادٍَ زَتَوُ ؤَِِّّ ٍَعَنَِِ اىشَْْـَاُُ }طاؿ تعػاىل 

تِنُظْييةٍ ًَعَييرَابٍ ازْمُييغْ تِسِظْيِييلَ ىَييرَا ٍُغْرَعَييوْ تَييازِدٌ ًَشَييسَابٌ     

ٌ ٍَعَيٌُْ زَ * ؼََْح  ٍِّنَا ًَذِمْسٍَ ىِإًُْىِِ اىْإَىْثَابِ ًًََىَثْنَا ىَوُ ؤَىْيَوُ ًٍَِصْيَيُ

ًَخُرْ تَِْدِكَ ػِغْصا  فَاػْسِب تِّوِ ًَىَا ذَؽْنَسْ إَِّّا ًَظَدَّْاهُ طَاتِسا  ِّعٌَْ اىْعَثْدُ 

 . (1){إَِّّوُ ؤًََابٌ

 }ًَؤٌَُّّبَ إِذْ َّادٍَ زَتَوُ ؤَِّّيِ ٍَعَينَِِ اىؼُّيسُّ ًَؤَّيدَ ؤَزْؼَيٌُ     وطاؿ تعػاىل 

 . (2)اىسَاؼَِِنيَ{
 )عليو السكـ(   مرا ٌونس -2
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}ًَذَا اىنٌُُِّ إِذ ذَّىَةَ ٍُغَاػِثا  فَرََِ ؤَُ ىَِّ َّّقْدِزَ عَيَْْوِ فَنَادٍَ  طاؿ تعاىل

 . (1)فِِ اىرُّيََُاخِ ؤَُ ىَّا إِىَوَ إِىَّا ؤَّدَ ظُثْؽَاَّلَ إِِِّّ مُندُ ٍَِِ اىرَّاىَِِنيَ{

 . (2)َُ ٌُُّّطَ ىَََِِ اىَُْسْظَيِنيَ{}ًَإِوطاؿ تعاىل 

إِذْ ؤَتَييقَ إِىَييَ اىْفُيْييلِ اىََْشْييؽٌُُِ فَعَيياىٌََ فَنَيياَُ ٍِييِْ   }وطػػاؿ تعػػاىل 

اىَُْدْؼَؼِنيَ فَاىْرَقَََوُ اىْؽٌُخُ ًَىٌَُ ٍُيٌٌِْ فَيٌَْىَا ؤََّّيوُ مَياَُ ٍِيِْ اىَُْعَيثِّؽِنيَ     

ٌَُ فَنَثَرَّْاهُ تِاىْعَسَاء ًَىٌَُ ظَيقٌٌِْ ًَؤَّثَرْنَيا عَيَْْيوِ    ىَيَثِسَ فِِ تَـْنِوِ إِىََ ًٌَِّْ ُّثْعَصُ

 . (3){شَعَسَجً ٍِِّ َّقْـِنيٍ
   وملخص القصة

اف يػػػػفن  )عليػػػػو السػػػػكـ( دعػػػػا علػػػػا طفمػػػػو واسػػػػتعج  علػػػػيها 
العقاب اإلعت  وترؾ طفمو وورج منها ، ول ن هللا مل يعػاب طفمػو 

تفسػػلها  هلل سػػبحانو بسػػبب طلػػبها اظتغ ػػرة ودعػػاءىا وب ػػاءىا و 
 وتعاىل .

                                                 
 . (87) األنبياء -1
 . (139) الصافات -2
 . (146-148الصافات ) -3
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فمنػػػ  هللا عػػػنها العػػػااب ، فلمػػػا عػػػاد يػػػفن  )عليػػػو السػػػكـ( اىل 
طفمػػػو وجػػػدىا يزرعػػػفف وىػػػا أحيػػػاء ومل يصػػػيبها العػػػااب فػػػاىب 

ػػعد يف  {}ًَذَا اىنُّييٌُِ إِذ ذَّىَييةَ ٍُغَاػِييثا  مغاضػبا  .. .. وذىػػب ًو
السػػ ينة ويف وسػػ  البحػػر كػػادت أف تغػػرؽ السػػ ينة فقػػاؿ ركػػاب 
السػػػ ينة اف فينػػػا شػػػمل  عػػػاص  وعلينػػػا أف نرمػػػ  ىػػػاا الشػػػمل  

 العاً  يف البحر .
.. فرمفه  {فَعَاىٌََ فَنَاَُ ٍِِْ اىَُْدْؼَؼِنيَ}فأجروا القرعة .. 

 ..  {فَاىْرَقَََوُ اىْؽٌُخُ ًَىٌَُ ٍُيٌٌِْ}يف البحر 

فَيٌَْىَيا  }وطد كاف يفن  )عليو السكـ( يف بطػن اضتػفت يسػب  هلل 

.. أي انػو   {اَُ ٍِِْ اىَُْعَثِّؽِنيَ ىَيَثِسَ فِِ تَـْنِيوِ إِىَيَ َّيًٌِْ ُّثْعَصُيٌَُ    ؤََّّوُ مَ
 يـف يبعنفف .. إىلكاف سيبقا يف بطن اضتفت 

فَنَثَييرَّْاهُ } افػػأمر هللا اضتػػفت أف ينبػػاه يف العػػراء .. طػػرب الشػػاط

أي اف يػفن  )عليػو السػكـ( عنػدما رمػاه  {تِاىْعَسَاء ًَىُيٌَ ظَيقٌٌِْ  
 فت يف العراء كاف سقيا .. أي مريد .اضت
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واألمراض ال  حصلل لو بسبب بقائو يف بطػن اضتػفت طفيلػة .. 
 واإلنزنتػػاتواف بطػػن اضتػػفت أي أمعػػاءه مليئػػة  ضتػػفامد واظتػػفاد 

اعتاضػػمة الػػ  عتػػا اثػػري مباشػػر علػػا جلػػد يػػفن  )عليػػو السػػكـ( 
 كػ   فأحرطل جلده وطد ورج )عليو السكـ( عليك  ألنو كاف ل

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

اليقطػػػ  يعػػػين )القػػػرع( أو  {ًَؤَّثَرْنَيييا عَيَْْيييوِ شَيييعَسَجً ٍِّيييِ َّقْـِييينيٍ }
 )الشجر(  ظتع  العام  ..

وكػػاف يػػفن  )عليػػو السػػكـ( شػػديد العطػػش واصتػػفع ف ػػاف  كػػ  
 ؽ أبوراطهػػػػا ، بػػػػو ، وكػػػػاف يغطػػػػ  جسػػػػده اسػػػػ االيقطػػػػ  ويتغػػػػا

 إىلواسػتعملها )عليػػو السػكـ( كضػػمادة صتروحػػو ، ألننػا لػػف رجعنػػا 
ىػػاه األوراؽ لفجػػدانىا تشػػبو جلػػد اإلنسػػاف وىػػ  تشػػبو الشػػاش 

 الطيب اظتستعم  يف معاصتة اضتروؽ يف زماننا ىاا .
وىاه أحد األمنلة الدالة علا نظرية اظتشاهبة ب  الػداء والػدواء ، 

 ورؽ اليقط  . فجلد اإلنساف يشبو
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عن اضتس  بن عل  )عليو السكـ( طػاؿ   طػاؿ رسػفؿ هللا )ًػلا 
)كلف اليقط  فلف علا هللا اف شجرة هللا عليو وآلو وسلا(   

 . ()عليو السكـ( و  يفن أوف من ىاه ألنبتها علا أ
 نػري فيػو يرطػا  فلماختا أحػدكا  إذا)وطاؿ رسػفؿ هللا )م(   

وطػد  ()اليقط ( ف نػو يزيػد يف الػدماغ ويف العقػ  الد ء من
أثبل األطباء األظتاف وجفد مادة كيميائية يف اليقط  تساعد علػا 

 فتف الدماغ وز دة طابلية اإلنساف العقلية .
)إذا طبملػػػتا فػػػأكنروا القػػػرع ف نػػػو وطػػػاؿ رسػػػفؿ هللا )م(   

 . (1)يسر القلب اضتزين(
 )عليو السكـ(   مرا ٌعقوب -3

كػػاف مػػرض سػػيدان يعقػػفب )عليػػو السػػكـ( بسػػبب حزنػػو الشػػديد 
 علا فقداف يفسف )عليو السكـ( فابيضل عيناه من اضتزف ..

}ًَذٌََىََّ عَنْيٌُْ ًَىَاهَ َّا ؤَظَفََ عَيََ ٌُّظُفَ ًَاتَْْؼَّدْ عَْْنَاهُ طاؿ تعػاىل 

 . (1)ٍَِِ اىْؽُصُِْ فَيٌَُ مَرٌٌِْ{

                                                 
 . 179م اـر األوكؽ ص -1
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يعقػفب )عليػو السػكـ( ب قػداف البصػر بسػبب اضتػزف  أًػيبفقد 
 والب اء الشديد علا يفسف وكاف يب يو ليك  ومارا  .

}ىَيياىٌُاْ ذَيياف ذَفْرَييإُ ذَييرْمُسُ   يفسػػف  أوػػفةطػػاؿ تعػػاىل علػػا لسػػاف 

 . (2)ٌُّظُفَ ؼَرََّ ذَنٌَُُ ؼَسَػا  ؤًَْ ذَنٌَُُ ٍَِِ اىْيَاىِنِنيَ{
السػكـ( بعػد أف القػ  عليػو طمػي  يفسػف  وطد ارتد بصره )عليو

 أي انو كاف دواءه ىف ن   داءه .
البصػر بعػد اف  إليػوأي انو فقد بصره بسبب فقداف يفسف وعػاد 

القػػ  عليػػو طمػػي  يفسػػف )وىػػاا دليػػ  علػػا نظريػػة اظتشػػاهبة بػػ  
 الداء والدواء( .

 طاؿ تعاىل علا لساف يفسف )عليو السكـ(   
ىَيييرَا فَييإَىْقٌُهُ عَيَييَ ًَظْييوِ ؤَتِييِ َّييإْخِ تَظِييريا  ًَؤْذُييٌِِّ     }اذْىَثُييٌاْ تِقََِْظِييِ

 . (3)تِإَىْيِنٌُْ ؤَظََْعِنيَ{
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}فَيَََا ؤَُ ظَاء اىْثَشِريُ ؤَىْقَاهُ عَيَيَ ًَظْيِيوِ فَازْذَيدَ تَظِيريا  ىَياهَ      طاؿ تعاىل 

 . (1){ؤَىٌَْ ؤَىُو ىَّنٌُْ إِِِّّ ؤَعْيٌَُ ٍَِِ اىيّوِ ٍَا الَ ذَعْيٌَََُُ
 وإلالبصػػر بعػػد شػا رائحػػة يفسػف علػػا القمػػي ،  إليػووطػد عػػاد 
و اف أ ،البصػػر دوف اف يشػػا طمػػي  يفسػػف  إليػػو أعػػادل ػػاف هللا 

، واف  عاظتهػػاًػػك  منػػا البدايػػة ول ػػن ضت مػػة هللا أي قػػد بصػػره  ل
 األنبيػاءمػن  ألنػو ،عقفبػة  ضاألمػر مرض يعقفب كاف مرض بلفا 

، فش اه هللا من ىػاه  صكة والسكـ(ال أفض )عليها وعلا نبينا 
 . (2)}ًَإِذَا ٍَسِػْدُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ{ طاؿ تعاىل البلفا ،

 : مرا العقوبة
بػانفب كنػرية  أو اإلنسػافبانب ارت بػو  إلي فف  وىاا اظترض ل

مػػن النػػاس فأرسػػ  هللا عتػػا اظتػػرض... ليعػػاطبها بػػو  أطػػفاـارت بتهػػا 

                                                 
 . (96) يفسف -1
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ؤَطَيياتَنٌُ ٍِّييِ ٍُّظِييْثَحٍ فَثََِييا     }ًٍََييا   طػػاؿ تعػػاىل ،علػػا ذنػػفهبا 

 . (1)مَعَثَدْ ؤَّْدِّنٌُْ ًََّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ{
طػػػػػاـ بػػػػػو  إرادياظتصػػػػػيبة حتػػػػػدث نتيجػػػػػة عمػػػػػ   أوأي اف اظتػػػػػرض 

علػػا  واإلًػػرارفيػػو تعليمػػات هللا سػػبحانو وتعػػاىل  ؼتال ػػا   اإلنسػػاف
تصػػيبو ...  فانػػو اإلنسػػافذلػػك العمػػ  كشػػرب اطتمػػر اسرمػػة علػػا 

 ضأمػػػػراوالعيػػػػاذ  هلل فانػػػػو يسػػػػبب  كنػػػػرية جرائهػػػػا، والػػػػزان  أمػػػػراض
وتبػػػدأ مػػػن ، تناسػػػلية كنػػػرية تصػػػيب اإلنسػػػاف  وأمػػػراضاجتماعيػػػة 

  لسرطاف . اإلًابةحد  إىلاللتها ت وتص  
أوػػرا ىػػ  أمػػراض  وأمػػراض.. واإليػػدزفالسػػيكف .. والزىػػري .. 

هللا وطرية .. تػؤدي إىل العقػا وحػىت السػرطاف .. ف نػو عقفبػة مػن 
 علا ارت اب اضتراـ .

   مرا الفناء
طػػـف ورجػػفا مػػن  أو إنسػػافأمػػا مػػرض ال نػػاء فػػاف هللا يرسػػلو علػػا 

رزتػػػػة هللا وك ػػػػروا و ت هللا وجحػػػػدوىا فأرسػػػػ  عتػػػػا ىػػػػاا اظتػػػػرض 
 ي نيها من األرض ومناؿ علا ذلك مرض الطاعفف .

                                                 
 . (38) الشفرا -1
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ولقػػد ذكػػران سػػابقا  أبف اإلنسػػاف طػػد يصػػاب  ظتػػرض نتيجػػة ذنػػب 
 ور يرت بو حبقو بعلمو أو بدوف علمو .آ إنساف

فقد يفض  لإلنسػاف سػا يف الطعػاـ دوف اف يعلػا .. وطػد يصػاب 
  ألمراض نتيجة دواف السجائر من شمل  يدون مانبو .

وطػػػػد يصػػػػاب األط ػػػػاؿ أبمػػػػراض وعيػػػػفب ولقيػػػػة بسػػػػبب تعػػػػرض 
يف  األسػػلحة اسػػتعماؿنفويػػة نتيجػػة  إلشػػعاعات وأمهػػا ا ءىػػا آ

 ..اضتروب وغريىا .
طيادتػػػو السػػػيارة فيجػػػػرح أو  أثنػػػاءوطػػػد يصػػػاب اإلنسػػػاف حبػػػػادث 

سػػػػياطتو  أثنػػػػاءىػػػػف  ارت بػػػػوت سػػػػر عظامػػػػو نتيجػػػػة وطػػػػأ أو ذنػػػػب 
بقػػػػفان  السػػػػياطة طػػػػد يصػػػػطدـ  التزامػػػػوالسػػػػيارة أو نتيجػػػػة عػػػػدـ 

بشػػمل  آوػػر ويصػػيبو أبضػػرار جسػػدية كبػػرية في ػػفف طػػد أذنػػب 
 حب  ىاا الشمل  .

   األرافً  األمراا انتشار 
أف أثبتنػػػػػا التطػػػػػاب  النكثػػػػػ  بػػػػػ  ال تػػػػػب النكثػػػػػة ) القػػػػػرآف   بعػػػػػد

وال فف ( ، واف ىاه ال تب متداولة فيما بينهػا وتػؤثر  واإلنساف
 بعضها ببعد سلبا  أو إكتا   .

 واف التأثري السليب ي فف من اإلنساف علا ىاه ال تب .
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عَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ }ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَطاؿ تعاىل 

وطػاؿ تعػاىل علػا ،  ىُِْرِّقَيٌُ تَعْغَ اىَّيرُِ عََِيُيٌا ىَعَيَّيُيٌْ َّسْظِعُيٌَُ{    

اىٌُاْ ؤَذَعْعَييوُ فِْيَييا ٍَييِ ُّفْعِييدُ فِْيَييا ًََّعْييفِلُ اىييدٍَِّاء }ىَييلسػاف اظتكئ ػػة 

 . ٍَا الَ ذَعْيٌَََُُ{ًََّؽُِْ ُّعَثِّػُ تِؽََْدِكَ ًَُّقَدِّضُ ىَلَ ىَاهَ إِِِّّ ؤَعْيٌَُ 
وىػف اظتػانب األوؿ  األرضيف  اإلفسادأي اف اإلنساف ىف سبب 

واف ىاه الانفب ال  ارت بهػا اإلنسػاف غػريت طبيعػة اظتمللفطػات 
اآلوػػرين مػػن نبػػات وحيػػفاف كمػػا ذكػػران سػػابقا  يف ًػػ ة طتػػ  طابيػػ  

 أويو ىابي  ، وإف أو ؿ مرض ن س  ىف اضتسد .
إف ًػ   التعبػري وإل  ىػ  عػفارض  وأوؿ مرض عضفي ىػف اضتمػا

 للمرض .
وبدأت األمراض   لزد د يف النػفع والتعقيػد ، وبػدأت األمػراض  
تزداد يفما  بعد يـف بسبب أوطاء الناس وعػدـ اللتػزاـ بػدين  هللا 
ومػا حػػـر هللا علػػا النػاس مػػن طعػػاـ وشػراب ، وأف هللا كػػاف يرسػػ  

فيهػػا تعػػاليا السػػماء  علػػا النػػاس ب تػػب ورسػػالت شتاويػػة األنبيػػاء
 ف اف أكنر الناس ل يؤمنفف طاؿ تعاىل  
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 . (1)تَوْ ظَاءىٌُ تِاىْؽَقِّ ًَؤَمْصَسُىٌُْ ىِيْؽَقِّ مَازِىٌَُُ{}
 ويقفلفف ىاا ما كاف عليو آ ءان .

اف هللا أرسػػ  مائػػة وأربعػػة وعشػػروف ألػػف نػػيب علػػا النػػاس حسػػب 
 الروا ت الفاردة يف ال تب .

