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 اإلهداء

اىل حبٍب اهلل ورسىله حمود)صلى اهلل علٍه وآله 

وسلن( وإىل سادتً وهىايل اهل البٍت )علٍهن 

السالم( وإىل حمبٍهن السائزٌن على هنجهن 

 هذا البحث  وطزٌقهن أهدي
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 المقدمة

 كل يف فنالحظ وازدادت واتسعت العلـو تطورت العصور مر على
 . قدمي علم تطور أو جديد علم والدة زمنية حقبة
 اكثر أو نظرية خالؿ من والدهتا بداية يف العلـو بعض ظهرت وقد

 مستقالً  كامالً  علماً  أصبحت حىت تطورت ٍب,  ما شخص طرحها
  . بذاتو
 إذل ابلنظر صنفُت أو قسمُت إذل العلـو تصنيف أو تقسيم ًب وقد

 واآلخر الطبيعية ابلعلـو ٝتي منها فقسم فيها يبحث وما موضوعاهتا
 . طبيعية ابلغَت

 : الطبيعية العلـو أي واألوؿ
 أخرى وبعبارة ا٠تارجية وا١تسائل األمور يتناوؿ علم كل فيو صنف

 فيو فعد , نظريً  أو كاف عملياً  ا١تادية ا١توجودات يف يبحث ما
  فيو عدّ  ومؤخراً  أبقسامها واللغة والريضيات وا٢تندسة الطب
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 طبيعية الغَت الغريبة العلـو من يعداف كاان أف بعد والكيمياء الفيزيء
 تطبيقاهتا غرابة من يروف ١تا السحر من يعدوهنا العلماء كاف بل, 

 سحراً  يعده غرابة من الفيزيوية التجارب بعض من العلماء يراه فما
 وىكذا كيمياويً  تفاعالً  رأى إذا وكذا,  نظره يف للطبيعة خرقاً  النو
 يف العاديُت العلماء فهم أو تفكَت يفوؽ ما يف ا١تشاهبة العلـو ابقي
 . الزماف ذلك

 :  الطبيعية غَت العلـو صنف وىو الثاين إما
وعد قدديًا ايضًا من ىذا  لسحروا والتنجيم الفلك فيو فدخل

 و النفس علـواما حديثا فقد عدت  والكيمياء الفيزيءالصنف علم 
 النمط نفس على موضوعاهتا كانت ٦تا ذلك وغَت الباراسايكولوجي

 من ىذا الصنف .
 كلما انو لوجدان علم كل بداية واستقصينا تتبعنا لو أننا وا١تالحظ

 من الكثَت ٢تا تصدى ةجديد نظرية طرحت أو جديد علم ولد
 أمهها عديدة السباب والقبوؿ التصديق بعدـ وا١تختصوف العلماء
 .بذلك العلم  واٞتهل اٟتسد
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 فهو حديثاً  طرح ٔتا اٞتهل وىو الثاين اما ىنا يعنينا ليس واالوؿ
 الناس) وىي يقولوف كما العقالء بُت مسلمة قاعدة على مبتٍت
 قليالً  اال عادوه الناس هلوجي شيء طرح فكلما( جيهلوف ما اعداء

 . جيهلوف ما أماـ والتأين ابٟتيادية ٘تيزوا الذين من
 عندىم ما يطرحوا دل اٚتعُت عليهم هللا صلوات ا٢تدى أئمة نرى لذا 

 فيو رأوا ٦تن ومواليهم خواصهم لبعض اال والغريبة ا١تهمة العلـو من
 . والقابلية االستعداد

 االخر البعض وكتموا بعضها واواظهر  العلـو ىذه طبقوا وىؤالء
 هبا والعمل كشفها وعلقوا للمعصـو ونسبوىا أٝتاءىا بذكر واكتفوا

  . (السالـ عليو) القائم زماف اذل
 وأوصياءىم االنبياء هبا عمل العلـو من صنفاً  ىناؾ اف علماً 

 . وأوانو بوقتو وكل ٔتحدودية ولكن واولياءىم
 ما لكثرة بينهم فيما تسا١تةم اهنا يتضح ومالحظتها فيها وابلنظر

 الظاىر علماء جهل نتيجة ولكن فيها عنهم نقل وما هبا العمل توارد
 من الرغم على عليها مايدؿ انكروا بل هبا يعملوا ودل تركوىا هبا

 هبا يعملوا دل الظاىر علماء من اسالفهم ابف حيناً  مستدلُت,  كثرتو
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 احملدودة وافهامهم معقو٢ت من انبعة ابدلة اخراً  حيناً  ومستدلُت, 
 صادرة عديدة بنصوص أتٌب انك حىت,  ومكاهنم بزماهنم وا١تقيدة

 كالـ ويقدـ ابلرفض فتقابل ذاؾ او العلم ىذا تؤيد ا١تعصومُت عن
 . ا١تعصـو على ا١تعصـو غَت وكالـ ا١تتبوع كالـ على التابع

  ومن ا١تعلـو إف اؿ
 النصوص تؤكد قدمي علم وىو اٟتروؼ علم العلـو ىذه ٚتلة ومن

 األنبياء بو تعامل وايضاً ( السالـ عليو)آلدـ  نسبتو على ا١تعصومية
 ولو العلـو ابقي مع يرتبط واسع علم وىو واألولياء واألوصياء

 الدينية العلـو من بدءاً  , ٚتيعها يكن دل اف اغلبها يف كبَتة مدخلية
 والفيزيء لطبكا الطبيعية ابلعلـو وانتهاءاً  والفقو والتأويل كالتفسَت
 .وغَتىا والكيمياء

 تسليط البحث ىذا يف وسنحاوؿ جداً  مهما العلم ىذا جيعل ٦تا
 . ا١تهمة ونقاطو زوايه من ٚتلة على الضوء

 
 

                                                                 
 عباس عبد الرضا
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 ا١توجودات يف تدرجاً  ىناؾ اف الناس اغلب لدى معلوماً  اصبح    
 يف االشياء اف اخرى وبعبارة. تطورىا او منوىا او وجودىا يف سواء

 ىذا فعا١تنا بعدىا واخرى قبلها مراحل ٢تا وجودىا من مرحلة اي
 تسبقو عوادل لو ا١تادة او ا١تلك عادل يسمى والذي فيو نعيش الذي

 وغَت شائع غَت هاضوبع ومعلـو شائع هاضبع تعقبو او تتبعو واخرى
 . اغلبهم او الناس لبعض معلـو

 اي طولياً  ترتيباً  معو مرتباً  مايكوف منها ىذا بعا١تنا ا١ترتبطة والعوادل
 مايكوف ومنها طولية بسلسلة عادل قبل عادل او عادل بعد عادل انو

 اي بتوازي معو جيري انو ٔتعٌت عرضياً  ترتيباً  ا١تادة عادل مع ترتيبو
 . العوادل تلك او العادل ذلك وجدي ىذا عا١تنا وجود اثناء
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 مرتباً  يكوف معُت  فبلحاظ معاً  الًتتيبُت بكال مرتباً  مايكوف ومنها
 يكوف اخر ؤتعٌت معو عرضياً  يكوف اخر وبلحاظ عا١تنا مع طولياً 
 . العوادل بُت تداخالً  ىناؾ
 او الرتيب التقدـ بلحاظ( ا١تلك) عا١تنا على ا١تتقدمة العوادل ومن

 عادل ٍب اٟتروؼ عادل ٍب النقطة عادل ٍب( العلم) النور عادل , ا١ترحلي
 عادل ٍب اٞتمل عادل ٍب الكلمات عادل ٍب العددية القيم اي االرقاـ

 . كالكوف تكوينياً  او كالقرآف كاف تدوينياً  الكتاب
 من فيو البد لوجدان الكتاب عادل من ابلبحث وعدان النظر امعنا ولو

 , اٟتروؼ وجود من فيها البد لكلماتوا , الكلمات ودخوؿ وجود
 والنقطة حرفاً  تكوف النقط فمجموعة النقط من فيها البد واٟتروؼ

 . فيها النور وجود من البد
 ىنا ْتثنا اف ؤتا . بينها ما يف متداخلة العوادل ىذه اف يعٍت وىذا
 وعادل اٟتروؼ عادل من يتضمنو ٔتا اٟتروؼ علم يف ٥تصصاً  يكوف

 ٘تهيداً  نقاط ٣تموعة ذكر من لنا البد العددية مهاقي او االعداد
 : للبحث
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 الا,  ببحثنا ا١ترتبطة العوادل لذكر اضطرران واف اننا : االوذل النقطة

 وترؾ االختصار مراعاة مع , اٟتاجة قدر وعلى اٚتاالً  سنذكرىا اننا
 . تعاذل هللا انشاء مفصلة أتٌب ُأخر اْتاث اذل وابدلتها هبا التفصيل

 
 : الثانية النقطة

 عنده توقفت ما يعنينا وال والسنة الكتاب على ادلتنا يف نعتمد اننا
 االيضاح وزيدة االستشهاد بقدر اال الظاىرين العلماء وعقوؿ افهاـ

. 
 

 : الثالثة النقطة
 من وا١تشهور العددية وقيمها اٟتروؼ على يعتمد العلم ىذا اف قلنا
 االّتد او الكبَت ابٞتُّمَّل يسمى يوالذ . واحداً  جدوالً  القيم ىذه

 بقيم اٞتداوؿ من اخرى ٣تموعة سنكشف هللا وبعوف اننا اال الكبَت
 ابواب لو تفتح خاصاً  ابابً  يكوف اف يصلح منها كل ٥تتلفة عددية
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 وتعطي كبَتاً  علماً  تشكل ٣تتمعة وىي والعلـو االفاؽ من ٥تتلفة
 . ومذىلة ىائلة نتائج

 : الرابعة النقطة
 واف للحروؼ اخرى صورة ىي( االعداد) االرقاـ اف عرفنا اننا أت

 ا٠تاصة اٞتداوؿ ْتسب ارقاـ عدة او بو خاصاً  رقماً  حرؼ لكل
 وديكن سابقاً  استعملت خاصة لغة عن نكشف اف ديكن اذف لذلك

 و٢تا الناس كل بُت موحدة تكوف جديدة اخرى لغات نؤسس اف
 . ٚتة فوائد

 
 : ا٠تامسة النقطة

 يشد ْتلقات السلسلة يشبو ٔتا مًتابط الكوف اف يتبُت تقدـ ٦تا
 ابلسلسلة يربطو وما قبلو ما على بعضها بقاء ويًتتب بعضاً  بعضها

 ىي بعده وما قبلو ٔتا بعضو تربط اليت الكوف ىذا حلقات ومن
 الرقمية, اللغة وىي قدمنا كما هبا خاصة لغة و٢تا الكونية االرقاـ
 التقنية يسمى ٔتا بو العمل وبدأ ؤخراً م منها جزءٌ  كشف واليت

 .الرقمية
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 األّتدية بعلم التعريف

 حرؼ لكل اف اي لالحرؼ العددية القيم اساس على العلم ىذا يقـو         
 ٥تتلفة حسابية عمليات يف تدخل ارقاـ اذل اٟتروؼ ٖتويل يتم , عددية قيمة

  . ا١توضوع يقتضيو ما حسب
 يف منها االستفادة يتم رقمية لغة اذل حرفية لغة نم اللغة تقلب ىذا وعلى
 وخفاي اسرار وبعض( الكوف) التكويٍت الكتاب وخفاي اسرار وكشف معرفة

 .  القرآف اي التدويٍت الكتاب
 بعض وترابط جديدة كيمياوية معادالت كشف فيها فيدخل الكوف اسرار اما

 والفلك كالفيزيء ـالعلو  ابقي يف وكذا. ذلك وغَت بينها ما يف العناصر
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 اللغة ىذه اذل كلماتو ٖتويل من يستفاد فايضاً  القرآف اما وغَتىا والطب
 . التاويل بطوف احد يعد لذا آيتو تفسَت يف عالقة ٢تا ٥تفية حقائق كشف

 اىل بعض بُت ا١تعروفة وىي,  واحدة رقمية لغة فرض على والكالـ ىذا
 على مبتنية اكثر او رقمية تلغا عشرة ىناؾ انو عرفنا فلو,  االختصاص

 . بعضها عن ٗتتلف اخرى عددية وبقيم علمية قواعد
 العلـو يف نتائج اذل ويوصل,  اكثر واسرار حقائق كشف ينتج قطعاً  فهذا

 . وادؽ اوسع الطبيعية
 إذل نتوجو فاننا ما لغة يف ْتثو اثناء معٌت فهم على االبواب اغلقت فكلما 

 . تعاذل هللا شاء اف الحقاً  ذلك تفصيل يأٌبوس.  وىكذا واخرى اخرى لغة
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 العلم ىذا حجية

)عليهم  االنبياء استعملها اليت الغريبة العلـو من العلم ىذا يعد
والصحابة  (السالـ عليهم) االطهار واألئمة الصالة والسالـ(

 . الشريفة العلـو من وىو ا١تنتجبُت )مهنع هللا يضر(
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( السالـ عليو) آدـ هللا نيب اذل يعود العلم ىذا اصل اف ويذكر
 تنص , السنة والشيعة , الفريقُت كال من ٥تتلفة روايت وىناؾ

 : ومنها هللا أنبياء إذل نسبتو وتؤكد العلم ىذا على
 

 : اوالً 
 هللا يرسوؿ قلت, ( عنو هللا رضي) الغفاري ذر ايب عن روي
  ؟ آدـ على تعاذل هللا انزؿ كتاب اي
 ,(  اخل... ث ت ب ا) ا١تعجم اٟتروؼ كتاب:( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ
 . حرفاً  وعشرين تسعة فهي
 .  حرفاً  وعشرين ٙتانية عددت هللا يرسوؿ:  قلت

 ذر ااب ي: )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  فقاؿ,  عيناه اٛترت حىت, )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  فغضب
 اال العربية اللغة يف آدـ على هللا زؿان ما نبياً  ابٟتق بعثٍت والذي
 .  حرفاً  وعشرين تسعة
 الفو   الـ :  قاؿ ؟ والف الـ فيها اليس هللا رسوؿ ي : قلت
 .  (ٔ)( نزلو قدا حد وا حرؼ

                                                 
ٔ
 . ٕٛٔصٔج الناصب الزاـ - 
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)صلى هللا عليو  النيب عن عباس بن عن نقل ا١تصدر نفس  ويف

 : قاؿوآلو وسلم( 
 عليو) آدـ قخل فلما ؛ سراً  ٢تا وجعل االحرؼ هللا خلق )

 االعراؼ فجرت , ا١تالئكة يف يبثو دل, و  السر فيو بث( السالـ
 هللا اطلع وقد , اللغات وفنوف اٞتريف بفنوف آدـ لساف على
 ومن , القيامة يـو اذل بينهم حيدث وما,  اوالده اسرار على
 اذل,  العددية واالسرار ةاٟترفي العلـو سائر تتفرع الكتب ىذه
 .  (ٔ)(.. اخل .. هللا شاء ما واذل,  ىذا يومنا

 
 :اثنياً 
 الذي العلم ): ( السالـ عليهما) علي بن اٟتسُت االماـ قاؿ

 الـ يف اٟتروؼ وعلم,  اٟتروؼ علم)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ا١تصطفى اليو دعي
,  النقطة يف االلف وعلم,  االلف يف االلف الـ وعلم,  االلف
 علم يف االصليو ا١تعرفو وعلم,  يواالصل ا١تعرفة يف النقطو وعلم

                                                 
ٔ
 . ٕٗٔصٔج الناصب الزاـ - 
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 يف ا١تشيئو وعلم ػ ا١تعلـو ايػ  ا١تشيئو يف االزؿ وعلم,  االزؿ
 . (ٔ).. اخل (. ا٢تويو غيب

 
 
 
 
 

 :اثلثاً 
: ( السالـ عليو) ا١تؤمنُت مَتأ قاؿ:  قاؿ نباتو ابن االصبغ عن
,  اّتد فسَتت عن)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هللا رسوؿ )رض( عثمافأؿ ا٠تليفة س

 فيها فاف اّتد تفسَت تعلموا: )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هللا رسوؿ فقاؿ
)صلى  هللا رسوؿ فساؿ,  تفسَته  جهل لعادل ويل األعاجيب

 . اّتد تفسَت عنهللا عليو وآلو وسلم( 

                                                 
1
 . 212-212ص1ج الناصب الزام - 
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 واما,  اٝتائو من ْترؼ حرؼ هللا  فاالء,  االلف اما : فقاؿ
 واما,  وٚتالو هللا وجالؿ هللا فجنة يماٞت واما,  هللا فبهجة الباء

 . هللا فدين الداؿ
 واما,  النار يف ىوى ١تن فويل ا٢تاوية ىاء فا٢تاء:  ىوز واما

 ٦تا ابهلل فنعوذ النار يف فزاوية الزاء واما , النار الىل فويل الواو
 . جهنم زواي يعٍت الزاوية يف

 ليلة يف ا١تستغفرين عن ا٠تطاي حطوط فاٟتاء:  حطي واما
 واما,  الفجر مطلع إذل ا١تالئكة مع جربئيل بو نزؿ وما القدر
 فيها ونفخ هللا غرسها شجرة وىي ماب وحسن ٢تم فطوىب الطاء

 ابٟتلي تنبت اٞتنة سور وراء من لًتى أغصاهنا واف روحو من
 ا٠تلقة فوؽ هللا فيد الياء واما,  أفواىهم على متدليو واٟتلل
 . يشركوف عما وتعاذل سبحانو ابسطةً 

 هللا لكلمات التبديل) هللا كالـ من الكاؼ فاف:  كلمن واما
 يف بينهم اٞتنة اىل ـالفال الالـ واما, ( ملتحدا دونو من ٕتد لن

 ا١تيم واما,  بينهم فيما النار اىل وتالـو والسالـ والتحية الزيرة
 )فػ النوف واما,  اليفٌت الذي ودوامو يزوؿ ال الذي هللا فملك
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 يف نور من وكتاب نور من قلم والقلم(  يسطروف وما والقلم ف
 . شهيداً  ابهلل وكفى ا١تقربوف يشهده ٤تفوظ لوح
 اٞتزاء يعٍت بفص وفص بصاع صاع فالصاد:  سعفص واما

 . للعباد ظلماً  اليريد هللا اف تداف تدين كما ابٞتزاء
 فقضى القيامة يـو ونشرىم فحشرىم قرشهم يعٍت:  قرشت واما

 . (ٔ)( يظلموف ال وىم ابٟتق نهمبي
 

 :رابعاً 
( السالـ عليو) الباقر جعفر ايب عن اٞتارود ايب عن ورد وايضا

افضل  وعليو والو نبينا على) مرمي بن عيسى ولد ١تا)  : قاؿ
 ابن كاف فلما شهرين ابن كانو يـو ابن كاف (السالـالصالة و 

 , بالكتا اذل بو وجاءت بيده والدتو اخذتو اشهر سبعة
 هللا بسم قل:  ا١تؤدب لو فقاؿ , ا١تؤدب يدي بُت واقعدتو
 . الرحيم الرٛتن
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 الرٛتن هللا بسم( : السالـ وعليو والو نبينا على) عيسى فقاؿ
 . الرحيم
 . اّتد قل:  ا١تودب لو فقاؿ
 وىل:  فقاؿ رأسو (السالـ وعليو والو نبينا على) عيسى فرفع
 . بوليضر  ابلدرة فعاله ؟ اّتد ما تدري
 حىت فاسألٍت واال تدري كنت اف تضربٍت ال مؤدب ي: فقاؿ
 . ذلك افسر
 . رل فسر: فقاؿ
 االء االلف اما: ( السالـ وعليو والو نبينا على) عيسى فقاؿ

( ىوز),  هللا دين والداؿ هللا ٚتاؿ واٞتيم  هللا هبجة والباء هللا
 جهنم زفَت والزاي النار الىل  ويل والواو جهنم ىوؿ ىي ا٢تاء

 ال هللا كالـ( كلمن) , ا١تستغفرين عن ا٠تطاي حطت( حطي), 
 , ابٞتزاء واٞتزاء بصاع صاع( سعفص),  لكلماتو مبدؿ

 . فحشرىم قرشهم( قرشت)
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 حاجة وال علم فقد ابنك بيد خذي ا١تراة ايتها:  ا١تؤدب فقاؿ
 . (ٔ)(ا١تؤدب يف
 

 :خامساً 
 بن حيي اف:  قاؿ ايضاً ( السالـ عليو) جعفر ايب عن وجاء

 ٧تراف اىل من اليهود من ونفراً  اخطب بن يسر وااب اخطب
 - اليك انزؿ فيما تذكر فيما أليس فقالوا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هللا رسوؿ اتوا

 . بلى : قاؿ,  دلأ
:  قاؿ,  هللا عند من: ( السالـ عليو) جربائيل هبا أاتؾ:  قالوا
 . نعم

 مدة اخربان منهم نبياً  نعلم ما قبلك اءانبي هللا بعث لقد:  قالوا
 . غَتؾ امتومأكل و  ملكو
 االلف:  ٢تم فقاؿ,  اصحابو على اخطب بن يحي فاقبل:  قاؿ

 سنة وسبعوف احدى فهذه اربعوف وا١تيم ثالثوف والالـ واحد
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 وسبعوف احدى امتو واكل ملكو مدة دين يف يدين ٦تن فتعجب
 . سنة
 مع ىل دمحم ي:  لو فقاؿ, )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هللا رسوؿ على اقبل ٍب : قاؿ
 . غَته ىذا
 . نعم:  قاؿ
 .(  ا١تص) :  قاؿ,  ىاتو:  قاؿ
 وا١تيم ثالثوف والالـ واحد االلف واطوؿ اثقل ىذا:  قاؿ

 . سنة وستوف واحدى مائة فهذه تسعوف والصاد اربعوف
 . غَته ىذه عم ىل: )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  هللا لرسوؿ قاؿ ٍب

 . ىات:  قاؿ,  نعم:  قاؿ
 والالـ واحد االلف واطوؿ اثقل ىذا : قاؿ , ( الر) :  قاؿ

 . مائتاف والراء ثالثوف
 لو ٚتع قد دمحم لعل يدريك وما:  اخيو ٟتيي يسر ابو قاؿ ٍب

 .  منو واكثر كلو ىذا فيهم
 فيهم انزلت االيت ىذه اف : (السالـ عليو) جعفر ابو فقاؿ

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاتٌ مِ }  وىي {ْنُو آَيٌت ٤تَُّْكَماٌت ُىنَّ ُأ
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 واخوه اخطب بن حيي أتوؿ ما غَت على اخر وجوه يف ٕتري
ن  فقاؿ ا٠تلق هللا خاطب ٍب واصحابو }اتَِّبُعوْا َما أُنِزَؿ ِإلَْيُكم مِّ

َقِلياًل مَّا  - دمحم َتغ -رَّبُِّكْم َواَل تَػتَِّبُعوْا ِمن ُدونِِو َأْولَِياء 
 . (ٔ){َتذَكَُّروفَ 
 الناس بُت شائع االّتد حساب اف الرواية ىذه من ويستفاد
 اف بدليل منها السماوية خصوصاً  ديانهتم بكل بينهم ومتعارؼ

 علماء على يعًتض دل( وسلم وآلو علو هللا صلى) هللا رسوؿ
 . اتبعهم بل لو واستعما٢تم اليهود
 الرواية ىذه مثل وتكرر الفعل هبذا ا١تعصـو من اقراراً  يعد وىذا

 يثبت معصـو من اكثر اماـ مشاهبة عديدة ٔتوارد وحجيتها
 ٢تذا ا١تعصـو استعماؿ على الدالة الروايت عن فضالً  ٣تيئها
 لقيم طبقاً  معينة نتائج واستخراجو بو هللا ايت وتفسَته العلم

 . اعداده
 

 :سادساً 
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 عن نقالً  , االنوار ْتار يف الوارد ٠تربا ىذا القارئ عزيزي واليك
 :  قاؿ ا١تخزومي لبيد ابوعن :  العياشي تفسَت

 ولد من ديلك انو لبيد ااب ي: ) ( السالـ عليو) جعفر ابو قاؿ
 احدىم تصيب اربعة منهم الثامن بعد تقتل عشر اثنا العباس
 سَتهتم خبيثة مدهتم قليلة اعمارىم قصَتة فئة فيذْتهم الذْتة

 اف لبيد ااب ي,  والغاوي والناطق اب٢تادي ا١تلقب الفويسق هممن
َذِلَك }أدل  انزؿ تعاذل هللا اف ٚتاً  لعلماً  ا١تقطعة القراف حروؼ يف

 وولد كلمتو وثبتت نوره ظهر حىت)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  دمحم فقاـ {اْلِكَتابُ 
 . سنة مائة السابع االلف من مضى ولقد ولد يـو
 من عددهتا اذا ا١تقطعة اٟتروؼ يف هللا كتاب يف وتبيانو:  قاؿ ٍب

 وقياـ اال ينقضي حرؼ مقطعة حروؼ من وليس تكرار غَت
 . انقضائو عند ىاشم بٍت من قائم

 والصاد اربعوف وا١تيم ثالثوف والالـ واحد االلف:  قاؿ ٍب
 . وستوف واحدى مائة فذلك تسعوف
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 فلما هللا دلأ( سالـليو الع) علي بن اٟتسُت خروج بدو كاف ٍب
 عند قائمنا ويقـو,  ا١تص عند العباسبٍت  قائم قاـ مدتو بلغت

 . (ٔ)( واكتمو وعو ذلك فافهم( الر)بػ انقضائها
 روايت العددية القيم ىذه يؤكد ٦تا ا١تعٌت ىذا من وقريب
 .  ٚٔص ٓٔج البحار يف جاء ما منها متنوعة عديدة

 اٞتمل وحساب طالب ايب اسالـ يف ٜٚص ٖ٘ج فيو جاء وما
. 