والرسػػػػ  الػػػػ  أرسػػػػلها هللا  األنبيػػػػاء بػػػػري مػػػػن ومػػػػ  ىػػػػاا العػػػػدد ال
للبشر...ى  آمن الناس هبػا أـ كػابفىا وطػاتلفىا ورمػفىا أبطػب  

 التها ، ومل يصدطفىا .
 افملال ػػػل النػػػاس تعػػػاليا هللا ومل يلتزمػػػفا هبػػػا وبػػػدأ اإلنسػػػاف نتتلػػػ
 إىل لػػانفب والعلػػ  واألمػػراض وىػػاه األمػػراض  تنتقػػ  مػػن جيػػ  

ا للعػػكج وتصػػب  األمػػراض  أكنػػر تعقيػػدا  آوػػر وتتغػػري يف مقاومتهػػ
وفت ػػػا   إلنسػػػاف ، وأوػػػات اظتي ػػػرو ت مػػػن ب ػػػ   وفريوسػػػات 
وفطر ت ، بػدوفؿ جسػا اإلنسػاف وإكتػاد األمػراض  فيػو بسػبب 
عػػػػدـ التزامػػػػو  لنظافػػػػة وعػػػػدـ امتناعػػػػو عػػػػن شػػػػرب اطتمػػػػر وأكػػػػ  

 اسرمات وارت اب اظتعاً  .

                                                 
 . (78) اظتؤمنفف -1
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جهػػزة واظتصػػان  ، واف كػػ  وإف اإلنسػػاف بػػدأ يصػػن  األدوات واأل
 الو اعات ال  أوجدىا اإلنساف كانل ذات فائدة كبرية .

اظتصػػان   فػػاو اعول نهػػا مػػن الناحيػػة النانيػػة عتػػا مضػػار كنػػرية جػػدا  
والسػػ ن والطػػائرات والسػػػيارات وغريىػػا كلهػػػا ذات ففائػػد ول ػػػن 

وحيػػػفاف ونبػػػات ومػػػاء  إنسػػػاففيهػػػا مضػػػار أيضػػػا  علػػػا البيئػػػة مػػػن 
 أي أف اإلنساف ىف الاي لف ث ال فف .وىفاء .. 

اإلنساف التدو  وما فيو من مضار علػا ًػحتو ، فالػاي  وأوجد
يدون السيجارة ويستنش  دواما يصاب أبمػراض تن سػية وطلبيػة 

القػػريب   األشػػملاصوسػػرطانية كنػػرية ، فهػػف يػػؤذي ن سػػو ويػػؤدي 
 منو  لدواف الصادر من السيجارة ..

ىل إو وزرىػػا ووزر مػػن عمػػ  هبػػا ة سػػيئة فعليػػسػػن   )ومػػن سػػن  
 . يـف القيامة(

وإدوػاؿ اظتػفاد ، والغازات السػامة كنػرية جػدا  يف دوػاف السػجائر 
ال يميائيػػػػػة يف أشتػػػػػدة ال بػػػػػة تػػػػػؤث ر علػػػػػا بنػػػػػاء اصتسػػػػػا اإلنسػػػػػاي 
واضتيػػػػفاي ظتػػػػا لػػػػو مدوليػػػػة مػػػػن ز دة ونقػػػػ   ظتػػػػفاد ال يميائيػػػػة 

ئيػػػة والبايلفجيػػػة يف واسػػػتملدـ اإلنسػػػاف األسػػػلحة النفويػػػة وال يميا



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

 

اضتػػػروب ومػػػا فيهػػػا مػػػن اثػػػري شػػػديد علػػػا اإلنسػػػاف والبيئػػػة ومػػػا 
 وأمػػػراضأحدثتػػػو ىػػػاه األمػػػفر مػػػن أمػػػراض كنػػػرية وط ػػػرات وراثيػػػة 

 وعيفب ولقية ..
واطتمػػػر الػػػ  ًػػػنعها اإلنسػػػاف ، فهػػػ  أـ اطتبائػػػ  و ب الػػػانفب 

 إليػػػػوولعػػػػن رسػػػػفؿ هللا  ئعهػػػػا واآلكػػػػ  ذتنهػػػػا وحاملهػػػػا واسمفلػػػػة 
 عاًرىا وشارهبا وجالسها .و 

فاطتمر ت ػاىب  لعقػ  والػدين وجتعػ  اإلنسػاف لعبػة بيػد الشػيطاف 
والعيػػاذ  هلل ، وطػد حرمػػو  ا تنسػيو حػػىت ربػو ، وانتشػػار الػزانبػ  أمػػ
ظتػا فيػو مػن مشػاك  وأمػراض اجتماعيػة  {ًَالَ ذَقْسَتٌُاْ اىصََِّّ}هللا 

كػاف منػو   إذا  وجسمانية ون سية ، ومنهػا ضػياع النسػب واظتفاريػ
ينشػػر   لة اجتماعيػػة حبػػد ذا ػػا واف الػػزانزتػػ  .. وابػػن الػػزان مشػػ
 األمراض  التناسلية .

بػػدأ يف أمري ػػا بػػ  الشػػاذين  اإليػػدزعلػػا سػػبي  اظتنػػاؿ اف مػػرض 
جنسيا  مث انتشر إىل رتي  دوؿ العامل .. فلماذا انتشر ىاا اظتػرض 

 ب  الناس هباه السرعة .. ظتاذا ؟
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يعػ ؼ أبف الػزان ىػف سػبب انتشػار ىػاا اظتػرض ..  والغرب بن سػو
ول نها لتاولفف اللف والدوراف علا اظتفضفع دوف أف لتاولفا أف 
يتنػػػػػازلفا ويقفلػػػػػفف اف الػػػػػزان حػػػػػراـ واف ىػػػػػاه العكطػػػػػات اصتنسػػػػػية 

 الزواج حراـ  وى  سبب انتشار األمراض . إطاراطتارجة عن 
، ل السػػػػبب  يعػػػػاصتفف النتيجػػػػة وإمػػػػاول ػػػػ  ل يقفلػػػػفف ىػػػػاا ...

ومػػا يف ، وأكػػ  ضتػػا اطتنػػػزير  ،وأكػػ  اظتيتػػة ، وأكػػ  اظتػػاؿ اضتػػراـ 
مػػػن ؼتػػػػاطر ًػػػحية كبػػػػرية علػػػا اإلنسػػػػاف .. فلحػػػػا  األمػػػػفرىػػػاه 

 مرض لإلنساف . 66اطتنزير وحده يتسبب بػ 
 البسيطة . األمفروم  ىاا ؾتد أف اإلنساف ل يلتـز هباه 

هػ  مػن األمػفر السػائدة التملمػة واألكػ  الزائػد وز دة الػفزف ف أما
يف عصػػران ىػػاا ونكحػػ  ازد د األمػػراض  بسػػبب التملمػػة والػػفزف 

 . {ًمُيٌُاْ ًَاشْسَتٌُاْ ًَالَ ذُعْسِفٌُاْ}الزائد .. طاؿ تعاىل 
ومػػػا لػػػو مػػػن اثػػػري مباشػػػر علػػػا معػػػدة اإلنسػػػاف وجهػػػازه اعتضػػػم  

 القلب وارت اع ضغ  الدـ وداء الس ري .. أمراضوازد د 
، وطػاؿ رسػفؿ هللا  )اظتعدة بيػل الػداء( )م(   طاؿ رسفؿ 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  .. 
 كػ  واف الصحة واظترض .. ى  أبسػباب معينػة .. وهلل اضت مػة يف

 ش ء .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
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 الباب األول  : 

 عالج األمراض
 
 
 
 
 

يف ىػػاا ال صػػػ  سػػناكر طػػػرؽ العػػػكج حسػػب النظػػػر ت القدنتػػػة 
واضتدينة .. وتطفر العكج وسندرج ارمتا  يف سرد أسػاليب وطػرؽ 

 العكج .
ا  -1   أثبتنػػا سػػابقا  اف األمػػراض  بػػدأت  لظهػػفر  الطةةب قةةدٌما

 ادت تعقيدا  م  مرور الزمن .تدركتيا  وازد
غري علميػة  أس واف العكج كاف يف العصفر القدنتة عكجا  علا 

التجربػػة والقيػػاس واسػػتملداـ اظتػػفاد  أسػػاسواف كػػاف يعتمػػد علػػا 
يضا  كاف سػائدا  اسػتملداـ أالنباتية واضتيفانية يف عكج األمراض  و 

 السحر والشعفذة يف العكج .
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 شػػ  عكجهػػا وذلػػك ألف أسػػاليب وكػػاف ال نػػري مػػن األمػػراض  ي
 التشملي  والعكج كانل واطئة .

 )عليو السكـ(   الطب فً ومن المسٌح -2
كػػػػاف اليهػػػػفد يف زمػػػػن ظهػػػػفر اظتسػػػػي  )عليػػػػو السػػػػكـ(  رعػػػػ  يف 

 أرسػػ الطػػب والعػػكج .. ف ػػاف ازدىػػار الطػػب يف عصػػره واف هللا 
عيسػػػا بػػػن مػػػرل وكػػػاف مػػػن معجزاتػػػو الطػػػب .. ألف الطػػػب كػػػاف 

كانػػػل تعتػػػرب معجػػػزات يف ذلػػػك   أبمػػػفر فأرسػػػلودما  يف عصػػػره متقػػػ
 الزماف .

فأعطػػاه هللا علمػػا  عظيمػػا  يف الطػػب وكػػاف يػػربئ األكمػػو واألبػػرص 
ولتيػػ  اظتػػفتا .. إبذف هللا وكػػاف يشػػ   رتيػػ  األمػػراض  .. وكػػاف 

 متل  من الط  طريا  .
ظِْْرُنٌُ تِأَّيحٍ ٍِّيِ    }ًَزَظٌُال  إِىََ تَنِِ إِظْسَائِْوَ ؤَِِّّ ىَدْطاؿ تعػاىل 

ْْيِس َفيَإُّفُخ ِفْيِو          َـّ َْيِح اى ْْ ِـّينِي َمَي َِ اى ٍِّي ِِّّ َؤْخُييُق َىُنيٌ  ٌْ َؤ َزتُِّن

فََْنٌُُُ ؿَْْسا  تِ ِذُِْ اىيّوِ ًَؤُتْسِئُ إمََْوَ ًإَتْسَصَ ًَؤُؼِْْيِ اىََْيٌْذََ  
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خِسًَُُ فِيِ تُُْيٌذِنٌُْ إَُِ   تِ ِذُِْ اىيّوِ ًَؤَُّثُِّْنٌُ تََِا ذَإْمُيٌَُُ ًٍََا ذَدَ

 . (1)فِِ ذَىِلَ َّٓح  ىَّنٌُْ إُِ مُنرٌُ ٍُّ ٍِْنِنيَ{
أي أنو )عليو السكـ( كاف يداوي األمراض  ألسرار والعلـف ال  
وصػػػو هللا هبػػػا دوف أف يسػػػتعم  مبػػػدأ التجريػػػب والقيػػػاس وجتربػػػة 

 العكج علا اظتريد ب  كاف عكجو شافيا  إبذف هللا .
اف الطػػػػب الصػػػػحي  ىػػػػف علػػػػا نظػػػػري فيػػػػو تسػػػػديد مػػػػن هللا  أي

سػػبحانو وتعػػاىل ول يصػػ  اف يقػػـف الطبيػػب بتجربػػة العػػكج علػػا 
 اظتريد .. ألنو طد يضره وطد يقتلو وىاا غري مقبفؿ شرعا  .

 فه  يقب  اإلنساف اف ي فف حقك  للتجارب ؟ !!
   األئمةالطب النبوي وطب  -3
ُْييييرْىِةَ عَييييننٌُُ اىييييسِّظْطَ ؤَىْييييوَ اىْثَْْييييدِ   إَََِّّييييا ُّسِّييييدُ اىيَّييييوُ ىِ }

 . (2)ًَُّـَيِّسَمٌُْ ذَـْيِريا {
 فالرسفؿ األعظا ب )م( وأى  بيتو األطهار ىا وري الربي ة .

                                                 
 . (49) آؿ عمراف -1
 . (33) األحزاب -2
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والرسػفؿ ب )م( ىػف سػيد ال ائنػات وىػف حبيػب هللا والقػرآف 
 مت األنبياء .وامت الرسالت وىف وا

 . (1)}عَيَََّوُ شَدِّدُ اىْقٌٍَُ{وىف الاي 

 . (2))أان مدينة العلا وعل   هبا(وىف القائ  )م(   
أي اف الرسػػفؿ ىػػف مدينػػة العلػػا ويعػػرؼ أسػػرار العلػػـف الروحانيػػة 

وغريىػػػػػا مػػػػػن كػػػػػ  العلػػػػػـف ..وىػػػػػف الطبيػػػػػب األوؿ يف  واإلنسػػػػػانية
 اإلسكـ .
)ما ولػ  هللا تعػاىل داء إل وولػ  لػو فؿ هللا )م(   طاؿ رس
 . (3)السأـ( إلدواء 

 . (4))اظتعدة بيل الداء(وطاؿ )ًلا هللا  عليو وآلو وسلا(   
وطػػػاؿ )م(   ،  (1))أًػػػ  كػػػ  داء الػػػربودة(وطػػػاؿ )م(   

 . (2)بز ووري فاكهت ا العنب()وري طعام ا اطت

                                                 
 . (5) النجا -1
 . حبار األنفار -2
 طب النيب . السأـ   اظتفت ، م اـر األوكؽ . -3

 اظتصدر ن سو . -4
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)ثػػكث لقمػػات  ظتلػػ  طبػػ  الطعػػاـ تصػػرؼ وطػػاؿ )م(   
عػػن ابػػن آدـ اثنػػ  وسػػبع  فرعػػا  مػػن الػػبكء منػػو اصتنػػفف 

 . (3)واصتااـ والربص(
)شػػػػػػػرار أمػػػػػػػ  .. الػػػػػػػاين  كلػػػػػػػفف ؼتػػػػػػػاخ وطػػػػػػػاؿ )م(   

 . (4)العظاـ(
األلباف ف ما تزيد يف )اسقفا نساءكا اضتفام  (   وطاؿ )م

 . (5)(عق  الصيب
 اجتمعػػػااء واصتػػػفز دواء فػػػ ذا اصتػػػ  د )أكػػػ وطػػػاؿ )م(   
 . (6)معا  ًار دواء(

                                                                                           
 اظتصدر ن سو . -1
 اظتصدر ن سو . -2

 اظتصدر ن سو . -3

 اظتصدر ن سو . -4

 اظتصدر ن سو . -5

 اظتصدر ن سو . -6
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)علي ا  لعس  ففالػاي ن سػ  بيػده مػا مػن وطاؿ )م(   
ىػػ  ذلػػك البيػػل وتسػػتغ ر اظتكئ ػػة أل إل  فيػػو عسػػ بيػػل

ف ف شرهبا دو  يف جففو ألػف دواء ووػرج عنػو ألػف داء 
 . (1).. ف ف مات وىف يف جففو مل دتس  النار جسده(

 . (2)(اضت   فليأك  العس  أرادمن )وطاؿ )م(   
ذىػػػػػػب  وإذا يئػػػػػػف الرطػػػػػػب فهنجػػػػػػاء  إذا)وطػػػػػػاؿ )م(   

 . فعزوي(
 )ولقل النمللة والرماف مػن فضػ  طينػة آدـوطاؿ )م(   
 . (3)()عليو السكـ(
 (4))كلفا التمر علػا الريػ  ف نػو يقتػ  الػدود(وطاؿ )م(   

. 

                                                 
 اظتصدر ن سو . -1

 اظتصدر ن سو . -2

 صدر ن سو .اظت -3

 اظتصدر ن سو . -4
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ا دواء )ضتا البقػر داء ولبنهػا دواء وضتػا الغػنوطاؿ )م(   
 . (1)ولبنها داء(

 . (2))أك  الت  أماف من القفلنج(وطاؿ )م(   
والشػفنيز  (ـالسػأ إل)الشفنيز دواء ل ػ  داء وطاؿ )م(   

 .  (3)) اضتية السفداء(ىف 
يػك رطيػة مريضػا  فقػاؿ لػو   أرط)م(  وطي  عاد رسػفؿ هللا
 علمنيها جربائي  ؟

 فقاؿ   نعا   رسفؿ هللا .
يك مػػػن كػػػ  داء  تيػػػك ومػػػن شػػػر شػػػ )بسػػػا هللا يطػػػاؿ   

 . حسد( إذاالن اتت يف العقد ومن شر حاسد 
اذىػػب الفسػػفاس والبػػأس   وكػػاف )م( إذا أتػػا مريضػػا  طػػاؿ 

 . ش اؤؾ إلرب الناس اشف وأنل الشايف ل ش اء 

                                                 
 اظتصدر ن سو . -1

 اظتصدر ن سو . -2

 اظتصدر ن سو . -3
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دؽ رسفؿ هللا )م( ..فهاا العلػا ىػف مػن هللا سػبحانو وتعػاىل ً
ذا  تعلػػػا رسػػػفؿ هللا كػػػ  ىػػػاا إ أيػػػن..أعطػػػاه لرسػػػفلو األمػػػ  فمػػػن 

 العلا يف الطب والفطاية من األمراض .
 أكيد انو علا لدي من هللا سبحانو وتعاىل .

هللا وىػػا أحػػد  أمػػا عػػن األئمػػة )علػػيها السػػكـ( فػػ ما ورثػػة رسػػفؿ
وىا ورثػة علػا الرسػفؿ فػأبفىا األوؿ رسػفؿ ، النقل  م  القرآف 

طالػػب )عليػػو السػػكـ(  ب  أ هللا )م( وأوهبػػا النػػاي علػػ  بػػن 
 .واألئمة من بعده  ،مدينة العلا 

 واإلمػاـالبػاطر )عليػو السػكـ( .. ىػف  طػر العلػـف ..  اإلماـف اف 
و السػػػكـ( كػػػاف عاظتػػػا   لطػػػب .. ويف مناطشػػػتو مػػػ  الصػػػادؽ )عليػػػ

 الطبيب اعتندي الاي أش   فيها عليو وطاؿ لو )عليو السكـ(  
) ف مػػػػن ىػػػػاا الػػػػاي يسػػػػتطي  أف يبحػػػػ  كػػػػ  البلػػػػداف 
وياوؽ رتي  األشجار وكترب اظتفاد السامة القاتلة وكيػف 

ج مػػن اعتنػػد واظتصػػط   مػػن لعػػرؼ وجػػرب وولػػ  اإلىلػػي
 ..(اا.ن تبل والدارس  مػن الصػ  وى ػالرـو واظتسك م

. 
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 فقد كاف علمها  لطب علا من هللا سبحانو وتعاىل ..
ألننػػػا مل ؾتػػػد يف كتػػػب التػػػاريخ أبف أىػػػ  البيػػػل )علػػػيها السػػػكـ( 
فشلفا يف عكج مريد سائلها معاصتتو وكتػب التػاريخ مليئػة هبػاه 

 اضتفادث ال  تاكر براعتها يف ك  العلـف .
السػػػكـ( يػػػداووف  لقػػػرآف مػػػرة .. ومػػػرة يػػػداووف ف ػػػانفا )علػػػيها 
 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  

ا  بن هبلمة بوجربائي  بن  يةو مأسايفحنا بن ) تيشفع ًو
ول ػػن اظتػػأمفف العباسػػ  كػػاف  األطبػػاءاعتنػػدي وغػػريىا مػػن 

 . يستشريه يف أمفر الصحة والطب(
والرسػػػػػػػػالة الاىبيػػػػػػػػة لإلمػػػػػػػػاـ الرضػػػػػػػػا وػػػػػػػػري دليػػػػػػػػ  علػػػػػػػػا ىػػػػػػػػاا 

  وتشػػػري  اصتسػػػا وأنػػػفاع العػػػكج  اإلمػػػاـال كـ...ويػػػاكر منهػػػا 
مػػة وغريىػػا مػػن األمػػفر الطبيػػة وكي يػػة تنػػاوؿ الغػػااء واضتميػػة واضتجا
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)علػػػيها السػػػكـ( كػػػانفا يسػػػتعملفف اظتشػػػاهبة بػػػ   وإمػػػاالرائعػػػة ، 
 الدواء والداء ..

فاإلمػػاـ الصػػادؽ يقػػفؿ للطبيػػب اعتنػػدي اف ىػػاا العلػػا لػػي  عػػن 
طري  التجربة ب  ىف علا من هللا ... وطاؿ لو فلماذا حبػة اللفبيػا 

ر .. وطػػػػد عجػػػػز شػػػػبيهة  ل لػػػػا ، والقلػػػػب يشػػػػبو حبػػػػو الصػػػػنفب
 الطبيب اعتندي عن الرد ..

منتشػػػرة يف رتيػػػ   األدويػػػة)عليػػػو السػػػكـ(   اف  اإلمػػػاـوأثبػػػل لػػػو 
أؿتػػاء ال ػػرة األرضػػية إذ أف األئمػػة يؤكػػدوف علػػا أف علػػا الطػػب 
لػػي  علػػا جتػػرييب بػػ  ىػػف علػػا نظػػري طػػائا علػػا أسػػ  وطفاعػػد 

 علمية .
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 الباب الثانً :

 فً العصر الحدٌثاألمراض والطب والصٌدلة 

 األمراا  فً العصر الحدٌث :   أولا 

 وأنفاعهػػػػػالقػػػػػد ذكػػػػػران يف ال صػػػػػفؿ السػػػػػابقة تصػػػػػنيف األمػػػػػراض 
 وت رعا ا .

مػػػػرض كػػػػاف مػػػػرض ن سػػػػ  روحػػػػاي وتطػػػػفرت األمػػػػراض   أوؿواف 
 حتصا . وتعددت .. حىت ًارت يف العصر اضتدي  ل تعد ول

وال ايروسػػػػات  اللتهػػػػاب البسػػػػيطة نتيجػػػػة الب ػػػػ   أمػػػػراضفمػػػػن 
 واألمػراضال  ل ت عد ول حتصا ..  األط اؿ وأمراضوال طر ت 

القلػػػب  وأمػػراضالباطنيػػة مػػن ارت ػػاع ضػػػغ  الػػدـ وداء السػػ ري 
اصتهػػاز التن سػػ  مػػن الربػػف والتهػػاب القصػػبات  وأمػػراضوغريىػػا ، 

العيػػفف وال بػػد  وأمػػراضاظتعػػدة  وأمػػراضوغريىػػا وأمػػراض ال لػػا 
 والقفلفف وغريىا ..

 األمراض الفراثية والعيفب اطتلقية ال  تصيب اإلنساف ..و 
الرومػػاتـز والنقػػرص  أمػػراضالػػ  تصػػيب اظت اًػػ  مػػن  واألمػػراض

اء اصتسػػػا ضػػػالسػػػرطاف ًػػػارت كػػػ  أع وأمػػػراضوالتهػػػاب العظػػػاـ 
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تصػػاب  لسػػرطاف ... كسػػرطاف الرئػػة وسػػرطاف القفلػػفف وسػػرطاف 
 الندي وسرطاف اصتلد وسرطاف اظتعدة وغريىا .

ك  ىاا التطفر يف العلػـف وتطػفر اإلنسػاف واوػ اع ال مبيػفتر م   
والطػػائرة والغفاًػػة ومركبػػات ال ضػػاء فمػػا زالػػل األمػػراض  ت تػػك 

ال ػػػرة األرضػػػية .. دوف دتييػػػز ، ول يفجػػػد  أؿتػػػاء لبشػػػر يف كافػػػة 
 بيل تقريبا  متلف من مريد .

فلمػػػػػاذا مل يسػػػػػتطي  اإلنسػػػػػاف القضػػػػػاء علػػػػػا ىػػػػػاه األمػػػػػراض ؟! 
رز  منك  مرض طدل جدا  وجد يف مفمياءات ال راعنػة وىػ  فالبلها

 يفمنا ىاا . إىلتصيب اإلنساف 
البسػيطة يسػببها فػايروس ًػغري جػدا  مل يػتم ن الطػب  واألن لفنزا

 من التملل  منها ضتد اآلف .
... يف  اإليػدزويف النمانينات من القرف اظتاض  ظهػر لنػا فػايروس 

مػػن منيلػػ   أشػػملاصرض لػػدا حػ  ، مػػن أمري ػػا وكانػػل بدايػػة اظتػ
اصتػػن  والشػػاذين جنسػػيا  .. وانتشػػر ىػػاا اظتػػرض بسػػرعة جػػدا  .. 
ول تفجػػػػد دولػػػػة يف العػػػػامل ختلػػػػف مػػػػن ىػػػػاا اظتػػػػرض اطتطػػػػري الػػػػاي 
يضػػػعف مناعػػػة اصتسػػػا .. وىػػػف يسػػػما )نقػػػ  اظتناعػػػة اظت تسػػػبة( 

(AIDS. ) 
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ويف السنة اظتاضػية ظهػر فػايروس ان لػفنزا الطيػفر وىػف أكنػر فت ػا  
األيػػدز .. ودوػػ   العػػامل يف حالػػة انػػاار وذلػػك للسػػيطرة علػػا  مػػن

ىاه اظترض القات  وطد وصصػل ىػاه الػدوؿ أمػفاؿ ضػملمة مػن 
 أج  الفطاية من ىاا اظترض ..

ػػلل  الػػاي كػػاف يصػػيب اإلنسػػاف عػػن طريػػ  الطيػػفر .. فلمػػا ًو
األمػػػراض  اىل ىػػػاا اضتػػػد مػػػن اطتطػػػفرة والصػػػعفبة والتنػػػفع .. فمػػػا 

 ؟السبب   ترا ...
}ظَيَيييسَ اىْفَعَيييادُ فِيييِ اىْثَيييسِّ ًَاىْثَؽْيييسِ تََِيييا    واصتػػػفاب يف طفلػػػو تعػػػاىل

ٌْ َّسْظِعٌَُُ{ ُ عََِيٌُا ىَعَيَّيُ  .مَعَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ ىُِْرِّقَيٌُ تَعْغَ اىَّرِ

}ًٍََا ؤَطَياتَنٌُ ٍِّيِ ٍُّظِيْثَحٍ فَثََِيا مَعَيثَدْ ؤَّْيدِّنٌُْ       وطفلػو 

 . (1)ًََّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ{
 

 الطب والصٌدلة فً العصر الحدٌث :   ثانٌاا 

                                                 
 . (38) الشفرا -1
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مراتػب عاليػة وراطيػة جػدا   إىللقد ًو  الطب يف العصر اضتدي  
األمػػػراض وطػػػرؽ تشمليصػػػها ومعاصتتهػػػا  أسػػػباب.. مػػػن اكتشػػػاؼ 

وتصػػػػنيف األمػػػػراض وإنشػػػػاء منظمػػػػة الصػػػػحة العاظتيػػػػة الػػػػ  تػػػػدير 
رامج برامج واًة حفؿ انتشار األمراض وطرؽ معاصتتهػا ودعػا بػ

 الدوؿ يف م افحة األمراض .
والسػػػػػػػفانر والػػػػػػػرن   األشػػػػػػػعةوالكتشػػػػػػػافات العظيمػػػػػػػة ألجهػػػػػػػزة 

 اظتغناطيس  واظت راس ..
والعمليػػػػػات القصػػػػػرية وزرع  األعضػػػػػاءوعمليػػػػػات القسػػػػػطرة وزرع 

 وزرع العظاـ .. واستملداـ الليزر يف الطب .. األعصاب
البنسػل   ذات فائدة عالية لإلنساف واكتشاؼ أمفروغريىا وكلها 

كػػػػػاف فتحػػػػػا  عظيمػػػػػا  يف معاصتػػػػػة اللتهػػػػػا ت   األربعينػػػػػاتيف مايػػػػػة 
 الب تريية .

وكالك اكتشػاؼ اللقػاح ضػد ال ايروسػات الػ  ل عػكج عتػا ضتػد 
 واألن لػػػػفنزااآلف سػػػػفا اللقػػػػاح ضػػػػدىا منػػػػ  اضتصػػػػبة والن ػػػػاؼ 

 وغريىا من األمراض .
ج يف عػػػػػك اإلشػػػػػعاعال يمياويػػػػػة واسػػػػػتعماؿ  األدويػػػػػةواكتشػػػػػاؼ 

 السرطاف .. وغريىا .
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حػػػػػدثل تػػػػػدركتيا  .. و لتجربػػػػػة والقيػػػػػاس .. أي اف  أمػػػػػفركلهػػػػػا 
الػػػ  تن عػػػو مػػػن جهػػػة  األدويػػػةاظتػػػريد ىػػػف حقػػػ  التجػػػارب عتػػػاه 

 . أوراوتضره من جهة 
 

 التجارب الطبٌة :

لأدويػػة مػػن  األوليػػةتقػػـف شػػركات األدويػػة العاظتيػػة .. ممػػ  اظتػػفاد 
فهنػػاؾ أدويػػة تسػػتملرج مػػن النبػػاانت الطبيعػػة .. يصػػن  الػػدواء .. 

مػػن  وأوػػرامػػن الػػ اب والصػػملفر  وأوػػرامػػن اضتيػػفاانت  وأوػػرا
 مفاد كيميائية وعضفية أورا .

وتقـف  ستملراج اظتفاد الػ  حتتاجهػا لصػن  دواء معػ  .. مث تقػـف 
بتجربػػة ىػػاا الػػدواء علػػا اضتيػػفاانت منػػ  ال ػػار والقػػرد والػػدجاج 

 وغريىا .
دواء .. ونسػػبة ؾتاحػػو مث جتربػػة الػػدواء علػػا لػػ ا مػػدا فعاليػػة الػػ

غتمفعة مػن النػاس لقػاء أجػرا  معػ  يػدف  وتعقػد الشػركة عقػد مػ  
يتحملفف مبفجبػو كافػة اظتضػاع ات اصتانبيػة عتػاا  األشملاصىؤلء 
لتسػػػتعملو  األسػػػفاؽ إىلمث يػػػرو  عتػػػاا الػػػدواء  لنػػػزوؿ ، الػػػدواء 

 األسػػػفاؽمػػػن مكيػػػ  النػػػاس ل ػػػ ة طفيلػػػة .. مث يسػػػحب الػػػدواء 
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لظهػػفر أعػػراض جانبيػػة لػػدا اظترضػػا مل ت ػػن مفجػػفدة سػػابقا  فهػػ  
 يعق  ىاا .

ظتػػاذا ؾتعػػ  اإلنسػػاف حقػػ  جتػػارب ؟! ... ونعطيػػو دواء يعاصتػػو مػػن 
 جهة ويضره من جهة اورا .. وأحياان  يقتلو ..

 فاألدوية ال يميائية منك  اظتستعملة يف عكج السرطاف تسبب  
 .تساط  الشعر  .1
 .الشهية  فقداف .2

 .التقيؤ والغنياف  .3

   اإلسهاؿ . .4

 وطد يؤدي استعماعتا إىل السرطاف . .5

وكالك اظتفاد اظتشػعة الػ  يعػام هبػا اإلنسػاف فيهػا اثػريات سػلبية 
 كنرية ..

( مػػػػػنك  يعطػػػػػ  معاصتػػػػػة  Garamycinودواء ال ىرامايسػػػػػ  ) 
 وا اري البفلية .. األمعاءبعد اللتها ت يف 

انبيػػة ف نػو يسػػبب تلػػف يف العصػب السػػمع  وتلػػف أمػا اثرياتػػو اصت
 .. أورايف ال لية .. واثريات جانبية 
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والبنسػػل  وغريىػػا مػػن األدويػػة فػػ ف فيهػػا ففائػػد  األسػػربينوكػػالك 
 وفيها مضار ..

ول للحفامػ  .. وذلػك  لأط ػاؿل نت ػن اسػتعماعتا  أدويػةوىناؾ 
 استعملل عتا . إذالتأثريا ا السلبية عليها 

ضد مبدأ التجربة والقياس .. وجتربة الدواء علا اظتػريد .. وؿتن 
الصػػػػادؽ )عليػػػػو  اإلمػػػػاـبػػػػ  اف ىنػػػػاؾ علػػػػا م تسػػػػب كمػػػػا طػػػػاؿ 

 السكـ( .
ذا  ؿتػػن نعػػيش فشػػ  نظريػػة التجربػػة لأدويػػة ... ألمػػا فشػػلل يف إ

 معاصتة ال نري من األمراض  اظتستعصية ضتد اآلف .
يهػػا مضػػار علػػا جسػػا اظتصػػنعة ف األدويػػةمػػن ذلػػك اف  األكنػػربػػ  

 اإلنساف حىت ولف تناوؿ بصفرة ًحيحة ..
 فما ىف العكج الصحي  والناً  عتاه األمراض  ال نرية 

بعػػد التفكػػ  علػػا هللا سػػبحانو وتعػػاىل .. والرسػػفؿ ب )ًػػلا هللا 
عليػػو وآلػػو وسػػلا( وأىػػ  بيتػػو )علػػيها السػػكـ( .. اكتشػػ نا نظريػػة 

قائمػػػة علػػػػا الشػػػػبو بػػػػ  الػػػػداء اظتشػػػاهبة بػػػػ  الػػػػداء والػػػػدواء .. ال
 والدواء .
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)ما ولػ  هللا تعػاىل داء إل وولػ  لػو طاؿ رسفؿ هللا )م(   
 . السأـ( إلدواء 

 اظتفت فهف ل دواء لو . وهللا أعلا . إلأي اف ل   داء دواء 
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 الفصل الرابل
 الباب األول : 

 
 ة المشابهة بٌن الداء والدواءنظرٌ

 
 
 
 
 
 
 
 

  (لا األبداف)العلا علماف علا األد ف وع
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وال ػػػػػروع والتشػػػػػريعات الدينيػػػػػة  األًػػػػػفؿعلػػػػػا الػػػػػدين .. ظتعرفػػػػػة 
ومعرفػػة اضتػػكؿ واضتػػراـ وتطبيػػ  القػػفان  الر نيػػة الػػ  وضػػعها هللا 

 سبحانو وتعاىل للبشر .. 
الطػب وىػف مػن العلػـف  .. أي علػا األبػدافوالعلا الناي ىف علا 

 وبقائو .. اإلنسايالشري ة ظتا لو من أقتية اسافظة علا ال رد 
 إنقػػػػػاذهواف عمليػػػػػة العػػػػػكج مػػػػػن طبػػػػػ  الطبيػػػػػب للمػػػػػريد ىػػػػػ  

ػا   اسػػتطاع اف  إذاكػاف اظتػػرض القاتػ  .. واف الطبيػب   إذاووصًف
ًٍََييِْ ؤَؼَْْاىَييا  }يشػػايف اظتػػريد دتامػػا  فػػيم ن اف ينطبػػ  عليػػو .. 

 .. {ََا ؤَؼَْْا اىنَاضَ ظََِْعا فَنَإََّّ
أي انػػػو أنقػػػا اصتػػػن  البشػػػري رتيعػػػو ووجػػػد عكجػػػا  عتػػػاا اظتػػػرض 

 القات  ..
اف النظر ت الطبية ال  تعام طدنتا وحدينا  ؾتدىا نظػر ت طائمػة 
علػػا اظتػػاىب التجػػرييب .. أي جتربػػة العػػكج علػػا اظتػػريد وطيػػاس 

 نسبة النجاح ونسبة ال ش  ..
اه اف ىػػػػػاا العػػػػػكج فيػػػػػو احتماليػػػػػة الضػػػػػرر  ظتػػػػػريد أي مبػػػػػا معنػػػػػ

بػػدوف علمػو ، ومػػا يف ىػاه األمػػفر مػن األمػػفر  أو..وبعلػا اظتػريد 
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األوكطيػػػػة ، أي اف اظتػػػػريد جػػػػاء ليطلػػػػب العػػػػكج مػػػػن الطبيػػػػب 
 ليعاصتو .. ف ذا بو يصف لو عكجا  يضره ..

واحتماؿ اف الطبيب ل يقصد الضرر ول ن الدواء ىف الاي فيػو 
لػػا احػػد أجهػػزة جسػػا اظتػػريد فيسػػبب ذلػػك ضػػررا   لغػػا  ضػػرر ع

  ظتريد .. وت فف النتائج سلبية للعكج ..
ل ن اظتتتب  ل كـ الرسفؿ وأىػ  بيتػو )عليػو السػكـ( يؤكػدوف اف 
ػف الػدواء ىػف مػن طبػ  هللا عػز وجػ  ..  مصدر تعلا العكج وًو

 . }ًَإِذَا ٍَسِػْدُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ{واف هللا ىف الشايف 
الصػػػادؽ علػػػا الطبيػػػب اعتنػػػدي ودحػػػد لػػػو  اإلمػػػاـكمػػػا أشػػػ   

نظرية التجريب وأثبل لػو أف ىػاا العلػا ىػف علػا مػن هللا سػبحانو 
 وتعاىل كما ذكران يف مقدمة ال تاب ..