 وستأٌب لالختصار رعاية ىنا اكتفي الروايت من القدر وهبذا
 ابواب ابقي يف موزعة ا١تختلفة مصادرىا من اخرى ٣تاميع
 .  البحث
 ا١تصادر اما االسالمية مصادران من كلها وغَتىا الروايت وىذه

 فهي االخرى السماوية الكتب يف اٞتمل حساب يف االخرى
 اصبحت ْتيث وشائعة معروفة منها جيعل الذي ٟتدا اذل كثَتة
 . منها وأنخذ هبا يتعامل من على الينكر مألوفة
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 ًً  : سابعًا
 ( ا١تقدس الكتاب يف االّتدية علم )

 نيب ىو بو عمل من اوؿ واف قدمي علم االّتدية علم اف ذكران
 بو عملوا قد االنبياء ٚتيع اف كما ,  (السالـ عليو) آدـ هللا

 والروايت االحاديث يف ورد ما ذلك على يدؿ و٦تا وهواستعمل
 الطاىرين بيتو اىل وعن)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ا١تصطفى النيب عن الواردة

 . اٚتعُت عليهم وسالمو هللا صلوات
 كتبهم يف ا١تسلمُت عن نقل ما على اجملاؿ ىذا يف نقتصر وال

 ما اذل تعداهن بل العلم ىذا يف وتطبيقات روايت من واْتاثهم
 . وضوحاً  اٟتق يزيد

 يستخدمو كاف فقد ا١تقدس الكتاب يف ورد العلم ىذا اف حيث
 عيسى وتالمذة حواريي اف كما السالـ عليهما وعيسى موسى

 . كتبهم يف وذكروه واستخدموه بو عملوا قد( السالـ عليو)
 وحجيتو العلم ىذا قدـ على يدؿ فهو شيء على دؿ اف وىذا
 بو وعملوا وجل عز هللا انبياء مارسو قددياً  ا٢تياً  اً علم كاف وانو

 . إليو حاجتهم حسب كثَتة احياف يف واستخدموه
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 ىذا عن ا١تقدس الكتاب يف جاء ما بعض القارئ عزيزي واليك
 رؤي يف اٞتديد العهد يف ورد فقد , انذاؾ استخدـ وكيف العلم
 فكا من : اٟتكمة من بد ال وىنا ) ( : ٛٔ - ٖٔ) يوحنا
 انساف اسم عدد ىو . الوحش اسم عدد فليحسب ذكياً 

 . ( وستوف وستة ستمئة وعدده
 يف جاء ما ىو لو حجة ويكوف ويؤيده العلم ٢تذا يشهد و٦تا

 حيث السقا علي اٛتد اٛتد ا١تسلم والباحث الكاتب تعليق
 الثالثة الصفحة يف(  ا١تنتظر ا١تسيح عودة)  كتابو يف قاؿ

 : نصو ىذا ما منو وا٠تمسوف
 اسم اذل(  الوحش)  بكلمة رمزاً  الالىوٌب يوحنا رؤي سفر ويف) 

 فهم لو من اٟتكمة ىنا: )  فكتبوا:  اٞتمل ْتساب)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  دمحم
 ستمائة وعدده.  انساف عدد فأنو الوحش عدد فليحسب

 انساف الوحش اف:  يقوؿ انو( ٛٔ:ٖٔ رؤية( ) وستوف وستة
 تساوي ال اهنا ؟ ٙٙٙ=  الوحش كلمة فهل ٙٙٙ وعدده
 الذي االنساف أبسم ا١تراد يف اال٧تيل مفسرو ٖتَت وقد ٙٙٙ
 يف تفسَتية دراسات كتاب ففي.  الوحش كلمة عليو تدؿ
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 ما يقوؿ ٔتصر ـ ٕٜٜٔ طبعة ماىر ىاين للدكتور الرؤي سفراء
 :  نصو
 وايضاً  اليهود كاف القدمي يف اف ىو:  االسم عدد ومعٌت) 
 وّتميع.  رقمياً  مقابالً  اّتدي حرؼ لكل يعطوف رومافال

 يرمز الوحش رقم اف ٧تد , ا٢تجائية اٟتروؼ ٘تثل اليت االرقاـ
 الالتينية ابللغة(  نَتوف قيصر)  االسم حروؼ ارقاـ ٣تموع اذل

 (.اسم اذل يًتجم الرقم نفس فأف.  وابلعربية
 ملاٞت حساب أبمهية فيو اعًتؼ الذي بنصو كالمو ىو ىذا

 عدد ىو الوحش عدد أبف ايضاً  فيو اعًتؼ والذي , وقيمتو
 :نالحظ حساابتو ؤتراجعة انساف

 +ي+ر+و+ف= نَتوفف
٘ٓ +ٔٓ+ٕٓٓ+ٙ+٘ٓ =ٖٔٙ 

 +ي+ص+ر =قيصرؽ
ٔٓٓ+ٔٓ+ٜٓ+ٕٓٓ=ٗٓٓ 
 زائد نَتوف : قيصر
 . ٙٙٙفحسابو غَت منضبط على   ٙٔٚ= ٖٙٔ+ٓٓٗ
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 ٨تصل: ) ساباٟت عن قوالً : ٜٜ٘ٔ بلبناف االوسط الشرؽ يف
 ا١ترتبطة االرقاـ ٧تمع حُت االسم يقابل الذي العدد على

 .بنصو كالمهم انتهى(  ٕ= ب , ٔ= أ) االّتدية ابٟتروؼ
 فالعدد(  ا١تكي العريب هللا عبد بن دمحم)  على ينطبق واٟتساب

 :ىكذا ٙٙٙ
 +ح+ـ+ د =دمحمـ 

ٗٓ+ٛ+ٗٓ+ٗ =ٜٕ 
 بن = ف +ب
ٕ +٘ٓ=ٕ٘ 
 +ب+د= عبدع

ٚٓ+ٕ+ٗ=+ٚٙ 
 +ؿ+ؿ+ىػ =هللاا

ٔ+ٖٓ+ٖٓ+٘=ٙٙ 
 +ؿ+ع+ر+ب+ي= العريبا

ٔ+ٖٓ+ٚٓ+ٕٓٓ+ٕ+ٔٓ=ٖٖٔ 
 +ـ+ؾ+ىػ= ٔتكةب
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ٕ+ٗٓ+ٕٓ+٘=ٙٚ 
 بن عبد هللا العريب ٔتكة دمحم
ٜٕ+ٕ٘+ٚٙ+ٙٙ+ٖٖٔ+ٙٚ =ٙٙٙ 
 :تعاذل هللا لساف على سفره يف مالخا النيب قاؿ وقد

 اليـو.  الرب يـو ٣تيء قبل النيب ايليا اليكم ارسل اان ىا)
 ايليا اليكم ارسل اان ىا: )  اخرى ترٚتة ويف(  وا١تخوؼ العظيم

 (.الرىيب الرب يـو ٣تيء قبل النيب
 :ىكذا.  اٞتمل ْتساب(  اٛتد)  اسم تساوي:  وايليا

 +ي+ؿ+ي+ا+ء= إيلياإ
ٔ+ٔٓ+ٖٓ+ٔٓ+ٔ+ٓ =ٖ٘ 
 +ح+ـ+د= اٛتدأ

ٔ+ٛ+ٗٓ+ٗ =ٖ٘ 
 حا١تسي عودة كتاب صاحب السقا اٛتد كالـ انتهى ىنا اذل

 . ا١تنتظر
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 : اثمناً 
 نقالً  ا١تقدس الكتاب يف( السالـ عليهم) البيت اىل كتاب عن
 يهودي وصاحبو الفارسية ابللغة( الرضائي منقوؿ) كتاب عن

 منقوؿ ا١تصدر) رضائي رضا دمحم ابسم معروؼ مستبصر
 (:ٓٙ-ٜ٘ص حجرية طبعة ٛٗ عربي - فارسي الرضائي

 يف واضح ىو كما)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   الكرمي الرسوؿ اذل القدمي العهد اشار
 نصو ما( السالـ عليو) ألبرىيم( الرب) قوؿ التكوين سفر

 :ابلعربية
 مشعتيخا ليشماعيل وي
 تو او بَتخيت ىٍت كي
       تو او ييت ىف وي
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 تو او يت ىر وي
        ٔتئود  ٔتئود
 يوليد نسيئيم عسار شنيم
 َكدوؿ لَكوي نتنيو وي

 يف ابراىيم دعوة استجاب الرب اف: )  الفقرة ىذه وتعٍت
 واكثره واٙتره اابركو واٝتاعيل)  بقولو(  السالـ عليهما اٝتاعيل

 (.كبَتة امة واجعلو , بلدا اماماً  عشر واثنا , جداً  جداً 
)صلى هللا عليو  دمحم اسم اذل صريح بشكل يشَت العربي فالنص

 . ( ٔتئود  ٔتئود)  كلمة يفوآلو وسلم( 
 امنا اٝتاعيل ألف , ذلك يصدؽ فالواقع , التحريف ىذا ورغم
 ألوؿ الرقمية القيمة وألف)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  ٔتحمد شرفاً  وازداد عظم

 الرقمية للقيمة مقاربة(  ٔتئود  ٔتئود)  لفظو يف االّتدية اٟتروؼ
 .)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  دمحم لفظة يف االّتدية اٟتروؼ ألوؿ
 النصف يف , ا١تتنصرين اليهود علماء احد ذلك اذل اشار وقد

)صلى  دمحم كلمة(الرضائي منقوؿ) بػ ا١تعروؼ كتابو من التارل
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 اثناف)  عددىا يبلغ , اٞتمل ٟتساب وفقاً هللا عليو وآلو وسلم( 
 . العربية اللغوية ا١تصادر حسب(  وتسعوف

 الرقمية قيمتها اءواٟت( اربعوف) الرقمية قيمتها االوذل( فا١تيم)
 الداؿ)  و(  اربعوف)  الرقمية قيمتها الثانية(  ا١تيم( . )  ٙتانية)

 اثناف)  فعددىا(  مأد   ٔتأد)  واما(  اربعة)  الرقمية قيمتها( 
 ا١تيم)  و(  اثناف)  قيمتها الباء الف , اٞتمل ْتساب(  وتسعوف

 واحد)  ميةالرق قيمتها(  االلف)  و(  اربعوف)  قيمتها االوذل( 
(  اربعوف)  قيمتها الثانية(  ا١تيم)  و(  اربعة)  قيمتها والداؿ( 

 (.اربعة)  قيمتها(  الداؿ)  و(  واحد)  وااللف
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 :اتسعاً 
 (والتدوين الشعر يف االّتد علم)

 اذل الواسع وانتشاره العلم ىذا شياع من ماذكرتو على وأتكيداً 
 تدوين يف استعملوه والشعراء علماءال من الكثَتين اف درجة
 ٢تا العددية القيم ٣تموع شعرية ابيات خالؿ من التواريخ بعض

 -: ذلك على مثالُت عزيزي واليك تدوينو ا١تراد التاريخ تساوي
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 : االوؿ ا١تثاؿ
 ا١تشهور العادل هبا يرثي وىو ا٢تندي رضا السيد ديواف يف جاء

 طويلة صيدةق يف ٧تف آؿ يعقوب الشيخ حسُت الشيخ
 :ومطلعها( مهة ذا كنت)بعنواف
 كال الفكر راثئك عن كلما

 فاستهال مقورل الدمع اسعد
 جعلت بطريقة صاغو حيث االخَت البيت فيها الشاىد و٤تل

 : فقاؿ حسُت الشيخ لوفاة اترخياً  ارقاـ اذل كلماتو ٖتويل من
 القضا ابـر فقد امسك ويقلمي

 (مصابيا ابٟتسُت عظيم) وأرخ
  -:نصوُ  ما البيت ىذا على ا٢تامش يف الديواف جامع فعلق
 :ي كاالت اٞتمل ْتساب الشيخ وفاة اتريخ يكوف
 (ٕٓٔ)=  عظيم

 (ٗٗٔ) = مصابيا
 ابلتاريخ الشيخ وفاة سنة وىي ٗٙٔٔ= االرقاـ ىذهِ  و٣تموع
 . ا٢تجري
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 : الثاين ا١تثاؿ
 التميمي االزري كاظم للشيخ -الكبَت االزري ديواف يف جاء
 بعيد لو ومهنئاً  الشاوي بيك سليماف مادحاً  وقاؿ. ٕٛٗص

 : مطلعها قصيدة يف االضحى
 يقظاف السعد فلحظ ابلسرور خذ

 ندماف والندماف افيح والربع              
 
 

 -:االخَت البيت يف قاؿ اف اذل
 مؤرخة االعلى شأنو يف وقاؿ

 سليماف ياضح مٍت بعيد( بدا)              
 ىػٖٕٓٔ=ٜٔٔ+ٜٔٛ+ٓٓٔ+ٙٛ+ٚ

 .  الصفحة يف ا١توجود نص ىذا
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 بيك بسليماف مرتبط اتريخ ذكر انو حيث الشاىد ٤تل وىو
 على ٖتويلها بعد كلماتو حساب شعري بيت يف وجعلو الشاوي

 . اعاله مذكور ىو كما التاريخ نتيجة ٗترج ارقامها اذل االّتد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االساسية لعلم االّتدية القواعد
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 :  ذلاالو  القاعدة
ساقطة يف حساب االّتد سواء أكانت على الكرسي  ا٢تمزة تكوف

مستقاًل بذاتو ألف اٟتروؼ  حرفاً او بدونو وذلك الهنا ال تعد 
فأف ا٢تمزة  لذاا٢تجائية ىي ٙتانية وعشروف حرفًا وىي ا١تتفق عليها 

 ليست ٢تا قيمة عددية فال تعد يف اٟتساب . 
اؿ ابخطاء كثَتة عندما عد ا٢تمزة  بعض الباحثُت يف ىذا اجمل وقع وقد

العددية ٟترؼ االلف وىو غَت  القيمةكحرؼ االلف فاعطاىا 
 صحيح.

الباحثُت اٛتد اٛتد علي السقا فقد اخطأ يف حسابو  ىؤالء ومن
 االلف واعطاىا قيمتو وىو واحد. كحرؼللهمزة يف ايلياء وعدىا  

 
 
 
 
 

 :  الثانية القاعدة
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حساب االّتد وذلك لنفس السبب  ا١تقصورة )ى( يف االلف تسقط
خط صغَت وىو يف الواقع يشَت  فوقهاا١تذكور يف اهنا تكتب ويوضع 

 اذل سقوطها .
ذلك ىو الرسم القراين حيث اف ما سقط من اٟتروؼ يف  يؤكد و٦تا

( , كما يف  ٔا٠تط الصغَت ىكذا ) ىذاالرسم القراين يوضع مكانو 
  ىكذا )الرٛتن(.كلمة الرٛتاف فهي تكتب يف الرسم القراين

 
 :  الثالثة القاعدة

, يف االّتد يكوف حسب رسم الكلمة ال حسب لفظها  اٟتساب اف
( , اف حرؼ التاء )ا١تربوطة, وليس ىاء , اتء يكوف اتء  كتب فما

ولكنها تلفظ , فأهنا تكتب اتء , كما يف )فاطمة( ,  واليت تلفظ ىاء 
 ىاء .
ء وتلفظ ىاء وغَتمها الكثَت ) ١تكة ( فأهنا تكتب ات ابلنسبة وكذا

وليس ىاء ألف اٟتساب يكوف كما قلنا  اتءفأهنا ٖتسب على اهنا 
 ْتسب رسم الكلمة ال ْتسب لفظها . 
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بعض الباحثُت ايضًا يف حساب ىذا اٟترؼ حيث نظروا  اخطأ وقد
 غَت صحيح .  وىواذل اللفظ ال اذل الكتابة 

اء يف مكة ىاء الباحثُت اٛتد السقا حيث حسب الت ىؤالء ومن
 صحيح اطالقًا. غَتواعطاىا قيمة حرؼ ا٢تاء وىو 

يف اٟتروؼ ا١تشددة فأنو ال حيسب اٟترؼ ا١تشدد  اٟتاؿ وكذلك
٨تسب القيمة العددية ٟتروؼ   فحينماحرفُت بل ىو حرفًا واحدًا 

ا١تيم الثاين  حرؼكلمة دمحم وفق حساب االّتد الكبَت فأننا ٨تسب 
 حرفُت أي ىكذا. ا١تشدد حرفاً واحداً ال

 +ح+ـ+د= دمحمـ
ٗٓ+ٛ+ٗٓ+ٗ=ٜٕ 

معروفة واثبتة ابلنسبة ٟتروؼ اسم النيب )صلى هللا  القيمة وىذه
ماجد  مثلعليو وآلو وسلم( فال يصح مايفعلو بعض الباحثُت 

)وفقو هللا( , وحيسب حرؼ ا١تيم ا١تشددة حرفُت يف كتابو  ا١تهدي
 : ىكذاوبذلك تصبح النتيجة 

 = دمحم د + ـ + ـ + ح + ـ
 . بتااتً  صحيحغَت  وىو ٕٖٔ=ٗ+ٓٗ+ٓٗ+ٛ+ٓٗ
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كما فعل االخ ماجد ا١تهدي يف كتابو ,  يعد حرفُت  ال ا١تشدد
اٟترب العا١تية ضد االماـ  بداية)حرب ا٠تليج االوذل والثانية 

 . ا١تهدي )عليو السالـ((
حيسب اٟترؼ ا١تشدد والالـ حرفُت كما انو عد االلف  كاف حيث

واعطاه قيمة  الف(عده ) ىكذاوجود فوؽ الشدة الصغَت ا١ت
 حرؼ االلف.

الطريقة  ىذهيف الواقع غَت صحيح وال يصح اٟتساب على  وىذا 
 فجعل لفظ اٞتاللة هبذه الكيفية :

 +ىػ = هللا ا + ؿ + ؿ + ؿ + ا
ٔ+ٖٓ+ٖٓ+ٖٓ+ٔ+٘ = ٜٚ 

 بَت ىو:لفظ اٞتاللة حسب االّتد الك اف واٟتق
 ىػ= هللا + ؿ + ؿ + ا

ٔ+ٖٓ+ٖٓ+٘ = ٙٙ 
عليو يف حساب اٞتمل وهبذا يثبت خطأ حساب ماجد  متفق وىذا

 ويلهمو الصواب . ا١تهدي نسأؿ هللا اف يسدد خطاه
 



 م االبجدية .............................................. عل(  43 )
 

 القاعدة الرابعة :
القاعدة يتبُت لنا امهية وحجية الرسم  ىذه ومنحجية الرسم القرآين 

يكوف ْتسب الرسم  القرانيةت القرأين وعليو فاٟتساب يف االي
الليل  فكلمةالقراين ال ْتسب ما يستعمل يف الكتابة الغَت قرأنية 

مثاًل تكوف ْتسب الرسم القراين ىكذا ) اليل ( فيكوف حساهبا 
 الصغَت ىكذا: االّتدْتسب 

 +ؿ+ي+ؿ= اليلا 
ٔ+ٙ+ٔٓ+ٙ=ٕٖ 
يل( كلمة الليل كما نكتبها ٨تن يف كتاابتنا ىكذا : )الل  ٖتسب وال

 : حينهافأهنا ستساوي 
 +ؿ+ؿ+ي+ؿ= الليلأ

ٔ+ٙ+ٙ+ٔٓ+ٙ=ٕٜ 
 صحيح ألف ا١تتعارؼ عندان اف الليل يساوي النهار . غَت وىو

 االّتد الصغَت قيمتو كاالٌب : ْتسب والنهار
 ا+ر= النهار +ؿ+ف+ىػ+أ

ٔ+ٙ+ٕ+٘+ٔ+ٛ=ٕٖ 
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اليل يف التطبيق االوؿ )ْتسب الرسم القرآين( طبقًا  مساوي وىو
 اٟتساب. واليكاالّتد الصغَت, ٟتساب 

 +ؿ+ي+ؿ= اليلا
ٔ+ٙ+ٔٓ+ٙ=ٕٖ 

بد من اٟتساب وفق الرسم القرأين ال وفق ما تعارؼ من   فال اذف
 كتابتنا ٨تن البشر.