واف رسػػفؿ هللا وأىػػ  بيتػػو )علػػيها السػػكـ( كػػانفا  مػػروف النػػاس 
 بطلػب العػػكج .. والصػػرب علػػا اظتػػرض .. وطلػػب الشػػ اء مػػن هللا

  لدعاء ..
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مل ينزؿ داءا  ال وأنزؿ لو )تداووا ف ف هللا طاؿ النيب )م(   
 . (1)(ش اء

 أي اف ل   داء دواء ول يفجد داء لي  لو دواء ..
)مػػفت اإلنسػػاف  لػػانفب أكنػػر مػػن وعنػػو )م( انػػو طػػاؿ   

 . (2)حياتو  لعمر(مفتو  آلج  وحياتو  لرب أكنر من 
اظتعاًػػػػ  والػػػػػانفب ..   رت ػػػػاب ب نائػػػػوأي اف اإلنسػػػػاف يعمػػػػ  

 اطتري واإلحساف .. إبعماؿويطفؿ عمره 
مػػن ذنػػب ومػػا  إل  مػػا ي ػػفف مػػن علػػة وعنػػو )م( انػػو طػػاؿ   

يع ف هللا عز وج  عنو أكنػر .. أي اف هللا سػبحانو وتعػاىل 
ولػػػػف اف هللا ينػػػػزؿ العقفبػػػػة  يع ػػػػف عػػػػن كنػػػػري مػػػػن الػػػػانفب

 . مباشرة عتلك الناس رتيعا  
واف الرسفؿ )م( كاف يعام الناس ، فمرة  مرىا  لفطايػة ومػرة 

 أبوا الدواء ..  مرىا

                                                 
 . حبار األنفار -1
 اظتصدر الساب  . -2
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 (1))اظتعدة بيػل الػداء واضتميػة رأس كػ  دواء(طاؿ )م(   
. 

دو  األمػراض  وىػ  بيتهػا وىػ  اظتعدة ى  مأي انو طاؿ   
.  جسػػا اإلنسػػاف وانتشػػارىا مػػن وكعتػػا إىلسػػبي  دوفعتػػا 

واف التقليػػ  مػػن الطعػػاـ والشػػراب .. وأوػػا مػػا لتتػػاج اصتسػػا ىػػف 
السػػػبي  اف ل ت ػػػػفف اظتعػػػػدة بيػػػػل الػػػداء ..واضتميػػػػة سػػػػبي  مهػػػػا 

                                                                                                                                                           لصحة البدف والروح ..
 األنبيػػػاءاف نبيػػػا  مػػػن عبػػػد هللا )عليػػػو السػػػكـ( طػػػاؿ    أ وعػػػن 

ىػػػف أمرضػػػين  يالػػػامػػػرض فقػػػاؿ ل أتػػػداوا حػػػىت ي ػػػفف 
أشػػػ يك حػػػىت  وجػػػ  ل الػػػاي يشػػػ يين ، فػػػأوحا هللا عػػػز  

 والػػدواء مػػين فجعػػ  يتػػداوا وا ، فػػ ف الشػػ اء مػػينتتػػدا
أي اف هللا سػػػػبحانو وتعػػػػاىل أمػػػػر نبيػػػػو بطلػػػػب فػػػػأتا الشػػػػ اء .. 

 .. العكج حىت لتص  الش اء
 

                                                 
 م اـر األوكؽ . -1
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   الصرب علا العلة .. دواء لو
 ابتلا عبدا  لتب أف يراه ًابرا  شاكرا  لو .. إذاإف هللا 
)ًػػلا هللا جع ػػر )عليػػو السػػكـ( طػػاؿ   طػػاؿ رسػػفؿ هللا  أ عػػن 

 عليو وآلو وسلا(   
ابتليػػل عبػػدي فصػػرب ومل يشػػتك  إذا)يقػػفؿ هللا عػػز وجػػ  

علػػا عػػفاده ثػػكت  أبدلتػػو ضتمػػا  وػػري مػػن ضتمػػو وجلػػدا  وػػريا  
 إىلواف تففيتػػػو تففيتػػػو  ،مػػػن جلػػػده ودمػػػا  وػػػري مػػػن دمػػػو 

 . (1)(رزت  ، واف عافيتو عافيتو ول ذنب عليو
اظتػػػرض للمػػػؤمن تطهػػػري )  وعػػػن الرضػػػا )عليػػػو السػػػكـ( طػػػاؿ 
 . (2)(ورزتة ولل افر تعايب ونقمة

ومػػن وػػكؿ حبننػػا وجػػدان أىػػ  البيػػل )علػػيها السػػكـ( يسػػتعملفف 
 اظتشاهبة ب  الداء والدواء ..

حيػػػ  امػػػا يشػػػبهفف العضػػػف اظتػػػريد  لػػػدواء .. وي ػػػفف الػػػدواء 
  لش   واظتضمفف شبيها   لعضف اظتصاب ..

                                                 
 حبار األنفار . -1

 اظتصدر ن سو . -2
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 )م(   وىف مصداؽ ل كـ رسفؿ هللا 
 إلأنػػػزؿ معػػػو الػػػدواء  إل)تػػػداووا فمػػػا أنػػػزؿ هللا مػػػن داء 

 . السأـ فك دواء لو(
الػػػداء ؽتػػػا  إىلفهنػػػا يسػػػتفجب السػػػؤاؿ عػػػن كي يػػػة معرفػػػة الػػػدواء 

الصػػػػادؽ )عليػػػػو السػػػػكـ( أبف  اإلمػػػػاـيػػػػؤدي الشػػػػ اء كمػػػػا طػػػػاؿ 
 أليك نت ػن فػ األرضػيةوالعكجات منتشرة يف كػ  ال ػرة  األدوية

 هللا ومن يعلمو هللا . إل  احد اف لتي  هبا 
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 الباب الثانً :

 بٌن الداء والدواء والمشابهة  التطابق الثالثً

يف بداية ال تاب .. عن وجفد تطاب  ثكثػ  بػ  القػرآف   أثبتنالقد 
وال ػػفف .. أي اف اظتفجػػفدات يف ال ػػفف مػػن حيػػفاانت  واإلنسػػاف

ت وميػػػاه وحبػػػار وكائنػػػات حيػػػة كلهػػػا مفجػػػفدة يف ونبػػػاانت ورتػػػادا
 جسا اإلنساف وكالك ال فاكب والشم  والقمر..

)أحتسػػػب ن سػػػك جرمػػػا  طػػػاؿ أمػػػري اظتػػػؤمن  )عليػػػو السػػػكـ(   
 . ًغريا  وفيك انطفا العامل األكرب(

. واف وجػفد ىػاه ال تػب اضتيػة  واإلنسػافوكالك تطاب  القػرآف  
 سلبا  وإكتا   .. م  بعضها ف ما تؤثر بعضها ببعد

ولقػػػػد طلنػػػػا اف التػػػػأثري السػػػػليب كػػػػاف مػػػػن اإلنسػػػػاف علػػػػا القػػػػرآف  
 وال فف وعلا ن سو ..

}ظَيَسَ اىْفَعَادُ فِِ اىْثَسِّ ًَاىْثَؽْسِ تََِا مَعَثَدْ ؤَّْدُِ اىنَاضِ طاؿ تعاىل 

 . ىُِْرِّقَيٌُ تَعْغَ اىَّرُِ عََِيٌُا ىَعَيَّيٌُْ َّسْظِعٌَُُ{
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ًٍََيييا ؤَطَييياتَنٌُ ٍِّيييِ ٍُّظِيييْثَحٍ فَثََِيييا مَعَيييثَدْ      }وطػػػاؿ تعػػػاىل 

 . ؤَّْدِّنٌُْ ًََّعْفٌُ عَِ مَصِريٍ{
ومػػن وػػكؿ اظتشػػاهبة والتطػػاب  والتػػأثري .. سػػفؼ نعػػام األمػػراض  

) اإلنسػػاف ( عػػػن طريػػ  ال تػػػاب  اإلنسػػػايالػػ  تصػػػيب ال تػػاب 
 التدويين ) القرآف  ( وال تاب الت فيين ) ال فف ( ...

تػػػػداوي  لقػػػػرآف واألدعيػػػػة .. معػػػػروؼ وغتػػػػرب واسػػػػتعملو واف ال
رسػػػفؿ هللا )م( واألئمػػػة مػػػن بعػػػده )علػػػيها السػػػكـ( واسػػػتعملو 
الصػػػػحابة والتػػػػابع  .. واىل يفمنػػػػا ىػػػػاا وىػػػػف عػػػػكج ل نػػػػري مػػػػن 

والػػػػروا ت مفجػػػػفدة يف رتيػػػػ  اظتػػػػااىب  واألحاديػػػػ األمػػػػراض  
 اإلسكمية ..

يضػػا  عتػػا عكجػػا ا أ.. اليهػػفد واظتسػػي   األوػػراوحػػىت الػػد انت 
ا ربػة ..  األشػياءمػن  األمػفروالستغ ار .. أي اف ىػاه   ألدعية

 وأثبتل ؾتاحها ..
 

 الباب الثالث :
 تطبٌقات النظرٌة
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   الستشفاء بالقرآن
عػػػػػػػػكج يف ىػػػػػػػػاا ا ػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػف العػػػػػػػػكج  لقػػػػػػػػرآف ..ألف  أوؿإف 

}ًَإِذَا ٍَسِػْيدُ  لشايف طاؿ تعاىل القرآف..كتاب هللا .. وهللا ىف ا

 . فَيٌَُ َّشْفِنيِ{

 .)  من اشتو دواء وذكره ش اء(وطد ورد يف دعاء كمي    
اف هللا ىف الشايف وىف الرزتن الرحيا وىف اظتعػايف سػبحانو وتعػاىل 

. 
   القرآن شفاء لألمراا

 . (1)َُ ٍِْنِنيَ{}ًَُّنَصِّهُ ٍَِِ اىقسآُ  ٍَا ىٌَُ شِفَاء ًَزَؼََْحْ ىِّيْاآلية 
مػػن مل يستشػػف  لقػػرآف فػػك شػػ اء )طػػاؿ رسػػفؿ هللا )م(   

 . (لو
)من طرأ مائػة آيػة مػن أي آي وطاؿ الصادؽ )عليو السكـ(   

من القرآف  شاء مث طاؿ سب  مرات )  هللا( فلف دعا علا 
 . (1)الصملفر فلقها(

                                                 
 . (82) اإلسراء -1
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)مػػن اسػػت  ا ويػػة طػػاؿ   )عليػػو السػػكـ( انػػو  إبػػراىياعػػن أ  
 . (2)اظتغرب ك ا( إىلمن القرآف من اظتشرؽ 

 (3)(ش اء من كػ  داء القرآفيف )وطاؿ العامل )عليو السكـ(   
  . 

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

 
 
 
 
 

 : نسان ودم النباتالتشابه بٌن دم اإل

 )الدم األخضز والدم األمحز(
                                                                                           

 م اـر األوكؽ . -1
 اظتصدر ن سو . -2
 . اظتصدر ن سو -3
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 (مخطط ٌوضح التشابه بٌن دم اإلنسان ودم النبات)

يف العادة ؿتن نشعر  لراحة واعتدوء الن س  كلما نظران إىل اللفف 
ػػفرا  شػػىت للطبيعػػة  وؿتػػن ، األوضػػر ىػػاا ألنػػو متلػػ  لنػػا شػػعفر ًو

ذا وكًة أوراؽ الشجر وضراء داكنػة اللػفف ؟ نسأؿ أن سنا، ظتا
 والسبب  لطب  يعفد لفجفد مادة ال لفروفي  !! .

لقػػروف عديػػدة كػػاف ال لفروفيػػ  ي عػػرؼ  لػػدـ األوضػػر للنبػػات ، 
وطيػػػػ  عنػػػػو أيضػػػػا  أبنػػػػو يتحػػػػفؿ إىل دـ عنػػػػدما يتناولػػػػو اإلنسػػػػاف ، 
وتبقػػػا اضتقيقػػػة النابتػػػة وىػػػ  أف كلفروفيػػػ  النبػػػات وكػػػرات الػػػدـ 

ضتمراء لإلنساف يش كاف وإىل حد  بعيد يف ن   ال كيب اصتزيئ  ا
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 وكمػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػف مفضػػػػػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػػػػػ   السػػػػػػػػػػػاب  ، وإىل درجػػػػػػػػػػػة 
 أننا نستطي  تسميتهما  لتفأـ .

وتبػػػدو طػػػفة ال لفروفيػػػ  األوضػػػر ل مايػػػة عتػػػا ، والتػػػيمن ضػػػمنها 
تقفيػػػػة اصتهػػػػاز اعتظمػػػػ  ويف اضتقيقػػػػة ؾتػػػػد أف بعػػػػد أدويػػػػة اظتعػػػػدة 

 ف لحتفائها علا ال لفروفي  .وضراء اللف 
فعندما تتعرض إىل اآللـ يف اظتعدة أو عسر اعتضا تناوؿ وكًػة 
أوراؽ الشػػعري وعلػػا ال ػػفر سػػفؼ ختت ػػ  اآللـ والشػػعفر  لغنيػػاف 

 يف غضفف دطائ  طليلة فق  .
يف شػػ اء اللتهػػا ت الداوليػػة واطتارجيػػة منػػ   ةولل لفروفيػػ  القػػف 

 اضتروؽ .
 
 
 

 : الباب الرابل

 :التشابه بٌن النخٌل واإلنسان 

 حسب نظرٌة المشابهة بٌن الداء والدواء 
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وػػػػكؿ البحػػػػ  وجػػػػدان اف النمليػػػػ  تشػػػػبو اإلنسػػػػاف مػػػػن حيػػػػػ  
 كنرية .. عتاا التشابو ..  واألدلةالش   واظتضمفف .. 

}ذَنيييييصِ ُ اىنَييييياضَ ىػػػػػف كػػػػػكـ هللا سػػػػػبحانو وتعػػػػػاىل    األدلػػػػػةوأوؿ 

ٌْ ؤَعْعَاشُ ََّْوٍ }ظَََّسَىَا عَيَْْيٌِْ ظَثْ َ ىََْاهٍ ،  (1)ٍُّنقَعِسٍ{ مَإََّّيُ

ًَشَََاَِّْحَ ؤََّاًٍ ؼُعٌٍُا  فَرَسٍَ اىْقًٌََْ فِْيَا طَسْعََ مَإََّّيٌُْ ؤَعْعَاشُ ََّْوٍ 

 . (2)خَاًَِّحٍ{
اظتفتا تشبو جاوع النملي  وىف دلي  واضػ  علػا  أجساـأي اف 

 ىاه الشبو .
)اف هللا السػػكـ( عػػن النمليػػ  فقػػاؿ    وس ػػئ  أ  عبػػد هللا )عليػػو

تبارؾ وتعاىل ظتا ول  آدـ من الطينة ال  ولقو منها فض  
جػ  ذلػك أننا فمػن نها فضلة فملل  منها ـتلت  ذكر وأم

اللقػػػاح كمػػػا  إىل األننػػػاولقػػػل مػػػن طػػػ  آدـ حتتػػػاج  أمػػػا
اللقػػػاح وي ػػػفف منػػػو جيػػػد وردي ودطيػػػ   إىلحتتػػػاج اظتػػػرأة 

                                                 
 . (28القمر ) -1
 . (7) اضتاطة -2
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كانػل عجػفة   إماقيا مث طاؿ علد و ووا وأنناوغلي  وذكر 
حيػ  اوػرج  ػزؿ هبػا معػواف ينػ )عليػو السػكـ(فأمر هللا آدـ 

مػن اصتنػػة فغرسػها مب ػػة فمػػا كػاف مػػن نسػلها فهػػ  العجػػفة 
  الػػاي علػػا مشػػارؽ ؽتػػا كػػاف مػػن نفاىػػا فهػػف سػػائر النمليػػ

 . (1)رض ومغارهبا(األ
فا بعمت ا النمللػة وػري وعنو )عليو السكـ( انو طاؿ    ا  استًف
تػػروف انػػو لػػي  شػػ ء مػػن  ألف مػػا ولقػػل مػػن طينػػة آدـ 
 . الشجر يلق  غريه ) اساسن (

)النملػ  العػرب الصػادؽ )عليػو السػكـ( انػو طػاؿ    اإلمػاـوعن 
 . والشجر العجا(

العػرب وقتػا ولقػا مػن  األنبيػاءأي اف النملػ  عػر  وآدـ كػاف مػن 
 ن   الطينة .

البيػػػل )علػػػيها  أىػػػ وكػػػكـ الػػػ  ذكرانىػػػا مػػػن كتػػػاب هللا  واألدلػػػة
 السكـ( دلي  واض  علا ىاا التشابو .

                                                 
 . 129ص 63حبار األنفار ج -1
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والنملػػ  يشػػبو اإلنسػػاف مػػن حيػػ  اسػػتقامة طػػدىا وطفعتػػا وامتيػػاز 
 للقػػاح ، وطلعهػػا يشػػبو اظتػػين  وإوصػػاهبا،  اإلانثذكرىػػا مػػن بػػ  

مػػن حيػػ  الغػػزارة يف العػػدد ورائحػػة كرائحػػة اظتػػين ولطلعهػػا غػػكؼ  
 فلد فيها .كغكؼ اظتشيمة ال  ي فف ال
ىل ػل ، واصتمػار  آفػةرتارىػا  أًػابولف طط  رأسها ماتػل ولػف 

مػػػػن النمللػػػػة كػػػػاظتخ مػػػػن اإلنسػػػػاف ، وعليهػػػػا الليػػػػف كالشػػػػعر يف 
 زتلل زتك  كنريا  . وإانثهاتقارب ذكفرىا  وإذااإلنساف 

أان ػػػا ألقحتهػػػا  لػػػري  ، ورمبػػػا ططػػػ   أانـكانػػػل ذكفرىػػػا بػػػ    وإذا
داـ شػػرهبا اظتػػاء العػػاب  وإذال راطػػو أل هػػا مػػن الػػاكفر فػػك حتمػػ  

حسػػن  أًػػفعتاطػػرح اظتلػػ  يف  أوسػػقيل اظتػػاء اظتػػا   وإذاتغػػريت 
 . (1)ذترىا

ويعػرض عتػا أمػراض منػ  اإلنسػػاف .. كػالغا  والعشػ  وىػف اف دتيػػ  
فيملف زتلها و ػزؿ وعكجهػا اف يشػد بينهػا وبػ   أورا إىلـتلة 

 أوسػػػع ة منػػػو معشػػػفطها الػػػاي مالػػػل إليػػػو حبػػػ  أو يعلػػػ  عليهػػػا 
 كتع  فيها من طلعو .

                                                 
 عجائب اظتل فت . -1
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فأسػا  و ػدد  اواومن أمراضها العقا ) من  اضتم  ( وعكجو اف 
النمللة .. أبف تسمعها ككـ تقفؿ فيو أريػد اف اططػ  ىػاه النمللػة 
ألمػػػػا منعػػػػل اضتمػػػػ  وتقػػػػفؿ ل بػػػػد مػػػػن ططعهػػػػا وتضػػػػرهبا بػػػػنكث 
ك  ضر ت بظهر ال أس ف ما سػتنمر تلػك السػنة وحتمػ  زتػك  طػائ

. 
وىػػاا العػػكج معػػروؼ بػػ  ال كحػػ  الػػاين يزرعػػفف النمليػػ  وىػػف 

 غترب .. وانج  وهللا أعلا ..
( وعكجػو اف اإلجهػاضسػقفط النمػرة بعػد اضتمػ  ) أمراضػهاومن 

اص تنطػرؽ بػو فػك تسػق   يتملا عتا منطقة من السرب وىف الًر
 بعدىا .