 
 :  امسةا٠ت القاعدة

الصغَت قائم عى ضوابط علمية اعتمدىا اىل الفلك  االّتد اف
صومُت ( عدد االئمة ا١تعٕٔ) الرقمواالبراج وىو معتمد على 

وعدد  الشهور)عليهم السالـ( وعدد االبراج السماوية وعدد 
 ساعات النهار وعدد ساعات الليل .

فالباقي  ٕٔتقسيم قيمة كل حرؼ ْتسب االّتد الكبَت على  أي 
 ىو القيمة العددية للحرؼ ْتسب االّتد الصغَت . 

( ٖٓالعددية ْتسب االّتد الكبَت ٟترؼ الالـ ىي ) القيمة فمثالً 
( فالستة ىي ٙاثناف والباقي ) النتيجةتكوف  ٕٔتقسيمو على وب
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.ال كما ذىب اليو  الصغَتالقيمة العددية ٟترؼ الالـ ْتسب االّتد 
 : االخ الكاتب ماجد ا١تهدي من اف اٞتمع الصغَت ىو

العشرات  مرتبةالكبَت من  لالقيمة العددية للحرؼ يف اٞتم ٖتويل 
( ٖٓرؼ الالـ الذي يساوي )وا١تئات اذل مرتبة االحاد مثل ح

( ابالّتد الصغَت وحرؼ التاء مثاًل الذي ٖيكوف ) الكبَتابالّتد 
 ( ابالّتد الصغَت.ٗ) يكوف( ابالّتد الكػبَت ٓٓٗيساوي)

 
 :  سادسةال القاعدة

 ابالّتد الصغَت . ٥تتصة وىي
لكل اٟتروؼ قيم عددية حسب حساب االّتد الصغَت  ليس فأنو

 . عدديةة ليس ٢تا قيم الف ىناؾ حروؼ ساقط
اذا قسمنا القيمة العددية لتلك اٟتروؼ ْتسب حساب  الننا وذلك

ىناؾ ابقي وىذه اٟتروؼ ىي :  يكوف( ال ٕٔاالّتد الكبَت على )
 الكبَتظ ( فمثاًل حرؼ )س( ْتساب االّتد  -خ  -ش  -) س 

تكوف  ٕٔ( فأذا قسمنا ىذا الرقم على ٓٙقيمتو العددية تساوي )
 : )صفر( والباقي( ٘) النتيجة
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 . والباقي صفر ٘= ٕٔ ÷ ٓٙ 
القيمة العددية ٟترؼ الػ ) س ( ْتسب االّتد الصغَت )  تكوف اذف

ٖتسب وىكذا ابلنسبة لباقي  الصفر ( فتكوف )س( ساقطة 
 . اٟتروؼ من اخواهتا
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 و٣تاالهتا للقرآف اٟتريف أويلالت نظرية

 .ابلظاىر التفسَت ويتكفل ابطن ولو ظاىر لو القرآف اف معلوماً  صار
 بُت الشائع ىذا ابلتفسَت اعٍت وال التأويل فيتناولو الباطن اما 

 قواعد او ا١تنطق او الفلسفة على العلماء فيو يعتمد والذي الناس
 . وغَتىا النحو
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 كاف كما حقيقية علمية قواعد على ا١تبتٍت اٟتقيقي التفسَت بل
 يف التفسَت ويكوف( اٚتعُت عليهم هللا تصلوا)ا٢تدى أئمة فعلي

 . احملكمات اآليت
 
 
 
 

 : التأويل اما
 وانطباقات وجوه ولو القرآف بواطن ابستخراج يتكفل علم فهو

 . عديدة
 ظروؼ يف ما معٌت على انطباقاً  متشابو آية ألي يكوف اف فيمكن
 او اثين معٌت على االنطباؽ اآلية ىذه لنفس وديكن معينة واجواء

 سوؼ كما انطباقاً  او وجهاً  سبعُت اذل يصل حىت رابع او اثلث
 عن الكشف ٨تاوؿ وىنا , القرآف حوؿ خاص ْتث يف ذلك يتبُت
 ويلأت يف السبعة البحور احد تعترب واليت أويلالت يف جديدة نظرية

 ..تأويلال من بطوف عشرة ٖتوي واليت القرآف
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 وارتباطات وبواطنها اٟتروؼ علم عرفةم على النظرية ىذه وتعتمد
 . العديدة العلم ىذا

 سيأٌب ٦تا ذلك وغَت والزمانية وا١تكانية والفلكية الطبيعية منها واليت
 . هللا إنشاء تفصيلو

 صلوات)ا١تعصومُت بعلم ا١تعرفة اخرى انحية ومن انحية من ىذا 
 حقيقية معرفة دوف من النظرية هبذه العمل الف( اٚتعُت عليهم هللا

 طرؽ اذل يوصل ما كثَتاً  وعقيماً  بل عسَتاً  يصبح ا١تعصـو بعلم
 ولو ىي ٔتا اٟتروؼ حقائق اذل التوصل بدونو ديكن ال بل مسدودة

.  وتعاذل سبحانو هللا كتاب من آية أي يف كلمة أية من واحداً  حرفاً 
 ىذا غمار يف يغوص اف علومو بلغت مهما الحد الديكن انو اي

 تسديداً  مسدداً  او اب١تعصـو متصالً  يكن دل ما ابلعلم الزاخر البحر
 . (السالـ عليو) منو مباشراً 

 لكل ودليالً  اصالً  جعلها اٟتروؼ خلق عندما وجل عز الباري اف
 . خلقو وعلمها والعبارات الكلمات خلق ومنها ُمْدَرؾ شيء
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 وعشروف ٙتانية منها حرفاً  وثالثوف ثالث ىي االصل يف واٟتروؼ
 اثناف حرفاً  وعشروف الثمانية ومن , العربية لغات ىعل تدؿ

 . والعربانية السرينية لغات على تدؿ وعشروف
 القاليم العجم من اللغات سائر يف منحرفة فهي الباقية ا٠تمسة اما

 عليو)الرضا االماـ عن ورد ما الكالـ ىذا ويؤيد , كلها اللغات
 ( ٔ)ا١تأموف ٣تلس يف طويل حديث يف( السالـ

 واالرادة وا١تشيئة االبداع اف واعلم) ...  : (السالـ عليو) ؿقا
 ومشيئتو وارادتو ابداعو اوؿ وكاف ثالثة واٝتائها واحد معناىا

 وفاصالً  مدرؾ كل عل ودليالً  شيء لكل اصالً  جعلها اليت اٟتروؼ
 وابطل حق اسم من شيء كل تفريق اٟتروؼ وبتلك مشكل لكل

 االمور اجتمعت وعليها معٌت َتغ او معٌت او مفعوؿ او فعل او
 وال يتناىى انفسها غَت معٌت ٢تا ابداعو يف للحروؼ جيعل ودل كلها
 هللا فعل أوؿ ا١توضع ىذا يف والنور ابالبداع مبدعة الهنا ٢تا وجود
 الفعل بذلك ا١تفعوؿ ىي واٟتروؼ واألرض السموات نور ىو الذي
 وجل عز هللا من كلها والعبارات الكالـ عليها اليت اٟتروؼ وىي

                                                 

 11االنوار ج بحار (1)  
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 تدؿ وعشروف ٙتانية فمنها حرفاً  وثالثوف ثالث وىي خلقو علمها
 تدؿ حرفاً  وعشرين اثناف والعشرين الثمانية ومن العربية لغات على
 سائر يف منحرفة احرؼ ٜتسة ومنها والعربانية السرينية على

 ٖترفت احرؼ ٜتسة وىي كلها اللغات ألقاليم العجم من اللغات
 ثالثة اٟتروؼ فصارت اللغات من رؼح والعشرين يةالثمان من

 ٦تا اكثر ذكرىا الجيوز فحجج ا١تختلفة ا٠تمسة فاما حرفاً  وثالثُت
 منو فعال عدهتا واحكاـ احصائها بعد اٟتروؼ جعل ٍب ذكرانه
 . ا١تصنوع بو يكوف وما صنع منو وكن( فيكوف كن) عزوجل كقولو
 ٝتع وال حركة وال لو وزف ال واالبداع وجل عز هللا من االوؿ فا٠تلق

 لوف وال ٢تا وزف ال اٟتروؼ ىي الثاين وا٠تلق  , حس وال لوف وال
 كاف ما الثالث وا٠تلق , اليها منظور غَت موصوفة مسموعة وىي
 تبارؾ وهللا اليو منظور ذوؽ ذا ملموسا ٤تسوسا كلها االبداع من

 معو فكا وال شيء وجل عز قبلو ليس النو االبداع سابق وتعاذل
 . نفسها غَت على التدؿ واٟتروؼ للحروؼ سابق واالبداع شيء
  ؟ نفسها غَت على تدؿ ال وكيف:  ا١تأموف قاؿ
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 شيء منها جيمع ال وتعاذل تبارؾ هللا الف( : السالـ عليو) الرضا قاؿ
 اكثر او ستة او ٜتسة او اربعة احرفاً  منها ألف فاذا ابداً  معٌت لغَت
 يكن دل ٤تدث ١تعٌت اال يك ودل معٌت لغَت هايؤلف دل اقل او ذلك من
 . شيئاً  ذلك قبل

  ؟ ذلك ٔتعرفة لنا فكيف:  عمراف اؿق
 تذكر انك وبيانو ذلك فوجو ا١تعرفة اما( : السالـ عليو) الرضا قاؿ

 ث ت ب أ)  فقلت فرداً  ذكرهتا نفسها غَت هبا ترد دل اذا اٟتروؼ
 فاذا انفسها غَت عٌتم ٢تا ٕتد فلم اخرىا على أتٌب حىت(  خ ح ج

 , طلبت ما ١تعٌت وصفة اٝتاً  وجعلتها احرفاً  منها وٚتعت الفتها
 , هبا ا١توصوؼ اذل داعية معانيها على دليلة كانت عنيت ما ووجو
 حد وال معٌت لغَت اسم وال موصوؼ لغَت صفة تكوف ال انو واعلم

 وال دلوجو وا الكماؿ على تدؿ كلها واالٝتاء والصفات ٤تدود لغَت
 والتثليث الًتبيع ىي اليت اٟتدود على تدؿ كما االحاطة على تدؿ

 ( . ...... والتسديس
 وفيو ومتشعب كبَت عادل اٟتروؼ عادل اف الرواية ىذه من لنا يتبُت

 من خيتلف اٟترؼ فمعٌت ا١تعرفة لكنوز مفاتيح ومنها عظيمة اسرار
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 موعا١تس او ا١تنطوؽ اللفظي اب١تعٌت ليس وىو اخرى اذل كلمة
 أبذفالحقًا  ٢تا التطرؽ سنحاوؿ)  عدة عوامل اذل يعود التغَت وىذا

 ( .  هللا
 التأويل او التفسَت معاين يف التفصيل امكانية اٟترؼ يعطي وىذا

 . زوايىا ويكشف الواحدة الكلمة فيفصل
 وفق اباليت تفصيلو معرفة اذل يؤدي حىت ويوضحها االية يبُت ٦تا

 يف مفردة لكل جيعل حيث مطلقاً  ا٠تطأ يقبل ال ومتوازف دقيق نظاـ
 . مفصالً  شرحاً  تقتضي عديدة معاين القراف

 ىذا ويؤيد تفسَته يطوؿ النظرية ىذه ضوء يف منو الواحد اٟترؼ بل
 يف الواحد عبد بن دمحم عن ٜٔج االنوار ْتار يف ورد ما الكالـ
 : ابسناده كتابو

 : قاؿ( السالـ عليو) طالب ايب بن علي اف 
:  قاؿ , اٞتبانة اذل فاٟتقٍت االخرة عشاء صليت اذا عباس ااب ي) 

 .  مقمرة ليلة وكانت وٟتقتو فصليت
  ؟ اٟتمد من االلف تفسَت ما: ( السالـ عليو) فقاؿ:  قاؿ
 .  اجيبو حرفاً  علمت فما:  قاؿ
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 .  اتمة ساعة تفسَتىا يف فتكلم:  قاؿ
  ؟ داٟتم من الالـ تفسَت ما.  رل قاؿ ٍب:  قاؿ
 .  اتمة ساعة تفسَتىا يف فتكلم , اعلم ال فقلت:  قاؿ
 ال فقلت اٟتمد من اٟتاء تفسَت فما( : السالـ عليو) قاؿ ٍب:  قاؿ
 . اعلم
 . اتمة ساعة تفسَتىا يف فتكلم:  قاؿ

  ؟ اٟتمد من الداؿ تفسَت فما:  قاؿ ٍب
  ؟ ادري ال فقلت:  قاؿ
 اخر اذل.....  الفجر دعمو  برؽ اف اذل تفسَتىا يف فتكلم:  قاؿ

 .(  الرواية
 ا١تفسر جيعل ٔتا معانيو واتساع حرؼ كل قابلية منها تبُت اليت 

 . الثمينة الصافيو درره من جديدة معاين ويستخرج فيو يغوص
 يف( السالـ عليو) الصادؽ االماـ بو قاـ ما النظرية ىذه ويؤيد

 صاحب نقلها طويلة رواية ففي. ومقاـ موضع من اكثر يف استعما٢تا
 : قاؿ فيها الشاىد ٤تل ٕٚٔص( ٚٔ) جزءه يف البحار

 : (السالـ عليو) الصادؽ قاؿ
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 هللا قولك على اباللف دؿ هللا قولك حروؼ من حرؼ االلف ٍب 
 ودؿ اٚتعُت للخلق القاىر العظيم ا١تلك قولك على ابلالـ ودؿ
 حجة القوؿ ىذا وجعل افعالو كل يف احملمود اجمليد انو على اب١تيم
)عليو السالـ(  عمراف بن موسى بعث ١تا هللا اف وذلك اليهود على

 اخذ اال احد فيهم يكن دل اسرائيل بٍت اذل االنبياء من بعده من ٍب
 ٔتكة ا١تبعوث االمي العريب ٔتحمد ليؤمنن وا١تواثيق العهود عليهم
.  ( اخل..... ا١تقطعة ابٟتروؼ بكتاب أيٌب ا١تدينة اذل يهاجر الذي
 احد استعمل( السالـ عليو) الصادؽ االماـ اف توضح الرواية هوىذ

 . ابطنية معاين من حيوي وما ابٟترؼ التفسَت وىو البحر ىذا بطوف
 الفقو يف وخصوصاً  اخر مقاـ يف ولكن , العددية قيمها يستعمل ودل

 االّتد ألحرؼ العددية القيم على يعتمد اخر بطناً  استعمل فقد
 .الديت عضب نتائج فيو فأستخرج

 النمط ىذا يف اوسع تطبيقات الجل امامنا الباب يفتح الذي االمر
 . التفسَتي
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 ٓٔج التهذيب: منها عدة مصادر يف وردت اليت الرواية واليك
 ٖٓٙص ٜٕج والوسائل , ٖٜٕص ٗج واالستبصار , ٕٗٙص

 : وىي , ٕٜٖص ٛٔج ا١تستدرؾ ويف ,
 : قاؿ( السالـ عليو) هللا عبد ايب عن

 فافصح لسانو بعض فقطع ضربة غالمو ضرب رجل لو قلت)
 من طرح بو افصح فما ا١تعجم يقرا:  قاؿ ببعض يفصح ودل ببعض
:  قاؿ ؟ ىو كيف:  قلت:  قاؿ , الدية الـز بو يفصح دل وما الدية

 ثالثة واٞتيم اثناف ديتها والباء واحد ديتو الف اٞتمل حساب
 ٙتانية واٟتاء سبعة زايوال ستة والواو ٜتسة وا٢تاء اربعة والداؿ
 وا١تيم ثالثوف والالـ عشروف والكاؼ عشرة والياء تسعة والطاء
 ٙتانوف والفاء سبعوف والعُت ستوف والسُت ٜتسوف والنوف اربعوف
 والتاء ثالٙتائة والشُت مائتاف والراء مائة والقاؼ تسعوف والصاد
 مائة لو زدت  ث ت ب الف ىذا بعد يزيد حرؼ وكل اربعمائة

 . ىنا اكتفي وهبذا(  رىمد
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 : وىي للقراف اٟتريف للتفسَت ٣تاالت عدة فهناؾ وعليو
 :  االوؿ اجملاؿ

 ( االّتدية علم) 
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 بيتو واىل)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  النيب عن الواردة الروايت من الكثَت ىناؾ
 سعا١تت العلم ىذا تعلم ضرورة على تؤكد)عليو السالـ(  االطهار

( وسلم وآلو عليو هللا صلى) االكـر النيب عن ورد بل( االّتدية علم)
 االخبار من العديد ىناؾ بل( االّتدية علم جهل لعادل الويل) القوؿ

 .ا١تذاىب ابقي يف اخواننا طريق عن الواردة والنصوص
 اليت اٟتوادث من وغَتمها واال٧تيل التوراة يف جاء ما اذل ابالضافة

 لو تقديرىم وعظيم العلم هبذا التعامل على قدمُتاال تسادل تؤكد
 والنصوص الروايت هبذه االستشهاد وسياٌب العلـو بُت واشرفيتو
 نكتفي عليو عثران ما ولكثرة فصلو يف كل واٟتوادث واالخبار
 . االخر البعض مصادر اذل واالشارة بعضها بتفصيل

 ىذا ويعد , كلو الكوف ويف القراف يف مهمة مدخلية العلم و٢تذا
 . الباطن علـو من( السالـ عليهم) البيت اىل عند العلم

 ٥تتصات من يعترب الذي اٞتفر علم يف وطيدة مدخلية لو اف كما 
 عليو) الصادؽ االماـ وخصوصاً ( السالـ عليهم) ا١تعصومُت االئمة

 ( .السالـ
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 الثمانية وىي الكالـ منها يتكوف اليت اٟتروؼ اف العلم ىذا ويعٍت
 اللغة تتحوؿ وهبذا بو خاصاً  رقماً  منها حرؼ لكل حرفاً  عشرينوال
 . رقمية لغة اذل كالمية لغة من

 واالّتد الكبَت االّتد مهاعدة اقساـ أ اذل االّتدية علم وينقسم
 .الصغَت

 
 
 
 
 
 
 
 

 : االوؿ القسم
 ( الكبَت االّتد) 
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 نظاـ على مبتٍت وىو.  االقساـ ابقي من وشياعاً  شهرة اكثر وىو 
 . ا١تراتب بُت التزايد

 تتصاعد وىكذا( ٔ) العدد من القيم تبدا االلف حرؼ من فبُداً 
 تبلغ الذي الياء حرؼ تصل حىت واحد برقم حرؼ لكل القيمة
 ( .ٓٔ) العددية قيمتو

 بعد عشرة ابلتضاعف العشرات مرتبة يف ابلقيم التصاعد يبدا ٍب
 تصل حىت وتتصاعد(ٕٓ)بقيمة الكاؼ حرؼ من فيبدا عشرة
 (ٓٓٔ)وقيمتو القاؼ حرؼ

( ٓٓٔ) حرؼ كل يزداد أي ا١تئات وىي جديدة مرحلة تبدا ٍب
 ْترؼ اٞتمل جدوؿ وينتهي( ٕٓٓ) بقيمة الراء حرؼ من فيبداء
  -: االٌب الشكل ينتج ىذا وعلى( ٓٓٓٔ)وقيمتو الغُت

 



 ( 62 علم االبجدية ............................................. ) 

  - 1 - - 62 - 

 

ىذه الكيفيو قدمي جدًا اٞتمل الكبَت اواالّتد الكبَت على  حساب و
جاء يف الروايت قدديا سواء كاف قبل  ماوعلى اقل االحتماالت 

(عن ٚتاعة السالـ عليواالسالـ كما قدمنا يف رواية االماـ الباقر)
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( اـ غَتىا ٦تا حيكي  اليهود  تعاملالذين حاوروا النيب االكـر

 . االمم السابقة بو على ىذه الكيفية
كد ذلك ما ٧تده من استعماؿ ائمة ا٢تدى )صلوات عليهم   يؤ و٦تا

ا١تو ضوع السابق ٦تا نقلناه عن االماـ  يفاٚتعُت ( ويكفينا ما تقدـ 
 . (السالـ عليوالصادؽ )

 : الثاين القسم
 (الصغَت االّتد)

شهرة وشياعًا من االّتد الكبَت اال انو معلـو لدى بعض  اقل وىو
ومتعامل بو ٓتالؼ ابقي االقساـ اليت  الطبيعية اصحاب العلـو غَت

 .شاء هللا سوؼ نذكرىا الحقاً اف
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االّتد الصغَت فهو اف تستخرج القيم العددية لالحرؼ من  نظاـ اما
( أي تقسيم على ٕٔالكبَت على ) اٞتملخالؿ تقسيم قيم اعداد 

 عدد االبراج السماوية كما يقوؿ اىل الفلك .
قاري ارتباط ابراج السماء ابىل عزيزي ال عليك والخيفى

 وبعدوالتاويل   التفسَتالبيت)عليهم السالـ( كما ىو مثبت يف 
( يؤخذ الزائد عن القسمة ويكوف قيمة ٕٔتقسيم العدد على )
 عددية لذلك اٟترؼ .

 ذلك : على ومثاؿ
 ٕٓاخذان حرؼ الكاؼ من االّتد الكبَت وقيمتو العددية )  اننا لو

( فتكوف  ٛالباقي من القسمة )  يكوف(  ٕٔ( وقسمناه على )
( وىكذا وعلى  ٛالقيمة العددية ٟترؼ الكاؼ يف االّتد الصغَت ) 

  -ىذا ينتج اٞتدوؿ االٌب :
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 ابٞتفر وعالقتو االّتد  علم
 

اسم لعلم اشتهر بُت الناس انو من ٥تتصات اىل البيت  -: اٞتفر
 )عليهم السالـ(.

من اوؿ الدىر اذل  وا١تنايعن ابقي العلـو اف فيو علم البالي  وديتاز 
 واف فيو علم االولُت وعلم االخرين.يـو القيامة 

قبل اجراء ىذا البحث سألنا الكثَت من علماء اٟتوزات  اٟتقيقة ويف
ىذا العلم وموضوعيتو ومكوانتو فلم  ماىيةيف النجف وايراف عن 

حييط هبذا العلم شيئًا  منهميكن ىناؾ جوااًب شافيًا بل دل نرى احدًا 
 حظاً ( واكثرىم السالـ يوعلاكثر من اٝتو ونسبتو لالماـ الصادؽ)

٦تا يستدؿ بو على صحة  وانوفيو كل شيء (  افابٞتواب قاؿ:) 
يف ا١تصادر اللغوية اف اٞتفر  عليودعوة القائم اذا خرج وا١تتعارؼ 

 . غزاؿىو قطعة جلد كبَتة من جلد شاة وقيل جلد جدي وقيل 
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يضاح قطعة جلد كبَتة معدة للكتابة يبُت ىذا ما جاء يف اال انو ا١تهم
وىو : قاؿ الدمَتي يف ) حياة اٟتيواف ( يف ابب اٞتيم ٖتت عنواف 

 اٞتفرة ما نصو:
قتيبة يف كتاب ادب الكاتب : ) وكتاب اٞتفر(  ابنقاؿ -)فائدة

الصادؽ عليهما السالـ  دمحمجلد جفر َكتب فيو االماـ جعفر بن 
 ةالقيامآلؿ البيت كل ما حيتاجوف اذل علمو وكل ما يكوف اذل يـو 

 واذل ىذا اٞتفر اشار ابو العال ا١تعري بقولو:
 عجبوا ألىل البيت ١تا لقد

 علمهم يف مسك جفر  ااتىم         
  صغرى وىي ا١تنجم ومرأة

 وقػفركػػػػل عامرة   ارتػػػػو          
( ٍب السالـ عليورواية طويلة عن االماـ جعفر الصادؽ ) يف وايضا

يبُت اٞتفر االكرب  وىويف قاؿ هللا زين الكا عبديشرح عنها ابو 
 )واثبت فيو كل ما حيتاج اليو .. حىت فيو جلدة ونصف اٞتلدة ( 

 حيث اللغة فأنو رؽ اٞتدي . من واٞتفر
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اخر شائع ٢تذه الكلمة )جفرة( وٚتعها )ُجَفْر(  استعماؿ وىناؾ
 وتعٍت رموز والغاز

االشخاص  بُتاخرى لغة الرموز وااللغاز, والتخاطب  وبعبارة 
واٞتهات ا١تهمة اليت تعتمد يف عملها على السرية والكتماف يعتمد 

) لغة الرموز وااللغاز ( وىي ٥تتلفة ومتفاوتو بُت الناس  اٞتفرعلى 
 شدة وضعفا

 ابٞتفرةذلك ما ىو متعارؼ بُت االوساط العسكرية  ومثاؿ 
 العسكرية .

ة وىو ٣تموع اٞتفرالذي عند اىل البيت )عليهم السالـ(فهو  اما 
من اللغات الرمزية اليت تعتمد على اٟتروؼ ا١تقطعة وقيمها العددية 

 يصنع منها اوفاقاً سواء كانت حرفية او رقمية .  واليت
اٞتفر ىو قواعد وضوابط اساسية لعلم خاص على لغات  علم و

 اٟتروؼ ولغات األرقاـ .
واالتساع ,  ا١ترونةالذي يعطي ىذه القواعد القابلية على  األمر 

لسعة والشمولية يف التطبيق مع ابقي ٣تاالت اٟتياة وعلومها وا
 . نتائج حتمية يقينية ال تقبل الشك او ا٠ترؽ واستخراج
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جلد او قطعة  رؽاعطاىا ىذه القابلية فًتى تدوينها استوعبو  ٦تا 
منو يف حُت اهنا تشمل علـو االولُت وعلـو االخرين وتشمل اخبار 

ذل يـو القيامة وىذا مستحيل كتابتو مفصاًل والبالي والرزاي ا ا١تناي
تلك القطعة من اٞتلد اال على الوجو الذي  مثليف اطناف من 

 . ذكرانه
يؤيد كالمنا العديد من الروايت ا١تنقولة من جهات وطوائف  ٦تا و

 اسالمية وغَت اسالمية
 : منها 

 قاؿ :  ٕٙٚصاحب شرح ا١تواقف ص نقلو ما
كتاابف لعلي )هنع هللا يضر ( قد ذكر فيهما على واٞتامعة : ومها   اٞتفر) 

, اٟتوادث اليت ٖتدث اذل انقراض العادل وكانت  اٟتروؼطريقة علم 
وحيكموف هبا , ويف كتاب قوؿ العهد  يعرفوهنااالئمة من اوالده 

الذي كتبو علي بن موسى )رضي هللا عنهما ( اذل ا١تأموف : انك قد 
 اٞتفرؾ وقبلت منك عهدؾ اال اف عرفت من حقوقنا مادل يعرفو اابؤ 
 واٞتامعة يدالف على انو ال يتم .

 يف ىذه الرواية السنية ا١تصدر ٔتقطعيها : الشاىد و٤تل



 م االبجدية .............................................. عل(  69 )
 

اٞتفر معتمد على اٟتروؼ كما عرب يف  افعلى  يدؿ منها : االوؿ
 قولو ) على طريق علم اٟتروؼ (.

 اٞتامعةو ( :) اف اٞتفر السالـ عليوالرضا ) االماـ قوؿ : والثاين
ذلك  استنتجعلى انو  بوضوحيدؿ  وىذايدالف على انو ال يتم (  

 النظر هبما ولذا دل يقل ينصاف بل قاؿ يدالف. من
 :  ومنها 

ما  اوؿ(: السالـ عليوقاؿ علي ) ٗٔٗيف ينابيع ا١تودة : جاء ما
, وقد صنف اٞتفر اٞتامع يف اسرار  االسالـوضع مربع يف مائة يف 

, وفيو اسم هللا  لالخرينا جرى لالولُت وما جيري اٟتروؼ , وفيو م
 االعظم واتج آدـ , وخاًب سليماف , وحجاب اصف .

 اٞتفر علم : قاؿ : ٕٙٔص ا١تطالب ارجح يف جاء ما:  ومنها
 : امور لنا تتضح ىذا من ( .السالـ عليو) لعلي واٟتساب

 : و٢تاأ
ع وىذا الكتاب كتااًب اٝتو اٞتفر اٞتام  صنف( السالـ عليو) علياً  اف

 موضوعو وقاعدتو اسرار اٟتروؼ بدليل قولو :
 يف اسرار اٟتروؼ( . اٞتامع)اٞتفر 
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 :  اثنياً 
الكتاب فيو من السعة والشموؿ ما حيتوي على ما جرى  ىذا اف

 قولو: يللبدلالولُت وما جيري لالخرين 
بقي فيو ٦تا ذكر  وماجيري لالولُت وما جيري لالخرين (  ما)وفيو 
 ل شاىد ىنا .ليس ٤ت

 :  اثلثاً 
ىناؾ العديد من الروايت تؤكد اف ىذا العلم ينسب اذل  كاف واف

من بعده لكن ىذا ال يعارض ما  االنبياء( ٍب ابقي السالـ عليوآدـ )
 عليونسبتو اليو ) يصححم ٦تا لصنفو امَت ا١تؤمنُت الحقًا يف ىذا الع

 . (السالـ
 : رابعاً 
اسرار وخفاي مرتبط ابٞتفر ألهنما االوفاؽ وما فيو من  علم اف

( اضاؼ لعلم السالـ عليوواف عليًا ) واالرقاـيعتمداف عى اٟتروؼ 
 عليواالماـ الصادؽ ) قاؿاالوفاؽ وفقًا جديدًا من مئة مربع 

 ( :السالـ
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غابر ومزبور وكتاب مسطور يف رؽ منشور ونكت يف  علمنا)اف 
ٝتاع وال تنفر منو يف اال ونقرالقلوب ومفاتيح اسرار الغيوب , 

واٞتفر  االكربالطباع , وعندان اٞتفر االبيض واٞتفر االٛتر واٞتفر 
 نقلواالصغر ....( . ومن الروايت اليت ٖتتاج اذل أتمل وتفكر ما 

الشيخ الكفعمي يف ) ٤تاسبة النفس ( يف رواية طويلة عن االماـ 
عما اصحابو , بعد اف سألوه  من( مع ٚتلة السالـ عليوالصادؽ)

 -اعًتاه من حزف اثناء اٞتلسة قاؿ الراوي :
منها جوفو , واشتد منها  انتفخ( زفرة السالـ عليوالصادؽ ) فزفر) 

وىو  اليـوويلكم نظرت يف كتاب اٞتفر صبيحة ىذا  ) : خوفو وقاؿ
الكتاب ا١تشتمل على علم ا١تناي والبالي والرزاي , وعلم ما كاف وما 

 الذي خص هللا بو دمحم واالئمة من بعدهاذل يـو القيامة ,  يكوف
فيو مولد قائمنا , وغيبتو , وارتداد  وأتملت , )عليهم السالـ(

اعناقهم اليت قاؿ هللا  عناكثرىم عن دينهم وخلعهم ربقة االسالـ 
 الرقةيعٍت الوالية فاخذتٍت  {}وَُكلَّ ِإنَساٍف َأْلَزْمَناُه طَآئَِرُه يف ُعُنِقوِ 

من ىذه الروايو امورًا يف نفس ما  ونستفيدزاف( واستولت علي االح
 من سابقاهتا . استفدان
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  -: االوؿ فاالمر

اف كتاب اٞتفر مشتمل على علم ا١تناي والبالي والرزاي,  اكد انو
يـو القيامة , وبضم ىذه الصفات مع ما  اذلوعلم ماكاف ومايكوف 

د الشاة قطعة جل يفاكدتو الروايت من ىذا الكتاب كلو مكتوب 
 أو الغزاؿ أو جدي على اختالؼ اىل اللغة.

ما ثبتناه من اف ىذا الكالـ ا٢تائل من العلـو  عندان فيتحصل
إال إذا كاف مكتواب ابلغاز ٤تكمة  جلدوا١تعلومات ال يستوعبو قطعة 

واسعة  ٥تتلفةعلى شكل قواعد تطبيقها وحساهبا ينتج معلومات 
 وىائلة.

 
   -:  الثاين األمر

(  قائمنا, وغيبتو ... اخل مولد( ) أتملت فيو السالـ عليو) لوقو  من
حوادثها  تفاصيلانو دل يكن نصًا صرحيًا هبذه ا١تعلومات و  يتضح

 واال ١تا احتاج اذل التأمل فيها .
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غاز ورموز ادخلها يف قواعدىا ليستخرج منها تلك نظر ابلّ  انو بل
ألحرؼ تلك الرموز غَت ا تكوفوىل ديكن اف , التفاصيل 
 وإعدادىا .

عرفنا انو كلما ذكراٞتفر ذكرت اٟتروؼ وقيم أعدادىا  اف بعد
 .  وحساهبا

ا١تزيد فلَتاجع ا١تصادر اليت ذكرانىا وغَتىا من كتب  أراد ومن
ا٠تصوص تركناىا رعاية لالختصار  ىذااٟتديث ففيها الكثَت من 

 وىرواًب من التكرار . 
 وا١تعروؼُت ا١تختصُت  نذكر اف حساب اٞتمل الشائع ب اف بقي

 . ابالّتد الكبَت منتشر بُت أوساط اىل ا١تشرؽ
ا١تغرب او ا١تغاربو كما ىومتعارؼ عنهم فاف ٢تم حساابً اخرًا  اىل اما

قيم عددية للحروؼ غَت مامتعارؼ عند اىل  عندىمابالّتد أي اف 
 . شاء هللا تعاذل اف ا١تناسبا١تشرؽ سيأٌب ذكرىا الحقاً يف موضعها 

حساب ا١تغاربة ىو قسم اخرمن اٞتفر ينسب لالماـ  اف هما١ت
 من الروايت . الكثَتالصادؽ)عليو السالـ( يؤكد ذلك 
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ايراف  طبعة ٖٕ٘الفصوؿ ا١تهمو ص كتابٔتا جاء يف    منها نكتفي
 وفيو ٖٖٓٔسنة 

اىل العلم اف كتاب اٞتفر الذي ابلغرب يتوارثو بنو  بعضنقل  )
الصادؽ )عليو السالـ( ولو فيو  جعفرـ عبد ا١تؤمن بن علي من كال

 . ( ا١تنقبة السنية والدرجة يف مقاـ الفضل عليو
تدؿ بوضوح على اف حساب االّتد ا١تعروؼ ْتساب  الرواية وىذه

ىو انبع من كتاب اٞتفر  االختصاصا١تغاربة وا١تشهور بُت ذوي 
 . لالماـ الصادؽ )عليو السالـ(
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 :  الثاين اجملاؿ
 ( تفصيل معاين اٟتروؼ على ) اعتماًدا فسَتالت

حرؼ معٌت خيتلف عن االخر حسب موضعو من  لكل فاف      
خيتلف عن معناه  معينةالكلمة فًتى نفس اٟترؼ لو معٌت يف كلمة 

اذا دخل يف كلمة اخرى وىكذا تتكثر معانيو ابختالؼ تواجده يف 
 الكلمات . تراكيب

 يف ا١تعاين وابلتارل ينكشف لنا يعطي اٟترؼ ثراء كبَت الذي االمر
ا١تعاين التفسَتية وتنشا عندان لغة  بطوفبطنًا جديدًا كاماًل من 

 .ا١تعاينجديدة كاملة تفتح افاقاً جديدة من 
من  البطنعزيزي القارى بعض الشواىد على وجود ىذه  واليك 

 التفسَت وىذه اللغة الغنيو اب١تعاين . 
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ىب القرشي عن ايب عبد هللا ( عن و ْٖتار االنوارج) يف جاء
( يف قوؿ هللا السالـابيو الباقر )عليو  عنالصادؽ )عليو السالـ( 

عز وجل ) قل ىوهللا احد ( قاؿ )عليو السالـ( ) قل ( أي اظهر 
اوحينا اليك ونبأانؾ بو بتأ ليف اٟتروؼ اليت قراانىا لك ليهتدي  ما

ومكٌت اذل وىوشهيد ( و)ىو( اسم اشارة  السمعهبا من ) القي 
غائب )فا٢تاء ( تنبيو عن معٌت اثبت و )الواو(اشارة اذل غائب عن 

 افاٟتواس كما قولك . ىذا اشارة اذل الشاىد عند اٟتواس وذلك 
الكفار نبهو عن ا٢تتهم ْترؼ اشارة الشاىد ا١تدرؾ فقالوا ىذه ا٢تتنا 

ابالبصار فأشر انت يدمحماذل ا٢تك الذي تدعوا  ا١تدركةاحملسوسة 
فيو فانزؿ هللا تبارؾ وتعاذل )قل ىو  والنتسائلليو مىت نراه وندركو ا

اذل الغائب عن درؾ  والواواشارةهللا احد ( فا٢تاء تثبيت لثابت 
 االبصاراالبصار و١تس اٟتواس وهللا تعاذل عن ذلك بل ىو مدرؾ 

 ومبدع اٟتواس (.
 من ىذه الرواية ٣تموعة امور: يستفاد 

لكل حرؼ معٌت خاص حسب موقعو من  اف من ماقدمناه :احدىا
 تركيب الكلمات.
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ىذا  حجيةيف ىذه الرواية أتكيدًا ١تا اثبتناه يف ابب  اف  : اثنيها
العلم أي علم اٟتروؼ , وىذا ٦تا وعدان بو ىناؾ ابننا سنذكر 

 الروايت كل يف موضعو. من٣تموعة اخرى 
ى اساس ىذا العلم ا١تستقل يف التفسَت عل على التاكيد : اثلثها

 ابلتفسَت اٟتريف . وا١تسمىفرزحروؼ الكلمة الواحدة  
االستدالؿ وااليضاح اليك ىذه الرواية اليت جاءت يف  من و١تزيد

 .تفسَت الربىاف
( السالـ عليو) عبدهللا ايب عن بصَت ايب عن الربىاف تفسَت يف وجاء
 :قاؿ

)الباء تفسَت )بسمميحرلا نمحرلا هللا ( قاؿ)عليو السالـ(: عن سالتو
كل شيء   الوسناء هللا وا١تيم ملك هللا وهللا  والسُتهباء هللا     

ىذا الباب  وخا٘تةوالرٛتن ّتميع خلقو والرحيم اب١تؤمنُت خاصة ( 
واضحة الداللة على اف اٟترؼ الواحد لو معاين متعددة  رواية

ٗتتلف من سورة اذل سورة . اوردىا القطب الراوندي يف )لب 
  : االلباب( قاؿ

 : ا١تؤمنُت )عليو السالـ( امَت قاؿ
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السالـ(  ا)عليو السالـ( فاحتملتو فاطمة )عليه اٟتسُتعتل إ )
( فقالت : يرسوؿ هللا ادع البنك اف يشفيو هللا , فاتت النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .وىو قادر على اف يشفيو  لكاف هللا ىو الذي وىبو 
سورة من  عليك تعاذل دل ينزؿ فهبط جربائيل فقاؿ : يدمحم اف هللا

القراف االفيها )فاء( وكل فاء من افة ماخال اٟتمد فانو ليس فيها 
عليو اٟتمد اربعُت مرة ٍب صب  فاقرأبقدح من ماء   فادعفاء ,  

 . ( يشفيو , ففعل ذلك , فعويف ابذف هللا هللاعليو , فاف 
يف القراف الرواية يتضح لنا اف حرؼ الفاء يف أي سورة  ىذه ويف

 أخرى منو. سورةخيتلف عن حرؼ الفاء يف 
من الروايت اليت تؤكد اف لكل حرؼ معٌت ابطٍت  العديد وىناؾ

 . وا١تسموعغَت ا١تعٌت الظاىري ا١تنطوؽ 
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 :  الثالث اجملاؿ

العنواف من التفسَت على تقسيم اٟتروؼ على  ىذا يبتٍت         
 . والًتاب والنار ( وا٢تواءا١تاء  ) العناصر أواالطبائع أالربعة أي

وبعضها   ترابية وبعضها, ها ىوائية ضاٟتروؼ مائية وبع بعض فتكوف
 وأتثَتٔتعاين اٟتروؼ وانسجاماهتا  االقساـ, وهبذا تتحكم ىذه  انرية

اٟترؼ على اجملاور لو وٕتانسو معو أـ ال ؟ وكذا اٟتروؼ ا١تقاربو لو 
 . غَت ا١تقاربة او

 حروفهابعد تفكيك  ادؽ بوضوحمعرفة الكلمو  يتم وابلتارل
  وتقسيمها يف ىذا اجملاؿ على الطبائع االربع .

الكوف  جسم يفيف كل  ٕترياف ىذه الطبائع االربع  ابلذكر واٞتدير
  . مفرداتووجودات يف  و٢تا

االنساف فيو الطبائع االربع فا١تاء واضح وجوده فيو  جسم فحىت
خالؿ الطاقو اليت تنتجها السعرات  من والنار عرؼ مُوخرًا وجودىا
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احراقها لتشغيل خالي اٞتسم وا٢تواء معلـو امهيتو يف  الالـزاٟتراريو 
وتوقفها عليو فلذا توقفت حياة اٞتسم على  احًتاؽأي عمليو 
االكتشافات اٟتديثو اليت  قبل, والًتاب كاف غَت ظاىرًا  االوكسجُت

 االنسافموجودة يف جسم اثبتت اف كل مكوانت الًتبة وعناصرىا 
ىذا الكالـ كلو على الظاىر اما ما طرحو االماـ الصادؽ )عليو 

اجملاؿ فال يزاؿ حيوي الكثَت ومن اراد التفصيل  ىذاالسالـ( يف 
بن حياف ( وغَته ٦تن هنلوا  جابرفلَتاجع كتب تلميذه ا١تشهور ) 

 .من علومو الصافية 
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 :   الرابع اجملاؿ

 ىذا النوع من التفسَت على قاعدة اخرى وىي: بناء يعتمد     
حرفًا نورانياً  (ٗٔعلى )النور والظلمة( فينتج منها ) اٟتروؼ تقسيم

 ( حرفا ظلمانيا .ٗٔو)
ٔتا قدمناه يف ا١تقدمة من رجوع كل ا١توجودات اذل عادل  مرتبط وىذا

ؼ وعادل العوادل كعادل النقطة وعادل اٟترو  ابقيالنور وتداخلها يف 
 االرقاـ .
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بد من فرز نتائجها اما قاعدة معرفة اٟتروؼ النورانية فهي  ال وعليو
بُت االمامية وا١تشتقة من اٟتروؼ  ا١تشهورةتعتمد على اٞتملة 

 منسكو( . حقا١تقطعة يف اوائل السور وىي )صراط علي 
من الروايت ا١تستفيضة اليت ٖتدثت عن الكتاب الذي  انتج وىذا

( اف يكتبو للمسلمُت عندما حظرتو الوفاة هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اراد رسوؿ
ويوصيهم بوصية ال يظلوا  كتاابً حينما طلب منهم اف يكتب ٢تم  

 بعدىا ابداً .
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( اراد اف يكتب ٢تم اوائل السور وىي اٟتروؼ  انو والثابت

  –الر  –الر  –الر  – ا١تر –الر  –الر  – ادل –ا١تقطعة ) ادل 
حم  –ص  – ادل –ادل  –ادل  –طسم  –طس  -طسم  –كهيعص 

ف (  –ؽ  –حم  –حم  –حم  –حم  –عسق  –حم  –حم  –
ا١تكررة تكوف احدى النتائج ) ص ر ا ط ع ؿ  اٟتروؼحذؼ  فبعد

 ي ح ؽ ف ـ س ؾ ىػ( .
بيتو االطهار لنا اف الرسوؿ االكـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ( واىل  يبُت وىذا

عليهم اٚتعُت( كانوا يستخدموف ىذه العلـو اٞتمة كي  هللا)صلوات 
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يفك رموزىا غَتىم اال من لو اتصااًل  والال يتوصل اليها اعدائهم 
 هبم وعلموه من علمهم .