نػػػفا دتػػػر مػػػن ـتلػػػة واحػػػدة  أوػػػات إذاانػػػك  أمرىػػػاومػػػن عجيػػػب 
 زرعل منها ألف ـتلة جاءت ك  ـتلة منها ل تشبو األورا .و 

عديػدة .. فمنهػا النمليػ  الطفيػ  ومنهػا القصػري  أًػناؼوالنملي  
ومنهػػا العػػريد والنحيػػف ومنهػػا التمػػر األزتػػر واألسػػفد واألشػػقر 

 .. واألشتروغريىا ..وكالك العرب ف يها الطفي  والقصري .. 
ت وعشػائر.. فسػبحاف والعرب سكلت وعشائر والنملي  سػكل

 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 .
ما يبػدو مػن طلػ  النملػ   الػاكر والػاي  أوؿوىف    لقاح النخل
 لة ويف الطل  ) اضتم  اظتنضفد ( حبفب اللقاح .تلق  بو النمل

عرفػػل ففائػػد حبػػفب اللقػػاح يف التلقػػي  واإلوصػػاب منػػا القػػدـ 
العػرب مػن ذكػره يف شػعرىا  وأكنربفظائ و النباتية  األطباء وأشاد

 وننرىا .
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وحبػػػػفب لقػػػػاح النملػػػػ  عبػػػػارة عػػػػن مسػػػػحفؽ انعػػػػا جػػػػدا  شػػػػديد 
اء لػػو رائحػػة تشػػبو مػػا تعػػرض نسػػمة ىػػف  إذاالبيػػاض بتطػػاير سػػريعا  

 رائحة ماء الرج  ) اظتين ( .
 

 ماذا قال الطب القدٌم ؟

 العرب القدماء من مزا  لقاح النمل  فقالفا    األطباءذكر 
)ولطو  لعس  يقفي اصتسا عامة والعم  اصتنس  واًػة 

احتملل اظترأة  وإذاالعقا  أزاؿوض  اظتزيج يف الرحا  وإذا
 . (اف علا اضتم أعبو طب  اصتماع 

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

 ويقفؿ عاشفر   
)اف الطلػػ  مقػػفي للجسػػا ونشػػ  اظتبػػيد ويػػنظا الطمػػ  

 . (األنناويساعد علا ت فين البفيضة يف 
 انظر إىل مدولية اظتشاهبة  لعكج والدواء .

   ماذا قال عنه الطب الحدٌث
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الطبية الػ  أجريػل علػا لقػاح النملػ  أبنػو يف  اثاألحب أثبتللقد 
 إىلمقدمػػة اظتقػػف ت للجسػػا ل نػػرة اظتػػفاد الدىينػػة فيػػو  إلضػػافة 

احتفائػػو علػػا ىفرمػػفف )اليسػػ وف( الػػاي ينشػػ  اظتبػػيد ويػػنظا 
دورة الطمػػ  ويسػػاعد علػػا ت ػػفين  البفيضػػة ) نقػػك  عػػن جريػػدة 

 ( . 12758الر ض العدد 
 

   المحتوٌات الكٌمٌائٌة
% مػػػن سػػػ ر القصػػػب 17حتتػػػفي حبػػػفب اللقػػػاح علػػػا حػػػفا  

 % كالسيـف وفيتام  ج ، ب .54% بروت  و22و
ومعادف من  ال س فر واصتديػد وىفرمػفف اليسػ وف الػاي ينشػ  

 اظتبيد .
ػػ ة تسػػاعد علػػػا اضتمػػ  أبذف هللا مػػ  تنشػػػي  اظتبػػايد ملعقػػػة  ًو

بػػ  ًػػغرية مػػن حبػػفب اللقػػاح مػػ  ملعقػػة عسػػ  يعمػػ  كتحميلػػة ط
اصتمػػػاع وملعقػػػة ًػػػغري مػػػن اللقػػػاح مػػػ  اضتليػػػب الطػػػازج والعسػػػ  

 تشرب يف ك  ًباح .
  ملعقتػػػػ  مػػػػن حبػػػػفب لقػػػػاح النملػػػػ  معقػػػػا ونظيػػػػف  الطرٌقةةةةة

  وإذاوملعقػػة مػػن العسػػ  متلطػػن رتيعػػا  حػػىت ي ػػفف منػػ  العجينػػة 



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

 

كاف سائ  ؽت ن اف نضيف من اللقػاح حػىت ي ػفف شتيػك ويؤوػا 
لػػػة وتفضػػػ  يف النكجػػػة حػػػىت ل التحمي أومنػػػو طػػػدر حبػػػة ال ػػػفؿ 

يسػػي  يف اصتػػف اضتػػار وتفضػػ  طبػػ  اصتمػػاع بنصػػف سػػاعة وتنػػام  
علػػػػا ظهػػػػرؾ ظتػػػػدة سػػػػاعت  بعػػػػد اصتمػػػػاع واسػػػػتمري علػػػػا شػػػػرب 

أشػػػػهر ألنػػػػو  3)اللقػػػػاح مػػػػ  اضتليػػػػب والعسػػػػ ( يف الصػػػػباح ظتػػػػدة 
منش  للمبيد ووطل التبفيد علا حسب الػدورة الشػهرية مػن 

 ة . من بداية الدور  14 أو 12
   التمر ٌشبه الجنٌن

حتػػدثنا سػػابقا  عػػن بعػػد ًػػ ات النمللػػة 
الرسػفؿ  أحاديػ يف القرآف والنمللػة يف 

البيػػل )علػػيها السػػكـ( والنمللػػة  وأىػػ 
 يف العلا اضتدي  من حي  الش   الظاىري والت اثر.

عمليػػة  أًػػلهاوىنػػا سػػنب  التشػػابو بػػ  التمػػرة واصتنػػ  واف التمػػرة 
يف  األننػػفيكري )حبػػفب اللقػػاح(  ظتشػػيج تلقػػي  بػػ  اظتشػػيج الػػا 

 )البفيضة ( ... واصتن  عملية تلقي  النط ة للبفيضة ..
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.. واف سػق  مػات والتمػرة دتػر مبراحػ   أبمػووككقتا يبقا متصػك  
حىت تصب  انضجة ..كما مػر  اصتنػ  ..  لنط ػة والعلقػة واظتضػغة 

 والعظاـ واللحا ..
   مراحل تكوٌن التمر

    أطفارراح  كما يف اإلنساف سبعة وى  سبعة م
   تلقي  ) حبة اللقاح ( البفيضة . مراح  التلقي    ولىاأل

  تبلػغ النمػر حجػا حبػو اضتمػ  وىػ   مرحلة اصتابفؾ   الثانٌة
وي فف  أسابي  6-5وضراء اللفف كروية ، ويستغرؽ ىاا الطفر 

 طعمها مر ا  .
فف النمػػػػرة   فيػػػػو يػػػػزداد اوضػػػػرار لػػػػمرحلػػػػة الػػػػبل     الثالثةةةةة

وتسػػتطي  ويصػػب  حجمهػػا منػػ  ابعػػاد الغػػنا وي ػػفف طعػػا النمػػرة 
 طابد عادة .

  حتمػر التمػرة طلػيك  او  (اطتػكؿ)و أر بسػمرحلػة ال   الرابعةة
 أسابي  . 5-3يص ر لفما وتصب  حلفة اظتااؽ تستغرؽ 

  حيػػػ  يرطػػػب احػػػد  طػػػبر ال أو اإلسػػػداءطػػػفر    الخامسةةةة
 ذنبل . أمااؿ يرطب ذنبها ويق أوشق  البسرة 
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  حيػػ  يتيػػب  الرطبػػة فتصػػب  بػػ   مرحلػػة القابلػػة   السادسةةة
 رطب . التمر ول
  حيػػػ  يتماسػػػك ضتػػػا النمػػػرة ويعػػػتا  مرحلػػػة التمػػػر   السةةةابعة

 لفما وتتجعد طشر ا .
الرسػفؿ عػن ففائػد  أحاديػ وبعد اف أثبتنػا ىػاا التشػابو .. نػاكر 

 التمر .. 
التمػر علػا )كلف  )م(   عن ابن عباس طاؿ   طاؿ رسفؿ هللا

جربائيػػ   )نػػزؿ علػػ   وطػػاؿ )م(    نػػو يقتػػ  الػػدود(الريػػ  ف 
 . (1) لربي من اصتنة(

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

يقػفي  النػيب )م( يصػف الػربي   طػاؿ فيػو تسػ  ًػ ات  وعن 
  الشيطاف ، ونتري الطعاـ ، ويطيب الن هة الظهر ، ينح

                                                 
 م اـر األوكؽ . -1

 حبار األنفار . -2
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وجػػػ   ، ويزيػػػد يف السػػػم  والبصػػػر ، ويقػػػرب مػػػن هللا عػػػز  
ويػػػػػاىب ، ويباعػػػػد مػػػػن الشػػػػيطاف ، ويزيػػػػد يف اظتباضػػػػعة 

 . (1) لداء
دت عيسػػػا أمرىػػػا هللا أبف  ػػػز  واف مػػػرل )عليهػػػا السػػػكـ( ظتػػػا ولػػػ

جػػاع النمللػػة ليتسػػاط  عليهػػا الرطػػب لتأكػػ  منػػو وترضػػ  عيسػػا 
)عليػػو السػػكـ( .. ولػػف كػػاف غػػااء أفضػػ  مػػن الرطػػب ألنزلػػو هللا 

 علا مرل )عليو السكـ( ول ن الرطب ىف أفضلو .
َمُيِييِ  }ًَىُييصُِّ إِىَْْييلِ تِعِييرْ ِ اىنََْيَييحِ ذُعَيياىِؾْ عَيَْْييلِ زُؿَثييا  ظَنِّْييا    

 . (2)ًَاشْسَتِِ ًَىَسُِّ عَْْنا {
 الستملدامات الطبية للتمر  

 . ارت اع ضغ  الدـ 
 . ييسر عملية الفلدة 
 .  مقفي جنس 

                                                 
 م اـر األوكؽ . -1
 . (25) مرل -2
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 : الخامسالباب 

 التشابه بٌن الثوم واألسنان

واللنػػػة  األسػػػنافوىنػػػا نػػػاكر جتربتنػػػا مػػػ  النػػػـف وعكجػػػو ألمػػػراض 
 وففائد أورا 

طػػـف لنأكػػ  النػػـف والبصػػ   إننػػا)سػػكـ(   طػػاؿ البػػاطر )عليػػو ال
 . (1)(اثوال ر  

                                                 
 حبار األنفار . -1
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)ل أبس فقػاؿ   ، وسئ  الصادؽ )عليو السكـ( عن أك  النـف 
 إىلكػػػػاف كػػػػالك فػػػػك متػػػػرج   إذاأبكلػػػػو  لقػػػػدر ، ول ػػػػن 

 . (1)اظتسجد(
)كلػػػف عػػػن علػػػ  )عليػػػو السػػػكـ( عػػػن رسػػػفؿ هللا )م( طػػػاؿ   

 . ف ف فيو ش اء من سبع  داء( بو وتداوواالنـف ، 
وعن ال ردوس .. عن عل  )عليػو السػكـ( طػاؿ   طػاؿ رسػفؿ هللا 

اظتلػػػػػػك  أانجػػػػػػ  أي)  علػػػػػػ  كػػػػػػ  النػػػػػػـف فلػػػػػػفل )م(   
 . (2)ألكلتو(

يعتػػرب النػػـف الػػدواء العجيػػب يف عػػامل النبػػات فقػػد عبػػده اظتصػػري فف 
 حافظة علا ًحتها ..وأطعمو ال راعنة إىل عبيدىا للم

بفضػػػ   الوتبػػاروطػػاـ العػػامل ال رنسػػ   سػػتفر بفضػػ  النػػـف حتػػل 
عػػػػػدة فصػػػػػفص يف ًػػػػػحن ملػػػػػ ء  لب ػػػػػ   وطػػػػػد فػػػػػفجا عنػػػػػدما 

 اكتشف اف النـف طد طضا علا الب    الضارة .

                                                 
 اظتصدر ن سو . -1

 حبار األنفار . -2
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وطػػػد اسػػػت ادت اصتيػػػفش الربيطانيػػػة واألظتانيػػػة والروسػػػية مػػػن ىػػػاه 
وىل ول تنيػػػة وعنػػػد ذلػػػك اطتصػػػائ  وػػػكؿ اضتػػػرب  العػػػاظتيت  األ

العديد من الدراسات اف النػـف فعػاؿ ضػد الب ػ    أكدتالفطل 
 وال طر ت وال ريوسات والط يليات .

 
 
 

 وعن التشابه بٌن الثوم واألسنان :

ف نػػك لػػف أوػػات سػػن النػػـف .. وططعػػل حافتيػػو ف نػػو يشػػبو السػػن 
ػػػا  إذا وضػػػ  يف الشػػػم  فػػػ ة طفيلػػػة .. والنػػػاس تسػػػم   ووصًف

( .ا  لنـف )سن ثـف
فػػػ ذا وجعػػػك ضرسػػػػك فملػػػا فػػػ  ثػػػػـف 
واططعػػو وضػػعو طػػرب السػػن ف نػػو يػػاىب 

  ألمل ..
اصتػػػػزء البػػػػاط  مػػػػن النػػػػـف بعػػػػد رفػػػػ   أمػػػػا

ػػػر  ال صػػػفص منػػػو ىػػػف عػػػكج جيػػػد للتهػػػا ت الل نػػػة .. فهػػػف مطه 
 ويقط  الدـ ويقت  الب    وال طر ت .
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أبف النػـف يعتػرب ولقد أثبتػل الدراسػات يف اليػا ف وأمري ػا وأظتانيػا 
 مضاد حيفي جي د وفع اؿ .

 إف النـف نتن  رتي  أنفاع السرطاانت .
 
 
 
 
 

 :  السادسالباب 
 ان والمعدة وكرٌات الدمبٌن الرم   التشابه

ورد ذكػػر الرمػػاف يف القػػرآف  ال ػػرل يف سػػفر  الفاطعػػة والػػرزتن ، 
 . (1)}فِْيََِا فَامِيَحْ ًَََّْوْ ًَزٍَُاٌُ{طاؿ تعاىل   

)الر مػػاف سػػيد ال فاكػػو ومػػن أكػػ  عػػن النػػيب ب )م( طػػاؿ   
)ًلا هللا عليػو  رم انة أغضب شيطانو أربع  ًباحا  ، وكاف

 . (1)إذا أكلو ل يشركو أحد(وآلو وسلا( 
                                                 

 . (68) الرزتن -1
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)ولػػػػػػ  هللا آدـ والنمللػػػػػػة والعنػػػػػػب طػػػػػػاؿ الرسػػػػػػفؿ )م(   
 . (2)احدة(انة من طينة و والرم  
)كلػػػفا الرمػػػاف سػػػعيد اطتػػػدري عػػػن رسػػػفؿ هللا )م(    أ عػػػن 

فليسػػػػػػل منػػػػػػو حبػػػػػػة تقػػػػػػ  يف اظتعػػػػػػدة إل  أانرت القلػػػػػػب 
 . (3)وأورسل الشيطاف(

)كلفا الرمػاف بشػحمو اظتؤمن  )عليو السكـ( طػاؿ    أمريوعن 
 يءر ف نو د غ اظتعدة .. وما من حبة استقرت يف معدة اظتػ

 أربعػػ أانر ػػا ون ػػل الشػػيطاف والفسفسػػة عنهػػا  إل  مسػػلا 
 . (4)ًباحا (

ان والمعدة والدم :  التشابه بٌن الرم 

 واألمعػػػاءىػػػف اف بطانػػػة الرمانػػػة ) شػػػحمها ( يشػػػبو بطانػػػة اظتعػػػدة 
ً ػػػػة مػػػػ   وتعر جا ػػػػا وأف حبػػػػفب الرمػػػػاف تشػػػػبو كػػػػر ت الػػػػدـ اظت ا
                                                                                           

 . م اـر األوكؽ -1
 . حبار األنفار -2
 م اـر األوكؽ . -3
 اظتصدر ن سو . -4
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 بعضها ..
 

 
 

عػػػدة يف علميػػػة تصػػػني  الػػػدـ وىػػػ  أف واألطبػػػاء يعرفػػػفف أقتيػػػة اظت
 فلة عن  ئاظتعدة مس

feحتفيػػػػػػػ  العديػػػػػػػد مػػػػػػػن  -أ
+3        fe

بفاسػػػػػػػطة حػػػػػػػامد   2+
 . Hclاعتيدروكلفريك 

مػػػن  Intrinsic Factoryإفػػػراز العامػػػ  الػػػداول   -ب
ويسػه   األمعػاءإىل  B12وك  اظتعد اظتسػئفلة عػن نقػ  فيتػام  

ن  كػػػػر ت الػػػػدـ امتصاًػػػػو وىػػػػف مركػػػػب أساسػػػػ  يف عمليػػػػة ًػػػػ
 وكالك اضتديد الاي ي فف وضاب الدـ اعتيمفغلفب  .

 
 استخدامات الرمان فً التارٌخ :

لقػػد وجػػدت أطػػدـ شػػجرة للرمػػاف مرسػػفمة علػػا جػػدراف مقػػابر تػػ  
اظتػػػػؤرخ اليػػػػفاني القػػػػدل  أكػػػػدالعمارنػػػػة يف عهػػػػد اونػػػػاتفف ، كمػػػػا 
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)ىريوديػػػػل( اف الرمػػػػاف كػػػػاف يػػػػزرع يف حػػػػدائ  اظتلػػػػفؾ يف مصػػػػر 
 قدنتة ..ال

)سػػػقفردي ( يف القػػػرف اظتػػػيكدي  اإلغريقػػػ وطػػػد عػػػرؼ الطبيػػػب 
 األوؿ طدرة الرماف علا طرد الديداف .