ىذه اٟتروؼ النورانية واستخراجها من االّتد تبقى  معرفة وبعد
دى ارتباطها ابلنور او الكلمة وم فهماٟتروؼ الظلمانية وعليو يتم 

 اصو٢تا . اذلالظلمة او كالمها من خالؿ فرز احرفها وارجاعها 
ىذا العلم اذل علم العوادل وارتباطها وتداخلها فيما بينها  ضم وبعد

 . ا١ترجوةٗترج النتائج 
 القارئ جدواًل ابالحرؼ النوارنية والظلمانية عزيزي واليك
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 القراين الرسم حكمة

 خاص يف داخل القراف للكلمات واٟتروؼ . رسم ىناؾ       
بعض الكلمات يسقط منها حرؼ او حرفاف بال علة  ٧تد حيث

من الباحثُت وا١تفسرين لعدـ   الكثَتلغوية ٨توية او بالغية ٦تا حَت 
  .ينآالقر  مالرس اكشفهم سر وجود ىذ

)الصلوة( وايضًا ٧تد لفظ الليل يف كل القراف هبذه الكيفية  مثل
٨توية او بالغية اوصرفية ١تثل ىذه  علة)اليل( علما انو التوجد 

 الزيدة او النقيصة .
 ابُت حكمة الرسم القراين بلفظ الليل .  سوؼ واالف
ٟتي يف النهار وتوجل النهار يف اليل وٗترج ا اليلتعاذل)توجل  هللا قاؿ

 من تشاء بغَت حساب( . وترزؽمن ا١تيت وٗترج ا١تيت من اٟتي 
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بلفظ الليل بكتابة )اليل(يف كل القراف فلو احصينا حروؼ  جاء فهنا
 النهار النو مقابل لو واليك الشاىد . بلفظ)اليل(لوجدانىا مرتبطة 

 ا+ؿ+ف+ىػ+ا+ر= النهار 
ٔ+ٙ+ٕ+٘+ٔ+ٛ=ٕٖ 

 ا+ؿ+ي+ؿ= اليل
ٔ+ٙ+ٔٓ+ٙ=ٕٖ  

 الالـ موجودة ١تا خرجت النتيجة متساوية . كانت فلو
ساعة لكن النتيجة ٕٗابف عدد ساعات اليـو ىي  يعرؼ وكلنا

ابف ىنالك ساعتُت الىي  ا١تؤمنُت٦تا يشَت اذل قوؿ امَت  ٖٕخرجت
وتسمى  والنهارمن الليل والىي من النهار يتداخل فيها الليل 

القراف اف يشَت اذل ىذه بساعة الغفلة او ساعيت الغفلة وكامنا اراد 
حينما جاء برسم الليل بال الـ من اجل تساوي اٟتساب بُت  ا١تسالة

 يف الواقع متساويف .  الهنماالليل والنهار 
االية القرانية ذكر االخراج من اٟتي وا١تيت حيث قاؿ  يف وكذلك

 ( .اٟتي)خيرج اٟتي من ا١تيت وخيرج ا١تيت من 
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يف النهار وتوجل النهار يف  اليلس )توجل اذل التطابق وىو نف يشَت ٦تا
 .متساويُتاحصينا حروؼ كال اللفظُت ٧تدمها  فلواليل( 

 ا+ؿ+ح+ي= اٟتي
ٔ+ٙ+ٛ+ٔٓ=ٕ٘ 

 ا+ؿ+ـ+ي+ت= ا١تيت
ٔ+ٙ+ٗ+ٔٓ+ٗ=ٕ٘ 
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 االّتد تطبيقات بعض

 يولدوا يف ىذا عوادل دير هبا ا٠تلق يف مراحل نشأهتم حىت عدة ىناؾ
ٔتا جيعل ما يصدر عنها يسَت بشكل  طولياوىي مًتتبة , العادل 
ف حىت خيرج آمراحلو دفعة بعد دفعة وآف بعد  يف فينتقل,  تتابعي

 . القضاءمن عادل القدر اذل عا١تنا عادل 
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ارتباطو هبا الجل استمرارية البقاء يف الوجود وبعض ىذه  يستمر ٍب
 ٔتثابة صور منعكسة عن حقائق اولية . وفتكا١تراحل او االطوار 

الصور مثااًل ٠تارطة ىندسية لوجود ذلك الشيء يف  ىذه وتكوف
 . ا١ترحلة اليت بعدىا

لو خارطة  فاف مثااًل للتقريب انخذ انسااًن اليًا )روبرت( أخذان ولو
على اساسها وىذه ا٠تارطة منعكسة عن خارطة صورية  بٍتىندسية 

ا٠تطوة االوذل لصنع تلك  ٘تثلىندسية مصممة على شكل رموز 
 االلة.
تبدا اساسًا من رموز ىندسية ٕتمع لًتسم خارطة معنوية  العملية اذف

تلك الرموز لتكوف خارطة مادية تعترب  معاينعلى صورهتا ٍب ٕتمع 
 ىذه ا٠تارطة صورة مصغرة عن تلك االلة .

انعكاسات ىذه ا١تقدمة اف ا١توجودات يف عا١تنا ىذا ٢تا  من يستفاد
جانب اخر اف ىناؾ رموز ٢تا  ومنمن صور سابقة ىذا من جانب 

 مدخلية يف ٚتيع ا١توجودات .
يف ماوراء ىذا لوجدان حىت تلك الرموز تعود اذل رموز  تعمقنا فلوا

 السبب يف تفرعها وتكثرىا. وىيادؽ منهاواكثر تركيزاً 
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صالً اذل ا١تسالة اذل ارقاـ ٤تددة وىذه االرقاـ تعود ا تعود حىت
 . النقطة

اف ىناؾ ارقامًا ٢تا وجود يف عدة امثلة كونية وحىت يف  ٧تد لذا
٧تد اف ىناؾ ارقاـ ٢تا وجود  السماويةالنصوص الدينية والكتب 

( او غَتمها ٕٔ( او ) ٚ) كالرقمومدخلية يف كل ٣تاالت الكوف   
 . ا١تهمةمن االرقاـ 

ا١توجودات اي يف  االرقاـ ا١تهمة يتكرر وجودىا يف اف واٟتقيقة
 وذراهتا . خاليىاٚتيع مراحلها ويف تكوين 

( مثاًل لو مدخلية يف مراحل العديد من ا١توجودات بدءًا ٚ) فالرقم
هبا االنساف وانتهاءًا ابلسماوات السبع  ديرمن التارات السبع اليت 

 واالرضُت السبع ومابينهما .
مواضع سجود من االمثلة لو امعنت النظر فيها , ف العديد ٕتد

ويف االمثلة القرآنية ٕتد ىذا  سبعةاالنساف سبعة وايـ االسبوع 
كقولو تعاذل   الوجودالرقم حاضرًا ايضًا ٔتا يدؿ على امهيتو يف 

الصديق افتنا يف سبع بقرات ٝتاف أيكلهن سبع  ايها)يوسف 
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ارجع اذل الناس  لعليعجاؼ وسبع سنبالت خضر واخر يبسات 
 . (ٔ)لعلهم يعلموف(

( ٕٔ( فانك ترى عدة الشهور )ٕٔأتملت يف الرقم ) لو وكذا
  النحل ابلغذاء ا١تلكي  يعسوبومدة غذاء , ( ٕٔوبروج السماء)

مرتبط ابالئمة االثٌت عشر من اىل بيت  وغَته, كل ذلك  (ٕٔ)
 النيب دمحم)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( .

اكيبها اليت تر  وايضاً الكوف  يفابقي االرقاـ وامثلتها   يف وىكذا
 تؤلف اٞتمل ومدلوالهتا من ا١تعاين ا١تهمة .

ىنا ٚتلة من ىذه التطبيقات ونتائجها , وارتباطاهتا  نعرض وعليو
)عليهم  اٚتعُت( وابقي االنبياء عليهمٔتحمد وآلو )صلوت هللا 

 السالـ( . 
         
         

          
         

                                                 
 (.64يوسف آية) - 1
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  يقاتالتطب

 

 يف القرأف النحل

 (.ٙٔ) القرأف يف ترتيبها النحل سورة ػ ٔ
( وىو عدد أيت ٕٛٔ( مرات ينتج )ٛىذا العدد ) ؤتضاعفةػ ٕ

 سورة النحل.     
 . زوجاً ( ٙٔ) ىو النحل يف الكروموسومات عدد اف ٍب ػٖ
( فردًا , ٙٔذكر النحل يكوف عدد الكروموسومات ) ويفػ ٗ

وذلك الف , يف االانث  العدداي نصف , قات خالفًا لبقية ا١تخلو 
 (العذريالتكاثر )الذكر يتكوف من بويضة غَت ملقحة بعملية تسمى 

. 
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( يومًا ابلضبط ٙٔالبيضة ا١تعدة لكي تكوف ملكة ٖتتاج ) افػ ٘
النحل ْتساب االّتد لوجدان  حسبنالتبلغ مرحلة النضوج ولو 

 ػ  : ( واليك اٟتسابٙٔمطابقتو ٢تذا الرقم وىو)
 ف + ح + ؿ  =  ٨تل 

ٕ  +ٛ  +ٙ   =ٔٙ 
 . الكوف يف والتناغم الًتتيب ىذا خلق من فسبحاف
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 هللا حزب ىم( السالـ عليهم) البيت اىل

 االعراؼ رجاؿ وىم

الَِّذيَن آَمُنوْا فَِإفَّ ِحْزَب وتعاذل }َوَمن يَػتَػَوؿَّ اّلّلَ َوَرُسوَلُو وَ  سبحانو قاؿ
 . ٙ٘اّللِّ ُىُم اْلَغالُِبوَف{ا١تائدة

نَػُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى اأَلْعَراِؼ رَِجاٌؿ و  قاؿ ا١توذل عز وجل }َوبَػيػْ
ـٌ َعَلْيُكْم دلَْ  يَػْعرُِفوَف ُكالِّ ِبِسيَماُىْم َواَنَدْوْا َأْصَحاَب اْٞتَنَِّة َأف َساَل

 . َٙٗيْطَمُعوَف{األعراؼيَْدُخُلوَىا َوُىْم 
 عن ا٢تيثم بن واقد عن مقرف قاؿ : ٔالكايف ج يف ورد
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جاء ابن الكواء اذل امَت : ااب عبد هللا )عليو السالـ( يقوؿ  ٝتعت) 
َوَعَلى اأَلْعَراِؼ } ( فقاؿ ي امَت ا١تؤمنُت :السالـا١تؤمنُت )عليو 

٨تن على  ( :السالـو فقاؿ )علي {رَِجاٌؿ يَػْعرُِفوَف ُكالِّ ِبِسيَماُىمْ 
االعراؼ نعرؼ انصاران بسيماىم و٨تن االعراؼ الذين اليُعرؼ هللا 

وجل اال بسبيل معرفتنا و٨تن االعراؼ يُػّعرفنا هللا عز وجل يـو  عز
فال يدخل اٞتنة اال من عرفنا وعرفناه وال  الصراطالقيامة على 

 . وانكرانهيدخل النار اال من انكران 
عاذل لو شاء لعّرؼ العباد نفسو ولكن جعلنا ابوابو اف هللا تبارؾ وت 

وسبيلو والوجو الذي يؤتى منو فمن عدؿ عن واليتنا او  وصراطو
الصراط لناكبوف فال سواء من اعتصم  عنفّضل علينا غَتان فاهنم 

يفرغ بعضها  كدرةالناس بو وال سواء حيث ذىب الناس اذل عيوف  
افية ٕتري ابمر رهبا ال يف بعض وذىب من ذىب الينا اذل عيوف ص

 . وال انقطاع ( ٢تانفاذ 
عن موسى بن عقبة )اف معاوية  ٕٚوسائل الشيعة ج يف وورد

فحمد  ,يصعد ا١تنرب فيخطب  اف)لع(امر اٟتسُت )عليو السالـ( 
 هللا واثٌت عليو ٍب قاؿ :
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هللا الغالبوف وعًتة نبيو االقربوف واحد الثقلُت الذين  حزب٨تن  )
( اثين كتاب هللا فيو تفصيل لكل شيء ال  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصجعلنا رسوؿ هللا

 ... من خلفو وا١تعوؿ علينا يف تفسَته واليتيو الباطل من بُت يديو 
) . 

الروايتُت الشريفتُت يتبُت لنا اف اىل البيت )صلوات هللا  ىاتُت بعد
هللا الغالبوف الذين من ٘تسك هبم لن  حزبوسالمو عليهم( ىم 

ىم انفسهم   (السالـ)عليهم  خييب ولن خيذؿ ابدا , واف اىل البيت
اٞتنة من عرفهم وعرفوه ويُدخلوف  يدخلوفاالعراؼ الذين ُ  رجاؿ

 النار من نكرىم وانكروه .
 
هللا  وحزب)اىل البيت  ذلك يف علم االّتدية سنطابق والثبات 

 :  واالعراؼ( وفق حساابت االّتد الصغَت
 ؿ + ب + ي + ت = اىل البيت + ىػ + ؿ + ا + أ
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ٔ+٘ +ٙ  +ٔ +ٙ  +ٕ  +ٔٓ+ٗ  =ٖ٘ 
 ح + ز + ب + ا + ؿ + ؿ + ىػ = حزب هللا

ٛ +ٚ +ٕ +ٔ  +ٙ  +ٙ +٘ =ٖ٘ 
 ا+ ؿ + ا + ع + ر + أ + ؼ = االعراؼ

ٔ+ٙ+ٔ+ٔٓ+ٛ+ٔ+ٛ  =ٖ٘ 
 االعراؼ وتساوي هللا حزب يساوي البيت اىل االرقاـ لغة يف اذف

. 
 
 
 

 العالمات ىو( ليو السالـع)يعل ا١تؤمنُت مَتأ

 .ٙٔ}َوَعالَماٍت َواِبلنَّْجِم ُىْم يَػْهَتُدوَف{النحل تعاذل قاؿ
تفسَت العياشي عن ا١تفضل بن صاحل عن بعض اصحابو  يف وورد

}َوَعالَماٍت او الباقر عليهما السالـ( :  الصادؽ)  عن احدمها
 . (السالـ)عليو  قاؿ ىو امَت ا١تؤمنُت َواِبلنَّْجِم ُىْم يَػْهَتُدوَف{
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تفسَت فرات الكويف عن دمحم الزىري عن ايب عبد هللا )عليو  يف وجاء
( النجم رسوؿ هللا يهتدوف: يف قولو )وعالمات وابلنجم ىم  السالـ(

 )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( والعالمات الوصي بو يهتدوف( .
 : وفق حساابت االّتد الصغَت ذلك وسنثبت

 = علي ي+ ؿ  +    ع
ٔٓ+ٙ  +ٔٓ=ٕٙ 

 ع  +  ؿ + أ + ـ + ا + ت = عالمات
ٔٓ+ٙ  +ٔ+ٗ +ٔ+ٗ  =ٕٙ 

 
 

 
 (وسلم وآلو عليو هللا صلى) دمحم اسم تطابق

 رسوؿ ومع ذكر مع

ُلو َعَلْيُكْم آَيِت اّللَِّ  ْد َأنَزَؿ اّللَُّ ِإلَْيُكْم ِذْكراً }قَ  تعاذل قاؿ رَُّسواًل يَػتػْ
 . ٔٔ,ٓٔ الطالؽ {ُمبَػيَِّناتٍ 
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سورة  يف ....{رَُّسوالً  ْد َأنَزَؿ اّللَُّ ِإلَْيُكْم ِذْكراً }قَ جل وعال اف قولو 
الطالؽ ىي ٗتص الرسوؿ االكـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( كونو صاحب الذكر وىو 

 وفق ذلك وسنثبت . ا١تبيناتالذي يتلوا على الناس ايت هللا 
 : الصغَت االّتد حساابت

 ـ + ح + ـ +  د = دمحم  
ٗ+ٛ  +ٗ +ٗ =ٕٓ 

 ذ + ؾ + ر = ذكر
ٗ+ٛ  +ٛ=ٕٓ  

  ر + س +  و + ؿ = رسوؿ
ٛ  +-   +ٙ  +ٙ =ٕٓ 
 

 اسم علي )عليو السالـ( تطابق
 ( لعلم ) ( و لذكرمع ) 

 .  ٗٗ}َوِإنَُّو َلذِْكٌر لََّك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَؼ ُتْسأَُلوَف{الزخرؼتعاذل قاؿ
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عباس عن رسوؿ هللا يف رواية جابر وابن  ْٜٕتار االنوار ج يف وورد
عليا لعلم  اف( يف رواية طويلة وموضع الشاىد فيها : ) )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

بعلم  الذكر)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فسر  الساعة يف القراف وانو لذكر لك ولعلو
. وسنالحظ  الساعة , فانو الدابة الذي ىو من اشراط الساعة (

وحسب  مع )لذكر ( ومع )لعلم(اسم علي )عليو السالـ(  تطابق
 االّتد الصغَت: 

 ع  + ؿ + ي = علي
ٔٓ+ٙ+ٔٓ=ٕٙ 

 ؿ + ذ + ؾ + ر = لذكر
ٙ+ٗ  +ٛ +ٛ =ٕٙ  

  ؿ  + ع  + ؿ + ـ = لعلم
ٙ  +ٔٓ+ٙ +ٗ =ٕٙ 
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 هللا ابواب  ىم (السالـ عليهم) البيت اىل

 قاؿ ابو عبد هللا )عليو السالـ( :,  ٔالكايف ج يف ورد      
ىم ابواب هللا عز وجل اليت يؤتى منها ولوالىم ماُعرؼ  ءاالوصيا)

 . ( هللا تبارؾ وتعاذل على خلقو احتجهللا عز وجل وهبم 
ىم نفسهم اىل البيت )عليهم السالـ( كما ال خيفى  االوصياء اف
العشرات من الروايت اليت تؤكد اف اىل البيت ىم  وردت وقد.

 َت .ذلك كث وغَتابواب العلم وابواب ا٢تدى 
)عليهم  ماً ( امإٔمعلـو اف االئمة ا١تعصومُت عددىم )  ىو وكما

يف دعاء الندبة ٥تاطبًا االماـ  ورد وقد. هللا السالـ( وىم ابواب
 . ابب هللا الذي منو يؤتى ( أينا١تهدي )عليو السالـ( ابلقوؿ ) 
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 ا١تعصومُت ) االئمةطبقنا كلمة ابواب لوجدانىا مطابقة لعدد  فلو 

 عليهم السالـ ( .
 وحسب االّتد الصغَت : كاالٌب وىي

 ا + ب + و + ا + ب = ابواب
ٔ+ٕ   +ٙ+ٔ +ٕ  =ٕٔ 

  ٕٔ=  عددىم ا١تعصومُت االئمة
 العدد لنفس مطابقة ايضاً  لوجدانىا اىل كلمة طبقنا ولو

 أ + ىػ + ؿ = اىل
ٔ +٘ +ٙ=ٕٔ 

 . (السالـ عليهم) البيت ألىل عائدة اىل اف معلـو ىو وكما
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 (عج)ا١تهدي تطابق
 (السالـ عليو)وا٠تضر والنهار والغيب النور مع

يُرِيُدوَف لُِيْطِفُؤوا نُوَر اّللَِّ أبَِفْػَواِىِهْم َواّللَُّ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو  } تعاذل قاؿ    
لُِيْظِهَرُه  َكرَِه اْلَكاِفُروَف ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو اِب٢ْتَُدى َوِديِن اْٟتَقِّ 

يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ   . ٜ-ٛ الصف{َعَلى الدِّ
 تفسَت القمي عن ايب عبد هللا )عليو السالـ( قاؿ : يف وورد

)عليهم السالـ( حىت اذا خرج يظهره هللا على  ؿ دمحمآ منابلقائم  )
 ديأل االرض قسطاً  ): وىو قولو  هللاالدين كلو حىت ال يُعبد غَت 
 . ( وعدال كما ملئت ظلما وجوراً 
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الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف  ادل َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِو ُىًدى لِّْلُمتَِّقُتَ تعاذل} قاؿ
 . ٖ-ٔ البقرة{اِبْلغَْيِب َويُِقيُموَف الصَّالَة َو٦ِتَّا َرزَقْػَناُىْم يُنِفُقوفَ 

 م قاؿ :عن حيِت بن ايب القاس ٕتفسَت كماؿ الدين ج يف وورد
ادل َذِلَك })عليو السالـ( عن قوؿ هللا عز وجل  الصادؽ سألت

 { ..... الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف اِبْلَغْيبِ  اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِو ُىًدى لِّْلُمتَِّقُتَ 
( , السالـ) ا١تتقوف : شيعة علي )عليو  قاؿ )عليو السالـ( :

 عز وجل والغيب : ىو اٟتجة الغائب وشاىد ذلك قوؿ هللا
َا اْلغَْيُب ّلِلِّ فَانْػَتِظُروْا  }َويَػُقوُلوَف َلْواَل أُنِزَؿ َعَلْيِو آيٌَة مِّن رَّبِِّو فَػُقْل ِإمنَّ

َن اْلُمنَتِظرِيَن{   .ِإيّنِ َمَعُكم مِّ
َوالنػََّهاِر  َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَىا َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا} وتعاذل سبحانوقاؿ 

َىا  . ٗ-ٔالشمس {اللَّْيِل ِإَذا يَػْغَشاَىاوَ  ِإَذا َجالَّ
)عليو  قاؿ اٟتارث االعور للحسُت, تفسَت الفرات  يف وورد

 السالـ( :
رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( جعلت فداؾ اخربين عن قوؿ هللا  يبن) 
 : قاؿ )عليو السالـ( {َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا}
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( قاؿ : قلت : قولو : حارث ذلك دمحم رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ي وحيك
 جالىا ؟ اذاوالنهار 

االرض  ديألؿ دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( آ: ذلك القائم من  قاؿ )عليو السالـ(
 قسطاً وعدال ( .

ا١تهدي  االماـىو معلـو اف ا٠تضر )عليو السالـ( ىو وزير  وكما 
 يف زمن الغيبة . 