 إؾتليػزيوطد عػرؼ طػدر الرمػاف عنػدما عػام عشػاب ىنػدي رجػ  
مصػػػػػاب  لػػػػػدودة الشػػػػػريطية وؾتػػػػػ  يف عكجػػػػػو ، كمػػػػػا اسػػػػػتعم  

 ال راعنة طشر الرماف أيضا  م  الزؾتبي  ظتن  حالت الق ء ..
 ماذا طاؿ العرب عن الرماف ؟

مقطػػػػػ  يغسػػػػػ  الرمػػػػػاف كلػػػػػو جػػػػػكء طػػػػػاؿ داود النطػػػػػاك    
ويزيػػػػػ  الريطػػػػػاف وي ػػػػػت  السػػػػػدد  الرطػػػػػف ت ستػػػػػ  اظتعػػػػػدة

 .. لفاف وىف غتربوالطحاؿ ولتمر األ
الرمػاف اضتػامد يقػب  الصػ راء ، ونتنػ  ابن سػينا فقػاؿ    أما

 .. األمعاء إىل ال ضفؿسيكف 
حب الرماف ؽتزوجا  مػ  العسػ  لتمػ     ابن البيطار فقاؿ أما

 .. من التهاب اظتعدة
   الطب الحدٌث والرمان
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الرمػاف مقػػف  للقلػػب طػابد وطػػارد للػػدودة الشػريطية يعػػام الزحػػار 
 والدزنتار  ..

ويف الصػػػػ  يسػػػػتعم  الرمػػػػاف كعػػػػكج لإلسػػػػهاؿ اظتػػػػزمن وكػػػػالك 
 الدزنتار  وضد الرباز الاي يصاحبو نزؼ دمفي ..

 عم  الرماف للتملل  من زتفضة اظتعدة وكالك يست
 . (عما  )حبي  جتم  طشفرة وجت ف وتطحن ان

وأثبتل التجارب العلمية اف مزج طشفر الرماف مػ  العسػ  عػكج 
 انج  لقرحة اظتعدة .. 

 استملدامات الرماف الطبية  
 طارد للديداف الشريطية والزحار والدزنتار  .. -1
 طابد لإلسهاؿ . -2
امد مػػػدرر للبػػػفؿ والػػػتملل  اكػػػرب مػػػن حػػػامد الرمػػػاف اضتػػػ -3

 . Uric Acidالبفليك 
 الرماف نتن  تسارع ضر ت القلب واطت قاف . -4
 ينش  وظائف ال بد ونتن  الريطاف والتها ت ال بد . -5
 فقر الدـ  -6
 اظتعدة . للتها تعكج  -7
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 عكج لقرحة اظتعدة . -8
مػػاف وبطانػػة اظتعػػدة فسػػبحاف هللا علػػا ىػػاا التشػػابو بػػ  طشػػرة الر 

 وحبات الرماف ال  تشبو كر ت الدـ اضتمر .. واألمعاء
 
 

 : السابلالباب 
 الضعف والعجز الجنسً ونظرٌة المشابهة

العجز اصتنس  ) العنة ( ىف عدـ القدرة علػا النتصػاب أو عػدـ 
القػػدرة علػػا الحت ػػاظ  لنتصػػاب فػػ ة كافيػػة لعمػػ  لقػػاء جنسػػ  

 انج  ..
نسػػ  فيقصػػد بػػو عػػادة طلػػة اظتػػر ات الػػ  يسػػتطي  الضػػعف اصت أمػػا

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 
الزوجػة لإلشػػارة اصتنسػػية  أوعػدـ اسػػتجابة الشػمل  سػػفاء الػػزوج 

فيػػة ، وطل ػػة الرغبػػة يف أداء العمليػػة اصتنسػػية عنػػد اصتمػػاع بدرجػػة كا
الن فر منها كليا  ورتي  ما سب  متتلػف عػن العقػا الػاي يعػرؼ  أو
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لقػاءات  إدتػاـأبنو عػدـ القػدرة علػا اإلؾتػاب بعػد مػرور عػاـ علػا 
 جنسية منتظمة ..

ومبا اف ىاا اظتفضفع من اظتفاضي  اظتهمة جدا  ىػ  حياتنػا اليفميػة 
كربا يف ح   العكطات الزوجية وعكجا  للعقػا وظتا فيو من أقتية  

وإعػػػػادة األمػػػػ  يف اإلؾتػػػػاب .. وػتاولػػػػة التقليػػػػ  أو البتعػػػػاد عػػػػن 
تنػػػاوؿ األدويػػػة اظتقفي ػػػة جنسػػػيا  منػػػ  ال يػػػاغرا وغريىػػػا ظتػػػا فيػػػو مػػػن 

حية ..  أضرار جانبية كبرية مادية ًو
سػػػي فف العػػػكج مػػػن وػػػكؿ نظريػػػة اظتشػػػاهبة بػػػ  الػػػداء والػػػدواء 

 اصتنسية  لنباانت . األعضاء وتشبيو
ومػػػػػن وػػػػػكؿ أحاديػػػػػ  الرسػػػػػفؿ )م( وأىػػػػػ  البيػػػػػل )علػػػػػيها 

 السكـ( عن ىاه النباانت وففائدىا يف ز دة القدرة اصتنسية .
ومػػن وػػكؿ البحػػفث الطبيػػة العلميػػة اضتدينػػة الػػ  أثبتػػل اف ىػػاه 

.  اإلؾتػابلقدرة علػا النباانت عتا ففائد يف ز دة القفة اصتنسية وا
 وهللا أعلا .

   الموو والضعف الجنسً -1
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)الطل ( كلمة مستعربة من ال لمة اعتنديػة )مػفزي( وىػ   أواظتفز 
) فاكهػة اضت مػاء ( كمػػا شتي ػل يف اعتنػد حيػػ  أف ال كسػ ة كػػانفا 

 يستظل فف حتل ىاه النبتة .
،  (1)ٌدٍ{}ًَؿَيْيػٍ ٍَنؼُيي وورد ذكػر اظتػفز يف القػرآف  ، طػاؿ تعػاىل 

 فالطل  ىنا معناه اظتفز .
 لتتفي اظتفز علا  

كاربفىيػػػػػػػػدرات ، وفسػػػػػػػػ فر ، وبفانسػػػػػػػػيـف ، 
وفيتػػام   A-وبػػروت  ، وحديػػد ، وفيتػػام  أ

، وحػػػػػػػػػػػػػػػامد السػػػػػػػػػػػػػػػ فربيك  B6 – 6ب
 . Cفيتام  

وذكر طامفس الغااء والتداوي  لنباانت )ألزتد طدامة( عن اظتػفز 
الرجػػػػ  وينشػػػػ   يف مػػػػاء يزيػػػػد)اف اظتػػػػفز يػػػػدرر البػػػػفؿ و   

 . ال حفلة(
وطػػد أكػػدت الدراسػػات األمري يػػة اف تنػػاوؿ مػػفزت  تعطػػ  طاطػػة 

 دطيقة . 98ظتمارسة جهد شديد ظتدة 
                                                 

 . (29) الفاطعة -1
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ولتسػػػن الشػػػعفر وكتلػػػب واف اظتػػػفز كتلػػػب الراحػػػة ويبعػػػد ال آبػػػة 
نػػػفع مػػػن  Tryptorhaneو علػػػا مػػػادة السػػػعادة ...لحتفائػػػ

عػن  اظتسئفؿ serotoninالمينية الاي لتفؿ إىل الػ  األزتاض
 الس واء وتغيري اظتزاج .

 يقفي األعصاب . B6-B12ووجد فيتام  
واظتػػفز وػػا  مػػن الصػػفديـف فيقلػػ  ارت ػػاع ضػػغ  الػػدـ واحتػػفاءه 
علػػػػػػا البفانسػػػػػػيـف الػػػػػػاي يسػػػػػػاعد علػػػػػػا اضت ػػػػػػاظ علػػػػػػا سػػػػػػكمة 

 العضكت .
ويعػػػػػػػػػػػد اظتػػػػػػػػػػػفز مػػػػػػػػػػػن أغػػػػػػػػػػػزر النبػػػػػػػػػػػاانت هبرمػػػػػػػػػػػفف اظتيكتػػػػػػػػػػػفن  

MELATONIN  الصػػػحة والشػػػباب وىػػػف مضػػػاد ىرمػػػفف
 للشيملفوة .

حسػب نظريػة اظتشػاهبة بػ  يشابو اصتهػاز التناسػل  الػاكري واظتفز 
 . الداء والدواء

ودلي  آور أف القػرد مػن أكنػر اضتيػفاانت تنػاول  للمػفز وطػد ثبػل 
 اضتيفاانت جنسيا  . أطفاأنو من 
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   الجور والضعف الجنسً -2

)عليػػػو  لػػػا ا  عبػػػد هللادولػػػل ععػػػن داود بػػػن فرطػػػد طػػػاؿ   
وب  يديو جزر ، طاؿ   فنػاولين جػزرة وطػاؿ   ك ػ   السكـ( 

. 
 .فقلل   انو لي    طفاحن 

 .لل   بلا فق .لك جارية ؟  فقاؿ   أما
ف نػػػو يسػػػملن ال ليتػػػ   ىػػػا اف تسػػػلقو لػػػك وكلػػػور طػػػاؿ   م

 . ويقيا الاكر
اصتػػػزر أمػػػاف مػػػن القػػػفلنج والبفاسػػػري وطػػػاؿ )عليػػػو السػػػكـ(   

 . ويع  علا اصتماع
 , A , Bواصتػزر غػين  ل يتامينػات

C , D    والصػػفديـف وال ربيػػل
وال سػػػػػ فر والبفانسػػػػػيـف واظتغنسػػػػػػيـف 
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 مرة . أوواضتديد .. تفك  النمرة طازجة 
اصتػػزر فيػػو طػػفة انفعػػة للجمػػاع فأمػػا بػػاره ف يػػو أيضػػا  شػػ ء لتػػرؾ 

 اصتماع وىف مفاف  للعصب .. واصتزر مدرر جيد ..
وطػد ربػ  األرنػب  واظتفز يشابو اصتهػاز التناسػل  الػاكري ،ر واصتز 

ؾتػا   وطػفة جنسػية واصتػزر إاضتيفاانت  أكنر صتزر واف األرنب من 
 يساعد يف اضت اظ علا النتصاب ل  ة أطفؿ . 

    الفجل والضعف الجنسً -3
وال ج  من اظتقف ت اصتنسية ، فلحػا ال جػ  يف طبيعتػو انػو يزيػد 

مػػػػػاع واف ين ػػػػػ  مػػػػػن ز دة النعػػػػػاظ ) النتصػػػػػاب ( يف شػػػػػهفة اصت
وذلػػك ضتالػػػو مػػػن عظػػا غلظػػػو ألف الػػػروح اظتتفلػػد عنػػػو يف العػػػروؽ 
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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   البٌا والعجو الجنسً -4

ننػػػ   الرجػػػ ( فيقػػػاؿ أبػػػيد الدجاجػػػة ىػػػ  دتنػػػ  النط ػػػة ، ودتنػػػ  )
 بيضة الرج  .

مػػػن عػػػدـ الفلػػػد فليأكػػػ  )عبػػػد هللا )عليػػػو السػػػكـ(    أ عػػػن 
 . (1)(البيد ولي نر منو

مػػن أكػػ  البػػيد والبصػػ  )طػػاؿ أبػػف اضتسػػن )عليػػو السػػكـ(   
ا  لبػػيد زاد عظػػا والزيػػل زاد يف رتاعػػو ومػػن أكػػ  اللحػػ

 . (2)(ولده
 عبد هللا )عليو السكـ( طاؿ لو    أ  أًحابعن بعد 

ب اف تعلمػين شػيئا  جعلل فداؾ إي اش ي اصتفاري فأح)
عػػو ًػػغارا  ًػػغارا  تقػػفا علػػيهن ؟ طػػاؿ   وػػا بصػػك  وطط  أ

وذر عليػػو  ة يوأطلػػو  لزيػػل ووػػا بيضػػا  فافقصػػو يف ًػػح
الزيػػل واطلػػو مث كػػ  شػػ ء مػػن اظتلػػ  فػػأذره علػػا البصػػ  و 

                                                 
 م اـر األوكؽ . -1

 اظتصدر ن سو . -2
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منػػو .. طػػاؿ فقلػػل   ف نػػل ل أريػػد مػػنهن شػػيئا  إل  )و( 
 . (1)(طدرت عليو

ىل   )إف نبيا  من األنبياء شػ ا إطاؿ )عليو السكـ(  وعن عل 
ف  مػرىا أبكػ  أوج   متو فأمر هللا عز  أة النس  يف ربو طل  

 . (2)(اطتبز  لبيد
   التٌن والضعف الجنسً -5

  شتػػوالسػػفرة الػػ  شتيػػل  أوؿجػػ  وعػػك  لتػػ  يف  لقػػد اطسػػا هللا
 . (3)}ًَاىرِّنيِ ًَاىصَّْرٌُُِ{ يف القرآف  فقاؿ تعاىل

)ًػػلا هللا عليػػو  وطػاؿ رسػػفؿ هللا
)كلػػػػػفا التػػػػػ  وآلػػػػػو وسػػػػػلا(   

الرطػػػب واليػػػاب  ف نػػػو يزيػػػد 
اصتمػػػػػػػػاع ويقطػػػػػػػػ  البفاسػػػػػػػػري 
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 اظتصدر ن سو . -2
 ( .1الت  ) -3



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

 

 . وين   من الت رس والبردة(
ة وأمػػكح أساسػػية منػػ  ال السػػيـف والتػػ  يت ػػفف مػػن مػػفاد سػػ ري

وكميػػػات  Bو  Aكمػػػا انػػػو غػػػين ب يتامينػػػات  وال سػػػ فر واضتديػػػد
ويعطػػػ  التػػػ  سػػػعرات حراريػػػة عاليػػػة لػػػدا  Cطليلػػػة مػػػن فيتػػػام  

 تناولو  ظتقارنة م   ط  ال فاكو ، فهف منش  عا  الطاطة .
وحسب نظرية اظتشاهبة وجدان الت  يشبو بيضة الرجػ  فهػف معلػ  

 ا .منله
 وإذاططعػػل التػػ  ووػػرج مػػاء ابػػيد لػػزج يشػػبو اظتػػين ،  إذاوانػػك 

 semiططعل الت  مبقط  عرض  وجد ا تشبو نبيبات اطتصػية 

feminephnens tubules .. وهللا أعلا .. 
ولقػػد وجػػد العلمػػاء األمري ػػاف أف التػػ  مػػن أكنػػر اظتػػفاد الغاائيػػة 

 مية اظتين .اظت يدة لتقفية النط ة وز دة أعدادىا وز دة ك
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   السمسم والضعف الجنسً -6

لقد لفح  اف السمسا يشبو رأس النط ة والبفيضػة فهػف بيضػفي 
 الش   وفيو طاطة عالية ..

التجػػارب أبف تنػػاوؿ السمسػػا يزيػػد مػػن مػػاء الرجػػ   أثبتػػلولقػػد 
 وطدرتو علا اصتماع ..

   الدٌك والضعف الجنسً -7
ف حيػػفاف كنػػري اطتصػػفبة الػػديك ىػػاا اضتيػػفاف الػػداجن النشػػي  وىػػ

 يف وطل واحد . أنناونت ن أف ي فف لو أكنر من 
 طاؿ رسفؿ هللا )م(   

ان ًديقو وعدوه عػدوي أفا الديك ف نو ًديق  و )ل تسب  
لشػػ وا مػا يف ط تػػو  والػاي بعنػػين  ضتػػ  لػف يعلػػا بػػين آدـ

 وانػػػو يطػػػرد مامفمػػػة مػػػنريشػػػو وضتمػػػو  لػػػاىب وال ضػػػة 
 . (1)اصتن(
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)ل تسػػبفا الػػديك ف نػػو يػػدؿ علػػا وطػػاؿ رسػػفؿ هللا )م(   
 . (1)مفاطيل الصكة(

)يف الػػػديك ستػػػ  وعػػػن ًػػػ اتو طػػػاؿ الرضػػػا )عليػػػو السػػػكـ(   
وصػػػاؿ مػػػن وصػػػاؿ النبيػػػاء ، معرفتػػػو أبوطػػػات الصػػػكة 

 . والغرية والشجاعة والسملاوة وكنرة الطروطة(
في ويسػػتطي  أف كتػػام  أننػػاه أكنػػر مػػن مػػر ة يف والػػديك حيػػفاف طػػ

 اليـف .. ويستطي  أف كتام  اكنر من أننا يف اليـف الفاحد .
 وطد ثبل  لتجربة أف تناوؿ ضتا الديك يزيد يف القدرة اصتنسية 

 والديك نشي  جنسيا  حسب نظرية اظتشاهبة .
   البصل والضعف الجنسً -8

ف بيػػل مػػن البصػػ  ، لقػػد البصػػ    مػػن ن ػػ  جػػن  النػػـف ول متلػػ
عرؼ ال راعنة البصػ  يف مصػر وطد سػفه وول ػدوا اشتػو يف كتػا  ا 
علا جدراف اإلىرامات واظتعابد وأوراؽ الربدي وكػانفا يضػعفنو يف 

أنػػو يسػػاعد اظتيػػػل  لعتقػػادىاتفابيػػل اظتػػفتا مػػ  اصتنػػ  اسنطػػة 
 علا التن   عندما تعفد إليو اضتياة .

                                                 
 حبار األنفار . -1
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لبصػػػػػ  يف طػػػػػفائا ال راعنػػػػػة ا أطبػػػػػاءوذكػػػػػر 
اظتقفيػػػػػة الػػػػػ  كانػػػػػل تػػػػػفزع علػػػػػا  األغايػػػػػة

العماؿ الاين اشتغلفا يف بنػاء اإلىرامػات ،  
 كما ًو فه مغا   ومشهيا  ومدررا  للبفؿ .

البصػػػ    سػػػاوشتيػػػل مدينػػػة ) شػػػي اغف ( 
 ومع  شي اغف ) القفة والعظما ( .

   أقتهالتتفي البص  علا مفاد س رية 
اض ًابفنية ومفاد معدنية مػن أقتهػا الس روز وفكففنيدات وأزت

ال السػػػػيـف وال سػػػػ فر واضتديػػػػد وال ربيػػػػل وفيتػػػػام  )أ( و )ج( 
ومركػػب كلفكػػفزين الػػ  حتػػدد نسػػبة السػػ ر يف الػػدـ وىػػ  تعػػادؿ 

 يف م عفلو . األنسفل 
 إىلوالبصػػ  يت ػػفف مػػن حلقػػات بعضػػػها فػػفؽ بعػػد حػػىت نصػػػ  

متناسػػقة ..  اللػػب .. والقشػػرة الفاحػػدة تت ػػفف مػػن ويػػفط طفيلػػة
 تلتق  يف ماية القشرة .
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والبص  .. يشبو العصب واطتليػة العصػبية حيػ  يت ػفف العصػب 
وبعػػده غػػكؼ العصػػب  mylinغػػكؼ الػػػ  أوعتػػامػػن عػػدة أغل ػػة 

 العصبية الصغرية ... اخل . األلياؼغل ة أوى اا 
)البصػػػػػ  يػػػػػاىب الصػػػػػادؽ )عليػػػػػو السػػػػػكـ(    اإلمػػػػػاـوعػػػػػن  

مػػن اظتػػاء ويزيػػد يف اطت طػػا   لنصػػب ويشػػد العصػػب ويزيػػد
 . (1)وياىب  ضتما(

)يف البصػػػ  ثػػػكث وصػػػاؿ يطيػػػب وطػػػاؿ )عليػػػو السػػػكـ(   
 . الن هة ويشد اللنة ويزيد يف اصتماع(

والبصػػػػ  مقػػػػفي جنسػػػػ  معػػػػروؼ حيػػػػ  يقػػػػفي األعصػػػػاب وظتػػػػا 
لأعصػػػاب مػػػن مدوليػػػة يف اصتمػػػاع وؽتارسػػػة اصتػػػن  والنتصػػػاب 

 وحترؾ األعضاء .
   الجنسً التمر والضعف -9

 راج   ب النملي  ..
التمػػر غػػااء  كػػامك  ومقػػف   جنسػػيا  ويزيػػد يف القػػدرة علػػا اظتعاشػػرة 
اصتنسػػية وىػػف مػػن النمػػار اظتهمػػة يف ت ػػفين السػػائ  اظتنػػفي ومغػػا 
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واطتػػك  اصتنسػػية عنػػد الرجػػ  واظتػػرأة والتمػػر كمػػا طلنػػا  لأعصػػاب
 ظترأة .يشبو اصتن  يف مراح  ت فينو ، فهف مقفي  للرج  وا

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 .
   العصافري والضعف اصتنس  -12

ن الطيػػفر النشػػيطة مػػن األمػػفر اظتعروفػػة بػػ  النػػاس أف العصػػافري مػػ
جنسػػػيا  ، وإف تنػػػاوؿ العصػػػافري يزيػػػد القابليػػػة علػػػا اصتمػػػاع وىػػػف 

 غااء غترب ظتن يعاي من الضعف اصتنس  .
 

 اللوبٌا والكلى :

تشبو كلا اإلنساف دتاما   وإماكلنا يعرؼ اللفبيا وش لها ال لفي 
.. 
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 العاظتية األدويةشركات  جر اأالتجارب الطبية ال   أثبتلوطد 
أبف اللفبيػػػا .. مػػػدرر جيػػػد للبػػػفؿ .. ومػػػايب للحصػػػا يف ال ليػػػة 

 واظتنانة وي من استعماعتا يف عكج التها ت ال لية ..
ػػػا   واللفبيػػػا مهيجػػػة للشػػػهفة اصتنسػػػية وتعػػػ  علػػػا اصتمػػػاع وصًف

  لزؾتبي  ..
)إف عػػكج ال لػػا الصػػادؽ )عليػػو السػػكـ(    اإلمػػاـفػػفرد عػػن 

 . (1)حببة اللفبيا(
وحبة اللفبيا كمػا ىػف واضػ  فيهػا شػبو كبػري مػن كليػة اإلنسػاف ومل 

 ي ن ذلك اعتباطا  ب  ىف تقدير العزيز اضت يا .
 

                                                 
 طب اإلماـ الصادؽ . -1
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لقػػد ورد  العنةةب ونظرٌةةة المشةةابهة بةةٌن الةةداء والةةدواء :
مػػػػػرات يف القػػػػػرآف ، وطػػػػػاؿ تعػػػػػاىل  18ذكػػػػػر العنػػػػػب أكنػػػػػر مػػػػػن 
 (1)ََِّّْوٍ ًَؤَعْنَابٍ ًَفَعَسَّْا فِْيَا ٍِِْ اىْعُُْيٌُِ{ }ًَظَعَيْنَا فِْيَا ظَنَاخٍ ٍِِ 

}ؤًَْ ذَنٌَُُ ىَلَ ظَنَحْ ٍِِّ ََِّّْوٍ ًَعِنَةٍ فَرُفَعِّسَ إَّْيَازَ ، وطفلو تعاىل 

 . (2)خِ ىَيَا ذَفْعِريا {
ولقل النمللػة الرمػاف والعنػب مػن )وعن رسفؿ هللا )م(   

 . (3)()عليو السكـ( آدـ فض  طينة
هللا الغػا  إىلاف نفحػا  شػ ا عن الصادؽ )عليو السكـ( طاؿ   

 . (4)ف نو ياىب  لغا األسفدك  العنب   إليوفأوحا هللا 
هللا عػز  إىل األنبيػاء)ش ا نيب مػن وعنو )عليو السكـ( طاؿ   
 . (5)اف  ك  العنب( إليووج  الغا ..فأوحا هللا 
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وفػػػة .. وحسػػػب نظريػػػة اظتشػػػاهبة فػػػاف العنػػػب والعنػػػب فاكهػػػة معر 
 يشبو الدمفع .. والدمفع دتن  الغا ..

 ومن الدمفع ما ىف حقيق  نتيجة اضتزف والغا .. 
 وغريىا .. األط اؿوما ىف غري حقيق  كدمفع ال رح ودمفع 

 يضا  فمنو العنب اضتامد كاضتصـر والعنب اضتلف .. أوالعنب 
الغليظػػة  األمزجػػةالعنػػب يعػػدؿ  وطػػد أثبتػػل الدراسػػات الطبيػػة أبف

 ويص   الدـ ويقفي البدف ويفلد دما  جديدا  ..
العنػػػػب ىػػػػاظا جػػػػدا  منشػػػػػ  وطػػػػاؿ الطبيػػػػب جػػػػاف فالنيػػػػو   

 ..د اطتك  طارد للسمـف دغت واألعصابللعضكت 
ويػػػػري  القلػػػػب ويقلػػػػ  مػػػػن  لأعصػػػػاب ئوعصػػػػري العنػػػػب مهػػػػد
 بتصلب الشراي  .. اإلًابةال فلسي وؿ ويقل  

 
 
 وى العنب ٌشبه الجنٌن فً المشٌمة ؟ن

كلنػػػا يكحػػػ  وجػػػفد النػػػفا يف العنػػػب وىػػػف يشػػػبو اصتنػػػ  داوػػػ  
اظتشػػػيمة وحسػػػب نظريػػػة اظتشػػػاهبة بػػػ  الػػػداء والػػػدواء فػػػ ف نػػػفا 
العنب لف أوػا وطحػن وأوػات منػو اظتػرأة اضتامػ  يف بدايػة زتلهػا 
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ػػػػا  للمػػػػرأة الػػػػ  يسػػػػه   يفميػػػػا  ف نػػػػو نتنػػػػ  اإلجهػػػػاض .. ووصًف
 ا ..إجهاضه

ألف العنػػػػب لتتػػػػفي علػػػػا معػػػػدف البػػػػفدوف اظتهػػػػا يف عمليػػػػة 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

اصتػػػػفز مػػػػن اظت س ػػػػرات وىػػػػف ينمػػػػف يف اظتنػػػػاط  البػػػػاردة لػػػػو طشػػػػرة 
ء تسما ) الػديـر ( وتسػتعم  يف ًػناعة مػفاد التجميػ  .. وضرا

أما طشػره فقػفي  وفيػو تعرجػات كنػرية ويشػبو اصتمجمػة يف الشػ   
 والصكبة ..

ولػػػب اصتػػػفز نصػػػ   مت صػػػل  مػػػ  بعضػػػهما الػػػبعد وتت ػػػفف مػػػن 
 طبقت  القشرة وى  بنية اللفف واللب وىف أبيد اللفف .

الشػػػػ   اطتػػػػارج   ولػػػػب اصتػػػػفز يشػػػػبو الػػػػدماغ دتامػػػػا  مػػػػن حيػػػػ 
والػػػداول  ، فالػػػدماغ ذو طشػػػرة بنيػػػة ولػػػب أبػػػيد ، ويف الصػػػ  

 يشب خ الناس اصتفز  لدماغ ويعاصتفف بو أمراض الدماغ .
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وطػػد اثبػػل الطػػب اضتػػدي  ففائػػد اصتػػفز فهػػف منشػػ  لتتػػفي علػػا 
سػػعرات حراريػػة عاليػػة مػػ  أنػػو مقػػفي للػػااكرة .. وإنػػو يعطػػ  طػػفة 

 عالية للشباب واظتراىق  .
 األذفكػػالك اسػػتعماؿ طشػػفر اصتػػفز اطتضػػراء يف عػػكج التهػػاب و 

واضتلػػ  ، فلػػب اصتػػفز مقػػفي للػػدماغ واصتػػفز يسػػتعم  يف أمػػراض 
 وى  يف الرأس ومتصلة  لدماغ . األذف

)أك  اصتػ  داء واصتػفز دواء فعن رسفؿ هللا )م( أنو طاؿ   
  . ف ذا اجتمعا معا  ًار دواء(

يػػؤذي الػػدماغ ألنػػو يسػػبب ارت ػػاع الضػػغ  أحيػػاان  واصتػػفز  واصتػػ 
 يعم  الدماغ .

 فسبحاف هللا علا ىاا التشابو .
 

 التشابه بٌن الماش والنمش :

 سألل بعد أًحاب الرضا )عليو السكـ( عن البه  ؟ طاؿ   
جعلػػو طعػػام  ف علػػل أحتسػػاه و أطػػبخ اظتػػاش و أف أ)فػػأمري 

 .. فعففيل( أ م 
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 أ مػو)وػا اظتػاش الرطػب يف يضا  طػاؿ   أكـ( وعنو )عليو الس
ودطو م  ورؽ واعصر اظتاء واشربو علا الري  واطلػو علػا 

 .البه  )طاؿ( ف علل فعففيل( 
فاظتػػػاش يشػػػبو البهػػػ  والػػػنمش حسػػػب نظػػػر ت اظتشػػػاهبة .. وىػػػف 

طحػػن ودىػن بػػو البهػػ  كمػػا طػػاؿ  إذاعػكج انجػػ  للػػنمش والبهػػ  
 الرضا )عليو السكـ( .

 
يف الػػػػػػػرز كػػػػػػػالنمش يف  واظتػػػػػػػاش

 الفجو !! .
 

 
 
 

 : التشابه بٌن الحبة السوداء وكرٌات الدم
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)إف ىػػاه اضتبػػة السػػفداء فيهػػا شػػ اء طػػاؿ رسػػفؿ هللا )م(   
طلػػػػل   ومػػػػا السػػػػأـ ؟ فقػػػػاؿ   ، مػػػػن كػػػػ  داء إل السػػػػأـ 

 . (1)اظتفت(
ء مػن  )اضتبة السػفداء شػ اوعن الصادؽ )عليو السكـ( طػاؿ   
 )م(. ك  داء وى  حبيبة رسفؿ هللا

 .ا اضترم  ف الناس يزعمفف أمفقي  لو   ا  
فقلػػػػل  أًػػػػحابوتيػػػػل أطػػػػاؿ   ل ، ىػػػػ  الشػػػػفنيز ، فلػػػػف 
  إفػػػػػػػػػػأورجفا )م(  اورجػػػػػػػػػػفا ا  حبيبػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػفؿ هللا

 . (2)(الشفنيز
أما يف الشفنيز ش اء مػن  )وعن الصادؽ )عليو السكـ( طاؿ   

ػػػد ولفجػػػ   أوػػػاهكػػػ  داء فػػػاف  للحمػػػا والصػػػداع والًر

                                                 
 م اـر األوكؽ . -1

 اظتصدر ن سو . -2
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فيشػػ يين هللا عػػز  األوجػػاعالػػبطن ول ػػ  مػػا يعػػرض   مػػن 
 . (1)(وج  بو

 الطب اضتدي  واستعمالت اضتبة السفداء  
 عتا دور مها يف عملية التئاـ اصتروح . -1
 ة .اظتملاطي واألغشيةاسافظة علا ًحة اصتلد والشعر  -2
 ضب  الس ر  لدـ . -3
الػػ  حتمػػ  اصتسػػا مػػن مػػا  األكسػػدةحتتػػفي علػػا مضػػادات  -4

 . Free Radicalsيسما  لشفارد اضترة 
 مصدر للطاطة . -5
 ز دة اضتليب  لنسبة لأـ اظترض  . -6
 ػت ز صتهاز اظتناعة . -7
 تساعد علا فتف الط   . -8
 دواء وغااء للشيملفوة . -9

 الس ر يف الدـ .تنظيا مستفا  -18
 عكج السرطاف . -11

                                                 
 حبار األنفار . -1
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اصتسػا ورتيػ   أجػزاءتشػبو كػر ت الػدـ فهػ  تعػام رتيػ   أماومبا 
فيهػا شػ اء مػن  )ال اظتفت كما طاؿ رسػفؿ هللا )م(    أمراضو

 . (ك  داء إل  السأـ
 

 ة الصنوبرالتشابه بٌن القلب وحب  

تشػبو إىل حػد كبػري القلػب بػ   لف لحظنا حبػة الصػنفبر لفجػدانىا
ف أبنو ًنفبري الش   .  إف القلب ًو

 
 
 
 

وللصػػػنفبر اسػػػتملدامات طبيػػػة كنػػػرية فهػػػف مقػػػفي لعضػػػلة القلػػػب 
 األدويػػةومنشػػ  للػػدورة الدمفيػػة .. ونت ػػن اسػػتملراج ال نػػري مػػن 

القلػػػب مػػػن حبػػػة الصػػػنفبر .. ومػػػن اسػػػتملدامات  أمػػػراضلعػػػكج 
 الصنفبر الطبية  

فبر يف تنشػي  الػدورة الدمفيػة يف القلػب يستعم  حب الصػن -1
 والدماغ .
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 منش  لل بد . -2
 منش  لل لية ومدرر للبفؿ . -3
 منش  للطاطة اصتنسية ويزي  الضعف والس واء ز -4
 فات  للشهية . -5

وك  ىاه األمفر تقـف هبا حب ػة الصػنفبر عػن طريػ  تنشػي  القلػب 
ف بصػػػفرة غػػػري مباشػػػرة أو تنشػػػي  الػػػدورة الدمفيػػػة يف ذلػػػك العضػػػ

 مباشرة .
 
 

 

 

 

 

 

 :والشعر  األخضرالتشابه بٌن البصل 
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يشػػػبو إىل حػػػد كبػػػري  األوضػػػرمػػػن وػػػكؿ حبننػػػا وجػػػدان أف البصػػػ  
 الشعرة وبصلتها ووروجها من اصتلد .

ولقد اثبل الطب اضتدي  اف البص  مقفي للشعر ويساعد علػا 
نطقػة اوػا البصػ  ودل ػل بػو اظت وإذاتطفيلو .. ونتن  تساططو .. 

اطتالية من الشعر فانو يساعد علا فتفه يف ذلػك 
 اظت اف .
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 التشابه بٌن لحم اإلنسان ولحم الحٌوان 

 . (1)}ًَؤٍَْدَدَّْاىٌُ تِفَامِيَحٍ ًَىَؽٌٍْ ٍََِّا َّشْرَيٌَُُ{طاؿ تعاىل 

 . (2)}ًَىَؽٌِْ ؿَْْسٍ ٍََِّا َّشْرَيٌَُُ{وطاؿ تعاىل 
عػػن جػػده )عليػػو  أبيػػو( عنػػو عػػن مػػن ًػػحي ة الرضػػا )عليػػو السػػكـ

 السكـ( طاؿ   طاؿ رسفؿ هللا )م(   
منػو بضػعو تقػ  يف  ألػي )وطد ذكر عنده اللحػا والشػحا 

أنبتػػػل يف م امػػػا شػػػ اء وأورجػػػل مػػػن م امػػػا  إلاظتعػػػدة 
 ،  (3)(داء

الطعػػػاـ يف الػػػدنيا  اللحػػػا سػػػيد)وعنػػػو )عليػػػو السػػػكـ( طػػػاؿ   
 . (4)(واألورا

                                                 
 . (22) الطفر -1
 . (21) الفاطعة -2
 م اـر األوكؽ . -3

 اظتصدر ن سو . -4
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وعػػػن جع ػػػر بػػػن ب ، عػػػن آ ئػػػو ) علػػػيها السػػػكـ(   طػػػاؿ النػػػيب 
( ضتميفف( األنبياء)ؿتن معاشر )م(     . (1))طـف

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

 . (3)(من ساء ولقو فأطعمفه اللحا)و 
ضػعف يف طلبػو  أًابو)من عليو السكـ( طػاؿ   عن الصادؽ )

 . (4)يف بدنو فليأك  ضتا الضأف  لل ( أو
 عن يفن  بن ب ري طاؿ   طاؿ الرضا )عليو السكـ(   

 مص ارا  ؟  أراؾ)ما   
 . أًابينطاؿ   طلل وعك 

طاؿ   ك  اللحا . فأكلتو ، مث رآي بعػد رتعػو علػا حػا  
 مص ارا  .

                                                 
 اظتصدر ن سو . -1

 اظتصدر ن سو . -2

 اظتصدر ن سو . -3

 اظتصدر ن سو . -4
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 ك  اللحا ؟ طاؿ   أمل أمرؾ أب
 فقلل ما اكلل غريه منا امرتين .

 فقاؿ كيف أكلتو ؟ 
 طلل طبيملا  .

ذا الدـ عاد يف  ف إ   بعد رتعةطاؿ   كلو كبا   ، مث أرس  
 وجه  .

 . فقاؿ     نعا(
 وك  الناس تعرؼ اللحا وففائده العظيمة يف بناء األجساـ ..