ا١تهدي )عليو السالـ( مع النور  تطبيقات لفظ سنجري واالف
 الصغَت : االّتدوالغيب والنهار وا٠تضر وحسب 

 ـ  +  ىػ  +  د  +  ي  =  مهدي
ٗ   +٘    +ٗ  +ٔٓ  =ٕٖ 

 ا +  ؿ  + ف  +  و  + ر  = النور
ٔ+ٙ    +ٕ  +ٙ   +ٛ  =ٕٖ 

 أ  + ؿ  + غ  +  ي  + ب = الغيب
ٔ +ٙ   +ٗ  +ٔٓ  +ٕ  =ٕٖ 

 ر  = ا٠تضر أ  + ؿ  + خ  + ض +
ٔ +ٙ   +-    +ٛ   +ٛ  =ٕٖ 
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 الساعة ىو( السالـ عليو) ا١تهدي اٟتجة

}َىْل يَنظُُروَف ِإالَّ السَّاَعَة َأف أتَْتِيَػُهم بَػْغَتًة َوُىْم اَل  تعاذل قاؿ     
 . َٙٙيْشُعُروَف {الزخرؼ

 سألو وقد, كفاية االثر عن االماـ الباقر)عليو السالـ(   يف وورد
 اٟتق فيكم , مىت يقـو مهديكم ؟  يقـو مىتالكميت : 

فقاؿ , ( عن ذلك ئل رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) لقد سُ  : )عليو السالـ( قاؿ
 . (( امنا مثلو كمثل الساعة ال اتتيكم اال بغتو): 



 ( 001 علم االبجدية ............................................. ) 

  - 1 - - 111 - 

 

 للساعة مطابقاً  ٧تده( السالـ عليو) اٟتجة السم تطبيقنا وعند
 :  الصغَت االّتد وحسب

  أ  + ؿ + ح + ج+ت= اٟتجة
ٔ+ٙ  +ٛ +ٖ  +ٗ=ٕٖ  

 ا+ ؿ + س+ ا+ ع + ت= الساعة
ٔ+ٙ +-  +ٔ+ٔٓ+ٗ=ٕٖ 
 
 

 وعالقتها( السالـ عليو) آدـ حروؼ اسرار
 (السالـ عليو)ا١تهدي االماـ ْتركة

عز وجل خلق اٟتروؼ قبل آدـ )عليو السالـ( وجعلها  ا١توذل اف
 خلقو ودل يبثها يف ا١تالئكة . عند آدـسراً من اسراره , فبثها يف 

ما  وىواالحرؼ بلساف آدـ )عليو السالـ( ابنواع اللغات  فجرت 
َوَعلََّم }يفسر لنا اعتذار ا١تالئكة عن معرفتهم ابالٝتاء يف قولو تعاذل 
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ـَ اأَلْٝتَاء ُكلََّها ٍبَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَػَقاَؿ َأنِبُئوين أبَِْٝتَاء  آَد
  . ٖٔالبقرة {ُؤالء ِإف ُكنُتْم َصاِدِقُتَ َىػ

اُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا }قَ  عن ذلك يف قولو تعاذل ا١تالئكة واعتذار
 .  ٕٖالبقرة {ِإالَّ َما َعلَّْمتَػَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْٟتَِكيمُ 

ُهم أبَِْٝتَآئِِهْم فَػَلمَّا} تعاذل وقولو ـُ َأنِبئػْ َأنَبَأُىْم أبَِْٝتَآئِِهْم قَاَؿ  قَاَؿ َي آَد
َأدَلْ َأُقل لَُّكْم ِإيّنِ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما  

عرؼ آدـ )عليو السالـ( االٝتاء  فقد.  ٖٖ البقرة {ُكنُتْم َتْكُتُموفَ 
 واسرارىا . للحروؼٔتعرفتو 

د الصغَت لكانت ىي نفس العدد احرؼ آدـ وفق االّت ٚتعنا ولو
 : كاالٌبآلدـ يف االّتد الكبَت وىي  
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 ا +  د + ـ = آدـ
ٔ+ٗ +ٗ =ٜ 

 ٘ٗ=ٜ+ٛ+ٚ+ٙ+٘+ٗ+ٖ+ٕ+ٔوىي 
 -:كاالٌب فهي الكبَت االّتد وفق اما

 أ + د + ـ = آدـ
ٔ+ٗ+ٗٓ=ٗ٘ 

 تكوف موافقة لنفس النتيجة  . فهي وبذلك
السالـ( فقد ورد عن ذلك يف حركة االماـ ا١تهدي )عليو  عالقة اما

 (:السالـاىل بيت العصمة )عليو 
السالـ( جيتمعوف من تسعة احياء وىم  مالقائم )عليه اصحاب اف

االوؿ ولو عالقة مباشرة ابٟتركة  اٞتمعٜتسة واربعوف رجاًل , وىو 
 . اآلدمية

 
 
 

 :  يف دالئل االمامة عن ا١تفضل بن عمر قاؿ جاء فقد
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 :  الـ(عبد هللا )عليو الس ابو قاؿ
انت واربعة واربعوف رجاًل ٖتشروف مع القائم )عليو  مفضل ي

وتنهى والناس اذ ذاؾ اطوع لك  أتمرالسالـ(انت على ديُت القائم 
.)  منهم اليـو

ذلك رجعتهم يف زمن القائم )عليو السالـ( وىي رجعة  يف وا١تقصود
 .خاص حوؿ الرجعة الروحية  ْتثروحية كما سيأٌب تفصيلو يف 

 : قاؿورد يف ْتار االنوار عن العواـ ايب الزبَت  وقد
 واربعُت) يقبل القائم )عليو السالـ( يف ٜتسة : ابو عبد هللا  قاؿ 

رجاًل من تسعة احياء من حي رجل ومن حي رجالف ومن حي ثالثة 
حي ٜتسة ومن حي ستة ومن حي سبعة ومن  ومنومن حي اربعة 

 . ( لو العدد جيتمعىت حي ٙتانية ومن حي تسعة وال يزاؿ كذلك ح
 
 
 
 



 ( 004 علم االبجدية ............................................. ) 

  - 1 - - 114 - 

 

 
 علة عن الكشف

 (السالـ عليو) ايوب هللا نيب من ابليس ٘تكُت

) واذكر عبدان ايوب اذ اندى ربو اين  : يف سورة )ص( تعاذل قاؿ
بنصب وعذاب اركض برجلك ىذا مغتسل ابرد  الشيطافمسٍت 

 وذكرى ألورل االلباب( مناوشراب ووىبنا اىلو ومثلهم معهم رٛتة 
)عليو السالـ(  الصادؽيف تفسَت علي بن ابراىيم ابسناده اذل  ورد 

يف  هباقاؿ ابو بصَت سألتو عن بلية ايوب )عليو السالـ( اليت ابتلي 
 الدنيا ألي علة كانت قاؿ :

يف ذلك الزماف  وكافانعم هللا عليو هبا يف الدنيا وادى شكرىا  لنعمة 
كر نعمة ايوب ال حيجب ابليس من دوف العرش فلما صعد وراى ش

 . ابليسحسده 
فقاؿ : يرب اف ايوب دل يؤدي اليك شكر ىذه النعمة اال ٔتا 

حرمتو دنياه ما ادى اليك شكر نعمة ابدًا ,  ولواعطيتو من الدنيا 
 .فقيل لو قد سلطتك على مالو وولده 
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: فا٨تدر مسرعاً خشية اف تدركو رٛتة هللا عز وجل فلم يبقى لو  قاؿ
 .فازداد ايوب هلل شكراً وٛتداً  اعطبو ماالً وولداً اال
 .سلطٍت على زرعو : فقاؿ ابليس 

مع شياطُت فنفخ يف الزرع فاحًتؽ فازداد  فجاءقد فعلت , : قاؿ 
 .ايوب هلل شكراً وٛتداً 

على بدنو فسلطو على بدنو ما خال عقلو  سلطٍتي رب : فقاؿ 
ة من قرنو قرحة واحد فصاروعينيو ولسانو وٝتعو فنفخ فيو ابليس 

 بدنواذل قدمو فبقي يف ذلك دىرًا حيمد هللا ويشكره حىت وقع يف 
الدود فكانت ٗترج من بدنو فَتدىا ويقوؿ ٢تا ارجعي اذل موضعك 

, فننت حىت اخرجو اىل القرية من القرية  منوالذي خلقك هللا 
رٛتة بنت يوسف بن  امرأتووالقوه يف ا١تزبلة خارج القرية وكانت 

 صابرةحاؽ بن ابراىيم ) عليهم السالـ( ابقية معو يعقوب بن اس
٤تتسبو , فلما طاؿ عليو البالء وراى ابليس صربه اتى اصحاابً  لو 

رىباانً وقاؿ ٢تم مروا بنا اذل ىذا العبد ا١تبتلى فنسألو  اٞتباؿكانوا يف 
شهباء وجاءوا اليو , فلما دنوا منو نفرت  بغاالً عن بليتو فركبوا 
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بعض ٍب مشوا اليو وكاف فيهم  اذلرحيو فقرنوا بعضها بغا٢تم من ننت 
 .شاب حدث السن فقعدوا اليو 

بذنبك وما ترى ابتالؾ هبذا البالء الذي  اخربتناي ايوب لو  : فقالوا
 . تسرهدل يبتلي بو احد اال من امر كنت 

: وعزة ريب انو ليعلم اين ما اكلت طعامًا  )عليو السالـ( فقاؿ ايوب
يتيم او ضعيف يكل معي وما عرض رل امراف   ينخوااال وعلى 

 . بدينكليهما طاعة اال اخذت ابشدمها على 
: سوءة لكم عمدًب اذل نيب هللا فعَت٘توه حىت اظهر من  فقاؿ الشاب
 .يسرىا  كافعبادة ربو ما  

لو جلست ٣تلس ا٠تصم منك ألدليت : فقاؿ ايوب )عليو السالـ( 
طق فيها انطق بعشرة االؼ لساف اليو غمامة فن هللاْتجيت , فبعث 

فاين منك قريب ودل ازؿ  ْتجتكاو ستة االؼ لغة ي ايوب ادؿ 
 .قريب 
هبذه البلية  ابتليتٍتفشد عليو مئزره وجثا على ركبتيو وقاؿ: : قاؿ 

 بدينوانت تعلم انو دل يعرض رل امراف قط اال لزمت ابحسنهما على 
 .م ودل اكل اكلة من طعاـ اال وعلى خواين يتي



 م االبجدية .............................................. عل(  007 )
 

الطاعة ومن صَتؾ تعبد هللا  اليكقاؿ فقيل لو :ي ايوب من حبب 
غافلوف  عنووالناس عنو غافلوف وٖتمده وتسبحو وتكربه والناس 

ا٘تن على هللا ٔتا هلل ا١تن فيو عليك , فاخذ الًتاب ووضعو يف فيو 
: انت ي رب فعلت ذلك يب فانزؿ هللا عليو ملكا فركض قاؿٍب 

ا١تاء فعاد احسن ما كاف فانبت هللا  بذلكفغسلو برجلو فخرج ا١تاء 
  . وزرعو ( وولدهعليو روضة خضراء ورد عليو اىلو ومالو 

٣تموع حروؼ ايوب )عليو السالـ( يف االّتد الصغَت  ٚتعنا فلو
 ابليس )لع( . حروؼلوجدانىا مطابقة جملموع 

ىم اف ايوب )عليو السالـ( ىو االسم الوحيد بُت االنبياء الذين ذكر 
القرآف يساوي لفظ ابليس على حسب اٟتساب وىذا يدؿ على اف 

٘تكُت ابليس من نيب هللا ايوب )عليو السالـ(  التشابة ادى اذل
 :الصغَتوذلك حسب االّتد 
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 =  ايوب  +  ب أ  +  ي  +  و 
ٔ+ٔٓ   +ٙ     +ٕ    =ٜٔ  

 = ابليس ا  + ب +ؿ + ي + س
ٔ+ ٕ  + ٙ+ٔٓ   +-  = ٜٔ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م االبجدية .............................................. عل(  009 )
 

 
 
 
 
 
 

 عليهما)اٟتجة بن اٟتسن دمحم بن فاطمة  اسم تطابق
 (السالـعليو )نيب هللا عيسى بن مرمي  مع السالـ(

 
 بن فاطمة الزىراء )عليو السالـ( ىو اف االماـ ا١تهدي ا١تعلـو من

وغائب عن اعُت الناس وسيظهر يف  يرزؽ)عليها السالـ( وىو حي 
دولة العدؿ اال٢تي  لتكويناسبا الوقت الذي يراه هللا تبارؾ وتعاذل من

. 
)عليو السالـ( ىو قد رفعو هللا اليو وسوؼ ينزؿ عند  عيسى واف

 ( ابمر هللا عز وجل .السالـقياـ االماـ ا١تهدي)عليو 
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ٚتعنا ألرقاـ احرؼ ) دمحم بن فاطمة )عج( لوجدانىا  عند وىنا
 ( وحسب االّتد الصغَتالسالـ)عليهما  عيسى بن مرمي مطابقة لػ)

 : تكوف كاالٌب
 ـ+ ح + ـ + د= دمحم

ٗ+ٛ+ٗ+ٗ  =ٕٓ 
 ب+ ف + ؼ + ا + ط + ـ + ت =  بن فاطمة

ٕ+ٕ  +ٛ  +ٔ+ٜ  +ٗ  +ٗ=ٖٓ  
  ٓ٘أي سيكوف دمحم بن فاطمة = 

 عيسى+ ي  + س+ ى=     ع
ٔٓ+ٔٓ  +-    +- =ٕٓ 

 ب+ف+ـ+ ر+  ي  +ـ =  بن مرمي
ٕ+ٕ+ٗ+ٛ+ٔٓ+ٗ =ٖٓ 

 ٓ٘وبذلك سيكوف عيسى بن مرمي=
 

: كما ذكران سابقاً اف االلف ا١تقصورة ىي ساقطة يف االّتد  مالحظة
 . أي ال ٖتسب



 م االبجدية .............................................. عل(  020 )
 

 
 

 
 

 طالوت مع( ليو السالـع)علي اسم تطابق

الروايت عن طريق تفسَت بعض االيت القرأنية ىناؾ تشابو  يف ورد
ِإفَّ اّلّلَ َقْد بَػَعَث } ( وطالوت قاؿ تعاذلالسالـبُت االماـ علي )عليو 

 . ٕٚٗالبقرة {طَاُلوَت َمِلكاً َلُكْم 
حروؼ علي )عليو السالـ( ٧تدىا تساوي حروؼ  احصينا فلو

 : طالوت ابالّتد الصغَت
 ع + ؿ+ ي=علي                

ٔٓ +ٙ +ٔٓ =ٕٙ 
 ط+ أ+ؿ+ و+ت= طالوت

ٜ +ٔ +ٙ+ٙ+ٗ=ٕٙ 
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 عليو) بعلي وعالقتو( السالـ عليهما)موسى وصي يوشع
 (وسلم وآلو عليو هللا صلى) دمحم وصي( السالـ

 

الذي اكدتو الروايت بُت علي)عليو السالـ( وصي  التشابو الثبات
( وبُت يوشع وصي موسى)عليو السالـ( اليك الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 :ػ اٟتساب االٌب

 ع + ؿ + ي= علي 
ٔٓ  +ٙ +ٔٓ=ٕٙ 

 ي + و + ش +ع= يوشع
ٔٓ  +ٙ +ٓ +ٔٓ=ٕٙ  

 



 م االبجدية .............................................. عل(  023 )
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ا١تعاصر التأويل يف علي يبٍت تعٍت ئيلاسرا بٍت ي

عن الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ابف كل لفظ )يبٍت اسرائيل( يعٍت  ورد وكذلك
 ( يف القرأف الكرمي .علي)يبٍت 

( وىو  ٕٙعدد حروؼ )اسرائيل( لظهر اهنا تساوي) احصينا فلوا
  -( كما مبُت:السالـكما ظهر يساوي عدد حروؼ علي )عليو 
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 + س +ر + ا + ي + ؿ= أسرائيل  أ
1  +1  +8 +1  +11  +4=64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عالقتها (السالـ عليها) فاطمة العا١تُت نساء سيدة
 (السالـ عليها) مرمي اسرائيل بٍت نساء بسيدة

 



 م االبجدية .............................................. عل(  025 )
 

( ٢تا شبو السالـالعا١تُت فاطمة )عليها  نساءابف سيدة   ورد وكذلك
ا السالـ( كما مبُت يف الروايت بسيدة نساء بٍت اسرائيل مرمي )عليه

)عليو  ا١تؤمنُت مَتأل لو)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( انو قاؿ عن رسوؿ اؿ ماجاء مثل .
)يعٍت فاطمة( قاؿ بلى قاؿ  ٔتثلك ومثلها احدثكاال  ) : السالـ(

 االنوار ْتار....(  احملرابمثلك مثل زكري اذ دخل على مرمي 
االٝتُت لو جدان النتيجة  حروؼ كال احصينا فلو. ٖٔصٖٗج

  -: متساوية كما يف اٟتساب االٌب
 ؼ + ا + ط + ـ + ت= فاطمة 

ٛ  +ٔ  +ٜ  +ٗ  +ٗ=ٕٙ 
 ـ + ر + ي + ـ= مرمي

ٗ  +ٛ +ٔٓ +ٗ=ٕٙ 
 

 
 )عليهما السالـ( مع اٝتي اٟتسن واٟتسُت تطابق

 وشبَتولدي ىاروف شرب 
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)عليهما  الروايت ابف سبب تسمية اٟتسن واٟتسُت يف ورد     
وزير موسى)عليو السالـ(  ىاروفالسالـ( على غرار اٝتي ولدي 

 . وشبَتومها شرب  
)عليهما  عن اٟتسُت بن علي ٖٙصٖٚيف ْتار االنوارج جاء فقد

 : السالـ( قاؿ
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فسألوه عن مسائل وكاف  من اليهود اذل رسوؿ هللا نفر جاء

اشياء مكتوابت يف التوراة امر هللا بٍت  اخربين عن ٜتسة سألوهفيما 
 ؟فيها بعده  ٔتوسىاسرائيل اف يقتدوا 
 . تقررلفانشدتك ابهلل اف اان اخربتك : قاؿ النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 

 .نعم يدمحم : قاؿ اليهودي 
 مكتوب دمحم رسوؿ هللا التوارةأوؿ ما يف : )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(  فقاؿ النيب: قاؿ 

راً }( ىذه االية وىي ابلعربانية طاب ٍب تال رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص َوُمَبشِّ
ِبَرُسوٍؿ أيٌَْب ِمن بَػْعِدي اْٝتُُو َأْٛتَُد فَػَلمَّا َجاءُىم اِبْلبَػيَِّناِت قَاُلوا َىَذا 

ويف السطر الثاين اسم وصيي علي بن ايب طالب  {ِسْحٌر مُِّبُتٌ 
اٟتسن واٟتسُت ويف السطر ا٠تامس امهما  سبطييبع والثالث والرا



 م االبجدية .............................................. عل(  027 )
 

( ويف التوراة اسم وصيي السالـ)عليها  فاطمة سيدة نساء العا١تُت
 .إيليا واسم السبطُت شرب وشبَت ومها نورا فاطمة )عليها السالـ( 

 . آخر الرواية اذل..  قاؿ اليهودي صدقت يدمحم
 نتيجة متساوية :عدد حروؼ كال االٝتُت لو جدان ال احصينا فلو

  ح + س + ف= حسن
ٛ  +ٓ  +ٕ=ٔٓ  

 ش + ب + ر= شرب
ٓ  +ٕ  +ٛ =ٔٓ  

 ح + س + ي + ف= حسُت
ٛ  +ٓ  +ٔٓ  +ٕ =ٕٓ 

 ش + ب + ي + ر= شبَت
ٓ  +ٕ  +ٔٓ  +ٛ =ٕٓ 
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 (السالـ عليو) علي مع النقطة تطابق

 ٚتيعاف  ) : )عليو السالـ( ينابيع ا١تودة عن امَت ا١تؤمنُت يف ورد
اسرار الكتب السماوية ىي يف القرآف وٚتيع مايف القرآف ىو يف 



 م االبجدية .............................................. عل(  029 )
 

الفاٖتة ىو يف البسملة وٚتيع مايف البسملة ىو  مايفالفاٖتة وٚتيع 
 . ( النقطة اليت ٖتت الباء واانيف النقطة اليت ٖتت الباء , 

)عليو السالـ( وفق االّتد الصغَت ىو   كالـ امَت ا١تؤمنُت  اثبات اف
 االٌب :ك

 ا+ؿ+ف+ؽ+ط+ت= النقطة
ٔ+ٙ+ٕ+ٗ+ٜ+ٗ =ٕٙ 

 ع+ؿ+ي= علي
ٔٓ+ٙ+ٔٓ =ٕٙ 

 
 
 

 
 

 )الُكر( يف القرآف الكرمي اكتشاؼ

)عليهم السالـ( اف ا١تاء اذا  يف روايت اىل بيت العصمة ورد لقد
 من ىذه الروايت :  بعضا واليكبلغ الُكر دل ينجسو شيء .
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)عليو السالـ(  بد هللاع اابٝتعت  ) : فعن معاوية بن عمار قاؿ
 ( . يقوؿ اذا كاف ا١تاء قد ُكر دل ينجسو شيء

)عليو  اٝتاعيل بن جابر قاؿ سالت االماـ الصادؽ عن وورد
 ؟  شيءالسالـ( عن ا١تاء الذي الينجسو 

 وما الُكر ؟  قلت,  ُكٌر  ) قاؿ)عليو السالـ( :
 . ( قاؿ : ثالثة اشبار يف ثالثة اشبار

ئل )عليو السالـ( انو سُ  مسلم عن ايب عبد هللا عن دمحم بن ورد وقد
وتلُغ فيو الكالب ويغتسل فيو اٞتنب  الدوابعن ا١تاء تبوؿ فيو 

 . ( ا١تاء قد ُكر دل ينجسو شيء كافاذا   ) قاؿ :
الُكر طهور  اف)  عن اىل بيت العصمة )عليهم السالـ( : ورد وقد

 ( .  الينجسو شيء
 . َن السََّماِء َماًء َطُهوراً {َوَأنَزْلَنا مِ }تعاذل  قاؿ وقد

ارقاـ حروؼ ُكر ٧تدىا مطابقة لكلمة طهور واليت  نستخرج فعندما
 االّتد الكبَت: وفقىي ْتسب الرسم القرآين وذلك 



 م االبجدية .............................................. عل(  030 )
 

 ؾ+ر= كر
ٕٓ+ٕٓٓ=ٕٕٓ 

 ط+ىػ+و+ر= طهور
ٜ+٘+ٙ+ٕٓٓ =ٕٕٓ 
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 ليلة القدر ٖتديد

يف ٖتديد ىذه الليلة ا١تباركة من شهر رمضاف  ا١تسلموف اختلف
( ٖٕمنهم قاؿ ىي ليلة ) وقسم( ٕٔا١تبارؾ فقالوا ىي ليلة )

 وقالوا( وقسم دل يستطيع ٖتديدىا ٕٚوقسم اخر قاؿ ىي ليلة )
 . ر االخَتة من شهر رمضاف ا١تبارؾىي يف الليارل الوت

من حصرىا يف الليارل العشر االخَتة من ىذا الشهر وغَت  منهم بل
  الشيعة االمامية اف ليلة القدر ىي ليلة  ماقالتوذلك , و٨تن نقوؿ 

 حساب اف التالية: االدلة( ىو الصحيح وسنثبت ذلك يف ٖٕ)
فاف الرسوؿ  ( ابالّتد الصغَت , وليس ىذا فقطٖٕالقدر يساوي )

) ...اف لكل شيء قلب وقلب الشهور  ( يقوؿ :الكرمي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . ( رمضاف وقلب رمضاف ىو القدر ...

 , (ٖٕ) رمضاف لتبُت اف ٣تموع ارقاـ حروفو يساوي حسبنا ولو
  الزمن واالوقات فالنهار يساوي يفكما اف ليلة القدر ٢تا مدخلية 

 يساوي( حسب الرسم القرآين والصبح ٖٕ) والليل يساوي (ٖٕ)



 م االبجدية .............................................. عل(  033 )
 

( , وكلو وفق حساب االّتد الصغَت ٖٕ) ( والضحى يساويٖٕ)
 , وىي كاالٌب :

 القدر+ؿ+ؽ+د+ر= ا
ٔ+ٙ+ٗ+ٛ =ٕٖ 

 ر+ـ+ض+ا+ف= رمضاف
ٛ+ٗ+ٛ+ٔ+ٕ =ٕٖ 

 ا+ؿ+ف+ىػ+ا+ر= النهار
ٔ+ٙ+ٕ+٘+ٔ+ٛ =ٕٖ 

 ا+ؿ+ي+ؿ= اليل
ٔ+ٙ+ٔٓ+ٙ =ٕٖ 

 ا+ؿ+ص+ب+ح= الصبح
ٔ+ٙ+ٙ+ٕ+ٛ =ٕٖ 

 ا+ؿ+ض+ح+ى= الضحى
1+4+8+8=62 
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 (السالـ عليهما) وفاطمة بعلي والليلة الفجر عالقة

تفسَت سورة القدر عن اىل بيت العصمة)عليهم السالـ( اف  يف ورد
)عليو السالـ( واف الليلة ىي فاطمة طالبالفجر ىو علي بن ايب 

القوؿ اليك ىذا اٟتساب  ىذا والثبات . الزىراء)عليها السالـ(
مع  فاطمةاالّتدي الذي يتبُت فيو تطابق اسم علي مع الفجر واسم 

 : الليلة , وىي كاالٌب ووفق االّتد الصغَت
 ا+ؿ+ؼ+ج+ر= الفجر

ٔ+ٙ+ٛ+ٖ+ٛ =ٕٙ 
 ع+ؿ+ي= علي

ٔٓ+ٙ+ٔٓ =ٕٙ 
 ؿ+ي+ؿ+ة= ليلة

ٙ+ٔٓ+ٙ+ٗ =ٕٙ 
 ؼ+ا+ط+ـ+ة= فاطمة

ٛ+ٔ+ٜ+ٗ+ٗ =ٕٙ 
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 سيدة ىي الكرمي القرآف يف( القرىب ذا) 

 (السالـ عليها) العا١تُت ءنسا

وسائل الشيعة عن علي بن اسباط عن االماـ موسى بن  يف ورد
هللا ١تا فتح على نبيو فدؾ وما  اف)  : جعفر)عليو السالـ( قاؿ

نبيو )وات ذا  علىواالىا دل يوجف عليو ٓتيل والركاب فانزؿ هللا 
فراجع يف ذلك  ,من ىم  القرىب حقو( فلم يدِر رسوؿ هللا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(

جربائيل وراجع جربائيل ربو فاوحى هللا اليو اف ادفع فدؾ اذل فاطمة 
 )عليها السالـ( .....( .

مقولة سيدة نساء العا١تُت , سنثبت اف ٣تموع ارقاـ  صحة والثبات
الحرؼ فاطمة )عليها السالـ( ,  ٘تامااحرؼ )ذا القرىب( مطابقة 

 وىي كاالٌب :
 ذا القرىب ذ+ا+ا+ؿ+ؽ+ر+ب=

ٗ+ٔ+ٔ+ٙ+ٗ+ٛ+ٕ =ٕٙ 
 ؼ+ا+ط+ـ+ة= فاطمة
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ٛ+ٔ+ٜ+ٗ+ٗ =ٕٙ 
 
 

 (السالـ عليهما) علي ومع فاطمة مع ذرية تطابق

ـَ َونُوحًا َوآَؿ ِإبْػَراِىيَم َوآَؿ ِعْمَراَف  قاؿ تعاذل  } ِإفَّ اّلّلَ اْصَطَفى آَد
 {  .يٌع َعِليمٌ َعَلى اْلَعاَلِمَُت ُذرِّيًَّة بَػْعُضَها ِمن بَػْعٍض َواّلّلُ ٝتَِ 

يف اٟتديث معناىا اما فاطمة او علي فاف لفظ ذرية يساوي  ذرية اف
 بن زيد قاؿ : عليلفظ فاطمة او علي فعن 

ابو بكر وعمر وعثماف : عبد هللا بن عمر نفاضل فنقوؿ  عندكنا  )
ي ااب عبد الرٛتن : لو رجل  فقاؿ, ويقوؿ قائلهم فالف وفالف , 

 .فعلي 
)عليو  اىل بيت اليقاس هبم احد من الناس علي من علي:  قاؿ 

َوالَِّذيَن } وجل يقوؿ ( يف درجتو اف هللا عزي)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص السالـ( مع النب
ُهْم ُذرِّيػَّتُػُهم ِبِِديَاٍف َأْٟتَْقَنا هِبِْم ُذرِّيػَّتَػُهمْ   . ٕٔ{الطورآَمُنوا َواتػَّبَػَعتػْ

 ( وىي معو يف درجتو وعلي مع فاطمة)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص النيب ذرية ففاطمة
 . ٓ٘ابب ٕٚص ٕٗج االنوار ْتار)صلى هللا عليهما( 
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 ذ+ر+ي+ت= ذرية 
ٗ+ٛ+ٔٓ+ٗ=ٕٙ  

 ؼ+ا+ط+ـ+ت= فاطمة
ٛ+ٔ+ٜ+ٗ+ٗ=ٕٙ  
 

اٟتديث الشريف لرسوؿ هللا)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ابف فاطمة بضعة مٍت اذا اف 
 )فاطمة( من بعض )دمحم(. بعضها

 ض+ىػ+ا=بعضهاب+ع+
ٕ+ٔٓ+ٛ+٘+ٔ=ٕٙ 

 ب+ع+ض=بعض
 )يعٍت فاطمة من دمحم( ٕٓ=ٛ+ٓٔ+ٕ
 
 
 
 



 ( 038 علم االبجدية ............................................. ) 

  - 1 - - 138 - 

 

 تفسَت
 (حسُت من واان مٍت حسُت)

مٍت واان  حسُت)  : )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قاؿ اٟتديث عن الرسوؿ الكرمي يف ورد
 ْتارمنو احب هللا من احب حسينًا حسُت سبط من االسباط ( 

 .  ٕٚصٖٚج االنوار
كالـ كثَت حوؿ ىذا اٟتديث كيف اف الرسوؿ )صلى هللا   وقع وقد

اف اٟتسُت من دمحم فلو حسبنا  علماعليو والو وسلم( من اٟتسُت 
وجود جامع  اذلارقاـ حروؼ كال االٝتُت ٧تدىا متساوية ٦تا يشَت 

 بينهما .
 ـ+ح+ـ+د =دمحم

ٗ+ٛ+ٗ+ٗ=ٕٓ 
 ح+س+ي+ف=حسُت

 ٕٓ=ٕ+ٓٔ+ػ+ٛ
 شرفاً  اعلى( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) دمحمامن حسُت لكن حسُت من دمحم ودمحم  اذا 

 .  )عليو السالـ( من اٟتسُت
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 (السالـ عليهم) البيت واىل ا١تثاين السبع

ا١تثاين ىي فاٖتة الكتاب اليت ىي سورة اٟتمد وىي سبع  السبع اف
 ا١تثاين . معٌتايت وىي مثاين ابختالؼ 

اٟتمد مثناة يف الكتاب ا١تقدس  من التثنية فاف معاين اهنا فا١تشهور
مرتبطة ارتباطًا وثيقا ابىل البيت  السورةلكن ا١تهم ىنا ىو اف ىذه 

 . عليهم السالـ
يف اٟتديث اف السبع ا١تثاين يف الظاىر اٟتمد ويف الباطن  ورد فقد

 عبد هللا عليو السالـ قاؿ : ايبمعناىا اىل البيت فعن 
ليد والسابع منها القائم عجل اٟتمد وابطنها ولد الو  ظاىرىااف  )

 .(  هللا فرجو
قاؿ سالت ااب عبد هللا )عليو السالـ( يف قولو  مهرافوعن ٝتاعة بن 

َن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَف اْلَعِظيَم{  تعاذل َناَؾ َسْبعًا مِّ فقاؿ  قاؿ , }َوَلَقْد آتَػيػْ
رفنا نزوؿ بُت اظهركم من ع هللارل ٨تن وهللا السبع ا١تثاين و٨تن وجو 

 . فقد عرفنا ومن جهلنا فامامو اليقُت يعٍت ا١توت (
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 ىذا الكالـ اف اٝتاء اىل البيت ىي اربعة عشر وىي على والشاىد
 , جعفر ,  دمحم , علي , حسُت , حسن , فاطمة , علي , دمحم ): 

 . ( دمحم , حسن , علي ,دمحم  , علي , موسى
فهي مثاين  سبعا مزج ا١تتكررات يف اٝتائهم بنحوىا تساوي فعند 

 , حسن , علي , فاطمة , دمحم الهنا من االثنينية واالقًتاف فيبقى )
 . ( موسى , جعفر , حسُت
اهنم سبعة ٍب اف ىذه االٝتاء اذا احصينا ارقامها على  الناتج فخرج

تعادؿ عدد حروؼ اٟتمد حيث اف  ٧تدىاحسب االّتد الصغَت 
 االلفاف حرؼ  حرفا ومن ا١تالحظ ٓٗٔعدد حروؼ اٟتمد ىي 

الذي ىو يف بسمميحرلا نمحرلا هللا  فاف اصلو أبسم فااللف دل يظهر 
الوحدانية والواحدية حىت ورد عن االماـ الرضا )عليو  اذلالنو يشَت 

ابهلل تعاذل من انحية انو اصل  شبوالسالـ( ابف حرؼ االلف لو 
 فقد الباطناالعداد واليقبل القسمة وغَتىا من االمور اما يف 

وجدان اٟترؼ قد ظهر حيث اف عدد ارقاـ اٝتاء السبعة من اىل 
 : ابالّتد الصغَت ٔٗٔالبيت يساوي 
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 ٕٓ=ٗ+ٗ+ٛ+ٗدمحم
 ٕٙ=ٗ+ٗ+ٜ+ٔ+ٛفاطمة 
 ٕٙ=ٓٔ+ٙ+ٓٔعلي 

 ٓٔ=ٕ+-+ٛحسن 
 ٕٓ=ٕ+ٓٔ+-+ٛحسُت 
 ٜٕ=ٛ+ٛ+ٓٔ+ٖجعفر 
 ٓٔ=-+ٙ+ٗموسى 
ىرا فسبحاف هللا الذي جعل الظاىر ابطنا والباطن ظا ٔٗٔ اجملموع

 . وا١تخفي حجة والظاىر حجة
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 الطواسُت ٤تكم

  خطبة البياف عن امَت ا١تؤمنُت )عليو السالـ( انو قاؿ : يف ورد
 . ( الطواسُت ٤تكماان  )
 -: نريد اف نثبت اموراً  وىنا 

:  قاؿ )عليو السالـ( مع احملكمات النو الطواسُت تطابق  -: االوؿ
 . ( ٤تكم الطواسُت )

 .اٟتمدالطواسُت مع سورة  ربط -: الثاين
اٟتمد مقاـ عظيم وىو  يفلو  علي )عليو السالـ( اف -:الثالث

اان  ): )عليو السالـ(  مذكور فيها أبعلى مقاـ قاؿ امَت ا١تؤمنُت
الطواسُت ىي السور الثالث اليت تبدأ  اف وا١تعلـو٤تكم الطواسُت( 

ص, وسبب والنمل والقص الشعراء وىيبػ)طسم ػ طس ػ طسم( 
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مها  حرفُتتسميتها ابلطواسُت وليس الطواسيم فيو اشارة اذل امهية 
 . الطاء والسُت الف ا١تيم سقطت من سورة النمل

 
 

 : نثبت اف نريد وىنا
 الطواسُت معٌت لنا تبُت اف بعد احملكمات تطابق الطواسُت اف  -ٔ

  -: اٟتساب واليك
 ط+س= طس

ٜ×ٙٓ=٘ٗٓ 
 احملكماتا+ؿ+ـ+ح+ؾ+ـ+ا+ت=   ويساوي

ٔ+ٖٓ+ٗٓ+ٔ+ٗٓٓ =٘ٗٓ 
 . والطواسُت احملكمات بُت ترابط ىناؾ اف لدينا ثبت وهبذا

اٟتمد فذلك الف الطواسُت مطابقة  بسورةأما ترابط الطواسُت  -ٕ
قاؿ تعاذل  كماللمحكمات كما اثبتنا واحملكمات ىي اـ الكتاب  

ُـّ اْلِكَتاِب ُىَو الَِّذَي َأنَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آَيٌت } ٤تَُّْكَماٌت ُىنَّ ُأ
 { .َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاتٌ 



 ( 044 علم االبجدية ............................................. ) 

  - 1 - - 144 - 

 

اكدت ذلك الرواية الواردة يف تفسَت  كماالكتاب ىي اٟتمد   واـ
 لقولوتفسَتًا  )عليو السالـ( عن الصادؽ ٖٗٛصٗالصايف ج

 }َوِإنَُّو يف أُّـِ اْلِكَتاِب َلَديْػَنا َلَعِليّّ َحِكيٌم{ تعاذل
 . ( يف اـ الكتاب يعٍت الفاٖتةالسالـ)عليو  امَت ا١تؤمنُت ىو
)عليو السالـ( وبُت أـ الكتاب  ىناؾ عالقة بُت االماـ علي ٍب -ٖ

, وثبت  ٕٙ= )عليو السالـ( , وعليٕٙوىي النقطة فالنقطة =
اليت يف  البسملةيف اٟتديث الوارد عنو )عليو السالـ( انو نقطة ابء 

 . اٟتمد
السالـ( يف اٟتمد اليت ىي أـ الكتاب ينتج اف علي )عليو  ىذا ومن

 : وقد قاؿ تعاذل
 }َوِإنَُّو يف أُّـِ اْلِكَتاِب َلَديْػَنا َلَعِليّّ َحِكيٌم{

)عليو السالـ( اعلى ما يف اـ الكتاب الف النقطة اعالىا  علي اذف
تؤكد على اف  روايت وىناؾ.خيرجفعليها ينزؿ الفيض ومنها 

عظيم ىو امَت ا١تؤمنُت علي )عليو  ا١توصوؼ يف ىذه االية أبنو علي
 . (السالـ
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 رسوؿ مع دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( تطابق

 وعيسى )عليو السالـ( فقط

الذين جاء ذكر اٝتاءىم يف كتاب هللا ىم ٜتس  االنبياء ٣تموع
اي منهم ابلرسوؿ حصرًا دل  االخبارعنوعشروف نبيًا مرساًل لكن 

( وعيسى)عليو السالـ( كما أيٌب اال على اثنُت منهم ومها دمحم)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
)آؿ عمراف(  ( سورةٗٗٔ) االية {جاء يف اية }َوَما ٤ُتَمٌَّد ِإالَّ َرُسوؿٌ 

. 



 ( 046 علم االبجدية ............................................. ) 

  - 1 - - 146 - 

 

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُؿ اّللِّ } واالية ( ٔٚٔ) االية {ِإمنَّ
 سورة )النساء( .

  -ىذا ابالّتد لوجدان النتيجة التالية : طبقنا ولو
 ـ+ح+ـ+د= دمحم

ٗ+ٛ+ٗ+ٗ =ٕٓ 
 ع + ي + س+ى= عيسى

ٔٓ+ٔٓ+ٓ +ٓ =ٕٓ 
 ر+س+و+ؿ =رسوؿ

ٛ+.+ٙ+ٙ =ٕٓ 
 اذف دمحم = رسوؿ

 سوؿو عيسى  = ر 
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 وارتباطاهتاالشهور  حساب

)عليو السالـ( واالماـ  وثيق بُت والدة االماـ علي ارتباط ىناؾ
 . اشهرىاا١تهدي )عليو السالـ( وليلة القدر وبُت 

( ٖٔىي ) )عليو السالـ( اف والدة امَت ا١تؤمنُت علي يعرؼ فكلنا
رجب واذا احصينا عدد حروؼ )رجب( واخرجنا قيمتها لكانت 

  -: النتيجة متطابقة كما يف اٟتساب التارل
 ر + ج +  ب = رجب

ٛ+ٖ+ٕ=ٖٔ 
 رجب العددية وىذا مطابق ليـو الوالدة المَت ا١تؤمنُت شهر قيمة

 . ( رجبٖٔ) وىو ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وصي النيب )عليو السالـ(
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  وىو, ( السالـ)عليو  الشهرة عرؼ مولد االماـ ا١تهدي وبنفس 
عباف ولو حسبنا شعباف لوجدان قيمتو العددية مطابقة ليـو ( ش٘ٔ)

 :ػ )عليو السالـ( واليك اٟتساب ا١تهدي االماـوالدة 
 ش + ع + ب + ا + ف = شعباف

ٓ+ٔٓ+ٕ+ٔ+ٕ=ٔ٘  
 . لشهر شعباف العددية القيمة

قلب  شيءنفس ماذكران ٍب انو ورد التأكيد على اف لكل  أي 
ر رمضاف ىو ليلية القدر وقلب الشهور شهر رمضاف وقلب شه

  -: الكرمي لوجدان االٌب الشهرفأذا حسبنا قيمة ىذا 
 + ا + ف = رمضافض+ ـ +   ر
ٛ+ٗ+ٛ+ٔ+ٕ=ٕٖ  

١تا ىو مؤكد عن الشيعة  مطابق وىذا لشهر رمضاف . العددية القيمة
 . ( رمضافٖٕاالمامية من اف ليلة القدر ىي ليلة )
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 )عليو السالـ( ابراىيمالكعبة مع  عالقة

ا١تتسادل عليها عند ا١تسلمُت وغَتىم اف ابراىيم )عليو  االمور من
 . ا١تشرفة وىذا الخالؼ فيو الكعبةالسالـ( ىو من بٌت 
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  -: كاالٌب فهو ابٟتساب اثباتو أما
 ا +ؿ +ؾ+ع +ب +ة =الكعبة

ٔ+ٙ+ٛ+ٔٓ+ٕ+ٗ =ٖٔ 
 ا + ب+ر+ا +ىػ+ي + ـ= ابراىيم

ٔ+ٕ+ٛ+ٔ+٘+ٔٓ+ٗ=ٖٔ 
 . العددية القيم ْتسب ابراىيم تطابق الكعبة اذف
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 الكتابيطابق  القرآف

توجد ٜتس كتب ٝتاوية مذكورة ومتعارفة بُت االديف  انو ا١تعلـو
فهل يتطابق أي منها  والقرأفيل وىي الذكر والتوراة والزبور واال٧ت

 حيثمع قيمة الكتاب واٟتق اف القرأف فقط يطابق الكتاب من 
  -: اٟتساب واليك ,القيم العددية 

 الذكر+ؿ+ذ+ؾ+ر= ا
ٔ+ٙ+ٗ+ٛ+ٛ =ٕٚ 

 ا+ؿ+ز+ب+و+ر= الزبور
ٔ+ٙ+ٚ+ٕ+ٙ+ٛ =ٖٓ 

 ا+ؿ+ت+و+ر+ا+ة= التوراة
ٔ+ٙ+ٗ+ٙ+ٛ+ٔ+ٗ =ٖٓ 

 ا+ؿ+ا+ف+ج+ي+ؿ =اال٧تيل
ٔ+ٙ+ٔ+ٕ+ٖ+ٔٓ+ٙ =ٕٜ 
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 ا+ؿ+ؽ+ر+ا+ف =القرآف
ٔ+ٙ+ٗ+ٛ+ٔ+ٕ =ٕٕ 

 ا+ؿ+ؾ+ت+ا+ب= الكتاب
ٔ+ٙ+ٛ+ٗ+ٔ+ٕ =ٕٕ 

 اذف الكتاب يساوي القرآف
 
 
 
 

                 
                               

                        
                    

                            
                       

                     
                         



 م االبجدية .............................................. عل(  053 )
 

                      
                          

                        
        

 االمامةالنبوة ونور  نور

, عن الصادؽ )عليو  ٔٔ/ ص ٘ٔكتاب ْتار االنوار ج  يف جاء
وآ٢تما  وعليًا )صلوات هللا وسالمو عليهما دمحماً  إف:  ( السالـ

 قبل خلق ا٠تلق ابلفي عاـ واف هلالج لجاٚتعُت( كاان نورًا بُت يدي هللا 
انشعب منو شعاع  وقدا١تالئكة ١تا رأت ذلك النور رات لو اصاًل 

المع فقالت : ا٢تنا وسيدان ماىذا النور فأوحى هللا عزوجل اليهم , 
نور من نوري اصلو نبوة وفرعو امامة فأما النبوة فلمحمد  اىذ
فلعلي حجيت ووليي ولوالمها ما خلقت  االمامةبدي ورسورل واما ع

 . خلقي
النبوة واالمامة يف حساب االّتد لوجدان تساويهما  ادخلنا ولو

  -: للحساب االٌب طبقاً ابلقيمة العددية وىذا 
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 ا+ؿ+ف+ب+و+ة= النبوة
ٔ+ٙ+ٕ+ٕ+ٙ+ٗ =ٕٔ 

 ا+ؿ+ا+ـ+ا+ـ+ة =االمامة
ٔ+ٙ+ٔ+ٗ+ٔ+ٗ+ٗ =ٕٔ 

 ٕٔواالمامة =ٕٔ اذف النبوة =
 . الفرع يشابو االصل جعل من فسبحاف

 
 
 
 
 
 

                  
                     
                    
                     



 م االبجدية .............................................. عل(  055 )
 

                
                 

            
        

               
 الوسطى الصالة اثبات

َلَواِت والصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا ّلِلِّ }َحاِفظُوْا َعَلى الصَّ  تعاذل قاؿ
 . ٖٕٛقَانِِتَُت{البقرة

ا١تفسروف ا١تسلموف كافة يف ٖتديد الصالة الوسطى  اختلف لقد
من قاؿ ىي صالة العشاء  ومنهمفمنهم من قاؿ ىي صالة الفجر 

 . ومنهم من قاؿ ىي صالة ا١تغرب وقيل العصر وقيل الظهر
عن ذلك وقاؿ ىي صالة اٞتمعة وكل  من ذىب بعيداً  منهم بل

فهي فقط توقعات ال اكثر  قائمةذلك من غَت دليل واضح اوحجة 
 وال اقل .