علػػا هللا  )  سػػعد لػػفاضتسػػن )عليػػو السػػكـ( طػػاؿ    أبػػفوعػػن 
)عليػػػػػػو  إشتاعيػػػػػػ مػػػػػػن الضػػػػػػأف ل ػػػػػػدا بػػػػػػو  أفضػػػػػػ شػػػػػػيئا  
 .(1)(السكـ(

 وحسب نظرية اظتشاهبة ف ف تناوؿ اللحا يفلد اللحا ..
 : التشابه بٌن الكماة والعٌن

                                                 
 كؽ .م اـر األو -1
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الع  من األجهزة اصتمادية وكػالك ال مػاة فهػف نبػات رتػادي ل 
هػا جاور لو ينمف يف األراض  الصحراوية يف اضتقفؿ ال  ي فف في

َّنَيييييادُ ظَييييينَا تَسْىِيييييوِ َّيييييرْىَةُ  }الػػػػػربؽ شػػػػػديدا  ، طػػػػػاؿ تعػػػػػاىل 

}َّنَيييييادُ اىْثَيييييسُُْ ََّْـَيييييفُ   ، وطػػػػػاؿ تعػػػػػاىل  (1)تِاىْإَتْظَيييييازِ{

 . (2){ؤَتْظَازَىٌُْ
فيحصػػ  الػػػرب  بػػػ  الػػػربؽ واألبصػػػار وال مػػػاة  عتبارىػػػا معتمػػػدة 

 علا الربؽ .
ال مػػاة مػػن اظتػػن وماؤىػػا شػػ اء )طػػاؿ عنػػو رسػػفؿ هللا )م(   

 . (....للع  
ويف اظتػػػػؤدتر العػػػػاظت  األوؿ عػػػػن الطػػػػب اإلسػػػػكم  ألقػػػػا الػػػػدكتفر 
اظتعتػػػػز  هلل اظترزوطػػػػ  ػتاضػػػػرة عػػػػن نتػػػػائج معاصتتػػػػو آلفػػػػات عينيػػػػة 

 ؼتتل ة بتقطري ماء ال ماة يف الع  .

                                                 
 . (43) النفر -1
 . (28البقرة ) -2
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ولقػػػػد مت اسػػػػتملكص العصػػػػارة اظتائيػػػػة منهػػػػا يف ؼتتػػػػرب )فيكنػػػػفؼ( 
لػػفؿ عػػام بػػو حػػالت متقدمػػة مػػن ) الرمػػد ( )ال اوفمػػا( وىػػاا اس

Trachoma  ف انػػل النتػػائج إكتابيػػة يف شػػ اء الرمػػد وعػػادت
 وضعها الطبيع  دوف أي ضرر ياكر . إىلملتحمة الع  

 فسبحاف هللا علا ىاا التشابو ..
 التشابه بٌن التفاح والقلب :

يشػبو القلػب  حسب نظرية اظتشاهبة ب  الداء والدواء فػ ف الت ػاح
إىل حػػد  مػػػا ، وطػػػد أثبتػػػل البحػػفث والدراسػػػات الطبيػػػة أبف أكػػػ  

 ت احة يف اليـف تبعد عنك الطبيب حسب القفؿ اظتأثفر  
(an apple aday keep the doctor  away) . 

وىػػػػاه اظتقفلػػػػة ًػػػػحيحة ، حيػػػػ  أثبػػػػل البػػػػاحن  األمريكػػػػاف أبف 
القلػػػػػب  أمػػػػػراضتنػػػػػاوؿ ت احػػػػػة أو ت ػػػػػاحت  يفميػػػػػا  يبعػػػػػد عنػػػػػك 

 والشراي  .
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وإف الت ػػػاح يػػػؤدي إىل ز دة نشػػػاط الػػػدورة الدمفيػػػة ويقلػػػ  نسػػػبة 
ومت ػػػػػػػد نسػػػػػػػبة  اإلًػػػػػػػابة  طتنػػػػػػػرة الدمفيػػػػػػػة واصتلطػػػػػػػة القلبيػػػػػػػة

 ال فليس وؿ  لدـ .
كما أف تناوؿ الت ػاح يزيػد مػن نقػاوة الفجػو ، ويتسػبب يف ازتػرار 

ناعة وانت ػػػاخ اطتػػػدود .وتسػػػتعملو معظػػػا شػػػركات التجميػػػ  يف ًػػػ
 مفاد جتميلية حتاف  علا ًحة وسكمة اطتدود والفجنات.

 
 التشابه بٌن القرنبٌط والدماغ :

كلنا يعرؼ القرنبي  وأكنر الناس تتناوؿ القرنبي  ، ذلك النبػات 
 ذو الرأس األبيد .

والقػػرنبي  يشػػبو الػػدماغ تقريبػػا  حسػػب نظريػػة اظتشػػاهبة بػػ  الػػداء 
ف حجػػػػػا إرجػػػػػات الػػػػػدماغ و والػػػػػدواء ، ف يػػػػػو تعرجػػػػػات كنػػػػػرية كتع

 الناضج ىف  ن   حجا الدماغ . القرنبي 
ولقد أثبل العلماء أبف القرنبي  لتتفي علػا مػفاد كيميائيػة تعمػ  

التػالف حسػب آوػر تقريػر طػيب نشػر  (DNA)علا تصلي  الػػ 
يف الػػػفل ت اظتتحػػػدة ، وإف القػػػرنبي  مػػػن اظتػػػفاد الطبيعيػػػة اس ػػػزة 

 للدماغ .
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ويزيػػػػػد  وىػػػػػف غػػػػػااء ًػػػػػح  طبيعػػػػػ 
الػػػػػػػاكاء والػػػػػػػااكرة وىػػػػػػػف متػػػػػػػففر يف 

 ىيدة .ز األسفاؽ وأبسعار 
 
 
 
 
 

 التشابه بٌن الونجبٌل واألوعٌة الدموٌة :

الزؾتبيػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن النبػػػػػػػػػػاانت اظتشػػػػػػػػػػهفرة 
واظتعروفػػػػػػػة بػػػػػػػ  العطػػػػػػػارين واألطبػػػػػػػاء ، 
وجاوره تشبو األوعية الدمفية دتاما  وىف 
يسػػػػػتملدـ يف األدويػػػػػة اضتدينػػػػػة كمفسػػػػػ  

ونتنػػػ  اطتنػػػرة الدمفيػػػة  لأوعيػػػة الدمفيػػػة
ومنشػػػػ  للقلػػػػب ، ونتنػػػػ  الصػػػػداع الػػػػاي يسػػػػببو تفسػػػػ  األوعيػػػػة 

 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 .
طػدنتا وحػدينا  األطبػاءلو ب يشبو ال لا دتاما  ، وطد استعمف واطترن

 ال لا من    أمراضيف عكج 
 التها ت ا اري البفلية . .1
 م تل للحصا يف ال لية واظتنانة . .2

 مدرر للبفؿ . .3

 مقفي جنس  . .4
 

 التشابه بٌن المرارة والفلفل

لقػػد لحظنػػا وجػػفد تشػػابو كبػػري بػػ  اظتػػرارة و)الصػػ راء( وال ل ػػ   
حيػػػ  الشػػػ   اطتػػػارج  والتجفيػػػف الػػػداول  ل ػػػ  منهمػػػا ، مػػػن 

 حي  أف ك  منهما يشبو وعاء طف  غتفؼ .
وطد أثبل الطب طدنتا  وحدينا  أف تناوؿ ال ل   األزتر واألوضػر 

 ي يد يف  
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 إزالة عسر اعتظا . -1
 يف وتطهري اظترارة .ظيساعد يف تن -2

 يساعد علا ت تيل حصا اظترارة . -3

 ال ل   ظترضا التها ت اظترارة .وينص  األطباء بتناوؿ 
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نظريػة  أحػدثتعترب نظرية اظتشاهبة بػ  الػداء والػدواء    خالصة
طبيػػػػة لعػػػػكج كافػػػػة األمػػػػراض  البسػػػػيطة واظتستعصػػػػية عػػػػن طريػػػػ  
مشػػػاهبة الػػػداء والػػػدواء ووجػػػفده يف الطبيعػػػة فقػػػد ي ػػػفف العضػػػف 

ء اضتيػفاانت يشبو عضف من أعضا أواظتصاب يشبو احد النباانت 
 ويستملدـ ذلك العضف يف عكج العضف اظتصاب .

ولقػػػػد اوتصػػػػر اصتػػػػزء األوؿ مػػػػن النظريػػػػة علػػػػا بعػػػػد النبػػػػاانت 
التجػػػارب الطبيػػػة اضتدينػػػة أبمػػػا عتػػػا فائػػػدة  أثبتتهػػػاوال ائنػػػات الػػػ  

 األجػػػػزاءحسػػػػب نظريػػػػة اظتشػػػػاهبة ولقػػػػد راعينػػػػا الشػػػػرح يف بعػػػػد 
 ..اآلوروالوتصار يف البعد 

القادمة إنشاء هللا سناكر طرؽ معاصتة  ط  األمراض  ويف األجزاء
العظػػػاـ  وأمػػػراضمنػػػ  السػػػرطاف والسػػػ ري وارت ػػػاع ضػػػغ  الػػػدـ 

 واظت اً  وأمراض العقا والضعف اصتنس  .
وسنتطرؽ إىل كافة األمراض  لت اًي  وطرؽ عكجهػا عػن طريػ  
مشػػاهبة العضػػف اظتػػريد  لنبػػات أو بعضػػف حيػػفاي آوػػر ، حيػػ  

ران يف ىاا اصتزء علا شرح مبس  للنظرية وذكر األمنلػة أننا اطتص
 .الشائعة واظتنبتة علميا  أبنو عتا فعالية دوائية 

 ونسأؿ هللا العفف واف يففقنا طتدمة اإلنسانية .. 
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 : يف سطىرالسيد أتى عثد اهلل احلسني القحطاني 
 ـ ، أي إف عمره اآلف ثكثفف سنة1976ولد يف ال اظمية سنة 

مػػػػو الدينيػػػػة أول  يف طػػػػا اظتقدسػػػػة مث انتقػػػػ  إىل النجػػػػف تلقػػػػا علف 
األشرؼ إل انو مل ي م  الدراسة نتيجة لعدة ظروؼ أجربتػو علػا 

 تركها .
  طحطػػػاي وىػػػف سػػػيد علػػػفي مػػػن ذريػػػة اإلمػػػاـ اضتسػػػن  نسبببثو

السػػػب  )عليػػػو السػػػكـ( ومعػػػ  انػػػو طحطػػػاي لػػػي  اظتقصػػػفد منػػػو 
 .طحطاف أوف عدانف ولدي يعرب 

اف السادة ينتسبفف إىل عػدانف دوف طحطػاف ، إل إف  ألف اظتعلـف
طحطاف ىاا الاي يرج  إليو السيد أبػف عبػد هللا ىػف طحطػاف أبػف 

 اليمن وإليو يرج  أى  اليمن )إىل طحطاف( .
سػػػيفية وكػػػ  ذلػػػك يف آسػػػافر إىل عػػػدة بلػػػداف إسػػػكمية وعربيػػػة و 

ودمػػة اإلمػػاـ اظتهػػدي )عليػػو السػػكـ( منػػ  لبنػػاف وسػػفر  والػػيمن 
وإيػػػػراف واعتنػػػػد وطػػػػد التقػػػػا بعػػػػدة رتاعػػػػات تعمػػػػ  طتدمػػػػة اإلمػػػػاـ 

 اظتهدي )عليو السكـ( ولو معها عكطات طيبة .
ط ػػػفرد مػػػن طبػػػ  طػػػفات األمػػػن التابعػػػة للنظػػػاـ البعنػػػ  الصػػػدام  ، 
وكػػانفا يبحنػػفف عنػػو  لسػػا إل أنػػو اسػػتطاع اإلفػػكت مػػنها أكنػػر 
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اإلمػػػػاـ مػػػػن مػػػػرة ومل يسػػػػجن يف حياتػػػػو طػػػػ  إل مػػػػن أجػػػػ  طضػػػػية 
وجػػ   اظتهػدي )عليػػو السػكـ( حيػػ  سػجن وع ػػاب ول ػن هللا عػػز  

ج عنػػو بربكػػة اإلمػػاـ ًػػاحب الزمػػاف )عليػػو السػػكـ( أكنػػر مػػن فػػر  
مػػػرة ومل يننػػػو ذلػػػك عػػػن مفاًػػػلة السػػػري يف الطريػػػ  الػػػاي اوتػػػاره 
والػػػاي وفقػػػو هللا تبػػػارؾ وتعػػػاىل واجتبػػػاه لػػػو ، وطػػػد تعػػػرض لعػػػدة 

 ش  وهلل اضتمد .ػتاولت اغتياؿ كلها  ءت  ل 
ده حبػرا  مػن جف من عرفو و ، إ  رغا ًغر سنو  أثزه العلمي

العلػػػا ولػػػو رؤيػػػة واًػػػة ونظػػػر ت علميػػػة يف ال نػػػري مػػػن العلػػػـف  
كالطػػب وال لسػػ ة واظتنطػػ  وعلػػـف القػػرآف وأىػػ  البيػػل )علػػيها 
السكـ( وأكنر اىتمامو يف اإلماـ اظتهدي )عليو السػكـ( والقػرآف 

. 
الػػرؤ  واألحاديػػ  والقػػرآف وعلػػا التفسػػا ولػػو  ولػػو  ع يف اويػػ 

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 

الطبػػ  ومػػن أىػػا ف و ال نػري منهػػا ومػػا زاؿ ىنػػاؾ ال نػػري طيػد التػػألي
 ىاه اظتؤل ات  
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  وىػػاه النظريػػة جديػػدة  كتااانىنيروااةىت زئااةىالقاار نىى -1
ىل زماننػا ىػاا وطػد إومعاًرة تغري مسار الت سري مػن زمػن الغيبػة و 

ثبػػل فيهػػا السػػيد القحطػػاي وطػػأ وبطػػكف ال نػػري مػػن الت اسػػري ، أ
 وأثبل ًحتها من ال تاب والسنة الشري ة . 

ألحد اف ت لا هبا وى  غايػة  يف األقتيػة  اف ىاه النظرية مل يسب 
 وفيها بياف للقفاعد األساسية يف ت سري القرآف .

القحطػاي السػيد   وطد أثبػل فيػو  كتانىالر عةىالروحوة -2
اف الرجعػػة روحيػػة وليسػػل ماديػػة وىػػاا الػػرأي مل يسػػب  ألحػػد مػػن 
العلمػػاء اف طالػػػو أو ذىػػب إليػػػو والسػػػيد القحطػػاي ىػػػف الشػػػمل  

ي طرحػػػو وأثبػػػل ًػػػحتو  ألدلػػػة والرباىػػػ  يف حػػػ  الفحيػػػد الػػػا
وطػػف العلمػػاء والبػػاحن  عػػاجزين أمػػاـ مسػػألة الرجعػػة بػػ  ضػػرورة 
العتقػػاد هبػػا وعػػدـ ام ػػاف رفضػػها وبػػ  ال نػػري مػػن الػػروا ت مػػن 
الػػروا ت الػػ  اتصػػ ل  لرمزيػػػة والػػ  مل يسػػتطي  العلمػػاء ف هػػػا 

علػا ظاىرىػا فصػار  ومعرفة أسرارىا واويلها وزتلها البعد منها
ىاا األمر مدعاة للسملرية وال اـ أبف ديننا دين ورافة وأسػاطري 

. 
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  وىف األوؿ من نفعو حي  ل يفجػد  كتانىصلمىالتوسم -3
يف اظت تبة اإلسػكمية والتػأريخ اإلسػكم  كتػاب يتحػدث عػن ىػاا 
اظتفضػػفع بػػ  انػػو ل يفجػػد شػػمل  عاظتػػا  مػػن العلمػػاء أو  حنػػا  أو 

معرفة وإطكع هباا العلا الاي ىف من ؼتتصات األنبيػاء منق ا  لو 
واألئمػػة األطهػػار )علػػيها السػػكـ( بػػ  ىػػف العلػػا الػػاي يعػػرؼ بػػو 
اإلمػػػػػاـ اظتهػػػػػدي )عليػػػػػو السػػػػػكـ( وواًػػػػػة أًػػػػػحابو كمػػػػػا بينػػػػػل 

 األحادي  والروا ت الشري ة .
ا علػػػا فهػػػا ائ  وىػػػف كتػػػاب طػػػ كتاااانىلصااااحنىهااا اىاألمااار -4

ألئمػػػة األطهػػػار )ًػػػلفات هللا وسػػػكمو أحاديػػػ  وروا ت النػػػيب وا
علػػػيها أرتعػػػ ( ودراسػػػتها وفهمهػػػا ، وحػػػ  التنػػػاطد الػػػاي يػػػراه 
القػػػارئ للفىلػػػة األوىل ودتييػػػز مػػػا متػػػ  اإلمػػػاـ اظتهػػػدي منهػػػا ؽتػػػا 

 يتحدث عن ؽتهديو واستملكص نتائج يف غاية األقتية .
  وتت ػػفف مػػن اثنػػا  موسااوصةىالمهااديىواإلسااالمىال دواادىى -5

  ػػ  ببيػػاف طضػػية اإلمػػاـ اظتهػػدي أبسػػلفب ارمتػػ  عشػػر جػػزءا  تت
روائػػ  مل يسػػب  ألحػػد اإلشػػارة لػػو وىػػ  طائمػػة علػػا إثبػػات الشػػبو 

لا هللا عليػو ب  دعفة اظتهدي اظتنتظر ودعػفة جػده رسػفؿ هللا )ًػ
)م ػػػػة اظتهػػػػدي ، والصػػػػ ا واظتػػػػروة يف ومنهػػػػا   ( وآلػػػػو وسػػػػلا



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

 

عصػػػػر الظهػػػػفر ، ومدينػػػػة اظتهػػػػدي ، واصتاىليػػػػة يف عصػػػػر 
لظهفر ، وطػريش يف عصػر الظهػفر ، واألًػناـ البشػرية ، ا

 األوسو ومسيلمة ال ااب يف عصر الظهػفر ، والػداع  ، 
واطتزرج يف عصر الظهفر ، والس ياي ، وشعيب بن ًا  

 . ، وفت  م ة يف عصر الظهفر(
  وىػف كتػاب يت  ػ  إبيضػاح مسػألة  نيروةىرفاعىالقار نىى -6

رتبػاط ذلػك  ستشػهاد اإلمػاـ رف  القرآف يف آور الزماف ومػدا ا
( وليلة القدر ورد الشبهات يف ىػاه اظتسػألة ليو السكـاظتهدي )ع

 ، وإبداء القفؿ ال ص  فيها .
  كتاب يت    ببيػاف دعػفة  كتانىالومانيىأهدىىالراوات -7

اليمػاي وزمػاف وم ػاف ظهفرىػا وشملصػية اليمػاي اظتفعػفد ودعفتػو 
ىػػاه الشملصػػية مبنػػ   وىػػف كتػػاب مل يسػػب  ألحػػد اف كتػػب حػػفؿ

 ىاا البياف والسعة .
  ينبل السػيد القحطػاي مػن  كتانىنيروةىت ددىالقر ن -9

وػػكؿ ىػػاا ال تػػاب اف القػػرآف حػػادث متجػػدد ل متػػ  زمػػاف أو 
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ري جتػأمة معينة ب  ىػف ل ػ  األزمػاف واألمػا واألجيػاؿ كتػري كمػا 
 الشم  والقمر .
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