فاف صالة الظهر ىي الصالة الوسطى وسنثبت ذلك  اٟتقيقة اما
 : ابلدليل الناصع
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لنا القرآف الكرمي )الظهَتة( وىي اليت تعٍت صالة الظهر اال  يذكر دل
}َي َأيػَُّها  ( فقد قاؿ تعاذلٛ٘) واحدة يف االية و١ترةيف سورة النور 

ُلُغوا اْٟتُُلَم  الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأدْيَانُُكْم َوالَِّذيَن دلَْ يَػبػْ
َن  ِمنُكْم َثاَلَث َمرَّاٍت ِمن قَػْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحَُت َتَضُعوَف ثَِياَبُكم مِّ

َوِمن بَػْعِد َصاَلِة اْلِعَشاء َثاَلُث َعْورَاٍت لَُّكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َواَل  الظَِّهَتَةِ 
َعَلْيِهْم ُجَناٌح بَػْعَدُىنَّ َطوَّافُوَف َعَلْيُكم بَػْعُضُكْم َعَلى بَػْعٍض َكَذِلَك 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم {النور ُ َلُكُم اآْلَيِت َواّللَّ ُ اّللَّ  .ٛ٘يُػبَػُتِّ
 الصلوةعلى حسب الرسم القرآين وىي )  الصالة الوسطى فاف

( اما الظهَتة اليت ٔ٘الوسطى ( يكوف ٣تموعها يف االّتد الصغَت )
( وعند اضافة ) صالة ( بدوف ٖٗالنور فهي ) سورةوردت يف 

 ( .ٔ٘) اجملموع( يكوف ٚٔالرسم القرآين و٣تموعها )
( ركعة ٚٔمعروؼ فاف عدد فروض الصالة اليومية ىي ) ىو وكما
ورد عن االماـ اٟتسن  وقد( ركعة , ٖٗالنوافل فهي) اما

 العسكري)عليو السالـ( :



 م االبجدية .............................................. عل(  057 )
 

ا١تؤمنُت ىي ٜتسة التختم ابليمُت واٞتهر ببسم هللا  عالمةاف  )
 وتعفَت اٞتبُت والصالة احدى وٜتسُت االربعُتالرٛتن الرحيم وزيرة 

 : االّتد الصغَت وىي كاالٌب وفقىذا التقسيم  وسيكوف( 
 +ة+ا+ؿ+و+س+ط+ى=الصلوة الوسطىا+ؿ+ص+ؿ+و

ٔ+ٙ+ٙ+ٙ+ٙ+ٗ+ٔ+ٙ+ٙ+ٓ+ٜ+ٓ =٘ٔ 
 صالة الظهَتة

 ص+ؿ+ا+ة= صالة
ٙ+ٙ+ٔ+ٗ =ٔٚ 

 ا+ؿ+ظ+ىػ+ي+ر+ة =الظهَتة
ٔ+ٙ+ٓ+٘+ٔٓ+ٛ+ٗ =ٖٗ 

 ٔ٘( = ٖٗ( + الظهَتة )ٚٔصالة)
 . الوسطى تساوي صالة الظهَتة فالصالة اذف
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 مراحل تبدأ ىػ(ٕٙٗٔ) انتهاء بعد
 قدسا١ت الظهور

روايت كثَتة عن ائمة ا٢تدى صلوات هللا عليهم اٚتعُت  وردت قد
)عليو السالـ( عن طريق علم  االماـتتحدث عن موعد قياـ 

حيث يتم  ٤تدداٟتروؼ وليس يف ذلك تعيُت لتاريخ الظهور بشكل 
السبيل اليو الف فيو معارضة  فيو ذكر اليـو والشهر والسنة فهذا ما

وقيت وتلعن الوقاتُت وتكذهبم ولكن من خالؿ اليت تنفي الت لالخبار



 م االبجدية .............................................. عل(  059 )
 

اٚتاال وليس فيو ٖتديد , فقد ورد عن ايب  التاريخىذا العلم نستنتج 
 : )عليو السالـ( قاؿ لبيد عن الباقر

لبيد : اف يف حروؼ القرآف ا١تقطعة لعلما ٚتا . اف هللا تعاذل  اابي  )
( حىت ظهر نوره وثبتت  فقاـ دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص {َذِلَك اْلِكَتابُ  ادل} انزؿ

, وقد مضى من االلف السابع مائة سنة  ولدكلمتو وولد يـو 
 وثالث سنُت . 

يف اٟتروؼ ا١تقطعة . اذا عددهتا من  هللا: وتبيانو يف كتاب  ٍب قاؿ
وقياـ قائم  االغَت تكرار , وليس من حروؼ مقطعة حرؼ ينتهي 

 من بٍت ىاشم عند انقضائو . 
والصاد تسعوف ,  اربعوفؿ: االؼ واحد والالـ ثالثوف وا١تيم ٍب قا

فذلك مائة وواحد وستوف . ٍب كاف بدء خروج اٟتسُت بن 
( ادل هللا . فلما بلغت مدتو قاـ قائم ولد العباس السالـعلي)عليو 

االماـ  موسوعة(  )الر( ئهاانقضا عندعند )ا١تص( ويقـو قائمنا 
 .ٖا١تهدي ج
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ذلك السر  معرفةاجمللسي كما يف ْتار االنوار  العالمة  حاوؿ وقد
 يفلحوالكنو دل يفلح كما حاوؿ ذلك غَته من العلماء ولكنهم دل 

 ايضا .
ٔتن هللا وتوفيقو معرفة ذلك السر عن طريق علم  اعرض وسوؼ

ست مرات ٜتسة منها )الر(  القرآفاٟتروؼ فقد وردت )الر( يف 
ويوسف  ىودورا بسورة وواحدة )ا١تر( تبداء من )سورة يونس مر 

 -ا١تر -الر -الر -والرعد وابراىيم واٟتجر( فتكوف ىكذا )الر
استثناء )ا١تر( كما فعل ذلك العلماء والباحثُت  والديكنالر( -الر

السور اف )ا١تر( من ضمن تلك  وترتيبالنو كما يظهر من السياؽ 
 اٟتروؼ والينبغي تركها .

( وبتكرارىا ٖٕٔساوي )النتيجة ىكذا فاف )الر( ت تكوف وعليو
ا١تيم اليها اليت ىي يف  وابضافة( ٖٙٛٔست مرات تكوف النتيجة )

 (ٕٙٗٔ) النتيجة( تكوف ٓٗ)ا١تر( من سورة الرعد اليت تساوي )
. 

 : اٟتساب االٌب يف كما
 ا+ؿ+ر=الر



 م االبجدية .............................................. عل(  060 )
 

ٔ+ٖٓ+ٕٓٓ=ٕٖٔ 
 ا+ؿ+ر=الر

ٔ+ٖٓ+ٕٓٓ =ٕٖٔ 
 ا+ؿ+ر= الر

ٔ+ٖٓ+ٕٓٓ=ٕٖٔ 
 ا+ؿ+ـ+ر=ا١تر

ٔ+ٖٓ+ٗٓ+ٕٓٓ=ٕٚٔ 
 ا+ؿ+ر=الر

ٔ+ٖٓ+ٕٓٓ=ٕٖٔ 
 ا+ؿ+ر=الر

ٔ+ٖٓ+ٕٓٓ=ٕٖٔ 
 ٕٙٗٔوبعد ٚتعها تكوف النتيجة = 

ا٢تجرية اليت ٨تن فيها االف وىذا مايؤكد كوننا نعيش  السنة وىي
بعد انقضاء  مراحل الظهور سوؼ تبدأاالف يف زمن الظهور واف 

 ىذه السنة .
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دمة ولكننا نقوؿ ذلك اننا نقوؿ اف قيامو يف السنة القآ معٌت وليس
يثبت ذلك انشاء هللا بتحقق  وسوؼاف قيامو صار قريبا جدا 

 العالمات اٟتتمية اليت البد اف تكوف قريبة الوقوع .
تبارؾ وتعاذل اف يعجل يف قيامو ا١تقدس واف جيعلنا من  هللا نسأؿ

على ا١تؤمنُت وا١تنتظرين التمهيد  فافانصاره واعوانو وبذلك 
)عليو  االماـق ا١تقدس والبحث عن دعوة واالعداد لنصرة اٟت

 السالـ( وااللتحاؽ هبا .
 
 

 
 الكهف اصحاب عدة

 الرسوؿ زمن ومنذ الكهف اصحاب حوؿ  مستمراً   ا٠تالؼ مازاؿ
  ليعرفوا  النيب أيتوف اليهود  كاف حيث( وسلم وآلو عليو هللا صلى)

 ا١تؤمنُت امَت االماـ على يـو  ذات ودخلوا  الكهف اىل عدة
 :  فاخربىم  ذلك  عن وسألوا( السالـ عليو)



 م االبجدية .............................................. عل(  063 )
 

 واسم  اٝتائهم واعطاىم كلبهم واثمنهم  سبعة كاف  عددىم ابف
 . وعملهم  كلبهم

 الواردة  الرواية  يف كما( السالـ عليو) اٞتواد االماـ اوضح وقد
 خالؿ من  كلبهم  واثمنهم سبعة عددىم  اف السالـ عليو  عنو

 : تعاذل قاؿ  ثحي  االية بنفس  االستدالؿ
}َسيَػُقوُلوَف َثاَلثٌَة رَّابُِعُهْم َكْلبُػُهْم َويَػُقوُلوَف َٜتَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُػُهْم َرْٚتًا 
َعٌة َواَثِمنُػُهْم َكْلبُػُهْم ُقل رَّيبِّ َأْعَلُم بِِعدَّهِتِم مَّا  اِبْلغَْيِب َويَػُقوُلوَف َسبػْ

ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراء ظَاِىرًا َواَل َتْستَػْفِت ِفيِهم يَػْعَلُمُهْم ِإالَّ َقِليٌل َفاَل ُ٘تَاِر 
ُهْم َأَحداً {الكهف نػْ  . ٕٕمِّ

 الثاين والقوؿ( كلبهم رابعهم ثالثة)  االوؿ القوؿ اف االماـ قاؿ فقد
 اعقب وتعاذل سبحانو هللا الف غَتصحيح(  كلبهم سادسهم ٜتسة )

 ) الثالث القوؿ قبيع  دل ولكنو(  ابلغيب رٚتا ) تعاذل بقولو القولُت
 . الصحيح ىو انو فتبُت القوؿ بذلك(  كلبهم واثمنهم سبعة

  . السورة نفس يف القوؿ  ىذا صحة على خرافآ  شاىداف  وىناؾ
 :  االيت يف مرات  ٙتاف ذكرت  نراىا  احد كلمة الحظنا  اذا
( ٜٔ , ٕٕ , ٕٙ , ٖٛ  , ٕٗ , ٗٚ , ٜٗ , ٔٔٓ)  
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 عندما انك حيث االعداد  ابب من (احد)  فأف معروؼ  ىو وكما
 . للمجاز قابل  غَت( احد)  و تعد سوؼ كامنا احد تقوؿ

 فيو  فهذا  فيو الشركة ٦تتنع واحد على يدؿ اٟتقيقة يف  ىو بل
 .  كلبهم  واثمنهم  سبعة الكهف اصحاب عدد اف  على اشارة
  اليت القرآنية وااليت  عدهتم  بُت ٕتانس ىناؾ اف يالحظ كما

 يف قاؿ وتعاذل سبحانو ا١توذل  اف حيث( احد) كلمة  فيها جدتو 
 . (كلبهم واثمنهم سبعة) عدهتم

 نفس يالحظ كما  كلبهم  اثمنهم  ٍب  سبعة  نعدىم اوالً   يعٍت
 ( .احد) كلمة فيها توجد  اليت االيت يف الشيء
 ٧تد  فتارة قليالً  االوذل السبعة  االيت بُت الفرؽ ٧تد  اننا حيث

  اكثر او ايت اربعة الفرؽ ٧تد  واخرى  فقط ايتُت واخرى  اية بُت
 . االوذل السبعة االيت بُت الفرؽ ٧تد بينما بقليل

 اخر وبُت ٜٗ رقم  االية  وىي السبعة االيت من اية اخر بُت أي
  آية ستُت ٓٔٔ رقم االخَتة  االية وىي( احد) كلمة فيها ذكر اية
. 
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 جنس من الكهف اصحاب من السبعة  اف على  ايضا اشارة وفيو
 .الكلب وىو اخر جنس فمن الثامن  اما واحد
ا١تؤمنُت )عليو  امَتعن   الروايةيف   جاء  فقدكلبهم    اسم واما

 : السالـ(
يعلي اف كنت عا١تا فاخربيٍت ما   فقاؿ  يهودي  عليودخل   انو 

 واٝتو ؟  الكلبكاف لوف 
)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( اف الكلب كاف ابلق  حبييب دمحم حدثٍتاليهود  اخافقاؿ : ي 

 ؟ قطمَت . اٝتو  وكافبسواد 
 الشاىد واليك االسماخر من القراف على صحة ىذا   شاىد وىناؾ

 : 
( ٕٕ)االية  الكهفسورة  يفاية ذكر فيها الكلب ىي   اكثر اف

ُلوَف َٜتَْسٌة َساِدُسُهْم  }َسيَػُقوُلوَف َثاَلثٌَة رَّابُِعُهْم َكْلبُػُهْم َويَػُقو  قاؿ تعاذل
َعٌة َواَثِمنُػُهْم َكْلبُػُهْم ُقل رَّيبِّ َأْعَلُم  َكْلبُػُهْم َرْٚتًا اِبْلَغْيِب َويَػُقولُوَف َسبػْ
بِِعدَّهِتِم مَّا يَػْعَلُمُهْم ِإالَّ َقِليٌل َفاَل ُ٘تَاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراء ظَاِىراً َواَل َتْستَػْفِت 

ُهْم َأَحد نػْ  .ٕٕاً {الكهفِفيِهم مِّ
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ىذه  فأفىذه االية اذف   يف مرات ثالث الكلبكلمة   ذكرت فقد
 مدخليوذكر فيها الكلب اكثر من كل االيت القرانية ٢تا   اليتاآلية 

هبا  تنتهي اليت)احداً(  كلمة الحظنايف معرفة اسم ىذا الكلب فاذا  
 يفليس اصليًا   ىوالذي  االلفوبعد اف نستثٍت حرؼ  اآلية
الكالمي   والوزفالقراين  السياؽ ١تراعاةمة فقد وجد فيها الكل

 :كلمة٧تد اف   االّتديةوالقوايف ومن خالؿ علم  الشعريةكاالوزاف 
 أ+ح+د =احد

ٔ+ٛ+ٗ =ٖٔ 
 

سورة الكهف قد بدات ابٟتمد هلل واف السورة اليت  كانت و١تا
 الشبوىذا   فلوجودهلل  ابٟتمد  ايضابعدىا وىي سورة فاطر تبدا 

         بكلمة  تنتهي ٧تدىا( ٖٔ) رقمذ من سورة فاطر اآلية أنخ
 . لليهوديا١تؤمنُت   امَتالذي ذكره  االسم نفس)قطمَت( وىو 

االسم واٟتمد هلل اف القرآف والعًتة يصدؽ بعضهما   صحة فثبتت
القرآف تبياف كل شيء وجعل علم  يفهلل الذي جعل  واٟتمد البعض

 . اٚتعُتلوات هللا عليهم ذلك عند آؿ بيت رسوؿ هللا ص
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 (وسلم وآلو عليو هللا صلى) النيب بنور وعالقتو اليورانيـو

العلـو ٢تا مدخلية ابكتشاؼ العناصر الكيميائية بل ٢تا  ىذه اف
 واالشعاع النووي . الذريةقنبلة مدخلية أبكتشاؼ ال

يف ىذا العلم ال استطيع ذكرىا وتوضيحها الف ٢تا  اسرار وتوجد
 . للعناصرمدخلية ابالعداد الذرية 

اٟتقيقة اف اثقل الذرات ا١تكتشفة ىي ذرة عنصر  ىذه واليك
القنبلة الذرية عن طريق  صنعاليورانيـو الذي لو مدخلية يف 

 . االنشطار النووي
( الكًتوف يسبح حوؿ ٕٜ) = العدد الذري لليورانيـو اف حيث

 النواة .
اف اثقل نور ىو نور دمحم )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( فلذلك حينما اراد  نعرؼ و٨تن

الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( الصعود على كتف علي )عليو السالـ( لتكسَت 
و )صلى هللا امَت ا١تؤمنُت )عليو السالـ( ٛتل يستطيعاالصناـ دل 

 عليو وآلو وسلم( .
علي)عليو السالـ( قالع ابب خيرب الذي دل يتمكن من  اف علماَ 

امَت ا١تؤ منُت )عليو السالـ(  اقتلعو( شخصَا بعد اف ٓٗٛتلو )
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اذل ثقلو اال٢تي وىو النور الذي  يعودوذلك اف ثقل النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( 
 و وسلم( .حيملو )صلوات هللا عليو وعلى ال

( ٕٜ) على مشاهبة العدد الذري لليورانيـو الذي ىو شاىد وهبذا
( وىنا يوجد ٕٜ( الذي ىو )الكًتوف وعدد حروؼ اسم دمحم)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

  -: شاىداف
الذي لو  العناصراليورانيـو ىوالعنصر الوحيد من   اف  -:االوؿ

 القابلية على االنشطار... 
( عن انشطار نوره فكاف من نوره )علي الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عرب كما

 . وفاطمة( )عليهما السالـ(
النورين ظهرت االعاجيب الكونية كما ظهر من انشطار  ىذين ويف

 اليورانيـو بعض االعاجيب .
االنشطار  على علم النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( حيث انو  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( عرؼ داللة وهبذا

 قبل العلم اٟتديث.  النوراين
( حزمة من النواةاليورانيـو حينما سلط عليو )على  اف  -: الثاين

  -االشعاع انشطر اذل ثالثة اشعاعات وىي :
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عن اليسار  واخر)الفا( و)بيتا( و)جاما( فأحدىا صار على اليمُت  
 واالخَت يف الوسط وىذا لو عالقة ابٟتروؼ االّتدية .

)الفا( تشَت اذل حرؼ االلف و)بيتا( اذل حرؼ الباء  فال وذلك
 و)جاما( اذل حرؼ اٞتيم .

ىذه التسميات لكلمات ابللغة الالتينية فما سر ىذا  اف علماَ 
 ؟. االرتباط الوثيق

 : يف اٟتديث عن النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قاؿ روي وقد
 ة .خلق هللا نوري وانشطر نوري اذل علي وفاطم ما اوؿ

) دمحم + فاطمة( والكل يساوي  )دمحم + علي( = النتيجة فتصبح
( ٕٜالكبَت لكانت تساوي ) ابالّتددمحم فلو احصينا كلمة دمحم 

  -كاالٌب :  وىيوابالخَت فهي تساوي الكل دمحم ابلكبَت  
 دمحم = ـ + ح + ـ + د 

ٜٕ  =ٗٓ  +ٛ +ٗٓ +ٗ  
 :ػ و)دمحم( ابالّتد الصغَت

 ـ + ح + ـ+ د = دمحم
ٗ +ٛ +ٗ +ٗ  =ٕٓ  
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( وفاطمة ٕٙ)عليو السالـ( ابلصغَت = ) اف علي عندان وثبت
اذل  انشطر)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(   دمحم  النيب( ... ؤتا اف نور ٕٙ) ابلصغَت=

  -نصفُت فاف نور دمحم كنصفُت ابلصغَت ىو :
  ٙٗعلي + دمحم = 

ٕٙ   +ٕٓ =ٗٙ  
 ٙٗفاطمة + دمحم = 

ٕٙ   +ٕٓ   = ٗٙ   

 وىو دمحم ابلكبَت. ٕٜ=  ٙٗ+ ٙٗواجملموع 
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 ا٠تا٘تة
 وعالقتولنا واضحًا بعد قراءة ىذا البحث امهية علم االّتدية  تبُت

ابلرساالت السماوية واالسرار الكونية واالمم واجملتمعات قدديا 
 يف صفحات ىذا البحث . بيناوحديثا كما 

 الفالعلم وعدـ امهالو  تبُت لنا جليًا اف على العلماء تعلم ىذا و
ىذا العلم لو مدخلية رئيسية يف تفسَت القرآف الكرمي والعلـو 

 االخرى .
 والو)صلى هللا عليو  جاء يف اٟتديث الشريف ا١تروي عن النيب فقد

 . ( ويل لعادل جهل علم االّتدية ) : وسلم( كما ذكران سابقاً 
بو عبد هللا ىو من فكر سيدان االستاذ ا البحثاف ىذا  والواقع 

وا١تذىب وللمؤمنُت  للديناٟتسُت القحطاين و١تا رأيت فيو منفعة 
قمت على بركة هللا أبعداده ليكوف مقدمة او حلقة اوذل الْتاث 

 . اف شاء هللا تعاذل أتٌب



 م االبجدية .............................................. عل(  073 )
 

واليت  القيمةا١توذل تبارؾ وتعاذل اف يوفقنا ابنتهاؿ ىذه العلـو  سائلُت
)صلوات هللا  ر علـو اىل البيتاغًتفها السيد القحطاين من معُت ْت

 . عليهم اٚتعُت( وسالمو
نسألو تعاذل اف يوفقنا العداد اْتاث اخرى يف ىذا الصدد  كما

 اكثر تفصياًل وايضاحاً يف القريب العاجل اف شاء هللا تعاذل . تكوف
 
 
 

سيدان وصلى هللا على  العا١تُتهلل رب  واٟتمد
 دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين 
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